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MỞ ĐẦU 
1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 

Trong những năm gần ñây, những nguồn năng lượng hóa thạch 

ñang dần cạn kiệt. Bên cạnh ñó, nhu cầu về nhiên liệu ngày càng cao ñể 

phục vụ cho các mặt của ñời sống. Điều ñó ñòi hỏi tìm ra những nguồn 

năng lượng mới ñể phục vụ nhu cầu về nhiên liệu và năng lượng vô 

cùng lớn của con người. Những nhiên liệu mới ñã dần xuất hiện trong 

một vài thập kỷ qua như năng lượng gió, mặt trời, nhiên liệu sinh học ... 

Trong ñó, nhiên liệu sinh học ñã và ñang thu hút sự quan tâm ñặc biệt 

của nhiều nhà khoa học trên thế giới, bởi nó ñem lại nhiều lợi ích như: 

bảo ñảm an ninh năng lượng và ñáp ứng ñược các yêu cầu về môi 

trường. Trong số các nhiên liệu sinh học, thì diesel sinh học (biodiesel) 

ñược quan tâm hơn cả, do xu hướng diesel hóa ñộng cơ, trữ lượng 

diesel khoáng ngày càng giảm và giá diesel khoáng ngày càng tăng cao. 

Hơn nữa, biodiesel ñược xem là loại phụ gia rất tốt cho nhiên liệu diesel 

khoáng, làm giảm ñáng kể lượng khí thải ñộc hại, và nó là nguồn nhiên 

liệu có thể tái tạo ñược. 

Quá trình ñiều chế biodiesel có thể ñược tiến hành bằng các 

phương pháp sử dụng xúc tác ñồng thể, hoặc dị thể. Hiện nay, phương 

pháp sử dụng xúc tác ñồng thể ñược sử dụng nhiều trong các qui trình 

sản xuất thương mại. Tuy nhiên, phương pháp này vẫn còn nhiều nhược 

ñiểm. Những nghiên cứu gần ñây cho thấy rằng, phương pháp ñiều chế 

biodiesel sử dụng xúc tác dị thể tỏ ra có nhiều ưu ñiểm hơn so với 

phương pháp ñiều chế biodiesel sử dụng xúc tác ñồng thể, ñặc biệt là 

trong quá trình phân tách và làm sạch sản phẩm. 

Các nghiên cứu ñiều chế biodiesel sử dụng xúc tác dị thể thường 

tiến hành trên nguồn nguyên liệu là các dầu béo thực vật như: dầu cọ, 

dầu ñậu nành…, mà chưa tập trung nhiều vào nguồn nguyên liệu dầu 

Jatropha. Bên cạnh ñó, nguồn nguyên liệu cũng là một trong những yếu 
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tố quan trọng trong quá trình sản xuất biodiesel, do nguyên liệu ảnh 

hưởng rất lớn ñến giá thành sản phẩm và chất lượng biodiesel tạo thành. 

Trong khi ñó, cây Jatropha ñã và ñang ñược nghiên cứu và trồng 

thử nghiệm ở các tỉnh Bình Phước, Bình Định... Có thể tin tưởng rằng, 

trong tương lai không xa thì dầu Jatropha ñược chiết suất từ hạt Jatropha 

sẽ là nguồn nguyên liệu chính cho ngành công nghiệp diesel sinh học 

nước nhà. 

Tuy nhiên, chỉ ñầu tư vào nghiên cứu và phát triển vùng nguyên 

liệu thôi thì chưa ñủ mà cần phải có một quy trình công nghệ hợp lý ñi 

song song với nó ñể cho ngành công nghiệp sản xuất biodiesel nước nhà 

phát triển bền vững và không bị tụt hậu so với nước ngoài.   

Xuất phát từ những yêu cầu thực tiễn trên ñề tài ñã tiến hành 

thực hiện:“ Nghiên cứu ñiều chế biodiesel từ dầu Jatropha sử dụng 

xúc tác dị thể trên cơ sở chất nền γ-Al2O3 ”  

2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN C ỨU 

Tổng hợp xúc tác dị thể trên cơ sở chất nền γ-Al 2O3 ñể sản xuất 

biodiesel từ dầu Jatropha. 

3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN C ỨU 

3.1.  Đối tượng nghiên cứu   

- Xúc tác dị thể trên cơ sở chất nền γ-Al 2O3. 

- Dầu Jatropha ( trồng ở Bình Phước ). 

- Phản ứng chuyển hóa este từ dầu Jatropha sử dụng xúc tác dị 

thể trên cơ sở chất nền γ-Al 2O3. 

3.2.  Phạm vi nghiên cứu  

Nghiên cứu phản ứng chuyển hóa este từ dầu Jatropha sử dụng 

xúc tác dị thể trên cơ sở chất nền γ-Al 2O3. 

4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
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4.1. Phương pháp nghiên cứu lý thuyết 

- Tìm hiểu về phương pháp tổng hợp vật liệu xúc tác và cấu trúc, tính 

chất của chúng.  

- Tìm hiểu về biodiesel, dầu Jatropha.   

