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A.1 Empreses productores de biodièsel a Espanya 

En el present annex es mostra el llistat de productors nacionals, així com la seva capacitat 

productiva nominal, en t/any. Les dades s’han extret de l’informe sectorial INFINITA [1], de 

la pàgina web de Biodiesel Spain [2] i per últim, recerca personalitzada a través de les 

xarxes per tal de saber quines empreses estan operatives i quines no.  

A continuació es mostra un resum a nivell espanyol segons comunitats autònomes i 

posteriorment es mostra el llistat de les plantes de biodièsel. 

 

Comunitat 
Nombre de 
productors 

Producció 
nominal 
[t/any] 

Andalusia 11 1.209.500 

Aragó 4 135.000 

Astúries 1 4.000 

Illes Balears 1 33.000 

Castella – La Manxa 7 360.000 

Castella i Lleó 3 126.900 

Catalunya 3 86.000 

Comunitat Valenciana 3 730.000 

Extremadura 2 360.000 

Galícia 4 575.000 

La Rioja 1 250.000 

Madrid 1 15.000 

Navarra 2 105.000 

País Basc 3 436.000 

Múrcia 1 200.000 

Taula A.1. Resum de la capacitat productiva espanyola de biodièsel. 

De la taula anterior s’extreu que hi ha un total de 47 plantes productores de biodièsel amb 

una capacitat nominal de producció de 46.254.000 t/any. 
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Nom Província Comunitat 
Producció 
nominal 
[t/any] 

Bionor Sur Huelva Andalusia 250.000 

BioOils Energy "La Rábida" Huelva Andalusia 250.000 

CEPSA y Abengoa Bioenergia Cádiz Andalusia 200.000 

COANSA SOS Cuétera Jaén Andalusia 200.000 

UTE Isolux Infinita Renovables Corsan Covian Sevilla Andalusia 150.000 

Biocombustibles Andaluces Sevilla Andalusia 60.000 

Estabán Biocombustibles del Guadalquivir Sevilla Andalusia 50.000 

Biodiesel Andalucia 2004 (BIDA) Sevilla Andalusia 36.000 

Albabio Almeria Andalusia 6.000 

Biocarburos del Almanzora (Biocarsa) Almeria Andalusia 6.000 

Seneca Green Catalyst Córdoba Andalusia 1.500 

Biodiesel de Aragón Osca Aragó 50.000 

Combunet Osca Aragó 50.000 

Estabán Ecoenergéticas (Huesca) Osca Aragó 25.000 

Bioteruel Terol Aragó 10.000 

Bionorte Astúries Astúries 4.000 

Grupo Ecológico Natural (GEN) Illes balears Illes balears 33.000 

Biocarburantes CLM (Natura) Toledo 
Castella - La 

Manxa 
105.000 

Combustibles Ecológicos Biotel Cuenca 
Castella - La 

Manxa 
72.000 

Ecoproma Montalbo Cuenca 
Castella - La 

Manxa 
50.000 

Olcesa Biodiesel Cuenca 
Castella - La 

Manxa 
50.000 

Biodiesel Castilla - La Mancha (Biodiesel CLM) Toledo 
Castella - La 

Manxa 
45.000 

Biocarburantes Almadén (Grupo activos) Ciudad Real 
Castella - La 

Manxa 
32.000 

Taula A.2. Llistat de plantes productores de biodièsel a Espanya (part 1). 
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Nom Província Comunitat 
Producció 
nominal 
[t/any] 

Bercam Toledo 
Castella - La 

Manxa 
6.000 

Cooperativa Acor Valladolid Castella i Lleó 100.000 

Biocarburantes de Castilla (Biocast) Zamora Castella i Lleó 20.000 

Biocombustibles de Castilla y León (BioCyL) Zamora Castella i Lleó 6.900 

Bionet Europa Tarragona Catalunya 50.000 

Stocks del Vallès Barcelona Catalunya 31.000 

Transportes Ceferina Martinez Girona Catalunya 5.000 

Infinita Renovables Castellón Castelló 
Comunitat 
Valenciana 

600.000 

Biocom Energia València 
Comunitat 
Valenciana 

110.000 

Biocemsa Alacant 
Comunitat 
Valenciana 

20.000 

Bioenergética Extremeña (Bionex) Badajoz Extremadura 250.000 

Green Fuel Extremadura Badajoz Extremadura 110.000 

Infinita Renovables Galicia A Coruña Galicia 300.000 

Estabán Biocombustibles Galicia A Coruña Galicia 200.000 

Egal Biodiesel A Coruña Galicia 40.000 

Bgal Carburantes de Galicia Lugo Galicia 35.000 

Iniciativas Bioenergéticas La Rioja La Rioja 250.000 

Recyoil Madrid Madrid 15.000 

Biodiesel Caparroso EHN (Acciona Energia) Navarra Navarra 70.000 

Biodiesel de los Arcos (Solartia) Navarra Navarra 35.000 

Biocombustibles de Ziérbana (BZ) Vizcaya País Basc 200.000 

Biodiesel Bilbao (Acciona Bunge) Vizcaya País Basc 200.000 

Bionor Transformación Alava País Basc 36.000 

Saras Energia 
Valle de 

Escombreras 
Murcia 200.000 

Taula A.3. Llistat de plantes productores de biodièsel a Espanya (part 2). 
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B.1 Glossari 

Variables Unitats [SI] Definició 

T K Temperatura absoluta 

TC K Temperatura crítica del compost 

Tr K Temperatura reduïda, que és la relació entre T / TC 

Tb K 
Temperatura d’ebullició del compost a pressió 
atmosfèrica 

Tbr K Temperatura reduïda, que és la relació entre T / Tb 

PC bar Pressió crítica del compost 

MW kg/kmol Pes molecular del compost 

Lρ  kg/m3 Densitat del compost, en fase líquida 

Vρ  kg/m3 Densitat del compost, en fase vapor 

V  m3/kmol Volum molar del compost 

in  - Número de grups de contribució iguals dins el compost 

iv∆  m3/kmol 
Volum molar individual per cada grup de contribució 
dins el compost 

Lµ  mPa·s Viscositat del compost, en fase líquida 

Vµ  mPa·s Viscositat del compost, en fase vapor 

LCp  kJ/kg·K 
Capacitat calorífica a pressió contant pel compost, en 
fase líquida 

VCp  kJ/kg·K 
Capacitat calorífica a pressió contant pel compost, en 
fase vapor 

VP  mm Hg Pressió de vapor del compost 

σ  mN/m Tensió superficial del compost 

NCT - Nombre d’àtoms de carboni presents en el compost 

NCS - 
Nombre d’àtoms de carboni de la fracció en els ésters 
d’àcids grassos 

R2 - Coeficient d’ajust de la regressió lineal 
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B.2 Procediment 

Primerament, s’ha seguit una feina de recerca de bibliografia de les propietats dels 

compostos implicats. A mesura que es tenia més informació de cadascun, s’ha seguit un 

procediment diferent. Per exemple, en el cas de la trioleina, àcid oleic i metilèster s’han 

tingut que utilitzar mètodes de contribució molecular per determinar certes propietats i veure 

com aquests variaven en funció de la temperatura. 

En canvi, pel cas del metanol, el metòxid de sodi, la glicerina, l’aigua i el oleat de sodi, 

s’utilitzen dades documentades, per exemple, del Coulson o bé fitxes tècniques del 

proveïdors. 

A causa de la varietat de temperatures que es trobar en el llarg del procés i la complicació 

d’alguns dels mètodes de contribució per trobar les propietats, es més útil introduir la 

informació i expressions matemàtiques en una fulla de càlcul, com l’Excel; i estudiar com 

varia en la temperatura. Tret que en l’apartat de la propietat estudiada digui el contrari, s’ha 

utilitzar un rang entre 0 fins a 100ºC. 

Mitjançant aquest estudi, es podrà obtenir una sèrie de models matemàtics, mitjançant 

regressions lineals o polinòmiques, que facilitaran els càlculs de disseny de la planta. 
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B.3 Propietats per la trioleina, àcid oleic i metilèster 

B.3.1   Propietats físiques i químiques generals 

Les dades presentades en el present apartat presenten les propietats generals per la 

trioleina, l’àcid oleic i Metilèster. La majoria de dades s’han extret de la bibliografia, 

referenciades a 25ºC i a pressió atmosfèrica. En els següents apartats, es podrà veure la 

variació d’algunes propietats amb la temperatura. 

 

Producte Trioleina Àcid oleic Metilèster 

Pes molecular (MW) 
[kg/kmol] 

885,5  282,5  296,5  

No. CAS 122-32-7 112-80-1 112-62-9 

Temperatura d’ebullició  
[K],  [1] 

822,5  633  622,3  

Temperatura critica [K], [1]  943,2  795,2  738,2  

Pressió crítica [bar], [1]  3,2  12,2  10,9  

Densitat crítica 
[cm3 / mol], [1] 

3.251  1.054,2 1.108,1 

Densitat a 25 ºC  
[kg/m3], (*) 

913  873 832 

Viscositat a 25 ºC 
[mPa·s], (*)  

56,02 27,10 5,57 

Capacitat calorífica  
a 25ºC [kJ/kg·K], (*)  

1,98 2,03 2,00 

Pressió de vapor  
a 25ºC [mmHg] 

6.66·10-27 [2] 1,05·10-5 [3] 9,8·10-6 [4] 

Tensió superficial  
a 25 ºC [mN/m] 

34,7 [2] 32,5 [5] 31,6 [5] 

Temperatura 
d’inflamació [ºC] 

302,6 189 175,6  

Temperatura  
de cristal·lització [ºC], [6] 

2 8 -4 

Temperatura  
de fluïdesa [ºC] , [6] 

-1 - -6  

Temperatura d’obturació  
de filtració [ºC] , [6] 

-2 - -10 

Taula B.1. Propietats generals per la trioleina, àcid oleic i metilèster. 

(*) Propietats estimades mitjançant mètodes de contribució de grups moleculars. 
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B.3.2   Variació de la densitat amb la temperatura 

Segons recopilació de mètodes contributius de grups moleculars de la tesis de Yung-Cheih 

Su [7], Ihnmel i Gmehling van revisar i millorar el mètode de contribució GCVOL, 

desenvolupat per Elbro et al per la predicció de la densitat de líquids orgànics segons la 

següent fórmula: 

ii

L
vn

MW

V

MW

∆Σ
==

·
ρ  (B.1) 

on el volum molar per cada contribució individual s’expressa com una funció polinòmica de 

la temperatura absoluta: 

2
·· TCTBAv iiii ++=∆  (B.2) 

On els paràmetres Ai, Bi i Ci s’extreuen de la següent taula: 

 

Grup 
Ai 

[cm3/mol] 
Bi 

[103cm3/mol] 
Ci 

[105cm3/mol] 

–CH3 16,43 55,62 0 

–CH2– 12,04 14,1 0 

–CH= -1,651 93,42 -14,39 

–COO– 36,32 -36,46 11,52 

>CH– 7,299 -26,06 0 

–CH2OH 36,73 -71,25 14,1 

Taula B.2. Coeficient per la utilització de l’equació 2. 

Per cada cas que correspon es té: 

 

Grup MW –CH3 –CH2– –CH= –COO– >CH– 

Trioleina 885 3 42 6 3 1 

Àcid oleic 282 1 14 2 1 - 

Metilèster 296 2 14 2 1 - 

Taula B.3. Valors utilitzats per l’estimació de la densitat. 
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Segons el mètode explicat anteriorment, s’obtenen les següents dades: 

 

Temperatura 
[ºC] 

Temperatura 
[K] 

Densitat 
Trioleina 
[kg/m3] 

Densitat 
Àcid oleic 
[kg/m3] 

Densitat 
Metilèster 
[kg/m3] 

0 273 935 894 853 

10 283 927 886 844 

20 293 918 877 836 

30 303 910 869 827 

40 313 902 861 819 

50 323 894 854 812 

60 333 886 846 804 

70 343 879 839  796 

80 353 872  832 789 

90 363 865  825 782  

100 373 858 819 776 

Taula B.4. Variació de la densitat estimada en funció de la temperatura. 

Amb les dades obtingudes es pot tenir llavors una aproximació lineal de la densitat: 

 

Producte Expressió R2  

Trioleina 9,143.1·7696,0 +−= TLρ  0,9983 (B.3) 

 Àcid oleic 3,099.1·7566,0 +−= TLρ  0,9983 (B.4) 

Metilèster 3,063.1·7756,0 +−= TLρ  0,9991 (B.5) 

Taula B.5. Resultats de la regressió lineal en funció de la temperatura. 

La importància d’aquest apartat ha estat perquè durant el procés es tenen variacions de 

temperatura i per tant, es tenen variacions de volum que influeixen en els càlculs dels 

equips.  
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B.3.3   Variació de la viscositat amb la temperatura 

Segons recopilació de mètodes contributius de grups moleculars de la tesis de Yung-Cheih 

Su [7], Ceriani et al. van aplicar un mètode de contribució per predir la viscositat segons la 

següent fórmula: 
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 (B.6) 

On Q és un terme de correcció expressat com: 

21· ξξ += qQ   (B.7) 

I q és en funció de la temperatura absoluta segons la següent expressió: 

( ) TT
T

q ··ln δγ
β

α −−+=   (B.8) 

Els factors 1ξ  i 2ξ  es troben segons les següents expressions: 

101 · fNf CT+=ξ   (B.9) 

101 · fNf CT+=ξ   (B.10) 

 

La següent taula mostra els paràmetres per tal d’utilitzar les expressions anteriors: 

 

Grup A1k B1k C1k D1k A2k B2k C2k D2k 

-CH3 -0,2579 210,6 0,2275 -0,00389 0,000423 -0,0466 -0,00037 6,24·10-6 

-CH2- -0,13 70,688 -0,0271 0,000449 0,000018 -0,0175 0,00038 0,636·10-6 

-COOH 14,017 -2477,4 -0,8944 0,0375 -0,0435 17,2293 0,0108 180·10-6 

-CH= 49,8379 -1759,1 8,1803 -0,00867 0,000307 0,1681 0,000247 2,06·10-6 

-OH -8,6357 2483,6 0,0092 -0,00012 0,00856 0,0317 -0,00023 4,028·10-6 

-COO- -828,4 25192,6 -140,8 0,2041 1,0924 -32,5558 0,1852 -263,24·10-6 

-CH2-CH-
CH2- 

1997,2 -56987,6 343,1 -0,5253 -2,8043 81,0608 -0,47675 687·10-6 

Taula B.6. Valors dels paràmetres en funció del grup molecular. 
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Compost 0f  1f  s0 s1 

Àcids grassos -11,1293 -21,1798 0 0 

Alcohols -4196,4 516,7 0 0 

Èsters -5291,2 354 0,1984 -0,0512 

Triglicèrids -236,9 2,4799 0 0 

Taula B.7. Valors dels paràmetres per les equacions B.9 i B.10. 

 

Q α  β  γ  δ  

 -0,3157 9,324 -0,054 78,12·106 

Taula B.8. Valors dels paràmetres per l’equació B.8. 

 

Utilitzant els valors de la taula 3 en el mètode explicat, s’obté: 

 

Temperatura 
[ºC] 

Temperatura 
[K] 

Viscositat 
Trioleina 
[mPa·s] 

Viscositat 
Àcid oleic 
[mPa·s] 

Viscositat 
Metilèster 
[mPa·s] 

0 273 151,50  64,29  12,47  

10 283 99,89  44,96  8,55  

20 293 67,43 32,01  6,18  

30 303 46,58  23,20  4,66  

40 313 32,91  17,11  3,63  

50 323 23,77  12,84  2,90  

60 333 17,54  9,79  2,36  

70 343 13,21  7,60  1,94  

80 353 10,16  5,99  1,61  

90 363 7,96  4,79  1,35  

100 373 6,36  3,90  1,12  

 

Taula B.9. Valors estimats de la viscositat en funció de la temperatura. 
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Les dades de la taula 11 s’ajusten prou bé en funció del logaritme naperià de la viscositat i 

la inversa de la temperatura: 

 

Producte Expressió R2  

Trioleina 
T

L

2,249.3
8777,6ln +−=µ  0,9999 (B.11) 

Àcid oleic 
T

L

8,871.2
3373,6ln +−=µ  1 (B.12) 

Metilèster 
T

L

3,400.2
3374,6ln +−=µ  0,9981 (B.13) 

 

Taula B.10. Resultats de la regressió lineal en funció de la temperatura. 
 

B.3.4   Variació de la capacitat calorífica amb la temperatura 

Segons recopilació de mètodes contributius de grups moleculars de la tesis de Yung-Cheih 

Su [7], per la predicció de la capacitat calorífica de la trioleina, àcid oleic i metilèster 

s’utilitza també un mètode per grup de contribució, de Ceriani et al. L’equació es donada 

com: 

( )∑ +=
k

kkkL TBANCp ·   (B.14) 

Els paràmetres Ak i Bk són donats per la següent taula: 

 
Grup 

contribució 
-CH3 -CH2- -COOH CH=CH -OH -COO- 

-CH2-
CH-CH2- 

Ak 14,55 19,54 -49,76 -130,42 -205,80 26,26 181,89 

Bk 0,0541 0,0382 0,4212 0,5473 0,8962 0,1232 -0,3767 

 

Taula B.11. Valors dels paràmetres per l’equació 14. 

Aplicant el mètode descrit, s’obtenen per un rang de 0ºC a 100ºC capacitats calorífiques 

molt semblants pels 3 productes. Fent una regressió lineal s’obté 

 

Producte Expressió R2  

Promig 6274,0·0046,0 += TCpL  1 (B.15) 

 

Taula B.12. Resultats obtinguts de la regressió lineal. 
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B.3.5   Variació de la pressió de vapor amb la temperatura 

En el cas de l’estimació de la pressió de vapor per mètodes de contribució de grups 

moleculars, s’ha desestimat en aquest estudi, ja que no han donat resultats a l’hora de 

utilitzar-los. Per cada producte, s’ha estimat d’una manera diferent la variació de la pressió 

de vapor en funció la temperatura: 

• Trioleina: s’han basat valors de pressió de vapor en la temperatura de ebullició i la 

temperatura a 25 ºC. 

• Àcid Oleic: s’han consultat dades de fons bibliogràfiques. 

• Metilèster: s’ha utilitzat una expressió obtinguda d’un estudi previ. 

 

Els resultats obtinguts són els següents: 

 

Producte Expressió R2  

Trioleina 
T

PV
266.31

647,44ln −=  1 (B.16) 

Àcid oleic [3] 
T

PV
10221

859,22ln −=  1 (B.17) 

Metilèster [4] 
15,96

77,5948
9387,17ln

−
−=
T

PV  - (B.18) 

 

Taula B.13. Resultats obtinguts de la regressió lineal. 
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B.4 Propietats del metanol 

B.4.1   Propietats físiques i químiques generals 

Les dades presentades en el present apartat presenten les propietats generals les 

propietats físiques generals pel metanol extretes de la bibliografia [8], [9], [10] i [11]. Quan 

el metanol està en fase líquida les dades estan referenciades a 25 ºC  i a pressió 

atmosfèrica. En canvi, quan el metanol esta en fase vapor es considera que està a vapor 

saturat a una temperatura de referència de 25 ºC. 

 

Producte Metanol 

Pes molecular (MW) [kg/kmol] 32 

No. CAS 67-56-1 

Temperatura d’ebullició [ºC] 64,6 

Temperatura critica [K] 512,5 

Pressió crítica [bar] 79,78 

Densitat crítica [g/cm3] 0,2715  

Densitat líquid a 25 ºC [kg/m3] 786  

Densitat vapor saturat a 25ºC [kg/m3] 0,25  

Viscositat líquid a 25 ºC [mPa·s] 0,544 

Viscositat vapor saturat a 25ºC 
[µPa·s] 

9,68  

Capacitat calorífica líquid a 25ºC 
[kJ/kg·K] 

2,53  

Capacitat calorífica vapor saturat a 
25 ºC [kJ/kg·K] 

1,37  

Entalpia de vaporització a 64,6ºC 
[kJ/kg] 

1.100,31  

Pressió de vapor a 25ºC [mmHg] 127,2  

Tensió superficial a 25 ºC [mN/m]  22,07 

Temperatura d’inflamació [ºC] 15,6 

Inferior 6  Límits d’explosivitat (en l’aire) 
[% (v/v)] Superior 36,5  

 

Taula B.14. Propietats físiques generals. 
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B.4.2   Propietats generals en fase líquida 

Partint de les dades de la bibliografia des d’una temperatura de 0ºC fins a 100ºC i fent una 

regressió lineal segons els canvis de variables necessàries s’obtenen les següents 

expressions: 
 

Propietat Expressió R2  

Densitat [8] 1069·9495,0 +−= TLρ  0,9986 (B.19)  

Viscositat[9] 
T

L

6,1309
0036,5ln +−=µ  0,9999 (B.20) 

Capacitat calorífica [8] 5678,0·0066,0 += TCpL  0,9922 (B.21) 
 

Taula B.15. Regressions lineals de certes propietats pel metanol en fase líquida. 

B.4.3   Propietats generals en fase vapor 

Partint de les dades de la bibliografia des d’una temperatura de 0ºC fins a 100ºC i fent una 

regressió lineal segons els canvis de variables necessàries s’obtenen les següents 

expressions: 
 

Producte Expressió R2  

Metanol [11] 
T

V

4,4156
554,12ln −=ρ  0,9994 (B.22) 

Metanol [11] 0102,0·00007,0 −= TVµ  0,9984 (B.23) 

Metanol [12] 6372,0·0025,0 += TCpV  1 (B.24) 

 

Taula B.16. Regressions lineals de certes propietats pel metanol en fase vapor. 

B.4.4   Variació de la pressió de vapor amb la temperatura 

S’ha utilitzat les dades tabulades en la fitxa tècnica del  proveïdor METHANEX [8]. La 

següent taula mostra les dades des de 0ºC fins a 100ºC. 
 

Producte Expressió R2  

Metanol 
T

PV
5,4579

173,20ln −=  0,9999 (B.25) 

 

Taula B.17. Resultat de la regressió lineal de la pressió de vapor. 
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B.5 Propietats del metòxid de sodi 

Les propietats del metòxid de sodi s’han extret a partir de la fulla tècnica del EVNOK 

DEGUSSA [13]. Analitzant la seva fitxa tècnica es pot veure algunes de les seves 

propietats. 

En el present cas, s’ha treballat amb metòxid de sodi al 30% amb metanol. 

B.5.1   Propietats físiques generals 

La següent taula mostra les propietats generals de la dissolució de metòxid de sodi al 30% 

amb metanol que s’utilitzarà en el present estudi per una temperatura de referència de 

25ºC. 

Producte Metòxid de sodi 

Pes molecular (MW) [kg/kmol] 54  

No. CAS 124-41-4 

Densitat a 25ºC [kg/m3] 970 

Viscositat a 25 ºC [mPa·s] 50,16 

Capacitat calorífica  
a 25ºC [kJ/kg·K] 

2,53 (*) 

Pressió de vapor  
a 25ºC [mmHg] 

31,83 (*) 

Tensió superficial  
a 25ºC [mN/m] 

22,07 (*) 

Temperatura d’ebullició [ºC] 92 

Punt d’inflamació [ºC] 32 

Punt de cristal·lització [ºC] 5 

Temperatura degradació [ºC] 30 

 

Taula B.18. Propietats generals del metòxid de sodi. 

(*) S’ha considerat les propietats del metanol pur, degut a què el metòxid de sodi 

està dissol amb un 70% de metanol. 
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B.5.2   Variació de la densitat amb la temperatura 

 
Figura B.19. Variació de la densitat amb la temperatura. 

Mesurant amb un regle s’ha pogut extreure visualment els següents valors: 

 
Temperatura  

[ºC] 
Temperatura  

[K] 
Densitat 
[kg/m3] 

30 303 966 

40 313 958 

50 323 949 

60 333 941 

70 343 932 

80 353 924 

90 363 916 
 

Taula B.20. Valors extrets de la figura B.19. 

Amb les dades anteriors, es pot realitzar un ajust lineal de la densitat amb la temperatura: 

 

Producte Expressió R2  

Metòxid de 
sodi 

9,1221·8442,0 +−= Tρ  0,9995 (B.26) 

 

Taula B.21. Resultat de la regressió lineal. 
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B.5.3   Variació de la viscositat amb la temperatura 

 
Figura B.22. Variació de la viscositat amb la temperatura. 

Mesurant amb un regle s’ha pogut extreure visualment els següents valors: 

 
Temperatura  

[ºC] 
Temperatura  

[K] 
Viscositat 
[mPa·s] 

10 283 118,92 

20 293 62,36 

30 303 37,22 

40 313 24,49 

50 323 16,25 

60 333 10,72 

70 343 8,00 

 

Taula B.23. Valors extrets de la figura B.22. 

Amb les dades anteriors, es pot realitzar un ajust lineal de la densitat amb la temperatura: 

 

Producte Expressió R2  

Metòxid de sodi 7654,9
8,4076

ln −=
T

µ  0,9933 (B.27) 

 

Taula B.24. Resultat de la regressió lineal. 
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B.6 Propietats de la glicerina 

B.6.1   Propietats físiques i químiques generals 

A continuació es mostren algunes propietats físiques i químiques de la glicerina, extretes de 

la diversa bibliografia [14], [15], [16], [17], [18] i [19], referenciades a temperatura de 25ºC 

i pressió atmosfèrica. 

 

Producte Glicerina 

Pes molecular (MW) [kg/kmol] 92l 

No. CAS 56-81-5 

Temperatura d’ebullició [ºC] 260 

Temperatura critica [K] 850 

Pressió crítica [bar] 75 

Densitat líquid a 25 ºC [kg/m3] 1.258 

Viscositat líquid a 25 ºC [mPa·s] 922 

Capacitat calorífica líquid  
a 25ºC [kJ/kg·K]  

2,53 

Tensió superficial a 25 ºC [mN/m] 63,05 

Temperatura d’inflamació [ºC] 160 

Temperatura de fusió [ºC] 17 

Entalpia de formació a 25 ºC [kJ/mol] -669,6 

 
Taula B.25. Propietats físiques general per la glicerina. 
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B.6.2   Variació de propietats amb la temperatura 

Partint de les dades de la bibliografia des d’una temperatura de 0ºC fins a 100ºC i fent una 

regressió lineal segons els canvis de variables necessàries s’obtenen les següents 

expressions: 

 

Producte Expressió R2  

Densitat [16] 4,440.1·6121,0 +−= TLρ  1 (B.28) 

Glicerina [17] 
T

L

195.6
071,14ln +−=µ  0,9941 (B.29) 

Capacitat 
calorífica [18] 

9889,0·0047,0 += TCpL  - (B.30) 

 

Taula B.26. Propietats físiques general per la glicerina. 

B.6.3   Variació de la pressió de vapor amb la temperatura 

Consultant la pàgina web CHERIC [20], recomanen la següent expressió per l’estimació de 

la pressió de vapor de la glicerina en funció de la temperatura: 

25
·10·1,1525,167

26,726.16
·ln2586,21ln T

T
TPV

−++−−=   (B.31) 

L’expressió anterior és vàlida per un rang de temperatures entre 290,15 K a 723 K.  
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B.7 Propietats de l’aigua 

B.7.1   Propietats físiques i químiques generals 

Tot seguit es presenten les propietats físiques generals per l’aigua extretes de la bibliografia 

[20] i [21]. Quan l’aigua està en fase líquida les dades estan referenciades a 25 ºC  i a 

pressió atmosfèrica. En canvi, quan el metanol esta en fase vapor es considera que està a 

vapor saturat a una temperatura de referència de 25 ºC. 

 

Producte Aigua 

Pes molecular (MW) [kg/kmol] 18  

No. CAS 7732-18-5 

Temperatura d’ebullició [ºC] 100 

Temperatura critica [K] 647 

Pressió crítica [bar] 221 

Densitat líquid a 25 ºC [kg/m3] 997,04  

Densitat vapor saturat a 25ºC 
[kg/m3] 

22·10-3  

Viscositat líquid a 25 ºC [mPa·s] 0,89 

Viscositat vapor saturat  
a 25ºC [µPa·s] 

9,15  

Capacitat calorífica líquid  
a 25ºC [kJ/kg·K] 

4,18  

Capacitat calorífica vapor saturat 
a 25 ºC [kJ/kg·K] 

1,87  

Entalpia de vaporització  
a 100ºC [kJ/kg] 

2.256,3  

Pressió de vapor a 25ºC [mmHg] 23,6  

Tensió superficial a 25 ºC [mN/m] 71,97  

 

Taula B.27. Propietats físiques generals. 
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B.7.2   Propietats generals en fase líquida 

Partint de les dades de la bibliografia des d’una temperatura de 0ºC fins a 100ºC i fent una 

regressió lineal segons els canvis de variables necessàries s’obtenen les següents 

expressions: 

 

Producte Expressió R2  

Densitat 
[20] 

31,808·553,1·0031,0
2 ++−= TTLρ  0,9999 (B.32) 

Viscositat 
[20] 

1052,1
1,448.1337.520

ln
2

−−=
TT

Lµ  0,9998 (B.33) 

Capacitat 
calorífica 
[20] 

3825
·10·6017,3·10·5034,5·0118,08228,2 TTTCpL

−− +−+=  - (B.34) 

 

Taula B.28. Regressions lineals de certes propietats per l’aigua en fase líquida. 

