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RESUM

El biodièsel es presenta actualment com un dels combustibles alternatius per al 
transport amb una major rellevància. Es troba beneficiat per diferents factors: 
l’elevada demanda de combustibles fòssils, la possibilitat de revalorització de 
residus com són els olis de fregir o l’expansió dels cultius energètics arreu del 
món. La planta d’obtenció que hem dissenyat està preparada per fabricar 50.000 
tones de producte a l’any i complirà amb tota la normativa ambiental que li és 
d’aplicació. La tecnologia utilitzada es basa en la transesterificació bàsica d’olis 
vegetals refinats, amb una línia de tractament opcional per als olis amb una 
elevada acidesa, que es sotmetran a un esterificació àcida prèvia. Els productes 
obtinguts al final del procés seran l’èster metílic (biodièsel), la glicerina, 
destinada a la indústria farmacèutica, i els sulfats de potassi, comercialitzats com 
a fertilitzants agrícoles. L’elevat rendiment del procés justifica la viabilitat 
econòmica del mateix, amb la qual cosa l’objectiu del projecte queda complert. 

RESUMEN

El biodiésel se presenta actualmente como uno de los combustibles alternativos 
para el transporte con una mayor relevancia. Se encuentra beneficiado por 
diferentes factores: la elevada demanda de combustibles fósiles, la posibilidad de 
revalorización de residuos como son los aceites de freír, o la expansión de los 
cultivos energéticos por todo el mundo. La planta de obtención que hemos 
diseñado está preparada para fabricar 50.000 toneladas de producto al año y 
cumplirá con toda la normativa ambiental que le es de aplicación. La tecnología 
utilizada se basa en la transesterificación básica de aceites vegetales refinados, 
con una línea de tratamiento opcional para los aceites con una elevada acidez, 
que se someterán a una esterificación ácida previa. Los productos obtenidos al 
final del proceso serán el éster metílico (biodiésel), la glicerina, destinada a la 
industria farmacéutica, y los sulfatos de potasio, comercializados como 
fertilizantes agrícolas. El elevado rendimiento del proceso justifica la viabilidad 
económica del mismo, con lo cual el objetivo del proyecto queda cumplido. 

ABSTRACT

The biodiesel is nowadays considered as one of the most relevant alternative 
fuels used for transportation. It is benefited by several factors, as for example: 
the increasing demand on petroleum-based fuels, the possibility of recovering 
waste streams, like frying vegetable oils for cooking, or the every day most 
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convenient energetic plantations all over the world. The facility that has been 
designed is ready to produce 50.000 tones of product per year and will 
accomplish all environmental legislation needed. Applied technology is based in 
alkali transesterification from refined vegetable oils, which will be processed in a 
previous acid esterification if necessary. Final products at the end of the process 
will be methyl esters (biodiesel), glycerine, sold to the pharmaceutical industry, 
and potassium sulfates, useful as agriculture fertilizers. High yields of the 
process justify its economical viability, being accomplished this way the project 
purpose. 
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CAPÍTOL 1: 

INTRODUCCIÓ

Als últims anys s’ha posat de manifest la necessitat de cercar energies 
alternatives a les convencionals, donat que la ràpida evolució de la indústria, 
l’augment de la població i de les seves necessitats dintre de la societat de 
consum, han creat una forta demanda energètica i una generació significativa de 
residus. 

Durant dècades, el petroli ha sigut extret dels seus jaciments de manera 
incontrolada. En ser un recurs energètic, fins ara, abundant i barat, a més de ser 
matèria primera d’incomptables bens de consum, ha generat una gran 
dependència econòmica dels països consumidors. Però aquests jaciments 
petrolers comencen a esgotar-se, provocant un augment del seu preu i 
l’especulació al voltant de la seva comercialització. 

La Unió Europea, seguint la dinàmica del món desenvolupat, consumeix cada cop 
més energia, important cada cop més productes energètics, perquè la producció 
dels estats membres és insuficient per a cobrir les necessitats dels mateixos, 
provocant una dependència energètica imparable des de l’exterior i reflectint-se 
en l’economia. El sector domèstic, l’electricitat i els transports depenen en gran 
mesura dels hidrocarburs i estan a mercè de les variacions dels preus 
internacionals. A més, el 98% dels combustibles emprats per al transport 
provenen del petroli, essent el 78% importat. 

Els olis alimentaris, un cop utilitzats, són recursos energètics inesgotables que 
poden arribar a produir un subministrament d’energia autosuficient, i no tan 
perjudicial per al medi ambient. Són considerats residus, i per això, s’han de 
buscar alternatives per a revaloritzar-los, ja que si no es tracten o reciclen 
convenientment, són substàncies altament contaminants per al nostre entorn. 

Avui en dia, quasi el 75% de la població es desprèn de l’oli utilitzat a través de la 
xarxa de clavegueram, provocant una disminució en la capacitat de depuració de 
les aigües en les estacions depuradores, comportant a la vegada un problema 
econòmic per a aquestes, ja que tenen un augment notable en els costos. 
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Per això, la recollida selectiva d’aquest tipus de residu comporta una disminució 
d’abocaments de greixos naturals al medi natural i millora el funcionament de les 
depuradores urbanes. 

De l’aprofitament dels olis s’aconsegueix una matèria primera i a la vegada la 
revalorització d’un residu, per així obtenir un combustible ecològic com és el 
biodièsel. 

També cal tenir present, sobretot pel seu fort creixement els últims anys, la 
utilització d’olis vegetals frescos per a la producció de combustibles. Aquesta 
alternativa als cultius tradicionals, obre tot un mon de possibilitats que poden 
revitalitzar les zones rurals més deprimides, generant tota una indústria al seu 
voltant. 

És clar que la generació d’un recurs tant important com l’energia en el medi 
rural, ajudarà a la societat a ser més justa i equitativa, donant un nou sentit al 
cultiu de plantes, un cop es puguin dedicar aquests recursos a l’obtenció de 
biocombustibles. La independència respecte dels països productors de petroli ens 
portarà a una major estabilitat econòmica i social en tot el mon, sense oblidar les 
millores que també poden aprofitar els països del tercer món amb els cultius 
energètics. 

Les energies renovables considerades netes i autòctones, representen un 
potencial imprescindible per a reforçar la seguretat de l’abastament de la 
comunitat europea, i encara més important, contribuir a la millora del nostre 
medi ambient amb un desenvolupament sostenible. 

1.1. Què és el biodièsel 
En termes generals, biodièsel es refereix a tot substitut, derivat de biomassa 
renovable, del petrodièsel. Però si especifiquem, el biodièsel es refereix a la 
família de productes obtinguts d’olis vegetals o greixos animals que el poden 
substituir. 

Segons el Parlament Europeu, s’entén per biodièsel com: 

“Un èster metílic produït a partir d’un oli vegetal o animal de qualitat semblant al 
gasoil per a ús com a biocarburant”. 

En general, aquests èsters són obtinguts mitjançant un procés químic anomenat 
transesterificació metílica d’olis i/o greixos d’origen vegetal. 

En definicions més específiques i una mica més àmplies, com la que podem 
trobar a la ASTM (American Standards for Testing and Materials), tot i que 
Europa segueix una normativa diferent seria: 

“Èsters monoalquílics d’àcids grassos de cadena llarga derivada de lípids 
renovables, com els olis vegetals, que s’utilitzen en motors d’ignició per 
compressió (motors dièsel) o en calderes de calefacció”. 

Arrel del Protocol de Kioto en el que gran nombre de països industrialitzats van 
marcar l’inici d’una nova etapa menys contaminant, s’està posant interès en 
l’increment del consum de biocarburants provinents del tractament de productes 
vegetals. 

Depenent de la climatologia, de les característiques del terreny o fins i tot dels 
costums agrícoles, són múltiples els tipus de cultius que es poden conrear a fi 
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d’aportar productes alcoligènics, oleaginosos o lignocel·lulòsics per a la producció 
de Biocarburants. 

Canya de sucre, blat de moro, melassa, yuca, patata, palma, civada, colza, gira-
sol, soja, són sols una petita mostra d’exemples de conreus que, a més de 
proporcionar carburants no contaminants i augmentar-ne les existències, 
contribuirien a equilibrar la distribució del treball i la riquesa. 

Sense oblidar els biocarburants que poden derivar-se d’un millor aprofitament de 
residus provocats per les activitats humanes, tant des de l’àmbit municipal com 
ramader, agrícola o forestal. 

El Biodièsel és un biocarburant líquid per a vehicles amb motor dièsel, que pot 
ser utilitzat sol o mesclat en diferents percentatges amb gasoil procedent del 
petroli. S’obté del tractament del fruit de plantes oleaginoses, per tant d’olis 
vegetals, així com també de greixos animals i d’olis vegetals recuperats després 
de la seva utilització. 

1.2. Història del biodièsel 
L’ús de combustibles vegetals, en motors dièsel, és casi tan antic com el mateix 
motor. L’inventor del motor dièsel, Rudolf Diesel, va utilitzar l’any 1900 oli de 
cacauet com a combustible, per a demostrar l’adaptabilitat del motor. 

Entre els anys 1930 i 1940, es van portar a terme nombrosos treballs 
experimentals sobre la utilització de combustibles derivats de vegetals. Durant la 
guerra mundial, tots dos bàndols van fer esforços en la recerca de 
subministraments alternatius al petroli. 

La Gran Bretanya va refinar oli de peix per a fer-lo servir directament com a 
substitut del gasoil en vehicles agrícoles; el gas de fusta va ser àmpliament 
utilitzat a França. Però la fi de les hostilitats i la disponibilitat d’un 
subministrament de petroli abundant i barat, van fer que aquestes experiències 
caiguessin en l’oblit. 

Es precís esperar a les crisis del petroli de 1973-74 i 1979-80 i la incertesa 
generalitzada que provoca sobre el que podria passar amb els recursos no 
renovables, en especial amb els derivats del petroli, per a veure emergir la major 
part de les experiències sobre l’ús del biodièsel, desenvolupades als Estats Units, 
el Brasil i Europa. L’interès d’Europa i els Estats Units en el desenvolupament de 
les fonts d’energies renovables comença a ser important en la dècada dels 80, 
com a conseqüència de la creixent preocupació per l’escalfament global. L’ús de 
la biomassa com a font de combustibles va ser investigat en les seves diferents 
possibilitats: els bioalcohols i els seus èters, els olis vegetals i els greixos animals 
i els seus èsters i el biogàs. 

Inicialment s’ha insistit en el desenvolupament de producció de bioetanol degut a 
l’àmplia diversitat de matèries primeres agrícoles, tals com els cultius de fècules, 
cultius de sucre, cultius llenyosos i subproductes de la indústria del sucre com les 
melasses. El bioetanol i el seu derivat, ETBE (etil ter-butil èter), són productes 
oxigenats que poden ser utilitzats com a combustibles en motors de benzina 
modificats, o com additius per a augmentar l’octanatge de les benzines sense 
plom, en substitució del additiu MTBE (metil ter-butil èter), fabricat a partir de 
petroli. 



Sergi Olivé Martín  

 - 12 - 

Actualment la conscienciació cada vegada més gran de contaminar menys i la 
d’aprofitar matèries primeres que usualment s’han rebutjat com a residus o 
produccions excedents de cultius, ha afavorit el desenvolupament estable d’una 
indústria de biocarburants, que al seu torn limiten les dependències respecte del 
petroli, sobre tot als països europeus com Alemanya, França, Itàlia i Àustria. 

1.3. El Biodièsel en el mercat 
L’ús d’olis vegetals com a combustible comença l’any 1900 quan Rudolph Diesel 
l’utilitza per primera vegada en el motor de la seva invenció, predient així el 
futur dels biocombustibles. 

Durant la segona guerra mundial i davant l’escassetat del combustible fòssil, es 
comença a investigar en el diesel d’origen vegetal, però no va ser fins al 1970 
que el biodièsel es va desenvolupar de forma significativa, arrel de la crisi 
energètica del moment així com per l’elevat cost del petroli com a conseqüència 
dels factors polítics. 

Però no es realitzen les primeres proves tècniques fins l’any 1982 a Àustria i a 
Alemanya, construint-se la primera planta pilot de producció l’any 1985. Són 
doncs Alemanya i Àustria els pioners, unint-s’hi poc després França i Itàlia. 

Actualment, l'ús del Biodièsel en automoció està totalment estès a Europa des 
dels últims 10–12 anys. En països com Alemanya i Àustria, amb més de 1.000 
gasolineres que incorporen un sortidor de Biodièsel, ja sigui 100% o mitjançant 
una barreja del 30% Biodièsel i el 70% Gasoil. 

A l’Estat Espanyol s’enceta la producció de Biodièsel l’any 2002, i és l'empresa 
Stocks del Vallés que, a Montmeló, obre el mercat amb la seva marca Bio Diesel 
Peninsular BDP. 

L’any següent, el febrer del 2003, Petromiralles es converteix en la primera 
empresa de tot l’estat en començar la distribució de Biodièsel, el fabricat per 
BDP, i inaugura aquest servei en la seva benzinera de Tàrrega, ampliant-ho 
immediatament a tota la seva xarxa de benzineres així com a una cartera de 
clients cada vegada més ampla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Biodièsel produït a la Unió Europea detallat per països 
(Dades facilitades per European Biodiesel Board). En milers de tones. 
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2006 2005

'000 Tones '000 Tones

Alemanya 2662 1669

França 743 492

Itàlia 447 396

Gran Bretanya 192 51

Austria 123 85

Polònia 116 100

Rep. Txeca 107 133

Espanya 99 73

Portugal 91 1

Eslovaquia 82 78

Dinamarca 80 71

Grècia 42 3

Bèlgica 25 1

Holanda 18

Suècia 13 1

Eslovènia 11 8

Rumania 10

Lituània 10 7

Latvia 7 5

Bulgaria 4

Irlanda 4

Malta 2 2

Xipre 1 1

Estonia 1 7

TOTAL 4890 3184

País
País '000 Tones

Austria 326

Bèlgica 335

Bulgària 65

Xipre 6

Rep. Txeca 203

Dinamarca 90

Estònia 35

Finlandia 0

França 780

Alemanya 4,361

Grècia 440

Hongria 21

Irlanda 6

Itàlia 1,366

Latvia 20

Lituània 42

Luxemburg 0

Malta 8

Holanda 115

Polònia 250

Portugal 246

Rumania 81

Eslovaquia 99

Eslovènia 17

Espanya 508

Suècia 212

Gran Bretanya 657

TOTAL 10,289

La producció total del 2006 a l’UE-27 va superar els 4,8 milions de tones, la qual 
cosa representa un augment del 54% respecte el 2005. 

Taula 1. (esq.) Producció de biodièsel a la UE (error +/-5%) 

Taula 2. (dreta) Capacitat de producció al 2007 (càlcul basat en 330 
dies laborables per any i per planta, 185 plantes en funcionament) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. Les mescles 
El Biodièsel pot ser utilitzat en diferents percentatges de mescla segons la 
voluntat de l’usuari, sent les més habituals: 

 

BIO 100................. 100% Biodièsel 

BIO   30.................   30% Biodièsel + 70% Gasoil 

BIO   20.................   20% Biodièsel + 80% Gasoil 

BIO   10.................   10% Biodièsel + 90% Gasoil 
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Els t ubs que 
condueixen el B100 al 

m ot or han de ser  de 
p làst ic en  els vehicles 
de més de 10 anys

Els t ubs que 
condueixen el B100 al 

m ot or han de ser  de 
p làst ic en  els vehicles 
de més de 10 anys

Una de les raons de realitzar una barreja amb gasoil convencional (EN590), 
radica que els olis vegetals tenen, entre d’altres, la particularitat de dissoldre la 
goma i el cautxú. Degut al fet que aquests olis vegetals són la matèria primera 
per a la fabricació del Biodièsel, aquest producte també dissol la goma i el 
cautxú, materials empleats fins a mitjans dels anys 90, en la fabricació dels 
conductes i juntes del sistema d'alimentació dels vehicles, pel que amb l'ús 
perllongat de Biodièsel 100%, es podrien arribar a degradar aquests conductes, 
produint algun porus o perduda de combustible (el Biodièsel és biodegradable en 
un 98,3% en 21 dies). 

Des de mitjans dels anys 90, gairebé tots els fabricants de vehicles, ja han 
substituït aquests conductes per conductes fabricats amb materials plàstics o 
derivats (PVC), els quals no són atacats pel Biodièsel. L’ús de barreges tipus B10, 
B20, B30 redueix aquesta propietat de degradació, de manera que abans s'acaba 
la vida útil del vehicle o del conducte que els efectes del Biodièsel li puguin 
causar. 

 

 

 

A causa de la impossibilitat de controlar si els vehicles que reposten en les 
estacions de servei estan, o no, preparats per a la utilització de Biodièsel 100%, 
s'empren diferents barreges de biodièsel i Gasoil A, essent obligatori segons RD 
61/2006, que la barreja final compleixi els paràmetres de qualitat del Gasoil A 
d’automoció, això és, la norma EN-590. Això vol dir, que amb caràcter general, 
aquesta barreja es pot considerar un Gasoil A d’automoció. 

1.5. Avantatges i inconvenients de l’ús del  

biodièsel 

1.5.1. Avantatges 

La utilització del biodièsel pur (100%) representa uns avantatges 
mediambientals en relació al gasoil convencional. Algunes de les millores són: 

  Redueix l’efecte hivernacle. El CO2 que genera en la combustió, que l’ha 
captat mitjançant la fotosíntesi en el creixement de les plantes necessàries 
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per la seva producció, no incrementa la quantitat global de CO2 a 
l’atmosfera (les emissions de diòxid de carboni es redueixen de l’ordre 
d’un 80%). 

  El biodièsel contribueix a reduir la pluja àcida ja que no conté òxid de sofre 
i les emissions de partícules es redueixen un 65%. 

  Revaloritza els residus contaminants i els converteix en energia neta i 
renovable. 

  És biodegradable. 

A part dels avantatges mediambientals també representa diversos avantatges 
mecànics: 

  Allarga la vida del motor. Te un poder dissolvent important que fa que no 
hi hagi incrustacions de sutja (carbonilla) en tot el circuit del combustible 
des el dipòsit fins la injecció. 

  Te una lubricitat més alta que el gasoil, afavoreix el funcionament del 
circuit d’alimentació i de la bomba d’injecció. 

  Millor combustió del carburant dins el motor. Com que te una concentració 
major d’oxigen combustiona de forma més neta i eficient. 

  Punt d’inflamabilitat més elevat que el gasoil, redueix el perill d’explosions 
per emanació de gasos durant l’emmagatzematge. 

  No es requereixen modificacions en els motors diesel convencionals per a 
la seva utilització i s’obtenen rendiments similars. 

Des del punt de vista socio-econòmic també suposa una millora ja que 

  Permet crear un conreu i mercat alternatiu per cultius energètics de 
manera que ajuda a mantenir el nivell d’ocupació rural i la capacitat 
productiva d’aquest sector a nivell nacional. 

  Tots els països són susceptibles de ser productors energètics, per tant és 
una oportunitat d’incrementar la seguretat alimentària i energètica dels 
països en vies de desenvolupament. 

  Fomenta el sector industrial del reciclatge. 

1.5.2. Inconvenients 

  El seu cost de producció és més elevat que el del gasoil 

  No hi ha gaire demanda de mercat a l’estat espanyol, degut a que els 
consumidors no tenen una gran confiança en cap producte novedós, ja 
sigui per desinterès, manca d’informació, etc. Podem afirmar, però, que si 
el preu d’aquest combustible fos uns cèntims més barat que el dièsel 
convencional, molts consumidors optarien per aquest combustible 
renovable. 
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1.6. Normes de qualitat 
Els èsters metílics o Biodièsel, sigui quina sigui la matèria primera emprada per a 
la seva fabricació, han de complir unes normes de Qualitat. A Europa, fins a l'any 
2003 aquesta qualitat venia regulada per la Norma Alemanya DIN-V 51606 

Actualment, existeixen 2 tipus de normatives que defineixen quines qualitats han 
de complir els metilèsters provinents de la transesterificació per tal que es 
puguin considerar com a biodièsel apte per a ésser comercialitzat a les 
benzineres. Aquestes són la norma europea EN 14214 i la norma americana 
ASTM D6751. 

Taula 3. Estàndards per al biodièsel, segons la norma ASTM D6751, 
Estats Units 

 

Propietat Mètode de prova Límits Unitat 

Punt d’inflamació D 93 130,0 min ºC 

Aigua i sediment D 2709 0,050 max % volum 

Viscositat 
cinemàtica, 
40ºC 

D445 1,9-6,0 mm2/s 

Cendres de sulfat D 874 0,020 max % massa 

Sulfur D 5453 0,0015 max % massa 

Corrossió de 
coure 

D 130 No. 3 max  

Número de cetà D 613 47 min  

Punt de turbidesa D 2500 present ºC 

Residu carbonós 
(100% de 
mostra) 

D 4530 0,050 max % massa 

Número d’acidesa D 664 0,80 max mg KOH/g 

Glicerina lliure D 6584 0,020 max % massa 

Glicerina total D 6584 0,240 max % massa 

Contingut en 
fòsfor 

D 4951 0,001 max % massa 

Temperatura de 
destil·lació, 

D 1160 360 max ºC 
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temperatura 
atmosfèrica 
equivalent, 
90% 
recuperat 

 

Taula 4. Estàndards per al biodièsel, segons la norma EN 14214 , 
Europa 

Límit Propietat Mètode de 
prova 

míním màxim 

Unitat 

Contingut en 
èster 

EN 14103 96,5 - % (m/m) 

Densitat, 
15ºC 

EN ISO 3675 

EN ISO 
12185 

860 900 kg/m3 

Viscositat, 
40ºC 

EN ISO 3104 

ISO 3105 

3,5 5,0 mm2/s 

Punt 
d’inflamac
ió 

EN ISO 3679 120 ºC 

Contingut en 
sofre 

EN ISO 
20846 

EN ISO 
20884 

- 10,0 mg/kg 

Residu 
carbonós 
(residu 
10% 
dist.) 

EN ISO 
10370 

- 0,30 % (m/m) 

Número de 
cetà 

EN ISO 5165 51 - 

Cendra de 
sulfat 

ISO 3987 - 0,02 %(m/m) 

Contingut en 
aigua 

EN ISO 
12937 

- 500 mg/kg 

Contaminació 
total 

EN 12662 - 24 mg/kg 
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Corrosió de 
coure (3h, 
50ºC) 

EN ISO 2160 - 1 - 

Estabilitat 
oxidativa, 
110ºC 

EN 14112 - 6,0 h 

Acidesa EN 14104 - 0,50 mg KOH/g 

Índex de iode EN 14111 - 120 g I2/100g 

Contingut en 
àcid 
linolènic 

EN 14103 - 12 % (m/m) 

Contingut en 
FAME amb 
  4 
dobles 
enllaços 

- - 1 %(m/m) 

Contingut en 
metanol 

EN 14110 - 0,20 %(m/m) 

Contingut en 
monoglicè
rids 

EN 14105 - 0,80 %(m/m) 

Contingut en 
diglicèrids 

EN 14105 - 0,20 %(m/m) 

Contingut en 
triglicèrids 

EN 14105 - 0,20 %(m/m) 

Glicerina 
lliure 

EN 14105 

EN 14106 

- 0,02 %(m/m) 

Glicerina total EN 14105 - 0,25 mg/kg 

Metalls 
alcalins 
(Na+K) 

EN 14108 

EN 14109 

- 5,0 mg/kg 

Metalls 
alcalino-
terris 
(Ca+Mg) 

prEN 14538 - 5,0 mg/kg 

Contingut en 
fòsfor 

EN 14107 - 10,0 mg/kg 
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CAPÍTOL 2: 

CONCEPTES BÀSICS 

 

2.1. Conceptes bàsics de la producció del 

 biodièsel. 
El biodièsel és un combustible alternatiu per als motors dièsel que està guanyant 
atenció als Estats Units després d’adquirir un notable èxit a Europa. Els seus 
principals avantatges són que és un dels combustibles renovables actualment 
més disponibles i que també és biodegradable i no tòxic. També es pot fer servir 
en motors dièsel directament sense fer-hi grans modificacions. El propòsit 
d’aquest llibre és descriure i explicar els processos i temes vinculats a la 
producció d’aquest nou combustible. 

Un mirada ràpida a la bibliografia referent al biodièsel aviat revela la següent 
relació per a la producció de biodièsel a partir de greixos i olis. 

 

 

 100 lbs d’oli + 10 lbs de metanol   100 lbs de biodièsel + 10 lbs de glicerol 

 

Aquesta equació és una forma simplificada de la següent reacció de 
tranesterificació. 
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Figura 2. Reacció de transesterificació. 

on R1, R2 i R3 són cadenes llargues d’àtoms de carboni i hidrògen, sovint 
anomenades cadenes d’àcid gras. Hi ha cinc tipus de cadenes comunes a l’oli de 
soja i als greixos animals (d’altres estan presents en petites quantitats): 

 

Palmític: R = - (CH2)14 – CH3  16 carbonis, 0 dobles enllaços 
(16:0) 

Esteàric: R = - (CH2)16 – CH3  18 carbonis, 0 dobles enllaços 
(18:0) 

Oleic: R = - (CH2)7CH = CH(CH2)7CH3     
     18 carbonis, 1 doble enllaç (18:1) 

Linoleic: R = - (CH2)7CH = CH-CH2-CH = CH(CH2)4CH3   
     18 carbonis, 2 dobles enllaços (18:2) 

Linolènic: R = -(CH2)7CH = CH-CH2-CH = CH-CH2-CH = CH-CH2-CH3 
     18 carbonis, 3 dobles enllaços (18:3) 

 

Aquestes cadenes estan designades per 2 números separats per dos punts. El 
primer designa el nombre d’atoms de carboni a la cadena i el segon el de dobles 
enllaços. Cal saber que el nombre d’àtoms de carboni inclou el carboni que 
s’uneix per un doble enllaç a l’oxigen en un extrem de l’àcid gras (anomenat 
carboni carboxílic). Aquest és l’extrem on s´uneix el metanol quan es produeixen 
els metilèsters. La taula 5 mostra els percentatges de cada cadena d’àcid gras 
presents en olis i greixos comuns. 

Per a major simplicitat, considerem un oli com el de soja consistent en trioleina 
pura. La trioleina és un triglicèrid en el qual totes les tres cadenes d’àcid gras 
són àcid oleic. Això s’aproxima al nombre real de carbonis i hidrogens i dóna un 
pes molecular aproximat al de l’oli de soja. Si la trioleina es fa reaccionar amb 
metanol, la reacció serà la que es mostra a la figura 3. 
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Taula 5. Composició de diversos olis i greixos. 

Oli o greix 14:0 16:0 18:0 18:1 18:2 18:3 20:0 22:1 

Soja  6-10 2-5 20-30 50-60 5-11   

Blat de moro 1-2 8-12 2-5 19-49 34-62 Traces   

Cacauet  8-9 2-3 50-65 20-30    

Oliva  9-10 2-3 73-84 10-12 Traces   

Cotó 0-2 20-25 1-2 23-35 40-50 Traces   

Colza (elevat oleic)  4,3 1,3 59,9 21,1 13,2   

Colza (elevat erúcic)  3,0 0,8 13,1 14,1 9,7 7,4 50,7 

Mantega 7-10 24-26 10-13 28-31 1-2,5 0,2-0,5   

Llard 1-2 28-30 12-18 40-50 7-13 0-1   

Greix animal 3-6 24-32 20-25 37-43 2-3    

Lli  4-7 2-4 25-40 35-40 25-60   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Transesterificació de la trioleina. 

Observem que es donen els pesos per a cada un dels compostos a la reacció. 
Aquests es basen en el fet que una molècula de trioleina reacciona amb 3 de 
metanol per a donar 3 d’oleat de metil, el producte de biodièsel, i 1 mol de 
glicerol. Els químics normalment multipliquen tots els termes d’aquesta equació 
per un número gran que correspon al nombre de molècules en una quantitat 
igual al pes molecular de la substància. Aquesta quantitat s’anomena mol. Per a 
calcular el pes molecular de la trioleina, contem el nombre de carbonis a la 
molècula (57) i ho multipliquem per 12,0111, el pes molecular del carboni. Fent 
el mateix per a l’hidrogen i l’oxigen, tenim: 
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  57 x 12,0111 =  684,63 

104 x 1,00797 =  104,83 

    6 x 16,000 =        ___96,00_ 

    Total =           885,46 g/mol 

 

 

 

  

 

Així, el pes molecular de la trioleina és 885,46 i un mol de trioleina pesa 885,46 
g. Tres mols de metanol pesen 96,12 g, 3 mols d’oleat de metil pesen 889,50 g i 
1 mol de glicerol pesa 92,10 g. 

Però en realitat la reacció no es produeix així. Normalment afegim d’un 60 a un 
100% de metanol en excés per assegurar-nos que la reacció es completa. En 
general, les reaccions es poden afavorir afegint-hi un excés d’un dels reactants o 
eliminat un dels productes. La reacció de la trioleina amb un 100% d’excés (XS) 
en metanol es mostra a la figura 4. 

 

 

Figura 4. Transesterificació de la trioleina amb un 100% en excés de 
metanol. 

En una base de 100 lb d’oli, el balanç de matèria de la reacció amb un 100% en 
excés de metanol es converteix en: 

 100 lb oli + 21,71 lb metanol   100,45 lb biodièsel + 10,40 lb glicerol + 10,85 lb XS metanol 

La reacció també requereix d’un 1% (en base al pes de l’oli) d’hidròxid de sodi o 
d’un catalitzador similar que majoritàriament anirà a parar al glicerol. Aquestes 
quantitats es poden convertir en volums incloent-hi les densitats dels reactius i 
productes donats a la taula 6. 

Taula 6. Densitats dels reactius del biodièsel (kg/l) 

Trioleina 0,8988 

Metanol 0,7914 

Oleat de metil 0,8739 

Glicerol 1,2613 

 

En una base volumètrica, la reacció quedaria: 

100 l oli + 24,65 l metanol   103,3 l oleat de metil + 7,42 l glicerol + 12,33 l XS metanol 

2.1.1. Qualitat del producte 

La norma per al biodièsel permet fins a un 0,24% de glicerol total al producte 
final. Què significa això realment? Està clar que una molècula de triglicèrid es 
considera que conté una molècula de glicerol, sovint anomenat glicerol 
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estructural. En el cas de la trioleina, el mol de glicerol pesaria 92,10 g i el mol de 
trioleina pesa 885,46 g. Així doncs, podem considerar que la trioleina consisteix 
en un 92,10/885,46 = 0,104 o 10,4% de glicerol. Aquest glicerol s’anomena 
glicerol lligat perque està químicament lligat a la molècula de trioleina. El glicerol 
lligat també es pot associar amb els mono i diglicèrids, els productes de la 
reacció parcial de conversió de triglicèrids en alquilèsters. L’estructura d’aquestes 
molècules es mostra a la figura 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Estructura química d’un diglicèrid i d’un monoglicèrid. 

El glicerol lligat s’afegeix a qualsevol glicerol completament reaccionat, o glicerol 
lliure, que encara romangui al biodièsel. per a obtenir el glicerol total. Si l’oli 
original conté un 10,4% de glicerol, i el biodièsel final només pot contenir un 
nivell de glicerol total de 0,24%, llavors la reacció de transesterificació ha de ser 

 %7,97100
4,10

24,04,10
"

#
x   

és a dir, completa en un 97,7%. 

