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پارامترهاي  -تابع وايب دوتايي -احتراق -بيوديزل :هاکليد واژه

  موتور ديزل -آاليندگي -عملکردي

ي انرژي هاي فسيلي تأمين کننده عمدهدر حال حاضر منابع سوخت چکيده:

باشند اما با توجه به تأثير استفاده از اين منابع در جهان مي

آاليندگي و گرم شدن کره زمين و همچنين فناپذير بودن اين منابع، 

دوستدار محيط زيست و تجديدپذير باشند  هاي جايگزيني کهنياز به سوخت

باشد، گردد. بيوديزل که منوالکيل استرهاي اسيدهاي چرب مياحساس مي

تواند بعنوان يک سوخت پاک، تجديدپذير، ايمن و با خواصي نزديک به مي

در موتورهاي احتراق تراکمي استفاده شود. براي  2گازوئيل شماره 

احتراق، احتياج به آزمون عملي سوخت بررسي تأثير بيوديزل بر فرآيند 

سازي باشد. شبيهگير ميبر و وقتدر موتور بوده که بسيار هزينه

ها، دهد توسط رايانهفرآيندهايي که در داخل محفظه احتراق رخ مي

تواند جايگزين مناسبي براي هزينه بودن و سرعت عمل باال، ميبدليل کم 

اي از يک مدل احتراق تک منطقه هاي عملي باشد. در اين تحقيقآزمون

سازي فرآيند احتراق سوخت برپايه تابع وايب دوتايي، براي شبيه

بيني بيوديزل و ترکيبات مختلف آن با گازوئيل و همچنين پيش

پارامترهاي عملکردي موتور استفاده گرديد. جهت تأييد مدل تعداد شش 

 ،B00، B20وديزل )% بي100تا  0ترکيب مختلف گازوئيل و بيوديزل، حاوي 

B40 ، B60، B80 و B100 بر روي يک موتور ديزل پاشش مستقيم مجهز به )

توربوشارژر مورد آزمون قرار گرفت. با بررسي نتايج تجربي که برای 

دو دور حداکثر توان و حداکثر گشتاور و در بار کامل موتور انجام 

ويسکوزيته باالي گرفته بود، مشخص شد که در دور حداکثر گشتاور بدليل 

بيوديزل پمپ انژکتور قادر به تأمين فشار الزم جهت اتميزه کردن 

تاثير ي احتراق ناقص رخ داده که باشد، در نتيجه پديدهمناسب آن نمي

اما در دور حداکثر توان  .داشتنامطلوبي بر عملکرد و آاليندگي موتور 

و بدليل  با افزايش فشار پاشش سوخت، بيوديزل بخوبی اتميزه شده

محتواي اکسيژن آن احتراق با کيفيت باالتري نسبت به گازوئيل خالص 

سازي فرآيند احتراق برای دور حداکثر صورت گرفت. در اين تحقيق شبيه

( انجام گرفت و نتايج استخراجي از آن با نتايج rpm1400گشتاور) 



 

 نتايجتجربي پارامترهاي عملکردي موتور در اين دور مقايسه گرديد. 

سازي عددي توافق خوبي را بين مقادير پيشگوئي هاي تجربي و شبيهآزمون

ي فشار داخل محفظه احتراق و نرخ آزادسازي حرارت و مقادير تجربي شده

-% بيوديزل را مي22براساس نتايج مدل مخلوط سوخت حاوي نشان داد. 
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 فهرست نمادها

 

                                                                                              توضيح             نماد             

 واحد

𝛾 ژهيو ينسبت گرماها  - 

𝑐𝑝 گرماي ويژه در فشار ثابت 𝐽(𝑚𝑜𝑙 .  𝐾) 

𝑐𝑣 گرماي ويژه در حجم ثابت 𝐽/(𝑚𝑜𝑙 .  𝐾) 

𝑑𝑉/𝑑𝜃 تغيير حجم محفظه احتراق 𝑚3/𝑑𝑒𝑔 

𝑑𝑃/𝑑𝜃  فشار داخل محفظه احتراقتغيير 𝑏𝑎𝑟/𝑑𝑒𝑔 

𝑁𝑟𝑝𝑠  رل لنگ موتويم يسرعت دوران 𝑟𝑝𝑠 

ℎ𝑖(𝑇) مخصوص گاز  يآنتالپ𝑖 𝑗/(𝑚𝑜𝑙 .  𝐾) 

𝑒𝑖(𝑇) گاز  يداخل يانرژ𝑖  𝐽/𝑚𝑜𝑙 

𝐸(𝑇
1

) 𝑇1 لندر در يداخل س محتويات يداخل يانرژ

  يدما

𝐽 

𝐸(𝑇
2

) 𝑇2 لندر در يداخل س محتويات يداخل يانرژ

  يدما

𝐽 

𝐸(𝑇
𝑠
) 𝑇𝑠 لندر در يداخل س محتويات يداخل يانرژ

  يدما

𝐽 

𝑢𝑖1 الي 𝑢𝑖1 ايضرايب چند جمله - 

𝑅𝑚𝑜𝑙  گازها يثابت جهان 𝐽
/(𝐾𝑚𝑜𝑙 .  𝐾) 

𝑎𝑖  در انتهاي گام 𝑖 هاي گاز تعداد مول   𝑚𝑜𝑙 

 𝑏𝑖   گام ابتدايدر 𝑖 هاي گاز تعداد مول   𝑚𝑜𝑙 

𝐵 ستونيقطر پ  𝑚 

𝑆 ستونيکورس پ  𝑚 

𝐿 طول شاتون 𝑚 



 

