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 انگور با استفاده از هستۀ سازی بیودیزل از روغن تولید و بهینه

 و بررسی خواص فیزیکی آنکاتالیزورهای قلیایی 

  2فروتن رئوف ،*2حسین اسماعیلی ،1حامد رضایی

 ایران ،ماهشهر ،، دانشگاه آزاد اسالمیماهشهرواحد  ،گروه مهندسی شیمی .1

 . گروه مهندسی شیمی، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسالمی، بوشهر، ایران2

 (29/9/1395تاریخ پذیرش: ؛ 9/8/1394)تاریخ دریافت: 

 چکیده
ی و محیدود زمین در اثر مصرف سوخت های فسییلکرۀ که با توجه به افزایش آلودگی محیط زیست، گرم شدن  استبیودیزل سوختی تجدید پذیر 

 وکی ای زاید خیوراهروغنهای حیوانی، چربیبودن منابع سوخت فسیلی تولید آن در حال افزایش است. برای تولید بیودیزل، منابع مختلفی شامل 

ول رانس استری شدن، متانتاز فرآیند بدین منظور شد.  تولیدانگور هستۀ از روغن با استفاده بیودیزل طالعه، در این مهای گیاهی وجود دارند. روغن

ول بیه ت متیانش، نسیبو سدیم هیدروکسید و پتاسیم هیدروکسید به عنوان کاتالیزور استفاده شد و اثر پارامترهایی نظیر دمای واکنش، زمان واکن

پتاسیم ید هیدروکس هایتکاتالیسبازدهی تولید بیودیزل برای  بیشترین .روغن، مقدار کاتالیزور و نوع آن بربازدهی بیودیزل مورد بررسی قرار گرفت

، inm90ش ، زمیان واکینC°70% تعیین شد که این بازدهی در شرایط آزمایشگاهی نظییر دمیای واکینش  95و  99به ترتیب سدیم هیدروکسید و 

انداردهای بیین المللیی وزنی بدست آمد. برای آنالیز بیودیزل تولید شده در شرایط بهینیه از اسیت %1و مقدار کاتالیست  1:9نسبت متانول به روغن 

ASTM D6751  وEN14214 با استفاده از کاتالیست نتایج نشان داد که خواص بیودیزل تولیدی  .استفاده شدKOH  ،وزیته، یسی ونظیر دانسیته

، 3kg/m 860،s/2mm 3/3 ،Co 160 ،Co 1 ،2/0بیه ترتییب  ریزش و دمیای تقطییرنقطۀ ابری شدن، عدد اسیدی، عدد ستان، نقطۀ اشتعال، نقطۀ 

52 ،Co 5-  وCo 342   و بیا اسیتفاده از کاتالیسیتNaOH 3 ایین خیواص بیه ترتییب برابیر بیاm870، s/2mm 5/3 ،Co 172، Co 4 ،15/0 ،75 ، 

Co 4-  وCo 354 شرایط استاندارد قرار داشتند. محدودۀ خواص ذکر شده در  یکه تمام به دست آمدند 

 انگور، فرآیند ترانس استری شدنهستۀ های قلیایی، روغن کاتالیستبیودیزل،  :ید واژگانلک
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 مقدمه. 1
 از منابع فسیلیهان ای از انرژی مصرفی جعمدهبخش 

