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نفت و مشتقات آن از طرف دیگـر باعـث شـده کـه     هاي  قیمتو افزایش از یک طرف کاهش ذخایر انرژي هاي فسیلی 

زیسـت محیطـی شـده و داراي قیمـت     هـاي   آلـودگی بشر امروز در جهت تولید انرژي هاي جایگزین که باعث کـاهش  

جـایگزین   توانـد  مـی بیـودیزل اسـت کـه    ز این انرژي هاي پاك و تجدیدپـذیر،  یکی ا ش کند.تال ،مناسب نیز می باشد

در ایـن   .نفتـی شـود  هـاي   دیزلفسیلی باشد و بدون تغییر دادن موتورهاي دیزلی جایگزین هاي  سوختمناسبی براي 

تولیـد گردیـد. آزمـون هـاي     روش ترانس استریفیکاسـیون  تحقیق، سوخت بیودیزل از روغن بادام تلخ ایرانی بر اساس 

% مورد مطالعه قرار گرفت و تمامی پارامترهاي اندازه گیري 20% و 5خلوط هاي بیودیزل تجربی عملکرد و آالیندگی م

شده، با گازوییل رایج در ایران مقایسه گردید. با بررسی دورهاي حداکثر توان و حداکثر گشتاوردر تمامی حالـت هـاي   

د در ساختار خود و پایین تـر بـودن   % با توجه به میزان اکسیژن موجو5بارگذاري، نتایج نشان داد که سوخت بیودیزل 

% داراي بـاالترین تـوان تولیـدي و    5%، از نظر عملکرد مناسب است.بیودیزل 20ویسکوزیته نسبت به سوخت بیودیزل 

% مصرف سوخت ویژه کاهش می یابد این سوخت داراي کمترین میزان 5گشتاور می باشد. با مصرف سوخت بیودیزل 

و باعث افزایش میزان انتشار اکسـیدهاي نیتـروژن مـی گـردد. میـزان      باشد  میسوخته انتشار دود و هیدروکربن هاي ن

رسـید. بـا افـزایش سـهم بیـودیزل در مخلـوط       %  به صفر 20% و 5ربن با مصرف بیودیزل انتشار آالینده مونواکسید ک

  سوخت  دماي اگزوز موتور و انتشار آالینده دي اکسید کربن افزایش یافت.
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 مقدمه- 1- 1

نفت و مشتقات آن از طرف هاي  قیمتو افزایش از یک طرف کاهش ذخایر انرژي هاي فسیلی 

زیست هاي  آلودگیدیگر باعث شده که بشر امروز در جهت تولید انرژي هاي جایگزین که باعث کاهش 

یکی از این انرژي هاي پاك و تجدیدپذیر بیودیزل است  ش کند.تالمحیطی شده و داراي قیمت مناسب، 

هاي فسیلی باشد و بدون تغییر دادن موتورهاي دیزلی  جایگزین مناسبی براي سوخت تواند میکه 

نفتی شود. ایران در حال حاضر علی رغم اینکه از کشورهاي تولید کننده نفت است، هاي  دیزلجایگزین 

از طرف دیگر کیفیت . کند میرد نیاز خود را از طریق واردات تامین اما مقدار قابل توجهی از سوخت مو

زیست محیطی در هاي  آلودگیپایین گازوییل تولید شده در ایران عامل افت کارایی موتور و افزایش 

در  تواند میاز این رو جایگزین کردن انرژي هاي پاك و تجدیدپذیر مثل بیودیزل  شهرهاي بزرگ است.

