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چکیده :گرایش به تحقیق پیرامون تولید و کاربرد انرژیهای تجدیدپذیر ،ازجمله بیودیزل ،بهمنظور کاهش گازهای
گلخانهای و آالیندگیهای ناشی از سوختهای فسیلی ،یکی از مهمترین مواردی است که در سیاستهای جهانی به آن
پرداخته شده است .خواص دیالکتریک ( ،έثابت دی الکتریک و  ،ε″فاکتور اتالف دی الکتریک) مواد نقش عمدهای در
طراحی سامانه مایکروویو و فرایند تولید و فرآوری بیودیزل دارند .هدف از این پژوهش بررسی و ارزیابی خواص دیالکتریک
بیودیزل کرچک در مقیاس آزمایشگاهی با استفاده از فناوری پیشرفته مایکروویو و بررسی ارتباط بین پارامترهای مختلف
موثر آن است .در این تحقیق ،اثرات زمان واکنش ( 3 ،9و  1دقیقه) ،غلظت کاتالیزور ( 9/5 ،9و  2درصد وزن روغن) و
تغییرات دما ( 45 ،31و  91درجه سلسیوس) مورد مطالعه قرار گرفت .از سامانه بازتابش پروب در فرکانس 2451 MHz
برای اندازهگیری خواص دی الکتریک استفاده شد .نتایج نشان داد که با افزایش زمان واکنش و کاهش دما ،مقادیر ثابت
دیالکتریک افزایش و با کاهش غلظت کاتالیزور ،دما و زمان واکنش ،فاکتور اتالف دیالکتریک کاهش مییابد.
کلیدواژگان :بیودیزل کرچک ،فرایند تولید ،خواص دیالکتریک ،فرکانس ،کاتالیزور

