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بیودیزل و اثر آن بر محیط زیست
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چکیده 
رها بوده و با توجه به توسعه کشورها در دنیا ، انرژي یکی از مهمترین شاخص هاي مهم در حرکت چرخه اقتصادي کشو

لذا تولید و مصرف انرژي در دنیا نیز روندي افزایشی داشته است .مصرف فعلی انرژي در جهان ، بشر را با دو بحران بزرگ 
آلودگی محیط زیست ناشی از سوخت هاي فسیلی و کاهش منابع نفتی روبه رو نموده است . با عنایت به دالیل فوق از 

و کاهش آلودگی هاي زیست محیطی دست یابی به منابع تجدید پذیر با آالیندگی دیدگاه اقتصادي ، حفظ منابع موجود
.کمتر به جاي منابع نفتی امري مهم محسوب می گردد. از جمله این منابع جایگزین میتوان به بیو دیزل اشاره نمود 

ربی هاي حیوانی حاصل میشود . بیو دیزل (الکیل مونو استر) از منابع طبیعی و قابل تجدید همانند روغن هاي گیاهی و چ
کاهش در کل ٪90تحقیقات انجام شده بر روي این سوخت حاوي این مطلب است که احتراق مواد بیودیزلی بیشتر از 

کاهش در هیدرو کربن هاي آروماتیک پلی سیکلیک را فراهم می کند و به ٪90تا ٪75هیدروکربن هاي نسوخته ، 
سوخت هاي دیزل بشمار می آید.همین علت جایگزینی مناسب براي 

بیودیزل ، سوخت فسیلی ، محیط زیستهاي کلیدي: واژه

ماهشهردانشجوي کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد -1
دانشجوي کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد ماهشهر-2
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همقدم-1
انرژي یکی از مهمترین و مسئله سازترین موضوعا ت جهان امروز است . هنگامی که موضوع حامل هاي انرژي به میان  

از می باشند . می آید اولین گزینه هائی که به خاطر می رسند نفت وگ
منابع نفت وگاز بر اساس ذخائر محدود در مناطق خاصی از جهان متمرکز شده است که بدلیل صنعتی شدن کشورها و 
وابستگی آنها به انرژي ، این منابع در آستانه تمام شدن میباشند. کاهش منابع ، افزایش مصرف انرژي و عدم دقت در نحوه 

هاي زیست محیطی در سطح جهان شده است . عملی ترین راه براي پاسخ گوئی به این تقاضاي مصرف آن باعث ایجاد بحران
رو به رشد و رهائی از بحران ، استفاده از سوخت هاي جایگزین می باشد . در این میان سوخت هاي زیستی بویژه بیودیزل 

و دیزل پایه فسیلی از یک طرف و مزایاي توجه ویژه اي را به خود جلب کرده است . تشابه بین خواص سوختن بیودیزل 
تکنیکی و محیط زیستی سوخت هاي زیستی از جمله تقویت امنیت انرژي ملی ، تجدید پذیر بودن وکاهش انتشار گازهاي 

از طرف دیگر باعث شده که بیودیزل به عنوان یکی از خوش آیته ترین جایگزین سوخت اتومبیل ها مطرح )GHG(گلخانه اي 
بیودیزل به عنوان استرهاي منوالکل از روغن هاي گیاهی یا چربی حیوانی تعریف شده است . روغن هاي گیاهی و . [1]باشد

بار بزرگتر از سوخت دیزل نفت 17تا 10چربی ها به عنوان سوخت موتور جایگزین ، بسیار ویسکوز با ویسکوزیته هاي حدود 
. [2]ربی تا رسیدن ویسکوزیته نزدیک به دیزل نفت خام تولید میشود خام است . بیودیزل بوسیله تبادل استري از روغن و چ

تبدیل شیمیائی روغن به استر چرب (بیودیزل)را استریفیکاسیون می نامند که با هدف کاهش ویسکوزیته روغن در مجاورت 
.[2]کاتالیزور ویا بدون کاتالیزور صورت میگیرد

یا سوخت خالص نامیده میشود. بیودیزل مخلوط B100دیزل است که بعنوان درصد ، سوخت بیو100بیودیزل خالص یا 
[3].مقدار مخلوط بیودیزل را نشان میدهد XXترکیبی از بیودیزل خالص با پترودیزل میباشد .

رسی در این مقاله به اجمال منابع  بیودیزل ، فرایندتولید ، مزایا ومعایب بیودیزل واثرآن بر محیط زیست مورد بر
قرارمیگیرد.

