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Abstract: There are many counfries that start proeduciuy Biodiesel from vegetable oils to escare the critical
reduce of fossil fuel resources  pollution of this materials. In this study first of all, Biodiesel fuel have
generated using transestrification of non-edible canola oil. Then unimportant properties of generated fuel are
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تکار گزفتِ ؽذُ ٍاتغتِ اعت .فزآیٌذ تزاًظاعتزیفیکاعیَى در

حذٍد  %85اس کل اًزصی خْاى را عَختّای فغیلی تاهیي

هحذٍدُی دهایی هتغیز ،اس دهای اتاق تا ًمطِ خَػ الکل اًدام

هیکٌٌذ ٍ در حال حاضز تشرگتزیي هٌثغ تاهیي کٌٌذُ اًزصی هی

پذیز اعت].[10ٍ9در ایي تحمیك تِ ػلت اعتفادُ اس هتاًَل تا

تاؽٌذ [ .]1اداهِ اعتفادُ اس عَختّای فغیلی تِ ػلت کاّؼ

ًمطِی خَػ  64/7 0cدهای ٍاکٌؼ ،تیي  60 -63 0cحفظ

هٌاتغ ٍ عْن تغشای آىّا در آلَدگی هحیط سیغت اکٌَى تِ

ؽذُ اعت.

ػٌَاى هٌاتغ ًاپایذار ؽٌاختِ ؽذُ اعت [ .]2کاّؼ ظزفیت
پاالیؾی در خْاى ،آلَدگی ًاؽی اس عَختّای فغیلی ٍ پایاى-

پاراهتز هْن دیگزی کِ تاثیز تغشایی رٍی تاسدُ فزآیٌذ

پذیز تَدى آًْا ،لشٍم اعتفادُ اس عَختّای خایگشیي را تیؾتز

تزاًظاعتزیفیکاعیَى داردً ،غثت هَلی الکل تِ رٍغي اعت.

کزدُ اعت [ .]3عَختّای سیغتی ،تِ عثة تغیاری اس الَیت-

ٍاکٌؼ تزاًظاعتزیفیکاعیَى یک ٍاکٌؼ تزگؾتپذیز اعت ،در

ّا اس خولِ پایذاری ،کاّؼ اًتؾارات گاسّای گلخاًِای،

ٍاکٌؼ رفت الکل اضافی تاػث تاسدُ تْتزی هیؽَدٌّ .گاهیکِ

پیؾزفت ٍ تَعؼِی هٌطمِای ،عاختار اختواػی ٍ کؾاٍرسی

 %100الکل اضافی اعتفادُ هی ؽَد ،عزػت ٍاکٌؼ در آى

تؼٌَاى عَخت عثش هَرد تَخِ ّغتٌذ [.]4

حذاکثز اعت] .[12ٍ11در ایي تحمیك تِ ػلت اعتفادُ اس رٍغي
کلشای غیزخَراکی خالـ ،تْتزیي ًغثت هَلی الکل تِ رٍغي،

 -2تًلیذ بیًدیسل از ريغه کلسای غیرخًراکی بٍ ريش

 10:1تذعت آهذُ اعت .یکی دیگز اس ػَاهل هَثز در فزآیٌذ

تراوساستریفیكاسیًن

تزاًظاعتزیفیکاعیَى عزػت ّوشدى آى اعتّ .وشدى تِ دٍ

تا تَخِ تِ ؽزایط هغاػذ کؾَر ها تزای تَلیذ هحقَل

فَرت هغٌاطیغی ٍ هکاًیکی هیتَاًذ اًدام گیزد .تزای ّوشى

رٍغي کلشا ٍ گًَِّای غیزخَراکی آى ،در ایي تحمیك اس رٍغي

هغٌاطیغی عزػت ّ ٍ 400rpmوشى هکاًیکی عزػت

کلشای غیزخَراکی تزای تَلیذ تیَدیشل اعتفادُ ؽذُ اعت .در

 1100rpmتزای تَلیذ درفذ تاالی تیَدیشل تَفیِ هی-

ایي تحمیك اس رٍػ تزاًظاعتزیفیکاعیَى تزای تَلیذ تیَدیشل

ؽَد .[13].در ایي تحمیك اس ّوشى هغٌاطیغی تزای اًدام ٍاکٌؼ

اعتفادُ ؽذ .هزحلِی اٍل تزای تَلیذ تیَدیشل اس رٍغيّای

اعتفادُ ؽذُ ٍ عزػت تیي 250-350دٍر تز دلیمِ هتغیز در ًظز

گیاّی ،تزرعی اعیذّای چزب هَخَد در رٍغي هیتاؽذ]،[8

گزفتِ ؽذُ اعت.