مقدمه
با توجه به کاهش منابع نفتی در ایران ،و مسائل زیستمحیطی (بهویژه در شهرهای بزرگ) و بهمنظور تامین انرژی پایدار،
حرکت بهسمت استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر و نسبتا پاك ضرورتی اجتنابناپذیر است .سوختهای گیاهی یکی از منابع
تولید سوختهای تجدیدپذیر بوده و میتوانند جایگزین مناسبی برای سوختهای فسیلی باشند .احتراق سوختهای برپایه
گیاهی درواقع استفاده غیرمستقیم از انرژی خورشید است .سوختهای گیاهی بهطور عمده آلودگیهای کمتری نسبت به
سوختهای فسیلی دارند و بهراحتی میتوانند از بقایای مواد گیاهی تولید شوند] .[9ازجمله سوختهای زیستی میتوان به
بیودیزل اشاره کرد .بیودیزل ،اتیل استر یا متیل استری است که از روغنهای گیاهی یا چربیهای حیوانی تولید شده و بهعنوان
سوخت در موتورهای دیزل یا سامانههای حرارتی استفاده میشود] .[2بیودیزل را ،عالوهبر روغنهای نباتی تازه ،میتوان از
روغنهای پسماند نیز تولید کرد] .[3میزان گرانروی و حاللیت در الکل روغن کرچک از اکثر روغنهای گیاهی باالتر است.
محتوای روغن دانههای کرچک در حدود  91-41درصد است .به دلیل باالبودن روغن دانههای کرچک ،این دانه بهعنوان منبع
تولید بیودیزل مورد استفاده قرار میگیرد] .[4رایجترین روش تولید بیودیزل واکنش ترانساستریفیکاسیون روغن گیاهی و
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چربیهای حیوانی است] .[5مطالعات متعددی بر روی انواع کاتالیستهای بهکاررفته در تولید بیودیزل ،شامل کاتالیزورهای همگن
بازی همچون هیدروکسید سدیم و یا هیدروکسید پتاسیم] ،[9-9کاتالیزورهای همگن اسیدی مانند اسید سولفوریک و اسید
کلریدریک] ،[1-8کاتالیزورهای ناهمگن اسیدی مانند دی اکسید زیرکونیوم] [91و دی اکسید تیتانیوم] ،[8زئولیتها]،[99-92
گروه کربنی] [93و رزینهای تبادل یونی] ،[94کاتالیزورهای ناهمگن بازی شامل اکسیدهای فلزی همچون اکسید
کلسیم] ،[95اکسید منیزیم] [99و اکسید استرانسیم] ، [99-98اکسیدهای فلزات واسطه مانند اکسید روی ،اکسید تیتانیم و
اکسید زیرکونیوم] ،[91ترکیب اکسیدهای فلزی همچون دولومیت] [21و کلیسیلیت] [29و همچنین مواد آهکی ارزان مثل
پوست تخم مرغ ،حلزون و صدف] [22-23انجام گرفته است .همچنین ،کاتالیز دیگر بهکاررفته در تولید بیودیزل آنزیمها
همچون لیپاز] [24و نوازیم  [25]435هستند.
مطالعاتی بر روی خواص دی الکتریک متانول و اتانول بهعنوان ترکیبات اصلی و پایهای بیودیزل در حالتهای مختلف
با/بدون کاتالیزور در فرکانس و دماهای مختلف برای طراحی و ارزیابی سامانه تولید بیودیزل براساس خواص بهدستآمده انجام
شده است .نتایج نشان دادند که مقادیر خواص دیالکتریک متانول و اتانول با تغییرات فرکانس و دما تغییرات اساسی را نشان
میدهند] .[29نمونههای مختلف بیودیزل از  29نوع روغن مختلف برای تجزیه و تحلیل برخی ویژگیهای بیودیزل ازقبیل
چگالی ،گرانروی سینماتیکی ،متانول و محتوای آب با رویکرد شبکه عصبی مصنوعی با استفاده از طیفسنجی مادون قرمز
نزدیک انتخاب شد] .[29همچنین ،از حسگر دیالکتریک به روش حفره تشدید برای اندازهگیری مخلوطهای اتانول و بنزین
استفاده شد .این حسگر یک خروجی فرکانسی  58/5تا  91/23هرتز برای بیودیزل و  59/84تا  52/92هرتز برای دیزل بهدست
میدهد .اختالف فرکانس  9/94هرتز برای تعیین مخلوط بیودیزل و دیزل مناسب بود] .[28از طرفی تحقیقی بر روی تاثیر
پرتودهی مایکروویو بر روی بعضی از ویژگیهای روغن سویا مانند ساختار ،گرانروی و ویژگیهای حرارتی آن صورت گرفت].[21
امواج مایکروویو بخشی از طیف امواج الکترومغناطیسی است که محدوده فرکانسی بین  311مگاهرتز تا  311گیگاهرتز و
متناظر با آن طول موجی بین  9متر تا  9میلیمتر را شامل میشود] .[31خواص دیالکتریک در فرکانسهای پایین با افزایش
دما افزایش مییابد ،اما در فرکانسهای باال کاهش پیدا میکند] .[39آزمایشها نشان میدهند که خواص دیالکتریک بهشدت
متأثر از میزان رطوبت ،فرکانس و چگالی حجمی ماده است] .[32روش استفاده از امواج مایکروویو مزایای فراوانی مانند
اندازهگیری و تفسیر سریع ،دقت باال ،نفوذ به درون موادی که ازنظر اپتیکی کدرند ،هزینه تقریبی مناسب ،نداشتن خطر
تشعشع ،و میسربودن امکان اندازهگیری برخط را داراست].[33
صنایع تولیدی سوخت و فرآوری اصلی آن نیاز به اندازهگیری پیوسته ویژگیهای کیفی سوخت بهویژه مقدار درصد تبدیل
(درصد تبدیل روغن به بیودیزل) و رطوبت دارند .با اندازهگیری خواص دیالکتریک ( ،έثابت دیالکتریک و  ،ε″فاکتور اتالف
دیالکتریک) ،میتوان ویژگیهای کیفی سوخت را بررسی کرد] .[29کاربردهای متعدد روغن کرچک ،بهدلیل خصوصیات
فیزیکوشیمیایی منحصربهفرد آن در صنایع دارویی ،شیمیایی ،بهداشتی ،آرایشی و تولید سوخت بیودیزل ،باعث شده است تا
پژوهشهای زیادی روی آن انجام بگیرد .با اندازهگیری و بهدستآوردن خواص دیالکتریک بیودیزل کرچک میتوان ویژگیهای
کیفی سوخت را پیشبینی کرد که تاکنون این کار انجام نشده است .لذا ،هدف از این پژوهش بررسی خواص دیالکتریک
بیودیزل کرچک در دما ،زمان واکنش و درصد کاتالیزورهای مختلف در فرکانس  2451 MHzطبق استاندارد ( )ISMاست.

