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 چکیده

های تجدیدناپذیر، سوخت دیزل بوده که در زندگی امروز مصرف زیادی دارد، اما از آنجا که این یکی از سوخت

، نیاز است که سوختی تجدید پذیر و تمیز جایگزین این شودیمسوخت تمام شدنی است و موجب آلودگی هوا 

باشد که سوختی پاک بوده و از منابع تجدید پذیر تولید دیزل میها، سوخت بیوسوخت شود. یکی از این سوخت

که روش ترانس استریفیکاسون راج ترین روش . روش های مختلفی برای تولید بیودیزل استفاده می شود گرددیم

-میآید. نوع الکل استفاده شده در این روش از واکنش روغن با الکل و کاتالیست به دست می و باشد،تولید آن می

-های اسیدی، بازی و نانو کاتالیستهای مختلفی شامل کاتالیستتواند متانول یا اتانول باشد. همچنین از کاتالیست

و ترانس  میکروامولسیونهای تولید بیودیزل شامل سه روش پیرولیز، شود. در این بررسی روشها استفاده می

های اسیدی همگن با ناهمگن، بازی همگن با تالیستآورده شده است. همچنین مقایسه انواع کااستریفیکاسیون 

های ناهمگن و ، که امروزه کاتالیستهمراه با مزایا و معایب آنها مورد بررسی قرار گرفتها ناهمگن و نانو کاتالیست

 د.نباشها بیشتر مورد توجه مینانو کاتالیست

 

 هاها، نانوکاتالیستکاتالیستمیکروامولسیون، ترانس استریفیکاسیون، پیرولیز، : کلمات کلیدی

 

 

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

mailto:Eshaqbazhdan@yahoo.com
mailto:Eshaqbazhdan@yahoo.com
mailto:Esmaeili.hossein@gmail.com
mailto:Esmaeili.hossein@gmail.com
http://www.sid.ir


 

0200 
 

 

 مقدمه .1

 افزایش به رو تقاضای به پاسخگویی به قادر فسیلی هایسوخت محدود منابع و است مواجه انرژی منابع بحران با جهان امروزه

 آن مشتقات و نفت قیمت افزایش های فسیلی وفسیلی، استفاده روز افزون از سوخت هایانرژی ذخایرکاهش  باشند.نمی انرژی

 تولید جهت در امروز بشر که شده باعث دیگر طرف احتراق آنها از از حاصل محیطی زیست هایآلودگی افزایش و طرف یک از

)تحویلداری و کند  تالش باشد، نیز مناسب قیمت دارای و شده محیطی زیست هایآلودگی کاهش باعث که جایگزین هایانرژی

 (.8811امانی 
 به ایجاده غیر و ایجاده خودروهای محرکه نیروی تأمین در اساسی بخش یک عنوان به دیزل ورهایموت حاضر، حال در

 هستند فسیلی هایسوخت هایکنندهمصرف تریناصلی از یکی عنوان به دیزل موتورهای امروزه دیگر، طرف از. آیندمی حساب

ها باید بنابراین اینگونه سوخت؛ آیندمی بشمار محیطی زیست و صوتی هایآلودگی کننده ایجاد مهم عوامل از یکی نتیجه در و

 برای مناسبی جایگزین تواندمی که باشدمی بیودیزل زیست سازگار و پاک هایانرژی این از به طریقی جایگزین گردند. یکی

 (.8838نجانی و همکاران قلی پور زشود ) نفتی هایدیزل جایگزین دیزلی موتورهای دادن تغییر بدون و باشد فسیلی هایسوخت

می  استفاده استریفیکاسیون ترانس و میکروامولسیون پیرولیز، سازی، رقیق مانند مختلفی هایروش از بیودیزل تولید برای

شامل  )استرفیکاسیون( استری شدن است. ترانس باال کیفیت با بیودیزل تولید برای روش بهترین استرفیکاسیون روش. شود

 متانول، اتانول، نظیر مختلفی هایالکل از شدن استری فرآیند در. باشد می کاتالیست حضور در الکل با دگلیسری تری واکنش

در فرآیند تولید بیودیزل نتایج  استفاده از متانول که انجام شده نشان داد مطالعات اغلب گردد می استفاده بوتانول و پروپانول

 آسان امکان جداسازی و شیمیایی و فیزیکی مزایای بودن دارا کمتر، بهای و ارزش دلیل به متانول. دهدتری را ارائه میمناسب

 (.8838قلی پور زنجانی و همکاران  ،(Eman and Cadence 2013 شودمی داده گلیسرول، ترجیح از

 از اغلب زلبیودی تولید برای. شودمی استفاده آنزیمی و اسیدی قلیایی، مختلف هایکاتالیست از شدن استری فرآیند در

 قلیایی هایکاتالیست از کندتر بسیار اسیدی هایکاتالیست با شدن استری فرآیند زیرا گرددمی استفاده قلیایی هایکاتالیست

 موثر کاتالیست مقدار و نوع واکنش، زمان واکنش، دمای روغن، به متانول نسبت نظیر پارامترهایی بیودیزل تولید است. در

 باال، هزینه انرژی مصرف همگن های بازیاستفاده از کاتالیست با تولید بیودیزل معایب از . (Furuta et al, 2006) هستند

باالی  دمای توان بهمی اسیدی هایکاتالیست معایب جمله از ؛باشدمی سازی خالص و واکنش مخلوط از کاتالیست جداسازی

 به این، بر عالوه. شوندمی هادستگاه خوردگی به منجر هاکاتالیست این عالوه، به. اشاره نمود طوالنی واکنش زمان و مورد نیاز

