
 
 

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 
ТЕХНОЛОШКО-МЕТАЛУРШКИ ФАКУЛТЕТ 

 
 
 

Стефан М. Павловић,  
мастер хемијског инжењерства 

 
 
 
 
 
 
 
 

СИНТЕЗА И КАРАКТЕРИЗАЦИЈА 
НАНОСТРУКТУРНОГ ХЕТЕРОГЕНОГ 

КАТАЛИЗАТОРА НА БАЗИ КАЛЦИЈУМ-ОКСИДА 
ВАЛОРИЗАЦИЈОМ ЧВРСТИХ ОТПАДНИХ 
МАТЕРИЈАЛА И ЊЕГОВА АКТИВНОСТ У 
МЕТАНОЛИЗИ СУНЦОКРЕТОВОГ УЉА  

Докторска дисертација 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Београд, 2023. године 



 
 

UNIVERSITY OF BELGRADE 
FACULTY OF TECHNOLOGY AND METALLURGY 

 
 
 

Stefan M. Pavlović,  
M.Sc. in Chemical Engineering 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF 
CALCIUM-OXIDE NANOSTRUCTURED 

HETEROGENEOUS CATALYST BY VALORIZATION 
OF SOLID WASTE MATERIALS AND ITS ACTIVITY 

IN METHANOLYSIS OF SUNFLOWER OIL 

Doctoral Dissertation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Belgrade, 2023 



 
 

МЕНТОРИ:  

 

Др Љиљана Мојовић, редовни професор у пензији 

Универзитет у Београду, Технолошко-металуршки 
факултет 
 
 

Др Далибор Маринковић, виши научни сарадник 

Универзитет у Београду, Институт за хемију, технологију 
и металургију - Институт од националног значаја за 
Републику Србију 
 
 

ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ:  

 

 

Др Зорица Кнежевић-Југовић, редовни професор 

Универзитет у Београду, Технолошко-металуршки 
факултет 
 
 

Др Александра Ђукић-Вуковић, доцент 

Универзитет у Београду, Технолошко-металуршки 
факултет 
 
 

Др Предраг Банковић, научни саветник 

Универзитет у Београду, Институт за хемију, технологију 
и металургију - Институт од националног значаја за 
Републику Србију 
 
 

 

Датум одбране: 

 

 

У Београду, _ _ . ___________ 202_ . године 

 

  



 
 

MENTORS/ADVISORS:  

 

Dr. Ljiljana Mojović, full professor in retirement 

University of Belgrade, Faculty of Technology and Metallurgy 
 
 

Dr. Dalibor Marinković, associate research professor 

University of Belgrade, Institute of Chemistry, Technology, and 
Metallurgy - National Institute of Republic of Serbia 
 
 
 
 

COMMITTEE MEMBERS:  

 

 

Dr. Zorica Knežević-Jugović, full professor 

University of Belgrade, Faculty of Technology and Metallurgy 
 
 

Dr. Aleksandra Đukić-Vuković, assistant professor 

University of Belgrade, Faculty of Technology and Metallurgy 
 
 

Dr. Predrag Banković, full research professor 

University of Belgrade, Institute of Chemistry, Technology, and 
Metallurgy - National Institute of Republic of Serbia  
 
 
 
 
 

 

Date of defense: 

 

 

Belgrade, ____________ 202_  

 

  



 
 

ЗАХВАЛНОСТ 

Посебну захвалност дугујем првом ментору, колеги, пријатељу и мом оцу у науци др Мирославу Мики 
Станковићу, научном саветнику у пензији, који је сва своја знања несебично делио и на прави начин ме увео у 
свет науке. Захвалан сам му за све прелепе дане које смо провели у нашој Катализи, где су се рађале увек лепе 
научне идеје, водиле занимљиве научне дискусије, изводили занимљиви експерименти и писали важни научни 
радови. 

Мојим менторима, др Љиљани Мојовић, редовном професору у пензији и др Далибору Маринковићу, вишем 
научном сараднику захваљујем се на свим саветима, помоћи и квалитетном праћењу свих активности током 
докторских академских студија. 

Веома сам захвалан и заувек ћу памтити велику подршку и помоћ, недавно преминулог професора Тхнолошко-
металуршког факултета, Универзитета у Београду, др Бориса Лончара, који је увек веровао у мене и ценио мој 
рад. 

Највећи део експерименталних испитивања је урађен у лабораторијама Центра за катализу и хемијско 
инжењерство, Института за хемију, технологију и металургију - Института од националног значаја за 
Републику Србију, Универзитета у Београду. Свим колегама из Центра сам захвалан на разумевању и помоћи, 
како током израде ове тезе, тако и током целокупног мог досадашњег рада у Центру. Посебну захвалност на 
пруженој помоћи изражавам мојим руководиоцима др Душану Јовановићу, научном саветнику у пензији и др 
Предрагу Банковићу, научном саветнику и истраживачима Др Давору Лончаревићу, научном саветнику, Др 
Југославу Крстићу, научном саветнику и Др Војкану Радоњићу, научном сараднику, који су корисним саветима, 
сугестијама и критичким научним дискусијама дали значајан допринос успешној реализацији ове дисертације. 

Важан део експеримената ове докторске дисертације сам урадио на Универзитету Јосипа Јураја Штросмајера, 
Прехрамбено-технолошком факултету у Осијеку. Период истраживања у Осијеку је био период дивне сарадње 
са дивним људима и истраживачима, а посебну и неизмерну захвалност на подршци и великој научној енергији 
дугујем др Марини Тишми, редовном професору, са којом је наука увек успешна. 

Један део истраживања изведен је у истраживачкој лабораторији 
фабрике „Алумина“ д.о.о. у Зворнику, регија Бирач, 
североисточна Босна и Херцеговина, Република Српска. 
Захваљујем се свим дивним колегама из „Алумине“, који су на 
било који начин помогли и разумели мој посебан истраживачки 
дух, а највише истраживачу Биљани Миловановић и проф. др 
Радиславу Филиповићу. 

На разумевању и подршци, веома сам захвалан и драгим 
колегиницама Христини, Сањи, Јасмини и Вишњи са којима 
успешно сарађујем и са којима делим нашу чувену лабораторију 
604. 

У напорима да истрајем у целокупном двадесетчетворогодишњем 
школовању и раду, веома ми је значила безгранична подршка, 
одрицање и разумевање мојих родитеља Милорада и Раде,  баке 
Даринке и сестре Јелене, којима и посвећујем ову дисертацију. 

Захваљујем се и свим дивним људима које сам срео и упознао на 
својим прелепим путовањима светом. Њихово пријатељство и 
љубав су ми били велика подршка. Они ми и данас дају посебну 
снагу да даље крстарим носећи љубав целога света у срцу. 

  
 



Сажетак  i 

 

 
 

Синтеза и карактеризација наноструктурног хетерогеног катализатора 
на бази калцијум-оксида валоризацијом чврстих отпадних материјала и 

његова активност у метанолизи сунцокретовог уља 

САЖЕТАК 
Циљ ове докторске дисертације је био добијање каталитичких материјала из отпада и 
њихова примене у шаржним и континуалним реакционим системима за метанолизу 
сунцокретовог уља, најчешће примењиваном поступку за добијање биодизела. 
Синтетисани катализатор је био на бази СаО, где је активна компонента, СаО (извор: 
љуска кокошијег јајета) нанесен на зеолитни носач (извор: летећи пепео настао 
сагоревањем лигнитног угља). Да би се циљ остварио извршена је систематска физичко-
хемијска, структурно-морфолошка и текстурална карактеризација свих прекурсора и 
катализатора коришћењем: ICP-OES, XRD, FT-IR, SEM, N2-физисорпције, Hg-
порозиметрије и TPD-СО2. Изведена је оптимизација и интензификација поступка синтезе 
катализатора, као и саме реакције метанолизе употребом шаржног и микрореакторског 
система. За оптимизацију реакционих параметара коришћен је статистички 
експериментални план који се заснива на методи одзивних површина. Урађена је детаљна 
анализа стабилности и дуготрајности катализатора. На крају, дато је објашњење механизма 
реакције и као финални део ове дисертације предложен је и тестиран кинетички модел. 
Зеолитни носач је добијен алкалном активацијом (6,25 mol dm-3 NaOH) на два начина: (1) 
економичан једностепени поступак у посебно дизајнираном ротирајућем минијатурном 
аутоклавном реактору (240 °С, 4 h) и (2) класичан поступак у хидротермалном Berghof-овом 
реактору (150 °С, 24 h). Интензификација поступка синтезе катализатора спровођена је 
поступцима хидратације-дехидратације (СаО/ЛП-ЗРА) и ултразвучне дисперзије 
(%СаО/ЛП-ЗХТ) у циљу добијања супериорније активности и стабилности у поређењу са 
чистим СаО. XRD анализа је показала да добијени носач представља чисту канкринитну 
зеолитну фазу, док су испитивања текстуралних својстава показала да добијени материјал 
има одговарајућу макропорозну структуру. Синтезом оба катализатора утврђено је да 
температура коначне активације игра важну улогу, при чему је утврђена оптимална 
температура активације била 523 °С, при садржају СаО од 30 мас. %. У шаржној 
метанолизи сунцокретовог уља применом СаО/ЛП-ЗРА катализатора, оптимални услови за 
добијање високог садржаја метил-естара масних киселина (>97 мас. %) били су: 
температура од 60 °С, молски однос уље/метанол од 1/6 и концентрација катализатора од 
6 мас. %. У континуалном микрореактору, оптимални услови реакције су били: 
температура од 60 °С, запремински однос уље/метанол од 2/3 и концентрација 
катализатора од 10 мас. %, при чему је реакција била 20 пута бржа од реакције у шаржном 
реактору. Оба синтетисана катализатора су показала добру стабилност, не губећи 
каталитичку активност чак ни након пет реакционих циклуса. Показали су се као веома 
отпорни на влагу и СО2 из атмосфере, при чему се пад активности десио тек након 
четвртог дана. Синтезом СаО катализатора на зеолитном носачу из отпадних сировина, 
добијен је веома компетитиван катализатор повољнијих физичко-хемијских, 
морфолошких и каталитичких карактеристика и конкурентне цене, у поређењу са 
конвенционалним катализаторима, са значајним потенцијалом за даљи развој и 
комерцијалну примену. 

Кључне речи: летећи пепео лигнитног угља, љуска кокошијег јајета, зеолит, 
хетерогени катализатор, метанолиза, биодизел, сунцокретово уље, 
ротирајући минијатурни аутоклавни реактор, микрореактор, 
кинетички модел 

Научна област: Технолошко инжењерство 

Ужа научна област: Хемијско инжењерство 
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Synthesis and Characterization of Calcium-Oxide Nanostructured 
Heterogeneous Catalyst by Valorization of Solid Waste Materials and its 

Activity in Methanolysis of Sunflower Oil 

ABSTRACT 

The goal of this doctoral dissertation was to obtain catalytic materials from waste and their 
application in batch and continuous reaction systems for the methanolysis of sunflower oil, the 
most commonly applied procedure for obtaining biodiesel. The synthesized catalyst was zeolite-
supported (source: waste fly ash produced by burning lignite coal) calcium-oxide (source: waste 
chicken eggshells). In order to achieve the goal, a systematic physicochemical, structural, 
morphological, and textural characterization of all precursors and catalysts was carried out using 
ICP-OES, XRD, FT-IR, SEM, N2-physisorption, Hg-porosimetry, TPD-СО2 characterization 
techniques. Optimization and intensification of the catalyst synthesis procedure, as well as the 
methanolysis reaction itself using batch and microreactor systems, were carried out. A statistical 
experimental plan based on the response surface methodology was used to optimize the reaction 
parameters. A detailed analysis of the stability and durability of the catalyst was made. Finally, an 
explanation of the reaction mechanism was given and as the final part of this dissertation, a 
kinetic model was proposed and tested. The zeolite support was obtained using alkali activation 
process (6.25 mol dm-3 NaOH) in two ways: (1) an economical one-step process in a specially 
designed rotating miniature autoclave reactor (240 °С, 4 h) and (2) a classic procedure in the 
hydrothermal Berghof reactor (150 °С, 24 h). Intensification of the catalyst synthesis was carried 
out by hydration-dehydration (СаО/ЛП-ЗРА) and ultrasound dispersion (%СаО/ЛП-ЗХТ) 
procedures in order to obtain superior activity and stability compared to pure CaO. XRD analysis 
showed that the obtained support represents a pure cancrinite zeolite phase, while textural 
properties showed that the obtained material has a suitable macroporous structure. Through the 
synthesis of both catalysts, it was determined that the final activation temperature plays an 
important role, whereby the optimal activation temperature was determined to be 523 °C, with a 
CaO content of 30 wt. %. In the batch methanolysis of sunflower oil using the СаО/ЛП-ЗРА 
catalyst, the optimal conditions for obtaining a high content of fatty acid methyl esters (>97 wt. 
%) were: temperature of 60 °C, oil/methanol molar ratio of 1/6 and catalyst concentration of 6 
wt. %. In a continuous microreactor, the optimal reaction conditions were: temperature of 60 °C, 
oil/methanol volume ratio of 2/3 and catalyst concentration of 10 wt. %, whereby the reaction 
was 20 times faster than the reaction in a batch reactor. Both synthesized catalysts showed good 
stability, not losing catalytic activity even after five consecutive reaction cycles. Also, they proved 
to be very resistant to moisture and CO2 from the atmosphere, with a drop in activity occurring 
only after the fourth day. By synthesizing zeolite-supported CaO catalysts from waste raw 
materials, a very competitive catalyst with more favourable physicochemical, morphological and 
catalytic characteristics and a competitive price was obtained, compared to conventional catalysts, 
with significant potential for further development and commercial application. 

Keywords: Lignite coal fly ash, chicken eggshell, zeolite, heterogeneous catalyst, 
methanolysis, biodiesel, sunflower oil, miniature rotating autoclave 
reactor, microreactor, kinetic model 

Scientific field: Technology Engineering 

Scientific subfield: Chemical Engineering 
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УВОД 

Повећана глобална потражња за енергијом и озбиљни еколошки проблеми (глобално 

загревање, климатске промене, угрожен биодиверзитет и различите врсте загађења) 
узроковани употребом фосилних горива подстакли су опсежне истраживачке активности 
усмерене на развој алтернативних горива, при чему важнан сегмент у том развоју има 
валоризација различитих отпадних токова. Једно од таквих алтернативних горива је и 
биодизел, нетоксичан, биоразградив, обновљив и еколошки прихватљив извор енергије, 
који се углавном добија метанолизом различитих триацилглицеролних сировина. 
Тренутна производња биодизела углавном се изводи хомогено-катализованом 
метанолизом биљних уља, међутим бројни недостаци (корозивност катализатора, скупа 
опрема, тешко раздвајање катализатора од производа, велике количине отпадних вода 
насталих испирањем производа и др.) које овакав поступак са собом носи, усмерио је 
пажњу истраживача широм света да развије нове, напредније системе у којима би се 
користили чврсти кисело-базни катализатори чиме би се превазишли проблеми хомогено-
катализованих процеса и утицалo на добијање квалитетних производа у еколошко-
економским прихватљивим стандардима. Најчешће коришћени чврсти базни катализатор 
је калцијум-оксид, који се сврстава у ред јефтиних и лако доступних катализатора, који се 
показао као веома успешан у реакцији метанолизе биљних уља. Његови евентуални 
недостаци који се приписују афинитету ка излуживању у реакциону смешу, могу се 
адекватно решити. Бројни природни и отпадни материјали, међу којима су љуска 
кокошијег јајета и летећи пепео настао сагоревањем угља у термоелектранама, могу се 
употребити и погодним методама превести у високоактивне катализаторе. Љуска 
кокошијег јајета представља одличан отпадни извор калцијум-оксида (>90%), који се из ње 
може добити једноставним методама. С друге стране, летећи пепео у основи има 
алумосиликатну природу и представља погодан материјал из кога се могу добити 
специфични производи, чија их порозна структура, специфична површина и термичка 
стабилност кандидују за погодне каталитичке носаче. То су материјали зеолитног типа, 
који се могу добити у чистој форми или пак као смеша различитих зеолитних материјала, 
све у зависности какав поступак третмана летећег пепела је коришћен. Овај рад се у својој 
основи бави применом претходно поменутих отпадних материјала у циљу добијања 
високо активних и стабилних катализатора, који се могу са подједнако истом ефикасношћу 
користити и у шаржни и у модерним континуалним реакторским системима. 

Рад садржи у основи пет делова. ПРВИ ДЕО се састоји од три поглавља (1) Метанолиза 

биљних уља, (2) Катализатори за метанолизу на бази отпада и (3) Метанолиза биљних уља у 
микрореакторима. У првом поглављу дат је кратак историјски преглед примене биљних уља 
као потенцијалних извора енергије и њихове модификације процесом алкохолизе у циљу 
прилагођавања тадашњим конструктивним изведбама мотора. Приказани су основни 
принципи метанолизе са становишта механизма реакције уз осврт на основне 
термодинаичке принципе који описују ову реакцију. Детаљно су приказане особине 
сунцокретовог уља, начин његовог добијања, али и узгајања сунцокрета на глобалном 
плану, са посебним освртом на узгајање и производњу у Србији. У истом овом поглављу 
приказан је тренутни статус производње и примене биодизела, његове особине и 
проблеми који су сагледани и са техничко-технолошке и економске стране. Друго 
поглавље доноси детаљан литературни преглед о савременим истраживањима у области 
валоризације отпада за добијање катализатора. Акценат је био на добијању калцијум-
оксида из природних отпданих извора, првенствено љуске кокошијих јаја, и примени 
летећег пепела добијеног сагоревањем угља у термоенергетским постројењима за добијање 
различитих алумо-силикатних материјала, какви су зеолити. Овим детаљним прегледом 
литературе, приказан је начин генезе ове врсте материјала и управљање њима од момента 
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стварања до момента када се овај материјал прогласи отпадом. Посебна пажња је посвећена 
анализи глобалне производње летећег пепела и различитим аспектима његове примене, 
посебно у добијању материјала посебне вредности, као што су зеолити. Треће поглавље 
првог дела је посвећено савременим системима континуалног процеса метанолизе биљних 
уља, који је заснован на принципима микрофлуидике. Наиме, у овом делу је дат 
литературни преглед истраживања која су усмерена на развој микрореакторских 
технологија, обухвативши основне принципе механике флуида на микроскопском нивоу, 
начине пројектовања и израде микрореактора, начине имплементације чврстих 
катализатора и извођење реакције метанолизе у хомогено- и хетерогено-катализованим 
системима. Будућим правцима развоја, предочени су чести проблеми који се сусрећу у 
примени оваквих реакторских система, који би требало да се реше и допринесу њиховом 
ефикаснијем раду. ДРУГИ ДЕО рада представља Експериментална испитивања. У овом делу 
су детаљно приказана сва експериментална испитивања која су вршена у току израде ове 
докторске дисертације, а односе се на третман полазних сировина (љуске кокошијег јајета 
и летећег пепела) и синтезу катализатора (ЉЈ-К900, ЉЈ-К600

ХТ, СаО/ЛП-ЗРА и хСаО/ЛП-
ЗХТ), примену добијених катализатора у шаржној метанолизи сунцокретовог уља и 
оптимизацију процесних параметара реакције метанолизе као и оптимизацију која 
обухвата везу између параметара синтезе катализатора и процесних параметара у реакцији 
метанолизе. Такође, приказан је и начин извођења метанолизе у микрореакторском 
систему и оптимизација основних процесних параметара (времена задржавања, 
запреминског односа уље/метанол и концентрације катализатора). Сваки сегмент 
експерименталног рада је детаљно описан, при чему су јасно предочене све коришћене 
методе синтезе и карактеризације материјала. ТРЕЋИ ДЕО представља Резултате и 
дискусију, који је подељен у две целине. Прва целина односи се на физичко-хемијску 
карактеризацију сировина и синтетисаних катализатора. Дат је приказ резултата са 
детаљном дискусијом за анализу следећих карактеристика: хемијски састав, рендгено-
структурна анализа праха (XRD), инфрацрвена спектроскопија са Фуријеровом 
трансформацијом (FT-IR), скенирајућа електронска микроскопија (СЕМ), текстурална 
својства (Hg-порозиметрија и N2-физисорпција) и базна својства (температурно-
програмирана десорпција СО2 – ТПД-СО2). Друга целина односи се на проверу 
каталитичке активности синтетисаних катализатора у метанолизи сунцокретовог уља и то 
кроз: (1) анализу утицаја температуре калцинације љуске кокошијег јајета на каталитичку 
активност; (2) анализу утицајних параметара у реакцији метанолизе катализоване СаО/ЛП-
ЗРА катализатором; (3) студију стабилности СаО/ЛП-ЗРА катализатора; (4) анализу утицаја 
садржаја СаО у катализатору %СаО/ЛП-ЗХТ; (5) купловану оптимизацију синтезе 
%СаО/ЛП-ЗТ

ХТ катализатора и процесних параметара реакције метанолизе и (6) 
оптимизацију метанолизе у микроканалном реактору са ЉЈ-К600

ХТ катализатором. 
Поређењем резултата приказаних у ове две целине трећег дела, уочена је узајамна 
повезаност између кључних карактеристика катализатора (текстуре и базности) са 
понашањем у каталитичким тестовима. Такође, анализом утицаја кључних процесних 
параметара синтезе катализатора (садржај активне компоненте, температура калцинације и 
избора реактора за синтезу зеолитног носача) и метанолизе (температуре, молског односа 
уље/метанол и концентрација катализатора) добијена је јасна слика о оптималним 
условима добијања катализатора за успешну примену у метанолизи сунцокретовог и 
других биљних уља. ЧЕТВРТИ ДЕО рада представља Закључке који су изведени из свих 
спроведених експерименталних студија и добијених резултата. ПЕТИ ДЕО представља 
Литературу, која је коришћена у писању овог рада. На крају Поред ова четири основна 
дела, рад садржи и додатна два техничка дела, који се односе на Биографију и библиографију 
аутора рада, као и Прилоге који се односе на Изјаву о ауторству, Изјаву о истоветности 
штампане и електронске верзије докторског рада и Изјаву о коришћењу.  
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1. МЕТАНОЛИЗА БИЉНИХ УЉА 

1.1. Историјат 

Коришћење биљног уља у циљу добијања дизел горива, не представља нову идеју. Наиме, 

та идеја се родила још половином 19. столећа (1853. године), а њени творци су били Е. 
Дафи (E. Duffy, Слика 1.1.-десно) и Ј. Патрик (J. Patrick) који су први извели реакцију 
трансестерификације биљних уља. На Међународном сајму у Паризу, 1900. године, 
Рудолф Дизел1 (Rudolph Diesel, Слика 1.1.-лево) је передставио пример тест мотора, при 
чему је као погонско гориво коришћено уље кикирикија. Том приликом је изјавио: 
„Коришћење биљних уља као моторних горива може изгледати безначајно данас. Али таква уља могу 
постати подједнако важна као што су данас производи нафте и угља.“ [1] 

   

Слика 1.1. Рудолф Дизел (лево) творац дизел мотора, дизел мотор (средина) израђен 1898. године под лиценцом 
Ланген и Вулфа (Langen & Wolf) и Е. Дафи (десно) истраживач који је први извео реакцију 

трансестерификације. 

Током наредних декада, због ниске цене фосилног дизела, истраживања примене биљних 
уља као потенцијалних алтернативних горива, нису привлачила пажњу научника и 
истраживача. У периоду између 1930-их и 1940-их година биљна уља су се с времена на 
време користила као замена за дизел гориво, али углавном у ванредним ситуацијама. Један 
од примера је Бразил који током Другог светског рата забранио извоз уља памука како би 
то заменио увозом дизел горива [2]. Смањен увоз течних горива забележен је такође и у 
Аргентини, што је захтевало комерцијалну експлоатацију биљних уља. Кина је 
производила дизел гориво, уља за подмазивање, гас и керозин. Последња два су се 
добијала процесом крековања, тунг2 и других биљних уља. Важно је истаћи, да је током 
Другог светског рата, у циљу обезбеђивања потребних количина горива и енергената за 
потребе ратовања вршено убрзано постављање постројења за крекинг [3]. Потстакнути 
догађајима из Другог светског рата, истраживачи у Индији су покренули истраживања 
десет биљних уља у циљу развоја домаћег горива. Међутим, како је цена фосилног дизела 
постајала нижа, а дизел гориво доступније, истраживања су постепено обустављана. 
                                                 
1 Рудолф Дизел (Rudolph Diesel, Париз - 18. март 1858. – Ламанш - 29. септембар 1913.) био је немачки 
иноватор и машински инжењер, познат по развоју дизел мотора. Био је друго од троје деце, баварских 
имиграната, Елизе и Тодора, књиговесца. Разболевши се од тифуса, није успео да дипломира 1879. године, а 
време до следећег испита искористио је за стицање практичних инжењерских вештина. Дипломирао је 1880. 
године. 1892. године су завршена сва теоријска истраживања на развоју дизел мотора, што је и заштићено 
немачким патентом DRP (Deutsches Reichspatent) 67 207 (Arbeitsverfahren und Ausführungsart für 
Verbrennungskraftmaschinen). 
2 Тунг уље или уље кинеског дрвета је уље за сушење добијено пресовањем семена из коштице дрвета тунг 
(Vernicia fordii). Лако очврсне уколико је изложено ваздуху. Најчешће се користи за обраду и заштиту дрвета, а 
након бројних премаза, заштитни слој може да изгледа скоро па пластично [334].  
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Постоје подаци да је јапански бојни брод користио јестиво рафинисано уље соје. 31. 
августа 1937. године, Г. Чаване (Georges Chawane) са Универзитета у Бриселу је издао патент 
под називом „Процедура за превођење биљних уља и њихова употреба као моторних горива“ 
(Белгијски патент 422 877). Овај патент је описао алкохолизу (трансестерификацију) 
биљних уља коришћењем нижих алкохола (метанола или етанола) у циљу раздвајања 
метил-естара из глицерола заменом глицерола са кратким, линеарним алкохолима. Чини 
се да је ово био први извештај онога што је данас познато као биодизел. 1940. године у 
Француској су изведена испитивања примене метил и етил естара биљних уља, док су се 
истовремено у Белгији користили етил естри палминог уља као горива за аутобусе. 
Енергетска криза из 1970. године и све већа пажња људи усмерена на очување животне 
средине била је искра која је драстично покренула причу о биодизелу. У периоду од 2001. 
до 2009. године, светска производња биодизела порасла је за чак 16 пута (са 9,57 билиона 
тона на 157,6 билиона тона). Осим земаља у којима је производња биодизела била доста 
раније позната (Европска унија и Сједињене Америчке Државе), знатан пораст у 
производњи бележи се и у земљама у развоју попут Кине, Бразила, Индонезије и Малезије. 
Међутим, рана историја дизел горива заснованог на биљним уљима је често представљана 
неконзистентно и често се срећу чињенице које нису у складу са Дизеловим ставовима. 
Када је реч о историји ове врсте алтернативних горива, требало би је почети речима 
Рудолфа Дизела из његове књиге „Настајање дизел мотора―, где је описао када је прво семе 
развоја засејано у његовом уму постало дизел мотор. Наиме, Дизелова размишљања се 
везују за предавања његовог професора термодинамике Карла фон Линдеа3 (Carl von Linde) 
на студијама политехнике у Минхену, објашњавајући Карноов циклус, при чему је 
констатовано да парни мотори преведу само 6 – 10% доступног садржаја топлоте горива у 
рад. Такође, констатовано је да током изотермске промене стања гаса, сва преведена 
топлота се преводи у рад. Том приликом, Дизел је у своју бележницу записао: „Истражи, 
ако није практично могуће остварити изотермски процес!“. На тај начин је себе заинтригирао. У 
том моменту то није још била иновација, па чак ни идеја. А како наводи, та жеља за 
реализацијом Карноовог процеса је одредила његово постојање. Напустивши школу, 
мисао која га је прогањала био је зацртани циљ, чију је реализацију видео искључиво у 
активном практичном раду. На основу ових тврдњи јасно је да је Дизел развоју мотора 
приступио са термодинамиче тачке гледишта. Циљ му је био да развије ефикасан мотор. 
Стога, да је стварање дизел мотора ишло у правцу коришћења биљних уља, а не фосилних, 
представља нетачну и неосновану тврдњу. Међутим, без обзира на то, Дизел ипак наводи 
да је 1900. године на поменутој изложби, биљно уље (уље кикирикија) коришћено у мотору 
конструисаном за фосилни дизел, а посебно наглашава да мотор није претходно 
модификован. Оно што је занимљиво јесте да су резултати потрошње били једнаки 
резултатима добијеним при коришћењу фосилног дизела. Међутим, кључно питање које 
се поставља јесте, зашто је потребно вршити било какав хемијски третман или хемијску 
модификацију, уколико су се чиста биљна уља показала као веома задовољавајућа као 
моторна горива? У основи, чини се да је висока вискозност у корену многих проблема који 
су повезани са директном применом биљних уља као моторних горива. Биљна уља, као 
алтернативна моторна горива, су изузетно вискозна и њихова вискозност је за 10 до 20 
пута већа од вискозности фосилног дизел горива. Вискозност дизела типа Д2 је 2,7 mm2 s-1 
на 38 °C. Убризгавање и атомизација (расипање) су знатно различити у односу на фосилна 
дизел горива, што је резултат високе вискозности биљних уља. 

                                                 
3 Карл фон Линде (Carl Paul Gottfried Linde – 11. Јун 1842. – 16. новембра 1934. године) био је немачки 
научник, инжењер и бизнисмен. Открио је расхладни циклус и изумео је прве процесе раздвајање ваздуха и 
отекућавања гаса у индустријским условима.  
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1.2. Општи део 

Савремени дизел мотори имају такве системе за убризгавање који су осетљиви на 

промене вискозности. 1970. године, научници су открили да вискозност биљних уља може 
бити смањена једноставним хемијским процесом, при чему се производ добијен тим 
процесом успешно може користити као замена за дизел гориво у савременим моторима. У 
циљу превазилажења кључног проблема који описује биљна уља, а који се огледа у њиховој 
вискозности примењује се неколико метода, као што су: намешавање уља са фосилним 
дизел горивом, пиролиза, микроемулзификација (намешавање са косолвентима) и 
метанолиза [4]. Иако је метанол као реактивни алкохол са становишта опасности 
првенствено по здравље (веома токсичан и иритира дисајне органе), а потом и по 
безбедонст (ризик од паљења при нормалним условима) људи веома опасан алкохол, 
бројне повољне физичко-хемијске карактеристике које не поседују други алкохоли 
наведени у Табели 1.1. чине поступак метанолизе једним од најчешће коришћених метода, 
посебно уколико се у обзир узму савремени поступци добијања метанола.  

Табела 1.1. Здравствено-безбедносне и физичко-хемијске особине неких алкохола 

Алкохол 
НФПА 

7044 
ГХС5 Формула аМм 

бТк 

(℃) 

вТт 

(℃) 

гρ  
(g cm-3) 

Метанол 
  

CH3 OH
 32,04 65,0 -93,9 0,7914 

Етанол 
  

CH3 CH2 OH
 46,07 78,5 -117,3 0,7893 

1-
пропанол   

CH2 CH2 OHCH3  60,10 97,4 -126,5 0,8035 

2-
пропанол   CH CH3CH3

OH

 
60,10 82,4 -89,5 0,7855 

1-бутанол 
  

CH2 CH2 OHCH2CH3

 
74,12 117,2 -89,5 0,8098 

2-бутанол 
  CH2 CH3CHCH3

OH

 
74,12 99,5 - 0,8080 

2-метил-1-
пропанол   CH CH2 OHCH3

CH3

 
74,12 108,0 - 0,8018 

2-метил-2-
пропанол 

- 
 

C CH3CH3

CH3

OH  

74,12 82,3 25,5 0,7887 

а-молекулска маса; б-температура кључања; в-температура топљења; г-густина 

Метанолиза је процес који чине три узастопне и повратне реакције у којима се 
трацилглицероли (ТАГ) садржани у биљним уљима или животињским мастима реагујући 
са метанолом преводе најпре у диглицериде, потом у моноглицериде и коначно у 

                                                 
4 НФПА 704 је установила америчка Национална агенција за заштиту од пожара. То је стандард за 
идентификацију опасности од материјала при интервенцијама код несрећа (енг. Standard System for the 
Identification of the Hazards of Materials for Emergency Response). Први пут је усвојен 1960. године и након тога се 
мењао неколико пута. Описује га „безбедносни квадрат― или „ватрени дијамант― који се користе у циљу 
идентификације и препознавања степена опасности материје у погледу запаљивости (црвено поље), здравља 
(плаво поље), и реактивности (жуто поље), доприносећи брзом реаговању у случају несреће. Број степени се 
креће од 0 (потпуно безбедно) до 4 (потпуно небезбедно).  
5 ГХС (енг. Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals) – безбедносни пиктограми, 
представљају један од кључних елемената у означавању амбалажа у којима се налазе хемикалије, чији основни 
елементи указују на: идентификацију производа, сигналне речи Опасно и Упозорење, на природу и степен 
опасности које су у вези са поседовањем неке материје, на начин руковања у циљу свођења ризика на 
минимум и на идентитет добављача. 
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глицерол. У сваком кораку ослобађа се по један молекул метил-естра масне киселине 
(МЕМК) која је учествовала у реакционом акту. Посматрајући збирну реакцију метанолизе 
(Слика 1.2.), уочава се да 3 мола метил естара настају из сваког мола ТАГ-а. Основни 
реакциони параметри који утичу на реакцију метанолизе су молски однос глицерида и 
алкохола, врста и количина катализатора, температура, време, садржај слободних масних 
киселина (СМК-а) и воде у биљним уљима или животињским мастима. Какви ће 
реакциони услови бити у великој мери зависи од тога да ли је реакција метанолизе 
хомогено или хетерогено, односно кисело, базно или кисело-базно катализована. Процес 
хомогено базно-катализоване метанолизе је у поређењу са кисело-катализованом доста 
бржи, а реакциони услови доста блажи. Међутим, ефикасност производње метил-естара у 
овом процесу је смањена услед могуће реакције сапонификације. Како би се избегли 
нежељени ефекти реакције сапонификације и повећао принос метил-естара, неопходно је 
обезбедити да алкохол не садржи воду, док уље треба да садржи минималну количину 
СМК-а (< 0,1%). Производ добијен у овој реакцији се неколико пута испира водом у циљу 
уклањања глицерола, сапуна и остатка метанола. Када је реч кисело-катализованој 
метанлоизи, где не долази до стварања претходно поменутих споредних производа, 
корозивни катализатори (H2SO4, H3PO4 и HCl), спора реакција, која се може побољшати 
ригорозним реакционим условима (високи температура и притисак), који додатно 
поскупљују процес, представљају основне ограничавајуће факторе у примени ове врсте 
процеса [5].  

 

Слика 1.2. Реакција метанолизе триацилглицерола. 

Метанол и уље се слабо растварају, тако да реакциона смеша садржи две течне фазе које се 
не мешају. Други виши алкохоли су растворљивији и могу се користити, али су много 
скупљи. Изузеци су неке земље, попут Бразила, где је метанол доста скупљи, па је 
производња етил-естара доминантнија [6,7]. Како би се избегли неки од проблема 
хомогено-базно-катализоване метанолизе уља у чијем је саставу више од 5% СМК-а и тиме 
обезбедила задовољавајућа ефикасност процеса, пре самог процеса метанолизе потребно 
је извршити предретман триацилглицеролне сировине у циљу уклањања СМК-а [8]. Још 
једно од решења које се нуди у превазилажењу проблема триацилглицеролних извора 
ниског квалитета су и хетерогено ензимски-катализовани процеси метанолизе [9,10]. 
Међутим, често веома скупи ензими и додатни захтеви у погледу одржавања благих 
реакционих услова (ниска температура и неагресивна pH средина) чине процес економски 
неприхватљивим. Све претходно наведене чињенице о различитим реакционим системима 
у катализованој метанолизи указују да се еколошки прихватљив и јефтин процес 
метанолизе може остварити применом киселих или базних хетерогених катализатора, 
односно у циљу потпунијег превазилажења већине проблема посебна пажња је посвећена 
развоју хетерогених катализатора који поседују и киселе и базне особине. Одговарајући 
катализатори ове врсте треба да поседују високу активност и селективност, високу 
толеранцију на воду, високу стабилност, што све заједно процес чини јефтинијим и 
еколошки прихватљивијим. Активност и селективност катализатора углавном зависе од 
количине и јачине киеслих или базних активних центара. Код органских реакција, попут 
метанолизе, катализатори високе хидрофобне површине су пожељни, јер у супротном 
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молекули воде као веома компетитивни могу реаговати са активним центрима на 
површини катализатора онемогућавајући потребну адсорпцију реактаната из реакционе 
смеше. Добро је познато, да такве особине испуњавају материјали какви су зеолити и њима 
слични материјали који могу бити једноставно синтетисани и модификовани у циљу 
измене њихове киселости, базности и хидрофобности њихове површине. 

1.3. Сунцокретово уље: производња у Србији, Европи и Свету, физичко-
хемијске особине, заступљеност у метанлоизи 

Сунцокрет (Helianthus annuus L.) је припитомљен око 3000. године пре нове ере у Северној 

Америци и постао главна храна Индијанцима. Шпански морепловци су ову биљну врсту 
пренели у Стари свет 1510. године, где је најпре коришћена као украсна биљка и храна за 
ужину. Kоришћењe сунцокрета у производњи уља већих размера почиње 1830. године у 
Русији. У Западној Европи, производња сунцокрета почела се ширити од Шпаније касних 
1960-их и Француске касних 1970-их. Промене које су се дешавале у заједничкој 
пољопривредној политици Европске уније у периоду од 1960. године до 2015. године 
довеле су до важних пораста и падова производње сунцокрета, као и сунцокретовог уља у 
ове две земље, које су поред Мађарске најзначајни произвођачи у Европској унији (Слика 
1.3.) [11].  

 

Слика 1.3. Удео држава у светској производњи сунцокретовог уља за 2019. годину. 

У Србији, сунцокрет се у почетку, као и у остатку Европе, гајио по баштама и вртовима као 
украсна биљка. Током Првог светског рата Аустроугарска је почела да у већој мери 
форсира гајење сунцокрета у ужој Србији где је основни циљ био производња уља. 
Међутим, у већим размерама, сунцокретово уље је почело да се производи 1930. године6, 
највише у Војводини, а та производња се одржала до данас. Постоје подаци да је 1940. 
године, деведест радника фабрике уља „Београд― прерађивало 25 тона сунцокрета и 
производило 6 тона уља дневно. Разлог дугогодишње производње али и запажен удео 
Србије у светској производњи сунцокретовог уља (1,2%), у којој предњаче Украјина и 
Русија као произвођачи са највећим уделом у светкој производњи, лежи у чињеници да 
сунцокрету као пољопривредној култури погодују благи климатски услови (опсег 

                                                 
6 Треба напоменути да производња биљних уља у Србији датира још од 1855. године и везује се за трговца 
Јакоба Лењија који је у војвођанском граду Врбасу основао прву радионицу за прераду уља. Све до 1923. 
године, прерађивали су се конопља, бундевино семе и уљана репица. 1923. године тада већ, како га 
хроничари називају, „уљарски гигант― Јакоба Лењија почиње да прерађује сунцокретово семе, а седам година 
касније, набављањем уређаја за рафинсање и довођењем чешког стручњака, почиње производња јестивог 
рафинисаног уља. Лењи је радионицу 1928. године регистровао као фабрика „Војводина―, односно њен 
званични назив је био „Штерић и Лењи – прва српска фабрика уља „Војводина― Нови Врбас―.  
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температура од 20 ℃ до 25 ℃), при чему је чак и у најтоплијим и најсушнијим годинама 
забележен добар род, што сведочи о отпорности на дневне промене температуре у 

широком опсегу (од 8 до 34 ℃). Просечна годишња производња сунцокретовог семена у 
Србији од 2006. до 2017. године била је 450 000 t са просечним приносом семена од 2,2 до 
2,4 t/ha, док је остварена производња сунцокретовог уља у 2018. години била 734 000 тона, 
a забележени принос је био 3,1 t/ha [12]. Постоје две врсте семена сунцокрета: (1) уљани 
тип и (2) неуљани тип (производња кондиторских и пекарских производа, као и хране за 
птице). Први тип семена је релативно мали са танком љуском која чини 20% до 25% од 
укупне масе семенке. Љуска је сачињена првенствено од влакнастих (лигнина) и 
целулозних материја које су подједнако заступљене. Међутим, уље, протеини и угљени-
хидрати су најзаступљенији у језгру семена (чини ≈70% масе семенке), где је садржај уља 
често већи од 55% (≈ 40% масе семенке), што потврђују и бројна истраживања семена 
сунцокрета узгајаног у различитим климатским условима [13–15]. Светска производња 
сунцокрета базирана је на производњи линолеинског типа. Многе европске земље 
започеле су производњу високо-олеинског семена сунцокрета као додатак 
традиционалном. У међувремену је потрошња високо-олеинског сунцокретовог уља у 
свету порасла због већег квалитета које задржава током пржења, као и због веће потражње 
за снабдевање потрошача здравим уљем. Иако је средње-олеинска врста популарна у 
Сједињеним Америчким Државама и Аргентини, високо-олеинска уља су доминантна у 
европским државама (75% у Француској, 50% у Шпанији и 10 % у Мађарској). Посебан 
разлог у порасту производње овакве врсте уља јесте и њихова примена у производњи 
биодизела посебно процесом метанолизе. Овај раст производње забележен је у земљама 
црноморског региона, међу којима се издваја Турска [16]. Кључне операције у производњи 
сировог сунцокретовог уља су цеђење (пресовање) и солвентна екстракција. Добијено 
сирово, нерафинисано сунцокретово уље, садржи бројне примесе које морају бити 
уклоњене како би се добио производ захтеваног квалитета и био спреман за примену како 
у прехрани људи, тако и у даљем процесуирању. Операције које следе након претходно 
наведених су: дегумирање (уклањање фосфатида, шећера и гликолипида), хемијска 
неутрализација (уклањање СМК-а поступком неутрализације раствором натријум-
хидроксида), бељење (уклањање обојених једињења какви су хлорофил и бета каротен), 
девоскирање (уклањање воскова, естара масних киселина и масних алкохола) и 
деодоризација (уклањање једињења која уљима дају мирис, стриповањем воденом паром у 
вакууму). Примена претходно поменутих техника рафинације не треба да буде схваћена 
као јасно дефинисан следбен ред операција. Која техника ће бити употребљена и којим 
редоследом на различите начине се примењује у зависности од регулатива и праксе сваке 
земље посебно. У европским фабрикама уља под појмом рафинисање уља подразумева се 
комбинација претходно поменутих процеса, док је у САД-у рафинација само уклањање 
СМК-а, што рафинацију уља додатно дели на хемијску и физичку. Посебна важност ове 
поделе огледа се у последње наведеном поступку, деодоризацији, која се одвија 
стриповањем воденом паром у вакууму. Наиме, током овог процеса, услед формирања 
емулзије, избегава се губитак неутралног уља, које је својствено процесима хемијског 
рафинисања. Како је губитак неутралног уља мање-више пропорционалан СМК-а које 
треба да буду неутралисане, примена овог процеса физичке рафинације је од посебног 
интереса у рафинисању уља са високим садржајем СМК-а, где је са својим садржајем већим 
од 1%, сунцокретово уље засигурно добар кандидат [17]. Применом поменутих техника 
рафинације, кључне, најчешће непожељне примесе бивају у великој мери уклоњене 
(Табела 1.2.). Фосфолипиди сачињени од фосфатидил естара и соли уклањају се, 
поступком хидролизе катализоване различитим фосфолипазама7, због негативног ефекта 
на даљи ток рафинације, посебно на поступке бељења (засићење земаља коришћених у 

                                                 
7 Фосфолипазе катализују процес хидролизе ацетил-естарске везе у sn-1 позицији фосфолипида. Као 
производ ове реакције настају СМК-а и лизофосфатиди.  
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бељењу) и деодоризације, јер њихово присуству значајно утиче на укус и мирис коначног 
производа. 

Табела 1.2. Физичко-хемијске особине сунцокретовог уља 

Особина Јединица 
Сунцокретово уље 

Сирово Рафинисано Коришћено8 

Физичке особине [18–20] 

Доња топлотна моћ kJ/kg 
39 500-41 

400 
39 575 - 

Вискозност mm2/s 38,8 37,1 90,2-179,9 

Индекс рефракције на 40 ℃ - 1.461-1.471 1,467-1,469 - 

Тачка течења ℃ - -15 - 
Тачка испаравања ℃ 107 274 - 

Taчка паљења ℃ - 358  

Густина на 20 ℃ kg/m3 920 918-923 927,2-936,8 

Цетански број - - 37,1 - 

Особине повезане са хемијским саставом [17,21] 

Јодни број g I2/100 g уља 134 – 136 118-145 108,4-124,4 
Сапонификациони број mg KOH/ g уља 190,4-193,8 188-194 175,9-181,2 
Пероксидни број meq/kg 2,45-3,92 1,28-2,22 16,17-22,46 
Слободне масне киселине % као олеинска 0,6 – 2,0 0,24 4-10 

Примесе и онечишћења [17] 

Фосфолипиди ppm P 200 – 500 - - 
Воскови ppm 600 – 3500 200 - 
Хлорофил ppm 0 – 1 - - 
Фитостероли % 0,25 – 0,50 - - 
Токофероли ppm 440 – 1520 55 - 
Садржај сумпора % - 2.1 4.5 
Садржај угљеника у остатку % - 0,03 0.18 

Садржај масних киселина [22–25] 

Миристинска              (C14:0) 

мас. % 

0,03 - 0,05 <1,0 - 
Палмитинска              (C16:0) 4,44 - 6,22 3,0 - 6,0 7,93 - 8,80 
Палмитоолеинска      (C16:1) 0,03 - 0,05 0,1 - 0,2 - 
Стеаринска                 (C18:0) 3,80 - 4,11 1,0 - 3,0 4,20 - 4,73 
Олеинска                    (C18:1) 31,2 - 32,9 14,0 - 35,0 31,60 - 45,15 
Линолеинска              (C18:2) 55,6 - 57,4 44,0 - 75,0 39,74 - 56,39 
Линоленска                (C18:3) 0,04 - 0,16 <1,5 0,20 

Међутим, у циљу даљег процесуирања и примене уља, посебно важно је уклањање воскова, 
који заједно са производима дегумирања знатно повећавају вискозност уља, кристалишући 
на нижим температурама. За процес метанолизе од посебног интереса је уклањање СМК-а, 
чије се присуство негативно одражава на базно хомогено/хетерогено катализоване 
процесе, док само присуство у уљима знатно смањује оксидативну стабилност. Уклањањем 
наведених примеса знатно се доприноси побољшању бројних физичко-хемијских 
карактеристика, при чему треба нагласити да се процесом рафинације не утиче значајно на 
садржај есенцијалних масних киселина присутних у сунцокретовом уљу (Табела 1.2.). 
Како садржи значајну количину линолеинске киселине и витамина Е, сунцокретово уље је 
је веома цењено широм света и као такво у многим земљама доминира над другим биљним 
уљима попут сојиног уља, уља семена памука и уља уљане репице [23]. У бројним 
домаћинстава и у угоститељству, сунцокретово уље се најчешће користи за спремање хране 
пржењем, спремање емулзија и сосева, при чему по термичким својствима не заостаје за 
другим биљним уљима, док се његова индустријска примена поред претходно наведних 

                                                 
8 Под коришћеним уљем се подразумева биљно отпадно уље коришћено за пржење хране у домаћинству и 
ресторанима. 
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додатно проширује и на припрему маргарина. Као производ вишекратног коришћења, 
излагања високим температурама и интеракцији са материјама садржаним у сировим 
производима који се термички обрађују, добија се отпадно сунцокретово уље. Особине 
отпадног сунцокретовог уља (Табела 1.2.) се у великој мери разликују од особина сировог 
и рафинисаног. Висока температура и присуство воде убрзавају процес хидролизе ТАГ-а 
што води ка повећању садржаја СМК. Оксидативна стабилност је такође нарушена услед 
контакта врелог уља са храном, а то потврђује пораст пероксидног броја. Стварање 
димерних и полимерних киселина и глицерида води ка повећању вискозности. С друге 
стране, молекулска маса и јодни број опадају, а сапонификациони број и густина расту, 
што је резултат раскидања двоструких веза и знатна измена садржаја масних киселина међу 
којима је термичким третманом највише погођена есенцијална линолеинска киселина [21]. 
Уопштено гледано, процењује се да је годишња производња оваквих уља у Европи између 
100 000 и 700 000 тона [26], док широм света око 15 милиона тона годишње бива 
одложено у воду и на различите депоније, представљајући озбиљну претњу по животну 
средину која би могла да остави трајне последице [27]. У циљу превазилажења бројних 
ограничења и забрана која често сирово и рафинисано сунцокретово уље искључују из 
употребе у производњи горива јер на тај начин прете ограничењима у снабдевању храном, 
високим трошковима9 и ограничењима површина за гајење, многа истраживања су 
усмерена ка изучавању и примени јефтиних, нејестивих, биолошких извора какаво је 
управо и отпадно сунцокретово уље [28]. Примена оваквих уља у производњи горива, 
какво је биодизел, има бројне предности као што су: смањење производих трошкова за 
60% - 90 % [29], нулта емисија угљен-диоксида [27], спречавање загађења животне средине 
изазвано одлагањем отпадног уља [30] и смањење високих трошкова повезаних са 
третманом отпадних вода у циљу уклањања отпадних уља [31]. 

