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 ضرورت تحقیق  1-1

منابع ازکهاستتپذیرتجزیهو پذیرتجدید من،غیرستمی،ای ستوخت یکنوع بایودیزلیالدیزیستتز

شتهریزبالههایپالستتیکهاوحیوانات،جلبکچربیغذایی،پستماندروغنگیاهی،هایروغننظیر طبیعی

یودیزلعبارتاستتازترکیباستترهایمونوالکیلیاب.تولیدشتدهواثرمخربیبررویمحیطزیستتنداردو...

باشد.کنشیکالکلباموادلیپیدیتجدیدپذیرمیازنجیرهبلنداسیدهایچربکهحاصلازو

گسترده،بایدازموانعگوناگونیتجارییودیزلسوختیتقریباًناشناختهاستوبرایرسیدنبهاستفادهاب

بایستقبلازهرگونهورودبهبازار،برموانعنظارتیفائقآیدوقیمتآننیزرقابتیتربگذرد.اینسوختمی

ایبرخورداراست.بنابرایننیازروزافزونجهانبهمنابعجدیدیودیزلازاهمیتوجایگاهویژهاشود.سوختب

حملونقل،امروزهیکیازمشکالتاساسیکشورهایتوسعهیافتهودرحالتوسعهدربخشانرژیبهویژه

است.بهعبارتیاینمشکلهماننددهههایگذشته،تنهابهکشورهایواردکنندهنفتاختصاصنداردو

.تهرواسحتیتولیدکنندگانبزرگنفتازجملهکشورمابامشکالتمتعددیدرزمینهتهیهسوختروب

رود.باسوختدیزلبهعنوانسوختموتورهایدیزلیوتأسیساتحرارتیبکارمی یا نفتگاز یا گازوئیل

نقطهجوش آروماتیک250-385دامنه و نفتنیک پارافینیک، ازسهگروه نفتگازعمدتاً سانتیگراد، درجه

طهریزشصفردرجهیسانتینقاکثروحددرجهیسانتیگراد 54تشکیلشده،دارایحداقلنقطهاشتعال

کیلوگرمبرمترمکعباست.860-820برابربادرجهیسانتیگراد 15.6گراداست.چگالیآندردمای

باشدتاموتورنرموبیصداکارکند.50مهمترینمشخصهآنعددستتاناستکهبایدبیشتتراز

رهایمثبتبکاکاربرد.نتیجهمخلوطودرخودروهایگازوئیلسوزبه گازوئیل باتوانمیراسوختاین

تواندیودیزلمیااست.بشدهتأییدجهانیمعتبرهایسازمانسویاز آلودگیهوا دیزلدرکاهشزیستبردن

ورمقادیربسیارکم)کهسببکاهشانتشاراتوروانیبهترموتباسوختدیزلمعمولی،باهرنسبتیحتیدر

65شدگیتایودیزل،باعثافزایشروانادهدکهحدودیکدرصدبهانشانمیبررسیشود.مخلوطشده(

.شوددرصدمی

ددورریزوپستماندهایکشتاورزی)هستتههلو،هستتهمادراینپروژهیعلمیقصتدداریمازموا

رزشوپستتماندها،کاتالیزگررگواستتکلتذرت(روغناستتتخراجکردهوهم نینازموادکماازگیلوب

ازاستتخوانماهی،گوشماهی،پوستتتخممرغ(جهتتولیدبایودیزلاستتخراجکنیم.درکلستیماکستید)

ازیم.ستپستاثیرااستتفادهازمواداولیهاستتخراجیتوستطاع تایگروهمیپردمرحلهبعدبهتولیدبایودیزلب

شتیمیایی(رابرخواصفیزیکیوشتیمیاییبایودیزلهایتولیدشتده،کلستیماکستیدیککاتالیزگرشتیمیایی)

موردبررسیقراردهیم.

بودخواصستوختیکیازاقداماتهوشتمندانهایکهبستیاریازکشتورهایتوستعهیافتهجهتبه

باشتد.درهمینراستتا؛ماقصتدداریمچهارنمونهازستوختانجاممیدهند،ترکیبگازوئیلوبایودیزلمی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C_%D8%AA%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C_%D8%AA%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C_%D8%AA%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9_%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9_%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%A7%D8%B2%D9%88%D8%A6%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C_%D9%87%D9%88%D8%A7
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گازوئیلترکیبکنیم.درمرحله%50راانتخاب،وبا-ایدهآلترینستوختبرایهرروغن-ایتولیدشتدهه

ازوئیلوستتوختهایخالصراباهمیآخرخواصفیزیکیوشتتیمیاییستتوختهایترکیبشتتدهباگ

مقایسهخواهیمکرد.



 اهداف 1-2

 هدفکلی1-2-1

استتخراجشتدهازاستتخوانکلستیماکستیدشتیمیایی،کلستیماکستیدتولیدبایودیزلباچهارکاتالیزگر:

استتخراجشتدهازپوستتتخممرغوچهارکلستیماکستیداستتخراجشتدهازگوشماهیوکلستیماکستیدماهی،

درصتدی50ودیزلهایایدهآلوترکیباببای.انتخهستتهازگیلروغناستکلتبالل،برگبالل،هستتههلوو

 آنهاباگازوئیل.

 هدفجزئی1-2-2

آشناییبا:

-روشاستتخراجروغنازهستتههلو،هستتهازگیل،استکلتباللوبرگآن-روشهایتولیدبایودیزل

رستتیبر-خواصگازوئیل-ازاستتتخوانماهیوگوشماهیوپوستتتتخممرغکلستتیماکستتیدروشاستتتخراج

خواصفیزیکیوشیمیاییهرسوخت.

 

فرضیه 1-3

استتتخراجیازگوشماهیایدهآلترکلستتیماکستتیدماحدسمیزنیمبایودیزلهایتولیدشتتدهبا

هستندوسوختهایترکیبشدهباگازوئیل،خواصمطلوبترینسبتبهبایودیزلهایخالصدارند.



متغیر 1-4

 یدشدهوسوختهایترکیبشدهباگازوئیل.هایتولبایودیزلمتغیرمستقل:1-4-1

عروغنهایاستخراجشدهوبررسیخواصفیزیکیوشیمیاییمتغیروابسته:نوعکاتالیزگرونو1-4-2

 بایودیزلهایتولیدیوترکیبشدهباگازوئیل.
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 سواالت تحقیق 1-5

بایودیزلوفوایدآنچیست؟1-5-1

لیدمیشود؟بایودیزلچگونهتو1-5-2

چیست؟ASTMاستاندارد1-5-3

گازوئیلچیست؟1-5-4

 پایداریاکسیداسیونچیستوچرااهمیتدارد؟1-5-5

چراعددقلیاییوعدداسیدیمهماند؟1-5-6

 ویسکوزیتهچیست؟1-5-7

نقطهیریزشوابریچیست؟1-5-8

گردد؟یتیموجودآبورسوباتدرسوختباعثبروزچهاختالال1-5-9

میتوانیمبابایودیزلترکیبکنیم؟گازوئیلراباچهنسبتهایی1-5-10
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 چیست؟  1بایودیزل  2-1

نوع بایودیزلیالدیزیستز ای سوخت یک منابع ازکهاستپذیرتجزیهو پذیرتجدید من،غیرسمی،

پالستیکزبالههایشهریهاوحیوانات،جلبکچربیغذایی،پسماندروغنگیاهی،هایروغننظیر طبیعی

 .تولیدشدهواثرمخربیبررویمحیطزیستنداردو...

هایمثبتبکارکاربرد.نتیجهمخلوطودرخودروهایگازوئیلسوزبه 2گازوئیل باتوانمیراسوختاین

است.شدهتأییدجهانیمعتبرهایسازمانسویاز آلودگیهوا دیزلدرکاهشزیستبردن

کنشایدهایچربکهحاصلازوزنجیرهبلنداس3یودیزلعبارتاستازترکیباسترهایمونوالکیلیاب

می تجدیدپذیر لیپیدی مواد با الکل نیک براساس انرژیباشد. دپارتمان پژوهش متحده تایج ایاالت

نهبیانکرد:تواناینگویودیزلرامیامزایایب 4آمریکا

.تجدیدپذیریمنابعتولیدآن (1

 مرسوم. هایفسیلیسوخت بهنسبت٪78میزانبهکمتر 5اکسیدکربندی تولید (2

ترکیباتمنجراینزیرانداردرا6سولفاتوگوگردآلودگیفسیلی،هایسوختخالفبربایودیزل (3

 .شوندهایاسیدیمیبهباران

 کاهد.می٪56بهمیزان7هایهیدروکربنیازنشرآلودگی (4

 شود.میموتورقطعاتبیشتردوامباعثکهداشتهموتوردرباالترروانکاری (5

 کند.میواردهوابهکمتررازاسرطانعوامل٪94دودح (6

 .کندرهنگامسوختنتولیدمیدکمتریدودهذراتو8مونوکسید (7



 ازوئیل ترکیب با گ 2-2

بسیارکم)کهسببکاهشیودیزلمیاب مقادیر نسبتیحتیدر باهر باسوختدیزلمعمولی، تواند

یودیزل،باعثادهدکهحدودیکدرصدبهانشانمیبررسیشود.مخلوطانتشاراتوروانیبهترموتورشده(

.شوددرصدمی65شدگیتاافزایشروان

 
1 Biodiesel 
2 Gasoil 
3 R'COOR 
4 United States Department of Energy 
5 CO2 
6 Sulfur 
7 Hydrocarbon 
8 Monoxide 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C_%D8%AA%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C_%D8%AA%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C_%D8%AA%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9_%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9_%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%A7%D8%B2%D9%88%D8%A6%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C_%D9%87%D9%88%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%81%D8%B3%DB%8C%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%81%D8%B3%DB%8C%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%81%D8%B3%DB%8C%D9%84%DB%8C
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کمتر سایش معنای به بهتر بودروانی کاهشموتور را دیزل نگهداری و تعمیر هزینه نهایت در که ه

واحد سهحدود تا9درصدبرسانیم،آنگاه»عددستان«20یودیزلرابهاهم نیناگرمیزانب د.دهمی

برای10اکتان«»عددهمانندمفهومی(بایودیزل)دیزلبرایستان«»عددکهاینتوضیح.کندمیپیدابهبود

 است.دیزلموتورهایدرسوختاحتراقزماندادننشانبرایگیریاندازهمعیارعدداین.رددابنزین

یودیزلبهلحاظقدرتاسببخارخواصیامیلیونتستمیدانیانجامشده،مصرفب15بههرحالطی

ییمعمولگازوئیلیودیزلدریکموتورااستفادهازباست.دادهنشان هایدیزلمعمولیراهم ونسوخت

بابکاربردناین.شودوذراتمعلقمی11هاینسوخته،منوکسیدکربنمنجربهکاهشاساسیهیدروکربن

یودیزلاحتراقکاملااکسیژنموجوددرب.چونشودسوخت،ازسهمکربنموجودوذراتمعلقکاستهمی

ماندیاافزایشاقیمیهمانصورتبهیدروکربنبهاماقسمتمحلولبا،سازدراممکنمی بهدیاکسیدکربن

 .کندپیدامی

می بین از قسمتیبخشسولفات اما ندارد( سولفوروجود اصالً اینسوخت در )زیرا یاازرود محلول

تکنولوژیجدیدیمانندیودیزلبااکند،بنابراینبماندیاافزایشپیدامیهیدروکربنبههمانصورتباقیمی

د،شوباکربنکمترعمرموتوربیشترمیکاهندنهکربنجامد(ومحلولگازوئیلمیزذرات)کها12هاستکاتالی

کند.بسیارخوبکارمی

بویژگی:هاویژگی فیزیکی اینحال،اهای با است. معمولی گازوئیل شبیه بسیار هایویژگییودیزل

 .استیودیزلبهترازگازوئیلمعمولیاهایاگزوزبخروجی

 

 

بایودیزل(%20)%80زلوگازوئیلباترکیبایودیب1-2

 
9 Cetane number 
10 Octane number 
11 Carbon Monoxide 
12 Catalysts 
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کندوبرایاینکاراصوالًهیچگونهدرستمانندگازوئیلنفتدرموتورهایاحتراقیکارمیاینسوخت

توانمی%100رابایودیزل.میکندحفظراگازوئیلکاردامنهوظرفیتبایودیزلتغییرموتوریالزمنیست.

