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Као покретач свог технолошког развоја, човечанство је у току историје користило више 

различитих облика енергије. Све до 19. века готово сва енергија која је коришћена у индустрији 

је потицала од биомасе, са занемарљивим уделима енергије ветра и воде. Око 1800. године, око 

98% енергије је добијано коришћењем традиционалне биомасе, претежно дрвета и ћумура 

добијеног из дрвне масе, док је остатак потицао претежно од угља. 

Са развојем прво парног мотора, а касније и мотора са унутрашњим сагоревањем и 

електричног мотора дошло је до наглог развоја транспортног сектора. Наиме, пре развоја ових 

технологија човек је могао да се ослања једино на рад мишића људи и животиња за механички 

рад у индустрији и погон у копненом саобраћају, као и на променљиву енергију ветра за погон у 

поморском саобраћају. Развојем мотора, прво парног а касније и осталих типова мотора, ови 

ранији извори енергије замењени су енергијом из горива, што је значајно смањило цену 

механичког рада и транспорта, и омогућило даљи развој и технолошки напредак човечанства. 

Данас се у транспортном сектору као извор енергије користе искључиво горива произведена 

прерадом нафте. Нафта се због своје доступности, цене, релативно високог енергетског садржаја 

и мале енергије потребне за њену обраду  показала као изузетно добар извор енергије, те је 

данас главна сировина за производњу горива  коришћених у транспортном сектору. 

Услед флуктуација цене нафте, њене неравномерне распрострањености, необновљивости, 

потенцијалног нестајања залиха и потенцијалног утицаја употребе нафте на климу Земље, 

активно се трага за алтернативним решењима која би заменила нафтне деривате. У индустрији 

се разматра употреба разних других извора енергије, попут природног гаса, угља, нуклеарне 

енергије и других, а посебан акценат се ставља на развој и примену обновљивих извора енергије, 

попут енергије сунца, ветра, воде и биомасе. Конкретно за транспортни сектор, тренутно 

најреалнија решења су употреба биогорива попут биоетанола, биодизела, обновљивог дизела и 

биогаса, затим употреба природног гаса, водоника и возила на електрични погон. 

Биодизел представља чисто, обновљиво биогориво које се директно може користити у дизел 

моторима, типично без или са минималним претходним модификацијама. По хемијском саставу 

представља естре виших масних киселина и неког кратколанчаног алкохола, најчешће метанола. 

Добија се прерадом масти и уља у процесу који се назива алкохолиза, односно 

трансестерификацијa. 

Иако се нека биљна уља данас могу дирекно користити као гориво у дизел моторима, како су 

тренутно доступни дизел мотори конструисани за употребу дизел горива пореклом из нафте, 

употреба уља и масти без њихове претходне модификације доводи до појаве низа проблема. 

Првенствено, уља и масти типично имају знатно већу вискозност од дизел горива која се додатно 

повећава на нижим температурама, па њихова вискозност доводи до проблема при 

убризгавању у мотор, а на ниским температурама може да доведе и до запушења. Даље, због 

више тачке топљења, многе масти и уља очвршћавају на ниским температурама, чиме се 

онемогућује њихова примена у зимским условима. Биљна уља у дизел моторима сагоревају 

знатно непотпуније од дизел горива, што резултује формирањем веће количине гара у 

моторима. Затим, нека биљна уља стајањем, услед присуства двоструких веза у незасићеним и 

полинезасићеним вишим масним киселинама, формирају веома вискозне олигомерне гуме које 

настају оксидацијом двоструких веза под дејством атмосферског кисеоника и могу да доведу до 

настанка запушења. Коначно, уља и масти типично имају нижи цетански број од дизел горива, 

што резултује њиховим лошијим сагоревањем у дизел моторима. 
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Предложен је низ решења којим се масти и уља могу превести у облик који се може користити 

у дизел моторима, као што су пиролиза, разређивање са угљоводоницима, стварање емулзија, 

хидролиза до виших масних киселина и њихово коришћење као горива, хидрогретман и слично. 

Међутим, због своје једноставности и повољних карактеристика добијеног горива тренутно 

најкоришћеније решење је трансестерификација са монохидроксилним алкохолима, при чему 

настају естри виших масних киселина (ВМК) и коришћеног алкохола, уз издвајање глицерола као 

нуспроизвода. Смеша овако добијених естара се назива биодизел, и он се може користити у 

постојећим дизел моторима најчешће без њихове модификације, а по својим горивним 

карактеристикама је сличан дизел гориву из нафте. 

У зависности од сировина употребљених за његово добијање, вискозност биодизела је 

најчешће слична вискозности дизела пореклом из нафте, он има нешто већу густину у односу на 

дизел из нафте (око 0,86-0,9kg/l за биодизел, а oko 0,85kg/l за дизел из нафте), нешто мању 

запреминску густину енергије (око 35,8MJ/l за дизел из нафте и око 32,8MJ/l за биодизел из соје), 

и нешто већи цетански број (око 47 за биодизел, а око 40 за дизел из нафте). 

Биодизел типично не садржи сумпор, што значи да његовим коришћењем не долази до 

емисије оксида сумпора (SOx), а употребом чистог биодизела, и уз употребу каталитичких 

конвертера може се смањити емисија угљен моноксида (CO) и несагорелих угљоводоника 

одговорних за формирање смога за око 45-60% у односу на дизел из нафте. С друге стране, 

употребом биодизела се типично јавља благо повећање емисије азотових оксида (NOx). 

Тренутно се биодизел претежно производи хомогено катализованим процесима који се 

одвијају са јако добрим приносима на ниским температурама и атмосферском притиску, 

међутим, услед проблема са раздвајањем производа реакције и издвајањем катализатора при 

хомогеним процесима се типично троше велике количине воде, а добија се глицерол ниског 

квалитета који се накнадно мора пречистити што представља његов недостатак у економском и 

еколошком смислу. 

Да би се превазишли недостаци хомогеног процеса предложена је употреба хетерогеног 

процеса код кога би одвајање катализатора из реакционе смеше било једноставније, затим код 

ког би постојала мања потреба за пречишћавањем производа реакције а квалитет добијеног 

глицерола био виши. Испитиван је велики број хетерогених катализатора за реакцију 

трансестерификације, а генерални проблем  који се јавља при њиховој употреби је потреба за 

одвијањем процеса при високим температурама и притисцима, типично знатно вишим него 

оним које су потребне за хомогени процес. Зато се врше испитивања хетерогених катализатора 

који би потенцијално могли да показују активност сличну хомогеним, уз поседовање свих 

предности хетерогених катализатора. Један од таквих катализатора је γ-Al2O3 допиран солима 

алкалних метала. У овом раду је испитиван утицај температуре калцинације катализатора γ-Al2O3 

(гама алумине) допиране калијум-јодидом на његову каталитичку активност, као и утицај 

молског удела реактаната, количине употребљеног катализатора и брзине мешања реакционе 

смеше на принос производа реакције. 

Добијени резултати показују да сва четири параметара имају битног утицаја на укупни принос 

реакције. Катализатор γ-Al2O3 калцинисан на 650°C, и након допирања калијум-јодидом 

активиран на 670°C (γ-Al2O3/KI-650/670) је показао бољу каталитичку активност од катализатора 

калцинисаног на 550°C и активираног на 570°C (γ-Al2O3/KI-550/570). Такође је примећено да 

повећање брзине мешања реакционе смеше, количине употребљеног катализатора и молског 

односа метанол:уље имају позитивног утицаја на принос до неке граничне вредности 

(оптималне вредности), након чега даље повећање датих параметара не доприноси повећању 
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приноса реакције. У конкретном случају, примећено је да се оптималне вредности параметара 

код оба испитивана катализатора налазе за молски удео метанол:уље између 9:1 и 12:1, и за 

брзину мешања реакционе смеше између 600о/min и 700o/min. Код каталилзатора γ-Al2O3/KI-

650/670 је примећено да долази до пораста приноса са повећањем масеног удела у смеши до 

неке оптималне вредности која се налази између 1% и 2% (w/w), док код катализатора γ-Al2O3/KI-

550/570 није примећено достизање максималне вредности у испитиваном опсегу. 
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3. Теоријски део 
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3.1. О биомаси и биогоривима 

 

Биомаса је традиционално служила као главни извор енергије у домаћинству и индустрији 

све до друге половине 19. века, када је дошло до постепеног преласка са употребе биомасе на 

коришћење прво угља, а касније и нафте и природног гаса као главних извора енергије. Ипак, то 

није довело до престанка употребе биомасе, напротив, енергија добијена из биомасе се и даље 

користи у готово непромењеном обиму као на почетку 19. века, штавише, она представља главни 

извор енергије у домаћинству људима у многим неразвијеним или слабо развијеним земљама, 

пре свега кроз употребу дрвне фитомасе, целулозних остатака из пољопривреде и животињског 

измета као горива за грејање и припремање хране[1-3]. 

Наведене употребе биомасе се називају „традиционалним употребама биомасе“, и 

представљају технолошки слабо развијене процесе због њихове генерално ниске ефикасности и 

емисије штетних гасова, пре свега угљен-моноксида (CO) и честичних материја насталих услед 

непотпуног сагоревања. С друге стране, поред традиционалних постоје и модерне употребе 

биомасе, код којих се биомаса користи као сировина за производњу модерних производа, 

хемикалија, и биогорива која се могу употребљавати знатно ефикасније. Горива произведена од 

биомасе се најчешће користе за производњу електричне енергије, у транспортном сектору и за 

генерисање топлоте[2-3]. 

Сва биогорива се могу поделити на примарна и секундарна. Примарна биогорива су горива 

која се користе у хемијски непромењеном облику, обично директним сагоревањем у 

домаћинству, за добијање топлоте или за производњу електрицитета у мањим погонима (дрвна 

биомаса, брикети, дрвена трина, остаци биљака итд.), док се секундарна биогорива добијају 

неким процесом који биомасу хемијски преводи у облик који се може користити ефикасније. 

Секундарна биогорива представљају модерне начине искоришћења биомасе, а могу се јавити у 

чврстом, течном или гасовитом агрегатном стању. За секундарна биогорива, посебно она која се 

могу употребити у транспортном сектору, се даље у литератури јавља подела на основу порекла 

сировине употребљене за њихово добијање на горива прве, друге и треће генерације[4]. 

Биогорива прве генерације представљају биогорива која се добијају од сировина за које је 

технологија узгајања позната дуги низ година, и које се релативно једноставним процесом могу 

превести у гориво. Ове сировине типично укључују различите врсте зрневља или семена, а 

горива пре свега обухватају биоетанол и биодизел. Већина биогорива која се тренутно 

индустријски производи су биогорива прве генерације. За производњу биогорива прве 

генерације се често користе сировине које се такође могу користити у исхрани, па се поставља 

питање етичности њихове употребе за производњу биогорива, а постоји претпоставка да 

производња биогорива прве генерације утиче на повећање цене појединих врста хране на 

тржишту[4-6]. 

За разлику од њих, у биогорива друге генерације се типично сврставају горива добијена из 

нејестивих сировина, попут целулозних остатака биљака гајених за храну, дрвне масе, нејестивих 

биљака, уља и масти ниског квалитета. Такође, горива добијена из отпадне биомасе и отпадних 

уља се сматрају горивима друге генерације. Примери горива друге генерације су биоетанол 

добијен из целулозних остатака и дрвета, биодизел добијен из отпадних масти и уља, затим 

дизел гориво добијено Фишер-Тропшовом синтезом (Fischer-Tropsch) из воденог гаса добијеног 

гасификацијом биомасе, као и обновљиви дизел добијен хидротретирањем отпадних уља и 

масти[2, 4, 6-7]. 
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Главна предност производње биогорива друге генерације у односу на она прве је у томе што 

се за њихову производњу не користе сировине које се могу користити за исхрану, штавише, 

њиховом производњом се често побољшава искоришћење биљака коришћених у исхрани 

(коришћењем отпадних уља и масти, или коришћењем чврстих остатака биомасе). Такође, многе 

биљке коришћене у производњи друге генерације биогорива се могу гајити на местима која нису 

погодна за гајење биљака за исхрану, а применом погодних пољопривредних мера се из њих 

могу постизати бољи приноси сировина него што је то могуће код сировина прве генерације. 

Производња биогорива друге генерације захтева употребу технолошки знатно напреднијих 

поступака од горива прве генерације, који су такође типично скупљи, па је њихова производња 

тренутно знатно мање заступљена од горива прве генерације, а производња једног дела ових 

горива је још увек тек у експерименталној или пробној фази[2, 4, 6-7]. 

Биогорива треће генерације представљају горива произведена од сировина које, сем што се 

не користе у исхрани, такође не захтевају употребу земљишта за њихово гајење. У ту категорију 

спадају пре свега горива добијена прерадом угљених хидрата и триглицерида произведених од 

стране микроорганизама и алги. Наиме, примећено је да одређене врсте микроорганизама и 

алги имају способност биосинтезе и чувања великих количина липида сличних онима који се 

јављају код биљних уља, а исто тако микроорганизми и алге могу биосинтетисати разне врсте 

угљених хидрата. Алге и микроорганизми липиде могу производити аутотрофно, фотосинтетски, 

користећи CO2 из атмосфере или додат, било у гасном облику или као натријум-карбонат, или 

хетеротрофно, прерађујући непосредно доступну органску материју[2, 4, 6-7]. 

