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1. Увод  



2 

 

Највећи део светских енергетских потреба обезбеђује се из нафте, угља и 

природног гаса, изузимајући хидро-електричну и нуклеарну енергију. Они представљају 

необновљиве изворе енергије, а брзина трошења је неупоредиво већа од брзине настајања. 

Све до пре неколико десетина година, угаљ је био главно гориво и сировина за добијање 

бројних органских једињења, међутим ниска цена производње и нагли развој 

аутомобилске и авио-индустрије, као и петрохемије, учинили су да је потражња за нафтом 

све већа. Нафта има примат у односу на друге енергенте, пре свега због релативно 

једноставне експлоатације, распрострањености налазишта, а нарочито због велике 

топлотне моћи. Из тих разлога, она представља основну сировину, која се користи у 

готово свим гранама индустрије и служи за добијање бројних производа за различите 

намене. Готово 90 % свих органскo-хемијских једињења се добија из нафте и природног 

гаса. 

 Поред бројних предности, употреба нафте као сировине има и бројне недостатке. 

Веома озбиљан недостатак коришћења нафте од самог њеног експлоатисања, транспорта, 

израде производа од нафте па до сагоревања продуката је последица емисије штетних 

оксида сумпора, угљеника, азота, чађи и испарљивих органских једињења. Приликом 

сагоревања фосилних горива, настају емисије СОx гасова. Током 2012. год. настало је око 

35,6 милијарди тона СО2, при чему је његова запремина у атмосфери достигла 400 ppm. 

Предвиђено је да ће она наредних година достићи вредност у атмосфери од 1000 ppm.То 

пре свега утиче на климатске промене, које су са годинама, све израженје. Најизраженији 

доказ климатских промена је пораст средње атмосферске температуре на читавом 

подручију Земље за 0,6 °С. Пораст садржаја СО2 узрокује и промене у киселости 

површинских вода, где се од пре-индустријске ере, ова повећала за око 30 %. Садашња 

просечна киселост површинских вода износи pH = 8,069 у односу на вредност 8,179 која је 

забележенау XIX веку. Киселост би могла порасти до краја XXI века за још 0,3–0,4 

јединица рН, што ће утицати на изградњу карбонатних структура и нестајање појединих 

организама. Такође, ограниченост резерви фосилних горива и нафте, које према разним 

проценама стручњака износе од тридесет па до неколико стотина година, политичка 

нестабилност у земљама, где се производи, те стално повећање цене нафтних деривата, 

условили су да се трага за решењима смањења њене потрошње, као и замене 

алтернативним обновљивим енергентима. 
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Предмет овог мастер рада је припрема хетерогеног катализаторана бази CaO, 

добијеног из различитих прекурсора, те њихова физичко–хемијска карактеризација и 

коначно - испитивање каталитичких перформанси у реакцији трансестерификације уља из 

семенки црног грожђа у циљу добијања биогорива – биодизела. 
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2. Теоријски део 
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2.1. Алтернативна горива за дизел моторе 

 

Последњих деценија потрошња енергије је знатно порасла. Највећи део те енергије 

добија се из фосилних горива. Један од тренутних актуелних модела за смањење 

потрошње фосилних горива јесте употреба тзв. биогорива, која се добијају из обновљиве 

биомасе, која може бити биљног или животињског порекла, и представља непресушну и у 

кратком временском интервалу, обновљиву сировинску базу. За разлику од фосилних 

горива, сагоревањем биогорива у атмосферу се враћа онај део СО2, којег је у процесу 

фотосинтезе биљка из атмосфере узела, те не постоји ново формирање СО2. Употреба 

биогорива не узрокује повећање удела СО2 у атмосфери. Данас се масовно користе 

највише две врсте алтернативних горива за дизел моторе, а то су биодизел и различити 

алкохоли, попут биоетанола [1]. 

 Биодизел је течно биогориво, које у потпуности може да замени фосилно гориво у 

дизел-моторима. Хемијски гледано, оно представља смешу метил-естара масних киселина, 

а добија се реакцијом трансестерификације, где триглицериди реагују са кратко-ланчаним 

монохидроксилним алкохолима у присуству катализатора. Поступак за добијање 

биодизела одвија се у неколико фаза [2]: 

 припрема сировина и пречишћавање, 

 мешање алкохола и катализатора, 

 реакција трансестерификације, 

 сепарација производа, 

 испирање биодизела, 

 уклањање алкохола, 

 неутрализација глицерола и 

 одређивање квалитета производа. 
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Биодизел има низ предности у односу на фосилно гориво – дизел, али и неке 

недостатке. И предности и недостаци понекад се преувеличавају, посебно недостаци кад 

се тежи оспорити увођење биогорива у свакодневну употребу. 

Као предности употребе биодизела, обично се наводе следећа својства: 

 сировине за биодизел су потпуно обновљиве, 

 биодизел има бољу биоразградивост од уља из којих је направљен и 

нетоксичан је, 

 издувни гасови настали при сагоревању биодизела садрже мање CO, CO2, 

SOx, непотпуно сагорелих угљоводоника, те чврстих честица, а посебно 

полицикличних аромата и супстанци, који имају мутагено деловање него у 

случају сагоревања фосилног дизела, 

 висока тачка паљења (изнад 120 °С) омогућава сигурнији рад и 

складиштење у односу на фосилни дизел, чија је тачка паљења око 55 °С, 

 додатак 1-2 % биодизела фосилном гориву побољшава његову мазивост, 

што је недостатак данашњег горива са веома малим садржајем сумпора, 

 биодизел може смањити зависност од увоза нафте, што је у политичком и 

економском смислу веома позитивна чињеница, јер је број оних земаља које 

производе нафту релативно мали. 

Као недостаци могу се навести: 

 биодизел у односу на фосилни има мањи садржај енергије; око 11 % 

кисеоника помаже смањењу чађи, али не доприноси енергији, те узрокује 

већу потрошњу горива од 7 до 10 %, а смањује снагу мотора око 8,7 %, 

 оксиди азота опште формуле NOx у издувним гасовима, појављују се у 

већим концентрацијама при сагоревању биодизела у односу на фосилни 

дизел, 
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 биодизел има вишу температуру стињавања, посебно ако је пореклом из 

биљног уља које садржи засићене масне киселине; могући проблеми у 

хладнијем периоду године уклањају се додавањем адитива, 

 током складиштења биодизела може доћи до процеса оксидације и стварање 

материја које могу ометати убризгавање горива, 

 биодизел може узроковати зачепљење филтера због издвајања кристалића 

естара засићених масних киселина при нижим температурама или због 

продуката насталих отапањем талога у резервоарима горива, 

 биодизел има редукцијска својства због којих треба избегавати контакт са 

металима попут Pb, Cu, Sn и Zn, 

 хемијски реагује са гуменим и пластичним материјалима од којих су 

израђени елементи система за напајање мотора горивом, 

 цена и расположивост сировина постаје проблем. Постављени циљеви 

замене фосилних горива и производња биљних уља нису усклађени, због 

тога пораст цена најважнијих сировина угрожава конкурентност цене 

биодизела. Нејестива и отпадна уља и масти јесу јефтини, али их нема у 

довољним количинама [1].  

Биоетанол се добија ферментацијом простих шећера из биомасе. У ЕУ биоетанол 

се може мешати са горивом у односу до 5 % што је регулисано стандардом. Тако ниски 

садржаји захтевају ограничење садржаја воде, како би се избегло издвајање фазе етанола и 

бензина из смеше. Предности употребе биоетанола, огледају се у томе што је мање 

токсичан и боље биоразградив, а његова тржишна цена не зависи од цене нафте. 

Негативна страна употребе биоетанола је у лошој одрживости неких извора биомасе, 

недовољној ефикасности микроорганизама који врше ферментацију и хигроскопној 

природи течности. 

Као сировине за производњу биоетанола могу се користити различите 

угљенохидратне сировине опште формуле (CH2O)n. Сировине се могу поделити у три 

групе:  
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 шећерне (шећерна репа, шећерна трска, воће, итд.) 

 скробне (кукуруз, пшеница, пиринач, кромпир, јечам, итд.) 

 лигноцелулозне (дрво, пољопривредни вишак, градски/комунални отпад, 

итд.) 

Шећерне сировине се могу разградити деовањем микроорганизама и не захтевају 

претходну припрему, док скробне и лигноцелулозне сировине морају бити подвргнуте 

предтретманима. Шећерне и скробне сировине представљају сировине, које се могу 

користити за исхрану животиња и људи, па се све више пажње посвећује употреби 

лигноцелулозне сировине. 

Шећерне сировине се директно подвргавају микробиолошкој ферментацији, која се 

најчешће изводи помоћу квасца Saccharomyces uvarum и бактерије Clostridium sporogenes. 

Процес се одвија у ферменторима под анаеробним условима уз теоријски принос од 0,51 

kg етанола по килограму ферментисане глукозе. Реални принос зависи од врсте шећера 

који се ферментише, врсте микроорганизама и примењених процесних услова. При добро 

оптимизованим условима процеса, постиже се принос етанола од 90 до 95 % у односу на 

теоријски. Издвајање етанола из ферментационе смеше, врши се дестилацијом и 

ректификацијом, при чему се добија етанол концентрације 96 %. Ова концентрација 

етанола је неприхватљива за коришћење као гориво. Прописи који важе у Србији 

захтевају минимални садржај од 99,6 % етанола. Добијање анхидрованог етанола, врши се 

применом азеотропне дестилације, адсорпције и/или мембранске технологије. 

Скробне сировине се морају подвргнути хидролизи, која се одвија применом 

ензима α-амилазе, чије се деловање огледа у раскидању α-D-(1,4)-глукозидних веза. 

