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چکیده
در تولید و استفاده از بیودیزل میتواند مسیر پایداری را برای کاهش آلودگیهای زیست محیطی ناشی از مصرف سوختهای فسیلی فراهم
کند .به منظور کاهش اثرات زیستتت محیطی تولید بیودیزل ،فرآیند شتتیمیایی بایستتتی به منظور کاهش تولید پستتماند و مصتترف انر ی
بهینه سازی شود .بنابراین ،طراحی واکنشهای شیمیایی و فرآیند تولید بیودیزل با استفاده از اصول شیمی سبز به منظور توسعه فرآیندهای
شیمیایی پایدار از اهمیت باالیی برخوردار است .مبانی شیمی سبز میتواند برای طراحی محصوالت شیمیایی و فرآیندهایی که باعث کاهش
یا حذف مواد مصرفی و تولیدی خطرناک می شود ،استفاده شوند .مرسومترین روش تولید بیودیزل ،واکنش تبادل استری روغنهای خوراکی
و پستتماند استتت .با این حال ،فرآیند تبادل استتتری برای تکمی واکنش به واکنش دهندههای بیشتتتری نیاز دارد .بازده واکنش بیودیزل را
میتوان با ترکیب مبانی شیمی سبز و اثرات شدت بخشی فرآیند بهبود داد .فناوریهای شدتبخشی فرآیند در تولید بیودیزل مانند ریزموج
و فراصوت به دلی بازیابی بیشتر محصول ،تشکی کمتر محصوالت فرعی و کاهش مصرف انر ی میتواند موجب بهبود بازده واکنش شوند.
عالوه بر این ،ا ستفاده از معیارهای شیمی سبز مانند  ،E-factorاقت صاد اتمی (بهرهبرداری) ،شدت جرمی و یا بهرهوری جرمی و بازده جرمی
واکنش میتواند به طراحی ایمنتر و تولید بیودیزل با بهرهوری بیشتتتر کمک کند .ارزیابی این شتتاخ های ستتبز نشتتان میدهد که متانول
جایگزین بهتری برای تولید بیودیزل است و همچنین میتواند از منابع تجدیدپذیر تامین شود .شاخ های پایداری استفاده شده برای تولید
بیودیزل همچنین میتواند برای انواع سوختهای زیستی و دیگر طرحهای واکنشهای شیمیایی ،سنتز و توسعه فرآیند بکار گرفته شوند.
واژگان کلیدی :شیمی سبز ،بیودیزل ،ریزموج ،فراصوت ،اقتصاد اتمی ،E-factor ،شدتبخشی فرآیند.
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Abstract
Biodiesel production and utilization may provide a sustainable route to reduce environmental pollution caused by fossil fuel
consumption. In order to minimize environmental impacts of biodiesel production, the chemical process should be optimized
to decrease waste generation and energy consumption. Therefore, biodiesel chemical reactions and processes design using
green chemistry principles in order to develop sustainable chemical processes is paramount sicnificant. Green chemistry
principles can be used to design chemical products and processes that reduce or eliminate the use and generation of hazardous
substances. The most commonly used method in biodiesel production is transesterification of plant based and waste oil-based
feedstock. However, the transesterification chemical reaction for completion required to excess reactants. The biodiesel
reaction efficiency can be improved by incorporating the green chemistry principles and process intensification effects.
Process intensification technologies for biodiesel production such as microwave and ultrasound can improve the reaction
efficiency due to higher product recovery, low by-product formation, and reduced energy consumption. In addition, utilization
of green chemistry metrics such as E-factor, atom economy (utilization), mass intensity or mass productivity, and reaction
mass efficiency can help design safer and highly efficient biodiesel production. Evaluation of these green metrics indicates
that methanol is a better alternative for biodiesel production as well as could be provided from renewable sources.
Sustainability indicator used for biodiesel production also can be applied to various biofuels and other chemical reaction
designs, synthesis and process development.
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به طور مستقیم به بهینهسازی پارامترهای کلیدی واکنش مرتبط
است .واضح است که برخی از این پارامترها بایستی حداکثر شوند و
بعضی دیگر به حداق برسند .شیمی سبز و رویکردهای مهندسی
به دنبال حداکثرسازی بازده و به حداق رساندن خطرات ایمنی و
زیست محیطی در طول چرخه حیات هستند .هدف اصلی شیمی
سبز و اصول مهندسی سبز بر توسعه و بهبود تولید سریعتر و پاکتر
متمرکز بوده و مبتنی بر طراحی آگاهانه سازگار با محیطزیست و
استفاده از منابع تجدیدپذیر است .این پروتک در هنگام توسعه
فرآیندهای شیمیایی اجرا میشود و نقش مهمی در تولید مواد
شیمیایی موثر ،کاهش تقاضای انر ی ،ایجاد پروسههای ایمن و
جلوگیری از مصرف و تولید مواد شیمیایی خطرناک دارد
(.)Cherubini, 2010

 -1مقدمه
در سالهای اخیر تالشهای زیادی برای تولید سوختهای
زیستی به شیوهای محیط زیست پسند و پایدار صورت گرفته است.
برای تحقق این امر ،اصول شیمی سبز بیشتر مورد توجه قرار گرفته-
اند .شیمی که بر اساس اصول پایداری بنا شود ،شیمی سبز نامیده
میشود .این اصول به طور عمده با طراحی و بهینهسازی فرآیند بر
اساس مواد واکنشی ،مصرف انر ی ،کاهش پسماند و مالحظات
اقتصادی بنا شده و بر کاهش استفاده مواد شیمیایی سمی و
خطرناک و حداکثر شیوههای ایمنی تاکید دارد و معموال برای
ارزیابی عملکرد واکنشهای شیمیایی ،فرآیندهای شیمیایی و
طراحی سنتزهای شیمیایی در کاربردهای مختلف مانند شیمی،
مهندسی شیمی و مهندسی فرآیند مورد استفاده قرار میگیرند.
مفهوم کلی شیمی سبز و مهندسی سبز این است که بهبود واکنش

شکل  -1مبانی دوازده گانه شیمی سبز

و مواد اولیه تجدیدپذیر )8( ،کاهش مشتقات )9( ،استفاده از
کاتالیزورها )10( ،طراحی برای تجزیهپذیر بودن )11( ،آنالیز
بالدرنگ برای جلوگیری از آلودگی و ( )12شیمی ایمن برای
پیشگیری از حوادث .خالصهای از توصیفات این اصول در جدول 1
آورده شدهاند.

) ،Anastas and Warner (1998مبانی دوازده گانه شیمی سبز
(شک  )1را در سال  1998برای شیمی ایمن و زیست محیط پسند
تعریف کردند .مبانی شیمی سبز عبارتند از )1( :پیشگیری از تولید
پسماند )2( ،به حداکثر رساندن اقتصاد اتمی )3( ،سنتز شیمیایی با
خطرات کمتر )4( ،طراحی مواد شیمیایی ایمنتر )5( ،حاللها و
شرایط واکنش ایمنتر )6( ،افزایش بازده انر ی )7( ،استفاده از منابع
3
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جدول  -1تعریف اصول دوازده گانه شمی سبز
اصل

توصیف

1

پیشگیری از تولید پسماند

بهتر است که از تولید پسماند پیشگیری شود تا اینکه پسماند بوجود آمده تیمار یا پاکسازی شود.

2

اقتصاد اتمی

روشهای تولید بایستی برای به حداکثر رساندن تولید مواد مورد استفاده در فرآیند به محصول نهایی
طراحی شوند.

3

سنتز مواد شیمیایی با خطر کمتر

تا آنجا که امکان پذیر است ،روشهای تولید بایستی برای استفاده و ایجاد موادی که دارای فرآیند کمتر و
بدون خطر برای سالمت انسان و محیطزیست هستند ،طراحی شوند.

4

طراحی مواد شیمیایی ایمنتر

محصوالت شیمیایی بایستی به طور موثر بر عملکرد تولید و برای به حداق رساندن سمیت آنها طراحی
شوند.

5

حاللها و شرایط واکنش ایمنتر

استفاده از مواد کمکی (به عنوان مثال ،حاللها ،شناساگرهای جداسازی و غیره) تا آنجا که ممکن است
بایستی غیر ضروری و بیضرر باشند.

6

طراحی برای بازده انر ی

الزامات انر ی فرآیندهای شیمیایی بایستی با توجه به اثرات زیستمحیطی و اقتصادی آنها شناسایی شده و
باید به حداق برسند .در صورت امکان ،روشهای تولید بایستی در دما و فشار محیط انجام شوند.

7

استفاده از مواد اولیه تجدیدپذیر

ماده خام و یا ماده اولیه بایستی به جای پایانپذیر بودن ،تجدید پذیر باشد و از نظر فنی و اقتصادی قاب
اجرا باشد.

8

کاهش مشتقات

مشتقات غیرضروری (استفاده از گروههای مسدود کننده ،محافظ/غیرمحافظ و تغییر موقتی فرآیندهای
فیزیکی یا شیمیایی) باید به حداق برسند یا در صورت امکان از آنها جلوگیری شود ،چون چنین مراحلی
نیازمند شناساگرهای اضافه هستند و میتوانند پسماند تولید کنند.

9

کاتالیستی بودن

معرفهای کاتالیستی (در صورت امکان انتخابی) نسبت به معرفهای استوکیومتری ترجیح داده میشوند.

10

طراحی برای تجزیه

محصوالت شیمیایی بایستی به نحوی طراحی شوند که در انتهای عملکردشان ،به محصوالت قاب تجزیه
بیضرر تفکیک شوند و در محیط باقی نمانند.

11

آنالیز بالدرنگ برای جلوگیری از آلودگی

روشهای تحلیلی بایستی توسعه یابند تا پایش و کنترل بالدرنگ و درون فرآیندی را قب از تشکی مواد
خطرناک فراهم سازند.

