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НЯКОИ НАЙ-ЧЕСТО ИЗПОЛЗВАНИ В ДИСЕРТАЦИОННАТА
РАБОТА СЪКРАЩЕНИЯ И ОЗНАЧЕНИЯ:

MTBE
RVP
NHV
VOCs
BTEX
TWC
FAME
FAEE
OSI
SG
SME
R-RME
RVOME
TME
FFA
MAG
DAG
TAG
GA
PG
BHT
PY
BHA
TBHQ
PrG
NIR
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–
–
–
–

метил терт-бутил етер
парно налягане
нетна калорична стойност
летливи органични съединения
бензен, толуен, етилбензен и ксилени
катализатор
метилови естери на мастни киселини
етилови естери на мастни киселини
индекс на стабилност на масла
наситени глицериди
соеви метилови естери
Fe2(SMe)2(NO)4
рециклирани метилови естери от растителни масла
метилови естери от лой
свободни мастни киселини
моноглицериди
диглицериди
триглицериди
3,4,5-триоксибензоена киселина
пропилгалат
бутилхидрокситолуен
пирогалол
2-терт-бутил-4-метоксифенол
терт-бутилхидроксиквинон
1,2,3-трихидроксибензен
близък инфрачервен интервал
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УВОД
Енергията е един от най-важните фактори за устойчивото развитие
на човечеството. В този смисъл горивата заемат важен дял поради това, че
изгаряйки, отделят значителни количества за най-достъпен вид енергия.
Основните енергийни ресурси за това са изкопаемите горива като нефт,
въглища и природен газ. Природните горива задоволяват 80 % от световните
енергийни нужди.
Биодизелът е алтернатива на изкопаемите горива за дизелови
двигатели. Важността му се засилва поради екологичните последствия от
използването на петрол при тези двигатели и от постепенното изчерпване на
петролните ресурси. Биодизелът може да бъде произведен чрез химична
реакция между кое да е растително масло или мазнина с алкохол, като етанол
или метанол. Метанолът е най-често използван в комерсиалното
производство на биодизел. Много изследователи на биодизел описват синтеза
на биогориво от растителни масла и неговото използване за дизелови
двигатели. На практика енергийната ефективност на биодизела е близка до
тази на конвенционалния дизел. Най- често биодизелът може да бъде
произведен от растително масло и етанол чрез преестерификация в
присъствие на кисели или алкални катализатори.
Важен процес в окачествяването на биогоривата е свързан с
определяне на тяхната стабилност. Основна технологична цел е
разработването
на горива, устойчиви на термични и окислителни
въздействия . Това налага да се получи бърза и ефективна информация за
тяхната автоокислителна и пиролизна стабилност. Необходими са
и
устойчиви изчислителни средства за прогнозиране на термичната стабилност
и физичните свойства на горивата. Тъй като химията на реакциите на
окисление и термичната деструкция на реалните горива е много сложна,
численото прогнозиране на общата стабилност е избрано за отправна точка
при конструиране на математичните модели. За използване са избрани
основно два изчислителни метода- множествена линейна регресия и анализ
на принципните компоненти в техния състав. Получените модели ще могат
да обяснят ефекта на химичният състав върху свойствата на горивата. Те
могат да бъдат използвани за реално прогнозиране на свойствата им, след
като се установи техния състав.
Основната цел на настоящия дисертационен труд е да се разработят
критерии и съответните аналитични методи за определяне на стабилността на
биодизела и смесите му с петролен дизел . Основните задачи, които трябва да
се решат за постигане на тази цел са :
1. Адаптиране на съществуващите методи, за определяне на
стабилността при реални условия.
Целта е да се разработят и оценят адекватни методи за определяне на
окислителната, термичната и стабилността на съхранение. Една от основните
цели е да се избере и разработи метод за всяко свойство в зависимост от
критерии, върху който рефлектират реалните условия.
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2.

Изследване влиянието на условията на съхранение върху
качествата на чистия биодизел и неговите смеси.
Установено е, че условията на съхранение (температура, светлина,
атмосфера, присъствие на метали, склонни към окисление и др.) имат силно
влияние върху поведението на съхранение. Природата на суровините също
може да влияе върху крайния резултат. Основната задача е да се проведе
систематично изследване на промените, настъпващи с биодизела, произведен
от различни суровини, синтезиран с различни технологии и съхраняван за
дълги периоди при реални условия.
3. Определяне на ефектите от стабилността на горивото в хода
на оползотворяване на биодизела, като автомобилно дизелово
гориво.
Необходимо е изучаване на ефектите на стабилността в процеса на
използване на биодизела. В този смисъл е необходимо да се изучи влиянието
на стабилността по веригата: резервоар и за съхранение – автомобилни
двигатели.
ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА ЧАСТ
Образците
от
биодизел
са
синтезирани
чрез
алкална
преестерификация в присъствие на КОН.
Образците от B100 се съхраняват на тъмно, при стайна температура.
Пробите са тествани за киселинно число (ASTM D664 / БДС EN 14104),
пероксидно число (ASTM D3703) и за свободен и общ глицерол (ASTM
D6584 / БДС EN 14105, БДС EN 14106) веднага след синтеза им.
Образците са охарактеризирани чрез методите на инфрачервената
спектроскопия, като е използван спектрофотометър Bruker Tensor 27.
Образците са изследвани в капилярен слой върху таблетка от KBr.
Пероксидното число е определено съобразно изискванията на
стандарт ASTM D 3703.
Дестилационните характеристики на петролния дизел са определени
съобразно изискванията на стандарт ASTM D 86 / БДС EN ISO 3405.
Вискозитетът на петролния дизел е определен съгласно изискванията
на стандарт ASTM D 445 / БДС EN ISO 3104.
Дестилационните характеристики на биодизела и неговите смеси са
опрделени съгласно изискванията на стандарт ASTM D 1160.
Проведено е изследване на стабилността на съхранение при реални
условия на смеси от петролен дизел и биодизел в съотношения В2, В5, В10 и
В20. В този тест 250 ml филтрувано гориво се поставя в боросиликатен
контейнер при реални условия за 0, 6 и 12 месеца. След стареенето в
избрания период образецът се анализира химично, спектроскопски и
колориметрично.
Използваните компютърни програми за обработка на получените
експериментални резултати са: ACDLabs SpecManager v.12; Unscrambler
v.7.5; EssentialFTIR; Minitab v.16.0; MS Excel 2003.
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РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ
1. Охарактеризиране на изходните масла като суровини за получаване на
биодиезел
1.1. Състав по отношение на ненаситеност
Химичният състав по отношение на ненаситеността на използваните
масла е отразен на фиг. 1, като са използвани данни от производителите на
съответните растителни масла.
Мононенаситени к-ни, %

Полиненаситени к-ни, %

Наситени к-ни, %

100
90
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60
50
40
30
20
10
0
Слънчогледово
олио

Зехтин

Палмово масло

Соево олио

Царевично
олио

Рапично олио

Фъстъчено
масло

Гроздово олио

Фиг. 1. Състав на изследваните растителни масла по данни от производителите

1.2.Спектроскопско
охарактеризиране
на
растителните
използвани като суровина за производство на биодизел

масла,

Инфрачервеният интервал на електромагнитния спектър обхваща
областта между 14000 и 50 cm-1. Средният инфрачервен интервал между 4000
и 400 cm-1 е много интересен поради факта, че ивиците на абсорбция са
породени от трептения на функционални групи и близка инфрачервена
област в интервала 14000 – 4000 cm-1.
Инфрачервените спектри обикновено съдържат повече информация
отколкото тази, която се използва на практика. Често интерпретацията на
информацията от спектрите се заключава в определяне на позицията и
стойността на абсорбция на няколко пика, което не винаги носи полезно
тълкуване. Класифицирането на маслата чрез визуално сравняване на
спектрите им е изключително трудно или невъзможно. Използвайки обаче
анализ на принципните компоненти и честотата на пиковете като
променливи, растителните масла могат да бъдат коректно класифицирани. От
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литературата е известен метод за едновременно определяне на процентно
съдържание на cis- и trans- двойни връзки в масла и мазнини, използвайки
инфрачервена спектроскопия. Моделът е валиден в широк интервал на transсъдържание от 0 - 15 %. Някои автори разработват методи за определяне на
свободни мастни киселини в мазнини и масла по инфрачервени
спектроскопски данни, като методът припокрива концентрационния интервал
от 0.2 - 8 %. От литературата е известно приложение на методите на анализа
на принципните компоненти при обработка на инфрачервени спектри за
класификация на масла и мазнини, съобразно техния произход. Главно
интересът към тези методи е породен от тяхната бързина и липса на
необходимост от обработка на пробите с химични реагенти.
Определянето на общата степен на ненаситеност на растителни
масла придобива все по-голямо значение във връзка с използването им като
суровина и възобновяем източник за производство на биодизел. Общият вид
на инфрачервените спектри на изследваните растителни масла е показан на
фиг. 2.