مواد و روشها
تهیه نمونه بیودیزل از روغن کرچک
روغن کرچک با خلوص  11درصد از شرکت دارویی و بهداشتی فارابی تهران خریداری شد .سپس ،ویژگیهای فیزیکی و
شیمیایی آن مطابق جدول  9اندازهگیری شد.
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از سامانه فراصوت ،بهدلیل سرعت باالی واکنش با توان نامی  411وات و فرکانس  24کیلوهرتز ( ،)Hielscher, Germanyبرای
انجام واکنش ترانساستریفیکاسیون بازی در این پژوهش استفاده شد .همچنین ،از یک پروب میلهای به قطر  94میلیمتر و
رآکتور شیشهای دوجداره به قطر  93میلیمتر و ارتفاع  991میلیمتر برای انجام آزمایشها استفاده شد .طول موثر پروب برای
انجام آزمایش در داخل محلول سوخت  55میلیمتر بود .دمای واکنش به کمک آبی که بین دو جداره رآکتور در گردش بود بر
روی  45±9درجه سلسیوس تنظیم شد و تمامی آزمایشها در فشار اتمسفر انجام گرفت] .[34کلیه مراحل استخراج،
استریفیکاسیون و تجزیه در پژوهشکده انرژیهای تجدیدپذیر دانشگاه تربیت مدرس انجام شد .در نهایت ،بیودیزل روغن
کرچک ،با درصد خلوص متیل استر  39/5تا  89/9در سه سطح زمان واکنش ( 3 ،9و  1دقیقه) با کاتالیزور پتاسیم
هیدروکسید ( ،)KOHبا غلظت  9/5 ،9و  2درصد وزنی روغن بهدست آمد .نمونهای از نمودار حاصل از دستگاه کروماتوگراف
گازی در زمان واکنش  1دقیقه ،دمای  91 °Cو در حضور کاتالیزور با غلظت  2درصد وزنی در شکل  9آورده شده است.

Figure 1- Biodiesel GC graph at 60 °C, 63 min and 2% catalyst

شکل  -1نمودار آنالیز  GCنمونه بیودیزل در دمای  ،06 °Cزمان واکنش  9دقیقه و غلظت کاتالیزور  %2وزنی
جدول  -1ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی روغن کرچک مورد استفاده
Table 1- Physical and chemical properties of the used castor oil
Measured Value

Test Method

Unit

Properties

0.83±0.02

ASTM D664

mg KOH/ g oil

Acid Value

0.952±0.001

ASTM D1298

3

g/cm
2

)Density (15 °C

252.35±3.11

ASTM D445

mm /s

)Kinematic Viscosity (40 °C

293±1

ASTM D93

°C

Flash Point

7.46±0.01

ASTM D664

%

Free Fatty Acid

pale yellow

-

-

Color

932

-

g/mol

Mean Molecular Weight

اندازهگیری خواص دیالکتریک بیودیزل با استفاده از امواج مایکروویو
سامانههای بازتابش خطی شیاردار ،خط انتقال هم محور اتصال کوتاه ،انتقال فضای آزاد ،تشدید حفره پرشده و سامانه بازتابش
خط هممحور ،جهت اندازهگیری خواص دی الکتریک مواد مختلف بهکار برده میشوند] .[35از آنجایی که تلفات دیالکتریک
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برای مواد بیولوژیک خیلی باالست ( ،)tan δ >> 0.1در نتیجه برای افزایش دقت اندازهگیری سه سامانه هممحور اتصال کوتاه،
انتقال فضای آزاد و بازتابش پروب برای اندازهگیری استفاده میشوند] .[31با توجه به ماهیت نمونههای آزمایشی (سوخت
مایع) ،استفاده از باند فرکانسی باال ،پایش و کنترل دما و دقت باالی اندازهگیری از سامانه بازتابش پروب برای اندازهگیری
خواص دیالکتریک (  ،εέثابت دیالکتریک و  ،ε″فاکتور اتالف) استفاده شد.
در شکل  ،2اجزای اصلی سامانه بازتابش پروب برای اندازهگیری خواص دیالکتریک شامل تحلیلگر شبکه ،دهانه تحلیلگر
شبکه ،کابل هممحور و پروب بازتابش نشان داده شده است .برای آزمونهای خواص دیالکتریک از دستگاه تحلیلگر شبکه مدل
( )Agilent ENA series E5071C, USAدر محدوده فرکانسی بین  91 kHzتا  4/5 GHzبا دقت اندازهگیری  ±1/2dBاستفاده
شد .در این تحقیق ،از فرکانس  2451 MHzو دمای ( 45 ،31و  91درجه سلسیوس) برای اندازهگیری خواص دیالکتریک
بیودیزل استفاده شد .برای کالیبراسیون دستگاه تحلیلگر شبکه در فرکانسهای مایکروویو از سه استاندارد اتصال کوتاه ،اتصال
باز و بار مرجع استفاده شد] .[39برای انجام این کار از قطعات استاندارد ،که توسط کارخانه سازنده تهیه و در قالب کیتهای
کالیبراسیون ارائه میشود ،استفاده شد .کالیبراسیون دستگاه اندازهگیری خواص دیالکتریک بهصورت دستی توسط کیتهای
استاندارد مایکروویو انجام شد که بهصورت تطبیق مقادیر اندازهگیریشده مایع مرجع (آب ،اتانول) با مقادیر استاندارد است.
خروجی تحلیلگر شبکه بهصورت دامنه و فاز است که مقادیر دامنه و فاز خروجی اندازهگیریشده با بهرهگیری از الگوریتمهای
شبیهسازی و بهینهسازی در نرمافزار  CST Studio Suiteبه مقادیر دیالکتریک متناظر تبدیل شدند .آزمون خواص
دیالکتریک نمونههای سوخت با امواج مایکروویو در آزمایشگاه آنتن و امواج رادیویی مرکز تحقیقات مخابرات ایران انجام شد.