B.7.3   Propietats generals en fase vapor 

Partint de les dades de la bibliografia des d’una temperatura de 0ºC fins a 100ºC i fent una 

regressió lineal segons els canvis de variables necessàries s’obtenen les següents 

expressions: 

 

Producte Expressió R2  

Aigua [20] 
T

V

2,4898
651,12ln −=ρ  0,9998 (B.35) 

Aigua [22] 1035,3·10·09,4
2 += − TVµ  0,9954 (B.36) 

Aigua [21] 7825,1·10·3
4 += − TCpV  0,9954 (B.37) 

 

Taula B.29. Regressions lineals de certes propietats per l’aigua en fase vapor. 

B.7.4   Variació de la pressió de vapor amb la temperatura 

Consultant la bibliografia [20], per la determinació de vapor recomanen l’equació d’Antoine 

amb els següents coeficients, vàlida per un rang de temperatures entre -100 a 100ºC: 

1,38

18,4030
67,18ln

−
−=
T

PV    (B.38) 
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B.8 Altres productes 

B.8.1   Propietats de clorur de sodi 

Tot seguit es presenten les propietats físiques generals per el clorur de sodi extretes de la 

bibliografia [25]. Es tracte de un subproducte, no desitjat en el procés, que s’obté de la 

neutralització del catalitzador sobrant de la reacció de transesterificació. 

 

Producte Clorur de sodi 

Pes molecular (MW) [kg/kmol] 58,5  

No. CAS 7647-14-5 

Estat físic a 20ºC Sòlid 

Temperatura de fusió [ºC] 801 

Temperatura d’ebullició [ºC] 1.465 

Densitat sòlid a 20 ºC [kg/m3] 2.165  

 

Taula B.30. Propietats físiques generals del clorur de sodi. 

B.8.2   Propietats del oleat de sodi 

Tot seguit es presenten les propietats físiques generals per l’oleat de sodi extretes de la 

bibliografia [22] i [23]. Es tracte de un subproducte, no desitjat en el procés, que s’obté de 

la saponificació dels àcids grassos i els triglicèrids. 

 

Producte Oleat de sodi 

Pes molecular (MW) [kg/kmol] 304,5  

No. CAS 143-19-1 

Estat físic a 20ºC Sòlid 

Temperatura de fusió [ºC] 205 

Temperatura d’inflamació [ºC] 149 

Densitat sòlid a 25 ºC [kg/m3] 1.020  

 

Taula B.31. Propietats físiques generals de l’oleat de sodi. 
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B.8.3   Propietats de l’àcid clorhídric 

Tot seguit es presenten les propietats físiques generals per l’àcid clorhídric, en una 

concentració del 34% respecte l’aigua, extretes de la bibliografia [24]. Es tracte d’un reactiu 

que serveix per neutralitzar el catalitzador sobrant de la reacció de transesterificació. 

 

Producte Àcid clorhídric 

Pes molecular (MW) [kg/kmol] 36,5  

No. CAS 7647-01-0 

Temperatura d’ebullició [ºC] 71 

Temperatura de fusió [ºC] -36  

Densitat líquid a 20 ºC [kg/m3] 1.169  

pH -1,00 

Viscositat a 20ºC [mPa·s] 1,90 

Calor específic a pressió constant 
a 20 ºC [kJ/kg·K] 

2,50  

Pressió de vapor a 20ºC [mmHg] 6.733 

 

Taula B.32. Propietats físiques generals de l’àcid clorhídric. 
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C.1 Glossari 

Variables Unitats [SI] Definició 

][FFA  mol/L Concentració molar per l’àcid gras lliure 

][ 3OHCH  mol/L Concentració molar pel metanol 

][E  mol/L Concentració molar pel metilèster 

O][ 2H  mol/L Concentració molar per l’aigua 

][TG  mol/L Concentració molar per el triglicèrid 

][DG  mol/L Concentració molar per el diglicèrid 

][MG  mol/L Concentració molar per el monoglicèrid 

][G  mol/L Concentració molar per la glicerina 

][NaOH  mol/L Concentració molar per l’hidròxid de sodi 

][ 3NaOCH  mol/L Concentració molar per l’oleat de sodi 

][A  mol/L Concentració molar pel metòxid de sodi 

E

ir  
catmin·g

mol
 Velocitat de reacció per la reacció esterificació i pel 

component “i” 

catcat kk −,  

catL·min·g

1
 Constants cinètiques per la reacció de esterificació 

WEA HHH ,,  - Constants d’equilibri d’intercanvi iònic per la resina  

dt

d[X]
 

L·min

mol
 

Velocitat de reacció per les reaccions en la 
transesterificació i saponificació pel componen 
determinat “X” 

iri kk ,  
mol·min

L
 

Constants cinètiques de la reacció de transesterificació 
i saponificació. 

iri kk ','  
·minmol

L
2

2

 
Constants cinètiques modificades de la reacció de 
transesterificació i saponificació. 

ieK  - 
Constants d’equilibri per la transesterificació per la 
reacció “i” 

Ea  
mol

cal
 Energia d’activació 

R  
mol·K

cal
 Constant dels gasos ideals 

in  mol Nombre de mols del component “i” 
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C.2 Introducció 

En aquest annex es presenta la cinètica i equilibri químic de les reaccions químiques 

implicades en la producció de biodiesel, necessàries per duu a terme els càlculs de disseny 

de la planta de producció. 

Bàsicament, es poden dividir en les següents reaccions: 

• Esterificació dels àcids grassos lliures. 

• Transesterificació dels triglicèrids. 

• Saponificació dels triglicèrids i altres subproductes. 

• Hidròlisis de triglicèrids. 

La reacció de esterificació d’àcids grassos lliures és important, primer perquè es 

transformar aquests en metilester (biodiesel) i després que la presencia de àcids grassos 

lliures en el reactor de transesterificació causa reaccions secundaries no desitjades. 

Normalment, es tracta d’una reacció catàlisis àcida i heterogènia, és a dir,  el catalitzador és 

un sòlid amb un comportament àcid.  

La reacció de transesterificació és la reacció de transformació dels triglicèrids en metilester. 

Normalment, es tracta d’una reacció de catàlisis bàsica i homogènia, es a dir, el catalitzador 

és un sòlid que es dissolt en algun dels reactius o una dissolució, i té comportament bàsic. 

La saponificació dels triglicèrids i altres productes, com per exemple, els diglicèrids i 

monoglicèrids que es formen o bé els possibles àcids grassos lliures, són els causants de 

la formació del oleat de sodi (sabó), que fa que apareix una emulsió en el reactor, fet que 

pot causar problemes de separació i purificació posteriors. La saponificació és una etapa 

que s’ha de evitar o bé, minimitzar els seus efectes. 

La importància d’aquestes reaccions recau en la selectivitat i qualitat final del biodiesel. 

Per tal de simplificar els càlculs posterior es considera: 

• Els àcids grassos lliures es consideren que serà àcid oleic. 

• Els triglicèrids i els seus derivats es consideren que és trioleina i els seus derivats. 
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C.3 Esterificació dels àcids grassos lliures 

C.3.1   Mecanisme de reacció 

En l’article de Tesser et al. [1], estableix el mecanisme de reacció per la esterificació, amb 

catàlisis heterogènia amb resines àcides, es basa en el mecanisme de Longmuir-

Hinshelwood, que principalment consisteix en 4 reaccions elementals: 

 

Figura C.1. Esquema del mecanisme de reacció per l’esterificació catalitzada per resines 

d’intercanvi iònic àcides. 

L’etapa (a) representa l’intercanvi entre l’àcid gras i el metanol protonat; l’etapa (b) és la 

reacció superficial de Eley-Rideal que involucra l’àcid gras protonat amb el metanol. 

Aquesta reacció condueix a la formació del metilester protonat i la corresponen quantitat 

d’aigua que està distribuïda entre la fase interna i externa del líquid. L’aigua present en la 

fase interna del líquid pot es involucrada en un equilibri d’intercanvi iònic amb el metanol 

protonat donant lloc a la competició per un centre actiu, com s’expressa en l’etapa (d). 

Finalment, l’etapa (c) representa la reacció d’intercanvi iònic, entre el metilester protonat i 

metanol des de la fase interna del líquid, que temporalment, restableix el centre actiu amb 

el metanol protonat i fa que el metilester estigui distribuït entre la fase interna i externa del 

líquid. 
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C.3.2   Cinètica química 

Diferents models han estat publicats i estudiats per explicar la cinètica de reacció de 

esterificació dels àcids grassos, més o menys acurats.  

L’article de Tesser et tal [1], assumeixen que la reacció Eley-Rideal (etapa (b) de la     

figura C.1) és l’etapa limitant de la reacció i per tant, la següent expressió pot ser 

determinada per les equacions de reacció: 

OH][CH

O]·[

OH][CH

]·[

OH][CH

]·[
1

OH][CH

O][]··[·
-]·[·

3

2

33

3

2

HHEHFFAH

HEHk
FFAHk

r
WEA

Ecat

Acat

E

i

+++
=

−

  (C.1)  

 

En la relació (Eq.1), catk  i catk−  són les constants cinètiques per la reacció de desplaçament 

i reversió de la reacció d’esterificació, i que són en funció de la temperatura: 






















−−=

ref

aref

ii
TTR

E
kk

11
··exp   (C.2) 

AH , EH  i WH  són les constants d’equilibri d’intercanvi iònic per les reaccions del metanol 

protonat amb l’àcid gras, aigua i metilester; i aquestes són independents de la temperatura. 

Es pot considerar que la resina AMBERLYST 15 i AMBERLYST BD20 tenen el mateix 

comportament quan han d’esterificar àcid oleic amb metanol. Llavors, les variables serien: 

  

Resina Paràmetres cinètics 
Constants d’equilibri 

iònic 
ref

catk  
ref

cataE  ref

catk  
ref

cataE  
AH  EH  WH  

Amberlyst 
15 9.010 17,46 5.500 8,78 0,46 4,74 0,13 

Taula C.2. Paràmetres per l’equació C.2. 

La temperatura de referència de la taula 1 és de 373,15 K (100ºC).  
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C.3.3   Equilibri químic 

L’equilibri químic s’arriba quan l’equació (Eq.1) és igual a 0 i llavors en aquest punt es tenen 

les concentracions d’equilibri del reactius i productes. Per tant, s’obté la següent expressió: 

OH]]·[CH[

O][]·[

·

·

3

2

FFA

HE

Hk

Hk
K

Ecat

FFAcat

e ==
−

  (C.3) 

Si es considera que el volum de reacció no varia, l’equació (C.3) es pot posar a base del 

nombre de mols: 

MFFA

WE

·

·

nn

nn
K e =   (C.4) 

Si x  és el nombre de mols reaccionats en la reacció, es pot estimar els valors finals que 

queden de cada componen: 

 

 Àcid oleic Metanol Metilèster Aigua 

Mols inicials a  b  c d 

Mols finals )( xa −  )( xb −  )( xc −  )( xd −  

 Taula C.3. Mols inicials i mols finals de la reacció de esterificació de l’àcid oleic. 

Partint dels valors dels mols finals de la taula C.3 i introduint-los en l’equació C.4, s’obté la 

següent expressió: 

))·((

))·((

xbxa

xdxc
K e −−

−+
=  (C.5) 

Llavors, sabent el valor de la constant d’equilibri per una temperatura determinada, els mols 

inicials d’àcid oleic a , els mols inicials de metanol b , els mols inicials de metilester b  i els 

mols inicials d’aigua d , es pot obtenir el nombre de mols reaccionats x  i per tant, es poden 

saber els mols en equilibri. 

La reacció de esterificació de l’àcid oleic interessa que estigui desplaçada al màxim cap a la 

dreta, és a dir, màxima producció de metilester. Normalment, en aquesta etapa del procés 

el metanol es posa en excés per tal de desplaçar l’equilibri cap a la dreta, en una quantitat 

entre 5 i 15 mols de metanol per cada mol d’àcid oleic. 
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Les següents taules mostres una simulació per diferents temperatures i concentracions de 

metanol, suposant la entrada 1 mol d’àcid oleic: 

 

 

Taula C.4. Diferents simulacions en funció de la concentració metanol i temperatures. 

Com es pot observar, per concentracions elevades de metanol i baixes temperatures s’obté 

una conversió de la reacció interessant. Però ara bé, com es veu en la taula C.4, a mesura 

que s’augmenta la temperatura decreix la constant d’equilibri, indicant que la reacció és 

exotèrmica.  

Condicions inicials 
0;0

5;1

==

==

dc

ba
 

0;0

8;1

==

==

dc

ba
 

0;0

15;1

==

==

dc

ba
 

T [ºC] Ke Conversió [%] Conversió [%] Conversió [%] 

60 164.372,60 1,0000 1,0000 1,0000 

80 730,16 0,9997 0,9998 0,9999 

100 5,80 0,9606 0,9766 0,9880 
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C.4 Transesterificació dels triglicèrids 

C.4.1   Cinètica química 

El model cinètic presentat en el següent document, és basa en els estudis cinètics de 

Noureddini [2] i Komers [3]. Ambdós models consideren la transesterificació del oli vegetal 

usant hidròxid de potassi. L’estudi es pot generalitzar per qualsevol alcohol, designant ROH 

i una base catalitzadora. 

La reacció de transesterificació sense catalitzar és molt lenta i per tant, per obtenir 

velocitats raonables  és catalitzada per ions 
−OH i 

−OCH 3 . Les possibles reaccions 

catalitzades de la reacció de transesterificació són: 

• Formació del metòxid: 

       k1 

OHOCHOHOHCH 233 +⇔+ −−
 (C.6) 

       k1r 

• Transesterificació del triglicèrids: 

       k2 

EDGOCHTG +⇔+ −−
3  (C.7) 

       k2r 

 
       k3 

−− +⇔+ OCHDGOHCHDG 33  (C.8) 

       k3r 

 
       k4 

EMGOCHDG +⇔+ −−
3  (C.9) 

       k4r 

   
       k5 

−− +⇔+ OCHMGOHCHMG 33  (C.10) 

       k5r 

       k6 

EGOCHMG +⇔+ −−
3  (C.11) 

       k6r 

 

       k7 
−− +⇔+ OCHGOHCHG 33  (C.12) 

       k7r 
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Fent una sèrie de simplificacions i hipòtesis, que s’expliquen en l’article de Komers [3], 

s’obtenen les següents equacions diferencials: 

( )]·[]·[']·[]·['·][
][

232 EDGkOHCHTGkNaOH
dt

TGd
r−=−    (C.13) 

( )]·[]·[']·[]·[']·[]·[']·[]·['·][
][

434232 EMGkOHCHDGkEDGkOHCHTGkNaOH
dt

DGd
rr −++−=−

 (C.14) 

( )]·[]·[']·[]·[']·[]·[']·[]·['·][
][

636434 EGkOHCHMGkEMGkOHCHDGkNaOH
dt

MGd
rr −++−=−

 (C.15) 

( )]·[]·[']·[]·['·][
][

636 EGkOHCHMGkNaOH
dt

Gd
r−=    (C.16) 

)]·[]·[']·[]·['

]·[]·[']·[]·[']·[]·[']·[]·['·(][
][][

636

434232

EGkOHCHMGk

EMGkOHCHDGkEDGkOHCHTGkNaOH
dt

Ed

dt

ROHd

r

rr

−+

−+−==−

 (C.17) 

Les següents equacions del balanç de matèria també s’apliquen: 

0][][][][][ TGGMGDGTG =+++   (C.18) 

033 ][][][ OHCHEOHCH =+   (C.19) 

Les constants cinètiques utilitzades són de l’article de Noureddini [2], però dividint les 

constants trobades per la concentració de catalitzador que va utilitzar: 

 

Reacció Identificació 
Constant  

cinètica a 50 ºC  
[L2/mol2·min] 

Energia  
d’activació 
[cal/mol] 

TG → DG 2'k  1,4045 13.145 

DG → TG rk 2'  3,0899 9.932 

DG → MG 4'k  6,0393 19.860 

MG → DG rk 4'  34,4944 14.639 

MG → G 6'k  6,7978 6.421 

G → MG rk 6'  0,0033 9.588 

Taula C.5. Constants cinètiques de Noureddini corregides. 
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C.4.2   Equilibri químic 

Quan les equacions (C.13), (C.14), (C.15), (C.16) i (C.17) són iguals a 0, s’arriba al equilibri 

de la reacció de transesterificació, i per tant, queden les següents relacions: 

][TG]·[

]·[E][

32

2
1

OHCH

DG

k

k
K

r

e ==  (C.20) 

][DG]·[

]·[E][

34

4
2

OHCH

MG

k

k
K

r

e ==  (C.21) 

][MG]·[

]·[E][

36

6

3
OHCH

G

k

k
K

r

e ==  (C.22) 

Les constants d’equilibri eK1 , eK 2  i eK3 , varien amb la temperatura, seguint la següent 

expressió: 









−=

TR

E
AK a

ie
·

·exp   (C.23) 

La següent taula mostra el factor pre-exponencial i l’energia d’activació per aquests 

equilibris: 

 

Reacció Identificació ln (A) 
Energia  

d’activació 
[cal/mol] 

TG ↔ DG eK1  4,2149 3.213 

DG ↔ MG eK 2  6,3878 19.860 

MG ↔ G eK3  -1,3887 -3.167 

Taula C.6. Paràmetres de les constants d’equilibri. 

Llavors per determinar els mols que s’han consumit de trioleina per forma metilester, s’han 

de establir els següents paràmetres: 

• 1x  com a mols de triglicèrids consumits per forma diglicèrid i èster. 

• 2x  com a mols de diglicèrids consumits per forma monoglicèrid i èster. 

• 3x  com a molts de monoglicèrids consumits per forma glicerina i èster. 
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Per tant, si s’analitza aquests paràmetres en les equacions d’equilibri s’obtenen les 

següents taules: 

EDGMeOHTG +⇔+   (C.24) 

 

 Trioleina Metanol Diglicèrid Metilèster 

Mols inicials a  b  0 c 

Mols finals )( 1xa −  )( 321 xxxb −−−  )( 21 xx −  )( 321 xxxc +++  

Taula C.7. Mols i finals en la primera reacció. 

))·((

))·((

3211

32121

1
xxxbxa

xxxcxx
K e −−−−

+++−
=   (C.25) 

 

EMGMeOHDG +⇔+   (C.26) 

 

 Diglicèrid Metanol Monoglicèrid Metilèster 

Mols inicials 0 b  0 c 

Mols finals )( 21 xx −  )( 321 xxxb −−−  )( 32 xx −  )( 321 xxxc +++  

Taula C.8. Mols i finals en la segona reacció. 

))·((

))·((

32121

32132

2
xxxbxx

xxxcxx
K e −−−−

+++−
=   (C.27) 

 

EGMeOHMG +⇔+   (C.28) 

 

 Monoglicèrid Metanol Glicerina Metilèster 

Mols inicials 0 b  0 c 

Mols finals )( 32 xx −  )( 321 xxxb −−−  )( 32 xx −  )( 321 xxxc +++  

Taula C.9. Mols i finals en la segona reacció. 

))·((

))·((

32132

32132

3
xxxbxx

xxxcxx
K e −−−−

+++−
=   (C.29) 
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Per tant, si es parteix de les equacions 25, 27 i 29, i introduint una temperatura de procés i 

unes concentracions o mols inicials, es pot arribar obtenir les concentracions d’equilibri. Cal 

notar que aquestes tres equacions formen un sistema no lineal i per tant, s’han de realitzar 

processos iteratius. 

Un exemple de l’aplicació de les equacions 25, 27 i 29, i fent una simulació mitjançant una 

fulla de càlcul, suposant que es té 1 mol de triglicèrid, una relació variable de metanol, que 

no hi ha èsters inicials presentes i per diverses temperatures, s’obtenen els següents 

resultats: 

• Constants d’equilibri per diverses temperatures: 

 

Temperatura 
[ºC] eK1  eK 2  eK3  

TK  

40 0,3865 0,13145 40,5672 2,1088 

50 0,4535 0,1744 34,6500 2,7400 

60 0,5271 0,2235 29,8789 3,5067 

Taula C.10. Valors de les constants d’equilibri per diferents temperatures. 

Cal notar que TK  és la multiplicació de les tres constants d’equilibri. 

• Simulació 1:  

o Temperatura de procés 40ºC 

o 1 mol de triglicèrid ( 1=a ) 

o Relacions molars de metanol variables en funció la quantitat de triglicèrid 

entrant (b  variable) 

o No hi ha èsters presents ( 0=c ) 

 

Relació molar 
metanol 1x  2x  3x  

4 0,7334 0,6276 0,6129 

6 0,8726 0,8020 0,7885 

10 0,9716 0,9442 0,9350 

15 0,9931 0,9823 0,9764 

20 0,9975 0,9919 0,9876 

Taula C.11. Resultats de la simulació 1. 
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• Simulació 2:  

o Temperatura de procés 50ºC 

o 1 mol de triglicèrid ( 1=a ) 

o Relacions molars de metanol variables en funció la quantitat de triglicèrid 

entrant (b  variable) 

o No hi ha èsters presents ( 0=c ) 

 

Relació molar 
metanol 1x  2x  3x  

4 0,4535 0,6453 0,6267 

6 0,8895 0,8201 0,8034 

10 0,9774 0,9521 0,9411 

15 0,9946 0,9848 0,9779 

20 0,9981 0,9930 0,9880 

Taula C.12. Resultats de la simulació 2. 

• Simulació 3:  

o Temperatura de procés 60ºC 

o 1 mol de triglicèrid ( 1=a ) 

o Relacions molars de metanol variables en funció la quantitat de triglicèrid 

entrant (b  variable) 

o No hi ha èsters presents ( 0=c ) 

 

Relació molar 
metanol 1x  2x  3x  

4 0,7732 0,6621 0,6391 

6 0,9043 0,8364 0,8161 

10 0,9819 0,9584 0,9456 

15 0,9958 0,9869 0,9788 

20 0,9985 0,9939 0,98811 

Taula C.13. Resultats de la simulació 3. 
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A partir d’aquests resultats es poden obtenir les següents conclusions: 

• A major temperatura de procés, més desplaçades a nivell global la reacció cap a la 

dreta, per tant, major conversió i més producció de metilèster. A més a més, a nivell 

global de reacció, la reacció és endotèrmica. 

• Per desplaçar les reaccions cap a la dreta, es necessita un excés de metanol, però 

a partir d’una quantitat ja no val la pena utilitzar tant de metanol. Per exemple, la 

variacions de valors de relacions molar entre 15 i 20, els mols convertits varien molt 

poc. 

• L’equilibri es veuria afectat si hagués metilesters presents, ja que desplaçarien 

l’equilibri cap a l’esquerra i per tant, es tindria menys producció de metilèsters. 
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C.5 Reaccions secundaries 

C.5.1   Saponificació dels triglicèrids i altres productes 

Les reaccions de saponificació són aquelles en què es produeix algun oleat metàl·lic. En el 

cas de la producció de biodiesel es poden produir reaccions de saponificació mitjançant 

dues vies, que essencialment depenen del catalitzador utilitzat [4]: 

• Oleats (sabó) formats via saponificació de èsters: aquest tipus de procés 

succeeix quan s’utilitza com a catalitzador un hidròxid (NaOH o KOH). El 

catalitzador reacciona amb els triglicèrids, diglicèrids, monoglicèrids i 

triglicèrids. Aquestes reaccions es veuen afavorides si inicialment hi ha 

aigua. 

 

Figura C.14. Mecanisme de formació de oleats (sabó) segons el catalitzador usat. 

En un principi, quan només s’utilitzen metòxids com a catalitzadors 

(NaOCH3 o KOCH3), aquest mecanisme no hauria de succeir. 

• Oleats (sabó) formats via neutralització: en aquest cas, la formació de oleats 

(sabó) ve deguda a la presencia d’àcids grassos lliures, ja que aquests són 

neutralitzats pel catalitzador. Les reaccions que poden passar són les 

següentes: 

 
   O                                O 

      ||           NaOCH3         || 
RCOH                         RCONa   + MeOH   (C.30) 
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   O                                O 

      ||           NaOH             || 
RCOH                         RCONa   + H2O   (C.31) 
 

Com es veu en les expressions (C.30) i (C.31), depèn del tipus de 

catalitzadors, hi ha una formació diferent de productes. En el cas de la 

utilització d’un metòxid, com per exemple metòxid sòdic, els productes 

format són oleat de sodi (sabó) i metanol. En l’altre cas, si s’utilitza un 

hidròxid com a catalitzador, com per exemple hidròxid sòdic, els productes 

formats són oleat de sodi (sabó) i aigua.  

Com es veu en el cas del hidròxid sòdic hi ha formació de aigua i això fa que 

també es produeixi la saponificació via èsters. 

 

C.5.1.1    Saponificació de triglicèrids 

Quan en la reacció de transesterificació, s’utilitzen hidròxid com a catalitzadors (NaOH o 

KOH), s’obtenen una seqüències de reaccions secundàries no desitjades, perquè eliminant 

triglicèrids, diglicèrids i monoglicèrids, metilesters formats de la reacció fent reduir la 

producció de metilester i a més a més, amb la formació de oleats de sodi (sabó), que 

dificulten la reacció de transesterificació i la seva posterior separació de les fases de 

glicerina i èster. 

A més a més, les reaccions que ocorren es consideren irreversibles.  

Les reaccions en qüestió són: 

AROHOHE +→+ −
   (C.32) 

 

ADGOHTG +→+ −
   (C.33) 

 

AMGOHDG +→+ −
   (C.34) 

 

AGOHMG +→+ −
   (C.35) 
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C.5.1.2    Saponificació d’àcids grassos lliures 

Una altra reacció de saponificació que es produeix, quan en la corrent d’oli hi ha presencia 

considerable d’àcids grassos lliures que no s’han pogut eliminar del procés, llavors aquest 

es neutralitzen amb el catalitzador per tal de forma oleats (sabó). 

Depèn del tipus de catalitzador utilitzat es poden tenir les següents reaccions: 

• Hidròxids de sodi o potassi: 

OHANaOHFFA 2+→+  (C.36) 

• Metòxids de sodi o potassi: 

OHCHANaOCHFFA 33 +→+  (C.37) 

 

C.5.2   Hidròlisis dels triglicèrids 

Una altra reacció que té lloc quan hi ha presencia d’aigua és la hidròlisis del triglicèrid. 

Aquesta reacció fa que l’aigua reaccioni amb el triglicèrid, format com a productes diglicèrid 

i àcid gras lliure. Llavors aquest diglicèrid torna a reaccionar amb l’aigua per formar un 

monoglicèrid i un altre àcid gras. I finalment, aquests monoglicèrid torna a reaccionar amb 

l’aigua, formant glicerina i aigua. 

FFADGOHTG +→+ 2   (C.38) 

FFAMGOHDG +→+ 2   (C.39) 

FFAGOHMG +→+ 2   (C.40) 

Aquests àcids grassos formats es neutralitzen amb el catalitzador per tal de forma oleats 

(sabó) i altres productes. 

La cinètica i equilibri d’aquests reaccions no s’han considerat en aquest estudi. 
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D.1 Glossari 

Variables Unitats [SI] Definició 

eiei K',K  - Constant d’equilibri per una reacció “i” 

ref

eiK  - 
Constant d’equilibri per una reacció “i” a una 
temperatura de referència 

aE   
mol

kJ
 Energia d’activació 

T K Temperatura de procés  

Tref K Temperatura de referència per un determinat procés 

F kmol/h Corrent molar d’entrada per una unitat de procés 

V kmol/h Corrent molar de vapor per a una unitat de procés 

L kmol/h Corrent molar de líquid per a una unitat de procés 

B kmol/h Corrent molar en el fons d’una torre de destil·lació 

yi - 
Composició molar d’un component “i” en la fase de 
vapor d’una corrent 

xi - 
Composició molar d’un component “i” en la fase de 
líquid d’una corrent 

zi - 
Composició molar d’un component “i” en l’entrada d’una 
unitat de procés 

iα  - Volatilitat relativa d’un compost “i”  

R - Relació de reflux per una torre de destil·lació 
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D.2 Balanç de matèria 

D.2.1   Bases del càlcul del balanç de matèria 

Les bases del càlcul del balanç de matèria són les següents: 

1) Cabal màssic d’oli usat en l’entrada de la planta: 100 kg/h 

2) Composició inicial del oli usat d’entrada: 

 

Producte % en pes 

Trioleina (TG) 90  

Àcid oleic (FFA) 7  

Lípids 0,036 

Sòlids en suspensió 1 

Aigua (H2O) 1,464 

Total 100 

Taula D.1. Hipòtesis de la composició del oli vegetal usat. 

