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 مقدمه
 بخش کي عنوانبه زليد موتورهاي حاضر، حال در

 و ايجاده خودروهاية محرک رويين نيتأم دري اساس
 موتورهاي گريد طرف از ند.يآيم حساببه ايرجادهيغ
 سوخت هايکنندهمصرف نيترياصل از ،امروزه زليد

 ديتول مهم عوامل ازي کي ،در نتيجه و هستندي ليفس
 .دنيآيم شماربه زيني طيمحستيز وي صوت هاييآلودگ

 سوختن ازي ناش 2CO و XNO، 2SO رينظيي گازها ديتول
 نيزم جوي آلودگي اصل عوامل از ،يليفس هايسوخت

 گازهاي ريسا و اکسيدکربندي شدنجمع است.
 نيزم جو تيوضع دري راتييتغ باعث جو در ايگلخانه

 انسان برايي ميوخ جينتا رسديم نظر به که است هشد
 ,Nematizadeh) آورد بار به زنده موجودات ريسا و

 ژهيوبه انرژي ديجد منابع به جهان روزافزون ازين .(2011

ي اساس مشکالت جمله از امروزه ،ونقلحمل بخش در
ي عبارت به ؛است توسعه درحال و افتهيتوسعه کشورهاي

 کشورهاي به تنها گذشته، هايدهه همانند مشکل نيا
 دکنندگانيتولي حت و ندارد اختصاص نفتة واردکنند

 در متعددي مشکالت با زين ما کشور ازجمله نفت بزرگ
 به اي کمبود .ندسته روروبه سوخت هيتهي هنيزم

 بروز عوامل از جهان، دري شيپاال تيظرف کاهشي عبارت
 ؛شودينم ختم جانيهم به موضوع .است مشکالت نيا
 ريپذانيپا وي ليفس هايسوخت ازي ناشي آلودگ رايز

 تالش به را بشر که استي عوامل گريد از زين هاآن بودن
 منابع نيا براي نيگزيجا هايسوخت بهي ابيدست براي

 که است ريدپذيتجدي سوخت زل،يوديب است. واداشته
ت اس متداول ايدن کشورهاي از ارييبس در آن از استفاده

(James, 2002.) هايروغن ازي گروه عنوان زل،يوديب 
 کشاورزي هايفرآورده از که است شدهياستري اهيگ

 زليوديب خواص به توجه با .شوديم ديتول روغني دارا
 در توانيم را زليد ويب است، ليگازوئ به هيشب اريبس که

 نيترمهم .داد قرار استفاده موردي زليد موتورهاي
 وي ريپذديتجد ،ياهيگي هاسوخت تيخاص

 هاآن اتمام ازي ناشي نگران که ستهاآني دوستستيز
 محصولي فراوان به توجه باي کشور هر ندارد. وجود زين
 از سوخت ديتول به اقدام توانديم کشور آن دري اهيگ

ي سوخت ازين ازي بخش بيترت نيبد و کند محصول آن
 خواص نانو اسيمق در .کند برطرف را آنة هم اي و خود

 هامولکول ها،اتم تکتکي کيولوژيب ويي ايميش ،يکيزيف

 نيچن در ذرات نانو .است متفاوت ماده توده خواص با
 شيدايپ موجبي فردمنحصربه هايمشخصه و اسيمق

ي مهندس وي پزشک علوم دري نينو دستاوردهاي
 انجامي معن به تکنولوژي نانو خالصه طوربه .شونديم

 موادي ساخت وي مولکول -ياتم ابعاد در موادي مهندس
 خواص است. نانو ابعاد در متفاوت کامالا  خواص با
 ابعاد به شدهليتبد مادهي کيولوژيب ويي ايميش ،يکيزيف

 متفاوت کامالايي ماکرو ابعاد در آن خواص به نسبت نانو
 جاديا رايي باال انرژي ماده هايمولکول در نانو است.

 شود.يم دهينام آسامعجزه ليدل نيهم به کند؛يم
 بيترک از که استي سوخت زليوديب نانو سوخت
 هاينسبت به ،زليوديب سوخت با نانو ذرات هايمکمل

 و احتراق تيقابل و ديآيم دستبه مناسب و مختلف
 و علومي گستردگ دارد. راي زليد موتورهاي در استفاده

 دري اديز اريبسي کاربردها فيتعر موجب نانوي فناور
 است. شدهي صنعت وي علم مختلفي هاعرصه

 کمتر،ة نيهز همراه جاهمه در نانوي فناوري کاربردها
ي دارنگهة نيهز تر،نييپاي انرژ مصرف شتر،يب عمر دوام

 ،فوق موارد گرفتن درنظر با است. بهتر خواص و کمتر
 نانو ذراتي فناور از استفادهي ايمزا و زليوديبي برا

