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  105 ات:صفح تعداد  25/11/1395 دفاع: تاریخ    کشاورزي و منابع طبیعی :دانشکده 

  :چکیده

انرژي از یک طرف و تشدید قوانین سختگیرانه محیط زیستی کنترل منابع  نگهداري و حفظ

ن براي حل ای. باشدموتور می و بهبود عملکردتر پاك احتراقنیازمند  هاي خروجی از موتور،آالینده

راهکاري براي حفظ منابع انرژي و  به عنوانمشکالت، استفاده از سوخت بیودیزل از یک طرف هم 

ا ه، استفاده از افزودنیدر این راستاها اهمیت بسیاري را در جهان پیدا کرده است. آالینده کاهشهم 

 کم کردن میزانتواند عنوان راهکاري مناسب میه هاي آن ببرطرف کردن کاستیبراي بهبود مزایا و 

در این تحقیق براي اولین مرتبه، یک ترکیب باشد.  را بدنبال داشته هاموتورهاي خروجی از آالیند

مورد استفاده قرار ) B5دیزل (-در سوخت بیودیزل آب و نانو مواد فلزيهاي جدید حاصل از افزودنی

ل از روغن پسماند براي تهیه بیودیز در این پژوهش در نظر گرفتن شرایط زیست محیطی، اب. گرفت

 ود.هاي سوخت استفاده از دستگاه هموژنایزر باستفاده شد. تکنیک مورد استفاده براي تهیه امولسیون

مورد استفاده قرار  ppm90در سطح  )2CeO( و نانو ذرات سریم اکساید %7و  5، 3آب در سطوح 

بدست  )B5W3M( نانوذرات سریم اکساید آب و %3حاوي  B5 احتراق بهترین نتایج براي فت.گر

موجب بهبود توان  B5W3M. احتراق امولسیون و مقادیر بیشتر آب کیفیت احتراق را کاهش داد آمد

بازده حرارتی  و %11و  21به مقدار  )BSFC( مصرف سوخت ویژه ترمزي ،5/7%و  9به مقدار  ترمزي

موجب کاهش  W3M5Bهمچنین، شد.  5Bو  W35Bنسبت به  %17و  30به مقدار  )BTE( ترمزي

اثر زمان پاشش سوخت . شد 5Bو  W35Bهاي دیزل نسبت به سوخت xNOو  2CO ،HCآالینده 

 %100در بارگذاري  COو  HCموجب کاهش آالینده  41°به انداختن زمان پاشش نشان داد که جلو 

با عقب انداختن زمان پاشش  xNOاما کاهش مقادیر  .استاندارد شدزمان پاشش سوخت  نسبت به

  درجه بدست آمد. 35°سوخت به 

  ، آالیندگی، موتور دیزلعملکرد امولسیون، ،بیودیزل، افزودنی :هاواژه کلید
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  هافهرست جدول

  

  19  ............................  .زلید موتور یندگیآال و عملکرد يرو بر زلیودیب اثر مورد در گرفته انجام قاتیتحق آمار: 1-1 جدول

 Error! Bookmark not.آنها مجاز حدود و ASTM استاندارد يبرمبنا زلیودیب يهایژگیو از یبرخ: 1-2 جدول

defined.  

  .TH03.  ..........  Error! Bookmark not defined مدل SOLTEQ موتور، آزمون بستر یفن مشخصات: 2-2 جدول

 SPTC Gas Analyzer AutocheckError! Bookmark not مدل یسنجندهیآال دستگاه مشخصات: 3-2 جدول

defined.  

  .Error! Bookmark not defined  .آشپزخانه پسماند روغن از آمده بدست زلیودیب یحرارت-یکیزیف مشخصات: 1-3 جدول

 BiodieselAnalyzer..Error! Bookmark افزار نرم از استفاده با زدلیویب و ییایمیش-یزکیف يهایژگیو: 2-3 جدول

not defined.  

  .Error! Bookmark not defined  .............  زلیودیب و پسماند روغن اسیدهاي چرب آزاد  مشخصات: 3-3 جدول

 Error! Bookmark.آنها يهایژگیو یبرخ مراهه به استفاده مورد يهاسوخت از هرکدام مشخصات: 4-3 جدول

not defined.  
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  5  ......................................  يانرژ اطالعات اداره امار براساس نیبنز و زلید با سهیمقا در اتانول و زلیودیب دیتول روند: 2-1 شکل

  6  ...........................................  رانیا يانرژ نامه تراز آمار اساس بر 92 تا 1384 يسالها یط زلید سوخت مصرف روند: 3-1 شکل
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 !Error  .............   ساز ونیامولس روش) ب( لندر،یس داخل آب میمستق افزودن) الف( موتور در آب از استفاده روش: 8-1 شکل

Bookmark not defined.  
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not defined.  

  .Error! Bookmark not defined  .........................................................................................  آزمون مورد لندریس تک موتور: 5-2 شکل
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 Error! Bookmark not)انماری موتور( موتور مختلف يدورها در مختلف يونهایامولس توان راتییتغ نمودار: 5-3 شکل

defined.  

  .Error! Bookmark not defined  ................................  )کاردویر موتور( مختلف يبارها در مختلف يسوختها گشتاور: 6-3 شکل



 ه

 

 Error! Bookmark not)انماری موتور( موتور مختلف يسرعتها در مختلف يونهایامولس گشتاور راتییتغ نمودار: 7-3 شکل

defined.  

  .Error! Bookmark not defined  .................................  )کاردویر موتور( مختلف يبارها در مختلف يسوختها BSFC: 8-3 شکل

 Error! Bookmark not)انماری موتور( مختلف يسرعتها در مختلف يونهایامولس سوخت مصرف راتییتغ: 9-3 شکل

defined.  

  .Error! Bookmark not defined  ....................)کاردویر موتور( مختلف يبارها در مختلف يسوختها BTE ریمقاد: 10-3 شکل

 Error! Bookmark)انماری موتور( مختلف يسرعتها مختلف يونهایامولس یحرارت بازده زانیم راتییتغ روند: 11-3 شکل

not defined.  