Фиг. 2. Общ вид на спектрите на изследваните масла
(1- слънчогледово олио; 2 - соево олио; 3 - рициново масло; 4 - зехтин;
5 – царевично олио; 6 – палмово масло)

При всички спектри, с изключение на рициновото масло се
наблюдава слаб пик при 3472 cm-1, който би могъл да се асоциира с
обертонове на карбонилната абсорбция на естерите на триглицеридите (фиг.
2). За разлика от останалите растителни масла в инфрачервените спектри на
рициновото масло се регистрира ивица на поглъщане при 3444 cm-1, която
отсъства при останалите изследвани спектри и се асоциира с наличието на
хидропероксиди.
Ясно изразен пик в областта 3009 - 3006 cm-1 се наблюдава в
спектрите на всички изследвани растителни масла (фиг. 2). Тази абсорбция е

7

характерна за вибрационните колебания на cis-двойните връзки в алкените.
Отсъствието на поглъщане при 3025 cm-1 може да се тълкува като
категорично доказателство за отсъствието на валентни трептения на transдвойни връзки в съдържащите се в изследваните масла алкени.
При анализ на спектрите на всички изследвани образци се наблюдава
пик, за който е отговорно асиметричното трептене на метиленовите групи
при 2925 cm-1 и едновременно с това се регистрира и ивица, свързана със
симетричното трептене на метиленовите групи при 2853 cm-1 (фиг. 2).
При всички изследвани растителни масла в спектрите се наблюдават
две ивици, вероятно породени от Ферми резонанс на карбонилната група при
2731 cm-1 и 2679 cm-1. Интересен факт е отсъствието на ивица при 2731 cm-1 в
спектъра на зехтина (фиг. 2). В спектрите на всички изследвани масла се
наблюдават пикове при 1746 cm-1, които са породени от трептене на C=O
групата на триглицеридите. Същевременно с това се наблюдава и малко рамо
(слабо изразено) при 1711 cm-1, което е доказателство за известно количество
свободни мастни киселини. Изчислените стойности за това количество,
използвайки математичен модел от литературата, са показани в таблица 1.
Таблица 1
Изчислени стойности за количеството свободни мастни киселини, %.
A
Количество свободни киселини
Масло
(1711 cm-1)
Слънчогледово
0.3871
2.83
Соево
0.4434
3.18
Зехтин
0.2547
1.99
Палмово
0.284
2.18
Царевично
0.2058
1.67
Рициново
0.7094
4.77
Рапично
0.4111
3.01
Фъстъчено
0.3756
2.75

В спектрите на всички изследвани образци е налична ивица при 1654
cm-1. Обикновено С=С трептенията в неспрегнатите алкени показват средна
до слаба абсорбция в областта 1667 – 1640 cm-1. Известно е, че незаместените
cis-алкени поглъщат при честоти, близки до 1650 cm-1 и абсорбцията в тази
ивица е много по-силна от тази в trans-алкените.
Ивиците между 1400 и 1000 cm-1 са най-трудни за интерпретиране.
Въпреки че разликите в този интервал са трудно забележими, те са също така
и изключително важни. Приблизително при 1465 cm-1 всички спектри
показват ножично трептене на метиленовата група. Интересен факт е, че тази
ивица на поглъщане при рициновото масло е отместена на 1457 cm-1.
Ясно изразен пик при 1418 cm-1 се наблюдва при изследваните
образци от зехтин, палмово масло и рициново масло. При останалите
растителни масла такава ивица на поглъщане отсъства. Този пик може да
бъде обяснен с махалните трептения на СН-връзките в cis-незаместените
алкени. В спектъра на слънчогледовото олио се наблюдава слаб пик при 1400
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cm-1, който е труден за разчитане, както и ивицата при 1377 cm-1, които могат
да бъдат породени от симетричното трептене на метиловите групи.
При всички изследвани образци в спектрите се регистрират
усукващи и ветрилни трептения на СН2 групите в зоната между 1350 и 1150
сm-1, като тези ивици са с различен интензитет, но са относително по-слаби, в
сравнение с тези, възникващи като резултат от метиленовите ножични
трептения.
Ясно изразени ивици на поглъщане при 1238 cm-1 се наблюдават във
всички спектри, с изключение на рициновото масло. При 1163 cm-1 се
наблюдават пикове в спектрите на всички масла, но при рициновото масло
тази ивица е изместена на 1171 cm-1. Пикове при 1117 cm-1 се наблюдават в
спектрите на зехтина и палмовото масло, а при 1097cm-1 – в спектрите на
слънчогледовото олио и зехтина. Тези ивици могат да бъдат асоциирани с
трептенето на C=O групите в естерите. Тези трептения се състоят от две
асиметрични едновременни трептения C-C(=O)-O и O-C-C. Някои автори
асоциират ивицата при 1238 cm-1 с трептенията на извънравнинно огъване на
метиленовите групи.
В спектрите на соевото и рициновото масла се появяват ивици на
поглъщане при 970 cm-1 и 914 cm-1, докато в спектрите на слънчогледовото и
царевичното олио се наблюдават самостоятелни ивици при 914 cm-1. Ивицата
при 970 cm-1 е породена от извънравнинното огъващо трептене на транснезаместените групи в алкените. Някои автори асоциират ивицата при 914
cm-1 с огъващи трептения на групите в cis незаместените алкени, като
същевременно в спектъра на зехтина и палмовото масло подобни ивици
напълно отсъстват (фиг. 2).
В спектрите на всички изследвани масла се наблюдава ясно изразен
пик на приблизително 723 cm-1, който е в резултат на метиленовите махални
трептения и извънравнинните огъващи трептения на незаместените cisалкени.
Определена е общата ненаситеност на изследваните растителни
масла, като е използван един от познатите от литературата методи, който
дискутира съотношението на абсорбциите в ивици с честота 3010 cm-1 и 2855
cm-1 като мярка за степента на ненаситеност на маслата.
Изчислената стойност на общата степен на ненаситеност показва
добра корелация между данните, получени от производителите на маслата и
получените от спектроскопските данни стойности. Доказателство за
наличието на висока степен на ненаситеност при изследваните шест вида
растителни масла е и наличието на много интензивна ивица при 1746 cm-1,
която е резултат от валентни трептения на С=О групата в триглицеридите и е
една от най-добре регистрираните в растителните масла с висока степен на
ненаситеност.
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Таблица 2
Стойности на честотите и абсорбцията на ивиците при 3010 cm-1 и 2855 cm-1 и изчислената
степен на ненаситеност.

Ивица
3010 cm-1
A
(3010 cm-1)
Ивица
2855 cm-1
A
(2855 cm-1)
Изчислена
ненаситеност

Слънчогледово
олио

Зехтин

Палмово
масло

Соево
олиио

Царевично
олио

Рапично
масло

3008.78

3004.92

3006.85

3008.78

3008.78

3008.78

0.948

0.492

0.347

0.837

0.377

0.804

2854.48

2854.48

2854.48

2854.48

2854.48

2854.48

1.320

0.715

0.441

1.218

0.474

0.949

0.74

0.71

0.85

0.72

0.83

0.90

Използването на инфрачервената спектроскопия за определяне на
trans-съдържание в масла и мазнини е добре познат от литературата метод.
Този метод е базиран на измерването на абсорбцията на характеристичната
ивица при 970 cm-1, която е породена от трептенията на изолираните transвръзки.
Trans-абсорбцията е локализирана в интервала 995 – 937 cm-1. В
настоящото изследване са изпозлвани два математични модела (1) и (2) за
изчисляване на trans-съдържанието, като е използвано измерването на
абсорбцията при 966 cm-1.

