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 چکيده

هیوایی و هچننییق ایوانیق    هیای مربیوب بیغ تریییرا     و     افزایش نگرانیی 

-تیر سیو د در موتورهیا را میی    های موتور، احتراق کاملسختگیرانغ  الینده

تواند نقش بسزایی را در سالمد عچیومی  های موتور میطلبد. کاهش  الینده

% سو د بیودیزل بیغ سیو د دییزل تیا یر     20-2مردم ایفا کند. استفاده از 

توانید موبی    ها دارد. بیودیزل میی ای را بر روی کاهش  الیندهاابل مالحظغ

شیود. اسیتفاده از    NOxبهبود احتراق موتور و کاهش  الینده بجیز  الینیده   

 شیود.  NOx الینیده   کاسیتق ها یک راهکار مناس  و سیری  بیرای   افزودنی

در کنیار دیگیر مزاییای  ن رو     های مختلی،، افزودنیی      درمیان افزودنی

باشید. هچننییق بیرای بلیو یری از     می NOxمناسبی برای کاستق  الینده 

معای  کاهش دمای احتراق ناشی از استفاده از   ، افزودنی سیو د سیری    

هیای  اکساید نیز مورد مطالعغ ارار  رفد. در تحقیق حاضر، عچلکرد و  الینده

 ppm60% و سری  اکساید بیغ مقیدار   6های    بغ مقدار ناشی از ا ر افزودنی

% بیودیزل( بیر روی ییک موتیور تیک     5وی )سو د دیزل حا B5بغ سو د 

های ایق پژوهش  شیکار سیا د کیغ    سیلندر مورد بررسی ارار  رفد.  یافتغ

، COهیای  حاوی افزودنی   ( بطور مو ری  الینیده  B5) B5Wامولسیون 

HC  وNOx   را کاهش داد. هچننیق، افزودنی نانو سری  اکساید بیغB5W 

 شد. B5Wدر مقایسغ با ها منجر بغ کاهش مقادیر ایق  الینده

افزودنی، بیودیزل، نانو سری  اکساید، موتور دیزل، عچلکیرد و  : کلمات کليدی

  الینده ها

 

 مقدمه

( مربوب بغ بخش صنعد و حچیل و  GHGsای )%  ازهای  لخانغ50بیش از 

باشد. بنابرایق حفاظد از محیط زیسد یکی از موضیوعا  مهی  اییق    نقل می

  وسیعی برای بهبود تکنولوژی موتور در راسیتای  باشد. تحقیقادو بخش می

[. 1هیای  یودرو انجیام  رفتیغ اسید       تطبیق با مقررا  سختگیرانغ  الینده

هیای  ناشی از مصرف بسیار زییاد سیو د   GHGsهچننیق، بخش بزر ی از 

هیای زییادی بیرای ییافتق     باشد کیغ بهید کاسیتق از  ن تیال     فسیلی می

انجام  رفتیغ اسید. در طیی  نید دهیغ      های بایگزیق و تجدیدپذیر سو د

توانید بیایگزینی اابیل اتکیا      ذشتغ بیودیزل بخوبی ا با  کرده اسد کغ می

برای سو د دیزل بسب  مزایایی هچنون غیرسچی بیودن، بیدون محتوییا     

رو  متیداول تولیید بییودیزل     [.2پذیر بودن و غییره باشید    سولفور، تجزیغ

هیای تولیید   کغ منجر بغ کاهش هزینیغ  استفاده از استریفیکاسیون بازی اسد

توانید منجیر بیغ    بر طبق مطالعا   ذشتغ، احتراق بیودیزل میی  .[3 شود می

را  NOxشده ولی مچکق اسد مقدار  HCو  CO ،PMهای کاهش  الینده

تواند مقدار ایق  الینیده  ا ر غ بهینغ سازی موتور می [.4کچی افزایش دهد  

 ها مقادیر بیشتری از کاهش ایق  الیندهفزودنیرا کاهش دهد اما استفاده از ا

 را موب  شود.