- Tìm hiểu về phản ứng chuyển hóa este tạo biodiesel.  

4.2. Phương pháp nghiên cứu thực nghiệm 

+ Phương pháp tách dầu từ hạt Jatropha  

+ Phương pháp tổng hợp xúc tác   

+ Phương pháp ñặc trưng hóa lý của xúc tác 

* Phương pháp nhiễu xạ Rơnghen (XRD)  

* Phương pháp hiển vi ñiện tử quét (SEM)  

* Phương pháp phổ hấp phụ hồng ngoại (IR) 

a) Phương pháp ñánh giá hoạt tính xúc tác trong phản ứng 

chuyển hóa dầu Jatropha thành biodiesel   

b) Phương pháp xác ñịnh thành phần sản phẩm  

* Phương pháp sắc ký khí – khối phổ (GC/MS) 

* Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC) 

c) Phương pháp ñánh giá chất lượng dầu biodiesel  

5. Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TI ỄN CỦA ĐỀ TÀI 

Việc sử dụng nhiên liệu có nguồn gốc từ nguyên liệu hoá thạch 

phục vụ sinh hoạt hiện nay là nguyên nhân dẫn ñến sự cạn kiệt nguyên 

liệu từ tự nhiên và gây ô nhiễm môi trường. Diesel sinh học từ cây 

Jatropha phát sinh khí thải ít hơn rất nhiều so với nhiên liệu hóa thạch, 

giảm thiểu ñược lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Bụi trong khí 

thải ñược giảm một nửa, các hợp chất hyñrocacbon ñược giảm thiểu ñến 

40%. Diesel sinh học từ cây Jatropha gần như không chứa lưu huỳnh, 

không ñộc và có thể dễ dàng phân hủy bằng sinh học. Diesel sinh học 

hiện nay ñược coi là một trong những nhiên liệu thân thiện với môi 

trường nhất trên thị trường. 
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Tìm kiếm nguồn năng lượng thay thế nguyên liệu từ dầu mỏ là 

một yêu cầu cấp thiết và nguyên liệu biodisel ñược xem là giải pháp 

hữu hiệu. Chính vì vậy, nghiên cứu sản xuất biodiesel từ Jatropha là 

một hướng nghiên cứu không chỉ có ý nghĩa về mặt khoa học mà còn 

gắn liền với thực tiễn.  

6. CẤU TRÚC LUẬN VĂN 

Mở ñầu 

Chương 1: Tổng quan 

Chương 2:  phương pháp thực nghiệm 

Chương 3: Kết quả và thảo luận 

Kết luận và kiến nghị 
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Chương 1 – TỔNG QUAN LÝ THUY ẾT 
1.1. NHÔM OXIT 

1.1.1. Giới thi ệu về vật li ệu nhôm oxit 

1.1.2. γ – Al2O3  

1.1.3. Cấu trúc của γ – Al2O3 

1.1.3.1. Cấu trúc tinh thể của γ – Al2O3 

1.1.3.2. Cấu trúc của γ – Al2O3 mao quản trung bình 

1.1.4. Tính axit của nhôm oxit 

1.1.5. Cấu tạo bề mặt của γ – Al2O3 

1.1.6. Cấu trúc xốp của γ – Al2O3 

1.2.  SƠ LƯỢC VỀ NHIÊN LI ỆU BIODIESEL 

1.2.1. Giới thi ệu chung 

1.2.2. Tổng hợp biodiesel 

1.2.2.1. Định nghĩa 

1.2.2.2. Cơ chế của phản ứng chuyển hóa este 

1.2.2.3. Xúc tác axit ñồng thể  

1.2.2.4. Xúc tác bazơ ñồng thể  

1.2.2.5. Xúc tác dị thể  

1.2.3. Các yếu tố ảnh hưởng ñến quá trình tổng hợp biodiesel  

1.3. CÂY JATROPHA 

1.3.1. Giới thi ệu chung 

1.3.1.1. Nguồn gốc 

1.3.1.2. Đặc ñiểm 

1.3.1.3. Giá trị sử dụng 

1.3.2. Tình hình trồng Jatropha 

1.3.2.1. Thế giới 

1.3.2.2. Việt Nam 

1.3.3. Dầu Jatropha 
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Chương 2 – CÁC PHƯƠNG PHÁP THỰC NGHIỆM 
2.1. CHIẾT DẦU TỪ HẠT JATROPHA 

2.1.1.  Hóa chất 

Hạt Jatropha ñược thu hái ở tỉnh Bình Phước vào cuối tháng 6 

năm 2010. 