 از این .شود استفاده (8۱:8 باالی روغن به متانول مولی )نسبت گلیسرید باید از مقادیز زیاد متانول تری تبدیل افزایش منظور

 ها،زئولیت فلزی، کسیدهایا جمله از ناهمگنی جامد هایکاتالیست سازی، خالص فرایند هزینه کاهش منظور به رو،

 مخلوط از ساده جداسازی قابلیت هاکاتالیست این از استفاده دلیل گرفته است. قرار استفاده مورد آلومینا-γ و هاهیدروتلسیت

 که هستند قلیایی اکسیدهای یا و قلیایی ها،کاتالیست این از بسیاری. باشدمی آنها از مجدد استفاده قابلیت همچنین و واکنش

 بیشتری فعالیت جامد بازی هایکاتالیست همگن، کاتالیست همانند. اند گرفته قرار باال ویژه سطح با مواد از ای پایه روی بر

  .(Okitsu et al, 2012)دارند  جامد اسیدی هایکاتالیست به نسبت
 

 

 تولید بیودیزل هایروش  .2

 همراه مشکالتی با مستقیم پاشش موتورهای در دیزل سوخت با مخلوط صورت به یا و گیاهی هایروغن از مستقیم استفاده

 هنگام در شدن پلیمری نظیر مشکالتی باعث که آزاد چرب اسیدهای محتوای و اسیدی ساختار باال، وسکوزیته از جمله است،

 به ی گیاهیهاروغن خصوصیات کردن نزدیک جهت در فراوانی هایشود. تالشمی مسائل دیگر و گرفتگی و احتراق، نگهداری
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که  مهم روش سه. است آن بودن غیراشباع و کم فراریت باال، ویسکوزیته مشکل، مهمترین. است گرفته صورت دیزل سوخت

 اند، عبارتند از:کرده پیدا توسعه دیزل سوخت عنوان به گیاهی هایروغن نمودن جایگزین برای

 8پیرولیز ـ 8

 ۱میکروامولسیون ـ ۱

 .(8811قبادیان و همکاران، )  8ترانس استریفیکاسیون ـ 8

 

 پیرولیز  1.2

 زیادی تحقیقات. گیردمی صورت نیتروژن یا هوا حضور در حرارت از استفاده با شیمیایی تغییرات اعمال پیرولیزیز روش در

 چندین هیهت باعث هاروغن حرارتی ساخت باز. است پذیرفته انجام دیزل سوخت عنوان به استفاده جهت در هاروغن در پیرولیز

 .(8811قبادیان و همکاران، کربوکسیلیک ) اسیدهای و هاآروماتیک هاها، آلکادینها، آلکنگردد از جمله آلکانمی مواد از گروه

 مثال عنوان به. گرددمی ایجاد ساختارشان در متفاوتی تغییرات حرارتی، بازساخت تحت گیاهی هایروغن مختلف انواع

 و پایین ویسکوزیته دارای همچنین آمده دست به محصول این. باشدمی هیدروژن %8۱ و کربن %93 یدارا سویا پیرولیز روغن

 گوگرد، قبول قابل مقادیر گیاهی هایروغن پیرولیز فرایند در اگرچه. است خالص گیاهی هایروغن با در مقایسه باال ستان عدد

 عالوه. گرددمی حاصل شدن ابری نقطه و کربن پسماند کستر،خا قبول قابل غیر مقادیر و مس میزان خوردگی و رسوبات آب،

 اکسیژن خروج با و است نفت از شده مشتق دیزل هایسوخت تهیه مراحل به شبیه روش، در این شیمیایی تهیه مراحل این بر

 (.8811ان و همکاران، قبادی رود )می بین از داراکسیژن هایروغن از استفاده زیست محیطی مزایای حرارتی، فرایند هنگام در

 

 میکروامولسیون  2.2

 هایروغن باالی ویسکوزیته مشکل حل برای بوتانول ـ8 و اتانول متانول، هایحالل از استفاده با میکروامولسیون از استفاده

 هستند پایدار ترمودینامیکی لحاظ از و شفاف ایزوتروپیک، هامیکروامولسیون. است گرفته قرار بررسی و تحقیق نیز مورد گیاهی

 تشکیل گویند،می کوسورفکتنت آنها به که فیلیک آمفی هایمولکول کمی مقادیر اغلب و روغن، آب، سورفکتانت ذرات از و

 .(8811قبادیان و همکاران، )شود می

 

  استریفیکاسیون ترانس  2.2

و  پیرولیز روش دو به نسبت روش است این استریفیکاسیون ترانس روش بیودیزل تولید برای روش ترینرایج

-روغن استریفیکاسیون ترانس با: کرد اشاره زیر موارد به توانمی جمله آن از که باشدمی بیشتری مزایای دارای میکروامولسیون

از  یکی بیودیزل مولکول در اکسیژن وجود. گردندنمی جدا آن از و شوندمی حفظ بیودیزل مولکول در اکسیژن هایاتم ها،

از  اکسیژن پیرولیز روش در اما گویندمی نیز داراکسیژن هایسوخت ها،سوخت این به که طوری به است سوخت این مزایای

 داشته، و باالیی تولید راندمان. دارد نیاز تری ساده شرایط و کمتر امکانات به روش این با تولید. گرددمی خارج بیودیزل مولکول

-استفاده می روش این از مختلف کشورهای در شده ساخته بیودیزل تولید نجاتکارخا در و است تریمعمول روش روش، این