2.1.2. Reaccions competents 

És comú que els olis i greixos continguin petites quantitats d’aigua i d’àcids 
grassos lliures. Aquests últims consisteixen en les llargues cadenes carbonades 
descrites que estan desconnectades del glicerol estructural. Sovint sel’s anomena 
àcids carboxílics. 

 

 

 

Figura 6. Àcid carboxílic (R és una cadena carbonada) 

El grup oleic, que hem fet servir anteriorment, dóna àcid oleic, un dels àcids 
grassos lliures que es poden trobar als olis vegetals i greixos animals sense 
refinar. 
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Figura 7. Àcid oleic. 

Si un oli o greix que contingui un àcid gras lliure com l’oleic s’utilitza per a 
produir biodièsel, el catalitzador alcalí típicament emprat per a afavorir la reacció 
reaccionarà amb aquest àcid per a formar sabó. La figura 8 mostra aquesta 
reacció quan el catalitzador és hidròxid de potassi (KOH). 

 

 

 

Figura 8. Formació de sabó. 

Aquesta reacció és indessitjable perque converteix el catalitzador en una forma 
que no contribueix a accelerar la reacció. Un excés de sabó als productes pot 
inhibir el processament posterior del biodièsel, incloent-hi la separació del 
glicerol i el rentat amb aigua. 

L’aigua a l’oli o el greix també pot èsser un problema. Quan l’aigua hi és present, 
particularment a altes temperatures, pot hidrolitzar els triglicèrids a diglicèrids i 
formar àcids grassos lliures. La figura 9 mostra una reacció típica d’hidròlisi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Hidròlisi d’un triglicèrid per a formar àcid grassos lliures. 

Quan existeix un catalitzador alcalí, l’àcid gras lliure reaccionarà per a formar 
sabó seguint la reacció donada anteriorment (figura 8). Quan hi ha aigua a la 
reacció, generalment es manifesta a través d’una producció excessiva de sabó. 
Els sabons d’àcids grassos saturats tendeixen a solidificar a temperatura ambient 
i, per tant, la mescla reactant amb un excés de sabó pot formar una massa 
semi-sòlida molt difícil de recuperar. 
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2.2. Química Orgànica Bàsica. 
Com s’ha demostrat al capítol precedent, la producció de biodièsel implica molts 
processos químics. Per tal de facilitar la comprensió de la química orgànica 
fonamental per al biodièsel, la seva matèria primera, producció i anàlisi, 
introduirem algunes definicions de química bàsica.  

2.2.1. Química Bàsica 

La química és la ciència que tracta de la composició, estructura i propietats de 
les substàncies i de les transformacions a que aquestes substàncies se sotmeten. 
En la majoria dels casos, aquestes transformacions s’anomenen reaccions. 

Actualment es coneixen més de 100 elements i la majoria d’ells existeixen 
naturalment. Un element és una substància que no es pot separar en substàncies 
més simples per mitjants químics ordinaris. Els elements estan ordenats d’una 
manera sistemàtica basada en els seus nombres atòmics i propietats a la taula 
periòdica. 

Un àtom és la partícula més petita d’un element que pot existir o bé sola o bé en 
combinació amb altres partícules (altres àtoms) del mateix o d’un altre element. 
És la partícula més petita d’un element que forma part de la composició de les 
molècules. Un element està comprés exclusivament d’àtoms del mateix nombre 
atòmic. Els àtoms de cada element tenen un pes atòmic específic, que és el pes 
relatiu mitjà d’un element tal i com es troba a la natura referit a un element pres 
com a estàndar. Els àtoms estan compostos de protons, electrons i neutrons, els 
quals són responsables del pes atòmic. El nucli d’un àtom consisteix en protons i 
neutrons. El nucli és el gruix del pes de l’àtom. Els electrons són més petits i 
lleugers i orbiten al voltant del nucli. És molt important el fet que un protó té una 
càrrega positiva i un electró una de negativa. El nombre de protons, neutrons i 
electrons que comprenen un àtom li donen les seves propietats i, a fi de contes, 
les de l’element. Així, l’element amb un protó (i un electró) és l’hidrogen. 
“Afegint” un altre protó (i electró, així com neutrons), obtenim el següent 
element (heli), etc. El carboni té sis protons i sis electrons, mentre que l’oxigen 
té vuit protons i electrons. 

Una molècula és la partícula més petita d’un conjunt d’al menys dos àtoms 
connectats de o bé el mateix o bé diferents elements, i té una combinació de 
propietats (químiques i físiques) que és específica d’ella. Cada molècula té un 
pes molecular, que és el pes de la molècula calculat com la suma dels pesos 
atòmics dels seus àtoms constituents. 

Un compost és una substància químicament distinta formada per la unió de dos o 
més elements en una proporció definida de pes i d’estructura organitzativa. 

Un mol és la quantitat d’una substància química que té un pes en unitats de 
massa (grams) numèricament igual al pes molecular o que en el cas d’un gas té 
un volum ocupat per a tal pes sota condicions específiques (com 22,4 l a 0ºC i 
una pressió de 760 mm Hg). Així doncs, el nombre de molècules (6,022 x 1023) 
en un mol de qualsevol substància donada és igual al nombre de molècules en un 
mol de qualsevol altra substància. El concepte de mol és molt important a 
química per a calcular les quantitats de compostos que donen lloc a la reacció 
amb d’altres. Sovint, les reaccions estan influenciades per les quantitats de 
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compostos que reaccionen entre ells, la raó molar (un terme relacionat amb la 
raó molar és la estequiometria d’una reacció). 

Els elements són compresos en tots els casos del mateix tipus de partícules 
elementals coneguts com àtoms. Els àtoms poden formar conjunts coneguts com 
a molècules. Les molècules poden consistir d’àtoms de diferents elements o 
d’àtoms d’un sol element. Si una molècula està compresa d’àtoms de diferents 
elements, també és coneix com a compost. 

Cada element té un símbol, per exemple H per a l’hidrogen (hidrogen és 
l’element més lleuger, cada àtom consisteix únicament d’un protó i d’un electró; 
un àtom d’hidrogen al qual se li ha retirat l’electró no és més que un protó, escrit 
com H+) i O per a l’oxigen, així que podem escriure una fòrmula química per a 
cada compost. Si hi ha més d’un àtom d’un element al compost, això s’indica 
amb un subíndex numèric. Per tant, l’aigua, com a compost consistent en dos 
àtoms d’hidrogen i un d’oxigen, té la fòrmula molecular H2O. En altres paraules, 
cada molècula d’aigua està composta per dos àtoms d’hidrogen i un àtom 
d’oxigen. 

2.2.2. Química orgànica 

Tot i que alguns compostos es poden incloure en els 2 grups, la majoria encara 
es classifiquen com a orgànics o inorgànics. La raó es remunta a la història de la 
química quan es creia que tots els compostos provenien o bé de la matèria 
inanimada (compostos inorgànics) o bé de la matèria vivent (compostos 
orgànics). Amb algunes excepcions (un exemple és el diòxid de carboni, CO2), la 
química orgànica és la química del carboni. Si la química orgànica tracta només 
de la química d’un element, llavors per què es distingeix de la química 
inorgànica? La raó és que la majoria dels compostos coneguts (aproximadament 
el 90%) són compostos orgànics. Si pensem en l’increible varietat de plantes i 
animals i en que, en un nivell bàsic, els compostos orgànics són responsables 
d’aquesta vida, queda clar perque n’hi ha tants. Més científicament, els àtoms de 
carboni són molt versàtils a l’hora de fomar compostos amb àtoms d’altres 
elements. Així que tractarem de química orgànica perque tant el biodièsel com el 
dièsel convecional (derivat del petroli) són barrejes de compostos orgànics. 

A més del carboni, altres elements són molt importants en la química orgànica. 
Tres elements especialment importants són l’hidrogen, l’oxigen i el nitrogen. 
Altres elements importants són el fòsfor, el sulfuri i els anomenats halogens 
(fluor, clor, brom i iode). La següent taula conté alguna informació bàsica sobre 
els elements més comuns a la química orgànica. 

Quan els àtoms formen molècules, s’uneixen mitjançant enllaços. Per a la 
química orgànica, és extremadament important que cada àtom de carboni en una 
molècula formi quatre enllaços amb altres àtoms. Aquests altres àtoms poden 
ser altres àtoms de carboni, d’hidrogen, d’oxigen o d’altres elements. Els enllaços 
poden estar formats per una barreja d’altres àtoms, per exemple, un àtom de 
carboni pot formar un enllaç amb un àtom d’hidrogen, un d’oxigen i dos de 
carboni per aconseguir els quatre enllaços necessaris. Quan un àtom de carboni 
s’enllaça a altres quatre àtoms, independentment de la natura d’aquests, aquests 
enllaços són enllaços simples. L’hidrogen pot formar només un enllaç amb altres 
àtoms i l’oxigen pot formar dos enllaços. És importantíssim el fet que el carboni 
pugui formar dobles o triples enllaços. Els compostos que tenen dobles o triples 
enllaços sovint s’anomenen compostos insaturats. Així, un àtom de carboni pot 
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estar connectat a un àtom d’oxigen per un enllaç simple, a un de carboni per un 
enllaç simple i a un altre de carboni per un doble enllaç per complir amb el 
requisit de quatre enllaços. Dos àtoms de carboni també poden estar units per 
enllaços triples. Un àtom de carboni i un d’oxigen també es poden unir per un 
doble enllaç (obviament, l’oxigen ja no pot formar més enllaços amb altres 
àtoms). Aquesta versatilitat d’enllaç és la responsable de les diferents, i sovint 
complexes, estructures dels compostos orgànics. 

Taula 7. Alguns elements d’importància a la química orgànica. 

Nom Símbol 
Número

atòmic 

Pes

atòmic 

Carboni C 6 12,011 

Hidrogen H 1 1,008 

Nitrogen N 7 14,007 

Oxigen O 8 15,9994 

Fòsfor P 15 30,974 

Sulfur S 16 32,06 

 

Com en el cas de l’aigua abans esmentat, les molècules orgàniques es poden 
escriure com a fòrmules, per exemple, CH4 per al metà. Per a molècules més 
complexes, és una bona idea, a més d’habitual, escriure les fòrmules estructurals 
a causa de les diferents estructures possibles per a una combinació donada 
d’àtoms de carboni amb altres àtoms (característica coneguda com a 
isomerisme). D’aquesta manera, aspectes com els dobles o triples enllaços 
també es poden indicar pel nombre corresponent de línies entre els àtoms de 
carboni i altres àtoms. Exemples d’algunes molècules orgàniques senzilles que 
contenen només carboni, hidrogen i oxigen i que mostren la diversitat de 
compostos orgànics es mostren a la figura 10. 

Els compostos orgànics es poden catalogar en vàries classes de compostos. En 
els exemples anteriors, s’adverteix que el metanol, l’etanol i l’1- i 2-propanol, 
pertanyen a la classe de compostos coneguts com a alcohols. La seva 
característica comuna és la presencia d’un grup OH (també conegut com a grup 
hidroxi). Una particularitat com un grup OH també es coneix com a grup 
funcional. A més de l’OH, hi ha molts més grups funcionals. Un grup funcional 
habitualment otorga propietats especials i la propensió de la molècula a 
participar en certes reaccions. Hi ha innombrables compostos que pertanyen a la 
classe dels alcohols. Moltes molècules orgàniques contenen característiques de 
diverses, o inclús moltes, classes de compostos normalment perque contenen 
diversos o molt diferents grups funcionals. 
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Figura 10. Molècules orgàniques senzilles. 

Els compostos orgànics es poden catalogar en vàries classes de compostos. En 
els exemples anteriors, s’adverteix que el metanol, l’etanol i l’1- i 2-propanol, 
pertanyen a la classe de compostos coneguts com a alcohols. La seva 
característica comuna és la presencia d’un grup OH (també conegut com a grup 
hidroxi). Una particularitat com un grup OH també es coneix com a grup 
funcional. A més de l’OH, hi ha molts més grups funcionals. Un grup funcional 
habitualment otorga propietats especials i la propensió de la molècula a 
participar en certes reaccions. Hi ha innombrables compostos que pertanyen a la 
classe dels alcohols. Moltes molècules orgàniques contenen característiques de 
diverses, o inclús moltes, classes de compostos normalment perque contenen 
diversos o molt diferents grups funcionals. 

Cal observar com els noms dels alcohols es deriven dels compostos de la fila 
superior, coneguts com hidrocarburs, eliminant la –à i afegint el sufix –ol. De 
manera similar, el grup CH3, tal i com el trobem als metilèsters, s’anomena grup 
metil, i el CH2CH3, etil, novament un canvi sistemàtic en la nomenclatura. Tals 
canvis en la nomenclatura, especialment en la racional, són comuns a la química 
orgànica. Per a alguns dels compostos es dona més d’un nom. Això dóna com a 
resultat que molts compostos tinguin un nom trivial a més dels noms racionals 
(històricament, els noms trivials són més antics que els racionals). Els noms 
trivials són importants perque per a molts compostos orgànics d’estructura més 
complexa, els noms racionals resulten massa complicats, mentre que els noms 
trivials són més fàcils d’aprendre i utilitzar. 

Quan llegim o escribim les fòrmules estructurals dels compostos orgànics, sovint 
trobem R o R1, R2 o R3, etc. “R” significa resta orgànica i és una abreviació per a 
una part de la molècula que encara s’ha de definir. Les fòrmules generals per a 
algunes classes de compostos es poden escriure com mostra la figura 11. 
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Figura 11. Classes de molècules orgàniques. 

Les característiques estructurals específiques dels compostos orgànics (com els 
grups hidroxi als alcohols) són les responsables del fet que molts compostos 
poden reaccionar amb d’altres per formar-ne de nous. Els nous és possible que 
pertanyin a una classe de compostos diferent. També és conseqüència d’aquest 
les diferències en les propietats físiques (punt de fusió, punt d’ebullició, etc.) dels 
compostos orgànics. Per exemple, l’àcid acètic pot reaccionar amb metanol per a 
formar acetat de metil (el qual pertany als èsters; els èsters es formen per la 
reacció d’un àcid amb un alcohol), cas en el que també es forma aigua com a 
subproducte: 

 

 

 

 

Figura 12. Reacció química de formació d’acetat de metil. 

També es pot portar a terme la reacció contrària en la qual l’acetat de metil 
reacciona amb aigua per a donar àcid acètic i metanol. Quan el metanol és 
l’alcohol participant a la reacció, l’èster que es forma és metilèster, i quan aquest 
alcohol és l’etanol, es forma etilèster. 

2.2.3. Olis vegetals i biodièsel 

Ara podem començar a tractar del biodièsel. Com se sap, el biodièsel deriva 
d’olis vegetals. Els components majoritaris dels olis vegetals són els triglicèrids. 
El terme triacilglicerols està començant a fer-se servir més, però aquí utilitzarem 
el terme clàssic. Els triglicèrids són èsters del glicerol amb àcids de cadena 
llarga, comunment anomenats àcids grassos. Les taules 8 i 9 donen una llista 
dels àcids grassos més comuns i dels seus corresponents metilèsters. 

A partir de la comparació dels noms racionals dels àcids grassos amb les seves 
fòrmules estructurals, s’observa com la posició dels dobles enllaços es defineix 
per números. El nombre d’àtoms de carboni es conta començant pel primer 
carboni amb un grup funcional que defineix el compost gras com a àcid o èster. 
Com es pot veure a partir de l’anterior exemple (1- i 2-propanol), aquesta 
manera de contar es manté per a altres grups funcionals. Els noms trivials dels 
àcids grassos i dels seus èsters s’utilitzen molt més que no pas els racionals. 
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Taula 8. Estructura química dels àcids grassos més comuns i dels seus 
metilèsters. 

Àcid gras (nom 
comú / nom 
racional) 

Estructura Acrònim 
Metilèster (nom 
comú / nom 
racional) 

Àcid palmític / 
Àcid
hexadecanoic 

R-(CH2)14-CH3 C16:0 
Palmitat de metil / 
Hexadecanoat de 

metil 

Àcid esteàric / 
Àcid octadecanoic 

R-(CH2)16-CH3 C18:0 
Estearat de metil / 

Octadecanoat de 
metil 

Àcid oleic / Àcid 
9(Z)-octadecenoic 

R-(CH2)7-CH=CH-(CH2)7-CH3 C18:1 
Oleat de metil / 

9(Z)-octadecenoat 

Àcid linoleic / 
Àcid 9(Z),12(Z)-
octadecadienoic 

R-(CH2)7-CH=CH-CH2-CH=CH-
(CH2)4-CH3 

C18:2 

Linoleat de metil / 
9(Z),12(Z)-

octadecadienoat de 
metil 

Àcid linolènic / 
Àcid
9(Z),12(Z),15(Z)-
octadecatrienoic 

R-(CH2)7-(CH=CH-CH2)3-CH3 C18:3 

Linolenat de metil / 
9(Z),12(Z),15(Z)-

octadecatrienoat de 
metil  

Taula 9. Característiques dels àcids grassos més comuns i dels seus 
metilèsters. 

Àcid gras Fórmula Pes molecular Punt de fusió (ºC) 

Àcid palmític 

Palmitat de metil 

C16H32O2 

C17H34O2 

256,428 

270,457 

63-64 

30,5 

Àcid esteàric 

Estearat de metil

C18H36O2 

C19H38O2 

284,481 

298,511 

70 

39 

Àcid oleic 

Oleat de metil

C18H34O2 

C19H36O2 

282,465 

296,495 

16 

-20 

Àcid linoleic 

Linoleat de metil

C18H32O2 

C19H34O2 

280,450 

294,479 

-5 

-35 

Àcid linolènic 

Linolenat de metil

C18H30O2 

C19H32O2 

278,434 

292,463 

-11 

-52/-57 
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Una ullada a les diferències en la nomenclatura ens indica perquè sovint els àcids 
grassos i els seus èsters són indicats, especialment a l’escriptura, per les 
abreviacions donades a la darrera columna de la taula 8. 

Tots els dobles enllaços en la nomenclatura racional dels àcids grassos i dels 
èsters també venen definits per una lletra (Z), la qual és el resultat de la 
possibilitat de dos tipus de dobles enllaços. Aquests dos tipus són el resultat de 
com les altres parts de la molècula estan unides en l’espai als àtoms de carboni 
que formen el doble enllaç. A més d’aquest aspecte tècnic, no donarem més 
detalls de tals composicions de les molècules a l’espai, excepte pel que fa a 
nomenclatura. A la nomenclatura racional, l’homòleg a Z es defineix per la lleta 
E. Malgrat això, a la bibliografia normalment es fan servir els termes cis i trans. 
A la química orgànica, un doble enllaç cis normalment, però no sempre, es 
correspon amb un doble enllaç Z, de igual manera que succeeix amb trans i E. 
En el cas dels àcids grassos que ens interessen aquí, cis i Z es corresponen entre 
si com ho fan trans i E. Tot i així, cadascun d’aquests àcids grassos té un 
homòleg en el qual els dobles enllaços són trans (o E), però la seva existència a 
la natura és molt menys comú. Sota certes condicions, els dobles enllaços poden 
canviar de Z a E. Aquestes inclouen escalfament i tipus de reacció anomenades 
hidrogenacions, que és la producció de més greixos saturats a partir d’insaturats 
per l’addició d’hidrogen als dobles enllaços. 

Els dos tipus de dobles enllaços són la causa de que els compostos tinguin 
propietats físiques diferents, com el punt de fusió. Per exemple, mentre el punt 
de fusió de l’àcid oleic és de 15ºC, el de l’àcid elaidic (l’àcid en el qual el doble 
enllaç Z de l’oleic és reemplaçat per un E; el metilèster del qual es diria elaidat 
de metil) és de 45ºC. L’existència de diferents compostos amb la mateixa 
fòrmula (tant l’àcid oleic com l’elaidic són C18H34O2 i els seus metilèsters són 
C19H36O2) s’anomena isomerisme. Els compostos corresponents són, doncs, 
isòmers. 

És extremadament important observar que els olis vegetals són barrejes de 
triglicèrids de varis àcids grassos. La composició dels olis vegetals varia amb la 
planta d’origen. Sovint s’utilitza el terme composició en àcids grassos per a 
descriure la natura específica dels àcids grassos existents en greixos i olis. S’han 
descrit diversos exemples anteriorment i a la taula 5 es donaven composicions 
per a olis vegetals i greixos animals comuns. Les propietats físiques i químiques 
dels greixos i olis i dels èsters derivats d’aquésts poden variar amb la composició 
en àcids grassos. Per exemple, podem imaginar com barrejes que continguin 
majors quantitats de palmitat o estearat de metil solidificaran a majors 
temperatures que aquélles que en continguin menys (veure punts de fusió a la 
taula 9). 

Els èsters corresponents a aquests àcids grassos de les taules 8 i 9 amb glicerol 
són coneguts com a tripalmitina, triestearina, trioleina, trilinoleina i trilinolenina. 

Una variació de la formació d’èsters a partir d’àcids i alcohols tractada fins aquí, 
seria la reacció d’un èster amb un altre alcohol. En aquest cas, el nou alcohol 
deriva de l’èster original que es forma i el nou èster deriva de l’alcohol original. 
Així, un etilèster pot reaccionar amb metanol per a formar metilèster i etanol. 
Aquest procés s’anomena transesterificació. La transesterificació és absolutament 
important per al biodièsel. El biodièsel, tal i com se’l defineix avui dia, s’obté 
transesterificant els triglicèrids amb metanol. El metanol és l’alcohol preferit per 
a l’obtenció del biodièsel perque és el l’alcohol més barat i fàcil d’obtenir. Malgrat 
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això, per a que la reacció es doni en un temps raonable, cal afegir una 
substància a la barreja d’oli vegetal i metanol. Aquesta substància s’anomena 
catalitzador, que sovint és present en petites quantitats per a accelerar la 
velocitat de la reacció; en molts casos cap reacció es donaria virtualment sense 
un catalitzador. La reacció de transesterificació per a la producció de biodièsel es 
repeteix de nou a la figura 13 d’un mode més genèric. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Reacció de transesterificació. 

R és una barreja de variès cadenes d’àcids grassos. L’alcohol utilitzat per a 
produir biodièsel és normalment metanol (on R- es correspon a CH3). És 
important recordar que això només presenta oficialment las raons molars dels 
materials de partida i dels productes. A la pràctica, és possible que calgui variar 
les proporcions molars per a obtenir una reacció gairebé completa. 

Per a que la transesterificació tingui lloc, habitualment es fan servir 6 mols 
d’alcohol per cada mol de triglicèrid, el qual és més del que indica l’equació. La 
raó és que es desitja que la reacció avanci en la direcció de la fletxa, és a dir, 
cap a la dreta. En altres paraules, l’equilibri de la reacció necessita desplaçar-se 
cap a la dreta. Com el terme equilibri indica, no totes les reaccions es completen 
fàcilment i, després d’un cert temps, els materials inicials i els productes de la 
reacció hi són presents en quantitats constants (s’ha arribat a l’equilibri). En 
molts casos, el fet que una reacció pugui avançar en la direcció contrària (de 
dreta a esquerra a l’equació), també juga un rol en la formació de l’equilibri. Per 
a forçar l’equilibri en la direcció dels productes (com quasi sempre es desitja), és 
possible que calgui canviar un o més paràmetres de la reacció. Aquests 
paràmetres inclouen la raó molar, així com la temperatura, la pressió i l’ús d’un 
catalitzador. 

D’acord amb els noms dels àcids grassos i dels seus èsters (taules 8 i 9), el 
metilèster de l’oli de soja sovint se li diu sojat de metil. El terme metilèster d’oli 
de soja (SME, en anglès) també és molt comú. Igualment passa amb els èsters 
d’altres olis vegetals. Una altra abreviació molt comuna és FAME (metilèster 
d’àcid gras). 

A més dels triglicèrids, també poden existir el mono- i diglicèrids. Es formen com 
a intermediaris durant la reacció de transesterificació. Aquest és un dels 
problemes en portar a terme reaccions químiques en general, no només la de 
transesterificació. L’objectiu de les reaccions químiques gairebé sempre és 
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obtenir productes tan purs com sigui possible. Tot i així, amb prou feines una 
reacció es completa del tot. Per tant, els intermediaris sovint poden contaminar 
el producte final. Altres materials que poden contaminar el biodièsel són el 
metanol residual (o un altre alcohol), el glicerol i el catalitzador. 

Quan la reacció de transesterificació es porta a terme, visualment es pot 
observar que no tots els reactius es poden barrejar fàcilment entre ells. Un terme 
que s’utilitza per a aquest fenòmen és que hi ha dues fases. En començar la 
reacció, es pot comprovar que el metanol i l’oli vegetal no es barrejen 
ràpidament. En acabar, s’observa que hi ha dues capes (fases), una consitent 
principalment en glicerol, i l’altre en metilèsters. Obviament, el glicerol i els 
metilèsters no es barrejen fàcilment. Aquesta facilitat amb que un compost es 
dissol en un altre depén de les característiques estructurals dels compostos, per 
exemple l’existència de grups OH. Així, compostos que continguin grups OH i que 
no en continguin seran difícils de barrejar. 

El catalitzador que s’utilitza per a portar a terme la transesterificació normalment 
és hidròxid de sodi (NaOH) o hidròxid de potassi (KOH). Aquests compostos 
pertanyen a la classe de materials coneguts com a bases i també són inorgànics 
(els compostos inorgànics sovint s’utilitzen a química orgànica per a conduir o 
catalitzar reaccions). Altres bases també són adequades per a la reacció de 
transesterificació. Els homòlegs de les bases són els àcids. Molts àcids també es 
poden fer servir com catalitzadors en la transesterificació. Tot i així, les reaccions 
catalitzades per bases tenen avantatges com la major velocitat de reacció. 

En la reacció de formació de sabó descrita a la figura 8, un àcid gras i una base 
reaccionaven per a formar un nou compost, anomenat sabó, i aigua. Als 
compostos com el sabó, en què l’hidrogen (protó) d’un àcid s’ha substituit per un 
ió metàl·lic, sel’s hi diuen sals. La raó per la qual tals compostos existeixen és 
que substàncies com l’NaOH (o el KOH) poden dividir-se (dissociar-se) de 
manera que donen Na+ i OH- (o K+ i OH-), on els protons i electrons no estan 
distribuits uniformement, conduint a partícules carregades. D’aquesta manera, 
com que tenen la mateixa càrrega, Na+ o K+ poden reemplaçar H+ a l’àcid. 

Un altre aspecte important en la química dels àcids grassos i dels seus èsters és 
que els àcids grassos més insaturats i els seus èsters (linoleic, linolenic) poden 
reaccionar relativament fàcilment amb l’aire (més concretament, amb l’oxigen de 
l’aire) i, amb el temps, formar productes degradats (el temps depén també 
d’altres factors com la temperatura). Aixó és degut a l’existència de CH2 entre 
dos carbonis units per un doble enllaç a altres carbonis (veure les fòrmules 
estructurals a la taula 8). 

2.2.4. Per què els metilèsters dels àcids grassos són adequats com a 
combustible dièsel? 

Al començament, hem parlat breuement de compostos com el metà, l’età i el 
propà. Aquests compostos pertanyen a una classe anomenada alcans. Els alcans 
són compostos que consisteixen només en carboni i hidrogen i només contenen 
enllaços simples. Per tant, la fòrmula general per als alcans de cadena recta és 
CH3-(CH2)n-CH3. Altres alcans, per exemple amb ramificacions a la cadena, o 
amb els carbonis colocats formant un anell, també existeixen. Malgrat això, en 
cada cas, els carbonis estan connectats només per enllaços simples. 
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Quan parlem de combustibles dièsel, cal esmentar el número de cetà, que agafa 
el seu nom de l’hexadecà (nom trivial: cetà), un alcà de cadena recta amb 16 
carbonis (C16H34). El número de cetà és un indicador adimensional de la qualitat 
d’ignició per a un combustible dièsel i és conceptualment similar al número 
d’octà per a la benzina. L’hexadecà és el nivell de major qualitat a l’escala del 
cetà i se li ha assignat un número de cetà de 100. Un alcà molt ramificat, 
2,2,4,4,6,8,8-heptametilnonà (HMN; nou carbonis en una cadena amb set grups 
CH3 units, a més dels dos grups CH3 terminals, és a dir, que també té 16 àtoms 
de carboni) és el compost de més baixa qualitat a l’escala de cetà i té un número 
de cetà de 15. D’aquesta manera, els alcans llargs i poc ramificats conformen el 
combustible petrodièsel ideal. La analogia de l’hexadecà com a component del 
petrodièsel ideal mostra perquè el biodièsel és adequat com a un combustible 
dièsel alternatiu. Els àcids grassos els metilèsters dels quals ara es fan servir 
com a biodièsel també són compostos de cadena llarga similars als alcans de 
cadena llarga com l’hexadecà. 

El petrodièsel consisteix en molts components. A més dels hidrocarburs com els 
anomenats abans, el petrodièsel sovint conté quantitats significatives de 
compostos coneguts com a aromàtics. Els aromàtics són compostos cíclics com el 
benzè o el toluè (veure estructures a la figura 14). Els àtoms de carboni aquí no 
es mostren explicitament en les estructures. Se suposa que es troben a les 
interseccions de les línies, les quals mostren els enllaços entre carbonis. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Molècules aromàtiques. 

Així doncs, el benzè té com a fòrmula C6H6 i el toluè C7H8. El tret comú a tots els 
compostos aromàtics és la seva estructura en anell. Hi ha molts compostos 
aromàtics en que les estructures en anell estan foses, per exemple el naftalè 
(fòrmula C10H8). Tenen números de cetà baixos i per tant són components 
indesitjables del petrodièsel. Tanmateix, tenen elevades densitats i això ajuda a 
augmentar l’energia continguda per unitat de volum de combustible. La manca 
de compostos aromàtics al biodièsel és un dels seus avantatges. 

El compostos que presentan diversos anells de benzè units entre si (més inclús 
que el naftalè) sel’s anomenen hidrocarburs poliaromàtics. Es troben en 
emissions al tub d’escapament del petrodièsel, i en petites quantitats, del 
biodièsel. 

Per què es transesterifiquen els olis vegetals per a produir biodièsel? Els 
metilèsters d’olis vegetals tenen viscositats més baixes que no pas els olis 
vegetals originaris. La dels metilèsters és molt més propera a la del petrodièsel. 
Una elevada viscositat ocasiona problemes d’operació en un motor dièsel, com la 
injecció de combustible de poca qualitat i la formació de dipòsits. 
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2.2.5. El concepte d’àcids i bases 

Molts compostos, tant orgànics com inorgànics, es poden classificar com a àcids i 
bases. El concepte més útil d’àcids i bases pel que fa al biodièsel és el de 
donadors de protons (àcids) o acceptor de protons (bases), també conegut com 
la teoria de Brønsted i Lowry. La transferència d’un protó d’un àcid cap a una 
base és una reacció àcid-base. Un protó és un àtom d’hidrogen al qual se li ha 
arrencat l’electró. Així doncs, un protó porta una càrrega positiva i sovint s’escriu 
com H+. 

Que un compost es comporti com un àcid o com una base depén d’alguns dels 
àtoms que contingui. Així, els compostos orgànics que contenen nitrogen, sovint 
tenen un caràcter bàsic, mentre que els que contenen oxigen en forma de grups 
OH (hidroxil), solen tenir caràcter àcid. També hi ha àcids i bases on el protó ha 
sigut substituit per una altra partícula carregada positivament anomenada catió, 
derivada d’un altre element. Cal observar que una partícula carregada, ja sigui 
negativament o positivament, s’anomena ió. Que els àcids i les bases es dissociïn 
en ions en comptes de en àtoms és el resultat de la posició dels àtoms del 
compost a la taula periòdica i de les seves corresponents configuracions 
electròniques. 

