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ABSTRACT 

The use of renewable energy has progressively increased in recent years due to 
the imminent depletion of world reserves of fossil fuels. Among these energy 
resources is biodiesel, which also has the advantage of closing a cycle in which 
carbon dioxide is fixed, obtaining net energy flows, an important fact about the 
current situation of climate change. 

This project is a technical-economic study of a biodiesel production plant, from 
rapeseed oil, and its environmental impact. The process involves the 
transesterification of triglycerides with methanol in continuous stirred tank 
reactors. The products obtained are biodiesel, glycerin, intended mainly for the 
pharmaceutical industry, and potassium sulfate, marketed as agricultural 
fertilizers.

To carry out the project, different aspects have been analysed, from obtaining 
raw materials to processing into products, performing material and energy 
balances as well as environmental impacts and economic studies. The high 
performance of the process justifies the economic viability of it, evaluated by 
performance indicators. 
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CAPÍTOL 1: 

INTRODUCCIÓ

Per primera vegada a la Història humana, l’escenari d’actuació (l’extracció dels 
recursos, els impactes sobre les diferents societats, i els ecosistemes) és un 
escenari global i, de moment, no podem importar recursos d’altres planetes ni 
exportar els nostres residus. Per tant, ens trobem en una transició obligada des 
d’un model devorador del planeta fins a un sistema de vida sostenible. 

Són moltes les veus que alarmen sobre el fet d’un més que probable 
exhauriment de les fonts energètiques des que es va presentar la teoria de 
Hubert sobre el peak oil i l’exhauriment del petroli, l’informe Medows sobre 
l’exhauriment de materials o la demostració del canvi climàtic com a efecte més 
notable del consum de recursos energètics fòssils. 

Sense entrar a cap altra consideració, al ritme de consum actual, es preveu que 
les reserves de petroli durin fins d’aquí a entre 40 i 50 anys, entre 60 i 70 en el 
cas del gas natural i entre 200 i 230 per al carbó. Les reserves d’urani, d’altra 
banda, permeten utilitzar-lo com a màxim durant 60 anys, al ritme actual. (H. 
Scheer, 2004)

Però el fet és que mai s’exhaurirà completament un recurs energètic perquè 
s’acaba plantejant una situació on cal invertir més energia en el treball 
d’extracció que la que proporcionaria el mateix recurs extret. Inclús abans 
d’arribar a aquesta situació extrema, el problema radica en el fet que el preu del 
recurs sigui tant elevat que quedi fora de les economies de la immensa majoria 
dels ciutadans dels països rics i això comporti un desabastiment, no tant per 
manca de recurs, sinó pel seu preu. 

Tot i això, abans d’exhaurir els recursos, les conseqüències de la seva utilització 
durant els darrers 250 anys fa que s’hagin alterat els sistemes de suport vital 
dintre dels quals es troben el control i la regulació del clima. Si al 1850 la 
concentració era de 250 ppm de diòxid de carboni, actualment les dades afirmen 
que la concentració ronda ja els 380 ppm, amb una projecció cada vegada més a 
l’alça (Worlwatch Institute, 1997). 
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En el tema energètic sorgeixen tres elements clau que ens obren les portes d’un 
sistema més sostenible: l’estalvi d’energia, l’eficiència i les energies renovables. 
Inclús es poden veure aquests tres elements des de la vesant econòmica i 
política, com a peces que fan del sistema energètic català o espanyol menys 
addicte a les importacions de recursos energètics i, per tant, menys vulnerable 
als increments de preus, els interessos geopolítics, etc. Cal recordar que el 
nostre país importa gairebé el 95 % de l’energia que consumeix, sobretot en 
forma de petroli (Orient Mitjà) i gas natural (Algèria). (ICAEN, 2002)

En aquest context és on les energies renovables han de fer la seva contribució a 
la sostenibilitat, tot pensant que la primera energia renovable és l’estalvi.  

A Catalunya, les energies renovables representen aproximadament el 2,3 % del 
consum d’energia primària, mentre que el petroli suma gairebé la meitat i junt 
amb la nuclear i el gas natural prop del 93,7%. És a dir, que depenem gairebé en 
la totalitat de fonts fòssils d’energia.  

És aquí on apareixen els biocombustibles com a alternativa als combustibles 
fòssils tradicionals, ja que tenen un balanç negatiu d’emissió de diòxid de carboni 
degut a la fixació d’aquest component per part de les plantes per l’acció 
fotosintètica. 

Aquest projecte tracta específicament sobre un biocombustible, el biodiesel, 
analitzant tot allò que envolta el seu món, des de les seves matèries primeres i 
reaccions, passant per l’estudi dels processos i dels pressupostos, fins al seu 
impacte ambiental, tenint en compte que es realitza l’estudi d’una planta 
d’obtenció de biodiesel. 

1.1. Objectiu 
L’objectiu del present projecte és l’estudi tècnic-econòmic d’una planta d’obtenció 
de biodiesel i del seu impacte ambiental. 

1.2. Justificació  
L’elecció del tema ha estat basada en la necessitat de realitzar un estudi sobre 
un procés enginyeril, tant des del punt de vista tècnic-econòmic del processos de 
transformació com des dels efectes causats sobre el medi ambient. 

1.3. Marc general i regulatori 
Per tal de reduir l’efecte hivernacle, es van adoptar una sèrie de compromisos a 
través del Protocol de Kyoto, on la UE es va comprometre a reduir en un 8% els 
nivells d’emissions de gasos d’efecte hivernacle en el 2010 respecte als valors de 
1990.

Així, la Comissió Europea va assenyalar com a objectiu prioritari per als propers 
anys reduir la dependència del petroli mitjançant la introducció, entre altres 
tecnologies, de biocombustibles, piles d’hidrogen, etc. i disminuir les emissions 
de gasos contaminants.  

De manera cronològica el marc general i regulatori que afecta als biocarburants 
és el que a continuació es presenta de forma general: 
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La Comissió Europea, al seu Llibre Blanc de 1997, fixa els primers 
objectius clars per a les energies renovables i concretament per als 
biocarburants; així, s’ha fixat un objectiu del 12% de contribució de les 
energies renovables per al 2010 (dels que el 7% seran biocombustibles). 

En aquest mateix any va tenir lloc la 3ª Conferència de les Parts del 
Conveni Marc de les Nacions Unides a Kyoto, on la majoria dels països 
industrialitzats van assumir el compromís de reduir les emissions de CO2.

En línia amb aquesta aspiració es va promulgar la Llei 54/1997 del Sector 
Elèctric a Espanya. Per a donar compliment a aquests objectius, el 
Instituto para la Diversificación de la Energía (IDAE) elaborà i presentà a 
Espanya el Plan de Fomento de Energía Renovable (PFER).

Com a conseqüència dels objectius citats en el Llibre Blanc i del protocol 
de Kyoto es promulgà la Directiva 2003/96/CE i la Directiva 2003/30/EC 
on es fixa el grau de substitució de combustibles fòssils requerits per al 
sector transport, i la substitució d’aquests per biocarburants. 

A la vista de tot això i per a donar compliment a aquests objectius l’IDAE 
va elaborar el Plan de Energías Renovables de España (PER) que 
constitueix una revisió del Plan de Fomento de las Energías Renovables 
(PFER) a Espanya 2000-2010 fins ara vigent. 

A més del Plan de Fomento, es van determinar les especificacions i l’ús 
dels carburants al RD 61/2006, que conté les especificacions de derivats 
del petroli i la regulació de l’ús de determinats biocarburants. 

Al 2007, com a recull de tota la normativa fins al moment, es va crear el 
Proyecto de Orden de Fomento de els Biocarburantes, presentat a la CNE. 

Per últim, també existeixen diverses normes, com ara la Norma UNE EN 
14214/2003, a partir de la qual estan definides les propietats i 
composicions dels esters metílics dels àcids grassos (FAME).  

Amb el PFER es tracta de mantenir el compromís de produir amb fonts 
renovables al menys el 12% de l’energia consumida en 2010, així com 
d’incorporar els altres dos objectius indicatius que són un 29,4% de generació 
elèctrica amb renovables i 5,75% de biocarburants en transport per a aquest 
any.

D’aquesta manera, se superaran els objectius del Pla de Foment que fixà arribar 
a les 500.000 tep a finals de l’any 2010, partint d’una situació de referència de 
total absència de plantes de producció de biocarburants al nostre país. Així 
doncs, assumint els objectius de la Directiva 2003/30/CE del Parlament Europeu i 
del Consell, del 8 de maig de 2003, s’eleva l’objectiu energètic per al sector de 
biocarburants a l’horitzó de 2010 fins a arribar a les 2,2 Mtep. 

No obstant, els combustibles ecològics no acaben d’arrencar a Espanya d’acord 
amb les dades recollides per la Comisión Nacional de la Energía (CNE), que 
segons l’informe sobre el marc regulatori dels carburants sobre el biodiesel i el 
bioetanol afirma que “per a que al 2010 el 5,75% dels carburants siguin 
ecològics hauria que multiplicar per 10 el consum actual”. 

Per la seva part, els productors de biocarburants afirmen que es podria elevar el 
nivell de producció fins al 24,7%. 
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A la següent taula, es reflexa una comparativa entre la situació de l’any 2004 i 
els objectius per a l’any 2010 per Comunitats Autònomes, tant de l’anterior Plan 
de Fomento com de l’actual Plan de Energías Renovables (PER).

Taula 1. Objectiu Biocarburants PFER i PER. 

Els objectius energètics proposats per a cada tipus de recurs i biocarburant per a 
l’increment d’energia primària durant el període 2005-2010 es recullen a la taula 
2.

Taula 2. Objectius energètics dels biocarburants. 
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1.3.1. Incentius fiscals 

Per a donar confiança i mobilitzar les inversions que possibilitin el compliment 
dels objectius és necessari que els avantatges fiscals es consolidin durant el 
període d’amortització de les inversions. Entre les mesures a prendre es 
contempla estendre l’esquema actual d’incentius fiscals durant al menys els deu 
primers anys de vida d’un projecte. El grau de contribució de l’objectiu i el seu 
cost durant el període 2005-2010 serà, respectivament, de 1.972 ktep i de 2.855 
M€. 

És de destacar les ajudes per a aquest sector de la Convocatòria PROFIT 2005 
(Programa para el Fomento de la Investigación Técnica) i que s’espera que per 
als anys següents continuïn en aquesta línia. 

En quant a fiscalitat, els biocarburants estan exempts del Impuesto de 
Hidrocarburos (IH), mesura indispensable per al seu èxit, encara que millorable 
segons l’opinió d’associacions de productors d’energia com l’APPA (Asociación de 
Productores de Energías Renovables): “fomenta la producció, però no el consum, 
ja que el tipus espanyol per als combustibles fòssils és més baix que als països 
del nostre entorn i amb això s’afavoreix l’exportació dels biocarburants”. Una 
possible solució a aquest problema podria venir pel manteniment del tipus zero 
per als biocarburants i, en línia amb la legislació francesa, la fixació d’un IH 
diferenciat en funció de la seva aplicació a diferents mescles amb biocarburants, 
establint trams segons la proporció de les mateixes. Aquest redisseny del IH, que 
incrementaria la competitivitat dels biocarburants en el mercat global, pot ser 
una mesura amb neutralitat recaptatòria a l’incrementar-se la seva presència en 
el còmput total.

Per altra banda, la comercialització de biocarburants sí està sotmesa al Impuesto 
de Ventas Minoristas de Hidrocarburos (IVMH); aquesta obligació a judici dels 
productors de biodiesel no és coherent amb l’exempció del IH ni amb altres 
disposicions legals i consideren que hauria que eliminar-la. 

La incertesa sobre el tractament fiscal preferent a partir del 2012 és un dels 
frens per a l’entrada de capital productiu. Una bona mesura, d’àmbit comunitari, 
seria garantir la seva prolongació més enllà d’aquest any, així com l’establiment 
de mecanismes de revisió de l’exempció que tinguessin en compte tant l’evolució 
del sector plurianualment, com els factors propis dels seus dos mercats de 
referència, l’agrícola i l’energètic, a fi d’evitar l’aprovació de mesures que resultin 
precipitades i contraproduents. 

Al capítol de subvencions, es troba tota la informació en quant a programes 
d’ajuda a nivells europeu, espanyol i català. 

1.3.2. Innovació 

És de destacar també que amb l’important creixement de les energies 
renovables, es presenta una gran oportunitat per a la innovació tecnològica.  

Així, el desenvolupament a mig i llarg termini d’aquest sector està directament 
vinculat als avenços que es realitzin en aquest capítol, tant en el què es refereix 
a la producció de matèria primera com als processos de transformació.  

Els objectius que enumera el PER en aquest sentit es presenten a continuació: 
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Desenvolupament de tecnologies de recollida, transport, condicionament i 
emmagatzematge de matèria primera. 

Recerca i selecció d’espècies de tipus oleaginós més adaptades a les 
característiques agronòmiques d’Espanya i que permetin una producció de 
qualitat a baix cost. 

Desenvolupament de tecnologies de producció de biocarburants a partir de 
productes lignocel·lulòsics i llavors, així com de greixos animals. 

En relació al Protocol de Kyoto, i donat que pot afectar al biodiesel, cal dir que el 
sector del transport a Espanya emet un 25% de tots els Gasos d’Efecte 
Hivernacle (GEH). Dites emissions no es troben contemplades al Protocol perquè 
resulta complicada la implantació de mesures per a complir els objectius per a 
aquest sector. No obstant, la Directiva 2003/87/CE –que establí el mercat 
europeu de drets d’emissió– serà revisada. Entre els aspectes que seran 
considerats es trobarà la inclusió del sector del transport. 

1.4. Crítiques a l’ús del biodiesel 

1.4.1. Problemes tècnics 

Els processos associats a la cadena de producció del biodiesel són nombrosos, el 
que porta a elevar el seu cost de producció. Un dels principals reptes en el camp 
dels biocombustibles és aconseguir el major nombre de processos (extracció, 
trituració i purificació) en una sola instal·lació. 

1.4.2. Problemes socioeconòmics  

Als últims anys, el món ha sigut testimoni d’un augment sense precedents de les 
matèries primeres i dels aliments. El preu dels cereals va pujar un 37% en 2007 i 
un 56% en 2008. Els casos més destacats són l’arròs i el blat, els preus dels 
quals es duplicaren.  

Hi ha experts que opinen que el brutal augment del preu dels aliments es deu a 
l’augment de demanda de productes agraris a països com la Xina. Segons els 
defensors d’aquesta teoria, a l’augmentar el poder adquisitiu global dels 
ciutadans xinesos ha augmentat el consum de determinats productes que abans 
no podien adquirir degut al baix nivell de renda per càpita del país. La teoria 
abans descrita és totalment falsa. Si bé entre 1990-2007 la demanda de 
productes carnis va créixer un 142%, la Xina va cobrir aquest augment amb una 
producció interna i inclús va arribar a exportar petites quantitats. Per tant, 
l’augment de la demanda de productes carnis a la Xina no té cap conseqüència 
sobre el mercat internacional de carnis.  

Pel que respecta al consum de productes agraris, cal destacar que la demanda a 
la Xina també ha crescut molt als últims anys. A partir de 2000, la Xina va reduir 
la seva producció interna i va recórrer a les seves reserves de blat per a cobrir la 
creixent demanda. Cinc anys més tard, la superfície cultivada i la producció 
interna augmenten novament i la Xina torna a exportar blat. Per tant, de la 
mateixa manera que succeïa amb els productes carnis, l’augment de demanda de 
la Xina no va influir en el mercat internacional. 



 Estudi tècnic-econòmic d’una planta de biodiesel i del seu impacte ambiental

 - 17 - 

1.5. Causes de la crisi alimentària mundial  

1.5.1. Ús de biocombustibles 

Les grans indústries agràries convenceren als governs d’Estats Units i la Unió 
Europea per a què subvencionaran la industria dels agrocombustibles. Dites 
empreses argumentaren que era necessari subvencionar aquest tipus d’energies 
per a que resultessin més barates i, per tant, fossin més competitives. Els 
suposats avantatges d’aquesta competitivitat eren la reducció de la dependència 
del petroli i el foment de les energies netes i renovables. 

El veritable objectiu que perseguien les transnacionals era, com és habitual en 
tot tipus d’empresa privada, maximitzar els seus beneficis. L’ús massiu de 
biocombustibles ha complit amb aquesta funció, ja que rendibilitzar la producció 
de biocombustibles ha fet que les empreses puguin vendre els seus productes 
més cars. 

Aquesta política de subvencions va desviar cap a la indústria dels 
agrocombustibles grans quantitats de productes agrícoles essencials per a 
l’alimentació. Per exemple, 100 milions de tones de cereals es van excloure del 
sector alimentari en 2007. Aquest fet provocà que l’oferta disminuís 
considerablement i, per consegüent, els preus es dispararen. 

Per altra banda, algunes terres destinades a la producció d’aliments es van 
reconvertir en terres de cultiu per a agrocombustibles degut a la seva major 
rendibilitat econòmica. Per tant, disminuí l’oferta de productes alimentaris i va 
pujar el seu preu. 

Un informe del Banc Mundial considerava que els desordres climàtics i la 
demanda creixent d’Àsia van tenir menys impacte sobre la pujada dels alimentes 
que el desenvolupament dels agrocombustibles. Segons l’esmentat informe, el 
desenvolupament dels agrocombustibles originà un alça dels preus dels aliments 
del 75% entre 2002 i 2008. També revela que aquesta pujada dels preus ja 
hauria costat 324.000 milions de dòlars als consumidors dels països pobres i 
podria enfonsar a 105 milions més de persones en la pobresa. 

Alguns escèptics opinen que el monstruós augment de preu dels aliments es deu 
a la pujada dels preus de l’energia i els adobs. Tenint en compte l’informe del 
Banc Mundial, l’augment d’aquest dos tipus de productes només és responsable 
d’un 15% de l’augment global. 

1.5.2. Especulació financera amb les matèries primeres  

L’especulació sobre els productes agrícoles va tenir començament a principis de 
l’any 2000 després de l’explosió de la bombolla d’Internet. Malgrat això, 
l’especulació amb productes agraris es va accentuar en els anys 2007 i 2008. El 
motiu pel qual s’incrementà el nivell d’especulació amb productes agraris va ser 
la crisi a Estats Units a arrel de la fallida de diverses entitats financeres 
provocada per les hipoteques “subprimes” a l’estiu del 2007. Els inversors 
retiraren les seves inversions del mercat dels deutes construït a partir del sector 
dels immobles americans i es fixaren en el sector dels productes agrícoles i 
hidrocarburs com a possible mercat d’inversió. Aquests inversors compren les 
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hipotètiques futures collites de productes agrícoles en les Borses de Chicago i 
Kansas City. 

1.5.3. Falta de sobirania productiva i alimentària 

Podríem definir la sobirania alimentària com el dret de tots els pobles a definir 
les seves pròpies polítiques agrícoles i a protegir i regular la producció agrícola 
nacional i el mercat intern.  

La falta de sobirania alimentària ha provocat que els països en vies de 
desenvolupament tinguin greus problemes per a abastir-se. Aquesta falta de 
sobirania alimentària ve originada per les polítiques que els organismes 
internacionals han imposat sobre aquests països. Dites polítiques els han obligat 
a reduir les superfícies destinades a cultius alimentaris i a especialitzar-se en un 
o dos productes per a l’exportació. Per consegüent, la crisi alimentària té uns 
efectes especialment greus en aquests països, ja que els obliga a importar grans 
quantitats d’aliments. A més, el baix nivell d’ingressos de la població fa que les 
fluctuacions en el preu dels aliments tinguin un gran impacte sobre el nivell de 
vida de la població. 

1.5.4. Conclusions

Si bé l’ús del biodiesel no és l’única causa de la crisi alimentària mundial, cal 
destacar que és un dels principals motius pels quals el preu dels aliments s’ha 
disparat condemnant a la fam a milions de persones. Per tant, encara que siguin 
un tipus d’energia segur, net i renovable, els biocombustibles no són una 
alternativa real als combustibles fòssils. 
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CAPÍTOL 2: 

GENERALITATS DEL 

BIODIESEL

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 des de l’exterior i reflectint-se en 
l’economia.  

Els carburants que procedeixen del petroli suposen el 98% de la demanda global 
d’energia en el sector del transport. La pràctica total dependència d’aquests 
combustibles no és el més idoni tenint en compte les limitades reserves del 
petroli i que moltes d’aquestes es troben en zones políticament inestables.  

D’aquesta manera s’ha arribat a distorsions en el preu del petroli amb greus 
repercussions en la nostra economia. La diversificació de fonts primàries 
d’energia es contempla com una obligació, sent les fonts d’energia renovables i 
en particular els biocarburants –ja que altres tecnologies com l’hidrogen i la 
introducció al sector transport de les piles de combustible es contemplen a més 
llarg termini- d’especial interès. 

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. 

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 
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primera i a la vegada la revalorització d’un residu, per així obtenir un 
combustible ecològic com és el biodiesel. 

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 món de possibilitats que poden 
revitalitzar les zones rurals més deprimides, generant tota una indústria al seu 
voltant. 

La independència respecte dels països productors de petroli ens portarà a una 
major estabilitat econòmica i social en tot el món, 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. 

Actualment, els biocombustibles es produeixen i utilitzen arreu d’Europa, 
guanyant popularitat mundial com a energia renovable degut als seus molts 
avantatges. Amb el consum de biodiesel es redueix el nivell d’emissions de CO2,
de sulfurs, de fum visible i d’olors nocius.  

En quant al biodiesel la producció total al 2004 se situa en 2 bilions de litres, dels 
quals més del 90% han sigut produïts a la Unió Europea dels 25 països membres 
(UE25). El creixement més significatiu s’ha produït a Alemanya on el biodiesel 
pur (B100) té una exempció d’impostos del 100% i existeix una xarxa de més de 
1.500 estacions distribuïdores de B100. Altres productors i consumidors 
significatius de biodiesel són França, Itàlia, Àustria i Espanya. 

Els biocarburants líquids significaren a l’any 2004 a la UE25 2.040 ktep, el qual 
representa un 0,7% del mercat. El biodiesel i el bioetanol s’utilitzen en general 
mesclats amb el diesel o la benzina.  

A la figura 1 es pot comprovar l’augment en la producció de biocarburants que es 
ve experimentant des de l’any 1993 tant en biodiesel com en bioetanol. 
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Figura 1. Producció de biocarburants a la UE dels 25 des de 1993. 

2.1. Història del biodiesel 
L’ús de combustibles vegetals, en motors diesel, és casi tan antic com el mateix 
motor. L’inventor del motor diesel, 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 biodiesel, 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 esters 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 
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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. 

2.2. Definició i especificacions del biodiesel 
El biodiesel és un biocarburant líquid produït a partir dels olis vegetals i greixos 
animals, essent la colza, el gira-sol i la soja les matèries primeres més utilitzades 
per a aquest fi. Es tracta d’un combustible líquid no contaminant i biodegradable.  

Les propietats del biodiesel són pràcticament les mateixes que les del gasoil 
d’automoció en quant a densitat i nombre de cetà. A més, presenta un punt 
d’inflamació superior, que fa que la manipulació i l’emmagatzematge siguin més 
segurs que en el cas del combustible diesel convencional. Per tot això, el 
biodiesel pot mesclar-se amb el gasoil per al seu ús en motors i inclús substituir-
lo totalment si s’adapten aquests convenientment. S’utilitza en el sector del 
transport urbà, miner, agrícola i marí, així com en calderes de calefacció, 
directament o mesclat amb diesel. 

La definició de biodiesel proposada per les especificacions ASTM (American 
Society for Testing and Material Standard, associació internacional de normativa 
de qualitat) el descriu com esters monoalquílics d’àcids grassos de cadena llarga 
derivats de lípids renovables tals com olis vegetals o greixos d’animals, i que 
s’empra en motors d’ignició de compressió. Tanmateix, els esters més utilitzats, 
són els de metanol i etanol (obtinguts a partir de la transesterificació de 
qualsevol tipus d’olis vegetals o greixos animals o de l’esterificació dels àcids 
grassos) degut al seu baix cost i els seus avantatges químics i físics. 

A diferència d’altres combustibles, els biocarburants presenten la particularitat 
d’utilitzar productes vegetals com a matèria prima. Això és la causa de què sigui 
precís tenir en compte les característiques dels mercats agrícoles, juntament a la 
complexitat que ja de per sí presenten els mercats energètics. En aquest sentit, 
hi ha que destacar que el desenvolupament de la indústria dels biocarburants no 
depèn principalment de la disponibilitat local de matèria prima, sinó de 
l’existència d’una demanda suficient.  