شود. ایین منیابع یتأمین م)نفت، زغال سنگ و گازوئیل( 

ای نزدیک این منابع به پاییان آیندهباشند و در میمحدود 

در حییال حا،ییر،  .(Ramos et al., 2009) رسییندمییی

هیای تجدیدپیذیر سوختها در جهت یافتن منابع پژوهش

های فسییلی افیزایش یافتیه سوختبرای جایگزین کردن 

هیای اخییر سیالبیودیزل در  .(Miao et al., 2006) است

زییرا بییودیزل  ،یش مورد توجه قرار گرفته استبیش از پ

های مشتق شده از نفت، تجدیدپیذیر سوختدر مقایسه با 

و اثرات زیان بار کمتری بر محییط زیسیت بیر جیای بوده 

بییودیزل، آل ییل اسیتر  (.Zhang et al., 2010) گذاردمی

اسیدهای چرب امروزه بیشتر مورد توجه واقع شده اسیت 

بر تجدیدپذیر بون، سیوختی اسیت کیه زیسیت  زیرا عالوه

هیای مشیتق شیده از سیوختسازگار بوده و در مقایسه با 

 بییودیزل. (Ramos et al., 2008) باشدمینفت غیر سمی 

 زییرا گیردد استفاده موتور درون مستقیم طور به تواندمی

 در همچنیین و است موتور دیزل خواص مشابه آن خواص

 از شیده انتشیار منواکسیید کیربن بیودیزل، از استفاده اثر

 و نشیده سیوخته هایهیدراتکربو معلق، ریز ذرات اگزوز،

 تولیید معدنی سوخت با مقایسه در کمتری سولفور اکسید

 استر مونوآل یل) بیودیزل .(Cunha et al., 2013) کندمی

 و حیوانی هایچربی گیاهی، هایروغن از( چرب اسیدهای

 ییا شیدن استری ترانس یندفرآ طی ریز هایجلبک روغن

 آییدمیی بدسیت کوتیاه زنجییره هایال ل با شدن استری

(Yu et al., 2010). که بیودیزل تولید برای اولیه منابع از 

اسیت،  حییوانی هایچربی و گیاهی هایروغن انواع شامل

  سییویا روغیین ماننیید گیییاهی هییایروغیین تییوانمییی

(Xie et al., 2012)، کرچک روغن (Cavalcante et al., 2013; 

Kılıç et al., 2010)، خرمیا روغن (Cho et al., 2012)  و
 از و (Kotwal et al., 2009) گییردان آفتییاب روغیین
  گوسییفند و مییر  چربییی تییوانمییی حیییوانی هییایچربییی

(Bhatti et al., 2008) بز چربی و (Chakraborty et al., 

 .برد نام را (2014

 هیایچربیی و گیاهی هایروغن از بیودیزل تولید برای

 بییه تییوانمییی کییه دارد وجییود مختلفییی هییایراه حیییوانی

 تیرانس فرآینید و  می روامولسییون سیازی،رقیق پیرولیز،

در مییان (. Azam et al., 2005) کیرد اشاره شدن استری

 تیرانس های ذکر شده بیرای تولیید بییودیزل، روشروش

 شیدن اسیتری . تیرانساسیت شدن روشیی راییج استری

 ال یل بیا گلیسرید تری واکنش و است شیمیایی فرآیندی

 در .(Alptekin et al., 2011) اسیت کاتالیسیت حضور در

 اتیانول، نظییر مختلفیی هیایال ل از شدن استری فرآیند

 بیشیتر کیه گیرددمیی استفاده بوتانول و پروپانول متانول،

 متانول. است ترکاربردی متانول که اندداده نشان مطالعات

 و فیزی یی مزاییای بودن دارا کمتر، بهای و زشار دلیل به

 داده تیرجی  گلیسرول، از آن آسان جداسازی و شیمیایی

 شدن استری ترانس فرآیند .(Alia et al., 2013) شودمی

 از. شیییودمیییی انجیییام کاتالیسیییت حضیییور در عمیییدتاً

 اسیتری تیرانس فرآینید در اسیتفاده میورد هایکاتالیست

 و اسییدی قلییایی،) همیوژن هایکاتالیست توانمی شدن

 وسییلۀ به بیودیزل تولید در. برد نام را هتروژن و( آنزیمی

 نظیر قلیایی هایکاتالیست از عمدتاً استری ترانس فرآیند

  شیییودمیییی اسیییتفاده هیدروکسیییید پتاسییییم و سیییدیم

(Gerpen, 2005)، بیه نسیبت قلییایی هایکاتالیست زیرا 

  داشییته ریبیشییت بییازده عمییدتاً دیگییر هییایکاتالیسییت

(Fangrui et al., 1998) و پیایین دماهای در چنین هم و 

 واکینش از کوتاهی زمان در و داده واکنش اتمسفری فشار

 .(Alia et al., 2013) دارند باالیی بازدهی

های آن نظیر دانسیته، باید ویژگیبیودیزل تهیۀ بعد از 

اشتعال و غییره مطیابق بیا نقطۀ ریزش، نقطۀ ویس وزیته، 

 ASTM D 6751و  EN 14214هییای اسییتاندارد شرو

کمیتیۀ یک  EN 14214روش استاندارد گیری شود. اندازه

ها و روش اروپایی برای استاندارد سازی بوده که نیازمندی

بییان را تستی برای متیل اسیتر اسیید چیرب )بییودیزل( 

 ،ASTM D 6751طییور اسییتاندارد کنیید. همییینمییی

کنید. مییبییودیزل بییان استانداردها و مشخصاتی بیرای 
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هیای قابیل ویژگییاز لحیا   ASTM D 6751اسیتاندارد 

اشیتعال، ویسی وزیته، نقطیۀ گییری سیوخت نظییر اندازه

 EN 14214دانسیته و غییره قابیل مقایسیه بیا اسیتاندارد 

 است.