Per tant, a l’aigua (H2O), un protó (H+) pot èsser reemplaçat per un catió de 
sodi, carregat positivament (Na+), o de potassi (K+), per donar NaOH (hidròxid 
de sodi) o KOH (hidròxid de potassi). Obviament, el grup hidroxil remanent (OH) 
és doncs carregat negativament per a donar OH- (hidròxid). Com a resultat, 
NaOH i KOH són bases fortes ja que tenen tendència a captar un protó. De 
manera similar, en un alcohol com el metanol (CH3OH), el protó enllaçat a l’àtom 
d’oxigen pot ser substituit per, per exemple, Na+. El resultat és CH3ONa (metilat 
de sodi; metòxid de sodi; metalonat de sodi), una base forta, essent el CH3O- la 
raó. 

De igual manera, pero a l’inrevés, actuen els àcids, essent els més coneguts el 
sulfúric (H2SO4), el clorhídric (HCl) i el nítric (HNO3). Els àcids tenen tendència a 
cedir protons, deixant una partícula carregada negativament anomenada anió. 
Per exemple, l’anió de l’àcid sulfúric és HSO4

-. 

Després de l’exposat fins aquí, no sorprén que l’aigua pugui actuar com a àcid i/o 
com a base, ja que la podem expressar com H+ i OH- donant H2O. Tot i així, en 
realitat l’aigua reacciona amb si mateixa com a àcid i base de la següent 
manera: 

  !
!"! OHOHOHOH 322   

La doble fletxa indica que la reacció pot anar en ambdues direccions. Les 
concentracions tant de H3O+ com de OH- en l’aigua neutra són molt baixes. En la 
terminologia química es diu que l’equilibri de la reacció està a l’esquerra de la 
equació. 

La reacció anterior forma la base de l’important concepte del valor de pH. El 
valor de pH és definit com la concentració de H3O+ (ió hidroni) en una solució 
aquosa. 

És molt important saber que el pH de l’aigua neutra és 7 (això resulta de la 
concentració de H3O+). Una solució àcida té un pH inferior a 7 mentre que una de 
bàsica el té superior a 7. 
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El valor de pH d’una solució aquosa es pot mesurar convenientment de manera 
directa en qüestió de segons utilitzant un pHmetre. També hi ha tires de paper 
indicador, que canvien de color en introduir-les a la solució degut a una reacció 
àcid-base amb l’indicador del paper. Comparant el color obtingut amb una llista 
que es troba a la caixa on es guarda el paper, obtenim el pH. 

Així doncs, un àcid es pot veure com un compost que produeix H3O+ quan es 
dissol en aigua, més enllà del H3O+ present a l’aigua neutra. I a la inversa, una 
base produeix OH- quan es dissol a l’aigua, a part del OH- ja present a l’aigua. 

Una altra part important de la química àcid-base és la neutralització. Moltes 
reaccions químiques, incloent-hi la de transesterificació que produeix biodièsel, 
requereixen l’ús de catalitzadors. Els catalitzadors són compostos que sovint són 
presents en petites quantitats que permeten que la reacció avanci a una major 
velocitat. Aquests catalitzadors poden ser àcids o bàsics. Això significa que, 
inclús quan la reacció ha acabat, la solució reactant encara serà àcida o bàsica, 
depenent del tipus de catalitzador emprat (i d’altres substàncies presents). 
Llavors és necessari neutralitzar la solució, és a dir, cal que la solució 
aconsegueixi un pH neutre. No és estrany, doncs, que una solució bàsica es 
pugui neutralitzar amb un àcid i viceversa, una d’àcida amb una base. En molts 
casos, la reacció d’un àcid i una base forma una sal, això és, un producte de part 
de l’àcid i la base (l’anió i el catió). La sal de taula comuna (NaCl) és en realitat 
un exemple que es pot veure com obtingut a partir d’hidròxid de sodi i d’àcid 
clorhídric:  

 OHNaClHClNaOH 2!#!   

També són possibles altres sals. Quan produim biodièsel sota condicions 
bàsiques (més comunes) o àcides (no tan comunes), cal neutralitzar la solució. 
Aquesta neutralització pot conduir a una sal que, tot i ser un producte secundari 
del procés, pot èsser venut. Val la pena considerar la selecció de l’àcid 
neutralitzant (o de la base) basant-se no només en el cost, sinò també en el 
potencial de mercat de la sal. Tot i així, cal prestar atenció a una possible 
contaminació del glicerol per la sal, la qual pot influir en la purificació, 
aplicabilitat i potencial de mercat del glicerol. Les sals posseeixen diferents 
propietats, incloent-hi la retenció relativa de glicerol. 

Els àcids grassos també poden formar èsters, per exemple reaccionant amb 
alcohol, per exemple el metanol: 

 

 

 

Les parts en cursiva i en negreta de la equació indiquen quines parts 
s’intercanvien. En realitat, a l’esterificació de l’àcid amb metanol, és el grup OH- 
el que s’intercanvia per CH3O-. Així, sota les condicions adequades, un àcid 
carboxílic pot cedir o bé un H+ o bé un OH-. També es pot transformar un èster 
en un altre: 
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Malgrat tot, donat que la majoria dels àcids carboxílics, icloent els àcids grassos, 
i els alcohols són àcids i bases molt dèbils, cal afegir àcids o bases més fortes a 
la barreja per aconseguir una reacció. Aquests àcids o bases funcionen com a 
catalitzadors. 

2.2.6. Catalitzadors 

Dos dels catalitzadors més utilitzats per a la transesterificació són el NaOH i el 
KOH. Aquests catalitzadors operen reaccionant amb l’alcohol d’acord amb la 
reacció següent (escrita fent servir metanol i NaOH, podent-se substituir aquests 
per d’altres alcohols i catalitzadors). 

 

 

Similar a l’H2O consistent en H+ i OH-, el CH3O-Na es pot veure com consistent 
en CH3O- (alcòxid; alquilat) i Na+. El CH3O- és l’espècie que ataca el grup de 
l’èster al glicerol de la següent manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mentre que la molècula d’èster resta completa després d’aquesta reacció, l’anió 
de triglicèrid necessita recollir un protó per poder donar un producte estable (un 
diglicèrid en aquest cas). Si aquest protó s’agafa del metanol, llavors el 
catalitzador alcòxid serà recuperat com es mostra: 
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Es podrien escriure altres reaccions diferents que permetrien a l’anió del 
triglicèrid recollir un protó, com la reacció amb àcids grassos lliures i aigua. La 
presència d’aigua afecta la transesterificació negativament perque l’anió 
triglicèrid de l’anterior equació reaccionaria amb l’aigua per a formar OH-, el qual 
es podria comportar de manera similar al CH3O-, però el resultat seria un àcid 
gras lliure en comptes d’un metilèster. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’àcid gras lliure pot reaccionar amb el Na+ per a formar sabó. Es pot tolerar una 
mica d’aigua al sistema perque R-O- és una base més forta que el OH- així que la 
reacció de transesterificació té lloc a una major velocitat que no pas la 
saponificació del glicerol que dóna àcids grassos lliures. L’equilibri de la reacció 
següent (formació d’àcids grassos lliures a partir d’èsters) està molt desplaçat a 
l’esquerra de l’equació: 

 

 

 

 

 

Com a conseqüència de la baixa velocitat de reacció, només es formen petites 
quantitats d’àcids grassos lliures durant la transesterificació si la reacció ésta 
lliure d’aigua al començament. Un altre aspecte de la dèbil basicitat del OH- 
enfront del R-O- és que els grups èster a les molècules de triglicèrid reaccionaran 
menys amb OH- que no pas amb R-O-. Tot i així, en presència d’un excés de 
catalitzador (o d’aigua), l’Eq. 5 resulta més prevalent i provoca una major 
formació de molècules de mono- i diglicèrid en comptes de reaccions amb totes 
les posicions del glicerol estructural. Així, l’efecte de massa catalitzador o massa 
aigua ens porta al mateix resultat, a saber, major formació dels indesitjables 
mono- i diglicèrids així com d’àcids grassos lliures. Massa catalitzador pot donar 
formació de sabó quan les condicions afavoreixin la producció d’àcid gras lliure. 

A causa de la possibilitat de les reaccions descrites abans, que donen àcids 
grassos lliures i mono- i diglicèrids, l’ús directe d’alquilat de sodi o potassi (R-
ONa o R-OK; el grup alquilat s’ha de correspondre amb el grup R- de l’alcohol) 
com a catalitzador, està guanyant interés. La reacció d’alcohol i XOH donada 
anteriorment no es pot donar en aquest cas (assumint, per descomptat, que el 
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sistema reaccionant sigui lliure d’aigua). Per contra, la transesterificació amb OH- 

pot ocòrrer directament. 
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Colza 

Soja 
Palma 

Olis animals 

Girasol 

CAPÍTOL 3:

MATÈRIES PRIMERES 

 

3.1. Greixos i olis 

3.1.1. Matèries primeres tradicionals 

Tal i com es mostra a la figura 15 són quatre els cultius d’oli que dominen 
clarament el subministre de matèries primeres utilitzades per ala producció de 
biodièsel al món. Amb una quota de prop del 85%, l’oli de colza domina de llarg, 
seguit per l’oli de llavor de girasol, l’oli de soja i l’oli de palma. La secció 
denominada per “altres” es distribueix entre oli llinassa, greix de vaca i oli 
reciclat de fregir. La taula 10 mostra que els olis de colza, girasol, soja i palma 
també constitueixen les quatre majors collites cultivades per al consum humà i 
vàries aplicacions industrials, tot i que en ordre diferent. Finalment, a la taula 11 
es mostra informació sobre la composició en àcids grassos, índex de iode i 
produccions típiques per hectàrea dels quatre olis vegetals tradicionals en la 
producció de biodièsel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Matèries primeres per a la producció mundial de biodièsel 
(Mittelbach, 2006) 
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Taula 10. Composició d’àcids grassos de les quatre fonts tradicionals 
d’oli utilitzades per a la producció de biodièsel (Roth i Kormann, 2000) 
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Taula 11. Producció mundial actual dels nou olis vegetals més 
importants (Gunstone, 2006) 

Olis vegetals 
Producció 2005-
06 (milions de 
tones mètriques) 

Soja 33,5 

Palma 33,6 

Colza 16,0 

Girasol 9,7 

Cacauet 4,5 

Cotó 5,0 

Nou de palma 3,9 

Coco 3,2 

Blat de moro 3,5 

Total 112,9 

 

a) Oli de llavor de colza 

L’oli de colza (Brassica napus L. ssp. Oleifera) es va escollir per als experiments 
de transesterificació dels pioners del biodièsel originalment degut al seu baix 
preu comparat amb altres olis vegetals fàcilment disponibles. Tanmateix, aviat es 
va posar de manifest que amb el seu alt contingut en àcid oleic monoinsaturat i 
els baixos nivells d’àcids tant saturats com poliinsaturats, aquest oli és 
pràcticament la matèria primera ideal, tenint en compte les característiques de 
combustió, estabilitat a l’oxidació i comportament a baixes temperatures. Degut 
a les seves propietats idònies, l’oli de colza és encara la matèria primera escollida 
en la majoria de països europeus, incloent els majors productors mundials de 
biodièsel, Alemanya i França. 

La colza – també coneguda per canola – pertany a la família Brassicacea i per 
tant està relacionada amb altres cultius d’oli, com són les vàries espècies de 
mostasses (p. ex. la mostassa negra – Brassica nigra – o la mostassa blanca – 
Sinapis alba) i la camellina pilosa (Camelina sativa). El cultiu té una llarga 
tradició com a planta agrícola. Les primeres dades del seu cultiu a la Índia daten 
de l’any 2000 aC. A Europa s’utilitza l’oli de colza des del segle XIII, essent 
emprat com a combustible per a làmpades, com a matèria primera per a la 
producció de sabons i pintures i com a oli barat per a cuinar. Després de la 
Segona Guerra Mundial, alguns països europeus van mostrar un interès creixent 
en la Brassica napus ja que es podia cultivar en regions fredes i per tant 
permetia pensar en la reducció de la seva dependència exterior en importacions 
d’oli estranger. Avui dia, la colza és la tercera font mundial d’oli vegetal (després 
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de la soja i la palma), essent la Xina, la UE-15 i el Canadà els productors més 
importants. 

L’oli de colza acostumava a contenir elevats nivells d’àcid erúcic (~50%), que 
provoca danys importants al cor i fetge d’animals de laboratori. A més, la 
presència de glucosinolats a la torta reduïa significativament el seu valor com a 
pinso. Així doncs, des dels anys 60 en endavant, es van desenvolupar nous 
cultius amb nivells reduïts d’àcid erúcic i glucosinolats, conegut ara com a 
“canola” degut a l’extraordinària contribució dels biòlegs canadencs en aquest 
camp. Actualment, la major part de la colza cultivada pertany a les varietats 
anomenades “doble zero” (00), produint un oli amb menys del 2% en àcid erúcic 
i una torta amb nivells de glucosinolat per sota dels 30 µmol/g. Tot i així, per a 
algunes aplicacions tècniques encara es cultiva colza amb alt contingut d’àcid 
erúcic. 

Tant l’anual (sembrada a la primavera) com la bianual (sembrada a l’hivern) són 
tipus de colza comuns. La planta té una arrel forta, una tija ramificada de fins a 
1,5 m d’alçada i fulles lobulades. Les flors d’un groc brillant creixen en espigues 
separades al final de la tija principal i de les branques. Les llavors es formen i 
passen del verd al negre en madurar, a l’interior de beines punxegudes. La colza 
d’hivern sovint es cultiva a finals de juliol, proporcionant un rendiment anual de 
3 Tm/Ha, mentre que les varietats de primavera maduren al setembre i 
típicament rendeixen 2,1 Tm/Ha. A diferència dels cereals o el blat de moro, la 
colza no es pot produir en monocultiu i s’aconsella sembrar la colza al mateix 
terreny només cada tres o quatre anys tant per raons econòmiques com 
ecològiques. Per tant, el cultiu potencial de colza als terrenys disponibles és 
limitat. 

Les llavors madures de colza contenen un 40-45% d’oli, 20-25% de proteïnes i 
25% de carbohidrats. El processat de les llavors de colza consisteix típicament en 
la formació de flocs i en un escalfament per tal de destruir les parets cel·lular i 
desactivar els enzims, seguit d’un premsat en un cargol i una extracció amb 
solvent de la torta formada. Després s’apliquen els passos de refinat típics per a 
olis. L’oli de colza doble zero es considera un bon oli per cuinar. La torta s’utilitza 
com a pinso per a animals, el qual proporciona proteïnes d’elevada qualitat i 
podria substituir la farina de soja. 

b) Oli de llavor de girasol 

L’oli de llavor de girasol (Heliantus annus) es troba en segon lloc en la llista d’olis 
per a la producció de biodièsel a Europa. Es cultiva als països del sud d’Europa, 
com Itàlia, Espanya i Grècia, degut a que la climatologia semiàrida impedeix 
elevades produccions d’oli de colza. Ningú no dubta en reconèixe’l com un valuós 
oli per al consum humà, tot i que l’elevat contingut d’àcid linoleic a l’oli de girasol 
limita el seu ús per a la producció de combustible. Segons la norma estàndar 
europea per al biodièsel (EN 14214), els metilèsters d’oli de girasol pur no es 
poden utilitzar com a combustibles per a motors dièsel ja que supera el límit de 
l’índex de iode establert en   120g I2/100g. A més els combustibles d’oli de 
girasol sense additivar, també donaran mals resultats a l’estabilitat a l’oxidació. 
Per a resoldre aquests problemes, s’han desenvolupat varietats riques en àcid 
oleic. En aquest sentit s’hauria de puntualitzar que s’espera que també 
l’enginyeria genètica obri noves possibilitats en la producció de biodièsel, en la 
direcció de permetre el desenvolupament de cultius que produeixin olis de llavors 
amb unes composicions d’àcids grassos fetes a mida. 
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c) Oli de soja 

L’oli de soja (Glycine max) és la matèria primera més utilitzada als Estats Units i 
és, amb molta distància, l’oli vegetal de més producció al món, sobretot degut a 
la utilització de la torta com a pinso per a bestiar. De manera similar a l’oli de 
girasol, atenent a la seva composició en àcids grassos, l’oli de soja mostra uns 
valors d’índex de iode de 121-143g I2/100g. Així doncs, la norma EN 14214 
exclou els metilèsters d’oli de soja pur per a ús com a combustible, tot i que 
aquest punt de la norma està sent fortament qüestionat per molts experts. 

d) Oli de palma 

La palma d’oli (Elaeis guineensis) té un paper important en la producció de 
biodièsel al sud d’Àsia. Vàries parts dels fruits de la palma es poden utilitzar en la 
producció d’oli per a consum humà i per a aplicacions industrials. El mesocarpi 
del fruit produeix l’oli de palma, que es caracteritza per les elevades quantitats 
d’un àcid gras saturat de longitud mitja de cadena (àcid palmític) i d’un àcid gras 
monoinsaturat (àcid oleic). L’oli de palma conté tocoferol en concentracions de 
600 a 1000 ppm i uns nivells de carotenoides de 500 a 700 ppm. Aquests últims 
li donen a l’oli de palma el seu color vermell típic. Donat que aquestes 
substàncies minoritàries tenen vàries aplicacions industrial (p. ex. com a additius 
d’alimentació) les estratègies de recuperació de l’oli de palma utilitzat per a la 
producció de biodièsel són molt prometedores. L’oli de palma es pot separar en 
dues fraccions – la estearina de palma sòlida i la oleïna de palma líquida. Tant 
l’oli de palma com la fracció d’estearina de palma han atret l’atenció com a 
matèries primeres per a la producció de biodièsel. 

Els principals avantatges de l’oli de palma són l’extraordinària producció per 
hectàrea i els moderats preus al mercat mundial, comparats amb altres olis 
vegetals comestibles. Si el biodièsel ha de ser competitiu amb el gasoil fòssil, 
inclòs sense un tractament fiscal favorable, els costos de producció s’han de 
mantenir baixos. Això planteja unes considerables dificultats amb molts dels 
altres olis vegetals refinats, que també es poden utilitzar per a l’alimentació. L’oli 
de palma, tanmateix, és un cultiu assequible de baix preu, és a dir que la 
producció de biodièsel a partir d’oli de palma té sentit des d’un punt de vista 
econòmic. Tot i així, el seu elevat contingut en àcids grassos saturats, portant-lo 
a valors inacceptablement elevats de punts de obstrucció de filtre fred (+11ºC) i 
punt de turbidesa (+13ºC), impedeixen una operació hivernal de metilèsters d’oli 
de palma en climes temperats. A més, un elevat contingut d’àcids grassos lliures 
a la matèria primera comporta problemes a la producció tradicional de biodièsel 
basada en la catàlisi alcalina i, per tant, necessita unes etapes de desacidificació 
o de preesterificació amb catàlisi àcida. 

3.1.2. Olis comestibles alternatius 

A part dels quatre grans en la producció de biodièsel – oli de colza, oli de llavor 
de girasol, oli de soja i oli de palma – també hi ha d’altres olis vegetals 
comestibles que s’han transesterificat amb èxit per a produir biocombustibles. 
L’elecció de la matèria primera en una regió específica depèn majoritàriament de 
les respectives condicions climàtiques. Ja que el clima mediterrani no és l’ideal 
per al cultiu de la colza, s’han provat alguns cultius alternatius en països del sud 
d’Europa, incloent oli de llavor de girasol, oli de llavor de mostassa (o colza) 
etíop o oli de card. El card (Cynara cardunculus), és una planta que pertany a la 
família Asteracea i, per tant, relacionada amb el girasol i el càrtam o alazor. És 



Sergi Olivé Martín  

 - 46 - 

nadiu de la regió mediterrània on creix silvestre o es cultiva com a farratge. Molt 
similar a l’oli de soja en la seva composició d’àcids grassos i, per tant, també 
s’esperen problemes per a complir amb els límits de l’índex de iode. 

La camellina pilosa (Camelina sativa) i el lli (Linum usitatissimum), que 
tradicionalment s’han cultivat a l’Europa central, s’han redescobert recentment 
com a cultius oleaginosos. En aquest moment s’està investigant en l’institut de 
química a Graz, Àustria, la viabilitat d’utilitzar olis d’aquestes plantacions així 
com altres olis vegetals no comestibles o olis de peix. Resultats preliminars 
indiquen que cap dels metilèsters derivats dels olis de les dues llavors 
anomenades és adequat com a substitut del gasoil fòssil, a no ser que es 
barregin amb èsters metílics de colza (RME, rapessed methyl ester) o gasoil 
fòssil, degut al seu alt contingut en àcids grassos di-, tri- i polinoics. 

La júncia ametllada (Cyperus esculentus) és un exemple d’una plantació 
alternativa que actualment s’estudia com a font d’oli per a la producció de 
combustible a l’Àfrica. Altament adaptable a un ampli rang de climes i condicions 
del sòl, aquesta planta de creixement ràpid forma sota terra tubercles (xufles) 
amb contingut d’oli, que tradicionalment s’utilitza com a aliment humà en forma 
fresca, assecada, torrada o fermentada. Proves preliminars en les propietats del 
combustible i característiques d’emissions dels metilèsters d’oli de xufla indiquen 
que aquest oli podria servir bé com a matèria primera per a la producció de 
biodièsel en aplicacions específiques. 

Altres olis comestibles alternatius a països d’Àsia del sud inclouen oli de nou de 
palma (Elaeis guineensis) i oli de coco (Cocos nucifera). La nou del fruit de la 
palma genera un oli que difereix significativament de l’oli de palma en la seva 
composició química, mostrant un elevat contingut d’àcids grassos saturats de 
cadena curta, com els àcids làuric i mirístic. L’oli de nou de palma típicament 
conté de 600 a 1000 ppm de tocoferol i tocotrienol, però només té traces de 
carotenoides, d’aquí el seu color groguenc. Tant l’oli de coco com el de nou de 
palma s’utilitzen per a una àmplia varietat d’aplicacions dietètiques i industrials. 
S’utilitzen com a greixos per cuinar i com a matèries primeres per a la producció 
de margarines, mantegues vegetals i banys de greix comestible. L’oli de nou de 
palma s’utilitza també com a substitut barat de la mantega de coco, mentre que 
l’oli de coco s’utilitza per a la producció de detergents i cosmètics. Recentment 
aquests dos olis làurics també han centrat l’atenció com a matèries primeres per 
a la producció de biodièsel. Mentre que el seu contingut de quasi el 90% d’àcids 
grassos saturats té un efecte positiu en el número de cetà, resulta un 
inconvenient en quant a les propietats en fred, amb la qual cosa combustibles de 
biodièsel basats únicament en olis làurics no es poden utilitzar en climes 
temperats. 

Les iniciatives per reemplaçar oli de soja com a cultiu principal per a la producció 
de biodièsel als Estats Units utilitzant olis comestibles alternatius s’ha centrat 
principalment en olis de mostassa (Brassica nigra i Sinapis alba). S’ha cultivat la 
mostassa blanca (Sinapis alba), particularment adaptada a les condicions 
climàtiques al nord d’Idaho, i l’oli de la seva llavor s’ha utilitzat per a produir 
èsters etílics d’àcids grassos (FAAE, fatty acid ethyl ester) per un grup de 
científics. El combustible es va subministrar al parc nacional de Yellowstone com 
una alternativa al gasoil fòssil respectuosa amb el medi ambient per una banda i, 
per una altra, també serveix com a combustible per a un vehicle utilitzat per a 
demostracions en congressos i exposicions. Les proves preliminars sobre les 
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propietats del combustible, operabilitat del motor i emissions han sigut 
satisfactòries fins el moment. 

3.1.3. Olis no comestibles 

Una manera de reduir els costos de producció per als combustibles de biodièsel 
es la utilització d’olis no comestibles, els quals tendeixen a ser considerablement 
més barats que els olis vegetals comestibles. Un determinat nombre d’olis 
vegetals contenen algunes substàncies que els fan inadequats per al consum 
humà. En alguns casos aquestes substàncies es poden extreure per refinament. 
Així doncs, el gossypol, pigment que es troba a les llavors de cotó, es pot 
eliminar tant de l’oli com de la torta per a que es pugui utilitzar com a oli per 
cuinar o per a alimentació animal, respectivament. De vegades, ingredients 
perjudicials es poden eliminar amb tècniques de cultiu, com és el cas amb els 
glucosinolats i l’àcid erúcic a la colza. En molts casos, tanmateix, l’extracció de 
components tòxics del material o no s’ha aconseguit o no tan sols s’ha intentat 
encara. 

D’entre els olis no comestibles ja utilitzats per a la producció de biodièsel, l’oli de 
ricí, el de tempate i alguns olis produïts a l’Índia mereixen una atenció especial. 
El ricí (Ricinus communis) es coneix com una planta domèstica malgrat contenir 
ricí, una lectina molt tòxica. En la producció d’oli, el ricí roman a la torta de 
premsat. Tot i així, l’oli obtingut no serveix per a alimentació degut al seu efecte 
laxant. Aquesta propietat s’atribueix al fet que l’oli de ricí conté fins a un 90% 
d’àcid ricinoleic. Aquest àcid hidroxicarboxílic és el responsable de 
l’extremadament elevada viscositat de l’oli de ricí, arribant a ser quasi cent 
vegades més gran que l’observat per a altres materials grassos. Els etilèsters de 
l’oli de ricí s’estan considerant en aquest moment com un combustible alternatiu 
prometedor al Brasil. A més, tant els èsters metílics com etílics s’han utilitzat 
amb èxit com a potenciadors de lubricitat al gasoil fòssil baix en sofre. 

 

L’oli de tempat (Jatropha curcas L.) no es pot utilitzar per a alimentació degut a 
la presència d’una toxialbúmina anomenada curcina i de diversos èsters de 
forbol, dels quals s’ha estudiat la seva estructura recentment. Adaptada a una 
gran varietat de terrenys, altituds i volums de pluja, la planta produeix un oli ric 
en àcids oleic i linoleic, i va ser proposada com a matèria primera per a la 
producció de biodièsel a Nicaragua. Les investigacions de les propietats com a 
combustible dels èsters metílics i etílics de l’oli de Jatropha han mostrat resultats 
prometedors. A més, es van cultivar unes 1000 hectàrees i es va construir una 
planta pilot per a la conversió de l’oli. Malgrat tot, el projecte va ser abandonat 
degut a raons econòmiques i polítiques. En un article recent, el tema es va 
reprendre per a una estratègia de producció de biodièsel, utilitzant una lipassa 
immobilitzada, Chromobacterium viscosum, com a catalitzador a la 
transesterificació amb etanol. Existeixen diversos projectes a l’Índia on utilitzen 
Jatropha per a produir biodièsel. 

Per finalitzar, existeixen també uns determinats olis no comestibles d’origen indi 
que podrien ser adequats com a matèria primera de baix cost per a la producció 
de biodièsel. L’Índia ha experimentat un considerable creixement en el consum i 
la producció d’oli i també s’espera que sigui el país amb majors increments en els 
pròxims anys. Buscant alternatives als combustibles provinents del petroli, els 
científics estan explorant l’ús d’alguns cultius autòctons produint olis no 
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comestibles. S’estima que la capacitat potencial d’aquells olis a l’Índia sigui al 
voltant d’1 milió de tones per any, essent l’oli de Shorea robusta (180.000 Tm), 
l’oli de Madhuca indica (180.000 Tm), l’oli d’Azadirachta indica (100.000 Tm) i 
l’oli de Pongamia Glabra (55.000 Tm) les fonts més abundants. 

3.1.4. Greixos i olis animals 

Els greixos i olis animals i els olis de peix són productes secundaris de les 
indústries càrniques i de peix, els quals són matèries primeres prometedores per 
a la producció de combustible degut als seus baixos preus. Els greixos i olis que 
s’han provat com a matèries primeres per a la producció d’alquilèsters són el sèu 
de vaca, el llard de porc i els olis de peix. En una sol·licitud de patent als Estats 
Units, es descriu una esterificació directa amb catàlisi àcida i una 
transesterificació de productes de residus animals (com pell de pollastre, ossos 
petits i teixit càrnic) sense extracció prèvia del greix. 

Respecte a la seva composició en àcids grassos, tots aquests materials tenen 
desavantatges. Amb els seus elevats continguts en àcids grassos saturats, els 
greixos animals generen metilèsters amb propietats dolentes en fred, la qual 
cosa comporta problemes en una operació hivernal. Per altra banda, aquest 
elevat grau de saturació fa dels èsters metílics de greixos animals uns excel·lents 
combustibles pel que fa al seu poder calorífic i el número de cetà. Als últims 
anys, alguns productors internacionals de biodièsel han inclòs sèu a les seves 
fonts de matèria primera. Mentre que els greixos animals s’han introduït a la 
producció comercial de biodièsel, els olis de peix es consideren amb més 
reticència. Els seus elevats continguts en àcids grassos poliinsaturats resulten en 
índex de iode molt elevats i una baixa estabilitat a l’oxidació, de manera que la 
utilització dels èsters metílics d’oli de peix sembla només factible en la forma de 
components barats per a barrejar-se amb RME o gasoil fòssil. 

Anys enrera, l’escàndol de l’Encefalopatia Espongiforme Bovina va posar altres 
dos tipus de matèria grassa al centre d’atenció. D’una banda, la carn animal i el 
pinso amb ossos triturats, que no s’ha d’utilitzar com a farratge, estan essent 
provats per a la seva aplicació en producció de biocombustible, fent servir el 10-
15% de greix que contenen. Durant el desenvolupament d’un projecte austríac, 
es van identificar les condicions òptimes d’extracció del greix. D’altra banda, el 
sèu obtingut del bestiar infectat també es considera com una matèria primera 
interessant. En el curs d’un projecte de la Unió Europea, es provarà si el procés 
comú de producció de biodièsel amb les seves etapes de purificació són suficients 
per a desactivar o destruir els prions continguts al material. Aquestes qüestions 
seran abordades, incloent-hi tipus de proteïnes no infeccioses al sèu, com a 
model de prions, i traçant la seva trajectòria durant el procés de producció del 
combustible. Els resultats d’aquest projecte tindran, molt probablement, un 
considerable impacte en la futura utilització de les matèries grasses 
contaminades. 

3.1.5.  Olis residuals o reciclats 

Els olis residuals o reciclats s’han convertit en matèries primeres molt apreciades 
per a la producció de biodièsel, ja que són molt barats i presenten el benefici 
ambiental afegit d’eliminar subtàncies que, d’altra manera s’haurien de gestionar 
com un residu. La primera referència a la utilització d’olis residuals es deu a Nye 
(1983), qui va informar sobre proves en motors amb bons resultats utilitzant 
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metil-, etil- i 1-butil-èsters produïts a partir d’oli de fregir. Al mateix temps, l’oli 
reciclat de fregir també es va estudiar com a matèria primera per a la producció 
de biodièsel, desenvolupant-se un procés comercial per a convertir oli residual 
d’habitatges i restaurants, així com el residu gras d’escorxadors i plantes 
d’aigües residuals en biodièsel (Mittelbach i Junek, 1988). Degut a que l’oli 
residual, sec i purificat mecànicament, es ven a un preu al voltant de la meitat 
del dels olis crus, l’ús d’aquestes substàncies té sentit des del punt de vista 
econòmic. A més, s’ha demostrat que la transesterificació actua com un mitjà de 
purificació de manera que el biodièsel produït té una qualitat similar al RME i fins 
i tot mostren emissions d’escapament del motor millors que les d’èsters produïts 
a partir d’olis crus. 