A l‘assegurar l’existència d’una demanda de biocarburants, el desenvolupament 
del seu mercat pot aprofitar-se per a potenciar altres polítiques com l’agrícola, 
afavorint la creació de llocs de treball en el sector primari, la fixació de població a 
l’àmbit rural, el desenvolupament industrial i d’activitats agrícoles, i reduint a la 
vegada els efectes de la desertització gràcies a la plantació de cultius energètics. 

En quant a la utilització del biodiesel com a combustible d’automoció, ha 
d’assenyalar-se que les característiques dels esters són més semblants a les del 
gasoil que les de l’oli vegetal sense modificar. La viscositat de l’ester és dues 
vegades superior a la del gasoil en front de les deu vegades o més de la de l‘oli 
cru; a més l’índex de cetà dels esters és superior, sent els valors adequats per al 
seu ús com a combustible. ASTM ha especificat diverses proves que es deuen 
realitzar als combustibles per assegurar el seu correcte funcionament. 

El biodiesel necessita disposar d’unes especificacions que enumerin les propietats 
i garanteixi la qualitat del producte. A més, el biodiesel deu complir els requisits 
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per als combustibles minerals d’automoció i que es troben recollides a la norma 
europea EN-590.  

Els requeriments específics i els mètodes de control per a la comercialització i 
distribució d’esters metílics d’àcids grassos per a la seva utilització en motors 
diesel amb 100% de concentració es troben a la norma EN 14214 transcrita a la 
legislació espanyola en el RD 398/1996 i el RD 1728/1999 en concordança amb 
la Directiva Europea 98/70/CE. 

L‘estàndard europeu pel biodiesel (B100) és EN 14214 i va sortir publicat el Juliol 
de 2003. Aquestes especificacions tenen com a objectiu assegurar la qualitat del 
biodiesel usat. Com altres estàndards de combustibles líquids, EN 14214 està 
basat en les propietats físiques i químiques necessàries per tal d’assegurar un 
funcionament correcte i segur del motor diesel. 

El primer estàndard mundial de biodiesel va aparèixer a Àustria el febrer de 
1991. Sis anys i mig més tard, el setembre de 1997, va establir-se el DIN51606 
com a estàndard europeu fins a l’entrada en vigor del EN 14214. Als EEUU el 
B100 es regula a través del estàndard D6751 creat per ASTM. Aquests 
estàndards també indiquen quin és el mètode correcte per tal de determinar els 
valors de les propietats del carburant. 

La taula següent mostra l’evolució de les especificacions per al biodiesel amb els 
quatre estàndards abans mencionats. 

Taula 3. Especificacions de diferents estàndards per al biodiesel. 
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Alguns dels límits de la taula anterior juguen més d’un rol amb la fi d’assegurar 
que el carburant es comporta correctament en el motor i que el fabricant 
produeix un B100 d’alta qualitat: 

Densitat i viscositat cinemàtica. Es demana una viscositat mínima per 
tal de minimitzar la pèrdua de potència degut a pèrdues en la bomba 
d’injecció i injectors. Aquesta no presenta cap problema per al seu 
compliment, per això es fixa el mínim al mateix nivell que el diesel 
d’origen fòssil. La viscositat màxima ve limitada pel disseny dels sistemes 
d’injecció de carburant. Alts valors de viscositat poden causar una 
combustió pobra del fuel que tendeix a formar dipòsits i causar problemes 
en els injectors i sistemes de bombeig de combustible, escurçant la vida 
del motor. 

Punt d’ignició. Es regula un valor mínim per a seguretat contra incendis. 
El punt d’ignició del B100 és el doble que l’exigit al petrodiesel. D’aquesta 
manera s’assegura que s’ha extret l’excés de metanol usat en el procés de 
fabricació, ja que petites quantitats de metanol provoquen una reducció 
del punt d’ignició. El metanol residual que es trobaria en B100 amb un 
punt d’ignició fora de les especificacions pot afectar a la bomba de 
combustible, precintes i elastòmers, i resultar-ne una combustió pobre. 
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Punt d’obstrucció del filtre fred (CFPP). Les propietats en fred del 
biodiesel i del diesel convencional són extremadament importants. Al 
contrari que a la benzina, el petrodiesel i el biodiesel poden començar a 
gelar-se o gelificar-se a mesura que disminueix la temperatura. Si el 
combustible comença a gelificar-se, pot obstruir els filtres i pot arribar a 
densificar-se quan és bombejat del dipòsit cap al motor. Existeixen tres 
tests que s’usen per tal de determinar les propietats del combustible a fluir 
a baixes temperatures: punt d’enterboliment, punt d’obstrucció de filtre 
fred i “pour point”. El CFPP és la temperatura a la qual els cristalls del 
combustible tenen una concentració suficient per tal de produir la 
saturació del filtre. Aquest paràmetre és el menys conservador dels tres i 
és considerat per alguns especialistes el millor indicador de l’operativitat 
del combustible a baixes temperatures. Típicament, el B100 té un CFPP 
superior al del petrodiesel, cosa que té una gran influència en el transport 
i l’emmagatzematge del combustible. 

Contingut total en sofre. És un paràmetre que cal complir. En els gasoils 
moderns, amb un contingut en sofre inferior a 15 ppm, la barreja amb el 
B100 augmenta la seva lubricitat i allarga la vida dels motors. El contingut 
en sofre ve determinat per la matèria primera, per això cal controlar-ne el 
contingut quan hi hagin canvis en les matèries primeres no habituals. 

Residu carbonós Conradson. Mesura la tendència del carburant a crear 
dipòsits de coc i és una aproximació del seu comportament dins el motor. 
Aquest dipòsit pot donar-se en els injectors o altres parts del motor 
escurçant-ne la vida. Es produeix degut al contingut en glicèrids, sabons, 
restes de catalitzador i altres impureses. 

Nombre de cetà. El nombre de cetà mesura la disponibilitat a 
l’autoignició d’un combustible quan és injectat en un motor. Depèn de la 
matèria primera i de la seva distribució d’àcids grassos. Un valor elevat 
indica una arrancada més fàcil, menor temperatura i pressió, i gasos 
d’escapament més blancs i nets. Valors baixos impliquen una qualitat més 
pobre de la ignició, una quantitat de dipòsits més gran, un desgast major 
dels pistons i un funcionament menys fi del motor. La figura 2 mostra el 
nombre de cetà segons els tipus d’àcids grassos que componen el 
biodiesel. 
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Figura 2. Relació nombre de cetà - tipus de metilèsters d’àcids grassos. 

Cendres (sulfat). Aquest test mesura la quantitat de catalitzador alcalí 
residual que està present en el biodiesel així com també altres 
components de la cendra que poden contribuir a embrutar el sistema de 
bombeig del carburant i la formació de dipòsits en els injectors. 

Contingut en aigua. El contingut en aigua no dissolta pot produir 
problemes de corrosió al motor, així com també un creixement 
bacteriològic que pot obstruir els filtres i corroure el dipòsit de 
combustible. Tècniques insuficients en el secat del biodiesel durant la seva 
fabricació, així com també un contacte excessiu amb l’aigua quan es 
transporta o emmagatzema pot ocasionar que el combustible es trobi fora 
de les especificacions. 

Contaminants totals. És el contingut en residus provinents de la matèria 
primera, substàncies insaponificables (ceres, hidrocarburs, colesterol – si 
l’oli prové d’olis usats-) i sabons produïts a partir de les reaccions 
secundàries a la transesterificació. Els insaponificables tenen un punt 
d’ebullició més elevat i creen residus en la combustió. 

Corrosió al coure. Aquest indicador és usat per indicar la potencialitat 
d’un combustible de malmetre components de coure i bronze del sistema 
d’aportació de combustible. Encara que el seu contacte amb el biodiesel no 
causi corrosió, el contacte prolongat amb els catalitzadors pot causar la 
degradació del combustible i la creació de sediments. Cal tenir-ho en 
compte sobretot durant l’emmagatzematge. 

Nombre de neutralització (Acid value). És un indicador primari del 
contingut en àcids grassos lliures. Presenta valors elevats si no ha estat 
correctament produït. Valors superiors a 1 han estat associats a dipòsits 
en el sistema d’aportació de combustible i en la reducció de la vida de les 
bombes i dels filtres. Es provoca un augment de l’acidesa de l’oli lubricant, 
accelerant la corrosió dins el motor. 
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Estabilitat d’oxidació. A diferència de la normativa americana que no ho 
regula, l’europea la fixa en 6 h a 110ºC. Es refereix a dos conceptes, 
estabilitat en l’emmagatzematge a llarg termini o envelliment i amb la 
capacitat de mantenir-se estable a altes pressions i temperatures. S’aplica 
un mètode conegut en la indústria alimentària. 

Contingut en metanol. Un contingut elevat en metanol pot baixar la 
temperatura d’ignició i augmentar la corrosió en peces d’alumini i zinc. 
També redueix l’índex de cetà i la lubricitat. 

Contingut en èsters. Depèn de la qualitat del procés (temps, 
temperatura de reacció, contingut en aigua i àcids grassos lliures, alcohol 
utilitzat...). La inclusió d’aquest paràmetre ve donada per la seva 
presència en els estàndards italià i francès. 

Contingut en monoglicèrids i diglicèrids. Provenen del procés i són 
restes d’oli que no han acabat de reaccionar. Aquestes restes provoquen 
dipòsits en els injectors i anells dels cilindres. El contingut en 
monoglicèrids augmenta la viscositat degut a que presenten un punt de 
fusió més elevat i una baixa solubilitat si no es mantenen a una 
temperatura elevada. Això pot provocar un menor efecte esprai en la 
injecció, donant pitjor combustió i augmentant la producció de carbó en 
els cilindres. El seu efecte depèn del rati amb els diglicèrids. 

Contingut en triglicèrids. Provenen dels olis originals no 
transesterificats. Augmenten molt la viscositat i provoquen dipòsits a 
cilindres i vàlvules. S’eviten utilitzant un excés de metanol en el sistema 
reactiu. 

Glicerina total i lliure. L’estàndard només permet un 0,25 % de glicerina 
total present en el producte final. Què significa això exactament? Pot 
considerar-se que una molècula de triglicèrid conté intrínsecament una 
molècula de glicerol. En el cas de la trinoleïna, un mol de glicerina pesa 
92,10 g i un mol de trinoleïna pesa 885,46g. Aleshores, pot considerar-se 
que la trinoleïna conté: 

Aquesta glicerina és anomenada glicerina lligada, ja que es troba 
químicament lligada a una molècula de trioleïna. Aquesta glicerina també 
pot trobar-se associada a monoglicèrids i diglicèrids. Per tal d’obtenir la 
glicerina total, se li afegeix a la glicerina producte de la reacció present al 
biodiesel, la glicerina lligada. Si l’oli original conté un 10,4% de glicerina i 
el biodiesel final no pot en contenir més d’un 0,25%, aleshores la reacció 
ha de ser completada en un 97,6%: 
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La presència de glicerina lliure pot ser resultat d’un mal rentat del 
biodiesel que provoquen una mala separació del glicerol i el biodiesel. De 
la mateixa manera, valors elevats de glicerina total indica reaccions de 
transesterificació incompletes i, ambdues, prediuen dipòsits en el motor 
degut a una mala combustió. 

Nombre de iode. Mesura el nivell d‘insaturació (contingut en enllaços 
dobles) en les cadenes dels àcids grassos. Es relaciona amb la viscositat 
del biodiesel i l’índex de cetà.  

Contingut en fòsfor. La presència de fòsfor pot danyar els catalitzadors i 
causar problemes en el motor. Alguns olis vegetals contenen petites 
quantitats de fòsfor. 

Contingut en Na, K (i en Ca, Mg). Provenen d’una mala separació del 
catalitzador i poden produir sabons. Poden causar problemes en les 
bombes d’injecció. 

Seguidament, es pot observar una taula amb totes les especificacions per al 
biodiesel segons la norma EN14214, amb les seves unitats, màxims, mínims i 
mètodes d’assaig. 
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Taula 4. Especificacions del biodiesel. 

             

Com s’observa a les especificacions el valor d’índex de iode ha pujat de 120 a 
140. L’índex de iode mesura el nombre d’insaturacions, i una major proporció de 
dobles enllaços suposa una major tendència a l’oxidació. L’especificació de 120 
podria excloure els esters de gira-sol, més insaturats i amb l’índex de iode més 
alt, però a Espanya, a l’haver-se fixat l’índex en 140, ja no existeix aquest 
problema amb el què sí que entrarien dins de les especificacions productes com 
el gira-sol, matèria prima habitualment utilitzada per a produir biodiesel al nostre 
país. 
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Per això, a Espanya s’estan desenvolupant treballs en els últims anys per a la 
utilització de biodiesel de gira-sol en diverses proporcions. En aquest sentit s’han 
realitzat una sèrie d’assaigs en laboratoris i en banc de motors amb biodiesel de 
gira-sol pur i en mescles al 30% en el marc d’un projecte finançat pel programa 
Altener de la UE en el què van participar la Universitat de Saragossa i el IDAE. En 
aquesta línia Repsol també va realitzar assaigs en banc de motors amb mescles 
d’esters de gira-sol al 30%; en aquest projecte s’han realitzat assaigs de la 
mescla a diversos grups d’autobusos urbans a València, Valladolid i Madrid. 

Dels resultats d’aquests projectes es dedueix que no té perquè excloure’s als 
esters de gira-sol de l’especificació, ja que el seu comportament és similar als de 
colza. Actualment, s’està discutint la possibilitat d’establir un índex de iode per al 
producte final (per a la mescla emprada) amb el què l’índex de iode a la mescla 
de l’ester metílic de gira-sol i diesel mineral estaria dins de les especificacions. 

2.3. Mescles 
El biodiesel es pot comercialitzar pur o bé en barreges amb el gasoil, en diferents 
concentracions: 

Taula 5. Nomenclatura i concentracions. 

Quant al seu ús com a combustible de vehicles, des de la meitat dels anys 
noranta ja es fabriquen cotxes adaptats. Els principals canvis han estat les juntes 
de goma, que es poden degradar amb l’oli. Tot i això, existeixen fabricants 
alemanys i francesos que es mostren reticents al consum de biodiesel. Però els 
combustibles han de complir la normativa i acceptar l’any vinent que els seus 
vehicles puguin anar fins amb B30. 

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 biodiesel, 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 
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perllongat de biodiesel 100%, es podrien arribar a degradar aquests conductes, 
produint algun porus o pèrdua de combustible. 

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 biodiesel. 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 biodiesel li puguin 
causar.

Figura 3. Il·lustració dels canvis a realitzar en cas d’utilitzar B100. 

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 biodiesel 100%, 
s'empren diferents barreges de biodiesel i Gasoil A, sent obligatori segons RD 
61/2006, que la barreja final compleixi els paràmetres de qualitat del Gasoil A 
d’automoció, la norma EN-590. Això vol dir que, amb caràcter general, aquesta 
barreja es pot considerar un Gasoil A d’automoció. 

2.4. Avantatges i inconvenients del biodiesel 
El principal avantatge del biodiesel és una menor contaminació tot i que presenta 
un contingut energètic inferior (aproximadament un 8 % inferior) en comparació 
amb el del gasoil. 

Quant a la contaminació, és clar que es redueixen les emissions en termes 
globals, però n’hi ha que s’incrementen. Per exemple, si es compara un B100 
amb un diesel convencional, s’incrementa un 10 % les emissions de òxids de 
nitrogen (NOx) , però es redueix un 37 % les emissions de partícules i un 76 % 
les de compostos orgànics volàtils (Ecologia Política, 2008 i CIEMAT, 2005). Aquesta 
diferència queda palesa en el següent gràfic: 
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Figura 4. Gràfic comparatiu d’emissions de CO2.

Pel que fa a la producció de diòxid de carboni, es pot observar que les emissions 
de gasos d’efecte hivernacle disminueixen quan s’incrementa la quantitat de 
biodiesel. Cal veure que les emissions són equivalents a la quantitat de carboni 
atmosfèric que ha assimilat la planta en créixer i per tant el balanç en emissions 
de CO2 es considera neutre. Això sí, les emissions depenen de les condicions 
d’utilització del motor. 

Tanmateix, si es realitza un anàlisi del cicle de vida de tot el procés, els 
avantatges relatius a la producció de biodiesel depenen fonamentalment del 
transport. Com és lògic, un biodiesel produït amb oli de soja d’argentina, tindrà 
una motxilla ecològica (una acumulació d’impactes ambientals durant el procés) 
que redueix la relació energia renovable obtinguda/energia no renovable 
invertida, fins al punt que podria ser inferior a la unitat. 

2.4.1. Avantatges 

Seguidament, s’enumeren una sèrie d’avantatges mediambientals que presenta 
el biodiesel respecte d’altres combustibles: 

El biodiesel és biodegradable un 98,3% en 25 dies, és a dir, en cas de 
vessament al mar aquest desapareixeria en 25 dies, veure figura 5. Per 
tenir ordres de magnitud, el biodiesel es degrada abans que el sucre i és 
menys tòxic que la sal de cuina. Aquesta dada és molt important pel que 
fa a la flota marítima dels països arreu del món. Actualment, una part 
important de la flota de marines dels Estats Units funciona amb biodiesel. 
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Figura 5. Biodegradació del biodiesel i les seves mescles. 

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 
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%). 

Es redueixen les emissions de CO, HC i partícules i s’eliminen les emissions 
de SO2. El biodiesel contribueix a reduir la pluja àcida ja que no conté òxid 
de sofre i les emissions de partícules es redueixen un 65%. Segons 
diversos estudis, els NOx es redueixen en vehicles utilitaris i autobusos, 
però augmenten en camions de gran tonatge. Actualment existeix una 
gran controvèrsia al voltant dels NOx emesos ja que aquests són un 
contaminant que resta qualitat a l’aire i que en atmosferes urbanes, amb 
gran acumulació de població, provoca irritació de les vies respiratòries, 
cefalees, ... 

Altres estudis realitzats amb el biodiesel revelen que és molt més segur de 
respirar, ja que es redueixen considerablement les emissions 
d’hidrocarburs aromàtics policíclics (PAH) entre un 75% i un 85% i els PAH 
nitrogenats (nPAH) fins a un 90%. Totes aquestes reduccions es deuen a 
que, de fet, el biodiesel no conté compostos aromàtics. 

Ofereix poders calorífics similars al del petrodiesel i les diferències de 
potències i consum són mínimes. A més, presenten un nombre de cetà 
superior. 

El punt d’inflamació del biodiesel és el doble que el del diesel convencional 
perquè se li ha extret la major part del metanol. Això indica un menor risc 
i una major seguretat en el seu transport, manipulació i emmagatzematge 
que en el cas del diesel.  

Revaloritza els residus contaminants i els converteix en energia neta i 
renovable. 
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A part dels avantatges mediambientals també representa diversos avantatges 
mecànics: 

L’alta capacitat d’actuar com a dissolvent evita la formació de dipòsits de 
carbó, allargant la vida del motor. Te un poder dissolvent important que fa 
que no hi hagi incrustacions de sutge en tot el circuit del combustible des 
el dipòsit fins la injecció. 

Afavoreix una combustió neta. La molècula de biodiesel conté un 11 % 
d’oxigen aproximadament. Aquest contingut en oxigen condueix a una 
millora en la combustió i, en conseqüència, en una reducció substancial del 
sutge. Els residus de combustió dins el motor deguts a la combustió del 
fuel disminueixen significativament. 

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

Des del punt de vista socioeconòmic 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. 

En resum, el biodiesel, utilitzat com a combustible líquid, presenta els següents 
avantatges: 

Desenvolupament sostenible 

  · Agricultura energètica. 

Menor impacte ambiental 

  · Reducció de les emissions contaminants. 

  · Millor qualitat de l’aire. 

  · Efectes positius per a la salut (redueix PAH i PADH). 

Reducció de l’escalfament global 

  · Reducció de les emissions de CO2.

  · Balanç energètic positiu (sense emissions netes). 

  · Producte biodegradable. 

Desenvolupament local i regional 

  · Millors condicions socials i econòmiques en les àrees productores 
  de matèries  primeres. 

  · Creació de llocs de treball. 

Afavoriment del mercat domèstic. 
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2.4.2. Inconvenients 

Existeixen diversos inconvenients físics i mecànics, com són: 

S’han de tenir en compte les propietats del biodiesel en condicions 
meteorològiques fredes i prendre les mesures adequades. La presència de 
biodiesel en el petrodiesel provoca un augment del punt d’obstrucció dels 
filtres en 3ºC en el B20. Segons la normativa EN 14214 el biodiesel pot 
utilitzar-se a l’hivern fins a temperatures de –20ºC, exactament igual que 
el petrodiesel. Solucions pels problemes d’operativitat del biodiesel a 
l’hivern són les mateixes que les usades en el diesel convencional, l’ús 
d’additius, escalfadors en el motor... Per contra, quan el petrodiesel flocula 
i les seves parafines precipiten, ho fa de forma irreversible i bloqueja les 
línies de combustible, la bomba d’injecció,.. i es necessita una neteja 
costosa. En canvi, el biodiesel només es densifica i retorna a l’estat normal 
si augmenta la temperatura, sense fer necessària cap operació de rentat. 

Estabilitat a l’oxidació. L’estabilitat és un terme que es refereix a dos 
conceptes en el biodiesel: estabilitat en l’emmagatzematge de llarga 
durada i en l’estabilitat a altes temperatures i pressions. Al primer 
concepte se l’anomena estabilitat a l’oxidació. Tots els combustibles, 
inclosos el petrodiesel, tenen una vida útil. Això també és veritat amb el 
biodiesel i les seves barreges. Els experts de les indústries productores 
recomanen que el biodiesel sigui usat en menys de sis mesos des de la 
seva compra per tal d’assegurar que la qualitat del combustible es manté 
dins la normativa. En el biodiesel, l’edat i l’oxidació provoquen un augment 
de la viscositat i la formació de gomes i sediments que poden bloquejar els 
filtres. Tot i que ara ja se li afegeixen additius per tal evitar aquests 
problemes. 

L’American Biodiesel Board aconsella revisar els filtres del vehicle i dels 
sistemes de subministrament amb una periodicitat superior des de l’inici 
de l’ús del biodiesel, i canviar-los si és necessari. Els biodiesel i les mescles 
de biodiesel tenen excel·lents propietats dissolvents que poden ser vistes 
com a avantatge i com a desavantatge. L’ús del petrodiesel deixa dipòsits 
en diferents parts del sistema de combustible que el biodiesel pot dissoldre 
i saturar-ne els filtres, així que s’hauran de canviar amb una major 
freqüència fins que tot el sistema hagi estat netejat de dipòsits. El temps 
dependrà de la quantitat de dipòsits deixada pel petrodiesel. 

Si s’utilitza el biodiesel en vehicles on el seu ús no ha estat aprovat pel 
fabricant, la seva propietat dissolvent pot malmetre la goma dels 
conductes de combustibles després d’un ús prolongat. Això pot evitar-se 
informant-se bé de les característiques del vehicle amb el fabricant i 
canviant aquelles gomes que no siguin les adequades per a les juntes 
fetes de goma fluorinada. S’ha de notar que la majoria de vehicles diesel 
fabricats des de 1997, especialment si han estat fabricats a Alemanya o 
amb marques alemanyes, ja estan adaptats per usar sense cap problema 
el biodiesel. 

En quant a l’economia, també presenta certs inconvenients: 

El seu cost de producció és més elevat que el del gasoil. 
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No hi ha gaire demanda de mercat a l’estat espanyol, degut a que els 
consumidors no tenen una gran confiança en cap producte nou, ja sigui 
per desinterès, manca d’informació, etc. Es pot afirmar, però, que si el 
preu d’aquest combustible fos uns cèntims més barat que el diesel 
convencional, molts consumidors optarien per aquest combustible 
renovable. 

Els fabricants de vehicles diesel retiren la garantia del vehicle en utilitzar 
biodiesel, fet que fa que els consumidors dubtin dels beneficis d’aquest 
combustible. 

Els biocombustibles han augmentat considerablement el preu de les seves 
matèries primeres, pel que el preu del aliments ha pujat i fa que els pobles 
de països en vies de desenvolupament no puguin comprar-los, empobrint-
se.

2.5. El biodiesel al mercat 
Actualment, l'ús del biodiesel en automoció està totalment estès a Europa des 
dels últims 10–12 anys. En països com Alemanya i Àustria, amb més de 1.000 
benzineres que incorporen un sortidor de biodiesel, ja sigui 100% o mitjançant 
una barreja B30. 

A l’Estat Espanyol s’enceta la producció de biodiesel l’any 2002, i és l'empresa 
Stocks del Vallès 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 biodiesel, 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. 

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. 