هسیتۀ روغین  از بییودیزل تولیید برای بررسی این در

 مسیدی و هیدروکسیید پتاسییم قلییایی کاتالیسیت انگور،

 اثیر ،بیدین منظیور. گردید استفاده متانول و هیدروکسید

 دمیای روغین، به متانول نسبت نظیر مختلفی مترهایاپار

و  هیای مختلی زمیاندر  کاتالیست غلظت مقدار واکنش،

 بررسیی میورد بیودیزل بازدهی بر محلول زدن هم سرعت

 انگیور،هسیتۀ روغین  از بیودیزل تولید از پس. گرفت قرار

نقطیۀ اشتعال، نقطۀ یر دانسیته، ویس وزیته، نظ آن خواص

ریزش و دمیای نقطۀ ابری شدن، عدد اسیدی، عدد ستان، 

  و ASTM D 6751 اسییتانداردهای اسییاسربرتقطیییر 

EN 14214 بدست آمد. 

 

 هاروشمواد و . 2

 مورد استفاده مواد. 2.1
انگییور خریییداری و در دمییای محیییط هسییتۀ روغیین 

 ،(%5/99) متیانولایین کیار همچنین در  نگهداری گردید.

روکسید و سدیم هید ، پتاسیم(%99-100) سولفات سدیم

و اسیتفاده  خرییداری آلمیان مرک شرکت از هیدروکسید

 گردید.

 و روغان چار  اسایدهای ترکیباا  تعیین. 2.2

 آن آنالیز
 از اسیتفاده انگیور بیاهسیتۀ  روغین چیرب اسیید ترکیبات

 بررسیی ایین در. شد تعیین( GC) گازی کروماتوگرافی دستگاه

 کیه Varian cp-3800 میدل گیازی کروماتوگرافی دستگاه از

 بیود متیر 30 طیول با موئینه ستون و FID ساز آش ار به

 جیدول در. گردیید استفاده چرب اسیدهای بررسی جهت

 شیده گیزارش انگور هستۀ روغن چرب اسید ترکیبات( 1)

 .است

 . ترکیبات اسید چرب روغن هستۀ انگور1جدول

 انگور ۀیبات اسید چرب روغن هستترک
 

% 

Palmitic acid C 16:0 71/35 

Stearic acid C 18:0 3/3 

Oleic acid C 18:1 24/41 

Linoleic acid C 18:2 41/12 

Linolenic acid C 18:3 ---- 

Myristic acid C 14:0 8/0 

 

 آن شستشوی نحوۀ و بیودیزل سازیبهینه، تولید. 2.3
ل در تولیید بییودیزمؤثر اثر پارامترهای  در این بررسی

نظیر دمای واکنش، زمان واکنش، مقدار کاتالیسیت میورد 

 واستفاده، نسبت متانول به روغن مورد بررسی قرار گرفت 

 دست آمده به عنوان شرایط بهینه گزارشهبهترین حالت ب

گردید. برای تعیین شرایط بهینه بدین صورت عمیل شید 

گر ای دیامترها را تغییر داده و پارامترهکه ابتدا ی ی از پار

ر سازی ایین متغییر، سیایرا ثابت قرار دادیم. پس از بهینه

سیازی گردیید. در ایین بهینیهشرایط نییز بیدین ترتییب 

گراد، میدت درجۀ سانتی 50تحقیق، ابتدا واکنش در دمای

وزنییی کاتالیسییت  %1 دقیقییه و مقییدار 60زمییان واکیینش 

ی وزن )برمبنیا هیدروکسیید سدیمو  هیدروکسیدپتاسیم 

هیای مختلی  نسیبتو  rpm500 زنروغن( با سرعت هم

انجییام  (1:12و  1:9، 1:7، 1:5، 1:3) متییانول بییه روغیین

گرفت. پس از تعیین حالت بهینه نسبت متانول به روغین 

 و 1:9برای هر دو کاتالیست ذکر شده، واکنش در نسیبت 

و  وزنیی %1مقدار کاتالیسیت گراد، درجۀ سانتی 50دمای 

  هیییای مختلییی زمیییانو در  rpm 500سیییرعت همیییزن 

عد از تعیین نسیبت متیانول بانجام شد.  (دقیقه 150-10)

 پارامترهیییای دمیییااثیییر ، زمیییان واکییینشبیییه روغییین و 

( نیز 25/0-25/1) مقدار کاتالیستو  (30،40،50،60،70)

 تعیین گردید.