12

شیمی ذاتا ایمنتر برای پیشگیری از حادثه

مواد یا شکلی از ماده که در یک فرآیند شیمیایی به کار میروند بایستی به گونهای انتخاب شوند که احتمال
خطرات شیمیایی ،از جمله انتشار گازها ،انفجار و آتشسوزی را به حداق برسانند.

میکند

این مبانی میتوانند در هر فرآیندی که شام تبدی شیمیایی
یک ترکیب به ترکیب دیگری است ،استفاده شوند .شیمی سبز در
صنایع مختلفی مانند داروسازی ،پتروشیمی ،غذا و سایر فرآیندهای
صنعتی شیمی-مبنا بسیار کاربرد دارند (Beach et al, 2009؛
 .)Lancaster, 2016با این حال ،با توجه به بحرانهای انر ی و
محیط زیست ،تولید سوختهای تجدیدپذیر مانند بیودیزل و
بیواتانول ،تبدی به یک اولویت مهم زیست محیطی شده است.
تولید کارآمد سوختهای تجدیدپذیر ،یک حوزه چالش برانگیز و
مهم در تحقیقات است .استفاده از مبانی شیمی سبز میتواند منجر
به یک مسیر پایدار برای تولید سوختهای تجدیدپذیر شود .شیمی
سبز ،فرصتهای خاصی را از طریق جایگزینی محصول ،تولید مواد
اولیه جدید ،کاتالیست در محیط آبی ،استفاده از فناوریهای ریزموج
و فراصوت ،کاهش پسماند و حاللهای جایگزین برای نوآوری فراهم

( ;Loupy et al, 2001; Moseley and Kappe, 2011

Martinez-Guerra et al, 2014a, b; Martinez-Guerra and
 .)Gude, 2014a, b, cامکان استفاده از پسماند به عنوان یک منبع

جدید و توسعه فرآیندهای یکپارچه برای تولید چند محصول از
زیست توده برای بهبود اقتصاد سوختهای تجدیدپذیر بسیار
مطلوب است ( .)Gude et al, 2013aمبانی شیمی سبز برای
فرآیندهای دیگر از جمله تولید اتانول با جزئیات بیشتر مورد تجزیه
و تحلی قرار گرفته است ( )Sheldon, 2010اما در زمینه تولید
بیودیزل به ندرت مورد بحث بودهاند .شدتبخشی فرآیند تولید
بیودیزل با استفاده از ریزموج و فراصوت هرگز از منظر شیمی سبز
و توسعه فرآیند پایدار مورد بحث نبوده است .بنابراین ،در این مقاله
مروری نقش شیمی سبز و فناوریهای شدتبخشی فرآیند در تولید
بیودیزل مورد بحث قرار میگیرند.
4

شیمی سبز و فناوریهای پایدار -شماره  2پاییز و زمستان  1398صفحات  1الی 20
مرحله متوالی است که واکنشهای برگشتپذیر هستند .در مرحله
اول ،از تری گلیسرید ،دی گلیسیرید به دست میآید ،از دی
گلیسیرید ،مونو گلیسیرید تولید شده و در مرحله آخر از
مونوگلیسیرید ،گلیسرول حاص میشود .در تمام این واکنشها
استرها تولید میشوند .رابطه استوکیومتری بین الک و روغن  3به
 1است .با این حال ،الک اضافی معموال برای پیشرفت و اتمام
واکنش به منظور تولید محصول مورد نظر الزم است .این فرآیند
عمدتا برای کاهش ویسکوزیته مواد اولیه انجام میشود که گاهی
اوقات ویسکوزیته باال دارند و برای استفاده مستقیم در موتور دیزل
مناسب نیستند .فرآیند تبادل استری میتواند تحت تاثیر
پارامترهای مختلفی ،از جمله اسیدهای چرب آزاد و محتوای آب،
نسبت مولی الک به روغن ،نوع کاتالیست و مقدار آن ،دمای واکنش
و میزان سرعت همزنی باشد (.)Sharma and Singh, 2009

 -2مبانی تولید بیودیزل
روشهای متعددی برای تولید بیودیزل وجود دارد که شام استفاده
مستقیم ،ترکیب با سوختهای دیزل ،ریز-امولسیون ،تجزیه حرارتی
(آتشکافت) و تبادل استری هستند ( .)Gude et al, 2013bمرسوم-
ترین روش برای تولید بیودیزل واکنش تبادل استری روغن با الک
است .تبادل استری به عنوان فرآیندی تعریف میشود که استرهای
اشباع و کربوکسیلیک اسیدهای اشباع نشده (تری گلیسریدها) در
حضور یک کاتالیست با الک به منظور تولید ترکیبی از استرهای
اسید چرب به عنوان محصول اصلی (بیودیزل) و گلیسرول به عنوان
محصول جانبی واکنش میدهند ( .)Leung et al, 2010همانطور
که در شک  2نشان داده شده است این واکنش به عنوان جایگزین
یک گروه اسید با یک گروه آلکی در نظر گرفته میشود
( .)Marchetti et al, 2007فرآیند کلی معموال یک دنباله از سه

شکل  -2واکنش تبادل استری تبدیل تری گلیسیریدها (روغن) به استرهای آلکیل اسید چرب (بیودیزل) در حضور متانول به عنوان الکل.

 -3شدت بخشی فرآیند

 -1-3استفاده از پرتودهی ریزموج

تولید بیودیزل از طریق واکنش تبادل استری میتواند تحت روش-
های حرارتی مرسوم انجام شود که معموال از صفحات داغ (هات
پلیت) در مقیاس آزمایشگاهی ،روغن و راکتورهای اکتدار
گرمایش با آب در ترکیب با همزنهای مکانیکی استفاده میشود.
این فرآیند معموال زمان طوالنی را برای اتمام واکنش نیاز دارد .فنون
جدید مانند ریزموج و فراصوت به طور چشمگیری زمان واکنش را
کاهش میدهند و همزمان عملکرد بیودیزل را از طریق اثر شدت
بخشی فرآیند بهبود میدهند.

استفاده از پرتودهی ریزموج در سنتز آلی به طور فزایندهای در میان
تمام صنایع شیمیایی کاربرد پیدا کرده است .محرکه تغییرات
شیمیایی حرارت-مبنا با دو روش انجام میشوند :حرارتدهی
مرسوم و حرارتدهی با ریزموج ( .)Hayes, 2004در روش اول،
واکنش دهندهها به آرامی با یک منبع حرارتی خارجی فعال می-
شوند .گرما به ماده منتق شده که ابتدا از طریق دیوارههای مخزن
عبور میکند تا به حالل و واکنش دهندهها برسد .این تکنیک یک
روش آهسته و ناکارآمد برای انتقال انر ی به سیستم واکنش است.
در روش دوم ،ریزموج به طور مستقیم با تمام مولکولهای مخلوط
واکنش ارتباط دارد و منجر به افزایش سریع دما میشود .از آنجاییکه
5
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فعالسازی فراصوت کامال از سازو کار ریزموج متفاوت است .فراصوت
با ایجاد حفرهزایی باعث تولید ریز-حبابهایی شده که میزان انتقال
جرم را افزایش داده و حرارت را در سطوح میکروسکوپی به علت
سیک های کشیدگی و فشردگی امواج اکوستیکی ایجاد میکنند
(.)Suslick, 1990; Kasaai, 2013; Parkar et al, 2012a, b
پرتودهی فراصوت از دیگر منابع انر ی از لحاظ در معرض بودن،
فشار و انر ی در هر مولکول و مدت زمان آن متفاوت است .در
فراصوت ،دما و فشارهای بسیار زیاد محلی و میزان نرخ گرمایش و
سرمایش باال از طریق فروپاشی حبابهای حفرهزا وجود دارد که
یک سازو کار غیرمعمول برای تولید با انر ی باال است .در فعالسازی
فراصوت ،مقادیر بسیار زیاد انر ی در زمان کوتاهی ایجاد شده که
به درجه حرارت باال منجر میشود ،اما مدت زمان آن بسیار کوتاه
است (تا  )104و در فراصوت در مقایسه با آتشکافت (پیرولیز) ،دماها
حتی بیشتر (پنج برابر تا ده برابر) هستند ( Suslick and Crum,
.)1997; Gude and Grant, 2013

فرآیند توسط هدایت حرارتی مخزن محدود نمیشود ،در نتیجه،
فرآیند ریزموج یک فوق حرارت موضعی لحظهای ناشی از چرخش
دو قطبی یا هدایت یونی مولکولهای قطبی موجود در مخلوط
واکنش را ایجاد میکند .پرتودهی ریزموج ،یک تابش
الکترومغناطیسی با فرکانس بین  0/3تا  300گیگاهرتز با طول
موجهای  0/01تا  1متر است .آونهای ریزموج تجاری که برای
کاربردهای خانگی استفاده میشوند ،با فرکانس  2/45گیگاهرتز کار
میکنند و اغلب آزمایشهای ریزموج شیمیایی در این فرکانس
گزارش شدهاند (طول موج  12/24سانتی متر) ( Lidstrom et al,
 .)2001بیشترین جذب انر ی ریزموج با مواد واکنش (به عنوان مثال
آب) در این فرکانس گزارش شده است .ریزموج ،حرارت دی
الکتریک را در موادی که دارای مومنتوم دو قطبی و قطبش یونی
هستند ،تولید میکند (Stuerga and Delmotte, 2002؛ Mingos,
2004؛ Gabriel et al, 1998؛ .)Baghurst and Mingos, 1991
مکانیسمهای متعددی وجود دارد که مسئول این امر هستند ،از
جمله هدایت یونی ،قطبش مولکولی (دو قطبی) و قطبش بین
سطحی (بار فضایی) که ترکیبی از هدایت یونی و مومنتوم دو قطبی
است ( .)Taylor et al, 2005انر ی مربوط به ریزموج به خودی خود
بسیار کم است و توانایی شکستن پیوندهای شیمیایی را ندارد ،اما
برخی از اثرات حرارتی و غیر حرارتی ناشی از مکانیسمهای ذکرشده
را تولید میکند (Metaxas and Meredith, 1993؛ Peterson,
1994؛  .)Chemat-Djenni et al, 2007ریزموج ،به عنوان یک منبع
انر ی ،با برهمکنش با مواد در سطح مولکولی بدون تغییر ساختار
مولکولی حرارت تولید میکنند ( .)Refaat, 2010حرارتدهی
ریزموج مزایای متعددی نسبت به حرارتدهی مرسوم دارد مانند
حرارت بدون تماس (کاهش گرمای زیاد از سطح مواد) ،انتقال انر ی
به جای انتقال گرما (تابش نفوذی) ،کاهش گرادیان گرما ،انتخابی-
پذیری مواد و حرارتدهی حجمی ،راهاندازی و توقف سریع و اثر
حرارتی معکوس ،یعنی حرارت از داخ مخلوط واکنش شروع می-
شود .مزایای مربوط به تولید بیودیزل با ریزموج میتواند شام
حرارتدهی مؤثرتر ،حرارت سریع کاتالیستها ،کاهش اندازه
تجهیزات ،پاسخ سریعتر به کنترل حرارت فرآیند ،راهاندازی سریع-
تر ،افزایش تولید و حذف مراح بی اهمیت فرآیند باشند (Chemat-
.)Djenni et al, 2007