کِ تا اعتفادُ اس دعتگاُ گاسکزٍهاتَگزافی تا دتکتَر
هظ( )GC/MSآًالیشّا اًدام ؽذُ اعت .خقَفیات رٍغي

تزای اًدام ٍاکٌؼ تزاًظاعتزیفیکاعیَى ػالٍُ تز رٍغي ٍ

گیاّی کلشای غیزخَراکی هَرد اعتفادُ در خذٍل ( )1فْزعت

الکل تِ همذار  %0/1در فذ ٍسًی  ،کاتالیشٍر ّن تِ ٍاکٌؼ

ؽذُ اعت .تیؼ اس  %90رٍغي هَرد ًظز ،اعیذ چزب آساد

اضافِ ؽذُ اعت .کاتالیشٍرّا را هیتَاى تِ طَر کلی تِ چْار

( )FFAهیتاؽذ.

دعتِی اعیذی ،تاسی ،آًشیوی ٍ ًاًَکاتالیغت تمغینتٌذی
کزد] .[15ٍ14در ایي تحمیك اس آًدایی کِ تیؼ اس  %90رٍغي را

 -3پارامترَای فرآیىذ تراوساستریفیكاسیًن
دهای ٍاکٌؼ ،عزػت فزآیٌذ تزاًظاعتزیفیکاعیَى را
تحت تاثیز لزار هیدّذ .دهای ٍاکٌؼ تِ ًمطِی خَػ الکل

اعیذّای چزب آساد تؾکیل هی دّذ ،اس اعیذعَلفَریک تِ
همذار %1/08اعتفادُ ؽذُ اعت.]8.

اثزات سًخت بيًدیشل ريي فزآیىد احتزاق ي اوتشار آالیىدٌَا در یك مًتًر دیشلی

 -4خصًصیات بیًدیسل(متیل استر) تًلیذی از ريغه کلسای
غیرخًراکی
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اعتفادُ اس دعتگاُ آًالیش دٍد ٍ دیٌاهَهتز ،آالیٌذُّای خزٍخی ٍ
گؾتاٍر اًذاسُگیزی ؽذ.

پظ اس تَلیذ تیَدیشل ،تزای اطویٌاى اس کیفیت تیَدیشل
تَلیذی ،تزخی اس خَاؿ هْن آى خْت همایغِ تا اعتاًذاردّا

 -7وتایج ي بحث

اًذاسُگیزی گزدیذ .در خذٍل()2خَاؿ اًذاسُگیزی ؽذُ تِ

ؽکل()1تاثیز هخلَطّای هختلف تیَدیشل کلشای غیز

ّوزاُ اعتاًذاردّای هزتَطِ ٍ تاسُی لاتل لثَل ارائِ ؽذُ اعت.

خَراکی تز همذار  CO2در عزػتّای  2000 ٍ 1400دٍر در

اس ًتایح ارائِ ؽذُ در ایي خذٍل ،هؾاّذُ هیؽَد کِ ّوِی

دلیمِ را ًؾاى هیدّذ .ایي ًتایح ًؾاى هیدّذ کِ تا افشٍدى

خقَفیات تیَدیشل تَلیذ ؽذُ اس رٍغي کلشای غیزخَراکی

تیَدیشل همذار  CO2کاّؼ هییاتذ .همذار  CO2در عزػت

هطاتك تا اعتاًذاردّای  ASTM-D 6751آهزیکا هیتاؽذ.

 1400 rpmتزای ًغثت  %5 ٍ 10 ،20تتزتیة %7/9 ٍ 12/3،2/6

تٌاتزایي ،تِ طَر اطویٌاى تخؼ هیتَاى اس ایي عَخت در هَتَر

ٍ در عزػت2000rpmتتزتیة  %9/5ٍ 15/2 ،21/2کاّؼ

دیشل اعتفادُ ًوَد.