𝐶𝑅 نسبت تراکم - 

𝑉𝑑 ستونيپ ييحجم جابجا  𝑚3 

𝑉𝑐 مرده يحجم فضا  𝑚3 

𝑉(𝜃) ل يهر درجه از م يلندر به ازايحجم س

 لنگ

𝑚3 

𝑠(𝜃) هر درجه  يستون به ازايپ ييطول جابجا

ل لنگياز م  

𝑚 

𝑊 بر روي پيستون کار انجام شده  𝐽 

𝑑𝑄𝑤 وارهيق دياز طر ينرخ انتقال حرارت آن-
 ها

𝐽 

𝐴 ق آن منتقل يکه حرارت از طر يمساحت سطح

شوديم  

𝑚2 

𝑇𝑤 لندريس يهاوارهيد يدما  𝐾 

𝑇𝑔 لندريداخل س يگازها يدما  𝐾 

𝑐2   و

𝑐1  

 - ضرائب ثابت مدل انتقال حرارت وشني

𝑚𝑓 يجرم سوخت پاشش  𝑚3 

𝐶𝑑 جريان از نازل هيب تخليضر  - 

𝜌𝑓 ته سوختيدانس  𝐾𝑔/𝑚3 

𝑑𝑚𝑓 هر درجه  يبه ازاي سوخت پاشش يجرم يدب

ل لنگياز م  

𝐾𝑔/𝑑𝑒𝑔 

𝑆𝑢𝑚𝑑𝑚𝑓
ده شده از زمان شروع يمجموع سوخت پاش 

هر گام يپاشش تا انتها  

𝐾𝑔 

𝑚𝑜𝑙̇
𝑓 در هر گام ي سوزانده شده هاتعداد مول  𝑚𝑜𝑙 

𝜃𝑖𝑑 لر در اشتعايتاخ  𝑑𝑒𝑔 

𝑑𝑄/𝑑𝜃 حرارت يآزادساز نرخ  𝐽/deg 

𝑄𝑝 ي سوخت در مدت احتراق انرژی آزاد شده

آميختهپيش  

𝐽 

𝑄𝑑 ي سوخت در مدت احتراق انرژی آزاد شده

 آرام

𝐽 

𝑞𝑝 آميختهضريب احتراق پيش  - 



 

𝜃𝑝 ش يدر احتراق پ يانرژ يمدت آزادساز

ختهيآم  

𝑑𝑒𝑔 

𝜃𝑑 آرام ي در احتراقانرژ يمدت آزادساز  𝑑𝑒𝑔 

𝑀𝑝 ش ياحتراق پ شکل مربوط به يفاکتورها

ختهيآم  

- 

𝑀𝑑 آرام حتراقا شکل مربوط به يفاکتورها  - 

𝑀𝑓 کاري موتورکل يهر س سوخت محترق شده در  𝐾𝑔/𝑐𝑦𝑐𝑙𝑒 

𝐿𝐻𝑉 ن سوختييپا يارزش حرارت  𝐽/𝐾𝑔 

𝜙 سوخت به هوا ينست هم ارز  - 

(𝐹/𝐴)𝑠𝑡 کيومترياستوک ينسبت سوخت به هوا  - 

(𝐹/𝐴)𝑎𝑐𝑡 واقعي ينسبت سوخت به هوا  - 

𝜀 ييايميابت تعادل شث  - 
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تأثير افزايش دور بر فشار خط پاشش سوخت با  -5-3شکل

 56  .................... استفاده از سوخت گازوئيل خالص

بر در مخلوط سوخت  موجود بيوديزلتأثير افزايش  -6-3شکل

 rpm 1400 .....................  56گشتاور موتور در دور 

بر در مخلوط سوخت  موجود بيوديزلتأثير افزايش  -7-3شکل

 rpm 2000 .....................  57گشتاور موتور در دور 

بر در مخلوط سوخت  موجود بيوديزلتأثير افزايش  -8-3شکل

 57  ......................... حداکثر فشار داخل سيلندر



 

 58  ... براي گازوئيل و بيوديزل خالص (P-V)منحني  -9-3شکل

بر در مخلوط سوخت  موجود بيوديزلتأثير افزايش  -10-3شکل

 rpm1400  59در دور  فشار موثر متوسط ترمزي و انديکاتوري

بر در مخلوط سوخت  موجود وديزلبيتأثير افزايش  -11-3شکل

 rpm2000  60در دور  فشار موثر متوسط ترمزي و انديکاتوري

 61  ............................... (P-θ)منحني  -12-3شکل

بر در مخلوط سوخت  موجود بيوديزلتأثير افزايش  -13-3شکل

 62  ............................... پيک فشار موتورينگ

بر در مخلوط سوخت  موجود بيوديزلتأثير افزايش  -14-3شکل

 63  ............................ مصرف سوخت ويژه ترمزي

 بردر مخلوط سوخت  موجود بيوديزلتأثير افزايش  -15-3شکل

 64  ............................ انتشار مونوکسيد کربن

 بردر مخلوط سوخت  موجود بيوديزلتأثير افزايش  -16-3شکل

 65  ............................. انتشار دي کسيد کربن

 بردر مخلوط سوخت  موجود بيوديزلتأثير افزايش  -17-3شکل

 65  ......................... انتشار اکسيدهاي نيتروژن

 بردر مخلوط سوخت  موجود بيوديزلتأثير افزايش  -18-3شکل

 66  ...................................... دانتشار دو

 بردر مخلوط سوخت  موجود بيوديزلتأثير افزايش  -19-3شکل

 67  ...................... هاي نسوختهانتشار هيدروکربن

 بر در مخلوط سوخت موجود بيوديزلتأثير افزايش  -20-3شکل

 68  ................................... انتشار اکسيژن

سوخت بر مخلوط تأثير افزايش بيوديزل موجود در  -21-3شکل

 𝑀𝑝  ................................................ 70فاکتور شکل

سوخت بر مخلوط تأثير افزايش بيوديزل موجود در  -22-3شکل

 𝑀𝑑  ............................................... 70فاکتور شکل 



 

70 ................................................. 

𝑞𝑝 تأثير افزايش بيوديزل موجود در مخلوط سوخت  -23-3شکل

آميختهبر ضريب احتراق پيش  

 71  ................................................ 

θp زايش بيوديزل موجود در مخلوط سوخت تأثير اف -24-3شکل

آميخته احتراق پيش بر مدت زمان  

 72  .......... بيني فشار داخل محفظه احتراقپيش -25-3شکل

مقايسه مقادير تجربي و محاسباتي فشار داخل  -26-3شکل

 73  .................................... محفظه احتراق

بيني نرخ آزادسازي حرارت براي ترکيبات پيش -27-3شکل

 74  ......................... مختلف گازوئيل و بيوديزل

براي  بيني حداکثر دماي دخل محفظه احتراقپيش -28-3شکل

 75  ................. ترکيبات مختلف گازوئيل و بيوديزل

بينيي دمياي داخيل محفظيه احتيراق در دور پييش -29-3شکل

 75  ................................... حداکثر گشتاور

مقايسه تأثير بيوديزل موجود در سوخت بر ميزان  -30-3شکل

در يک سيلندر،  طي مراحل احتراق و انبساطانجام شده  کار

 توسط نتايج تجربي و

  76.........................................................................................حاسباتيم

