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Càtedra de Processos Industrials Sostenibles

La Universitat de Girona ha posat en marxa la
Càtedra de Processos Industrials Sostenibles. El projecte busca proporcionar instruments per ajudar a
difondre la cultura de l'optimització dels recursos.
En definitiva, es tracta de formar tècnics que ajudin
la indústria a consumir millor.

Á

ngel López explica que la sostenibilitat “consisteix a fer que les
indústries gastin allò que els fa falta sense comprometre el desenvolupament futur”. López és el director de la Càtedra de Processos
Industrials Sostenibles. Aquest doctor en Enginyeria i professor a la UdG
acumula una dilatada experiència a la indústria, per a la qual sempre ha treballat en la millora dels processos i la gestió de l’energia, una feina que ell
anomena “reenginyeria”. Fa servir dades per il·lustrar la voràgine en la qual
ens movem. Adverteix que el consum de les 2.300 empreses de l’àrea de
Girona s’acosta als 1.200 milions de kW-h, equivalents a 1.400.000 barrils
de petroli a l’any. Descriu que, cada dia, es consumeixen al món 26.000
milions de litres de petroli. Afegeix que, dels 159 litres d’un barril, se n’aprofiten uns 110. La resta es perd pel camí entre el cost del transport, el que es
necessita en el procés d’extracció o en el de refinatge. La sostenibilitat
“comença per aquí, identificant les coses en les quals hem de millorar,
mirant d’estalviar energia en els processos”.
L’enginyer manifesta que, encara que perseguir una major sostenibilitat
costi diners, en un percentatge important dels casos la inversió es recupera per l’adopció d’una tecnologia més moderna, que estalvia. En
aquest sentit, les estadístiques mostren que el consum d’energia de la
indústria creix a un ritme més lent que el de la societat.

El objectius de la Càtedra

Una recerca d'èxit amb gust d’UdG

Diu el diccionari que l'aromaticitat molecular és un conjunt de propietats especials que posseeixen
certes substàncies orgàniques cícliques que les distingeixen de les substàncies alifàtiques o alicícliques. Però mesurar aquestes propietats ha resultat, fins ara, difícil. Un equip de la Universitat de
Girona ha fet una contribució destacable per fixar un mètode de mesura fiable i acceptat per la
comunitat científica internacional.
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Ángel López, director de la càtedra.

Entre les activitats que la Càtedra es proposa
potenciar hi ha les relacionades amb els processos
de caràcter industrial, fent incidència en aquells
que destaquen pel consum d’energia o pel consum
de matèries primeres o per la producció d’elements amb un cicle de vida curt, en els quals
l’aplicació de la “reenginyeria” pot ser útil.
recerca, un suggeriment, afirma, “que hem fet nosaltres
perquè no tenia sentit iniciar costoses investigacions en
solitari”. Per al director de la Càtedra representa la via més
encertada, perquè “els facilitarem mitjans econòmics perquè investiguin al voltant dels nostres objectius”. Entre les
activitats que es proposa potenciar hi ha les relacionades
amb els processos de caràcter industrial, fent incidència en
aquells que destaquen pel consum d’energia o pel consum
de matèries primeres o per la producció d’elements amb
un cicle de vida curt, en els quals l’aplicació de la “reenginyeria” pot ser útil.
Es tracta de la primera càtedra d’aquesta especialitat constituïda a tot l’Estat espanyol, la qual cosa per a López
representa “un avantatge, però també un risc”. Les activitats es van iniciar l’11 de febrer, i ja ha començat un curs
dirigit a enginyers tècnics en química industrial, sobre el
manteniment de plantes de procés.

l món hi ha milers de grups de recerca. La possibilitat que la
investigació que fan quedi obsoleta perquè algú altre s’avança
al seu treball existeix. Això passa i aleshores ja quasi es pot llençar la feina a la brossa. Durant sis anys, un grup d’investigadors de la
Universitat de Girona, encapçalats pels doctors Miquel Duran i Miquel
Solà, han treballat per establir una metodologia que permeti quantificar l’aromaticitat de les molècules. No eren els únics, però han arribat
els primers. La recerca és una carrera de fons en la qual
el cronòmetre també compta. L’aromaticitat molecular
té una importància cabdal per a la millora de diversos
processos químics. Fins l’any 2001 es considerava que
l’aromaticitat era una propietat de les molècules orgàniques, però, aleshores, es va començar a trobar
aquesta mateixa característica en molècules inorgàniques. Des d’aquell moment l’interès i la necessitat de
millorar els criteris de mesura de l’aromaticitat han
augmentat. L’equip de la UdG va triar un camí nou per
a la seva recerca, diferent del que seguien altres, i el
risc que van prendre els ha proporcionat bons resultats. Les citacions que han seguit a la presentació del
seu treball han aconseguit que se’l consideri un fast
moving front, és a dir, una investigació de referència
que marca tendència en el món de la química.
Explicar l’aromaticitat molecular és, però, difícil. El terme
és antic. Ja el 1825 es van descriure una sèrie de substàncies que tenien una olor especial i una reactivitat particular. La història comença aquí. Al principi es va pensar que
aquesta era una propietat que afectava només unes
poques molècules. Amb el temps s’ha anat veient que
això no és així i que gairebé dues terceres parts dels vint
milions de molècules conegudes participen d’aquesta
especificitat. Les molècules aromàtiques tenen com a característica essencial el fet de ser cícliques i disposar d’una estructura electrònica d’enllaços
conjugats que les fa més estables que les que tenen la mateixa estructura
però són lineals. Es tracta d’unes molècules poc reactives i molt estables,
la qual cosa és determinant en diversos processos químics. El fet que en el
transcurs de la reacció química —entre el reactiu i el producte— es formi
un sistema aromàtic afavoreix la reactivitat.

Durant sis anys, un grup d’investigadors de la
Universitat de Girona, encapçalats per Miquel
Duran i Miquel Solà, han treballat per establir una
metodologia que permeti quantificar l’aromaticitat
de les molècules.

Ferran Freixa, Miquel Duran, Jordi Poater, Miquel Solà i Eduard Matito .
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La Càtedra de Processos Industrials Sostenibles neix amb l’objectiu de
promoure estudis i investigacions a l’entorn del consum de l’energia. La
fórmula de treball tindrà en compte, de manera prioritària, la promoció
de la recerca entre diversos grups de la mateixa universitat. Es tracta d’introduir la sostenibilitat en els processos en què treballen altres grups de

Aromaticitat molecular