Предност употребе сировина треће генерације је то што се могу остваривати пар стотина пута 

већи приноси сировина по јединици површине заузетог простора у односу на сировине прве и 

друге генерације, као и у томе што се за њихову производњу може користити CO2 који би иначе 

био ослобођен у атмосферу. Засад је производња биогорива треће генерације још увек у 

експерименталној фази и нема постројења које су почеле са индустријском производњом ове 

генерације биогорива. Тренутно главни проблем за индустријску производњу је у високим 

трошковима узгоја и прикупљања алги и микроорганизама услед тренутно слабо развијене 

технологије узгоја алги и микроорганизама, па ове сировине још увек нису постале довољно 

економичне да би биогорива добијена из њих могла да буду економски конкурентна нафтним 

дериватима [2, 4, 6-7]. 

 

3.1.1. Најперспективнија биогорива и алтернативни извори енергије за транспортни 

сектор 
 

Тренутно најчешће употребљавана биогорива у транспортном сектору су биоетанол и 

биодизел, уз раст употребе обновљивог дизела, малу употребу биометана добијеног из биогаса, 

док су горива добијена пиролизом и Фишер-Тропшовом синтезом комерцијално присутна у 

занемарљивом проценту. Такође, долази до раста употребе возила на електрични погон и 

појављују се возила на водоник, мада се ова два типа возила у овом тренутку релативно ретко 

користе[7-8]. 

Биоетанол је тренутно најчешће употребљавано биогориво. Он представља етил-алкохол 

добијен из биомасе (етанол произведен из нафтних деривата се не сматра биоетанолом), а може 

се користити као алтернативно гориво у бензинским моторима, у чистом облику или у смеши са 

бензином. Тренутно највеће количине биоетанола се производе из сировина прве генерације, 

ферментацијом шећера из сировина које садрже шећер или скроб (шећерна трска, шећерна 
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репа, отпадне меласе након производње шећера, кукуруз, отпади из прераде воћа, пшеница, 

маниок, кромпир), а развијају се технологије за његово добијање из сировина друге генерације 

попут отпадне целулозне масе биљака, дрвне масе, отпадног дрвета и других сировина, као и из 

сировина треће генерације. Предност употребе сировина прве генерације је у једноставности 

процеса (код сировина са шећером се директно врши ферментација, код сировина са скробом 

се ферментација врши након хидролизе), што резултује релативно јефтином производњом 

користећи скупљу сировину, док се при употреби сировина друге генерације генерално јавља 

потреба за употребом технолошки сложенијег и скупљег процеса за производњу етанола, док су 

сировине у овом случају знатно јефтиније[2-3, 5, 9-13]. 

Предности употребе биоетанола над бензином су, између осталих: његова обновљивост, 

виши октански број, чистије и потпуније сагоревање са мањим емисијама штетних гасова, боља 

биоразградивост, занемарљиви садржај сумпора, мања токсичност, већа енергетска 

независност (смањена зависност од увоза нафте), као и прилика за рурални развој приликом 

његове производње. Мане његове употребе у односу на употребу бензина су у његовој 

хигроскопности, мањем енергетском садржају (23,5MJ/l етанол, око 34,8MJ/l код бензина) који 

резултује већом потрошњом, односно потребом за чешћим пуњењем резервоара, као и често 

већоа произвођачка цена од бензина. Тренутно главни произвођачи биоетанола су САД и 

Бразил, док су такође значајни произвођачи Кина, Канада и Тајланд. Поред биоетанола, од 

биомасе за употребу у бензинским моторима производе и други кратколанчани алкохоли, попут 

метанола и бутанола, међутим, њихова примена је тренутно знатно мање заступљена од 

примене етанола[2-3, 5, 9-13]. 

Биодизел је друго биогориво по тренутној заступљености производње. По хемијском саставу 

он представља смешу естара виших масних киселина и неког кратколанчаног монохидроксилног 

алкохола, а добија се заменом глицерола из триглицерида поменутим алкохолом у процесу који 

се назива трансестерификација или алкохолиза. Као алкохол за производњу биодизела се 

најчешће користи метанол, и тако добијени производ се назива смеша метил естара масних 

киселина (МЕМК), па се овај појам често поистовећује са појмом биодизел. С друге стране, 

етанол се за алкохолизу користи знатно ређе, и то углавном у 

земљама у којима је он изузетно јефтин, попут Бразила, док се пропанол, бутанол, 

изопропанол и други алкохоли готово не користе, односно користе се искључиво за добијање 

биодизела специфичних карактеристика[2, 4-7].  

Главни значај биодизела као горива потиче од чињенице да он има много заједничких 

својстава са дизелом нафтног порекла, па се у чистом облику или у смеши са нафтним дизелом 

може користити у постојећим дизел моторима, најчешће без претходних модификација или са 

минималним модификацијама. Он се може употребљавати у чистом облику (означен као Б100), 

или помешан са нафтним дизелом у неком односу (нпр. Б2, Б5, Б20, где број након слова Б 

представља масени удео биодизела у смеши)[2, 4-7, 9]. 

У односу на нафтни дизел, биодизел има више позитивних карактеристика, али и пар 

негативних. Карактеристике биодизела директно зависе од сировина употребљених за његову 

производњу. Вискозност биодизела је претежно слична оној у нафтном дизелу, његов цетански 

број је виши, он готово не садржи сумпорна и ароматична једињења, а такође има бољу 

мазивост, вишу тачку паљења и његовом употребом се генерално јављају повољније емисије 

издувних гасова. С друге стране, негативне карактеристике биодизела су његова виша тачка 

магљења, често високе тачке магљења, генерално више емисије азотових оксида, веће 

гомилање чађи у цилиндрима мотора при његовој употреби и нешто нижи енергетски садржај у 

поређењу са дизелом из нафте[2, 4-7, 9]. 
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Обновљиви дизел представља гориво произведено хидротретманом масти и уља. За разлику 

од биодизела чији се хемијски састав битно разликује од хемијског састава нафтног дизела, 

хемијски састав обновљивог дизела је сличан нафтном дизелу, с тим што он типично не садржи 

ароматична и сумпорна једињења. Да би се добило гориво што бољих карактеристика, 

хидротретирана смеша се типично додатно прерађује, што најчешће укључује и крековање. У 

зависности од употребљених начина додатне обраде могуће је добити горива намењена за 

различите услове, попут горива за употребу на изузетно ниским температурама, горива за 

млазне моторе и других горива[2-3, 14-16]. 

Обновљиви дизел типично има виши цетански број од дизела нафтног порекла и биодизела, 

не садржи сумпорна и азотна једињења, његовом употребом се јављају ниже емисије штетних 

гасова у односу на нафтни дизел, за разлику од биодизела у потпуности је компатибилан са 

постојећом инфраструктуром намењеном за прераду нафтних деривата. Мане су му мања 

мазивост од биодизела (слична нафтном дизелу), као и потреба за променом подешавања 

мотора у случају употребе чистог горива или смеша са високим процентом обновљивог дизела, 

јер у тим ситуацијама његов високи цетански број чак може представљати проблем услед 

прераног паљења горива у цилиндру. Прерадом производа Фишер-Тропшерове синтезе се 

добијају биогорива сличних својстава горивима добијеним хидротретманом[2-3, 14-16]. 

Биогас представља производ анаеробне дигестије отпадне биомасе. Садржи претежно метан 

и угљен-диоксид уз нешто мањи садржај других угљоводоника мале молекулске масе, воде, 

водоник-сулфида и других једињења. За његову производњу се могу користити различите врсте 

отпадне биомасе, попут отпадака хране, органских отпадака из домаћинства, отпада из 

канализације, отпадног гаса са депонија, животињског измета и других сировина. 

Принципијално се користи за производњу електричне енергије. Може се пречистити да би се 

добио биометан, који је погоднији као гориво у моторним возилима, или се добијени биометан 

може убризгавати у дистрибутивну мрежу природног гаса. Засад је производња биогаса у свету 

знатно мања од производње других бигорива. Иако се велики број бензинских и дизел возила 

могу конвертовати за коришћење природног гаса и биометана, тренутно је још увек мали број 

возила која користе природни гас као погонско гориво[2-3]. 

Бионафта је назив који се користи за смешу добијену пиролизом биомасе. Њен хемијски 

састав и особине зависе од употребљених сировина и услова под којима је вршена пиролиза, 

може се користити за производњу бензинских и дизел горива, или других хемикалија[2, 7, 9]. 

Водоник се такође може користити као погонско гориво у копненом саобраћају. Може се 

добијати електролизом воде или из воденог гаса добијеног гасификацијом биомасе или других 

сировина које садрже угљеник или угљоводонике. Може се користити у моторима са 

унутрашњим сагоревањем или у возилима са горивним ћелијама, које водоник употребљавају 

за производњу електричне струје која покреће електрични мотор возила. Предност прве 

варијанте возила на водоник је у томе што се тренутно коришћена возила са моторима с 

унутрашњим сагоревањем могу лакше конвертовати у оваква возила, а предност друге варијанте 

је у знатно већој ефикасности, која резултује знатно нижом потрошњом[2, 8, 16]. 

Предности употребе водоника у односу на остала горива су потпуно чисте емисије издувних 

гасова и, у случају друге варијанте возила, већа ефикасност у односу на моторе с унутрашњим 

сагоревањем. Мане употребе водоника као горива су његов мали запремински садржај 

енергије, потреба за коришћењем високих притисака у резервоарима, што резултује губицима 

енергије потребне за компресовање гаса, висока цена и малимкапацитет резервоара, као и 

некомпатибилност тренутне инфраструктуре за транспорт и употребу водоника као горива[2, 8, 16]. 
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Иако је технологија за производњу електричних возила позната дуже од једног века, она 

досад нису била економски конкурентна возилима са моторима с унутрашњим сагоревањем 

(СУС), пре свега због високе цене и ограниченог капацитета батерија које су могле да буду 

употребљене. Развојем технологије литијум-јонских и литијум-полимерних батерија електрична 

возила се ценовно значајно приближавају возилима са СУС моторима. Предност употребе 

електричних возила су непостојање емисија издувних гасова, већа ефикасност претварања 

енергије у механички рад, нижа цена употребе и могућност пуњења код куће. С друге стране, 

мане употребе електричних возила су висока почетна улагања (претежно због цене батерија), 

дуго време пуњења, што их чини мање практичним за путовања која захтевају додатно пуњење, 

тренутно мала густина складиштења енергије у батеријама што смањује раздаљину која се може 

прећи једним пуњењем, проблеми при употреби електричних возила у зимским условима и 

ограничени број циклуса пуњења батерија. Такође, иако на први поглед електрична возила 

немају никакав утицај на загађење животне средине, утицај њихове производње на загађење 

није животне средине није занемарљив, а утицај њихове саме употребе зависи пре свега од 

начина производње електрицитета. Уколико се за погон електричних возила користи 

електрицитет добијен из обновљивих извора енергије она ће загађивати животну средину 

знатно мање него у случају употребе електрицитета добијеног из горива попут угља, нафте или 

природног гаса. У другом случају, возила ће животну средину загађивати у сличној мери као 

возила СУС, с тим што ће сво загађење бити емитовано искључиво у близини саме 

термоелектране[8, 16-17]. 

 

3.2. Доступни начини добијања дизел горива из масти и уља 
 

Испитивањем употребе масти и уља за погон дизел мотора утврђено је да она нису погодна 

за употребу у дизел моторима који се тренутно користе, а дизајнирани су за употребу нафтног 

дизела. Неки од проблема који се јављају при употреби биљних уља и животњских масти као 

погонског горива су њихова висока вискозност у односу на дизел нафтног порекла, висока тачке 

магљења, низак цетански број, формирање гара при њиховом сагоревању итд[5, 7, 9]… 

Испитивано је више начина превођења масти и уља у облик у ком се могу користити као 

горива, од којих су неки: намешавање са дизелом фосилног порекла, микроемулговање, 

пиролиза, гасификација са Фишер-Тропшовом синтезом, трансестерификација и 

хидротретирање[5, 7, 9]. 

Намешавањем масти и уља са дизелом фосилног порекла у различитим односима може се 

смањити њихова вискозност, и тако добијено гориво учинити погоднијим за коришћење у дизел 

моторима. Намешавање са нафтним дизелом је најједноставнија метода којом се масти и уља 

могу учинити погодним за употребу у дизел моторима[4-5, 7]. 

Микроемулговање представља формирање стабилних колоидно-дисперзих система 

мешањем две или више немешљивих течности у присуству једне или више површински активних 

супстанци, такозваних емулгатора. Употребом различитих формулација растварача, емулгатора 

и уља, уз употребу побољшивача цетанског броја, могуће је добити дизел горива различитих 

карактеристика, и то по изузетно ниској цени[4-5, 7]. 

Предност микроемулговања и намешавања са нафтним дизелом је у коришћењу 

једноставних и јефтиних процеса који се одвијају у благим условима и уз употребу релативно 

једноставне опреме по ниској цени. Међутим, проблем са употребом горива добијених 



 

14 
 

намешавањем или микроемулговањем је у томе што многе негативне карактеристике 

употребљених уља и масти и даље остају присутне у тако добијеним горивима, па се дугорочна 

употреба овако добијених смеша у дизел моторима не препоручује. Ипак, како су намешавање 

са нафтним дизелом и микроемулговање најједноставније и најјефтиније методе за употребу 

масти и уља као горива, и даље се врше тестирања различитих формулација како би се пронашле 

оне које су погодне за дугорочну примену[7]. 

Пиролиза представља процес термалне деградације у одсуству кисеоника при ком се 

добијају производи мањих молекулских маса од једињења у почетним сировинама. Овај процес 

се испитује већ дуже време, а омогућава третирање широког спектра различитих врста биомасе 

и органских отпадака, од којих су неке: масти и уља, коришћене масти и уља, дрво и дрвени 

отпади, отпаци из пољопривреде, комунални чврсти отпади, животињски отпади, алге и 

микроорганизми. Као производ пиролизе се добија смеша производа под називом био-нафта 

(Bio-oil), која може имати различите хемијске саставе у зависности од услова под којима се врши 

процес (температура, притисак, присуство катализатора), и може бити погодна за употребу или 

производњу горива за дизел или бензинске моторе. Тренутно постоји више технологија које се 

ослањају процес пиролизе, и постоје постројења која су у фази демонстрације или почетним 

фазама производње[2-3, 5, 7, 9, 18]. 