  .Error! Bookmark not defined  .................................................  احتراق ندیفرآ یط در انفجار زیر دهیپد وقوع نحوه: 12-3 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ........................................................................مختلف يسوختها لندریس داخل فشار: 13-3 شکل

  .Error! Bookmark not defined  .........................  مختلف يسوختها در شده سوخته جرم و شده آزاد حرارت نرخ: 14-3 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ..............   ونیامولس سوخت از مکعب متر کی هیته به مربوط ينههایهز یبررس: 15-3 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ....  )کاردویر موتور( مختلف يبارها در و مختلف يسوختها CO ندهیآال ریمقاد: 16-3 شکل

 !Error  ....................  )کاردویر موتور( مختلف يبارها در و مختلف يسوختها يبرا اگزوز از یخروج يدما ریمقاد: 17-3 شکل

Bookmark not defined.  

  .Error! Bookmark not defined  ......  )انماری موتور( مختلف يونهایامولس احتراق از حاصل CO ندهیآال راتییتغ: 18-3 شکل

 Error! Bookmark not)کاردویر موتور( متفاوت پاشش يایزوا در مختلف يسوختها CO ندهیآال راتییتغ: 19-3 شکل

defined.  

not  Error! Bookmark)کاردویر موتور( مختلف يبارها در و مختلف يسوختها يبرا 2CO ندهیآال ریمقاد: 20-3 شکل

defined.  

  .Error! Bookmark not defined  .....  )انماری موتور( مختلف يونهایامولس احتراق از حاصل 2CO ندهیآال راتییتغ: 21-3 شکل

 Error! Bookmark not)کاردویر موتور( متفاوت پاشش يایزوا در مختلف يسوختها 2CO ندهیآال راتییتغ: 22-3 شکل

defined.  

 !Error  ...................جینتا بهتر کیتفک جهت که مختلف يبارها در و مختلف يسوختها يبرا HC ندهیآال ریمقاد: 23-3 شکل

Bookmark not defined.  

  .Error! Bookmark not defined  .......  )انماری موتور( مختلف يونهایامولس احتراق از حاصل HC ندهیآال راتییتغ: 24-3 شکل

 Error! Bookmark not)کاردویر موتور( متفاوت پاشش يایزوا در مختلف يسوختها HC ندهیآال راتییتغ: 25-3 شکل

defined.  

 Error! Bookmark not)کاردویر موتور( مختلف يبارها در و مختلف يسوختها يبرا ژنیاکس گاز ریمقاد: 26-3 شکل



 و

 

defined.  

 Error! Bookmark not)انماری موتور( مختلف يونهایامولس احتراق در موتور از یخروج ژنیاکس راتییتغ: 27-3 شکل

defined.  

 !Error  )کاردویر موتور( متفاوت پاشش يایزوا در و مختلف يسوختها يبرا اگزوز از یخروج ژنیاکس راتییتغ: 28-3 شکل

Bookmark not defined.  

Error! Bookmark not )کاردویر موتور( مختلف يبارها در و مختلف يسوختها يبرا xNO ندهیآال ریمقاد: 29-3 شکل

defined.  

  .Error! Bookmark not defined  ....  )انماری موتور( مختلف يونهایامولس احتراق از حاصل xNO ندهیآال راتییتغ: 30-3 شکل

 Error! Bookmark)کاردویر موتور( متفاوت پاشش يایزوا در و مختلف يسوختها يبرا xNO ندهیآال راتییتغ: 31-3 شکل

not defined.  

  .Error! Bookmark not defined  ........  .)انماری موتور( B5-آب ونیامولس احتراق از حاصل دوده ندهیآال راتییتغ: 32-3 شکل

  عالئم اختصاريفهرست  

Waste cocking oil (WCO) روغن پسماند آشپزخانه  

B5  بیودیزل %5سوخت دیزل حاوي  

B20  بیودیزل %20سوخت دیزل حاوي  

B5S  سوخت B5 حاوي سورفکتنت  

B5W3  سوختB5  آب %3حاوي  

B5W3M  سوختB5  آب و  %3حاويppm90 سریم اکساید  

B5W5M  سوختB5  آب و  %5حاويppm90 سریم اکساید 

B5W7M  سوختB5  آب و  %7حاويppm90 سریم اکساید 

B5W4  سوختB5  آب %4حاوي 

B5W4M30  سوختB5  آب و  %4حاويppm30 سریم اکساید 

B5W4M60  سوختB5  آب و  %4حاويppm60 سریم اکساید 

B5W4M90  سوختB5  آب و  %4حاويppm90 سریم اکساید 

Brake specific fuel consumption (BSFC) يترمز ژهیو سوخت مصرف 

(BTE)Brake thermal efficiency يترمز یحرارت بازده 

Carbone monoxide (CO) مونو اکسید کربن  

Carbone dioxide (CO2) دي اکسید کربن 

Unburned Hydrocarbons (HC) هیدروکربن هاي نسوخته 

Oxygen (O2) اکسیژن 

Nitrogen Oxide (NOx) اکسیدهاي نیتروژن 



 ز

 

Particle matters (PM) ذرات آالینده  

Smoke دوده  

American Society for Testing and Materials (ASTM)  انجمن آزمون و مواد آمریکا  

Exhaust Gas Recirculation (EGR)  بازخورانی گازهاسیستم 

Direct Water Injection (DWI) پاشش مستقیم سوخت 

Water Diesel Emulsion (WDE) دیزل-امولسیون آب 

Part per millions (PPM) ذره در میلیون 

Nano meter (nm) نانومتر 

Heavy-duty direct injection (HDDI) موتور پاشش مستقیم ماشین هاي سنگین 

KOH هیدروکسید پتاسیم 

Rotate per minute (RPM) دور در دقیقه  

Kilo watt (kW) کیلو وات 

Torque (T) گشتاور  

Brake power (bP) توان ترمزي  

Low heat value (LHV)  مقدار محتواي انرژي سوخت  

Water-biodiesel-diesel emulsion (WBDE) دیزل-بیودیزل-امولسیون آب  

Mili liter (ml) میلی لیتر  

Mega pascal (MPa) مگا پاسکال  

Cranck angle (CA) زاویه میل لنگ  

Kilo watt per hour (kW/h) کیلو وات ساعت  

Start of injection (SOI) سوخت پاشش زمان  
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 مقدمه   1-1

