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چکیده :در این تحقیق به بررسی مقایسهای بیودیزل تولیدشده با استفاده از حرارت و امواج فراصوت پرداخته شد .از متانول بهعنوان الکل
با نسبت مولی الکل به روغن  3، ۸ ،9و از پتاسیم هیدروکسید  8 ،0/۵و  )w/w%( 8/۵بهعنوان کاتالیزور استفاده شد .در بکارگیری امواج
فراصوت ،از پنج دامنه نوسان پالسی و سه سطح زمانی دقیقه استفاده گردید .نتایج نشان میدهد که بیودیزل تولیدشده توسط امواج
فراصوت در برخی خصوصیات شامل نقطه اشتعال حدوداً به میزان  %3افزایش و مقدار گرانروی ،کربن باقیمانده و مقدار آب موجود در
سوخت به ترتیب به میزان  % ۵0 ،%22و  % ۵کاهش یافت .نقطه ابری بیودیزل تولیدشده با استفاده از حرارت ℃ -2و امواج فراصوت ℃2
به دست آمد .سوخت تولیدشده را میتوان بهعنوان یک سوخت استاندارد در موتور استفاده کرد .همچنین مشخص شد که بکارگیری امواج
فراصوت به دلیل نیاز به زمان کمتر و خصوصیات کیفی بهتر ،نسبت به استفاده از حرارت مناسبتتر است.

* نویسنده مسئول
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واژههای کلیدی :امواج فراصوت ،بیودیزل ،روغن آفتابگردان ،ترانس استریفیکاسیون.

] [ DOR: 20.1001.1.23452951.1398.9.2.7.8
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 .8مقدمه
استفاده از این انرژیها ،لزوم شناسایی و بهکارگیری انرژیهای

ترانس استریکردن روغن خوراکی پسماند به کار بردند که نهایتا

جایگزین ،از هر زمانی بیشتر احساس میگردد .در طول چند دهه

هیدروکسید پتاسیم با غلظت  %1بهعنوان بهترین کاتالیست انتخاب

اخیر ،فعالیتهای گستردهای در راستای شناسایی و بهکارگیری

شد ] .[7انصاری و همکاران ،بهترین شرایط برای تولید دیزل زیستی

انرژیهای جایگزین ،صورت گرفته اما در این میان نقش پارامترهایی

با استفاده از روغن ضایعات دام و طیور را با نسبت کاتالیست 1/22

مانند شرایط محیطی ،تجهیزات و امکانات برای فرآوری و تبدیل

( )w/w%روغن موجود در فرایند ،نسبت  6:1مولی الکل به روغن و

انرژی اولیه به انرژی جایگزین باعث شده تا بهکارگیری بسیاری از این

دمای ℃ 66گزارش نمودند .در این شرایط میزان تولید دیزل زیستی

انرژیهای جایگزین ،به خاطر محدودیتهای ذکرشده در مقیاس

 33درصد بود ].[8

وسیع ،عملی نگردد .ازاینرو ،نیاز به استفاده از سوختهای جایگزین

برای بررسی تولید بیودیزل از یک منبع ،همواره بایستی از

که دارای ویژگیهایی از قبیل دسترسی بهتر ،نحوه تولید و فرآوری

روشهایی استفاده کرد که مدتزمان واکنش و انرژی مصرفی آن را

آسانتر و سریعتر ،وجود منابع تولید و آلودگی کمتر ،به شدت

کاهش دهند .موضوع تحقیق بسیاری از پژوهشگران یافتن راهحلی

احساس میگردد ].[1

برای این مسئله بوده است .یکی از این روشهای مؤثر استفادهشده

یکی از مهمترین سوختهای زیستی ،بیودیزل 1است .بیودیزل
عبارت است از مخلوط استرهای مونوآلکیلی 2زنجیره بلند اسیدهای

برای تولید بیودیزل ،تابش امواج فراصوت 9میباشد ] .[3در اوایل
سال  ،2663از امواج فراصوت به منظور افزایش تبادل استری از

