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 -1دانشکده شیمی ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران شمال
 -2دانشکده شیمی ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد شهر ری
دریافت مقاله خرداد  ،1388بازبینی مقاله آبان  ،1388پذیرش مقاله دی 1388

چکیده : :بيوديزل از انرژي هاي پاك و تجديد پذير بوده كه استفاده از آن به عنوان يك جايگزين مناسب براي سوخت ديزل در
سراسر جهان در حال گسترش است .بيوديزل مي تواند به صورت  %100خالص يا به صورت مخلوط با سوخت ديزل مورد استفاده قرار

گيرد .در اين پژوهش دانه گلرنگ به عنوان يك ماده اوليه مناسب جهت توليد بيوديزل انتخاب و پس از استخراج روغن و انجام واكنش
ترانس استرکردن ويژگي هاي فيزيكي و شيميايي بيوديزل و مخلوط 20درصد آن با سوخت ديزل با انجام آزمون هاي استاندارد
سوخت مورد بررسي قرار گرفت .براساس نتيجه های به دست آمده مخلوط  20درصد بهترين نتيجه ها را نسبت به بيوديزل خالص
گلرنگ و سوخت ديزل خالص نشان داده و همه ويژگي هاي آن در محدوده مجاز استانداردهاي  EN14214و ASTM D6751

قرار دارد.

واژه های کلیدی:

بيوديزل؛ ترانس استر کردن؛ دانه گلرنگ؛ سوخت ديزل

مقدمه
كاهش ذخاير انرژي هاي فسيلي و افزايش قيمت هاي نفت و
مشتقات آن از يك طرف و افزايش آلودگي هاي زيست محيطي
حاصل از احتراق آن ها از طرف ديگر باعث شده كه بشر امروز
درجهت توليد انرژي هاي جايگزين كه باعث كاهش آلودگي هاي
زيست محيطي شده و داراي قيمت مناسب نيز باشد ،تالش كند.
يكي از اين انرژي هاي پاك و تجديدپذير بيوديزل است كه مي تواند
جايگزين مناسبي براي سوخت های فسیلی باشد و بدون تغيير دادن
* عهده دار مکاتباتE. mail: Drtahvildari@yahoo.com :

موتورهاي ديزلي جايگزين ديزل هاي نفتي شود .بيوديزل
عبارت است از آلكيل مونو استرهاي مشتق شده از مواد اوليه
تجديد پذير همانند روغن هاي گياهي و چربي هاي حيواني
كه به طور معمول در اثر انجام واكنش ترانس استری کردن
(شكل )1بين تري گليسريدها موجود در روغن و يك الكل
مانند متانول يا اتانول توليد مي شوند [.]1
ايران در حال حاضر علي رغم اينكه از كشور هاي توليد
كننده نفت است اما مقدار قابل توجه اي از سوخت مورد
نياز خود را از طريق واردات تامين مي كند ،از طرف ديگر
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شكل 1واكنش ترانس استرکردن تري گليسريدها

ميزان نشر  NOxرا افزايش مي دهد كه باعث برتري آن نسبت
به ديگر مخلوط ها است .هم چنين در نمونه  B20ميزان نشر HC
 %11 CO ، %21و  %10 PMكاهش يافته است .مخلوط بيوديزل
با ديزل نفتي افزون بر كاهش آلودگي ها مي تواند نرمي سوخت
ديزل را بهبود بخشد [  .]3باال رفتن خصوصيت نرمي  4سوخت
مي تواند باعث كاهش فرسودگي موتور ديزلي شود .از مزاياي ديگر
اختالط بيوديزل با سوخت ديزل افزايش زيست تخريب پذيري
تركيب آن ها نسبت به گازویيل خالص در آب و خاك است كه
مقدار اين زيست تخريب پذيري براي تركيب  B20بسيار قابل
توجه است [.]4