En alguns països d’Europa l’oli reciclat de fregir és una font alternativa establerta 
de substàncies grasses per a la producció de biocombustibles. Els metilèsters 
d’olis reciclats de fregir (RFO-ME, recycled frying oil - methyl esters) s’han 
produït comercialment i s’han fet servir en autobusos urbans. Fins el moment 
pràcticament no s’han descrit problemes relacionats amb el combustible. Les 
propietats físiques dels RFO-ME difereixen lleugerament de les del RME. Així 
doncs, els valors de viscositat i residu carbonós dels èsters de metil d’oli reciclat 
de fregir tendeixen a ser lleugerament majors. A més, les propietats en fred són 
pitjors que les observades per al RME, de manera que en molts casos els RFO-ME 
s’han de barrejar amb gasoil fòssil a l’operació hivernal. 

L’elevat nombre d’articles publicats sobre la utilització d’olis residuals com a 
material de partida de producció de biodièsel il·lustra, de manera impressionant, 
la importància creixent d’aquesta matèria primera. Donat que els olis residuals 
típicament tenen un elevat contingut en aigua i àcids grassos lliures, alguns 
d’aquests autors han utilitzat estratègies de transesterificació diferents a la 
catàlisi alcalina convencional. Així doncs, es pot trobar una quota molt elevada 
de catàlisi enzimàtica en molts articles, pel fet que les lipasses permeten que la 
transesterificació dels triglicèrids i l’esterificació dels àcids grassos lliures es 
donin simultàniament en una sola etapa de procés, i que moltes lipasses 
treballen bé en presència d’aigua. 

A partir dels olis usats, també alguns productes secundaris de la indústria dels 
olis comestibles apunten un potencial com a matèries primeres per a la producció 
d’èsters alquílics. Un exemple d’aquesta categoria és l’oli de segó d’arròs, un oli 
altament acídic, i que es recupera del material que es produeix en treure la 
clofolla de l’arròs. L’estratègia més comunament aplicada per a convertir-lo en 
combustible consisteix en una transesterificació in situ, un procés combinat 
d’extracció i transesterificació. Degut a l’elevadíssima quantitat d’arròs sense 
clofolla que es consumeix al món, la disponibilitat potencial d’oli de segó d’arròs 
és molt elevada, arribant a les 474.000 tones només a l’Índia. També s’ha 
utilitzat l’oli de polpa del fruit de palma com a matèria primera de producció de 
biodièsel, utilitzant una transesterificació in situ. La polpa del fruit de palma és el 
material residual que queda després d’haver extret les llavors de palma i que 
normalment s’elimina sense un tractament posterior. 

A més, es poden processar diversos tipus de materials que s’extrauen dels olis 
comestibles durant les etapes de refinament per a produir biocombustibles. Un 
exemple d’aquests materials es el lleixiu sabonós de la soja, un producte 
secundari del refinament alcalí de l’oli comestible. Aquesta matèria es produeix 
en una quantitat del 6% d’oli fresc a refinar, significant al voltant de 45.000 
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Tm/any només als Estats Units. Donat que es tracta d’una emulsió d’aigua, 
acilglicerols, fosfoglicerols i àcids grassos lliures, aquesta fracció no es pot 
convertir a èsters metílics d’àcids grassos  amb una catàlisi alcalina convencional. 
Aquesta matèria s’ha de sotmetre a una hidròlisi total de tots els enllaços acílics 
dels èsters per saponificació, seguit d’una esterificació amb catàlisi àcida dels 
àcids grassos resultants o bé es transforma en biodièsel a través d’una 
esterificació amb catàlisi àcida seguida d’una transesterificació. Els inconvenients 
d’aquestes tecnologies són ben coneguts, ja que precisen temperatures de 
reacció, pressions i volums d’alcohol elevats. A més, els èsters resultants 
tendeixen a presentar elevats continguts de matèria insaponificable, de manera 
que els combustibles difícilment compliran amb les especificacions de qualitat per 
al biodièsel, a no ser que siguin sotmesos a destil·lació. D’aquesta manera, la 
producció de biodièsel a partir de lleixiu sabonós podria resultar antieconòmica 
malgrat el baix preu de la matèria primera. 

A part del lleixiu sabonós de la soja, també s’ha avaluat l’oli d’oliva sulfurós, 
producte altament àcid del refinament de l’oli d’oliva. El residu d’argiles activades 
per a blanqueig , utilitzades per a l’extracció de carotens i clorofil·la de l’oli de 
palma, típicament conté el 40% del seu pes en oli. Alguns autors han suggerit un 
procediment per a utilitzar el material amb unes transesterificacions amb alguns 
alcohols catalitzats per lipasses, donant rendiments d’èsters del 80%. A més, 
també s’ha informat que el sèrum, un residu de la indústria dels lactis, també pot 
ésser una matèria primera barata per a produir biodièsel. En una bastant 
laboriosa combinació de processos biotecnològics i químics, el sèrum, exempt de 
proteïnes, es converteix en triglicèrids que poden ser transesterificats amb 
metanol. 

Els olis industrials residuals també poden servir per a la producció de 
biocombustibles en molts casos. L’oli de resina, un producte secundari en 
manufactura de polpa al sulfat a partir de fusta d’arbres resinosos com el pi o 
l’avet, podria ser una matèria primera interessant. Aquest material consisteix en 
una barreja d’àcids grassos lliures i els anomenats àcids rosínics (isòmers no 
esterificats d’àcids carboxílics diterpènics). Mentre la fracció rosínica de l’oli de 
resina s’ha convertit en un additiu del biodièsel extraient-li els grups àcid 
carboxílic i hidrogenant els dobles enllaços, la fracció d’àcids grassos lliures 
d’aquest oli està essent investigada com  a matèria primera per a la producció de 
biodièsel per esterificació. Els resultats preliminars indiquen, tanmateix, que 
l’elevat contingut en sofre al material provenint del polpeig amb sulfat, podria 
obstaculitzar la utilització dels èsters resultants com a combustibles de motors 
dièsel. Finalment, el greix residual, recol·lectat en l’aigua residual de les cuines 
dels restaurants i bars, es considera una font de greixos, especialment degut a 
que aquest material s’ha d’ubicar com a residu als abocadors adequats. Aquest 
és un problema que ja ha generat dificultats a grans ciutats com a Hong Kong. 

3.1.6. Composició dels olis vegetals frescos 

La taula 12 dóna una visió general de la composició mitja dels olis vegetals 
frescos, sense refinar. Els olis reciclats de fregir es diferencien d’aquesta 
composició en un major nombre d’àcids grassos lliures i de mono- i diglicèrids, 
així com en petites quantitats d’aigua i compostos oxidats tal com 
hidroxiperòxids, aldehids i diversos polímers. Els greixos animals tendeixen a 
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presentar continguts més elevats d’àcids grassos lliures i sofre, mentre que les 
seves concentracions de tocoferols i colorants són inferiors. 

Taula 12. Composició mitja de l’oli de colza fresc, sense refinar. 

Components Exemples Contingut (% en pes) 

Triglicèrids - 95 

Àcids grassos lliures - 0,3-2 

Mono- i diglicèrids - 0,3-1 

Fosfoglicèrids Lecitina, cefalina 0,1-2 

Matèria insaponificable 
Esterols, hidrocarburs, 
triterpens 

0,5-2 

Vitamines Tocoferol 0,1 

Matèria colorant Carotè 35 ppm 

Minerals, metalls - 5-20 ppm 

Sulfur 
Glicosòlids amb 
contingut en sulfur 

5-15 ppm 

 

Els triglicèrids (triacilglicerols) són èsters d’àcids grassos i glicerina. D’entre els 
àcids grassos més importants trobats a greixos i olis naturals, crida l’atenció que 
excepte l’àcid margàric (C17:0) i el nonadecanoic (C19:0), trobats tots dos en 
greixos animals, la majoria d’àcids carboxílics en materials grassos naturals es 
troben amb un nombre parell d’àtoms de carboni, degut a la seva biosíntesi via 
acetil-coA. Els àcids grassos més importants no tenen ramificacions laterals i són 
monobàsics. Com a regla general, els àcids grassos insaturats tenen enllaços 
dobles en configuració Z i els poliinsaturats rara vegada presenten enllaços 
dobles conjugats. 

La longitud de la cadena i el nombre de dobles enllaços determinen les 
característiques físiques tant dels àcids grassos com dels triglicèrids. Com més 
llarga és la cadena no polar d’hidrocarbur i menor és el nombre de dobles 
enllaços a la molècula, menor és la solubilitat dels àcids grassos a l’aigua. Mentre 
que els àcids grassos saturats d’entre 12 i 24 carbonis mostren una consistència 
cèria a temperatura ambient, els corresponents compostos insaturats són líquids 
oliosos. Això és degut a que cada doble enllaç tipus Z produeix un trencament a 
la molècula d’àcid gras de manera que els àcids grassos insaturats no es poden 
empaquetar tan estretament com els compostos saturats. Com a conseqüència, 
les forces intermoleculars són més dèbils i els punts de fusió decreixen en 
correspondència. 

La distribució dels àcids grassos saturats i insaturats entre les possibles posicions 
de la molècula de glicerina en olis i greixos naturals no és aleatòria, sinó que 
està governada per lipasses regioespecífiques durant la biosíntesi. Els olis 
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vegetals presenten una proporció comparativament elevada d’àcids grassos 
insaturats a la posició 2, el que és degut al fet de que durant l’anabolisme els 
àcids grassos saturats tendeixen a ser dirigits cap a les posicions 1 i 3, fins que 
aquestes posicions es troben ocupades. En greixos animals, el grup alcohol de la 
posició 2 de l’estructura de glicerina mostra una afinitat comparativament 
elevada cap als àcids grassos saturats. 

3.1.7. Pretractament de l’oli 

Abans de la transesterificació els olis han d’experimentar una sèrie d’etapes de 
refinament per a extraure una varietat d’impureses, tal com fosfàtids, àcids 
grassos lliures, ceres, tocoferols o colorants, que podrien impedir la reacció. El 
primer pas de purificació és l’extracció dels fosfàtids, operació coneguda com a 
degomat. Els fosfàtids provoquen que l’oli presenti turbidesa durant 
l’emmagatzematge i fomenten l’acumulació d’aigua a l’èster produït. A més, s’ha 
constatat un major consum de catalitzador durant la transesterificació amb 
catàlisi alcalina. Els fosfàtids solubles es poden extreure afegint aigua a l’oli a 60-
90ºC, seguit d’una centrifugació per a separar la fase aquosa i l’oli purificat (= 
degomat amb aigua). Per a fosfàtids que no es poden hidratar es requereix 
una etapa addicional en la que s’afegeixen solucions àcides (per ex. àcids cítric o 
fosfòric) necessàries per a descompondre el material (= degomat àcid). En 
aquell punt pot ser útil la addició d’una petita quantitat de metanol, ja que 
aquest tractament provoca que els fosfàtids s’agreguin i precipitin. Un 
desenvolupament recent en el refinament d’oli és l’aplicació d’una hidròlisi 
enzimàtica per a extreure de manera eficaç tant els fosfàtids solubles com els 
insolubles. 

La desacidificació és una etapa important pels olis comestibles per a evitar el 
sabor ranci dels àcids grassos lliures, FFAs, al producte. Si els olis o greixos que 
s’utilitzen com a matèries primeres en l’alcohòlisi, l’extracció d’àcids grassos 
lliures presents en elevada quantitat també es vital, especialment quan s’utilitza 
una catàlisi alcalina. Preferentment a temperatures elevades, els àcids carboxílics 
lliures formen sabons amb catàlisi bàsica de manera que, per una banda 
redueixen l’activitat catalítica i, d’altra, impedeixen la separació de la fase 
glicèrida degut als efectes emulsionants dels sabons. En casos extrems de més 
d’un 5% de FFAs al material de partida, alguns investigadors han constatat que 
la mescla reaccionant podria gelificar completament després de l’addició de KOH 
o NaOH, de manera que la càrrega s’ha rebutjar. Així doncs, l’índex d’acidesa de 
greixos i olis es porta a valors per sota de 1 mg KOH/g abans d’una 
transesterificació amb catàlisi bàsica. 

La desacidificació s’aconsegueix normalment per una simple neutralització amb 
un àlcali, normalment utilitzant una fase alcalina de glicerina d’un pas posterior 
de transesterificació. El lleixiu sabonós resultant s’ha de separar i ser tractat per 
separat per a evitar pèrdues excessives al refinament. Un mètode alternatiu de 
desacidificació que reclama un major consum d’energia és l’extracció dels àcids 
grassos lliures via destil·lació (= refinament físic), oferint l’avantatge de que 
els FFAs obtinguts en la destil·lació es poden recuperar per al seu ús posterior. 
L’extracció de substàncies que proporcionen olor és un avantatge addicional de la 
destil·lació, de menor importància des del punt de vista tècnic, però útil per a la 
producció d’olis comestibles. Un altre mètode de desacidificació, que elimina 
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simultàniament colorants i substàncies amb olor és l’extracció amb diversos 
solvents com els polietilenglicols. 

Si l’índex d’acidesa dels olis és molt elevat, el que és normal per als olis residuals 
o l’oli de palma, molts autors recomanen una pre-esterificació amb catàlisi àcida 
dels àcids grassos lliures amb metanol o etanol. Després de la separació dels 
èsters resultants i la neutralització de l’oli refinat, es pot aplicar la 
transesterificació amb catàlisi bàsica. Els catalitzadors utilitzats a la pre-
esterificació poden ser àcids minerals i àcids sulfònics alifàtics o aromàtics. 
També han donat resultats satisfactoris resines d’intercanvi catiònic amb grups 
lliures d’àcid sulfònic. Alguns autors van aplicar una gliceròlisi amb etapa de 
pretractament en lloc de l’esterificació amb metanol o etanol. Van fer reaccionar 
la matèria grassa amb glicerina en presència d’àcid sulfúric, de manera que els 
FFAs es van convertir en triglicèrids i glicèrids parcials. Després de la 
neutralització, la mescla reaccionant completa es va sotmetre a una 
transesterificació amb catàlisi bàsica. 

El blanqueig i la desodorització són mètodes per a extraure els colorants i les 
substàncies amb olor del material gras. El blanqueig es porta a terme per 
adsorció amb argiles blanquejants (argiles minerals que tenen una capa tractada 
amb àcid), gel de sílice o carbó activat. Les substàncies amb olor s’eliminen per 
una destil·lació extractiva amb vapor. Tots dos mètodes són més importants per 
a la indústria alimentària que per al refinament d’olis destinats a finalitats 
tècniques. 

Finalment, els greixos i olis han de ser sotmesos a una deshidratació, ja que 
traces d’aigua presents a la mescla reaccionant poden disminuir de forma 
notable la conversió en transesterificacions catalitzades per àlcali i representar 
un inconvenient en les catalitzades per àcid. L’eliminació de l’aigua es pot 
aconseguir bé per destil·lació a pressió reduïda o bé passant un corrent de 
nitrogen a través del material gras. 

Quan s’han completat les etapes de refinament descrites anteriorment, encara es 
trobarà a l’oli un 1-2% de productes secundaris, consistint principalment en 
esterols, esqualè i triterpens. Aquestes substàncies – anomenades 
col·lectivament matèria insaponificable – s’han convertit en focus d’atenció 
recentment. D’una banda, podrien influir en la qualitat del combustible resultant. 
D’altra banda, podria tenir sentit recuperar aquests materials, com vitamines i 
esterols, de la matèria grassa destinada a producció de biodièsel per a diverses 
aplicacions a la indústria farmacèutica o de l’alimentació. 

3.1.8. Olis amb elevat contingut en àcids grassos lliures 

Moltes fonts d’alimentació de baix cost estan disponibles per a la producció de 
biodièsel. Malauradament, moltes d’elles contenen grans quantitats d’àcids 
grassos lliures (FFAs, free fatty acids). Com s’ha tractat en el capítol de 
reaccions, aquests FFAs poden reaccionar amb els catalitzadors alcalins per 
produir sabons que inhibeixen la reacció. 

A molts olis i greixos aptes per a fabricar biodièsel es poden trobar els següents 
rangs de FFAs: 

$ Olis vegetals refinats  <0,05% 

$ Oli vegetal cru   0,3-0,7% 
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$ Greix residual de restaurants 2-7% 

$ Greix animal    5-30% 

$ Oli de reciclatge   40-100% 

Generalment, quan el nivell de FFAs és inferior a l’1%, i sempre que sigui inferior 
al 0,5%, els FFAs poden ser ignorats. Les quantitats comunes de catalitzador 
són: 

$ Hidròxid de sodi:  1% en pes de triglicèrid 

$ Hidròxid de potassi: 1% en pes de triglicèrid 

$ Metòxid de sodi:  0,25% en pes de triglicèrid 

Els sabons poden permetre la emulsificació, que provoca que la separació de les 
fases glicèrida i èster sigui menys definida. La formació de sabó també produeix 
aigua que pot hidrolitzar els triglicèrids i contribuir a la formació de més sabó. A 
més, el catalitzador que ha sigut convertit en sabó, no es podrà emprar més per 
a accelerar la reacció. 

Quan els nivells de FFAs són inferiors a l’1%, és possible afegir catalitzador alcalí 
extra. Això permet que una part del catalitzador pugui ser dedicat a neutralitzar 
els FFAs formant sabó, mentre que la resta serà suficient per actuar com a 
catalitzador de la reacció. 

Com que es consumeix un mol de catalitzador per neutralitzar un mol de FFA, les 
quantitats addicionals de catalitzador poden ser calculades per les següents 
fòrmules: 

 

$ Hidròxid de sodi:  [%FFA](0,144) + 1% 

$ Hidròxid de potassi: [%FFA](0,197)/0,86 + 1% 

$ Metòxid de sodi:  [%FFA](0,190) + 0,25% 

 

Per exemple, en afegir metòxid de sodi a una alimentació amb un 1,5% de FFAs, 
la quantitat de catalitzador seria: 

 

(1,5)(0,190) + 0,25% = 0,54 % del pes de triglicèrids 

 

Cal observar com el factor de 0,86 s’ha inclòs en els càlculs per l’hidròxid de 
potassi per a reflectir que la qualitat del reactiu KOH és només pur en un 86%. 
Si es fan servir altres qualitats de catalitzador, aquest factor hauria de ser 
reajustat a la seva puresa real. 

Aquesta forma de neutralitzar els FFAs pot arribar a funcionar amb nivells de fins 
5-6% de FFAs. El límit real depèn de si hi ha altres emulsificants presents. És 
especialment important assegurar-se que l’alimentació no conté aigua. Del 2 al 
3% en FFAs pot ser el límit si hi ha traces d’aigua. 
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Per a fonts d’alimentació amb majors quantitats de FFAs, la addició de 
catalitzador extra pot crear més problemes que no pas ajudar a solventar-los. La 
gran quantitat de sabó creat pot formar gel. També pot evitar la separació del 
glicerol de l’èster. A més, aquesta tècnica converteix els FFAs en un producte de 
rebuig quan podrien ser convertits en biodièsel. 

Quan treballem amb olis que contenen 5-30% de FFAs o fins i tot més, és 
important convertir els FFAs en biodièsel o el rendiment del procés serà baix. Hi 
ha al menys quatre tècniques per a convertir els FFAs en biodièsel: 

1. Mètodes enzimàtics: Aquests mètodes requereixen enzims cares, però 
semblen estar menys afectades per l’aigua. De moment, ningú no està 
utilitzant aquests mètodes a una escala comercial. 

2. Gliceròlisi: Aquesta tècnica implica afegir glicerol a l’alimentació i escalfar-la a 
una temperatura elevada (200ºC), normalment en presència d’un catalitzador 
com el clorur de zinc. El glicerol reacciona amb els FFAs per a formar mono- i 
diglicèrids. La figura 16 mostra la velocitat amb que decreix el nivell d’àcids 
grassos en un lot de greix animal. Aquesta tècnica produeix uns olis amb pocs 
FFAs que poden ser processats utilitzant tècniques tradicionals catalitzades 
per bases. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Reducció dels àcids grassos per gliceròlisi (100 g de greix 
animal, 13 g de glicerol, 0,1 g de ZnCl, 200ºC) 

3. Catàlisi àcida: Aquesta tècnica utilitza un àcid fort com el sulfúric per a 
catalitzar l’esterificació dels FFAs i la transesterificació dels triglicèrids. La 
reacció no produeix sabó perquè no hi ha metalls alcalins presents. La reacció 
d’esterificació dels FFAs a èsters d’alcohol és relativament ràpida, arribant a 
elevades conversions en una hora a 60ºC. Tanmateix, la transesterificació 
dels triglicèrids és molt lenta, prenent alguns dies per arribar a completar-se. 
Escalfant fins a uns 130ºC pot accelerar molt la reacció, però els temps de 
reacció encara estaran entre els 30-45 minuts. Un altre problema amb la 
catàlisi àcida és que la producció d’aigua a partir de la reacció 

FFA + metanol   metilèster + aigua 
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roman a la mescla reaccionant i en última instància atura la reacció, 
normalment just abans de finalitzar. 

4. Catàlisi àcida seguida de catàlisi alcalina: Aquesta fórmula soluciona el 
problema de la velocitat de reacció, utilitzant cada tècnica per acomplir el 
procés per al qual funciona millor. Donat que la catàlisi àcida és relativament 
ràpida a l’hora de convertir els FFAs a metilèsters, es fa servir com un 
pretractament per als olis amb un elevat contingut en FFAs. Després, quan el 
nivell de FFAs ha sigut reduït al 0,5%, o inferior, un catalitzador alcalí és 
afegit per convertir els triglicèrids a metilèsters. Aquest procés pot convertir 
alimentacions amb molts FFAs ràpidament i manera efectiva. La formació 
d’aigua encara és problemàtica durant la fase de pretractament. Una opció és 
simplement afegir tal excés de metanol durant el pretractament que l’aigua 
produïda és diluïda a un nivell on no limiti la reacció. Raons molars de 
alcohol:FFAs de fins a 40:1 poden ser necessàries. La desavantatge d’aquesta 
tècnica és que es requereix de més energia per tal de recuperar l’excés de 
metanol. Una altra opció seria permetre que la esterificació catalitzada per 
àcid procedeixi tan lluny com pugui fins que s’aturi per la formació d’aigua. 
Després, evaporar l’alcohol i l’aigua. Si el nivell de FFAs encara és massa alt, 
llavors es pot afegir metanol addicional i, si és necessari, també catalitzador 
àcid, per a continuar la reacció. Aquest procés pot continuar en múltiples 
passos i potencialment emprarà menys metanol que no pas l’opció anterior. 
Novament, el desavantatge és la gran quantitat d’energia requerida per al 
procés de destil·lació. 

Una altra manera de fer menys intensiva energèticament és deixar que la 
mescla reaccionant catalitzada per àcid sedimenti. Després d’unes hores, una 
mescla de metanol/aigua pujarà a la part superior i podrà ser eliminada. 
Llavors es poden afegir metanol i àcid addicionals per tal de continuar la 
reacció. També és possible utilitzar fluids com el glicerol i l’etilenglicol per 
rentar l’aigua de la mescla. 

3.2. Alcohols 
L’alcohol més comunament emprat per a la transesterificació és el metanol, 
degut al seu baix preu i major reactivitat comparat amb alcohols de cadena més 
llarga. La metanòlisi amb catàlisi alcalina es pot portar a terme a temperatura 
ambient, tenint una conversió en èsters de més del 80% fins i tot amb un temps 
de reacció tan curt com són 5 minuts. La separació entre les fases èster i 
glicèrida es produeix de manera ràpida i completa. Finalment, en contrast amb 
l’etanol, el metanol es troba fàcilment disponible en forma absoluta, de manera 
que la hidròlisi o la formació de sabó deguda a l’aigua continguda a l’alcohol es 
poden minimitzar. 

La relació molar òptima entre el metanol i l’oli depèn del tipus de 
catalitzador emprat. L’estequiometria de la reacció requereix tres mols d’alcohol 
per cada mol de triglicèrid. No obstant això, per a desplaçar l’equilibri cap a la 
dreta, es recomana freqüentment un excés d’alcohol donat que és el reactiu més 
barat. Alguns autors suggereixen una relació molar de 6:1 entre metanol i oli de 
soja per a transesterificacions catalitzades amb àlcali per a otenir les màximes 
conversions en èster. A catàlisis alcalines convencionals, aquesta relació no se 
supera normalment, ja que es probable que majors quantitats d’alcohol a la 
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mescla reaccionant interfereixin  en la separació de la fase glicèrida. Per a 
transesterificacions catalitzades per àcid, tanmateix, s’han publicat amb 
freqüència relacions molars d’alcohol i oli de fins a 30:1. 

L’etanòlisi es presenta sovint com l’alternativa més respectuosa amb el medi 
ambient, ja que permet la producció d’un combustible completament natural, si 
l’alcohol prové de residus agrícoles o forestals (= bioetanol). Oposat a això, el 
metanol es produeix principalment a partir de gas de síntesi de recursos fòssils. 
Tot i així, s’ha suggerit un procés de digestió anaeròbica de residus ramaders 
(especialment purins de porc) per a produir diòxid de carboni i metà, els quals es 
converteixen en CO i H2, emprats per a la producció de metanol. L’avanç 
d’aquest repte tecnològic permetria la producció de metilèsters d’àcids grassos 
completament procedents de recursos renovables. Altres avantatges de l’etanol 
respecte del metanol són la seva comparativament baixa toxicitat, de manera 
que la producció de biodièsel amb etanol és menys perillosa per als operaris, i el 
fet que l’àtom de carboni extra a la molècula incrementa lleugerament el poder 
calorífic i el número de cetà dels combustibles resultants. D’altra banda, 
l’etanòlisi requereix d’un consum més elevat d’energia que la metanòlisi, ja que 
es necessiten temperatures d’al menys 75ºC per a tenir unes velocitats de 
conversió satisfactòries. A més, s’han constatat problemes relacionats amb la 
separació de les fases èster i glicèrida molt més freqüentment per la etanòlisi ja 
que els èsters etílics són més solubles a la glicerina que els corresponents 
metilèsters. Finalment, la presència de traces d’aigua a la mescla reaccionant 
sembla tenir efectes dramàtics als rendiments de producte. Així, s’ha assenyalat 
que només es produeix un 30% de conversió en la transesterificació d’oli de 
colza amb etanol hidratat (95%), comparat amb el 94-95% de conversió en 
condicions anhidres. Els costos d’obtenció de l’etanol absolut dificulten que el 
biodièsel basat en etanol sigui econòmicament competitiu amb els metilèsters 
d’àcid gras i molt menys amb el gasoil fòssil. 

Els alcohols secundaris o de cadena més llarga podrien ser adequats si es 
consideren les propietats en fred dels èsters resultants. Els punts de turbidesa o 
d’abocament d’èsters més llargs o ramificats són considerablement menors que 
els corresponents èsters de metil o d’etil. Tanmateix, la producció d’aquests 
compostos comporta una sèrie de problemes. No es poden sintetitzar a través de 
transesterificacions convencionals amb catàlisi àcida o enzimàtica. En 
conseqüència, l’elevat preu dels propis alcohols ha significat una dificultat per a 
la seva aplicació en la producció industrial de biodièsel. 

3.3. Catalitzadors 
Bàsicament, la transesterificació de triglicèrids amb alcohols de baix pes 
molecular també es desenvolupa en absència d’un catalitzador sempre que les 
temperatures i les pressions de reacció siguin suficientment elevades. Així doncs, 
s’ha descrit que la conversió en èster va superar el 85% després de 10 hores 
d’una reacció de metanòlisi d’oli de soja a 235ºC i 62 bar. Els avantatges de no 
utilitzar catalitzador per a la transesterificació són l’elevada puresa dels èsters i 
la glicerina lliure de sabons que es produeixen. Especialment en els últims anys, 
s’han descrit reaccions amb metanol supercrític sense cap catalitzador, tot i que 
les condicions de reacció eren molt dràstiques. La transesterificació no catalítica 
amb prou feines té sentit des del punt de vista econòmic, si la destinació dels 
èsters resultants és la de ser cremats en motors dièsel, degut a les elevades 
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exigències energètiques, els llargs temps de reacció i els baixos preus de mercat 
dels productes finals. Així doncs, per a obtenir conversions en èster satisfactòries 
a condicions de reacció suaus, la producció de biodièsel generalment es porta a 
terme en presència d’altun tipus de catalitzador, essent substàncies bàsiques o 
àcides, així com compostos amb metalls de transició, silicats o lipasses. 

3.3.1. Catàlisi alcalina 

La catàlisi alcalina és, de llarg, el tipus de reacció més comunament utilitzada per 
a la producció de biodièsel. L’avantatge més important d’aquesta manera de 
catàlisi sobre les reaccions catalitzades amb àcid és l’elevada conversió en 
condicions suaus d’operació en temps de reacció relativament curts. Així doncs, 
s’ha estimat que sota les mateixes condicions de temperatura i concentracions de 
catalitzador, la metanòlisi podria produir-se al voltant de 4.000 vegades més 
ràpida en presència d’un catalitzador alcalí que utilitzant la mateixa quantitat 
d’un equivalent àcid. A més, la catàlisi bàsica és menys corrosiva per a l’equip 
industrial, per la qual cosa permet l’ús d’acer al carboni, més barat, com a 
material de construcció del reactor. Finalment, les transesterificacions amb 
catàlisi alcalina requereixen volums d’alcohol molt menors que els requerits per 
les reaccions d’alcohòlisi catalitzades amb àcids, de manera que la mida dels 
reactors pot ser menor. Així, es va calcular que per una planta que produeixi 
8.000 Tm/any de biodièsel a partir d’olis vegetals frescos, per conversió via KOH, 
seria suficient una inversió inicial la meitat de la requerida si s’utilitzés una 
producció amb catàlisi àcida. 

El major inconvenient de la tecnologia és la sensibilitat dels catalitzadors bàsics 
als àcids grassos lliures continguts a la matèria primera. Això significa que les 
transesterificacions catalitzades per àlcalis treballen de manera òptima amb olis 
vegetals d’alta qualitat amb un baix contingut en àcids que, tanmateix, són més 
cars que els olis residuals. Si les matèries primeres de baix cost, tal com greixos 
residuals amb elevats continguts en àcids grassos lliures, s’han de processar amb 
catàlisi alcalina, es requereixen etapes més costoses de desacidificació de pre-
esterificació. 

El mecanisme de reacció per a la transesterificació catalitzada amb àlcali és 
àmpliament conegut des de fa temps. El catalitzador és, de fet, l’anió alcoholat 
respectiu (per ex. el metòxid, per a la metanòlisi). La transesterificació s’inicia 
amb un atac nucleòfil de l’ió alcòxid a l’àtom de carboni del carbonil de la 
molècula de triglicèrid produint-se un intermig tetraèdric. 

En una segona etapa aquest intermig es divideix en l’èster de metil desitjat i 
l’anió del diglicèrid. Aquest últim reacciona amb metanol per a formar una 
molècula de diglicèrid, que, de manera anàleg es convertirà en un monoglicèrid i, 
més tard, en glicerina, alliberant-se un ió metòxid, el qual pot començar un altre 
cicle catalític. 