چرب 3حاصل از واکنش یک الکل با مواد لیپیدی تجدیدپذیر که منابع

روغنهای گیاهی به بیودیزل استفاده شده است .استاوارچ و همکاران،

مورد نیاز جهت تولید بیودیزل میتوانند روغنهای گیاهی ،چربیهای

اختراعات خود را در زمینه فرآیند تولید بیودیزل بهوسیله اولتراسونیک

حیوانی ،روغنهای مستعمل و دورریز پختوپز و یا منابع جدیدی

ثبت کردند و بعد از آن در حوزه امواج فراصوت ادامه دادند ].[16

همچون جلبکهای دریایی 4باشند ] .[3،2ملکوتیان و همکاران بر

هینگو و همکاران ،سوخت بیودیزل را با استفاده از سامانه

اساس تحقیقی که بر روی دمای بهینه رشد ریزجلبک برای تولید

فراصوت ( 26kHzو  )266Wاز روغن پسماند تولید کردند .نسبت

بیودیزل انجام شد گزارش دادند که ریز جلبکها در محدوده دمایی

مولی الکل به روغن ( )6:1و درصد کاتالیزور پتاسیم هیدروکسید 1

].[4

لئوناردو و همکاران ،مقایسهای در مورد واکنش ترانس استریفیکاسیون

امولسیفایکردن 6با الکلها نیز به منظور برطرفکردن ویسکوزیته

در دو حالت مرسوم و استفاده از امواج فراصوت ( 26kHzو )466 W

روغنهای گیاهی به کار میرود ،لیکن استریفیهکردن تریگلیسریدها با

انجام دادند .زمان واکنش ،درصد تبدیل و کیفیت بیودیزل تولیدی در

متانول ،اتانول ،پروپانل و بوتانول امیدبخشترین روش موجود میباشد

دو حالت مقایسه شد و با استفاده از نتایج بهدستآمده حاصل از این

] .[2جین و همکارانش ابراز داشتند که با افزایش میزان کاتالیزور

تحقیق ،نشان داده شد که استفاده از تابش امواج فراصوت ،زمان

 NaOHدر ترانس اسـتریکـردن 7روغن خـوراکی پسماند ،بـازده

واکنش را کاهش داده و میتواند جایگزین مناسبی برای روش مرسوم

متیل استر 8تولیدی نیز افزایش مییابد و میزان بهینه کاتالیست را 1

باشد ] .[12حسینزاده سامانی و همکاران ،در تولید بیودیزل از روغن

( )w/w%گزارش دادند .افزایش بیش از این مقدار ،باعث افزایش

پسته با استفاده از امواج فراصوت ،به این نتیجه رسیدند که با افزایش

بازده تولید نشد ] .[6انسینار و همکاران ،کاتالیستهای هیدروکسید

دامنه و پالس ،10محتوای متیل استر افزایش یافت .هنگامی که
مدتزمان واکنش در محدوده  2-7دقیقه و نسبت مولی الکل به روغن
در محدوده  2-6بود ،محتوای متیل استر افزایش یافت و خارج از این
محدوده ،عملکرد کاهش یافت ] .[13کیتیچای و تاناکرن ،از روغن
نخل با استفاده از کاتالیزور  CaOو  6/2پالس امواج فراصوت تحت
9. Ultrasonic Waves
10. Pulse

] [ DOI: 10.22052/9.2.86

1. Biodiesel
2. Mono alkyl Esters
3. Fatty Acid
4. Seaweed
5. Lipid
6. Emulsified
7. Transestrification
8. Methyl Ester

] [ DOR: 20.1001.1.23452951.1398.9.2.7.8

℃ ،22حداکثر بازدهی لیپید 5و حداکثر تولید بیودیزل را دارا میباشند

( )w/w%و دمای℃ 42بهعنوان متغیرهای بهینه گزارش شدند ].[11
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با توجه به محدودیت ذخایر فسیلی و روند افزاینده تقاضا برای

سدیم ،هیدروکسید پتاسیم ،متوکسید سدیم و متوکسید پتاسیم را در
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شرایط خأل ،برای تولید بیودیزل استفاده کردند .آنها به این نتیجه
رسیدند بهینه شرایط در

