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 فصل اول

 نه تحقيقكليات و پيشي

 

 مقدمه 1-1

 براي تنها نه موضوع اين. نيست پوشيده کسي بر امروزي دنياي در سياست و اقتصاد در آن نقش و انرژي اهميت

 نيز خيز نفت کشورهاي براي بلكه هستند، جهان انرژي منابع اصلي کنندگانمصرف که صنعتي پيشرفته کشورهاي

 و نامحدود منابعي نفتي، منابع که اندواقعيت اين درک به ناگزير مه کشورها اين که چرا. است اهميت حائز بسيار

 عالوه تواندمي است، توسعه حال در کشوري که ايران چون کشورهايي در واقعيت اين درک عدم. نيستند پذيرپايان

 مخاطره به ديج طور به را آينده هاينسل اقتصاد و زندگي کند،مي وارد کشور اقتصاد بر اکنون هم که خساراتي بر

نه تنها يك انتخاب بلكه  پذيري،تجديد خاصيت با و[ گياهي منشاء] طبيعي منشاء با يهايسوخت توليد لذا. افكند

هاي ة ماشينموتورهاي ديزل به عنوان يك بخش اساسي در تامين نيروي محرکدر اين ميان  .يك اجبار است

اطمينان باال، قابليت هاي مثبت اقتصادي، ستم، جنبهآيند. خصوصياتي نظير سادگي سيبه حساب ميکشاورزي 

آيند، اين موتورها يكي پذيري مطلوب از جمله مزاياي متعدد اين موتورها به حساب ميطول عمر قابل توجه و رانش

باشند. جستجو براي يافتن و آلودگي نيز مي ةکنندگان سوخت بوده و يكي از عوامل ايجاد کننداز مهمترين مصرف

هاي جايگزين به واسطه دو عامل محدوديت منابع فسيلي و نيز مشكالت جدي آلودگي محيط فاده از سوختاست

آل، سوخت جايگزين مناسب براي موتورهاي ديزل بايد حفظ شود. در يك ديدگاه ايدهزيست، بشدت دنبال مي

توليد قابل  )بيوگاز(يا گازي ديزل()بيوهاي جايگزين به دو حالت مايعسوخت مزاياي اين موتورها را تضمين نمايد.

متناسب با نوع سوخت  ،در موتورهاي ديزل بوديزل و بيوگاز سوختدو نوع ، جهت استفاده از اين باشندمي

 .بايست تغييرات و تمهيدات خاصي روي موتور انجام گيردمي

 بيوديزل د ر موتور ديزل گازي وبيو هاي جايگزينسوختنحوة استفاده از  1-1-1

، سوخت مايع روشباشد. در اين مي 1سوزاستفاده از روش دوگانه ي،ديزل هايکردن موتورهاي گازسوزاز روش يكي

به اين ترتيب که در ابتدا  باشد، مياحتراق در  ةتنها به عنوان عامل اشتعال و سوخت گازي به منظور ادامه دهند

 انرژي %10س در صد کمي سوخت مايع )حدود احتراق، متراکم شده و سپ ةمخلوط سوخت گازي و هوا در محفظ

شود بنابراين در احتراق پاشيده مي ةاوليه احتراق، به داخل محفظ ةکنندکل سوخت استفاده شده( به عنوان شروع

هاي جايگزين )اعم از اين موتورها با يك سري تغييراتي در سيستم سوخت رساني موتور، استفاده از انواع سوخت

باشد. در چنين سيستمي کوشش بر اين است که مقدار استفاده از سوخت مايع را که عامل سر ميمايع يا گازي( مي

احتراق است به حداقل رساند به نحوي که پارامترهاي عملكردي موتور ديزل حفظ گردد. اين روش  ةشروع کنند

 تبديل، مزيت حفظ سيكل ديزلي و عدم تغيير محفظه احتراق را در بر دارد.
                                                 

1- Dual Fuel 



 

 ة تحقيقپيشين 1-2

 هاي گازي در دنياتاريخچة استفاده از سوخت 1-2-1

گردد. رادولف ديزل در ميميالدي بر 1901موضوع استفاده از سوخت گازي در موتورهاي احتراق داخلي به سال 

کردن يك سوخت ثانوية مايع به داخل مخلوط متراکم سوخت گازي و هوا يك احتراق منظم نظر داشت با وارد

هاي شديد همراه بود. در نهايت هاي وي چندان موفقيت آميز نبود چرا که موتور وي با کوبشيد. آزمايشايجاد نما

وي تصميم گرفت که به اجبار از مقدار گاز همراه با هوا تاحد زيادي بكاهد تا کنترل احتراق به نحوي مطلوب 

هاي ه اصوال شامل متان و برخي از هيدروکربنبود ک گيرد. گاز بكار رفته در آن زمان گاز حاصل از زغال سنگانجام

 است.شده ديگر بود که باعث کوبش مي

شده بودنود کوه فقوط بوا نحوي طراحيطور کلي بهدهد که موتورهاي اشتعال تراکمي اوليه بهها نشان ميبررسي

هواي فقط به مكان هاي نفتي کار کنند. در آن زمان چون خطوط انتقال گاز طوالني وجود نداشت مصرف گازسوخت

شود و در نتيجوه کواربرد شد. از طرفي سوخت گازوئيل نيز به راحتي حمل ونقول و خخيوره ميتوليد آن محدود مي

شود. وسيع پيدا کرده بود. همچنين با پيشرفت صنعت پااليش نفت، سوخت گازوئيل با قيمت نسبتا کمي توليود مي

 شد، مشخص گرديد.يالدي که موتور دوگانه سوز به کارگرفتهم 1920اهميت کارهاي اولية ديزل، بعدها در سال 

سوز کردن موتور ديزل يك هواپيما را آزمايش کرد که البته طرح او ميالدي امكان دوگانه 1926ريكاردو در سال 

انوة مويالدي در کارخ 1928دنبال استخراج گاز در آمريكوا در سوال [. به 3گاه از مرحلة آزمايش پا فراتر ننهاد]هيچ

شد که يك موتور ديزلي، گازسوز شود با اين شرايط که موتوور فووق هموان رانودمان موتوور تصميم گرفته 2نوردبرگ

باشد. نتايج اين تحقيق حاکي از اين واقعيت بود که تزريق مقدار کمي سوخت گازوئيل به مخلوط گاز ديزل را داشته

مويالدي  1937هاي والتر در سوال تعال باشد. بعدها، آزمايشکنندة ايجاد اشتواند تضمينو هواي داخل سيلندر، مي