تاریخچه استفاده از بیو دیزل - 2
استفاده بشر از منابع تجدید پذیر انرژي اگر چه امري قدیمی است اما پس از کشف نفت و منابع فسیلی استفاده از آنها 

سوخت هاي فسیلی بمنظور کاهش وابستگی به1970کاهش یافت . مجددا به دلیل بحران انرژي ، بسیاري از کشورها از سال 
میالدي در آمریکا و اروپا با هدف 80و اوایل دهه 70به گسترش تکنولوژي انرژي هاي تجدید پذیر روي آوردند . از اواخر دهه 

میالدي اولین فرآورده مستند تجاري بیودیزل از دانه کلزا 1988تولید سوخت بیودیزل پژوهش هاي علمی اولیه آغاز و در سال 
میالدي به وسیله موسسه تحقیقات ملی بیودیزل آمریکا، بر این 1992. نام بیودیزل اولین بار در آمریکا در سال[4]ارائه گردید 

.[6]،[5]فرآورده نهاده شد

در طول دهه هاي گذشته آگاهی زیست محیطی مصرف کنندگان افزایش قابل مالحظه اي یافته و این گروه خواستار 
نامیده می شوند . دلیل این  افزایش آگاهی را عواملی چون افزایش فعالیت "دوستدارطبیعت "اصطالح کاالهایی هستند که به 

که در این راستا کشور آلمان با [6]گروه هاي سبز، قانونگذاري در ابعاد ملی و بین المللی و تاثیر فاجعه هاي صنعتی دانسته اند 
هزارتن روغن گیاهی متیل استر در رتبه اول و 2662با تولید 2001هدف تحقق بخشیدن به توسعه سوخت سبز در سال 

هزارتن در مکان هاي سوم وچهارم قرار دارند 192هزارتن و بریتانیا با 447هزار تن در رتبه دوم ، ایتالیا با 743فرانسه با تولید 
.[7]
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منابع بیودیزل - 3

شده (ضایعات روغن گیاهی ) و چربی حیوانات تولید میشود بیودیزل تقریبا از همه نوع روغن گیاهی تازه و یا استفاده 
نوع محصول کشاورزي روغن دار شناخته شده است که از این میان روغنهاي سویا ، نخل ، آفتاب 350تا کنون بیش از 

یگزین بالقوه جهت گردان ، گلرنگ ، روغن پنبه دانه ، کلزا ، بادام زمینی ، کاجیره و تخم شلغم را میتوان بعنوان سوخت هاي جا
موتورهاي دیزل نام برد .

شناخته میشوند نیز منابع و ذخائر مناسبی "شبه گریس "چربی هاي بدون استفاده حیوانی و روغن سوخته که بعنوان 
به شمار می آیند . 

قیمت بیودیزل درصد قیمت تمام شده بیودیزل وابسته به قیمت ماده اولیه آن است ، لذا 80تا 50با توجه به اینکه 
حاصل تابع قیمت تمام شده روغن میباشد بنابراین شناسائی ماده اولیه مناسب براي تولید بیودیزل در هر منطقه مهمترین 
مسئله اي است که باید با توجه به شرایط اقلیم و آب وهوائی انجام شود و از طرفی  باید به این مهم توجه داشت که بمنظور 

رف کننده ، بیودیزل باید واجد استانداردهاي موجود باشد . در ایاالت متحده این استانداردها در پذیرش بیودیزل توسط مص
مطرح شده است . در اتحادیه اروپا دو استاندارد متفاوت براي مصرف ASTM Biodesel  Standard D 6751قالب 

Standard)دیزل به عنوان سوخت و  براي مصرف بیو(Standard EN 14214)بیودیزل در وسایل حمل ونقل عمومی 

EN 14213) [8]مطرح شده است.
متیل سویات که از واکنش متانول با روغن سویا حاصل میشود اصلی ترین شکل بیودیزل در آمریکاست .همچنین یک 

مینماید که تن روغن در ماه میباشددر تهیه بیودیزل استفاده 40موسسه در هاوائی از روغن پسماند رستوران ها که بالغ بر 
بمنظور استفاده در ادوات دیزل ، خودروهاي دیزل و سوخت کشتی ها عرضه می گردد. در مالزي واندونزي روغن خرما بعنوان 
مهمترین منبع بیودیزل محسوب میگردد. در اروپا کلزا ، رایج ترین روغن پایه در تولید بیودیزل میباشد . در هند و آسیاي 

.[7]ه عنوان منبع تولید بیودیزل مورد توجه میباشد جنوب شرقی درخت جاتروفا ب
در ایران نیز تولید بیودیزل از فاضالب و زباله هابا منبع آلی در سطح آزمایشگاهی در دست تحقیق و بررسی است .

فرایند تولید بیودیزل -4

تولید میگردد.در این فرایند ابتدا روغن گیاهی ویا transesterificationاخیرا بیودیزل توسط فرایندي شیمیائی با نام 
چربی حیوانی از فیلتر عبور داده میشود، سپس براي از بین بردن اسیدهاي چرب آزاد با قلیا واکنش میدهد .بعد از آن با یک 

سرید هاي روغن براي الکل ( معموال متانول ) ویک کاتالیزور ( معموال هیدروکسید سدیم یا پتاسیم ) ترکیب میشود . تري گلی
تشکیل استرها و گلیسرول واکنش شیمیائی انجام میدهند و سپس از یکدیگر جدا وتصفیه میگردند . 