نسبت مولی  ،1:3/63غلظت کاتالیزور

و  )w/w%( 1/2روغن به ترتیب  6/42 ،6/22و  6/67گرم به دست
آمد ].[17

( ،8/77 )w/w%شدت التراسونیک ( 4/66)w/gو زمان واکنش 43/63

ابتدا بشر حاوی روغن در دماهای  26 ،46و ℃ 66بر روی صفحه داغ

دقیقه میباشد ] .[14نجفی و فیض اله زاده ،در تحقیقی بر روی تاثیر

قرار داده شد .بهمنظور یکنواختشدن دما ،از مگنت برای هم زدن

اتیل استر اسیدهای چرب موجود در سوخت بیودیزل بر خواص

محلول استفاده شد .کاتالیزور به غلظتهای  1 ،6/2و )w/w%( 1/2

ترموفیزیکی آن به این نتیجه رسیدند که با افزایش مقدار اسیدهای

را در فالکون با متانول با نسبت مولی الکل به روغن  1:6 ،1:3و 1:3

چرب اشباع (به ویژه اتیل استئارت) گرانروی ،ارزش حرارتی و عدد

ریختـه و بهم زده شد تا کامـال حـل شوند ،سپس محلول بهدستآمده

ستان 1سوخت افزایش ،ولی چگالی آن کاهش مییابد ].[12

به داخل روغن ریخته شده و عمل همزدن با  626دور در دقیقه به

دستگاهی به قدرت  1666 Wو فرکانس  26kHzبه مدت  36دقیقه را

به مدت  4ساعت در جای ساکن قرار گرفت .بعد از گذشت زمان

مورد بررسی قرار داد و با روش همزدن مکانیکی مقایسه و گزارش

موردنظر ،گلیسیرین در ته ظرف تهنشین شد .بیودیزل تولیدشده را از

نمود که میزان چگالی بیودیزل با استفاده از اولتراسونیک

گلیسیرین 4جدا کرده و با آب مقطر آنقدر آبشویی شد که

( 6/88)g/cm3و روش مکانیکی( ،6/86)g/cm3ویسکوزیته در روش

ناخالصیها از بین رفت و رنگ بیودیزل شفاف گشت ].[18

التراسونیک ( 6/66)mm2/sو در روش مکانیکی ( 4/66)mm2/sبه
دست آمد .همچنین راندمان تولید بیودیزل در روش فراصوت بیشتر از
روش همزدن مکانیکی بوده است ].[16
یکی از پارامترهای مهم در تولید بیودیزل ،زمان انجام واکنش
میباشد .به همین دلیل در این پژوهش ،به بررسی کمی و کیفی تولید
بیودیزل ،با استفاده از حرارت در سطوح غلظت کاتالیزور ،نسبت مولی
الکل به روغن ،دما و امواج فراصوت در سطوح زمان و پالس با
استفاده از روغن گیاهی آفتابگردان پرداخته شد.

 .2.2تولید بیودیزل با استفاده ازامواج فراصوت
در این فرآیند 26 ،سیسی از روغن آفتابگردان ،کاتالیزور با غلظت %1
و نسبت مولی الکل به روغن  1:6استفاده شد .ابتدا بشر حاوی روغن
بر روی صفحه داغ تحت دمای ℃ 32قرار گرفت ،سپس همانند حالت
اعمال حرارت ،مقدار الکل موردنظر با مقدار کاتالیزور مشخص شده
در فالکون ریخته و آنقدر بهم زده شد تا در یکدیگر حل شدند .برای
شروع واکنش ترانس استریفیکاسیون ،محتویات فالکون به داخل بشر
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کاک ،تهیه بیودیزل از روغن سویا با روش اولتراسونیک توسط

مدت  42دقیقه ادامه پیدا کرد بعد از اتمام واکنش ،بشر حاوی بیودیزل

5

ریخته شد و زیر پروب دستگاه جهت اعمال امواج فراصوت در پنج
دامنه نوسان 6مختلف ( 166-26درصد) در زمانهای  6 ،3و  3دقیقه

 .2مواد و روشها
روغن آفتابگردان ماده اولیه و از متانول 3بهعنوان الکل استفاده شد.
همچنین برای تولید بیودیزل با استفاده از امواج فراصوت ،دستگاه

جای ساکن قرار داده شد تا به دو فاز مجزا تقسیم و سپس عملیات
آبشویی انجام گردید.

التراسونیک مدل  KS-250Fدارای توان  226 Wو فرکانس 26kHz

 .9.2سنجش و اندازهگیری ویژگیهای بیودیزل

بهعنوان منبع فراصوت به کار گرفته شد.

پس از تولید بیودیزل با استفاده از امواج فراصوت و حرارت برای

 .8.2تولید بیودیزل با استفاده از حرارت

ارزیابی کیفیت محصول تولیدی ،خصوصیات مربوط به سوخت
تولیدشده شامل گرانروی ،نقطه ابری ،نقطه اشتعال ،مقدار باقیمانده

بهمنظور تولید سوخت بیودیزل 26 ،سیسی روغن به کار برده شد.

کربن 7و مقدار آب باقیمانده در سوخت اندازهگیری شد .گرانروی،

برای استفاده از متانول از نسبتهای مولی  6 ،3و  )w/w%( 3الکل به

اندازهگیری مقاومت روغن در برابر سیالیت تحت فشار خاص میباشد

روغن استفاده شد .حجم متانول مورداستفاده به ترتیب  12 ،6و 18

یا خاصیتی است که سیال به وسیله آن در مقابل تنش برشـی مقاومـت

1. Cetane Number
2. Potassium Hydroxide
3. Methanol

4. Glycerin
5. Probe
6. Amplitude
7. Carbon Residue

] [ DOI: 10.22052/9.2.86

سیسی محاسبه گردید .مقدار کاتالیزور شیمیایی در سه نسبت 1 ،6/2

] [ DOR: 20.1001.1.23452951.1398.9.2.7.8

در این آزمایش ،از هیدروکسید پتاسیم KOH 2بهعنوان کاتالیزور،

قرار گرفت .بعد از اتمام واکنش محلول به مدت  4ساعت در یک
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میکـند ] .[13برای انـدازهگیــری گرانــروی از استاندارد D445

ارائه گردید .با توجه به جدول تجزیه واریانس ( ،)1اثر دامنه نوسان و

 ASTMاستفاده شد .نقطه ابری 1دمایی است که اولین شبکههای

زمان واکنش بر روی وزن گلیسیرین در با احتمال  %1معنیدار شد.

مومی در داخل سوخت ایجاد میشود .همچنین برای تضمین عملکرد

همچنین اثر متقابل دامنه نوسان و زمان بر روی مقدار وزن گلیسیرین

مطلوب موتور در دماهای پایین بسیار اهمیت دارد چراکه احتمال

با احتمال  %1نیز معنیدار شد.