%trans  3.917  131.276 A(966)

(1)

%trans  0.230  130.973 A(966)

(2)

където % trans е trans- съдържанието, изразено като % триелеидин;
A (966) е абсробцията при 966 cm-1, отнесена към базова линия,
построена между 995 и 937 cm-1.
На фиг. 3 са представени стойностите на trans- съдържанието в
изследваните образци от растителни масла. От фигурата е видно, че с найвисоко trans-съдържание е рициновото масло, а с най-ниско-царевичното,
което е близко по стойност със зехтина.
От направените изследвания категорично е видна приложимостта на
инфрачервената спектроскопия като метод за провеждане на експресен
анализ и детайлна оценка на свойствата на различни по своята природа
растителни масла. Получените данни за общата степен на ненаситеност,
съдържанието на свободни мастни киселини и общото количество transсъдържание корелират добре с данните известни от литературата и тези,
получени от производителите на маслата.
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Математичен модел 1

Математичен модел 2

100,00
90,00

trnas-ненаситеност, %

80,00
70,00
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00
Слънчогледово
олио

Зехтин

Палмово масло

Соево олио

Царевично олио Рициново масло

Рапично олио

фиг. 3. Изчислени стойности на trans-съдъжанието в изследваните растителни масла

Чрез използването на съвременни статистически методи, като
анализа на принципните компоненти, е извършен детайлен анализ на
спектралната информация и са определени най-информативните и значими
ивици при класификация на маслата. Определени са две ивици на поглъщане,
на чиято база може да разграничат отделните масла и да се предостави
възможност за групиране на маслата по определен признак на подобие.
Получените резултати недвусмислено потвърждават точността и
възможността за по-нататъшна оценка на други показатели на растителните
масла и техните производни като се избягва необходимостта от използването
на скъпи и бавни химични методи и третиране на образците с химични
реагенти.
2. Синтез и изследване на основните свойства на FAME
2.1. Синтез на FAME
Синтезирани са метилови естери на триглицеридите на следните
суровини: слънчогледово олио, рапично олио, палмово масло, царевично
олио, соево олио, зехтин и фъстъчено олио. Получените метилови естери са
използвани като биодобавки към петролен дизел. Съотношеията, в които са
добавяни биокомпонентите са следните:
B0 (чист петролен дизел)
B2 (2 % биодизел и 98% петролен дизел)
B5 (5 % биодизел и 95% петролен дизел)
B10 (10 % биодизел и 90% петролен дизел)
B20 (20 % биодизел и 80 % петролен дизел)
B100 (чист биодизел)
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2.2. Спектроскопско сравнение на FAME от различни суровини
Средната инфрачервена област описва спектъра на абсорбция на
всички химични връзки като O-H, N-H, C=O, C-H и т.н. Спектърът е
чувствителен към физичните и химични състояния на образците между 4000
и 400 cm-1.
Най-често тази област се използва широко за анализ на биодизел,
поради наличието на специфични ивици в интервала 1500 – 800 cm-1, наречен
интервал на пръстовия отпечатък, където абсорбциите включват резултати от
комплексни, взаимосвързани трептения, които дават уникална информация.
На фиг.4 са показани спектрите на изследваните метилови естери,
получени от различни по произход растителни масла.
От литературата е известно, че съдържанието на естери е
изключително важно поради това, че общите свойства на биодизела се
определят от свойствата на индивидуалните естери на мастните киселини.
Свойствата на отделните естери се определят от структурните особености на
мастните киселини и алкохола.
FAME слънчогледово олио

FAME рапично олио

FAME соево олио

FAME царевично олио
0,9
0,8
0,7

0,5
0,4

Интензитет

0,6

0,3
0,2
0,1

3900

3400

2900

2400

1900

1400

900

0
400

Вълново число, cm-1

а)
FAME зехтин

FAME палмово масло

FAME фъстъчено олио
0,9
0,8
0,7

0,5
0,4

Интензитет

0,6

0,3
0,2
0,1

3900

3400

2900

2400

1900

1400

900

0
400

Вълново число, cm-1

б)
Фиг. 4. Инфрачервени спектри на изследваните метилови естери
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На фигура 4 са показани първичните спектри на пробите от
биодизел. Пиковете около 1200 cm-1 могат да бъдат отнесени към аксиалната
деформация на СС (=О)-О връзките на естерите, докато пиковете около 1183
cm-1 могат да се асоциират с асиметричната аксиална деформация на О-С-С
връзката.
Важен спектрален интервал е ивицата между 1735 и 1750 cm-1,
където пикът на абсорбция кореспондира с вибрациите на карбонилната
група, присъстваща в биодизела. Краят на спектралния интервал (1750 cm-1)
обикновено преобладава в избора на променливи за определяне на
параметрите на окислителна стабилност. Променлива при 1196 cm-1, която
може да бъде свързана с асиметричната аксиална деформация на О-С-С и
друга ивица при 2900 cm-1, кореспондираща с С-Н връзката, също биха могли
да бъдат избрани.
Вибрациите на карбонилната група също са от значение при
построяване на модел за киселинното число. Също така променливи при 2900
и 3000 cm-1, отговарящи за разтягането на С-Н връзките на наситените
въглеродни атоми могат да бъдат разглеждани като съществени фактори при
изследване на биодизела.
Косвена връзка с карбонилната група може да влияе върху избора на
спектралния интервал и променливите. Поради това променливите, избрани
чрез използването на статистическите методи се включват в интервала от
1800 до 1600 cm-1 (карбонилните групи), а също така и в областта 1300-1000
cm-1 (С-С(=О)-О). Променливи около 2900 cm-1, отговорни за разтягането на
C-H и при 725 cm-1 са свързани с асиметричната ъглова деформация на
(CH2)n дългите вериги.
Таблица 3
Стойности на честотите на трептене на карбонилната група
Съединение
υ, см-1
Алифатни кетони
1725- 1700
Спрегнати кетони
1700- 1765
Алифатни естери
1755- 1735
Спрегнати естери
1735- 1720
Естери, спрегнати по отношение на О 1780- 1760
Алифатни киселини
1725- 1710
Алдехиди
1735- 1720
Таблица 4
Стойности на позицията на трептене и абсорбцията на карбонилната група в синтезираните
метилови естери
FAME
Честота, cm-1 Абсорбция
Царевица
1743.55
1.795
Зехтин
1745.48
1.767
Слънчоглед
1747.41
2.125
Палмово масло
1745.48
1.838
Соево олио
1743.55
1.648
Рапично олио
1745.51
1.151
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Таблица 5
Стойности на честотите на избраните характеристични пикове, използвани като променливи в
анализа на принципните компоненти
FAME
Пик 1
Пик 2
Пик 3
Пик 4
Пик 5
Пик 6
Пик 7
Пик 8
1170.72
1195.80
1436.88
1463.89
1746.55
2854.48
2925.68
3008.78
Царевица
1166.78
1240.16
1419.53
1463.89
1745.48
2854.48
2925.84
3004.92
Зехтин
1168.79
1242.09
1419.53
1463.88
1745.48
2854.48
2923.92
3006.85
Палма
1170.72
1195.80
1436.88
1463.89
1745.55
2854.48
2925.84
3008.78
Соя
1170.72
1195.80
1436.88
1463.89
1747.41
2854.48
2921.99
3008.78
Слънчоглед
Таблица 6
Резултати от проведения анализ на принципните компоненти
Принципен
Принципен
Принципен
компонент 1 компонент 2 компонент 3
Пик 1
0.060
0.133
0.546
Пик 2
-0.931
0.040
0.121
Пик 3
0.356
0.031
0.144
Пик 4
0
-0.001
-0.003
Пик 5
0.007
0.597
-0.574
Пик 6
0
0
0
Пик 7
-0.009
-0.779
-0.249
Пик 8
0.059
0.127
0.525

Спектрите, показани на фиг. 4 недвусмислено потвърждават
наличието на много интензивен пик при 1746 cm-1, който се поражда от
трептенията на C=O групата на метиловите естери. От литературата е
известно, че съществуват множество фактори, които влияят върху позицията
на тази ивица.
От резултатите, получени чрез използването на методите на анализа
на принципните компоненти може да се направи категорично заключение, че
ивиците, характеризиращи най-точно разликите между различните метилови
естери са тези при 1195, 1436 и 1746 cm-1.
При охарактеризирането на получените метилови естери са
изчислени стойности за съдържанието на свободни мастни киселини,
използвайки следното уравнение:

FFA,%  0.044  4.9594 A  1.5446 A1 / 2

(3)

където FFA е съдържанието на свободни мастни киселини;
А е абсорбцията при 1711 cm-1.
Стойностите, получени за различните по произход FAME са
обобщени и представени в таблица 7. От стойностите се вижда, че
съдържанието на свободни мастни киселини се променя в сравнително тесни
граници между 2.5 и 4.5 %.
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Таблица 7
Изчислени стойности за съдържанието на свободни мастни киселини в изследваните FAME
FAME
Абсорбция при 1711 cm-1 Съдържание на свободни
мастни киселини, %
Царевица
0.3381
2.53
Зехтин
0.4411
3.17
Палма
0.3384
2.53
Соя
0.3165
2.39
Слънчоглед
0.6995
4.71
Рапица
0.4111
3.10

На таблица 8 са показани изчислените стойности за transненаситеността на получените метилови естери на използваните растителни
масла.
Таблица 8
Изчислени стойности за trans-ненаситеност на изследваните FAME
FAME
Абсорбция при 966 cm-1 trans- ненаситеност, %
Царевица
0.2060
23.13
Зехтин
0.3153
41.07
Палма
0.1844
20.82
Соя
0.1886
20.84
Слънчоглед
0.3766
45.52
Рапица
0.2882
33.92