1.4. Биодизел као производ метанолизе сунцокретовог уља: појам, значај у 
Србији, Европи и Свету, стандарди, будуће перспективе 

Биодизел је гориво добијено из биомасе10 и сматра се једним од најперспективнијих 

замена дизел гориву добијеном из фосилних резерви. Биоразградив је, нетоксичан, скоро 
па да не садржи сумпор и аромате, добија се из обновљивих домаћих сировина (биљних 
уља и животињских масти, свежих или коришћених) чиме се смањује зависност од увозних 
енергената, има нижу тачку паљења, што иде у прилог сигурнијем манипулисању и 
складиштењу, има одличну мазивост. У хемијском смислу, биодизел је смеша моноалкил 
(углавном метил-) естара дуголанчаних масних киселина (метил-естри масних киселина-
МЕМК) добијених алкохолизом (метанолизом) ТАГ-а из обновљивих уљно-масних 
(липидних) сировина [32,33]. Још једна од предности биодизела огледа се у чињеници да 
његова примена не захтева измену постојећих конструкција дизел мотора. С друге стране, 
поред бројних предности које несумњиво биодизел има, треба нагласити и неке његове 
недостатке попут тренутне економске неконкурентности, повећаног садржаја азотних 
оксида током сагоревања, често незадовољавајућа оксидативна стабилност и понашање 
приликом хладног старта мотора. Сировине за производњу биодизела се могу разврстати у 
следеће групе: биљна уља (јестива и нејестива), животињске масти (пилећа маст, свињско 
сало, говеђи лој и перадска маст), отпадна уља (било да је реч о кухињским или 
индустријким) и уља алги. У светској производњи биодизела, биљна уља убедљиво 

                                                 
9 Цена сунцокретовог уља је у последњих десет година знатно варирала, бележећи најпре знатан раст од 2010. 
године (690 €/тона) до 2012. године (1034 €/тона) са мањим скоковима и падовима. Од 2012. године бележи 
се знатан пад цене сунцокретовог уља која је на крају 2019. године достигла цену из 2010. године [335]. 
10 Биомаса (енг. biomass) је биљни или животињски материјал који се користи у производњи енергије или у 
различитим индустријским процсима као сировина за бројне производе. То могу бити наменски узгајани 
енергетски усеви (џиновска трава, просо и сл.), дрвени и шумски остаци, отпад од прехрамбених култура, 
дворишни отпад, отпад од прераде хране и узгоја животиња и људски отпад из канализационих постројења.  
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предњаче у односу на друге сировине, при чему се посебно издваја уље уљане репице са 
заступљеношћу од чак 54% (Слика 1.4.). Значајне проценте заузимају и друга биљна уља, а 
у тој групи, упркос наведеним ограничењима, са 2,6% налази се и сунцокретово уље, чије 
особине га, без обзира о којој врсти сунцокретовог уља је реч (сирово, рафинисано или 
отпадно), сврставају у ред озбиљних кандидата у производњи биодизела, представљајући 
спону између биодизела прве и треће генерације11. Неке компаративне особине биодизела 
добијеног из различитих врста сунцокретовог уља приказани су у Табели 1.3. У европској 
производњи, сунцокретово уље се по заступљености у производњи биодизела налази 
одмах иза уља уљане репице [28].  

 
Слика 1.4. Сировине за производњу биодизела у свету. 

Производња биодизела у 28 чланица Европске уније у 2016. години износила је 26% од 
укупне светске производње чиме је Европска унија била највећи светски произвођач [34]. У 
европском транспортном сектору када је реч о биогоривима, биодизел је заступљен са 
78%, док затим следе биоетанол са 21% и биогас са 0,5% [32]. О тако великој 
заступљености биодизела говори и раст производње и потрошње у десетогодишњем 
периоду (Слика 1.5.).  

 
Слика 1.5. Европска (а) производња и (б) потрошња биодизела у од 2009. до 2018. године. 

Производња биодизела у Европској унији је порасла са 7,8 милиона тона (2009. године) на 
12,8 милиона тона (2018. године), док је потрошња за исти период повећана са 10,6 
милиона тона на 15,5 милиона тона. Две земље чланице Европске уније и уједно и две 

                                                 
11 Према извештају EASAC-a (енг. European Academies’ Science Advisory Council) за 2012. годину биодизел се 
класификује углавном у три генерације, а та класификација је заснована на пореклу биодизела, док се четврта 
генерација биодизела приписује биолошким алатима које је створио човек и налазе се у почетном нивоу 
основних истраживања. Прецизније, прва генерација – биодизел добијен из јестивих уља; друга генерација - 
биодизел добијен из нејестивих уља; трећа генерација - биодизел добијен из отпадних уља; четврта 
генерација – соларни биодизел [28]. 



Литературни преглед   

 

12 
 

европске земље са највећом производњом биодизела у 2018. години су Немачка са 3,0 
милиона тона и Француска са 2,5 милиона тона [35]. На листи европских земаља за које не 
постоје подаци од производњи биодизела (Албанија, Босна и Херцеговина, Данска, 
Исланд, Моладваија, Украјина и Црна Гора) налази се и Србија. С једне стране велика 
бруто потрошња сирове нафте (2,6 милиона тона, 54% из увоза), најчешћа примена 
фосилног дизела у транспортном сектору (1,3 милиона тона, ≈91%) и висока цена 
нафтних деривата (међу најскупљим у Европи), а с друге стране велики економски 
потенцијал заснован на природним и минералним изворима, плодном и обрадивом 
пољопривредном земљишту (шуме покривају 30% територије, а око 55% је 
пољопривредно земљиште) чине Србију озбиљним кандидатом за производњу биодизела, 
што је и у складу са Националним акционим планом о обновљивој енергији12 [32].  

Табела 1.3. Особине биодизела добијеног из сировог, рафинисаног и коришћеног 
сунцокретовог уља 

Особина Јединица 
Сунцокретово уље 

Сирово 
[36] 

Рафинисано 
[37] 

Коришћено 
[38] 

Густина на 15 ℃ kg m-3 880,0 884,0 884,0 

Кинематска вискозност на 40 ℃ mm2 s-1 4,90 4,47 5,63 

Топлотна моћ MJ kg-1 45,3 39,8 39,5 
Тачка испаравања ℃ 170,0 - 150 

Тачка филтрабилности ℃ -1,0 -5 - 
Оксидациона стабилност на 110 

℃ 
h 2,0 - - 

Киселински број mg KOH/g 0,24 0,01 0,75 

Тренутни годишњи капацитет инсталираних постројења за производњу биодизела у 
Србији је 126 400 тона, која су лоцирана у Шиду (Victoria Oil, 100 000 t/години) и Сомбору 
(Bioenergy Oil, 1400 t/години). Уколико би постојећи капацитети били у потпуности 
ангажовани, чему знатно доприносе бројни разлози (географски положај постројења у 
коме доминира плодно тло повољно за узгој уљарица, првенствено сунцокрета и соје), 
Србија би засигурно била међу прве четири земље Југоисточне Европе са значајним 
производним капацитетима (Грчка, Мађарска и Румунија) и апсолутно водећа међу 
земљама Западног Балкана. Последњих година, широм света биодизел је посебно 
интересантан као компонента за намешавање са фосилним дизелом. Нотација која је 
уведена како би се означио садржај биодизела у фосилном дизелу садржана је од 
латиничног слова B и бројчане вредности која се односи на проценат биодизела. На 
пример, уколико се напише B100, то би значило да је у питању чист биодизел. На 
тржишту се најчешће налазе горива која у себи садрже 20% (B20) или мање биодизела. За 
сада европски стандард EN 590:200913 (Аутомобилска горива – Дизел – захтеви и методе 
испитивања) заснован на Директиви 98/70/EC препознаје 7% (v/v) намешаног биодизела 
са фосилним дизелом (B7); биодизел који се користи за намешавање мора да буде у складу 
са стандардом EN 14214:201314 (Аутомобилска горива МЕМК за примену у дизел моторима 
– Захтеви и методе испитивања). Ипак како би се олакшало стављање биогорива на 
тржиште, Европски комитет за стандардизацију увео је стандард EN 16709:2015 којим се 
прецизирају захтеви за продају и дистрибуцију мешавина са високим садржајем МЕМК-а 

                                                 
12 Национални акциони план о обновљивој енергији, који је Влада Републике Србије донела у јуну 2013. 
године сагласан је са Директивом Европског парламента 2009/28/EC и са Одлуком 2009/548/EC Савета за 
промоцију и употребу енергије из обновљивих извора, којима се прописује да проценат примене 
обновљивих извора енергије у укупном енергетском систему буде 27%, при чему ће међу биогоривима, 
биодизел бити највише коришћен у транспортном сектору. 
13 EN 590:2009 – Automotive fuels – Diesel – Requirements and test methods 
14 EN 14214:2012 – Automotive fuels – Fatty acids methyl esters (FAME) for use in diesel engines – Requirements and test methods 
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(B20 и B30) за примену у возилима са дизел мотором. У САД-у, Америчко друштво за 
тестирање и материјале (ASTM) одобрило је спецификацију ASTM D7467-13 за мешавине 
дизел горива које садрже 6 – 20% биодизела који у потпуности одговара захтевима 
стандрда ASTM D6751 који описује чист биодизел. Када је реч о чистом биодизелу, 
Европска унија је прописала стандард EN 14214 који одговара српском стандарду SRPS 
EN 15214:2012. Оба стандарда, амерички и европски, са припадајућим методама и 
границама кључних параметара који описују биодизел приказана су у Табели 1.4. Без 
обзира да ли је порцес метанолизе хомогено или хетерогено катализован пут до производа 
који испуњава све захтеве прописане поменутим стандардима квалитета подразумева 
укључивање и других метода. Избор традиционалних метода пречишћавања које 
подразумевају примену великих количина воде како би се првенствено уклонили присутни 
метали, врло често је непопуларан. С друге стране развијају се економски и еколошки 
прихватљивији процеси који превазилазе овај проблем (суво прање сулфонским смолама, 
јонска измена катјонским јоноизмењивачким смолама, мембрански поступци, дестилација) 
[39–41]. Такође, не треба занемарити да сам каталитички систем у великој мери утиче на 
динамику добијања производа и карактеристике произведеног биодизела, при чему 
посебну пажњу треба усмерити ка врсти катализатора и његовој усклађености са 
коришћеном сировином, условима вођења процеса метанолизе, али и врсти реакционог 
система (шаржни или континуални), посебно када је реч о хетерогено-катализованој 
метнолизи. Производња и употреба биодизела засигурно је једна од алтернатива које се 
сматрају одрживим за решавање глобалних енергетских извора. Широк спектар сировина 
које се могу користити у његовом добијању (од јестивих и нејестивих биљних уља до 
отпадних и уља алги) и отвореном могућношћу коришћења у постојећим аутомобилским 
моторима као чист или намешан са фосилним дизелом доприносе порасту глобалне 
производње и потрошње биодизела, при чему се процењује да ће се тај тренд раста 
наставити и у годинама које долазе [42]. Недавно објављена истраживања у овој области 
углавном су фокусирана на решавању деценијских проблема повезаних са биодизелом 
(избор сировине, избор реакторског система и одређивање оптималних услова синтезе) 
[28,43–46]. Међутим, посебна пажња је усмерена на развој нових каталитичких система који 
ће с једне стране задовољити процес синтезе у коме се често користе веома неквалитетне 
сировине, а с друге стране да развој таквих система буде економски и еколошки оправдан. 
Озбиљна замена хомогених и синтетичких хетеоргених катализатора приписује се 
индустријском отпаду попут црвеног муља, шљаке, јаловине, геотермалних остатака, 
карбидне шљаке, летећег пепела угља, насталих бројним активностима у рударству, 
производњи и преради [47,48]. Досадашња истраживања усмерена на модификацију, 
карактеризацију и примену, указују на велики потенцијал ових материјала у бројним 
процесима [49–52], при чему сама природа поменутих материјала у великој мери погодује 
процесу метанолизе. Анализа кључних параметра хетерогено-катализоване метанолизе где 
се као катализатори користе отпадни материјали је спроведена у бројним радовима [53–55]. 
Друге спорведене анализе односиле су се на питање стабилности катализатора и 
могућностима једноставног издвајања из реакционе смеше [54,56]. Отворена питања за 
будућа истраживања су: идентификација активних каталитичких места, механизам 
трансестерификације, каталитичка стабилност и зеолитни материјали засновани на 
летећем пепелу [57].  
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Табела 1.4. Спецификација метода тестирања и граничних вредности параметара чистог 
биодизела описаних стандардима EN 14214 и ASTM D6751 [58] 

Особина Јединица 
EN 14214 ASTM D6751 

Метода Границе Метода Границе 

Тачка испаравања ℃ 
ISO 

CD3679e 
101,0 D93 130,0 

Кинематска вискозност на 40 ℃ mm2 s-1 
EN ISO 

3104 
3,5-5,0 D445 1,9-6,0 

Цетански број - 
EN ISO 

5165 
51 D613 47 

Садржај сумпора у пепелу % (м/м) ISO 3987 - D874 0,02 

Корозија бакарне траке - 
EN ISO 

2160 
Класа 1 D130 Број 3 

Киселински број mg KOH g-1 pr EN 14104  0,5 D664 0,8 

Слободни глицерол % (м/м) 
pr EN 

14105m 
pr EN 14106 

- D6584 0,02 

Укупни глицерол % (м/м) 
pr EN 

14105m 
0,25 D6584 0,240 

Садржај фосфора % (м/м) 
pr EN 
141101 

0,01 D4951 0,001 

Угљенични остатак      

ASTM D6751 (100% узорак) % (м/м) - - D4530 0,050 
EN 14214 (10% дно)  - 0,3 - - 

Тачка магљења ℃ - - D2500 - 

Густина на 15 ℃ kg m-3 

EN ISO 
3675 

EN ISO 
12185 

860-900 - - 

Дестилација Т90 АЕТ ℃ - - D1160 360 
Сумпор (Ѕ 15) ppm - - D5453 0,0015 
Сумпор (Ѕ 500) ppm - - D5453 0,05 
Садржај сумпора ppm - 10 - - 
Вода и седименти % (зап.) - - D2709 0,05 

Садржај воде ppm 
EN ISO 
12937 

500 - - 

Укупни загађивачи ppm EN 12662 24 - - 
Оксидациона стабилност на  

110 ℃ 
h EN 14112 6 min - - 

Јодни број 
g I2/ 100g 

уља 
EN 14111 120 - - 

Метил естар линолеинске 
киселине 

% (м/м) EN 14103d 12 - - 

Полинезасићени (≥4 двоструке 
везе) метил-естри 

% (м/м) EN 14103 1 - - 

Садржај естара % (м/м) EN 14103d 96,5 - - 
Садржај метанола % (м/м) EN 141101 0,2 -  
Садржај моноглицерида % (м/м) EN 14105m 0,8 - - 
Садржај диацилглицерола % (м/м) EN 14105m 0,2 - - 
Садржај триацилглицерола % (м/м) EN 14105m 0,2 - - 
Садржај метала 
(алкални+земноалкални) 

ppm 
EN 14108 

pr EN 14109 
5 макс. - - 
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2. КАТАЛИЗАТОРИ15 ЗА МЕТАНОЛИЗУ НА БАЗИ ОТПАДА 

2.1. Калцијум-оксид из љуске кокошијег јајета као катализатор за метанолизу 

Љуска кокошијег јајета је један од најчешћих облика прехрамбеног отпада чија је 

годишња глобална производња 50 000 тона [59]. У основи, састоји се од два дела: љуска 
која је углавном сачињена од калцијум-карбоната и мембрана љуске јајета која је 
протеинске структуре. Хемијски састав љуске кокошијег јајета је приказан у бројним 
истраживањима [60–62]. Сви извештаји су сагласни да је основна компонента која чини 
љуску калцијум-карбонат у форми калцита чији је допринос између 94-97 % [63–65]. Други 
конституенти обухватају Ca3(PO4)2 (1%), MgCO3 (1%) и органске материје (4%) [63]. За 
разлику од неорганског дела љуске, мембрана16 љуске је чисто органског карактера. 
Сачињена је од различитих протеина чији је састав детаљније дискутован у бројним 
истраживањима, која додатно указују и на садржај појединих амино киселина који варира у 
различитим опсезима [60,66–71]. Према истраживањима Накано (Nakano) и сарадника [60] 
најзаступљеније амино киселине су пролин, глутамниска киселина и глицин. С 
морфолошке тачке гледишта, љуска кокошијег јајета је углавном сачињена од кристала 
калцита уређених у површинске, палисадне, сисарске слојеве различите морфологије и 
порозности [72,73]. Мембрана љуске је влакнасте структуре где је познато да дијаметар 
влакана опада од спољашњости ка унутрашњости љуске [73]. Такође, познато је да 
мембрана има структуру језгро-плашт која се разликује по хемијском саставу и може се 
поделити на спољашњу, унутрашњу или граничну мембрану [74]. Подслојеви мембране 
љуске се благо разликују по садржају појединих аминокиселина, где је утврђено да је 
највећа разлика у случају садржаја аминокиселине леуцин која је најзаступљенија у 
спољњем слоју мембране [60]. Бројна истраживања указују на широку примену љуске 
кокошијег јајета као додатка исхрани, за органске синтезе, катализу и адсорпцију [47,75–
82]. Протеинска мембрана љуске такође има велики потенцијал у науци о материјалима 
чији је растворљиви облик примењив у инжењерству ткива [83]. Због запажене важности 
биоактивних једињења у хемијској, фармацеутској, козметичкој и прехрамбеној 

                                                 
15 Постоје различите верзије дефиниција катализе и катализатора. Катализа је промена брзине хемијске 
реакције у присуству катализатора. Катализатор је супстанца која мења брзину хемијске реакције ступајући у 
интермедијерно дејство са реактантима, а на крају реакционог циклуса остаје непромењена. Реч катализа је 
1836. године скована од стране Берцелијуса (Jöns Jacob Berzelius), шведског хемичара који се заједно са 
Робертом Бојлом, Џоном Далтоном и Антоаном Лавоазјеом, сматра једним од оснивача модерне хемије. Он 
је закључио да поред афинитета делује и нова сила, каталитичка сила. Реакција је настала каталитичким 
контактом. Реч катализа потиче из грчког језика: има значење спустити или олабавити. У то време афинитет је 
био познат као хемијска покретачка сила, али није постојало разумевање, на молекуларном нивоу, о 
брзинама реакција. Катализа, као оруђе за извођење реакција - већ је била искоришћена много раније. 
Примењује се хиљадама година у процесима као што је ферментација. Интересантан пример је производња 
сумпорне киселине. У средњем веку синтетизованa je у малим количинама у стакленој опреми сагоревањем 
сумпора са азотном киселином у влажном ваздуху. Крајем осамнаестог и почетком деветнаестог века утицај 
метала и оксида на разлагање неколико супстанци проучавали су многи научници. Примећено је да контакт 
са различитим супстанцама даје веома различите производе. Пример је разлагање алкохола у присуству бакра 
или гвожђа, настају угљеник и запаљиви гас. У присуству пловућца (спужваста магматска стена која садржи 
риолит, трахит и фонолит) уочено је распадање на етен и воду. Хампфри Дејви (Humphry Davy) је изводио 
систематска истраживања у циљу развоја рударске сигурносне лампе. Открио је да платина катализује 
оксидацију гаса из угља. Открио је да је паладијум такође био активан, док бакар, сребро и злато нису 
показали никакву каталитичку активност. Дејви је открио да платинасте жице које је користио морају бити 
вруће и, као последица тога, закључио је да је дејство платине да загреје реагујућу смешу. Чињеница да су 
били активни само платина и паладијум објашњена је на основу њиховог малог топлотног капацитета и 
ниске топлотне проводљивости [160]. 
16 Мембрана љуске јајета има веома важну улогу током развоја пилећег ембриона. Љуска јајета представља 
баријеру против патогена и због своје порозности је пропусна за размену гасова. Међутим, након оплодње, 
љуска јајета почиње да се разграђује јер се калцијум користи за правилан развој и раст ембриона пилета. Као 
резултат те разградње, доњи део сисарског слоја се раствара и мембрана љуске се одваја [336].  
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индустрији, проналажење еколошки прихватљиве стратегије синтезе укључујући 
каталитички корак представља кључни задатак одрживог развоја. У том случају потребно је 
размотрити неколико фактора укључујући не само тзв. зелени карактер каталитичких 
материјала него и еколошке предности, цену и енергетску ефикасност методологије 
синтезе катализатора. Одговарајући хемијски састав, структурне, морфолошке и 
текстуралне карактеристике љуске кокошијег јајета су важни и пресудини у многим 
каталитичким реакцијама. Зависно од одређених поља примене, љуска кокошијег јајета 
може бити третирана применом различитих метода како би се добио катализатор са добро 
дефинисаним особинама [84]. Методе третмана љуске кокошијег јајета могу се поделити на 
једноставније (прање, чишћење и сушење) које подразумевају и термички третман 
(калцинација у кисеоничној или инертној атмосфери у температурном опсегу од 600-1 000 

°C) или сложеније методе које подразумевају одигравање хемијских реакција, хидратацију, 
дехидратацију, преципитацију, копреципитацију, депозицију, сол-гел и интеракцију између 
две компоненте (интеракција активна компонента-носач). Како би се избегли токсични 
раствори соли и уштедела енергија, прибегава се примени техника које су засноване на 
зеленим принципима синтезе, као што су ултразвучно-, микроталасно-подржане и 
механохемијске синтезе [53,84,85].  

2.1.1. Генеза љуске кокошијег јајета 

Љуска кокошијег јајета формира се у дисталном делу јајовода17. Формирање јајета са 

беланцетом око жуманцета улази у сужење где се одлажу мембране љуске. У црвеној зони 
сужења (цевна жлезда љуске), долази до таложења мамиларних копчи, при чему започиње 
минерализација љуске. У материци (кесицама жлезда љуске), минерализација тече тако да 
се формира компактна љуска. Током своје минерализације, јаје се „купа― у ванћелијској 
течности (флуид материце) који садржи сва минерална и органска једињења неопходна са 
формирање јајета. Процес калцификације љуске јајета може се поделити у три фазе: 

(1) Почетна фаза када долази до таложења првих кристала на специфичним 

центрима нуклеације (мамиларним копчама) на спољашњим мембранама љуске; 

(2) Фаза раста када постоји брза минерализација љуске током разрађивања компактне 

љуске (палисадни слој); 

(3) Терминална фаза када се калцификација завршава затварањем љуске таложењем 

кутикула. 

Предуслов за таложење калцијум-карбоната је презасићена течност у односу на 
растворљивост калцита што зависи од температуре и јонских конституената раствора. У 
течности материце кокошке, концентрација бикарбоната је око 100 mmol dm-3, а 

                                                 
17 Таложење слојева љуске јајета почиње оплодњом и зависи од претходне припреме ооцита (женски 
гаметоцит или полна ћелија која учествује у репродукцији) у гонади (полна жлезда која производи гамете и 
полне хормоне). Хермафродитна гонада се састоји од клица ћелија окружених соматским ћелијама које 
формирају U-обликоване гонадне пипке. Сваки пипак је повезан са резервоарима семена, где је складиштено 
семе и где се врши оплодња зрелог ооцита. Семени резервоари су повезани сперматекално-материчним 
вентилом углавном до материце. Језгра клица се генеришу у дисталној миотичкој ниши зависно од LAG-2 
коју производи соматска дистална вршна ћелија и преноси сигнале кроз клицне GLP-1 рецепторе. Језгра 
клица се раздвајају у јединице сличне преградама које деле цитоплазму преко заједничке централне рахије 
(главна оса или осовина). Непрекидна производња језгара клица потискује раније формирана језгра изван 
митотичке нише, што резултира њиховим уласком у профазу мејозе I. Прве фазе профазе (лептотен и 
зиготен) се завршавају у прелазној зони, након чега језгра улазе у пахитен. Зона пахитена се протеже дуж 
већег дела дорзалне стране гонадног пипка све до регије савијања (петље). У овој регији, митоген-активирани 
протеин киназа се активира при чему покреће језгра како би изашла из пахитена и уђу у диплотен, почну да 
расту и целуларишу у ооците. Настављајући према проксималном региону гонаде, ооцити напредују кроз 
диплотен до дијакинезе, при чему се целуларизација завршава [337].  
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концентрација калциума у јонском стању је у опсегу од 5 до 10 mmol dm-3. Стога је 
концентрација елемената у јонском стању од 60 до 100 пута презасићенија у односу на 
растворљивост калцита. Ово је у сагласности са in vitro посматрањима спонтаног таложења 
калцијум-карбоната у течности материце непосредно након сакупљања. Концентрација 
укупног фосфора је већа у течности материце сакупљене у коначној фази калцификације 
љуске. Ови резултати су сагласни са таложењем и локализацијом фосфора у горњим 
слојевима палисадног слоја и у кутикулама. Фосфор је познат као тровач током 
преципитације калцијум-карбоната и претпоставља се да овај елемент који се лучи у 
терминалној фази може успорити процес калцификације. Запажање да течност материце 
сакупљена на крају процеса калцификације успорава процес преципитације калцијум-
карбоната потврђује претходно наведену хипотезу. Овај утицај може настати због 
фосфорилираних макромолекула пре него од неорганског фосфора што је потврђено 
одсуством инхибирајуће ултрафилтратне (минералне) фазе течности материце [86]. 

2.1.2. Калцијум-оксид као каталитички активна врста и љуска као његов извор 

Због бројних предности (висока каталитичка активност, ниска растворљивост у метанолу, 

нетоксичност, ниска цена, доступност у природи и присуство у бројним отпадним 
материјама), чист калцијум-оксид или пак на неком носачу представља погодну 
каталитичку компоненту за реакцију метанолизе. У случају љуске кокошијег јајета која је 
као што је већ речено калцијум-карбонатне природе, потребно је извршити третман, 
најчешће термички, у циљу превођења каталитички неактивне карбонатне форме у 
активну оксидну. Међутим, у процесу синтезе, предтретман има важну улогу јер од њега 
зависи коначан исход у погледу хемијског састава, али и у погледу још важнијих 
структурних, морфолошких и текстуралних карактеристика коначног каталитичког 
материјала. Најпре, циљ предтретмана заснован је на уклањању бројних нечистоћа, али и 
протеинске мембране, која би могла током процеса калцинације постати делимично 
карбонизована, при чему настали угљеник може негативно утицати на текстурална 
својства, првенствено на формирање непожељне микропорозне структуре која би у великој 
мери ометала правилан и жељени транспорт реактаната у хетерогено-катализованој 
метанолизи. Процес калцинације се углавном изводи у пећима за жарење у температурном 

опсегу од 800 °C до 900 °C у различитим атмосферама (инертна или кисеонична) било да 
су статичне или проточне, при чему се постиже скоро потпуно превођење карбонатне у 
оксидну форму. Поред важне улоге услова калцинације у добијању материјала погодног 
хемијског састава, важно је указати на њихову важност и на њихов утицај на текстурална 
својства, првенствено на специфичну површину. Истраживање Лима и Перез-Лопеза 
(Lima and Peres Lopes) [87] показује да сирова љуска јајета чија је вредност специфичне 
површине веома ниска (1,3 m2 g-1) повећава се за десет пута калцинацијом у проточној 
струји азота. С друге стране, специфична површина истог материјала се повећала за пет 
пута калцинацијом у проточној струји кисеоника. При томе, утврђено је да калцинација у 
статичној атмосфери није утицала на промену специфичне површине. Међутим, 
калцинација у струји угљен-диоксида је веома спора и води ка непотпуној конверзији 
(максимално 21 мас. %) калцијум-карбоната у калцијум-оксид због раста парцијалног 
притиска угљен-диоксида [88]. Многе студије показују да калцијум-оксид из љуске 
кокошијег јајета испољава високу каталитичку активност у реакцији метанолизе. Међутим, 
ниска вредност специфичне површине, неравномерна расподела базних центара, 
недефинисана мрежа пора и канала чистог или делимично калцинисаног калцијум-оксида 
води ка ниској каталитичкој активности. Такође, важно је истаћи и велики афинитет 
чистог калцијум-оксида ка излуживању у реакциону смешу, при чему катализатор постаје 
нестабилан и неупотребљив у поновљеним реакционим циклусима. Како би се избегле 
поменуте непожељне карактеристике, потребно је користити сложеније поступке синтезе 
који би подразумевали синтезу калцијум-оксидног катализатора без носача са акцентом на 
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побољшању текстуралних својстава (хидратација-дехидратација) или са носачем 
(импрегнација, сол-гел, ултразвучно- и микроталасно-подржана синтеза), у циљу 
побољшања како текстуралних тако и основних каталитичких својстава (активности и 
стабилности). У Табели 2.1. су приказани резултати истраживања у којима је љуска 
кокошијег јајета добијена при различитим температурама калцинације у различитим 
временским интервалима, коришћена као катализатор у метанолизи сунцокретовог уља. Из 
приказаних резултата уочава се да у свим случајевима остварене високе конверзије и 
високи приноси реакције. Манипулацијом синтезе калцијум-оксида у великој мери се 
управља и дистрибуцијом базних центара који играју кључну улогу у реакцији метанолизе. 

Табела 2.1. Резултати реакције метанолизе сунцокретовог уља катализоване различито 
третираном љуском кокошијег јајета [89] 

Катализатор 
Услови синтезе 

катализатора 
Услови метанолизе  

аТC бtC вTM гMO дCкат ђtM еC/Y жРЦ Реф. 

C
aO

  

љ
ус

ке
 

ко
ко

ш
и

је
г 

ја
је

та
 

800 2-4 60 1/12 10 2 Y>95 - [90] 
1000 2 65 1/9 3 3 Y=95 13 [91] 
900 2 60 1/9 3 3 Y=96 14 [92] 
900 2 60 1/8 2,5 2,5 C=95 - [93] 
600 3 65 1/12 5 1 C=94,5 6 [94] 
800 4 60 1/9 8 1 Y=92,7 8 [95] 

а-температура калцинације (°С); б-време калцинације (h); в-температура метанолизе (°С); г-молски однос уље/метанол; д-концентрација 
катализаотра (мас. %); ђ-време метанолизе (h), е-конверзија/принос (мас. %); ж-број реакционих циклуса 

На Слици 2.1. приказана је поједностављена реакциона схема улоге базних центара 
калцијум-оксидног катализатора.  

 
Слика 2.1. Улога калцијум-оксидних базних центара у механизму метанолизе уља катализоване 

калцијум-оксидом. 

Каталитичка активност СаО у реакцији трансестерификације заснована је на коњугованом 
анјону кисеоника на површини СаО, који представља јаку базу. Реакција метанолизе 
започиње трансфером протона са метанола на страну јаког базног центра, при чему 
долази до формирања метоксида. У следећој фази метоксидни анјон напада на 
карбонилну групу молекула ТАГ-а, градећи интермедијерно једињењење, алкокси 
карбонил анјон. У овој фази, долази до формирања једног молекула МЕМК-а и једног 
молекула диглицерида. У следећој фази долази поново до напада метоксидног анјона на 
следећу карбонилну групу диглицерида, при чему настаје моноглицерид. У коначном 
кораку, понављањем претходног поступка, долази до формирања последњег молекула 
МЕМК-а. На крају реакције формирана су три молекула МЕМК-а и један молекул 
глицерола. Поред класичне модификације која подразумева чисто термички третман уз 
модификацију атмосфере калцинације, врло често се у циљу добијања боље базности, а 
самим тим и активности, врши хидратација-дехидратација, а потом калцинација [94], или 
се пак врши наношење калцијум-оксида на погодне носаче [96]. Ниjу (Niu) и сарадници 
[94] су показали да љуска кокошијег јајета подвргнута процесу хидратације-дехидратације 
постаје доста активнији катализатор у метанолизи отпадног уља, при чему је остварена 
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конверзија од 94,52 мас. % за 1 сат. За исте реакционе услове (температура од 65 °С, 
молски однос уље/метанол од 1/12 и концентрацији катализатора од 5 мас. %) у реакцији 
метанолизе отпадног уља са комерцијалним СаО, остварена је конверзија од 67,57 мас. %. 
Овим поступком добијен је катализатор са доста бољом базном јачином (12,2<H_<15,0) у 
поређењу са комерцијалним СаО (9,8<H_<12,2). Томе је допринела и развијенија 
специфична површина, која је била три пута већа. Такође, катализатор је показао и јако 
добру стабилност, тако што је у шест узастопних реакционих циклуса био активан, а да 
није дошло до знатнијег пада каталитичке активности. Побољшање претходно наведених 
карактеристика СаО катализатора постиже се и наношењем СаО на адекватне порозне 
носаче, као што су зеолити, силика гелови или други метални оксиди који имају 
развијенију специфичну површину. Поједини аутори наводе да је додатак СаО на носаче 
велике специфичне површине (силика-гел, зеолит, алумина, ЅВА и цинк-оксид) добра 
метода за побољшање стабилности катализатора тј. смањење растварања Са2+ у метанолу. 
Такође, такви материјали омогућавају бољу дисперзију активне фазе по њиховој 
површини, што директно доприноси и бољој базности и доступности активних центара. 
Табела 2.2. приказује на који начин порозни материјали играју важну улогу у повећању 
каталитичке активност калцијум-оксида. 

Табела 2.2. СаО из љуске кокошијег јајета на порозним носачима [97] 

Катализатор 
Метода 
синтезе 

Сировина за 
метанолизу 

Специфична 
површина  

(m2 g-1) 

Базност 
(mmol g-1) 

Принос 
биодизела 

Реф. 

СаО/силика-
мезопорозна 

импрегнација Сојино уље 175 - 95,2 [98] 

Са/ЅВА-15 
импрегнација Сунцокретово 

уље 
144 111 99,1 [99] 

СаО/NaA импрегнација Маслиново уље - - 94,5 [100] 
СаО-МСМ-41 сол-гел Палмино уље 960 - 90 [101] 
СаО-ЅiO2 сол-гел Палмино уље 15,47 - 80-90 [102] 

СаО/γ-Al2O3 
импрегнација Сунцокретово 

уље 
112 9,87 94,3 [103] 

СаО/ Al2O3 
мешани 
оксиди 

Уље алги - - 88,89 [104] 

СаО/PVA импрегнација Кокосова пулпа 3,36 - 95 [105] 
СаО/Na-ZSM5 импрегнација Ним18 уље 370 - 95 [106] 

Допирање одређених порозних материјала калцијум-оксидом довело је до стварања 
катализатора са релативно развијеном специфичном површином у оспегу од 100 m2 g-1, па 
чак до 960 m2 g-1. Међутим, битно је да се код избора носача води рачуна о опсегу 
величине доминантних пора, јер би за ову врсту реакција поре требало да буду у мезо и 
макро области због великих молекула ТАГ-а, које би требало да могу неометано да стигну 
до активних центара смештених у порама. Такође, каталитичкој активности СаО 
катализатора доприноси и намешавање са другим металним оксидима, чиме се добијају 
катализатори са побољшаним кисело-базним особинама. Увођењем високо киселих 
металних оксида уз контролисану синтезу, могуће је синтетисати и СаО-бифункционалне 

                                                 
18 Ним уље је природни пестицид који се налази у семену дрвета ним (лат. Azadirachta indica) биљне врсте из 
породице Meliaceae. Ним је брзорастуће дрво које може достићи висину од 15–20 метара, а ретко 35–40 метара. 
Листопадно је, одбацује много лишћа током сушних зимских месеци. Гране су широке и раширене. 
Прилично густа крошња је округла и може достићи пречник од 20-25 м. Дрво ним је по изгледу слично свом 
сроднику, бобици (Melia azedarach). Природно станиште му је индијски потконтинент, а може се наћи и у 
Африци и Ирану. Уље изоловано из овог дрвета је жуто до смеђе, горког је укуса и мирише на бели лук и 
сумпор. Користи се стотинама година за сузбијање штеточина и болести биља. Компоненте ним уља данас 
се могу наћи у многим производима, то укључује пасте за зубе, козметику, сапуне и шампоне за кућне 
љубимце [338]. 
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катализаторе, који би примену пронашли у трансестерификацији отпадних уљних 
сировина са високим садржајем СМК-а. Као што се може видети из Табеле 2.2., методе 
које се користе за добијање, како катализатора на носачу, тако и СаО-бифункционалних 
катализатора су најчешће: импрегнација, копреципитација, сол-гел техника и 
механохемијска синтеза. Да ли ће се одабрати један поступак синтезе или пак комбинација 
поступака, зависи од природе металног прекурсора. Један од примера принципа 
комбинованих метода синтезе катализатора је истраживање Кесић и сарадника [107], где су 
механохемијски третирани прахови Са(ОН)2 и ZnO са додатком стехиометријски потребне 

количине воде како би се наградио СаZn2(OH)6·2H2O, који је потом калцинисан на 700 °С. 
Такав катализатор је показао задовољавајућу активност, при чему је принос МЕМК-а био 
97,5 мас. % након 4 сата у шаржној метанолизи сунцокретовог уља, која је извођена на 

температури од 70 °С, при молском односу уље/метанол од 1/10 и концентрацији 
катализатора од 2 мас. %. Сличном методом синтезе добијени су и Са-перовскити (CaTiO3, 
CaMnO3, CaZrO3 и Ca2Fe2O5), који су своју каталитичку активност у реакцији метанолизе 

показали на знатно вишој температури (165 °С) [108]. Механохемијском синтезом СаО 
катализатора у коме је вршена промена односа СаО/SiO2 (1:1, 1.5:1, 2:1 и 3:1), показано је 
да су катализатори чији је почетни састав био 2CaO·SiO2 и 3CaO·SiO2 (калцинисани на 700 

°С) и катализатор са почетним саставом 3CaO·SiO2  (калцинисан на 900 °С) имали високу 

каталитичку активност у реакцији метанолизе (температура од 60 °С, молски однос 
уље/метанол од 1/10 и концентрација катализатора од 2 мас. %), при чему је остварен 
садржај МЕМК-а од 96 мас. %. Међутим, при мањим СаО/SiO2 односима и дуготрајним 
калцинацијама на високим температурама, дошло је до стварања неактивних Са-силиката 
(CaSiO3, Ca3Si2O7 и Ca2SiO4) [109]. Резултати овог истраживања су били у складу са 
закључцима још неких студија које су подразумевале примену Si и Аl богатих каталитичких 
носача на које је наношен СаО и где је праћена интеракција СаО и носача приликом 
различитих фаза синтезе применом различитих метода које су укључивале хидратацију-
дехидратацију, кацинацију [53] и ултразвучну дисперзију [85]. Маринковић и сарадници 
[103,110] су показали да СаО методом импрегнације нанет на сферно-гранулисану 
алумину, такође испољава велику каталитичку активност, при чему се показало да је 
најактивнији катализатор добијен из нитратне калцијумове соли као прекурсора, 

калцинисан на 475 °С у трајању од 4 сата у азотној атмосфери. Максимално остварен 
садржај МЕМК-а био је 97,1 мас. %, при оптималним реакционим условима: температура 

од 60 °С, концентрација СаО од 0,52 мас. %, молски односу уље/метанол од 1/11,44 и 
време реакције од 5,3 сата. Статистичко планирање и анализа експеримената у овој студији 
је показало да за овако синтетисан катализатор и шаржни реакциони систем, време 
реакције има највећи утицај на принос реакције, праћено концентрацијом активне врсте 
(СаО) и на крају молским односом уље/метанол, као најмање утицајним фактором. 
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2.2. Летећи пепео из термоенергетских постројења као каталитички 
материјал 

2.2.1. Угаљ и летећи пепео: типови, извори и употреба 

2.2.1.1. Угаљ 

Угаљ представља чврсто гориво добијено фосилизацијом биљног материјала под 

дејством притиска и топлоте у дубоким и мање дубоким слојевима земље током дугог 
временског периода, често мереног и милионима година. Као геолошки процес, пре око 
милион година под одређеним условима (високи притисци и температуре), стварање угља 
почиње са смрћу биљке која се најпре распада у тресету, а потом се претвара у лигнитне, 
суб-битуминозне, битуминозне и на крају у антрацитне угљеве. Класификација на четири 
основне врсте, лигнитне (угаљ најлошијег квалитета), суб-битуинозне, битуминозне и 
антрацитне (угаљ највишег квалитета) угљеве, заснована је на садржају угљеника као 
основне градивне компоненте угља19. Угаљ је комплексан органско-неоргански систем 
сачињен углавном од органских материја (некристалних једињења угљеника) повезаних са 
петрографски мацералним компонентама и у мањој мери са неорганским материјама. 
Неорганске компоненте у угљу су минералне (кристалне) материје, стакласти (аморфни) 
материјали и гасно-течне (флуидне) материје [111]. Елементи присутни у угљу класификују 
се у три групе у зависности од њихове концентрације: (1) најзаступљенији елементи (> 
0,1%): C, H, O, N, S, (2) мање заступљени елементи (0,01 – 0,1%): Si, Al, Ca, Mg, K, Na, Fe, 
Mn, Ti (елементи који граде пепео) и повремено Ba, Sr, P и халогениди (F, Cl, Br, I); (3) 
елементи заступљени у траговима (< 0,01%): As, B, Cd, Hg, Mo, Pb, који се сматрају 
опасним загађивачима [112]. Угаљ је друго најзаступљеније фосилно гориво за производњу 
енергије, којим се обезбеђује око 30% светске потрошње енергије. Тренутна светска 
потрошња угља од 7,7 билиона тона угља који се првенствено сагорева у процесима 
производње енергије. Битуминозни, суб-битуминозни и лигнитни угљеви су главни 
енергетски ресурси са учешћем од 40% укупне светске производње енергије [113]. Стање 
експлоатације и коришћења угљева у Европи за 2019. годину приказано је на Слици 2.2. У 
Европи, са 83,1%, најзаступљенија је експлоатација и коришћење лигнитних угљева, док 
остатак припада високо квалитетним, тешким (антрацитним) угљевима. Земља Европске 
уније са највећом годишњом производњом високо-квалитетних угљева је Пољска, која је у 
2019. години произвела 61,6 милиона тона, док је друга земља по експлоатацији угља ове 
врсте Украјина са оствареном производњом од 25,5 милиона тона. Недостатак квалитетних 
угљева се надомешта увозом, при чему је Немачка, европска земља са највећим увозом 
квалитетних угљева у 2019. години (40,3 милиона тона), а за њом следе Турска (36,1 
милиона тона) и Украјина (21,1 милиона тона). Запажено место у експлоатацији 
лигнитних угљева на европској мапи бележи и Србија са 10,2% од укупне европске 
производње. Произведена годишња количина задовољава потребе Србије, тако да је увоз 
квалитетних угљева веома низак. Европска еколошка политика заснована на употреби 
зелених видова енергије води ка смањењу коришћења угљева, при чему је то смањење 
доминантно посебно у земљама Европске уније. Немачка је најбољи пример спровођења 
такве политике која је бележила значајан пад производње квалитетних угљева са 19,1 
милион тона у 2008. години на 2,8 милиона тона у 2018. години, док је та производња у 
2019. години у потпуности обустављена. Према подацима Фраунхофер института за 
соларне енергетске системе (Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE) бележи се све веће 

                                                 
19 Угаљ је данас гориво са највећим садржајем угљеника (антрацит: 90 – 95%C, битуминозни: 76 – 90%C, суб-
битуминозни 72 – 76%C, лигнит: 65 – 72%C) по јединици енергије и фосилно гориво које је најзаступљенији 
ресурс. 
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учешће обновљивих извора у производњи енергије20 [114]. Извештава се да су укупне 
доказане резерве угља на крају 2018. године биле 1055 трилиона тона, што се процењује да 
је довољно за око 137 година при тренутној брзини потрошње. 

 
Слика 2.2 Производња и увоз лигнитног угља и тешких угљева у Европи у 2019. години. 

Као најзаступљенији ресурс ниске цене, угаљ проналази примену у многим комерцијалним 
процесима укључујући производњу енергије, гвожђа и челика, цемента и течних горива. 
Уобичајена и важна примена угља је термичка (парна) примена угља сагоревањем 
спрашеног угља у производњи електричне и топлотне енергије у термоенергетским 
постројењима. Међутим, технологије у којима се користи угаљ стварају знатне количине 
гасова који стварају ефекат стаклене баште, првенствено угљен-диоксида (CO2) због 
високог садржаја угљеника, загађивача (NOx, SOx) и чврстих честица веома малих 
димензија. Стога примена угља са или без смањења емисије CO2 представља основни 
технолошки изазов [115]. Према томе, како би се у будућности искористиле енормне 
резерве угља ниске цене, неопходно је уложити додатне напоре како би се избегло 
загађење животне средине. Обећавајућа технолошка решења су технологије чистог угља: 
чистије и ефикасније технологије за сагоревање угља које подразумевају постројења за 
сагоревање у суперкритичним условима, ефикасније индустријске котлове, сагоревање у 
флуидизованом слоју, као и гасификацију угља и примену различитих end of pipe21 
технологија које подразумевају смањење загађења и хватање и складиштење CO2 [116].  

                                                 
20 У првој половини 2019.године 47,3% електричне енергије је добијено из обновљивих извора (сунце, ветар, 
вода и биомаса), 29,9% из угља, 13,1% је чинила нуклеарна енергија и 9,3% гас [114]. 
21 End of Pipe технологије-технологије које се користе у уклањању већ формираних нечистоћа у струји ваздуха, 
воде, отпада, производа и др. Ове технике се називају „крај цеви―, пошто се обично спроводе као последња 
фаза процеса пре одлагања или испоруке тока.  
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2.2.1.2. Летећи пепо 

Пепео22 представља чврсти индустријски отпад настао сагоревањем спрашеног угља у 

процесу производње електричне енергије у термоенергетским постројењима. Преко 70% 
остатка насталог сагоревањем угља (летећи пепео, пепео са дна, котловска шљака и чврсти 
остаци од одсумпоравања издувних гасова) садржи летећи пепео, сакупљен 
екетростатичким преципитаторима23 [117] и доњи пепео из сакупљача лоцираног испод 
економајзера и предгрејача ваздуха великог котла за сагоревање спрашеног пепела [118]. 
Основни параметри који утичу на карактериситке летећег пепела су минералошки и 
хемијски састав угља из кога је настао и услови сагоревања у постројењима за сагоревање 
спрашеног угља (температура у котлу, његова конфигурација, уређаји за контролу честица 
и величина угља који улази у котао) [119]. Иако поједине регулативе и акти24 говоре о 
инертности и безопасности летећег пепела, неки примери говоре да летећи пепо може 
изазвати озбиљно загађење животне средине због својих физичко-хемијских особина. 
Један од примера је и несрећа у електрани Kingston Fossil Plant25 у САД-у. У свету се годишње 
произведе око 600-800 милиона тона летећег пепела, при чему је учешће САД-а и Европе 
око 10%, а Индије и Кине скоро 18% (Слика 2.3.). Тренутно, летећи пепео се одлаже на 
отвореним лежиштима, монофилима (лежиштима предвиђеним само за летећи пепео), 
локвама или пак простим слагањем. Због карактерисика летећег пепела, попут склоности 
ка излуживању, радиокативности и токсичности, ниједна од наведених метода није 
еколошки прихватиљива и популарна, јер врло лако може доћи до озбиљних загађења 
земљишта, питких вода и ваздуха [120]. У Србији, око 70% од укупне електричне енергије 
се произведе у осам термоелектрана26 чији је рад заносван на сагоревању лигнитног угља, 
при чему се генерише између 6 и 7 милиона тона летећег пепела и шљаке годишње [121]. 
Од укупно произведене количине летећег пепела, употреби се свега 3% у производњи 
цемента и градњи путева [122]. Пепео се меша са водом у односу 1:15 и транспортује се 
цевоводима као суспензија до активних лагуна [123]. Око 300 милиона тона смеше пепела 

                                                 
22 Према Агенцији за заштиту животне средине САД (енг. EPA-United States Environmental Protection Agency), 
пепео угља или како се још назива остатак настао сагоревањем угља (енг. CCRs-carbon combustion residuals) 
првенствено настаје сагоревањем угља у термо-енергетским постројењима. Пепео угља подразумева бројне 
споредне производе који настају сагоревањем, а то су: летећи пепео, пепео дна, шљака котла и материјал за 
одсумпоравање димних гасова. 19. децембра 2014. године EPA је потписала регулативу о одлагању остатака 
сагоревања угља из термо-електрана и објавила га у Федералном регистру 17. априла 2015. године.  
23 Уређаји за сакупљање чврстих честица из издувних гасова [144]. 
24 Летећи пепели не показује опасне карактеристике и изузети су из прописа САД-а и класификације као 
опасног отпада према Указу о заштити и обнављању ресурса (Resource Conservation and Recovery Act-RCRA) 42 
USC 6901-6991 и EPA регулативе. Такође, наглашено је да су летећи пепели еколошки безопасни материјали 
који се могу сигурно користити. Они нису значајни загађивачи и представљају само занемарив ризик по 
животну средину због садржаја кварца, елемената у траговима, радионуклида, диоксина, фенола, 
полицикличних ароматских угљоводоника, једињења склоних излуживању и расподеле величине честица 
карактеристичне за овакав материјал. Иако они нису опасни, често лоше дизајниране депоније могу довести 
до контакта оваквих материјала са питким водама. 
25 Несрећа се догодила 22. децембра 2008. године када се 3,8 милиона кубних метара летећег пепела пролило 
у оближње водотокове укључујући и реке Емори и Клинч (реке у округу Тазвел у Вирџинији). Том приликом 
је срушено много кућа, а око половине проливеног пепела се сталожило у главни канал реке Емори [339].  
26 Укупна снага осам термоелектрана које послују у оквиру Електропривреде Србије (ЕПС) у којима ради 25 
блокова је 5171 MW. Погонско гориво је лигнит. Максимална годишња производња од 37433 GWh остварена 
је 2013. године. У саставу Термоелектране (ТЕ) Никола Тесла су: ТЕ Никола Тесла А (шест блокова), ТЕ 
Никола Тесла Б (два блока), ТЕ Колубара (пет блокова), ТЕ Морава (један блок). Огранак Термоелектране 
Никола Тесла је највећи произвођач електричне енергије у Југоисточној Европи (14 блокова са укупном 
инсталисаном снагом од 3288 MW). У ТЕ Колубара, Морава и Панонске термоелектране-топлане 
произведено је 1183 GWh, што чини 3% производње ЕПС-а. У саставу ТЕ Костолац су: ТЕ Костолац А (два 
блока) и ТЕ Костолац Б (два блока), чију годишњу производњу од 5989 GWh (17% производње електричне 
енергије ЕПС-а) омогућава инсталисана снага од 921 MW [340]. 
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и шљаке се одлаже на депоније заузимајући површину од око 1 600 ha, што представља 
озбиљан еколошки проблем, а поља потенцијалне примене су приказана на Слици 2.4.  

 
Слика 2.3 Производња и употреба летећег пепела у свету [117]. 

 

 
Слика 2.4 Учешће летећег пепела у појединим пољима примене у Европи, САД, Индији и Кини [117]. 