گرفتگی سیستم سوخترسانی افزایش مییابد ] .[26نقطه ابری مطابق

جدول ( :)8تجزیه واریانس تولید بیودیزل با استفاده از امواج فراصوت بر وزن

با استاندارد  ASTM2 D2500اندازهگیری شد.

گلیسیرین.

دمای نقطهی اشتعال ، 3حداقل دمایی است که به هنگام استفاده از

منبع تغییرات

یک منبع احتراق در شرایط خاص ،سوخت در معرض آتشسوزی
نوسان

4

**6/63623

زمان

2

**6/26628

نوسان×زمان

8

**6/44743

خطا

36

6/67862

مناسب در هنگام استفاده از سوخت میباشد .نقطهی اشتعال بهوضوح
 D-93اندازهگیری میشود ] .[21باقیمانده کربن ،میزان رسوبات کربن
پس از احتراق میباشد ] .[22بنابراین یکی از خصوصیات مهم
سوخت بیودیزل است .این آزمون با استاندارد ASTM D4530

اندازهگیری شد.آب اضافی میتواند منجر به فرسایش شیمیایی شده و
سبب تولید میکروارگانیسم در سوخت بیودیزل شود .عدم دقت در
حین حملونقل و ذخیره ،تکنیکهای غیر استاندارد و یا ضعیف،
میتواند سبب افزایش آب موجود در بیودیزل گردد ] .[11برای
اندازهگیری مقدار آب موجود در سوخت از استاندارد

ASTM

 D2709استفاده شد.
در تولید بیودیزل با استفاده از حرارت ،اثر تغییرات غلظت
کاتالیزور ( 1 ،6/2و ،)1/2 w/w%نسبت مولی الکل به روغن (6 ،3
و ) 3و درجه حرات ( 26 ،46و ℃ ) 66بررسی شد .امواج فراصوت
 6 ،3و  3دقیقه اعمال شد .طرح آزمایشی مورداستفاده در این تحقیق،
فاکتوریل کامال تصادفی با سه تکرار میباشد .از نرمافزار  Genstatدر
تحلیل دادهها و از نرمافزار  Excelبرای رسم نمودارهای مرتبط
استفاده شد.

*

 ،nsو

**

به ترتیب غیر معنیدار و معنیدار با احتمال  2و  1درصد

اثر دامنه نوسان پالسی بر وزن گلیسیرین با استفاده از امواج
فراصوت در شکل ( )1نشان داده شده است .با توجه به شکل ( )1با
افزایش دامنه نوسان میزان وزن گلیسیرین به میزان  %16افزایش پیدا
کرده است .بهطوری که در میان پنج دامنه مورد بررسی ،دامنه نوسان
پالسی  166درصد با میانگین  7/62گرم بیشترین افزایش و پالس 26
درصد با میانگین  6/27گرم کمترین تاثیر را بر افزایش وزن گلیسیرین
داشتند.
افزایش دامنه نوسان پالسی سبب افزایش درصد تبدیل بیودیزل شده
است به دلیل اینکه زمان این تیمار تحت امواج فراصوت در زمان
محدود افزایش یافت که نتیجه بهدستآمده با یافتههای جی و همکاران
مطابقت دارد ] .[23جیانبینگ و همکاران ،به این نتیجه رسیدند که
فرکانس پالس  166درصد میتواند امولسیون قوی از متانول -روغن را
در یک زمان کوتاه القا کند .همچنین دامنه نوسان  46و  66درصد
اختالف معنیداری ندارند.

 .9نتایج و بحث
 .8.9اثر امواج فراصوت

] [ DOR: 20.1001.1.23452951.1398.9.2.7.8

در پنج دامنه نوسان پالسی مختلف ( 166-26درصد) در زمان واکنش

ضریب تغییرات

8

] [ Downloaded from energy.kashanu.ac.ir on 2022-01-18

درجه آزادی

وزن

قرار میگیرد .به عبارتی دیگر حداقل دمای ضروری برای ایمنی
با نوسانپذیری سوخت متفاوت است و مطابق با استاندارد ASTM

میانگین مربعات

نتایج جدول تجزیه واریانس اثر دامنه نوسان ،زمان تحت عملیات

1. Cloud Point
2. American Society for Testing and Material
3. Flash Point

شکل ( :)8تأثیر دامنه نوسان بر وزن گلیسیرین با اعمال امواج فراصوت.