От резултатите, представени в таблица 8, ясно се вижда, че метиловите
естери с най-висока trans-ненаситеност са тези, получени от зехтин и
слънчогледово масло, а тези с най-ниска – от палмово и соево масло, като
разликите в стойностите е приблизително два пъти. Като следствие на този
факт може да се очаква и различна относителна стабилност на тези естери и
на смесите им с петролен дизел.
3. Дестилационни характеристики на смеси дизел – биодизел
Дестилационните криви са сложни функции и много важен
индикатор за поведението на тези течности. По тази причина кривите се
представят графично като температури на кипене като функция от обем
дестилирана фракция и често се цитират като тестов критерий за течни
горива, лубриканти и др.
Температурите на кипене, които са измерени по време на
дестилацията са зависими от локалното атмосферно налягане.
Термичната деградация на биодизел се наблюдава в интервала 250 –
425 оС. Биодизелът е стабилен при температури под 275 оС. Декомпозицията
на биодизела включва изомеризация, полимеризация и пиролиза.
Изомеризацията и полимеризацията се наблюдават при температури 275 –
400 и 300 – 425 оС, сътоветно. Пиролизата на биодизела настъпва при 350 оС.
Една от най-важните и информативни характеристики, които се измерват за
смеси на комплексни флуиди е дестилационната крива. Тя представлява
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графично представяне на температурата на кипене на смес от флуиди
изчертана срещу обемната фракция на дестилата.
Дестилационните криви обикновено се асоциират с първичната
преработка на нефта. Тези криви са от огромно значение за определяне на
свойствата на коя да е смес от сложни флуиди, тъй като чрез тях те могат да
се охарактеризират детайлно.
Добавянето на биодизел води до значителни промени в профила на
дестилационната крива още при 5 vol. % биодизел в сместа. В началото на
дестилацията повишаването на температурата е вследствие на прибавения
биодизел, докато в края на дестилацията се наблюдава обратният процес.
От получените стойности за дестилационните температури са
построени дестилационните криви, които са показани на фиг. 5.
Петролен дизел (B0)

B2

B5

B10

B20

B50

Биодизел (B100)

400

o

Температура, C

350

300
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200

150
0
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40

50

60

70
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90

100

Обемна фракция, %

Фиг. 5. Дестилационни криви на петролен дизел и неговите смеси с биодизел

В областта на средните концентрации на биодизел в смесите,
количеството добавени естери повишава температурата на кипене на смесите.
Понижаването на температурата в края на дестилационния процес при
високите концентрации на биодизел в смесите може да се разглежда като
функция, свързана най-вероятно с разтварянето на тежките фракции на
петролния дизел (които могат да достигнат до 380 ºС), както и с добавянето
на метилови естери, които имат по-ниска точка на кипене.
Профилът на дестилационните криви дава ценна информация за
състава на изследваната смес. Напр. кривата на чистия биодизел е
сравнително плоска, тъй като метиловите естери представляват сравнително
чист по отношение на химичния състав флуид. Това поведение е налице, тъй
като 80 mass % от композицията от метилови естери е смес от метилов
стеарат, метилов олеат, метилов линолеат и метилов линоленат, а ~ 12 mass%
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е метиловият палмитат. Тези метилови естери се характеризират със свои
характерни точки на кипене.
Математичен модел за прогнозиране на точките на кипене и профила на
дестилационната крива за произволна смес дизел – биодизел
Проведеният анализ на стойностите на температурите на кипене на
различните количества дестилационни фракции чрез използване на методите
на нелинейната регресия категорично показват ясна връзка между тях, като за
всички изследвани смеси е видна връзка, която се подчинява на уравнение,
което има следния общ вид:
1
(4)
 a  bx 0,5
y
Уравнение (4) адекватно описва профила на дестилационните криви,
при различни стойности само на коефициентите а и b в уравнението, което е
в пряка връзка с твърдението за подобния химичен състав на изследваните
смеси дизел – биодизел. На следващата таблица 9 са записани стойностите на
коефициентите в използваното уравнение, в зависимост от количеството
добавен биодизел към смесите.
Таблица 9
Стойности на коефициентите a и b в общото уравнение, описващо профила на дестилационните
криви
a

b

0

0.0049500

-0.0002080

2

0.0049200

-0.0002130

5

0.0049300

-0.0002120

10

0.0048400

-0.0002060

20

0.0047500

-0.0002010

50

0.0041000

-0.0001340

За да се визуализира връзката между получените стойности на
коефициентите и съдържанието на биодизел в изследваните смеси, на които
се базира прогнозирането са построени графичните зависимости, показани на
фиг. 6 (a, б).
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б)
Фиг. 6. Зависимост на стойностите в общото уравнение за профила на дестилационните криви
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От графиките е видно, че съществува ясна линейна зависимост
между коефициентите a и b, и съдържанието на биодизел в смесите, в целия
изследван концентрационен интервал (0 – 50 vol. %). Провеждайки линеен
регресионен анализ на тези линейни зависимости са изведени следните
математични уравнения:
y  0.005  2.10 5 x
6

y  0.0002  2.10 x

(5)
(6)

Горните уравнения се характеризират с достатъчно високи
коефициенти на множествена корелация – 0.9711 и 0.9234, съответно.
Ако положим в уравнение (4) за стойностите на коефициентите a и b
уравнения (5) и (6) и опростим получения израз можем да получим
обощеното уравнение:
1
 0.005  2.10 5 z  0.0002x 0.5  2.10 6 zx 0.5
y

(7)

където x – обем на дестилатната фракция, vol. %;
z – съдържание на биодизел, vol. %
Уравнение (7) по своя математичен смисъл представлява модел за
прогнозиране на дестилационните криви на смеси дизел – биодизел, което
успешно може да се използва за изчисляване на температурите на кипене на
всяка една дестилатна фракция, като функция от обема на фракцията и
съдържанието на биодизел в изследваната смес.
В заключение се налага изводът, че прогнозирането на поведението
на дестилационните криви на смеси дизел – биодизел е възможно да бъде
проведено адекватно, като е изведен обобщен математичен модел,
позволяващ изчисляването на профила на дестилационната крива на
произволна смес. Единствената необходима променлива е количеството на
метиловите естери в сместа, чиито свойства ще се прогнозират. Валидността
на изведения модел е проверена и доказана в широк концентрационен
интервал на биодобавката (0 – 50 %).
4. Изследване на окислителната стабилност на FAME, получени от
различни суровини и техни смеси с петролен дизел при реални условия
4.1. Изследване на вискозитета на биодизел и неговите смеси през
периода на стареене в реални условия
Вискозитетът, като мярка за вътрешното съпротивление срещу
течене, е важно свойство на растителните масла и техните естери.
Вискозитетът силно влияе върху механизма на атомизация на горивото при
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впръскване, т.е. и върху инжекционната система. Това свойство влияе също
така и върху процеса на горене, от чиято ефективност зависи максималната
мощност на двигателя. В тази част от изследванията са разгледани
реологичните свойства на смесите дизел-биодизел, получен от различни
суровини, подложени на съхранение при реални условия за период от една
година.
Биодизелът показва по-висок вискозитет от петролния дизел, но този
недостатък се коригира при смесите на двата компонента в различни
съотношения. Данните за вискозитета в хода на стареенето регистрират
повишаване на стойностите на този показател, вероятно поради протичане на
реакции на взаимодействие между междинните продукти на окислението. В
края на периода на стареене образците показват псевдоеластично поведение,
като стойността на индекса на течене е по-малък от 1.
На таблица 10 са представени резултатите от изследването на
кинематичния вискозитет при 20 °C на смеси от петролен дизел и 4 различни
по своята химична природа метилови естери в различни съотношения (В0,
В2, В5, В10, В20).
Измерените стойности на кинематичния вискозитет при 20 °C
варират в интервала между 3.5 и 5.44 mm2/s.
Таблица 10
Стойности на кинематичния вискозитет при 20 °C на смеси дизел-биодизел в хода на
съхранението им за период от 12 месеца
Смес
Вискозитет Вискозитет Вискозитет
0 месеца,
6 месеца,
12 месеца,
mm2/s
mm2/s
mm2/s
В0 (дизел)
4.24
4.56
3.50
В2 фъстък
5.06
5.44
3.81
В5 фъстък
4.67
5.00
3.87
В10 фъстък
4.62
4.94
4.19
В20 фъстък
5.03
5.37
4.62
В2 царевица
4.09
4.37
4.06
В5 царевица
4.18
4.50
4.12
В10 царевица
4.44
4.75
4.25
В20 царевица
5.08
5.44
4.81
В2 соя
4.03
4.31
3.81
В5 соя
4.09
4.37
4.00
В10 соя
4.41
4.69
4.25
В20 соя
4.85
5.19
4.81
В2 зехтин
3.97
4.25
4.00
В5 зехтин
4.09
4.37
4.06
В10 зехтин
4.24
4.56
4.12
В20 зехтин
4.68
5.06
4.87
B2 рапица
4.31
4.81
3.60
B5 рапица
4.37
5.00
4.26
B10 рапица
4.44
5.19
4.30
B20 рапица
4.50
5.38
4.45
B2 слънчоглед
4.25
5.25
4.10
B5 слънчоглед
4.31
5.31
4.25
B10 слънчоглед
4.43
5.37
4.35
B20 слънчоглед
4.62
5.56
4.50
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Кинематичният вискозитет при 20 °C и за четирите изследвани смеси
петролен дизел-биодизел показва слабо повишаване на стойностите в шестия
месец от проведените изследвания при съхранение в реални условия. От
резултатите, посочени в таблицата по-горе се вижда ясно, че стойностите на
вискозитета се понижават слабо в края на периода на изследването (на
дванадесетия месец). Възможните причини за това понижаване биха могли да
бъдат протичане на процеси на изомеризация (от trans- в cis-), както и
протичане на процеси на полимеризация, които след шестия месец водят до
формиране на неразтворими продукти, които се утаяват и по този начин
понижават вискозитета на течната фаза.