یافت(ؽکل .)1

 -5تستَای احتراق

تا افشایؼ تیَدیشل تِ عَخت دیشل همذار اًتؾار  CO2عیز

در ایي تحمیك تزای هطالؼِ ٍ تزرعی خقَفیات تیَدیشل

ًشٍلی پیذا هیکٌذ ٍ ایي احتزاق تْتز عَختّای تزکیثی را

تَلیذ ؽذُ آسهایؼّای تغت هَتَر ٍ تغت آالیٌذُگی اعتفادُ

ًغثت تِ عَخت دیشل ًؾاى هیدّذٍ .خَد اختالف تیي

ؽذ .هؾخقات هَتَر تحت آسهایؼ در خذٍل ( )3درج ؽذُ

عزػتّای  2000ٍ1400دٍر در دلیمِ تِ ػلت ًغثت خزم َّا

اعت .تزای تارگذاری ،هَتَر تحت آسهایؼ تِ یک دیٌاهَهتز

تِ عَخت( )Air – Fuel Ratioهیتاؽذ .ایي ًغثت در دٍر

خزیاى گزداتی  400 KWهتقل گزدیذ .در ایي دعتگاُ درفذ

 2000تیؾتز اس دٍر  1400هیتاؽذ تِ ّویي دلیل احتزاق در ایي

حدوی گاس  ٍ CO2غلظت  NOx ٍ CO ،HCتز حغة

دٍر تْتز فَرت هیگیزد.

ppm

ٍ غلظت دٍد خزٍخی ( )Smokeتز حغة

mg/m3اًذاسُگیزی هیؽَد .تیَدیشل تا درفذّای حدوی -20

 COهحقَل احتزاق ًالـ تحت ؽزایط کوثَد َّا

 0درفذ تا عَخت دیشل تْیِ ؽذُ در خایگاُ عَخت رعاًی

ًغثت تِ عَخت اعت ٍ همذار آالیٌذُ  COتِ همذار سیادی تِ

هخلَط ؽذ ٍ عَختّای  B20D80 ٍ B10D90 ،B5D95تذعت

ًغثت اختالط تغتگی دارد .ؽکل( )2تاثیز هخلَطّای هختلف

آهذ(ً Bواد تیَدیشل ًٍ Dواد گاسٍئیل ٍ ؽوارُی خلَی آًْا

تیَدیشل کلشای غیزخَراکی تز  COدر عزػتّای 2000ٍ1400

درفذ حدوی آًْا در هخلَط را ًؾاى هیدّذ).

دٍر در دلیمِ را ًؾاى هیدّذ .ایي ًتایح ًؾاى هیدّذ کِ تا
افشٍدى تیَدیشل همذار  COکاّؼ هییاتذ .همذار  COدر

 -6ريش آزمایص

عزػت 1400rpmتزای ًغثت  % 5 ٍ 10 ،20تتزتیة ،32

تؼذ اس رٍؽي ؽذى هَتَر ٍ رعیذى آى تِ حالت پایذارآسهایؼّا

 ٍ %16ٍ20در عزػت  2000 rpmتتزتیة %25 ٍ 35 ،50

اًدام ؽذ .اس اتاق کٌتزل ،هَتَر در دٍر هیاًی ٍ هاکشیون یؼٌی

کاّؼ یافت.

عزػتّای  2000ٍ1400دٍر تز دلیمِ لزار گزفت ٍ تؼذ تا
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فزسیه ،اَ ،.الك ،ف .ا ،.حالجیثاوی ،ن .ي عباسپًرثاوی ،ک.

تَلیذ ّیذرٍکزتيّای ًغَختِ  ، HCدرعت هاًٌذ  COدر

دلیمِ را ًؾاى هیدّذ .ایي ًتایح ًؾاى هیدّذ کِ تا افشٍدى

ًتیدِی کافی ًثَدى َّای احتزاق اعت .هٌؾاء تَلیذ  HCدر

تیَدیشل همذار تَاى افشایؼ هییاتذ .همذار تَاى در

داخل هَتَر تخؼّایی اس هحفظِ احتزاق اعت کِ در آًدا

عزػت 1400rpmتزای ًغثت  %5 ٍ 10 ،20تتزتیة،4/0366

ؽؼلِ احتزاق ٍخَد ًذارد .ؽکل()3تاثیز هخلَطّای هختلف

 ٍ %3/683 ٍ 2/447در عزػت2000rpmتتزتیةٍ 4/32 ،3/31

تیَدیشل کلشای غیزخَراکی تز  HCدر عزػتّای 2000ٍ1400

 %3/31افشایؼ یافتّ .واًطَر کِ اس ؽکل(ً)6یش هؾخـ هی-

دٍر در دلیمِ را ًؾاى هیدّذ .تا افشٍدى تیَدیشل همذار HC

تاؽذ تا افشایؼ تیَدیشل همذار تَاى خزٍخی افشایؼ پیذا هیکٌذ،

کاّؼ هییاتذ .همذار  HCدر عزػت1400 rpmتزای ًغثت

ایي ًؾاى هیدّذ کِ اًزصی تَلیذ ؽذُ در عیلٌذر تز اثز احتزاق

 %5 ٍ 10 ،20تتزتیة  ٍ %12/5 ،37/5 ،50در عزػتrpm

تیؾتز ؽذُ اعت.