ــتز هايافزایش آالیندگی و يمنابع انرژ کـاهش  ــري یکی از دغدغه ییطمح یسـ هاي جامعه بشـ

ین محقق ،خودروهاتوسط  شـده  منتشـره  هايیندهآالباشـد. افزایش روزافزون مقررات مربوط به تولید  می

سمت یافتن راه ه بهاي سازنده خودرو را حوزه تولید سـوخت و همچنین بخش تحقیقات موتور شرکت 

ت سختگیرانه، امین مقررسبب هبه  .)1-1شکل () 2010، 1(دو و همکاران حل مناسـب سـوق داده است  

مورد و همچنین خودرو را طراحی موتور  ي خروجی از موتورهاکاهش آالیندهمراکز تولیـد موتور براي  

توان به اسـتفاده از سـیسـتم پاشـش سوخت متغیر،     از جمله این تغییرات می. داده اندقرار  بازبینی زیادي

 هايیشرفتپها و غیره اشاره کرد. استفاده از کاتالیستها، ي باز و بسته شدن متغیر سوپاپبندسیستم زمان

 ،بازده حرارتی بیشترموتورهاي دیزلی بدالیل  و شـده احتراق داخلی انجام  هايمورد موتورزیادي که در 

وجه قرار بیشتر در کانون تاي موتورهاي اشتعال جرقههاي منتشره کمتر و نسبت به باالتر، آالیندهگشتاور 

، 2؛ شــاهین و همکاران2010(کیم و چوي،  اســتفاده از این نوع خودروها بیشــتر شــده اســتاند و گرفته

تر ینمصرف سوخت پای وان باالتر ومیزان ت انداگرچه توانسته ي دیزلیهاموتورها در . این پیشرفت)2012

م گر همچنین هاي فســـیلی وســـوختاتمام  در موردنگرانی  بازهماما  کنندکمتري را تولید  آالیندگی و

                                                
1 Du et al. 

2 Şahin et al. 
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اي ها برحلبهتربن راه. یکی از برطرف نشده استاي گازهاي گلخانه دلیل حجم زیاده کره زمین ب نشـد 

(زیست توده)  3یومساب همچون منابع تجدیدپذیردسـت یافتن به پاسـخ این دو مشکل بزرگ استفاده از   

  باشد.  می

 بوسیلهه و شد یجادفتوسنتز ا توسـط که  شـود یم گفته یاهیگ يبه ماده یسـت توده زکلمه بطورکلی 

اصلی منابع  .)1389، یخان و ینجف(شود یم یلتبد یال مواد وکربن  ي اکسیدبه آب و د یدخورشـ  يانرژ

 ،يجامد شهر پسماندهاي یاهی،رشد گ یعسر يهاگونه ،یچوبو ضایعات  محصوالت شامل تودهیسـت ز

دهد که نشان می مطالعات. )1387(نجفی و همکاران،  باشندمیو جلبک  یوانیح یعاتو ضا يآبز یاهانگ

 توسعه یافته يهادر کشور میزان یناو  کندتامین میجهان را  ياز انرژ صددر 15-10حدودا توده  یستز

 بوجود آمده هنگامکربن  یداکسيد مقدار که از آنجا .)2011، 4(سیدور و همکارانباشد یدرصد م 20-30

نگام هاست که  یکربن اکسیديد مقدار معادل و یا سـوخته شـدن آن   یمیاییبه مواد شـ  تودهیسـت ز یلتبد

جذب نموده است، استفاده از آن اثر افزایشی بر روي گازهاي  یطاز مح سنتزفتو یلهبوس تودهیستز یدتول

 . )5(موود و همکاران اي نداردگلخانه

  

  
  )6قوانین اتحادیه اروپا( استاندارد اروپادر قوانین توسط موتور دیزلی  منتشرهمقدار آالینده هاي حداکثر : 1-1شکل 

                                                
3 Biomass 

4 Saidur et al. 

5 Mood et al. 

6 Regulation of European Union 
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 تواند روشی ساده براي استفادهمیترین روش قدیمی عنوانه بتوده زیست سـوزاندن مستقیم اگرچه 

 رايرا ب یزل بســتردتري همچون بیوهاي مناســببه ســوختاز این منبع انرژي باشــد اما تبدیل کردن آن 

ســوخت بیودیزل  آورد.فراهم می فســیلیهاي جایگزین ســوخت به عنواناز این منبع مناســب اســتفاده 

تغییر در  به تواند بدون نیازمی داردسـوخت دیزل   زیادي که باشـیمیایی  -فیزیکیهاي شـباهت باتوجه به 

 زیستی هايسوخت تولید و مصرفامروزه  .)4200، 7(لی و همکاران قرار گیرداستفاده مورد  موتور دیزل

  ).2-1 شکلهمچون بیودیزل و اتانول در کنار سوخت دیزل و بنزین روند افزایشی به خود گرفته است (

                                                
7 Lee et al. 
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  )7201،  8بی نام(اداره اطالعات انرژي  براساس امار تولید بیودیزل و اتانول در مقایسه با دیزل و بنزین : روند2-1شکل 

 

 منابع از لحاص بیودیزل سوخت به که تبدیل زیست توده موجب شدهپیشرفت تکنولوژي هم اکنون 

ــیمیایی -هاي حرارتیروشراحتی توســط ه ب حیوانی و گیاهی  ،موجودمنابع  براســاسانجام پذیرد. ش