كيفيت پايين گازوييل توليد شده در ايران عامل افت كارايي موتور
و افزايش آلودگي هاي زيست محيطي در شهرهاي بزرگ است .از
اين رو جايگزين كردن انرژي هاي پاك و تجديد پذير مثل بيوديزل
مي تواند دررفع اين مشكالت بسيار موثر باشد.
1
طبق گزارش هاي داده شده به وسیله ی  EPAاستفاده از
بيوديزل خالص در مقايسه با سوخت های فسیلی مي تواند نشر
2
هيدروكربن ها را حدود  CO، %70و PMا (ذره های معلق) را %50
كاهش دهد .اين در حالي است كه نشرگازهاي  NOxحدود %10
افزايش مي يابد.كه البته اين مشكل را مي توان به وسيله تاخير
در پاشش 3سوخت و كاهش دماي موتور برطرف كرد .بيوديزل با
سوخت ديزل به طوركامل قابل اختالط است و به صورت افزودني
جهت بهبود ويژگي ها و رفع معايب يكديگر مي توانند با هم
مخلوط شوند .وقتي بيوديزل با سوخت ديزل مخلوط مي شود وجود
اكسيژن در سوخت باعث كاهش نشر هيدروكربن ها ،تركيب های
سمي ،كربن مونوكسيد و ذره های معلق مي شود .هم چنين ميزان
نشر  NOxدر اثر اين اختالط نسبت به بيوديزل خالص كاهش مي
يابد .شكل 2ميزان نشر گازهاي اگزوز را براي مقدارهای متفاوت
مخلوط بيوديزل با گازوئيل نشان مي دهد [ .]2در ميان مخلوط
هاي متفاوت ،مخلوط  %20بيوديزل با سوخت ديزل ( )B20فقط %2

شكل 2ميزان نشر آلودگي هاي اگزوز براي درصدهاي متفاوت مخلوط
بيوديزل با ديزل نفتي كه به وسیله ی  EPAارایه شده است

)1. United States Environmental Protection Agency (EPA
)2. Particulate Matter (PM
3. Retarding the injection timing
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دانه گلرنگ به عنوان يك ماده اوليه مناسب جهت توليد بيوديزل
در ايران انتخاب و پس از استخراج روغن و انجام واكنش ترانس
استرکردن ويژگي هاي فيزيكي و شيميايي بيوديزل و مخلوط 20
درصد آن با گازوئيل با انجام آزمایش هاي استاندارد سوخت مورد
بررسي قرار گرفته است.

گياه گلرنگ( 1كافيشه) با نام علمي ()Carthamus Tinctorius L .
گياهي است علفي و يك ساله كه گل هاي آن بر حسب نوع گياه
زرد تا قرمز و هر يك داراي  20تا  100گلچه هستند و هركدام
توليد يك دانه مي كنند.وجود تيپ هاي وحشي كه در سراسر كشور
پراكنده اند نشان از سازگاري خوب اين گياه با شرايط آب و هوايي
ايران دارد .تحمل نسبي به شوري خاك و خشكي هوا و هم چنين
دارا بودن روغني با كيفيت باال از مشخصات بارز اين گياه است .به
طور كلي دانه گلرنگ بسته به ژنوتيپ آن داراي  25تا  45درصد
روغن است كه بيش از  %90اسيدهاي چرب آن را اسيدهاي چرب
غير اشباع لينولئيك اسيد و اولئيك اسيد تشكيل مي دهد .گلرنگ
با ريشه قوي و طوالني ميتواند آب را از اعماق زمين جذب و
مصرف كند و برگهاي خاردار و اندامهاي تبديل شده به خار
حداقل تبخير را در گياه ايجاد ميكند .گلهاي گلرنگ منبع قابل
توجهي از رنگهاي طبيعي و فرآوري شده يا نشده است كه بهاي
زيادي دارد و منافع جنبي را در كنار مزيتهاي اصلي آن ايجاد
ميكند [ 5و  .]6در جدول 1ويژگي هاي فيزيكي و شيميايي روغن
گلرنگ ارایه شده است .با توجه به مزيت هاي نسبي ذكر شده

