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تهیه بیوديزل با ترانس استريفیکاسیون روغن زيتون تلخ و تاثیر مصرف آن بر انتشار
آاليندههاي يک موتور ديزل
حسين جم ،1احمد غضنفري مقدم *2محسن شمسی

3

-1دانشجوي کارشناسی ارشد بخش مهندسی مکانيک بيوسيستم ،دانشگاه شهيد باهنر کرمان
 -2استاد بخش مهندسی مکانيک بيوسيستم ،دانشگاه شهيد باهنر کرمان
 -3دانشيار بخش مهندسی مکانيک بيوسيستم ،دانشگاه شهيد باهنر کرمان
* ایمیل نویسنده مسئولaghazanfari@uk.ac.ir :

(تاریخ دریافت -1400/3/30:تاریخ پذیرش)1400/4/20 :

چکیده

بيوديزل يک سوخت تجديد پذير است که میتواند به تنهايی يا با مخلوط شدن با سوخت گازوئيل در موتورهاي
ديزلی استفاده شود .در اين تحقيق از از روغن دانه زيتون تلخ به روش ترانس استريفيکاسيون بيوديزل تهيه و پس از
خالصسازي بيوديزل به روش آبشويی ،خصوصيات فيزيکی و حرارتی آن اندازهگيري شد .سپس اين سوخت با
نسبتهاي  20 ،10و  30درصد با گازوئيل مخلوط و در يک موتور ديزل چهار سيلندر استفاده شد .آاليندههاي

خروجی از اگزوز شامل گازهاي  ،CO2 ،COهيدروکربنهاي سوخته نشده ) (HCو اکسيدهاي نيتروژن ) (NOxو
همچنين دماي گازهاي خروجی از اگزوز در سه بار  250 ،200و 300نيوتن در متر و در شش سرعت 1300-1800
دور در دقيقه مورد بررسی قرار گرفت و با آاليندههاي سوخت ديزل مورد مقايسه قرار گرفت .نتايج نشان داد که با
افزايش مقدار بيوديزل گازهاي  COو  HCکاهش يافت ولی  CO2و  NOxافزايش يافت .دماي گازهاي خروجی نيز با
افزايش بيوديزل کاهش يافت .همچنين با افزايش دور موتور گازهاي  HC ،CO2 ،COو دماي گازهاي خروجی
افزايش يافت ولی  NOxکاهش يافت .افزايش بار موتور باعث کاهش اکسيد نيتروژن شد ولی ساير فاکتورهاي اندازه
گيري شده افزايش يافتند.
واژههاي کلیدي :آاليندهها ،بيوديزل ،ترانس استريفيکاسيون ،روغن زيتون تلخ
مقدمه

کااهش منااابو تااو تهااای فسایلي و افاايایش
قیمت آنهاا در بازارهاای جهاانيا باعاه شاده تاا
پژوهشگران به فکر اتتفاده از منابو اناريی تددیاد
پذیر باشند .در ایان راتاتا تقيیيااز زیاادی بارای
تامین قسمتي از انريی موردنیاز از مواد کشاورزی و

ضایعاز آنهاا انداام شاده اتات .بیشاترین ماورد
مصرف تو تهای فسیلي در موتورهاای احتراقاي
اتت .از آندا که موتورهای احتراقي بر روی وتایل
نيلیه درون و برون شهری نصب ميشاوند اتاتفاده
روزافاايون از ایاان وتااایل و متعاقااب آن افاايایش
مصرف تو تهای فسیلي باعه افايایش آلاود ي
فضاهای شهری شده اتت.

حسین جم وهمکاران :تهیه بیودیيل58 ...

بیاودیيل یاس تااو ت تددیادپااذیر باا منشااا

آالینده جاوی باه شامار مايآیاد .تقيیيااز نشاان

زیستي اتت که از ترکیاب روغانهاای یاهاان یاا

ميدهد که زمانیکه مخلوب تو ت بیودیيل و دیيل

چربيهاای حیاواني باا یاس الکال ماایو از طریاق

در یس موتور اتتفاده مايشاود باا افايایش درصاد

فرایناادی بااه نااام اتتریفیکاتایون تولیااد ماايشااود.

