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Teza de doctorat cu titlul „ Contribuţii la studiul proceselor de valorificare a biomasei”
vine în întampinarea problemei majore cu care se confruntă omenirea în prezent şi anume, epuizarea
rezervelor fosile de energie (petrol, gaze naturale şi altele), singura şansă a omenirii pentru viitorul
apropiat fiind utilizarea surselelor regenerabile de energie- biomasa.

Scopul tezei de doctorat constă în studiul proceselor de valorificare a biomasei,
reprezentată de seminţele de muştar alb (Sinapis alba), în vederea obţinerii unui biocombustibil din
generaţia a III-a, cu calitati care sa corespunda normelor EN 14214:2008 si ASTM D6751-09.
Biocombustibilul de generaţia a III a este biocombustibilul care pentru producerea lui, nu afectează
alimentaţia umană.

Obiectivele principale realizate pe parcusul tezei de doctorat structurate în două părţi au
fost urmatoarele :

Prima parte - STUDIU DE LITERATURA:
Elaborarea studiului de literatură privind valorificarea biomasei şi procesele de valorificare

a acesteia în contextul obţinerii biocombustibililor (biodiesel); Studiul privind cercertările efectuate
la nivel naţional şi mondial cu privire la obţinerea biodieseleului din seminţe oleaginoase şi din
seminţele de muştar alb (Sinapis alba).

Partea a doua – CONTRIBUTII ORIGINALE:
Caracterizarea fizico-chimcă a biomasei oleaginoase valorificată; Obţinerea uleiului din

biomasa oleaginoasă, prin extracţie cu solvenţi şi extractia prin presare mecanică, rafinarea şi
caracterizarea uleiurilor; Sinteza biodieselului din uleiul de seminţe de muştar alb (Sinapis alba) şi
caracterizarea biodieselului obţinut conform metodelor de analiza impuse de norma europeană EN
14214:2008 şi de norma americană ASTM D6751-09; Studiu privind îmbunătăţirea proprietăţilor
biodieselului din uleiul de muştar alb prin amestecarea acestuia cu biodiesel din ulei de soia şi
adaugarea aditivilor pentru îmbunătăţirea stabilităţii la oxidare şi a temperaturii de obturare a
filtrului la rece; Studiu privind amestecarea biodieselului obţinut cu diesel şi caracterizarea
proprietăţilor acestuia conform normei EN 14214:2008 şi ASTM D6751-09; Analiza cost-profit
pentru o instalaţie de fabricare a biodieselului cu o capacitate de productie de 1000 l pe zi.

Cercetarile efectuate în cadrul tezei de doctorat aduc contribuţii originale privind
valorificarea biomasei pentru obţinerea biodieselului, in acest sens au fost stabilite condiţiile tehnice
şi economice pentru obţinerea biodieselului din semintele de muştar alb (Sinapis alba). S-au
studiat metodele cele mai eficiente şi nepoluante de extracţie a uleiului de muştar alb şi de obtinere a
biodieselului şi s-a conceput, la scară de laborator, un procedeu de extractie a uleului din seminte de
mustar alb, cu solventi, in curent incrucisat.

Teza de doctorat propune valorificarea integrată a seminţelor de muştar alb (Sinapis alba),
prin utilizarea uleiului extras cu presa mecanica pentru producerea biodieselului şi utilizarea
şrotului, rezultat după procesul mecanic de extracţie a uleiului, pentru obţinerea sosului de muştar în
industria alimentară. S-a realizat obţinerea unui biodiesel care să coresundă normelor EN
14214:2008 şi ASTM D6751-09 şi amestecuri de biodiesel – diesel, conform cerintelor Uniunii
Europene, în vederea posibilităţii utilizării directe a acestuia pe piata biocombustibililor.

Rezultatele originale ale cercetărilor efectuate fac pina in prezent obiectul a 6 lucrări
ştiinţifice publicate in reviste de specialitate (din care 2 apărute in reviste cotate ISI si unul in curs
de publicare, 3 apărute in revise CNCSIS cotate B+). Un numar de 7 lucrări au fost prezentate in
cadrul unor manifestări ştiinţifice nationale si internaţionale.