 نانو کاربردي توسعه و بسطي براي اديز اريبسي عالقه
 يطرف از است. آمده وجودبه هاسوخت در ذرات

 بشر،ي زندگ در زل(ي)دي تراکم احتراقي موتورها
 در موتورها نيا از استفاده دارند.ي عيوس کاربرد

 ره(،يغ و آبي هاپمپ ن،يکمبا )تراکتور،ي کشاورز
 صنعت ره(يغ و ونيکام اتوبوس، و،ي)لکوموت ونقلحمل

 ،باالبرها ،يزيرخاک ،يبردارخاکي هاني)ماش ساختمان
ي هاروگاهين ها،ييايردريز صنعت، ره(،يغ و هاغلتک
ي سوار سبکي هالياتومب رياخي هاسال در وي حرارت

 مورد در ذکرشدهي ايمزا به توجه با .است معمول
 در سوخت نيا از استفاده نانوي فناور و زليوديب

 سوختي براي کمک سوخت عنوانبه مختلفي هابخش
  رسد.يم نظر بهي ضرور زليد

ي هاندهيآالي بررس به پژوهش، کي در 2003 سال در
 پرداخته پسماندي هاروغن ازي ديتول زليوديب از حاصل

 خالص زليوديب از استفاده با که داد نشان جينتا .دش
 No، 5/37 درصد، 2Co،  6/8 درصد، Co، 9/58 زانيم

 81 زانيم به 2NO و کاهش درصد 2So، 7/57 درصد،
 در (.Dorado et al., 2003) ابدييم شيافزا درصد
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 انتشار زل،يوديب از استفاده با گريدي پژوهش
 ترتيببه نشدهسوختهي هادروکربنيه و کربنديمونوکس

 با صورت هر بهي ول ؛افتي کاهش درصد 47 و 21
 دش اديز تروژنيني دهاياکس زانيم ،وارده بار شيافزا

(Kushare, 2002 Pangavhane &.) ازي پژوهش در 
 موتور در کار براي نانو هاييافزودن با ونيامولس سوخت

 از استفاده که دادند نشان جينتا و ديگرد استفاده زليد
 با آن اختالط و سوخت ريتبخ سرعتبه نانو هاييافزودن

 زمانمدت کاهش باعثي طورکلبه و کرده کمک هوا
 سوخت درصد 10 که يهنگام .شوديم احتراق
 در موتور ترمزيي حرارت راندمان شد، استفاده ونيامولس

 شيافزا درصد 2/14 اندازهبه خالص زليد با سهيمقا
 درصد 6/30 زانيم به زين اگزوز هاييخروج و افتي

 (.Yang et al., 2013) افتي کاهش
 به ميسر کردن اضافه افتنديدريي هاپژوهشي ط

 ،وزن تعداد، در توجهقابل کاهش باعث زليد سوخت
 موتور از افتهيانتشار هايندهيآال حرارتة درج و اندازه

 زانيم به زين را ونيداسياکس و شوديم زليد
 (.Escribano et al., 2008) دهديم شيافزاي توجهقابل

 و عملکردي رهاييمتغي بررس به پژوهش کي در 
 نانو از استفاده باي تراکم احتراق موتور کي يندگيآال

 هايسوخت دري افزودن عنوانبه ميسر دياکس ذرات
 و پرداختند اتانول و زليوديب زل،يد مخلوط و تنها زليد

 مصرف که بود صورت نيا به هاآن هايپژوهش جينتا
 در اتانول و زليوديب زل،يد هايسوخت مخلوطة ژيو

 مؤثر فشار تمام در خالص زليد سوخت با سهيمقا
 تمام دري ترمزي حرارت راندمان اما ؛بود باالتر ترمزي
 مخلوط به نسبت خالص زليد سوخت با موتور بارهاي

 اضافه با مؤثر فشار .شد شتريب اتانول و زليوديب زل،يد
 شيافزا زليد سوخت به اتانول و ميسر دياکس کردن

 و احتراق در ريتأخ شيافزا موجب اتانول کرد، دايپ
 ضافها .شد احتراق در ريتأخ کاهش موجب ميسر دياکس

 سوخت نوع دو هر در ميسر دياکس ذرات نانو کردن
 دود و HC يندهيآال ،منواکسيدکربن کاهش باعث
 مخلوطي افزودن موتور فشارهاية هم در شد.ي خروج

 موتور به سوخت نوع دو در ميسر دياکس ذرات نانو
 ,.Selvan et al) باشد ترقيرق مخلوط که کرديم کمک

2009.) 