Figura 6. Producció total de biodiesel a la Unió Europea. 
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2.5.1. Plantes de producció de biodiesel 

A Catalunya i les províncies limítrofes existeixen actualment unes 10 plantes que 
produeixen biodiesel, amb un alt percentatge d’olis reciclats, sobretot les 
catalanes, degut al seu cost baix. Fins i tot hi ha alguna planta on el principal 
accionista és una empresa de reciclatge d’oli (per exemple Stocks del Vallès). Per 
tant, el primer recurs que es fa servir és l’oli reciclat i posteriorment entren en 
joc els olis provinents de cultius energètics, a un cost més elevat. 

Les plantes que podrien ser objecte de demanda d’olis a Catalunya per a la 
producció de biodiesel són les següents: 

Taula 6 . Plantes de biodiesel en la zona que influencia Catalunya. 

En total, aquestes plantes de la zona d’influència dels cultius de Catalunya, 
produirien aproximadament 400.000 tn de biodiesel a l’any. Només es 
produeixen actualment 86.000 tn/any de biodiesel. I en el global de l’estat, 
actualment es produeixen 920.000 tn/any, però si s’afegeixen les que estan en 
construcció i les que estan en projecte, a nivell espanyol sumarien un total de 
6.570.000 tn/any.  
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Espanya va consumir un total de 62.909 tn durant l’any 2006 (Biofuels barometer 
2007) i va produir 99.000 tn (European Biodiesel Board). Per tant, va exportar un 
36,5% de la producció, on els mercats més importants són l’alemany i el francès. 
Aquest fet és degut en part a la poca demanda del mercat nacional, ja que no hi 
ha una quota de mercat obligatòria per a les empreses petroleres i el preu del 
mercats exteriors és més elevat. 

Segons fonts de l’ICAEN, existeixen nous projectes de plantes que en conjunt 
arriben al milió de tones de producció, assolint els objectius del PEC que són de 
858.000 tn el 2015. Si ho comparem amb les dades anteriors, això suposa la 
mateixa capacitat de producció que té Espanya. 

Aquests nous projectes indiquen l’entrada en el sector de les empreses 
petrolieres com ara REPSOL o del sector químic, com ara BASF. Aquestes 
empreses es preveu que s’ubiquin dintre de polígons industrials annexes a zones 
portuàries, on queda palesa que la major part de la matèria prima seria 
importada. 

El principal problema de la indústria del biodiesel és el preu de la matèria prima. 
Les úniques empreses que s’han mantingut en el mercat han estat les que 
aprofitaven olis reciclats o les que han optat per comprar producció de colza a 
França o soja a Argentina o oli de Palma al sud-est asiàtic. 
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CAPÍTOL 3: MATÈRIES 

PRIMERES PER A LA 

PRODUCCIÓ DE 

BIODIESEL

Les matèries primeres més comunes utilitzades a Espanya per a la fabricació de 
biodiesel són els olis de fregit usats i l’oli de gira-sol (el contingut mitjà del gira-
sol en oli és del 44% pel que a Espanya serà la millor opció en quant a 
agricultura energètica). També s’estan realitzant proves amb oli de colza i amb 
Brassica carinata. 

Tant a Espanya com a nivell internacional, es pot dir que la producció de 
biodiesel tendeix a provenir majoritàriament dels olis extrets de plantes 
oleaginoses, especialment gira-sol (a Espanya i Itàlia) i colza (a països de 
Centreeuropa). Les oleaginoses s’importen a Europa per a obtenir la proteïna i 
després els olis són reexportats fora de la UE. La utilització dels mateixos a la 
fabricació de biodiesel donaria sortida interior a dit producte, evitant la 
reexportació. Qualsevol matèria que contingui triglicèrids pot utilitzar-se per a la 
producció de biodiesel (gira-sol, colza, soja, olis de fregit usats, sèu de vaca,...). 

Per altra part, a Espanya, la utilització d’olis usats és encara significativa. A 
continuació s’enumeren les principals matèries primeres per a l’elaboració de 
biodiesel: 

Olis vegetals convencionals 

  · Oli de gira-sol 

  · Oli de colza 
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  · Oli de soja 

  · Oli de coco 

  · Oli de palma 

Olis vegetals alternatius 

  · Oli de Brassica carinata 

  · Oli de Cinara curdunculus 

  · Oli de Camelina sativa 

  · Oli de Crambe abissinica 

  · Oli de Pogianus 

  · Oli de Jatropha curcas 

Olis de llavors modificades genèticament 

  · Oli de gira-sol d’alt oleic 

Greixos animals 

  · Sèu de vaca 

  · Sèu de búfal 

Olis de fregit usats 

Olis d’altres fonts 

  · Olis de produccions microbianes 

  · Olis de microalgues 

3.1. Matèries primeres del biodiesel 
Tal com es mostra a la figura 7, són quatre els cultius d’oli que dominen 
clarament el subministrament de matèries primeres utilitzades per ala producció 
de biodiesel al món. Amb una quota de prop del 85%, l’oli de colza domina de 
llarg, seguit per l’oli de llavor de gira-sol, l’oli de soja i l’oli de palma. En menor 
quantitat es trobarien els “altres”, que es distribuiria entre oli de llinassa, greix 
de vaca i oli reciclat de fregir.  
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Figura 7. Matèries primeres per a la producció mundial de biodiesel. 

3.1.1. Olis vegetals convencionals 

Les matèries primeres utilitzades convencionalment en la producció de biodiesel 
han sigut els olis de llavors oleaginoses com el gira-sol i la colza (Europa), la soja 
(Estats Units) i el coco (Filipines); i els olis de fruits oleaginosos com la palma 
(Malàisia i Indonèsia). Per raons climatològiques, la colza (Brassica napus) es 
produeix principalment al nord d’Europa i el gira-sol (Helianthus annuus) als 
països mediterranis del sud, com Espanya o Itàlia. La utilització d’aquests olis per 
a produir biodiesel a Europa ha estat associada a les regulacions de retirada 
obligatòria de terres de la Política Agrària Comú (PAC) que permet el cultiu de 
llavors oleaginoses a preus raonables.  

Malgrat això, la dedicació de solament les terres de retirada per a la producció de 
matèries primeres energètiques suposa un risc per quant aquestes superfícies 
varien en el temps, ja que el règim de retirada de terres depèn de l’oferta i la 
demanda de cereals alimentaris, el que implica que aquest índex està subjecte a 
alteracions. Al nostre país, l’ús de cultius tant tradicionals com energètics està 
condicionat, a més, per la producció de l’oli, ja que la producció mitja per 
hectàrea d’oli de gira-sol resulta poc atractiu, des del punt de vista de 
l’agricultor, per a escollir aquest cultiu com a font d’obtenció de biocarburants. 

3.1.2. Olis vegetals alternatius

A més dels olis vegetals convencionals, existeixen altres espècies més adaptades 
a les condicions del país on es desenvolupen i millor posicionades en l’àmbit dels 
cultius energètics. En aquest sentit, destaquen la utilització, com a matèries 
primeres de la producció de biodiesel, els olis de Camelina sativa, Crambe 
abissinica i Jatropha curcas.

Existeixen altres cultius que s’adapten millor a les condicions del nostre país i 
que presenten rendiments de producció majors. En concret, es tracta dels cultius 
de Brassica carinata i Cinara cardunculus. La Brassica carinata és una alternativa 
real al secà i regadiu extensiu. La Cinara cardunculus és un cultiu plurianual i 
permanent, d’uns deu anys d’ocupació del terreny, i orientat fonamentalment a 
la producció de biomassa, encara que també poden aprofitar-se les seves llavors 
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per a l’obtenció d’oli. S’obtenen de 2.000 a 3.000 kilograms de llavors, l’oli dels 
quals serveix de matèria prima per a la fabricació de biodiesel. 

3.1.3. Olis vegetals modificats genèticament 

Els olis i els greixos es diferencien principalment en el seu contingut en àcids 
grassos. Els olis amb proporcions altes d’àcids grassos insaturats, com l’oli de 
gira-sol o de Camelina sativa, milloren l’operativitat del biodiesel a baixes 
temperatures, però disminueixen la seva estabilitat a l’oxidació, que es tradueix 
en un índex de iode elevat. Per aquest motiu, es poden tenir en consideració, 
com a matèries primeres per a produir biodiesel, els olis amb elevat contingut en 
insaturacions, que han sigut modificats genèticament per a reduir aquesta 
proporció, com l’oli de gira-sol d’alt oleic. 

3.1.4. Olis de fregit usats 

L’oli de fregit usat és una de les alternatives amb millors perspectives en la 
producció de biodiesel, ja que és la matèria prima més barata, i amb la seva 
utilització s’eviten els costos de tractament com a residu. Espanya és un gran 
consumidor d’olis vegetals, centrant-se el consum en oli d’oliva i gira-sol. Per la 
seva part, els olis usats presenten un baix nivell de reutilització, pel que no 
sofreixen grans alteracions i mostren una bona aptitud per al seu aprofitament 
com a biocombustible.  

La producció dels olis usats a Espanya se situa entorn a les 750.000 tones/any, 
segons xifres del 2004. A més, com a valor afegit, la utilització d’olis usats 
significa la bona gestió i ús del residu. 

L’informe sobre el marc regulatori dels carburants proposa reciclar oli de fregit 
en biodiesel. Aquesta alternativa és la que més avantatges té perquè, a més de 
produir combustible, elimina un residu contaminant com és l’oli usat. Aquest oli 
dóna problemes al depurar l’aigua; malgrat això, la seva recollida és 
problemàtica. La Comissió Europea proposa que el Ministeri de Medi Ambient i els 
Ajuntaments creïn un sistema de recollida d’oli fregit, oleïnes i greixos en tres 
etapes: industrial, hostaleria i domèstica. 

La utilització de olis usats presenta dificultats logístiques, no solament per la 
seva recollida, com s’ha dit, sinó també pel seu control i traçabilitat degut al seu 
caràcter de residu. En el cas espanyol, la recollida no està sent promoguda 
enèrgicament per l’Administració malgrat que la Llei 10/98 de Residus estableix 
la prohibició d’abocar olis usats, el qual és un incentiu més per a la seva 
utilització en la fabricació de biodiesel. 

3.1.5. Greixos animals 

A més dels olis vegetals i els olis de fregit usats, els greixos animals, i més 
concretament el sèu de vaca, poden utilitzar-se com a matèria prima de la 
transesterificació per obtenir biodiesel. El sèu té diferents graus de qualitat 
respecte a la seva utilització a l’alimentació, emprant-se els de pitjor qualitat en 
la formulació dels aliments d’animals. L’aplicació de greixos animals va sorgir de 
la prohibició de la seva utilització en la producció de pinsos, com a sortida per als 
mateixos com a subproducte. Malgrat això, actualment no existeix un nivell 
d’aplicació industrial a Espanya. 
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3.1.6. Olis d’altres fonts 

Per altra part, és interessant assenyalar la producció de lípids de composicions 
similars als olis vegetals, mitjançant processos microbians, a partir d’algues, 
bactèries i fongs, així com a partir de microalgues. 

3.1.7. Altres fonts 

Per últim, cal destacar que està en estudi la utilització de bioetanol i biometanol 
en el procés d’esterificació de dits olis per a la producció de biodiesel, de la 
mateixa manera que el desenvolupament de cultius específics per a fins 
energètics, no alimentaris. Per tant, els biocarburants presenten la particularitat 
d’utilitzar productes vegetals com a matèria prima i, per tant hi ha que tenir en 
compte les característiques dels mercats agrícoles, juntament a la complexitat 
que ja de per sí 

presenten els mercats energètics. En aquest sentit, tal com s’ha comentat 
anteriorment, cal destacar que el desenvolupament de la indústria dels 
biocarburants no depèn principalment de la disponibilitat local de matèria prima, 
sinó de l’existència d’una demanda suficient, que pugui servir per a potenciar 
altres polítiques com l’agrícola.  

Per a la producció d’aquests olis existeix la possibilitat de cultivar aquestes 
espècies (gira-sol o colza) en les terres de retirada obligatòria regulades per la 
Política Agrària Comú (PAC). El problema d’aquest plantejament és que la 
retirada de terres està subjecte a variacions anuals i això pot crear incertesa en 
quant al subministrament. Essencialment la reforma de la PAC implica una sèrie 
d’elements de simplificació. En el sector dels cultius herbacis, es tracta 
principalment de la supressió de la retirada extraordinària de terres, de 
l’abandonament de les superfícies de base individuals i de la simplificació dels 
pagaments compensatoris per a les llavors oleaginoses. A més, existirà un únic 
comitè de gestió que serà responsable de tots els cultius herbacis.  

Els cultius de gira-sol compten amb el problema de la seva baixa rendibilitat per 
a l’agricultor. Per a assegurar un volum continu de subministrament, les matèries 
primeres per a usos energètics deurien procedir de les mateixes terres que les 
destinades a usos alimentaris, rebre les mateixes ajudes i comercialitzar-se de 
forma no diferenciada. 

La Unió Europea ha preparat un Pla d’Acció en Biomassa amb mesures i accions 
per a impulsar la generació d’electricitat i calor, incloent també els 
biocombustibles per al transport, que permeti arribar als objectius fixats. Per 
altra banda, les últimes reformes desenvolupades en el marc de la Política 
Agrària Comú (PAC) inclouen la introducció d’una ajuda específica per a cultius 
destinats sota contracte a la producció de biocombustibles o energia tèrmica 
elèctrica a partir de biomassa, mesura que va entrar en vigor al nostre país al 
2006.

A Espanya, es va constituir a l’octubre de 2004 la Comisión Interministerial de la 
Biomasa amb l’objectiu d’analitzar la situació del sector i proposar diverses 
actuacions. S’inclouen l’adaptació de la normativa i la proposta d’activitats 
d’investigació en relació amb cultius energètics, desenvolupament de tecnologies 
de cultius i recollida, així com la valorització energètica dels fems. 
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3.2. La colza 
En aquest projecte s’ha escollit la colza com a matèria primera per a l’obtenció 
de biodiesel. Seguidament, s’ofereix informació sobre aquest vegetal, tant 
botànica com econòmica, i la justificació de perquè ha estat escollit. 

Figura 8. Camp de cultiu de colza. 

Família: Cruciferae. 

Gènere: Brassica 

Espècie: Brassica napus, varietat oleífera 

Arrel: Arrel pivotant, amb tendència a profunditzar, bona aptitud per a 
ramificar-se en un sistema d’arrels secundàries, sobretot si l’arrel primària 
troba al seu pas algun obstacle que li impedeixi profunditzar en el sòl. 

Tall: Altura entre 1,40 i 1,80 metres. 

Fulles: Les inferiors peciolades, les superiors lanceolades i senceres. 

Flors: Petites i de color groc. Tenen 4 sèpals i quatre pètals disposats en 
creu. 

Fruits: Síliqües, beines de 5 a 6 cm de longitud amb entre 20 i 25 grans 
per beina. Les llavors tenen forma esfèrica, de petita mida i de color 
castany vermellós o negres un cop madures. 

Varietats i estadis de desenvolupament: Existeixen varietats de cicle 
llarg o d’hivern (9 a 10 mesos) i varietats de cicle curt o de primavera 
(amb una duració de 5 a 6 mesos). La colza es pot sembrar a la tardor o a 
la primavera; en les nostres latituds, es planta a començaments de la 
tardor i resulten millor les variants de cicle curt o de primavera. 
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Temperatura: La colza no suporta temperatures inferiors a –3ºC en les 
primeres fases de desenvolupament, però un cop ha arribat a l’estat de 
roseta pot suportar fins a temperatures de -15ºC. Durant la floració no és 
convenient que la temperatura sigui molt alta, per a que no s’escurci el 
cicle i es produeixi un major nombre de granades. 

Humitat: El cultiu de colza pot desenvolupar-se a partir dels 400 mm de 
precipitació anual, però han d’estar molt ben repartits. Un excés d’aigua 
en el sòl no és bo. En canvi, respon bé a les pluges abundants de 
primavera durant la floració. És resistent a la sequera hivernal. 

Sòl: Pot cultivar-se en qualsevol tipus de sòl. L’intèrval òptim de pH es 
troba entre 5,5 i 7, encara que suporta bé fins a un pH de 7,7. Resisteix 
una certa salinitat. 

Rendiment: El rendiment del cultiu és inferior al de la mitjana europea 
degut a què les condicions climàtiques dels països del nord d’Europa, on 
aquest cultiu està molt extens, són més adequades per al seu ple 
desenvolupament. En zones d’Espanya més humides, com ara Navarra, 
s’estan realitzant diversos estudis per tal de determinar la idoneïtat de la 
implantació del cultiu de colza en aquesta comunitat autònoma. 
Aproximadament per cada hectàrea es produeixen 3 tn de gra.  

La colza té l’avantatge de què el seu cultiu presenta uns rendiments 
interessants en secà i que incrementa el rendiment del cereal (blat o ordi) 
de la següent campanya. En regadiu s’obtindrien també unes bones 
produccions, encara que lleugerament menors. 

Per contra, aquest cultiu és molt tècnic i menys conegut, té més risc de 
mala naixença, dehiscència del fruit, atac de plagues, etc. També és molt 
resistent a la sequera, però no en l’època de la sembra i la germinació. 
(Àmbit Rural, 2007)

La zona de producció més adient dins del territori català es troba a la figura 9. 
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Figura 9. Aptitud del conreu de la colza a Catalunya. 

Pel que fa a la composició de l’oli de colza, la taula 7 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. 
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Taula 7. Composició mitja de l’oli de colza fresc, sense refinar.

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 lipases regioespecífiques durant la biosíntesi. Els olis 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 
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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. 

3.2.1. Justificació 

Com es pot observar al mapa anterior, a la part nord-est de Catalunya l’aptitud 
per al conreu de colza arriba al nivell 7, sent bastant apte per al cultiu. La 
transformació a oli es podria realitzar a prop de la ubicació de la planta 
d’obtenció de biodiesel i, així, estalviar en el transport. També l’oli de colza es 
podria importar de França, a poca distància de la planta, però caldria tenir en 
compte quin seria el preu de l’oli. 

3.3. 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 
desgomat. Els fosfàtids provoquen que l’oli presenti terbolesa 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 
(desgomat amb aigua). Per a fosfàtids que no es poden hidratar es requereix una 
etapa addicional en la què s’afegeixen solucions àcides (per exemple,  àcid cítric 
o fosfòric) necessàries per a descompondre el material (desgomat àcid). En 
aquell punt pot ser útil l’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 és 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.  
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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 
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 preesterificació 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 
preesterificació 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 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 biodiesel per a diverses aplicacions a la indústria 
farmacèutica o de l’alimentació. 

3.3.1. Factors que influeixen a l’economia de la producció 

Diversos factors influeixen en els costos de producció dels olis vegetals i en la 
rendibilitat de les operacions d’elaboració. 
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Nivell d’utilització de la capacitat instal·lada. Als països on no s’utilitza al 
màxim la capacitat instal·lada, els costos unitaris dels olis són majors que 
en països on el procés d’extracció s’ha adaptat a la capacitat de 
funcionament i, així, manté costos de producció competitius, ajustant-se a 
les condicions del mercat. 

Graus de flexibilitat i integració de les instal·lacions. Els principals factors 
que determinen la rendibilitat dels olis vegetals són la disponibilitat de 
llavors de bona qualitat a preus competitius, els alts rendiments de 
conversió de les llavors a oli, la minimització de les pèrdues en refinació i 
la comercialització i distribució eficients del producte. Una instal·lació que 
pugui canviar d’un tipus de llavor a un altre, resulta més rentable i 
s’adapta millor als canvis del mercat. Els costos de capital de les 
instal·lacions varien molt i dependran de la capacitat instal·lada, de les 
necessitats d’infraestructura i de la complexitat de les operacions de 
processament. Els costos de manteniment dependran del nivell tècnic i la 
capacitació de la mà d’obra, i es considera que arriben a representar el 7% 
del valor de la maquinària nova. Els costos totals de sous i salaris varien 
amb les dimensions de la fàbrica i el volum; generalment s’estimen del 3% 
al 7% del valor de l’oli, els altres costos variables de processament no 
superen del 5% al 10% del preu de venda dels productes, de tal forma 
que els costos de comercialització, distribució i finançament són els més 
alts. A continuació es presenten uns valors que determinen els costos 
variables de transformació: 

a) Els costos d’aigua, vapor i energia elèctrica, no superen el 3% 
del valor de l’oli produït. El procés que consum més electricitat és 
el triturat. 

b) El cost de l’aigua és encara menys important que l’electricitat; 
es requereixen al voltant de 3m3 a 5m3 d’aigua per tona d’oli 
produït. El cost del vapor s’estima en menys del 1% del valor de 
l’oli refinat. 

Pel que fa a l’aspecte econòmic de la matèria prima, el seu cost és el factor més 
important. Actualment, es comercialitza colza a un preu aproximat de 400 €/tn 
(amb un màxim de 540€/tn en funció de l’oferta i la demanda puntuals) per a la 
producció d’oli que després abastirà les plantes de producció de biodiesel. Tot i 
això, també existeix algun projecte que calcula un cost de 240 €/tn., però que, 
de moment, resta en parada tècnica. 

Quant a la producció d’oli, alguna planta petita el podria comprar a 700 €/tn per 
a produir biodiesel per a autoconsum, o cap a 950-980 €/tn d’oli de colza, per 
part d’alguna empresa mitjana. 

En el següent quadre es pot veure una comparativa dels preus de les 
produccions agrícoles per alimentació i per al mercat energètic, en funció de 
l’empresa del sector. 
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Taula 8. Preus de les matèries primeres aptes per a la producció de 
biodiesel i del biodiesel importat dels Estats Units. 

Aquests preus han de competir amb el biodiesel provinent dels USA que té un 
preu aproximat de 600 €/tn, ocasionant una forta competència deslleial, en ser 
un cultiu i una producció subvencionades per l’estat federal. 

Existeixen grans corporacions (Greenfuel, entre d’altres) que estan organitzant la 
producció per assegurar el subministrament de llavors i arrenden terres. Aquesta 
estratègia pot ser una oportunitat per les empreses agrícoles espanyoles.  
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CAPÍTOL 4: REACTIUS 

Com ja s’ha dit anteriorment, per tal de que es produeixi aquesta reacció es 
necessiten els olis vegetals, l’alcohol i el catalitzador per tal d’augmentar la 
velocitat cinètica d’aquesta. 

4.1. Àcids grassos 
Un àcid gras és un tipus de molècula orgànica lipídica formada per una llarga 
cadena hidrocarbonada línia, la gran majoria són de nombre parell d'àtoms de 
carboni i d'entre ells; els més comuns els que tenen 16 i 18, en l'extrem de la 
qual hi ha un grup carboxil (-COOH). Cada àtom de carboni s'uneix al següent i 
al precedent per mitjà d'un enllaç covalent senzill. La formula bàsica d'una 
molècula d'àcid gras saturat és CH3–(CH2)n–COOH. A l'àtom del seu extrem li 
queden lliures tres enllaços que són ocupats per àtoms d'hidrogen (H3C-). Els 
altres àtoms tenen lliures dos enllaços, que són ocupats igualment per àtoms 
d'hidrogen (...-CH2-CH2-CH2...). 

Figura 10. Exemple de representació d’un àcid gras. 

En general (tot i que de vegades no), podem escriure un àcid gras genèric com 
R-COOH, on R és la cadena hidrocarbonatada que identifica l'àcid en particular. 

Els àcids grassos són els components d'alguns lípids com els greixos 
(triglicèrids), on l'extrem de la molècula on es troba el grup carboxil (-COOH) és 
el que es combina amb un dels grups hidroxils (-OH) de la glicerina (més 
correctament propanotriol), reaccionant amb ell. 

La decisió de determinar l’oli a utilitzar es basarà principalment més en un factor 
econòmic que en un factor químic. Pel que respecta al factor químic, el 
paràmetre important és la quantitat d’àcids grassos lliures presents en l’oli, així 
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com també el color i l’olor d’aquest, ja que pot reduir el valor de la glicerina 
produïda. 

Els olis vegetals contenen un baix percentatge d’àcids lliures associats però 
també fosfolípids i gomes. Aquests olis poden obtenir-se crus, desgomats o 
refinats. En el procés de refinat s’eliminen els primers, i en el procés de 
desgomatge s’eliminen els segons. 

4.2. Alcohol 
L’alcohol primari més usat habitualment és el metanol encara que altres alcohols 
com ara l’etanol, l’isopropanol o el butanol poden usar-se. El factor de qualitat 
clau en aquest alcohol és el contingut en aigua, ja que aquesta saponifica els olis 
i eleva el contingut en àcids grassos lliures del producte final de la reacció. 
Desafortunadament, aquests alcohols són higroscòpics, és a dir, capaços 
d’absorbir aigua de l’aire. 