1. Catàlisi alcalina homogènia 

Actualment quasi totes les plantes comercials de producció de biodièsel estan 
utilitzant catàlisi alcalina homogènia. Tradicionalment l’anió alcòxid necessari per 
a la reacció es produeix per alguna de les següents estratègies (veure figura 17). 
Es pot obtenir dissolvent directament un alcoholat alcalí en l’alcohol (1), fent 
reaccionar l’alcohol amb un metall alcalí pur (2) o afegint-hi un hidròxid alcalí. 
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(1)   RONa   RO- + Na+ 

(2) Na + ROH   RO- + Na+ + 1/2 H2(g) 

(3) NaOH + ROH " RO- + Na+ + H2O 

 

Figura 17. Producció de les espècies catalítiques en reaccions de 
transesterificació catalitzades per alcòxids. 

Durant molt de temps es van utilitzar molts alcoholats alcalins o metalls alcalins 
purs en les transesterificacions, argumentant-se que l’addició d’hidròxids 
catalitzaria la formació irreversible de sabons tant a partir dels triglicèrids com a 
partir dels èsters produïts (veure figura 18). 

 

R1COOR2 + NaOH    R1COONa + R2OH 

èster   hidròxid alcalí sabó   alcohol 

 

Figura 18. Producció de sabons per hidròlisi d’èsters. 

Mentre els alcoholats i els metalls alcalins sens dubte permeten unes elevades 
conversions, els seus preus relativament elevats i els seus riscos en matèria de 
seguretat redueixen el seu atractiu per a la producció comercial de biodièsel. 
S’ha pogut mostrar que els hidròxids alcalins podrien significar una alternativa 
prometedora, més barata i més fàcil de manipular. Si es dissolen KOH o NaOH en 
alcohol, la solució resultant contindrà els ions alcòxid i hidròxid en equilibri. La 
concentració dels ions alcòxid formats depèn de la concentració del catalitzador, 
del valor de pKs del respectiu alcohol i del contingut d’aigua a la mescla 
reaccionant. S’ha demostrat també que per a una solució 0,1 molar de NaOH en 
etanol al 99%, un 96% del total de la base està present en forma d’ió etòxid, 
predint un resultat similar per al metanol anhidre. D’aquesta manera, la hidròlisi 
i la formació de sabó amb catàlisi alcalina, juguen un rol menor en alcohols 
exempts d’aigua. 

 

A més, degut a la ràpida separació de la fase glicerol en les reaccions de 
metanòlisi – extraient la majoria del catalitzador de la mescla reaccionant – els 
èsters produïts difícilment estaran en contacte amb l’hidròxid en primer lloc. 
Aquest comportament favorable és particularment pronunciat si s’utilitza KOH 
com a catalitzador en lloc de NaOH, ja que accelera la separació de fases 
incrementant la densitat de la capa de glicerina degut al seu major pes 
molecular. La tendència decreixent de formació de sabons quan s’utilitza KOH 
com a catalitzador en lloc de NaOH també redueix la quantitat d’èsters metílics 
dissolts a la fase glicèrida després de la reacció i, per tant, es redueixen les 
pèrdues en èster. En un estudi recent, es va destacar que hi havia només un 3% 
molar de metilèsters a la fase glicerol en una metanòlisi d’oli de girasol 
catalitzada amb KOH i, en canvi, hi havia un 6% molar de metilèsters a la fase 
inferior per a una catàlisi amb NaOH. Per finalitzar, el dihidrogen fosfat potàssic, 
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obtingut en afegir fosfòric a la fase glicèrida alcalina, es pot utilitzar com a 
fertilitzant i, així, afegir un valor extra als productes de reacció, mentre que la 
respectiva sal sòdica es considera un residu. Tanmateix, els avantatges de la 
utilització de NaOH com a catalitzador en lloc de KOH són que les 
transesterificacions catalitzades amb hidròxid de sodi tendeixen a ser més 
ràpides i que l’hidròxid sòdic és més barat. 

Mentre els catalitzadors alcalins són els escollits per a la metanòlisi, no es poden 
utilitzar en transesterificacions d’alcohols de cadena més llarga i d’alcohols 
secundaris, ja que la reactivitat entre el KOH o el NaOH amb l’alcohol per a 
formar el respectiu alcòxid disminueix en créixer la longitud de cadena. Així 
doncs, si s’han de produir èsters de cadena més llarga o ramificats per catàlisi 
alcalina, només sembla factible l’ús del sodi o del potassi purs, tot i que a unes 
temperatures de reacció molt més grans de les necessàries per a la metanòlisi. 

La concentració òptima dels catalitzadors alcalins homogenis es troba entre el 
0,5 i el 1,0% per pes d’oli. Un elevat contingut d’àcids grassos lliures a la mescla 
reaccionant es pot compensar parcialment afegint-hi més catalitzador. D’altra 
banda, es va mostrar que concentracions més elevades de catalitzador 
incrementen la solubilitat dels metilèsters a la fase glicèrida, de manera que una 
quantitat rellevant d’èsters romanen a la fase inferior després de la decantació. 
Així doncs, varis investigadors han suggerit expressions per a calcular la 
quantitat òptima de KOH o NaOH necessària per a facilitar la transesterificació i, 
al mateix temps neutralitzar l’acidesa dels olis. 

Mentre que l’ús dels metalls alcalins, alcoholats i hidròxids com a catalitzadors 
homogenis està ben documentada, la utilització de diverses bases orgàniques 
ha cridat escassament l’atenció. S’ha suggerit reemplaçar els compostos 
convencionals de sodi i potassi per guanidines, tal com la TBD (1,5,7-
triazabiciclo[4.4.0]dec-5-è). Aquests compostos permeten una elevada conversió 
sota condicions de reacció relativament suaus a l’igual que la catàlisi alcalina 
convencional, al mateix temps que no es produeix una formació de sabons. A 
més, s’ha trobat que les guanidines es poden fixar en polímers orgànics, com un 
poliestirè modificat, o es poden atrapar en una matriu sol-gel de SiO2, que 
faciliten una catàlisi heterogènia i permet un ús repetit del preparat catalític. 
Tanmateix, les guanidines tendeixen a lixiviar-se del seu suport, de manera que 
l’activitat del catalitzador decreix notablement en un ús repetit. 

 

2. Catàlisi alcalina heterogènia 

Mentre que la catàlisi homogènia presenta una sèrie d’avantatges, el seu major 
inconvenient és que els catalitzadors homogenis no es poden reutilitzar. A més, 
el residu del catalitzador s’ha d’extreure de l’èster produït, requerint típicament 
vàries etapes de rentat, la qual cosa incrementa els costos de producció. Així 
doncs, s’han produït vàries temptatives per a simplificar la purificació del 
producte utilitzant catalitzadors heterogenis, que poden ser recuperats per 
decantació o filtració o, alternativament, s’utilitzen en un disseny de catalitzador 
en llit fix. Els catalitzadors alcalins homogenis citats més freqüentment són 
carbonats i òxids de metalls alcalins o alcalino-terris. Per a la producció de 
biocombustibles a països tropicals es recomana la utilització de cendres del 
residu de la collita d’oli (per ex. fibres, clofolles i pell de coco). Els catalitzadors 
naturals resultants són rics en carbonats i en òxid de potassi i han mostrat una 
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activitat considerable en la transesterificació d’oli de coco amb metanol i amb 
etanol exempt d’aigua. 

L’aplicació de carbonat càlcic sembla ser especialment prometedora, ja que és un 
compost fàcil d’obtenir i de baix cost. A més, s’ha comprovat que el catalitzador 
no mostra un descens en la seva activitat fins i tot després d’algunes setmanes 
d’utilització. Finalment, es recalca que el carbonat càlcic utilitzat es podria 
incorporar perfectament a forns de ciment. Tanmateix, les elevades 
temperatures i pressions de reacció i els elevats volums d’alcohol requerits en 
aquesta tecnologia, probablement evitaran la seva aplicació comercial. S’han 
descrit desavantatges similars per a sals d’àcids carboxílics de metalls alcalins i 
alcalino-terris. D’altra banda, l’ús de resines d’intercanvi iònic fortament 
bàsiques està limitat per la seva baixa estabilitat a temperatures superiors als 
40ºC i pel fet que els àcids grassos lliures a la matèria primera neutralitzen els 
catalitzadors fins i to quan es troben en baixes concentracions. Per finalitzar, la 
glicerina alliberada durant el procés de transesterificació té una forta afinitat pel 
material polimèric de la resina que pot convertir-se en una completa 
impermeabilització dels catalitzadors. Així doncs, cal tenir present que 
actualment cap planta comercial de producció de biodièsel està operant amb un 
catalitzador heterogeni alcalí com a única estratègia de transesterificació. 

3.3.2. Catàlisi àcida 

La catàlisi àcida ofereix l’avantatge que també esterifica els àcids grassos 
lliures que es troben als greixos i olis i, per tant, està especialment indicada per 
a la transesterificació de materials d’elevat contingut de materials grassos àcids, 
tals com l’oli de palma o l’oli comestible residual (veure la figura 19). A més, 
permet la producció d’èsters de cadena llarga o ramificada, el que és una 
dificultat considerable en la catàlisi alcalina. 

 

RCOOH + R’OH  " RCOOR’ + H2O 

 

Figura19. Esterificació d’àcids grassos lliures 

Tanmateix, les transesterificacions amb catàlisi àcida són normalment molt més 
lentes que les realitzades amb catàlisi alcalina i requereixen temperatures i 
pressions més elevades, així com majors quantitats d’alcohol. Les condicions de 
reacció típiques per a una metanòlisi amb catàlisi àcida homogènia són 
temperatures de fins a 100ºC i pressions de fins a 5 bar per a mantenir l’alcohol 
en fase líquida. Un altra desavantatge de la catàlisi àcida – probablement 
provocada per les més elevades temperatures de reacció – és un increment en la 
formació de productes secundaris indesitjats, tals com èters dialquílics o èters de 
glicerina. Finalment, en comparació amb les reaccions alcalines, la presència 
d’aigua a la mescla reaccionant es mostra absolutament perjudicial per a la 
catàlisi àcida. S’ha posat de manifest que la addició d’un 0,5% d’aigua en una 
mescla constituïda per oli de soja, metanol i àcid sulfúric va reduir la conversió 
en èster des del 95% fins a menys del 90%. Amb un contingut en aigua del 5% 
la conversió en èster es va reduir a només el 5,6%. S’hauria de destacar que 
també l’aigua produïda a la pròpia esterificació dels FFA podria inhibir l’evolució 
de la reacció, de manera que les matèries primeres molt àcides podrien 
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presentar una conversió moderada, fins i tot en reaccions d’alcohòlisi amb 
catàlisi àcida. 

Aquesta sensibilitat a la presència d’aigua es pot explicar pel mecanisme de 
reacció respectiu. La transesterificació amb catàlisi àcida s’inicia amb la 
protonació d’un grup carbonil de la molècula de triglicèrid, produint un intermedi 
carbocatió. Aquest carbocatió és subjecte d’un atac nucleòfil de l’alcohol, 
produint un intermedi tetraèdric, que es divideix formant el nou èster i el 
respectiu diglicèrid. El catalitzador H+ es regenera. Aquests passos es repeteixen 
de manera anàloga per als intermedis mono- i diglicèrids. Si el carbocatió  es 
posa en contacte amb aigua, es podrien formar àcids carboxílics, la qual cosa 
reduiria el rendiment en alquilèsters. 

Quan s’avalua el relativament gran nombre de catalitzadors àcid, homogenis o 
heterogenis, s’hauria de puntualitzar que les transesterificacions amb catàlisi 
àcida s’utilitzen molt rarament com a úniques reaccions al procés industrial de 
producció de biodièsel. S’utilitzen freqüentment com etapes preliminars de 
desacidificació de matèries grasses, seguit de l’operació alcalina, o es fan servir 
per a processar els àcids grassos lliures derivats dels sabons produïts al procés 
de transesterifiació. 

3. Catàlisi àcida homogènia 

D’entre els catalitzadors més habituals, l’àcid sulfúric es troba entre les 
substàncies citades amb més freqüència. Els seus avantatges es troben en el seu 
baix preu i la seva higroscopicitat, la qual cosa és important per a l’esterificació 
d’àcids grassos lliures, capturant l’aigua produïda de la mescla reaccionant. Com 
a inconvenients es compten la seva corrosivitat, la seva tendència a atacar els 
dobles enllaços en àcids grassos insaturats i el fet que el H2SO4 concentrat pot 
produir un color fosc en l’èster producte. A més, també s’ha informat de l’ús de 
diversos àcids sulfònics com a catalitzadors homogenis. Aquestes substàncies 
tenen una activitat catalítica menor que els àcids minerals. Tanmateix, presenten 
menys problemes en la seva manipulació i no ataquen als dobles enllaços de la 
matèria inicial. 

4. Catàlisi àcida heterogènia 

Les resines d’intercanvi catiònic – preferentment amb grups lliures d’àcid 
sulfònic – es troben entre les més freqüentment citades com a catalitzadors 
heterogenis àcids per a les reaccions d’alcohòlisi. Tanmateix, ja s’ha mostrat que 
aquests catalitzadors només permeten una conversió en èster molt petita sota 
condicions de reacció moderades. Els fosfats metàl·lics permeten rendiments 
satisfactoris en èster, tot i que només a elevades temperatures i després de 
temps de reacció de vàries hores, per la qual cosa difícilment seran atractius per 
a una producció comercial de biodièsel. 

3.3.3. Catàlisi amb compostos de metalls de transició 

Les publicacions de patents on se suggereixen diversos compostos de metalls de 
transició inorgànics i organometàl·lics com a catalitzadors heterogenis per a 
reaccions de transesterificació són abundants. Tot i així, fins el moment cap d’ells 
s’ha afiançat en la producció comercial de biodièsel. Els principals inconvenients 
de molts dels procediments que es coneixen són condicions de reacció 
desfavorables, costos elevats de catalitzador i baixos rendiments en èster. Sota 
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les dràstiques condicions de reacció que es precisen per a molts d’aquests 
processos, es podria esperar una conversió en èster similar a l’obtinguda en 
absència de catalitzador. 

3.3.4. Catàlisi amb silicats 

Els silicats i els minerals formats per sediments argilosos han sigut 
estudiats com a catalitzadors d’esterifiacions i transesterificacions. A primera 
vista alguns d’aquests compostos podrien aparèixer com ideals per a la producció 
de biodièsel ja que són barats, fàcils d’obtenir i es poden utilitzar en processos 
heterogenis. Tanmateix, els informes sobre els rendiments en èster frustren 
aquestes expectatives. En un estudi sistemàtic de varis compostos catalítics, es 
va mostrar que les zeolites només tenen una activitat molt baixa a la catàlisi de 
reaccions de metanòlisi comparat amb la catàlisi homogènia bàsica convencional, 
a condicions de reacció moderades. Per aconseguir una conversió significativa, 
sembla que es precisen condicions de reacció dràstiques i continguts d’alcohol 
molt elevats. 

3.3.5. Catàlisi enzimàtica 

A més dels catalitzadors organometàl·lics o inorgànics ja presentats, l’ús de 
lipasses de varis microorganismes també s’ha convertit en punt d’interés en la 
producció de biodièsel. Les lipasses són enzims que catalitzen tant la ruptura 
hidrolítica com la síntesi dels enllaços als èsters de glicerol. La seva aplicació en 
la producció de FAME està present en la metanòlisi catalitzada per lipasses en 
presència d’aigua i un procés lliure d’aigua per a la producció de biodièsel 
catalitzat per lipasses, segons diversos autors. Comparant amb altres tipus de 
catalitzadors, els biocatalitzadors tenen alguns avantatges. Permeten la 
conversió a unes condicions suaus de temperatura, pressió i pH. Ni l’èster ni la 
glicerina produïts es tenen que depurar de restes de catalitzador bàsic o de 
sabons. Això comporta que la separació de fases és més fàcil, es pot vendre 
glicerina d’alta qualitat com a subproducte i s’eliminen els problemes ambientals 
deguts a aigües residuals alcalines. A més, tant la transesterificació dels 
triglicèrids com l’esterificació dels àcids grassos lliures, es dóna en un procés 
d’una sola etapa. Com a conseqüència d’això, els materials grassos d’acidesa 
elevada, com l’oli de palma o els olis reciclats, es poden utlitzar sense 
pretractament. Finalment, moltes lipasses mostren una activitat considerable 
catalitzant transesterificacions amb alcohols de cadena llarga o ramificats, que 
dificilment es podrien convertir a èsters d’àcids grassos en presència d’una 
catalísi alcalina convencional. 

Tot i així, les transesterificacions catalitzades per lipasses presenten alguns 
inconvenients. En relació a la catàlisi alcalina convencional, l’eficiència de la 
reacció no és molt elevada, de manera que es necessiten temps de reacció molt 
més elevats i majors concentracions de catalitzador. El major obstacle per a 
l’aplicació de lipasses en la producció de biodièsel es el seu elevat preu, 
especialment si s’utilitzen en la forma de preparacions enzimàtiques 
extracel·lulars d’elevada puresa, que no es poden recuperar dels productes de 
reacció. Una estratègia per a superar aquesta dificultat, consisteix en la 
immobilització de les lipasses en un suport, de manera que els enzims es 
poden extreure de la mescla reaccionant i, teòricament, es poden reutilitzar per a 
transesterificacions subseqüents. La immobilització també presenta l’avantatge 
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que, en molts casos, les lipasses fixades tendeixen a ser més actives i estables 
que els enzims lliures. Actualment, s’està realitzant un esforç considerable 
d’investigació dirigit a reemplaçar els materials portadors tradicionals (tals com 
resines d’intercanvi aniònic o polietilè) per substàncies renovables fàcils 
d’obtenir. Així doncs, s’han provat per a aquest propòsit restes de blat de moro 
mòlt – producte derivat de residus agrícoles. 

Una altra possibilitat per a reduir els costos de producció de les 
transesterificacions catalitzades per lipasses és l’aplicació d’enzims intracel·lulars  
en forma de biocatalitzadors “de cel·lula sencera”. S’han immobilitzat 
cèl·lules de vàries espècies Rhizopus entre porus de partícules de suport 
orgàniques, tals com escumes de poliuretà. Els enzims atrapats entre aquestes 
cèl·lules mostren una elevada activitat catalítica així com una elevada estabilitat, 
de manera que aquests preparats de lipassa funcionen perfectament per a usos 
repetits. L’enginyeria genètica podria desenvolupar noves possibilitats en aquest 
context, de mode que permeti la producció de lipasses derivades d’altres 
microorganismes entre les cèl·lules particularment adequades com a portadores 
degut a les seves parets rígides. D’aquesta manera, es van obtenir 
biocatalitzadors de cel·la sencera per producció intracel·lular de lipassa Rhizopus 
oryzae entre certes varietats de llevadura. 

Les variables de procés en les transesterificacions catalitzades per lipasses 
inclouen una quantitat d’aigua present durant la reacció, la utilització d’un 
solvent orgànic i estratègies per a millorar l’activitat catalítica o per a evitar la 
desactivació de l’enzim. Com a regla general, les lipasses necessiten d’una molt 
petita quantitat d’aigua a la mescla reaccionant per a mantenir la seva 
conformació activa. En molts casos, l’aigua que està continguda en la preparació 
de l’enzim immobilitzat i l’oli o la que es produeix en la reacció de esterificació 
dels àcids grassos lliures és bastant per a aquesta finalitat, de manera que no 
s’ha d’afegir aigua addicional. Molt al contrari, un excés d’aigua tendeix a 
promoure la hidròlisi tenint així un efecte negatiu en la conversió a èster. Per 
tant, alguns equips d’investigadors recomanen la utilització de tamiços 
moleculars per a extraure l’aigua produïda en l’esterificació dels àcids grassos 
lliures. Tanmateix, també existeixen informes de lipasses que necessiten la 
presència d’aigua en concentracions en el rang de 4-30% en pes i finas al 80% 
per a mantenir la seva activitat catalítica. 

Una altra decisió que s’ha de prendre en transesterificacions catalitzades per 
lipasses és si cal utilitzar o no un solvent orgànic lipofílic. En general, l’alcohòlisi 
amb alcohols de cadena llarga o ramificada es desenvolupa amb eficiència fins i 
tot en un medi sense solvent, mentre que la metanòlisi sense solvent tendeix a 
produir baixos rendiments en èster. Aquest fet s’atribueix a la baixa solubilitat 
del metanol en greixos i olis. Depenent del tipus de lipassa utilitzat, s’han 
suggerit diversos solvents per a matèria grassa i metanol, incloent-hi èter de 
petroli, hexà, iso-octà, gasoil fòssil comercial, 1,4-dioxà i diòxid de carboni 
supercrític. Tanmateix, des del punt de vista econòmic, l’ús de solvents orgànics 
es molt poc útil, més encara quan s’han de separar de l’èster producte per 
evaporació. A més, també s’ha de considerar la toxicitat i la inflamabilitat dels 
solvents orgànics. A conseqüència d’això, s’ha realitzat un considerable esforç 
d’investigació dirigit cap a la realització de reaccions de metanòlisi catalitzades 
per lipasses en un medi sense solvents. 
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Algunes publicacions recents tracten d’estratègies per a millorar l’activitat 
enzimàtica a través de pretractar les lipasses amb compostos afins al substrat. 
Així doncs, per a la lipassa Candida antarctica es va trobar que produïa una 
major conversió en un temps de reacció menor quan es va incubar un metil oleat 
i oli de soja abans de la metanòlisi. L’addició de matèria grassa durant el procés 
d’immobilització també pot millorar l’activitat de l’enzim. Així, la presència d’oli 
d’oliva i àcid oleic durant la immobilització de cèl·lules de Rhyzopus orizae entre 
les partícules de suport biomèdiques va millorar considerablement els rendiments 
en èster en la metanòlisi subsegüent d’oli de soja. 

Per finalitzar, els productor de biodièsel poden triar entre varis mètodes que 
eviten la desactivació de l’enzim, que és un fenomen freqüent descrit per a la 
metanólisi catalitzada per lipasses. Els enzims es desactiven fàcilment a causa 
dels compostos presents al greix o a l’oli. Així, es va trobar que els fosfolípids 
que es troben a l’oli de soja cru inhibeixen eficientment la metanòlisi, ja que 
s’enllacen a l’enzim immobilitzat interferint en la interacció entre la lipassa i el 
substrat. Es va arribar a la conclusió que, per a la catàlisi enzimàtica, els olis 
vegetals s’han de degomar. Una altra possible causa per a la desactivació dels 
enzims es va identificar en les gotes d’alcohol no solubilitzades en la mescla 
reaccionant. S’ha comprovat que la lipassa Candida antarctica es va desactivar 
en presència d’una quantitat de metanol major que la meitat de la quantitat 
estequiomètrica respecte als àcids grassos totals a l’oli. A aquesta concentració, 
l’alcohol forma gotes que es troben disperses a l’oli. Per solucionar aquesta 
situació, es va proposar un procés de transesterificació en tres etapes, incloent 
només un terç del volum total necessari d’alcohol en cada una d’elles. A més, la 
desactivació de l’enzim pel substrat es pot prevenir a través de l’addició de gel 
de sílice, el qual s’ha mostrat eficaç per a catàlisi per lipasses en metanòlisi, 
etanólisi i gliceròlisi. Se sosté que elevades quantitats d’alcohols altament polars 
formen una barrera al voltant del preparat enzimàtic, de manera que els seus 
centres actius estan bloquejats i la lipassa es desactiva. El gel de sílice actua com 
una “reserva polar de substrat”, que protegeix l’enzim del bloqueig d’alcohol. 

Al contrari del que s’ha assumit prèviament, aquesta desactivació no és 
irreversible. Així doncs, s’aconsella regenerar preparacions enzimàtiques rentant-
les amb 2-butanol o ter-butanol, els quals s’han mostrat efectius per a la lipassa 
Candida antarctica immobilitzada. Es recomana també un tractament similar amb 
1-propanol per a la lipassa Thermomyces lanuginosa immobilitzada. Si l’enzim 
triat per a la transesterificació resulta ser particularment sensible a la glicerina 
alliberada en la formació de l’èster, podria tenir sentit utilitzar acetat de metil en 
lloc de metanol. Els autors al·leguen que el triacetilglicerol, produït enlloc de la 
glicerina en aquest procés, no té efectes negatius en l’activitat enzimàtica de la 
lipassa Candida antarctica immobilitzada i tampoc afecta a la quantitat de 
combustible produït. 
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CAPÍTOL 4:

VARIABLES DE PROCÉS

A més dels paràmetres que ja s’han presentat (el contingut en aigua i àcids 
grassos lliures en la mescla reaccionant, la relació entre l’alcohol i l’oli, l’elecció 
del tipus de catalitzador i la seva concentració o la temperatura òptima de 
reacció) també hi ha altres variables de procés que tenen influència sobre la 
conversió en la producció de biodièsel. A la següent secció es presenten la resta 
de paràmetres de procés més importants. 

4.1. Pressió de reacció 
Bàsicament els èsters de metil es poden produir per mètodes d’alta pressió o 
de baixa pressió. Els primers poden arribar a pressions de fins a 100 bar i 
temperatures al voltant de 250ºC, amb un excés d’alcohol de 7-8 vegades 
l’estequiomètricament requerit en presència de catalitzadors alcalins o de metalls 
de transició. Aquests processos foren molt comuns a la indústria detergent, 
seguits per la conversió dels èsters en alcohols grassos. Els avantatges de les 
transesterificacions a alta pressió es troben en que es poden utilitzar olis amb un 
contingut de més del 20% d’àcids grassos lliures sense necessitat de 
pretractament i que s’obté un glicerol d’alta puresa que pot ser venut com a 
subproducte. A causa dels alts costos d’operació aquests mètodes són inviables 
per a la producció de biodièsel. Amb un nou procés a baixa pressió i baixa 
temperatura es va trobar el camí per a una estratègia més econòmica de 
producció de metilèsters d’àcids grassos. Aquest enfocament és ara pràctica 
comú en la manufactura de biodièsel amb catàlisi alcalina. A més, fins a cert 
punt també ha trobat un lloc en les plantes de producció de metilèsters d’àcids 
grassos utilitzats com a matèries primeres oleoquímiques. 

4.2. Operació discontinua u operació continua 
La producció de biodièsel es pot donar tant en un procés continu com discontinu. 
Com a regla general l’operació discontinua, en la que són suficients unitats 
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d’operació més simples, és més adequada per a plantes petites (produint entre 
500 i 1.0000 tones de biodièsel/any). Per a plantes majors (des de 3.0000 
tones/any), l’operació continua tendeix a ser més econòmica, malgrat un 
procés i unes etapes de control més complexes. El primer exemple d’un procés 
de producció continu a escala industrial a baixa pressió utilitza columnes verticals 
per a la transesterificació amb catàlisi alcalina, per a la separació de glicerina i 
per al rentat amb aigua. 

4.3. Homogeneïtzació de la mescla reaccionant 
Un dels grans problemes de la metanòlisi radica en el fet que el metanol no es 
dissol amb facilitat a la matèria grassa. Això significa que la transesterificació no 
progressa adequadament, a no ser que la mescla reaccionant s’homogeneïtzi 
d’alguna manera, almenys durant les fases inicials del procés. Un cop s’han 
produït quantitats suficients de metilèster i de glicèrids parcials (mono- i di-), 
aquestes substàncies actuen com a dissolvents comuns tant de l’alcohol com de 
l’oli, de manera que, de dos fases inicials aviat acaba formant-se una sola fase. 
Una barreja vigorosa dels reactius és un mètode comú d’homogeneïtzació i 
s’utilitza tany pels processos discontinus com per processos continus. També s’ha 
descrit l’aplicació d’irradiació ultrasònica de baixa freqüència per formar una 
emulsió entre l’oli i l’alcohol, tetrahidrofurà, fraccions d’hidrocarburs alifàtics, i de 
metanol supercrític. Així mateix, el consum de solvent pot ser elevat. En aquest 
sentit es recomana una relació òptima entre toluè i oli de palma de 1:1 
(volum/volum), el que incrementa considerablement els costos de producció, 
més encara quan el solvent s’ha d’extreure de la fase èster després de la reacció. 

L’ús de metanol supercrític com a solvent comú s’ha valorat de forma 
particularment avantatjosa per diversos investigadors. S’ha informat que 
l’alcohòlisi de l’oli de colza es va completar en 240 segons en presència de 
metanol supercrític a 350ºC i 43 Mpa. A més, s’afirma que el metanol es dissocia 
en CH3O- i H+ en condicions supercrítiques, de manera que l’ió metòxid pot 
catalitzar la transesterificació sense necessitat d’afegir altre catalitzador. Altres 
estudis indicaren que a les altes temperatures i pressions utilitzades en aquesta 
tecnologia, les superfícies metàl·liques del reactor podrien ser parcialment 
responsables dels efectes catalítics. En qualsevol cas, la conseqüència directa de 
realitzar la metanòlisi sense un catalitzador alcalí és que la glicerina i el 
metilèster resultants no requereixen ser depurats de sabons. Com a avantatge 
addicional, s’ha mostrat que els àcids grassos lliures presents en la matèria 
primera també es converteixen en metilèsters, el que significa que els greixos i 
olis no s’han de desacidificar abans del procés. 

En un article recent els autors assenyalaren que la transesterificació amb alcohol 
en estat supercrític també funciona amb etanol, 1-propanol, 1-butanol o 1-
octanol. Finalment, també s’observà que l’aigua present inicialment en la matèria 
primera, no té un efecte negatiu en la conversió en transesterificacions amb 
metanol supercrític, de manera que es recomana aquesta tecnologia per a olis 
vegetals crus o productes reciclats amb elevats continguts d’aigua. No obstant 
això, les elevades pressions i temperatures requerides i l’elevada relació molar 
de l’alcohol a oli de fins 42:1 són inconvenients per a la producció comercial de 
biodièsel en condicions supercrítiques. A més, els rendiments en èster tendeixen 
a no sobrepassar el 95% comparat a la quasi completa conversió trobada en 
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metanòlisi convencional catalitzada en mitjà bàsic sota condicions de reacció 
suaus. 

4.4. Separació de fases 
Després de cada etapa de transesterificació, la fase glicerina s’ha de separar i 
extreure de la mescla reaccionant. La separació de fases es dóna de manera 
espontània si, en cas de catàlisi alcalina s’ha utilitzat metanol o etanol absoluts 
com a companys de reacció. Si s’ha utilitzat etanol al 96% amb catàlisi alcalina, 
podria ser convenient tractar la mescla amb algun àcid suau per a descompondre 
els sabons formats i poder reduir els efectes emulsius. Això significarà, no 
obstant, que els àcids grassos lliures produïts es quedaran en la fase èster. A la 
pràctica, la separació es verifica realitzant una precipitació durant un llarg 
període de temps, opcionalment combinada amb l’ús d’un filtre de coalescència o 
un decantador. La centrifugació accelera la separació de fases, però no està clar 
que el balanç econòmic sigui millor. També s’ha trobat útil afegir aigua, glicerina 
extra o hexà a la mescla obtinguda a la reacció. Refredar les fases 
alquilèster/glicerol també accelera la separació de fases i l’aplicació d’un voltatge 
elevat també facilita la separació entre una fase polar (glicerina, alcohol i restes 
de catalitzador) i una fase no polar (èsters i alcohol). Finalment, també s’ha 
trobat adequada l’extracció d’èsters de la mescla reaccionant amb diferents 
solvents. 

