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سازي واکنش تولید بیودیزل از روغن گیاهی کرچک با استفاده از امواج فراصوت بهینه
و به کمک روش سطح پاسخ

5ن نجفیغالمحس، 4مسعود دهقانی صوفی، 3محسن مظلوم فارسیباف، *2برات قبادیان، 1محمدرضا سبزي ملکی

گروه مکانیک ماشینهاي کشاورزيدانشگاه تربیت مدرس، 

)*bghobadian2004@yahoo.com(

چکیده
کرچک با استفاده از گیاهیاستفاده از امواج فراصوت دستگاه آلتراسونیک براي تولید بیودیزل از روغندر این تحقیق
540تا 180(، زمان واکنشعبارتند ازدر این تحقیقمستقلهاي آزمایشیمتغیر. مورد مطالعه قرار گرفتکاتالیزور بازي 

100تا25(و دامنه آلتراسونیک) 1تا 25/0(اسونیک ، سیکل آلتر)12:1تا 4:1(، نسبت مولی متانول به روغن)ثانیه
زمان : صورت بدست آمدبه اینشرایط بهینه آزمایش،سطح پاسخو روش Design Expertافزار با استفاده از نرم). درصد

در . درصد49/64و دامنه آلتراسونیک 74/0، سیکل آلتراسونیک 59/8: 1ثانیه، نسبت مولی متانول به روغن 540واکنش 
ي درجه دو همچنین با استفاده از این روش معادله.بدست آمد% 69/86این شرایط بهینه درصد تبدیل تولید بیودیزل 

. واکنش تولید بیودیزل بدست آمدبینی درصد تبدیلبراي پیش

.آلتراسونیک، بیودیزل، روش سطح پاسخ، روغن کرچک: ي کلیديهاواژه

قدمهم-1
هاي زیست محیطی سبب شده است تحقیقات بسیاري در افزایش قیمت نفت خام، کاهش منابع نفتی و نیز افزایش نگرانی

هاي جایگزین، بیودیزل یکی از از میان سوخت. هاي فسیلی انجام شودهاي جایگزین براي سوختراستاي تولید انرژي
پذیر، غیرسمی و تجزیه،تجدید پذیربیودیزل سوختی .معرفی شدجایگزینی با سوخت دیزلها جهت ترین سوختمناسب
استفاده از بیودیزل به صورت خالص یا . شودهاي حیوانی تولید میهاي گیاهی و چربیاز روغنکهاست دار محیط زیست دوست

ارزش .]1،2[ددهکاهش مینسبت به سوخت دیزل خالصداريبه طور معنیآالیندگی راسوخت دیزل میزانمخلوط با 
هاي گیاهی روغنرويبیشترین تمرکز براي تولید بیودیزل ، لذا سوخت دیزل استنزدیک به هاي گیاهی بسیار حرارتی روغن
در موتورهاي دیزل پاشش مستقیم  به دلیل برخی از هاي گیاهیروغنبا این حال استفاده از .]5و 4[استصورت گرفته 

هاي گیاهی گرانروي باالي روغن، هاي محدود کنندهي این ویژگیاز جمله. غیر ممکن استاههاي فیزیکی این روغنویژگی
ناقص و رسوب کربن در ریزسازي نامناسب سوخت، احتراق ،این گرانروي باال در صورت استفاده در موتورهاي دیزلتاثیر. است

لیز و، پیر)Emulsion(حالل مناسب، امولسیون کردنتوان از طریق رقیق سازي بااین مشکالت را می. ]7و 6[انژکتور است
ترین روشی است که ترانس استریفیکاسیون رایج. حل کرد)Transesterification(و ترانس استریفیکاسیون)Pyrolysis(کردن

دانشجوي کارشناسی ارشد مکانیک ماشینهاي کشاورزي، دانشگاه تربیت مدرس١
دانشیار گروه مکانیک ماشینهاي کشاورزي، دانشگاه تربیت مدرس، مسئول مکاتبات٢
ریزي انرژيمعاون برنامهوزارت نفت، ٣
دانشجوي دکتري مکانیک ماشینهاي کشاورزي، دانشگاه تربیت مدرس٤
درسماستادیار گروه مکانیک ماشینهاي کشاورزي، دانشگاه تربیت٥
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فرآیند ترانس استریفیکاسیون واکنش روغن گیاهی در. ]8[شوداستفاده میاستر طور معمول جهت تولید متیل به
) بیودیزل(است که نتیجه این واکنش تولید متیل استر ) غالباً متانول و اتانول(با الکل ) بازي، اسیدي و آنزیمی(حضور کاتالیزور