Són dos els motius principals per a què, en l’actualitat, s’utilitzi com a alcohol el 
metanol abans que l’etanol. Primerament, per tal de dur a terme la reacció es 
necessiten 3 mols d’alcohol. El preu del litre de metanol és de 0,46 €/l i el del 
etanol és de 0,98 €/l. Tenint en compte que un litre de metanol conté 24,73 mols 
i un d’etanol 17,13 mols, el preu per mol del metanol és de 0,019 €/mol i el de 
l’etanol 0,057 €/mol, tres vegades superior. En segon lloc, l’alcohol no utilitzat en 
la reacció, ja que es realitza sempre la transesterificació amb alcohol en excés, 
ha de ser recuperat i reciclat per tal de minimitzar els costos d’operació i 
disminuir els impactes ambientals. En aquest aspecte el metanol és molt més 
fàcil de recuperar ja que no crea azeòtrops, com l’etanol, que dificultin el procés 
de purificació. 

Aquests dos factors fan que el metanol, tot i ser més tòxic que altres, sigui el 
preferit per produir biodiesel. El punt d’ignició del metanol és de 10ºC, mentre 
que el de l’etanol és de 8ºC, així que tots dos són altament inflamables i amb 
flama no visible. S’ha d’evitar el contacte del metanol amb la pell o els ulls ja que 
s’absorbeix ràpidament i una exposició excessiva a aquesta substància pot 
causar ceguesa i altres efectes perjudicials per a la salut. 

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 l’oli per a 
transesterificacions catalitzades amb àlcali per a obtenir les màximes conversions 
en èster. A catàlisis alcalines convencionals, aquesta relació no se supera 
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normalment, ja que es probable que majors quantitats d’alcohol a la 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 biodiesel 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’almenys 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 
biodiesel 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 terbolesa 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 biodiesel. 

4.3. Catalitzador i neutralitzador 
Els catalitzadors utilitzats poden ser substàncies bàsiques, àcides o enzims. Els 
més usats habitualment són l’hidròxid sòdic, l’hidròxid potàssic i el metòxid de 
sodi. 

Essencialment, els catalitzadors utilitzats per a la producció de biodiesel són 
bàsics. Les reaccions catalitzades per substàncies bàsiques són relativament més 
ràpides, amb temps de residència entre els 5 minuts i les 10 hores depenent de 
la temperatura, la concentració i el rati alcohol/triglicèrids. Aquests són altament 
higroscòpics i formen aigua quan es dissolen amb l’alcohol reactiu. També 
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absorbeixen aigua de l’aire durant l’emmagatzematge. Si aquest ha absorbit 
molta aigua, el biodiesel resultant no aconseguirà l’estàndard de glicerina total 
requerit. 

Pel que fa als catalitzadors àcids, tot i que poden ser utilitzats en la 
transesterificació, la cinètica de la reacció és massa baixa per a un procés 
industrial competitiu i la relació alcohol:triglicèrids és de 20:1 o més elevada. 
Possibles àcids que es poden utilitzar com a catalitzadors són l’àcid sulfúric i 
l’àcid fosfòric. 

Els neutralitzadors són utilitzats per a retirar el catalitzador àcid o bàsic del 
biodiesel i la glicerina. Si s’utilitza un catalitzador bàsic, el neutralitzador serà 
àcid i a l’inrevés per tal de què aquest precipiti en forma de sal.

L’elecció del catalitzador i del neutralitzador obeeix també a motius econòmics i 
de reaprofitament. El catalitzador bàsic més utilitzat per la indústria és l’hidròxid 
de potassi, ja que aquest, neutralitzat amb àcid fosfòric, precipita formant una 
sal, K3PO4, amb valor com a fertilitzant. A nivell mundial està molt estès l’ús 
d’àcid sulfúric per raons econòmiques. 

Resum dels diversos tipus de catalitzadors:  

Homogenis  

Fortament bàsics: NaOH, KOH, NaCH3O, KCH3O

Fortament àcids: H2SO4

Heterogenis  

Resines d’intercanvi aniònic: Amberlyst A26 i Amberlyst A27 

Resines d'intercanvi catiònic: Amberlyst 15 i Amberlyst XN-1010 

Òxids metàl·lics: MgO i CaO 

Zeolites: USY-292 

Àcids de Lewis: SnCl 

Catalitzadors de Titani: TILCOM STC 

Catalitzadors de Zirconi: MELCat XZO682/01 i MELcat XZO645/01 

Enzimàtics  

Lipases immobilitzades: Novozym 435, Lipozyme IM
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CAPÍTOL 5: 

REACCIONS EN LA 

PRODUCCIÓ DE 

BIODIESEL

En aquest capítol, es tracten totes les reaccions que intervenen en el procés de 
producció de biodiesel, tant les principals, com les secundaries o no desitjades.  

5.1. Transesterificació de triglicèrids 
Encara que l’esterificació és un procés possible, el mètode utilitzat comercialment 
per a l’obtenció de biodiesel és la transesterificació (també anomenada 
alcohòlisi). Es basa en la reacció de molècules de triglicèrids (el nombre d’àtoms 
de les cadenes està comprès entre 15 i 23, sent el més habitual 18) amb 
alcohols de baix pes molecular (metanol, etanol, propanol, butanol) per a produir 
esters i glicerina (que pot ser utilitzada en cosmètica, alimentació, farmàcia, 
etc.). 

La reacció de transesterificació es desenvolupa en una proporció molar d’alcohol 
a triglicèrid de 3 a 1, reaccionant en la metanòlisi 1 mol de triglicèrid amb 3 mols 
d’alcohol (encara que s’afegeix una quantitat addicional per a desplaçar la 
reacció cap a la formació de l’ester metílic). El triglicèrid és el principal 
component de l’oli vegetal o el greix animal. A més, la formació de la base de la 
glicerina, immiscible amb els esters metílics, juga un paper important en el 
desplaçament de la reacció cap a la dreta, arribant gairebé al 100%. 
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Figura 11. Reacció de transesterificació. 

On les R són els àcids grassos. Hi ha cinc tipus de cadenes comunes als olis 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 dos nombres separats per dos punts. El 
primer designa el nombre d’àtoms 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. 

A la figura 12 es presenten les reaccions que tenen lloc a la transesterificació, la 
qual consisteix químicament en tres reaccions reversibles o consecutives. El 
triglicèrid és convertit consecutivament en diglicèrid, monoglicèrid i glicerina. A 
cada reacció un mol d’ester metílic és alliberat. 
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Figura 12. Reaccions implicades a la transesterificació. 

5.2. 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). 

Figura 13. Reacció de l’alcohol amb el catalitzador. 

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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Figura 14. Reacció de l’alcòxid amb el triglicèrid. 

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: 

Figura 15. Reacció de l’anió amb l’alcohol. 

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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Figura 16. Mecanisme de reacció de l’anió alcòxid i el grup èster. 

Al pas 1 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 
2 el radical carregat negativament (CH3O-) reacciona amb el doble enllaç del 
grup carbonil del triglicèrid. Al pas 3 es forma una molècula de l’èster alquílic 
(R1COO-CH3) – al nostre cas específic es tracta del metilèster. Al pas 4 es 
regenera el catalitzador, formant-se un diglicèrid. Els passos 1 a 4 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 perquè l’anió 
triglicèrid de la reacció anterior 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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Figura 17. Reacció de l’hidròxid amb el triglicèrid. 

L’àcid gras lliure pot reaccionar amb el Na+ per a formar sabó. Es pot tolerar una 
mica d’aigua al sistema perquè 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: 

Figura 18. Reacció de l’hidròxid amb l’alquièster. 

Com a conseqüència de la baixa velocitat de reacció, només es formen petites 
quantitats d’àcids grassos lliures durant la transesterificació si la reacció està 
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), es 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. 
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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 (RONa 
o R-OK; el grup alquilat s’ha de correspondre amb el grup R- de l’alcohol) com a 
catalitzador, està guanyant interès. La reacció d’alcohol i XOH donada 
anteriorment 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’altra reacció pot ocórrer directament. 

5.3. Reaccions secundàries  
A la reacció de transesterificació s’utilitza un catalitzador per a millorar la 
velocitat de reacció i el rendiment final, cosa que sense ell no seria possible. Els 
catalitzadors poden ser àcids homogenis (H2SO4, HCl, H3PO4, RSO3), àcids 
heterogenis (Zeolites, Resines Sulfòniques, SO4/ZrO2, WO3/ZrO2), bàsics 
heterogenis (MgO, CaO, Na/NaOH/Al2O3), bàsics homogenis (KOH, NaOH) o 
enzimàtics (Lipases: Candida, Penicillium, Pseudomones); de tots ells, els 
catalitzadors que se solen usar a escala comercial són els catalitzadors 
homogenis bàsics, ja que actuen molt més ràpid i, a més, permeten operar en 
condicions moderades. En el cas de la reacció de transesterificació, quan s‘utilitza 
un catalitzador àcid es requereixen condicions de temperatures elevades i temps 
de reacció llargs, per això és freqüent la utilització de derivats d’àcids més actius. 

No obstant, la utilització d’àlcalis, que com s’ha comentat és l’opció més 
utilitzada a escala industrial, implica que els glicèrids i l’alcohol deuen ser 
anhidres (<0,06 % v/v) per a evitar que es produeixi la saponificació. A més, els 
triglicèrids deuen tenir una baixa proporció d’àcids grassos lliures per evitar que 
es neutralitzin amb el catalitzador i es formin també sabons. 

D’aquesta manera, les reaccions secundàries que es poden donar són: 

Reacció de saponificació. 

Reacció de neutralització d’àcids grassos lliures. 

El triglicèrid reacciona amb el catalitzador bàsic, consumint-lo, en presència 
d’aigua donant lloc a la formació de sabons (reacció de saponificació), tal com es 
pot veure a la figura 19. 

Figura 19. Reacció de saponificació. 

La saponificació es veu afavorida quan s’utilitza l’hidròxid potàssic o sòdic, ja que 
les seves molècules contenen els grups OH responsables de la reacció.  
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Així, quan s’utilitzen aquests catalitzadors, es deu tenir especial precaució amb 
les condicions de reacció, especialment la temperatura i la quantitat de 
catalitzador bàsic, per a reduir al màxim la saponificació. No obstant, els 
metòxids només contenen el grup OH com a impuresa, pel que la seva utilització 
no produeix pràcticament sabons per saponificació.  

En qualsevol cas, es deuen utilitzar olis i alcohols essencialment anhidres, ja que 
l’aigua afavoreix la formació de sabons per saponificació. Per aquest motiu, es 
deu eliminar l’aigua, mitjançant evaporació, als olis amb alts continguts en 
humitat abans de dur a terme la transesterificació. 

Per altra part, hi ha dues formes d’eliminar els àcids grassos lliures presents a 
l’oli. Així, es pot procedir a la seva neutralització, ja que els àcids grassos 
presents en l’oli vegetal poden reaccionar amb el catalitzador bàsic 
(fonamentalment NaOH) en presència d’aigua, ocorrent una reacció indesitjable, 
produint com al cas anterior sabó, tal com es pot veure a la figura 20. 

Una altra manera d’eliminar els àcids grassos lliures es mitjançant una reacció 
d‘esterificació amb un catalitzador àcid amb el què es formaria l’ester metílic. 

Figura 20. Reacció de neutralització d’àcids grassos lliures. 

5.4. Reaccions d’esterificació d’àcids grassos 
El procés que s’utilitza per a la producció de biodiesel és la transesterificació, 
encara que l’esterificació es ve aplicant combinada amb la transesterificació de 
cara a aprofitar el subproducte d’àcids grassos i produir biodiesel. 

Donada la importància dels esters s’han desenvolupat nombrosos processos per 
a obtenir-los. El més comú és l’escalfament d’una mescla de l’alcohol i de l’àcid 
corresponent amb àcid sulfúric, utilitzant el reactiu més econòmic en excés per a 
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. A vegades és 
substituït per àcid fosfòric concentrat. 

A la pràctica aquest procediment té diversos inconvenients. L’alcohol pot sofrir 
reaccions d’eliminació formant olefines, esterificació amb el propi àcid sulfúric o 
de formació de l’èter, i l’àcid orgànic pot sofrir descarboxilació. De la reacció 
d’esterificació apareix desenvolupada a la figura 21. 
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Figura 21. Reacció d’esterificació. 

Els catalitzadors que s’utilitzen en aquest tipus de reacció, al contrari que al 
procés de transesterificació que habitualment són hidròxids, són àcids o 
enzimàtics. Al cas de l’esterificació, al contrari que a la reacció de 
transesterificació, a l’emprar catalitzadors àcids no es necessari recórrer a 
treballar amb temperatures elevades i temps de reacció llargs. 

5.5. Catalitzadors 
Tal com es comentà anteriorment és necessari comptar amb catalitzadors per a 
que ocorri la reacció i sigui possible des d’un punt de vista cinètic. Aquests 
catalitzadors, en el cas de la transesterificació, poden ser àcids homogenis, àcids 
heterogenis, bàsics homogenis o enzimàtics, sent els catalitzadors bàsics els que 
s’utilitzen a nivell industrial a la transesterificació ja que actuen molt més ràpid i 
a més, permeten operar en condicions moderades. L’únic problema d’aquests 
catalitzadors és que deuen ser anhidres per a evitar que es produeixin reaccions 
secundàries, com la de saponificació, que reduirien el rendiment del procés.  

Per altra part, els triglicèrids deuen tenir una baixa proporció d’àcids grassos 
lliures per a evitar que es neutralitzi amb el catalitzador i es formin també 
sabons. 

S’ha observat que la reacció és més ràpida quan es catalitza amb un alquil. Al 
primer pas de la reacció, un ió òxid alquil ataca al grup carbonil de la molècula 
del triglicèrid. La reacció d’aquest producte intermedi amb un alcohol produeix un 
ió del grup alcòxid en el segon pas. A l’última etapa, la redisposició del compost 
tetraedre intermedi dóna lloc a un ester i a diglicerina. 

Així mateix, es poden utilitzar catalitzadors àcids de Bronsted, preferiblement 
sulfúrics i sulfònics. Aquests catalitzadors produeixen rendiments molt alts en 
esters alquílics, però les reaccions són lentes, necessitant temperatures superiors 
als 100ºC i més de 3 hores per a completar la conversió. L’acidificació del grup 
carbonil de l’ester condueix a la carbonatació, i posteriorment, l’atac nucleòfil de 
l’alcohol produeix el compost tetraèdric intermedi. Això elimina el glicerol per a 
formar un nou ester i regenerar el catalitzador. 

S’ha provat la metanòlisi de l’oli de soja en presència del 1% de H2SO4 amb una 
relació molar alcohol/oli de 30:1. A una temperatura de reacció de 65ºC es 
completà la conversió en 20 hores, mentre que la butanòlisi a 177ºC i l’etanòlisi 
a 78ºC usant les mateixes quantitats d’alcohol, van necessitar 3 i 18 hores, 
respectivament. 

A la següent figura es resumeixen els avantatges i inconvenients d’utilització dels 
diversos catalitzadors per al procés de transesterificació: 
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Figura 22. Avantatges i inconvenients dels catalitzadors emprats a la 
transesterificació. 

5.6. Variables que afecten la transesterificació 
Entre les variables més importants que afecten a la reacció de transesterificació 
es troben les següents: 

a) Acidesa i humitat 

Els continguts d’àcids grassos i d’humitat són els paràmetres determinants de la 
viabilitat del procés de transesterificació de l’oli vegetal. Per a que es realitzi la 
reacció completa es necessita un valor d’àcids grassos lliures, de l’anglès Free 
Fatty Acid (FFA), menor al 3%.  

Quant més alta es l’acidesa de l’oli, menor és la conversió. A més, tant l’excés 
com la deficiència de catalitzador poden produir la formació de sabó. També, 
com s’ha comentat, la presència de humitat disminueix el rendiment de la 
reacció, doncs l’aigua reacciona amb els catalitzadors formant sabons. 

S’ha estudiat la transesterificació del sèu d’animals catalitzat amb NaOH en 
presència de FFA i aigua. Sense afegir cap dels dos components, FFA i aigua, el 
rendiment dels esters metílics era alt. Quan s’afegia un 0.6% de FFA, el 
rendiment de la reacció disminuïa a valors inferiors al 5%, per a qualsevol nivell 
d’aigua afegida. Quan s’incrementava un 0.9% d’aigua, sense afegir FFA, el 
rendiment se situava al 17%. Si els greixos animals o els olis vegetals, amb 
valors alts de FFA, es volen utilitzar per a produir biodiesel, és necessari refinar-
los amb una neutralització, utilitzant una solució de NaOH per a eliminar els àcids 
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grassos  lliures. Igualment, el procés de catàlisi àcida també es pot usar per a 
l’esterificació d’aquests àcids grassos. 

Les matèries primeres usades com a base per a l procés d’alcohòlisi deuen 
complir certes especificacions. Els triglicèrids deuen tenir un valor àcid baix i els 
materials deuen contenir baixa humitat. L’addició de catalitzadors d’hidròxid de 
sodi compensa l’alta acidesa, però el sabó resultant provoca un augment de 
viscositat o de formació de gels que interfereixen en la reacció i en la separació 
del glicerol. Quan no es donen aquestes condicions els rendiments de la reacció 
es redueixen substancialment.  

L’hidròxid i metòxid de sodi o de potassi deuen mantenir un grau d’humitat baix. 
El seu contacte amb l’aire disminueix l’efectivitat del catalitzador per la interacció 
amb el diòxid de carboni i la humitat. 

Actualment, la major part del biodiesel produït, procedeix de olis vegetals als que 
s’afegeix metanol i un catalitzador alcalí. No obstant, hi ha molts olis de baix cost 
i greixos animals que poden ser utilitzats. El seu problema radica en què solen 
contenir gran quantitat d’àcids grassos que no es poden convertir en biodiesel 
usant catalitzadors alcalins. En aquests casos es necessari fer l’esterificació en 
dues etapes: inicialment deu realitzar-se un pretractament per a convertir els 
FFA en esters metílics amb un catalitzador àcid, i en un segon pas es realitza la 
transesterificació amb un catalitzador alcalí, per a completar la reacció. 

b) Tipus de catalitzador i concentració 

Els catalitzadors emprats per a la transesterificació dels triglicèrids es poden 
classificar en alcalins, àcids, enzimàtics o catalitzadors heterogenis, sent els 
bàsics i en particular els hidròxids els més utilitats. Si l’oli usat té un alt grau 
d’àcids grassos i elevada humitat els catalitzadors àcids són els més adequats. 
Aquests àcids poden ser sulfúric, fosfòric o àcid sulfònic orgànic. La metanòlisi 
del sèu d’animal s’ha estudiat amb NaOH i NaOMe. Comparant els dos 
catalitzadors, el NaOH ha produït millors resultats que el NaOMe. El metòxid de 
sodi provoca la formació de molts subproductes, principalment sals de sodi, que 
deuen eliminar-se posteriorment, a més de ser poc econòmic.  

En els processos de metanòlisi alcalina els principals catalitzadors usats han sigut 
l’hidròxid potàssic i l’hidròxid sòdic, ambdós en concentracions de 0.4 a 2% v/v 
d’oli. Olis, tan refinats com crus, amb un 1% de catalitzador (tan hidròxid sòdic 
com potàssic) han tingut molt bons resultats. La metanòlisi de l’oli de soja ha 
produït els seus millors resultats de rendiment i viscositat amb una concentració 
de 1% d’hidròxid potàssic. 

S’han provat catalitzadors de metalls alcalinoterris en la transesterificació d’olis 
de colza. El procés es duu a terme si apareixen ions de metòxid a la reacció 
intermèdia. Els hidròxids alcalinoterris, alcòxids i òxids catalitzen la reacció més 
lentament. 

L’activitat catalítica de l’òxid de magnesi, hidròxid de calci, òxid de calci, metòxid 
de calci, hidròxid de bari i, per comparació, hidròxid de sodi s’ha avaluat a la 
transesterificació de l‘oli de colza. D’ells, l’hidròxid sòdic ha produït la major 
activitat catalítica. El grau de substrats que reaccionaren fou del 85% en 30 
minuts i de 95% després de 1.5 hores, el que representa un valor proper a 
l’equilibri. L’hidròxid de bari va tenir un rendiment lleugerament inferior amb un 
valor del 75% després de 30 minuts, mentre que el metòxid de calci va 
reaccionar només en un 55%, en aquest mateix temps. Rendiments menors es 
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van obtenir amb CaO, mentre que l‘òxid de magnesi i l’hidròxid càlcic no 
presentaren activitat catalítica. 

L’activitat catalítica àcida s’ha estudiat també amb olis vegetals reutilitzats. 
S’han utilitzat quatre concentracions 0,5, 1, 1,5 i 2,25 M de HCl i els resultats 
s’han comparat amb una concentració de 2,25 M H2SO4, obtenint una millor 
activitat catalítica amb l’àcid sulfúric en un rang de 1,5-2,25 M de concentració. 

Encara que el procés de transesterificació, amb catalitzadors alcalins, per a 
transformar els triglicèrids en els seus corresponents esters metílics té una 
conversió molt alta en un període més curt de temps, té alguns inconvenients: el 
catalitzador deu ser separat del producte final, la recuperació del glicerol pot 
resultar difícil, l’aigua alcalina resultant del procés deu ser tractada i els àcids 
grassos i l’aigua afecten a la reacció. 

Els catalitzadors enzimàtics poden obtenir resultats rellevants en sistemes tan 
aquosos com no aquosos, el que resol algun dels problemes anteriors. En 
particular el glicerol es pot separar fàcilment i, també, els àcids grassos 
continguts en l’oli reutilitzat es poden convertir completament en esters alquílics. 
En canvi, l’ús d’aquests catalitzadors enzimàtics té un cost superior que el dels 
alcalins. 

Taula 9. Rendiments del biodiesel segons el catalitzador utilitzat. 

c) Relació molar d’alcohol / oli i tipus d’alcohol 

Una de les variables més importants que afecten al rendiment del procés és la 
relació molar de l’alcohol i els triglicèrids. La relació estequiomètrica requereix 
tres mols d’alcohol i un mol de triglicèrid per a produir tres mols d’esters i un mol 
de glicerol. La transesterificació és una reacció d’equilibri que necessita un excés 
d’alcohol per a conduir la reacció a la dreta. Per a una conversió màxima es deu 
utilitzar una relació molar de 6:1. En canvi, un valor alt de relació molar d’alcohol 
afecta a la separació de glicerina degut a l‘increment de solubilitat. Quan la 
glicerina es manté a la solució fa que la reacció reverteixi cap a l’esquerra, 
disminuint el rendiment dels esters.  

La formació d’ester etílic comparativament és més difícil que la d’ester metílic, 
especialment la formació d’una emulsió estable durant l’etanòlisi és un problema. 
L’etanol i el metanol no es dissolen amb els triglicèrids a temperatura ambient i 
la mescla deu ser agitada mecànicament per a que hi hagi transferència de 
massa.  

Durant la reacció, generalment es forma una emulsió, en la metanòlisi aquesta 
emulsió descendeix ràpidament formant-se una capa rica en glicerol quedant-se 
a la part superior altra zona rica en ester metílic. En canvi, a l’etanòlisi aquesta 
emulsió no és estable i complica molt la separació i purificació dels esters etílics. 
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L’emulsió està causada en part per la formació de monoglicèrids i diglicèrids 
intermedis, que contenen tan grups hidròxids polars com cadenes d’hidrocarburs 
no polars. 

d) Efecte del temps de reacció i temperatura 

La conversió augmenta amb el temps de reacció. Així, Feedman i altres científics 
transesterificaren oli de cacahuet, llavor de cotó, gira-sol i soja amb una relació 
molar de 6:1 de metanol, amb un catalitzador de metòxid sòdic al 0.5% a 60ºC 
segons l’autor. Després de 1 minut es va observar un rendiment del 80% per a 
la soja i el gira-sol, després d’una hora la conversió era la mateixa per als 
quatre, amb un valor aproximat del 93%. 

La transesterificació es pot produir a diferents temperatures, depenent del tipus 
d’oli. En el cas d’oli refinat amb metanol (6:1) al 1% NaOH, la reacció s’estudià a 
tres temperatures diferents. Després de 6 minuts els rendiments foren 94%, 
87% i 64% per a temperatures de 60, 45 i 32ºC, respectivament. Després d’una 
hora la formació de l’ester era idèntica per a 60 i 45ªC i lleugerament menor per 
a 32ºC. 
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CAPÍTOL 6: CINÈTICA 

DE LA REACCIÓ 

Per estudiar la cinètica de la reacció de transesterificació, s’agafa com a  base 
l’experiment portat a terme per Darnoko i Cheryan, de la Universitat d’Illinois, 
l’any 2000, on es va fer servir diversos olis 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 23 mostra el progrés de la reacció de transesterificació de l’oli 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 produïda no va ser sempre igual a la de 
metilèsters. Això és degut als productes mitjans 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 decréixer fins arribar a l’equilibri als 60 minuts. 
Les dades a altres temperatures van seguir un patró similar. 
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Figura 23. Components de la reacció. 

