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 مقدمه - 1- 1

 يهــا یآلـودگ  شیافـزا  ،یلیفسـ  يهـا  سـوخت  مـت یروزافـزون ق  شیافـزا  ،ینفتـ  ریبـا کـاهش ذخـا   

 نیگزیعنـوان سـوخت جـا    بـه  زلیودیـ ب دیـ مبرم بشر بـه انـرژي پـاك، تول    ازین نیو همچن یطیمح ستیز

حـاوي   ،یسـم  ریـ و غ ریپـذ  دیـ تجد یعنـوان سـوخت   بـه  زلیودیب. موردتوجه قرارگرفته است شیازپ شیب

 ییایمیش ونیکاسیفیاستر ترنسچرب بوده که توسط واکنش  دهايیبلند اس رهیزنج یلیلکاسترهاي مونوآ

 ایـ  ییتنها به توان یرا م زلیودیب. شود یم دیها تول با الکل یوانیح يها یچرب ای یاهیگ يها روغن یمیآنز ای

 ازنظـر  زلیودیـ سـوخت ب . عنـوان سـوخت موتـور اسـتفاده نمـود      به زلید يها با سوخت بیصورت ترک به

برخـوردار   ییبسـزا  تیـ از اهم یطـ یمح سـت یز  يو سـازگار  هیـ مواد اول عیسر ینیگزیبودن، جا ریپذ هیتجز

کـاهش   تیـ باال بـودن عـدد سـتان، قابل    زلید  با سوخت سهیسوخت در مقا نیا تیمز نیتر مهم. باشد یم

 دیـ وجـود منـابع تول  . باشـد  یم دروژنیبه ه  عدم وجود گوگرد و مقدار کمتر نسبت کربن لیبه دل  یآلودگ

. رود یبه شمار م زلیودیب گرید يایاستفاده از آن، از مزا يدر ساختار موتور برا رییبه تغ ازیعدم ن متنوع و

در بـازار   شـتر یب تیـ و کسـب مقبول  يمسائل اقتصـاد  زل،یودیو مصرف سوخت ب دیمشکل تول نیتر عمده

سوخت  متیهش قسبب کا زلیودیسوخت ب دیتول يبرا متیق ارزان هیاستفاده از مواد اول. باشد یمصرف م

بـوده و از   یکیولـوژ یب هیـ تجز قابـل  ،یاهیـ و گ یوانیـ سوخت حاصل از منابع ح زلیودیب. گردد یم يدیتول

  .شـود  یشود و به نام استر نیـز خوانـده مـ    ایجاد می یوانیح ای یاهیگ يها گلیسریدهاي موجود روغن تري

واکـنش داده و بـه ِاسـتر و     ونیکاسـ یفیاستر تـرنس فرآینـد   طیالکل در  کیروغن با  يدهایسریگل يتر

 نیـ که ا یزمان. شوند یم هیجداشده و تصف سرولیاز گل دشدهیبعداً استرهاي تول. شود تبدیل می سرولیگل

 ,Gerhard & Razonb).شـوند  نامیـده مـی   زلیودیب گردند، یعنوان سوخت مورداستفاده واقع م استرها به

2017)   
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  ضرورت و اهمیت پژوهش -2- 1

 رغـم علی که است پذیرفته انجام قلیایی استریفیکاسیون ترنس توسط بیودیزل تولید صنعتی تاکنون

 دشـواري  و آزاد چـرب  اسـیدهاي  تـداخل  انرژي، زیاد مصرف به دلیل باال، واکنش سرعت و تبدیل میزان

 هاي سال در. رسد می نظر به ضروري معایب رفع این براي مناسب حل راه به دستیابی گلیسرول، جداسازي

 گلیسـرول  جـانبی  محصول جداسازي آسان و محصول باالي خلوص علت به بیودیزل آنزیمی تولید اخیر

ی از طرفـ   (Pourzolfaghar, Abnisa, Daud, & Aroua, 2016).گرفتـه اسـت   قـرار  توجـه  مـورد  بسیار

هایی هستند که عالوه بر ایجاد طعم و بوي نامطبوع، تأثیر نامطلوبی را بر هاي گیاهی حاوي ناخالصیروغن

ها و بهبود کیفیـت آن ضـروري   حذف ناخالصی منظور بهتصفیه روغن  رو نیازا. کننده دارندسالمت مصرف

شود لذا در در رنگبري، خاك رنگبر با روغن مخلوط می که ییازآنجا. )Didi & Makhoukhi,2007(است 

خاك . شودانتهاي فرآیند بایستی خاك رنگبر از روغن جدا گردد که به همین منظور از فیلتر استفاده می

تواند ماند به دلیل جذب سطحی باالي خاك رنگبر میکه در پشت فیلتر باقی می) SBE( 1رنگبر مستعمل

 باشد یمغیرخوراکی  تیقابل باپسماند  این خاك داراي روغنی رو نیازا. درصد روغن باشد 40 تا 20حاوي 

قـرار  یک مـاده اولیـه ارزان بـراي تولیـد سـوخت بیـودیزل مورداسـتفاده         عنوان به تواند یمکه این روغن 

ــردگ  & ,٢٠١۴; King, List ,Aladetuyi, Olatunji, Ogunniyi, Odetoye, & Oguntoye(ی

Johnson,2009(. 

  روش پژوهش -3- 1

به استفاده از منابع ضایعاتی، مانند روغـن پسـماند    توان یمکاهش هزینه تولید بیودیزل  يها روشاز 

به همین منظـور  . باشد یمباالیی  آزاداین روغن داراي سطح اسید چرب . خاك رنگبرمستعمل اشاره نمود

باعـث   التراسـوند امـواج  (وات 400هموژنایزر التراسوندبا کمک دستگاه  آزادچرب  یدهاياسکاهش مقدار 

ــا و کاتالیســت    ــین فازه ــال جــرم ب ــکــاهش مقاومــت انتق ــد یم ــونی اســیدي .) گردن ــادل ی ــن تب  و رزی

٢٣٢٨LEWATIT® S    مقـدار  : پارامترهاي موجـود در فراینـد اسـتري کـردن روغـن شـامل       . انجام گرفت

                                                
1 Spent bleaching earth 
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یدهاي چرب آزاد توسط رزین و  پس از کاهش مقدار اس. باشند یم) Min(و زمان )W( توان(%)  کاتالیست