  

هیای مختلی،   تواند مقادیر  الیندهافزودنی    بغ سو د دیزل می استفاده از

اسیتفاده از    در موتیور دییزل     [.5کاهش دهد   NOxدر موتور بخصوص 

تواند بغ سغ رو  پاشش مستقی     بدا ل محفظیغ سییلندر، پاشیش و    می

رو  امولسییون  . [6  یا بخاردهی    بدا ل منیفلد ورودی هوا، انجام  ییرد 

بغ دلیل عدم نیاز بغ ایجاد ترییرا  در موتیور بیشیتر میورد توبیغ     دیزل -  

-ارار  رفتغ اسد.  ندیق تحقیقا  در ارتبیاب بیا اسیتفاده از امولسییون       

، فهید و هچکیاران   2013دیزل  زار  شده اسد. بغ عنیوان مایال، در سیال    

%    را بیر روی ییک   10مطالعغ ای را برای  زمون امولسییون دییزل حیاوی    

و   NOxسیلندر مورد مطالعغ ارار دادند و نتایج  نها کاهش مقیادیر   4موتور 

CO   4در یک تحقیق دیگر، ا نیق و هچکاران ا یر افیزودن   [. 7را نشان داد 

%( را بغ سیو د دییزل میورد مطالعیغ     20و  15، 10، 5سطح مختل، از    )

 PM ،NOxارار دادند و مشاهده کردند کغ ا ر    توانسد موبی  کیاهش   

ایق نتایج نشان از ا ر مابد افزودنی    بیر روی کیاهش    [.8شود   CO2و 

را  COدهید امیا از طرفیی دیگیر افیزایش مقیدار  الینیده        می NOxمقادیر 

 شود.  موب  می

هیای  تواند موب  بهبود کیفید احتراق شیود، افزودنیی  افزودنی دیگر کغ می

توانید موبی    میی  WDEهای فلزی بیا  باشند. احتراق نانو افزودنیفلزی می

کاهش مشکال  ناشی از افزدون    بغ سو د دیزل حاصل از کاهش دمیای  

هیای    و نیانو   احتراق شود. تحقیقا  بسیار کچی بیغ ترکیی  ا یر افزودنیی    

ا یر سیری     2005اند. برای ماال، فارفاتلی و هچکاران در سال فلزا  پردا تغ

ن نشان داد کغ ا یر اییق   مطالعغ کردند و نتایج ایشا WDEاکساید را بر روی 

  HCو هچننییق   NOxو  PMتواند کیاهش هچزمیان   دو افزودنی با ه  می

کیاوو و هچکیاران  یزار  کردنید کیغ ا یر        2008[. در سال 9را منجر شود  

و افیزایش حیرار   زاد    NOxکاهش زیاد هچزمان    و نانو ذرا   لومنیوم 

 [.10شده باالتری را بجا  ذاشتند  

العاتی کچی در مورد مطالعغ ا ر افزودنی نانو سیری  اکسیاید   بصور  کلی، اط

   بر روی  الیند ی موتیور دییزل وبیود دارد.    -دیزل-بغ امولسیون بیودیزل

افزودنیی    در   تریییرا   الینید ی حاصیل از   هدف مطالعغ حاضیر بررسیی   

بیر   ppm60% )درصد وزنی( و افزودنی نانو سری  اکسیاید در سیطح   6سطح 

 باشد.می B5سو د روی 

 

 هامواد و روش

بیودیزل با استفاده از رو  ترنس استریفیکاسییون متیانول بیا هیدروکسیید     

تحقییق  لیفیغ و   ( و مطابق بیا رو  توضییح داده شیده در    KOHپتاسی  )

 . برای کاهش    مصرفی در مرحلغ  بشویی از تکنیک هچکاران تولید شد
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 [. 11حبا  دهی استفاده شد  

 با استفاده از حچام التراسونیک بغ B5% وزنی    در دا ل یک لیتر 6مقدار 

دایقغ و در دمای اتاق امولسیون سازی شد. هچننیق برای بدسید   10مد  

سیری  اکسیاید    ppm60حیاوی سیری  اکسیاید،     B5W6 وردن امولسیون 

در دا ل    حل  ردیید. بیرای پاییداری امولسییون      B5W6پیش از تهیغ 

ml50   .سورفکتند بغ مواد اضافغ  ردید 

های تسد موتور، از یک موتیور تیک سییلندر  هیار زمانیغ      برای انجام  زمون

استفاده  ردید. دستگاه  النییده   Yanmmar L48Nپاشش مستقی  مدل 

و  HC ،CO2 ،COهیای  بود کغ  الینیده  SPTCل سنج مورد استفاده، مد

NOx های تسد موتیور در شیرایط  زمایشیگاهی    نچود.  زمونرا سنجش می

دور بیر   2500و  2000، 1500، 1000بار ذاری حیداکار و دورهیای موتیور    

داده   چیایش ن 1شیکل  تصویر شیچاتیک تسید موتیور در     دایقغ انجام شدند.