6.1. Efecte de la temperatura 
Degut a la naturalesa semisòlida de l’oli 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 perquè 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 24 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: 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 24. Efecte de la temperatura en la composició dels productes i 
intermediaris als 4 minuts de la reacció. 

6.2. 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 alcohòlisi cap a diglicèrids seria així: 

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

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 25 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 25. 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 10. 

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 
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d’activació a partir d’una representació gràfica del coeficient cinètic en front de la 
temperatura absoluta, d’acord amb l’equació: 

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 11. 

Taula 10. Coeficient cinètic de reacció per a la hidròlisi dels tri-, di- i 
monoglicèrids a diferents temperatures. 
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Taula 11. Energia d’activació per a la hidròlisi dels tri-, di- i 
monoglicèrids durant la transesterificació de l’oli. 

6.3. 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. 

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

6.5. Dades de productors de biodiesel 
Aquests estudis serveixen per a observar la influència d’alguns paràmetres, com 
ara la temperatura en la reacció, però cal dirigir-se als productors de biodiesel 
per a obtenir dades exactes sobre condicions de procés.  

Segons l’empresa Bionet Europa, situada a Reus i amb un producció anual de 
50.000 Tm, el procés es duu a terme a una temperatura d’uns 35 a 40ºC, a 
pressió atmosfèrica i amb un 1-2% de catalitzador KOH, resultant una conversió 
aproximada del 96%.  

Aquest percentatge no és tan alt com d’altres ja analitzats, però es justifica 
tenint en compte que no s’empra gran energia calorífica per a portar els reactius 
a aquesta temperatura ni es necessita cap sistema d‘increment i control de 
pressió. A més, el percentatge no convers bé es recircula com ara el metanol o 
l’aigua, o bé es tracta d’alguna altra sortida com el fertilitzant o la glicerina, que 
surt al 88%. 
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6.6. Conclusió 
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 es vol desenvolupar i, a 
més, 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, es considera 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 7: 

PROCESSOS DE 

PRODUCCIÓ 

Tal com s’ha comentat a l’apartat de reaccions dedicat a la producció de 
biodiesel, químicament, la transesterificació –procés industrial utilitzat a la seva 
producció– consisteix  en tres reaccions reversibles i consecutives. El triglicèrid 
és convertit consecutivament en diglicèrid, monoglicèrid i glicerina. A cada 
reacció un mol d’ester metílic és alliberat. Tot aquest procés es duu a terme en 
un reactor on es produeixen les reaccions i en posteriors fases de separació, 
purificació i estabilització. 

En aquest punt es descriuen els diferents processos per a la producció de 
biodiesel entre els que s’inclouen el procés general de transesterificació i el 
procés general d’esterificació, encara que habitualment en aquest últim el procés 
s’utilitza en combinació amb el de transesterificació a partir dels àcids grassos, 
subproductes d’aquest procés, per a la producció de biodiesel. A més també es 
comenten aquests processos en discontinu i en continu, per a finalitzar amb el 
procés en condicions supercrítiques on no es necessari afegir catalitzadors. 

7.1. Procés general de transesterificació 
Malgrat que totes elles tenen en comú els aspectes mencionats al punt anterior 
de producció de biodiesel per mitjà del procés de transesterificació, en canvi, 
existeixen múltiples opcions d’operació viables per a la fabricació de biodiesel. 

Moltes d’aquestes tecnologies poden ser combinades de diferents formes variant 
les condicions del procés i l’alimentació del mateix. L’elecció de la tecnologia serà 
funció de la capacitat desitjada de producció, alimentació, qualitat i recuperació 
de l’alcohol i del catalitzador. 
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En general, plantes de menor capacitat i diferent qualitat a l’alimentació solen 
utilitzar processos Batch o discontinus. Els processos continus, no obstant, són 
més idonis per a plantes de major capacitat que justifiqui el major nombre de 
personal i requereixen una alimentació més uniforme. 

7.1.1. Procés discontinu 

És el mètode més simple per a la producció de biodiesel on s’han reportat ratis 
4:1 (alcohol:triglicèrid). Es tracta de reactors amb agitació, on el reactor pot 
estar segellat o equipat amb un condensador de reflux. Les condicions d’operació 
més habituals són a temperatures de 65ºC, encara que rangs de temperatures 
des de 25ºC a 85ºC també han sigut publicades. 

El catalitzador més comú és el NaOH, encara que també s’utilitza el KOH, en 
rangs del 0,3% al 1,5% (depenent de què el catalitzador utilitzat sigui KOH o 
NaOH). És necessària una agitació ràpida per a una correcta mescla al reactor de 
l’oli, el catalitzador i l’alcohol. Cap al final de la reacció, l’agitació deu ser menor 
per a permetre al glicerol separar-se de la fase ester. S’han publicat resultats 
entre el 85% i el 94%. A la transesterificació, tal com es comentà anteriorment, 
quan s’utilitzen catalitzadors àcids es requereix temperatures elevades i temps 
llargs de reacció. 

Algunes plantes en operació utilitzen reaccions en dues etapes, amb l’eliminació 
del glicerol entre elles, per a augmentar el rendiment final fins a percentatges 
superiors al 95%. Temperatures majors i ratis superiors alcohol:oli poden 
augmentar el rendiment de la reacció. El temps de reacció sol ser d’entre 20 
minuts i una hora. A la figura 26 es reprodueix un diagrama de blocs d’un procés 
de transesterificació en discontinu. 

Figura 26. Procés de transesterificació.
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7.1.2. Procés continu 

Una variació del procés discontinu és la utilització de reactors continus de tanc 
agitat (RCTA), anomenats CSTR de l’anglès, Continuous Stirred Tank Reactor.
Aquest tipus de reactors pot ser variat en volum per a permetre majors temps de 
residència i aconseguir augmentar els resultats de la reacció. Així, després de la 
decantació de glicerol al decantador, la reacció en un segon RCTA és molt més 
ràpida, amb un percentatge del 98% de producte de reacció. 

Un element essencial en el disseny dels reactors RCTA és assegurar-se de què la 
mescla es realitza convenientment per a que la composició al reactor sigui 
pràcticament constant. Això té l’efecte d’augmentar la dispersió del glicerol a la 
fase ester. 

El resultat és que el temps requerit per a la separació de fases s’incrementa. 
Existeixen diversos processos que utilitzen la mescla intensa per afavorir la 
reacció d’esterificació. El reactor que s’utilitza en aquest cas és de tipus tubular. 
La mescla de reacció es mou longitudinalment per aquest tipus de reactors, amb 
poca mescla en la direcció axial. Aquest tipus de reactor de flux de pistó, Plug 
Flow Reactor (PFR), es comporta com si fossin petits reactors RCTA en sèrie. 

El resultat és un sistema en continu que requereix temps de residència menors 
(de l’ordre de 6 a 10 minuts) –amb el consegüent estalvi, al ser els reactors 
menors per a la realització de la reacció. Aquest tipus de reactor pot operar a 
elevada temperatura i pressió per a augmentar el percentatge de conversió. 

A la figura 27 es presenta un diagrama de blocs d’un procés de transesterificació 
per mitjà de reactors de flux de pistó. En aquest procés, s’introdueixen els 
triglicèrids amb l’alcohol i el catalitzador i se sotmet a diferents operacions 
(s’utilitzen dos reactors) per a donar lloc a l’ester i la glicerina. 

Figura 27. Procés de producció de biodiesel mitjançant PFR. 

Dins de la catàlisi heterogènia, els catalitzadors bàsics es desactiven fàcilment 
per la presència d’àcids grassos lliures (FFA) i d’aigua que afavoreix la formació 
dels mateixos. Per a tractar alimentacions amb cert grau d’acidesa, es prefereix 
l’esterificació dels àcids grassos lliures amb superàcids que a la vegada 
presenten una elevada velocitat de reacció de transesterificació, si bé es 
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necessiten dos reactors amb una fase intermèdia d’eliminació d’aigua. D’aquesta 
manera, alimentacions de fins un 30% en FFA es poden esterificar amb metanol, 
reduint la presència de FFA per sota del 1%. Aquesta etapa prèvia d’esterificació 
es pot dur a terme amb alcohols superiors o glicerina que resulta atractiva en la 
producció de biodiesel, ja que és un subproducte del procés. 

7.1.3. Procés d’esterificació 

El més comú consisteix en l’escalfament d’una mescla de l’alcohol i de l’àcid 
corresponent -als processos d’esterificació se solen utilitzar catalitzadors àcids 
amb àcid sulfúric, utilitzant el reactiu més econòmic en excés per a 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. A vegades és substituït 
per àcid fosfòric concentrat. 

A la pràctica aquest procediment té diversos inconvenients. L’alcohol pot sofrir 
reaccions d’eliminació formant olefines, esterificació amb el propi àcid sulfúric o 
de formació de l’èter i l’àcid orgànic pot sofrir descarboxilació. A la figura 28 
s’observa el diagrama d’una planta amb procés d’esterificació. 

Figura 28. Procés d’esterificació. 

7.1.4. Procés combinat esterificació - transesterificació 

Aquest tipus de processos refina els àcids grassos a part del sistema 
d’alimentació o mitjançant un tractament diferenciat a la unitat d’esterificació. 
S’afegeixen els catalitzadors càustics i el producte de reacció se separa per 
centrifugació (procés anomenat Caustic Stripping). 

Els olis refinats són assecats i enviats a la unitat de transesterificació per a un 
procés posterior. D’aquesta manera, els àcids grassos poden ser transformats en 
esters metílics per mitjà d’un procés àcid d’esterificació. 

Els processos de catàlisi àcida poden ser usats per a l’esterificació directa dels 
àcids lliures (FFA). Una alternativa a això seria utilitzar un catalitzador bàsic per 
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a formar deliberadament sabó al FFA. El sabó és recuperat, l’oli assecat i 
posteriorment utilitzat en un sistema convencional amb catalitzadors bàsics. 

El diagrama del procés de esterificació/transesterificació es reprodueix a la figura 
29.

Figura 29. Procés de producció de biodiesel per esterificació/transesterificació, 
catàlisi àcida. 

A la reacció de transesterificació/esterificació, per la seva part, es poden 
aprofitar els àcids grassos subproductes de la reacció de la figura 26 per a 
alimentar posteriorment un reactor d’esterificació. 

7.1.5. Procés en condicions supercrítiques 

Quan un fluid o gas és sotmès a temperatures i pressions que excedeixen el seu 
punt crític, apareixen una sèrie de propietats inusuals. Desapareix la diferència 
entre la fase líquida i vapor, existint només una fase de fluid present. A més, els 
dissolvents que contenen grups OH, com l’aigua o alcohols primaris, prenen les 
propietats de superàcids. 

Un exemple de sistema sense catalitzadors és el que utilitza un elevat ràtio 
d’alcohol:oli (42:1). Sota condicions supercrítiques (350 a 400ºC i P>80 atm) la 
reacció es completa en 4 minuts. Els costos d’instal·lació i els costos d’operació 
són més alts i l’energia consumida major, pel que, encara que els resultats per 
mitjà aquest procés són molt interessants, l’escalat d’aquestes instal·lacions a 
nivell industrial pot ser difícil. 

A la figura 30 es representa el diagrama de blocs d’un procés en el què s’utilitza 
un reactor supercrític, sense necessitat d’afegir catalitzadors. 

Figura 30. Procés de producció de biodiesel amb procés supercrític. 
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CAPÍTOL 8: 

PRODUCTES  

De la reacció de transesterificació, s’obté el biodiesel pur (anomenat B100) i la 
glicerina, a més de fertilitzant (sulfat de potassi). Aquests dos primers han de 
complir unes certes característiques i estàndards de qualitat. 

8.1. Biodiesel pur (B100) 
El B100 té propietats físiques i químiques similars al petrodiesel i, en molts 
casos, pot ser utilitzat en aplicacions diesel existents sense o amb molt poques 
modificacions. 

Hi ha certs factors importants (ja comentats, però que es repassen) a tenir en 
compte al parlar de biodiesel pur (B100): 

El B100 és un bon dissolvent. Pot estovar o dissoldre sediments del dipòsit 
o del sistema d’injecció deixats pel petrodiesel amb el temps. Per això, 
seria convenient netejar-los abans d’usar B100. També haurà de canviar-
se abans el filtre de l’automòbil fins a que totes les impureses existents en 
el motor hagin estat retirades. 

La temperatura de congelació del B100 depèn del tipus d’àcids grassos de 
la seva composició. El biodiesel de colza, per exemple, té una temperatura 
de congelació entre els –10 i els –20ºC (bastant millor que la majoria de 
diesels fòssils). En altres biodiesels fets amb àcids grassos més saturats 
(greixos animals) pot situar-se al voltant dels –2ºC. Les propietats del 
B100 en condicions fredes fa que en aquests casos sigui més idònia la 
utilització de barreges entre B100 i petrodiesel. 

El B100 no és compatible amb algunes mànegues i juntes. Pot dissoldre 
algun tipus de goma que composa aquests elements (per exemple: buna 
N, nitrilè, goma natural...) fins a fer-los perdre líquid i desfer-se. Això 
podria provocar una fuita de fuel en el motor calent, arruïnar la bomba de 
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combustible o obstruir el filtre a mesura que deté les partícules de goma 
que circulen pel sistema. Des de fa 10 anys, els vehicles es fabriquen amb 
materials resistents (com per exemple Viton TM) però ha de consultar-se a 
cada fabricant. 

El B100 no és compatible amb alguns metalls i plàstics. Forma altes 
concentracions de sediments si entra en contacte per llargs períodes de 
temps amb coure o materials que continguin coure (com ara el bronze o el 
llautó) o amb plom, estany o zinc (per exemple, superfícies 
galvanitzades). Aquests alts nivells de sediments poden causar l’obstrucció 
del filtre. Se suposa que els sistemes diesel actuals no contenen aquests 
metalls. Malgrat això, a vegades, poden ser-hi presents igualment. A més 
a més, el B100 pot travessar alguns tipus de plàstics típics (polietilè, 
polipropilè) amb el temps i no haurien de ser utilitzats per 
emmagatzemar-lo. Hi ha altres característiques físiques i químiques on el 
biodiesel pur és substancialment diferent del diesel d’origen fòssil i 
aquestes diferències li proporcionen beneficis significatius. 

El B100 també conté un 11 % més d’oxigen en pes que el petrodiesel, així 
com també un lleuger increment del nombre de cetà, cosa que 
proporciona una combustió més completa i una reducció en les emissions. 

El B100 és biodegradable. En 25 dies es degrada un 98%, d’altra banda, el 
diesel d’origen fòssil es degrada un 25% aproximadament. Aquest és un 
paràmetre molt important a tenir en compte en els vessaments de 
combustible al mar o rius. El biodiesel pur es degrada tan ràpid com la 
dextrosa (sucre). 

8.1.1. Additius del biodiesel 

La norma UNE EN 14214: 2003 permet usar additius per a millorar dos 
paràmetres: 

Estabilitat a l’oxidació. 

POFF - Punt d’obstrucció de filtres en fred. 

L’estabilitat a l’oxidació es determina amb la norma UNE EN 14112:2003, amb 
temps mínim de 6 hores i un equip normalitzat. L’estabilitat a l’oxidació depèn 
de:  

La matèria prima. 

El procés de producció. 

Un valor baix d’estabilitat a l’oxidació indica que l’oli de partida està degradat o 
que s’ha produït una degradació del biodiesel en el procés. Un temps inferior 
d’estabilitat a l’oxidació no asseguraria l’estabilitat del biodiesel durant el seu 
emmagatzematge, distribució i ús. 

El POFF - Punt d’obstrucció de filtres en fred es determina amb la norma EN 
116:1998 utilitzant equips normalitzats. El valor requerit depèn del clima i de 
l’estació. A Espanya, s’exigeix un POFF de 0ºC a l’estiu i de 0-10ºC a l’hivern.  
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El valor de POFF depèn de la matèria prima (distribució d’àcids grassos de l’oli de 
partida). Es tracta d’un indicador dels límits d’operativitat i té molta importància 
per a l’emmagatzematge, distribució i ús del combustible. 

Taula 12. Paràmetres del biodiesel segons el seu origen. 

Tots els paràmetres poden millorar-se mesclant biodiesel de diversa procedència. 
Les propietats de les mescles de biodiesel són lineals o additives. Existeixen al 
mercat diversos additius específics per a biodiesel:  

a) Additiu antioxidant 

L’additiu antioxidant està normalment dissenyat per al seu ús quan el biodiesel 
està sent utilitzat i emmagatzemat durant més d’1 mes. El biodiesel deu 
emmagatzemar-se en recipients adequats on la filtració d’aigua no sigui possible 
i on no hi hagi aigua, ja que el biodiesel seria contaminat amb bactèries. Aquest 
additiu controla la prematura oxidació d’àcids grassos no saturats que ronden el 
biodiesel, la formació de compostos volàtils i àcids corrosius que formen polímers 
i mescles creuades de gomes que poden precipitar i fer malbé tot tipus de 
motors diesel.  

L’ús recomanat es troba a la fase final de la producció de biodiesel, una vegada 
el biodiesel s’ha filtrat i rentat. Normalment no es requereix una gran quantitat 
d’additiu, ja que conté agents dispersors que disminueixen el temps de mescla. 
No es deu afegir quan el biodiesel està encara per sobre dels 50ºC, perquè té 
potencial per a explotar. El seu cost és mínim, només afegint 0,01€ per litre de 
biodiesel. 

El comportament del biodiesel és diferent en funció de la seva procedència i és 
per això que s’aconsella l’estudi individualitzat. Els additius elegits no deuen 
influir negativament a la resta de propietats del biodiesel recollides a la norma 
UNE EN 14214:2003. 

Un antioxidant molt emprat en processos industrials és la Tert-butilhidroquinona 
(TBHQ), ja que inhibeix l’autopolimerització de peròxids orgànics. 

b) Additiu depressor del POFF 

Per a controlar els punts de tamponament del biodiesel amb temps fred cal 
emprar aquest additiu. Es dóna al productor de biodiesel la tranquil·litat de saber 
que el seu biodiesel no es veurà afectat per les condicions climàtiques fredes, ja 
que, si ocorre, s’enterbolirà el combustible. Inicialment, es veuen uns pocs 
cristalls formant-se i començaran a obstruir els filtres del combustible. Quan es 
comenci a refredar més, el biodiesel es transformarà en un gel que se 
solidificarà.  
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Amb la utilització d�additius per disminuir el POFF,  es limita la mida de les 
partícules que es formen al biodiesel a baixes temperatures i, així, es redueix la 
temperatura a la que se solidificarà. Es recomana que el millorador s�afegeixi al 
combustible quan estigui tebi, per sobre dels 20 °C, després de l�últim procés de 
filtració i mentre el biodiesel es bombegi a un recipient d�emmagatzematge net.  

c) Millorador del rendiment 

Existeixen additius capaços de millorar el rendiment i el poder del biodiesel
augmentant l�índex de cetà del biodiesel. Els usuaris notaran un clar augment en 
l�acceleració. Es tracta d�un additiu molt eficaç per al productor de biodiesel, ja 
que poden oferir un grau òptim de biodiesel que es tan poderós com el diesel 
normal. L�inconvenient es troba en què l�additiu és realment car i puja el preu del 
biodiesel, no fent-lo tan competitiu al mercat. 

d) Interruptor d�emulsions 

L�interruptor d�emulsió està dissenyat per a ajudar a eliminar l�aigua de rentat de 
la producció de biodiesel. S�utilitza quan el rentat amb aigua té lloc, accelerant el 
fraccionament de l�oli i la separació de l�aigua produint dues capes diferents. 

Es suggereix que l�aigua sigui primer escalfada a aproximadament 40ºC. 
Després, el nivell correcte de l�interruptor d�emulsió s�afegeix a l�aigua tèbia.  

e) Corrector del pH 

Aquest producte altera el pH a valors aproximadament de 7 abans de què 
comenci el rentat. Això reduirà la quantitat d�agents de neteja necessaris i, així, 
s�estalviaran diners. El producte conté una mescla d�àcids orgànics, dispersants i 
agents quelants que milloraran el procés de filtració mentre millora l�estabilitat 
del combustible.  

Es deu afegir al biodiesel una vegada la capa de glicerina s�ha eliminat i no han 
sigut afegides ajudes de filtrat.  

8.2. Glicerina 
La glicerina és un producte final de la reacció de transesterificació. També és 
coneguda com glicerol, glicerina i 1,2,3-propan-triol. Es produeix en una planta 
de biodiesel en un 10% de la producció total de biodiesel. Habitualment, 
presenta un alt valor com a coproducte. 

La glicerina és un producte químic comú amb diversos usos. Jungermann fa els 
següents comentaris sobre els usos de la glicerina: �La glicerina és un 
component químic versàtil. Es pot trobar en els productes per a nens petits o en 
fluids embalsamadors utilitzats per les funeràries, en l�adhesiu que uneix 
objectes o en els explosius que les separa; en pastilles refrescants com en 
supositoris�. 

Els seus usos principals inclouen: productes alimentaris, cosmètics, pastes de 
dents, explosius, drogues, menjar per a animals, tabac, emulsificadors i 
plastificadors. 

La glicerina produïda en la transesterificació és només un 50% pura ja que conté 
una gran quantitat de contaminants com ara el metanol, sabons, catalitzador i 
sobre tot aigua. És relativament fàcil elevar el nivell de puresa de la glicerina fins 
al 80% o 90 %. S�aconsegueix afegint àcid sulfúric a la glicerina fins que el pH 
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sigui àcid (al voltant del 4,5). Això transforma els sabons en àcids grassos i sals. 
Els àcids grassos suraran per sobre la glicerina i podran ser fàcilment extrets. 
Aleshores, el metanol es pot eliminar per evaporació.  

La puresa de la glicerina dependrà de la puresa de l�oli original ja que els 
contaminants tendeixen a concentrar-se en la fase de la glicerina. 

Els preus de la glicerina han anat variant en els últims anys. Clarament, la 
disposició de la glicerina és un element dels beneficis de la producció del 
biodiesel. No obstant, s�ha d�apuntar que els preus es basen segons la puresa de 
la glicerina a vendre i segons la disponibilitat en el mercat. Serà, doncs, el preu 
diferent si es ven prèviament refinada a la indústria o si es ven a una empresa 
que la purifica. 

La selecció de la font d�obtenció afecta als valors de la glicerina obtinguda. En 
alguns casos, el color i l�olor obtinguts no són acceptables per a molts dels seus 
possibles usos. Per això ha de tenir-se en compte, en la selecció d�una font 
d�obtenció, l�impacte d�aquesta sobre la qualitat de la glicerina produïda. 

La fitxa de seguretat d�aquest producte es pot trobar als annexos. 

8.3. Sulfat de potassi 
El sulfat de potassi és un altre producte resultant del procés d�obtenció de 
biodiesel. A l�etapa de transesterificació, el catalitzador emprat és l�hidròxid de 
potassi. Quan es duu a terme la neutralització, el KOH reacciona amb l�àcid 
sulfúric donant com a resultat el sulfat de potassi. A la següent figura es pot 
observar la reacció. 

42242 22 SOKOHSOHKOH  

Figura 31. Reacció d�obtenció del sulfat de potassi.  

Aquesta substància és un bon fertilitzant per a la majoria de cultius, pel que es 
podria utilitzar en el cultiu de la planta oleaginosa d�on s�extreu l�oli per al 
procés, a més, de poder vendre-la al mercat, convertint així un residu en un 
subproducte revaloritzat.  

La fitxa de seguretat d�aquest producte es pot trobar als annexos. 
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CAPÍTOL 9:

UBICACIÓ 

 

La parcel·la on s�ubicarà la planta de producció de biodiesel es troba situada al 
terme municipal de Vilafant (Alt Empordà), a la província de Girona, Catalunya. 
Pertany al polígon industrial del Mas d�en Fonso, situat a l�est del terme 
municipal.  

La construcció del polígon està programada segons el pla d�actuació d�INCASÒL 
(Institut Català del Sòl) i comptarà amb una superfície total de 236.256,00 m2 i 
una inversió de 9.050.910,52 �.  

La parcel·la és de forma rectangular, té unes dimensions de 100x65 m, formant 
una superfície de 6500 m2, i el preu de 400.000�.  
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Figura 32. Emplaçament de Vilafant. 

