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چکيده
و هیوایی و هچننییق ایوانیق
افزایش نگرانییهیای مربیوب بیغ تریییرا
سختگیرانغ الیندههای موتور ،احتراق کاملتیر سیو د در موتورهیا را میی-
طلبد .کاهش الیندههای موتور میتواند نقش بسزایی را در سالمد عچیومی
مردم ایفا کند .استفاده از  %20-2سو د بیودیزل بیغ سیو د دییزل تیا یر
اابل مالحظغای را بر روی کاهش الیندهها دارد .بیودیزل مییتوانید موبی
بهبود احتراق موتور و کاهش الینده بجیز الینیده  NOxشیود .اسیتفاده از
افزودنیها یک راهکار مناس و سیری بیرای کاسیتق الینیده  NOxشیود.
درمیان افزودنیهای مختلی ،،افزودنیی در کنیار دیگیر مزاییای ن رو
مناسبی برای کاستق الینده  NOxمیباشید .هچننییق بیرای بلیو یری از
معای کاهش دمای احتراق ناشی از استفاده از  ،افزودنی سیو د سیری
اکساید نیز مورد مطالعغ ارار رفد .در تحقیق حاضر ،عچلکرد و الیندههیای
ناشی از ا ر افزودنیهای بغ مقدار  %6و سری اکساید بیغ مقیدار 60ppm
بغ سو د ( B5سو د دیزل حاوی  %5بیودیزل) بیر روی ییک موتیور تیک
سیلندر مورد بررسی ارار رفد .یافتغهای ایق پژوهش شیکار سیا د کیغ
امولسیون  B5( B5Wحاوی افزودنی ) بطور مو ری الینیدههیای ،CO
 HCو  NOxرا کاهش داد .هچننیق ،افزودنی نانو سری اکساید بیغ B5W
منجر بغ کاهش مقادیر ایق الیندهها در مقایسغ با  B5Wشد.
کلمات کليدی :افزودنی ،بیودیزل ،نانو سری اکساید ،موتور دیزل ،عچلکیرد و
الینده ها
مقدمه
بیش از  %50ازهای لخانغای ( )GHGsمربوب بغ بخش صنعد و حچیل و
نقل میباشد .بنابرایق حفاظد از محیط زیسد یکی از موضیوعا مهی اییق
دو بخش میباشد .تحقیقا وسیعی برای بهبود تکنولوژی موتور در راسیتای
تطبیق با مقررا سختگیرانغ الیندههیای یودرو انجیام رفتیغ اسید .]1
هچننیق ،بخش بزر ی از  GHGsناشی از مصرف بسیار زییاد سیو دهیای
فسیلی میباشد کیغ بهید کاسیتق از ن تیال هیای زییادی بیرای ییافتق
سو دهای بایگزیق و تجدیدپذیر انجام رفتیغ اسید .در طیی نید دهیغ
ذشتغ بیودیزل بخوبی ا با کرده اسد کغ میتوانید بیایگزینی اابیل اتکیا
برای سو د دیزل بسب مزایایی هچنون غیرسچی بیودن ،بیدون محتوییا
سولفور ،تجزیغپذیر بودن و غییره باشید  .]2رو متیداول تولیید بییودیزل
استفاده از استریفیکاسیون بازی اسد کغ منجر بغ کاهش هزینیغهیای تولیید
میشود  .]3بر طبق مطالعا ذشتغ ،احتراق بیودیزل مییتوانید منجیر بیغ
کاهش الیندههای  PM ،COو  HCشده ولی مچکق اسد مقدار  NOxرا
کچی افزایش دهد  .]4ا ر غ بهینغ سازی موتور میتواند مقدار ایق الینیده
را کاهش دهد اما استفاده از افزودنیها مقادیر بیشتری از کاهش ایق الینده
را موب شود.

