اثر استفاده از مخلوط سوخت بيوديزل ،اتانول و گازوئيل بر
عملکرد و آاليندگي موتور ديزل
بهمن نجفي  1٭; رضا ابراهيمزاده  ;2احد

هژير 3

چکيده
در اين تحقيق براي ارتقاء برخي از خواص احتراقي سوخت بيوديزل ،الكل اتانول به آن افزوده شده است و اثر
استفاده از مخلوط سوخت بيوديزل ،اتانول و گازوئيل بر روي عوامل عملكرد و آاليندگي موتور ديزل MT4-244

مورد بررسي قرار گرفت .سوخت بيوديزل مورد نياز ،از روغنهاي پسماند رستوران توليد شده و با نسبتهاي
مختلف (  05 ،01 ،05 ،01 ،5و  01درصد) با اتانول (  4 ،0و  6درصد) و گازوئيل بصورت حجمي مخلوط گرديد و 01
نمونه سوخت كه بصورت اختصاري با  ExByDzنمايش داده ميشود ،آماده گرديد .آزمون موتور بر اساس
استاندارد  ECE R-96و با  0بار تكرار براي هر نمونة سوخت و تحت شرايط بار كامل و در  0دور با حداكثر توان
( )0111 RPMو حداكثر گشتاور ( )0011 RPMانجام گرفته است .نتايج بدست آمده نشان دادند كه با افزايش سهم
بيوديزل ،آاليندههاي  PM ،CO2 ،COو  HCدر مقايسه با گازوئيل خالص كاهش مييابد ولي استفاده از بيوديزل
مصرف سوخت ويژهي ترمزي و  NOxرا افزايش داده و اثر زيادي در مقدار گشتاور و توان ندارد.

كلمات كليدي

:سوختهاي جايگزين ،بيوديزل ،اتانول ،عملكرد و آاليندگي موتور ديزل.

Effect of Ethanol, Biodiesel and Diesel Blend Fuel on
Performance and Pollutants Parameters of Diesel
Engine
B.Najafi; R.Ebrahimzadeh; A.Hajir
ABSTRACT
In this research, for correction the combustion properties of biodiesel fuel, ethanol was added.
Therefore, effect of using ethanol, biodiesel and diesel blend fuel on MT4-244 diesel engine performance
pollutants emission parameters and emission were investigated. The biodiesel in this research produced
from waste cooking oil that at (5, 10, 15, 20, 25 and 30% on volumetric basis) blended with Ethanol (2, 4
and 6%), and diesel fuel. So far, 18 samples including variable percent of three fuels were prepared which
showed as BED forms. Engine testes were performed on ECE-R96 standard on full load and two engine
rotations maximum torque (1300 RPM) and maximum power (2000 RPM). It was found increasing of
biodiesel, decreased the pollutant emissions of CO, CO2, PM and HC in comparison to diesel fuel but
BSFC and NOx emission increased. It also, Using biodiesel did not change the engine power and torque.
KEYWORDS : Alternative Fuels, Biodiesel, Ethanol, Performance Parameters, Pollutants Emission,
Diesel Engine.
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 -1مقدمه
امروزه اهميت منابع فسيلي و نقش آن در اقتصاد و سياست
زياد است .اين موضوع نه تنها براي کشورهاي صنعتي که
مصرفکنندگان اصلي آن هستند بلکه براي کشورهاي توليد
کننده اهميت دارد .زيرا اين کشورها نيز بايد اين واقعيت را
درک کنند که اين منابع محدود و پايانپذير هستند .توجه نکردن
به اين موضوع در کشوري مانند ايران ،ميتواند عالوه بر
خساراتي که اکنون بر اقتصاد کشور وارد مينمايد ،بر زندگي و
اقتصاد نسلهاي آينده به طور جدي اثر بگزارد .همچنين،
استفاده از سوختهاي فسيلي عواقب وخيم زيستمحيطي دارد.