 -4مقایسه فرآیندهای شدت بخشی
مقایسه روشهای مختلف حرارتدهی در جدول  2ارائه شده است.
برای تولید بیودیزل ،تفاوتهای اصلی شام زمان واکنش ،مقدار
حالل ،عملکرد ،زمان جداسازی و مصرف انر ی ویژه هستند .زمان
واکنش کوتاهتر ،باعث صرفهجویی قاب توجه در انر ی شده که به
اثرات ویژه ریزموج و فراصوت مربوط میشود .مقایسه مقادیر تولید
بیودیزل در مقیاس آزمایشگاهی در شک  3نشان داده شده است.
تبادل استری پسماندهای روغن خوراکی با استفاده از روشهای
مرسوم (صفحه داغ آزمایشگاهی) ،ریزموج و فراصوت انجام شده
است .روش مرسوم حرارتدهی ،طوالنیترین زمان واکنش (105
دقیقه) را دارد و ریزموج زمان واکنش را تا  6دقیقه کاهش میدهد.
دالی افزایش نرخ واکنش برای حرارتدهی غیر مرسوم با حرارت-
دهی مرسوم در جدول  2مقایسه شده است (.)Gude et al, 2012
هنگام استفاده از دستگاههای فراصوت مستقیم ،دمای واکنش بدون
هیچ گونه حرارت خارجی به مشابه شرایط ریزموج ،افزایش مییابد.
دمای مخلوط واکنش با دمای باالی  85درجه سلسیوس تحت 2
دقیقه زمان واکنش گزارش شده است .این امر بستگی به نسبت
کاتالیست و حجم مخلوط واکنش دارد (.)Gude and Grant, 2013
میزان تولید بیودیزل (معادله  )1و انر ی مورد نیاز (معادله  )2بر
اساس معادالت زیر محاسبه میشوند:

 -2-3استفاده از پرتودهی فراصوت
6

شیمی سبز و فناوریهای پایدار -شماره  2پاییز و زمستان  1398صفحات  1الی 20
معادله
()1

)𝐵𝑖𝑜𝑑𝑖𝑒𝑠𝑒𝑙 𝑌𝑖𝑒𝑙𝑑 (%
)𝑔( 𝑑𝑒𝑐𝑢𝑑𝑜𝑟𝑃 𝑙𝑒𝑠𝑒𝑖𝑑𝑜𝑖𝐵
=
)𝑔( 𝑙𝑖𝑜 𝑔𝑛𝑖𝑘𝑜𝑜𝑐 𝑒𝑡𝑠𝑎𝑊
× 100

معادله
()2

)𝐽𝑘( 𝑑𝑒𝑟𝑖𝑢𝑞𝑒𝑅 𝑦𝑔𝑟𝑒𝑛𝐸
)𝑊( 𝑑𝑒𝑖𝑙𝑝𝑝𝑢𝑠 𝑟𝑒𝑤𝑜𝑃 =
)𝑡( 𝑒𝑚𝑖𝑡 𝑛𝑜𝑖𝑡𝑐𝑎𝑒𝑟 ×

دارد ،در حالیکه فرآیندهای ریزموج و فراصوت به ترتیب به  288و
 60کیلو ول انر ی نیاز دارند .این قضیه نشان میدهد که فنون
حرارتدهی غیر مرسوم و فنون همزنی (شدت بخشی فرآیند) دارای
پتانسی بالقوهای برای کاهش مصرف انر ی هستند .یکی دیگر از
مزایای مهم در فرآیند ریزموج این است که محصول با کیفیت باالیی
از بیودیزل را در مقایسه با دو روش دیگر فراهم میکند .تبادل
استری مرسوم و فراصوت شام تشدید همزنی مخلوط واکنش
هستند ،در نتیجه زمان جداسازی افزایش و کاهش عملکرد و
کیفیت محصول را در پی دارند ( Patil et al, 2010; Gude et al,
.)2011

همانطور که در شک  3نشان داده شده است ،افزایش زمان واکنش
منجر به افزایش هزینههای انر ی میشود .حرارتدهی معمولی با
یک صفحه داغ آزمایشگاهی نیاز به حدود  3150کیلو ول انر ی

جدول  -2مقایسه روشهای حرارتدهی مرسوم ،ریزموج و فراصوت در تولید بیودیزل
حرارتدهی مرسوم

حرارتدهی ریزموج

حرارتدهی فراصوت

شیب گرمایی (از خارج به داخ )

شیب حرارتی معکوس (از داخ به خارج)

شیب حرارتی محدود به علت همزنی

جریانهای هدایتی و همرفتی

لکههای داغ 1در سطح مولکولی

تشکی و فروپاشی میکروحباب (سیک های فشردگی و
کشیدگی)2

زمان فرآیند طوالنیتر

حرارتدهی خیلی کوتاه و لحظهای

زمان جداسازی نسبتا کوتاه دارند که به سریعی ریزموج
نیستند.

بدون ذخیره حالل

امکان ذخیره حالل

امکان ذخیره حالل

کیفیت و کمیت محصول تحت تاثیر هستند

امکان تولید محصول با کیفیت یا کمیت باال

کمیت و کیفیت محصول به مانند حرارتدهی متداول

زمانهای جداسازی طوالنی

زمانهای جداسازی کوتاه

زمانهای جداسازی کمتر از حرارتدهی متداول

مصرف انر ی باال

مصرف انر ی پایین و متوسط

مصرف انر ی پایین و متوسط

فرآیند ساده

فرآیند خیلی ساده

پیچیدگی متوسط

فراصوت

ریزموج

زمان واکنش (دقیقه)

2

6

92

94
92

90

90
88
86

فراصوت

مرسوم

ریزموج

عملکرد بیودیزل (درصد)

105

120
100
80
60
40
20
0

95

96

مرسوم

1

. Hot spots
. Compression and rarefaction cycles

2
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288

60

ریزموج

فراصوت

مصرف انرژی (کیلو ژول)

3150

3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0

میتواند باعث ایجاد نقاط داغ و فرار حرارتی 1شوند .این پدیده به
وضوح نشاندهنده نیاز به وجود یک سازو کار همزنی است که بتواند
حرارت یکنواخت مواد واکنش دهنده و انتقال جرم را تضمین کرده
و باعث بهبود حرارتدهی توسط ریزموج شود .به طور مشابه،
فراصوت توانایی بهبود انتقال گرما و جرم در محیط واکنش را به
دلی تشدید همزنی ناشی از حفرهزایی آکوستیکی دارد .تشکی ،
رهایش و فروپاشی این ریز-حبابها ،سیک های سرمایشی و
گرمایشی را در مقیاسهای میکرو همراه با انتشار گرما و فشار باال
فراهم میکند .از آنجاییکه این انر ی در سطح میکرو آزاد میشود،
این انر ی برای ایجاد افزایش دمای باال در محیط واکنش کافی
نیست و بستگی به زمان فراصوت ،حجم یا طرح راکتور و نوع واکنش
دارد .این امر به وضوح یک محدودیت را برای واکنشهای فراصوتی
ایجاد میکند ( .)Martinez-Guerra and Gude, 2014aواکنش
فراصوتی نیاز به گرمای خارجی برای افزایش سینتیک فرآیند دارد.
با توجه به محدودیتهای ذکر شده برای فنون شدت بخشی فرآیند،
طراحی یک سیستم هیبریدی و ترکیبی که شام اثرات حرارتی و
همزنی باشد ،ضرورت پیدا میکند که میتواند نتایج خروجی فرآیند
را بهبود دهد .از آنجاییکه استفاده موثر از مواد شیمیایی ،مصرف
انر ی و مواد واکنش دهنده موضوعات مهمی هستند ،در این بین
نقش اصول شیمی سبز میتواند مدنظر قرار گرفته شوند
( .)Cravotto and Cintas, 2007مزایای فوقالعاده حاص از اثرات
شدتبخشی فرآیند میتواند در مقیاس بزرگ ،اقتصادی باشد .الزم
به ذکر است که در حال حاضر فناوریهای ترکیبی به طور ایده آل
برای تولید محصوالت زیستی ارزشمند و سوختهای زیستی ثابت
شدهاند.