استفاده از افزودنی بغ سو د دیزل میتواند مقادیر الیندههیای مختلی،
در موتور بخصوص  NOxکاهش دهد  .]5اسیتفاده از در موتیور دییزل
بدا ل محفظیغ سییلندر ،پاشیش و
میتواند بغ سغ رو پاشش مستقی
یا بخاردهی بدا ل منیفلد ورودی هوا ،انجام ییرد  .]6رو امولسییون
دیزل بغ دلیل عدم نیاز بغ ایجاد ترییرا در موتیور بیشیتر میورد توبیغارار رفتغ اسد .ندیق تحقیقا در ارتبیاب بیا اسیتفاده از امولسییون -
دیزل زار شده اسد .بغ عنیوان مایال ،در سیال  ،2013فهید و هچکیاران
مطالعغ ای را برای زمون امولسییون دییزل حیاوی  %10را بیر روی ییک
موتور  4سیلندر مورد مطالعغ ارار دادند و نتایج نها کاهش مقیادیر  NOxو
 COرا نشان داد  .]7در یک تحقیق دیگر ،ا نیق و هچکاران ا یر افیزودن 4
سطح مختل ،از ( 15 ،10 ،5و  )%20را بغ سیو د دییزل میورد مطالعیغ
ارار دادند و مشاهده کردند کغ ا ر توانسد موبی کیاهش NOx ،PM
و  CO2شود  .]8ایق نتایج نشان از ا ر مابد افزودنی بیر روی کیاهش
مقادیر  NOxمی دهید امیا از طرفیی دیگیر افیزایش مقیدار الینیده  COرا
موب میشود.
افزودنی دیگر کغ میتواند موب بهبود کیفید احتراق شیود ،افزودنییهیای
فلزی میباشند .احتراق نانو افزودنیهای فلزی بیا  WDEمییتوانید موبی
کاهش مشکال ناشی از افزدون بغ سو د دیزل حاصل از کاهش دمیای
احتراق شود .تحقیقا بسیار کچی بیغ ترکیی ا یر افزودنییهیای و نیانو
فلزا پردا تغاند .برای ماال ،فارفاتلی و هچکاران در سال  2005ا یر سیری
اکساید را بر روی  WDEمطالعغ کردند و نتایج ایشان نشان داد کغ ا یر اییق
دو افزودنی با ه میتواند کیاهش هچزمیان  PMو  NOxو هچننییق HC
را منجر شود  .]9در سال  2008کیاوو و هچکیاران یزار کردنید کیغ ا یر
هچزمان و نانو ذرا لومنیوم کاهش زیاد  NOxو افیزایش حیرار زاد
شده باالتری را بجا ذاشتند .]10
بصور کلی ،اطالعاتی کچی در مورد مطالعغ ا ر افزودنی نانو سیری اکسیاید
بغ امولسیون بیودیزل-دیزل -بر روی الیند ی موتیور دییزل وبیود دارد.
هدف مطالعغ حاضیر بررسیی تریییرا الینید ی حاصیل از افزودنیی در
سطح ( %6درصد وزنی) و افزودنی نانو سری اکسیاید در سیطح  60ppmبیر
روی سو د  B5میباشد.
مواد و روشها
بیودیزل با استفاده از رو ترنس استریفیکاسییون متیانول بیا هیدروکسیید
پتاسی ( )KOHو مطابق بیا رو توضییح داده شیده در تحقییق لیفیغ و
هچکاران تولید شد .برای کاهش مصرفی در مرحلغ بشویی از تکنیک
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حبا دهی استفاده شد .]11
مقدار  %6وزنی در دا ل یک لیتر  B5با استفاده از حچام التراسونیک بغ
مد  10دایقغ و در دمای اتاق امولسیون سازی شد .هچننیق برای بدسید
وردن امولسیون  B5W6حیاوی سیری اکسیاید 60ppm ،سیری اکسیاید
پیش از تهیغ  B5W6در دا ل حل ردیید .بیرای پاییداری امولسییون
 50mlسورفکتند بغ مواد اضافغ ردید.
برای انجام زمونهای تسد موتور ،از یک موتیور تیک سییلندر هیار زمانیغ
پاشش مستقی مدل  Yanmmar L48Nاستفاده ردید .دستگاه النییده
سنج مورد استفاده ،مدل  SPTCبود کغ الینیدههیای  CO ،CO2 ،HCو
 NOxرا سنجش مینچود .زمونهای تسد موتیور در شیرایط زمایشیگاهی
بار ذاری حیداکار و دورهیای موتیور  2000 ،1500 ،1000و  2500دور بیر
دایقغ انجام شدند .تصویر شیچاتیک تسید موتیور در شیکل  1نچیایش داده
شده اسد.