Летећи пепео произведен у термоелектранама у Србији има пуцоланске особине и због 
ниске концентрације једињења калцијума (<10%) нема изражене цементне особине. Према 
стандарду ASTM C618-18, пепео се убраја у класу F, а према европском стандарду EN 197-
1:2011 припада типу силикатних пепела [108,110]. 
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2.1.1.2.1. Генеза летећег пепела 

Коначан минералошки састав, садржај стакласте фазе, несагорелог угљеника, расподеле 

елемената и честица зависе од температуре сагоревања односа ваздух/гориво, величине 
честице угља и брзине сагоревања [124]. Генеза пепела27 је типичан процес који описује 
више фаза почевши од ослобађања лако-испарљивих једињења, па до сагоревања 
угљеника, при чему настају честице различитих величина које се крећу од нанометрских до 
милиметрских размера [125]. Како се честица угља загрејава, почиње да се механички ломи 
у фрагменте услед термичког стреса проузрокованог унутрашњим пукотинама, раседима и 
структурним несавршеностима [126]. Сагоревање честица угља неће само довести до 
топљења минерала на високим температурама, оно што је много важније јесте 
фрагментација28 између угља и чађи што утиче на трансформацију минерала у угљу 
(минерали уграђени у структуру угља) у честице пепела [125,127]. У екстремним 
случајевима честица угља може задржати слој пепела како сагоревање иде ка унутра (Слика 
2.5а) или континуирано изгубити слој пепела како честица сагорева што води ка смањењу 
честице (Слика 2.5б).  

 
Слика 2.5 Две врсте сагоревања честице угља (а) константна величина (б) смањивање величине [126] 

Минералне материје у угљу могу се класификовати у две велике групе: 

(1) Изоловани минерали – честице које садрже више од 90% минералних материја, 

одвојених од органских материја, настале као резултат разарања услед сагоревања 

угља. Углавном су то ситније честице, 4-7 μm (највеће 40-70 μm), у односу на 

честице органских материја чија величина достиже и 100 μm.  

(2) Угрaђени минерали – блиско повезани са органским честицама угља, које се не 

раздвајају пре сагоревања. Садржај уграђених минерала је обично испод 10 мас. % 

(углавном 2-4 мас. %) у органским честицама. 

Поједностављена шема порцеса сагоревања угља и настанка летећег пепела приказана је на 
Слици 2.6. Честице пепела, услед загреавања, ослобађају испарљиве материје и сагоревају 
као честице чађи. Температура ових честица је доста већа од температуре честица 

                                                 
27 Већина студија, механизам настанка летећег пепела разматра кроз велике количине неорганских једињења 
и токсичних елемената који испаравају и кондензују на честицама летећег пепела током сагоревања на 

високим температурама (400 ℃ - 1 500 ℃). Теорија заснована на испаравању и кондензацији разликује три 
групе елемената: прва група (Al, Ca, Fe, K, Mg, Na и Ti) која представља тзв. „литофилне―, заступљене у 
малим количинама у мањим честицама пепела; друга група (As, Cd, Mu, Pb, Sb и Se) представља 
„калиофилне― чија концентрација расте са смањењем величине честице и трећа група (Be, Cu, Ni, V и Co) 
представља елементе који показују интермедијерне карактеристике, тако што су обогаћене мањим честицама 
са мањом заступљеношћу у односу на елементе друге групе [124].  
28 Фрагментација доводи до промене облика од најпре неправилних угљених минерала, па до углавном 
сферичних честица пепела. Још један важан ефекат овог процеса је и стварање малих честица пепела које се 
као такве одвајају од основне масе минералне материје. Овај процес је супротан процесу срастања. 
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изолованих минерала које не садрже више од 10% органских материја. Фине честице 
уграђених минерала (<0,1 μm) трансформишу се унутар честице чађи и постепено се 
ослобађају током процеса фрагментације. Постоје три температурна нивоа којима се 
регулише процес сагоревања и који су у корелацији са понашањем минерала уграђених у 
угаљ и коначним минералошким саставом летећег пепела [128]. На довољно ниским 
температурама минералне форме могу остати и даље чврсте. С друге стране ове 
компоненте могу бити подвргнуте хемијским трансформацијама разградње29 или 
физичким трансформацијама какво је синтеровање. Средњи температурни опсег води ка 
топљењу минерала, при чему се као производ добија високо вискозан истопљени пепео30. 
На вишим температурама вискозност пепела се смањује, па као такав постаје течљивији. 
Појединачне минералне компоненте, било да су оне чврсте или течне формирају коначну 
форму летећег пепела. Поменуте компоненте могу бити додатно физички 
трансформисане, при чему се утиче на коначну величину честица пепела. Разградња 
минерала и конверзија у чврсту фазу доводи до стварања гасова који подлежу хомогеним 
хемијским реакцијама којима следе хетерогена или хомогена кондензација31. Хомогена 
кондензација и фрагментација уграђених минерала воде ка стварању фракција летећег 
пепела између 0,02 и 0,2 μm. Срастање финих фрагмената минералних материја води ка 
стварању честица средње величине, 0,2-10 μm. Највеће честице пепела (10-90 μm) настају 
трансформацијом изолованих минералних честица. Расподела величина честица летећег 
пепела добијеног из минералних материја је често бимодалног карактера32. Током 
сагоревања угљева ниског квалитета, ватростални оксиди, попут CaО и MgО, представљају 

доминантна једињења у стварању пепела ситне гранулације на температурама око 1 500 ℃, 
док су у случају сагоревања битуминозних угљева у летећем пепелу, доминантани други 
ватростални оксиди као што су: SiО2, Al2О3 и Fe2О3. Редукција SiO2 у присуству чађи води 
ка стварању SiO који оксидује у хомогеној реакцији у гасовитој фази и кондензује као SiO2. 
Такође, високоиспарљиви натријум је веома погодан за хомогену кондензацију у гасовитој 
фази, иако мање од половине укупног натријума у полазном угљу бива пренето у дим33. 
Велика брзина испаравања ватросталних оксида објашњава присуство субмикронских 
честица на почетку сагоревања угљене чађи. Испарљивост елемента зависи од његове 

                                                 
29 Пирит, калцит, анкерит и гипс који се у неким угљевима могу означити као значајне или мање значајне 
минералне форме, губе своје испарљиве компоненте током процеса сагоревања. Губитак испаравањем мења 
хемијски састав и доводи до смањења масе и величине коначне честице. Уколико је познат минералошки 
састав, утицај губитка услед испаравања на формирање коначне честице се може једноставно проценити и 
предвидети.  
30 Истопљени минерали пепела присутни на запаљеној честици угља могу се стапати и формирати веће капи 
пепела. У случају да је температура сагоревања ниска и уколико честица остаје чврста, неће доћи до стапања, 
али је врло вероватно да ће доћи до синтеровања услед удруживања мањих честица. Минерали који нису 
стопљени и слепљени имају тендецију формирања ситних честица. Истопљени минерали заједно формирају 
течне слојеве. Између слојева долази до издвајања гасова и формирања мехурића. На температурама у опсегу 
означеном као средњи, због високе вискозности ови мехурићи могу остати стабилни и као такви градити 
шупље сфере или ценосфере. На високим температурама, услед смањене вискозности, ови мехурићи могу 
експлодирати и на тај начин ослободити истопљене капљице пепела. 
31 Хомогена кондензација доприноси развоју испарљивих врста са најамњим пречником. Хетерогена 
кондензација с друге стране доприноси обогаћивању површина испарљивим врстама. 
32 Веће честице пепела које воде порекло из изолованих минерала су око 10 μm, док мање, финије честице 
величине 0,01-0,1 μm настају из уграђених минерала који се стапају и срастају међусобно градећи честице 
величине испод 0,1 μm. Током сагоревања, ситне фракције минералних материја испаравају и постепено 
кондензују градећи субмикронски дим из кога се стварају честице величине око 0,05 μm. Субмикрометарске 
димне честице чине само 1% од укупне масе пепела, али је њихов утицај на животну средину веома озбиљан. 
33 Око 50% растворљивог натријума у минералима угља испарава. У талогу, натријум се идентификује било у 
форми соли (NaCl, Na2SO4) или великих силикатних честица (Na2SiO3) које формирају лепљиви слој или 
алумо-силикатна (NaAlSiO4) једињења. Стварање NaAlSiO4 смањује наслаге на површини за хлађење. 
Стабилне, кондензабилне врсте у талозима могу настати било у гасовитој фази или у чврстој фази на 
расхладном зиду. Сазревање талога захтева недеље, па чак и месеце како би се развио при чему се унутар 
талога одвијају реакције.  
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хемијске форме у пепелу. Због изузетно реактивне атмосфере у близини површине 
честице могуће је да неколико хемијских реакција модификује испарљивост врста. 
Међутим, вероватније је да се ватросталне субмикронске честице добијају фрагментацијом 
уграђених минерала током сагоревања честица чађи. Површина честице која се хлади 
изложена је стварању талога услед хомогене и хетерогене кондензације неорганских 
испарљивих врста, дифузије димних честица или унутрашњих утицаја великих лепљивих 
честица на сувим површинама или честицама на лепљивим наслагама. При истим 
условима гасовита фаза може постати презасићена једињењима која подстичу нуклеацију 
бројних финих честица у гасовитој фази које дифундују низ температурни градијент 
унутар граничног слоја расхладне површине. Међутим, фине неорганске честице могу 
такође настати и другим процесима: директног ослобађања малих неорганских честица из 
угља током сагоревања или трења већих честица пепела насталих из слободних 
минералних материја. Механизам прзасићености може се илустровати хемијском 
реакцијом у гасовитој фази између SiO и кисеоника, при чему настаје SiO2. Уколико је 
парцијални притисак SiO2 у гасовитој фази већи од парцијалног притиска изнад течне 
фазе, доћи ће до хомогене нуклеације течног SiO2. Да би дошло до кондензације SiO2, 

неопходна моларна концентрација SiO2 у пламену на температури већој од 1 700 ℃ треба 
да буде 0,2 ppm. У случајевима да је концентрација кисеоника доста ниска, долази до 
редукције SiO2, при чему парцијални притисак новонасталог SiO бива контролисан 
парцијалним притисцима CO и CO2. Редукујућа или оксидујућа атмосфера могу 
преовлађивати у близини честице угља што зависи од смеше гасова, садржаја ваздуха, 
кинетике реакција сагоревања и присуства слоја пепела који окружује „фронт сагоревања― 
што додатно уводи дифузионе утицаје [125]. У близини површине честице могу се 
очекивати редукциони услови, док се мало даље од честице угља доминирају оксидациони 
услови. Редукујући услови у близини површине честице доводе ка интензивнијем 
испаравању, док редуковане врсте које испаравају, оксидују у гасној фази мало даље од 
честице угља и постепено кондензују због слабо испарљивих оксидованих врста, какав је 
SiO. 

 
Слика 2.6 Поједностављена шема настајања летећег пепела сагоревањем спрашеног угља [125]. 

Током хлађења гаса, испарљиве врсте кондензују било да формирају хомогене, нове, веома 
ситне, брзо коагулирајуће честице или пак хетерогене кондензујуће честице. Ситне 
честице и површине честица су углавном богате испарљивим врстама. Поједини минерали 
могу остати самостални јер није дошло до стапања са другим минералима, једним делом 
због површинског напона, а другим делом због адекватног просторног одвајања од осталих 
растопљених минерала. Овакви минерали теже ка стварању честица малих димензија. 
Минерали могу градити и чврсте растворе који испољавају различите особине у поређењу 
са појединачним врстама у раствору, што утиче на релативну испарљивост неких врста. 
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2.1.1.2.2. Физичко-хемијске особине летећег пепела 

Честице летећег пепела су масивне и лагане, крећу се у опсегу од 0,5 μm до 300 μm, 

доминантно су сферичног облика – чврсте или шупље (ценосфере34) [129,130]. 
Специфична тежина пепела добијених сагоревањем угља је око 2,0 kg m-3, међутим често 
варира у опсегу од 1,6-3,1 kg m-3. Разлог ове разлике су бројни фактори, као што су: облик 
честице, градација и хемијски састав. На основу расподеле величине зрна, пепели се могу 
класификовати од песковитог муља до свиленкастог песка. Изузетак су пепели у Индији, 
где доминирају муљевите честице са присуством глинених фракција35 [131]. Летећи пепео 
има ниске вредности специфичне површине и привидне густине. Количине несагорелог 
угљеника и железа могу утицати на боју пепела која се креће од наранџасте до тамно 
црвене, браон или од беле до жуте. Летећи пепели су комплексне неорганско-органске 
смеше (316 индивидуалних минерала и 188 минералних група) и као такви сложени за 
идентификацију и карактеризацију њихових компонената [111]. Такође, представљају 
системе са уједначеним, мултикомпонентним, хетерогеним и променљивим саставом 
њихових неорганских, органских и флуидних компненти. Основни хемијски састав 
летећег пепела се мења у широком опсегу и зависи од бројних фактора од који треба 
издвојити врсту угља који се сагорева и тип система за сагоревање. У основи, хемијски 
састав летећег пепела је заснован на хемијском саставу минералних материја уграђених у 
сам угаљ. Међутим, постоје разлике у хемијском саставу због чињенице да се летећи пепео 
ствара само из материја које не сагоревају. Друге минералне материје током сагоревања 
стварају шљаку, или најситније фракције пепела које се не могу сакупити 
електростатичким преципитатором. Такође, разлике у хемијском саставу пепела су 
повезане са термичком трансформацијом минерала током сагоревања: дехидроксилација 
иловитих минерала, декарбонација карбоната, сублимација сумпора и алкалија и др. Виша 
температура и дуже време сагоревања доводе до интензивне сублимације сумпора и 
алкалија што води ка смањењу њихове концентрације у летећем пепелу. Врста котла утиче 
на количински однос летећи пепео/шљака. Принципијелно, садржај неорганских 
компоненти у летећим пепелима се креће од 90 – 99%, а најзаступљеније компоненте су 
основни минерални конституенти угљених носећих слојева камена (угљени шавови): 
кристални и аморфни силицијум диоксид (SiO2), алуминијум оксид (Al2O3), железо оксид 
(Fe2O3) и калцијум-оксид (CaO) [132]. Конституенти у летећем пепелу имају природно или 
техногено порекло и могу се класификовати као оригиналини (примарни) или 
новоформирани (секундарни или терцијарни) минерали и фазе: 

(1) Примарни – оригинални минерали или фазе угља које нису подложне фазним 

трансформацијама током процеса сагоревања, а такви су стабилни силикати, 

оксиди, сулфати, фосфати, карбонати и други конституенти чије су температуре 

разградње и топљења сувише високе; 

(2) Секундарни – нове фазе настале током сагоревања угља, као што су силикати, 

оксиди, сулфати, карбонати, сулфиди, стакло и чађ; 

(3) Терцијарни – нови минерали или фазе настали током транспорта и 

складиштења, као што су портландит, бруцит, гипс, Fe-сулфат, калцит, доломит, 

Fe- и Al-хидроксиди и аморфини материјали. 

                                                 
34 Ценосфера (грч. κοίλος – шупље и σφαίρα – сфера, лопта) је лагана, инертна, шупља лопта изграђена 
углавном од силицијума и алуминијума и напуњена углавном ваздухом или инертним гасом. Производе се 
углавном као споредни производ сагоревања угља у термоелектранама. Настају на температурама од 1500 °C 
до 1700 °C. 
35 Расподела величина честица већина пепела насталих из битуминозних угљева је веома слична расподели 
муљева, док су честице пепела суб-битуминозних угљева нешто крупније. 
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Хемијски састав и губитак жарењем летећих пепела (изражено као оксиди) настао 
сагоревањем различитих врста угљева  и сакупљених у различитим земљама широм света 
приказани су у Табелама 2.3 и П1 (у Прилогу) Летећи пепели такође садрже променљиве 
количине елемената ретких земаља (Ce, Gd, La, Nd и Sm) (Табела П2, Прилог) и елемената 
у траговима (As, Se, Cd и Cr) (Табела П3, Прилог) који воде порекло из угља из кога су 
настали и који их чине потенцијално токсичним [133]. 

Табела 2.3. Хемијски састав и губитак жарењем летећег пепела из различитих угљева [124] 

Врста угља 
Хемијски састав и губитак жерењем (мас. %) 

Al2O3 CaO Fe2O3 K2O MgO Na2O SO3 SiO2 Г.Ж. 

Битуминозни 5-35 1-12 10-40 0-3 0-5 0-4 0-4 20-60 0-15 
Суб-битуминозни 20-30 5-30 4-10 0-4 1-6 0-2 0-2 40-60 0-3 
Лигнитни 10-25 15-40 4-15 0-4 3-10 0-6 0-10 15-45 0-5 
Антрацитни 18-36 1-27 3-16 0-4 1-4 0-1 0-9 28-57 1-8 

Према бројним истраживањима, анализама, карактеризацијама и класификацијама Керол 
(Querol) и сарадника [134–136] и Василев (Vassilev) и сарадника [128,137–143], фазни и 
минералошки састав летећег пепела подразумева: 

(а) Неоргански конституент – чини некристалну (аморфну) материју тј. различите 
стакласте честице и кристалне (минералне) материје, као што су кристали, зрна и 
агрегати различитих минерала. 

 (б)  Органски конституент – чине га угљени материјали (делимично измењени, 
полу-угљенисане и угљенисане честице) и органски минерали. 

 (в)  Флуидни конституент – чини га течност (влага), гас и гас-течно укључци који су 
повезани и са неорганским и са органским материјама. 

Минерали и фазе формиране у летећим пепелима чине више од 10% и деле се на 
најзаступљеније (1-10%), мање заступљене (0,1-1%) и пратеће (<0,1%). Најзаступљеније и 
мање заступљене врсте су: мулит, кварц, чађ, хематит-магнетит, анхидрит (гипс), фелдспар, 
креч-портландит, глине и лискуни, кристобалит-тридимит, калцит-анкерит, корунд, 
јарозит и неки Ca- и Ca-Mg-силикати. Када је реч о подели пепела према хемијском и 
фазно-минералошком саставу, Василев (Vassilev) и сарадници [144] предлажу комбиновани 
приступ заснован на пореклу, минерално-хемијском саставу, особинама и понашању 
летећег пепела (Слика 2.7а и 2.7б).  

  
Слика 2.7 Систем класификације летећих пепела према (а) хемијском и (б) фазно-минералошком саставу 

[124,144]. 

Први систем је тако организован да у обзир узима састав, уобичајене геохемијске 
повезаности, неке значајне позитивне или негативне везе између елемената који чине 
пепео; једна од четири хемијске врсте пепела (силикатна, калцијум-силикатна, фери-
силикатна и фери-калцијум-силикатна) и једна од три доминантне тенденције (јако кисела, 
умерено кисела и слабо кисела) одређују дати узорак пепела. Други систем је заснован на 

(а) (б) 
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саставу, повезаностима, везама, особинама и понашањима минерала који карактеришу 
летећи пепео. Овај систем класификације подразумева четири фазно-минералошке врсте 
летећег пепела (пуцоланске, инертне, активне и мешане) и три доминантне тенденције 
(високо пуцоланске, умерено пуцоланске и слабо пуцоланске). 

2.2.1.3. Зеолити из летећег пепела као каталитички материјали 

У хетерогеној катализи, катализатори са носачем се широко користе, а њихова 

каталитичка активност, а неретко и друге особине, зависе од интеракције активне 
каталитичке компоненте и носача. У улози носача најчешће се налазе метални оксиди 
(Al2O3, SiO2, TiO2 и MgO) [145], мешани метални оксиди (перовскити, 
хетерополикиселине-полиоксометалати, зеолити, CeO2-ZrO2 и други) [146], и карбонски 
материјали (карбонске наночестице, карбонске наноцеви, графен и мезопорозни карбони) 
[147]. Када је реч о летећем пепелу у коме су најзаступљенија једињења Al2O3 и SiO2 која су 
прошла кроз третман сагоревања угља на високим температурама, чине ову врсту 
материјала термички стабилним и тиме му дају особине доброг каталитичког носача. 
Бројна истраживања су показала да катализатори чији је носач летећи пепео или је 
заснован на летећем пепелу, испољавају високу активност у CO2 реформингу метана [148], 
разградњи амонијака [149], каталитичкој редукцији NOx [150,151] и SOx [148], оксидацији 
метана [152], разградњи боја [153,154], хидрокрекингу нафте [155] и синтези биогорива 
[53,85,156,157]. Како би летећи пепео испунио услове доброг каталитичког носача36 (добар 
донор/акцептор електрона, довољно развијену специфичну површину и одговарајућу 
порозност) [158], потребно је извршити одговрајући третман (термички, термо-
киселински/киселински и термо-базни/базни) чиме се знатно утиче на побољшање 
кисело-базних, структурних, текстуралних и морфолошких особина [159]. Због алумо-
силикатне природе летећи пепели су погодни за добијање различитих врста зеолита37. 
Зеолитна структура је изграђена од SiO4

4- и AlO4
5- тетраедара. Ови примарни градивни 

блокови морају бити присутни у мешавини за синтезу, a пошто су алуминатни јони 
стабилни само при високим pH вредностима, синтеза зеолита се увек одвија из базних 
раствора. Важан фактор који одређује услове синтезе је однос молски однос Si/Al у 
коначном зеолиту. Што је већи молски однос Si/Al и што је мањи садржај Аl, то је синтеза 
сложенија и услови који су потребни су оштрији [160]. Бројна истраживања показују да 
третманом летећег пепела јаким базама настају содалитне јединице засноване на зеолиту 
типа А и фужаситу, као и зеолитима P1 групе [161]. Међутим, важно је указати и на значај 
претходног термо-хемијског третмана у циљу уклањања нереактивних компонената попут 
гвожђе-оксида, калцита, калцијум-оксида, гипса, мулита, нереактивног стакла и елемената у 
траговима (Hg, Cu, Pb, Ni, Cd, Se, B, As, Zn, Ba, Sr, Fe, Mn, Mg, Rb, Mo, Sb, Cs, Li, Ce, Nd, 
Sb) [162–167], чиме се повећава садржај Si и Al и побољшава реактивност током 
зеолитизације [168]. У случају термичког третмана важно је истаћи његову улогу у погледу 
уклањања несагорелог угљеника који може довести до формирања микропорозне 
структуре што може негативно утицати у случају хемијских реакција чији су учесници 
велики органски молекули попут ТАГ-а [169,170]. Најчешће коришћене методе за 
зеолитизацију летећег пепела су: конвенционални хидротермални поступак, 
хидротерманлна синтеза подржана микроталасним зарачењем, хидротермални поступак 

                                                 
36Приликом избора носача важно је уверити се да одабрани носач не делује непожељно каталитички на 
реакцију не мењајући се у присуству реактаната и каталитички активне компоненте. Такође, носач може 
деловати и каталитички у смислу да убрзава неке фазе реакције (Пример: Al2O3 у рекцији реформинга убрзава 
реакцију изомеризације). С друге стране, иако је каталитички неактиван и не реагује са активном 
компонентом, носач може утицати на каталитичка својства и брзину хемијске реакције услед промене 
електронске структуре носача (Пример: промена каталитичке активности NiO на MgO услед промене 
полупроводности додатком Li+ или Ga3+) [158]. 
37Хелер (Höller) и Виршинг (Wirsching) се сматрају пионирима примене летећег пепела насталог сагоревањем 
угља као извором Al и Si за синтезу зеолита [341].  
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коме је претходила фузија и класични поступак топљења са одговарајућим топитељем. 
Како би се водила селективна синтеза зеолита, у погледу добијања одређене форме или 
пак одређеног односа појединих форми, односно како би се добиле одговарајуће форме 
тачно дефинисане морфологије, важно је водити рачуна о следећим условима синтезе: 
однос чврсто/течно, температура, врста алкалног агенса, додатак центара кристализације, 
синергетски ефекат аклалног агенса и натријум-алуминатног раствора и време процеса. 
Поред поменутих параметара који у великој мери утичу на селективну производњу зеолита 
из летећег пепела, веома важну улогу како на врсту, тако и на морфологију зеолита има 
врста мешања (контактно и бесконтактно). Такође, врста мешања знатно може утицати и 
на побољшање процеса у погледу скраћивања броја корака, па самим тим и времена 
извођења процеса.  

2.2.1.3.1. Механизми зеолитизације летећег пепела 

Зеолит је хидратисано алумосиликатно једињење скелетне структуре, чија је молекулска 

формула: 

     OzHAlOSiOА
yx

m

my 222/ 
  

у којој А представља катјонске врсте, m означава количину наелектрисања, х је количина 

SiO2, y је магнитуда [AlO4]
-, x≥y, а z је број молекула H2O. Зеолит је у основи сачињен од 

ТО4 тетраедара као основних структурних јединица (Т=Si, Al); тетраедри деле кисеонични 
атом при чему граде мултиелементални прстен. Различите врсте мултиелементалних 
прстенова даље се шире и повезују градећи различите тродимензионалне полиедре, који 
се називају композитним градивним јединицама (composite building units - CBUs), као што су 

содалитни кавези, α кавези и друге кавезне структуре (Табела 2.4.). Полиедри се даље 
повезују и граде тродимензионалне скелетне структуре, при чему се на крају стварају 
зеолити различитих структура и особина. Важно је истаћи, да процесом зеолитизације 
долази до реакције поликондензације силиката и алумината, при чему долази до стварања 
алумосиликатног сола и структурне трансформације, која подразумева стварање гела, раста 
зеолитног кристала и кристализације. Међутим, када је реч поступку синтезе зеолита и 
самом механизму зеолитизације, тешко је наћи универзалну линију која би обухватила све 
зеолите и све то повезала са принципима механизама настанка природних зеолитних 
материјала. Генерално, механизми синтезе се могу сврстати у три групе и то: синтеза у 
чисто чврстој фази, синтеза у чисто течној фази и синтеза у двофазном систему.  

Табела 2.4. Уобичајени скелетни кодови, орјентације, прстенови, димензије јединичних 
ћелија и са тим повезани зеолити [171] 

Скелетни 
код 

Орјентација Прстен 
Димензије јединичне 

ћелије (Ǻ) CBU Зеолити 

а b c 

CHA Тригонална 8, 6, 4 3,2 3,2 3,44 d6r, cha, gme, 
aft 

DAF-5, хабзит 

LTA Кубна 8, 6, 4 4,21 4,21 4,21 d4r, sod, lta Зеолит А, 
SAPO-42 

SOD Кубна 6, 4 2,53 2,53 2,53 sod Содалит, 
AlPO20 

FAU Кубна 12, 6, 4 7,35 7,35 7,35 d6r, sod NaX, NaY 
GIS Тетрагонална 8, 4 3,32 3,32 3,32 gis SAPO-43, NaP 
EDI Тетрагонална 8, 4 3,2 3,2 3,44 nat K-F, Зеолит-N 

Механизам синтезе зеолита из угља летећег пепела је још увек предмет бројних 
истраживања. Због изузетно сложеног хемијско-минералошког састава летећег пепела 
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добијеног сагоревањем угља о коме је претходно било речи, механизам зеолитизације 
летећег пепела представља изузетно сложен низ хемијских реакција које захтевају дубока 
теоријска и експериментална истраживања и нумеричке симулације. Опонашање процеса 
синтезе природних зеолита, стварање вештачких (синтетских) зеолита углавном је 
засновано на примени хидротермалне методе која се успешно примењује и код добијања 
зеолитних материјала из летећег пепела угља. Многа истраживања су сагласна са четири 
корака која описују ову синтезу:  

(1) Растварање Si и Аl садржаних у летећем пепелу и превођење у раствор врши се 
најчешће алкалним реагенсима NaOH и КОН. Аморфне компоненте Si и Аl се 
релативно лако растварају, док се кристални Si и Аl ([SiO4]

4- и [AlO4]
5-) садржани у 

мулиту или корунду тешко растварају због своје стабилне кристалне структуре. 
Растварање аморфних компоненти потпомаже растварање и кристалних форми, 
међутим потпуно растварање ових фаза је енергетски захтевније. У овој фази, 
оригинална кристална структура се разара у групе атомских фрагмената или се 
аморфизује;  

(2) Кондензација. Растворени Si и Аl се преуређују и на различите начине комбинују, 
градећи алумосиликатни гел, што представља кључни корак трансформације. 
Током овог процеса, растворени Si и Аl су повезани, али на макро нивоу остају и 
даље слободни мали комади и аморфне структуре; 

(3) Нуклеација. Током континуалног процеса пруређивања долази до формирања 
кристалних језгара. У овој фази, извршен је најважнији корак трансформације 
летећег пепела који може утицати на карактеристике коначног производа; 

(4) Кристализација и раст кристала. Када се створи кристално језгро, долази до 
стварања новог кристала са центром раста управо око језгра или како се још назива 
кристалне клице. 

Реакције које описују претходно наведене кораке зеолитизације у хидротермалним 
условима могу се поједностављено описати следећим хемијским реакцијама: 

(1) Процес растварања 
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(2) Нуклеација и раст кристала 
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Реакције које описују алкалну фузију приказане су следећим једначинама: 

(1) Процес фузије 
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(2) Процес растварања 
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Под контролисаним реакционим условима ако нови производи остану аморфни на макро 
нивоу, а кристални на микро нивоу током раста, долази до стварања геополимера. 
Међутим, ако нови производ кристалише и на микро и на макро плану, добија се зеолит. 
Алкални агенс игра важну улогу у хидротермалном процесу или пак процесу алкалне 
фузије. ОН- група у раствору или фузионој смеши значајно доприноси растварању Si и Al. 
У другој фази, ОН- група побољшава активност система тако што процес усмерава ка 
бољем и квалитетнијем расту кристалних клица (језгара). Такође, катјони који постоје у 
алкалном раствору (као што су Na+ и K+) доприносе кристализацији усмереној ка добијању 
тачно одређене врсте зеолита. Конкретно, Na+ игра важну улогу у формирању МСМ-22 
зеолита. Поред алкалних раствора, NaOH, KOH и LiOH, као кристализациони агенси се 
користе дестилована и морска вода због високог садржаја магнезијум и калцијума. Услови 
при којима се одвијају претходно наведене реакције описане кроз четири основна корака 
приказани су у Табели 2.5. за конвенционални једностепени и двостепени хидротермални 
процес синтезе. 

Табела 2.5. Реакциони услови алкалног растварања летећег пепела угља [172] 
Конвенционални поступак алкалног растварања 

Производ аAA бCAA (mol dm-3) вЧ/Т гТ (°C) дt (h) Реф. 

К-W-(MER) KOH 0,05-0,9 - 175 16 [173] 
Зеолит  NaOH 1-3 0,05 90-110 24-48 [174] 
Na-P1 (GIS) NaOH 2 - 150 5 [175] 
Na-P1 (GIS) NaOH 3 0,056 75 24 [176] 
Na-X (FAU) NaOH 3 0,04 80 24 [176] 
Фужасит 
(FAU) 

NaOH 2-3 0,13 90-110 6-24 [177] 

Геополимер 
NaOH и 
Na2SiO3 

6-14 0,4 60 6 [178] 

Геополимер 
NaOH и 
Na2SiO3 

12 2 - 24 [179] 

Геополимер 
NaOH и 
Na2SiO3 

6-12 - 100 1 [180] 

Na-P1 (GIS) NaOH 1 0,15 115 6 [181] 
Зеолит Р 
(GIS) 

NaOH/KOH 
Na2SiO3/K2CO3 

1-4 0,25 120 3-24 [182] 

Двостепени хидротермални поступак растварања 

Производ 
Фаза 1 Фаза 2  

AA CAA (mol dm-3) Ч/Т Т (°C) t (h) Т (°C) t (h) Реф. 

HS (SOD) NaOH 2-3 0,125-0,5 50 24-48 70-230 12-24 [183] 

К-W-(MER) KOH 0,05-0,9  
125-
175 

4-16 175 16 [173] 

A(LTA) NaOH -  50-110 24-48 110 24 [184] 

Na-P1 (GIS) NaOH -  35-55 - 
130-
150 

36-60 [185] 

а-алкални агенс; б-концентрација алкалног агенса; в-однос чврсто/течно; г-температура алкалног поступка,  
д-време алкалног процеса  



Литературни преглед   

 

34 
 

3. МЕТАНОЛИЗА БИЉНИХ УЉА У МИКРОРЕАКТОРИМА 

Како би се обезбедила континуирана метанолиза и тиме заменила шаржна производња, 

која је често недовољног производног капацитета и са бројним техничко-технолошким 
ограничењима, прелази се на напредније технологије које омогућавају флексибилан и 
стабилан рад заснован на основним принципима науке о заштити животне средине и 
принципима зеленог инжењерства38. Један од примера таквих континуалних система, јесу 
микрореакторски системи, који представљају системе новије генерације који су усмерени 
на понашање и прецизну контролу и манипулацију флуидима који су геометријски 
ограничени на мале размере у којима површинске силе доминирају над запреминским.  

3.1. Основни принципи микрофлуидике 

Микрофлуидика се односи на технологије управљања флуидима у којима је једна 

димензија карактеристичних елемената мања од 1 mm, а унутрашње запремине мање од 

100 μL. Оваква технологија је најпре развијена за потребе штампања (ink-jet штампачи), 
аналитичке хемије, хемије органских и неогранских синтеза и потребе биотехнологије 
[186]. Данас, примена ових система је свеприсутна у бројним научно-технолошким 
гранама. Основне једначине о струјању флуида које важе за макроскопске системе, важе и 
за ове микроскопске. Међутим, ипак постоји неколико важних карактеристика које се 

разликују у микроскопским системима у односу на 
макроскопске. Како се карактеристична димензија 
тока (однос запремина/површина) смањује, важност 
сила које делују на запремину течности, као што је 
гравитациона сила, постају мање важне, а почињу да 
доминирају површинске силе, какав је површински 
напон. Такође, долази и до смањења утицаја 
инерционих сила у односу на вискозне силе. Однос 
инерционих на вискозне силе изражава се добро 
познатом Рејнолдсовом једначином, где за разлику од 
макроскопских система у микроскопским постоје 
извесне модификације. Наиме, у микроканалима 
уколико је вредност Рејнолдсовог броја (Re) мања од 
100, ток је ламинаран, док у случају макроскопских 
система на ламинарност тока указује Re<2000. Токови 
у ламинарном струјању мешају се искључиво 
дифузно, при чему не постоји ни један спонтани 
вртлог који би довео до мешања токова услед 
инерционих деловања, карактеристичних за 
турбулентна струјања. Најчешћи покретачи токова у 
микроканалима су: (1) градијентни притисак који се 
примењује преко спољних резервоара; (2) проток под 
притиском који генеришу 

                                                 
38 Према Паулу Анастасу (Paul T. Anastas) и Жулију Цимерману (Julie Zimmerman) [342] постоји 12 принципа 
зеленог инжењерства: 1-инхерентно, а не посредно; 2-превенција уместо третмана; 3-дизајн за раздвајање; 4-
максимизација ефикасности; 5-output-pulled vs. input-pushed; 6-сачувај сложеност; 7-трајност уместо бесмртност; 
8-задовољите потребе, минимизирајте вишак; 9-минимизирајте материјалну разноликост; 10-интегришите 
материјалне и енергетске токове; 11-дизајн за комерцијални „загробни живот― (afterlife); 12-обновљив, а не 
исцрпљујући. Пети принцип би се могао боље објаснити изреком Абрахама Маслова, да човеку са чекићем 
све изгледа као ексер. Дакле, принцип пет сугерише да доступност чекића није једини разлог за разматрање, 
него се мора узети у обзир стварна и непосредна потреба да се предмети закују. Потреба би требало да 
повуче чин производње, а не да лакоћа и цена производње покрећу потребу. 

 
Слика 3.1. Пример микроканала 
урезаних меком литографском 

техником [186]. 
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перисталтичке/клипне/шприц прецизне пумпе на уређају и (3) спољашња примена 
електричног поља. Поред поменутих сила, за кретање флуида у микроканалима, користе се 
и капиларне, акустичне и магнетне силе. Већина метода за производњу микрофлуидних 
система засноване су на адаптацији техника за израду микроелектронских структура чије 
основе леже у фотолитографији39. Овим техникама се микроканали смештају на равним 
површинама које личе на чипове, чиме је с једне стране олакшана интеграција 
електронике и оптике, а с друге стране због малих димензија отежавају имплементацију и 
контролу основне инфраструктуре за проток флуида. Структуре канала се углавном урезују 
у равну површину стакла или пластике, чиме се посебно води рачуна о заптивању 
структурираног материјала на другу равну површину у коју су урезани микроканали (Слика 
3.1.). У микроканалима, уобичајених димензија (>10 μm), кретање раствора дифузијом кроз 
ламинарни ток је релативно споро у односу на брзину дуж канала. У овом случају, мешање 
се означава као ограничавајући корак у хемијском процесу, изузев уколико се попречни 
токови индуковано не мешају. Ефикасан ток мешања растеже и савија ток флуида тако да 
граница између неизмешаних региона експоненцијално расте са временом. Овакав ток се 
назива хаотичним током. Активни миксери стварају попречно кретање у главном току, са 
локалним, осцилаторним силама генерисаним мехурићима применом електричног или 
магнетног поља. Овакви миксери имају потенцијал да буду веома ефикасни, али захтевају 
одговарајућу контролу. Пасивни мискери користе фиксиране геометријске елементе у 
самом каналу како би изазвали попречно кретање у основном току. Овакав дизајн тока је 
често једноставан, али се њиме не остварује потпуна мешљивост која се постиже активним 
миксеорм.  

3.2. Микрореактори за метанолизу биљних уља 

Микрореакторски систем углавном подразумева микроструктурирани реактор за 

интензивирање мешања и микроканал (микроцевчица) за одвијање реакције. Они се 
појединачно или кохерентно користе у синтези биодизела. Капиларни микрореактори су 
геометријски најједноставнији и први су коришћени микрореакторски системи у 
производњи биодизела. Други реактор заступљен у синтези биодизела је 
микродисперзивни реактор. Такође, треба поменути и микроструктуриране и мембранске 
микрореакторе [187]. Новија истраживања показују раст интереса у области производње 
биодизела у микрореакторима, због посебних карактеристика које микрореактор има или 
може да има, као што су: велики однос површина/запремина и кратко дифузионо 
растојање којим се постиже боља производна ефикасност реакције. Такође, предност 
оваквих система се огледа и у нижим оперативним трошковима и нижој потрошњи 
енергије у поређењу са конвенционалним процесима. Вен (Wen) и сарадници [188] 
показали су да се применом микрореактора у производњи биодизела утрошак енергије 
смањује за чак 60% у поређењу са шаржним процесом. У овом случају остварен је принос 
биодизела од 99,5% при времену задржавања од само 28 секунди. Процеси метанолизе 
биљних уља у микрореакторима се често посматрају у светлу хомогено-катализоване 
реакције. Међутим, бројни недостаци хомогено-катализоване реакције, воде ка развоју 
хетерогених система, али у микрофлуидици је то посебан изазов што се напредак 

                                                 
39 Фотолитографија или оптичка литографија је општи термин који се користи за технике које користе 
светлост за стварање танких филмова са ситним узорком од одговарајућих материјала преко супстрата, као 
што је силицијумска плочица да би се заштитила одабрана подручја током накнадних операција нагризања, 
таложења или имплантације. Ултраљубичасто светло се користи за преношење геометријског дизајна са 
оптичке маске на хемикалију осетљиву на светлост (фоторезист) премазану на подлози. Фоторезист се или 
разбија или стврдњава тамо где је изложен светлости. Филм са узорком се затим ствара уклањањем мекших 
делова премаза одговарајућим растварачима. Процеси фотолитографије се могу класификовати према врсти 
светлости која се користи, као што су ултраљубичасто (UV литографија), екстремно ултраљубичасто или 
рендгенско зрачење. Таласна дужина светлости која се користи одређује минималну величину 
карактеристике која се може формирати у фоторезисту [343]. 
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посматра у два смера, најпре смер стварања хетерогених система применљивих и у 
шаржним реакторима, а затим њихова примена у високоефикасним и модерним 
реакторским системима какви су микрореактори. Пример оваквих реактора су реактори са 
пакованим слојем катализатора у микроканалу. Чуелуеча (Chueluecha) и сарадници [189] су 
користили СаО као катализатор упакован у микроканал и користили га у реакцији 
метанолизе рафинисаног палминог уља. Применом оваквог каталитичког микрореактора 
остварен је висок принос производа (99 мас. %) при времену задржавања од 8,9 минута, 

док је температура реакције била 65 °С и молски однос уље/метанол од 1/24. Значајно је 
да у току 24 сата континуалног рада није било пада каталитичке активности. Како често 
овакви реактори имају проблем у погледу великих ограничења у протоку флуида (велики 
пад притиска и ниска вредност Рејнолдсовог броја, Re<1), те је стога потребно вршити 
одређене модификације и измене у самом микрореактору. Неки од примера решавања 
оваквих ограничења јесу примена косолвената [190] или пресвлачење канала каталитичким 
слојем [191]. Резултати добијени применом различитих хомогено/хетерогених система у 
реакцији алкохолизе биљних уља у континуалним реакторским и микрореакторским 
системима приказани су у Табели 3.1.  

Табела 3.1. Реакциони услови и перформансе у континуалним и микрореакторским 
системима за хомогено и хетерогено катализовану метанолизу биљних уља 

Сировина Катализатор 
Реакциони услови 

Реф. 
аt бMO вT (°С) гY/С (%) 

Реактор са пакованим слојем 

Отпадно 
кухињско уље 

Zr-SBA-15/бентонит 
(28 g) 

30 min 1/50 210 95,0 [192] 

Сунцокретово 
уље 

СаО (328 g) 120 min 1/6 60 98.5 [193] 

Палмино уље Ca/Zn/Al2O3 (135 ml) 6 h 1/30 65 96.8 [194] 

Микрореактор 

Свињски лој KOH (1 мас. %) 5 s 1/6 65 95,4 [195] 
Палмино уље KOH (1 мас. %) 5 s 1/6 60 97,1 [196] 
Отпадно 
кухињско уље 

KOH (1 мас. %) 5 s 1/9 65 91,7 [197] 

Отпадно 
кухињско уље 

GO@MgO 176,37 s 1/2,46 63 93,84 [198] 

Отпадно 
кухињско уље 

Говеђе кости (8,5 мас. %) 60 ѕ 1/2,25 63,1 99,24 [199] 

Отпадно 
кухињско уље 

KOH/клиноптилолит 
(8,1 мас.%) 

13,4 min 1/2,25 65 97,45 [200] 

Уље биљке 
Salvia leriifolia 

Холин хидроксид  
(6,11 мас. %) 

12,48 
min 

1/0,37 60 96,8 [201] 

Сојино 
отпадно уље 

KOH (1 мас. %) 4 min 1/12 50 84,9 [202] 

Отпадно 
кухињско уље 

Каменац из посуде за кување 
воде (8,87 мас.%) 

15 min 1/7,3 61,7 93,40 [203] 

Сојино уље Каменац из посуде за кување 
воде (0.0837 g g-1) 

10 min 1/1,89 60 93,14 [204] 

Палмино уље SnO2/γ-Fe2O3 (34 мас. %) 10 min 1/30 300 90,1 [191] 
Палмино уље СаО 8,9 min 1/24 65 99 [189] 
Палмино уље СаО 6,5 min 1/20 65 99 [190] 
а-време задржавања; б-молски однос уље/метанол; в-температура реакције; г-принос/конверзија 

Поред стандардних лабораторијсих микрореакторских система, развијају се и 
полуиндустријски у којима се изводи метанолиза различитих уља. Један од примера је 
истраживање Мохадезија (Mohadesi) и сарадника [205] који су метанолизовали отпадно 
кухињско уље у хомогеном каталитичком систему на полуиндустријском нивоу. Систем се 
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састојао од 50 микроцевчица дужине од 530 cm и унутрашњим дијаметром од 0,8 mm, који 
је пројектован за производњу запремине биодизела од 200 cm3. Микроцевчице су грејане 
воденим купатилом цилиндричног типа чији је дијаметар 12,5 cm, а дужина 500 cm. Овакав 
реактор је показао задовољавајуће перформансе, остваривши висок принос биодизела 
(98,26 мас. %) за само 120 секунди при веома благим реакционим условима (температура од 

62,4 °С, концентрација катализатора од 1,16 мас. % и молски однос уље/метанол од 1/9,4). 
С друге стране, на лабораторијском нивоу, Бои (Bhoi) и сарадници [206] су водили 
хомогено-катализовану (КОН) метанолизу сунцокретовог уља при чему су користили три 
различита улаза у микроканал (Т-тип, унакрсни тип спојнице са три улаза, разделну и 
рекомбинациону спојницу). Од три анализиране конфигурације улаза, најбољи резултат је 
показала унакрсна спојница, чијом применом је постигнута конверзија >90%. Све 
коришћене конфигурације су оствариле високе конверзије у опсегу времена од 1-2 минута.   
Како би се остварио бољи контакт између појединих фаза у реакцији метанолизе, а тиме 
побољшала активност катализатора и продуктивност реактора, често се врше и 
модификације геометрије микроканала, како би се повећао однос површина/запремина. 
Један од таквих примера је конфигурација микрореактора са микроканалима изведеним у 
цик-цак варијанти [188]. Оваква конфигурација микроканала, могла би се приписати једној 
врсти поменутог пасивног миксера, којим се подиже реакциона ефикасност 
интензификујући укупан запремински пренос масе. Брзо мешање је суштинска 
карактеристика микрореактора. Вртлози у микрореактору производе сићушне сегменте 
течности, а уградња ових сегмената у околну течност покреће хемијске реакције. 
Селективност хемијских реакција у великој мери зависи од типа сегмента флуида који је 
уграђен у флуид. Операције микрореактора које разматрају инкорпоративно мешање могу 
постићи боље резултате реакције, чак и уз споро мешање. На пример, миксер са 
конфигурацијом вертикалног ушћа је показао боље перформансе реакције него са 
симетричном конфигурацијом, иако симетрично ушће од 180 степени обезбеђује 
интензивније мешање [207]. Расподела мање величине канала са хидрауличким пречником 
од 240 μm уз већи број завоја (350/1,07 μм), резултирала је формирањем мањих капљица, 
чиме је повећана ефикасност метанолизе. Висок садржај МЕМК-а (99,5 мас. %) остварен је 

за 28 секунди при температури од 56 °С, молском односу уље/метанол од 1/9 и 
концентрацији калијум-хидроксида као катализатора од 1,2 мас. %. Као пример активног 
миксера је Т-обликовани микромиксер, који је коришћен у микрореактору чији је 
микроканал имао унутрашњи дијаметар од 0,8 mm и дужину од 300 mm. И у овом реактору 
су остварене високе конверзије (99 мас. %) за само 100 секунди у метанолизи 
сунцокретовог уља [208]. Посебан изазов у микрофлуидици представљају чврсти 
катализатори у микроканалу, који као што је показано прилично мењају сам ток и често 
њихова примена захтева знатна побољшања геометрије микроканала и целокупне 
инфраструктуре која опслужује овакву врсту реактора. Агел (Aghel) и сарадници [198] су 
користили нано-MgO нанешен на графен-оксиду као катализатор за метанолизу високо 
киселог отпадног уља у микроканалном реактору од нерђајућег челика. Поред 
интензификације процеса у погледу избора реактора, аутори су синтетисали и катализатор 
који је добру активност показао у јако киселом уљу и то захваљујући бифункционалности 
катализатора, где базни центри МgO катализују метанолизу, а кисели центри графен-
оксида врше симултану естерификацију СМК-а. Како би се постигла добра мешљивост 
реактаната и катализатора, пре улаза у микроканал, био је постављен активни микромиксер 
Т-облика. Висок степен конверзије од 93,84 мас. % остварен је за нешто мање од 3 минуте 

при температури од 63 °С, запреминском односу уље/метанол од 1/2,46 и концентрацији 
катализатора од 4,7 мас. %.  
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3.2.1. Утицајни фактори на контролу тока две течне немешљиве фазе 

Кључни фактори који утичу на струјање сложеног тока, каква је реакциона смеша у 

метанолизи сунцокретовог уља у микрореакторском систему су: температура реакције, 
врста улазног миксера, молски однос уље/алкохол и конфигурација микроканала. 

3.2.1.1. Температура реакције 

За разлику од шаржних реактора, где повећање температуре погодује реакцији 

метанолизе, у микрореакторским ситемима повећање температуре може имати и негативан 
утицај на режим струјања, а самим тим и на принос. Приликом избора катализатора, важно 
је водити се његовом активношћу у опсегу температура које ће погодовати струјању у 
микроканалу. Овде се већ претпоставља, да кључни реактант који би могао управљати 
динамиком струјања је управо метанол. Како се температура реакције приближава 
температури кључања, тако долази и до стварања мехурића, који доводе до знатног 
успорења тока, слабијег контакта са уљем и катализатором, а самим тим и до пада 
активности и нижег приноса. Истраживања метанолизе биљних уља у микрореакторима је 

показала да повећањем температуре у опсегу од 30 °С до 60 °С долази до повећања 
садржаја МЕМК-а са 96 мас. % на 99 мас. %, док на температурама које су биле више од 60 

°С, забележен је пад у садржају МЕМК-а [209]. 

3.2.1.2. Врста улазног миксера 

Као што је већ речено, две основне врсте микромиксера, активни и пасивни, знатно могу 

утицати на интензификацију процеса, иако се занемари чињеница да се активним 
микромиксерима због иницијације његовог рада електричном или магнетном побудом 
постиже ефективније и ефикасније мешање. У основи, улога микромиксера је у томе да 
побољша интеракцију између реактаната и смањи време задржавања, па самим тим и време 
реакције. Главни изазов у примени микромиксера у реакцији метанолизе биљних уља лежи 
у различитим поларностима уља и метанола. Најчешће коришћени микромиксери за 
мешање уља и алкохола су микромиксери Т- и Ј-типа. Разлика између ова два мешача је у 

различитим ударним угловима флуида, а то су 180° за Ј-тип и 90° за Т-тип. Миксери Т-
типа производе ситне капљице уља и метанола услед деловања високог притиска, док 
миксери Ј-типа стварају велике капљице услед доста нижег притиска у тачки удара. У 
метанолизи биљних уља, боље су се показали миксери Т-типа [196]. Неке врсте различито 
конфигурисаних мешача Т-типа су приказани на Слици 3.2. 