 شده اسد.

 

 
 : تصویر شچاتیک موتور مورد  زمایش.1شکل 

 
 نتایج و بحث

نتایج پروفیل اسیدهای  ر  بدسد  مده از بیودیزل مورد استفاده  1بدول 

بییودیزل و   یاییشییچ -هیای فیزیکیی  نتایج مربوب بغ ویژ ی دهد.را نشان می

نتایج بدسید  نشان داده شده اسد.  2بدول های مورد  زمون نیز در سو د

های بییودیزل بیا اسیتاندارهای موبیود تطیابق دارد       مده نشان داد کغ ویژگ

(ASTM D6751  افزودن    بیغ .)B5      منجیر بیغ کیاهش ارز  حرارتیی

افزایش ویسکوزیتغ شد. هچننیق افزودن سیری  اکسیاید   سو د و هچننیق 

مقادیر ویسکوزیتغ و ارز  حرارتی سو د را اندکی افزایش داد.  B5W6بغ 

افزایش یافتق ویسکوزیتغ سو د با افزودنی    ناشی از بهتیر پخیش شیدن    

باشید  ذرا     در محیط امولسیون بدلیل استفاده از فر یند التراسونیک میی 

ذ  الکتریکیی میابیق ذرا  سیو د امولسییون را افیزایش      کغ اصطکاک و ب

 [.  12دهد  می

 

 درصد اسیدهای پر  بیودیزل مورد استفاده: 1بدول 

پروفيللل اسلليدهای  

 چرب

%  

 0.71 میستریک

 33.18 پالچیتیک

 4.69 استئاریک

 42.02 اولئیک

 18.09 لینولیک

  1.03 لینولنیک

های مورد استفاده در شیچیایی سو د-یزیکیهای ف: ویژ ی2بدول  

  زمون.

 ارزش حرارتی   ویسکوزیته کنماتيکی سوخت

(Mj.kg) 

 47.212 5.04 دیزل

 37.384 6.10 بیودیزل
B5 5.22 46.827 

B5W6 6.40 43.116 
B5W6M60 6.65 45.410 

 

 COآالینده 

هیای  درا در سیرع  COمقیدار   B5نتایج مطالعغ حاضر نشان داد کغ احتراق 

تواند بغ دلیل احتراق بهتر حاصل از وبیود  دهد کغ میباالتر موتور کاهش می

 اکسیژن در سو د بیودیزل باشد.  

را بیشیتر کیاهش    COدیزل مقیدار  الینیده   -افزودن    بغ سو د بیودیزل

% کاهش را در ایاس 15و  12(. مقدار ایق  الینده بطور متوسط 2داد )شکل 

توانید  میی  COص نشان داد. کاهش مقدار  الینده و دیزل  ال B5با سو د 

 بخاطر وبود پدیده ریز انفجار طی احتراق امولسیون حاوی    صور  بگیرد

   محبوس شده در اطرا  امولسیون سو د پاشیده شده بغ دا یل   .[13 

شیود و متعاابیا   بدلیل  رمای نهان تبخیر، زودتر از دیزل تبخیر میی  سیلندر،

ه  متالشی نچوده و ا تالب بهتیری از سیو د بیا هیوا     اطرا  سو د را از 

 [.14(  3شود )شکل  یرد کغ منجر بغ بهبود کیفید احتراق میشکل می

 

 
 .های مختل، موتوردر سرعد CO: ترییرا   الینده 2شکل 

 
دیزل حاوی    پیش -حاصل از احتراق بویدیزل COکاهش  الینده نتایج 

 زار  شده بود کغ امولسیون  2013دبناس و هچکاران در سال از توسط 

 .[15  % کاهش داده بود67را تا  CO%    مقدار 5حاوی 

کاهش یافد. ایق کاهش  COمقدار  B5W6با افزودن سری  اکساید بغ  

را توسط نانو افزودنی سری  اکساید نشان  COنشان از افزایش اکسید شدن 

% را بر روی  الینده 5کاهش  B5W6M60. بطور متوسط، سو د داد

CO .داشد 
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 و کیفید احتراق. WDE: ا ر پدیده ریز انفجار بر روی سو د 3شکل 

