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REZUMAT. Lucrarea compară valorificarea glicerinei brute, fie la una farmaceutică, prin procedeul de 
membrane, fie la hidrogen prin piroliză. 
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ABSTRACT. The paper compares the purifying of raw glycerol to a pharmaceutical 

one  by the process of membrane, or to hydrogen by pyrolysis. 
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 1. GENERALITĂŢI 

Pentru anul 2030, Uniunea Europeană va acoperi 
mai mult de un sfert din necesarul de combustibili 
pentru transport prin utilizarea de biocombustibili 
curaţi şi eficienţi ce reduc emisiile globale de CO2. 
Acest lucru va conduce la reducerea dependenţei UE 
de importul de combustibili fosili. Biocombustibilii 
vor fi în special utilizaţi în motoare cu ardere internă 
pe bază de benzină sau motorină [1]. 

Biodieselul este un combustibil biodegradabil, 
netoxic, neutru din punct de vedere al carbonului 
conţinut şi liber de sulfuri şi aromate. Acesta poate fi 
produs direct din uleiuri, grăsimi animale, seu şi ulei 
uzat de la gătit.  

Într-o lucrare anterioară [2] am prezentat o compa-
raţie între sistemul de obţinere clasic al biodieselului 
(prin trans-esterificare intr-un reactor discontinuu) 
urmat de purificarea produsului secundar – glicerina 
– cu ajutorul vidului şi sistemul mai nou, apărut în 
ultimii ani la fază demonstrativă de obţinere a 
biodieselului într-un reactor continuu cu membrană 
urmat de purificarea eficientă şi mai simplă a glicerinei 
printr-un sistem combinat de membrane de nano-
filtrare (sau osmoză inversă) şi de electro-presiune. În 
aceste condiţii calitatea glicerinei brute, ca produs 
secundar, are un conţinut mic de componente nedorite 
în comparaţie cu sistemul clasic bazat pe un reactor cu 
agitare. 

Prin prezenta lucrare se dezvoltă tema eficientizării 
procesului global de fabricaţie, plecând de la obţine-
rea biodieselului într-un reactor cu membrană, după 
care, glicerina – ca produs secundar – este valo-

rificată fie prin purificare avansată cu ajutorul unor 
sisteme membranare şi valorificată în industria far-
maceutică [3], fie este procesată pentru obţinerea de 
hidrogen, utilizat pentru propulsia motoarelor cu ar-
dere internă, respectiv a autovehiculelor nepoluante 
[4].      

2. PROCESUL DE BAZĂ 

Cea mai des aplicată tehnologie de producere 
biodiesel este din uleiuri vegetale sau animale (crude 
sau utilizate pentru gătit). Acestea conţin acizi liberi 
în cantitate redusă (sub 2%). Se obţine metil esterul 
brut şi produsul secundar glicerina prin reacţia de 
schimbare de ester (trans-esterificare) prin adăugare 
de alcool metilic şi catalizator pe bază de metoxid de 
sodiu. Biodieselul se obţine după distilare atmos-
ferică iar glicerina urmează un proces de purificare 
prin distilare la vid. 

Motivul utilizării biodieselului este dat de proprietă-
ţile sale care nu fac necesară modificarea motorului, 
nu necesită rezervoare speciale de depozitare, duce 
la reducerea emisiilor de carbon cu până la 100%, 
proprietăţi de lubrifiere bune ale motorului, biode-
grabilitate şi lipsă de toxicitate. 

Actualul proces are în special probleme datorită 
compoziţiei foarte variate atât ale biodieselului brut 
cât şi ale glicerinei brute, urmat de faze de separare 
destul de complicate şi energointensive, care se 
reflectă negativ în preţul final al produselor. 

În figura 1 se pot vedea fazele principale ale pro-
cesului. 
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Fig. 1. Fazele principale al procedeului clasic de preparare biodiesel. 
 

 
 

Fig. 2. Principiul de bază pentru un reactor cu membrană pentru biodiesel [3]. 
 