در ابتداي واکنش ترانس استریفیکاسیون . ]9[شودتر انجام میسریعهاي بازياین واکنش در حضور کاتالیزور. و گلیسرین است
ل واین عدم انتقال جرم مولک. ]10[انتقال جرم محدود است) روغن و الکل(ج بودن دو واکنش دهنده بل امتزابه دلیل غیر قا

به عنوان یک نتیجه کلی . شودسبب کاهش سرعت واکنش می،تري گلیسرید از فاز روغن به سطح مشترك روغن و الکل
به طور معمول از . ]11[لسیون نیاز استاختالط شدیدي براي افزایش سطح تماس دو فاز غیر قابل امتزاج و تولید امو

این روش نیازمند سطح انرژي باالي است و ولیشودهاي مکانیکی جهت همزدن دو فاز غیر قابل امتزاج استفاده میهمزن
دو فاز غیرقابل یک روش جایگزین براي ایجاد امولسیون بین. ]12[روش موثري براي تماس دو سطح غیز قابل امتزاج نیست

در )Cavitation(هاي کاویتاسیونامواج آلتراسونیک سبب ایجاد حباب. استفاده از امواج فراصوت آلتراسونیک استتزاجام
شود که مییهایمنجر به تشکیل میکروجتها،فروپاشی شدید این حباب. شودنزدیکی مرز مشترك  فاز روغن و الکل می

محققین . ]13[شودها سبب افزایش دماي مخلوط واکنش نیز میپاشی حبابفرو. کنندامولسیون خوبی بین دو فاز تولید می
اند که از این همزایاي بسیاري براي تولید بیودیزل به روش ترانس استریفیکاسیون با استفاده از دستگاه آلتراسونیک بر شمرد

-14[همزدن مکانیکی اشاره کردسبت به روشتوان به بازده باال، زمان واکنش کوتاه، مقدار کاتالیزور و انرژي کمتر نمیمیان
املی به طور هاي چند عآزمایشدر . استریفیکاسیون بسیار مهم استهاي واکنشی در واکنش ترانس بهینه کردن پارامتر. ]19

ن ولی ایشودها در یک شرایط آزمایشی خاص انجام میتغییر یک عامل و ثابت نگه داشتن سایر عاملمعمول بهینه سازي با 
MethodResponse(روش سطح پاسخ. ]21و 20[زیادي داردهاي وده و نیاز به انجام آزمایشگیر بروش وقت Surface( یک

توان با استفاده از این روش می. ، ساخت مدل و بررسی فرآیندهاي پیچیده استروش آماري مناسب براي طراحی آزمایش
سازي پارامترهاي تولید بیودیزل به بهینهکه]24- 22[جویی کردینه بسیار صرفهها را کاهش داد و در زمان و هزتعداد آزمایش

در این . دهدموضوع تحقیق حاضر را تشکیل میبازي با استفاده از دستگاه آلتراسونیکبا کاتالیزورروش ترانس استریفیکاسیون
بررسی اثر متقابل پارامترهاي واکنش و براي)Central composite design(طرح مرکب مرکزيتحقیق در روش سطح پاسخ، 

.ن شرایط بهینه واکنش استفاده شدبدست آورد

هامواد و روش- 2
مواد - 1- 2

سدیم هیدروکسید همچنین. خریداري شددر تهرانمعتبرکشیهاي روغنکارگاهیکی ازروغن کرچک ازدر این تحقیق 
ماتوگرافی اردهاي گاز کروو استاندتهیه شدمرك آلمان شرکتركو با ما% 98و % 99و متانول با درصد خلوص به ترتیب 

.امریکا از فروشندگان مواد شیمیایی خریداري شدسیگما آلدریچشرکتبا ماركنیزاسیدهاي چرب

زمایشمقدمات آ- 2- 2
مجهز به حسگر دما و کهايشهي سه دهانه شیکتور دو جدارهآواکنش ترانس استریفیکاسیون روغن کرچک در یک ر

