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Medi

Viatgem amb biodièsel
Què és el biodièsel ?
El biodièsel és un combustible renovable que s'obté a 
partir d'olis vegetals verges i reciclats .

El   biodièsel  ,  que  té  unes  característiques   molt 
semblants a les del gasoil, pot ser utilitzat en motors 
dièsel, substituint aquest combustible o  barrejant -los 
tots dos, sense necessitat de fer canvis en el motor 
dels vehicles.

El  biodièsel  presenta  importants  avantatges 
energètics  i  ambientals  enfront  dels  combustibles 
convencionals perquè:

-  Redueix  la  dependència  exterior  del  petroli  .Per 
cada litre de biodiesel   que es genera , s'estalvia 1 
litre de gasoil.

- Redueix l'efecte hivernacle .Un litre de biodièsel pur 
emet 5 vegades menys de gasos causants de l'efecte 
hivernacle que el gasoil convencional. A  més  , el CO2 
que es genera  en la combustió ,  com que ha estat 
captat mitjançant la fotosíntesi, en el creixement de 
les plantes necessàries per a la seva producció , no 
incrementa la quantitat global de CO2 a l'atmosfera .

-  En  el  cas  de  biodièsel  generat  amb  oli  reciclat, 
converteix un residu ( l'oli usat ) en matèria primera .

- En estat pur és totalment biodegradable .

-  Té  plenes  garanties  perquè està sotmès al mateix 
control que els carburants fòssils .

Procés de generació
El procés de generació del biodièsel consisteix en la 
barreja dels olis d'origen vegetal ( ja siguin reciclats o 
crus  )  amb  alcohol  metílic  ,  que  reacciona  per 
transesterificació  i  es  transformen  en  èter  metílic 
( biodièsel ), alhora que donen , com a subproducte , 
glicerina, que es pot usar en la indústria cosmètica o 
farmacèutica .     

El  biodièsel  que  es  subministra  a  les  estacions  de 
servei, es produeix íntegrament a Catalunya , en dues 
plantes ubicades a Montmeló i a Reus .

Actualment,  es  generen  més  de  56.000  tones  de 
biodièsel a  l'any , que permeten comercialitzar més 
de 600 milions de litres de biodièsel, el 10% ,amb un 
estalvi de més de 180.000 tones de CO2, l' equivalent 
a un superfície de bosc de la mida de la comarca del 
Priorat.

 Distribució a les estacions de servei
- On el puc trobar?

Actualment el biodièsel ( és una mescla de 10% d'èter 
metílic i del 90% de gasoil ) se subministra a través de 
diferents  estacions  de  servei  distribuïdes  per  tot  el 
territori  català.  Si vols  conèixer  en quina estació de 
servei pots trobar aquest combustible, pots consultar 
la pagina web de l'associació catalana de biodièsel: 

www.acbiodiesel.net.

http://www.acbiodiesel.net/