در محـیط مـایع    candida rugosaاستریفیکاسیون آنزیمی با بیوکاتالیست  ترنس، فرآیند التراسوندامواج 

همچنـین تـرنس    .انجـام شـد  با استفاده از التراسوند و بـدون اسـتفاده  از التراسـوند      pf6[HMIM]یونی

. به منظور بررسی خواص انجام گرفت )حالل کمکی بدون( استریفیکاسیون آنزیمی در سیستم حالل آزاد

  دانسیتومتر، ویسکوزیته سنج بروکفیلد، یخچال، بمب کالریمترمـدل  يها دستگاهخواص سوخت با  یبررس

Parr   با . گیردمیصورت  روش سطح پاسخ با استفاده ازها داده يساز مدلسازي و بهینه. است گرفته انجام

    توسـط مـدل انجـام    شـده  ارائـه در شرایط  يدییتأ ها شیآزماها، هر یک از روشمقادیر بهینه براي تعیین 

  . گرددمی

  

  

  

  

  



 

 

  

 

  

 :فصل دوم

  پیشینه پژوهش ومبانی نظري 
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  خاك رنگبر مستعمل -2-1

، خاك رنگبر مستعمل با فرآیندشود و در انتهاي رنگبري، خاك رنگبر با روغن مخلوط می فرآینددر 

 60تا  20تواند حاوي این خاك به دلیل جذب سطحی باال می. شوداز فیلتر از روغن جدا می استفاده

 میزان کاهش منظور به .شودمی روغن مقدار زیادي ضایعات موجب باال میزان این کهدرصد روغن باشد 

 تنها نه که شودیاستفاده م باال فشار با هوا جریان از معموالً فیلتراسیون انتهاي مصرفی، در خاك در روغن

این  .شودمی تسهیل فیلتر از آن جداسازي و شده خشکخاك  بلکه گرددمی خارج خاك از بیشتري روغن

باالیی نیز دارد که همین مسئله  يریپذ اشتعالو قابلیت  دشدهیاکسبه دلیل داشتن روغن، سریع  خاك

در بیشتر  صنعتی باشددر کشورهاي  خصوص بهموجب شده تا دفن این خاك معضل بسیار بزرگی 

- هایی دفن میهاي روغن نباتی، خاك رنگبر مستعمل بدون هیچ فرآوري مناسبی درون گودال کارخانه

هاي اخیر به خود بازیافت و استفاده مجدد از این خاك توجه بسیاري از محققان را در سال جهیدرنت. شود

شیمیایی با استفاده از  حالل و تصفیههاي تصفیه حرارتی، استخراج با تاکنون روش. جلب کرده است

و  )Mana, Ouali, Lindheimer, & de Menorval,2008(، بازها )Low, Lee, & Lee,2003( اسیدها

در بازیافت این خاك بکار برده شده است و  )Tsai, Chen, Hsieh, Sun, & Lai,2003( هاي نمکمحلول

  .است قرارگرفته مورداستفادهجاذب  عنوان به درنهایت

  استخراج  - 2-2

آن بر مبناي شیمیایی به فاز دیگر است که اساس  فاز کیاستخراج انتقال یک ترکیب شیمیایی از 

، مایع باشند امتزاجقابل ل غیراگر دو حال. باشدمی  امتزاج  رقابلیغاختالف حاللیت یک جزء در دو حالل 

در معرض فرآیند  یک حالل لهیوس بهمایع ـ مایع گویند و اگر یک جسم جامد  به این روش استخراج

ها و روغن از ها ، عصارهمثل استخراج اسانس(به آن استخراج جامد ـ مایع گویند  استخراج قرار گیرد،

  ).هاي گیاهیدانه
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طوالنی بودن زمان استخراج و مصرف  ها آنهایی هستند که در روش ،استخراجهاي کالسیک روش

مقادیر زیادي حالل مطرح است که مستلزم مراحل اضافی و صرف هزینه و وقت براي بازیافت حالل و 

همچنین . گرددمی ستیز طیمحباشد که باعث آسیب به می) ماده استخراجی یا محصول(تغلیظ عصاره 

به همین سبب محققین . گردده منجر به تجزیه گرمایی برخی ترکیبات میباید از حرارت استفاده شود ک

هاي امروزي مانند مالحظات با بسیاري از نیازهاي نوین استخراج هستند که روش جایگزینی به دنبال

ها موجب کاهش روشاستفاده از این   .مطابقت داشته باشند، سرعت و قابلیت اتوماسیون یطیمح ستیز

، کاهش مقدار حالل مصرفی، افزایش راندمان استخراج و بهبود کیفیت ترکیبات استخراج زمان استخراج

هایی که  روشی وجود ندارد که همه شرایط را داشته باشد اما روش. )Ameer et al., 2017( گرددشده می

  . ر روندمؤثر و کارا در استخراج ترکیبات مؤثره در صنایع به کا صورت بهتوانند بیان خواهد شد، می

 سوکسله - 1- 2-2

 افزایش منظور به که باشدمی مناسب حالل در نمونه قرارگرفتن پایه استخراج بر کالسیک هايروش

 سوکسله،  توان یم کالسیک هايروش ازجمله .شودمی استفاده حرارت دادن یا زدن هم ، ازفرآیند سرعت

   .)De Castro & Garcıa-Ayuso, 1998( برد نام را پرکوالسیون و خیساندن تقطیر،

 2سوکسله فرانس فون شیمیدان آلمانی یالدي توسطم 1879در سال  1دستگاه استخراج سوکسله

این روش در اصل  .است شده دادهنشان  شماتیک دستگاه استخراج سوکسله1- 2در شکل . ختراع شدا

ها محدود کاربرد سوکسله به استخراج چربی، حال نیباابود  شده یطراحبراي استخراج چربی از مواد جامد 

 کار به هاروش دیگر ارزیابی اصلی مرجع عنوان به که است استانداردي روش سوکسله روش .نشده است

در  که متوسط یا کم فراریت با ترکیبات استخراج براي عمده طور به که بوده عمومی روش، این. رودمی

   .ودرمی کار به باشند پایدار حرارت مقابل

                                                
1 Soxhlet extractor 
2 Franz von soxhlet 
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   شماتیک دستگاه استخراج سوکسله: 1- 2شکل

  

A:محفظه استخراج،B :نمونه ،C :بالن تقطیر،D  :مبرد، E: ،سیفونF:منبع حرارت )Arisa & Morada,2014(. 