  ).1389 ،تحویلداري و امانی(بسیار موثر باشد رفع این مشکالت 

در عمل با افزایش قیمت جهانی نفت، تقاضا براي بازه ي گسترده اي از انرژي هاي تجدیدپذیر، از 

جدید هاي  سوختتوربین هاي بادي تا خودروهاي الکل سوز، افزایش یافته است. اگرچه روي آوردن به 

نفت در بازارهاي جهانی به یک باره اوج می گیرد، اما جنبش تنها هنگامی نمایان می شود که قیمت 

ي  ي جدیدي از پویایی است. رشد امروزه انرژي هاي تجدیدپذیر به تدریج در حال وارد شدن به مرحله

هاي  تولید و مصرف انرژي هاي جایگزین نه تنها واکنشی سریع و احساسی به تغییر کوتاه مدت قیمت

ست، بلکه افراد با نگاهی سطحی به میزان ذخایر موجود انرژي و تعدد هاي فسیلی نی جهانی سوخت

هاي  اي جز روي آوردن به اقتصادهاي مبتنی بر انرژي یابند که چاره مسائل زیست محیطی در می

هاي زیستی با سه هدف عمده  جایگزین در شهرها و روستاهاي خود ندارند. تحقیقات روي سوخت



  

گیري و استفاده از آن و در نهایت  هاي بهره ز: تعیین تنوع منابع، پیدا کردن راهد که عبارتند انشو انجام می

  ).1386تولید (نیک بخت و همکاران، 

شوند که از منابع طبیعی براي تولید  منابع انرژي تجدیدپذیر، منابع انرژي جایگزین نیز نامیده می

اي به صفر یا در حد صفر  زهاي گلخانهي هوا و گا د و انتشار گازهاي آالیندهنکن انرژي استفاده می

هاي مفیدي، انرژي مطلوبی را ارائه  هاي انرژي تجدیدپذیر با تبدیل مواد طبیعی به شکل رسد. فناوري می

ها از انرژي خورشیدي و اثرات مستقیم و غیرمستقیم آن روي زمین (تابش  دهند. این فناوري می

اي (جذر و مد) و انرژي گرمایی زمین (وابسته به  نیروهاي جاذبهخورشید، باد، باران، گیاهان گوناگون) 

  ). 2004،  1(کالوگیرو کند میانرژي استفاده  حرارت درون زمین) به عنوان منابع تولید

توانند مطرح شوند که اوالً منابعی ارزان قیمت و در دسترس  منابعی به عنوان سوخت جایگزین می

توان به  ی) بوده و ثانیاً دوستدار محیط زیست باشند، که از آن جمله می(عدم وابستگی به منطقه جغرافیای

هاي بیولوژیکی به عنوان یک پیشنهاد اشاره کرد. مواد بیولوژیک، پایه آلی داشته و به عنوان منابع  سوخت

ل دامنه مستقیم به انرژي و یا مواد حامل انرژي را دارند. موتورهاي دیزتبدیل انرژي قابل بازیابی، قابلیت 

ها و  کاربرد وسیعی دارند به طوري که بر روي خودروهاي سواري، کامیون ها، لوکوموتیوها، کشتی

اند. موتورهاي دیزل به علت باال بودن نسبت تراکم و نبودن مانع در  هاي حرارتی نصب شده نیروگاه

اي  اي اشتعال جرقهمقابل جریان هواي ورودي، داراي بازده حرارتی و حجم باالتري نسبت به موتوره

معمولی هستند و در نتیجه مصرف سوخت پایین و آالیندگی کمتري دارند. با کاهش منابع نفت خام و 

هاي جایگزین بیش از پیش مطرح شده است. با توجه به  افزایش قیمت جهانی آن، نیاز به سوخت

هاي جایگزین  ده از سوختافزایش پیوسته تقاضا براي مصرف انرژي در جهان، بهترین راه ممکن، استفا

هاي بیولوژیک به دلیل ساختار شیمیایی خود به عنوان سوخت جایگزین پاك،  باشد. سوخت ارزان می

هاي  قابلیت استفاده در موتور دیزل را به دو حالت مایع و گازي دارا هستند. یکی از مهمترین سوخت

                                                
1. Kalogirou 



  

هاي  هاي گیاهی تازه یا کارکرده و چربی غنتوان از رو باشند. بیودیزل را می بیولوژیک، بیودیزل ها می

حیوانات تولید نمود. به عبارت بهتر، سوخت بیودیزل از منابع گیاهی و حیوانی که قابل تجدید و 

). در قرن بیست و یکم اقتصاد جدیدي پایدار شده که به 1390شود (محمدي،  بازیافت هستند تولید می