، ابتیدا آنبیه منظیور شستشیوی بیودیزل تهیۀ بعد از 

)بییودیزل( جیدا کیرده و  ا از فیاز متییل اسیترگلیسرول ر

سپس فاز متیل استر را چنیدین بیار بیا آب دوبیار تقطییر 

تا کاتالیست و متیانول موجیود شسته  C070شده با دمای 



 1396تابستان ، 2، شماره 70منابع طبیعی ایران، دوره جله محیط زیست طبیعی، م 366

 
 در فاز متیل استر خارج شود. پس از شستشو، متیل اسیتر

گیرم سیدیم  2 )بیودیزل( را درون بشیر ریختیه و حیدود

ه تا آب موجود درون محصیول را سولفات به آن ا،افه کرد

کاغیذ صیافی و وسییلۀ جذب کند. محصول حاصیل را بیه 

فیلتر کرده تیا سیدیم سیولفات از محلیول جیدا خأل پمپ 

گییردد. پییس از فیلتییر کییردن، فییاز متیییل اسییتر را درون 

های پالستی ی از جنس پلی اتیلن ترفتاالت ریختیه بطری

همیۀ ، در ایین مطالعیه .در دمای محیط ذخییره گردیید و

حیرارت و هیم تیأمین ها در فشار اتمسفر و بیرای واکنش

زدن محلول از هیتیر مجهیز بیه هیم زن م یانی ی میدل 

yellow MAG HS 7  ها  با آزمایشو همه  گردیداستفاده

نمیایی از ( 1) در شی ل دوبار ت رار صورت گرفتیه اسیت.

انگیور بیا هسیتۀ بیودیزل و گلیسیرول تولییدی از روغین 

در حضییور  شییدن آینیید تییرانس اسییتریفاده از فرتاسیی

پتاسییم هیدروکسیید سدیم و هیدروکسید  هایکاتالیست

 نشان داده شده است.

 

 انگورهستۀ روغن  از شده تولید گلیسرول و بیودیزل . 1 شکل

 

 تعیین بازده بیودیزل تولیدی. 2.4
ییر زمعادلیۀ گیری بازده بیودیزل تولیدی از اندازهبرای 

 :(Charoenchaitrakool et al., 2011) استفاده گردید

 = %بازده تولیدی

  )گرم( )گرم( /وزن محصول تولیدی وزن روغن اولیه

 آنالیز بیودیزل تولیدی در شرایط بهینه. 2.5
بهتیرین  ،پیس از تولیید بییودیزل در شیرایط مختلی 

شرایط برای تولید بیودیزل با استفاده از هر دو کاتالیسیت 

خیواص سیوخت  ا تعیین شدند.هتعیین شده و خواص آن

نقطۀ اشتعال،  ۀتولید شده نظیر ویس وزیته، دانسیته، نقط

ریزش، مقدار عدد اسیدی و عدد سیتان نقطۀ ابری شدن، 

و  ASTM D 6751المللیی آن بر اساس استانداردهای بین

EN 14214 بدست آمدند. 

 

  نتایج. 3

تولیاد اثر نسبت متانول به روغن بر بازدهی  .3.1

 یزلبیود
ی ی از پارامترهای مهم که بازدهی تولید بیودیزل بطیور 

نسیبت متیانول بیه روغین  ،ای به آن بسیتگی داردگسترده
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پیذیر برگشت. فرآیند ترانس استری شدن یک واکنش است

است که بازدهی تولید بیودیزل در واکنش رفیت بیه مقیدار 

 خیروج محصیول از واکینش بیه ال ل ا،افی در فرآیند و یا

در این مطالعه، به  .(Banerjee et al., 2009) دارد بستگی

منظور بررسی اثیر مقیدار متیانول بیه روغین بیر بیازدهی 

و  1:9، 1:7، 1:5، 1:3هییای نسییبتبیییودیزل تولییید شییده 

برای هر دو کاتالیست سدیم و پتاسیم هیدروکسیید  1:12

، rpm 500هیا در همیۀ آزمیایشمورد بررسی قرار گرفت. 