Процес се састоји из две фазе: ликвефакција и сахарификација. У првој фази долази до 

смањења вискозности услед делимичне хидролизе скроба до комплексних шећера 

(декстрина). Друга фаза се одвија уз коришћење ензима глукоамилазе, при чему се као 

крајњи производ добија глукоза. У овом поступку се добија такође етанол ниже 

концетрације од прописане, па се врши исти завршни третман као код добијања етанола из 

шећерних сировина. 
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Лигноцелулозне сировине обухватају дрво (јасика, смрча, оморика, топола), 

пољопривредне остатке (отпаци од шећерне трске, кукурузовина, слама од пиринча, јечма 

и пшенице, коштице од маслина, итд.), целулозни отпад (стари папир, каша од 

рециклираног папира, итд.), биљну биомасу и чврст комунални отпад. Последњих година 

за производњу се користе алге и хитин. 

Лигноцелулозна биомаса се састоји из целулозе, хемицелулозе и лигнина. Целулоза 

чини 40–50 % суве материје дрвета. То је хомополисахарид састављен од 11 молекула β-

D-глукопиранозе повезаних (1,4)-гликозидним везама. Молекули целулозе су линеарни, а 

степен полимеризације варира од сировине до сировине. Хемицелулозе припадају групи 

хетерополисахарида и чине 15–30 % суве материје дрвета. Већина хемицелулоза има 

степен полимеризације око 200, углавном се растварају у алкалијама, тако да се могу 

лакше хидролизовати. Дрво има висок садржај лигнина, који је састављен из 

фенилпропанских јединица. Хемијске везе између целулозе, хемицелулозе и лигнина су 

естарске, етарске и гликозидне. 

Производња биоетанола, али и осталих производа прерадом лигноцелулозне 

биомасе обухвата следеће фазе: 

 механичко уклањање нечистоћа и ситњење биомасе, 

 предтретман који обухвата физичке (млевење, примена микроталаса и 

ултразвука, термохемијски процеси), хемијске (алкални предтретман, 

третман органским растварачима, влажна оксидација, озонолиза) и 

биолошке методе (микробиолошки и ензимски предтретмани), 

 раздвајање целулозе помоћу ензима целулазе у циљу добијања глукозе, 

 ферментација, 

 дестилација, при чему се добија етанол (концентрације 96 %) и чврсти 

остатак од лигнина и мртвих ћелија квасаца и 

 дехидратација (заостала вода се уклања из дестилата како би се добио 

анхидровани етанол). 
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У моторима са унутрашњим сагоревањем биодизел се користи на два начина: 

 као додатак конвенционалном дизел гориву, 

 као чист биодизел. 

Биодизел се не може произвољно додавати конвенционалном дизел-гориву. 

Нестабилност смеше, односно склоност ка емулгацији, јер је биодизел хигроскопан 

искључују могућност додавања произвољне количине биодизела конвенционалном. 

Биодизел се дизел гориву може додати у мањој (1,5-5 %) или већој количини (5-30 %). 

Смеше које садрже више од 30 % биодизела нису стабилне ни са адитивима, јер то доводи 

до емулгације услед хигроскопности биодизела, па се стога не користе. На тржишту се 

налазе B5 (5 % биодизел и 95 % дизел), B20 (20 % биодизел и 80 % дизел) и чист биодизел 

B100 [3]. 

 

2.2. Одабрана физичко-хемијска својства биодизел горива 

 

Стандардом су обухваћене све релевантне физичко-хемијске карактеристике које 

треба да обезбеде квалитет биодизела. До 2003.год. постојали су бројни национални 

стандарди за биодизел попут италијанског UNI 10635, чешког CSN 65 0507, aмеричког 

ASTM PS121-99, те немачког стандарда DIN 51606, који је до доношења европског 

стандарда био референтни за многе произвођаче из земаља, које нису имали своје 

националне стандарде за биодизел. Европски одбор за стандардизацију је 2003. 

год.усвојио Европски стандард под ознаком EN 14 214, који се примењује у свим земљама 

чланица Европске уније. Две године касније и у Србији је усвојен под ознаком SRPS EN 

14 214 и дат је у Табели 1. [4]. 
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Табела 1. Захтеви и методе испитивања биодизел горива по стандарду SRPS EN 14214 

Карактеристика Јединица 
Гранична вредност 

Метода 
најнижа највиша 

Садржај естара % (m/m) 96,5  EN 14103 

Густина на 15 °С kg/m
3
 860 900 EN ISO 3675 

Вискозност на 

40°С 
mm

2
/s 3,50 5,00 EN ISO 3104 

Тачка паљења °С 120  pr EN ISO 3679 

Садржај сумпора mg/kg  10,0 
pr EN ISO 

20846  

Угљенични 

остатак 

(на 10 % остатка 

дестилације) 

% (m/m)  0,30 EN ISO 10370 

Цетански број  51  EN ISO 5165 

Садржај 

сулфатног 

пепела 

% (m/m)  0,02 EN ISO 3987 

Садржај воде mg/kg  500 EN ISO 12937 

Укупне 

нечистоће 
mg/kg  24 EN 12662 

Корозија бакарне 

траке 

(3 h на 50 °С) 

Оцена  Класа 1 EN ISO 2160 

Оксидациона 

стабилност, 

110°С 

H 6,0  EN 14112 

Киселински број mg KOH/g  0,50 EN 14104 

Јодни број g I/100 g  120 EN 14111 

Метил естар 

линоленске 

киселине 

% (m/m)  12 EN 14103 

Полинезасићени 

метил естри 

(>=4 двоструке 

везе) 

% (m/m)  1  

Садржај 

метанола 
% (m/m)  0,20 EN 14110 

Садржај 

моноглицерида 
% (m/m)  0,80 EN 14105 

Садржај 

диглицерида 
% (m/m)  0,20 EN 14105 

Садржај 

триглицерида 
% (m/m)  0,20 EN 14105 

Слободни % (m/m)  0.02 EN 14105 
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глицерол EN 14106 

Укупни глицерол % (m/m)  0,25 EN 14105 

Метали I групе 

(Na+K) 
mg/kg  5,0 

EN 14108 

EN 14109 

Метали II групе 

(Ca+Mg) 
mg/kg  5,0 pr EN 14538  

Садржај фосфора mg/kg  10,0 EN 14107 

 

2.2.1. Цетански број 

 

 Цетански број је показатељ склоности горива ка самопаљењу. То је најважнија 

карактеристика горива, која се користе у дизел моторима код којих се директним 

убризгавањем горива у току такта компресије, смеша самостално пали на рачун топлоте 

компримованих гасова. По дефиницији, цетански број је процентуални удео n-цетана 

(C16H34) у смеши са α-метил нафталеном (C11H10), која има исте карактеристике паљења 

као испитивано гориво, под условом да су испитивања спроведена стандардном методом 

на типичном лабораторијском мотору. Цетански број биодизела зависи од карактеристика 

метил-естара виших масних киселина, односно од структурног састава сировине. Са 

повећањем дужине угљоводоничног ланца, вредност цетанског броја се повећава, док 

повећање степена незасићености изазива његово смањење. Што је већи цетански број, 

боље су карактеристике сагоревања горива, те утиче на низ перфоманси самог мотора као 

што су емисија СО и угљоводиника, стабилност, бука, итд. Биодизел има виши цетански 

број него дизел фосилног порекла, што га чини горивом са бољим карактеристикама 

сагоревања. 

Стандардом SRPS EN 14214 прописана је минимална вредност цетанског броја 

биодизела од 51, што је идентично са вредностима цетанског броја за конвенционална 

дизел горива, чије су карактеристике прописане стандардима EN 590/350 ppm, EN 590/50 

ppm и EN 590/10 ppm, а који се означавају као: Еуро Дизел 3, Еуро Дизел 4 и Еуро Дизел 5 

[5]. 
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2.2.2. Киселински број 

 

 Киселински број представља мерило садржаја слободних масних киселина у 

биодизелу и дефинише се као број милиграма KOH потребних за потпуну неутрализацију 

слободних масних киселина у 1 g узорка. Слободне масне киселине настају у присуству 

воде реакцијом хидролизе, односно цепања триглицерида у биодизелу, јер су поред естара 

у финалном продукту присутни и непрореаговани триглицериди, чији је садржај 

дефинисан стандардом SRPS EN 14214. 

Хидролиза триглицерида се одвија по реакцији приказаној на Слици 1. 

 

Слика 1. Реакција хидролизе триацилглицерола 

Присуство незасићених слободних масних киселина у биодизелу изазива 

деградацију горива током складиштења услед одигравања оксидационих реакција са 

кисеоником из ваздуха. Као продукти образују се хидропероксиди, који изазивају 

полимеризацију естара и формирање нерастворљиве гуме и талога, који код горива 

изазивају проблеме у примени. Одређује се титрационим поступком (Стандард EN 14104), 

где је прописана максимална дозвољена вредност од 0,5 mg КОН/g узорка [6]. 

 

2.2.3. Јодни број 

 Јодни број је важна карактеристика уља и масти, јер указује на присуство 

незасићених веза у молекулу. Дефинише се као маса јода, која се адира на двоструке везе 

у 100 g узорка, при утврђеним условима, дефинисаним стандардом. Изражава се у g I2/100 

g узорка. Мања вредност јодног броја указује на мањи степен одигравања реакција 
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полимеризације и аутооксидације, до којих долази приликом загревања незасићених 

масних киселина [6]. 

 

2.2.4. Нискотемпературна својства 

 

 Нискотемпературна карактеристика биодизела, која је прописана стандардом EN 

14214, као и стандардима за дизел горива SRPS 590, јесте филтрабилност, CFPP (Could 

Filter Plugging Point). Тест филтрабилности се састоји у одређивању границе 

филтрабилности горива на основу зачепљења хладног филтра у динамичким условима. 

Према дефиницији, температура филтрабилности је најближа целобројна вредност 

температури на којој испитивани узорак горива више не пролази кроз филтер, односно 

температура на којој су наталожени кристали на филтру довели до његовог зачепљења. У 

зависности од климатских услова који владају на одређеној територији ЕУ, земље чланице 

бирају вредности CFPP [5]. 