خالص است که اين عامل باعث افت توان در موتور ميشود.
استفاده از سوخت بيوديزل خالص در موتور ديزل تحت بار
کامل ،باعث کاهش  COو  HCو افزايش  NOxميشود [،]3[ ،]2
[ .]13[ ،]11[ ،]9[ ،]5ميزان اکسيژن موجود در سوختهاي قابل
استفاده در موتورهاي ديزل بايد در محدودة مشخصي بين 15
تا  19درصد باشد که اين موضوع محدوديت استفاده از
بيوديزل و اتانول را که هر دو داراي اکسيژن در ترکيبات خود
هستند ،را نشان ميدهد [.]6
هدف اين تحقيق معرفي بيوديزل و اتانول به عنوان يک منبع
سوختي جديد با منشاء طبيعي براي استفاده در موتور ديزل
است که براي اصالح برخي خواص احتراقي سوخت بيوديزل،

بنابراين توليد سوختي با منشا گياهي و با خاصيت

مقداري اتانول به آن اضافه شده است.

از اين ميان سوخت بيوديزل و اتانول به دليل قابليت استفادهي

 -2مواد و روشها

تجديدپذيري ،توجه کارشناسان را به خود جلب نموده است [.]1
مستقيم در موتور ديزل اهميت ويژهاي دارد.
سوخت بيوديزل در واقع استرهاي منوالکيل اسيدهاي چرب
با زنجير طويل است که از منابع تجديدپذير ،مانند روغنهاي
گياهي و يا چربيهاي حيواني تهيه ميشود .اين سوخت قابليت
ترکيب با گازوئيل معمولي را داشته و ميتواند به هر نسبتي با
گازوئيل ترکيب شده و به عنوان سوخت مورد استفاده قرار
گيرد ،مهمترين تفاوت اصلي در ترکيبات سوخت بيوديزل و
گازوئيل خالص ،در مقدار اکسيژن آنها است .اکسيژن موجود
در بيوديزل متناسب با نوع روغن مورد استفاده در توليد آن،
حدود 11تا  12درصد است در صورتي که گازوئيل بدون
اکسيژن است [.]13
سوخت اتانول يک ترکيب اکسيژندار است که قابليت

 -1-2تهيهي سوختهاي مورد آزمايش
براي بررسي اثر همزمان مخلوط بيوديزل و اتانول با
گازوئيل ،بر روي عملکرد و آاليندگي موتور ديزل 13 ،نمونه
سوخت تهيه گرديد .اتانول در سه سطح  4 ،2و  6درصد و
بيوديزل در شش سطح  31 ،25 ،21 ،15 ،11 ،5و  111درصد
حجمي مخلوط پاياني ،با گازوئيل معمولي در ايران مخلوط
شدند .هر يک از نمونههاي سوخت با عالمت  BXEyDzنامگذاري
شدند که بيانگر بيوديزل ،اتانول و گازوئيل بوده و  y ، xو z

نشاندهندهي درصد حجمي هر يک از اين سوختها هستند.
جدول ( :)0مشخصات سوخت بيوديزل و اتانول
مشخصات

واحد

خالص در موتورهاي ديزل قابل استفاده نيست ،بلکه درصدهاي

فرمول شيميايي

-

مختلفي از آن به صورت مخلوط با گازوئيل مورد استفاده قرار

عدد ستان

اشتعال در موتورهاي ديزل را دارد .البته اتانول به صورت

نوع سوخت
بيوديزل

اتانول

گازوئيل

C20H39O2

C2H5OH

C16H34

62/1

6

51/5

ميگيرد .اتانول در گازوئيل قابليت انحالل ندارد و فقط با وجود

ارزش حرارتي

MJ kg

41/3

26/3

42/51

يک واسطه مانند بيوديزل ،ميتواند با گازوئيل مخلوط شود .در

ويسکوزيته

واقع بيوديزل به عنوان پخشکنندة ذرات اتانول در داخل

سينماتيک در 41oC

Cst

6/432

1/63

3/19

سوخت ديزل عمل ميکند و مخلوط پايداري را به وجود
ميآورد ،بنابراين براي استفاده از اتانول در موتورهاي ديزل،
وجود بيوديزل الزم است [.]11[ ،]3[ ،]4
تحقيقات نشان ميدهند که مخلوطهاي اتانول تا 21درصد