Bazat pe aceste inconveniente, referitoare în special 
la viteza de reacţie masică limitată, imiscibilitatea 
materiilor prime (lipide, metanol), conversie incomple-
tă datorită reversibilităţii reacţiei, multe trepte după 
reacţie pentru îndepărtarea materialelor excedentare, 
etc., o nouă tehnologie, bazată pe un reactor cu 
membrană [5] a fost propusă, având următoarele 
avantaje: 

– membrana anorganică microporoasă permite 
permeaţia selectivă a esterului acidului gras, alco-
olului şi glicerinei, în timp ce reţine picăturile de 
ulei emulsifiate (fig. 2); 

– lipidele (mono, di, tri-gliceride) nu trec în 
fluxul de permeat;  

– conţinutul total şi liber al glicerinei în biodiesel 
este sub limitele admise de standardele internaţionale 
pentru puritate;  

– orice săpun ce se produce în reactor este reţinut şi 
permeatul se separă imediat la temperatura camerei. 
aceasta permite reciclarea fazei polare din permeat.  

Un sistem demonstrativ la scară industrială pe bază 
de membrană şi catalizator pentru biodiesel (MCBS) a 
fost pus în funcţiune pentru demonstraţie în Canada 
[6], cu următoarele caracteristici importante: 

– utilizarea de materii prime cu conţinut ridicat 
de acizi liberi; 

– cost mai scăzut de operare şi fabricare datorită 
temperaturii de reacţie mai scăzute, viaţă lungă a 
catalizatorului şi operare uşoară cu mai puţini 
muncitori; 

– eficienţă energetică şi de producţie ridicată; 
– reducerea poluării mediului ambiant;                                       
– calitate ridicată a biodieselului în conformitate 

cu standardele ASTM- D-6751 şi EN-14214.  

3. PURIFICAREA GLICERINEI  
PENTRU SCOPURI FARMACEUTICE 

În procedeul clasic se cunoaşte că glicerina de la 
separator este de fapt un amestec de glicerină (50-
70%), metanol (10-20%), apă (1-5%), acizi graşi liberi 
(1-10%), mono-, di- şi tri- gliceride ne reacţionate / 
esteri metilici / alte substanţe organice (1-10%), şi 
săruri anorganice (rezidiu de la catalizator).  

Purificarea ulterioară este foarte laborioasă şi 
costisitoare pentru a obţine glicerină farmaceutică.  

În această situaţie a fost patentată o nouă teh-
nologie pe bază de membrane de către compania 
EET[3] pentru deionizarea amestecului de glicerină 
brută. Procesul combină două procese de membrană 
şi anume electrodializa pe de o parte, respectiv nano-
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filtrarea, şi/sau osmoza inversă pe de altă parte, într-o 
operare integrată denumită HEEPMTM (Membrană 
de electro-presiune de înaltă eficienţă). Schema 
generală a acestei configuraţii se poate observa în 
figura 3. 

Sistemul EET'- Membrane de Electro-presiune de 
Înaltă Eficienţă (HEEPM™) poate opera în sistem 
discontinuu, semi-continuu sau continuu pentru de-
salinizarea lichidelor. În cazul purificării glicerinei, 
tehnologia EET oferă următoarele date de proces: 

 capacităţi disponibile de la 3,8 la 760 metri 
cubi de glicerină pe zi; 

 glicerină la standarde USP 99.7 de la 3,2 la  
644 metri cubi de glicerină pe zi; 

 alimentare cu până la  12 % TSD (Total solide 
dizolvate); 

 temperaturi de alimentare până la 35°C utili-
zând componente standard de sistem;  

 pH alimentare: 3 la 7;  
 recuperare până la 99+% glicerină, depinzând 

de compoziţia alimentării şi caracteristicile produse-
lor finite.  

Procedeul a fost aplicat pentru instalaţii în func-
ţiune şi are avantajul sistemului modular adaptabil 
diverselor capacităţi. Controlul procesului este semi-
automat permiţând un control simplu şi eficient, 
Oprirea pentru remedieri este minimă, instalaţia 
lucrând 23+ ore/zi. 