بیودیيل ميدار انتشار دیاکسید افيایش ميیابد و باا

الکل های ماورد اتاتفاده در ایان فرایناد اتاانول یاا

افيایش دور موتور ميادار انتشاار دیاکساید کاربن

متانول ميباشند که ميتوانناد منشاا یااهي داشاته

ابتدا افيایش و تپ

کاهش ميیابد (Durbin et al.,

باشاااند .بااارای انداااام ایااان واکااانش تاااران

).2000

اتتریفیکاتیون نیاز به یس کاتالیيور اتت که اغلاب
از هیدروکسیدپتات ایم ی اا هيدروکسيييد يييدست اي ي
ميشو ).(Malaya et al., 2008

از صوصیاز مهم تو ت بیودیيل ميتوان باه
عدد تتان باالا آالیند ي کمترا تديیاه پاذیر باودنا
عدم وجود و رد در آن اشااره کارد)et al., 2008

 .(Ananصوصاایاز فیيیکااي و اشااتعال تااو ت
بیودیيل بسیار نيدیس به صوصیاز تو ت دیايل
اتت و ميتوان آن را بطور مستيیم یاا باه صاورز
مخلااوب بااا تااو ت دیاايلا در موتورهااای دیيلاي
موجود مورد اتتفاده قرار داد ولي تقيیيااز نشاان
داده اتت که ارزش حراراتاي بیاودیيل از تاو ت
دیيل کمتار اتات و اتاتفاده مساتيیم از آن باعاه
کاهش قادرز موتاور ماي اردد (Dorado et al.,
).2003

در یس احتراق مطلوب تو تا تنهاا بخاار آب

همیشه به دلیل وجود مواد افيودني و نا الصاي در
تو ت و همچنین به دلیل احتراق نااق

مياداری از

ازهای نا واتته دیگر مانناد منوکساید کاربن (،)CO

اکسیدهای نیتروين ( )NOXو هیدروکربنهای نساو ته
( )HCتولید ميشوند کاه هار یاس باه نقاوی باعاه
آلود ي مقیط زیسات مايشاوند .هنگامیکاه اکسایژن
کافي برای تبدیل تمام کربن موجود در هیدروکربن باه
دیاکسااید کااربن وجااود نداشااته باشاادا ميااداری از
تو ت به صورز ناق

تو ته شده کاه عاهوه بار

کاهش راندمان موتورا از منوکسید کربن تولیاد ماي-
شود .تقيیياز نشان ميدهد که با افيایش بار وارد بار
موتور منوکسیدکربن ابتادا کااهش و تاپ

ميادار آن

افيایش ميیابد .همچنین با افيایش ميادار بیاودیيل باه
تو ت دیيل ميدار منوکسایدکربن کااهش مايیاباد.
تقيیياز اندام شاده بار روی بیاودیيل تهیاه شاده از
روغنهای پسماند وراکيا نشان داد افايایش در دور

و دیاکسید کربن ) (CO2تولیاد و از ا ايوز اار

موتور  2600 – 1200دور در دقیيها مندر باه افايایش

ميشود .دیاکسید کربن ازی بيرنگ و بيبو اتت

تولیااد منوکساایدکربن شااده اتاات & .(Raheman

و در فراینااد فتوتاانتي یااهي نيااش عماادهای دارد.

)Ghadge, 2008

ا رچااه وجااود ميااادیر بیشااتر دیاکساید کااربن در
ازهای روجي از ا يوز نشان دهنده احتراق بهتار
اتتا امروزه وجود غلظتهای بااالی ایان ااز در
فضااای شااهرهای باايرک کااه بواتااطه احتااراق
تو ت های فسیلي حاصل مي شودا به عناوان یاس

در هنگام تنف

موتور ميداری زیاادی نیتاروين

موجااود در هااوا وارد مقفظااه احتااراق ماايشااود.
نیتروين یس از بي اثری اتت که این حالت بي اثر
بودن در زیر دمای  1100درجاه تاانتي اراد بااقي
مي ماند .باا افايایش دماا و رتایدن دماای مقفظاه
احتراق به  1500درجه تاانتي اراد و تقات فشاار
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زیادا نیتروين دا ل تیلندر با اکسایژن واکانش داده

حاصل از بیاودیيل حاصال از پساماند روغانهاای

و تولید اکسیدهای نیتروين مينمایند و از راه ا يوز

وراکي در یس موتور دیيل نشان مايدهاد کاه باا

به جو وارد ميشوند ) .(Heywood, 1988تقيیياز

افيایش دور موتورا ميادار تولیاد هیادروکربنهاای

اندام شده نشان ميدهد که با افايایش باار وارد بار

تو ته نشده نیي افيایش مايیاباد (Bhupendra et

موتور و افيایش ميدار تو ت بیودیيل به تاو ت

).al., 2012

دیيلا از ميدار اکسید نیتروين کاتاته مايشاود .در

برای تهیه بیودیيل از روغنهای یاهي مختلفاي

ی اس تقيی اق مصاارف بی اودیيل حاصاال از روغاان

ميتوان اتتفاده کرد .زیتون تلخ( Melia azedarach

پسماند وراکي و روغن در یس موتور دیيل نشاان

 )L.در تي اتت که ا یرا در پاار هاا و فضااهای

داد که با افايایش دور موتاور میايان انتشاار اکساید

شهری ایران به وفور کاشته شده اتت .این در ات

نیتروين کاهش ميیاباد(Cherng-Yuan & Rong-

تاالنه میوه هاای زیاادی تولیاد مايکناد کاه دارای

).Ji, 2009

پوتت وشتي زرد رنگ و هستهای چوبي مي باشد.