چگالي در

oC

-

25

مقدار اکسيژن

3

g/cm

1/313

1/114

1/339

%W

11/5

35

1

 -2-2مشخصات موتور

حجمي به راحتي ميتوانند با گازوئيل و بيوديزل ،بدون تغييرات

هر يک از نمونههاي سوخت ،بر روي موتور ديزل چهار

اساسي در موتورهاي ديزل استفاده شوند [ .]12بيوديزل داراي

سيلندر پاشش مستقيم مجهز به توربوشارژ مدل MT4-244

عدد ستان بااليي بوده و در نتيجه مدت زمان تاخير در اشتعال

ساخت شرکت موتورسازان مورد آزمايش قرار گرفتند.

را کاهش ميدهد ولي ارزش حرارتي آن کمتر از گازوئيل

مشخصات فني اين موتور در جدول ( )2آورده شده است.
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گرم شود و آمادهي آزمون گردد .سپس موتور خاموش شده و

جدول ( :)0مشخصات فني موتور
واحد

پيچ تخليهي پمپ انژکتور براي تخليهي کامل بقاياي احتمالي
سوخت قبلي باز شده و پس از تخليه ،محکم بسته شده و

مشخصات

مقدار

تعداد سيلندر

4

سيلندر

قطر پيستون

111

mm

کورس پيستون

121

mm

حجم جابجايي

3/99

Lit

 11/5به1

-

نسبت تراکم
حداکثر توان

32
331

N-m

2151

rpm

حداکثر گشتاور (در
دور )1311rpm
بيشترين دور موتور

گرديد .موتور با سوخت جديد ،روشن شده و پس از  5دقيقه از
شروع به کار آن ،بار دينامومتر در مقدار  111درصد تنظيم
شده و دور موتور را در دور حداکثر گشتاور ()1311rpm

hp

(در دور )2111 rpm

نمونهي سوخت آماده به داخل مخزن استوانهي مدرج منتقل

قرارداده ،پس از  5دقيقه از کار موتور در اين دور ،همهي
عوامل عملکرد و آاليندگي ثبت شدهاند .سپس دور موتور به
دور حداکثر توان ( )2111 rpmتغيير يافته و دوباره پس از 5
دقيقه ،همهي عوامل عملکردي و آاليندگي يادداشت شد .در
ادامه دور موتور به  1311 rpmکاهش يافته و اطالعات الزم

 -3-2استاندارد آزمون موتور
آزمونهاي موتور بر اساس استاندارد  ECE R-96انجام
گرفته با اين تفاوت که همهي آزمونها در شرايط بار کامل
کاري موتور 1بودهاند.

دور توان
دور موتور

()2111 rpm
دور گشتاور
()1311 rpm

%111
%111

%15

%51

آزمايشها بر روي سوخت گازوئيل خالص و بيوديزل خالص،

 -3بحث و نتايج

در صد بار موتور
%15

هر نمونه از  13نمونه سوخت 3 ،بار تکرار شده است .همين
به عنوان سوخت شاهد انجام گرفت.

جدول ( :)0استاندارد آزمون

%51

پس از  5دقيقه يادداشت ميشد .اين عمل مانند حالت قبل براي

%11
دور آرام
بدون بار

 -4-2تجهيزات مورد استفاده

 -1-3توان موتور
اثر سوخت بيوديزل و اتانول بر توان ترمزي موتور در
شکل ( )1نشان ميدهد که در هر درصد ثابت بيوديزل ،با
افزايش سهم اتانول در مخلوط سوخت (در هر دو دور

با توجه به اينکه فرآيند احتراق در موتور با سرعت بسيار
بااليي انجام ميشود بنابراين بدون استفاده از ابزارهاي دقيق
الکترونيکي ثبت آنها ممکن نيست .در آزمايشهاي موتور،
تمرکز بر دو بخش عملکرد و نشر آاليندهها بوده است .براي هر
نمونه ،مقادير عوامل عملکرد و انتشار آاليندهها در دو دور
مختلف (دور حداکثر توان و حداکثر گشتاور) ثبت و ذخيره

 1311rpmو  )2111rpmتوان ترمزي موتور افزايش مييابد،
ولي با افزايش سهم بيوديزل در مخلوط سوخت ،ابتدا توان
ترمزي افزايش و سپس کاهش مييابد که دليل آن باال بودن
فراريت اتانول نسبت به گازوئيل است که موقع پاشش سوخت،
پديدة ميکروامولوسيون رخ داده و در نتيجه سوخت به ذرات
ريزتري تبديل ميشود که باعث بهبود احتراق شده و در نتيجه

شدند .مشخصات تجهيزات مورد استفاده در جدول ( )4آورده

توان افزيش مييابد .از طرف ديگر افزايش سهم بيوديزل در

شده است.