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 فصل اول

 

 قات گذشتهيبرتحق يمقدمه و مرور

 

 مقدمه -1-1

-يم ايفانده جهان يرا در آ ينقش مهم يمنابع انرژ   

 يکننده عمدهن يتأم يليکنند. در حال حاضر منابع سوخت فس

ر يباشند اما با توجه به کاهش ذخايجهان م يانرژ يتقاضا

، 2COهمچون  يخطرناک يهاندهيش غلظت آالين منابع و افزايا

2SO  وxNO ن يگرم شدن کره زم يها بر رور آنيدر جو و تأث

باشد، لزوم يم يليفس يهاآن احتراق سوخت يکه علت اصل

ط ير و دوستدار محيدپذيکه تجد ينيگزيجا يهاتوجه به سوخت

ي پاک هاشود. استفاده از سوختيبشدت احساس م ،ست باشنديز

(، بنزينا مکمل ي)بصورت خالص  ن مثل اتانوليگزيجا و

ل( در يا مکمل گازوئيزل )بصورت خالص يوديوگاز و بيب

 ر قابل توجه بوده استياخ يهازل در ساليد يموتورها

برد رموتورهاي ديزل کا .(2006؛ رامداز،  2007)بايرور، 

وسيعي در صنعت، کشاورزي و حمل و نقل دارند، از اينرو 

سوخت جايگزين يا مکمِل  استفاده از بيوديزل بعنوان

ها تواند نقش مهمي را در کاهش انتشار آاليندهگازوئيل مي

ا هاي فسيلي ايفو قطع وابستگي موتورهاي ديزل به سوخت

کرده، ضمن آنکه از ايمني باالتري نسبت به گازوئيل 



 

( روند توليد جهاني بيوديزل 1-1) باشد. شکلبرخوردار مي

 .(2009نام، ي بدهد )را در يک دهه گذشته نشان مي

 

 ميزان توليد جهاني بيوديزل طي يک دهه گذشته 1-1شکل

ر يچرب با زنج يدهاياس ل استريا اتيل يزل، متيودبي   

 يهار مانند روغنيدپذيتجد يعيل، که از منابع طبيطو

فرمول  يشوند و دارايه ميته يوانيح يهايا چربي ياهيگ

بترتيب بعنوان  3C19H35COOCCH5و  3C19H35COOCH3 يکل ييايميش

و تنها بعنوان  باشديماتيل استر اسيدهاي چرب متيل و 

 يشيگرما يهاستميو س داخلياحتراق  يسوخت در موتورها

استفاده مستقيم از  . امکان(1385، ي)نجف روديم بکار

، داخليهاي گياهي بعنوان سوخت در موتورهاي احتراق روغن

توسط اختالط آن با سوخت گازوئيل معمولي در يک نسبت 

ي مناسب وجود دارد و اين مخلوط استري براي يک بازه

ا وجود اين، استفاده باشد. بزماني کوتاه پايدار مي

ها بعنوان سوخت چندان رضايت بخش مستقيم از اين روغن

اشتعال نبوده و استفاده دراز مدت آن در موتورهاي 

بعلت ويسکوزيته باال، اسيدي بودن، تشکيل اسيدهاي تراکمي 

و همچنين  پليمريزاسيونچرب آزاد در نتيجه اکسيداسيون و 

باشد. بنابراين براي حصول ممکن مي غيرنشين شدن کربن ته

-هاي فسيلي )وسيکوزيته و فراريت( ميخواصي شبيه به سوخت

هاي گياهي را فرآوري نمود. اين سوخت فرآوري بايست روغن

اشتعال تراکمي تواند بصورت مستقيم در موتورهاي شده مي

هاي استفاده شود. عمدتًا از سه تکنيک براي فرآوري روغن

شود که عبارتند از: اده ميگياهي بشکل سوخت استف
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. 3و ترانس استريفيکاسيون 2سازي، ميکرو امولسيون1پيروليز

شيميايي بواسطه بکار  در پيروليز، فرآيند با تغييرات

که باعث تبديل ترکيبات پيچيده به ترکيبات  بردن حرارت

گيرد. اين فرآيند همچنين بعنوان شود، انجام ميتر ميساده

شود. با اد هيدروکربني( شناخته مي)تجزيه مو 4کراکينگ

وجود اينکه اين تکنيک باعث بهبود برخي از خواص روغن 

هاي گردد ولي بدليل هزينهمثل ويسکوزيته و عدد ستان مي

سازي تکنيک باشد. ميکرو امولسيونباال غير اقتصادي مي

باشد که براي توليد بيوديزل گزارش شده است. ديگري مي

تکنيک عبارتند از: سوخت گازوئيل، روغن هاي اين لفهؤم

و يک بهبود دهنده عدد  5گياهي، الکل، مواد فعال در سطح

هايي مثل متانول، اتانول و ي مناسب. الکلستان با درجه

-پروپانول بعنوان افزودني که باعث کاهش ويسکوزيته مي

تر بعنوان فعال هاي سنگينشود. الکلگردد استفاده مي

هاي الکيل، جهت بهبود تفاده شده و نيتراتکننده سطحي اس

روند. کاهش ويسکوزيته، افزايش عدد عدد ستان بکار مي

هاي پاششي خوب باعث ترغيب به استفاده از گيژستان و وي

شود ولي استفاده دراز مدت از بيوديزل حاصل اين تکنيک مي

از اين روش سبب مشکالتي مثل چسبندگي سوزن انژکتور، 

گردد. روش عمومي کربن و احتراق ناقص ميتشکيل رسوب 

-هاي گياهي ميتوليد بيوديزل ترانس استريفيکاسيون روغن

باشد. بيوديزل حاصل از ترانس استريفيکاسيون، مخلوطي از 

ترانس  باشد.تر مياسيدهاي چرب سنگين استرهاي منوالکيل

استرهاي گليسريني بوده و حاصل  6استريفيکاسيون الکليز

باشد. ترتيب فرآيند و گليسرين مي اي منوالکيلآن استره

باالي  مؤلفه ويسکوزيته ( نشان داده شده است.2-1در شکل)

گليسرين از روغن حذف شده از اينرو محصول داراي 

)ما و  باشدهاي فسيلي ميسوخت ويسکوزيته پايين شبيه به

 (.  1999هانا، 
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 ترتيب فرآيند ترانس استريفيکاسيون 2-1شکل

 

