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از روغن گیاهیتولید بیودیزلفرایند سازيشبیه
برج تقطیر واکنشیدر 

3، فاطمه سبزي*2وستار، علی اکبر 1علیرضا پناهیان

دانشگاه صنعتی شیراز،مهندسی شیمی، دانشکدهدانشجوي کارشناسی ارشد
، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی شیرازیاراستاد
، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی شیرازیاراستاد

چکیده
ی برايهاي فسیلی سبب شده است که بیودیزل به عنوان جایگزیننیاز روز افزون بشر به انرژي و کاهش سوخت

اطالعات ،انواع کاتالیست،بیان روشها و فرایندهاي تولیدبادر این تحقیق .اي پیدا کندجایگاه ویژه،فسیلیسوختهاي 
سازي تولید بیودیزل در برج تقطیر واکنشی ها به شبیهروند و نیز گزینش بهترینسینتیکی واکنش که در این زمینه به کار می

سازي استفاده شد.بیههاي موجودر در مقاالت براي بررسی صحت ش. از دادهاستپرداخته شده ASPEN Plus V7.1به وسیله 
گلیسیرید به تعداد سینی واکنشی و محل ورود تري،زمان ماند،تاثیر پارامترهاي نسبت مولیسازي پس از تایید صحت شبیه

شده است.برج بررسی
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) مقدمه1
جامعه بشري در پی یافتن ،به انرژي و کاهش سوختهاي فسیلی موجود در جهانر شبا توجه به نیاز روز افزون ب

اي در این زمینه صورت گرفته که در این میان سوختهاي تحقیقات گسترده.ی مناسب براي این نوع سوختها می باشدجایگزین
بیودیزل است که در حال حاضر در چندین کشور جهان ،یکی از سوختهااند.بیومس جایگاه ویژه اي را به خود اختصاص داده

20کهB20ولی عرضه این نوع سوخت به صورت مخلوطی از سوخت بیودیزل و دیزل می باشد مثال ،تولید و عرضه می شود
از آنجا که روشهاي مختلفی براي تولید بیودیزل .تشکیل می دهدت دیزلسوخراو مابقی آندرصد این سوخت را بیودیزل 

حال حاضر باال که در آنوجود دارد باید جهت تجاري کردن این محصول گامهاي موثرتري برداشته شود تا هزینه تمام شده 
.]1[دمی باشد کاهش یاب

، پیرولیزآن جمله میتوان بهاز وجود دارد که ت ها به عنوان سوخبراي قابل استفاده کردن روغنیفرایندهاي مختلف
فرایند ترانس استریفیکاسیون براي تولید صنعتی بیودیزل مورد .اشاره کردترانس استریفیکاسیونو سازيمیکروامولسیون

اکنش ترانسو.شده استجهت تولید بیودیزل استفاده این فرایند ازنیزدر این مقاله.]2[داستفاده قرار می گیر
.کنداستریفیکاسیون واکنشی است که در آن تري گلیسرید به همراه الکل واکنش داده و بیودیزل و گلیسرول تولید می

) با Triگلیسرید(در واکنش اول تريهاي زیر، مطابق واکنشواکنش تعادلی تشکیل شده است. 3از فراینداین 
گلیسرید با متانول واکنش کند. در واکنش دوم دي) تولید میBio(استر) ومتیلDiگلیسرید() واکنش داده و ديMeOHمتانول(

و نماید سپس منوگلیسرید تولیدي در واکنش سوم با متانول واکنش داده میاستر) و متیلMonoتولید منوگلیسرید(وداده
.]3[می کنداستر) و متیلGتولید گلیسرول(

(1)Tri +   MeOH ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Di + Bio
(2)Di +   MeOH ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Mono + Bio
(3)Mono +   MeOH ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ G + Bio

باشد ولی از آنجایی که براي واکنش کامل میمول الکل 3د گلیسرید نیازمنهر مول تريها،طبق استکیومتري واکنش
ترین متانول رایجبراي پیشبرد واکنش به سمت محصوالت از مقدار اضافی الکل استفاده می شود.،ها تعادلی هستندواکنش

اشد.می بهاي دیگر الکل در مقابل الکلاینارزانیکه دلیل آن الکلی است که در این واکنش مورد استفاده قرار می گیرد 
استفاده از کاتالیزورهاي بازي، اسیدي، آنزیمی :استریفیکاسیون وجود داردهاي متعددي براي انجام واکنش ترانسراه