مويالدي  1939به همراه پاشش سوخت گازوئيل شد. در سوال  3منجر به کارکرد موفقيت آميز موتوري با گاز شهري

 انودازيآميزي راهبخار را به طور موفقيتاسب 400کمپاني نفت و گاز ملي آمريكا يك موتور دوگانه سوز داراي توان 

سووز بوراي بخار را بوه حالوت دوگانهاسب 120و تست کرد و در همان سال نيز اجازة تبديل يك موتور ديزل با توان 

ها اگرچه با موفقيت بسوياري هموراه بودنود ولوي بوا آغواز آورد. اين طرحدستهاي تبديل ضايعات بهيكي از کارخانه

تووان بوه زمان دردست اجرا بود از جملوة ايون کارهوا ميجنگ جهاني دوم متوقف شدند. کارهايي مشابه نيز در آن 

در  4سوز در کارگاه ماگودئنبخار به دوگانهاسب 650با توان  Harland & Wolffتبديل دو دستگاه از ده موتور ديزل 

 ها نيز به واسطة آغاز جنگ متوقف ماند.کرد که البته توسعة اين طرحميالدي اشاره 1941سال 

                                                 
2- Nordberg  

3- Town Gas 
4- Mogden 



 

سووز و موتورهواي ايع در اثر وقوع جنگ جهاني دوم توجه محققين را به فوايد موتور دوگانههاي مکمبود سوخت

کردند، جلب نمود. تا خاتمة جنگ جهاني دوم، کارهاي تجربوي زيوادي روي هايي متفاوت کار ميديگر که با سوخت

ي تئوري و در نتيجه ميزان هاسوز، جهت حصول به يك شرايط کارکرد مناسب انجام گرفت ولي بررسيموتور دوگانه

بود. ولي نتايج تجربي حاکي از ايون واقعيوت بوود کوه اطالعات از ماهيت احتراق در اين موتورها در حد بسيار کمي 

باشد ولي در شرايط بارهاي کم و يا حالوت سوز در بارهاي حداکثر در حد موتور ديزل ميبازده گرمايي موتور دوگانه

سووز بسوته بوه يزل است. پس از اتمام جنگ جهاني دوم، ميزان توجه بوه موتورهواي دوگانهباري کمتر از موتور دبي

هايي انجام شد که در آنهوا دنبال مطالعات اوليه آزمايشاست. بههاي گازي و مايع متغير بودهارزش اقتصادي سوخت

رهاي جزئي، احتراق به صورت زا و وجود مخلوط فقير سوخت گازي و هوا در بابه علت کم بودن مقادير سوخت آتش

شود لوذا در بارهواي کمتور از حود بحرانوي، صورت نسوخته از اگزوز خارج ميشد و سوخت گازي بهناقص انجام مي

کورد. در تحقيقوات بعودي هاي شيميايي احتراق از محفظة احتراق عبور ميبخشي از بار سيلندر بدون انجام واکنش

حصوالت حاصل از اکسيژن جزئي در اگزوز وجوود دارنود کوه دليول آن مشخص شد که سوخت نسوخته به همراه م

زا انجوام هاي احتراق فقط در نواحي تماس بار سيلندر بوا افشوانة سووخت آتوشگر اين واقعيت است که واکنشبيان

کوردن هوواي ورودي گرمزا و پيشهايي چون افزايش سووخت آتوشگيرد. افت راندمان در بارهاي جزئي با روشمي

 باشد.ميابل اصالحق
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. با گرفت مورد بررسي قرار 5وافر توسط ميالدي 2002در سال  بصورت تجربي ،سوزموتور دوگانه اصلي هايمشخصه

، دماي تاخير اشتعالروي موتور، زمان سرعت موتور، بار مانند:  سوزپارامترهاي موثر در احتراق دوگانه بررسي تجربي

به اين نتيجه رسيدند که فرآيند احتراق ، و پديده توربوالنس ي گازي و مايعهاترکيب شدن سوخت ةسيستم، نحو

 ،سوزدر احتراق دوگانه ، دارد.ايموتور اشتعال تراکمي و اشتعال جرقهاحتراق بين ماسوز، وضعيتي در موتور دوگانه

، در مقايسه دمافشار سيلندر و  و حداکثر يابدکاهش مي ،غني ةدر حالت تغذي افزايش سرعت موتور با تاخير اشتعال

کمتر  ،زافقير سوخت آتش هاينسبتسوز در تر است. عملكرد موتور دوگانهپايين خالص با حالت موتور ديزل

  [.17است]

را سوز دوگانهاي عملكردي يك موتور هتحقيقي را بر روي آاليندگي و مشخصه (،2001) همكارانو  6منصور

هاي مهم آنها مشخصه .ي ارائه دادندکامپيوتر ةبرناميك  سازي رياضيجهت شبيهکرده و مطالعه بصورت تجربي 

 هاي سينيتيكي شيمياييواکنش با استفاده از مكانيزم را هاي شيمياييگونه مقداردما، فشار و  ،احتراق از جمله

                                                 
5- Nwafor  

6- Mansour 



 

هاي استفاده کردند که اين مدل با استفاده از داده« بوي»تابع ، آنها از احتراقسازي براي شبيه. سازي کردندشبيه

 [.21]کردارائه ميها بيني خوب و معقولي براي عملكرد و آاليندهپيشه و يك شدتجربي بازسازي 

 ن اشتعال و مقدار سوختاي در مورد تاثير زما، تحقيقات تجربي و تئوريك گسترده(2001) همكاران و 7عبداهلل

در بارهاي پايين،  . نتايج نشان داد که:سوز با سوخت گازي متان انجام دادندروي عملكرد موتورهاي دوگانه زاآتش

سوخت مقدار ، با افزايش ترر بارهاي باالشود. دميو درصد سوخت نسوخته بيشتر  کاهش يافته موثر عملكرد حرارتي

باعث  ،آاليندگي بيشتر عالوه بر افزايشافزايش از طرف ديگر اين  ولي شدهاصالح  رموتو عملكرداز طرفي  زا،آتش

باعث افزايش  زا،سوخت آتش زمان پاششمدت همچنين دريافتند که افزايش  .شددر موتور مي پديده کوبش

كرد شود و همچنين افزايش زمان پاشش باعث افزايش عملمي UHCو کاهش آالينده  NOx، CO هاي آالينده

براي را  اي ترموديناميكيدو منطقه شود. آنها همچنين يك مدل رياضيکوبش مي پديدةحرارتي و کاهش 

 [.1]سازي احتراق ارائه کردندشبيه

روي تاثير درصد گاز طبيعي روي عملكرد و بر  اي رتجربي آزمايش(، بصورت 2004) همكاران و 8پاپاکيناگيس