 انتخاب که يطور به دارد، زیادي بسیار اهمیت حالل استخراج انتخاب هايروش سایر و روش این در

 & Zarnowski( شد خواهد در ماده استخراجی متنوع رکیباتت ایجاد موجب مختلف ايهحالل

Suzuki,2004(. زیرا باشدمی گیرد هگزان نرمالمی قرار مورداستفاده بیشتر حاللی که در این روش 

 توانمی و است خوب آن در روغنی ادمو حاللیت داشته، گراد سانتی درجه 69 تا 63 بین جوش دماي

 از گاهی دلیل همین به و بوده ستیز طیمح آالینده حالل این اما کرد، بازیافت را آن استفاده از پس

 & Mamidipally( شودمی استفاده روش این در ایزوپروپانول و اتانول مانند يخطر کم هايحالل

Liu,2004(.  

 و باشد داشته حالل یک در حاللیت محدودي موردنظر ترکیب که هست نیاز سوکسله انجام براي

 حالل یک در یتوجه قابل حاللیت موردنظرترکیب  که یدرصورت .باشند نامحلول حالل آن در هاناخالصی

 که جامدي وادم طورمعمول به .کرد جدا مواد نامحلول از را ترکیب ساده تصفیه یک با توانمی باشد داشته

 شده درست ضخیم صافی کاغذ یک از که انگشتانه داخل یک در هستند موردنظر ترکیب از مقداري حاوي

 فالسک یک روي کننده سوکسلهاستخراج .شودمی گذاريجا استخراج اصلی محفظه در و پرشده است

 پایین به برگشت حال در حالل .است کندانسور یک به مجهز گیرد ومی قرار مورداستفاده حالل حاوي
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 حاوي انگشتانه اتاقک به آن زیسرر و شودمی منتقل باال به تقطیر بازوي لهیوس به حالل بخار گرم شده،

 حاوي محفظه داخل به حالل شده سرد بخار قطره هر که شودمی باعث ریزد و کندانسورمی جامد مواد

 موردنظر ترکیب از مقداري .کندمی پر را امدج ماده حاوي محفظه یآرام به گرم اللح .برگردد جامد ماده

 خودکار صورت به محفظه، این شد پر کامل طور به سوکسله مخزن که یوقت .شد خواهد گرم حل حالل در

الزم  شاید .ریزدمی تقطیر محفظه داخل به دوباره حالل و شودمی تخلیه ،شده هیتعب جانبی توسط سیفون

- حل می حالل در غیرفرار مواد از بخشی چرخه هر در .شود تکرار هاوزر یا و هاساعت چرخه این که باشد

 با استخراج، حالل از پس. شودمی غلیظ تقطیر ظرف در موردنظر ترکیب زیاد، هايچرخه از پس .گردند

 جامد، از  بخش .است موردنظر ترکیب حاصل کار، و شودمی حذف چرخشی اواپراتور یک از استفاده

 .)De Castro & Garcıa-Ayuso,1998( شودمی دور ریخته معموالً که ماندمی قیبا انگشتانه داخل

  استخراج با سوکسله محاسن - 1- 1- 2-2

 تماس مداوم حالل تازه با نمونه.  

 بودن روش آسان و ساده. 

 باال دماي از محلول به دلیل استفاده کم ترکیبات حاللیت افزایش.  

 عدم نیاز به فیلتراسیون )Li, Pordesimo, & Weiss,2004(.   

 استخراج با سوکسله معایب - 2- 1- 2-2

 زمان طوالنی استخراج.  

 مصرف مقدار بسیار زیاد حالل. 

 آسیب به ترکیبات حساس به دما (De Castro & Garcia-Ayuso, 1998).  
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  1التراسوندامواج  - 2- 2-2

 بـا  صـداهایى  و نیـاز داشـته   محیط االستیک به پراکندگى براى که است مکانیکى امواج ،التراسوند

 باشـند، مـی ) کیلوهرتز 20هرتز تا  16از (انسان  شنوایى فرکانس در صداها. دارد متفاوت موجى فرکانس

  20از(مـاکروویو   هـاى فرکـانس  از تـر پایین اما انسان، شنوایى باالتر از هایىفرکانس التراسوند که یدرحال

 مربـوط  2کویتاسیون دهپدی به التراسوند امواج استخراج با اصلی مکانیسم .دارد )مگاهرتز 10 تا کیلوهرتز

یـک   عنوان به شده و ذرات طولى جایىجابه باعث االستیک، محیط یک میان از صوتى موج عبور .شودمی

 .گیـرد مـى  صـورت  انبسـاط  و انقبـاض  توالى مراحل یک جهیدرنت و کرده عمل محیط سطح در پیستون

    کشـیده  خود اصلى موقعیت سمتبه  و عقب به هامولکول از گروه اولین انبساط، يمرحله طى در سپس،

    ایجـاد  محیط در مناطق انبساطى بنابراین .کشدمى عقب به بیشتر را ها آن ،انرژى جنبشى و دنشومی

ـ  فاصـله  این که یهنگام دارد، بحرانى مولکولى ىمحیط فاصله هر که آنجا از و شودمی  شـود،  ازحـد  شیب

 محـیط،  در جادشـده یا هاىحفره .شوندمى ایجاد ر مایعد هاحفره و شده شکسته مولکولى وانفعاالت فعل

 در اندازه کاهش و انبساط طول مراحل در رشد به قادر که بوده التراسوند از ناشى کویتاسیونهاى حباب

بحرانى  ىنقطه یک به هاحباب این ىاندازه که یهنگام. )  Schmerr Jr,2016(هستند انقباض هاىسیکل

 در فشـار  و دمـا  .شـود مـى  آزاد انرژى مقدار زیادى و شده یمتالش انقباض چرخه طول در ها آن رسد،مى

 زده تخمـین  اتـاق  دماى در التراسوند حمام اتمسفر در 5000کلوین و  5000تا  متالشى شدن ىلحظه

 .سرعت بخشد محیط در را شیمیایى هاىواکنش گیرىچشم طور بهتواند مى داغ نقاط این ایجاد شود،مى

مسـتقیم   طـور  به آزادشده باالى دماى و فشار شوند،متالشى مى جامد مواد سطح روى هاحباب ینا وقتى

 باعـث  سـطح  بـه  هـا  جـت کرویم این اصابت .کندمى تولید جامد سطح در را شوك امواج و ها جتکرویم

 یعنیگیاهى،  ترکیبات استخراج فرآیند مراحل ،التراسوند امواج .گرددمی آن و تخریب شکستگی سایش،

