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Resum 

Aquest projecte consisteix en la utilització d’un software comercial, COMSOL Multiphysics, 

per a simular un reactor químic catalític, mitjançant un model heterogeni on estiguin presents 

les partícules de catalitzador. En concret, s’estudiarà el reactor d’hidrogenació d’oli de gira-

sol utilitzant com a solvent un fluid supercrític.  

El programa informàtic utilitzat està basat en la Dinàmica de Fluids Computacional (CFD) i 

treballa amb el Mètode d’Elements Finits. 

Aquest projecte consta d’una part teòrica on s’expliquen, per una banda, les principals 

característiques de la hidrogenació supercrítica i les millores que presenta respecte els 

processos tradicionals, i, per l’altra, el disseny de reactors mitjançant la computació. 

A més, consta d’una part on es descriu el procediment a seguir per tal de modelitzar el 

reactor, amb l’ajuda del programa COMSOL, i aconseguir poder simular el comportament 

durant el procés d’hidrogenació. 

Amb les simulacions realitzades, es realitza un anàlisi detallat on s’observen els clars 

avantatges de la tecnologia supercrítica aplicada a la hidrogenació d’olis vegetals: tasses de 

reacció elevades, ràpid avanç de la reacció i minimització dels compostos trans. La 

problemàtica d’aquests compostos trans és un tema important en l’actualitat i s’estudia en 

profunditat al llarg d’aquest projecte.  

Al final de l’anàlisi, s’intenta dimensionar el reactor d’hidrogenació a partir dels resultats 

obtinguts. El resultat del dimensionat d’aquest projecte és vàlid per a reactors amb les 

mateixes característiques que les determinades al llarg de tot el procés de modelització, però 

seguint el procediment establert, es pot dimensionar qualsevol tipus de reactor químic 

catalític.   
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1. Glossari 

 

Símbols 
Símbol Descripció Unitats 

c Concentració mol / m3 

D Diàmetre de la partícula m 
D Coeficient de difusió m2 / s 
F Terme de força kg/(m 2·s 2) 
k Constants de velocitats de reacció  
M Pes molecular kg/ kmol 
N Flux de massa mol/(m2·s) 
n Vector unitari perpendicular a la superfície  
nc=c Nombre de dobles enllaços  
p Pressió Pa 
Pc Pressió crítica Pa 
r Tassa de reacció mol/s/kgcat 
Re Número de Reynolds  
T Temperatura K 
Tc Temperatura crítica K 
u Velocitat en la direcció x m/s 
v Velocitat en la direcció y m/s 
w Velocitat en la direcció z m/s 
x Percentatge màssic  
X, Y, Z Coordenades rectangulars de l’espai m 
   

Símbols grecs 

Símbol Descripció Unitats 
ρ Densitat del fluid kg/m3 
µ Viscositat dinàmica molecular kg/(m·s) 
δ Espessor de la capa límit m 
   

Sub/Super - índex 

Símbol Descripció 
g gas 
l líquid 
c catalitzador 
p partícula 
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Acrònims 

Acrònim Descripció 
1D, 2D, 3D Una, dues i tres dimensions 
BN Blanc i negre 
C18:0 Molècula de 18 carbonis sense dobles enllaços 
C18:1 Molècula de 18 carbonis amb un doble enllaç 
C18:2 Molècula de 18 carbonis amb dos dobles enllaços 
C18:3 Molècula de 18 carbonis amb tres dobles enllaços 
CAD Disseny Assistit per Computador  
CFD Dinàmica de Fluids Computacional 
CFM Modelat de Flux per Computació 
CRE Enginyeria de Reactors Químics 
CSTR Reactor Continu Agitat 
E Triglicèrid d’àcids Elàidics, trielaidat 
FAO Organització per a l’Agricultura i l’Alimentació 
FD Diferències Finites 
FDA Administració Alimentària dels EUA 
FE Elements Finits 
FEM Mètode dels Elements Finits 
FNE Flux Net Efectiu 
FV Volums Finits 
H Hidrogen 
IPC Índex de Preus de Consum 
IV Índex de iode 
L Triglicèrid d’àcids Linoleics, trilinoleat 
O Triglicèrid d’àcids Oleics, trioleat 
OMS Organització Mundial de la Salut 
PC Punt Crític 
PDE Equacions Derivades Parcials 
PR Període de retorno 
PT Punt Triple 
S Triglicèrid d’àcids Esteàrics, triestearat 
SI Sistema Internacional 
S.L.  Societat Limitada 
TIR Tassa interna de retorn 
USDA Departament d’Agricultura dels EUA 
VAN Valor actual net 
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2. Introducció  

2.1. Origen i motivació del projecte 

En el Departament d’Enginyeria Química de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyers Industrial 

de Barcelona (ETSEIB), concretament en el laboratori de Reactors, s'està estudiant la 

hidrogenació contínua d'oli de gira-sol utilitzant un nou procés basat en la utilització d’un 

solvent en condicions supercrítiques.  

Actualment, l’interès per l’estudi dels processos d’hidrogenació ha augmentat força a partir 

de les noves normatives europees en l’àmbit de l’alimentació. Aquestes noves normes 

exigeixen una reducció en la producció d’àcids grassos insaturats trans i provoquen 

l’eliminació dels processos tradicionals emprats en l’actualitat. Precisament, la hidrogenació 

supercrítica és una possible alternativa als processos tradicionals i, per aquest motiu, s’estan 

realitzant estudis en aquest laboratori de Reactors.   

A més de realitzar estudis experimentals amb un reactor d’hidrogenació, en aquest laboratori 

s’han dut a terme simulacions mitjançant programes informàtics, basats en CFD (Dinàmica 

de Fluids Computacional). Tots els estudis realitzats anteriorment tenen una important 

característica en comú: sempre s’ha considerat el reactor com un model pseudo–homogeni 

en 2D. 

La proposta del director d’aquest projecte va ser realitzar una simulació del reactor 

d’hidrogenació on es tinguessin en compte les partícules de catalitzador. Per tal 

d’aconseguir-ho, ha estat necessari considerar el reactor com un model heterogeni 

tridimensional.     

2.2. Objectius del projecte 

L’objectiu principal d’aquest projecte és generar una metodologia eficaç per a simular el 

comportament de tot el procés dins del reactor. En aquest reactor es dóna lloc una 

hidrogenació d’oli de gira-sol en propà supercrític mitjançant un catalitzador de pal·ladi en 

carboni actiu. 
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Una de les principals característiques de la simulació és l’aplicació d’un model heterogeni 

tridimensional. Aquest model ha de permetre diferenciar les partícules de catalitzador dins 

del reactor, per tal de simular el comportament de l’oli de gira-sol al travessar, mitjançant la 

difusió, aquestes partícules. 

Un altre dels objectius d’aquest projecte és, una vegada determinada la metodologia per a la 

simulació del reactor, comprovar si la utilització de la tecnologia supercrítica aporta millores 

rellevants respecte els processos d’hidrogenació tradicionals. Tot això es fa amb la intenció 

de demostrar si el procés de la hidrogenació supercrítica és una bona alternativa als 

processos actuals. 

El darrer objectiu d’aquest projecte serà analitzar en detall el comportament dels paràmetres 

més importants del procés d’hidrogenació, amb la intenció de realitzar un disseny bàsic d’un 

possible reactor d’hidrogenació d’oli de gira-sol en propà supercrític.    

2.3. Abast del projecte 

En aquest projecte es simularà, mitjançant un programa anomenat COMSOL Multiphysics, el 

reactor d’hidrogenació d’oli de gira-sol patentat pel Departament d’Enginyeria Química de 

l’ETSEIB.  

Es treballarà amb un model heterogeni, on les partícules de catalitzador estaran ordenades 

dins del reactor segons un empaquetament cúbic simple. D’aquesta manera es podran 

determinar tant els processos de difusió i convecció, al llarg del reactor i a través de les 

partícules, com el procés d’hidrogenació produït dins de cadascuna de les partícules de 

catalitzador.     

En realitzaran diferents simulacions on es variarà la velocitat d’entrada del fluid, sempre 

considerant règim laminar. Del cas més adient, es realitzarà un estudi detallat per analitzar 

l’evolució del procés i dissenyar els paràmetres bàsics per a una correcte hidrogenació. 
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3. Hidrogenació d’olis vegetals 

La hidrogenació d’olis vegetals és un procés important de la indústria alimentària degut a la 

seva extensa aplicació en la producció de margarines, d’olis comestibles i altres components 

alimentaris.  

En la indústria s’utilitzen més els olis vegetals que els greixos animals o de peixos, 

principalment per dues raons: per una banda, la major facilitat de manipulació durant 

l’elaboració, i, per l’altra, la preocupació del consumidor sobre els problemes de salut derivats 

del consum de greixos animals,  com són l’augment del colesterol o el de l’obesitat. 

Existeixen diferents tipus d’olis vegetals, dels que destaquen els olis de palma, de soja, de 

colza i de gira-sol. En aquest projecte s’estudiarà la hidrogenació de l’oli de gira-sol.  

El consum mundial d’oli de gira-sol l’any 2000 va arribar al 10% del consum mundial d’olis 

vegetals, segons el departament d’agricultura dels EE.UU. (USDA) [1]. L’oli de gira-sol 

s’utilitza, a part de la producció d’oli comestible, de margarines i d’altres productes 

alimentaris, per a l’elaboració de resines i sabons.  

La reacció d’hidrogenació consisteix en saturar els dobles enllaços dels àcids grassos en 

presència d’un catalitzador metàl·lic. El grau d’insaturació dels àcids grassos disminueix amb 

el propòsit de convertir els olis líquids en greix sòlid per a aplicacions en la indústria de 

l’alimentació, principalment. En la Figura  3.1 s’observen les diferents conversions dels 

triglicèrids durant la reacció hidrogenació.  

 
Figura  3.1 Conversions durant la reacció d’hidrogenació d’olis vegetals 
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Els components majoritaris que presenta de l’oli de gira-sol són els triglicèrids amb àcids 

linoleics (C18:2), amb un 67% en massa, amb àcids oleics (cis - C18:1), amb el 19%, i amb 

àcids esteàrics (C18:0), amb el 13%. 

El procés d’hidrogenació permet obtenir varis objectius d’interès tecnològic. S’aconsegueix 

modificar la composició dels olis, i per tant, les seves propietats físiques i químiques; així 

com hidrogenar total o parcialment els enllaços múltiples dels olis, tot disminuint la 

insaturació dels àcids grassos.  

Les cadenes saturades incrementen l’estabilitat a l’oxidació atmosfèrica i converteixen l’oli 

líquid en una forma quasi sòlida. Les propietats físiques i sensorials del producte final 

depenen fortament tant del nombre d’enllaços dobles residuals com del contingut d’isòmers 

cis – trans presents a la mescla final.  

3.1. Problemàtica dels olis vegetals 

3.1.1. Introducció 

Els olis vegetals i els greixos animals es componen, principalment, de triglicèrids, ésters de 3 

àcids grassos monocarboxílics i glicerol.  

Els àcids grassos presenten isomeria. Els àcids grassos saturats tenen només els isòmers 

que resulten de ramificacions de la cadena, però aquests isòmers són poc comuns en els 

olis i els greixos. En canvi, en els àcids grassos insaturats podem trobar dos tipus d’isomeria, 

de posició i geomètrica. 

La isomeria de posició fa referència a la posició del doble enllaç en la cadena. En els olis 

vegetals els dobles enllaços es troben en els carbonis 9, 12 o 15.  

La isomeria geomètrica correspon a la posició dels grups funcionals respecte el doble enllaç. 

Existeixen dos tipus d’isòmers: l’isòmer cis i l’isòmer trans. En la Figura  3.2 s’observen les 

diferències entre aquests dos isòmers geomètrics. 
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Figura  3.2 Esquema dels isòmers cis i trans 

 

En la natura, els àcids grassos es troben amb més freqüència en la forma cis. Els isòmers 

trans, per tant, són pràcticament inexistents en els olis naturals. Aquests isòmers es formen 

durant les reaccions químiques, com per exemple l’oxidació que succeeix durant l’extracció, 

el refinat, l’emmagatzematge o en la hidrogenació [2].  

La principal diferencia entre aquests dos isòmers es el punt de fusió, més alt en els isòmers 

trans. A més, aquests isòmers trans alteren l’estabilitat tèrmica de les estructures cristal·lines 

i la textura dels productes [3]. 

3.1.2. Efecte dels isòmers trans 

De del punt de vista tecnològic, la formació d’àcids grassos trans és desitjable en la 

hidrogenació parcial, perquè proporciona productes finals semblants als obtinguts amb 

greixos animals.  

Les conseqüències per a la salut de la ingestió d’àcids grassos trans encara no estan 

clarament definides en la literatura. Tot i així, últimament s’han realitzat molts estudis sobre 

aquest tema i existeixen força publicacions on s’evidencia un augment de la preocupació 

relacionada amb la salut humana i l’alimentació per part de diferents associacions. 

Tot i que els efectes de la ingestió dels àcids grassos trans no estan clarament definits, sí és 

recomanable una disminució de la presència d’aquests isòmers trans.  

En un estudi del Comitè Especial de Salut de Canadà es van estudiar els efectes de la 

presència d’àcids grassos trans en els olis vegetals, i van arribar a les següents conclusions 

[2][3][4]: 
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- Augmenten els símptomes de deficiència en àcids grassos essencials. 

- Tenen propietats semblants a les dels àcids grassos saturats, com per exemple les 

propietats arteriogèniques (provocant problemes vasculars). 

- Poden augmentar el pes dels ronyons i el nivell de lípids en el fetge, i disminueixen el 

contingut d’àcid araquidònic (un àcid gras essencial). 

- Són fàcilment absorbits i metabolitzats. 

L’Organització Mundial de la Salut (OMS), en la 57a Assemblea Mundial de la Salut 

celebrada el maig de 2004, formula una sèrie de recomanacions específiques per a les 

empreses del sector alimentari, una de les quals és “limitar els continguts de greixos saturats 

i àcids grassos trans, de sucres lliures i de sal en els productes existents” [5].   

En la mateixa assemblea de l’OMS s’inclou com a recomanació en la dieta, tant per a les 

poblacions com per a les persones, “limitar la ingesta energètica procedent dels greixos, 

substituir els greixos saturats per greixos insaturats i tractar d’eliminar els àcids grassos 

trans”. 

3.1.3. Legislació  

Des de l’any 1957 diversos investigadors han intentat informar a la comunitat mèdica i als 

consumidors del risc potencial que presenta una dieta rica en greixos saturats i en greixos 

trans. 

Als EE.UU. moltes associacions estan pressionant la FDA (Foods and Drug Administration), 

que forma part del “Department of Health and Human Services” (equivalent al Ministeri de 

Salut espanyol), per a què reguli l’etiquetatge de productes d’alimentació que continguin 

àcids grassos trans, amb la finalitat que aquests apareguin amb la denominació de greixos 

saturats [6]. 

El comitè d’experts del “Codex Alimentarius”, òrgan consultiu creat per la FAO (Organització 

per a l’Agricultura i l’Alimentació) i la OMS, també es troba immers en el debat d’incloure el 

contingut d’àcids trans a l’etiquetatge nutricional. La Unió Europea ja s’ha mostrat a favor 

d’incloure aquesta informació [7]. 



Aplicació del MEF en el dimensionat de reactors químics catalítics (model heterogeni) Pàg. 19 

 

Actualment, però, l’únic país del món que ha imposat una limitació legal en la quantitat 

d’àcids grassos trans en els productes alimentaris és Dinamarca. El maig de 2003, el 

Ministeri de Sanitat d’aquest país va anunciar una nova regulació que impedirà produir 

aliments que continguin més d’un 2% d’àcids grassos trans. Aquest valor és molt inferior al 

límit màxim recomanat a nivell mundial, situat actualment en un 10% [7]. 

Pel que fa a Espanya, l’opinió pública encara no està massa sensibilitzada i tot sembla 

indicar que no es prendran per ara mesures com les que ha pres el Ministeri de Salut danès. 

Tot i això, cada vegada són més els productes que incorporen millores respecte aquest 

tema, com per exemple els que utilitzen olis amb alt contingut d’àcid oleic. 

3.2. Processos d’hidrogenació tradicionals 

En els processos d’hidrogenació, l’hidrogen s’afegeix a la molècula tractada. En la majoria de 

casos l’enllaç hidrogenat és un doble enllaç, encara que pot succeir també amb enllaços 

simples o triples. 

Aquests processos d’hidrogenació es realitzen en moltes àrees diferents de la indústria, com 

la indústria petroquímica, la química fina, la indústria farmacèutica i l’alimentària [8].  

Un dels aspectes més importants per a la tassa de reacció, per als processos catalítics, 

radica en la intensitat amb la qual es produeixi el contacte entre els reactius i el catalitzador.  

A més, si el consum de reactius en el catalitzador no es compensa pel transport físic de 

reactius lliures, es redueix la concentració de reactius al catalitzador i es limita la tassa de 

reacció [9]. 

Tot seguit descriurem les característiques més importants del diferents tipus de processos 

d’hidrogenació. Aquests processos es poden dividir en dos grups: els processos 

d’hidrogenació en fase gas i els processos d’hidrogenació gas – líquid. 

3.2.1. Hidrogenació en fase gas 

En el procés en fase gas les concentracions del substrat i de l’hidrogen es poden escollir 

lliurement. Això permet aconseguir un excés d’hidrogen en la superfície del catalitzador, en 

comparació amb les necessitats estequiomètriques.  
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Tots els reactius, inclòs l’hidrogen, estan en fase gas amb una difusivitat molt alta i una baixa 

viscositat. Depenent de l’equilibri entre l’activitat catalítica i la difusió dels gasos en els porus 

del catalitzador, es pot obtenir un gradient de concentracions intern. Com es pot aconseguir 

una alta concentració dels reactius a la superfície del catalitzador, la tassa de reacció pot ser 

extremadament alta.  

La Figura  3.3 mostra el perfil general de concentracions del substrat (- -) i de l’hidrogen (⎯) 

per a una hidrogenació en fase gas, on δgc és la capa de la interfície gas–sòlid del 

catalitzador. 

 
Figura  3.3 Perfil de concentracions per a una hidrogenació en fase gas [10] 

Aquests processos en fase gas presenten dos desavantatges importants: per una banda, les 

limitades propietats de transport de calor per part dels gasos fa impossible controlar la 

temperatura de les reaccions exotèrmiques d’hidrogenació; i per l’altra, l’ús d’aquest procés 

es limita a petites molècules volàtils. 

3.2.2. Hidrogenació gas – líquid 

Quan els substrat és líquid, o un sòlid dissolt en un solvent, les condicions de reacció 

esdevenen més complexes. La quantitat d’hidrogen que pot dissoldre’s en un líquid és 

generalment molt més petit que les necessitats estequiomètriques per a la reacció. La 

hidrogenació es basa totalment en el transport màssic de la fase gas a la fase líquida i al 

catalitzador. 
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La Figura  3.4 descriu aquest transport amb el perfil general de les concentracions del 

substrat (- -) i de l’hidrogen (⎯) per a una hidrogenació gas–líquid, on apareixen dues capes, 

δgl és la capa de la interfície gas–líquid i δlc és la capa de la interfície líquid–sòlid del 

catalitzador, i on Cgl és la concentració d’equilibri de l’hidrogen en el líquid. 

 
Figura  3.4 Perfil de concentracions per a una hidrogenació gas–líquid [10] 

En la superfície del líquid, l’hidrogen gas està en equilibri amb la fase líquida. L’alta activitat 

que presenten la majoria dels catalitzadors de la hidrogenació, juntament amb les dolentes 

propietats de transport de massa en el líquid, provoquen elevats gradients de concentració 

tant a la interfície gas–líquid com a la líquid–catalitzador. 

El transport màssic d’hidrogen és el factor limitant per a la concentració real d’hidrogen en la 

superfície del catalitzador i sempre hi ha carència d’hidrogen en el catalitzador. Per tant, la 

tassa de reacció sempre està limitada per la baixa concentració d’hidrogen en la superfície 

del catalitzador. 