مورد استفاده در تحقیقدستگاه آلتراسونیک. میلیمتر بود350و ارتفاع آن مترمیلی100کتور قطر رآ. انجام شدبود،کندانسور
دستگاه آلتراسونیک با . بکار گرفته شدهت ایجاد امواج فراصوت براي تولید بیودیزل جبود کهآلمانHielscherساخت شرکت

متصل به آلتراسونیک براي انتقال امواج پروب. شدکنترل میمربوط به آنUPCاستفاده از کامپیوتر و با کمک نرم افزار
که جهت انجام آزمایش پروبطول موثر . متر بودمیلی60متر و ارتفاع میلی10با قطر و فراصوت به محلول از جنس تیتانیوم 

کتور در گردش بود بر روي آدماي واکنش به کمک آبی که بین دو جداره ر. متر بودمیلی55گرفت در داخل محلول قرار می
شماتیک دستگاه آلتراسونیک و 1شکل . انجام گرفتاتمسفرها در فشار تمامی آزمایشوتنظیم شددرجه سلسیوس1±45
.دهدکتور مورد استفاده در این آزمایش را نشان میآر
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حسگر دما -4راکتور -3فراصوت به محلول میله منتقل کننده امواج -2کندانسور -1(شماتیک دستگاه آلتراسونیک و راکتور : 1شکل 
.)آلتراسونیک-UPCT-L6کنترل کننده مدل دستگاه -5

طراحی آزمایش-3- 2
روش سطح پاسخ براي بررسی پارامترهاي مختلف موثر در واکنش ترانس استریفیکاسیون با کاتالیزور قلیایی مورد استفاده 

آزمایش براي بررسی چهار پارامتر 30تعداد . ین واکنش طرح مرکب مرکزي بودطرح آزمایشی مورد استفاده براي ا. قرار گرفت
نقطه محوري 8نقطه فاکتوریل، 16آزمایش شامل 30.)مستقلتعداد متغیرهاي 2k+2k+6=30 ،k(توسط نرم افزار تعیین شد 

راسونیک ، سیکل آلتواکنشن، زماننسبت مولی متانول به روغعبارت بودند ازچهار متغیر مستقل. ]25[نقطه مرکزي است6و 
مورد آزمایش قرار % 100تا % 25و % 1تا 25/0ثانیه، 540تا 180، 12:1تا 4:1هايدر بازهبه ترتیبو دامنه آلتراسونیک که

یرها سطح صفر نقطهدر تمام متغ. دهدرا نشان میمستقل آزمایشترح هر یک از چهار پاراموو سطهابازه1جدول . گرفتند
.اختصاص داده شده است1و - 1ترین و باالترین سطح به ترتیب به هد بنابراین پاییندمرکزي را نشان می

.هاي استفاده شده براي طراحی روش سطح پاسخمتغیرهاي مستقل و سطح: 1جدول 

متغیرهاي مستقل
هاسطح

1) +α(+01-)α-(
X1(1284(نسبت متانول به روغن 

X2(540360180(زمان واکنش
X3(163/025/0(سیکل آلتراسونیک
X4(10062.525(دامنه آلتراسونیک

روش آزمایش- 4- 2
کتور آتا دماي مطلوب گرم شده بود در داخل ر)Hot plate(صفحه داغدستگاه گرم روغن کرچک که از قبل بر روي 150
در داخل مقدار ،کتور اضافه شودآقبل از اینکه به ر)NaOH(سدیم هیدرواکسیدیک درصد وزنی کاتالیزورمقدار . ریخته شد

براي هر 2نسبت مولی متانول به روغن، زمان واکنش، دامنه و سیکل آلتراسونیک با توجه به جدول . مناسبی متانول حل شد
مخلوط ،یزلپس از اینکه واکنش کامل شد محصول واکنش به منظور جدا سازي گلیسرین  از بیود. آزمایش انتخاب شدند

.سانتریفیوژ شدrpm5000دقیقه در دور 4به مدت واکنش در داخل فالکون ریخته شد و
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تحلیل آماري- 5- 2
شکل کلی یک . استفاده شد2از تابع درجه Design Expertبه منظور مدل کردن بازده واکنش بنا به پیشنهاد نرم افزار 

