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1. L’ús de solvents a la indústria alimentària 

 En aquest apartat es té en compte els aspectes legals, sobre la utilització de segons 

quins compostos químics en l’indústria alimentària. L’ús de solvents en aquest tipus 

d’indústria ve legislat per la Directiva 88/344, 1984 que regula i evita, que productes de la 

indústria alimentària puguin quedar impregnats de quantitats de segons quins compostos 

químics que poden ser perjudicials per a la salut del consumidor. 

 A l’annex de la directiva es citen els dissolvents d’extracció, la utilització dels quals 

està autoritzada per al tractament de matèries primeres, de productes alimentaris o de 

components de productes alimentaris o dels seus ingredients.  

 En la seva Part I, es citen els dissolvents d’extracció que han de ser utilitzats 

respectant-ne les bones pràctiques de fabricació en tots els usos. Són els presentats a la taula 

següent: 

 

Solvent 

Diòxid de carboni 
Òxid nitrós (N2O) 

Propà 
Butà 

Acetona 
Etanol 

Acetat d’etil 
Acetat de butil 

Taula B1: Solvents permesos d’ús il·limitat per a processos alimentaris                                                               
(Directiva EC 88/344, 1984). 

 

 Es considera que un dissolvent d’extracció és utilitzat respectant la bones pràctiques 

de fabricació si la seva manipulació només produeix l’aparició de residus o de derivats, i en 

quantitats tècnicament inevitables i que no suposin riscos per a la salut humana.  
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 A la Part II s’hi citen els dissolvents d’extracció, les condicions d’utilització dels quals 

s’especifiquen a continuació: 

Nom;           

 Condicions d’utilització (descripció breu i concisa de l’extracció);        

 - Residus màxims en els productes alimentaris o als ingredients extrets. 

Hexà;*          

 Producció o fraccionament de grasses i olis i producció de llard de cacau;  

 - 5 mg/kg a la grassa, a l’oli o al llard de cacau.   

 Preparació de productes a base de proteïnes i de farines desgreixades;  

 - 10 mg/kg en productes alimentaris que continguin el producte a base de proteïnes  i 

 a farines desgreixades.        

 Preparació de llavors de cereals desgreixats;      

 - 5 mg/kg a les llavors dels cereals desgreixat.      

 Productes de soja desgreixats;        

 - 30 mg/kg al productes de soja tal i com es ven al consumidor final. 

Acetal de metil;         

 Descafeïnat o supressió dels elements irritants i amargs del cafè i del te;  

 - 20 mg/kg al cafè o al te.       

 Producció de sucre a base de melasses;      

 - 1 mg/kg al sucre. 

Etilmetilcetona;        

 Fraccionament de greixos i olis;       

 - 5 mg/kg als greixos o olis.       

 Descafeïnat o supressió dels elements irritants i amargs del cafè i del te.  

 - 20 mg/kg al cafè o al te. 

Diclorometà;         

 Descafeïnat o supressió dels elements irritants i amargs del cafè i del te;  
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 - 10 mg/kg **  al cafè torrefacte.       

 - 5 mg/kg al te.          

  

* Hexà: producte comercial format essencialment d’hidrocarburs acíclics saturats que conté sis àtoms de 

carboni i es destil·la entre 337,15 i 343,15 K. 

** Aquest contingut es veuria reduït a 5 mg/kg tres anys després de l’adopció de la present Directiva. 

 

 A la Part III, s’hi citen els dissolvents d’extracció les condicions d’utilització dels 

quals, s’especifiquen a continuació: 

Nom: contingut màxim de residus als productes alimentaris com a conseqüència de la 

utilització de dissolvents d’extracció en la preparació d’aromes a partir de plantes 

aromàtiques naturals. 

Dietil éter:  2 mg/kg. 

Isobutà:  1 mg/kg. 

Hexà:   1 mg/kg. 

Ciclohexà:  1 mg/kg. 

Acetat de metil: 1 mg/kg. 

1-Butanol:  1 mg/kg. 

2-Butanol:  1 mg/kg. 

Etilmetilcetona: 1 mg/kg. 

Diclorometà:  0,1 mg/kg.* 

1-Metilpropanol: 1 mg/kg. 

