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اسید چرب آزاد باالمحتوي استحصال بیودیزل از روغن چربی طیور 

5، حسین عشقی4، برات قبادیان3، عبدالعلی فرزاد*2، محمد طبسی زاده1مالک باوفا

گروه مکانیک بیوسیتم دانشگاه هاي فردوسی مشهد و تربیت مدرس تهران

tabasizadeh@um.ac.ir: محمد طبسی زاد*

چکیده

براي کاهش درصد اسیدهاي .منظور تولید سوخت زیستی بیودیزل از روغن چربی طیور انجام گرفته استتحقیق به این 
به دلیل افزایش بازده، کاهش آهنبه نام سولفاتهمگنناي اسیدواکنشگرچرب آزاد روغن در مرحله استریفیکاسیون از یک

درصد وزنی 2با استفاده از در این مرحله همچنین .استفاده شدتر و قابلیت استفاده مجدد هزینه تجهیزات، بازیافت آسان
در مرحله ترانس استرفیکاسیون سپس . رسید% 95، میزان تبدیل اسیدهاي چرب آزاد به استر به مقدار واکنشگر سولفات آهن

1:6متانول با موالریته واکنشگر بازي پتاسیم هیدروکسید به مقدار یک درصد وزنی روغن و الکل با استفاده از مخلوطی شامل
. تولید شد% 92و روغن استري شده، بیودیزل با بازدهی نسبت به روغن

سولفات آهن، کراکینگ حرارتی،ياسیدعدد ، چربی طیور، سوخت زیستی: هاي کلیديواژه

مقدمه-1
علت . حاضر بی سابقه بوده استافزایش چشمگیري در جهان داشته بطوریکه در قرن دهه اخیر دو در دیزلیقیمت سوخت 

تحقیق براي پیدا کردن یک سوخت جایگزین براي دیزل به از اینرو.این موضوع بیشتر به خالی شدن ذخایر نفتی بر می گرددد
بیودیزل به عنوان جایگزین و یا یک افزودنی براي دیزل که از چربی حیوانی یا . یک مساله مهم براي محققین تبدیل شده است

دانشجوي کارشناسی ارشد، گروه مکانیک بیوسیستم، دانشگاه فردوسی مشهد-1

استادیار، گروه مکانیک بیوسیستم، دانشگاه فردوسی مشهد-2
دانشیار، گروه مکانیک بیوسیستم، دانشگاه فردوسی مشهد-3
دانشیار، گروه مکانیک بیوسیستم، دانشگاه تربیت مدرس-4
ستاد، گروه شیمی، دانشگاه فردوسی مشهد-5
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اتحادیه .بصورت استر مونوالکیل اسید چرب  بیان می شودبیودیزل همچنین.[17]گیاهی مشتق می شود، تعریف شده استروغن 
در همچنین .تعیین کرده است2020از کل سوخت مورد استفاده در موتورها را تا سال % 20اروپا سهم سوخت هاي زیستی را 

درصد دیزل خالص در دسترس 80درصدي بیودیزل تولید شده از روغن سویا و 20متحده ترکیب حال حاضر در بازار ایاالت
توسعه انرژي هاي تجدید پذیر به عنوان یک استراتژي ملی در چین که ذخایر نفتی آنچنان باالیی ندارند تصویب شده .[20]است
.[21]بیش از پیش به انرژي الزم دارد،زیرا این کشور بزرگ توسعه یافته، با رشد سریع اقتصادي. است

گازهاي خروجی اگزوز، قابلیت مزایاي اصلی استفاده از سوخت هاي جایگزین قابلیت تجدید پذیر بودن، کیفیت بهتر انتشار 
افزایش تجزیه بیولوژیک و همچنین با توجه به اینکه کربن هاي آلی موجود در این نوع سوخت ها منشا فتوسنتز دارند بنابراین از 