باشدمی1معادله اي درجه دوم به صورت تابع چند جمله

و Xiبه ترتیب ضرایب خطی، مربعی و اثر متقابل پارامترها،ijβوiβ ،iiβضریب ثابت،0β، )متغیر وابسته(پاسخ Yکه در آن 
Xjنرم افزار . شدباخطاي پیش بینی نشده میمتغیرهاي مستقل وDesign Expert 8.0.4نسخه(Stat-Ease Inc) براي

تحلیل و بررسی آماري  مدل به وسیله تحلیل واریانس انجام . تحلیل گرافیکی و رگرسیون آزمایش  مورد استفاده قرار گرفت
ي تفاده از معادله چند جملهبررسی شد و نمودار سطح پاسخ با اسR2درستی مدل برازش شده بااستفاده از ضرایب تبیین . شد

.بدست آمده از تحلیل رگرسیونی برازش شد

آنالیز محصول واکنش-6- 2
مورد هاي بدست آمده از هر آزمایش با استفاده از  دستگاه گاز کروماتوگرافی جهت تعیین درصد تبدیل واکنش نمونه

این دستگاه . بودClarus 580مدل Perkin Elmerگازي ساخت شرکت یدستگاه کروماتوگراف. تحلیل و بررسی قرار گرفتند
و مترمیلی32/0متر، قطر داخلی 30به طول CP 9080مدل Varianشرکت ساخت و ستون بیودیزل FIDمجهز به آشکارساز 
بق ریزي دمایی ستون طبرنامه. استفاده گردیدحاملبه عنوان گاز )Helium(از هلیم. بودمیکرومتر25/0ضخامت فاز ساکن 

به C/min°10دقیقه ثابت بوده و با شیب2بوده و به مدت C°60در ابتدا دماي ستون . تنظیم گردیدEN 14103استاندارد 
دقیقه در دماي نهایی نگه داشته 10رسیده و به مدت C°230به دماي C/min°5رسیده و بالفاصله با شیب C°210دماي 

.ه بوددقیق31کل زمان الزم براي تجزیه . شد

طراحی آزمایش و نتایج: 2جدول 
%درصد تبدیل  زمان واکنش به ثانبه نسبت متانول به روغن %سیکل آلتراسونیک  %دامنه آلتراسونیک  شماره آزمایش

۴٠/٧٧ ٣٦٠ ١٢ ٦٣/٠ ٥٠/٦٢ ١
٧٠/٧٥ ١٨٠ ١٢ ١ ١٠٠ ٢
٣٧/٧٩ ٣٦٠ ٨ ٦٣/٠ ٢٥ ٣
٤٨/٧٩ ٣٦٠ ٨ ٢٥/٠ ٥٠/٦٢ ٤
٦٦/٧٥ ١٨٠ ١٢ ٢٥/٠ ١٠٠ ٥
٩٩/٨٠ ٥٤٠ ١٢ ١ ١٠٠ ٦
٣١/٧٤ ١٨٠ ١٢ ٢٥/٠ ٢٥ ٧
١٤/٧٦ ١٨٠ ٤ ١ ٢٥ ٨
٢٠/٧٩ ١٨٠ ٨ ٦٣/٠ ٥٠/٦٢ ٩
٩٠/٨٠ ٥٤٠ ١٢ ١ ٢٥ ١٠
٠٢/٨٣ ٣٦٠ ٨ ٦٣/٠ ٥٠/٦٢ ١١
٤٥/٨٠ ٣٦٠ ٨ ١ ٥٠/٦٢ ١٢
٥٥/٧٥ ١٨٠ ٤ ١ ١٠٠ ١٣
٣٠/٧٦ ٥٤٠ ٤ ٢٥/٠ ٢٥ ١٤
٠٤/٨٠ ٥٤٠ ٤ ١ ١٠٠ ١٥
٤٢/٨١ ٣٦٠ ٨ ٦٣/٠ ٥٠/٦٢ ١٦
٥٩/٧٣ ١٨٠ ٤ ٢٥/٠ ٢٥ ١٧
٩٧/٧٣ ١٨٠ ٤ ٢٥/٠ ١٠٠ ١٨
٩٩/٨١ ٣٦٠ ٨ ٦٣/٠ ٥٠/٦٢ ١٩
٢٠/٧٦ ١٨٠ ١٢ ١ ٢٥ ٢٠
٧٧/٧٥ ٥٤٠ ٤ ٢٥/٠ ١٠٠ ٢١
٩٠/٨٢ ٣٦٠ ٨ ٦٣/٠ ٥٠/٦٢ ٢٢