در روش ترانس استرفیکاسیون  و بوتانول پروپانول متانول، اتانول، همچون هاالکل مختلف انواع .(8831، و همکاران )قانعیشود 

بودن و دارا بودن مزایای  در دسترس کم، قیمت علت به متانول مخصوصا و اتانول و متانول اگرچه. گیرندمی قرار استفاده مورد

 (.8838ا، ین ملک ،8838، و قانعی آرا رزم ) گیرند می قرار استفاده مورد نسبت به اتانول، بیشترفیزیکی و شیمیایی بیشتر 

                                                           
8 Pyrolysis 
3 Micro-emulsification 

81 Transestrification 
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 درحضور متانول( الکل )اغلب یک با چرب اسید از عاملی سه استر یک آن در که است استریفیکاسیون واکنشی واکنش

 شامل بیودیزل. شودمی گلیسرول مولکول یک و جداگانه استر الکیل منو سه به تبدیل آنزیمی( یا قلیایی )اسیدی، کاتالیست

 (.8838، و قانعی آرا رزم ) شوندمی شناخته چرب اسیدهای عنوان به که باشدمی  22Cتا  12Cکربنی  هیدرو هایزنجیره

 شود ومی تهیه مناسب کاتالیست حضور در الکل و گیاهی هایروغن واکنش اسطهو به بیودیزل استریفیکاسیون، ترانس در

فرعی  محصول یک عنوان به دارد و فراوان استفاده مورد آرایشی لوازم تولید و داروسازی در که نیز گلیسیرین حال عین در

 را واکنش تعادل که است دلیل بدین اضافی متانول از استفاده واکنش این (. در8-8شود )واکنش می تولید فرآیند این ارزشمند

 (.8838آرا و قانعی،  ، رزم8831)کمالی سراج و همکاران، گردد  می تولید بیشتری استر متیل و داده سوق محصوالت سمت

 
R1COOCH2                                            HOCH2     R1COOCH3 

R2COOCH     +  3CH3OH     Catalyst    HOCH  +  R2COOCH3      )8-8( 
R1COOCH2                                              HOCH2     R3COOCH3 

 

 دی آن تبدیل دنبال به و گلیسریدها دی به گلیسریدها تری تبدیل مرحله اولین. باشد می متوالی مرحله سه دارای واکنش

 گلیسرول از استر مولکول متیل یک مرحله هر در. است گلیسرول به گلیسریدها منو سپس و گلیسریدها مونو به گلیسریدها

 (.8838آرا و قانعی،  رزم)باشد  می 5  تا ۱  روابط صورت به کلی واکنش. شودمی حاصل
Triglycerides + CH3OH     Catalyst       Diglycerides + R1COOCH3 

     Diglycerides + CH3OH     Catalyst        Monoglycerides + R2COOCH3       )۱-8( 
Monoglycerides + CH3OH     Catalyst     Glycerol + R3COOCH3 

 

  گلیسرید دی تشکیل (،8-8) واکنش

CH2-OH                                             CH2-OH                      CH3-OOR1 

CH-OOH       + CH3OH     Catayist CH-OOR2        +             )8-8(   
CH2-OOR3                                          CH2-OOR3 

دی گلیسیرید   متانول تری گلیسرید         متیل استر )بیودیزل( 

  گلیسرید مونو (،تشکیل4-8) واکنش
CH2-OH                                                CH2-OH     
CH-OOR2      +    CH3OH     Catalyst   CH-OOR2  +         )4-8(          
CH2-OOR3                                             CH2-OH             CH3-OOR3  

 متیل استر )بیودیزل( منوگلیسیرید               متانول                 دی گلیسیرید    

 

 (بیودیزل)نهایی استر و گلیسرول تشکیل (،5-8) واکنش

 
CH2-OH                                            CH2-OH   

CH-OOR2   +  CH3OH     Catalyst       CH-CH       + CH3-OOR2 

CH2-OH                                                CH2-OH                                 )5-8(                                            

گلیسرین    متانول منو گلیسرید  بیودیزل(استر )متیل      
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 روی تاثیرگذار پارامترهای شده انجام هایبررسی طبق .باشندمی هیدروکربنی هایزنجیره 3R و 2R و 1R واکنش این در

-می استری تبادل واکنش. روغن،درصد کاتالیست به الکل نسبت مولی واکنش، دمای: از عبارتند استری تبادل واکنش سرعت

 مقدار به الکل استفاده. یابدمی افزایش واکنش دمای افزایش وسیله به استر بازده متیل و شودانجام می مختلف دماهای در تواند

 پتاسیم از استفاده با. دارد یست بستگیکاتال نوع به روغن به الکل مولی نسبت. کندمی کمک استر متیل تشکیل به زیاد

 اسیدی کاتالیست که وقتی. باشدمی 8 به 1 تقریبا روغن به الکل موردنیاز مولی نسبت همگن کاتالیست عنوان به هیدروکسید

 از استفاده بدون و عادی حالت در البته .است نیاز مورد بیشتری روغن به الکل مولی نسبت گیرد،می قرار استفاده مورد

 .باشدمی ناخالص بسیار نیز شده تولید محصول و روندمی کند پیش بسیار و طرفه دو صورت به شدن استری کاتالیست، واکنش

 از استفاده همچنین .شود گرفته نظر در بیشتر را روغن به الکل نسبت تا است الزم واکنش، ترسریع پیشرفت جهت لذا

 دهدمی نشان تحقیقات بیودیزل دارد. تولید عملکرد بر زیادی بسیار تاثیر عین،م دمای در و مشخص مقدار با مناسب کاتالیست