نمودنرماموتورینبایاوکرداستفاده مقایسه تامخلوط.ل حاوی بدر20هایی )اصد درصد80یودیزل

)تانسبتهایباالتربا یودیزلاگازوئیل(میتواننددرتمامموتورهاوخودروهایگازوئیلیاستفادهشوندوب

دکتغییراتیونابهبعدبا1994هممیتوانددرموتورهایساختهشدهازسالیودیزلخالص(اصددرصدب

 .استفادهقراربگیردحتیبدوننیازبهآنهامورد

 

 شود؟یودیزل چگونه ساخته میاب 2-3

تولیدکرد.اینگازوئیلو...هایگیاهیتازهویامستعملوچربیحیواناتیودیزلرامیتوانازروغناب

عنوانهکهباستوهنگامی13ولوژیکیآید.اینسوخت،قابلتجزیهبیازمنابعداخلیقابلتجدیدبوجودمی

گیرد،نیازمندحداقلتغییراتدرموتوراستونسبتبهگازوئیلیکهترکیبیمورداستفادهقرارمییکجزء

کهاستر-توانندبرایتولیدترکیباتشیمیائیهایگیاهیمیروغنشود،سوختیپاکاست.جایگزینشمی

ایناسترهابهمنظورسوختموردکه(ترکیبشوند.زمانی14والًمتانولبایکالکل)معم-شوندخواندهمی

)کهدرداروسازیوتولیدلوازمآرایشنیزمورد15شوند.گلیسیرولمییودیزلخواندهاباستفادهقرارمیگیرند،

تولیدمیاستفادهقرارمی نامابکهشودگیرد(بهعنوانیکمحصولفرعی با انسرت یودیزلطیفرایندی

.شودتولیدمی16استریفیکاسیون

شود،سپسبرایازبینبردن)یاچربیحیوانی(ازفیلترعبوردادهمیدراینفرآیندابتداروغنگیاهی

آزاد، چرب میاسیدهای فرآیند قلیا )معموالًبا کاتالیزور یک و متانول( )معموالً الکل یک با بعد گردد؛

روغنبرایتشکیلاسترها20سریدهایشود.تریگلی(ترکیبمی19یمپتاسیا18،کلسیم17هیدروکسیدسدیم

گیرند.ازیکدیگرجداشدهوموردتصفیهقرارمیدهندوبعداًوگلیسرولواکنششیمیاییانجاممی

تولیداتیودیزلوجودداردناشیازظرفیتبسیارباالیتولیدسویا،ابیشترتمایالتیکهامروزبرایتولیدب

شود،لسویات،یاسویدیزلکهازواکنشمتانولباروغنسویاحاصلمیهااست.متیکاهشقیمتمازادو

.یودیزلدرآمریکاستاترینشکلباصلی

 
13 Biodegradation 
14 Methanol 
15 Glycerol 
16 Transesterification 
17 Sodium 
18 Calcium 
19 Potassium 
20 Triglyceride 
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 یودیزل ابازار ب 2-4

یودیزلسوختیتقریباًناشناختهاستوبرایرسیدنبهاستفادهتجاریگسترده،بایدازموانعگوناگونیاب

هرگونهورودبهبازار،برموانعنظارتیفائقآیدوقیمتآننیزرقابتیتربایستقبلازنسوختمیبگذرد.ای

هایروغنییودیزلازدانهاهایطبیعیآمریکا،باانگیزهباالیدولت،تولیدببهنقلازسازمانسوختشود.

ئیلدردرصدمصرفبزرگراهیگازو8میلیاردبشکهدرسالبرسدکهاینرقمحدود2تواندبهحدودمی

اوایلاینقرناست.

هایسنگینبهعنوانسوختمورداستفادهدرناوگاناتوبوسوکامیوناشاحتماالًیودیزلبابازارکنونیاب

.درصداست(20شود)کهدرابتدابهصورتترکیبباگازوئیلفسیلیبااستانداردلحاظمی

سنتدرگالن70تا65قیمتداردوقیمتآنباگازوئیلکهدالر2ویاتبیشازاخیراً،هرگالنمتیلس

رقابتمی هزینهاست اولیهعلتکند. مواد تامین هزینه90های از هزینهدرصد تولیدندکه مستقیم های

پوند7.3یودیزلبهابهعنوانمثال،برایتولیدیکگالنب.شوندسرمایهوبرگشتسرمایهرانیزشاملمی

تامینموادایهبنابراینفقطهزینهسنتبرایهرپونداست.20نیازداریمکهقیمتآنحدودروغنسویا

.هایبازاریابیاستدالراستکهاینرقمبدوناحتسابهزینه1.5برایتولیدهرگالنمتیلسویات،حداقل

هاراکاهشناینهزینهبیشتریهستند،بتواهایپیوندیکهدارایروغنشودکهباتوسعهگیاهتالشمی

هایروغنیدارایبیشازدرصدروغندارنددرحالیکهدیگردانه20هایسویا،حدوداداد.برایمثال،دانه

درصد40گیرندحدوداًهایشلغمروغنیاروپاکهمورداستفادهقرارمیاند.ذخیرهروغندانهدرصدروغن50

.است

 
2027تا2020فروشزیستدیزلهادرقارههایمختلفازسالینیارپیشبنمود2-1
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 بایودیزل، سوختی جایگزین!  2-5

وتوسعهپایدارآنمیباشد.سوختهایفسیلیعمدهترین انرژییکیازعواملمهمدرزندگیبشر

باتوجهبهمحدودی اما انرژیدرزمانحالمحسوبمیشود؛ تامین برای سیلیوتسوختهایفمنبع

آلودگیهایناشیازآن،یافتنمنابعانرژیجایگزینبرایآنضروریبهنظرمیرسد.درچندسالگذشته

وسوختهایی انرژیبادی،انرژیخورشیدی تحقیقاتبرروییافتنمنابعانرژیتجدیدپذیروپاکهم ون

ت.یافتهشدهاسهم ونبایودیزلافزایشیافتهوبهنتایجمفیدوموثریهمدست

هایفسیلیکهسبببرهممحیطیناشیازمصرفسوختهایزیستهاییهم ونآلودگیامروزهمع ل

محیطیشده،هم نینمحدودبودنذخایرسوختهایوایجادخطرهایزیست21خوردنشرایطاکولوژیک

درصد75وجهشود.حدودهابیشازپیشتفسیلیباعثشدهتاازسویکشورهایجهانبهایننوعانرژی

شودوتاگازطبیعیوذغالسنگتأمینمیانرژیموردنیازجهانازسهسوختعمدهفسیلی،شاملنفت،

هایمنابعسوخت.هایفسیلیافزودهشددرصدبهمیزانمصرفموجودسوخت60تا50،حدود2010سال

میلیاردبشکهنفتخامرادر1500تا1000فسیلیدائمینیستند.براساسبرآوردهایموجودکرهزمین

ایفسیلیهخودذخیرهداردازطرفدیگردرشرایطزیستاقلیمیموجوددرکرهزمینهیچمنبعسوخت

 .درحالتشکیلنیست

ایبرخورداراست.بنابرایننیازروزافزونجهانبهمنابعجدیدیودیزلازاهمیتوجایگاهویژهاسوختب

ژهدربخشحملونقل،امروزهیکیازمشکالتاساسیکشورهایتوسعهیافتهودرحالتوسعهانرژیبهوی

گذشته،تنهابهکشورهایواردکنندهنفتاختصاصنداردومشکلهماننددهههایاست.بهعبارتیاین

.بهرواستحتیتولیدکنندگانبزرگنفتازجملهکشورمابامشکالتمتعددیدرزمینهتهیهسوخترو

اماموضوع؛کمبودویابهعبارتیکاهشظرفیتپاالیشیدرجهان،یکیازعواملبروزاینمشکالتاست

زیراآلودگیناشیازسوختهایفسیلیوپایانپذیربودنآنهانیزازدیگر.میشودبههمینجاختمن

یودیزلاشینبرایاینمنابعواداشتهاست.بعواملیاستکهبشررابهتالشبرایدستیابیبهسوختهایجان

ت.سوختیجدیدوتجدیدپذیراستکهاستفادهازآندربسیاریازکشورهایدنیامتداولاس





 
یزندگیهرموجودزندهاینیازهایگوناگونیبرااکولوژیعلممطالعهوکشفچگونگیتناسبیکموجودزندهبامحیطاطرافخوداست.  21

موجوداتمتناسباست.خودداردکهایننیازهایبانیازهایسایر

 

https://360project.ir/%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C/
https://360project.ir/%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C/
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 معایب بایودیزل  2-6

 مشکالتفرآیندیتولیدبایودیزل. (1

یودیزل.بیشترنسبتبهسوختدیزلبهدلیلمحتوایباالتراکسیژنبا 22تولیداکسیدهایهیدروژن (2

 اکسیدشدنبایودیزلدرمعرضهوا. (3

 

 تاریخ بایودیزل در مقیاس جهانی  2-7

کنند.عنوانسوختلوکوموتیواستفادهمیهدرصدب20یودیزلاهنازبآدرانگلستانچندینشرکتراه

توانازبرد.البتهمیعنوانسوختموتورجتبهرهمیهیودیزلبانیزیکشرکتهوانوردیدرکشورچکازب

.ایگرددهایگلخانهیودیزلبرایگرمکردننیزاستفادهنمودکهاینموجبکاهشقابلمالحظهانتشارگازاب

گردد،درواقعرودلفیودیزلدرموتوردیزلبهساختاولینموتورهایدیزلبازمیاقهاستفادهازبساب

وداستفادهنمودبرایبکارانداختنموتوردیزلخبرایاولینبارازروغنبادام-مخترعموتوردیزل-23دیزل

ازروغن 24همینطورشرکتفرانسویاتو.یودیزلدرموتوردیزلنامبرداکهاینرامیتواناولیناستفادهازب

هاهمهمیالدیدرموتوردیزلخوداستفادهنمود.البتهاین1990بادامدرنمایشگاهجهانیپاریسدرسال

بودکهدیزل1920یودیزلنیستند.پسازسالااکهاشارهشدبیهستندوبهآنمعنیکسوختزیست

درموتورهایدیزلگرفتولیدرخاللجنگجهانیدومبسیاریازهایگیاهیراپاالیشگاهیجایروغن

گاهدریکدانش1937عنوانسوختدیزلرویآوردند.درواقعدرسالهکشورهامجددابهروغنگیاهیب

اولینتوانیودیزلارائهنمودواینرامیاوتولیدسوختب25بلژیکروشیرابرایالکلیزهنمودنروغنگیاهی

.یودیزلنامبرداتولیدب

یودیزلتعیینشدواینمؤسسهابهوسیلهمؤسسهملیب1992یودیزلاولینباردرآمریکادرسالانامب

یودیزلادرصدازتولیدب90د.درحالحاضردرکشورایتالیاآمریکاشیودیزلدراپیشقدمدرتجاریکردنب

یودیزلبهصورتخالصواقرارمیگیرددرکشوراسترالیاوآلمانببهعنوانسوختگرماییمورداستفاده

ورزییودیزلازروغنهایمحصوالتکشاابدونترکیبباسایرسوختهامورداستفادهقرارمیگیرد.دراروپاب

درانواعخودروهایدیزلاستفادهمیشود.یکمؤسسهدرهاواییآمریکاازتولیدوبهصورتگستردهای

 
22 NOx 
23 Rudolf Christian Karl Diesel- Mar 18, 1858, Paris, France- Sep 29, 1913, English Channel 
24 Auto Express 
25 Alcoholize 

https://www.google.com/search?safe=strict&rlz=1C1CHWL_enIR917IR917&sxsrf=ALeKk03La7rP_aUppYmFK-e84xJ-z6u6zA:1599331688852&q=Paris&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3MMuwKFYCs0wLS7K0xLKTrfQLUvMLclKBVFFxfp5VUn5R3iJW1oDEosziHayMAPLNfwU5AAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjRj8Tp1tLrAhXbBGMBHcgjAL0QmxMoATAYegQIDRAD
https://www.google.com/search?safe=strict&rlz=1C1CHWL_enIR917IR917&sxsrf=ALeKk03La7rP_aUppYmFK-e84xJ-z6u6zA:1599331688852&q=English+Channel&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3MMuwKFYCs4yyzLO15LOTrfQLUvMLclL1U1KTUxOLU1PiC1KLivPzrFIyU1MWsfK75qXnZBZnKDhnJOblpebsYGUEAHD4mFFMAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjRj8Tp1tLrAhXbBGMBHcgjAL0QmxMoATAZegQIDhAD


12 

 

یودیزلتهیهکردهوبرایاستفادهاتُنروغندرماهمیباشدب40روغنهایپسماندهرستورانهاکهبیشاز

 درادواتدیزل،خودروهایدیزلوسوختکشتیهاعرضهمیکند.



 

)براساسقاره(2014تا2002نمودارتولیدبایودیزلاز2-2



ضالبوزبالههاییکهمنبعآلیدارنددرسطحآزمایشگاهیدرایراننیزتولیدسوختهایگیاهیازفا

اندازیشدویودیزلراهادرمواردیطراحیشدهدرحالبررسیوتحقیقاست.چندماهقبلخطتولیدب

هابودهینکهاعالمشدتکنولوژیآندرانحصارآمریکاییاردعرصهتولیداینمحصولشد.ضمناایراننیزو

 .اندازی،بهانحصارآنهاپایاندادهشدهاستینراهاستکهباا

میالدیدربرزیلبه80هادردههتکنولوژیمختصآمریکانیست.اولینباردرحجمباال،اینسوخت

البتهممکناستتکنولوژیمدرنوجدید،درآمریکابهصورتگستردهکارگرفتهشدهاس تریوجودت.

شود،هرچندتکنولوژیخاصیبهیجنوبیوفرانسهنیزازاینسوختاستفادهمیداشتهباشد.امادرآمریکا

اشاینسوختتواندگوشهخانهلحاظصنعتیبرایتولیدآنموردنیازاست.درآمریکایجنوبی،هرکسیمی

ازآن تولیدکندو اماکسبوکاررا انسانیزیادیندارد. نیروی نیازبهسرمایهو بیندازد.ضمنآنکه راه

سوختیکهدراینسطحومقیاستولیدشود،بهلحاظکیفیتهیچکنترلیرویآنوجودنداردوممکن

.استازنظرراندمانمشکالتیداشتهباشد

کند.مسالهدرموردایرانصدقنمیوارداتنفتمتکیهستند.ایننسهوآمریکابهکشورهاییمثلفرا

هاینفتدرهرحال،نایابخواهدبودوقیمتآنافزایشخواهدیافت.هرکشوریکهواردعرصهسوخت

بخشیزیستیشودوبتواندبخشیازنفتخودراجایگزینکند،قطعاًنفتبیشتریبرایفروشخواهدداشت.

