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1. OBJECTIU.

L'objectiu principal d'aquest treball és donar totes les pautes necessàries per a 

realitzar la síntesis de Biodièsel i determinar-ne la seva acceptabilitat respecte 

paràmetres tabulats per la unió europea.

Alhora és igual d'important l'aplicació, de forma independent,  del conjunt de 

tècniques i coneixements adquirits durant el desenvolupament d'aquests dos 

anys de curs.

2. INTRODUCCIÓ.

Als  últims  anys  s’ha  posat  de  manifest  la  necessitat  de  cercar  energies 

alternatives a les convencionals, donat que la ràpida evolució de la indústria, 

l’augment de la població i  de les seves necessitats  dintre de la societat  de 

consum, han creat una forta demanda energètica i una generació significativa 

de residus.

Durant  dècades,  el  petroli  s'ha  extret  dels  seus  jaciments  de  manera 

incontrolada. En ser un recurs energètic, fins ara abundant i barat, a més de ser 

matèria primera d’incomptables bens de consum (plàstics, lubricants, metà...), 

ha generat una gran dependència econòmica dels països consumidors. Però 

aquests jaciments petrolífers comencen a esgotar-se, provocant un augment 

del seu preu i l’especulació al voltant de la seva comercialització.

La Unió Europea, seguint la dinàmica del món desenvolupat, consumeix cada 

cop  més  energia,  important  cada  cop  més  productes  energètics,  perquè  la 

producció dels estats membres és insuficient per a cobrir les necessitats dels 

mateixos, provocant una dependència energètica imparable des de l’exterior i 

reflectint-se  en  l’economia.  El  sector  domèstic,  l’electricitat  i  els  transports 

depenen en gran mesura dels hidrocarburs i estan a mercè de les variacions 
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dels preus internacionals.  A més,  el  98% dels  combustibles emprats per  al 

transport provenen del petroli, essent el 78% importat.

Els olis alimentaris, un cop utilitzats, són recursos energètics inesgotables que 

poden arribar a produir  un subministrament  d’energia  autosuficient,  i  no tan 

perjudicial per al medi ambient. Són considerats residus, i per això, s’han de 

buscar  alternatives  per  a  revaloritzar-los,  ja  que si  no  es tracten o reciclen 

convenientment, són substàncies altament contaminants per al nostre entorn.

Avui dia, quasi el 75% de la població es desprèn de l’oli utilitzat a través de la 

xarxa de clavegueram, provocant una disminució en la capacitat de depuració 

de  les  aigües  en  les  estacions  depuradores,  comportant  a  la  vegada  un 

problema econòmic per a aquestes, ja que tenen un augment notable en els 

costos.

Per això, la recollida selectiva d’aquest tipus de residu comporta una disminució 

d’abocaments de greixos naturals al medi natural i millora el funcionament de 

les depuradores urbanes.

De l’aprofitament dels olis s’aconsegueix una matèria primera i a la vegada la 

revalorització d’un residu, per així obtenir un combustible sostenible com és el 

biodièsel.

També cal tenir present, sobretot pel seu fort creixement els últims anys,  la 

utilització d’olis vegetals frescos per a la producció de combustibles. Aquesta 

alternativa als cultius tradicionals, obre tot un món de possibilitats que poden 

revitalitzar les zones rurals més deprimides, generant tota una indústria al seu 

voltant.

És clar que la generació d’un recurs tant important com l’energia en el medi 

rural, ajudarà a la societat a ser més justa i equitativa, donant un nou sentit al 

cultiu de plantes, un cop es puguin dedicar aquests recursos a l’obtenció de 

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

oblidar les millores que també poden aprofitar els països del tercer món amb 

els cultius energètics.

Les  energies  renovables  considerades  netes  i  autòctones,  representen  un 

potencial  imprescindible  per  a  reforçar  la  seguretat  de  l’abastament  de  la 

comunitat europea, i  encara més important, contribuir a la millora del nostre 

medi ambient amb un desenvolupament sostenible.

2.1. Què és el Biodièsel?

En termes generals, biodièsel es refereix a tot substitut, derivat de biomassa 

renovable, del petrodièsel. Però si especifiquem, el biodièsel es refereix a la 

família de productes obtinguts d’olis vegetals o greixos animals que el poden 

substituir.

El biodièsel emprat com a combustible és una alternativa per als motors Dièsel, 

que destaca per ser un combustible renovable, biodegradable i no tòxic. 

Segons el parlament europeu, s'entén Biodièsel com:

“Un èster metílic produït a partir d’un oli vegetal o animal de qualitat semblant al 

gasoil per a ús com a biocarburant”.

En  general,  aquests  èsters  són  obtinguts  mitjançant  un  procés  químic 

anomenat transesterificació metílica d’olis i/o greixos d’origen vegetal. 

En definicions més específiques i una mica més àmplies, com la que podem 

trobar a la ASTM (American Standards for  Testing and Materials),  tot  i  que 

Europa segueix una normativa diferent seria: 

“Èsters  monoalquílics  d’àcids  grassos  de  cadena  llarga  derivada  de  lípids 

renovables,  com  els  olis  vegetals,  que  s’utilitzen  en  motors  d’ignició  per 

compressió (motors dièsel) o en calderes de calefacció”. 
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2.2. Història del Biodièsel.

El biodièsel va ser creat per els científics E. Duffy i J. Patrick 's l'any 1853  quan 

van sotmetre diferents olis vegetals a un procés de transesterificació. Així varen 

obtenir  el  que avui  coneixem com a biodièsel,  però aquest no es va poder 

emprar  com a  combustible  per  al  motor  d'explosió  fins  l'aparició  del  motor 

dièsel. 

L’ús de combustibles vegetals, en motors dièsel, és casi tan antic com el mateix 

motor. L’inventor del motor dièsel, Rudolf Diesel, va utilitzar l’any 1900 oli de 

cacauet com a combustible, per a demostrar l’adaptabilitat del motor. 

Entre  els  anys  1930  i  1940,  es  van  dur  a  terme  nombrosos  treballs 

experimentals sobre la utilització de combustibles derivats de vegetals. 

Durant la guerra mundial, tots dos bàndols van fer esforços en la recerca de 

subministraments alternatius al petroli. 

La Gran Bretanya va refinar oli de peix per a fer-lo servir directament com a 

substitut del gasoil en vehicles agrícoles; el gas de fusta va ser àmpliament 

utilitzat  a  França.  Però  la  fi  de  les  hostilitats  i  la  disponibilitat  d’un 

subministrament de petroli abundant i barat, van fer que aquestes experiències 

caiguessin en l’oblit. 

No  fou  fins  a   les  dècades  dels  70  i  80  que  van  tornar  a  emergir  les 

experiències amb Biodièsel. Aquestes dues dècades van patir dues grans crisis 

de petroli que varen fomentar la incertesa sobre l'abastiment regular de petroli.

Concretament  va  ser  a  partir  del  1980  que  el  desenvolupament  d'energies 

renovables va experimentar un gran avenç. 

Arrel del Protocol de Kyoto en el que gran nombre de països industrialitzats van 

marcar l’inici  d’una nova etapa menys contaminant,  s’està posant interès en 
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l’increment  del  consum  de  biocarburants  provinents  del  tractament  de 

productes vegetals.

Depenent de la climatologia, de les característiques del terreny o fins i tot dels 

costums agrícoles, són múltiples els tipus de cultius que es poden conrear a fi 

d’aportar  productes  alcoholigènics,  oleaginosos  o  lignocel·lulòsics  per  a  la 

producció de biocarburants.

2.3. Perquè és un bon combustible.

Els  alcans són  compostos  que  consisteixen  només en carboni  i  hidrogen i 

només contenen enllaços simples. Per tant, la fórmula general per als alcans 

de cadena recta és CH3-(CH2)n-CH3. 

Altres alcans, per exemple amb ramificacions a la cadena, o amb els carbonis 

col·locats formant un anell, també existeixen. Malgrat això, en cada cas, els 

carbonis estan connectats només per enllaços simples.

Quan parlem de combustibles dièsel,  cal  esmentar  el  número de cetà,  que 

agafa el seu nom de l’hexadecà (nom trivial: cetà), un alcà de cadena recta 

amb 16 carbonis (C16H34). 

El número de cetà és un indicador adimensional de la qualitat d’ignició per a un 

combustible  dièsel  i  és  conceptualment  similar  al  número  d’octà  per  a  la 

benzina. L’hexadecà és el nivell de major qualitat a l’escala del cetà i se li ha 

assignat un número de cetà de 100. 

Un alcà molt ramificat, 2,2,4,4,6,8,8-heptametilnonà (HMN; nou carbonis en una 

cadena amb set grups CH3 units, a més dels dos grups CH3 terminals, és a dir, 

que també té 16 àtoms de carboni)  és el  compost de més baixa qualitat  a 

l’escala de cetà i té un número de cetà de 15. D’aquesta manera, els alcans 

llargs i poc ramificats conformen el combustible petrodièsel ideal. La analogia 

de  l’hexadecà  com  a  component  del  petrodièsel  ideal  mostra  perquè  el 

biodièsel és adequat com a un combustible dièsel alternatiu. Els àcids grassos 

els  metilèsters  dels  quals  ara  es  fan  servir  com  a  biodièsel  també  són 
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compostos  de  cadena  llarga  similars  als  alcans  de  cadena  llarga  com 

l’hexadecà.

El motiu per el qual es realitza la Transesterificació dels Olis es per reduir-ne la 

viscositat.  Una elevada viscositat ocasiona problemes d’operació en un motor 

dièsel, com la injecció de combustible de poca qualitat i la formació de dipòsits.

Els  metilèsters  obtinguts  amb  la  transesterificació,  en  canvi,  tenen  una 

viscositat molt propera a la dels petrodièsels, per tant obtindrem un Biodièsel 

de major poder calorífic si realitzem la Transesterificació d'un Oli amb un menor 

contingut d'àcids Grassos Insaturats (de doble enllaç).

2.4. Reacció de síntesis.

La paraula transesterificació  és el  terme utilitzat  per  a  descriure un conjunt 

important de reaccions orgàniques en les quals un èster es transforma en un 

altre mitjançant l’intercanvi d’un grup hidroxil.  Quan l’èster original reacciona 

amb un alcohol, el procés de transesterificació s’anomena alcohòlisi, i és en 

aquest  sentit  al  que  ens  referirem  d’aquí  en  endavant  amb  el  terme 

transesterificació.

