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(72) АУЛІН ВІКТОР ВАСИЛЬОВИЧ, UA, ВАЛЕБ-
НИЙ ОЛЕКСАНДР ЛЕОНІДОВИЧ, UA, ГРИШИНА
ЕРА ОЛЕКСАНДРІВНА, UA, ЖУЛАЙ ОЛЕКСАНДР
ЮРІЙОВИЧ, UA, БОБРИЦЬКИЙ ВІТАЛІЙ МИКО-
ЛАЙОВИЧ, UA, ЛИСЕНКО СЕРГІЙ ВОЛОДИМИ-
РОВИЧ, UA, ТРУШ МАКСИМ МИХАЙЛОВИЧ, UA
(73) КІРОВОГРАДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХ-
НІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ, UA
(57) Спосіб приготування рідкого біопалива для
дизелів на основі рослинних олій, що включає

змішування рослинної олії з розчином метилового
спирту і каталізатора у вигляді гідроокису калію
або натрію і розділення отриманої емульсії на
фракції біопалива та гліцерину, який відрізняєть-
ся тим, що як біопаливо використовують ріпакову
олію,  хімічний склад жирних кислот в якій і змішу-
вані інгредієнти беруть у таких співвідношеннях:
каталізатор 1,41...1,5%
метиловий спирт 10,0...11,15%
ріпакова олія до 100%
очищувальний компонент 0,0001...0,003мас.%.

Корисна модель стосується палива для
поршневих двигунів з запалюванням від стиснення
(дизелів, напівдизелів). Біопаливо придатне в усіх
типах зазначених двигунів.

В зв’язку з необоротним зменшенням природ-
ного ресурсу нафти і газу актуальним є дослі-
дження та розробка способів виготовлення рідкого
біопалива на основі рослинних олій. Відомі нам
способи приготування біопалива на основі рос-
линних олій мають ряд недоліків.

Найбільш близьким до способу, що заявляєть-
ся [патент України №58200. кл. C10L1/04, опубл.
15.07.2003] є виробництво біопалива для дизелів
на основі рослинних олій, що включає змішування
ріпакової олії з розчином метиловий спирт-
каталізатор (гідроокис калію або натрію) і після
чого, зразу розділюється отримана емульсія на
фракції біопалива та гліцерину. Біопаливо на ос-
нові рослинних олій одержують шляхом змішуван-
ня 1000л. ріпакової олії, 110л. метилового спирту і
16л. каталізатора (гідроокису калію або натрію) з
наступною термічною обробкою суміші і розділен-
ня її в полі гравітаційних сил. У результаті одер-
жують 1000л. РМЕ, 110кг. гліцерину і незначну
частину метанолу (до 1кг). До недоліків прототипу
відноситься наступне:

- мають місце затрати енергії на термічну об-
робку;

- процес розділення відбувається протягом
тривалого часу в результаті розділення в полі гра-
вітаційних сил;

- узагальнена кількість метилового спирту та
каталізатора, що може призвести до їх залишку в
біопаливі або до неповного виділення з біопалива
гліцерину та інших домішок.

Метою корисної моделі є підвищення якості
палива та прискорення процесу його виготовлення
та зменшення енерговитрат.

Поставлена мета досягається завдяки тому,
що по відомому способу приготування рідкого біо-
палива для дизелів на основі рослинних олій, що
включає змішування рослинної олії з розчином
метилового спирту і каталізатора у вигляді гідро-
окису калію або натрію і розділення отриманої
емульсії на фракції біопалива та гліцерину, згідно
корисної моделі в якості біопалива використову-
ють ріпакову олію, хімічний склад жирних кислот в
якій і змішувані інгредієнти беруть у таких співвід-
ношеннях:

каталізатор 1,41...1,5%
метиловий спирт 10,0...11,15%
ріпакова олія до 100%
очищувальний компо-
нент 0,0001...0,003мас.%
Виготовлення біопалива для дизелів на основі

ріпакової олії за даним способом реалізується на-
ступним чином. В змішувач - реактор заливається
ріпакова олія з попередньо визначеним кислотним
складом і розчин метиловий спирт-каталізатор у
визначених раніше пропорціях. У відповідності до
сорту ріпакової олії та її кислотного складу, що
забезпечує максимальне відділення від ріпакової
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олії неочищеного гліцерину і включає можливий
вміст метилового спирту, що не вступає в реакцію.
Утворена емульсія йде у відцентровий розділювач
де відбувається розділення на біопаливо та не-
очищений гліцерин.

Відразу після змішування олії з розчином ме-
тиловий спирт - каталізатор проводили розділення
в полі відцентрових сил на сепараторі з швидкістю
обертання 8000...15000об/хв, що забезпечує мак-
симально ефективне розділення змішаної емульсії
на біопаливо та неочищений гліцерин, що покра-
щує якість біопалива та прискорює процес розді-
лення в 3-12 разів. В результаті отримали якісне
біопаливо і неочищений гліцерин.

Цей спосіб простий в реалізації і дозволяє ви-
користовувати широкий спектр рослинних олій для
виготовлення біопалива з максимальним відділен-
ням неочищеного гліцерину та виключає присут-
ність метилового спирту та додаючи до складу

палива очищувальні компоненти, які забезпечують
очищення форсунок двигунів підвищуємо якість
палива.

Наприклад в даному випадку використовуєть-
ся ріпак ерукового сорту. За своїм кислотним
складом ріпак ерукового сорту є найбільш придат-
ним для виготовлення біопалива. Причому кіль-
кість метилового спирту у розчин метиловий спирт
- каталізатор беруть у відповідності до кислотного
складу .ріпакової олії. Розділення отриманої реак-
ційної емульсії проводять відразу після змішуван-
ня в полі відцентрових сил.

За рахунок цього можна отримати біопаливо
на основі ріпакової олії з максимально можливою
теплотворною здатністю (QН), забезпечити макси-
мальне виділення гліцерину та інших домішок з
ріпакової олії і виключити вміст залишків метил-
ового спирту в біопаливі, прискорити процес виго-
товлення та зменшити енерговитрати.
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