Un exemple típic de procés d’hidrogenació gas–líquid és la producció de margarina a partir 

d’olis vegetals. El procés estàndard es realitza en un gran reactor batch, on l’oli, l’hidrogen i 

el catalitzador es barregen durant força temps (2 hores), a alta temperatura i baixa pressió 

[11]. La baixa solubilitat de l’hidrogen en l’oli en les condicions de procés, juntament amb les 

resistències en el transport màssic, provoquen una baixa concentració d’hidrogen a la 

superfície del catalitzador i tasses molt baixes de reacció [12].  
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A més, en els olis comercials, que han estat prèviament hidrogenats parcialment, contenen 

en la seva composició un 30-40% d’àcids grassos trans. Això es degut a què com menor és 

la concentració d’hidrogen en la superfície del catalitzador major és la formació d’àcids 

grassos trans [13]. Actualment existeixen alternatives per aconseguir un contingut d'àcids 

grassos trans, en el producte final, per sota del 5%, com són la hidrogenació total d'un oli 

amb una posterior transesterificació o la utilització d’olis exòtics com el de palma. El 

problema d’aquestes alternatives és l’encariment de tot el procés d’hidrogenació. 

3.2.3. Paràmetres de procés importants 

Les condicions del procés d’hidrogenació, juntament amb el disseny del reactor i del 

catalitzador, permeten un augment de la productivitat. El factor més important és incrementar 

 el transport màssic per aconseguir una major concentració d’hidrogen al catalitzador. 

El transport màssic pot incrementar-se millorant el contacte entre fases, és a dir, reduint la 

resistència al transport, o incrementant la concentració de reactius. A més, existeix una 

àmplia varietat de catalitzadors diferents aptes per a la hidrogenació. 

3.2.3.1. Pressió 

La pressió del sistema afecta el procés d’hidrogenació de diferents maneres. La més 

important és l’increment de la solubilitat de l’hidrogen en el líquid al incrementar la pressió. 

Aquest increment de la solubilitat de l’hidrogen produeix un millor transport màssic, obtenint 

uns nivells de concentració d’hidrogen més elevats. 

L’augment de la pressió també influeix en la selectivitat. D’aquesta manera, amb l’augment 

de la pressió en hidrogenacions parcials d’olis vegetals, la concentració d’àcids grassos trans 

es redueix a favor dels isòmers cis [14]. 

3.2.3.2.  Temperatura 

El rang de temperatures depèn, principalment, del catalitzador emprat i de les 

característiques dels productes finals. Aquesta temperatura és elevada per tal que es duguin 

a terme les reaccions catalítiques requerides. 
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La temperatura pot influir la selectivitat en la hidrogenació d’olis. Els efectes d’un increment 

de temperatura causen l’augment de la tassa de reacció i l’augment de consum d’hidrogen, 

la solubilitat de l’hidrogen augmenta lleument, i l’adsorció de reactiu disminueix.  

D’aquesta manera, l’augment de temperatura provoca una disminució d’hidrogen en la 

superfície del catalitzador. 

En alguns processos cal estudiar la possible formació de subproductes. Aquests 

subproductes, deguts a un excés d’hidrogenació o a una reacció de polimerització, limiten la 

temperatura màxima a la qual la hidrogenació pot ocórrer satisfactòriament. 

3.2.3.3. Disseny del reactor i del catalitzador 

Moltes investigacions es centren en el camp del disseny del catalitzador i de l’enginyeria del 

reactor, per tal de millorar les característiques dels transports de massa i de calor [11]. Un 

altre dels propòsits principals és millorar la selectivitat de les reaccions. 

El reactor ha de disposar d’un sistema de refredament per a controlar la temperatura de la 

reacció en tot moment. Industrialment, la reacció d’hidrogenació es realitza en reactors 

agitats continus (CSTR). Entre les principals característiques d’aquest reactor destaquen les 

següents:  

- Ha de ser totalment hermètic. 

- Ha d’aconseguir que l’oli arribi el més ràpid possible a la temperatura de reacció. 

- La distribució del catalitzador cal que sigui homogènia en tot el volum d’oli 

- L’hidrogen s’ha de dissoldre i dispersar en la suspensió oli–catalitzador. 

Actualment, els catalitzadors emprats en la hidrogenació d’olis són de níquel, pel seu baix 

cost, comparat amb altres metalls, i per la seva bona activitat. Però la seva alta toxicitat fan 

que l’estudi de nous tipus de catalitzadors presenti un important interès, sobretot en la 

indústria alimentària. El principal substitut del níquel és el pal·ladi, encara que també es 

poden utilitzar el platí o el coure, per exemple. La utilització del platí com a catalitzador 

minimitza la formació d’àcids insaturats trans, els catalitzadors de coure tenen una excel·lent 

selectivitat, i el pal·ladi és un catalitzador d’hidrogenació extremadament actiu i minimitza la 

formació d’isòmers trans [15][16].  
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3.2.3.4. Solvent 

Els motius de la utilització de solvents són diversos: dissoldre un substrat sòlid, limitar la 

desactivació del catalitzador, millorar la selectivitat o incrementar el transport màssic. 

Els solvents es seleccionen depenent del substrat i de l’efecte desitjat. Els efectes del solvent 

sobre el comportament de les diferents fases, la viscositat i la densitat poden explicar els 

canvis que es produeixen a la reacció gràcies als solvents. Els solvents indicats per a la 

hidrogenació són l’aigua, els alcohols, els èters, els alcans de baix pes molecular i el diòxid 

de carboni.  

3.3. Hidrogenació en condicions supercrítiques 

3.3.1. Fluids supercrítics 

Les substàncies pures es poden trobar en estat sòlid, líquid o gasós. En el diagrama de 

fases pressió–temperatura, tal com s’observa a la Figura  3.5, les regions que corresponen a 

aquestes tres fases de la matèria estan separades per les corbes de canvi d’estat. Aquestes 

corbes són la corba de fusió (sòlid – líquid), la corba de vaporització (líquid – gas) i la corba 

de sublimació (sòlid – gas).  

 
Figura  3.5 Diagrama de fases (pressió – temperatura) 
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Les corbes són les zones de coexistència de dues fases, i només hi ha un punt on 

coexisteixen les tres fases, el punt triple (PT). La corba de vaporització presenta un punt límit 

anomenat punt crític (PC), marcat pels valors de la temperatura i la pressió crítiques (Tc i Pc). 

Aquests punts són característics de cada substància. 

Per sobre d’aquest punt crític el fluid rep el nom de fluid supercrític, i també és important la 

zona dels líquids subcrítics (P > Pc però T < Tc). Generalment s’utilitzen els fluids amb 

pressions superiors a la pressió crítica, de l’ordre de 100 a 300 bar, i una temperatura 

compresa entre 0’9 i 1’2 vegades la temperatura crítica. 

En aquesta regió supercrítica, les substàncies tenen un conjunt de propietats molt 

destacades: 

- La densitat per sobre del punt crític depèn bàsicament de la pressió i la temperatura, 

però sempre es troba més propera a la densitat dels líquids.  La densitat augmenta si 

augmenta la pressió a temperatura constant i si disminueix la temperatura a pressió 

constant. 

- La viscositat és molt més baixa que la dels líquids, afavorint les propietats 

hidrodinàmiques. 

- La tensió superficial disminueix significativament, i això permet un major poder de 

penetració a través de sòlids porosos i de llits empacats. 

- Els coeficients de difusivitat són majors que en els líquids millorant la transferència de 

matèria. 

Aquests fluids supercrítics es poden reciclar i recuperar amb certa facilitat, mitjançant 

expansions o despressuritzacions graduals. Això implica evitar residus del solvent en els 

productes, molt important en el cas de la indústria alimentària, i permet reduir el consum del 

fluid supercrític al poder-lo reutilitzar amb eficàcia [17][18].  

Els fluids supercrítics aconsegueixen fer, del procés d’hidrogenació, una tècnica fiable, ràpida 

i de fàcil control, amb beneficis tan en l’àmbit ecològic com en l’econòmic.  
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3.3.2. Característiques de la hidrogenació en solvent supercrític 

La principal característica del procés d’hidrogenació en una única fase, mitjançant la 

utilització de solvent supercrític, és l’enorme tassa de reacció que presenta. La reacció 

d’hidrogenació es completa en un quants segons, quan en els processos tradicionals el 

procés dura aproximadament una mitjana de 2 hores. 

 Amb l’elecció d’un bon solvent i en unes condicions adients de concentracions, temperatura i 

pressió, el solvent, el substrat, el producte i l’hidrogen poden formar una única fase. Si 

aquesta única fase alimenta un reactor de llit fix, s’assoleixen tasses de reacció 

extremadament altes per a molècules d’alt pes molecular [19][20]. 

La condició de fase única elimina la resistència al transport a la interfície gas–líquid, 

justament el factor restrictiu en els processos tradicionals. Les raons d’aquesta disminució en 

la resistència del transport de massa són, principalment, la reducció de la viscositat i 

l’increment de la difusivitat.    

La Figura  3.6 mostra el perfil general de concentracions del substrat (- -), de l’hidrogen (⎯) i 

del solvent (···) per a la hidrogenació d’una sola fase en solvent supercrític, on apareixen la 

capa  fluid supercrític – interfície del catalitzador sòlid, δfc. 

 
Figura  3.6 Perfil de concentracions per a una hidrogenació en solvent supercrític [10] 
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Les condicions del procés en condicions supercrítiques permeten alimentar el catalitzador 

amb hidrogen en excés. Comparant els perfils de concentracions amb els dels processos 

d’hidrogenació tradicionals s’observen diferències i semblances.  

En la hidrogenació monofàsica supercrítica, són possibles concentracions molt més elevades 

d’hidrogen en la superfície del catalitzador respecte els processos d’hidrogenació gas – líquid 

(veure Figura  3.4 i Figura  3.6). Respecte els processos en fase gas, els perfils de 

concentració són molt semblants (veure Figura  3.3 i Figura  3.6). Però la diferència amb 

aquest procés tradicional és la possibilitat d’utilitzar com a substrat molècules molt més 

grans, gràcies a les bones qualitats del solvent supercrític. 

Per assolir aquestes condicions supercrítiques cal treballar en les condicions idònies segons 

el solvent a utilitzar. El rang de temperatures per a la reacció el determina el tipus de 

catalitzador, per això cal un solvent amb un punt crític proper a aquest rang de temperatures. 

Aquest solvent ha de ser totalment inert i no pot influenciar el procés d’hidrogenació. Tot 

solvent en condicions supercrítiques és sempre miscible amb l’hidrogen; de totes maneres, 

és necessària una molt bona solubilitat del substrat i del producte amb el solvent. 

3.3.3. Impacte de la utilització de tecnologia supercrítica 

La incorporació de la tecnologia supercrítica en la hidrogenació d’olis ha generat noves 

possibilitats, millorant les prestacions dels processos tradicionals . 

En primer lloc, s’aconsegueixen tasses de reacció extremadament elevades per a molècules 

mot grans, com és el cas dels components dels olis. El temps de reacció, per tant, passa a 

estar en un rang de segons. 

En segon lloc, amb la hidrogenació en solvent supercrític es pot controlar la selectivitat de la 

reacció, fet que permet controlar la qualitat del producte final. Les raons d’aquest possible 

control, analitzades a continuació, són diverses: 

- La alta concentració d’hidrogen a la superfície del catalitzador assegura una elevada 

tassa de reacció i permet ajustar altres condicions del procés, com reduir la 

temperatura, per evitar possible reaccions indesitjables. 
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- L’addició del solvent permet controlar la temperatura en el reactor, perquè actua com 

un medi fred per equilibrar la pujada de temperatura degut a l’exotermicitat de la 

reacció d’hidrogenació. Aquest control tèrmic ajuda a reduir la quantitat de productes 

indesitjables.  

- Les concentracions a la superfície del catalitzador, tant del substrat com de 

l’hidrogen, poden controlar-se independentment d’altres condicions de procés. La 

principal característica d’aquest fet és la possibilitat d’aconseguir concentracions molt 

altes d’hidrogen; això permet, per exemple, disminuir els àcids grassos trans en les 

hidrogenacions parcials.  

- Al tenir temps de residència curts, es poden assolir alts nivells de conversió 

augmentant-los lleugerament. Els curts temps de residència en el reactor donen 

menys problemes de degradació tèrmica del substrat i/o del producte. 

Finalment, la totalitat del procés d’hidrogenació en solvent supercrític és econòmicament 

favorable. Amb les extremadament altes tasses de reacció que s’assoleixen, els temps de 

residència són molt curts i, per tant, la grandària necessària del reactor és molt petit.  

Pel que fa a la seguretat, no hi ha un risc addicional degut a l’ús d’altes pressions i, 

possiblement, de solvents inflamables. El risc de treballar amb altes pressions, al voltant dels 

200 bar, es compensa pel petit volum del reactor, i el risc d’explosió ja està present en 

l’utilització d’hidrogen. Els solvents emprats han de ser segurs des dels punts de vista 

toxicològics i fisiològics, com ho és, per exemple, el propà. 

En resum, la tecnologia supercrítica permet millorar el transport d’hidrogen al catalitzador, al 

augmentar les tasses de reacció necessita un reactor més petit i econòmic, produeix una 

menor quantitat d’isòmers trans respecte els processos tradicionals, és fàcilment controlable i 

millora la separació del solvent al final del procés, evitant una possible contaminació del 

producte final. 

Els beneficis de la hidrogenació d’olis en solvent supercrític són destacables, com el 

compliment de les actuals exigències en la indústria alimentària. En la comparació amb els 

processos tradicionals és un procés més saludable, ecològic i econòmic. 



Aplicació del MEF en el dimensionat de reactors químics catalítics (model heterogeni) Pàg. 29 

 

3.4. Procés d’hidrogenació experimental 

En aquest projecte s’analitza la hidrogenació contínua d’oli de gira-sol desenvolupada en el 

departament d’Enginyeria Química de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyers Industrials de 

Barcelona (ETSEIB), en el laboratori de Reactors [21].  

En aquesta hidrogenació participen l’oli de gira-sol, l’hidrogen i el propà com a matèries 

primeres, i el pal·ladi com a catalitzador.  

3.4.1. Composició de l’alimentació 

Per tal de garantir que l’oli de gira-sol, l’hidrogen i el propà coexisteixin en una sola fase, la 

composició de l’alimentació del reactor serà d’un 1% d’oli de gira-sol, un 4% d’hidrogen i el 

95% restant de propà, i es considerarà un líquid newtonià. La quantitat requerida de solvent 

és important però no representa cap problema perquè, tal com s’ha explicat anteriorment en 

l’apartat 3.3.1, els solvents supercrítics es poden reciclar i recuperar amb certa facilitat. 

3.4.2. Condicions d’operació 

La principal característica d’aquesta hidrogenació és la utilització, com a solvent, de propà en 

condicions supercrítiques. Les condicions d’operació durant la hidrogenació de l’oli seran 200 

bar de pressió i 473 K de temperatura, per garantir treballar en la zona supercrítica del propà 

(Tc = 369,67 ºC, Pc = 41,6 bar). Les simulacions es realitzaran considerant sempre un règim 

de flux laminar, 10 < Rep < 100.   

3.4.3. Catalitzador 

El catalitzador emprat és el pal·ladi, exactament un 2% de Pd en carboni actiu. 

L’empaquetament del llit fix estarà format per partícules de catalitzador de 2 mm de diàmetre. 

Per a la simulació del llit fix es considera un apilament cúbic simple, com el que apareix a la 

Figura  3.7. 

 
Figura  3.7 Empaquetament d’esferes cúbic simple 
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3.4.4. Cinètica de la reacció 

La hidrogenació d’olis vegetals és un procés on es produeixen múltiples reaccions 

simultàniament. Són molts els autors que han estudiat la cinètica de la reacció de la 

hidrogenació d’olis vegetals, i molts els que encara ho fan.  En aquest projecte ens basarem 

amb un model establert a partir de la hidrogenació de cotó [22].  

Les expressions de les velocitats de reacció d’aquest model parteixen del mecanisme de 

reacció que pot observar-se en la Figura  3.8. Per arribar a aquestes expressions cal tenir en 

compte les següents suposicions: 

- L'ordre de les reaccions respecte l'hidrogen és 0,5 en totes excepte en les d'hidrogenació 

de compostos monoinsaturats, on és 1. L'arrel quadrada de la concentració d'hidrogen indica 

que els àtoms d'hidrogen formats per la dissociació de les molècules d'hidrogen a la 

superfície del catalitzador juguen un paper important a la reacció.  

- Les velocitats d'adsorció i desorció són molt ràpides comparades amb les reaccions que es 

donen a la superfície del catalitzador, que arriben fàcilment a l'equilibri.  

- La superfície del catalitzador es cobreix uniformement pels components absorbits. A causa 

d'això, la concentració dels llocs d' adsorció no ocupats és pràcticament independent de la 

concentració dels components a la fase líquida durant la reacció.  

 
Figura  3.8 Mecanisme de les reaccions en la hidrogenació d’olis vegetals [23] 

  

Tenint en compte el mecanisme de reacció i les suposicions anteriors es poden obtenir les 

equacions de velocitat de tots els compostos que intervenen en la hidrogenació. Tot seguit 

apareixen les expressions per al trilinoleat, per al trioleat, per al trielaidat, per al triestearat i 

per l’hidrogen. 
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CH , CL , CO , CE i CS són les concentracions, expressades en mol/m3, d’hidrogen, de 

trilinoleat, de trioleat, de trielaidat i de triestearat, respectivament.  

3.4.5. Control de l’avanç de la reacció 

Per a conèixer com avança la reacció al llarg de la hidrogenació, es calcula l’índex de iode 

(Iodine Value, IV). Aquest índex mesura el nivell d’insaturacions que presenta l’oli, i el seu 

valor correspon a la massa de iode, expressada en grams, que reaccionaria amb 100 grams 

de l’oli.  

Experimentalment, aquest índex es determina afegint un excés de reactiu halogenat i 

valorant el reactiu excedent. Per a calcular l’índex de iode de cada component es calcularà 

segons la següent expressió: 

( )iodeCC
i

i Mn
M

IV ⋅⋅= =
100

     (Eq. 3.6) 

on Mi serà la massa molecular del component i expressada en g/mol, nc=c serà el nombre de 

dobles enllaços del component i, i Miode, la massa molecular del iode (253,8 g/mol). 

Per al càlcul de l’índex de iode caldrà tenir en compte, a més de l’hidrogen i els quatre 

components de l’oli importants (linoleic, oleic, elàidic i esteàric), altres components com són 

el propà i compostos considerats inerts: els triglicèrids amb àcids palmítics i linolènics, i 

possibles residus. 
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En la Taula 3.1 apareixen els valors de l’índex de iode corresponents a cada component. 

 Nom nc=c Pes molecular  IV 

Trilinoleniat, C18:3 3 292 kg/kmol 261,6 

Trilinoleat, C18:2 2 294 kg/kmol 173,2 

Trioleat, C18:1 cis 1 296 kg/kmol 86 

Trielaidat, C18:1 trans 1 296 kg/kmol 86 

Triestearat, C18:0 0 299 kg/kmol 0 

Tripalmitat, C16:0 0 270 kg/kmol 0 

Taula 3.1 Valors dels índex de iode de cada component de l’oli 

 

L’expressió per a calcular l’índex de iode total de l’oli i així controlar, en cada moment, l’avanç 

de la reacció és: 

i
i

itotal IVxIV ⋅= ∑       (Eq. 3.7) 

on xi representant la fracció màssica del component i en l’oli, i IVi és el valor dels índex de 

iode per a cada component de l’oli, recollitsen la Taula 3.1. 
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4. Disseny de reactors 

4.1. Enginyeria de reactors químics 

Tots els processos químics industrials es dissenyen per a transformar les matèries primeres 

en productes d’alt valor afegit, usualment a través de reaccions químiques. Les 

transformacions químiques es donen lloc en els reactors, recipients que permeten un bon 

contacte entre els reactius, que proveeixen un ambient adequat i que faciliten la retirada dels 

productes.  