Процес аналоган процесу пиролизе је гасификација, при којој се из материје која садржи 

угљеник или угљоводонике, каква је и биомаса, загревањем на високим температурама у 

присуству водене паре и контролисаним количинама кисеоника добија смеша гасова H2 и CO, 

која се назива водени гас, уз присуство CO2 и мање количине других гасова. Добијени водени гас 

се може користити као сировина за производњу течних горива Фишер-Тропшовом (ФТ) 

синтезом, при којој се добија смеша претежно линеарних алкана. Састав дате смеше зависи од 

услова под којима се реакција одвија, и може се користити за производњу горива за дизел и 

млазне моторе изузетно високог квалитета, вишег квалитета него горива добијена прерадом 

нафте. Велика предност овог процеса је могућност употребе изузетно широког спектра сировина, 

а мана је у често високој цени одвијања процеса. Тренутно постоје постројења која се ослањају 

на овај процес, и која се налазе у раној фази производње[2-3, 5, 7, 9, 18]. 

Трансестерификација је тренутно најупотребљиванији метод за превођење масти и уља у 

гориво за дизел моторе. Она представља хемијски процес којим се глицерол из триглицерида 

замењује неким другим алкохолом, најчешће метанолом, а смеша естара настала овим 

процесом се назива биодизел. Предности трансестерификације су релативна једноставност 

процеса којим се може добити дизел гориво изузетно повољних особина, а мана јој је најчешће 

потреба за употребом сировина високог квалитета или потреба за скупим и технолошки 

захтевним предтретманом сировина ниског квалитета, као и немогућност производње 

биогорива за употребу у авио саобраћају[2-3, 5, 7, 9, 18].  

Хидротермални третман представља третман масти и уља водоником, под повишеним 

температурама и притисцима и уз употребу катализатора, што резултује хидрогенизацијом, 

деоксигенацијом и декарбоксилацијом сировине. Овим процесом се типично јавља смеша 

производа која претежно садржи ланчане алкане углавном сличне дужине угљоводичног низа 

као масне киселине од којих су настали, нешто алкана краћих ланаца, и пропан настао од 

глицерола. Хидротермални третман је аналоган процесу десулфуризације који се већ дуже 

време примењује у рафинеријама за уклањање сумпора из нафте. Смеше добијене 

хидротретманом се могу користити за производњу изузетно квалитетних дизел горива и горива 

за млазне моторе, сличних особина горивима из Фишер-Тропшовог процеса, а горива добијена 

овим процесом се типично називају обновљиви дизел. Предности процеса хидротретмана у 
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односу на процес трансестерификације су могућност употребе масти и уља ниског квалитета као 

сировина, и то знатно нижег квалитета од оних које се могу употребити као сировина за процес 

трансестерификације (услед присуства високог садржаја слободних ВМК или високог садржаја 

полинезасићених ВМК), затим могућност добијања горива вишег квалитета у односу на нафтни 

дизел и биодизел, као и у могућност добијања горива за млазне моторе и горива која се могу 

примењивати на изузетно ниским температурама. Такође једна велика предност хидротретмана 

над процесом трансестерификације је висока компатибилност потребних процеса и опреме са 

тренутно коришћеним процесима и опремом за прераду нафте. Мана хидротретмана у односу 

на процес трансестерификације је у лошој мазивости добијеног горива, сличној мазивости 

дизела из нафте са ниским садржајем сумпора (која се мора поправљати додатком адитива или 

биодизела), као и у технолошкој сложености процеса која захтева поседовање технолошки 

развијене опреме, па је процес тренутно економски исплатив искључиво за постројења великог 

обима[2, 7, 13-15]. 
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3.3. Историја биодизела 
. 

Примени биодизела претходи примена биљних уља као горива за дизел моторе. Сматра се 

да су биљна уља први пут употребљена као дизел гориво на париској изложби 1900. године. Том 

приликом је један од дизел мотора француске „Otto“ компаније радио на уљу кикирикија као 

гориву, при чему је показивао сличну ефикасност и потрошњу горива као дизел мотори који су 

користили дизел из нафте. У литератури постоје опречне информације о томе да ли је наведени 

мотор био специфично дизајниран за коришћење уља кикирикија, или се радило о мотору који 

је првобитно био дизајниран за употребу нафтног дизела[7]. 

У том периоду долази до појаве интересовања за употребу биљних уља и животињских масти 

као дизел горива у више земаља, пре свега у Белгији, Француској, Италији, Уједињеном 

краљевству и Русији. Као главни разлог за њихову употребу наводи се повећање енергетске 

независности локалном производњом горива. Посебан напредак у испитивањима је постигнут у 

Белгији и Белгијском Конгу, где је 1935. године формирана комисија са циљем да истражује 

производњу и употребу горива добијених из локалних производа у колонијама. Долази до брзог 

напредка, и већ 1937. године се у патенту C.G.Chavanne-а описује употреба етил естара палминог 

уља трансестерификованих киселом катализом као горива, али и употреба неких метил естара и 

естара добијених из других уља. То се сматра првом употребом нечега што је данас познато под 

називом биодизел. Затим се 1938. године описује употреба наведених естара у комерцијалном 

аутобусу, уз задовољавајуће резултате. Тада је забележено да етил естри имају вискозност 

знатно ближу дизел гориву из нафте у односу на полазна уља, као и да су мешљиви са нафтним 

дизелом. Такође, том приликом је вршено прво испитивање цетанског броја биодизела, када је 

добијена вредност од 83. Модерна испитивања биодизела такође наводе релативно велику 

вредност цетанског броја естара ВМК у поређењу са референтним нафтним дизелом[7]. 

Касније су, у току Другог светског рата, биљна уља употребљавана као горива или за 

производњу дизел горива и мазива у Аргентини, Бразилу и Кини, а постоје и неки извештаји о 

коришћењу биљних уља као горива и у производњи горива у Јапану. Методе које су коришћене 

за превођење биљних уља у горива укључују пиролизу и крекинг, али и друге методе.  У том 

периоду су вршена опсежна испитивања својстава више биљних уља у Индији и САД, уз 

навођење енергетске независности као главног разлога за њихову примену, али су она 

прекинута након што је нафтни дизел постао лако доступан по ниској цени[7]. 

У свим наведеним случајевима испитивана су пре свега биљна уља која су у датом тренутку 

била доступна у државама које су вршиле испитивања. То су, пре свега, уље из уљане репице, 

сојино уље, палмино уље, маслиново уље, уље рицинуса, као и неке животињске масти попут 

масти китова, риба и животињских лојева, али и многа друга мање распрострањена уља и масти. 

Иако у том периоду генерално нису вршене анализе емисија издувних гасова, при употреби 

масти и уља као горива је често примећивано присуство чистијих издувних гасова и смањење 

карактеристичног лупања код дизел мотора[7]. 

До обнове интересовања за биљна уља као гориво долази 1970-их година када долази до 

пораста цене нафте. Испитивања се врше пре свега у Аустрији, Немачкој, САД и Јужноафричкој 

републици. У почетку су вршена испитивања самих биљних уља као горива, док се касније, 1980-

их година, прешло на испитивање њихових естара, пре свега метил и етил естара[7]. 

Производња биодизела у Европи је започела 1990-их година као резултат тежње Европске 

Уније да финансира производњу биодизела како би умањила огромни суфицит у 
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пољопривредној производњи који је постојао у том тренутку. Да би смањила суфицит, Европска 

Унија је прописала максималне дозвољене површине које се могу засадити житарицама и 

уљарицама намењеним за исхрану. Производи са површина које прелазе наведене лимите 

морају бити употребљени за производњу производа који нису намењени исхрани, а биогорива 

престављају један од таквих производа[7].  

Други разлог за пропагацију производње и употребе биогорива, а пре свега биодизела, је 

повећање енергетске независности земаља Европе. Наиме, од свих европских земаља, једино 

Норвешка и Уједињено Краљевство производе значајне количине сирове нафте, и једино 

наведене земље и Холандија поседују знатне резерве природног гаса. Поред њих, пар панонских 

земаља, укључујући и Србију поседују одређене количине резерви сирове нафте и природног 

гаса, па из домаће производње задовољавају део сопствене потрошње. Притом, од наведених 

земаља једино Норвешка извози сирову нафту, док све остале земље Европе увозе нафту, било 

да би надоместиле сопствену производњу или се у потпуности ослањају на увоз[7]. 

У истом периоду је започела производња биодизела и у САД-у. Један од њених покретача је 

такође био вишак пољопривредне производње који је настао услед значајног повећања 

продуктивности фармера коришћењем модерних технологија у пољопривреди, што је 

резултовало значајним смањењем цене хране и повећањем конкуренције међу 

пољопривредним произвођачима. У исто време, услед пооштрених регулативних захтева за 

отварање рафинерија нафте ради смањења загађења животне средине дошло је до пада у 

отварању нових рафинерија и стагнације производње нафтних деривата, која није могла да 

прати повећање потрошње, па су САД постале нето увозник нафте. Трећи покретач развоја 

интересовања за биодизел у САД је пооштравање захтева у погледу састава емисија издувних 

гасова возила, услед значајног повећања загађења ваздуха у градовима узрокованог друмским 

саобраћајем[7]. 

С почетком новог миленијума долази до значајног повећања производње, отварања нових 

постројења, ширења капацитета и раста производње биогорива генерално, а и биодизела 

специфично. Сматра се да су за овај раст интересовања заслужни повећање цене нафте у 

периоду након 2003. године, затим субвенционисање производње и употребе биогорива у 

многим земљама света и прописивање квота за употребу биогорива у смеши са горивима из 

нафте, затим развој и унапређење технологија која биогорива чине конкурентнијим у поређењу 

са нафтним дериватима[2-3, 7]. 

Тренутно, регион са највећом производњом биодизела у свету је Европа, док је највећи 

појединачни произвођач биодизела САД, праћен Бразилом на другом, и Немачком на трећем 

месту. У Европи је заступљенија производња биодизела него биоетанола због знатно већег 

процента дизел возила у друмском саобраћају него у остатку света, док се ван Европе генерално 

више производи биоетанол него биодизел[2-3, 7]. 



 

18 
 

 

Слика 3.1: Производња биодизела у свету по земљама главним 

произвођачима, 2017. године, исказана у милијардама литара[19] 

 

 

 

Слика 3.2: Производња биогорива у свету у периоду 2007.-2017. године, 
исказана у енергетском садржају горива[20] 
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3.4. Својства биодизела 
 

Хемијски састав биодизела се битно разликује од хемијског састава дизел горива добијеног 

из нафте. Док биодизел по хемијском саставу представља смешу естара ВМК, нафтни дизел се 

претежно састоји од алифатичних, углавном линеарних угљоводоника, уз мање присуство 

ароматичних компонената и разних сумпорних, азотних, кисеоничних и других једињења. С 

друге стране, физичке особине биодизела и нафтног дизела, и њихово понашање при употреби 

у дизел моторима су слични. Највећи значај биодизела као горива управо потиче из сличности 

њихових физичких особина и понашања при сагоревању, услед чега је могуће употребљавати га 

у постојећим дизел моторима без модификација, или са минималним модификацијама[5, 7, 9, 18]. 

Неке од карактеристика које се користе за карактеризацију биодизела се такође користе и за 

карактеризацију дизел горива нафтног порекла, док су друге специфичне за биодизел, а 

директно произилазе из његовог хемијског састава. Неке од најбитнијих карактеристика 

биодизела као горива су: густина, вискозност, топлота сагоревања, аутоигнициона својства, 

садржај емисија, корозивност, тачка паљења, нискотемпературна својства, оксидативна 

стабилност, мазивост, биоразградивост и токсичност. Од особина које се односе специфично на 

биодизел неке од најбитнијих су: киселински број, јодни број, садржај линоленске киселине, 

садржај полинезасићених киселина, садржај глицерола, садржај алкалних метала и садржај 

фосфора[7, 9]. 

Вискозност представља меру унутрашњег трења течности при протицању, а утиче на 

могућност атомизације горива приликом убризгавања у цилиндар, и посредно на потпуност 

сагоревања и формирање чађи унутар цилиндра. Што је већа вискозност горива, већа је 

могућност појаве проблема при убризгавању и појаве лошије атомизације горива, што утиче на 

појаву непотпунијег сагоревања[7, 9]. 

Главни разлог неадекватности употребе биљних уља и масти у дизел моторима је управо 

њихова висока вискозност (нпр. кинематичка вискозност на 20°C уља памука износи 69,9mm2/s), 

и њихова вискозност нагло пада са падом температуре. С друге стране, кинематичка вискозност 

биодизела је слична (мада нешто већа) у односу на вискозност нафтног дизела, па се биодизел 

може без проблема користити у дизел моторима[7]. 

Топлота сагоревања се дефинише као количина енергије која се ослободи при сагоревању 

јединичне масе или запремине неке материје. Типично се изражава по јединици масе или 

запремине супстанце. Код горива је обрнуто сразмерна потрошњи горива. Како биодизел у 

својој структури садржи кисеоник, он типично има нешто мању топлоту сагоревања од нафтног 

дизела, па је његова потрошња типично нешто већа[7, 9]. 

Аутоигнициона својства представљају меру способности горива да се запали на 

температурама и притисцима који се јављају у цилиндру мотора када је гориво убризгано. 