Aquest polígon industrial es troba a 3 km del centre de Figueres i a 40 km de 
Girona. Té fàcil accés a la N-260 (que al seu pas per Vilafant es diu Carrer del 
Comerç, paral·lel al carrer de la parcel·la) i la E-15 (AP-7, autopista del 
Mediterrani). 

La ubicació de la planta en aquest municipi de l�Alt Empordà es deu a: la bona 
comunicació per carretera, per la N-206 i la E-15; la seva proximitat a grans 
extensions de terreny, podent ser destinades al cultiu de plantes oleaginoses; i la 
proximitat a la frontera francesa, cosa que facilita l�exportació a aquest país on 
l�ús del biodiesel està molt estès, sobretot a l�agricultura. 
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Figura 33. Vista satèl·lit de Vilafant i la parcel·la, en vermell. 
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CAPÍTOL 10: 

DIAGRAMA DE FLUX 

 

En aquest capítol, es descriu el diagrama de flux de qualsevol planta de 
producció de biodiesel, enumerant les parts i sistemes de què consta, per 
finalment observar com és el diagrama en blocs. Al capítol següent, mentre es 
realitzen els balanços de matèria, es detalla com és el funcionament de les 
diverses operacions de producció.  

10.1. Sistemes del procés 
La planta de producció de biodiesel està dissenyada per a una capacitat de 
producció aproximada de 50.000 Tm/any. 

El sistema de transesterificació es pot dur a terme tant de forma contínua com 
discontínua, mentre que la resta de sistemes operen de forma contínua. 

El procés està composat pels següents sistemes: 

1. Sistema de recepció i emmagatzematge de matèries primeres: 

 Sistema de pesatge per a camions. 

 Tancs de recepció de l�oli. 

 Tancs d�emmagatzematge de metanol. 

2. Sistema de transesterificació: 

 Un reactor. 

 Un tanc d�emmagatzematge de metanol. 

 Un tanc d�emmagatzematge de catalitzador (KOH). 
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 Sistema mesclador del metanol i el catalitzador. 

3. Sistema de separació de la mescla de reacció: 

 Sistema de separació de productes de reacció. 

 Decantador. 

4. Fase biodiesel: 

 Sistema de rentat i assecat (o destil·lat). 

 Sistema de recollida i emmagatzematge del biodiesel produït. 

5. Fase glicerina: 

 Sistema de destil·lació de la fase de glicerina, amb recuperació de 
metanol. 

6. Recuperació de metanol: 

 Sistema de separació dels components metanol - aigua. 

10.1.1. Preparació de matèries primeres 

A aquesta primera etapa els reactius utilitzats al procés, oli i metanol, així com el 
catalitzador, es preparen i condicionen de la forma adequada per a què la reacció 
de transesterificació es desenvolupi en el reactor de manera eficaç. Cal dir que 
una altra empresa proporciona l�oli refinat apte per al seu ús industrial, pel que 
en arribar a planta no necessita cap tractament previ. 

El catalitzador es prepara per dissolució de la potassa (KOH) en metanol. 
Aquesta dissolució es fa en un tanc equipat amb un agitador. 

Les condicions d�operació per a aquesta etapa són: 

 Temperatura: 20ºC. 

 Pressió: atmosfèrica. 

10.1.2. Reacció 

Es duu a terme a reactors discontinus o reactors discontinus en sèrie, equipats 
amb agitador i sistema d�escalfament. Es carrega la quantitat especificada d�oli i 
sobre ell s�addiciona la quantitat corresponent de catalitzador dissolt en metanol. 

Els reactors disposen de control de velocitat d�agitació, temperatura i càrrega de 
matèries primeres. 

Les condicions d�operació per a aquesta etapa són, per a l�oli de colza: 

 Temperatura: 55ºC 

 Pressió: atmosfèrica 

 Velocitat d�agitació: 900 rpm 

 

 



Víctor Hebrard Rodríguez 

 - 100 - 

10.1.3. Dipòsit de la reacció de transesterificació 

El producte de la reacció s�emmagatzema de manera que existeixi sempre una 
quantitat de producte que permeti que les etapes posteriors de separació puguin 
realitzar-se en règim continu. 

Les condicions d�operació per a aquesta etapa són: 

 Temperatura: depèn del temps que es trobi la mescla de reacció en aquest 
dipòsit. 

 Pressió: atmosfèrica. 

10.1.4. Separació de fases 

Els productes principals de reacció, biodiesel i glicerina, són immiscibles pel que 
la fase lleugera, que conté el biodiesel, se separarà de la fase pesada, que conté 
la glicerina per decantació que pot ser física (decantadors horitzontals o 
verticals) o mecànica (centrífugues). En aquest cas, s�escolleix la decantació 
vertical, ja que resulta més econòmica que la centrífuga, la qual requereix 
manteniment, i menys voluminosa que l�horitzontal. Les condicions d�operació 
per a aquesta etapa són: 

 Temperatura: a la que es troba el corrent procedent del tanc 
d�emmagatzematge de la mescla de reacció que pot variar depenent del 
temps que porti al mateix. 

 Pressió: atmosfèrica (en cas de separació física) contrapressió: 2 bar (en 
cas de separació mecànica amb atmosfera inerta). 

10.1.5. Purificació de la fase biodiesel 

Aquesta fase està majoritàriament formada per l�ester metílic (biodiesel), però 
conté, a més: metanol, sals d�àcids grassos lliures (sabons), catalitzador, 
glicerina. 

Per això i amb la fi d�obtenir un biodiesel de característiques que es trobin dins 
de les especificacions regulades per la legislació, el biodiesel deurà sotmetre�s a 
un procés de purificació. Les etapes de purificació, consecutives, es detallen a 
continuació. 

1. Rentat 

La fase de biodiesel es renta amb aigua o aigua acidulada per a extreure el 
metanol, els compostos polars, els sabons formats i els traços de glicerina que 
poguessin quedar. 

Les condicions d�operació per a aquesta etapa són: 

 Temperatura: aquesta operació de separació es realitza a la temperatura a 
la que es troba el corrent procedent de l�etapa anterior. 

 Pressió: atmosfèrica (en cas de separació física) 2 bar (en cas de 
separació mecànica amb atmosfera inerta). 
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2. Separació de l�aigua 

La fase lleugera amb el biodiesel parcialment purificat se separa de la fase 
pesada aquosa, que conté les impureses, per mitjà d�una operació de decantació 
en continu que se desenvoluparà a temperatura ambient. 

Les condicions d�operació per a aquesta etapa són: 

 Temperatura: aquesta operació de separació es realitza a la temperatura a 
la que es troba el corrent procedent de l�etapa anterior. 

 Pressió: atmosfèrica (en cas de separació física) 1,5 bar (en cas de 
separació mecànica amb atmosfera inerta). 

3. Additivació 

Al Biodiesel obtingut després de l�etapa de rentat, s�additiva amb un producte 
amb l�objectiu de complir les especificacions corresponents al POFF (sigles de 
Punt d�Obstrucció del Filtre Fred) i a l�antioxidació. 

Les condicions d�operació per a aquesta etapa són: 

 Temperatura: 120ºC. 

 Pressió: 200 mbar. 

L�additivació es pot realitzar com a etapa final del procés, si el producte es 
destil·la.  

4. Assecat i filtrat 

En aquesta etapa, s�obté el biodiesel final, complint totes les especificacions. Al 
biodiesel ja additivat, se li sotmet a un procés per a eliminar els traços d�aigua i 
metanol. 

Les condicions d�operació per a aquesta etapa són: 

 Temperatura: 120ºC. 

 Pressió: 200 mbar. 

Es pot realitzar el tractament del biodiesel d�una forma diferent, amb un rentat 
neutre i una decantació per a després dur a terme una destil·lació flash. 

10.1.6. Condicionament de la fase glicerina 

Aquesta fase conté principalment la glicerina producte de la transesterificació 
dels olis (triglicèrids) amb el metanol. A més, l�acompanyen els següents 
components: metanol, catalitzador i sals d�àcids grassos lliures (sabons). 

Per tal d�adequar la glicerina obtinguda a les especificacions requerides, es 
realitzen les etapes de condicionament que a continuació es detallen. 

1. Neutralització 

A la fase que conté la glicerina se li addiciona una dissolució àcida diluïda per a 
neutralitzar l�excés de catalitzador i transformar els sabons presents en àcids 
grassos lliures. En aquesta etapa s�obtenen tres fases diferenciades: fase 
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glicerina (líquida pesada), àcids grassos (líquida lleugera) i fertilitzants (sòlid 
precipitat). 

Les condicions d�operació per a aquesta etapa són: 

 Temperatura: aquesta operació de separació es realitza a la temperatura a 
la que es troba el corrent procedent de l�etapa anterior. 

 Pressió: atmosfèrica. 

 Agitació: 400 rpm. 

 pH: àcid. 

2. Separació del fertilitzant 

El fertilitzant obtingut a l�etapa de neutralització se separa en un sistema de 
separació de tres fases. 

Les condicions d�operació per a aquesta etapa són: 

 Temperatura: aquesta operació de separació es realitza a la temperatura a 
la que es troba el corrent procedent de l�etapa anterior. 

 Pressió: atmosfera inerta. 

3. Separació del metanol 

El metanol, que es troba tant a la fase líquida lleugera com a la pesada, se 
separa de la glicerina i els àcids grassos per escalfament del corrent amb 
posterior destil·lació flash. El metanol obtingut és portat a la columna de 
destil·lació per a la seva purificació i recirculació. 

Les condicions d�operació per a aquesta etapa són: 

 Temperatura: 40ºC. 

 Pressió: atmosfèrica. 

4. Separació de la glicerina i els àcids grassos 

La glicerina (88-90%) i els àcids grassos són separats per centrifugació. 

Les condicions d�operació per a aquesta etapa són: 

 Temperatura: 110ºC. 

 Pressió: 0,4 bar. 

10.1.7. Recuperació de metanol 

Les aigües de rentat de la fase metilèster són tractades per a la posterior 
eliminació d�àcids grassos presents a les mateixes. Donat que aquest corrent 
conté una part important de metanol, es dirigeix a un sistema on es recupera el 
metanol utilitzat. 
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10.1.8. Tecnologies horitzontals 

Les tecnologies horitzontals, o sistemes auxiliars, ajuden al procés a poder dur-
se a terme, però sense produir, per exemple, aportant energia. En aquesta 
planta es poden trobar els sistemes productors de vapor, d�aire comprimit, de 
refrigeració/condensació i d�inertització, que són, respectivament: 

 La caldera, necessària per a subministrar energia calorífica a totes les 
instal·lacions de la planta, equipada amb un descalcificador per a l�aigua 
de xarxa.  

 El compressor pneumàtic, que aporta l�aire a pressió que utilitzen les 
bombes per a moure els fluids durant tot el procés. 

 Les torres de refrigeració, emprades en la destil·lació per tal de condensar 
els vapors a líquids. 

 L�equip de criogenització de nitrogen líquid, precís per suprimir els riscos 
d�incendi dels diversos sistemes on apareix el metanol (com ara als tancs, 
al mesclador o als reactors), gràcies a la naturalesa inert del nitrogen. 

10.1.9. Matèries primeres 

A continuació s�enumeren les matèries primeres necessàries per a dur a terme el 
procés de producció de biodiesel. 

Matèries primeres necessàries: 

 Oli vegetal: oli de colza. 

 Alcohol: metanol. 

 Catalitzador: hidròxid potàssic. 

 Àcids minerals forts: àcid sulfúric. 

 Aigua tractada desionitzada. 

10.1.10. Productes obtinguts 

Els productes finals obtinguts al procés, biodiesel i glicerina, compleixen una 
sèrie d�especificacions que els fan aptes per als usos i aplicacions als que van a 
ser destinats. 

Els productes obtinguts són: biodiesel, glicerina (per a la indústria cosmètica i 
farmacèutica), àcids grassos i sulfat potàssic (utilitzat com a fertilitzant). 

Finalment, al procés també es produeix un aigua de rentat, que pot ser vessada 
directament. 

 

 

 

 

 



Víctor Hebrard Rodríguez 

 - 104 - 

Figura 34. Diagrama de blocs per a la producció de biodiesel. 

 

Al Volum II, Plànols, es mostra el plànol del diagrama de flux del procés, realitzat 
amb AutoCAD. 
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CAPÍTOL 11: BALANÇ 

DE MATÈRIA

 

 

11.1. Balanç de matèria general 
Per a començar amb el balanç de matèria, es parteix de la matèria prima 
principal, l�oli de colza. Aquest oli està, constituït principalment per tres àcids 
grassos com són els àcids oleic, linoleic i linolènic. A la taula següent es recullen 
les proporcions de cadascun, tenint en compte que s�han recalculat els 
percentatges, tot negligint els altres components, que són eliminats als 
tractaments previs de l�oli.  

Taula 13. Composició de l’oli de colza. 

Àcid gras % pes nou % pes 

àcid oleic (18:1) 59,5 63,7 

àcid linoleic (18:2) 23,6 25,3 

àcid linolènic (18:3) 10,3 11,0 

 93,4 100 

Es farà una segona suposició, sense caure en un gran error de càlcul: com que 
l�oli de colza conté un 95% de triglicèrids. Per a aquest càlcul, se suposa 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, perquè habitualment l�oli se 



 Estudi tècnic-econòmic d’una planta de biodiesel i del seu impacte ambiental

 - 107 - 

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 
caldrà conèixer el pes molecular mig d�un triglicèrid a la mescla reaccionant. Per 
això, s�utilitzen els pesos moleculars dels triglicèrids dels 3 àcids i es calcula la 
mitja ponderada: 

Seguidament, es mostren els pesos moleculars dels àcids grassos i el càlcul del 
pes molecular total de l�oli: 

PM à. oleic = 885,453 g/mol 

PM à. linoleic = 879,405 g/mol 

PM à. linolènic = 873,357 g/mol 

 PM total = 0,637 · 885,453 + 0,253 · 879,405 + 0,110 · 873,357 = 882,592 g/mol 

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. 

Segons la reacció explicada anteriorment, a partir d�un mol de triglicèrid 
s�obtenen tres mols d�èster metílic (biodiesel). Cal destacar que la relació molar 
teòrica de metanol:oli és 3:1, però en la realitat per a obtenir millors resultats 
s�empra la relació 6:1, pel que s�opera amb un excés de metanol. 

 

1 mol triglicèrid + 3 mol metanol  3 mol èster metílic + 1 mol glicerina 

Agafant els valors de PM per a cada un dels reactius i productes, es pot calcular 
el balanç de la reacció teòrica: 

 

PM triglicèrid = 882,592 g/mol       PM èster metílic = 289,171g/mol 

 PM metanol = 32,042 g/mol            PM glicerina = 92,094 g/mol 

1 · 863,482 + 3 · 32,042  3 · 289,171 + 1 · 92,042 

978,718  959,555 

El balanç de matèria teòric és aproximat, ja que s�ha de tenir en consideració que 
s�han realitzat algunes suposicions en el càlcul de PM del triglicèrid. 

Per altra part, també s�afegeix un catalitzador, com és l�hidròxid de potassi, en 
un 1% en pes dels reactius. D�aquesta manera, es pot arribar fins un percentatge 
de conversió de la reacció del 98%. 

Per a realitzar el balanç de matèria del procés de transesterificació, es parteix de 
100 kg de triglicèrid. Es calculen les masses de metanol, èster metílic i glicerina. 

.302,113
592,882

.1
1

1000.100 trigmol
g

trigmol
kg

gtrigkg  
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OHCHkg
g

kg
mol

g
trigmol

OHCHmol
trigmol 3

3 783,21
1000

1
1

042,32
.1

6
.302,113  

èsterkg
g

kg
mol

g
trigmol
estermol

trigmol 325,9698,0
1000

1
1

171,289
.1

3
.302,113  

glicerinakg
g

kg
mol

g
trigmol
glicmol

trigmol 226,1098,0
1000

1
1

094,92
.1
.1

.302,113  

Ara es calcula la massa de catalitzador KOH, que és l�1% de la massa dels 
reactius (triglicèrid i metanol). 

 

Catalitzador = (100 + 21,783) · 1% = (121,783) · 1% = 1,218 kg KOH 

A la taula 11 es mostren els resultats del balanç de matèria. 

Taula 14. Resultats del balanç de matèria. 

Reactius Massa (kg) Productes Massa (kg) 

Triglicèrids 100 Èster metílic 96,325 

Metanol 21,783 Glicerina 10,226 

KOH 1,218 Metanol (excés) 10,891 

  Altres (sabons...) 5,559 

Total 123,001 Total 123,001 

Seguidament, es mostra el càlcul d�alguns paràmetres que després serviran per a 
obtenir el volum del reactor. 

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

olil
trigmol

olil
olig

olig
trigg

trigg
trigmol

Ctrig

.
990,0

1
920

1
.95,0

.529,882
.1

0.  

 

Però com que l�oli anirà barrejat amb metanol a raó 1:6 molar, llavors s�hauran 
d�afegir: 

Finalment, es pot calcular la concetració de triglicèrids a la mescla reaccionant: 
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Tenint en compte l�experiment comentat en capítols anteriors, portat a terme per 
Darnoko i Cheryan, se sap 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 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 
es calcula sabent que es vol una producció aproximada de 50.000 T/any.  

A continuació, es passen les unitats del coeficient cinètic k a l/mol·h: 

 

 

 

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

 

I el flux molar d�entrada al reactor serà: 

 

Un vegada 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 queda escollir un tipus de reactor i calcular-ne el seu volum. 

En primer lloc, es decideix 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.  

Una altra qüestió a tenir en compte 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 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 es poden veure les zones 
d�operació per a cada reactor. 
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Figura 35. Condicions d�aplicació dels diferents tipus de reactors ideals. 

 

Per últim, cal esmentar que per a conversions petites, XA0, tant el reactor de 
flux de pistó com el continu de tanc agitat tendeixen a tenir tamanys iguals (Vrcta 
 Vfp); per a conversions elevades, XA1, la diferència de volum es fa molt 
acusada (Vrcta >> Vfp). 

Donada la gran producció dejitjada per a la 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 procés serà un reactor continu, concretament un reactor de 
flux de pistó. 

De tota manera, es calcula 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 de pistó (RFP), mitjançant l�equació de disseny de cadascun d�ells. 

11.2. Volum necessari en el cas del RCTA 
El balanç de matèria per a aquest tipus de reactor, referit al reactant limitant, 
seria: 

ENTRADA = SORTIDA + CONSUM + ACUMULACIÓ 

 

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

ENTRADA = SORTIDA + CONSUM 
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Substituint els termes del balanç pels referits al cabal molar, conversió, velocitat 
de la reacció i volum del reactor: 

 

 

Per tant, el volum del reactor RCTA que es necessitaria seria: 

 

 

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

 

ENTRADA = SORTIDA + CONSUM 

 

En aquest cas, però, la diferència amb el RCTA roman en què 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 com es mostra a la figura 36. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36. Nomenclatura utilitzada en un reactor de flux en pistó. 
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Novament, se substitueixen els termes del balanç per tal de poder aïllar el volum 
de l�equació de disseny del reactor: 

 

 

 

 

Reagrupant els termes i integrant per a la totalitat del volum del reactor, tenint 
en compte que la conversió inicial és XA0 = 0, es té: 

 

En definitiva, el volum del reactor RFP que es necessita serà: 

 

 
 

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. 

11.4. 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 procés estudiat, també es deuen considerar les experiències anteriors que 
d�altres hagin pogut realitzar i aprendre de les seves conclusions, sense oblidar 
altres paràmetres que determinaran l�elecció final del reactor, com són la facilitat 
d�operació i la rendibilitat econòmica del procés, objectiu últim del projecte. 

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

Aquest procés, es caracteritza per tenir lloc en dos passos, és a dir, la reacció té 
lloc en dues etapes similars, amb la particularitat de què entre tots dos reactors 
es disposa d�un primer dipòsit de decantació (a la sortida del segon reactor n�hi 
ha un altre). En aquest dipòsit es permet que la mescla se separi en les dues 
fases líquides que la composen. Un cop part del producte ja s�ha format, la fase 
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metilèster, menys densa, es queda a la part superior, mentre que la fase 
glicèrida, més pesada, roman a la part inferior.  

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

La informació consultada porta a experiències amb el següent esquema: 

 S�han utilitzat 2 reactors RCTA en sèrie, de mides similars. 

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

 S�empra 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. 

 La mescla reaccionant se situa en un dipòsit de decantació a la sortida del 
1r reactor on, un cop separades les fases, es retira la fase glicèrida. 

 La resta de la mescla es passa al 2n reactor, repetint l�operació de 
separació de fases a la seva sortida. 

En aquest projecte es realitza la mateixa experiència. 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 era necessària una nova addició.  

Un altre aspecte innovador és que per tal d�optimitzar recursos, 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. 
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Figura 37. Optimització de volums per al sistema 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 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, es calcula el volum del primer reactor: 

 

A continuació, per tal d�obtenir el volum del 2n reactor, primer es calculen els 
termes que 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: 

 

Ara ja es pot calcular el volum del 2n reactor: 

 

Tot i no ser una diferència substancial, sí que es pot dir que la suma dels volums 
dels 2 reactors és una xifra inferior a la del volum d�un únic reactor RFP. 

 

11.5. Tractament de la fase glicèrida 
Seguint amb el balanç de matèria, 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.  
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Fase glicèrida: 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com s�ha 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. 

 

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: 
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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 sòlida 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: 

 

 

 

 

 

11.6. 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 superior i la fracció líquida per la inferior. 

En aquest punt, la mescla consta de un 50% en pes de glicerol i 50% de 
metanol. Com que la glicerina que es vol comercialitzar posteriorment cal que 
tingui una puresa 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. 

Després de la destil·lació, la glicerina purificada ja es pot portar als tancs 
d�emmagatzematge, apta per al seu transport i/o distribució. 

El balanç per a aquest pas serà el que es pot apreciar en els càlculs següents: 
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11.7. 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: 

Taula 16. Composició de la fase glicèrida a la sortida dels reactors. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 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 biodiesel final, però no 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. 
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El fluid que entrarà al destil·lador flash tindrà una composició del 97,2% de 
metilèsters (la concentració de triglicèrids al producte final es considera 
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 diesel. 

Ara es calcula quina pressió haurà de tenir la càmera del destil·lador per tal 
d�assolir un biodiesel 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, es 
tindrà: 

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, es determina la fracció líquida i la fracció vapor 
de la mescla: 

 

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, s�obté la pressió de la càmera mitjançant la llei de 
Raoult: 

 

On 

A = tensió de vapor del metilèster 

 B = tensió de vapor del metanol 

P = pressió de la càmera de destil·lació 

Com que es pot dir que xB  0, llavors es pot trobar el valor de P afirmant que el 
terme P A  0. D�aquesta manera, només 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. 



Víctor Hebrard Rodríguez 

 - 120 - 

Taula 17. Pressions de vapor del metanol i del metilèster. 

 

 

 

 

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 P = 223,37mm Hg. 

El metanol evaporat serà recuperat per a ser recirculat, després d�haver passat 
per una columna de separació per tal d�eliminar l�aigua continguda. En aquest 
últim pas, un cop el biodiesel 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. 

Posteriorment, li serà afegit tert-butilhidroquinona (TBHQ), un additiu antioxidant 
que permet l�emmagatzematge del biodiesel sense patir cap oxidació durant fins 
a 40 hores, aproximadament. 

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

Taula 18. Balanç de matèria del producte final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

11.8. Diagrama del balanç de matèria 
Un cop descrita la totalitat del procés industrial per a l�obtenció del biodiesel, es 
resumeix en un esquema el balanç de matèria referit als components majoritaris, 
pel que fa 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 biodiesel. 
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CAPÍTOL 12: BALANÇ 

D’ENERGIA

El balanç d�energia permet quantificar l�energia total necessària i les eficiències 
de processos i productes. Amb l�eficiència energètica es determina la quantitat 
addicional d�energia que es necessita subministrar per tal de convertir l�energia 
disponible en els materials sense refinar en combustible adequat pel seu ús en 
motors. 

El balanç d�energia del biodiesel es farà de forma genèrica, és a dir, sense tenir 
en compte el cultiu energètic de què prové i aplicable a qualsevol d�aquests ja 
que els inputs i outputs energètics són pràcticament iguals. 

Es realitzaran dos balanços energètics per tal de determinar dos tipus d�eficiència 
energètica. En el primer es compara la quantitat d�energia primària necessària 
per a d�obtenir el combustible respecte a l�energia continguda en el propi 
combustible, obtenint-se l�eficiència energètica del cicle de vida del combustible. 
En canvi, en el segon, es compara la quantitat d�energia fòssil subministrada per 
tal d�obtenir el combustible respecte l�energia del propi combustible, d�aquesta 
manera s�obté l�anomenat rati d�energia fòssil, útil per tal de determinar el grau 
de renovabilitat d�un combustible. 