* Excepció: 1 mg/kg en productes de confiteria i pastisseria que continguin aromes característiques del producte 

alimentari i que s’obtinguin a partir d’extractes de begudes alcohòliques amb un grau alcohòlic superior a 35°.  
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 Cal destacar que, la present directiva no afecta a les legislacions dels Estats Membres, 

relatives a la utilització del metanol, 1-propanol, 2-propanol i tricloroetilè com a dissolvents 

d’extracció en la fabricació dels productes alimentaris o dels seus ingredients. 

 

 Basat doncs, en el text d’aquesta normativa i totes les propietats comentades a 

l’apartat 3 de la Memòria, s’ha elaborat una taula de co-solvents, escollits com a candidats 

potencials en una primera selecció en l’estudi dels òptims. La taula següent els recull, 

juntament amb algunes de les seves propietats: 

 

Co-solvent TC (K) PC (MPa) ω moment dipolar* (D) 

Propà 370.2 4.2 0.152 0 
Butà 425.2 3.8 0.199 0 

Dimetiléter 400.2 5.4 0.204 1.30 
Òxid nitrós (N2O) 309.6 7.7 0.142 0.18 

Acetona 508.2 4.7 0.306 2.88 
Etanol 517.2 6.4 0.637 1.69 

Metanol 514.2 8.0 0.566 1.70 
Hexà 508.2 3.0 0.305 0 

Etilmetilcetona 536.2 4.2 0.324 2.76** 
Acetat dʹetil 523.2 3.9 0.366 1.78 

Acetat de butil 580.2 3.1 0.41 1.84*** 

Taula B2: Selecció d’onze co-solvents candidats potencials segons la Directiva EC 88/344, 1984. 

* en estat gas 
**en benzè/dioxà 
***en estat líquid 
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2. Càlcul de l’equilibri líquid-vapor (ELV) amb Aspen 

 Els simuladors de processos químics com Aspen, contenen potents bases de dades 

amb moltes de les característiques i paràmetres de molts compostos químics. Tot i això, dels 

compostos que formen el nostre solut (l’oli de gira-sol) presents a la base de dades d’Aspen, 

només s’hi troba la trioleïna (OOO). El que s’ha fet per simular el nostre compost ho 

expliquem a continuació.  

 En un primer pas, s’ha considerat que l’oli estava representat per un dels seus 

components majoritaris en un estat d’hidrogenació tal que, l’oli de gira-sol presenta un Índex 

de Iode (IV) de 87. Recordem que l´Índex de Iode (IV) representa com d’insaturat està el 

compost, de manera que per a un IV gran (oli sense hidrogenar) existiran força insaturacions, 

mentre que un IV igual a 0 (oli totalment hidrogenat), representarà un oli saturat. El 

component en qüestió és el SSO (veure Taula 4.5 de la Memòria, Variació de propietats crítiques 

de mescla en funció de l’IV). De manera que, s’ha introduït un compost nou a Aspen amb 

l’estructura química d’aquest component i de propietats crítiques, les estimades a l’Annex D 

per aquest mateix índex de iode (de 87, corresponent a un estat de saturació de l’oli de gira-

sol bastant elevat). Donat que, no disposàvem de totes les propietats necessàries per 

caracteritzar completament el nostre solut, el que s’ha fet és estimar-los mitjançant mètodes 

inclosos dins el programa informàtic, de manera que hem arribat a obtenir els valors 

necessaris per poder treballar sense falta de cap d’ells.  

 Donat que, segons quins mètodes estimatius poden resultar mes o menys exactes i a 

més, tenint en compte també el tamany de la nostra molècula (de 780 g/mol de pes 

molecular), cal esperar errors força elevats en les estimacions. De manera que s’han tingut en 

compte els valors que Aspen té de les propietats de la trioleïna (compost de 885 g/mol de pes 

molecular i d’estructura molt semblant) per a comparar ambdós compostos, i així controlar 

les desviacions en les estimacions. És evident també que, s’ha tingut en compte valors de 

propietats crítiques i d’altres paràmetres, de la bibliografia (veure apartat 1 d’Annex D, 

Introducció: revisió de valors de bibliografia). Finalment s’ha certificat la validesa de totes les 
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propietats, comparant càlculs d’equilibris fets amb el nostre compost amb valors 

experimentals d’equilibris de sistemes semblants, també de la bibliografia (veure apartat 6 

d’Annex D, Validació de les propietats crítiques estimades amb resultats experimentals de bibliografia). 