Aquesta  consta  de  tres  reaccions  consecutives  i  reversibles  donant  com a 

producte  glicerina  i  metilèsters.  Això  en  condicions  ideals,  en  les  quals  la 

reacció es produeix al 100%.
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La  reacció  de  Transesterificació  entre  alcohols  de  baix  pes  molecular  i 

triglicèrids  es  pot  realitzar  en  absència  de  catalitzador  sempre  i  quan  les 

temperatures i les pressions de treball siguin prou elevades.

Tanmateix la producció de biodièsel no catalítica no te cabuda des del punt de 

vista  econòmic,  si  la  destinació  del  producte  és  la  d'ésser  cremat  com  a 

biodièsel. Això és degut a les elevades exigències energètiques, el llarg temps 

de reacció i el baix preu al mercat del producte final.

Per  tant,  per a obtenir  rendiments satisfactoris  és imprescindible emprar un 

catalitzador, que poden ser bases, àcids, compostos amb metalls de transició, 

silicats o lipases.
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La catàlisi alcalina és, de llarg, el tipus de reacció més comunament utilitzada 

per a la producció de biodièsel. L’avantatge més important d’aquesta manera 

de catàlisi sobre les reaccions catalitzades amb àcid és l’elevada conversió en 

condicions suaus d’operació en temps de reacció relativament curts.

Així  doncs,  s’ha estimat  que sota les mateixes  condicions de temperatura i 

concentracions  de  catalitzador,  la  metanòlisi  podria  produir-se  al  voltant  de 

4.000 vegades més ràpida en presència d’un catalitzador alcalí que utilitzant la 

mateixa quantitat d’un equivalent àcid. 

A més, la catàlisi bàsica és menys corrosiva per a l’equip industrial, per la qual 

cosa permet l’ús d’acer al carboni, més barat, com a material de construcció del 

reactor. 

Finalment,  les  transesterificacions  amb  catàlisi  alcalina  requereixen  volums 

d’alcohol  molt  menors  que  els  requerits  per  les  reaccions  d’alcohòlisi 

catalitzades amb àcids, de manera que la mida dels reactors pot ser menor. 

Així, es va calcular que per una planta que produeixi 8.000 Tm/any de biodièsel 

a  partir  d’olis  vegetals  frescos,  per  conversió  via  KOH,  seria  suficient  una 

inversió inicial la meitat de la requerida si s’utilitzés una producció amb catàlisi 

àcida.

El  major  inconvenient  és  la  sensibilitat  dels  catalitzadors  bàsics  als  àcids 

grassos  lliures  continguts  a  la  matèria  primera.  Això  significa  que  les 

transesterificacions catalitzades per àlcalis treballen de manera òptima amb olis 

vegetals d’alta qualitat amb un baix contingut en àcids que, tanmateix, són més 

cars que els olis residuals. 

Si les matèries primeres de baix cost, tal com greixos residuals amb elevats 

continguts en àcids grassos lliures, s’han de processar amb catàlisi alcalina, es 

requereixen etapes més costoses de desacidificació de pre-esterificació.

9



IES- Provençana SÍNTESIS I CONTROL DE 
QUALITAT DE BIODIÈSEL

C-13: Crèdit de síntesis
Curs 2008-2009

El mecanisme de reacció per a la transesterificació catalitzada amb àlcali és 

àmpliament conegut des de fa temps. El catalitzador és, de fet, l’anió alcoholat 

respectiu (per ex. el metòxid, per a la metanòlisi). 

La reacció realitzada en el present treball consta dels següents passos:

Primerament hi ha metanol i triglicèrids en una mateixa dissolució alcalina. Els 

grups OH- del  medi  ataquen el  triglicèrid alliberant consecutivament  els tres 

àcids grassos units al Glicerol. Alhora els àcids grassos formen metilèsters per 

reacció d'esterificació amb el metanol dissolt. 

Reaccions de competència en la catàlisis alcalina.

La presència de determinats compostos originen diverses reaccions que entren 

en competència, directa i indirecta, amb la reacció de producció del Biodièsel.

A  continuació  es  descriuen  els  dos  compostos  de  major  importància,  que 

presenten reaccions de competència:

−Àcids grassos lliures: reaccionen amb la base emprada com a catalitzador per 

a formar sabó. Per tant el catalitzador deixa de contribuir a l'acceleració de la 

reacció.

Cal  destacar  que  els  sabons  procedents  d'àcids  grassos  solidifiquen  a 

temperatura ambient. És per aquest motiu que un excés de sabó pot inhibir la 

formació  de  biodièsel  i  en  dificulta  molt  els  processaments  posteriors.  En 

concret dificulta molt, o inclús impossibilita,  la separació del glicerol i el rentat 

amb aigua.

−Aigua: a altes temperatures aquesta actua hidrolitzant els triglicèrids i formar 

àcids grassos lliures.
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2.5. Qualitat del producte.

Els èsters metílics o Biodièsel, sigui quina sigui la matèria primera emprada per 

a la seva fabricació, han de complir unes normes de Qualitat. A Europa, fins a 

l'any  2003  aquesta  qualitat  venia  regulada  per  la  Norma  Alemanya  DIN-V 

51606.

Actualment, existeixen 2 tipus de normatives que defineixen quines qualitats 

han de complir els metilèsters provinents de la transesterificació per tal que es 

puguin  considerar  com  a  biodièsel  apte  per  a  ésser  comercialitzat  a  les 

benzineres. Aquestes són la norma europea EN 14214 i la norma americana 

ASTM D6751.

Aquestes normatives defineixen un valor límit per a un conjunt de paràmetres 

que es descriuen a continuació:

−Punt  d'inflamació:  paràmetre  determinat  per  a  satisfer  aspectes  legals  de 

seguretat.

També és molt útil per a determinar si hi ha un excés d'alcohol en el producte.

−Viscositat: ha de ser molt baixa per tal d'evitar fugues en la bomba d'injecció i 

l'injector. Alhora una viscositat baixa ofereix característiques de lubricitat.

−Densitat:  dona  una  ideal  del  contingut  energètic  del  combustible.  Majors 

densitats indiquen major energia tèrmica.

−Sofre: contribueix al desgast del motor i a la formació de pòsits  que depenent 

de  les  condicions  de  funcionament  poden  afectar  al  correcte  funcionament 

d'aquest.

També suposen un problema per la emissió d'òxids de sofre a l'atmosfera que 

contribueixen a la formació de pluja àcida.

11



IES- Provençana SÍNTESIS I CONTROL DE 
QUALITAT DE BIODIÈSEL

C-13: Crèdit de síntesis
Curs 2008-2009

−Corrosió làmina de coure: mitjançant la comprovació del desgast d'una làmina 

de coure es pot determinar si existeixen compostos corrosius que atacarien a 

les parts del motor revestides amb aquest metall.

−Nombre de cetà: és una mesura de la qualitat de la ignició d'un combustible 

que determina les emissions de fum i la qualitat de la combustió.

−Índex de Iode: indicador de la tendència  a la oxidació del Biodièsel donant un 

idea del grau de insaturacions que posseeixen els metilèsters.

−Punt  de  neu:  indica  la  temperatura  a  la  qual  comencen  a  precipitar  les 

parafines.

−Aigua i sediments: la seva presencia poden saturar els filtres i disminuir les 

propietats  de  lubricitat  del  biodièsel.  Alhora  també  originen  problemes  de 

corrosió i cultiu de microorganismes.

−Residu carbonós: indicador de la tendència del combustible a formar dipòsits 

carbonosos.

−Destil·lació:  indica  la  temperatura  màxima  a  la  que  es  pot  evaporar  el 

combustible per a unes determinades condicions de pressió.

−Acidesa: Determina el nivell d'àcids grassos, o generats per degradació, que 

es presenten en el combustible. Si posseeix un alt grau d'acidesa es formaran 

una quantitat important de dipòsits i  també es produirà major corrosió en el 

sistema.

−Lubricitat: qualitat d'un líquid per a donar una lubricació adequada per evitar el 

desgast entre dues superfícies en contacte.
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−Glicerina  Lliure:  indica  la  quantitat  de  glicerina  no  enllaçada  present  al 

combustible i pot originar problemes de dipòsits en l'injector.

−Glicerina total: indica la quantitat de glicerina enllaçada i no enllaçada present 

al combustible. Aquest paràmetre és un indicador del rendiment de la reacció.

−Contingut en alcohol: pot originar problemes de lubricitat i en el nombre de 

Cetà. Alhora disminueix el punt d'inflamació i pot tenir glicerol associat originant 

els problemes anteriorment comentats.

−Estabilitat  a la oxidació: determina la vida d'emmagatzematge i  degradació 

d'un combustible.

2.6.  Avantatges i desavantatges d'ús respecte al dièsel convencional

Avantatges mediambientals :

•  Redueix l’efecte hivernacle.  El  CO2 que genera en la  combustió,  que l’ha 

captat mitjançant la fotosíntesi en el creixement de les plantes necessàries per 

la seva producció, no incrementa la quantitat global de CO2 a l’atmosfera (les 

emissions de diòxid de carboni es redueixen de l’ordre d’un 80%).

• El biodièsel contribueix a reduir la pluja àcida ja que no conté òxid de sofre i 

les emissions de partícules es redueixen un 65%.

•  Revaloritza  els  residus  contaminants  i  els  converteix  en  energia  neta  i 

renovable.

• És biodegradable.
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Avantatges mecànics:

•  Allarga la vida del motor. Te un poder dissolvent important que fa que no hi 

hagi incrustacions de sutja en tot el circuit del combustible, des del dipòsit fins 

la injecció.

•  Te una lubricitat més alta que el gasoil, afavoreix el funcionament del circuit 

d’alimentació i de la bomba d’injecció.

•  Millor combustió del carburant dins el motor. Com que te una concentració 

major d’oxigen ofereix una combustió més neta i eficient.

• Punt d’inflamabilitat més elevat que el gasoil, redueix el perill d’explosions per 

emanació de gasos durant l’emmagatzematge.

• No es requereixen modificacions en els motors dièsel convencionals per a la 

seva utilització i s’obtenen rendiments similars.

Avantatges socio-econòmics:

•  Permet crear un conreu i mercat alternatiu per cultius energètics de manera 

que ajuda a mantenir el nivell d’ocupació rural i la capacitat productiva d’aquest 

sector a nivell nacional.

• Tots els països són susceptibles de ser productors energètics, per tant és una 

oportunitat d’incrementar la seguretat alimentària i  energètica dels països en 

vies de desenvolupament.

• Fomenta el sector industrial del reciclatge.