مرسوم

شکل  -3مقایسه تبدیل پسماند روغن خوراکی با روشهای مرسوم و
غیر مرسوم (نکته :حرارتدهی مرسوم با استفاده از یک صفحه داغ با
توان  500وات ،ریزموج در  800وات و پرتودهی فراصوت در  500وات
استفاده شده است .دیگر شرایط :پسماند روغن خوراکی  10میلی لیتر،
نسبت مولی متانول به روغن  9به  1و مقدار  1درصد کاتالیست NaOH

(.)Gude et al, 2013a

 -5اثر ترکیبی فناوریهای شدت بخشی فرآیند (ترکیب
ریزموج و فراصوت)
فناوری ریزموج ،اثرات تولید شده توسط برهمکنش
الکترومغناطیسی با مواد واکنش را دریافت میکند که اغلب باعث
افزایش انتقال حرارت شده و نتایج بسیار متمایزی در سنتزهای
شیمیایی ایجاد میکند ( .)England, 2003اثر فراصوت شام
حفرهزایی آکوستیکی است که توسط برهمکنش امواج فراصوتی با
ترکیبات واکنش ایجاد شده و منجر به تشدید همزنی برای افزایش
انتقال جرم در مخلوط واکنش میگردد و منجر به بهرهوری بیشتر
میشود (Gude and Grant, 2013؛  .)Luo, 2014به عنوان مثال،
شدت بخشی فرآیند توسط فراصوت میتواند انتقال جرم در بین
اجزای فاز در حالت گاز-مایع را تا پنج برابر افزایش دهد ،در حالیکه
انتقال جرم فاز در حالت مایع-جامد میتواند به  20تا  25برابر
افزایش یابد و محصول را به میزان قاب توجهی افزایش دهد (شک
 .)4با توجه به افزایش سریع حرارت ،زمان واکنش میتواند به طور
قاب مالحظهای توسط حرارتدهی ریزموج تا  1250دقیقه کاهش
یابد ( .)Stankiewicz, 2006این دو پرتودهی همچنین میتوانند به
دلی افزایش محصول و عملکرد بیشتر باعث افزایش بازده شوند.
اگرچه فناوری ریزموج حرارتدهی سریعی را برای مواد واکنش
فراهم میکند ،اما انتقال جرم واکنش در این فناوری اغلب با مشک
مواجه میشود ( .)Martinez-Guerra and Gude, 2014aعالوه بر
این ،ریزموج با مواد واکنش در نرخ باال ارتباط برقرار میکنند که

شکل  -4اثرات شدت بخشی فرآیند توسط ریزموج (میدان
الکترومغناطیسی) و فراصوت (میدان حفرهزایی) (.)Gude, 2015

1

. Hot spot formation and thermal runaway
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فرآیند در بسیاری از موارد میتواند منجر به E-factorهای فوق
العاده زیاد شده و مقایسههای معنیدار فرآیند را با مشک مواجه
میسازد E-factor .بیشتر ،به معنای پسماند بیشتر و در نتیجه،
رداثرهای زیست محیطی بیشتر است E-factor .ایده آل صفر است.
به عبارت ساده ،جرم ک مواد اولیه منهای جرم ک محصول است،
که همه آنها به جرم ک محصول تقسیم میشوند .به عنوان مثال،
فرآیند پاالیش روغن دارای  E-factorکمتر از  0/1در مقایسه با
صنایع شیمیایی ( E-factorبین  5و  )50و فرآیندهای داروسازی با
 E-factorبین  25تا  100است .این اعداد نشان میدهد که
فرآیندهای شیمیایی داروسازی ،بزرگترین محدودیت را برای اجرای
مبانی شیمی سبز برای کاهش تولید پسماند دارند ( Sheldon,
 .)1997; Roger and Sheldon, 2000برای تولید بیودیزلE- ،
 factorمیتواند بسیار کوچک باشد بدین معنی که فرآیند محیط
زیست پسند است .برای یک واکنش معمولی تبادل استری در تولید
بیودیزل از روغنهای گیاهی ،محاسبات ساده زیر میتواند انجام
شوند .تولید بیودیزل اساسا نیاز به مواد اولیهای مانند روغن گیاهی،
یک الک به عنوان واکنشدهنده و یک کاتالیست دارد .بازده تبدی
بیش از  90درصد گزارش شده است (.)Grant and Gude, 2013
 E-factorبرای واکنش بیودیزل میتواند به صورت زیر نوشته شود:

 -6معیارهای شیمی سبز برای سنتز بیودیزل
توسعه سیستمهای شیمیایی پایدار منوط به استفاده از معیارهای
عملکردی شیمی سبز برای کاهش اثرات منفی زیست محیطی
فرآیندهای شیمیایی و صنعتی است ( Gude, 2017; Clark et al,
 .)2009فرآیندهای شیمیایی باید برای تولید پسماند و مصرف انر ی
کمتر ،بهینهسازی شوند .معیارهای سبز زیر زمانی مفید هستند که
برای اندازهگیری یا ارزیابی سبزبودن یک فرآیند شیمیایی باشند
(.)Constable et al, 2002
( E-factorعام زیست محیطی)
اقتصاد اتمی (بهرهبرداری) یا بازده اتمی
شدت جرمی و بهرهوری جرمی
بازده جرمی واکنش
سایر عوام مهمی که میتوانند مورد توجه قرار بگیرند و با این
معیارها مرتبط نباشند شام نگرانیهای انر ی (فرآیند داخلی و
خارجی) ،استفاده از مواد اولیه تجدیدپذیر (مواد اولیه راهانداز) ،انواع
واکنش ،کاتالیستها در مقاب واکنشدهندههای استوکیومتری،
ایمنی ،آنالیز چرخه حیات و تقسیمات زیست محیطی هستند .در
ادامه ،به اثر این معیارها بر تولید پایدار بیودیزل پرداخته خواهد
شد.

معادله
()4

E‑factor -1-6

فاکتور زیست محیطی ( )E ‑ factorتوسط
) (1997, 2010پیشنهاد شد و میزان ک پسماندهای تولید شده در
یک فرآیند را در نظر میگیرد .این فاکتور به صورت زیر بیان می-
شود:

𝑟𝑜𝑡𝑐𝑎𝑓 𝐵𝑖𝑜𝑑𝑖𝑒𝑠𝑒𝑙 𝐸 −
𝑙𝑜𝑛𝑎𝐺𝑙𝑦𝑐𝑒𝑟𝑜𝑙 (𝑘𝑔) + 𝑈𝑛𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑡𝑒𝑑 𝑜𝑖𝑙 + 𝐸𝑥𝑐𝑒𝑠𝑠 𝑚𝑒𝑡ℎ
=
)𝑙𝑒𝑠𝑒𝑖𝑑𝑜𝑖𝐵( 𝑔𝑘

Roger Sheldon

معادله
()3

)𝑔𝑘( 𝑒𝑡𝑠𝑎𝑤 𝑙𝑎𝑡𝑜𝑇
𝑡𝑐𝑢𝑑𝑜𝑟𝑝 𝑔𝑘

در بعضی موارد ،گلیسرول به عنوان یک محصول مفید در نظر گرفته
میشود؛ بنابراین  E-factorرا میتوان به صورت زیر بیان کرد:
معادله
()5

= 𝑟𝑜𝑡𝑐𝑎𝑓 𝐸 −

𝑟𝑜𝑡𝑐𝑎𝑓 𝐵𝑖𝑜𝑑𝑖𝑒𝑠𝑒𝑙 𝐸 −
𝑙𝑜𝑛𝑎𝑈𝑛𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑡𝑒𝑑 𝑜𝑖𝑙 + 𝐸𝑥𝑐𝑒𝑠𝑠 𝑚𝑒𝑡ℎ
=
)𝑙𝑒𝑠𝑒𝑖𝑑𝑜𝑖𝐵( 𝑔𝑘

به عنوان مثال ،بر حسب تئوری ،در تبدی  100درصد با توجه به
روابط استئوکیومتری ،برای هر  100پوند روغن واکنشداده با 10
پوند الک  100 ،پوند بیودیزل (استرهای آلکی اسید چرب،
 )FAAEsو  10پوند گلیسرول میتواند تولید شود E-factor .مطابق
با دو معادله فوق میتواند به صورت زیر باشد:

 ،E-factorنشاندهنده میزان پسماندهای واقعی تولیدشده در
فرآیند است و هر چیزی را شام میشود اما محصول مورد نظر
بایستی برای آن تعریف شده باشد ( .)Sheldon, 2010این معیار،
عملکرد شیمیایی را در نظر میگیرد و شام معرفها ،اتالف حالل،
کمکهای فرآیند و سوخت (انر ی ورودی) هستند .آب به طور کلی
در  E-factorنادیده گرفته میشود ،زیرا دربرگیری همه آبهای
9
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10 (𝑘𝑔) + 0 + 0
)𝑙𝑒𝑠𝑒𝑖𝑑𝑜𝑖𝐵( 𝑔𝑘 100

پاالیش بیودیزل تولیدشده از واکنشهای کاتالیست همگن مورد
نیاز است .اگر مصرف آب در ک فرآیند چرخه حیات در نظر گرفته
شود E-factor ،برای تولید بیودیزل میتواند بسیار زیاد باشد .با این
حال ،همانند سایر فرآیندها E-factor ،با توجه به مواد اولیه مورد
استفاده در واکنش تبادل استری به نظر میرسد به عنوان یک معیار
برای مقایسه فرآیندهای صنعتی مختلف محک مناسبی باشد.
فرآیند شستشوی بیودیزل نیاز به نسبت  1:0/5آب به بیودیزل برای
حذف متانول واکنش نداده و کاتالیست دارد .از آنجاییکه آب به
عنوان واکنش دهنده در واکنش تبادل استری اصلی استفاده نمی-
شود ،از آن میتوان صرف نظر کرد ،E-factor .همچنین میزان
انر ی ورودی مورد نیاز (رداثر انر ی) را در فرآیند در نظر میگیرد.
تولید انر ی شام استفاده بسیار زیاد از منابع آب است .این امر
میتواند تاثیر قاب توجهی زیست محیطی بر روی پایداری کلی
داشته باشد.