a)

б)

в)

г)

д)
е)
Фиг. 7. Зависимост на кинематичния вискозитет при 20 °C от количеството внесен биодизел и
времето на съхранение (а – фъстък, б – царевица, в – соя, г – зехтин, д – слънчоглед, е – рапица)
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Стойността на вискозитета силно зависи от типа на суровината, от
която е получен биодизелът (дължината на С-веригата, броя на двойните
връзки).
Изомерната форма (cis- или trans-) на дадена мастна киселина е също
много важен фактор, който влияе върху стойностите на вискозитета.
От литературата е известно, че вискозитетът на всички мастни
съединения и алифатни въглеводороди се повишава с увеличаване на
дължината на веригата. Най-общо алифатните и ареновите въглеводороди,
които са основни компоненти на петролния дизел, показват малък интервал
на промяна на вискозитета.
Двойните връзки понижават кинематичния вискозитет на
органичните съединения и на алифатните въглеводороди като цяло. Известно
е също така, че trans-двойните връзки определят по-висок вискозитет, в
сравнение с cis-изомерите. Въвеждането на хидроксилни групи също
повишава съществено стойностите на вискозитета.
В заключение може да се твърди, че вискозитета на смесите дизелбиодизел се повишава в рамките на първите шест месеца от съхранението
при реални условия, поради формирането на първичните продукти на
окисление през този период. По-нататъшното понижаване на кинематичния
вискозитет най-вероятно е свързано с протичането на процеси на
изомеризация и утаяване на високомолекулните компоненти.
4.2. Изследване на стабилността на смесите дизел-биодизел чрез методите
на ИЧ-спектроскопия при реални условия
От спектралните методи за анализ на горивата най-широко
приложение са намерили методите на инфрачервената спектроскопия, а така
също и молекулната спектроскопия във видимата и ултравиолетовата
области. В повечето от случаите при изследване на дизеловите горива се
използва спектралният диапазон от 4000 до 400 cm-1.
Инфрачервените спектри, получени в средната инфрачервена област
се състоят от фундаментални и характеристични ивици, чиито честоти и
интензитети могат ясно да бъдат свързани с наличието на съответните
функционални групи в изследваните обекти. Спектрите, получени при
анализирането на биодизела и неговите смеси притежават значителна C-H
абсорбция между 3000 и 2850 cm-1. Спектралните данни ясно показват
отделни ивици, които отговарят на асиметричните валентни (CH2) трептения
при 2929 cm-1 и симетрични C-H валентни (CH2) трептения при 2856 cm-1 със
слабо рамо при 2854 cm-1, породено от симетрични валентни трептения на
метиленови групи.
В тази част от изследването са показани ИЧ – спектрите на
биодизелови горива. За корекция на разликите в интензитета, поради
влиянието на дебелината на слоя, резултатите са обработени, като е
използван интензитетът на ивицата при 1463 cm-1, като вътрешен стандарт.
Графично резултатите са представени като относителни интензитети спрямо
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тази ивица. На фиг. 8 – 14 са показани инфрачервените спектри,
регистрирани в режим на поглъщане за свежите метилови естери, както и на
подложените на стареене образци при реални условия за срок от една година,
както и петролен дизел при същите условия. Графично резултатите са
представени по начин, подходящ за илюстриране на разликите в спектрите.
При сравнителния анализ на получените спектрални характеристики
е установено, че биодизелът се характеризира със следните основни ивици на
поглъщане: 1740 cm-1; 1652 cm-1; 1464, 1436 cm-1 (дублет); 1360 cm-1; 1244 cm1
; 1196, 1168 cm-1 (дублет); 1016 cm-1; 912 cm-1; 880,844 cm-1 (дублет); 788 cm1
; 724 cm-1; 584 cm-1. От посочените ивици на поглъщане за идентификация на
биодизела следва да се отделят следните основни ивици на поглъщане,
характерни за метиловите естери на висшите мастни киселини, които
отсъстват при петролните дизелови горива: 1740 cm-1; 1652 cm-1; 1244 cm-1;
1196, 1168 cm-1 (дублет); 1016 cm-1; 584 cm-1.
От своя страна, за нефтените дизелови горива е характерна ивица на
поглъщане при 1608 cm-1, обусловена от поглъщането от ароматните
съединения, която отсъства в биодизеловите горива.
Направен е опит за използването на спектрални данни от ИЧ
спектроскопия за прогнозиране на окислителната стабилност на биодизел и
неговите смеси. Получените спектроскопски данни са изучени с цел
определяне на характерните ивици (вълновите числа), които могат да
разглеждани като „пръстов отпечатък” за процесите на окисление (2924,
2852, 1746 – 1743, 1163 и 967 – 976 cm-1).
Промените в ИЧ спектрите на изследваните смеси дизел/биодизел по
време на съхранението в реални условия, някои от най-важните вълнови
числа (cm-1), които могат да бъдат полезни индикатори за окислителния
статус са разгледани детайлно в тази част. Във всички спектри на абсцисата
са нанесени вълновите числа (cm-1), а на ординатата – относителните
стойности на абсорбция (А). За да се илюстрират разликите в спектралните
данни, промените във вълновите числа в началото на изследването и след 12
месеца стареене при реални условия са описани в следващите таблици (табл.
11-12).
На фиг. 8 са представени спектралните характеристики преди и след
стареенето на образци от чист петролен дизел. Очевидно нарастването на
интензитета на ивицата при 1743 cm-1, която е породена от трептенията на
карбонилната група, която фигурира в състава на продуктите на окисление на
дизеловите горива. Много силно е разширяването на интервала на поглъщане
около 3500 cm-1, поради формирането на голямо количество съединения,
съдържащи OH-групи (хидропероксиди и алкохоли).
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Фиг. 8. ИЧ спектър на петролен дизел преди и след съхранение за 1 година в реални условия

Наблюдава се също така и рязко понижаване на интензитета на
ивиците на поглъщане, породени от процеси на декарбоксилация, в
интервала 2356 – 2329 cm-1, което е равносилно почти на изчезване, както е
видно от фигурата. Интензитетът на ивицата при 723 cm-1, породена от
трептенията на (CH2)n групи запазва своите стойности след преминаване на
периода на стареене, което е доказателство, че в чистия петролен дизел не
настъпват видими процеси на полимеризация през периода на наблюдение.
Силно нарастват и стойностите на интензитета на ивицата на поглъщане при
1640 cm-1, която се асоциира с трептенията на монозаместените алкени, които
вероятно са продукт на реакциите, протичащи в чистия петролен дизел в хода
на окислителното стареене. Силно повишаване на относителните интензитети
се наблюдава и при ивиците 2923 и 2954 cm-1, които са породени от
асиметричните и симетричните CH2 трептения, съответно.
На фиг. 9 – 14 са показани спектралните характеристики на метилови
естери, получени от различни суровини (фъстъчено олио, царевично олио,
соево олио, зехтин, слънчогледово олио, рапично олио), съхранявани при
реални условия за срок от една година.
От резултатите е видно, че ивицата при 3500 cm-1, породена от
трептенията на хидроксилните групи на формираните в хода стареенето
хидропероксиди и алкохоли се разширява и силно повишава интензитета си
при образците от всички суровини, с изключените на зехтина.
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Фиг. 9. ИЧ спектър на В100 царевица преди и след съхранение за 1 година в реални условия