2.1. ELV del sistema de mescla 

 Basant-nos en la Taula 3.4 de la memòria, corresponent als onze co-solvents potencials 

candidats, s’ha procedit a calcular els equilibris líquid vapor (ELV) dels sistemes  ternaris 

formats per: l’oli de gira-sol com a solut, el CO2 com solvent i cadascun dels co-solvents. El 

resultat és presentat al següent gràfic, en el que es relaciona les pressions de rosada i 

bombolla de la mescla en funció de la temperatura. Ambdues corbes es troben separades per 

un punt singular com és el punt crític de la mescla. Destaquem que, en alguns càlculs 

realitzats el punt crític de les mescles no queda exactament determinat en un únic punt, degut 

segurament a la dificultat que comporta calcular a les proximitats d’aquest punt. El primer 

resultat és el següent (percentatges molars): 

{ OLI } 1%+{ CO2+Co-Solv (10%) } 99%
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Figura B1: Envolvent PT de l’equilibri líquid-vapor dels sistemes ternaris (sense hidrogen). 
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 Segons el càlcul, amb l’addició de només el 10% molar de co-solvent observem que les 

condicions de pressió i temperatura no disminueixen molt. Això es tradueix en que la 

solubilitat de l’oli no augmenta de manera molt significativa amb l’addicció d’aquesta 

quantitat de co-solvent. Tot i això, la figura ens dona una primera orientació dels millors co-

solvents potencials per al sistema en equilibri en qüestió. Podem establir doncs un llistat 

indicant aproximadament de millor a pitjor co-solvent, donat un rang de temperatura i 

pressió: 

1. Acetat de butil 
2. Hexà 
3. Acetat d’etil 
4. Etilmetilcetona 
5. Acetona 
6. Etanol 
7. Butà 
8. Metanol 
9. Propà 
10. DME 

Taula B3: Ordenació de major a menor segons el poder solvent dels onze co-solvents candidats potencials. 

 

 Podem observar sobre la figura que el valor de pressió mínima necessària per 

assegurar la fase única vapor en el sistema de mescla sense co-solvent, ronda els 34 MPa per a 

tot el rang de temperatures. Més endavant amb més resultats obtinguts i analitzats, 

comentarem possibles orígens d’errors que el simulador pot cometre pel fet d’obviar la 

naturalesa real de segons quins components. Parlem d’aquells components que poden 

presentar interaccions químiques importants com ponts d’hidrogen, que alteren llur 

comportament. 

 Seguidament es representa el mateix tipus de gràfic, ara però amb el sistema de 

components de reacció complert. L’addició de l’hidrogen provocarà un efecte anti-solvent al 

sistema, fet que farà augmentar les condicions generals de pressió i temperatura que 

asseguren la fase vapor única. A la figura següent queda palès aquest fet. 
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{ Oli } 1% + { H2 } 4% + { CO2+Co-Solv(10%) } 95%
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Figura B2: Envolvent PT de l’equilibri líquid-vapor del sistema quaternari (amb hidrogen). 

 Observem com ara, el valor de pressió mínima necessària que assegura la fase única 

vapor en el sistema de mescla sense co-solvent, ronda els 37 MPa per a tot el rang de 

temperatures. En comparació amb el gràfic anterior, podem dir que l’efecte anti-solvent 

provocat per l’afegit del 4% d’hidrogen es veu amb un increment d’uns 3 MPa 

aproximadament. Amb aquestes dues primeres figures podem reduir la llista de co-solvents 

candidats potencials, a tan sols quatre. Són:  

 

1. Acetat de butil
2. Hexà 
3. Etanol 
4. Hexà 

Taula B4: Selecció dels millors co-solvents candidats. 

 Aquesta selecció queda restringida a aquests quatre compostos, no només com a 

conseqüència dels resultats obtinguts en aquestes figures, si no també, com a conseqüència  

dels aspectes que a l’apartat 3 de la memòria es tenen en compte, com són la reactivitat dels 
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mateixos ja sigui per coneixença teòrica o experimental dels seus comportaments en aquestes 

mescles, o les seves propietats químiques com els límits d’inflamabilitat o explosivitat, els 

valors de la temperatura crítica o la temperatura d’ebullició (aquesta última a tenir molt 

present per a la separació del producte final). En el cas del propà, es considera important 

mantenir-lo en la llista de candidats a fi de seguir en la línia d’investigació que s’ha tingut al 

departament amb aquest component com a solvent. 