مخلوط سوخت ،موجب کاهش ارزش حرارتي آن شده و
جدول ( :)4مشخصات تجهيزات اندازهگيري

نوع وسيله

مدل

ساخت شرکت

دينامومتر مغناطيسي

E400

PMID CO

دستگاه آاليندهسنج

A-8020

AVL Dicom Ditest Gbhm

 -5-2روش انجام آزمونها
قبل از شروع آزمون ،موتور با گازوئيل معمولي به مدت
نيمساعت تحت بار کامل شروع به کار کرده تا به طور کامل
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درنتيجه عامل محدود کنندهاي براي کاهش توان ترمزي است.
بيشترين افزايش ،مربوط به نمونه سوخت با  %2اتانول و %11
بيوديزل است که توان ترمزي موتور را در مقايسه با گازوئيل
خالص ،در دو دور  1311rpmو  2111rpmبه ترتيب برابر با
 4/5و  1/5اسب بخار افزايش ميدهد و بيشترين افت توان
مربوط به نمونهاي با  %6اتانول و  %31بيوديزل است که در
مقايسه با گازوئيل خالص ،در دور  1311rpmو  2111rpmبه
ترتيب برابر با  4/5و  5اسب بخار است.
بيوديزل خالص در دور  1311rpmدر مقايسه با گازوئيل
خالص ،فقط  1/5اسب بخار ( 2/4درصد) کاهش توان نشان داد
19

ولي در دور  2111rpmبيوديزل خالص  3اسب بخار ،توان

380
E2

E4

E6

1300 RPM

کمتري نسبت به گازوئيل توليد ميکند که علت آن کاهش ارزش

360

حرارتي سوخت است .عالمتهاي  E4 ،E2و  E6به معناي اتانول

340

2000 RPM

بيوديزل خالص

E2

E4

E6

2000 RPM

90
85

260

70

بيوديزل خالص

65
60

Break Power (H.P.) .

75
1300 RPM

55
/ /
40
100

35

50
30

25

20

15

10

5

300
280

80

گازوئ يل خالص

گازوئ يل خالص

0

)Biodiesel (%

شكل ( :)0اثر سوخت بيوديزل و اتانول بر توان ترمزي موتور

/ /
40
100

35

Torque (N-m) .

برابر با  4 ،2و  6درصد است.

320

240
30

25

20

15

10

5

0

)Biodiesel (%

شكل ( :)0اثر سوخت بيوديزل و اتانول بر گشتاور خروجي موتور

با توجه به شکل ( )2درمييابيم که استفاده از مخلوط %11
بيوديزل و  %2اتانول سبب ميشود تا گشتاور موتور در هر دو
دور  1311rpmو  2111rpmبه ترتيب برابر با  1/5و 5/5
درصد ،بيشترين افزايش را داشته باشند.
 -3-3مصرف سوخت ويژهي ترمزي
با افزايش سهم بيوديزل در مخلوط سوختها ،مصرف

 -2-3گشتاور موتور

سوخت ويژه افزايش مييابد ولي افزودن اتانول بر مصرف

فرآيند آزادسازي انرژي براي سوخت بيوديزل خالص،

ويژه اثر زيادي ندارد ،زيرا اتانول چگالي و ارزش حرارتي

بدليل باال بودن عدد ستان آن ،به نسبت با تاخير کمتري انجام

پايينتري در مقايسه با گازوئيل دارد ولي بيوديزل چگالي

ميگيرد که اين عمل باعث پايين آمدن قلهي فشار ميشود.