Фиг. 10. ИЧ спектър на В100 фъстък преди и след съхранение за 1 година в реални условия
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Фиг. 11. ИЧ спектър на В100 соя преди и след съхранение за 1 година в реални условия

Фиг. 12. ИЧ спектър на В100 зехтин преди и след съхранение за 1 година в реални условия
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Фиг. 13. ИЧ спектър на В100 от суровина слънчогледово олио преди и след съхранение за 1
година в реални условия

Фиг. 14. ИЧ спектър на В100 от суровина рапично олио преди и след съхранение за 1 година в
реални условия

На фиг. 12 са показани спектралните разлики на метилови естери от
суровина зехтин, подложени на стареене в реални условия за една година.
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Очевидно, че разликите в ивиците между 3530 и 3420 cm-1 са незначителни,
което потвърждава относително високата стабилност на този вид FAME.
При всички образци от биодизел интензитетът на ивицата при 723
cm-1, породена от трептенията на (CH2)n групи силно нараства, което
потвъждава категорично протичането на процеси на полимеризация в хода на
съхранението и наличие на високомолекулни компоненти в окислените
биодизелови горива.
На фиг. 15 – 18 са показани ИЧ – спектрите на поглъщане на смеси
на минерални дизелови горива с добавки от биодизел в различни
съотношения, които са предмет на изследването. На фиг. 15 – 18 са
илюстрирани спектроскопските данни за смесите дизел – биодизел,
произведен от суровина рапично олио. Характерът и общият вид на
спектрите за смесите на петролния дизел с останалите видове биодизел имат
сходен вид и не притежават съществени отличия от показаните спектри.
Както се вижда от спектралните зависимости, в смесите се запазват
основните ивици на поглъщане, характерни за нефтопродуктите и се
наблюдава поява на ивици на поглъщане, характерни единствено за
биодизела при 1740 cm-1 (ивица на поглъщане на карбонилните групи).
Интензитетът на тази ивица на поглъщане пропорционално се увеличава с
повишаването на концентрацията на въведеното биодизелово гориво.

Фиг. 15. ИЧ спектър на смес В2 (суровина рапично олио) преди и след съхранение за 1 година в
реални условия

В характеристичните ивици между 3445 и 3468 cm-1, ширината на
ивиците показва наличието на хидропероксиди и значително количество
алкохоли. Този интервал от ИЧ спектър може да бъде категорично отнесен
към окислените форми на смесите дизел/биодизел, както и на чистите
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компоненти на смесите. На фиг. 8 – 18 са показани промените в ивиците
между 3530-3420 cm-1. В тези спектри разширяване се наблюдава в интервала
3500 и 3460 cm-1.

Фиг. 16. ИЧ спектър на смес В5 (суровина рапично олио) преди и след съхранение за 1 година в
реални условия

Фиг. 17. ИЧ спектър на смес В10 (суровина рапично олио) преди и след съхранение за 1 година в
реални условия
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Фиг. 18. ИЧ спектър на смес В20 (суровина рапично олио) преди и след съхранение за 1 година в
реални условия

Близо до ивиците 2925-2852 cm-1 се наблюдава понижаване на
стойностите на абсорбция, която е в резултат на симетрични валентни
трептения на алифатните CH2 групи (фиг. 8 – 18).
Интервалът между вълнови числа 1746 и 1743 cm-1 е индикатор за
производство на наситени алдехидни функционални групи или други
вторични продукти на окисление. Най-важният пик при 1743 cm-1 нараства
поради С=О валентни трептения. Абсорбцията при приблизително 1746 cm-1
е породена от естерните карбонилни групи на триглицеридите, които също се
променят в хода на окислението. В този интервал се наблюдава слабо
понижаване в стойностите на абсорбцията (фиг. 8 – 18).
Ивиците между 1238 и 1163 cm-1 се асоциират с валентните
трептения на С-О естерни групи и с деформационните трептения,
предизвикани от промените през периода на окисление. Рязкото понижаване
в стойностите на абсорбцията в ивицата около 1163 cm-1 е ясно доказателство
за протичането на процеси на окисление. По-ниските стойности на
абсорбцията са индикатор за по-дълбокото протичане на окислението (фиг. 8
– 18).
Абсорбцията при 967 cm-1 се асоциира с деформационните трептения
на СН функционалните групи на изолирани trans-олефини и нараства с
напредването на окислителните процеси. Ивиците при 973 и 976 cm-1 са
породени от вторичните продукти на окислението като алдехиди и кетони.
По тази причина интервалът 976 – 950 cm-1 се отнася към възможната поява
на алдехидни и кетогрупи с изолирани trans двойни връзки, което и води до
наблюдаване на повишаване на стойностите на абсорбцията в спектъра. По-
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високите абсорбционни стойности са доказателство за по-пълно протичащ
процес на окисление (фиг. 8 – 18).
Освен посочените по-горе промени могат също така да се разгледат и
промените, наблюдавани в ивиците 3600 – 3100 cm-1, които потвърждават
присъствието на хидропероксиди в хода на окислението, както и видимо
понижаване в честотата на ивицата около 3006 cm-1, което може да се обясни
с изчезването на cis-двойните връзки. Също така може да се анализира и
ивицата при 988 cm-1, която може да се характеризира като индикатор за
присъствието на trans- и cis-, trans-спрегнати двойни връзки в олефините.
Промени в тези интервали не се наблюдават.
На таблици 11 и 12 са показани данните от сравнението на позицията
(в стойности на вълновите числа) като функция от периода на съхранение за
12 месеца на биодизел от суровина рапично олио и неговите смеси с петролен
дизел. От получените данни прави впечатление, че изместването на
вълновите числа в по-широки граници се наблюдава за характеристичните
ивици, асоциирани с трептенията на хидропероксидите и алкохолите. Този
факт потвърждава концепцията за сложния механизъм на окислително
разпадане на биодизела и петролния дизел, което е свързано с получаване на
множество първични и вторични продукти на окислението.
Най-значително е отместването на позицията на тези ивици при
биодизела от суровина царевично олио, а най-ниска – при биодизела, получен
от суровини зехтин и фъстъчено олио.
Таблица 11
Позиции на пиковете за смеси дизел/биодизел от суровина рапично олио преди стареенето
Естери

Дизел

3467
3008
2925
2855
1745
1462
1376
1246

3423
2925
2855
1746
1460
1377
-

2:98
естер:
дизел
3422
2925
2855
1746
1460
1377
-

5:95
естер:
дизел
3430
2925
2855
1746
1460
1377
-

10:90
естер:
дизел
3427
2924
2854
1746
1461
1377
-

20:80
естер:
дизел
3422
2925
2855
1746
1460
1377
1246

1171

1168

1167

1168

1169

1169

1120

-

-

-

-

-

723

722

722

722

722

722

Описание

O-H свободни
О-Н валентни
С-Н алкени
С-Н алкани
С=О естери
С=С алкени
С-О естери
С-О
деформационни
С-Н алкилни и
арилни
С-Н алкилни и
арилни
С- Н
деформационни за
метилови групи
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Таблица 12
Позиции на пиковете за смеси дизел/биодизел от суровина рапично олио след стареенето
Естери

Дизел

3467
3007
2925
2855
1744
1461
1363
1246

3423
2925
2855
1746
1460
1377
-

2:98
естер:
дизел
3428
2925
2855
1746
1461
1377
1246

5:95
естер:
дизел
3424
2925
2855
1746
1461
1377
1247

10:90
естер:
дизел
3428
2925
2855
1746
1460
1377
1246

20:80
естер:
дизел
3429
2925
2855
1746
1461
1377
1246

1171

1168

1169

1169

1170

1170

1120

-

-

-

-

-

723

722

723

723

723

723

Описание

O-H свободни
О-Н валентни
С-Н алкени
С-Н алкани
С=О естери
С=С алкени
С-О естери
С-О
деформационни
С-Н алкилни и
арилни
С-Н алкилни и
арилни
С- Н
деформационни за
метилови групи