کاتالیست استفاده شیده بیرای هیر دو  مقدار ،C050دمای 

 60)مبنا روغن( و مدت زمان  %1 نوع کاتالیست ذکر شده

بهترین حالت بهینه نسبت متانول به  صورت گرفت. دقیقه

روغن در شرایط عملیاتی ذکر شده برای کاتالیست سیدیم 

هیدروکسید و پتاسیم هیدروکسید برای تولید بییودیزل از 

دسیت آمید هب %80و  79/%1ب انگور به ترتیهستۀ روغن 

که ایین بیازدهی بیرای کاتالیسیت سیدیم هیدروکسیید و 

پتاسیم هیدروکسید برای هر دو کاتالیست ذکیر شیده در 

اثیر  2در شی ل دست آمید.هب 1:9نسبت متانول به روغن 

نسبت متانول به روغن بر بیازدهی بییودیزل بیرای هیر دو 

با توجیه  .کاتالیست قلیایی ذکر شده نشان داده شده است

هیای متیانول نسبتدر مقدار بیودیزل تولیدی  2به ش ل 

پایین کم بود ولی با افزایش نسبت متانول به روغن میزان 

 1:9بیودیزل تولیدی افزایش یافت و این حالت تیا نسیبت 

میزان تولید بیودیزل کاهش  1:12ادامه داشت. در نسبت 

ن شیدتوانید ناشیی از رقییق مییچشمگیری پیدا کرد که 

محلول روغن، متانول و کاتالیست باشد که نشان می دهد 

با رقیق شدن محلول واکینش تیرانس اسیتری شیدن بیه 

 شود.نمیخوبی انجام 

 

 (rpm 500دور همزن، wt1% ، مقدار کاتالیست==C0 50T= ،min 60t) اثر نسبت متانول به روغن بر بازدهی واکنش. 2شکل

 

و دماای مقدار کاتالیست ، اثر زمان واکنش .3.2

 بر بازدهیواکنش 
هیای زمیانتوانید در دمیا و مییفرآیند استری شیدن 

تیأثیر مختل  صورت گیرد و میزان تولید بییودیزل تحیت 

  زمیییان و دمیییای واکییینش اسیییتری شیییدن قیییرار دارد

(Li et al., 2011) . ،به منظور بررسیی اثیر زمیان واکینش

ی قییرار دقیقییه مییورد بررسیی 10-150محییدودۀ زمییان در 

گرفت. بررسی اثر زمان واکنش در شیرایطی نظییر دمیای 

، 1:9گراد، نسبت متانول به روغن درجۀ سانتی 50واکنش 

)مبنا  وزنی %1مقدار کاتالیست برای هر دو نوع کاتالیست 
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صیورت گرفیت.  rpm500زدن وزن روغن( و سیرعت هیم

برای هر دو نوع کاتالیسیت بهترین بازدهی تولید بیودیزل 

دقیقیه تعییین  90و پتاسیم هیدروکسید در زمیان  سدیم

شد که بیه ترتییب بیازدهی بیرای سیدیم هیدروکسیید و 

 3دست آمید. در شی ل هب %84و  82پتاسیم هیدروکسید 

اثر زمان واکنش بر بازدهی تولید بیودیزل نشان داده شده 

با افزایش زمان واکنش بیازدهی  3است. با توجه به ش ل 

 90دقیقیه تیا  10این حالت از زمیان  تولید افزایش یافت.

بهترین زمان فعالیت دهد میدقیقه مشاهده شد که نشان 

کاتالیست پتاسیم و سدیم هیدروکسید در زمیان واکینش 

دقیقه  90دقیقه بوده است. در بازدهی واکنش پس از  90

تواند ناشی از کاهش فعالییت میتغییری مشاهده نشد که 

نییین اتمییام مییواد د نظییر و همچهییای مییورکاتالیسییت

همچنین قابل ذکر است کیه بهتیرین  دهنده باشد.واکنش

زمیانی بیازۀ های مورد اسیتفاده در کاتالیستزمان فعالیت 

دقیقه صورت گرفت که این نتیجه از شیب نمودار  60-10

 نیز قابل مشاهده است. 3 ش ل
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فاده شده برای هر گراد، مقدار کاتالیست استدرجۀ سانتی 50، دما 9:1)نسبت متانول به روغن  تولیدی یزلبیود بازدهی بر واکنش زمان اثر. 3شکل