بيشتر اما ارزش حرارتي پايينتري دارد .نتايج بدست آمده از

همچنين ارزش حرارتي پايين بيوديزل نيز موجب کاهش فشار

آزمايشها نشان مي دهند که باال بودن چگالي نميتواند ارزش

متوسط موثر ميشود .درنتيجه نيروي وارد بر سطح پيستون

حرارتي پايين را جبران کند در نتيجه با افزايش مقدار اتانول و

کاهش يافته و گشتاوري که اين نيرو بر ميللنگ اعمال ميکند،

بيوديزل در مخلوط سوخت ،براي توليد توان يکسان با حالتي

نيز کاهش مييابد .بنابراين گشتاور موتور با استفاده از

که از گازوئيل خالص استفاده ميشود ،الزم است که سوخت

بيوديزل خالص ،کمتر از گازوئيل خالص است .از طرف ديگر

بيشتري در واحد زمان به وسيلهي موتور مصرف شود يا به

وجود مقادير بيوديزل (در حدود  11درصد) در مخلوط

عبارت ديگر مصرف سوخت براي ايجاد توان قبلي افزايش يابد.

سوخت ،باعث ميشود تا اکسيژن موجود در ساختار شيميايي

بيشترين افزايش مصرف سوخت ويژهي ترمزي در دور

سوخت بيوديزل ،فرآيند احتراق را بهبود داده و احتراق

 2111rpmمريوط به نمونهاي با  %6اتانول و  %31گازوئيل است

کاملتري انجام شود و در نتيجه انرژي بيشتري آزاد شده و

که  16/5درصد مصرف سوخت را نسبت به گازوئيل افزايش

باعث افزايش فشار متوسط داخل محفظة احتراق ميگردد ،که

ميدهد .همچنين در اين دور ،مصرف سوخت ويژهي ترمزي

عامل افزايش توان و گشتاور توليد شده است.

بيوديزل خالص در مقايسه با گازوئيل خالص را با  11درصد

همچنين ،اتانول عدد ستان کمتر و عدد اکتان باالتري دارد

افزايش نشان ميدهد .در دور  1311rpmنيز با افزايش اتانول

که باعث شدت احتراق پيشآميخته و در نتيجه آزادسازي سريع

در تمام نسبتهاي بيوديزل ،مقدار مصرف سوخت ويژه

انرژي سوخت ميشود ،بنابراين افزايش اين سوخت اثر وارون

افزايش مييابد ولي با افزايش بيوديزل ابتدا روند مصرف

بر کل فرآيند احتراق گذاشته و توان و گشتاور توليد شده را

سوخت ويژه کاهش و سپس افزايش مييابد .بنابراين بيشترين

کاهش ميدهد .در نتيجه ،بيشترين افت گشتاور در مخلوط

کاهش مصرف سوخت ويژه مربوط به سوختي با  %2اتانول و

سوختي با  %31بيوديزل و  %6اتانول اتفاق ميافتد.

 %11بيوديزل است که  1/5درصد مصرف ويژه سوخت را
نسبت به گازوئيل خالص کاهش ميدهد و اين موضوع از نظر
مصرف بهينه سوخت بسيار اهميت دارد.
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نتايج نشان ميدهند که با افزايش درصد بيوديزل و اتانول
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در همهي نمونهها ،مونوکسيدکربن خروجي کاهش مييابد.

280
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بيوديزل خالص
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BSFC ( gr/kW.h) .

270

بيشترين کاهش در دور  1311 rpmو  2111rpmمربوط به
نمونهاي با  31درصد بيوديزل و  6درصد اتانول است که به
ترتيب برابر با مقدار  92/1درصد و  33درصد مونوکسيدکربن
خروجي را در مقايسه با گازوئيل خالص کاهش ميدهد.
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شكل ( :)0اثر افزايش بيوديزل و اتانول بر مصرف سوخت ويژهي
ترمزي در دور حداكثر توان ( )0111rpm
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دياکسيدکربن هر چند مانند منواکسدکربن سمي نيست ولي

210
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شكل ( :)6تاثير افزايش بيوديزل و اتانول بر انتشار CO2