کاربری با نفتی محصوالت هاز خاص، فرآوردههای قدر هر لذا ندارند. جایگزین امکاننوز که نفتی های
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جایگزینیدارندکمترمصرفشوند،امکانتولیدمحصوالتنفتیدیگربیشتروجودخواهدداشت.مسائل

 .ودگینیزکاهشخواهدیافتهایزیستیآلمربوطبهآلودگینیزکماکانپابرجاهستندوبامصرفسوخت

 

 گازوئیل  2-8

رود.باسوختدیزلبهعنوانسوختموتورهایدیزلیوتأسیساتحرارتیبکارمی یا نفتگاز یا وئیلگاز

جوش نقطه پارافینیک250-26385دامنه گروه سه از عمدتاً نفتگاز سانتیگراد، نفتنیک27درجه و28،

صفر31وحداکثرنقطهریزشدرجهیسانتیگراد 3054اشتعالتشکیلشده،دارایحداقلنقطه29آروماتیک

کیلوگرمبرمتر860-820برابربادرجهیسانتیگراد 15.6درجهیسانتیگراداست.چگالیآندردمای

باشدتاموتورنرموبیصداکارکند.50مکعباست.مهمترینمشخصهآنعددستتاناستکهبایدبیشتتراز

سوختبیشتربکاررود.این موتورهایدیزلی شودکهدرمایعگفتهمی سوخت بههرگونه سوختدیزل

هایدیگرینیزبرایفراوریسوختدیزلآیداماروشبدستمی نفت 32تقطیرجزبهجز ایدرازروشویژه

34گازبهمایع و 33ایعدهبهمتوزیست ،دیزلزیست توانبهگیرینفتوجودداردکهازجملهآنهامیبهرهبدون

زداییمیانگونهبهدستگیریجهانیازآنهابهسرعتدرحالافزایشاست.برایابهاماشارهداشتکهبهره

ن از ودیگرگونهآمده رافت نفتی نامند. 35پترودیزل یا دیزلنفت ها،گونه بسیارکمگوگردمی گونه ،دیزل

بسیارکماست. گوگرد استانداردبرایتعریفدیزلاستکهدارای

رودایدیزلییادردیزلژنراتورهابکارمیهمانگونهکهاشارهشدکیفیتسوختدیزلکهدرموتوره

بس گذاشتاثیر خواهد ها کاردستگاه کیفیت و ها برخرابی زیادی عواملیار به دیزل کیفیتسوخت ت.

متعددیوابستهاستکهبهدودستهعواملاولیهوثانویهتقسیممیشوند.عواملاولیهمواردیهستندکه

هوبایدقبلازورودبهفرایندکاریموردبررسیقرارگیرند.شکلپیوندهامربوطبهفرایندهایتولیدبود

دهند.و...اینمواردراتشکیلمی36وجود،مقدارمیکروارگانیسمهایاولیهشیمیایی،میزانگوگردوآباولیهم

تهشدهوآلودگیمواردثانویهمواردیهستندهم ونمدتزمانگذشتهازتاریختولید،میزانپیوندهایشکس

 
26 Boiling Point 
27 Paraffinic 
28 Naphthenic 
29 Aromatic 
30 Flash Point 
31 Pour Point 

32Fractional distillation-  ازراهحرارت ترکیبشیمیایی یاشکستنیک مخلوط یکهایسازندهروشیبرایجداسازیبخش تقطیرجزءبهجزء

 .دادنوباالبردندمایمحلولمیباشد
33 Biomass to Liquid 
34 Gas to Liquid 
35 Diesel fuel 
36 Primary microorganism 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%AF%DB%8C%D8%B2%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%82%D8%B7%DB%8C%D8%B1_%D8%AC%D8%B2_%D8%A8%D9%87_%D8%AC%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D8%AF%DB%8C%D8%B2%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D8%AF%DB%8C%D8%B2%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D8%AF%DB%8C%D8%B2%D9%84
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D8%AA%D9%88%D8%AF%D9%87_%D8%A8%D9%87_%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B9&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%A7%D8%B2_%D8%A8%D9%87_%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B9
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%DB%8C%D8%B2%D9%84_%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1_%DA%A9%D9%85_%DA%AF%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AE%D9%84%D9%88%D8%B7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8_%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C
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اغ توصیه به بنا سوخت. در کرده رشد های ارگانیسم میکرو و آب مقدار آن، به ورودی ثانویه لبهای

ودریافتگواهینامهASTM37تولیدکنندگانموتوردیزلودیزلژنراتورتستهایاولیهبراساساستاندارد

ایسوختبایدمیزانضمنفیلتراسیوندورهسوختبراساسالزاماتتولیدکنندهموتوردیزلضروریاستو

ماهبیشترنشود.9الی6ازآلودگیکنترلشدهوزماننگهداریآن

ازاحتراقبایدتوجهکردکهبرخیمشکالتموتورهایدیزلکهوابستهبهسوختآناستبهراحتیپس

گوگردباالیآناستودودسفیدقابلشناساییاست.بهعنوانمثال،دودزردرنگخروجیازاگزوزنشانه

هایوبهصورتکلیزنجیره39اهترکیباینسوختشاملآلکانموجوددرسوختاست.38رنگنشانگرآب

زنجیره40کربنی مولکول هر بهطولاست. کربنی در12ای کربن نسبتااتم سوختی گازوئیل دارد. خود

-موتورهایاحتراقازاینسوختعمومادرهبنزیناست.بیشترنسبتب41تر،کمترفراروباگرانرویسنگین

 .گردداستفادهمیفشاری



 

گازوئیل2-2

  سوخت 42پایداری اکسیداسیون  میزان 2-9

شوند.اینهامیاتم عدداکسایش تغییرباعثاستکه هایشیمیاییواکنش نامکلیش،وکاهاُکسایتِش

می واکنشفرایند دربرگیرنده سادهتواند اکسایشهای هم ون به کربن ای آن تبدیل دی و و اکسیدکربن

هایطیواکنش بدنانسان ایچوناکسایشقنددرهایپی یدهیاواکنش 43متان کاهشکربنوتبدیلآنبه

مرحله میچند علمی اغماض کمی با باشد. چندای یا یک انتقال را فرایند این از الکترون توان

 
37ASTM - درحقیقتدرآمریکاشود.میشاملراهاوسیلهوهاسیستمتولیدات،موادازوسیعییگسترهاستانداردهااینANSI (American  

Institute)  National Standardsوظیفهایمانندسازمانهایباالرابرعهدهدارد. 
38 H2O 
39 Alkane 
40 Carbon 
41 Viscosity 
42 Redox 
43 Methane 

https://abbaszali.persianblog.ir/YYr3E8nQe4CR1GvMg98k-%D8%A7%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86
https://abbaszali.persianblog.ir/YYr3E8nQe4CR1GvMg98k-%D8%A7%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86
https://abbaszali.persianblog.ir/YYr3E8nQe4CR1GvMg98k-%D8%A7%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AF%D8%AF_%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%86_%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%86_%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%86_%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AF%D9%86_%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86
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یا یون یا مولکول ،اتم یک اتم کاهش و اکسایش واکنش هر در دانست. دیگر یون یا مولکول اتم، یک به

یابد.کند)کاهش(میدهد)اکسایش(واتمیامولکولیدیگرالکترونجذبمیمولکولیالکترونازدستمی

قعشود.دروامولکولدهندهالکتروناکسیدشدهومولکولگیرندهالکترونکاهیدهمیدرچنینواکنشی

است،اماباکشفالکترونتعریفابتداییاکسایشواکنشیکمادهبااکسیژنوترکیبشدنباآنبوده

دهداکسایشایالکترونازدستمیهاییکهطیآنمادهترتعریفشدوکلیهواکنشاصطالحاکسایشدقیق

  .توانددرچنینواکنشیشرکتداشتهیانداشتهباشدمی اکسیژن اتم.نامیدهشدند

اشد.واکسیژنمیبسوختپایداریاکسیداسیونیکواکنششیمیاییاستکهحاصلترکیبشدن

تسریعمی44یداسیونتوسطدرجهحرارتهایباال،آب،اسیدهاوکاتالیزورهاییهم ونمسسرعتاکس

اکاهشباافزایشدممحصولنفتیگردد.میزاناکسیداسیونباگذشتزمانافزایشمییابد.طولعمریک

 .ددمییابد.اکسیداسیونبهافزایشویسکوزیتهورسوباتلجنولعابمنجرمیگر

درجهافزایشدما،طول10درجهسلسیوسبهازایهر60بطورکلیاکسیداسیوندردماهایباالتراز

19بهنصفکاهشمییابد.اینمفهومبراساسقانونسرعتآرنیوسشیمیدانسوئدیقرنسوختعمر

 45.میالدیاستوارمیباشد

مورداستفادهقرارسوختداریاکسیداسیونروشهایمتعددیممکناستبرایتعیینویاارزیابیپای

 .افزایشیمشاهدهگردد47ویادرعدداسیدی46بگیردکهمعموالًمدتزمانیاستکهدرویسکوزیته



 48عدد قلیایی  و عدد اسیدی 2-10

عمهندسی،ازمیانشاخصهایمختلفیکهبرایکیفیترفتارسوختوآنالیزپیشدربسیاریازمناب

د،دوشاخصعدداسیدیوعددقلیاییاست.بینانهآندرسیستمهایسوخترسانیاهمیتبیشتریدار

التایندوشاخصدرکناریکدیگر،رفتارشیمیاییسوختدرسراسریکسیستمسوخترسانیراازح

وعدد49پیاچ حالتکمّیتبدیلمیکنند.اما،گاهآنالیزورهایکمتجربهیاکماطالع،دوموضوعوصفیبه

هاییمیزنندکهازواقعیتبسیاردوراست.واغلب،دستبهنتیجهگیریرابایکدیگرمقایسهکردهاسیدی

 
44 Cu29 

هابهدهندهاکنشیانرخواکنشبهسرعتتبدیلواکنشسرعتو-سوئدی دانشیمی و دانفیزیک1927اکتبر2-1859فوریه19؛سوانتهآرنیوس45

 .گویندهامیفرآورده
46 Viscosity 
47 Acid Number 
48 Base Number 
49 PH 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%84%DA%A9%D9%88%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%DA%98%D9%86
https://lubrica.blogsky.com/1395/10/21/post-33/%d8%b9%d8%af%d8%af-%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%af%db%8c%d8%8c-%d8%b9%d8%af%d8%af-%d9%82%d9%84%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c%d8%8c-%d9%88-pH-%d8%b1%d9%88%d8%ba%d9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%A6%D8%AF
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آنجاکهسوختیکمحیطغیراسیددریکمحلولغیرهیدراتهاست.از عدداسیدیشاخصیازغلظت

هیدارته)بدونح ورآبیاترکیباتآبدار(بهشمارمیرود،بنابراین،توسعهح ورترکیباتاسیددارنمی

درترکیبنمونه50عدداسیدینیزح ورهیدروکسیدپتاسیم المتخوبیباشد.معیارتعیینمقدارتواندع

دارندهخوبیبرایخنثیسازیح ورترکیباتاسیدیدریکسوختاست.چراکهاینباز)قلیا(عاملباز

ازهیدروکسیدعدداسیدیبهصورتمیلیگرم گرمازمحلولسوختاست.بدینترتیب،واحداندازهگیری

نبایدبا عدداسیدی درخواهدآمد.توجهبهایننکتهالزماستکهشاخص51گرمازسوختپتاسیمدریک

نشاندهندهح ورهمه عدداسیدی محلول)هماننمونهسوخت(اشتباهشود.چراکهغلظتمطلقاسیددر

ایینمونهسوختاست.بدینترتیب،ترکیباتاسیدیغیرارگانیک،همضعیفوهمقوی،درترکیبشیمی

ددترکیباتاسیدیغیرارگانیکدریکمحلولدالیلمتعوازآنجاکهتغییر)افزایشیاکاهش(غلظتح ور

رابهغلظتمطلقاسیدارتباطداد. عدداسیدی وبسیارمتنوعیدارد،نمیتوانتغییرات

تکرارمیشود.چراکهوجودسولفور)گوگرد(درهمینداستان،درموردعددقلیایینمونهسوختنیز

بهاسیدیختهایبنزین،گازوییلو...وجذبآنبهجریانسوخت)پسازاحتراق(میتواندمنجرسو

ضداسیدیدرساختاراینتیپازسوخت52شدنجریانسوختشود.اما،دراینخصوص،انواعادتیوهای

هاوجوددارد.