3) Utilització de metanol anhídrid durant el procés. 

4) Utilització de NaOCH3 al 30% en metanol com a catalitzador del reactor de 

transesterificació. 

5) Totes les operacions de procés implicades es consideren a priori que arriben al 

equilibri i isotèrmiques. 
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D.2.2   Procediment de càlcul 

A continuació es mostren els criteris i procediments de càlcul de algunes de les etapes 

implicades en el procés. 

 

D.2.2.1    Unitats centrifugadores 

Aquestes unitats serveixen per separar sòlids respecte líquids o líquids amb diferent 

densitat. 

En el procés mostrat hi ha quatre unitats de centrifugació: 

• Unitat centrifugadora C-1: Unitat destinada a separar aigua i partícules sòlides en 

suspensió de la corrent inicial. Rendiment en el procés de separació es considera 

del 100%. 

• Unitat centrifugadora C-2: Unitat destinada a separar la fase del metilèster i glicerina 

que provenen del reactor R-2. Rendiment en el procés de separació es considera 

del 100%. 

• Unitat centrifugadora C-3: Unitat destinada a separar la fase del metilèster i glicerina 

que provenen del reactor R-3. Rendiment en el procés de separació es considera 

del 100%. 

• Unitat centrifugadora C-4: Unitat destinada a separar l’aigua i el metilèster després 

del cicle de rentat del biodièsel que prové de la unitat CR-1. Rendiment en el procés 

de separació es considera del 90%. 

En les unitats que centrifugació que separen metilèster i glicerina, el que separen realment 

són fases riques en metilèster i glicerina, ja que el metanol arriba a un equilibri entre les 

fases. 

D.2.2.2    Unitat de desgomat AMBER-1 

En aquesta unitat, els lípids presents en la corrent d’entrada són retingut per unes resines 

especials. Es considera el rendiment d’aquesta etapa del 100%. 
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D.2.2.3    Reactor d’esterificació R-1 

En aquest reactor, es produeix la reacció d’esterificació dels àcids grassos en metilèster. A 

nivell de càlcul es suposa que la reacció arriba al equilibri, en condicions isotèrmiques. Per 

temes de velocitat cinètiques la temperatura de treball d’aquest reactor ha de ser de 100ºC. 

Per el càlcul de les concentracions d’equilibri final s’ha procedit de la següent manera: 

1) Càlcul de la constant d’equilibri segons els mols de reactiu presents: 

OHEOHCHFFA 23 +→+   (D.1) 

 

 Àcid oleic Metanol Metilèster Aigua 

Mols inicials a  b  c d 

Mols finals )( xa −  )( xb −  )( xc −  )( xd −  

 Taula D.2. Mols inicials i mols finals de la reacció de esterificació de l’àcid oleic. 

D’on es pot obtenir la següent expressió: 

))·((

))·((
'

xbxa

xdxc
K e −−

−+
=  (D.2) 

2) Càlcul de la constant d’equilibri per una temperatura determinada. 






















−−=

ref

aref

ee
TTTR

E
KK

11
·

·
·exp   (D.3 ) 

Els valors de la constants d’equilibri son donades a l’annex C. 

Igual les expressions (D.2) i (D.3); i igualant-les a zero, es podrà obtenir els valors de 

mols consumits d’àcid gras. 

0')( =−= ee KKxf   (D.4) 

Utilitzant una fulla de càlcul es pot trobar fàcilment el zero de l’expressió (D.4). 
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D.2.2.4    Unitats de destil·lació sobtada 

Són unitats destinades a una separació de components volàtils en una mescla, en forma 

continua i sense necessitat d’un gran requeriment de puresa del producte, en la fase 

separada. 

En el procés s’ha necessitat quatre unitats de destil·lació sobtada (o “flash”): 

• Destil·lador “flash” F-1: destinat a la recuperació del metanol utilitzat, així com l’aigua 

formada pel rector d’esterificació R-1. Es considera que arriba al equilibri, en forma 

isotèrmica, a una temperatura de procés de 100 ºC. 

• Destil·lador “flash” F-2: destinat a la recuperació de metanol utilitzat en la reacció de 

transesterificació R-2 i R-3. Es considera que arriba al equilibri, en forma isotèrmica, 

a una temperatura de procés de 60 ºC. 

• Destil·lador “flash” F-3: destinat a la separació d’aigua en el metilèster abans del seu 

emmagatzement. 

El càlcul de les concentracions d’equilibri és un procés iteratiu. A continuació es mostra la 

metodologia extreta del COULSON [1]: 

1) Partint del balanç de matèria per un component i: 

 

Figura D.3. Entrades i sortides d’una destil·lació sobtada. 

Fent el balanç de matèria s’obté: 

iii xLyVzF ··· +=   (D.5) 

2) Sabent que la corrent líquida i la vapor estan en equilibri es pot determinar la 

següent expressió: 

iii xKy ·=   (D.6) 
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iiii xLxKVzF ···· +=   (D.7) 

Manipulant l’expressió (Eq.7) es pot obtenir una equació més útil: 

∑








+

=
i

i

i

i

KV

L

zF
V

1
·

·
  (D.8) 

3) Per trobar Ki, es considera que com el sistema és multicomponent i les volatilitats 

relatives constants en el procés, s’obté: 

ii

i

ii

ii

i xK
x

x
y ·

·

·
==

∑α
α

  (D.9) 

4) La volatilitat relativa s’ha aproximat al coeficient de les pressions de vapor del 

compost estudiar i el compost més pesant (més difícil d’evaporar) a una 

temperatura determinada. 

O

iH

O

i
i

P

P
=α   (D.10) 

5) Llavors, les concentracions finals d’equilibri s’obtenen per les següents expressions: 

V

V
y i
i =   (D.11) 

( )
L

VzF
x ii
i

−
=

·
  (D.12) 

6) El procés comença: 

a. Suposant una composició determinada en la fase líquida, per així trobar el 

valor de Ki, en l’expressió (D.9).  

b. Després es suposa una relació de flux (L/V), que s’aplica en l’expressió 

(D.8), donant un valor Vi.  

c. Amb aquest valor Vi es troba la composició yi.  

d. Amb la concentració yi es pot trobar xi, mitjançant l’expressió (D.9). 

e. Es comprova que aquests valors s’acosten els valors inicials o sinó es 

procedeix a una iteració, és a dir, es torna al punt a. Sinó es torna iterar. 
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D.2.2.5    Reacció de transesterificació R-2 i R-3 

En els reactors d’esterificació és on s’obté el metilèster per transesterificació dels 

triglicèrids. Aquesta reacció arriba al equilibri, igual que la reacció de esterificació. 

Per el càlcul de les concentracions d’equilibri final s’ha procedit de la següent manera: 

• Càlcul de la constant d’equilibri segons els mols de reactiu presents: 

o Primera reacció: 

EDGMeOHTG +⇔+   (D.13) 

 

 Trioleina Metanol Diglicèrid Metilèster 

Mols inicials a  b  c d 

Mols finals )( 1xa −  )( 321 xxxb −−−  )( 21 xxc −+  )( 321 xxxd +++  

Taula D.4. Mols i finals en la primera reacció. 

D’aquí s’obté la següent expressió: 

))·((

))·((
'

3211

32121

1
xxxbxa

xxxdxxc
K e −−−−

+++−+
=   (D.14) 

o Segona reacció: 

EMGMeOHDG +⇔+   (D.15) 

 

 Diglicèrid Metanol Monoglicèrid Metilèster 

Mols inicials c b  e d 

Mols finals )( 21 xxc −+  )( 321 xxxb −−−  )( 32 xxe −+  )( 321 xxxd +++  

Taula D.5. Mols i finals en la segona reacció. 

D’aquí s’obté la següent expressió: 

))·((

))·((
'

32121

32132

2
xxxbxxc

xxxdxex
K e −−−−+

+++−
=   (D.16) 
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• Tercera reacció: 

EGMeOHMG +⇔+   (D.17) 

 

 Monoglicèrid Metanol Glicerina Metilèster 

Mols inicials e b  f d 

Mols finals )( 32 xxe −+  )( 321 xxxb −−−  )( 32 xxf −+  )( 321 xxxd +++  

Taula D.6. Mols i finals en la segona reacció. 

D’aquí s’obté la següent expressió: 

))·((

))·((
'

32132

32132

3
xxxbxxe

xxxdxxf
K e −−−−+

+++−+
=   (D.18) 

3) Càlcul de la constant d’equilibri per una temperatura determinada. 






















−−=

ref

aref

eiei
TTTR

E
KK

11
·

·
·exp   (D.19 ) 

Igual les expressions (D.14), (D.16) i (D.18) amb les seves constants equilibri (D.19); i 

igualant-les a zero, es podrà obtenir els valors de mols finals de la reacció de 

transesterificació. 

0')( 111 =−= ee KKxf   (D.20) 

0')( 222 =−= ee KKxf   (D.21) 

0')( 333 =−= ee KKxf   (D.22) 

Utilitzant una fulla de càlcul es pot trobar fàcilment el zero de les expressions (D.20), 

(D.21) i (D.22). 

D.2.2.6    Equilibri entre fases de metilèster i glicerina 

Després de la reacció de transesterificació es formen dos fases, una molt rica en metilèster 

i una altra molt rica en glicerina. Normalment aquestes dues fases estan en equilibri, i la 

seva composició es determina mitjançant un diagrama ternari [2]. 
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Figura D.7. Diagrama ternari metilèster – metanol – glicerina per a 60 ºC. 

El procediment de càlcul del percentatge de les fases i la seva composició ha estat el 

següent: 

1) Sabent dues de les composicions, sigui metanol i metilèster o glicerina, s’identifica 

en el diagrama ternari. El punt es pot dir O  

2) Sobre aquest punt es traça una línia d’equilibri, més o menys amb la pendent que 

tingui la línia d’equilibri més pròxima, fins a tallar la corba bimodal en els dos 

extrems.  

3) Els punts d’intersecció de la corba bimodal i la recta d’equilibri (per exemple M i P) 

donaran la composició directa de cadascuna de les fases. Si el punt M fos el que 

està situat a l’esquerra del triangle es refereix la fase de glicerina i si fos el punt P el 

que està situat a la dreta seria la fase d’èsters. 

4) El percentatge de cada una de les fases es fa mitjançant la regla de la palanca: 

100% x
PM

OM
èsterfase =   (D.23) 
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A continuació es mostren alguns valors de les rectes d’equilibri de la figura anterior, extret 

de l’article de Alexandre C. Dimian [3]: 

 

Fase èster Fase glicerina 

xCH3OH xG xMG xCH3OH xG xMG 

0,043 0,002 0,955 0,105 0,895 0,000 

0,098 0,008 0,894 0,331 0,669 0,000 

0,163 0,007 0,830 0,446 0,554 0,000 

0,267 0,008 0,725 0,598 0,402 0,000 

0,303 0,008 0,689 0,669 0,330 0,001 

0,513 0,013 0,474 0,789 0,208 0,003 

0,570 0,014 0,416 0,837 0,161 0,002 

Taula D.8. Composició molar de les fases d’èster i metanol a una temperatura 60 ºC. 

A partir dels valors de la taula 6, es realitzar un diagrama ternari metilèster – metanol – 

glicerina amb el programa de dibuix AutoCad. Aquest diagrama, així com els exemple 

d’obtenció de les fases i la seva composició s’annexen com a plànols separats. 

 

D.2.2.7    Torres de destil·lació  

Les torres de destil·lació són unitats destinades a separar components volàtils dels que no 

aprofitant les diferents temperatures d’ebullició.  

En el present projecte hi ha 3 columnes de destil·lació: 

• TD-1: destinada a la recuperació del metanol. 

• TD-2: destinada a la recuperació de l’aigua. 

• TD-3: destinada a la recuperació de la glicerina. 

Per simplificació del procés, es considera que serà una destil·lació binària i per tant, 

l’equilibri entre la fase vapor i líquida ve donada per: 

( ) 1·1

·

+−
=

ii

ii

i
x

x
y

α
α

  (D.24) 
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Els valors de la volatilitat relativa utilitzats en les torres de destil·lació han estat els 

següents: 

 

Metanol – Aigua [4] 4,81 

Aigua – Glicerina [5] 445 

Glicerina – Èster [6] 4,41 

Taula D.9. Volatilitats relatives utilitzades. 

El càlcul de la columna s’ha utilitzat el mètode analític de Sorel, en què es parteix de la 

composició del destil·lat i el flux de destil·lat per anar solucionant el balanços de matèria per 

cada plat. 

 

Figura D.10. Fluxos i composicions de la zona d’enriquiment i zona esgotada de la torre de 

destil·lació. 

A partir dels balanços que es facin a la figura 4, s’obtenen la recta d’enriquiment i la recta 

d’esgotament. 

• Recta d’enriquiment: 

Dnn x
R

x
R

R
y ·

1

1
·
1

1 +
+

+
=+   (D.25) 

• Recta d’esgotament: 

B

m

m

m

m

m x
V

B
x

V

L
y ··

11

1

1

++

+
+ +=   (D.26) 
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• Relació de flux: 

D

L
R l=   (D.27) 

També es suposa que tots els cabals molars de vapor són iguales per totes les etapes i 

que el corrent d’alimentació està pròxim al seu punt d’ebullició. 

A partir de les condicions de la corrent d’entrada i les especificacions de destil·lat que 

es desitgen, es va trobant les composicions de cada plat, seguint l’esquema mostrat: 

Bm

m

ROA

m

EQUILIBRI

m

ROA

Fn

n

EQUILIBRI

n

ROE

n

EQUILIBRI

nD

xxquefins

yxyxx

xyxyx

≤

→ →→≤

 →→ →=

+

+

++

1

1

11

K

KK

K

 

Figura D.11. Procediment del mètode de Sorel. 
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D.2.3   Etapes del procés 

D.2.3.1    Filtració i extracció d’aigua en l’oli 

En aquest procés l’oli és filtrat i centrifugat en la unitat centrifugadora C-1 per tal de separar 

els sòlids i l’aigua. Es considera que aquesta operació té un rendiment del 100%. 

 

Producte 
Corrent 1 

[kg/h] 
Corrent 2 

[kg/h] 
Corrent 3 

[kg/h] 

TG 90 90  - 

FFA 7 7  - 

Lípids 0,036 0,036  - 

Sòlids en suspensió 1,5 - 1,5  

H2O 1,464 - 1,464  

Total 100  97,036  2,964  

Taula D.12. Composició de entrada i sortides pel procés de filtració i extracció d’aigua. 

 

D.2.3.2    Desgomat de l’oli 

En aquest procés l’oli passa per una resina, concretament AMBERLYST 15 (unitat  

AMBER-1), per remoure tots els lípids i altres impureses que poguí tenir. Es considera un 

rendiment de l’operació del 100%. 

 

Producte 
Corrent 2 

[kg/h] 
Corrent 4 

[kg/h] 
Corrent 5 

[kg/h] 

TG 90 90 - 

FFA 7 7 - 

Lípids 0,036 - 0,036 

Sòlids en suspensió - - - 

H2O - - - 

Total 97,036  97 0,036 

Taula D.13. Composició de entrada i sortides pel procés de filtració i extracció d’aigua. 
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D.2.3.3    Esterificació del oli d’entrada R-1 

En aquest procés s’eliminen els àcids grassos lliures, perquè no interfereixi en la posterior 

reacció de transesterificació. Considerant que per una relació metanol / àcid gras de 8:1 i 

una temperatura de procés de 100ºC, s’obté una conversió del 97,66% (Annex C). Partint 

de les corrents d’entrada: 

 

Corrent 4 Corrent 6 
Producte 

[kg/h] [kmol/h] [kg/h] [kmol/h] 

TG 90 0,1016 - - 

FFA 7 0,0248 - - 

CH3OH - - 6,35  0,1984 

Total 97 0,1264 6,35  0,1984 

Taula D.14. Composició de les corrents d’entrada pel reactor d’esterificació R-1. 

 

A la sortida del reactor d’esterificació s’obtenen els següents resultats: 

 

Corrent 7 Corrent 8 
Producte 

[kg/h] [kmol/h] [kg/h] [kmol/h] 

TG 90  0,1016  90  0,1016  

FFA 7  0,0248  0,16  5,8·10-4  

CH3OH 6,35  0,1984  5,57  0,1742  

E - - 7,18  0,0242  

H2O - - 0,44  0,0242  

Total 103,35  0,3248  103,35  0,3248  

Taula D.15. Composició de entrada i sortida pel reactor d’esterificació R-1. 

 

D.2.3.4    Unitat “flash” F-1 

Un cop s’ha realitzar l’esterificació, es realitza una destil·lació sobtada en una unitat “flash”. 

En aquesta unitat, hi haurà un equilibri entre 5 components: TG, FFA, CH3OH, E i H2O, que 

provenen de la corrent 8 del reactor d’esterificació R-1. 
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Aplicant el procediment de càlcul descrit el la posició 2.2.4, s’obté: 

 

Corrent 9 Corrent 10 
Producte 

[kg/h] [kmol/h] [kg/h] [kmol/h] 

TG 90  0,1016  - - 

FFA 0,16  5,8·10-4  - - 

CH3OH Negligible 0,0001  5,57 0,1741  

E 7,00  0,0236  0,18  0,0006    

H2O - - 0,44  0,0242    

Total 97,16  0,1260 6,19  0,1989 

Taula D.16. Composició de entrada i sortida per la unitat “flash” F-1. 

 

D.2.3.5    Dipòsit pulmó BT-2 

Aquesta dipòsit serveix d’emmagatzement de la corrent 9, per tal de poder fer càrregues 

per lots al reactor R-2. Per calcular la quantitat per lots que es necessita diàriament, es 

suposa que durant 24 hores, s’han de efectuar 8 lots de procés, és a dir, es multiplica el 

resultat de la corrent 9 per 24 hores i es divideix per 8. 

 
Corrent 11 

Producte 
[kg/lot] [kmol/lot] 

TG 270  0,3048  

FFA 0,48  0,0017  

CH3OH - - 

E 21,00  0,0708  

Total 291,48  0,3773  

Taula D.17. Composició de entrada i sortida per la unitat “flash” F-1. 

D.2.3.6    Reactor de transesterificació R-2 

En el reactor de transesterificació s’obtindrà la conversió de trioleina a metilèster. Per 

aconseguir-ho s’ha de fer un parell de consideracions: 

• El catalitzador utilitzat és NaOCH3, que s’afegirà al reactor en 0,25% en pes de 

triglicèrids amb una concentració del 30% de metanol.  
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• El metanol que prové del catalitzador es tindrà en compte en el balanç de matèria. 

• El relació molar entre metanol i triglicèrids és de 8:1, és a dir, per cada 1 mol de 

triglicèrid es posen 8 mols de metanol. 

• La temperatura del reactor serà de 60ºC, fet que hi haurà una conversió molar de 

95% per la primera reacció (triglicèrid a diglicèrid), 91% en la segona reacció 

(diglicèrid a monoglicèrid) i 89% en la tercera reacció (monoglicèrid a glicerina). 

• Degut a què hi ha una presencia minoritària d’àcid oleic, es suposa que es 

neutralitzarà totalment amb el catalitzador (NaOCH3), per formar oleat de sodi 

(sabó) i metanol. 

Les corrents d’entrada el reactor són: 
 

Corrent 12 Corrent 13 
Producte 

[kg/lot] [kmol/lot] [kg/lot] [kmol/lot] 

CH3OH 76,44  2,3892  1,575  0,0492  

NaOCH3 - - 0,675  0,0125  

Total 76,44  2,3892  2,25  0,0617  

Taula D.18. Composició de les corrents d’entrada del reactor transesterificació R-2. 

Sabent els mols de cadascun dels compostos que entren en el reactor, i segons el criteri 

explicat en l’apartat 2.2.5 del present annex, es poden obtenir els mols finals: 
 

Corrent 14 Corrent 15 
Producte 

[kg/lot] [kmol/lot] [kg/lot] [kmol/lot] 

TG 270  0,3048  12,75  0,1440  

DG - - 8,25  0,0132  

MG - - 1,86  0,0051  

G - - 25,02  0,2721  

CH3OH 78,09  2,4402  51,21  1,6005  

E 21  0,0708  270,00  0,9105  

NaOCH3 0,57  0,0106  0,57  0,0106  

A 0,51  0,0017  0,51  0,0017  

Total 370,17  2,8284  370,17  2,9577  

Taula D.19. Composició de entrada i final del reactor transesterificació R-2. 
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D.2.3.7    Dipòsit pulmó BT-3 

Aquest dipòsit pulmó alimenta contínuament la corrent de sortida del reactor a la unitat de 

centrifugació per tal de separar la fase de metilèster i glicerina. 
 

Corrent 16 
Producte 

[kg/h] [kmol/h] 

TG 4,25  0,0048  

DG 2,75  0,0044  

MG 0,62  0,0017  

G 8,34  0,0907  

FFA - - 

CH3OH 17,07  0,5335  

E 90,00  0,3035  

NaOCH3 0,19  0,00362  

A 0,17  5,8·10-4  

Total 123,39  0,9428  

Taula D.20. Composició de sortida del pulmó BT-3. 
 

D.2.3.8    Separació de fase èster i glicerina en centrifugadora  C-2 

Després de la reacció, s’envia el producte del reactor R-2 en un dipòsit pulmó, que va 

alimentar a una unitat centrifugadora C-2. Aquesta unitat separa les dues fases formades, 

una molt rica en èsters i l’altre molt rica en glicerina. 

Seguint el procediment establert anteriorment, es troba els mols d’èster, metanol i glicerina 

segons les dades de la corrent 16, es posen en una taula i es trobar la seva composició 

molar per tal d’entrar aquestes dades en el diagrama ternari. 
 

Producte 
Cabal molar 

[kmol/h] 
Composició 

molar 

Èster 0,3144  0,3335 

CH3OH 0,5335  0,5659 

Glicerina 0,0949  0,1006 

Total 0,9428  1 

Taula D.21. Dades inicials per introduir-les en el diagrama ternari (Punt O). 
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Un cop seguit tot el procediment anterior, s’obté del diagrama ternari els següents resultats: 

• Mitjançant regla de la palanca, s’obté 63,41% en fase rica d’èsters i la resta en 

glicerina. 

• La composició de cadascuna de les fases és la següent: 
 

Fase èster (Punt P) Fase glicerina (Punt M) 

xCH3OH xG xME xCH3OH xG xME 

0,4648 0,0116 0,4648 0,7416 0,2549 0,0035 

Taula D.22. Composició de fases segons el diagrama ternari. 

• Llavors el cabal molar per cadascun dels components és: 
 

Fase èster (Punt P) [kmol/h] Fase glicerina (Punt M) [kmol/h] 

FCH3OH FG FME FCH3OH FG FME 

0,2778  0,0069  0,3131  0,2557  0,0880  0,0013  

Taula D.23. Cabals molars dels components de cada fase. 

Finalment, les corrents de sortida que és tenen són: 

 
Corrent 17 Corrent 18 

Producte 
[kg/h] [kmol/h] [kg/h] [kmol/h] 

TG 4,23  0,00478  0,02  2·10-5  

DG 2,74 0,0044  0,01 10-5  

MG 0,62 0,0017  Negligible Negligible 

G 0,60 0,0066  7,74  0,0841  

CH3OH 8,89 0,2778 8,18  0,2557  

E 89,63  0,3022 0,37  1,3·10-3  

NaOCH3 Negligible Negligible 0,19  3,62·10-3  

A Negligible Negligible 0,17  5,8·10-4  

Total 106,71  0,5974  16,68  0,2613  

Taula D.24. Corrents de sortida de la unitat centrifugadora C-2. 
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D.2.3.9    Dipòsit pulmó BT-4 

Aquest dipòsit pulmó alimenta per càrregues al reactor de transesterificació R-3. Es 

realitzen les mateixes hipòtesis que les unitats que treballen per lots. 

 
Corrent 19 

Producte 
[kg/lot] [kmol/lot] 

TG 12,69 0,0143 

DG 8,22  0,0132 

MG 1,86  0,0051 

G 1,80  0,0198 

FFA - - 

CH3OH 26,67  0,8334 

E 268,89 kg/lot 0,9066 

NaOCH3 Negligible Negligible 

A Negligible Negligible 

Total 320,13  1,7922 

Taula D.25. Corrent de sortida del dipòsit pulmó BT-4. 

D.2.3.10    Reactor de transesterificació R-3 

De la corrent 19, encara hi ha una certa quantitat de triglicèrids, diglicèrids i 

monoglicèrids que es poden aprofitar i així complir amb normativa i qualitat. 

Per tal de desplaçar al màxim la reacció cap a la dreta, s’utilitzarà la mateixa quantitat 

de mols en metòxid de sodi i 60 vegades la quantitat de la suma de mols de TG, DG i 

MG. A efectes pràctics, s’utilitzarà la mateixa quantitat de catalizador. 

 
Corrent 20 Corrent 21 

Producte 
[kg/lot] [kmol/lot] [kg/lot] [kmol/lot] 

CH3OH 33,96 1,0614 1,575 0,0492  

NaOCH3 - - 0,675  0,0126  

Total 33,96 1,0614 2,25  0,0618 

Taula D.26. Composició de les corrents d’entrada del reactor transesterificació R-3. 
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Sabent els mols de cadascun dels compostos que entren en el reactor, i segons el criteri 

explicat en l’apartat 2.2.5 del present annex, es poden obtenir els mols finals: 

 

Corrent 22 Corrent 23 
Producte 

[kg/lot] [kmol/lot] [kg/lot] [kmol/lot] 

TG 12,69 0,0144 1,65 0,0018  

DG 8,22  0,0132 1,185 0,0018  

MG 1,86 0,0051 0,30 0,0009  

G 1,80  0,0198 4,38  0,0477  

CH3OH 62,205  1,9440 60,15  1,8795  

E 268,89  0,9066 288,00  0,9714  

NaOCH3 0,75  0,0126 0,675  0,0126  

A Negligible Negligible Negligible Negligible 

Total 356,34  2,9157 356,34  2,9157 

Taula D.27. Composició  inicial i final pel reactor R-3. 

D.2.3.11    Dipòsit pulmó BT-5 

Aquest dipòsit pulmó rep la mescla reaccionada del reactor R-3 i alimenta de forma 

continuada a la unitat de centrifugació C-3. 

 
Corrent 24 

Producte 
[kg/h] [kmol/h] 

TG 0,55 0,0006  

DG 0,395  0,0006  

MG 0,10  0,0003  

G 1,46  0,0159  

CH3OH 20,05  0,6265  

E 96,00  0,3238  

NaOCH3 0,225  0,0042  

Total 118,78  0,9719  

Taula D.28. Composició  sortida del dipòsit BT-5. 
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D.2.3.12    Separació de fase èster i glicerina en centrifugadora  C-3 

Seguint el procediment establert anteriorment, es troba els mols d’èster, metanol i glicerina 

segons les dades de la corrent 24 es posen en una taula i es trobar la seva composició 

molar per tal d’entrar aquestes dades en el diagrama ternari: 
 

Producte 
Cabal molar 

[kmol/h] 
Composició 

molar 

Èster 0,3253  0,3347 

CH3OH 0,6265  0,6446 

Glicerina 0,0201 0,0207 

Total 0,9719 1 

Taula D.29. Dades inicials per introduir-les en el diagrama ternari (Punt O). 

Un cop seguit tot el procediment anterior, s’obté del diagrama ternari els següents resultats: 

• Mitjançant regla de la palanca, s’obté 98,52% en fase rica d’èsters i la resta en 

glicerina. 

• La composició de cadascuna de les fases és la següent: 
 

Fase èster (Punt P) Fase glicerina (Punt M) 

xCH3OH xG xME xCH3OH xG xME 

0,6416 0,0188 0,3396 0,8398 0,1560 0,0042 

Taula D.30. Composició de fases segons el diagrama ternari. 