4.5. Purificació dels productes 

4.5.1. Purificació de la fase èster 

Després de produir-se la separació, tant la fase superior d’èsters com la inferior 
de glicerol, han de purificar-se per aconseguir el màxim rendiment en èsters. El 
metanol es pot recuperar per escalfament de la fase èster. Les traces de 
glicerina es poden eliminar en rentats successius amb aigua calenta que pot 
estar acidulada o no, el que també eliminarà restes de metanol i de catalitzador. 
No obstant, algun autor sosté que aquest tractament pot causar pèrdues d’èster 
degut a hidròlisi. La glicerina i els glicèrids parcials s’extreuen de la fase èster 
d’una manera més elegant, convertint-los en triglicèrids, els quals es poden 
separar fàcilment del èster metílic produït. En aquest sentit afegiren una 
quantitat extra de catalitzador alcalí a la fase èster recentment produïda i 
escalfaren la mescla a temperatures entre 80 i 100ºC. En el curs d’aquest 
tractament, el glicerol i els triglicèrids parcials reaccionen amb els èsters metílics 
i se suposa que es converteixen de forma eficient en triglicèrids, al temps que el 
metanol produït es destil·la. Els triglicèrids obtinguts es reintrodueixen en el 
reactor de transesterificació conjuntament amb alimentació fresca de greixos i 
olis, després que s’hagin extret traces de sabons i èsters metílics. Els àcids 
grassos lliures que es poden recuperar de la fase èster per destil·lació, 
aprofitant-nos del fet que els èsters de metil en general destil·len a una 
temperatura entre 30 i 50ºC inferior als FFA. Finalment, s’han suggerit diversos 
procediments per a l’extracció de restes de catalitzador de la fase èster. Es va 
desenvolupar un procés en el que la fase èster es purifica de les petites 
quantitats d’hidròxid potàssic posant-la en contacte amb una resina d’intercanvi 
catiònic en condicions anhidres. Alternativament, es poden afegir absorbents tals 
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com argiles decolorants. A més, la fase de glicerina que s’ha separat, també es 
pot utilitzar amb propòsits de purificació. Així, els èsters es poden purificar amb 
la capa de glicerol per a extreure l’excés d’alcohol i de catalitzador. 

4.5.2. Purificació de la fase glicerol 

Per a maximitzar el rendiment de l’èster, també s’ha processar la fase glicerol, 
ja que encara es poden trobar en ella algunes quantitats d’àcids grassos lliures, 
sabons, metanol i traces d’alquilèsters. El primer pas en aquest procés consisteix 
en l’addició d’àcid fosfòric o sulfúric per descompondre els sabons i formar àcids 
grassos lliures. Si s’afegeix àcid fosfòric a una fase de glicerol provinent d’una 
catàlisi amb KOH, es produeix fosfat diàcid de potassi, el qual es pot vendre com 
a fertilitzant. Per contra, els sòlids obtinguts s’han de considerar com a residu. 
Els àcids grassos lliures resultants no són solubles en el glicerol, formant una 
fase addicional, amb el que es poden separar amb facilitat. Opcionalment, la 
separació de la fase d’àcids grassos lliures es pot accelerar per microinfiltració. 

S’ha suggerit l’esterificació dels FFA resultants amb etanol utilitzant àcid sulfúric 
com a catalitzador. Un mètode alternatiu per tractar els àcids grassos formats en 
la descomposició de sabons consisteix en posar en contacte els FFA i èsters 
d’àcids grassos amb glicerol alcalí i fer reaccionar la mescla a 200ºC durant dues 
hores per produir triglicèrids, que són reintroduïts en el procés de 
transesterificació. Es va desenvolupar un procés per esterificar els àcids grassos 
lliures amb metanol o etanol en presència d’àcid sulfúric, p-toluen-àcid sulfònic o 
resines d’intercanvi iònic, reintroduint els productes en el reactor de 
transesterificació. En un desenvolupament posterior, els àcids grassos lliures es 
poden mesclar amb la matèria primera abans de la seva esterificació. 

1. Camps d’aplicació per al glicerol cru 

En un procés de transesterificació típic es produeix un 80% de fase èster i un 
20% de fase glicerol. La fase glicerol consisteix sobretot en glicerol (o glicerina), 
aigua i metanol, podent contenir restes de catalitzador i sabons, si la mescla no 
s’ha tractat amb algun dels procediments descrits anteriorment. Es pot purificar 
seguint vàries estratègies que inclouen destil·lació, rentat amb aigua i assecat, 
extracció líquida amb glicerol com solvent i purificació via columnes d’intercanvi 
iònic per a obtenir un producte aplicable a les indústries cosmètica i industrial. 

Les possibles aplicacions de la fase glicerol sense refinar són limitades. La mescla 
es pot cremar en forns, mesclada amb fems d’animals per produir fertilitzants, o 
incorporar-la a l’alimentació animal. No obstant això, a causa de la presència de 
traces de metanol en la fase de glicerol, les dues darreres aplicacions han estat 
abandonades. Se suggereix utilitzar la fase glicerol crua, que encara conté 
catalitzador, per a la gliceròlisi d’olis vegetals i greixos animals per a produir una 
mescla de mono- i diglicèrids. Les aplicacions comercials dels productes 
resultants inclouen la producció de detergents i altres agents amb superfície 
activa, així com l’ús com emulsificants per al menjar. També se suggereix la 
utilització de glicerol cru per a motors adaptats d’autoinjecció als que 
s’atribueixen característiques millorades d’emissions. S’ha proposat reaccionar la 
mescla amb aldehids, cetones o acetat de metil per produir cetals de glicerina o 
acetats de glicerina, els quals podrien servir com additius per millorar les 
propietats de combustibles FAME a baixes temperatures. Es va presentar un 
procés per convertir glicerol cru en un anticongelant no tòxic, contenint 1,2 i 1,3 
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propàdiol. Finalment, s’informa sobre l’ús de la fase glicerol com a matèria 
primera de fermentació per a la producció de polímers biodegradables, tals com 
polihidroxialcanoats, biosurfactants, soforolípids i ramnolípids. S’espera que 
l’exploració d’aplicacions econòmicament viables per al glicerol cru guanyarà 
encara més importància en el camp d’investigació del biodièsel en un futur 
pròxim, ja que l’augment  de la producció mundial de FAME comporta també un 
increment de la formació de glicerol cru. 

4.6. Transesterificació in situ 
El terme “transesterificació in situ” es refereix a un procés en el que l’oli que 
es troba en les llavors vegetals s’extreu i es transesterifica en una sola etapa. 
Això significa que un alcohol de cadena curta serveix tant com agent extractiu 
per als olis com reactiu en la alcohòlisi. La transesterificació in situ presenta una 
sèrie d’avantatges. En primer lloc, ja no es precisa hexà com solvent en la 
recuperació de l’oli. En segon lloc, se sotmet a una transesterificació a la llavor 
oliosa al complet, de manera que es minimitzen les pèrdues degudes a la 
incompleta extracció de l’oli. Per finalitzar, els lípids esterificats tendeixen a ser 
més fàcils de recuperar del residu sòlid que els olis natius degut a les seves 
menors viscositats. 

S’han utilitzat tan la catàlisi alcalina), com la àcida. Al contrari del que succeeix 
en les reaccions convencionals d’alcohòlisi, l’etanol i els alcohols de cadena més 
llarga com el 1-propanol o el 1-butanol, es veuen afavorits respecte al metanol 
per a processos in situ. Això és degut al fet que el metanol és un mal solvent per 
als olis, de manera que els rendiments de la metanólisi in situ tendeixen a ser 
baixos. Una excepció és la metanòlisi in situ amb catàlisi àcida de l’oli del salvat 
d’arròs, amb un elevat índex d’acidesa, en el que es va trobar que la conversió 
es més elevada que en els altres respectius processos realitzats amb altres 
alcohols. La major limitació de les reaccions d’etanòlisi in situ és el contingut en 
aigua de l’alcohol. Es suggereix que únicament l’etanol anhidre donarà resultats 
satisfactoris, ja que, d’altre manera, els metilèsters es veuran contaminats per 
compostos de fòsfor i sofre. A causa dels elevats preus de l’alcohol anhídrid i dels 
de cadena més llarga, la transesterificació in situ es considera antieconòmica en 
aquests moments. 

4.7. Aplicacions alternatives per als èsters de  

metil d’àcids grassos 
A part de la seva aplicació com a combustible renovable de motors de cicle 
dièsel, els èsters de metil d’àcids grassos donen servei a un ampli rang 
d’utilitzacions industrials; tant en forma directa com a matèries primeres per a la 
producció d’altres compostos. Un exemple de l’aplicació directa d’èsters de metil 
d’àcids grassos és l’ús dels metilèsters d’oli de colza o soja per a la neteja de 
platges contaminades per petroli cru. 

A més, els metilèsters d’àcid gras, es poden utilitzar com decapants no tòxics i 
biodegradables, netejadors de graffittis i solvents per a netejar maquinària. És 
un solvent adequat en la producció de l’asfalt “cutback”, substituint els 
hidrocarburs. A més, poden servir de fluids portadors per a formulacions 
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agrícoles com a pesticides i insecticides, com un medi inert per  a la molturació 
de pigments d’alumini i com emulsionador de fluids de tractaments de pous a la 
indústria del petroli. Els èsters de metil d’àcids grassos també s’han proposat 
com a combustibles no tòxics de làmpades d’oli i com iniciadors de foc, oferint 
l’avantatge que una ingestió accidental no representa més risc per a la salut que 
un efecte laxant. Finalment, els metilèsters d’oli de colza es proposen com a 
absorbent de baix consum per contaminants orgànics volàtils en aplicacions 
industrials. Resultats preliminars han mostrat que els RME són particularment 
adequats per extreure hidrocarburs clorats, compostos aromàtics i èters de 
corrents de gasos d’escapament industrial. 

En un exhaustiu article de recopilació es llisten vàries possibilitats per a l’ús 
indirecte d’èsters de metil d’àcids grassos, servint de matèria primera per a la 
producció d’altres compostos. Entre els exemples escollits es troba la producció 
d’alcanolamides utilitzades com a surfactants no iònics i com a agents 
emulsificants, espessants i plastificants, i la transesterificació amb isopropanol 
per produir èsters isopropílics, els quals troben aplicacions en la indústria de 
cosmètics. Els èsters de metil d’àcids grassos es poden transformar en alcohols 
grassos per hidrogenació catalítica i els productes resultants es poden o bé 
etoxilar per donar surfactants no iònics o es poden utilitzar com additius 
farmacèutics o cosmètics. Alternativament, els d’èsters de metil d’àcids grassos 
es poden etoxilar directament per produir surfuctants no iònics eliminant el pas 
d’hidrogenació d’alt consum energètic, o es poden convertir en %-sulfoèsters 
d’àcids grassos com surfactants aniònics. 

Una aplicació interessant per a finalitats nutricionals dels èsters d’àcid gras és la 
transesterificació amb catàlisi bàsica per obtenir polièsters de sacarosa, utilitzats 
com olis combustibles no calòrics. Algunes varietats de bacteris Gram-positiu o 
Gram-negatiu poden utilitzar el REM com la única font de carboni per al 
creixement i biosíntesi de varis àcids polihidroxialcalònics, que s’utilitzen com a 
polièsters biodegradables. Per finalitzar, la transesterificació amb diversos 
alcohols no volàtils, com el trimetilolpropà, pentaeritritol, 1-hexadecil alcohol u 
oleialcohol produeixen “èsters sintètics” que serveixen per a una gran varietat 
d’usos. Entre altres, els compostos obtinguts troben aplicació com a fluids 
hidràulics biodegradables, lubricants i fluids per al tall. 
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CAPÍTOL 5:

TIPUS DE PROCESSOS 

DE PRODUCCIÓ DE 

BIODIÈSEL.

Aquest mòdul proporciona una visió dels passos en la producció de biodièsel des 
de la preparació de l’alimentació fins a la recuperació i purificació dels èsters 
d’àcids grassos (biodièsel) i la coproducció de glicerol (també anomenada 
glicerina). Revisarem diverses químiques usades per a l’esterificació i ens 
aproximarem a la preparació i purificació del producte. 

L’èmfasi el posarem en combinar selecció de l’alimentació, capacitat i mode 
d’operació amb selecció de la química de procés bàsica i disposició d’una 
localització específica. Donat que en aquesta descripció no s’afavoreix cap 
tecnologia de procés específica, s’ha fet un esforç en descriure les opcions en ús 
actualment majoritàries a la indústria. 

5.1. Fonts d’alimentació en la producció de  

biodièsel 
Les matèries primeres brutes empleades en la producció de biodièsel són olis 
vegetals, greixos animals i greixos reciclats. Aquestes matèries contenen 
triglicèrids, àcids grassos lliures i d’altres contaminants, depenent del grau de 
pretractament que hagin rebut prèviament a la seva recepció. Ja que el biodièsel 
en un èster d’un àcid gras monoalquil, l’alcohol primari usat per formar l’èster és 
l’altre principal font d’alimentació. 
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 La majoria dels processos per fabricar biodièsel fan servir un catalitzador per a 
iniciar la reacció d’esterificació. El catalitzador es necessari perque l’alcohol és 
molt poc soluble en la fase oliosa. El catalitzador afavoreix un increment de la 
solubilitat que permet a la reacció procedir en una proporció raonable. Els 
catalitzadors més comunment usats són bases minerals fortes tals com l’hidròxid 
de sodi i l’hidròxid de potassi. Després de la reacció, el catalitzador bàsic ha de 
ser neutralitzat amb un àcid mineral fort. 

Proporcions típiques per als productes químics utilitzats per a fer biodièsel són: 

 

Reactius:   - Greix o oli (p. e. 100 kg d’oli de soja) 

   - Alcohol primari (p. e. 10 kg de metanol) 

Catalitzador: - Base mineral (p. e. 0,3 kg d’hidròxid de sodi) 

Neutralitzador: - Àcid mineral (p. e. 0,25 kg d’acid sulfúric) 

 

5.1.1. Greixos i olis 

L’elecció dels greixos o olis que utilitzarem per produir biodièsel és, a més d’una 
decissió de la química de procés, una decissió econòmica. Respecte a la química 
de procés, la major diferència entre els possibles greixos i olis és la quantitat 
d`àcids grassos lliures associats als triglicèrids. Altres contaminants, tals com 
partícules amb color i olor, poden reduïr el valor de la glicerina produïda i reduïr 
l’acceptació pública del combustible si el color i la olor persisteixen en ell. 

La majoria dels olis vegetals tenen un percentatge baix d’àcids grassos lliures 
associats. Els olis vegetals crus contenen alguns àcids grassos lliures i fosfolípids. 
Els fosfolípids són eliminats en una fase de degomació i els àcids grassos lliures 
en una fase de refinament. L’oli es pot obtenir cru, degomat o refinat. La selecció 
del tipus d’oli afecta la tecnologia de producció requerida. 

Els greixos animals reciclats tenen uns nivells d`àcids grassos lliures més 
elevats. Actualment, no hi ha mercat per aquesta mena de greixos, i la majoria 
són abocats al clavegueram. El greix residual encara no es fa servir per a la 
producció de biodièsel i presenta alguns reptes tècnics que no estan 
completament resolts, com la dificultat de trencar emulsificacions, petits 
sediments que poden desgastar les instal·lacions, elevats continguts d’aigua, i 
partícules amb forts color i olor que afecten els productes del biodièsel i la 
glicerina. També hi han aspectes sense resoldre pel que fa a les petites 
quantitats d’altres contaminants, com pesticides que podrien estar presents al 
combustible. 

Les opcions per a la tria del triglicèrid son moltes. D’entre les fonts d’olis 
vegetals hi han la soja, la palma i la colza. Els greixos animals són productes 
d’operacions de transformació. S’inclouen el greix de vedella, llard, greix de 
pollastre i olis de peix. Alguns greixos poden ser barrejes de fonts vegetals i 
animals. També hi ha d’altres menys apreciades, tot i que menys costoses, fonts 
de triglicèrids. El contingut en àcids grassos lliures afecta el tipus de procés 
emprat per a fabricar biodièsel, i al rendiment en la producció de combustible 
derivat d’aquest procés. Altres contaminants presents poden afectar la 
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preparació prèvia de l’alimentació necessària per a una determinada reacció 
química. 

5.1.2. Alcohols 

L’alcohol primari més comunment emprat en la producció de biodièsel és el 
metanol, tot i que d’altres alcohols, com l’etanol, l’isopropanol i el butil, també es 
poden utilitzar. Un factor clau de qualitat per a l’alcohol primari és el contingut 
en aigua. L’aigua interfereix en les reaccions de transesterificació i pot resultar 
en rendiments pobres i elevats nivells de sabó, àcids grassos lliures i triglicèrids 
al combustible final. Malauradament, tots els alcohols són higroscòpics i tenen la 
capacitat d’absorbir aigua de l’aire. 

Molts alcohols s’han utilitzat per a fer biodièsel. Mentre l’èster produït compleixi 
amb les normes establertes, no suposa cap diferència química quin alcohol es 
faci servir al procés. Altres qüestions, com el cost de l’alcohol, la quantitat 
d’aquest que es necessita per a la reacció, la facilitat de recuperació i reciclatge 
de l’alcohol, la desgravació en impostos de combustible i afers referents a 
l’escalfament global, influencien en la tria de l’alcohol. Alguns alcohols també 
requereixen  lleugeres modificacions tècniques al procés de producció, com 
temperatures d’operació més elevades, temps de barrejes més llargs o més 
curts, o velocitats de barreja més lentes. 

Donat que la reacció per a formar èsters es fa sobre una base molar i que 
nosaltres adquirim l’alcohol sobre una base volumètrica. les seves propietats 
marquen una diferècia significativa en el preu del material cru. Calen 3 mols de 
metanol per a fer reaccionar completament un mol de triglicèrid. Avui, un galó de 
metanol costa 0,61 $. Aquest galó conté 93,56 grams-mols de metanol; a un 
cost de 0,00652 $ per gram-mol. D’altra banda, un galó d’etanol, a l’actual preu 
de 1,45 $ per galó d’etanol apte com a combustible, costa 0,02237 $ per gram-
mol, o el que és el mateix, 3,4 vegades més. 

A més, un procés catalitzat per una base utilitza habitualment un relació molar 
d’operació de 6:1 mols d’alcohol en comptes del 3:1 requerit per la reacció. La 
raó per la qual s’utilitza alcohol en excés és que aquést conduiex la reacció a 
prop del 99,7% de rendiment que necessitem per a complir la norma de glicerol 
total per al biodièsel apte com a combustible. L’alcohol no utilitzat ha de ser 
recuperat i reciclat de nou dintre del procés per tal de minimitzar costos 
d’operació i impactes ambientals. El metanol és considerablement més fàcil de 
recuperar que no pas l’etanol. Aquest últim forma un azeotrop amb l’aigua i, per 
tant, és car de purificar durant la recuperació. Si l’aigua no s’extreu, pot interferir 
amb les reaccions. El metanol és més fàcil de reciclar perque no forma cap 
azeotrop. 

Aquests dos factors són la raó per la qual encara que l’etanol sigui més toxic, és 
l’alcohol preferit per a produïr biodièsel. El metanol té un punt d’inflamació de 10 
ºC, mentre que el de l’etanol és de 8ºC, així que tots dos són considerats 
altament inflamables. Mai no s’ha de deixar que el metanol entri en contacte 
amb la pell o els ulls perque pot èsser absorbit fàcilment. Una exposició 
excessiva al metanol pot causar ceguera i altres efectes sobre la salut. Per a 
experiments d’estudiants, l’etanol pot èsser més segur de fer servir. 

El metanol té una estructura de preus variable. Quan es va obligar a produïr 
MTBE per a la reducció d’emissions dels motors de gasolina a l’hivern, va haver 
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una expansió considerable en la producció mundial d’aquesta matèria. L’excès de 
producció i caiguda de la demanda va fer baixar els preus del metanol fins a 0,31 
$ per galó a principis del 2002. Tot i així, a finals de juliol de 2002, la proporció 
producció/consum va recuperar l’equilibri i el preu del metanol es va doblar, 
arribant de nou al valor típic de ±0,60 $ per galó. 

Els requeriments de la qualitat de l’alcohol són que aquést no estigui 
desnaturalitzat i que sigui anhídric. Ja que l’etanol per a química es normalment 
desnaturalitzat amb subtàncies verinoses per a prevenir el seu abús, és difícil 
trobar etanol desnaturalitzat. Es recomana obtenir etanol desnaturalitzat amb 
metanol sempre que sigui possible. 

5.2. Catalitzadors i neutralitzadors 
Els catalitzadors poden ser tant bàsics, com àcids o subtàncies enzimàtiques. Els 
més utilitzats per convertir els triglicèrids en biodièsel són l’hidròxid de sodi, 
l’hidròxid de potassi i el metòxid de sodi. La majoria dels sistemes catalitzadors 
bàsics utilitzen olis vegetals com a alimentació. Si l’oli és cru, contindrà petites 
quantitats (<2%) d’àcids grassos lliures que formaran sabons, els quals aniran a 
parar a la glicerina crua. Fonts d’alimentació refinades, com l’oli de soja refinat 
també es poden fer servir amb catalitzadors bàsics. 

Els catalitzadors bàsics són altament higroscòpics i formen aigua química quan es 
dissolen en l’alcohol reactant. També absorbeixen aigua de l’aire durant el seu 
emmagatzematge. Si ha absorbit massa aigua, el catalitzador  actuarà 
deficientment i el biodièsel no complirà amb les normes pel que fa a glicerina 
total. 

Tot i que els catalitzadors àcids es poden utilitzar per a la transesterificació, 
generalment se’ls considera massa lents per al processament industrial. Aquésts 
es fan servir més comunment per a la esterificació d’àcids grassos lliures. Els 
catalitzadors àcids inclouen l’àcid sulfúric i l’àcid fosfòric. El carbonat càlcic sòlid 
es fa servir com a catalizador àcid en un procés amb catalitzador homogeni 
experimental. El catalitzador àcid es barreja amb metanol i, posteriorment, 
aquesta barreja s’afegeix als àcids grassos lliures o a una alimentació que conté 
elevats nivells dels mateixos. Els àcids grassos lliures es converteixen en 
biodièsel. Un cop el procés s’ha completat, cal neutralitzar els àcids, però  això 
s’ha de fer afegint un catalitzador bàsic per a convertir els triglicèrids restants. 

Hi ha un interest creixent en l’ús de lipasses com a catalitzadors enzimàtics per a 
la producció d’èsters alquílics d’àcids grassos. Alguns enzims actuen als 
triglicèrids, convertint-los en metilèsters; i d’altres, als àcids grassos. 
Actualment, l’ús comercial d’enzims està limitat a païssos com el Japó, on els 
costos energètics són elevats, o per a la producció de productes químics 
especialitzats derivats de tipus específics d’àcids grassos. Aquesta limitació és 
deguda als elevats costos, a una velocitat de reacció lenta i a uns rendiments en 
la producció de metilèsters normalment inferiors al 99,7% del requerit per al 
biodièsel apte com a combustible. Els enzims estan essent considerats per a la 
conversió d’àcids grassos en biodièsel com un pas en el pretractament, però 
aquest sistema no està comercialitzat actualment. 

Els neutralitzadors es fan servir per eliminar el catalitzador àcid o bàsic del 
biodièsel i glicerol produïts. Si es fa servir un catalitzador bàsic, el neutralitzador 
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serà normalment un àcid, i veceversa. Si es renta el biodièsel, es pot afegir el 
neutralitzador a l’aigua de rentat. L’àcid clorhídric és una opció habitual per a 
neutralitzar catalitzadors bàsics, com s’ha esmentat anteriorment, mentre que 
l’àcid fosfòric dóna com a resultat una sal valorable com a fertilitzant químic. 

Selecció del catalitzador: Els catalitzadors bàsics es fan servir essencialment per 
a totes les plantes de procés d’oli vegetal. El contingut en àcids grassos lliures i 
en aigua són generalment baixos. Els greixos amb continguts en àcids grassos 
lliures superiors a un 1% han de ser pretractats per a eliminar aquests o per a 
convertir-los en èsters abans de començar la reacció catalitzada per la base. 
D’altra manera, el catalitzador bàsic reaccionarà amb els àcids grassos lliures per 
a formar sabó i aigua. La reacció de formació del sabó és molt ràpida i es 
completa abans que qualsevol esterificació s’iniciï. 

Tots els productors de biodièsel comercial actuals utilitzen essencialment 
reaccions catalitzades per bases. Aquesta mena de reaccions són relativament 
ràpides, amb temps de residència que van dels 5 minuts a 1 hora, depenent de 
la temperatura, la concentració, la barreja i la proporció alcohol:triglicèrid. La 
majoria fan servir NaOH o KOH com a catalitzadors, tot i que els refinadors de 
glicerol prefereixen NaOH. L’KOH té un cost més elevat però el potassi es pot 
precipitar com a K3PO4, un fertilitzant, quan els productes es neutralitzen 
mitjançant àcid fosfòric. Això pot comportar que el compliment de la normativa 
sobre els abocaments d’aigua sigui una mica més difícil degut als límits en els 
nivells de fosfat. 

El metòxid de sodi, normalment en solució al 25% en metanol, és un catalitzador 
més eficaç en base al pes que no pas la barreja de NaOH i metanol. Això sembla 
ser, en part, el resultat de l’efecte negatiu de l’aigua química produïda in situ 
quan el NaOH i el metanol reaccionen per a formar metòxid de sodi. 

Els sistemes de catalitzadors àcids es caracteritzen per unes velocitats de reacció 
lentes i la necessitat d’una elevada proporció alcohol:triglicèrid (20:1 com a 
mínim). Generalment, les reaccions catalitzades per àcids es fan servir per a 
convertir àcids grassos lliures en èsters, o sabons en èsters com a pas previ en 
alimentacions amb elevada concentració d’àcids grassos lliures. S’han 
documentat temps de residència d’entre 10 minuts a unes 2 hores. 

Els sistemes d’esterificació àcida a contracorrent es fan servir des de fa dècades 
per a convertir autèntiques corrents d`àcids grassos en metilèsters amb uns 
rendiments superiors al 99%. Aquests sistemes tendeixen a uns rendiments dels 
100% i es renta l’aigua fora del sistema al mateix temps perque l’alimentació i la 
barreja àcid sulfúric/metanol es mouen en direccions oposades. Els sistemes 
d’esterificació àcida produeixen un subproducte d’aigua. Als sistemes “batch” 
(per lots), l’aigua tendeix a acumular-se en el dipòsit al punt on pot aturar la 
reacció prematurament. L’àcid sulfúric tendeix a migrar cap a l’aigua, fora del 
metanol, quedant indisponible per a la reacció. Cal que tots els sistemes 
d’esterificació àcida tinguin una estratègia de gestió de l’aigua. Una bona gestió 
pot minimitzar la quantitat de metanol necessària per a la reacció. Normalment 
és necessari un excés de metanol (com la proporció de 20:1) als reactors “batch” 
on s’acumula l’aigua. Una altra proposta seria plantejar la reacció en dues fases: 
el metanol i l’àcid sulfúric es fan reaccionar, s’eliminen i es reemplacen per nous 
reactants. Molta de l’aigua s’elimina a la primera ronda i els reactants nous en la 
segona ronda aconsegueixen que la reacció es doni gairebé per finalitzada. 
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L’esterificació catalitzada per àcids és tractada amb més detall al capítol de 
pretractament d’alimentacions amb elevat contingut en AGL. 

Les reaccions catalitzades per lipasses tenen l’avantatge de reaccionar a 
temperatura ambient sense consumir catalitzadors. Els enzims es poden reciclar 
per a utilitzar-los de nou o immobilitzar-los a un substrat. En el cas 
d’immobilització, cal renovar el substrat quan el rendiment comenci a disminuïr. 
Les reaccions enzimàtiques són altament específiques. Com que l’alcohol pot 
inhibir alguns enzims, una estratègia habitual és introduïr l’alcohol al reactor en 
tres passos de raó molar 1:1 cadascun. Les reaccions són molt lentes, amb una 
seqüència de 3 passos que necessita de 4 a 40 hores, o més. Les condicions per 
a la reacció són modestes, de 35 a 45 ºC. Els rendiments de la transesterificació 
no acostumen a complir amb les normes ASTM, però tenen lloc relativament de 
pressa i els rendiments són bons. Els àcids grassos lliures en excés es poden 
eliminar com a sabons en fase posterior de transesterificació o d’”stripping” 
càustic. 

5.3. Opcions de Processos per a la Producció  

de Biodièsel. 

5.3.1. Procés Batch (per lots) 

El mètode més simple per a produïr èsters d’alcohol es utilitzant un reactor de 
tanc agitat per lots. S’han donat proporcions d’alcohol:triglicèrid que van de 4:1 
fins a 20:1 (molar), essent la raó de 6:1 la més comuna. El reactor cal que 
estigui segellat o equipat amb un condensador de reflux. La temperatura 
d’operació és habitualment de 65 ºC, encara que també s’han presentat 
temperatures de 25 ºC a 85 ºC. 

El catalitzador més comú és l’hidròxid de sodi, essent utilitzat també l’hidròxid de 
potassi. El rang de càrrega típic va de 0,3% a un 1,5%. 

Al començament de la reacció, és necessària una barreja a fons per posar en 
contacte l’oli, el catalitzador i l’alcohol. Cap al final de la reacció, una disminució 
en la barreja pot ajudar a incrementar l’extensió de la reacció, permetent així 
que la fase del producte inhibidor, el glicerol, se separi de la fase èster-oli. Es 
donen rendiments d’entre un 85 % i un 94%. 

Algunes instal·lacions utilitzen una reacció en 2 passos, amb la retirada del 
glicerol entre passos, per a incrementar l’extensió de la reacció final fins a un 
95% o més. Temperatures més elevades i proporcions alcohol:oli superiors 
també poden augmentar el percentatge del rendiment. El marge de temps típic 
per a la reacció va dels 20 minuts fins a més d’1 hora. 

La figura 20 mostra un diagrama de flux de procés per a un sistema batch típic. 
Primer, l’oli es carrega al sistema, seguit del catalitzador i del metanol. Tot el 
sistema s’agita mentre dura la reacció. Posteriorment, es deté l’agitació. En 
alguns processos, es permet que la barreja reaccionant es dipositi al reactor per 
tal de donar una separació inicial dels èsters i del glicerol. En d’altres, la barreja 
es bombeja cap a un dipòsit o se separa utilitzant una centrífuga. 

L’alcohol s’elimina tant del glicerol com de l’èster fent servir una evaporador o 
una unitat flash. Els èsters es neutralitzen, es renten suament, utilitzant aigua 
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calenta lleugerament àcida per a eliminar el metanol residual i les sals, i després 
s’assequen. El biodièsel produït ja es pot emmagatzemar. La corrent de glicerol 
es neutralitza i es renta amb aigua tova. El glicerol s’envia a la secció de 
refinament. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Procés de reacció “batch” o per lots. 