باشد. سوخت بیودیزل  هاي پاك می استفاده از تکنولوژيمعروف است و تاکید آن به  1اقتصاد زیستی

حاصل از منابع گیاهی و حیوانی براي استفاده در موتور دیزل باید به استر تبدیل شود. روغن هاي گیاهی 

با یک الکل که بهتر است متانول باشد، واکنش داده و به متیل استر تبدیل می شود که این استرها به 

  ).2002، 2خوانده می شود (جیمزعنوان سوخت بیودیزل 

بیودیزل بسیار شبیه به گازوئیل متداول بوده و براي استفاده از آن در موتور دیزل تغییرات اساسی 

الزم نیست و فقط باید تغییراتی در آغاز، خاتمه و میزان پاشش اعمال کرد که این به دلیل متفاوت بودن 

  ).1385فیزیکی آن است (نجفی و همکاران، ارزش حرارتی و عدد ستان و برخی از خواص 

فسیلی هاي  سوختدر حال حاضر مهمترین منابع تولید انرژي در موتورها و ماشین هاي حرارتی 

ها، افزایش قیمت  هاي فسیلی باعث کاهش منابع این سوخت ي بیش از حد از سوخت . استفادهباشند می

ر کننده، افزایش آلودگی و مسایل زیست محصوالت نفتی، وابستگی بیش از حد به کشورهاي صاد

هاي جایگزین مناسب در  محیطی شده است. به این جهت تحقیقات بسیار وسیعی براي یافتن سوخت

ترین  هاي حیوانی عمده هاي گیاهی و چربی جهان انجام گرفته یا در حال انجام است. در این راستا، روغن

اند (قبادیان،  به ویژه سوخت دیزل شناخته شدههاي فسیلی  ترین منابع جایگزین سوخت و مناسب

  ).2004، 3.، کارارتو و همکاران1380

باشد: به آسانی از منابع مشترك زیست توده در  هاي زیستی بدین شرح می سوخت مزایاي استفاده از

، 4پذیر و پایدار هستند (پوپان ، سازگار با محیط زیست هستند، از لحاظ شیمیایی تجزیهدسترس هستند
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یابد. از آن جا  ). هر روزه به دلیل افزایش جمعیت و شهري شدن، تقاضا براي انرژي افزایش می2002

که منابع انرژي رایج مانند زغال سنگ، نفت و گاز طبیعی به تدریج تمام خواهند شد، زیست توده به 

ان سوخت هاي انرژي تجدیدپذیر سازگار با محیط زیست خواهد بود. عنو طور یقین یکی از گزینه

  ).2006، 1شود (ریجندر هاي مایع و گاز تولیدي از زیست توده، اطالق می زیستی مربوط به سوخت

هاي دیزل در کشاورزي و نیاز به جستجو در تعدیل مصرف  با توجه به مصرف زیاد سوخت

هاي موجود که بر مبناي سوخت  توجه به فناوري از طرف دیگر، هاي فسیلی از یک طرف و سوخت

هاي میان مدت و بلند مدت به دنبال فناوري تولید  فسیلی طراحی شدند، نیاز است در برنامه دیزل

هاي  سوختی بود که تا حد ممکن نیاز به تغییرات بنیادي در تجهیزات موجود را نداشته و مشابه سوخت

ط زیست و ها بر محی موجود باشد. با توجه به محدودیت منابع انرژي فسیلی، اثرات نامطلوب مصرف آن

هاي تجدیدپذیر از اهمیت خاصی  تهدید صادرات مواد نفتی در آینده باعث شده تا استفاده از انرژي

به  هاي با منشا مواد آلی از جمله بیودیزل به دلیل شباهت به سوخت رایج، برخوردار باشد، لذا سوخت

  ).1385همکاران، باشند (باخدا و  عنوان سوخت جایگزین در موتورهاي دیزلی مطرح می

ها قبل از اختراع موتور دیزل،  هاي گیاهی) به سال تولید سوخت پاك (سوخت حاصل از روغن

هاي دافی و پاتریک به روش  گردد که توسط دو دانشمند آلمانی به نام میالدي بر می 1853یعنی به سال 