.[22]دي اکسید کربن که اثر گلخانه اي دارد جلوگیري می کند

.کی از منابع تولید بیودیزل چربی هاي حیوانی و طیور بوده که به کمترین فرایند براي تبدیل به سوخت مناسب را داراستی
همچنین برتري دیگر چربی طیور  . ین هزینه تولید سوخت بیودیزل حاصل از چربی طیور در مقایسه با دیزل پایین استابنابر

مصارف عمده چربی طیور .لذا به تشدید تورم در بخش غذا دامن نمی زند. کمتر آن استغذایینسبت به  روغن هاي گیاهی ارزش 
در این نوع مصارف،  چربی پس از تبدیل به . جمله صابون و مایع دستشویی استبیشتر در کارخانجات تولید مواد بهداشتی از

با تولید بیودیزل از چربی طیور نه تنها . ، بصورت مواد اولیه مورد استفاده قرار می گیرد)پیرولیز(روغن از طریق کراکینگ حرارتی
که همزمان با بیودیزل از روغن حاصل می شود، می تواندمواد اولیه مصارف بهداشتی مورد تهدید قرار نمی گیرد بلکه گلیسیرینی

.یک جایگزین بهتر از روغن چربی طیور در مصارف بهداشتی باشدبه عنوان

حضور است، که در آن مخلوط روغن و الکل در )تبادل استري(استریفیکاسیونترانس ،رایج ترین روش براي تولید بیودیزل
در این فرآیند متانول به خاطر قیمت پایین و . و گلیسیرن تبدیل می شود) بیودیزل(اسید چربیک نوع واکنشگر به مونوآلکیل 

روغن هاي گیاهی نسبت ،از لحاظ واکنش شیمیایی.خواص فیزیکی و شیمیایی بهتر نسبت سایر الکل ها بیشترین کاربرد را دارد
زیرا تحقیقات نشان می دهد که درصد تبدیل تري . زل هستندمواد اولیه بهتري جهت تولید بیودی،به سایر روغن ها و چربی ها

اما ایراد اصلی استفاده از این نوع روغن، ارزش غذایی .نرخ باالیی دارد،گلیسیریدها به متیل استر اسید چرب در کوتاه ترین زمان
جمعیت دارد، از روغن گیاهی تصفیه میلیون70ایران که بیش از به عنوان مثال .باالي آن و در نتیجه ایجاد تشدید در بازار است

هزینه در نتیجه.لذا در مرحله اول باید نیاز مصرف کنندگان را تامین کند. شده به منظور تولید روغن خوراکی استفاده می کند
ی گر در واکنش واکنشگرهاي بازي، اسیدي و آنزیمی می توانند به عنوان میانج.باالي مواد خام مانع اصلی تجاري کردن آن است

. زیرا زمان واکنش را کوتاه تر کرده و هزینه کمتري دارند. اما واکنشگرهاي بازي و اسیدي کاربرد بیشتري دارند. نقش ایفا کنند
.[13]همچنین برخی از مطالعات نشان می دهد آنزیم ها به متانول حساس بوده لذا باید غلظت متانول در مخلوط کمتر باشد

.مورد استفاده در واکنش، ابتدا باید درصد اسید چرب آزاد روغن مشخص شود) اسیدي یا بازي(واکنشگرجهت تعیین نوع 
صابون تولید شده .تحقیقات نشان می دهد کاتالیزورهاي قلیایی با اسیدهاي چرب آزاد واکنش داده و آب و صابون تولید می کند

از آن در مواردي لذا.ه و در زمان آبشویی نیز تشکلیل امولسیون می دهدل مواجه کردجداسازي بیودیزل از گلیسیرین را با اختال
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در صورت باال بودن اسید چرب آزاد، باید از روش .[10]درصد باشد5می شود که درصد اسید چرب آزاد کمتر از استفاده 
فرآیند با استفاده از یک واکنشگر اول ه در این روش ابتدا در مرحل.استریفیکاسیون دو مرحله اي جهت تولید بیودیزل استفاده نمود