استريفکاسيون، يک الکل معموالً متانول يا در روش ترانس   

اتانول در حضور يک کاتاليزور اسيدي يا بازي معموالً 

هاي هيدروکسيد پتاسيم با مولکولهيدروکسيد سديم يا 

الکل جايگزين زنجيره  OHترکيبات روغن واکنش داده و 

هيدروکربني موجود در روغن شده در نتيجه استرهايي با 

ساختمان مولکولي جديد به نام استرهاي متيل يا اتيل 

شود که شباهت زيادي با گازوئيل اسيد چرب ساخته مي

-ان محصول فرعي توليد ميمعمولي دارد. گليسرين نيز بعنو

گردد. براي استفاده از بيوديزل در موتورهاي احتراق 

تراکمي و فقط بسته به عدد ستان ويسکوزيته، چگالي و 

بايست تنظيماتي روي زمان شروع پاشش ارزش حرارتي آن مي

سوخت، فشار پاشش سوخت و مدت زمان پاشش سوخت انجام گيرد 

 (.1385)نجفي، 

ادهايي که قبل، حين و بعد از احتراق هر براي درک رويد   

ها بر دهد و مشاهده تأثير اين سوختميسوختي در موتور رخ 

-داخلي مياحتراق  يمختلف عملکرد موتورها يپارامترها

را بر روي موتور انجام  هاييآزمون بايست بصورت تجربي

 يپارامترهاهاي آزمون )داد و با تجزيه و تحليل داده

موتور( اطالعات الزم را در زمينه موارد  مختلف عملکرد

ار يبس يهان آزمونيانجام چن يول مذکور بدست آورد.

سازي اين رويدادها توسط شبيهباشد.  ير ميگبر و وقتينههز

هاي رياضي که عمومًا از معادالت حاکم بر مکانيک سياالت مدل

و روابط ترموديناميکي سيال موجود در محفظه احتراق 

تواند راهي مناسب براي غلبه بر مشکالت کنند ميمياستفاده 

هاي تجربي موتور باشد. در هر صورت براي انجام آزمون

هاي استخراج شده از بايست دادههايي ميتأييد چنين مدل

هاي تجربي آزمون موتور مقايسه طريق محاسبات را با داده

ترانس 

ونيکاسيفياستر  

نيسريگل زليوديب   

کاتاليزور 

 بازي يا اسيدي



 

هاي هاي محاسباتي توسط دادهنمود. پس از تأييد داده

ربي که براي تعداد معدودي از شرايط عملکردي موتور يا تج

هاي توان دادههاي سوخت انجام گرفته است، مينمونه

استخراجي از مدل را به تعداد نامحدودي از شرايط 

هاي سوخت تعميم عملکردي يا تعداد نامحدودي از نمونه

ي داد. فرآيند احتراق سوخت، رويداد مهمي است که بر نحوه

سازي گذارد. بر همين اساس در شبيهموتور تأثير مي عملکرد

دهد، بيشترين تأکيد رويدادهاي مختلف که در موتور رخ مي

بيني هايي است که فرآيند احتراق را پيشي مدلبر ارائه

بيني هايي که قابليت پيشکنند. امروزه از چنين مدلمي

اي باشند، جهت طراحي موتورهفرآيند احتراق را دارا مي

ها ضمن آنکه شود. چراکه اين مدلاحتراق داخلي استفاده مي

تر رويدادهايي که در موتور رخ توانند به بررسي دقيقمي

هاي مؤثر در عملکرد رتوانند پارامتدهد کمک کنند، ميمي

 موتور را تشخيص دهند.

 

 هدف -1-2

اي براي انجام چنين ي که انگيزهااز اهداف عمده   

 توان به موارد ذيل اشاره نمود:مي تحقيقي گرديد

که اشتعال تراکمي  يند احتراق موتورهاآيفر ينيش بيپ -1

با هر نسبتي استفاده  ليزل و گازوئيوديب از مخلوط سوخت

 .کنندمي

زل يوديل با بيگازوئ درصد اختالط نين مناسب ترييتع -2

با استفاده از اشتعال تراکمي جهت استفاده در موتورهاي 

 ايج مدل.نت

 يندگيمؤثر در عملکرد و آال يپارامترها تجربي يبررس -3

زل و يوديکه از مخلوط سوخت باشتعال تراکمي  يموتورها

 .کننداستفاده مي ليگازوئ

 

 

 

 

 



 

 قات گذشتهيتحق مروري بر -1-3

 يتجرب يهاآزمون -1-3-1

زل حاصل يوديب يقي( در تحق2007ن و همکاران )يلفناي   

 يخروج يسه گازهايرا با هدف مقااز روغن پسماند رستوران 

 %80، %50، %20، %0مختلف ) يهازل با نسبتيک موتور دياز 

مختلف  يهامخلوط و در سرعت يل معمولي%(  با گازوئ100و 

 يج نشان داد سوخت حاويموتور امتحان کردند. نتا يبر رو

سرعتها داشته  يرا در تمام COد ين توليکمتر يزلوديب 20%

 يرا در تمام 2COزان ين ميشتريب يزلودي% ب05 يو سوخت حاو

يزل ودي% ب20 يقه که حاويدور بر دق 2000ر از يسرعتها بغ

ن مشخص يد نموده است. همچنين غلظت بود، توليباالتر يدارا

 يباالتر NOxل، يآن با گازوئ يهازل و مخلوطيوديد بيگرد

د يموتور تول يهاسرعت يل خالص در تماميرا نسبت به گازوئ

ش سرعت موتور يرا با افزا يصعود يروند 2SOل يکردند. تشک

 داد. يزل موجود در سوخت نشان ميودين درصد بيو همچن

( خصوصيات احتراقي دو 2007در تحقيقي ديگر کاناکسي )   

سوخت گازوئيل شماره يک و دو و همچنين سوخت بيوديزل 

 هاحاصل از روغن سويا را با يکديگر مقايسه نمود. آزمون

و تحت بار کامل در  1توربوشارژربر روي يک موتور ديزل 

انجام گرفت. در مقايسه با گازوئيل شماره  rpm 1400دور 

اي در انتشار ذرات دو، بيوديزل باعث کاهش قابل مالحظه

هاي نسوخته گرديد. ولي معلق, مونوکسيد کربن و هيدروکربن

يافت. % افزايش 2/11ميزان انتشار اکسيدهاي نيتروژن 

ي ترمزي را بعلت ارزش همچنين بيوديزل مصرف سوخت ويژه

تر افزايش داد. در مقايسه با گازوئيل حرارتي پايين

شماره يک نتايج بهتري براي بيوديزل حاصل شد چراکه 

ميزان اکسيدهاي نيتروژن و مصرف سوخت ويژه ترمزي بترتيب 

 % کاهش يافته بود. نشان داده شد بيوديزل2/1و  1/16%

درجه  28/2خالص در مقايسه با گازوئيل شماره دو حدود 

کند درحاليکه گازوئيل ميل لنگ زودتر شروع به پاشش مي

درجه ديرتر پاشيده شد. براي تمامي  6/0شماره يک حدود 

                                                 
1 . Turbocharger 



 