 از باشد. استفادهمی درصد 31 و 31 ،31/31ترتیب  به بوتانول و اتانول متانول، آلکیل از استفاده با بیودیزل تولید عملکرد که

 شود، لذامی کاتالیست و استر تخریب باعث و شده واکنش حین در شدن صابونی الکل، موجب جوش نقطه از باالتر دماهای

 نیز کاتالیست میزان و نوع .کندمی ایجاد را باالیی باال، ایمنی تولید عملکرد بر عالوه جوش الکل نقطه حد در دمایی از استفاده

 به روغن وزنی رصدد 1/1 اندازه به NaOH کاتالیست از استفاده مثال عنوان دارد، به بسزایی تأثیر تبدیل واکنش پیشرفت بر

ضیائی و همکاران، )، (8838ا، ین ملکگردد )می درصد 35۵1 عملکرد به گراد، منجر سانتی درجه 51 دمای در اتانول همراه

883۱.) 

 

 
 استریفیکاسیون ترانس فرآیند توسط بیودیزل سوخت تولید شماتیك :1شکل 

 

 

 هاستیکاتال .2

. اندگرفته قرار مطالعه مورد بیودیزل تولید برای که هستند کاتالیستی ستهد سه هاآنزیم و اسیدی بازی، هایکاتالیسته

 بیشتر سهولت لذا و صابون تشکیل از اجتناب و روغن در آب محتوی و آزاد چرب اسیدهای تحمل علت به هاآنزیم استفاده از

گران  دلیل به بیودیزل تجاری تولید برای هاآنزیم از استفاده ولی. دارد قرار توجه مورد بیشتر گلیسرول، و بیودیزل خاص سازی

 و آرام بوده واکنش شرایط این در ولی است پذیر هم انجام کاتالیست از استفاده بدون استری تبادل البته. نیست صرفه به بودن

 (.8838ا، ین ملک)دارد  شدن تکمیل برای باال فشار و دما به نیاز
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 عالوه ترانس استریفیکاسیون واکنش انجام برای. کنندمی بازی گیاهی هایروغن کردن استری در مهمی نقش هاکاتالیست

 به منجر کاتالیست کم مقادیر. شودمی اضافه واکنش به نیز کاتالیست روغن، وزن صد در چند تقریباً مقدار به الکل و روغن بر

 ویسکوز به منجر هتروژن حالت در هینه،ب مقدار از بیش کاتالیست دیگر سوی از اما؛ شودمی مطلوب تبدیل درصد حصول عدم

 تقاضا افزون روز افزایش به توجه با اخیر هایسال در. شودمی بیشتر توان با همزنی به نیازمندی و راکتور داخل مخلوط شدن

 یاتخصوص حال عین در و داده افزایش ممکن حد تا را تولید فرایند راندمان که است راهکارهایی یافتن هدف بیودیزل، برای

باشد می فرایند کاتالیست تحقیقات، زمینه ترینعملی و ترینمناسب. باشد موجود استانداردهای با مطابق شده تولید بیودیزل
 (.883۱)محمدی و هالک، 

 :کرد بندی دسته زیر شکل به توانمی را استری تبادل واکنش از استفاده با بیودیزل تولید در استفاده مورد هایکاتالیست

 ( NaOMe ،KOH ،NaOHمانند)همگن  بازی هایکاتالیستـ 8 

 هیدروکلریک( اسید فسفریک، اسید سولفوریک، اسید مانند) همگن اسیدی هایـ کاتالیست۱ 

 ( MgO  ،CaOمانند) ناهمگن بازی های ـ کاتالیست8 

 ZrO)2( مانند) ناهمگن اسیدی هایـ کاتالیست4 

 لیپاز() آنزیمی هایـ کاتالیست5 

 1(883۱)محمدی و هالک، ها انوکاتالیستـ ن1 

 

 بازی هایکاتالیست  1.2

 رحیم)ناهمگن  بازی هایکاتالیست همگن، بازی هایکاتالیست: شوند می تقسیم بخش دو به معموالً  بازی هایکاتالیست

 (.8838نژاد و همکاران، 

 
 

 های بازی همگن کاتالیست  1.1.2

( و یا NaOHهای بازی همگن مانند هیدروکسید سدیم )با استفاده از کاتالیست در حال حاضر، مقیاس صنعتی، بیودیزل

های قلیایی در فشار اتمسفری و در شود. تری گلیسیریدها در حضور چنین کاتالیست( تولید میKOHهیدروکسید پتاسیم )

ارجمند و شوند )متیل استر تبدیل می درجه سانتی گراد و در مدتی کوتاه و مقادیر اضافی الکل براحتی به 91تا  11دمای بین 

 (.8838همکاران، 
 گیرند:ها در صنعت مورد استفاده قرار میبه چندین دلیل این کاتالیست

 قادرند در یک واکنش با دمای پایین و فشار اتمسفری واکنش را کاتالیز کنند. (8

 ید.توان در کمترین زمان ممکن به درصد تبدیل باال رسها میبا این کاتالیست (۱

 بسیار اقتصادی و در دسترس هستند. (8

ای که در زمانی بسیار فعال تر از هیدروکسید سدیم هستند بگونه Ona3CHآلکوکسایدهای فلزی مانند منوکسید سدیم 

داشته باشند. با این حال از هیدروکسید سدیم یا هیدروکسید پتاسیم به دلیل  %31توانند بازدهی باالی دقیقه( می 81کوتاه )

شود شود، هر چند ممکن است برای رسیدن به بازده مطلوب چند ساعت زمان مصرف قیمت پایین تر بیشتر استفاده می

