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LIMONENE AS A RAW MATERIAL FROM
REGENERABLE SOURCES
Limonene is a monoterpenic compound extracted from citrus peels.
Limonene can be used as is due to its characteristic pleasant smell or can be
used as raw material for a series of synthesis in order to obtain valuable
compounds. Being a non-polar organic compound it may be used as a solvent
for non-polar organic compounds, including polystyrene. This paper presents a
succinct set of data from the literature related to the obtaining and possible
applications of limonene.
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1. Introducere
Limonenul este un component major din uleiul de citrice care se
extrage din coaja exterioară de culoare galbenă sau portocalie a citricelor.
Este un compus monoterpenic care se găseşte de asemenea în
componentele unor plante aromatice (în frunze de mentă, eucalipt, mărar,
cimbru, salvie, brad, fenicul, seminŃe de pin, seminŃe de chimen etc.).
2. AplicaŃii ale limonenului
Uleiurile esenŃiale pot fi extrase prin distilare cu vapori de apă
sau prin extracŃie cu solvenŃi organici. Recent s-au folosit metode care
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implică utilizarea dioxidului de carbon lichid în loc de alŃi solvenŃi
organici [1].
Se utilizează, datorită mirosului plăcut într-o serie de produse
alimentare (suc, condimente, arome naturale, băuturi) [2] şi cosmetice
(parfumuri, creme).
Fiind un bun solvent, găsim limonenul în compoziŃia unor
produse de curăŃenie.
Din limonen se pot sintetiza o serie de produse, dintre acestea
cel mai important este p-cimenul, cu aplicaŃii directe în:
-

industria aromelor, a materialelor polimerice;
industria farmaceutică sau ca solvent [2].

O altă utilizare a acestuia o întâlnim la obŃinerea unor materiale
polimerice prin copolimerizare cu metacrilat de metil [3, 4, 6].
Polimerizarea poate avea loc radicalic, utilizând peroxidul de benzoil ca
0
iniŃiator, în atmosferă inertă de azot, în xilen la temperatura de 80 C.
ReacŃia este catalizată de acizi, care favorizează adiŃia apei la
dubla legătură a unei grupări vinil formând un α - terpeniol.
ReacŃia este reversibilă, deoarece prin deshidratare are loc
formarea limonenului [3].

limonen
Pe de altă parte, limonenul formează prin polimerizare
cationică polilimonen [3]:

limonen

polilimonen

Pentru formarea copolimerilor cu metacrilatul de metil, autorii
[3] propun următorul mecanism:
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I. IniŃierea

II. Propagarea

III. Întreruperea

Limonenul poate de asemenea intra în reacŃii de copolimerizare
cu N vinil pirolidona [5], cu stirenul şi metacrilat de metil [6], sau poate
sta la baza sintezei acidului tereftalic, utilizat pentru producerea
polietilentereftalatului (PET) [2], pe baza reacŃiei:

Acidul tereftalic format reacŃionează cu etilenglicolul şi formează
PET:
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sau cu 1,4 – butandiolul şi formează polibutilentereftalat:
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Oxidul limonenului poate fi de asemenea utilizat pentru
obŃinerea unor polimeri prin copolimerizare cu dioxid de carbon [7]. În
acest caz, reacŃionează oxidul limonenului cu dioxidul de carbon şi se
formează poli-limonen carbonat, conform ecuaŃiei reacŃiei:

0

ReacŃia are loc la 25 C, la o presiune de 100 psi dioxid de
carbon, în prezenŃa unor catalizatori pe bază de compuşi organici ai
zincului [7].
Datorită structurii şi compoziŃiei sale, limonenul este un bun
solvent pentru o serie de compuşi organici, dintre care şi polistirenul.
Se utilizează în consecinŃă pentru solubilizarea polistirenului
expandat, în procese de reciclare mecanică a polistirenului [8], pentru
reducerea volumului acestuia în vederea scăderii cheltuielilor legate de
transport [9].
O metodă de reciclare a polistirenului implică dizolvarea
acestuia în limonen şi obŃinerea unor fibre prin procedeul de
„electrospinning” [11].
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Ca solvent poate înlocui xilenul (toxic, inflamabil) într-o serie de
aplicaŃii [2].
Preocupări recente vizează micoîncapsularea limonenului
pentru obŃinerea unor textile parfumate [12].
Uleiul obŃinut prin distilare cu vapori de apă conŃine până la
92,4 % limonen, alături de alŃi compuşi organici [13].
O serie de studii de literatură se axează pe investigarea
proprietăŃilor anticancerigene ale limonenului. Astfel, Pamela L.
Crowell, [8], a arătat că limonenul are atât proprietăŃi preventive cât şi
proprietăŃi terapeutice anticancerigene, jucând un rol important şi în
inhibarea producerii unor metastaze.
AlŃi autori, prezintă rolul antiproliferativ al unor derivaŃi ai
limonenului [14], arătând că produşii derivaŃi ai limonenului şi
chimenului au un rol anticancerigen mai pronunŃat. Studiile au fost
realizate cu celule canceroase provenite de la tumori umane.
Alte studii au arătat că limonenul favorizează formarea unor
tumori în cazul unor şobolani masculi.
Pe baza studiilor de laborator s-a explicat mecanismul
producerii tumorilor şi s-a arătat că limonenul nu are efect cancerigen
în cazul oamenilor [15,16].
3. Concluzii
■ Limonenul este un compus natural din clasa monoterpenelor,
obŃinut ca produs secundar în industria alimentară.
■ Se poate utiliza ca atare, datorită parfumului caracteristic.
■ De asemenea este un compus care poate fi utilizat ca solvent
sau ca materia primă în sinteza organică.
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