= 𝑟𝑜𝑡𝑐𝑎𝑓 𝐵𝑖𝑜𝑑𝑖𝑒𝑠𝑒𝑙 𝐸 −
= 0.1

0 + 0
)𝑙𝑒𝑠𝑒𝑖𝑑𝑜𝑖𝐵( 𝑔𝑘 100

= 𝑟𝑜𝑡𝑐𝑎𝑓 𝐵𝑖𝑜𝑑𝑖𝑒𝑠𝑒𝑙 𝐸 −
=0

جدول  -3دادههای مواد واکنش دهنده و محصول برای محاسبات E-
factor

محصوالت

واکنش دهندهها
روغن
(گرم)

اتانول
(گرم)

کاتالیست
(گرم)

بیودیزل
(گرم)

گلیسرول
(گرم)

مواد
واکنش
نداده
(گرم)

20

6/3

0/18

16/5

5/2

3/4

20

8/4

0/18

16/5

5/4

4/9

20

12/5

0/18

17/3

3/5

9/3

20

16/7

0/18

16

3/4

14

از آنجاییکه واکنشها در شرایط تعادل شیمیایی یا
ترمودینامیکی فرآیند نمیشوند ،واکنش دهندههای اضافی مورد نیاز
هستند تا واکنشها را به اتمام برساند .دادههای زیر از یک مطالعه
آزمایشگاهی برای واکنش تبادل استری روغن گیاهی در نسبتهای
مختلف اتانول به روغن تحت پرتودهی ریزموج بدست آمده است
(جدول  .)3سه ستون اول نشان دهنده واکنش دهندهها (مواد اولیه
 +الک  +کاتالیست) هستند و سه ستون بعدی محصوالتی را که
برای یک واکنش به کمک ریزموج به مدت دو دقیقه به دست آمده
است را نشان میدهد .مواد واکنش نداده آنهایی هستند که در
جریان فرآیندهای شستشو و خشک کردن تلف میشوند .به عنوان
مثال ،اتانول اضافی مورد استفاده در این واکنش از طریق تبخیر و
کاتالیست از طریق شستشو با آب از بین میروند.
هنگامیکه گلیسرول یک محصول مفید محسوب شودE-factor ،
برای آزمایشهای باال بین  0/16تا  0/72برای نسبتهای مختلف
الک بدست میآید که در شک  5نشان داده شده است .هنگامیکه
گلیسرول به عنوان پسماند در نظر گرفته میشود E-factor ،بین
 0/52تا  1/1است .نسبت بهینه اتانول برای کاهش تلفات حالل و
تولید پسماند بسیار مهم است ،E-factor .میتواند با اندازه فرآیند
تولید متغیر باشد به طوریکه سیستمهای کوچکتر میتوانند مقادیر
باالتری داشته باشند و بالعکس .آب برای رشد گیاهان و فرآیندهای

شکل  -5اثر نسبت واکنش دهندهها بر روی  E-factorواکنش تبادل
استری ( WCOشرایط واکنش در جدول  3آورده شده است)

 -2-6اقتصاد اتمی ()AE
به طور کلی دستیابی به حداکثر عملکرد و انتخابپذیری محصول،
عوام حاکم بر سنتز شیمیایی هستند ( .)Li et al, 2008با این
حال ،شناخت رابطه استئوکیومتری اجازه میدهد تا کمترین مقدار
نظری را که انتظار میرود ،پیشبینی نماییم .این مورد را میتوان
به لحاظ نظری قب از مطالعات تجربی انجام داد .مفهوم اقتصاد یا
کاربرد اتمی یک ارزیابی سریع از سازگار نبودن زیست محیطی
فرآیندهای جایگزین برای تولید یک محصول خاص است
( .)Sheldon, 1992; Trost, 1991, 1995اقتصاد اتمی ،نسبت اتم-
های واکنش دهندهای را اندازهگیری میکند که برای محصول مورد
10
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نظر از یک واکنش شیمیایی وارد میشوند .بنابراین محاسبه اقتصاد
اتمی نشاندهنده نسبت اتمهای واکنش دهنده به مواد پسماند
است .اقتصاد اتمی به عنوان نسبت جرم مولکولی محصوالت مورد
نظر تقسیم بر جرمهای مولکولی واکنش دهندهها تعریف میشود.
به عنوان مثال ،اقتصاد اتمی برای یک واکنش میتواند به صورت
زیر بیان شود:
معادله
()6

𝐷 𝐴 + 𝐵 → 𝐶 +

معادله
()7

𝑦𝑚𝑜𝑛𝑜𝑐𝐸 𝑚𝑜𝑡𝐴
)𝐷 𝑀𝑜𝑙𝑒𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟 𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡 𝑜𝑓 (𝐶 +
=
)𝐵 𝑀𝑜𝑙𝑒𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟 𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡 𝑜𝑓 (𝐴 +

ذاتا غیر-اقتصاد اتمی هستند ،زیرا اتمهای حذف شده همیشه به
عنوان پسماند از بین میروند .بنابراین ،برای یک واکنش اقتصاد
اتمی ،شیمیدانان صنعتی به راحتی واکنشهای بازسازی و افزودن
را نسبت به واکنشهای جایگزینی و حذف که کمتر محیط زیست
پسند هستند ،ترجیح میدهند .از آنجاییکه اقتصاد اتمی ،بهرهوری
اندیکاتوری و نظری واکنش دهندهها را فراهم میکند ،بازده اتمی
واقعی میتواند با استفاده از عبارت زیر محاسبه شود:
معادله
()10

برای محاسبه بازده اتمی واکنش تبادل استری از دادههای جدول
 2استفاده شد .عملکرد واقعی واکنش بین  89تا  96درصد بدست
آمد ،در حالیکه اقتصاد اتمی با افزایش مصرف واکنش دهندهها (از
 88تا  83درصد) ،برای مورد الک کاهش یافت (شک  .)6زمانیکه
بازده اتمی با استفاده از عملکرد واقعی و اقتصاد اتمی محاسبه شد
(نشاندهنده بازده واقعی واکنش تبادل استری است) ،بازده اتمی
بین  73/7تا  81/2درصد متغیر بود.

برای واکنش تبادل استری تولید بیودیزل اقتصاد اتمی به صورت
معادله  8نوشته میشود:
معادله
()8

𝑦𝑐𝑛𝑒𝑖𝑐𝑖𝑓𝑓𝐸 𝑚𝑜𝑡𝐴
𝑦𝑚𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒 𝑚𝑜𝑡𝑎 =
𝑑𝑙𝑒𝑖𝑦 ×

𝑦𝑚𝑜𝑛𝑜𝑐𝐸 𝑚𝑜𝑡𝐴
)𝑠𝐸𝑀𝐴𝐹( 𝑙𝑒𝑠𝑒𝑖𝑑𝑜𝑖𝐵 𝑓𝑜 𝑡𝑀𝑜𝑙𝑒𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟 𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ
=
)𝑙𝑜𝑀𝑜𝑙𝑒𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟 𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡 𝑜𝑓 (𝑜𝑖𝑙 + 𝑎𝑙𝑐𝑜ℎ

در مواردی که گلیسرول به عنوان محصول مفید در نظر گرفته می-
شود ،معادله اقتصاد اتمی به صورت زیر است:
معادله
()9

𝑦𝑚𝑜𝑛𝑜𝑐𝐸 𝑚𝑜𝑡𝐴
𝑙𝑜𝑟𝑒𝑐𝑦𝑙𝐺 𝑑𝑛𝑎 𝑙𝑒𝑠𝑒𝑖𝑑𝑜𝑖𝐵 𝑓𝑜 𝑡𝑀𝑜𝑙𝑒𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟 𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ
=
)𝑙𝑜𝑀𝑜𝑙𝑒𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟 𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡 𝑜𝑓 (𝑜𝑖𝑙 + 𝑎𝑙𝑐𝑜ℎ

به طور کلی ،اقتصاد اتمی یک واکنش به واکنش دهندههای استفاده
شده و نوع واکنش شیمیایی بستگی دارد .اکثر واکنشهای شیمیایی
میتوانند به عنوان بازسازی( 1مهاجرت یک گروه آلکی ) ،افزودن،2
جایگزینی( 3به عنوان مثال ،کلرزنی متان) یا حذف( 4به عنوان
مثال ،رطوبتگیری) طبقهبندی شوند .واکنشهای بازسازی و
افزودن به دلی طبیعتشان اقتصاد اتمی هستند ،زیرا آنها به
سادگی اتمهای واکنش دهنده را در بعضی مولکولها جانشانی کرده
یا در یک مولکول ثانویه آغشتهسازی میکنند .واکنشهای
جایگزینی ،شام تعویض یک گروه با دیگر گروهها بوده و در نتیجه
به طور طبیعی ،اقتصاد اتمی ضعیفی دارند .واکنشهای حذف نیز

شکل  -6اثر نسبت واکنش دهندهها بروی اقتصاد اتمی ،بازده اتمی و
عملکرد واقعی واکنش تبادل استری پسماند روغنهای خوراکی

 -3-6شدت جرمی ()MI

1

3

2

4

. Substitution
. Elimination

. Rearrangement
. Addition
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یکی دیگر از معیارهای مهم در این واکنشها ،شدت جرمی ()MI
است .شدت جرمی به صورت زیر بیان می شودCurzons et al, ( :
)2001
معادله
()11

کیلوگرم بر کیلوگرم) تقریبا با استفاده از متانول به دست میآید.
 MIهنگام استفاده از اتانول نیز نزدیک به واحد است .بنابراین ،هر
دوی این الک ها ،میتوانند محلولها یا حاللهای سبز باشند که
برای تولید بیودیزل متانول بهتر از اتانول است .الزم به ذکر است
که در نسبتهای الک بیشتر ،بهرهوری جرمی برای اتانول کاهش
مییابد که عمدتا به نتایج تجربی آزمایشگاهی بستگی دارد.