L’enginyeria de reactors químics (Chemical Reactor Engineering, CRE) inclou totes les 

activitats necessàries per desenvolupar el millor equip físic possible i el protocol d’operació 

del reactor, complint les demandes del procés químic sense comprometre la seguretat, el 

medi ambient i l’economia. La CRE fa referència al disseny i a l’anàlisi del funcionament dels 

reactors. El disseny del reactor inclou la determinació del tipus, de les mides, de la 

configuració, dels costos i de les condicions d’operació.  

L’enginyeria de reactors requereix coneixements en diferents camps incloent la 

termodinàmica, la química, la catàlisi, l’enginyeria de reacció, la dinàmica de fluids, el 

mesclat i la transferència de massa i energia. 

Per a determinar la relació entre l’equip físic del reactor i el seu funcionament és necessari 

l’ús de diferents eines i models. Vàries de les eines per al modelat de la cinètica química ja 

estan ben desenvolupades i s’utilitzen en la pràctica amb regularitat; aquestes eines estan 

disponibles en llibres de text [24][25]. La majoria dels models d’aquesta categoria utilitzen 

simplificacions dràstiques quan tracten la dinàmica de fluids en el reactor.      

Les principals qüestions que ha de resoldre l’enginyer de reactors es poden agrupar en tres 

classes: quines transformacions químiques s’espera que succeeixin, amb quina rapidesa 

succeiran aquests canvis, i quina és la millor manera de realitzar aquestes transformacions 

[26]. 

La primera pregunta fa referència a la termodinàmica i a la química. El coneixement dels 

mecanismes de reacció permet identificar possibles reaccions químiques. 
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La segona pregunta implica coneixements de química, de cinètica de reacció i de processos 

de transport. L’anàlisi dels processos de transport i la seva interacció amb les reaccions 

químiques pot resultar molt dificultós, al estar connectat amb la dinàmica de fluids.  

Per a la tercera pregunta, l’última i la més important, és necessari establir acuradament les 

relacions entre l’equip físic i el funcionament del reactor.  

La finalitat de l’enginyeria de reactors és aconseguir dissenyar un reactor industrial i 

conèixer, amb exactitud, tots els paràmetres d’operació en els quals es durà a terme tot el 

procés productiu requerit. Aquest disseny implica prendre decisions sobre diferents aspectes 

[27]: 

- Tipus de procés: continu, discontinu o “batch”, semicontinu. 

- Tipus i naturalesa del sistema reactiu: reactius i productes, estequiometria, nombre 

de fases, catàlisi, termodinàmica de la reacció. 

- Tipus i mides del reactor: tanc agitat, tubular, llit fix, llit empacat, columna de plats,... 

- Mode d’operació: flux axial o radial, nombre d’etapes, adiabàtic , isotèrmic,... 

- Condicions de procés: temperatura, pressió, alimentació, producte. 

- Control i estabilitat del procés: instrumentació, variables de control, vida del 

catalitzador. 

- Aspectes socioeconòmics: cost, seguretat, medi ambient. 

- Materials de construcció; corrosió. 

- Procediments d’arrancada i de parada. 

Per a poder decidir els criteris adequadament és necessari seguir una sèrie de passos, 

partint de la concepció del procés en la seva totalitat. La metodologia completa de 

l’enginyeria de reactors químics per al disseny i la validació d’un reactor industrial es pot 

observar en la Figura  4.1.  
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Figura  4.1 Metodologia de l’enginyeria de reactors químics [26] 

Les eines de modelat de flux per computació (Computational Flow Modeling, CFM) són de 

gran ajuda per a establir millor aquestes relacions. Les eines CFM permeten accelerar les 

tasques mostrades en la Figura  4.1, minimitzant l’experimentació a escala pilot i augmentant 

els nivells de confiança.   

La principal necessitat en la enginyeria de reactors és conèixer com evolucionen tots els 

elements a través del reactor. Els mètodes tradicionals no són adequats per assolir aquest 

objectiu; això és degut, principalment, a les dràstiques simplificacions requerides per obtenir 

solucions analítiques.  



Pàg. 36  Memòria 

 

Els últims avanços en el coneixement de la dinàmica de fluids, de tècniques numèriques i de 

computació han contribuït en la millora de simulacions de fluxos complexos. L’enginyeria de 

reactors ha de conèixer el potencial d’aquestes millores i aplicar les eines CFM en els seus 

esforços per innovar i millorar tant els reactors com els protocols d’operació. 

4.2. Modelat de Flux per Computació (CFM) 

Les equacions de mecànica de fluids només són vàlides analíticament per a fluxos molt 

simplificats. Encara que permeten una àmplia comprensió de la fluidodinàmica, rarament 

s’utilitzen en l’anàlisi i el disseny de l’enginyeria. 

La revolució de la computació, en la capacitat d’emmagatzematge de dades i en la realització 

d’operacions algebraiques, ha accelerat el desenvolupament de tècniques numèriques 

destinades a solucionar les equacions de la mecànica de fluids. Això ha permès l’aparició de 

la Dinàmica de Fluids Computacional (Computational Fluid Dynamics, CFD). 

La CFD s’ocupa de la solució de les equacions fluidodinàmiques en computadores, 

relacionant l’ús de la computació amb la investigació de la dinàmica de fluids. La CFD 

requereix un nombre poc significatiu de restriccions i ofereix una descripció completa de tot el 

camp de flux per a cadascuna de les variables.  

La metodologia CFD és relativament fàcil d’aplicar, oferint la possibilitat de tractar 

configuracions de flux força complexes. A més, en la CFD es poden incorporar diferents 

processos simultàniament. 

Les simulacions obtingudes mitjançant CFD proporcionen anàlisis detallats en les primeres 

etapes del cicle de disseny d’un reactor, disminuint els costos, els riscos i el temps respecte 

les proves experimentals. Cal recordar, però, que les simulacions sempre seran 

aproximacions, representant un pont entre la teoria i la realitat. 

El Modelat de Flux per Computació (CFM) engloba tota la metodologia necessària per 

aconseguir els objectius de l’enginyeria, incloent la Dinàmica de Fluids Computacional 

(CFD). El CFM requereix coneixements en enginyeria de processos i de reactors, així com 

una àmplia comprensió d’aspectes de la CFD. En la Figura  4.2 s’observen les diferents 

activitats d’un típic projecte CFM. 
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Figura  4.2 Típic projecte de modelat de flux  [26] 

Els primer pas del modelat, després d’establir els objectius a assolir, és desenvolupar i 

establir el model matemàtic (equacions i condicions de contorn) que descriurà els fenòmens 

rellevants del flux. 

Una vegada determinades les equacions i les condicions de contorn del model, la següent 

tasca és escollir un mètode convenient per aproximar les equacions diferencials ordinàries o 

parcials. D’aquests mètodes n’hi ha molts, els més importants dels quals són el mètode de 

les Diferencies Finites (FD), el dels Volums Finits (FV) i el dels Elements Finits (FE). En 

aquest projecte s’utilitzarà aquest últim mètode, el dels Elements Finits. 
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4.3. Mètode dels Elements Finits 

4.3.1. Mètodes numèrics de discretització 

Tal com apareix al final de l’apartat anterior, una vegada seleccionat el model matemàtic cal 

escollir el mètode de discretització adequat. Els mètodes de discretització aproximen les 

equacions diferencials mitjançant sistemes d’equacions algebraiques en punts discrets del 

sistema. Els mètodes de discretització més importants són Diferències Finites (FD), Volums 

Finits (FV) i Elements Finits (FE), encara que n’hi ha més, com el Mètode Espectral o el 

Mètode de la Malla Lliure [28]. 

El Mètode de les Diferències Finites (FD) és probablement el mètode més antic per a la 

solució numèrica de les equacions diferencials parcials. Aquest és el mètode més fàcil per a 

geometries simples, però té molts problemes amb geometries complexes. En aquest mètode, 

tot el domini es cobreix amb una malla. En cada punt de la malla, les equacions diferencials 

s’aproximen, generalment, amb les extensions de la sèrie de Taylor. La discretització dóna 

lloc a un sistema d’equacions en cadascun dels punts de la malla i, quan es troben les 

solucions en cada punt,  s’obté una representació discreta de la solució. 

El Mètode dels Volums Finits (FV) utilitza la forma integral de les equacions de conservació. 

El domini es subdivideix en un nombre finit de volums de control. L’equació diferencial 

s’integra en cada volum per a obtenir les equacions algebraiques i poder-les resoldre. 

Normalment, els càlculs es realitzen en els centres de cada volum i llavors, mitjançant 

interpolacions, s’obtenen els valors a les superfícies dels volums de control. El principal 

desavantatge d’aquest mètode és la dificultat d’aplicació en models 3D, causat sobretot per 

la necessitat de treballar amb tres nivells d’aproximació: interpolació, diferenciació i 

integració.  

El Mètode dels Elements Finits (FE) s’explica en detall més endavant: en el capítol 4.3.3 es 

comenten les característiques principals d’aquest mètode, en el 4.3.4 es defineixen 

conceptes relacionats a aquest mètode numèric de discretització  i en el 4.3.5 s’enumeren 

les etapes que cal seguir per aplicar aquest mètode. 
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4.3.2. Propietats dels mètodes de discretització 

Els mètodes de discretització han de tenir certes característiques per tal d’assegurar un 

correcte funcionament. És important, doncs, analitzar els components del mètodes escollits i 

comprovar que posseeixen les característiques desitjades. Les característiques més 

importants es detallen a continuació [28]: 

4.3.2.1. Consistència 

La discretització ha de resultar exacta quan la mida dels espais de la malla tendeix a zero. 

Sempre existirà un error quan s’aproximen les equacions diferencials en els nodes. Per 

considerar que un mètode sigui consistent, cal que aquest error sigui molt proper a zero quan 

l’espai entre els nodes tendeixi a ser zero. Idealment, tots els termes s’han d’aproximar amb 

el mateix ordre d’exactitud. 

4.3.2.2. Estabilitat 

Un mètode numèric resulta estable si no magnifica els errors que apareixen en el curs del 

procés numèric de la solució. Per als problemes temporals, l'estabilitat garanteix que el 

mètode produeixi una solució limitada sempre que la solució de l'equació exacta es limiti. Per 

als mètodes iteratius, un mètode estable és un que no divergeix. L'estabilitat pot ser difícil 

d'investigar, especialment quan les condicions de límit i les no linealitats estan presents. Per 

aquesta raó, és comú investigar l'estabilitat d'un mètode per als problemes lineals amb 

coeficients constants i sense condicions de límit. Finalment,  amb l'experiència i la intuïció es 

pot determinar si el mètode pot aplicar-se a problemes més complexos. 

4.3.2.3. Convergència 

La convergència es produeix si la solució de les equacions algebraiques tendeix a la solució 

exacta de l'equació diferencial quan els espais de la malla tendeixen a zero. Per als 

problemes de valors inicials lineals, la condició necessària i suficient per a la convergència és 

que el mètode sigui consistent i estable. Per als problemes no lineals, al estar influenciats 

fortament per condicions de límit, l'estabilitat i la convergència d'un mètode poden ser difícil 

de demostrar. Per tant la convergència es comprova generalment usant experiments 

numèrics, és a dir, repetint el càlcul sobre una sèrie de malles successivament refinades.  
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4.3.2.4. Conservació 

Ja que les equacions que se solucionen són lleis de la conservació, l'esquema numèric ha de 

respectar aquestes lleis. Això significa que, en estat constant, el valor d'una quantitat que 

deixa un volum tancat és igual a la quantitat que entra en aquest volum. Aquesta és una 

característica important del mètode de la solució, ja que imposa una restricció davant l'error 

de la solució. Si s’assegura la conservació de massa, moment i energia, l'error solament pot 

distribuir incorrectament aquestes quantitats sobre el domini de la solució. 

4.3.2.5. Valors limitats 

Les solucionis numèriques han de mantenir-se dintre dels límits apropiats. Les quantitats 

físicament no negatives han de sempre ser positives; altres quantitats, com per exemple la 

concentració: ha de trobar-se entre 0 i 1. Limitar els valors és difícil de garantir, i només 

alguns sistemes de primer ordre garanteixen aquesta característica. Tots els sistemes 

d’ordre superior poden produir solucions fóra dels límits físics; afortunadament, això succeeix 

solament en les malles massa gruixudes i pot evitar-se refinant la malla.  

4.3.2.6. Realitzable 

Els models dels fenòmens que són massa complexos per tractar-los directament (per 

exemple, models amb turbulència o models multifàsics), s'han de dissenyar per a garantir 

solucions físicament realistes. Els models que no són realitzables poden donar lloc a 

solucions no possibles físicament, o a solucions no convergents. Si es desitja posar un 

model en execució en un codi CFD cal anar amb compte amb aquesta característica. 

4.3.2.7. Exactitud 

Les solucions numèriques dels problemes seran solament solucions aproximades. A més 

dels errors que es van poder introduir en el curs del desenvolupament de l'algorisme de la 

solució, en la programació o configuració de les condicions de límit de domini, les solucions 

numèriques inclouen sempre tres classes d'errors sistemàtics: errors de modelat, definits 

com la diferència entre el flux real i la solució exacta del model matemàtic; errors de 

discretització, definits com la diferència entre la solució exacta de les equacions de 

conservació i la solució exacta del sistema algebraic de les equacions obtingudes al 
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aproximar aquestes equacions diferencials; i errors d’iteració, definits com la diferència entre 

les solucions iteratives i exactes dels sistemes algebraics de les equacions.  

Un model presenta molts possibles esquemes de solució i sovint és difícil decidir la relació 

exactitud – temps desitjable; normalment, dependrà de l’objectiu final. En algunes ocasions 

l’objectiu final serà obtenir l’exactitud desitjada amb el mínim temps possible i en altres,  serà 

aconseguir l'exactitud màxima amb els recursos disponibles. 

4.3.3. Introducció al Mètode dels Elements Finits  

El mètode dels elements finits (Finite Element Method, FEM) és un mètode numèric molt 

general per a la resolució d'equacions diferencials i és molt utilitzat en diversos problemes 

d'enginyeria i física [29].  

Es tracta d'un mètode general per a la solució de problemes de contorn governats per 

equacions diferencials ordinàries o parcials. En essència es tracta d'una tècnica que 

substitueix el problema diferencial per un d’algebraic, aproximadament equivalent, per al qual 

es coneixen tècniques generals de resolució.  

El mètode es basa a dividir el cos, estructura o domini (mitjà continu) en una sèrie de dominis 

no intersecants entre si denominats elements finits. Dintre de cada element es distingeixen 

una sèrie de punts representatius anomenats nodes. Dos nodes són adjacents si pertanyen 

al mateix element finit; a més, un node sobre la frontera d'un element finit pot pertànyer a 

diversos elements. El conjunt d'elements finits, considerant les seves relacions de 

connectivitat, forma una partició del domini també denominada discretització.  

D'acord amb aquestes relacions de connectivitat es relaciona el valor d'un conjunt de 

variables incògnites definides en cada node i denominades graus de llibertat. El conjunt de 

relacions del valor d'una determinada variable entre els nodes es pot escriure en forma de 

sistema d'equacions lineals. El nombre d'equacions d'aquest sistema és proporcional al 

nombre de nodes. 

El mètode dels elements finits és molt usat a causa de la seva generalitat i a la facilitat 

d'introduir dominis de càlcul complexos (en dos o tres dimensions). A més, el mètode és 

fàcilment adaptable a problemes de difícil resolució analítica: problemes de difusió de calor; 

de mecànica de fluids, per a calcular camps de velocitats i pressions (Dinàmica de Fluids 

Computacional, CFD); o de camp electromagnètic. 
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Les idees bàsiques d'aquest mètode es van originar gràcies a avanços en l'anàlisi estructural 

de la indústria aeronàutica en la dècada dels anys 50. En la dècada dels 60 el mètode va ser 

generalitzat per a la solució aproximada de problemes d'anàlisis de tensió, flux de fluids i 

transferència de calor. En la dècada dels 70 el mètode va ser estès a l'anàlisi de problemes 

no lineals de la mecànica del continu. Actualment, el mètode permet resoldre situacions 

físiques que puguin formular-se mitjançant un sistema d'equacions diferencials. 

En els seus principis el mètode dels elements finits no va tenir un fort impacte en la pràctica 

de l'enginyeria. Les principals causes eren, per una banda, la no disponibilitat de 

computadores en els estudis d'enginyeria, i, per l'altre, el requisit de coneixements profunds 

no solament de la tècnica i dels models matemàtics pertinents sinó també de programació 

computacional.  

Actualment, la situació és completament diferent, ja que les modernes computadores 

suporten, sense gaires inconvenients, poderosos programes de propòsit general i de fàcil 

utilització. 

4.3.4. Conceptes importants del  Mètode dels Elements Finits 

Tal com s’aprecia en l’apartat anterior, el llenguatge dels elements finits està construït sobre 

alguns conceptes importants. Aquests conceptes, enumerats tot seguit, són molt importants 

per al desenvolupament del Mètode dels Elements Finits [30]: 

- Domini del problema: espai físics on succeeix el fenomen a estudiar. Tots els dominis 

són tridimensionals, ja que cada punt d’aquest domini necessita tres coordenades 

per estar completament definit. 

- Frontera del domini: entitat geomètrica que actua d’interfície entre el domini i 

l’exterior. En una dimensió, el domini és un segment d’una línia i el límit el marquen 

els dos punts que delimiten aquest segment. En 2D, el domini és una superfície 

acotada i la frontera són les línies que l’acoten. Finalment, en 3D, el domini és un cos 

d’extensió finita i la frontera del domini són les superfícies que el delimiten. 

- Element finit: en el FEM s’aproxima el domini continu per una unió de subdominis   

més simples, anomenats elements finits. En 3D, els elements acostumen a ser 

hexàedres, pentàedres o tetràedres.  
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- Node: punt on es calcula la solució del problema, per després estendre-la a la resta 

del domini mitjançant la interpolació. Poden estar en els vèrtex o dins dels elements. 

- Graus de llibertat: nombre de variables a determinar per a resoldre completament el 

problema. El nombre de graus de llibertats depèn tant del nombre de variables com 

del nombre d’elements finits. 

- Funcions d’interpolació: funcions per estendre la solució obtinguda en els nodes a la 

resta del domini. En el FEM s’utilitzen polinomis.  

4.3.5. Procediment del Mètode dels Elements Finits 

El procediment per a aplicar aquest mètode es pot dividir en 6 etapes [31], detallades a 

continuació: 

1. Discretització: és el procés de transformar el domini geomètric continu en una malla 

d'elements finits. Aquí ha de determinar-se el tipus d'element, la forma i la grandària. 

Els criteris principals amb els quals s'ha de fer aquest mallat tenen a veure amb 

minimitzar l'error de la discretització i trobar un equilibri entre l'error d'aproximació 

propi de la teoria dels elements finits i el temps de computador necessari per a trobar 

una solució al problema. Això es deu al fet que quan més fina sigui la malla més 

exactes seran els resultats, però major serà el temps de computació. 

2. Determinació de les equacions per a cada element : una vegada construïda la malla 

d'elements finits es procedeix a aplicar, a cada element, les equacions diferencials i 

les condicions de frontera del problema. Al final d'aquest pas es tenen tants sistemes 

d'equacions com elements hi ha en la malla. 

3. Acoblament de les equacions: el següent pas en el procés consisteix a acoblar tots 

els sistemes d'equacions en un de sol. Com el domini geomètric és continu, el model 

d'elements finits ha de complir condicions de continuïtat en les fronteres entre 

elements. L'aplicació d'aquesta idea permet la reducció del nombre d'incògnites a 

resoldre aconseguint acoblar una gran equació matricial, la dimensió de la qual és 

igual al nombre de nodes pel nombre de graus de llibertat de cada node. 
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4. Imposició de les condicions de frontera: en qualsevol problema que pugui ser resolt, 

les condicions de frontera establertes proporcionen els valors de les variables en els 

nodes de la frontera. Els programes d'elements finits usen un algorisme que permet 

reduir la grandària de l'equació matricial al eliminar les dades conegudes. Depenent 

de l'extensió de la frontera i de la informació que es tingui d'ella és possible reduir, en 

gran manera, la dimensió de l’equació matricial. 

5. Solució de les equacions del sistema: ara s'ha de resoldre el sistema d'equacions 

reduït. Els algorismes computacionals basats en el mètode dels elements finits 

aconsegueixen augmentar l'eficiència d'aquest procés utilitzant les propietats 

d'aquestes matrius. 