Величина која се користи за дефинисање аутоигниционих својстава горива се назива цетански 

број. Цетански број се добија мерењем, које се састоји у поређењу кашњења паљења 

испитиваног горива са кашњењем паљења смеше n-цетана (цетански број 100) и 

хептаметилнонана (цетански број 15), а затим се на основу састава смеше наведених 

компонената са истим кашњењем паљења као испитивано гориво вредност цетанског броја 

израчунава према изразу: цетански број = % цетана + 0,15 x % хептаметилнонана[5, 7, 9]. 

Горива са већим цетанским бројем ће имати краће кашњење паљења при убризгавању. За 

оптималан рад мотора цетански број горива које возило користи треба да буде у опсегу 
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прописаном од стране произвођача. И превисок и пренизак цетански број могу довести до 

проблема у раду са моторима. Превисок цетански број ће довести до прераног паљења смеше 

горива пре него што се гориво адекватно помешало са ваздухом, узрокујући непотпуно 

сагоревање и појаву дима. С друге стране, уколико је цетански број горива превише низак долази 

до проблема са паљењем горива, грубог рада мотора, спорог загревања мотора, појаве високих 

температура ваздуха и, такође, до непотпунијег сагоревања. Повремено се у литератури уместо 

цетанског броја, који се добија директним мерењем, користи цетански индекс, који представља 

апроксимацију цетанског броја на основу густине горива и његове волатилности[7, 9]. 

За разлику од биљних уља и масти које поседују нешто мањи цетански број у односу на 

нафтни дизел, биодизел типично поседује већи цетански број него нафтни дизел. Цетански број 

биодизела у великој мери зависи од садржаја виших масних киселина које га чине, и он расте са 

порастом удела  естара засићених масних киселина, а опада са порастом удела естара 

незасићених и полинезасићених масних киселина[7, 9]. 

Садржај емисија приказује хемијски састав издувних гасова које дати мотор производи при 

сагоревању датог горива. Најбитнији параметри везани за емисије издувних гасова су садржај 

угљен-моноксида (CO), оксида сумпора (SOx), азота (NOx), угљоводоника и емисија честичних 

материја[7]. 

Постоји научни консензус да употреба чистог биодизела или биодизела у смеши са нафтним 

дизелом доводи до смањења емисија угљен-моноксида, угљоводоника и честичних материја до 

између 10% и 25%, док се при употреби чистог биодизела у комбинацији са каталитичким 

конвертерима ове емисије могу смањити до 45%-65% у односу на референтни нафтни дизел. На 

тај начин, већ мале емисије угљен-моноксида код дизел мотора у поређењу са емисијама код 

бензинских мотора се додатно смањују при употреби биодизела. Биодизел генерално не садржи 

сумпорна једињења, тако да се његовим сагоревањем готово не јављају оксиди сумпора, 

међутим, у случају да је као катализатор за производњу биодизела коришћена сумпорна 

киселина или неко друго сумпорно једињење може доћи до појаве оксида сумпора 

сагоревањем таквог биодизела од сумпора преосталог након пречишћавања[7]. 

С друге стране, ситуација са емисијама азота је нешто сложенија. Већина аутора пријављује 

благо повећање емисија NOx при употреби биодизела. Истраживања америчке Агенције за 

заштиту животне средине (Environmental Protection Agency, EPA) из 2002. године показују благо 

повећање NOx емисија, међутим, иста истраживања приказују велику варијабилност резултата 

мерења, тако да је поред резултата који показују велико повећање емисија забележено и доста 

резултата који приказују смањење емисија азотових оксида. Такође је утврђено да емисије 

азотових оксида у великој мери зависе од подешавања тајминга мотора, која треба да буду 

другачија него при употреби дизела нафтног порекла, односно зависе од процентног удела 

биодизела у смеши у случају употребе смеша биодизела и нафтног дизела. Подешавањем 

тајминга мотора могуће је смањити емисије NOx, међутим, при истим подешавњима тајминга 

такође долази до повећања емисија честичних материја, па је потребно подешавања извршити 

тако да се постигне оптимални баланс између њих[7]. 

Корозивност описује тенденцију горива да нагриза металне конструкције мотора. Мери се 

најчешће кроз мерење корозије бакарне траке и њено поређење са стандардним вредностима. 

Иако су више масне киселине које се могу јавити у биодизелу релативно слабе киселине, у току 

животног века мотора оне постепено могу изазвати значајна нагризања мотора и тако скратити 

животни век мотора. У стандардима о квалитету биодизела се корозивност мери преко корозије 
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бакарне траке и преко киселинског броја. Киселински број представља садржај слободних 

масних киселина у неком триглицериду или биодизелу[7]. 

Тачка паљења (Flash Point) представља најнижу температуру на којој дизел гориво испушта 

довољно пара да би се са ваздухом наградила запаљива смеша. Тачка паљења нафтног дизела 

се обично креће у распону 52°C-66°C, док за биодизел типично износи >=150°C, што значи да 

биодизел поседује знатно мању могућност самозапаљења од нафтног дизела, и према томе 

његово складиштење узрокује појаву мањег ризика од појаве пожара него у случају 

складиштења нафтног дизела[7]. 

Нискотемпературна својства приказују понашање горива на ниским температурама. Наиме, 

на нижим температурама долази до проблема са употребом свих дизел горива, јер долази до 

формирања воскова од присутних молекула са високом тачком топљења. Почетно су ова својства 

била дефинисана величинама попут тачке замућења (Cloud Point, CP), односно температуре на 

којој формирани кристали очврслих молекула постану видљиви људском оку, као и тачке 

течљивости (Pour Point, PP), односно температуром на којој агломерација честица спречава 

слободан ток течности[7]. 

Међутим, како је примећено да постоји лоша корелација између података добијених овим 

величинама и практичне могућности примене  дизел горива на ниским температурама оне су 

касније замењене другим величинама које су показивале знатно бољу корелацију. Данас су у 

већини земаља света нискотемпературна својства дефинисана у стандардима о квалитету горива 

кроз тачку филтрабилности (Cold Filter Plugging Point, CFPP), док се у северној Америци користи 

тест течљивости на ниским температурама (Low Temperature Flow Test, LTFT)[7]. 

Оксидативна стабилност представља меру склоности горива да подлегне процесима 

оксидације, који негативно утичу на квалитет горива. Овај параметар је посебно битан код 

контроле квалитета биодизела, док је мање битан за контролу дизела пореклом из нафте. 

Наиме, како незасићене масне киселине садрже једну или више двоструких веза, у присуству 

кисеоника из ваздуха може доћи до оксидације тих веза што води формирању хидропероксида, 

алдехида, киселина и других оксидационих производа, као формирању полимеризационих 

производа великих молекулских маса који се могу наталожити у гориву и довести до запушења 

филтера[7]. 

Главни узрочници појаве ниске оксидативне стабилности горива су присуство естара линолне 

и линоленске киселине, као и мале количине естара других полинезасићених киселина. 

Склоност ка аутооксидацији нагло расте са порастом броја двоструких веза које молекул масне 

киселине садржи, тако да мали садржаји полинезасићених киселина у биодизелу могу довести 

до значајног смањења оксидативне стабилности горива. Отуд потреба за дефинисањем садржаја 

линоленске киселине и полинезасићених киселина у стандардима о квалитету биодизела[7]. 

Јодни број представља меру количине незасићених веза у молекулима масти и уља. Постоји 

корелација између јодног броја и оксидативне стабилности, али између њих не постоји проста 

веза, па је директно мерење оксидативне стабилности ипак бољи начин за њено одређивање. 

Јодни број има већи значај при производњи маргарина и хидротретираних уља и масти него при 

производњи биодизела, јер у том случају његова вредност директно утиче на количину водоника 

која је потребна за хидрогенизацију неког триглицерида[7]. 

Садржај глицерола се исказује као слободни глицерол, садржај моноглицерида, садржај 

диглицерида, садржај триглицерида и укупни глицерол. Слободни глицерол је непогодан зато 

што на дну резервоара формира јако вискозни слој, који при употреби горива може довести до 
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проблема при употреби. Такође се сматра да глицерол у везаном облику утиче на повећање 

количине гара при сагоревању горива[7]. 

Мазивост горива описује способност горива да подмазује одређене делове мотора, чиме се 

спречава хабање делова мотора. Традиционално, нафтни дизел је имао довољну мазивост за 

коришћење у дизел моторима. Међутим, прописивањем коришћења дизел горива са ултра 

ниским садржајем сумпора мазивост дизел горива је значајно смањена, па се у таквом гориву 

морају додавати додаци који би повећали мазивост горива[7]. 

Наиме, иако сама сумпорна једињења у нафтном дизелу узрокују смањење мазивости 

горива, њихово уклањање се у индустрији врши процесом хидродесулфуризације, који поред 

сумпора из нафтног дизела такође уклања и азотна и кисеонична једињења која заправо 

повећавају мазивост мотора. С друге стране, биодизел сам по себи има довољну мазивост за 

употребу у дизел моторима. Штавише, додавање само 2% биодизела у нафтном дизелу узрокује 

знатно повећање мазивости дизел горива, што је један од разлога за употребу Б2 биодизела[7]. 

Биоразградивост приказује способност горива да буде разграђено под утицајем 

микроорганизама у земљи или води. Представља важан параметар јер показује могућност 

микроорганизама да разграде дато гориво, тиме доприносивши санирању последица удеса при 

којима је гориво доспело у животну средину. Испитивања биодизела указују на његову знатно 

већу биоразградивост у поређењу са дизелом нафтног порекла. Штавише, присуство биодизела 

у смеши са нафтним дизелом узрокује процентуално веће повећање биоразградивости такве 

смеше него што би се то могло очекивати из количине присутног биодизела[7]. 

Токсичност горива представља меру утицаја присуства неке супстанце на формирање 

поремећаја или изазивање смрти живих организама. У поређењу са референтним нафтним 

дизелом, испитивања биодизела указују на његову знатно мању токсичност[7]. 

У циљу гаранције уједначеног квалитета биодизела на тржишту расписано је више стандарда 

који дефинишу потребне захтеве квалитета биодизела да би он могао да се нађе на тржишту. 

Неки од стандарда који дефинишу квалитет биодизела су Ö-Норм Ц1190 у Аустрији, DIN 51606 у 

Немачкој, EN 14214 на нивоу Европске Уније, као и ASTM D6751. Треба напоменути да стандард 

EN 14214 дефинише квалитет МЕМК, јер се у Европи биодизел добија искључиво уз коришћење 

метанола. Такође, како је EN 14214 стандард употребљен за формирање многих националних 

стандарда у земљама Европе, стандарди квалитета земаља Европе су јако слични, с изузетком 

тачке филтрабилности која није дефинисана самим стандардом већ свака земља појединачно 

формира тачку филтрабилности у свом националном стандарду, у зависности од временских 

условима којима је она изложена[7]. 
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Табела 3.1: Стандард EN 520:2013, који се односи на квалитет дизел горива у Европи [5] 

Својство 
Јединица 

мере 
Минимално Максимално Тест метода 

Визуелно - Чисто и светло без присуства 
седимената и воде 

Визуелна 

Густина на 15°C 
kg/m3 820,0 845,0 

EN ISO 3675 
/EN ISO 12185 

Тачка паљења °C 55 - EN ISO 2719 

Цетански број 
- 51 - 

EN ISO 5165 
/EN 15195 
/EN 16144 

Цетански индекс - 46 - EN ISO 4264 

Тачка магљења: зима °C - -15  

Тачка магљења: лето °C - -5  

Вискозност на 40°C mm2/s 2,000 4,500 EN ISO 3104 

Полициклични 
ароматични 
угљоводоници 

% (w/w) - 8,0 
EN 12916 

Садржај сумпора 
mg/kg - 10,0 

EN ISO 20846 
/EN ISO 20884 
/EN ISO 13032 

Корозија бакарне траке Класа - Класа 1 EN ISO 2160 

Угљенични остатак (10% 
дестилациони остатак) 

% (w/w) - 0,3 
EN ISO 10370 

Садржај пепела % (w/w) - 0,01 EN ISO 6245 

Укупна контаминација mg/kg - 24 EN 12662 

Садржај влаге mg/kg - 200 EN ISO 12937 

Садржај мангана mg/l - 6,0 EN 16576 

Дестилациона 
температура 

°C 80 360 
EN ISO 3924 

Оксидативна стабилност h 20 - EN ISO 12205 

Мазивост μm - 460 EN ISO 12156-1 

Садржај МЕМК %(V/V) - 7,0 EN 14078 
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Табела 3.2: Стандард EN 14214, који се односи на квалитет чистог B100 биодизела у Европи[5] 

Својство 
Јединица 

мере 
Минимално Максимално 

Тест 
метода 

Садржај естара % (w/w) 96,5 - EN 14103 

Густина на 15°C 
Kg/m3 820 845 

EN ISO 3675 
/EN ISO 12185 

Тачка паљења °C 101 - EN ISO 2719 

Цетански број 
- 51 - 

EN ISO 5165 
/EN 15195 
/EN16144 

Вискозност на 40°C mm2/s 3,5 5,0 EN ISO 3104 

Садржај сумпора 
mg/kg - 10,0 

EN ISO 20846 
/EN ISO 20884 
/EN ISO 13032 

Корозија бакарне траке Klasa - Klasa 1 EN ISO 2160 

Угљенични остатак 
(10% дестилациони остатак) 

% (w/w) - 0,3 EN ISO 10370 

Садржај сулфонованог 
пепела 

% (w/w) - 0,02 EN ISO 3987 

Укупна контаминација mg/kg - 24 EN 12662 

Садржај влаге mg/kg - 500 EN ISO 12937 

Оксидативна стабилност h 6 - EN ISO 14112 

Киселински број mg KOH/g - 0,5 PR EN 14104 

Јодни број  - 120 PR EN 14111 

Метил-естри линоленске 
киселине 

% (w/w) - 12 PR EN 14103 

Полинезасићени метил-естри 
(>4 двоструке везе) 

