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Thông tin luận án  

 

Đề tài:  

NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP BIODIESEL BẰNG PHẢN ỨNG 

ANCOL PHÂN TỪ MỠ CÁ DA TRƠN Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU 

LONG TRÊN XÚC TÁC AXIT VÀ BAZƠ  

 

Chuyên ngành : Công nghệ hóa học các chất hữu cơ 

Mã số : 62 52 75 05  

Nghiên cứu sinh: Ths. Lê Thị Thanh Hương 

Hướng dẫn khoa học: PGS.TS Phan Minh Tân và PGS.TS Trần Thị Việt Hoa 

Nơi đào tạo: Đại học Bách Khoa – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 

Tóm tắt: 

Biodiesel là nhiên liệu tái tạo, có thể phân hủy sinh học và thân thiện với môi 

trường được sử dụng cho động cơ diesel. Biodiesel được điều chế từ các nguồn nguyên 

liệu tái tạo như dầu mỡ động thực vật. Mặc dù có nhiều ưu điểm nhưng hiện nay 

biodiesel chưa được thương mại hóa vì giá thành của biodiesel vẫn còn cao diesel dầu 

mỏ. Các nguyên liệu rẻ tiền như dầu mỡ đã qua sử dụng sẽ làm giảm giá thành của 

biodiesel.  

Về mặt phân loại, cá tra và cá basa thuộc bộ cá nheo (Siluriformes), họ cá Tra 

(Pangasidae), loài Pangasius. Cá tra (Pangasius Hypophthalmus) và cá basa 

(Pangasius Bocourti) đều là cá da trơn (không vẩy). Trong những năm gần đây, việc 
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nuôi cá Tra và Basa ở các tỉnh ĐBSCL đặc biệt An Giang và Cần Thơ phát triển mạnh 

do có giá trị xuất khẩu philê cao. Ở các nhà máy chế biến xuất khẩu, da, đầu, xương, 

vây, đuôi...hoặc mỡ chất lượng thấp của cá được chiên để làm nguyên liệu sản xuất 

thức ăn gia súc.  

Sản xuất biodiesel từ mỡ cá tra và basa là một hướng đi có triển vọng của 

ĐBSCL và nhiều khả năng sản xuất quy mô lớn vì ở đây có nguồn nguyên liệu dồi dào, 

ổn định, giá rẻ và có tiềm năng phát triển. Việc đầu tư sản xuất biodiesel tại chỗ từ phụ 

phẩm của cá sau khi xuất khẩu philê sẽ mở ra một ngành công nghiệp mới cho 

ĐBSCL, tạo ra một nguồn nhiên liệu mới không ô nhiễm và có thể tái tạo được phục 

vụ sản xuất, đời sống cư dân trong vùng.  

Mục tiêu của luận án là nghiên cứu tổng hợp biodiesel bằng phản ứng ancol 

phân mỡ cá da trơn nuôi ở các tỉnh ĐBSCL trên xúc tác axit, bazơ.   

Cấu trúc luận án:  

Chương 1. Tổng quan về biodiesel và các công trình nghiên cứu 

Chương 2. Phương pháp nghiên cứu  

Chương 3. Kết quả và thảo luận  

Chương 4. Kết luận và kiến nghị  

Kết quả  

1. Đã xác định thành phần hóa học và tính chất hóa lý của mỡ cá tra và cá basa 

với các điều kiện nuôi trồng khác nhau. Các kết quả thu được cho thấy thành 

phần hóa học và tính chất hóa lý của mỡ cá tra và cá basa hoàn toàn đáp ứng 

yêu cầu sử dụng làm nguyên liệu ban đầu điều chế biodiesel. Axit béo không 

no chiếm 57,97 % (mỡ cá tra) và 64,17 % (mỡ cá basa) với thành phần chủ 
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yếu là axit oleic (C18:1) chiếm 39,34 % (mỡ cá tra) và 46,62 % (mỡ cá basa). 

Thành phần axit béo no chủ yếu là axit palmitic (C16:0) với 28,87 % (mỡ cá 

tra) và 25,30 % (mỡ cá basa). 