4. PROCESAREA GLICERINEI  
LA HIDROGEN 

Hidrogenul verde este preparat din glicerina brută 
rezultată la fabricarea biodieselului. După purifica-
rea grosieră, glicerina poate fi convertită la hidrogen 
într-un reactor de piroliză şi reformer cu abur [5]. 
Hidrogenul este apoi procesat apoi în câteva trepte 
de purificare până se atinge calitatea cerută de 
celulele de la maşini sau autobuse.  

Compania Linde, care a dezvoltat recent la scară 
pilot această tehnologie, crede că noua tehnologie va 
juca un rol important în menţinerea echilibrului 
climatic prin hidrogen. Hidrogenul verde se produce 
din surse regenerabile pe o instalaţie pilot într-un 
trial de cercetare. Era prevăzut să intre în operare de 
la sfârşitul anului 2011, generând 50 metri cubi de 
hidrogen verde pe oră. 

Glicerina purificată grosier conţine aproximativ 
17% apă şi sare, care este îndepărtată printr-un 
proces iniţial de distilare. Apoi, piro-reformarea poate 
începe. Aceasta implică cracarea moleculelor de 
glicerină desalinate sub presiune  înaltă şi la tem-
peraturi de multe sute de grade Celsius. Ca şi gazul 
natural, gazul de piroliză rezultat conţine în primul 
rând metan. Conversia acestuia la hidrogen este una 
din competenţele vechi al firmei Linde, care oferă 
documentaţie şi know-how pentru un anume proces.   

Reacţiile de bază sunt următoarele: 

 CnHm + nH2O => nCO + ((n + m)/2)H2  (1)  
 CH4 +  H2O <=> CO +  3H2  (2) 
 CO +  H2O <=> CO2 +  H2  (3) 

Avantajele pilotului privind procesul de piro-
reformare au arătat că procesul are potenţialul de a 
reduce emisiile gazelor cu efect de seră cu până la 
50% comparat cu procesul convenţional de produ-
cere hidrogen din gaz metan. Pentru faza industrială 
reducerea ar putea atinge până la 80%. 

Reformarea cu abur este un proces endotermic de 
înaltă temperatură care utilizează un catalizator pen-
tru activarea reacţiei dintre glicerină şi apă pentru a 
produce hidrogen. Reacţia globală de producere hi-
drogen prin reformare cu abur a glicerinei (C3H8O3) 
poate fi prezentată astfel: 

C3H8O3 (g) + 3H2O (g) => 7H2 (g) + 3CO2 (g). 

Linde este în stadiu avansat de a realiza o insta-
laţie la scară industrială pentru producere hidrogen 
într-un mod prietenos mediului, cu o capacitate de 
500 metri cubi pe oră. 

Principalele trepte pentru obţinerea hidrogenului 
se arată în figura 4. 

5. COMPARAREA PROCEDEELOR 
TEHNOLOGICE 

În tabelul 1 se dau unele date comparative pentru 
purificarea glicerinei la un debit de 2000l/zi (cca 
2500 kg/zi), folosind ca materie primă aceea care 
iese dintr-un reactor cu membrană pentru producere 
biodiesel (tehnologie EET), faţă de procedeul ce 
pleacă de la glicerina brută pentru obţinere de 
hidrogen (procedeul Linde).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3. Schema generală a tehnologiei EET de purificare glicerină. 
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Fig. 4. Schema generală de procesare Glicerină la Hidrogen şi distribuţia. 
 

Tabelul 1. Valori comparative pentru procesarea glicerinei 
brute (2500 kg/zi) 

Proces Linde pentru 
producere  H2   

Purificare glicerină -  
proces EET  

- Capacitate experimentală 
de  H2: 50 m3/oră       
4,5 kg/oră, cca 240 kg/zi 

– În caz de 2500 kg/zi, ca 
alimentare, 1800 kg/zi de 
H2 poate fi produs[7] 

– Venit zilnic: 7000-
7500 USD, considerând 
5 USD/kg şi numai 
randamentul purificării 

 

- Puritate finală (UPS grad): 99.7% 
– Randament de purificare: ca 90% 
– Investiţie: 1.6 milioane USD  
– Cost operare: 0.23 USD/kg 

glicerină 
– apă sărată reziduală: cca. 