بخش تجربی
مواد اوليه و دستگاه ها
بذر گلرنگ تهيه شده از بازار تهران ،گازوئيل تهيه شده از جايگاه هاي
سوخت اطراف تهران ،نرمال هگزان ،%99هيدروكلريدريك اسيد
 %37و متانول %99از شركت مجللي ،سديم هيدروكسيد  %99و متيل
استئارات %99از شركت مرك تهيه شدند.
دستگاه هاي استفاده شده عبارت اند از :دستگاه طيف سنج
زیر قرمز مدل ،PerkinElmer Spectrum GXويسكومتر مدل
 ،Cannon-Fenskeهيدرومتر ،نوارهاي مسي و بمب فشار باال.
استخراج و آماده سازي روغن
دانه هاي گلرنگ در ابتدا خشك و سپس آسياب شدند 500 .گرم
از پودر آن طي  5مرحله (كه در هرمرحله  100گرم آن استفاده
شد) تحت فرايند استخراج روغن قرار گرفت .استخراج با حالل
نرمال هگزان و دستگاه سوكسله 500 ccبه مدت  4ساعت انجام
و سپس مخلوط به دست آمده از روغن و هگزان بر اساس اختالف
نقطه جوش با دستگاه تبخيرکننده چرخان در دماي  80°Cو سرعت
 150 rpmاز يكديگر جدا شدند .روغن به دست آمده از اين روش
حاوي ناخالصي ها و ذره های معلق بودند كه با عبور از صافي
پااليش شدند .در نهايت نيز  140گرم روغن به دست آمد كه نشان
دهنده بازده  %28روغن است.

جدول  1ويژگي هاي فيزيكي و شيميايي روغن گلرنگ [ 7و ]8
ويژگي ها
گران روی ( )mm2/sدر C

o

چگالی

( )Kg/m 3در C

o

38

25

نقطه اشتعالC

o

عدد اسيدي mg KOH/g Oil

حدود معمول

*AOCA

31

تعيين نشده

0/920

0/919-0/924

260

10-0/4

تعيين نشده
تعيين نشده

عددصابوني

186-194

188-194

عدد يدي

130-150

140-150

درصد مواد غيرقابل صابوني

0/3-1/3

كمتر از 1/5
تعيين نشده

پالماتيك اسيد )(C16:0i

%6-8

استئاريك اسيد )(C18:0i

%2-3

تعيين نشده

اولئيك اسيد )(C18:1i

%16-20

تعيين نشده

توليد بيوديزل
جهت انجام واكنش ترانس استرکردن ابتدا 100گرم روغن تا
دماي  60درجه سانتيگراد پيش گرم شده وپس از آن مخلوطي از
22گرم متانول و  0/5گرم سديم هيدروكسيد (به عنوان كاتاليست)
به آن اضافه شد .واكنش به مدت  2ساعت در دماي  60-65درجه

لينولئيك اسيد )(C18:2i
تعيين نشده
%71-75
*American Oil Chemistry Society
1. Safflower
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به  -O-CH2است در طيف متيل استر در اثر دگرگوني ساختار به
-1
پيك  1171 cmكه ناشي ازحركات كششي متقارن گروه -O-CH3
متصل به  C-Oتبديل مي شود [ 9و .]10

سانتيگراد تحت رفالكس و همزدن انجام شد .جهت جداسازي
بيوديزل و گليسرين از قيف جداكننده استفاده شد كه گليسرين به
دليل چگالی بيشتر نسبت به بيوديزل در قسمت پايين و بيوديزل
روي آن قرار خواهد گرفت .پس از جداسازي گليسرين جهت
خالص سازي بيوديزل ابتدا الكل اضافي به وسيله ی تبخيركننده
چرخان در دماي  80 °Cو سرعت  150 rpmبازيابي شد و پس از
آن براي حذف كاتاليست و گليسرين باقي مانده از آن ،عمليات
آبشويي بيوديزل  3تا  4بار انجام شد تا آب حاصل از شستشو به
طوركامل شفاف شود .خلوص آن از نمونه حاصل طيف FTIR
گرفته شد و با طيف هاي روغن و متيل استئارات (به عنوان متيل
استر استاندارد) مقايسه شد .بازده واكنش ترانس استرکردن نيز به
صورت وزني محاسبه شد [( ×100وزن روغن /وزن بيوديزل)] كه
 %97به دست آمد.
انجام آزمون هاي استاندارد سوخت