14



IES- Provençana SÍNTESIS I CONTROL DE 
QUALITAT DE BIODIÈSEL

C-13: Crèdit de síntesis
Curs 2008-2009

Inconvenients:

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

•  No  hi  ha  gaire  demanda  de  mercat  a  l’estat  espanyol,  degut  a  que  els 

consumidors no tenen una gran confiança en cap producte novedós, ja sigui 

per desinterès, manca d’informació, etc. 

Es pot afirmar, però, que si el preu d’aquest combustible fos uns cèntims més 

barat  que  el  dièsel  convencional,  molts  consumidors  optarien  per  aquest 

combustible renovable.

*  L'us  de  biodièsel  pur,  sense  mesclar  amb  dièsel  o  bioetanol,  suposa  un 

augment  del  10% en  les  emissions  d'òxids  de  nitrogen  respecte  a  l'ús  de 

combustibles fòssils. Per tant contribueixen a la formació del Smog fotoquímic.

3. PROCEDIMENTS.

3.1. Síntesis i neteja de biodièsel.

A continuació es detalla el procediment per a la síntesis de biodièsel amb un 

catalitzador bàsic.

3.1.1. Valoració inicial.

A fi de poder establir una regla que permeti saber la relació entre les quantitats 

d'oli i sosa càustica (Hidròxid de sodi; NaOH) a emprar, cal fer una valoració 

inicial amb aquests elements, de manera que amb el procediment de síntesis 

no es formin residus en excés.

Per a aquesta valoració es procedirà de la següent manera:
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-Dipositar 10 ml de metanol en un vas de precipitats.

-Afegir 3 gotes de fenolftaleïna.

-Barrejar amb 1 ml d'oli escalfat prèviament. 

-Valorar amb una dissolució de NaOH (0'5g/50ml) en una bureta de 10ml 

graduada fins que el viratge a color rosa es mantengui.

Tot el procés s'ha de donar sobre una placa escalfadora que també serveixi 

d'agitador magnètic i s'ha de fer tres cops per tal de disminuir la variabilitat.

3.1.2. Obtenció de biodièsel.

Per a la síntesis del biodièsel es procedeix de la següent manera:

−Calcular  a  partir  de  les  valoracions  anteriors,  la  quantitat  de  NaOH 

necessari mínimament per a que es doni la reacció.

−Pesar aquesta quantitat de NaOH i diluir-lo amb Metanol, la quantitat del 

qual serà del 20% del volum de l'oli a tractar. 

−Mentre  es  dilueix  la  sosa  càustica  es  prepara  el  muntatge  segons  es 

mostra en l'esquema.

−Es mesura la quantitat d'oli amb proveta i es diposita en el vas on es durà 

a terme la reacció i s'escalfarà a una temperatura entre 50 i 70ºC.
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−Un cop estigui tot  llest  es procedeix a la barreja poc a poc de tots els 

reactius  a  l'hora  que  es  continua  escalfant,  i  es  manté  en  agitació 

constant durant un període de entre 30 i 60 minuts. 

−Tot seguit es transvasa el producte en un embut de decantació.

3.1.3. Separació i neteja del biodièsel.

Per a la separació i neteja del biodièsel es procedeix de la següent manera:

1. Un cop la mescla resultant de la síntesis ha decantat durant uns dies 

s'obtenen dues capes, o en el seu defecte, tres.

2. En el cas tots dos casos, la part inferior, caracteritzada per un color més 

fosc, és la de la glicerina impura, la següent pertany al biodièsel, i en cas 

d'haver-hi  una  superior,  seria  un  excés  de  metanol.  Així  doncs  es 

decanta extraient per separat el biodièsel. 

3. Es procedeix a dipositar el biodièsel dins un vas gran, on poder afegir-hi 

aigua. Es barreja en agitació contínua amb aigua durant mitja hora, i 

després es torna a abocar al embut de decantació.

4. Es repeteixen els punts 2 i 3 tants cops com faci falta, fins que l'aigua 

que s'empri quedi igual de neta al separar-se del biodièsel, és a dir fins 

que no dugi cap més impuresa. 

Més informació al PNT “síntesis de biodièsel” annexat al treball. 
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3.2. Procediment per a la neteja d'olis fregits.

Per  a  la  neteja  d'olis  fregits,  es  determina  que  cal  procedir  de  la  següent 

manera:

1. Cal  fer  una decantació inicial  per  a que la matèria  orgànica pesant  i 

l'aigua residual dels fregits quedi en una capa inferior.

2. Un cop decantat es procedeix a fer passar l'oli per una malla metàl·lica 

estreta  (col·lador)  on  altres  partícules  orgàniques  residuals  s'hi  queden 

retingudes.

3. Finalment es procedeix a filtrar l'oli amb un embut (és un procés llarg).

4. En  el  cas  de  que  encara  quedés  aigua,  decantar  amb  embut  de 

decantació i eliminar-la. 

Instrumental: Paper de filtre, embut, peu metàl·lic, cercle, embut decantador, 
colador i vasos de precipitats.

És important deixar  força estona a la mostra decantant per a que precipitin 
totes les restes dels fregits. 

Els residus de la filtració poden ser llençats a la paperera.

3.3. Determinació de la densitat.

Per  a  la  determinació  de  la  densitat  d'un  combustible  s'ha  procedit  de  la 

següent manera:

1.Pesar un picnòmetre, amb el tap, buit i perfectament sec.

2.Prendre nota del pes obtingut.

3.Omplir el picnòmetre amb el aigua fins sobreeixir.

4.Tapar el picnòmetre desplaçant el líquid en excés.

5.Netejar amb un paper el liquid vesat sobre el picnòmetre. 

6.Pesar el picnòmetre ple i enrassat amb el tap.
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7.Prendre nota del pes obtingut.

8.Repetir els passos del 3 al 7 canviant l'aigua per el combustible.

La densitat relativa es defineix com el quocient entre la seva densitat absoluta i la d'una 

substància que es pren com a referència. Pels sòlids i líquids és usual considerar com a 

referència la densitat de l'aigua pura a 4ºC i una atmosfera de pressió. Pels gasos és 

freqüent prendre la de l'aire, sota condicions normals, com a substància de referència.

La densitat varia de forma molt considerable amb la temperatura, per aquesta 

raó la temperatura és un paràmetre necessàriament a tenir  en consideració 

quan es realitzin mesures o estudis sobre la densitat d'un fluid.

3.4. Determinació de la viscositat per Engler.

Aquest mètode de mesura de viscositat fa servir un viscosímetre Engler, amb el 

seu corresponent  matràs de 200 ml,  tot  i  que a posteriori  és modifiquin les 

unitats finals (veure “càlculs de viscositat” a l'apartat “resultats i càlculs”). 

3.4.1. Calibratge (realitzar tres repeticions).

1. Addicionar 200 ml d'aigua destil·lada en el diposit del viscosímetre amb 

l'orifici tapat.

2. Col·locar el matràs a sota de l'orifici.

3. Destapar l'orifici i mesurar el temps que triga fins assolir l'enràs de 200ml 

del matràs. 

3.4.2. Neteja.

1. Netejar amb aigua en abundància i assecar.

2. Addicionar un petit volum d'acetona i netejar les superfícies del dipòsit 

amb un paper.
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3.4.3. Assaig Biodièsel.

1. Addicionar 200 ml de biodièsel en el dipòsit del viscosímetre amb l'orifici 

tapat.

2. Col·locar el matràs a sota de l'orifici.

3. Destapar l'orifici i mesurar el temps que triga fins assolir l'enràs de 200ml 

del matràs.

La viscositat és la resistència que oposen els fluids a fluir. Aquesta resistència 

s’oposa al moviment d’unes partícules sobre d’altres adjacents i es considera 

com un fregament  intern de  les  molècules.  S'escalfa  el  biodièsel  perquè la 

viscositat dels líquids disminueix al augmentar la temperatura. Mentre que la 

dels gasos augmenta a mida que augmenta la temperatura.

3.5. Determinació del punt de neu.

Aquest és un procediment senzill que consta dels següents passos a seguir.

1. Omplir una cubeta cromatogràfica d'un sol ús fins quasi el límit.

2. Introduir-hi un termòmetre que mesuri graus inferiors a 0ºC. 

3. Introduir el muntatge congelador del frigorífic (-20ºC).

4. Un cop s'hagi congelat la mostra, treure els objectes del congelador.

5. Col·locar la cubeta de forma que no caigui ni tampoc el termòmetre.
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6. Sense tocar el termòmetre o la cubeta, observar a quina temperatura 

comença a descongelar-se la mostra i a quina temperatura finalitza el 

procés.

3.6. Determinació del poder calorífic per mètode comparatiu.
Instrumental:

Proveta, pipeta 1ml, pinces, balança analítica, tub d'assaig, pinces de bureta, 
encenedor, suport metàl·lic, gresol i termòmetre.

3.3. Procediments de treball:

3.3.1. Muntatge del mètode.

Ha calgut dissenyar una tècnica analítica que mesuri  el  calor després en la 

combustió dels biodièsel sintetitzats. La tècnica 

determina  el  poder  calorífic  de  la  flama 

originada  per  la   combustió  del  biodièsel.  La 

detecció  es  realitza  a  partir  de  l'increment  de 

temperatura  que  pateix  un  volum  d'aigua 

conegut, en concret 20ml, exposat a la flama.

 

*Es  molt  important  mantenir  les  distàncies 

descrites en l'esquema amb la finalitat d'obtenir 

resultats  comparables.  Cal  emprar  sempre  la 

mateixa càpsula de porcellana.

3.6.1. Preparació del Cotó.

Per tal de poder realitzar la combustió del biodièsel, en condicions normals, és 

imprescindible impregnar aquest en un teixit o una fibra. La fibra escollida és el 

cotó emprat per a la desinfecció de ferides. 
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Pesada en balança analítica. Es pesa sempre una quantitat molt propera a 

0,10g.

Premsat de la porció de Cotó. Es manipula el cotó donant forma de bola 

lleugerament premsada.

Addicionar 1ml de biodièsel. Es reparteix 1ml (micropipeta) per la porció de 

cotó. Exceptuant 3 porcions (blanc).

3.6.2. Assaig

El procediment a seguir es el següent:

−Una vegada realitzat el muntatge es trasllada a una campana extractora de 

gasos.

−Es col·loca la càpsula de porcellana a la part inferior del suport metàl·lic 

alineat amb el tub que conté aigua.

−Es pren nota de la temperatura inicial de l'aigua (cn).

−S'apropa una flama al cotó amb biodièsel i s'inicia la combustió.

