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چکیده :هدف از این پژوهش تثبیت نانوذرات  K2Oبر خاک رس بنتونیت و ارزیابی و مقایسه عملکرد آن با نانوذرات
 K2Oخالص برای بررسی نقش پایه معدنی در تولید سوخت سبز بیودیزل است .بدینمنظور ،نانوکاتالیزور هتروژنی
 K2O/Bentoniteبا بارگذاری  %98وزنی هیدروکسید پتاسیم بر پایه بنتونیت با استفاده از روش امواج فراصوت شیمیایی
تهیه و در واکنش تبادل استری روغن آفتابگردان استفاده شد و نتیجه آن با کاتالیزور هموژن  KOHو نانوذرات K2O
خالص بهترتیب برای ارزیابی عملکرد و بررسی اثر تثبیت مقایسه شد .خصوصیات فیزیکی و شیمیایی نانوکاتالیزور
کامپوزیتی تهیهشده با استفاده از آزمونهای  BET ،EDX ،FESEM ،XRDو  FTIRمورد بررسی قرار گرفت .نتایج حاصل
از آزمونهای خصوصیتسنجی حاکی از تهیه موفقیتآمیز نمونه  K2O/Bentoniteو خواص سطحی و ساختاری مناسب
این نمونه بهمنظور بهکارگیری در فرایند تبادل استری روغن است .آزمون  XRDتشکیل فاز کریستالی  K2Oدر نمونه
تهیهشده را تایید کرد .تصاویر  FESEMپوشیدهشدن سطح بنتونیت از وجود نانوذرات کوچک  K2Oبا توزیع اندازه و
پراکندگی یکنواخت را نشان داد .نتایج آزمون  EDXمؤید حضور تمامی عناصر مورد استفاده و عدم وجود هر گونه
ناخالصی در ساختار کاتالیزور بود .آزمون  BETنشان داد که نانوکامپوزیت تهیهشده دارای سطح ویژه مناسبی است .نتایج
عملکرد راکتوری نمونهها در شرایط نسبت مولی متانول به روغن  ،92:9مقدار کاتالیزور  ،9 wt.%دمای واکنش  52°Cو
زمان انجام واکنش  9 hبیانگر کارایی قابل قبول نانوکامپوزیت تهیهشده با بازده تولید  %12/91در مقایسه با نمونههای
 K2Oخالص و  KOHبهترتیب با بازدههای تولید  %98/21و  %15/52بود .کارایی بهتر را میتوان به خواص سطحی و
ساختاری بهبودیافته در نتیجه تثبیت ذرات فعال با بهگارگیری انرژی فراصوت چون حفرات بزرگ ،سطح ویژه نسبتاً باال،
شکل ظاهری یکنواخت ،توزیع همگن ذرات پتاسیم ،برهمکنش قوی ذرات پتاسیم با الیههای بنتونیت و نیز تشکیل
گروههای  Al-O-Hنسبت داد .همچنین ،ویژگیهای بیودیزل تولیدشده ،مانند چگالی ،گرانروی ،نقطه ابریشدن ،نقطه
ریزش ،عدد اسیدی و عدد ستان اندازهگیری ،با استانداردها مقایسه شدند.
کلیدواژگان ،K2O/Bentonite :روش امواج فراصوت شیمیایی ،روغن آفتابگردان ،بیودیزل