 (.8838ارجمند و همکاران، )

برابر سریعتر از واکنش با کاتالیست اسیدی  4111با کاتالیست بازی حدود  دهند که سرعت واکنشها نشان میگزارش

 1های گیاهی استخراج شده با مقدرا اسید چرب آزاد کمتر از ها فقط محدود به روغناست. اگرچه، استفاده از این کاتالیست

ت بیشتری به مقادیر نشان داده شده در توانند نسبهای بازی میاند که کاتالیستبرخی محققین گزارش داده درصد وزنی است.
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درصد وزنی باشد،  1مقاالت را تحمل کنند. اگر روغن پسماند خوراکی دارای مقادیر اسیدهای چرب آزاد متوسط بیشتر از 

استفاده از کاتالیست های بازی به طور قطع انتخاب نامناسبی است. اگر یک روغن یا چربی شامل مقادیر باالی اسیدهای چرب 

دهد و های بازی با اسیدهای چرب آزاد واکنش میاد مانند اسید اولئیک باشد و برای تهیه بیودیزل بکار شود، کاتالیستآز

صابون تولید خواهد کرد که یک واکنش بسیار نامطلوب است. شرح اجمالی واکنش بین اسید چرب آزاد )اولئیک اسید( و 

 (.8838محمدی و هالک، )( نشان داده شده است 1-8کاتالیست بازی هیدروکید پتاسیم در معادله )

 HO – CO – (CH2)7 CH = CH(CH2)CH3+ KOH    K+O—CO – (CH2)7CH = (CH2)7CH3 + H2O 

   (8-1)  

 آب آلئات پتاسیم )صابون( هیدروکسید پتاسیم اولئیک اسید

تواند به طور قابل محصوالت واکنش میکند. بعالوه، وجود صابون اضافی در این واکنش کاتالیست بازی را غیر فعال می

ای میزان تولید متیل استر اسید چرب را کاهش دهد و از فزایند خالص سازی بعدی بیودیزل که شامل جداسازی مالحظه

گلیسرول و آب شویی است، جلوگیری کند. صرف نظر از این مسئله، مقدار باالی آب در روغن پسماند خوراکی، میزان تولید 

های اسید شود و از آنجا که صابونبنابراین، آب به صورت محصول صابون ظاهر می؛ دهد را نیز تحت تأثیر قرار می متیل استر

چرب اشباع در دمای محیط تمایل دارند جامد شوند، مخلوط واکنش با صابون اضافی ممکن است به صورت ژل و جرم نیمه 

 (.8838محمدی و هالک، )جامد درآید که بازیابی آن بسیار مشکل خواهد بود 

 

 های اسیدی همگنکاتالیست  2.1.2

-الستیک، روغن ،Jatropha curcasمانند ضایعات آشپزی،  اسیدهای آزاد چرببا استفاده از مواد خام حاوی مقدار باالی 

ک اسید و های تنباکو و غیره، کاتالیست اسیدی، معموال اسیدهای قوی مثل سولفوریک اسید، هیدروکلریک اسید و فسفری

شود. با این حال، های کاتالیستی ارجحیت بیشتری دارند زیرا واکنش انجام شده منجر به تولید صابون نمیغیره، نسبت به پایه

 18/1باشد. گزارش شده است که مقدار خیلی کم آب مثال کاتالیست اسیدی خیلی نسبت به رطوبت مواد خام حساس می

گذارد. اگر غلظت آب در مان تبادل استری روغن سبزیجات با متانول تاثیر بسیار زیادی میوزنی در مخلوط واکنش بر روی راند

 (.Okitsu et al, 2012)شود وزنی باشد، واکنش کامال متوقف می %5حدود 

های به دمای باال و زمان واکنش زیادی نیاز دارند. به های اسیدی این است که این کاتالیستاز جمله معایب کاتالیست

شوند. عالوه بر این، به منظور افزایش تبدیل تری گلیسرید، مقدار اضافی ها میها منجر به خوردگی دستگاهعالوه، این کاتالیست

، باید استفاده شود. در عمل، به منظور کاهش زمان واکنش، فرایند با 8۱:8متانول، نسبت مولی متانول به روغن باالی 

گیرد، و به دنبال آن برای به استر انجام می اسیدهای آزاد چربفرایند به منظور تبدیل کاتالیست اسیدی به عنوان یک پیش 

شود. در کل، تبادل استری با کاتالیست اسیدی مرحله تبادل استری تبدیل تری گلیسرید به استر، کاتالیست بازی اضافه می

؛ و اسیدهای قوی C811-11°دمای باال در حدود  ؛8۱:8گیرد: نسبت مولی متانول به روغن باالی تحت شرایط زیر انجام می

 (.Okitsu et al, 2012)مانند سولفوریک اسید 

 

 های ناهمگنکاتالیست  2.2

های جدید برای واکنش ترانس استری شدن صورت گرفته است عمدتاً مطالعاتی که تاکنون برای سنتز و توسعه کاتالیست

ن و نیز پایین آوردن قیمت بیودیزل تولیدی بوده است. هزینه تولید بیودیزل های همگبرای فائق آمدن بر مشکالت کاتالیست

باشد. دو عامل مهمی که در باال بودن این قیمت دخالت دارند یکی قیمت خوراک و دیگری هزینه بیشتر از سوخت دیزل می

درصد از کل هزینه  11تا  11ار است و باشند. از آنجایکه نوع خوراک در کیفیت و خواص بیودیزل تولید شده تاثیرگذفرآیند می

باشد، انتخاب یک خوراک مناسب برای تولید این سوخت بسیار حایز اهمیت تولید بیودیزل مربوط به تامین خوراک اولیه می
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برابر، قیمت خوراک را کاهش  8تا  ۱تواند های غیرخوراکی و پسماندها میبه ذکر است که استفاده از روغن الزم شده است.