 (rpm500)مبنا وزن روغن، سرعت اختالط محلول  وزنی %1دو نوع کاتالیست 

 

اثیر مقیدار و نیوع کاتالیسیت بیر بیازدهی  4در ش ل 

 بیودیزل تولیدی نشان داده شده است. به منظیور بررسیی

اثر مقدار و نوع کاتالیست بیر بیازدهی بییودیزل تولییدی، 

یط آزمایشیگاهی نظییر شرا فرآیند ترانس استری شدن در

گیراد، درجیۀ سیانتی 50، دمیا 9:1نسبت متانول به روغن 

انجیام  rpm500دقیقه و سرعت اختالط  90زمان واکنش 

شد. بهترین بیازدهی بییودیزل تولییدی بیرای کاتالیسیت 

وزنیی  %1هیدروکسید به ترتیب در مقدار  پتاسیم و سدیم

دست آمد که در این شرایط درصید بییودیزل هکاتالیست ب

یم تولیییدی بییه ترتیییب بییرای کاتالیسییت سییدیم و پتاسیی

اثیر مقیدار  4در ش ل تعیین شد.  %84و  82هیدروکسید 

و نوع کاتالیست بر بازدهی بییودیزل تولییدی نشیان داده 

 شده است.

میؤثر دیگیر کیه در بیازدهی تولیید از پارامترها مهم و 

تیوان بیه دمیای بیودیزل بسیار مهم و ،روری اسیت میی

 در بییودیزل تولیید مییزان و سیرعتواکنش اشاره کیرد. 

 واکنش دمای به ایویژه طوربه شدن استری ترانس فرآیند

در این مطالعه، برای تعیین اثر دمای واکنش  .است وابسته

واکینش در محیدودۀ  بر بیازدهی تولیید بییودیزل، دمیای

Co30-70  بررسی شد و آزمایش در شرایطی نظیر نسیبت
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دقیقیه، مقیدار  90، زمیان واکینش 9:1متانول بیه روغین 

مبنیا )وزنیی  %1کاتالیست بیرای هیر دو نیوع کاتالیسیت 

صورت گرفیت.  rpm500روغن( و سرعت اختالط محلول 

 تولییدی بیودیزل بازدهی بر واکنش دمای اثر 5 نمودار در

با توجه به  .است شده داده نشان کاتالیست نوع دو هر ایبر

با افزایش دمای واکنش بیازدهی تولیید بییودیزل  5ش ل 

نیز افزایش یافته است کیه نشیان دهنیدۀ مییزان افیزایش 

ها در این دما اسیت. بیشیترین بیازدهی فعالیت کاتالیست

گیراد صیورت درجۀ سیانتی 70بیودیزل تولیدی در دمای 

ترتیب برای کاتالیست پتاسیم هیدروکسید و گرفت که به 

 تعیین شد.% 99و  95سدیم هیدروکسید 
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 بیودیزل بازدهی بر کاتالیست نوع و مقدار اثر. 4شکل

 (rpm500سانتی گراد، سرعت اختالط درجۀ  50دقیقه، دمای 90، زمان 9:1روغن  به متانول نسبت :شرایط(
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  تولیدی بیودیزل بازدهی بر دما اثر. 5شکل

 (rpm500وزنی، سرعت اختالط  %1دقیقه، مقدار کاتالیست استفاده شده برای هر دو نوع کاتالیست  90، زمان واکنش 9:1روغن  به متانول نسبت)
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 خواص بیودیزل تولیدی. 3.3
نیه، خواص فیزی ی بیودیزل تولید شده در شیرایط بهی

مورد آنالیز و بررسیی قیرار گرفیت. از  ،سازیخالصپس از 

توان به ویسی وزیته سیینماتی ی، میخواص مورد بررسی 

ابیری شیدن، مقیدار عیدد نقطیۀ اشیتعال،  ۀدانسیته، نقط

اسیدی، عدد ستان، مقدارآب و دمای تقطییر اشیاره کیرد. 