مقدمه
در دهههای اخیر ،سوختهای فسیلی به منبع اصلی انرژی تبدیل شدهاند و بیش از  %98از مصرف انرژی ابتدایی را تأمین
میکنند [ ،]9اما رشد سریع جمعیت و پیشرفت صنعت باعث افزایش مصرف انرژی شده است .بنابراین ،منابع سوختهای
فسیلی روزبهروز کاهش و قیمت نفت افزایش مییابد .از این رو ،تولید سوخت پاک و تجدیدپذیر باعث ایجاد انگیزه در محققان
شده است[ .]9،2در این راستا ،سوختهای زیستی مانند بیواتانول و بیودیزل ،بهدلیل مزایای آنها ،گزینههای مناسبی
هستند[ .]4بیودیزل یکی از بهترین جایگزینها برای سوخت دیزل است که خواص مشابهی با سوخت دیزل دارد و میتواند
بهطور مستقیم یا با نسبتهای مختلف با سوخت مخلوط و استفاده شود[.]5،2
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بیودیزل بهعنوان استر مونوالکیل اسیدهای چرب بلندزنجیر مشتقشده از منابع مختلف تجدیدپذیر مانند روغنهای
گیاهی یا چربیهای حیوانی تعریف شده است[ .]1بیودیزل یک سوخت تجدیدپذیر ،غیر سمی ،عاری از گوگرد و با میزان انتشار
آالیندههای گازی کمتر است[ .]9برای تولید بیودیزل روشهای مختلفی ،چون میکروامولسیون ،پیرولیز و تبادل استری ،وجود
دارد[ .]1متداولترین روش تولید بیودیزل تبادل استری تریگلیسیریدها با الکل (معموالً متانول) است که توسط یک کاتالیزور
انجام میگیرد[ .]98این فرایند در سه مرحله بهصورت ذیل انجام میشود:
Triglycerides + CH3OH ↔ Diglycerides + R1COOCH3
()9
Diglycerides + CH3OH ↔ Monoglycerides + R2COOCH3
()2
Monoglycerides + CH3OH ↔ Glycerol + R3COOCH3
()9
کاتالیزورهایی که معموالً برای سریعشدن فرایند تبادل استری استفاده میشوند هموژنی ،هتروژنی یا آنزیمیاند.
کاتالیزورهای هموژن سرعت واکنش را افزایش داده و به دمای کمتری نیاز دارند .متداولترین کاتالیزورهای هموژن  KOHو
 NaOHهستند[ .]99هنگام استفاده از این کاتالیزورها مقدار اسید چرب آزاد ( 9)FFAموجود در خوراک باید کم (کمتر از 9
درصد وزنی) باشد .اسید چرب آزاد زیاد منجربه تشکیل صابون و غیرفعالشدن کاتالیزور میشود که فرایند تصفیه و جداسازی
بیودیزل را دشوار میکند .همچنین ،پس از تولید بیودیزل باید کاتالیزور را از مخلوط واکنش جدا کرد .شستوشوی محصول
هزینه تولید را افزایش میدهد .عالوهبر این ،کاتالیزورهای هموژن به محتوای آب موجود در مواد اولیه حساساند و قابلیت
استفاده مجدد را ندارند[ .]99،92جستوجوی محققان برای غلبهبر این مشکالت نشان داد که کاتالیزورهای هتروژنی یک
جایگزین مناسب برای کاتالیزورهای هموژن است[ .]94برخالف کاتالیزورهای هموژنی ،کاتالیزورهای هتروژنی دارای یک فرایند
تولید بیودیزل ساده با تصفیه آسان (بدون نیاز به شستوشوی محصول) ،خوردگی کم و محصول با کیفیتاند .امکان استفاده
مجدد از آنها وجود دارد و ارزانتر نیز هستند[ .]95،92در کاتالیزورهای هتروژنی ،از پایههای مختلفی ،همچون مواد
کربنی[ ،]99،91سیلیکایی[ ]29-91و اکسیدهای فلزی[ ،]25-22استفاده شده است .هرچند که یکی از موانع بر سر راه
استفاده گسترده از این مواد در صنعت را میتوان پیچیدگی ،زمانبربودن و هزینه باالی تهیه آنها عنوان کرد ،با درنظرگرفتن
این مشکالت و نیز فراوانی و دردسترسبودن مواد رسی ،علیرغم ناهمگنی ترکیب درصد و ساختار ،نمیتوان بهراحتی از
بهکارگیری مواد رسی در صنعت صرفنظر کرد .این مواد ،بهدلیل خواص منحصربهفردی چون ساختار شبکهای و منظم ،تخلخل
باال ،قیمت پایین ،فراوانی ،مقاومت مکانیکی و پایداری حرارتی مناسب ،توانایی تبادل یونی ،قابلیت جذب سطحی و نیز سطح
ویژه باال ،کاربردهای متنوعی دارند که از مهمترین آنها میتوان به استفاده از آنها بهعنوان جاذب و کاربردهای کاتالیزوری در
صنایع پاالیشگاهی ،پتروشیمیایی و محیط زیستی اشاره کرد .درواقع ،فراوانی و قیمت پایین ،قدرت جذب سطحی باال ،قابلیت
تبادل یونی ،عدم نیاز به شکلدهی و داشتن خواص کاتالیزوری مبنای کاربردهای صنعتی مواد رسیاند .این مواد بهطور
گستردهای ،بهعنوان کاتالیزور و نیز پایه کاتالیزور ،در صنعت مورد استفاده قرار گرفتهاند .گونههای مختلفی از مواد رسی ،چون
بنتونیت ،کائولن و زئولیت ،در طبیعت وجود دارند که فراوانترین آنها بنتونیت است .بنتونیت یک ماده طبیعی است که بیشتر
از سنگ معدنی خاک رس و خاکستر آتشفشانی تشکیل شده است .علیرغم خواص منحصربهفرد بنتونیتها ،تحقیقات در
زمینه بهکارگیری این مواد رسی در فرایند تبادل استری روغن بسیار محدود است .در این راستا ،سوتاردجو 2و همکارانش
پتانسیل کاربردی کاتالیزور  KOH/bentoniteتهیه-شده بهروش تلقیح را در فرایند تبادل استری روغن پالم ،بهمنظور تولید
بیودیزل ،مورد ارزیابی قرار دادند .بیشترین بازده تولید بیودیزل بهدستآمده تقریباً  %18بود که با گذشت زمان افت
میکرد[ .]21باید به این نکته توجه داشت که یکی از عوامل غیرفعالشدن کاتالیزورهای هتروژنی مورد استفاده در فرایند تولید
بیودیزل توزیع نامناسب سایتهای فعال سطحی ،شستوشو و جداشدن فاز فعال از روی سطح پایه است.
1. Free Fatty Acid
2. Soetaredjo
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روش بارگذاری یا نشاندن فاز فعال بر روی پایه ماهیت ،خواص و فراوانی سایتهای فعال را بهواسطه توزیع این ذرات بر
روی سطح پایه بهشدت تحت تأثیر قرار میدهد .عمدتاً ،از روش تلقیح ساده برای نشاندن ذرات فاز فعال استفاده شده است.
این روش به تولید موادی با توزیع گستردهای از اندازه نانوذرات فعال سطحی با میزان توزیع و پراکندگی پایین منجر میشود.
تشکیل کلوخهها درنتیجه توزیع نامناسب بهگونهای چشمگیر کارایی و فعالیت کاتالیزوری را کاهش میدهد ،چراکه بسته به
اندازه کلوخه بخشی از ذرات فاز فعال قرارگرفته در بخشهای داخلی و زیرین آن قادر نیستند در واکنشهای سطحی شرکت
کنند و از تعداد سایتهای فعال کاسته میشود .بهعالوه ،با تشکیل کلوخهها و توزیع نامناسب نانوذرات سطحی ،برهمکنش بین
این نانوذرات و پایه تضعیف شده و درنتیجه ،شستوشو و جداشدن فاز فعال از روی سطح پایه در محیطهای واکنش مایع
اتفاق افتاده و فعالیت افت میکند .در راستای حل این مشکل ،اخیراً نگاه محققان به روشهای نوین بارگذاری فاز فعال ازجمله
روش فراصوت 9معطوف گشته است .این روش بهگونه ای مؤثر از تجمع ذرات فعال بر سطح جلوگیری کرده و بنابراین کاتالیزور
از توزیع و پراکندگی باالیی برخوردار خواهد بود .درواقع ،روش فراصوت دارای توانایی باالیی در کاهش اندازه ذرات و بهبود
توزیع فاز فعال بهدلیل اثرات حفرهزایی صوتی است .این روش ،بهدلیل بهرهگیری از امواج ماوراء صوت ،میتواند همزمان با
جلوگیری از تشکیل کلوخهها ،محیطی یکنواخت برای هستهزایی و رشد ذرات فلزی ایجاد کند .بهعالوه ،انرژی حاصل از
فروپاشی حبابها در نزدیکی سطح درنتیجه پدیده حفرهزایی صوتی سبب تثبیت جایگاه سایتهای فعال بر روی سطح پایه و
نیز رانده شدن برخی از ذرات فاز فعال به داخل حفرات پایه میشود که این امر ،عالوهبر اینکه به توزیع و پراکندگی فاز فعال
کمک میکند ،باعث بهبود برهمکنش بین پایه و فاز فعال و درنهایت ،پایداری کاتالیزور نیز میشود[ .]21،29عالوهبر این موارد،
استفاده از روش امواج فراصوت شیمیایی 2طی فرایند تلقیح میتواند زمان تهیه کاتالیزور را بهمیزان قابل توجهی کاهش دهد.
بنابراین ،کاتالیزورهای تولیدی با بهکارگیری این روش از زمان آمادهسازی کمتر ،سطح ویژه بیشتر و توزیع بهتری از ذرات فاز
فعال با برهمکنش قوی با پایه برخوردار بوده و بنابراین نوید فعالیت و کارایی بسیار مناسب در واکنشهای تولید بیودیزل را
میدهند .لذا ،هدف از این پژوهش تثبیت نانوذرات  K2Oبر روی خاک رس بنتونیت بهروش امواج فراصوت شیمیایی و ارزیابی و
مقایسه عملکرد آن با نانوذرات  K2Oخالص برای بررسی نقش پایه معدنی در تولید سوخت سبز بیودیزل است .بررسی
تحقیقات گذشته نشان میدهد که تاکنون تثبیت نانوذرات پتاسیم اکسید ،بهعنوان کاتالیزور ،بهروش امواج فراصوت شیمیایی
بر روی پایه معدنی بنتونیت در فرایند تولید بیودیزل مورد مطالعه و ارزیابی قرار نگرفته است .از این رو ،نانوکاتالیزور هتروژنی
 K2O/Bentoniteبا بارگذاری %98وزنی هیدروکسید پتاسیم بر پایه بنتونیت با استفاده از روش امواج فراصوت شیمیایی تهیه
شد و خصوصیات فیزیکی-شیمیایی نانوذرات تثبیتشده با استفاده از آزمونهای  BET5 ،EDX2 ،FESEM4 ، XRD9و FTIR1
مورد بررسی قرار گرفت .درنهایت ،عملکرد آن در فرایند تبادل استری روغن آفتابگردان ،بهمنظور تولید سوخت سبز بیودیزل،
در مقایسه با کاتالیزور هموژن  KOHو نانوذرات  K2Oخالص مورد ارزیابی قرار گرفت.