 مختلف هاييافزودن اثر 1987 سال دري پژوهش در
 سوخت به را آهن و کلين م،يبار م،يکلس ازجمله فلزي

ي ندگيآال و عملکردي وي کيزيف خواص بهبود و زليد
 ميکلس که دنديرس جهينت نيا به و کردندي بررس موتور

 و دوده رسوبات بردن نيب از و دود کاهش در ميبار و
 Miyamoto et) هستند نيمؤثرتر ونيداسياکس شيافزا

al., 1987.) در ،سطح چند در ،يگريد پژوهش در 
 خواص بر ميسر دياکس ذرات نانو از استفاده اثري بررس

 رهاييمتغي بررس و زليد ويبيي ايميشي کيزيف
 که دنديرس جهينت نيا به موتوري ندگيآال و عملکردي

 اشتعالة نقط و تهيسکوزيو شيافزا موجب ميسر دياکس
 XNO وي خروج هايدروکربنيه هاييندگيآال کاهش و

 زليوديب خواص که گرفتند جهينت نيهمچن و دوشيم
 در و دهدينم نشاني توجهقابل رييتغ سرد هواي در

 موتور بازده م،يسر دياکس ذرات نانو مختلف سطوح
 سال در (.Sajith & Sobhan, 2009) ابدييم بهبود
ي پارامترهاي روبر  2CeO جامد نانوذره ريتأث 2016

 تکي تراکم اشتعال موتوري هاندهيآال وي عملکرد
 ميمستق قيتزر نوع از خنک هوا ،چهارزمانه لندر،يس

 ،B20 سوخت با سهيمقا در داد نشان جينتا .شدي بررس
 نانوذرهي دارا باتيترک در CO و HC رينظيي هاندهيآال

2CeO ندهيآال و دودي رگيت افت.ي کاهش NOx در 
 ,.Karthikeyan et al) بود کمتر نانوذرهي حاو باتيترک

 عنوانبه نايآلوم نانوذره ريتأث زين 2016 سال در (.2016
ي روبر  زليوديب سوخت همراه بهي افزودنة ماد کي

 زليد موتوري هاندهيآال و احتراق ،يعملکردي پارامترها
 از پژوهش، نيا در مورداستفاده زليوديب .شدي بررس

 ونيکاسيفياستر ترانس روش به مرغ پسماند و عاتيضا
 در B20 سوختي برا که داد نشان جينتا بود. شدههيته

 و کاهش CO و HC ندهيآال زليد سوخت با سهيمقا
NOx ابدييم شيافزاي کم (Ramesh et al., 2016). 

 
 هاروش و مواد

 و زليوديب زل،يد سوخت قيتلف ريتأث پژوهش، نيا در
 موتوري هاندهيآال زانيم بر ميسر دياکس نانو ذرات
 به مربوط مذکوري هاداده منظور نيبد د.وشميي بررس
 از استفاده با CT159 چهارزمانه لندريس تک موتور

 شد.ي ريگاندازه موردنظر سوخت مخلوط باتيترک
 است. آمده 1 جدول در فوق موتور مشخصات
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 CT159 موتوري فن مشخصات -1 جدول
 Hatz 1B20-6 مدل

 آلمان گونت شرکت سازنده ةکارخان
 1 لندريس تعداد

 mm 62 لندريس کورس
 mm69 لندريس قطر

 kW 5/1 يخروج توان
 21 :1 تراکم نسبت

 هواخنک يکار خنک ستميس نوع
 ميمستق قيتزر يرسانسوخت ستميس نوع

 
 شود:يم ليتشک ليذي هابخش از قيتحق نيا

 
 يريگداده از شيپ يهمرحل

 بيترک ،پژوهش ةنيشيپي بررس شامل مرحله، نيا
 توجه با ميسر دياکس نانو ذرات و زليوديب زل،يد سوخت

 مطلوبي زيرطرح و شدهگرفته درنظري درصدها به
 از .است هاشيآزما در هادادهي ريگاندازهي برا

 شامل که سطح ده در سوخت مختلفي هامخلوط
 ,B0, B5) سطح سه در زليوديب خالص، زليد سوخت

B20) سطح سه در زين نانو ذرات و (و  15، 5ppm25) 
 نانو زين استفاده مورد نانو .دش استفاده پژوهش نيا در

 با زليد سوخت باتيترک بود. ميسر دياکس ذرات
 شدهارائهي هانسبت با وي حجم صورتبه زليوديب

  .است 2 جدول با مطابق
 شگاهيآزما در سوخت مختلفي هامخلوطي هيته

 واحدي اسالم آزاد دانشگاهي فن ةدانشکد کياتومکان
 آزمون، نيا در استفاده مورد لييگازو شد. انجام دزفول

 روغن از زين زليوديب و (2 )شماره معمول لييگازو
 مدرس تيترب دانشگاهي وانرژيبي مل مرکز از پسماند
 پسماند روغن از مورداستفاده زليوديب شد. هيته تهران