Figure 2- Probe reflection system for measuring the permittivity properties of castor biodiesel

شکل  -2سامانه بازتابش پروب برای اندازهگیری خواص دیالکتریک بیودیزل کرچک

محاسبات آماری
تحلیل آماری دادهها و رسم نمودارها توسط نرمافزارهای  SPSS 24و  Excelانجام شد .در این تحقیق ،برای بررسی اثر
متغیرهای آزمایش بر روی خواص دیالکتریک ،از آزمون فاکتوریل برپایه طرح کامال تصادفی استفاده شد .در نهایت ،از روش
آزمون چنددامنهای دانکن برای مقایسه میانگین دادهها استفاده شد.

نتایج و بحث
پس از تولید بیودیزل کرچک با استفاده از سامانه فراصوت ،نمونههای آزمایشی سوخت تحت شرایط مختلف تولید برای
اندازهگیری خواص دیالکتریک آماده شدند.
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ثابت دیالکتریک
نتایج تجزیه واریانس برای مقادیر مختلف ثابت دیالکتریک در جدول  2آورده شده است .در این جدول ،تمامی اثرات اصلی
(زمان واکنش ( ،)Rغلظت کاتالیزور ( )Cو دما ( ))Tو اثر متقابل  T × Rدر سطح احتمال  9درصد بر روی مقادیر مختلف ثابت
دیالکتریک ازلحاظ آماری معنیدار بودند .همچنین ،مشاهده شد که اثرات متقابل  T × C ،C × Rو  T × C × Rمعنیدار
نیستند .طبق مقادیر  ،Fهمانطور که مشاهده میشود ،تاثیر زمان واکنش بر میزان ثابت دیالکتریک بیشتر از دما و تاثیر دما
بیشتر از غلظت کاتالیزور است ،بهطوری که تاثیر زمان واکنش ،دما و غلظت کاتالیزور بر میزان ثابت دیالکتریک بهترتیب
حدود  %1 ،%88و  %3بهدست آمد .شکل  3مقایسه میانگین دادههای ثابت دیالکتریک برای اثر غلظت کاتالیزور است.
همانطور که مشاهده میشود ،میانگین مقادیر ثابت دیالکتریک بیودیزل کرچک در غلظتهای مختلف کاتالیزور نسبت به
یکدیگر اختالف معنیداری دارند .در غلظت کاتالیزور  9درصد ،بیشترین مقدار ثابت دیالکتریک به میزان  3/99و در غلظت
کاتالیزور  2درصد ،کمترین آن به میزان  3/13بهدست آمد .با افزایش مقدار غلظت کاتالیزور حین فرایند تولید در مخلوط
سوخت ،قابلیت گذردهی امواج مایکروویو بهخاطر افزایش خاصیت یونی بهوجودآمده بهبود یافته و در نتیجه میزان عایقی (دی-
الکتریک) سوخت کاهش مییابد].[29
جدول  -2تجزیه واریانس مقادیر مختلف ثابت دیالکتریک بیودیزل کرچک
Table 2- Analysis of Variance of dielectric constant of castor biodiesel
S.V
df
S.S
M.S
F
R
2
8.123
4.062
**40615.45
C
2
0.220
0.11
**1102.11
T
2
0.540
0.27
**2700.11
R×C
4
0.001
0.0001
2.11ns
R×T
4
0.008
0.002
**19.11
C×T
4
0.0001
0.0001
0.778ns
R×C×T
8
0.0001
0.0001
0.528ns
Error
54
0.005
0.0001
Total
81
784.335
C.V
11%
**: Significant at probability of 1% .
ns
: Non significant.
R, C and T are as Reaction time, Catalyst concentration and Temperature, respectively.
S.S and M.S are as Sum of Square and Mean of Square, respectively.
S.S and M.S are as Sum of Square and Mean of Square, respectively.