های همگن برخوردار است. برای های جامد از پتانسیل اقتصادی بیشتری نسبت به کاتالیستهد. سنتز بیودیزل با کاتالیستد

تن هیدروکسید سدیم نیاز  11تن بیودیزل به حدود  1111گزارش کردند که برای تولید  ۱111مثال شانگ و بارکا در سال 

تن بیودیزل  8111111تن مگنزیم اکسید ساپورت شده را برای تولید  9/5است در حالی که دوسین و همکارانش مقدار 

 (.8838نژاد و همکاران،  رحیم) گزارش کردند 

های همگن وجود دارد باعث شده تا تحقیقات زیادی در زمینه مشکالت بسیاری که در فرآیند واکنش با کاتالیست

ها در تولید دهد که عملکرد این کاتالیستتحقیقات نشان میهای ناهمگن انجام شود. نتایج بدست آمده از این کاتالیست

-های همگن قابل مقایسه است. همچنین نتایج بدست آمده از فرآیندهای صنایع مختلف نشان میبیودیزل با عملکرد کاتالیست

ودیزل با این باشند، ضمن اینکه تولید بیهای همگن میتر ازکاتالیستهای ناهمگن مقرون به صرفهدهد که کاتالیست

های ناهمگن مراحل شستشو و خنثی سازی حذف ها به تعداد مراحل عملیاتی کمتری نیاز دارد. به کمک کاتالیستکاتالیست

توانند بازیابی ها میشود ضمن اینکه این کاتالیستتر میشده و پساب کمتری تولید و جداسازی بیودیزل از گلیسرول آسان

های جامد قرار گیرند. تشکیل سه فاز روغن، الکل و کاتالیست یکی از معایب استفاده از کاتالیستشده و مجددا مورد استفاده 

یابد. البته استفاده از تتراهیدروفوران و یا دی متیل است. چرا که نفوذ مواد با محدودیت انجام شده و نرخ تولید کاهش می

را تا حدودی برطرف کرده و نرخ واکنش را باال ببرند. راه دیگری که توانند مشکل امتزاج ناپذیری روغن و الکل می سولفوکساید

توان انتقال جرم را افزایش داد، استفاده از یک ساپورت کاتالیستی با سطح ویژه باال و تعداد حفرات بیشتر با استفاده از آن می

توانند به سه های ناهمگن نیز مییستباشد تا مولکول های بزرگ تری گلیسیرید براحتی جذب شده و واکنش دهند. کاتالمی

ی و آنزیمی تقسیم شوند. انتخاب کاتالیست از این گروه به نوع خوراک، شرایط عملیاتی، فعالیت کاتالیستی، باز گروه اسیدی،

 (.8838نژاد و همکاران،  رحیم) قیمت و دسترسی بستگی دارد

ناهمگن و کار آمدی که بتوانند برای ترانس استری شدن های توان گفت که توسعه یا بهبود کاتالیستبطور خالصه می

نژاد و همکاران،  رحیم) بیودیزل بسیار موثر است های ارزان قیمت بکار روند در کاهش هرچه بیشتر قیمت تمام شدهروغن

8838.) 
 

 ناهمگن اسیدی هایکاتالیست  1.2.2

شوند نمی حل خوراک و الکل در آنها زیرا شوندمی هداد ترجیح آنها همگن نوع به نسبت ناهمگن اسیدی هایکاتالیست

 .(8838نژاد و همکاران،  رحیم)دارند  نیز را مجدد استفاده قابلیت و گیردمی انجام آسانی به آنها کردن فیلتر و سازی جدا بنابراین

باعث شده پتانسیل  های برخوردار هستند کههای مایع اسیدی از مزیتهای جامد اسیدی نسبت به کاتالیستکاتالیست

 مزایا عبارت اند از: نیا استفاده از آنها روز به روز افزایش یابد.

های مایع اسیدی به میزان اسیدهای چرب آزاد نیستند و های جامد اسیدی مانند کاتالیستکاتالیست (8

ها وجود کاتالیست های با کیفیت پایین )خوراک حاوی اسیدهای چرب آزاد باال( برای اینامکان استفاده از خوراک

 دارد.

 شود.های جامد اسیدی، همزمان انجام میواکنش استری شدن و ترانس استری شدن در حضور کاتالیست (۱

شوند و در نتیجه پساب کمتری تولید های جامد اسیدی به راحتی از محصوالت واکنش جدا میکاتالیست (8

 شود.می

 های جامد اسیدی وجود دارد.امکان بازیابی احیاء و استفاده مجدد از کاتالیست (4

 دهند.های جامد اسیدی مشکل خوردگی تجهیزات را تا حد زیادی کاهش میکاتالیست (5
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های اسیدی با غلظت متوسط و باال و نیز داشتن سطحی آب گریز از جمله مشخصات مطلوبی اندازه حفرات بزرگ، سایت

های های همچون اکسید فلزات واسطه با عاملتالیستهستند که برای یک کاتالیست جامد اسیدی عنوان شده است. کا

ارجمند و )شوند های جامد اسیدی طبقه بندی میهای تبادل یونی، جزو کاتالیستها، گروه کربنی، رزیناسیدی، زئولیت