] [ DOI: 10.22052/9.2.86

فراصوت و اثر متقابل آنها بر روی وزن گلیسیرین در جدول ()1
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اثر زمان واکنش بر وزن گلیسیرین با اعمال امواج فراصوت در

شکل ( )2ارائه گردید .با توجه به شکل ( )2با افزایش زمان ،میزان
وزن گلیسیرین نیز به میزان  %64افزایش یافت بهطوری که زمان 3
دقیقه با میانگین  8/12گرم بیشترین و زمان  3دقیقه با میانگین 4/37
گرم کمترین تاثیر را بر وزن گلیسیرین داشتند .زیرا با افزایش مدت
زمان واکنش ،میزان تحت تابش بودن مخلوط واکنش افزایش مییابد و
به همان نسبت اثرات امواج فراصوت بر مخلوط افزایش مییابد.
فیاضی و همکاران ،برای تولید بیودیزل با چربی مرغ توسط امواج
فراصوت به این نتیجه رسیدند که با افزایش زمان از  3تا  3دقیقه میزان

 .2.9اثر حرارت
نتایج حاصل از تجزیه واریانس اثر غلظت کاتالیزور ،نسبت مولی الکل
به روغن ،دمای واکنش و اثر متقابل آنها بر روی وزن گلیسیرین در
جدول ( )2ارائه گردید .جدول تجزیه واریانس ( )2نشان میدهد که
اثر همه پارامترها با احتمال  %1معنیدار شد و فقط اثر متقابل نسبت
مولی و دما معنیدار نشد.
جدول ( :)2تجزیه واریانس تولید بیودیزل با استفاده از حرارت بر وزن گلیسیرین.
منبع تغییرات
درجه آزادی

وزن

توجهی مییابد و با گذشت زمان پیشرفت واکنش کاهش مییابد که

غلظت

2

**17/3268

تایید کننده نتایج این پژوهش میباشد ].[24

نسبت مولی

2

**222/3736

دما

2

**2/7664

غلظت × نسبت مولی

4

**16/3636

غلظت × دما

4

**6/237

نسبت مولی × دما

4

6/687

ns

غلظت × نسبت مولی ×

8

**6/336

زمان
خطا

شکل ( :)2تأثیر زمان واکنش بر وزن گلیسیرین با اعمال امواج فراصوت.

شکل ( )3اثر متقابل دامنه نوسان و زمان بر مقدار وزن گلیسیرین
را نشان میدهد .مطابق شکل ،بیشترین مقدار وزن گلیسیرین در زمان
 3دقیقه و پالس  166درصد میباشد .همچنین کمترین وزن گلیسیرین
همچنین نشان میدهد بین پالسهای  66و  86درصد در زمان  3دقیقه
اختالف معنیداری وجود ندارد.

 * ،nsو ** به ترتیب غیر معنیدار و معنیدار با احتمال  2و  1درصد

 .9.9غلظت کاتالیزور
شکل ( )4اثر غلظت کاتالیزور بر وزن گلیسیرین با اعمال حرارت را
نشان میدهد .اثر غلظت کاتالیزور بر وزن گلیسیرین با احتمال %1
معنیدار بود .با توجه به شکل ( )4کاتالیزور  %1با میانگین 6/42
بیشترین و کاتالیزور  %6/2با میانگین  4/26کمترین تأثیر را بر وزن
گلیسیرین داشتند .با افزایش غلظت کاتالیزور از  %6/2به  %1وزن
گلیسیرین به میزان  %21افزایش یافته ،زیرا با افزایش غلظت کاتالیزور
میزان تبدیل تریگلیسیرید نیز افزایش مییابد به همین دلیل اگر مقدار
کاتالیزور در واکنش ناکافی باشد میزان تبدیل تریگلیسیرید به
استرهای اسید چرب ناقص میشود.
هاناسکاران و هارمندیرا ،برای تولید بیودیزل در چهار غلظت ،6/2

] [ DOR: 20.1001.1.23452951.1398.9.2.7.8

در زمان  3دقیقه و دامنه نوسان پالسی  26و  46درصد میباشد.

24

6/2233

] [ Downloaded from energy.kashanu.ac.ir on 2022-01-18

تولید بیودیزل افزایش یافت .واکنش پس از  3دقیقه پیشرفت قابل

میانگین مربعات

 1/2 ،1و  )w/w%( 2به این نتیجه رسیدند که میزان بازده تولید
بیودیزل از  %6/2به  %1بهطور چشمگیری افزایش یافت .اما با افزایش

فراصوت.

یافت به این علت که اگر مقدار کاتالیزور بازی در واکنش از حد بهینه
بیشتر گردد ،باعث تولید صابون در واکنش میشود بنابراین میزان