با افزايش درصد سوخت گازي  د که:ش شخصم داد وسوز پاشش مستقيم انجام هاي موتور ديزل دوگانهنشر آالينده

ميزان همچنين . يابدافزايش ميمصرف سوخت ويژه  يافته وليفشار سيلندر و حرارت آزاد شده کاهش  حداکثر

 ،وهبه عال بيشتر است. HCو  COولي انتشار  خالص بوده ديزل کمتر از  سوزموتور دوگانه SOOTو  NOxانتشار 

تاثير شكل اتاقك پيستون، مسير پاشش  ،کردن ترکيب سوخت گازي و هوا در موتورهاي پاشش مستقيمجهت بهينه

را  محفظة احتراق)شعله(، سرعت پاشش، زمان پاشش، تعداد سوراخهاي انژکتور و شكل  آتشةانژکتور، وجود حلق

  [. 20]دندسوز مورد بررسي قرار داروي پارامترهاي عملكردي موتور دوگانه

سوز از زمان ابداع اين نوع موتورها تحقيقات متعددي دانشمندان و محققان ديگري نيز بر روي موتورهاي دوگانه

قدرت ترمزي و گشتاور ترمزي موتور ديزل بطور عمومي : اند، تحقيقات آنها حاکي از اين واقعيت است کهانجام داده

و گاز طبيعي، توان ترمزي نسبت به کل مقدار  گازوئيلزش حرارتي سوخت سوز است. بدليل تفاوت ارباالتر از دوگانه

حالت نسبت استوکيومتري  بوده و برابر( سوخت گاز طبيعي وسوخت ديزل )يعني مجموع شده سوخت پاشيده

فشار با افزايش سوخت گازي افزايش  حداکثر. خالص است هاي موتور کمتر از ديزلسوز در تمام سرعتدوگانه

 ياول باشد کهحداکثر مي ةدو نقطداراي ، سوزموتور دوگانه احتراق در ةنمودارهاي فشار و دماي محفظ فت.يامي

سازي انرژي بوسيله احتراق سوخت گازي آزاد ي ناشي ازبوده و دوم زامايع آتش بعلت تاخير در اشتعال سوخت

در موتور  CO و NOxهاي آالينده .باشده ميهاي احتراق دوگاناز مشخصه حداکثر فشار، ةد. داشتن دو نقطباشمي

سوز بود ولي با افزايش دور موتور براي هر دو نوع موتور، اين مقادير کاهش ديزل همواره باالتر از موتور دوگانه

افزايش مقدار  شود.سوز ميباعث افزايش عملكرد حرارتي موتور دوگانه، يا بار موتور موتور افزايش دور .يافتندمي

                                                 
7- Abd-Alla 
8- Papagiannakis  



 

زا، باعث افزايش گشتاور خروجي، عملكرد حرارتي و فشار حداکثر شده ولي موجب کاهش سروصداي آتش سوخت

باشد. در مي خالصسوز بيشتر از موتور ديزل در موتورهاي دوگانه شود. بنابراين، سروصداي احتراقاحتراق مي

براي کار کردن  افتد.اتفاق ميکوبش زودتر شود، شروع سوز وقتي از يك نرخ تراکم باال استفاده ميموتورهاي دوگانه

 [.2، 4 -16، 18، 19، 22 -26]داز نسبت تراکم پايين استفاده شو ستبايبدون کوبش اين نوع موتور، مي

 

 هاي گازي در ايرانتاريخچة استفاده از سوخت 1-2-3

خلي به وسيلة شرکت بوتان گواز طرح گازسوز کردن موتورهاي احتراق دا 1350در ايران نيز براي اولين بار در سال 

به عنوان سوختي مناسب براي خودروهاي حمل و نقل مورد استفاده  LPGمورد بررسي قرارگرفت. در اين طرح گاز 

سازمان حفاظت محيط زيست ايران، با مطرح کردن مبحث آلودگي هواي تهوران گازسووز  1354قرارگرفت. در سال 

کارخانة ايوران ناسويونال )ايوران خوودرو  1356ان را پيشنهاد نمود. در سال هاي شهر تهرها و اتومبيلکردن تاکسي

فعلي( تعدادي خودرو را گازسوز کرد و آزمايش روي جاده را بر روي آنها به عمل آورد. در نهايت اين طرح با مشكل 

 مواجه و متوقف گرديد.
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اولين بررسي علمي و تحقيقاتي گازسوزکردن موتورهاي احتراق داخلي از طرف وزارت صنايع مطورح  1363در سال 

وزارت  هاي علمي و صنعتي ايران، مرکز پژوهشدنبال آن تحقيقات علمي در اين زمينه در سازمان پژوهششد و به 

 سازندة خودرو و قطعات خودرو آغاز گرديد.هاي هاي سطح کشور با همكاري کارخانهنفت و برخي دانشگاه

گاموان امور مطالعوه و تحقيوق در رابطوه بوا هاي حرارتي دانشگاه تبريز به عنوان يكوي از پيشآزمايشگاه ماشين

سووز با کار بر روي موتور دوگانه 1366باشد. تحقيقات در اين زمينه از سال سوز در ايران مطرح ميموتورهاي دوگانه

توا کنوون ، شانهمكاران و ايشان در اين آزمايشگاهدر اين آزمايشگاه آغاز گرديد.  رحوم دکتر پيروزپناهديزلي توسط م

دهد ميمطالعات آنهوا نشواناند. ها بسط دادهو نشر آاليندهبيني پارامترهاي عملكردي هاي مختلفي جهت پيشمدل

اين کارها هم بصورت تئوري و هم بصوورت . ميسر است ،گازوئيل ياجگاز طبيعي ب درصد 90بيش از که جايگزيني 

 [.21تجربي بر روي موتورهاي تك سيلندر و چند سيلندر ديزلي انجام شده است]

 

 هاي علمي انجام شده بر روي استفاده توام سوخت بيوگاز و بيوديزلپژوهش 1-2-5

خت گواز طبيعوي در دنيوا شوده بر رو ي استفاده از سووتا به حال کارهاي تحقيقاتي زيادي همانطور که گفته شده، 

کارهواي تحقيقواتي سوز )بيوديزل و بيوگاز( در موتورهاي دوگانه لوژيكهاي بيوز سوختاستفادة ا در مورد است ولي

 .انجام نگرفته و در صورت اجرا، هنوز وارد ادبيات فن نشده است

 



 

 

 