2000 l/zi 
– Reziduu solid (pentru ardere): 

cca 150 kg/zi  
– Preţ glicerină grad UPS: 1.28 la 

1.65 USD/kg (mediu: 1.465) 
– Venit zilnic mediu: 3300 USD   

 
Valorile pentru purificare glicerină sunt obţinute 

dintr-o ofertă preliminară în domeniu. 
În cazul producerii de hidrogen, în afara datelor 

generale din prezentarea Linde [5], bilanţul de masă 
este luat dintr-o altă lucrare care tratează subiect 
similar [7].  

Multe companii auto, incluzând General Motors, 
Honda, Daimler şi Toyota au introdus de curând 
celule auto de hidrogen pre-comerciale şi staţii de 
hidrogen într-o proporţie limitată în California şi 
Germania. Dacă progresul tehnic va continua la 
ritmul actual FCV-urile (Fuel Cell Vehicle’s) ele vor 
fi în producţie de masă până în anul 2015. Hidro-
genul pentru aceste vehicule poate fi produs dintr-o 
varietate de surse de energie incluzând sursele fosile, 
regenerabile sau nucleare.  

Analiza tabelului 1 poate oferi date comparative 
şi o vedere generală asupra tehnologiilor utilizate în 
cazul valorificării glicerinei, ca produs secundar 
semnificativ la producerea biodieselului (s-a luat în 
considerare procedeul de producere biodiesel într-un 
reactor membranar). 

După cum s-a menţionat, una din posibilităţi este 
purificarea glicerinei brute rezultate de la reactorul 
membranar, la glicerină farmaceutică şi cea de a 
doua de preparare din aceasta (prin piroliză) de 
hidrogen pentru propulsia autovehiculelor.  

Ca o apreciere  imediată se poate observa că 
procedeul Linde este mai atractiv (ca şi venituri) dar 

acest indicator nu este sufficient pentru o decizie de 
investiţie.  

Astfel, investitorul trebuie să ia în consideraţie şi 
alte aspecte cum sunt costurile, date de consumurile 
de utilităţi, salariile angajaţilor, cheltuielile de regie, 
etc. În acelaşi timp preţurile de piaţă, cu amănuntul, 
pentru produsele secundare, disponibilitatea consu-
matorilor şi alţi factori de sensivitate trebuiesc luaţi 
în considerare.  

6. CONCLUZII  

Studiul este o continuare a unei lucrări anterioare 
[2] unde se făcea comparaţia între procedeul clasic 
de preparare biodiesel şi cel mai nou, în curs de 
experimentare, utilizând membrane pentru reacţia de 
trans-esterificare ca şi pentru cea de purificare a 
glicerinei. De data aceasta se compară valorificarea 
glicerinei brute fie la una farmaceutică, prin 
procedeul de membrane fie la hidrogen prin piroliză. 

Având în vedere că producerea biodieselului în 
sine este un proces cunoscut iar costurile de 
producţie nu sunt foarte influenţate de tehnologia 
adoptată (reactor cu agitare sau cu membrane) 
rezultă că factorul cheie în eficientizarea întregului 
proces este dat de modul de valorificare al glicerinei.  

Numai un studiu de fezabilitate, cuprinzând 
analiza cost beneficiu şi calculul cash-flow pentru un 
caz în speţă, poate oferi mai multe indicaţii practice 
pentru un investitor privind tehnologia aplicată, 
capacitatea şi locaţia obiectivului. 

Aceste aspecte concrete ale problemei pot con-
stitui subiectul unei lucrări viitoare pe care autorii o 
au deja în vedere. 
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