در موتورهاي درونسوز  هاي جایگزین ترانس استریفیکاسیون تولید گردید. موضوع استفاده از سوخت

منجر به اختراع موتور اشتعال تراکمی توسط رادولف دیزل گردید. وي براي اولین بار در موتور اشتعال 

ي  به منزله میالدي در شهر آوگسبرگ آلمان، 1893آگوست  10تراکمی خود، روغن بادام زمینی را در 

گذاري شده  وان روز جهانی بیودیزل ناماستفاده کرد که به این مناسبت روز دهم آگوست به عن سوخت

این بحث همچنان با پیشرفت تکنولوژي گسترش یافته است بطوریکه  ).1385است (نجفی و همکاران، 
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هاي تحقیقاتی در جهت کاهش مصرف سوخت و آالیندگی  هم اکنون به یکی از مهمترین شاخه

  ).1999، 1خودروها تبدیل شده است (کوربیتس

  بیودیزل -1- 1- 1

یودیزل، استرهاي منوالکیل اسیدهاي چرب با زنجیر طویل است که از منابع طبیعی تجدیدپذیر ب

شوند و داراي فرمول شیمیایی کلی  هاي حیوانی تهیه می هاي گیاهی یا چربی مانند روغن

3C19H35COOCH3  باشد. به منظور استفاده از این سوخت در موتورهاي احتراق داخلی، الزم  می

). 2005، 2ساختار مولکولی روغن به اجزا ساده تري شکسته شده و متعادل گردد (گرپناست تا 

  ).1384بیودیزل سوخت تجدیدپذیر، غیر سمی، بدون گوگرد و ترکیبات آروماتیک است (خاتمی فر،

گردد، بر اثر افزایش تقاضا، تولید محصوالت  از آن جا که بیودیزل از محصوالت طبیعی تولید می

هاي  افزایش یابد. بیودیزل از نظر فناوري جایگزین مناسبی براي سوخت تواند میورد نیاز کشاورزي م

باشد. از  هاي فسیلی می ي تولید سوخت برابر هزینه 3تا  5/1ي تولید آن  فسیلی است، اما امروزه هزینه

ور معمول قابل ي بیودیزل به ط هاي فعلی وجود دارد، هزینه ي سوخت هایی براي هزینه آن جا که نگرانی

مقایسه و رقابت با گازوییل خواهد بود و به عنوان یک سوخت در دسترس و معقول براي موتورها در 

هاي فسیلی  اي نزدیک خواهد بود. بیودیزل داراي خاصیت روان کاري بهتري نسبت به سوخت آینده

جر به کاهش تولید گازهاي باشد. محتواي اکسیژن موجود در آن باعث بهبود فرآیند احتراق شده که من می

هاي فسیلی  سازي بیودیزل در مقایسه با سوخت گردد. خطرات جابجایی، حمل و نقل و ذخیره آالینده می

باشد.  ي در ارتباط با فناوري در ارتباط می ي زیست توده خیلی کمتر است. رقابت بیودیزل به هزینه

باشد در حالی که  هاي دیزلی نمی وختبیودیزل بر اساس شرایط اقتصادي حاضر قابل رقابت با س

پیامدهاي خارجی از قبیل تاثیر بر محیط زیست، اشتغال، تغییرات آب و هوایی در تعادل بازار در ساز و 
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هاي دیزل باعث  شوند. بیودیزل برگرفته از روغن با جایگزین شدن به جاي سوخت کار قیمت منتج نمی

ردند. این نتایج بر اساس منابع مصرف و آالیندگی دیگر می گهاي  سوختکاهش آالیندگی و مصرف 

  ).2007، 1مراحل تولید و مصرف سوخت برگرفته شده است (دمیرباشي  همهبراي 

ي باالي روغن  هاي گیاهی به طور مستقیم در موتور دیزل، با توجه به ویسکوزیته استفاده از روغن

مشکالتی از قبیل پایین بودن کیفیت اشتعال و و به علت اتمیزه نشدن مناسب، باعث به وجود آمدن 