2.1.2.  Cách tiến hành 

2.2. PHƯƠNG PHÁP TỔNG HỢP VẬT LI ỆU 

2.2.1. Tổng hợp xúc tác γ – Al2O3 

2.2.2. Tổng hợp KNO3/ γ – Al2O3 

2.2.3. Tổng hợp KI/ γ – Al2O3  

2.3. CÁC PHƯƠNG PHÁP HÓA LÝ ĐẶC TRƯNG XÚC TÁC 

2.3.1. Phương pháp phổ hấp thụ hồng ngoại (IR)  

2.3.2. Phương pháp nhiễu xạ Rơn ghen (XRD) 

2.3.3. Phương pháp hiển vi ñiện tử quét (SEM)  

2.4. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ HO ẠT TÍNH XÚC TÁC 

TRONG QUÁ TRÌNH CHUY ỂN HÓA DẦU JATROPHA THÀNH 

BIODIESEL  

2.4.1. Tiến hành phản ứng tổng hợp biodiesel 

2.4.1.1. Thiết bị trong quá trình thí nghiệm  

2.4.1.2. Cách tiến hành phản ứng  

2.4.1.3. Quá trình tách và tinh chế sản phẩm 

2.4.2. Phân tích sản phẩm  

2.4.2.1. Phương pháp sắc ký khí - khối phổ (GC – MS)  

2.4.2.2. Phương pháp sắc ký lỏng cao áp (HPLC)  

2.4.3. Tái sinh xúc tác  

2.5. CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ CH ẤT LƯỢNG DẦU 

BIODIESEL 

2.5.1. Xác ñịnh chỉ số axit và ñộ axit  

2.5.2. Xác ñịnh ñộ nhớt ñộng học  
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2.5.3. Xác ñịnh nhiệt ñộ chớp cháy cốc kín  

2.5.4. Xác ñịnh tr ị số xetan  

2.5.5. Xác ñịnh tỷ trọng  

2.5.6. Xác ñịnh ñiểm sương  

2.5.7. Xác ñịnh nhiệt tr ị  

2.5.8. Xác ñịnh ñiểm ñông ñặc  

2.5.9. Xác ñịnh ñiểm bắt cháy  

Chương 3 – KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 
3.1. KẾT QUẢ CHIẾT TÁCH DẦU JATROPHA 

 Khi ñem 500g nhân hạt jatropha ñem chiết lượng dầu thu hồi 

ñược là 185ml.  

            

Hình 3.1. Nhân hạt jatropha             Hình 3.2. Dầu jatropha             

3.2.  NGHIÊN CỨU ĐẶC TRƯNG XÚC TÁC 

3.2.1. Xúc tác 35% KI/γ-Al 2O3 

3.2.1.1. Phổ nhiễu xạ tia X (XRD)   

 Kết quả phân tích nhiễu xạ Rơnghen của mẫu γ-Al 2O3 và mẫu 

xúc tác 35% KI/γ-Al 2O3 ñược biểu thị trên hình 3.3 và hình 3.4. 

Trên phổ nhiễu xạ Rơnghen (hình 3.3) với góc quét  2θ từ 20 – 

700 cho thấy sự xuất hiện các pic ñặc trưng cho γ-Al 2O3 ở vùng  2θ =  

370, 460, 66,70. Đồng thời, trên hình 3.4, xuất hiện các pic ñặc trưng cho 
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KI, K  
2O trên bề mặt γ-Al  

2O
 
3 phù hợp với kết quả nghiên cứu của 

Wenlei Xie và Haitao. 
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Hình 3.3. Phổ XRD của mẫu γ-Al2O3 
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Hình 3.4. Phổ XRD của mẫu xúc tác 35% KI/γ-Al2O3 

Như vậy việc phân phán KI trên chất mang γ-Al 2O3 không làm 

thay ñổi cấu trúc của chất mang. 

3.2.1.2. Phổ hồng ngoại (IR)     

Phổ IR của mẫu xúc tác 35%KI/ γ-Al 2O3 (hình 3.5) ñều có các 

ñỉnh hấp thụ ñặc trưng của KI/ γ-Al 2O3. 

Qua phổ hồng ngoại (IR), nhận thấy một dải tần rộng và cường 

ñộ mạnh xuất hiện ở 3453 cm-1
 , nó ñược cho là ñặc trưng cho dao ñộng 

νOH của nhóm hydroxyl (-OH) liên kết với Al 2O3. Ngoài ra, một pic hấp 

thụ nhỏ xuất hiện ở 1642 cm-1
 , ñặc trưng cho kiểu dao ñộng δOH của các 

phân tử nước ñược hấp phụ từ không khí. 
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Hình 3.5. Phổ IR của mẫu xúc tác 35%KI/γ-Al2O3 

Bên cạnh ñó, có hai dải tần xuất hiện tại 1532 cm-1 ,1422 cm-1, 

nó ñược cho là ñặc trưng cho dao ñộng ν của CO3
2-. CO3

2- có lẽ ñược 

hình thành do K2O phản ứng với CO2 trong quá trình nung trong không 

khí.  

Hơn nữa, có sự xuất hiện của dải tần rộng quanh 3453 cm-1, 

ñiều này ñược cho là do dao ñộng kéo của nhóm Al-O-K. Theo Stork và 

Pott, trên bề mặt của nhôm oxít ñã hoàn toàn ñược hydroxyl hóa, ion K+  

ñã thay thế các proton của nhóm hydroxyl ñộc lập ñể hình thành nhóm 

Al-O-K trong quá trình hoạt hóa, mà có thể ñược coi là tâm hoạt ñộng 

của xúc tác này. 

