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   چكيده
به دليل مشكالت خاصي كه امروزه بر سر راه استفاده از سوخت ديزل در موتورهاي اشـتعال تراكمـي بـه وجـود آمـده اسـت، توجـه        

اسبي در ميـان سـبد   هاي پاك، و از جمله بيوديزل، امروزه جايگاه منسوخت. هاي جايگزين جلب شده استمحققين به سمت سوخت
هـاي زيسـت محيطـي ناشـي از     استفاده از اين سوخت عالوه بر كمك به كـاهش آالينـده  . اندسوختي كشورها به خود اختصاص داده

هـاي  در ايـن تحقيـق از روغـن   . عمل كنـد  نيز ي تاثير گذار در اقتصاد جوامع روستايي و كشاورزتواند به عنوان يك مولفهاحتراق، مي
ابتـدا  . استفاده شـد  به روش ترانس استريفيكاسيون از رستوران دانشگاه شهركرد به عنوان خوراك فرآيند توليد بيوديزل پسماند حاصل

) هيدروكسيد پتاسيوم+ متانول(پس از آن مخلوط متوكسيد . فرآيند آماده سازي روغن انجام شده و روغن به محيط واكنش انتقال يافت
بـا  . ز اتمام واكنش و جداسازي گليسرين، مخلوط باقي مانده آبشويي شده و بيوديزل استحصال شدبه محيط واكنش اضافه شد و بعد ا

پـيش بينـي    و كاهش زمان آزمايش درجه را به منظور دست يابي به حداكثر محصوالت 60توجه به تحقيقات گذشته كه دماي بحراني 
با دستيابي به بيش از بود، نيز  18) 2( شگاه در حين انجام آزمايشط آزمايكرده بودند، اين آزمايش در دماي عادي محيط، كه در محي

مايش دست يابي به حداكثر محصـوالت  زپس در صورتي كه مواد اوليه ارزان در دسترس باشد وهدف آ. درصد بيوديزل انجام شد 80
همچنين تحقيقات . نيز واكنش قابل انجام است بهودر مدت زمان مشا نباشد، به منظور صرفه جويي در مصرف انرژي، در دماي محيط

 3ولي در اين آزمايش با . كنندمرحله آبشويي را، براي استخراج مواد اضافي در بيوديزل، پيشنهاد مي 7الي  5قبلي براي روغن پسماند 
ي از كيفيـت خـوب روغـن    تواند ناشـ مرحله آبشويي مواد اضافي از محيط سوخت استخراج شد، كه كاهش تعداد دفعات آّبشويي مي

  . پسماند وكم بودن مقادير اسيدهاي چرب آزاد آن باشد
  .انرژي- سوخت پاك -هاي زيست محيطيآالينده  -استريفيكاسيون ترانس -بيوديزل: كليديواژگان 

  
   مقدمه

ي ع از منابع نفتي و تخليهي بسيار وسيهاي بعدي در تكنولوژي ساخت موتور، منجر به استفادهاختراع موتورهاي درونسوز و پيشرفت
يكي از انواع پركاربردترين ايـن موتورهـا، موتورهـاي اشـتعال تراكمـي و يـا در اصـطالح عامـه         . بسيار سريع اين منابع گرديده است

در ايـن نـوع موتـور    . ها و تراكتورهاي فعـال در بخـش كشـاورزي دارد   اي در ماشينكه امروزه كاربرد گسترده موتورهاي ديزلي است
هـاي زيسـت محيطـي ماننـد     مشكالتي از جمله توليد آالينـده  امروزه .شودوخت بر اثر گرماي ناشي از فرآيند تراكم هوا محترق ميس

-نـده يآال نيوهمچن (CO2) دكربنياكسيدو  (CO)، منوكسيدكربن )NOx( دار، تركيبات نيتروژن)HC(هاي سوخته نشده هيدروكربن

                                                            
l  
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اهـداف   هـاي جـايگزين سـوخت ديـزل يكـي از     وختبنابراين توليـد سـ   .ز سوخت ديزل قرار داردي بر سر راه استفاده اگوگرد يها

  .]1[ باشدجايگزيني ميسوخت بيوديزل يكي از نامزدهاي اصلي . تحقيقات زيادي در سطح جهان بوده است
توان به طراحي و ساخت مله ميج از ان. اي براي توليد اين سوخت انجام شده استطوري كه گفته شد تاكنون تحقيقات گستردههمان
وت توليد بيوديزل در دانشگاه تربيت مدرس و همچنين آزمايشات انجام شده به منظور تاثير اين سوخت بر كاركرد موتور اشـتعال  پايل

  .]2و1[تراكمي اشاره كرد
ن دانشگاه شهركرد مورد بررسي قـرار  در اين تحقيق در نظر است تا امكان توليد سوخت بيوديزل از روغن پسماند تهيه شده از رستورا