 اهداف 1-3

 کرد:بصورت زير خالصه توان را مي اهداف عمده اين تحقيق

بيوگاز به عنوان سوخت اصلي و  هاي بيولوژيك،سوز با سوخت( تبديل موتور ديزل خالص به دوگانهالف

 بيوديزل به عنوان سوخت آتشزا

  سوززا در موتور دوگانهبيوديزل موجود در مخلوط سوخت آتش سوخت ةمقدار بهينب( بدست آوردن 

و CNG فسيلي  هاي متداولسوخت نسبت به بيوگاز و بيوديزلهاي سوخت استفاده ازبررسي تاثير  ج(

 سوزدر موتور ديزل دوگانه گازوئيل

 هاي بيوگاز و بيوديزلسوخت ي حاصل از احتراقهاآاليندهتعيين پارامترهاي موثر بر عملكرد و  د(

 

 ها و سؤاالتفرضيه 1-4

و پايلوت( در موتورهاي هاي اصلي هاي بيوگاز و بيوديزل )به عنوان سوختطبيعي است فرآيند احتراق سوخت

لذا  باشد،ميو گازوئيل متفاوت  CNGترکيب سوخت( با احتراق گاز  ةسوز )بدليل تفاوت عناصر تشكيل دهنددوگانه

بررسي شده به سواالت بصورت تجربي )بيوگاز و بيوديزل(  لوژيكاستفاده از دو نوع سوخت بيو ةنحو در اين تحقيق

  شد:زير پاسخ داده 

ة سوخت سوخت گازي و سوخت مايع، مقدار بهين ةجه به پيچيدگي دو سيستم تغذيبا تو( 1سوال

 ؟زا چقدر استبيوديزل موجود در مخلوط سوخت آتش

و  CNGهاي بيوگاز و بيوديزل با سوخت سوخت ةبا توجه به تفاوت عناصر تشكيل دهند( 2سوال

هاي متداول با سوخت ملكرد موتورپارامترهاي عتاثير نوع سوخت بيوگاز و بيوديزل بر  ، آياگازوئيل

 ؟استمتفاوت 

موتورهاي ديزل  سوز کردنگانهمحيطي طرح دوبا توجه به اينكه مهمترين دستاورد زيست( 3سوال

توانند هاي بيوگاز و بيوديزل ميباشد، آيا استفاده از سوختهاي خروجي موتور ميکاهش آالينده

 ها را کاهش دهند؟ميزان آالينده

 

 يت و ضرورتاهم 1-5

با  احتراق ةسوز در مورد شناخت فرآيندهاي پيچيدتا به حال کارهاي تحقيقاتي زيادي در موتورهاي دوگانه

)بيوديزل و  لوژيكهاي بيوگيري از سوختانجام گرفته است، اما در مورد بهره CNGهاي متداول گازوئيل و سوخت

 نجام نگرفته و در صورت اجرا، هنوز وارد ادبيات فن نشده است.کارهاي تحقيقاتي اسوز بيوگاز( در موتورهاي دوگانه



 

 

 

 فصل دوم

 روش و نتايج تحقيق

 

 روش پژوهش و مراحل انجام طرح 2-1

 گازي حالت سوخت جايگزين بيوگاز،  2-1-1

هاي گردند، گازهوازي توليد ميي بييهاشود که در اثر تخمير مواد آلي بوسيله باکتربه گازهاي اطالق مي بيوگاز

باشد. بيوگاز از تخمير مواد آلي )سلولوزي( حيواني يا گياهي تر از هوا ميپذير و سبكتوليد شده بي بو، تميز، احتراق

آيد. بيوگاز با اسامي ديگري مانند: گاز مرداب، گاز باتالق، بوجود مي 9هاي متانولوژيكو در غياب هوا بوسيله باکتري

Wispgas ،Willogas  وGoborgas از نظر شيميايي بخش قابل استفاده بيوگاز، گاز متان . شودز شناخته ميني

با هوا مخلوط  20با  1سوزد. اين گاز با نسبت مي C0 800است. بيوگاز با يك شعله آبي رنگ که داراي حرارتي برابر 

 باشد.يم KCol 5650شده و داراي سرعت اشتعال بااليي است و هر متر مكعب از آن داراي ارزش حرارتي 

تحت تاثير چهار گروه از ، باشد که در چهار مرحلههوازي مواد آلي ميتكنولوژي توليد اين نوع سوخت، تخمير بي

 گيرد:انجام مي ،هوازيهاي بيباکتري

هاي سنگين مواد اوليه مانند: سلولز، پروتئين، نشاسته، چربي به يك ملكول کردن ملكولتجزيه الف(

اکسيدکربن، اسيدهاي چربي و اسيدهاي آمينه، بوسيله گروهي از دروژن، ديتر از قبيل: هيکوچك

 10هاي آبزيها به نام باکتريباکتري

 زا استات هايتبديل محصول مرحله اول به نمك جوهر سرکه و هيدروژن به وسيله باکتري ب(

و دوم به نمك  تبديل هر چه بيشتر هيدروژن، کربن و ساير ترکيبات بدست آمده در مرحله اول ج(

  11زاجوهر سرکه به کمك ساختاري به نام اسيد

اکسيدکربن و هيدروژن به متان، به تبديل نمك جوهر سرکه و تعدادي از ترکيبات ديگر نظير دي د(

 12زاهاي متانکمك باکتري

 بيان کرد:توان بصورت ساده زير بطور کلي توليد بيوگاز يك فرآيند پيچيده است ولي تمام اين مراحل را مي
 

 

 

                                                 
9- Methanologonic 
10- Hydrolitic  
11- Homoacetogens 
12- Methanologonic  

 زامتان يهايباكتر زاديساختار اس يآبز يهايباكتر



 

(CH2O)6                                         3CH3COOH                                                  3CH4 + CO2 
 

  بيوگازفرآيند تشكيل  1-2شكل 

 وه بر توليد گاز متان،، عالهوازي مواد آليتخمير بي و با باشدترکيبات بيوگاز شديدا وابسته به نوع خوراک اوليه مي

به دليل وجود ناخالصي در سوخت بيوگاز عموما . شوندتوليد مي نيزاکسيدکربن و هيدروژن مانند دي ديگريگازها 

توان بصورت زير مزاياي استفاده از اين نوع سوخت را مي .ارزش حرارتي آن نسبت به متان خالص کمتر است

آلودگي  باشد.شود، بنابراين سوختي تجديدپذير ميطبيعي استحصال مي بيوگاز از مواد اوليه آلي و خالصه کرد:

در توليد بيوگاز عموما از  شود.به عنوان سوخت پاک شناخته مي  و کمترين مقدار را دارد بيوگازحاصل از احتراق 

توليد  در صورت توسعه صنعت باشد.قيمت ميشود لذا سوختي ارزان ضايعات کشاورزي يا حيواني استفاده مي

تواند به آساني دردسترس باشد. تبديل ضايعات )زباله( به سوخت قابل استفاده در موتورهاي احتراق بيوگاز، مي

به عنوان يك  و دهدشود بلكه انرژي ارزاني را در اختيار کاربر قرار ميداخلي، نه تنها باعث حذف مواد زائد مي

 ي سوخت موتورها مطرح گردد.تواند جايگزين مناسبي براتكنولوژي پايدار، مي

 

 دستگاه توليد بيوگازو ساخت طراحي   2-1-2

در اين تحقيق براي توليد سوخت بيوگاز مورد نياز، ابتدا يك واحد آزمايشگاهي در دانشگاه محقق اردبيلي طراحي و 

آوري بيوگاز و عکننده، سيستم همزن، سيستم جمساخته شد. دستگاه توليد بيوگاز شامل رآکتور اصلي، سيستم گرم

در محدوده فعاليت  C0 37واکنشهاي غير هوازي در دستگاه بيوگاز در دماي معادل  باشد.کنترل فشار مي

گيرد لذا براي نگهداري رآکتور در دماي مذکور يك سيستم گرم کننده صورت مي 13هاي مزوفيليكباکتري

کرد، البته در طرح تكميلي براي تور را گرم ميالكتريكي طراحي و ساخته شد که بطور غير مستقيم محتويات رآک

 C0 37توان از انرژي خورشيدي استفاده کرد. ميزان توليد بيوگاز در دماهاي باالتر از کاهش هزينة توليد بيوگاز، مي

 شود. بيشتر است ولي نگهداري سيستم در حرارت باال موجب هزينه زياد مي

باشد، پهن گاو شامل ترکيبات آمونياکي است در صورتيكه الت گاو ميمواد خام مورد مصرف دستگاه بيوگاز، فضو

باکتريهاي غير هوازي براي انجام فعاليتهاي خود نياز به کربن هم دارند بنابراين مواد خام گياهي مانند بقاياي کاه و 

 30حدود  در (C/N)دهد که بهترين نسبت کربن به نيتروژن شود. تحقيقات نشان ميکلش به آن افزوده مي

باشد. در صورتيكه اين نسبت بيشتر شود، مقدار نيتروژن )ازت( تمام شده و در نتيجه کربن بيشتري در محيط مي

شود. اين عمل موجب ماند، در اين حالت بسياري از باکتريها تلف شده و ازت خخيره شده در سلول آزاد ميباقي مي

در حالت ديگر اگر  ،مجددا با صرف زمان بيشتري برقرار گرددشود تا براي برقراري تعادل در محيط تخميري مي

واکنشهاي تخميري به علت عدم وجود کربن کافي ( 30کمتر از  C/Nمقدار ازت در محيط تخمير زياد باشد )نسبت 

گردد، بدين ترتيب با از دست دادن ازت توليد متوقف شده و ازت موجود در محيط بصورت گاز آمونياک متصاعد مي

هاي شود. بديهي است که مقدار کربن و ازت بستگي به نوع فضوالت دامي و گياهي دارد. آزمايشگاز متوقف ميبيو

و  باشدمي 150بوده و در کاه گندم برابر  18پهن گاو تقريبا برابر دهد که نسبت کربن به ازت در تجربي نشان مي

                                                 
13- Mesophilic 



 

درصد وزني پهن 10درصد وزني کاه گندم  و 90لوط ، از مخ30در محدوده  C/Nدر اين تحقيق براي برقراري نسبت 

 :گاو  به عنوان ماده اوليه خام استفاده شد
 

30  =10%  ×150+90%  ×18 

شد، استفاده خالص از اين مواد خام جامد در دستگاه بيوگاز بدليل داشتن غلظت زياد، مانع از رشد باکتريها مي

البته غلظت کم نيز موجب اليه اليه شدن محلول موجود در رآکتور بنابراين ضروري است اين مواد با آب رقيق شود. 

هوازي در دهد که بهترين غلظت براي تخمير بيباشد. تحقيقات نشان ميمي شود که مستلزم به هم زدن مداوم مي

پهن  درصد مواد جامد است. بدليل که اين مواد اوليه استفاده شده در اين تحقيق9تا  7دستگاه بيوگاز، در حدود 

درصد کاه گندم 45درصد آب، 50گاو و کاه گندم تازه بوده و اين مواد حاوي مقداري آب در بافت خود هستند لذا از 

 درصد پهن تازه گاو در داخل رآکتور استفاده گرديد.5و 

 

 درصد آب50 درصد پهن تازه گاو +5درصد كاه گندم + 45

 

بايست هر روز مخلوط فضوالت گاوي و کاه گندم وده و ميب 14رآکتور ساخته شده در اين تحقيق از نوع پيوسته

باشد. مقدار بيوگاز توليد شده به همراه آب وارد آن شود، مزيت اصلي اين نوع رآکتور، توليد پيوسته بيوگاز مي

د. در شوبستگي به زمان ماند و دماي رآکتور و نوع مواد اوليه دارد، فلذا حجم رآکتور نيز با توجه به آن محاسبه مي

روز و  30اين تحقيق رآکتور توليد بيوگاز، براي استفاده از مخلوط فضوالت گاوي و کاه گندم، با توجه به زمان ماند 

هاي اوليه نشان داد که براي يك ساعت کار موتور تك سيلندر طراحي و ساخته شد. آزمايش C0 37دماي رآکتور 

درصد انرژي از  سوخت گاز طبيعي و مابقي از گازوئيل 90سوز )در بار کامل و در حالت دوگانه M8/1ديزل ليستر 

شود، و با توجه به اينكه ارزش حرارتي بيوگاز به دليل وجود ليتر سوخت گاز طبيعي مصرف مي 425شد( تامين مي

ر ليت 532درصد گاز طبيعي است لذا رآکتور بيوگاز بايد توانايي توليد 80کربن در ترکيب آن، تقريبا اکسيددي

 :بيوگاز را براي يك ساعت کار موتور فرآهم آورد

 

  %80  ÷425ليتر 532

 

روز براي مخلوط فضوالت  30و زمان ماند  C0 37دهد که ميزان گاز توليد شده در دماي تحقيقات نشان مي

ليتر بيوگاز، الزم است تا  532توليد  باشد، در نتيجه برايليتر در کيلوگرم در روز مي 45گاوي و کاه گندم، برابر 