 (.8838همکاران، 
 

 بازی ناهمگن هایکاتالیست  2.2.2

نوع  این از استفاده در که مشکلی اما اندگرفته قرار استفاده مورد بارها و کنندمی عمل مؤثر بسیار همگن هایکاتالیست

. دارد زیاد شستشوی به نیاز آنها کردن جدا و شوندمی ترکیب استر متیل با کاتالیزورها این که است این دارد وجود کاتالیزور

 اما؛ گیرندنمی قرار استفاده مورد ارهدوب هاکاتالیست ها این بر عالوه و شودمی مصرف زیادی آب و زمان انرژی، کار برای این

 انجام آسانی به آنها کردن فیلتر و جداسازی و شوندنمی حل استر متیل در بودنشان جامد خاطر به بازی ناهمگن کاتالیزورهای

این  ساخت برای هازئولیت و خاکی قلیایی فلزات اکسیدهای از معموالً. کرد استفاده دوباره توانمی را آن همچنین و گیردمی

اکسید  منیزیم و واکنش زمان ( کمترینBaO) اکسید باریم جامد هایکاتالیست بین در شود،می استفاده هایکاتالیست

(MgO) ها اعم از بازی و ای بین انواع کاتالیستمقایسه (.8838نژاد و همکاران،  رحیمباشد )دارمی را واکنش زمان بیشترین

 توان در این جدوله شده است که مزایا و معایب هر دسته را میئارا( 8رت خالصه در جدول )ا ناهمگن به صواسیدی، همگن ی

 (.8838ارجمند و همکاران، )بررسی نمود 

 
 ها همراه با معایب و مزایای آنها : مقایسه انواع کاتالیست1 جدول

 معایب مزایا مثال نوع کاتالیست

 هیدروکسید سدیم یا پتاسیم بازی و همگن

برابر  411یت کاتالیستی باال )فعال

تر از اسیدی همگن(، قیمت سریع

نسبتاً پایین، شرایط عملیاتی 

 مالیم

اسید چرب موجود در خوراک باید 

 کم باشد،

الکل و روغن مورد استفاده باید 

بدون آب باشند، احتمال صابونی 

شدن، تشکیل امولسون، عدم 

 امکان بازیابی

 اسید سولفوریک اسیدی و همگن

نجام همزمان واکنش استری ا

شدن و ترانس استری شدن، عدم 

 تشکیل صابون

خوردگی قطعات، عدم امکان 

بازیابی، زمان واکنش طوالنی، 

 دمای زیاد

 بازی ناهمگن

CaO ،اکسید کلسیم یا منیزیم ،

هیدروکسید پتاسیم بر روی 

 آلومینا

ترنس استری شدن و ترانس 

استری شدن به طور همزمان 

 د، جداسازی آسانشوانجام می

نیاز به الکل زیاد جهت انجام 

واکنش و نیاز به فشار و دمای 

مناسب، مشکل نفوذ به کاتالیست، 

 قیمت نسبتا زیاد

، 2ZnO/Iاکسید روی،  اسیدی و ناهمگن

4/SO2ZrO 

شدن و ترانس  یترنس استر

شدن به طور همزمان  یاستر

شود، قابلیت بازیابی می انجام

 کم مجدد، خوردگی بسیار

های اسیدی کم است، میزان سایت

تخلخل کم، مشکالت و 

های نفوذ وجود دارد، محدودیت

 قیمت نسبتا باال

 485لیپاز، نوازیم  آنزیم
عدم تشکیل صابونی، غیر آالینده، 

 پاکسازی بسیار آسان
 قیمت باال، تغییر ماهیت دادن
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 ها در تولید بیودیزلنانوکاتالیست .4

با این حال، باشد. غن و الکل با کاتالیست همگن روش کلی تولید و آماده سارزی بیودیزل می واکنش تبادل استری رو

و اینکه آلودگی هوا  های همگن دارای معایب زیادی از جمله نیاز به مقدار زیاد آب، مشکل در ایزوله کردن محصولکاتالیست

های ناهمگن یک روش جدید مبتنی بر کاتالیست« سبز»وش باشند. استفاده از یک رشود، میمنجر به تولید ضایعات مایع می

ای تواند به طور بالقوههای جامد به جای موراد ناهمگن میباشد. سنتز بیودیزل با استفاده از کاتالیستآماده سازی بیودیزل می

ر بستر ثابت و فرایند ها شود، چرا که امکان استفاده مجدد از کاتالیست و همچنین انجام واکنش دمنجر به کاهش هزینه

های کاتالیست ناهمگن معموال نسبت به انتقال جرم مقاوم، زمانبر و کم بازده هستند. با وجود شود. روشپیوسته نیز فراهم می

باشد. و کاربردهای صنعتی آنها بسیار محدود می اندای مورد مطالعه قرار گرفتههای کاتالیست به طور گستردهفاز جامد، روش

هایی که تری الزم است. نانوکاتالیستدهد که جهت حل مشکالت موجود تحقیقات بیشتر و گستردهقیقت نشان میاین ح

توانند مشکالت باال را حل کنند. تعدادی از محققان آماده سازی دارای سطح ویژه باال و فعالیت کاتالیستی باالیی هستند می

اند. آنها در این تحقیقات نشان فزایش فعالیت کاتالیستی مورد مطالعه قرار دادههای ناهمگن نانویی شده را به منظور اکاتالیست

های اسیدی و بازی باشد، منجر به افزایش تعداد موقعیتهای نانو مواد میکه از جمله ویژگی دادند که وجود سطح ویژه باال

 (.Akia et al, 2014شود )کاتالیستی می

 

 نتیجه گیری .5

استریفیکاسیون، روش ترانس  میکروامولسیون و ترانسولید بیودیزل شامل روش پیرولیز، از میان سه روش ت -8

شود و در باشد به علت اینکه باعث تغییر در ماهیت مواد نمیاستریفیکاسیون رایج ترین روش برای تولید بیودیزل می

 بیودیزل تولیدی از این روش اکسیژن وجود دارد.