 منافذ و تخلخل ایجاد طریق از را حالل به بافت ترکیبات از خروج نیز و حالل جذب منظور به بافت تورم

                                                
1 Ultrasound waves 
2 Cavitation 
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 دشدهیتول کویتاسیون حباب .کندتسریع می و تسهیل را جرم انتقال و بخشدمى بهبود هادیواره سلول در

 طـور  بـه  را جـت  کـرو یمد و شومتالشی می) b(در طول چرخه انقباض ) a(سطح مواد گیاهی  به نزدیک

هـاى  دیـواره  ،فرآیند این در شده گرفته کار به باالى دماى و فشار). c و b(کند مى وارد سطح به مستقیم

 ). 6- 2شـکل (کـرد   خواهـد  آزاد) d(محـیط   در را هـا  آن محتواى و کرده پاره را گیاهى ماتریس سلولى

 و کوتـاه شـده   زمـان  مـدت  یـک  در سـلولی  رهدیوا تخریب باعث امواج صوتی مرسوم، هايشیوه برخالف

 يانـدازه  رطوبـت،  میـزان  مثـل  گیاهی مشخصات .یابدمی انتشار سلولی دیواره طول در گیاهی ىعصاره

 عالوه به .باشندمی مؤثر مهم و کارآمد استخراج آوردن دست به منظور به حالل مورداستفاده، نوع و ذرات

 دهنـد مى قرار تأثیر تحت را التراسوند امواج کارکرد، زمان و دما فشار، فرکانس، شامل زیادي هايفاکتور

.(Schmerr Jr, 2016 )  

 اسیدهاي چرب - 2-3

 رشدهیسهاي  ها را با بنیان است و فرمول عمومی آنRCOOH  صورت بهفرمول کلی اسیدهاي چرب 

موارد  تر شیبو در کند  ییر میغاز دو تا چهل ت n نوشت که در آن CH3(CH2)nCOOH صورت بهتوان  می

ها و دیگري  شاید فراوانی اسیدهاي چرب زوج کربن در طبیعت یکی به دلیل آسانی سنتز آن. زوج است

متجاوز از صد نوع اسید چرب از آبکافت لیپیدهاي مختلف  .ها از ترکیبات دو کربنه باشد به علت سنتز آن

 هیدروکربنی طویل يتهایی و یک زنجیرهکه عموماً در داشتن یک عامل کربوکسیل ان آمده است دست به

 صورت به اکثراً لیکن شود می دیده هیدروکربنی يزنجیره در جانبی انشعابات گاهی. هستند مشترك

لیکن چون در . شوند حلقوي نیز دیده می صورت بهبرخی اسیدهاي چرب . باشند انشعاب می بدون و خطی

ها که  مثل پروستاگلندین. اند معروف یعیرطبیغهاي  ربیبه چ رو نیازاکنند  ها شرکت نمی ساختمان چربی

شیمی اسید چرب یک بیو ژهیو بهدر مبحث شیمی و  .شوند از حلقوي شدن آراشیدونیک اسید تولید می

 خواه تواند می زنجیره این که باشد می اسید کربوکسیلیک بوده و داراي زنجیره بلند و خطی آلیفاتیک

و  ها یچربچرب از آبکافت اتصاالت استري موجود در  يدهایاسدر صنعت، . باشد راشباعیغ خواه و اشباع
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. ندیآ یمبدست  ها آنو حذف گلیسرول از ) گلیسیرید هستندکه هر دو تري(طبیعی  يها روغنیا 

به  شده اشباع: ( شوند می يبند میتقس نشده اشباعو  شده اشباعچرب  يدهایاسچرب به دو  يدهایاس

موجود در  دوگانهپیوند  جز به( وجود داشته  ها آندر  کربن دوگانهشود که پیوند  می چربی گفته يدهایاس

وجود  ها آندر  کربن دوگانهشود که پیوند  به اسیدهاي چربی گفته می نشده اشباعو ). اسید کربوکسیلیک 

زیر  قرار به هشد اشباعچرب  يدهایاسبرخی از ). موجود در اسید کربوکسیلیک دوگانهپیوند  جز به( ندارد 

چرب  يدهایاسو برخی از  اسید بوتیریک، اسید کاپریلیک، اسید کاپروییک، اسید الئوریک :هستند

  .)Akoh,2017( اسید اولئیک، اسید لینو لئیک، اسید پالمیتولئیک :زیر هستند قرار به نشده اشباع

  دیریسیگلمونو و دي  - 1- 2-3

یا یک گـروه   اسید چرب ترکیب شده و دو گلیسریدها به ترتیب داراي یک و دوو دي دهایسریگلمونو

 مگر آنکه، جود ندارندو ها یچربو  در روغنمونو ودي گلیسریدها به مقدار محسوس . هیدروکسیلی هستند

 و درمزرعـه   و دری که صدمه دیـده  های روغن و ها یچرب. متحمل هیدرولیز گردد يا تااندازه یو چربروغن 

    داراي مونـو و  جـه یدرنتداراي مقادیر زیادي اسیدهاي چـرب آزاد هسـتند کـه     اند شدهانبارها دچار فساد 

  .)Akoh,2017( گلیسریدهاي زیادي هم هستنددي

  

  تري گلیسریدها - 2- 2-3

خود  نوبه به هم آنباشد که می ها آنتري گلیسیریدهاي ترکیبی  ریتأثتحت  ها یو چرب ها روغنخواص 

 دیریسـ یگلاگـر تـري   . بسـتگی دارد  دیریسیگل يتر مولکولدر  ها آنتوزیع  و نحوهاسیدهاي چرب به نوع 

اگر بـیش از   ا گلیسرول باشد، گلیسرید ساده ویاسید پالمتیک  مثالًمحصول واکنش یک نوع اسید چرب 

چربـی   اگر نوعی. شودآن وجود داشته باشد، گلیسیرید مخلوط نامیده می بیدر ترکیک نوع اسید چرب 

  .)Akoh,2017( تري گلسیرید باشد 27داراي  تواند یمباشد  شده لیتشکفقط از سه نوع اسید چرب 
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  ها میآنز - 2-4

باشد کـه در مقدمـه    یموجود عبارتشاید بهترین تعریف . تعریف روشنی وجود ندارد میآنزبراي واژه 

کاتالیزوري ناشی از قدرت  با خواصکتاب دیکسون ارائه شده است که در آن آنزیم به عنوان یک پروتئین 

