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 گازهای افزایش فسیلی، منابع از استفاده افزون روز رشد —چکیده 

 مشوق ها، خودرو های آالینده سختگیرانه استانداردهای و ای گلخانه

 دیزلی هایرموتو جایگزین سوخت عنوان به ها بیودیزل از استفاده اصلی

 فسیلی منابع گرانی و حدودیتم زمین، کره شدن گرم هوا، آلودگی. است

 این حل برای هستند. بشری جامعه روی پیش مشکالت جمله از

 پژوهش این در. باشد کارآمد تواندمی قیمت ارزان هایبیودیزل مشکالت

با استفاده از ترکیب متانول، هیدروکسید پتاسیم و روغن کنجد، بیودیزل 

 دیزل نتز شده باس بیودیزل مخلوط از B20  خالص سنتز شده و ترکیب

. است گرفته قرار استفاده مورد 3LD 510 موتور در سوخت عنوان به

دور بر  0011و  0011، 0111، 0011  موتور دور شامل آزمایش ماتریس

 2COو  XNO ،HC ،COسپس میزان گازهای خروجی  .دقیقه است

مشاهده شد که میزان  حاصل از اشتعال انواع سوختها اندازه گیری شدند.

XON آالینده که حالی در داشته حاصل از بیودیزل افزایش CO دوده و 

 دلیل به بیودیزل های سوخت در .اند داشته ای مالحظه قابل کاهش

 آن دلیل. شود می تولید بیشتری 2CO و کمتر CO اکسیژن حضور

همچنین عملکرد  .است اکسیدکربن دی تولید و CO با اکسیژن واکنش

گشتاور موتور مورد بررسی قرار گرفته و  و ورموتور از جمله توان موت

 با دیزل خالص مقایسه شدند.

 آالیندگی موتور، روغن کنجد، عملکرد ، بیودیزل، -های کلیدی هواژ

 تجدیدپذیر سوخت موتور،

 مقدمه .0

در سال هاي اخير به دليل كاهش منابع سوخت هاي فسيلی و مسائل 

ونه از سوخت ها تحقيقات این گ يریدپذیتجد تيمحيطی و قابلزیست 

انجام  زلیسوخت د يبه جا زلیوديوسيعی در راستاي امکان استفاده از ب

. بيوگاز، بيواتانول، بيوبنزین و بيودیزل از مهمترین اعضاي ]4-1[ است افتهی

شوند. از آنجا كه قسمت اعظم ازسوخت ها محسوب می ادهاین خانو

كسيد كربن، دي اكسيد كربن و ذرات هایی نظير تركيبات نيتروژن، منواآالینده

شوند، لذا در جامد معلق از گاز خروجی اگزوز موتورهاي دیزلی ناشی می

ميان سوخت هاي زیستی موجود، تحقيق در راستاي یافتن سوختن جایگزین 

و مناسب براي سوخت دیزل سهم وسيعی از تحقيقات را به خود اختصاص 

يودیزل ها می توان به تجدیدپذیري، داده است. از مهمترین دالیل انتخاب ب
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 بررسی تجربی میزان آالینده های تولید شده از موتور دیزل در استفاده از سوخت بیودیزل روغن کنجد

 

در ساختار  مقادیر كمتر آالینده هاي حاصل از احتراق، عدم نياز به تغيير

كنجد با بيودیزل  02%این پروژه تأثير تركيب  در .]7-5[ موتور اشاره كرد

مختلف موتور مورد بررسی در  دورهاي  دیزل بر عملکرد و آالیندگی موتور

ج با دیزل معمولی مقایسه گردیده است. دورهاي       قرار گرفته است و نتای

rpm 1022 ،rpm 0222 ،rpm 0422  وrpm 0022  براي انجام تستها

 انتخاب شدند.