−S'orienta la flama directament al tub i es van fent les correccions oportunes 

de moviment fins finalitzada la combustió.

−Finalitzada la combustió es pren nota de la temperatura de l'aigua.

L'únic residu de la tècnica són les cendres resultants de la combustió del cotó 

amb biodièsel. Aquestes es produeixen en quantitats molt petites motiu per el 

qual no cal aplicar cap tractament i son abocades a les escombraries de forma 

directa.
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3.7. Determinació del percentatge de cendres.

El mètode emprat per a aquest anàlisi és un mètode propi i simple diferent al 

mètode especificat per la norma EN ISO 10370.

Per dur a terme aquesta determinació es procedeix de la següent manera:

1. Es tara un gresol en balança analítica.

2. Es tara uns 0'1 g de cotó i es compacta una mica.

3. S'hi afegeix 5mL de combustible.

4. Amb un encenedor s'encén el cotó.

5. Un cop finalitza la combustió es deixa refredar el gresol dins un dessecador.

6. Al cap d'aproximadament 1hora es pesa el gresol.

7. Cal dur a terme el mateix procés amb un blanc, amb un pes en cotó 

aproximadament igual que es cremi amb metanol. 

3.8. Determinació de l'acidesa (mg KOH/g).

3.8.1. Estandardització de KOH. 

-1r. Escalfar 450ml d’aigua destil·lada fins a ebullició.

-2n. Pesar aproximadament 8'2515 grams de KOH.

-3r. Dissoldre'ls en l'aigua escalfada prèviament.

-4t. Enrasar en un matràs de 250 mil·litres amb l'aigua destil·lada. 

-5é. Pesar aproximadament 1'0212 grams de Ftalat àcid de potassi  

-6é. Diluir-ho en uns 100 ml d’aigua i afegir-hi dues gotes de fenolftaleïna. 

-7é. Valorar amb la dissolució de KOH.

-8é. Repetir els passos del 5é al 7é dos cops més.

-9é. Calcular la molaritat del KOH, el factor i el límit de confiança.
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3.8.2. Determinació de l'acidesa. 

-1r. Es pren 1 mL de mostra amb una pipeta graduada/automàtica. 

-2n. Es dilueixen en 10mL de metanol dins un erlenmeyer en constant agitació.

-3r. S'afegeixen un parell de gotes de fenolftaleïna.

-4t. Fem la valoració amb el KOH estandarditzat.

-5é. Repetim els punts anteriors un parell de cops.

-6é. Calculem el grau d’acidesa en mg KOH/g.
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Es dilueix la mostra en metanol per a que hi hagi un major volum i un color més 

diluït  del  biodièsel,  de manera que sigui  més senzill  apreciar  els  canvis  de 

color. És fa en metanol i no pas amb aigua, ja que el biodièsel és una solució 

orgànica, per tant és soluble en dissolvents orgànics. 

L'indicador que s'empra és fenolftaleïna, la qual te un viratge de incolor (medi 

àcid) a rosa-lila  (en medi bàsic). En el moment en el que es produeix el canvi 

de color, indica que la valoració ha finalitzat. 

Cal escalfar el ftalat àcid de potassi per prevenir que aquest no contingui aigua 

de  atmosfèric  adherit.  Així  doncs,  s'escalfa  el  producte  a  l'estufa  durant 

aproximadament 1 hora i després es deixa refredar al dessecador. D'aquesta 

manera  s'evita  cometre  errors  de  càlcul,  ja  que  les  pesades  serien 

lleugerament errònies. 

Durant tota la pràctica és indispensable fer ús dels EPI's de Laboratori, és a dir 

de la bata i els guants. A més de les ulleres protectores, sobretot per el que fa a 

fer la dissolució amb base (KOH) i durant la utilització d'aquesta.
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3.9. Determinació de metalls del grup I (Na i K).

Mètode propi que es basa en trobar la concentració de metalls de sodi i  de 

potassi  en una mostra a partir  d'una recta de calibratge i  d'una lectura per 

espectrofotòmetre de flama dels  patrons i  les dilucions de les cendres dels 

combustibles. 

3.9.1. Provocar la combustió del biodièsel/dièsel comercial.

Per tal de poder realitzar la combustió del biodièsel, en condicions normals, és 

imprescindible impregnar aquest en un teixit o una fibra. La fibra escollida és el 

cotó emprat per a la desinfecció de ferides. 

1. Pesar sempre una quantitat molt propera a 0,10g en balança analítica. 

2. Manipular el cotó donant forma de bola lleugerament premsada.

3. Es reparteix 1ml (micropipeta) per la porció de cotó. Exceptuant 3 porcions 

(blanc).

4. Apropar-hi una flama per provocar l'inici de la combustió.

3.9.2. Carbonització.

Un  cop  ha  finalitzat  la  combustió  es  dona  per  fet  que  el  biodièsel  s'ha 

combustionat del tot, per lo que queden les seves cendres més part de les del 

cotó. Així es procedeix a la carbonització total de les cendres per a que sigui 

més senzilla la seva posterior dissolució en aigua. 

1. Prendre el gresol on s'han dut a terme els passos anteriors i introduir-ho 

a la mufla (preescalfada a 400ºC).

2. A partir d'aquí reajustar la mufla fins uns 550ºC-600ºC per assegurar la 

carbonització total de la fibra vegetal. 

3. Deixar  el  gresol  a  la  mufla  durant  un  temps  aproximat  a  1  hora,  i 

traspassar el gresol a un dessecador per a que es refredi.
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4. Al  cap d'una hora,  si  es creu que el  gresol  ja  és suficientment  fred, 

avocar aigua sobre les cendres i transvasar-la a un matràs de 50 mL per 

mitjà d'un embut. Fer varies neteges al gresol amb l'aigua destil·lada.

5. Enrasar la mostra a 50mL.

3.9.3. Patrons.

Es preparen per separat els patrons de potassi (amb K2SO4, si pot ser anhidre) 

i de sodi (amb Na2SO4, si pot ser anhidre) segons els càlculs (veure apartat 

“càlculs i resultats”). Els patrons ha fer són de 2,5,7 i 10 ppm de Na/K.

1. Pesar  els  grams (producte  prèviament  escalfat  a  la  mufla  a  100ºC i 

refredat al dessecador) necessaris amb balança analítica.

2. Diluir-los en un matràs de 250 ml amb aigua destil·lada.  

3.9.4. Recta de calibratge i mesures de les mostres.

Es  fan  passar  els  patrons  i  les  dilucions  de  les  mostres  per  un 

espectrofotòmetre de flama. Per tal de fer-ho correctament s'han de seguir els 

següents passos.

1. Engegar  l'espectrofotòmetre  de  flama,  posant  aigua  destil·lada  al 

xuclador automàtic de l'espectrofotòmetre.

2. Obrir la clau de la bomba de combustible girant-la tres voltes.

3. Immediatament pressionar el botó de forma continuada durant uns 30 

segons per mantenir la flama encesa. 

4. Deixa  l'espectrofotòmetre  cremant  l'aigua  destil·lada  durant  uns  5 

minuts.

5. Posicionar la clau de paràmetres en el  punt  de la substància que es 

vulgui determinar (Na, K, Ca, X1, X2). 
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6. Posar a zero amb l'aigua destil·lada manipulant els botons fine i coarse. 

7. Procedir a fer passar els patrons 2, 5, 7 i 10, i anotar-ne l'absorbància. 

8. Tot seguit passar les mostres igualment per el xuclador automàtic. 

9. Amb els resultats obtinguts per els patrons crear una recta de calibratge. 

O en el seu defecte, dues (una de curta 0,2,5 i una de llarga 5,7,10).

10. Amb  la  recta  de  calibratge  feta  determinar  la 

concentració de les mostres a partir de la seva absorbància.

11. Fer aquest procés tant en referència al potassi (K) i al 

sodi  (Na),  i  sumar els  resultats  obtinguts per  ambdós en una sola  xifra 

indicadora de la concentració de metalls del grup I (Na+K) de cada mostra.

4. CALCULS I RESULTATS.

En aquest apartat agrupem tots els resultats en taules segons l'anàlisi químic 

fet,  juntament amb les formules que han calgut per realitzar els càlculs, així 

com una gràfica on es comparen els resultats, i en alguns dels casos també s'hi 

assenyalen els límits indicats per la norma de l'anàlisi (veure annexe 1).

Al final d'aquest apartat s'hi arrepleguen els resultats finals de cada anàlisi en 

una taula i una gràfica on també s'indiquen els mínims i/o màxims de la norma 

europea de que te cada anàlisi (en cas de que en tingui). A més, queden totes 

les dades també reflectides en un gràfic final. 
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4.1. Rendiment de la síntesis de biodièsel:

COMBUSTIBLE Volum d'oli (L) Volum biodièsel Rendiment (%)
BIO G 1 0'977 97'7
BIO O 0'5 0'460 92'0

BIO GF 0'5 0'410 82'0
BIO OF 0'5 0'416 83'2

4.2. Determinació de la densitat dels combustibles amb 
picnòmetre:

COMBUSTIBLE Mitja 
pic.buit

Mitja 
pic.aigua

Mitja pic. 
Combustible

Densitat 
Tªamb 
(g/ml)

Densitat 
Tªamb 
(g/m3)

Densitat 
15ºC (g/m3)

BIO G 16'6094 44'1603 40'8289 0'8791 879'08 886'31
BIO O 16'7299 44'1191 40'7949 0'8786 878'63 885'86

BIO GF 24'9248 71'8443 66'5431 0'8819 881'87 889'10
BIO OF 23'7012 74'5028 66'5431 0'8433 843'32 850'55
DIESEL 22'9350 71'2069 62'7227 0'8242 824'24 831,47

1.Restar el pes del picnòmetre ple amb el picnòmetre buit.

2.Dividir el pes obtingut entre la diferència del pes del pic amb aigua i el buit.

3.Convertir el resultat que està en mg/l a g/m3 i aplicar el factor de conversió 

per donar la densitat a 15ºC, tal i com estipulen les normes EN ISO 3675 i EN 

ISO 12185.
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Fórmules emprades:

Densitat g /ml= pes pic. amb combustible− pes pic.buit
pes pic.amb aigua− pes pic. buit

Densitat g /m3a Tª ambient=densitat g /ml×1000

Densitat g /m3a 15ºC=Densitat g /m30 ' 723T−15

4.3. Determinació de la viscositat que aporten els combustibles 
en graus Engler i centistokes:

Combustible Mitja del temps del 
combustible a 40ºC 

(s)

Mitja del temps de 
l'aigua (s)

ºEngler cSt (mm2/s)

BIO G 80'87 45'01 1'80 0'11 10'64
BIO O 83'06 56'91 1'46 0'07 6'78

BIO GF 82'72 47'74 1'73 0'10 9'94
BIO OF 86'91 56'40 1'54 0'08 7'75
DIESEL 59'29 55'08 1'08 0'02 1'61

Les formules aplicades als càlculs han estat: 

El canvi d'unitats es degut a que el resultat estipulat per a la EN ISO 3104 es 

dona en aquestes unitats. 