 2000تتزتیة  %20 ٍ 40 ،60کاّؼ یافت.
 -8وتیجٍگیری
 NOxتا سهاى تاخیز احتزاق راتطِی هغتمین دارد ،یؼٌی تا

 تا تَخِ تِ هٌاتغ هتٌَع رٍغٌی در ایزاى ،تیَدیشل تَلیذ ؽذُ

کاّؼ سهاى در تاخیز احتزاق ،کاّؼ ٍ تا افشایؼ سهاى در تاخیز

اس رٍغي کلشا  ،تا تَخِ تِ ؽزایط هغاػذ کؾَر تزای تَلیذ

احتزاق ،افشایؼ هییاتذ .ؽکل()4تاثیز هخلَطّای هختلف

ایي هحقَل ٍ ًیش ٍخَد گًَِّای غیزخَراکی دارای درفذ

عزػت-

رٍغي تاال ٍ همزٍى تِ فزفِ تَدى آى ،یکی اس تْتزیي عَخت

تیَدیشل

کلشای

غیزخَراکی

تز

NOx

در

ّای 2000ٍ1400دٍر در دلیمِ را ًؾاى هیدّذ .ایي ًتایح ًؾاى

خایگشیي تَفیِ گزدیذُ اعت.

هیدّذ کِ تا افشٍدى تیَدیشل همذار NOxافشایؼ هییاتذ .همذار

 خقَفیات رٍغي ًؾاى هیدّذ کِ تیؼ اس  %90رٍغيّای

 NOxدر عزػت1400rpmتزای ًغثت %5 ٍ 10 ،20

هَرد ًظز ،اعیذ چزب آساد ( )FFAهیتاؽذ.

تتزتیة ٍ %1/6 ٍ 5/9 ،8/83در عزػت2000rpmتتزتیة،5/21

 اس رٍػ تزاًظاعتزیفیکاعیَى تزای تَلیذ تیَدیشل اعتفادُ

 %1/42 ٍ 0افشایؼ یافت.

ؽذُ اعت .اس هتاًَل تِ ػٌَاى الکل ٍ تا ًغثت هَلی ٍ 1:10
اس اعیذ عَلفَریک تِ ػٌَاى کاتالیشٍر ٍ تا  1/08درفذ ٍسى

ؽکل()5تاثیز

هخلَطّای

هختلف

تیَدیشل

کلشای

رٍغي هَرد اعتفادُ لزار گزفتِ اعت .راًذهاى تیؼ اس %90

غیزخَراکی تز همذار دٍد خزٍخی اس اگشٍس( )Smokeدر

حافل ؽذُ اعت.

عزػتّای 2000ٍ1400دٍر تز دلیمِ را ًؾاى هیدّذ .ایي ًتایح

 خقَفیات هْن تیَدیشل تَلیذ ؽذُ هطاتك تا اعتاًذارد

ًؾاى هیدّذ کِ تا افشٍدى تیَدیشل همذار دٍد خزٍخی کاّؼ

 ASTM D-6751هیتاؽذ .تٌاتزایي تطَر اطویٌاى تخؼ هی-

هییاتذ .همذار  Smokeدر عزػت  1400rpmتزای ًغثت ،20

تَاى اس ایي عَخت در هَتَر دیشل اعتفادُ ًوَد.

 % 5 ٍ 10تتزتیة ٍ %12/05 ٍ 25 ،29/5در عزػت2000rpm

 تا افشایؼ همذار تیَدیشل ،همذار آالیٌذُّای خزٍخی

تتزتیة  %16/3 ٍ 23/7 ،34/5کاّؼ یافتِ اعت.