6. Post–processat de la solució: al solucionar les equacions del sistema s’obtenen els 

valors de les variables en cadascun dels nodes. En el post–processat es calculen, 

mitjançant interpolacions, els valors de propietats sobre la resta de punts del sistema 

que no coincideixin amb els nodes i es grafiquen els resultats. 

4.4. COMSOL Multiphysics 

4.4.1. Descripció general 

COMSOL Multiphysics™ (abans conegut com FEMLAB) és una eina de modelatge i anàlisi 

de fenòmens físics. COMSOL Multiphysics permet modelar virtualment qualsevol fenomen 

físic que un enginyer o científic pugui descriure amb equacions diferencials parcials (PDEs), 

utilitzant com a mètode de resolució el Mètode dels Elements Finits [32].   

Les prestacions de l’opció Multifísica integrada en COMSOL Multiphysics capacita a l'usuari 

per a modelitzar, simultàniament, qualsevol combinació de fenòmens. Per tant, es pot afirmar 

que COMSOL és interdisciplinari, ja que pot combinar les interaccions entre diversos efectes, 

per exemple, acoblant fenòmens de transport diversos i reaccions químiques. COMSOL 

permet modelitzar fàcilment la majoria dels fenòmens a través de plantilles predeterminades, 

que després són fàcilment modificables segons les característiques del propi model.  
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S'utilitza en la investigació i en el desenvolupament de productes. Així, es desenvolupen 

processos més eficaços i s'escurça el temps de comercialització del producte, a través 

d'opcions de disseny més ràpides que permeten reduir els prototips físics.  

De les seves principals característiques destaquen [33]: 

- Interfície gràfica "amigable", versàtil i interactiva per a totes les etapes del procés de 

modelització. Formulació general per a una modelització ràpida i senzilla de sistemes 

arbitraris de PDEs.  

- Incorpora eines CAD per a generar sòlids en 1D, 2D i 3D. Permet importar i reparar la 

geometria d'arxius CAD en format DXF i IGES. En particular, permet la importació 

d'arxius creats en AutoCAD i CATIA.  

- Generació automàtica i adaptativa de malles, amb un control explícit i interactiu sobre 

la seva grandària.  

- Disposa dels solvers més nous; entre ells destaquen, els solvers iteratius per a 

problemes estacionals lineals, no lineals i dependents del temps. 

- Post–processat interactiu que permet visualitzar qualsevol funció de la solució. Total 

integració amb MATLAB i les seves toolboxes. 

Per a diverses de les àrees d'aplicació més importants, COMSOL proporciona mòduls 

opcionals. Aquests mòduls utilitzen els mètodes de la terminologia i de la solució específics a 

la disciplina particular, simplificant la creació i l’anàlisi dels models. COMSOL inclou el mòdul 

d’Enginyeria Química, a més d’altres com el d’Electromagnetisme o el de Geologia.  

4.4.2. Mòdul d’Enginyeria Química 

El mòdul d'Enginyeria Química, Chemical Engineering Module, proporciona una manera 

potent de modelar processos i equips en el camp de l’enginyeria química per mitjà d'una 

interfície interactiva d'ús gràfic. Es caracteritza per les seves aplicacions per a transport de 

massa, calor i moment agrupats amb reaccions químiques en geometria 1D, 2D o 3D [34].  

Aquest mòdul permet realitzar estudis ràpids i fiables, optimitzar el disseny d'equips de 

procés i experimentar amb diferents dissenys i paràmetres. S’utilitza amb la finalitat de 

minimitzar el treball experimental i d'aquesta manera reduir costos de diseny.  
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El mòdul d’Enginyeria Química es pot utilitzar en diferents àrees, abastant un camp molt 

ampli d’aplicacions requerides en l’enginyeria química.    

•  Enginyeria de reaccions i disseny d’equipaments: 

- Disseny de reactors homogenis 

- Catàlisis heterogènies 

- Dinàmica de fluid en reactors químics 

- Disseny d’equipaments auxiliars com vàlvules, intercanviadors de calor,... 

• Processos de separació: 

- Filtració 

- Diàlisi i electrodiàlisi 

• Enginyeria electroquímica: 

- Cèl·lules de combustible i bateries 

- Electròlisi 

- Corrosió 

• Control de processos:  

- Disseny de sistemes de control 

- Modelització de sistemes 
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5. Modelització del reactor 

En aquest projecte es vol representar, mitjançant el programa COMSOL, el reactor 

d’hidrogenació contínua d’oli de gira-sol desenvolupat en el departament d’Enginyeria 

Química de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyers Industrials de Barcelona (ETSEIB), en el 

laboratori de Reactors. Les principals característiques, tant del reactor com del procés 

d’hidrogenació, estan descrites en l’apartat 3.4. 

Per a realitzar el model del reactor i simular el seu comportament durant la hidrogenació, cal 

seguir un procediment, molt semblant en tots els programes CFD. El passos descrits a 

continuació formen part del procediment emprat per a la simulació amb el programa 

COMSOL. 

5.1. Selecció del model matemàtic 

La modelització del reactor es desenvolupa aplicant un model heterogeni tridimensional, on 

les partícules de catalitzador es troben explícitament presents dins del model geomètric del 

reactor.  

La utilització d’un model heterogeni tridimensional permetrà observar el comportament de 

cada partícula de catalitzador dins del reactor. D’aquesta manera es poden analitzar tant les 

variacions al llarg del reactor, com les variacions produïdes en cadascuna de les capes de 

l’empaquetament cúbic simple que formen les partícules de catalitzador. 

Pel que fa al model matemàtic, és necessari utilitzar l’opció Multifísica per poder combinar les 

equacions de balanç de massa i de moment del mòdul d’Enginyeria Química. Les equacions 

del balanç d’energia no es tindran en compte perquè es suposarà un procés isotèrmic. 

Aquesta simplificació es deu, tal com s’ha comentat en l’apartat 3.3.3, al control de la 

temperatura del reactor per part del solvent. 

Per al balanç de massa s’utilitzarà l’equació de convecció i difusió, mentre que pel balanç de 

moment s’emprarà l’equació de Navier-Stokes per a fluids incompressibles. Ambdós 

balanços s’analitzaran en estat estacionari. 
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5.1.1. Balanç de massa 

L’equació de convecció i difusió del mòdul d’Enginyeria Química és: 

( ) iiii RuccD =+∇−⋅∇      (Eq. 5.1) 

on ci denota la concentració (mols m-3), Di denota el coeficient de difusió (m2 s -1) i Ri denota 

el terme de reacció (mols m3 s -1) de cadascuna de les espècies, i u representa el vector 

velocitat (m s -1).  

En el terme de reacció, s’introduiran les expressions cinètiques de cada component. 

L'expressió dintre dels parèntesis representen el vector de flux de massa, Ni (mols m -2 s -1), 

on el primer terme descriu el transport degut a la difusió i el segon representa el flux 

convectiu. 

uccDN iiii +∇−=       (Eq. 5.2) 

Com a variables dependents hi ha la concentració d’hidrogen (ch) i les concentracions dels 

quatre components de l’oli, els triglicèrids amb àcids linoleics (cl), àcids oleics (co), àcids 

elàidics (ce) i àcids esteàrics (cs). 

5.1.2. Balanç de moment 

Les equacions de Navier-Stokes es defineixen segons les següents expressions: 

   ( ) Fpuuu =∇+∇⋅+∇ ρη 2      (Eq. 5.3) 

0=⋅∇ u        (Eq. 5.4) 

on η denota la viscositat dinàmica (kg m -1 s -1), u el vector velocitat (m s -1), ρ la densitat del 

fluid (kg m -3), p la pressió (Pa) i F és un terme de força (kg m -2 s -2). Aquest terme de força, 

F, es considerarà nul. 

Com a variables hi ha la pressió (p) i els tres termes de la velocitat, la velocitat en l’eix X (u), 

la velocitat en l’eix Y (v) i la velocitat en l’eix Z (w).  
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5.2. Dibuix de la geometria 

La geometria es dibuixarà amb les eines CAD per a la modelització en 3D, incorporades en 

el programa COMSOL.  

Per obtenir un model heterogeni és necessari que, en la geometria del reactor, apareguin les 

partícules de catalitzador. Per tal de minimitzar els càlculs de la simulació, i conseqüentment 

el temps de càlcul, en el disseny de la geometria del reactor es farà ús de les simetries, en 

els eixos X i Y. D’aquesta manera, tal com s’observa en la Figura  5.1, només cal dissenyar 

un quart de partícula per cadascuna de les capes de l’empaquetament.  

Pel que fa a l’eix Z, l’alçada de reactor, es treballarà amb una alçada de 6 capes de 

partícules. Com s’explica més endavant, en l’apartat 5.8, mitjançant un procediment iteratiu, 

s’aconseguirà analitzar el comportament de tots les components al llarg de tot el reactor. 

Com es pot observar a la Figura  5.1, les partícules de catalitzador estan lleugerament 

solapades per evitar problemes de convergència. Això s’ha fet determinant una distància de 

0,00198 m entre els centres de dues partícules de catalitzador consecutives, quan la mida de 

cada partícula és de 0,002 m (apartat 3.4.3). 

 
Figura  5.1 Geometria del model tridimensional amb les partícules ombrejades 
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5.3. Definició de constants i expressions 

Un cop s’ha generat la geometria del model, cal començar a introduir les dades del model en 

el programa COMSOL. Per començar amb això, en aquesta part del modelat s’introduiran els 

valors de tots els paràmetres que apareixen en el procés d’hidrogenació a simular.  

Per una banda s’introduiran els valors dels paràmetres constants al llarg de tot el procés i, 

per l’altra, caldrà introduir les expressions escalars que defineixin el comportament dels 

paràmetre no constants al llarg del reactor.  

5.3.1. Taula de constants  

En la Taula 5.1 apareixen els valors dels paràmetres constants al llarg de la simulació, 

obtinguts a partir de les dades experimentals aconseguides en estudis anteriors realitzats en 

el laboratori de Reactors del Departament d’Enginyeria Química de l’ETSEIB [21]. 

Aquests valors, com s’ha comentat anteriorment, romandran constants al llarg de tot el 

procés d’hidrogenació de l’oli de gira-sol.   

 

Nom Valor Unitat Observacions 

rho 283.03718 kg/m3 densitat 

eta 5.68e-5 Pa·s viscositat 

dl 9.8e-8 m2/s Coeficient de difusivitat de trilinoleat 

do 9.8e-8 m2/s Coeficient de difusivitat de trioleat 

de 9.8e-8 m2/s Coeficient de difusivitat de trielaidat 

ds 9.8e-8 m2/s Coeficient de difusivitat de triestearat 

dh 3e-7 m2/s Coeficient de difusivitat d’hidrogen 

cl_0 37.73 mol/m3 Concentració inicial de trilinoleat 

co_0 13.32 mol/m3 Concentració inicial de trioleat 

ce_0 0 mol/m3 Concentració inicial de trielaidat 

cs_0 2.57 mol/m3 Concentració inicial de triestearat 

ch_0 242.28 mol/m3 Concentració inicial d’hidrogen 

dl_eff 2.94e-8 m2/s Coeficient de difusivitat efectiva de linoleic 
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do_eff 2.94e-8 m2/s Coeficient de difusivitat efectiva d’oleic 

de_eff 2.94e-8 m2/s Coeficient de difusivitat efectiva d’elàidic 

ds_eff 2.94e-8 m2/s Coeficient de difusivitat efectiva d’esteàric 

dh_eff 9e-8 m2/s Coeficient de difusivitat efectiva d’hidrogen 

k_11 0.116 (m3)2 / (mol·kg·s) 

k_12 0.02 (m3)2 / (mol·kg·s) 

k_21 0.1  (m3)3/2/(mol1/2·kg·s) 

k_22 1e-6 (m3)3/2/(mol1/2·kg·s) 

k_e 0.933 (m3)3/2/(mol1/2·kg·s) 

k_o 0.426 (m3)3/2/(mol1/2·kg·s) 

Constants cinètiques de les reaccions 

d’hidrogenació 

ML 294.47e-3 kg/mol Pes molecular linoleic 

MO 296.49e-3 kg/mol Pes molecular oleic 

ME 296.49e-3 kg/mol Pes molecular elàidic 

MS 298.5e-3 kg/mol Pes molecular esteàric 

MH 2e-3 kg/mol Pes molecular hidrogen 

MP 44e-3 kg/mol Pes molecular propà 

MX 296.49e-3 kg/mol 

MLn 292.46e-3 kg/mol 

MPal 270.45e-3 kg/mol 

Pes molecular inerts  

cX 2.3198 mol/m3 

cLn 0.3041 mol/m3 

cPal 4.3368 mol/m3 

Concentració inerts 

 
Taula 5.1 Valors dels paràmetres constants del procés d’hidrogenació 

 

En aquesta taula apareixen dos tipus de coeficients de difusió, els normals i els efectius. Els 

coeficients de difusivitat normals pertanyen a la zona de pas del fluid al llarg del reactor, 

mentre que els coeficients efectius són per a la difusivitat a dins de les partícules de 

catalitzador. Per tant, aquests dos tipus de coeficient diferencien la difusivitat del fluid fóra i 

dins de les partícules de catalitzador que hi ha al llarg del reactor. 
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5.3.2. Taula d’equacions escalars 

En la Taula 5.2 apareixen les expressions dels paràmetres no constants del sistema. 

Aquests paràmetres, per tant, variaran al llarg del reactor simulat. 

Tot i que la velocitat inicial serà un paràmetre constant en la simulació del reactor, el seu 

valor dependrà del nombre de Reynolds utilitzat en cadascuna de les simulacions; per 

aquest motiu, el paràmetre velocitat dependrà del valor del nombre de Reynolds utilitzat. 

 

Nom Expressió Unitat Detalls 

u_0 0 m/s 

v_0 0 m/s 

w_0 Dp -1· ρ -1 · µ · Re = 1.0034e-4 * Re m/s 

Velocitat 
inicial 

suma cl*ML+ce*ME+co*MO+cs*MS+cPal*MPal+cX*MX+cLn*MLn kg/mol  

XL cl*ML/suma*100 - 

XO co*MO/suma*100 - 

XE ce*ME/suma*100 - 

XS cs*MS/suma*100 - 

XLn cLn*MLn/suma*100 - 

Composició 
de l’oli 

IV 172.4*XL/100+85.6*XO/100+85.6*XE/100+260.3*XLn/100 - 
Índex de 

iode 

rl -(k_21+k_22)*cl*ch0.5 mol/s/kgcat 

ro k_21*cl*ch0.5-k_o*co*ch0.5+k_e*ce*ch0.5-k_11*co*ch mol/s/kgcat 

re k_22*cl*ch0.5+k_o*co*ch0.5-k_e*ce*ch0.5-k_12*ce*ch mol/s/kgcat 

rs k_11*co*ch+k_12*ce*ch mol/s/kgcat 

rh -3*k_21*cl*ch0.5-3*k_22*cl*ch0.5-3*k_11*co*ch-3*k_12*ce*ch mol/s/kgcat 

Velocitats 
de reacció 

 
Taula 5.2 Expressions dels paràmetres no constants del sistema 
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5.4. Configuració dels paràmetres del domini 

Una vegada creada la geometria i havent introduït les constants i les expressions escalars, 

ara cal ajustar la configuració dels dos subdominis: el canal lliure per on passa el fluid al llarg 

del reactor i les partícules de catalitzador. 

En el canal lliure de pas, han d’estar activades les equacions de convecció i difusió (balanç 

de massa) i de Navier–Stokes per a fluids incompressibles (balanç de moment). En canvi, en 

les partícules de catalitzador no ha d’estar activada l’equació de Navier–Stokes per a fluids 

incompressibles. Les partícules de catalitzador són cossos sòlids i en el seu interior no te 

sentit fer balanços de moment. 

Els únics ajustaments de les equacions de Navier–Stokes estan resumits en la Taula 5.3.  

 

 

 

 
Taula 5.3 Ajustaments de l’equació de Navier–Stokes per al canal lliure de pas 

 

Pel que fa a l’equació del balanç de massa, els ajustaments es detallen en la Taula 5.4. 

 
Taula 5.4 Ajustaments de l’equació de convecció i difusió del balanç de massa 

 Valor / Expressió 
ρ (densitat) rho 

η (viscositat) eta 
Fx (volum força direcció x) 0 
Fy (volum força direcció y) 0 
Fz (volum força direcció z) 0 

  cl co ce cs cl 

D isotròpic (coeficient de difusió) dl do de ds dh 
R (tassa de reacció) 0 0 0 0 0 

u (velocitat eix x) u u u u u 
v (velocitat eix y) v v v v v 

Canal lliure 

w (velocitat eix z) w w w w w 

D isotròpic (coeficient de difusió) dl_eff do_eff de_eff ds_eff dh_eff 
R (tassa de reacció) rl ro re rs rh 

u (velocitat eix x) 0 0 0 0 0 
v (velocitat eix y) 0 0 0 0 0 

 
Partícules  

de 
catalitzador 

w (velocitat eix z) 0 0 0 0 0 
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5.5. Condicions de límit de frontera  

El següent pas per a obtenir el model del reactor és introduir les condicions de límit de 

frontera. Tal com passava amb els ajustaments dels paràmetres de domini, cal determinar 

les condicions de límit de frontera per als dos balanços per separat.  

Per definir les condicions de contorn cal tenir en compte la simetria utilitzada i la direcció del 

fluid al llarg del reactor; en el cas del reactor a simular en aquest projecte, el fluid es desplaça 

de baix a dalt, en sentit ascendent. 

5.5.1. Condicions per al balanç de massa 

Les condiciones de límit de frontera per al balanç de massa inclou la condició de 

concentració, d’aïllament per simetria (Insulation/Simmetry), de flux i de flux convectiu. La 

condició de flux, però, no s’utilitzarà en aquesta modelització. 

- Condició de concentració. Aquesta condició s’aplica a les superfícies on es produeix 

l’entrada de components. En la simulació del reactor d’hidrogenació s’aplicarà aquesta 

condició només en la superfície de la base inferior, on es dóna lloc l’alimentació. 

0,ii cc =        (Eq. 5.5) 

- Condició de flux convectiu. Condició aplicada a la superfície de sortida. En aquesta 

condició el transport per difusió perpendicular es pot menysprear i, en el vector de flux, 

només s’inclou el terme convectiu. S’aplicarà aquesta condició a la superfície de la base 

superior del model. 

( ) 0=∇−⋅ ii cDn      (Eq. 5.6) 

nuCnN ii ⋅⋅=⋅      (Eq. 5.7) 

- Condició d’aïllament per simetria. Aquesta condició s’aplica quan tenim una superfície 

creada al utilitzar simetria en la reducció del model. Aquesta superfície no és un límit del 

domini real sinó que és un eix de simetria. Aquesta condició s’utilitzarà en les quatre 

parets del prisma modelat. 

0=⋅ nNi       (Eq. 5.8) 
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5.5.2.   Condicions per al balanç de moment 

Les condiciones de límit de frontera per a l’equació de Navier–Stokes per a fluids 

incompressibles inclou la condició de velocitat de flux entrada/sortida (Inflow/Outflow 

velocity), de sortida de flux per pressió (Outflow/Pressure), de lliscament per simetria 

(Slip/Simmetry), de no lliscament (No slip), de flux normal per pressió (Normal flow/Pressure), 

i neutral. Tot i això, en aquest modelat no s’utilitzaran les dues últimes condicions citades 

anteriorment, la condició de flux normal per pressió i la condició neutral. 

- Condició de velocitat de flux entrada/sortida. Aquesta condició s’aplica a les superfícies 

on es produeix l’entrada o la sortida de flux de la qual es coneix la velocitat. En aquest 

cas s’aplicarà només en la superfície de la base inferior, on el fluid entra al reactor a una 

determinada velocitat inicial, en funció del nombre de Reynolds.  