مواد و روشها
مواد مورد استفاده در تهیه نانوکاتالیزور و فرایند تولید بیودیزل
در این پژوهش ،از روغن آفتابگردان مایع محصول شرکت الدن استفاده شد که از فروشگاه شهر سنندج خریداری شد .عدد
اسیدی و صابونی روغن با استفاده از روش استاندارد تیتراسیون تعیین شد .وزن مولکولی روغن از مقادیر اسیدی و صابونی
1. Ultrasound method
2. Sonochemical method
3. X-Ray Diffraction
4. Field Emission Scanning Electron Microscopy
5. Energy Dispersive X-Ray
6. Brunauer–Emmett–Teller
7. Fourier Transform Infrared Spectroscopy
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بهدست آمد .خصوصیات فیزیکی-شیمیایی روغن آفتابگردان در جدول  9خالصه شده است .مواد اولیه مورد استفاده برای
تولید بیودیزل عبارتاند از :متانول ( )CH3OHبا خلوص  %11/1تهیهشده از شرکت مرک آلمان بهعنوان ماده واکنشدهنده،
هیدروکسید پتاسیم ( )KOHو بنتونیت ( )Al2H2O12Si4خریداریشده از شرکت  Dae-Jungکره جنوبی که برای تهیه کاتالیزور
مورد استفاده قرار گرفتند.
جدول  -1خواص فیزیکی-شیمیایی روغن آفتابگردان
Sunflower Oil
728.615
0.426
231.413
0.886