  . گيرد
  

  ها مواد و روش
ها به تري گليسريد معروف اين روغن. باشدهاي حيواني قابل استحصال ميهاي گياهي و چربيبيوديزل سوختي است كه از روغن

ي باال به طور مستقيم قابل استفاده هاي خام به دليل ويسكوزيتهروغن. ، هستند) 1(شكل  ساختارباشند و داراي ساختاري شبيه به  مي
. دهندي آن را كاهش ميو معموال براي كاربرد آن در موتور اشتعال تراكمي، بدون تغيير در اجزاي موتور، ويسكوزيته نددر موتور نيست

  :يابي به اين هدف تعريف شده استتاكنون سه روش زير به منظور دست
 پيروليزيز .1

 ميكروامولسيون .2

 كاسيونترانس استريفي .3

  
  )ي اسيد چربزنجيره: R(يك مولكول چربي  - )1(شكل 

 
. شودكمتر استفاده مي ،معموال از دو روش اول، به دليل مشكالت وموانع خاصي همچون كاهش خاصيت زيست دوستي بيوديزل 

  .از روش سوم استفاده شد بيوديزلبنابراين در اين تحقيق به منظور دست يابي به 
، در محصول اين واكنش. شوديفيكاسيون روغن در حضور كاتاليزور با يك الكل، معموال متانول، واكنش داده ميدر روش ترانس استر
  .كاربرد در صنايع بهداشتي و آرايشي، و متيل و يا اتيل استر استبا به عنوان يك محصول با ارزش  ،گليسرين دما و فشار خاص،

  .باشدكاربرد دارد و به بيوديزل معروف مياستر توليد شده همان سوختي است كه در موتور 
هاي روغن. ي سلف سرويس دانشگاه شهركرد مقداري روغن پسماند حاصل از پخت پز تهيه شددر اين تحقيق ابتدا از آشپزخانه

ده از درون بنابراين ابتدا روغن تهيه ش. باشندها ميپسماند معموال نيازمند يك سري فرآيند اوليه به منطور جداسازي ناخالصي
يكي از پارامترهاي مهم در موفقيت اين واكنش  .فيلترهاي تصفيه عبو داده شدند وقطعات باقي مانده غذا و ساير مواد از آن جدا شد

درجه باال برده  60بنابراين به منظور كاهش ميزان آب موجود در روغن ابتدا دماي روغن تا دماي . باشدنبود آب  در محيط واكنش مي
سپس روغن حرارت ديده  به درون قيف جدا كننده منتقل شد و به مدت . ]2[ دقيقه در اين دما نگه داشته شد 15س به مدت شد وسپ
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و به  آب موجود در روغن به دليل جرم حجمي باالتر در ته قيف جمع شد مدت پس از گذشت اين. ساعت به حال خود رها شد 24

  . راحتي از روغن جدا شد
-وغن خالص سازي شده به درون دستگاه توليد بيوديزل موجود در آزمايشگاه توليد بيوديزل واقع در كارگاه ماشينليتر از  ر 5سپس 

گرم هيدروكسيد پتاسيم، به عنوان كاتاليزور، در  65ي بعد، در مرحله. هاي كشاورزي منتقل شدآالت متعلق به گروه مكانيك ماشين
الزم به ذكر است به دليل . ]2[ حل شده و به محيط واكنش منتقل شد) درصد 99با درصد خلوص (سي متانول خالص سي 1100

گرم هيدروكسيد پتاسيم اضافي به منظور موفقيت آزمايش به  15نامعلوم بودن ميزان اسيدهاي چرب آزاد روغن تهيه شده، حدود 
جام دقيقه ان 90دور دقيقه به مدت  600) 10( ش در دماي محيط و با سرعت هم زنيسپس واكن. ه بودمحيط واكنش اضافه شد

ساعت به حال  24پس از سپري شدن زمان مذكور دستگاه به طور كامل خاموش شده و مخلوط حاصل از واكنش به مدت . گرفت
فاز  جمع شده و بيوديزل ناخالص نيز درها در ته محيط واكنش پس از گذشت اين مدت گليسرين و بقيه ناخالصي. خود رها شد

ي آبشويي بيوديزل به منظور جداسازي صابون و ساير پس از جدا كردن گليسرين ناخالص از محيط واكنش، مرحله. بااليي قرار گرفت
به دليل كمبود حجم (در ابتدا در نصف حجم بيوديزل موجود در محيط، آب به محيط واكنش اضافه شد . ها شروع شدناخالصي

هم زمان با آبشويي . )درو در دقيقه 800(و سپس هم زني با حداكثر سرعت شروع شد ) بيشتري نبوددستگاه امكان اضافه كردن آب 
پس از پديدار شدن كف در محيط واكنش آبشويي متوقف شده و . به روش هم زني، آبشويي به طريق حباب شويي نيز اجرا شد