)1(
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١١/٧٩ ٥٤٠ ٤ ١ ٢٥ ٢٣
٨٤/٨٠ ٥٤٠ ١٢ ٢٥/٠ ١ ٢٤
١٣/٨٣ ٣٦٠ ٨ ٦٣/٠ ٥٠/٦٢ ٢٥
٣١/٨٠ ٣٦٠ ٨ ٦٣/٠ ١٠٠ ٢٦
١٣/٨٠ ٥٤٠ ١٢ ٢٥/٠ ٢٥ ٢٧
٩٤/٨٢ ٣٦٠ ٨ ٦٣/٠ ٥٠/٦٢ ٢٨
٢٣/٧٧ ٣٦٠ ٤ ٦٣/٠ ٥٠/٦٢ ٢٩
٨٥/٨٧ ٥٤٠ ٨ ٦٣/٠ ٥٠/٦٢ ٣٠

نتایج و بحث - 3
براي بهینه کردن واکنش ترانس استریفیکاسیون روغن کرچک با کاتالیزور قلیایی جهت تولید بیودیزل از یک طرح مرکب 

و دامنه X3، سیکل آلتراسونیک X2، زمان واکنش X1ل شامل نسبت مولی متانول به روغن مرکزي با چهار سطح و چهار عام
آزمایش 30ي همه. دهدپارامترهاي آزمایش و نتایج تجربی بدست آمده را نشان می2جدول . استفاده شدX4آلتراسونیک 

همان طور که در . زیه و تحلیل قرار گرفتطراحی شده  انجام شد و نتایج آزمایش از طریق رگرسیون چند متغیره مورد تج
و 17ترین درصد تبدیل براي آزمایش شماره به عنوان پایین% 58/73نشان داده شده است درصد تبدیل بین 2جدول 

کمترین درصد تبدیل در نسبت مولی متانول به. ر استمتغی30تبدیل براي آزمایش شماره به عنوان باالترین درصد % 85/87
رخ داد در حالی که بیشترین درصد %  25و دامنه آلتراسونیک %  25/0ثانیه، سیکل آلتراسونیک 180زمان واکنش ،4:1روغن

یک . رخ داد% 5/62و دامنه %  63/0ثانیه، سیکل آلتراسونیک 540، زمان واکنش 8:1تبدیل در نسبت مولی متانول به روغن 
بینی درصد تبدیل استفاده بدست آمد که از آن براي پیش) 2جدول (زمایش هاي طراحی آي درجه دو از دادهمعادله چند جمله

).2معادله (شد 

به ترتیب نسبت مولی متانول به روغن، زمان واکنش، X4و X1 ،X2 ،X3و ) درصد تبدیل(متغیر سطح پاسخ Yکه در آن 
تجزیه واریانس انجام و مناسب بودن مدل تجربی آماري مدل براي تحلیل بررسی . نیک و دامنه واکنش هستندسیکل آلتراسو

تجزیه واریانس براي مدل درجه دو انتخاب نتایج. در نظر گرفته شد% 95مناسب در این تحقیق سطح اطمینان . بررسی شد
P-Values. ارائه شده بود نیز مورد بررسی قرار گرفت1رابطهضرایب مدل سطح پاسخ که توسط . آمده است3شده در جدول 

بر طبق . دهد استفاده شدبه عنوان یک ابزار براي بررسی اهمیت هر یک از ضرایب، که قدرت تعامل هر پارامتر را نشان می
. دهدبینی مقادیر پاسخ و مناسب بودن مدل را نشان میبود که معنی داري پیش0001/0مدل کمتر از 3P-Valuesجدول 

ه مقدار کوچکی است این مقدار نشان دهنده این است که نتایج مدل برازش شده بدست آمد ک% 49/1مقدار ضریب تغییرات 
. قابل اطمینان هستند