 :ليتر مخلوط فضوالت گاوي و کاه گندم به رآکتور وارد شود 12روزانه 

 

 ليتر   45  ÷532 ليتر 12

 

ليتر تغذيه  24ليتر آب در داخل رآکتور تخليه شود، لذا رآکتور بايد بطور روزانه  12اين مخلوط بايد به همراه  

 30باشد، با احتساب ( مي%5) ليتر پهن تازه گاو 2/1( و %45) ليتر کاه گندم 8/10(، %50) ليتر آب 12، که شود

 :گرددليتر محاسبه مي 720روز زمان ماند، حجم رآکتور برابر 
                                                 

14- Continuous type 



 

 

 ليتر 24÷  30=  ليتر 720

 

از جنس ورق گالوانيزه  cm100و ارتفاع  cm100اي به قطر بنابراين دستگاه رآکتور بيوگاز، به شكل استوانه

ساخته شد که  cm150و ارتفاع  cm120ساخته شد. براي گرم کردن يكنواخت رآکتور، يك استوانه ديگري به قطر 

شد و از قسمت پايين توسط المنت حرارتي گرم رآکتور در داخل آن قرار گرفت. مابين دو استوانه با آب پر مي

اينكه کل محفظه استوانة بيروني را آب تشكيل  ضباشد و با فرمتر مكعب مي 3/1شد. حجم استوانه بيروني برابر مي

 آيد.بدست مي kW 2000دهد، توان المنت حرارتي مورد نياز برابر مي

 

 
 توليد بيوگازشماتيك واحد آزمايشگاهي  2-2شكل 

 

اه گندم و آب بوده و حجم مخزن ورودي و خروجي از رآکتور، معادل با تغذيه روزانه مخلوط فضوالت گاوي و ک

از جنس ورق گالوانيزه ساخته  cm50و ارتفاع  cm30به قطر اي شكل ، فلذا مخزني استوانهباشدليتر مي 24برابر 

 استفاده گرديد. PVCاي هو براي انتقال مواد به داخل رآکتور اصلي از لولهشد. 

وري بيوگاز توليد شده و کنترل فشار آن از آيك همزن دستي استفاده شد. براي جمعاز براي به همزدن رآکتور 

استفاده شد. حجم سيستم کنترل فشار متناسب با بيوگاز توليد شده  2يك سيستم کنترل فشار مطابق با شكل 

 :ليتر محاسبه شد 320برابر  6/0روزانه و با فرض ضريب مخزن 

 

 ليتر 532÷  6/0=  ليتر 320

 

استفاده شد که اين استوانه بصورت معكوس بر روي  cm100رتفاع و ا cm65درنتيجه از يك استوانه به قطر 

گرفت، فاصله بيم دو استوانه با آب پر مي شد تا مانع قرار مي cm120و ارتفاع  cm85استوانة فلزي ديگري به قطر 

به طرف از خروج بيوگاز شود. بديهي است که در اين حالت، با توليد شدن بيوگاز، آبداخل استوانه وسطي )معكوس( 

شود. فشار بيوگاز متناسب با اختالف ارتفاع آب استوانة داخلي و پايين حرکت کرده و بجاي آن بيوگاز جانشين مي

محيط بسيار حساس بوده و تنها در محدودة  PHزا نسبت به هاي متانخارجي قابل کنترل و تنضيم است. باکتري

ل تخمير شده و محيط بازي باعث کندي عمل تخمير شده فعاليت دارند، محيط اسيدي باعث توقف عم 2/7تا  8/6



 

نيز توليد  2SHو  2COشود. بايد يادآور شد که همراه بيوگاز، گازهاي اکسيد کربن ميو موجب توليد گاز دي

جريان بيوگاز از درون آب آهك  2COدهند. براي جذب درصد سوخت بيوگاز را تشكيل مي 40تا  30شود، حتي مي

 هاي آهن جذب گرديد.نيز بوسيله براده  2SHود و گاز بد بوي عبور داده شده

درجه حرارت و فشار باالي موجود در  ةدر موتورهاي ديزل، احتراق توسط اشتعال خودبخودي سوخت به واسط

، استفاده بيوديزلگاز نسبت به سوخت بيو خود اشتعالي سوخت ةگيرد، بدليل باالبودن درجتراکم صورت مي ةمرحل

به مقداري لذا  د،باشغيرممكن مي (با سيستم احتراق تراکمي)گاز در موتورهاي ديزل موجود بيوصد از در100

سوز با زا احتياج است که در اينصورت موتور ديزل تبديل به موتور دوگانهسوخت بيوديزل بعنوان سوخت آتش

 هاي بيولوژک خواهد شد. سوخت

 

 جايگزين مايع سوخت ،بيوديزل 2-1-3

اسيدهاي چرب با زنجير طويل که از منابع طبيعي تجديدپذير مانند  عبارت است از استرهاي منواکليل يزلبيود

باشد. جهت مي 35H19COOC3CH3هاي حيواني تهيه شده و داراي فرمول شيميايي هاي  گياهي يا چربيروغن

يير اساسي در موتور الزم نيست و فقط در موتور ديزل بجاي سوخت گازوئيل، اصوال هيچ تغ بيوديزلاستفاده از اين 

شده و هاي سوخت مورد استفاده بايد تنظيماتي روي ميزان سوخت پاشيدهبسته به ارزش حرارتي و ساير مشخصه

شوند، سوختي پاک به در مقايسه با گازوئيلي که جايگزينش مي شش سوخت انجام گيرد. اين سوختزمان پا مدت

ديزل مورد استفاده قرار  تمام موتورهايتوانند دربيوديزل و مابقي گازوئيل مي %20 مخلوطهايي تا آيند.حساب مي

ميالدي  1994سالدر موتورهاي ساخته شده از  (بيوديزل %100تا )هايي با نسبتهاي باالتر بيوديزل بگيرند. مخلوط

 ده قرار بگيرند.توانند مورد استفا، ميبه تغييراتبه بعد، با اندک تغييرات و يا حتي بدون نياز 

صفر  گازوئيلميزان اکسيژن موجود در  ،باشدميآن محتواي اکسيژن  در هاي اساسي بيوديزل و گازوئيلتفاوت 

باشد که باعث کاهش دانسيته انرژي و انتشار وزني اکسيژن مي درصد 12تا  10است در حاليكه بيوديزل حاوي 

باشد در حاليكه در گازوئيل گوگرد وجود دارد که در وگرد ميگردد. به عالوه بيوديزل عاري از گخرات معلق مي