ترکیب و درصد هیدروکربنهای نساو ته بارای

میوههای زیتاون تلاخ از ناوف شافت باوده و بارای

هر تو ت و شرایط کاری موتاور متفااوز اتات.

بسیاری از پستانداران از جمله انساان تامي اتاتا

شکل مقفظه احتراق نیي بر طیف هیادروکربنهاای

ولي پرند ان بدون اثار مسامومیت از آنهاا تذذیاه

نسااو ته اثاار مااي ذارنااد .هنگامیکااه آالیناادههااای

ميکنناد ) .(Zarandi et al., 2011هساته آن حااوی

هیدروکربني وارد اتمسفر مايشاوندا باد باو و آزار

دانههای روغني ميباشد که از آن ميتاوان در اماور

دهنده هستندا بر ي از آنها ترطانزا نیي مايباشاند.

صنعتي اتتفاده کرد .در این پژوهش از هساته میاوه

بعضي از این ازها با بخار و تایر ازهای موجاود

زیتون تلخا روغن رفته شد .تپ

به روش تران

در اتمسفر واکنش داده و تولید اتید کرده و بااران-

اتتریفیکاتیون از آن تو ت بیودیيل تهیه و ميادار

های اتیدی را بوجود مايآورناد .انتشاار ازهاای

انتشار آالیند ي آن از ا يوز یس موتور دیيل ماورد

هیدروکربنهای نسو ته با افيایش ميدار بیودیيل به

بررتي قرار رفت.

تو ت دیيل کاهش ميیابد .همچنین ميادار تولیاد
این از در هنگام مصرف تو ت بیودیيل اال
نی اي از ترکی اب تااو ت دی ايل بااا بی اودیيل کمتاار
مي باشد .تقيیياز نشان ميدهندا با افايایش ميادار
بی اودیيل بااه می ايان  %30-%20بااه تااو ت دی ايل
موجب کااهش در میايان انتشاار هیادروکربنهاای
تو ته نشده ميشود .بررتيهاای انداام شاده بار
روی بیودیيل تهیه شده از روغن جاتروفا نشاان داد
که با افيایش ميدار بار وارد بر موتورا ميدار انتشاار
هیدروکربن تو ته نشده نیي افيایش ميیابد .نتاایج

مواد و روشها
تهیه روغن با استفاده از حالل

برای تهیه روغنا دانه های زیتاون تلاخ را ارد
نموده و با اتتفاده از الس دتتي هستههاای آن را از
پوتاات و وشاات جاادا ردی اد .باارای اتتقصااال
روغاانا هسااتههااا را آتایاب کاارده تااا بااه قطعاااز
کوچکتر از  1میليمتر تبدیل شوند .حادود  50ارم
دانههای رد شده را در یس کاغذ صافي قارار داده
وپ

از انتيال به دتاتگاه توکساله باا اتاتفاده از

حهل هگيان نرمال ) (C6H14عمل اتتقصال روغان

حسین جم وهمکاران :تهیه بیودیيل60 ...

اندام شد .برای بدتت آوردن ميادار کاافي روغان

اتتریفیکاتیون) در دمای  50درجاه تاانتي اراد و

(حدود  2لیتر) این مرحله کار چندین بار تکرار شد

طي مدز  24تاعت به بیودیيل تبادیل ردیاد .در

و در هر بار دمای دتتگاه  65درجه تانتي راد قرار

فرآیند تاران

اتتریفیکاتایون (شاکل  )1باا جاباه

داده شد و مدز هر دفعاه روغان یاری  8تااعت

جایي بنیانهای اتیدچرب در مولکول تری لیسیرید

طول کشید.

(روغاان) بااا بنیااان الکاال باعااه تذییاار ااواص
فیيیکوشاایمیایي روغاان شااته و بااه صوصاایاز

استريفیکاسیون روغن و خالص سازي بیوديزل

روغاان بدتاات آمااده بااا اتااتفاده از متااانول و

تو ت دیيل نيدیس مي شود.

کاتاااالیيور هیدروکسا اید پتاتا ایم (روش تاااران

شکل  -1واکنش ترانس استريفيکاسيون (ترکيب تريگليسريد با متانول)

در نتیده تران

اتتریفیکاتیون روغنا یس ماده دو

فازی شامل بیودیيل در باال و لیسارین در زیار آن
بدتت مي آید که الزم اتت از یکدیگر جدا شاوند.
مخلوب بیودیيل و لیسارین باه یاس ظارف دارای
یس پیچ تخلیه منتيل شادند و پا

از ذشات 24

تاعت لیسیرین در زیر روغن قرار رفت و با بااز
کردن پیچ تخلیه از ظرف ار

ردیاد و بیاودیيل

این مدز بیودیيل در باال قرار مي یرد و باا تخلیاه
آب از هم جدا ميشوند.
اندازه گیري خصوصیات بیوديزل و ديزل