0unu =⋅      (Eq. 5.9) 

- Condició de lliscament per simetria. Aquesta condició s’aplica quan tenim una superfície 

creada al utilitzar simetria en la reducció del model. Aquesta superfície no és un límit del 

domini real sinó que és un eix de simetria. Aquesta condició s’utilitzarà en les superfícies 

de les parets dels prisma modelat, a excepció de les superfícies que pertanyin a les 

partícules de catalitzador.    

0=⋅ nu               (Eq. 5.10) 

- Condició de no lliscament. Aquesta condició s’aplica en superfícies on la velocitat del 

fluid és zero. En la modelització del reactor d’hidrogenació, aquesta condició es dóna 

només en les parets de les partícules de catalitzador, a les superfícies que delimiten el 

canal lliure de pas del fluid amb l’interior de les partícules.  

0=u                (Eq. 5.11) 

- Condició de sortida de flux per pressió. Condició aplicada a la superfície de sortida quan 

el valor de velocitat no es coneix abans de la simulació, però en la qual es pot imposar 

una certa pressió. La pressió del procés d’hidrogenació supercrítica és de 2·10-7 Pa, 

utilitzant les unitats del SI.  

0pp =               (Eq. 5.12) 
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A les superfícies restants no caldrà determinar cap condició de límit de frontera perquè el 

programa ja les anul·la automàticament. Això també succeeix en les condicions per al 

balanç de massa.  

5.6. Mallat 

La generació de la malla, o mallat, és una fase important dins del procés de modelat en CFD. 

La exactitud dels càlculs i el temps de resolució depenen en gran mesura del disseny de la 

malla. Per a l’elecció d’una malla òptima són necessàries l’experiència i l’habilitat en l’ús de 

les eines disponibles per a duu a terme la discretització del model. 

La discretització és el procés de transformar el domini continu en una malla d’elements finits. 

Durant aquest procés cal determinar el tipus, la forma i la grandària dels elements de la 

malla. Una bona elecció en els paràmetres del mallat minimitza l'error de la discretització, i 

dóna un bon equilibri entre l'error d'aproximació i el temps de computador necessari per a 

trobar la solució. 

En aquest projecte, al realitzar un model tridimensional, es treballarà amb tetràedres. Tal i 

com s’observa en la Figura  5.2, cada element de la malla d’aquest model tridimensional és 

un tetràedre.  

 
Figura  5.2 Malla d’un model tridimensional amb elements tetraèdrics 
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Degut a la complexitat del model, i al fet de treballar en 3D, es una malla òptima supera les 

prestacions del maquinari emprat en aquest projecte; per tant, la malla generada serà la 

millor possible per a les prestacions disponibles.  

Per generar-la s’utilitzaràn les opcions automàtiques proporcionades pel programa 

COMSOL. Aquestes opcions predeterminades, ordenades de menor a major qualitat de 

malla, són: Extremely coarse, Extra coarse, Coarser, Coarse, Normal, Fine, Finer, Extra fine i 

Extremely fine.  

La Figura  5.3 mostra l’aspecte de la millor malla aconseguida amb els mitjans informàtics 

disponibles per a realitzar aquest projecte. Aquesta malla s’ha generat mitjançant l’opció 

predeterminada Fine.  

 
Figura  5.3 Aspecte del mallat del model 

 

Les principals característiques d’aquesta malla, com el nombre d’elements o el nombre de 

graus de llibertats que presenta, es detallen en la Taula 5.5. En aquesta taula es pot 

comprovar la gran complexitat del model simulat, sobretot per l’elevat nombre de graus de 

llibertat. 
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 Valor / Expressió
Grandària de malla predeterminada Fine 

Nombre d’elements 9.951  
Nombre de graus de llibertat 107.186 

Nombre d’elements en el límit de domini 4.078 
Factor de curvatura de la malla 0,5 

Tassa de creixement de l’element 1,45 
Curvatura de la malla tallada 0,02 

Taula 5.5 Característiques de la malla generada per al model  

5.7. Resolució del model 

Havent dibuixat el model, introduït totes les constants i equacions escalars, determinat les 

condicions de límit de domini, i generat la malla, el següent pas és escollir el millor mètode 

de resolució de sistemes d’equacions lineals per a simular el model. 

El programa COMSOL inclou diferents tipus de solvers  per a problemes basats en PDE’s. 

Per les característiques del model a simular és necessari utilitzar un solver estacionari no 

lineal. Dels diferents solvers d’aquestes característiques que proporciona el programa 

COMSOL, es resoldran els sistemes d’equacions amb el mètode directe UMFPACK. 

UMFPACK és un solver basat en un conjunt de rutines per a la resolució de sistemes 

d’equacions lineals A·x = b, la matriu dels quals no és simètrica, mitjançant un mètode 

Multifrontal [35].  

El mètode Multifrontal resulta molt eficient per a l’anàlisi amb elements finits, doncs permet 

reduir considerablement el temps de càlcul necessari per a solucionar el sistema d’equacions 

lineals mitjançant múltiples fronts [36].  

5.8. Procés iteratiu per al càlcul de tot el reactor 

Com ja s’ha comentat en l’apartat 5.2, es treballarà amb una alçada de 6 capes de partícules 

de catalitzador. Per al càlcul de tots els paràmetres en tota l’extensió del reactor cal aplicar 

un procés iteratiu mitjançant l’opció “Extrusion Coupling Variables”. 
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L’opció “Extrusion Coupling Variables” es pot utilitzar amb els paràmetres d’un punt, d’una 

línia, d’una superfície o d’un domini. La finalitat d’aquesta opció és agafar tots els paràmetres 

de les variables d’un espai determinat i portar-los a un altre. En la resolució del model del 

reactor d’hidrogenació es treballarà amb els paràmetres de les superfícies de sortida i 

d’entrada del fluid. 

Amb aquesta opció s’aconseguirà, al final de cada simulació, igualar tots els paràmetres de 

la superfície de sortida del fluid (base superior del prisma) amb els paràmetres de la 

superfície d’entrada del fluid (base inferior del prisma). Amb aquests nous valors a l’entrada 

del fluid, es tornarà a simular el model i s’obtindran els resultats de les capes de partícules de 

catalitzador superiors a les calculades en la simulació anterior. 

5.9. Post–processat de les dades 

L’última etapa de la modelització del reactor d’hidrogenació en condicions supercrítiques 

consisteix en seleccionar, de la immensa quantitat de dades obtingudes en la simulació del 

procés, aquelles que aportin el màxim d’informació amb la major fiabilitat.    

Aquesta última etapa de la simulació cal realitzar-la amb molta cura, doncs un bon post–

processat permet obtenir les dades necessàries per a un bon anàlisi posterior. Un mal ús de 

les dades obtingudes pot anular tot el treball realitzat durant el procés de modelització. 

Per aconseguir una bona selecció de les dades cal conèixer amb precisió les eines 

disponibles. El programa COMSOL proporciona moltes eines per al post–processat, entre 

aquestes destaca la gran varietat de diagrames per a visualitzar qualsevol paràmetre del 

sistema. 

Les eines més utilitzades en aquest projecte seran els diagrames de tot el domini, els 

diagrames de superfície i els diagrames de superfícies seccionades. 

Una altra de les eines utilitzades en aquest projecte serà la fulla de càlcul Excel. De tots els 

diagrames generats per COMSOL es poden extreure les dades en forma d’arxius de text. Un 

cop introduïdes les dades al full de càlcul, és possible generar taules i gràfics que permetin 

una millor comprensió dels fenòmens produïts dins del reactor d’hidrogenació.   
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5.9.1. Diagrames de tot el domini 

Amb aquests diagrames de tot el domini es poden visualitzar les variacions de qualsevol 

paràmetre al llarg de tot el domini. Aquests diagrames permeten, amb un cop d’ull, conèixer 

on es troben els valors màxims i mínims, la tendència seguida al llarg del domini o les zones 

on es produeixen canvis més importants, entre d’altres.  

Aquests tipus de diagrama s’utilitzaran, per exemple, en l’anàlisi del comportament de les 

concentracions de cada component de l’alimentació al llarg de tot el reactor o en l’estudi del 

camp de velocitats.  

En la Figura  5.4 apareix el diagrama de la concentració d’hidrogen al llarg de les primeres 

capes de catalitzador. En aquesta figura queda palesa la disminució de la concentració 

d’hidrogen a mesura que els components de l’oli gira–sol van hidrogenant-se. 

 
Figura  5.4 Diagrama de tot el domini de la concentració d’hidrogen a Re = 50 
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5.9.2. Diagrames de superfície 

Els diagrames de superfície permeten visualitzar qualsevol paràmetre en una determinada 

superfície del contorn del domini. Aquests diagrames parteixen dels diagrames de tot el 

domini, descrits a l’apartat anterior, on s’analitza amb més detall alguna de les superfícies 

que delimiten el model.   

Amb aquest tipus de diagrama és possible, per exemple, conèixer el camp de velocitats al 

final de la primera etapa del reactor (les primeres 6 files de partícules de catalitzador), tal 

com s’aprecia en la Figura  5.5.  

Aquest diagrama ens mostra la diferència de velocitats entre el canal lliure de partícules de 

catalitzador i la zona on el fluid topa amb les partícules.      

 
Figura  5.5 Diagrama del camp de velocitats a la base superior del prisma a Re = 50 

Aquest tipus de diagrama serà molt utilitzat al llarg de l’anàlisi dels resultats, sobretot en la 

comparació de les diferents simulacions realitzada en l’apartat 6.2, al permetre obtenir amb 

facilitat el valor mitjà d’un paràmetre al final de cada simulació. Per fer això, només cal 

extreure les dades del diagrama i incorporar-les en un full de càlcul del programa Excel. 

Llavors es pot treballar més fàcilment amb aquestes dades obtingudes del diagrama..         
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5.9.3. Diagrames de superfícies seccionades 

Els diagrames de superfícies seccionades permeten visualitzar qualsevol paràmetre en una 

determinada superfície del domini. La diferència amb els diagrames de superfície està en el 

fet que la superfície és generada per l’usuari mitjançant un pla que seccioni el domini. En la 

Figura  5.6, hi ha un diagrama generat a partir d’un pla longitudinal.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  5.6 Diagrama de la concentració d’hidrogen en una secció longitudinal a Re = 50 
 

El procediment per a modelitzar el reactor d’hidrogenació, mitjançant la utilització del 

programa COMSOL, es descriu detalladament en l’annex A. 
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6. Anàlisi dels resultats obtinguts 

A partir de totes les dades obtingudes en les diferents simulacions del model descrit a 

l’apartat 5, es portarà a terme un anàlisi detallat dels aspectes més importants per tal 

d’extreure el màxim d’informació possible. L’objectiu d’aquests anàlisis és seleccionar, de tot 

el conjunt de dades, aquelles que ofereixin més informació sobre el procés d’hidrogenació al 

llarg de tot el reactor. 

Un primer anàlisi consistirà en determinar si es compleixen les característiques de la 

hidrogenació en condicions supercrítiques. Cal comprovar si les millores presentades per la 

utilització de la tecnologia supercrítica tenen lloc en el reactor modelat. 

Tot seguit, s’analitzarà el comportament dins del reactor variant el nombre de Reynolds del 

fluid a l’entrada del reactor. En aquest anàlisis, es compararan diferents velocitats d’entrada 

de l’alimentació i es determinarà quina és la velocitat d’entrada, en funció del nombre de 

Reynolds, més favorable per a obtenir les millors condicions en el procés d’hidrogenació.  

Partint del cas més favorable de l’anàlisi anterior, es realitzarà un estudi detallat dels 

principals paràmetres al llarg de tot el reactor d’hidrogenació. S’analitzarà el comportament 

de tots els components presents en la hidrogenació, el camp de velocitats del fluid, l’avanç 

de la reacció mitjançant l’índex de iode, entre d’altres. Finalment, realitzarem un disseny 

bàsic d’un possible reactor d’hidrogenació d’oli de gira-sol, determinant un paràmetre molt 

important com és l’alçada de llit necessària. 

6.1. Determinació del comportament supercrític 

Tal com s’ha comentat anteriorment, en aquest projecte es vol simular el comportament d’un 

reactor d’hidrogenació d’oli de gira-sol. La particularitat d’aquesta hidrogenació és la 

utilització com a solvent de propà en condicions supercrítiques, és a dir, en unes condicions 

de temperatura i pressió per sobre del punt crític.  

El fet d’utilitzar un fluid supercrític com a solvent es deu a les millores respecte els processos 

d’hidrogenació tradicionals. Aquestes millores fan del procés supercrític un mètode, en 

comparació amb els processos tradicionals, més saludable, ecològic i econòmic. 
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Les millores més destacables del procés d’hidrogenació supercrític són, tal com es 

comentava a l’apartat 3.3.3, una elevada tassa de reacció per a l’hidrogen, una major 

concentració d’hidrogen en la superfície del catalitzador al treballar amb un fluid monofàsic, 

la disminució de la concentració de trielaidat durant la hidrogenació i la rapidesa amb la qual 

avança aquesta hidrogenació. 

La finalitat d’aquest primer anàlisi és determinar si aquestes millores es compleixen en el 

reactor modelat amb el programa COMSOL.  

6.1.1. Velocitats de reacció 

La característica més significativa de la hidrogenació amb solvent supercrític és el fet de 

treballar amb un fluid monofàsic. En els processos tradicionals d’hidrogenació d’olis vegetals, 

explicats en l’apartat 3.2, es treballa amb fluids bifàsics gas–líquid, on hi havia l’hidrogen en 

estat gasós i l’oli en estat líquid. 

En la Figura  6.1 es pot observar la tassa de reacció de l’hidrogen al entrar en contacte el 

fluid de l’alimentació amb la primera capa de partícules de catalitzador, per al cas on el 

nombre de Reynolds del fluid a l’entrada del reactor és Re = 50. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura  6.1 Tassa de la reacció de desaparició de l’hidrogen a Re = 50 
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Tal i com es pot apreciar en la figura anterior, la tassa de reacció de l’hidrogen obtinguda 

durant la simulació amb el programa COMSOL presenta valors extremadament alts. Hi ha 

zones on la velocitat de desaparició de l’hidrogen assoleix màxims de fins a 942 mol/s/kgcat, 

una tassa aproximadament 1000 vegades superior a l’obtinguda mitjançant els processos 

d’hidrogenació tradicionals [37]. 

6.1.2. Perfil de concentracions a través de les partícules de catalitzador 

Un dels motius del gran augment de la velocitat de reacció de la hidrogenació és la 

disminució de la resistència del transport de massa al aconseguir treballar en condicions de 

fluid monofàsiques.  

Aquesta resistència al transport és força present en els processos bifàsics tradicionals, degut 

a la dificultat que troba l’hidrogen, en estat gasós, en arribar a la superfície del catalitzador a 

través de l’oli, en estat líquid. En la Figura  6.2, es comparen gràficament les dues situacions, 

demostrant que l’hidrogen arriba amb més facilitat al catalitzador quan el fluid de treball és 

monofàsic. 

 
Figura  6.2 Mecanisme d’hidrogenació: Procés tradicional vs Procés supercrític [38] 

 

Aquesta millora del procés supercrític també s’aprecia comparant el diagrama dels perfils de 

concentracions de la hidrogenació gas–líquid (veure Figura  3.4) amb el de la hidrogenació 

en condicions supercrítiques (veure Figura  3.6), tal com es detallava en l’apartat 3.3.2. 
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En la Figura  6.3 hi ha un esquema del perfil de concentracions obtingut en la simulació del 

reactor, on apareix la concentració de solvent a la part de dalt, d’hidrogen en el centre, i de 

substrat a sota.  

 
Figura  6.3 Perfil de concentracions obtingut en la simulació del reactor 

 

Cal dir que com a substrat s’han considerat els dos components majoritaris de l’oli de gira-

sol: els triglicèrids d’àcids linoleics i oleics, i també cal afegir que el perfil de solvent no està 

en la mateixa escala que la resta. La línia vertical representa la paret del catalitzador i per 

tant, delimita la zona per on circula el fluid lliurement de la partícula de catalitzador. 

D’aquesta manera es pot comparar amb els perfils teòrics i comprovar la seva semblança 

amb el perfil del procés supercrític, Figura  3.6, i les diferències que presenta envers el perfil 

del procés d’hidrogenació bifàsic gas–líquid, Figura  3.4.   

Aquest perfil de concentracions s’ha obtingut a partir d’un diagrama de superfície 

seccionada; tot i que, en aquest cas, només ha estat necessari generar una línia i no una 

superfície. La línia s’ha generat de tal manera que penetrava en la primera partícula de 

catalitzador, dirigint-la cap al centre d’aquesta partícula. 
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6.1.3. Concentració de trielaidat 

Una altra de les principals millores del procés supercrític és la minimització de la 

concentració del trielaidat o triglicèrid d’àcids elàidics. En l’apartat 3.1 es detalla la 

problemàtica d’aquest isòmer trans, on es descriuen els seus possibles efectes i s’enumeren 

les principals accions legals sobre aquests compostos, els àcids grassos trans. 

Amb l’ajuda de la Figura  6.4 s’analitzarà el comportament del trielaidat en el reactor 

d’hidrogenació simulat amb el programa COMSOL, per determinar si s’aprecia una reducció 

significativa en comparació amb els processos tradicionals.  

 
Figura  6.4 Percentatge en tant per 1 de trielaidat al final de la primera iteració a Re = 50 
 

El percentatge en massa de trielaidat després de passar per les primeres capes de 

catalitzador és, després de calcular la mitja de tota la superfície, del 0,56%. A més, el valor 

màxim al llarg de tot el reactor és del 1,86%. Amb aquests dos valors es constata la reducció 

dels nivells d’àcids grassos trans, deguda a l’aplicació de la tecnologia supercrítica. Cal 

recordar que en els processos d’hidrogenació tradicionals es pot arribar a nivells d’àcids 

trans propers al 30% en massa [10]. 
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6.1.4. Avanç de la hidrogenació 

L’última de les característiques analitzades en la determinació del comportament del reactor 

d’hidrogenació, simulat amb el programa COMSOL, per comprovar si es compleixen les 

millores dels processos supercrítics, és la rapidesa de l’avanç de la hidrogenació. 

En l’apartat 3.3.2, s’afirma que la reacció d’hidrogenació es completa en un quants segons; 

quan en els processos tradicionals, el procés dura aproximadament una mitjana de 2 hores. 

Aquesta gran reducció del temps de reacció, permet la utilització de reactors molt petits. Com 

a exemple, el reactor d’hidrogenació contínua d’oli de gira-sol desenvolupat en el 

departament d’Enginyeria Química de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyers Industrials de 

Barcelona (ETSEIB), en el laboratori de Reactors, té un volum de 50 cm3 i una alçada de 20 

cm [21]. 

Per a calcular l’avanç de la hidrogenació es mesurarà la variació de l’índex de iode al llarg de 

tot el reactor, tal com es detalla en l’apartat 3.4.5. Calculant l’índex de iode a diferents trams 

d’una recta que travessa longitudinalment al reactor, pel canal lliure de pas, s’ha obtingut el 

gràfic de la Figura  6.5. 
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Figura  6.5 Variació de l’índex de iode al llarg del reactor a Re = 50 
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Aquest gràfic mostra com la velocitat de l’avanç de la reacció d’hidrogenació és espectacular 

quan el fluid entra amb Re = 50, és a dir, quan el fluid s’introdueix al reactor a 0,005 m/s, 

aproximadament.  

Com es pot apreciar clarament en la Figura  6.5, la hidrogenació dels dobles enllaços 

succeeix ràpidament i en qüestió de pocs segons arriba a nivells inferiors als recomanats. El 

producte desitjat de la reacció d’hidrogenació d’oli de gira-sol ha de tenir un índex de iode 

entre 90 i 110 per al cas de les margarines i un índex de iode entre 85 i 90 per al cas dels olis 

hidrogenats per cuinar, anomenats shortening.  

En superar les primeres capes de catalitzador, a una alçada de reactor de 0,02 m, l’índex de 

iode ja es situa per sota dels nivells recomanats; per tant, la hidrogenació, quan el fluid 

d’entrada es desplaça amb un Re = 50, triga pocs segons en arribar als valors desitjats.  

6.1.5. Comportament del reactor simulat 

En el reactor d’hidrogenació, simulat amb el programa COMSOL, s’observen les bones 

característiques del processos supercrítics descrits a l’apartat 3.3.3. 