Table 1- Physicochemical properties of sunflower oil
Unit
ASTM Standard
g/gmol
mg KOH/g
D 664
mg KOH/g
D 5558
g/cm3
D 1298

Property
Molecular Weight
Acid value
saponification value
Density

روش تهیه نانوکاتالیزور
مراحل آمادهسازی نانوکاتالیزور  K2O/Bentoniteبهروش امواج فراصوت شیمیایی در شکل  9ارائه شده است .همانطور که در
شکل  9نشان داده شده است 2/9g ،پودر بنتونیت در دمای  18°Cبه ظرف حاوی  988mLآب مقطر اضافه و بهمدت 98min
هم زده شد .سپس 8/1g ،هیدروکسید پتاسیم به مخلوط اضافه شد .مخلوط مورد نظر در دمای  18°Cبا فرکانس  28kHzتوسط
التراسونیک پروبی  UP 400Aتحت امواج فراصوتی قرار گرفت .دستگاه التراسونیک با ضریب ضربان( 9روشن:خاموش)  9:9دقیقه
و توان ورودی  18Wتا تبخیر کامل آب مقطر و تشکیل رسوب تحت حرارت  18°Cقرار گرفت .مخلوط نهایی بهمدت  92hدر
محیط هوا و در دمای  988°Cخشک شد .درنهایت ،پودر کاتالیزور بهدستآمده در دمای  228°Cبهمدت  4hتکلیس شد.
a) Preparation of precursor solution
Active phase precursor

Supports

)KOH (30wt/%

Bentonite

De-ioized water

Mixing for 30 min at 70 ˚C with stirring
Adding KOH powder to mixture at 70 ˚C and mixing for 30 min
Ultrasound: dispersion of KOH over supports
In pulsed condition at 70 ˚C and 90W

b) Post treatment
Drying at 100°C for overnight
Calcination at 550°C for 4 h under air flow
Nanocatalyst: K2 O/Bentonite

Figure 1- Preparation steps of K2O/Bentonite Nanocatalyst via sonochemically method

شکل  -1مراحل تهیه نانوکاتالیزور  K2O/Bentoniteبهروش امواج فراصوت شیمیایی

فرایند تبادل استری روغن آفتابگردان
عملکرد کاتالیزور اصالحشده  K2O/Bentoniteدر تولید بیودیزل از طریق فرایند تبادل استری روغن آفتابگردان با متانول
تحت شرایط اختالط در یک بالن  9دهانه  288 mLقرار گرفته در حمام روغن و مجهز به کندانسور و دماسنج مورد ارزیابی
1. Pulse
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قرار گرفت (شکل  .)2این آزمایش ،همچنین ،با استفاده از کاتالیزور هموژن  KOHو هتروژن  K2Oخالص برای مقایسه کارایی
آنها با کاتالیزور اصالحشده تکرار شد 28g .روغن آفتابگردان را داخل راکتور ریخته و تا دمای  52°Cگرم شد .سپس،
کاتالیزور و متانول اضافه شد .مخلوط بهمدت  9 hهم زده شد .پس از آن ،واکنش متوقف شد و مخلوط حاصل پس از فیلتراسیون
و سانتریفیوژکردن ،بهمنظور جداسازی دو فاز متیل استر (بیودیزل) و گلیسرول ،به یک قیف جداکننده منتقل شد .الیه پایینی
(گلیسرول) تخلیه و الیه باالیی (بیودیزل) جمعآوری شد .در صورت استفاده از کاتالیزور هموژن ( ،)KOHتصفیه بیشتر
بیودیزل توسط آب دوبارتقطیر 9الزم است .درنهایت ،از سیلیکاژل برای جذب آب باقیمانده در بیودیزل استفاده شد .شایان ذکر
است که شرایط انتخابی برای واکنش مورد نظر با توجه به شرایط عملیاتی متداول این واکنش اعمال شده است .سرانجام،
محصول بیودیزل توسط کروماتوگرافی گازی واکاوی شد.