 Smoke ٍ HC ،CO ،CO2در دٍر 1400rpmتطَر هیاًگیي
تتزتیة  ٍ %22/183 ٍ %33/34 ،%22/66 ،%7/9در

ؽکل( )6تاثیز هخلَطّای هختلف تیَدیشل کلشای
غیزخَراکی تز همذار تَاى در عزػتّای 2000ٍ1400دٍر در

دٍر 2000rpmتطَر هیاًگیي تتزتیةٍ %40 ،%36/67 ،%15/3
 %24/83کاّؼ یافتِ اعت.
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ایزاى ٍ تْثَد فزآیٌذ احتزاق تِ دلیل اکغیضىدار تَدى تیَدیشل
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M.Krishnan,
R.Subramanian,
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bio-diesel from non-edible oils—A review,

. افشایؼ یافتِ اعت%3/64  تطَر هیاًگیي2000rpmٍ در دٍر
 دٍر در دلیمِ تزای1400  تیؾتزیي افشایؼ تَاى در عزػت
 دٍر در دلیمِ تزای2000 ) ٍ در عزػتB20D80( هخلَط
.) تذعت آهذُ اعتB10D90( هخلَط
 تا افشایؼ همذار تیَدیشل درفذ اًتؾارات تزکیثات
 ػذد عتاى تذعت آهذُ تزای،ِاکغیذّای ًیتزٍصى افشایؼ یافت
 ٍ دلیل افشایؼ،ُعَخت تیَدیشل اس عَخت دیشل کوتز تَد
 کاّؼ ػذد عتاى ٍ افشایؼ در سهاى تاخیز ٍ اکغیضىNOx
ِ اکغیضى هَخَد در تیَدیشل ت.هَخَد در تیَدیشل هیتاؽذ
،آعاًی تا ًیتزٍصى در طَل فزآیٌذ احتزاق ٍاکٌؼ ًؾاى هیدّذ
 ایي همذار در. افشایؼ هییاتذNOx تذیي تزتیة همذار
2000rpm ٍ در دٍر%5/44  تطَر هیاًگیي1400rpmدٍر
 تزای رفغ ایي. افشایؼ یافتِ اعت%2/21 تطَر هیاًگیي
.هؾکل هیتَاى اس یک هثذل کاتالیشٍری اعتفادُ کزد
 اگز ّذف اعتفادُ اس همادیز تیؾتز تیَدیشل تاؽذ تزکیة
 تِ دلیل هقزف عَخت کوتز ٍ اًتؾار آالیٌذُّایB20D80
.کوتز هٌاعةتز اس دیگز تزکیثات هیتاؽذ
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جذيل  - 1اسیذَای چرب مًجًد در ريغه گیاَی کلسای غیرخًراکی

فرمول شیمیایی

درصد

نام شیمیایی رایج

نام اسید چرب
Lindeic

Cis–9,cis–12-octadecadienoic

C18H32O2

95/8

Oleic

Cis – 9 – octadecenoic

C18H34O2

42/59

Palmitic

Hexadecanoic

C16H32O2

9/88

جذيل  - 2خًاظ بیًدیسل تًلیذ ضذٌ بٍ َمراٌ استاوذارد  ASTM -D6751آمریكا
خصًصیت

ضمارٌی استاوذارد

حذيد

بیًدیسل تًلیذی

D 93

کوتزیي 130

208

C

D 2709

تیؾتزیي 0/05

0/042

%

گراوريی سیىماتیكی

D 445

1/9 – 6

5/8

mm2/s

خًردگی مس

D 130

تیؾتزیي ؽوارُ 3

2

-

عذد ستان

D 613

کوتزیي 47

49/36

-

وقطٍ ریسش

D 97

تؼییي ًؾذُ

- 15

داوسیتٍ

-

-

0/90293

gr/Cm

ارزش گرمایی

-

-

46/7

Mj/kg

-

1/5

-

وقطٍ اضتعال
آب ي رسًبات

روگ

D 1500

ياحذ
0

0

C
3

جذيل  -3مطخصات مًتًر  MT44244تحت آزمایص

ؽزکت عاسًذُ

ؽزکت تزاکتَرعاسی ایزاى

ظزفیت حدوی

 3/99لیتز

عیغتن تزلی

تزتیة احتزاق

1-3-4-2

عیتن خٌککاری

آب ٍ هدْش تِ خٌککي رٍغي

حذاکثز تَاى

 82اعة تخار در دٍر 2000

عیغتن احتزاق

پاؽؼ هغتمین

لطز × کَرط ییغتَى()mm
حذاکثز گؾتاٍر

127 × 100
ً 360یَتي هتزدر دٍر 1400

خْت چزخؼ

ًغثت تزاکن
عیغتن ٍرٍدی َّا

در خْت ػمزتِّای عاػت
ٍ 12لتی
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تَرتَ ؽارصر