Figure 3- Mean comparison of the catalyst concentration effect on the dielectric constant

شکل  -3مقایسه میانگین اثر غلظت کاتالیزور بر ثابت دیالکتریک
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جدول  3مقایسه میانگین دادههای ثابت دیالکتریک ،برای اثر متقابل زمان واکنش و دماست .با توجه به جدول  ،3همه
ترکیبهای زمان واکنش و دما نسبت به یکدیگر اختالف معنیداری دارند .بیشترین مقدار ثابت دیالکتریک در زمان واکنش 1
دقیقه و دمای  31°Cو کمترین آن در زمان واکنش  9دقیقه و دمای  91°Cبهترتیب به میزان  3/54و  2/59بهدست آمد .با
افزایش زمان واکنش ،ضریب تبدیل روغن به بیودیزل (متیل استر) افزایش مییابد .با افزایش ضریب تبدیل ،بهدلیل وجود
گلیسرین آزاد و مولکولهای با طول زنجیرههای بلند کربن در ساختمان بیودیزل ،هدایت الکتریکی سوخت کاهش مییابد .در
نتیجه خاصیت دیالکتریک آن افزایش مییابد .همچنین ،با افزایش دما ،انرژی منتقلشده به مولکولهای سوخت افزایش یافته
و در نتیجه هدایت الکتریکی آن تسهیل میشود .این امر منجر به کاهش مقدار ثابت دیالکتریک میشود].[29
جدول  -3اثر متقابل زمان واکنش و دما بر ثابت دیالکتریک
Table 3- Interaction effect of reaction time and temperature on dielectric constant
)Reaction time (min
9

)Temperature (°C

3

3.537±0.04 a

d

3.253±0.05

1
g

2.793±0.06

30

3.443±0.05 b

3.160±0.04 e

2.677±0.05 h

45

3.350±0.07 c

f

i

60

3.073±0.06

2.560±0.07

The mean values with common letter do not have significant difference

مدلهای پیشبینی ثابت دیالکتریک بیودیزل کرچک
شکل  4تأثیر فاکتور غلظت کاتالیزور بر میزان ثابت دیالکتریک بیودیزل کرچک را نشان میدهد .با توجه به این شکل ،با
افزایش غلظت کاتالیزور تا  2درصد ،مقدار ثابت دیالکتریک تا  4/99درصد کاهش مییابد.
در جدول  ،4مدلهای رگرسیونی ثابت دیالکتریک بیودیزل کرچک برحسب زمان واکنش در سطوح مختلف دما آورده
شده است .همانطور که مشاهده میشود ،با افزایش دما شیب تغییرات ثابت دیالکتریک نسبت به زمان واکنش افزایش
مییابد .بهعبارت دیگر ،با افزایش دما ،مقادیر ثابت دیالکتریک با سرعت بیشتری نسبت به زمان واکنش تغییر میکنند .از آنجا
که همزمان با افزایش انرژی جنبشی و تکانه زاویهای مولکولهای بیودیزل ضریب تبدیل روغن کرچک به متیل استر نیز
افزایش مییابد ،مقادیر ثابت دیالکتریک تغییرات قابل مالحظهای را نشان میدهند].[39

Figure 4- Changes in dielectric constant values at various catalyst concentrations

شکل  -4تغییرات مقادیر ثابت دیالکتریک در غلظتهای مختلف کاتالیزور
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جدول  -4مدلهای رگرسیونی ثابت دیالکتریک برحسب زمان واکنش در سطوح مختلف دما
Table 4- Regression models of dielectric constant based on reaction time at different temperature levels
)Temperature (°C
Regression Models
R2
30
0.981
έ = 0.338 ln )R( + 2.822
45
0.977
έ = 0.348 ln )R( + 2.71
60
0.971
έ = 0.359 ln )R( + 2.599

