
Studii privind hidrogenarea catalitică a glicerinei 

Doctorand: Teodora Adriana MARINOIU (născută MANDA) 
Conducător de doctorat: Prof. univ. Dr. Ing. Spiridon OPREA 

 

Valorificarea glicerinei provenite din industria biodieselului (100 kg glicerină/1 tonă materie primă 
vegetală prelucrată) a devenit o problemă de mare importanţă ştiinţifică şi practică. Una din modalităţile de 
valorificare a acesteia o reprezintă hidrogenarea catalitică la propilenglicol, produs cu multiple utilizări, 
printre care: intermediar în fabricarea polieterilor, medicamentelor, produselor cosmetice şi alimentare, 
materie primă pentru obţinerea de vopsele şi materiale plastice, etc.  
Studiile, din cuprinsul tezei de doctorat, s-au concentrat asupra următoarelor direcţii de cercetare:  

� Selectarea unor catalizatori care pot fi utilizaţi în hidrogenare glicerinei la propilenglicol; 
� Stabilirea influenţei parametrilor de lucru asupra criteriilor de performanţă studiate (randamentul 

reacţiei, conversia glicerinei şi selectivitatea la propilenglicol); 
� Analiza şi caracterizarea produşilor de reacţie; 
� Testarea unor catalizatori preparaţi în laborator care pot fi utilizaţi în reacţia de hidrogenare a 

glicerinei: 
Teza este structurată pe două părţi; una teoretică şi alta experimentală cuprinzând în total 7 capitole ce 

conţin un volum de informaţii şi de rezultate experimentale deosebit de consistent, alături de concluziile 
privind rezultatele originale ale studiilor efectuate. Partea teoretică cuprinde o sinteză şi o sistematizare a 
datelor din literatura de specialitate referitoare la conversia glicerinei, la principalele tipuri de catalizatori 
folosiţi în reacţia de hidrogenare a glicerinei, precum şi a datelor privind particularităţile unor studii cinetice 
asupra  procesului respectiv. Partea experimentală a tezei abordează descrierea tehnicilor utilizate (difracţia de 
raze X, spectroscopia de absorbţie atomică, analiza BET, analiza termogravimetrică, porozimetria cu 
mercur, termoreducerea programată, etc) în  caracterizarea structurală şi morfologică  atât a catalizatorilor 
testaţi cât şi a noilor tipuri de catalizatori preparaţi. În urma testelor preliminarii au fost selectaţi 3 tipuri de 
catalizatori comerciali pentru reacţia de hidrogenare a glicerinei, comparativ cu alte tipuri noi de catalizatori 
micşti preparaţi prin impregnare sau amestecare mecanică. S-au pus în evidenţă avantajele şi dezavantajele 
fiecărui tip de catalizator pe bază de cupru, nichel sau mixt, s-au determinat concentraţiile optime de 
catalizator (5,5% pentru catalizatorii de cupru, 5% pentru cei pe bază de nichel), timpul optim de reacţie 
(24 ore pentru catalizatorii de cupru, 8 ore pentru cel pe bază de nichel), şi s-a pus în evidenţă efectul 
adăugării în mediul de reacţie al promotorilor bazici.  
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