باشند و زمان طوالنی برای انجام واکنش نیاز دارند دیگر مورد علت اینکه دارای قیمت گران می کاتالیست های آنزیمی به -۱   

 گیرند.استفاده قرار نمی

ها، عدم امکان بازیابی، دمای زیاد مورد توجه های اسیدی همگن به علت برخی معایب مثل خوردگی دستگاهکاتالیست -8   

 باشند.نمی

توانند دوباره مورد استفاده قرار گیرند و به راحتی جداسازی شوند به نوع همگن آن ن چون میهای ناهمگکاتالیست -4   

 شوند.ترجیح داده می

 .باشندها به علت سطح ویژه فعال تر و درصد تولید بیشتر بیودیزل بیشتر مورد توجه محققین میامروزه نانو کاتالیست -5  

 

 

 منابع .6
ها بررسی نقش انواع کاتالیست "( 8838زاده، مهرداد. )ی.، طباطبایی، میثم.، وفاجو، لیال.، و میرزاجانزاده، هادارجمند، مهدی.، رحیم

 نشریه مهندسی شیمی ایران، سال سیزدهم، شماره هفتاد و ششم. "در فرآیندهای تولید سوخت بیودیزل

 "سوخت با آن درصد 20 های مخلوطویژگی بررسی و گلرنگ روغن از تهیه بیودیزل"( 8811تحویداری، کامبیز و امانی، محمد علی. )

  .(پژوهش های کاربردی در شیمی )پژوهش های شیمی کاربردی

 نقش و بیودیزل تولید یفرآیندها بررسی"( 8838غالمرضا.، و علیپور، داریوش.) مستعان.، باکری، شاعری، نژاد، مصطفی.، رحیم

 سومین همایش بیوانرژی )بیوماس و بیوگاز(. "پاک سوختی تولید جهت مختلف کاتالیزورهای

 مید کلسیاکس ریپذ دیتجد ستیکاتال حضور در پسماند منابع از زلیودیب دیتول بر یمرور " (8838اهلل. ) روح ی،الد.، و قانعیآرا، م رزم

 های نوین ایران.اولین کنگره سراسری فتاوری "عییطب و یصنعت عاتیضا انواع از شده هیته
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 "های ناهمگن در تولید بیودیزلبررسی انواع کاتالیست"( 883۱ضیائی، میثم.، شمس اسفند آبادی، علیرضا.، و تقوای نخجیری، علی. )

 های نوین در شیمی و مهندسی شیمی.کنفرانس فناوری

تهیه اکسید کلسیم از منابع مختلف و ارزیابی " (8831. )محمدی، محسن.، وسید یونس ،یلحصا .،،خلیلی درمنی، رضا.روح اهلل، قانعی

 .دومین همایش بیوانرژی ایران، تهران "آن بعنوان کاتالیست برای تولید بیودیزل از روغن کانول

 "بیودیزل در ایران و جهانبررسی جامع استفاده از سوخت "( 8811قبادیان، برات.، محمدنیک بخت، علی.، و خاتمی فر، مهدی. )

 سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشینهای کشاورزی

 از زلیودیب دیتول یرو ها ستیکاتال اثر یبررس" (8838کامران. ) آرش رزما،یعظمت و پ ی،جانیکالر ن.، فالحینوشی، زنجان پور یقل

 تهران. ران، دانشگاهیا یمیش یمهندس یمل کنگره نیپانزدهم "یخوراک روغن عاتیضا

 از بیودیزل تولید فرآیند طول در فیزیکی خواص تغییرات بررسی"(. 8831اهلل. ) روح ی،قانعمحسن.، و  محمدی، سراج، محمد.، کمالی

 دومین همایش بیو انرژی ایران، تهران. "ذرت روغن

های کاربردی در علوم و ملی پژوهش همایش "زلیودیب دیتول در ها ستینانوکاتال کاربرد "( 883۱محمدی، فرزانه.، و هالک، فرح. )

 مهندسی.

دومین همایش سراسری محیط زیست،  "بیودیزل تولید یبرا جامد یها کاتالیست یپذیر واکنش "( 8838ا، سید آرش. )ین ملک

 انرژی و پدافند زیستی.

Akia, M., Yazdani, F,. Motaee, E., Han, D., & Arandiyan, H. (2014) “Review on conversion of biomass to 

biofuel by nanocatalysts” Biofuel Research Journal 1.16-25. 

Eman N,A., & Cadence I.T., (2013) “Characterization of Biodiesel Produced from Palm Oil via Base Catalyzed 

Transesterification” Procedia Engineering Volume 53, Pages 7-12. 

Furuta, S., Matsuhashi, H., & Arata, K. (2006) “Biodiesel fuel production with solid amorphous-zirconia 

catalysis in fixed bed reactor” Biomass and Bioenergy, Volume 30, Issue 10, Pages 870-873. 

Okitsu, K., Thanh, Le.Tu., Boi, L.V., & Maeda,Y. (2012) “Catalytic Technologies for Biodiesel Fuel Production 
and Utilization of Glycerol: A Review” Catalysts, 2, 191-222; doi:10.3390/catal2010191. 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sciencedirect.com/science/journal/18777058/53/supp/C
http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