فاکتور اتالف دیالکتریک
نتایج تجزیه واریانس برای مقادیر مختلف فاکتور اتالف دیالکتریک در جدول  5آورده شده است .در این جدول ،تمامی اثرات
اصلی و اثر متقابل  C × Rدر سطح احتمال  %9بر روی مقادیر مختلف فاکتور اتالف دیالکتریک معنیدار بود .همچنین،
مشاهده شد که اثرات متقابل  T × Rو  T × Cدر سطح احتمال  5درصد معنیدار است و اثر سهگانه  T × C × Rمعنیدار
نیست .برطبق مقدار  Fجدول ،همانطور که مشاهده میشود ،تاثیر زمان واکنش بر میزان فاکتور اتالف دیالکتریک بیشتر از
غلظت کاتالیزور و تأثیر غلظت کاتالیزور بیشتر از دماست ،بهطوری که تاثیر زمان واکنش ،غلظت کاتالیزور و دما بر میزان
فاکتور اتالف دیالکتریک بهترتیب حدود  %28 ،%58و  %94بهدست آمد.
جدولهای  9تا  8مقایسه میانگین اثر متقابل متغیرها (زمان واکنش ،غلظت کاتالیزور و دما) بر فاکتور اتالف دیالکتریک
بیودیزل کرچک را نشان میدهد.
جدول  -5تجزیه واریانس مقادیر فاکتور اتالف دیالکتریک بیودیزل کرچک
Table 5- Analysis of Variance of loss factor of castor biodiesel
S.V
df
S.S
M.S
F
R
2
0.980
0.490
**4898.78
C
2
0.448
0.224
**2241.44
T
2
0.206
0.103
**1030.11
R×C
4
0.004
0.001
**10.78
R×T
4
0.001
0.0001
*3.44
C×T
4
0.001
0.0001
*3.11
R×C×T
8
0.001
0.0001
0.694ns
Error
54
0.005
0.0001
Total
81
35.792
C.V
22%
**,*: Significant at probability of 1 and 5%, respectively.
ns
: Non significant.
R, C and T are as Reaction time, Catalyst concentration and Temperature, respectively.
S.S and M.S are as Sum of Square and Mean of Square, respectively.

جدول  -0اثر متقابل زمان واکنش و غلظت کاتالیزور بر فاکتور اتالف دیالکتریک
Table 6- Interaction effect of reaction time and catalyst concentration on loss factor
)Reaction time (min
)Catalyst concentration (%
1
3
9
1
0.400±0.05 h
0.600±0.07 f
0.673±0.04 e
1.5
0.493±0.06 g
0.697±0.06 d
0.760±0.05 c
f
b
2
0.600±0.05
0.787±0.04
0.833±0.06 a
The mean values with common letter do not have significant difference.

با توجه به جدول  ،9همه ترکیبهای زمان واکنش و غلظت کاتالیزور ،بهجز تیمارهای زمان واکنش  3دقیقه-غلظت
کاتالیزور  %9و زمان واکنش  9دقیقه-غلظت کاتالیزور  ،%2نسبت به یکدیگر اختالف معنیداری دارند .بیشترین مقدار فاکتور
اتالف دیالکتریک در زمان واکنش  1دقیقه و غلظت کاتالیزور  %2و کمترین آن در زمان واکنش  9دقیقه و غلظت کاتالیزور
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 %9بهترتیب به میزان  1/833و  1/4بهدست آمد .با افزایش زمان واکنش ،ضریب تبدیل روغن به بیودیزل (متیل استر) افزایش
مییابد و در نتیجه خاصیت دیالکتریک آن افزایش مییابد .همچنین ،افزایش غلظت کاتالیزور نیز به تبدیل بیشتر روغن به
زنجیرههای بلند کربنی متیل استر کمک میکند که موجب افزایش مقدار فاکتور اتالف دیالکتریک میشود].[29
جدول  -7اثر متقابل زمان واکنش و دما بر فاکتور اتالف دیالکتریک
Table 7- Interaction effect of reaction time and temperature on loss factor
)Reaction time (min
)Temperature (°C
1
3
9
30
0.437±0.06 g
0.623±0.05 d
0.697±0.06 c
45
0.503±0.05 f
0.700±0.07 c
0.757±0.05 b
e
b
60
0.553±0.07
0.760±0.05
0.813±0.06 a
The mean values with common letter do not have significant difference.