% (w/w) - 1  

Садржај метанола % (w/w) - 0,2 PR EN 14110 

Садржај моноглицерида % (w/w) - 0,8 PR EN 14105 

Садржај диглицерида % (w/w) - 0,2 PR EN 14105 

Садржај триглицерида % (w/w) - 0,2 PR EN 14105 

Слободни глицерол % (w/w) - 0,02 PR EN 14105 

Укупни глицерол % (w/w) - 0,25 PR EN 14105 

Садржај алкалних метала 
(Na+K) 

mg/kg - 5 
PR EN 14108 
/PR EN 14109 

Садржај фосфора mg/kg - 10 PR EN 14107 
  

 

У Србији је квалитет биодизела тренутно дефинисан стандардима SRPS EN 14214:2017, који 

дефинише квалитет чистог Б100 биодизела, а идентичан је стандарду EN 14214:2013+A1:2014 

CEN/TC 19, и стандардом SRPS B.H.133:2015, који дефинише квалитет биодизела за намешавање, 

а идентичан је стандарду ASTM D6751-15a[21].  
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3.5. Сировине за производњу биодизела 
 

Тренутно се за производњу биодизела користе претежно сировине прве генерације, и то 

рафинисана биљна уља и животињске масти, при чему се као сировина углавном употребљава 

уље које је локално најзаступљеније у месту производње, пре свега због најчешће најниже цене 

тог уља. Из тог разлога се у Северној Америци најчешће користе уља соје, кукуруза, као и 

животињске масти, у Европи се најчешће користе уља уљане репице и сунцокрета, док се у 

тропским земљама највише употребљава палмино уље[3, 7, 22] 

Главни разлог употребе рафинисаних уља за производњу биодизела је у томе што је при 

њиховој употреби конверзија у биодизел релативно једноставна и јефтина, те код тако добијеног 

биодизела производну цену може чинити до око 80% цена саме сировине, док је цена 

превођења уља у биодизел мања од 20%. Ово је омогућено чињеницом да се рафинисана уља и 

масти могу конвертовати у биодизел базно катализованим процесом, што омогућава конверзију 

са високим приносима уз кратко реакционо време и на релативно ниским температурама и 

притисцима[3, 7, 22]. 

 

Слика 3.3: Сировине употребљене за производњу биодизела у САД 2017. године. За сировине наведене са * 

нису приказани подаци за све месеце да не би био откривен капацитет појединачних постројења[23] 

 

С друге стране, проблем употребе рафинисаних уља и масти је то што се оне у том облику 

такође могу користити у људској исхрани, па се њиховом употребом за производњу горива 

смањују количине које су доступне за исхрану људи и животиња, што доводи у питање етичност 

њихове употребе у временима када је у свету још увек присутан висок проценат људи који 

гладују (такозвана „Food vs. Fuel“ дебата). Проблем употребе рафинисаних масти и уља је такође 
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и њихова цена, која је већа од  цене сировина нижег квалитета и цене отпадних сировина, и 

представља главни удео у цени финалног производа[7, 11]. 

Даље, за производњу биодизела се могу користити сировине друге генерације, као што су 

нејестива уља и масти, уља и масти ниског квалитета и отпадна уља и масти. Предности 

употребе сировина друге генерације су што се оне не користе у исхрани, као и што се могу 

развијати специфичне сорте биљних врста за производњу уља друге генерације које би пружале 

високе приносе уља, уз гајење на земљишту лошег квалитета које није погодно за гајење биљака 

коришћених у исхрани[4, 7, 24]. 

Неке од чија су уља испитивана су: Jatropha curcas, Pongamia pinnata (индијско дрво боба), 

Madhuca indica, Melia azedarach (мелија, оченашица), Moringa oleifera (моринга), Nicotiana 

tabacum (дуван), Balanites aegyptiaca (пустињска урма), Terminalia catappa (тропски бадем), 

Hevea brasiliensis (дрво каучука), Asclepias syiaca (циганско перје), Zanthoxylum bungeanum 

(кинески Сичуан бибер), Raphanus sativus (ротквица), Brassica carinata (етиопска горушица), 

Calophyllum inophyllum (таману), Cynara cardunculus (артиочка), Camelina sativa (усјевни 

подланак), Carthamus tinctorius (шафраника), Sesamum indicum (сусам), Vernicia fordii (тунг), 

Sclerocarya birrea (марула), Cucurbita pepo (бундева), Simmondsia chinensis (јојоба), као и уље из 

мекиња пиринча. Такође, испитивана су и триглицериди неких инсеката, попут Aspongubus 

viduatus и Agonoscelis pubescens[1, 4, 24]. 

Употреба сировина друге генерације пружа могућност гајења биљних култура специфично 

одабраних за производњу биодизела, што омогућава боље приносе, нижу цену сировине и већу 

искоришћеност земљишта него што је то могуће са биљкама које представљају сировине прве 

генерације. Такође, неке од предложених биљака могу бити гајене на земљишту непогодном за 

гајење биљака намењених за исхрану, а такође постоји и мања потреба за употребом ђубрива 

при њиховом гајењу. С друге стране, за процесирање сировина друге генерације и њихову 

припрему за производњу биодизела је често потребан технолошки сложенији поступак и 

употреба скупље процесне опреме, што резултује повећањем трошкова производње. Након 

издвајања уља из биљака остају остаци који се, у случају јестивих биљака користе за исхрану 

животиња, међутим, за остатке од нејестивих биљака често не постоји одговарајућа намена, па 

ју је потребно пронаћи. Коначно, многе од биљака чија се употреба разматра досад нису масовно 

гајене, резултат чега је оскудно практично искуство везано за њихово широко распрострањено 

дугогодишње гајење, што може узроковати појаву да резултати њиховог гајења у пракси, у 

смислу приноса, утицаја на животну средину и појаву неочекиваних последица, буду знатно 

другачији него што се тренутно теоријски очекује[4, 7, 16, 24]. 

Уља и масти ниског квалитета представљају уља и масти са садржајем ВМК вишим од 4%., а  

између осталог укључују и отпадне животињске масти попут отпадне свињске, говеђе, отпадне 

масти живине, затим отпадне масти из прераде лососа, коришћена уља и масти, нуспроизводе 

при производњи етанола, сапуницу насталу у току рафинације уља и масти, уља и масти из 

система за пречишћавање отпадних вода из кухиња, као и масти и уља из система за третман 

канализационих вода. Ове сировине за производњу биодизела су типично знатно јефтиније од 

рафинисаних уља и масти и, иако се неке од њих користе у индустрији за производњу сапуна и у 

неким другим индустријама, њихове доступне количине далеко превазилазе количине које су 

потребне у индустрији[7]. 

Проблем који се обично јавља са употребом сировина нижег квалитета је њихов типично већи 

садржај слободних ВМК који онемогућује употребу базних катализатора, па се пре употребе оне 

морају пречистити од слободних ВМК, за њихову конверзију се морају користити велики 
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вишкови базних катализатора или се морају користити кисели катализатори, при чему у сва три  

наведена случаја долази до знатног повећања трошкова производње. Што се више иде ка 

јефтинијим сировинама, оне садрже веће количине других нечистоћа поред слободних ВМК, па 

захтевају технолошки сложеније и скупље предтретмане да би могле да буду употребљене. 

Према томе, принципијално све материје које садрже масне киселине могу бити употребљене 

за производњу биодизела, с тим што при разматрањима употребе неке сировине обавезно мора 

бити постављено питање економичности њене набавке и предтретмана којим би она била 

доведена до квалитета потребног за њену употребу[7]. 

Коначно, постоје и сировине треће генерације, које поред тога што се не користе у исхрани, 

такође дају изузетно високе приносе на релативно малим површинама. У случају биодизела, 

могуће сировине треће генерације су алге, квасци и микроорганизми гајени у медијуму богатом 

отпадном лигноцелулозном биомасом или изложени високим концентрацијама CO2, који 

садрже висок проценат уља. Неки од досад испитиваних микроорганизама су Trichosporon 

fermentans и Chlorella protothecoides[4, 6-7]. 

Иако неке од алги и микроорганизама дају изузетно високе приносе триглицерида, 

технологија њиховог гајења је још увек у раној фази развоја, па липиди добијени њиховим 

гајењем још увек нису економски конкурентни тренутно коришћеним сировинама па биодизел 

добијен из њих још увек није ценовно  конкурентан нафтном дизелу пре свега због тренутно 

високе цене узгајања микроорганизама и алги. С друге стране, изузетно високи приноси 

микроорганизама и алги по јединици површине и запремине као и могућност разградње 

отпадне биомасе и/или коришћења CO2 који би иначе био испуштен у атмосферу их чине 

атрактивном темом истраживања како би биодизел произведен из њих могао да постане 

ценовно конкурентан нафтном дизелу[4, 6-7]. 
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3.6. Реакција трансестерификације 

3.6.1. Механизам реакције трансестерификације 
 

Реакција трансестерификације или алкохолизе је реакција код које долази до замене једног 

алкохола другим у естру. Реакција је аналогна реакцији хидролизе, с тим што се уместо воде 

користи алкохол[4-5, 7, 9, 18]. 

 
Слика 3.4: Уопштена шема реакције трансестерификације неког уља са неким алкохолом[5] 

 

Конкретно, при производњи биодизела врши се замена глицерола из масти и уља неким 

монохидроксилним алкохолом, најчешће метанолом. Реакција је равнотежна и одиграва се у 

три корака, при чему у првом кораку један молекул употребљеног алкохола реагује са једним 

молекулом триглицерида градећи један молекул естра и један молекул диглицерида, затим 

други молекул алкохола реагује са претходно насталим молекулом диглицерида градећи још 

један молекул естра и један молекул моноглицерида, који на крају реагује са трећим молекулом 

алкохола градећи трећи молекул естра и издвајајући молекул глицерола као нуспроизвод 

реакције. Према томе, стехиометријски молски однос алкохол:триглицерид потребан за 

одвијање потпуне реакције је 3:1, међутим, како су сва три корака реакције равнотежна, у пракси 

се равнотежа реакције углавном помера ка настајању производа употребом вишка алкохола[5, 7]. 
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Слика 3.5: Реакција трансестерификације неког уља са неким алкохолом, по корацима 

 

 

3.6.2. Катализатори за реакцију трансестерификације 
 

Иако се реакција трансестерификације принципијално може одигравати и у нормалним 

условима без присуства катализатора, она се под овим условима одиграва сувише споро за 

реалне индустријске услове, па се у пракси брзина реакције повећава повећањем температуре, 

повећањем притиска и употребом катализатора. Као катализатори се обично употребљавају 

различите киселине и базе, могу се употребити и ензими, а реакција се може изводити и у 

надкритичним условима, са или без примене катализатора[5, 7]. 

Кисели катализатори делују тако што повећавају електрофилност карбонилне групе виших 

масних киселина, а базни катализатори функционишу тако што повећавају нуклеофилност 

алкохола. Предности базних катализатора су бољи приноси при нижим температурама и 

притисцима, што у реалним условима резултује знатно економичнијим одвијањем реакције[7]. 

 
Слика 3.6: Механизам кисело-катализоване реакције трансестерификације 



 

30 
 

 

С друге стране, предности киселих катализатора су њихова неосетљивост на присуство виших 

масних киселина, мања осетљивости на присуство воде, као њихово својство да слободне више 

масне киселине такође преводе у биодизел, за разлику од базних катализатора који са њима 

реагују градећи сапуне, при чему долази до деактивације катализатора[7]. 

 
Слика 3.7: Механизам базно-катализоване реакције трансестерификације 

 

Према томе, базне катализаторе је боље употребљавати за алкохолизу масти и уља са ниским 

садржајем слободних виших масних киселина, док кисели катализатори имају предност при 

употреби коришћених масти и уља као сировина, које генерално садрже значајан удео 

слободних виших масних киселина[7]. 

Према фазама у којима се налазе у односу на реакциону смешу, сви катализатори се деле на 

хомогене и хетерогене. Хомогени катализатори се налазе у истој фази у којој је и реакциона 

смеша, док се хетерогени катализатори налазе у одвојеној фази (хетерогени катализатори су 

најчешће чврсте супстанце). Тренутно се у индустрији највише користе хомогени базни 

катализатори, док су хомогени кисели катализатори знатно ређи. Од хомогених базних 

катализатора најчешће се користе хидроксиди и алкоксиди натријума и калијума, док се од 

хомогених киселих катализатора најчешће користе сумпорна киселина и суви хлороводоник[7]. 

Предност употребе хомогених катализатора у односу на хетерогене су виши приноси на 

температурама нижим од тачки кључања употребљених алкохола и атмосферском притиску, уз 

краћа реакциона времена (око 60min), што све заједно води ка могућношћу употребе знатно 

једноставније опреме и нижих почетних улагања. Мане употребе хомогених катализатора су 

повећана сложеност издвајања катализатора из реакционе смеше, односно потреба за његовом 

неутрализацијом и испирањем реакционе смеше водом, што резултује значајним утрошком 

воде која онда постаје отпадна вода[7].  

Такође, посебно при употреби хомогених базних катализатора долази до формирања сапуна, 

чије присуство узрокује формирање емулзија производа реакције, па је одвајање производа 

реакције отежано. Додатно, употреба хомогених базних катализатора доводи до појаве 

нечистоћа у глицеролу као нуспроизводу реакције, који затим захтева додатни процес обраде 

да би могао да се даље користи у индустрији. С друге стране, при употреби киселих катализатора 

долази до значајног повећања корозивности реакционе смеше, па се они могу користити једино 

у реакторима од некорозивних материјала, што видно повећава потребна почетна улагања, а 

такође кисело катализовану реакцију карактеришу дужа реакциона времена и више 

температуре, што приметно повећава цену производње[7]. 
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С друге стране, хетерогене катализаторе је знатно лакше, често простим филтрирањем, 

одвојити из реакционе смеше, добијени производ је потребно знатно мање испирати водом 

(или уопште није потребно), а глицерол који се јавља као нуспроизвод је знатно вишег квалитета. 