 

2.2.5. Тачка замућења 

 

 Тачка замућења (Cloud Point) се дефинише као температура на којој долази до 

раздвајања горива на две фазе – течну и чврсту услед појаве кристала, који доводе до 

замућења, док је тачка стињавања (Pour point) температура при којој гориво губи 

способност течења. 

 Метил-естри засићених масних киселина имају више температуре топљења од 

метил-естара незасићених масних киселина и у смеши са незасићеним метил-естрима 

кристалишу на вишој температури. Биодизел произведен из биљних уља са већим 

садржајем засићених масних киселина има више температуре замућења и топљења. Ове 

карактеристике нису прописане SRPS EN 14214 стандардом за биодизел [5]. 
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2.2.6. Тачка паљења 

 

 Тачка паљења горива представља температуру на којој ће се гориво запалити ако 

дође у додир са варницом или пламеном. Тачка паљења биодизела је виша од тачке 

паљења фосилног дизела, што је веома повољно у погледу транспорта горива са аспекта 

сигурности [5]. 

 

2.2.7. Густина 

 

 Густина је важан параметар, који утиче на ефикасност атомизације горива, а од 

величине капи зависи брзина њиховог испаравања и мешање са ваздухом [7]. 

 

2.2.8. Кинематска вискозност 

 

 Кинематска вискозност у односу на густину представља особину од већег значаја, 

са становишта атомизације горива и квалитета образовања гориве смеше (мешавина пара 

горива и ваздуха), а тиме и на услове сагоревања. На вредност вискозности метил-естара 

утичу квалитет сировине, степен сепарације глицерола и пречишћавање метил-естара. 

 Главни недостатак биодизела је велика вискозност уља у односу на дизел фосилног 

порекла и реактивност незасићених угљоводоничних ланаца [7]. 

 

2.2.9. Присуство влаге 

 

 Влага је главни извор онечишћења горива. Непожељна је јер у реакцији са 

производима сагоревања ствара киселине, које могу деловати корозивно на 

елементе/делове мотора. У случају биодизела, вода може да реагује са естрима правећи 

слободне масне киселине, а такође погодује развоју микроорганизама током складиштења 

и у резервоарима. Иако се вода издваја из напојне смеше, она ипак може и да настане у 

самом процесу реакцијом алкохола и катализатора који се користи [8]. 
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2.2.10. Глицерол 

 

 Глицерол је главни нуспроизвод при производњи биодизела. Може бити присутан 

као слободан или везан (моно, ди и триглицериди). Присуство слободног глицерола је 

резултат непотпуног одвајања биодизела у току процеса производње. Непожељан је, јер у 

току сагоревања може настати акролеин, који је еколошки веома неповољан. Везани 

глицерин је саставни део триглицерида уља, заосталих у гориву након самог процеса, чије 

је присуство такође непожељно. Присуство моно, ди и три глицерида изазива проблеме у 

моторима као што су зачепљење филтра, те лошије карактеристике сагоревања [8]. 

 

2.3. Потребе за алтернативним горивима у Србији у контексту 

захтева Европске уније 

 

 Европска унија донела је одредбу да се до 2020. год., 20 % од укупне енергије 

добија из еколошки мање штетних и обновљивих извора енергије попут ветра, сунца и 

биомасе, како би се смањио тзв. ефекат стаклене баште и спречиле даље климатске 

промене. Европска стратегија је да удео потрошње биогорива расте по стопи од 0,75 % 

годишње. Србија би ту могла да има одличну еколошку, али и економску прилику - да 

уложи и повећа производњу биодизела. Производња биодизела у Европској унији 

константно расте. У ЕУ, 2013. год. производња биодизела износила је 10,367 милона тона 

док је 2014.год., укупна производња износила 23,097 милиона тона, што представља 

готово повећање од око 95 %. 

У Србији има око 250000 ha необрађених ораница. Уз одговарајући економски 

подстицај, део ових површина би се могао искористити за производњу сировина за 

добијање биодизела, пре свега уљарица. У Европској унији се на 10 % обрадивих 

површина не могу гајити биљне врсте намењене исхрани, већ искључиво у техничке 

сврхе. У циљу испуњења захтева за придружење Европској унији, Србија ће морати да 

испуни овај захтев што представља могућност за производњу сировина за добијање 

биодизела. Производња биодизела има релативно дугу традицију у Србији, али је у овом 
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тренутку на минималном нивоу. Производња биодизела у Србији, прилика је за развијање 

пољопривредних подручија, где живи око 45 % становништва, а од тог процента две 

трећине становништва се бави пољопривредом или је укључено у пољопривредне 

делатности. То би било добро за подстицај малих и средњих предузећа, малих уљара и 

фирми за производњу биодизела, јер је 85 % земљишта у Србији у приватном власништву. 

Одређене количине биодизела у нашој земљи се производе код малих локалних 

произвођача, али се не региструју званично, јер само за производњу већу од 1000 t 

годишње, постоји обавеза доставе података за Енергетски биланс Србије. 

Тренутни производни капацитети у Србији (годишња производња): 

 „Viktoria Oil“, Шид 75 000 t (100000 t), 

 „Bioplanta“, Бачка Топола 4000 t (20000 t), 

 „Fam“, Крушевац 25000 t, 

 „Bioenergo Oil“, Сомбор 1400 t. 

Највећу производњу биодизела има савремена фабрика „Viktoria Oil“ у Шиду, која 

пласира биодизел само на домаће тржиште, док извоза нема, јер се биодизел у Западној 

Европи углавном прави од коришћеног уља, а таква опрема за производњу у Србији не 

постоји. Из тог разлога, биодизел домаћих произвођача нешто је скупљи од оног који 

производе европски. Они као сировину за производњу биодизела, користе сојино уље. 

Нафтна индустрија Србије планира могућност изградње фабрике односно погона за 

производњу биодизела капацитета 50 000 t [9,10]. 

 

2.4. Конвеционалне технике за добијање биодизела 

 Трансестерификација или алкохолиза је тип хемијске реакције у којој долази до 

замене једног молекула алкохола, другим, у естру. Ова реакција је веома слична реакцији 

хидролизе са том разликом што се овде, уместо воде, користи алкохол. Током ове 

реакције, у идеалном случају, молекул триглицерида се разлаже на три молекула 
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моноглицерида, што резултује снижењем вискозности производа. Уопштени приказ 

реакције трансестерификације, дат је на Слици 2. 

                   катализатор 

𝑅𝐶𝑂𝑂𝑅1 + 𝑅2𝑂𝐻     ↔       𝑅𝐶𝑂𝑂𝑅2 + 𝑅1𝑂𝐻 

   Eстар         Алкохол        Естар Алкохол 

Слика 2. Уопштена реакција трансестерификације 

 За трансестерификацију се употребљавају, најчешће, примарни и секундарни 

алифатични алкохоли са 1 до 8 угљеникових С атома, а најчешће метанол и етанол, због 

својих повољних карактеристика, пре свега jer су јефтине сировине, брзо реагују са 

триглицеридима и имају ниске молекулске масе. Ако се као алкохол у реакцији 

трансестерификације користи метанол, онда је процес метанолиза, а ако се користи етанол 

онда је етанолиза. 

 Трансестерификацијом триглицерида настају алкил-естри вишемасних киселина и 

глицерол. Као интермедијери у овом процесу, појављују се диглицериди и 

моноглицериди. Механизам реакције дат је на Слици 3. 

 

Слика 3. Реакција моно–, ди– и триглицерида са метанолом 
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 Трансестерификација је тростепена реверзибилна реакција. У првом ступњу 

триглицериди се конвертују у диглицериде, затим следи конверзија диглицерида у 

моноглицериде и на крају конверзија моноглицерида у глицерол. По завршетку реакције 

добија се смеша естара, глицерола, метанола, катализатора и три, ди и моноглицерида. 

Фазе естара и глицерола се раздвајају под дејством гравитационе силе, а сирови метил- 

естри се даље пречишћавају различитим поступцима. С обзиром да је реакција повратна, 

да би се реакциона равнотежа померила удесно, ка стварању алкил-естара и глицерола, 

неопходно је радити са вишком алкохола. На брзину реакције утиче температура, 

присуство катализатора, време реакције, моларни однос реактаната, садржај слободних 

масних киселина у уљу, садржај влаге, врста алкохола и степен мешања реакционе смеше 

[11]. 

 Реакција је обично катализована, а једино када се одвија у надкритичним условима, 

катализатор није потребан. Разликују се следећи процеси: 

1. трансестерификација у присуству хомогених катализатора, 

2. трансестерификација у присуству хетерогених катализатора, 

3. трансестерификација у присуству биокатализаора (ензимска транестерификација), 

4. трансестерификација у надкритичним условима. 

при чему се даље хомогени и хетерогени процеси разликују у зависности да ли су 

примењени катализатори базни или кисели [12]. 

 

2.4.1. Хомогено-катализовани процес 

 

 Под хомогеном катализом се подразумева такав каталитички процес у коме се 

катализатор, реактанти и производи реакције налазе у истој фази. Овај вид 

трансестерификације се може одвијати у присуству базних и киселих катализатора. 

 Данас је хомогена базно катализована реакција трансестерификације са NaOH и 

KOH у течном стању, најраспротрањенији индустријски поступак добијања биодизела. 

КОН је скупљи од NaOH, међутим ако се за неутрализацију при коришћењу КОН, као 
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катализатор, користи фосфорна киселина, добија се со (К3РО4) која се користи као 

вештачко ђубриво. Постројења која теже ка добијању чистијег глицерола, који се може 

пласирати на тржиште, преферирају употребу NaOH као катализатора. 