محصوالت .به استر تبدیل شده و درصد وزنی آن به کمتر از یک درصد تنزل پیدا می کندروغن و الکل، اسید چرب آزاد اسیدي 
در مرحله دوم با توجه به اینکه شاخص اسیدي روغن به کمتر یک درصد . خروجی در این مرحله تري گلیسیرید و استر می باشند

محصول . می توان با استفاده مخلوط روغن و الکل در حضور کاتالیزور بازي به تولید بیودیزل پرداختکاهش می یابد، بنابراین 
.و گلیسیرین می باشد) بیودیزل(رهاي اسید چربخروجی در این مرحله است

باال به روش استریفیکاسیون دو مرحله اي انجام يپژوهشهاي مختلفی در زمینه تولید بیودیزل از روغنهاي با شاخص اسید
ون به روش استریفیکاسیmgKOH/g92/75از پسماند روغن خوراکی حاوي اسید چرب آزاد ) 2007(وانگ و همکاران.شده است

1واکنشگر سولفات آهناسید چرب آزاد روغن با متانول در حضورمخلوظ در مرحله اول. دو مرحله اي به تولید بیودیزل پرداختند

پتاسیم مخلوط استر تولید شده و تري گلیسیرید با متانول در حضور واکنشگر از به استر تبدیل شده سپس در مرحله دوم 
سرعت باالیی جهت استري واکنشکر،آنها نتیجه گرفتند که سولفات آهن به عنوان یک .استبیودیزل حاصل شده 2هیدروکسید

% 22/97بیشترین درصد تبدیل اسید چرب آزاد به استر به اندازه . متانول داشته استواسید هاي چرب آزاد روغنمخلوط کردن 
در در ترکیب با روغن نسبت به تري گلیسیرید 1به 10وزنی سولفات آهن به همراه متانول با موالریته% 2زمانی حاصل شد که  

انجام شده )2012(چن و همکاراندر تحقیق دیگري که توسط.[17]ساعت به واکنش پرداختند4و با مدت زمان C95°دماي
روغن را به حداقل میزان اسید چرب آزاد ، جلبکدرصد حجمی روغن% 3/3با 3آنها ابتدا با استفاده از اسید سولفوریکاست،

الکل متانول با و د ، پتاسیم هیدروکسید و پتاسیم متوکسی4سه نواع کاتالیزور بازي سدیم هیدروکسیدتاثیرسپس هش دادهاک
آنها به این نتیجه رسیدند که در استفاده . را بر روي درصد تبدیل تري گلیسیرید به بیودیزل را بررسی کردندموالریته هاي مختلف 

% 100بیشترین نرخ تبدیل در حدود ،نسبت به روغن1:12وزنی روغن و متانول با موالریته % 2یزور پتاسیم هیدروکسید با از کاتال
.[9]حاصل می شود

روش هامواد و- 2
مواد- 2- 1

.استفاده شدبه عنوان یک منبع اقتصادي براي تولید بیودیزل ) مرغ و بوقلمون(طیورپسماند به منظور تهیه سوخت، از چربی 
عدم به علت در نواحی مذکور. می شوداستخراجزیر پوست آن همچنین از و طیوریدستگاه گوارشاطراف از این پسماندمعموال 

. )1شکل(کندي رشد، مقادیر زیادي چربی تجمع میتحرك در طول دوره

1-Fe2(SO4)3
2 -KOH
3 -H2SO4
4 -NaOH
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چربی موجود در ناحیه شکمی طیور-1شکل 

درصد، متانول با 5/99هیدروکسید پتاسیم با خلوصبیودیزل از جمله تولید جهتتمام مواد شیمیایی مورد نیاز همچنین 
.گردیدبه صورت تجاري تهیه صنعتی، سولفات منیزیمدرصد، فریک سولفات8/99خلوص 

تجهیزات-2-2

).2شکل (به صافی استفاده شدبه منظور خالص سازي روغن چربی طیور از مواد زائد از دستگاه اویل پمپ مجهز