Такође, неки хетерогени катализатори не губе значајно активност у току одигравања реакције, 

па их је могуће више пута поново употребити. Међутим, мане хетерогених катализатора се 

огледају у генерално вишим температурама, притисцима и реакционим временима потребним 

за одвијање реакције. Због повећаних трошкова везаних за одвијање реакције на вишим 

температурама и притисцима, хетерогени катализатори се користе знатно ређе од хомогених[7]. 

Идеални катализатор за одвијање трансестерификације би имао активност попут хомогеног, 

а лакоћу одвајања и могућност поновне употребе попут хетерогеног. Посебно је битно да се 

реакција одвија на атмосферском притиску и на температури нижој од температуре кључања 

растварача због могућности употребе једноставније и јефтиније процесне опреме и знатно 

нижих трошкова производње под датим условима. Из тог разлога се ради на развоју хетерогених 

катализатора који би могли да постигну тражену активност и стабилност, а опет који не би имали 

недостатке хомогених катализатора у погледу сложеног издвајања катализатора из реакционе 

смеше и појаве грађења емулзија[7]. 

Неки од досад испитиваних хетерогених киселих катализатора су: металне соли попут 

KAl(SO4)2x12H2O и VOPO4*12H2O, затим зеолити и молекулска сита, полиоксометалати попут 

H3PW12O40, H4SiW12O40, H3PMo12O40, H4SiMo12O40 и Cs2,5H0,5PW12O40, затим катализатори од 

модификоване цирконије, чврсте сулфонске киселине, трифлати скандијума и бизмута, као и 

разне Луисове киселине нанете на неки носач, попут ZnCl2 и FeSO4 нанетих на носаче попут SiO2, 

Al2O3, Nb2O5 и активног угља[7, 13].  

С друге стране, неки од испитиваних базних катализатора су: оксиди метала, поготово 

земноалкалних, попут CaO и MgO, али и порозна титанија, цирконија и алумина, затим смеше 

оксида, попут смеше CaO и MgO, онда CaO и ZnO, затим смеше попут Al2O3/ZnAl2O4/ZnO, MoO3/γ-

Al2O3, MnCeOx, затим ZnO/La2O3 и Yi2Ti2O7, онда катализатори једињена алкалних и 

земноалкалних метала нанетих на неки носач, попут једињења Li, Na, K и Cs нанетих на оксиде 

Ca, Al, Mg, Cu, Zn, Co, Cr, Ni, Fe, хидроталцити и супербазе[7, 13]. 

Још неки од испитиваних хетерогених катализатора укључују разна органска једињења, попут 

фосфазена, полианилин-сулфата, тетраметилгуанидина и (1,5,7-триазабицикло[4,4,0]дец-5-ен)-

а, затим металних катализатора попут никла и платине нанетих на разне носаче, затим разних 

јоноизмењивачких смола, јонских течности и имобилисаних ензима[7, 13]. 

Ензими су група једињења која је посебно занимљива за проучавање као потенцијални 

катализатор у многим индустријским процесима, па тако и у производњи биодизела. Предности 

које се могу очекивати употребом ензима су добри приноси при благим реакционим условима, 

уз употребу једноставних апаратура, што значајно снижава цену потребне опреме и оперативне 

трошкове, затим могућност трансестерификације глицерида уз истовремену естерификацију 

виших масних киселина у једном кораку, што омогућава употребу сировина са вишим садржајем 

слободних масних киселина, онда нижи трошкови одвајања реакционих производа и 

катализатора (у случају употребе фиксираних ензима једноставно одвајање ензима) уз добијање 

глицерола високе чистоће са ниским садржајем воде, такође смањена потрошња воде у току 

процеса, као и избегавање формирања сапуна. С друге стране, могућност практичне примене 

ензима као катализатора тренутно ограничава њихова релативно висока цена у поређењу са 

другим коришћеним катализаторима, мале брзине реакције добијене применом досад 

испитиваних ензима који катализују реакцију трансестерификације у поређењу са брзинама 
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реакције добијеним при примени других катализатора, као и могућност денатурације и 

деактивације ензима присутним нечистоћама у сировинама и алкохолом[7, 25]. 

Поред употребе катализатора, реакција трансестерификације се такође може убрзати 

одвијањем у надкритичним условима, са или без присуства катализатора, као и загревањем 

помоћу микроталаса и ултразвука[7]. 

 
 

3.7. Индустријске технологије за производњу биодизела 
 

Тренутно је за индустријску производњу биодизела у употреби више различитих технологија. 

Употребљаване технологије можемо поделити према типу употребљеног реактора на шаржне и 

проточне, и према фази употребљеног катализатора на хомогено-катализоване и хетерогено-

катализоване. Такође, код неких процеса се реакција одвија у једном степену, док се код других 

реакција одвија у два или више корака. Неки од тренутно употребљаваних индустријских 

процеса су Ballestra,  Connemann CD, Lurgi PSI, ICHP, Cvengros-Powazanec, Vogel & Noot, EsterFip, и 

EsterFip H[26-29]. 

EsterFip хомогени процес, приказан на слици представља пример шаржног процеса код кога 

се сама реакција трансестерификације одвија шаржно у једном реактору, уз мешање 

механичком мешалицом, док се процеси пречишћавања метил естара и глицерола одвијају 

континуално. Предности шаржног одвијања реакције над континуалним су употреба 

једноставније процесне опреме што снижава почетна улагања потребна за изградњу постројења 

и могућност прецизније контроле параметара процеса[26]. 

 
Слика 3.8: Шема EsterFip хомогеног процеса за производњу биодизела[26] 

 

С друге стране, процеси попут Ballestra,  Connemann CD, и Lurgi PSI су континуални процеси, 

који генерално имају предност над шаржним у континуалном извођењу реакције, нижим 

оперативним трошковима и већем степену конверзије сировине[25]. Код Connemann CD процеса 

реакција се одвија континуално у више степена на атмосферском притиску и температурама 

нижим од 100°C, уз коришћење NaOH као хомогеног катализатора. Код овог процеса се у првом 

степену (у реактору на шеми означеном бројем 14) реакција одвија са приносом од око 85-90%, 

уз континуално одвођење насталог глицерола. Први степен је праћен са још 3 (у реакторима 

означеним бројевима 20, 36 и 40), уз константно одвођење споредних производа реакције у току 
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саме реакције и између реактора, да би финални принос реакције био 99,2-99,6%. Након 4. 

степена реакције реакциона смеша се додатно пречишћава да би се уклонио присутан глицерол, 

алкохол, катализатор и вода, и по потреби се (у случају производње биодизела за зимске услове) 

из овако добијеног биодизела врши таложење теже растворних компоненти и компоненти са 

високом тачком топљења[28].  

 
Слика 3.9: Шема континуалног Conneman CD процеса за добијање биодизела[28] 

 

С друге стране, пример континуалног хетерогено катализованог индустријског процеса за 

производњу биодизела је EsterFip H, код кога се као хетерогени катализатор користи смеша 

оксида цинка и алуминијума, на повишеним температурама и притисцима. Реакција се одвија у 

два узастопна степена праћена делимичним упаравањем метанола и одвајањем глицерола, 

након чега следи потпуно упаравање метанола под вакуумом праћено уклањањем глицерола 

помоћу јоноизмењивачких смола да би добијени производ испуњавао стандарде о квалитету 

биодизела. Упарени метанол се враћа у реакторе на поновну употребу, а глицерол добијен овим 

поступком садржи само до 0,5% воде, и представља глицерол високе чистоће, најчешће преко 

98%. У току реакције се не врши никакво додатно мешање, већ мешање реактаната у потпуности 

потиче од турбулентног кретања флуида кроз реакторе. Предности хетерогених процеса попут 

овог су добијање високог приноса биодизела без формирања сапуна, висока чистоћа добијеног 

глицерола, дуги радни век катализатора који резултује потрошњом само уља и метанола у току 

одвијања самог процеса, као и чињеница да у току овог процеса не долази до појаве отпадних 

вода. Мана овог процеса је потреба за употребом знатно виших температура и притисака него 

код хомогених процеса24[26, 28]. 
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Слика 3.10: Шема EsterFip H континуалног хетерогеног процеса за добијање биодизела[26] 
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4. Експериментални део 
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4.1. Методолошки приступ експерименталном раду и циљеви истраживања 
 

Предмет овог Мастер рада је синтеза катализатора на бази наноструктурног алуминијум(III)-

оксида у облику праха из органског прекурсора (алуминијум-изопропоксида) модификованим 

сол-гел поступком, његово допирање уградњом калијум-јодида, и одређивање утицаја 

одабраног термалног третмана овако добијеног катализатора на финалну каталитичку активност 

у реакцији трансестерификације сунцокретовог уља метанолом.  

Постављеним предметом је такође обухваћена детаљна физичко-хемијска карактеризација 

наноструктурног материјала на бази Al2O3, пре и након допирања, ради одређивања физичко-

хемијских својстава прекурсора катализатора и катализатора, и предвиђања његове 

потенцијалне каталитичке ефикасности у реакцији трансестерификације сунцокретовог уља 

метанолом. Наведена карактеризација се врши јер је из литературе познато да су коначне 

каталитичке перформансе синтетисаних катализатора на бази наноструктурног Al2O3 битно 

одређене њиховим физичко-хемијским својствима[5, 30]. 

Коначно, предметом рада је обухваћено и испитивање утицаја процесних параметара у 

реакцији трансестерификације сунцокретовог уља метанолом, а испитани су следећи процесни 

параметри: брзина мешања, молски однос уља и метанола, и количина катализатора. Наиме, 

оптимизација услова синтезе оваквог базног каталитичког система и услова процеса одвијања 

реакције трансестерификације може довести до резултата који би били изузетно битни при 

разматрању могуће будуће употребе хетерогених катализатора синтетисаних допирањем Al2O3 у 

реалним условима за синтезу биодизела најпре као могуће техничко решење, потом на 

полуиндустријском и у крајњем исходу на индустријском нивоу. 

 

4.2. Синтеза катализатора 
 

У изради овог Мастер рада извршена је синтеза Al2O3 применом модификоване сол-гел 

методе из алуминијум-изопропоксида као органског прекурсора[5,30]. Потом је извршена 

импрегнација (допирање) алумине калијум-јодидом, а затим и активација катализатора. 

Приликом синтезе катализатора употребљене су следеће хемикалије: алуминијум-

изопропоксид (Sigma Aldrich Co. чистоће ≥ 98%), 2-пропанол (Sigma Aldrich Co. чистоће ≥ 99,5%), 

NaOH (Sigma Aldrich Co. p.a. чистоће),  KI (Merck p.a. чистоће), и коришћена је ултра-чиста 

дејонизована вода (проводљивости 0.055 μS cm-1). 

 

4.2.1. Сол-гел метода синтезе наноструктурног-алуминијум(III)-оксида 
 

Нанокристални алуминијум(III)-оксид (алумина) синтетисан је модификованим сол-гел 

поступком[31]. Прецизно одређена маса алуминијум-изопропоксида растворена је у 2-пропанолу 

на температури од 50°C у ултразвучном купатилу. Затим је у раствор прекурсора додавана смеша 

направљена од једнаких запремина воде и 2-пропанола. Смеша 2-пропанола и воде додавана 

је кап по кап у раствор прекурсора уз мешање на магнетној мешалици у трајању од 2h. Раствор 
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је подешен на pH 12 додавањем потребне количине 0,1M раствора NaOH. Настали гел је 

остављен за процес старења на 50°C у времену од 2h. Након старења формирани гел је испран 

вишеструким запреминама воде, а у последњем испирању употребљена је смеша воде и 2-

пропанола у запреминском односу 1:1. Преципитат је потом пренет у сушницу и сушен на 

температури од 120°C у трајању од 3h. Након сушења узорак је подељен на два једнака дела од 

којих је први термички активиран при температури од 550°C, а други при температури од 650°C. 

Термичка активација (калцинација) узорака вршена је на одабраним температурама у трајању 

од 3h, при брзини загревања од 10°C/min. 

 

4.2.2. Синтеза гама-алумине допиране калијум-јодидом 
 

Након синтезе узорака нанокристалне γ-Al2O3 применом различитих термијских третмана 

приступљено је синтези катализатора на бази алумине допиране калијум-јодидом, применом 

методе тзв. мокре импрегнације γ-Al2О3 жељеном количином калијум-јодида. Номинална 

концентрација допанта на алумини фиксирана је на вредност од 37% (w/w). Водени раствор KI 

(одређене концентрације), додат је одабраном узорку алумине (одређене масе како би масени 

удео калијум-јодида на алумини био 37% (w/w)), а потом је процедура мокре импрегнације 

спроведена у ротационом вакум упаривачу у трајању од 2h. Након завршене мокре 

импрегнације серија катализатора је сушена на температури од 120°C у трајању од 3h. Узорак 

који је првобитно термијски третиран на 550°C је након импрегнације калцинисан на 

температури од 570°C, док је узорак који је првобитно термијски третиран на 650°C након 

импрегнације калцинисан на температури од 670°C. Калцинација узорака је вршена на 

одабраној температури у трајању од 3h и при брзини загревања од 10°C/min. 