• Llavors el cabal molar per cadascun dels components és: 

 

Fase èster (Punt P) [kmol/h] Fase glicerina (Punt M) [kmol/h] 

FCH3OH FG FME FCH3OH FG FME 

0,6144 0,0180  0,3396  0,0121  0,0021  0,0000  

Taula D.31. Cabals molars dels components de cada fase. 
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Finalment, les corrents de sortida que és tenen són: 
 

Corrent 25 Corrent 26 
Producte 

[kg/h] [kmol/h] [kg/h] [kmol/h] 

TG 0,55  0,0006  - - 

DG 0,395  0,0006  - - 

MG 0,10  0,0003  - - 

G 1,31  0,0142  0,15  0,0016  

CH3OH 19,66  0,6144  0,39  0,0122  

E 96,00  0,3238  - - 

NaOCH3 0,20  0,0037  0,025  0,0005  

Total 118,215  0,9576  0,565  0,0143  

Taula D.32. Corrents de sortida de la unitat centrifugadora C-3. 
 

D.2.3.13    Neutralització del biodièsel 

En la corrent 27, s’incorpora àcid clorhídric per tal de neutralitzar el catalitzador present en 

la corrent. La reacció en qüestió es considera que aquesta reacció és instantània i 

irreversible: 

OHCHNaClNaOCHHCl 33 +→+   (D.28) 
 

Corrent 27 Corrent 28 
Producte 

[kg/h] [kmol/h] [kg/h] [kmol/h] 

TG - - 0,55  0,0006  

DG - - 0,395  0,0006  

MG - - 0,10  0,0003  

G - - 1,31  0,0142  

CH3OH - - 19,775  0,6179  

E - - 96,00  0,3238  

H2O 0,265  0,0147  0,265 0,0147  

HCl 0,135  0,0037  - - 

NaCl - - 0,22 0,0038  

Total 0,40  0,0184  118,615  0,9759  

Taula D.33. Corrents d’entrada d’àcid i neutralització. 
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D.2.3.14    Evaporador EV-1 

Un cop neutralitzat el biodièsel, aquest va en un evaporador EV-1 per tal de recuperar el 

metanol. A priori es suposa que es comporta com una unitat “flash”. Partint de les 

composicions de la corrent 28, s’obté les següents composicions en equilibri: 

 

Corrent 29 Corrent 30 
Producte 

[kg/h] [kmol/h] [kg/h] [kmol/h] 

TG 0,55  0,0006  - - 

DG 0,395  0,0006  - - 

MG 0,10  0,0003  - - 

G 1,27  0,0138  0,04  0,0004  

CH3OH - - 19,775  0,6179  

E 95,66  0,3226  0,34  0,0011  

H2O - - 0,265  0,0147  

NaCl 0,22  0,0038  - - 

Total 98,195  0,3417  20,42  0,6341  

Taula D.34. Corrents de sortida el la unitat de separació F-2. 

 

D.2.3.15    Rentat del biodièsel CR-1 

Per tal d’eliminar les últimes impureses en el biodièsel, s’efectua un rentat a contracorrent 

en una torre de contacte.  

Es recomana que per cada 1 m3 de mescla de biodièsel utilitzar 1 m3 d’aigua de rentat. 

Suposant que la densitat de la mescla és de 850 kg/m3 i l’aigua de 1.000 kg/m3, s’obté el 

cabal d’aigua d’entrada: 

 

Corrent 31 
Producte 

[kg/h] [kmol/h] 

H2O 115,52  6,4178  

Total 115,52  6,4178  

Taula D.35. Corrent d’entrada d’aigua pel cicle de rentat del biodièsel. 
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Suposant que el 10% en massa de l’aigua va cap a la corrent del metilèster i que el 75% en 

massa dels triglicèrids, diglicèrids i monoglicèrids són eliminats en la columna de rentat: 

 
Corrent 32 Corrent 33 

Producte 
[kg/h] [kmol/h] [kg/h] [kmol/h] 

TG 0,14 0,00005 0,41 0,00045 

DG 0,095  0,00005 0,30 0,00045 

MG 0,02 0,0003  0,08 0,0002 

G - - 1,27  0,0138  

E 95,66  0,3226  - - 

H2O 11,55  0,6417  103,97  5,7761  

NaCl - - 0,22  0,0038  

Total 107,465  0,9647  105,46  5,7948  

Taula D.36. Corrents de sortida a la columna de neteja. 

D.2.3.16    Unitat de centrifugació C-4 

La corrent 32 passa per un procés de centrifugació per tal d’eliminar l’aigua i les partícules 

sòlides residuals. Es suposa que aquesta unitat té un rendiment del 90% d’eliminació 

d’aigua i partícules sòlides.  

 
Corrent 34 Corrent 35 

Producte 
[kg/h] [kmol/h] [kg/h] [kmol/h] 

TG 0,14 0,00005 - - 

DG 0,095  0,00005 - - 

MG 0,02 0,0003  - - 

E 95,66  0,3226  - - 

H2O 1,15  0,0639  10,40  0,5778  

Total 97,065 0,3869 10,40  0,5778  

Taula D.37. Corrents de sortida de la unitat centrifugadora C-3. 
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D.2.3.17    Unitat flash F-2 

Es realitza un procés de secat al buit a la corrent 30. Es pot considerar com si es fos una 

destil·lació sobtada. 
 

Corrent 36 Corrent 37 
Producte 

[kg/h] [kmol/h] [kg/h] [kmol/h] 

TG 0,14 0,00005 - - 

DG 0,095  0,00005 - - 

MG 0,02 0,0003  - - 

E 92,94  0,3134  2,72  0,0092  

H2O - - 1,15  0,0639  

Total 93,195 0,3138 3,87  0,0731  

Taula D.38. Corrents de sortida en el procés de secament del biodièsel. 

D.2.3.18    Neutralització de la glicerina 

Les corrents 18 i 26, que provenen de les unitats de centrifugació C-2 y C-3, i que contenen 

una certa quantitat de catalitzador NaOCH3. i per tant, s’han de neutralitzar amb HCl al 

34%. Ara bé, en la corrent 16, es té una certa quantitat d’oleat de sodi (sabó), que si és 

tracta amb àcid clorhídric és pot recuperar aquest sabó com àcid gras lliure i retornar-lo al 

procés. 

 NaClFFAHClA +→+   (D.29) 

Corrent 38 Corrent 39 
Producte 

[kg/h] [kmol/h] [kg/h] [kmol/h] 

TG - - 0,02  2·10-5  

DG - - 0,01  2·10-5  

G - - 7,89  0,0857  

FFA - - 0,16  0,0006  

CH3OH - - 8,70  0,2718  

E - - 0,37  0,0012  

HCl 0,165  0,0045  - - 

H2O 0,315  0,0175  0,315  0,0175  

NaCl - - 0,26  0,0044  

Total 0,48  0,0220  17,725  0,3738  

Taula D.39. Corrent d’àcid i corrent neutralitzada. 
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D.2.3.19    Decantador D-1 

Finalment, les corrents 10, 30, 33, 35 i 39 arriben a un decantador D-1 on per diferències 

de densitat es pot recuperar els àcids grassos lliures.  

Degut a què encara és té triglicèrids i diglicèrids, però també hi ha una gran presencia 

d’aigua, es suposa que hi haurà hidròlisis d’aquests productes. 

FFADGOHTG +→+ 2   (D.30) 

FFAMGOHDG +→+ 2   (D.31) 

FFAGOHMG +→+ 2   (D.32) 

Llavors, s’obtenen els següents resultats: 

 

Corrent 40 Corrent 41 
Producte 

[kg/h] [kmol/h] [kg/h] [kmol/h] 

FFA - - 0,91  0,0032  

G 9,42  0,1010  - - 

CH3OH 34,045  1,0639  - - 

E 0,89  0,0030  - - 

H2O 115,24 6,4022 - - 

NaCl 0,48  0,0082  - - 

Total 160,075  7,5783 0,91  0,0032 

Taula D.40. Corrents de sortida del decantador D-1. 

 

D.2.3.20    Torre de destil·lació TD-1 

En aquesta torre es recupera el metanol utilitzat en el procés i recircular-lo en el procés per 

consumir menys metanol.  

Com es pot observar en la corrent 40, el metanol i l’aigua són els productes més majoritaris 

a nivell molar. Una simplificació de la torre és fer l’estudi binari metanol i aigua, ja que els 

altres productes que hi ha es consideren que sortiran al 100% pel fons. 
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Si les condicions de la torre són: 

• Es considera una volatilitat relativa de la mescla és de 4,81 i és constant. 

• Temperatura de entrada producte a prop del seu punt d’ebullició. 

• Relació de flux: 8,66 

• Cabal molar de destil·lat és de 1,0639 Kmol/h 

• Puresa del metanol destil·lat: 99,90% molar 

Fent el càlcul mitjançant el mètode de Sorel [2], s’obté una columna de 12 etapes. 

La composició de cadascun dels plats és: 

 

COLUMNA DE DESTIL·LACIÓ 

  x y 

Observacions nº Plat CH3OH [%] H2O [%] CH3OH [%] H2O [%] 

 Plat 1 99,52 0,48 99,90 0,10 

 Plat 2 97,92 2,08 99,56 0,44 

 Plat 3 91,58 8,42 98,12 1,88 

 Plat 4 71,77 28,23 92,44 7,56 

 Plat 5 38,01 61,99 74,68 25,32 

Alimentació Plat 6 14,25 85,75 44,42 55,58 

 Plat 7 5,88 94,12 23,11 76,89 

 Plat 8 2,14 97,86 9,54 90,46 

 Plat 9 0,74 99,26 3,47 96,53 

 Plat 10 0,25 99,75 1,19 98,81 

 Plat 11 0,08 99,92 0,40 99,60 

Fons Plat 12 0,03 99,97 0,12 99,88 

Taula D.41. Composició de les etapes d’equilibri de la torre de destil·lació TD-1. 
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Per tant, si a la corrent 40 s’aplica la torre de destil·lació s’obté les següents corrents de 

sortida: 

 

Corrent 42 Corrent 43 
Producte 

[kg/h] [kmol/h] [kg/h] [kmol/h] 

G - - 9,42  0,1010  

CH3OH 34,045  1,0639  - - 

E - - 0,89  0,0030  

H2O - - 115,24 6,4022 

NaCl - - 0,48  0,0082  

Total 34,045  1,0639 126,03  6,5144 

Taula D.42. Composició de les corrents de sortida de la torre de destil·lació TD-1. 

 

D.2.3.21    Torre de destil·lació TD-2 

En aquesta torre es recupera l’aigua utilitzada per la neteja del biodièsel i s’obté glicerina 

tècnica (85% de puresa). 

Com es pot observar en la corrent 43, l’aigua i la glicerina són els productes més majoritaris 

a nivell molar. Una simplificació de la torre és fer l’estudi binari aigua i glicerina. Pel cas del 

metanol residual es considera que sortirà pel 100% del destil·lat, mentre la glicerina, el 

metilèster i el clorur de sodi residual sortiran completament pel fons. 

Si les condicions de la torre són: 

• Es considera una volatilitat relativa de la mescla és de 445 i és constant. 

• Temperatura de entrada producte a prop del seu punt d’ebullició. 

• Relació de flux: 0,003 

• Cabal molar de destil·lat és de 6,4022 kmol/h 

• Puresa de l’aigua destil·lada: 99,9990% molar 

Fent el càlcul mitjançant el mètode de Sorel [2], s’obté una columna de 7 etapes. 
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COLUMNA DE DESTIL·LACIÓ 

    x y 

Observacions nº Plat G [%] H2O [%] G [%] H2O [%] 

  Plat 1 0,44 99,56 0,00 100,00 

  Plat 2 0,96 99,04 0,00 100,00 

Alimentació Plat 3 1,57 98,43 0,00 100,00 

  Plat 4 12,60 87,40 0,03 99,97 

  Plat 5 98,26 1,74 11,24 88,76 

Fons Plat 6 100,00 0,00 98,23 1,77 

Taula D.43. Composició de les etapes d’equilibri de la torre de destil·lació TD-2. 

Llavors, finalment s’obté les composicions de sortida de la columna de destil·lació: 

 

Corrent 44 Corrent 45 
Producte 

[kg/h] [kmol/h] [kg/h] [kmol/h] 

G - - 9,42  0,1010  

E - - 0,89  0,0030  

H2O 115,24 6,4022 - - 

NaCl - - 0,48  0,0082  

Total 115,24 6,4022 10,79 0,1122  

Taula D.44. Composició de les corrents de sortida de la torre de destil·lació TD-2. 

 

D.2.3.22    Torre de destil·lació TD-3 

En aquesta torre es purifica la glicerina obtinguda de la torre de destil·lació TD-2. Si les 

condicions de la torre són: 

• Es considera una volatilitat relativa de la mescla és de 4,41 i és constant. 

• Temperatura de entrada producte a prop del seu punt d’ebullició. 

• Relació de flux: 3,26 

• Cabal molar de destil·lat és de 0,1000 kmol/h 

• Puresa de la glicerina: 99,90% molar 
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Fent el càlcul mitjançant el mètode de Sorel [2], s’obté una columna de 9 etapes. 

 

COLUMNA DE DESTIL·LACIÓ 

  x y 

Observacions nº Plat G [%] E+NaCl [%] G [%] E+NaCl [%] 

 Plat 1 99,56 0,44 99,90 0,10 

 Plat 2 98,43 1,57 99,64 0,36 

 Plat 3 94,82 5,18 98,78 1,22 

Alimentació Plat 4 90,12 9,88 97,57 2,43 

 Plat 5 74,29 25,71 92,73 7,27 

 Plat 6 42,32 57,68 76,39 23,61 

 Plat 7 14,81 85,19 43,40 56,60 

 Plat 8 3,85 96,15 15,01 84,99 

 Plat 9 0,86 99,14 3,70 96,30 

Fons Plat 10 0,14 99,86 0,62 99,38 

Taula D.45. Composició de les etapes d’equilibri de la torre de destil·lació TD-3. 

Llavors, finalment s’obté les composicions de sortida de la columna de destil·lació: 

 

Corrent 46 Corrent 47 
Producte 

[kg/h] [kmol/h] [kg/h] [kmol/h] 

G 9,42  0,1010  Negligible Negligible 

E Negligible Negligible 0,89  0,0030  

NaCl Negligible Negligible 0,48 0,0082  

Total 9,42  0,1010  1,37  0,0112  

Taula D.46. Composició de les corrents de sortida de la torre de destil·lació TD-3. 
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D.2.3.23    Corrent d’entrada de metanol a la planta 

A partir dels balanços calculats anteriorment, es pot calcula l’entrada de metanol       

(corrent 48) que es necessita a la planta a nivell global: 

422012648 correntcorrentcorrentcorrentcorrent −++=  

hkg
xx

corrent /105,9045,34
24

96,338

24

44,768
35,648 =−++=  

D.2.3.24    Corrent d’entrada d’aigua de neteja a la planta 

A partir dels balanços calculats anteriorment, es pot calcula l’entrada d’aigua (corrent 49) 

que es necessita a la planta a nivell global: 

443149 correntcorrentcorrent −=  

hkgcorrent /28,024,11552,11549 =−=  
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D.3 Verificació de la normativa EN 14214 

Un cop s’ha realitzat la simulació, és necessari comprar els resultats obtingut amb la 

normativa EN 14214, que valida el biodièsel obtingut com a combustible. 

A fer una sèrie de hipòtesis inicials, que simplifiquen el càlcul de la instal·lació, com per 

exemple, que tots els triglicèrids són trioleina o bé que tots els àcids grassos lliures són àcid 

oleic. 

 

Propietats 
Biodièsel 
obtingut 

Biodièsel 
(EN 14214) 

Densitat a 15 ºC [kg/m3] 860 860 – 900  

Viscositat a 40 ºC [mm2/s]  4,68 3,50 – 5,0  

Metanol [% wt] - < 0,3 

Contingut en èsters [% wt] 99,73 > 96,5 

Contingut en monoglicèrids [% wt] 0,02 < 0,8 

Contingut en diglicèrids [% wt] 0,10 < 0,2 

Contingut en triglicèrids [% wt] 0,15 < 0,2 

Glicerina lliure [% wt] - < 0,02 

Glicerina total [% total] - < 0,25 

Taula D.47. Comparació parcial del biodièsel obtingut amb la normativa EN 14214. 

A priori, tal com mostra els resultats, es pot considerar que el biodièsel obtingut es pot 

utilitzar com a combustible, ja que es suposa que complirà amb tots els requisits de la 

normativa EN 14214. 
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D.4 Escalat de producció 

D.4.1   Procediment 

Un cop realitzat el balanç de matèria, s’efectua un escalat de producció per dimensionar-ho 

segons els requeriments. El factor d’escala s’obté dividint la producció de disseny amb la 

producció que ha donat el balanç de matèria anterior. 

De les hipòtesis d les bases de càlcul comentades en la memòria, es pot obtenir la 

producció de disseny: 

h

kg

t

kg
x

h

dia
x

dies

any
x

any

t
dissenydeoducció 667.1

1

000.1

24

1

300

1000.12
Pr ==  

Llavors, el cabal de biodièsel que s’obté de la fàbrica ho dóna la corrent 36, amb un cabal 

de 93,195 Kg/h metilèster. Per tant, el factor d’escala serà: 

89,17
195,93

1667
' ==

h
kg
h

kg

escaladFactor  

Per realitzar l’escalat de producció, es multiplicarà 17,89 a totes les corrents que s’han 

calculat anteriorment. 
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D.4.2   Resultats 

En el present apartat es mostren les corrents del balanç de matèria, ja aplicat el factor 

d’escala.  

 

Corrent 1 Corrent 2 Corrent 3 Corrent 4 Corrent 5 

Producte Entrada  
C-1 

[kg/h] 

Fase 
lleugera  

C-1 [kg/h] 

Fase densa 
C-1 

[kg/h] 

Sortida 
Amber-1 

[kg/h] 

Retingut 
Amber-1 

[kg/h] 
Sòlids en 
suspensió 

26,83  - 26,83  - - 

H2O 26,19 - 26,19 - - 

Lípids 0,64  0,64  - - 0,64  

TG 1.609,85  1.609,85 - 1.609,85 - 

FFA 125,21 125,21 - 125,21 - 

Total 1.788,72  1.735,70 53,02 1.735,06 0,64 

Taula D.48. Composició de les corrents (part 1). 

 

Corrent 6 Corrent 7 Corrent 8 Corrent 9 Corrent 10 

Producte Entrada 
metanol  

M-1 [kg/h] 

Entrada R-1 
[kg/h] 

Sortida R-1 
[kg/h] 

Sortida 
líquid F-1 

[kg/h] 

Sortida 
vapor F-1 

[kg/h] 

H2O - - 7,87  - 7,87  

TG - 1.609,85 1.609,85  1.609,85 - 

E - - 128,43 125,21 3,22 

FFA - 125,21  2,86  2,86 - 

CH3OH 113,58  113,58 99,63  - 99,63 

Total 113,58 1.848,64 1.848,64  1.737,92 110,72 

Taula D.49. Composició de les corrents (part 2). 
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Corrent 11 Corrent 12 Corrent 13 Corrent 14 Corrent 15 

Producte Sortida  
BT-2 

[kg/lot] 

Entrada 
metanol R-2 

[kg/lot] 

Entrada 
NaOCH3  

R-2 [kg/lot] 

Dins R-2 
[kg/lot] 

Sortida R-2 
[kg/lot] 

TG 4.829,55 - - 4.829,55 228,06 

DG - - - - 147,57 

MG - - - - 33,47 

G - - - - 447,54 

E 375,63 - - 375,63 4.829,55 

FFA 8,59 - - - - 

CH3OH - 1.367,30 28,17 1.396,81 916,00 

NaOCH3 - - 12,07 10,20 10,20 

A - - - 9,12 9,12 

Total 5.213,77 1.367,30 40,25 6.621,31 6.621,31 

Taula D.50. Composició de les corrents (part 3). 

 

Corrent 16 Corrent 17 Corrent 18 Corrent 19 Corrent 20 

Producte Sortida  
BT-3 
[kg/h] 

Fase 
metilèster  
C-2 [kg/h] 

Fase 
glicerina  

C-2 
[kg/h] 

Sortida  
BT-4 

[kg/lot] 

Entrada 
metanol  

R-3 
[kg/lot] 

TG 76,02  75,66 0,36  226,99 - 

DG 49,19  49,01 0,18 147,03 - 

MG 11,09 11,09 - 33,27 - 

G 149,18 10,73 138,45 32,20 - 

E 1.609,85 1.603,23 6,62 4.809,70 - 

CH3OH 305,33 159,02  146,32 477,05 607,45 

NaOCH3 3,40 - 3,40 - - 

A 3,04 - 3,04 - - 

Total 2.207,10 1.908,75 298,36  5.726,24 607,45 

Taula D.51. Composició de les corrents (part 4). 
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Corrent 21 Corrent 22 Corrent 23 Corrent 24 Corrent 25 

Producte Entrada 
NaOCH3  

R-3 [kg/lot] 

Dins R-3 
[kg/lot] 

Sortida R-3 
[kg/lot] 

Sortida  
BT-5 
[kg/h] 

Fase 
metilèster  
C-3 [kg/h] 

TG - 226,99  29,51 9,84  9,84 

DG - 147,03  21,20  7,07  7,07 

MG - 33,27 5,37 1,79  1,79 

G - 32,20  78,35  26,12  23,43 

E - 4.809,70 5.151,52  1.717,17  1.117,17 

CH3OH 28,17  1.112,67  1.075,92  358,64  351,66  

NaOCH3 12,07  12,07  12,07 4,02 3,58 

Total 40,25   6.373,93 6.373,93 2.124,64 2.114,54  

Taula D.52. Composició de les corrents (part 5). 

 

Corrent 26 Corrent 27 Corrent 28 Corrent 29 Corrent 30 

Producte Fase 
glicerina 
C-3 [kg/h] 

Entrada 
HCl M-2 
[kg/h] 

Neutralitza. 
M-2 

[kg/h] 

Sortida 
líquid EV-1 

[kg/h] 

Sortida 
vapor EV-1 

[kg/h] 

H2O - 4,74  4,74 - 4,74 kg/h 

TG - - 9,84 9,84  - 

DG - - 7,07  7,07  - 

MG - - 1,79 1,79  - 

G 2,68  - 23,43 22,72  0,72  

E - - 1.717,17  1.711,09  6,08  

FFA - - - - - 

CH3OH 6,98  - 353,72  - 353,72  

NaOCH3 0,45 - - - - 

A - - - - - 

HCl - 2,41 - - - 

NaCl - - 3,94  3,94  - 

Total 10,11 7,15  2.121,69  1.756,44 365,26 

Taula D.53. Composició de les corrents (part 6). 
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Corrent 31 Corrent 32 Corrent 33 Corrent 34 Corrent 35 

Producte Entrada 
H2O CR-1 

[kg/h] 

Fase 
metilèster 

CR-1 [kg/h] 

Fase H2O 
CR-1 
[kg/h] 

Fase 
metilèster  
C-3 [kg/h] 

Fase H2O  
C-3 

[kg/h] 

H2O 2.066,33  206,60  1.859,73  20,57  186,03  

TG - 2,50  7,33 2,50  - 

DG - 1,70  5,37 1,70  - 

MG - 0,36  1,43 0,36  - 

G - - 22,72 - - 

E - 1.711,09 - 1.711,09  - 

NaCl - - 3,94 - - 

Total 2.066,33  1.922,25  1.900,52  1.736,22  186,03  

Taula D.54. Composició de les corrents (part 7). 

 

Corrent 36 Corrent 37 Corrent 38 Corrent 39 Corrent 40 

Producte Fase 
metilèster  
F-2 [kg/h] 

Fase H2O  
F-2 

[kg/h] 

Entrada 
HCl M-3 
[kg/h] 

Neutralitza. 
M-3 

[kg/h] 

Sortida 
producte  
D-1 [kg/h] 

H2O - 20,57 5,63  5,63 2.061,32  

TG 2,50  - - 0,36 - 

DG 1,70  - - 0,18  - 

MG 0,36  - - - - 

G - - - 141,13  168,50  

E 1.662,44 48,65 - 6,62  15,92  

FFA - - - 2,86  - 

CH3OH - - - 155,62  608,97  

HCl - - 2,95  - - 

NaCl - - - 4,65  8,59  

Total 1.667,00  69,22  8,59  317,05  2.863,30  

Taula D.55. Composició de les corrents (part 8). 
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Corrent 41 Corrent 42 Corrent 43 Corrent 44 Corrent 45 

Producte 
Sortida 

FFA  
D-1 

[kg/h] 

Destil·lat  
TD-1 [kg/h] 

Fons TD-1 
[kg/h] 

Destil·lat  
TD-2 [kg/h] 

Fons TD-2 
[kg/h] 

H2O - - 2.061,32  2.061,32  - 

G - - 168,50  - 168,50  

E - - 15,92  - 15,92  

FFA 16,28  - - - - 

CH3OH - 608,97  - - - 

NaCl - - 8,59  - 8,59  

Total 16,28  608,97  2.254,33  2.061,32  193,00  

Taula D.56. Composició de les corrents (part 9) . 

 

Corrent 46 Corrent 47 Corrent 48 Corrent 49 

Producte Destil·lat 
TD-3 
[kg/h] 

Fons TD-3 
[kg/h] 

Entrada 
metanol 
planta 
[kg/h] 

Entrada 
aigua 
planta 
[kg/h] 

H2O - - - 5,01  

G 168,50  - - - 

E - 15,92 - - 

FFA - - - - 

CH3OH - - 162,86  - 

NaCl - 8,59 - - 

Total 168,50  24,51 162,86  5,01  

Taula D.57. Composició de les corrents (part 10) . 
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D.4.3   Consums i produccions anuals globals 

En aquest apartat, es mostra els consums anuals i produccions anuals per la planta de 

biodièsel. 

Amb la hipòtesis inicial que la planta treballa 300 dies durant 24 hores cada dia, s’obté els 

següents resultats: 

• Consum de matèries primes: 

 

Producte 
Consum  
[t/any] 

Oli usat 12.878 

Metanol 1.172 

Metòxid de sodi (30%) 201 

Àcid clorhídric (34%) 113 

Aigua de neteja 36 

Total 14.400 

Taula D.58. Consums anuals de matèries primes. 

 

• Producció de productes: 

 

Producte Producció [t/any] 

Biodièsel 12.000 

Glicerina 1.213 

Àcid grassos lliures 117 

Residus 1.070 

Total 14.400 

Taula D.59. Producció anual de la planta. 
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E.2 Glossari 

Variables Unitats [SI] Definició 

TG - Simbolitza el triglicèrid 

DG - Simbolitza el diglicèrid 

MG - Simbolitza el monoglicèrid 

G - Simbolitza la glicerina 

E - Simbolitza el metilèster 

FFA - Simbolitza els àcids grassos lliures 

iF
&  

h

kmol
 Cabal molar d’un component i 

iF  
h

kg
 Cabal màssic d’un component i 

iV  
h

kg
 

Cabal màssic d’una corrent de vapor per d’un 
component i 

iL  
h

kg
 

Cabal màssic d’una corrent de líquida per d’un 
component i 

iN  
lot

kmol
 Mols per lot d’un component i 

PiC  
kg·K

kJ
 Capacitat calorífica a pressió constant per un 

component i 

iλ  kg

kJ
 Calor latent per un component i 

O

RH∆  
mol

kJ
 

Entalpia de reacció a una temperatura de referència de 
25ºC 

tR s Temps de reacció 

ih  kg

kJ
 Entalpia d’una corrent líquida pel component i 

iH  
kg

kJ
 Entalpia d’una corrent vapor pel component i 

T∆  K Increment de temperatura entre dues etapes 

T K Temperatura per una etapa 

Tref K Temperatura a una referència determinada 

QV kW Calor d’una corrent de vapor 

QL kW Calor d’una corrent líquida 
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QF kW Calor d’una corrent d’alimentació 

QC kW Calor a extreure d’un condensador 

QB kW Calor que s’aporta en el fons de la torre de destil·lació 

HF kW 
Entalpia de la corrent d’alimentació d’una torre de 
destil·lació 

HD kW Entalpia de la corrent destil·lat d’una torre de destil·lació 

HW kW Entalpia de la corrent fons d’una torre de destil·lació 

HV kW Entalpia de la corrent vapor d’una torre de destil·lació 

HL kW Entalpia de la corrent líquid d’una torre de destil·lació 
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E.3 Balanç d’energia 

E.3.1   Bases de càlcul 

Pel càlcul del balanç d’energia s’han tingut en consideració les hipòtesis i dades: 

• S’han considerat els cabals màssics obtingut de l’annex D, apartat D.4.3. 

• Es considera que totes les unitats treballen en continuo, excepte els reactors de 

transesterificació R-2 i R-3, que treballaran per lots. Es consideren que produiran 8 

lots en 24 hores. 

• Pels sòlids i lípids s’ha considerat que tenen una capacitat calorífica de               

1,80 kJ/kg·K. 