Интересен е също така и фактът, че максимум при стойностите на
вълновите числа за този интервал (около 3500 cm-1) се наблюдава при
смесите В5 за всички изследвани образци.
При изследването на всички смеси прави впечатление и появата на
ивица на поглъщане при 1244 cm-1 с повишаване на количеството внесен
биодизел, както и в резултат на стареенето по време на съхранението при
реални условия. Изключение от тази тенденция прави единствено
биодизелът, получен от суровина зехтин.
При анализ на спектралните резултати на смесите дизел – биодизел, получен
от царевично олио се вижда появата на ивица при 3008 cm-1 след стареенето,
която е свързана с наличието на свободни мастни киселини, както и появата
на ивица на поглъщане при 1092 cm-1 за свежите смеси, която кореспондира с
валентните C-H трептения.
От проведените спектроскопски изследвания на смесите дизел –
биодизел, съхранявани при реални условия в продължение на една година
биха могли да бъдат направени няколко важни извода:
-чистите компоненти петролен дизел и биодизел притежават
относително ниска стабилност на индивидуално съхранение;
-смесите дизел-биодизел показват много по-добра устойчивост на
съхранение при реални условия, като стабилността нараства пропорционално
на количеството биодобавка;
-от чистите проби биодизел най-висока степен на устойчивост към окисление
се наблюдава при биодизела, получен от суровина зехтин.
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3.3. Колориметрично изследване на стабилността на смеси дизел/
биодизел
Обработката на изображенията помага на човека да разпознава и
класифицира обектите автоматично, като за основа се използват определени
характеристики на обектите. В настоящата работа фокусът е върху анализа на
цвета на горивата и неговата връзка със стабилността на биодизел с различен
произход, както и на негови смеси с конвенционален петролен дизел.
Методът е подходящ и перспективен и за множество други обекти, чийто
цвят е функция на химичния състав, структурата и стабилността на
химичните съединения, които съдържат обектите. Цветовият анализ в
обработката на изображенията е техника, която може да бъде използвана за
описание и класифициране на изображенията. Изображението в RGB (Red,
Green, Blue) формат е подходящ за по-нататъшно детайлно анализиране.
Цветови модели, изпозлвани за обработка на изображения – RGB и CIELab
Наименованието на модела RGB е абревиатура от Red (червено),
Green (зелено), Blue (синьо) и е адитивен цветови модел (абстрактен модел за
количествено определяне на цветовете), приложим в компютърната техника и
в технологията на цветната телевизия. При него цветовете червено, зелено и
синьо се съчетават по различни начини, за да се получат други цветове.
Възможни са 256 стойности за всеки от трите основни цвята.
Според описанието в CIELAB модела, всички цветове, видими за
човешкото око са съставени така, че да бъдат независими от апаратните
устройства и могат да бъдат използвани като еталон. Трите координати на
CIELAB представляват яркостта на цвета color (L* = 0 означава черно и L* =
100 показва дифузно бяло), нейната позиция между червено/магента и зелено
(а*, отрицателните стойности показват зелено, докато положителните
стойности показват магента) и нейната позиция между жълто и синьо (b*
отрицателните стойности показват синьо, докато отрицателните стойности
показват жълто). Звездичката (*) след L, a и b означава звезда и е част от
името на модела.
На фиг. 19 графично са представени цветовите пространства на двата
цветови модела:

а)
b)
Фиг. 19. Графично представяне на цветовите пространства на трите модела:
а) RGB; b) CIELAB
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Предимства на Lab color модела
За разлика от RGB и CMYK цветовите модели, Lab color моделът е
реализиран, за да се доближи до начина, по който човек възприема цветовете.
С цел постигане на унифицираност L компонентът най-близко съвпада с
човешкото възприятие за светлина, акто не взема предвид ефекта на
Helmholtz–Kohlrausch. Това може да се използва за точно цветово коригиране
чрез модифициране на изходящите криви в а и b компонентите или да
подобри светлинния контраст, използвайки L компонента. В RGB и CMYK
цветовите пространства, които моделират апаратни устройства, а не
човешкото око, тези трансформации могат единствено да се направят с
помощта на подходящи блендови режими в приложенията за обработка.
Тъй като L*a*b* моделът е тридименсионен, той може да бъде
представен адекватно единствено в тримерното пространство. Двумерното
описание включва хроматични диаграми: области от стабилен цвят с
фиксирана яркост. Решаваща роля има презумпцията, че визуалното
представяне на пълната гама от цветове в този модел не може да бъде винаги
напълно вярна.
На фиг. 20 са показани стъпките за анализ на цвета на образците от
биодизел, получени от колориметричен спектър чрез използване на техника
за анализ на цветовете.

Фиг. 20. Алгоритъм на анализ на цвета на биодизел от различен произход

1. Анализ на цветовете чрез RGB модела
2. Анализ на цветовете чрез L*a*b формата
За автоматичен анализ на цветовете е използвана компютърна
програма, разработена от авторите, която съчетава в себе си възможностите,
посочени в алгоритъма по-горе.
Компютърната програма NaniColor е разработена чрез програмните
средства на програмния език от високо ниво MS Visual Basic 6.0. Основният
програмен листинг на приложението е приведен по-долу:
Private Sub Picture1_MouseDown
(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As Single)
Dim ptColor As Long
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Dim R, G, B As Integer
Dim Count As Integer
Dim PicNumber As Integer
Dim i As Integer
'Dim clAverage(0 To 8, 0 To 8, 0 To 8) As Integer
Dim redAverage As Integer
R = 0: G = 0: B = 0
PicNumber = 9 - Val(lblCount)
lblRed.ForeColor = vbWhite
lblGreen.ForeColor = vbWhite
lblBlue.ForeColor = vbWhite
ptColor = Picture1.Point(X, Y)
R = ptColor Mod 256
lblRed.Caption = R
lblRed.BackColor = RGB(R, 0, 0)
G = ptColor / 256 Mod 256
lblGreen.Caption = G
lblGreen.BackColor = RGB(0, G, 0)
B = ptColor / (256 ^ 2) Mod 256
lblBlue.Caption = B
lblBlue.BackColor = RGB(0, 0, B)
Picture2(PicNumber).BackColor = RGB(R, G, B)
lblCount.Caption = Val(lblCount.Caption) - 1
Count = Val(lblCount.Caption)
'clAverage(PicNumber, 0, 0) = R
If Val(lblCount.Caption) = 0 Then
lblCount.Caption = 9
For i = 0 To 8
Picture2(i).BackColor = frmMain.BackColor
Next i
End If
End Sub
Проведен е експеримент с 6 различни по своята химична природа
образци от биодизел. На фиг. 21 са показани изображения на образците от
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биодизел през определени периоди от време. Визуално може да се определят
разликите в цветовете на пробите, съхранявани при еднакви условия.
Стареенето е проведено при нагряване 140 °С, в присъствие на
кислород, като изследваните образци представляват метилови естери на
растителни масла, притежаващи различна химична природа.

а)

b)

c)
d)
Фиг. 21. Изображения на 6 вида биодизел за различни периоди на стареене в присъствие на
кислород при 140 °С за: а) 0 дни; b) 3 дни; c) 7 дни; d) 30 дни
Фъстъчено олио
Слънчогледово олио

Зехтин
Соево олио

Гроздово олио
Палмово масло

250

Червен компонент

200

150

100

50

0
0

5

10

15

20

25

30

Дни

а)
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Фъстъчено олио
Слънчогледово олио

Зехтин
Соево олио

Гроздово олио
Палмово масло

250

Зелен компонент

200

150

100

50

0
0

5

10

15

20

25

30

Дни

б)
Фъстъчено олио
Слънчогледово олио

Зехтин
Соево олио

Гроздово олио
Палмово масло

250

Син компонент

200

150

100

50

0
0

5

10

15

20

25

30

Дни

в)
Фиг. 22. Сравнително представяне на всеки цветови компонент (червен, зелен, син) за всички
образци

От резултатите, представени на фиг. 22 е видно, че максимална
стойност за синия цветови компонент се наблюдава при проби 4 и 6, а
минимална – при проба 1. Впечатление прави и фактът, че минималната
стойност, до която достига синият компонент в хода на стареенето е 0, което
го отличава от останалите два цветови компонента.
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Зелен

Син

Червен
250

200

200

Цветови компонент

Цветови компонент

Червен
250

150

100

50

150

100

0
0

5

10

15

20

25

30

0

5

10

15

Дни

Червен

Зелен

20

25

30

25

30

25

30

Дни

1) фъстъчено олио

2) зехтин

Син

Червен

250

250

200

200

Цветови компонент

Цветови компонент

Син

50

0

150

100

50

Зелен

Син

150

100

50

0

0
0

5

10

15

20

25

30

0

5

10

15

Дни

Червен

Зелен

20

Дни

3) гроздово олио

4) слънчогледово олио

Син

Червен

250

250

200

200

Цветови компонент

Цветови компонент

Зелен

150

100

50

Зелен

Син

150

100

50

0
0

5

10

15

20

Дни

5) соево олио

25

30

0
0

5

10

15

20

Дни

6) палмово масло

Фиг. 23. Зависимост на трите цветови компоненти от времето за всеки образец

Най-точно съвпадение между известната от литературата зависимост
на пероксидното число от времето се наблюдава при анализ на синият
компонент, получен след декомпозицията на цвета на пробите от биодизел.
Този компонент, заедно със зеления, претърпява най-силно изменение в хода
на стареенето на метиловите естери. Максимумът на кривата за синия
компонент преминава през максимум след третия ден от стареенето, като
най-висока стойност за диференциала на изменение се наблюдава при проба
2, 3 и 5. Най-слабо изменение при първоначалното покачване на стойността
се наблюдава при проби 1 и 4.
Логично е да се предположи, че наклонът на този участък е повлиян
от количеството на пероксидите, които се формират в хода на окислителното
стареене.
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Фиг. 24. Коефициенти в математичния модел за синия компонент
Таблица 13
Коефициенти в уравнението за синия компонент