 
 CO2آالینده 

نشان داده شده اسد. هچانطور کغ  4در شکل  CO2نتایج مربوب بغ  الینده 

در مقایسغ با  CO2منجر بغ کاهش  الینده  B5شود، احتراق مشاهده می

باشد ایق نتیجغ در راستای نتایج محققیق  ذشتغ میسو د دیزل شد. 

تواند بدلیل نسبد کربق/هیدروژن سو د بیودیزل در ایق نتیجغ می [.16 

 CO2مقایسغ با سو د دیزل  الص باشد. مقدار کاهش متوسط  الینده 

 % بود.9در مقایسغ با سو د دیزل  الص  B5سو د 
 

 
 .های مختل، موتوردر سرعد CO2ترییرا   الینده  :4شکل 

 
در مقایسیغ   CO2سری  اکساید بغ سو د موب  افیزایش   ppm60افزودن 

تیر سیو د   تواند بغ احتراق باکیفیید شد. ایق افزایش می B5W6با سو د 

حاوی سری  اکساید نسیبد داده شیود. در واای ، سیری  اکسیاید بیدلیل ا یر        

 CO2بیغ   COتواند منجر بغ اکسید شدن بیشتر  الینده یستی  ود میکاتال

 شود.

 

 HCآالینده 

دارد.  HCاحتراق کاملتر در سیلندر تا یر مسیتقی  بیر روی مقیدار  الینیده     

منجیر بیغ کیاهش اابیل      B5مشاهدا  مطالعغ حاضر نشان داد کیغ احتیراق   

. (5)شیکل   در مقایسغ با سو د دیزل  یالص شید   HCای  الینده مالحظغ

مبنی بر ا یر مابید بییودیزل بیر      ،ایق نتیجغ در راستای تایید مطالعا  ابلی

بیغ دلییل وبیود اکسییژن در سیا تار مولکیولی سیو د         HCروی  الینده 

بغ عنوان ماال، الودییان   .[18-16 باشد توسط محققیق پیشیق میبیودیزل، 

 B5, B75ای را بر روی ا یر سیطوم مختلی، بییودیزل )    و هچکاران مطالعغ

and B100یی انجیام دادنید و    هیای عچلکیردی و  الینیده   ( بر روی ویژ ی 

با افزایش مقیدار بییودیزل در سیو د دییزل بیشیتر       HCبدسد  وردند کغ 

، کی  و  وی مطالعغ ای را بیر روی احتیراق   2010[. هچننیق، در سال 18  

هیای  در سیرعد  B20و  B5 ،B10 ،B15سطوم بیودیزل سویا و در -دیزل

مختل، برروی یک موتور  هار سیلندر انجام دادند و بیان کردنید کیغ وبیود    

در احتیراق   HCاکسیژن در سو د بیودیزل دلییل اصیلی کیاهش  الینیده     

 دیزل بوده اسد.  -بیودیزل

 

 
 .تورهای مختل، مودر سرعد HCترییرا   الینده : 5شکل 

 
منجر بغ ا ر محسوسی بر مقدار  الینده  B5%    بغ سو د 6ا ر افزودن 

HC  در مقایسغ باB5 تواند بغ ا ر  ذاری پدیده ریز شد. ایق کاهش می

 انفجار  بر روی باال بردن کیفید احتراق ارتباب داده شود.

منجر بغ کاهش بیشتر  الینده  B5W6افزودن سری  اکساید بغ سو د 

HC های مختل، موتور شد. ایق یافتغ در راستای نتایج محققیق عددر سر

باشد. برای ماال، اند میهای فلزی مطالعغ کردهابلی کغ بر روی ا ر افزودنی

و  Al-Mg، مطالعغ ای را بر روی ا ر 2011 انش و  وریشانکار در سال 

ق اکسید کبالد بر روی احتراق بیودیزل انجام دادند و بدسد  وردند کغ ای

[. 19ای کاهش داد  را بچقدار اابل مالحظغ HCها مقدار  الینده افزودنی

ایق نتیجغ در راستای تحقیق سلوان و هچکاران کغ ا ر افزودنی سری  اکساید 

 [.20اتانول مورد مطالعغ ارار داده بودند بود  -دیزل-را بغ سو د بیودیزل

 