] [ DOI: 10.22052/9.2.86

شکل ( :)9اثر متقابل دامنه نوسان و زمان بر وزن گلیسیرین با اعمال امواج

غلظت کاتالیزور تا  %1/2مقدار وزن گلیسیرین به میزان  %32کاهش

بررسی مقایسهای تولید سوخت بیودیزل از روغن گیاهی آفتابگردان با استفاده از...
تبدیل کاهش مییابد که با نتایج تحقیق هاناسکاران و هارمندیرا نیز
مطابقت داشت .همچنین آنها به این نتیجه رسیدند که کاتالیزور %1
بیشترین میزان تبدیل را دارا بود که تایید کننده نتایج این پژوهش
میباشد ].[22
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 .۵.9دمای واکنش
شکل ( )6اثر دما بر وزن گلیسیرین در تولید بیودیزل با استفاده از
حرارت را نشان میدهد .با توجه به جدول تجزیه واریانس ( )2اثر دما
بر وزن گلیسیرین با احتمال  %1معنیدار میباشد .همانطور که در
شکل ( )6مشاهده میشود با افزایش دما میزان وزن گلیسیرین به مقدار
 %13افزایش یافت .دمای ℃ 46با میانگین  4/76گرم کمترین اثر را بر
وزن گلیسیرین داشت .زیرا هنگامیکه درجه حرارت کاهش یابد،
سرعت واکنش نیز کاهش مییابد و بنابراین میزان تبدیل در حرارت
وزن گلیسیرین را داشت .زیرا با افزایش دما ،ویسکوزیته کاهش

شکل ( :)4اثر غلظت کاتالیزور بر وزن گلیسیرین با اعمال حرارت.

مییابد ،سرعت واکنش افزایش و به دنبال آن بازده بیودیزل افزایش
مییابد .از طرفی افزایش بیشازحد دما ،باعث تبخیرشدن متانول

 .4.9نسبت مولی الکل به روغن

میشود .هاناسکاران و هارمندیرا ،تولید بیودیزل را در سه دمای ،26

اثر سه نسبت مولی الکل به روغن  1:6 ،1:3و  1:3بر وزن گلیسیرین

 22و ℃ 66آزمایش کردند و به این نتیجه رسیدند که دمای ℃26

با اعمال حرارت در شکل ( )2نشان داده شده است .همانطور که در

کمترین و دمای ℃ 66بهترین عملکرد را دارد که تاییدکننده نتایج این

جدول تجزیه واریانس ( )2بیان شد ،نسبت مولی الکل به روغن بر

پژوهش میباشد ].[22

وزن گلیسیرین اثر کامال معنیداری با احتمال  %1داشت .با توجه به
شکل ( )2تفاوتی از نظر آماری در میزان وزن گلیسیرین در نسبتهای
مولی الکل به روغن  1:6و  1:3وجود ندارد بنابراین بیشترین مقدار
گلیسیرین در نسبت  1:6و  1:3و کمترین مقدار در نسبت  1:3میباشد.

6
4
b

2

وزن گلیسیرین )(gr

01:09

01:06

8

0
01:03

نسبت مولی الکل به روغن )(mol/lit

شکل ( :)۵اثر نسبت مولی بر وزن گلیسیرین با اعمال حرارت.

شکل ( :)۸اثر دما بر وزن گلیسیرین با اعمال حرارت.

 .۸.9غلظت کاتالیزور و نسبت مولی
در شکل ( )7اثر متقابل غلظت کاتالیزور و نسبت مولی الکل به روغن
بر روی وزن گلیسیرین نشان داده شده است .همانطور که در جدول
( )2گفته شد اثر متقابل غلظت کاتالیزور و نسبت مولی الکل به روغن

بیش از سه برابر افزایش یافته و به میزان حداکثر میرسد ،زیرا این

شکل( )7بیشترین مقدار گلیسیرین در کاتالیزور  %1و نسبت مولی

افزایش نسبت مولی ،باعث کامل شدن واکنش تبدیل استر بیشتری

الکل به روغن  1:6میباشد و همچنین کمترین مقدار گلیسیرین در

میشود.که با نتایج تحقیق لئونگ و جیو در آزمایشی با روغن کانوال

نسبت مولی الکل به روغن  1:3و کاتالیزور  %1/2بود .همچنین با

مطابقت داشت ] .[26همچنین در مقایسه نسبتهای مولی  1:6و 1:3

توجه به شکل نشان میدهد که بین نسبت مولی الکل به روغن  1:3و

الکل به روغن میتوان نتیجه گرفت که با لحاظ کردن هزینه اقتصادی

 1:6در غلظت  %6/2اثر معنیداری وجود ندارد .همچنین در کاتالیزور

نسبت  1:6گزینه مناسبتری میباشد.

 %1میزان وزن گلیسیرین در نسبت مولی الکل به روغن  1:6عملکرد
بیشتری در مقایسه با نسبت مولی  1:3داشت .زیرا با افزایش الکل از

] [ DOI: 10.22052/9.2.86

با افزایش نسبت الکل به روغن از  3به  6وزن گلیسیرین به مقدار

با احتمال  %1اثر معنیداری بر روی وزن گلیسیرین داشت .با توجه به

] [ DOR: 20.1001.1.23452951.1398.9.2.7.8

a

a

] [ Downloaded from energy.kashanu.ac.ir on 2022-01-18

پایین ،کمتر میشود .دمای ℃ 66با میانگین  2/68گرم بیشترین میزان
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مقدار بهینه به دلیل وجود الکل اضافی مدت زمان بیشتری صرف
جداسازی میشود و میزان بازده را افزایش نمیدهد و فقط هزینه
بازیافت الکل را افزایش میدهد که با مطالعات پیشین نیز مطابقت
داشت ].[26