2. Xác định được điều kiện cụ thể nhằm ứng dụng phương pháp phân tích sắc ký 

định lượng FAME, đồng thời TG, DG, MG, G và đặc biệt là glyxerin tự do 

cũng như glyxerin tổng trong hỗn hợp phản ứng hoặc trong biodiesel sản 

phẩm. 

3. Sử dụng 4 loại xúc tác đồng thể là KOH, NaOH, H2SO4, PTSA trong phản 

ứng tổng hợp biodiesel từ mỡ cá tra. Các kết quả thu được cũng khẳng định 

hoạt tính rất cao của các loại xúc tác này, hiệu suất chuyển hóa biodiesel có 

thể đạt đến 92 ÷ 93 % (NaOH và KOH) và 98 % (H2SO4 và PTSA). Tuy 

nhiên sử dụng xúc tác axit đòi hỏi thời gian phản ứng dài hơn và tỷ lệ mol của 

MeOH/mỡ cao hơn nhiều so với xúc tác kiềm. Điều kiện này hạn chế khả 

năng sử dụng thực tế xúc tác axit trong sản xuất biodiesel. 

4. Nghiên cứu tương đối toàn diện việc sử dụng xúc tác rắn CaO và KOH/γ-

Al2O3 trong phản ứng tổng hợp biodiesel từ mỡ cá Tra bắt đầu từ khâu điều 

chế, tạo hạt, xác định các tính chất hóa lý đặc trưng và hoạt tính của xúc tác 

cho đến khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất phản ứng tạo thành 

biodiesel. Cơ sở phân tích các số liệu thực nghiệm cho thấy cơ chế hoạt động 

của các xúc tác rắn CaO và KOH/γ-Al2O3 như là xúc tác dị thể và có hoạt tính 

hoàn toàn tương đương với các xúc tác bazơ đồng thể trong khi ưu điểm nổi 

trội của loại xúc tác này là khả năng tái sử dụng nhiều lần, việc tách ra khỏi 

hỗn hợp phản ứng dễ dàng và giảm khả năng gây ô nhiễm môi trường do 

nước thải có độ kiềm cao. 
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5. Trên cơ sở tham khảo tài liệu và kết quả khảo sát sự biến đổi của xúc tác 

trong quá trình phản ứng đã đề nghị cơ chế chi tiết đối với phản ứng metanol 

phân mỡ cá tra sử dụng bazơ rắn CaO và KOH/γ-Al2O3. 

6. Khảo sát ảnh hưởng của siêu âm và vi sóng đối với phản ứng metanol phân 

mỡ cá tra sử dụng xúc tác bazơ đồng thể KOH và bazơ rắn KOH/γ-Al2O3. 

Khi có sự hỗ trợ của siêu âm và vi sóng, hiệu suất biodiesel có thể đạt 90 ÷ 93 

% với thời gian phản ứng 20 phút, rút ngắn 60 ÷ 80 % so với phương pháp 

thông thường. Siêu âm và vi sóng không làm thay đổi thành phần hóa học của 

các metyl ester. Siêu âm làm mất hoạt tính của xúc tác KOH/γ-Al2O3 nhưng 

vi sóng chỉ làm giảm hoạt tính.  

Kiến nghị: 

- Phổ biến quy trình, điều kiện sản xuất và phương pháp đánh giá chất lượng 

biodiesel từ mỡ cá tra tại vùng nguyên liệu ĐBSCL sử dụng xúc tác KOH với 

các kết quả nghiên cứu đã thu được. 

- Nghiên cứu triển khai sản xuất biodiesel sử dụng xúc tác CaO với quy mô 

công nghiệp bằng phương pháp nhiệt truyền thống và với sự hỗ trợ của sóng 

siêu âm. 

 

Xác nhận của hướng dẫn khoa học 

 

 

 

 

 

PGS. TS Phan Minh Tân      PGS. TS Trần Thị Việt Hoa    

Nghiên cứu sinh 

 

 

 

 

 

Lê Thị Thanh Hương 



5 

 

 

                                                          

  

  

  

  