• L’entalpia de reacció de esterificació s’ha calculat a partir de les entalpies de 

formació: 

OHEOHCHFFA 23 +⇔+   (E.1) 

 

Producte FFA  OHCH3  E  OH 2  

[kJ/mol]O

fH∆  -649,2 -238,4 -637,4 -285,3 

Taula E.1. Entalpies de formació estàndard pels reactius i productes de la reacció 

d’esterificació. 

( ) ( ) molKJH O

R /1,353,2382,6493,2854,637 −=−−−−−=∆  

• L’entalpia de reacció de transesterificació s’ha calculat a partir de les entalpies de 

formació [1]: 

EDGOHCHTG +⇔+ 3   (E.2) 

 

Producte TG  OHCH3  DG  E  

[kJ/mol]O

fH∆  -1841,2 -238,4 -1420 -637,4 

Taula E.2. Entalpies de formació estàndard pels reactius i productes de la primera reacció 

de transesterificació. 
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( ) ( ) molkJH O

R /2,224,2382,18414,63714201 =−−−−−=∆  

EMGOHCHDG +⇔+ 3   (D.3) 

 

Producte DG  OHCH3  MG  E  

[kJ/mol]O

fH∆  -1420 -238,4 -908 -637,4 

Taula E.3. Entalpies de formació estàndard pels reactius i productes de la segona reacció 

de transesterificació. 

( ) ( ) molkJH O

R /1134,23814204,6379082 =−−−−−=∆  

 

EGOHCHMG +⇔+ 3   (D.4) 

 

Producte MG  OHCH3  G  E  

[kJ/mol]O

fH∆  -908 -238,4 -669,6 -637,4 

Taula E.4. Entalpies de formació estàndard pels reactius i productes de la segona reacció 

de transesterificació. 

( ) ( ) molkJH O

R /6,1604,2389084,6376,6693 −=−−−−−=∆  
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E.3.2   Etapes del procés 

A continuació es mostra el balanç d’energia per les etapes de procés e intercanviadors de 

calor. 

E.3.2.1    Intercanviador de calor EX-1 

Aquest intercanviador eleva la temperatura de la corrent 1, que és de 25 ºC, a una 

temperatura de 60 ºC. Per tant, si s’agafen les dades de la corrent 1: 

( ) kWQEX 11,372560·11,2·
3600

21,12585,609.1
18,4·

3600

19,26
80,1·

3600

83,26
1 =−















 +
+







+






=−  

 

E.3.2.2    Mesclador estàtic M-1 

En aquest mesclador estàtic es mesclen les corrents 4 i 6 per formar la corrent 7. S’ha 

efectuar el següent balanç d’energia: 

764 QQQ =+   (D.5) 

( ) ( ) ( )15,298··15,298··15,298·· 777666444 −







=−








+−







 ∑∑∑ TCpFTCpFTCpF
i

ii

i

ii

i

ii  

(D.6) 

Si la temperatura de referència és de 25ºC, que és la mateixa temperatura d’entrada que la 

corrent 6, llavors la calor deguda a la corrent 6 es fa zero. 

( ) kWQ 60,352560·11,2·
3600

21,12585,609.1
4 =−















 +
=  

( ) ( )25·1013,125·70,2·
3600

58,113
11,2·

3600

.21,12585,609.1
777 −=−















+






 +
= TTQ  

Igualant Q7 amb Q4, la temperatura de sortida de la corrent 7 és de : 

KT 20,33015,298
1013,1

3,35
7 =+=    

Això equival a dir que la temperatura de la corrent 7 és de 57 ºC. 
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E.3.2.3    Intercanviador de calor EX-2 

Aquest intercanviador eleva la temperatura de la corrent 7, que és de 57 ºC, a una 

temperatura de 100 ºC. Per tant, si s’agafen les dades de la corrent 7: 

 

( ) kWQEX 39,472557·70,2·
3600

58,113
11,2·

3600

21,12585,609.1
2 =−















+






 +
=−  

 

E.3.2.4    Reactor d’esterificació R-1 

En aquest reactor és té la reacció d’esterificació dels àcids grassos lliures amb el metanol. 

Aquesta reacció és de tipus exotèrmica i per tant, s’haurà d’evacuar el calor dins el reactor 

per motius de seguretat i conservar l’equilibri. 

Si la conversió del reactor és de 97,66% en àcids grassos, tal com s’ha comentat 

anteriorment, i es considera que l’entalpia de reacció no varia amb la temperatura, llavors la 

potència tèrmica que s’haurà d’extreure d’aquest reactor serà: 

kWHXFQ O

RFFAFFAR 21,4)1,35·(9766,0·
5,282

10·0347,0
··

3

1 −=−=∆=−
&    

Per mantenir el reactor en condicions isotèrmiques, s’haurà de refredar amb aigua de 

refrigeració per tal de treure 4,21 kW. 

E.3.2.5    Intercanviador de calor EX-3 

Per tal d’efectuar la destil·lació sobtada en la unitat F-1, s’ha de donar a la alimentació de 

entrada la temperatura i entalpia necessària perquè quan arribi al destil·lador es produeixi la 

separació de fases. Si es fa un balanç d’energia a la unitat F-1: 

iiiifi hLHVhF ··· +=   (D.7) 

Es suposa que les sortides d’aquesta unitat flash serà de 75 ºC, i per tant, es tenen els 

següents calors latents per els compostos: 

• Metilèster: kgkJE /312=λ  

• Aigua: kgkJOH /321.22 =λ  
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• Metanol: kgkJOHCH /170.13 =λ  

L’entalpia fase vapor, es calcula mitjançant la següent expressió: 

( )( )∑ +−







==

i

iref

L

i
i

iiV TTCp
F

HVQ λ··
3600

·   (D.8) 

Amb les dades del balanç de matèria i estimació de propietats, s’obté: 

( )( ) ( )( )

( )( ) kW

HVQ iiV

02,4211702575·7,2·
3600

63,99

3122575·11,2·
3600

22,3
23212575·18,4·

3600

87,7
·

=+−






+

++−






++−






==

   

L’entalpia en la fase líquida s’obté mitjançant la següent expressió: 

( )( )∑ −







==

i

ref

L

i
i

iiL TTCp
F

hLQ ··
3600

·   (D.9) 

Llavors amb les dades obtingudes, es trobar l’entalpia de la fase líquida: 

( )( ) ( )( ) kWhLQ iiL 93,502575·11,2·
3600

86,2
2575·11,2·

3600

86,221,12585,1609
· =−







+−






 ++
==

   

Llavors l’entalpia del líquid d’alimentació es trobar per: 

( )( ) LV

i

ref

L

i
i

iiF QQTTCp
F

hFQ +=−







== ∑ ··

3600
·   (D.10) 

De la corrent d’alimentació, falta per saber la temperatura d’entrada que es necessitarà: 

 

( ) ( )25·1044,125·70,2·
3600

63,99
11,2·

3600

14,1741
18,4·

3600

87,7
· −=−















+






+






== FFiiF TThFQ  

(D.11) 

Finalment, s’obté: 

( ) kWThFQ FiiF 95,9293,5002,4225·1044,1· =+=−==   (D.12) 
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Aïllant TF, s’obté una temperatura de 109,16 ºC. Aquesta és la temperatura d’entrada a la 

unitat flash F-1 i és la temperatura de sortida del intercanviador de calor EX-3. Per tant, si 

es fa un balanç d’energia a l’intercanviador, sabent que la temperatura corrent d’entrada és 

de 100ºC i la corrent de sortida és de 109,16ºC, és té: 

( ) kWhFQ iiEX 11,1010016,109·70,2·
3600

63,99
11,2·

3600

14,1714
18,4·

3600

87,7
·3 =−















+






+






==−  

E.3.2.6    Intercanviador de calor EX-4 

En aquest intercanviador es baixa la temperatura de la corrent 9 des de els 75ºC fins als 

60ºC, és a dir, s’haurà de retirar calor de la mescla. 

( ) kWQEX 28,157560·11,2·
3600

14,1714
4 −=−















=−  

E.3.2.7    Reactor de transesterificació R-2 

L’únic producte que entra a una temperatura inferior als 60ºC a la procés és el catalitzador 

amb la seva part proporcional de metanol. Es considera que a nivell de càlcul negligible. 

Si s’agafa com a temperatura de referència els 60ºC i en operació isotèrmica, llavors les 

variacions d’energia ve donat per l’entalpia de reacció de les tres reaccions implicades (hi 

ha també la reacció de neutralització del catalitzador amb els àcids grassos, però també és 

considera negligible). També com en el cas de la reacció d’esterificació es consideren que 

les entalpies de reacció no varien amb la temperatura. 

Ara bé, aquest reactor treballar per lots. Es considera que farà 8 lots en 24 hores de treball, 

és a dir la duració del lot són 2 hores i a més a més, es suposa que el temps de reacció es 

suposa que serà 1 hora.  

Per tant, el calor necessari en el reactor de transesterificació ve donat per: 

O

RMG

R

MGO

RDG

R

DGO

RTG

R

TG

R HX
t

N
HX

t

N
HX

t

N
Q 3212 ······ ∆+∆+∆=−   (D.19) 
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Per tant, els mols convertits en cada lot per la producció segons produccions requerides és: 

 

Producte 

Cabal mols 

convertits 

[kmol/lot] 

TG � DG 5,1970 

DG � MG 4,9593 

MG � G 4,8666 

Taula E.5. Mols convertits en el reactor de transesterificació R-2. 

Llavors, el calor necessari pel disseny del reactor és de: 

kWQR 53,31)2,13·(
3600

6,4866
8,21·

3600

3,4959
4,13·

3600

0,5197
2 =−++=−    

E.3.2.8    Intercanviador de calor EX-5 

Aquest intercanviador escalfa el metanol procedent de la corrent 12 des de els 25ºC fins els 

60ºC. La dosificació del metanol es realitza conjuntament amb l’oli refinat de la corrent 11. 

A priori, es suposa que la quantitat a càrrega al reactor R-2 tardarà uns 30 minuts. 

( ) kWQEX 82,712560·70,2·
60·30

60,367.1
5 =−







=−  

E.3.2.9    Condensador EX-6 

Aquest condensador de reflux total té la finalitat de que tot el vapor de metanol general dins 

el reactor retorni cap al reactor. Per assegurar-ne la seva total condensació és dissenya el 

condensador que poder condensar un terç del cabal de l’intercanviador EX-5 quan treballar 

per lots, és a dir, 0,25 Kg/s de metanol i a una temperatura de 50 ºC de sortida. 

( ) kWQEX 75,65060·70,2·25,06 −=−=−  
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E.3.2.10    Reactor de transesterificació R-3 

Es segueix el mateix procediment pel reactor de transesterificació R-2. Els mols convertits 

per cada lot són: 

Producte 

Cabal mols 

convertits 

[kmol/lot] 

TG � DG 0,2226 

DG � MG 0,4249 

MG � G 0,5035 

Taula E.6. Mols convertits en el reactor de transesterificació R-3. 

Llavors, la potència tèrmica d e disseny del reactor, si la reacció dura una hora, és de: 

kWQR 55,1)2,13·(
3600

5,503
8,21·

3600

9,424
4,13·

3600

6,222
3 =−++=−  

E.3.2.11    Intercanviador de calor EX-7 

Aquest intercanviador escalfa el metanol procedent de la corrent 20 des de els 25ºC fins els 

60ºC. A priori, es suposa que la quantitat a càrrega al reactor R-3 tardarà uns 15 minuts. 

( ) kWQEX 32,632560·70,2·
60·30

45,607
7 =−







=−  

 

E.3.2.12    Condensador EX-8 

Es dimensiona igual que el condensador EX-6. 

 

E.3.2.13    Mesclador estàtic M-2 

En aquest mesclador estàtic es mesclen les corrents 25 i 27 per formar la corrent 28. Degut 

a que la proporció màssica de la corrent 27 és molt inferior a la corrent 25, és considera 

negligible el canvi de temperatura per la mescla. 
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E.3.2.14    Intercanviador de calor EX-9 

Aquest intercanviador dóna la calor necessària per vaporitzar el metanol de la corrent 28. 

Aquest equip forma part de l’evaporador EV-1. 

Es suposa que les sortides d’aquest evaporador treballarà a 60 ºC i que les corrents de 

líquid i vapor estan en equilibri i també a 60ºC. En aquestes condicions es tenen els 

següents calors latents per els compostos: 

• Metilèster: kgkJE /320=λ  

• Aigua: kgkJOH /358.22 =λ  

• Metanol: kgkJOHCH /182.13 =λ  

• Glicerina: kgkJG /878=λ  

Si es suposa que la temperatura de referència és de 60ºC, és té que les entalpies 

relacionades amb el calor sensible són zero. Per tant, el calor donat en aquesta unitat ve 

donat bàsicament pel calor latent de la corrent de vapor. Amb les dades del balanç de 

matèria i estimació de propietats, s’obté: 

( ) ( ) ( ) ( ) kWHVQ iiEX 96,1191182·
3600

72,353
320·

3600

08,6
878·

3600

72,0
2358·

3600

74,4
·9 =







+






+






+






==−

   

E.3.2.15    Condensador  EX-10 

La finalitat d’aquest condensador és condensar els vapors de la corrent 10, per la seva 

posterior, enviament al decantador D-1. 

Els vapors de la corrent 10, arriben a l’entrada del condensador a una temperatura de 

100ºC, es condensen i es refredant fins als 60ºC. Per tant, per calcular la potència tèrmica 

necessària s’utilitzarà la següent expressió: 

∑∑∑ −++−=−
i

L

i

L

iE

V

E

i

i

V

i

i

V

i

V

iF TTCpFQFTTCpFQ )·(···)·(· 12122 λλ   (D.13) 

Es suposa que aquest condensador treballa a pressió atmosfèrica, i per tant, l’aigua i el 

metilèster es consideren que canvien de fase als 100 ºC, mentre el metanol passa de fase 

als 65ºC.  
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• Calor sensible del vapor de metanol fins arribar als 65º C: 

kWQV

OHCH 46,1)10065·(51,1·
3600

63,99
3 −=−







=    

• Calor latent del metanol a 65ºC: 

kWQV

LATENT 60,32)1,1178·(
3600

63,99
−=−







=    

• Calor latent pels productes que condensen a 100 ºC: 

kWQV

LATENT 22,5)2257·(
3600

87,7
)9,314·(

3600

22,3
−=−







+−






=    

• Calor sensible pels productes fins arribar a 60 ºC: 

 

( ) ( ) kWQ L

SENSIBLE 80,06560·66,2·
3600

63,99
10060·18,4·

3600

87,7
08,2·

3600

22,3
−=−















+−














+






=   

La suma dels calors latents i sensibles donarà el calor necessari que s’ha d’extreure: 

kWQEX 08,4080,022,560,3246,110 −=−−−−=−    

E.3.2.16    Condensador  EX-11 

Aquesta unitat condensa els vapors de la corrent 30, i que posteriorment, seran enviats al 

decantador D-1. 

En aquest cas, es considera que tot el calor que s’ha d’extreure és el del calor latent dels 

productes. Per tant, sabent els cabals de la corrent 30 i els calors latents a 60ºC, s’obté el 

calor que s’ha d’extreure de la corrent: 

 

( ) ( ) ( ) ( ) kWQEX 98,119116·
3600

72,353
320·

3600

08,6
878·

3600

72,0
2358·

3600

74,4
11 −=−







+−






+−






+−






=−

 

E.3.2.17    Unitat de neteja CR-1 

Es suposa que totes les corrents implicades del procés arriben a 60ºC i per tant, no s’ha de 

considerar cap balanç d’energia. 
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E.3.2.18    Decantador D-1 

Es suposa que totes les corrents implicades del procés arriben a 60ºC i per tant, no s’ha de 

considerar cap balanç d’energia. 

 

E.3.2.19    Intercanviador de calor EX-12 

Aquest intercanviador serveix per elevar la temperatura en la unitat flash F-2. Es procedeix 

de la mateixa manera que en el cas de la unitat flash F-1. 

Si es fa un balanç d’energia a la unitat F-2: 

iiiifi hLHVhF ··· +=   (D.14) 

Es suposa que les sortides d’aquesta unitat flash serà de 60 ºC, i per tant, es tenen els 

següents calors latents per els compostos: 

• Metilèster: kgkJE /320=λ  

• Aigua: kgkJOH /23582 =λ  

L’entalpia fase vapor, es calcula mitjançant la següent expressió: 

( )( )∑ +−







==

i

iref

L

i
i

iiV TTCp
F

HVQ λ··
3600

·   (D.15) 

Amb les dades de la corrent 37 i estimació de propietats, s’obté: 

( )( ) ( )( ) kWHVQV 63,193202560·11,2·
3600

65,48
23582560·18,4·

3600

57,20
· =+−







++−






==    

L’entalpia en la fase líquida s’obté mitjançant la següent expressió: 

( )( )∑ −







==

i

ref

L

i
i

iiL TTCp
F

hLQ ··
3600

·   (D.16) 

Llavors amb les dades obtingudes de la corrent 36, es trobar l’entalpia de la fase líquida: 

( )( ) kWhLQ iiL 20,342560·11,2·
3600

00,1667
· =−







==  
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Llavors l’entalpia del líquid d’alimentació es trobar per: 

( )( ) LV

i

ref

L

i
i

iiF QQTTCp
F

hFQ +=−







== ∑ ··

3600
·   (D.17) 

De la corrent d’alimentació, falta per saber la temperatura d’entrada que es necessitarà: 

( ) ( )25·0290,125·11,2·
3600

65,1715
18,4·

3600

57,20
· −=−















+






== FFiiF TThFQ    (D.18) 

Finalment, s’obté: 

( ) kWThFQ FiiF 83,5320,3463,1925·0290,1· =+=−==   (D.19) 

Aïllant TF, s’obté una temperatura de 77,3 ºC. Aquesta és la temperatura d’entrada a la 

unitat flash F-2 i és la temperatura de sortida del intercanviador de calor EX-13. Per tant, si 

es fa un balanç d’energia a l’intercanviador, sabent que la temperatura corrent d’entrada és 

de 60ºC i la corrent de sortida és de 77,3 ºC, és té: 

( ) kWhFQ iiEX 80,17603,77·11,2·
3600

00,1667
18,4·

3600

40,20
·12 =−















+






==−  

 

E.3.2.20    Intercanviador de calor EX-13 

La finalitat d’aquest intercanviador és elevar la temperatura de la corrent 40 fins a la 

temperatura d’ebullició de la mescla. Per fer aquest càlcul es fa una simplificació suposant 

que la mescla és binària, és a dir, metanol – aigua. 

Fent aquesta simplificació surt que el percentatge molar de metanol és 14,31%. Consultant 

les dades d’equilibri de l’annex D, i s’interpola els valors, s’obté que la temperatura 

d’ebullició de la mescla és de 84,5ºC. 

Per tant, fent un balanç d’energia de la corrent d’entrada i sortida s’obté: 

( ) kWQEX 04,73605,84·73,3·
3600

30,2863
13 =−















=−    
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E.3.2.21    Torre de destil·lació TD-1 

Per calcular el balanç d’energia de la torre de destil·lació TD-1, s’utilitza el mètode descrit 

pel Coulson  [2]. 

S’agafa un volum de contorn que inclou el rehervidor i el condensador: 

 

Figura E.7. Volum de contorn per la torre de destil·lació. 

On les entrades de calor són QB del rehervidor i el calor sensible de la corrent d’entrada HF. 

Mentre, que les sortides de calor són QC, referent el condensador, i els calors sensibles de 

la corrent de destil·lat HD i del fons HW. 

 

Figura E.8. Balanç d’energia en el condensador. 

Tal com indica la figura E.8, es pot obtenir QC de la següent manera: 

LDVC HHHQ −−=   (D.20) 

I llavors, si es fa el balanç d’energia global s’obté QB: 

FDWCB HHHQQ −++=   (D.21) 
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Les dades de partida de la torre de destil·lació TD-1 són: 

• Temperatura de referència: 25ºC 

• Relació de reflux: 8,66 

• Corrent d’alimentació (corrent 40A): 

o Cabal màssic: 2863,30 kg/h 

o Composició màssica: 

� H2O: 72,12% 

� G: 5,75% 

� E: 0,56% 

� CH3OH: 21,28% 

� NaCl: 0,30% 

o Temperatura d’entrada: 84,5 ºC (temperatura d’ebullició de la mescla) 

• Corrent de destil·lat (corrent 42): 

o Cabal màssic: 608,97 kg/h 

o Composició màssica:  

� CH3OH: 100,00 % 

o Temperatura de sortida: 25 ºC 

• Corrent de fons (corrent 43): 

o Cabal màssic: 2254,33 kg/h 

o Composició màssica:  

� H2O: 91,61% 

� G: 7,30% 

� E: 0,71% 

� NaCl: 0,38% 

o Temperatura de sortida: 95 ºC (suposada) 

Es consideren que les capacitats calorífiques són additives: 

• Corrent d’entrada: 

KkgkJCp ·/75,38,1·003,07,2·2128,011,2·0056,051,2·0575,018,4·7212,0 =++++=  
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• Corrent de destil·lat: és considera que és metanol pur, per tant, 2,70 kJ/kg·K 

• Corrent de fons: és considera que és aigua pur, per tant, 4,18 kJ/kg·K 

A partir de la relació de reflux es troba el cabal de vapor que arriba al condensador: 

66,8==
D

L
R    

hkgL /273.597,608·66,8 ==    

hkgDLV /97,881.597,608273.5 =+=+=    

Es considera que la temperatura del vapor està a la temperatura d’ebullició del metanol pur, 

és a dir, 65ºC. Llavors els calors latents a la temperatura d’ebullició són: 

• kgkJOHCH /10993 =λ  

• kgkJOH /23462 =λ  

Llavors, la entalpia de la corrent de vapor ve donada per: 

( ) ( )( ) kWHV 17,20470,2·25651099·
3600

97,608
=−+







=    

Per tant, és pot obtenir QC que és igual a QEX-14: 

kWHQQ VCEX 17,20414 −=−=−=−   

La entalpia del reflux i del destil·lat són zero, ja que estan a la temperatura de referència. 

Llavors, les entalpies de les corrents d’entrada i sortida del fons es calculen de la següent 

manera: 

 ( )( ) kWH F 94,177255,84·76,3·
3600

30,2863
=−







=    

( )( ) kWHW 22,1832595·18,4·
3600

33,2254
=−







=    

Llavors, es pot obtenir QB: 

kWQQ BEX 45,20994,177022,18317,20415 =−++==−    
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E.3.2.22    Intercanviador de calor EX-16 

Aquest intercanviador de calor serveix per escalfar la corrent 43 fins a la temperatura 

d’ebullició de la mescla, abans de entra a la columna de destil·lació TD-2. 

Es pot suposar que la temperatura d’ebullició de la corrent 43 és de 100ºC, degut a que la 

composició màssica de la mescla hi ha una presencia del 93% en aigua.  

La temperatura d’entrada aquest intercanviador és de 95ºC i la de sortida ha de ser 100ºC, 

per tant, el calor que s’ha d’aportar és de: 

( ) kWQEX 62,1295100·00,4·
3600

33,2254
17 =−















=−  

E.3.2.23    Torre de destil·lació TD-2 

Es procedeix igual que l’apartat 3.2.22 del present annex. 

Les dades de partida de la torre de destil·lació TD-2 són: 

• Temperatura de referència: 60ºC 

• Relació de reflux: 0,003 

• Corrent d’alimentació (corrent 43A): 

o Cabal màssic: 2054,33 kg/h 

o Composició màssica:  

� H2O: 91,61% 

� G: 7,30% 

� E: 0,71% 

� NaCl: 0,38% 

o Temperatura d’entrada: 100 ºC (temperatura d’ebullició de la mescla) 

• Corrent de destil·lat (corrent 44): 

o Cabal màssic: 2061,32 kg/h 

o Composició màssica:  

� H2O: 100,00 % 

o Temperatura de sortida: 60 ºC 
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• Corrent de fons (corrent 45): 

o Cabal màssic: 193,00 kg/h 

o Composició màssica:  

� G: 87,04% 

� E: 8,42% 

� NaCl: 4,54% 

o Temperatura de sortida: 270ºC (suposada) 

 

Es consideren que les capacitats calorífiques són additives: 

• Corrent d’entrada: 

KkgkJCp ·/03,48,1·0038,011,2·0071,051,2·0730,018,4·9161,0 =+++=  

• Corrent de destil·lat: és considera que és aigua pura, per tant, 4,18 kJ/kg·K 

• Corrent de fons: és considera que és glicerina pura a 278,8ºC, per tant, 3,6 kJ/kg·K 

(suposada). 

A partir de la relació de reflux es troba el cabal de vapor que arriba al condensador: 

003,0==
D

L
R  

hkgL /18,632,061.2·003,0 ==   

hkgDLV /5,067.232,061.218,6 =+=+=    

Es considera que la temperatura del vapor està a la temperatura d’ebullició de l’aigua pura, 

és a dir, 100ºC. Llavors els calors latents a la temperatura d’ebullició són: 

• kgkJOH /22572 =λ  

Llavors, la entalpia de la corrent de vapor ve donada per: 

( )( ) kWHV 33,129218,4·60602257·
3600

32,2061
=−+







=    
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Per tant, és pot obtenir QC que és igual a QEX-17: 

kWHQQ VCEX 33,129217 −=−=−=−    

La entalpia del reflux i del destil·lat són zero, ja que estan a la temperatura de referència. 

Llavors, les entalpies de les corrents d’entrada i sortida del fons es calculen de la següent 

manera: 

 ( )( ) kWH F 94,10060100·03,4·
3600

33,2254
=−







=    

( )( ) kWHW 53,4060270·6,3·
3600

00,193
=−







=   

Llavors, es pot obtenir QB: 

kWQQ BEX 92,123194,100053,4033,129218 =−++==−    

 

E.3.2.24    Intercanviador de calor EX-19 

Aquest intercanviador de calor serveix per escalfar la corrent 45 fins a la temperatura 

d’ebullició de la mescla, abans de entra a la columna de destil·lació TD-3. 

Es pot suposar que la temperatura d’ebullició de la corrent 45 és de 278,8ºC. 

La temperatura d’entrada aquest intercanviador és de 270ºC i la de sortida ha de ser 

278,8ºC, per tant, el calor que s’ha d’aportar és de: 

( ) kWQEX 64,12708,278·80,1·
3600

59,8
15,3·

3600

92,15
6,3·

3600

50,168
19 =−















+






+






=−   
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E.3.2.25    Torre de destil·lació TD-3 

Es procedeix igual que l’apartat 3.2.22 del present annex. 

Les dades de partida de la torre de destil·lació TD-3 són: 

• Temperatura de referència: 50ºC 

• Relació de reflux: 3,26 

• Corrent d’alimentació (corrent 45A): 

o Cabal màssic: 193,00 kg/h 

o Composició màssica:  

� G: 87,04% 

� E: 8,42% 

� NaCl: 4,54% 

o Temperatura d’entrada: 278,8 ºC (temperatura d’ebullició de la mescla) 

• Corrent de destil·lat (corrent 46): 

o Cabal màssic: 168,50 kg/h 

o Composició màssica:  

� G: 100,00% 

o Temperatura de sortida: 50 ºC 

• Corrent de fons (corrent 47): 

o Cabal màssic: 24,51 kg/h 

o Composició màssica:  

� E: 64,98% 

� NaCl: 35,02% 

o Temperatura de sortida: 315,6 ºC (suposada) 

Es consideren que les capacitats calorífiques són additives: 

• Corrent d’entrada: 

KkgkJCp ·/48,380,1·0454,015,3·0842,06,3·8704,0 =++=  

• Corrent de destil·lat: és considera que és glicerina pura, per tant, 3,6 kJ/kg·K 
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• Corrent de fons:  

KkgkJCp ·/67,280,1·3502,015,3·6498,0 =+=  

A partir de la relació de reflux es troba el cabal de vapor que arriba al condensador: 

26,3==
D

L
R    

hkgL /31,54950,168·26,3 ==    

hkgDLV /81,71750,16831,549 =+=+=    

Llavors el calors latent a la temperatura d’ebullició per la glicerina destil·lada és: 

• kgkJG /238=λ  

Llavors, la entalpia de la corrent de vapor ve donada per: 

( ) kWHV 46,47238·
3600

81,717
=







=    

Per tant, és pot obtenir QC que és igual a QEX-20: 

kWHQQ VCEX 46,4720 −=−=−=−    

La entalpia del reflux i del destil·lat són zero, ja que estan a la temperatura de referència. 