Фъстък
Зехтин
Грозде
Слънчоглед
Соя
Палма

a
0,013332814
0,042048496
0,017858617
0,006944718
0,011628179
0,013890705

b
0,019842893
0,011330329
0,006006304
0,002226203
0,005001941
0,00380434

c
-0,034263232
-0,038346596
-0,016340153
-0,004116915
-0,011628186
-0,010063506

Цветът на маслата и техните естери зависи от дължината на вълната
на преминалата видима светлина, и основно се влияе от две групи
включвания в маслата – каротеноиди и хлорофили. Разпадането на тези
компоненти по време на стареенето видимо влияе върху цвета. За да се
оценят тези промени количествено са изчислени цветовите параметри
CIELAB от цветовете на изследваните естери. Фигурите по-горе показват
изчислените цветови параметри в различните периоди на стареенето. Цветът
на образците се променя непрекъснато като за всички образци преминава
през максимум между третия и седмия ден. Стойността на А* се повишава
като на третия ден стойностите на този компонент са отрицателни.
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Фиг. 24. Промени в L* стойностите през периода на наблюдение за всички образци (1-фъстъчено
олио; 2-зехтин; 3-гроздово олио; 4-слънчогледово олио; 5-соево олио; 6-палмово масло)
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Фиг. 25. Промени в a* стойностите през периода на наблюдение за всички образци (1-фъстъчено
олио; 2-зехтин; 3-гроздово олио; 4-слънчогледово олио; 5-соево олио; 6-палмово масло)
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Фиг. 26. Промени в b* стойностите през периода на наблюдение за всички образци (1-фъстъчено
олио; 2-зехтин; 3-гроздово олио; 4-слънчогледово олио; 5-соево олио; 6-палмово масло)

Най- рязка промяна се наблюдава между седмия и тридесетият ден.
Компонента B* преминава през максимум на седмия ден като стойностите му
за всички образци са почти еднакви, независимо от началните стойности.
След това величината на този компонент намалява, което е свързано с
изместването на цвета от зелен към червен и от жълт към син съответно.
Стойностите на светимостта L* се повишават до третия ден на стареенето,
тъй като естерите стават по- прозрачни, което е свързано с деградацията на
хромофорите.
Началните стойности на светимостта (L*) за всички образци са в
границите между 29.487 и 64.209. До третия ден на изследването стойностите
и за шестте вида биодизел се повишават, което най-вероятно е в резултат на
редукция в съдържанието на пигмент. След това, до тридесетия ден,
стойностите на светимостта плавно намаляват.
Проведен е регресионен анализ с цел установяване на връзка между
цветовите параметри (L*a*b*) и съдържанието на различните по структура
висши мастни киселини в изследваните метилови естери.
Изследвана е корелацията между L* и количеството полиненаситени
киселини в изходните суровини, използвани за получаване на биодизел. Тази
връзка добре се описва от уравнението (8):
y=22.736+0.5907x

(R2=0.7377)

(8)

където х – съдържание на полиненаситени киселини.
Относително ниската стойност на кофициента на множествена
корелация е свързана с широкия интервал на вариране на количеството на
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полиненаситените киселини, посочени от данните на производителите на
растителните масла.
Разликата в цветовете ΔE е изчислена между свежите естери и
образците от тях подложени на стареене. За целта е използвано уравнение (9).

DE  [( L0  L) 2  (a0  a) 2  (b 0 b) 2 ]1 / 2

(9)

Резултатите са показани на фигура 27 като функция от времето на
съхранение. Промяната на цвета е мярка за разстоянието между два цвята в
цветовото пространство, но не дава индикация за посоката в която се
променя цвета, а показва само количествената промяна.
Прави впечатление, че разликата в цвета на естерите от суровини
слънчогледово олио, соево олио, гроздово олио и палмово масло нараства
през целия период на стареенето, като за слънчогледовите и палмовите
естери преминава през минимум на седмия ден. За естерите от суровини
фъстъчено олио и зехтин разликите в цвета преминават през максимум и
намаляват след петия ден.
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Фиг. 27. Стойности на промяната на цвета (ΔЕ) като фукнкция от периода на наблюдение

В заключение може да се обообщи, че разработеният от авторите
компютърен колориметричен метод за оценка на стабилността на метилови
естери, получени от различни по природа растителни масла е възпроизводим
и валиден за всички изследвани обекти. Получените резултати добре
тангират с познати от литературата зависимости, оценяващи окислителната и
термичната стабилност на масла и биодизел.
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ИЗВОДИ:
1.Синтезирани са метилови естери от седем различни по своята природа
растителни масла (слънчогледово олио, рапично олио, зехтин, палмово
масло, соево олио, царевично олио, фъстъчено масло) като
преестерификацията е проведена в присъствието на алкален катализатор
(КОН). Определени са оптималните технологични условия за получаване на
максимален добив на биогориво.
2.Чрез методите на инфрачервената спектроскопия са охарактеризирани и
класифицирани широк набор от растителни масла, използвани като суровина
за синтез на FAME. Използвайки съвременни статистически и
полуемпирични методи са определени основни параметри, определящи
стабилността на маслата и са определени характерни ивици на поглъщане на
чиято база продуктите са класифицирани и групирани.
3.Изследвана е кинетиката на окислително разпадане на растителни масла с
цел прогнозиране на стабилността им. Чрез използване на методите на
инфрачервената спектроскопия са описани процесите и продуктите на
деградацията на маслата, като е направена количествена оценка на
стабилността им. В хода на изследванията са използвани съвременни
показатели като окислителният спектроскопски индекс.
4.Синтезираните метилови естери детайлно са охарактеризирани чрез
методите на инфрачервената спектроскопия в средната ИЧ-област.
Определени са параметри на стабилност (пероксидно число), които
корелират добре с изчислените стойности, получени от спектралните данни.
5.Предложен е спектроскопски метод за оценка на стабилността на
дизеловите горива в присъствие на бикомпоненти, като интерпретацията на
резултатите е разделена в две фундаментални направления – структурни
промени на въглеводородите в областта 3000 – 2100 cm-1 и детайлен анализ
на промените, настъпващи в интервала на пръстовия отпечатък 1500 – 500
cm-1.
6.Изследвани са дестилационните характеристики на биодизела и неговите
смеси и е доказана възможността за прогнозиране на поведението на
дестилационните криви. Разработен е обобщен математичен модел,
позволяващ изчисляването на профила на кривата, в зависимост от
количеството на биодизела, като валидността на модела е доказана в широк
концентрационен интервал на биодобавката (0 – 50 vol. %).
7.Проведени за изследвания върху промяната на кинематичния вискозитет на
смесите дизел-биодизел (В2, В5, В10, В20 и В100) в хода на съхранение при
реални условия за период от 1 година. Получените резултати показват
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повишаване на вискозитета до шестия месец, последвано от плавно
понижаване до края на периода на изследването.
8.Проведено е спектроскопско изследване на на стареене на смеси дизелбиодизел (В2, В5, В10, В20 и В100), съхранени при реални условия за срок от
1 година. Използвайки ивицата при 1463 cm-1 като вътрешен стандарт, са
интерпретирани получените спектрални данни, като са определени
индикатори за детайлно описание на окислителния статус на обектите.
9.Разработен е компютърен колориметричен метод за оценка на стабилността
на метилови естери, подложени на ускорено стареене. Изследвана е и е
установена връзката между цвета на изходните продукти и подложените на
стареене горива, като количествено е определена връзката между
декомпозираните цветове и концентрацията на продуктите на окисление.
10.Разработена е приложна компютърна програма за анализ и декомпозиция
на цвета на изследваните горива, като генерираните от програмата резултати
използват два различни цветови модела (RGB и CIE-Lab) при количественото
описание на цветовете.
11.Въз основа на резултатите, получени при използване на цветовия модел
CIELab са изчислени и анализирани разликите в цветовете на свежите и
подложените на стареене метилови естери. Числените стойности за разликата
в цвета на естерите от суровини слънчогледово олио, соево олио, гроздово
олио и палмово масло показва нарастване през целия период на стареенето,
като за слънчогледовите и палмовите естери преминава през минимум на
седмия ден. За естерите от суровини фъстъчено олио и зехтин разликите в
цвета преминават през максимум и намаляват след петия ден.
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