شكل  3مقايسه طيف هاي FTIRا -A :متيل استئارات به عنوان استاندارد،
 -Bبيوديزل گلرنگ -C ،روغن گلرنگ

تعيين ویژگی های بيوديزل گلرنگ ( )B100و مخلوط 20درصد
آن با گازوئيل ( )B20و گازوئيل خالص ( )B00با استفاده از آزمون
هاي استاندارد سوخت انجام شد .آزمون هاي گران روی ،دانسيته ،نقطه
اشتعال ،نقطه ابري شدن و ريزش  ،نوار خوردگي مس ،عدد يدي و
عدد ستان به روي نمونه هاي  B20 ،B100و  B00انجام شد .نتايج
بدست آمده با استانداردهاي بيوديزل در آمريكا ( )ASTM D6751و
اروپا ( )EN14214و همچنين بيوديزل هاي دانه كتان ،سويا و كلزا
و تركيب  B20آن ها مقايسه شدند.

گران روی سينماتيك

گرانروی يكي از مهم ترين ویژگی های سوخت هاي موتور است
كه در پاشش سوخت ،تشكيل مخلوط و فرايند احتراق مهم ترين
نقش را ايفا مي كند .باال بودن گران روی باال باعث اختالل در فرايند
تزريق و اتميزه شدن نامناسب مي شود [ .]11در اين پژوهش گران
روی همه نمونه ها بر اساس استاندارد  ASTM D445با گران
روی سنج كانون -فنسك در يك حمام با دماي  40° Cانجام شد.
مقدار مجاز گران روی براي بيوديزل در ASTMا (1/9-6 )2 cst
و در ENا ( 3/5-5 )cstتعيين شده است .بر اساس نتیجه های
به دست آمده (جدول )2گران روی بيوديزل گلرنگ و تركيب B20
آن در محدوده استاندارد است .با توجه به اينكه گران روی بيوديزل
گلرنگ كمتر از بيوديزل هاي كتان ،سويا و كلزا است بنابراين پيش
بيني مي شود فرآيند هاي تزريق و اتميزه شدن آن بهتر از بيوديزل
هاي ديگر باشد .در تركيب  B20گلرنگ گران روی  %7نسبت به

نتیجه ها و بحث
بررسي طيف  FTIRنمونه ها
از آنجا كه تنها تغييري كه در ساختار روغن رخ مي دهد خارج
شدن گليسرول و جانشين شدن متانول در زنجير هيدروكربن است
 ،در طيف بيوديزل جذب هاي  1436و 1197مربوط به ارتعاش
خمشي و كششي گروه  O-CH3ظاهر شده (شكل )3كه در طيف
تري گليسريد وجود ندارد زيرا در تري گليسريد گروه هاي -O-CH2
و – -O-CHجود دارد همچنين جذب  1163 cm -1در طيف تري
گليسريد كه متعلق حركات كششي و خمشي گروه كربونيل متصل
نشریه پژوهش های شیمی کاربردی ()JACR
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1. Kinematic Viscosity
)2. Centistoke (mm2/s
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گازوئيل ايران افزايش پيدا كرده است در صورتي كه اين افزايش
براي كتان  ،%13سويا  %7و كلزا  %12بوده است .با توجه به گران
روی B00هاي استفاده شده (جدول )2مي توان نتيجه گرفت هرچه