Llavors, les entalpies de les corrents d’entrada i sortida del fons es calculen de la següent 

manera: 

( )( ) kWH F 68,42508,278·48,3·
3600

193
=−







=  

    ( )( ) kWHW 83,4506,315·67,2·
3600

51,24
=−







=    

Llavors, es pot obtenir QB: 

kWQQ BEX 61,668,42083,446,4421 =−++==−  
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E.3.3   Resultats 

Les necessitats finals energètiques es poden resumir en la següent taula: 

 

Unitats a aportar calor Unitats a extreure calor 

Unitat Calor [kW] Funcionament Unitat Calor [kW] Funcionament 

R-2 31,53 Lots R-1 -4,21 Continuo 

R-3 1,55 Lots EX-4 -15,28 Continuo 

EX-1 37,11 Continuo EX-6 -6,75 Lots 

EX-2 47,39 Continuo EX-8 -6,75 Lots 

EX-3 10,11 Continuo EX-10 -40,08 Continuo 

EX-5 71,82 Lots EX-11 -118,98 Continuo 

EX-7 63,32 Lots EX-14 -204,17 Continuo 

EX-9 119,96 Continuo EX-17 -1.292,33 Continuo 

EX-12 17,80 Continuo EX-20 -47,46 Continuo 

EX-13 73,04 Continuo - - - 

EX-15 209,45 Continuo - - - 

EX-16 12,62 Continuo - - - 

EX-18 1.231,92 Continuo - - - 

EX-19 1,64 Continuo - - - 

EX-21 6,61 Continuo - - - 

TOTAL 1.935,87 - TOTAL -1.736,01 - 

Taula E.9. Resultats del balanç d’energia de la planta. 
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F.1 Glossari 

Variables Unitats [SI] Definició 

fluidm&  kg/s Cabal de fluid de servei 

QR kW Calor necessari per una etapa 

hi kJ/kg Entalpia de líquid 

∆hi kJ/kg 
Diferència d’entalpia de líquid entre una corrent 
d’entrada i una corrent de sortida. 

CpTi kJ/kg·K Calor específic a temperatura Ti 

λ kJ/kg Calor latent de vapor saturat 
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F.2 Procediment 

La següent taula mostra els fluids utilitzats així com la temperatura de procés a que 

treballaran: 

 

Unitat Fluid Tentrada [ºC] Tsortida [ºC] 

Reactor R-1 Aigua refrigeració 10 11,5 

Reactor R-2 Aigua calenta 80 70 

Reactor R-3 Aigua calenta 80 79,5 

Calderi EX-9, EX-
15 

Vapor saturat 
(2 bar) 

120 120 

Calderi EX-18, 
EX-21 

Dowtherm A 400 350 

Condensadors 
(excepte EX-20) 

Aigua refrigeració 10 30 

Condensador  
EX-20 

Dowtherm A 30 120 

Intercanviador de 
calor escalfament 

Vapor saturat 
(2 bar) 

120 120 

Intercanviador de 
calor EX - 19 

Dowtherm A 400 350 

Intercanviador 
calor refredament 

Aigua refrigeració 10 30 

Taula F.1. Fluids de serveis utilitzats per la instal·lació de biodièsel. 

Pel càlcul del cabal necessari de fluid de servei, sense canvi de fase, es calcula amb la 

següent expressió: 

h

Q

hh

Q
m RR
fluid

∆
=

−
=

12

&   (D.1) 

Per calcular l’entalpia de la fase líquid, s’ha utilitzat la següent expressió, referenciats a 

25ºC: 

( )25· −= iTi TCph   (D.2) 
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En cas de canvi de fase, llavors s’ha d’utilitzar el calor latent del vapor en qüestió: 

λ
R

fluid

Q
m =&   (D.3) 

Consultant el Moran & Shapiro [1], es veu que la calor latent pel vapor saturat a 2 bar 

(120ºC) és de 2202,6 KJ/Kg. 

Consultant el Moran & Shapiro [1] i el catàleg del Dowtherm [2] s’obtenen les entalpies de 

líquid i referenciant-les segons les temperatures de procés de la taula 1, s’obté la següent 

taula: 

 

Fluid h2 [kJ/kg] h1 [kJ/kg] ∆h [kJ/kg] 

Aigua refrigeració 
(10 → 11,5ºC) 

42,01 48,07 -6,06 

Aigua refrigeració 
(10 → 30ºC) 

42,01 125,79 -83,78 

Aigua calenta 
(80 → 70ºC) 

334,4 292,6 41,8 

Aigua calenta 
(80 → 79,5ºC) 

334,4 332,3 2,1 

Dowtherm A 
(400 → 350ºC) 

1.021,88 821,28 200,6 

Dowtherm A 
(30 → 120ºC) 

8 176,32 -168,32 

Taula F.2. Entalpies de líquid dels fluids utilitzats. 
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F.3 Resultats 

Seguint el procediment explicat anteriorment, s’obtenen els següents resultats: 

 

Unitat Fluid Calor [kW] 
Cabal fluid 

servei [kg/h] 

EX-1 Vapor (2bar) 37,11 61 

EX-2 Vapor (2bar) 47,39 77 

EX-3 Vapor (2bar) 10,11 16 

EX-5 Vapor (2bar) 71,87 117 

EX-7 Vapor (2bar) 63,32 104 

EX-12 Vapor (2bar) 17,80 29 

EX-13 Vapor (2bar) 73,04 119 

EX-16 Vapor (2bar) 12,62 20 

EX-19 Dowtherm A 1,64 29 

Taula F.3. Resultats pels intercanviadors de calor (calefacció). 

 

 

Unitat Fluid Calor [kW] 

Cabal fluid 

servei [kg/h] 

EX-4 Aigua refrigeració -15,28 656 

Taula F.4. Resultats pels intercanviadors de calor (refredament). 

 

Unitat Fluid Calor [kW] 
Cabal fluid 

servei [kg/h] 

EX-9 Vapor (2bar) 119,96 196 

EX-15 Vapor (2bar) 209,45 342 

EX-18 Dowtherm A 1.231,92 22.108 

EX-21 Dowtherm A 6,61 118 

Taula F.5. Resultats pels calderins. 
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Unitat Fluid Calor [kW] 

Cabal fluid 

servei [kg/h] 

EX-6 Aigua refrigeració -6,75 290 

EX-8 Aigua refrigeració -6,75 290 

EX-10 Aigua refrigeració -40,08 1.722 

EX-11 Aigua refrigeració -118,98 5.112 

EX-14 Aigua refrigeració -204,17 8.773 

EX-17 Aigua refrigeració -1.292,33 55.531 

EX-20 Downtherm A -47,46 1.015 

Taula F.6. Resultats pels condensadors. 

 

Unitat Fluid Calor [kW] 

Cabal fluid 

servei [kg/h] 

R-1 Aigua refrigeració -4,21 2.417 

R-2 Aigua calenta 31,27 2.715 

R-3 Aigua calenta 1,55 2.715 

Taula F.7. Resultats pels reactors. 

En resum, si es recopila les dades anteriors en vapor saturat a 2 bar, aigua de refrigeració, 

aigua calenta i Dowtherm, s’obté la següent taula de consums de fluids de serveis de la 

planta: 

  

Fluid Cabal [kg/h] 

Vapor saturat (2 bar) 1.081 

Aigua refrigeració (10ºC)  74.791 

Aigua calefacció (80ºC) 5.430 

Dowtherm A 23.270 

Taula F.8. Consums de fluids de servei de la planta. 
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G.1 Glossari 

Variables Unitats [SI] Definició 

iρ  kg/m3 Densitat d’un component “i” 

iw  - Fracció màssica d’un component “i” 

iVBN  - Nombre adimensional de mescla 

iv  cSt Viscositat cinemàtica d’un component “i” 

P∆  bar o Pa Pèrdua de càrrega 

ε  - Fracció de forats en un llit fix 

µ  Pa·s Viscositat dinàmica 

u0 m/s Velocitat lineal d’entrada a un llit fix 

dP m Diàmetre de partícula 

L m Longitud d’un llit fix o columna 

e  mm Espessor d’una virola o fons decimal 

Pi N/mm2 Pressió interna en un recipient 

Di mm Diàmetre intern d’un recipient 

J - Factor de soldadura 

f  N/mm2 Tensió de disseny 

RC mm Radi major d’un fons decimal 

RK mm Radi menor d’un fons decimal 

CS - Factor de tensions per un fons decimal 

AX m2 Àrea transversal d’una canalització 

Fj  - 
Factor de pèrdua de càrrega per una camisa de 
refrigeració 
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G.2 Introducció 

En aquest annex es presenta el dimensionament del reactor de desgomat AMBER-1 i el 

reactor d’esterificació R-1. 

Al tractar-se de reactors de llit fix en què s’utilitzen les resines AMBERSEP BD-19 pel cas 

del reactor de desgomat i AMBERLYST 15 pel cas del reactor d’esterificació, primerament 

s’haurà d’estimar la quantitat de resina dins aquests reactors. Es pot realitzar de dues 

maneres, una es fent la simulació de la cinètica al llarg del reactor, en cas de que es tinguin 

les dades; o bé una relació de cabal màssic amb quantitat de resina en cas de que no es 

disposi la cinètica. 

Després trobada la quantitat de resina que ha de anar el reactor, es fa un càlcul hidràulic en 

que s’obté les dimensions principals, així com la pèrdua de càrrega al llarg del reactor. 

En el cas del reactor d’esterificació, hi haurà una camisa de refrigeració externa ja que 

aquest reactor treballa en condicions isotèrmiques i la reacció d’esterificació és exotèrmica. 

També es farà un dimensionament preliminar de la camisa de refrigeració. 

Per últim, es farà un dimensionament mecànic preliminar en què bàsicament es calcularan 

els espessor dels reactors i la camisa de refrigeració. 
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G.3 Procediment 

G.3.1   Propietats de mescla 

En aquest apartat mostra una sèrie de relacions per tal de estimar la densitat i viscositat de 

mescla de components, que seran utilitzats pel dimensionalment. 

Pel cas de determinar la densitat s’utilitzarà la següent expressió: 

∑=
i i

i

mescla

w

ρ
ρ   (G.1) 

Per determinar la viscositat d’una mescla s’utilitza la següent expressió que introdueix el 

número de mescla [1]: 

( )[ ] 975,108,0ln·ln534,14 ++= ii vVBN   (G.2) 

Un cop trobat el número de mescla per cadascun dels productes implicats es troba el 

número de mescla per la mescla de productes: 

[ ] [ ] [ ]iimescla VBNwVBNwVBNwVBN ··· 2211 +++= K   (G.3) 

Finalment, es troba la viscositat de la mescla aplicant la següent expressió: 

8,0
534,14

975,10
expexp −















 −
= mesclaVBN

v   (G.4) 

G.3.2   Pèrdua de càrrega en un llit fix 

Per la pèrdua de càrrega al llarg dels reactors, s’utilitzarà l’equació d’Ergun [2]: 

pp dg

Lu

dg

Lu
P

···10

·)·1·(75,1

····10

···)1·(150
3

2

0

23

0

2

ε
ε

ρε
µε −

+
−

=∆   (G.5) 

particula

aparent

ρ

ρ
ε −= 1   (G.6) 
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G.3.3   Dimensionament mecànic de recipients a pressió 

interna 

En aquest cas es considera que els reactors de desgomat i esterificació estan sotmesos a 

pressions internes. Per tant, pel dimensionament s’aplicaran les següents expressions [3]: 

• Espessor del cos cilíndric: 

i

ii

PfJ

DP
e

−
=

··2

·
  (G.7) 

• Espessor de fons toriesfèrics: 

)2,0·(··2

··

−+
=

Si

SCi

CPfJ

CRP
e   (G.8) 









+=

K

C
S R

R
C 3·

4

1
  (G.9) 



Disseny d’una planta productiva de biodièsel de 12.000t anuals a partir d’oli usat Pàg. 7 

 

G.4 Dimensionament del reactor de desgomat 

AMBER-1 

G.4.1   Determinació de la quantitat de resina 

En aquest cas, no s’ha pogut trobar la cinètica de la resina AMBERSEP BD-19, però ara bé 

hi ha estudis que recomanant utilitzar una quantitat de resina per un determinat cabal d’oli 

usat. 

En la patent de Blasco [4], comenten que la quantitat òptima per cada 30 dies d’ús continuo 

és: 

hkg

arekg

hkg

arekg
recomenadalació

/

sin
6,0

/200.9

sin500.5
Re ≈=  

Per tant, de la corrent 2 del balanç de matèria s’obté: 

kghkg
hkg

areKg
recomenadaQuantitat 42,1041/70,735.1·

/

sin6,0
==  

En resum, la quantitat recomanada és de 1.041,42 kg de AMBERSEP BD-19. 

G.4.2   Dimensionament hidràulic 

S’han considerat les característiques del AMBERSEP BD-19 per realitzar el 

dimensionament hidràulic [5]: 

 
dP  

[mm] 
ρparticula 
[kg/m3] 

ρaparent 

[kg/m3] 

0,7 1000  553  

Taula G.1. Característiques de la resina AMBERSEP BD-19. 

En la patent de Blasco [4], recomanen que en la columna hi hagi un mínim d’un 30% 

d’espai lliure, ja que l’AMBERSEP BD-19 s’infla degut a la retenció dels lípids en la seva 

estructura. 



Pàg. 8  Annex G 

 

Per tant, el volum de la columna es pot determinar de la següent manera: 

3

3

33

69,2
7,0

1
·

553
·sin42,1041 m

m

m

Kg

m
areKgcolumnaVolum ==  

Si es considera que la relació entre el diàmetre de la columna i la seva longitud és de 4, 

llavors, es podrà determinar el diàmetre de la columna: 

4/ =DL   (G.10) 

322 ··4··
4

··
4

DDDLDV π
ππ

===   (G.11) 

3/1








=
π
V

D   (G.12) 

Aplicant l’expressió (G.12) al volum de la columna calculat s’obté el diàmetre de la columna: 

mD 95,0
69,2

3/1

=






=
π

 

S’obté un diàmetre de columna de 0,95 m, és a dir, de 950 mm. Llavors, l’altura de la 

columna és de: 

mL 8,395,0·4 ==  

Coneixen el diàmetre i altura de la columna es pot estimar la pèrdua de càrrega de la 

columna. Prèviament, s’haurà de calcular la fracció de forats de la columna, utilitzant 

l’expressió (G.6): 

447,0
1000

553
1 =−=ε  
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Considerant que aquest reactor treballa a 60ºC, s’ha de estimar les propietats promig de la 

mescla, utilitzant les expressions (G.1) per la determinació de la densitat i (G.2), (G.3) i    

(G.4) per la determinació de la viscositat. 

 

Producte 
Cabal màssic 

[kg/h] 

Composició 
màssica 

[%] 

Densitat 
[kg/m3] 

Viscositat  
dinàmica 
[mPa·s] 

TG 1.609,85 92,75 887,51 17,73  

Lípids 0,64 0,04 1000,00 10,00 

FFA 125,21 7,21 847,24 9,80 

Total mescla 1.735,70 100,00 884,80 16,94 

Taula G.2. Propietats de la corrent 2. 

Abans d’aplicar l’equació d’Ergun, s’ha de trobar la velocitat axial que hi haurà a l’entrada 

de la columna: 

hm
mkg

hkg
volumètricCabal /95,1

/80,884

/70,735.1 3

3
==  

smu /10·7,7

95,0·
4

3600

95,1

4

2

0

−=



















=
π

 

Llavors, amb les dades anteriors, ja es pot aplicar l’equació d’Ergun per la determinació de 

la pèrdua de càrrega de la columna: 

( )
barP 6,0

1000

7,0
·447,0·81,9·10

8,3·10·7,7)·447,01·(75,1

8,884·
1000

7,0
·447,0·81,9·10

8,3·10·7,7·10·94,16·)447,01·(150

3

24

2

3

432

=










−
+










−
=∆

−−−

 

Per tant, la pèrdua de càrrega estimada per la columna és de 0,6 bar. 
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G.4.3   Dimensionament mecànic 

Les condicions de disseny del reactor són: 

 

T disseny [ºC] 60 

P treball [bar] 2 

Pressió disseny [bar] 2,2 

Taula G.3. Condicions de disseny pel reactor de desgomat. 

Llavors, considerant que les parts en contacte amb el producte són d’acer inoxidable    

AISI-304, s’obté de la bibliografia [5] els següents paràmetres de disseny: 

 

Material: 
acer inoxidable  

AISI-304 

Tensió [N/mm2] 161 

Factor tensió  
(min. Tensió ruptura) 

2,5 

Tensió de disseny [N/mm2] 64,4  

Factor soldadura (10%) 0,8 

Espessor per corrosió [mm] 2  

Taula G.4. Paràmetres de disseny pel reactor de desgomat. 

Per el càlcul del cos cilíndric, s’utilitza l’expressió (G.7): 

mme 03,2
2,2·1,04,64·8,0·2

950·2,2·1,0
=

−
=    

mmeee corrossiócalculattotal 03,4203,2 =+=+=  

Es dirà que el cos cilíndric té un espessor d’acer inoxidable AISI-304 de 4 mm. 
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La columna tindrà 2 fons decimals, un en la part superior de la columna i altre en la part 

interior. L’espessor del fons decimal bé donat per: 

 

RC [mm] 950 

RK [mm] 95 

CS 1,54 

Taula G.5. Dades pel fons decimal. 

mme 13,3
)2,054,1·(2,2·1,04,64·8,0·2

54,1·950·2,2·1,0
=

−+
=    

mmeee corrossiócalculattotal 13,5213,3 =+=+=  

Es dirà que els fons decimals superior i inferior tindran un espessor d’acer inoxidable AISI-

304 de 6 mm. 

Dins el cos cilíndric hi haurà 2 malles de 80 micres, una en la part superior i una altra en la 

part inferior, d’acer inoxidable AISI-304 per retenir la resina en el seu interior i no ser 

arrossegada per el cabal d’oli. 

El conjunt cos cilíndric i fondos decimals estaran suportat per un conjunt de 4 potes de perfil 

industrial IPE-200, d’una alçada aproximada de 1.000 mm, amb una acabat d’una capa de 

imprimació anticorrosiva i una capa de pintura epoxy color crema RAL-1013. 

Tubuladures en el fons decimal superior: 

• Una (1) tubuladura amb brida DN-40 per l’entrada de producte. 

• Una (1) tubuladura amb brida DN-25 per nivell de detecció de màxima. 

• Una (1) tubuladura amb brida DN-25 per detecció de nivell. 

• Una (1) tubuladura amb brida DN-50 per aireació de la columna. 

• Una (1) tubuladura amb brida DN-50 per vàlvula de seguretat de sobrepressió. 
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Tubuladures en el cos cilíndric: 

• Una (1) boca d’inspecció DN-500 en la part superior. 

• Una (1) boca d’inspecció DN-500 en la part inferior. 

• Dos (2) tubuladures amb brida DN-25 per sensors de temperatura. 

• Dos (2) tubuladures amb brida DN-25 per nivell de detecció de pressió diferencial. 

Tubuladures en el fons decimal inferior: 

• Una (1) tubuladura amb brida DN-50 per sortida del producte. 

• Una (1) tubuladura amb brida DN-25 per detecció de nivell. 
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G.5 Dimensionament del reactor d’esterificació 

G.5.1   Simulació del reactor 

Per tal de determinar la quantitat necessària de AMBERLYST 15, es realitzarà la simulació 

del reactor d’esterificació al llarg del seu recorregut.  

La cinètica d’esterificació es presentada en l’annex C, apartat C.3.2, en què la cinètica 

d’esterificació bé donada per: 

OH][CH

O]·[

OH][CH

]·[

OH][CH

]·[
1

OH][CH

O][]··[·
-]·[·

3

2

33

3

2

HHEHFFAH

HEHk
FFAHk

r
WEA

Ecat

Acat

E

i

+++
=

−

  (G.13)  

Les constants de l’expressió (G.13) són donades també en l’annex C, apartat C.3.2. 

Llavors l’equació de disseny d’un reactor de llit fix és: 

L

cat

E

ii

V

Wr

dt

dC ·
=   (G.14) 

dz

dC
u

dt

dC ii ·0=− ε   (G.15) 

Combinant les expressions (G.14) i (G.15), s’obté la variació de concentració en funció de 

la direcció axial del reactor: 

=−=
L

cat

E

ii

V

Wr

dz

dC
u

·
·0 ε   (G.16) 

On el paràmetre Wcat, s’ha reduït de la següent manera alhora de fer l’integració: 

zAW Xcatcat ∆= ··ρ   (G.17) 
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Si es suposa les mateixes propietats que el AMBERSEP BD-19: 
 

dP  
[mm] 

ρparticula 
[kg/m3] 

ρaparent 

[kg/m3] 

0,7  1000 553 

Taula G.6. Característiques de la resina AMBERLYST 15. 

Es suposa que el reactor treballarà de forma isotèrmica a 100ºC i que hi haurà una relació 

metanol i àcids grassos lliures 8:1 en mols. Llavors, els cabals d’entrada de cada producte 

són donats per la corrent 7: 
 

Productes  
entrada 

Cabal 
màssic 
[kg/h] 

%wt 
Cabal 
molar 

[kmol/h] 

TG 1.609,85  87,08 1,81 

FFA 125,21  6,77 0,44 

CH3OH 113,58  6,14 3,55 

Total 1.848,64  100,00 5,80 

Taula G.7. Cabals d’entrada per cada producte de la corrent 7. 

Suposant un diàmetre de la columna 1 m, increments de 0,1 m en direcció axial, integrant 

fins obtenir una conversió de 97,66% (utilitzada en el balanç de matèria) i aplicant 

l’expressió (G.16) amb les dades de la taula 6 i taula 7, s’obtenen els següents resultats: 

Distribució de concentracions al llarg del reactor R-1
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 Gràfic G.8. Variació de la concentració de productes en direcció axial. 
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També es pot realitzar un gràfic interessant de la variació de la composició màssica en 

funció de la direcció axial: 

Distrubució % en massa al llarg del reactor R-1

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

6,00%

7,00%

8,00%

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

L [m]

%
 e

n
 m
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sa

% FFA

% E pes

% H2O pes

% CH3OH

 Gràfic G.9. Variació de la composició màssica de productes en direcció axial. 

Com es pot veure tant en el gràfic G.8, com en el gràfic G.9, amb una longitud de columna 

de uns 4 metres, ja s’haurà arribat al equilibri de la reacció d’esterificació. 

Per tant, la quantitat necessària de resina AMBERLYST 15 que s’ha d’utilitzar és de: 

areKgWcat sin30,737.14·1·
4

·553 2 =






=
π
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G.5.2   Dimensionament hidràulic 

A partir de la quantitat de resina que es necessita, i partint que el diàmetre de la columna 

és de 1 metre i que segons Blasco [5] recomanen deixa un 10% d’espai de reserva de la 

columna, es pot obtenir el volum total i l’altura de la columna: 

3

3
49,3

)1,01(

1
·

/553

sin3,1737
m

mKg

areKg
Vtotal =

−
=  

mL 5,4

1·
4

49,3

2

≅









=

π
 

Coneixen el diàmetre i altura de la columna es pot estimar la pèrdua de càrrega de la 

columna. Prèviament, s’haurà de calcular la fracció de forats de la columna, utilitzant 

l’expressió (G.6): 

447,0
1000

553
1 =−=ε  

Considerant que aquest reactor treballa a 100ºC, s’ha de estimar les propietats promig de 

la mescla, utilitzant les expressions (G.1) per la determinació de la densitat i (G.2), (G.3) i 

(G.4) per la determinació de la viscositat. 

 

Productes  
entrada 

Cabal 
màssic 
[kg/h] 

%wt 
Densitat 
[kg/m3] 

Visco. Dina. 
[mPa·s] 

Visco. Cine. 
[cSt] 

TG 1.609,85 87,08 856,72  6,23  7,27  

FFA 125,21  6,77 816,97  3,89  4,76  

CH3OH 113,58  6,14 714,69  0,22  0,31  

Total 1.848,64  100,00 843,64  4,03  4,77  

Taula G.10. Propietats de la corrent 7. 



Disseny d’una planta productiva de biodièsel de 12.000t anuals a partir d’oli usat Pàg. 17 

 

Llavors les propietats a la sortida del reactor (corrent 8) són: 

 

Productes  
entrada 

Cabal 
màssic 
[kg/h] 

%wt 
Densitat 
[kg/m3] 

Visco. Dina. 
[mPa·s] 

Visco. Cine. 
[cSt] 

TG 1.609,85  87,08 856,72 6,23  7,27 

FFA 2,86 0,16 816,97  3,89  4,76  

CH3OH 99,63  5,40 714,69  0,22 0,31  

E 128,43  6,94 773,88  1,10 1,42  

H2O 7,87 0,42 956,17  0,29 0,30  

Total 1.848,64  100,00 841,75  3,68 4,37  

Taula G.11. Propietats de la corrent 8. 

Com que al llarg del reactor varia la composició dels productes, així com la densitat i la 

viscositat, s’agafa la mitjana logarítmica de la densitat i viscositat de l’entrada i sortida: 

 

ρ [kg/m3] 842,69  

µ [mPa·s] 3,85  

Taula G.12. Propietats promig de densitat i viscositat. 

Abans d’aplicar l’equació d’Ergun, s’ha de trobar la velocitat axial que hi haurà a l’entrada 

de la columna: 

hm
mkg

hkg
volumètricCabal /19,2

/64,843

/64,848.1 3

3
==  

smu /10·68,7

1,0·
4

3600

19,2

4

2

0

−=



















=
π
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Llavors, amb les dades anteriors, ja es pot aplicar l’equació d’Ergun per la determinació de 

la pèrdua de càrrega de la columna: 

( )
barP 17,0

1000

7,0
·447,0·81,9·10

5,4·10·68,7)·447,01·(75,1

69,842·
1000

7,0
·447,0·81,9·10

5,4·10·68,7·10·85,3·)447,01·(150

3

24

2

3

432

=










−
+










−
=∆

−−−

 

Per tant, la pèrdua de càrrega estimada per la columna és de 0,17 bar. 

Ara bé, degut a la necessitat de que el metanol reaccioni en fase líquida amb els àcids 

grassos lliures a una temperatura de 100ºC, llavors s’ha d’elevar la pressió de treball de la 

columna de com a mínim 3,55 bar, perquè el metanol estigui en fase líquida. 

Es suposa que el reactor d’esterificació treballarà a 4 bar. 

 

G.5.3   Dimensionament de la camisa de refrigeració 

Degut a què la reacció d’esterificació és una reacció exotèrmica, s’haurà d’extreure calor de 

la columna. Per tant, s’utilitzarà una camisa de refrigeració amb canals interiors al voltant 

del cos cilíndric de la columna. 

Es suposa que l’aigua de refrigeració estarà entre 10ºC i 25ºC, per tant, les dades promig 

d’aquesta aigua són: 

 

ρ [kg/m3] 999  

µ [mPa·s] 1,136  

Cp [kJ/kg·K] 4,18 

Taula G.13. Propietats de l’aigua per refrigeració. 

De l’annex E, apartat 3.3, es veuen que el calor que ha de ser extret és de 4,19 kW, i 

suposant que l’aigua entra a 10ºC i surt 11,5ºC, llavors, l’aigua necessària serà: 

skgQ OH /67,0
)105,11·(18,4

21,4
2 =

−
=&  

El cabal d’aigua de refrigeració serà de 0,67 kg/s que equival a dir 2.417 kg/h. 
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A priori, es suposa que les dimensions del canal interior seran 20mm x 100 mm. A partir 

d’aquí es poden obtenir els següents paràmetres: 

• El nombre de voltes del canal serà si considerem que es necessita 1 metre per les 

boques d’inspecció: 

35
15,0

5,3
==voltesN  

• La longitud total del canal ve donada per: 

mØNL columnavoltes 1101··35·· === ππ  

• L’àrea transversal del canal serà: 

2002,0
1000

100
·

1000

20
mAx ==  

• El diàmetre hidràulic ve donat per: 

mmØhidraulic 33
)10020·(2

)100·20·(4
=

+
=  

• Velocitat de l’aigua en el canal: 

smu /34,0
002,0

1
·

999

1
·

3600

417.2
==  

 

• El nombre de Reynolds ve donat per: 

851.9
10·136,1

10·33·34,0·999
Re

3

3

==
−

−

 

 

A partir del nombre de Reynolds es pot trobar el coeficient jF per tal de determinar les 

pèrdues de càrrega de la camisa de refrigeració. 
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Gràfic G.14. Determinació del coeficient jF en funció del Reynolds. 
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• Pèrdua de càrrega de la camisa de refrigeració: a partir del gràfic 3 i amb el Re de 

1038, s’obté un valor de jF de 0,005. Per tant, la pèrdua de càrrega vindrà donada 

per: 

Pa
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L
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2
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2

=






=







=∆

−
ρ  

El resultat anterior equival a dir que hi ha una pèrdua de càrrega de 0,0077 bar. 