سوخت بازده حرارتي تقريبًا ثابت گزارش شده بود. زمانيکه 

ي کرد، دماي گازهاموتور با سوخت بيوديزل خالص کار مي

-هاي گازوئيلي بود که تر از سوختخروجي از اگزوز پايين

ي انبساط توانست به علت احتراق زودتر و دورهاين مي

ي تأخير در اشتعال بيوديزل تر بيوديزل باشد. دورهطوالني

همراه شروع زودتر تر بود که اين پديده بهخالص کوتاه

بود. به پاشش سوخت باعث باعث اشتعال زودتر بيوديزل شده 

همين دليل لزوم تعديل در زمانبندي پمپ انژکتور گزارش 

 شده بود.

( مشخصات عملکردي و احتراقي يک 2009اوزيزن و همکاران )   

هايي مثل موتور ديزل پاشش مستقيم را براي سوخت بيوديزل

متيل استِر روغن پسماند خرما و متيل استر روغن کلزا 

ن مشخصات عملکردي و تحقيقاتي انجام دادند. جهت تخمي

تحت بار کامل  rpm 1500ها در دور ثابت احتراقي، آزمون

صورت پذيرفت. نتايج آزمون نشان داد با مصرف هر دو سوخت 

يابد. مشخصات احتراق نيز در توان موتور اندکي کاهش مي

مقايسه با گازوئيل اندکي تغيير نشان داد. بيوديزل باعث 

هاي نسوخته و کربن، هيدروکربنهاي مونوکسيد کاهش آالينده

همچنين کاهش تيرگي دود شد ولي ميزان اکسيدهاي نيتروژن 

 افزايش يافت.

( در تحقيقي گازوئيل و بيوديزل 2009کي و همکاران )   

را بعنوان سوخت در موتور احتراق تراکمي استفاده و 

خصوصيات عملکردي، آاليندگي و احتراقي موتور را آناليز 

يج نشان داد بيوديزل مراحل احتراِق شبيه به نمودند. نتا

گازوئيل داشته ولي شروع احتراق آن زودتر بود. براي 

بيوديزل در بارهاي کم موتور، پيک فشار داخل سيلندر، 

پيک نرخ افزايش فشار و پيک نرخ آزادسازي حرارت در طول 

آميخته باالتر از گازوئيل بود. در بارهاي احتراق پيش

، پارامترهاي باال براي بيوديزل تقريبًاًً باالتر موتور

مشابه شد ضمن آنکه توان خروجي موتور ناشي ار احتراق 

يوديزل با گازوئيل يکسان بود. مصرف سوخت ويژه ترمزي ب

تر باالتر از براي بيوديزل بعلت ارزش حرارتي پايين

کربن، هاي مونوکسيدگازوئيل گشت. با مصرف بيوديزل آالينده



 

در  ،اي نسوخته، اکسيدهاي نيتروژن و دودههيدروکربن

، 27مقايسه با گازوئيل و در سرعت کاري موتور، بترتيب 

روع احتراق بيوديزل بدليل ه بود. ش% کاهش يافت52و  5، 27

تر و جلوتر بودن زمان پاشش مدت تأخير در اشتعال کوتاه

 سوخت، در تمام بارها زودتر بود.       

 

  ند احتراق سوختيفرآ يه سازيشب -1-3-2

( يک مدل 2006در تحقيقي ديگر رامداز و همکاران )   

ترموديناميکي را براي آناليز خصوصيات عملکردي موتورهاي 

ارائه کردند. در اين مدل از يک تابع اشتعال تراکمي 

سازي حررات استفاده گرديد. دبيني نرخ آزاجهت پيش 1وايب

براي توصيف  مدل بصورتي توسعه يافته بود که بتواند

که با هر هيدروکربني اشتعال تراکمي عملکرد موتورهاي 

ها، استفاده هاي آنبخصوص گازوئيل و بيوديزل يا مخلوط

ها مدل را براي مطالعه تاثير تغييراتي که گردد. آن

ها در شرايط آزمون موتور غير ممکن يا بسيار  اعمال آن

د که با باشد بکار بردند. نتايج مدل نشان دامشکل مي

افزايش نسبت تراکم، پيک فشار، پيک دما و بازده گرمايي 

يابد. با افزايش نسبت هوا به سوخت ترمزي افزايش مي

داد. خصوصيات عملکردي پارامترهاي باال کاهش نشان مي

کرد. ها دنبال ميموتور روند يکساني را براي تمامي سوخت

-مون سوختبيني شده همچنين با نتايج تجربي آزنتايج پيش

)بيوديزل خالص( مقايسه گرديد.  B20  ،B100هاي گازوئيل، 

اين مدل خصوصيات عملکردي موتور را نزديک به نتايج 

 بيني نمود.تجربي پيش

 2اي وايتهوسمنطقه( در تحقيقي از يک مدل تک1388نجفي )   

براي پيشگويي فرآيند احتراق مخلوط سوخت بيوديزل حاصل 

مقادير  پسماند با گازوئيل استفاده کرد. از روغن

پيشگويي شده فشار داخل سيلندر و آهنگ گرماي آزاد شده 

براي موتور ديزل توسط اين مدل با مقادير تجربي مقايسه 

سازي و توافق خوبي را نشان داد. نتايج آزمايشها و شبيه

                                                 
1 . Wiebe Function 

2 . Whitehouse 



 

درصد بيوديزل به گازوئيل  20رياضي نشان داد با افزودن

 UHCو  COهاي موتور حفظ شده و انتشار آاليندهخالص توان 

بدليل احتراق شديدتر   NOXکاهش يافته ولي مقدار آالينده 

و در نتيجه توليد فشار و دماي باالتر، اندکي افزايش 

يافت. مصرف سوخت ويژه ترمزي در اين مخلوط کمترين مقدار 

 باشد.را داشت که به لحاظ اقتصادي مهم مي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 دوم فصل