КОН и NaOH су јаке базе и као катализатори показују добра каталитичка својства, 

међутим боља каталитичка својства од њих показују њихови алкоксиди, тако да су 

натријум-метоксид NaOCH3 и калијум-метоксид KOCH3, ефикаснији катализатори од 

њихових хидроксида.Коришћење алкоксида даје високе приносе (>98 %) за кратко време 

реаговања (30 мин), чак и када се примењују у малим моларним концентрацијама (0,5 mol 

%). Основни проблем коришћења метоксида, као катализатора је њихова висока 

осетљивост на присуство воде у реакционој смеши, тако да их и мале количине воде 

доводе до њихове деактивације, што их чини непрактичним за ширу индустријску 

употребу као хомогених катализатора. 

Од киселих катализатора, најчешће се користи сумпорна (H2SO4), сумпораста 

(H2SO3) и хлороводонична (HCl) киселина, као и бортрифлуорид (BF3) у метанолном 

раствору. Ови катализатори дају велике приносе алкил естара, али су реакције споре и 

захтевају температуре изнад 100 °С и више од три часа да би се постигла потпуна 

конверзија. 

Кисело-катализована трансестерификација има предности у односу на базно-

катализовану у случају обраде сировина са великим садржајем слободних масних 

киселина и као једностепени процес је економичнија у поређењу са базно-катализованом, 

која захтева додатну процесну јединицу припреме сировине лошијег квалитета да би се 

избегло формирање сапуна. 

Процеси хомогене катализе, иако данас највише коришћени за производњу 

биодизела имају читав низ недостатака: 

 продукти се морају испрати након реакције, 

 катализатор је само за једнократну употребу, а његово одвајање из смеше са 

производима често представља проблем, 

 катализатор је осетљив на присуство воде и слободних виших масних 

киселина (у случају базно катализоване хомогене катализе), 
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 производе се огромне запремине отпадне воде, коју је портебно 

пречишћавати [13,14]. 

 

2.4.2. Хетерогено-катализовани процес 

 

У циљу превазилажења проблема који се јављају током хомогене катализе у свету 

се све више ради на патентирању технологија за производњу биодизела помоћу 

хетерогених катализатора. Главна одлика хетерогеног каталитичког процеса јесте да се 

катализатор налази у другачијем фазном стању од учесника и производа реакције.  

Читав низ различитих базних једињења је испитиван са циљем проверавања 

њихових могућности као хетерогених катализатора за производњу биодизела. Најбоље 

резултате су показали оксиди и хидроксиди земно-алкалних метала, пре свега Са и Мg, а у 

мањој мери Ва због његове токсичности. Осим ових једињења задовољавајући резултати 

су добијени коришћењем тринатријумфосфата, калијум карбоната нанешеног на алумину, 

неких оксида као што су: ZnO, CeO i La2O3. У новијим испитивањима могу се наћи подаци 

да је и употреба Mg-Al природних глина дала задовољавајуће резултате, а такође добри 

резултати су добијени наношењем алкалних хидроксида (NaOH) на алумину. 

Предности хетерогених катализатора у односу на хомогене су следеће: 

 катализатор се ефикасно одваја од смеше са продуктима једноставном 

филтрацијом, те уколико није дошло до његове деактивације, може бити 

коришћен у више наврата, 

 добијени глицерол је чист и као такав се може пласирати на тржиште за 

разлику од оног добијеног у процесима са хомогеним катализатором,који се 

налази у воденом раствору са знатном количином нечистоћа, 

 нема прања производа водом, а самим тим нема ни великих запремина 

отпадне воде, што ове процесе чини пожељним са еколошког аспекта, 

 нема коришћења додатних хемикалија за неутрализацију смеше производа 

која у овом случају није потребна, 
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 нижа цена катализатора. 

Главни недостатак хетерогених катализатора у односу на хомогене је њихова 

знатно мања активност. Још један битан недостатак је тај што се је за успешно извођење 

овог процеса потребна виша температура и притисак па је самим тим и утрошак енергије 

већи. [15,16]. 

 

2.5. Неконвенционалне технологије за добијање биодизела 

 

2.5.1. Катализатори на бази ензима 

 Иако ензимски катализовани процеси трансестерификације још увек нису 

развијени за индустријску употребу, умногоме се ради на њиховом истраживању и 

патентирању. Истраживања са циљем коришћења ензима, као катализатора, усмерена су 

на оптимизацију услова тако катализоване реакције, тј. избор алкохола, температуре, рН, 

типа микроорганизама, који производи ензим, итд. За ову сврху, најчешће се користе 

хидролитички ензими, јер су широко доступни, једноставни за употребу, стабилни и не 

захтевају ко-ензиме. Ензим за који је пронађено да је способан да каталише реакцију 

трансестерификације је липаза која се добија из разних микроорганизама попут Muchor 

miehei, Candida antatctica, Rhizopus oryaze, итд. Први који је патентирао метод коришћења 

ензима као катализатора у производњи биодизела је био Хас (1997. год.). Овај патент је 

показао велики број мана, као што је инхибиција ензима од стране метанола (јер се 

користио као алкохол у реакцији), брз губитак активности ензима, те њихова висока цена. 

У производњи биодизела, липазе се могу користити без носача, али се показало да је 

далеко ефикасније наносити их на носач, те се разликују два типа имобилизације липаза 

на носачу: 

1. интрацелуларни – када је на носачу нанесена комплетна ћелија 

микроорганизма, 

2. екстрацелуларни – када је на носачу нанесен само ензим. 
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Коришћењем интрацелуларних липаза значајно се повећава ефикасност самог 

процеса са економске тачке гледишта из разлога што се код коришћења екстрацелуларних 

липаза пре наношења липаза на катализатор мора извршити њихово раздвајање од самог 

микроорганизма, тј. процес пречишћавања, који је често веома сложен и скуп. Процес 

коришћења читаве ћелије микроорганизама као катализатора први је патентирао 

Мацумото (2001.године) имобилизацијом ћелија Rhizopus oryaze и чинећи их пропусним 

(са циљем омогућавања контакта реактаната са самом липазом која се налази унутар 

ћелије), сушењем у струји ваздуха. Недостатак интрацелуларног у односу на 

екстрацелуларни процес је што у случају наношења комплетне ћелије на носач 

(интрацелуларни метод), концентрација самог катализатора, липазе јесте знатно мања него 

у случају када се само молекул липазе наноси на катализатор (екстрацелуларни метод) 

што резултира мањим приносом и дужим временом реакције. 

Предност коришћења липаза као катализатора у односу на конвенционалне је да 

дуже задржава каталитичку активност, сепарација продуката је знатно једноставнија и 

нема потребе за великим утрошцима воде за прање производа реакције. Највећи 

недостатак је њихова цена, која је веома висока и ако се користи метанол, који је најчешћи 

коришћени алкохол у индустријској производњи биодизела, доводи до њихове инхибиције 

[1]. 

2.5.2. Процеси под надкритичним условима 

Процес познат под називом „надкритични метанол“, представља процес у коме се 

трансестерификација триглицерида у метил-естре одвија у врло оштрим реакционим 

условима у којима се метанол налази у својој надкритичној области. Предност ове методе 

је тај што је за конверзију потребно краће време (0,5-12 минута), приноси су за 1-2 % већи 

од класичних процеса, слободне вишемасне киселине не утичу на стварање сапуна 

(директно се преводе у метил-естре), када се ради без катализатора пречишћавање 

производа је једноставније. Пожељна је са еколошког аспекта, јер пружа могућност 

превођења отпадног уља или масти са великом количином слободних виших масних 

киселина у биодизел. Док код других процеса у већини случајева слободне вишемасне 

киселине прелазе у сапун, који се накнадно испира и при томе се троши знатна количина 

воде, у овом случају слободне вишемасне киселине, прелазе у алкил-естре. Реакциона 
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температура се креће око 350 °С, притисак око 30 МРа, молски односи метанол/уље се 

крећу до 42/1, при чему су најчешће коришћени односи од 30:1 до 40:1. Овај процес се 

може изводити уз и без присуства катализатора, те се разликују два типа процеса: 

1. некаталитички надкритични метанолни процес, 

2. каталитички надкритични метанолни процес, где се као катализатор 

користи NaOH или КОН. 

Предности каталитичког надкритичног метанолног процеса је у томе што још више 

снижава време потребно за извођење реакције (са 4-12 минута колико је потребно у 

некаталитичком процесу на 0,5-1,5 минута у овом другом случају), док је недостатак 

потреба да се катализатор раздвоји од продуката након реакције. У Табели 2. дато је 

поређење основних параметара класичног процеса и процеса са надкритичним метанолом 

[1]. 

Табела 2. Параметри класичног и процеса са надркитичним метанолом 

Параметар Класична метода Надкритични метанол 

Време реакције 1-6 h 0,5-12 

Температура 30-65 °С 350 °С 

Притисак атмосферски  

Слободне масне киселине 

прелазе у 

сапун метил естар 

Принос 97 % 98,5 % 

Након реакције уклањају се метанол, катализатор, 

сапуни 

Метанол, или метанол и 

катализатор 

 

2.6. Биомаса као сировина за добијање хетерогених катализатора 

Не постоје стандарди или одређене спецификације, које би морала да задовољи 

сировина за производњу биодизела. Које ће спецификације сировина имати зависи пре 

свега од произвођача биодизела и то од самог процеса добијања биодизела, као и од 

политике произвођача у вези са приносом и чистоћом добијеног производа. Избор 

конкретне сировине углавном се базира на: 

 потражњи тржишта за том сировином и могућношћу њене набавке, 
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 физичко-хемијским карактеристикама сировине и колико добро оне 

испуњавају захтеве за приносом и чистоћом биодизела, те 

 цене сировине на тржишту. 

За добијање СаО као хетерогеног катализатора може да се користи велики број 

сировина природног порекла. Конкретно у овом раду, коришћене су љуштуре 

виноградарског пужа (Helix Pomatia) и морске шкољке (Cerastoderma Edule). 