 وخت چیست؟ویسکوزیته س  2-11

یاگاز(،پارامتریاستکهمیزانمقاومت،نیمهجامدیاگرانروییکسیال)مایعبودنکوزیته،لزجویس

دهد.اینپارامتر،یکیازمهمترینپارامترهاییاستکهخواصسیالراجاریشدننشانمیآنرادرمقابل

شود.زمانیکهجسمیدرونیکسیالبهمیکندوازآندراکثرمسائلمکانیکسیاالتاستفادهبیانمی

هایسرعتالیهدهدبهطوریکهآید،سیالاطرافاینجسم،درمقابلحرکتمقاومتنشانمیحرکتدرمی

 .مختلفسیالاطرافاینجسم،متفاوتاست

ایبستگیدارد.بر"ویسکوزیته"و"چگالی"رفتارسیالدریکجریانبهدومشخصهذاتیآن،یعنی

کندبایدبانیرویمقاومتسیالمقابلهکند.اینکهجسمجامدیازدرونیکسیالعبورمیمثالزمانی

نسیالوجامد،شکلجامد،چگالیسیالوویسکوزتهآنبستگیدارد.مثالمقاومتبهسرعتنسبیبی

 
50 Potassium hydroxide 
51 mgKOH\g 

 .موتورروغنهای)ادتیو(افزودنی52

http://www.ghatrankaveh.com/blog/%d8%a7%d9%81%d8%b2%d9%88%d8%af%d9%86%db%8c-%d8%a7%d8%af%d8%aa%db%8c%d9%88-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d9%88%d8%ba%d9%86-%d9%85%d9%88%d8%aa%d9%88%d8%b1/
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دیگرایناستکهتوانالزمبرایعبورسیالازدرونیکمجرابهسرعتسیال،قطرمجرا،چگالیسیالو

 .ویسکوزیتهآنبستگیدارد

.اینعبارتبسیارواحدبزرگیتاس مترمربعبرثانیه1 ،برابرباSI53واحدویسکوزیتهسینماتیکدرسیستم

قرارمی استفاده ندرتدرمسائل،مورد به و واحداست آن، بهجای و استوک گیرد برده54سانتی بهکار

دهند.ارتباطبیننمایشمی55"استوکس"شود.اینواحدرابهافتخاردانشمندمعروفایرلندی،باناممی

 .انداتموردمطالعهقرارگرفتهزئیواحدهایبیانشده،درروابطزیرباج

 

ازآنجاییکهاکثرسیاالت،ویسکوزیتهسینماتیکبسیارپایینیدارندواحددیگریبهنامسانتیاستوکنیز

 .گیردبهشکلزیردرمسائلمختلفموردبررسیقرارمی

 

 ویسکوزیته علتاندازهگیری2-11-1

مهمباشد.بسیاریازاندازهگیریهایکنترلکیفیمبتنیتواندکامالدانستنویسکوزیتهیکمایعمی

برویسکوزیتههستند.بهعنوانمثال،بهمنظورحفظکیفیتثابتیکک اپ،تولیدکنندهبایستیویسکوزیته

نهاییبامحصولیکهمیخواهدروبروشود.رنگبایستیبهرادرسطحمناسبینگهداردتامصرفکننده

موچکهکند.جوهربایستیازسرخودکاربهشکلدقیقیشیدهشود،ولینبایستیازقلمکلدرستیپاش

بیرونآید.درموارددیگر،زمانطراحیومهندسیتجهیزاتوسیستمهابایستیویسکوزیتهرامدنظرداشت

اوابستهبهطراحیاومیکسرهتاایناطمینانبهوجودآیدکهعملکردآنهاطبقنیازاست.اندازهپمپه

 .وقدرتتجهیزاتدرکنترلومدیریتویسکوزیتهاعمالشدهاست

 
 International System of Units -هادستگاهبینالمللییکا53

54 cSt 

ضیدانوفیزیکدانبریتانیاییبودکهبهعلتمطالعاتخودرویمایعات،ریا(1903فوریه1-1819اوت13) سرجرجگابریلاستوکس،بارونتاول 55

 .هشهرترسیدبقانونویسکوزیتهاستوکس ویسکوز،بهویژهبهخاطر

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%DA%A9%D8%B3&action=edit&redlink=1
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 ویسکوزیته انواع2-11-2

ویسکوزیتهیجنبشینسبتویسکوزیته .57شیوجنب 56پویا:مقادیردرنظربگیریداینویسکوزیتهرادر

ویسکوزیتهیپویانسبت.تتحتگرانشاسیکجریانبهچگالیآنیامقاومتیکمایعبهجریانیافتن

بهکاربردهشدهونسبتبرشیکمایعیااندازهگیریمقاومتنسبتبهجریانیک58بیناسترسبرشی

 .زمانیکهتنهاکلمهیویسکوزیتهاستفادهمیشود،منظورویسکوزیتهیپویااست.مایعاست




وغنویسکوزیتهباال(ر-ویسکوزیتهپایینمقایسهویسکوزیتهآبوروغن)آب3-2



:آیدروازفرمولزیربدستمیسرعتسقوطدرسیالگران

 

 𝑉𝑠گذاریاستسرعتسقوطیارسوب.

 𝑅)شعاعجسمدرحالسقوط)بهشرطکرویبودنجسم. 

 𝜌سمجچگالی. 

 𝜌𝐿عگرانروچگالیمای.  

 ηضریبگرانروی.

 

 
56 𝜇 

57 ft2/s 

58 Shear stress 
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 چگالی  2-12

حجمی یا دانسیته یا چِگالی ماده، جرم ازای جرم یک به عالمت حجم آن با را آن است. واحد

حجمvجرمجسموmچگالی،ρآید؛بهدستمی  ρ=m\vدهندکهازرابطه(نشانمیرو) ρ اختصاری

و چگالی است. مخصوص جسم دارند. وزن وزن جرمِ چگالی، تفاوت اما است، واحد حجم

حجمواحداست. وزنِ ،59مخصوص

موالًبرایجامداتومایعاتکوچککند.اینتغییراتمعالییکمادهباتغییردماوفشارتغییرمیچگ

بودهولیبرایگازهابسیاربزرگاست.افزایشفشاربرروییکجسمباعثکاهشحجمآنشدهودرنتیجه

رچندمورداستثنا(ودرشود.افزایشدماییکمادهباعثافزایشحجم)بهجزدباعثافزایشچگالیمی

،گرمایشقسمتپایینظرفسیال،بهدلیلکاهشسیاالت یازشود.دربسیارنتیجهکاهشچگالیآنمی

شود.ازپایینبهباالمی جریانهمرفتی چگالیقسمتگرمشده،باعثایجاد

کاربرددارد. 60ترمودینامیک شودومعموالًدرخواندهمی حجممخصوص معکوسچگالییکمادهمعموالً

شود؛نهچگالی.است،چراکهافزایشمقداریکمادهباعثافزایشجرمآنمی خاصیتشدتی گالییکچ

 

 اشتعال چیست؟ نقطه 2-13

ریقابلاحتراقساطعبخاماده،ازآندرکهاستدماییپایینتریندرجهاحتراق،اشتعالیانقطهنقطه

محل،ازاحتراقمنبعکردنخارجبا.باشدمیاحتراقمنبعیکنیازمنداشتعالاندازهگیرینقطه.شودیم

 گرفت.نخواهدآتشالذکرفوقبخار

نقطه هجهتتوصیفبآنازوشدهاستفادهمایعسوختنیموادتوصیفیویژگیعنوانبهاشتعالاز

مایعاتبههمواشتعالقابلمایعاتبههماشتعال.نقطهکنندخطراتاشتعالپذیریمایعاتاستفادهمی

کمتراشتعالست.مایعاتیبانقطهاشدهتعریفمتفاوتیاستانداردهایهرکدامبرایودارد؛اشارهاحتراققابل

اشتعالگرددقابلاشتعال،ومایعاتیبانقطهدرجهسانتیگراد،بستهبهاستانداردیکهاعمالمی5/60از

 گردند.میتلقیاحتراققابلدمااینباالی



 
دهند.فرمولتعیینوزنمخصوصیکمادهچنیننمایشمی  (𝛾)وزنمخصوصراباگاما.گویند وزنمخصوص نسبتِوزنیکمادهبهحجمآنرا59

(𝛾):است =  𝜌𝑔 
60 Thermodynamics 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D9%85_(%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AC%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D9%86_%D9%85%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%85%D8%B1%D9%81%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AC%D9%85_%D9%85%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5_(%D8%AA%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%AF%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%DB%8C%DA%A9)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%AF%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B5_%D8%B4%D8%AF%D8%AA%DB%8C_%D9%88_%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://www.yjc.ir/fa/news/4267771/%D9%86%D9%82%D8%B7%D9%87-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
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 نقطه ریزش و نقطه ابری 2-14

کریستالازایهالهیاابرآندرکهنفتی،دماییمحصوالتشدنسردهنگام:نمفهومنقطهابریشد

وندادهدستازراخودسیالیتنمونهدماایندر).شودظاهرنفتیمحصولداخلدرپارافینیترکیباتهای

(استاستفادهقابل

بههنگامسردشدنیکنمونهازمحصوالتنفتی،پایینتریندماییاستکهدرآن مفهومنقطهریزش:

)یعنیدرپایینترازایندمانمونهسیالیتخودرااست.دما،نمونهسیالیتوروانیخودراهنوزحفظکرده

ازدستدادهوبهاصطالحمیبندد.(

رایمصرفکنندهاهمیتبیشتریدارد،بهطورمثالدرسرمایزمستاناگرنقطهریزشنقطهیریزشب

رسیستمسوختگازوئیلبهحدکافیپاییننباشد،سیالیتوروانیخودراازدستمیدهدودرنتیجهد

رپائیندرجهسانتیگرادزی10قاعدهکلیآناستکهنقطهریزشبایدحداقلرسانیگرفتگیایجادمیشود.

ترینمحدودهدمایپیشبینیشدهباشد.



 سوخت آب و رسوب در   2-15

هاینمونهدررسوباتوآبحجمیدرصدتعیینآزمایش تعیینآبورسوبدرموادنفتیبراساس

میباشدکهپارامترهاییازجملهفلزاتسنگین،کاتیونوآنیون ASTMD96 استانداردازبرگرفتهنفتی

 .نمونههابررسیمینمایددر...راگیهایرسوبوژکربنها،دانهبندیوویها،هیدرو

فرستادهمیشودخاکوپسابنمونههاییکهبرایارزیابیمشخصاتوکنترلکیفیتبهآزمایشگاهآب،

.بایدمعرفواقعیفرآوردهویامحتوایمخزنموردنظرباشد

:مهمتریننکاتنمونهگیریبهشرحزیراست

هنگامنمونهگیریازفرآوردههاینفتیبایددقتشودتاازآلودهشدننمونهبهموادخارجیویا (1

 .لوگیریشودآنهاوتغییراتدیگرج61تبخیرموادسبکونیزاکسیدهشدن

درجریاننمونهگیری،بایدتاآنجاکهممکناستاثرعواملخارجی،مانندجریانهواورطوبترا (2

 .درنگتماسهوابتاآنراقطعنمودوپسازنمونهگیریبیکمکرد

 
61 Redox 
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استانداردروشباباید(مخازن)تانکهادروناز نمونهگیریبرایتعیینآبورسوبدرموادنفتی (3

ازنبایدوجههیچبهنمونه.شودگرفتهمخزنباالیدری هراهازفقطبایدنمونهوداشتههمخوانی

 .هباشدشدتصریحاینکهمگرشود،گرفتهسنجعمقلولهیاشیرمثلدیگریمحل

وسایلنمونهگیریازجملهطناب،ظرفنمونه،ظرفحاملنمونهومواردمشابهبرایهرنمونهباید (4

 .اختصاصیباشد

هنگامنمونهگیریازاعماقمختلفمخزن،قاعدهایناستکهنمونههابهترتیبازباالبهپایین (5

 .دگرفتهشو

هایتعیینآبورسوبدرموادنفتیبررویآبنظربهاهمیتآبدرصنعتپاالیشنفت،آزمایش

شتیونیزتماممراحلعملیاتیواحدهایبخار،آبمقطربرگخامورودی،آبصنعتی،آبخوراکدیگ

 .پسابانجاممیگیرد



 حذف گوگرد از محصوالت نفتی و بایودیزل 2-16

ا باایناقداممحققاندانشگاه باانجامپژوهشیموفقبهحذفگوگردازترکیباتنفتیشدند، صفهان

 .گامیبرایعملکردبهترخودروهابرداشتهشد

آلودگیمحیطزیستترکیباتگوگردیهستند.حذفگوگردازترکیباتنفتی،بخشیکیازمنابعاصلی

شوندوسوختناینملکردمناسبخودروهامیبسیارمهمیدرتصفیهمدرناست.ترکیباتگوگردیمانعع

تهایاسیدیوسایرمشکالاست.اینمسئلهایجادباران 62دیاکسیدگوگرد ترکیباتهمراهباآزادشدنگاز

هاوآثارباستانیرابههمراهدارد.پسبهطورکلیحذفگوگرداززیستیازجملهتخریبنمایساختمان

 .ایینغلظتیبسیارضروریاستهایدیزلیتاسطحپسوخت

درحالحاضرتکنیکاصلیوبهکارگرفتهشدهدرصنعتبرایحذفگوگردازنفتخام،گوگردزدایی

هاکهقادرندگوگردراکامالًازنفتسنگینحذفشکستنکاتالیتیکیسیالنفتاست.اینفناوریباهیدرو

برای نیاز مورد تولیدهیدروژن شامل نیاز 63دروسولفوریزاسیونهی کنند، باالیی ودمای فراورشهستند و

پربسیار مالیومحیطزیستیترودارایگوگردباحجمباالترازلحاظهایسنگیندارند.پاالیشنفتخام

طرحایندر.استگرفتهقرارتوجهموردگوگردزداییجایگزینهایروشآنجایبهبنابراینهستند؛هزینه

 
62 Sulfur dioxide 
63 Desulfurization Processes 
63 Sterling silver 
63 Strain gauge 
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دیگرفرآیندیکمکملصورتبهکهجذبفرآیندبرایمناسبجاذبعنوانبهجدیدیآلی-فلزهایاسکلت

.مستقلگوگردزداییاست،سنتزواستفادهشدفرآیندیکیاگوگردزدایی

 


تولیدگازوئیلبدونگوگردتوسطپژوهشگرانایرانی2-4



 میزان خوردگی مس 2-17

خواریتوانبهچکشاست.ازخواصاینفلزمی جدولتناوبیعناصر در29عدداتمیبامس،عنصری

مسزورساناییباالیحرارتیوالکتریکیاشارهکرد.یکسطحخالصاینفلز،رنگیصورتینارنجیدارد.ا

هادی عنوان می گرما به یاد الکتریسیته تولیدو برای این، بر عالوه و نقرهلزف آلیاژهای شود هم ون ی

 .گیرندبهرهمی عنصر ایناز65سنجکرنشدرساخت سکهودرضرب،64استرلینگ

قرار66جیبفلزاتنمستلزمتوجهبهایننکتهاستکهمسدردسته بررسیخوردگیمسوآلیاژهایآن

است.ح وراکسیژنیادیگرعوامل69وبرنز68مسنیکل،67مانندبرنج،خوردگیآلیاژهایمس.میگیرد

اکسیدکنندهبرایایجادخوردگیضروریاست.آلیاژهایمسدربرابرمحلولهایخنثیواندکقلیایی

دریایی،یاژهابامحیطهایشهریاینآل.ستنده70مقاومهستندبهاستثنایمحلولهاییکهحاویآمونیاک

وصنعتیسازگارند.مسوبسیاریازآلیاژهایمسبهاثراتسرعتحساسند.اینآلیاژهانسبتبهآبمقاوم

 
 

 
66 Noble metal 
67 Brass 
68 Cu Ni 
69 Bronze 
70 Ammonia 

https://blog.faradars.org/%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%A8%DB%8C/
https://blog.faradars.org/what-is-heat-and-temperature/
https://blog.faradars.org/%D8%A2%D9%84%DB%8C%D8%A7%DA%98-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA/
https://blog.faradars.org/%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA/
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هستندودرسیستمهایخانگیوصنعتیوکاربردهایمرتبطباآبدریااستفادهمیشوند.اینآلیاژهابه

.گوگردوسایرترکیباتموردحملهقرارمیگیرند،71هیدروژنسولفید،نندهوسیلهاسیدهایاکسیدک

 

 
فلزمس2-5

 

 اسکلت و برگ ذرت 2-18

شودوسرشارذرتسرشارازموادمغذیموردنیازبرایبدنبودهونیزمنبعخوبیازفیبرمحسوبمی

72،پتاسیم،فسفروآهنامالحمعدنیکلسیموC،B، Aگروههایویتامینازسرشارذرت ازکالریاست.

