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CAPÍTOL 14: 

CONCLUSIONS 

Una vegada s�ha arribat al final del projecte es poden extreure una sèrie de 
conclusions. El biodiesel s�ha convertit en la font d�energia del futur. La causa 
d�aquest fet es correspon a què és un combustible que produeix una menor 
contaminació que els combustibles fòssils tradicionals, a més de poder adaptar-
se a qualsevol motor diesel amb mínimes modificacions.  

Diversos estudis han determinat que el biodiesel pot disminuir la quantitat de 
contaminants a l�aire, com els hidrocarburs no cremats, els compostos 
cancerígens o el monòxid de carboni. Altres dades rellevants són que amb l�ús 
del biodiesel s�empra menys oxigen en la combustió, ja que aquest en conté, i 
està exempt de sofre. Per altra part, es degrada gairebé totalment en 
aproximadament 28 dies i posseeix un punt d�inflamació alt, fet que redueix 
significativament el perill d�explosió.  

Una altra conclusió a la que s�ha arribat és que l'oli vegetal es barrejarà amb 
metanol, ja que, tant la maquinària necessària per al desenvolupament de les  
reaccions com el preu del metanol és molt menys elevat que si s'utilitza  etanol. 
Com a catalitzador s'ha escollit l'hidròxid de potassi, ja que de tots els  
catalitzadors existents és un dels que té millor relació conversió/preu, amb uns 
rendiments alts i que opera de forma ràpida i en condicions estàndard, a més 
d�obtenir un residu que es revaloritza com a subproducte perquè pot ésser 
comercialitzat com a fertilitzant. 

La següent conclusió és que una bona matèria primera per a la producció del  
metilèster és l'oli de colza. Després d'analitzar aquest cultiu, s'ha conclòs que  
aquest oli posseeix gran quantitat de triglicèrids i que és apte per al cultiu a 
zones properes a la planta de transformació. També s'ha confirmat que el procés 
que millor s'adapta a la indústria d�obtenció del biodiesel és la transesterificació, 
ja que es treballa amb un elevat  nombre de triglicèrids, i amb un alcohol 
(metanol en aquest cas) de baix pes molecular.   
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A l'hora de realitzar el procés a nivell industrial, s'han escollit reactors continus 
de tanc agitat, perquè a aquests reactors se'ls pot fer variar seu volum per 
permetre majors temps de residència i aconseguir augmentar els resultats de la 
reacció. La importància d'aquests és que siguin agitats uniformement, perquè es 
produeixi una composició pràcticament constant a tot el volum del reactor. 
Durant el procés de la producció es va concloure que es realitzés en continu, ja 
que la seva conversió arriba a una cota molt elevada sobretot a la sortida del 
segon reactor, aproximadament d'un 98%. 

Una altra de les conclusions a les que s'ha arribat és que a l'hora de realitzar el  
procés, cal assegurar-se que el metanol estigui lliure d�aigua i que el percentatge 
de catalitzador sigui d�un 1%. 

Els avantatges tècnics que s'han pogut extreure de l'ús del biodiesel als  
motors són que gràcies a una gran lubricitat (molt més gran que la de el gasoil) 
la vida dels motors s'allarga i es redueix el so produït pel motor. Un altre 
avantatge és que aquest biocombustible té poder com a  dissolvent, que fa que 
no produeixi carbonissa que pugui obstruir els conductes i és capaç de mantenir 
net el motor. 

Com inconvenients tècnics s'han determinat és que el punt de congelació  
és molt poc elevat i l�oxidació és alta, pel que s�ha d�emprar un antioxidant en 
l�emmagatzematge, a més que la potència disminueix a causa del poc poder 
calorífic inferior que posseeix el biodiesel.  

El producte final es divideix en un 90% de biocombustible i d'un 10% de glicerina 
aproximadament,  per tant cal saber donar-li una sortida econòmica. Aquest 
alcohol es pot  utilitzar per a l'ús de cosmètics i sabons, pel que no té cap 
inconvenient, i el sulfat de potassi tampoc perquè es ven com a fertilitzant 
agrícola, mentre que el biodiesel pot patir la competència deslleial amb producte 
importat de fora de la UE si aquesta no aplica mesures proteccionistes. Per tal de 
fomentar la nova implantació del biodiesel, tant la Unió Europea, com l'estat 
Espanyol, així també la Generalitat de Catalunya, han desenvolupat un paquet 
d'ajudes a  empresaris i grups d'inversors per tal de poder realitzar aquest 
projecte en el  futur. Per això la subvenció total que arriba a tenir la implantació 
de qualsevol planta de biodiesel arriba al 20% del cost total d'implantació de la 
fàbrica.  

Com s'ha pogut comprovar, l'ús del biodiesel contribuirà en la lluita pel bon 
manteniment del medi ambient. La gran problemàtica d'aquest  biocombustible 
és la seva obtenció. La matèria primera del dièsel i la gasolina és el petroli, una 
matèria viscosa i no comestible, a diferència del biocombustible, que  la matèria 
primera (arròs, colza, palma, gira-sol) que són béns de primera  
necessitat, els preus estan augmentant de forma exponencial. 

És clar que com més gran és la demanda, major és el preu del producte, i  
aliments bàsics, com l'arròs, han multiplicat el seu valor durant els  
darrers anys. Països en vies de desenvolupament estan patint limitacions i 
mancances en els seus  aliments base, a causa de la impossibilitat de no poder 
pagar-los. Els camperols venen les seves collites a les fàbriques de biodiesel 
abans que al mercat alimentari, ja que treuen major benefici. 

 A més, amb l'explotació del biodiesel, s'estan començant a conrear terrenys  
que són gairebé desèrtics, com els Monegres, amb l'única finalitat d'obtenir  
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beneficis i fent un ús incorrecte i excessiu de l'aigua, aquest tresor que a poc a  
poc està desapareixent i avui dia s'està malbaratant. 

En conclusió, el biodiesel té un futur prometedor com a font energètica 
alternativa, per la seva rendibilitat i per l'eliminació d'emissions contaminants, 
però encara cal millorar molts aspectes com l'adequació dels cotxes a aquest 
combustible i regular el mercat de cultius alimentaris en relació als cultius 
industrials, ja que amb l'ús del biodiesel s'estan encarint béns de primera 
necessitat, provocant mancances d'aquests. 
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