نقطه اشتعال

1

نقطه اشتعال از نظر ايمني در مدت ذخيره سازي و حمل و نقل
سوخت داراي اهميت فراوان است .اين دما كه وابسته به فراريت
سوخت است از ویژگی های مهم سوخت براي شروع به كار و
گرمايش موتور است .همچنين يك سوخت با نقطه اشتعال باال
باعث ايجاد كربن باقيمانده در محفظه احتراق مي شود [ .]12در اين
پژوهش آزمون نقطه اشتعال از روش پياله باز  2بر اساس استاندارد
 ASTM D93انجام شد .كمترين حد مجاز نقطه اشتعال در
 ASTMا  130°Cو در  ENا 120 °Cتعيين شده است .با توجه به
نتیجه ها (جدول )2نقطه اشتعال بيوديزل گلرنگ با استانداردهاي
فوق مطابقت دارد .علي رغم اينكه نقطه اشتعال بيوديزل گلرنگ
دو برابر نقطه اشتعال گازوئيل است اما افزايش %20بيوديزل به
گازوئيل باعث افزايش محسوسي در نقطه اشتعال نشده است .در
نتیجه های به دست آمده براي تركيب  B20بيوديزل دانه كتان
نيز نتيجه مشابهي به دست آمده و افزايش  %20بيوديزل به
سوخت ديزلي با نقطه اشتعال  73 °Cهيچ تاثيري بر نقطه اشتعال
سوخت ديزل نداشته و در تركيب  %40آن نيز تنها  3 °Cنقطه اشتعال
سوخت ديزل افزايش يافته است [ .]13اين در صورتي است كه
تركيب  B20بيوديزل سويا نسبت به تركيب  B00استفاده شده

ميزان گران روی گازوئيل كمتر باشد اثر بيوديزل در افزايش آن
بيشتر خواهد بود.
چگالی
چگالی يا تراكم پذيري مانند گران روی اثر بسيار مهمي روي
سيستم تزريق سوخت موتور دارد .مقدار سوخت تزريق شده ،زمان
بندي تزريق و طرح پاشش تزريق به طور مستقيم تحت تاثير اين
پارامترها است .سوخت هايي كه چگالی بااليي دارند به طور معمول
باعث افزايش نشر ذره های معلق و گازهاي  NOxاز موتور ديزل مي
شوند ]11[ .در اين پژوهش اندازه گيري چگالی بر اساس استاندارد
 ASTM D1298با استفاده از هيدرومتر در دماي  15° Cانجام شد.
در  ENمقدار مجاز چگالی ( 860-900)Kg/m3است در صورتي كه
در  ASTMمحدوده اي براي آن تعيين نشده است .بر اساس نتیجه
های به دست آمده (جدول )2چگالی بيوديزل گلرنگ در گستره ی
استاندارد  ENاست .دانسيته بيوديزل گلرنگ نسبت به بيوديزل
هاي سويا ،كلزا و كتان كمتر است كه اين نيز از مزاياي آن است .در
تركيب  B20گلرنگ و ديگر بيوديزل ها افزايش چگالی به صورت
يكساني (حدود  ) %2نسبت به تركيب هاي  B00رخ داده است.

1. Flash point
2. Open Cup

جدول 2ویژگی های بيوديزل هاي گلرنگ ،كتان ،سويا ،كلزا و تركيب  B20آن ها با سوخت ديزل ()B00
دانه گلرنگ [تحقیق حاضر]