3.2.1.3. Phương pháp SEM 

Kết quả khảo sát bề mặt của các mẫu γ- Al2O3 và mẫu xúc tác 

35% KI/γ- Al2O3 ñược ñưa ra ở hình 3.6 và hình 3.7.  

Ảnh SEM trên hình 3.6. và hình 3.7 cho thấy không có sự khác 

biệt giữa các mẫu γ-Al 2O3 và mẫu xúc tác 35% KI/ γ-Al 2O3, do ñó cho 

thấy sự phân tán tốt của KI trên bề mặt của γ-Al 2O3. γ-Al 2O3 có cấu trúc 

tinh thể gồm nhiều tinh thể nhỏ liên kết lại, do ñó dễ mang KI lên trên 

γ-Al 2O3. Các khe hở giữa các tinh thể nhỏ của γ-Al 2O3 tạo ñiều kiện cho 

các tinh thể KI bám dính chặt hơn khi thiêu kết. Dựa trên các kết quả 
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này ta thấy khi tẩm KI, γ-Al 2O3 vẫn giữ lại cấu trúc của nó, ñó là ñiều 

quan trọng ñối với xúc tác. 

 

            

Hình 3.6. Ảnh SEM của mẫu        Hình 3.7. Ảnh SEM của mẫu  

        γγγγ- Al2O3   xúc tác 35%KI/γγγγ- Al2O3 

3.2.2. Xúc tác KNO3/γ-Al 2O3 

3.2.2.1. Phổ nhiễu xạ tia X (XRD)   

Kết quả phân tích nhiễu xạ Rơnghen của mẫu xúc tác γ-Al 2O3 

và mẫu 35% KNO3/γ-Al 2O3 ñược biểu thị trên hình 3.3 và 3.8.  
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  Hình 3.8. Phổ XRD của mẫu xúc tác 35% KNO3/ γ-Al2O3 

Từ hình 3.8, nhận thấy xuất hiện các pic ñặc trưng cho cấu trúc 

của γ-Al 2O3 tại vùng góc quét 2θ từ 20 – 700 và xuất hiện pic ñặc trưng 
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cho K2O trên bề mặt γ- Al2O3 Như vậy, sự phân tán KNO3 lên bề mặt 

của γ-Al 2O3 cũng không làm thay ñổi cấu trúc của vật liệu. 

3.2.2.2. Phổ hồng ngoại (IR)     

Phổ IR của mẫu xúc tác 35% KNO3/ γ-Al 2O3 (hình 3.9) ñều có 

các ñỉnh hấp thụ ñặc trưng của KNO3/ γ-Al 2O3. 

 

Hình 3.9. Phổ IR  của mẫu xúc tác 35% KNO3/ γ-Al2O3 

Qua phổ hồng ngoại (IR), nhận thấy một dải tần rộng và mạnh 

xuất hiện ở tần số 3455.63 cm-1
 , nó ñược cho là ñặc trưng cho dao ñộng 

νOH của nhóm hydroxyl (-OH) liên kết với Al 2O3 Ngoài ra, một pic hấp 

thụ nhỏ xuất hiện ở 1627.52 cm-1 , ñặc trưng cho kiểu dao ñộng δOH của 

các phân tử nước ñược hấp phụ từ không khí. 

Ngoài ra, có hai dải xuất hiện tại 1763.25 cm-1 và 1382.69 cm-1  

ñược cho là ñặc trưng cho dao ñộng ν của nhóm NO3
-. Hai dải xuất 

hiện tại 1071.33 cm-1 và 1026.09 cm-1 , ñặc trưng cho dao ñộng của 

KNO  
3/γ-Al 2O3.Vì vậy, cần phải nung xúc tác (sau khi tẩm 35% lượng 

KNO3 trên γ-Al 2O3) trong ñiều kiện không có không khí. 

3.2.2.3. Phương pháp SEM 

Kết quả chụp hiển vi ñiện tử quét của mẫu xúc tác 35% KNO3/ 

γ-Al 2O3 ñược ñưa ra trên hình 3.10. 
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So sánh ảnh SEM trên hình 3.6. và hình 3.10 cho thấy không có 

sự khác biệt giữa các mẫu γ-Al 2O3 và mẫu xúc tác 35% KNO3/ γ-Al 2O3. 

Tương tự mẫu 35% KI/ γ-Al 2O3, việc mang KNO3 lên bề mặt  γ-Al 2O3 

cũng không làm thay ñổi cấu trúc của vật liệu.  

 

 

       Hình 3.10. Ảnh SEM của mẫu xúc tác 35% KNO3/ γ-Al2O3 

3.3. HOẠT TÍNH C ỦA XÚC TÁC TRONG QUÁ TRÌNH 

CHUYỂN HÓA DẦU JATROPHA THÀNH BIODIESEL 

3.3.1. Các yếu tố ảnh hưởng ñến hiệu suất tổng hợp biodiesel từ dầu 

Jatropha trên xúc tác dị thể KI/ γ-Al 2O3  

3.3.1.1. Ảnh hưởng của nhiệt ñộ phản ứng 

           Nhiệt ñộ phản ứng ñược thay ñổi từ 500C ñến 800C. Kết quả 

ñược thể hiện qua bảng 3.1.  