Primer s’ha analitzat la tassa de la reacció de desaparició d’hidrogen. Tal i com succeeix en 

la tecnologia supercrítica, s’ha constatat una elevada velocitat de desaparició de l’hidrogen al 

entrar en contacte amb les partícules de catalitzador.  

Llavors s’ha graficat el perfil de concentracions de la reacció d’hidrogenació simulada. Els 

perfils de concentració obtinguts (veure Figura  6.3) tenen moltes similituds amb els perfils de 

la hidrogenació supercrítica (veure Figura  3.6). 

Després s’ha comprovat si es produïa una disminució en el percentatge d’àcids grassos 

trans durant la hidrogenació. El fet d’utilitzar un solvent en condicions supercrítiques pot 

reduir la producció d’isòmers trans a valors inferiors al 5% en pes. En el reactor simulat el 

valor d’aquests compostos s’ha mantingut sempre per sota del 2%. 

Finalment, s’ha mesurat l’avanç de la reacció al llarg del reactor per tal de determinar el 

temps necessari per a una correcta hidrogenació. Amb el resultat obtingut es verifica que la 

hidrogenació en condicions supercrítiques esdevé en pocs segons, quan en el procés 

tradicional són necessàries, de mitjana, fins a 2 hores. 



Pàg. 70  Memòria 

 

6.2. Comparació a diferents nombre de Reynolds 

En aquest apartat del projecte es realitzarà un estudi comparatiu de diferents simulacions del 

reactor d’hidrogenació simulat amb el programa COMSOL. Aquestes simulacions es 

diferencien per la velocitat d’entrada del fluid dins del reactor. 

En les simulacions, el fluid de treball s’ha considerat newtonià, isotèrmic a 473K i amb un 

règim de flux laminar, amb 10 < Rep < 100. Les simulacions realitzades en aquest projecte 

han pres, concretament, valors d’entrada del fluid per a Re = 10, Re = 50 i Re = 100. Tal com 

es comentava en la Taula 5.2 de l’apartat 5.3.2, la velocitat d’entrada del fluid es calcularà 

segons l’equació del nombre de Reynolds.  
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   (Eq. 6.1) 

Substituint en l’equació els paràmetres constants, obtenim la relació entre el nombre de 

Reynolds i la velocitats d’entrada del fluid. Aquesta velocitat només tindrà component w, és a 

dir, en l’eix Z. 

Aquests tres valors corresponen, com s’ha comentat, a règims de flux totalment laminars. Si 

s’incrementen aquests valors, les equacions de Navier-Stokes per a fluids incompressibles 

deixarien de ser vàlides i s’hauria de treballar amb un model més complex per al càlcul del 

balanç de moment. Aquest fet, augmentaria la complexitat del model matemàtic a resoldre 

per part del solver del programa COMSOL i seria necessari utilitzar més potència de 

hardware per a poder realitzar les simulacions. 

Per a comparar els diferents casos, analitzarem els valors dels paràmetres més importants 

del procés d’hidrogenació. Per una banda es detallaran els valors obtinguts al final de la 

primera iteració, després d’haver travessat les primeres capes de catalitzador; i per l’altra, es 

destacaran valors obtinguts dins de les partícules de catalitzador. 

Després de comparar l’evolució del procés d’hidrogenació de cada cas, s’escollirà el més 

adient per a un estudi exhaustiu del comportament del reactor simulat. A grans trets, el cas 

més adient per a un estudi més detallat serà aquell que presenti una evolució més lenta, per 

poder observar millor els canvis produïts al llarg del reactor. 
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6.2.1. Model amb Re = 10 

En la simulació d’aquest primer cas la velocitat d’entrada del fluid al reactor serà 

aproximadament de 0,001 m/s. En la Taula 6.1 apareixen els valors obtinguts al final de la 

primera iteració, avaluant el valor màxim, el valor mínim i el valor mitjà de cada paràmetre. 

Paràmetre Valor mínim Valor màxim Valor mitjà 
Camp de velocitats 5,6·10-6 m/s 0,007668 m/s 0,001 m/s 

Concentració hidrogen, CH 41,557 mol/m3 56,108 mol/m3 46,838 mol/m3 

Concentració trilinoleat, CL 3,888 mol/m3 11,806 mol/m3 6,566 mol/m3 

Percentatge trilinoleat, XL 6,382 % 19,419 % 10,79% 

Concentració trioleat CO 0,589 mol/m3 2,109 mol/m3 1,059 mol/m3 

Percentatge trioleat, XO 0,974 % 3,493 % 1,75 % 

Concentració trielaidat, CE 0,238 mol/m3 0,427 mol/m3 0,321 mol/m3 

Percentatge trielaidat, XE 0,393 % 0,707 % 0,53 % 

Concentració triestearat, CS 39,277 mol/m3 48,906 mol/m3 45,672 mol/m3 

Percentatge triestearat, XS 65,49 % 81,382 % 76,05 % 

Índex de iode, IV 14,135 40,285 22,937 

Taula 6.1 Valors dels principals paràmetres al final de la primera iteració a Re = 10 

A més dels valors de la Taula 6.1 cal destacar aspectes que succeeixen dins de les 

partícules de catalitzador, com són les velocitats de reacció de cadascun dels components 

de la reacció d’hidrogenació. Aquests valors apareixen, juntament amb els valors obtinguts 

en els altres dos casos, en la Taula 6.4. 

6.2.2. Model amb Re = 50 

En la simulació d’aquest segon cas, amb Re = 50, la velocitat d’entrada del fluid serà 

aproximadament de 0,005 m/s. En la Taula 6.2 apareixen els valors obtinguts al final de la 

primera iteració, avaluant el valor màxim, el valor mínim i el valor mitjà de cada paràmetre. 

Al igual que amb el cas anterior, els valors de les velocitats de reacció obtinguts dins de les 

partícules de catalitzador apareixen en la Taula 6.4, juntament amb els valors dels altres dos 

casos. 
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Paràmetre Valor mínim Valor màxim Valor mitjà 
Camp de velocitats 6,26·10-5 m/s 0,0487 m/s 0,005 m/s 

Concentració hidrogen, CH 121,88 mol/m3 177,697 mol/m3 135,371 mol/m3 

Concentració trilinoleat, CL 4,40 mol/m3 33,893 mol/m3 11,14 mol/m3 

Percentatge trilinoleat, XL 7,072 % 56,15 % 18,15 % 

Concentració trioleat CO 0,425 mol/m3 10,563 mol/m3 2,064 mol/m3 

Percentatge trioleat, XO 0,689 % 17,631 % 3,42 % 

Concentració trielaidat, CE 0,162 mol/m3 0,514 mol/m3 0,303 mol/m3 

Percentatge trielaidat, XE 0,261 % 0,836 % 0,49 % 

Concentració triestearat, CS 8,919 mol/m3 48,633 mol/m3 40,113 mol/m3 

Percentatge triestearat, XS 14,857 % 81,108 % 67,05 % 

Índex de iode, IV 15,009 119,23 37,72 

Taula 6.2 Valors dels principals paràmetres al final de la primera iteració a Re = 50 

 

6.2.3. Model amb Re = 100 

En la simulació d’aquest últim cas, la velocitat del fluid a l’entrada del reactor serà 0,01 m/s, 

aproximadament. En la Taula 6.3 hi ha els valors obtinguts al final de les primeres sis capes 

de partícules de catalitzador. Al igual que en dues taules anteriors, s’han avaluat els valors 

màxim, mínim i mitjà, per a cada paràmetre. 

Paràmetre Valor mínim Valor màxim Valor mitjà 
Camp de velocitats 1,102·10-4 m/s 0,0993 m/s 0,01 m/s 

Concentració hidrogen, CH 142,585 mol/m3 212,313 mol/m3 156,735 mol/m3 

Concentració trilinoleat, CL 3,447 mol/m3 37,965 mol/m3 10,658 mol/m3 

Percentatge trilinoleat, XL 5,658 % 62,891 % 17,54 % 

Concentració trioleat CO 0,303 mol/m3 13,073 mol/m3 2,08 mol/m3 

Percentatge trioleat, XO 0,501 % 21,806 % 3,45 % 

Concentració trielaidat, CE 0,0656 mol/m3 0,568 mol/m3 0,255 mol/m3 

Percentatge trielaidat, XE 0,109 % 0,943 % 0,42 % 

Concentració triestearat, CS 2,517 mol/m3 49,754 mol/m3 36,595 mol/m3 

Percentatge triestearat, XS 4,226 % 82,781 % 67,05 % 

Índex de iode, IV 12,219 134,922 38,59 

Taula 6.3 Valors dels principals paràmetres al final de la primera iteració a Re = 100 

 



Aplicació del MEF en el dimensionat de reactors químics catalítics (model heterogeni) Pàg. 73 

 

En la Taula 6.4 apareixen els valors màxims de les velocitats de reacció, obtinguts dins de 

les partícules, en els tres casos simulats amb el programa COMSOL. Els valors negatius 

corresponen a velocitats de desaparició i els positius, a velocitats de generació.  

  

Velocitats de reacció 
 [mol/s/kgcat] 

rH  rL rO rE rS 

Re = 10 -839 / 0 -50 / 0 -224 / 30 -11 / 45 0 / 229  

Re = 50 -942 / 0 -52 / 0 -263 / 37 -14 / 54 -5 / 261 

Re = 100 -1013 / 0  -54 / 0 -291 / 42 -15 / 61  -7 / 283 

Taula 6.4 Valors màxims de les velocitats de reacció dins de les partícules  

Cal destacar, com s’aprecia a la Taula 6.4, que les velocitats de generació d’hidrogen i de 

trilinoleat són nul·les en totes les simulacions realitzades. També és nul·la la velocitat de 

desaparició del triestearat per al primer cas, on Re = 10. 

6.2.4. Elecció del cas més adient per a un estudi detallat 

Després de comparar els resultats obtinguts de les diferents simulacions realitzades amb el 

programa COMSOL, s’ha decidit que el cas més adient per a un anàlisi més exhaustiu és el 

cas on Re =100. 

En la Taula 6.4 s’observa que les velocitats màximes tant de generació com de desaparició 

s’incrementen al augmentar el nombre de Reynolds. Tot i això, les diferències no són prou 

importants i no permeten extreure cap decisió sobre quin és el cas més idoni. 

On s’observa un millor comportament del cas on Re = 100, és en la comparació entre la 

Taula 6.1, la Taula 6.2 i la Taula 6.3. En una primera valoració dels resultats, els obtinguts en 

el primer cas, Re =10, indiquen una excessiva rapidesa del procés d’hidrogenació. 

Descartat aquest primer cas, s’observa una relativa semblança entre els altres dos casos. 

Els valors obtinguts per les simulacions amb Re = 50 i Re =100 són similars, però el model 

amb Re =100 presenta petites millores respecte l’altre model. El model amb Re =100 

presenta un procés d’hidrogenació més lent i, a més, un percentatge inferior de trielaidat; per 

aquest motiu, serà l’escollit per a un anàlisi més exhaustiu.  
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Per poder comparar millor l’avanç de la reacció en els 3 casos estudiats, en la Figura  6.6 

s’observa l’evolució de l’índex de iode, per a cada simulació, al llarg dels primers 0,02 m de 

reactor. 
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Figura  6.6 Variació de l’índex de iode al llarg del reactor per a les diferents simulacions 

Tal i com s’observa en aquest gràfic, l’evolució de la reacció d’hidrogenació del model amb 

Re =10 és excessivament ràpida per a un anàlisi del comportament del reactor. Com ja 

s’intuïa en els valors obtinguts dels altres models, descrits a la Taula 6.2 i a la Taula 6.3, el 

comportament és força semblant.  

Tot i això, el procés d’hidrogenació és més lent en el cas de la simulació amb Re =100, i 

aquest és el principal motiu de l’elecció d’aqeust model per a l’anàlisi en detall realitzat en 

l’apartat 6.3. 

6.2.5. Pèrdua de pressió 

Aprofitant els resultats de les simulacions fetes a diferents règims de flux del fluid d’entrada, 

es realitzarà una comparació entre la pèrdua de pressió obtinguda mitjançant la simulació 

amb COMSOL i l’equació d’Ergun. 
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L’equació d’Ergun s’utilitza per calcular la pèrdua de pressió en llits de partícules catalítiques 

empaquetades [39]. La seva expressió és: 
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   (Eq. 6.2) 

On ∆p és la pèrdua de pressió (Pa), L la longitud del llit (m), µ la viscositat del fluid (Pa·s), Dp 

el diàmetre de la partícula, ε  la porositat, ρ la densitat del fluid (kg/m3) i v la velocitat del fluid 

(m/s). En aquest cas, al tenir un empaquetament cúbic simple, la porositat serà de 0,524 

[40]. Substituint tots els valors, l’equació d’Ergun queda en funció de Re: 

200825,04038,0 eReR
L
p

⋅+⋅=
∆

     (Eq. 6.3) 

En la Figura  6.7 es pot observar com la pèrdua de pressió obtinguda en les simulacions és 

molt semblant a la calculada mitjançant l’equació d’Ergun. 
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Figura  6.7 Pèrdua de pressió obtinguda en les simulacions vs. Ergun 
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6.3. Anàlisi detallat del reactor d’hidrogenació 

Després de la comparació dels models obtinguts per a diferents valors del nombre de 

Reynolds del fluid a l’entrada del reactor, apartat 6.2, s’ha escollit el model amb Re = 100 per 

a un anàlisi més detallat i exhaustiu del comportament del procés d’hidrogenació al llarg de 

tot el reactor. 

S’analitzaran els paràmetres més importants del procés, els que mostrin millor l’evolució de 

la reacció d’hidrogenació i els que permetin realitzar un disseny bàsic de les principals 

característiques del reactor d’hidrogenació supercrítica. 

6.3.1. Camp de velocitats 

El primer paràmetre a analitzar serà el camp de velocitat del fluid. A l’entrada del reactor el 

fluid només presenta velocitat axial, determinada pel nombre de Reynolds. Les variacions del 

camp de velocitats, com s’observa a la Figura  6.8, es deuen a la presència de les partícules 

de catalitzador. Per aquest motiu, es tindrà en compte la disposició de les partícules durant 

aquest anàlisi del camp de velocitats. 

 
Figura  6.8 Camp de velocitats en les primeres capes de catalitzador a Re = 100 
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En la Figura  6.8 es veu la incidència de la disposició de les partícules de catalitzador en el 

camp de velocitats del fluid. L’empaquetament cúbic simple genera un canal lliure de pas en 

els espais buits entre les partícules. Aquest fet provoca un augment de la velocitat en aquest 

canal, arribant a valors de 0,109 m/s. Cal comentar, també, que una vegada s’ha 

desenvolupat totalment el canal lliure, a partir de la primera iteració, el camp de velocitats 

segueix el mateix comportament al llarg de tot el reactor.    

En la Figura  6.9 hi ha el cap de velocitats vist des de la part superior del reactor. En aquesta 

figura apareixen quatre partícules de catalitzador i mostra els canal lliures per on el fluid pot 

circular lliurement.    

 
Figura  6.9 Vista superior del llit de partícules amb el camp de velocitats a Re = 100 

 

Al analitzar el camp de velocitats es demostra que l’empaquetament cúbic simple no permet 

una bona homogeneització del fluid. Això és degut a la formació dels canals lliures de pas 

formats entre les partícules, provocant que part del fluid no entri en contacte amb les 

partícules i, per tant, no s’hidrogenitzi. Al final del procés, amb l’empaquetament cúbic 

simple, s’obtindrà un fluid poc homogeni amb una zona molt hidrogenada (el fluid que 

travessa les partícules) i una zona poc hidrogenada (el fluid que circula pel canal lliure). 
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6.3.2. Concentració d’hidrogen 

La concentració d’hidrogen és un paràmetre important del procés d’hidrogenació. Serà 

interessant analitzar el comportament que presenta la concentració d’hidrogen al llarg de tot 

el procés. També ho serà conèixer es valors obtinguts de la tasses de reacció de l’hidrogen 

dins de les partícules de catalitzador. 

En la Figura  6.10 es pot contemplar una secció longitudinal del reactor simulat, on es 

distingeixen clarament dues zones, detallades al final de l’apartat 6.3.1, la zona de les 

partícules i la zona del canal lliure de pas del fluid.  

 
Figura  6.10 Primera iteració del reactor amb la concentració d’hidrogen a Re = 100 

 

Al existir aquestes dues zones tan diferenciades, per analitzar el comportament de la 

concentració d’hidrogen al llarg de tot el reactor es durà a terme un estudi de cadascuna de 

les dues zones, a més d’un estudi amb els valors mitjos a diferents alçades del reactor. 

L’estudi de les dues zones es realitzarà a partir dels valors obtinguts a partir de dues línies 

que travessin longitudinalment al reactor simulat. Una línia anirà seguint el canal lliure, i 

l’altra, anirà a través de totes les partícules de catalitzador. L’anàlisi més important, però, 

serà el dels valors mitjos, calculats al final de cada capa de catalitzador. 
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En la Figura  6.11 hi ha l’evolució dels valors de la concentració d’hidrogen al llarg del reactor 

d’hidrogenació. Es pot comprovar la forta disminució de la concentració d’hidrogen produïda 

en el moment d’entrar en contacte amb la primera partícula de catalitzador. Després 

d’aquesta primera presa de contacte amb les partícules de catalitzador, la disminució de la 

concentració d’hidrogen es suavitza i no és tan acusada com al principi. 
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Figura  6.11 Evolució de la concentració d’hidrogen al llarg del reactor simulat a Re = 100 

 

Aquesta dràstica disminució de la concentració d’hidrogen es deu a l’elevada tassa de la 

reacció d’hidrogenació. Com es detallava a l’apartat 6.1.1, la velocitat de desaparició de 

l’hidrogen obtinguda durant la simulació amb el programa COMSOL presenta valors 

extremadament alts.  

Aquest fet s’observa clarament en la Figura  6.1, aconseguida amb dades del cas on 

l’entrada del fluid té lloc a Re = 50. Tot i això, per al cas tractat en aquest anàlisi,  Re = 100, 

el comportament és molt similar, arribant a velocitats de desaparició de l’hidrogen superiors 

als 1000 mol/s/kgcat. Aquest valor màxim s’assoleix a les parets de les partícules de 

catalitzador de la primera capa i, en les capes següents, aquesta velocitat de desaparició de 

l’hidrogen disminueix però sempre mantenint valors força elevats.        
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6.3.3. Concentració dels components de l’oli 

Un altre dels paràmetres importants analitzats és la concentració dels triglicèrids de l’oli, 

estudiant l’evolució de cadascun dels components de l’oli de gira-sol a mesura que avança el 

procés d’hidrogenació. 

En la Figura  6.12, es comparen les concentracions dels triglicèrids dels quatre àcids grassos 

presents en l’oli de gira-sol, trilinoleat (L), trioleat (O), trielaidat (E) i triestearat (S). En aquesta 

figura es mostren les variacions produïdes en les 6 primeres capes de catalitzador.   

 
Figura  6.12 Concentració en mol/m3 dels triglicèrids de l’oli a Re = 100 [41] 

 

Analitzant cada component per separat, s’observa una clara disminució de la concentració 

de trilinoleat i un augment important de la concentració de triestearat. La concentració de 

trielaidat presenta valors molt baixos al llarg de tota aquesta primera part del reactor. Per 

últim, el trioleat pateix una disminució en la seva concentració però sense arribar al nivell del 

trilinoleat. 

Per a poder confirmar aquestes impressions obtingudes en l’observació de la Figura  6.12, és 

necessari construir un gràfic més detallat amb l’evolució de les concentracions de cada àcid 

gras. Amb la Figura  6.13 és possible analitzar amb més precisió aquesta evolució al llarg del 

reactor d’hidrogenació simulat amb el programa COMSOL. 
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Figura  6.13 Evolució de la concentració dels triglicèrids de l’oli a Re = 100 

Amb els gràfics de la Figura  6.13 es corroboren les afirmacions sobre el comportament dels 

triglicèrids al llarg del reactor: Augment important per a l’àcid esteàric, disminucions per als  

triglicèrids dels àcids oleic i linoleic, i valors molt baixos per al trielaidat. 