Виноградарски пуж (Helix Pomatia) је једна од најраспрострањенијих врста 

пужева. Састоји се из главе, стопала и љуштуре. Љуска је сферног облика и завршава се 

конусним испупченим врхом. Углавном је браон или жуте боје са благо љубичастим 

линијама. Зидови љуштуре су дебели и веома јаки. Имају фине и сјајне аксијалне линије, 

као и 4 до 6 јако конвексних завоја. Величине конвексних завоја се брзо и једнако 

повећавају, тако да последњи доминира у односу на остале. Отвор је велики и кос. Висина 

шкољке се креће око 25 до 35 mm, а ширина око 25 до 40 mm. Маса пужа са љуштуром 

износи од 7 до 27 g. 

Хемијском анализом меса пужа пронађено је да се највише састоји од воде (око 80 

%), беланчевина (око 16 %), масти (око 1,7 %). Од макроелемената рачунатих у сувој 

материји садржи Са (1,4-4,6 %), P (0,4–1 %) и Мg (0,3-0,5 %). Остали елементи попут Cu, 

Zn, Fe, Ni, Co и Al, присутни су у траговима. Садржи велики број аминокиселина, како 

есенцијалних, тако и неесенцијалних, а најзаступљеније су глутамин, аргинин и лизин. 

Хемијском анализом љуштуре пужа, пронађено је да се највише састоји из CaCO3 (98%), а 

преосталих 2% чине: Fe, Mg, Mn, Al, Na, K и други [17]. 

Распрострањен је готово у целој Европи, Северу Африке, Мале Азије и неким 

деловима САД. Прозвани су виноградарским пужевима у многим језицима (као и у 

нашем), јер се често могу наћи у виноградима. Могу се наћи готово свуда, јер живе у 

шумама, отвореним стаништима и дуж река. За живот искључиво бирају кречњачку 

подлогу, а преферирају места са већом влажношћу и нижом температуром. На Слици 4. је 

приказан виноградарски пуж (Helix Pomatia). 
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Слика 4. Виноградарски пуж (Helix Pomatia) 

 

Морска шкољка (Cerastoderma Edule) је мекушац који има двокапну љуштуру. 

Тело им је бочно спљоштено у облику стопала, које личи на секиру. Тело је са стране 

потпуно обухваћено плаштом, који се као и љуштура састоји из два дела. Капци љуштуре 

су повезани еластичном везом (лигаментом) или бравом. Брава се састоји од низа зубаца и 

улегнућа на једном и одговарајућим низом на другом капку. 

Хемијска анализа је показала да се шкољка састоји од 97 до 99 % СаО, што је чини 

веома погодним хетерогеним катализатором за производњу биодизела. Присутни су Na2O 

(0,4-0,9 %), SO3 (0,1-1,5 %), P2O5 (0,09-0,2 %), SrO (0,1-0,15 %), те Ba, Mn, Pb и Mg у 

траговима [17]. 

Природно станиште им је Атлански океан дуж Европске обале и западне Африке, 

Балтичко и Средоземно море. Крећу се заривањем стопала у подлогу и слабо су покретне. 

На Слици 5. је приказана морска шкољка (Cerastoderma Edule). 
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Слика 5. Морска шкољка (Cerastoderma Edule) 

 

2.7. Биоуља као сировине за добијање биодизела 

Глобално гледано биодизел је могуће произвести из било ког триглицерида. Што је 

сировина чистија, односно што је ближе томе да у себи садржи само триглицериде, лакше 

и јефтиније ће бити њено превођење у биодизел, али је самим тим и сировина скупља. 

Карактеристике сировине од којих у највећој мери зависи могућност њеног превођења у 

биодизел су:  

 садржај слободних виших масних киселина, 

 садржај фосфолипида и сумпора, 

 садржај влаге, 

 садржај чврстих честица. 

Садржај слободних виших масних киселина у сировини утиче на сам процес 

трансестерификације. Оне могу да утичу на формирање сапуна, деактивацију катализатора 

и могу да доведу до стварања воде у самом процесу њиховог конвертовања у естар. 

Сировина може у себи да садржи одређену количину фосфора у облику 

фосфолипида, али мора бити уклоњен из финалног производа због тога што већина 

стандарда за биодизел његову концентрацију ограничава на 10 ppm. Ако сировина није 
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дефосфоризована пре уласка у реакцију, у самој реакцији фосфор улази у глицеринску 

фазу при декантовању или бива уклоњен прањем (уколико се налази у сапунској фази). 

Због тога, почетни садржај фосфора у сировини готово да и не утиче на његов крајњи 

садржај у самом производу. Биодизел садржи веома мали удео сумпора у себи и то само 

ако се користи као сировина животињска маст, јер се претпоставља да потиче од додатака 

храни при товљењу животиња. Уколико се као сировина користе биљна уља, овај проблем 

се не јавља. 

Влага може представљати велики проблем при призводњи биодизела, па је 

потребно сировине што више ослободити од влаге и свести њен удео на минимум, тј. 

мањи садржај од 1 %. Вода сама по себи може настати реакцијом између катализатора 

(КОН и NaOH) и метанола. Уклања се загревањем и центрифугирањем сировине. 

Пре уласка у реактор сировину је потребно профилтрирати да би се отклониле 

евентуалне чврсте честице које могу да ометају реакцију. За уклањање из сировина, 

користи се филтер са отворима од 100µm, док финални производ треба профилтрирати 

кроз филтер са отворима од 5µm. 

Најчешће коришћене сировине за прозводњу биодизела могу се разврстати у три 

групе:  

2.7.1. Биљна уља 

 

 Најважнији критеријум избора биљног уља као сировине за производњу биодизела, 

зависи од тога која биљна култура најбоље успева на подручију гајења и цене уља на 

тржишту.У Европи се најчешће користи уље из уљане репице и сунцокрета, док у САД 

сојино уље.У Медитеранским крајевима углавном се користи ланено и маслиново уље, а у 

Малезији и Индонезији - палмино уље. Користе се и уља која се добијају из кокоса, 

грожђа, кикирикија, итд. 

 У овом раду, као сировина за производњу биодизела коришћено је семе грожђа. 

Семенке грожђа садрже 10–20% уља, које се обично екстрахује растварачима и 

пречишћава пре употребе са циљем да се издвоје материјали са што мањим могућим 

губитком уља. Од растварача се највише користе хексан и етар, а екстракција се изводи у 



29 

 

Сокслетовом апарату. На Слици 6. приказано је коришћено уље из семенки црног грожђа 

произвођача „Olitalia“. 

 

Слика 6. Коришћено уље из семенки црног грођжа произвођача „Olitalia“ 

У  Табели 3. дате су неке физичко-хемијске особине уља и масти [18,19]. 
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Табела 3. Неке физичко-хемијске особине уља и масти 

Уље/маст Јодни 

број 

Цетански 

број 

Вискозност 

на 38°С 

(mm
2
/s) 

Тачка 

замућења 

(°С) 

Тачка 

стињавања 

(°С) 

Taчка 

паљења 

(°С) 

Рицинус 82-88  297  -31,7 260 

Кокос 6-12  34,9    

Кукуруз 103-

140 

37,6 33,5 -1,1 -40 277 

Памук 90-119 41,8 27,2 1,7 -15 234 

Лан 168-

204 

34,6 39,6 1,7 -15 241 

Палма 35-61 42 37    

Кикирики 80-106 41,8 31,3 12,8 -6,7 271 

Уљана 

репица 

94-120 37,6 41,2 -3,9 -31,7 246 

Шафраник

а (ниско 

олеична) 

126-

152 

41,3 35,5 18,3 -6,7 260 

Шафраник

а (високо 

олеична) 

90-100 49,1 41,2 -12,2 -20,6 293 

Сусам 104-

120 

40,2 35,5 -3,9 -9,4 260 

Соја 117-

143 

37,1 37,1 7,2 -15 274 

Сунцокрет 110-

143 

37,1 37,1 7,2 -15 274 

Семе 

грожђа 

124-

143 

 33  -11 до -17 216 

Лој 35-48  51,15   201 
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2.7.2. Животињске масти 

 

 Од животињских масти, као сировине могу да послуже свињска и живинска маст, 

те говеђи и овчији лој. Јефтинија као сировина и ослобађање мање азотових оксида 

приликом сагоревања, даје им благу предност у односу на биљна уља [18]. 

 

2.7.3. Рабљена биљна уља и животињске масти 

 

 Коришћена биљна уља и животињске масти из домаћинства и ресторана 

представљају са еколошке стране јако битне сировине, јер решавају проблем њиховог 

одлагања. Предтретман ових сировина при приозводњи биодизела, захтевнији је од 

неискоришћених биљних уља и животињских масти, али и поред тога са економске стране 

су повољније сировине за добијање биогорива [18]. 

 

2.8. Процесни параметри који утичу на принос 

трансестерификације 

 Принос метил естара и брзина хетерогено катализоване метанолизе зависе од 

великог броја фактора, а најзначајнији су: 

 молски однос метанол–уље, 

 количина и припрема катализатора, 

 температура реакције, 

 чистоћа реактаната, 

 интензитет мешања и врста, 

 време трајања реакције. 
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2.8.1. Молски однос метанол-уље 

 Један од најважнијих параметара који утиче на принос метил естара виших масних 

киселина је молски однос метанол–уље. Теоријски, минимално је потребно 3 мола 

метанола на сваки мол триглицерида, при чему се добијају 3 мола метил естара виших 

масних киселина и 1 мол глицерола. Да би се равнотежа реакције померила у десно, 

потребно је или додати метанол у вишку или издвајати један од производа из реакционе 

смеше што је у складу са Ле Шатељеовим принципом, разлог је тај што је реакција 

трансестерификације реверзибилна, тако да би вишак метанола померио равнотежу у 

смеру формирања производа реакције. Такође метанол повећава растворљивост фаза што 

повољно утиче на смањење ограничења везаних за трансфер масе у полифазним 

системима. Молски однос метанол-уље има значајан утицај на принос реакције 

трансестерификације, међутим пожељно је избегавати велики вишак метанола како због 

увећаних трошкова процеса, тако и због формирања емулзија након завршетка реакције и 

отежаног раздвајања фаза. Хетерогено катализована метанолиза, као и хомогено 

катализована, изводи се при већем молском односу метанола и уља од стехиометријски 

потребног [20]. 