Grau Engler= t que triga el líquid en caure a XºC
t que triga l ' aigua encaure a Tªamb.ºC

X cSt=0 ' 084 · XºE−0 ' 08
XºE

X mm2/ s=X cSt x100
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4.4. Determinació del punt de neu del següents combustibles. 

Combustible Interval de 
Tª(1)

Interval de 
Tª(2)

Interval de 
Tª(3)

Mitja del 
interval

BIO G -9 -5 -8 -6 -9 -6 -9 ºC -6 ºC
BIO O -11 -6 -10'5 -7 -11 -6 -11 ºC -6 ºC

BIO GF -8 -3 -6 -3 -5 0 -6 ºC -2 ºC
BIO OF -7 -4 -11 -10 -9 -6 -9 ºC -7 ºC
DIESEL <-16 <-16 <-16 <-16 <-16 <-16 <-16 ºC <-16 ºC

4.5. Determinació del poder calorífic per mètode comparatiu.

Combustible g cotó Diferència de Tª Mitja de dif.Tª Caloríes/gram

BIO G
0'1002 15ºC

15'0 341'260'1001 12ºC
0'1006 18ºC

BIO O
0'1000 15ºC

13'3 303'510'1005 13ºC
0'1003 12ºC

BIO GF
0'1005 12ºC

12'7 287'260'0999 14ºC
0'1000 12ºC
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BIO OF
0'1005 19ºC

16'0 279'460'0999 14ºC
0'1000 15ºC

DIESEL
0'1001 10 ºC

9'7 234'570'1000 9 ºC
0'1002 10 ºC

Per al càlcul de les calories s'aplica:

Càlcul de les calories alliberades en la combustió:

Q  =  Calor:  Calories  alliberades  en  la  reacció  de  combustió.

C = Calor específica: Quantitat de calor requerida per augmentar 1º de temperatura una 

determinada quantitat de massa. En aquest cas emprem aigua (cH2O = 1º/1g) 

m = Massa: quantitat  de massa que pateix l'increment de temperatura (20g 

H2O).

Δtº = Increment de temperatura

Càlcul de les calories alliberades per gram de biodièsel:

1.Determinació de la massa emprada de biodièsel.

Volum emprat de Biodiesel 1ml · grams debiodiesel
volum debiodiesel

=grams emprats debiodiesel

2.Determinació de les calories aportades per cada gram de biodièsel. 
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4.6. Determinació del  % de cendres: 

Combustible Pes del gresol Pes del cotó Pes gresol 
final

Cendres 
generals

BLANC 28'4410 0'1003 28'4498 0'0088
BIO G 17'5239 0'0995 17'5668 0'0429
BIO O 26'1779 0'1001 26'2320 0'0541

BIO GF 29'4682 0'1004 29'4939 0'0257
BIO OF 27'4526 0'1004 27'5143 0'0617
DIESEL 17'5269 0'1007 17'5733 0'0464

Cendres reals del blanc = 0'0088*100/0'1003 = 8'77%

Aplicant el percentatge de cendres del cotó només, s'obté el grams de cendres 
pertanyents al cotó:

Combustible Pes del cotó Cendres (g) del cotó
BIO G 0'0995 0'0087
BIO O 0'1001 0'0088

BIO GF 0'1004 0'0088
BIO OF 0'1004 0'0088
DIESEL 0'1007 0'0088

Cendres del cotó = pes del cotó x percentatge de cendres que queden de cotó 
(blanc).

I amb els càlculs següents s'obtenen els resultats definitius:

Pes de les cendres reals = pes del gresol final – pes de cendres de cotó – pes 
gresol inicial.

Grams de biodièsel = ml de biodièsel x densitat

% cendres = (cendres reals*100)/grams

Combustible Cendres reals Densitats 
(g/mL)

Biodièsel (mL) % cendres

BIO G 0'0342 0'8791 5 0'8 %
BIO O 0'0453 0'8786 5 1'0 %

33



IES- Provençana SÍNTESIS I CONTROL DE 
QUALITAT DE BIODIÈSEL

C-13: Crèdit de síntesis
Curs 2008-2009

BIO GF 0'0169 0'8819 5 0'4 %
BIO OF 0'0529 0'8433 5 1'3 %
DIESEL 0'0376 0'8242 5 0'9 %

4.7. Determinació de l'acidesa en mg KOH/ g:

4.7.1. Estandardització:

FtKH (g) KOH gastats 
(mL)

Molaritat 
(mols/L)

Mitja molaritat

1ra pesada 3'0038 31'05 0'4739 

0'4735 M2na pesada 3'0275 31'08 0'4732
3ra pesada 3'0007 31'05 0'4734

Per al càlcul de la molaritat s'aplica la formula:

M=
g FtKH pesats · 1 mol FtKH

204 ' 23g FtKH
· 1mol KOH

1 mol FtKH

Volum ml gastat KOH · 1 L KOH
1000 mL KOH

=mols KOH /L

I per a determinar-ne la fiabilitat de la molaritat amb un índex de conformitat 
d'un 95%, cal determinar-ne la desviació estàndard;

s=∑  X i−X 2

n−1

i l'aplicació de la formula per al càlcul del límit de confiança (amb una t-student 
per al 95% i tres variables de valor de 4'3).
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L.C.=x±
s · t
 n

Mitja de molaritat 
(M)

Desviació 
estàndard

t-student 
(I.C.95%;x=3)

Límit de 
confiança

0'4735 M 0'0033 4'3 L.C.= 
0'4735±0'0008

4.7.2. Determinació de l'acidesa:

Combus-
tible

Vgastat1
(ml)

Vgastat2
(ml)

Vgastat3 
(ml)

Mitja V 
gastats

Densitat MgKOH/g

BIO G 0'05 0'07 0'05 0'06 0'8791 0'86
BIO O 0'15 0'20 0'15 0'17 0'8786 2'51

BIO GF 0'05 0'05 0'05 0'05 0'8819 0'76
BIO OF 0'10 0'10 0'10 0'10 0'8433 1'58
DIESEL 0'10 0'10 0'10 0'10 0'8242 1'61

Per a la determinació de l'acidesa  en mil·ligrams d'hidròxid de potassi per gram 
de biodièsel s'ha emprat la fórmula següent:

X mL gastats · mols molaritat KOH
1000 mL

· 28 ' 054g KOH
1mol

· 1000 mg
1 g

1 mLbiodièsel · Xg combustible densitat 
1 mL

=mg KOH / g
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4.8. DETERMINACIÓ DE METALLS GRUP 1 (K i Na).

Determinació de la quantitat de potassi que conté el biodièsel.

Patró (ppm) g teòrics g exp. Volum (mL) Ppm reals
2 0'0011 0'0013 250 2'3333
5 0'0028 0'0032 250 5'7434
7 0'0039 0'0041 250 7'3588
10 0'0056 0'0058 250 10'4100

Per a calcular els grams teòrics per a la dissolució de cada patró s'empren el 
següents factors de conversió:

250 ml dissolució · X mg K
1000mL

· 1 g K
1000 mg

· 1mol K
39 ' 098g K

·
1mol K 2 SO4

2mols K
·
174 ' 27g K 2 SO4

1 mol K 2 SO4
=grams K2 SO4

essent X la concentració en ppm teòrica que es busca.

Per fer el càlcul invers, és a dir per buscar la concentració real en ppm d'una 
dissolució segons els grams pesats (X), es procedeix de la següent manera:

X grams
1 mol K 2 SO 4

174 ' 27 g K 2 SO4
· 2 mol K
1 mol K 2 SO4

· 39098 mg K
1mol K

0 ' 25 L
=ppmmg K /L dissolució

A partir del els resultats d'absorció és procedeix a fer les rectes de calibratge 
segons el seu millor coeficient de correlació (R).

Ppm reals Absorbància Gràfic i recta llarga (recta1)
0 3'2 Y = 8'63x + 4'04

2'3333 23'9
7'3588 71'1

10'4100 91'4
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Ppm reals Absorbància Gràfic i recta curta (recta2)
0 3'2 Y = 10'16x + 2'08

2'3333 23'9
5'7434 61'2

Essent a les rectes la y igual a l'absorció, i la x igual a la concentració en ppm 

de potassi, sabent la y es pot aïllar la incògnita x, determinant la concentració 

de potassi de la mostra, i  aplicant segons sigui la seva absorció, la fórmula 

d'una o altra recta. 

Combustible g de cotó Volum (mL) Absorbància ppmK NºRecta
BIO G 0'3296 50 4 0'19 2
BIO O 0'3363 50 10'1 0'7 1

BIO GF 0'3352 50 12'3 0'96 1
BIO OF 0'3348 50 58'2 6'28 1
DIESEL 0'3378 50 5'3 0'32 2
BLANC 0'3328 50 25'5 2'31 1

Tenint en compte que el cotó és gairebé totalment cel·lulosa pura, s'opta per no 

tenir en compte la quantitat de ppm de potassi que pugui aportar. És considera 

així, negligible. 

Determinació de la quantitat de sodi que conté el biodièsel.

Patró (ppm) g teòrics g exp. Volum (mL) Ppm reals
2 0'0035 0'0036 250 2'0550
5 0'0088 0'0086 250 4'9091
7 0'0123 0'0125 250 7'1353
10 0'0175 0'0176 250 10'465

37



IES- Provençana SÍNTESIS I CONTROL DE 
QUALITAT DE BIODIÈSEL

C-13: Crèdit de síntesis
Curs 2008-2009

Per a calcular els grams teòrics per a la dissolució de cada patró s'empren el 

següents factors de conversió:

250 ml dissolució · X mg Na
1000mL

· 1 g Na
1000mg Na

· 1mol Na
22 ' 99g Na

·
1mol Na2 SO4 ·10H 2O

2mols Na

·
322 ' 20g Na2 SO 4·10H2 O

1mol Na2 SO 4·10H2 O
=grams Na2 SO 4·10H2 O

essent X la concentració en ppm teòrica, els grams de la qual es busquen.