همانطور که مشاهده میشود ،طبق جدول  ،9همه ترکیبهای زمان واکنش و دما ،بهجز تیمارهای زمان واکنش 1
دقیقه-دمای  45 °Cو زمان واکنش  3دقیقه و دمای  91 °Cو زمان واکنش  1دقیقه-دمای  31 °Cو زمان واکنش  3دقیقه و
دمای  45 °Cنسبت ،به یکدیگر اختالف معنیداری دارند .بیشترین مقدار فاکتور اتالف دیالکتریک در زمان واکنش  1دقیقه و
دمای  91 °Cو کمترین آن در زمان واکنش  9دقیقه و دمای  31 °Cبهترتیب به میزان  1/893و  1/439بهدست آمد .با
افزایش زمان واکنش ،ضریب تبدیل روغن به بیودیزل (متیل استر) افزایش مییابد و در نتیجه خاصیت دیالکتریک آن افزایش
مییابد .همچنین ،با افزایش دما ،تعداد برخوردهای مولکولهای سوخت در حجم مشخص افزایش مییابد که انرژی امواج
عبوری را جذب کرده و موجب کاهش دامنه آن میشود .درنتیجه این امر ،مقدار فاکتور اتالف دیالکتریک افزایش مییابد].[29
طبق جدول  ،8همه ترکیبهای غلظت کاتالیزور و دما نسبت به یکدیگر اختالف معنیداری دارند .بیشترین مقدار فاکتور
اتالف دیالکتریک در غلظت کاتالیزور  %2و دمای  91 °Cو کمترین آن در غلظت کاتالیزور  %9و دمای  31 °Cبهترتیب به
میزان  1/913و  1/413به دست آمد .با افزایش غلظت کاتالیزور ،میزان تبدیل روغن به بیودیزل افزایش یافته و درنتیجه مقدار
فاکتور اتالف دیالکتریک افزایش مییابد .همچنین ،با افزایش دما ،جذب انرژی امواج عبوری بیشتر شده و درنتیجه مقدار
فاکتور اتالف دیالکتریک افزایش مییابد].[29
جدول  -8اثر متقابل زمان واکنش و دما بر فاکتور اتالف دیالکتریک
Table 8- Interaction of catalyst concentration and temperature on loss factor
)Catalyst concentration (%
1
1.5
2
30
0.493±0.05 i
0.583±0.06 g
0.680±0.05 d
45
0.557±0.06 h
0.657±0.06 e
0.747±0.06 b
60
0.623±0.05 f
0.710±0.06 c
0.793±0.05 a
The mean values with common letter do not have significant difference.
)Temperature (°C

مدلهای پیشبینی فاکتور اتالف دیالکتریک بیودیزل کرچک
شکلهای  5تا  9تأثیر متغیرهای مختلف بر میزان فاکتور اتالف دیالکتریک را نشان میدهد .با توجه به این شکلها ،بیشترین
میزان فاکتور اتالف دیالکتریک در غلظت کاتالیزور  %2و زمان واکنش  1دقیقه برای دمای  91 °Cو کمترین آن در غلظت
کاتالیزور  %9و زمان واکنش  9دقیقه برای دمای  31 °Cبهترتیب  1/88و  1/34بهدست آمد .همانطور که مشاهده میشود ،با
افزایش زمان واکنش و بیشتر شدن مقدار تبدیل روغن کرچک به بیودیزل آن ،مقدار فاکتور اتالف دیالکتریک افزایش مییابد.
همچنین ،با افزایش دما ،این مقدار روند افزایشی را نشان میدهد.
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Figure 5- Changes in dielectric loss factor with 1% catalyst concentration at different reaction times and temperatures

 در زمان واکنش و دماهای مختلف%1  تغییرات مقادیر فاکتور اتالف دی الکتریک با غلظت کاتالیزور-5 شکل

Figure 6- Changes in dielectric loss factor with 1.5% catalyst concentration at different reaction times and temperatures

 در زمان واکنش و دماهای مختلف%1/5  تغییرات مقادیر فاکتور اتالف دی الکتریک با غلظت کاتالیزور-0 شکل

Figure 7- Changes in dielectric loss factor with 2% catalyst concentration at different reaction times and temperatures

 در زمان واکنش و دماهای مختلف%2  تغییرات مقادیر فاکتور اتالف دی الکتریک با غلظت کاتالیزور-7 شکل