 
Слика 3.2. Примери микрореактора са препознатљивим улазним отворима: (а) миксер Т-типа са једним 

суженим улазом; (б) микромлазни миксер са концентричном структуром; (в) миксер Т-типа са вертикалном 
орјентацијом ушћа (г) симетрична мешалица са грешком у производњи [207]. 
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Поједине студије показују велику успешност миксера Т-типа у метанолизи биљних уља, где 
се бележи тзв. квазихомогено понашање реакционе смеше на самом улазу у микроканал, 
што сведочи о добро измешаним фазама. Занимљиво је приметити да је у анализи три 

различита ударна угла (45°, 90° и 135°), најуспешнији био миксер са ударним углом од 45° 
[210]. 

3.2.1.3. Молски однос уље/алкохол 

Анализа молског односа уље/метанол је вршена у бројним студијама и тешко је донети 

неки јединствен закључак утицаја молског односа на целокупну реакцију у различитим 
реакторским системима. Како ће молски однос утицати на принос производа у реакцији 
метанолизе биљних уља зависи најпре од врсте уља, затим од врсте и концентрације 
катализатора, реакторског система и синергетског утицаја са другим параметрима процеса, 
првенствено температуре и то посебно у областима температуре блиске температури 
кључања алкохола. Утицај молског односа уље/метанол на реакције у микрореакторским 
стемима је анализиран у широком распону, од 1/6, па до чак 1/48. У већини истраживања 
најбољи принос МЕМК-а је остварен при молском односу уље/метанол од 1/12. Када је 
реч о базно катализованим процесима, поједини аутори наводе да при већим вредностима 
молских односа долази до реверзибилне реакције [211]. Међутим, важно је истаћи, са 
становишта феномена преноса масе, да у случају високих садржаја метанола поред 
реверзибилне реакције долази и до блокирања активних центара катализатора молекулима 
алкохола и немогућности адсорпције других реакционих врста, чиме се реакциона 
кинетика успорава. 

3.2.1.4. Конфигурација микроканала 

Већ су у овом поглављу поменуте неке конфигурације микроканала и појашњен њихов 

утицај на метанолизу биљних уља. Код избора конфигурације микроканала, важно је 
водити рачуна о димензијама самог микроканала, врсти реактаната који ће протицати кроз 
канал и реговати у каналу и на крају о унутрашњој инфраструктури која се првенствено 
односи на већ поменуте пасивне миксере. Величина микроканала утиче на принос МЕМК-
а, због различите брзине преноса масе између фаза алкохол – уље – катализатор. 
Истраживање Калу (Kalu) и сарадника [212] је показало да се променом дубине канала 
знатно утиче на степен конверзије сојиног уља у МЕМК. Плићи канали су погодовали 
добијању већег садржаја МЕМК-а, док су се дубљи канали понашали као шаржни реактори 
чиме су смањили ефикасност реактора. Пошто у реакцији метанолизе биљних уља 
учествују немешљиве компоненте, а ако се томе још дода и чврст катализатор, ситуација 
постаје компликованија, а једино решење се огледа у проналажењу адекватног миксера. 
Већ је поменуто да миксер Т-типа даје најбоље резултате, међутим, како би се побољшала 
ефикасност реактора, често се врше модификације овог миксера, тако што се мења његов 
дијаметар или се пак комбинује са другим миксерима како би се остварила 
квазихомогеност тока и тиме добар пренос масе између фаза. За разлику од 
конвенционалних реакторских система, код којих се струјање флуида одвија по класичним 
принципима механике флуида, у случају микрореактора уводи се један не тако уобичајен 
тип струјања за ову област, а то је адвекција40 [211]. Хаотична адвекција се може применити 

                                                 
40 У области физике, инжењерства и наука о Земљи, адвекција представља транспорт супстанце или материје 
кретањем масе флуида. Добар пример адвекције је транспорт загађујућих материја или муља у реци кроз 
велики ток воде. Често адвектована величина је енергија или енталпија. Овде флуид може бити било који 
материјал који садржи топлотну енергију, као што је вода или ваздух. Адвекција је термин који се често 
користи у метеорологији и као такав представља хоризонтално кретање ваздуха и заједно са њим и његових 
својстава (топлота, влажност, загађеност итд.). У микрофлуидици је ова појава искоришћена као један од 
начина да се манипулише брзинама реакције и у каталитичком смислу утиче на активност и селективност 
[344]. 
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или побољшањем конфигурације канала, или увођењем опструкције у канал за пасивно 
мешање у микроканалима. Један од примера опструкција у микроканалу је наведен у 
истраживању Агела (Aghel)  и сарадника [213] који су као баријеру у микроканал унели 
калем, чиме је постигнута боља ефикасност мешања. Уочено је да микрореактор са 
статичким елементима има боље перформансе мешања и принос биодизела због 
индукованих промена у смеру струјања, формирања вртлога и поремећаја у граничном 
слоју [214].  

3.3. Будући правци микрофлуидике у метанолизи биљних уља 

Из овог кратког прегледа јасно је да је научни интерес за микрореакторске системе 

велики. Бројна истраживања показују да се са лабораторијског нивоа иде ка увећању 
размера процеса савремених микрореакторских система који би омогућили ефикасну 
производњу биодизела, при чему би се заобишли конвенционални процеси, који су често 
и еколошки и енергетски неприхватљиви, због бројних отпадних токова и дугог времена 
реакције. Даљи ток развоја микрореакторских система ће бити фокусиран на хетерогено 
катализовану метанолизу и превазилажење проблема које са собом носи увођење чврсте 
фазе у микроканал, било да је реч о проточном систему, фиксираном каталитичком слоју, 
или нанетом катализатору у виду превлаке по унутрашњем зиду микроканала. Како су 
микроканални реактори компактни, могу се модификовати као преносиви реактори и лако 
транспортовати. Поред тога, микрореактори у комбинацији са различитим потпомогнутим 
процесима могу повећати принос биодизела. Неки од тих процеса су микроталасни и 
ултразвучни процеси, који заједно са микрореакторима могу допринети додатној 
интензификацији процеса [211]. Комбинација микроталасног реактора и микрореактора је 
још увек прилично неистражено подручје. Последњих година микроталасно зрачење се 
користи у микрореактору за синтезу хемијских једињења. Ова комбинација има велики 
будући потенцијал, која би уз одређене модификације могла знатно допринети 
производњи биодизела. Микроталасна интензификација се може користити за мешање 
реактаната и побољшање преноса масе у кратком временском интервалу [215]. Такође, с 
обзиром на димензије, микрореактори се могу слагати у слогове, чиме би се у великој мери 
повећала продуктивност, која може бити чак и 20 589,29 L h-1. Овакву производност 
обезбеђује 96 слогова са по 250 плоча у сваком слогу. Дужина плоча је 1200 mm, а дебљина 

2 mm. Метанолиза у оваквом реактору је вођена на 65 °С, молском односу уље/метанол од 
1/6, уз време задржавања од само 5 секунди [191]. Поред наведених побољшања процеса 
метанолизе у микрореактору, даља истраживања и развој требало би да буду усмерена на 
праћење садржаја појединих реактаната и производа у појединим сегментима реактора. То 
би омогућило бољи увид у механизам реакције у микрореактору, што би додатно 
допринело развоју нове геометрије како микроканала, тако и елемената који опслужују 
микрореактор у целини.  
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4. ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА ИСПИТИВАЊА 

4.1. Припрема материјала за синтезу носача и активне компоненте 

За синтезу каталитичког носача коришћен је летећи пепео (ЛП) из термо-енергетских 

постројења Електропривреде Србије сакупљен у термоелектранама Морава у Свилајнцу 
(ЛП-М) и Никола Тесла Б у Обреновцу (ЛП-НТ). Љуска кокошијег јајета (ЉЈ-К) као 
основа за добијање калцијум-оксида као активне каталитичке компоненте сакупљена је 
током припреме хране у домаћинству. Модификација летећег пепела вршена је 
калцинацијом, а потом је добијени пепео термо-хемијски третиран. У циљу добијања 
калцијум-оксида (ЉЈ-КТ - Т-температура калцинације), љуска кокошијег јајета је најпре 
опрана и осушена у циљу уклањања органског дела љуске, а потом је калцинисана на 
различитим температурама.  

4.1.1. Припрема сировог летећег пепела и љуске кокошијег јајета за синтезу носача 
и прекурсора 

Сирови летећи пепео је најпре термички третиран на 850 °C, 2 h, брзином загрејавања од 

5 °C min-1 у циљу уклањања грубе влаге (физички адсорбоване воде) и органске фазе – 
слободног (несагорелог) угљеника и карбоната, а потом је термо-хемијски третиран 20% 

хлороводоничном киселином (Lachner, Чешка) на 80 °C, 6 h при масеном односу 
чврсто/течно од 1/5. Термо-хемијски третман је изведен у стакленом, трогрлом балону са 
повратним хладњаком опремљеним магнетном мешалицом са грејањем (IKA Magnetic Stirrers 
C MAG HS 7, Штауфен им Брајсгау- Staufen im Breisgau, Немачка). Након термо-хемијског 
третмана, суспензија је филтрирана и испрана до негативне реакције на хлоридне јоне. 

Термо-хемијски активиран пепео (ЛП-ТХТ) је потом сушен преко ноћи на 110 °C 
(Memmert™ Universal Oven UF55PLUS, Швабах, Немачка) и као такав је коришћен у каснијим 
синтезама зеолитног носача. С друге стране, љуска кокошијег јајета је опрана, потом 
сушена на собној температури два дана у циљу уклањања органског дела љуске, а потом је 
уситњена и просејана (Retsch Horizontal Sieve Shaker AS 400 control, Хан, Немачка), како би се 
добила фракција мања од 32 μm. Добијени прах је потом калцинисан на температурама од 

600 °C до 1 000 °C (корак од 100 °С), 4h, брзином загрејавања од 5 °C min-1. Након 
калцинације добијени прах је пажљиво пренет у стаклене посуде и остављен у ексикатор 
до даље примене у циљу спречавања деактивације услед деловања влаге и атмосферског 
угљен-диоксида. Овако третирани и припремљени узорци подвргнути су физичко-
хемијској карактеризацији која је детаљно описана у Поглављу 4.4. 

4.2. Синтеза зеолитног носача из летећег пепела 

Синтеза зеолитног носача вршена је посебно у два реактора, посебно дизајнираном и 

конструисаном ротирајућем минијатурном аутоклавном реактору без контактног мешања 
(Слика 4.1.) и комерцијалном реактору за хидротермалну сизнтезу (Berghof, BR100/200, 
Енинген под Ахалмом, Немачка) опремљеним пропелерском мешалицом. За синтезу 
зеолитног носача коришћени су претходно третирани летећи пепео и 6,25 М41 раствор 
натријум-хидроксида (98,5%, Acros OrganicsTM, Гел, Белгија). Синтеза у ротирајућем 
минијатурном аутоклавном реактору вршена је при следећим условима: температура од 240 

°C, однос чврсто/течно од 1/5 и време кристализације од 4 h.  

                                                 
41 Поред детаљног литературног прегледа, разлог избора ове концентрације алкалног агенса, у овом случају 
натријум хидроксида, је резултат раније спроведених детаљних истраживачких студија у индустријској 
производњи зеолита у фабрици „Алумина― д.о.о. у Зворнику (регија Бирач, Република Српска, 
Североисточна Босна и Херцеговина). Поступак синтезе зеолита праћен је алкалном активацијом, односно 
екстракцијом силицијума из мешавина боксита при чему се добија водено стакло, као важна компонента у 
добијању синтетичких зеолита.  
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Слика 4.1. Ротирајући минијатурни аутоклавни реактор (1-пећ, 2-контролер температуре и брзине обртаја 

носача аутоклава, 3-ротирајући носач аутоклава, 4-носач аутоклава и 5-слог аутоклава). 

С друге стране, синтеза у комерцијалном хидротермалном реактору вршена је при 

следећим условима: температура од 150 °C, однос чврсто/течно од 1/5 и време активације 
од 12 и 24 h. У оба процеса синтезе, након кристализације, суспензија је профилтрирана и 
испирана све до постизања неутралне pH вредности. Добијени производ је након 
испирања сушен на 110 °C преко ноћи. Производ добијен у ротирајућем минијатурном 
аутоклавном реактору означен је са ЛП-ЗРА, док је производ добијен у комерцијалном 
хидротермалном реактору означен са ЛП-ЗХТ. 

 
Слика 4.2. Комерцијални Бергхоф (Berghof) реактор (1-глава реактора опремељена мешалицом, манометром и 
системима дозирања реактаната и узорковања, 2-носач реакторске посуде са грејном облогом и 3-контролер 

температуре и брзине мешања. 
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4.3. Поступак синтезе прекурсора катализатора и катализатора 

4.3.1. Синтеза прекурсора катализатора 

4.3.1.1. Поступак синтезе CaO прекурсора и CaO катализатора 

Претходно припремљена и калцинисана љуска кокошијег јајета-ЉЈ-КТ (описано 

реакцијом 4.1.) подвргнута је поступку хидротермалног третмана (реакција 4.2.) у стакленом 
трогрлом балону опремљеном повратним хладњаком и магнетном мешалицом са грејањем. 

Поступак хидротермалног третмана је вођен на температури од 80 °C при масеном односу 
чврсто/течно од 1/5 у трајању од 6 h. Након третмана, суспензија је профилтрирана и 

испрана, а добијени производ је сушен на 110 °C преко ноћи. Како би се добио чист CaO 
као катализатор добијени хидроксидни прекурсор је калцинисан на 600 °C, 4 h, брзином 
загревања од 5 °C min-1 (реакција 4.3.), при чему је добијен узорак ознаке ЉЈ-К600

ХТ. 

CaCO
3

900 °C
CaO + CO

2 
(4.1) 

80 °C
Ca(OH)

2
CaO + H

2
O

 
(4.2) 

Ca(OH)
2

600 °C
CaO + H

2
O

 
(4.3) 

Како би се у потпуности испратио процес превођења једне минеролошке форме у другу, 
као и утицај на порозну структуру извршена су следећа испитивања добијених узорака: 
рендгено-структурна анализа праха, инфрацрвена спектроскопија са Фуријеровом 
трансформацијом и Hg-порозиметрија (детаљан опис у Поглављу 4.4.). 

4.3.1.2. Поступак синтезе CaO катализатора на зеолитном носачу хидротермалним поступком 

Претходно синтетисан зеолит (Поглавље 4.2) је пре синтезе осушен на 110 °C преко ноћи 

како би се уклонила евентуално апсорбована влага. Одмерене су одређене количине 
припремљеног калцијум-оксида и осушеног зеолита. Прорачун је извршен тако да у 
коначном катализатору садржај калцијум-оксида буде 50 мас. %. Одмерена маса калцијум-
оксида је додата у трогрли балон са одређеном запремином воде тако да је однос 
чврсто/течно био 1/5. Успостављено је мешање магнетном мешалицом, а систем је 

темпериран на 80 °C. Након што је постигнута температурна равнотежа, заустављено је 
мешање и одмерена маса зеолита је додата у суспензију. Поново је успостављено мешање и 
прикључен повратни хладњак. Хидротермални третман је трајао 6 h након чега је 

суспензија профилтрирана, а добијени производ је сушен на 110 °C преко ноћи. Добијени 

прекурсор је потом калцинисан на 650 °C, 4h, брзином загрејавања од 5 °C min-1, при чему 
је добијен катализатор (CaO/ЛП-ЗРА) који је пренет у посуду и чуван је у ексикатору до 
карактеризације и реакције метанолизе, како би се избегла деактивација влагом и 
атмосферским угљен-диоксидом. 

4.3.1.3. Поступак синтезе CaO катализатора на зеолитном носачу ултразвучним третманом 

Као и у претходном поступку синтезе, синтетисани зеолит је најпре сушен на 110 °C 

преко ноћи. Синтеза је спроведена тако да су пажљиво одмерене масе зеолита и калцијум-
оксида водећи рачуна да је садржај калцијум-оксида у катализатору био 5, 10, 15 и 20 мас.%. 
Одмерене масе калцијум-оксида су додате у апсолутни етанол чија је запремина 
прорачуната тако да је однос чврсто/течно био 1/5, а потом је додат зеолит. Суспензија 
калцијум-оксида и зеолита у апсолутном етанолу је подвргнута ултразвучном третману у 
трајању од 15 min. Након ултразвучног третмана, извршено је упаравање алкохола на 

ротавапору, а прах је затим осушен на 110 °C преко ноћи. Добијени прекурсор 
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катализатора је калцинисан на 450-650 °C, 4 h, брзином загревања од 5 °C min-1. Након 
калцинације, узорак (ознаке xCaO/ЛП-ЗХТ, где x представља концентрацију калцијум-
оксида у мас. %, а ХТ комерцијални хидротермални реактор у коме је извршена синтеза 
зеолитног носача) је пренет у посуду и чуван у ексикатору до извођења реакције. Шематски 
приказ синтезе носача, прекурсора катализатора и катализатора приказан је на Слици 4.3. 

 
Слика 4.3 Шематски приказ синтезе зеолитног носача, прекурсора катализатора и катализатора. 
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4.4. Методе испитивања физичко-хемијских карактеристика узорака сировог 
летећег пепела, љуске кокошијег јајета, прекуросра катализатора и 
катализатора 

4.4.1. Хемијски састав 

Хемијски састав сировинa, синтетисаних/коришћених катализатора и садржаја калцијума 

у сировом метил-естарском слоју одређивани су класичном хемијском анализом разарањем 
узорака коктелом киселина и сукцесивним одређивањем гравиметријским и 
спектрофотометријским (AAS Shimadzu AA-7000) методама и методом индуковано 
спрегнуте плазме. Потпуна минерализација узорака извршена је на високом притиску (100 

bar) и високој температури (210 °С) током 20 минута у затвореним тефлонским киветама, у 
микроталасном дигестору (Advanced Microwave Digestion System, ETHOS 1, Milestone, Соризоле 
Италија). Мерење концентрације елемената тако припремљених узорака је урађено помоћу 
аналитичке технике индуковано купловане плазме са оптичком емисионом 
спектроскопијом (ICP-OES) коришћењем инструмента модел iCAP 6500 Duo (Thermo Fisher 
Scientific, Кембриџ, Велика Британија) са iTEVA оперативним софтвером. Стандардни 
раствори за калибрацију инструмента, у адекватном концентрационом опсегу, 
припремљени су од мултиелементалних стандардних раствора: Multi-Elemet Plasma Standard 
Solution 4, Specpure®, 1000 μg/ml и Silicon, plasma standard solution, Specpure®, Si 1000µg/ml (оба 
стандарда су произведена од стране Alfa Aesar GmbH & Co KG, Кандел, Немачка). 

4.4.2. Рендгено-структурна анализа праха 

Кристална структура узорака идентификована је рендгено-структурном дифракцијом 

праха на собној температури на потпуно аутоматизованом дифрактометру (XRD, Bruker D8 
Endeavor diffractometer, Бремен, Немачка) коришћењем Co-Kα зрачења (таласна дужина, 
λ=0,1789 nm) при напону од 40 kV и јачини струје од 30 mA. Дифракциони подаци су 
прикупљани у опсегу 2θ угла од 10° до 90° са кораком од 0,02° брзином од 1° min-1. 
Идентификација структура и фаза урађена је коришћењем софтверског пакета 
DIFFRAC.EVA Suit и упоређивањем са базама података које сакупља Међународни центар 
за дифракционе податке (The International Center of Diffraction Data – ICDD42). Из сакупљених 
дифракционих података и добијених дифрактограма извршени су прорачуни величине 
кристалита применом Шерерове43 (Scherrer) једначине (4.4.) за одабрани пик на одређеној d-
вредности, док је кристаличност узорака израчуната из једначине (4.5.). 





cos




K
d  (4.4.) 

где су: d-средња вредност величине кристалита, која може бити мања или једнака величини 
зрна, или може бити мања или једнака величини честице; К-бездимензиони фактор 

                                                 
42 Међународни центар за дифракционе податке је организација основана 1941. године као Заједнички 
комитет за стандардне дифракције прахова (JCPDS- Joint Committee on Powder Diffraction Standards). Овај центар 
одржава базу са подацима о дифракцијама прахова (PDF-Powder Diffraction File), који укључују d-растојања (са 
одговарајућим дифракционим угловима) и релативне интензитете видљивих дифракционих пикова. 1978. 
године назив организације је промењен у садашњи назив како би се истакла глобална посвећеност овом 
научном подухвату. ICDD је непрофитна научна организација која ради у области рендгенске анализе и 
карактеризације материјала. ICDD производи базе података материјала, алате за карактеризацију и образовне 
материјале, као и организовање и подршку глобалних радионица и конференција. 
43 Шерерова једначина, у дифракцији рендгенских зрака и кристалографији, је формула која повезује 
величину субмикрометарских кристалита у чврстом стању са ширењем пика у дијафракционом узорку. Често 
се погрешно помиње као формула за мерење или анализу величине честица. Једначина носи назив по 
швајцарском физичару Паулу Шереру (нем. Paul Hermann Scherrer), који се бавио истраживањем кристалне 
структуре прашкастих узорака дифракцијом рендгенских зрака [345]. 



Експериментална испитивања   

 

46 
 

облика који обично има вредност од око 0,9; λ-таласна дужина зрачења; β-вредност 

ширине на полувисини (FWHM) и θ-Брагов (Bragg) угао. 
 

аморфни)  (ккристалн пикова свих Површина

 пикова кристалних Површина
остКристаличн


  (4.5.) 

4.4.3. Инфрацрвена спектроскопија 

Инфрацрвена спектроскопија коришћењем уређаја Attenuated Total Reflection-MIRacle 10 

(Shimadzu IRAffinity-1, Кјото, Јапан) примењена је у региону од 4 000 cm-1 до 400 cm-1. 
Резолуција мерења износила је 8 cm-1, при чему су прикупљена 64 скена. Спектар позадине 
(blank) сниман је при идентичним условима као и узорак. 

4.4.4. Морфолошке карактеристике 

Морфолошке карактеристике узорака испитиване су анализом микрографија 

скенирајуће електронске микроскопије (СЕМ) добијених помоћу скенирајућег 
електронског микроскопа MIRA3 XMU (Tescan, Брно, Чешка). За анализу је коришћен прах 
који је пре микроскопирања подвргнут процесу спатеровања тј. пресвлачењa узорка 
танким слојем легуре Au/Pd. За добијање микорографија коришћено је увећање у опсегу 
од 1 000 до чак 200 000 пута. Као извор електрона (филамент) коришћено је ужерено 
волфрамово влакно, а примењени напон је износио 20 kV. 

4.4.5. Текстуралне карактеристике 

Текстуралне карактеристике свих узорака одређене су: физисорпцијом азота на -196 °С и 

живином порозиметријом. 

4.4.5.1. Физисорпциа азота на -196 °С 

Физисорпција азота (чистоће 5,0) на -196 °С вршена је на уређају ASAP 2020 instrument 

(Micromeritics, Норкрос, Џорџија-САД). Пре мерења сви узорци су дегазирани на 150 °C у 
трајању од 10 h. Специфична површина узорака израчуната је Брунауер-Емет-Телер 
(Brunauer, Emmet, Teller) методом из линеарног дела адсорпционих изотерми азота. Укупна 
запремина пора одређена је методом Гуревича (Gurevich) за вредност релативног притиска 
p/p0=0,98. Запремина мезопора израчуната је према Барет-Џојнер-Халенда (Barrett, Joyner, 
Halenda) методи из десорпционе гране изотерме. Запремина микропора је израчуната из 
алфа-S графа. На основу облика адсорпционо-десорпционих изотерми и њихових 
хистерезиса анализиран је доминантни тип пора и њихов облик у складу са IUPAC 
(International Union оf Pure аnd Applied Chemistry) номенклатуром и модификацијама 
предложеним од стране Томаса (Thommes) и сарадника [216].  

4.4.5.2. Порозиметријска мерења 

Порозиметријска мерења вршена су увођењем живе у пикнометар са узорком на 

макропорној јединици Macropores Unit 120 чиме су добијени подаци о привидној густини. 
Анализа је настављена на потпуно аутоматизованој јединици високог притиска Carlo Erba 
2000 (Milestone, Милано, Италија) у опсегу притисака од 0,1 MPa до 200 MPa што омогућава 
интрузију живе у поре чији је опсег дијаметра пора од 7,5 nm до 15 000 nm. Подаци су 
сакупљени коришћењем софтверског пакета Milestone 200. На овај начин добијени су 
подаци о укпној специфичној запремини пора одређених живином порозиметријом, 
расподели пора односно пречнику најзаступљенијих пора, стварној густини одређеној Hg 
порозиметријом утискивањем живе до максималног притиска и порозности.  
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4.4.6. Базне карактеристике прекурсора катализатора и катализатора 

Базне карактеристике прекурсора катализатора и катализатора одређиване су 

температурно-програмираном десорпцијом угљен-диоксида (ТПД-СО2). Базна јачина и 
базност анализирани су на ТПД-CO2, Thermo Finningen, TPDRO 1100 (Thermo Scientific, Волтам, 
Масачусетс-САД) уређају опремљеним термо-кондуктивним детектором (TCD) повезаним 
на масени (MS) детектором (Thermo Star GSD320). Пре десорпције прекурскор катализатора 

(~ 100 mg) је in situ калцинисан у струји хелијума на температурама калцинације које су 
биле одабране у крајњим фазама синтезе катализатора, при брзини загревања од 5 °C min-1 
у трајању од 4h. Адсорпција CO2 вршена је на 60 °C брзином загревања од 10 °C min-1 из 
струје CO2/He (4,6% CO2 у смеши CO2/He) при протоку од 20 cm3 min-1. Како би се 
уклонио физисорбовани CO2 узорак је третиран у струји хелијума на 40 °C у трајању од 60 
min. Десорпциони профил је добијен у опсегу од 40 °C до 850 °C са брзином загревања од 
10 °C min-1.  

4.5. Експериментална испитивања каталитичких својстава синтетисаних 
катализатора у метанолизи сунцокретовог уља 

4.5.1. Припрема и карактеризација сировина за метанолизу сунцокретовог уља и 
карактеризацију производа реакције 

За метанолизу сунцокретовог уља коришћено је комерцијално уље (Дијамант а.д., 

Зрењанин, Србија) набављено у локалној продавници. Како би се избегла промена састава 
уља усред деловања атмосфералија, уље је након отварања чувано на 4 °C. Као растварачи 
производа реакције у припреми за хроматографске анлизе коришћени су: метанол, 2-

пропанол, n-хексан, сирћетна киселина, етил-ацетат 
и јод. Све хемиклаије су од произвођача J.T.Baker 
(Fisher Scientific, Волтам, Масачусетс - САД) и биле су 
хроматографске чистоће. 

4.5.2. Процедура реакције метанолизе у 
шаржном реактору 

Шаржна метанолизе сунцокретовог уља вођена је 

у трогрлом балону запремине 250 cm3 повезаним на 
повратни хладњак и опремљен магнетном 
мешалицом (IKA Magnetic Stirrers C MAG HS 7, 
Штауфен им Брајсгау, Немачка). Апаратура за 
проверу каталитичке активности у шаржном 
реактору је приказана на Слици 4.4. Реактор је био 
потопљен у глицеролно купатило константне 
температуре која је одржавана грејном плочом 
повезаном контролером температуре. Реакциона 
смеша је мешана магнетним мешачем са бројем 
обртаја од 850 rpm. Реакције у шаржном 
реакторском систему су извођене на следећи начин. 
Одређене количине метанола и катализатора су 
додаване у реактор и термостатиране до одређене 
температуре уз мешање. Брзина загревања је 
подешена тако да се коначна температура реакције 
достигне за 30 min. Упоредо са загревањем смеше 

катализатора и метанола вршено је загревање сунцокретовог уља до исте температуре и 
истом динамиком. Након што су постигнуте задате температуре, искључено је мешање у 

 
Слика 4.4. Шема апаратуре за 

метанолизу сунцокретовог уља у 
шаржном реактору 

(1-трогрли балон; 2-глицеролно 
купатило; 3-повратни хладњак; 4-

магнетна мешалица и грејна плоча; 5-
контролер температуре; 6-штоперица) 
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реактору и додато је уље. Након додавања уља у реактор, мешање је поново успостављено 
постепеним повећањем брзине обртаја до радних 850 rpm. Након успостављања стабилног 
режима мешања започињало је мерење времена трајања реакције. Током реакције вршено 
је узорковање у следећим сатним временским интервалима: 0,5; 1; 1,5; 2; 3; 4; 5; 6 и 7. 
Реакциона смеша је узимана микропипетом, при чему је узета запремина у сваком 
узорковању била 800 μL, при чему се водило рачуна да се не наруши термодинамичка 
равнотежа. Након узорковања, узорак се преносио у посудице за центрифугирање 
запремине од 2 mL, а реакциона смеша је потом центрифугирана на 10000 rpm у трајању 
од 10 min (MPW M-Universal, Milot Sicence, Порво, Финска). Након центрифугирања, видно 
су се уочавала три слоја, први слој је био непрореаговали метанол који се смањивао како је 
време реакције одмицало, други слој је био метил-естарски слој, као главни (жељени) 
производ реакције и трећи слој је глицеролни слој као споредни производ реакције. Као 
последица центрифугирања на зидовима посуде је издвајан катализатор. За даљу анализу 
из посуде је издвајан други, метил-естарски слој и преношен у посебну посуду која је јасно 

означена и остављан на чување на -10 °C све до момента анализирања. Након истека 7 h 
целокупна преостала реакциона смеша је преношена у посуду за центрифугирање 
запремине од 50 cm3 и центрифугирана на 6 000 rpm у трајању од 10 min. Сви производи 
реакције су пажљиво одвајани и безбдено складиштени за даљу анализу, док је заостали 

катализатор испиран метанолом, сушен 30 min на 80 °C и поново коришћен у оквиру 
студије поновне употребљивости катализатора. 

4.5.3. Оптимизација реакционих услова метанолизе сунцокретовог уља катализоване 
CaO/ЛП-ЗРА 

Како би се одредили оптимални реакциони услови реакције метанолизе сунцокретовог 

уља катализоване CaO/ЛП-ЗРА катализатором и испитао утицај различитих реакционих 
услова на активност катализатора. Каталитички тестови су изведени мењањем следећих 
реакционих параметара: концентрације катализатора (2, 4 и 6 мас. % у односу на масу уља), 

реакционе температуре (30, 40, 50 и 60 °C) и молског односа уље/метанол (1:6, 1:12 и 1:18). 
Реакције су извођене према реакционој шеми приказаној у Табели 4.1. 

Табела 4.1. Распоред извођења експеримената у анализи утицаја реакционих услова у 
метанолизи сунцокретовог уља катализоване CaO/ЛП-ЗРА катализатором 

Утицај температуре 

Температура (°C) 

Концентрација 
катализатора  

(мас. %) 

Молски однос 
уље/метанол 

30 

4 

1:12 
40 

50 

60 

Утицај молског 
односа 

Молски однос 
уље/метанол 

Температура (°C) 

  1:6 

60 

  1:12 

  1:18 

Утицај 
концентрације 
катализатора 

Концентрација 
катализатора  

(мас. %) 

Молски однос 
уље/метанол 

2 

1:12 4 

6 
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4.5.4. Куплована оптимизација синтезе хСаО/ЛП-ЗТ
ХТ катализатора и метанолизе 

сунцокретовог уља 

Резултати добијени синтезом СаО/ЛП-ЗРА катализатора показали су да је важно 

детаљније размотрити саму интеракцију активне компоненте, калцијум-оксида и зеолитног 
носача. Из тог разлога је изведена куплована (повезана) оптимизација, која под овим 
термином куплована треба да обухвати два сегмента који су међусобно зависни. Први 
сегмент представља значајне утицајне параметре у синтези катализатора (концентрација 
СаО у катализатору и температура калцинације-последња фаза у синтези), а други сегмент 
се односи на параметре процеса метанолизе сунцокретовог уља (концентрација 
катализатора). Статистичко планирање експеримената и оптимизација извршени су 
комбиновањем методе одзивне површине (Responce Surface Methodology) и тропараметарског 
Бокс-Бенкен (Box-Behnken) дизајна. Као одзивна променљива чија је вредност праћена у 
функцији поменутих процесних параметара је био садржај МЕМК-а. Експериментални 
план је креиран у софтверском пакету Дизајн експерт 11 (Design-Expert 11, State-Ease Inc, 
Минеаполис, САД), а експериментална шема је приказана у Табели 4.2., где је наведен 
распоред експеримената са одабраним вредностима анализираних утицајних параметара. 

Табела 4.2. Експериментални план купловане оптимизације методом одзивне површине 
према Бокс-Бенкен (Box-Behnken) дизајну за метанолизу сунцокретовог уља катализоване 
хСаО/ЛП-ЗТ

ХТ катализатором 

Редни број 
експеримента 

Концентрација 
катализатора 

(мас. %) 

Садржај CaO  
(мас. %) 

Температура 

калцинације (°C) 

1 10,0 30,0 700 
2 6,0 30,0 950 
3 6,0 30,0 700 
4 6,0 30,0 450 
5 6,0 30,0 700 
6 6,0 30,0 700 
7 6,0 30,0 700 
8 3,2 15,9 523 
9 6,0 50,0 700 
10 8,8 15,9 877 
11 3,2 44,1 877 
12 2,0 30,0 700 
13 6,0 10,0 700 
14 8,8 44,1 523 
15 6,0 30,0 700 

Одређивање оптималних реакционих параметара може се извршити статиситичком и 
експерименталном оптимизацијом. Статистички приступ је једноставнији јер се његовом 
применом на бржи начин може доћи до резултата, јер подразумева мањи број 
експеримената како би се добили оптимални услови. Штавише, ова метода омогућава и 
симултано испитивање утицаја неколико реакционих параметара и њихову интеракцију у 
реакцији метанолизе. Било да су у питању шаржни или континуални реактори, 
статистичка оптимизација комбионована са методом одзива површине са 
експерименталним дизајном успешно се примењује. Веза између анализираних утицајних 
параметара и одзивних варијабли може се одредити применом једноставних математичких 
једначина [217,218]. Још једна предност методе одзивне површине је оптимизација 
контролних варијабли за најбоље одзивне варијабле користећи приступ инхерентне 
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пожељности44 [219]. У овом случају, планирање експеримената је спроведено у четири 
корака. Прво, одабрани су најутицајнији процесни фактори и дефинисани су њихови 
домени засновани на претходним истраживањима. Друго, одабран је одговарајући 
експериментални дизајн који је заснован на ограничењима у одабраним опсезима 
утицајних параметара. За реакцију метанолизе катализовану хСаО/ЛП-ЗТ

ХТ 
катализатором, централни композитни дизајн (Central Composite Design), потпун 
факторијални (Full Factorial) и Бокс-Бенкен (Box-Behnken) дизајн су успешно примењивани у 
литератури. Међутим, компаративна испитивања су показала да је употреба Бокс-Бенкен 
(Box-Behnken) дизајна најекономичнија, јер је то експериментални план са најмање 
експеримената који може дати добар квалитет резултата. За овакве реакционе системе 
полиномална квадратна једначина којом се моделује утицај зависних реакционих 
променљивих на независну променљиву се  показала као најадекватнија за одређивање 
локалних минимума и максимума функције. Тиме се у посматраном експерименталном 
домену добијају оптималне вредности посматраних процесних променљивих. Квадратна 
једначина модела која се користи у статистичкој оптимизацији реакције метанолизе 
описана је једначином (4.6.), која представља зависност садржаја МЕМК (y) од 
концентрације катализатора (x1), садржаја СаО у катализатору (x2) и температуре 
калцинације (x3). 
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где су: α0-коефицијент регресије, k-број променљивих, ε-остатак. Коефицијенти регресије 
одређени су вишестепеном нелинеарном регресијом коришћењем Дизајн експерт 11 
софтвера. Анализа квалитета предложеног статистичког модела изводи се у трећем кораку 
коришћењем статистичког модела анализе варијансе (Analysis of Variance-ANOVA). Утицај 
појединачних независних процесних услова и утицај њихове међусобне интеракције на 
зависну процесну променљиву, у овом случају је то био садржај МЕМК-а, детаљно су 
анализирани ANOVA методом. Ова анализа је заснована на поређењу две промене, прво 
због међусобне промене комбиновањем нивоа утицајних фактора, а други због грешака 
својствених резултатима добијеним зависном варијаблом, тј. садржајем МЕМК-а. ANOVA 
метода је првенствено коришћен за процену значајности предложеног модела. Фишеров 
(Fisherи) тест расподеле (F-тест)45 са нивоом поузданости од 95% је коришћен за процену 
значајности утицајних фактора и њиховог међусобног утицаја. Четврти и последњи степен 
указује на дефиницију функције циља, тј. критеријума оцене оптимизације, и особина које 
су предмет анализе у овом систему. Функција циља, а самим тим критеријуми оптимизације 
одабрани су тако да је највећи значај дат приносу МЕМК-а, затим температури 
калцинације, па садржају катализатора у реакционој смеши и садржају CaO у катализатору. 
Овакав избор је био логичан, јер је катализатор добијен из отпадних сировина које су 
практично веома јефтине, те је тим оптимизационим параметрима одређен најмањи 
значај. На крају, из једначине развијеног статистичког модела често се након ANOVA 

                                                 
44 Пожељност је циљна функција која се креће од нуле изван граница до јединице на циљу. Нумеричка 
оптимизација проналази тачку која максимизује функцију пожељности. Карактеристике циља могу се 
променити прилагођавањем значајности [346]. 
45 Фишеров тест је тест статистичке значајности. Назван је по проналазачу Роналду Фишеру (Ronald Aylmer 
Fisher, 1890-1962) и представља један из класе егзактних тестова, чија се вредност може тачно израчунати без 
ослањања на апроксимацију. Фишер је осмислио овај тест након коментара Мјуријел Бристол (Muriel Bristol, 
1888-1950), која је тврдила да може открити да ли је у шољу прво сипано млеко или чај. Тестирао је њену 
тврдњу у експерименту „дама која дегустира чај―. Тест је користан за категоричке податке који су резултат 
класификовања објеката на два различита начина; користи се за испитивање утицаја повезаности 
(контингенције) између две врсте класификације. У Фишеровом оригиналном примеру, један критеријум 
класификације могао би бити да ли је млеко или чај прво стављено у шољу; друго би могло бити да ли 
Бристол мисли да је млеко или чај прво стављено. У том случају важно је знати да ли су ове две 
класификације повезане тј. да ли Бристол заиста може да каже да ли је прво сипано млеко или чај? 
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анализе искључују статистички незначајни чланови, чиме се повећава прецизност и 
квалитет предложеног модела. 

4.5.5. Реакције метанолизе у континуалном микрореактору катализоване ЉЈ-К600
ХТ 

катализатором 

Реакција метанолизе је извођена у континуалном микрореакторском систему (Слика 4.5.) 

који се састоји од трокраке спојнице Т-облика и Тефлонског микроканала унутрашњег 
пречника од 0,8 mm и дужине 800 mm. Реакције у микрореактору су извођене тако што су 
прорачунате и одмерене масе катализатора додате у одмерену масу сунцокретовог уља. 
Како би се смеша катализатора и уља хомогенизовала, смеша је третирана ултразвуком у 
трајању од 15 min. Након сонирања смеша је додата у шприц који је инсталиран на 
специјализованој прецизној шприц микро-пумпи (Son Pump 350), у шприц друге пумпе је 
додат метанол. Дефинисаним реакционим условима који се односе на запремински однос 
уља и метанола и време задржавања, подешени су протоци на микропумпама чиме је 
омогућено адекватно струјање реакционе смеше кроз микроканал. Како би се обезбедила 
униформна температура реакционе смеше, микроканал је све време реакције био уроњен у 
водено купатило чија је температура била константна и износила је 60 °C. Водено 
купатило је загрејавано грејном плочом повезаном контролером температуре. Како би се 
успоставио стабилан режим струјања и тиме постигла сигурна хомогеност тока, реакциона 
смеша је пре узорковања прошла пет пута кроз реактор за задато време задржавања, а тек 
након тога је извршено прво узорковање. Након скупљених 800 μL узорка извршено је 
центрифугирање на 10 000 rpm у трајању од 10 min. Одвајање слојева је извршено према 
методологији описаној у Поглављу 4.5.2. Детаљни подаци који се односе на опсеге 
процесних параметара који су примењени у току извођења ових експеримената: време 
задржавања у реактору, концентрацију катализатора и запремински однос уље/метанол, 
приказани су у Поглављу 4.5.4.1. 

 
Слика 4.5. Шема апаратуре за метанолизу сунцокретовог уља у континуалном микрореактору 

(1-шприц пумпе; 2-трокрака спојница; 3-грејна плоча; 4-контролер температуре; 5-микроканал; 6-водено 
купатило; 7-термометар; 8-посуда за узорковање) 

4.5.5.1. Оптимизација реакционих услова метанолизе сунцокретовог уља у микрореактору 
катализоване ЉЈ-К600

ХТ катализатором 

Како би се одредили оптимални реакциони услови реакције метанолизе сунцокретовог 

уља у микрореактору катализоване ЉЈ-К600
ХТ катализатором и дефинисало понашање 

катализатора у једном сложеном реакционом систему изведени су експерименти при 
којима су мењани реакциони параметри: време задржавања (од 4 до 10 min), концентрација 
катализатора (од 0,05 до 0,1 g g-1) и запремински однос метанол/уље (од 1,5:1 до 3:1). За 
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задате вредности времена задржавања и запреминског односа уље/метанол, брзина 
протока је била подешена у опсезима од 16,96 μl min-1 до 53,01 μl min-1 за смешу уља и 
катализатора и од 7,07 μl min-1 до 28,27 μl min-1 за метанол. Реакциона температура у свим 

експериментима је била 60 °C. Статистичко моделовање и оптимизација извршени су по 
принципу који је описан у Поглављу 4.5.4. Општа једначина математичког модела и овог 
реакционог система представљена је једначином (4.6.), где у овом случају она приказује 
зависност садржаја МЕМК-а (y) од временена задржавања (x1), концентрације катализатора 
(x2) и запреминског односа уље/метанол (x3). Реакције су извођене према статистичком 
експерименталном плану приказаном у Табели 4.3. 

Табела 4.3. Статистички експериментални план оптимизације реакције метанолизе 
сунцокретовог уља у микрореактору катализоване ЉЈ-К600

ХТ катализатором 
Редни број 
експеримента 

Време задржавања 
(min) 

Концентрација 
катализатора (g g-1) 

Запремински однос 
метанол/уље 

1 4 0,1 2,25 
2 10 0,05 2,25 
3 7 0,075 2,25 
4 7 0,075 2,25 
5 4 0,075 1,5 
6 10 0,075 3 
7 4 0,05 2,25 
8 4 0,075 3 
9 7 0,05 1,5 
10 7 0,075 2,25 
11 7 0,1 1,5 
12 7 0,1 3 
13 7 0,05 3 
14 10 0,075 1,5 
15 10 0,1 2,25 

4.6. Хроматографске анализе сунцокретовог уља и производа реакције 

Састав свежег комерцијалног сунцокретовог уља одређен је гасно-хроматографском 

анализом (GC), док је сам ток реакције метанолизе у оба, шаржном и континуалном 
процесу квалитативно праћен танкослојном хроматографијом (Thin Layer Chromatography-
TLC) и квантитативно методом течне-хроматографије високих перформанси (HPLC). 

4.6.1. Гасно-хроматографска анализа сунцокретовог уља 

Како би се прорачун реакционe смеше, било да је реч о шаржном или континуалном 

процесу, прецизно дефинисао и прилагодио процесним параметрима неопходно је 
прецизно одредити састав полазног сунцокретовог уља у погледу одређивања садржај 
основних масних киселина: миристинскe (C14:0), палмитинскe (C16:0); стеаринскe (C18:0); 
олеинскe (C18:1, cis 9) и линолнe (C18:2, cis 9,12). Такође, познавањем хемијског састава уља 
олакшава одређивање других физичко-хемијских параметара као што су: густина, 
вискозност и молекулска маса. Гасно-хроматографска метода је данас најзаступљенија 
метода за одређивање састава масних киселина. Тачке кључања ТАГ-а присутних у 

сунцокретовом уљу прилично су високе (> 400 °C), па је пре уношења узорка уља у колону 
неопходно извршити дериватизацију тј. потпуно превођење ТАГ-а у МЕМК. Садржај 
масних киселина сунцокретовог уља које је коришћено у метанолизи одређено је 
применом уређаја Thermo Scientific Trace GC Ultra гасног хроматографа опремљеног FID 
детектором и TriPlus системом самоузорковања. Анализа је извршена према процедури 
описаној од стране Крстића и сарадника [220], а подразумевала је потпуно превођење ТАГ-
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а у њихове МЕМК по AOCS46 методи (АОСЅ Official Method Ce 2-66, AOAC, 1997). 

Убрзигавање 1 μL узорка MEMK-a извршено је инјектором у split моду (однос 1:80 и 
температура 240 °C), при чему је као носећи гас коришћен хелијум чији је проток био 0,8 
mL min-1. Температура коришћене капиларне колоне НР-88 (100 m × 0,25 mm унутрашњег 

дијаметра са дебљином филма од 0,20 μm, J&W Scientific–Agilent) била је 170 °С током 75 
min трајања анализе. Температуре инјектора и FID детектора биле су 240 °C и 250 °C, тим 
редом. Појединачни корекциони фактори и прорачуни концентрација засновани су на 
претходној анализи стандардне смеше (AOCS#1 FAME standard mix – Restek). Сва мерења су 
вршена у дупликату. 

4.6.2. Танкослојна хроматографија (TLC) 

За праћење самог тока напредовања реакције метанолизе сунцокретовог уља у погледу 

квалитативног одређивања трошења појединих 
реактаната и стварања производа коришћена је 
танксолојна хроматографија (TLC)47. Узорци 
метил-естарског слоја растворени су у смеши 2-
пропанол/n-хексан (5/4 v/v) у односу 1:10. 
Раствори узорака наношени су на TLC плоче 
(10×10 cm, Silica gel 60 F254, Merck, Драмштадт, 
Немачка) помоћу аутоматске микропипете у 
количини од 3 μL по узорку. Хроматограм је 
развијен смешом n-хексан-етил-ацетат-сирћетна 
киселина (90:10:1 v/v/v), а затим сушен на ваздуху. 
Да би компоненте биле уочљиве, TLC плоче су 
напараване испарењима јода. Једна TLC плоча 
издвојена из експерименталних истраживања 
приказана је на Слици 4.6.  

4.6.3. Течна хроматографија високих перформанси 

Квантитативно одређивање садржаја метил-естара у метил-естарској фракцији одабраних 

узорака коју чине ацилглицероли (моно-, ди- и три-) и метил-естри извршено је 
хроматографом Agilent 1100 Series, Agilent Technologies применом модификоване Холчапекове 
методе [221]. Хроматограф је опремљен дегазером, бинарном пумпом, термостатираном 
колоном и UV/VIS детектором. Узорци узети у одређеним временским интервалима 
растварани су у смеши 2-пропанол-n-хексан (5:4 v/v) у односу 1:200. Сви коришћени 
растварачи и растворени узорци профилтрирани су кроз микропорозни филтер 0,45 μm. 
Разблажени узорци су пренети у HPLC вијалице, означене и постављене у носаче узорака у 
HPLC-у. Запремина инјектираног узорка је била 20 μL. Раздвајање је вршено у колони 
Zorbax Eclipse XDB-C18 (4,16 × 150 mm, 5 μm) са протоком бинарне смеше мобилне фазе: 
метанол (растварач А) и смеша 2-пропанол-n-хексан (5:4 v/v) од 1 ml min-1, са линеарним 
градијентом од 100% А до 40% А + 60 % Б за 15 min. Температура колоне била је 40 °C, а 
компоненте су детектоване на 205 nm. Садржај ацилглицерола и метил естара у смеши 

                                                 
46 АОСЅ- The American Oil Chemists' Society је професионална организација са седиштем у Урбани, граду у 
савезној држави Илиноис, посвећена пружању услуга онима који се баве наукама о уљима, мастима, мазивима 
и другим сродним материјалима. Основана је 1909. године, има 9000 чланова у 90 земаља.  
47 TLC- Thin-layer chromatography-хроматографска техника која се користи за раздвајање неиспарљивих смеша. 
Изводи се на листу инертног супстрата, као што је стакло, пластика или алуминијумска фолија, обложених 
танким слојем адсорпционог материјала, као што је силика гел, алуминијум-оксид или целулоза. Слој 
адсорбенса је познат као стационарна фаза. Након што се узорак нанесе на плочу, растварач или смеша 
растварача (мобилна фаза) се капиларним деловањем крећу дуж плоче. Пошто се различити аналити пењу на 
TLC плочу различитим брзинама, постиже се одвајање.  

 
Слика 4.6. Пример TLC плоче са 

раздвојеним компонентама за различите 
периоде реакције метанолизе 

сунцокретовог уља. 
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одређиван је као однос површине одговарајућих пикова са хроматограма и укупне 
површине пикова који одговарају свим компонентама у смеши. Концентрације 
ацилглицерола и метил естара у смеши су израчунате помоћу калибрационих кривих, које 
дају зависност масе аналита (три-, ди- и моноолеата и метил олеата) од површине пикова 
хроматограма [222,223]. 

4.6.4. Анализа стабилности и поновне употребе катализатора 

Стабилност катализатора је тестирана под оптималним реакционим условима. Након 

што је реакција у шаржном реакционом систему завршена, реакциона смеша је 
центрифугирана, а течни део раздвојен од чврсте фазе. Катализатор је једном испран 
метанолом, метанол је испарен на вакуум упаривачу, а потом је катализатор сушен 30 min, 
а затим поново употребљен у следећем реакционом циклусу. Узети узорци метил естарског 
слоја у свим циклусима су подвргнути анализи излуживања Ca2+ према методи описаној у 
Поглављу 4.4.1.  

4.7. Кинетичка студија 

Моделовање кинетике метанолизе сунцокретовог уља катализоване катализаторима 

заснованим на калцијум-оксиду синтетисаним у овој студији у шаржном реактору вршено 
је разматрањем два различита реакциона механизма: 

(1) Реакција псеудо-првог реда у хетерогеном и псеудо-хомогеном режиму и 

(2) Променљиви механизам који укључује ограничења у преносу масе 

триацилглицерола. 

У оба случаја, метанолиза представља следбену конверзију ТАГ-а преко ди- и 
моноацилглицерида (ДАГ и МАГ) до МЕМК-а и глицерола. Пошто је трошење 
интермедијерних једињења ДАГ-а и МАГ-а брже од трошења ТАГ-а, промене њихове 
концентрације се неће разматрати, тако да се збирна реакција метанолизе сунцокретовог 
уља у општем облику може приказати следећом повратном реакцијом: 

А + 3B 3R + S 
(4.7.) 