 

2.8.2. Количина катализатора и припрема катализатора 

 Како се хетерогено катализована метанолиза одиграва на активним центрима на 

површини чврстог катализатора, његова количина јако утиче на брзину реакције и принос 

метил естара виших масних киселина. Генерално, хетерогено катализована метанолиза се 

одиграва у присуству веће количине катализатора у односу на хомогено катализовану [21]. 

Количина катализатора која се примењује у хетерогено-базно катализованој реакцији 

трансестерификације јако зависи од физичко-хемијских особина катализатора, а посебно 

од јачине базних центара и њиховог броја на површини катализатора, стога је  

синтеза/припрема катализатора један од главних чиниоца везаних за активност самог 

катализатора. Хетерогено-базно катализована реакција трансестерификације јако зависи 

од физичко-хемијских особина катализатора, који пак зависе од процеса синтезе/припреме 

катализатора, тако да избор методе за синтезу и процес припреме катализатора имају 
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пресудни утицај на перформансе катализатора у хетерогено катализованим процесима. 

Избор температуре на којој ће се вршити термијска припрема катализатора има огроман 

утицај на текстурална, структурална и морфолошка својсва катализатора. Из разлога 

напред наведених са увећањем количине катализатора у реакционој смеши увећава се број 

активних центара у реакционом систему што имплицира увећање приноса реакције до 

постизања максималне вредности, даље увећање количине катализатора у реакционој 

смеши утиче само на брзину достизања максималне конверзије [22]. 

 

2.8.3. Чистоћа реактаната 

 На принос метил-естара виших масних киселина у хетерогено катализованој 

метанолизи утиче чистоћа реактаната, првенствено присуство слободних масних киселина 

(СМК) и воде. Као и у случају хомогене катализе, њихов утицај зависи од врсте 

катализатора са аспекта киселости, пошто механизам реакције трансестерификације 

зависи од типа катализе. Базни хетерогени катализатори осетљиви су на присуство воде и 

СМК у реакционој смеши [23]. Присуство воде тј. влаге у уљу рецимо јако негативно 

утиче на принос реакције трансестерификације у хетерогено-базној катализи и то чак у 

присуству влаге од 0.1 % долази до смањења конверзије уља у реакцији. Слободне масне 

киселине са друге стране имају мањи утицај на принос реакције у односу на садржај воде, 

међутим и тај утицај је значајан, јер долази до формирања сапуна, тј. до сапонификационе 

реакције у присуству слободних масних киселина што има негативан утицај на принос 

реакције. Према одређеним ауторима садржај слободних масних киселина треба да буде 

испод 2 % масеног удела у смеши, уколико је већи од 2 % драстично опада принос 

реакције [24]. 

 

2.8.4. Температура реакције 

 Један од значајних фактора који утичу на брзину реакције метанолизе јесте и 

температура реакције. С обзиром на то да је акценат примене трансестерификације у 

индустријске сврхе за добијање биодизела, поставља се питање економичности процеса у 

погледу енергетске ефикасности. Како је загревање реакционих смеша у индустрији 
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енергетски најзахтевнији процес избор оптималне тампературе процеса је кључан за 

економску уштеду и оправданост процеса. Хетерогено катализована метанолиза до сада је  

испитивана у широком опсегу температура: од собне [25] до 260 °C [21]. Највећи број 

испитивања изведен је на температури кључања метанола. 

 Оптимална температура у првом реду зависи од врсте катализатора и његове 

припреме. Код примене неких хетерогених катализатора, принос метил естара виших 

масних киселина је низак на собној температури (око 5-6 %), на температури 60 °C 

остварује се степен конверзије и до 20 %, док се на температури од 260 °C добија потпуна 

конверзија за 10 мин [21, 25, 26]. Дакле, увећање температуре реакције метанолизе утиче 

на повећање приноса реакције прогресивно, међутим на температурама изнад 64,5 °C 

(температура кључања метанола), долази до формирања гасне фазе метанола што доводи 

до повећања ограничења трансфера маса, а то има негативан утицај на приносе у 

хетерогено катализованим реакцијама [22].  

 

2.8.5. Интензитет мешања 

 Реакциона смеша хетерогено катализоване метанолизе је најмање трофазни систем, 

који се састоји из чврсте фазе (хетерогени катализатор) и две немешљиве течне фазе (уље 

и метанол). Реакција се одиграва на активним центрима чврстог катализатора након 

адсорпције алкохола и глицерида на два суседна активна центра катализатора [20]. 

Мешање реакционе смеше је стога јако битно, јер омогућава бољи контакт између 

реактаната и чврстог катализатора и суспендовање чврстог катализатора у реакционој 

смеши, чиме се број расположивих активних центара катализе повећава [27]. Такође и тип 

мешања може имати значајан утицај на принос реакције. На брзинама испод 360 rpm неки 

аутори су тврдили да је реакција метанолизе недовршена [28]. Повећање брзине мешања 

утиче позитивно на увећање приноса реакције све до неке границе, када додатно уваћање 

брзине реакције не доприноси увећању приноса [24]. 
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2.8.6. Време трајања реакције 

Време  трајања реакције је још један од значајних фактора који имају утицај на 

принос реакције метанолизе. У хетерогено базно катализованим реакцијама са 

продужењем трајања реакције повећава се и принос реакције прогресивно. Код реакција 

које су катализоване СаО када реакције трају испод 1,5 сата не постоје значајни приноси, а 

максимум приноса се може очекивати након 3 сата. Значајно увећање времена реакције 

може имати негативан утицај на принос реакције услед хидролизе естара и формирања 

сапуна од слободних масних киселина [22]. 
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3. Експериментални део 
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3.1. Методолошки приступ експерименталној процедури 

 Предмет овог мастер рада је припрема хетерогеног катализатора на бази CaO, 

добијеног из различитих прекурсора, те њихова физичко–хемијска карактеризација и 

коначно - испитивање каталитичких перформанси у реакцији трансестерификације уља из 

семенки црног грожђа. Осим утврђивања и поређења активности катализатора, извршена 

је и оптимизација одабраних процесних параметара, као што су: тип адекватног 

прекурсора за синтезу-припрему катализатора, утицај моларног односа реактаната 

(метанол : уље), те масеног процентуалног удела катализатора, и утицај дужине трајања 

реакције на принос производа у циљу постизања најповољнијих параметара за процес 

синтезе/добијања биодизела. Физичко-хемијска својства хетерогених катализатора могу 

битно детерминисати крајње каталитичке перформансе, осим тога, избор и примена 

оптималних процесних параметара поред адекватних физичко-хемијских својстава 

катализатора јесу од великог значаја у циљу постизања високе ефикасности каталитичког 

система. 

 

3.2. Синтеза катализатора на бази СаО добијеног из различитих 

прекурсора 

 Катализатори на бази СаО су припремљени калцинацијом, тј. термичким 

третманом различитих прекурсорских материјала. Као прекурсори СаО одабрани су 

различити биолошки/биохемијски и неоргански прекурсори. Од биолошких прекурсора, 

одабране су љуштуре следећих врста: Helix pomatia (тзв. виноградарски пуж) и 

Cerastoderma edule (тзв. морска шкољка), а од неогранских прекурсора, одабран је 

комерцијални СаО (Sigma Aldrich, Co.). Температура калцинације, односно термичког 

третмана на којој су припремљени сви испитивани катализатори је 900 °С. Припрема је 

вршена у статичким условима у присуству кисеоника са термичким градијентом од 

10°С/мин., термички третман након достизања жељене температуре калцинације трајао је 

3 h. 
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3.3. Испитивање текстуралних својстава катализатора 

 Испитивање текстуралних карактеристика катализатора, тј. одређивање 

специфичне површине катализатора и детерминисање порозног система катализатора (тј. 

средњи пречник пора, запремина пора, итд.), вршено је техником адсорпције и десорпције 

течног азота на одговарајућој ниској температури (LTN2AD), уз додатно коришћење 

хелијума као носећег гаса на инструменту Micromeritics ASAP 2010. Израчунавање 

специфичне површине из добијених података извршено је према методи по групи 

истраживача – Brunauer, Emmett i Teller–u (BET). Параметри порозног система (средњи 

пречник пора, запремина пора, расподела пора по величини, итд.) одређени су 

коришћењем методе по групи научника -Barrett–Joyner–Halenda (BJH). 

 

3.4. Испитивање структур(ал)них својстава катализатора 

 Испитивање структур(ал)них својстава катализатора подразумева одређивање 

кристалне структуре каталитичког материјала. Подаци о кристалној структури материјала 

указују на присуство појединих, конкретних, кристалних фаза. Употребом наведене 

методе и одговарајућих једначина за прорачун, одређују се удели типичних за материјал, 

појединачних кристалних фаза каталитичког материјала. 

Кристална структура катализатора/каталитичког материјала одређивана је методом 

дифракције X–зрака (XRD) на инструменту Philips APD–1700 дифрактометру са бакарном 

анти-катодом и монохроматором на 40 kV и 55 mA. Коришћењем Šerer–ove једначине (тј. 

Шерерове ј-не) израчунавана је просечна величина честица, тј. кристалита.  

 

3.5. Испитивање морфолошких својстава катализатора 

 Испитивање морфологије (рељефа) површине катализатора, као и степен 

агломерације, који резултује из синтеровања, те често неповољне консолидације 

материјала, одређиван је скенинг електрон–микроскопском методом, на микроскопу типа: 

SEM JOEL JSM-6460LV. Припрема узорака за снимање је вршена напаравањем танким 
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проводним слојем злата, при јачини струје од 30 mA, на растојању од 50 mm током 180 s. 