 

 A continuació, per a cadascun dels quatre millors co-solvents, s’estudia el 

comportament a mesura que se n’addiciona majors quantitats, de manera que observarem 

com les condicions de pressió i temperatura que asseguren la fase única van disminuint. La 

figura resultant pel cas de l’etanol és la següent: 

{ Oli } 1% + { H2 } 4% + { CO2+Etanol(X%) } 95%
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Figura B3: Envolvent PT de l’equilibri líquid-vapor per al sistema amb etanol                                                       
com a co-solvent en funció del seu percentatge molar afegit. 
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 Pot observar-se a la figura, un augment considerable de la temperatura crítica de la 

mescla a mesura que s’addiciona més co-solvent. Més endavant raonarem aquest 

comportament de manera generalitzada per als co-solvents escollits. 

 

 Finalment es compara el poder solvent al mateix percentatge de co-solvent afegit per 

a cadascun dels quatre compostos escollits. És calcula l’equilibri líquid-vapor, i es compara el 

comportament dels quatre a igual percentatge molar afegit en un mateix gràfic. El sistema 

està format per un 1% d’oli de gira-sol, 4% d’H2, i una mescla que va variant, i que representa 

un 95% de mescla solvent+co-solvent (percentatges molars). Els resultats són els següents: 

 

10 %molar co-solvent
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20 %molar cosolvent
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30 %molar cosolvent
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40 %molar co-solvent 
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Figura B4: Envolvents PT de l’equilibri líquid-vapor dels sistema quaternari, en funció del percentatge molar de 

co-solvent afegit: a) 10%, b) 20%, c) 30% i d) 40% (percentatges respecte a la mescla total: solvent+co-solvent). 

 

 Es pot observar clarament com, a mesura que augmenta la quantitat de co-solvent, els 

valors de pressions mínimes de treball que asseguren fase única vapor, van disminuint. Tot i 

que experimentalment està demostrat, el fet que un compost pugui actuar millor que un altre 

com a solvent (en aquest cas co-solvent) és degut entre d’altres factors, a la seva temperatura 

crítica. I és que en general, un co-solvent que tingui una major temperatura crítica respecte a 

la del gas supercrític (el solvent), provocarà un increment en la solubilitat del component més 

pesat a la fase gas, mentre que un co-solvent de menor temperatura crítica, provocarà un 

decrement de la solubilitat. Si recordem i ens fixem en les propietats crítiques, concretament 

la temperatura crítica dels components presents i majoritaris, observarem aquest fet: 

 

 

 

(d)
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Co-solvent TC (K) PC (MPa) 

CO2 304,2 7,38 
Propà 370,2 4,2 
Etanol 517,2 6,4 
Hexà 508,2 3 

Acetat de butil 580,2 3,1 

Taula B5: Valors de pressió i temperatura crítics dels components majoritaris al sistema. 

 En acord a les temperatures crítiques, podem predir a priori quin co-solvent tindrà un 

major poder solvent. Les figures ens ho confirmen. És clar doncs, que a mesura que 

addicionem més co-solvents la temperatura crítica de mescla anirà augmentant, fet que ens 

comporta haver de treballar a majors temperatures per assolir la fase única vapor, i a més, 

posteriorment podrà tenir efectes negatius per a la completa separació i recuperació del co-

solvent, posterior a la reacció d’hidrogenació. Tot això, obliga a buscar un equilibri entre 

factors com la solubilitat desitjada i la quantitat de co-solvent afegit, tenint en compte el 

procés de separació posterior i també la seguretat del procés (compostos inflamables). 
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2.2. Comprovació de l’efecte solvent dels co-solvents potencials 

candidats: ELV d’ésters metilats dels àcids grassos 

 El que s’ha fet paral·lelament, és simular l’equilibri d’un sistema en que el solut, sí es 

troba present al banc de dades d’Aspen, per així validar els resultats del programa amb 

compostos coneguts. Aquest compost, prové d’un dels constituents del nostre solut (els 

triglicèrids de l’oli de gira-sol) i el que es pretén és, veure en major grau el poder solvent que 

cadascun d’ells pot tenir sobre compostos d’aquest tipus. El nou solut el presentem a la figura 

següent: 

 trioleïna   

372722

37272

372722

)()(
)()(
)()(

CHCHCHCHCHOCOCH
CHCHCHCHCHOCOCH
CHCHCHCHCHOCOCH

=−−
=−−
=−−

 

+ 

 metanol              OHCH3·3  

 

 glicerol             

OHCH
OHCH
OHCH

−
−
−

2

2

 

+ 

 oleat de metil      372723 )()(·3 CHCHCHCHCHOCOCH =−−  

Figura B5: Transesterificació. 