где су: А-ТАГ; B-метанол; R-МЕМК и S-глицерол. У развоју кинетичког модела, следеће 
претпоставке су узете у обзир: 

(а) Метанолиза сунцокретовог уља одвија се најпре у хетерогеном, а потом у 
хомогеном режиму при чему пренос масе и хемијска реакција у потпуности 
контролишу брзину хемијске реакције. Као последица, промена садржаја МЕМК-а 
са временом је сигмоидална, што је уочљиво и за сличне анализиране каталитичке 
системе; 

(б) Реакциона смеша је потпуно измешана чиме су постигнута једнакост у саставу и 
просторној расподели катализатора у читавом реакционом систему; 

(в) Метанолиза се одвија на површини честице катализатора између метоксидних јона 
адсорбованих на активним центрима и молекула ТАГ-а у течној фази у близини 
активних центара; 

(г) Пренос масе метанола ка активним центрима катализатора и брзина повратне 
реакције као што је брзина адсорпције/десорпције метанола није ограничавајући 
корак, тј. не утиче на укупну брзину реакције; 

(д) Хомогена катализа је занемарива пошто је количина катализатора већа од критичне 
вредности (≥1% у односу на масу уља); 

(ђ) Брзина интерчестичне дифузије не утиче на брзину метанолизе; 
(е) Неутрализација слободних масних киселина је занемарива због њиховог ниског 

садржаја у сунцокретовом уљу (<1%). Такође, реакција сапонификације се 
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занемарује при високим вредностима молског односа уље/метанол, што води ка 
померању равнотеже у правцу стварања хидрокси-метоксидне равнотеже и настанку 
метоксида, при чему се смањује молски удео хидроксидних јона и тиме спречава 
сапонификација ТАГ-а.  

Према истраживањима бројних истраживачких група, метанолиза различитих уљних 
сировина у хетерогено катализованом процесу подразумева два корака псеудо-првог реда: 
режим контролисан преносом масе коме следи хемијска реакција (хетерогени режим) и 
псеудо-хомогени реакциони режим. Поменути модел је већ потврђен у метанолизи 

биљних уља применом CaO [224], калцијум метоксида [225] и CaO·ZnO [226]. Други 
истраживачи користе сложеније моделе који подразумевају ограничења преноса маса 
описујући конверзију током целог времена реакције само једним математичким изразом.  

4.7.1. Псеудо-први ред реакције у хетерогеном и псеудо-хомогеном режиму 

4.7.1.1. Хетерогени реакциони режим 

Према претпоставци (а) отпорност преносу масе ТАГ-а контролише укупну брзину 

реакције у хтерогеном реакционом режиму који се дешава у почетном периоду реакције. 
Стога, брзина нестајања мора бити једнака брзини преноса масе ТАГ-а из уљне фазе у 
метанол. Разматрањем претпоставке (б) о идеалној мешљивости, кинетичка једначина има 
следећи облик: 

   sAAc
A

A ccak
dt

dc
r ,  (4.8.) 

где су kc коефицијент преноса масе, а просечна специфична међуфазна површина, cA и cA,s 
концентрације ТАГ-а у уљној фази и на међуфазној површини и t време реакције. Како је 

cA,s=0 и cA=cA,0·(1-xA), где је cA,0 почетна концентрација ТАГ-а, након интегрирања, добија се 
једначина (4.9.): 

  takx cA  1ln  (4.9.) 

где су xA степен конверзије ТАГ-а, а kcа волуметријски коефицијент преноса масе ТАГ-а, 
који се може израчунати из нагиба линеарне зависности –ln(1-xA) од t. 

4.7.1.2. Псеудо-хомогени реакциони режим 
У псеудо-хомогеном режиму, претпоставка је да је хемијска реакција спорија од преноса 
масе ТАГ-а и ограничава укупну реакциону брзину. Претпостављајући закон брзине 
неповратне реакције псеудо-првог реда, кинетичка једначина гласи: 

  Aapp
A

A ck
dt

dc
r  1,  (4.10.) 

где је kapp,1 привидна константа брзине реакције псеудо-првог реда која укључује 
концентрацију катализатора. Након итегрирања, једначина (4.10.) добија следећи облик: 

  11,1ln Ctkx appA   (4.11.) 

где је C1 интеграциона константа. Вредности обе константе се израчунавају из нагиба и 
одсечка линеарне зависности –ln(1-xA) од t. 

4.7.2. Променљив механизам у комбинацији са ограничењима у преносу масе ТАГ-а 

Модел је оригинално развијен од стране Миладиновић и сарадника [224] за метанолизу 

сунцокретовог уља коришћењем чистог CaO или креча као катализатора у шаржном 
реакционом систему. Предност овог кинетичког модела у поређењу са једноставнијим 
кинетичким моделима за неповратну реакцију првог реда заснива се на могућности 
описивања сигмоидалне зависности садржаја МЕМК-а са напретком реакције при чему се 
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избегавају компликовани рачунарски прорачуни. Овај модел укључује и промену 
механизма и законе брзине за реакцију првог реда са акцентом на ТАГ и МЕМК: 

 RR

A

A
m

A cc
cK

c
k

dt

dc












 0  (4.12.) 

где су km привидна константа брзине хемијске реакције, cR0 је хипотетички почетна 
концентрација МЕМК која одговара почетној концентрацији доступној на површини 
катализатора и K је параметар модела који дефинише афинитет ТАГ-а ка активним 
центрима катализатора. Привидна константе брзине реакције је повезана са стварном 
константом брзине реакције и почетним концентрацијама метанола и катализатора 
следећим изразом: 

катBm cckk  0  (4.13.) 

где је k стварна константа брзине хемијске реакције, док су cB0 и cкат концентрације 
матанола и катализатора, редом. С друге стране и параметар модела, К, је такође повезан 
преко концентрација метанола и катализатора следећом релацијом: 

катB ccKK  0  (4.14.) 

где је K' стварни афинитет ТАГ-а ка активним центрима на површини катализатора. 
Уколико се концентрације ТАГ-а и МЕМК-а изразе преко степена конверзије ТАГ-а, 
једначина 4.12. се може записати на следећи начин: 

   
 AA

AARA
m

A

xcK

xccx
k

dt

dx














1

31

0

00  (4.15.) 

Кинетички параметри су израчунати из претходно поменуте диференцијалне једначине 
методом нелинеарне регресије. Једначина 4.15. даље се може трансформисати у једначину 
4.16. 
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 (4.16.) 

ако је 003 RA cc  , једначина 4.16. се може написати на једноставнији начин: 
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(4.17.) 

која аналитичким решавањем поприма облик: 

  102,

1

3
1

ln

0

Ctck
x

x
Aapp

A

K

c

A

A














 (4.18.) 

где су kapp,2=km/K привидна константа брзине реакције и C1 је интеграциона константа. 
Ниске вредности cR0 <0,002 mol L-1 су већ утврђене у бројним случајевима реакције 
метанолизе где је као катализатор коришћен калцијум-оксид при сличним реакционим 

условима. Ако је AcK  што важи за развијену фазу реакције метанолизе уз помоћ 

калцијум-оксидног катализатора, диференцијална једначина 4.12. поприма облик: 
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  AA
AmA xx

K

ck

dt

dx









1

3 0  (4.19.) 

За метанолизу сунцокретовог уља коришћењем калцијум-оксидног катализатора под 
сличним реакционим условима, вредност К се кретала у опсегу од 1,1 – 6,0 mol L-1, док се 
cA0 кретала у опсегу 0,67 – 0,81 mol L-1 за почетне вредности молског односа у опсегу 1:6 и 

1:12. Пошто би претпоставка да је AcK   могла бити упитна у почетној фази реакције, 

при најнижој концентрацији катализатора (2 мас.%) вредност параметра К је имала 
најнижу вредност (скоро 1,0), а почетна концентрација ТАГ-а је била највећа (0,81 mol L-1). 
Међутим, концентрација ТАГ-а нагло опада у средњој и коначној фази реакције, при чему 

је претпоставка AcK   у потпуности оправдана. Након интегрирања једначине 4.19. 

добија се: 

202,3
1

ln Ctck
x

x
Aapp

A

A 


 (4.20.) 

где су kapp,2=km/K привидна константа брзине и C2 је интеграциона константа. Привидна 

константа се може израчунати као нагиб функционалне зависности   AA xx 1/ln  од 

времена методом линеарне регресије. На основу једначина 4.13. и 4.14., привидна 
константа брзине је kapp,2=km/K' што значи да не зависи од концентрација катализатора и 
метанола. 
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5. РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА 

5.1. Резултати испитивања физичко-хемијских својстава сировина и 
катализатора 

5.1.1. Хемијски састав 

Хемијски састави полазних сировина (летећи пепео и љуска кокошијег јајета) за синтезу 

носача и катализатора приказани су у Табели 5.1. 

Табела 5.1 Хемијски састав узорака сирових летећих пепела и сирове љуске кокошијег 
јаjета 

Узорак 
SiO2 Al2O3 CaO Fe2O3 K2O MgO Na2O 

мас. % 

ЛП-М 59,2 22,6 7,5 6,3 1,6 2,2 0,2 

ЛП-НТ 50,5 25,2 8,2 7,8 0,7 4,0 1,0 

ЉЈ-К 0,8 1,3 93,1 н.д. 0,1 1,2 2,6 

Резултати показују да су оба узорка летећег пепела у основи сачињена од SiO2 и Al2O3 као 
основних оксида. У складу са стандардом ASTM C618, узорци пепела оваквог састава се 
сврставају у F класу, јер је укупан садржај SiO2 + Al2O3 + Fe2O3 већи од 80 мас.%, док је 
садржај CaO између 7,0 и 8,0 мас. %. Висок садржај SiO2 и Al2O3 у летећем пепелу, чини 
ову врсту материјала погодном за трансформацију у адекватне алумосиликатне прекурсоре 
за синтезу различитих врста зеолитних материјала, о чему постоје бројне студије и патенти 
[171,181,227]. Све методологије трансформације летећих пепела у зеолитне материјале 
засноване су на растварању Al-Si фаза у летећем пепелу у алкалним растворима (углавном 
NaOH и KOH) и постепеном преципитацијом зеолитног материјала. Уобичајени зеолити 
и друге неоморфне фазе које се добијају из летећег пепела су: NaP1 зеолит 

(Na6Al6Si10O32·12H2O), филипсит (K2Al2Si3O10·H2O), K-хабазит (K2Al2SiO6·H2O), хершелит 

(Na1,08Al2Si1,68O7,44·1,8H2O), фужасит (Na2Al2Si3,3O8,8·6,7H2O), зеолити типа A 
(NaAlSi1,1O4,2·2,25H2O), X (NaAlSi1,23O4,46·3,07H2O) и Y (NaAlSi2,43O6,86·4,46H2O), перлиалит 

(K9NaCaAl12Si24O72·15H2O), аналцим (NaAlSi2O6·H2O), хидрокси-содалит 

(Na1,08Al2Si1,68O7,44·1,8H2O), хидрокси-канкринит (Na14Al12Si13O51·6H2O), калсилит (KAlSiO4) 

и тоберморит (Ca5(OH)2Si6O16·4H2O) [137]. Потенцијална индустријска примена ових 
зеолитних материјала је различита и заснована је на различитој порозној структури. 
Зеолит типа X има велике поре (7,3 Ǻ) и високу вредност капацитета катјонске измене 
(CEC ≈ 5 meq g-1), што чини овај зеолит интересантним молекулским ситом са високим 
капацитетом катјонске измене [171]. У овом истраживању поступком алкалне активације у 
посебно дизајнираном ротитрајућем минијатурном аутоклавном реактору и комерцијалном 
хидротермалном реактору [228,229], добијен је материјал хемијског састава који је приказан 
у Табели 5.2.  

Табела 5.2. Хемијски састав узорака термохемијски третираног летећег пепела, производа 
алкалне активације и калцинисане љуске кокошијег јајета 

Узорак 
SiO2 Al2O3 CaO Fe2O3 K2O MgO Na2O 

мас. % 

ЛП-ТТ 63,95 21,40 3,50 3,80 н.д. 1.66 н.д. 

ЛП-ЗРА 49,63 19,21 2,07 3,84 0,13 0,98 23,42 

ЛП-ЗХТ 50.36 17.38 3.10 3.15 0.17 1.37 22.07 

ЉЈ-К900 н.д. н.д. 96,2 н.д. 0,1 2,1 0,7 

Из приказаних резултата уочава се да након термохемијског третмана летећег пепела 
долази до значајног пада садржаја калцијума и гвожђа. То је утицало на раст садржаја 
силицијума и алуминијума, што је било значајно за даљу примену овог материјала у 
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поступку зеолитизације. Поједини аутори наводе важност термичког третмана у погледу 
уклањања несагорелог угљеника који директно може утицати на специфичну површину 
коначног производа [230]. С друге стране, за процесе зеолитизације, посебно код добијања 
зеолита високе чистоће из летећег пепела, важно је извршити и уклањање гвожђа и 
алкалних оксида који се налазе на спољним површинама честица пепела [231,232]. 
Резултати показују да киселински третман побољшава синтезу зеолита, вероватно због 
знатног повећања садржаја силицијума и алуминијума, али често киселински третман 
негативно утиче на адсорпциона својства коначног производа [233]. Садржаји SiO2 и Al2O3 
су у узорцима зеолита (ЛП-ЗРА и ЛП-ЗХТ) нижи од вредности у полазном летећем пепелу. 
То указује да су нереагујући силикати и алуминати задржани у алкалном раствору. Молски 
однос Si/Al у летећем пепелу и узорцима зеолита су 2,31 и 2,28, тим редом, указујући да су 
SiO2 и Al2O3 адекватно употребљени у поступку зеолитизације. Уколико поредимо 
хемијски састав два зеолита добијена у два различита реактора, уочавамо да промена 
реактора и времена кристализације са 4 сата у ротирајућем минијатурном аутоклавном на 
24 сата у хидротермалном реактору није знатно утицало на хемијски састав. Међутим, 
касније анализе првенствено рендгеноструктурна и скенирајућа електронска микроскопија 
показаће да ипак постоје разлике у кристалном саставу и морфологији површина та два 
зеолитна матеирјала. Добијени резултати хемијског састава још потврђују да висока 
концентрација натријума у зеолиту указује на конверзију летећег пепела у Na+ облик 
зеолитног материјала насталог заробљавањем Na+ јона у биланс негативног наелектрисања 
алуминатног и алумосиликатног костура. Важно је истаћи да натријум на овакав начин 
присутан у зеолиту ни на који начин не утиче на реакцију метанолизе, што би се сматрало 
латентном хомогено-катализованом метанолизом. У овом случају синтезе коначни 
производ је на адекватан начин испран. Израчунате вредности молских односа Si/Al 
указују да вредност одговара вредностима добијеним за неке познате зеолитне материјале, 
попут NaX и NaA типа. Монзон (Monzon) и сарадници [234] су спроводили сличну синтезу 
зеолита из летећег пепела и дошли до сличних резултата. Наиме, након кристализационог 
процеса који је трајао три сата садржаји SiO2 и Al2O3 били су 46,6 мас. % и 30,5 мас. %, тим 
редом. С друге стране, кристализациони процес који је вођен 23 сата довео је до ниже 
вредности молског односа Si/Al (SiO2 - 43,6 мас. % и Al2O3 - 31,3 мас. %).  

Хемијска анализа љуске кокошијег јајета у сировој и термички третираној форми указује 

на висок садржај калцијума и мале количине других елемената, првенствено магнезијума, 
натријума и калијума. Како је калцијум-оксид често употребљаван катализатор за 
хетерогено катализовану метанолизу, добијене вредности овом хемијском анализом 
декларишу љуску кокошијег јајета за доброг кандидата у катализи, јер је калцијумом богата, 
јефтина, еколошки прихватљива и може се једноставним процесима превести у активну 
каталитичку форму. Последњих година, бројна истраживања на пољу биодизела указују на 
свеприсутност калцијум-оксида као катализатора у различитим формама, чисто 
калцинисаној, хидротермално-третираној, на носачу или пак промоторован додатком 
других оксида или соли [235]. Све ове форме обезбеђују задовољавајућу активност у 
реакцији метанолизе, као најчешће и најекономичније на пољу хетерогено-катализованих 
процеса добијања биодизела [236].  

Резултати хемијског састава синтетисаних хСаО/ЛП-ЗТ
ХТ катализатора спроведених у 

оптимизационој студији описаној у Поглављу 4.5.4., а детаљније дискутованој у Поглављу 
5.2.4., приказани су у Табели 5.3. Поред садржаја СаО, који је оптимизационо планиран, 
важне промене концентрација на које је поред додатка СаО утицала и температура 
калцинације су и концентрације силицијума, алуминијум и натријума. Високе температуре 

калцинације (877 °С и 950 °С) довеле су до знатног пада натријума, услед распадања 
зеолитне структуре, при чему је дошло до настанка калцијум-силикатних форми. 
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Ниже температуре калцинације, су садржај натријума одржавале у опсегу од 12 мас. % до 16 
мас. %, што ће касније и потврдити значајно очувана зеолитна структура у коју је правилно 
уграђен калцијум-оксид, ниске тенденције ка реактивности са растопљеном зеолитном 
масом. Одступања садржаја калцијум-оксида од номиналног садржаја, приписује се 
почетном садржају калцијум-оксида у зеолиту, који је био присутан у виду калцијум-алумо-
силиката. Концентрације SiO2 и Аl2O3 су се кретале у опсезима од 17 мас. % до 36 мас. % и 
од 13 мас. % до 25 мас. %, тим редом. Више концентрације и SiO2 и Аl2O3 су добијене на 

температурама калцинације изнад 523 °С, што је још једна потврда постојања интеракције 
СаО са носачем на вишим температурама.  

Табела 5.3. Хемијски састав катализатора хСаО/ЛП-ЗТ
ХТ добијених у студији статистичког 

планирања и оптимизације експеримената 
Бр. 
експ. 

Узорак 
SiO2 Al2O3 CaO Fe2O3 K2O MgO Na2O 

мас. % 

1 30%CaO/ЛП-З700
ХТ 25,00 17,44 39,76 3,47 0,20 1,45 11,84 

2 30%CaO/ЛП-З950
ХТ 24,01 16,21 50,75 3,09 0,20 1,59    3,41 

4 30%CaO/ЛП-З450
ХТ 25,36 17,38 39,10 3,15 0,17 1,37 12,67 

8 15%CaO/ЛП-З523
ХТ 33,86 22,85 21,77 3,42 0,22 1.38 15,62 

10 15%CaO/ЛП-З877
ХТ 34,52 23,96 24,24 3,50 0,25 1,62 11,07 

11 44%CaO/ЛП-З877
ХТ 19,75 14,00 55,45 2,60 0,18 1,67   5,69 

13 10%CaO/ЛП-З700
ХТ 36,44 25,28 15,36 3,62 0,22 1,46 16,72 

14 44%CaO/ЛП-З523
ХТ 17,62 13,01 54,66 1,99 0,16 1,41 10,60 

Приметна интеракција СаО са зеолитним носачем, било да је реч о термичкој или 
хидротермалној, која се одвијала при синтези СаО/ЛП-ЗРА катализатора, водила је ка 
стварању специфичних, посебних врста Са-зеолита, од којих су најпознатији: ваиракит, 
сколецит, мезолит, томсонит, хојландит, стилбит, гисмондин, епистилбит, хабазит, левнит 
и лаумонит. Такође, јављале су се и Са-богате варијанте филипсита и клиноптилолита. 
Какав ће се материјал добити зависило је најпре од кључног Si/Al односа, али и од односа 
Са/алкални агенс, уколико се зеолитизација вршла уз додатак калцијума. Однос 
Са/алкални агенс често је утицао на фазне промене у раним фазама синтезе. Поред ових 
односа, важно је било и време трајања процеса, јер је забележено да се стварање појединих 
минерала одигравало тек при дужим временима хидротермалног или термичког третмана, 
јер је тек у каснијим фазама синтезе долазило до уградње калцијума у структуру и његове 
стабилизације [97,237]. Уколико се води селективна синтеза Са-зеолита, онда на врсту 
зеолита такође утиче и отвореност система, тј. да ли се у систем током синтезе може унети 
други материјал (иницијатор кристализације), или се пак из система издваја одређена фаза 
у дефинисаном сегменту процеса. Посебно интересантан случај отвореног система синтезе 
је континуално дозирање калцијума у алкалну средину у којој се формира зеолит. Том 
приликом се чисто алкални минерали и алкални калцијум мењају чистим минералима 
калцијума. У последњој фази синтезе, приликом третмана на високим температурама, 
долази до стварања материјала у којима доминирају високо калцијумске фазе, као што је 
хексагонални анортит [97]. На овакав начин се добија јаснија слика на који начин 
реакциони услови утичу на поједине фазне алтерације и на који начин се оне могу довести 
у везу са стварањем различитих текстуралних и морфолошких својстава, које су од великог 
значаја за дизајнирање катализатора са носачем, код којих важну улогу игра систем пора и 
канала који је с једне стране адекватан за активну компоненту, а са друге стране за 
реактанте реакције за коју је катализатор намењен. 
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5.1.2. Рендгено-структурна анализа праха 

5.1.2.1. Сирови летећи пепео и љуска кокошијег јајета 

Како хемијски састав летећег пепела, тако и минералошки у великој мери одређује врста 

и порекло угља који се сагорева у термоенергетским постројењима. Угљеви Колубарског 
басена, осврћући се додатно и на хемијски састав, припадају сијаличној хемијској групи, 
који су према томе у рангу битуминозних и суббитуминозних, а по старости су палеозојске 
и кенозојске, а мање мезозојске старости. Дифрактограми узорака сировог летећег пепела 
из термоелектрана Никола Тесла (НТ) у Обреновцу и Морава (М) у Свилајнцу и сирове и 
калцинисане љуске кокошијег јајета су приказани на Сликама 5.1а-б. Дифрактограми оба 
узорка летећих пепела су веома слични и указују на типичне рефлексије карактеристичне 
за кристалне фазе: кварц, мулит, хематит, анортит и арагонит. Резултати 
рендгеноструктурне анализе подударни су са класификацијама ове групе материјала где је 
за силикатне типове летећих пепела карактеристично да имају (1) максималне или 
релативно високе вредности лако испарљивих материја, C, H, N, Si, Al, Na, K, а од 
кристалних форми заступљени су: кварц, кристобалит, каолинит, хлорит, фелдспар, Fe-
оксихидроксиди, Al-хидроксиди и сидерит и (2) минималне вредности Ca, сулфата и Мg, 
калцита, пирита, гипса и Fe-сулфата [238]. Поред наведених карактериситка за овакве 
пепеле је карактеристично да воде порекло из угљева са великом заступљеношћу детрита и 
нижим садржајем аутигеничних48 силикатних минерала, попут сепиолит-палигорскита, 
дијатомита, зеолита и натријум силиката [239].  

Рефлексије узорка сирове љуске кокошијег јајета указују на карбонатну природу 

материјала који у основи чини калцит. Након калцинације, карбонатна фаза је преведена у 
оксидну фазу калцијума. Важно је истаћи, да је на температурама калцинације нижим од 

800 ºC превођење калцијум-карбоната у калцијум-оксид било непотпуно на шта указују и 
рендгенограми приказани на Слици 5.1б, где поред оксидне фазе калцијума доминира и 
неразложени калцијум-карбонат. Потпуно разлагање калцијум-карбоната постигнуто је на 

900 ºC, што је уједно и одабрана температура калцинације сирове љуске кокошијег јајета у 
другим експериментима. 

  
Слика 5.1. Рендгенограми (а) узорака летећег пепела из термоелектрана Никола Тесла (ЛП-НТ) и Морава (ЛП-

М) (б) узорака сирове (ЉЈ-К) и калцинисане (ЉЈ-К600-1000) љуске кокошијег јајета 
(A-анортит; С-калцит; H – хематит; L-СаО; M – мулит и Q – кварц). 

 
 

                                                 
48 Аутигенични силикатни минерали су типови силикатних минерала који се најчешће сусрећу као 
аутигенични силикати у земљишту. Микроскопска и субмикроскопска посматрања доприносе њиховом 
препознавању и идентификацији у земљишту.  

(a) (б) 
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5.1.2.2. Зеолитни носач и прекурсор катализатора 

У поступку алкалне активације термо-хемијски третираног летећег пепела (ЛП-НТ-ТХТ и 

ЛП-М-ТХТ) у ротирајућем минијатурном аутоклавном реактору (Слика 4.1), чији су 
рендгенограми приказани на Слици 5.2 
почетна структура термо-хемијски третираног 
летећег пепела је разорена и потпуно 
претворена у нову, чисту, кристалну фазу 
зеолитне природе чије рефлексије одговарају 
канкринитно-содалитној групи, вишњевита 
(PDF#46-1333), хекагонално призматичних 
кристала (Слика 5.3a). Канкринит је сложени 
карбонат и силикат, натријума, калцијума и 
алуминијума, чија је формула 
Na6Сa2[(СO3)2|Аl6Si6O24]·2H2О, који се убраја у 
фелтспатоидну групу минерала. У структури 
постоје велики канали затворени 
дванаесточланим тетраедарским прстеновима. 
Канали су окружени кавезима постављеним у 
колонама. Представници „канкринитне 
подгрупе― у својим кавезима садрже [Na(H2O)]+ 
кластере. Време потребно за добијање 

канкринитне форме у ротирајућем минијатурном аутоклавном реактору било је 4 сата, при 

чему је активација вођена на температури од 240 °С са натријум-хидроксидом 
концентрације 6,25 mol dm-3 и масеним односом чврсто/течно од 1/5. Упоредо са овим 
процесом вођен је и процес у комерцијалном хидротермалном реактору у трајању од 12 и 

24 сата, при чему је температура у реактору била 150 °С, а остали услови су били 
непромењени. Из рендгенограма узорака зеолита добијених у комерцијалном 
хидротермалном реактору (Слика 5.3б) уочава се да температура игра важну улогу у 
процесу конверзије структуре летећег пепела у зеолитну форму. За процес који је вођен 12 
сати уочава се да почетна структура летећег пепела није потпуно разорена, као што је то 

био случај у првом реактору, а на то указују значајне рефлексије на 2θ угловима од 24,2°, 

31,0° и 58,9° које се приписују кварцу. Потпунија конверзија је постигнута након 24 сата, на 
шта указују јасно дефинисани пикови канкринитне форме вишњевита и знатно смањени 
интензитети рефлексионих линија кварца.  

  
Слика 5.3 Рендгенограми (а) зеолита добијеног у ротирајућем минијатурном аутоклавном реактору (4h)  

(б) зеолита добијеног у комерцијалном хидротермалном реактору (12h и 24h) 
(V-вишњевит и Q-кварц) 

 
Слика 5.2 Рендгенограми термохемијски 

активираног летећег пепела 
(A-анортит; H – хематит; M – мулит и Q – кварц) 

(a) (б) 
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До сличних резултата дошао је Селим (Selim) са сарадницима [240], који су вршили 
трансформацију мусковита у чисту канкринитну фазу у трајању од 72 сата на 

температурама од 100 °С до 250 °С. Резултати су показали да на температурама од 100 °С и 

150 °С није дошло до појаве канкринитне фазе. Појава канкринитне фазе је тек запажена 

на 200 °С, а била је значајнија тек на 250 °С. У циљу добијања чистих фаза микропорозних 
зеолитних форми, попут зеолита типа А, типа Х, или NaP1, често се спроводи синтеза у 
два корака, где први корак представља фузиони процес у коме учествују летећи пепео и 
алкални агнес (најчешће натријум-хидроксид), а други процес је кристализација у 
хидротермалним условима. Анализирајући утицај концентрације натријум-хидроксида у 
процесу зеолитизације летећег пепела, Ванг (Wang) и сарадници [241] су утврдили да 
применом натријум-хидроксида концентрације 3,33 mol dm-3 при температури 

кристализације од 100 °С долази до стварања мешавине зеолита типа А и Х. Веће 
концентрације натријум-хидроксида воде ка скраћењу времена кристализације, ужој 
дистрибуцији расподеле величине честица зеолита типа А, али и добијању чистијих 
типова зеолита. Видовин (Wdovin) и сарадници [242] су у једностепеном полуиндустријском 

поступку добили NaP1 зеолит високе чистоће (≈81 %) на температури од 80 °С у трајању 
од 36 сати. Шаржа за производњу зеолита се састојала од 20 kg летећег пепела, 12 kg 
натријум-хидроксида и 90 dm3 воде.  

Канкринит је минерал први пут пронађен 1839. године у планинама Урала (Чељабинска 

област) (Слика 5.4.), а име је добио по тадашњем руском министру финансија Егору 
Францевичу Канкрину (Слика 5.5.) сину немачког минералога, металурга, архитекте и 
писца Франца Лудвига фон Канкрина49.  

 
 

Слика 5.4. Уралске планине у региону Чељабинска где је откривен канкринит [243] 

                                                 
49 Франц Лудвиг фон Канкрин (нем. Franz Ludwig von Cancrin) је рођен 1738. године у Брајденбаху (нем. 
Breidenbach) у рударској породици, где је од оца стицао прва знања о рударској науци. Године 1764. ступио је у 
службу грофовије Хесен-Касел у Ханауу (нем. Hanau), поставши професор математике на војној академији, 
шеф државног одељења за грађевинарство, директор позоришта и ковнице новца. Рад у рудницима бакра 
1767. године у Елесеу му је донео европску репутацију, a 1783. године од Катарине Велике преузима 
руковођење чувеном соланом у месту Стараја Руса (рус. Старая Русса). 1798. године постао је државни 
саветник у Санкт Петербургу. Објавио је многа дела од којих је најважније „Erste Gründe der Berg- und 
Salzwerkskunde“ (Први разлози за рударство и солане), које је преведено на неколико светских језика. Његов син 

био је Егор Францевич Канкрин (нем. Georg Ludwig Cancrin, рус. Граф Его  р Фра  нцевич (Георг Людвиг) Канкри н), 
угледни руски министар финансија, који је блиско сарађивао са Александром фон Хумболтом (нем. Friedrich 
Wilhelm Heinrich Alexander von Humboldt) током његове науче експедиције у Русију 1829. године. Заправо, 
Какнрин је консултовао Хумболта о могућностима коришћења руске платине за израду кованог новца. 
Хумболт је изричито био против тога. Међутим, Хумболт долази на Канкринов позив како би утврдио у 
којим областима би се Русија могла економски развијати, али и да Руси стекну стручно знање о својим 
ресурсима. Циљ Хумболтове посете је првенствено био фокусиран на откривање рударских области за 
експлоатацију. Од априла до децембра 1929. године Хумболт је путовао кроз Русију, стигавши до кинеске 
границе на истоку и Каспијског мора на југу. Хумболтови савременици су писали да ништа није било онако 
како је Хумболт желео, а цела експедиција је била компромис. На крају је експедиција трајала осам месеци са 
пређених 15500 километара. Плод ове експедиције је био и минерал канкринит који је име добио по 
министру Канкрину [244]. 
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У првој фази синтезе катализатора, калцијум-оксид добијен калцинацијом сирове љуске 

кокошијег јајета (ЉЈ-К900) је додат у водену суспензију претходно добијеног зеолита (ЛП-
ЗРА), а потом подвргнути хидратацији на атмосферском притиску. Након ове фазе синтезе 
и сушења добијеног праха, добијен је узорак чије рефлексије указују на стварање нових 
кристалних фаза које одговарају портландиту (PDF#44–1481), калцијум-алуминијум-
хидрокиси-карбонат-хидрату (PDF#36-377) и зеолитима калцијумског типа, при чему се 
може уочити да је и структура самог вишњевита делимично очувана (Слика 5.6а). 

   
 

Слика 5.5. Франц Лудвиг фон Канкрин(лево) немачки минеролог, металург, архитекта и писац, отац Егора 
Фрацевича Канкрина (десно) руског министра финансија по коме канкринит (средина) носи име [244].  

Током ове фазе синтезе катализатора, дошло је до модификације носача, јер је до изражаја 
дошла двојака улога калцијум-оксида. Поред његове улоге као активне фазе, калцијум-
оксид се понашао и као минерализациони агенс који је довео до модификације полазне 
структуре стварајући нову зеолитну фазу и повољну порозну структуру, посебно за 
реакцију метанолизе. Део калциујм оксида је хидратисан и учествовао је у грађењу нове 
зеолитне кристалне форме, док је део депонован на новонасталом носачу у виду калцијум-
хидроксида. У последњој фази синтезе, прекурсор добијен у претходној фази је 
калцинисан на 650 °C, што је довело до претварања, најпре калцијум-хидроксида у 
калцијум-оксид, као активну фазу, распадања нестабилног калцијум-алуминијум-хидрокси-
карбонат-хидрата и формирања структуре чије рефлексионе линије одговарају чистом 
калцијум-оксиду, гисмондину (GIS-врста зеолита) (PDF#20–452) и α’-дикалцијум-силикату 
(PDF#36-642) који је настао у реакцији калцијум-оксида и силицијум-диоксида (Слика 
5.6б).  

  
Слика 5.6 Рендгенограми (а) прекурсора каталитазтора СаО/ЛП-ЗРА и (б) СаО/ЛП-ЗРА катализатора 

((α-CS-α’-дикалцијум силикат; Ca-калцијум алуминијум хидроксид карбонат хидрат G – гисмондин; L - СаО; 
P – портландит и V – вишњевит) 

(a) (б) 
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И у овој фази калцијум-оксид се понашао као минерализациони агенс који је пенетрирао у 
структуру носача утичући на формирање нове кристалне фазе. O GIS типовима зеолита 
извештавају Шарма (Sharma) и сарадници [245] при чему указују на чињеницу да је Na-P 
зеолит синтетички аналог GIS типу зеолита са дводимензионим системом пора и са 
испресецаним осмочланим кисеоничним прстенастим каналима димензија 0,31 × 0,44 nm 
и 0,26 × 0,49 nm у 100 и 010 оријентацијама, тим редом. Иако све зеолите типа P 
карактерише иста топлогија решетке која одговара зеолиту GIS типа, симетрију и 
структуру узорка различитог састава је тешко утврдити. Главни разлог оваквог понашања је 
висока флексибилност Si-O-Al везе у алумосиликатној решеци, који представља 
најотворенији тип тетраедарског оквира који је до сада генерисан [246]. 

Други поступак синтезе вођен је у правцу потпуног очувања зеолитног носача добијеног 

алкалном активацијом летећег пепела, при чему су посебно анализирани утицаји 
концентрације калцијум-оксида и температуре активације катализатора. Како би се избегла 
хидратација, а самим тим и минерализација, као медијум за синтезу катализатора, изабран 
је апсолутни етанол. Из рендгенограма приказаном на Слици 5.7а, где је само анализиран 
утицај концентрације калцијум-оксида, може се уочити да је одабраним поступком синтезе 
полазна структура зеолитног носача очувана, а додатак калцијум-оксида није довео ни на 
који начин до разарања или стварања нових фаза, па чак и при коначној активацији 

термичким третманом на 550 °С. Калцијум-оксид, као активна компонента је додат на 
носач, а то потврђују рефлексионе линије карактеристичне за калцијум-оксид, чији је 
интензитет растао како је расла концентрација калцијум-оксида. С друге стране, када је 
анализиран заједнички утицај концетрације калцијум-оксида и температуре коначне 
активације, уочено је да на температурама већим од 550 °C долази до интеракције 
калцијум-оксида и носача, при чему је долазило до стварања нових калцијум-силикатних 
фаза (Слика 5.7б). Наиме, повећањем температуре, долазило је до топљења стакласте фазе, 
при чему је калцијум-оксид најпре пенетрирао у растопљену фазу, а потом је бивао 
обмотан и заробљен. Једним делом, калцијум се губио током реакције са растопљеном 
фазом градећи посебну врсту калцијум-силиката, део је бивао заробљен и недоступан за 
реактанте, а део је остајао слободан и позиционирао се у порама модификованог носача 
чинећи активне центре слободне за реактанте који учествују у реакцији метанолизе.  

  
Слика 5.7 Рендгенограми (а) %СаО/ЛП-ЗХТ катализатора (б) %СаО/ЛП-ЗТ

ХТ катализатора 

Слична запажања уочена су у истраживању Здујића и сарадника [237], који су 
механохемијским поступком синтезе анализирали утицаје односа калцијум-оксида и 
силицијум-диоксида, температуре и времена калцинације. Најпре је уочено да калцијум-
оксид са водом коришћеном у механохемијском поступку гради калцијум-хидроксид. 
Међутим, већ на 400 °C калцијум-хидроксид је бивао разложен до калцијум-оксида, али на 
овој температури бележила се и реактивност између калцијум-оксида и аморфног 

(a) (б) 
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силицијум-диоксида који су били у еквимоларном односу, при чему је награђивана 
калцијум-силикатна форма (CaSiO3) воластонита. Формирање ове фазе забележено је и на 
700 °C, а дуготрајном калцинацијом на 900 °C забележено је уређење и раст зрна већ 
формираног калцијум силиката. С друге стране, калцијум-хидроксид и силицијум-диоксид 

у еквимоларном односу, калцинисани на 700 °C водили су ка стварању Ca3Si2O7 форме, која 
је позната као ранкинит. Како би се приближила геометрија честице и кристалита активне 
фазе и носача из резултата рендгено структурне анализе применом Шерерове једначине 
израчунате су величине кристалита, како активне компоненте (калцијум-оксида), тако и 
зеолитног носача. На слици 5.8а-б. су приказане издвојене рефлексионе линије на основу 
којих су израчунате вредности величине кристалита. За зеолитни носач, одабрана је 
рефлексиона линија са d-вредношћу од 0,4680 nm (hkl-101, I/I0-65,62), док je за калцијум-
оксид одабранa рефлексионa линије на d-вредности од 0,1702 nm (hkl-220, I/I0-54,00). 

 
Слика 5.8. Одабрани пикови за одређивање величине кристалита  

(а) ЛП-ЗХТ и (б) 20%СаО/ЛП-ЗХТ катализатора 

Израчуната вредност величине кристалита зеолита је 47,8 nm, која је остала непромењена 
и након додатка калцијум-оксида. С друге стране, величина кристалита калцијум-оксида 
нанешеног на зеолитни носач расла је од 9,5 nm за катализатор 5%CaO/ЛП-ЗХТ до 11,1, 
21,9 и 23,4 nm за катализаторе који садрже 10% (10%CaO/ЛП-ЗХТ), 15% (15%CaO/ЛП-
ЗХТ) и 20% (20%CaO/ЛП-ЗХТ), тим редом. Оваква разлика у величини кристалита још 
једном потврђује остварену добру дистрибуцију калцијум-оксида као активне компоненте 
по површини носача при чему је остварена таква интеракција која ће допринети 
неометаном транспорту реактаната до активних центара. Сличан резултат је уочен и код 
упоредивог система MgO који је ултразвучно диспергован по површини церијумом 
допираним MCМ-41 носача. Величина кристалита МgО је износила 16,7 nm, а у случају где 
су CаО и MgО били помешани, вредност величине кристалита је била у опсегу од 20-50 
nm [247,248]. Степен кристаличности чисте зеолитне фазе износио је 81%, а додатак 
калцијум-оксида водио је ка мањем расту кристаличности узорка која је за катализатор 
20%CaO/ЛП-ЗХТ достигла 83%. Слични резултати кристаличности добијени су и за 
системе где су за синтезу CaO/NaX катализатора коришћене чисте хемикалије [249]. 

 
 
 
 
 

(a) (б) 
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5.1.3. Инфрацрвена спектроскопија са Фуријеровом трансформацијом 

Опис структуре коришћених и синтетисаних материјала који се односи на вибрације 

хемијских веза у молекулским јединицама, добијен је FT-IR спектроскопијом. Главна 
карактеристика спектра летећег пепела (Слика 5.9а) је широка трака на око 1051 cm-1 која 
је повезана са асиметричним истежућим вибрацијама Si-O и може се повезати са 
присуством кварца. 

  
Слика 5.9. FT-IR спектри (а) сировог и термохемијски третираног летећег пепела (б) сирове и калцинисане 

љуске кокошијег јајета 

Широке траке позициониране на 787 cm-1, 692 cm-1, 592 cm-1 и 553 cm-1 повезане су са Si-O-
Si и Si-O-Al симетричним истежућим вибрацијама које одговарају кварцу и мулиту. [250]. 
Након термохемијског третмана, не бележе се промене у спектрима, што указује да је 
алумосиликатна природа летећег пепела потпуно очувана, а да је термохемијским 
третманом дошло до уклањања појединих метала и нечистоћа које би ометале поступак 
даље обраде. Спектрална трака испод таласног броја од 500 cm-1 (око 463 cm-1) повезана је 
са вибрацијама услед тетраедарских Si/Al-O везивања [251]. На Слици 5.9б су приказани 
FT-IR спектри сирове љуске кокошијег јајета, као и љуске калцинисане на различитим 
температурама. Главнe апсорпционe тракe узорка ЉЈ-К су на таласном броју од 1404 cm-1 
која одговара асиметричној истежућој вибрацији CO3

2- на 873 cm-1 која одговара режиму 
CO3

2- вибрације ван равни и на 710 cm-1 се приписује Ca-O вези и CO3
2- вибрационој траци 

у равни [252]. Калцинацијом сирове љуске долази до постепеног смањења, а на 
температурама изнад 700 °C и потпуног 
губитка вибрационе траке на 1404 cm-1, што 
сведочи о потпуном превођењу карбонатне 
форме љуске у чисту оксидну. Након 
алкалног третмана летећег пепела, FT-IR 
спектри добијених узорака (Слика 5.10.) 
указују на вибрације решетке 
карактеристичне за зеолитне материјале, 
које се могу поделити у три 
карактеристична региона: (1) 1250-950 cm-1; 
(2) 790-650 cm-1; (3) 500-420 cm-1. 
Aпсорпционе траке које се јављају у 
наведеним регионима карактеристичне су 
за унутрашње ТО4 (Т=Si или Аl) вибрације 
указујући на О-Т-О асиметрични 
развлачећи мод, О-Т-О симетрични 

 
Слика 5.10. FT-IR спектри  

ЛП-ЗРА зеолита и СаО/ЛП-ЗРА катализатора  

(a) (б) 
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развлачећи мод и Т-О везујући мод [253]. Спектар узорка ЛП-ЗРА показује интересантну 
разлику од спектра полазног летећег пепела. Широка трака на таласном броју 1051 cm-1 
карактеристична за летећи пепео у новоформираном узорку ЛП-ЗРА постаје оштрија и 
померена за око 95 cm-1 ка нижим таласним бројевима које су за овај узорак центриране на 
956 cm-1. Ово је јасна потврда јаке реактивности између стакласте компоненте летећег 
пепела и алкалног активатора (NaOH), при чему је дошло до стварања материјала 
зеолитног типа. Оштра трака, јаког интензитета на 956 cm-1 приписује се фреквенцијама Т-
О везе (Т=Si, Al) у тетраедру заједно са линијама које везују кисеоничне атоме у тетраедру 
(ТО4)

4- са централним Si или Al атомима. Ово још једном потврђује очигледне промене у 
микроструктури, као резултат алкалне активације и стварања зеолитног материјала. Већа 
померања ка ниским таласним бројевима могла би се приписати делимичној замени SiO4 
врста са АlО4, чиме се мења локално хемијско окружење Si-O везе. Веће померање указује 
на већи степен продирања алуминијума из стакласте фазе летећег пепела у SiО4

4- скелет 
што је аналогно забележено у зеолитима. Апсорпционе траке у области 459-550 cm-1 у 
узорку ЛП-ЗРА приписују се везујућим вибрацијама Si/Al-О унутар тетраедра [254,255]. 
Алкална активација спроведена у хидротермалном реактору у трајању од 12 и 24 сата, 
потврдила је резултате добијене рендгеноструктурном анализом, где је уочена непотпуна 
конверзија термо-хемијски третираног летећег пепела у зеолит након 12 сати трајања 
процеса, док је конверзија била скоро потпуна након 24 сата. Из спектара приказаних на 
Слици 5.11. уочава се јасно померање широке вибрационе траке термохемијски 
третираног летећег пепела са 1051 cm-1 на симетричну вибрациону траку на 960 cm-1 
новоформираног материјала, која је карактеристична за оба случаја (12 и 24 сата алкалне 
активације).  

 
Слика 5.11. FT-IR спектри материјала добијеног за различчита времена хидротермалног алкалног третмана 

термохемијски третираног летећег пепела 

Међутим, јаснија разлика између ова два случаја је уочљивија на нижим вредностима 
таласних бројева и то у региону од 720 cm-1 до 560 cm-1, што указује на почетак 
трансформације материјала и замена SiO4 врста са AlO4, што је карактеристично за процес 
формирања зеолита. Широке, асиметричне вибрационе траке у поменутом региону за 
узорак добијен након 12 сати, прелазе у јасно дефинисане, симетричне вибрационе траке 
на 678 cm-1, 622 cm-1 и 564 cm-1 након 24 сата, што потврђује да је дошло до формирања и 
стабилизације кристалне структуре зеолитног материјала. Поменуте три вибрационе траке, 
које се приписују вибрацијама четворочланог, шесточланог и дванаесточланог прстена 
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унутар канкринитне структуре, настале су од псеудо-решеткастих вибрација тетраедарских 
структурних јединица [256]. Идентичну структуру описују Тенг (Teng) и сарадници [257], 
код којих се за одбаране услове синтезе канкринитног зеолита оваква структура појављује 
након 2 сата, док је након 4 сата остала непромењена. У првом поступку синтезе 
катализатора, уочава се да додатак калцијум-оксида и услови синтезе мењају вибрације 
хемијских веза у молекулским јединицама полазног носача и указују на увођење калцијум-
оксида у структуру катализатора CaO/ЛП-ЗРА (Слика 5.10.). Додатком калциум оксида 
уочавају се три нове траке на 1441 cm-1, 909 cm-1 и 540 cm-1. Трака на 1441 cm-1 у узорку 
CaО/ЛП-ЗРА катализатора приписује се асиметричним истежућим вибрацијама CO3

2- 
група. Нова трака на 909 cm-1 је делимично преклапање са претходно поменутим 
вибрацијама Т-О везе, а приписује се вибрацијама везе CO3

2- изван равни. Спољашња 
везујућа трака на таласном броју од 540 cm-1 могла би се повезати са присуством 
двоструких прстенова у структури решетке и присутна је у свим материјалима зеолитне 
природе које садрже дупле 4 (D4R) и дупле 6 (D6R) прстенове [258]. Прецизнији утицај 
додатка калцијум-оксида и коначне температуре калцинације може се уочити и на FT-IR 
спектрима приказаним на Слици 5.12а-б.  

  
Слика 5.12. FT-IR спектри (а) %СаО/ЛП-ЗХТ катализатора (б) %СаО/ЛП-ЗТ

ХТ катализатора из оптимизационе 
студије 

И други поступак синтезе катализатора показује да, као и у претходном случају, додатком 
калцијума, долази до његове уградње и везивања за носач, као и појаве претходно 
поменутих вибрација које се везују за CО3

2-. Такође, резултати указују и на очуваност 
зеолитне структуре, али на температурама које су ниже од 600 °C (Слика 5.12а). Детаљнија 
анализа је спроведена при статистичко планирању експеримената, где је анализиран утицај 
концентрације калцијум-оксида и температуре калцинације на структурне промене и 
каталитичку активност. Резултати показују да на температурама вишим од 600 °C, долази 
до знатније реактивности калцијум-оксида са стакластом фазом која је на овим 
температурама већ знатно растопљена, тако да омогућава боље продирање калцијум-
оксида. Објашњење дато за спектар хCaO/ЛП-ЗХТ катализатора, постаје још јасније када 
се посматрају спектри добијени у оптимизацији синтезе хCaO/ЛП-3Т

ХТ катализатора 
(Слика 5.12б). Наиме, повећањем концентрације калцијум-оксида интензивнија постаје 
трака на таласном броју у опсегу од 1410-1436 cm-1, али долази и до појаве у овом случају 
траке на таласном броју од 910 cm-1. Међутим, порастом температуре активације, јасно се 
уочава губитак траке у опсегу таласних бројева од 1410-1436 cm-1 и долази до јаснијег 
раздвајања траке у опсегу од 910 cm-1 до 983 cm-1. Како је већ поменуто, код нижих 
температура калцинације (<600 °C) вибрације које се приписују зеолитном носачу и 
вибрације које припадају активној компоненти се преклапају, али на вишим температурама 
активације и вишим концентрацијама калцијум-оксида долази до раздвајања ових трака и 

(a) (б) 
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издвајања интензивније траке на таласном броју од 910 cm-1 која се приписује вибрацији 
CO3

2-, који је повезан са присуством активне компоненте. С друге стране, при нижим 
концентрацијама калцијум-оксида, а вишим температурама активације, интензивнија је 
трака у опсегу од 961 cm-1 до 983 cm-1, која припада зеолитном носачу. При 
концентрацијама калцијум-оксида вишим од 15,9% и температурама активације вишим од 
600 °C, калцијум-оксид се делимично губи, а делимично бива депонован по површини 
носача. На температурама нижим од 600 °C, калцијум-оксид остварује задовољавајућу 
интеракцију са носачем, без знатне реактивности, тако да структура носача бива очувана. 

5.1.4. Скенирајућа електронска микроскопија (СЕМ) 

5.1.4.1. СЕМ микрографије ЛП и ЛП-ТХТ 

Микрографије узорака сировог летећег пепела приказане су на Слици 5.13, где се 

уочавају јасне, стакласте сфероидне структуре, настале сагоревањем фино спрашеног угља 
на контролисаним температурама и контролисаним брзинама хлађења. Из приказаних 
микрографија уочавају се конзистентне сфере различитих величина које варирају у 
широком опсегу од 1 μm до 100 μm. Сфероидне структуре мањих димензија (<20 μm) су се 
током процеса сагоревања слепиле и агломерисале у неправилне структуре које се такође 
уочавају на микрографијама. Формирање глатке и конзистентне површине сфероидне 
структуре летећег пепела повезано је са минералним саставом угља, а оне су настале услед 
топљења минерала и минералних агрегата угља у условима сагоревања и коначног хлађења. 
Током процеса сагоревања, висока температура узрокује да минерал постане течан, 
испарљив и да реагује са кисеоником, а летећи пепео своју коначну форму достиже у 
процесу хлађења, што потврђује теорију о генези летећег пепела насталог сагоревања угља 
[259,260]. Што је већа температура сагоревања угља, то је већи степен коалесценције, јер је 
тад покретљивост растопљеног пепела већа.  