b

a

Condenser

Cold water outlet

Cold water inlet

Thermometer

Silicon oil bath

Three-neck flask

Magnetic stirrer

Figure 2- (a) Picture and (b) schematic of the experimental setup used to evaluate the performance of the prepared nanocatalyst in
the transesterification process

شکل ( -2الف) تصویر واقعی و (ب) طرحواره سامانه آزمایشگاهی مورد استفاده برای ارزیابی عملکرد نانوکاتالیزور تهیهشده در فرایند
ترانساستریفیکاسیون

واکاوی محصول تولیدی
برای بهدست آوردن تبدیل واکنش تبادل استری روغن آفتابگردان ،محصول نهایی واکنش توسط یک کروماتوگرافی گازی
( )Iran, Teif Gostar Farazمجهزبه آشکارسازهای  TCD2و  FID9و یک ستون )Spain, Technokroma( SUPRAWAX-280
با طول  ،98 mضخامت  8/22 µmو قطر داخلی  8/22 mmواکاوی شد .برای آمادهسازی نمونهها ،از محلول متیل هپتا
دکانوئیت ( )Methyl heptadecanoateبا غلظت  ،98 mg/mLبهعنوان استاندارد داخلی ،در واکاوی محصول تولیدی استفاده
شد .بدینمنظور 228 mg ،از نمونه با  2 mLاز محلول استاندارد داخلی مخلوط شد .تزریق نمونهها در حالت اسپلیت ()9/988
بهمقدار  9 µmو در حالی که دمای  FIDو تزریقکننده هر دو برابر  258°Cقرار داشت ،انجام شد .برای محاسبه مقدار بیودیزل
موجود در نمونه ها ،از استاندارد  EN-14103استفاده شد[ .]98درصد محتوای متیل استر در نمونهها با استفاده از معادله ()4
محاسبه شد:
Methyl ester content (%) = ((Total Area -Area of Internal Standard)/Area of Internal
()4
Standard)) *(Internal Standard Weight/Sample Weight) *100
1. Deionized water
2. Thermal Conductivity Detector
3. Flame Ionization Detector
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مجموع سطح تمام پیکها
وزن ماده استاندارد مخلوط شده Internal Reference Weight:
سطح پیک ماده استاندارد Area of Internal Standard:
وزن نمونه بیودیزل Sample Weight:
Total Area:

روشهای تعیین خصوصیات نانوکاتالیزور
برای بررسی و تعیین مشخصات نانوکاتالیزور تهیهشده ،از آزمونهای طیفسنجی پراش اشعه ایکس ( ،)XRDمیکروسکوپ
الکترونی روبشی ( ،)FESEMطیفسنجی پراکندگی انرژی اشعه ایکس ( ،)EDXاندازهگیری سطح مؤثر ( )BETو طیفسنجی
مادون قرمز تبدیل فوریه ( )FTIRاستفاده شد .از آزمون  XRDبرای مطالعه ساختار و فاز کریستالی بهکمک یک دستگاه پراش
سنج  PHILIPS PW1730ساخت کشور هلند با تابش پرتوی مس ( )λ =54056/1 Åدر بازه  θ=5-90°استفاده شد .از دستگاه
 MIRA3 FEG-SEM, TSCANساخت کشور چک برای انجام آزمون  FESEMاستفاده شد تا شکل ظاهری سطح نمونه
بررسی شود .همچنین ،از دستگاه  VEGA II Detector, TESCANبرای انجام آزمون  EDXاستفاده شد تا ترکیب سطحی
نانوکاتالیزور تهیهشده مشخص شود .آزمون  ،BETکه برای تعیین مساحت سطح ویژه نمونه تهیهشده استفاده شد ،توسط
دستگاه  PHSCHINA PHS-1020ساخت کشور چین بهدست آمد .دستگاه  Bruker TENSOR 27ساخت کشور آلمان برای
انجام آزمون  FTIRدر بازه  400-4000 cm-1مورد استفاده قرار گرفت تا بهواسطه این آزمون گروههای عاملی موجود در ترکیب
تشخیص داده شود.

نتایج و بحث
تعیین خصوصیات نانوکاتالیزور تهیهشده
آزمون XRD

الگوی  XRDمربوطبه نانوکاتالیزور تهیهشده در شکل  9نشان داده شده است .با نگاهی اجمالی به شکل  9میتوان یافت که
نمونه تهیهشده از کریستالیتی خوبی برخوردار است و فاز بلوری  K2Oدر نمونه تهیهشده تشکیل شده است.
Bentonite
K2O

)Intensity (a.u.