گردد. اين اسيد خود سيستم اگزوز موتور به اکسيدهاي گوگرد و سپس بخشي از آن به اسيد سولفوريك تبديل مي

حجمي آروماتيك دارد که باعث افزايش انتشار  درصد 40تا  20معموال شود. گازوئيل منجر به توليد خرات ريز مي

باشد. در گازوئيل هيچ ها ميبيوديزل اساسا عاري از آروماتيك د وليگردو خرات معلق مي NOxهايي نظير اليندهآ

هاي غير اشباع، اي از محلولحضور قابل مالحظه ةپيوند دوگانه )الفيني( وجود ندارد در حاليكه در بيوديزل به واسط

 باشد.پايداري در مقابل اکسيداسيون کم مي

شود. به منظور بكارگيري مستقيم اين هاي حيواني استفاده ميي گياهي و چربيهابيوديزل، از روغن ةهيبراي ت

بودن شرايط احتراق مناسب، الزم است تا ساختار ترکيبات به عنوان منبع انرژي در موتورهاي احتراق داخلي و دارا

يك در  (متانول )يا اتانولات روغن با الكلي نظير هاي ترکيبملكولي اين ترکيبات متعادل شود، بدين منظور ملكول



 

اسيد چرب را به وجود  تيلاکرده و ترکيبات شيميايي به نام استرهاي شرکت 15استريفيكاسيونواکنش ترنس

آورند. اين واکنش در حضور کاتاليزورهاي اسيدي و بازي انجام گرفته و الكل مورد استفاده جايگزين الكل اوليه مي

با توجه به نوع و ي موجود در روغن در اين حالت گليسريدها ،گرددر نتيجه استر جديدي حاصل ميشود و دمي

در واکنش شرکت کرده و استرهاي با ساختمان  تعداد اسيدهاي چرب موجود در ساختمان خود با الكل مورد نياز

رکيبات روغن خام و بهبود شدن ساختمان ت ترين فرآيند موجب شكستن و ساده آورند.ملكولي جديد بوجود مي

. انجام کامل واکنش قابل استفاده گرددبه عنوان سوخت جايگزين گازوئيل تا  شودخواص فيزيكي و شيميايي مي

، انتخاب الكل و کاتاليزور مناسب کننده در واکنشمستلزم بكارگيري نسبت استوکيومتريك مناسب بين مواد شرکت

 باشد.مي

 
 تيل استر افرآيند تشكيل  3-2شكل 

 

باشند. خصوصيات سوخت بيوديزل ي گياهي شامل ترکيبات مختلفي از زنجيرهاي اسيدهاي چرب ميهاروغن

زل استفاده يودي. باستفاده بستگي دارداي به زنجيرهاي اسيدهاي چرب موجود در خوراک مورد بطور قابل مالحظه

باشد که در آزمايشگاه يم (2O39H20C) ييايميفرمول ش با، استر روغن پسماند رستورانليق اتين تحقيشده در ا

ز به عنوان ي( ن2ل شماره يران )گازوئيل متداول در ايد شده است و سوخت گازوئيسوخت دانشگاه محقق اردبيلي تول

. مهمترين اتيل استرهاي موجود در ساختار بيوديزل توليد شده از روغن پسماند و شده است سوخت مرجع استفاده

 اتيل پالماتيكدرصد( و  49/11) اتيل اولئاتدرصد(،  87/12) اتيل لينولئات، درصد( 01/67) اتيل استئاراتل، اتانو

 باشد. درصد( مي 6/7)

 

 با گازوئيل به عنوان سوخت آتشزا بيوديزلمخلوط  2-1-4

 ينسبتها انه سوز، دوگموتور  يندگيو آالعملكرد به عنوان سوخت آتشزا در زل يودير سهم بيتاث يبررس به منظور

مخلوط شدند، زيرا تحقيقات قبلي حاکي  يبيوديزل، بصورت حجم %50ل با نسبت زيريزل با گازوئيودياز ب يمختلف

اي را ايجاد در موتور ديزل خالص يك شرايط بهينه %20از اين واقعيت است که مخلوط سوخت بيوديزل با نسبت 

، B10ب يکه بترت بودند يحجم يزل بر مبنايوديب %40 و %30، % 20،%10يحاو سوخت، هايمخلوط .کندمي

B20،B30   وB40 زل توليد شده با گازوئيل، يوديهاي مختلف بخواص ترموفيزيكي و احتراقي مخلوط ده شدند.ينام

ژن در مخلوط يل داشتن اکسيزل خالص بدليوديسوخت ب يچگال .گيري شداندازه ASTMبر اساس استاندارد 
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، يطوالن يهارهيزنج يل جرم مولكوليآن نيز بدل يكينماتيته سيسكوزيول است و يتر از گازوئشيخود ب ييايميش

 يوزن کل است که موجب کاهش ارزش حرارت %10زل که در حدود يوديژن موجود در بيشتر است. مقدار اکسيب

توان يكسان در از گازوئيل است، لذا جهت توليد بيوديزل، کمتر  سوختارزش حرارتي شود. يمخلوط سوخت م

شاخص ستان  افزايشبيوديزل باعث  سوخت افزايش دماي شروع و انتهاي تقطير موتور نياز به مصرف باالتري دارد.

 احتراقتوان نتيجه گرفت که کيفيت بيشتر از سوخت گازوئيل است و مي بيوديزلشود. شاخص ستان سوخت مي

سه با سوخت يکه در مقا باشديم 65زل در حدود يوديعدد ستان سوخت ب باشد.مياز گازوئيل بيوديزل بهتر 

تر از شدن آن پايينباشد ولي نقطه ابرييل باالتر ميزل نسبت به گازوئيودينقطه اشتعال ب شتر است.يل بيگازوئ

  .کندگازوئيل است که استفاده از آن را در مناطق سردسيز محدود مي

آن نيز کمتر است مقدار خاکستر  در نتيجهو  ر از گازوئيل بودهموجود در ساختار اتمي بيوديزل کمتميزان کربن 

شده ، زيرا خاکستر حاوي رسوبات معدني و اکسيدهاي فلزي حلشودميافزايش طول عمر سيستم احتراق  باعثکه 

 سازد.هاي مايع باعث فرسودگي قسمتهاي متحرک را فراهم ميدر سوخت است که مقدار زياد آن در سوخت

ل است، در نتيجه ميزان انتشار اکسيدهاي يار کمتر از سوخت گازوئيزل بسيوديار گوگرد موجود در بمقدهمچنين 

گياهي را دو چندان  سوختاين و اين موضوع يكي از مسائلي است که اهميت استفاده از  دهدگوگرد را کاهش مي