دانه کتان [ 13و]18

دانه كلزا []19 ،11 ،8

دانه سویا[]14

B 100

B 20

B00

B 100

B 20

B 00

B 100

B 20

B00

B 100

B 20

B 00

4/1

3/3

3/1

4/6

3/1

2/7

4/4

3/34

3/15

4/6

2/7

2/4

880

845

830

885

838

822

881

842

831

882

-

-

170

89

88

179

73

73

166

69

63

155

-

-

-8

3

3

-2

-2

-6

-

-

-

-3

-15

-18

-12

-10

-8

-4

-

-

-5

-11

-16

-4

-18

-27

عدد ستان

47

52

54

52

48

47

51

56

57

54

نوارخوردگي مس

1a

1b

2b

1a

1a

1a

1a

-

-

1a

48/8

47

-

عدد يدي

128

-

-

111

-

-

118

-

-

98

-

آزمون
گران روی ( )mm2/sدر C

o

چگالی

( )Kg/m 3در C

o

نقطه اشتعال
نقطه ابري

C

نقطه ريزش

15

o

شدن C
C

40

o

o
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 6 °Cافزايش داشته است [ .]14با توجه مطالب فوق مي توان
نتيجه گرفت كه مقدار تغيير نقطه اشتعال تركيب  B20نسبت به
 B00بيشتر تحت تاثير نقطه اشتعال سوخت ديزل ،نوع تركيب های
فرار و مقدار آن ها مي باشد.
نقطه ابري شدن 1و نقطه ريزش

آلودگي هاي زيست محيطي به وجود مي آورند .در اين پژوهش
مقدار گوگرد موجود در بيوديزل ها توليد شده با استفاده از آزمون
نوارخوردگي مس بر اساس استاندارد ASTM D130مورد بررسي
قرار گرفت كه ميزان خوردگي با توجه به تغيير رنگ نوارهاي مسي
و مقايسه با رنگ استانداردها براي نمونه هاي  B100و  1a ،B20و
 4 1bكه نشان دهنده كم ترين ميزان خوردگي است و براي ، B00
 5 2bبه دست آمد كه نشان دهنده خوردگي بيشتر آن است .بنابر اين
مي توان نتيجه گرفت با افزايش  %20بيوديزل به گازوئيل مي توان تا
حد قابل قبولي از خوردگي و آلودگي را كاهش داد.

2

تعيين نقاط ريزش و ابري شدن براي سوخت هايي كه در مناطق
سردسير مورد استفاده هستند بسيار حائز اهميت است .نقطه ابري
شدن دمايي است كه نخستین بلور ها ظاهر و مايع كدر مي
شود .نقطه ريزش كمي باالتر از نقطه انجماد بوده و پايين ترين
دمايي است كه جريان سوخت هنوز مي تواند پمپاژ شود [ .]11در
استانداردهاي  ENو  ASTMحد مجازي براي نقاط ابري شدن
و ريزش تعيين نشده و بسته به شرايط آب و هوايي براي هر
منطقه اي به طور جداگانه بايد تعيين شود .در اين پژوهش نقاط
ابري شدن و ريزش براساس روش هاي استاندارد  D2500و D97
 ASTMبراي نمونه ها تعيين شد .بر اساس نتیجه های به دست
آمده (جدول )2بيوديزل گلرنگ داراي نقاط ابري شدن و ريزش
كمتر از گازوئيل بوده و افزايش آن به صورت  %20به گازوئيل باعث
كاهش نقطه ريزش شده ولي تاثيري روي نقطه ابري شدن نخواهد
گذاشت .نقاط ابري شدن و ريزش بيوديزل گلرنگ در مقايسه با
بيوديزل هاي سويا ،كلزا و كتان بسيار كمتر است ،از اين رو ،براي
استفاده در مناطق سردسير نسبت به ديگر بيوديزل ها مناسب تر
خواهد بود .دليل پايين بودن نقاط ابري شدن و ريزش باال بودن
درجه غيراشباعي (پيوند هاي دوگانه) است كه نتیجه های به دست
آمده از عدد يدي تایيد كننده اين مطلب است.
نوار خوردگي مس