Cal destacar, de nou, els canvis dràstics produïts el la primera capa de partícules de 

catalitzador. Al llarg d’aquest anàlisi de resultats s’ha comprovat com la hidrogenació 

supercrítica s’inicia amb molta força i, després de l’impacte inicial, el comportament del 

procés es modera i evoluciona amb més calma.     

6.3.4. Avanç de la reacció 

L’últim dels paràmetres tractats en aquest anàlisi en detall dels resultats obtinguts en la 

simulació, mitjançant el programa COMSOL, és la rapidesa de l’avanç de la hidrogenació i 

comprovar a quina alçada de llit fix s’assoleixen les condicions requerides en un procés típic 

d’hidrogenació d’olis vegetals.. 

Per a calcular l’avanç de la hidrogenació es mesurarà la variació de l’índex de iode al llarg de 

tot el reactor, tal com s’ha realitzat en l’apartat 6.1.4. Tal i com s’ha fet en aquest apartat, 

calculant l’índex de iode a diferents trams d’una recta que travessa el reactor 

longitudinalment, pel canal lliure de pas, s’ha obtingut el gràfic de la Figura  6.14. 
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Figura  6.14 Evolució de l’índex de iode al llarg del reactor d’hidrogenació a Re = 100 

 

Al haver escollit els valors obtinguts en la zona del canal lliure, en el gràfic no s’aprecia el 

canvi brusc de l’inici de la hidrogenació supercrítica. Aquest fet també es podia observar en 

la Figura  6.11, on apareixen valors de la zona del canal lliure, valors de la zona de les 

partícules i valors mitjos, a diferents alçades del reactor.    

Segons es desprèn de la Figura  6.14, prenent com a valor per a una correcta hidrogenació 

de l’oli de gira-sol un índex de iode pròxim a 90, és necessària una alçada de reactor de llit 

empacat de 0,04 m. L’obtenció d’aquesta alçada necessària de llit fix és un primer pas per al 

disseny d’un reactor d’hidrogenació real. 

Cal recordar que aquesta dada serveix per a un empaquetament cúbic simple, l’utilitzat en 

aquestes simulacions del reactor d’hidrogenació d’oli de gira-sol en propà supercrític. Per a 

futur projectes, seria interessant analitzar els efectes en la reacció d’hidrogenació de 

diferents tipus d’empaquetaments, així com optimitzar les condicions del procés, sobretot 

temperatura i pressió, per assolir el millor producte final possible.         
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7. Estudi econòmic 

En aquest apartat es realitzarà un estudi econòmic de la implantació d’una empresa 

dedicada a oferir serveis de simulació amb CFD a empreses del sector químic. A més, es 

determinarà el pressupost  de la realització d’aquest projecte. 

7.1. Càlcul de la inversió inicial 

Per a la posada en marxa de l’empresa és necessària una inversió inicial per adquirir els 

dispositius físics i els dispositius de software, així com també per pagar els costos de 

constitució de l’empresa. En la Taula 7.1 apareix el desglossament de la inversió inicial.  

Dispositius físics 
Material Quantitat cost/unitat Total 

WorkStation 2 5.900 € 11.800 €
Ordinadors 2 900 € 1.800 €
Impressora làser BN 1 340 € 340 €
Impressora deskjet Color  1 160 € 160 €
Router 1 600 € 600 €
Total material  14.700 €

Mobiliari d’oficina Quantitat cost/unitat Total 
Taules 3 250 € 750 €
Cadires 6 100 € 100 €
Armaris 4 350 € 1.400 €
Telèfon/Fax 2 50 € 100 €
Material d’oficina 2.000 €
Total mobiliari d’oficina 4.350 €
Total dispositius físics 18.050 €
  

Dispositius de software 
Software Total 
Llicencia de COMSOL Multiphysics 3.2 1.350 €
Antivirus, programes d’ofimàtica, ... 600 €
Total dispositius de software 1.950 €
  

Constitució de l’empresa 
Constitució de la Sociedad (S.L) 3.400 €
Costos de gestoria 100 €
Total constitució de l’empresa 3.500 €
 
Total Inversió 23.500 €

 Taula 7.1 Càlcul de la inversió inicial per a la posada en marxa de l’empresa  
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7.2. Càlcul dels costos i dels ingressos anuals 

7.2.1. Càlcul dels costos anuals 

En la es detallen els costos anuals de l’empresa. Aquests s’agrupen en costos de constitució 

de l’empresa, de material d’oficina, de serveis generals i de personal. 

Costos de constitució de l’empresa 
Tipus Cost anual 
Lloguer oficina 9.600 €
Costos gestoria 720 €
Fiança local 1.500 €
Total cost de constitució de l’empresa 11.820 €

 
Costos de material d’oficina 

Tipus Cost anual
Folis, sobres, plànols, ... 850 €
CD per a còpies de seguretat 300 €
Cartutxos tinta impressora 630 €
Total cost de material d’oficina 1.780 €

 
Costos de serveis generals 

Tipus Cost anual 
Aigua 250 €
Electricitat 750 €
Telefonia 900 €
Connexió internet 500 €
Total cost de serveis generals 2.400 €

  
Costos de personal 

Tipus Quantitat Cost anual Total 
Enginyer 2 30.000 € 60.000 €
Becari 2 7.500 € 15.000 €
Informàtic 1 18.000 € 18.000 €
Comercial 1 20.000 € 20.000 €
Neteja 1 12.000 € 12.000 €
Total cost de personal 115.000 €
 
Imprevistos (10% total) 13.100 €
 
Cost anual de l’empresa 144.100 €

Taula 7.2 Càlcul dels costos anuals de l’empresa  
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7.2.2. Evolució dels costos anuals 

L’estudi econòmic de l’empresa realitzat té un horitzó temporal de 6 anys des de la seva 

implantació. En la Taula 7.3 es detalla l’evolució dels costos anuals. Per a calcular l’evolució 

dels costos al llarg d’aquests sis anys, es tindran en compte diferents premisses, 

enumerades a continuació: 

- Tots els costos tenen un augment anual del 3%, degut a l’increment de l’IPC. 

- La vida útil dels ordinadors i de la impressora deskjet és de 3 anys, mentre que per les 

workstations i per la impressora làser serà de 6 anys.  

- A l’inici del quart any s’incorporarà un nou enginyer, amb la compra d’una nova 

workstation, i de noves impressores, una deskjet color i una làser BN. 

  Any 0 Any 1 Any 2 Any 3 Any 4 Any 5 Any 6 
Inversió 23.500 € 0 € 0 € 0 € 7.900 € 0 € 0 €
Costos anuals 0 € 144.100 € 148.423 € 152.875 € 187.461 € 193.085 € 198.877 €
Total 23.500 € 144.100 € 148.423 € 152.875 € 195.361 € 193.085 € 198.877 €

Taula 7.3 Càlcul de l’evolució dels costos anuals de l’empresa en un horitzó de 6 anys  

7.2.3. Càlcul dels ingressos anuals 

Els ingressos anuals de l’empresa dependran de les simulacions realitzades. Durant el 

primer any s’espera arribar a un volum de treball de 2 simulacions al mes (24 simulacions 

anuals). S’espera un augment de 2 simulacions anuals al llarg dels 6 anys de l’estudi 

econòmic. Tot i això, al quart any amb la incorporació d’un nou enginyer es preveu assolir les 

3 simulacions mensuals (36 anuals). El preu estimat per cada simulació és de 6.000 €, 

augmentant un 5% anualment.    

  Any 1 Any 2 Any 3 Any 4 Any 5 Any 6 
Simulacions 24 26 28 36 38 40 
Preu / simulació 6.000 € 6.300 € 6.615 € 6.945 € 7.295 € 7.660 €
Total 144.000 € 163.800 € 185.220 € 250.020 € 277.210 € 306.400 €

Taula 7.4 Càlcul dels ingressos anuals de l’empresa  
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7.2.4. Financiació del projecte 

Per fer front a la inversió serà necessari recórrer a financiació externa. El préstec es 

retornarà al banc en quotes constants. Per a calcular la quota anual que caldrà retornar 

s’utilitzarà la següent fórmula: 

( )( )
( )

( ) 11
1

11 −+
+⋅⋅

=
+−

⋅
= − n

n

n i
iiinversió

i
iinversióanualQuota    (Eq. 7.1) 

On i és la tassa d’interès en tant per 1 i n són les anualitats. En la Taula 7.5 apareixen les 

dades per al càlcul de les quotes anuals, i en la Taula 7.6 hi ha el desglossament de la 

financiació de l’empresa. 

Inversió 23.500 € 
Anualitats (n) 6 
Interès (i) 8% 
Quota anual 5.083 € 

Taula 7.5 Paràmetres per al càlcul de es anualitats  

Any  Quota anual Interessos Retorn capital Capital cancel·lat Capital pendent 
0 - - - -      23.500 €  
1        5.083 €         1.880 €         3.203 €        3.203 €      20.297 €  
2        5.083 €         1.623 €         3.460 €        6.663 €      16.837 €  
3        5.083 €         1.347 €         3.736 €      10.400 €      13.100 €  
4        5.083 €         1.048 €         4.035 €      14.435 €        9.065 €  
5        5.083 €           725 €         4.358 €      18.793 €        4.707 €  
6        5.083 €           376 €         4.707 €      23.500 €              0 €  

Taula 7.6 Finançament del préstec financer per fer front a la inversió inicial 

Per al càlcul dels interessos de la Taula 7.6 s’ha utilitzat la següent equació: 

anterioranypendentcapitaliInterès ⋅=     (Eq. 7.2) 

Amb aquest finançament, els interessos pagats per l’empresa durant els 6 anys sumen un 

total de 7.000 €.  
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7.3. Balanç econòmic 

El balanç econòmic es realitzarà avaluant tres paràmetres econòmics: el Valor Actual Net 

(VAN), la Tassa Interna de Retorn (TIR) i el període de retorn. Per avaluar aquests 

paràmetres cal realitzar un balanç dels resultats econòmics, tal i com mostra la Taula 7.7.   

El VAN es calcula sumant tots els fluxos nets anuals actualitzats. L’actualització es realitza a 

partir del tipus d’interès, considerat en aquest projecte del 4%. En la Figura  7.1 hi ha 

l’evolució del VAN al llarg dels 6 anys. La TIR és el valor del tipus d’interès el qual el VAN és 

igual a zero. El període de retorn és el temps que tardarà l’empresa en recuperar la inversió 

inicial i començarà a obtenir beneficis. 

 Any 0 Any 1 Any 2 Any 3 Any 4 Any 5 Any 6 
Ingressos (+) 0 € 144.000 € 163.800 € 185.220 € 250.020 € 277.210 € 306.400 €
Costos ( -) 23.500 € 144.100 € 148.423 € 152.875 € 195.361 € 193.085 € 198.877 €
Unitat marginal -23.500 € -100 € 15.377 € 32.345 € 54.659 € 84.125 € 107.523 €
Cost financer (-) 0 € 1.880 € 1.623 € 1.347 € 1.048 € 725 € 376 €
Utilitat bruta -23.500 € -1.980 € 13.754 € 30.998 € 53.611 € 83.400 € 107.147 €
Impost  
Societats (-35%) 0 € 0 € 4.814 € 10.849 € 18.764 € 29.190 € 37.501 €

Utilitat neta -23.500 € -1.980 € 8.940 € 20.149 € 34.847 € 54.210 € 69.646 €
Retorn capital 0 € 3.203 € 3.460 € 3.736 € 4.035 € 4.358 € 4.707 €
Flux net efectiu -23.500 € -5.183 € 5.480 € 16.413 € 30.812 € 49.852 € 64.939 €
FNE actualitzat -23.500 € -4.984 € 5.067 € 14.591 € 26.338 € 40.975 € 51.322 €
FNE acumulat -23.500 € -28.484 € -23.417 € -8.826 € 17.512 € 58.487 € 109.809 €

Taula 7.7 Balanç econòmic de l’empresa a un horitzó de 6 anys 
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Figura  7.1 Evolució dels fluxos nets efectius acumulats 
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En la Taula 7.8 hi ha els valors dels tres paràmetres analitzats en el balanç econòmic de 

l’empresa.  

VAN 109.809 € 
TIR 48% 
Període de retorn 3 anys i 4 mesos 

Taula 7.8 Paràmetres econòmics de l’empresa  

Com pot observar-se, el VAN obtingut és positiu i elevat, amb una TIR també molt alta i un 

bon període de retorn. Amb aquests valors, es pot concloure que la implantació d’una 

empresa de simulacions, realitzades amb el programa COMSOL Multiphysics, és rentable 

econòmicament.     

7.4. Estimació del cost d’aquest projecte 

Per a calcular el pressupost d’aquest projecte s’utilitzaran les següent premisses: 

- El temps emprat en la realització d’aquest projecte ha estat de 6 mesos. 

- Per als costos es consideraran els produïts durant aquests 6 mesos per part del 

projectista. Per exemple, el cost de la llicència de COMSOL, al ser anual, es dividirà 

entre 2 i el cost de la workstation, amb una vida útil de 6 anys, es dividirà entre 12.  

- Per als costos del material d’oficina, lloguer i serveis generals, també es dividirà el preu 

entre 6, degut a que els costos es reparteixen entre les persones que hi treballen.  

- El sou del projectista serà considerat de becari.    

 Cost  
Workstation 492 €
Ordinador 150 €
Llicència COMSOL 245 €
Material d’oficina 148 €
Lloguer local 800 €
Serveis generals 200 €
Treball projectista 3.750 €
Treball tutor 900 €
Pressupost del projecte 6.685 €

Taula 7.9 Pressupost per a la realització d’aquest projecte  
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8. Impacte sobre el medi ambient 

Aquest és un apartat molt important en problemes d’enginyeria. Consisteix en identificar, 

analitzar i avaluar les característiques del projecte des d’una perspectiva mediambiental, 

evitant així problemes generats per l’impacte en el medi ambient de la realització del 

projecte. 

Degut al poc impacte sobre el medi ambient d’aquest projecte, bàsicament és tot treball 

d’oficina, en aquest apartat es tractarà l’impacte sobre el medi ambient generat pel procés 

d’hidrogenació supercrítica.     

8.1. Característiques ambientals del projecte 

Per identificar les característiques ambientals cal analitzar tots els elements generats durant 

el procés que poden interactuar amb el medi ambient. Tot seguit es repassen els elements 

més importants: 

- Emissions atmosfèriques: el procés d’hidrogenació supercrític no presenta emissió de 

contaminants. Podrien produir-se petites fuites d’hidrogen o de propà, però cal evitar-les 

perquè el propà, per exemple, és explosiu. 

- Aigües residuals: durant el procés no es consumeix aigua, encara que si s’utilitzi en 

processos de neteja o de refrigeració tant del reactor com d’altres equips auxiliars del 

procés. 

- Generació de residus: serà mínima degut a que s’intenta reciclar la major part dels 

residus de la hidrogenació, com per exemple el propà utilitzat com a solvent durant la 

hidrogenació.  

- Punts de soroll: durant el procés no es genera excessiu soroll. En cap moment se 

sobrepassen el nivell de confort acústic, establert en 55 dB.   
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8.2. Valoració d’impactes ambientals 

En la Taula 8.1 hi ha la valoració dels principals possibles impactes sobre el medi ambient 

generats per l’execució de projectes d’enginyeria. En aquesta taula s’indiquen els nivells de 

l’efecte produït en cada aspecte i, a més, si l’efecte és positiu (+) o negatiu (–) per al medi 

ambient. 

 

Impacte sobre el medi Valoració 
Nivell de contaminants atmosfèrics Mínim (–) 
Generació de residus sòlids Mínim (–) 
Impacte per abocament de líquids Mínim (–) 
Efectes sobre la salut per emissió de contaminants Nul 
Efectes sobre la vegetació per emissió de contaminants Nul 
Efectes sobre la fauna per emissió de contaminants Nul 
Impacte per emissió de gasos d’efecte hivernacle Nul 
Contaminació de recursos hídrics Mínim (–) 
Ús de recursos hídrics Mínim (+) 
Soroll Mínim (–) 
Olors Mínim (–) 

Taula 8.1 Valoració dels impactes sobre el medi ambient  

Per acabar, cal destacar la millora d’aquest procés pel que fa a la salut de les persones. Això 

és degut a que l’oli de gira-sol hidrogenat amb aquesta tecnologia supercrítica presenta un 

nivell molt inferior de compostos insaturats trans, respecte els processos tradicionals.  

Després d’aquest anàlisis de l’impacte sobre el medi ambient, es pot concloure que el procés 

d’hidrogenació és respectuós amb el medi ambient. Això és corrobora amb el fet de no 

presentar cap efecte important durant el seu funcionament, tal i com es desprèn de les 

valoracions de la Taula 8.1. 
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Conclusions 

La principal conclusió d’aquest projecte és haver dissenyat un procediment per a 

dimensionar reactors químics catalítics mitjançant l’aplicació del Mètode dels Elements Finits, 

un dels mètodes de discretització més importants.  

Aquest procediment consisteix en la modelització del reactor amb l’ajuda del programa 

COMSOL Multiphysics, un programa basat en la Dinàmica de Fluids Computacional (CFD), 

molt utilitzat en investigació i desenvolupament de productes químics. 

Aplicant el procediment dissenyat en la simulació del reactor d’hidrogenació d’oli de gira-sol 

en propà supercrític, considerant-lo com un model heterogeni amb les partícules ordenades 

segons un empaquetament cúbic simple, es poden extreure vàries conclusions importants: 

- Amb la modelització del reactor s’han aconseguit els efectes esperats en una 

hidrogenació supercrítica: unes tasses de reacció elevades, una disminució de la 

quantitat d’àcids grassos trans produïts durant el procés i una gran rapidesa en l’avanç 

de la reacció. 

- La pèrdua de pressió al llarg del reactor simulat és similar a la pèrdua de pressió 

obtinguda amb l’equació d’Ergun, aplicable en llits de partícules empaquetades. Aquest 

fet demostra que el comportament del reactor simulat és semblant a un reactor real, 

ambdós amb les mateixes característiques. 

- El règim de flux de l’alimentació és clarament determinant en el procés d’hidrogenació. A 

mesura que augmenta el valor del règim de flux del fluid a l’entrada del reactor, el procés 

d’hidrogenació s’alenteix i presenta una evolució més calmada. 

- Al analitzar el camp de velocitats es demostra que l’empaquetament cúbic simple no 

permet una bona homogeneització del fluid, degut a la formació dels canals lliures de 

pas entre les partícules. Al final del procés s’obté un fluid poc homogeni, amb una zona 

molt hidrogenada (el fluid que travessa les partícules) i una zona poc hidrogenada (el 

fluid que circula pel canal lliure). 
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- A partir de l’evolució de la concentració dels triglicèrids, al llarg del reactor, es calcula el 

grau d’avanç de la reacció i es determina la llargada necessària del reactor per a una 

correcta hidrogenació de l’oli de gira-sol.  

- Amb les condicions plantejades en aquest projecte, i amb les característiques del reactor 

determinades al llarg del procés de modelització, s’ha obtingut unes dimensions òptimes 

del reactor de 0,04 m. Aquest dimensionat només és vàlid per a un determinat tipus de 

reactor, però, seguint el mateix procediment, és possible dimensionar qualsevol altre 

tipus de reactor químic catalític. 

En projectes posteriors seria bo analitzar diferents configuracions per al reactor de llit 

empacat, variant el tipus d’empaquetament i les condicions de procés. D’aquesta manera 

s’obtindrà un disseny òptim per al desenvolupament industrial del procés d’hidrogenació 

supercrítica.  
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A. Modelització amb COMSOL Multiphysics 

En aquest primer annex, es detallaran minuciosament tots els passos necessaris per a la 

modelització del reactor d’hidrogenació, tal i com s’han de realitzar al treballar amb el 

programa COMSOL.   

A.1 Inici del programa 

La primera pantalla que apareix al iniciar COMSOL, és la pantalla “Model Navigator”. El 

primer pas és escollir l’espai dimensional del sistema a simular. En aquest cas, en el menú 

“Space dimension” es seleccionarà l’opció 3D. 