𝑦𝑡𝑖𝑠𝑛𝑒𝑡𝑛𝐼 𝑠𝑠𝑎𝑀
)𝑔𝑘( 𝑠𝑠𝑒𝑐𝑜𝑟𝑝 𝑎 𝑛𝑖 𝑑𝑒𝑠𝑢 𝑠𝑠𝑎𝑚 𝑙𝑎𝑡𝑜𝑇
=
)𝑔𝑘( 𝑡𝑐𝑢𝑑𝑜𝑟𝑝 𝑓𝑜 𝑠𝑠𝑎𝑀

شدت جرمی مواردی از قبی محاسبه عملکرد ،استوکیومتری ،حالل
و واکنش دهنده مورد استفاده در واکنش را در نظر میگیرد و به
صورت درصد وزنی-وزنی بیان میشود .در حالت ایده آل MI ،به 1
نزدیک میشود .مجموع جرمها شام همه چیزهایی است که در
فرآیند یا مراح فرآیند به استثنای آب ،مانند واکنش دهندهها،
معرفها ،حاللها ،کاتالیستها و غیره استفاده میشود .مجموع جرم
همچنین شام تمام جرمی است که در اسیدها ،شستشوی حاللی
با نمک یا محلول آلی و حاللهای آلی که برای استخراج استفاده
میشود ،هستند .به مانند  ،E-factorآب از محاسبات جرم نادیده
گرفته میشود ،زیرا اطالعات جرمی را در بسیاری از فرآیندها از بین
میبرد .همچنین رابطه  MIبا  E-factorبه صورت معادله ( )12بیان
میشود:

شکل  -7نتایج شدت جرمی ( )MIبرای اثر همزمان ریزموج-فراصوت
در تبادل استری  WCOبرای زمانهای واکنش ،نسبتهای مولی الکل به

معادله
()12

روغن ،غلظتهای کاتالیست و حجمهای روغن مختلف

𝐸 − 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 = 𝑀𝐼 − 1

معکوس رابطه شدت جرمی و تبدی آن به درصد ،به عنوان بهرهوری
جرمی ( )MPنامیده میشود.

معادله
()13

1
× 100
𝐼𝑀
𝑡𝑐𝑢𝑑𝑜𝑟𝑝 𝑓𝑜 𝑠𝑠𝑎𝑀
=
𝑠𝑠𝑒𝑐𝑜𝑟𝑝 𝑛𝑖 𝑠𝑠𝑎𝑚 𝑙𝑎𝑜𝑇
× 100

= 𝑦𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑐𝑢𝑑𝑜𝑟𝑃 𝑠𝑠𝑎𝑀

نتایج برای  MIو  MPبا استفاده از حاللهای مختلف (متانول و
اتانول) به ترتیب در شک های  7و  8برای شرایط مختلف واکنش
نشان داده شده است ( .)Martinez-Guerra, 2016شدت جرمی
فرآیند در هنگام استفاده از اتانول بسیار بیشتر است ،زیرا جرم ک
مورد استفاده در این فرآیند بازیابی نشده و جرم محصول نهایی کم
است .با وجود این واقعیت ،نتایج نشان داد که  MIایده آل (1

شکل  -8نتایج بهرهوری جرمی ( )MPبرای اثر همزمان ریزموج-
فراصوت در تبادل استری  WCOبرای زمانهای واکنش ،نسبتهای
مولی الکل به روغن ،غلظتهای کاتالیست و حجمهای روغن مختلف
12
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 -4-6بازده جرمی واکنش ()RME
هنگام محاسبه بازده جرمی واکنش ،اقتصاد اتمی ( ،)AEعملکرد و
استوکیومتری واکنشدهندهها نیاز هستند RME .درصد جرمهای
واکنش دهندههایی است که در محصول باقی میمانند.
برای یک واکنش عمومی RME ،A + B → C + D ،به صورت زیر
بیان میشود:
معادله
()14

𝑦𝑐𝑛𝑒𝑖𝑐𝑖𝑓𝑓𝐸 𝑠𝑠𝑎𝑀 𝑛𝑜𝑖𝑡𝑐𝑎𝑒𝑅
)𝐷 𝑚𝑎𝑠𝑠 𝑜𝑓 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡 (𝐶 +
=
× 100
)𝐵 𝑚𝑎𝑠𝑠 𝑜𝑓 (𝐴 +

همانطور که در شک  9نشان داده شده است ،درصد بازده جرمی
واکنش برای متانول بیشتر است .این مورد را نیز میتوان بر اساس
 E-factorمحاسبه کرد که فقط بر اساس مقدار تولید پسماند است.
به طور کلی میتوان چنین ارزیابی نمود که واکنش تبادل استری
با استفاده از متانول به عنوان حالل به دالی مختلفی مانند وزن
مولکولی ،نقطه جوش و واکنشپذیری با تری گلیسیریدها و
کاتالیست و برهمکنش با اثرات شدتبخشی فرآیندهای پرتودهی
ریزموج و فراصوت میتواند بهتر باشد.
از میان چهار معیار بحث شده معیار اقتصاد اتمی بازده واقعی واکنش
و بهرهبرداری اتمها را برای تولید محصوالت مفید فراهم میکندE- .
 factorیک مقدار برای پسماند تعیین میکند که میتواند از پیش-
بینی فرآیند ایجاد شود .بازده جرمی واکنش عناصر کلیدی شیمی
و فرآیند را ترکیب میکند که مشابه  E-factorاست .شدت جرمی
میتواند به طور موثر به عنوان بهرهوری جرمی به منظور فهم بازده
کلی فرآیند بیان شود .این معیارهای سبز به متخصصان شیمی،
فرآیند و مهندسان شیمی و مدیران کسب و کار کمک میکند تا
تصمیمات بهتری را در مورد طرحها و فرآیندهای جدید واکنشهای
شیمیایی با ارائه ابزار ساده و هدفمند برای آنالیز فراهم کنند.

شکل  -9نتایج بازده جرمی واکنش ( )RMEبرای اثر همزمان ریزموج-
فراصوت در تبادل استری  WCOبرای زمانهای واکنش ،نسبتهای
مولی الکل به روغن ،غلظتهای کاتالیست و حجمهای روغن مختلف

 -7نقش کاتالیستها
 -1-7واکنشهای بدون کاتالیست

کاتالیستهای متنوعی از طبیعت همگن و ناهمگن در واکنش تبادل
استری استفاده میشوند .از میان آنها ،کاتالیستهای همگن نتایج
خوبی را نشان دادهاند .با این حال ،علیرغم مزایای آنها مانند فعالیت-
های باال و انتخابپذیر بودن ،در مقایسه با همتایان ناهمگن،
کاتالیستهای همگن مشکالت زیادی دارند .بازیابی کاتالیست در
یک فرم فعال مناسب برای بازیافت ،اغلب زحمت فراوان دارد و
محصول با بقایای کاتالیست میتواند آلوده شود (Tang et al, 2005؛
 .)Sheldon, 2008از سوی دیگر ،کاتالیستهای ناهمگن محصوالت
نهایی پاکتری را ارائه میکنند ،اما چندین مشک در فرآیند برای
غلبه بر محدودیتهای انتقال جرم وجود دارد .واکنش تبادل استری
بدون استفاده از کاتالیست ،به نظر میرسد ایده آل باشد و میتواند
منجر به بازیابی و بازده بیشتری از محصول شود .با این حال،
واکنشهای بدون کاتالیست نیاز به مقادیر بیشتری از واکنش دهنده
در کنار تشدید فرآیند ،برای بهبود واکنش تبادل استری دارند .به
عنوان مثال ،He et al. (2007) ،تولید بیودیزل پیوسته از روغن
گیاهی را در شرایط فوق بحرانی مورد مطالعه قرار دادند .شرایط
مطلوب واکنش تحت فرآیند در دمای ثابت ،نسبت مولی  40:1الک
به روغن 25 ،دقیقه زمان ماند ،فشار  35مگاپاسکال و  310درجه
سلسیوس با حداکثر عملکرد محصول  96درصد گزارش شد .در
13

شیمی سبز و فناوریهای پایدار -شماره  2پاییز و زمستان  1398صفحات  1الی 20
مصرفی برای واکنش تبادل استری مرسوم ،کاتالیستی با ریزموج و
غیرکاتالیستی با ریزموج مقایسه شده است .در این جدول مصرف
انر ی در واحد محصول (کیلوگرم بر لیتر ،مصرف انر ی ویژه) در
فرآیندهای مرسوم و مبتنی بر ریزموج برای بیودیزل ارائه شده است.
الزم به ذکر است که الگوی مصرف انر ی تا حد زیادی به مقیاس
فرآیند تولید بستگی دارد .شرایط فوق بحرانی در هر دو فرآیند
مرسوم و ریزموج به دلی شدت شرایط فرآیند ،نیاز به انر ی
بیشتری دارند .ممکن است که مصرف انر ی ویژه برای فرآیندهای
مرسوم و ریزموج برای تولید بیودیزل در مقیاس بزرگ باهم مطابقت
داشته باشند ،اما مزایای متمایز ریزموج باید مورد توجه قرار بگیرد.
هنگامیکه مواد اولیه فرآیند از نوع زیست توده ریز-جلبک باشند از
روش فوق بحرانی میتوان به عنوان فرآیندی ساده و تک مرحلهای
برای فرآیند همزمان استخراج و تبادل استری روغن استفاده کرد
( .)Patil et al, 2011aهمچنین میتوان از فناوری ریزموج برای
استخراج لیپیدها استفاده کرده و همزمان آنها را به استر تبدی
نمود (.)Patil et al, 2011b

دمای ثابت ،عملکرد فرآیند به علت تلفات ناشی از واکنشهای
جانبی FAMEهای غیراشباع ،فقط  77درصد گزارش شد ( He et
 .)al, 2007با توجه به مزایای بسیار این روش از جمله زمان واکنش
کوتاهتر و حساسیت کمتر به محتوای آب و عدد اسیدی ،این روش
اخیرا توسط محققان بسیاری مورد مطالعه قرار گرفته است ( Saka
and Kusdiana, 2001; Fangrui and Hanna, 1999; Demirbas,
 .)2002در پژوهشی استریفیکاسیون اسیدهای چرب  C18تحت