Bảng 3.1. Ảnh hưởng của nhiệt ñộ phản ứng ñến thể tích 
glyxerol tách ra 

Kí hi ệu mẫu Nhiệt ñộ phản ứng(oC) Vglyxerol tách ra*(ml) 
M1 50 2,0 
M2 60 4,0 
M3 65 4,5 
M4 70 5,5 
M5 75 4,0 
M6 80 5,5 
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(*) thể tích glyxerol ñược làm tròn ñến 0,5. 

Từ kết quả thể tích glyxerol tách ra, ảnh hưởng của nhiệt ñộ phản 

ứng ñến ñộ chuyển hóa của dầu jatropha ñược thể hiện trên hình 3.11. 

 

 

         Hình 3.11. Ảnh hưởng của nhiệt ñộ phản ứng ñến ñộ chuyển 

hóa dầu jatropha 

         Nhiệt ñộ phản ứng có ảnh hưởng ñến hiệu suất biodiesel. Nếu nhiệt ñộ thấp 

thì tốc ñộ phản ứng chậm dẫn ñến hiệu suất biodiesel giảm (với cùng thời gian 

phản ứng), nếu nhiệt ñộ cao thì hiệu suất chuyển hóa lớn . Tuy nhiên, khi nhiệt 

ñộ cao sẽ thuận lợi cho phản ứng xà phòng hóa và tốc ñộ bay hơi của metanol 

tăng mạnh (nhiệt ñộ sôi của metanol là 64,70C), ñiều này làm giảm tốc ñộ phản 

ứng và tốn năng lượng ñể hồi lưu metanol. Như vậy, nhiệt ñộ tối ưu cho quá 

trình chuyển hóa dầu jatropha ñể tạo biodiesel là 700C. 

3.3.1.2. Ảnh hưởng của thời gian phản ứng 

         Thời gian phản ứng ñược thay ñổi từ 2-8 giờ. Kết quả ñược thể 

hiện ở bảng 3.2 . 

Bảng 3.2. Ảnh hưởng của thời gian phản ứng ñến thể tích glyxerol 

tách ra 

Kí hi ệu mẫu Thời gian phản ứng (h) Vglyxerol tách ra*(ml) 
M7 2 2,5 
M8 3 3,5 
M9 4 4,5 
M4 6 5,5 
M10 7 4,0 
M11 8 5,5 
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Từ kết quả thể tích glyxerol tách ra, ảnh hưởng của thời gian 

phản ứng ñến ñộ chuyển hóa của dầu jatropha ñược thể hiện trên hình 

3.12.  

      

 

Hình 3.12. Ảnh hưởng của thời gian phản ứng ñến ñộ chuyển hóa 

dầu jatropha 

Ban ñầu, ñộ chuyển hóa của dầu thấp do sự phân tán của 

metanol vào dầu chưa cao. Trong khoảng thời gian từ 5- 6 giờ tốc ñộ 

phản ứng tăng lên và ñạt thời gian tối ưu là 6 giờ. Nếu tiếp tục tăng thời 

gian phản ứng thì hiệu suất cũng không tăng do phản ứng ñã ñạt trạng 

thái cân bằng (phản ứng thuận nghịch).  

3.3.1.3. Ảnh hưởng của tỷ lệ mol metanol/dầu 

           Tỷ lệ metanol/dầu thay ñổi trong khoảng 6:1 ñến 18:1. Kết quả 

thể hiện trong bảng 3.3. 

 Bảng 3.3. Ảnh hưởng của tỷ lệ mol metanol/dầu ñến thể tích glyxerol 

tách ra  
Kí hi ệu mẫu Tỷ lệ Me/dầu (mol) Vglyxerol tách ra*(ml) 

M12 6:1 1,0 
M13 8:1 2,0 
M14 10:1 2,5 
M4 12:1 5,5 
M15 14:1 5,0 
M16 18:1 2,0 
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Từ kết quả thể tích glyxerol tách ra, ảnh hưởng của tỷ lệ mol 

metanol/dầu ñến ñộ chuyển hóa của dầu jatropha ñược thể hiện trên 

hình 3.13. 

 

Hình 3.13. Ảnh hưởng của tỷ lệ mol metanol/dầu ñến ñộ 

chuyển hóa dầu jatropha 

Theo phương trình phản ứng, tỷ lệ mol metanol/dầu là 3: 1 thì 

phản ứng xảy ra hoàn toàn. Nhưng thực tế do ñây là phản ứng thuận 

nghịch nên khi sử dụng lượng metanol càng dư thì cân bằng càng dịch 

chuyển sang phải dẫn ñến sự tăng hiệu suất biodiesel. Tuy nhiên nếu 

dùng dư nhiều, metanol sẽ tan vào pha sản phẩm chủ yếu là biodiesel và 

glyxerol gây khó khăn và tốn kém cho quá trình lọc tách sản phẩm. Kết 

quả khảo sát và cho thấy với tỷ lệ mol metanol/dầu tối ưu là 12:1 ứng 

với thể tích metanol/thể tích dầu là 25 ml metanol/50 ml dầu jatropha. 