 

 هامواد و روش

 

 زليوديد سوخت بيتول -2-1

-يچرب( را م يدهايل اسيالک يزل )استرهايوديسوخت ب   

ا مصرف يتازه  يوانيح يهايچرب و ياهيگ يهاتوان از روغن

د يه و تجدي، قابل تجزير سميغ يد نمود که منابعيتول شده

الکل )معموالً  نوع کيدها با يروغنها و اس باشند.ير ميپذ

زور )عمدتًا يک کاتاليدر حضور  ا اتانول(يمتانول 

 داده و ييايميواکنش ش م(يا پتاسيم يد سديدروکسيه



 

د ياس يل استرهايا اتي ليمت که بعنوان ييايميبات شيترک

ن استرها يبه ا يگردد. زمانيد ميشوند توليچرب شناخته م

که بعنوان سوخت مورد استفاده  گردديزل اطالق ميودينام ب

-يد ميتول يز بعنوان محصول فرعين نيريسيگل رند.يقرار گ

 .شود

 

 زليوديد سوخت بيمراحل تول -2-1-1

-ق به روش ترانسين تحقياز ايزل مورد نيوديسوخت ب   

نوع روغن، الکل و د. يد گرديون توليکاسيفياستر

ب يبترتزل يوديد بيتول يزور مورد استفاده برايکاتال

د آن يمراحل تول م ويد سديدروکسيآفتابگردان، اتانول و ه

 :ر انجام شديز بصورت زين

م به يد سديدروکسيزور هيکاتال يک درصد وزنيزان يم  -1

د يدرمقابل روغن جهت تول 1به  3 ينسبت مول ياتانول دارا

  ºC 65 يانحالل کامل تا دما به منظور د اضافه و ياتوکس

 حرارت داده شد.

-انجام واکنش ترانس از جهتيورد نروغن م  -2

 يحرارت داده شد. برا ºC 70 يز تا دماين ونيکاسيفياستر

کسان باشد از همزن يروغن در تمام ظرف  ينکه دمايا

 د. ياستفاده گرد

 

زان ذکر يد به ميروغن و محلول اتوکس يکه دمايزمان  -3

محلول را د را به روغن اضافه کرده و يد، اتوکسيشده رس

و جهت اختالط  گرم نگهداشته ºC 65 يقه در دمايدق 30 بمدت

 قه بهم زده شد.يدور بر دق 600کامل توسط همزن با سرعت 

ط يمح يبه دما يبه آرام محلول يل واکنش دمايپس از تکم

 رسانده شد.

به منظور  د،يرس طيمح يمحلول به دما يدما کهيزمان  -4

محلول ک به يدريد کلرياس يمقدار يباز زورِ يحذف کاتال

. دين گردينشته م(يسددي)کلر زور بشکل نمکياضافه و کاتال

 ک شد کهيول بصورت سه فاز مجزا تفکمحل يپس از گذشت مدت

استر ناخالص، فاز وسط ل يات ت محلول(ي)اکثر ييفاز باال



 

 قرار گرفته بود. رسوبات نمک ينييو فاز پا يمواد صابون

آب در  يدر محلول وجود ناخالص يل مواد صابونيعلت تشک

شده به منظور حذف  يآورجمع ل استريات باشد.ياتانول م

 يهابا شبکه يکاغذ يها از صافياز ناخالص يموم و برخ

ن شدن رسوبات نمک ينشته( 1-2شکل ) درشت عبور داده شد.

 دهد.يل استر رانشان ميکردن محلول ات يپس از خنث

 

 

کردن يرسوبات نمک پس از خنثن شدن ينشته 1-2شکل  

 

از  ياريبس يناخالص از کاغذ صاف ل استرياتبا عبور   -5

-ين عمل نميبا انجام ا يشود وليبزرگ حذف م يهايناخالص

را جدا نمود.  ل استرياتن موجود در يريسيتوان الکل و گل

 ºCبا آب مقطر داغ ) ل استرياتن هدف يدن به ايرس يبرا

با  داده شد. شستشو يبه آرام استرل يات( و هم حجم 60

در آب  ل استرياتن موجود در يريسين عمل الکل و گليا

 يادير زيد تأثيشدت شستشو در عملکرد تول شود.يمقطر حل م

از  يياد باشد حجم بااليکه اگر شدت شستشو زي، بطوردارد

آرام  يلياگر شستشو خ نيشود و همچنيم يصابون ل استريات

ن يبنابرا شود.يه نميتصف يبخوب استرل يات رديانجام گ

ناخالص را  ل استرياتبهتر است  ،شتريب حصول خلوصِ  يبرا

 شستشو داد. يبه آرام دو تا سه بار

با آب مقطر سه فاز جدا از  ل استريات يپس از شستشو  -6

در وسط  ظرف، يدر قسمت باالاستر ل ياتد. يل گرديهم تشک

ن محلول در يريسيگلِن ظرف الکل و ييو در پا يمواد صابون

 ن شد.ينشن نمک تهيآب و همچن



 

 

 
 

ات يو آب پس از عمل يل سه فاز استر خالص، مواد صابونيتشک 2-2شکل

ييآبشو  

 

حذف  به منظور شده  يآوراستر جمع ليات در انتها،  -7

-با شبکه يمانده از کاغذ صافيو رسوبات باق يمواد صابون

 ياز کاغذ صاف ياستر عبورل يات ز عبور داده شد.ير يها

زاده مي)ابراه باشديزل ميوديبًا خالص بوده و همان بيتقر

   .(1387و همکاران، 

 

 
 

يل استر از کاغذ صافيعبور ات 3-2شکل  

 زليوديسوخت ب يکيزيترموفخواص  يريگاندازه -2-2

زل که در ادامه يوديسوخت ب ييايميو ش يکيزيخواص ف   

. در دين گردييتع 1ASTMآمده است بر اساس استاندارد 

                                                 
1 . American Society of Testing and Materials                     2 . Environmental Protection Agency 

3. Gas Chromatography 
    



 

زل را منتشر يوديب يه تخصصينشر ASTMمؤسسه 1998دسامبر 

م يخود را تنظ ين اساس استانداردهايز بر اين 1EPAنمود و 

 کرد. 