 

G.5.4   Dimensionament mecànic 

Les condicions de disseny del reactor són: 

 

T disseny [ºC] 100 

P treball [bar] 4  

Pressió disseny [bar] 4,4 

Taula G.15. Condicions de disseny pel reactor d’esterificació. 

Llavors, considerant que les parts en contacte amb el producte són d’acer inoxidable    

AISI-304, s’obté de la bibliografia [5] els següents paràmetres de disseny: 

 

Material: 
acer inoxidable  

AISI-304 

Tensió [N/mm2] 145 

Factor tensió  
(min. Tensió ruptura) 

2,5 

Tensió de disseny [N/mm2] 58  

Factor soldadura (10%) 0,8 

Espessor per corrosió [mm] 2  

Taula G.16. Paràmetres de disseny pel reactor d’esterificació. 
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Per el càlcul del cos cilíndric, s’utilitza l’expressió (G.7): 

mme 77,4
4,4·1,058·8,0·2

1000·4,4·1,0
=

−
=    

mmeee corrossiócalculattotal 77,6277,4 =+=+=  

Es dirà que el cos cilíndric té un espessor d’acer inoxidable AISI-304 de 8 mm, ja que 

aquest espessor és el de la xapa comercial. 

La columna tindrà 2 fons decimals, un en la part superior de la columna i altre en la part 

interior. L’espessor del fons decimal bé donat per: 

 

RC [mm] 1.000 

RK [mm] 100 

CS 1,54 

Taula G.17. Dades pel fons decimal. 

mme 35,7
)2,054,1·(4,4·1,058·8,0·2

54,1·1000·4,4·1,0
=

−+
=    

mmeee corrossiócalculattotal 35,9235,7 =+=+=  

Es dirà que els fons decimals superior i inferior tindran un espessor d’acer inoxidable    

AISI-304 de 10 mm. 

Dins el cos cilíndric hi haurà 2 malles de 80 micres, una en la part superior i una altra en la 

part inferior, d’acer inoxidable AISI-304 per retenir la resina en el seu interior i no ser 

arrossegada per el cabal d’oli. 

Per la camisa de refrigeració, s’han considerat els següents paràmetres per dimensionar-la: 

 

T disseny [ºC] 20  

P treball [bar] 2 

Pressió disseny [bar] 2,2 

Ø columna amb camisa [mm] 1.040  

Taula G.18. Dades per la camisa de refrigeració. 
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Com ara la temperatura de referència és de 20ºC, l’acer inoxidable AISI-304 té les 

següents propietats: 

 

Material: 
acer inoxidable  

AISI-304 

Tensió [N/mm2] 165 

Factor tensió  
(min. Tensió ruptura) 

2,5 

Tensió de disseny [N/mm2] 66  

Factor soldadura (10%) 0,8 

Taula G.19. Paràmetres pel disseny del reactor d’esterificació. 

Per el càlcul del cos cilíndric, s’utilitza l’expressió (G.7): 

mme 17,2
2,2·1,066·8,0·2

1040·2,2·1,0
=

−
=    

mmeee corrossiócalculattotal 17,4217,2 =+=+=  

Es dirà que la camisa de refrigeració té un espessor d’acer inoxidable AISI-304 de 5 mm. 

El conjunt cos cilíndric, fondos decimals i camisa de refrigeració estaran suportat per un 

conjunt de 4 potes de perfil industrial IPE-200, d’una alçada aproximada de 1.000 mm, amb 

una acabat d’una capa de imprimació anticorrosiva i una capa de pintura epoxy color crema 

RAL-1013. 

 

Tubuladures en el fons decimal superior: 

• Una (1) tubuladura amb brida DN-40 per l’entrada de producte. 

• Una (1) tubuladura amb brida DN-25 per nivell de detecció de màxima. 

• Una (1) tubuladura amb brida DN-25 per detecció de nivell. 

• Una (1) tubuladura amb brida DN-50 per aireació de la columna. 

• Una (1) tubuladura amb brida DN-50 per vàlvula de seguretat de sobrepressió. 
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Tubuladures en el cos cilíndric: 

• Una (1) boca d’inspecció DN-500 en la part superior. 

• Una (1) boca d’inspecció DN-500 en la part inferior. 

• Dos (2) tubuladures amb brida DN-25 per sensors de temperatura. 

• Dos (2) tubuladures amb brida DN-25 per nivell de detecció de pressió diferencial. 

 

Tubuladures en el fons decimal inferior: 

• Una (1) tubuladura amb brida DN-50 per sortida del producte. 

• Una (1) tubuladura amb brida DN-25 per detecció de nivell. 

 

Camisa de refrigeració: 

• Dos (2) tubuladures amb brida DN-20 per entrada i sortida d’aigua de refrigeració. 

• Dos (2) tubuladures amb brida DN-25 per el sensor de temperatura, situades una 

en l’entrada d’aigua de refrigeració i l’altre en la sortida d’aigua de refrigeració. 
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H.1 Glossari 

Variables Unitats [SI] Definició 

iρ  kg/m3 Densitat d’un component “i” 

iw  - Fracció màssica d’un component “i” 

iVBN  - Nombre adimensional de mescla 

iv  cSt Viscositat cinemàtica d’un component “i” 

µ  Pa·s Viscositat dinàmica 

P kW Potència absorbida pel grup agitador 

Ne - Nombre de potència 

palad  m Diàmetre de la pala del grup agitador 

n s-1 Revolucions per segons de l’eix del agitador 

e  mm Espessor d’una virola o fons decimal 

Pi N/mm2 Pressió interna en un recipient 

Di mm Diàmetre intern d’un recipient 

J - Factor de soldadura 

f  N/mm2 Tensió de disseny 

RC mm Radi major d’un fons decimal 

RK mm Radi menor d’un fons decimal 

CS - Factor de tensions per un fons decimal 

V m3 Volum del dipòsit 

D m Diàmetre del dipòsit 

H m Altura de la virola del dipòsit 

AX m2 Àrea transversal d’una canalització 

Fj  - 
Factor de pèrdua de càrrega per una camisa de 
refrigeració 
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H.2 Introducció 

En aquest annex es presenta el dimensionament dels reactor de transesterificació R-2 i R-3. 

Bàsicament, els reactors de transesterificació proposats es tracten de dipòsits amb una pala 

d’agitador per tal de garantir un contacte permanent entre la fase oli i la fase metanol, fent 

així negligible la resistència de transferència de matèria. A més a més, hi haurà tota la 

instrumentació necessària pel seu correcte funcionament. 

Degut a què la reacció de transesterificació és una reacció endotèrmica, els reactors tenen 

una camisa de calefacció amb aigua calenta per tal de garantir el procés en condicions 

isotèrmiques. 

Primerament, es farà una simulació de la reacció dins el reactor, considerant que aquest 

treballa per lots i està en condicions isotèrmiques. Aquesta simulació donarà 2 resultats: 

• Temps de reacció, que serà temps necessari per arribar a una conversió desitjada o 

d’equilibri. 

• Volum necessari del reactor. 

Després de la simulació es realitzarà un dimensionament hidràulic en que es determina les 

dimensions generals del reactor. En un altre apartat, es dimensiona l’agitador i les seves 

condicions de funcionament. 

Per últim, es farà el dimensionament preliminar mecànic. 
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H.3 Procediment 

H.3.1   Propietats de mescla 

En aquest apartat mostra una sèrie de relacions per tal de estimar la densitat i viscositat de 

mescla de components, que seran utilitzats pel dimensionalment. 

Pel cas de determinar la densitat s’utilitzarà la següent expressió: 

∑=
i i

i

mescla

w

ρ
ρ   (H.1) 

Per determinar la viscositat d’una mescla s’utilitza la següent expressió que introdueix el 

número de mescla [1]: 

( )[ ] 975,108,0ln·ln534,14 ++= ii vVBN   (H.2) 

Un cop trobat el número de mescla per cadascun dels productes implicats es troba el 

número de mescla per la mescla de productes: 

[ ] [ ] [ ]iimescla VBNwVBNwVBNwVBN ··· 2211 +++= K   (H.3) 

Finalment, es troba la viscositat de la mescla aplicant la següent expressió: 

8,0
534,14

975,10
expexp −















 −
= mesclaVBN

v   (H.4) 

H.3.2   Dimensionament de la potència d’un agitador 

Per trobar la potència absorbida d’un agitador normalment s’utilitza la següent expressió: 

ρ··· 35 ndNeP pala=   (H.5) 

On el nombre de potència (Ne) és en funció del tipus de pala i del seu nombre de Reynolds. 

En el cas dels processos d’agitació, el nombre de Reynolds es calcula com: 

µ

ρ nd pala ··
Re

2

=   (H.6) 
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H.3.3   Dimensionament mecànic de recipients a pressió 

interna 

En aquest cas es considera que els reactors de transesterificació estan sotmesos a 

pressions internes. Per tant, pel dimensionament s’aplicaran les següents expressions [2]: 

• Espessor del cos cilíndric: 

i

ii

PfJ

DP
e

−
=

··2

·
  (H.7) 

• Espessor de fons toriesfèrics: 

)2,0·(··2

··

−+
=

Si

SCi

CPfJ

CRP
e   (H.8) 









+=

K

C
S R

R
C 3·

4

1
  (H.9) 
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H.4 Disseny del reactor de transesterificació R-2 

H.4.1   Simulació del reactor R-2 

Degut a la utilització del metòxid de sodi com a catalitzador, les reaccions de saponificacions 

proposades en l’annex C, apartat 5.1.1, no succeeixen, però en canvi hi haurà una 

neutralització del catalitzador amb els àcids grassos lliures. Aquesta neutralització es 

considera instantània i irreversible. 

La cinètica es presentada en l’annex C, apartat C.3.2, en què el catalitzador és en funció del 

NaOH. Simplement fent un canvi per NaOH per NaOCH3 es tindrà la cinètica de la reacció. 

Per tant, la cinètica de transesterificació bé donada per: 

( )]·[]·[']·[]·['·][
][

2323 EDGkOHCHTGkNaOCH
dt

TGd
r−=−   

(H.10) 
 

])·[]·[']·[]·['

]·[]·[']·[]·['·(][
][

434

2323

EMGkOHCHDGk

EDGkOHCHTGkNaOCH
dt

DGd

r

r

−++

+++−=−

K

K

  

(H.11) 
 

])·[]·[']·[]·['

]·[]·[']·[]·['·(][
][

636

4343

EGkOHCHMGk

EMGkOHCHDGkNaOCH
dt

MGd

r

r

−+++

+++−=−

K

K

  

(H.12) 
 
 

( )]·[]·[']·[]·['·][
][

6363 EGkOHCHMGkNaOCH
dt

Gd
r−=   

(H.13) 
 
 

)]·[]·[']·[]·[']·[]·[']·[]·['

]·[]·[']·[]·['·(][
][][

636434

2323

EGkOHCHMGkEMGkOHCHDGk

EDGkOHCHTGkNaOCH
dt

Ed

dt

ROHd

rr

r

−+−++

++−==−

K

K

  

(H.14) 
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Es suposa que el reactor treballarà de forma isotèrmica a 60ºC, que hi haurà la suficient 

agitació per tal que la reacció sigui limitada cinèticament,  i que hi haurà una relació metanol 

i triglicèrids 10:1 en mols. Llavors, les quantitats per lot en d’entrada del reactor de cada 

producte, i que garanteixen la producció desitjada, són donats per la corrent 12: 
 

Producte 
Massa  

[kg] 
% wt 

Densitat 
[kg/m3] 

Volum 
[m3] 

µ  
[mPa·s] 

TG 4.829,55 72,94% 888 5,4417  17,73  

DG 0,00 0,00% 888 0,0000  17,73 

MG 0,00 0,00% 888 0,0000  17,73 

G 0,00 0,00% 1236 0,0000  92,22 

E 375,63 5,67% 805 0,4667  2,38 

CH3OH 1.396,81 21,10% 753 1,8558  0,34  

NaOCH3 10,20 0,15% 2700 0,0038  10,00 

A 9,12 0,14% 1020 0,0000  10,00 

Total 6.621,31 100,00% 851 7,7769 3,85 

Taula H.1. Composicions inicials del reactor R-2 abans de la reacció de transesterificació. 

Integrant les expressions (H.10) fins a (H.14), amb intervals d’un segon amb les condicions 

descrites, s’obtenen els següents resultats: 

Variació de la concentració dels productes durant la reacció

0,0000

0,5000

1,0000

1,5000

2,0000

2,5000

0 400 800 1200 1600 2000 2400 2800 3200 3600

Temps [s]

C
o

n
ce

n
tr

ac
ió

 m
o

la
r 

[K
m

o
l/

m
3]

TG

DG

MG

G

E

Gràfic H.2. Variació de les concentracions dels productes durant la reacció en el reactor R-

2. 
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El resultat anterior, ve a dir que amb aproximadament 1 hora la reacció de transesterificació 

haurà arribat a l’equilibri. 

Llavors les concentracions finals de sortida del reactor seran: 

 

Producte 
Massa 

[kg] 
% wt 

Densitat 
[kg/m3] 

Volum 
[m3] 

µ  
[mPa·s] 

TG 228,06 3,42% 888  0,2553 17,73  

DG 147,57 2,22% 888  0,1659 17,73  

MG 33,27 0,50% 888  0,0374 17,73  

G 447,54 6,76% 1236 0,3622 92,22  

E 4.829,55 72,96% 805  6,0022  2,38  

CH3OH 916,00 13,83% 753  1,2169 0,34  

NaOCH3 10,20 0,15% 2700 0,0038  10,00 

A 9,12 0,14% 1020 0,0000  10,00 

Total 6.621,31 100,00% 822  8,0526  2,03  

Taula H.3. Composicions finals del reactor R-2 després de la reacció de transesterificació. 

Dels resultats obtinguts s’extreuen tres conclusions: 

• Amb 1 hora de reacció s’arriba a l’equilibri. 

• Que el volum de la mescla augmenta degut a la menor densitat dels metilesters. 

• Que el volum necessari de productes és de 8,05 m3. 
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H.4.2   Dimensionament hidràulic 

A partir del resultat del volum final, que es mostra la taula 2, i considerant un 10,53% de 

volum en reserva dins el reactor, s’obté el volum total del reactor: 

39
1053,01

05,8
mreactortotalVolum =

−
=  

Suposant un diàmetre del reactor de 2,1 m, i que el volum d’un fons decimal ve donat per la 

següent expressió: 

3·1,0 DV decimalfons =   (H.15) 

A partir de l’expressió (H.15) i suposant que el reactor té 2 fons decimals, s’obté el volum 

pels fondos decimals: 

33

2 85,11,2·1,0·2 mV decimalfons ==  

Llavors, es pot determinar el volum del cos cilíndric: 

3

2cos 15,785,19 mVVV decimalfonsreactorcilindric =−=−=  

Amb el volum del cos cilíndric del reactor, ja es pot determinar altura del cos cilíndric: 

m

D

V
H

cilindric

cilindric 06,2

1,2·
4

15,7

·
4

22

cos

cos =









=









=

ππ
 

En resum, les dimensions del reactor són: 

• Cos cilíndric:  

o Diàmetre:  2.100 mm 

o Altura virola:  2.060 mm 

• Fons decimal: 

o Diàmetre major: 2.100 mm  

o Diàmetre menor: 210 mm 
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H.4.3   Dimensionament del grup agitador 

Un cop es té la geometria bàsica del reactor, es procedeix al dimensionament preliminar del 

grup agitador. 

En el mercat hi ha diverses famílies de pales d’agitació que poden donar una sèrie de 

rendiments. La elecció de la pala depèn de la geometria, velocitat tangencial, propietats del 

producte, tipus de procés i flux primari desitjat. 

En el cas que pertoca, degut a què les viscositat són baixes, que es requereix un alt grau de 

turbulència per garantir el contacte íntim entre les fases d’oli i metanol i que sigui de baix 

consum es recomana la pala radial – axial.  

Aquest tipus de pala genera un flux primari mixt entre flux radial i flux axial. La següent figura 

mostra la representació d’aquest tipus de pales. 

 

 

Figura H.4. Pala radial – axial [3]. 
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Una altra característica de la pala radial – axial és la seva corba del nombre de potència 

(Ne) en funció del nombre de Reynolds. La línia vermella indica la corba comentada. 

 

Figura H.5. Corba característica del nombre de potència (Ne) de la pala radial – axial [3]. 

 

Aquesta corba s’ajusta força bé a la següent expressió: 

Re

059,59
9409,0 +=Ne   (H.16) 

 

Per la determinació del diàmetre de la pala i la seva posició és en funció del diàmetre del 

dipòsit. La següent figura mostra les relacions bàsiques dimensionals per una sola pala. 
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Figura H.6. Dimensions generals per una pala radial – axial. 

Ara bé, a partir de cert volum i altura de dipòsit, es recomana posar més d’una pala. Al criteri 

sol ser que la següent pala ha de estar a una distància “d” (mateix diàmetre de pala) fins a la 

superfície lliure del líquid. 

També al afegir més pales, la potència absorbida per l’eix del agitador augmenta segons la 

següent relació: 

ρ···· 35 ndNeNP palai=   (H.17) 

Un altre aspecte important, es la posició geomètrica del grup agitador, ja que pot ser 

centrada respecte el dipòsit o descentrada. Si el grup agitador està centrat amb el dipòsit, 

llavors s’han de col·locar un conjunt de 4 passamans en el cos cilíndric per tal de garantir 

turbulència. Ara bé, si es descentra entre 150 a 200 mm l’eix de l’agitador amb l’eix del 

dipòsit, també s’aconsegueix el mateix efecte sense tenir passamans. 

Per tant, si es parteix d’un dipòsit de diàmetre 2.100 mm i altura cilíndrica 2.060 mm, el 

diàmetre de la pala és: 

mmd pala 700
3

2100
==  



Pàg. 14  Annex H  

 

Pel tipus de dipòsit i aplicació es recomana utilitzar 3 pales, ubicades de la següent manera, 

si el nivell 0 és la part més baixa del fons decimal: 

mmdh 350700·5,0·5,01 ===  

mmhdh 1050350700·1 12 =+=+=  

mmhdh 17501050700·1 23 =+=+=  

Una quarta pala ja no es recomanable, perquè es sortirà fora de la superfície lliure del líquid. 

L’article de Frascari [4], recomanen que una bona velocitat d’agitació i extrapolant els seus 

resultats amb la pala proposada, es recomana una rotació del l’eix de 2,75 s-1, que equival a 

dir 165 min-1. 

Sabent l’estat inicial i final de la mescla en el reactor, diàmetre de pala, nombre de pales i 

velocitat de gir, es pot determinar la potència consumida del agitador: 

• Estat inicial: 

297850
10·85,3

75,2·
1000

700
·851

Re
3

2

=









=
−inicial  

9409,0
297850

059,59
9409,0 ≈+=inicialNe  

kWPinicial 40,8
1000

851·75,2·
1000

700
·9409,0·3 3

5

=









=  

Si es considera un rendiment hidràulic entre la potència absorbida de l’eix i la potència del 

motor és del 80%, llavors la potència mínima del motor és de: 

kW
P

P inicial
motor 50,10

8,0

40,8

8,0
===  

El tamany de motor que més s’acosta és un motor de 11 kW. 



Disseny d’una planta productiva de biodièsel de 12.000t anuals a partir d’oli usat Pàg. 15 

 

• Estat final: 

545638
10·03,2

75,2·
1000

700
·822

Re
3

2

=









=
−final  

9409,0
545638

059,59
9409,0 ≈+=inicialNe  

kWPinicial 11,8
1000

822·75,2·
1000

700
·9409,0·3 3

5

=









=  

Si es considera un rendiment hidràulic entre la potència absorbida de l’eix i la potència del 

motor és del 80%, llavors la potència mínima del motor és de: 

kW
P

P
final

motor 14,10
8,0

11,8

8,0
===  

El tamany de motor que més s’acosta és un motor de 11 kW. 

Ara per últim, falta trobar la relació de transmissió del reductor que s’ha d’utilitzar. Es suposa 

que el reductor serà accionat per un motor de 4 parells de pols a 50Hz, és a dir, 1450 min-1. 

Per tant, la relació de reducció és: 

79,8
min165

min1450
1

1

==
−

−

i  

En resum, les dades calculades es poden resumir en la següent taula: 

Dades de la pala Dades del motorreductor 

Tipus de pala Radial – axial Potència motor 11 kW 

Diàmetre pala 700 mm Relació de reducció 8,79 

Nombre de pales 3 Protecció IP-55 EEx d IIB T4 

Material 
Acer inoxidable 
AISI-304 

Tensió 400V / 50Hz 

Velocitat d’agitació 165 min-1 - - 

Taula H.7. Taula resum del grup agitador. 
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H.4.4   Dimensionament de la camisa de refrigeració 

Degut a què la reacció de transesterificació és una reacció endotèrmica, s’haurà d’aportar 

calor de la columna. Per tant, s’utilitzarà una camisa de calefacció amb canals interiors al 

voltant del cos cilíndric del reactor, per on passarà aigua a 80ºC. 

 

ρ [kg/m3] 999  

µ[mPa·s] 1,136  

Cp [kJ/kg·K] 4,18  

Taula H.8. Propietats de l’aigua per calefacció. 

Es segueix el mateix procediment explicat en l’apartat 4,4. De l’annex F, apartat 4, es veu 

que el cabal de calefacció amb aigua a 80ºC és de 2.715 kg/h. 

A priori, es suposa que les dimensions del canal interior seran 20 mm x 200 mm. A partir 

d’aquí es poden obtenir els següents paràmetres: 

• El nombre de voltes del canal serà si considerem la totalitat de la virola 

10
2,0

2
==voltesN  

• La longitud total del canal ve donada per: 

mØNL columnavoltes 661,2··10·· ≈== ππ  

• L’àrea transversal del canal serà: 

2004,0
1000

200
·

1000

20
mAx ==  

• El diàmetre hidràulic ve donat per: 

mmØhidraulic 30
)20020·(2

)200·2·(4
=

+
=  
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• Velocitat de l’aigua en el canal: 

smu /19,0
013,0

1
·

999

1
·

600.3

715.2
==  

4970
10·136,1

10·30·19,0·999
Re

3

3

==
−

−

 

• Pèrdua de càrrega de la camisa de refrigeració: a partir del gràfic 2 i amb el Re de 

5170, s’obté un valor de jF de 0,006. Per tant, la pèrdua de càrrega vindrà donada 

per: 

Pa
u

Ø

L
jP

hidraulic

F 58
2

06,0
·999·

10·98

66
·006,0·8

2
····8

2

3

2

=






=







=∆

−
ρ  

El resultat anterior equival a dir que hi ha una pèrdua de càrrega de 0,0006 bar. 
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Gràfic H.9. Determinació del coeficient jF en funció del Reynolds. 
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H.4.5   Dimensionament mecànic 

Pel dimensionament mecànic es suposen les següents condicions: 

 

T disseny [ºC] 60  

P treball [bar] 3 

Pressió disseny [bar] 3,3 

Taula H.10. Condicions de disseny pel reactor de transesterificació. 

Llavors, considerant que les parts en contacte amb el producte són d’acer inoxidable AISI-

304, s’obté de la bibliografia [5] els següents paràmetres de disseny: 

 

Material: 
acer inoxidable  
AISI-304 

Tensió [N/mm2] 161 

Factor tensió  
(min. Tensió ruptura) 

2,5 

Tensió de disseny [N/mm2] 64,4  

Factor soldadura (10%) 0,8 

Espessor per corrosió [mm] 2  

Taula H.11. Paràmetres de disseny pel reactor de transesterificació. 

Per el càlcul del cos cilíndric, s’utilitza l’expressió (H.7): 

mme 75,6
3,3·1,04,64·8,0·2

2100·3,3·1,0
=

−
=    

mmeee corrossiócalculattotal 75,8275,6 =+=+=  

Es dirà que el cos cilíndric té un espessor d’acer inoxidable AISI-304 de 10 mm, ja que és 

l’espessor de la xapa comercial. 
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La columna tindrà 2 fons decimals, un en la part superior de la columna i altre en la part 

interior. L’espessor del fons decimal bé donat per: 

 

RC [mm] 2.100  

RK [mm] 210 

CS 1,54 

Taula H.12. Dades pel fons decimal. 

mme 41,10
)2,054,1·(3,3·1,04,64·8,0·2

54,1·2100·3,3·1,0
=

−+
=    

mmeee corrossiócalculattotal 41,12235,7 =+=+=  

Es dirà que els fons decimals superior i inferior tindran un espessor d’acer inoxidable      

AISI-304 de 15 mm, ja que és l’espessor de la xapa comercial. 

Per la camisa de refrigeració, s’han considerat els següents paràmetres per dimensionar-la: 

 

T disseny [ºC] 100  

P treball [bar] 2  

Pressió disseny [bar] 2,2  

Ø reactor amb camisa [mm] 2.140  

Taula H.13. Dades per la camisa de calefacció. 

Com ara la temperatura de referència és de 20ºC, l’acer inoxidable AISI-304 té les següents 

propietats: 

 

Material: acer inoxidable AISI-304 

Tensió [N/mm2] 165 

Factor tensió  
(min. Tensió ruptura) 

2,5 

Tensió de disseny [N/mm2] 66  

Factor soldadura (10%) 0,8 

Taula H.14. Paràmetres pel disseny del reactor d’esterificació. 
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Per el càlcul del cos cilíndric, s’utilitza l’expressió (H.7): 

mme 47,4
2,2·1,066·8,0·2

2140·2,2·1,0
=

−
=    

mmeee corrossiócalculattotal 47,6247,4 =+=+=  

Es dirà que la camisa de refrigeració té un espessor d’acer inoxidable AISI-304 de 8 mm, ja 

que és l’espessor de la xapa comercial. 

El reactor es suportarà sobre la plataforma de procés per un conjunt de 3 cartel·les, 

fabricades en acer al carboni i amb un acabat d’una capa de imprimació anticorrosiva i una 

capa de pintura epoxy color crema RAL-1013. 

Tubuladures en el fons decimal superior: 

• Una (1) tubuladura amb brida DN-300, en posició excèntrica a 150 mm respecte l’eix 

del dipòsit, pel grup d’agitador. 

• Una (1) tubuladura amb brida DN-50 per l’entrada d’oli usat. 

• Una (1) tubuladura amb brida DN-40 per l’entrada de metanol. 

• Una (1) tubuladura amb brida DN-40 per l’entrada de catalitzador. 

• Una (1) tubuladura amb brida DN-50 per l’aireació del reactor. 

• Una (1) tubuladura amb brida DN-25 per nivell de detecció de màxima. 

• Una (1) tubuladura amb brida DN-25 per el sensor de temperatura. 

• Una (1) tubuladura amb brida DN-50 per la connexió d’entrada del condensador de 

reflux. 

• Una (1) tubuladura amb brida DN-50 per la connexió de sortida del condensador de 

reflux. 

• Una (1) tubuladura amb brida DN-50 per vàlvula de seguretat de sobrepressió. 

• Una (1) tubuladura amb brida DN-150 pel disc de ruptura. 

• Una (1) boca d’home DN-500. 
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Cos cilíndric: 

• Tres (3) cartel·les de suport. 

 

Tubuladures en el fons decimal inferior: 

• Una (1) tubuladura amb brida DN-50 per sortida del producte. 

• Una (1) tubuladura amb brida DN-25 per el sensor de temperatura. 

 

Camisa de refrigeració: 

• Dos (2) tubuladures amb brida DN-65 per entrada i sortida d’aigua de refrigeració. 

• Dos (2) tubuladures amb brida DN-25 per el sensor de temperatura, situades una en 

l’entrada d’aigua de refrigeració i l’altre en la sortida d’aigua de refrigeració. 
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H.5 Disseny del reactor de transesterificació R-3 

H.5.1   Simulació del reactor R-3 

La simulació del reactor de transesterificació R-3, és igual que la del reactor R-2, però 

canviant les composicions de partida. 

Es suposa que el reactor treballarà de forma isotèrmica a 60ºC, que hi haurà la suficient 

agitació per tal que la reacció sigui limitada cinèticament,  i que hi haurà una relació metanol 

i triglicèrids, diglicèrids i monoglicèrids residuals 60:1 en mols, per tal de desplaçar l’equilibri 

al màxim de producció de metilesters. Llavors, les quantitats per lot en d’entrada del reactor 

de cada producte, i que garanteixen la producció desitjada, són donats per la corrent 22: 

 

Producte 
Massa  

[kg] 
% wt 

Densitat 
[kg/m3] 

Volum 
[m3] 

µ  
[mPa·s] 

[TG] 226,99  3,41 888 0,2558  17,73  

[DG] 147,03  2,20 888 0,1657  17,73 

[MG] 33,27  0,50 888 0,0375  17,73 

[G] 32,20 0,48 1236 0,0260  92,22 

[E] 4809,70  72,25 805  5,9755  2,38  

[MeOH] 1112,67  20,98 753  1,4783  0,34  

[NaOCH3] 12,07  0,18 2700 0,0045  10,00 

[A] 0,00  0,00 1020 0,0000  10,00 

Total 6.373,93 100,00 800  7,9432 1,47  

Taula H.15. Composicions inicials del reactor R-3 abans de la reacció de transesterificació. 
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Integrant les expressions (H.10) fins a (H.14), amb intervals d’un segon amb les condicions 

descrites, s’obtenen els següents resultats: 

Variació de la concentració dels productes durant la reacció
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Gràfic H.16.  Variació de les concentracions durant la reacció en el reactor R-3. 