 .1.9بررسی ویژگیهای کیفی بیودیزل
برای استفاده از سوخت بیودیزل در موتورهای دیزلی ،باید خواص
بیودیزل تولیدشده با استانداردهای بینالمللی مطابقت داشته باشد.
بنابراین پس از تولید بیودیزل و اندازهگیری خواص آن ،سوختهای
بیودیزل با استاندارد بینالمللی  ASTM-D6751مطابقت داده شدند
] .[27پس از به دست آوردن مقدار بیودیزل تولیدی با استفاده از
حرارت و امواج فراصوت ،ویژگیهای کیفی آنها بر اساس استاندارد
 ASTMمربوطه اندازهگیری و در جداول ( )3و ( )4نشان داده شد.

گرانروی نقش اساسی در پاشش سوخت و فرایند احتراق در موتور
شکل ( :)2اثر نسبت مولی الکل به روغن و غلظت کاتالیزور بر وزن گلیسیرین
با اعمال حرارت.

 .2.9غلظت کاتالیزور و دما
شکل ( )8اثر متقابل غلظت و دما بر وزن گلیسیرین را نشان میدهد.
با توجه به شکل بیشترین مقدار گلیسیرین در دمای ℃ 66و غلظت %1
بود .همچنین کمترین مقدار گلیسیرین در دمای ℃ 46و غلظت %6/2
بود.

دارد .مطابق جدول ( )3و ( )4گرانروی بیودیزل تولید شده با اعمال
حرارت  2/2 mm2s-1و امواج فراصوت  4/11 mm2s-1میباشد که
نشان میدهد گرانروی بیودیزل تولیدشده توسط امواج فراصوت نسبت
به بیودیزل تولیدشده توسط حرارت حدودا  27درصد کمتر است لذا
این کاهش ویسکوزیته در امواج فراصوت منجر به عدم اختالل در
سیستم سوخترسانی و انژکتورها میگردد ].[12

 .2.1.9نقطه ابری
نقطه ابری یک ویژگی برای توصیف قابلیت کارکرد سوخت در

] [ Downloaded from energy.kashanu.ac.ir on 2022-01-18

 .8.1.9گرانروی

8

دماهای پایین است .همانطور که در جداول ( )3و ( )4مشاهده
میشود نقطه ابری سوخت تولیدشده با استفاده از حرارت و امواج
فراصوت به ترتیب ℃ -2و ℃ 7میباشد .سوخت تولید شده با
موتور در دماهای پایینتر میگردد ].[28

 .9.1.9نقطه اشتعال
نقطهی اشتعال ،حداقل دمایی است که در هنگام استفاده از یک منبع
شکل ( :)1اثر دما و غلظت کاتالیزور بر وزن گلیسیرین با اعمال حرارت.

با توجه به شکل اثر متقابل غلظت و دما نشان میدهد که بین

احتراق در شرایط خاص ،سوخت در معرض آتشسوزی قرار
میگیرد .با توجه به جداول ( )3و ( )4نقطه اشتعال اندازهگیری شده
برای سوخت بیودیزل با استفاده از حرارت و امواج فراصوت به ترتیب

تفاوت معنیداری وجود ندارد .بنابراین میتوان گفت زمانیکه میزان

تولیدشده توسط امواج فراصوت حدودا  3درصد نسبت به استفاده از

کاتالیزور از حد بهینه بیشتر شد (شکل  )4بدلیل صابونی شدن واکنش،

حرارت افزایش یافته است .این افزایش میتواند به این دلیل باشد که

تغییر دما اثری بر وزن گلیسیرین ندارد و هنگامیکه مقدار کاتالیزور از

استفاده از امواج فراصوت به دلیل داشتن تماس بهتر بین

بهینه کمتر شد ،حتی افزایش دما هم اثری بر وزن گلیسیرین نخواهد

واکنشدهندهها ،باعث مصرف مؤثر متانول و به دنبال آن کاهش مقدار

داشت.
1. Viscosity

] [ DOI: 10.22052/9.2.86

دماهای ℃ 46و  26در غلظت  % 1/2و دمای ℃ 66در غلظت %6/2

℃ 163و ℃ 182میباشد که نشان میدهد نقطه اشتعال سوخت

] [ DOR: 20.1001.1.23452951.1398.9.2.7.8

استفاده از حرارت پایینترین مقدار را دارد که موجب افزایش کارایی
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متانول در واکنش شد .بنابراین استفاده از آن میتواند باعث کارکرد

خصوصیات مهم سوخت بیودیزل ،اندازهگیری مقدار آب موجود در

منظمتر موتور و ایمنی بیشتر گردد ].[23

سوخت میباشد .با توجه به جداول ( )3و ( )4میزان آب موجود در
سوخت اندازهگیری شده برای بیودیزل تولیدشده با اعمال حرارت و

جدول ( :)9مشخصات سوخت بیودیزل تولیدشده توسط حرارت.