 يهـا  مـاکرو مولکـول  کـه همـه    اسـت  شـده  مشـخص البتـه امـروزه   . فعالیت ویژه آن تعریف گردیده است

واقعیت این است  حال نیباا. پروتئین نیستند الزاماًکاتالیکی باشند  يها واکنشبیولوژیکی که قادر به انجام 

 هـا  میآنـز . هسـتند  موردتوجـه هاي بیولوژیکی بسـیار  کاتالیست عنوان به ها آنقابلیت  به خاطر ها میآنزکه 

این امـر بـدان معنـا نیسـت کـه       .مانند یمبدون تغییر باقی  یک کاتالیزور واقعی در پایان واکنش عنوان به

ست کـه هرگونـه   ه ، بلکه بدین معناابندی ینمطی واکنش تغییر  و دربی اثر داشته  نقش خنثی و ها میآنز

بنابراین یک آنزیم در طی واکنش مصـرف  . است ریپذ برگشتها تغییر حالت فیزیکی یا شیمیایی در آنزیم

آنزیم یعنی تعداد مولکول  لیعدد تبددرواقع . ردیقرار گ مورداستفادهبارها و بارها  واندت یمه بلک ،شود ینم

 العـاده  فوق تواند یم، شوند یماشباع در واحد زمان به فرآورده تبدیل  کامالًسوبسترایی که در حضور آنزیم 

  .)Bisswanger,2017( باشد

  

  ها میآنزکینتیک  -1- 2-4

فعالیت آنزیم از عوامل مختلفی نظیـر غلظـت   . در عمل ها میآنزتیک آنزیم عبارت است از مطالعه کین

یونی و حضـور یـا عـدم حضـور      و مقاومت، دما، رطوبت  pHظرازنآنزیم، غلظت سوبسترا، شرایط محیطی 

کینیتیک یک مسیر سیستماتیک . ردیپذ یم ریتأث)کو فاکتورها(یا عوامل کمکی  کننده فعالمواد بازدارنده، 

   .)Bisswanger,2017( آورد یمبراي آنالیز و سنجش کمی اثر این عوامل بر فعالیت آنزیم را فراهم 

  اثر حرارت -2- 2-4

آنزیمی نیز  يها واکنش در مورد. ابدی یمحرارت افزایش  براثرشیمیایی  يها واکنشسرعت  یطورکل به

بـاالتر موجـب    يهـا  حـرارت ، ولی شود یمسبب زیادشدن سرعت واکنش  C50° تا حدودت افزایش حرار
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آنزیم شدیدتر وي ر برکنندگی حرارت  رفعالیاثر غ جهیدرنت گردد یمدگرگونی ساختمان پروتئینی آنزیم 

، چند حالت استثنایی جز به ،C80° وC70° يها حرارتدر  که يطور بهآن خواهد بود،  یکنندگ فعالاز اثر 

سازد، ولی موجب دگرگونی را متوقف می ها میآنزکاهش درجه حرارت فعالیت  .شوند یمغیرفعال ها آنزیم 

درجه حرارت بهینه براي هر آنزیم، درجه حرارتی است که آنزیم قادر . گرددنمی ها آنساختمان پروتئینی 

 Pourzolfaghar et( یـد است درواحدزمان، مقدار بیشتري سوبسترا را بـه محصـول مـوردنظر تبـدیل نما    

al.,2016(.  

 pHاثر -3- 2-4

و است که اتصال سوبسترا  علت نیا بهاین امر . ردیپذ یم ریتأث pHاز  یتوجه قابلفعالیت آنزیم به نحو 

  يبـر رو توزیـع بـار   . هم مولکـول آنـزیم بسـتگی دارد    سوبسترا و يبر روبه توزیع بار، هم  غالباً زوریکاتال

      تعیـین   هـا  آن دهنـده  لیتشـک  يدهایسـ نوایآمجانبی قابـل یـونیزه در    يا رهیزنجتوسط حالت  ها نیپروتئ

وسـیعی از   در گسـتره  خـود را فعالیت  ها میآنزبرخی از  .بستگی دارد pHشود که این موضوع خود به می

pH  کـوچکی از   در دامنه ها میآنزموارد،  در اکثر، درهرصورت. کنند یمحفظpH    نیـ و افعـال بـوده pH  

عالوه بر کم کردن فعالیت کاتالیتیکی بر پایداري آنزیم نیز  pH .مختلف متفاوت است يها میآنزبهینه بین 

 pHپایداري، یک گستره محـدود   ازنظرامکان فعالیت بلکه  ازنظر تنها نه ها میآنزبدین سبب . گذارداثر می

 از محدوده فعالیت تر بزرگمحدوده پایداري آنزیم  که ينحو به. مساوي نیستند الزاماًاین دو محدوده . دارند

فرایند  نیدر حودما است که  pH، تلفیقی از اثر خصوص بهبر پایداري آنزیم  pHاثر  هرحال به. باشد یمآن 

  ردیقرار گ موردتوجهباید 

 )Cruz, Pinho, Mota, Almeida, & Dias,2017; Pourzolfaghar et al.,2016(.  

  اثر غلظت آنزیم - 4- 2-4

سرعت آنزیمی در حضور مقدار . دهندبه مقدار بسیار کم مقادیر زیادي ماده اولیه را تغییر می ها میآنز

افزایش غلظت آنزیم ادامه یابد سرانجام  که یدرصورت،  ولی باشد یمزیاد سوبسترا با غلظت آنزیم متناسب 
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ها براي آنکه عمل آنزیم. ابدی ینماکنش افزایش رسد که به علت کمبود مقدار سوبسترا، سرعت وزمانی می

از محـیط خـارج    جیتـدر  به شوند یمبا سرعت اولیه ادامه یابد الزم است موادي که درنتیجه واکنش تولید 

   .)Cruz et al.,2017( کند یمها را کم و سرانجام متوقف گردند، زیرا افزایش این مواد فعالیت این آنزیم

  سوبسترا اثر غلظت -5- 2-4

تغییـرات سـرعت    یو منحنـ . و غلظت سوبسترا را افـزایش دهـیم   داشته نگه را ثابتآنزیم  اگر غلظت

  :شود یم دو مرحلهمختلف سوبسترا رسم نماییم منحنی حاصل شامل  يها غلظتبراي  واکنش را

 بسـترا کـم سوبسـترا، تغییـرات سـرعت واکـنش بـا غلظـت سو        يها غلظتاول یعنی  در مرحله - الف