K2 O/Bentonite
Reference patterns

)Bentonite (Unknown, 00-003-0019

)K2 O (Hexagonal, 00-026-1327

90

80

70

60

40

50

30

20

10

5

)2θ (degree
Figure 3- XRD analysis of sonochemically-prepared K2O/Bentonite nanocatalyst

شکل  -3آزمون  XRDنانوکاتالیزور  K2O/Bentoniteتهیهشده بهروش امواج فراصوت شیمیایی
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با توجه به آزمون نشان داده شده و الگوی استاندارد ) JCPDS9 (Hexagonal, 00-026-1327مربوطبه  K2Oبا پیکهایی
در  29/1 ،98/9 ،94 ،95/9 ،48 ،42/1 ،49/1 ،21/1°و  2θ =91/2مشخص میشود که در نمونه تهیهشده کریستالهای K2O
با موفقیت تشکیل شده است .همچنین ،برای نانوکاتالیزور تهیهشده ،داشتن پیکهای کوچک در 29/9 ،92 ،92/1 ،59/9 ،19°
و  ،2θ=91/2که مربوطبه الگوی استاندارد بنتونیت با ) JCPDS (unknown, 00-003-0019است ،نشان میدهد که توزیع
مناسب اتفاق افتاده است .با توجه به شدت ضعیف پیکهای مربوطبه بنتونیت ،بهنظر میرسد سطح بنتونیت توسط K2O
پوشانده شده است که در تجزیه و تحلیل  FESEMاثبات خواهد شد .این مشاهده با توجه به پدیده حفرهزایی و توانایی امواج
فراصوت در توزیع بهتر ذرات بر روی سطح قابل پیشبینی بود.
آزمون FESEM

تصاویر  FESEMنانوکاتالیزور  K2O/Bentoniteدر شکل  4نشان داده شده است .همانطور که بهوضوح در شکل نمایان است،
نمونه تهیهشده دارای ریختشناسی کامال یکنواخت است .عالوهبر این ،سطح نمونه دارای حفرات بزرگی است و با توجه به
اینکه اندازه قطر حفرات تاثیر زیادی درفرایند تولید بیودیزل دارد بهنظر میرسد این نمونه کاتالیزور مناسبی برای فرایند تولید
بیودیزل است.

D=14.30nm

K2 O/Bentonite

Figure 4- FESEM analysis of sonochemically-prepared K2O/Bentonite nanocatalyst

شکل  -4آزمون  FESEMنانوکاتالیزور  K2O/Bentoniteتهیهشده بهروش امواج فراصوت شیمیایی
1. Joint Committee on Powder Diffraction Standards
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شکل  4حضور نانوذرات  K2Oروی پایه بنتونیت را نشان میدهد .همانطور که مشاهده میشود ،سطح بنتونیت با
پوشیده شده است که در تایید آزمون  XRDاست .کلوخهشدن ذرات در نمونه مشاهده نمیشود که این نیز میتواند باعث
بهبود کارکرد کاتالیزور باشد .با توجه به اندازه درشت مولکولهای تریگلیسیرید ،بهنظر میرسد که کاتالیزور تهیهشده دارای
شکل ظاهری خوبی برای استفاده در واکنش تبادل استری باشد .نمونه تهیهشده بهروش امواج فراصوت شیمیایی دارای
نانوذرات کوچک یکنواختی است .ذرات کوچک تمایل به تشکیل آگلومرههای قوی دارند .بنابراین ،استفاده از امواج فراصوت
روشی مناسب برای پراکندگی نانوذرات در محیطهای آبی است.
K2O

آزمون EDX

ماهیت و ترکیب درصد عناصر نمونه  K2O/Bentoniteبا بارگذاری  KOHتوسط طیفسنجی پراکندگی انرژی اشعه ایکس
( )EDXمورد بررسی قرار گرفت .شکل  2نتایج آزمون  EDXنمونه تهیهشده را نشان می دهد .نتایج بهدستآمده وجود عناصر
 K ،Si ،Alو  Oرا که اجزای تشکیلدهنده نانوکاتالیزور  K2O/Bentoniteهستند را بر روی سطح نمونه بهدرستی نشان داد.
همچنین ،هیچگونه آلودگی کاتالیزور به عناصر دیگر ناشی از پیشمادههای مورد استفاده در طیف عنصری مشاهده نمیشود.
نتایج این آزمون در کنار آزمون  XRDکه بیشتر گواه تشکیل فاز کریستالی  K2Oبود مؤید تهیه موفق نمونه مورد نظر است.
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Figure 5- EDX analysis of sonochemically-prepared K2O/Bentonite nanocatalyst
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شکل  -5آزمون  EDXنانوکاتالیزور  K2O/Bentoniteتهیهشده بهروش امواج فراصوت شیمیایی
آزمون BET