ي  اي از سوخت محترق نشده روي دیواره شود. از طرف دیگر با تشکیل الیه احتراق ناقص سوخت می

نماید. کوبش که در بارهاي کم موتور و دماهاي پایین به  سیلندر، کار سیستم روانکاري را مختل می

هاي گیاهی  هاي گیاهی است. به طور کلی، روغن ان روغنآید، ناشی از پایین بودن عدد ست وجود می

باشند. در نتیجه فشار حداکثر  تري نسبت به سوخت دیزل می داراي تاخیر در اشتعال زیاد و احتراق آرام

باشد. از طرف دیگر به دلیل مسدود شدن انژکتور و همچنین نیاز  تر از سوخت دیزل می احتراق نیز پایین

) DLتوانند داراي پاشش مستقیم ( فشار باال، موتورهاي با سوخت روغن گیاهی، نمیبه پمپ انژکتور با 

  ).2000، 2باشند (وافر

توان به طور مستقیم، بدون اصالح روغن و یا سیستم سوخت رسانی به  هاي گیاهی نمی از روغن

اي بیشتر از  الحظهها به طور قابل م ي آن عنوان سوخت در موتورهاي دیزل استفاده نمود، زیرا ویسکوزیته

باشد. براي جایگزین نمودن روغن  ها کمتر از سوخت دیزل می سوخت دیزل و ارزش حرارتی خالص آن

گیاهی به عنوان سوخت در موتورهاي دیزل باید بعضی از خواص آن را اصالح کرد. لذا باید عملیاتی بر 

شته باشد و نیاز به ایجاد تغییرات ها انجام گیرد تا خواص آن با سوخت دیزل مطابقت دا روي این روغن

ي آن پایین  را در موتور دیزل به حداقل رسانده، پایداري و ارزش حرارتی بیشتري داشته و مصرف ویژه

  ).2000(وافر،  بیاید. لذا باید روغن گیاهی طی فرآیندي تغییر یافته و به صورت بیودیزل اصالح گردد
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هاي گیاهی به سوخت دیزل صورت  خصوصیات روغنهاي فراوانی در جهت نزدیک کردن  تالش

ي باال، فراریت کم و غیراشباع بودن آن است. سه روش مهم که  گرفته است. مهمترین مشکل، ویسکوزیته

 1اند عبارتند از: پیزولیزیز هاي گیاهی به عنوان سوخت دیزل توسعه پیدا کرده براي جایگزین نمودن روغن

  .3ریفیکاسیونو ترانس است 2، میکروامولسیون

در روش پیزولیزیز، اعمال تغییرات شیمیایی با استفاده از حرارت در حضور هوا یا نیتروژن صورت 

ها در جهت استفاده به عنوان سوخت دیزل انجام گرفته  گیرد. تحقیقات زیادي در پیزولیزیز روغن می

، 4ها د از جمله: آلکانگرد ي چندین گروه از مواد می ها باعث تهیه است. بازساخت حرارتی روغن

هاي گیاهی تحت  و اسیدهاي کربوکسیلیک. انواع مختلف روغن 7ها ، آروماتیک6ها ، آلکادین5ها آلکن

گردد. به عنوان مثال پیزوایزیز روغن سویا  بازساخت حرارتی،  تغییرات متفاوتی در ساختارشان ایجاد می

ي  محصول به دست آمده داراي ویسکوزیتهدرصد هیدروژن می باشد. این  12درصد کربن و  79داراي 

هاي  هاي گیاهی خالص است. اگرچه در فرآیند پیزولیزیز روغن پایین و عدد ستان باال در مقایسه با روغن

گیاهی مقادیر قابل قبول گوگرد، آب، رسوبات و میزان خوردگی مس و مقادیر غیرقابل قبول خاکستر، 

ي شیمیایی در این روش،  گردد. عالوه بر این مراحل تهیه یي ابري شدن حاصل م پسماند کربن و نقطه

هاي دیزل مشتق شده از نفت است و با خروج اکسیژن در هنگام فرآیند  ي سوخت شبیه به مراحل تهیه