Радни напон акцелерације је био 25 kV. Увећања су могла бити реализована у опсегу од 

10x до 200.000x, при чему је моћ раздвајања 5 nm. Употребљене брзине снимања су: фина, 

3 и супер–фина брзина, 4. Из добијених микрограма, вршена је процена величина честица. 

 

 3.6. Тест реакција – процесни параметри 

 Комерцијално јестиво уље (тзв."Olitalia") из семенки црног грожђа, искоришћено је 

за потребе испитивања активности катализатора на бази CaO у тест реакцији метанолизе 

наведеног уља. Процентуални садржај виших масних киселина испитан је Гасном-

хроматографијом са масено-спектрометријском детекцијом на инструменту типа, 

Shimadzu DC-9A. Гасно-масеном анализом утврђен је следећи садржај виших масних 

киселина у комерцијалном уљу из семенки грожђа: 72,0 % линолне киселине, 15,6 % 

олеинске киселине, 7,5 % палмитинске киселине, 3,6 % стеаринске киселине и 1,3 % 

осталих киселина. Извршено је укупно 27 тест реакција трансестерификације уља из 

семенки грожђа са метанолом, у којима је испитиван утицај три различита масена удела 

катализатора, конкретно: 0,5 мас. %, 1 мас. % и 1,5 мас. %) и три различита моларна 

односа уља према метанолу, тачније:1:6, 1:9, 1:12 у корист метанола. Осим наведеног,у 

тест реакцији су примењена 3 различита катализатора на бази СаО припремљена из 

различитих напред наведених прекурсора. Вршено је и праћење утицаја дужине трајања 

реакције на принос производа, узорковањем у одређеним временским интервалима, 

тачније на сваких сат времена реакције. Температура тест-реакције је била температура 

рефлукса метанола, а брзина мешања је била 500 rpm. Реакционе пробе су вршене у 

стакленом балону запремине 250 mlса рефлукс-кондензатором уз константно мешање. 

 Након раздвајања производа реакције, анализа производа је вршена 
1
H NMR 

спектроскопијом на инструменту типа Bruker, 400MHz. Реакциона смеша је филтрирана, 

те водена фаза испирана водом засићеном раствором NaCl. Органска фаза је одвојена 

декантовањем, сушена анхидрованим магнезијум-сулфатом и растворена са 

деутерохлороформом, додат је CS2 у циљу повећања резолуције, тј. раздвајања пикова. 

Одређивање конверзије уља из семенки грожђа у смешу метил-естара виших масних 

киселина, вршено је према односу интензитета пикова на 3.68 ppm (од метокси групе 



40 

 

метил-естра) и 2.3 ppm (од -CH2 групе свих деривата масних киселина), према методи 

Khnote-а [29]. 
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4. Резултати и дискусија 
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4.1. Текстурална својства катализатора 

У Табели 4. приказана су одабрана текстурална својства катализатора, одређена BET 

методом од стране групе аутора, при чему се очекује да би слична/сродна текстурална 

својства катализатора могла да се добију као резултат нашег истраживања. Наша 

истраживања ће бити настављена у смислу потпуне физичко-хемијске карактеризације 

каталитичког материјала. 

 

Табела 4. Текстурална својства катализатора на бази СаО 

Прекурсор 

Специфична 

површина, SBET 

(m
2 

·g
-1

) 

Средњи 

пречник пора 

(nm) 

Запремина 

пора (cm
3 

·g
-1

) 
Аутори 

CaO 4.1 13.8 0.021 [30] 

Cerastoderma 

Edule 
2.6 5.65 0.0048 

[31] 

Helix Pomatia 0.9 4.25 0.005 [32] 

 

У Табели 4. су приказани резултати одређивања текстуралних својстава 

катализатора, тј. добијене вредности специфичних површина катализатора, као и 

запремине пора и средњег пречника пора. Релативно ниске вредности специфичне 

површине катализатора, а посебно добијених из биолошких/биохемијских прекурсора, 

последица су процеса синтеровања услед примене релативно високе температуре 

калцинације. Катализатор добијен/припремљен из комерцијалног СаО има највећу 

специфичну површину (4,1 m
2
·g

-1
), разматрајући између овде испитиваних узорака 

катализатора, те највећи средњи пречник пора (13,8 nm) и укупну запремину пора (0,021 

cm
3
·g

-1
). Порозни систем код овог катализатора је претежно мезопорозан, јер је средњи 

пречник највећег броја пора у границама од 10 до 100 nm, па се може предпоставити да не 

постоје битније стерне сметње за дифузију молекула реактаната до базних каталитички 

активних центара. Резултати других аутора, добијени за катализаторе из љуштура шкољке 

и пужа, указују на то да се добија релативно мала специфична површина ових 

катализатора, при чему је средњи пречник пора на граници према микропорама, те би се 

могла очекивати дифузиона ограничења за транспорт молекула реактаната до каталитички 
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активних центара, те ограничења у смислу размене маса и тока површинских 

каталитичких реакција конверзије реактаната триглицерида до метил-естара виших 

масних киселина [31]. Имајући у виду да је процењена величина молекула триглицерида 

на примеру молекула метил-олеата приближно 2,5 nm [16], јасно је због чега се може 

напред спровести наведена дискусија.  

 

 4.2. Структур(ал)на својства катализатора 

На слици 7. су приказани резултати XRD анализе групе аутора. Очекује се да би 

слична/сродна структур(ал)на својства катализатора могла да се добију као резултат нашег 

истраживања. Наша истраживања ће бити настављена у смислу потпуне физичко-хемијске 

карактеризације каталитичког материјала. 

 

 

Слика 7. XRD приказ синтетисаних катализатора из различитих прекурсора:  

а) СаО, б) Helix Рomatia, в) Cerastoderma Edule [30, 31, 32] 

 

Карактеристични дифракциони пикови на вредностима Браговог угла 2θ= 32.46°, 

37.64°, 54.12° одговарају кристалним фазама СаО. Сва три катализатора су показала 
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присуство чисте СаО кристалне фазе, што је последица примене релативно високе 

температуре калцинације. Резултати показују да је употребљена температура калцинације 

љуштура шкољке и пужа прихватљива за припрему чистог СаО из 

биолошког/биохемијског материјала. Разлике у интензитетима упоредних пикова на 

дифрактограму указују на разлике у величини зрна кристалита СаО добијених из 

различитих прекурсора. Израчуната величина зрна кристалита СаО добијеног из 

комерцијалног СаО преко Šerer-ове једначине износи 25,7 nm. С обзиром на то да је 

величина зрна кристалита на нано-скали и да постоји повољна дисперзија активне 

компоненте може се претпоставити да ће катализатор показати активност у тест реакцији 

трансестерификације уља из семенки црног грожђа. 

 

 4.3. Морфолошка својства катализатора 

На Слици 8. приказан је рељеф површине за сваки од катализатора на бази СаО 

добијеног из различитих прекурсора, који је снимљен SEM инструменталном техником 

[30, 31, 32].  

 

 

а) 

 

 

б) 
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в) 

Слика 8. SEM снимак катализатора на бази СаО из различитих прекурсора: 

а) CaO, б) Helix pomatia, в) Cerastoderma Edule [30, 31, 32] 

SEM микрофотографски снимци, показују да је дошло до агломерације честица и 

формирања агломерата (секундарних честица) неправилног заобљеног облика. Са SEM 

снимака, извршена је процена о величини примарних и секундарних честица, које указују 

да је синтетисан релативно хомогени материјал из свих прекурсора, што следи из порекла 

каталитичког материјала и примењене методе припреме катализатора. На површини 

катализатора налазе се углавном усамљене примарне честице димензија на нано-скали у 

сва три случаја. Са друге стране, евидентне су секундарне честице посебно у 

катализаторима добијеним из биолошких/биохемијских прекурсора, па се тако димензије 

секундарних честица СаО добијеног из Cerastoderma Edule крећу у границама од 1,71 до 

2,42 μм, а СаО добијеног из Helix pomatia у границама од 1 до 5 μм. Процењена величина 

честица каталитичког материјала, указује да постоји реална могућност за остваривање 

жељене каталитичке активности катализатора у тест реакцији трансестерификације уља из 

семенке црног грожђа. Поменуте вредности величине честица, процењене на основу SEM 

снимака су упоредиве са резултатима других аутора, као и рељеф површине катализатора 

[30, 31, 32]. Разлике у утврђеним вредностима величина честица на бази коришћења XRD 

и SEM метода указују/потврђују да се SEM метода може узети, углавном, као 

допунска/комплементарна метода за оквирну процену и увид. 
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4.4. Анализа уља из семенки грожђа 

На Слици 9. приказан је гасно-масени хроматограм уља из семенки црног грожђа 

произвођача "Olitalia". 

 

Слика 9. GC-MS хроматограм уља из семена црног грожђа "Olitalia" 

Анализом гасно-масеног хроматограма, утврђен је процентуални садржај масних 

киселина у уљу из семенки црног грожђа произвођача "Olitalia" и приказан је у следећој 

Табели 5. 

Табела 5. Хемијски састав уља из семенки грожђа 

Садржај 

масних 

киселина 

Линолна 

киселина 

Олеинска 

киселина 

Палмитинска 

киселина 

Стеаринска 

киселина 

Остале 

киселине 

(%) 72,0 15,6 7,5 3,6 1,3 

 

Из приложеног се може закључити да је процентуални садржај незасићених киселина 

доминантан, посебно, полинезасићене линолне киселине. 
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 4.5. Резултати из тест-реакције 

 

 На Слици 10. приказан је један од 
1
H NMR спектара производа реакције 

трансестерификације уља из семенки грожђа. 