 بررسییی خییواص فیزی ییی بیییودیزل تولیییدی بییر اسییاس

ASTM D-6751  وEN14214  صییورت گرفییت و نتییایج 

هیدروکسیید دست آمیده بیه ترتییب بیرای کاتالیسیت هب

گیزارش شیده  3و  2پتاسیم در جدولمتوکسید  و پتاسیم

 ، 3و  2است. با توجه بیه نتیایج گیزارش شیده در جیدول 

توان اظهار کرد که خواص بیودیزل تولید شده از روغن می

سیییم انگییور بییه وسیییله کاتالیسییت قلیییایی پتاهسییتۀ 

هیدروکسییید نسییبت بییه کاتالیسییت سییدیم هیدروکسییید 

خواص فیزی ی بهتری دارد. قابل ذکیر اسیت کیه خیواص 

هیر دو وسییلۀ تعییین شیده بیرای بییودیزل تولییدی بیه 

تیوان از مییها قرار دارد و محدودۀ استانداردکاتالیست در 

انگیور بیه عنیوان منبیع هسیتۀ بیودیزل تولیدی از روغن 

های مشتق شیده از نفیت سوختی سوختی مناسب به جا

 استفاده کرد.

 KOHبا استفاده از کاتالیست  انگورهستۀ ص فیزیکی بیودیزل تولیدی از روغن خوا. 2 جدول

 ASTM D6751 EN 14214 بیودیزل تولیدی شده واحد خواص

 C° 15 3kg/m 860 ---- 860-900 دانسیته در

 ------ C°40 / s 2mm 3/3 1.9-6.0سینماتی ی،ویس وزیتۀ 

 C°( 160 ＞130 ＞120( اشتعالنقطۀ 

 ---- ---- C°( 1( ابری شدننقطل 

 mg KOH / g 20/0 0.5 max 0.50 عدد اسیدی

 min ＞51 47 52 ---- عدد ستان

 --- ---- -C°( 5( نقطه ریزش

 ---- C° C°( 342 360 max( دمای تقطیر

 

 NaOHانگور با استفاده از کاتالیست  هستۀخواص فیزیکی بیودیزل تولیدی از روغن . 3 جدول

 ASTM D6751 EN 14214 بیودیزل تولیدی شده واحد خواص

 C°15 3kg/m 870 ---- 860-900دانسیته در

 ------ C°40 / s 2mm 5/3 1.9-6.0 سینماتی ی،ویس وزیتۀ 

 C°( 172 ＞130 ＞120( اشتعالنقطۀ 

 ---- ---- C°( 4( ابری شدننقطۀ 

 mg KOH / g 15/0 0.5 max 0.50 عدد اسیدی

 min ＞51 47 57 ---- عدد ستان

 --- ---- -C°( 4( نقطه ریزش

 ---- C°( 354 360 max( دمای تقطیر
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 گیری. بحث و نتیجه4
های اخیر، توجه زیادی به سوخت بیودیزل بیه سالدر 

های دیزل شیده موتورعنوان جایگزین شدن برای سوخت 

زیست سازگار بوده و از منیابع است زیرا بیودیزل سوختی 

شیود. بییودیزل از منیابع مختلفیی مییتجدید پذیر تولید 

هیای گییاهی تولیید روغنهای جانوری و چربینظیر انواع 

از فرآینید شود. در این مطالعیه بیرای تولیید بییودیزل می

انگیور بیه عنیوان هسیتۀ ترانس استری شیدن و از روغین 

یید بییودیزل از روغین خوراک اولیه استفاده شد. برای تول

انگور از دو نوع کاتالیست قلییایی سیدیم و پتاسییم هستۀ 

هیا بیرای هیدروکسید استفاده شد کیه بیازدهی تولیید آن

در سیدیم  هیدروکسیید پتاسییم وهیدروکسید کاتالیست 

دقیقه، نسبت  90، زمان Co70 شرایط بهینه شامل دمای 

 دور درصید وزنیی کاتالیسیت و  1، 1:9متانول بیه روغین 

. بیه به دسیت آمید% 95و  99به ترتیب  rpm 500زن هم

منظور بررسیی خیواص فیزی یی بییودیزل تولیید شیده از 

 EN14214و  ASTM D 6751استانداردهای بین المللیی 

های تولید شده مشخص گردید نمونهاستفاده شد. با آنالیز 

وسیلۀ انگور به هستۀ که خواص بیودیزل تولیدی از روغن 

 اسییتانداردها قییرار دارد و محییدودۀ تالیسییت در هییر دو کا

توان از آن به عنوان منبیع سیوختی مناسیب اسیتفاده می

 کرد.
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