.]4[وحتی بدون استفاده از کاتالیزور تحت شرایطی که الکل فوق بحرانی استفاده شود
گردد.بهتر است از کاتالیست بازي استفاده ،درصد وزنی باشد1که اسید چرب آزاد آن زیر شوداگر از روغنی استفاده 

یا روش الکل باید از کاتالیست اسیدي وداشته باشد،و یا آب همراه روغن وجود باشداگر در روغن غلظت اسید چرب آزاد زیاد 
کهگردداگر در این حالت از کاتالیست بازي استفاده شود سبب تولید صابون می.شودفوق بحرانی براي تولید بیودیزل استفاده 

.]4[کند را ایجاد میداسازي صابون از محصوالت جمشکالتی از قبیل مصرف کاتالیست و 
بیشتري به واکنش داده، درصد تبدیل بیشتري کاتالیست اسیدي سرعت در مقایسه باالزم به ذکر است کاتالیست بازي 

استریفیکاسیون براي تولید صنعتی بیودیزل مورد در میان فرایندهاي باال ترانس.ب شده و به دماي کمتري نیاز داردسبرا
.]2،5[گیرد تمرکز ما نیز در این مقاله روي این فرایند می باشداستفاده قرار می

عدم وجوداسید چرب آزاد و آب، ازکه بدلیل استفاده می شودبعنوان خوراكاز تري اولئین خالصتحقیق،در این 
اطالعات .کنند) تبعیت می4(آرنیوسو از معادلهدوم هستندها همگی درجه . واکنششوداستفاده میکاتالیست بازي 
.آورده شده است1ها در جدول سینتیکی واکنش

)4(=
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]6[ها)، اطالعات سینتیکی واکنش1جدول (
آرنیوسثابت معادله 

(L mol-1 min-1)
سازيانرژي فعال

(cal mol-1)
7.46 e16A133870E1

1 e15A229850E2
6.17 e8A319470E3

و روش مایکروویو، روش فراصوت، روش فوق بحرانی، فرایند ناپیوسته کاتالیستیعبارتند از: روشهاي تولید بیودیزل
گیرد در انجام می) Batch(فرایند ناپیوسته کاتالیستی که در راکتور ناپیوستهمذکوردر میان روشهاي . که تقطیرواکنشی

صنایع براي تولید بیودیزل مورد استفاده قرار می گیرد. محدودیت هاي زیادي در این روش وجود دارد که از آن جمله می 
رو دانشمندان براي مرتفع ساختن توان به زمان طوالنی واکنش و جداسازي سخت پس از این مرحله اشاره کرد. از این 

محدودیت هاي موجود در این روش به مطالعه و بررسی روشهاي دیگر پرداخته اند. در این مقاله به بررسی روش تقطیر 
. نماي کلی از واحد تولید بیودیزل با استفاده ]7شده است [واکنشی و شبیه سازي تولید بیودیزل به وسیله این روش پرداخته 

) نشان داده شده است.1طیر واکنشی در شکل (از برج تق

)، نماي واحد تولید بیودیزل با استفاده از برج تقطیر واکنشی1شکل (

) روش و مواد2
استفاده شده است. مواد شیمیایی، مدل ترمودینامیکی، واحد ASPEN Plus V 7.1نرم افزارفرایند از شبیه سازيبراي

شامل مواد زیر که در ASPENبانک اطالعاتی انتخاب و مشخص شوند.ASPENهمه باید در یشرایط عملیاتوعملیاتی
شبیه سازي استفاده شده اند می باشد: 

تري اولئین، دي اولئین، منو اولئین، متانول، گلیسرول و متیل اولئات.
هاي گیاهی می باشد.تري اولئین به این دلیل انتخاب شده است که یکی از عمده مواد تشکیل دهنده روغن 

فاز 2ودر فاز بخار فقط متانول حضور دارد.)فاز بخار1و فاز مایع2بدلیل عدم امتزاج مواد(فاز وجود دارد3در این فرایند
ی دهد واکنش ترانس استریفیکاسیون در فاز متانول رخ م.مایع را در ابتداي واکنش تري گلیسرید و متانول تشکیل می دهند