  .ابدی یمآنزیمی نیز افزایش  يها واکنشافزایش غلظت، سرعت  و بامتناسب بوده 

 يهـا  مولکـول غلظت سوبسترا به یک غلظت معین برسد تمـامی   که یهنگامدر مرحله دوم یعنی - ب

افـزایش غلظـت    گـر یو دگردنـد  هاي آنزیم از سوبسترا اشباع مـی و مولکول دهیوارد گردآنزیم در واکنش 

  .)Cruz et al.,2017( رسدیک حد بیشینه می بهواکنش  و سرعتنبوده  مؤثرا سوبستر

  

   مایعات یونی - 2-5

به  یمیاییش یعو صنا یقاتیدر مراکز تحق یانقالب یرهستند که در چند سال اخ یباتیترک یونی یعاتما

در کاهش  یمهم یارحالل، نقش بس عنوان بهسبز هستند  یمیاییکه جزء مواد ش یباتترک ینا. اند کردهپا 

به  یونی یعاتامروزه ما .باشند یمدارا  را ستیز طیمحبه  زننده بیآسو  یخطرناك، سم یباتاستفاده از ترک

 یعمـا  صورت به گراد یدرجه سانت 100 يو در دما شده لیتشک ها ونیکه از  شوند یماطالق  یآل یباتیترک

است کـه دانشـمندان در    ینرا شدت داده ا یونی یعاتدرباره ما یقاتکه امروزه تحق یلیاز دال یکی. باشند

 نیتر مهمفرار  یآل يها حالل. باشند یم یعدر صنافرار  یآل يها حالل يمناسب برا یگزینجا یک یافتن یپ

کـه   باشـد  ینمـ  یمعنـ  ینبـد  یـن البته ا. باشند یم یمیاییش یعدر صنا یطیمح ستیز یآلودگ یجادمنبع ا

انواع . هستند یسم داًیشد ها آناز  یبعض ی، حتشوند یمسبز محسوب  يها حاللجزء  تماماً یونی یعاتما
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 یـونی  یعـات ، ما1اتاق يدر دما یونی یعاتآنان ما ازجمله توان یموجود دارند که  یونی یعاتااز م یمختلف

و  شده عیمااتاق  يهستند که در دما یونی یعاتما RTILs. را نام برد یرهو غ زیگر آب یونی یعات، ما 2یرالکا

 & ,Keskin, Kayrak-Talay, Akman( دارنــد یـونی  یعــاتما یمیدر شــ ياگســترده یارکـاربرد بســ 

Hortaçsu, 2007(.   

  سوخت بیودیزل - 2-6

   و قابلیت  یطیمح ستیز و مسائلفسیلی  يها سوختکاهش منابع  لیبه دلاخیر  يها سالدر 

سوخت  يجا بهبیودیزل تحقیقات وسیعی در راستاي امکان استفاده از آن  يها سوختتجدیدپذیري 

منابعی  والًامطرح شوند که  توانند یمجایگزین  سوخت عنوان بهمنابعی . است افتهی انجامگازوییل 

باشند  ستیز طیمحدار  دوست اًیثانجغرافیایی بوده و  ي منطقهعدم وابستگی به  ،دسترس و در متیق ارزان

بیولوژیک پایه  مواد. یک پیشنهاد اشاره کرد عنوان بهبیولوژیکی  يها سوختبه  توان یمکه از آن جمله 

. رادارندستقیم به انرژي و یا مواد حامل انرژي قابلیت م منابع انرژي قابل بازیابی، عنوان بهآلی داشته و 

گیاهی تازه  يها روغناز  توان یمرا  بیودیزل. باشند یم هابیودیزل ،بیولوژیک يها سوخت نیتر مهم یکی از

مستقیم در موتور دیزل،  طور بهگیاهی  يها روغناستفاده از . حیوانات تولید نمود يها یچربیا کارکرده و 

 به علت اتمیزه نشدن مناسب، باعث بوجود آمدن مشکالتی از ي باالي روغن و زیتهبا توجه به ویسکو

از  يا هیالطرف دیگر با تشکیل  از. شود یمقبیل پایین بودن کیفیت اشتعال و احتراق ناقص سوخت 

براي جایگزین  .دینما یمرا مختل  يروان کارسیلندر، کار سیستم  ي وارهیدروي  سوخت محترق نشده

 لذا باید. موتورهاي دیزل باید بعضی از خواص آن را اصالح کرد سوخت در عنوان بهوغن گیاهی نمودن ر

دیزل مطابقت داشته باشد و نیاز به ایجاد  انجام گیرد تا خواص آن با سوخت ها روغنعملیاتی بر روي این 

آن  ي ژهیوه و مصرف داشت دیزل به حداقل رسانده، پایداري و ارزش حرارتی بیشتري تغییرات را در موتور

 ي هیته براي. بیودیزل اصالح گردد صورت بهطی فرآیندي تغیر یافته و  لذا باید روغن گیاهی. پایین بیاید

                                                
1 Room temperature ionic liquids 
2 Chiral ils 
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کاتالیزور مانند هیدروکسید پتاسیم همراه با آن  و یک شوند یمبا یک الکل مخلوط  ها روغنبیودیزل، 

 ي واکنش روغن با الکل در کنار کاتالیزورنتیجه. )Knothe & Razon,2017( گیردقرار می مورداستفاده

، غیرسمی، ریپذدیتجدبیودیزل سوخت  .است ، تولید استر و گلیسیرینشده نییتعمناسب در دما و فشار 

زنجیره طویل بوده که  و متشکل از آلکیل استر اسیدهاي چرب با آروماتیک است بدون گوگرد و ترکیبات

شیمیایی  و داراي فرمول شوند یمحیوانی تهیه  يها یچربگیاهی یا  يها غنرومانند  ریپذ دیتجداز منابع 

هاي در موتورهاي احتراقِ داخلی و سیستم سوخت عنوان بهباشند و میCOOR 35 H 19 3 Cکلی 

حاضر در ساخت  حالِ یِچالش اصل. )Nwafor, Rice, & Ogbonna,2000(روند  گرمایشی بکار می

 فسیلی یزلبا سوخت د یسهدر مقا یاهیگ يها روغن يباال یمتق ،ياقتصاد به لحاظ یودیزلب زیآم تیموفق