ــبد  که هســتند ییکشــورها جمله از مالزي و آمریکا آلمان، کشــورهاي زیادي همچون بیودیزل را در س

جایگزین در کنار  ســـوخت یک عنوانه ب دیزلوبی در آمریکاعنوان مثال ه ب اند.قرار دادهمصـــرفی خود 

ــتفاده می یدیزل موتورهاي براي ســوخت دیزل (گازوئیل) ــوداس ــاالنه و ش  گالن میلیون 300 بیش از س

 گالن میلیون 600 بهاین میزان  شودپیش بینی می و رسدمی به مصرف شده و تولید کشور این در بیودیزل

سوخت با  %5به مقدار، بیویزل را عرضـه سوخت  هايجایگاهتمام مالزي کشـور  در . نیز برسـد  سـال  در

  . )2013، 9(یوسف و همکاران نمایندعرضه می) مخلوط نموده و 5B(گازوییل خالص 

  تعریف مسئله 1-2

ها بسیار آالیندهو افزایش میزان  )3-1شکل ( هاي فسیلیافزایش روز افزون مصرف سوختدر ایران 

در سال دریک سوم روزهاي  1393در سال  تهران شـهري همچون  ها درآالینده مقدار .قابل توجه اسـت 

ــرایط  ــالم بوده ش ــت ناس ــرکت کنترل کیفیت هواي تهران، هاینکو مهمتر اس ــاس آمار ش این  %85 بر اس

  ).1394 ،بی نام ( استشده از وسایل حمل و نقل منتشر گازهاي  مربوط به هاآالینده

                                                
8  Anonymous 

9 Yusoff et al. 
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  )1393، (بی نامتراز نامه انرژي ایران بر اساس آمار  92تا  1384 يسالها یطدیزل سوخت روند مصرف  :3-1شکل 

ه براي بالقویک راهکار  تواندمی ،هاي تجدیدپذیرانرژيمنابع عنوان یکی از ه ببیودیزل اســـتفاده از 

سوخت  ، جایگزینی1404چشـم انداز ایران  سـند  در باشـد.   هاي فسـیلی مقدار مصـرف سـوخت   کاهش

مزایاي شده است.  پیش بینیهاي بیودیزل و بیواتانول با سـوخت  %5-2به مقدار فسـیلی مصـرفی کشـور   

ــوخت  ــه نمودبیودیزل سـ ــورت زیر خالصـ ــس و همکاران را می توان بصـ ؛ گاوت و 1999، 10(رانسـ

؛ 5200، 14و همکاران ؛ اُستا6200، 13؛ نورون نابی و همکاران1999، 12؛ ژوزه و همکاران1992، 11همکاران

  :)2003، 15دورادو و همکاران

 وخت که وابستگی به واردات س استي نفتی هاي با پایهسوخت ی برايمناسب زینبیودیزل جایگ

  د.دهمیرا کاهش و مشتقات نفتی 

 تواند نگرانی از تامین انرژي در آینده را تامین نمایدمی و استتجدیدپذیر  سوختی بیودیزل. 

                                                
10 Raneses et al. 

11 Gavett et al. 

12 Jose et al. 

13 Nurun et al. 

14 Usta et al. 

15 Dorado et al. 
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 باشد.میپاریس ي نامهد که منطبق بر توافقدهمیرا کاهش اي بیودیزل مقدار گازهاي گلخانه 

  همچون در مناطق حساس  خاطر به همینباشد و مضر بسیار کمی می هايآالیندهبیودیزل داراي

 .باشدحائز اهمیت میشهرهاي بزرگ  ومعادن 

 داشته  را بدنبالاقتصاد روستاها  رشـد تواند کشـاورزي می  ضـایعات اسـتفاده از   با تولید بیودیزل

 .  باشد

هاي ماشین به ی مربوط، موتورهاي دیزلکشـاورزي  در حوزه سـوخت  مصـرف کنندگان  بزرگترین 

وجه به و با ترا دارند بین تراکتور و کمباین بیشـترین مصـرف سوخت دیزل   این  در. هسـتند کشـاورزي  

 یزلد مصرف کننده سوخت بزرگترین، تراکتورها و انجام دادن عملیات متنوع ساعات کاري در طول سال

  .هستنددر بخش کشاورزي 

ــوختههاي همچون هیدروکربنکـاهش برخی آالینـده   موجـب بیودیزل احتراق  ، (UHC)16هاي نسـ

 )xNOاکسیدهاي نیتروژن ( شود ولی آالیندهمیاز موتور  (PM) 18و ذرات معلق (CO) 17مونواکسید کربن

ــد،پرخطر میآالینده هاي  از که یکی  ؛2003؛ دورادو و همکاران، 8913(نجفی،  را افزایش می دهد باشـ

: انندوجود دارد هماین آالینـدگی   کـاهش براي  یهـاي مختلف روش .)5200، 19رامـادهـاس و همکـاران   

(تســفا و  ، مبدل کاتالیزوري و اضــافه کردن آب به ســوخت دیزلEGR)20(نی گازهاي خروجی ابازخور

  . )2012، 21همکاران

                                                
16 Unburned Hydrocarbons  

17 Carbone Monoxide  

18 Particulate Matter  

19 Ramadhas et al. 

20 -Exhaust Gas Recirculation   

21 Tesfa et al. 
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دهد را افزایش می PMشــود اما از طرفی دیگر میرا موجب  xNOکاهش  EGRتکنیک اســتفاده از 

و  O2Hهم به  HCو  2COبه  2N، COبه را  xNOهاي کاتالیزروي . در مبدل)2010، 22(تاوزیا و همکاران

2CO آالیندهکاهش میزان اگرچه . کنندتبدیل می xNO ــتفاده از امکان پذیر مبدل هاي کاتالیزوري  با اسـ

 14:1هاي کاتالیزوري در نسبت هوا به سوخت مبدل اما بایسـتی این نکته ذکر گردد که کارکرد  باشـد می