دستگاه فیلتراسیون روغن-2شکل 

).3شکل (استفاده شدگروه بیوسیستم دانشگاه فردوسی مشهد بیودیزل از تجهیزات موجود در آزمایشگاه بیودیزل تهیه براي 
به منظـور تولیـد و خـالص سـازي     ،استفاده از مواد شیمیایی تحت دماي باالدر اثرخوردگی براي جلوگیري از از مخازن پالستیکی 
از دو بـدین منظـور  . [2]براي تسریع سرعت واکنش باید دماي آن تا نزدیکی دماي جوش متانول افزایش یابـد . بیودیزل استفاده شد

گیـري اندازه يبرا. می گیرددرون مخزن واکنش قرار میدو المنت به طور مستقنیا. وات استفاده شد500به توان یالمنت حرارت
دما و ترموستات يریاندازه گيبراkترموکوپل نوع کیاز حد دما، از شیبشیاز افزايریواکنش در هر لحظه و جلوگطیمحيدما

از يریجلـوگ ي، بـرا شـود مـی مینقطه جوش الکل تنظـ کیواکنش نزدطیمحيدمانکهیبا توجه به ا. کنترل دما استفاده شديراب
آب درون انیـ توسـط جر شـده ریـ الکل تبخ. دیمخزن واکنش استفاده گرديمبرد بر روکیش، از واکنطیخارج شدن الکل از مح

باعـث  به روغـن،  افزودن مخلوط الکل و واکنشگر .شودیواکنش برگشت داده مزنو دوباره به مخلیتبدعیسرد شده و به ما،مبرد
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مخلوط کردن مـواد  يبرانیبنابرا. شودیواکنش مطلوب تنها در سطح تماس دو فاز انجام مومخلوط غیر همگن شدهبوجود آمدن 
خلوط همگـن بـه انتقـال    مجادیاعالوه بر مخلوط کردن دو فاز و بهم خوردن مواد.استفاده شدبرقیهمزنکیاز واکنش نیدر ح

هاي تولیـد سـوخت   ل شده بعد از واکنش یجداکردن دو فاز تشکيدکانتور براهايفیاز قهمچنین . [11]کندیکمک مزیحرارت ن
.استفاده شد

تجهیزات تولید بیودیزل- 3شکل 

روش تولید سوخت - 2- 3

.صورت می گیرد4شکل طبق فرآیندتولید بیودیزل 
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فرآیند تولید بیودیزل  - 4شکل 

تبدیل چربی طیور به روغن- 2- 3- 1

استفاده در اثر . می باشدروش گرما دهی مستقیم به چربییکی از شیوه هاي مرسوم جهت تبدیل چربی به روغن استفاده از 
در مراحل بعدي این اسیدهاي می شود کهچرب آزاد هاي اسیددماي چربی سریعا باال رفته که منجر به تولید،از حرارت مستقیم

براي حل این مساله، .ون شده و جداسازي بیودیزل از گلیسیرین را با مشکل مواجه می سازدباعث تولید صاببه نوبه خود آزادچرب
در روش حرارت دهی غیر مستقیم، ابتدا دماي آب به نقطه جوش رسیده و . استفاده از حرارت دهی غیر مستقیم کارساز می باشد

چربی به واسطه  حرارت آب، به صورت تدریجی دماي آب کاهش کاملپس از ذوب . [3]سپس چربی به داخل آب منتقل می شود
که چگالی کمتري نسبت به آب دارد، بر روي آب شناور بوده و بوسیله روغن. داده شده و در نهایت اعمال حرارت قطع می شود

صال روغن، به روش پس از استح.بود% 14درصد تبدیل چربی به روغن در این فرآیند.قیف دکانتور قابل جداسازي می باشد
.)1جدول (انجام شدآنالیز اولیه روغن تیتراسیون

نتایج آنالیز اولیه روغن-1جدول

واحدمقدارپارامترها
%%35/0درصد آب mass

920/0g.cm-3چگالی

%7/40درصد چربی اشباع mass

%3/59درصد چربی غیر اشباع mass

82/35mg KOH.g-1درصد اسید چرب آزاد
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3/57mm2.s-1درجه سیلسیوس40ویسکوزیته سینماتیکی در 