 روش کار.0

را در بالن ته گرد ریخته  كنجدگرم روغن  122براي توليد بيودیزل ابتدا 

-گرم متانول حل می 00( را در NaOHگرم هيدروكسيد سدیم ) 1و سپس 

درجه سانتی گراد  02كنند و محلول حاصل به روغن اضافه شده و در دماي 

باشد. ساعت می 4الی  1شود. زمان الزم براي همزنی شدت هم زده میبه

پس از انجام واكنش، مخلوط در قيف دكانتور ریخته و با توجه به اینکه 

از  چگالی گليسرین بيشتر از بيودیزل می باشدگليسيرین ته نشين شده و

ترین روش خالص سازي بيودیزل از صابون و شود. مناسببيودیزل جدا می

  .باشدگليسيرین باقيمانده، آبشویی بيودیزل می

از بيودیزل مورد بررسی قرار گرفته و آالینده هاي  B20و  B0تركيب 

 توليد شده اندازه گيري شد.

 نتایج و بحث .3 

 شناسایی بیودیزل  .0.3

نشان داده شده « 1شکل »بيودیزل سنتز شده در  كروماتوگرام گازي

 است. 

 

 

 

 

 : کروماتوگرام گازی بیودیزل سنتز شده از روغن کنجد0شکل          

 

 آالینده ها .0.3

مقدار آالینده هاي توليد شده از سوختن دیزل و بيودیزل به ترتيب در 

 نشان داده شده است.« 3شکل »و « 0شکل »

 های تولید شده از سوخت دیزل: مقدار آالینده 0شکل 

همانطور كه از شکل فوق مشاهده می شود مقدار هيدروكربورهاي توليد 

ر آالینده ها، قابل توجه می باشد در حاليکه شده از دیزل در مقایسه با دیگ

توليد شده  COمقدار آن از سوختن بيودیزل كاهش می یابد. همچنين مقدار 

 از بيودیزل كمتر از مقدار آن در سوخت دیزل می باشد.

 B20 دیزلبیو: مقدار آالینده های تولید شده از سوخت : 3شکل 

 توان و گشتاور موتور .3.3

توان و گشتاور موتور در بار كامل موتور اندازه گيري شده و نتایج به 

ر دورهاي دنشان داده شده است. « 5شکل »و « 4شکل »ترتيب در 

ی یابد.كمترین گشتاور توليدي مباالتر موتور گشتاور توليدي كاهش 

  مربوط به دیزل است. 
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دليل این پدیده افزایش لزجت و در نتيجه كوچک شدن زاویه مخروط 

پاشش و بزرگ شدن قطرات سوخت و كاهش شدت آشفتگی هواي 

 داخل محفظه احتراق به ویژه در دور پایين موتور است كه سبب

 شوند.كاهش راندمان احتراق و در نتيجه كاهش گشتاور می

 : گشتاور موتور در دورهای متفاوت با سوخت دیزل و بیودیزل0شکل 

رفتار موتور براي توليد توان بسيار شبيه به رفتار آن در گشتاور 

 خروجی است. توان نسبت مستقيم با دور و گشتاور موتور دارد. 

 زلیودیو ب زلیمتفاوت با سوخت د یرهاموتور در دوتوان  :5شکل 

 

 نتیجه کلی .0

 ینیگزیجا يمناسب برا یدر دسترس بودن، سوخت ليبه دل زلیوديب   

مقدار آالینده مونوكسيدكربن حاصل از  باشد. تواندیم یمعمول زلید

بيودیزل در مقایسه با دیزل كمتر بود كه مقدار این كاهش براي دور 

 رتشيب زلیوديناكس حاصل از ب ندهیقدار آالم كمتر قابل مالحظه بود.

-یدور موتور مقدار ناكس كاهش م شیبدست آمد كه با افزا زلیاز د

 مقدار دنيرس ليبه دل زين زلیوديب دكربنياكس يد ندهیمقدار آال .ابدی

در  شیافزا نیباشد. ا یم زلیاز د شتريبه سوخت ب ژنياكس یكاف 

 ديتول يدروكربورهايدار همق است. شتريب ممیموتور ماكز يدورها

دور موتور قابل  نیاست كه  در كمتر زلیكمتر از د زلیوديشده از ب

عملکرد موتور، توان و گشتاور موتور با  یدر بررس باشد. یمالحظه م

 است. زلیاز سوخت د شتريب زلیوديسوخت ب
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