در كف محيط واكنش تجمع كرده و بيوديزل در فاز بااليي  هادقيقه به حال خود رها شد تا آب و ساير ناخالصي 20مخلوط به مدت 
اي كه آي جمع اين فرآيند تا مرحله .ر آن از محيط واكنش جدا سازي شدهاي محلول دقرار گيرد و پس از آن آب به همراه ناخالصي

ه منظور شفاف سازي به سپس بيوديزل خالص سازي شده ب). مرحله آبشويي 3(شده در ته محيط واكنش شفاف باشد ادامه يافت 
  .درجه حرارت ديد 70دقيقه در دماي  60مدت 

 
  

ته نشين شدن آب پس  - آبشويي -ته نشين شدن گليسرين - انجام واكنش ترانس استريفيكاسيون: چپبه  راستاز (مراحل استحصال  - )2(شكل 
  )قبل از شفاف سازي بيوديزل به دست آمده -آبشويي

  
 

  نتايج و بحث
اكسيد كربن در طبيعت، مقدار  ي ديبا در نظر گرفتن چرخه. شودهاي گياهي و حيواني تهيه ميوختي است كه از روغنبيوديزل س

ن نيز در هاي ناشي از احتراق آيندهساير آال. شود تقريبا صفر استتوليد دي اكسيد كربني كه از سوخت اين سوخت وارد طبيعت مي
در اين تحقيق در نظر بود تا با استفاده از روش ترانس استريفيكاسيون و . با ناچيز استيلي تقريهاي فسبه سوختموتور نسبت 

در تحقيقات قبلي پيشنهاد شده . هاي پسماند رستوران دانشگاه شهركرد بيوديزل استحصال شودپيشنهادهاي تحقيقات قبلي، از روغن
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باال برده شود، ولي در اين )  درجه 60(دماي جوش متانول بود كه براي دست يابي به حداكثر محصوالت، دماي محيط واكنش تا 

الزم به ذكر  (درصد بيوديزل مورد نظر انجام شد 80با دست يابي به بيش از ) 2(آزمايش، واكنش در دماي محيط آزمايشگاه 
بنابراين در مواقعي كه مواد  ).شودمي ه همان حجم بيوديزل توليداست كه در شرايط استوكيومتري به ازاي هر حجم روغن تقريبا ب

  . توان واكنش را در دماي محيط انجام دادمي در مصرف انرژي اوليه ارزان قيمت در دسترس است، به منظور صرفه جويي
جم آب با ح(مرحله آبشويي  7الي  5همچنين در تحقيقات قبلي ذكر شده بود كه به منظور توليد بيوديزل از روغن پسماند، تقريبا به 

باشد، ولي در اين تحقيق به دليل كوچك بودن محيط واكنش تقريبا در هرمرحله نصف نياز مي) برابر حجم بيوديزل ناخالص 2تقريبا 
مرحله آب شويي، آبي كه پس از فرآيند آبشويي از مخلوط خارج شد  3حجم بيوديزل ناخالص آب به مخلوط اضافه شد وپس از 

تواند ناشي از كيفيت باالي دليل اين مقدار كم نياز به آبشويي مي. امل مواد اضافي از بيوديزل بودشفاف شد كه نشان از خروج ك
  ).مثال كم بودن مقادير اسيدهاي چرب آزاد(روغن پسمان تهيه شده باشد 

  
  

   كلي گيري نتيجه
هاي كشاورزي به كار در موتور ماشينهاي پاك گشته و يل به سوختتوانند به راحتي تبدهاي پسمان حاصل از پخت و پز ميروغن

شود، ماده حياتي و اقتصادي توليد وهم از توليد مواد آالينده توسط موتور گرفته شوند، تا هم از موادي كه به عنوان زباله به آن نگاه مي
  .افتآلوده شدن محيط زيست مزارع جلوگيري شود تا بتوان به محصوالت كشاورزي سالمتري دست ي از كاسته شود و
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Abstract 
Due to specific problems of diesel fuel, researchers are seeking for alternative fuels. Nowadays,  
clean fuels, including biodiesel, has a proper place in countries all over the world.  This fuel  is free 
of environmental pollutants resulting from internal combustion engines.    Also, it is  economic for 
Rural societies and farmers. In this study ,  restaurant waste oil of Shahre- Kord University was 
used for biodiesel production process. Beginning the process of preparing oil, it  was  transferred to 
a reactive environment, (using trans-strification method).   Then, the mixture of monoxid (methanol 
+ Ptasyvm hydroxide) was added.  After completion of the reaction and separation of glycerin, the 
remaining mixture was leached and biodisel was extracted.  In previous researches, the critical 
temperature was 60 degrees, whereas  this  experiment  was performed in normal temperature (18 
centigrade degrees-laboratory temperature), with access to more than 80 percent biodiesel.  
Declining the number of leaching stages from 5-7 to 3, and also, Low amounts of free fatty acids 
indicate better quality of new laboratory biodiezel products.     
 
Keywords: Biodisel, clean fuels, environmental pollutants, trans-strification, energy. 

 


