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CONTRIBUŢII LA OBŢINEREA BIODIESELULUI 

– REZUMAT – 

 

Necesarul de energie se măreşte continuu cu creşterea numerică a populaţiei 

globului. În mare majoritate, această energie este obţinută din resurse fosile (petrol, 

cărbune şi gaze naturale) la care se adaugă energia hidroelectricǎ şi cea nuclearǎ. 

Resursele fosile sunt finite, iar consumurile în creştere vor duce la epuizarea acestora 

în scurt timp.  

Biodieselul este o sursă promiţătoare de energie. Acesta este un combustibil 

regenerabil şi biodegradabil cu emisii mai puţin dăunătoare decât motorina. 

Reciclarea dioxidului de carbon cu biodieselul contribuie la o reducere de 78% din 

emisiile. De asemenea, prezenţa oxigenului în biodiesel îi permite acestuia să ardă 

complet, ceea ce face să scadă cantitatea de materii nearse. În comparaţie cu alte 

opţiuni de transport durabile, cum ar fi vehicule propulsate cu energie electrică, acesta 

nu necesită schimbări ale sistemului actual de distribuţie a combustibilului sau ale 

motoarelor, întrucât poate înlocui parţial sau complet motorina. Utilizarea 

biodieselului permite crearea unui echilibru între agricultură, dezvoltare economică şi 

mediu.  

Având în vedere stadiul actual al cunoaşterii, obiectivele urmărite în cadrul 

tezei de doctorat au fost:  

 un studiu comparativ al obţinerii discontinue a biodieselului din diverse 

uleiuri (floarea soarelui, soia, palmier, ulei de fripturǎ) native sau uzate; 

 testarea comparativă a mai multor sisteme catalitice, respectiv a 

metanolului şi etanolului ca parteneri de reacţie; 

 optimizarea obţinerii biodieselului în sistem discontinuu; 

 realizarea şi optimizarea unui sistem continuu de obţinere a biodieselului. 

Teza de doctorat este structurată în trei părţi: 

Capitolul I. Stadiul actual al cunoaşterii în care sunt detaliate: definiţii şi 

consideraţii generale asupra biodieselului, un scurt istoric, materiile prime, 

transesterificarea în cataliză bazică, acidă şi eterogenă, factorii care afectează 

transesterificarea uleiurilor vegetale, alte metode de transesterificare (enzimatică, în 

condiţii supercritice, asistată de microunde sau de ultrasunete), cazuri particulare de 

transesterificare, proprietăţile de combustibil şi stabilitatea la depozitare a 

biodieselului. 

Capitolul II. Contribuţii originale prezintă rezultatele obţinute pe parcursul 

cercetărilor experimentale desfăşurate conform obiectivelor mai sus enunţate.  

Diferite tipuri de uleiuri (ulei de floarea soarelui, de palmier, de soia şi de 

friptură), atât native (uleiuri rafinate din comerţ) cât şi uzate (folosite la prepararea 

hranei) au fost supuse transesterificării (în sistem discontinuu) cu metanol sau etanol 

în cataliză bazică (conform reacţiei din fig.1.), obţinându-se biodiesel. Drept 

catalizatori s-au folosit hidroxidul de sodiu sau de potasiu.  
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 Fig.1. Transesterificarea trigliceridelor 

R=metil, etil; R1, R2, R3 = lanţ carbonic de acid gras 

S-a studiat influenţa mai multor parametrii (timp, temperatură, tipul 

catalizatorului, cantitatea de catalizator, raportul molar ulei:alcool şi tipul alcoolului) 

asupra reacţiei de transesterificare în vederea optimizării condiţiilor de reacţie 

necesare pentru obţinerea biodieselului. 

S-a realizat şi s-a optimizat un sistem continuu de obţinere a biodieselului (din 

ulei de floarea soarelui) echipat cu un reactor tip coloană cu amestecătoare statice 

(Fig.2.). 

 

Fig.2. Schema instalaţiei de obţinere a biodieselului în flux continuu 

 



3 

 

Produşii obţinuţi (atât în sistem continuu cât şi în sistem discontinuu) au fost 

caracterizaţi din punct de vedere fizico-chimic. Pentru validarea rezultatelor 

experimentale comparaţia s-a efectuat cu standardele europene. 

Capitolul III. Partea experimentală detaliază metodele de obţinere şi 

caracterizare a biodieselului. 