این نشان . بدست آمد936/0مورد بررسی قرار گرفت که مقدار آن) R2(کیفیت مدل برازش شده به وسیله ضریب تبیین 
همیشه R2مقدار . ینی شده به وسیله مدل مطابقت دارندهاي پیش بهاي بدست آمده از آزمایش با دادهداده% 6/93دهد کهمی

مقدار . یک استR2براي یک مدل آماري مناسب مقدار . دهدبین صفر و یک است و مقدار آن مناسب بودن مدل را نشان می
R2تعدیل شده)adjusted R2( مقدار ضربب رگرسیون. کنددار بود مدل را تایید میاست که معنی876/0برابرR2 و بخصوص

هاي پیش بینی شده به وسیله مدل را نشان از آزمایش و دادهنتیجه شدههاي تعدیل شده همبستگی باالي بین دادهR2مقدار 
معنی دار بودن هر کدام از پارامترها . آمده است4در جدول بدست آمده P-Valueضرایبضرایب رگرسیونی به همراه . دهدمی

باشد آن پارامتر در سطح 05/0هر پارامتر کمتر از P-Valuesاگر مقدار . آن تعیین کردP-Valuesتوان از مقدار را می
4با توجه به جدول . دار استمعنی% 99اطمینانباشد آن پارامتر در سطح01/0آن کمتر از P-Valuesاگر و% 95اطمینان 

)2(
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X2، دو ضریب درجه دو X3و X1 ،X2سه ضریب خطی 
X2و 1

در X3معنی داري تمام پارامترها به جزء . معنی دار هستند2
در حالی که سایر پارامترها بر روي درصد تبدیل . معنی دار بود% 95/0در سطح اطمینان X3بود و پارامتر % 99سطح اطمینان 

.داري نداشتندبیودیزل اثر معنی
تجزیه واریانس مدل درجه دو: 3جدول

P-Values F-Values یانگین مربعاتم مجموع مربعات درجه آزادي منبع
0001/0کمتر از  69/15 70/20 79/303 14 مدل
 -  - 38/1 75/20 15 (Residual) باقی مانده

0768/0 80/3 83/1 34/18 10 )Lack of Fit(عدم برازش
 -  - 48/0 41/2 5 Pure(خطا Error(
 -  -  - 54/324 29 مجموع

نس مربوط به پارامترهاي واکنشتجزیه واریا: 4جدول 
F-Values P-Values میانگین مربعات مجموع مربعات درجه آزادي منبع

29/64 0001/0کمتر از  94/88 94/88 1 زمان واکنش =X1

92/29 0001/0کمتر از  39/41 39/41 1 نسبت مولی متانول به روغن =X2

36/1080/3 0057/0 34/14 34/14 1 =X3یکسیکل آلتراسون
26/0 6165/0 36/0 36/0 1 دامنه آلتراسونیک =X4

67/3 0747/0 07/5 07/5 1 X1X2

17/0 6847/0 24/0 24/0 1 X1X3

013/0 9098/0 018/0 018/0 1 X1X4

17/3 0951/0 39/4 39/4 1 X2X3

095/0 7619/0 13/0 13/0 1 X2X4

17/0 6821/0 24/0 24/0 1 X3X4

69/8 0100/0 02/12 02/12 1 X2
1

84/30 0001/0کمتر از  66/42 66/42 1 X2
2

71/3 0734/0 13/5 13/5 1 X2
3

40/4 0533/0 09/6 09/6 1 X2
4

تاثیر پارامترها در درصد تبدیل بیودیزل- 1- 3
Designشود با استفاده از نرم افزارمیها نمودارهاي سطح پاسخ گفتهکه به آن2نمایش گرافیکی معادله رگرسیونی  expert

و اثر متقابل نسبت مولی متانول به روغن و زمان واکنش در سیکل . دهنداین نمودارها را نشان می7تا 2هاي شکل. رسم شدند
در . آمده است2بر روي درصد تبدیل تولید بیودیزل از روغن کرچک در شکل %5/62و %63دامنه آلتراسونیک به ترتیب 

یابد این افزایش تا حدود بیودیزل با افزایش نسبت مولی متانول به روغن افزایش میهاي واکنش پایین درصد تبدیل زمان
. هاي واکنش باال نیز شرایط مشابه استدر زمان. یابدادامه داشته اما بعد از آن کاهش می9:1نسبت مولی متانول به روغن