پ

از تولید بیودیيلا صوصیاز این تاو ت

و ازوئیل معمولي شامل  )1نيطه اشتعالا  )2نيطاه
احتراقا  )3نيطه شدنا  )4نيطه ریيشا  )5چگاالي

در آن باقي ماند .برای حذف نا الصيهای موحاود

و  )6ویسکوزیته تاینماتیکي انادازه یاری و ماورد

در بیودیيل که لیسارول و الکال هساتند بیاودیيل

ميایسه قرار رفتند .نيطه اشتعال پایینتارین دماایي

بدتت آمده دو بار در دمای  50درجاه تاانتي اراد

اتت کاه در آن تاو ت در ميابال شاعله (جرقاه)

مورد آبشاویي قارار رفات .در ایان روش آب باه

شروف به تو تن مي نماید .نيطاه احتاراقا دماایي

ميدار  2برابر به بیودیيل اضاافه شاد و پا

از هام

زدن بااه ماادز  24تاااعت در دمااای  50درجااه
تانتیگراد در حمام آب رم قرار داده شاد .پا

از

اتت که درآن تو ت در مدااورز هاوا اود باه
ود مشاتعل ماي شاود .بارای تعیاین دماای نيطاه
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اشتعالا ميداری تو ت در یس ظرف ترباز ریخته

ردیااد .ویسااکوزیته تااینماتیکي بااا اتااتفاده از

با اتتفاده از یس ارمکن برقاي حارارز داده شاد.

ویسااکومتر بروکفیلااد (FUNGILAB S.A. CO

دمای تو ت با اتتفاده از یاس دماتانج الکتریکاي

)Model VISCO BASIC+H, Barselona, Spain

در هر لقظه اندازه یری شاد و باا اتاتفاده از یاس

اندازه یری شد .هر یس از این آزمایشها تاه باار

بر باالی تاو ت جرقاه زده شاد .باا اولاین

تکرار ردید و میاانگین ایان تاه باه عناوان عادد

فند

جرقهای که تو ت شروف با تو تن نماود آن دماا
به عنوان نيطه اشاتعال ثبات ردیاد .بارای تعیاین

مربوطه در شد.
بررسي تاثیر سوخت بر گازهاي خروجي از اگزوز

دمای احتراق عمل ارم کاردن باه هماین صاورز

بااه منظااور تاااثیر تااو ت بی اودیيل باار می ايان

اندام شد تا تو ت ود به ود مشتعل رددا دما

آالیند ي ازهای روجي از ا يوز و ميایسه آن باا

در لقظه ود توزی به عنوان نيطه احتراق در نظار

تو ت دیيل معماوليا بیاودیيل تهیاه شاده را باا

رفته شد.
نيطااه ریاايش پااایینتاارین دمااایي کااه تااو ت
وضعیت تیالیت اود را حفام ماينمایاد و نيطاه

نسبتهای حدمي صفرا دها بیست و تي درصد باا
تو ت دیيل مخلوب ردید که باه ترتیاب باا ،B0

 B20 ،B10و B30ناام اذاری شادند .بارای انداام
آزمایشهاای هار مخلاوب تاو ت تهیاه شاده باه

ابری شدن پاایین تارین دماایي اتات کاه تاو ت

صاورز جدا اناه در یاس موتاور دیايل ( Engine

وضعیت تیالیت اود را از دتات ناداده و حالات

)diesel, Model AD3.152, Perkins, England

کدری به ود ماي یارد و در ایان وضاعیت ذراز

مورد اتتفاده قرار رفته شد .موتور مورد اتتفاده در

کریستالي جامد در تو ت ظاهر ماي شاوند .بارای
تعیین این دو نيطه ميداری تو ت در یاس ظارف
در دا ل یس فریير با دمای  -20درجه تاانتي اراد

این آزمون درای چهار تیلندر باا تیساتم تاو ت
رتاني پاشش مستيیم بود که بر روی یاس تراکتاور
مسيفر وتن نصب ردیده بود .این موتاور ميباور
از نوف چهار زمانها با نسبت تاراکم 16/5 :1ا حدام

قرار داده شد و دماای تاو ت باا اتاتفاده از یاس

جابدایي  2/5لیترا با قطر تیلندر  91/4میلايمتار و

ترموکوپل ( )Ni-Crمتصل به یس دماتنج الکتریکي

کورس پیساتون  127میلايمتار اتات .از آنداا کاه

( Model ST9262A/B/C, Gmbh & CO,

ترکیب ازهای روجي از ا يوز عهوه بار نسابت

 )Germanyپایش شد .با بررتي وضاعیت ظااهری

مخلوب تو ت ماي تواناد تقات تااثیر دور و باار

تو ت نيطه ریيش و نيطه اباری شادن آن تعیاین

موتور قرار یردا در هر آزمایش موتاور تقات تاه

ردید .برای تعیین چگالي تو ت از یس پیکناومتر
با حدم  25میلي لیتر اتتفاده شد و با انادازه یاری
جرم تو ت و داشتن حدام آن چگاالي مشاخ