ن ایاثرگذاري  کنند،کار میتر هاي رقیقدر مخلوطموتورهاي دیزل کرد بهتري دارند ولی از آنجا که عمل

این  قیمت بااليدلیل ه ب همچنین. )2012(تسفا و همکاران،  شودمی کمتر xNOدر کاهش آالینده  هامبدل

   . )2012(تسفا و همکاران،  بردمی هاي تولید خودرو را باالهزینه روشها استفاده از این مبدل

ــتفاده از افزودنی آب به ســوخت می باشــد.   xNOراه حل ســوم براي کاهش مقدار  ــتفادهاس از  اس

. شندبامیسـوخت در شرایط مختلف احتراق   بهبود کیفیتمناسـب براي   حل ها همیشـه یک راه افزودنی

ــتفاده از تاریخچه  ــته برمیها افزودنیاسـ براي جلوگیري از انجماد  هاگردد. اولین افزودنیبه قرن گذشـ

ــوخت در دماهاي  ــتفسـ هاي زیادي همچون بهبود دهنده اده قرار گرفتند. امروزه افزودنیپایین مورد اسـ

ورد م عدد اکتان (براي موتور بنزینی)هاي عدد ستان (براي موتور دیزلی) و روانکاري موتور، بهبود دهنده

  گیرند. استفاده قرار می

ــلی از آنجا  داخل ســیلندر در  باال بودن دماي xNO مقدارافزایش اثرگذار در که یکی از عوامل اص

 بیشتر آالینده کاهشبراي  یمناسبحل راه تواندمی سـوخت -امولسـیون آب  احتراق می باشـد روش  زمان

  باشد. با بهبود احتراق داخل سیلندر xNO، بویژه سوخت بیودیزل

                                                
22 Tauzia et al. 
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ذبر پموتور دیزل با سه روش امکانافزودن آب به که دهد نشان میپیشین مطالعه و بررسی تحقیقات 

ــت ه افزودن آب ب. )2000؛ 24؛ بدفورد و همکاران2001، 23؛ کگل و پاهان2010(تـاوزیا و همکاران،   اسـ

یک ا نازل سوخت و یتزریق مسـتقیم آب به داخل سـیلندر با استفاده از    تواند بوسـیله داخل سـیلندر می 

دیزل -و تزریق مستقیم مخلوط آبآب به داخل ورودي هوا  پاشـش )، اسـپري یا  25DWIنازل جداگانه (

)26WDE (تســفا و همکاران،  باشــد)توان به ها به ســوخت میعالوه بر این، از دیگر افزودنی. )2012

  هاي پایه فلزي اشاره نمود. ینافزود

  اهداف تحقیق 1-3

احتراق سوخت مخلوط از حاصل  يهاآالینده کاسـتن نو براي  حلیراه پیدا کردن رسـاله هدف این ا

بصورت خالصه  آن را توانمی باشـد که می  27هاي آب و سـریم اکسـاید  همراه با افزودنی دیزل-بیودیزل

  بصورت زیر دسته بندي نمود:

 سب براي و منا منبع باصرفه اقتصادي یک به عنوانروغن پسماند آشپزخانه  تهیه بیودیزل از

  زیست.محیط 

 دیزل -روشی مناسب براي افزودن آب به مخلوط بیودیزل پیدا کردن 

  دیزل بر روي -به مخلوط بیودیزل و ســریم اکســاید  افزودن آب تارثابررســی تحلیل و

 عملکرد موتور دیزل.

                                                
23 Kegl and Pehan 

24 Bedford et al. 

25 Direct Water Injection 

26 Water Diesel Emulsion 

27 Cerium Oxide 
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  دیزل بر روي -به مخلوط بیودیزل و ســریم اکســاید  آبافزودن  تارثابررســی تحلیل و

 خروجی از موتور دیزل. هايآالینده

   ــ ن انجام گرفته در این حوزه بر روي اثر آب در یهمچنین، نـاگفتـه نماند که مطالعات پیشـ

افزودن آب در سطوح  مطالعههدف این رساله  ) اسـت. %20و  15، 10، 5( سـطوح باال بوده 

عالوه  است. گزارش نشدهجهان  تاکنون تحقیقی در این مورد درباشد که می )%7(تا  پایین

 .دیزل نیز گزارش نشده است-بر آن، ترکیب سریم اکساید و سطوح پایین آب به بیودیزل

    بیودیزل 1-4

 بدون ،بودن ســمی غیر ،يپذیر تجدید هاي منحصــربفردي همچونداراي ویژگیبیودیزل  ســوخت

 که باشدمی طویل زنجیره با چرب اسیدهاي استر آلکیل از وباشـد  می آروماتیک ترکیباتبدون  و گوگرد

 .)1385، خاتمی فر( شــودمی تهیه حیوانی هايچربی یا گیاهی هايروغن همچون يتجدیدپذیر منابع از

ر د به آسانی قابلیت استفاده باشد و به عنوان سوخت می COOR53H193C بصورت کلی شیمیایی فرمول

  .)1385(نجفی،  را دارد دیزلیموتورهاي 

ــتفاده  یدیزل موتور در مســتقیم طور توان بهنمی را گیاهی هايروغن االي ب يویســکوزیته .کرداس

 احتراق وکیفیت  آمدن پایین همچون مشکالتی دهد ورا به روغن نمی مناسب شـدن  اتمیزه امکان روغن

 وير نشده محترق سـوخت  از ايالیه تشـکیل  موجبهمچنین . آوردرا بوجود می گرفتگی نازل انژکتور

 عدد به دلیل ، روغنهمچنین. خواهد شد موتور دچار اختالل روانکاري ،شـده که طی آن  دیواره سـیلندر 
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ــتان (وافر و  آوردمی بوجود پایین دماهاي و موتور کم بارهاي دررا  کوبش احتمال کمتر از دیزل سـ