.دهدایتشکیلمیاستوقسمتاعظمآنراموادنشاسته

اینروزهاقیمتموادغذاییوکشاورزیمرتبدرحالافزایشاست.کارشناساندوعاملاصلیرادر

رفتنباال .ودیگریافزایشبهاینفتریالافزایشبهایموادغذاییدخیلدانستهاند.یکیکاهشارزش

قیمتنفتبهاقتصادیترشدنتولیدسوختهایزیستیمنجرشدکهازذرت،نیشکر،سویاوبع یدیگر

اعالمکردهاستکه73ازدانههایگیاهیبهدستمیآید.امابرنامهجهانیغذاوابستهبهسازمانمللمتحد

میزانبهسرعتدرحالافزایشمصرفشدواینبایودیزلغلهبرایتولیددرسالگذشتهیکصدمیلیونتن

بانکجهانی دلیل بههمین دچار74است. کهمردمجهان درحالی اند داده سازمانمللمتحدهشدار و

.گرسنگیاند،نبایدموادغذاییآنهارابهسوختتبدیلکرد

بهمیزان(76یوگازاوب75لیواتانوایودیزل،با)بستیهایزیدرحالحاضر،تولیدصنعتینسلاولسوخت

هایزیستی(،راهپایداریبهینهایرسیدهاست.تولیدسوختازمنابعباکیفیتپایین)نسلدومسوخت

میلیونتن15زشود.ساالنهدرایرانبیشاهایصنعتیمحسوبمیبرایتامینسوختوانرژیدربخش

 
71 Hydrogen sulfide 
72 Ferrum -Fe56 

73 United Nations- Intergovernmental organization 
74 World Bank 
75 Bioethanol 
76 Biogas 
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رژیساالنهایراناززیستتودهدرصدازمصرفان0.7شود،درحالیکهفقطضایعاتکشاورزیتولیدمی

.تولیدمیگردد

هایزیستیموجودبهبایستواحدهایتولیدکنندهسوختبرایتأمیننیازانرژیجهاندرآیندهمی

ساسبرآوردهایهایخودباحداکثربازدهاستفادهکنند،کهحتیدراینصورتنیزبراصورتکاملازظرفیت

تقاضایبازاردرآیندهنخواهدبود.براساسآمارمنتشرشدهازسویآژانسصورتگرفتهبازهمپاسخگوی

درصدافزایشخواهدیافتوپیشبینیشدهکهمیزان33میزانجهانیمصرفانرژی2035انرژیتاسال

نعنواتودهبهبهترینراهتولیدسوختاززیست د.درصداینرشدازمنابعتجدیدپذیرتامینخواهدش 40

هایزیستی(زیرشاخهنسلدومتولیدسوختی)یکمنبعانرژیتجدیدپذیر،تبدیلآنازطریقگازساز

.است



 گوش ماهی و مواد تشکیل دهنده آن چیست؟ 2-19

تنبزرگترشود،جسمماند.هرچهنرتنرامطالعهوشناساییکردههزارنوعنرم60دانشمندانبیشاز

تنآهکمورداست.نرم77هاازکربناتکلسیم)آهک(شود.جنسصدفترمیسختخارجیآننیزبزرگترو

شودوبهتندرآبشناورمیآورد.صدفپسازمرگنرمنیازبرایساختنصدفراازآبدریابهدستمی

خیزودرشتدرساحلدریاورودخانهشدهاید.بربارهامتوجهگوشماهیهایری حتما.آیدسطحآبمی

ازگوشماهیهابهاندازهایریزندکهبرایدیدنشانبایدازذرهبیناستفادهکرد.درمقابل،اندازهیبرخی

.سانتیمتربرسد120دیگرممکناستبه

بهاینموجودات،درواقعگوشماهی،صدفیاستکهتوسطبرخیازموجوداتآبزیساختهمیشود.

رایسهالیهاست.سطحداخلییاالیهاول،ازقشریصافومرواریدمانندهرصدفدانرمتنمیگویند.

وکلسیمیکیازموادمهمپوشیدهشدهاست.الیهیدوم،حالتیمتبلورداردوازجنسکربناتکلسیماست

سوم،بسیارشاخیونازکاستومیتوانآنراالیهیخارجییاالیهیتشکیلدهندهیگوشماهیست.

در.ازرویصدفجداکرد.اینالیه،لولههاییرامیسازدکهدونیمهیصدفرابههممرتبطمیکنند

هایریزورنگارنگنیزبرایهایقدیممردمازصدفنرمتنانبهعنوانسکهاستفادهمیکردند.صدفزمان

انوسایلتزیینیدرمنازلاستفادهمیرفتند.امروزازآنهابهعنوگبندمورداستفادهقرارمیساختنگردن

 .شود

 
77 Lime 
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گوشماهیویاهرنرمتندیگریبعدازبهاتمامرسیدنطولعمرخودپوستهیآنسفتمیشودوبه

بهکارمیرودوبعدازآنسطحدریامیآید؛بعدازچندوقتاینموجودبهعنوانیکتزیینبررویلوازم

یآیدکهاستفادهایازآننمیشود.یکپسماندوزبالهبهشمارم

حتماتاحاالشنیدهایدکهبرایرسوبگیریکردنازکتریوسماورازگوشماهیاستفادهمیشود؛

استجذباینعملبهایندلیلانجاممیشودکهگوشماهیآهکراکهمادهیتشکیلدهندهیرسوب

وشماهیدرطبیعتساحلمیتواندباعثبروزمشکلمیکندبههمینخاطرباقیماندنتعدادزیادیگ

شود.




گوشماهی2-6



 ترکیبات اصلی تشکیل دهنده استخوان ماهی 2-20

ساختمانیوماتریکس هایکلسیمنمک،هافراوانترینترکیباتموردنیازبرایساختهشدناستخوان

بهعنوانیکمادهشیمیاییوبدنانساناستترینمادهمعدنیموجوددرفراوان،است.کلسیم)مادهبنیادی(

منیزیم است. انقباضع النیضروری و منظمعصبی تحریکات طبیعی، و79،سدیم78برایحفظضربان

دهبنیادییکساختار)چهارچوب(زندهما د.پتاسیمنیزازدیگرموادمعدنیموجوددربدنبهشمارمیرون

.است





 
78 Magnesium 
79 Sodium 
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 هسته ازگیل  2-21

خت هاىاستخاردارکهبهحالتوحشىدرجنگلهاىاروپاىمرکزىونواحىمعتدلآسیاازگیل،در

مىرویدودراواخرپاییزواوایلزمستانمیرسد.ازگیلدرتمامجنگلهاىشمالایرانوهمهارتفاعات

اممحلىهرمنطقهدریاودردامنههاىالبرز،درهکرجو...نیزبهطورخودروعملمىآیدوبانسواحل

زالزالکولیک شناختهمىشود.تکثیرآنغالباازطریقپیوندروىدرختاندیگرازجملهپیوندروىپایه

80پدیدمىآیدونوعپیوند،شکمى بِه وبهندرتروىپایهی گالبى صورتمىگیرد.گاهىهمروىپایهی

،82لوکزبودهوازقندگ81ازگیلرسیدهداراىلعابنباتىفراوانوتانن.استکهدرتابستانانجاممىشود

وکمى امالحمعدنى ،C و B وگروهویتامینهاى85وبع ىاسیدهاوهم نینسلولز84،سوربیتول83فروکتوز

 .پروتئینبرخوردارمىباشد

واسید87،اسیدسیتریک86)اسیدمالیکآب،قند،اسیدهایآلیعبارتنداز:ترکیباتشیمیاییازگیل

 .ازاجزایعمدهیتشکیلدهندهیازگیلمیباشند89(،تانن،لعابواسیدبوریک88تارتاریک



 خم مرغ مواد تشکیل دهنده پوست ت 2-22

پوستتخممرغیکیازموادیاستکهبهسادگیمیتواندموادمعدنیموردنیازبدنراتامینکند،حدود

%فسفر،سدیم،پتاسیمازسایرعناصرمهم1%منیزیوم،6%پوستهازکلسیمساختهشدهاستوحدودا90

ساختاردر...و92،مولیبدن91یلیس،آهن،س90یازروی)زینک(تشکیلدهندهآنمیباشند.هم نینمقادیر

واستفسفروپتاسیممنیزیم،کلسیم،برایخوبیبسیارمنبعمرغتخمپوستواقعدر.دارندوجودپوسته

باتوجهبهاینکهساختارپوستهتخممرغهمانندباشد.میآندرسدیمزیادیمقداروجودمنفی،نکتهتنها

ااست،بههمیندلیلبهمیزانزیادوبهسهولتدربدنجذبخواهدههایبدنودندانساختاراستخوان

 
پیوندشکمی:دراینپیوند،پیوندکفقطازیکجوانهشود.فنیاستکهتوسطآنبخشیازیکگیاهبررویبخشیازگیاهدیگرمتصلمی،پیوند80

 .دهندتشکیلشدهوآنرادرنقطهاختیاریازطولساقهپایهزیرپوستقرارمی
81 Tannin 
82 Glucose 
83 Fructose 
84 Sorbitol 
85 Cellulose 
86 Malic acid 
87 Citric acid 
88 Tartaric acid 
89 Boric acid 
90 Zinc 
91 Silicon 
92 Molybdenum 

https://article.tebyan.net/147329/%D8%B2%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%84%DA%A9-%D9%88-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B5-%D9%85%D9%81%DB%8C%D8%AF-%D8%A2%D9%86
https://article.tebyan.net/12657/%DA%AF%D9%84%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C
https://article.tebyan.net/12657/%DA%AF%D9%84%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C
https://article.tebyan.net/12657/%DA%AF%D9%84%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C
https://article.tebyan.net/83664/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B5-%D8%A8%D9%87
https://article.tebyan.net/145053/%D9%88%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%BE%D8%B3%DB%8C%D8%B3
https://article.tebyan.net/251/%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD
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هایمفصلیبیماریهشمارادربرابرپوکیاستخوان،بصورتروزان پوستتخممرغ مصرفمقدارکمیاز.شد

.هایکمبودموادمعدنیبهمیزانبسیارزیادیمحافظتخواهدکردوبیماری

 

پوستتخممرغ2-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.asreelm.com/eggshell/
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 فصل سوم؛ 

 مواد و روش ها 
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 مرغ(؛ )استخوان ماهی، گوش ماهی و پوست تخم 93استخراج کلسیم اکسید 3-1
،هاون.و،استوانهمدرج،اسپاتول،شیشهساعت،هیترمیکسر،صافیوسایلموردنیاز:بشر،تراز3-1-1

.96،اتانول95،کربناتکلسیم94موادموردنیاز:آمونیاک3-1-2

)بهصتورتهایپختهوخام(،گوشماهیوماهیاستتخوانهایابتدامقداریازشترحآزمایش:3-1-3

گوشماهیهاوپوستتتخممرغهارابااستتفادهازس.ستپکنیموزنمیبااستتفادهازترازوراپوستتتخممرغ

رادربشرریختهومقدارمشخصیآمونیاکریکریزیم.بعدهکنیموداخلبشرمیکنیم،وزنمیهاونلهمی

هااتانولبهآن100ccافزودهوبعدهاکلستیمرابهآنستپسکربناتاضتافهمیکنیم.اهبهآن(150ccحدود)

هایدهیمکههیچاثریازاستتتتخوانمیآنقدرحرارتقرارمیدهیمورارویهیترمیکستتترهاآنیم.میافزای

باقینماند.ماهی،تکههایگوشماهیوپوستتخممرغ

راازصتتتافیعبورهتامحلولدرمرحلتهآخردهیموبتهمتدتیتکهفتتهدرمحلیثتابتتقرارمیهتاراآن

ی،پوستت،کلستیماکستیداستتخراجشتدهازاستتخوانماهشتوددرصتافیجمعمیکهایدرنهایتماده؛دهیممی

اهیست.تخممرغوگوشم



 

 

 

 









 

 

 

 

 
93 Calcium hydroxide 
94 NH3 
95 Calcium carbonate 
96 Ethanol 

توزیناستخوانهایماهیبا1-3

 استفادهازترازو

توزینگوشماهیهابااستفاده2-3

 زوازترا



30 

 

  





 

 







آمونیاکبه150ccافزودن5-3

استخوانهایماهی

لهکردنگوشماهیهابه4-3

 وسیلههاون

توزینپوستتخممرغبااستفاده3-3

ازترازو

آمونیاکبهپوست150ccافزودن6-3

تخممرغ
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آمونیاکبه150ccافزودن7-3

گوشماهیها

اتانولبه100ccافزودن8-3

شماهیهاگو

اتانولبه100ccافزودن9-3

استخوانهایماهی

اتانولبهپوست100ccافزودن10-3

تخممرغ
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حرارتدادنگوشماهیها13-3

 رویهیترمیکسر

قراردادنگوشماهیهادر14-3

 یثابتمحل

حرارتدادناستخوانهای11-3

 میکسرهیترماهیروی

 حرارتدادنپوستتخممرغ12-3
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 کلسیماکسیداستخراجشدهازگوشماهی17-3

عبوردادنمحلولگوشماهی16-3

 صافیهااز

قراردادنپوستتخممرغدر15-3

 محلیثابت

 کلسیماکسیداستخراجشدهازپوستتخممرغ18-3
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 ، ضایعات بالل )اسکلت و برگ( و هسته ازگیل( هسته هلو؛ ) استخراج روغن 2-3

 ترازو،هاون،بشر،هود،اسپاتول.وسایلموردنیاز:3-2-1

 .97موادموردنیاز:هستههلو،حاللنرمالهگزان3-2-2

اسکلت.کنیمدرهاونلهمیراهاآنوهلوراشکستههایمقداریازهستهابتداشرحآزمایش:3-2-3

هایباللراخوردمیکنیم.برگهایآنراریزمیکنیم.هستههایازگیلراهمبااستفادهازهاونلهمی

 ریزیم.رارویترازووزنکردهوداخلبشرمیهاسپسآنکنیم.