خالص سازي روغن- 2- 2-3

لذا با .را تحت تاثیر قرار می دهدبیودیزل بازده تبدبل روغن بهو رطوبت موجود در روغنبا توجه به اینکه مواد اضافی 
به ازاي گرم جاذب رطوبت سولفات منیزیم 4همچنین از ه وزائد خالص سازي شدد، روغن چندین مرحله از مواصافیاز استفاده 

ذب رطوبتی از جا،در نهایت با چندین بار فیلتراسیون مجدد.[2]می شودسی سی روغن براي کاهش رطوبت روغن استفاده 100
. روغن خارج شد

مرحله استریفیکاسیون-3-2- 3

با توجه اینکه اسیدهاي چرب آزاد در مرحله ترانس . بدست آمد% 82/35ن ز اولیه، میزان اسید چرب آزاد روغبر اساس آنالی
لذا در این مرحله . دسازو جداسازي بیودیزل از گلیسیرن را با مشکل مواجه می شده تبدیل باعث کاهش بازده ،استرفیکاسیون

بنابراین .دشونیملیاستر تبدلیسولفات واکنش داده و به متکیچرب آزاد موجود در روغن با متانول در حضور فريهادیاس
60يدر دمانسبت به روغن1:9با موالریته یو متانول صنعتدرصد وزنی روغن2به اندازه سولفاتکیشامل فریروغن با مخلوط

ساعت 72و به مدت منتقلدکانتور يهافیمواد به درون ق،از اتمام واکنشپس. ندواکنش دادساعت2مدت به گرادیدرجه سانت
جدا شوند)آب، فریک سولفات و الکل(صول فرعی از مح) متیل استر و تري گلیسیرید(محصول اصلیبه مواد فرصت داده شد تا 

ونیتراسیچرب آزاد با روش تيهادیو درصد اسهیتهیاز مواد اصليا، نمونهواکنشیاصلتمحصواليبعد از جداساز. )5شکل(
. افتیکاهش %817/0چرب آزاد به يهادیکردن روغن، درصد اسيروش استربا استفاده از . دیگردنییتع

روغن استري شده-5شکل 

استریفیکاسیون ترانس مرحله - 2- 3- 4
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یم پتاسواکنشگر بازيونسبت به روغن 1:6متانول با موالریته شامل یشده با مخلوطيمرحله روغن استرنیادر
یمحصول اصل. ندواکنش داددقیقه90مدت بهگرادیدرجه سانت60يدر دما،وزنی روغنکسید به مقدار یک درصد وهیدر

مدت زمان فرصت ).6شکل(شددکانتور جدافیبا استفاده از ق) رهیبه رنگ ت( نیسریاز گل) به رنگ زرد روشن(زلیودیواکنش، ب
.ساعت بود96،فاز2داده شده براي جداسازي کامل 

جداسازي بیودیزل از گلیسیرین -6شکل

خالص سازي بیودیزلمرحله -2- 5-3

استفاده ییشواز روش آبنیسریالکل، صابون و گلزور،یاز جمله کاتالي بیودیزلهاحذف ناخالصبه منظورمرحله نیادر 
دقیقه بهم زده شد، تا مخلوطی 30با آن مخلوط شده و به مدت مقطربه ازاي هرلیتر روغن به اندازه نیم لیتر آببدین منظور .شد

منتقل دکانتور فیبه درون قزلیودیجدا کردن دو فاز آب و بيرنگ حاصل برايریمخلوط ش.همگن و شیري رنگ حاصل شود
فرآیند در سه مرحله تکرار این ).7شکل(، بیودیزل با رنگ روشن تري نسبت به مرحله قبل از آب جدا شدساعت48پس از .گردید

.شد
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خالص سازي سوخت بیودیزل- 7شکل

که با . پس از خالص سازي بیودیزل، خصوصیات مهم آن در آزمایشگاه بیوانرژي دانشگاه تربیت مدرس اندازه گیري شد
.)2جدول(داشترا الزم مطابقت ASTMاستاندارد 