توان درصد تبدیل بیودیزل را و زمان واکنش می9:1تانول به روغن تا نسبت مولی بنابراین با افزیش همزمان نسبت مولی م
جزء پارامترهاي معنی دار در درصد تبدیل بیودیزل4نسبت مولی متانول به روغن و زمان واکنش با توجه به جدول . بهبود داد
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5/62تراسونیک و دامنه آل5/7اثر متقابل زمان واکنش و سیکل آلتراسونیک در نسبت مولی متانول به روغن 3شکل . باشندمی
آلتراسونیک درصد تبدیل بیودیزل با افزایش پایین هاي در سیکل. دهدبر روي درصد تبدیل بیودیزل روغن کرچک را نشان می

بنابراین با افزایش همزمان زمان واکنش و سیکل .استحاکمهاي باال نیز وضعیتی مشابه در سیکل. یابدزمان افزایش می
دار بر آلتراسونیک جزء پارامترهاي معنیسیکل4با توجه به جدول . تبدیل بیودیزل را افزایش دادتوان درصدآلتراسونیک می

و 5/7اثر متقابل زمان واکنش و دامنه آلتراسونیک در نسبت مولی متانول به روغن 4شکل . روي درصد تبدیل بیودیزل است
هاي واکنش با افزایش یا با توجه به شکل در کلی زمان. دهدیبر روي درصد تبدیل بیودیزل را نشان م63/0سیکل آلتراسونیک 

دامنه 4دول با توجه به ج. شودکاهش دامنه آلتراسونیک تاثیر قابل توجهی بر روي درصد تبدیل بیودیزل حاصل نمی
به روغن و سیکل اثر متقابل نسبت مولی متانول5شکل . نداشته استبر روي درصد تبدیل بیودیزل يدارآلتراسونیک اثر معنی

. دهدبر روي درصد تبدیل بیودیزل روغن کرچک را نشان می5/62ثانیه و دامنه آلتراسونیک 360آلتراسونیک در زمان واکنش 
شود و این درصد تبدیل با در نسبت مولی متانول به روغن پایین و سیکل آلتراسونیک پایین کمترین درصد تبدیل مشاهد می

اثر متقابل نسبت  مولی متانول به روغن و دامنه آلتراسونیک را در زمان واکنش 6شکل . ر قابل بهبود استافزایش این دو پارامت
جه به نمودار در تمامی با تو. دهدروغن کرچک را نشان میبر روي درصد تبدیل بیودیزل63/0ثانیه و سیکل آلتراسونیک 360

اي بر روي درصد تبدیل بیودیزل مشاهده تراسونیک تاثیر قابل مالحظههاي مولی متانول به روغن با افزایش دامنه آلنسبت
360و زمان واکنش 5/7اثر متقابل سیکل آلتراسونیک و دامنه آلتراسونیک در نسبت مولی متانول به روغن 7شکل . شودنمی
سطح نمودار فاقد شیب و به شود کهمشاهده می. دهدرا نشان میبر روي درصد تبدیل تولید بیودیزل از روغن کرچکثانیه

سیکل % 5داري با سطح احتمال طور تقریبی صاف است که این مطلب به عدم معنی دار بودن پارامتر دامنه آلتراسونیک و معنی
.آلتراسونیک اشاره دارد

بر روي درصد 5/62و /. 63در سیکل و دامنه آلتراسونیک به ترتیب اثر متقابل زمان واکنش و نسبت مولی متانول به روغن: 2کل ش
بیودیزلتبدیل تولید
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بر روي درصد 5/62و دامنه آلتراسونیک 5/7اثر متقابل زمان واکنش و سیکل آلتراسونیک در نسبت مولی متانول به روغن :3شکل
بیودیزلتولیدتبدیل

بر روي درصد 63/0و سیکل آلتراسونیک 5/7اثر متقابل زمان واکنش و دامنه آلتراسونیک در نسبت مولی متانول به روغن : 4شکل
تبدیل تولید بیودیزل