هاي موجود در این فاز قرار دارند بنابراین سرعت واکنش به طور عمده وابسته به حاللیت تري گلیسرید در فاز و کاتالیست 
،از لحاظ قطبیت داراي خواص متفاوتی می باشندبوده وا غیر قابل حل در یکدیگر تري گلیسرید و متانول تقریب.متانول است

حاللیت تري گلیسرید در متانول به ،با افزایش مقدار بیودیزل.حل شوندیزلاینها به طور کامل می توانند در بیود2اما هر 
جزئی خواهیم داشت. در ابتداي واکنش 3فاز همگن 1برسد % 70تدریج افزایش می یابد و وقتی درصد جرمی بیودیزل به 

در ادامه واکنش مقدار .و بیودیزل تولیدي در فاز تري گلیسرید وارد می شودشدهول تولیدي وارد فاز متانول اکثر گلیسر
متانول بیشتري وارد فاز روغن+بیودیزل می شود ونسبت گلیسرول به متانول در فاز وگلیسرول و بیودیزل افزایش می یابد
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اگر تري گلیسرید وجود .دگردمی فاز بیودیزل و گلیسرول تقسیم2افزایش می یابد. در آخر سیستم به متانول+گلیسرول 
ا در برج تقطیر واکنشی هفاز تقسیم می شود. از آنجا که واکنش2داشته باشد وارد فاز بیودیزل شده و متانول باقی مانده بین 

. بیودیزل و گلیسرول تا حدي قابل وجود نداردمتانول پایین برجدر محصوالت،صورت می گیرد و همه متانول بخار می شود
که ، حاللیت بیودیزل در فاز گلیسرول کمی بیشتر از حاللیت گلیسرول در فاز بیودیزل استگر می باشندحل در یکدی

به محصول قابل جداسازي می باشند. 2، پس به راحتی این می دهد و بیودیزل فاز باالیی راگلیسرول فاز زیري را تشکیل
براي محاسبات ضریب فعالیت در UNIFACفرایند مدل ترمودینامیکی دلیل حضور مواد قطبی نظیر متانول و گلیسرول در 

].8-10[بخار در شبیه سازي انتخاب شده است-فاز مایع و محاسبات تعادلی مایع 
تا سینی است 12که تعداد مراحل آن استفاده شد،ASPENبه عنوان برج تقطیر واکنشی در محیط RadFracاز یک 
مرحله جداسازي 2و یک ریبویلر است که آنها نیز به عنوان کلی اتمسفر کار می کند. برج شامل یک کندانسور  1که در فشار 

درجه 150و 65دقیقه می باشد. دماهاي باالي برج و ریبویلر به ترتیب حدود 63/4در نظر گرفته شده اند. زمان ماند
باشند.وس میسلسی

) نتایج و تحلیل:3
آورده شده اند.)2(در جدول ]6[نتایج شبیه سازي به همراه مقادیر تجربی

]6[با داده هاي تجربیاین تحقیقسازي، مقایسه نتایج شبیه)2جدول (
غلظت (درصد وزنی)

TGنسبت مولی متانول به 

در خوراك
نتایج تجربینتایج شبیه سازي

MeOHTriDiMonoBioMeOHTriDiMonoBio
1.9414.582.59.5480.352.112.732.379.93.0:1
3.3512.552.16.5481.391.414.63.61.4793.5:1
4.054.16.66.1191.03.95.8.9.4924.0:1
5.48.23.45.0893.761.53.4.7.693.84.5:1

.پیداست شبیه سازي از دقت خوبی برخوردار استهمان طور که از نتایج
نسبت 2براي بر مقدار محصوالت ریدیگلیستريدر ادامه به بررسی تاثیر زمان ماند، تعداد سینی واکنشی و محل ورود 

پرداخته و نتایج در قالب نمودار ارائه شده است.ریدیگلیسمتانول به تري5/4و 4مولی 
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بیودیزل بر حسب زمان ماند در پایین برج) درصد وزنی 2(شکل 

دلیل افزایش زمان همینبه است.واکنش پیشرفت بیشتري داشته و تقریبا به انتهاي آن رسیده5/4براي نسبت مولی 
و درصد تبدیل بیودیزل به انتها نرسیده 4ماند تاثیري روي درصد وزنی بیودیزل در پایین برج ندارد ولی در حالت نسبت مولی 