 

Табела 4.1: Ознаке свих синтетисаних катализатора 

Прекурсор Допант 
Температура 

калцинације (°C) 
Назив катализатора 

 
Алуминијум-изопропоксид 

 
Т1=550; 

Т2=- 
γ-Al2O3-550 

 
Т1=650; 

Т2=- 
γ-Al2O3-650 

KI 
Т1=550; 
Т2=570 

γ-Al2O3/KI-550/570 

KI 
Т1=550; 
Т2=670 

γ-Al2O3/KI-650/670 
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4.3. Испитивање физичко-хемијских карактеристика катализатора 
 

4.3.1. Испитивање текстуралних својстава катализатора 
 

За одређивање текстуралних својстава катализатора, у које спадају специфична површина, 

дистрибуција пора по величини и димензије (средњи пречник и запремина) пора, коришћена је 

метода заснована на нискотемпературној адсорпцији/десорпцији азота (N2), примењена на 

инструменту Micrometrics ASAP 2010. Специфична површина је израчуната према Brunauer-

Emmett-Teller (BET) методи[32], дистрибуција пора по величини је рачуната по Barrett-Joyner-

Halenda (BJH) методи[33], а подаци су коришћени из десорпционих крива. Према BJH десорпцији 

израчунат је средњи пречник пора, а криве дистрибуције пора су добијене применом Келвинове 

једначине и одговарајућег компјутерског програма[30, 33-35]. 

 

4.3.2. Испитивање структурних својстава катализатора 
 

 На инструменту Philips APD-1700 (дифрактометар) са Cu-антикатодом и монохроматором 

на 40 kV и 55 mA урађена је дифракциона анализа X-зрацима за одређивање кристалне структуре 

тестираних катализатора (кристалне фазе, величина кристалита). На основу резултата XRD 

анализе рачунате су просечне величине кристалита из ширине на половини висине 

дифракционог максимума, по Шереровој (Scherrer) једначини [30, 35]: 

 

𝑑 =
0.9 × 𝜆

𝛽 × cos 𝜃
 

 

где је: 

d – величина зрна кристалита (nm) 

λ – таласна дужина X-зрачења (nm) 

β – ширина пика на половини висине (rad) 

θ – Брагов (Bragg) угао дифракције пика (°). 

 

4.3.3. Испитивање морфолошких својстава катализатора 
 

За испитивање морфолошких својстава синтетисаних катализатора примењена је метода 

скенирајуће електронске микроскопије (Scanning Electron Microscopy, SEM), уз коришћење 

инструмента JEOL, JSM- 6460LV, и то при напону убрзања од 25kV и увећању у опсегу од 1000 до 

100.000 пута са резолуцијом од 5nm[30, 34]. 
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4.3.4. Испитивање површинских (киселинско-базних) својстава катализатора 
 

Одређивање површинских својстава катализатора вршено је методом инфрацрвене 

спектроскопије са Фуријеовом трансформацијом (FTIR). У спроведеном истраживању, коришћен 

је FTIR спектрометар типа Thermo Nicolet Nexus 670, а опсег снимања је био од 4.000 до 400cm-1, 

са резолуцијом од 2cm-1. Припрема узорака за снимање FTIR методом извршена је мешањем 

конкретних узорака са KBr-ом спектроскопске чистоће у односу 1:10, а потом и прављењем 

пастила у предвиђеном алату на хидрауличној преси са оптерећењем од 5t. Снимање 

припремљених пастила извршено је у наведеном региону таласних бројева, а добијени спектри 

указују на карактеристичне функционалне групе каталитичког материјала, односно даље служе 

као основа за утврђивање базних каталитички активних центара на површини катализатора. За 

одређивање базних карактеристика синтетисаних катализатора на бази γ-алумине допиране 

калијум-јодидом извршено је напаравање узорака фенолом као референтним једињењем за 

одређивање површинске базности катализатора[30, 34].    

Базна својства синтетисаних катализатора су испитивана и помоћу Hammett-ових индикатора. 

Hammett-ова метода се заснива на праћењу промене боје индикатора који су у контакту са 

површином катализатора. У спроведеном истраживању коришћени су следећи индикатори: 

бромтимол-плаво (H0– = 7.2), фенолфталеин (H0– = 9.8), 2.4-динитроамин (H0– = 15.0) и 4-

нитроанилин (H0– = 18.4). Распон, односно опсег базности које су примењени индикатори 

покривали се креће у границама од 7,2 до 18,4[30, 34].  

 

4.4. Испитивање каталитичке активности синтетисаних катализатора 
 

4.4.1. Испитивање каталитичких активности синтетисаних катализатора у реакцији 

трансестерификације за добијање биодизела 

 
 Као тест реакција за испитивање каталитичке активности серије припремљених 

катализатора је одабрана метанолиза комерцијално доступног сунцокретовог уља типа "Сунце" 

које се производи у Сомбору. Овом приликом је одабрано рафинисано уље које има низак 

садржај слободних масних киселина (СМК) због могућег негативног утицаја СМК на примењени 

базни катализатор који је добро познат у литератури[7], а самим тим и на принос базно 

хетерогено-катализоване реакције трансестерификације. Поступак извођења метанолизе текао 

је у шаржним условима. За испитивање каталитичке активности употребљени су следећи 

материјали и хемикалије: сунцокретово уље типа "Сунце" (произвођача Сомбор А.Д.) и метанол 

(J.T.Baker HPLC-grade чистоће). 

 

4.4.2. Постава тест-реакције 
 

Каталитичка активност синтетисаних катализатора је испитана извођењем тест реакција при 

различитим реакционим параметрима у шаржним условима. Реакције су вршене у стандардној 

рефлукс апаратури која се састојала од балона са округлим дном, рефлукс кондензатора и 

магнетне мешалице. 
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 Испитане су активности синтетисаних катализатора у реакцији трансестерификације и 

зависност њихових каталитичких активности од реакционих услова при следећим параметрима: 

➢ Моларни однос метанола према уљу - испитивани моларни односи: 6:1, 9:1, 12:1, 15:1 

и 18:1; 

➢ Брзина мешања – испитана је на магнетној мешалици при различитим брзинама и то: 

300, 400, 500, 600, 700, 800, и 900 обртаја у минути (o/min); 

➢ Масени удео катализатора у реакционој смеши – испитани су масени удели од 1%, 2% 

и 3%.  

   

4.4.3. Карактеризација употребљаваног уља у процесу трансестерификације 
 

Садржај виших масних киселина употребљеног сунцокретовог уља је испитан на гасном 

хроматографу са масеном детекцијом типа (Shimadzu DC-9A, GC-MS). Узорак је за анализу 

припремљен потпуном метанолизом уља уз коришћење натријум-метоксида као катализатора. 

Катализатор је припремљен растварањем чистог натријума у метанолу, а затим је у тако 

припремљен катализатор додато употребљено сунцокретово уље у рекциону смешу. Реакциона 

смеша је рефлуктована уз јако мешање у трајању од 2h. Садржај влаге у коришћеном уљу био је 

испод 0,1% масених процената, а садржај СМК испод 0,2% масених процената. На Слици 4.1. 

приказан je GC-MS спектар из анализе испитаних МЕМК, а у Табели 4.2. дат је садржај масно-

киселинског састава коришћеног уља. 

 
Слика 4.1: GC/MS спектар метил-естара масних киселина испитиваног уља 

 

 

Табела 4.2: Састав виших масних киселина употребљеног уља 

Масна киселина Број C атома и 

двоструких веза 
Формула Масени удео (%) 

Линолна 18:2 C18H32O2 61,2 

Олеинска 18:1 C18H34O2 19,32 

Палмитинска 16:0 C16H32O2 9,21 

Стеаринска 18:0 C18H36O2 6,45 

Остале - - 3,82 
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4.4.4. Анализа добијених МЕМК и одређивање конверзије 
  

Одређивање молског приноса МЕМК као и каталитичке активности синтетисаних 

катализатора вршено је употребом 1H NMR методом на инструменту Bruker (400 MHz). 

Молски принос МЕМК одређиван је према методи коју је дефинисао Knothe[36]. Према тој 

методи максимум (пик) на померању (δ) око 3,7ppm (синглет) је карактеристичан сигнал за 

метил-естре масних киселина, док је мултиплет на око 4,1-4,4ppm карактеристичан сигнал за 

глицериде (моно-, ди- и триглицериде). Молски принос МЕМК је израчунат употребом 

MestreNova софтвера и интеграљењем карактеристичних пикова према Knothe-овој једначини 
[36]: 

𝐶𝐾 = 100x (
5 𝑥 𝐼𝑀𝐸

5 𝑥 𝐼𝑀𝐸 + 9 𝑥 𝐼𝐴𝐺
) 

где је: 

CK - моларни принос МЕМК 

IME - интеграциона вредност сигнала карактеристичног за метил-естре (3,7ppm) 

IAG - интеграциона вредност сигнала карактеристичног за глицериде (4,1-4,4ppm) 

 На слици 4.2. приказан је пример 1H NMR хроматограма производа метанолизе 

сунцокретовог уља. 

 
Слика 4.2. 1H NMR хроматограм производа метанолизе сунцокретовог уља 
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5. Резултати и дискусија резултата 
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5.1. Физичко-хемијска карактеризација текстуралних својстава катализатора 
 

У табели 5.1. су приказана изабрана текстурална својства катализатора на бази допираног и 

недопираног Al2O3 (специфична површина према BET методи, средњи пречник пора, запремина 

пора). 

Табела 5.1: Текстурална својства катализатора 

Узорак 
Специфична површина 

SBET(m2/g) 
Средњи пречник пора 

(nm) 
Запремина пора (cm3/g) 

γ-Al2O3-550 301,18 5,20 0,4116 

γ-Al2O3-650 225,24 5,94 0,4191 

γ-Al2O3/KI-550/570 90,14 7,82 0,1931 

γ-Al2O3/KI-650/670 43,22 15,32 0,1915 
 

 

Резултати анализе текстуре приказани у табели 5.1. (BET специфична површина, средњи 

пречник пора и запремина пора) свих синтетисаних катализатора на бази наноструктурног 

алуминијум(III)-оксида су повољни за изабрану тест-реакцију, имајући у виду димензију 

молекула триглицерида (димензијe молекула метил-олеата су око 2,5nm)[34]. Стерне сметње које 

би изазивале интерна дифузиона ограничења за пенетрацију молекула триглицерида и 

метанола у каталитичкој површинској реакцији до каталитички активних центара на и у γ-Al2O3, 

се нису очекивале при при примењиваним процесним условима у изабраној тест-реакцији. 

Наведени параметри текстуре синтетисаних катализатора добијени у оквиру израде овог Мастер 

рада су упоредивих нумеричких вредности са резултатима других аутора[37-39]. 

Из приказаних резултата у табели 5.1. се може приметити да употреба нешто више 

температуре калцинације за узорак γ-Al2O3-650 (који је термички активиран при температури од 

650°C) у односу на узорак γ-Al2O3-550 (који је термички активиран при температури од 550°C), 

доводи до значајног смањења BET специфичне површине са 301,18m2/g на 225,24m2/g, али и до 

увећања средњег пречника пора са 5,20nm на 5,94nm, што може бити последица консолидације 

материјала услед процеса нежељеног синтеровања и денсификације честица носача 

катализатора применом високих температура калцинације[34, 40]. 

Такође се из приказаних резултата текстуралних својстава синтетисаних катализатора може 

приметити да не долази до тзв. промоторовања текстуре катализатора након уградње допанта 

(калијум-јодида) у примарни Al2O3. BET специфична површина допираних катализатора се 

значајно смањује (више од 3 пута у случају катализатора γ-Al2O3/KI-550/570 и више од 5 пута у 

случају катализатора γ-Al2O3/KI-650/670), паралелно са повећањем средњег пречника пора, што 

такође указује на потенцијалну појаву консолидације материјала, услед процеса нежељеног 

синтеровања и денсификације честица носача катализатора након примене конкретних 

термичких третмана. Резултати анализе текстуре допираних узорака указују на могућу слабу 

дисперзију допанта на површини и у запремини примарног катализатора. Судећи искључиво на 

основу текстуралних својстава катализатора, могло би се предпоставити да допирање неће 

битније позитивно утицати на промену каталитичке ефикасности и њено потенцијално увећање, 

међутим, на каталитичку активност материјала често утичу синергијски бројна физичко-хемијска 

својства каталитичког материјала. Из тог разлога, релативно неповољан статус текстуралних 
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својстава допираног материјала на бази γ-Al2O3 вероватно неће имати пресудни негативни утицај 

на каталитичку активност у изабраној каталитичкој тест-реакцији. 

 

5.2. Физичко-хемијска карактеризација структурних својстава катализатора 
 

На основу снимљених XRD-дифрактограма (нису приказани) узорака катализатора, применом 

одговарајућег израза за израчунавање величине (зрна) кристалита, добијени су резултати који 

су приказани у табели 5.2.  

Добијени резултати величине (зрна) кристалита синтетисаних катализатора на бази 

наноструктурног алуминијум(III)-оксида указују на увећање величине зрна кристалита након 

инкорпорације допанта, као и на увећање величине зрна кристалита након увећања 

температуре термијског третмана, тј. активације синстетисаних катализатора, што је додатна 

потврда о појави неповољне консолидације материјала услед процеса нежељеног синтеровања 

и денсификације честица носача катализатора, вероватно због додатно примењене високе 

температуре калцинације материјала (570°C и 670°C) након уградње допанта. Имајући у виду да 

је величина зрна кристалита свих синтетисаних катализатора на нано-скали може се 

предпоставити да ће сви узорци катализатора остварити извесну активност у изабраној тест-

реакцији. 