 
Слика 5.13. СЕМ микрографије сировог ЛП на различитим увећањима 

Детаљнија СЕМ анализа честице летећег пепела доноси и детаље о порозној структури ове 
врсте материјала. Заправо, на Слици 5.14. уочава се попречни пресек честице летећег 
пепела, где се јасно види да је сфера заправо шупља, а зидови сфере су перфорирани јасно 
профилисаним порама у којима су депоноване мање ценосфере.  
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Слика 5.14. СЕМ микрографије сировог ЛП са пресецима ценосфера у приказима порозне структуре на 

различитим увећањима 

Величине пора које се уочавају на приказаном микрографијама варирају у широком опсегу 
од пора дијаметара мањих од 1 μm, па до пора са дијаметром од приближно 10 μm. 
Стварање оваквих структура се поново везује за растопљене минералне форме у чије 
слојеве долази до продирања гасова који граде мехуриће, који на средње високим 
температурама због великог вискозитета растопљене масе бивају заробљени формирајући 
велике шупље сфере, или ценосфере. Уколико су температуре довољно високе, 
вискозност растопљене масе се смањује, а мехурићи успевају да изађу изван структуре, при 
чему се ослобађа фини растопљени пепео, који током хлађња поприма коначну форму 
[259]. Термо-хемијски третман летећег пепела, као што је већ приказано, знатно се одразио 
на хемијски састав, што је такође утицало и на изглед сфероидних структура летећег 
пепела. СЕМ микрографије термо-хемијски третираног летећег пепела приказане су на 
Слици 5.15, где се уочавају сфере са глатким ивицама, већим порама и већим 
агломерисаним формама. Наиме, током термо-хемијског третмана дошло је до поновног 
топљења појединих минералних форми, које су допринеле да морфологија новонастале 
честице буде мање стакластог и глатког изгледа. Смањење садржаја калцијума и гвожђа 
такође утиче на коначна морфолошка својства честице како са спољашње, тако и са 
унутрашње стране.  

 
Слика 5.15. СЕМ микрографије термо киселински третираног летећег пепела (ЛП-ТХТ) 

Кутчко (Kutschko) и сарадници [260] указују да честице које имају мањи задржај калцијума и 
гвожђа постају облије у поређењу са полазним честицама где је садржај ових елемената био 
виши, а њихова форма дендритичнија. На ово додатно указује и чињеница да гвожђе у 
процесу настанка летећег пепела игра важну улогу јер се подједнако распоређује између 
силикатне и несиликатне фазе при чему гради фероспинелне агрегате. 
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5.1.4.2. СЕМ микрографије зеолита 

Микрографије зеолитног материјала канкринитног типа приказане су на слици 5.16а-ђ. 

На приказаним микрографијама се јасно уочава да је при одабраним условима 
контролисане активације у посебно дизајнираном ротирајућем минијатурном аутоклавном 
реактору дошло до потпуне конверзије сфероидне честице летећег пепела у нови 
зеолитни материјал канкринитног типа, што је потврђено резултатима рендгеноструктурне 
анализе. Честице новонасталог материјала су провидне квадратне и хексагоналне 
игличасте структуре, које су још једна потврда да је реч о зеолиту канкринитног типа. 
Иглице су тако испреплетане да граде сферни облик подсећајући да су настале на 
сфероидној честици летећег пепела. Са микрографија на Сликама 5.16д и 5.16ђ уочавају 
се јасне игличасте структуре различитих димензија (ширина и дужина).  

 
Слика 5.16. СЕМ микрографије зеолита добијеног из летећег пепела у ротирајућем минијатурном аутоклавном 

ректору (ЛП-ЗРА) 

Ширина иглица је између 80 nm и 200 nm, а дужине је тешко одредити, али је важно 
истаћи да је за овакве јасно дефинисане издужене облике заслужан и дизајн реактора у 
коме је вршено безконтактно мешање обезбеђено ротирањем целокупног минијатурног 
аутоклава. Таквим мешањем избегнут је ефекат сечења који би довео до стварања више 
центара кристализације и самим тим утицао на стабилност и чистоћу зеолитног 
материјала. Сходно томе, коначни производ може имати неуједначен хемијско-
минералошки састав и неуједначене физичке параметре, пре свега на облик и величину 
пора, величину честица и недовољно развијену специфичну површину. Канкринитна 
зеолитна структура је при сличним условима синтезе добијена и из других природних 
материјала, попут дијатомита [261], мусковита [240] и каолинита [262]. Разлика је била у 
томе да је у тим студијама синтеза подразумевала контактно мешање у хидротермалном 
реактору за оба природна материјала, док су температуре и времена кристализације били 
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220 °С, 12 сати и 250 °С, 72 сата за дијатомит и мусковит, тим редом. У оба случаја 
добијене су игличасто-штапићасте структуре, квадратне и хескагоналне у пресеку. Дужина 
ових структура се креће од 500 nm до 1,5 μm. Ниже температуре кристализације доводе до 
стварања агломерата, док продужена кристализација није довела до бољег раста кристала. 

Штавише, при кристализацији вођеној на 220 °С у трајању од 24 сата дошло је до стварања 
доста краћих кристалних форми. Међутим, краће кристалне форме су добијене и при 
нижим температурама хидротермалног процеса [261]. Важност процесних параметара 
током хидротермалног третмана природних алумо-силикатних материјала у циљу 
добијања зеолитних материјала, потврђује и истраживање Вернерта (Wernert) и сарадника 
[262], који су за различите услове хидротермалног третмана добијали различите врсте 
зеолитних материјала. Кључни процесни параметри који су анализирани били су масени 
однос натријум хидроксида и термички третираног каолинита (0,66, 1 и 4), температура 

хидротермалног процеса (55-305 °С) и промена атмосфере (ваздух и аргон). Интересантно 
је да је хидротермални процес трајао чак 21 дан. Резултати су показали да је при масеном 
односу натријум хидроксид/термички третиран каолинит од 0,66, у температурном опсегу 

од 85-160 °С у ваздушној атмосфери добијена смеша зеолита: фужасита, гисмондина, 
хабазита, нефелина, али и неизреаговалог кварца. При истим условима у атмосфери 
аргона, добијена је смеша зеолита: хабазита, натролита, гисмондина, аналцима и 
нефелина, а присуство кварца је поново забележено. Измењени температурни опсег (55-

170 °С) и повећање односа натријум хидроксида и термички третираног каолинита у 
ваздушној атмосфери доводи до појаве нових зеолитних фаза: аналцима, канкринита и 

содалита. При истом односу и вишим температурама (170-295 °С) долази до стварања 
смеше која у овом случају садржи зеолите: аналцим, канкринит, гисмондин и содалит у 
траговима. Знатније повећање односа натријум хидроксида и термички третираног 
каолинита са 1 на 4, доноси добијање чистијих зеолитних фаза посебно у ваздушној 

атмосфери, где је у температурном опсегу од 95-160 °С добијен канкринит са примесама 
термонатрита, док је чиста канкринитна фаза добијена у температурном опсегу од 160-305 

°С. Извођење синтезе у атмосфери аргона при високим вредностима односа натријум-
хидроксида и термички третираног каолинита доводи до стварања смеше канкринита и 

гисмондина (95-160 °С), а при вишим температурама (160-305 °С) смеши се придружује и 
аналцим. Добијена чиста канкринитна фаза имала је типичну хексагоналну морфологију у 
виду високо симетричних хексагоналних иглица или штапића, који указују на канкринитну 
хексагоналну симетрију (P6) високе кристаличности. Лин (Lin) и сарадници [263] су 
показали да се високо-кристалични канкринитни зеолит добија при молском односу 

Na2O/Al2O3 од 1,92, а оптимална температура синтезе је била 200 °С. Истраживање је 
показало да у првих пола сата реакције најпре долази до стварања содалитне форме која 
кокристалише заједно са канкринитом. Међутим, утврђено је да се чиста канкринитна 
форма добија тек након 192 сата. Добијени канкринит је испољавао типичну игличасту 
морфологију, где су иглице имале димензије од 100-200 nm, а дужину између 2 μm и 6 μm.  

5.1.4.3. СЕМ микрографије љуске кокошијег јајета 

Микрографије узорака сирове и калцинисане љуске кокошијег јајета су приказане на 

Слици 5.17а-г. Сирова љуска у морфолошком смислу представља компактну, неправилну 
и макропорозну структуру. Калцинацијом сирове љуске долази до термичке декомпозиције 
калцијум-карбоната који у основи чини љуску на CaO и CO2. Термички третман има важну 
улогу на морфологију честице. На Слици 5.17б приказана је микрографија љуске 

калцинисана на 600 °С, где се уочава да је дошло до разарања почетне компактне структуре 
и стварања мањих честица правилнијег облика. Важно је подсетити се да је упркос 

стварању другачије морфологије у узорку калцинисаном на 600 °С, карбонатна структура и 
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даље задржана, а потпунија декомпозција је остварена тек на вишим температурама 
калцинације.  

 
Слика 5.17. СЕМ микрографије узорака  

(а) ЉЈ-К; (б) ЉЈ-К600; (в) ЉЈ-К900 и (г) ЉЈ-К900 већа увећања 

Више температуре калцинације доводе до стварања још финије морфологије честица, где 
се уочавају ситне, правилне честице, облих ивица, које подсећају на штапиће. Слике 5.17в 

и 5.17г, представљају узорак љуске кокошијег јајета калцинисане не 900 °С. На приказаним 
микрографима се уочава да су честице калцинисане љуске између 1 μm и 2 μm. У 
поређењу са CaO добијеног из љуске кокошијег јајета, комерцијални CaO има шири опсег 
величина честица, док у случају импрегнисаног CaO, морфологија честица је често у виду 
изливених љуспица које су равномерно распоређене по изабраном носачу [264,265]. Ниу 
(Niu) и сарадници [94] су структуру која је приказана на Слици 5.17в назвали „пчелињим 
саћем―, а у свом истраживању су показали да су процесом калцинације сирове љуске 
кокошијег јајета добијене честице величине између 1,29 μm и 2,0 μm. Важно је такође 
истаћи да су у појединим случајевима овако добијене честице CaO показале тендецију ка 
агломерисању услед синтеровања на високим температурама калцинације [266].  

5.1.4.4. СЕМ микрографије катализатора 

Микрографије узорка CaO/ЛП-ЗРА катализатора добијеног импрегнацијом CaO на 

зеолитном носачу добијеном у ротирајућем минијатурном аутоклавном реактору приказане 
су на Слици 5.18. Микрографије потврђују претходну тврдњу да у случају импрегнисаног 
CaO долази до његовог распоређивању у виду љуспица по носачу [264]. Такође, овим 
микрографима је потврђен и резултат рендгено-структурне анализе којом је потврђено 
добијање нових структура, зеолитног типа (гисмондин), α-дикалцијум-силиката, али је 
делимично очувана и структура канкринитног зеолита, што потврђују и игличасте 
структуре које су примећене на већим увећањима. Новонастала структура гисмондина 
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испољава свој карактеристичан плочасти изглед, који је потврђен у истраживањима која су 
фокусирана на добијање чистих форми гисмондина [267,268]. Такође, присуство равних 
правоугаоних кристала потврђује присуство α-дикалцијум силиката који је настао услед 
реактивности CaO са растопљеном зеолитном масом која се одвијала на температури 

коначне активације на 650 °С. О оваквој морфологији сведочи и истраживање Ишида 
(Ishida) и сарадника [269], који су из чистих хемикалија (CaO и H4SiO4) добили α-

дикалцијум силикат у хидротермалном процесу на 200 °С у процесу који је трајао 2 сата. У 
тумачењу резултата рендгено-структурне анализе указано је на двојако деловање CaO, као 
минерализирајућег агенса и термичког третмана на настанак нових структура. Ово 
потврђује и Фанково (Funk) истраживање [270] које стварање α-дикалцијум силиката 
описује у два правца. Први правац настајања α-дикалцијум силиката је поступак 
хидратације и дехидратације, који је вођен у првој фази настанка CaO/ЛП-ЗРА 
катализатора, док се други правац формирања α-дикалцијум силиката везује за термички 
третман, који је у овом случају постојао у коначној активацији катализатора, где је CaO 
имао поново двојаку улогу и као минерализирајући агенс, али и као активна компонента 
која се депоновала у порама и по површини новонасталих алумо-силикатних структура, 
првенствено гисмондина и α-дикалцијум силиката.  

 
Слика 5.18. СЕМ микрографије СаО/ЛП-ЗРА катализатора на различитим увећањима 

Други правац синтезе је довео до хCaO/ЛП-ЗХТ катализатора даје сасвим другачију 

морфолошку слику која се уочава на микрографијама приказаним на Слици 5.19. На 
приказаним микрографијама најпре се уочава игличаста структура канкринита, која 
сведочи о очуваности првобитне зеолитне структуре, која је постигнута ултразвучним 
поступком синтезе. Употребљена ултразвучна техника и поновна термичка активација 
довела је до уситњавања и скраћивања првобитних кристала канкринита, али ни на који 
начин није дошло до стварања других зеолитних форми. Одабрана температура 



Резултати и дискусија 

 

76 
 

калцинације није довела до топљења стакласте фазе и реактивности са CaO. И у овом 
случају CaO се у виду љуспица равномерно депоновао по површини иглица Веће 
концентрације CaO доводе до агломерисања, што је карактеристично за CaO. На 
микрографијама 5%CaO/ЛП-3ХТ и 10%CaO/ЛП-3ХТ кристали канкринита су уочљивији, 
а љуспице CaO су тако распоређене да не стварају веће агломерисане форме. С друге 
стране, код узорака 15%CaO/ЛП-3ХТ и 20%CaO/ЛП-3ХТ дошло је до знатнијег 
агломерисања, а љуспасте CaO форме су видљиве тек при већим увећањима. У каснијим 
Поглављима 5.1.5, 5.1.6 и 5.2 биће детаљније описане карактеристике овако синтетисаног 
катализатора, а овакве морфолошке карактеристике биће повезане са текстуралним и 
базним својствима, која имају кључну улогу у реакцији метанолизе биљних уља.  

 
Слика 5.19. СЕМ микрографије узорака катализатора  

5%СаО/ЛП-ЗХТ; 10%СаО/ЛП-ЗХТ; 15%СаО/ЛП-ЗХТ и 20%СаО/ЛП-ЗХТ 

5.1.5. Текстурална својства 

5.1.5.1. Живина порозиметрија 

Кумулативне криве утиснуте запремине живе и криве расподеле величине пора у региону 

од 7,5 nm до 15 000 nm приказане су на Сликама 5.20а (ЛП-НТ и ЛП-М; инсет: ЛП-ТХТ) и 
5.20б (ЛП-ЗРА и ЛП-ЗХТ) за узорке сировог и термо-хемијски третираног летећег пепела и 
добијених зеолита. Из приказаних кривих уочава се да се код сировог и термо-хемијски 
третираног пепела утиснута запремина живе повећала са порастом притиска, при чему је 
скок утиснуте запремине живе на приближно 0,8 cm3 забележен у региону пора од 6,7 μm 
до 8,3 μm. Након термо-хемијског третмана није дошло до знатнијих промена порозне 
структуре, пик максимално достигнуте утиснуте запремине живе је био скоро па у истом 
региону пора, који одговара макропорама. Овде је важно истаћи да су за термо-хемијски 
третирани пепео извршена два консекутивна мерења како би се пронашао одговор о 
евентуалном постојању интерчестичне порозности50.  

                                                 
50 За прашкасте материјале, током првог интрузионог циклуса утискивања живе, живом се попуњавају и 
интерчестични и интрачестични простор, док се у другом интрузионом циклусу жива може заузети само 
доступне поре, које чине интрачестични простор. Оваква појава је објашњење зашто је дошло до разлике у 
утиснутој запремини између два консекутивна циклуса утискивања живе. Међутим, важно је напоменути да 
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Слика 5.20. Кумулативна интрузиона крива и крива расподеле величине пора за узорке (а) ЛП-НТ и ЛП-М 

(инсет-ЛП-ХТ-ТХТиц-1 и ЛП-ХТ-ТХТиц-2) и (б) ЛП-ЗРА и ЛП-ЗХТ 

Мерење је показало да је запремина утиснуте живе у другом интрузионом циклусу била 
нижа за 34 %. Поред поменуте интерчестичне порозности овом смањењу би требало 
приписати и облик пора које су креиране термо-хемијским третманом о чему ће бити 
више помена у Поглављу 5.1.5.2. Алкалном активацијом летећег пепела добијени узорци 
такође испољавају макропорозни карактер, с тим што је у овом случају макропорозност 
померена ка мањим вредностима величина пора, при чему је важно нагласити да за узорак 
ЛП-ЗХТ интрузиона крива испољава јасан бимодалан карактер, где су задржане и поре у 
изразито макропорозном региону, док је запремина утиснуте живе била за око 2,6 пута 
већа од утиснуте запремине у термохемијски-третираном пепелу. Наравно, ни у овом 
случају се не сме искључити постојање интерчестичне порозности. Остали параметри 
порозне структуре поменутих узорака су приказани у Табели 5.4.  

Табела 5.4. Основни параметри порозне структуре одређене живином порозиметријом за 
сирове узорке, прекурсоре и синтетисане катализаторе 

Узорак 
Мерна величина 

Vук, 
cm3 g-1 

БД, 
g cm-3 

БДкор, 
g cm-3 

Dср, μm P, % 
SHg,  

m2 g-1 

ЉЈ-К-комадићи 0,052 2,16 2,433 3,754 11,2 0,33 
ЉЈ-К-прах 0,171 1,74 2,480 4,048 29,8 0,77 
ЉЈ-К600

ХТ 1,150 0,64 2,423 1,674 73,6 17,02 
ЉЈ-К900 0,449 1,23 2,745 1,566 55,2 1,52 

ЛП 0,718 0,670 1,129 10,724 48,1 18,09 
ЛП-ТХТ 0,733 0,840 2,188 9,784 61,6 20,30 
ЛП-З 1,885 0,440 2,581 0,472 83,0 21,09 

CaO/ЛП-3РА 2,142 0,410 3,362 3,246 87,8 18,67 
5%CaO/ЛП-ЗХТ 2,258 0,380 2,676 7,85 85,8 23,31 
10%CaO/ЛП-ЗХТ 2,220 0,380 2,430 7,232 84,4 22,67 
15%CaO/ЛП-ЗХТ 2,157 0,400 2,917 0,360 86,3 20,95 
20%CaO/ЛП-ЗХТ 2,162 0,400 2,960 6,292 86,5 22,64 

Vук-кумулативна запремина, БД-привидна густина одређена пикнометром, БДкор-привидна густина одређена 
живином порозиметријом, Dср-средњи пречника пора, P-порозности и SHg-специфичне површине одређене 
из порозиметријских мерења. 

 

                                                                                                                                                         
понекад оваквом понашању може допринети и сам облик и врста пора, које имају такав облик да у процесу 
растерећења система услед спуштања притиска, не могу обезбедити адекватно пражњење и отпуштање живе. 
Овакве поре се у науци о материјалима често називају ink bottle поре, или поре облика „бочице за мастило― 
[271,272]. 

(a) (б) 
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Као што је уочено на кривама, не постоји значајна разлика у укупној утиснутој запремини 
живе за узорке сировог и термо-киселински третираног летећег пепела, док је знатнија 
разлика примећена у вредностима привидне густине одређене пикнометром и привидне 
густине одређене порозиметријским мерењем, што се одразило и на укупну порозност 
узорка, која је за узорак термохемијски третираног пепела била за 28 % већа од порозности 
сировог пепела. С друге стране, за узорак ЛП-ЗРА запремина утиснуте живе је била знатно 
већа, а самим тим и порозност, која је за овај узорак износила чак 83 %. На то још указује и 
значајна разлика између привидне густине одређене пикнометром и привидне густине 
одређене порозиметријским мерењем. 

Кумулативне криве утиснуте запремине и криве расподеле величине пора за различите 

форме љуске кокошијег јајета приказане су на Сликама 5.21а-б. Порозиметријска мерења 
за љуску кокошијег јајета у форми комадића димензија 1×1 cm, изведена су у два узастопна 
интрузиона циклуса, показују да је укупна утиснута запремина живе знатно ниска, а 
вредности одређених густина веома блиске, што указује на ниску порозност, која је 
износила свега 11,2 %.  

  
Слика 5.21. Кумулативна интрузиона крива и крива расподеле величине пора за узорке  

(а) ЉЈ-К-комадииц-1 и ЉЈ-К-комадииц-2 и (б) ЉЈ-К, ЉЈ-К<36μm, ЉЈ-К600, ЉЈ-К900 и ЉЈ-К600
ХТ 

Промене у другом интрузионом циклусу су биле незнатне, што се јасно види и из 
кумулативне криве и криве расподеле величине пора (Слика 5.21а). Овакво понашање је 
очекивано, јер су анализирани комадићи узорка, па је случај интерчестичне порозности 
карактеристичан за прахове, избегнут. Уситњавањем комадића љуске, добијен је прах (ЉЈ-
К) чија кумулативна крива утиснуте запремине живе приказана на Слици 5.21б. Крива не 
бележи јасан скок, а крива расподеле величине пора показује мултимодални карактер са 
величинама пора сконцентрисаним у макропорозном региону. У поређењу са комадићима 
љуске, прах нефракционисане љуске испољава већу порозност, којој доприноси и 
интерчестична порозност. У случају фракционисане љуске кокошијег јајета (ЉЈ-К<36 μm) 
уочава се већи скок запремине утиснуте живе који је за разлику од нефракционисане љуске 
био већи за скоро три пута, а крива расподеле величина пора је имала унимодални облик 
са порама сконцентрисаним у макропорозном региону са средњим пречником пора од 3,6 
μm. Калцинацијом љуске већ је показано да долази до промене морфолошких својстава, 
али и до промене текстуралних карактеристика. Као што је показано резултатима 

рендгено-структурне анализе, температура калцинације од 600 °С није довољна за 
конверзију карбонатне фазе у оксидну, на шта указује и кумулативна крива утиснуте живе 
која је скоро идентична сировој љусци, а крива расподеле величина пора показује 
мултимодални карактер. Веће температуре калцинације воде ка равномернијој расподели 
пора помереној ка мањим пречицима (око 1,7 μm), већој запремини утиснуте живе, која је 
за узорак ЉЈ-К900 била већа за 2,6 пута у односу на сирову љуску и веће порозности. Важно 

(a) (б) 
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је истаћи да додатним третманом већ калцинисане љуске, који је подразумевао хидратацију 

и дехидратацију, а потом и калцинацију на 600 °С, добијен је узорак ЉЈ-К600
ХТ код кога је 

укупна запремина утиснуте живе била за око 2,6 пута већа у односу на узорак ЉЈ-К900, а 
расподела величина пора је остала непромењена. Порозност узорка ЉЈ-К600

ХТ је била за 28 
% већа у односу на узорак ЉЈ-К900. 

Првим поступком синтезе добијен је катализатор CaO/ЛП-ЗРА чија су кумулативна 

интрузиона крива и крива расподеле величине пора приказане на Слици 5.22а. Додатак 
CaO и сам поступак синтезе који је укључивао хидратацију-дехидратацију и коначно 
калцинацију, нису утицали на промену текстуралних својстава катализатора у поређењу са 
зеолитним носачем. Укупна утиснута запремина живе за добијени катализатор је износила 
2,14 cm3 g-1, што је 13,6% више од утиснуте запремине у узорак чистог зеолита. То се 
одразило и на укупну порозност која је за овај узорак износила нешто мало више од 87 %. 
Крива расподеле величина пора за CaO/ЛП-ЗРА катализатор испољава мултимодални 
карактер са порама дефинисаним у регионима центрираним на доминантним порама 
величине 100 nm, 1,2 μm и 3,4 μm, које указују да је одабраним синтезним поступком 
добијен одговарајући систем пора и канала које би могле допринети неометаном одвијању 
реакције метанолизе, при чему ће реактанти и производи реакције неометано дифундовати 
кроз поре. Додатком СаО није дошло до знатних промена у порозној структури 
хСаО/ЛП-ЗХТ катализатора (Слика 5.22б).  

  
Слика 5.22. Кумулативна интрузиона крива и крива расподеле величине пора за узорке  

(а) СаО/ЛП-ЗРА катализатора (б) 5%СаО/ЛП-ЗХТ, 10%СаО/ЛП-ЗХТ, 15%СаО/ЛП-ЗХТ и 20%СаО/ЛП-ЗХТ 
катализатора 

Укупна запремина утиснуте живе се кретала у уском опсегу од 2,16 cm3 g-1 до 2,26 cm3 g-1. Са 
порастом концентрације СаО бележи се благи пад укупне запремине, што се може 
приписати заузећу пора носача додатом активном фазом. Криве расподеле величина пора 
су задржале бимодални карактер, а доминантне поре су у региону око 400 nm. Постојање 
пора у региону око 8 μm приписује се интерчестичној порозности. Порозност свих 
катализатора ове групе је имала високе вредности (између 86 % и 88 %), а додатак СаО није 
утицао на њену промену. 

5.1.5.2. Физисорпција азота на -196 °C 

Адсорпционо-десорпционе изотерме азота на -196 °С за узорке сировина, прекурсора и 

синтетисаних катализатора су приказани на Слици 5.23а-е. Летећи пепео који у основи 
има слабо развијену специфичну површину и систем пора и канала је процесом термо-
хемијског третмана преведен у материјал са доста већом специфичном површином, која је 

(a) (б) 



Резултати и дискусија 

 

80 
 

за узорак ЛП-ТХТ износила 50,7 m2 g-1 (Табела 5.4). Добијена адсорпционо десорпциона 
изотернма за узорак ЛП-ТХТ (Слика 5.23а) карактеристична за мезопорозне материјале.  

 
Слика 5.23. N2-изотерме (а) ЛП-ТХТ; (б) ЛП-З; (в)СаО/ЛП-ЗРА; (г) 5%СаО/ЛП-ЗХТ; (д) 10%СаО/ЛП-ЗХТ; 

(ђ) 15%СаО/ЛП-ЗХТ и (е) 20%СаО/ЛП-ЗХТ 

Хистерезисна петља може се приписати H2-типу, која се повезује са блокирањем 
пора/перколација у уском делу врата пора, или са испаравањем изазваног кавитацијом. 
Овакав систем пора и канала, према IUPAC међународној класификацији карактеристичан 
је за хидротермално третиране материјале попут високо силикатних материјала и неких 
зеолита [216]. Овакав систем пора и канала је често недоступан за наношење активних 
каталитичких врста због блокирања и релативно малог средњег пречника пора који се 
креће око 5,5 nm. Присуство оваквих пора, међу којима доминирају неправилне и поре 
малих пречника, представља озбиљан проблем за пренос масе у реакцијама чији су 
реактанти велики органски молекули, попут ТАГ-а и МЕМК-а, као главних учесника 
реакције метанолизе сунцокретовог уља. Овакав резултат је такође потврђен и живином 
порозиметријом, где се указало на смањење запремине утиснуте живе у другом 
интрузионом циклусу, где се поред постојања интерчестичне порозности, овај пад 
приписује и облику пора на које указује и N2-физисорпција [271,272]. Поступком алкалне 
активације који води ка добијању зеолитног материјала канкринитног типа (ЛП-ЗРА) 
долази до побољшања мреже пора и канала, при чему новоформирана геометрија пора 
знатно одговара примени у реакцији метанолизе сунцокретовог уља, без значајнијих 
ограничења. Добијени материјал, ЛП-ЗРА, према међународној класификацији може се 

(a) 
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сврстати у групу мезо-макропорозних материјала, са адсорпционо-десорпционом 
изотермом IV типа и хистерезисном петљом H3 (Слика 5.23б), која је карактеристична за 
неригидне агрегате плочасте структуре. Средња вредност пречника пора у овом региону 
била је 15,9 nm, што је веће од највећег молекула у реакцији метанолизе, а то је ТАГ. 
Димензије ТАГ-а се могу израчунати уколико се у обзир узму њени основни конституенти, 
а то су глицеролна кичма чија величина износи приближно 0,6 nm и дужина метил-
линолеата која износи приближно 3 nm [103]. Узорци љуске кокошијег јајета имају малу 
специфичну површину, што је у сагласности са резултатима бројних истраживања [273]. 
Вредности специфичне површине одређене N2-физисорпцијом у великој мери одговарају 
вредностима специфичне површине одређене Hg-порозиметријом (Табела 5.5), што 
указује на праву природу текстуре ове групе узорака. 

Табела 5.5. Текстурални параметри одређени физисорпцијом азота на -196 °С узорака 
сировина, прекурсора и синтетисаних катализатора 

Узорак 
Мерна величина 

V0,98, cm3 g-1 Vмез, cm3 g-1 Vмик, cm3 g-1 Dср, nm SБЕТ, m2 

ЉЈ-К-прах - - - - <0,2 
ЉЈ-К600

ХТ 0,125 0,121 0,006 17,0 19,3 
ЉЈ-К900 - - - - 0,7 

ЛП 0,003 0,002 0.001 18,2 1,6 
ЛП-ТХТ 0,051 0,041 0,020 5,5 50,7 
ЛП-З 0,063 0,059 0,008 15,9 21,2 

CaO/ЛП-3РА 0,056 0,055 0,005 - 13,5 
5%CaO/ЛП-ЗХТ 0,059 0,057 0,006 13,7 19,1 
10%CaO/ЛП-ЗХТ 0,053 0,050 0,006 15,7 16,4 
15%CaO/ЛП-ЗХТ 0,055 0,053 0,005 18,2 14,9 
20%CaO/ЛП-ЗХТ 0,060 0,058 0,004 13,5 14,9 

Поступком синтезе СаО/ЛП-ЗРА катализатора код кога је хидратационо-дехидратационим 
поступком нанет СаО, чиме је дошло до блажег пада специфичне површине са 21,2 m2 g-1 
(ЛП-ЗРА) на 14,9 m2 g-1 (СаО/ЛП-ЗРА), али је добијени катализатор задржао високу 
порозност и специфичну површину које је наследио од претходно синтетисаног зеолита 
са умерено израженом мултимодалном порозном структуром у малом опсегу пора, чему је 
допринело формирање различитих силикатних форми и фаза како током хидратационо-
дехидратационог поступка, тако и током калцинације. Опсег пора у мезопорозном региону 
варира од 12,2 nm до 18,6 nm, док у макропорозном региону одређено Hg-порозиметријом 
варира од 472-3246 nm. Као и зеолитни носач, СаО/ЛП-ЗРА, према IUPAC 
класификацији, има адсорпционо-десорпциону изотерму типа IV и хистерезисну петљу 
типа H3, што додатно потврђују и плочасте структутре које су приказане на СЕМ 
микрографијама (Слика 5.18). Депозицијом CaO током синтезе хСаО/ЛП-ЗХТ 
катализатора, показано је да је дошло до пада специфичне површине од 21,2 m2 g-1 до 13,5 
m2 g-1 са повећањем концентрације CaO. То потврђују и агломерати који су примећени при 
концентрацијама СаО од 15% и 20%, а уочавају се на СЕМ микрографијама (Слика 5.19.). 
Добијене адсорпционо-десорпционе изотерме за све синтетисане узорке су практично 
остале непромењене у поређењу са изотермом зеолитног носача. Додатак СаО је довео до 
благог пада укупне запремине пора у микропорозном и мезопорозном региону, што је био 
случај и са резултатима добијеним Hg-порозиметријом.  
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5.1.6. Температурно програмирана десорпција угљен-диоксида 

Профили температурно-програмиране десорпције СО2 узорака ЉЈ-К900 и ЛП-ЗРА су 

приказани на слици 5.24а-б.  

 
Слика 5.24. ТПД-СО2 профили (а) десорбована количина СО2 у функцији температуре и (б) десорбована 

количина СО2 у функцији времена за узорке ЛП-З и ЉЈ-К900 

Сложени десорпциони профили повезани су са присуством базних центара различите 
јачине, као и њиховом расподелом по површини синтетисаних зеолитних носача. 

Литературно [274,275], ниско-температурни пикови на температурама нижим од 300 °С 

приписују се слабим базним центрима, пикови између 300 °С и 600 °С указују на присуство 

базних центара средње јачине, док пикови који се појављују изнад 600 °С указују на 
високо-базне центре. За узорак зеолита ЛП-ЗРА карактеристичан пик појавио се на 

температури од 778 °С, у први мах то би деловало као пик који би се приписао јаким 
базним центрима, односно пик на коме је десорбована највећа количина претходно 
адсорпбованог СО2. Међутим, важно је уочити да се у подножју најинтензивнијег пика 

овог узорка, појављује широки пик ниског интензитета око 700 °С и као такав приписује се 
адсорбованом СО2, док најинтензивнији пик не представља десорбовани СО2, него се 
појављује као последица распадања зеолита на високим температурама. Оваква 
десорпциона крива је добијена и у случају када није вршена адсорпција СО2. Ова 
констатација је у вези са претходно спроведеном анализом утицаја различитих 

температура калцинације, која је показала да на температурама већим од 600 °С долази до 
фазних промена које су праћене стварањем специфичних калцијум-алумино-силикатних 
материјала, неактивних у реакцији метанолизе сунцокретовог уља. У случају узорка ЉЈ-

К900, јасан пик се уочава на 618 °С, који се налази у области јаких базних центара. 
Максимално достигнута десорбована количина СО2 на овој температури била је око 0,4 
μmol g-1 s-1. Такође, ако се боље погледа Слика 5.24б, уочава се да је поменути 
десорпциони пик широк и протеже се у два региона, од којих један припада базним 

центрима средње јачине тј. налази се иземђу 500-600 °С. Из површина испод кривих 
приказаних на Слици 5.24б израчунате су вредности базности изражене као μmol 
десорбованог CO2 по граму које су представљене у Табели 5.6. Из приказаних резултата у 
Табели 5.6, уочава се да у узорку ЉЈ-К900 доминирају средње јаки и веома јаки базни 
центри, при чему укупној базности више доприносе јаки базни центри који чине око 56%. 
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Табела 5.6. Резултати базне јачине добијени мерењима ТПД-СО2 

Узорак 

Базни центри Укупна базна 
јачина Слаби Средње јаки Јаки 

μmol g-1 

ЉЈ-К900 1,5 86,6 109,8 197,9 

ЛП - - - - 
ЛП-ТХТ - - - - 
ЛП-ЗРА 9,7 2,0 57,4 69,1 

5%СаО/ЛП-ЗХТ 9,6 31,5 628,8 669,9 
10%СаО/ЛП-ЗХТ 6,4 54,9 756,9 818,2 
15%СаО/ЛП-ЗХТ 1,7 49,8 688,8 740,3 
20%СаО/ЛП-ЗХТ 0,0 58,8 864,5 923,3 

Додатком калцијум-оксида на зеолитни носач, долази до делимичне промене 
десорпционих профила (Слика 5.25а-б), који указују да је одабраним поступком синтезе 
дошло до знатних повећања базне јачине новосинтетисаних катализатора. 

 
Слика 5.25. ТПД-СО2 профили (а) десорбована количина СО2 у функцији температуре и (б) десорбована 

количина СО2 у функцији времена за катализаторе  
5%СаО/ЛП-ЗХТ; 10%СаО/ЛП-ЗХТ; 15%СаО/ЛП-ЗХТ; и 20%СаО/ЛП-ЗХТ 

На Слици 5.25а, за све узорке катализатора уочавају се два интензивна пика од којих један 

пик, на 778 °С, који је карактеристичан за зеолитни носач чија је природа претходно 
објашњена. Приказане десорпционе криве по интензитету не прате промене номиналних 
концентрација калцијум-оксида. Међутим, за све узорке јасно се уочавају широки пикови 
који се протежу кроз зоне умерене и јаке базности. Карактеристични пикови за зону 

средње базне јачине налазе се на температурама од 543 °С и 585 °С, док су пикови 

карактеристични за јаке базне центре у региону од 714 °С до 730 °С. За разлику од чистог 
калцијум-оксида у узорку ЉЈ-К900, укупну базну јачину новосинтетисаног катализатора 
(хСаО/ЛП-ЗТ

ХТ) од око 93% чине јаки базни центри, док средње јаке базне центре чини 
нешто више од 6%. Повећањем концентрације калцијум-оксида долази и до повећања 
базне јачине. Међутим, постоји мање одступање за узорак катализатора 15%СаО/ЛП-ЗХТ, 
код којих је дошло до делимичне агломерације, па је доступност активне компоненте 
смањена што је утицало на смањење укупне базне јачине. Укупна базна јачина ових 
катализатора израчуната из површина испод десорпционих кривих на Слици 5.24б, била 
је за око четири пута већа од укупне базне јачине чистог калцијум-оксида. Овакво 
понашање се може објаснити најпре повољним текстуралним својствима зеолитног 
носача, чија су довољна специфична површина и добро развијен систем пора и канала 
омогућили добру дисперзију калцијум-оксида ултразвучном техником, па је дошло до 
повољне расподеле калцијум-оксида који је био доступнији за адсорбовани СО2, а самим 
тим и за реактанте у реакцији метанолизе сунцокретовог уља. На који начин се то 

(а) (б) 
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одразило на каталитичку активност, тј. веза базне јачине са каталитичком активношћу ће 
детаљније бити описана у следећем поглављу.  

5.2. Каталитички тестови – метанолиза сунцокретовог уља 

За све каталитичке тестове метанолизе сунцокретовог уља коришћено је сунцокретово 

уље добијено од сунцокрета узгајаног на територији Србије, чији је хемијски састав 
приказан у Табели 5.7. За сорте сунцокрета које се гаје у овом подручију, карактеристично 
је да дају уља са високим садржајем С18:2, cis, cis масне киселине, што су потврдили и 
резултати GC анализе.  

Табела 5.7. Хемијски састав сунцокретовог уља 
Масна киселина 

С16:0 С18:0 С18:1-cis 
C18:1-
trans 

C18:2-
9,12-cis, 

cis 

C18:2-
trans 

C18:3-cis C20:0 

mol % 

6,51 3,14 35,87 0,00 54,07 0,07 0,04 0,19 

5.2.1. Метанолиза сунцокретовог уља са чистим CaO катализатором добијеним из 
љуске кокошијег јајета 

Резултати напредовања метанолизе сунцокретовог уља (зависност садржаја МЕМК-а од 

времена реакције) коришћењем љуске кокошијег јајета као катализатора, калцинисане на 

различитим температурама калцинације (600, 700, 800, 900 и 1 000 °С) при брзини грејања 

од 5 °С min-1 у трајању од 4 сата, приказани су на Слици 5.26. Такође, поређења ради, 
приказан је и резултат напредовања 
метанолизе катализоване модификованом 
љуском кокошијег јајета хидратационо-
дехидратационим поступком (ЉЈ-К600

ХТ). 
Профили напредовања реакције 
метанолизе за љуску кокошијег јајета 
калцинисане на различитим 
температурама показују да катализатори 

добијени на 600 °С и 700 °С не показују 
задовољавајућу каталитичку активност, 
при чему је катализатор ЉЈ-К600 био 
потпуно неактиван, док је ЉЈ-К700 показао 
сасвим слабу активност достигавши 
максимални садржај МЕМК-а нешто већи 
од 10 мас. %. Оакав резултат је у потпуној 
сагласности са претходно приказаним 
резултатима карактеризације, посебно 
рендгено-структурне анализе, којом је 

потврђено да на температурама од 600 °С и 700 °С не долази никако, или сасвим слабо до 
конверзије каталитички неактивног калцијум-карбоната у каталитички активан калцијум-

оксид. Калцинацијом на вишим температурама (800 °С – 1 000 °С) конверзија калцијум-
карбоната постаје потупна, а добијени катализатори показују знатно бољу каталитичку 
активност у поређењу са катализаторима добијеним на температурама калцинације нижим 

од 800 °С. Профили напредовања реакције метанолизе катализоване ЉЈ-К800, ЉЈ-К900 и 
ЉЈ-К1000 катализаторима имају сигмоидалан облик, који је карактеристичан за хетерогено-
катализовану метанолизу, што указује на два доминантна вида контроле реакције, од којих 
је један дифузиона контрола (1-спољашња дифузија реактаната из масе флуида до 

 
Слика 5.26. Профили напредовање реакције 
метанолизе сунцокретовог уља катализоване 

различито модификованом љуском кокошијег јајета  
(калцинација и хидратација-дехидратација) 
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површине катализатора; 2-унутрашња дифузија реактаната са површине катализатора до 
активних центара у унутрашњости пора и 3-адсорпција реактаната на активним центрима), 
а други каталитичка реакција као контролишући фактор (4-хемијска реакција). Остале фазе 
које дефинишу кинетику хетерогено-катализованих реакција односе се поново на 
дифузиона ограничења, а чине их три корака (5-десорпција производа реакције са 
активних центара; 6-дифузија производа реакције из унутрашњости пора до спољашње 
површине катализатора и 7-дифузија производа реакције са површине катализатора у масу 
флуида)51. Из сигмоидалних профила промене садржаја МЕМК-а за три поменута 
катализатора, уочава се да је индукциони период повезан са дифузионим ограничењима 
трајао између 30 минута (ЉЈ-К800) и 60 минута (ЉЈ-К900 и ЉЈ-К1000), након чега долази до 
инфлексије криве и до знатног скока концентрације МЕМК-а, која је расла све до 
постизања равнотежне конверзије (садржај МЕМК-а >96 мас. %), која је са ЉЈ-К800 
постигнута након 180 минута, а са ЉЈ-К900 и ЉЈ-К1000 за 240 минута. За даље експерименте 
у погледу синтезе катализатора одабрана је температура калцинације сирове љуске од 900 

°С, иако је катализатор добијен на 800 °С у први мах показао боље каталитичке 
перформансе. Међутим, два разлога која су ову температуру искључила из даље примене су 
нестабилност, тј. пад садржаја МЕМК-а до кога је дошло у 300. минути реакције и 
непотпуна конверзија калцијум-карбоната у калцијум-оксид (Слика 5.1б), што може да 
утиче на стабилност катализатора. У циљу интензификације процеса извршена је 

модификација претходно калцинисане љуске кокошијег јајета на 900 °С поступком 

хидратације-дехидратације, а потом поновне калцинације на 600 °С награђени калцијум-
хидроксид преведен је у калцијум-оксид са знатно побољшаним карактеристикама 
(повећана порозност и специфична површина) и означен као катализатор ЉЈ-К600

ХТ. Из 
профила напредовања реакције метанолизе закључује се да су побољшане текстуралне 
карактеристике позитивно утицале на каталитичку активност калцијум-оксидног 
катализатора, у поређењу са чисто клацинисаном љуском без додатне модификације. 
Индукциони период реакције је смањен, а инфлексија и скок криве је био знатан, 
достигавши садржај МЕМК-а од око 80 мас. % за 60 минута, а скоро потпуну конверзију 
(≈99 мас. % МЕМК-а) за 90 минута. Овакво понашање се објашњава бољом доступношћу 
базних активних центара равномерно распоређеним по знатно развијеној површини 
калцијум-оксида која је за ЉЈ-К900 била нешто близу 1 m2 g-1, док је хидратисани-
дехидратисани катализатор имао скоро 20 m2 g-1. Управо овакво понашање чистог 
калцијум-оксида услед модификације довело је до развоја два типа катализатора на носачу. 
Катализатора СаО/ЛП-ЗРА добијеног наношењем СаО хидратационо-дехидратационим 
поступком у хидротермалним условима на зеолитни носач задовољавајуће специфичне 
површине и хСаО/ЛП-ЗХТ катализатора синтетисаним контролисаним додатком СаО у 
ултразвучно-подржаном процесу, чија су каталитичка својства приказана у наставку. 

5.2.2. Метанолиза сунцокретовог уља са CaO/ЛП-ЗРА катализатором 

Механизам хетерогено-базно-катализоване метанолизе сунцокретовог уља, слично као и 

хомогено-базно-катализоване започиње стварањем нуклеофилног алкоксида који напада 
електрофилни део карбоксилне групе молекула ТАГ-а. Ово доводи до разлагања ТАГ-а, 
које се одвија у три корака: 1 - стварање нестабилног тетраедарског прелазног једињења;  

                                                 
51 Механизам и брзина сваког од ових сегмената зависе од бројних фактора, који су међусобно условљени. 
Утицај температуре на кинетику хетерогено-катализованих реакција је знатно сложенији, него што је то 
случај са хомогено-катализованим реакцијама, због истовремене температурне зависности дифузије, 
адсорпције, реакције и десорпције. Такође, важно је узети у обзир и физичке, хемијске, термодинамичке и 
хидродинамичке особине катализаотра и свих компонената каталитичког система. Испитивање првог и 
другог сегмента који се односе на пренос масе до активног центра катализатора је предмет инжењерске 
катализе. Испитивања која се односе на механизам и брзину самог каталитичког акта описују и трећи и 
четврти сегмент. Утицај десорпције се углавном анализира у контексту инхибиције.  
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2 - разлагање прелазног једињења најпре на ДАГ и МАГ и 3 - трансфер протона у циљу 
регенерације катализаотра. Понављање ова три корака је неопходно како би дошло до 
стварања производа реакције, три молекула МЕМК-а и једног молекула глицерола, што је 
и описано реакционом шемом (Слика 1.2. и Слика 2.1.). Промена садржаја ТАГ-а, ДАГ-а, 
МАГ-а и МЕМК-а у естарској фази током метанолизе сунцокретовог уља приказана је на 
Слици 5.27a-б. Утврђено је да чист зеолитни носач није каталитички активан при 

коришћеним условима реакције који су у самој провери били, температура од 60 °С, 
молски однос уље/метанол од 1/12 и концентрација катализатора од 4 мас. %.  

  
Слика 5.27. Профили (а) трошења реактаната (ТАГ), настајања/трошења интермедијера (ДАГ и МАГ) и 

стварање производа (МЕМК) у реакцији метанолизе катализованом СаО/ЛП-ЗРА катализатором (б) издвојен 
приказ настајања и трошења ДАГ-а и МАГ-а 

Као што је и очекивано, садржај МЕМК-а се са временом мењао сигмоидално, што поново 
указује на постојање индукционог времена потребног за савладавање дифузионих 
ограничења кроз порозну структуру катализатора. У почетној фази реакције, брзина 
стварања МЕМК-а расте спорије, након чега се убрзава се и коначно се достиже реакциону 
равнотежу. Много интересантније је посматрати промене садржаја ДАГ-а и МАГ-а (Слика 
5.27б), чије концентрације најпре расту, достижу свој максимум, а потом се концентрације 
смањују, баш на онај начин како то описује и сам механизам ове врсте реакције (Слика 
5.27б).  

5.2.2.1. Утицај реакционих параметара на реакцију метанолизе 

У теоријској катализи активност катализатора представља један од дефинитивних 

критеријума при процени претпостављених корелација између различитих особина 
система и механизама каталитичких реакција. За хетерогено-катализовану метанолизу 
базним катализаторима, најважнији реакциони параметри који утичу на реакциони ток, 
описују реакциону кинетику и дефинишу догађања у различитим режимима контроле 
процеса метанолизе су: температура реакције, молски однос уље/метанол и концентрација 
катализатора. Анализа утицајних параметара на реакцију метанолизе катализовану 
СаО/ЛП-ЗРА катализатором изведена је према експерименталној шеми приказаној у 
Табели 4.2. Утицајни параметри су се кретали у следећим опсезима: температура од 30-60 

°С, молски однос уље/метанол од 1/6-1/18 и концентрација катализатора од 2-6 мас. % 
рачунато на масу сунцокретовог уља. Традиционална експериментална оптимизација 
реакционих параметара је изведена тако да су два реакциона параметра држана 
константним, док се један мењао.  
 

(а) (б) 
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5.2.2.1.1. Утицај температуре реакције 

Утицај температуре на напредовање реакције у погледу настајања МЕМК-а при молском 

односу уље/метанол од 1/12 и концентрацији катализатора од 4 мас. % за реакцију вођену 
7 сати приказан је профилима на Слици 5.28. Одабрани температурни опсег је изванредно 
показао позитиван утицај повећања температуре реакције на ток метанолизе сунцокретовог 

уља. На температури реакције од 30 °С, СаО/ЛП-ЗРА катализатор је био слабо активан. 
Након 7 сати одвијања реакције, садржај МЕМК-а је једва достигао 10 мас. %. Међутим, 
равнотежна концентрација МЕМК-а, која је била приближно 97 мас. %, било је потребно 

да прође 24 сата. Повећање температуре за само 10 °С, довело је до раста брзине реакције 
метанолизе и постизања равнотежног степена конверзије након 7 сати. У овом случају 
индукционо време је било 240 минута, што се јасно може повезати са знатно смањеном 

вискозношћу уља које, као и при температури од 30 °С, тешко дифундује и пролази кроз 
поре до активних центара. Такође, на овим температурама метанол је далеко од своје 
температуре кључања при чему би дошло до стварања метоксидног анјона. Утицај 
повећања температуре на садржај МЕМК-а може се најбоље сагледати избором једног 
времена реакције, где се може јасно видети утицај температуре. У овом случају је то други 
сат од почетка одвијања реакције, а резултати садржаја МЕМК-а на различитим 
температурама су приказани стубићима на Слици 5.28.  

  
Слика 5.28. Активност СаО/ЛП-ЗРА катализатора (профили)-за различите температуре реакције метанолизе и 

(стубићи)-за различите температуре у другом сату реакције метанолизе 

Овде се јасно види да је при највишој испитиваној температури (60 °С) за 2 сата скоро 

достигнута потпуна конверзија, док је на температури од 50 °С, за исто време садржај 
МЕМК-а био за 4,5 пута нижи, а равнотежни степен конверзије за исту температуру је 
постигнут за 240 минута. Приказани резултати су слични резултатима објављеним у 
бројним другим студијама које се односе на добијање биодизела из различитих извора уља, 
при чему је садржај МЕМК-а био већи од 90 мас. % [110,222,276]. Позитиван утицај 
температуре на брзину реакције метанолизе сунцокретовог уља може се још описати и 
ендотермном реакционом природом, која је неопходна да омогући мешљивост реактаната, 
смањи вискозност реакционе смеше и побољша пренос масе [226,277–279]. Према томе, за 

овакав каталитички систем, утврђено је да је температура од 60 °С, најбоља за реакцију 
катализовану СаО/ЛП-ЗРА катализатором. 