Như vậy, qua quá trình khảo sát các yếu tố ảnh hưởng chủ yếu 

tới hiệu suất quá trình tổng hợp biodiesel từ dầu jatropha có thể rút ra 

ñược các ñiều kiện tối ưu như ở bảng 3.4: 

Bảng 3.4. Các ñiều kiện tối ưu cho phản ứng tổng hợp 

biodiesel từ dầu jatropha sử dụng xúc tác 35% KI/γ- Al2O3 

Các ñiều kiện tối ưu Giá tr ị 

Hàm lượng chất xúc tác 35% KI/γ-Al 2O3 (g/50ml dầu ) 2,7 

Thời gian phản ứng (giờ) 6 

Nhiệt ñộ (ºC) 70 

Tỉ lệ mol metanol/dầu 12/1 
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 3.3.2. Kết quả phân tích GC- MS của biodiesel từ dầu Jatropha 

trên xúc tác dị thể 35%KI/ γ-Al 2O3  

Sau khi tinh chế, sản phẩm ñược ño GC/MS, kết quả như sau 

(hình 3.14). 
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Hình 3.14. Sắc ký ñồ GC của biodiesel chuyển hóa từ dầu Jatropha 

sử dụng xúc tác 35% KI/γ- Al2O3 
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Hình 3.15. Phổ MS của metyl panmitat 
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Hình 3.16. Phổ MS của metyl linoleat 
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(mainlib) 9-Octadecenoic acid (Z)-, methyl ester
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                                Hình 3.17. Phổ MS của metyl oleat 

(mainlib) Octadecanoic acid, methyl ester
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Hình 3.18. Phổ MS của metyl stearat 

Tiến hành so sánh thời gian lưu của kết quả thu ñược với thời 

gian lưu của mẫu chuẩn ñược làm ở cùng một ñiều kiện, nhận thấy pic 

ứng với thời gian lưu 12,35; 13,98; 14,04; 14,27 tương ứng với metyl 

palmitat, metyl linoleat, metyl oleat, metyl stearat. Ngoài ra, còn có rất 

nhiều các metyl ester của các axit béo khác với hàm lượng nhỏ. So sánh 

với phổ sắc ký chuẩn trong thư viện của máy sắc ký khối phổ (hình 

3.15; hình 3.16; hình 3.17; hình 3.18) ta thấy các pic của mẫu metyl este 

tổng hợp ở trên có ñộ trùng lặp so với mẫu chuẩn ñạt tới hơn 95%.  
 

20 
Bảng 3.5. Thành phần các chất trong dầu jatropha sử dụng xúc tác 

35% KI/γ- Al2O3 

ST

T 

Thời 

gian lưu 

Tên hợp chất % khối 

lượng 

1 12.350 Metyl panmitat 16.409 

2 12.910 Benzoguanamine 8.831 

3 13.510 Tetracosamethylcyclododecasiloxane 0.476 

4 13.618 2-methyl-cyclooctanone-2,8,8-d3 0.812 

5 13.978 Metyl linoleat 13.037 

6 14.041 Metyl oleat 20.502 

7 14.270 Metyl stearat 4,121 

8 14.390 Oleic acid-methyl ester 8.144 

9 14.516 Oleic acid 8.732 

10 14.841 Tetracosamethylcyclododecasiloxane 2.002 

11 15.310 Tetrahydrodesoxycytisine 1.076 

12 15.727   Palmitoyl chloride 1.674 

13 16.019   Octadecamethylcyclononasiloxane 0.693 

14 16.865   Glyceryl Monooleat 1.331 

15 17.116   Tetracosamethylcyclododecasiloxane 0.770 

16 17.242   1-deutero-1-phenyl-2-methylenecycl   1.799 

17 17.448   Nonahexacontanoic acid 1.061 

18 17.693   Bis(2-ethylhexyl) phthalate 2.013 

19 18.225   N-(2-Acetylcyclopentylidene) 

cyclohexylamine 

0.618 

20 18.659   3-methoxymethoxy-2,3-dimethyl-undec-1-

ene 

1.289 

21 20.231   2,6,10,14,18,22-Tetracosahexaene, 

2,6,10,15,19,23-examethyl 

3.160 

22 29.255   Gibberellin A3 1.448 
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3.3.3. Phổ hồng ngoại của sản phẩm biodiesel từ dầu Jatropha trên 

xúc tác dị thể KI/ γ-Al 2O3 

Mẫu biodiesel thu ñược khi thực hiện phản ứng chuyển hóa dầu 

jatropha ở ñiều kiện: 50ml dầu jatropha, 25ml metanol (tỉ lệ mol 

metanol/dầu là 12/1), thời gian phản ứng 6 giờ, tốc ñộ khuấy trộn 600 

vòng/phút, lượng xúc tác là 2.7g, nhiệt ñộ phản ứng là 700C. Sau khi 

tinh chế, sản phẩm ñược ñem ño IR. 