   .)2000، 28همکاران

ان پذیر امک آن با اصالح فیزیکی شیمیایی یدیزل موتورهاي در در گیاهی از روغن استفادهدر نتیجه، 

   .باشدمی بیودیزل سوخت بهتبدیل آن  گیاهی، روغن براي استفاده از فرآیند بهترینبنابراین . شدبایم

  هاي تولید بیودیزلروش 1-5

دهد. بصورتی ساده آنها را نشان می 4-1شکل هاي مختلفی براي تولید بیودیزل وجود دارد که روش

ــه روش کـه براي جایگزین نمودن روغنهاي گیاهی به   ــوخت جايسـ ــعه پیدا کرده دیزل سـ اند  توسـ

  .می باشند 31یفیکاسیوناستر و ترانس 30، میکروامولسیون 29(گرماکافت)پیرولیزیز

 
  هاي تولید بیودیزلروش :4-1شکل 

                                                
28 Nwafor et al. 

29 Pyrolysis 

30 Micro-emulsion 

31 Transesterification 
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  میکرو امولسیون 1-5-1

ــوخت  ــیون روغن و الکل، یکی از روشمیکروسـ ــتفاده امولسـ همراه با الکل در  از روغنهاي اسـ

فراهم الکل -با روغن دیزلسوخت  %50 حداکثر کردن مخلوطامکان باشد. روش می دیزلهاي سـوخت 

این  ت. از مشکالرا موجب شــودمصـرف سـوخت هاي فسـیلی    تواند کاهش قابل توجه میکه  آوردمی

ــاره نمودهاي گیاهی گرانروي باالي روغن توان بـه می روش هاي مختلف حالل رفع آن ازکه براي  اشـ

 یشود. امولسیون روغن و الکل به سیال کروامولسیون استفادهیو ... در م، بوتانول) لها (اتانوالکل همچون

ــفاف می اطالقایزوتوپیک  ــود که پراکندگی کلوئیدي ش ــته ش ــع ترمودینامیکی اظو از لحداش  یت آنوض

ــیال  بصــورت کلیباشــد و می nm 150-1باشــد. اندازه ذرات امولســیون روغن و الکل  پایدار از دو س

(محمدي، یونی و یا غیر یونی تشکیل شده است  32ناپذیر و یک یا بیشتر از یک ماده جاذب سطحیامتزاج

ه بطول موج مرئی  وبوده  کوچکاي باندازهمیکرو امولسیون روغن و الکل ذرات تشـکیل دهنده  . )1390

  . دهدبه سوخت می شفاف و ظاهري کنداز آن عبور می راحتی

  گرماکافت 1-5-2

مقدار کم اکسیژن که موجب (و یا در حضور مواد آلی در غیاب اکسیژن  و شکست مولکولی تجزیه

ــیلـه حرارت را پیرولیزز  ــود) بوسـ ــت تودهتوان میاین روش با . گویندمی احتراق نشـ به  را مواد زیسـ

مخلوط گازي  نهایتا شود وزیسـت توده حرارت داده می در این روش، . نمودتبدیل هاي مفیدتر سـوخت 

  .)1393(مسکوتی، شود ید میکربن تول کم غنی از هیدروکربن، مایع نفت مانند و مواد جامد

                                                
32 Surfactant 
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ي طی عاالت شیمیایی زیادففعل و انافتد و میشکست مولکولی اتفاق  زیادي از تنوعفرآیند  این در

  پیوندد که همین مساله شناخت کمی را براي پیش بینی آن فراهم آورده است.می به وقوع فرآینداین 

  نس استریفیکاسیوناتر 1-5-3

و  ترمعمول ،ي ذکر شدههاروش نسبت به ترانس استریفیکاسیون روش با اسـتفاده از  بیودیزلتولید 

 اسیونترانس استریفیک روش تحقیق این دراز آنجاییکه . باشـد میتر صـرفه  مقرون بهاقتصـادي   و از نظر

داراي  این روش. شودشـده اسـت، توضیح بیشتري در این خصوص ذکر می   انتخاب بیودیزل تولید براي

  :نمودذکر  اشارهرا به  زیر موارد توانکه می استزیادي مزایاي 

   ــیژن کــه پیرولیزیز روش بـرخـالف  ترانس ،گرددمی خــارج بیودیزل مولکول از اکسـ

 آن از و شده حفظ بیودیزل مولکول در اکسیژن هاياتم شود کهموجب می اسـتریفیکاسیون 

 به شودکه موجب بهسوزي آن می باشـد می بیودیزل مزایاي مهم از یکی نشـوند و این  جدا

   .گویندمی نیز دار هاي اکسیژنها، سوختسوخت این در حالت کلی به که طوري

  داردتولید سوخت بیودیزل براي امکانات کمتري  نیاز بهاین روش.  

 باالست در این روش راندمان تولید.  

  ده از ایناستفا برايتمایل بیشتري ل بیودیز تولید هايپاالیشـگاه  و اسـت  تريمعمولروش 

  .دارند

 یک با استر الکل شود،می گفته هم زدایی)الکل( 33الکلیزیز آن به که استریفیکاسیون ترانس روش در

 شبیه يرآیندف استریفیکاسیون ترانسدر واقع، . شودمی جایگزینشـیمیایی   فرآیند یک طی در دیگر الکل

                                                
33 Alcoholysis 
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 سترانشــود ولی در اســتفاده می آبدر هیدرولیز  که تفاوت این ولی با باشــدمی هیدرولیز به فرآیند

  .)2002، 34(پاتزیر و نوریس شودمی استفادهالکل  استریفیکاسیون

 .اشدبمیآلکیل استر اسیدهاي چرب  ،اسـتریفیکاسیون  ترانسروش توسـط  محصـول بدسـت آمده   

در  متانول اب چرب اسید استریفیکاسیون ترانسیا از  ،حیوانی و گیاهی روغنهاي از استر متیل تولید جهت

در  فرایند ترانس استریفیکاسیون اسید چرب با متانولاز شود و یا بهره گرفته میبازي  کاتالیستحضـور  