 عنوان به وپز پختیعات روغن ضا یامانند جاتروفا و  یرخوراکیغاز کشورها، روغن  یدر برخ ،جهیدرنت .است

 يباال يها نهیهزکاهش  يبرا ییها راه یبررس .است شده هاستفاد یودیزلب یدتول يماده خام برا یک

روي  بر ،تمرکزها ژهیو به ،است قرارگرفته موردتوجهدر مورد بیودیزل بسیار  یراخ يها پژوهشدر  یودیزلب

سه منبع مختلف، نشان  یودیزلب يها متیق یسهمقا .باشدمیمواد خام  ینهبه حداقل رساندن هز يها روش

 یلپتانس يدارا پالم یودیزلکه ب دهد یمنشان  یناکه  ؛را دارد یمتق نیتر ارزان ل پالمکه بیودیز دهد یم

و  1ژانگ .)Knothe & Razon,2017( ..دارد را شده اشاره يها روغن یرسا ي نسبت بهبهتر ياقتصاد

 70 ینب باًیتقرد خام موا ینهکه هز ند، گزارش داد(Zhang, Dube, McLean, & Kates,2003) ران همکا

 یاهیروغن گسایرین،  یاندر م .اختصاص داده است را به خود یودیزلب یدتول ینهدرصد از کل هز 95 تا

استفاده . باشد یم یودیزلب یدتول ینهکاهش هز يبرا قبول قابلراه  عنوان به ییافتباز ضایعاتخام و خوراك 

مواد  ینهکاهش هز يبرا ها راهاز  یک نیز یودیزلب یدلتو يبرا خامروغن  يجا به وپز پختاز روغن پسماند 

مشکالت مرتبط با  چشمگیر کاهش ،عالوه بهو  آن گی در دسترس بودنگسترد گرفتن نظر با در یهاول

پسماند  يها روغناز  یباره برخدر ییها گزارش نکهیباا. است شده گرفتهدر نظر  آن ضایعات جابجایی

خوراك ساخت  يبرا یافزودنروغن  عنوان به ت کردن صابون و همچنیندرس يوجود دارد که برا وپز پخت

                                                
1 Zhang 
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باعث  که ها رودخانهو  ها زبالهدفن  يها محل به درنهایت سرانجامشان ها آن یشتر، اما بشود یماستفاده  دام

 .)Haas, McAloon, Yee, & Foglia,2006(شود یم، منتهی شوند یم یتوجه قابل یطیمح ستیز یآلودگ

با الکل ) یوانیروغن ح یا( ینبات يها روغن يتبادل استر ،یودیزلب یدتول يبرا یعیرطبیغراه  یطورکل به

 یدروکسیدهايه یدها،اس توسط تواند یمواکنش  ینا .باشد یماتانول و متانول  ،هم طورمعمول بهاست که 

  (Schuchardt, 1998). شود )سریعت(یزکاتال )هاآمیدینو ها نیآممانند ( یریونیغ ها انیبنو  یایی،قل يفلز

  :دارد یاشکاالتروش  ین، احال نیباا

  .سازي مرتبط استیونو مشکالت امولس خوردگی بااغلب  بر پایه اسید یندهايفرآ .1

به  دستیابیاستر و  یلتشک سمت تعادل به بردن پیش بهبراي  یاديز توجه قابلالکل مقدار  .2

نیاز است، همچنین مشکل  توسط واکنش یدشدهتول یسرولاز گل یودیزلآسان ب ییجدا

الکل  یابیباز يبرا هزینه عملیاتی،و  گذاري سرمایه، مثال عنوان به آید مییافت به وجود باز

 .نیاز است شده استفاده

    تبدیل يبرا انعیمایجاد  منجر بهمحلول در الکل نا یو چرب ها روغندر عمل استفاده از  .3

 .است یسریدگلتري

 یدهايو تداخل با اس یایی،قل هاي پساب یهبه تصف یاز، ني بر بودنمانند انرژ ریگمسائل د .۴

  (Fukuda, Kondo, & Noda, 2001).نیز وجود دارد چرب آزاد و آب

، مانند توسعه هستند مشکالت ینبه دنبال دور زدن ا شدت به یدجد يها روشاز  يتعداد ین،بنابرا

کاتالیز شده با مایعات  تبادل استري استفاده از،  یدر متانول فوق بحران الکولیزانجام  ناهمگن یزورکاتال

 بیودیزلجدا کردن  يراروش ب ینمحصول، چند يجداساز يبرا .آنزیمی تبادل استري و استفاده از  یونی

 یعنی یودیزلب يساز خالصبراي  شده رفتهیپذتنها دو روش  یطورکل به که. ردیگ یمقرار  مورداستفاده

 يها ندهیآالحذف  يبرا ياگسترده طور به ،تر مرسوم تر شويروش شست .تر و خشک وجود داردشستشوي 

و  یسیرینگلماده  هر دو  که ازآنجا. ردیگ یمقرار  مورداستفاده یودیزلاز ب مفید یمیاییو مواد ش یاضاف
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است و تا  مؤثر یاربس یندهبردن هر دو آال یندر از ب با آب محلول هستند، شستشو یاربس متانول در آب

 مانده یباق یمسد يها نمک هرگونهبردن  ینباز  یتمز ینهمچن و .بود یهروش تصف نیتر جیرااواخر  ینهم

با توجه به  ، )FFA(چرب آزاد  یدهاياسخوراك از  زیاد یمحصول جانب یک وجود نیز، را دارد و صابون

 يها نهیهز یشافزا ازجمله یاريبس یبمعا یند، افزودن آب مازاد به فرآحال نیباا .آب است آن در یتحالل

 & ,Troter, Todorović, Đokić-Stojanović, Stamenković( .را در پی دارد یدو زمان تول یاتیعمل

Veljković,2016(. یا یونیتبادل  ینرز یک از که در آن شده آبشستشو با  یگزینخشک جا يشستشو 

 تواند یمممکن که  يها روش یگرد .شود یماستفاده  یکردن ناخالص یخنث يبرا یزیممن یلیکاتپودر س

و افزودن آهک و  ییمتشکل از راکتور غشا یردقرار گ مورداستفاده یزلیودب اتیدخالص کردن تول يبرا

 خسارات وارده به با و مواجه ها نهیهزدر  خصوص به ي، مشکالت متعددحال نیباا باشد یم یکفسفر یداس