 

Табела 5.2: XRD структурна својства серије синтетисаних катализатора 
на бази γ-Al2O3 

Узорак Величина зрна 
кристалита (nm) 

γ-Al2O3-550 7,34 

γ-Al2O3-650 9,56 

γ-Al2O3/KI-550/570 39,75 

γ-Al2O3/KI-650/670 44,63 

 
 

5.3. Физичко-хемијска карактеризација мофролошких својстава катализатора 
 

SEM микрографи (слика 5.1.) приказују рељеф површине катализатора на бази недопираног 

наноструктурног γ-Al2O3 (слика 5.1. а) узорак γ-Al2O3-650 при увећању од 100.000 пута) и 

допираног узорка (слика 5.1. б) узорак γ-Al2O3/KI-650/670 при увећању од 200.000 пута).  
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a) b) 

Слика 5.1: SEM снимци узорака катализатора на бази γ-Al2O3: а) недопирани γ-Al2O3-650 при увећању од 100 000 
пута  б) допирани катализатор γ-Al2O3/KI-650/670 при увећању од 200 000 пута 

 

Са слике 5.1. а) се може приметити известан број уочљивих примарних честица димензија на 

нано-скали, величине до око 10-15nm, и известан број агломерисаних секундарних честица 

нешто измењених пречника и облика у односу на примарне слабо дефинисане сферне честице 

каталитичког материјала. Резултати добијени SEM анализом о процени величине зрна 

кристалита имају нешто већу вредност у односу на резултате добијене израчунавањем на основу 

XRD методе. 

Са слике 5.1. б) за узорак катализатора γ-Al2O3/KI-650/670 се може приметити да је дошло до 

приметног смањења специфичне површине, које је праћено формирањем секундарних 

структура налик кластерима уређеније слојевите форме. Ови резултати указују на пораст степена 

кристаличности финално добијених допираних катализатора, која је потврђена и на основу 

добијених XRD дифрактограма. Такође се може приметити и формирање извесних 

агломерисаних честица већих димензија у односу на недопирани узорак, што је такође 

потврђено XRD анализом.  

 

5.4. Физичко-хемијска карактеризација површинских (кисело-базних) својстава 

катализатора 
 

Резултати спроведених испитивања површинских својстава приказани су на слици 5.2. (FTIR-

спектри серије синтетисаних катализатора на бази нанокристалних γ-Al2O3 недопираних и 

допираних узорака) и у табели 5.3. (процена Hammett-ове функције - базности (H0) серије 

синтетисаних катализатора). 

Табела 5.3: Укупна Hammett-ова вредност површине (H0) синтетисаних катализатора на бази 
наноструктурних γ-Al2O3, недопираних и допираних калијум-јодидом 

Узорак Hammett-ова базност (H0) 

γ-Al2O3-550 < 7.2 

γ-Al2O3-650 < 7.2 

γ-Al2O3/KI-550/570 9.8 < H0 < 15.0 

γ-Al2O3/KI-650/670 9.8 < H0 < 15.0 
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На основу резултата у табели 5.3. може се приметити да је након импрегнације 

наноструктурног γ-Al2O3 калијум-јодидом дошло до значајног увећања укупне Hammett-ове 

базности површине синтетисаних катализатора који су допирани калијум-јодидом. Испитана 

укупна површинска базност синтетисаних катализатора Hammett-овим индикаторима указује на 

могуће присуство јаких базних каталитички активних центара на површини (према добијеним 

вредностима Hammett-ове функције) 9.8<H0<15.0 за катализаторе који су допирани калијум-

јодидом у односу на катализаторе који нису допирани, код којих је вредност Hammett-ове 

функције <7.2. Ови базни центри могу бити каталитички активни у трансестерификацији 

сунцокретовог уља односно изабраној тест-реакцији. 

 
Слика 5.2: FTIR спектри серије допираних и недопираних катализатора на бази нанокристалних γ-Al2O3 

 

Према резултатима добијеним за површинске карактеристике синтетисаних узорака 

катализатора приказаним на слици 5.2. може се претпоставити да ће разлике у укупној 

концентрацији, односно броју насталих каталитички активних центара на или у површини, 

односно запремини финално синтетисаних катализатора битно утицати на њихове каталитичке 

перформансе у трансестерификацији сунцокретовог уља. Такође се из добијених резултата 

анализе површинских својстава може приметити да је финална температура термијског 

третмана (активације) при синтези катализатора имала ефекта на укупну базност катализатора, 

што може утицати на потенцијалне разлике у каталитичкој активности у одабраној тест реакцији 

трансестерификације сунцокретовог уља метанолом. 

Са слике 5.2. се такође може приметити да је након импрегнације KI на носач на бази алумине 

дошло до формирања додатних вибрационих трака на вредностима таласних бројева 1540cm-1 

и 1410cm-1, које се могу приписати карбонатима[34, 41-42]. Такође, појава широких вибрационих 

трака у опсегу таласних бројева од 3400cm-1 до 3500cm-1 (3440-3480cm-1) може се приписати 
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истежућим (енг. "stretching") вибрацијама Al-O-K група, што је једна од потврда јаке метал-носач 

интеракције (MSI ефекат), а наведене групе могу имати улогу каталитичких активних центара у 

реакцији трансестерификације биљних уља[34, 43-44]. 

  

5.5. Испитивање каталитичке активности у тест реакцијама 
 

У одабраној тест реакцији трансестерификације сунцокретовог уља метанолом у шаржним 

условима испитана је каталитичка активност синтетисаних катализатора.  

У циљу испитивања зависности каталитичких перформанси од реакционих параметара, 

активност тестираних катализатора у реакцији трансестерификације је испитана при следећим 

параметрима процеса: 

➢ Моларни однос метанола према уљу - испитивани моларни односи: 6:1, 9:1, 12:1, 15:1 

и 18:1; 

➢ Брзина мешања – испитана је на магнетној мешалици при различитим брзинама и то: 

300, 400, 500, 600, 700, 800, и 900 обртаја у минути (o/min); 

➢ Масени удео катализатора у реакционој смеши – испитани су масени удели од 1%, 2% 

и 3%.  

Потенцијални каталитички материјали ознаке γ-Al2O3-550 и γ-Al2O3-650 су показали потпуно 

одсуство каталитичке активности у одабраној тест реакцији трансестерификације сунцокретовог 

уља метанолом, вероватно услед недовољне базности површине ових узорака. 

На Слици 5.3. je приказан утицај молског односа метанола према уљу на моларни принос 

МЕМК. Утицај молског односа метанола према уљу у хетерогено катализованој 

трансестерификацији је испитиван у опсегу од 6:1 до 18:1 . Према једном од водећих механизама 

хетерогено катализоване реакције трансестерификације, Eley-Rideal механизму (ER механизму), 

реакција се одиграва између површински адсорбованог метанола на каталитички активним 

центрима и триглицерида у раствору, а лимитирајући степен је адсорпција метанола на 

површину катализатора, па следи да је молски однос метанола према уљу јако битан за принос 

реакције. Моларни однос метанола и уља може утицати на принос реакције, тако да увећање 

моларног односа метанол:уље утиче на повећање брзине реакције до одређене границе, када 

даље повећање моларног односа битно не утиче на принос и брзину реакције, а такође може 

доћи до смањења конверзије реактаната услед отежаног мешања реакционе смеше и померања 

термодинамичке равнотеже[45-47].  

Са слике 5.3. може се јасно приметити да у случају оба испитана катализатора (γ-Al2O3/KI-

550/570 и γ-Al2O3/KI-650/670) увећање моларног односа метанол:уље, односно увећање 

количине (запремине) метанола у реакционој смеши позитивно утиче на моларни принос МЕМК 

из реакције. Већ при моларном односу метанол:уље од 12:1 долази до постизања максимума 

каталитичке активности испитаних катализатора, те даљим увећањем количине метанола у 

реакционој смеши долази до стагнације у увећању каталитичке активности, односно чак до 

благог пада активности са увећањем моларног односа метанол:уље. Такође се са слике 5.3. може 

уочити да катализатор γ-Al2O3/KI-650/670 показује нешто повољније каталитичке перформансе и 

испољава већу каталитичку активност у односу на катализатор γ-Al2O3/KI-550/570, вероватно због 

веће базности површине (табела 5.3.), односно већег броја каталитички активних центара на и у 

површини катализатора (слика 5.2.). 
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Слика 5.3: Утицај моларног односа метанола према уљу на моларни принос МЕМК у реакцији 

трансестерификације сунцокретовог уља 
 

     На Слици 5.4. приказан је утицај брзине мешања на моларни принос МЕМК реакције. Са слике 

5.4. се може јасно приметити да у случају оба катализатора (γ-Al2O3/KI-550/570 и γ-Al2O3/KI-

650/670) увећање брзине мешања позитивно утиче на моларни принос МЕМК реакције. Такође, 

евидентно је да брзине мешања реакционе смеше испод вредности од 700o/min умањују 

каталитичке перформансе примењених катализатора. Већ при брзини мешања од 700o/min 

долази до постизања максимума каталитичке активности испитаних катализатора, тако да се 

може приметити стагнација у увећању каталитичке активности са даљим увећањем брзине 

мешања. 
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Слика 5.4: Утицај брзине мешања на моларни принос МЕМК у трансестерификацији сунцокретовог уља. 

 

На слици 5.5. је приказан утицај количине катализатора на моларни принос МЕМК у 

метанолизи сунцокретовог уља. Са слике 5.5. се може приметити да је минимална количина 

катализатора која обезбеђује максималну остварену каталитичку активност у 

трансестерификацији сунцокретовог уља испитаних катализатора јединствена карактеристика 

сваког појединачног синтетисаног катализатора или каталитичког система, која зависи од 

физичко-хемијских карактеристика испитиваних катализатора. Синергија свих физичко-

хемијских карактеристика доводи до разлика у каталитичким перформансама испитиваних 

катализатора. У случају катализатора: γ-Al2O3/KI-550/570, минимална количина катализатора која 

може обезбедити максимални моларни принос МЕМК у трансестерификацији сунцокретовог 

уља је 3% (w/w) или више (у односу на реакциону смешу), док се за катализатор γ-Al2O3/KI-

650/670 минимална количина катализатора која обезбеђује максимални принос налази негде 

између 1% и 2% (w/w). Минимална количина катализатора која обезбеђује максимални принос 

реакције се може сматрати оптималном вредношћу масе катализатора јер обезбеђује увођење 

рентабилног процеса у којем би се са малом количином катализатора обезбеђивао висок принос 

МЕМК. 

Увећањем количине катализатора у реакционој смеши увећава се и број каталитички 

активних базних центара, а самим тим се и применом катализатора увећава принос главног 

производа реакције. 
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Слика 5.5:. Утицај масеног удела употребљеног катализатора на моларни принос МЕМК у 

трансестерификацији сунцокретовог уља, рачунатог у односу на укупну масу реакционе смеше 

 

На основу приказаних резултата за каталитичку активност синтетисаних катализатора може 

се приметити да постоји значајан утицај температуре финалног термијског третмана (активације) 

на каталитичку активност катализатора на бази наноструктурног алуминијум(III)-оксида 

допираних калијум-јодидом, а такође и да коначна каталитичка активност катализатора на бази 

наноструктурног алуминијум(III)-оксида значајно зависи од синергије свих физичко-хемијских 

карактеристика. Већу каталитичку активност у одабраној тест реакцији остварио је катализатор 

γ-Al2O3/KI-650/670 (моларни принос МЕМК 68,58%) у односу на катализатор γ-Al2O3/KI-550/570 

(моларни принос МЕМК 53,18%). Према добијеним резултатима може се приметити да је 

увећање температуре активације катализатора утицало повољно на увећање активности 

катализатора на бази наноструктурног алуминијум(III)-оксида допираног калијум-јодидом. 
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6. Закључак 
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На основу приказаних резултата и изложене дискусије, могу се извести следећи закључци 

теоријског и практичног значаја: 

➢  разматрани резултати текстуралних својстава (BET специфична површина, 

средњи пречник пора, запремина пора) синтетисаних катализатора указују на 

вероватно одсуство интерних дифузионих ограничења за трансфер молекула 

реактаната до каталитички активних центара катализатора, те се могу очекивати 

повољне каталитичке активности катализатора синтетисаних из органског прекурсора 

(алуминијум-изопропоксида) допираних калијум-јодидом, при примењеним 

условима синтезе катализатора и оптимизованим процесним условима тест-реакције; 

➢  величине (зрна) кристалита синтетисаних катализатора на бази наноструктурног 

алуминијум(III)-оксида, пре и након допирања и активације, димензија на нано-скали, 

указују да синтетисани катализатори могу обезбедити повољну каталитичку активност 

у реакцији трансестерификације сунцокретовог уља; 

➢  морфолошка својства допираних катализатора на бази наноструктурног 

алуминијум(III)-оксида указују да допирање калијум-јодидом доводи до промена 

рељефа површине и запремине каталитичког материјала (неповољна агломерација 

и агрегација честица материјала) и до приметног смањења специфичне површине, 

(што се на нивоу процењивања закључује применом електронске микроскопије), 

које је узроковано и резултовало у формирању кластерних секундарних структура 

уређене слојевите форме; 

➢  површинска (кисело-базна) својства синтетисаних катализатора на бази 

наноструктурног алуминијум(III)-оксида, указују да импрегнација калијум-јодидом 

доводи до увећања базности површине и/или запремине, што указује на присуство 

јаких базних каталитички активних центара на површини и могућу активност у 

реакцији трансестерификације сунцокретовог уља код допираних синтетисаних 

катализатора; 

➢  разлике у укупној концентрацији, односно броју насталих каталитички активних 

центара на или у површини, односно запремини финално синтетисаних катализатора 

при различитим температурама активације битно утичу на њихове каталитичке 

перформансе у трансестерификацији сунцокретовог уља; 

➢  одабир температуре активације катализатора на каталитичку активност 

синтетисаних катализатора на бази наноструктурног алуминијум(III)-оксида 

допираног калијум-јодидом има значајан утицај на каталитичку активност; 

каталитичка активност опада са смањењем температуре активације катализатора. 
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