کاتالیزورهاي مورد استفاده در این روش از میان دسته وسیعی از مواد اسیدي وبازي انتخاب میگردد که انتخاب نوع 
و فشار C^65.5موجود در روغن دارد . فرایند در دماي )FFA)free fatty Acidsکاتالیست وابستگی مستقیمی به میزان 

20Psi. انجام میشود
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استفاده از الکل فوق بحرانی است که این روش درصد تبدیل باالئی دارد و نیازي transesterificationروش دیگر انجام واکنش 
نیازمندیم که افزایش هزینه هاي انرژي )473K-573(ماهاي باالتري به حضور کاتالیست نمیباشد ولذا در روش فوق بحرانی به د

.[5]را به همراه خواهد داشت 

مزایاي استفاده از بیودیزل- 4

بیودیزل سوختی تجدید پذیر و غیر سمی است . تجدید پذیري بیودیزل زمانی اهمیت پیدا میکند که در فرم خالص آن 
)B100 .استفاده گردد (

ت در مورد آالیندگی بیودیزل نشان میدهد که خروجی هاي آالینده ذرات معلق در سوخت بیودیزل کمتر تمامی مطالعا
ستان در این از سوخت دیزل میباشد که این کم بودن خروجی ذرات معلق بدلیل کم بودن ترکیبات آروماتیک و باال بودن عدد

سوخت میباشد .
درصد وزنی اکسیژن است که 12تا 10ن آن میباشد . بیودیزل حاوي از جمله مهمترین ویژگی بیودیزل محتواي اکسیژ

به دلیل باالبودن محتواي COاین امر باعث احتراق بسیار کامل تر سوخت میگردد. لذا میتوان ادعا کرد که پائین بودن آالینده 
در بیودیزل CO2آالینده درصدي80تا 50اکسیژن و از طرفی پائین بودن نسبت کربن در آن است همچنین پائین بودن 

.[9]نسبت به دیزل به دلیل کامل بودن عمل احتراق و کمتر بودن نسبت کربن به هیدروژن میباشد 
البته عنوان این نکته حائز اهمیت است که با عنایت به  گستره مصرف انرژي ، بیودیزل  نمیتواند بطور کامل جایگزین 

از نیاز سوخت ٪15هاي گیاهی وحیوانی براي تولید بیودیزل مصرف گردد، تنها سوخت دیزل شود بطوري که اگر تمام روغن 
به دالیل متفاوتی از جمله کمترین میزان نشر B20دیزل را میتوان تامین نمود و از میان مخلوط هاي متفاوت ، ترکیب 

NOXدن قیمت آن نسبت به بیودیزل خالص ، استفاده مستقیم بدون اینکه نیازي به تنظیم یا تغییر در موتور باشد، متعادل بو
درصد ذرات معلق و HC ،30درصد 50درصد مونوکسید کربن ، 50تا B20. [10]به عنوان بهترین ترکیب شناخته شده است 

درصد سولفور خروجی از اگزوز اتومبیل را کاهش میدهد .20

معایب بیودیزل- 5

میباشد که این افزایش بدلیل محتواي اکسیژن و از طرفی عدد در بیودیزل NOXبیشتر مطالعات بیانگر افزایش میزان 
تولید شده را میتوان به روشهاي مختلفی از جمله ؛ تاخیر در زمان NOXستان در بیودیزل میباشد .الزم به ذکر است که 

. [5]تزریق سوخت ، گردش دوباره گازهاي حاصل از احتراق و تغییر در ترکیب خوراك ورودي کنترل نمود
از جمله بزرگترین معایب بیودیزل ویسکوزیته باال و در نتیجه آن مشکل پمپاژ سوخت ، محتواي انرژي پائین (نسبت به 

سوخت فسیلی ) وهزینه باالي آن میباشد .
بیودیزل باعث جاري شدن رسوبات می گردد ولذا فیلتر موتور میبایست بطور مرتب تحت نظر گرفته شود و در مواقع 

. [11]گردد که بدلیل چنین مشکالتی شرکت هاي صنعتی به سختی بیودیزل را تحت گارانتی قرار میدهند لزوم تعویض

.
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گیرينتیجه-6
بیودیزل یک سوخت از منابع تجدید پذیر است که از انواع مختلف روغن هاي گیاهی و چربی حیوانی و ضایعات روغن ها 

میباشد که توانسته ویسکوزیته transesterificationولید بیودیزل واکنش تولید میگردد. از جمله روش هاي موفق براي ت
بیودیزل را کاهش و قابلیت هاي آن را افزایش دهد . سوخت بیودیزل به عنوان جایگزین مناسبی براي سوخت دیزل میباشد که 

جهان توزیع میشود . از جمله با عنایت به ویژگی هاي آن به عنوان یک ترکیب تجاري در سطح B20از این میان ترکیب 
، هیدروکربن ها ، ذرات ریز معلق وهیدروکربن هاي COمزایاي اصلی بیودیزل کاهش انتشار گازهاي حاصل از احتراق همچون 

.آروماتیکی چند حلقه میباشد.
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