5.2.2.1.2. Утицај концентрације катализатора 

Утицај концентрације катализатора анализиран је при константним вредностима 

температуре од 60 °С и молском односу уље/метанол од 1/12, а профили напредовања 
реакције за различите концетрације су приказани на Слици 5.29. Повећањем 
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концентрације катализатора долази до скраћења индукционог времена, што доприноси 
краћем времену постизања реакционе равнотеже. Већа концентрација катализатора има 
значајан утицај на брзину реакције у почетном стадијуму реакције, јер је при већој 
концентрацији катализатора доступан већи број активних центара. Међутим, важно је 
наговестити да сувише високе концентрације катализатора често имају негативан утицај на 
брзину хемијске реакције, јер се додатком већих количина катализатора повећава густина 
реакционе смеше тако да до изражаја долазе дифузиона ограничења, чиме се пролонгира 
постизање равнотежног степена конверзије, чиме се инхибира сам реакциони акт на 
каталитички активним центрима који бивају недоступни за реактанте услед отежане 
десорпције и дифузије производа реакције кроз поре до површине катализатора.  

  
Слика 5.29. Активност СаО/ЛП-ЗРА катализатора (профили)-за различите концентрације катализатора и 

(стубићи)-за различите концентрације катализатора након 30, 60 и 120 минута реакције 

5.2.2.1.3. Утицај молског односа уље/метанол 

Утицај молског односа уље/метанол анализиран је при константним вредностима 

температуре од 60 °С и концентрацији катализатора од 4 мас. %, а резултати анализе су 
приказани на слици 5.30. Највећи садржај МЕМК-а добијен је при молском односу 
уље/метанол од 1/6. При молским односима уље/метанол од 1/12 и 1/18 доводи до 
благог повећања индукционог периода.  

  
Слика 5.30. Активност СаО/ЛП-ЗРА катализатора (профили)-за различите молске односе уље/метанол и 

(стубићи)-за различите молеске односе уље/метанол након 30, 60 и 120 минута реакције 

На слици 5.30 јасно се уочава да је при молском односу 1/6, концентрација МЕМК-а само 
након 30 минута била скоро 50%, да би након 60 минута достигла скоро своју равнотежну 
вредност, док је у случају молских односа 1/12 и 1/18 након 30 минута концентрација 
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МЕМК-а била скоро 7 пута нижа, а равнотежа је у оба случаја постигнута након 120 
минута. Уочени нежељени ефекат повећања молског односа уље метанол на брзину 
хемијске реакције може се повезати са ограничењима приступа молекулама ТАГ-а до 
каталитички активних центара на површини носача катализатора који су у великој мери 
заузети хемисорбованим молекулама метанола у почетном сегменту реакције. Како је 
вискозност метанола нижа, а његова количина знатно већа у односу на уља и како се ради 
о немешљивом систему, метанол ће брже дифундовати и заузети активне центре, а при 
томе неће остати довољно места за хемисорпцију молекула ТАГ-а, што ће довести до 
пролонгирања самог реакционог акта, што се и манифестовало продужењем индукционог 
периода. Слични резултати се срећу и у компаративним студијама које су такође потврдиле 
да је оптимални молски однос уље метанол био 1/6 [280,281]. Још је важно истаћи да 
повећање молског односа има смисла и позитивно утиче на каталитичку активност 
уколико се користе веће вредности концентрације катализатора. У том случају метанол има 
двојаку функцију, поред улоге реактанта, метанол има и улогу у контроли вискозности 
сложеног хетерогеног система, при чему већи молски однос доприноси смањењу густине 
реакционе смеше чиме олакшава дифузију реактаната до активних центара којих је доста 
више у случају веће концентрације катализатора.  

5.2.2.2. Кинетичка студија метанолизе сунцокретовог уља катализоване CaO/ЛП-ЗРА 
катализатором 

Како би се квантификовао утицај реакционих параметара на каталитичку активност 

изражену преко садржаја МЕМК-а у реакцији метанолизе сунцокретовог уља катализоване 
СаО/ЛП-ЗРА катализатором, експериментални резултати су интерпретирани у 
кинетичком смислу што је подразумевало примену два модела (Модел 1 и Модел 2). Како 
би се тумачила два предложена кинетичка модела, најпре је процењен утицај унутрашње 
дифузије израчунавањем Тиловог (Thiele) модула52 (Тh) за пренос масе ТАГ-а кроз порозни 
систем катализатора. Ернест Тил (Ernest Thiele) се назива пиониром у дефинисању улоге 
дифузије у хетерогеној катализи, чему сведочи и чувени интервју који је дао 1983. Године 
(Слика 5.31.) [282]. 

  
Слика 5.31. Ернест Тил (енг. Ernest Thiele) и његов интервју дат 1983. године за часопис  

Heterogeneus Catalysis Selected American Histories [282] 

                                                 
52 Тилов модул је развио Ернест Тил у свом раду „Однос између каталитичке активности и величине 
честице―, који је објављен 1939. године. Тил је закључио да се на довољно великој честици одвија реакција 
толико брзо да само дифузионе силе могу да однесу производ са површине честице катализатора. Тилов 
модул је развијен да опише однос између дифузије и брзине реакције у порозним пелетизираним 
катализаторима без ограничења преноса масе [282]. Ернест Тил је рођен 1859. године, био је утицајни 
хемијски инжењер и истраживач у Стандард Ојлу (енг. Standard Oil) и професор хемијског инжењерства на 
Универзитету Нотр Дам. Током 35 година проведених у Стандард Ојлу, Тил је показао изузетну креативност 
објавивши 17 научних радова и 27 патената који су послужили као основ хемијског инжењерства. Класични 
инжењерски радови укључују његов револуционарни рад о ефикасном дизајну дестилационих колона. Важан 
допринос је и дефинисање поменутог Тиловог модула, бездимнезионе величине која описује границу између 
дифузионих и реакционо контролисаних ограничења у честици катализатора. Живео је 98 година.  
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Пошто су вредности Тh-модула биле 0,006 и 0,022 (за Модел 1 и Модел 2, тим редом), што 
је доста мање од 0,4 (Тh<<0,4), може се усвојити да је утицај унутрашње дифузије у овом 
реакционом систему занемарив. Запремински коефицијент преноса масе ТАГ-а, kca и 
привидне константе брзине реакције псеудо-првог реда, kapp,1 и kapp,2 одређени су из 
зависности –ln(1-xA) и ln(xA/(1-xA)) од времена (једначине 4.9, 4.11 и 4.20). Као што се може 
видети са Слике 5.32а-б, постоји одговарајуће слагање са законом брзине реакције псеудо-
првог реда и измењеним механизмом комбинованим са ограничењима преноса масе ТАГ-
а, за које је коефицијент детерминације био висок и износио је R2>0,93 за развијене 
моделе.  

 
Слика 5.32. Зависности (а) –ln (1-xA) и ln (xA/(1-xA)) од времена током метанолизе сунцокретовог уља  

СаО/ЛП-ЗРА (пуни симболи-експериментални резултати; отворени симболи-модел) 

Све израчунате константе брзине за оба модела и различите температуре приказане су у 
Табели 5.8.  

Табела 5.8. Вредности кинетичких параметара за примењене моделе 

Температура 

(°С) 

Молски 
однос 

уље/метанол 

Концентрација 
катализатора 

(мас. %) 

Модел1 Модел 2 

kca R2 kaap,1 R2 kapp,2 R2 

40 
1/12 4 

0,0007 0,966 0,0132 0,986 0,0074 0,947 
50 0,0015 0,974 0,0375 0,946 0,0125 0,996 
60 0,0024 0,917 0,0617 0,985 0,0283 0,996 

Све константе брзине расту са порастом температуре, што указује на побољшане 
хидродинамичке услове и бољи пренос масе ТАГ-а услед смањене вискозности и боље 

мешљивости реактаната. С друге стране, 
боља активност на нижим вредностима 
молског односа уље/метанол може се 
објаснити добро распоређеним 
молекулама метанола у 
мултикомпонентном систему без 
формирања „наслага― метанола око 
честице катализатора што би онемогућило 
пренос молекула ТАГ-а. Добијене 
вредности константи брзина су у складу са 
константама које су већ одређене у другим 
истраживањима где су коришћени слични 
катализатори СаО типа, при чему су се 
константе брзине реакције кретале у опсегу 
од 0,03 min-1 до 0,09 min-1 за Модел 1 [226] 
и од 0,025 L mol-1 min-1 до 0,063 L mol-1 min-

 
Слика 5.33. Криве Аренијусове једначине за 

метанолизу сунцокретовог уља са СаО/ЛП-ЗРА  
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1 за Модел 2 [224]. Енергија активације за метанолизу сунцокретовог уља катализовану 
СаО/ЛП-ЗРА катализатором одређене су из нагиба правих приказаних на Слици 5.33, из 
којих су произашле Аренијусове једначине (5.1. и 5.2.). 











T
kapp

9,8078
exp1034,2 9

1,             (5.1.) 











T
kapp

5,6979
exp1035,3 7

2,             (5.2.) 

Како би се потврдила валидност предложених кинетичких модела, извршено је поређење 
предвиђеног степена конверзије ТАГ-а са експериментално добијеним вредностима, што је 
приказано на Слици 5.34. Добро слагање између модела и експерименаталних вредности 
потврђено је прихватљивом MRPD53-вредношћу које су износиле ±12,5% (Модел 1) и 
11,9% (Модел 2). Модел 2 је био нешто тачнији, јер је обухватао цео реакциони опсег. 
Израчунате вредности енергије активације биле су 67,17 kJ mol-1 и 58,03 kJ mol-1за Моделе 1 
и 2, тим редом. Ове вредности су биле у опсегу вредности које су саопштене у сличним 
истраживањима која су се бавила СаО катализаторима за реакцију метанолизе, а  износиле 
су између 16 kJ mol-1 и 140 kJ mol-1. Ове вредности су биле у делимично добром слагању са 
вредностима добијеним за допиране катализаторе, катализаторе на носачу и мешане СаО 
каталиазаторе, али су биле ниже од вредности за системе у којима је као катализатор 
коришћен чист СаО (Еа= 100 kJ mol-1) [283]. Ниже вредности енегије активације које су 
одређене у реакцији метанолизе катализоване СаО/ЛП-ЗРА катализатором могу се 
објаснити специфичним хемијским и стурктурним особинама, добро развијеном систему 
пора и канала и бољој дисперзији активних каталитичких центара, што је све заједно 
имало позитиван утицај на пренос масе ТАГ-а [284]. 

 
Слика 5.34. Поређење (а) кинетичког модела неповратне реакције псеудо-првог реда и (б) кинетичког модела 

који укључује отпорност преносу масе (криве-модел; симболи-експериментални подаци) за реакцију метанолизе 
сунцокретовог уља СаО/ЛП-ЗРА катализатора 

За упоредиве услове реакције, СаО/ЛП-ЗРА катализатор показао се као ефикаснији у 
поређењу са осталим СаО катализаторима. Висока конверзија која је била већа од 95%, 
остварена је за 60 минута са СаО/ЛП-ЗРА, 90 минута са негашеним кречом [224], 120 
минута са нано СаО [285], 150 минута са нанкокристалним К-СаО каталаизатором [286] и 
240 минута са биоугљем добијеним из коштица уљаних палми [287]. 

                                                 
53 MRPD-Mean Relative Percent Deviation-средње релативно процентно одступање.  
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5.2.2.3. Анализа стабилности CaO/ЛП-ЗРА катализатора 

Стабилност катализатора анализирана је кроз каталитичке тестове поновне употребе 

катализатора у узастопним циклусима. Катализатор употребљен у претходном циклусу, 
одвојен је од реакционе смеше, евентуални остатак течне фазе (МЕМК слој или глицерол) 
је оцеђен, а у посуду са катализатором је додата израчуната количина метанола. Количина 
коришћеног метанола, која је у овим случајевима била одређена оптималном вредношћу 
молског односа уље/метанола добијеном претходним експериментима, а износила је 1/6. 
Остали реакциони параметри за извођење студије стабилности су били: температура од 60 

°С и концентрација катализатора од 6 мас. %. Резултати студије стабилности који су 
подразумевали извођење реакције у више реакционих циклуса са истим катализатором и 
одређивање садржаја СаО који се излуживао и завршио у коначном производу, приказани 
су на Слици 5.35а-б. 

 
Слика 5.35. (а) Стабилност СаО/ЛП-ЗРА катализатора у поновљеним реакционим циклусима  

(б) садржај Са2+ у МЕМК слоју добијеном у метанолизи катализованом ЉЈ-К900 и у слојевима МЕМК-а 
добијеним метанолизом са СаО/ЛП-ЗРА катализатором коришћеним у више реакционих циклуса 

Према приказаним резултатима јасно се уочава изванредна стабилност синтетисаног 
СаО/ЛП-ЗРА, који је био активан у чак пет реакционих циклуса са занемаривим падом 
садржаја МЕМК-а са 99,2 мас. % на 97,9 мас.% од првог до петог реакционог циклуса, тим 
редом. Како је излуживање активне фазе катализатора у хетерогено-катализованој 
метанолизи чест проблем, овом анализом је паралелно са поновљеним реакционим 
циклусима извршено и одређивање садржаја Са2+ у метил-естарској фази и извршено 
поређење са реакционим системом где је коришћен чист СаО као катализатор. Овде је 
важно напоменути, да анализирани производ (МЕМК слој) није ни на који начин додатно 
третиран (сушен и испиран). Пажљиво је одвојен центрифугирањем након реакције, 
замрзнут и у складу са описаном процедуром у Поглављу 4.6.4. и потом анализиран. 
Добијена вредност Са2+ у сировом МЕМК слоју („сировом биодизелу―) у поновљеним 
реакционим циклусима је опадала са 1170,4 mg kg-1, у првом циклусу, на 629,9 mg kg-1, у 
петом реакционом циклусу. Занимљиво је да ово излуживање није умањило каталитичку 
активност СаО/ЛП-ЗРА катализатора. Предност примене СаО катализатора на носачу, 
потврђује и резултат излуживања СаО који је добијен за реакцију метанолизе катализовану 
чистим СаО тј. ЉЈ-К900 катализатором, где је за исте реакционе услове, садржај Са2+ у 
сировом МЕМК-слоју био чак 4 пута већи у односу на катализатор са носачем. Ово 
потврђује добро наношење активне компоненте и њену стабилизацију на површини 
одговарајућег носача, што су потврдили и резултати карактеризације овог катализатора. 
Стабилност СаО/ЛП-ЗРА катализатора упоредива је са другим СаО катализаторима 
добијеним из природних извора, али је важно истаћи да је његова активност била 
супериорнија у односу на друге. На пример, СаО катализатор добијен из биоугља 
палминих коштица био је активан у само 3 реакциона циклуса, при чему је излуживање 

(а) (б) 
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калцијума било 722 mg kg-1 након 4 сата [287]. Природни калцит, слично третиран 
поступком хидратације-дехидратације и калцинисан, показао је скоро 10 пута веће 
излуживање од СаО/ЛП-ЗРА катализатора, 456 mg dm-3 (након 1 сата реакције) и 48,49 mg 
dm-3 (након 3 сата реакције) [288]. Чист СаО катализатор добијен хидратационо-
дехидратационим поступком и коначно калцинисан, бележио је излуживање калцијума од 
825 mg kg-1 (након 2 сат реакције), при чему је био активан у само 2 реакциона циклуса 
[289]. Занимљиво је скренути пажњу на истраживање Гранaдоса (Granados) и сарадника 
[290], којим је утврђено да је растворљивост чистог калцијума у модел-смеши (биодизел-
метанол-глицерол) била 600 mg dm-3, што је приближно вредностима добијеним у 
реалним системима. Међутим, колико год је излуживање активне фазе у реакциону смешу 
током хетерогено-катализоване метанолизе камен спотицања, савремена истраживања 
указују на бројне еколошки прихватљиве и јефтине методе пречишћавања реакционе 
смеше, које би за циљ имале уклањање излужених компоненти и других нечистоћа чиме 
би се добио производ високе чистоће, који би задовољавао прописане стандарде за 
квалитет и чистоћу биодизела. 

5.2.2.4. Карактеризација коришћеног CaO/ЛП-ЗРА катализатора 

Како би се размотрило понашање катализатора у поновљеним циклусима и објаснили 

разлози деактивације, извршена је карактеризација коришћеног катализатора уз помоћ FT-
IR-а и СЕМ-а. Добијени аналитички резултати треба да покажу да ли је дошло и на који 
начин до нагомилавања производа реакције МЕМК-а и глицерола у порама и по 
површини катализатора. FT-IR спектри свежег и коришћеног катализатора су приказани 
на Слици 5.36. Посматрајући инфрацрвене спектре, уочава се да је и након употребе 
остала очувана структура катализатора, са функционалним групама карактеристичним за 
свеж катализатор које су описане у Поглављу 5.1.3. Међутим, код коришћеног катализатора 

долази до појаве трака ниског интензитета у 
области између вредности таласних бројева 
од 1 300 cm−1 и 1 100 cm−1. Ове траке се могу 
приписати вибрацијама С-СН2-О групе, 
развлачењима С-Н везе и асиметричних 
развлачења С-О-С везе. Трака на таласном 
броју од 1 415 cm−1, која се јасно уочава у 
узорку свежег катализатора је делимично 
издужена и прекривена интензивнијим 
тракама које су померене ка вишим 
вредностима таласних бројева, што се 
повезује са асиметричним развлачењима С-Н 
везе и њеним асиметричним везујућим 
вибрацијама. Оштра и интензивна трака на 
1746 cm−1 одговара С=О вибрацијама и 
представља траку карактеристичну за естре. 

Интензивна двострука трака са пиковима на таласним бројевима од 2 854 cm−1 и 2 924 cm−1 
указује на С-Н вибрацију метиленске групе и истезања и компресије метил групе. Све ове 
спектралне линије су карактеристичне за молекуле МЕМК-а и потврђују њихово присуство 
на површини коришћеног катализатора. Спектралне линије на таласним бројевима већим 
од 3 000 cm−1, посебно широко колено слабог интензитета, приписује се вибрацијама 
водоничне везе у хидроксилној групи која вероватно не води порекло од адсорбоване 
влаге, него упућују на присуство остатка глицерола, или сличних глицеридних једињења. 

Морфологија коришћеног катализатора након првог и након четвртог рекционог 

циклуса приказана је на СЕМ микрографијама на Слици 5.37. У поређењу са 

 
Слика 5.36. FT-IR спектри свежег и коришћеног 

СаО/ЛП-ЗРА катализатора 



Резултати и дискусија 

 

94 
 

микрографијама свежег катализатора (Слика 5.18.), где су ивице честица и зрна носача 
биле оштре, а активна фаза у виду љуспица равномерно распоређњна по носачу. Након 
првог циклуса, оштре ивице носача су постале обле, а активна компонента више није 
имала љуспасту, кристаличну форму, него је постала слепљена са носачем. Оваква 
морфологија површине, заједно са резултатима FT-IR спекторскопије наводе на закључак 
да су се одређени молекули из реакционе смеше наталожили на површину коришћеног 
катализатора. То постаје још уочљивије и јасније у случају катализатора након четвртог 
реакционог циклуса, где се се скоро потпуно губе првобитне плочасте структуре, а постају 
доминантни глатки и обли агломерати. Упркос нагомилавању производа реакције, 
доступност активних центара је и даље била задовољавајућа о чему сведочи изузетна 
активност и у петом реакционом циклусу. 

 
Слика 5.37. СЕМ микрографије коришћеног СаО/ЛП-ЗРА катализатора након првог и четвртог реакционог 

циклуса 
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5.2.3. Утицај концентрације CaO у катализатору хCaO/ЛП-ЗХТ на метанолизу 
сунцокретовог уља  

Вођени експерименталним резултатима у синтези СаО/ЛП-ЗРА катализатора, наметнута 

је идеја да се пажљивије анализира додатак СаО и његова интеракција у контролисаним 
условима синтезе, који би подразумевали како контролисан додатак СаО, тако и његову 
интеракцију са носачем услед калцинације као методе коначне активације катализатора. 
Како би се избегла минерализујућа особина СаО услед поступка хидратације-дехидратције, 
одабрана је метода ултразвучног наношења СаО из неводене средине (апсолутни етанол). 
Експерименти у овом делу вођени су у два смера. Најпре је изведена иницијална студија, 
где је изабран ужи опсег концентрација катализатора (5-20 мас. % СаО) и ужи опсег 

температура калцинације (450-600 °С), при чему је максимална температура калцинације 

била за 50 °С нижа од температуре калцинације у синтези СаО/ЛП-ЗРА катализатора. 
Након утврђених смерница и кинетике током скрининга у реакцији метанолизе, у другом 
делу експеримента извршена је детаљна куплована оптимизација која је за циљ имала 
повезивање услова синтезе катализатора (утицај садржаја СаО у катализатору и 
температуре калцинације као активационог фактора) са каталитичком активношћу, где је 
као важан утицајни параметар одабрана концентрација катализатора, док се молски однос 

уље/метанол (1/12) и температура (60 °С) нису мењали. 

5.2.3.1. Иницијална студија утицаја температуре калцинације прекурсора на метанолизу 
сунцокретовог уља 

Резултати каталитичке активности у оквиру иницијалне студије представљени су 

профилима напредовања реакције као зависност садржаја МЕМК-а од времена (Слика 
5.38а) за различите температуре калцинације и вредностима садржаја МЕМК-а у другом 
сату од почетка реакције (Слика 5.38б) за метанолизу изведену са 20%СаО/ЛП-ЗХТ. 

 
Слика 5.38. (а) Профили напредовања метанолизе сунцокретовог уља са 20%СаО/ЛП-ЗХТ катализатора 

добијеног при различитим температурама његових прекурсора и (б) садржај МЕМК-а након другог сата 

реакције за катализатор 20%СаО/ЛП-ЗХТ, чији су прекурсори калцинисани на различитим температурама 

Повећање температуре калцинације до 550 °С доводи до раста садржаја МЕМК-а, од 59,4 

мас. % (450 °С) до 96,5 мас. % (550 °С). Већ при температури калцинације од 600 °С је 
дошло до знатног пада садржаја МЕМК-а на 53,5 мас. %, што би могло да се повеже са 
почетком разградње зеолита и стварањем растопљене фазе која доводи до губитка СаО, 
који с једне стране бива заробљен у растопљеној маси, а део изреагује са растопљеним 
алумо-силикатима, при чему се стварају неактивни калцијум-алумо-силикати. Овоме иде у 
прилог и чињеница да се при овим температурама добијају неке врсте Са-зеолита. 
Добијени разултат је и у сагласности са резултатима добијеним за СаО/ЛП-ЗРА 

катализатор код кога је потврђено да при температури од 650 °С долази до знатних фазних 
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промена, које ће и за овај начин ситезе и добијене катализаторе детаљније бити 
појашњено у Поглављу 5.2.4. 

5.2.3.2. Иницијална студија утицаја концентрације СаО на метанолизу сунцокретовог уља 
катализоване xСаО/ЛП-З550

ХТ катализатором 

Профили напредовања реакције за катализатор са различитим садржајем СаО су 

приказани на Слици 5.39. Важно је нагласити да је и у овом случају носач катализатора 
био неактиван, тако да се евентуално постојање латентне активности потпуно искључује. 
Из приказаних резултата се уочава да са порастом садржаја СаО долази до повећања 
брзине реакције. У случају 5%СаО/ЛП-ЗХТ брзина реакције је мала, са израженим 

индукционим временом, при чему је за 7 
сати извођења реакције, максимално 
достигнута вредност садржаја МЕМК-а била 
нешто мало виша од 80 мас. %. Брзина 
метанолизе сунцокретовог уља се знатно 
побољшала употребом 10%СаО/ЛП-ЗХТ, 
где је брзина постепено расла прва два сата 
реакције, а затим је дошло до значајног 
скока садржаја МЕМК-а у трећем сату, а 
равнотежани садржај МЕМК-а (>96 мас. %) 
је постигнут у четвртом сату реакције. 
Применом катализатора 15%СаО/ЛП-ЗХТ 
и 20%СаО/ЛП-ЗХТ равнотежна 
концентрација МЕМК-а је постигнута за 2,5 
и 2 сата, тим редом. Овакво понашање 
катализатора је у сагласности са са базним 
карактеристикама одређеним ТПД-СО2 

методом (Табела 5.6.), где се уочава пораст укупне базности са порастом садржаја СаО. 
Одступање од очекиваног тренда било је у случају 15%СаО/ЛП-ЗХТ катализатора чија је 
вредност базности била за 9,52 % нижа од базности катализатора са 10 мас. % СаО. 
Међутим то није знатно утицало на активност, јер је применом 15%СаО/ЛП-ЗХТ 
катализатора равнотежни садржај МЕМК-а постигнут за 90 минута раније. Овакво 
понашање бисмо могли појаснити посматрањем профила напредовања реакције за овај 
катализатор, где се уочавају нетипичне инфлексије у 30. и 90. минути, које личе на 
адсорпционе изотерме у случају вишеслојних адсорпција. Образложење овакве појаве се 
може разјаснити уколико се боље погледају СЕМ микрографије (Слика 5.19.), где је 
указано на постојање агломерација насталих услед већих концентрација СаО, који је успео 
да уђе у поре, па је у том иницијалном периоду реакције био далеко од самих реактаната. 
Уколико се постави питање, зашто се тако нешто није догодило са 20%СаО/ЛП-ЗХТ 
катализатором? Одговор би био једноставан. Део калцијума јесте завршио у порама, али 
знатан део је депонован и на површини, тако да су реактанти на самом старту имали лако 
доступне активне центре и на самом почетку је дошло до стварања производа који су 
смањили вискозност и у следећим фазама реакције знатно олакшали дифузију, а самим 
тим утицали да се хемијска реакција одвија брже. Интересантно је запазити да овако 
синтетисан катализатор има доста бољу каталитичку активност од чистог СаО, чему 
доприноси боља базност која је за хСаО/ЛП-ЗХТ катализаторе била у просеку 4 пута већа 
него за ЉЈ-К900 катализатор. Разлог боље базности је боља дисперзија СаО по површини 
носача, а боља дисперзија је додатно постигнута ултразвучним ефектом током синтезе 
којим је омогућено да се честице СаО равномерно распореде по зеолитном носачу, што 
није случај са чистим СаО, који је настао из непорозне, компактне љуске, чија се 
порозност и систем пора и канала нису побољшали само калцинацијом на одабраној 

 
Слика 5.39. Анализа утицаја концентрација СаО у 

%СаО/ЛП-ЗХТ катализатору на каталитичку 
активносту у метанолизи сунцокретовог уља 
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температури, а његова успешност у реакцији метанолизе огледа се искључиво у 
површински доступним активним центрима СаО. 

5.2.3.1. Кинетика метанолизе сунцокретовог уља катализоване xCaO/ЛП-ЗХТ катализатором 

Ради бољег разумевања утицаја концентрације активне компоненте и сродних особина на 

синтезу катализатора и његове особине у реакцији метанолизе сунцокретовог уља, 
добијени резултати каталитичких тестова интерпретирани су у кинетичком смислу, при 
чему су коришћена два иста кинетичка модела, која су представљена и у случају анализе 
СаО/ЛП-ЗРА катализатора. Анализирани кинетички модели су већ показали добре 
резултате у каталитичким системима сличне врсте и детаљно су описани у појединим 
истраживањима [224,226,283–287]. Као и у претходном случају, постојање отпорности 
унутрашњој дифузији одређено је израчунавањем Тиловог модула, који је и у овом случају 
био мањи од 0,4 (Th=0,027-0,185), чиме је отпорност унутрашњој дифузији искључена. 
Према опису датом у Експерименталном делу и примењеном за СаО/ЛП-ЗРА катализатор, 
извршено је израчунавање константи брзине реакције за све синтетисане катализаторе у 
овом делу, а резултати су приказани у Табели 5.9. 

Табела 5.9. Кинетички параметри (Модел 1 и 2) за хСаО/ЛП-ЗХТ катализатор  

Катализатор 
Модел 1 Модел 2 

kca  
(min-1) 

R2 
kapp,1 

(min-1) 
R2 

kapp,2 
(min-1) 

R2 
TOF  
(s-1) 

5%CaO/ЛП-ЗРА 0,0016 0,86 0,0052 0,97 0,0064 0,92 2,6·10-3 

10%CaO/ЛП-ЗРА 0,0030 0,85 0,0341 0,99 0,0176 0,99 8,6·10-3 

15%CaO/ЛП-ЗРА 0,0032 0,93 0,0422 0,98 0,0214 0,98 9,4·10-3 

20%CaO/ЛП-ЗРА 0,0056 0,86 0,0517 0,70 0,0270 0,98 1,5·10-2 

Запремински коефицијент преноса масе, kca, (0,0016-0,0056 min-1) и привидна константа 
брзине реакције псеудо-првог реда, kapp,1, (0,0052-0,0517 min-1) расли су са порастом 
концентрације СаО. Генерално, овакво понашање запреминског коефицијента преноса 
масе може се приписати олакшаној дифузији реактаната према добро диспергованим 
активним центрима СаО у катализатору, чија је базна јачина била 4 пута већа него у случају 
чистог СаО катализатора. Уколико се појединачно анализирају вредности константи 
брзине реакције, уочава се да су вредности константи биле најниже за 5%СаО/ЛП-ЗХТ 
катализатор. Ово се може објаснити и знатно споријом реакцијом у другом стадијуму 
псеудо-хомогене реакције, услед недовољне количине активних центара, тј. ниске 
концентрације СаО. Такође, профил напредовања реакције за овај катализатор (Слика 
5.38.) показује да реакциона равнотежа и задовољавајући садржај МЕМК-а нису постигнути 
чак ни за 7 сати реакције. Кинетички параметар за Модел 2, привидна константа брзине 
реакције псеудо-првог реда, kapp,2, мењала се слично као и кинетички параметри у Моделу 1 
и у добром је слагању са резултатима промене садржаја МЕМК-а са временом. Вредност 
константе kapp,2, била је у опсегу од 0,0064 L mol−1 min−1 до 0,0270 L mol−1 min−1. 
Статистичка анализа показује да су оба модела у сагласности са експерименталним 
подацима, на шта указују ниске MRPD вредности, које су у овом случају износиле 8,6% и 
10,5 % за Модел 1 и Модел 2, тим редом. Добијени резултати су у добром слагању са 
резултатима добијеним за СаО/ЛП-ЗРА катализатор, који је у основи сличан овој врсти 
катализатора на носачу, али су метод синтезе и ефекти током синтезе доста сложенији, јер 
су се током синтезе манифестовале бројне фазне промене које су утицале на особине 
катализатора. Боље разумевање везе између базне јачине и каталитичке активности, 
описује фреквенција обрта (turnover frequency) (Табела 5.7.), као параметар којим се може 

проценити каталитичка активност катализатора, чија је највећа вредност била 1,5·10-2 s-1 за 
20%СаО/ЛП-ЗХТ катализатор, који је уједно показао и највећу базност и најбољу 
активност.  
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5.2.4. Куплована оптимизација синтезе xCaO/ ЛП-ЗХТ катализатора за метанолизу 
сунцокретовог уља  

Након изведених иницијалних студија извршено је статистичко планирање 

експеримената уз купловану оптимизацију синтезе катализатора и реакционих услова 
применом методологије одзива површине у комбинацији са тропараметарским Бокс-
Бенкен (Box-Behnken) дизајном коришћењем софтвера Дизајн експерт 11 (Design Expert 11). 
Оптимизациони параметри код синтезе катализатора били су садржај СаО и температура 
калцинације, док је у метанолизи сунцокретовог уља оптимизована концентрација 
катализатора. 

5.2.4.1. Регресионо моделовање 

Резултати примењеног експерименталног дизајна подразумевали су 15 експеримената, 

чији су резултати приказани у Табели 5.10. У овом статистичком планирању 
експеримената одзивна променљива је била садржај МЕМК-а, с тим да су у Табели 5.10. 
приказане вредности добијене у различитим временима одвијања реакције (30, 90, 180, 360 
и 420 минута). 

Табела 5.10. Експериментална шема коришћеног оптимизационог плана купловане 
оптимизације синтезе хСаО/ЛП-ЗТ

ХТ катализатора за метанолизу сунцокретовог уља 

Број 
експеримента 

Концентрација 
катализатора 

(мас. %) 

Садржај 
CaO 

(мас. %) 

Температура 
калцинације 

(°C) 

Садржај MEMK-а 

мас. % 

30 90 180 360 крај 

1 10,0 30,0 700 74,20 98,64 98,60 98,53 98,36 

2 6,0 30,0 950   0,20 2,70 38,20 99,10 99,00 

3 6,0 30,0 700   6,02 98,75 98,66 98,63 98,75 

4 6,0 30,0 450  86,11 98,90 99,00 99,20 99,20 

5 6,0 30,0 700   7,64 98,60 98,47 98,10 97,50 

6 6,0 30,0 700   0,21 5,81 98,68 98,63 98,67 

7 6,0 30,0 700   0,00 38,85 98,46 98,15 97,69 

8 3,1716 15,8579 523   0,51 21,35 99,27 99,27 99,26 

9 6,0 50,0 700 20,78 98,83 99,12 99,21 99,22 

10 8,8284 15,8579 877   0,00 0,0 0,00 0,00 24,10 

11 3,1716 44,1421 877   0,02 0,42 4,91 98,57 98,40 

12 2,0 30,0 700   0,00 0,22 2,34 98,79 98,82 

13 6,0 10,0 700   0,03 0,05 1,57 93,30 93,30 

14 8,8284 44,1421 523 18,90 98,59 98,52 98,64 97,69 

15 6,0 30,0 700 0,00 0,14 1,89 99,18 99,16 

Добијени резултати су моделовани квадратном полиномном математичком једначином за 
коју је ANOVA анализа показала да је најсврсисходнија за овакав реакциони систем и 
одабране параметре за оптимизацију (Табели 5.11.). Статистички одабрани модел је имао 
повољну: p-вредност која је износила <0,0001, као и висока вредност средњег квадратног 
одступања (R2=0,9971). Једначине модела 5.3. и 5.4. су засноване на кодираним и стварним 
вредностима (A - концентрација катализатора, B - садржај СаО у катализатору и                 
C - температура калцинације) којима се изражава садржај МЕМК-а, тим редом. Позитиван 
знак испред променљиве указује на синергетски утицај и пораст садржаја МЕМК-а, док 
негативан знак указује на негативан утицај. Посматрајући једначину 5.3. уочава се да су 
позитивни коефицијенти уз чланове А, B, AC и BC, што указује на линеаран ефекат раста 
садржаја МЕМК-а. С друге стране, чланови C, AB, AC, A2, B2 и С2 имају негативан утицај 
на садржај МЕМК-а. 
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Табела 5.11. Модели предложени софтвером Design Expert 11 за метанолизу сунцокретовог 
уља катализоване хСаО/ЛП-ЗТ

ХТ катализатора 

Модел 
Секвенцијална p-

вредност 
Lack of Fit 

p-вредност 
R2

adj. R2
pred. 

Линеарни 0,0121 <0,0001 0,5108 0,2519 
2FI 0,8704 <0,0001 0,3815 -2,8026 
Квадратни <0,0001 0,0150 0,9971 0,9094 
Кубни 0,0150  0,9933  

222 51,2219,2319,2359,15

51,1513,401,3492,3480,347

CBACB               

CABACBА,409МЕМК




   (5.3.) 

и 

24223 102,712,090,21023,6

03,010,044,068,548,28

CBACB               

CABACBА-234,81МЕМК






    (5.4.) 

Резултати ANOVA анализе, која је спроведена у циљу одређивања значајности и слагања 
квадратног модела, као и значајности утицаја појединих чланова променљивих и њихових 
интеракција на одабране одзиве представљени су у Табели 5.12. Регресори или чланови 
који чине F-вредност модела, која износи 536,10 и имају p-вредност <0,0001 указују да је 
одабрани модел задовољавајући и значајан. P-вредност се користи као алат за проверу 
значајности сваког регресионог фактора, који такође указује на утицај интеракција сваког 
унакрсног производа. Што је p-вредност нижа, то је значајност модела већа. 

Табела 5.12. ANOVA резултати за квадратни модел метанолизе сунцокретовог уља 
катализоване хСаО/ЛП-ЗТ

ХТ катализатором 

Извор 
Збир 

квадрата 
Степени 
слободе 

Средњи 
квадрат 

F-вредност p-вредност 

Модел 32295,68 9 3588,41 536,10 <0,0001 

А-концентрација катализатора 4843,25 1 4843,25 723,57 <0,0001 
B-садржај СаО у катализатору 4878,74 1 4878,74 728,87 <0,0001 
C-температура калцинације 4627,22 1 4627,22 691,29 <0,0001 
АB 34,14 1 34,14 5,10 0,0735 
AC 481,06 1 481,06 71,87 0,0004 
BC 486,20 1 486,20 72,64 0,0004 
A2 4149,62 1 4149,62 619,94 <0,0001 
B2 4147,83 1 4147,83 619,67 <0,0001 
C2 3908,12 1 3908,12 583,86 <0,0001 

Резидуал 33,47 5 6,69   

Lack of fit 27,01 1 27,01 16,74 0,0150 
Чиста грешка 6,46 4 1,61   

Укупна корекција 32329,15 14    
R2=0,9990; R2

adj.=0,9971; R2
pred.=0,9094; C.V.=4,27%; Adeq. прецизност=48,3153 
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У случају чланова модела, p-вредност мања од 0,05 указује да је одређени члан модела 
статистички значајан. АNOVA анализа је показала да сви чланови модела сем интеракције 
између концентрације катализатора и садржаја СаО у катализатору (АВ) имају значајан 

утицај на садржај МЕМК-а. Ниска вредност 
коефицијента варијације (С.V.=4,27 %) указује на 
висок степен прецизности одабраног модела и 
добро слагање са експерименталним вредностима. 
Lack of Fit тест са p-вредношћу од 0,0150 указује на 
значајност модела, што значи да се вредности 
добијене моделом добро слажу са 
експерименталним резултатима. Предвиђене 
вредности у односу на стварне вредности за 
садржај МЕМК-а са прилагођеном вредношћу R2 
од 0,9971 показују да је примењени модел са 
варијабилношћу од 99,71% (Слика 5.40.). 
Предвиђене вредности и експерименталне 
вредности су у разумно добром слагању (R2 
вредност је блиска јединици), што значи да се 
подаци добро уклапају у модел и дају убедљиво 
добру процену одзива за анализирани систем у 
проучаваном експерименталном домену. Поред 

тога, спроведено је истраживање резидуала да би се утврдила адекватност модела. Резидуал 
представља разлику између уоченог одговора и предвиђеног одговора. Ова анализа је 
испитана коришћењем графикона нормалне вероватноће резидуала и графикона 
резидуала наспрам предвиђеног одговора. Графикон нормалне вероватноће резидуала 
(Слика 5.41а) показује да су грешке распоређене нормално праволинијски и да су 
безначајне. С друге стране, дијаграм резидуала наспрам предвиђеног одговора (Слика 
5.41б) је показао да ниједан резудуал не прелази граничне вредности што иде у прилог 
констатације да је одабрани квадратни модел адекватан и да не показује никакво кршење 
претпоставке независности, или константе варијансе. 

 
 

Слика 5.41. Грфикони (а) нормалне вероватноће резидуала и (б) резидуала наспрам предвиђеног одговора за 
квадратни модел метанолизе сунцокретовог уља катализоване хСаО/ЛП-ЗТ

ХТ 

 
Слика 5.40. Дијаграм предвиђених и 

експериментално добијених резултата у 
метанолизи сунцокретовог уља  

хСаО/ЛП-ЗТ катализатотом 

(а) (б) 
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5.2.4.2. Резултати статистичке оптимизације експерименталних параметара у шаржном 
реакционом систему 

На Сликама 5.42а-в приказани су 3D дијаграми интеракције садржаја СаО и 

концентрације катализатора (Слика 5.42а), температуре калцинације и концентрације 
катализатора (Слика 5.42б) и температуре калцинације и садржаја СаО (Слика 5.42в) на 

садржај МЕМК-а. У првом случају, константним су држани температура (700 °С) и молски 
однос уље/метанол (1/12), при чему је добијен одзив површине који указује на 
максимално остварени садржај МЕМК-а од 98,6 мас. % при концентрацији катализатора од 

6 мас. % и садржају СаО у катализатору 
од 30 мас.% (Слика 5.42а). Овде се 
уочава да је садржаја МЕМК-а опадао 
са смањењем концентрације 
катализатора и смањењем садржаја 
СаО у њему. Ово се објашњава 
делимичним губитком СаО услед 
интеракције са носачем, јер у 
случајевима већег садржаја СаО, а при 
мањим концентрацијама катализатора 
достизане су високе вредности 
садржаја МЕМК-а. У другом случају, 
постаје јаснија претходно поменута 
реактивност СаО са носачем, до које 
долази услед знантног повећања 
температуре калцинације. Код ове 
анализе константни су били садржај 
СаО (30 мас. %) и молски однос 
уље/метанол (1/12). Задовољавајући 
садржај МЕМК-а (95,81 мас. %) у 
региону виших температура добијен је 
при температури калцинације од 700 

°С, али и при вишој концентрацији 
катализатора (6 мас. %). Са контурног 
дијаграма на Слици 5.43а-в јасније се 
уочава да се високи садржаји МЕМК-а 
могу остварити и при нижим 
концентрацијама катализатора (4-5 мас. 
%), али у том случају неопходно је 
калцинацију вршити при нижим 

температурама (500-600 °С). У трећем 
случају, анализирана је интеракција 
температуре калцинације и садржаја 
СаО, при чему су константни били 
концентрација катализатора (6 мас. %) 
и молски однос уље/метанол (1/12). 
3D профил у овом случају је доста 
сличан претходном. Концентрација 
СаО игра важну улогу, што се види 
посебно у случају високих температура 
калцинације, где је губитак СаО доста 
већи, при чему садржај активног СаО, 

 
Слика 5.42. Тродиимензионални дијаграми међусобног 

утицаја (а) садржаја СаО и концентрације катализатора; 
(б) температуре калцинације и концентрације 

катлизатора и (в) температуре калцинације и садржаја 
СаО на садржај МЕМК-а 

 

(а) 

(б) 

(в) 
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расположивог за реакцију се своди на минимум. Из контурног дијаграма (Слика 5.43в) се 
уочава да је садржај МЕМК-а од 98,6 мас. % остварен при садржају СаО од 30 мас. % и 

температури калцинације од 700 °С. У свим случајевима одабрано време за постизање 
задовољавајућег садржаја МЕМК-а било је 90 минута.  

 
Слика 5.43. Контурни дијаграми међусобног утицаја (а) садржаја СаО и концентрације катализатора;  

(б) температуре калцинације и концентрације катлизатора и (в) температуре калцинације и садржаја СаО на 
садржај МЕМК-а 

Поређења ради, пребацимо се за кратко на резултате иницијалне студије утицаја 
температуре калцинације и садржаја СаО, где су се као оптималне вредности за усвојену 
концентрацију катализатора од 4 мас. % показали садржај СаО од 20 мас. % и температура 
калцинације од 550 °С. При статистичком планирању експеримената у циљу оптимизације 
експерименталних параметара дошло се до доста сличних резултата, с тим што је важно 
скренути пажњу на крајње вредности садржаја СаО (15,9 мас. % и 44,1 мас. %) и 
температуре калцинације (523 °С и 877 °С), где се уочава да за одабрано време реакције (90 
минута) није остварен висок садржај МЕМК-а (>97 мас.%). Међутим, уколико се пажљиво 
погледају резултати у Табели 5.10, уочиће се да су за дуже време реакције остварени 
високи садржаји МЕМК-а и у екстремним тачкама. Са становишта карактеризације 
материјала, овакво понашање се најбоље може објаснити настанком нових фаза, које су у 
овом случају били неактивни калцијум-силикати и које су довеле до стварања таквих 
текстуралних својстава које отежавају транспорт реактаната до преосталих активних 
центара. 

5.2.4.3. Упоредна анализа параметара синтезе катализатора и параметара реакције метанолизе 

Кaко би се боље сагледала целокупна слика утицаја температуре калцинације и садржаја 

СаО на активност катализатора у реакцији метанолизе, неопходно је посматрати ток 
напредовања реацкије у времену њеног одвијања. Резултати анализе утицаја представљени 
профилима напредовања реакције за различите утицајне параметре (утицај садржаја СаО у 
катализатору, температура калцинације и  концентрација катализатора) и њихови 
међусобни утицаји приказани су на Слици 5.44а-г. Када се погледа целокупна слика 
утицаја, закључује се да је са свим синтетисаним катализаторима према екперименталном 
плану оптимизације достигнут висок садржај МЕМК-а (>97 мас.%) изузев катализатора 
15,86%СаО/ЛП-З877, али је више него јасно да поједини параметри прилично управљају 
током реакције утичући на знатно продужење индукционог периода. За анализу утицаја 
концентрације катализатора у реакцији метанолизе сунцокретовог уља коришћен је 
30%СаО/ЛП-З700

ХТ катализатор синтетисан према добијеним оптималним вредностима у 
отпимизационој студији (Поглавље 4.5.4.). Концентрација катализатора је варирала у опсегу 

од 2 мас. % до 10 мас. %, а температура и молски однос уље/метанол су били 60 °С и 1/12, 
тим редом. При концентрацији катализатора од 2 мас. %, индукциони период је трајао 
скоро 240 минута, након чега је дошло до знатнијег скока садржаја МЕМК-а, а максимална 

(а) (б) (в) 
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вредност садржаја МЕМК-а већа од 98 мас. % достигнута је  након 420 минута реакције 
(Слика 5.44а и 5.45а). 

 
Слика 5.44. Утицај (а) концентрације 30%СаО/ЛП-З700 катализатора; (б) температуре калцинације прекурсора 

катализатора 30%СаО/ЛП-З; (в) садржаја СаО у хСаО/ЛП-З700 катализатору и (г) екстреминих вредности 
садржаја СаО (15,86 % и 44,14 %) и температуре калцинације (523 °С и 877 °С) на метанолизу сунцокретовог уља 

Повећањем концентрације катализатора дошло је до знатног смањења индукционог 
периода, а високи садржаји су остварени за 60 минута и 90 минута са концентрацијама 
катализатора од 10 мас. % и 6 мас. %, тим редом. Анализа утицаја температуре калцинације 
приказана је за каталитичке тестове у којима је коришћен катализатор са 30% СаО, а 
концентрација катализатора у свим експериментима је била 6 мас. %. Овде се јасније види 
(Слика 5.44б и 5.45б) да високе температуре калцинације нису „фаталне― по катализатор, 
али доводе до значајнијег пада активности што осликава повећање индукционог периода.  

 
Слика 5.45. Утицај (а) концентрације катализатора и (б) температуре калцинације на садржај МЕМК-а у 
различитим временским интервалима (30, 90, 180 минута и крај реакције) метанолизе сунцокретовог уља 

(а) (б) 

(в) (г) 

(а) (б) 



Резултати и дискусија 

 

104 
 

Ниже температуре калцинације, као вид 
коначне активације катализатора, су и 
енергетски прихватљивије, како у фази 
синтезе катализатора, тако и у самом процесу 
метанолизе сунцокретовог уља. Иако 

температура калцинације од 700 °С није 
довела до знатног пада каталитичке 
активности у претходно приказаним 
случајевима, где је садржај СаО у катализатору 
био 30 мас. %, смањење садржаја СаО се 
негативно одражава на каталитичку активност 
и поред знатно високе концентрације 
катализатора (6 мас. %) у реакционој смеши 
(Слика 5.44в и 5.46а ). За исту температуру 
калцинације, већ је потврђено да је активност 
катализатора са 30 мас. % СаО била 
задовољавајућа, а даљи додатак СаО (50 мас. 
%) није довео до знатнијих побољшања 
каталитичке активности (Слика 5.46б). 
Уколико се ипак одлучимо да говоримо о 
„фаталним― условима по катализатор и самим 
тим по каталитичку активност, онда је најбоље 
сагледати екстреме (Слика 5.43г, 5.46а и 
5.46в), посебно случај у коме је садржај СаО у 
катализатору био око 15 мас. %, а температура 

калцинације веома висока (877 °С). У том 
случају до пуног изражаја долази губитак СаО 
услед топљења зеолитне масе која с једне 
стране реагује са СаО, а са друге стране 
окупира честице СаО и чини их недоступним 
за даљи реакциони ток. Посматрањем 
реакционог профила, примећује се да је 
индукциони период неуобичајено дуг, а до 
његовог активирања у реакцији дошло је тек 

након 420 минута када је достигнути садржај МЕМК-а био свега 24,1 мас. %. Ово је 
одличан пример, да је калцинацијом на високим температурама дошло до снажног утицаја 
на динамику струјања реактаната и производа. С друге стране, посматрањем позитивног 
екстрема, ниске температуре калцинације и високог садржаја СаО, уочава се одлична 
активност остварена добро обезбеђеним активним центрима који су при одабраној 
температури калцинације добро позиционирани и распоређени по површини носача. 

5.2.4.4. Стабилност 30%СаО/ЛП-З700
ХТ катализатора при атмосферским условима 

Честа претња оваквој врсти катализатора долази из ваздуха, а то су пре свега влага и СО2, 

према којима СаО има велики адсорпциони афинитет. Познато је да се у контакту са овим 
једињењима стварају каталитички неактивни хидроксид и карбонат. Ова студија 
стабилности је спроведена тако да је синтетисани 30%СаО/ЛП-З700

ХТ катализатор био 
изложен атмосфери ваздуха у трајању од осам дана. Резултати каталитичких тестова који су 

изведени на температури од 60 °С, молском односу уље/метанол од 1/12 и концентрацији 
катализатора од 6 мас. % приказани су профилима напредовања реакције и баровима 
садржаја МЕМК-а за одабрана кључна времена (30, 90, 180 и 420 минута) на Слици 5.47а-б. 