Per al els greixos animals, el sistema es modificia lleugerament amb l’addició 
d’una unitat d’esterificació àcida i d’un dipòsit per al catalitzador àcid. Sovint, 
l’alimentació s’asseca (fins a un 0,4% d’aigua) i es filtra abans de carregar el 
tanc d’esterificació àcida. S’afegeix llavors la barreja d’àcid sulfúric i metanol i el 
sistema és agitat. Es fan servir temperatures similars a la transesterificació i el 
sistema treballa a pressió o s’hi afegeix un cosolvent. No es produeix glicerol. Si 
es fa servir un tractament àcid en dos passos, l’agitació es suspén fins que la 
fase metanol es separa i s’elimina. S’afegeix llavors metanol nou i àcid sulfúric, i 
es reprén de nou l’agitació. Un cop la conversió dels àcids grassos a metilèsters 
ha arribat a l’equilibri, la barreja metanol/aigua/àcid s’elimina per decantació o 
per centrifugació. La barreja restant es neutralitza o s’envia directament cap a la 
transesterificació, on serà neutralitzada mitjançant catalitzadors bàsics en excés. 
Qualsevol àcid gras lliure restant serà convertit en sabó a la fase de 
transesterificació. La fase de transesterificació es processa com s’ha descrit 
anteriorment. 

5.3.2. Sistemes de Procés Continu. 

Una variació ben coneguda del procés per lots és l’ús de reactors continus de 
tanc agitat (RCTA) en sèrie. Els RCTAs poden variar de volum per tal de 
permetre un temps de residència major al RCTA 1 i aconseguir així una extensió 
de la reacció més gran. Després d’haver decantat el glicerol produït inicialment, 
la reacció al RCTA 2 és molt més ràpida, arribant fàcilment a rendiments 
superiors al 98%. 
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Un element essencial a l’hora de dissenyar un RCTA és una alimentació de la 
barreja suficient per assegurar que la composició per tot el reactor sigui 
constant. Això té l’efecte d’incrementar la dispersió del glicerol produït a la fase 
èster i, com a resultat, s’incrementa també el temps requerit per a la separació 
de fases. 

Hi ha diversos processos amb barreja intensa, tant amb bombes com amb 
agitadors immòbils, per a iniciar la reacció d’esterificació. En comptes de concedir 
temps per a la reacció al tanc agitat, el reactor és tubular. La barreja reaccionant 
es mou a través d’aquest tipus de reactor en un pistó continu, amb poca barreja 
en la direcció axial. Aquesta mena de reactor, anomenat reactor de flux de pistó 
(RFP), es comporta com una sèrie de RCTAs en cadena. 

El resultat és un sistema continu que requereix de temps de residència més 
curts, tant com de 6 a 10 minuts, per a la finalització gairebé completa de la 
reacció. Els RFPs es poden disposar, tal i com es mostra, de manera que 
permetin la decantació del glicerol. Aquest tipus de reactor sovint opera a 
temperatura i pressió elevades per a incrementar el rendiment de la reacció. A la 
figura 21 es mostra un sistema de RFP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Sistema de Reactor de Flux de Pistó. 

5.3.3. Sistemes d’Alt Contingut en Àcids Grassos Lliures 

Les fonts d’alimentació amb un alt contingut en àcids grassos lliures reaccionaran 
amb el catalitzador per a formar sabons si s’introdueixen en un sistema de 
catalització bàsica. La quantitat màxima d’àcids grassos lliures acceptable en un 
sistema d’aquest tipus és inferior al 2%, i preferiblement, inferior al 1%. Algunes 
propostes per a utilitzar aquestes fonts d’alimentació tenen en compte aquest 
percentantge i “refinen” els àcids grassos lliures fora de l’alimentació disponible 
del sistema o per tractament separat en una unitat d’esterificació àcida. La sosa 
càustica (NaOH) s’afegeix a l’alimentació i els sabons resultants se separen 
mitançant una centrífuga; a aquesta tècnica l’anomenen separació càustica. 

Alguns triglicèrids es perden amb els sabons durant la separació càustica. La 
barreja sabonosa es por acidificar  per tal de recuperar els àcids grassos i els olis 
perduts en un tanc de reacció separat. Els olis refinats s’assequen i s’envien a la 
unitat de transesterificació per a un processament posterior. Els àcids grassos 
lliures eliminats d’aquesta manera es poden aprofitar transformant-los en 
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metilèsters utilitzant un procés d’esterificació àcida. Tal i com ja s’ha comentat 
abans, els processos catalitzats per àcids es poden fer servir per a l’esterificació 
directa d’àcids grassos lliures en alimentacions amb un alt contingut en aquésts. 
Fonts menys costoses, com els greixos residuals, es caracteritzen per tenir un alt 
contingut en àcids grassos lliures: poden arribar a tenir-ne fins a un 15%, tot i 
que alguns lots poden sobrepassar aquest nivell. 

L’estereficació àcida dels àcids grassos lliures en la font d’alimentació requereix 
eliminar l’aigua durant la reacció, si no es vol que la reacció s’aturi 
prematurament. També cal un proporció elevada d’alcohol, normalment entre 
20:1 i 40:1, i majors quantitats de catalitzador àcid, depenent del procés 
emprat. 

La reacció d’esterficació dels àcids grassos amb metanol dóna lloc a aigua de 
producte que cal eliminar, però la barreja resultant d’èsters i triglicèrid es pot 
utilitzar directament en un sistema de catalització bàsica. L’aigua es pot eliminar 
per vaporització, decantació o centrifugació, igual que en una barreja metanol-
aigua. Els sistemes de flux continu a contracorrent netegen l’aigua amb la 
corrent existent de metanol acídic. 

Un altre procediment per a un sistema de catalització àcida és fent servir àcid 
fosfòric com a catalitzador inicial, neutralitzar amb un excés d’hidròxid de potassi 
i, finalment, tornar a neutralitzar amb àcid fosfòric. El fosfat de potassi es pot 
recuperar, donat que és insoluble, com a fertilitzant, després d’haver-lo rentat i 
assecat. La figura 22 mostra un procés típic d’esterificació directa per catalització 
àcida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Procés d’esterificació directa per catalització àcida. 

Una alternativa a l’ús de fonts d’alimentació d’alt contigut en àcids grassos lliures 
és utilitzar un catalitzador bàsic per formar sabó intencionadament. El sabó es 
recupera i l’oli s’asseca i es fa servir en un sistema de catalització bàsica 
convencional. 

Aquesta estratègia pot portar a engany pel que fa a la seva rentabilitat. Si el 
sabó produït no s’aprofita, el preu efectiu de la font d’alimentació serà 
inversament proporcional al percentatge d’oli aprofitable. Així i tot, el sabó pot 
èsser convertit en èsters utilitzant una reacció de catalització àcida. El problema 
d’aquesta proposta és que el sabó produït conté una gran quantitat d’aigua que 
cal eliminar per tal que els èsters produïts compleixin les normes del biodièsel. 
Aquest procés es mostra a la figura 23. 



Sergi Olivé Martín  

 - 82 - 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Preparació de Sabó a partir d’una font d’alimentació amb 
alt contingut en àcids grassos lliures. 

Un procediment alternatiu per a treballar amb alimentacions d’aquest tipus és 
convertir-les per hidròlisi en àcids grassos lliures purs i glicerina. Normalment, 
aixó és porta a terme en un reactor a contracorrent utilitzant àcids sulfúric o 
sulfònic i vapor. El producte final és àcids grassos lliures purs i glicerina. Alguns 
contaminants continuen amb els àcids grassos i poden ser eliminats o no, 
depenent dels processos i dels requeriments del producte. Els àcids grassos 
lliures purs són llavors esterificats en un altre reactor a contracorrent per a 
transformar-los en metilèsters. Aquésts es neutralitzen i s’assequen. Els 
rendiments poden superar el 99%. L’equip cal que sigui resistent als àcids, però 
generalment els costos d’alimentació són en extrem baixos. 

Una variació del sistema catalitzat per bases que evita el problema dels alts 
contiguts en àcids grassos lliures és l’ús d’una base insoluble de llit fix. Un 
exemple d’aquest sistema, utilitzant carbonat càlcic com a catalitzador, s’ha 
demostrat a petita escala. Aquest procés queda dibuixat a la Figura 24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Sistema de Reactor amb Catalització Bàsica de Llit Fix. 
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5.3.4. Sistemes No-catalitzats – Procés Biox. 

Les opcions que utilitzen cosolvents estan dissenyades per a superar la lentitud 
de la reacció causada per la solubilitat extremadament baixa de l’alcohol a la fase 
triglicèrida. Un mètode que està a punt de comercialitzar-se és el procés Biox. 
Aquést utilitza un cosolvent, tetrahidrofurà, per a solubilitzar el metanol. El 
resultat és una reacció ràpida, de l’ordre de 5 a 10 minuts, i sense residus de 
catalitzador ni a la fase èster ni a la del glicerol. L’elecció d’aquest cosolvent està 
motivada, en part, perque té un punt d’ebullició molt similar al del metanol. Un 
cop s’ha completat la reacció, l’excés de metanol i el cosolvent es recuperen en 
un únic pas. Aquest sistema requereix d’una temperatura d’operació més aviat 
baixa, uns 30 ºC. També s’ha estudiat l’ús d’altres cosolvents, com el 
metilterbutilèter (MTBE). 

La separació de les fases èster i glicerol és neta i els productes finals són lliures 
de catalitzador i d’aigua. El volum de l’equip ha de ser més gran per a la mateixa 
quantitat de producte final a causa del volum addicional del cosolvent. El procés 
Biox està representat a la figura 25. Els cosolvents considerats com a 
contaminants de l’aire perillosos i/o tòxics requereixen que l’equip sencer sigui a 
prova de fugues, incloent la recuperació i reciclatge del metanol i cosolvent. Les 
emissions provinents de fugues han de ser fortament controlades. Cal eliminar 
completament el cosolvent de la glicerina, així com del biodièsel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Procés Biox amb Co-Solvent. 

5.3.5. Sistemes No-catalitzats – Procés Supercrític 

Quan se sotmet un fluid o un gas a temperatures i pressió per sobre del seu punt 
crític, es manifesten tot un seguit de propietats inusuals. Ja no hi ha una fase 
distingible de líquid i vapor, sino un única fase fluida present. Els solvents que 
contenen un grup hidroxil (OH), com l’aigua o els alcohols primaris, prenen les 
propietats de super-àcids. 

Una via no catalítica és l’ús d’una alta proporció (42:1) alcohol/oli. Sota 
condicions supercrítiques (350 a 400 ºC i > 80 atm), la reacció es completa en 
uns 4 minuts. El capital i els costos d’operació poden ser més grans, i el consum 
d’energia major. 
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Un exemple fascinant d’aquest procés s’ha exposat al Japó, on olis amb un 
altíssim excés de metanol han sigut sotmesos a temperatures i pressions molt 
elevades durant un petit periode de temps. El resultat és una reacció molt ràpida 
(de 3 a 5 minuts) que dóna èsters i glicerol. La reacció ha de ser interrumpuda 
molt ràpidament per a que els productes no es descomponguin. El reactor 
utilitzat fins a la data és un cilindre de 5 ml que s’introdueix en un bany de 
metall fos i després és apagat en aigua. 

Tot i que els resultats són molt interessants, el pas a una gran escala per a un 
procés útil és clarament dificultós. La figura 26 representa un exemple de 
configuració per a un procés d’esterificació supercrítica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Procés d’esterificació supercrítica. 

El refinament del glicerol es discuteix en un capítol apart, tot i que és un tema de 
gran importància per a la selecció del procés de producció de biodièsel. 
Generalment, la qualitat del glicerol produït i el seu valor com a coproducte és 
una variable econòmica important. El glicerol típic produït en una planta de 
biodièsel és 50% glicerol o menys, i conté aigua, sals, metanol, metilèsters i 
glicèrids que no han reaccionat, així com partícules de color i olor, dímers, 
trímers i altres components minoritaris. Aixó és el que s’anomena “cru del 
biodièsel” i normalment està valorat en menys de 5 cèntims per lliura. Eliminar-
ne l’aigua i el metanol i augmentar el contingut de glicerol fins a un 88% pot 
generar un benefici, basat en el valor del glicerol cru. Les sals, i particularment 
les sals de sofre o potassi, redueixen el valor d’aquest glicerol cru. 

5.4. Resum 
Hi han múltiples opcions d’operació disponibles per a fabricar biodièsel. Moltes 
d’aquestes tencnologies es poden combinar sota vàries condicions i fonts 
d’alimentació en un nombre infinit de maneres. La selecció de la tecnologia és 
funció de la capacitat desitjada, del tipus i qualitat de la matèria prima i de la 
recuperació de l’alcohol i del catalitzador. El factor dominant en la producció de 
biodièsel és el cost de la font d’alimentació, contribuint els costos de capital a 
només el 7% del cost del producte final. 

Tanmateix, alguns sistemes de reacció són capaços de treballar amb una gran 
varietat d’alimentacions i qualitats, mentre que d’altres no. També cal esmentar 
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que diferents opcions per al procés d’esterificació resulten en diferents 
requeriments d’operació, d’ús de l’aigua i en diferents modes d’operació. 

En general, les plantes amb una menor capacitat i qualitats de l’alimentació 
variables els són més addients els sistemes batch. Els sistemes continus 
generalment duen a terme la operació en plantes de funcionament 24 hores, 
requerint de capacitats majors per tal de justificar els grans costos de personal i 
d’una alimentació d’una qualitat més uniforme. 
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CAPÍTOL 6:REACCIONS 

IMPLICADES

A continuació s’exposaran les principals reaccions que tindran lloc durant tot el 
procés, a part de la principal, que es la que ens interessa que es produeixi: la 
transesterificació. Començarem per detallar com una molècula de triglicèrid, és a 
dir, d’un oli o greix, es converteix en tres d’ester metílic, o sigui, de biodièsel i 
quin és el mecanisme de la reacció. Després farem un breu repàs de les 
reaccions secundàries que es poden donar (saponificació d’àcids grassos i 
d’èsters, hidròlisi dels triglicèrids), en aquest cas indesitjades, i que cal fer 
minimitzar-ne el seu avanç. Finalment, farem esment d’aquelles que es duen a 
terme abans o després de la transesterificació, bé per a purificar els reactius 
inicials, bé per a rentar els productes del procés. 

6.1. Reacció de transesterificació 
La paraula transesterificació és el terme utilitzat per a descriure un conjunt 
important de reaccions orgàniques en les quals un èster es transforma en un 
altre mitjançant l’intercanvi d’un grup hidroxil (fig. 27). Quan l’èster original 
reacciona amb un alcohol, el procés de transesterificació s’anomena alcohòlisi, i 
és en aquest sentit al que ens referirem d’aquí en endavant amb el terme 
transesterificació. 

A la transesterificació d’olis vegetals, els triglicèrids continguts als mateixos, 
reaccionen amb l’alcohol en presència d’un catalitzador, produint una barreja 
d’èsters alquílics d’àcids grassos (biodièsel) i glicerina. El procés general és una 
seqüència de tres reaccions reversibles i consecutives (fig. 28), en les quals es 
formen diglicèrids i monoglicèrids com a elements intermitjos. 
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Figura 27. Reacció de transesterificació. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Seqüència de reaccions successives a la transesterificació. 

L’estequiometria de la reacció requereix d’un mol de triglicèrid per tres mols 
d’alcohol, tot i que se sol aportar un excés d’alcohol, no només per a augmentar 
la conversió dels èsters alquílics, sinò per a facilitar la separació de la fase 
formada amb glicerina. 
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6.2. Esterificació d’un àcid gras lliure 
Els àcids grassos també poden formar èsters, per exemple reaccionant amb 
alcohol, per exemple el metanol: 

 

 

 

 

Les parts en cursiva i en negreta de la equació indiquen quines parts 
s’intercanvien. En realitat, a l’esterificació de l’àcid amb metanol, és el grup OH- 
el que s’intercanvia per CH3O-. Així, sota les condicions adequades, un àcid 
carboxílic pot cedir o bé un H+ o bé un OH-. També es pot transformar un èster 
en un altre: 

 

 

 

 

Malgrat tot, donat que la majoria dels àcids carboxílics, icloent els àcids grassos, 
i els alcohols són àcids i bases molt dèbils, cal afegir àcids o bases més fortes a 
la barreja per aconseguir una reacció. Aquests àcids o bases funcionen com a 
catalitzadors. 

6.3. Mecanisme de la transesterificació 
Dos dels catalitzadors més utilitzats per a la transesterificació són el NaOH i el 
KOH. Aquests catalitzadors operen reaccionant amb l’alcohol d’acord amb la 
reacció següent (escrita fent servir metanol i NaOH, podent-se substituir aquests 
per d’altres alcohols i catalitzadors). 

 

 

 

Similar a l’H2O consistent en H+ i OH-, el CH3O-Na es pot veure com consistent 
en CH3O- (alcòxid; alquilat) i Na+. El CH3O- és l’espècie que ataca el grup de 
l’èster al glicerol de la següent manera: 
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Mentre que la molècula d’èster resta completa després d’aquesta reacció, l’anió 
de triglicèrid necessita recollir un protó per poder donar un producte estable (un 
diglicèrid en aquest cas). Si aquest protó s’agafa del metanol, llavors el 
catalitzador alcòxid serà recuperat com es mostra a la Eq. 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El mecanisme de reacció pel qual l’anió alcòxid ataca al grup èster es podria 
representar també, més detalladament, de la següent manera: 
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Al pas (a) de la reacció, l’alcohol (CH3OH) reacciona amb el catalitzador bàsic. R1 
és el grup alquil que forma part de la cadena de l’àcid gras del triglicèrid. Al pas 
(b) el radical carregat negativament (CH3O-) reacciona amb el doble enllaç del 
grup carbonil del triglicèrid. Al pas (c) es forma una molècula de l’èster alquílic 
(R1COO-CH3) – al nostre cas específic es tracta del metilèster. Al pas (d) es 
regenera el catalitzador, formant-se un diglicèrid. Els passos (a) a (d) es 
repeteixen fins a la desaparició del triglicèrid amb la formació del monoalquil 
èster i glicerina com a productes finals. 

Es podrien escriure altres reaccions diferents que permetrien a l’anió del 
triglicèrid recollir un protó, com la reacció amb àcids grassos lliures i aigua. La 
presència d’aigua afecta la transesterificació negativament perque l’anió 
triglicèrid de la Eq. 3 reaccionaria amb l’aigua per a formar OH-, el qual es podria 
comportar de manera similar al CH3O-, però el resultat seria un àcid gras lliure en 
comptes d’un metilèster. 
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L’àcid gras lliure pot reaccionar amb el Na+ per a formar sabó. Es pot tolerar una 
mica d’aigua al sistema perque R-O- és una base més forta que el OH- així que la 
reacció de transesterificació té lloc a una major velocitat que no pas la 
saponificació del glicerol que dóna àcids grassos lliures. L’equilibri de la reacció 
següent (formació d’àcids grassos lliures a partir d’èsters) està molt desplaçat a 
l’esquerra de l’equació: 

 

 

 

 

 

Com a conseqüència de la baixa velocitat de reacció, només es formen petites 
quantitats d’àcids grassos lliures durant la transesterificació si la reacció ésta 
lliure d’aigua al començament. Un altre aspecte de la dèbil basicitat del OH- 
enfront del R-O- és que els grups èster a les molècules de triglicèrid reaccionaran 
menys amb OH- que no pas amb R-O-. Tot i així, en presència d’un excés de 
catalitzador (o d’aigua), l’Eq. 5 resulta més prevalent i provoca una major 
formació de molècules de mono- i diglicèrid en comptes de reaccions amb totes 
les posicions del glicerol estructural. Així, l’efecte de massa catalitzador o massa 
aigua ens porta al mateix resultat, a saber, major formació dels indesitjables 
mono- i diglicèrids així com d’àcids grassos lliures. Massa catalitzador pot donar 
formació de sabó quan les condicions afavoreixin la producció d’àcid gras lliure. 

A causa de la possibilitat de les reaccions descrites abans, que donen àcids 
grassos lliures i mono- i diglicèrids, l’ús directe d’alquilat de sodi o potassi (R-
ONa o R-OK; el grup alquilat s’ha de correspondre amb el grup R- de l’alcohol) 
com a catalitzador, està guanyant interés. La reacció d’alcohol i XOH donada 
anteriorment (Eq. 1) no es pot donar en aquest cas (assumint, per descomptat, 
que el sistema reaccionant sigui lliure d’aigua). Per contra, la transesterificació 
d’acord amb l’Eq. 2 pot ocòrrer directament. 
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6.4. Reacció de saponificació 
Els triglicèrids també poden reaccionar amb el catalitzador bàsic, consumint-se 
aquest, en presència d’aigua, donant lloc a la formació de sabons, tal i com es 
pot observar a la figura 29. 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Reacció de saponificació de triglicèrids. 

La saponificació està afavorida quan s’utilitza l’hidròxid potàssic o sòdic, ja que 
les seves molècules contenen els grups OH responsables d’aquesta reacció. Així, 
quan s’utilitzen aquests catalitzadors, s’ha de tenir especial cura amb les 
condicions de reacció, especialment la temperatura i la quantitat de catalitzador 
bàsic, per tal de reduir al màxim la saponificació. Tanmateix, els metòxids només 
contenen el grup OH com a impuresa, pel que la seva utilització no produeix 
pràcticament sabons per saponificació. En qualsevol cas, cal utilitzar olis i 
alcohols essencialment anhidres, ja que l’aigua afavoreix la formació de sabons 
per saponificació. Per aquest motiu, s’ha d’eliminar l’aigua, mitjançant 
evaporació, als olis amb alts continguts en humitat abans de portar a terme la 
transesterificació. 

6.5. Neutralització d’àcids grassos lliures 
D’altra banda, hi ha dues maneres d’eliminar els àcids grassos lliures presents a 
l’oli, Així, es pot procedir a  la seva neutralització, ja que els àcids grassos 
presents a l’oli vegetal poden reaccionar amb el catalitzador bàsic 
(fonamentalment NaOH) en presència d’aigua, tenint lloc així una reacció 
indessitjable, produint com en el cas anterior sabó, tal i com es pot veure a la 
figura 30. 

 

 

 

 

 

Figura 30. Reacció de neutralització d’àcids grassos lliures. 
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Una altra manera d’eliminar els àcids grassos lliures és mitjançant una reacció 
d’esterificació amb un catalitzador àcid, amb la qual cosa es formaria èster 
metílic. 

6.6. Reacció d’esterificació d’àcids grassos 
El procés que s’utilitza per a la producció de biodièsel és la transesterificació, tot 
i així, l’esterificació es porta aplicant en combinació amb la transesterificació per 
tal d’aprofitar el subproducte d’àcids grassos i produir així biodièsel. 

Donada la importància dels èsters, s’han desenvolupat nombrosos processos per 
a obtenir-los. El més comú és l’escalfament d’una barreja d’alcohol i de l’àcid 
corresponent amb àcid sulfúric, utilitzant el reactiu més econòmic en excés per 
tal d’augmentar el rendiment i desplaçar l’equilibri cap a la dreta (esterificació de 
Fischer). L’àcid sulfúric serveix en aquest cas tant de catalitzador com de 
substància higroscòpica que absorbeix l’aigua formada a la reacció. De vegades 
es substituit per àcid fosfòric concentrat. 

A la pràctica, aquest procediment té diversos inconvenients. L’alcohol pot patir 
reaccions d’eliminació formant olefines, esterificació amb el propi àcid sulfúric o 
formació de l’èter, i l’àcid orgànic pot patir decarboxilació. La reacció 
d’esterificació apareix desenvolupada a la figura 31. 

 

 

 

 

 

Figura 31. Reacció d’esterificació. 

Els catalitzadors que es fan servir en aquest tipus de reacció, al contrari que al 
procés de transesterificació que habitualment són hidròxids, són àcids o 
enzimàtics. També en contra del que passa a la transesterificació, en fer servir 
catalitzadors àcids no cal recòrrer a treballar amb temperatures elevades i temps 
de reacció llargs. 
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CAPÍTOL 7:

CINÈTICA DE LA 

REACCIÓ

Per estudiar la cinètica de la reacció de transesterificació, ens basarem en 
l’experiment portat a terme per Darnoko i Cheryan, de la Universitat d’Illinois, 
l’any 2000, on es va fer servir oli de palma i una solució metanòlica de KOH com 
a reactius, prenent com a variables la temperatura i la concentració del 
catalitzador. Els resultats van ser els següents. 

La figura 32 mostra el progrés de la reacció de transesterificació de l’oli de palma 
durant els primers 90 minuts de la reacció. La temperatura va ser de 50ºC, el 
catalitzador va ser KOH a l’1% i la relació molar metanol:oli va ser de 6:1.  

A les fases inicials de la reacció va haver una ràpida producció de metilèster. 
Llavors la velocitat va disminuir i finalment va arribar a l’equilibri en uns 60 
minuts. L’augment de la concentració de metilèster va anar seguida d’un 
augment de la de glicerol, així que s’alliberava de les molècules de triglicèrid. Tot 
i així, la proporció relativa de glicerina produida no va ser sempre igual a la de 
metilèsters. Això és degut als productes intermitjos com els diglicèrids i els 
monoglicèrids. La concentració de triglicèrids va disminuir a mesura que 
avançava la reacció; després de 60 minuts, la concentració d’aquests era de 
només el 0,54%. Les majors concentracions de di- i monoglicèrids es van 
observar al primer minut; a partir d’aquí els seus nivells van decrèixer fins 
arribar a l’equlibri als 60 minuts. Les dades a altres temperatures van seguir un 
patró similar. 
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Figura 32. Composició dels productes de reacció. 

7.1. Efecte de la temperatura 
Degut a la naturalesa semisòlida de l’oli de palma a temperatura ambient, es fa 
servir una temperatura mínima de 50ºC durant tot l’experiment. Per sota dels 
50ºC, l’elevada viscositat de l’oli va causar problemes en el bombeig i l’agitació. 
La temperatura d’emmagatzematge de l’oli va ser d’uns 55ºC per tal de 
mantenir-ho líquid. La màxima temperatura d’estudi va ser de 65ºC perque el 
punt d’ebullició del metanol és de 68ºC. La temperatura va tenir un petit però 
evident efecte en la reacció de transesterificació. 

La figura 33 mostra una distribució típica de productes i intermediaris als 4 
minuts de reacció. A 50ºC, la conversió de triglicèrids a metilèsters va ser del 
73%, comparat amb el 82% a 65ºC. Altres estudis parlen d’una ràpida formació 
de metilèsters durant la transesterificació d’oli de soja i de girasol: després d’1 
minut, el 80% de triglicèrids s’havien convertit en metilèsters, i després d’1 hora, 
la concentració era del 93-98%. 
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Figura 33. Efecte de la temperatura en la composició dels productes i 
intermediaris als 4 minuts de la reacció. 

7.2. Cinètica de la reacció 
El millor model cinètic per a les dades obtingudes es tracta d’un model de segon 
ordre per a les fases inicials de la reacció, seguit d’una cinètica de primer ordre o 
d’ordre zero. Per a confirmar aquesta hipòtesi, es va desenvolupar un model 
basat en la cinètica de la hidròlisi dels triglicèrids. La velocitat de la reacció de 
segon ordre per als triglicèrids en la seva alcoholisi cap a diglicèrids seria així: 

  "  "2dtriglicèrik
dt

dtriglicèrid
#

$   
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Integrant aquesta equació: 

  "  "0/1/1 dtriglicèridtriglicèritkTG $#%   

De manera similar, el mateix procediment aplicat a les hidròlisis dels di- i 
monoglicèrids en porta a: 

  "  "0/1/1 diglicèriddiglicèridtkDG $#%   

  "  "0/1/1 idmonoglicèridmonoglicèrtkMG $#%   

on k és el coeficient cinètic de la reacció i t és el temps de reacció. 

Per a la hidròlisi dels triglicèrids, una gràfica dels temps de reacció enfront de 
1/[triglicèrid] seria una línia recta si la equació anterior, que suposa una cinètica 
de 2n ordre, fos vàlida. La figura 34 mostra aquesta gràfica a les 4 temperatures 
d’estudi durant les fases inicials de la reacció (fins als 30 minuts de temps de 
reacció). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34. Conversió dels triglicèrids a diferents temperatures. 

El pendent de les línies és kTG, amb unitats de (% en pes·min)-1. Per a la 
hidròlisi tant dels di- com dels monoglicèrids també es van obtenir línies rectes 
similars. Els valors de k i els seus corresponents coeficients de correlació es 
mostren a la taula 13. 

Hi ha un augment de k a majors temperatures, i l’ordre de magnitud de k és 
kMG>kDG>kTG. Aquestes dades es van fer servir per a determinar l’energia 
d’activació a partir d’una representació gràfica del coeficient cinètic en front de la 
temperatura absoluta, d’acord amb l’equació: 
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CTREk a &$# /)303,2/(log10   

on Ea és l’energia d’activació, R és la constant dels gasos, i C és una constant. 
Les energies d’activació obtingudes es mostren a la taula 14. 

Taula 13. Coeficient cinètic de reacció per a la hidròlis dels tri-, di- i 
monoglicèrids a diferents temperatures. 

Glicèrid Temperatura 

(ºC) 

K (% en 

pes·min)-1

R2

50 0,018 0,9865 

55 0,024 0,9966 

60 0,036 0,9822 

Triglicèrids

 Diglicèrids 

65 0,048 0,9903 

50 0,036 0,9940 

55 0,051 0,9974 

60 0,070 0,9860 

Diglicèrids 

 Monoglicèrids 

65 0,098 0,9678 

50 0,112 0,9733 

55 0,158 0,9619 

60 0,141 0,9862 

Monoglicèrids

 Glicerina

65 0,191 0,9843 

 

Taula 14. Energia d’activació per a la hidròlisi dels tri-, di- i 
monoglicèrids durant la transesterificació de l’oli de palma. 

Ea (Kcal/mol) R2

Triglicèrid Diglicèrid 14,7 0,9959 

Diglicèrid Monoglicèrid 14,2 0,9998 

Monoglicèrid Glicèrid 6,4 0,7457 
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7.3. Efecte de la concentració de catalitzador 
A la concentració més baixa de catalitzador (0,5%) va haver-hi un retard en la 
producció de metilèsters, seguit d’un ràpid increment de la velocitat després de 6 
minuts. La velocitat llavors va disminuir després de 30 minuts. Alguns autors 
suposen que aquest retard és degut a que la barreja reaccionant presenta dues 
fases. La concentració d’oli a la fase metanòlica és baixa al començament de la 
reacció, portant a limitacions de transferència de matèria. Així que la reacció 
avança, la concentració d’oli a la fase metanol augmenta, augmentant així la 
velocitat. No es van observar grans diferències en la conversió de triglicèrids a 
metilèsters entre un 1% i un 1,2% de KOH. 

7.4. Composició de metilèster. 
No va haver canvis significatius en la concentració de 9 metilèsters majoritaris 
durant els 90 minuts de la reacció. 

7.5. Conclussió 
Tot i que d’altres autors, tals com Mittelbach, Boocock o Komers, han realitzat 
exhaustius estudis sobre la cinètica de la reacció de transesterificació, tenint en 
compte reaccions competents, com la saponificació, l’efecte de la disminució del 
catalitzador amb el temps, la tendència dels productes a la emulsió o els 
problemes en el transport de matèria, podem considerar com a vàlid 
l’experiment de Darnoko i Cheryan. 

Es tracta d’un model fàcilment aplicable al projecte que volem desenvolupar i 
amb les dades de que disposem, a més de que cal tenir en compte que, 
gràficament, es pot observar com la disminució en la concentració de triglicèrids 
es veu acompanyada de manera pràcticament proporcional en un augment en la 
de metilèsters, donat que la primera etapa de la reacció (metanòlisi dels 
triglicèrids a diglicèrids) és la més lenta, i per tant, l’etapa limitant. 