  .شوداستفاده میکاتالیست اسیدي  حضور

ــتفاده از  ــتی بازياس ــتري را دارد تولید بیودیزل فرایند  در طی کاتالیس  لحاظ از یرازمقبولیت بییش

  :از عبارتند رابطه این در دالیل مهمترین ،بیشتري دارد صرفه اقتصادي

 تري نیاز استفشار و دماي پایین  

 ست.باال و راندمان فرآیند باشدکمتر می مدت زمان واکنش  

  شود.بیودیزل می تولید مستقیممنجر به فرایند  

 دارد. با محیط زیست بیشتريو سازگاري  تر صورت گرفتهساده فرآیند  

(مانند  لالک با) چرب هاياسید عنوان به( گلیسـیریدها  رانس اسـتریفیکاسـیون تري  فرآیند تدر طی 

طی این  واکنش داده که )سدیم یاپتاسیم کاتالیست بازي (هیدرواکسید یک در حضور  و متانول یا اتانول)

در . وندش(و یا به اصطالح بیویزدل) تبدیل می استرها اتیل یا استرها و متیل به روغن هايمولکول واکنش

 واکنش شد.ابنیز تولید شده که آن نیز محصول با ارزشی می گلیسیرینطی این واکنش، عالوه بر بیودیزل، 

  .)2007(زنوزي و قبادیان،  کشیده شده است به تصویر 5-1شکل  در تولید بیودیزل شیمیایی

                                                
34 Patzer and Norris 
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  : فرآیند استریفیکاسیون در حضور کاتالیزور5-1شکل 

  الکل   1-5-3-1

 براي انجام واکنشتوان را میمتانول، اتانول، پروپانول و بوتانول همچون ها الکـل انواع متفـاوتی از  

 بیشتري نسبت به سایر کاربرد متانول و اتانول اما .)2002(پاتزر و نوریس،  بکار برداستریفیکاسیون ترانس

ــیون ترانس طی فرآیند واکنشها در الکل ــتریفیکاس  يهایبا توجه به ویژگمتانول ، عالوه بر این. دارنداس

ــیمیایی بهتر ــبت به اتانول، ارزانی و خواص فیزیکی و شـ ــتري دارد نسـ از  همچنین، یکی. کاربرد بیشـ

 .باشده میاز متانولیزایدار امولسیونی اتانولیزه سخت کیب پتر شکل گیريمشـکالت اتانول این اسـت که   

 رنگ، اشتعالفرار، بیتوان به سبک، میهاي متانول ویژگیباشـد. از  می OH3CH متانول فرمول شـیمیایی 

است  -º C 8/97ي انجماد آن و نقطه º C 7/64ي جوش متانول . نقطهنمودو سـمی بودن آن اشاره   پذیر

   باشد.+ می º C 5 در دمـاي 3Kg/m 780چـگالی و داراي 
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  35کاتالیزور 1-5-3-2

روغن، کاتالیزور نیز به  یوزن % 1استریفیکاسیون به مقدار واکنش ترانس براي سـرعت بخشـیدن به  

 شامل کاتالیزورهايکاتالیزورها سـه دسـته کلی از   . )1993، 36(کروز و همکاران شـود واکنش اضـافه می 

کاتالیزور بازي از  اســتفاده. )2000، 37(لیانگ و کوو گیرندمورد اســتفاده قرار میبازي و آنزیمی  ،اســیدي

 دهد متوکسیدمینشان  پیشین مطالعات .تري دارندبرد بیشکار % 100و بازده  واکنش زیادسـرعت   بخاطر

نش را در واک بیشتري واکنش توان سرعتهیدروکسید سدیم می اما با استفاده از دارد % 100 بازدهپتاسیم 

 .)2000(لیانگ و کو،  ایجاد نمود

برخی  و باشدمیواکنش هاي پشت سرهم  اي ازمجموعه استریفیکاسیون فرایند ترانساز آنجایی که 

 ايواسطه یندهايآفر توانند جزءمی دي گلیسیرید و مونو گلیسیرید هستند پذیربرگشـت  هاواکنشاز این 

یدار و پا شــرایط در هســتند ولی برگشــت پذیر هاواکنش با اینکه. ها باشــندواکنشاین ســري مربوط به 

ــید تولید در جهت هاواکنش ،متعادل ــرول پیش می و چرب اسـ فرآیند، تري  این طیدر . روندگلیسـ

 بهواکنش  عادلتبراي اینکه  .شــوندمی تبدیل گلیســرول و مونو گلیســیرید دي گلیســیرید، به گلیســیرید

 نتیکی، درسی لحاظ از وارد واکنش شود زیرا اضافی الکل يمقدار برود بایستی پیش استرها تولید سـمت 

خواهد بود و این از نوع درجه دوم  برگشتی واکنش اما بوده اول درجه نوع واکنش از اضافی الکل حضور

ترانس  فراینددر ، همچنین. )6-1شکل جهت واکنش را بسمت تولید هرچه بیشتر استر پیش خواهد برد (

 واکنش مکانیسم 6-1شکل . واکنش بیشتر خواهد بود سرعت بازي کاتالیست با استفاده از استریفیکاسیون

با  اول مرحله. است داده نشان بصـورت شماتیک را  بازي کاتالیسـت  حضـور  در ترنس اسـتریفیکاسـیون  

                                                
35 Catalizor 

36 Korus et al. 

37 Leung and Koo 
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 ود آمدنموجب بوجشود مید انجام تري گلیسیری مولکول در کربونیل گروه کربن به آلواکسید یون حمله

ه منجر ب شده واکنشوارد  الکل با واسـطه  ترکیب این دوم مرحله در. شـود می هیدرا تترا واسـطه  ترکیب

ــید آلو یونتولید  ــودمی اکس  جدیدي به خود گرفته و مولکولیآرایش  هیدرال تترا نهایی، مرحله در .ش