Per fer el càlcul invers, és a dir per buscar la concentració real en ppm d'una 

dissolució  patró  segons  els  grams  pesats  (X),  es  procedeix  de  la  següent 

manera:

X grams
1 mol Na2 SO 4 ·10H2 O

233' 20 g Na2 SO 4 ·10H2 O
· 2 mol Na
1mol Na2 SO4 ·10H 2O

· 22990 mg Na
1 mol Na

0 ' 25 L
= mg Na

L dissolució
 ppm

A partir del els resultats d'absorció és procedeix a fer les rectes de calibratge 

segons el seu millor coeficient de correlació (R).

 

Ppm reals Absorbància Gràfic i recta llarga (recta1)
0'0000 3'4 Y = 2'10x + 3'62
2'0550 8'4
4'9091 13'8
7'1353 18'4
10'465 24'9

Essent a la recta la y igual a l'absorció, i la x igual a la concentració en ppm de 
potassi, sabent la y es pot aïllar la incògnita x, determinant la concentració de 
potassi de la mostra, i aplicant la fórmula de la recta. 
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Combustible g de cotó Volum (mL) Absorbencia Ppm Na
BIO G 0'3296 50 1'4 -1'06
BIO O 0'3348 50 10'5 3'28

BIO GF 0'3352 50 9'2 2'66
BIO OF 0'3363 50 5'6 0'94
DIESEL 0'3378 50 1'4 -1'06

Tenint en compte que el cotó és gairebé totalment cel·lulosa pura, s'opta per no 

tenir en compte la quantitat de ppm de sodi que pugui aportar. És considera 

així, negligible. 

Les ppm de sodi calculades són les pertanyents a la dissolució de 50ml de la 

dissolució  de les cendres,  però que pertanyen  a 1 ml  de dissolució  mostra 

(combustible), per lo que cal aplicar la densitat per determinar les ppm de Na 

en mg/Kg.

Combustible Ppm Na (mg/L) Densitats Na (mg/Kg)
BIO G -1'06 0'8791 0
BIO O 3'28 0'8433 3'88

BIO GF 2'66 0'8819 3'01
BIO OF 0'94 0'8786 1'07
DIESEL -1'06 0'8242 0

Així  doncs,  finalment  es poden sumar els  resultats  de  Na+ i  K+ obtinguts,  i 

comprovar  si  segons les  normes prEN 14108 i   prEN 14109 el  resultat  és 

superior o inferior al màxim de 5 mg/Kg.

Combustible K (mg/Kg) Na (mg/Kg) Suma (K i Na)
BIO G 0'21 0 0'21
BIO O 0'83 3'88 4'72

BIO GF 1'09 3'01 4'1
BIO OF 7'14 1'07 8'22
DIESEL 0'38 0 0'38
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4.9. Resultats finals tabulats.

        COMB. BIO G BIO O BIO GF BIO OF DIESEL LIM.INF. LIM.SUP. NORMA

ANÀLISI
Rendiment 

(%)
97'7 92'0 82'0 83'2 - - - -

Densitat 
15ºC(g/m3)

886 886 889 851 831 860 900 EN ISO 
3675 i 
12185

Viscositat 
(mm2/s)

10'6 6'8 9'9 7'8 1'6 3'5 5'0 EN ISO 
3104

Punt neu 
(ºC)

-9 -2 -11 -6 -6 -2 -9 -7 <-16 - - -

Poder 
calorífic 
(cal/g)

341 304 287 279 235 - - -

% cendres 
(m/m)

0'80 1'00 0'40 1'30 0'90 - 0'30 EN ISO 
10370

Acidesa 
mgKOH/g

0'86 2'51 0'76 1'58 1'61 - 0'50 EN ISO 
14104

Metalls Grup 
1 (Na+K)

0'21 8'22 4'1 4'72 0'38 - 5'0
PrEN 

14108 i 
prEN 
14109
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5. OBSERVACIONS.

La reacció de transesterificació, entre el metanol i l'oli, dona com a resultat dos 

fases  ben  diferenciades.  Aquestes  es  poden  diferenciar  deixant  reposar  el 

producte de la reacció en un embut de decantació. La fase de menor densitat, 

situada a la part superior, esta constituïda per els metilèsters.

Mentre que la de major densitat, situada a la part inferior està constituïda per 

glicerina, sabó...

Pel que fa a la coloració la capa superior és de color groc pàl·lid mentre que la 

inferior és de color marró fosc.

És molt important no deixar els productes de la reacció en el decantador més 

d'una setmana.  Ja  que en períodes superiors  la  glicerina  solidifica obturant 

l'orifici i per tant impossibilitant la separació.

Després de realitzar la primera separació cal realitzar diverses rentades amb 

aigua emprant l'embut de decantació.  Durant aquest procediment s'extreuen 

diverses impureses (sabó i d'altres impureses orgàniques solubles en aigua) 

que formen una capa de major densitat, fase inferior,  de coloració blanca.

Les  balances  analítiques  han  donat  molts  problemes  durant  el 

desenvolupament  de  tot  el  crèdit  de  síntesis.  Aquest  fet  ha  determinat  una 

manca de precisió perjudicant els resultats obtinguts.

Quan es determina la densitat d'un líquid amb un picnòmetre és molt important 

netejar tot el líquid sobreeixit. Un error en aquest pas origina un falsejament de 

la densitat.

Entre ús i ús del picnòmetre és recomanable netejar-ho bé amb un dissolvent 

orgànic, com és l'acetona, per eliminar tot rastre de partícules d'aigua en les 

parets  d'aquest.  D'igual  manera,  un  cop  netejat  amb  acetona,  si  es  vol 

accelerar el procés d'assecament només cal fer ús d'un assecador de cabells 

d'ús habitual per escalfar les superfícies de l'instrument. 
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Alhora de determinar la viscositat amb l'Engler és aconsellable omplir el dipòsit 

amb un volum superior al volum d'enràs que determina el final de l'anàlisi. Això 

és degut a que els últims mil·límetres cauen amb menor velocitat,  no hi  ha 

suficient líquid exercint pressió, falsejant-ne els resultats.

La  determinació  del  poder  calorífic  es  realitza  impregnant  un  cotó  amb un 

mil·límetre de biodièsel. Aquest mètode ens permet realitzar la combustió del 

biodièsel a pressió normal. El cotó emprat s'ha de premsar lleugerament per 

evitar  una combustió  ràpida  i  descontrolada.  Però  és important  no  premsar 

massa el cotó per evitar que aquest s'apagui sense realitzar la combustió de 

manera complerta.

En el mètode per a la determinació de cendres si el cotó està massa xop li 

costarà una mica encendre's, cal llevar-lo amb unes pinces, apropar-hi la flama 

fins que sigui una combustió independent i tornar-ho a dipositar al recipient. 

Per  a  fer  la  determinació  en cendres de totes  les  mostres  cal  emprar  o  el 

mateix gresol o aquells que pertanyin a la mateixa gamma, per tal de que les 

diferències  de  material,  diàmetre  i  pes  del  gresol  siguin  mínimes,  així  com 

l'error de pesada i l'error degut a temps de combustió diferents que pot ser 

afectat per aquestes característiques.

Per als mètodes de determinació de la quantitat de cendres i la quantitat de 

Sodi i Potassi presents al biodièsel, cal realitzar el mateix tractament del cotó 

descrit  en  l'apartat  anterior.  No  obstant,  com que  les  fibres  vegetals  en  el 

mètode de determinació de sodi i potassi, són sotmeses a una carbonització a 

temperatures  extremes,  i  tenint  en  compte  que el  cotó  està  format  gairebé 

totalment per cel·lulosa, no es té en compte en els càlculs del mètode.

La manca de determinats aparells i reactius ha impossibilitat realitzar l'anàlisi 

de tots els paràmetres tabulats per la normativa Europea referent al Biodièsel.
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6. CONCLUSIONS.

Rendiment:

Dels dos olis refinats s'obté un rendiment superior al teòric i dels dos olis de 

fregits s'en obté un més baix, semblant a l'esperat (90%).

L'obtenció  d'un volum superior  fa  pensar  que el  biodièsel  obtingut  es  troba 

impurificat  amb  una  gran  quantitat  de  glicerina.  Tot  i  que  això  no  es  pot 

demostrar,  ja que el  laboratori  del  centre no conté els instruments/materials 

necessaris per a precisar-ho. 

Dels  fregits  també es pot  pensar  perquè al  ser  d'oli  sense refinar  es  troba 

impurificat amb una gran quantitat d'àcids grassos lliures, que com s'ha explicat 

en el fonament teòric, reaccionen amb el catalitzador bàsic per formar sabons.

Densitat:

Del conjunt de resultats obtinguts podem observar com els biodièsels de girasol 

(BIO  G),  d'oliva  (BIO  O),  i  de  girasol  fregit  (BIO  GF)  entren  dins  les 

especificacions definides per la normativa europea (EN ISO 3675 i  EN ISO 

12185).

En canvi, el biodièsel de girasol fregit (BIO GF) i el Dièsel es troben molt per 

sota del mínim indicat. Per tant, es pot establir una classificació per el que fa al 

rendiment energètic del combustible.

En primer lloc es declararia el BIO GF com el combustible amb major potencial 

energètic, i en segon lloc es tindria el BIO G i el BIO O, amb densitats molt 

properes entre elles i no gaire distants del BIO GF. Per contra, el BIO OF i el 

dièsel  no  entren  dins  de  les  especificacions,  per  tant  ens  trobem  amb  un 

biodièsel amb un major rendiment energètic que el dièsel comercial. 
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Per  tant,  els  biodièsels  procedent  d'oli  de  girasol,  d'oliva  i  de  girasol  fregit 

compleixen amb les especificacions definides per la normativa europea. 

Viscositat:

Els diversos assajos de viscositat realitzats sobre els diferents biodièsels donen 

valors molt  superiors als determinats en les especificacions de la normativa 

europea. Del conjunt de valors dels biodièsels obtinguts, és la viscositat del BIO 

O el  que menys  s'allunya  de les especificacions i  per  tant  presenta  millors 

característiques de lubricitat. En segon lloc és el BIO OF el que presenta un 

valor de viscositat més proper al límit superior.

D'altra  banda,  el  valor  obtingut  en  el  dièsel  comercial  dóna  un  valor  de 

viscositat menor al determinat per la normativa europea (EN ISO 3104), que és 

de 3'5 mm2/s, referida als biodièsels. 