 
Слика 5.46. Утицај садржаја СаО у катализатору 

за температуре калцинације (а) 523 °С, (б) 700 
°С и (в) 877 °С 

(а) 

(б) 

(в) 
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Слика 5.47 (а) Профили напредовања реакције метанолизе сунцокретовог уља 30%СаО/ЛП-З700 катализатором 
који је био изложен атмосфери ваздуха и (б) промена садржаја МЕМК-а у различитим интервалима (30, 90, 180 
минута и крај реакције) реакције метанолизе сунцокретовог уља и току осмодневне изложености катализатора 

атмосфери ваздуха  

Из резултата анализе стабилности уочава се да је 30%СаО/ЛП-З700 катализатор, упркос 
изложености атмосферском ваздуху, био стабилан прва четири дана и да при томе није 
забележен знатан пад активности. Индукциони период је био кратак, а високи садржаји 
МЕМК-а (>98 мас.%) су постизани за кратко реакционо време (60-90 минута). Пад 
каталитичке активности забележен је петог дана, када је дошло до знатног продужења 
индукционог периода, услед деактивирања активних центара катализатора влагом, а потом 
и CO2. Пад активности је забележен и у осталим данима, при чему је седмог и осмог дана 
време за постизање високих вредности садржаја МЕМК-а био продужен на чак 420 минута. 
Међутим, упркос оваквом понашању катализатора у атмосфери ваздуха, интересантно је 
запазити да је катализатор у извесној мери стабилан и није у потпуности изгубио 
активност чак и након осам дана. Овај резултат је важан са становишта будуће индустријске 
примене катализатора, где често катализатор не може бити потпуно изолован од утицаја 
атмосфералија.  

  

(а) (б) 
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5.2.5. Оптимизација метанолизе сунцокретовог уља у микрореактору 

Интензификација процеса метанолизе, коју карактерише прелазак са шаржних на 

континуалне процесе укључује примену савремених реакторских технологија са добрим 
системима мешања и преноса топлоте, као адекватном заменом за конвенционалне 
реакторе велике запремине са механичким системима мешања. Савремене технологије 
засноване су на мултидисциплинарном приступу, којим је омогућен развој система по 
принципу plug and play чиме је обезбеђена флексибилност у окружењу са више производа, 
ефикасна решења за побољшање мешања и преноса масе/топлоте значајно утиче на 
повећање брзине хемијске реакције. Неки од таквих реактора су статички миксери, 
микроканални реактори, реактори са осцилаторним протоком, кавитациони реактори, 
реактори са ротирајућим цевима, микроталасни реактори и други који су значајну примену 
нашли у производњи биодизела, поступком метанолизе различитих уља. Посебан изазов у 
оваквој врсти технологија, посебно уколико је реч о области микрофлуидике, јесте 
хетерогено катализован процес, који за циљ има примену таквог катализатора који ће своју 
примену пронаћи у оквиру стандарда прописаних принципима микрофлуидике и у 
великој мери заменити често скупе и еколошки неприхватљиве хомогено-катализоване 
процесе. У овом делу биће приказани резултати оптимизационе студије метанолизе 
сунцокретовог уља у микрореакторском систему описаном у Експерименталном делу 
(Поглавље 4.5.5.), где су као оптимизациони параметри били концентрација катализатора, 
запремински однос уље/метанол и време задржавања у реактору. Температура процеса је 

одржавана константном и у свим експериментима и била је 60 °С. 

5.2.5.1. Статистичко планирање експеримената и оптимизација процесних параметара у 
микрореакторском систему 

Резултати примењиваног статистичког експерименталног дизајна засновани су на 15 

експеримената, чији су резултати приказани у Табели 5.13. и представљају вредности 
(одзиве) садржаја МЕМК-а и релативна одступања за сваки експеримент. 

Табела 5.13. Експериментална шема коришћеног Бокс-Бенкен оптимизационог плана 
оптимизације метанолизе сунцокретовог уља у микрореактору катализоване ЉЈ-К600

ХТ 
катализатором 

Број 
експер. 

Време 
задржавања 

(min) 

Концентрација 
катализатора 

(g g-1) 

Запремински 
однос 

уље/метанол 

Садржај МЕМК-а 
(мас. %) 

Релативна 
девијација 

(%) Остварено Предвиђено 

1 4 0,1 2,25 13,62 13,20 2,9 
2 10 0,05 2,25 9,04 9,40 -4,3 
3 7 0,075 2,25 6,43 7,5 -16,2 
4 7 0,075 2,25 7,63 7,5 2,1 
5 4 0,075 1,5 2,08 1,90 7,8 
6 10 0,075 3 32,02 29,00 9,6 
7 4 0,05 2,25 0,28 2,4 -760,7 
8 4 0,075 3 9,14 7,60 17,2 
9 7 0,05 1,5 4,81 2,80 42,3 
10 7 0,075 2,25 8,36 7,5 10,6 
11 7 0,1 1,5 30,57 28,0 8,5 
12 7 0,1 3 28,48 33,60 -18,0 
13 7 0,05 3 8,91 8,40 5,5 
14 10 0,075 1,5 18,51 23,30 -25,9 
15 10 0,1 2,25 51,12 49,0 4,2 

Као и код претходне оптимизационе студије добијени резултати наведени у Табели 5.13. 
су обрађени коришћењем софтвера Дизајн Експерт 11. Понуђени модели са припадајућим 
величинама које дефинишу њихову статистичку значајност приказани су у Табели 5.14.  
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На основу процене статистичког квалитета предложених математичких зависности (p-
вредност <0,05 и R2=0,9362) одабран је квадратни математички модел као најбољи за опис 
микрореакторског система и моделовање будућих резултата. 

Табела 5.14. Модели предложени софтвером Дизајн Експерт 11 за метанолизу 

сунцокретовог уља у микрореактору катализоване ЉЈ-К600
ХТ катализатором 

Модел 
Секвенцијална  

p-вредност 
Lack of Fit 

p-вредност 
R2

adj. R2
pred. 

Линеарни 0,0006 0,0155 0,7503 0,6475 
2FI 0,2123 0,0176 0,7984 0,6708 
Квадратни 0,0328 0,0444 0,9362 0,6448 
Кубни 0,0444  0,9952  

Једначина модела је заснована на кодираним и стварним вредностима (А-време 
задржавања, B-концентрација катализатора и С-запремински однос уље/метанол) којом се 
изражава садржај МЕМК-а, приказана је изразима 5.5. и 5.6, тим редом. 

222 82,390,614,455,1

61,119,782,259,1270,1047,7

CBACB-               

CABACBАМЕМК




     (5.5.) 

и 

222 79,633,1103746,053,82

72,080,9563,2575,163668,1195,102

CBACB-               

CABACBАМЕМК




   (5.6.) 

Посматрајући коефицијенте уз чланове једначине 5.5. уочава се да позитиван ефекат на 
садржај МЕМК-а имају чланови А, B, C, AB, AC, A2, B2 и C2, док је једнини негативан члан 
ВС. Резултати ANOVA анлизе представљени су у Табели 5.15. 

Табела 5.15. ANOVA анализа за квадратни модел метанолизе сунцокретовог уља у 
микрореактору катализоване ЉЈ-К600

ХТ катализатором 

Извор 
Збир 

квадрата 
Степени 
слободе 

Средњи 
квадрат 

F-вредност p-вредност 

Модел 2732,81 9 303,65 23,83 0,0014 

А-време задржавања 915,28 1 915,28 71,82 0,0004 
B-концентрација катализатора 1268,82 1 1268,82 99,56 0,0002 
C-запремински однос 
уље/метанол 

63,73 1 63,73 5,00 0,0756 

АB 206,50 1 206,50 16,20 0,0101 
AC 10,40 1 10,40 0,8161 0,4077 
BC 9,58 1 9,58 0,7516 0,4256 
A2 63,39 1 63,39 4,97 0,0761 
B2 175,71 1 175,71 13,79 0,0138 
C2 53,90 1 53,90 4,23 0,0948 

Резидуал 63,72 4 12,74   

Lack of fit 61,82 2 20,61 21,70  
Чиста грешка 1,90 2 0,9496   

Укупна корекција 2796,54 14    
R2=0,9772; R2

adj.=0,9362; R2
pred.=0,6448; C.V.=23,18%; Adeq. прецизност=16,3855 
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Вођени претходним објашњењима приказаним у Поглављу 5.2.4.1, процена модела је 
извршена на основу F-вредности и p-вредности, које су за предложени модел биле 23,83 и 

0,0014 (<0,05), тим редом, што указује да је модел 
задовољавајући и значајан. Праћењем p-
вредности за чланове модела из ANOVA 
резултата, за које је она била мања од 0,05, 
изводи се закључак о њиховој значајности за 
усвојени модел. Анализа је показала да су 
статистичи значајни: А - време задржавања и      
В - концентрација катализатора, члан међусобне 
интеракције времена задржавања и 
концентрације катализатора АВ и квадратни 
допринос концентрације катализатора, B2. 
Релативно ниска вредност коефицијента 
варијације (C.V.=23,18%) указује на 
задовољавајућу прецизност и добро слагање 
модела са експерименталним резултатима. Lack 
of Fit тест са p-вредношћу од 0,0444 указује на 
значајност усвојеног модела, што је још једна 
потврда доброг слагања модела са 

експерименталним резултатима. Слагање предвиђене вредности са стварном вердношћу 
садржаја МЕМК-а са прилагођеном вредношћу R2 од 0,9362 показује да је варијабилност 
примењеног модела довољно висока и износи 93,62 %, на шта упућује и Слика 5.48. На 
сличан начин као и код претходне оптимизационе студије, у циљу потврђивања 
значајности модела и његових слагања са експерименталним резултатима, спроведено је 
испитивање резидуала. Графикон нормалне вероватноће резидуала (Слика 5.49а) показује 
да су грешке распоређене нормално, праволинијски и да не утичу значајно на тачност 
модела. Дијаграм резидуала наспрам предвиђеног одговора (Слика 5.49б) такође потврђује 
адекватност модела и указује на чињеницу да модел ни на који начи не крши претпоставке, 
јер се сви резидуали налазе унутар дефинисаних граница. 

  
Слика 5.49. Грфикони (а) нормалне вероватноће резидуала и (б) резидуала наспрам предвиђеног одговора за 

квадратни модел метанолизе сунцокретовог уља у микрореактору катализовне 
ЉЈ-К600

ХТ катализатором 
 
 

 
Слика 5.48. Дијаграм предвиђених и 

експериментално добијених резултата у 
метанолизи сунцокретовог уља у 

микрореактору катализовне  
ЉЈ-К600

ХТ катализатором 

(а) (б) 
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5.2.5.2. Резултати статистичке оптимизације реакционих параметара у микрореакторском систему 

Највећи садржај МЕМК-а се постиже при оптималним реакционим условима. За 

одређивање оптималних вредности параметара процеса потребно је постављање 
одређених критеријума и приоритета оптимизације. Циљ оптимизације је био да се 
максимизује садржај МЕМК-а док су параметри процеса (време задржавања, концентрација 
катализатора и запремински однос уље/метанол) остали минимизирани унутар 
примењеног експерименталног домена. У погледу приоритета оптимизације, највећи је дат 
садржају МЕМК-а, средњи приоритет је дат концентрацији катализатора и времену 
задржавања, док је најнижи приоритет дат запреминском односу уље/метанол. Графикони 
претурбације садржаја МЕМК-а, који се односе на промену једног фактора у његовом 
опсегу док су остали фактори константни, приказани су на Слици 5.50а-в. Евидентно је да 
су време задржавања и концентрација катализатора имали већи утицај од запреминског 
односа уље/метанол. Међутим, када се ова два фактора процеса упореде у примењеном 
експерименталном домену, утицај концентрације катализатора на садржај МЕМК-а (Слика 
5.49в) био је нешто већи од утицаја времена задржавања (Слика 5.50а). Промена 
концентрације катализатора са 0,05 g g-1 на 0,1 g g-1 довела је до повећања садржаја МЕМК-
а са 16,1 мас. % на 55,6 мас. %, док је промена времена задржавања са 4 минуте на 10 
минута, довела до повећања садржаја МЕМК-а са 20 мас. % на 55,6 мас. %, тим редом. 
Графикон на Слици 5.50б је потврдио да је запремински однос уље/метанол у оспегу од 
1,5 до 3 имао мали утицај на садржај МЕМК-а. 

 

Слика 5.50. Претурбациони дијаграми зависности МЕМК-а од (а) времена задржавања; (б) запреминског 
односа уље/метанол и (в) концентрације катализатора за реакцију метанолизе у микрореактору катализоване 

ЉЈ-К600
ХТ катализатором 

Утицај молског односа уље/метанол (у овом случају прерачунато на запремински однос 
уље/метанол) у шаржним системима се знатно разликује у поређењу са микрореакторским 
системима, често се креће од веома ниског, преко умереног, до веома значајног. Овакво 
понашање указује на израженију стабилност микрореакторских и других континуалних 
система. У цевном реактору са пакованим слојем СаО катализатора, Миладиновић и 
сарадници [291] су указали на постизање високих садржаја МЕМК-а при ниским 
вредносима молских односа уље/метанол и малим временима задржавања. У случају 
коришћења КОН/клиноптилолит катализатора у микрореактору, Мохадеси (Mohadesi) и 
сарадници [200] су показали да молски однос има веома мали утицај, док су време 
задржавања и концентрација катализатора знатно утицали на садржај МЕМК-а. Утицај 
анализираних параметара на метанолизу сунцокретовог уља у микрореактору, може се 
сагледати и на тродимензионалним (Слика 5.51а-в) и контурним (Слика 5.52а-в) 
дијаграмима, на којима се још боље могу размотрити међусобни утицаји одређених 
реакционих параметара на садржај МЕМК-а. На Слици 5.51а, потврђена је значајност 
утицаја концентрације катализатора и времена задржавања на садржај МЕМК-а. 

(а) (б) (в) 



Резултати и дискусија 

 

110 
 

Високе концентрације (0,1 g g-1) доводе до 
постизања високих садржаја МЕМК-а при 
времену задржавања од 10 минута. 
Међутим, овде је важно указати и на једну 
појаву која је код оваквих реактора често 
отежавајућа околност о којој треба водити 
рачуна током пројектовања ове врсте 
реактора. Иако је применом 
микрореактора садржај МЕМК-а од 51,2 
мас. % остварен за скоро 20 пута брже 
време него у шаржном реактору, проблем 
представља таложење катализатора како у 
шприцу у коме је катализатор 
суспендован у уљу (Слика 4.4.), тако и у 
самом микроканалу. Овим таложењем 
долази до неравномерне концентрације 
катализатора у простору током трајања 
процеса, тако да је сасвим јасно зашто је 
концентрација катализатора фактор који 
у највећој мери управља садржајем 
МЕМК-а. Слике 5.51б-в, потврђују да 
фактор који се односи на запремински 
однос уље/метанол није значајан на 
промену садржаја МЕМК-а. Такође, то 
потврђују и контурни дијаграми (Слика 
5.52а-в), на којима се уочава да тек нешто 
значајнији утицај запреминског односа 
уље/метанол постоји у интеракцији са 
концентрацијом катализатора, што је 
донекле и логично, јер при већим 
концентрацијама катализатора већи 
запремински односи су погоднији, због 
транспортних феномена, али у овом 
случају не и на сам садржај МЕМК-а. У 
истраживањима утицаја молског односа 
уље/метанол у реакцијма метанолизе у 
микрореакторима, било да је реакција 
хомогено- или хетерогено-катализована, 
интересантно је запазити да доста високи 
молски односи (>1/9) већи од 
стехиометријског молског односа 
уље/метанол (1/3) имају негативан утицај 
на садржај МЕМК-а, који поједини 
аутори објашњавају као дејство метанола 

као емулгатора који доводи до тога да део глицерола остане са биодизелом (МЕМК слој) 
[292]. Савремена истраживања у области синтезе биодизела у микрореакторским системима 
доста су се усмерила на модификацију класичних микрореакторских система, а 
подразумевају примену косолвената и надкритичних услова синтезе. Такође, истраживања 
иду и корак даље посебно у погледу катализе, где се катализатори наносе у микроканале у 
поступку дизајна реактора, а потом се уводе реактанти. Један од таквих примера је 
микрореакторски систем дизајниран на челичним плочицама у које су хемијским 

 
Слика 5.51. Тодиимензионални дијаграми међусобног 

утицаја (а) концентрације катализатора и времена 
задржавања; (б) запреминског односа метанол/уље и 

(в) запреминског односа метанол/уље и 
концентрација катализатора на садржај МЕМК-а 

 

(а) 

(б) 

(в) 
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гравирањем урезани микроканали, у које је потом нанесен 30%La/γ-Al2O3 катализатор. 
Плочице су потом спојене ласерским варењем. Интересантно је запазити да су реакциони 

услови (температура од 375 °С, притисак од 175 bar, молски однос уље/метанол од 1/40), 
који нису баш карактеристични за овакву врсту реактора довели до вискоких конверзија за 
само пар секунди [292].  

 
Слика 5.52. Контурни дијаграми међусобног утицаја (а) садржаја СаО и концентрације катализатора;  

(б) температуре калцинације и концентрације катлизатора и (в) температуре калцинације и садржаја СаО на 
садржај МЕМК-а 

Утицај времена задржавања у микрореактору на садржај МЕМК-а, према појединим 
ауторима зависи од врсте примењиваног реактора или боље речено од врсте конекција које 
постоје између два тока и самог микрорканала. Бројне студије показују да повећање 
времена задржавања има позитиван утицај на садржај МЕМК-а, што је показано и овом 
студијом. Студија Мартинеза Ариаса (Martínez Arias) и сарадника [293] је показала да при 

метанолизи рицинусовог уља при температури од 60 °С, молским односом уље/метанол 
од 1/9 и концентрацији катализатора од 1 мас. %, у прва 4 минута садржај МЕМК-а је 
растао, а потом је постао константан уз мање варијације. Након успостављања стабилног 
тока и узетих узорака у 15 минути, показало се да је садржај МЕМК-а био 75,3 мас. %, 94,1 
мас. % и 93,7 мас. % за Т, Омега и Тесла врсте микрореактора, тим редом. Када је реч о 
претходно поменутим мањим варијацијама у садржају МЕМК-а за различита времена 
задржавања, интересантно је размотрити студију Сун (Sun) и сарадника [294] који су 
показали да се садржај МЕМК-а најпре повећава са повећањем времена задржавања са 3,68 
на 5,89 минута, а даљим продужењем времена задржавања, забележен је пад садржаја 
МЕМК-а на око 92 мас. %. Овакво понашање могло би се приписати слабијем преносу 
масе, тј. смањењу унутрашње циркулације услед продужења времена задржавања, што је 
резултирало смањењу просечне брзине за константну дужину капиларе.   

(а) (б) (в) 
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6. ЗАКЉУЧЦИ 

Циљ ове докторске дисертације је био систематска евалуација, одабир и валоризација 

отпадних материјала релативно једноставним технолошким поступцима у високо вредне 
каталитичке материјале који имају потенцијал за великом активношћу и стабилношћу у 
реакцији метанолизе, као најчешће коришћене у процесу у добијања биодизела. 
Принципи зелене хемије и циркуларне економије били су водиље при одабиру сирових 
материјала, поступака синтезе катализатора, оптимизације реакционих услова, 
интензификације процеса и на крају добијања коначног производа жељеног квалитета. 

У циљу добијања јефтиног и лако доступног катализатора посебних физичко-хемијских, 

текстуралних и морфолошких карактеристика, које га чине адекватним за реакцију 
метанолизе сунцокретовог уља, као прекурсори одабрани су љуска кокошијег јајета и 
летећи пепео настао сагоревањем угљева у термоенергетским постројењима у Републици 
Србији. Љуска кокошијих јаја послужила је као прекурсор за каталитички активну врсту 
која је нанесена на зеолитни носач добијен из отпадног летећег пепела. Током израде ове 
докторске дисертације, обављена су бројна испитивања која су подразумевала физичко-
хемијску карактеризацију полазних сировина, анализу и оптимизацију услова синтезе 
носача и прекурсора катализатора, детаљну карактеризацију добијених катализатора у 
погледу физичко-хемијских, струкутрних, морфолошких, текстуралних и базних 
карактеристика, проверу каталитичке активности у метанолизи сунцокретовог уља, 
оптимизацију синтезе катализатора повезане са оптимизацијом реакционих услова 
метанолизе изведене у класичном шаржном и модерном, континуалном, 
микрореакторском систему. Поред тога, разматрана је интензификација процеса синтезе 
катализатора и саме реакције метанолизе, применом ултразвука и микрореакторског 
система, тим редом. На крају, да би се свеобухватно разумео утицај појединачних 
реакционих параметара, као и њихова међусобна интеракција, предложени су и тестирани 
кинетички модели, који су произашли из разматрања механизма реакције. 

Систематско извођење експеримената, свеобухватно теоријско разматрање и детаљна 

анализа добијених резултата у овој докторској дисертацији омогућили су да се изведу 
следећи закључци: 

 Љуска кокошијег јајета може успешно и једноставно да се трансформише у 

каталитички активан калцијум-оксид само процесом калцинације (900 °С, 5°С min-1, 

4h). На овај начин добијен калцијум-оксид може се нанети на одговарајући носач. 

 Хидратационо-дехидратационим поступком (80 °С, масени однос чврсто течно од 

1/5, 6 h), а потом калцинацијом (600 °С, 5 °С min-1, 4 h), добија се калцијум-оксид 

знатно побољшаних текстуралних карактеристика и карактеристика базности и 

базне јачине. 

 Летећи пепео настао сагоревањем угљева у термоенергетским постројењима може 

се економичном методом трансформисати у зеолитни материјал погодних 

морфолошких и текстуралних карактеристика потребних за носач катализатора у 

реакцији метанолизе биљних уља и масноћа. 

 Применом два реактора: (1) посебно дизајнираног ротирајућег минијатурног аутоклавног 

реактора (240 °С, 6,25 mol dm-3 NaOH, масени однос чврсто/течно од 1/5, 4 h ) и (2) 

комерцијалног Berghof-овог реактора (150 °С, 6,25 mol dm-3 NaOH, масени однос 

чврсто/течно од 1/5, 24 h) процесима алкалне активације, извршено је 

једностепено превођење летећег пепела у зеолит, вишњевит, који представља 

подгрупу канкринитних зеолита.  
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 Канкринитна структура је потврђена рендгено-стуктурном анализом, детекцијом 

кључних рефлексија карактеристичних за овај материјал и СЕМ микрографијама 

које су указале да материјал представља јасне хексагоналне иглице типичне за 

канкринитне зеолите.  

 Зеолити добијени у оба реактора имали су знатно већу специфичну површину (13-

20 m2 g-1) и порозност (>85 %) у поређењу са полазним летећим пепелом 

(специфична површина <1 m2 g-1 и порозност 50-60 %). 

 Синтеза катализатора је изведена применом два поступка:  

o Поступак 1 - хидратационо-дехидратациони третман калцијум-оксида и зеолита 

(80 °С, масени однос чврсто течно од 1/5, 6 h), коме следи калцинација (650 °С, 

5 °С min-1, 4 h) и  

o Поступак 2 - ултразвучна дисперзија калцијум-оксида (5-50 мас. %) у зеолитној 

алкохолној суспензији (ултразвучни третман - 15 min, испаравање алкохола, 

сушење - 110 °С, калцинација - 450-950 °С).  

 Применом ових поступака добијена су четири катализатора: чист калцијум-оксид 

(ЉЈ-К900), модификован калцијум-оксид (ЉЈ-К600
ХТ), калцијум-оксид на зеолиту 

добијеном у ротирајућем минијатурном аутоклавном реактору (СаО/ЛП-ЗРА) и 

калцијум-оксид на зеолиту добијен у хидротермалном реактору (хСаО/ЛПТ
ХТ).  

 Код синтезе катализатора са носачем, применом Поступка 1, дошло је до 

интеракција калцијум-оксида са носачем, при чему је у коначној фази синтезе, 

настала нова зеолитна форма, гисмондин, α-дикалцијум силикат и калцијум-

алуминијум-хидроксид-карбонат-хидрат. Применом Поступка 2, првобитна 

зеолитна сртруктура носача је потпуно очувана, а калцијум-оксид равномерно 

диспергован и без трансформација везан за носач.  

 Оба катализатора, СаО/ЛП-ЗРА и %СаО/ЛПТ
ХТ, су имала знатно боље 

текстуралне карактериситке (специфична површина - 13,5-19,1 m2 g-1 и порозност - 

86-88 %) и базна својства (4,67 пута већа базност од базности чистог СаО) у 

поређењу са катализатором без носача, тј. чистим, немодификованим калцијум-

оксидом као катлизатором (специфична површина <1 m2 g-1 и порозност - 55 %). 

 Оптимизационом студијом је утврђено да су оптимални услови за синтезу 

катализатора Поступком 2 следећи: концентрација калцијум-оксида од 30 мас. % и 

температура калцинације прекурсора од 523 °С. Више температуре калцинације 

доводе до израженије интеракције калцијум-оксида са растопљеном зеолитном 

масом при чему настају неактивне калцијум силикатне форме. 

 Базност катализатора је расла у следећем низу: 

ЉЈ-К900<ЉЈ-К600
ХТ<СаО/ЛП-ЗРА<хСаО/ЛПТ

ХТ 

 Провером каталитичке активности, СаО/ЛП-ЗРА катализатора у метанолизи 

сунцокретовог уља, утврђено је да је висок садржај МЕМК-а од 97,8 мас. % остварен 

за 30 минута при следећим реакционим условима: температура реакције од 60 °С, 

молски однос уље/метанол од 1/6 и концентрацији катализатора од 6 мас. %. 

Студијом стабилности је потврђено да је катализатор био активан у пет 

консекутивних реакционих циклуса са незнатним падом каталитичке активности. 

 Провером каталитичке активности хСаО/ЛПТ
ХТ катализатора у метанолизи 

сунцокретовог уља, утврђено је да је најактивнији био катализатор са садржајем 

калцијум-оксида од 30 мас. %, а температура калцинације 523 °С, при чему је висок 

садржај МЕМК-а од 98,73 мас. % остварен за 60 минута при следећим реакционим 
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условима, температура реакције од 60 °С, молски однос уље/метанол од 1/12 и 

концентрацији катализатора од 6 мас. %.  

 Студијом стабилности, излагањем 30%СаО/ЛП700
ХТ катализатора атмосферском 

ваздуху у трајању од осам дана, је потврђено да је катализатор остао стабилан без 

значајног губитка активности у прва четири дана излагања, док је касније пад био 

значајнији, али је и даље постизан висок принос МЕМК-а. 

 Два тестирана кинетичка модела су била одговарајућа за реакцију метанолизе 

применом оба, СаО/ЛП-ЗРА и хСаО/ЛПТ
ХТ, катализатора, што потврђују високе 

вредности R2 (>0,93) и одлична сагласност између предвиђених и 

експерименталних вредности садржаја MEMK-a.  

 Оба модела су показала релативно ниске вредности енергије активације (67,17 и 

58,03 kJ mol−1). 

 Анализом излуживања калцијум-оксида у МЕМК слој установљено је да је 

ислуживање опадало у следећем низу: 

ЉЈ-К600
ХТ>ЉЈ-К900>СаО/ЛП-ЗРА>хСаО/ЛПТ

ХТ 

 Метанолиза сунцокретовог уља спорведена у микрореактору је показала постизање 

високог степена конверзије за чак 20 пута брже него применом шаржног реактора. 

Садржај МЕМК-а од 51,12 мас. % је остварен при времену задржавања од 10 минута 

и следећим реакционим условима: температура реакције од 60 °С, запремински 

однос уље/метанол од 1/3 и концентрација катализатора од 0,1 g g-1, док је садржај 

МЕМК-а применом шаржног реактора за исто реакционо време (10 min) био 1,71 

мас. %. 

Резултати приказани у овој докторској дисертацији представљају значајан корак у 
истраживању хетерогено катализоване метанолизе биљних уља, као тренутно 
најперспективније методе за добијање биодизела. Овим истраживањем су по први пут 
коришћени отпадни индустријски материјали са територије Републике Србије у сврхе 
катализе биогорива и добијања биогорива хетерогено-катализованом метанолизом у 
микрореактору. Такође, важно је истаћи да су сви катализатори добијени потпуно из 
отпада применом једноставних метода, при чему није дошло до стварања отпадних токова 
који би захтевали додатан третман. За економичну и временски штедљиву синтезу мезо-
макропозозног зеолитног материјала коришћен је по први пут ротирајући минијатурни 
аутоклавни реактор. У поређењу са катализаторима добијеним из чистих хемикалија, 
катализатори синтетисани у овом истраживању ни у ком сегменту не заостају у погледу 
физичко-хемијских и каталитичких особина. На основу приказаних резултата каталитичке 
активности и компарације са осталим хетерогеним катализаторима показано је да ови 
катализатори имају изгледну будућност. Међутим, потребно је уложити још труда у 
њиховом даљем изучавању, како би се додатно повећала њихова активност и стабилност 
при манипулацији и како би се прилагодиле њихове карактеристике у примени 
континуалних реакторских система. Свакако, потребно је и прилагођавање за примену у 
полуиндустријским и индустријским системима производње биодизела, чиме би се у 
великој мери допринели решавању проблема у коришћењу конвенционалних хомогено-
катализованих процеса метанолизе биљних уља. 
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БИОГРАФИЈА И БИБЛИОГРАФИЈА АУТОРА ДИСЕРТАЦИЈЕ 

Стефан (Милорад) Павловић је рођен 31. октобра 1992. 

године у Београду. Основну и средњу школу завршио је у 
Бијељини (Босна и Херцеговина, Република Српска). 
Технолошки факултет, Универзитета у Источном Сарајеву 
уписао је школске 2011/2012. године и дипломирао са 
средњом оценом 9,89. Дипломски рад под називом 
„Моделовање дестилационих колона‖ одбранио је 09.07.2015. 
године са оценом 10. Школске 2011/2012, 2012/2013, 
2013/2014 и 2014/2015 године проглашаван је за најбољег 
студента године, а основне академске студије је завршио као 
студент генерације. Мастер академске студије на 
Технолошком факултету, Универзитета у Источном Сарајеву 
уписао је школске 2015/2016. године и завршио са средњом 
оценом 10,00. Мастер рад под називом „Утицај динамике 
струјања и температуре на састав и конверзију масних киселина у процесу хидрогеновања сунцокретовог 
уља” одбранио је 17.10.2016. године са оценом 10. Средња просечна оцена Стефана М. 
Павловића на основним и мастер академским студијама је 9,95. Школске 2016/2017. године 
на Технолошко-металуршком факултету, Универзитета у Београду уписао је прву годину 
докторских академских студија – студијски програм Хемијско инжењерство. Завршио је 
другу годину докторских академских студија и положио све испите предвиђене планом и 
програмом са средњом оценом 10,00. Школске 2017/2018. године уписао је трећу годину 
докторских академских студија. Докторска дисертација Стефана М. Павловића је из 
области хетерогене катализе и каталитичког реакционог инжењерства, а реализација 
експериманталног дела се одвија у лабораторијама Центра за катализу и хемијско 
инжењерство (НУ Институт за хемију, технологију и металургију, Институт од 
националног значаја за Републику Србију, Универзитет у Београду), где је и запослен у 
истраживачком звању истраживач-сарадник на пројекту интегралних и 
интердисциплинарних истраживања под називом „Наноструктурни функционални и 
композитни материјали у каталитичким и сорпционим процесима” који финансира 
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије (ИИИ 45001, 
руководилац пројекта др Предраг Банковић, научни саветник). У досадашњем научно-
истраживачком раду Стефан М. Павловић, мастер хемијског инжењерства, био је 
ангажован на научно-истраживачким пројектима из области основних истраживања и 
технолошког развоја које је финансирало Министарство науке и технологије Републике 
Српске, као и на пројектима билатералне сарадње између Републике Српске и Републике 
Словеније и Српске академије наука и уметности и Бугарске академије наука. Стефан М. 
Павловић је учествовао на више научних скупова националног и међународног значаја. 
Објавио је више научних и стручних радова штампаних у међународним часописима 
изузетне вредности, врхунским међународним и националним часописима, као и у 
зборницима радова саопштених на научним скуповима међународног значаја. Коаутор је 
једног универзитетског уџбеника. Током основних академских студија стицао је практичне 
вештине обављајући индустријску праксу у секторима ваздухопловне и хемијске 
индустрије: Завод за ремонт турбо-млазних мотора Орао (Бијељина), Фабрика глинице 
Алумина (Зворник), Рафинерија нафте Брод (Брод) и Рафинерија уља Модрича 
(Модрича). У оквиру стручних посета и обука Стефан М. Павловић, мастер хемијског 
инжењерства, је боравио у више иностраних индустријских привредних субјеката као што 
су: Chemie Site-Chemie Park Marl (Немачка), Vereinigte Fettwarenindustrie GmbH (Аустрија), 
Expandable Polystyrene (EPS) Producer (Грчка) и Sajobabony Chemical Industrial Park (Мађарска). Као 
носилац стипендије Централно-европског програма за размену универзитетског особља 
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(CEEPUS) између Републике Србије и Републике Хрватске, 2018. и 2019. године боравио је 
на Прехрамбено-технолошком факултету, Универзитетa Јосип Јурај Штросмајер у Осијеку. 
Током боравка учествовао је у реализацији експеримената који су се односили на синтезу и 
проверу каталитичке активности слојевитих двоструких хидроксида типа хидроталцита као 
катализатора за производњу биодизела и развијању методе за анализу метил-естара масних 
киселина методом течне хроматографије високих перформанси (HPLC).  
Kао асистент на Технолошком факултету у Зворнику, Универзитета у Источном Сарајеву 
био је ангажован у извођењу наставе на основним академским студијама на следећим 
предметима: Механичко процесно инжењерство, Топлотно и дифузионо процесно 
инжењерство и Основе реакцијског инжењерства (школске 2015/2016, 2016/2017 и 
2017/2018) у својству сарадника у настави. Од школске 2018/2019 до 2021/2022 године био 
је радно ангажован као сарадник у настави на Технолошко-металуршком факултету, 
Универзитета у Београду, где је обавља активности у реализацији вежби на предмету 
Биотехнолошки практикум. Област научног интересовања Стефана М. Павловића, мастера 
хемијског инжењерства, је усмерена на хемијско-инжењерске процесе са посебним освртом 
на инжењерску термодинамику и каталитичко реакционо инжењерство. У инжењерској 
термодинамици Стефан М. Павловић је проучавао различите физичке и хемијске процесе 
примењујући упрошћене термодинамичке методе, вршио прорачуне термодинамичких 
величина, развијао и оптимизовао физичке методе раздвајања различитих флуидних 
система, као и термодинамичке прорачуне размене топлоте и масе за одабране физичке и 
хемијске процесе. У оквиру истраживања у областима инжењерске термодинамике и 
јединичних операција које налазе примену у хемијском инжењерству Стефан М. Павловић, 
мастер хемијског инжењерства, је објавио више радова у међународним часописима 
изузетних вредности и врхунским међународним и националним часописима. У области 
каталитичког реакционог инжењерства проучавао је различите каталитичке системе у 
циљу повезивања фундаменталних знања хетерогене катализе и каталитичких процеса 
везаних за дизајнирање и рад хемијских реактора. Посебну пажњу у овој научној области је 
посветио синтези и карактеризацији катализатора који се користе сложеним процесима 
каталитичког парцијалног хидрогеновања и метанолизе биљних уља. Такође, великим 
делом истраживачки рад Стефана М. Павловића је усмерен и на истраживања у области 
науке о материјалима са посебним акцентом на анализирање текстуралних својстава 
различитих органских и нероганских материјала који примену проналазе у фармацији, 
електрохемији, биотехнологији и општој катализи. Стефан М. Павловић, мастер хемијског 
инжењерства, је добитник плакете Универзитета у Источном Сарајеву за резултате које је 
постигао у образовном и педагошком раду на Технолошком факултету. За време основних 
и мастер студија био је стипендиста фондације „др Милан Јелић― и стипендиста 
Министарства науке и технологије Републике Српске. Члан је Српског хемијског друштва, 
Клуба младих хемичара Србије и Савеза инжењера и техничара Србије. На шестој 
Конференцији младих хемичара Србије одржаној у Београду 2018. године за постер 
презентацију рада Рreparation of zeolite from coal fly ash as waste raw material освојио је прву награду, 
а 2019. године је добио награду за најбоље усмено саопштење за рад под насловом Calcium 
oxide on coal fly ash cancrinite-type zeolite as a catalyst for biodiesel production на Осмој конференцији 
српског керамичког друштва (Аdvanced Ceramics and Application VIII: New Frontiers in 
Multifunctional Material Science and Processing). Рецензирао је неколико научних радова у 
међународним часописима изузетних вредности и врхунским међународним часописима 
(Fuel, Biomass Conversion and Biorefinery, Journal of Polymer Research, Hemijska industrija и Journal of 
Renewable Materials). Стефан М. Павловић течно говори немачки и енглески језик (чита и 
пише).  



Биографија и библиографија аутора дисертације 

 

132 
 

Радови и саопштења проистекли из докторске дисертације 

Монографска студија/поглавље у књизи М11 или рад у тематском зборнику водећег 

међународног значаја (М13) 

1. Stanković M, Pavlović S, Marinković D, Tišma M, Gabrovska M, Nikolova D. Solid Green 

Biodiesel Catalysts Derived from Coal Fly Ash. In: Mansour Al Qubeissi, editor. Renew. 

Energy-Resources, Challenges Appl., IntechOpen; 2020, p. 1–24. 

https://doi.org/10.5772/intechopen.81765. 

Рад у међународном часопису изузетних вредности (М21а) 

1. Pavlović SM, Marinković DM, Kostić MD, Janković-Ĉastvan IM, Mojović L V., Stanković M 

V., et al. A CaO/zeolite-based catalyst obtained from waste chicken eggshell and coal fly ash 

for biodiesel production. Fuel 2020;267:117171.https://doi.org/10.1016/J.FUEL.2020.117171. 

2. Pavlović SM, Marinković DM, Kostić MD, Lonĉarević DR, Mojović L V., Stanković M V., et 

al. The chicken eggshell calcium oxide ultrasonically dispersed over lignite coal fly ash-based 

cancrinite zeolite support as a catalyst for biodiesel production. Fuel 2021;289:119912. 

https://doi.org/10.1016/J.FUEL.2020.119912. 

Рад у врхунском међународном часопису (М21) 

1. Baláţ M, Boldyreva E V, Rybin D, Pavlović S, Rodríguez-Padrón D, Mudrinić T, et al. State-

of-the-Art of Eggshell Waste in Materials Science: Recent Advances in Catalysis, 

Pharmaceutical Applications, and Mechanochemistry   . Front Bioeng Biotechnol   2021;8:1522 

Рад у истакнутом међународном часопису (М22) 

1. Pavlović S, Šelo G, Marinković D, Planinić M, Tišma M, Stanković M. Transesterification of 

Sunflower Oil over Waste Chicken Eggshell-Based Catalyst in a Microreactor: An Optimization 

Study. Micromachines 2021;12:120. https://doi.org/10.3390/mi12020120. 

Предавање по позиву на међународном научном скупу штампано у изовду (М32) 

1. Pavlović S, Kosić V, Lonĉarević D, Kostić M, Marinković D. Acceleration of biodiesel 

production from off-grade oil over waste-based CaO catalyst. 9th Int. Conf. Fuel Sci. Prod. to 

Propuls. 2021, Fuel Science Center; 2022. 

Саопштење на међународном скупу штампано у изводу (М34) 

1. Pavlović S, Marinković D, Milovanović B, Tišma M, Mojović L, Stanković M. Stability of 

waste-based zeolite supported CaO catalyst for biodiesel production from waste oily 

feedstocks. 9th Int. Conf. Fuel Sci. Prod. to Propuls. 2021, Fuel Science Center; 2021. 

2. Pavlović S, Kosić V, Marinković D, Kostić M. Biodiesel Production From Off-Grade Oil By 

Transesterification Over Differently Granulated Waste-Based CaO Catalysts. Proceedings-2nd 

Int. Conf. Green Energy Environ. Technol., 2022. 

3. Pavlović S, Marinković D, Milovanović B, Kostić M, Gabrovska M, Nikolova D, et al. Effects 

of preparation conditions on the catalytic activity of chicken eggshell catalysts for the 

transesterification of oils to biodiesel. 14th Eur. Congr. Catal. ―Catalysis without Borders,‖ 

DECHEMA eV; 2019, p. 643–4. 

4. Pavlović S, Banković P, Marinković D, Stanković M. Calcium oxide on coal fly ash cancrinite-

type zeolite as a catalyst for biodiesel production. Serbian Ceram. Soc. Conf. Adv. Ceram. Appl. 

VIII, New Front. Multifunct. Mater. Sci. Process., Serbian Ceramic Society; 2019, p. 43. 
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5. Pavlović S, Marinković D, Stanković M. Optimization of biodiesel production from waste 

cooking oil using waste-based CaO/Zeolite catalyst. Program. B. Abstr. Young Res. Conf. 

Mater. Sci. Eng., Belgrade: Materials Research Society of Serbia; 2020, p. 18. 

6. Pavlović S, Marinković D, Tišma M, Stanković M. Optimization of heterogeneously catalyzed 

methanolysis in microreactor using a green eggshell catalyst, 8th Int. Conf. Fuel Sci. Prod. to 

Propuls. 2021, Fuel Science Center; 2020. 

7. Pavlović S, Kostić B, Marinković D, Gabrovska M, Nikolova D, Lonĉarević D, et al. Structure 

and morphology of calcined lanthanum doped hydrotalcite. Phys. Chem. 2018–14th Int. Conf. 

Fundam. Appl. Asp. Phys. Chem., vol. 2, Society of Physical Chemists of Serbia; 2018, p. 653–

6. 

8. Marinković D, Gabrovska M, Nikolova D, Pavlović S, Milovanović B, Stanković M. Synthesis 

and characterization of mixed oxides derivate from Li modified Mg-Al hydrotalcites. Phys. 

Chem. 2018–14th Int. Conf. Fundam. Appl. Asp. Phys. Chem., vol. 2, Society of Physical 

Chemists of Serbia; 2018, p. 657–60. 

Саопштење на националном скупу штампано у изводу (М64) 
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Табела П1. Хемијски састав и губитак жарењем летећег пепела из различитих земаља света 

Земља 
Хемијски састав и губитак жерењем (мас. %) Реф. 

SiO2 Al2O3 CaO Fe2O3 K2O MgO TiO2 Na2O Г.Ж.  
Аустралија 31,1-68,6 17-33 0,1-5,3 1-27,1 0,1-2,9 0-2 1,2-3,7 1,2-3,7 н.д. [119] 
Бугарска 30,1-57,4 12,5-25,4 1,5-28,9 5,1-21,2 0,8-2,8 1,1-2,9 0,6-1 0,4-1,9 0,8-32,8 [295] 
Европа 28,5-59,7 12,5-35,6 0,5-28,9 2,6-21,2 0,4-4 0,6-3,8 0,5-2,6 0,1-1,9 0,8-32,8 [119] 
Индија 50,2-59,7 14-32,4 0,6-9 2,7-16,6 0,2-4,7 0,1-2,3 0,3-2,7 0,2-1,2 0,5-7,2 [119] 
Италија 41,7-54 25,9-33,4 2-10 3-8,8 0-2,6 0-2,4 1-2,6 0-1 1,9-9 [295] 
Јапан 53,9-63 18,2-26,4 2-8,1 4,2-5,7 0,6-2,7 0,9-2,4 0,8-1,2 1,1-2,1 0,5-2,1 [296] 
Ј. Африка 46,3-67 21,3-27 6,4-9,8 2,4-4,7 0,5-1 1,9-2,7 1,2-1,6 0-1,3 нд [297] 
Канада 35,5-62,1 12,5-23,2 1,2-13,3 3-44,7 0,5-3,2 0,4-3,1 0,4-1 0,1-7,3 0,3-9,7 [298] 
Кина 35,6-57,2 18,8-55 1,1-7 2,3-19,3 0,8-0,9 0.7-4,8 0,2-0,7 0,6-1,3 н.д. [119] 
Кореја 50-55,7 24,7-28,7 2,6-6,2 3,7-7,7 1,1 0,7-1,1 нд н.д. 4,3-4,7 [299] 
Немачка 20-80 1-19 2-52 1-22 0-2 0,5-11 0,1-1 0-2 0-5 [300] 
Пољска 32,2-53,3 4-32,2 1,2-29,9 4,5-8,9 0,2-3,3 1,2-5,9 0,6-2,2 0,2-1,5 0,5-28 [301] 
Русија 40,5-48,6 23,2-25,9 6,9-13,2 н.д. 1,9-2,6 2,6-4 0,5-0,6 1,2-1,5 н.д. [302] 
Србија 53,5-59,7 17,4-21 5,8-8,7 6-10,5 0,6-1,2 2-2,7 0,5-0,6 0,4-0,5 1,8-4,9 [303] 
САД 34,9-58,5 19,1-28,6 0,7-22,4 3,2-25,5 0,9-2,9 0,5-4,8 1-1,6 0,2-1,8 0,2-20,5 [119] 
Турска 37,9-57 20,5-24,3 0,2-27,9 4,1-10,6 0,4-3,5 1-3,2 0,6-1,5 0,1-0,6 0,4-2,7 [304] 
Француска 47-51 26-34 2,3-3,3 6,9-9,8 н.д. 1,5-2,2 н.д. 2,3-6,4 0,5-4,5 [117] 
Шпанија 41,5-58,6 17,6-45,4 0,3-11,8 2,6-16,2 0,2-4 0,3-3,2 0,5-1,8 0-1,1 1,1-9,7 [305] 

Мин. 20,0 1,0 0,1 1,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0  

Макс. 80,0 55,0 52,0 44,7 4,7 11,0 3,7 7,3 32,8  

Г.Ж.-губитак жарењем; н.д.-није доступно 
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Табела П2. Садржај елемената ретких земаља у летећим пепелима у различитим деловима света 

Земља 
Садржај елемената ретких земаља (ppm) 

Реф. 
La Ce Sm Eu Dy Ho Er Y Pr 

Аустрија 31,0 78,0 13,0 3,1 15,0 2,9 8,3 - 10,0 [306] 
Бугарска 37,7-40,2 82,4-87,6 7,0-7,6 1,6-1,8 5,4-5,8 1,1-1,2 2,9-3,3 30,7-35,1 9,3-9,8 [307,308] 
Грчка 22,1 55,9 6,9 1,6 6,3 1,1 3,3 33,2 11,9 [309] 
Индија 50-88,7 100-200 3,5-9,8 1,8-3,5 5,3-7,3 2,1-2,3 4,0-4,6 30-40 14,3-48 [310] 

Јапан 6,8 11,2 0,93 0,39 0,54 0,11 0,31 8,64 1,13 [311] 

Ј.Африка 85,4 141,0 10,6 1,8 8,6 1,7 4,9 42,1 17,3 [312] 
Канада 25,0-95,0 43,2-173,0 4,4-14,2 1,1-4,2 3,7-19,5 1,0-2,7 2,0-7,0 - 5,1-18,1 [313] 
Кина 79,6-81,5 191,3-195,1 17,0-17,7 3,.2-3,4 13,2-13,9 2,5-2,6 7,0-7,4 64,5-66,0 21,9-23,4 [314] 
Кореја 9,6-86,5 16,1-115 1,6-12,6 0,5-2,5 1,5-10,6 0,3-2,2 0,9-6,2 9,2-60,5 2,3-18,9 [315] 
Пољска 15,5-81,7 30,7-172,5 2,8-17,0 0,6-3,8 2,6-12,2 0,6-2,6 1,8-5,0 17,9-73,8 3,3-14,7 [296] 
Русија 33,6-114,3 71,0-203,8 11,7-45,3 2,7-9,3 - - - 70,0-330,0 - [316] 
САД 64,6-86,9 137-190 15,0-19,0 3,3-4,2 14,3-18,3 2,7-3,3 8,1-9,9 72,5-85,7 16,9-22,3 [317] 
Турска 36,0-41,0 72,0-85,0 6,1-7,2 1,6-1,8 5,4-5,8 1,1-1,2 2,9-3,3 30,7-35,1 9,3-9,8 [307] 
Хрватска 13,0 27,9 2,3 0,43 2,2 0,2 1,1 13,3 3,3 [318] 
Шпанија 21,0-42,0 64,7-113 19,9-22,9 4,9-6,3 16,4-25,1 2,8-4,5 7,6-11,4 95,0-126,0 9,9-15,3 [319] 

Мин. 9,6 16,1 1,7 0,4 1,5 0,2 1,1 9,2 2,3  

Макс. 148,0 310,0 45,3 6,3 18,3 4,5 9,9 330,0 48,0  
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Табела П3. Садржај елемената у траговима у летећим пепелима у различитим деловима света 

Земља 
Садржај токсичних елемената (ppm) 

Реф. 
As Cd Co Cr Cu Mn Ni Pb V Zn 

Бразил 127-1915 11-33 - 74-181 31-88 219-714 48-95 66-627 207-293 434-2453 [320] 
Бугарска 1-76 0-1 16-43 71-93 74-207 174-821 40-73 25-60 119-262 87-174 [321] 
Грчка - 0,2-0,9 10-60 127-1502 19-227 400-1700 85-1075 4-79 49-121 12,4-35,9 [322] 
Европа 69 - 41 153 101 - 123 88 255 161 [323] 
Индија - - 9-18 54-103 40-83 47-182 26-63 10-56 - 29-124 [324] 
Ј. Африка 16,6 0,16 5,45 73,0 18,8 148,10 14 24 104 20,03 [325] 
Канада 17,5-52,0 0,5-1,9 - 31-101 - - 30-41 32-84 - - [326] 
Кина - 0-2,3 - 0-78 4-60 13-772 4-41 3-40 2,2-81,1 2,4-76,7 [327] 
Кореја 0,6-25,3 0-0,4 5-19 31-119 22-73 - 16-49 12-51 - 14,4-95,0 [328] 
Пољска 10,2-50 0,1-2,7 - - 13-73 - 20-72 3-101 - 11-210 [296] 
Словачка - 0,1-2,6 - 9,4-32 10-81 - 10-32 14-142 - 35-375 [329] 
Србија - 0-1,1 6-26 12-63 10-29 200-1270 22-1148 7-70 30-123 25-208 [329] 
САД - - - 14-61 30-290 - 9-23 6-1600 - 163-1512 [330] 
Турска - <5 5-13 22-252 18-141 - 30-326 2-82 - 22-270 [331] 
Хрватска - 0,1-0,9 - 14-38 28-120 - - 2-144 11,2-624 5,73-229 [332] 
Шпанија 57-726 <0,5 22-60 167-279 72-103 225-315 89-141 54-115 225-352 53-189 [333] 

Мин. 0,6 0 5,0 0,25 3,9 12,8 9,0 2,0 2 2,4  

Макс. 1915 33 60,0 1501,8 290,0 1700,0 1075 627 624 375,0  
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