ASTMاستاندارد هايخصوصیات بیودیزل تولید شده به همراه -2جدول

واحددیزلبیودیزلحدود مجاز)ASTM(آزموناستانداردخصوصیات

D-240-5/402/42MJ.kg-1ارزش حرارتی

C°1302/1537/62حداقل D-92نقطھ اشتعال

٤٠°C D-4459/1 -67380/452/2mm2.s-1در گرانروی سینماتیک

C°-3-2-7حداقل D-2500نقطھ ابری شدن

C°-21-5-10حداقل D-97نقطھ ریزش

9/08607/0820/0g.cm-3حداکثر D-4052چگالی

نتیجه گیري-4

با که استی هاي مختلف دستگاه گوارشقسمتچربی هاي زیر پوست و اطراف ، پس از کشتارطیورپسماند یکی از-1
. براي تولید بیودیزل امکان پذیر ساختاقتصادي تبدیل این نوع چربی به روغن، می توان یک منبع 

اما در طی این فرآیند درصد . چربی بهترین روش می باشد) پیرولیز(، گداختنروغن از چربی طیوربه منظور استخراج -2
به صورت مستقیم به داخل چربی،لذا براي غلبه بر این مشکل. اسید چرب آزاد به خاطر افزایش سریع دماي روغن افزایش می یابد

روغن که چگالی . پس از ذوب کامل چربی، حرارت دهی قطع شده و مخلوط به حال خود رها می شود.می شودقل تآب جوش من
.  براحتی قابل جداسازي می باشددر سطح آب شناور بوده و تري نسبت به آب داردکم

در موقع واکنش بین . باالي آنهاستیکی از عمده مشکالت روغن چربی هاي حیوانی و طیور، درصد اسیدهاي چرب آزاد -3
. الکل و روغن در حضور واکنشگر بازي، این اسیدهاي چرب با واکنشگر بازي واکنش نشان داده و به تولید آب و صابون می انجامد

لذا براي حل این مشکل از فریک سولفات. صابون تولید شده نیز جداسازي بیودیزل از گلیسیرین را با مشکل مواجه می سازد
.به عنوان یک واکنشگر به منظور استري کردن روغن جهت کاهش حداکثري اسیدهاي چرب آزاد استفاده شد) سولفات آهن(

حتی گلیسیرین که به عنوان . هیچ نوع ماده پسماند تولید نمی گردددر فرآیند استخراج بیودیزل از روغن چربی طیور، -4
.و بهداشتی از آن استفاده نمودیک محصول جانبی است، می توان در مصارف آرایشی 

منابع- 5

تولید سوخت بیودیزل از روغن پسماند با استفاده "،.و زنوزي، ع. ، فیض اله نژاد، م.، محمدي، ع.، توکلی، ت.، قبادیان، ب.، حباقر پور-١
.1387شهریور 6مکانیزاسیون، ، مجموعه مقاالت پنجمین کنفرانس ملی مهندسی ماشینهاي کشاورزي و "از روش ترانس استریفیکاسیون
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Biodiesel production from poultry fat oil high in free fatty acids

In this study, conversion of poultry fat oil to methyl esters was carried out using the ferric sulfate and the

supercritical methanol processes. A two-step transesterification process was used to remove the high free fatty acid

contents in the poultry fat oil (PFO). This process resulted in a feedstock to biodiesel conversion yield of about 95%

using a ferric sulfate catalyst. In the supercritical methanol transesterification method, the yield of biodiesel was

about 92% in only 90 min of reaction time. The test results revealed that supercritical process method is probably a

promising alternative method to the traditional two-step transesterification process using a ferric sulfate catalyst for

poultry fat oil conversion. The important variables affecting the methyl ester yield during the transesterification

reaction are the molar ratio of alcohol to oil, the catalyst amount and the reaction temperature.

Keywords: Biomass, poultry fat, acid value, ferric  sulfate and thermal cracking.
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