مناستتبقرارمیدرجاییمیافزاییموحدودیکماههامقدارمشتتخصتتیازنرمالهگزانرابهآن

اگربهحدرابررستیکنیم.خارجشتدهموادزنیمکهمقدارروغنیکهازسترمیبشترهادهیم.بعدازیکماهبه

ازبینبرودنرمالهگزانگذاریمتاحاللزیرهودمیبشترهارا،بودکافیروغناستتخراجشتدهمناستبواندازه

 .ندستهاستخراجشده هایروغنتچیزیکهباقیمیماند،یودرنها

 




 
97 n-Hexane 

 ازاستخوانهایماهیکلسیماکسیداستخراجشده19-3

 هستههایهلو3-20 اسکلتوبرگهایبالل21-3
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باتوزیناسکلتهایبالل24-3

استفادهازترازو

توزینهستههایلهشدههلو23-3

 بااستفادهازترازو

لهکردنهستههایازگیلبا22-3

 استفادهازهاون

توزینهستههایلهشدهازگیلبا25-3

 ادهترازواستف
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نرمالهگزانبهافزودنمحلول27-3

 هستههایلهشدههلو

باتوزینبرگهایبالل26-3

 استفادهازترازو

افزودنمحلولنرمالهگزان28-3

 بهاسکلتهایبالل

افزودنمحلولنرمالهگزان29-3

 بهبرگهایبالل
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محلولاسکلتوبرگباللو32-3

 نرمالهگزان

قراردادنمخلوطپودرهستههلو33-3

 ونرمالهگزانزیرهود

 

افزودنمحلولنرمالهگزانبههستههای30-3

 ازگیل

افزودنمحلولنرمالهگزانبه30-3

 هستههایازگیل
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اسیتخراج شیده از اسیتخوان ماهی، گوش   کلسییم اکسیید یبیعی؛ )تولید بایودیزل 3-3

ماهی و پوسیت تخم مرغ و کلسییم اکسیید شییمیایی به عنوان کاتالیزگرا چهار روغن 

 هسته ازگیل( هسته هلو، ضایعات بالل و

 وسایلموردنیاز:ترازو،شیشهساعت،اسپاتول،هیترمیکسر،بشر.3-3-1

الکل 100cc،طبیعیاستخراجشدهاکسیدهاییمشیمیایی،کلسکلسیماکسیدموادموردنیاز:3-3-2

 روغناستخراجشده.ازهر300cc،)متانول(

آزمایش:3-3-3 شدنشرح انجام برای نخست بایودیزلمرحله کلی متوکسیدواکنش /98)محلول

 ،تهیهمحلولمتوکسیداست.+روغن=بایودیزل+گلیسیرین(99اتوکسید

از5کنیم.حدودندازهگیریمیاابتداکاتالیزگرهارا،کسیدوبرایتهیهمحلولمت کاتالیزگرهرگرم

اکسیداستخراجشدهازاستخوان)کلسیماکسیدشیمیایی،کلسیماکسیداستخراجشدهازگوشماهی،کلسیم

وزنمیشیشهساعتواسپاتول،رابااستفادهازترازوماهیوکلسیماکسیداستخراجشدهازپوستتخممرغ(

15حدود)دهیم.رابرایمدتیرویهیترمیکسرقرارمیهاکنیم.هرکدامازآنهارادربشرمیریزیموبشر

 (دقیقه

 
98 Sodium methoxide 
99 Sodium ethoxide 

قراردادنمخلوطاسکلتوبرگهای35-3

 هگزانزیرهودباللونرمال

وقراردادنمخلوطهستههایازگیل34-3

 نرمالهگزانزیرهود
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راهممیهاکنیم.محلولدقیقهصبرمی20کنیمواضافهمیهاالکلبهآن100ccمیزانبهسپس

روغناستخراجشدهراازهر cc 300.کنیمتنظیممیسانتیگراددرجه90زنیموهیترمیکسررارویدمای

کنیم.اضافهمیهاآنهریکازبه

مناسبقرارمیمحلیهمدتیکهفتهدررابهانمونه،ساعتوربع1دقیقهالی45بعدازگذشت

شودکهایجادمیهریکرزیریکفازسفیدرنگجامدد؛دوفازیمیشودهاازمدتینمونهند.پسدهیمتابمان

هایتولیدسوختکهنمونههابهوجودمیآیدرویهستکهبرمایعفازدیگر،فازویمبهآنگلیسیرینمیگوی

شدهمیباشند.



شانزدهنوعبایودیزلتولیدشد)باچهارنوعکاتالیزگروچهارنوعروغن(:اینمرحلهدر

 بایودیزلتولیدشدهباکاتالیزگرکلسیماکسیدشیمیاییوروغنهستههلو (1

 بایودیزلتولیدشدهباکاتالیزگرکلسیماکسیدشیمیاییوروغناسکلتبالل (2

 یاییوروغنبرگباللاکسیدشیمبایودیزلتولیدشدهباکاتالیزگرکلسیم (3

 بایودیزلتولیدشدهباکاتالیزگرکلسیماکسیدشیمیاییوروغنهستهازگیل (4

 بایودیزلتولیدشدهباکاتالیزگرکلسیماکسیداستخراجشدهازگوشماهیوروغنهستههلو (5

 باللغناسکلتبایودیزلتولیدشدهباکاتالیزگرکلسیماکسیداستخراجشدهازگوشماهیورو (6

 بایودیزلتولیدشدهباکاتالیزگرکلسیماکسیداستخراجشدهازگوشماهیوروغنبرگبالل (7

 بایودیزلتولیدشدهباکاتالیزگرکلسیماکسیداستخراجشدهازگوشماهیوروغنهستهازگیل (8

 تههلووروغنهسبایودیزلتولیدشدهباکاتالیزگرکلسیماکسیداستخراجشدهازاستخوانماهی (9

 بایودیزلتولیدشدهباکاتالیزگرکلسیماکسیداستخراجشدهازاستخوانماهیوروغناسکلتبالل (10

 بایودیزلتولیدشدهباکاتالیزگرکلسیماکسیداستخراجشدهازاستخوانماهیوروغنبرگبالل (11

 اهیوروغنهستهازگیلاستخوانمبایودیزلتولیدشدهباکاتالیزگرکلسیماکسیداستخراجشدهاز (12

 بایودیزلتولیدشدهباکاتالیزگرکلسیماکسیداستخراجشدهازپوستتخممرغوروغنهستههلو (13

 بایودیزلتولیدشدهباکاتالیزگرکلسیماکسیداستخراجشدهازپوستتخممرغوروغناسکلتبالل (14

 دهازپوستتخممرغوروغنبرگباللاستخراجشبایودیزلتولیدشدهباکاتالیزگرکلسیماکسید (15

 بایودیزلتولیدشدهباکاتالیزگرکلسیماکسیداستخراجشدهازپوستتخممرغوروغنهستهازگیل (16
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توزینکلسیماکسیداستخراجشدهاز36-3

 کاتالیزگراستخوانماهیبهعنوان

توزینکاتالیزگرکلسیم37-3

 اکسیدشیمیایی

ازپوستکسیداستخراجشدهاتوزینکلسیم38-3

 مرغبهعنوانکاتالیزگرتخم

توزینکلسیماکسیداستخراجشدهاز39-3

 استخوانماهیبهعنوانکاتالیزگر
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الکلبهکاتالیزگر300ccافزودن40-3

گوشماهی)اینعملبررویدو

کاتالیزگردیگرنیزانجامگرفت(.

بایودیزلتولیدشدهومحلولدو41-3

 گلیسیرینحاویفازی

 هدرتولیدچهارکاتالیزگرمورداستفاد3-42 کاتالیزگر،روغنوالکلهایمورداستفاده43-3
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 اندازه گیری نقطه ریزش و ابری  3-4

 وسایلموردنیاز:بشر،لولهآزمایش،دماسنج.3-4-1

 یخ.بایودیزلهایخالص،بایودیزلهایترکیبشدهباگازوئیل،موادموردنیاز:3-4-2

سرماسوختدربرابرتحملمیزانشرحآزمایش:اندازهگیرینقطهریزشوابریبرایبررسی3-4-3

رارمیپیروروشکاردستگاهموجوددردانشگاهتربیتمدرسکهنمونهسوختدرمحفظهایق.انجاممیشود

هتاحدیآنراسردمیکردکهدردماییسوختکدر،کهایندمابهعنواننقطهابریثبتمیگرفتودستگا

شدودردماییهالهایازکریستالرویسوختتشکیل)آستانهازدستدادنسیالیت(وایندمابهعنواننقطه

دماام،بعدبادماسنجمرتببشرمقدارییخریختیازخالقیتخوداستفادهکردیمودریکریزشثبتمیشد،

 بایودیزلهایتولیدشده45-3

 محصولهاینهاییشاملدوفازهرمحلول)بایودیزلوگلیسیرین(46-3

بدستآمدهدرروندتولیدگلیسیرنهای44-3
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دماییکهراسردکردیم.هاسوختپیوستهرادرلولهآزمایشریختیم،وهاراکنترلکردیم.مقداریازسوخت

رابهعنواننقطهندشدکامالجامدمیهابهعنواننقطهابریودماییکهسوختندشدکدرمیهاسوخت

 کردیم.ریزشثبت



















 


 اندازه گیری نقطه اشتعال  3-5

 ر.سایلموردنیاز:بشر،هیترمیکسو3-5-1

 .بایودیزلهایخالص،بایودیزلهایترکیبشدهباگازوئیلموادموردنیاز:3-5-2

حرارتانجامبرایبررسیمیزانتحملسوختدربرابرشرحآزمایش:اندازهگیرینقطهاشتعال3-5-3

دهیم.دمایهیترسوختراداخلبشرریخته،رویهیترمیکسرقرارمیهربهاینمنظور،مقداریازمیشود.

غییراتایجادشدهدرسوختراتکنیمکهمرتبازیادمیسانتیگراددرجه100تا0میکسرراباگذشتزماناز

)مقاومتدربرابراشتعال(،یعنیسوختتحملگرماودنشتغییریدرسوختایجاددرصورتیکه.بررسیکنیم

راتاحدمناسبدارد.







 
 اندازهگیرینقطهریزشوابری47-3
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 اندازه گیری ویسکوزیته  3-6
.100کش،قطرهچکان،کرنومتروسایلموردنیاز:بطریآبمعدنی،خط3-6-1

 .بایودیزلهایخالص،بایودیزلهایترکیبشدهباگازوئیلموادموردنیاز:3-6-2

ستوختانجاممیوگرانرویبررستیمیزانستیالیتبرایشترحآزمایش:اندازهگیریویستکوزیته3-6-3

دادند؛نمونهرادریکظرفقرارمیکهروشکاردستتگاهموجوددردانشتگاهتربیتمدرسبهگونهایبودشتود.

ستترعتحرکتدرفرمولکرد.باتوجهبهقطرآنشتتیشتته،ارتفاعونمونهازیکاستتتوانهشتتیشتتهایعبورمی

 شد.اعالممیسوختموردآزمایششدکهدرنهایتویسکوزیتهقراردادهمیویسکوزیته

بااستفادهازقطرهخطکشیوصلکردیم.سپسبهیکبطریآبمعدنی،راشبیهسازیکردیموماآن

بارسیدنآنبهتهبطریراهشدهقطرهتازمانچکیددرونبطریچکاندیم.سوختراهرچکانیکقطرهاز

تهبطریوقرار؛باداشتنارتفاعبطری،شعاعآنوزمانرسیدنقطرهبهاندازهگیریکردیماستفادهازکرنومتر

 تدرفرمولویسکوزیته،میزانگرانرویوسیالیتسوختهارامشخصکردیم.دادنایناطالعا









 
100 Stopwatch 

 اندازهگیرینقطهاشتعال48-3
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 اتو رسوب آب اندازه گیری میزان  3-7

 وسایلموردنیاز:هیترمیکسر،قطرهچکان.3-7-1

 .شدهباگازوئیلبایودیزلهایخالص،بایودیزلهایترکیبموادموردنیاز:3-7-2

ازاینجهتدارایاهمیتورسوباتدرمحصوالتنفتیشرحآزمایش:اندازهگیریمیزانآب3-7-3

کندوماشینبهاصطالحخفهردسوخترادچاراختاللمیعملکداخلسوختباشد،یارسوباستکهاگرآب

طرهایازنمونهبررویصفحهایداغیدستگاهموجوددردانشگاهتربیتمدرسبهشکلیبودکهقکند.می

صفحهداغهیترمیکسراستفادهماازچکیدهمیشد،ودستگاهمیزانآبورسوباتسوخترااعالممیکرد.