بدول  :2ویژ یهای فیزیکی-شیچیایی سو دهای مورد استفاده در
زمون.
سوخت

ویسکوزیته کنماتيکی

دیزل
بیودیزل
B5
B5W6
B5W6M60

5.04
6.10
5.22
6.40
6.65

ارزش حرارتی
()Mj.kg
47.212
37.384
46.827
43.116
45.410

آالینده CO
نتایج مطالعغ حاضر نشان داد کغ احتراق  B5مقیدار  COرا در سیرعدهیای
باالتر موتور کاهش میدهد کغ میتواند بغ دلیل احتراق بهتر حاصل از وبیود
اکسیژن در سو د بیودیزل باشد.
افزودن بغ سو د بیودیزل-دیزل مقیدار الینیده  COرا بیشیتر کیاهش
داد (شکل  .)2مقدار ایق الینده بطور متوسط  12و  %15کاهش را در ایاس
با سو د  B5و دیزل الص نشان داد .کاهش مقدار الینده  COمییتوانید
بخاطر وبود پدیده ریز انفجار طی احتراق امولسیون حاوی صور بگیرد
محبوس شده در اطرا امولسیون سو د پاشیده شده بغ دا یل
.]13
سیلندر ،بدلیل رمای نهان تبخیر ،زودتر از دیزل تبخیر مییشیود و متعاابیا
اطرا سو د را از ه متالشی نچوده و ا تالب بهتیری از سیو د بیا هیوا
شکل می یرد کغ منجر بغ بهبود کیفید احتراق میشود (شکل .]14 )3

شکل  :1تصویر شچاتیک موتور مورد زمایش.
نتایج و بحث
بدول  1نتایج پروفیل اسیدهای ر بدسد مده از بیودیزل مورد استفاده
را نشان میدهد .نتایج مربوب بغ ویژ یهیای فیزیکیی-شییچیایی بییودیزل و
سو دهای مورد زمون نیز در بدول  2نشان داده شده اسد .نتایج بدسید
مده نشان داد کغ ویژگهای بییودیزل بیا اسیتاندارهای موبیود تطیابق دارد
( .)ASTM D6751افزودن بیغ  B5منجیر بیغ کیاهش ارز حرارتیی
سو د و هچننیق افزایش ویسکوزیتغ شد .هچننیق افزودن سیری اکسیاید
بغ  B5W6مقادیر ویسکوزیتغ و ارز حرارتی سو د را اندکی افزایش داد.
افزایش یافتق ویسکوزیتغ سو د با افزودنی ناشی از بهتیر پخیش شیدن
در محیط امولسیون بدلیل استفاده از فر یند التراسونیک مییباشید
ذرا
کغ اصطکاک و بذ الکتریکیی میابیق ذرا سیو د امولسییون را افیزایش
میدهد .]12
بدول  :1درصد اسیدهای پر بیودیزل مورد استفاده
پروفيللل اسلليدهای %
چرب
میستریک
پالچیتیک
استئاریک
اولئیک
لینولیک
لینولنیک

شکل  :2ترییرا

الینده  COدر سرعدهای مختل ،موتور.

پیش
نتایج کاهش الینده  COحاصل از احتراق بویدیزل-دیزل حاوی
از توسط دبناس و هچکاران در سال  2013زار شده بود کغ امولسیون
حاوی  %5مقدار  COرا تا  %67کاهش داده بود .]15
با افزودن سری اکساید بغ  B5W6مقدار  COکاهش یافد .ایق کاهش
نشان از افزایش اکسید شدن  COرا توسط نانو افزودنی سری اکساید نشان
داد .بطور متوسط ،سو د  B5W6M60کاهش  %5را بر روی الینده
 COداشد.

0.71
33.18
4.69
42.02
18.09
1.03
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 .]18هچننیق ،در سال  ،2010کی و وی مطالعغ ای را بیر روی احتیراق
دیزل-بیودیزل سویا و در سطوم  B15 ،B10 ،B5و  B20در سیرعدهیای
مختل ،برروی یک موتور هار سیلندر انجام دادند و بیان کردنید کیغ وبیود
اکسیژن در سو د بیودیزل دلییل اصیلی کیاهش الینیده  HCدر احتیراق
بیودیزل-دیزل بوده اسد.