بار 200ا  250و  300نیوتن بر متر و دور موتور نیاي
در شش تارعت دوراناي باا فواصال مسااوی باین
 1300تا  1800دور در دقیيه قرار داده شاد .تذییار
بااااار وارد باااار موتااااور توتااااط دینااااامومتر

حسین جم وهمکاران :تهیه بیودیيل62 ...
Dynamometer,Model

دینامومتر صورز رفات .شاکل ( )2تصاویری از

 )Dynamometer Inc,Illinois, USAاز ناوف ترماي

دینامومتر و تراکتور و چگونگي اتصاال آنهاا را باه

پروني اندام شد .تذییر دور موتور توتط از دتاتي

یکدیگر نشان ميدهد.

(

400, AW

NEB

تراکتور و به کمس دور تنج نصاب شاده بار روی

شکل  -2تصويري از دستگاه دينامومتر متصل به تراکتور

برای اندازه یری ازهای روجاي از ا ايوز از
دتاتگاه تسات دود(Gas analyzer, Model 350-

دیيل اتت که نشان مي دهاد یاس مخاين تاو ت
بیودیيل وزن بیشتری نسبت به یاس مخاين حااوی

) XL, Testo, Germanyو باارای اناادازه یااری

تو ت دیيل دارد .واین تفاوز چندان زیاد نیسات

هیدروکربنهای تو ته نشده از دتتگاه آناالیي ااز

و چگالي بیودیيل تهیه شده در مقدوده توصیه شده

ودرو ( )MRU Delta 1600اتاتفاده شاده اتات.

تو تهای دیايل اتات .ویساکوزیته تاینماتیکي

برای این دو آزمایشا حسگر دتتگاه ها در روجي

تو ت بیودیيل کمي بیشتر از تو ت دیيل اتات

لوله ا يوز قرار داده شدند .برای اندازه یاری دماای
ازهاای روجاي از ا ايوز از دماتانج الکتریکاي
اتااتفاده شااد و ترموکوپاال آن در قساامت مانیفولااد
روجي دود قرار داده شد.
نتايج و بحث
مقايسه خصوصیات سوختهاي بیوديزل و ديزل

صوصیاز اندازه یری شده بارای دو تاو ت
بیودیيل و دیيل در جادول ( )1آورده شاده اتات.
بیودیيل دارای چگالي بیشتری نسابت باه تاو ت

و باعه مي شود که تو ت بیودیيل رواني حرکات
کمتری نسبت به تو ت دیيل داشته باشد ولي این
ميدار این فاکتور نیي در مقدوده توصیه شاده قارار
دارد .همچنین ویسکوزیته باالتر باعه مايشاود تاا
تو ت در موتور به وبي پاشایده نشاود کاه نیااز
اتت تنظیمااتي در تیساتم تاو ترتااني اعماال
ردد .همانطور که در جادول ( )1نشاان داده شاده
اتت تو ت بیودیيل دارای نيطه اشتعال و احتراق
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باالتری نسبت به تاو ت دیايل اتات .بااال باودن

مي تواند موجب بروز مشکهتي برای روشان شادن

نياب اشتعال و احتراق باعه ميشود تا تطح تاتان

موتور در هوای ترد شود.

تو ت افيایش یابد که این یاس ميیات باه شامار
مي آید .نيطاه ریايش و اباری بدتات آماده بارای
تو ت بیودیيل بیشتر از تو ت دیايل اتات کاه
جدول  -1مق سسه خوصي ت يوخته ي سزل و بيو سزل و روش انداز گيري آنه
خصوصي ت يوخت

محدو *

واحد

سزل

بيو سزل

چگ لي

kg/l

0/84

0/88

0/0-86/90

وسسکوزس ه يينم تيکي

cst

3/56

4/56

1/6-5

نقطه اش ع ل

°C

76

146

>120

نقطه اح راق

°C

125

173

-

نقطه رسزش

°C

-17

-9

>10

نقطه ابري شدن

°C

-14

-7

>7

)and Ghadge, 2008

*(Raheman,

دور موتور ميدار تو ت بیشتری به موتاور تيریاق

انتشار منوکسیدکربن

شکل ( )3ميدار رو منوکسیدکربن از ا ايوز

ردیده و با ثابات باودن حدام هاوای موجاود در

را در دور و بااار و درصاادهای مختلااف مخلااوب

مقفظه احتراقا عمال احتاراق باه اوبي صاورز

اتت با

نمي یرد .اصاوالً بیشاترین ميادار منوکساید کاربن

افيایش درصد بیودیيل در تو تا از ميادار تولیاد

هنگامي تولید ميشود کاه موتاور باا مخلاوب غناي

منوکسید کربن کاتته شده اتت و نشان ميدهد کاه

(تو ت زیاد) کار کندا این موارد شامل راهانادازی

احتراق تو ت بیاودیيل بهتار صاورز ماي یارد.