 NOxآالینده 

دیزل کاهش  الینده -بیودیزلیکی از اهداف استفاده از    در سو د 

NOx باشد کغ  الینده باشد. ایق بدلیل ایق حقیقد میمیNOx  بیشتر

   بدلیل  اصید  [.21 ید  بخاطر حرار  باال در حیق احتراق بوبود می

تواند بطور مو ری حرار  دا ل سیلندر را کاهش  نک کنند ی  ود می

 ش دهد. دهد و از ایق طریق مقدار ایق  الینده را کاه

 

 
 .های مختل، موتوردر سرعد NOxترییرا   الینده : 6شکل 

 

 در مقایسغ با  NOxموب  افزایش مقدار  الینده  B5احتراق سو د 
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  صنعتی شریف دانشگاهتهران، 

   اندو ایق کاهش را بغ وبود اکسیژن در بیودیزل نسبد داده کاهش می یابد

زل در ا یر احتیراق بییودی    NOx(. افزایش 6سو د دیزل  الص شد )شکل 

[. نتایج تحقیق حاضر نشیان داد  16پیشتر توسط محققیق  زار  شده بود  

شیود.  میی  NOxموب  کاهش مقدار  الینده  B5کغ افزودن    بغ سو د 

 B5% در مقایسغ با سیو د  2و  5مقدار میانگیق کاهش ایق  الینده بترتی  

ینیده  نتایج مشابهی از ا ر کاهش افزودنی    بیر روی  ال و دیزل  الص بود. 

NOx بطور ماال، دییویس و  [22و  15  توسط محققیق  زار  شده اسد .

انجام دادنید و   B20%    بر روی احتراق 10هچکاران مطالعغ ای بر روی ا ر 

[.  22مقدار اابل تیوبهی کیاهش را بیر روی اییق  الینیده مشیاهده کردنید         

ل بغ ایق دیز-بیودیزل-هچننیق، کوک و عبدهلل با مطالعغ بر روی احتراق   

در مقایسیغ   NOx% مقدار  الینده 8نتیجغ رسیدند کغ ا ر    موب  کاهش 

 [.23دیزل شد  -با سو د بیودیزل

 NOxمقدار بیشتری از  الینیده   B5W6با افزودن سری  اکساید بغ سو د 

 B5W6 ،B5% در مقایسغ بیا  10و  12، 8کاهش یافد. ایق کاهش بترتی  

توانید  می NOxبود در کاهش مقدار  الینده و دیزل  الص بود. ابق مقدار به

 بدلیل ا ر کاتالیستی سری  اکساید در طی احتراق باشد.  

 

 نتيجه گيری

هیای    و سیری  اکسیاید بیر روی     های افزودنیی مطالعغ حاضر ا ر  الیند ی

دیزل را بر روی یک موتور تک سییاندر میورد بررسیی ایرار     -سو د بیودیزل

 باشد:ایق مطالعغ بصور  زیر میداده اسد. نتیجغ  یری کلی 

  افزودن    بغ سو دB5   موب  کاهش ارز  حرارتی سیو د

ای ارز  حرارتیی  شود، در حالیکیغ سیری  اکسیاید تیا انیدازه     می

 سو د را افزایش داد.

 .افزودن    و سری  اکساید مقدار ویسکوزیتغ را کاهش دادند 

  مقدار  الیندهCO  مقیدار  با افزودن سری  اکساید کاهش یافید .

% 5برابیر بیا    B5W6میانگیق ایق کاهش در مقایسغ با سیو د  

 بود.

   افزودن    بغ سیو دB5    مقیدار  الینیدهHC   .را کیاهش داد

بیدلیل بیاال رفیتق کیفیید      اییق کیاهش را  افزودن سری  اکساید 

 د.احتراق افزایش دا

  ا ر غ افزودن بیودیزل موب  افزایش مقدار  الیندهNOx   شید

را کیاهش   NOxبخوبی توانسید مقیدار  الینیده    اما افزودن    

 دهد و ایق کاهش با افزودن سری  اکساید بیشتر نیز شد.
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