مشخصه

استاندارد
ASTM

واحد

محدوده
استاندارد

مقدار
اندازهگیر

امواج فراصوت به ترتیب  6/638 ،6/64درصد حجمی میباشد که
کاهش  2درصدی را در بکارگیری امواج فراصوت نشان میدهد .این

گرانروی در ℃46

D 445

mm2/s

1/3-6

۵/2

انرژی در غالب گرما ،رطوبت نسبت به اعمال حرارت راحتتر تبخیر

نقطه ابری

D 2500

℃

-

-2

D 93

℃

میشود .بنابراین سوخت مناسبتری میباشد ].[23

حداقل 33

8۸3

کربن باقیمانده

D 4530

%جرم

حداکثر 6/62

0/09

آب

D 2709

 %حجم

حداکثر6/626

0/04

نقطه اشتعال

جدول ( :)4مشخصات سوخت بیودیزل تولیدشده با اعمال امواج فراصوت.
مشخصه

استاندارد
ASTM

واحد

محدوده
استاندارد

مقدار

 .4نتیجهگیری
در این پژوهش ،به بررسی تولید بیودیزل از روغن آفتابگردان با
بکارگیری امواج فراصوت و حرارت و مقایسه کمی و کیفی آنها
پرداخته شد .نتایج حاصله به شرح ذیل میباشد:

اندازهگیر
ی شده



تولید بیودیزل با استفاده از حرارت ،شرایط بهینه برای تولید

گرانروی در ℃46

D 445

mm2/s

1/3-6

4/88

نقطه ابری

D 2500

℃

بیودیزل غلظت کاتالیزور  ،%1دمای ℃ 66و نسبت مولی الکل

-

2

D 93

℃

حداقل 33

81۵

به روغن  1:6بود و میانگین وزن گلیسیرین در این شرایط

کربن باقیمانده

D 4530

%جرم

حداکثر 6/62

0/02

آب

D 2709

 %حجم

حداکثر 6/626

0/091

نقطه اشتعال

 8/36گرم بدست آمد.


زمان  3دقیقه و دامنه نوسان پالسی  166درصد بود که مقدار

 .4.1.9میزان کربن
کربن باقیمانده ،به میزان رسوبات کربن بعد از احتراق سوخت اطالق
میگردد .بنابراین یکی از خصوصیات مهم سوخت بیودیزل میباشد.

میانگین وزن گلیسیرین در این شرایط  8/26گرم محاسبه


خصوصیات اندازهگیری شده بیودیزل تولیدی با بکارگیری

استفاده نمود .بیودیزل تولیدشده توسط امواج فراصوت در

ترتیب  6/63و  6/62میباشد ،که نشان میدهد میزان کربن بیودیزل

برخی خصوصیات شامل نقطه اشتعال حدودا به میزان %3

تولیدشده توسط امواج فراصوت  %26درصد نسبت به اعمال حرارت

افزایش ،گرانروی به مقدار  ،%27کربن باقیمانده به میزان %26

کاهش یافته است .این کاهش در افزایش طول عمر سیستم احتراق،

و مقدار آب موجود در سوخت به میزان  %2کاهش یافت .نقطه

نقش به سزایی دارد ،زیرا خاکستر حاوی رسوبات معدنی و اکسیدهای

ابری بیودیزل تولیدشده با اعمال حرارت به مقدار℃ -2و امواج

فلزی حلشده در سوخت است که مقدار زیاد آن در سوختهای مایع

فراصوت حدود ℃ 7به دست آمد.


بنابراین تولید بیودیزل با استفاده از امواج فراصوت نسبت به
استفاده از حرارت مناسبتتر است .زیرا زمان کمتری برای

وجود آب باعث رشد خوردگی و رشد میکروبی در سوخت میگردد.

سوخت نیز ارجحیت دارد.

] [ DOI: 10.22052/9.2.86

 .۵.1.9مقدار آب موجود در سوخت

تولید بیودیزل نیاز است و همچنین از لحاظ خصوصیات کیفی

سوخت باید در ظاهر روشن و بدون آب باشد .بنابراین یکی دیگر از

] [ DOR: 20.1001.1.23452951.1398.9.2.7.8

دارند و میتوان از آن بهعنوان سوخت استاندارد در موتور

سوخت تولیدشده با استفاده از حرارت و تابش امواج فراصوت به

میسازد ].[28

گردید.
حرارت و امواج فراصوت ،در محدوده استاندارد  ASTMقرار

مطابق جداول ( )3و ( )4میزان کربن باقیمانده اندازهگیری شده برای

موجبات فرسودگی قسمتهای متحرک سیستم احتراق را فراهم

بهینه شرایط برای تولید بیودیزل با استفاده از امواج فراصوت،

] [ Downloaded from energy.kashanu.ac.ir on 2022-01-18

ی شده

کاهش میتواند به این دلیل باشد که در اعمال فراصوت به علت انتشار

نشریه علمیپژوهشی مهندسی و مدیریت انرژی
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