عدد يدي
از ديگر ویژگی های مهم در انتخاب متيل استرها درجه غير اشباعي
است كه با اندازه گيري عدد يدي تعيين مي شود .وجود اسيدهاي
چرب غير اشباع در متيل استرهاي بيوديزل يك امر ضروري جهت
جلوگيري از انجماد آن است .اگرچه با افزايش درجه غير اشباعي
متيل استرها از يك محدوده مجاز ،ديگر براي استفاده به عنوان
بيوديزل مناسب نیستند زيرا پيوندهاي دوگانه موجود در مولكول
هاي غير اشباع در مجاورت هوا واكنش داده و باعث توليد پراكسيد
و ايجاد اتصال ها در موقعيت هاي غير اشباع مي شود ،كه در نتيجه
منجربه تشكيل يك توده شبه پالستيك مي شود .در دماي باال ،كه
به طور معمول در داخل موتورهاي احتراقي وجود دارد ،اين فرايند
تسريع شده و باعث چسبيدن يا باقي ماندن متيل استرهاي پليمريزه
شده در موتور مي شود .در  ASTMعدد يدي به عنوان آزمایش
استاندارد براي بيوديزل درنظر گرفته نشده اما در  ENبه عنوان يك
تست استاندارد درنظر گرفته شده و باالترين حد مجاز آن نيز 120
است[ .]15براي تعيين عدد يدي از روش ASTM D5554استفاده
شد .عدد يدي به دست آمده براي بيوديزل گلرنگ  128بوده كه
بيش از حد مجاز تعيين شده در استاندارد  ENاست .با توجه به
جدول 2عدد يدي گلرنگ از عدد يدي ديگر بيوديزل ها بيشتر بوده
كه اين باعث ايجاد ويژگي هاي خاصي از جمله پايين بودن نقاط
ابري شدن و ريزش و همچنين كاهش عدد ستان بيوديزل گلرنگ

3

وجود گوگرد در سوخت افزون بر ايجاد خوردگي در مخازن ذخيره
سازي در اثر احتراق تبديل به گوگرد دي اكسيد و ايجاد محيط
اسيدي شده كه باعث خوردگي لوله هاي اگزوز و دودكش ها مي
شود .هم چنين تركيب های گوگردي مشكالت زيادي از نظر
1. Cloud point
2. Pour point
3. Copper Strip corrosion
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4. 1a,1b: Slight tarnish
5. 2b: Moderate tarnish
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نسبت به ديگر بيوديزل ها خواهد شد.
عدد ستان

هيچ نياز به تنظيم يا تغييري در موتور باشد ،سرعت زيست تخريب
پذيري باال و متعادل بودن قيمت آن نسبت به بيوديزل خالص به
عنوان بهترين تركيب شناخته شده است و در حال حاظر به عنوان
يك تركيب تجاري در سطح جهان توزيع مي شود ،از اين رو در
اين پژوهش نيز ويژگي هاي تركيب  B20بيوديزل گلرنگ مورد
بررسي قرار گرفت.
با توجه به اينكه شناسايي ماده اوليه مناسب براي توليد بيوديزل
در هر منطقه مهم ترين مسأله اي است كه بايد با توجه به شرايط
اقليم و آب و هوايي انجام شود ،ازاين رو ،گياه گلرنگ كه يكي
از گياهان بومي ايران است با توجه به تحمل نسبي به شوري
خاك و خشكي هوا و سازگاري خوب با شرايط آب و هوايي ايران،
به عنوان يك پتانسيل مناسب جهت توليد روغن به عنوان ماده
اوليه بيوديزل مورد استفاده قرارگرفت و پس از استخراج روغن
و انجام و اكنش ترانس استرکردن ،بيوديزل توليد شده و ویژگی
های بيوديزل گلرنگ ،تركيب  %20آن با گازوئيل مرسوم ايران و
گازوئيل خالص با انجام تست هاي استاندارد سوخت تعيين شده و
در نهايت نيز با بيوديزل هاي سويا ،كتان  ،كلزا و تركيب  %20آنها
مقايسه شدند.
با توجه به اينكه  50تا  80درصد قيمت تمام شده بيوديزل وابسته
به قيمت ماده اوليه آن است[ ،]20از اين رو ،قيمت بيوديزل حاصل
تابع قيمت تمام شده روغن است .قيمت روغن توليد شده نيز وابسته
به قيمت تمام شده دانه روغني ،بازده روغن آن و قيمت كنجاله و
فراورده های جانبي ديگر است كه اين فراورده های جانبي براي
گلرنگ شامل رنگدانه هاي طبيعي است .بنابراين ،با توجه به بازده
به نسبت باالي روغن و توليد فراورده های جانبي مانند كنجاله و
رنگدانه هاي طبيعي از برگ هاي گلرنگ پيشبيني مي شود كه
قيمت بيوديزل حاصل نسبت به ديگر بيوديزل ها كمتر باشد.
با توجه به نتیجه های به دست آمده روغن گلرنگ را مي توان
به عنوان يك ماده اوليه مناسب كه امكان گسترش كشت آن نيز
در ايران وجود دارد جهت توليد بيوديزل معرفي كرد و هم چنين با
تركيب  20درصد بيوديزل گلرنگ با گازوئيل مي توان ويژگي هاي
هر دو را بهبود داده و معايب موجود را رفع کرد.