سطح ویژه پایه از مهمترین فاکتورهای تأثیرگذار بر توزیع و غلظت سایتهای فعال بر روی سطح و درنهایت ،کارایی کاتالیزوری
است .نتایج حاصل از تعیین سطح ویژه پایه بنتونیت و نانوکامپوزیت تهیهشده  K2O/Bentoniteدر جدول  2نشان داده شده
است .آزمون  BETسطح ویژه نسبتاً باالی  912 m2/gرا برای بنتونیت مورد استفاده در تهیه نانوکاتالیزور کامپوزیتی
 K2O/Bentoniteنشان داد که با توجه به نتایج گزارششده برای این نوع خاک رس قابل انتظار بود[ .]21از سوی دیگر،
مشاهده میشود که سطح ویژه نانوکاتالیزور کامپوزیتی پتاسیم بنیان در مقایسه با پایه مربوطه کمتر است که با درنظرگرفتن
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انسداد منافذ و حفرات پایه در نتیجه نشاندن ذرات پتاسیماکسید بر روی آن ،این کاهش سطح قابل توجیه میشود .شایان ذکر
است که این انسداد و گرفتگی در حضور امواج التراسند بهمراتب کمتر است .بهدلیل تابش امواج فراصوت و پدیده حفرهزایی،
تجمع ذرات ازهم پاشیده شده و ذرات ریزتر با پراکندگی یکنواختی بر روی سطح حاصل شده و لذا ،ساختار حفرات کمتر دچار
انسداد شده و از کاهش بیشتر سطح کاتالیزور تهیهشده جلوگیری بهعمل میآید.
جدول  -2مساحت سطح ویژه پایه و نمونه تهیهشده
Pore volum e
)(cm 3 /g
0.31
0.11

Table 2- Specific surface area of support and prepared sample
KOH loading amount
Preparation method
)Specific area (m 2 /g
)(wt.%
ـ
ـ
192
Sonochemica l
30
67

Sample
Bentonite
K 2 O/Bentonite

آزمون FTIR
-1

آزمون  FTIRاز نانوکاتالیزور تهیهشده در محدوده فرکانس از  488 cmتا  4888در شکل  5نشان داده شده است .در طیف
بنتونیت خالص گروههای عاملی در  9518 cm-1مربوطبه کشش  ،Al(Mg)-O-Hدر  9998 cm-1مربوطبه کشش  ،H-O-Hدر
 9418 cm-1مربوطبه باند  ،H-O-Hدر  9829 cm-1مربوطبه کشش  Si-O-Siو در  929 cm-1مربوطبه کشش  Si-Oاست.
آزمون  FTIRنشان داد که اضافهکردن  KOHبر ساختار شبکه بنتونیت تأثیر میگذارد .شدت گروه کششی  Al(Mg)-O-Hبا
بارگذاری  KOHافزایش یافت .همچنین ،تغییر در باند جذب این گروه از  9518 cm-1به طول موجهای باالتر نشانگر حضور یک
گروه عاملی جدید در نانوکاتالیزور است که مربوطبه ترکیب یا گروه  Al-O-Kاست .باند موجود در  9498 cm-1نشاندهنده
حضور موج کششی  Al-O-Kاست[.]99

)Transmittance (%

K2O/bentonite

Bentonite

397
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3500
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Figure 6- FTIR analysis of sonochemically-prepared K2O/Bentonite nanocatalyst

شکل  -6آزمون  FTIRنانوکاتالیزور  K2O/Bentoniteتهیهشده بهروش امواج فراصوت شیمیایی
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تأثیر بارگذاری  KOHبر بنتونیت
اثر بارگذاری  KOHبر روی بنتونیت درفرایند تبادل استری بهکمک بازده متیلاستر اسیدهای چرب با شرایط عملیاتی نسبت
مولی متانول به روغن  ،92:9مقدار کاتالیزور  ،9 wt.%دمای واکنش  52°Cو مدتزمان انجام واکنش  9 hبررسی شد و در
شکل  1نشان داده شده است .نتایج بهوضوح نشان میدهد پایه بنتونیت بدون بارگذاری  KOHهیچگونه فعالیت کاتالیزوری
ندارد .با افزودن  98درصد وزنی  KOHبه بنتونیت بازده باالی  %12/91بهدست آمد .بازده نانوکاتالیزور هتروژن
 K2O/Bentoniteاز کاتالیزورهای هموژن  KOHو  K2Oبا بازده  %15/52و  %98/21بیشتر بود .نتایج نشان داد که بارگذاری
 KOHروی بنتونیت بر میزان تبدیل روغن آفتابگردان به بیودیزل تأثیر مطلوبی داشته و همچنین جداسازی آن را از محصول
آسانتر میکند .بارگذاری  KOHبر پایه بنتونیت سبب برهمکنش بین  KOHو الیه داخلی بنتونیت و درنتیجه تشکیل
گروههای  Al-O-Hمیشود که افزایش فعالیت و سایتهای بازی بنتونیت را بهدنبال دارد .این فاز جدید نسبتبه فاز  K2Oو
 KOHفعالیت کاتالیزوری بیشتری دارد .لذا ،هیدروکسید پتاسیم بارگذاریشده منجربه افزایش در بازده بیودیزل شد[.]92
time = 3 h
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Figure 7- Activity of various samples toward biodiesel production from sunflower oil

شکل  -۷فعالیت نمونههای مختلف در تولید بیودیزل از روغن آفتابگردان

تعیین مشخصات سوخت بیودیزل تولیدی
با توجه به استاندارد  ASTM D6751مربوطبه بیودیزل ،فاکتورهای الزم برای شناسایی بیودیزل تولیدشده مورد بررسی قرار
گرفت که نتایج آن در جدول  9آورده شده است[ .]94،99همانطور که پیداست مشخصات سوخت بهدست آمده از روغن
آفتابگردان با مشخصات استاندارد  ASTMتطابق خوبی دارد.
جدول  -3مشخصات بیودیزل تولیدی از روغن آفتابگردان
Sunflower Oil
Biodiesel
861
4.85
146
-3
-8
52
0.335