Cal tenir en compte que el dièsel comercial conté un conjunt d'additius que en 

redueix  la  viscositat  amb  la  finalitat  d'augmentar-ne  la  lubricitat  i  evitar 

problemes de fuites en la bomba d'injectors. 

Punt de neu: 

Amb els resultats obtinguts s'observen que els punts de neu no s'han gaire 

bons  en  comparació  amb  els  resultats  del  dièsel  comercial,  el  qual  no  es 

congelava del tot ni amb el frigorífic a màxima potència. Per el que per sí sols 

els biodièsels és podrien emprar en climes tropicals i allunyats de llocs freds, 

raó de més per recomanar barrejar-los amb petrodièsels, bioetanols, etc. 

Poder calorífic:

Aquest mètode determina un paràmetre, poder calorífic, que no es contemplat 

en  la  legislació.  Aquesta  mesura  el  potencial  energètic  d'un  combustible 
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analitzant el nombre de cetà. Per tant, no s'obtenen resultats comparables amb 

els tabulats per la norma europea.

Si es compara el conjunt de valors obtinguts cal destacar que el combustible 

amb un menor poder calorífic és el dièsel comercial, amb un valor de 234'57 

calories per gram de combustible. 

Observant  els diversos biodièsels sintetitzats es pot  determinar que els que 

procedeixen d'olis refinats presenten un major poder calorífic. 

És molt curiós observar com el poder calorífic del BIO O i el BIO GF són molt 

propers, essent el poder calorífic del BIO FG molt proper al BIO OF.

Cendres:

El conjunt de valors obtinguts superen amb escreix el límit superior definit per la 

norma EN ISO 10370 (límit superior de 0'3), 

Si s'observen els valors obtinguts amb el dièsel comercial es veu com superen 

per molt el límit superior definit. Això fa pensar que si ha produït un error en les 

pesades realitzades amb la balança analítica. Aquesta és emprada per molta 

gent i no es realitza un manteniment adequat a l'ús. A més, val a dir que aquest 

mètode l'hem redactat nosaltres, és a dir que no correspon al mètode de la 

norma ISO, en el qual es parla de residus carbonosos post-destil·lació. 

Per tant, no es tenen en compte tant els valors numèrics obtinguts en aquest 

anàlisi  sinó en les relacions entre els valors dels diversos biodièsels podem 

extreure varies conclusions. 

Els  biodièsels  procedents  d'oli  d'oliva,  tant  refinat  com  fregit,  superen  la 

quantitat  de  cendres  obtingudes  amb  el  dièsel  comercial.   Els  biodièsels 
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procedents de l'oli de girasol donen valors molt menors al del dièsel comercial, i 

concretament el BIO GF dona un valor per sota de la meitat. 

Acidesa:

Els valors obtinguts posen de manifest que s'hi ha produït un error de mètode. 

Aquest es va produir per emprar una dissolució de massa concentració i alhora 

per la viscositat del biodièsel determinava un gran retard entre punt final i punt 

final  de la valoració. Així  el punt final  de la valoració s'assolia amb l'addició 

d'una o dues gotes.

Si  es  comparen  els  valors  es  pot  observar  com  l'acidesa  dels  biodièsels 

procedents dels olis refinats presenten menor acidesa. Al voltant de la meitat 

del dièsel comercial. En canvi, els biodièsels procedents d'olis fregits presenten 

una acidesa molt propera, sempre menor, a la del dièsel comercial. 

Determinació de metalls del grup 1 (sodi i potassi):

Com es pot observar en els resultats obtinguts en l'anàlisi de sodi i potassi, els 

biodièsels  tenen un major  contingut.  Exceptuant  el  BIO G que presenta un 

menor contingut en sodi i potassi que el dièsel comercial.

S'observa com augmenta considerablement la quantitat de sodi i potassi si el 

biodièsel  prové  dels  olis  fregits.  Aquest  augment  és  molt  més  marcat  en 

biodièsel procedent de l'oli de girasol fregit. 

Per  tant,  pel  que fa  a  aquest  ,  tots  els  biodièsels  a  excepció  del  BIO OF, 

compleixen amb les especificacions de la normativa europea. 
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Conclusió final:

Del conjunt de biodièsels sintetitzats es destaca el procedent d'oli de girasol 

refinat com el de major qualitat. Tant per el seu poder calorífic com per complir 

en  gran  part  els  paràmetres  normalitzats  per  la  unió  europea  indicats  al 

document adjunt. En segon lloc estaria el biodièsel procedent d'oli de girasol 

fregit.

Contràriament es destaquen els biodièsels procedents d'oli d'oliva, tant refinat 

com  fregit  com  els  de  pitjor  qualitat.  Això  pot  ser  degut  a  l'alt  grau  de 

insaturacions continguts en els àcids grassos que els conformen, donant-li una 

gran inestabilitat. Aquest conjunt de problemes es podien haver solucionat amb 

un refinament previ de l'oli d'oliva. Especialment en el cas de l'oli d'oliva fregit 

que,  com  es  pot  observar  als  gràfics  de  resultats,  ultrapassa   els  límits 

establerts per la normativa europea.

Per tant les síntesis de biodièsels és un gran mètode per a donar utilitat als 

residus d'olis de consum. El mètode d'obtenció és força simple, però és en el 

seu control de qualitat on es requereix una gran inversió tant de temps com de 

diners per produir un combustible competitiu.

Aquest procediment tant costós és pot simplificar realitzant mescles amb altres 

combustibles com poden ser dièsel, bioetanol, etc. 

Per exemple, el  biodièsel obtingut de l'oli  de girasol podria arribar a complir 

totes  les  especificacions  si  es  mescles  amb  dièsel  comercial.  D'aquesta 

manera  es  podria  assolir  un  equilibri  entre  l'obtenció  d'un  combustible 

competitiu i la correcta gestió del residus generats. 
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7. TRACTAMENT DE RESIDUS.

El  nostre  crèdit  de  síntesis  es  basa en la  fabricació  del  biodièsel.  Aquesta 

síntesis,  no  genera  cap  residu  pròpiament  dit.   El  que  es  generen  són 

productes secundaris (glicerina i sabó) impurificats amb greixos.

Tots els productes anteriorment anomenats no representen cap perill de forma 

directa per al  medi  ambient.  Ara bé,  grans aportacions de matèria orgànica 

suposa l’eutrofització de les aigües i per tant la manca d’oxigen. Alhora, els 

greixos degut a la seva baixa densitat i les seves característiques hidròfobes es 

situen sobre les aigües fent una pel·lícula que dificulta l’abastiment de llum i O2.

Per tant, tot i tractar amb “residus” inerts suposen un perill per al medi ambient. 

Així  doncs,  més que realitzar una gestió,  el  que cal  és una purificació dels 

productes secundaris i un correcte emmagatzematge en cas de necessitar-los. 

7.1. TRACTAMENT.

7.1.1. Glicerina impura.

El primer pas és neutralitzar el catalitzador bàsic. S’addiciona una dissolució 

d’àcid sulfúric 98% diluït en metanol fins arribar a pH 7 (neutre) o lleugerament 

àcid.

Tot seguit es procedeix a fer una filtració al buit, que cal repetir tres cops mínim 

per realitzar una neteja total. 

Darrerament es procedeix a l’agitació continua alhora que se l’hi aplica escalfor. 

Finalment, per tal d’eliminar olors i colors de forta intensitat se l’hi afegeix carbó 

actiu. 
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7.1.2. Sabons i aigües amb greixos. 

Tant els sabons formats com els greixos lliures es troben en la mateixa solució 

aquosa, és a dir, deriven de la neteja del biodièsel. 

Aquesta solució es tractarà basificant-la amb una base forta o residus bàsics 

fins a assolir una dissolució sabonosa absenta de greixos. 

Per separar els sabons de l’aigua emprem un embut al buit büchner, obtenint 

dues fases. Per una part els sabons que ja poden ser emmagatzemats, i per 

l’altra  banda aigua bàsica  que ha de ser  neutralitzada per  al  seu posterior 

abocament a la pica. 

D’aquesta  manera  podem  tractar  els  “residus”  creats  durant  la  síntesis  de 

biodièsel,  ajudant  a  la  conservació  i  protecció  del  medi  ambient  i  prevenint 

futurs problemes.  
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1. Objectius:

L’objectiu  d’aquest  PNT  és  explicar  un  procediment  per  l’obtenció  de  biodièsel  a  nivell 
general (partint d’un oli qualsevol), així com la seva separació i neteja.

2. Àmbit d’aplicació:

Els processos explicats  en aquest PNT estan ambientats  en la seva aplicació en el 
laboratori  d’assaigs  analítics  i  per  part  dels  seus  usuaris  i  sota  la  vigilància  d’un 
responsable a càrrec en el centre educatiu IES-Provençana (L’Hospitalet). 

3. Desenvolupament:

3.1. Principis bàsics. Fonament teòric:

Biodièsel: El  biodièsel  és  un  biocombustible  sintètic  líquid  que  s'obté  a  partir  de  lípids 
naturals  com olis  vegetals  o  greixos  animals,  nous  o  emprats,  per  meitjà  de  processos 
industrials d'esterificació i transesterificació, i que s'aplica en la preparació de substituts totals 
o parcials del petrodièsel o gasoli obtingut del petroli.

La definició tècnica del Biodièsel als Estats Units (ASTM D 6751) especifica que es tracta 
d'un combustible composat  per  esters  mono-alquil  d'una cadena d'àcids grassos derivats 
d'olis vegetals o greixos animals.

El biodièsel es produeix normalment per reacció d'un oli vegetal o greix animal amb alcohol 
(metanol o etanol) en presència d'un catalitzador que és finalment eliminat.

En  l'actualitat  existeixen  diversos  processos  industrials  amb  els  quals  es  pot  obtenir 
biodièsel, però es posa en qüestió la seva efectivitat en un futur proper ja que l'obtenció de 
biodièsel s'acostuma a fer de plantes oleaginoses que també entren en lloc en el mercat 
alimentari, el que pot crear l'encarmient d'aquests aliments. 

Esterificació i transesterificació: 
Es denomina esterificació al procés per el qual es sintetitza un éster. Un éster és un compost 
derivat formalment de la reacció química entre un àcid carboxílic i un alcohol. 