، 8برد (فوکودا و همکاران دار را از بین می هاي اکسیژن حرارتی، مزایاي زیست محیطی استفاده از روغن

2001.( 
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هاي  باشد که براي تولید بیودیزل گزارش شده است. مولفه سازي تکنیک دیگري می ولسیونممیکروا

ي  و یک بهبود دهنده 1این تکنیک عبارتند از: سوخت گازوییل، روغن گیاهی، الکل، مواد سورفکتانت

ش هایی مثل متانول، اتانول و پروپانول به عنوان افزودنی که باعث کاه ي مناسب. الکل عدد ستان با درجه

ي سطحی استفاده شده و  تر به عنوان فعال کننده هاي سنگین شوند. الکل گردد، استفاده می ویسکوزیته می

روند. کاهش ویسکوزیته، افزایش عدد ستان و  هاي الکیل، جهت بهبود عدد ستان به کار می نیترات

ه دراز مدت از شود ولی استفاد هاي پاششی خوب باعث ترغیب به استفاده از این تکنیک می ویژگی

بیودیزل حاصل از این روش سبب مشکالتی مانند چسبندگی سوزن انژکتور، تشکیل رسوب کربن و 

  ).2009، 3و چاکربورتی 2گردد (بنرجی احتراق ناقص می

شود، الکل استر با یک الکل دیگر در طی یک فرآیند جایگزین  هم گفته می 4در ترانس استریفیکاسیون که به آن الکلیز

). 2002، 5شود (پاترز دد. این فرآیند شبیه فرآیند هیدرولیز است با این تفاوت که به جاي آب، الکل جایگزین میگر می

باشد به طور کلی دو روش اساسی جهت تولید متیل استر  هاي حاصل از این روش الکیل استر اسیدهاي چرب می فرآورده

فرآیند ترانس استریفیکاسیون اسید چرب با متانول با استفاده از هاي گیاهی و حیوانی وجود دارد که عبارت از  از روغن

باشد. مهمترین  کاتالیست بازي و فرآیند ترانس استریفیکاسیون اسید چرب با متانول با استفاده از کاتالیست اسیدي می

باشد،  قرون به صرفه میي اقتصادي م باشد زیرا که از لحاظ صرفه روش تولید بیودیزل از طریق فرآیند کاتالیستی بازي می

مهمترین دالیل در این رابطه عبارتند از: استفاده از فشار و دماي پایین، مدت زمان کم واکنش و راندمان باالي فرآیند، 

فرآیند تولید به طور مستقیم و سادگی فرآیند و سازگاري با محیط زیست. به طور کلی فرآیند ترانس استریفیکاسیون از 

لیسیرید(به عنوان اسید چرب) با الکل (مانند متانول یا اتانول) در حضور کاتالسیت بازي (هم چون طریق واکنش تري گ

  ي  هیدروکسید سدیم یا پتاسیم) که در نتیجه
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Abstract: Decreasing the resources of the fossil energies with much oil prices and 

its derivations in other hand have been made to get more efforts by human currently 

in order to produce the alternative energies in replace besides a low rate of polluted 

in environment by suitable expense. One of the safe and clean renewal energies is 

related to biodiesel instead of fossil fuels. It can be replaced with oil diesels without 

of any variation in diesel engines. In this research, biodiesel fuel from bitter 

almond-oil is produced based on Trans-esterification way.The experienced tests to 

be analyzed as well as the function and contamination of biodiesel compound in %5 

and %20 mixed states.All scaled parameters are compared with conventional 

gasoline used in Iran. Studying on the revolution of power and moment densities in 

all states of the loading showed the results in an improved function about %5 

biodiesel fuel. (Containing an oxygen and low viscosity towards %20 one) 

Biodiesel %5 has a high producing power and moment and it makes to decrease 

special fuel consuming well. The fuel has the lowest rate of the smoke propagating 

and intact hydro carbons. It increases nitrogen oxides propagating rate. 

Contaminated propagating rate of Co2 reached in zero by using of 5% and 20% 

biodiesels perfectly. Biodiesel ratio increasing in fuel mix caused to go the engine 

exhaust temperature and co2 contaminated propagating up. 
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