 

 

Hình 3.19. Phổ hồng ngoại của biodiesel chuyển hóa từ dầu Jatropha 

Khi so sánh với bảng chuẩn phổ hồng ngoại ta thấy trong sản 

phẩm xuất hiện các tín hiệu ñặc trưng: gốc metyl (ứng với tần số 

2937,28 cm-1
 ) và chức este (ứng với tần số 1742,96 cm-1

 ). Như vậy, 

trong sản phẩm có metyl este. Phổ hồng ngoại của biodiesel chuyển hóa 

từ dầu Jatropha ñược ñưa ra trên hình 3.19. 

3.3.4. Kết quả phân tích HPLC của biodiesel từ dầu Jatropha trên 

xúc tác dị thể 35%KI/ γ-Al 2O3 

Sản phẩm sau khi tách chất xúc tác và loại nước ñược ñem ñi 

phân tích bằng phương pháp sắc ký lỏng cao áp (HPLC). Kết quả ñược 

thể hiện ở bảng 3.6. 
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Bảng 3.6. Kết quả phân tích HPLC của biodiesel chuyển hóa từ dầu 

Jatropha 

STT Chỉ tiêu phân tích Đơn vị 
Kết quả phân tích bán 

ñịnh lượng theo HPLC 

1 Metyl este (mẫu M4) %kl 82,58 

Trên cơ sở kết quả thu ñược, có thể nhận thấy ñộ chọn lọc metyl 

este (biodiesel) ñạt 82,58%; hiệu suất tạo biodiesel ñạt 75% và ñộ 

chuyển hóa của phản ứng ñạt 90,82%. 

3.3.5. Xác ñịnh một số tính chất hóa lý của sản phẩm 

Một số chỉ tiêu ñặc trưng của biodiesel tổng hợp từ dầu jatropha 

ñược tập hợp trên bảng 3.7. 

Bảng 3.7. Các chỉ tiêu ñặc trưng của biodiesel tổng hợp từ dầu 

jatropha 

 
ST
T Tên chỉ tiêu 

Phương pháp 
phân tích 

Biodiesel 
chuẩn 

Metyl este 
Jatropha 

1 Tỷ trọng ở 30oC ASTM D 1298 0.8-0.9 0.877 

2 
Độ nhớt ñộng học ở 
400C 

ASTM D 445 1.9-6.0 3,6 

3 Chỉ số Cetan ASTM D 4737 > 47 58 

4 Điểm sương oC ASTM D 97 - 1 

5 Điểm ñông ñặcoC ASTM D 97 - -2 

6 
Cốc kín chớp cháy 
oC  

ASTM D 93 min 130 183 

7 Điểm bắt cháy oC ASTM D 92 195 196 
8 Nhiệt trị MJ/kg ASTM D 240 43.6 42.2 

9 
Chỉ số axit TAN 
mgKOH/g 

ASTM D 664 max 0.8 0.6 

Một số ñặc tính của metyl este Jatropha rất gần với ñặc tính 

quan trọng của biodiesel chuẩn như:  

+ Tỷ trọng của metyl este Jatropha là 0,877 gần giống với 

biodiesel chuẩn là 0,8 – 0,9.  
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+ Chỉ số cetan của metyl este Jatropha là 58. Đây là một thông 

số rất quan trọng ñối với diesel. Nó cho biết khả năng tự bốc cháy của 

nhiên liệu. 

+ Độ nhớt ñộng học của metyl este Jatropha là 3,6. 

+ Nhiệt trị là một ñơn vị ño lường xác ñịnh năng suất tỏa nhiệt 

của nhiên liệu và là một trong những ñặc tính rất quan trọng của 

biodiesel. Nó xác ñịnh tính tương thích của biodiesel như một diesel 

khoáng. Giá trị nhiệt trị của metyl este Jatropha (42,2 MJ/kg) bằng 

khoảng 96,8 % giá trị nhiệt trị của diesel khoáng (43,6 MJ/kg). Nhiệt trị 

của metyl este Jatropha thấp hơn là do sự có mặt của oxi trong cấu trúc 

phân tử của nó.  

Qua bảng 3.7, ta nhận thấy sản phẩm biodiesel tổng hợp ñược 

từ dầu Jatropha hoàn toàn ñạt tiêu chuẩn chất lượng so với biodiesel 

chuẩn. 

3.3.6. Kết quả phân tích GC- MS của biodiesel từ dầu Jatropha trên 

xúc tác dị thể KNO3/ γ-Al2O3  

Mẫu biodiesel thu ñược khi thực hiện phản ứng chuyển hóa dầu 

jatropha ở ñiều kiện: 50ml dầu jatropha, 25ml metanol (tỉ lệ mol 

metanol/dầu là 12/1), thời gian phản ứng 6 giờ, tốc ñộ khuấy trộn 600 

vòng/phút, lượng xúc tác là 2.7g, nhiệt ñộ phản ứng là 700C. Phổ ñồ GC 

của biodiesel chuyển hóa từ dầu jatropha trên xúc tác dị thể KNO3/ γ-

Al 2O3 ñược ñưa ra trên hình 3.20.  