برج موثر است.زمان ماند بر روي درصد وزنی بیودیزل در پایین 

در پایین برجتعداد سینی واکنشی) درصد وزنی بیودیزل بر حسب 3(شکل 

عد از دارد ولی ب5/4درصد افزایش تعداد سینی واکنشی تاثیر بیشتري بر روي نسبت مولی 92تا حدود 0از درصد وزنی 
4نسبت مولی ايریبا به انتهاي خود رسیده وتاثیر کمتري روي درصد بیودیزل  دارد. ولی برتقدرصد واکنش 92درصد وزنی 

شیب تغییرات تقریبا ثابت است.
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گلیسیریدتريبهمتانول4نسبت مولی براي تعداد سینی واکنشیبر حسب مواد موجود در خروجی پایین برج) درصد وزنی 4(شکل 

در محصوالت پایین برجاست درصد مواد حد واسط تولیدي در تعداد سینی واکنشی کمهمانطور که از شکل مشخص 
درصد این مواد ،با افزایش تعداد سینی واکنشی.باشدکه علت آن عدم داشتن فرصت کافی براي انجام واکنش میبیشتر است

یابد.در محصوالت کاهش می

گلیسیریدتريمتانول به 5/4براي نسبت مولی تعداد سینی واکنشیبر حسب رجمواد موجود در خروجی پایین ب) درصد وزنی 5(شکل 

گردد.افزایش مقدار مواد حد واسط در محصوالت میباعث ،نیز تعداد سینی واکنشی کم5/4براي نسبت مولی 
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در پایین برجگلیسیریدمحل ورود تري) درصد وزنی بیودیزل بر حسب 6(شکل 

شدیدتر از نسبت 5/4روند تغییر درصد بیودیزل براي نسبت مولی 12تا 8مشخص است از سینی شکلهمانطور که در 
باشد.شدیدتر می4اي نسبت مولی بر8تا 2است و از سینی 4مولی 

گلیسیریدتريمتانول به 4براي نسبت مولی گلیسیریدمحل ورود تريبر حسب مواد موجود در خروجی پایین برج) درصد وزنی 7(شکل 
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گلیسیریدتريمتانول به 5/4براي نسبت مولی گلیسیریدمحل ورود تريبر حسب مواد موجود در خروجی پایین برج) درصد وزنی 8(شکل 

،وارد شودهاي باالتريگلیسیرید از سینیتريهر چه5/4و 4نسبت 2پیداست براي هر 8و 7همانطور که از شکل 
هاي از سینیگلیسرید تريوقتی .باشدمقدار محصول تولیدي بیشتر و مقدار مواد حد واسط در محصوالت پایین برج کمتر می

قابلیت بخار شدن را ندارد به اولئین که دماي جوشش خیلی بیشتر از دماي پایین برج استتري،شودوارد برج میتريپایین
گلیسیرید در واکنش شرکت نکرده و این عامل سبب کاهش مقدار محصوالت ورود تريهاي باالتر از محل همین علت سینی

شود.می
) نتیجه گیري:4

استفاده از روش تقطیر واکنشی براي تولید بیودیزل می تواند از هزینه هاي تولید ونیز از زمان تولید که در روش هاي 
این روش تولید و جداسازي هم زمان صورت می گیرد و نیاز به خصوص که در .دیگر حتی به چند ساعت می رسد نیز بکاهد

که بیشتر از حد الکلکم در این روش در مقادیر عالوه بر این ها .به طراحی سیستمی براي جدا کردن متانول نیست
ایش تعداد گونه که در این تحقیق نشان داده شد افزهمان.توان به درصد تبدیل باالتري دست یافتمیباشد،میاستوکیمتري

گلیسیرید تا یک مقدار خاصی با شیب تند تاثیرگذار است و از آن به بعد هاي باالتر متانول به تريسینی واکنشی براي نسبت
باشد. گلیسیرید باالي برج میشود و نیز بهترین محل براي ورود تريتاثیرش خیلی کم می
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جدول عالئم
K (L mol-1ثابت واکنش min-1)

A (L mol-1معادله آرنیوسثابت  min-1)

E (cal mol-1)انرژي فعال سازي

R (cal mol-1ثابت جهانی گازها K-1)

T (K)دما

TGگلیسریدتري

MeOHمتانول

DGگلیسریددي

MGمنوگلیسرید

MEاسترمتیل

Gگلیسرول
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