 

 زليوديبات موجود در سوخت بين ترکييتع -2-2-1

زل از روش يوديبات موجود در سوخت بيترک ييشناسا يبرا   

 يشود. در کروماتوگرافياستفاده م 2يگاز يکروماتوگراف

بات يوش و ساختمان ترک، مخلوط بر اساس نقطه ج(GC) يگاز

، نمونه يگاز يه کروماتوگرافيانجام تجز يشود. برايجدا م

حل و سپس به داخل گاز  يک حالل آليبا غلظت کم در 

زل، نمونه يوديشود. در مورد بيق ميتزر يکروماتوگراف

از به افزودن يمؤثر ندن به گاز کروماتوگراف يرس يبرا

-يد و ديسريمونوگل ،سروليدارد. گل يمخصوص يشناسگرها

باشند که يل آزاد ميدروکسيه يهاگروه يدها دارايسريگل

را  GCعملکرد  ،شوند. افزودن شناسگريم GCباعث اخالل در 

زل يوديق بيدهد. بعد از تزريش ميافزا يبطور قابل توجه

ه يه در داخل ستون تجزنبه داخل گاز کروماتوگراف، نمو

ن است يموئ يالوله يها بلند و دارااز ستون يکيشود. يم

 بات نمونه بسته به ساختمانشانيست که ترکيمواد يکه حاو

دهد. معموالً يف با آن مواد واکنش ميا ضعيد يبه صورت شد

 يسازآماده يبرا يمواد افزودن يايحالل استفاده شده و بقا

ک يله يو به وس باشنديم GCاز  يخروجن مواد ينمونه اول

گر را يد ياکه شناسگر ماده يشوند. زمانيشناسگر ثبت م

ک يص داد، با يدر حال خارج شدن از ستون تشخ يبعد از مدت

اندازه  گردد.يمشاهده منمودار کروماتوگراف  يقله در رو

دهد ينمونه را نشان م يل دهندهيمواد تشک يقله مقدار نسب

زان ير آن بر مساحت کل نمودار ميم مساحت زيتقسکه از 

بات موجود و يت ترکي. قطبديآيب بدست ميدرصد ماده در ترک

زمان حضورشان در داخل  ياصل يها فاکتورهانقطه جوش آن

بزرگتر  يهاباشند. اغلب مولکوليم يستون کروماتوگراف

 از دارندين GCعبور از ستون  يرا برا يادتريزمان ز

 .(1387زاده،  ابراهيم)

                                                 
 
 

 
 



 

بر اساس استاندارد  يگاز يزل کروماتوگرافيوديب يبرا   

ASTM D6584 يريگاندازه يبرا يد که روشيگرد يريگاندازه 

، GC-MASSباشد. به کمک ين آزاد ميسرين کل و گليسريگل

-يدها، تريسريگليد و ديسريسرول، مونوگليمقدار گل

-زل اندازهيوديل استر موجود در نمونه بيدها و اتيسريگل

باشد ياز ستون م ين ماده خروجيسرول اوليگل شود.يم يريگ

-يد و ديسريل استرها و مونوگليتاب ين ترتيو به هم

از ستون خارج  يدها در مراحل بعديسريلگيد و تريسريگل

 شوند.يم

 

 1ين ارزش حرارتييتع -2-2-2

ک يباشد که يم ييک سوخت مقدار گرماي يانرژ يمحتوا   

سوزد تا آنکه يآزاد کرده و م يطيط محيسوخت در شرا

ط سرد شوند. يمح يمحصوالت احتراق دوباره تا حد دما

-اندازه يکند. مقدار انرژيد ميو آب تول ياحتراق، انرژ

نکه آب حاصل از احتراق به صورت يشده بسته به ا يريگ

باشد. اگر آب موجود به يع متفاوت ميا مايبخار باشد 

باال و اگر بصورت  يباشد، به آن ارزش حرارت عيصورت ما

-يا خالص گفته مين ييپا يبخار باشد به آن ارزش حرارت

 ي. در محاسبات احتراق در موتور، معمواًل ارزش حرارتشود

 (.1376باشد )رنجبر يخالص مورد توجه م

ک، سطح يبات آروماتيل داشتن ترکيل به دليسوخت گازوئ   

زل که فاقد يوديکه سوخت بيالدارد در ح ييباال يانرژ

ر يچرب غ يدهاياس يک بوده و در عوض دارايبات آروماتيترک

 يسطح انرژ ياست دارا ياشباع با سطوح مختلف اشباع نشدگ

چرب  يدهايهر چه درصد اسباشد. يل ميکمتر از گازوئ ياندک

زان بر يشتر باشد به همان ميب سوخت بيدر ترکاشباع شده 

(. ارزش 1387 ،اني)ترک شوديسوخت افزوده م يحرارت يانرژ

متر يتوسط بمب کالر ASTM D240 يدر استانداردها يحرارت

 Parss Paygeer متريق از کالرين تحقيشود. در ايم يريگاندازه

                                                 

1. Heat Value           
 



 

زل يوديب يارزش حرارت يريگاندازه يبرا  PM-52مدل 

 د.ياستفاده گرد

 

 

 

 

 1تهيدانسن ييتع -3-2-2

شد.  يريگاندازه يبه روش وزن تهيدانسق ين تحقيدر ا   

 يتريليليم 2پيپت درون به  C25° يسوخت در دما يهانمونه

 يک ترازوي توسطجرم نمونه  يريگو با اندازه مکيده شده

م جرم نمونه برحجم يهزارم و با تقسکيبا دقت  يتاليجيد

 د. يمحاسبه گرد تهيدانسنمونه 

 

 2تهيسکوزين وييتع -4-2-2

ل مطابق يزل و گازوئيوديبات بيته ترکيسکوزيو   

 شکل U نيمتر موئتهيسکوزيو توسط و ASTM D445استاندارد 

تر از نمونه در داخل يليليم 10شد. حدود  يريگاندازه

 C40° يخته شده و داخل حمام آب با دمايمتر رتهيسکوزيو

ک يسپس با مکش سوخت داخل آن تا  شود.يقرار داده م

شدن  يشود. با جاريآورده م وسط مخزنمتر باالتر از يسانت

-ين حرکت ميين، سوخت به سمت پايسوخت در داخل لوله موئ

مخزن  تر ازنييپامتر يک سانتيه سوخت از يکند. زمان تخل

 يدماآب مقطر در  يبار برا. اين عمل يکرا ثبت گرديد وسط

°C20  جهت کاليبره کردن ويسکومتر انجام شد. ويسکوزيته آب

حاصلضرب باشد. مي 𝑚𝑚2/𝑠0038/1 مقطر در اين دما برابر 

ويسکوزيته آب مقطر به  يته قرائت شده برايسکوزينسبت و

 ،هادر ويسکوزيته قرائت شده براي نمونه واقعي آب مقطر

 دهد.ينشان م 𝑚𝑚2/𝑠سوخت را برحسب  يتهيسکوزيو

                                                 