 

 El compost resultant, l’oleat de metil és un dels ésters metilats dels àcids grassos (fat 

acid methyl esters, FAMEs) que formen part entre d’altres aplicacions, dels components que 
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formen els carburants biodièsels. En el cas que la transesterificació es dugui a terme amb 

etanol enlloc de metanol, el producte obtingut són els FAEE (fatt acid ethyl esters).  

 Donat el tamany d’aquest compost (d’una tercera part en comparació al triglicèrid del 

qual prové) a l’equilibri amb l’hidrogen i els diferents solvents, podrà observar-se més 

contrastament de manera qualitativa, l’efecte del poder de solvència que cadascun d’ells té.  

 En una primera figura, observem els equilibris amb la presència dels onze 

components escollits com a candidats potencials a co-solvents, però en un cas hipotètic en 

que fan la funció de solvents. Els percentatges són molars en tots els càlculs: 

Oleat de metil (1%)+Hidrogen (9%)+Solvent (90%)
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Figura B6: Envolvent PT de l’equilibri líquid-vapor del sistema ternari (sense co-solvent). 

* Sistema: 1% metil oleat, 10% hidrogen i 89% propà.                                       ** 
Sistema: 1% metil oleat, 9% hidrogen i 90% DME. 

 

 D’aquesta manera el poder solvent de cadascun queda ampliat. Observem també 

sobre la figura, com les estimacions d’Aspen s’aproximen en un grau elevat als punts 

experimentals qui ha hi superposats. 
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 Referent al poder dels co-solvents, els resultats observats són que els compostos que 

tenen major efecte com a solvents en aquests tipus de sistemes, ordenats de major a menor, i 

per a un rang de temperatures d’entre 375 i 575 K, són: 

 

1. Hexà 
2. Butà 
3. Acetat d’etil 
4. Acetat de butil 
5. DME 
6. Propà 
7. Etilmetilcetona 
8. Acetona 
9. Etanol 
10. Metanol 
11. CO2 
12. N2O 

Taula B6: Ordenació segons el poder dels solvents potencials per l’oleat de metil. 

 

 Com ja es comenta a la memòria, és sabut que, per sistemes en els que intervenen 

alcohols com ara l’etanol, l’equació d’estat de Peng-Robinson (PR) pot predir el comportament 

del límit de fase amb un grau baix d’exactitud. Les explicacions d’aquest comportament és 

que (i) l’etanol té un factor excèntric molt elevat i (ii) també que, l’etanol pot formar ponts 

d’hidrogen amb electrons donants o acceptats, de manera que també pot formar-los 

dèbilment amb compostos una mica polars presents al sistema. En el cas de l’acetona (de 

moment dipolar, m = 2,98 D) que és més polar que l’etanol ( m=1,70 D), no pot formar ponts 

d’hidrogen. El que succeeix és que el pont d’hidrogen és ignorat quan l’equació d’estat de PR 

calcula segons quins sistemes [1]. Aquesta és una explicació a possibles comportaments 

absurds dels programes, en les prediccions de segons quins sistemes. 
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 Observem a continuació, com s’assoleixen resultats semblants si ara els solvents, 

actuen com a co-solvents dins un sistema quaternari juntament amb l’éster metilat, l’hidrogen 

i el CO2, en el que aquest últim actua com a solvent: 

Oleat de metil (1%)+Hidrogen (9%)+CO2 (85%)+Co-Solvent (5%)
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Figura B7: Envolvent PT de l’equilibri líquid-vapor del sistema quaternari:  

a) ampliació i b) vista total (percentatges molars). 



Pàg. 20  Annex B 

 

 Podem observar en aquest cas que, l’addicció d’un 5% molar de co-solvent al sistema, 

redueix molt poc considerablement les condicions de pressió i temperatura. Tot i això, els co-

solvents potencialment amb major poder solvent són: 

 

1. Acetat d’etil 
2. Acetona 
3. Etilmetilcetona 
4. Hexà 
5. Acetat de butil 
6. DME 
7. Butà 
8. Etanol 
9. Propà 
10. N2O 

Taula B7: Llistat dels co-solvents potencials per l’oleat de metil. 
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