  .)Troter et al.,2016(است  شده گزارش یصنعت یاسدر مق عملیاتی يندهایفرآ

  زلیودیاستفاده از ب ايیمزا -1- 2-6

طبق مطالعات . در دسترس باشد تواندیم شهیاز انرژي است که هم ريیپذ دیمنبع تجد زلیودیب. 1

   .ردیگ یفرامسرتاسر جهان را  یلیفقدان سوخت فس گریسال د 50حدود  یکنون با مصرف شده انجام

و مقـدار سـولفور    يا گلخانهگاز  دیمانند عدم تول فرد منحصربهداشتن مشخصات  لیبه دل زلیودیب. 2

مـواد سـولفوردار و    دیـ تول کـه یبطور. شـود  یممحسوب  عتیدوستدار طب يها سوختازجمله  نییپا اریبس

و  کیعاري از هرگونه مواد آرومات زل،یودیب عالوه به. ابدییم کاهش10%و   30% بیبه ترت کربن دیمونوکس

 زلیودیـ کـه اسـتفاده از ب   دهنـد ینشان م ریاخ قاتیقتح. مضر هستند عتیموادي است که براي طب ریسا

  .دهدیم ها را کاهشاز سرطان%  95هوا و  یاز آلودگ%  90 یلیفس يها سوخت يجا به

در  ريییتغ ایاصالح و  چیبوده که براي استفاده از آن به ه نیگزیتنها سوخت جا زلیودیسوخت ب. 3

   .باشدینم ازینگهداري ن زاتیتجه ایو  زلیموتور د
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 بیـ ترک نیتـر جیـ را. اسـتفاده نمـود   زلیـ با سوخت د بیدر ترک ایو  ییتنها به توانیم زلیودیاز ب. 4

 زلینسبت به سوخت د. دیآیبدست م  20B ای یسوخت نفت 80%با  زلیودیب 20% از نسبت مورداستفاده

  .باشدیم داراي عدد ستان و نقطه اشتعال باالتري

 مـت یق رایـ ز باشدیم ریناپذدیتجدتر از سوخت صرفه  به مقرونتصادي اق ازنظر زلیودیاستفاده از ب. 5

  .)Gerhard & Razonb,2017( است شیدر حال افزا روز روزبهتوجه به کمبود آن  با یلیسوخت فس

  

  تولید بیودیزل يها روش - 2- 2-6

بوتـانول بـراي حـل مشـکل      - 1اي متانول، اتـانول و  هبا استفاده از حالل ونیامولس کرویماستفاده از 

 هـا  ونیامولسـ  کـرو یم. اسـت  قرارگرفتـه هاي گیاهی نیز مـورد تحقیـق و بررسـی    باالي روغن ویسکوزیته

ترمودینامیکی پایـدار هسـتند و از ذرات روغـن، آب و سـورفکتانت و اغلـب       ازلحاظایزوتروپیک، شفاف و 

 & Kannan( شودگویند، تشکیل میکوسورفکتنت می ها آن به هاي آمفی فیلیک کهمقادیر کمی مولکول

Anand,2011; Knothe, Krahl, & Van Gerpen,2015; Leung, Wu, & Leung,2010(.   

  زیلرویپ - 1- 2- 2-6

اعمال تغییرات شیمیایی با استفاده از حـرارت در حضـور هـوا یـا نیتـروژن صـورت        پیرولیز روش در

. ستسوخت دیزل انجام پذیرفته ا عنوان بهدر جهت استفاده  ها روغنتحقیقات زیادي در پیرولیز  .ردیگ یم

، هاها، آلکادینها، آلکنآلکان: ازجمله گردد یمباعث تهیه چندین گروه از مواد  ها روغن حرارتی باز ساخت

حرارتی، تغییـرات   باز ساختگیاهی تحت  يها روغنانواع مختلف . کربوکسیلیک و اسیدهاي ها کیآرومات

%  12کـربن و  %  79سـویا داراي   پیرولیـز روغـن   مثـال  عنـوان  به. گردد یممتفاوتی در ساختارشان ایجاد 

داراي ویسکوزیته پایین و عدد ستان باال در مقایسه  همچنین آمده دست بهاین محصول . باشد یمهیدروژن 

هاي گیاهی مقادیر قابل قبول گوگرد، آب، وغنر اگرچه در فرایند پیرولیز. گیاهی خالص است يها روغنبا 

 و نقطه ابري شدن حاصل  پسماند کربنخاکستر،  قبول ابلرقیغرسوبات و میزان خوردگی مس و مقادیر 
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Abstract: 

Using waste resources, such as the spent bleaching earth oil is one of the cost reducing 

methods of biodiesel production. This oil has a high free fatty acid (FFA) content. 

Therefore, reducing the value of FFA was performed using the 400 watts ultrasound 

homogenizer (ultrasound waves reduces the mass transfer between the phases and the 

catalyst) and acidic ion-exchange resin LEWATIT® S 2328. The parameters of esterification 

process of oil includes, the value of catalyst (%) Power (W) and Time (Min). Enzymatic 

trans-esterification process with biocatalyst Candida Rugosa was performed in ionic liquid 

medium [HMIM] Pf6 after reducing the value of FFA by resin and ultrasound waves. The 

optimal condition of parameters were obtained by the RSM method which the values of 

power, time and wt.% of catalyst for reducing the FFA were 51.363 W, 20.6 min and 91.2 

%, respectively. Also, the values of temperature, A/O ratio, time and mixing intensity for 

the ultrasound trans-esterification process were respectively 74.3 °C, 53.6, 14.57 hr and 

140 rpm, and for non-ultrasound trans-esterification process were respectively 64.5 °C, 

73.6, 25.23 hr and 25.135 rpm. Finally, the reaction of trans-esterification was performed 

without the use of auxiliary solvent and density, viscosity, calorific value, and cloud point 

were obtained. 

 Keywords: Ultrasound waves, Bleaching earth, surface response method, ionic liquids, oil, Biodiesel   
 
 
 



  

  

 

22 

 
University of Mohaghegh Ardabili 

Faculty of Engineering 

Department of Chemical Engineering 

 

 

Thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree of  

M.Sc. in Chemical Engineering 

 

Title: 

Enzymatic biodiesel production from residual oil extracted from spent bleaching 

earth and measuring its properties 

Supervisors: 

Amir Heydari (Ph.D) 

Bahman Najafi (Ph.D) 

 

Advisor: 

Moslem Fatahi (Ph.D) 

Sina Faizollahzadeh ardabili  

By: 

Bahman Monjezi 

 

December – 2017  