1

عدد ستان نشان دهنده كيفيت احتراق در گازوئيل و عكس عدد
اكتان در بنزين است .عدد ستان عبارت است از ميزان تمايل كوبش
يك سوخت ديزل .عدد ستان به زمان تاخير احتراق (زمان بين
شروع تزريق و شروع احتراق) وابسته است .كوتاه شدن زمان تاخير
احتراق باعث باالرفتن عددستان مي شود و برعكس .عددستان مي
تواند روي شروع به كار سرد موتور و به طور متعاقب روي نشر
دودسفيد و صدا اثر بگذارد ،هم چنين افزايش عدد ستان باعث
كاهش نشر  NOXدر گازهاي اگزوز مي شود [ .]16به طور خالصه
نتیجه های به دست آمده نشان مي دهد با افزايش طول زنجير
هيدروكربني عدد ستان افزايش يافته و با افزايش ميزان تركيب های
شاخه دار و هم چنين درجه غير اشباعي عدد ستان كاهش مي يابد []11
در استاندارد  ASTMكمترين مقدار عدد ستان  47و در 51 EN
تعيين شده است .در اين پژوهش عدد ستان بيوديزل طبق روش
ارایه شده بهوسیلهی  Krisnangkuraمحاسبه شد [ ]17و مقدار
آن  47به دست آمد كه در حد مجاز استاندارد  ASTMقرار داشته
ولي كمتر از حد مجاز استاندارد  ENاست .باتوجه به جدول 2مي توان
نتيجه گرفت كه عدد ستان بيوديزل گلرنگ از ديگر بيوديزل ها
كمتر است كه دليل اصلي آن باال بودن درجه غير اشباعي آن
نسبت به ديگر بيوديزل هاست .عدد ستان  B00و B20طبق روش
استاندارد  ASTM D967اندازه گيري شدند كه به ترتيب  54و 52
به دست آمدند كه نشان دهنده بهبود عدد ستان بيوديزل گلرنگ
در تركيب  B20است.
نتيجه گيري
بيوديزل از انرژي هاي پاك و تجديد پذير بوده كه به عنوان يك
جايگزين مناسب براي سوخت ديزل شناخته شده است .استفاده
بيوديزل بصورت  %100يا مخلوط با سوخت ديزل قابل استفاده
است .از ميان مخلوط هاي متفاوت ،تركيب  B20به داليل متفاوتی
از جمله ،كمترين ميزان نشر  ،NOxاستفاده مستقيم بدون اينكه
1. Cetane Number
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Abstract: Biodiesel is a clean and renewable energy that its use as a suitable substitute for diesel fuel is
spreading in all around the world. Biodiesel can be used as pure or mixed with diesel fuel. In this research
safflower seed was considered as a suitable raw material and after the extraction of oil and transesterification
reaction the physical and chemical characterization of biodiesel and its 20 percent mixture with diesel fuels
was studied using standard test. Our study shows that the 20 percent mixture gives the best result compared
with pure safflower biodiesel and fuel, and all its specifications were in standard ranges defined in EN 14214
, ASTM D6751.
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