 

Concluzii finale 

 

1. S-a obţinut biodiesel în flux discontinuu din nouă tipuri de uleiuri native sau uzate, 

cu randamente bune. 

2. Timpul de reacţie optim pentru procesul discontinuu de obţinere a biodieselului a 

fost de 45 de minute în cazul metanolizei şi de 60 de minute în cazul etanolizei.  

3. În cazul transesterificării discontinue temperatura optimă de reacţie a fost de 40°C 

pentru uleiurile de friptură, respectiv de 55°C pentru celelalte uleiuri. 

4. Pentru procesul discontinuu de obţinere a biodieselului, raportul molar 

ulei:metanol optim a fost de 1:6 cu excepţia uleiului de friptură U3 (pentru care 

raportul molar ulei:metanol a fost de 1:6,5). Raportul molar ulei:etanol optim a fost 

de 1:9 pentru uleiurile U1 şi U2, iar în cazul uleiului U3 s-au obţinut doar geluri.  

5. Concentraţia catalizatorului depinde de aciditatea uleiului utilizat, crescând odată 

cu aceasta. În cazul uleiurilor de floarea soarelui, soia şi palmier native, cantitatea 

de catalizator optimă a fost de 0,5%. Uleiurile uzate au acidităţi mai mari, 

necesitând cantităţi sporite de catalizator, deoarece o parte a acestuia se consumă 

pentru neutralizare. Astfel, cantitate de catalizator optimă este de 0,75% în cazul 

uleiului de floarea soarelui uzat FSU; de 1% în cazul uleiului de floarea soarelui 

uzat FSU’ şi a uleiurilor de friptură U1 şi U3; şi respectiv de  1,25% în cazul 

uleiului de friptură U3.  

6. Natura alcoolului folosit influenţează, de asemenea, reacţia de transesterificare. În 

cazul folosirii metanolului drept partener de reacţie se obţin randamente mai mari 

decât în cazul folosirii etanolului. 

7. Hidroxidul de potasiu şi hidroxidul de sodiu au prezentat activităţi catalitice practic 

egale. 

8. Densitatea, vâscozitatea, indicele de aciditate, punctul de inflamabilitate şi 

umiditatea biodieselului au fost în conformitate cu standardul european pentru 

biodiesel EN 14214, iar indicii de refracţie au fost în concordanţă cu datele de 

literatură. 

9. Valorile puterii calorifice superioare a biodieselului sunt apropiate de cele ale 

motorinei. 

10. Biodieselul obţinut din toate tipurile de ulei folosite are următoarea compoziţie 

elementară: 77% carbon, 12% hidrogen, 11% oxigen, 0% sulf şi 0% azot. Deci, 
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biodieselul sintetizat se încadrează în standardul european şi din punct de vedere al 

conţinutului de sulf, care impune o limită maximă de 10 mg/kg. 

11. Analiza în infraroşu a confirmat structura produşilor, iar compoziţia esterilor 

metilici ai acizilor graşi a fost obţinută din datele GC.  

12. Diagramele DSC ne oferă date cu privire la transformările stărilor de fază şi 

stărilor fizice ale biodieselului, permiţând astfel o apreciere a comportamentului 

său la temperaturi scăzute. Datele furnizate de analiza termogravimetrică sunt 

importante deoarece permit o evaluare a stabilităţii termice a biodieselului. 

Coroborat, aceste date permit fixarea condiţiilor optime de depozitare şi de 

manipulare. 

13. Sintezele în flux continuu arată că obţinerea biodieselului în reactoare continue 

echipate cu promotori statici de amestecare este superioară sintezei discontinue, 

din următoarele motive: 

 Timp de reacţie mult mai mic (aproximativ 15 min faţă de 45 min) 

 Temperatura de reacţie mai scăzută (45°C faţă de 55°C) 

 Exces  de metanol mai redus (33% faţă de 100%) 

14. Cantitatea de catalizator este similară cu cea din sintezele în sistem discontinuu 

15. Densitatea, vâscozitatea, indicele de aciditate, punctul de inflamabilitate, 

umiditatea şi puterea calorifică superioară a biodieselului se înscriu în valorile 

prescrise de standardul european pentru biodiesel EN 14214.  

16. Structura produşilor a fost similară cu cea produşilor obţinuţi în flux discontinuu şi 

a fost confirmată prin analiza spectrală FTIR şi prin analiza compoziţiei 

elementare. 

17. Compoziţia în esteri metilici ai acizilor graşi a fost relevată prin analiza HPLC.  

 