موتور یا شتاب رفتن تقت بار شامل مايشاود .باا

تو ت بیودیيل به علات دارا باودن ميادار بیشاتر

افيایش دور موتور مخلوب هوا و تاو ت غنايتار

اکسیژن نسبت به تو ت دیيلا باعاه شاده تاا باا

شده و باعه تولید بیشتر منوکسید کاربن مايشاود.

افيایش ميدار بیودیيل به تاو تا ميادار اکسایژن

همااانطور کااه در شااکل نشااان داده شااده اتاات بااا

کافي برای واکنش با منوکسید کربن و تبادیل شادن

افيایش باار موتاور ميادار انتشاار منوکساید کاربن

آن به دیاکسید کربن فراهم ردد و عمل بهساوزی

افيایش ميیابد زیرا در این حالت مصارف تاو ت

تااو ت در موتااور صااورز ی ارد .همااانطور کااه

زیاد مي شود و اکسیژن کاافي بارای انداام احتاراق

نمودار ها نشان ماي دهنادا باا افايایش دور موتاورا

مناتب وجود ندارد و در نتیده ميادار انتشاار ااز

ميدار انتشار منوکسید کربن نیي افايایش مايیاباد و

منوکسید کربن زیاد مايشاود .اتاتفاده از تاو ت

این افيایش تيریباً به صورز طي اتت .با افيایش

بیودیيل به همراه اضافه کردن دتتگاه توربو شاارير

تو ت نشان ميدهد .همانطور که مشخ

حسین جم وهمکاران :تهیه بیودیيل64 ...

ميتواند به ميدار زیااد از احتاراق نااق

تاو ت

B10
B20
B30

منوکسید کربن ()ppm

گازوئیل

1300 1400 1500 1600 1700 1800

290
گازوئیل

250

B10

210

B20

170

B30

130

1300 1400 1500 1600 1700 1800

دور موتور ()rpm

دور موتور ()rpm

جلو یری کند.
ب :ب ر 250 N.m

الف :ب ر 200 N.m

گازوئیل
B10
B20
B30

منوکسید کربن ()ppm

330
300
270
240
210
180
150

1300 1400 1500 1600 1700 1800
دور موتور ()rpm

پ :ب ر 300 N.m
شکل  -3ان ش ر منوکسيدکربن ر يه ب ر

انتشار دياکسیدکربن

شکل ( )4ميادار تولیاد دیاکساید کاربن بارای

ميدار تولید دیاکسید کربن افيایش ميیابد کاه ایان
روند عک

ميدار انتشار از منوکسید کربن اتات.

چهاااار ناااوف تاااو ت در بارهاااای ثابااات و در

از طرفي مولکولهای بیودیيلا بار اهف تاو ت

ترعتهای مختلف را نشاان مايدهاد .در مدماوف

دیيلا دارای ميادیر مختلفاي اکسایژن هساتند .ایان

ميتوان فت با افيایش مصرف تو ت که ناشي از

مولکولها در دمای زیاد مقفظه احتراق تديیه شاده

افيایش بار و دور موتور اتت ميدار روجاي ااز

و اکسیژن آزاد شده به احتراق بهتر تاو ت کماس

دیاکسید کربن افيایش ميیابد و این روند افايایش

مي کند.

مشابه وضعیت تولید منوکسید کربن اتت .ولي نکته
قابل توجه این اتت که با افيایش درصاد بیاودیيل