Kết quả phân tích GC cho thấy mẫu metyl este tổng hợp ñược 

có các pic với thời gian lưu thu ñược 12,30; 14,02; 14,06; 14,24 tương 

ứng với metyl palmitat, metyl linoleat, metyl oleat, metyl stearat. So 

sánh với phổ sắc ký chuẩn trong thư viện của máy sắc ký khối phổ ta 

thấy các pic của mẫu metyl este tổng hợp ở trên có ñộ trùng lặp so với 

mẫu chuẩn ñạt tới hơn 95%.  
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Hình 3.20. Sắc ký ñồ GC của biodiesel chuyển hóa từ dầu Jatropha 

sử dụng xúc tác 35% KNO3/γ- Al2O3 

Trên cơ sở kết quả thu ñược từ GC/MS, có thể nhận thấy ñộ 

chọn lọc metyl este (biodiesel) ñạt 75.65 %; hiệu suất của quá trình 

chuyển hóa ñạt 65% và ñộ chuyển hóa của phản ứng ñạt 80.82.  

Như vậy, việc sử dụng các xúc tác KI/γ- Al2O3 và KNO3/γ- 

Al 2O3 ñã cho thấy sự chuyển hóa tốt của dầu Jatropha tạo ra biodiesel. 

Tuy nhiên, khi thực hiện phản ứng trên hệ xúc tác KNO3/ γ-Al 2O3 thì ñộ 

chuyển hóa dầu Jatropha thấp hơn trên hệ xúc tác 35% KI/ γ-Al 2O3. 

Điều này ñược giải thích là do tâm hoạt ñộng của KI có khả năng phân 

tán tốt trên chất mang γ- Al2O3 hơn tâm hoạt ñộng của KNO3 trên chất 

mang γ- Al2O3. 
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KẾT LUẬN VÀ KI ẾN NGHỊ 
1. KẾT LUẬN 

Qua quá trình nghiên cứu, ñề tài ñã ñạt ñược những kết quả sau: 

1. Đã tổng hợp ñược các mẫu xúc tác: γ- Al2O3, 35% KI/γ- 

Al 2O3 và 35%KNO3/γ-Al 2O3 và khảo sát ñặc trưng của chúng bằng các 

phương pháp: XRD; IR; SEM.  

2. Đã thực hiện phản ứng ñiều chế biodiesel từ dầu Jatropha 

bằng phản ứng trao ñổi este với metanol trên hai hệ xúc tác dị thể 35% 

KI/γ- Al2O3 và 35% KNO3/γ- Al2O3 

3. Việc mang KI và KNO3 lên bề mặt γ- Al2O3 ñã tạo ñược xúc 

tác có hiệu quả cao trong quá trình chuyển hóa dầu jatropha thành 

biodiesel. 

4. Đã khảo sát các yếu tố thực nghiệm ảnh hưởng ñến ñộ 

chuyển hóa dầu Jatropha thành nhiên liệu biodiesel như: nhiệt ñộ phản 

ứng, thời gian phản ứng và tỉ lệ mol metanol/dầu. Quá trình phản ứng 

trên xúc tác 35% KI/γ- Al2O3 ñạt tối ưu ở các ñiều kiện:  

� Tỷ lệ mol metanol/dầu: 12/1; 

� Thành phần xúc tác: 35% KI/γ- Al2O3;  

� Lượng xúc tác: 6% khối lượng dầu Jatropha; 

� Thời gian phản ứng: 6 giờ; 

� Tốc ñộ khuấy: 600 vòng/phút; 

� Nhiệt ñộ: 70o
 C; 

Từ kết quả này, có thể ñịnh hướng cho các nghiên cứu tiếp theo 

về nguồn nguyên liệu Jatropha trên hệ xúc tác 35% KI/γ-Al 2O3 ñể sản 

xuất biodiesel. 

5. Bằng các phương pháp phân tích hóa lý ñã tiến hành xác ñịnh 

chỉ tiêu chất lượng của biodiesel. Biodiesel từ dầu Jatropha có chất 

lượng tương ñương với biodiesel chuẩn, có thể sử dụng làm nhiên liệu 

cho ñộng cơ diesel. 

26 

2. KIẾN NGHỊ 

Trên cơ sở những kết quả ñã ñạt ñược khi nghiên cứu ñiều chế 

biodiesel từ dầu jatropha sử dụng xúc tác dị thể trên cơ sở chất nền γ- 

Al 2O3, ñề tài có thể phát triển theo hướng mở rộng hơn.  

- Khảo sát phần trăm hàm lượng KI, KNO3 ñược mang trên Al2O3 

ñể chọn lựa tỉ lệ tốt nhất tạo xúc tác hiệu quả hơn cho quá trình tạo 

biodiesel. 

- Tìm hiểu cơ chế phản ứng chuyển hóa este.  