بطور  شود.محيطي مياي زيستهوجود گوگرد در سوخت باعث فرسايش شديد موتور و افزايش آالينده، کندمي

 وجودتوان نتيجه گرفت که بيوديزل با سوخت گازوئيل، مي سوختکلي با مقايسه خصوصيات فيزيكي و شيميايي 

موجب ريزش و ميزان گوگرد  ةشدن، نقطابري ةاشتعال، ارزش حرارتي، شاخص ستان، نقط ةنقط ي نظيرهايمشخصه

ها آالينده انتشارو همچنين  شودمي بيوديزلتور در صورت استفاده از موکارايي مناسب  وکيفيت احتراق بهبود 

هايي را نيز از جمله محدوديتتواند استفاده از اين سوخت ميکند. اما باالخص ترکيبات گوگرد بهبود پيدا مي

 کند.افزايش وزن مخصوص، افزايش ويسكوزيته و کاهش ارزش حرارتي را ايجاد 

 
 ل متداول در ايرانيزل توليد شده  با گازوئيوديهاي مختلف سوخت بمشخصات مخلوط 1-2جدول

 

 مشخصات سوخت
 گازوئيل

 خالص 

 سوخت بيوديزل با گازوئيل مخلوط
 بيوديزل 

 واحد خصوصيت خالص
 د استاندار

ASTM 
B10 B20 B30 B40 

 3g/cm D4052 839/0 867/0 874/0 879/0 889/0 878/0 چگالي

 C o 40 Cst D445 09/3 51/3 82/3 98/3 21/4 48/6ويسكوزيتة سينماتيك در

 MJ/Kg D240 5/42 8/41 1/41 0/40 8/39 1/39 ناييارزش حرارتي پ

 D613 3/57 9/57 1/58 5/59 8/59 5/62 - عدد ستان

 C0 D93 61 5/65 72 83 94 155 نقطة اشتعال

 C0 D2500 4- 2- 5/1 3 4 7 نقطة ابري شدن

 -C0 D97 24- 19- 14- 12- 11- 4 نقطة ريزش

 درصد وزني

 عناصر موجود

 کربن

% D6548 

05/85 85/85 66/86 46/87 27/88 77 

 5/12 94/13 18/14 42/14 66/14 9/14 هيدروژن

 5/10 2/4 15/3 1/2 05/1 0 اکسيژن



 

 0 03/0 035/0 04/0 045/0 05/0 گوگرد

 

 

 موتور تحت آزمايش 2-1-5

چهار زمانه با تنفس طبيعوي و ،  M8/1مدلليستر  موتور تك سيلندر ،استفاده در اين آزمايش موردديزل پاية  موتور

، دور بور دقيقوه 850 سرعتدر  اسب بخار 8توان با حداکثر  IDI))مستقيم پاشش غير احتراق توربوالنت،ة با محفظ

کن سووخت گوازي و هووا در خلووطکردن يوك م، با اين تفاوت که با اضافهباشدمي کارخانة ليستر انگلستانساخت 

 شود.سوز ميورودي منيفولد هوا، موتور توانايي استفاده از سوخت گازي را پيدا کرده و تبديل به دوگانه
 

 M8/1مدل مشخصات فني موتور ليستر 2-2جدول

 واحد مقدار مشخصه

 - 1 تعداد سيلندر

 mm 3/114   قطر پيستون

 mm 7/139  نکورس پيستو

 mm 4/379  طول شاتون

 - 5:1/17 نسبت تراکم

 Litre 5066/1  ظرفيت سيلندر

 gr/hp.hr 227  مصرف ويژه در حداکثر توان

 rpm850 8 hpدر  حداکثر توان ترمزي

 

 تجهيزات مورد نياز 2-1-6

پارامترهواي عملكوردي و غلظوت گيري و ثبوت اطالعوات مربووط بوه جهوت انودازه تجهيزاتي که در ايون آزموايش

 عبارتند از:مورد نياز هستند، هاي خروجي موتور ديزل هنديآال

گيري قدرت جهت اندازه کشور انگلستان،  Plint&Partnersساخت کارخانةTE-9  مدل الكتريكيمتر دينامو -1

که از طرف کارخانة  cm22ترمزي موتور بر حسب وات با توجه به طول بازوي گشتاور توان .خروجي ترمزي موتور

شده، بصورت رابطة رائهسازنده ا
41.43

RPMNL
BP


 گردد. در اين رابطه،محاسبه ميBP  توان ترمزي موتور بر

باشد که در اين مي RPM)(حسب  متر بردور ديناموRPMNو N)(بار دينامومتر برحسب Lو  W)(حسب

 برابر دور موتور است. 4/2دينامومتر 

 TDC ةص نقطيشخبا قابليت تو  HD45مدل  Gaebridgeاز نوع  16سنجزاويه -2
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جهت ساخت کشور انگلستان  Kistler-6123کوارتز مدلهايبا کريستال 17فشار از نوع پيزوالكتريك مبدل -3

، اطالعات خروجي فشارداخل سيلندر و Kistler-5041bمدل  شار داخل سيلندر به همراه تقويت کنندهگيري فاندازه

 PCبه کامپيوتر (ADC)ها مبدل انتقال داده از تنظيم از طريق يك اسيلوسكوپ، از طريق يكمتر پس دور دينامو

 .شدندمنتقل و ضمن نمايش، رکوردگيري مي

Tıtle of Research:  

 

Diesel Engine Conversion to Biological Engine with Using Biogas and Biodiesel Fuels 

 

Researcher: Dr. Bahman Najafi 

Department: Mechanics of 

Agricultural Machinery Engineering 
Faculty: Agriculture University: Mohagghegh Ardabili 

Keywords: Biodiesel, Biogas, Diesel Engine, Biological Dual Fuel Diesel Engine 

 

Abstract 

The use of Biological Fuels (biogas and biodiesel) in diesel engines can be considered one of the 

optimum alternative solutions for reducing fuel consumption rate and exhaust gas emissions from 

diesel engine. Biogas can ideally replace diesel fuel; 90% of the diesel was replaced by Biogas, 

while remaining 10% was used as a pilot fuel. Biodiesel was used as a pilot fuel in this research. 

Ethyl ester of sunflower oil was the main component of the biodiesel product. The results of the 

engine performance tests showed that increasing the biodiesel percentage in the pilot fuel reduce the 

combustion chamber peak pressure, and the exhaust engine temperature. The exhaust gas emissions 

CO and NOx concentrations were found to be low when biodiesel was used, however UHC was 

found to be higher. 
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