منوکسید کربن)(ppm

330
300
270
240
210
180
150

330
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B10
B20

دی اکسید کربن ()ppm

گازوئ
یل

1300 1400 1500 1600 1700 1800

110
100
گازو
ئیل
B10

90

80

B20

70

دی اکسید کربن ()ppm

115
105
95
85
75
65
55

120

1300 1400 1500 1600 1700 1800

دور موتور ()rpm

دور موتور ()rpm

ب :ب ر 250 N.m

الف :ب ر 200 N.m

120
110

گازوئیل

90

B10

80

B20

70

B30

1800

1700

1600

1500

1400

دی اکسید کربن ()ppm

100

1300

دور موتور ()rpm

پ :ب ر 300N.m
شکل  -4توليد ي اکسيد کربن ر يه ب ر

انتشار اکسید نیتروژن

شاکل ( )5نشااان مايدهنااد کااه بااا افاايایش ميادار

شکل ( )5ميدار تولیاد اکسایدهای نیتاروين در

بیودیيلا ميدار تولیاد اکسایدهای نیتاروين افايایش

شرایط مختلف آزمایش را نشان مي دهاد .هماانطور

یافته اتت .بیودیيل دارای عدد تتان باالتری نسبت

که مشاهده ميشاود باا افايایش دور موتاور ميادار

به تاو ت دیايل ماي باشادا افايودن بیاودیيل باه

تولید اکسایدهای نیتاروين کااهش مايیاباد و ایان

تو ت دیيل باعه مايشاود کاه تاو ت پاشایده

کاهش به صورز طي رخ ميدهد .یکي از دالیال

شده به مقفظاه احتاراق دیرتار مشاتعل شاده و در

عمده تولید ازهای اکسید نیتاروين فشاار و دماای

نتیقه فشار و دمای مقفظه احتراق افيایش یاباد .در

باال در مقفظه احتراق اتت .اصوال با افايایش دور

ای ان شاارایط نیتااروين موجااود در هااوا و تااو ت

موتور ميدار زیاادتری تاو ت باه دا ال مقفظاه

بیودیيل به ميدار بیشاتری باا اکسایژن ترکیاب ماي

احتراق پاشیده مي شود ولي مدز ماندن تو ت در

شود .بررتي نمودارهای شکل ( )5نشان مايدهاد

مقفظه احتراق کاهش یافته و دمای مقفظاه کااهش

که افيایش بار موتور تاثیر چنداني بار ميادار تولیاد

ميیابد .این کاهش دما باعاه مايشاود تاا ميادار

اکسیدهای نیتروين ندارد.

اکسید نیتروين کمتری تولید ماي شاود .نمودارهاای

حسین جم وهمکاران :تهیه بیودیيل66 ...
620

620

570

570

گازوئیل

B30

420

370

اکسید نیتروژن ()ppm

B20

470

B10

470

B20

420

B30

370
320

320
270
1300 1400 1500 1600 1700 1800

270
1800

1700

1600

1500

1400

1300

دور موتور ()rpm

دور موتور ()rpm

ب :ب ر 250N.m

الف :ب ر 200N.m

620
B10

520

B20

470

B30

420
370

اکسید نیتروژن ()ppm

گازوئیل

570

320
270
1300 1400 1500 1600 1700 1800
دور موتور ()rpm

پ :ب ر 300N.m
شکل  -5ان ش ر اکسيد ني روژن ر يه ب ر

انتشار هیدروکربنهاي نسوخته

رصييد بيييو سزل ر يييوخت سييزل ،مقييدار توليييد

شکل ( )6مقدار توليد هيدروکربنه ي نسيوخ ه را

هيدروکربنه ي نسوخ ه ک هش س ف يه اييت .بييو سزل

ر شراسط مخ لف آزم سش نش ن مي هد .رونيد ت ييير

به علت ارا بو ن مقدار اکسييژن فيراوان ر مولکيول

هيدروکربنهي ي نسيوخ ه نز سيک بيه رونيد ت يييرات

خو  ،موجب بهسوزي به ر يوخت ر اخيل مح هيه

اکسيده ي کربن ايت .هم نطور که مش هد مييشيو

اح راق مييشيو  ،الت يه اسين مقيدار بهسيوزي فقيط ر

ب افزاسش ور موتيور مقيدار ان شي ر هييدروکربنهي ي

نستته ي پ سين ترکيب ب سزل ميب شد از طرفي عد

نسوخ ه افزاسش س ف ه زسرا اکسيژن ک في براي واکينش

ي ن ب التر بييو سزل ر اسين امير نقيش ار  .افيزاسش

ب يوخت پ شيد شد به اخل ييلندر وجو نداش ه و

مي يزان ب ي ر وار بيير موتييور ت ي ير چنييداني بيير مقييدار

ر ن يجييه ،مقييداري از هيييدروکربنهيي ي موجييو ر
يوخت به صورت نسوخ ه از اگزوز خ رج مييشيوند.
نمو اره ي اسن شکل نشي ن ميي هنيد کيه بي افيزاسش

هيدروکربنه ي نسوخ ه ندار .

اکسید نیتروژن ()ppm

گازوئیل

520

B10

520
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260

240

هیدروکربن نسوخته ()ppm

290

270

230
گازوئیل

200

B10

170

B20
B30

140

1300 1400 1500 1600 1700 1800

210

گازوئیل

180

B10
B20

150

B30

120

هیدروکربن نسوخته ()ppm

320

300

1300 1400 1500 1600 1700 1800
دور موتور ()rpm

دور موتور ()rpm

ب :ب ر 250N.m

الف :ب ر200 N.m

330
300
240
گازوئیل

210

B10

180

B20

150

B30

120

هیدروکربن نسوخته ()ppm

270

1300 1400 1500 1600 1700 1800
دور موتور ()rpm

پ :ب ر 300N.m
شکل -6ان ش ر هيدروکربنه ي يوخ ه نشد ر يه ب ر

دماي گازهاي خروجي از اگزوز

روجي از ا يوز کاهش مايیابناد .افايایش ميادار

شااکل ( )7مياادار دمااای ازهااای روجااي از

بیودیيل در تو ت دیيلا باعه ميشاود تاا ميادار

ا يوز در شرایط مختلف آزمایش را نشان مايدهاد.