12.1. Balanç energètic respecte energia primària 
total 

En aquest balanç es pretén estimar quina és la quantitat d�energia primària (la 
continguda en els materials utilitzats) que s�introdueix en el cicle del combustible 
comparada amb l�energia continguda en el combustible final. Es tenen en compte 
les pèrdues d�energia en subproductes i inputs d�energia necessaris per tal 
d�obtenir el combustible. 
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12.1.1. Diesel convencional 

La taula 19 mostra l�energia primària necessària de les partides claus en la 
producció del diesel. Mostra que es necessiten 1,2008 MJ d�energia primària per 
tal d�aconseguir 1 MJ d�energia en el diesel. Així que la seva eficiència energètica 
en el cicle de vida és del 83,28%. 

Taula 19. Energia primària necessària per a la producció del 
diesel.

Aproximadament el 93% de l�energia primària introduïda al cicle del petrodiesel 
prové, com és lògic, de l�obtenció del cru de l�interior de la terra. 
Aproximadament el 88% de l�energia d�aquesta partida va associada al valor 
energètic del combustible diesel final. 

Si no es té en compte l�energia continguda en la font d�obtenció (el cru) de 
l�energia primària total, permet analitzar les contribucions de cadascuna de les 
partides al cicle de vida. Aquesta contribució es mostra en la figura 39. 

Figura 39. Energia primària necessària no obtinguda de la matèria primera. 
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És a dir, per tal d�obtenir un MJ de diesel convencional, el procés en requereix un 
20% més. Pràcticament el 90% d�aquestes necessitats extres corresponen als 
processos de refinament i producció.

12.1.2. Biodiesel 

La taula 20 representa la distribució de l�energia primària necessària per tal 
d�obtenir biodiesel, distribuïda segons les etapes principals de la seva obtenció. 
Un MJ de biodiesel necessita un input de 1,2414 MJ d�energia primària. 

Presenta una eficiència energètica lleugerament menor (80,55% respecte el 
83,28%). La major aportació d�energia primària es dóna en l�etapa de conversió 
d�oli a biodiesel (87%) ja que és allí on s�inclou l�energia associada a la font 
d�obtenció. 

Taula 20. Energia primària necessària per a la producció del biodiesel. 

 

 

Com passa amb el diesel convencional, és en l�apartat on s�inclou la matèria 
primera, on augmenta de forma considerable l�energia primària necessària per 
tal d�obtenir el combustible final. Si s�elimina aquesta aportació, es veu més 
clarament quines són les etapes del cicle de vida del biodiesel que requereixen 
major aportació d�energia no procedent de la font d�obtenció, veure figura 40. 
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Figura 40. Energia primària necessària no obtinguda de la matèria primera. 

S�observa que hi ha tres grans etapes, que demanen el total de l�energia no 
procedent de la font d�obtenció, pràcticament a parts igual: la fase de cultiu, la 
d�extracció d�oli i finalment la de conversió. 

12.2. Balanç energètic respecte input d�energia 
fòssil 

En aquest balanç es determina el rati d�energia fòssil. Aquest rati indica el grau 
en què un combustible és renovable o no. 

 

Si el rati val zero, indica que el combustible és completament no renovable i no 
és assolible ja que l�energia necessària per a obtenir 1 MJ d�energia al 
combustible és infinita. Fins i tot si el rati és igual a 1, indica que el combustible 
és no renovable, però que no existeixen pèrdues energètiques en el procés 
d�adaptació del producte primari en el combustible que s�usarà en el motor. És a 
partir de valors superiors a 1 que el combustible és més renovable, sent 
totalment renovable si el rati és infinit (és a dir, no es necessita energia fòssil per 
tal d�obtenir 1 MJ de combustible). 

 

12.2.1. Diesel convencional 

La taula 20 mostra els inputs d�energia fòssil necessaris per a obtenir 1 MJ de 
diesel. Aquest combustible necessita 1,1995 MJ d�energia fòssil per produir 1 MJ 
d�energia en el combustible final. 
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Taula 21. Inputs d’energia fòssil necessaris per a obtenir diesel. 

 

 

El rati d�energia fòssil és de 0,8337. Aquest rati és pràcticament igual que el de 
l�eficiència energètica del cicle de vida, resultat ja esperat donat que la matèria 
primera del petrodiesel és el fuel fòssil. El fet que sigui lleugerament superior és 
degut a què una petita part de l�energia primària demanada és subministrada per 
centrals nuclears, hidroelèctriques, etc. que generen energia elèctrica. 

12.2.2. Biodiesel 

En la taula 21 es resumeixen els consums d�energia fòssil de cadascuna de les 
etapes del cicle de vida del biodiesel. 

Taula 22. Inputs d’energia fòssil necessaris per a obtenir biodiesel. 

 

 

S�observa que l�etapa de conversió oli-biodiesel absorbeix molta més energia 
fòssil que la primària esperada (0,0801 MJ). Això és degut a que aquí es 
contempla la producció de metanol, suposant que es produeix a partir de metà. 
Aquest seria el cas més desfavorable, en què, fins i tot, el mateix metanol prové 
de fonts fòssils. 

Per cada MJ de biodiesel s�han necessitat 0,311 MJ d�energia fòssil, i el rati és 
3,2154. 
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És a dir, el cicle de vida del biodiesel proporciona tres vegades més energia que 
la subministrada de forma fòssil, ja que la principal font energètica és l�energia 
solar. 
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CAPÍTOL 13: IMPACTE 

AMBIENTAL 

 

13.1. Introducció 
El biodiesel és l�únic combustible alternatiu que es pot fer servir directament en 
qualsevol motor diesel, sense que sigui necessària cap mena de modificació, i 
que permet una reducció en l�emissió de gasos d�efecte hivernacle (per l�efecte 
de la fotosíntesi que realitzen les plantes de les quals s�obté la matèria primera), 
a més de romandre estable sota les diferents condicions en els que opera. 

Com que les seves propietats són similars al combustible diesel derivat del 
petroli, es poden barrejar ambdós en proporcions que van del 20 al 100% de 
biodiesel, sense inconvenients per a l�usuari. 

Les baixes emissions del biodiesel fan d�ell un combustible ideal per al seu ús en 
zones marines, parcs nacionals, boscos i sobretot a les grans ciutats. Cal tenir en 
compte que les energies renovables, com la que s�està tractant, són realment les 
fonts energètiques del futur, en el sentit que tendiran, per raons ambientals i 
econòmiques, a substituir a l�actual model energètic. 

D�altra banda, es pot obtenir a partir de cultius abundants, com la soja, la colza o 
d�altres, generant un rèdit per al sector agrícola, un increment del valor afegit 
d�aquests cultius i un augment en la taxa d�ocupació. 

13.1.1. Comparació entre el biodiesel i el diesel 

El biodiesel està sotmès a un estudi que inclou una avaluació completa 
d�emissions i efectes potencials sobre la salut de les persones. Aquesta inclou les 
més rigoroses proves sobre emissions de combustibles i additius, realitzades als 
Estats Units. Un resum dels resultats es presenta a continuació. 
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Taula 23. Emissions de biodiesel (B100 i B20) respecte al diesel 
convencional. 

 

El potencial de destrucció de la capa d�ozó és notablement menor, sobretot 
si s�utilitza B100. 

Les emissions de sulfats i d�òxids de sofre (components principals de la 
pluja àcida) són eliminats amb l�ús de B100. 

Monòxid de carboni: 50% menys. 

Partícules en suspensió:30% menys. 

Hidrocarburs totals sense cremar: 93% menys; aquesta dada és d�una 
gran importància, ja que aquests hidrocarburs participen en la formació de 
l�smog i en la destrucció de la capa d�ozó. 

Òxids de nitrogen: aquestes emissions augmenten o disminueixen 
depenent del tipus de motor. Però, en no tenir sofre, el biodiesel permet 
l�aplicació de procediments destinats a la seva reducció. 

Redueix els riscos sobre la salut: es van identificar menors nivells de PAH i 
nPAH, compostos de risc per al càncer. 

13.1.2. L’impacte dels combustibles fòssils 

A l�hora de tenir en compte l�impacte que genera un combustible sobre el medi, 
no només cal fixar-se en el consum final d�aquest producte, sinó també en les 
matèries primeres i els mètodes específics per a la seva transformació, 
conseqüència en molts casos d�un impacte major que no pas el del consum. Es 
produeix, doncs, una alteració severa de l�entorn per la instal·lació de la 
infraestructura necessària per a les operacions durant la fase d�extracció i els 
posteriors emmagatzematges i transports. Cal considerar com a exemple 
l�evident alteració de l�entorn produïda per les explotacions petrolíferes a la selva 
amazònica. 
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A més de l�impacte per l�establiment d�infraestructures i comunicacions, durant 
l�operació es produeixen escapaments, emissions de gasos contaminants 
procedents de combustions en flama (especialment CO2 i altres gasos d�efecte 
hivernacle, així com hidrocarburs i compostos orgànics volàtils, COV), generació 
de residus industrials, etc. Un cop extret el cru, generalment es transporta a 
refineries pròximes als centres de consum, tot i que existeixen instal·lacions més 
antigues que processen el cru al punt d�extracció. 

Durant la fase de transport, tristament cal destacar els riscos i possibles 
impactes que sovint tenen lloc mitjançant el transport de cru per via marítima. 
L�altra opció és el seu transport mitjançant oleoductes, amb el consegüent 
impacte que la seva construcció, explotació i consums necessaris dels equips de 
bombeig provoquen sobre el medi. 

Posteriorment, durant la fase de refinament i transformació del cru, es 
produeixen emissions de contaminants, especialment als processos de destil·lació 
atmosfèrica i/o al buit, en els quals s�emeten COVs i altres subproductes propis 
de les distintes etapes del procés de refinament, tals com l�aigua de residu 
empleada al procés de rentat. 

Finalment, durant el transport rodat als centres de consum es poden produir 
vessaments o evaporacions normals dels productes i abocaments i fugues de 
dipòsits que resulten en l�emissió de contaminants gasosos o líquids que podrien 
acabar per incorporar-se a corrents d�aigües subterrànies. 

Després de la combustió de benzines i gasoils, els impactes que es produeixen 
són principalment l�emissió de gasos i partícules contaminants. Al marge dels 
seus impactes sobre la salut humana, aquestes mateixes emissions i algunes de 
les degudes i induïdes pel procés de producció causen sobre el medi ambient els 
següents efectes: 

Acumulació de gasos d�efecte hivernacle. S�estima que les emissions 
procedents del sector del transport constitueixen en torn al 28% de les 
emissions generades per l�home, acceptant-se que, de manera general, un 
cotxe mitjà d�ús estàndard produeix cada any de 2 a 4 vegades la seva 
massa en CO2. Els gasos emesos són principalment CO2 (el més important 
de tots, es considera que la seva contribució a l�escalfament global està en 
torn al 80%), N2O, CH4 i en menor mesura alguns COVs, CO i NOx, que són 
precursors de gasos d�efecte hivernacle en provocar reaccions químiques a 
l�atmosfera que resulten en aquests gasos d�efecte hivernacle. La seva 
importància pot traduir-se directament en economia, sempre que es 
consideri l�aplicació de sancions per incompliment dels compromisos de 
Kyoto sobre reducció o contenció d�emissions de gasos d�efecte hivernacle. 

Pèrdua de visibilitat i qualitat paisatgística per boires i partícules en 
suspensió a l�atmosfera. 

Deteriorament del patrimoni històric per l�efecte de pluges acidificades 
davant la presència de gasos de nitrogen i sofre, que corroeixen les 
estructures i façanes, que addicionalment ja es veuen ennegrides pel 
dipòsit de partícules. 

Disminució de rendiments en collites i alteració del creixement vegetal, 
tant per causa d�obstrucció de la funció fotosintètica per la presència de 
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partícules en suspensió com per atacs de teixits vegetals per la pluja àcida 
o pèrdua de qualitat dels terrenys o corrents aquàtiques subterrànies. 

Deteriorament de la capa d�ozó per emissió d�òxids de nitrogen i alguns 
hidrocarburs, que combinats amb derivats del clor i brom, tenen un elevat 
poder d�alteració de l�equilibri oxigen-ozó a la capa estratosfèrica. 

Impactes sobre la fauna en certa manera, anàlegs als produïts sobre la 
població. 

La gestió mediambiental permet descriure i quantificar els impactes més 
significatius de la instal·lació com són les emissions i abocaments i, a través de la 
seva anàlisi, valorar la necessitat i validesa dels sistemes incorporats al procés. 

13.1.3. Cicle de vida del biodiesel 

El biodiesel és un combustible que pateix una sèrie de canvis des que s�extreuen 
les matèries primeres de la natura per a la seva obtenció fins a la seva 
combustió, resultant emissions gasoses contaminants. D�aquesta manera, es pot 
afirmar que el biodiesel té un cicle de vida i que es tracta d�un cicle tancat, com 
ara es veurà. 

L�inici del cicle es troba al procés fotosintètic que duen a terme les plantes 
oleaginoses, al qual aquestes capten la llum solar i el CO2 ambiental per a 
produir matèria i energia. Quan la planta creix i floreix, acaba donant llavors de 
les quals es pot extreure l�oli vegetal cru que, una vegada refinat, es pot emprar 
en el procés d�obtenció de biodiesel. 

De la planta de biodiesel, a la que entren olis i alcohol, majoritàriament, surten 
la glicerina, apta per a la industria farmacèutica i cosmètica, i el biodiesel, com a 
combustible. El biodiesel és utilitzat pels vehicles que, mitjançant la combustió, 
obtenen energia per a poder circular i al mateix temps emeten gasos 
contaminants com pot ser el diòxid de carboni. 

El cicle es tanca amb la fixació del CO2 que realitzen les plantes per efecte 
fotosintètic. Així, es pot observar que hi ha un balanç positiu en aquest cicle, per 
això es tracta d�un recurs energètic renovable i d�una possibilitat real d�evitar la 
dependència d�altres fonts d�energia. 
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Figura 41. Cicle de vida del biodiesel. 

 

13.2. Classificació  de l�activitat 
La classificació de l�activitat segons la llei 16/2002 serà la següent: 

Sector: Indústries químiques. 

Grup: Instal·lacions químiques per a la fabricació de productes químics 
orgànics de base: èsters. 

Requisits vigents per a poder exercir l�activitat: confecció d�un Projecte 
Bàsic de l�Activitat, que ha d�acompanyar a la Sol·licitud d�Autorització 
Ambiental Integrada. 

13.2.1. Disposicions legals 

L�activitat pretesa és la de produir biodiesel. Aquesta activitat està regulada i 
afectada per les següents lleis vigents:

Grup 5, apartat a). 1a, de l�Annex I de la Llei 6/2001 de 8 de maig, de 
modificació del Reial Decret Legislatiu 1302/1986 de 28 de juny d�Impacte 
Ambiental. 

Categoria 4.1 de l�Annex 1 de Llei 16/2002 d�1 de juliol de Prevenció i 
Control Integrats de la Contaminació. 

13.3. Règim de funcionament de l�activitat 
Donades les característiques constructives de la instal·lació i el seu procés de 
producció, aquesta planta està dissenyada en el seu conjunt per a treballar d�una 
manera contínua sense interrupció, ja que els automatismes del procés així ho 
permeten. 
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Està projectat que la planta, si disposa de quantitats suficients de matèria 
primera principal (olis), tingui el següent règim de funcionament: 

Nombre d�hores/dia: 24 

Nombre de dies/any: 365 

Nombre d�hores/any: 8.760 

El manteniment de determinats equips, per exemple, la substitució de l�oli dels 
compressors, centrífugues, etc., es portarà a terme segons el programa 
preestablert, sense que afecti al desenvolupament normal de l�activitat de la 
planta. Així doncs, les previsions de producció anual de 50.000 tones no es 
veuran afectades per les feines de manteniment. 

13.4. Subministraments 

13.4.1. Subministrament d’electricitat 

El subministrament de la instal·lació elèctrica a la localitat de Vilafant pertany a 
l�empresa FECSA-ENDESA. Aquesta empresa subministrarà la baixa tensió 
(380/220 V) amb una freqüència de 50 Hz. 

13.4.2. Subministrament d’aigua 

Les necessitats d�aigua d�aquesta planta venen determinades pels següents 
punts de demanda: 

Generador de vapor. 

Rentat del biodiesel. 

Reposició del nivell d�aigua al circuit de refrigeració. 

Neteja general de la planta. 

Lavabos. 

El subministrament serà aportat per la connexió mitjançant un ramal, amb 
comptador volumètric, a la xarxa que abasteix d�aigua potable a les indústries 
del Polígon Industrial. La quantitat a consumir diàriament d�aigua de la xarxa 
serà d�uns 60m3. 

Subministrament d�aigua contra incendis: aquesta ve donada per la xarxa 
municipal per al subministrament d�aigua a pressió usual en aquesta mena 
d�empreses, amb una escomesa a l�entrada de la parcel·la i a la que es 
connectarà per a proporcionar cabal a les instal·lacions i als seus quatre 
hidrants situats estratègicament per a la connexió de mànegues a les 
cantonades externes del conjunt de la planta de fabricació. 

Xarxa de sanejament: El propi polígon industrial disposa d�una xarxa de 
sanejament que desemboca a una depuradora per a la depuració de les 
aigües residuals de les empreses ubicades al mateix. En aquesta 
depuradora, la totalitat de les aigües rebudes són tractades i abocades 
posteriorment al clavegueram públic. 
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Les aigües residuals recollides d�aquesta planta de biodiesel procedeixen dels 
següents punts d�abocament: 

Purga de fons de caldera. 

Purga automàtica de condensats de compressor. 

Aigües de rentat del metilèster. 

Neteja de la nau industrial. 

Buidat de les aigües de pluja. 

Aigües fecals dels lavabos. 

Totes elles seran descarregades a través de l�única canalització de la planta cap a 
la xarxa de sanejament, que les conduirà cap a la depuradora del polígon 
industrial. 

13.4.3. Subministrament d’energia calorífica 

El procés de fabricació de biodiesel necessita calor per a la seva execució. La 
calor es transmet als equips que ho precisen a base de vapor a 4 bars de pressió 
que es genera a un generador o caldera de vapor de categoria C, ja que la seva 
capacitat de producció horària, la seva pressió de treball (5 bars) i la capacitat 
d�emmagatzematge de vapor , PxV = 3,8, permeten disposar d�una caldera que 
no precisa estar allotjada en un local especialment reforçat, ja que no comporta 
cap mena de perill. 

Com a energia calorífica per a la producció de vapor al generador, s�utilitzarà 
com a combustible el mateix biodiesel produït a la planta. S�acondicionarà per a 
això un dipòsit especial per a emmagatzemar aquest combustible líquid, seguint 
les normes vigents per a aquests d�emmagatzematges. Aquest tanc tindrà una 
capacitat de 30m3

 i disposarà de tots els elements de seguretat que exigeix la llei 
vigent: doble camisa per a evitar la construcció d�una cubeta estanca. 

13.5. Zones sensibles afectades 
L�elaboració del biodiesel, és una activitat que, potencialment, pot ser 
contaminant des d�un punt de vista atmosfèric i de les aigües. Els possibles 
efluents derivats de l�elaboració del biodiesel i que poden produir impactes al 
medi són: 

a) Gasos 

Gasos resultants de la combustió natural a la caldera de vapor. 

Vapor d�aigua a la torre de refrigeració. 

Metanol per volatilització del mateix al procés. 

b) Líquids 

Aigües resultants del rentat dels èsters metílics. 

A la zona circumdant al lloc on s�instal·larà la planta d�elaboració de biodiesel no 
existeixen altres indústries que puguin impactar ambientalment a nivell 
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atmosfèric o hidrològic. D�altra banda, la qualitat de l�aire ambiental és totalment 
acceptable, doncs no s�han trobat activitats contaminants del medi ambient a les 
rodalies de les instal·lacions. 

Tot i això, no es dubtarà a l�hora d�adoptar les mesures de disseny i construcció 
de la planta que siguin el més exigents possibles d�acord amb la instauració de 
les tecnologies més recents de prevenció i control d�emissions contaminants, tal 
com queda reflectit a la legislació vigent. 

13.6. Legislació sobre contaminació atmosfèrica 

13.6.1. Normativa europea 

Directiva 96/62/CE del Consell, de 27 de setembre de 1.996, 
sobreavaluació i gestió de l�aire ambiental (DOCE, L 296, 21.11.1996). És 
la directiva marc sobre la gestió de la qualitat de l�aire ambiental. 
Estableix els principis bàsics d�una estratègia dirigida a definir i fixar els 
objectius de qualitat de l�aire ambiental a fi d�evitar, prevenir o reduir els 
efectes nocius per a la salut humana i el medi ambient. 

Directiva 1999/30/CE del Consell, de 22 d�abril, relativa als valors límit de 
SO2, NO2 y NOx, partícules i plom a l�aire ambiental (DOCE, L 163, 
29.06.1999). L�objectiu de la Directiva és establir els valors límit, i, en el 
seu cas, nivells d�alerta respecte de les concentracions de SO2, NO2 y NOx, 
partícules i plom en l�aire ambiental a fi d�evitar, prevenir o reduir els 
efectes nocius per a la salut humana i el medi ambient en el seu conjunt. 

13.6.2. Normativa estatal 

Reial Decret 1073/2002, de 18 d�octubre, sobre avaluació i gestió de la 
qualitat de l�aire ambiental en relació amb el diòxid de sofre, diòxid de 
nitrogen, òxids de nitrogen, partícules, plom, benzè i monòxid de carboni 
(BOE, núm. 260, 30.10.2002). El Reial Decret defineix i estableix valors 
límit i nivells d�alerta de les concentracions atmosfèriques d�aquestes 
substàncies, i la regulació de l�avaluació, manteniment i millora de la 
qualitat de l�aire ambiental, a més de la informació a la població i a la 
Comissió Europea. Els Annexes I a VI especifiquen els valors límit, marges 
de tolerància i nivells d�alerta per a les concentracions a l�aire ambiental de 
SO2, NO2, NOx, partícules, plom, benzè i CO i les dates en que haurien de 
complir-se aquests objectius en qualitat de l�aire. 

13.7. Legislació sobre contaminació d�aigües 

13.7.1. Normativa europea 

Decisió 2455/2001/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 20 de 
novembre de 2.001, per la que s�aprova la llista de substàncies prioritàries 
en l�àmbit de polítiques d�aigües i per la que es modifica la Directiva 
2000/60/CE (DOCE, L 331, 15.12.2001). 
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Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d�octubre 
de 2.000, per la que s�estableix un marc comunitari d�actuació en l�àmbit 
de la política d�aigües (Directiva Marc de l�Aigua) (DOCE, L327, 
22.12.2000). 

13.7.2. Normativa estatal 

Reial Decret 606/2003, de 23 de maig, pel que es modifica el Reial Decret 
849/1986, d�11 d�abril, pel que s�aprova el Reglament de Domini Hidràulic, 
que desenvolupa els seus Títols preliminar, I, IV, V, VI i VII de la Llei 
29/1985, de 2 d�agost, d�aigües (BOE, núm. 176, 24.07.2001). 

Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel que s�aprova el Text 
refós de la Llei d�Aigües (BOE, núm. 176, 24.07.2001). 

Reial Decret 995/2000, de 2 de juny, pel que es fixen els objectius de 
qualitat per a determinades substàncies contaminants i es modifica el 
reglament de Domini Públic Hidràulic, aprovat pel Reial Decret 849/1986, 
d�11 d�abril (BOE, núm. 147, 20.06.2000). 

Reial Decret 484/1995, de 7 d�abril, sobre mesures de regularització i 
control d�abocaments (BOE, núm. 95, 21.04.1995). 

Ordre de 12 de novembre de 1.987, sobre normes d�emissió, objectius de 
qualitat i mètodes de mesura de referència relatius a determinades 
substàncies nocives o perilloses contingudes als abocaments de les aigües 
residuals (BOE, núm. 280, 23.11.1987). 

Reial Decret 849/1986, d�11 d�abril, pel que s�aprova el reglament del 
Domini Públic Hidràulic, que desenvolupa els Títols preliminar, I, IV, V, VI i 
VII de la Llei 29/1985, de 2 d�agost, d�Aigües (BOE, núm. 103, 
30.04.1986). 