 
 

1. Density                  2. Viscosity 
 



 

 
 

 شکل Uمتر هيسکوزيو 4-2شکل

 سوخت يهانمونه يسازآماده -2-3

زل و يوديب يهاراِت مخلوط سوختيمنظور مشاهده تأثه ب   

، تعداد زليک موتور دي يندگيعملکرد و آال يل بر رويگازوئ

، %60، %40، %20، ل خالص(ي)گازوئ %0 يحاو يشش نمونه سوخت

که  يبصورت حجم زليوديبزل خالص( يودي)ب %100و  80%

 B100و  B00 ،B20 ،B40 ،B60 ،B80ن يب تحت عنوايبترت

که در  2شماره  ليد. گازوئيه گرديشدند، ته ينامگذار

 شود، جهتيزل مصرف ميد يج در موتورهايران بصورت رايا

ه مورد استفاده يو بعنوان سوخت پا يسوخت يهاه نمونهيته

 قرار گرفت.

 

 
 

 زليوديل و بيمختلف گازوئ يهامخلوط 5-2شکل



 

 

 موتور يهاآزمون -2-4

 يعمل يهامدل با داده يسه خروجيق جهت مقاين تحقيدر ا   

سوخت بر  يهانمونه مدل، يسازنهيد و بهييو در ادامه تأ

، مجهز به MT4-244 1ميپاشش مستق زليموتور د يرو

ش يز، مورد آزمايساخت شرکت موتورسازان تبر توربوشارژر

شرکت  يقات مهندسيها در واحد تحقن آزمونيگرفت. اقرار 

ن موتور يا ي. مشخصات فنرفتيانجام پذز يموتورسازان تبر

 ( آورده شده است.1-2در جدول )

 

 

 

 MT4-244 زليموتور د يمشخصات فن 1-2جدول

 

                                                 
1 . Direct Injection  

 واحد مقدار مشخصات موتور

 - 4 لندريتعداد س

 mm 100 ستونيقطر پ

 mm 127 ستونيکورس پ

 mm 219 شاتونطول 

 Lit 99/3 ييحجم جابجا

 - 5/17 : 1 نسبت تراکم

در  يحداکثر توان ترمز

 rpm 2000دور 
61 KW 

در  يحداکثر گشتاور ترمز

 rpm 1400دور 
360 N.m 

ه شروع پاشش در دور يزاو

rpm 2000 
BTDC 1 CAD 

ه شروع پاشش در دور يزاو

rpm 1400 
ATDC 1 CAD 

فشار پاشش سوخت  در دور 

rpm 2000 
350 bar 

فشار پاشش سوخت  در دور 

rpm 1400 
250 bar 

 BTDC 145 CADه بسته شدن سوپاپ يزاو



 

 

    

 موتور يهااستاندارد آزمون -2-4-1

صورت  ECE R-96مد  8استاندارد  يآزمون موتور بر مبنا   

د. ين استاندارد اجرا گرديمد ا 8مد از  2گرفت اما تنها 

نه يشينه توان و بيشيدو دور ب يها برانصورت که آزمونيبد

انجام شد. روش انجام  (%100گشتاور و در بار کامل )

( 2-2در جدول ) ECE R-96مد  8 استانداردِ  يآزمون بر مبنا

 آورده شده است.

 

 ECE R-96 روش آزمون موتور در استاندارد 2-2جدول

 

 8 7 6 5 4 3 2 1 مد

دور 

 موتور

توان 

 نهيشيب

توان 

 نهيشيب

توان 

 نهيشيب

توان 

 نهيشيب

گشتاور 

 نهيشيب

گشتاور 

 نهيشيب

گشتاور 

 نهيشيب

گشتاور 

 نهيشيب

درصد 

 بار
100 75 50 10 100 75 50 0 

 

 زات مورد استفادهيتجه -2-4-2

 يريگاندازه يق براين تحقيکه در ا يزاتيتجه   

موتور مورد استفاده قرار  يندگيو آال يعملکرد يپارامترها

 گرفت عبارتند از:

 AVLساخت شرکت  Indi modul 621مدل  کيزوالکتريحسگر فشار پ -1

  .(6-2)شکل لندريفشار داخل س يريگجهت اندازه

جهت  AVLساخت شرکت  SL31D-3000مدل  حسگر فشار خط پاشش -2

 (.6-2)شکل فشار خط پاشش يريگاندازه

سوزن انژکتور ساخت شرکت  يزان بلندشدگين مييحسگر تع -3

AVL (6-2)شکل. 

 

 يورود

ه باز شدن سوپاپ يزاو

 يخروج
ATDC 150 CAD 



 

 
 

 انجام آزمون ينصب شده برا يسنسورها 6-2شکل

 

 A-8020مدل   AVL Dicom4000ساخت شرکتنده سنج  يدستگاه آال -4

و گاز  CO ،CO2 ،UHC ،NOx يهاندهيآال يريگجهت اندازه

O2 (7-2)شکل. 

براي اندازه 415Sمدل  AVLحسگر دوده سنج ساخت شرکت  -5

 گيري دوده.

)شکل  PMID COساخت شرکت  E400دينامومتر مغناطيسي مدل  -6

2-8). 

با دقت  333مدل  AVLساخت شرکت   Angle Encoder زاويه سنج  -7

 (.9-2)شکلدرجه  1/0

 

 احتراق حسگر فشار داخل محفظه

 حسگر فشار خط پاشش
 

 حسگر میزان بلندشدگی سوزن انژکتور



 

 
 

 سنج استفاده شده در اين تحقيقنمايي از دستگاه آالينده 7-2شکل

 

 

 
 

 نمايي از دينامومتر معناطيسي استفاده شده در اين تحقيق 8-2شکل
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compression ignition engines. To analyze the effect of biodiesel in combustion process, it is necessary to 

have experimental tests which are too expensive and time consuming. Simulation of the processes that occur 
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alternative for the experimental tests. In this study a single zone model based on dual wiebe function is used 
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conducted. Extracted results were compared with the experimental test results. There was a good agreement 

between the predicted values for combustion chamber pressure and heat release rate with experimental 

values. According to the results of the model the fuel mixture containing 22% biodiesel can be chosen as the 

optimum mixture. 
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