اکسیژن در تو ت افايایش یاباد و باعاه کااهش

همانطور که در نمودارها مشاهده ميشود با افايایش

دمای ازهای روجي از ا يوز شاود .نمودارهاای

دور موتورا ميدار دمای ازهای روجي از ا ايوز

شکل ( )7نشان مي دهند کاه ميادار باار موتاور در

نیي افيایش یافته اتت .همانطور که قابه نیاي فتاه

دورهای پایین تاثیر معناي داری بار دماای ازهاای

شد با افيایش دور موتور باعه ميشود که ازهاای

روجي دارد ولي با افيایش دما این تااثیر کام ماي

با ترعت بیشتری از مقفظه احتراق اار شاده و

شود .زیرا با افيایش بارا الزم اتت برای رتیدن باه

ا رچه کاهش دمای مقفظاه را در پاي دارناد ولاي

دور اولیه الزم اتات تاو ت بیشاتری باه موتاور

رمای اود را باه ا ايوز داده و موجاب افايایش

تيریق شود و این افيایش تو ت حرارز موتور را

دمای آن مي ردناد  .نمودارهاای شاکل ( )7نشاان
ميدهند که با افيایش درصد بیودیيل دمای ازهای

کاهش ميدهد.
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کربن و هیدروکربن نسو ته و کاهش دمای ازهای

ميایسه صوصیاز فیيیکي بیودیيل تهیه شده با

روجي و افيایش دیاکسید کربن و اکسید نیتروين

صوصاایاز فیيیکااي ازوئیاال نشااان داد کااه در

شااد .افاايایش دور موتااور باعااه افاايایش ميااادیر

مدموف تو ت بیودیيل تهیه شده از زیتون تلخ باه

ازهای آالینده منوکسید کربنا دی اکساید کاربن و

صوصیاز تو ت دیيل معمولي نيدیاس باوده و

هیدروکربن نسو ته و دماای ازهاای روجاي از

این صوصایاز در مقادوده اتاتاندارد داده شاده

ا يوز ردید .با افيایش دور موتاور دیاده شاد کاه

برای تو ت های دیيل هساتند .تاو ت بیاودیيل

ميدار انتشار اکسید نیتروين کاهش ميیابد .همچنین

دارای نيطه ابری شدن و نيطه ریيش باالتری نسبت

افيایش در ميدار بار باعه افايایش ميادار ازهاای

به تو ت دیيل اتت که ميتواناد در هاوای تارد

منواکسید کربنا دیاکسید کربن و هیدروکربنهاای

روشن کردن موتاور را باا مشاکل روبارو کناد .باا

نسو ته و همچنین دمای ازهای روجي ردیاد.

مخلوب کردن بیودیيل باا ازوئیال و آزماون آن در

افاايایش بااار موجااب کاااهش در میاايان انتشااار

موتااور دیايلا نشااان داده شااد کااه افاايایش مياادار

اکسیدهای نیتاروين ردیاد .در مدماوف آالیناد ي

بیودیيل باعاه کااهش ازهاای آالیناده منوکساید

دمای گازهای خروجی اگزوز ()C
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295
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بدینوت ایله از اداره کاال مق ایط زیساات اتااتان

تو ت بیودیيل کمتر از آالیند ي تولید شده توتط
.تو ت دیيل بود

کرمان برای در ا تیاار ذاشاتن دتاتگاهای انادازه
یری آالینده تاو ت و صوصاا آقاای مهندتاي
افشار پور برای همکاری ایشان در اندازه یری مواد
.آالینده تشکر و قدراداني ميشود
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ABSTRACT
Biodiesl is a renewable fuel that can be used alone or combined with diesel fuel in diesel
engines. In this research biodiesel was synthesized using Persian lilac oil seeds. Biodiesel
was purified by washing it with water and some of its physical properties was measured.
Then it was mixed at 10, 20 and 30% proportion with regular diesel fuel and was tested in
a four-cylinder diesel engine. The exhaust pollutants including CO, CO2, unburned
carbohydrates (HC), NOx and the temperature of the exhaust gases were determined at
three engine loadings of 200, 250, and 300 N.m and at six engine speeds ranging from
1300 to 1800 rpm. The measured pollutants were compared with those obtained from a
regular diesel fuel. The results indicate that with increase in the percentage of biodiesel the
emission of CO and HC and the temperature of the exhaust gases decreased but the CO2
and NOx emissions increased. By increasing the speed of the engine the emission of CO,
CO2, HC and the temperature of the exhaust gases increased but the amount of NOx
deceased. Increase in the engine loading caused a decrease in NOx emission but other
measured pollutant and the temperature of the exhaust gases increased.
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