.درصورتشنیدهشدنصداتبخیرسوخترارویآنچکاندیمهرتفادهازقطرهچکان،یکقطرهازبااسوکردیم

رسوباست؛درغیراینصورت،محصولموردآزمایش،فاقدآبورسوبمیباشد.آب،سوختدارایآبو








 اندازهگیریویسکوزیته49-3

نقطرهایازهرنمونهتولیدشدهبررویصفحهداغهیترمیکسرچکاند3-50
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 میزان خوردگی مساندازه گیری  3-8

 شر.،بموردنیاز:قطعهکوچکیازمسوسایل3-8-1

 .بایودیزلهایخالص،بایودیزلهایترکیبشدهباگازوئیلموادموردنیاز:3-8-2

درگذشته،زمانهایقدیمبرمیگردد.خوردگیمسبهآزمایشمیزانعلتانجامشرحآزمایش:3-8-3

اینباکماشینهاازمسساختهمیشد.برایبررسیخوردهشدنمس)سوراخشدنباک(توسطسوخت،از

یصبرمیدهیمومدتسوختقرارمیهرمسراداخلیکورقهتفادهمیکردند.برایشبیهسازی،روشاس

 کنیم.سپسمیزانخوردگیمسراباآلبومهایمرجعیکهبرایآنوجودداردمقایسهمی.کنیم










 50نسبت % هگازوئیل ببا شده  ترکیب بایودیزل های تولید 3-9
موردنیاز:بشر،استوانهمدرج،هیترمیکسر.وسایل1-9-3

گازوئیل400ccنمونه(،4ازایدهآلترینبایودیزلهایتولیدشده)100ccموادموردنیاز:2-9-3

(100cc)بهازایهربایودیزل

:50بایودیزلهایایدهآلجهتترکیبباگازوئیلبهنسبت%

 یماکسیدپوستتخممرغوروغنهستههلوبایودیزلتولیدشدهباکاتالیزگرکلس •

 بایودیزلتولیدشدهباکاتالیزگرکلسیماکسیدپوستتخممرغوروغنبرگبالل •

 بایودیزلتولیدشدهباکاتالیزگرکلسیماکسیدپوستتخممرغوروغناسکلتبالل •

 زگیلیماکسیداستخوانماهیوروغنهستهابایودیزلتولیدشدهباکاتالیزگرکلس •

 اندازهگیریمیزانخوردگیمس51-3
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شرحآزمایش:باتوجهبهنتایجبهدستآمدهازآزمایشاتمربوطبهخواصفیزیکیوشیمیایی3-9-3

نمونهازایدهآلترینبایودیزلهایتولید4انجامشدهبررویبایودیزلهایتولیدیدردانشگاهتربیتمدرس،

یبررسیمیزانبهبودخواصبایودیزلهایشبرانمونهبهازایهرروغن(راانتخابمیکنیم.اینآزمای1شده)

400ازهرسوختایدهآلراداخلبشرو100ccتولیدیدراثرترکیبشدنباگازوئیلانجاممیشود.ابتدا

cc،100گازوئیلراداخلاستوانهمدرجمیریزیم.سپسبههرکدامازبشرهاcc%(به50گازوئیلمیافزاییم

تاکامالترکیبشوند.نمونههای15بهمدتهارا(.محلول%50 دقیقهرویهیترمیکسرحرارتمیدهیم

ترکیبشدهرابهمدتیکهفتهدرمحلیثابتقرارمیدهیم.درمرحلهآخرخواصفیزیکیوشیمیایینمونه

101هارابررسیمیکنیم.













 

 

 

 

 

 
یزلهایتولیدیخالصوترکیبیباگازوئیل،یکساناست.بایودروشبررسیخواصفیزیکیوشیمیایی101

 50%بایودیزلهایایدهآلجهتترکیبباگازوئیلبهنسبت52-3

بایودیزلتولیدشدهباکاتالیزگراندازهگیری53-3

کلسیماکسیدپوستتخممرغوروغنهستههلوبه

 100ccمیزان

  

بایودیزلتولیدشدهباکاتالیزگراندازهگیری54-3

بهبرگباللکلسیماکسیدپوستتخممرغوروغن

 100ccمیزان
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ولیدشدهباکاتالیزگربایودیزلتاندازهگیری55-3

بهاسکلتباللکلسیماکسیدپوستتخممرغوروغن

 100ccمیزان

  

بایودیزلتولیدشدهباکاتالیزگراندازهگیری56-3

بههستهازگیلوروغناستخوانماهیکلسیماکسید

 100ccمیزان

  

گازوئیل)اینمرحله100ccاندازهگیری57-3

برایهرسوختیکبارانجامشد.(

روغنایدهآل4(و400ccگازوئیل)58-3

(100cc)ازهرکدام
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بایودیزلتولیدشدهبااز100ccترکیب59-3

کاتالیزگرکلسیماکسیدپوستتخممرغوروغن

گازوئیل100ccهستههلوبا

 

دهبابایودیزلتولیدشاز100ccترکیب60-3

کاتالیزگرکلسیماکسیدپوستتخممرغوروغن

گازوئیل100ccبرگباللبا

 

دشدهبابایودیزلتولیاز100ccترکیب61-3

کاتالیزگرکلسیماکسیدپوستتخممرغوروغن

گازوئیل100ccهستهازگیلبا

 

بایودیزلتولیدشدهبااز100ccترکیب62-3

استخوانماهیوروغنهستهکاتالیزگرکلسیماکسید

گازوئیل100ccازگیلبا
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حرارتدادنوترکیبکردنگازوئیلو63-3

دقیقه)این15مدتهمیکسرببایودیزلرویهیتر

 بایودیزلانجامگرفت.(4مرحلهبرایهر

بایودیزلایدهآلبه4محصوالتنهایی)64-3

بایودیزلترکیبشدهباگازوئیل4صورتخالصو

 (50نسبت%به
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 ی نتیجه گیر  4-1

102نتایجبایودیزلهایخالص4-1-1

ایدهآلهستندودرحداستانداردشانزدههر و تولیدشدهکامالاستاندارد جهانیهایبایودیزل

باشند بایودیزلاماهمانطورکهمشاهدهمیش.آمریکامی کاتالیزهایود با طبیعیگرهایتولیدشده

مرغ(ا)کلسیم تخم پوست و ماهی استخوان و ماهی گوش از شده استخراج هکسید ویژگی لحاظ ایاز

هستندچگالی،نقطهریزشوابری،عددقلیایی،اسیدی،گوگردوپایداریاکسیداسیونایدهآلتر،ویسکوزیته

طبیعیهایباکاتالیزگروضایعاتباللوهستهازگیلازبایودیزلباروغنهستههلوپسپیشنهادمااستفاده

موردنظر،زیاددارندوهم نینسیالیتسوختدردستگاههاووسایلیکهنیازبهتحملسرمایمیباشد.

نشاندهندهک وگوگرد قلیایی اسیدی، بودنعدد تر پایین نیز و توصیهمیگردد بیشتر بودناست متر

درمربوطشود.کهطبیعیاستهاآنهایناخالصیهایموجوددرسوختاستکهاینشایدبهنوعکاتالیزگر

ازهرسوخت(بهعنوانسوختهایایدهآلمشخصشد:نوعسوخت)یکبایودیزل4نهایت

 بایودیزلتولیدشدهباکاتالیزگرکلسیماکسیدپوستتخممرغوروغنهستههلو •

 ودیزلتولیدشدهباکاتالیزگرکلسیماکسیدپوستتخممرغوروغنبرگباللبای •

 روغناسکلتباللبایودیزلتولیدشدهباکاتالیزگرکلسیماکسیدپوستتخممرغو •

بایودیزلتولیدشدهباکاتالیزگرکلسیماکسیداستخوانماهیوروغنهستهازگیل •

پوستتخممرغوکاتالیزگراستخوانماهیخواصایدهآلودیزلهایتولیدشدهباکاتالیزگریبا

ترینسبتبهسایرکاتالیزگرهاداشتند؛شایدموادتشکیلدهندهپوستتخممرغواستخواننشانازتاثیر

وگوشستخوانماهیااستخراجشدهازکلسیماکسیداستفادهازکاتالیزگرطبیعیبیشترکلسیمآناست.

پسمابااینپژوهشنشاندادیممی.باعثصرفهاقتصادیبیشترنیزمیگرددمرغماهیوپوستتخم

پیشنهادمااستفادهازبایودیزلهایتولیدیموادباارزشاقتصادیباالتولیدکنیم.ودورریز،زایدتوانازمواد

باکاتالیزگرهایطبیعیمیباشد.
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ویبایودیزلهایتولیدشدهازروغناستخراجیازهستههلووچهارکاتالیزگرکلسیماکسیداستخراجنتایجآزمایشاتانجامشدهبرر 1-4

 شدهازپوستتخممرغ،گوشماهیواستخوانماهیوکلسیماکسیدشیمیایی.

        

. آل ترین سوخت از نظر پارامتر ذکر شده  ایده  * 

روغنهستههلو نتایج

خواص
مقادیر

ارداستاند
یکاروشاندازهگیری

کاتالیزگرکلسیم

اکسیدشیمیایی

کاتالیزگرکلسیم

اکسیداستخوان

ماهی

کاتالیزگرکلسیم

اکسیدگوشماهی

کاتالیزگر کلسیم 

اکسید پوست تخم 
 مرغ 

 ASTMD 455 C st 25 28 30 23 3-30ویسکوزیته

 ASTMD 92 kg/m³ 980 950 990 930 1000 زیر چگالی

 ASTMD 97 ° C  380 350 400 400 200 باالی لنقطهاشتعا

 15ASTMD 2500 ° C  -28 -30 -29 -30-تا32-از نقطهریزش

 1ASTMD 2896 ° C  -3 -1 -4 -10-تا15-از نقطهابری

 ASTMD 974 mgkoH/g 0.04 0.02 0.01 0.001 1 زیر عددقلیایی

 ASTMD 2273 mgkoH/g 0.06 0.03 0.02 0.002 1 زیر عدداسیدی

 trace ASTMD 130 vol trace trace trace trace آبورسوبات

 1a - 3c ASTMD 874 ° C  1a 1a 1a 1a خوردگیمس

 ASTMD 2272 wt 0.06 0.01 0.001 0.01 1 زیر گوگرد

 ASTMD 4052 min 38 40 7 42 5´ باالی اکسیداسیون
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هایتولیدشدهازروغناستخراجیازهستهازگیلوچهارکاتالیزگرکلسیماکسیدنتایجآزمایشاتانجامشدهبررویبایودیزل 2-4

 استخراجشدهازپوستتخممرغ،گوشماهیواستخوانماهیوکلسیماکسیدشیمیایی.

        

. آل ترین سوخت از نظر پارامتر ذکر شده  ایده  * 

روغنهستهازگیل نتایج

خواص
مقادیر

استاندارد
یکااندازهگیریروش

کاتالیزگرکلسیم

اکسیدشیمیایی

کاتالیزگر 
کلسیم اکسید 
 استخوان ماهی

کاتالیزگر

کلسیماکسید

گوشماهی

کاتالیزگرکلسیم

اکسیدپوستتخم

مرغ

 ASTMD 455 C st 30 25 25 26 3-30ویسکوزیته

 ASTMD 92 kg/m³ 960 940 950 940 1000 زیر چگالی

 ASTMD 97 ° C  410 430 420 430 200 باالی نقطهاشتعال

 15ASTMD 2500 ° C  -27  -30 -25 -28-تا32-از نقطهریزش

 1ASTMD 2896 ° C  -9 -10 -8 -9-تا15-از نقطهابری

 ASTMD 974 mgkoH/g 0.03 0.01 0.02 0.01 1 زیر عددقلیایی

 ASTMD 2273 mgkoH/g 0.05 0.02 0.06 0.08 1 زیر عدداسیدی

 trace ASTMD 130 vol trace trace trace trace آبورسوبات

 1a - 3c ASTMD 874 ° C  1a 1a 1a 1a خوردگیمس

 ASTMD 2272 wt 0.006 0.001 0.02 0.01 1 زیر گوگرد

 ASTMD 4052 min 40 45 40 30 5´ باالی اکسیداسیون
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تولیدشدهازروغناستخراجیازبرگباللوچهارکاتالیزگرکلسیماکسیداستخراجنتایجآزمایشاتانجامشدهبررویبایودیزلهای 3-4

 شدهازپوستتخممرغ،گوشماهیواستخوانماهیوکلسیماکسیدشیمیایی.

        

. آل ترین سوخت از نظر پارامتر ذکر شده  ایده  * 

روغنبرگبالل نتایج

خواص
مقادیر

استاندارد
یکایریروشاندازهگ

کاتالیزگرکلسیم

اکسیدشیمیایی

کاتالیزگرکلسیم

اکسیداستخوان

ماهی

کاتالیزگر

کلسیماکسید

گوشماهی

کاتالیزگر کلسیم 
اکسید پوست تخم 

 مرغ 

 ASTMD 455 C st 23 24 27 20 3-30ویسکوزیته

 ASTMD 92 kg/m³ 950 960 980 920 1000 زیر چگالی

 ASTMD 97 ° C  370 390 410 400 200 باالی نقطهاشتعال

 15ASTMD 2500 ° C -25 -27 -32 -30-تا32-از نقطهریزش

 1ASTMD 2896 ° C  -5 -5 -8 -10-تا15-از نقطهابری

 ASTMD 974 mgkoH/g 0.004 0.06 0.008 0.07 1 زیر عددقلیایی

 ASTMD 2273 mgkoH/g 0.07 0.07 0.08 0.06 1 زیر عدداسیدی

 trace ASTMD 130 vol trace trace trace trace سوباتآبور

 1a - 3c ASTMD 874 ° C  1a 1a 1a 1a خوردگیمس

 ASTMD 2272 wt 0.06 0.09 0.09 0.008 1 زیر گوگرد

 ASTMD 4052 min 8 9 15 20 5´ باالی اکسیداسیون
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روغناستخراجیازاسکلتباللوچهارکاتالیزگرکلسیماکسیدنتایجآزمایشاتانجامشدهبررویبایودیزلهایتولیدشدهاز 4-4

 استخراجشدهازپوستتخممرغ،گوشماهیواستخوانماهیوکلسیماکسیدشیمیایی.