پرتودهی ریزموج مورد مطالعه و اثرات الک مورد استفاده (متانول
یا اتانول) ،دما ( 225-150درجه سلسیوس) ،نسبت مولی الک به
اسید چرب ( 3/5تا  )5و توان پرتودهی ریزموج بر روی تبدی
واکنش مورد بررسی قرار گرفت .نتایج نشان داد که در  60دقیقه
تبدی واکنش به  60درصد میرسد ( Melo-Junior et al, 2009a,
.)b
 E-factorبرای روشهای فوق بحرانی میتواند بیشتر باشد زیرا
این روش به حالل اضافه برای بهبود واکنش نیاز دارند .چندین
شرط فرآیند برای انجام این روش ضروری است .در جدول  4انر ی

جدول  -4مقایسه مصرف انرژی در واحد تولید بیودیزل با روشهای مختلف حرارتدهی
مصرف انر ی (کیلو ول بر
لیتر)

منبع
)Chand et al. (2010

نوع حرارتدهی

شرایط واکنش

مرسوم

پیوسته (مقیاس صنعتی)

94/3

پیوسته 7/2 ،لیتر بر دقیقه

26

پیوسته 2 ،لیتر بر دقیقه (یک مصرف توان  1700وات و ورودی ریزموج
 1045وات)

60/3

پیوسته 4/6 ،لیتر بر دقیقه (یک مصرف توان  1300وات و ورودی
ریزموج  800وات ،یک زمان  3/5دقیقه برای رسیدن به دمای  50درجه
سلسیوس و زمان ماند  1دقیقه در  50درجه سلسیوس)

92/3

ناپیوسته 2 ،لیتر بر دقیقه (یک مصرف توان  1700وات و ورودی ریزموج
 1045وات)

90/1

فوق بحرانی ،نسبت مولی  10متانول به اولئیک اسید ،دمای  150درجه
سلسیوس ،زمان  3/6دقیقه (مقیاس میلیمتری)

265

فوق بحرانی ،نسبت مولی  10متانول به اولئیک اسید ،دمای  200درجه
سلسیوس ،زمان  5/7دقیقه (مقیاس میلیمتری)

762

فوق بحرانی ،نسبت مولی  10متانول به اولئیک اسید ،دمای  150درجه
سلسیوس ،زمان  3/7دقیقه (مقیاس میلیمتری)

251

فوق بحرانی ،نسبت مولی  20متانول به اولئیک اسید ،دمای  200درجه
سلسیوس ،زمان  3/7دقیقه (مقیاس میلیمتری)

609

فوق بحرانی ،نسبت مولی  10متانول به اولئیک اسید ،دمای  200درجه
سلسیوس ،زمان  5/5دقیقه

753

ریزموج

ریزموج

14

)Barnard et al. (2007

Melo-Junior et al.
)(2009a, b
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فوق بحرانی ،نسبت مولی  5متانول به اولئیک اسید ،دمای  200درجه
سلسیوس ،زمان  5/1دقیقه
فراصوت

804
137/5

)Chand et al. (2010

استری پایدار و با دوام استفاده شده است و محققان عملکرد بیش
از  99/4درصد را در واکنش تبادل استری گزارش دادهاند ( Xie
.)and Fan, 2014
تبادل استری کاتالیستی با آنزیم همچنین میتواند در دمای
محیط یا دماهای متوسط با عملکردهای باال انجام شوند .هزینه
باالی آنزیم و مشکالت مربوط به تثبیت آنها ناشی از ناخالصیهای
خوراک سبب ایجاد مشکالتی برای اجرای عملی آنها شده است ( Di
 .)Serio et al, 2007آنزیم را میتوان بروی یک پشتیبان برای
حصول یک کاتالیست ناهمگن تثبیت کرد .3انواع مختلفی از مواد
پشتیبان برای تثبیت آنزیمها وجود دارند که شام ماکرومولکول-
های طبیعی ،مواد غیرآلی و برخی از پلیمرهای مصنوعی هستند
( .)Salis et al, 2008یکی دیگر از رویکردهای تثبیت آنزیمها،
استفاده از پیوند چند-ظرفیتی با میکروسفرهای مغناطیسی است
( .)Xie and Wang, 2014استفاده مؤثر از آنزیمها ،افزایش فعالیت-
پذیری آنها ،تثبیت و بهینهسازی فرآیند و ثبات استفاده مجدد و
بازیافت ،عوام مهمی هستند که نیاز به تحقیق و توسعه بیشتری
دارند تا این روش را عملی و مقرون به صرفه سازند.

فرآیند تبادل استری با ریزموج تک مرحلهای از زیست تودههای
جلبکی برای تولید بیودیزل تحت شرایط اتانول فوق بحرانی انجام
شده است .رویکرد واکنش بدون کاتالیستی با ریزموج ،استخراج
جلبک را به طور قاب توجهی با بازده انر ی بسیار باال ،کاهش زمان
فرآیند همزمان استخراج-تبادل استری و افزایش عملکرد FAEE
بهبود میدهد .عالوه بر این ،این فرآیند عصارههای بسیار خالصی
تولید میکند که بدون باقیماندههای مضر است و میتواند انر ی
مصرفی و هزینه فرآیند را به دلی مراح جداسازی و پاالیش آسان-
تر کاهش دهد .حداکثر اتی استر اسید چرب ( )FAEEدر شرایط
فوق بحرانی (دمای  265درجه سلسیوس ،فشار  80بار) برای زیست
توده جلبکی در نسبت وزنی به حجمی جلبک به متانول  1:12و
 20دقیقه زمان واکنش تحت اتالف توان کنترلشده حاص شده
است .مدل جریان پیوسته با استفاده از این فرآیند برای تولید
بیودیزل از جلبک میتواند مشکالت افزایش مقیاس فرآیند را ح
کند ( .)Patil et al, 2013; Tan et al, 2010فراصوت نیز میتواند
برای استخراج لیپید از زیست تودههای ریز-جلبکی استفاده شود
که در برخی مطالعات گزارش شده است ( ;Araujo et al, 2013
.)Martinez-Guerra et al, 2014b; Lee et al, 2010
کاتالیستهای ناهمگن چندین مزیت را برای استفاده مجدد و
بازیافت مواد و بازیابی محصوالت بیشتر ارائه میدهند .بسیاری از
کاتالیستهای غیرآلی از جمله آنهایی که از مواد پسماند مشتق
شدهاند در تولید بیودیزل در ترکیب با ریزموج و فراصوت استفاده
شدهاند .اکسیدهای فلزی قلیایی زمین ،هیتروپلی اسیده ا 1و
زئولیتها برای تولید بیودیزل مورد بررسی قرار گرفتهاند که از میان
آنها اکسیدهای فلزی قلیایی زمین و به ویژه کلسیم اکسید ،عملکرد
خوبی نشان داده است ( .)Khemthong et al, 2012استفاده از منابع
طبیعی کلسیم از مواد پسماند مانند پوستههای پسماند صدف
دریایی ،حلزونها ،تخم مرغ و صدفهای خوراکی فعالیت کاتالیستی
بیشتری را با هزینههای بسیار کمتر ارائه میدهد ( Boro et al,
 .)2012از روشهای آغشتهساز ی 2برای توسعه کاتالیستهای
ناهمگن نوین مانند کاتالیستهای  CaO-SnO2برای واکنش تبادل

سینتیک واکنش تبادل استری تحت پرتودهی ریزموج یا فراصوت
میتواند بسیار متفاوت از حرارتدهی مرسوم باشند .واکنش دهنده-
های مورد نظر حرارتدهی ریزموج به قطبیت ،مومنتوم دو قطبی و
ظرفیت جذب ریزموج بستگی دارند .بنابراین ،هر یک از واکنش
دهندهها در واکنش ریزموج ممکن است سرعت واکنش متفاوتی
داشته باشند .سرعت واکنش با توجه به واکنش دهندههای خاص
مانند روغن و متانول در بسیاری از مطالعات گزارش نشده است .این
مورد اهمیت دارد زیرا سینتیک واکنش تبادل استری هم به واکنش
دهندهها و برهمکنش خاص آنها با ریزموج بستگی دارد .فعالسازی
فراصوتی کامال اثر متفاوتی را بر روی سینتیک واکنش میگذارد.
فراصوت ،ریز-حبابها و محیطهای میکرویی را با فشار و دمای

1

3

 -8اثر شدتبخشی فرآیند و کاتالیست بر روی سینیتیک
واکنش

. Immobilized on a support

. Heteropolyacids
. Impregnation methods
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بسیار باال با تشدید همزنی ایجاد میکند و موجب تجزیه و
سریعتری میگردد.

انتشار1

میتواند به افزایش مساحت بین سطحی و فعالیت میکروسکوپی و
ماکروسکوپی حبابهای تشکی شده هنگام استفاده از امواج
فراصوت  20کیلو هرتز اعمال شده به یک سیستم واکنش دو فازی،
مربوط باشد .اثر فیزیکی فراصوت در مخلوط واکنش ،تولید ریز-
امولسیونهایی است که مساحت بین سطحی بسیار زیادی را برای
واکنش ایجاد کرده و اثر ثابت نرخ ویژه را مخت میکند که به نوبه
خود تابعی از انر ی فعالسازی و دمای واکنش است.

 -1-8سینیتیک ریزموج

اثر شدتبخشی فرآیند به شرایط واکنش شام واکنش دهندهها و
کاتالیست بستگی دارد .اخیرا با استفاده از چهار کاتالیست ناهمگن
متفاوت ( MgO ،CaO ،BaOو  ،)SrOسینتیک تبادل استری روغن
 Camelina Sativaبا توانهای مختلف ریزموج مورد مطالعه قرار
گرفته است ( .)Patil et al, 2011a, b, cهشت مورد مختلف با توجه
به مرتبه واکنش از واکنش دهندههای خاص مانند روغن و متانول
مورد ارزیابی قرار گرفت .گزارش شد که  BaOو  ،SrOمرتبه درجه
دوم 2را برای تری گلیسریدها و مرتبه درجه اول 3را برای متانول
برازش میکنند .ثابت نرخ واکنش به ترتیب  0/0526و g2 mol-2
 0/0493 min-1گزارش شدند .برای  ،CaOثابت نرخ واکنش
مشاهده شد که کمترین است و حدود دو برابر کمتر ( 87برابر) از
مقدار  BaOبا واکنش کلی مرتبه درجه اول است .مرتبه واکنش
برای  BaOبا توجه به تری گلیسیریدها و متانول شبیه روش
حرارتدهی مرسوم بود به جز ثابت نرخ واکنش که برای روش
حرارتدهی ریزموج دو برابر بیشتر ( 98/7برابر) گزارش شد .این
نتایج از این حقیقت منعکس میشوند که زمان واکنش برای
حرارتدهی ریزموج و حرارتدهی موثر به ترکیبات واکنش کوتاهتر
است.