Tot seguit, cal escollir el mode o els modes d’aplicació que apareixen en la llista i escriure les 

variables dependents amb les quals es treballarà. Quan és necessari més d’un mode, com 

en el model a simular en aquest projecte, cal clicar l’opció “Multiphysics”. 

 
Figura  A.1 Finestra inicial del programa COMSOL, “Model Navigator” 



Pàg. 100  Memòria 

 

Per a seleccionar el mode Navier-Stokes cal seguir la següent seqüència: Chemical 

Engineering Module / Momentum balance / Incompressible Navier-Stokes. Es mantindran les 

variables per defecte: u, v i w (components del vector velocitat) i p (pressió). Per a validar 

aquest mode d’aplicació, cal clicar el botó “Add”.  

Per al mode de convecció i difusió, la seqüència és: Chemical Engineering Module / Mass 

balance / Convection and Diffusion. En aquest mode cal modificar les variables dependents 

(per defecte apareix la concentració d’una única espècie), cal escriure tantes variables com 

espècies hi ha. Per fer-ho, s’ha d’escriure a la casella “Dependent variables” les següents 

variables: cl, co, ce, cs, ch (concentracions de trilinoleat, trioleat, trielaidat, triestearat i 

hidrogen, respectivament). Clicant el botó “Add” es validarà aquest mode. 

Ara ja només cal clicar el botó “OK” i ens apareix la pantalla principal del programa 

COMSOL. Per a realitzar la modelització cal seguir una sèrie de passos, detallats a 

continuació. 

A.2 Definició de constants i expressions 

Un cop aparegui la finestra principal del programa es podrà començar la modelització del 

reactor. El primer pas és escriure els valors dels paràmetres que apareixen en el model a 

simular.  

Per tal d’introduir correctament les constants i les expressions escalars cal utilitzar el menú 

“Options”. Dins aquest menú, caldrà seleccionar l’opció “Constants” per als paràmetres 

constants del model i l’opció “Expressions / Scalar Expressions” per als paràmetres no 

constants. En ambdós casos apareixerà una finestra del programa on s’hauran d’escriure les 

dades del model a simular.  

En la Taula 5.1 hi ha els valors dels paràmetres que romandran constants al llarg del reactor i 

en la Taula 5.2 apareixen els dels paràmetres que varien durant el procés d’hidrogenació. 

Cal tenir present que quan s’hagi de fer referència a un paràmetre s’haurà d’escriure el nom 

tal i com s’ha escrit durant aquesta definició de valors. 

Aquest pas, però, també es pot portar a terme després de dibuixar l’estructura del model. 

Totes dues opcions són igual de vàlides per a una correcta simulació. 
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A.3 Dibuix de la geometria del model 

El segon pas de la modelització del reactor serà crear la seva estructura tridimensional, a 

partir del mode de dibuix del programa COMSOL, el “Draw mode”. En aquest mode de dibuix 

hi ha diferents eines de dibuix CAD, que permeten generar tot tipus d’estructures, per 

complexes que siguin. 

Per al disseny de la geometria del reactor cal seguir el següent procediment: 

1. Es dibuixarà primer una esfera, SPH1. Després de clicar l’opció “Sphere”  del menú 

“Draw”  apareixerà una finestra demanant  les propietats de l’esfera. En la Taula A.1 

hi ha les dades a introduir. 

Paràmetre Valor 
Radi [m] 0,001 

Axis base point  x [m] 0 
Axis base point  y [m] 0 
Axis base point  z [m] 0,005 

Taula A.1 Propietats de la primera esfera  

2. Ara cal dibuixar 5 esferes més, iguals a la primera. Per dibuixar la segona esfera, 

primer cal seleccionar l’opció “Copy” del menú “Edit” i, llavors, al seleccionar l’opció 

“Paste”, del mateix menú, apareixerà una finestra on s’ha d’indicar on es vol 

enganxar la nova esfera. En aquest cas, només cal introduir un desplaçament de 

0,00198 m en la direcció z. Amb aquest valor s’aconseguirà un petit solapament entre 

les esferes. Cal repetir el mateix procés fins aconseguir 6 esferes. 

3.  Amb l’opció “Create Composite Object” del menú “Draw” es poden acoblar les 6 

esferes per crear un únic element. En la finestra que apareix cal seleccionar les sis 

esferes i clicar les caselles “Union” i “OK”.  

4. Tot seguit, cal crear dos prismes rectangulars iguals. En la Taula A.2 hi ha els 

paràmetres introduïts en la finestra que apareix al seleccionar l’opció “Block” del 

menú “Draw”. Cal fer aquesta acció dues vegades, o utilitzar de nou les opcions  

“Copy” i “Paste” del menú “Edit”, però en aquest cas deixant els valors dels 

desplaçaments a 0. 
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Paràmetre Valor 
Length  x [m] 9,9 e-4 
Length  y [m] 9,9 e-4 
Length  z [m] 0,01428 

Axis base point  x [m] 0 
Axis base point  y [m] 0 
Axis base point  z [m] 0,0038 

Taula A.2 Propietats dels 2 prismes rectangulars 

5. Amb un dels prismes s’aconseguirà simular el solapament de les esferes en els eixos 

X i Y. Per fer-ho cal seleccionar novament l’opció “Create Composite Object” del 

menú “Draw”. En aquest cas, es seleccionen les esferes i un dels blocs i es cliquen 

les caselles “Intersection” i ”OK”.  

6. Ara ja s’ha aconseguit dibuixar el model del reactor. En la Figura  A.2 es pot veure el 

resultat obtingut . 

 
 Figura  A.2 Model del reactor dibuixat amb el programa COMSOL 
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A.4 Configuració dels paràmetres del domini 

Amb la geometria del model, i havent introduït les constants i les expressions escalars, ara 

cal ajustar els paràmetres dels dos subdominis del model a simular: el subdomini del canal 

lliure i el de les partícules de catalitzador.. 

Per a configurar el mode d’aplicació “Convection and diffusion”, cal seleccionar aquesta 

opció en el menú “Multiphysics”. Llavors, cal clicar l’opció “Subdomain Settings” del menú 

“Physics” i apareixerà la finestra on es realitzaran els ajustaments necessaris, Figura  A.3. 

La casella “Active in this domain” ha d’estar marcada per als dos subdominis, on el 

subdomini 1 és el canal lliure i el subdomini 2, les partícules. Els ajustaments que cal realitzar 

estan detallats a la Taula 5.4. 

 
Figura  A.3 Finestra on s’ajustaran els paràmetres dels subdominis 

Seguidament s’ajustaran els paràmetres per al mode “Incompressible Navier-Stokes”, 

seleccionant aquesta opció en el menú “Multiphysics”. Clicant de nou l’opció “Subdomain 

Settings” del menú “Physics”, apareixerà la pantalla on s’introduiran els ajustaments detallats 

en la Taula 5.3. És necessari assegurar-se que el subdomini de les partícules del catalitzador 

té l’opció “Active in this domain” desactivada. 
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A.5 Condicions de límit de frontera 

El següent pas per a obtenir el nostre model és introduir les condicions de límit de frontera. 

Tal i com s’ha fet amb els ajustaments dels subdominis, també serà necessari realitzar 

ajustaments per als dos modes d’aplicació per separat.  

El programa COMSOL, per defecte, assigna un número a cada superfície de contorn. En el 

model simulat hi ha fins a 44 superfície. En la Taula A.3, s’han agrupat les superfícies que 

presenten un comportament similar. 

 Tipus Superfícies  
Límits del canal lliure 1, 2, 7, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 33, 34, 35, 36, 37, 38  

Límits de les partícules 4, 5, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 39, 40, 41, 42, 43, 44 
Entrada del fluid 3 
Sortida del fluid 10 

Parets de les partícules 6, 9, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 24, 25 

Taula A.3 Numeració de les superfícies que limiten els subdominis 

Per definir les condicions de límit de frontera per al balanç de massa, s’ha de seleccionar 

l’opció “Convection and Diffusion” del menú “Multiphysics”. Llavors, cal clicar a l’opció 

“Boundary Settings” del menú “Physics”. En la Taula A.4 hi ha les dades que cal introduir en 

la finestra del programa que s’ha obert. 

Límits del  
canal lliure 

Límits de  
les partícules 

Entrada  
del fluid 

Sortida  
del fluid 

Parets de  
les partícules 

Concentration 
cl0 cl_0 
co0 co_0 
ce0 ce_0 
cs0 cs_0 

Insulation/ 
Symmetry 

Insulation/ 
Symmetry 

ch0 ch_0 

Convective flux Desactivades 
per defecte 

Taula A.4 Ajustaments de les condicions de límit de frontera per al balanç de massa 

Tot seguit cal seleccionar el mode d’aplicació “Incompressible Navier-Stokes” del menú 

“Multiphysics”. Per obrir la finestra on s’introduiran les condicions de contorn s’ha de clicar a 

l’opció “Boundary Settings” del menú “Physics”. En la Taula A.5 apareixen les dades que 

caldrà introduir. 
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Límits del  
canal lliure 

Límits de  
les partícules 

Entrada  
del fluid 

Sortida  
del fluid 

Parets de  
les partícules 

Inflow/Outflow 
velocity 

u0 u_0 

Outflow/ 
Pressure 

v0 v_0 

Slip/ 
Symmetry 

Desactivades 
per defecte 

w0 w_0 
p0 0 

No slip 

Taula A.5 Ajustaments de les condicions de límit de frontera per al balanç de moment 

A.6 Mallat del model 

Per introduir els paràmetres del mallat, cal seleccionar l’opció “Mesh Parameters” del menú 

“Mesh”. Al fer-ho, s’obrirà la finestra on es poden ajustar els paràmetres de la malla 

d’elements finits del model a simular. 

En la simulació d’aquest model s’ha comprovat que la malla més densa possible és la 

aconseguida seleccionant l’opció “Fine” de la pestanya “Predefined mesh sizes”, tal i com es 

detalla a l’apartat 5.6. En la Figura  A.3 apareixen les característiques d’aquest tipus de 

malla. 

 
Figura  A.4 Finestra on s’ajustaran els paràmetres de la malla 



Pàg. 106  Memòria 

 

L’aspecte de la malla d’elements finits obtinguda pot observar-se en la Figura  A.5. 

 
Figura  A.5 Aspecte de la malla d’elements finits del model 

Com a principals característiques d’aquesta malla destaquen els 9.951 elements que la 

formen, 4.078 dels quals formant part d’algun límit de frontera de subdomini, i els 107.186 

graus de llibertat que hi ha en tota la malla.  

A.7 Resolució del model 

L’últim ajustament, per a obtenir la simulació del model, consisteix en introduir els paràmetres 

del “solver”. Aquests paràmetres són molt importants per a obtenir els resultats més 

semblants possibles a la realitat. 

En la Taula A.6 apareixen els paràmetres que cal modificar en la finestra “Solver Parameters” 

 (“Solve / Solver Parameters”). La resta dels paràmetres es deixaran tal i com estan per 

defecte. 
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Solver Pestanya “General” Pestanya “Nonlinear” 

Analysys: Stationary Linear system solver: 
Direct (UMFPACK) Relative tolerance: 1e-4 

 Auto select solver Matrix simmetry: 
Nonsymmetric Maximum number of iterations:  50 

Solver: Stationary 
nonlinear   Manual tuning of damping parameters 

  Initial damping factor: 1 
  Minimum damping factor: 1e -30 
  Restriction for step size update: 10 

Taula A.6 Ajustaments de les característiques del solver  

Per a realitzar la simulació del model del reactor d’hidrogenació, primer es resoldrà el balanç 

de moment i després el balanç de massa. Per fer això, s’utilitzarà l’opció “Solve Manager”  

del menú “Solve”. En la pestanya “Initial Value” cal marcar les opcions “Initial value 

expression” i “Use setting from Initial value frame”. En les pestanyes “Solve For” i “Output” cal 

seleccionar la carpeta “Incompressible Navier-Stokes”, per tal que només es calculi el balanç 

de moment. Clicant el botó “Solve”, el programa resoldrà les equacions del balanç de 

moment. 

Una vegada resolt el balanç de moment, s’haurà de resoldre el balanç de massa. En la 

finestra del “Solve Manager” s’hauran de fer una sèrie de canvis. En la pestanya “Initial 

Value” cal marcar les dues opcions “Stored solution” i, a més, cal clicar el botó “Store 

solution” per guardar els resultats del balanç de moment. En la pestanya “Solve For” cal 

seleccionar la carpeta “Convection and Diffusion”, i en la pestanya “Output”, cal marcar totes 

les carpetes. De nou, cal clicar el botó “Solve” i el programa calcularà el balanç de massa i 

ens oferirà els resultats obtinguts dels dos balanços conjuntament, el de moment i el de 

massa. 

En aquest moment, ja s’ha aconseguit la simulació del model i es poden conèixer tots els 

valors dels paràmetres, que intervenen en el procés, en qualsevol punt del model. Per tant, la 

quantitat de dades obtingudes és immensa, i totes aquestes dades no aportaran cap 

informació per sí soles. A partir d’aquí cal realitzar l’anomenat post-processat. 
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A.8 Post-processat de la informació 

El programa COMSOL incorpora moltes eines per al post-processat, per ajudar a seleccionar 

les dades més adients per a un anàlisi del model simulat. En el menú “Postproceesing”  hi ha 

totes les opcions disponibles, de les quals destaquen els diagrames de tot el domini, els 

diagrames de superfície i els diagrames de superfícies seccionades, detallats en l’apartat 

5.9. 

Per exemple, per a obtenir diagrames de tot el domini cal seleccionar l’opció “Plot 

Parameters” del menú “Postproceesing”. En la Figura  A.6 apareix la finestra del programa 

COMSOL que s’obre amb aquesta opció. 

 
Figura  A.6 Finestra per configurar diagrames de tot el domini 

Com es pot observar, existeix una gran varietat de tipus de diagrames: slice, isosurface, 

subdomain,... Un cop seleccionat el tipus de diagrama, cal anar a la pestanya corresponent i 

introduir els ajustaments adients per a obtenir el diagrama desitjat. 

 



Aplicació del MEF en el dimensionat de reactors químics catalítics (model heterogeni) Pàg. 109 

 

A.9 Procés iteratiu per al càlcul de tot el reactor 

Com ja s’ha comentat al llarg del procés de modelització, es treballarà amb una alçada de 6 

capes de partícules de catalitzador. Per al càlcul de tota l’extensió del reactor, cal aplicar un 

procés iteratiu mitjançant l’opció “Extrusion Coupling Variables / Boundary Variables” del 

menú “Options”. 

El procés iteratiu consistirà en, primer de tot, passar tots els valors de la superfície de sortida, 

obtinguts en la primera simulació, a la superfície d’entrada. A continuació, caldrà convertir 

aquests valors nous de l’entrada en els valors inicials de la següent simulació. 

Per igualar els valors de la superfície de sortida amb els de l’entrada cal seguir les següents 

indicacions, en la finestra de l’opció “Boundary Extrusion Variables”. En la pestanya “Source” 

cal seleccionar la superfície de sortida, en aquest cas la número 10. Cal escriure en els 

requadres de la dreta el mateix que apareix en la Taula A.7. 

Pestanya “Source” 
Name Expression 
cl_0 cl 
co_0 co 
ce_0 ce 
cs_0 cs 
ch_0 ch 
u_0 u 
v_0 v 
w_0 w 

Taula A.7 Configuració de la pestanya “Source” 

En la pestanya “Destination” cal seleccionar per a cada variable la superfície d’entrada, en 

aquest cas la número 3, i assegurar-se que la casella “Use selected boundaries as 

destination” estigui marcada. En les altres dues pestanyes, “Source Vertices” i “Destination 

Vertices”, cal seleccionar els vèrtexs de la superfície de sortida i els de la superfície 

d’entrada, respectivament. En aquest cas, cal seleccionar per a cada variable els vèrtexs 4, 

23, 48 i 56 (superfície de sortida) en la pestanya “Source Vertices” i els vèrtexs 1, 10, 35 i 55 

(superfície d’entrada) en la pestanya “Destination Vertices”. 
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Un cop fet això, cal esborrar els valors de les concentracions inicials i dels paràmetres de la 

velocitat inicial, que es troben en les constants i en les expressions escalars, respectivament. 

Per acabar aquest primer pas, s’ha d’obrir la finestra del “Solver Manager” i, en la pestanya 

“Nonlinear”, cal escriure en la casella “Maximum number of iterations” un 1. Fet això, cal 

resoldre el model com es detalla en l’apartat A.7. 

Un cop s’ha aconseguit igualar els valors de la sortida del reactor amb els de l’entrada cal 

indicar-li al programa que aquests nous valors a l’entrada són els valors inicials de la següent 

simulació del reactor, la que estudiarà el comportament de les capes setena a dotzena. 

En aquest segon pas, s’ha de tornar a utilitzar la finestra de l’opció “Boundary Extrusion 

Variables”. En la pestanya “Source” cal esborrar els valors de la superfície 10 i posar-los en 

la superfície d’entrada, la número 3. Cal escriure en els caselles de la dreta el mateix que 

apareix en la Taula A.7.  

En la pestanya “Destination” cal seleccionar per a cada variable la superfície d’entrada de 

nou, i assegurar-se que la casella “Use selected boundaries as destination” estigui marcada. 

En les altres dues pestanyes, “Source Vertices” i “Destination Vertices”, cal seleccionar els 

vèrtexs de la superfície de la superfície d’entrada. En aquest cas, cal seleccionar per a cada 

variable els vèrtexs 1, 10, 35 i 55 (superfície d’entrada) per a ambdues pestanyes. 

Per acabar aquest segon i últim pas, s’ha d’obrir la finestra del “Solver Manager” i, en la 

pestanya “Nonlinear”, cal escriure en la casella “Maximum number of iterations” un 25. Fet 

això, cal resoldre el model com es detalla en l’apartat A.7, amb una diferència: a l’hora de 

resoldre el balanç de massa, és necessari que a la pestanya “Initial Value” estiguin marcades 

les dues opcions “Stored solution” i, a més, haver clicat el botó “Store solution” per guardar 

els resultats de la simulació anterior. 

Realitzant aquest procés iteratiu es pot simular el procés d’hidrogenació al llarg de tot el 

reactor. D’aquesta manera el model ja no presenta limitacions en cap direcció. Amb l’ús de 

les simetries es pot aconseguir ampliar el model tant en l’eix X com en l’eix Y, i amb l’ús 

d’aquest procés iteratiu es pot ampliar en l’eix Z.  
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B. Publicacions 

B.1 Articles en revistes 

- Chemical Engineering Science; 2006 (Submitted – under review) 

CFD modeling on external mass transfer and intra-particle diffusional effects on the 

supercritical hydrogenation of sunflower oil 

A. Guardo, M. Casanovas, I. Magaña, D. Martínez, E. Ramírez, M.A. Larrayoz, F. Recasens. 

Abstract 

Computational Fluid Dynamics (CFD) is applied to the study of the catalytic hydrogenation of 

sunflower oil in the presence of a supercritical solvent. A 2D CFD model of a single Pd-based 

catalyst pellet is presented. Intra-particle concentration profiles for all species present in the 

mixture (oil triglycerides and hydrogen) are obtained and compared against experimental 

results. Different particle sizes are studied and external mass transfer and intra-particle 

diffusional effects are analyzed. External mass transfer coefficients are obtained and 

presented. Fitting of the intraparticle concentration profiles allowed to verify the kinetic 

reaction model. Verified kinetic constants and intra-particle diffusion coefficients are fed into a 

3D packed bed reactor model, and conversion profiles are obtained. 

B.2 Participació en congressos 

- 19th International Symposium on Chemical Reaction Engineering (ISCRE). 

CFD modeling on external mass transfer and intra-particle diffusional effects on the 

supercritical hydrogenation of sunflower oil 

A. Guardo, M. Casanovas, I. Magaña, D. Martínez, E. Ramírez, M.A. Larrayoz, F. Recasens. 

Abstract - El mateix que a l’apartat B.1. 

Pòster – Veure Figura  B.7 

Potsdam, Germany. Setembre 2006 
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Figura  B.7 Pòster amb el qual es va participar en el 19è ISCRE  
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