        

. آل ترین سوخت از نظر پارامتر ذکر شده  ایده  * 

روغناسکلتبالل نتایج

خواص
مقادیر

استاندارد
یکاروشاندازهگیری

اتالیزگرکلسیمک

اکسیدشیمیایی

کاتالیزگر

کلسیماکسید

استخوانماهی

کاتالیزگر

کلسیماکسید

گوشماهی

کاتالیزگر کلسیم 
اکسید پوست 

 تخم مرغ 

 ASTMD 455 C st 27 28 29 26 3-30ویسکوزیته

 ASTMD 92 kg/m³ 990 990 995 950 1000 زیر چگالی

 ASTMD 97 ° C  400 410 420 430 200 باالی نقطهاشتعال

 15ASTMD 2500 ° C  -30 -31 -30 -25-تا32-از نقطهریزش

 1ASTMD 2896 ° C  -4 -5 -10 -8-تا15-از نقطهابری

 ASTMD 974 mgkoH/g 0.05 0.04 0.03 0.05 1 زیر عددقلیایی

 ASTMD 2273 mgkoH/g 0.07 0.07 0.07 0.06 1 زیر عدداسیدی

 trace ASTMD 130 vol trace trace trace trace آبورسوبات

 1a - 3c ASTMD 874 ° C  1a 1a 1a 1a خوردگیمس

 ASTMD 2272 wt 0.06 0.06 0.06 0.08 1 زیر گوگرد

 ASTMD 4052 min 10 15 20 30 5´ باالی اکسیداسیون
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ایوسوخته50باگازوئیلبهنسبت%ینتایجمقایسهبایودیزلهایترکیب4-1-2

103خالص

،خواصفیزیکیوشیمیایی50پسازترکیباستانداردترینبایودیزلهایخالصباگازوئیلبهنسبت%

بایودیزلهایترکیبیراموردبررسیقراردادیم.دراینمرحلههمتمامیسوختهایترکیبشدهباگازوئیل

تههلو،بایودیزلتولیدشدهباوروغنهس)بایودیزلتولیدشدهباکاتالیزگرکلسیماکسیدپوستتخممرغ

کاتالیزگرکلسیماکسیدپوستتخممرغوروغنبرگبالل،بایودیزلتولیدشدهباکاتالیزگرکلسیماکسید

پوستتخممرغوروغناسکلتبالل،بایودیزلتولیدشدهباکاتالیزگرکلسیماکسیداستخوانماهیوروغن

چگالی،نقطهریزشوابری،عددقلیایی،اسیدی،گوگرد،ویسکوزیتهیرترهایینظهستهازگیل(ازنظرپارام

کامالاستانداردوایدهآلودرحداستانداردهایجهانیآمریکامیباشند.ازاینرووپایداریاکسیداسیون

نتایجباتوجهبابهمقایسهخواصفیزیکیوشمیاییبایودیزلهایترکیبیوخالصپراختیم.دراینمرحله

از تربیتمدرس، دانشگاه از ترکیبی،4دریافتشده کاتالیزگر3سوخت با تولیدشده )بایودیزل سوخت

کلسیماکسیدپوستتخممرغوروغنهستههلو،بایودیزلتولیدشدهباکاتالیزگرکلسیماکسیدپوستتخم

یداستخوانماهیوروغنهستهازگیل(کلسیماکسمرغوروغنبرگبالل،بایودیزلتولیدشدهباکاتالیزگر

بهطورترکیبیباگازوئیل،خواصایدهآلتریرانسبتبهحالتخالصبایودیزلنشاندادند؛ایننشان

دهندهتاثیرگازوئیلدربهبودخواصسوختمیباشد.پیشنهادمااستفادهازسوختبایودیزلبادرصدی

گازوئیلمیباشد.
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 نتایجآزمایشاتانجامشدهبربایودیزلخالصتولیدیازروغنهستهازگیلوکاتالیزگرکلسیم 5-4

 50اکسیداستخراجشدهازاستخوانماهیوترکیباینسوختباگازوئیلبهنسبت%

      

 
 *سوخت از نظر پارامتر ذکر شده  ایده آل ترین.

 
بایودیزل نتایج


 ترکیبی خالصیکاروشاندازهگیریستانداردامقادیر خواص

 ASTMD 455 C st 25 21 3-30 ویسکوزیته 

 
 ASTMD 92 kg/m³ 940 980 1000 زیر چگالی

 
 ASTMD 97 ° C  430 490 200 باالی نقطهاشتعال

 
 ASTMD 2500 ° C  -10 -14 1-  تا 15- از نقطهابری

 
 ASTMD 2896 ° C  -30 -31 15-  تا 32- از نقطهریزش

 
 ASTMD 974 mgkoH/g 0.01 0.002 1 زیر عددقلیایی

 
 ASTMD 2273 mgkoH/g 0.02 0.002 1 زیر عدداسیدی

 
 trace ASTMD 130 vol trace trace آبورسوبات

 
 1a - 3c ASTMD 874 ° C  1a 1a خوردگیمس

 
 ASTMD 2272 wt 0.001 0.01 1 زیر گوگرد

 
 ASTMD 4052 min 45 59 5´ باالی اکسیداسیون
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 نتایجآزمایشاتانجامشدهبربایودیزلخالصتولیدیازروغناسکلتباللوکاتالیزگرکلسیم 6-4

 50اکسیداستخراجشدهازپوستتخممرغوترکیباینسوختباگازوئیلبهنسبت%

      

 
نظر پارامتر ذکر شده سوخت از  ایده آل ترین. * 

 
بایودیزل نتایج


 خواص

مقادیر

استاندارد
ترکیبی خالص یکاروشاندازهگیری

 ASTMD 455 C st 26 28 3-30 ویسکوزیته

 
 ASTMD 92 kg/m³ 950 980 1000 زیر چگالی

 
 ASTMD 97 ° C  430 480 200 باالی نقطهاشتعال

 
 ASTMD 2500 ° C  -8 -10 1-  تا 15- از نقطهابری

 
 ASTMD 2896 ° C  -25 -30 15-  تا 32- از نقطهریزش

 
 ASTMD 974 mgkoH/g 0.06 0.08 1 زیر عددقلیایی

 
 ASTMD 2273 mgkoH/g 0.05 0.07 1 زیر عدداسیدی

 
 trace ASTMD 130 vol trace trace آبورسوبات

 
 1a - 3c ASTMD 874 ° C  1a 1a خوردگیمس

 
 ASTMD 2272 wt 0.001 0.01 1 زیر گوگرد

 
 ASTMD 4052 min 30 47 5´ باالی سیداسیوناک
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 نتایجآزمایشاتانجامشدهبربایودیزلخالصتولیدیازروغنبرگباللوکاتالیزگرکلسیم 7-4

 50اکسیداستخراجشدهازپوستتخممرغوترکیباینسوختباگازوئیلبهنسبت%

      

 
تر ذکر شده سوخت از نظر پارام ایده آل ترین. * 

 
بایودیزل نتایج


 خواص

مقادیر

استاندارد
 ترکیبی خالصیکاروشاندازهگیری

 ASTMD 455 C st 20 24 3-30 ویسکوزیته 

 
 ASTMD 92 kg/m³ 920 960 1000 زیر چگالی

 
 ASTMD 97 ° C  400 450 200 باالی نقطهاشتعال

 
 ASTMD 2500 ° C  -10 -13 1-  تا 15- از نقطهابری

 
 ASTMD 2896 ° C  -30 -32 15-  تا 32- از نقطهریزش

 
 ASTMD 974 mgkoH/g 0.06 0.006 1 زیر عددقلیایی

 
 ASTMD 2273 mgkoH/g 0.07 0.008 1 زیر عدداسیدی

 
 trace ASTMD 130 vol trace trace آبورسوبات

 
 1a - 3c ASTMD 874 ° C  1a 1a خوردگیمس

 
 ASTMD 2272 wt 0.008 0.007 1 زیر گوگرد

 
 ASTMD 4052 min 20 38 5´ باالی اکسیداسیون
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 نتایجآزمایشاتانجامشدهبربایودیزلخالصتولیدیازروغنهستههلووکاتالیزگرکلسیم 8-4

 50اکسیداستخراجشدهازپوستتخممرغوترکیباینسوختباگازوئیلبهنسبت%

      

 
. ترین ایده آل پارامتر ذکر شده سوخت از نظر   * 

 
بایودیزل نتایج


 ترکیبی خالصیکاروشاندازهگیریمقادیراستاندارد خواص

 ASTMD 455 C st 24 20 3-30 ویسکوزیته 

 
 ASTMD 92 kg/m³ 930 970 1000 زیر چگالی

 
 ASTMD 97 ° C  400 480 200 باالی نقطهاشتعال

 
 ASTMD 2500 ° C  -10 -13 1-  تا 15- از نقطهابری

 
 ASTMD 2896 ° C  -30 -32 15-  تا 32- از نقطهریزش

 
 ASTMD 974 mgkoH/g 0.001 0.007 1 زیر عددقلیایی

 
 ASTMD 2273 mgkoH/g 0.002 0.004 1 زیر عدداسیدی

 
 trace ASTMD 130 vol trace trace آبورسوبات

 
 1a - 3c ASTMD 874 ° C  1a 1a خوردگیمس

 
 ASTMD 2272 wt 0.01 0.001 1 زیر گوگرد

 
 ASTMD 4052 min 42 58 5´ باالی اکسیداسیون
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104نتایجمقایسهبایودیزلهایترکیبی4-1-3

،50دراینمرحلهبابررسیخواصفیزیکیوشیمیاییبایودیزلهایترکیبیباگازوئیلبهنسبت%

وختترکیبشدهراتعیینکردیم.ازاینروبایدتمامیپارامترهایموردایدهآلترینواستانداردترینس

توجهبهنتایجبهدستآمدهبهثبترسیدهاندراموردآزمایشقراردهیم.باASTMنظرکهدراستاندارد

سیدکلسیماکسوختترکیبی،سوختتولیدشدهباکاتالیزگر4ازآزمایشگاهدانشگاهتربیتمدرس،ازبین

خواصمطلوبتریداشت.هستهازگیلوروغناستخراجیازاستخراجشدهازاستخوانماهی
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     50مقایسهبایودیزلهایترکیبیباگازوئیلبهنسبت% 9-4

                

 *ایده آل ترین سوخت از نظر پارامتر ذکر شده .

سوختهایترکیبی نتایج

صخوا
مقادیر

استاندارد
یکاروشاندازهگیری

-هستههلو

پوستتخممرغ

-برگبالل

پوستتخممرغ

- هسته ازگیل 
 استخوان ماهی 

-اسکلتبالل

پوستتخممرغ

 ASTMD 455 C st 20 24 21 28 3-30ویسکوزیته

 ASTMD 92 kg/m³ 970 960 980 980 1000 زیر چگالی

 ASTMD 97 ° C  480 450 490 480 200 باالی نقطهاشتعال

 ASTMD 2500 ° C  -13 -13 -14 -10 1-  تا 15- از نقطهابری

 ASTMD 2896 ° C  -32 -32 -31 -30 15-  تا 32- از نقطهریزش

 ASTMD 974 mgkoH/g 0.007 0.006 0.002 0.08 1 زیر عددقلیایی

 ASTMD 2273 mgkoH/g 0.004 0.008 0.002 0.07 1 زیر عدداسیدی

 trace ASTMD 130 vol trace trace trace trace سوباتآبور

 1a - 3c ASTMD 874 ° C  1a 1a 1a 1a خوردگیمس

 ASTMD 2272 wt 0.001 0.007 0.01 0.01 1 زیر گوگرد

 ASTMD 4052 min 58 38 59 47 5´ باالی اکسیداسیون
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زروغنهستههلومقایسهبرخیپارامترهایدربایودیزلهایخالصتولیدشدها1-4

 






















مقایسهبرخیپارامترهادربایودیزلهایخالصتولیدشدهازروغنهستهازگیل2-4
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مقایسهبرخیپارامترهادربایودیزلهایتولیدشدهازروغنبرگبالل3-4

 
 

 

 

 

 

 

 

 



دهازروغناسکلتباللمقایسهبرخیپارامترهادربایودیزلهاتولیدش4-4
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بایودیزلهایترکیبشدهباگازوئیل)روغنهستهازگیلوکلسیممقایسهبرخیپارامترهادر5-4

اکسیداستخوانماهی(



بایودیزلهایترکیبشدهباگازوئیل)روغنهستههلووکلسیممقایسهبرخیپارامترهادر6-4

اکسیدپوستتخممرغ(



پارامترهادر7-4 باگازوئیل)روغناسکلتباللوکلسیمبایودمقایسهبرخی یزلهایترکیبشده

اکسیدپوستتخممرغ(
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بایودیزلهایترکیبشدهباگازوئیل)روغنبرگباللوکلسیممقایسهبرخیپارامترهادر8-4

اکسیدپوستتخممرغ(



 50هاترکیبشدهباگازوئیلبهنسبت%مقایسهبرخیپارامترهادربایودیزل4-9
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 سپاسگزاری 
محترمسرکارخانماسعدیودبیرارجمندمانسرکارخانمباسپاسفراوانازموسسمجموعهومدیر

دکتراحمدآقاییووالدینگرامیکهدرراستایانجامگیریاینپروژهعلمیزحمتهایبسیارکشیدند.

 بهامیدجبرانلطفشان...اتتکتکایشانهستیم.قدردانزحم
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