Table 3- Properties of biodiesel produced from sunflower oil
Biodiesel ASTM D6751
Fuel properties
Units
Test Method
Limits
Density at 25 ˚C
kg/m3
ASTM D1298
860-900
kinematic viscosity at
mm2/s
ASTM D445
1.9-6
40 ˚C
flash point
˚C
ASTM D93
130-180
cloud point
˚C
ASTM D97
-3 to -12
pour point
˚C
ASTM D97
-15 to -16
cetane number
ASTM D613
47 min
acid number
mg KOH/g
ASTM D664
0.5 max
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نتیجهگیری
 تهیه و،KOH  درصد وزنی98  با استفاده از روش امواج فراصوت شیمیایی و با بارگذاریK2O/Bentonite نانوکاتالیزور هتروژنی
،9 wt.%  مقدار کاتالیزور،92:9  تکلیس شد و با شرایط عملیاتی نسبت مولی متانول به روغن228°C  در دمای4 h بهمدت
K2O/Bentonite  نانوکاتالیزور. درفرایند تبادل استری روغن آفتابگردان استفاده شد9 h  و مدت زمان واکنش52°C دمای
،K2O/Bentonite  بازده تولید بیودیزل توسط.تهیهشده پتانسیل باالیی را برای انجام فرایند تبادل استری از خود نشان داد
 با توجه به نتایج آزمونهای شناسایی. بودK2O  و نانوکاتالیزور هتروژنیKOH  بود که باالتر از بازده کاتالیزور هموژنی%12/91
 میتوان نتیجه گرفت که تهیه با روش فراصوت نانوذرات ریز با توزیع و شکل ظاهری یکنواختی را در،کاتالیزور تهیهشده
 سطح ویژه و قطر مناسب را برای، این روش توانایی ساخت کاتالیزوری با ساختار کریستالی، بهعالوه.نانوکاتالیزور ایجاد میکند
 با توجه به توانایی انرژی فراصوت قابل پیشبینی است که بارگذاری ذرات فعال بر پایه معدنی، از طرفی.تولید بیودیزل دارد
بنتونیت بهروش امواج فراصوت شیمیایی به برهمکنش قوی بین این ذرات و سطح پایه منجر شده و قابلیت استفاده مجدد
 مشخصات سوخت بهدستآمده از روغن، همچنین.کاتالیزور تهیهشده و درنهایت قابلیت صنعتیسازی آن را افزایش میدهد
. مطابقت داشتASTM آفتابگردان با مشخصات استاندارد
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English Abstract

Production of Green Fuel Biodiesel from Sunflower Oil Using K2O
Nanoparticles Sonochemically Immobilized over Bentonite
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The aims of this study were to immobilize K2O nanoparticles over bentonite clay and evaluate and compare
its performance with that of bare K2O nanoparticles in order to study the role of mineral support in the
biodiesel production. For this purpose, a heterogeneous K2O/Bentonite nanocatalyst was sonochemichally
prepared by loading 30 wt.% potassium hydroxide over bentonite and used in the transesterification reaction
of sunflower oil. The obtained result was compared with KOH as a homogeneous catalyst and bare K 2O in
order to evaluation of performance and stabilization effect, respectively. The physical and chemical properties
of synthesized composite nanocatalyst were investigated using XRD, FESEM, EDX, BET, and FTIR
analyzes. The results of the characterization analysis indicate the successful preparation of the synthesized
sample and suitable surface and structural properties of this sample for use in the oil transesterification
process. XRD analysis confirmed the formation of the crystalline phase of K 2O in the synthesized sample.
FESEM images showed that the surface of bentonite has been covered by small K 2O nanoparticles with
uniform size distribution and dispersion. The results of EDX analysis confirmed the presence of all the
elements used and there was no impurity in the catalyst structure. BET analysis showed that the synthesized
nanocomposites had an appropriate specific surface area. The catalytic results of the samples in operating
conditions of methanol to oil molar ratio of 12:1, catalyst amount of 3 wt.%, reaction temperature of 65 °C
and reaction time of 3 h indicate acceptable efficiency of synthesized nanocomposite with production yield of
95.17% compared with K2O and KOH samples which had 80.57% and 76.62% production efficiencies,
respectively. This better performance can be attributed to improved surface and structural properties of the
active particles stabilized by ultrasound energy such as large cavities, relatively high specific surface area,
uniform morphology, uniform distribution of potassium particles, and strong interaction of potassium
particles with bentonite layers and formation of Al-O-H groups. Also, the biodiesel properties, such as
density, viscosity, cloud point, pour point, and cetane number were measured and compared to standards.
Keywords: K2O/Bentonite, Sonochemistry procedure, Sunflower Oil, Biodiesel.
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