بر روي درصد 5/62ثانیه و دامنه آلتراسونیک 360اثر متقابل نسبت مولی متانول به روغن و سیکل آلتراسونیک در زمان واکنش : 5شکل
بیودیزلتولیدتبدیل
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بر روي 63/0ثانیه و سیکل آلتراسونیک 360تراسونیک را در زمان واکنش اثر متقابل نسبت  مولی متانول به روغن و دامنه آل: 6شکل
بیودیزلتولیددرصد تبدیل

ثانیه بر روي درصد 360و زمان واکنش 5/7اثر متقابل سیکل آلتراسونیک و دامنه آلتراسونیک در نسبت مولی متانول به روغن :7شکل
تبدیل تولید بیودیزل

فرآیند بهینه سازي-3-3
بدست Design expertتوسط نرم افزار ) 2معادله (ادیر بهینه متغیرهاي انتخاب شده از طریق حل معادله رگرسیونی مق

این مدل براي بهینه کردن پارامترهاي واکنش ترانس استریفیکاسیون با کاتالیزور بازي براي بدست آوردن حداکثر . آمدند
هینه پیش بینی شده براي پارامترهاي سنتز بیودیزل روغن کرچک با روش مقادیر ب. درصد تبدیل تولید بیودیزل انتخاب شد

، 59/8: 1ثانیه، نسبت مولی متانول به روغن 540زمان واکنش :به صورت مقابل بودندبازيیزورترانس استریفیکاسیون کاتال
ترین درصد تبدیل تولید بینی کرد که بیشپیشبدست آمدهمدل. 49/64و دامنه آلتراسونیک 74/0سیکل آلتراسونیک 

.باشدمی% 69/86بیودیزل با شرایط بهینه  ذکر شده در باال 

تایید مدل پیش بینی کننده-3-4
، 540زمان واکنش (به منظور تایید مدل پیش بینی کننده مقادیر بهینه بدست آمده توسط مدل براي پارامترهاي واکنش 

یش تجربی مورد در یک آزما) 49/64و دامنه آلتراسونیک 74/0راسونیک ، سیکل آلت59/8: 1نسبت مولی متانول به روغن 
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متوسط . یش بینی شده و آزمایش شده به همراه شرایط بهینه آورده شده استمقدار پاسخ پ5در جدول .بررسی قرار گرفتند
بینی شده یک به مقدار پیشآمد که خیلی نزدبدست01/87±9/0درصد تبدیل بیودیزل براي شرایط بهینه در آزمایش تجربی

فرآیند ترانس استریفیکاسیون با کاتالیزوز بازي داشته بینی مناسبی ازه روش سطح پاسخ پیشدهند کنشان مینتایج. است
.است

نتیجه تایید شده شرایط بهینه توسط آزمایش: 5جدول 

درصد تبدیل بیودیزلشرایط بهینه

ت مولی متانول به نسبسیکل آلتراسونیکدامنه آلتراسونیک
روغن

پیش بینی زمان واکنش
مدل

آزمایش

49/6474/01 :59/854069/8601/87

نتیجه گیري-4
مدلی براي بهینه کردن شرایط واکنش ترانس استریفیکاسیون روغن توانستبا موفقیتروش سطح پاسخدر این تحقیق 

ل با حداکثر درصد تبدیل به کمک امواج فراصوت دستگاه آلتراسونیک کرچک با استفاده از کاتالیزور بازي براي تولید بیودیز
دار تاثیر زمان واکنش، نسبت مولی متانول به روغن و سیکل آلتراسونیک بر روي درصد تبدیل بیودیزل معنی. بینی کندپیش

ینی بتواند گام مهم در پیشیست آمده ممدل بد. بود در حالی که دامنه آلتراسونیک تاثیر چندانی بر روي درصد تبدیل نداشت
ایط بهینه  فرآیند ترانس استریفیکاسیون زمان واکنش شر. ها باشدي از بازه وسیعی از دادهدرصد تبدیل بیودیزل در هر نقطه

تحت شرایط بهینه . بود49/64و دامنه آلتراسونیک 74/0، سیکل آلتراسونیک 59/8: 1ثانیه، نسبت مولی متانول به روغن 540
.بدست آمد01/87±9/0و % 69/86گویی کننده و آزمایش تجربی به ترتیب ال درصد تبدیل توسط مدل پیشبا
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