 -3-8انرژی فعالسازی

انر ی فعالسازی 5گزارش شده در مطالعات با شدتبخشی فرآیند
توسط ریزموج یا فراصوت معموال در بازه پایینی از مقادیر بوده است.
برای واکنش فراصوت بازه متغیری از انر ی فعالسازی گزارش شده
است ،Deshmane and Adewuyi (2013) .مقدار انر ی فعالسازی
را  64000 J mol-1 K-1و ) Colucci et al. (2005در همین محدوده
گزارش دادند ،Vyas et al. (2011) .انر ی فعالسازی تبادل استری
روغنهای  Curcas jatrophaرا  16691 J mol-1 K-1گزارش کردند.
) ،Lee et al. (2007انر ی فعالسازی را برای پسماند روغن سوخته
سویا  29000 J mol-1 K-1گزارش دادندKrishnan and Dass .
) ،(2012مقدار انر ی فعالسازی  5400تا  10600 J mol-1 K-1را
برای تبادل استری پسماند روغنهای خوراکی با استفاده از روش
حرارتدهی مرسوم (حرارتدهی با منت ) بین  50و  65درجه
سلسیوس گزارش دادند .با این حال ،باید اشاره کرد که انر ی فعال-
سازی به مخلوط واکنش (کیفیت روغن ،کاتالیست و الک ) و شرایط
واکنش بستگی دارد .به طور کلی ،انر ی فعالسازی پایین مورد نظر
هست زیرا این مقدار حداق انر ی مورد نیاز برای شروع یک واکنش
شیمیایی (یا انر ی که باید به منظور رخدادن واکنش غلبه کند)
است.

 -2-8سینیتیک فراصوت

) ،Colucci et al, (2005یک مدل سینتیکی شبه درجه
را برای هیدرولیز فراصوتی  DGو  TGگزارش دادند و ثابت نرخ
واکنش  3تا  5برابر بیشتر از همزنی مکانیکی بدست آمدParkar .
) ،et al, (2012a, bتبادل استری فراصوتی روغن سویا با یک
کاتالیست قلیایی را با همزن مکانیکی مقایسه کردند و اثرات
مشابهی را گزارش دادند .استفاده از کاتالیستهای همگن میتواند
اثر معنیداری بر میزان نرخ و مرتبه واکنشها بگذارد .ثابت نرخ
واکنش برای واکنشهای کاتالیستی همگن نسبت به واکنشهای
کاتالیست ناهمگن بیشتر است .عالوه بر این ،اثرگذاری به نوع
کاتالیست چه اسیدی یا قلیایی بستگی دارد .افزایش نرخ واکنش

حاللها اغلب برای استخراج روغن از مواد اولیه استفاده میشوند.
آنها همچنین به عنوان کمک واکنش برای بهبود بازده واکنش مورد
استفاده قرار میگیرند ( .)Tan et al, 2010هگزان یک واکنش
دهنده رایج است درحالیکه هپتان به عنوان حالل ایمن در نظر

1

4

2

5

دوم4

 -9نقش حاللها
 -1-9حاللهای ایمن و واکنشهای بدون حالل

. Pseudo-second-order
. Activation energy

. Diffusion and disruption
. Second order
3
. First order
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ایمنی بیشتر است .واکنشهای مشابه را میتوان با واکنشهای فوق
بحرانی به کمک ریزموج انجام داد که نیاز به زمان واکنش بسیار
کمتری دارند ،اما محدودیتهای مشابه مانند راکتورهای فوق
بحرانی مرسوم ممکن است وجود داشته باشد (.)Patil et al, 2013
مزیت راکتورهای ریزموج این است که با توجه به سازو کارهای
خاص حرارتدهی و غیر-حرارتیشان ،میتوانند نتایج عالی را در
فشار محیط ایجاد کنند.

گرفته میشود .در واکنشهای غیر کاتالیستی متانول فوق بحرانی،
هپتان به عنوان حالل عملکرد واکنش را به دلی تحم زیاد به
محتوای آب و محتوای آزاد اسید چرب بهبود میدهد ( Tan et al,
 .)2010تبادل استری روغن  Camelina Sativaتحت شرایط متانول
فوق بحرانی با هگزان به عنوان کمک حالل همراه با هیدروکسید
پتاسیم به عنوان کاتالیست مورد بررسی قرار گرفت ( Patil et al,
 .)2009مشخ شد که کمک حاللها نقش مهمی در کاهش شدت
پارامترهای عملیاتی بحرانی و حداکثر عملکرد بیودیزل دارند.

نتیجهگیری نهایی
 -2-9هگزان به عنوان حالل و اثر آن

به منظور ایجاد یک مسیر پایدار برای تولید بیودیزل ،انتگراسیون
معیارهای شیمی سبز با فناوریهای شدتبخشی فرآیند مانند
ریزموج و فراصوت ضرورت دارد .شیمی سبز به عنوان مجموعهای
از مبانی برای تولید و استفاده از محصوالت است که هدف آن حذف
استفاده یا تولید مواد شیمیایی خطرناک و مضر زیست محیطی
است .شیمی سبز کیت ابزار سادهای از فنون ،مبانی اساسی و
معیارهایی هستند که هر شیمیدان ،مهندس و دانشمند میتواند
هنگام طراحی واکنشهای شیمیایی جدید برای تولید بیودیزل ارائه
دهد .معیارهای سبز بحث شده در این تحقیق برای تعیین پایداری
واکنشهای شیمیایی مختلف و طرحهای واکنش برای تولید
بیودیزل پایدار ارائه شد .این معیارها را میتوان برای ارزیابی
پتانسی سبزبودن یک فرآیند قب از اجرای آن مورد استفاده قرار
داد .عالوه بر این ،بعضی از شاخ ها مانند  E-factorو بازده جرمی
واکنش ،بینش عملکرد فرآیند و راههای جایگزین را برای بهبود
پایداری تولید بیودیزل نشان میدهند .معیارهای سبز بحث شده در
این پژوهش میتواند برای طراحی و تحقیق واکنشهای شیمیایی
و فرآیندهای مربوط به تولید سوختهای زیستی بکار گرفته شوند.
در ک  ،برای تولید بیودیزل با ریزموج یا فراصوت ،مبانی شیمی سبز
میتوانند به صورت زیر خالصه شوند )1( :ایمن (بله ،ریزموجها بی
خطر هستند)؛ ( )2بازده اتمی (واکنش بیودیزل بازده اتمی است)؛
( )3سازگار با محیط زیست (تشکی محصوالت فرعی کمتر)؛ ()4
عملکرد باال (تقریبا  100درصد)؛ ( )5عملیات ساده؛ ( )6یک
مرحلهای بودن (استخراج-تبادل استری یک مرحلهای)؛ ( )7بدون
معرفهای پسماند (واکنشهای غیر کاتالیستی و بدون حالل)؛ و
( )8دسترسی مواد (دارای مواد تجدیدپذیر) .با پیروی از این مبانی

الک ها در مقادیر اضافی میتوانند به عنوان یک واکنش دهنده و
یک حالل استفاده شوند .در استخراج-تبادل استری تک مرحلهای
لیپید از ریزجلبک ،متانول میتواند هم به عنوان واکنش دهنده و
هم به عنوان حالل عم کند .ویژگیهای حالل متانول به استخراج
روغن توسط ریزموج کمک کرده و به طور همزمان لیپیدها را با
استفاده از واکنش تبادل استری به بیودیزل تبدی میکند.
لیپیدهای ریزجلبکی به دلی طبیعت قطبیشان و ویژگیهای
حاللی عالی کلروفرم دارای انتخابپذیری بیشتری نسبت به سیستم
کلروفرم-متانول-آب هستند ( .)Araujo et al, 2013حاللهای مورد
استفاده در روش متداول ( BD1بویژه کلروفرم) میتواند باعث تجزیه
دیواره سلولی شده و بنابراین به استخراج روغن یا لیپید از سلولهای
ریزجلبک کمک کند .پرتودهی ریزموج میتواند با استفاده از
استخراج مخرب-نفوذگر 2از لیپیدهای ریزجلبک در حالل کمک
کند (.)Patil et al, 2011a, b; Martinez-Guerra et al, 2014a, b
فرآیند استخراج با ریزموج از نظر استخراج لیپید (عملکرد) و تبدی
اتی استر اسید چرب به طور موثرتری بهتر از روش  BDو روش
استفاده از هگزان به عنوان کمک حالل است ( Martinez Guerra
 .)et al, 2014aافزودن هگزان ،نیاز به غلظتهای اضافه اتانول را
کاهش داده و در استخراج لیپیدها کمک میکند و تبدی بیشتری
را نسبت به روش  BDدارند ،Lee et al. (2010) .گزارش دادند که
عملکرد استخراج لیپید برای روش ریزموج در مقایسه با اتوکالو،
 ،bead-beatingفراصوت و روش استخراج با محلول  10درصد
 NaClبیشتر است .واکنشهای فوق بحرانی برای استخراج بدون
حالل در شرایط فرآیند شدت بخشی با مصرف انر ی بیشتر امکان-
پذیر میشوند .این نشان دهنده هزینه سرمایهگذاری و الزامات

2

1

. Diffusive and disruptive extraction

. Bligh and Dyer
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