Per tant, considerarem la reacció global de transesterificació de triglicèrids en 
metilèsters per una solució metanòlica de KOH com una reacció que segueix una 
cinètica de 2n ordre. 
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CAPÍTOL 8:

PROCÉS INDUSTRIAL 

En aquest capítol realitzarem els càlculs necessaris per tal d’escollir el reactor de 
transesterificació més adequat per a la planta que dessitjem construir. 

8.1. Càlcul de la concentració inicial de  

triglicèrids, CA,0 
Sabem que els àcids grassos majoritaris presents a l’oli de colza són 

 

Àcid gras % pes 

Àcid oleic (18:1) 59,5 

Àcid linoleic (18:2) 23,6 

Àcid linolènic (18:3) 10,3 

Total àcids grassos 93,4 

 

Suposarem aquests 3 àcids grassos majoritaris (que sumen el 93,4% en pes del 
total d’àcids grassos) com els únics existents. Llavors, els nous percentatges 
seran: 
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Àcid gras % pes 

Àcid oleic (18:1) 63,7 

Àcid linoleic (18:2) 25,3 

Àcid linolènic (18:3) 11,0 

Total àcids grassos 100,0 

 

Farem una segona suposició, sense caure en un gran error de càlcul: com que 
l’oli de colza conté un 95% de triglicèrids, suposarem que el pes total dels àcids 
és degut a les molècules de triglicèrid on estan lligats. Cal esmentar que això 
s’aproxima molt a la realitat, perque habitualment l’oli se sotmet a un procés 
previ d’esterificació, on s’eliminen els àcids grassos lliures i els mono- i 
diglicèrids. 

Així doncs, per conèixer la concentració de triglicèrids a l’oli en mol/g, només ens 
caldrà conèixer el pes molecular mig d’un triglicèrid a la mescla reaccionant. Per 
això, farem servir els pesos moleculars dels triglicèrids dels 3 àcids i calcularem 
la mitja ponderada: 

 

Triglicèrid
Pes molecular 

(g/mol) 

Trig. d’àcid oleic (18:1) 855,453 

Trig. d’àcid linoleic (18:2) 879,405 

Trig. d’àcid linolènic (18:3) 873,357 

 

Nota: tot i que els triglicèrids poden estar formats per fins a 3 àcids grassos 
diferents, aquí ens basarem en aquells formats per un únic àcid, ja que 
l’important és la seva proporció global respecte del pes total de l’oli. 

 dtriglicèrimol

dtriglicèrig

mol

linolènictg

mol

linoleictg

mol

oleictg

MPlinolenicàcMPlinoleicàcMPoleicàcMP linolenictlinoleictoleictdtriglicèri

592,882

.
357,873110,0

.
405,879253,0

.
453,885637,0

...%...%...%.. ...

#

#%&%&%#

#%&%&%#

  

 

Com que la densitat de l’oli de colza és   = 920 g/l, en un litre d’oli hi hauran 

 
olil

triglmol

olig

triglg

l

olig

triglg

triglmol
Ctrig

.
990,0

.
95,0

1

920

.592,882

.1
0., #%%#   
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Però com que l’oli anirà barrejat amb metanol a una raó 1:6 molar, llavors 
s’hauran d’afegir 

 
olil

OHChl

OHCHg

OHCHl

OHCHmol

OHCHg

triglmol

OHCHmol

olil

triglmol

olil

OHCHl 3

3

3

3

333 240,0
4,791

104,32

.

6.990,0
#%%%#   

Finalment, podem calcular la concetració de triglicèrids a la mescla reaccionant: 

 
mesclal

dtriglicèrimol

mesclal

olil

olil

mol
C mesclatrigl 798,0

)240,01(

1990,0
0,. #

&
%#   

Tenint en compte l’experiment comentat en capítols anteriors, portat a terme per 
Darnoko i Cheryan, sabem que la reacció és de 2n ordre, que l’etapa limitant és 
la metanòlisi dels triglicèrids a diglicèrids i que la mescla reaccionant s’escalfarà 
a 65ºC, donat que així s’augmenta la velocitat de reacció sense que el metanol 
es volatilitzi (punt d’ebullició: 68ºC). 

La bibliografia també ens marca el valor de la conversió en aquest tipus de 
reacció, que és del 98%. Una altra dada coneguda és el cabal d’entrada de 
reactius, que serà d’uns 6.000 kg d’oli, per a una planta amb una producció de 
biodièsel aproximada de 50.000 T/any. 

A continuació passem les unitats del coeficient cinètic k a l/mol·h: 

 
hmol

l

olig

olil

triglmol

triglg

htriglg

olig
ktrigl %

#%%%
%

# 76,2
920

1

.

.592,882

1

min60

.min

048,0
.   

Com que el cabal d’alimentació d’entrada al reactor serà de 6.000 kg per hora 

 
h

l

g

l

kg

g

h

kg
qoli 74,521.6

920

1

1

10
000.6

3

#%%#   

 
h

mesclal

h

OHCHl

h

olil
q treaccionanmescla 96,086.8)240,01(74,521.6 3 #&%#   

I el flux molar d’entrada al reactor serà 

 
h

mol

h

l

l

mol
qCF mesclamesclaAA 39,453.696,086.8798,0,00 #%#%#   

Un cop coneguts la conversió final desitjada del reactiu principal, la seva 
concentració inicial, la velocitat de reacció i el cabal molar d’entrada al reactor, ja 
només ens queda escollir un tipus de reactor i calcular-ne el seu volum. 

En primer lloc, decidirem si el mode d’operació serà continu o discontinu. Això 
vindrà determinat per la capacitat de producció necessària. Per a capacitats per 
sobre de les 10.000 T/any, és preferible un sistema continu. En canvi, per a 
produir petites quantitats a través d’una sèrie d’etapes succesives, és més 
recomanable un reactor discontinu, per la seva gran flexibilitat i adaptabilitat. 

Una altra qüestió a tenir en compte en el nostre cas és el temps de residència. El 
reactor discontinu és adequat per a temps de reacció molt elevats, com per 
exemple, entre 10 i 20 h, i completament inapropiat per a reaccions de menys de 
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15 min. D’altra banda, el reactor de flux en pistó és l’ideal per a temps de reacció 
petits, entre 0,5 s i 1 h i el reactor continu de tanc agitat es trobaria en una 
situació ideal per a temps d’entre 10 min i 4 h. A la figura 35 podem veure les 
zones d’operació per a cada reactor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35. Condicions d’aplicació dels diferents tipus de reactors 
ideals. 

Per últim, cal esmentar que per a conversions petites, XA 0, tant el reactor de 
flux en pistó com el continu de tanc agitat tendeixen a tenir tamanys iguals (Vmp 
  Vfp); per a conversions elevades, XA 1, la diferència de volum es fa molt 
acusada (Vmp >> Vfp). 

Donada la gran producció de la nostra planta, el temps de residència dels 
reactius al reactor d’aproximadament 1 h, i l’elevada conversió dels reactius en 
productes, a més de l’observació del gràfic de la figura 35, queda clar que el 
reactor ideal per al nostre procés serà un reactor continu, concretament un 
reactor de flux en pistó. 

De totes maneres, i per a que no càpiga cap mena de dubte, calcularem el volum 
necessari per al reactor de transesterificació tant per al cas d’un reactor continu 
de tanc agitat (RCTA), com per al del reactor de flux en pistó (RFP), mitjançant 
l’equació de disseny de cadascun d’ells. 
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8.2. Volum necessari en el cas del RCTA 
El balanç de matèria per a aquest tipus de reactor, referit al reactant limitant, 
seria 

 

ENTRADA = SORTIDA + DESAPARICIÓ + ACUMULACIÓ 

 

Però a tots els reactors de flux continu, no s’acumula reactant al seu interior, per 
tant 

 

ENTRADA = SORTIDA + DESAPARICIÓ 

 

Substituint els termes del balanç pels referits al cabal molar, conversió, velocitat 
de la reacció i volum del reactor 

 VrXFF AAAA %$&$%# )()1(00      on     22

0

2 )1( AAAA XCkCkr $%%#%#$   

Per tant, el volum del reactor RCTA que necessitaríem seria 

 
22

0

0

)1( AA

AA

XCk

XF
V

$%

%
#  (1)

   

 3

22

996.8786.995.8

)98,01()798,0(76,2

98,039,453.6

ml

l

mol

hmol

l
h

mol

V '#
$%%

%

%
#   

8.3. Volum necessari en el cas del RFP 
Igual que en el cas anterior, per a flux continu 

 

ENTRADA = SORTIDA + DESAPARICIÓ 

 

En aquest cas, però, la diferència amb el RCTA roman en que la composició del 
fluid varia amb la coordenada de posició en la direcció del flux; en conseqüència, 
el balanç de matèria anterior s’ha de referir a un element diferencial de volum, 
dV, tal i com es mostra a la figura 36. 
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Figura 36. Nomenclatura utilitzada en un reactor de flux en pistó. 

Novament, substituim els termes del balanç per tal de poder aïllar el volum de 
l’equació de disseny del reactor 

 dVrdFFF AAAA )()( $&&#      on      " AAAAA dXFXFddF 00 )1( $#$#   

 dVrdXF AAA )(0 $#   

Reagrupant els termes i integrant per a la totalitat del volum del reactor, i tenint 
en compte que la conversió inicial és XA0 = 0, tindrem 
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En definitiva, el volum del reactor RFP que necessitem serà 
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Queda clar, un cop realitzats els càlculs pertinents, que el reactor més 
convenient en aquest cas serà el RFP, donada la gran diferència de volum 
respecte del RCTA. De manera general, i comparant les equacions 1 i 2 d’ambdos 
reactors, els volums tindran una diferència a raó de RCTAARFP VXV %$# )1( , on 
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1)1( 5$ AX , per a qualsevol valor de XA i molt proper a 0 per a conversions 
elevades, com és el nostre cas. 

8.4. El pas necessari de la teoria a la pràctica 
Ara bé, un cop determinat el tipus de procés, de reactor i el seu volum ideal per 
al nostre procés en concret, mai no s’han de deixar de banda les experiències 
anteriors que d’altres hagin pogut realitzar en el passat, i aprendre de les seves 
conclussions, sense oblidar altres paràmetres que ens determinaran l’elecció final 
del reactor, com són la facilitat d’operació i la rentabilitat econòmica del procés, 
objectiu últim del projecte. 

Així doncs, la bibliografia consultada ens indica en nombroses ocasions l’èxit del 
procés industrial anomenat “batch” o per lots, que, tot i que ser per definició un 
procés estrictament discontinu, pot ser portat a terme de manera continua. 

Aquest procés, tal i com s’ha esmentat en capítols anteriors, es caracteritza per 
tenir lloc en dos passos, és a dir, la reacció té lloc en dues etapes similars, amb 
la particularitat de que entre tots dos reactors es disposa d’un primer dipòsit de 
decantació (a la sortida del  segon reactor n’hi haurà un altre). En aquest dipòsit 
es permet que la mescla se separi en les dues fases líquides que la componen, 
un cop part del producte ja s’ha format: la fase metilèster, menys densa, i la 
fase glicèrida, més pesada. La retirada de la fase glicèrida, formada 
principalment per glicerina i metanol, suposa un avantatge per a la reacció en el 
segon pas, ja que l’equilibri es veurà desplaçat cap als productes. 

Aquest sistema ens permetrà disminuir el volum necessari de reactor i, a més, 
ens facilitarà la separació dels productes a la sortida dels reactors, ja que no serà 
necessària una centrífuga per separar ambdues fases, cosa que si caldria en el 
cas d’un sol reactor. 

La informació consultada ens porta a experiències que han seguit el següent 
esquema: 

6 S’han utilitzat 2 reactors RCTA en sèrie, de mides similars 

6 La conversió del reactiu va ser del 75% a la sortida del 1r reactor i del 
98% respecte del total. 

6 Es fa ver servir metanol a una raó molar de 6:1 i KOH com a catalitzador, 
però aportant el 80% de la solució metanòlica total al 1r reactor i el 20% 
restant al 2n. 

6 La mescla reaccionant es va situar en un dipòsit de decantació a la sortida 
del 1r reactor on, un cop separades les fases, es va retirar la fase 
glicèrida. 

6 La resta de la mescla es va passar llavors al 2n reactor, repetint l’operació 
de separació de fases a la seva sortida. 

En aquest projecte realitzarem la mateixa experiència, però donada la gran 
capacitat de la planta, els reactors que es faran servir seran RFP. Per tal 
d’obtenir la relació 6:1 de metanol:oli, es va mesurar la concentració de metanol 
a l’entrada del 2n reactor, comprovant-se que no calia una nova addició. Una 
altre aspecte innovador serà el càlcul dels volums en funció de la conversió al 1r 
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reactor: per tal d’optimitzar recursos, ens interessa trobar un parell de volums la 
suma dels quals sigui mínima, sempre amb l’objectiu d’obtenir una conversió 
final del 98%. El resultat d’aquests càlculs es mostra a la figura 37. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37. Optimització de volums per al sistema Batch de 2 reactors. 

La representació gràfica dels càlculs es pot resumir afirmant que la suma de 
volums és mínima per a una conversió al 1r reactor del 86% (enfront del 75% 
que ens marcava la bibliografia), que el 1r reactor serà molt més petit que el 2n 
per a aquest valor i també, com a curiositat, que els volums d’ambdos reactors 
serien iguals per a una conversió inicial al voltant del 96%. 

Seguidament es donen els càlculs realitzats per tal de trobar aquests resultats. 
En primer lloc, calculem el volum del primer reactor: 

 3

2
2

0

0
1 56,2203,555.22

)86,01()798,0(76,2

86,039,453.6

)1(
ml

l

mol

hmol

l
h

mol

XkC

XF
V

AA

AA '#
$%%

%

%
#

$

%
#   

A continuació, per tal d’obtenir el volum del 2n reactor, primer calcularem els 
termes que ens calen a l’equació de disseny del reactor: 
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A la sortida del 1r reactor es produeixen dues fases, la més densa de les quals, 
la glicèrida, serà retirada. Aquesta fase estarà formada per un 68,6% de 
glicerina i per un 31,4% de metanol i tindrà una densitat de 1.038 g/l. Així 
doncs, el cabal de mescla retirat serà: 
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Ara ja podem calcular el volum del 2n reactor: 
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Tot i no ser una diferència substancial, si que podem dir que la suma dels volums 
dels 2 reactors és una xifra inferior a la del volum d’un únic reactor RFP. 

 3180mV únicRFP '   

 3

21 155mVV '&   

 R  

Cal esmentar també en aquest punt que en el nostre procés no afegirem més 
solució metanòlica de KOH, perque la raó molar metanol:triglicèrids serà 
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8.5. Tractament de la fase glicèrida 
Seguint amb el balanç de matèria encetat al capítol anterior, els subproductes de 
la reacció de transesterificació a la sortida dels 2 reactors s’uniran en un mateix 
flux de matèria, que consistirà en la totalitat de la fase glicèrida. Aquesta fase 
estarà formada per metanol i glicerol, barrejats amb impureses que cal eliminar 

Fase glicèrida: 
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Taula 15. Composició de la fase glicèrida a la sortida dels reactors. 

Component 
% en 
pes

 P.M. 
(g/mol) 

Flux molar, 

FA (mol/h) 

Glicerol 55,5 92,09 6.324,32 

Metanol 31,4 32,04 10.284,20 

Impureses (sabons de potassi) 8,5 319,60 279,09 

Catalitzador (KOH) 4,6 56,11 860,30 

Total 100,0 - 17.747,91 

 

Com havíem esmentat al capítol dedicat a les reaccions implicades, la presència 
d’àcids grassos a l’oli d’alimentació és perjudicial per la formació de sabons que 
implica segons 
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També hi haurà una part de catalitzador alcalí, KOH, sense reaccionar, present a 
la fase. Per tal d’eliminar aquests compostos i neutralitzar la glicerina, se 
sotmetrà la mescla a un rentat àcid amb àcid sulfúric al 50% fins a pH = 3, de 
manera que tinguin lloc les següents reaccions: 

 OHSOKKOHSOH 24242 22 &9&   

àc. sulfúric hidròxid de potassi   sulfat de potassi    aigua 

 4242 22 SOKCOOHRSOHKCOOR &$9&$ &$   

sabó de potassi àcid sulfúric    àcid gras   sulfat de potassi 

Un cop afegit l’àcid sulfúric i produïdes les reaccions anteriors, la mescla passarà 
a un decantador de 3 fases, on tindrà lloc la separació de les 3 noves fases 
creades: una sólida al fons del decantador, formada pel K2SO4, subproducte que 
es pot revaloritzar com a fertilitzant, una altra de líquid pesat, que consistirà en 
el glicerol barrejat amb metanol en medi àcid i una tercera, també de líquid però 
lleuger, formada per àcids grassos. 

El sulfat de potassi es retira del procés per a la seva comercialització, la glicerina 
àcida continua amb la destilació per purificar-la i els àcids grassos es poden 
recircular a l’alimentació en aquells equipaments que disposin d’una fase prèvia 
d’esterificació abans de l’entrada als reactors de transesterificació. 

D’acord amb l’estequiometria de les reaccions donades, els balanços per als 
subproductes seran 
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La glicerina crua procedent de la separació de fases té un pH d’aproximadament 
3. Com que la glicerina àcida no és fàcil de vendre, sobretot sense 
desmetanolitzar, i tendeix a descomposar-se en medi àcid, se l’ha de portar a un 
pH de 7, operació que es realitza en un recipient de neutralització, afegint la 
quantitat corresponent de KOH en solució metanòlica. Les possibles sals 
formades es retiraran del flux per decantació en un tanc intermig. 

8.6. Destil·lació de la glicerina 
Un cop la glicerina ha sigut neutralitzada, serà sotmesa a un procés de 
destil·lació flash. Això consisteix en vaporitzar una determinada fracció de líquid, 
procedint de forma que el vapor que es genera estigui en equilibri amb el líquid 
residual, separar el líquid del vapor i finalment condensar aquest vapor residual. 

En un destil·lador flash es fa circular a pressió el líquid a separar per una retorta 
tubular, on s’escalfa fins la temperatura desitjada, descarregant-lo després en un 
recipient on una reducció de la pressió provoca la vaporització. D’aquest recipient 
escapen els vapors per la part superio i la fracció líquida per la inferior. 
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En aquest punt, la mescla consta de un 50% en pes de glicerol i 50% de 
metanol. Com que la glicerina que volem comercialitzar posteriorment cal que 
tingui una puresa mínima del 90%, caldrà eliminar el màxim de metanol possible 
de la mescla. A més, el metanol recuperat passarà per una columna de 
separació, on se li extreurà l’aigua que pugui contenir i serà recirculat al procés 
per tornar a fer-se servir. 

El balanç per a aquest pas serà: 
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Després de la destil·lació, la glicerina purificada ja es pot portar als tancs 
d’emmagatzematge, llesta per al seu transport i/o distribució. 

Com a últim apunt, assenyalarem que els vapors de metanol que es produeixen 
en diversos tancs i dipòsits tot al llarg del procés industrial (dipòsit de preparació 
del metòxid, tanc d’acidificació de la glicerina crua i recipient de neutralització de 
la glicerina àcida) es recuperen per un circuit de condensació i recuperació per 
èsser reutilitzat com a reactiu. 

8.7. Tractament de la fase metilèster 
A la sortida dels reactors de transesterificació, la fase metilèster, ja separada de 
la fase glicèrida, tindrà la composició següent 

 

Component % en pes P.M. (g/mol) 
Flux molar, 

FA (mol/h) 

Metilèster 93,1 295,53 18.972,97 

Metanol 5,0 32,04 9.463,17 

Triglicèrids 1,9 882,59 129,07 

Total 100 - 28.565,21 
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En aquest balanç existeixen també petites quantitats (traces) de sabons, àcids 
grassos i catalitzador sense reaccionar, que caldrà eliminar del metilèster per tal 
que es compleixi amb la normativa per a la seva comercialització. 

Així doncs, el primer tractament al que se sotmetrà la fase metilèster serà similar 
a l’esmentat anteriorment per a la glicerina, és a dir, un rentat àcid per a 
l’eliminació de sabons i catalitzador per formació d’aigua, àcids grassos i sals de 
potassi. Els triglicèrids no reaccionats durant la transesterificació romandran en 
el biodièsel final, però no ens afectaran a la qualitat del mateix degut a la seva 
reduïda concentració. 

Després del rentat àcid, la mescla passa a un dipòsit de sedimentació, on se 
separaran part dels sòlids precipitats en l’etapa d’acidificació anterior i, a 
continuació, se sotmet a un altre rentat, aquest cop neutre, amb aigua, que 
servirà per dissoldre les sals que hagin pogut quedar a l’èster i també les restes 
de glicerol. Un altre dipòsit de sedimentació serà el pas previ a la destil·lació 
flash. 

El fluid que entrarà al destil·lador flash tindrà una composició del 97,2% de 
metilèsters (la concentració de triglicèrids al producte final la considerarem 
negligible). Però el metilèster necessita tenir una puresa del 99,98% com a 
mínim per a complir els estàndars que el facin apte com a combustible dièsel. 
Ara calcularem quina pressió haurà de tenir la càmera del destil·lador per tal 
d’assolir un biodièsel d’una puresa del 99,99%. Traduït en mols, la composició 
serà del 79,0% en metilèster i del 21% en metanol. En una base de 100 mols, 
tindrem 

Compost A: Metilèster 

Compost B Metanol 

 

%  Mols finals de A al líquid: LA = 79 mol 

%  Mols finals de A al vapor: VA = 0 mol 

%  Mols finals de B al líquid: LB = 0,07 mol 

%  Mols finals de B al vapor: VB = 20,93 mol 

 

%  Mols totals en estat vapor: V = VA + VB = 0 + 20,93 = 20,93 mol 

%  Mols totals en estat líquid: L = LA + LB = 79 + 0,07 = 79,07 mol 

 

A partir de la següent equació, determinarem la fracció líquida i la fracció vapor 
de la mescla: 
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On 

x0 = fracció del compost més volàtil al líquid inicial = 0,21 

yB = fracció del compost més volàtil al vapor final = 1 

xB = fracció del compost més volàtil al líquid final = ¿? 

 

Aïllant a l’equació, trobem el valor de la xB: 

 xB = 1,0053·10-3   0  

A partir de les composicions, i interpolant amb les tensions de vapor del 
metilèster i del metanol, obtenim la pressió de la càmera mitjançant la llei de 
Raoult: 
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On 

 

 A& tensió de vapor del metilèster 

 B& tensió de vapor del metanol 

 P pressió de la càmera de destil·lació 

 

Com que podem dir que 0'Bx , llavors podem trobar el valor de P afirmant que 
el terme 0'# AP & . D’aquesta manera, només ens cal comprovar a les taules de 
tensions de vapor del metilèster i del metanol quin valor de P coincideix amb la 
tensió de vapor del metilèster, pressió que serà la necessària a l’interior de la 
càmera. 

 

P (mm Hg) 100 200 300 400 500 600 700 
CH3OH 612,6 630,2 648 661,9 671,3 679,8 685,7 

Metilèster 200,4 220,8 231,8 242,8 250,6 258,4 266,2 

 

La pressió de la càmera de destil·lació serà, després de realitzar una regressió 
lineal entre les pressions de 200 i 300 mm Hg i les tensions de 220,8 i 231,8 mm 
Hg, de 

 HgmmP 37,223   

El metanol evaporat serà recuperat per a èsser recirculat, després d’haver passat 
per una columna de separació per tal d’eliminar l’aigua continguda. 

En aquest últim pas, un cop el biodièsel ja està desmetanolitzat, passarà a través 
d’una centrífuga que acabarà d’eliminar les partícules fines d’impureses i les 
petites gotes de líquid, majoritariament aigua, que sedimentaran gràcies a la 
força centrífuga, responsable d’impedir emulsions o col·loides. 
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Posteriorment, li serà afegit tert-butilhidroquinona (TBHQ), un additiu antioxidant 
que permet l’emmagatzematge del biodièsel sense patir cap oxidació durant fins 
a 40 hores, aproximadament. 

Per finalitzar amb el procés industrial de la transesterificació, mostrem el balanç 
de matèria per a aquesta última etapa. 

 

Component % en pes P.M. (g/mol) 
Flux molar, 

FA (mol/h) 

Metilèster 99,99 295,53 18.972,97 

Metanol 0,01 32,04 1.750,20 

Total 100 - 20.723,17 

 

El flux de metanol recuperat amb la destil·lació serà 
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CAPÍTOL 9:

DIAGRAMA DE FLUX 
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CAPÍTOL 10:

BALANÇ DE MATÈRIA 

Un cop descrita la totalitat del procés industrial per a l’obtenció del biodièsel, 
resumirem en un esquema el balanç de matèria referit als components 
majoritaris, pel que al seu volum, en la reacció i en les successives separacions 
físiques per tal de purificar els productes i subproductes de la mateixa. 
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Figura 38. Balanç de matèria per a la producció de biodièsel. 
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CAPÍTOL 11: 

CONCLUSIONS

La transformació de recursos naturals en fonts d’energia és una constant de 
l’evolució de l’Home. Alguns dels avenços tecnològics que han modificat més 
profundament la nostra manera de viure i encara avui la sostenen, tenen molt a 
veure amb la dependència d’aquestes fonts i la seva bona administració. 

Es bo aclarir d’on prové el nom de biodièsel. Tot i que és una substància 
esterificada d’oli, és comunament coneguda com a biodièsel. El prefix “bio” està 
relacionat amb les matèries primeres que s’utilitzen com són els diversos 
materials renovables i substàncies orgàniques procedents de matèria viva 
(vegetals i llavors), i també probablement aquest prefix sigui utilitzat per a 
distingir-lo del dièsel fòssil no renovable. 

Com s’ha vist al projecte, les matèries primeres utilitzades són el metanol i l’oli 
vegetal, tots dos d’origen biològic, és a dir, que s’obtenen a partir de matèria 
viva. 

El biodièsel és un combustible alternatiu al dièsel convencional, és a dir, que 
s’utilitza en tots els motors dièsel. En tant que en aquesta pretensió de suplir o 
complementar, en mescles, al gasoil tradicional, cal que compleixi amb els 
diversos requisits que el combustible actual. 

La substitució parcial del gasoil per un combustible produït a través de la 
transformació de llavors oleaginoses és una alternativa que analitzen i 
implementen diversos països. Existeixen condicions favorables per a seguir 
aquest corrent. L’impacte ambiental més reduït és una de les motivacions 
decisives a l’hora de seguir-lo. 

Des de fa més d’una dècada, el biodièsel ha començat a tenir més presència 
arreu, i se n’ha parlat de les seves oportunitats i desafiaments, no només a nivell 
ambiental, sinó també pel que fa a la dimensió econòmica i social. 

La recerca de fonts energètiques alternatives al petroli no és un fenomen recent 
al món. Arrel d’una problemàtica econòmica, a la crisi petrolera dels anys 70 es 
va començar a incorporar la importància ambiental dels combustibles. Els 
tractats internacionals, en particular els que es refereixen al Canvi Climàtic, han 
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reflectit pressions de diversos sectors, i això ha redundat en investigacions sobre 
energies alternatives als combustibles fòssils. 

Els elevats preus del petroli, la crisi del món agrari i els baixos preus dels olis 
vegetals als mercats internacionals, són alguns dels factors que han contribuït a 
donar-li una empenta definitiva al biodièsel. 

D’altra banda, afloren altres avantatges; és el cas de les oportunitats que 
resulten de substituir parcialment al gasoil – recurs no renovable – per un 
biocombustible obtingut a partir de matèries primeres renovables, amb menor 
efecte contaminant que el gasoil tradicional. El cost del biodièsel és la principal 
trava a la producció, però s’ha de tenir en compte l’increment en els beneficis 
socials produïts per les externalitats positives derivades de l’ús d’aquest 
combustible. 

Actualment, tant a Catalunya com a la resta de l’Estat Espanyol, existeixen 
subvencions de fins a un 20% per la implantació d’una planta de 
biocombustibles. 

Segons els especialistes internacionals, el preu del petroli augmentarà en les 
pròximes dècades, per ser una font d’energia no renovable i per la escassetat i/o 
encariment de les fonts disponibles. També cal tenir present l’entrada de la Xina i 
l’Índia en la societat de consum, podent-se accelerar d’aquesta manera 
l’esgotament de dites fonts. 

A l’escassetat de petroli i els seus futurs efectes ja predits, actualment es 
requereixen beneficis mediambientals, de competitivitat i fins i tot polítics. Es 
tracta d’aconseguir serveis estables i tecnologies sostenibles que augmentin la 
productivitat, redueixin l’impacte ambiental i la emissió de gasos d’efecte 
hivernacle. 

Els biocombustibles són avui dia una de les alternatives viables que ofereixen 
més avantatges per a substituir als derivats del petroli que avui es malbaraten al 
sector del transport. Un d’ells, el biodièsel, és el sistema que ofereix més 
avantatges pràctiques per accionar els motors dièsel. S’obté a partir de matèries 
primeres renovables, no és contaminant, és biodegradable i pot utilitzar-se 
directament al motor o barrejat amb gasoil. 

Degut a la relativa senzillesa del procés i del seu control, les instal·lacions per a 
la producció de biodièsel poden dissenyar-se a diverses escales, des de la 
domèstica, passant per cooperatives agràries i fins i tot per a grans empreses 
proveïdores del mercat. 

Pel que fa a aparells i maquinària intervenint a l’elaboració de biodièsel, són del 
més habituals a la química industrial, i tampoc es treballa a elevades pressions ni 
temperatures, per la qual cosa no resulta un procés perillós. 

Podem resumir els avantatges que presenta el biodièsel comentant que s’obté a 
partir d’olis vegetals, matèria renovable al 100%, que no requereix de 
modificacions per part dels motors dièsel comuns; té un gran poder lubricant, 
minimitzant el desgast del motor i presenta un rendiment similar al del gasoil 
convencional. 

A més, redueix l’emissió de fums durant l’arrencada del motor, és altament 
biodegradable i el seu transport i emmagatzematge és molt més segur que el del 
gasoil perquè el seu punt d’inflamació és de 150ºC enfront dels 50ºC del gasoil. 
No conté sofre, permetent l’ús de catalitzadors i no incrementa el nivell de CO2 a 
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l’atmosfera, ja que la fotosíntesi de les oleaginoses tanca el cicle del carboni., 
reduint-se doncs l’efecte hivernacle. 

Malgrat tot, també cal parlar de desavantatges: presenta problemes d’operació a 
baixes temperatures (<0ºC) per qüestions de fluïdesa; té un elevat cost de 
producció enfront al gasoil, tot i gaudir de nombroses subvencions, per causa del 
seu procés de transformació un xic complex. També s’han detectat augments en 
les emissions d’òxids de nitrogen. A més, el seu elevat poder solvent obliga a 
canviar tubs de cautxú als motors de cotxes de més de 10 anys de vida. 

En resum, però, podem afirmar que la instal·lació d’una planta d’obtenció de 
biodièsel com la projectada al present treball suposaria un gran benefici, no 
només per al seu entorn immediat, amb la creació de llocs de treball i riquesa, 
sinó també per a la societat en general, sobretot en qüestions mediambientals. 
Així doncs, la valoració general que faig del projecte és positiva, encoratjant a 
tothom a que s’impliqui en la difusió i coneixement d’una font d’energia tant 
beneficiosa per tots, però sobretot per a les generacions futures. 

 

 

Sergi Olivé Martín 
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