La transesterificació és el proces d'intercanviar el grup alcoxi d'un éster per un altre alcohol. 
Aquestes reaccions són frequentment catalitzades mitjançant l'addicció d'un àcid o una base.
                                      O                                    O
                                      ||                                     ||
                                      C - CH3  +  ROH <--->   C - CH3  + CH3OH
                                      /                                       /
                                    CH3O                              RO
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Concretament, la reacció que s'empra en la síntesis del biodiesel 
sería:

3.2. Instrumental:

Bureta graduada, embut de decantació, gots de precipitats, pipeta automàtica 
d'1 mL, puntes de pipeta automàtica, balança analítica, peu metàl·lic, pinces 
per bureta, agitador-escalfador, matràs, placa escalfadora i proveta. 

3.3. Productes químics, patrons i mostres.

1. Aigües que es poden emprar:

-Aigua  desionitzada:  s’obté  al  fer  passar  l’aigua  de  la  xarxa   a  través  d’unes  resines 
d’intercanvi  iònic  que  retenen  la  major  part  dels  ions.  És  útil  per  la  major  part  de  les 
aplicacions analítiques.

-Aigua destil·lada: S’obté al fer bullir  aigua i condensar el vapor. Té major qualitat que la 
desionitzada.

-Aigua  que  compleix  requisits  de  molta  resistivitat  (superior  a  18’2  MΩ ·  cm):  s’obté 
mitjançant  un  sistema  de  tractament  que  combina  un  sistema  de  filtració  i  resines.  Sol 
designar-se  amb  el  nom  de  la  marca  comercial  que  subministra  l’equip  de  purificació. 
S’utilitza en HPLC i en anàlisi de traces. 

2. Reactius.

Metanol (CH3OH): 

N P. Fàcilment inflamable. Tòxic. 

Frases R: 11-23/24/25-39/23 24/25. Fàcilment inflamable. Tòxic per inhalació, per ingestió i 
en contacte amb la pell. Tòxic: perill d'efectes irreversibles molt greus per inhalació, contacte 
amb la pell i ingestió.

Frases S: 7-16-36/37-45. Mantínguis el recipient ben tancat. Conservar allunyat de tota flama 
o font d'espurnes – No fumar. Empris indumentaria i guants de protecció adequats. En cas 
d'accident o malestar, acudi immediatament al metge (si és possible, móstri-li l'etiqueta). 

Hidròxid de sodi (NaOH): 

K. Corrosiu.

Frases R: 35. Provoca cremades greus.

Frases  S:  26-37/39-45.  En  cas  de  contacte  amb  els  ulls,  rentis  immediatament  i 
abundant amb aigua i acudi a un metge. Empris guants adequats i protecció per als 
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ulls-la cara.  En cas d'accident o malestar,  acudeixi  immediatament al metge (si  és 
possible, móstri-li l'etiqueta).
3.4. Procediments de treball:

1. Valoració inicial.

A fi de poder establir una regla que permeti saber la relació entre les quantitats d'oli i sosa 
càustica  (Hidròxid  de  sodi;  NaOH)  a  emprar,  cal  fer  una  valoració  inicial  amb  aquests 
elements, de manera que amb el procediment de síntesis no es formin residus en excès.

Per a aquesta valoració es procedirà de la següent manera:

Dipositar 10 ml de metanol en un vas de precipitats.

Afegir 3 gotes de fenolftaleïna.

Barrejar amb 1 ml d'oli escalfat previament. 

Valorar amb una dissolució de NaOH (0'5g/50ml) en una bureta de 10ml graduada fins 
que el viratge a color rosa es mantengui.

Tot el procés s'ha de donar sobre una placa escalfadora que també serveixi d'agitador 
magnètic i s'ha de fer tres cops per tal de disminuir la variabilitat.

2. Obtenció de biodièsel.

Per a la síntesis del biodièsel es procedeix de la següent manera:

−Calcular  a  partir  de  les  valoracions  anteriors,  la  quantitat  de  NaOH  necessari 
mínimament per a que es doni la reacció.

−Pesar aquesta quantitat de NaOH i diluir-lo amb Metanol, la quantitat del qual serà del 
20% del volum de l'oli a tractar. 
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−Mentre  es  dilueix  la  sosa  càustica  es  prepara  el  muntatge  segons  es  mostra  en 
l'esquema.

−Es mesura la quantitat d'oli amb proveta i es diposita en el vas on es durà a terme la 
reacció i s'escalfarà a una temperatura entre 50 i 70 ºC.

−Un cop estigui tot llest es procedeix a la barreja poc a poc de tots els reactius a l'hora 
que es continua escalfant, i es manté en agitació constant durant un període de entre 
30 i 60 minuts. 

−Tot seguit es transvasava el producte en un embut de decantació.

-Separació i neteja del biodièsel.

Per a la separació i neteja del biodièsel es procedeix de la següent manera:

−Un cop la mescla resultant de la síntesis ha decantat durant uns dies s'obtenen dues 
capes, o en el seu defecte, tres.

−En el cas tots dos casos, la part inferior, caracteritzada per un color més fosc, és la de 
la glicerina impura, la següent pertany al biodièsel, i en cas d'haver-hi una superior, 
seria un excés de metanol. Així doncs es decanta extraient per separat el biodièsel. 

−Es procedeix a dipositar el  biodièsel  dins un vas gran,  on poder afegir-hi  aigua. Es 
barreja en agitació contínua amb aigua durant mitja hora, i després es torna a abocar 
al embut de decantació.

−Es repeteixen els punts 2 i 3 tants cops com faci falta, fins que l'aigua que s'empri quedi 
igual de neta al separar-se del biodièsel, és a dir fins que no dugi cap més impuresa.
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1.Resultats i càlculs.

Càlcul de la quantitat d'hidròxid de sodi necessari per a la reacció:

Suposant que el valor de l'hidròxd de sodi gastat a la valoració sigui una mitja X, el càlcul 
procediria de la següent manera:

X mL· 5grams
50mL

1 mLd ' oli =Y Grams de NaOH necessaris per cada mL d ' oli 

Així, amb aquest càlcul podem determinar la quantitat de NaOH necessari per a la reacció a 
gran escala. 

mL Oli · Y =grams de NaOH necessaris

2.Comentaris, observacions. 

La valoració s'ha de portar a terme fins que el color rosa sigui constant, ja que es tracta d'una 
reacció lenta, i pot dunar lloc a un fals viratge, per tant es recomanable esperar una estona 
un cop ha virat, per observar si torna a l'estat anterior o realment ha finalitzat. 

Per a la síntesis del biodièsel es fa la dissolució prèvia d'hidròxid de sodi en metanol per tal 
de formar un metòxid format per aquests dos elements. I la solució s'ha d'evocar sobre l'oli 
escalfat per tal de que la reacció, lenta de per sí, finalitzi abans. 

És imprescindible emprar un metanol que no contingui aigua, al igual que es molt important 
que tots els estris emprats en la síntesis no en tinguin restes, ja que l'aigua pot interaccionar, 
provocant la formació de sabons en comptes de biodièsel.

Per  netejar  el  biodièsel  s'empra  aigua,  la  qual  ja  no  afecta  al  biodièsel  i  arrossega  les 
impureses que hi queden. 
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Es recomanable netejar tot el material a emprar abans i després de fer-ho amb un dissolvent 
orgànic volàtil, com per exemple l'acetona. 

El temps de decantació és subjectiu, però si es fa durant uns tres dies és suficient, perquè 
segons com, es pot donar el cas que la glicerina precipitada s'endureixi formant una capa 
irrompible que només es pot  desfer  emprant  aigua calenta i/o dissolvents  orgànics,  com 
l'acetona. 

3.Normes de seguretat.

Durant tota la pràctica es indispensable fer us dels EPI's de Laboratori, és a dir de la bata i 
els guants. A més de les ulleres protectores, sobretot per el que fa a fer la dissolució amb 
base (NaOH) i durant la utilització d'aquesta, així com mentre s'escalfa l'oli.

4.Tractaments de residus.

Els  residus  de  la  síntesis  són  una  barreja  d'aigua  bàsica  amb  greixos  que  no  hagin 
reaccionat i potser també sabons per una banda, i glicerina obtinguda com a subproducte de 
la síntesis per l'altre. Així, la glicerina es pot llençar directament, o si es vol reciclar, es pot 
purificar. Amb el tema de l'aigua bàsica amb matèria orgànica en forma de greixos o sabons 
és simple, només cal basificar més el medi, barrejar la solució i tractar-la per a fer sabons. 

4. RESPONSABILITATS.

L’equip  de  persones  que  faci  ús  del  material  de  laboratori  ha  d’estar  supervisat  per  un 
encarregat en tot moment, de igual manera, l’equip que hagi estat utilitzat per aquest, haurà 
de ser netejat un cop finalitzada l’activitat, per tant, l’encarregat també ha de supervisar-ho. 

Quan es trenqui o es faci malbé algun material o estri del laboratori ha de quedar documentat 
en un llistat on aparegui: el nom del material en qüestió, el nom del que l’ha fet malbé, la 
signatura del que l’ha fet malbé i el dia en que ha ocorregut.
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PROVENÇANA

Departament de 
química

Crèdit 2
Obtenció i tractament de dades,

Anàlisi 

i Control

Curs 2007-08
U.D.1 Estadística aplicada al laboratori d’anàlisi

N.A.2. Expressió de les dades experimentals

Valors crítics per rebutjar quantitats, Q

Nombre d'observacions Qcrit (90% confiança)
rebutjar si Qexp>

2 -
3 0,94
4 0,76
5 0,64
6 0,56
7 0,51
8 0,47
9 0,44
10 0,41

Nivells de seguretat

Nivell de seguretat % z
50 ±0,67
68 ±1,00
80 ±1,29
90 ±1,64
95 ±1,96
96 ±2,00
99 ±2,58

99,7 ±3,00
99,9 ±3,29

Valors de t per a diversos nivells de probabilitat.

Graus de 
llibertat (n-1)

Factor per l'interval de confiança, %
80 90 95 99 99,9

1 3,08 6,31 12,70 63,70 637,00
2 1,89 2,92 4,30 9,92 31,60
3 1,64 2,35 3,18 5,84 12,90
4 1,53 2,13 2,78 4,60 8,60
5 1,48 2,02 2,57 4,03 6,86
6 1,44 1,94 2,45 3,71 5,96
7 1,42 1,90 2,36 3,50 5,40
8 1,40 1,86 2,31 3,36 5,04
9 1,38 1,83 2,26 3,25 4,78

10 1,37 1,81 2,23 3,17 4,59
11 1,36 1,80 2,20 3,11 4,44
12 1,36 1,78 2,18 3,06 4,32
13 1,35 1,77 2,16 3,01 4,22
14 1,34 1,76 2,14 2,98 4,14
∞ 1,29 1,64 1,96 2,58 3,29