  . )2013(موود و همکاران، شود می تشکیل گلیسیرید دي مل شده واک استریفیکاسیون

 

  )1390(محمدي، بازي  کاتالیزور با استفاده از استریفیکاسیون ترانسواکنش مکانیزم فرآیند : 6-1شکل 

  

. باشدیمراندمان تولید استرها  باالبردن در مهم عواملیکی از گلیسیرید،  نسـبت مولی الکل به تري 

به یک  سه ،یونترانس استریفیکاس فرایند براي تکمیل تري گلیسیرید به الکل اسـتوکیومتري  یمول نسـبت 

ه همانطور ک. باشدسـه مول آلکیل اسید استري و یک مول گلیسرول می  ي شـامل تولیدمحصـول  و بوده 

ش به ش الکل به تري گلیسیرید نسبت مولیعمال  ،اسـتر  تولید واکنش دهی به جهتقبال ذکر شـد، براي  

  رفتنباال است منجر به بیشتر این نسبت ممکنافزایش البته . )1390(محمدي،  شودمییک در نظر گرفته 
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ی تاثیري بر نسبت مول بایستی ذکر شود که البته .کنداختالل ایجاد  گلیسرینو در جداسازي  شود حاللیت

راي ب .بدست آمده نداردپراکسـیدها، میزان صابونی شدن و عدد ید متیل استر  میزان ، ياسـید مقدار  روي

 جرم نتقالا تا شود زده هم بصورت مداوم مواد بایستی ،ترانس اسـتریفیکاسـیون   فرآیند شـدن  انجام بهتر

نشان داده  7-1شکل در بصورت شماتیک . ترتیب فرآیند ترانس استریفیکاسیون بنحو احسـن انجام گیرد 

  . )1390(محمدي،  شده است

  
  استریفیکاسیون ترانس فرآیند ترتیب: 7-1شکل 

 

و به عنوان مثال ژ. انددادهرا مورد بررسی قرار زیست محیط بر روي  بیودیزل محققین زیادي اثرات

احتراقی و آالیندگی بیودیزل انجام اثرات  بررسی تحقیقی مروري را بر روي 1120 درسـال  38و همکاران

و  CO ،HCهاي کاهش آالینده 2000مقاالت تحقیقی منتشـره بعد از سال   %80داده و گزارش کردند که 

PM  ــتفاده از احتراق بیودیزل در موتور . با )2011 (ژو و همکاران، انددیزلی گزارش کردهرا در نتیجه اس

ــتر  xNOبر روي آالینده  احتراق بیودیزل در مورد اثر اینحـال،  همچین اتفاق نظري وجود ندارد ولی بیشـ

اند ، هرچند برخی دیگر گفتهشــده است xNOموجب افزایش آالینده  اند که بیودیزلمطالعات نشـان داده 

 نتایج بررســـی ژو و همکاران در اند.اند که تفاوتی مشـــاهده نکردهگفته که آنرا کاهش داده و برخی هم

 ).2011 (ژو و همکاران، نشان داده شده است 1-1جدول 

                                                
38 Xue et al. 
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   انجام گرفته در مورد اثر بیودیزل بر روي عملکرد و آالیندگی موتور دیزل. تحقیقات: آمار 1-1جدول 

    کاهش      مشابه      افزایش    تعداد    

  %  تعداد    %  تعداد    %  تعداد    منابع  

   4/70    19    2/22  6    4/7  2      27  عملکرد توان

  7/9  6    2/3  2    1/87   54      62  عملکرد اقتصادي

  PM 73      7  6/9    2   7/2     64   7/87آالینده 

  xNO  69      45   2/65     4   8/5    20    0/29آالینده 

  CO  66     7   6/10     2   0/3     57    4/84آالینده 

   HC  57      3   3/5    3   3/5    51  5/89آالینده 

  2CO  13      6   2/46    2   4/15     5  5/38آالینده 

   6/84    11     4/15   2    –   –      13  ترکیبات آروماتیک

  0/20  2    –  –    0/80  8    10  ترکیبات کربونیل

 

  روش هاي افزودن آب به موتور دیزل 1-6

شـــود که در مقاالت و مطالعات موتور دیزل در حالت کلی به ســـه مورد محدود میافزودن آب به 

 هاي مختلفتکنیک .Error! Reference source not foundدر گذشته بر روي آن تحقیق شده است. 

  ود.شدر ادامه به این سه روش به تفصیل اشاره میه شده است. افزودن آب به موتور دیزل به تصویر کشید
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Abstract: 

Depletion of energy resources and increasingly stringent engine exhaust emission 

regulations are among the main challenges necessitating efforts to achieve cleaner 

combustion and engine performance improvements. In response to these problems, 

biodiesel has attracted a great deal of attention. Moreover, the application of fuel additives 

has also been proposed for enhancing the beneficial features of biodiesel and to also 

eliminate its drawbacks. In line with that, the present study for the first time investigated 

different combinations of water and nano metal-based additives in biodiesel-diesel blend 

(B5). To further strengthen the environmental aspects of the study, biodiesel was produced 

from waste cooking oil (WCO) and emulsion fuel blends were prepared by using the 

homogenizing method. Water was used in three different ratios (i.e., 3, 5, and 7% wt.) and 

aqueous cerium oxide was used in the emulsion fuels at 90 ppm. Combustion of B5W3 

containing 90 ppm cerium oxide showed brake power (bp) improvements of up to 9 and 

7.5%, brake specific fuel consumprion (bsfc) up to 21 ans 11% and brake thermal effiency 

(bte) up to 30 and 17% compared with B5W3 and B5, respectively. Furthermore, the 

combustion of B5W3M led to CO2, HC, and NOx emission reductions compared with 

those of B5W3 and B5. Investigating the start of injection (SOI) showed that by advancing 

SOI to 41 degree HC and CO emissions were decreased at 100% engine load vs. the 

standard SOI of 38 degree. On the contrary, NOx emission reduction was obtained when 

the SOI was retarded to 35 degree.  
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