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                 SOLVENT ECOLOGIC SI PROCEDEU DE OBTINERE A ACESTUIA

Brevet nr. 121859/30.06.2008
Rezumat
Invenţia se referă la un solvent ecologic, având, drept component majoritar, esteri alchilici ai acizilor graşi,
şi la un procedeu de obţinere a acestuia, prin transformarea chimică a uleiurilor vegetale. Solventul conform
invenţiei se utilizează ca înlocuitor al solvenţilor clasici de provenienţă petrochimică: toluen, xilen, acetat
de butil etc. Procedeul de obţinere a acestui solvent constă în tratarea uleiurilor vegetale, cu un alcool
inferior în exces, la temperaturi de 20-100°C, în prezenţa unui catalizator, şi în separarea glicerinei brute, de
solventul brut. Acest procedeu nu necesită operaţii laborioase de purificare şi este astfel condus, încât
impurităţile nedorite să fie transformate în componente care măresc capacitatea de solvatare a produsului.

Problema tehnica pe care o rezolva inventia este aceea de a mari capacitatea de solvatare a solventilor
ecologici, inlocuitori ai solventilor cleasici de provenienta petroliera (toluen, xilen, acetat de butil…)

Aspecte inovative:
1. obtinerea unui solvent alternativ ecologic cu caracteristici superioare de solvatare

- fabricat pe baza de resurse naturale regenerabile locale (uleiuri vegetale: floarea soarelui, soia,
rapita, palmier, in, canepa, bumbac, arahide, dovleac, germeni de porumb, ricin, masline, ca
atare sau amestecuri ale acestora, in stare bruta, purificate sau recuperate din deseuri);

- este biodegradabil 100% (nu polueaza apele, solul)
- este un solvent netoxic,
- este un solvent nevolatil la temperatura ambiantă - nu polueaza atmosfera, nu afecteaza stratul

de ozon (punct de fierbere ridicat)
2. procedeul de obtinere nu necesita operatii laborioase de purificare
3. procedeul este astfel condus incat impuritatile nedorite din produsul brut sa fie transformate in  acizi

grasi, componente care maresc capacitatea de solvatare a produsului final
4. consumurile de materii prime sunt reduse, pret redus (2-3 lei/kg)
5. procedeul asigura posibilitatea reciclarii produselor secundare si a deseurilor de fabricatie
6. procedeul nu necesita investitii costisitoare deoarece asigura consumuri energetice reduse - are loc la

presiune atosferica si temperaturi inferioare (20-1000C, de preferat temperatura ambianta)
7. procedeul permite recuperarea subproduselor, care sunt surse de valoare adaugată

Utilizari:
- solvent alternativ pentru lacuri si vopsele alchidice
- solvent in produse pentru spalari menajere si industriale
- component in produse de decapare a fatadelor si anti-grafitti
- solvent pentru cerneluri tipografice si degrasare
- solvent in produse cosmetice si farmaceutice
- component in produse de racire si ungere pentru prelucrari metalice
- component in formulari de pesticide
- produs pentru curatarea plajelor pouate cu “maree neagra”.
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