شکل  :3ا ر پدیده ریز انفجار بر روی سو د  WDEو کیفید احتراق.
آالینده CO2
نتایج مربوب بغ الینده  CO2در شکل  4نشان داده شده اسد .هچانطور کغ
مشاهده میشود ،احتراق  B5منجر بغ کاهش الینده  CO2در مقایسغ با
سو د دیزل شد .ایق نتیجغ در راستای نتایج محققیق ذشتغ میباشد
 .]16ایق نتیجغ میتواند بدلیل نسبد کربق/هیدروژن سو د بیودیزل در
مقایسغ با سو د دیزل الص باشد .مقدار کاهش متوسط الینده CO2
سو د  B5در مقایسغ با سو د دیزل الص  %9بود.

شکل  :4ترییرا

شکل  :5ترییرا

الینده  HCدر سرعدهای مختل ،موتور.

بغ سو د  B5منجر بغ ا ر محسوسی بر مقدار الینده
ا ر افزودن %6
 HCدر مقایسغ با  B5شد .ایق کاهش میتواند بغ ا ر ذاری پدیده ریز
انفجار بر روی باال بردن کیفید احتراق ارتباب داده شود.
افزودن سری اکساید بغ سو د  B5W6منجر بغ کاهش بیشتر الینده
 HCدر سرعد های مختل ،موتور شد .ایق یافتغ در راستای نتایج محققیق
ابلی کغ بر روی ا ر افزودنیهای فلزی مطالعغ کردهاند میباشد .برای ماال،
انش و وریشانکار در سال  ،2011مطالعغ ای را بر روی ا ر  Al-Mgو
اکسید کبالد بر روی احتراق بیودیزل انجام دادند و بدسد وردند کغ ایق
افزودنیها مقدار الینده  HCرا بچقدار اابل مالحظغای کاهش داد .]19
ایق نتیجغ در راستای تحقیق سلوان و هچکاران کغ ا ر افزودنی سری اکساید
را بغ سو د بیودیزل-دیزل-اتانول مورد مطالعغ ارار داده بودند بود .]20
آالینده NOx

الینده  CO2در سرعدهای مختل ،موتور.

افزودن  60ppmسری اکساید بغ سو د موب افیزایش  CO2در مقایسیغ
با سو د  B5W6شد .ایق افزایش میتواند بغ احتراق باکیفییدتیر سیو د
حاوی سری اکساید نسیبد داده شیود .در واای  ،سیری اکسیاید بیدلیل ا یر
کاتالیستی ود میتواند منجر بغ اکسید شدن بیشتر الینده  COبیغ CO2
شود.

در سو د بیودیزل-دیزل کاهش الینده
یکی از اهداف استفاده از
 NOxمیباشد .ایق بدلیل ایق حقیقد میباشد کغ الینده  NOxبیشتر
بدلیل اصید
بخاطر حرار باال در حیق احتراق بوبود می ید .]21
نک کنند ی ود می تواند بطور مو ری حرار دا ل سیلندر را کاهش
دهد و از ایق طریق مقدار ایق الینده را کاهش دهد.

آالینده HC
احتراق کاملتر در سیلندر تا یر مسیتقی بیر روی مقیدار الینیده  HCدارد.
مشاهدا مطالعغ حاضر نشان داد کیغ احتیراق  B5منجیر بیغ کیاهش اابیل
مالحظغای الینده  HCدر مقایسغ با سو د دیزل یالص شید (شیکل .)5
ایق نتیجغ در راستای تایید مطالعا ابلی ،مبنی بر ا یر مابید بییودیزل بیر
روی الینده  HCبیغ دلییل وبیود اکسییژن در سیا تار مولکیولی سیو د
بیودیزل ،توسط محققیق پیشیق میباشد  .]18-16بغ عنوان ماال ،الودییان
و هچکاران مطالعغای را بر روی ا یر سیطوم مختلی ،بییودیزل ( B5, B75
 )and B100بر روی ویژ یهیای عچلکیردی و الینیده یی انجیام دادنید و
بدسد وردند کغ  HCبا افزایش مقیدار بییودیزل در سیو د دییزل بیشیتر

شکل  :6ترییرا

الینده  NOxدر سرعدهای مختل ،موتور.

احتراق سو د  B5موب افزایش مقدار الینده  NOxدر مقایسغ با
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combustion.Fuel, 87(6), 714-722.
کاهش می یابد و ایق کاهش را بغ وبود اکسیژن در بیودیزل نسبد دادهاند
5- Ithnin, A. M., Ahmad, M. A., Bakar, M. A. A.,
 در ا یر احتیراق بییودیزلNOx  افزایش.)6 سو د دیزل الص شد (شکل
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