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IDEA INICIAL 

 
Partint de la problemàtica 
existent pel que fa a demanda 
energètica de la societat i la 
problemàtica mediambiental que 
se'n deriva, ens vam plantejar si 
el biodièsel podria ser una 
possible solució. Tenint en 
compte que la seva síntesi és 
relativament senzilla  a partir 
d'olis vegetals, ens plantegem si 
la producció domèstica d'aquest 
combustible seria viable i si el 
producte final té les propietats 
necessàries per a poder-ne fer ús 
en l'àmbit, per exemple, de 
l'automoció.       

 

PROCÉS D’ELABORACIÓ 

 
A partir de diversos protocols 
trobats a la xarxa per a la síntesi 
de biodièsel a partir d'oli de gira-
sol, es va procedir a reproduir el 
procés pas per pas amb l'objectiu 
d'obtenir el producte de síntesi 
desitjat. La posada en pràctica va 
treure a la llum problemes en els 
protocols  i en l'obtenció del 
producte final.  

 

 

La part experimental va consistir en 
l'elaboració de biodièsel a partir 
d'oli de gira-sol net i també a partir 
d'oli de gira-sol utilitzat a la cuina.  
        
Finalment, es va procedir a realitzar 
una anàlisi de la qualitat del 
producte obtingut a partir de la 
comparació d'alguns paràmetres de 
qualitat amb els estàndards 
europeu i nord-americà pel que fa 
al biodièsel (EN 14214-03 i ASTM 
D 6751-02 respectivament). 
 
 
El treball es resumeix, doncs, en 
tres etapes: 

- Cerca bibliogràfica i 
d'informació preliminar. 
- Implementació i modificació 
dels protocols de laboratori per 
a la síntesi del biodièsel. 
- Anàlisi de la qualitat del 
producte obtingut. 
- Extracció de resultats i 
conclusions 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONS 

 
Si bé la síntesi del biodièsel és 
senzilla, requereix de productes 
tòxics, com el metanol, per a la 
seva síntesi, i no es creu factible 
que qualsevol ciutadà, a nivell 
domèstic, i només amb els estris 
dels que disposa un domicili 
estàndard, pugui elaborar 
combustible de qualitat a casa. I en 
el cas de que fos així, requeriria 
d'una gran quantitat de matèria 
prima per a poder-ne treure una 
rendibilitat econòmica.  

  

 