220

5

)CO2 (%vol

11

اثر گلخانهاي بر جو و گرمايش عمومي آن دارد .اين گاز يکي از

0

)Biodiesel (%

محصوالت احتراق است و پايداري آن در دماهاي پايينتر خيلي

شكل ( :)4اثر افزايش بيوديزل و اتانول بر مصرف سوخت ويژهي
ترمزي در دور حداكثر گشتاور ( )0011rpm

زياد است .با افزايش سهم اتانول و بيوديزل در نمونهها،
دياکسيدکربن خروجي کاهش مييابد .اين کاهش در دور

 -4-3انتشار اكسيدهايكربن  COو CO2

 1311rpmزياد نيست ولي بيشترين کاهش  CO2در دور

منوکسيدکربن گازي است بيرنگ و بيبو که حتي در

 2111rpmمربوط به نمونهي شامل  31درصد بيوديزل و 6

تراکمهاي بسيار کم نيز براي انسان و جانوران خطرناک است.

درصد اتانول است که در مقايسه با گازوئيل خالص 3/19

هنگامي که در فرآيند سوختن مواد آلي ،مقدار اکسيژن کم

درصد کاهش را نشان ميدهد .بيوديزل خالص نيز در مقايسه

باشد ،منوکسيدکربن تشکيل ميشود .توليد  COو وجود

با گازوئيل خالص سبب کاهش  6/13درصد در  CO2خروجي

اکسيژن در يک موتور احتراق داخلي با هم رابطهي وارونه

ميشود.

دارند .بيوديزل و اتانول داراي درصدهاي زيادي اکسيژن در

 -5-3انتشاراكسيدهاي نيتروژن NOX

ساختمان مولکولي خود هستند ،در نتيجه در حين احتراق
مونوکسيدکربن و دياکسيدکربن کمتري توليد مينمايند.

هواي محيط ،اکسيد نيتريک ( )NOو دياکسيد نيتروژن ()NO2
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شكل ( :)5اثر افزايش بيوديزل و اتانول بر انتشار CO
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CO (%vol) .

0.12

از بين هفت اکسيد نيتروژن شناخته شدهي موجود در

احتراق NO2 ،شروع به تجزيه شدن به  NOو  O2ميکند و در
نتيجه بيشتر  NOXمنتشر شده به صورت  NOاست که نسبت
به  NO2کمتر سمي است.
هر چند سوخت بيوديزل به علت داشتن عدد ستان باالتر
باعث کاهش فشار و دماي بيشينه داخل محفظهي احتراق
ميشود ولي به دليل اينکه نقطه شروع تزريق با حالت گازوئيل
خالص يکسان است و در نتيجه دما و فشار بيشينه افزايش

11

مييابد ،موجب تجزية نيتروژن دو اتمي و توليد  NO2ميشود.

يک موتور ديزلي را ذرات دوده حاصل از احتراق ناقص تشکيل

عامل وجود اکسيژن در ساختار مولکولي سوخت بيوديزل و

ميدهند .در موتورهاي ديزلي سوخت به طور مستقيم به داخل

اتانول نيز اين مسئله را تشديد ميکند و در نتيجه مقدار  NOو

هواي فشرده درون سيلندر پاشيده ميشود .مخلوط شدن کامل

 NO2خروجي افزايش مييابد.

سوخت و هوا در سيلندر امکان پذير نيست و تغييرات
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بيشتر از  11درصد اکسيژن در ساختمان مولکولي خود ،اثر
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شكل ( :)7اثر افزايش بيوديزل و اتانول بر انتشار)(NOX

کمبود اکسيژن در واکنش سوختن را که عامل اصلي تشکيل
دوده است ،پايين ميآورد.
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نتايج نشان ميدهند که هر چند اثر اتانول بر انتشار NOx
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در مخلوط سوخت ،مقدار  NOxافزايش مييابد ،بطوري که مقدار

 NOxدر مخلوط سوختي با  %31بيوديزل در دو دور 1311rpm
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دو دور  1311 rpmو  2111rpmبه ترتيب به ميزان  1/1و 6/9
درصد افزايش ميدهد.
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 -6-3انتشار ذرات معلق ()PM