 

 

  

Слика 10. 
1
H NMR спектар производа реакције трансестерификације уља из семенки 

грожђа 

 

 Одређивање конверзије уља из семенки грожђа у смешу метил-естара вршено је 

према односу интензитета пикова на 3,68 ppm (метокси група метил естра) и 2,3 ppm (-

CH2 група свих деривата масних киселина), према методи Khnote-а [29]  

 Резултати моларног приноса метил-естара виших масних киселина, при 

примењеним различитим процесним условима и различитим катализаторима приказани су 

у Табели 6. 
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Табела 6. Утицај процесних параметара на принос метил-естара у реакцији метанолизе 

уља из семенки грожђа на различитим каталираторима 

 
 

Р.бр. 

узорка 

Порекло 

катализатора 

Реакциони 

услови (T) 

Mешање 

(RPM) 

Време 

реакције 

(h) 

Maсени 

удео кат. 

(%) 

Moларни 

однос 

мет./уље 

Moларни 

принос (%) 

1 CaO 64.5 °C 500 5 h 0.5 1:6 71.49 

2 CaO 64.5 °C 500 5 h 0.5 1:9 72.70 

3 CaO 64.5 °C 500 5 h 0.5 1:12 73.08 

4 CaO 64.5 °C 500 5 h 1 1:6 91.15 

5 CaO 64.5 °C 500 5 h 1 1:9 94.74 

6 CaO 64.5 °C 500 5 h 1 1:12 98.18 

7 CaO 64.5 °C 500 5 h 1.5 1:6 92.63 

8 CaO 64.5 °C 500 5 h 1.5 1:9 95.65 

9 CaO 64.5 °C 500 5 h 1.5 1:12 98.38 

10 Helix Pomatia 64.5 °C 500 5 h 0.5 1:6 64.44 

11 Helix Pomatia 64.5 °C 500 5 h 0.5 1:9 66.11 

12 Helix Pomatia 64.5 °C 500 5 h 0.5 1:12 67.18 

13 Helix Pomatia 64.5 °C 500 5 h 1 1:6 95.04 

14 Helix Pomatia 64.5 °C 500 5 h 1 1:9 96.47 

15 Helix Pomatia 64.5 °C 500 5 h 1 1:12 97.28 

16 Helix Pomatia 64.5 °C 500 5 h 1.5 1:6 95.23 

17 Helix Pomatia 64.5 °C 500 5 h 1.5 1:9 96.87 

18 Helix Pomatia 64.5 °C 500 5 h 1.5 1:12 97.98 

19 Cer. Edule 64.5 °C 500 5 h 0.5 1:6 60.18 

20 Cer. Edule 64.5 °C 500 5 h 0.5 1:9 62.15 

21 Cer. Edule 64.5 °C 500 5 h 0.5 1:12 63.66 

22 Cer. Edule 64.5 °C 500 5 h 1 1:6 91.18 
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23 Cer. Edule 64.5 °C 500 5 h 1 1:9 93.45 

24 Cer. Edule 64.5 °C 500 5 h 1 1:12 94.11 

25 Cer. Edule 64.5 °C 500 5 h 1.5 1:6 92.12 

26 Cer. Edule 64.5 °C 500 5 h 1.5 1:9 94.22 

27 Cer. Edule 64.5 °C 500 5 h 1.5 1:12 94.44 

 
 

4.5.1. Утицај масеног удела катализатора на моларни принос реакције 

 
 

На Графичком приказу 1. приказан је утицај масеног удела катализатора на принос 

метил-естара виших масних киселина. 
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Граф. приказ 1. Утицај масеног удела катализатора на принос метил-естара 
 

Из добијених резултата реакције метанолизе при константним параметрима 

процеса, а са варијабилним параметром количине катализатора у реакцији, може се 

закључити да је утицај овог параметра значајан. Испитан је утицај количине катализатора 

за 3 масена удела катализатора, и намеће се закључак да је са повећањем количине 
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катализатора, повећан принос производа реакције. Како се хетерогено катализоване 

реакције одвијају на активним центрима катализатора, повећањем количине катализатора, 

повећава се и број кататилички активних центара у реакционој смеши, што утиче на 

померање реакције у смеру грађења производа. Повећањем масеног удела катализатора, 

повећава се принос до одређене границе, када даље повећање масеног удела катализатора 

не утиче на принос реакције већ само на брзину реакције метанолизе. Види се да су већ са 

1 % масеним уделом свих катализатора постигнути високи приноси метил-естара. 

 

4.5.2. Утицај моларног односа метанол-уље на принос производа реакције 

 

На Графичком приказу 2. приказан је утицај моларног односа метанол-уље на 

принос метил-естара виших масних кисеина. 
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Граф. приказ 2. Утицај моларног односа метанол-уље на принос метил-естара 

 

 Да би се извршила оптимизација процесног параметра моларног односа метанола 

према уљу, тај пареметар је вариран при константним осталим процесним параметрима.   
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Температура реакције је била темепратура кључања метанола 64,5 °C, масени удео 

катализатора је био 1,5 мас. %, брзина мешања 500 rpm. До сада је у присуству 

хетерогеног катализатора испитивана реакција метанолизе у опсегу моларних односа 

метанола према различитим уљима од 4,5 : 1 до 275 :1 [20]. Хетерогено-катализована 

реакција метанолизе, одвија се на активним центрима катализатора, између адсорбованог 

метанола на површини и молекула триглицерида [20]. Такође, реакција је реверзибилна, 

па ће повећање количине/запремине метанола у реакцији померати равнотежу у смеру 

настајања производа реакције. Имајући у виду да у оваквом систему адсорпција метанола 

на површини катализатора може бити лимитирајући фактор, намеће се разматрање и 

тумачење да би повећање молског односа метанола према уљу могло утицати на повећање 

брзине реакције и принос реакције. Из ових експерименталих резултата, види се да је 

повећан принос метил-естара са увећањем молског удела метанола према уљу, при чему 

су највећи приноси добијени за примењен молски однос 1:12 у корист метанола. 

  

4.5.3. Утицај времена реакције на принос производа реакције 

 

На Графичком приказу 3. приказан је утицај времена реакције на принос метил-

естара виших масних кисеина. 
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Граф. приказ 3. Утицај времена реакције на принос метил-естара 
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 Са графичке зависности приноса производа реакције од времена реакције 

трансестерификације (Граф. приказ 3.), може се установити да су приноси производа 

добијени за краће време реакције од једног сата - незнатни, те да се са одмицањем времена 

реакционог тока, повећава принос производа реакције до максималне вредности, када се 

више не може повећати, због тога што је реакција реверзибилна.   

 Оптимизацијом процесних параметара у трансестерификацији уља из семена 

грожђа на хетерогеном СаО катализатору, установљено је да су оптимални параметри за 

сва три катализатора испитивана у реакцији следећи: 1,5 % масеног удела катализатора, 

1:12 моларни однос метанола према уљу из семенки црног грожђа и време реакције 3 сати. 

Такође, комерцијални катализатор на бази СаО калцинисан на 900 °С показао је нешто 

већу активност у односу на катализаторе добијене из биолошких/биохемијских 

прекурсора. Катализатор припремљен из љуштура пужа је у односу на исти добијен из 

шкољки показао већу активност. Разлике у текстуралним, структур(ал)ним, морфолошким 

својствима између синтетисаних катализатора различитог порекла, имале су за последицу 

и разлику у активностима катализатора у реакцији трансестерификације уља из семена 

црног грожђа. Већа специфична површина и порозни систем са доминантним уделом 

мезопора, имао је пресудан значај за нешто већу активност катализатора синтетисаног из 

комерцијалног СаО, у односу на ефикасност катализатора синтетисаних из биолошких 

прекурсора. Из резултата текстуралних својстава катализатора, може се закључити да 

постоји могућност/ризик појаве стерно-дифузионих ограничења код катализатора 

синтетисаних из биолошких/биохемијских прекурсора. Сви катализатори показали су 

изузетну активност у реакцији трансестерификације, под релативно благим условима 

реакције. Испитивањем у тест реакцијама катализатора, синтетисаних из 

биолошких/биохемијских материјала, може се доћи до закључка да се љуштура пужа 

(Helix Pomatia) и љуштура морске шкољке (Cerastoderma Edule) могу ефикасно користити 

као јефтини, лако доступни прекурсори чврстих катализатора за процеса 

трансестерификације јестивих и могуће нејестивих биљних уља. Радне перформансе које 

су поменути катализатори, синтетисани из биолошких/биохемијских прекурсора, показали 

у реакцији трансестерификације су упоредиве са каталитичким својствима катализатора 

добијеног из комерцијалног СаО. 
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5. Закључак 
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На основу изложених и дискутованих резултата изведених експеримената, могу се 

навести следећи закључци: 

- текстурална, структур(ал)на, морфолошка својства катализатора синетисаних из 

различитих прекурсора на бази СаО, указују да се може очекивати задовољавајућа 

активност катализатора припремљених из биолошких/биохемијских прекурсора у 

реакцији трансестерификације биљног уља, као и катализатора добијеног из 

комерцијалног прекурсора; 

- разлике у текстуралним, структур(ал)ним, морфолошким својствима међу 

синтетисаним/припремљеним катализаторима су имале за последицу и разлику у 

активностима катализатора у реакцији трансестерификације уља из семенки 

грожђа; 

- оптимизацијом процесних параметара у трансестерификацији уља из семенки 

грожђа на хетерогеном СаО катализатору установљено је да су оптимални 

параметри код примене сва три катализатора испитивана у реакцији следећи: 1,5 

мас. % катализатора, 1:12 моларни однос метанола према уљу у вишку метанола, и 

време реакције од мин. 3 сата; 

- испитивањем у тест реакцијама при конкретним условима процеса, катализатора 

синтетисаних из биолошких/биохемијских материјала, може се доћи до закључка 

да се љуштура пужа (Helix Pomatia) и љуштура морске шкољке (Cerastoderma 

Edule) могу (релативно) ефикасно користити као лако доступни и јефтини 

прекурсори чврстих катализатораза процес трансестерификације јестивих биљних 

уља. 
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