El resultat anterior, ve a dir que amb aproximadament 1 hora la reacció de transesterificació 

haurà arribat a l’equilibri. 

Llavors les concentracions finals de sortida del reactor seran: 

Producte 
Massa 

[kg] 
% wt 

Densitat 
[kg/m3] 

Volum 
[m3] 

µ  
[mPa·s] 

[TG] 29,65  0,23 888  0,0334  17,73 

[DG] 21,24  0,21 888  0,0239  17,73  

[MG] 5,28  0,07 888  0,0059  17,73  

[G] 78,56  1,22 1236 0,0635  92,22  

[E] 5151,33  77,70 805  6,3999  2,38  

[MeOH] 1075,80  20,39 753  1,4293  0,34  

[NaOCH3] 12,07  0,18 2700 0,0045  10,00  

[A] 0,00  0,00 1020 0,0000 10,00  

Total 6.373,93 100,00 798  7,9605  1,41  

Taula H.17. Composicions finals del reactor R-3 després de la reacció de transesterificació. 
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Dels resultats obtinguts s’extreuen dos conclusions: 

• Amb 1 hora de reacció s’arriba a l’equilibri. 

• Que el volum necessari de productes és de 7,96 m3. 

 

H.5.2   Dimensionament hidràulic 

A partir del resultat del volum final, que es mostra la taula 11, i considerant un 11,55% de 

volum en reserva dins el reactor, s’obté el volum total del reactor: 

39
1155,01

96,7
mreactortotalVolum =

−
=  

Suposant un diàmetre del reactor de 2,1 m, es troba el volum dels fons decimals: 

33

2 85,11,2·1,0·2 mV decimalfons ==  

Llavors, es pot determinar el volum del cos cilíndric: 

3

2cos 15,785,19 mVVV decimalfonsreactorcilindric =−=−=  

Amb el volum del cos cilíndric del reactor, ja es pot determinar altura del cos cilíndric: 

m

D

V
H

cilindric

cilindric 06,2

1,2·
4

15,7

·
4

22

cos

cos =









=









=

ππ
 

En resum, les dimensions del reactor són: 

• Cos cilíndric:  

o Diàmetre:  2.100 mm 

o Altura virola:  2.060 mm 

• Fons decimal: 

o Diàmetre major: 2.100 mm  

o Diàmetre menor: 210 mm 

Les dimensions geomètriques són iguals que el reactor de transesterificació R-2. 
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H.5.3   Dimensionament del grup agitador 

A efectes pràctics, es considera el mateix grup agitador que el reactor de transesterificació 

R-3, ja que més o menys és té la mateixa quantitat de producte, però en aquest cas és té 

menys viscositat. 

H.5.4   Dimensionament de la camisa de calefacció 

Degut a què s’utilitza el mateix cabal d’aigua de refrigeració que en el reactor R-2, es 

considera que pel cas del reactor R-3 surten els mateixos resultats que l’apartat 4.4. 

H.5.5   Dimensionament mecànic 

Realitzant el mateix procediment que l’apartat 4.5, s’obtenen els mateixos resultats i per tant, 

es considera el mateix disseny mecànic pel reactor de transesterificació R-3. 
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I.1 Glossari 

Variables Unitats [SI] Definició 

Qi m
3
/h Cabal volumètric d’una fase “i” 

u0 m/s Velocitat terminal d’una partícula dins un fluid 

Σ m
2 

Paràmetre característic de les unitats centrifugues 

n - Nombre de passatges de flux entre discos 

θ º Inclinació dels discos centrífugs 

r1 m Distància entre l’eix de rotació i l’entrada de producte 

r2 m Distància entre l’eix de rotació i la sortida de producte 

ω rad/s Velocitat de rotació de l’eix 

g m/s
2
 Acceleració de la gravetat 

di m Diàmetre de la partícula en una determinada fase “i” 

µ Pa·s Viscositat dinàmica 

Vcambra m
3
 Volum de la cambra centrifuga 

H m Altura de la cambra centrifuga 

iρ  kg/m
3 

Densitat d’un component “i” 

iw  - Fracció màssica d’un component “i” 

iVBN  - Nombre adimensional de mescla 

iv  cSt Viscositat cinemàtica d’un component “i” 
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I.2 Introducció 

En aquest annex es presenta el dimensionament i selecció de les 4 unitats centrifugadores 

presents en el procés.  

La tecnologia de separació centrífuga utilitza les lleis físiques fonamentals i la força 

centrífuga. 

La força centrífuga es produeix a través de la rotació al voltant d'un eix. La força generada 

per la rotació actua en una direcció cap a fora. Depenent de la velocitat del cos en rotació, 

augmenta o disminueix en la trajectòria circular. 

Tecnologia de separació mecànica fa ús d'aquesta propietat quan substàncies de diferent 

densitat han de ser separats l'un de l'altre. 

La distribució de les unitats centrifugadores és la següent: 

• Unitat centrifugadora C-1: unitat destinada a la separació d’aigua i partícules sòlides 

del oli usat que s’utilitza en el procés. 

• Unitat centrifugadora C-2: unitat destinada a la separació de la fase de glicerina 

amb la fase de metilester, que provenen del reactor de transesterificació R-2. 

• Unitat centrifugadora C-3: unitat destinada a la separació de la fase de glicerina 

amb la fase de metilester, que provenen del reactor de transesterificació R-3. 

• Unitat centrifugadora C-4: unitat destinada a la separació de l’aigua utilitzada en el 

procés de rentat i que prové de la columna de rentat CR-1, i el biodiesel format. 

Les centrifugadores utilitzades seran les de la marca alemanya Gea Westfalia i s’intentarà 

que aquestes unitats centrifugadores siguin el mateix model però  funcionant a diferents 

condicions de treball. Les unitats centrifugues de Gea Westfalia estan dissenyades per 

aplicacions basades en líquids. Gràcies al ús de la força centrifuga es pot separar els 

productes i sòlids de les fases líquides. Igualment són eficaços per la separació de líquids 

igual que l’eliminació de sòlids. 
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Figura I.1. Unitat centrifugadora de discos. 

Les unitats utilitzades seran de discos inclinats i bàsicament, es componen de: 

• Una cambra on es realitza el procés de centrifugació, composta per un estàtor i un 

rotor amb discos inclinats. 

• Un accionament mecànic mitjançant corretges i politges, connectat a un motor 

elèctric controlat per variador de freqüència elèctric. 

• Una bancada fix per suportar tot el conjunt. 

 

Figura I.2. Unitat centrifugadora de discos. 



Pàg. 6  Annex I 

 

I.3 Procediment 

Pel dimensionament de les unitats centrifugues s’ha procedit de la següent manera: 

1) Recopilació de les dades de les corrent implicades (annex D), per la determinació 

del cabal de treball necessari en les unitats centrifugadores. 

2) Selecció del model d’unitat centrifugadora Gea Westfalia, segons el cabal de treball. 

3) Determinació del paràmetre característic Σ de la unitat centrifugadora seleccionada. 

4) Després s’aplica la correlació de Selker i Sleicher per la determinació de la fase 

dispersa i continua. 

5) Determinació de la velocitat terminal, u0,  de la fase dispersa dins la fase continua. 

6) Determinació del règim de voltes de les unitats centrifugadores segons la velocitat 

terminal, el paràmetre característic i el cabal necessari de treball. 

I.3.1   Paràmetres de disseny de les unitats centrifugadores 

Suposant que la mescla de líquids una de les fases està dispersa i l’altre és una fase 

continua, es pot saber que l’equació de disseny d’una unitat centrifugadora ve donada per 

la següent expressió [1]: 

Σ= ·0uQ   (I.1) 

El paràmetre de la velocitat terminal, u0, s’obté de la següent expressió vàlida per una 

mescla de líquid i sòlid: 

( )
µ
ρρ

·18

··2

0

gd
u S −=   (I.2) 

En canvi quan es té dues mescles de líquids immiscibles, es considera que hi ha dues 

fases [2]. Una d’aquestes fases es dirà la fase dispersa que es composa bàsicament, 

d’esferes d’un cert diàmetre; mentre que l’altre fase es dirà la fase continua. Per tant, 

l’expressió (I.2) quedarà de la següent manera: 

( )
continua

continuadispersadispersa gd
u

µ

ρρ

·18

··2

0

−
=   (I.3) 
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En aquest estudi, es considera que es tindrà el cas de líquids immiscibles i per tant, es 

tindran dues fases i per tant, s’aplicarà l’expressió (I.3). També cal dir, que el diàmetre de 

partícula de la fase dispersa es considerarà 150 µm. 

Suposant que es treballarà amb una centrifugadora de disc inclinats amb una inclinació de 

2·θ, amb n passatges de flux entre els discos, que el producte d’entrada entra a un radi r1 i 

el producte surt a r2. 

 

Figura I.3. Camí d’una partícula en un canal de separació. 

Partint de les condicions suposades anteriorment, es pot saber el paràmetre característic Σ: 

( )
g

rrn

·3

··cot···2 3

2

3

1

2 −
=Σ

θωπ
  (I.4) 

Com es pot observar el paràmetre Σ, depèn bàsicament de la geometria de la unitat 

centrifugadora, mentre que la velocitat terminal u0, depèn bàsicament de les propietats 

físiques i químiques dels productes implicats. 

Les dimensions venen determinades per les següents expressions: 

• Volum de la cambra de centrifugació: 

( )HrrVcambra ·· 2

1

2

2 −= π   (I.5) 
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• Alçada de la cambra de centrifugació: 

anH ·=   (I.6) 

I.3.2   Determinació de la densitat de les fases 

Pel cas de determinar la densitat d’un fase, dispersa o continua s’utilitzarà la següent 
expressió: 

∑=
i i

i

mescla

w

ρ
ρ   (I.7) 

I.3.3   Determinació de la viscositat de les fases 

Per determinar la viscositat d’una mescla s’utilitza la següent expressió que introdueix el 

número de mescla [3]: 

( )[ ] 975,108,0ln·ln534,14 ++= ii vVBN   (I.8) 

Un cop trobat el número de mescla per cadascun dels productes implicats es troba el 

número de mescla per la mescla de productes: 

[ ] [ ] [ ]iimescla VBNwVBNwVBNwVBN ··· 2211 +++= K   (I.9) 

Finalment, es troba la viscositat de la mescla aplicant la següent expressió: 

8,0
534,14

975,10
expexp −















 −
= mesclaVBN
v   (I.10) 

I.3.4   Determinació de la fase dispersa i continua 

Per determinar quina fase és la dispersa i quina és la continua, s’utilitza la correlació de 

Selker i Sleicher [4]: 

3,0

·

·
· 








=

PP

llll

pesant

lleuger

Q

Q
X

µρ
µρ

  (I.11) 
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Depèn del valor X  es podrà determinar la fase dispersa [5]: 

 

Valor X  Resultat 

< 0,3 La fase lleugera sempre està dispersa. 

0,3 – 0,5 La fase lleugera possiblement està dispersa 

0,5 – 2 Possible inversió de fase 

2 – 3,3 La fase pesant possiblement està dispersa 

> 2 – 3,3 La fase pesant sempre està dispersa 

Taula I.4. Valors θ  per l’estimació de la fase dispersa. 
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I.4 Dimensionament de les unitats centrifugadores 

I.4.1   Elecció del model 

Visitant la pàgina web del fabricant d’unitats centrifugadores de Gea Westfalia [6], 

recomanen la família d’unitats centrifugadores RSE, ja que són les més aptes per la 

separació d’olis respecte altres productes. També, es comenta que va molt bé en el camp 

del biodiesel per la separació del biodiesel amb altres productes, aigua, partícules sòlides i 

glicerina. 

Dins de la família d’unitats centrifugadores RSE existeix una gran varietat de models que 

s’exposen a continuació [6] i [7]: 

 

Model 
Rang de capacitats 

[t/dia] 

Volum cambra 

[L] 

Velocitat màxima 

[min-1] 

RSE 40 30 – 60 12,5 7500 

RSE 50 60 – 120  20 6500 

RSE 60 60 – 150  20 6500 

RSE 80 100 – 200  20 7200 

RSE 90 100 – 250  20  7200 

RSE 110 110 – 300  40 4500 

RSE 120 180 – 360  40 5400 

RSE 150 200 – 420  40 5900 

RSE 170 200 – 420  40 5900 

RSE 220 400 – 800 70 4500 

RSE 300 500 – 1200  70 4800 

RSE 450 800 – 1600  120 3900 

Taula I.5. Diversos models d’unitats centrifugadores de la família RSE. 

Com es pot veure, el rang de capacitats depèn molt de la capacitat de la cambra de 

centrifugació i les voltes dels discos de centrifugació. 
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A partir de la taula anterior, es pot fer una primera aproximació de les unitats centrifugues 

que serien necessàries, segons els cabals d’entrada d’aquestes unitats. 

La següent taula mostra les corrents a l’entrada de les 4 centrifugadores necessàries, així 

com el seu cabal volumètric: 

 

Corrent Unitat 
Cabal màssic 

[kg/h] 
Cabal volumètric 

[m3/h] 

1 C-1 1.788,72 2,00 

16 C-2 2.207,10 2,68 

24 C-3 2.124,64 2,65 

32 C-4 1.922,25 2,34 

Taula I.6. Taula dels cabals d’entrada que han de ser processats. 

Si de la taula I.5, s’escull el model més petit, és a dir RSE 40, i es suposa que la 

centrifugadora treballarà 24 hores, llavors es pot obtenir el cabal mínim i màxim per la 

màquina: 

• Cabal màssic mínim: 

h

t

h

dia
x

dia

t
25,1

24

30
=  

• Cabal màssic màxim: 

h

t

h

dia
x

dia

t
5,2

24

60
=  

Es pot veure que pels 4 casos el model RSE40 és el millor que s’ajusta. 
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De la pàgina web de Gea Westafalia [8], es pot obtenir les següents característiques 

tècniques de la unitat centrifuga RSE 40: 

• Dibuix tècnic: 

 

Figura I.7. Esquema bàsic de la cambra centrifuga del model RSE 40. 

On els nombres indiquen les següents parts: 

1: Entrada de producte a tractar. 

2: Descàrrega de la fase lleugera. 

3: Bomba centrifuga per la fase pesant. 

4: Bomba centrifuga per la fase lleugera. 

5: Distribuïdor. 

6: Discos centrífugs. 

7: Disc de separació. 

8: Espai d’espera de sòlids. 
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9: Pistó rascador. 

10: Cambra. 

11: Rotor. 

12: Descàrrega de sòlids. 

13: Descàrrega de la fase pesant. 

 

• Característiques de disseny: 

o Sistema de autoneteja dels plats centrífugs. 

o L'obertura i tancament hidràulic per un pistó lliscant per descarregar els 

sòlids recollits. 

o Estructura de suport de ferro colat. 

o Màquina accionada per un motor elèctric trifàsic i dissenyat per una operació 

mitjançant variador de freqüència. 

o Eix curt per a un funcionament mínim vibracions. 

o Transmissió per corretja plana, sense manipulació intermèdia d'embragatge. 

o Sistema de lubricació automàtica, amb tub d'aspiració i el càrter d'oli. 

o Cambra centrifuga per l’alimentació de líquid. 

o Totes les parts que entren en contacte amb els productes i els sòlids 

expulsats, construïdes en acer inoxidable Cr-Ni-Mo. 

o Juntes en NBR i poliamida. 
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• Dades tècniques: 

  

Unitat de centrifugació RSE 40 

Capacitat mínima 30 t/dia 

Capacitat màxima 60 t/dia 

Volum 12,5 L 

Espai d’espera de sòlids 3,7 L 

Velocitat màxima 7500 min
-1 

Pes cambra 235 kg 

Pes unitat completa 555 kg 

Potencia instal·lada 15 kW 

Tensió d’alimentació 400V / 50Hz 

Taula I.8. Dades tècniques generals de la unitat centrifugadora RSE 40. 

• Dibuix dimensional: 

 

Figura I.9. Dimensions generals per la centrifuga del model RSE 40. 
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Unitat de centrifugació RSE 40 

A 1370 mm 

B 1115 mm 

C 1365 mm 

D 2500 mm 

Taula I.10. Cotes per la unitat centrifugadora RSE 40. 

I.4.2   Paràmetre Σ per la centrifugadora RSE 40 

Un cop seleccionat el model RSE 40, es procedeix a la determinació del paràmetre Σ. En la 

seva pàgina web [6], es comenta que aquest tipus de màquina té una separació entre 

discos 0,3 a 2 mm i que la inclinació dels discos, θ, sol ser de 40º. 

Es suposa que el radi sortida del producte, r2,  és el doble que el radi entrada del producte, 

r1, que és té una separació de discos de 2 mm i una altura de la cambra, H, de 240 mm. 

Per tant, aplicant l’expressió (I.5) es té: 

( )( ) 24,0··2· 2

1

2

1 rrVcambra −= π   (I.12) 

Igual l’expressió (I.12) amb el volum de cambra de 12,5 L, s’obté un radi d’entrada de 

producte r1 és 75 mm i un radi de sortida de producte r2 és de 150 mm. 

El nombre de passos, n, s’obté aplicant l’expressió (I.6): 

passos
a

H
n 120

2

240
===  

Amb les dades anteriors i passant-les a unitats internacionals (SI), es pot trobar el 

paràmetre Σ en funció de la rotació de la cambra: 

( ) ( ) 2
333

2

3

1

2

·09,0
81,9·3

075,015,0º·40·cot120··2

·3

··cot···2
ω

πθωπ
=

−
=

−
=Σ

g

rrn
  (I.13) 

Per una geometria determinada, el paràmetre Σ depèn del quadrat de la velocitat rotacional 

de la cambra de centrifugació. 
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I.4.3   Condicions de treball unitat centrifugadora C-1 

Aquesta unitat centrifugadora C-1 va destinada a la separació d’aigua i partícules sòlides en 

l’oli usat d’entrada.  

A partir de les dades de la corrent 1, de l’annex D, es considera que l’aigua i els sòlids 

formen una fase i l’oli usat una altra. A partir d’aquí s’obtenen les següents dades: 

 

Producte 
Cabal 

màssic 
[kg/h] 

Densitat 
[kg/m3] 

Cabal 
volumètric 

[m3/h] 

Viscositat 
[mPa·s] 

Sòlids 26,83 2.700  0,01 10,00 

[H2O] 26,19 982  0,03 0,47 

Total 53,02 1.448 0,04 1,51 

Taula I.11. Dades per la fase pesant. 

 

Producte 
Cabal 

màssic 
[kg/h] 

Densitat 
[kg/m3] 

Cabal 
volumètric 

[m3/h] 

Viscositat 
[mPa·s] 

Lípids 0,64  1.000  0,00  10,00  

[TG] 1.609,85  888 1,81  17,73  

[FFA] 125,21  847 0,15  9,80  

Total 1735,70  885 1,96  16,93  

Taula I.12. Dades per la fase lleugera. 

Primerament, es determina quina fase serà la dispersa amb l’ajuda de l’expressió (I.11): 

95,95
51,1·1448

93,16·885
·

04,0

96,1

·

·
·

3,03,0

=







=








=

PP

llll

pesant

lleuger

Q

Q
X

µρ
µρ

 

Com que el valor de X  és major a 3,3, la fase pesant sempre estarà dispersa. 
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A partir d’aquí es procedeix a trobar la velocitat terminal amb l’ajuda de l’expressió (I.4) i les 

dades de les taules I.11. i I.12.: 

( ) ( )( )
sm

gd
u

continua

continuadispersadispersa
/10·08,4

1000

93,16
·18

81,9·8851448·10·150

·18

··
4

62

0

−
−

=










−
=

−
=

µ

ρρ
 

Combinant les expressions (I.1) i (I.13), igual el valor de cabal necessari i utilitzant la 

velocitat terminal trobada, es pot estimar la velocitat de gir de la unitat centrifugadora: 

24 ·09,0·10·4
3600

2
ω−=








  (I.14) 

De l’expressió (I.14) es troba que la velocitat de rotació és de 2.226 min
-1
. Degut a què la 

corrent tractada no hi ha cap producte inflamable ni explosiu, queda exclosa de la 

normativa europea ATEX. 

I.4.4   Condicions de treball unitat centrifugadora C-2 

Aquesta unitat centrifugadora C-2 va destinada a la separació de la fase metilester i 

glicerina del reactor de transesterificació R-2. A partir de les dades de la corrent 16, de 

l’annex D, es considera que hi ha una fase de glicerina i una fase biodiesel. A partir d’aquí 

s’obtenen les següents dades: 

 

Producte 
Cabal 

màssic 
[kg/h] 

Densitat 
[kg/m3] 

Cabal 
volumètric 

[m3/h] 

Viscositat 
[mPa·s] 

[TG] 0,36  888  0,00  17,73  

[DG] 0,18  888  0,00  17,73 

[G] 0,00 1236  0,11  92,22 

[E] 138,45 805  0,02  2,38  

[CH3OH] 6,62 753  0,19  0,34 

[NaOCH3] 146,32 2700  0,00  10,00 

[A] 3,40 2700  0,00  10,00 

Total 298,37  939  0,32  1,72 

Taula I.13. Dades per la fase pesant (fase glicerina). 
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Producte 
Cabal 

màssic 
[kg/h] 

Densitat 
[kg/m3] 

Cabal 
volumètric 

[m3/h] 

Viscositat 
[mPa·s] 

[TG] 75,66  888  0,09  17,73  

[DG] 49,01  888  0,06  17,73  

[MG] 11,09  888  0,01  17,73  

[G] 10,73  1236 0,01  92,22  

[E] 1603,23 805 1,99  2,38  

[CH3OH] 159,02  753 0,21  0,34 

Total 1.908,74 807 2,36 2,09 

Taula I.14. Dades per la fase pesant (fase biodiesel). 

Primerament, es determina quina fase serà la dispersa amb l’ajuda de l’expressió (I.11): 

47,7
72,1·939

09,2·807
·

32,0

36,2

·

·
·

3,03,0

=







=








=

PP

llll

pesant

lleuger

Q

Q
X

µρ
µρ

 

Com que el valor de X  és major a 3,3, la fase pesant sempre estarà dispersa. 

A partir d’aquí es procedeix a trobar la velocitat terminal amb l’ajuda de l’expressió (I.4) i les 

dades de les taules I.13. i I.14.: 

( ) ( )( )
sm

gd
u

continua

continuadispersadispersa
/10·77,7

1000

09,2
·18

81,9·8071,939·10·150

·18

··
4
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0

−
−

=










−
=

−
=

µ
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Combinant les expressions (I.1) i (I.13), igual el valor de cabal necessari i utilitzant la 

velocitat terminal trobada, es pot estimar la velocitat de gir de la unitat centrifugadora: 

24 ·09,0·10·77,7
3600

68,2
ω−=








  (I.15) 

De l’expressió (I.15) es troba que la velocitat de rotació és de 1.868 min
-1
.  

Degut a què la corrent tractada hi ha una presencia de metanol, la unitat centrifugadora ha 

de complir normativa europea ATEX. Es considera que la màquina estarà certificada per 

zona 0 en el seu interior i zona 1 per l’exterior. 
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I.4.5   Condicions de treball unitat centrifugadora C-3 

Aquesta unitat centrifugadora C-3 va destinada a la separació de la fase metilester i 

glicerina del reactor de transesterificació R-3. 

A partir de les dades de la corrent 24, de l’annex D, es considera que hi ha una fase de 

glicerina i una fase biodiesel. A partir d’aquí s’obtenen les següents dades: 

 

Producte 
Cabal 

màssic 
[kg/h] 

Densitat 
[kg/m3] 

Cabal 
volumètric 

[m3/h] 

Viscositat 
[mPa·s] 

[G] 2,68  1236 0,00 92,22 

[CH3OH] 6,98  753 0,01 0,34 

[NaOCH3] 0,45  2700 0,00 10,00 

Total 10,11  871 0,01 0,80 

Taula I.15. Dades per la fase pesant (fase glicerina). 

 

Producte 
Cabal 

màssic 
[kg/h] 

Densitat 
[kg/m3] 

Cabal 
volumètric 

[m3/h] 

Viscositat 
[mPa·s] 

[TG] 9,84  888 0,01  17,73 

[DG] 7,07 888 0,01  17,73 

[MG] 1,79 888 0,00  17,73 

[G] 23,43 1236 0,02  92,22 

[E] 1.717,17 805 2,13  2,38 

[MeOH] 351,66  753  0,47  0,34  

[NaOCH3] 3,58 2700 0,00  10,00 

Total 2.114,54 800 2,64 1,55 

Taula I.16. Dades per la fase pesant (fase biodiesel). 

Primerament, es determina quina fase serà la dispersa amb l’ajuda de l’expressió (I.11): 

29,273
80,0·871

55,1·800
·

01,0

64,2

·

·
·

3,03,0

=







=








=
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Q
X

µρ
µρ
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Com que el valor de X  és major a 3,3, la fase pesant sempre estarà dispersa. 

A partir d’aquí es procedeix a trobar la velocitat terminal amb l’ajuda de l’expressió (I.4) i les 

dades de les taules I.15. i I.16.: 

( ) ( )( )
sm

gd
u

continua

continuadispersadispersa
/10·55,5

1000

55,1
·18

81,9·800871·10·150

·18
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Combinant les expressions (I.1) i (I.13), igual el valor de cabal necessari i utilitzant la 

velocitat terminal trobada, es pot estimar la velocitat de gir de la unitat centrifugadora: 

24 ·09,0·10·55,5
3600

65,2
ω−=








  (I.16) 

De l’expressió (I.16) es troba que la velocitat de rotació és de 2.192 min
-1
.  

Degut a què la corrent tractada hi ha una presencia de metanol, la unitat centrifugadora ha 

de complir normativa europea ATEX. Es considera que la màquina estarà certificada per 

zona 0 en el seu interior i zona 1 per l’exterior. 

I.4.6   Condicions de treball unitat centrifugadora C-4 

Aquesta unitat centrifugadora C-4 va destinada a la separació d’aigua i biodiesel que 

provenen de la columna de rentat CR-1.  

A partir de les dades de la corrent 32, de l’annex D, es considera que hi ha una fase de 

glicerina i una fase biodiesel. A partir d’aquí s’obtenen les següents dades: 

 

Producte 
Cabal 

màssic 
[kg/h] 

Densitat 
[kg/m3] 

Cabal 
volumètric 

[m3/h] 

Viscositat 
[mPa·s] 

[H2O] 186,03 982 0,19 0,47 

Total 186,03 982 0,19 0,47 

Taula I.17. Dades per la fase pesant (fase glicerina). 
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Producte 
Cabal 

màssic 
[kg/h] 

Densitat 
[kg/m3] 

Cabal 
volumètric 

[m3/h] 

Viscositat 
[mPa·s] 

[H2O] 20,57 982 0,02 0,47 

[TG] 2,50 888 0,00 17,73 

[DG] 1,70 888 0,00 17,73 

[MG] 0,36 888 0,00 17,73 

[E] 1.711,09 805 2,13 2,38 

Total 1736,22 807  2,15  2,11 

Taula I.18. Dades per la fase lleugera (fase biodiesel). 

Primerament, es determina quina fase serà la dispersa amb l’ajuda de l’expressió (I.11): 

74,16
47,0·982

11,2·807
·
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15,2
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Com que el valor de X  és major a 3,3, la fase pesant sempre estarà dispersa. 

A partir d’aquí es procedeix a trobar la velocitat terminal amb l’ajuda de l’expressió (I.4) i les 

dades de les taules I.17. i I.18.: 

( ) ( )( )
sm

gd
u

continua

continuadispersadispersa
/10·01,1

1000

11,2
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Combinant les expressions (I.1) i (I.13), igual el valor de cabal necessari i utilitzant la 

velocitat terminal trobada, es pot estimar la velocitat de gir de la unitat centrifugadora: 

24 ·09,0·10·55,5
3600

63,2
ω−=








  (I.17) 

De l’expressió (I.17) es troba que la velocitat de rotació és de 1.516 min
-1
.  

Degut a què la corrent tractada no hi ha cap producte inflamable ni explosiu, queda exclosa 

de la normativa europea ATEX. 
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