شكل ( :)1اثر افزايش بيوديزل و اتانول بر انتشار PM

به هر ماده به غير از آب خالص که به صورت مايع يا جامد
در اتمسفر در شرايط نرمال و اندازه ميکروسکوپي يا
زيرميکروسکوپي اما بزرگتر از ابعاد مولکولي باشد ،ذرات معلق
ميگويند .اندازه اين ذرات متفاوت است .در صورتيکه اندازهي
ذرات معلق ،از يک مولکول بيشتر (قطر يک مولکول به طور
معمول  1/1112ميکرون است) و از  511ميکرون کمتر باشد
اين ذرات ميتوانند بين چند ثانيه تا چند ماه در هوا معلق بمانند.
اين نوع ذرات باعث تيره رنگ شدن هواي شهر شده و هر چه
مقدار آنها بيشتر باشد هواي شهر آلودهتر به نظر ميرسد.
ذرات معلق در اثر فرآيندهاي احتراق ،بيشترين سهم را در
آاليندگي هوا دارند .به طور کلي ذرات آاليندهي خروجي از
اگزوز که با عنوان مواد  PMطبقهبندي ميشوند را ميتوان به

افزايش اتانول در نمونهها باعث افزايش اکسيژن در ساختار
سوخت شده و در نتيجه توليد مقدار  PMرا کاهش ميدهد ولي
اين کاهش در دور  2111 rpmچندان محسوس نيست .از طرف
ديگر با افزايش سهم بيوديزل ،مقدار  PMکم ميشود به
طوريکه بيشترين کاهش در نمونهي داراي  6درصد اتانول و
 31درصد بيوديزل در دور  2111 rpmديده ميشود .در اين
نمونه مقدار  PMخروجي در مقايسه با گازوئيل خالص 41
درصد کمتر است در اين دور بيوديزل خالص نيز در مقايسه با
گازوئيل خالص به مقدار  16/6درصد  PMرا کاهش ميدهد که
مزيت سوخت بيوديزل در کاهش آاليندگي را نشان ميدهد.

چند بخش مختلف تقسيمبندي کرد .اين مواد عبارتند از :برخي
اکسيدهاي نيتروژن ،اکسيدهاي گوگرد و کربن نسوخته.
به طور کلي حدود  41تا  61درصد از کل ذرات خروجي از
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 نتيجهگيري كلي-4

B10E2D88  عوامل عملكرد و آاليندگي سوخت:)5( جدول

دور

B10E2D88 سوخت

گازوئيل خالص

 ميتوان نتيجه،مخلوطهاي مختلف بيوديزل و اتانول با گازوئيل

65

61/5

1311rpm

 بيوديزل به سوخت گازوئيل%11  اتانول و%2  افزودن:گرفت که
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32

2111rpm

متداول عالوه بر اينکه توان ترمزي و گشتاور موتور را در

355

331

1311rpm

 بهدليل بهبود کيفيت،مقايسه با گازوئيل خالص افزايش ميدهد

299

233

2111rpm

 را نيز کاهشPM  وCO2 ،CO  انتشار آاليندههاي،احتراق

214

231

1311rpm

مصرف سوخت

 را به علت وجود اکسيژن درNOx  ولي مقدار آالينده.ميدهد

233

233

2111rpm

ويژهي ترمزي

1/12

1/12

1311rpm

1/125

1/131

2111rpm

3/15

3 /4

1311rpm

11/1

11/6

2111rpm

163

122/5

1311rpm

 مهندس،در پايان از زحمات آقايان مهندس محسن جعفري

1116

1166

2111rpm

 مهندس علياصغر مفيد و تکنسينهاي واحد،رحيم فرجي

211/9

261/9

1311rpm

تحقيقات مهندسي شرکت موتورسازان تبريز بهخاطر همکاري

21/3

35/43

2111rpm

با مقايسه عوامل عملکردي موتور و نشر آاليندهها در

ساختار شيميايي سوخت اتانول و سوخت بيوديزل و همچنين
احتراق سريعتر آن دو در نتيجه فشار و دماي باالتر محفظه
. افزايش ميدهد،احتراق

 تقدير و تشکر-5
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توان ترمزي
گشتاور موتور
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