13.8. Possibles afeccions de l�activitat 
Les característiques constructives de la totalitat dels diferents equips que 
integren aquesta planta de producció, tots en acer inoxidable, li donen una 
longevitat màxima que garantirà una continuïtat de treball en condicions fins i tot 
desfavorables. Els possibles riscos d�afecció i la correcció dels mateixos es 
resumeixen en: 

1. Vessament del tanc d�emmagatzematge de matèries primeres: situat en una 
cubeta que recollirà qualsevol fuga d�oli sense afectar en absolut al seu 
entorn. El tanc de 75m3

 que emmagatzema els olis que seran utilitzats com a 
matèria primera bàsica per a ser transformats en biodiesel està allotjat en 
una cubeta estanca de 4 m de llarg per 4 m d�ample i 1,25 m d�alçada que 
dóna un total d�emmagatzematge de retenció de 20m3, la qual cosa es 
correspon a un percentatge molt més gran del què es necessita en realitat. 

2. Vessament del tanc de metanol: construït en acer al carboni per considerar-lo 
així el full de seguretat d�aquest alcohol, estarà allotjat en una cubeta estanca 
i impermeabilitzada, distanciada perimetralment a més d�1,5 m de les parets 
que formen la cubeta. A més, aquest tanc, amb la finalitat de contrarestar les 
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possibles elevades temperatures de la zona durant els períodes estivals, 
estarà aïllat tèrmicament de l�exterior amb revestiment de llana de vidre i 
recobert amb planxa brillant d�acer inoxidable. 

3. Escapaments en tancaments mecànics als eixos de les bombes: no existeixen 
bombes centrífugues en el procés, ja que aquestes funcions de transport de 
líquids es realitzaran a base de bombes pneumàtiques amb membranes 
especials resistents a olis i dissolvents. Aquestes bombes pneumàtiques no 
tenen risc d�escapaments de líquid. 

4. Emissions de metanol gasificat per airejament dels reactors: s�utilitzarà el 
sistema de criogenització de nitrogen líquid, que en gasificar-se produirà al 
col·lector central d�airejament dels reactors interconnectats una temperatura 
de -60 a -100ºC, la qual liquarà els possibles vapors volàtils del metanol, 
recuperant-lo en la seva totalitat. Posteriorment, el nitrogen transformat en 
gas s�utilitzarà per a inertitzar les atmosferes dels reactors que contenen 
metanol lliure o combinat al procés d�esterificació o transesterificació dels 
àcids grassos. També es farà servir aquest nitrogen gas per a reposar 
l�atmosfera lliure que ha deixat el tanc d�emmagatzematge de metanol i així 
mantenir-lo inertitzat per a evitar riscos d�incendis o explosions perilloses. 

5. Abocament de productes acabats (biodiesel o glicerina): per trencament de 
dipòsits o escapaments a través de la vàlvula. Els dipòsits d�emmagatzematge 
de líquids, a l�igual que els dels olis, es troben allotjats en cubetes estanques, 
per la qual cosa no hi ha risc de que s�escampin pel medi circumdant. Una 
altra cubeta de les mateixes característiques i capacitats acollirà els dipòsits 
de biodiesel i glicerina. Les seves mesures seran de 4 x 4 x 1,25, podent 
contenir fins a 20m3

 de producte acabat líquid, molt més de la possible 
necessitat en cas d�escapament o buidat de qualsevol tanc. Aquestes cubetes 
estaran construïdes en material d�obra a base de formigó impermeabilitzant, 
tant les seves parets com els terres, i no existeix cap possibilitat que 
qualsevol líquid vessat flueixi cap a zones de la planta no preparades per a tal 
efecte. 

6. Emissions de gasos considerats contaminants procedents de la combustió al 
cremador de la caldera de vapor. La qualitat de les seves emissions estarà 
controlada per una constant vigilància de la regulació de la mescla gas/aire, 
amb la finalitat que sigui una flama el més oxidada possible, que garantirà 
una combustió completa. 

7. Emissions d�aigües de les purgues de fons de la caldera, que un cop depurats 
a la depuradora del propi polígon, seran abocats al clavegueram públic. 

Respecte a la tolerància de la zona a suportar les afeccions normals de l�activitat, 
no hi ha cap dubte que el medi ambient de la mateixa ho podrà suportar sense 
cap problema, degut a que es compleixen les següents circumstàncies: 

Absència d�altres indústries a la zona que emetin contaminants. 

Climatologia amb vents dominants i habituals. 

L�excel·lent qualitat de l�aire que sempre existeix a la zona. 
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13.9. Matèries primeres utilitzades a la planta 
La matèria primera bàsica per a portar a terme aquesta activitat fabril, està 
constituïda per matèries renovables, com ho són els olis vegetals refinats de 
diverses composicions, encara que en aquesta planta s�ha escollit la colza.  

Donada la diversitat d�aquesta planta, també és factible utilitzar com a matèria 
primera bàsica greixos animals, ja que durant el procés de transesterificació, el 
comportament bioquímic de la reacció és el mateix que el dels olis vegetals. 

a) Olis refinats: són adquirits a indústries olieres que premsen llavors de 
plantes oleaginoses com el girasol, la colza, el blat de moro i altres que, 
després de ser tractats, desgomats i lliures d�acidesa, són capaços 
d�aconseguir un excel·lent rendiment en biodiesel i, a més, durant el 
procés, generen quantitats ínfimes de sabons. Es tindrà preferència la 
compra a empreses que obtinguin oli de llavors oleaginoses cultivades a 
Catalunya. Altres olis precisos per tal de cobrir la totalitat de les 
necessitats de producció de la planta seran comprats segons la seva 
disponibilitat i el seu preu al mercat, com poden ser els olis de palma, 
soja, colza, etc.  

b) Metanol anhidre: imprescindible per a què els àcids grassos dels olis o 
greixos reaccionin amb ell per a formar èsters metílics. 

c) Hidròxid potàssic: catalitzador del procés de transesterificació. 

d) Àcid sulfúric: neutralitzador del catalitzador hidròxid potàssic, catalitzador 
de la esterificació àcida dels àcids grassos i afavoridor de la hidratació dels 
mucílags i gomes. 

e) Antioxidant: estabilitzador dels èsters metílics davant del perill d�oxidació 
dels mateixos. 

13.9.1. Emmagatzematge de matèries primeres 

Donades les característiques de transport i recepció de matèries primeres, així 
com la dels productes acabats que s�aconsegueixen al procés, el seu sistema 
d�emmagatzematge és el de dipòsits apropiats a cadascun d�ells i vindrà regulat 
pel Reial Decret 379/2001, de 6 d�abril, sobre instruccions d�emmagatzematge i 
normes tècniques, MIE-APQ. A continuació, es detalla com és l�emmagatzematge 
de cadascuna de les matèries primeres que intervenen en el procés. 

1. Olis 

Està previst rebre olis refinats de colza. Segons l�origen d�aquests olis, a 
vegades, a temperatura ambient fa que es presenti com un oli sòlid que a l�hora 
d�utilitzar-se requereix mantenir-se calent per tal de facilitar la decantació de les 
impureses, raó per la qual és precís emmagatzemar l�oli en tancs calorifugats i 
amb temperatura termoestatitzada. Per tal efecte, s�instal·laran dins d�una 
cubeta per a l�emmagatzematge de matèries oleiques, una sitja d�acer al carboni 
de les següents característiques: 

Diàmetre: 3.500mm. 
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Alçada: 8.000mm. 

Sistema de calefacció: serpentí horitzontal. 

Capacitat d�emmagatzematge: 75.000 litres. 

Aïllament: recobert amb manta de llana de vidre. 

Tots els tancs destinats a l�emmagatzematge d�oli seran construïts en acer al 
carboni i com a característica principal, tenen els següents elements: 

Sistema de purgues al fons per a extraure fases més denses que l�oli, com 
l�aigua. 

Serpentí horitzontal per a mantenir la temperatura regulada pel termòstat. 

L�àrea on es troben aquests dipòsits d�emmagatzematge està totalment 
pavimentada i impermeabilitzada davant filtracions i està dotada de cubetes 
estanques per a la retenció d�aquests olis en cas d�escapament o trencament dels 
tancs. 

2. Metanol 

Estarà emmagatzemat en un tanc de 30.000 litres de capacitat. Està construït en 
acer al carboni i les seves mides són: 

Diàmetre: 2.500 mm 

Llargada: 6.700 mm 

Està construït seguint les característiques dels tancs utilitzats per a combustibles 
i substàncies inflamables. El seu allotjament és en una cubeta les parets de la 
qual disten 1,50 m de la perifèria del tanc. Es troba aïllat tèrmicament amb llana 
de vidre per a evitar l�excessiu escalfament del contingut en les èpoques estivals. 

Està situat a l�exterior, a cel obert, en posició horitzontal sobre un terra de 
formigó de 350mm de gruix totalment impermeable. Posseeix d�un dispositiu 
que, a mesura que es va buidant el seu contingut líquid, el mateix espai l�ocupa 
gas nitrogen per a mantenir una atmosfera inert a l�interior del tanc, gràcies a la 
connexió a l�equip de criogenització. 

A més de la boca d�entrada per a la recàrrega del dipòsit, disposa d�una altra 
boca de connexió a la part alta del dipòsit, un tub amb una mànega que es 
connectarà a l�airejament de la cisterna de transport amb la finalitat de què es 
vagi transvassant entre elles l�atmosfera inert durant la descàrrega. Existeix una 
bomba pneumàtica per al transport del metanol cap al tanc de preparació de 
metòxid amb un bypass intermig per a desviar també metanol pur al tanc 
destinat a l�esterificació dels àcids grassos lliures. 

3. Hidròxid de potassi 

Producte amb presentació en perles o escates en sacs de PVC de 25 kg de pes 
nét, hermèticament soldats i paletitzats, que s�han d�emmagatzemar al local 
d�emmagatzematge d�aquestes matèries primeres de menor quantitat existent a 
la nau industrial. 
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4. Àcid sulfúric concentrat

Líquid d�alta densitat que es rep en contenidors especials de 1.000kg i que serà 
emmagatzemat al local del compressor pneumàtic i petit taller. 

5. Antioxidant (TBHQ) 

A l�igual que l�hidròxid de potassi, es rep en sacs de 25 kg, paletitzats, i el seu 
emmagatzematge es farà al mateix lloc que l�àcid sulfúric. 

13.9.2. Control de qualitat de matèries primeres 

Amb la finalitat d�aconseguir una sèrie d�objectius primordials que s�han 
proposat, és imprescindible respectar les normes de control de qualitat a les que 
s�han de sotmetre totes les matèries primeres. Aquest control es portarà a terme 
al laboratori de control de qualitat, on també se sotmetran a anàlisi els productes 
acabats. A continuació, es tracten cadascuna de les matèries primeres: 

1. Oli 

Índex de peròxids: denota una oxidació o enranciment dels àcids grassos 
que li transmetran una baixa estabilitat en l�emmagatzematge durant 
temps perllongats. 

Insaponificable: determinar l�índex de saponificació per a comprovar que 
es tracta d�un oli amb una composició normal que no generarà problemes 
en l�esterificació ni en la transesterificació. 

Cromatograma d�àcids grassos: és molt important comprovar que en 
adquirir un oli determinat, la seva composició en àcids grassos s�ajusta a 
la realitat del tipus adquirit. És important aquest detall pel que fa a la 
qualitat del producte final per la temperatura a que es pot presentar la 
terbolesa pel fred. 

2. Metanol 

El metanol és una matèria primera molt important en el procés i que requereix 
d�una vigilància molt particular. Cal que sigui adquirit a una empresa de 
confiança i que sigui d�una qualitat contrastada, principalment s�ha d�assegurar 
que no contingui aigua. No s�ha d�oblidar que el metanol i l�aigua són totalment 
miscibles i, per tant, és fàcil que el contingut en aigua sigui considerable. 

En el cas que en contingui, d�aigua, s�ha de rebutjar i tornar-lo al proveïdor, ja 
que si s�utilitza al procés, es produirà una reacció molt exotèrmica en dissoldre-hi 
l�hidròxid potàssic. Com a conseqüència d�aquest augment de temperatura, es 
produiria una inflamació del metanol amb els perills que això comportaria per a 
la planta. 

Per tant, és importantíssim recalcar que no es pot descarregar cap comanda de 
metanol sense abans haver comprovat analíticament que està lliure d�aigua. 

3. Hidròxid potàssic 

S�ha d�adquirir en perles o escates, mai en solució aquosa concentrada, degut a 
que es formarien sabons en portar a terme la transesterificació. Cal que sigui 
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transportat en sacs o tambors tancats hermèticament, i el producte ha de venir 
perfectament separat en perles, no junt entre si com una roca. 

4. Àcid sulfúric 

Cal que s�obtingui en contenidors plàstics resistents, que suportin la seva gran 
densitat i que sigui el més concentrat possible. També és molt miscible amb 
l�aigua i s�ha d�evitar el contacte amb ella per motius de seguretat dels operaris 
que el manipulin. 

13.10. Productes obtinguts 
Aquesta planta ha sigut dissenyada per a poder treballar-hi les 24 hores del dia 
durant els 365 dies de l�any, amb una activitat de 8.760 hores anuals. 

La capacitat de producció estimada de biodiesel serà de: 

6.000 litres/hora 

144.000 litres/dia 

432.000 litres/mes 

52.560.000 litres/any ( 50.000 Tm/any) 

13.10.1. Emmagatzematge de productes 

1. Biodiesel 

Els dipòsits per al biodiesel tindran les mateixes característiques que els emprats 
per a l�emmagatzematge dels olis. 

Diàmetre: 3.500mm. 

Alçada: 8.000mm. 

Capacitat: 75.000 litres. 

Aïllament: recobert de llana de vidre i d�alumini brillant. 

Estarà construït en acer al carboni i contingut a l�interior d�una cubeta estanca, 
sense sortida d�evacuació, per tal d�acollir la totalitat del contingut del tanc en 
cas de trencament o escapament d�aquest. 

La càrrega de la cisterna s�efectuarà mitjançant una bomba de cabal 50 m3/h 
amb motor antideflagrant, que connectarà amb la boca d�emplenat de la 
cisterna. Aquest tanc d�emmagatzematge disposarà d�una petita purga o cata de 
mostres a la part inferior del dipòsit. 

2. Glicerina 

La glicerina s�emmagatzemarà en un dipòsit de 30.000 l de capacitat que rebrà la 
glicerina crua produïda durant el procés de purificació d�una manera contínua. 
Estarà construït en acer al carboni, de característiques idèntiques al dels olis de 
matèria primera i al del biodiesel, i estarà contingut, igual que tota la resta, a 
una cubeta sense boca de sortida, que es capaç d�allotjar la totalitat del tanc en 
cas de trencament o escapament. 
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La càrrega de la glicerina es portarà a terme mitjançant una bomba centrífuga de 
50.000 l/h de cabal i una mànega per a emplenat de la cuba de transport. 

3. Sulfat potàssic 

Donada la naturalesa sòlida d�aquest producte, la seva separació del biodiesel i 
de la glicerina es porta a terme per descàrregues després de passar el biodiesel 
pel rentat àcid o la glicerina pel decantador de 3 fases i per la neutralització. És 
recollit en una cuba i transportat cap a un big bag de material sintètic 
impermeable que quan està ple és retirat de la planta de fabricació i portat a la 
zona d�emmagatzematge de productes, en una superfície condicionada. 

13.10.2. Control de qualitat dels productes 

Els productes acabats que s�han d�analitzar són el sulfat potàssic, la glicerina i el 
biodiesel. Per a portar a terme aquestes operacions, està previst construir un 
local a l�interior de la nau i equipar-lo amb instrumentació analítica i tècnics 
analistes. 

Sulfat potàssic: es determinarà únicament el seu contingut en humitat 
utilitzant una estufa de dessecació d�aire forçat. 

Glicerina: cal determinar la seva humitat i el contingut en volàtils. El 
sistema emprat serà també l�estufa de dessecació d�aire forçat. 

Biodiesel: s�han de controlar diversos paràmetres, amb la finalitat de 
catalogar-lo i incloure�l dins les normes ASTM i EN. Les determinacions 
analítiques a portar a terme són les imprescindibles per a comprovar que 
el biodiesel obtingut compleix amb la norma. 

Equips que cal adquirir per al control analític: 

Rancidímetre per a l�oxidació  

Espectròmetre de plasma 

Viscosímetre  

Espectroscopi infraroig 

Karl Fischer per a humitat  

Equip de destil·lació 

Cromatògraf de gasos  

Equip de residu al carboni 

13.11. Característiques anti-explosives 
Donada la perillositat que representa la volatilitat del metanol i, per tant, el risc 
d�incendi i explosió, en dissenyar la planta, s�han considerat els següents punts: 

1. Els motors reductors dels reactors, el de la centrífuga i el del recol·lector del 
sulfat potàssic estan construïts per a que siguin antideflagrants. 
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2. Les línies de potència i maniobra d�aquests mateixos motors, igualment, 
tenen assegurada la seva estanquitat i compleixen les normes antideflagrants 
amb canonades per als cables d�acer roscat, caixes de connexió de les 
mateixes característiques amb premsa estopes antiexplosives. 

3. Les bombes de l�interior de la planta de producció són pneumàtiques i, per 
tant, no tenen aquest risc. No obstant, donat l�automatisme de la planta, els 
diferents elements que donen pas a l�aire comprimit amb electrovàlvules, 
reguladors, etc. estan introduïts en un armari metàl·lic estanc anti-explosiu i 
únicament surten d�ell les canonades d�aire comprimit fins a les bombes o 
vàlvules pneumàtiques. 

4. El quadre elèctric principal està contingut en un local sense connexió directa 
amb la planta de fabricació. 

5. La il·luminació del local està construïda amb la mateixa tècnica per assegurar 
l�antideflagració. 

6. Aquesta norma també afecta a la bomba de descàrrega de les cisternes que 
transporten metanol, sent el motor de construcció i protecció antideflagrant. 

7. La bomba de transport del metanol des del tanc exterior d�emmagatzematge 
fins al reactor auxiliar de producció de metòxid és pneumàtica, sense cap 
element elèctric. 

13.12. Dissenys per a reduir emissions 

13.12.1. Ventilació de reactors i equips que contenen metanol 

Els reactors de metòxid, de transesterificació i de recuperació per destil·lació de 
metanol, així com el col·lector de recollida del metanol destil·lat, es troben 
distribuïts de manera que les seves atmosferes estan connectades entre si, i en 
el moment en què a través de les bombes reben metanol pur o metòxid, s�origina 
un desplaçament de l�atmosfera gasosa que es troba al seu interior cap a 
l�exterior. 

Aquesta sortida gasosa d�aquests dipòsits, reactors i altres equips, que estan 
tancats hermèticament, és recollida per canonades d�acer inoxidable de DN 40 
que convergeixen en un equip de criogenització en el qual es produeix una 
baixada de temperatura (de -60 a -100ºC) en gasificar-se el nitrogen líquid 
contingut en un tanc especial pel que els gasos de metanol es condensen en 
forma de líquid per a ser aprofitats en la seva totalitat novament. 

A la seva vegada, el gas nitrogen liquat a la criogenització, s�utilitzarà com a 
inertitzador de l�atmosfera de tots aquests equips, inclòs el tanc 
d�emmagatzematge de metanol, ja que hi haurà un continu moviment de gas 
nitrogen a través de les interconnexions existents entre les atmosferes dels 
reactors i el tanc principal. Així s�eliminarà qualsevol risc d�incendi. 

13.12.2. Ventilació del tanc exterior d’emmagatzematge de metanol 

Quan es rep una cisterna de metanol, abans de procedir a la seva descàrrega i 
efectuar els corresponents controls analítics (presència d�aigua), es connectarà el 
tub de ventilació col·locat a la part superior del dipòsit amb el de ventilació de la 
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cisterna, per la qual cosa l�atmosfera que s�alliberarà al dipòsit de recepció 
passarà a ocupar l�atmosfera que deixa lliure el metanol que abandona la 
cisterna. 

13.12.3. Emissions a l’atmosfera 

1. Focus d�emissió núm. 1: xemeneia d�evacuació de gasos de la caldera de 
producció de vapor. Per la seva capacitat calorífica, inferior a 2.000 tèrmies, i 
segons el Reial Decret 833/75 de 6 de febrer i decret 74/96 pel que s�aprova 
el Reglament de Qualitat de l�Aire, aquest equip està catalogat al Grup C, 
epígraf 3.11, com a �generador de calor de potència calorífica igual o inferior 
a 2.000 tèrmies/hora�, en el qual s�exposen les dades d�emissió de 
contaminants de l�atmosfera per a les principals activitats industrials 
potencialment contaminants de l�atmosfera. Els paràmetres a controlar i els 
nivells màxims d�emissió són els que es detallen a continuació: 

Opacitat: 2 (escala de Bacharach) 

SO2: 1.700 mg/Nm3
  

CO: 1.445 p.p.m. 

Per a controlar les emissions d�aquest focus núm. 1, és precís portar a terme un 
control analític dels gasos de combustió introduint la sonda de l�analitzador a 
l�orifici practicat a la xemeneia de gasos amb una periodicitat de 5 anys, 
establerta per l�Ordre Ministerial de 18 d�octubre de 1.976. Les dades obtingudes 
s�han de registrar en un llibre proporcionat per la Conselleria de Medi Ambient, 
segons els criteris que assenyala l�Annex IV d�aquesta Ordre. 

No obstant, amb la finalitat d�aconseguir el màxim rendiment gasoil/vapor i 
aconseguir una emissió de gasos el menys contaminant possible, en ajustar la 
flama al seu màxim poder oxidant, aquests controls es realitzaran cada 6 mesos 
o quan s�observi que hi ha un desajust de la combustió. L�experiència del 
cremador a instal·lar a la caldera de vapor, accentuant la vigilància referida de la 
combustió, donarà, normalment, les lectures següents d�emissió d�efluents: 

Temperatura: 179ºC 

O2: 17,1% 

CO2: 2,9% 

CO: 5,9 p.p.m. 

SO2: 1 mg/Nm3 

NOx: 16 p.p.m. 

Opacitat: <1 

2. Focus d�emissió núm. 2: vapors de metanol. Emissió màxima diària: 0,4kg. 

3. Focus d�emissió núm. 3: xemeneia d�intercanvi i renovació de l�aire ambiental 
de la nau de fabricació i local de preparació de metòxid a càrrec d�extractors 
de pales. La hermeticitat dels equips no permet escapaments ambientals però 
s�han de considerar els vapors de metanol. Emissió màxima diària: 0,2kg. 
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4. Focus d�emissió núm. 4: xemeneia de descompressió de la bomba de buit de 
l�assecador de biodiesel, en ser condensats els gasos extrets a l�intercanviador 
de tubs refrigerats per aigua de la torre de refrigeració. Emissió màxima 
diària: 0,5kg. 

13.13. Protecció del sòl i les aigües subterrànies 
A les cubetes dels tancs d�emmagatzematge de matèries primeres i productes 
acabats existirà un sistema de recollida de les aigües pluvials. Es centralitzaran a 
cada cubeta en un dipòsit soterrat, de parets impermeables de 1x1x1 m per a 
aspirar el líquid recollit mitjançant una bomba aspirant, amb la finalitat de 
traslladar-lo a un dipòsit especial de decantació per al seu tractament específic. 

No seran abocats a la xarxa de sanejament del polígon altres efluents líquids o 
sòlids contaminants no contemplats en aquesta relació anterior que s�ha descrit, 
així com tampoc altres efluents gasosos a l�atmosfera diferents dels enunciats. 

Tots el tancs i dipòsits d�emmagatzematge de matèries primeres i productes 
acabats s�ubicaran a l�interior de cubetes estanques de seguretat, per categories 
diferenciades de matèries primeres i de productes acabats que asseguraran la 
retenció de possibles escapaments o vessaments. 

13.14. Residus 
Segons la Resolució de 24 de juliol de 1.989, per la qual s�aprova el Reial Decret 
937/1989 de 21 de juliol de 1.989, l�emmagatzematge de residus es realitzarà en 
zona coberta i sobre sòl impermeable de formigó, delimitada per murs externs 
estancs perfectament separats i diferenciats uns dels altres. 

13.15. Procediments de gestió de residus 
Segons el que dicta la Llei 10/1998, de 21 d�abril, els residus que es produiran i 
el procediment de gestió a seguir, seran els següents: 

Resines d�intercanvi iònic: són les procedents de les columnes de 
tractament de l�aigua de caldera que, quan han esgotat el seu poder 
d�intercanvi d�ions, han de ser substituïdes per altres de noves. Es lliuraran 
al gestor de residus per al seu dipòsit en un abocador controlat. 

Àcids grassos: no contenen substàncies perilloses. S�efectuarà el 
lliurament al gestor autoritzat de residus per a la seva valorització, a canvi 
del document oficial de recepció. 
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