1
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در جدول  ،1مدلهای رگرسیونی میزان فاکتور اتالف دیالکتریک بیودیزل کرچک برحسب زمان واکنش در سطوح
مختلف غلظت کاتالیزور و دما آورده شده است .همانطور که مشاهده میشود ،در غلظت کاتالیزور  ،%9با افزایش دما ،شیب
تغییرات فاکتور اتالف دیالکتریک نسبت به زمان واکنش افزایش مییابد .بهعبارت دیگر ،با افزایش دما ،مقادیر فاکتور اتالف
دی الکتریک با سرعت بیشتری نسبت به زمان واکنش تغییر میکنند ،ولی در غلظت کاتالیزور  %2این روند بهصورت کاهشی
است .از آنجا که همزمان با افزایش انرژی جنبشی مولکولهای بیودیزل ضریب تبدیل روغن کرچک به متیل استر نیز افزایش
مییابد ،با افزایش غلظت کاتالیزور ،خاصیت یونی مخلوط سوخت افزایش پیدا میکند و در نتیجه سرعت تغییرات مقادیر
فاکتور اتالف دیالکتریک کاهش پیدا میکند].[32
جدول  -9مدلهای رگرسیونی فاکتور اتالف برحسب زمان واکنش در سطوح مختلف غلظت کاتالیزور و دما
Table 9- Regression models of loss factor based on reaction time at different catalyst concentration and temperature levels
)Catalyst concentration (%
)Temperature (°C
Regression Models
R2
30
0.947
ε″= 0.122 ln )R( + 0.358
45
0.928
1
ε″= 0.122 ln )R( + 0.421
60
0.923
ε″= 0.127 ln )R( + 0.483
30
0.947
ε″= 0.122 ln )R( + 0.448
45
0.887
1.5
ε″= 0.118 ln )R( + 0.526
60
0.906
ε″= 0.122 ln )R( + 0.575
30
0.923
ε″= 0.109 ln )R( + 0.56
45
0.903
2
ε″= 0.104 ln )R( + 0.631
60
0.845
ε″= 0.104 ln )R( + 0.678

نتیجهگیری
نتایج حاکی از آن است که تمام پارامترهای مستقل (زمان واکنش ،غلظت کاتالیزور و دما) و اثر متقابل زمان واکنش و دما اثر
معنیداری ( )p<0.01بر روی مقادیر مختلف ثابت دیالکتریک دارند و تاثیر زمان واکنش بر میزان ثابت دیالکتریک بیشتر از
دما و تأثیر دما بیشتر از غلظت کاتالیزور بهدست آمد .همچنین ،نتایج دادههای مقادیر ثابت دیالکتریک نشان داد که با افزایش
دما ،ثابت دیالکتریک کاهش و با افزایش زمان واکنش ،ثابت دیالکتریک افزایش پیدا میکند .همچنین ،همه اثرات اصلی و
متقابل دوگانه برای فاکتور اتالف دیالکتریک معنیدار شد ،بهطوری که تاثیر زمان واکنش بر میزان فاکتور اتالف دیالکتریک
بیشتر از غلظت کاتالیزور و تأثیر غلظت کاتالیزور بیشتر از دما بهدست آمد .نتایج دادههای مقادیر فاکتور اتالف دیالکتریک
نشان داد که با افزایش غلظت کاتالیزور ،دما و زمان واکنش ،فاکتور اتالف دیالکتریک افزایش مییابد .نتایج بهدست آمده از
این تحقیق میتواند جهت پیشبینی ویژگیهای کیفی بیودیزل در شرایط مختلف تولید مورد استفاده قرار گیرد.
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The tendency toward research on the production and application of renewable energy, such as biodiesel, to
reduce greenhouse gases and emissions of fossil fuels, is one of the most important issues in the world
policies which has been discussed. Dielectric properties (ε’, dielectric constant and ε", dielectric loss factor)
of materials play a major role in the microwave design and process of biodiesel production. The purpose of
this research is to investigate and evaluate the biodiesel's dielectric properties in a pilot-scale using
microwave technology and the relationship between its various effective parameters. In this study, the effects
of reaction time (1, 3 and 9 minutes), catalyst concentration (1, 1.5 and 2% of oil weight) and temperature
changes (30, 45 and 60°C) were studied. The probe reflection system was used at a frequency of 2450 MHz to
measure the dielectric properties. The results showed that, with increasing reaction time and decreasing
temperature, the dielectric constant values increased, and by decreasing catalyst concentration, temperature
and reaction time, the dielectric loss factor decreased.
Keywords: Castor Biodiesel, Production Process, Dielectric Properties, Frequency, Catalyst
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