 که است شده هيته ونيکاسيفياستر ترانس روش به
 ک،ينماتيسي گرانرو ليقب از آن مهم خواص ازي برخ

 زش،يري نقطه شدن،ي ابري نقطه اشتعال،ي نقطه
 و رنگ آزاد، نيريسيگل مقدار ،رسوبات و آب مقدار

 استاندارد با مطابق آن جينتا وي ريگاندازه مسي خوردگ
 در است. شده داده مطابقت ASTM D-6751يالمللنيب

 همراهبه زليوديب مهم اتيخصوص ازي برخ 3 جدول
 است. شده داده نشان مجاز حدود و استانداردي شماره

 

 زليوديب و زليد سوخت باتيترک -2 جدول
 سوخت بيترک (ppm) نانو ذرات درصد

5 B0D100 

15 B0D100 

25 B0D100 

5 B5D95 

15 B5D95 

25 B5D95 

5 B20D80 

15 B20D80 

25 B20D80 

 
 همراهبه زليوديب مهم اتيخصوص ازي برخ -3 جدول

 آن مجاز حدود و استانداردي شماره

 تيخصوص
 شماره

 استاندارد
 واحد مجاز حدود

 D-93 اشتعال ةنقط
 نيکمتر

130 
C 0 

 D-2709 رسوبات و آب
 نيشتريب

05/0 
VOLUME% 

ي گرانرو

 C 0کينماتيس
40 

D-445 6-9/1 /s2mm 

 D-874 سولفاته خاکستر
 نيشتريب

02/0 
Wt.% 

 D-5453 گوگرد
 نيشتريب

05/0 
Wt.% 

 D-130 مسي خوردگ
 نيشتريب

 3 شماره
------ 

 ------ 47 نيکمتر D-613 ستان عدد

 C 0 نشده نييتع D-97 شدني ابر نقطه

 D-4530 کربن پسماند
 نيشتريب

05/0 
------ 

 D-664 دياس عدد
 نيشتريب

8/0 
Mg KOH/g 

 %.D-6584 02/0 Wt آزاد نيريسيگل

 %.D-6584 24/0 Wt کل نيريسيگل

 %.D-4951 001/0 Wt فسفر

 
 يريگداده

 و زليد سوخت مختلفي هابيترک ريتأثي بررس رايب
 لندريس تک موتوري هاندهيآال زانيم بر زليوديب نانو

 شگاهيآزما در مربوطهي هاشيآزما ،CT159 چهارزمانه
 واحدي اسالم آزاد دانشگاهي فن دانشکده کيناميترمود
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 و موتور شامل موردنظر ةمجموع شد. انجام دزفول
ي برا است. شده داده نشان 1 شکل در نامومتريد

 دستگاه از زين موتوري خروجي هاندهيآالي ريگاندازه
 ايتاليا Motor Scan شرکت ساخت گاز پنج سنجندهيآال

 سرعت 4 در موردنظري هاداده (.2 )شکل شد استفاده
 (rpm2600 و 2400 ،2000 ،1500) موتوري دوران

 آمد. دستبه سوخت مختلف هايمخلوطي برا
 

 
 نامومتريد و موتور شامل نظر مورد ةمجموع -1 شکل

 

ي روبر  شدهاعمال دور و بار رييتغي برا نامومتريد از
 سه با حاالت تمام در هاشيآزما همة شد. استفاده موتور
ي روي ستگاهيا حالت در هاشيآزما .شد انجام تکرار
 روي مختلفي مارهايت اعمال با و شدهانتخاب موتور
 گفتني .شد انجام CT159 هچهارزمان لندريس تک موتور
 شدن همگن رايب سوخت، بيترکي هيته از پس است
 به سوخت مخلوط جامد، ذرات نانو و سوخت بيترک

 .شد داده قرار کيآلتراسون حمام درون قهيدق 10مدت
 

 
 موتوري هاندهيآالي ريگاندازه دستگاه -2 شکل

 

 بحث و نتايج
 انجامي هاشيآزما از حاصلي ها داده از استفاده با

 رسم Excel افزارنرم کمک به مربوطهي نمودارها ،شده
 .شدي بررس آمده دستبه جينتا و

 (HC) نسوختهي هادروکربنيه
 ppm برحسب اگزوزي خروجي هادروکربنيه راتييتغ

 است. شدهداده نشان 3 شکل در موتور دور به نسبت
 ناقص احتراق دليلبه دروکربنيهي هاندهيآال ديتول

 موتور،ي طراح به هاندهيآال نيا ،يکل طوربه است.
 در موجود ژنياکس و احتراقي دما سوخت، ساختار
ي هاندهيآال که يهنگام دارد.ي بستگ سوخت

 و آزاردهنده و بدبو شوند،يم اتمسفر واردي دروکربنيه
 4CH جزبه اجزاي همه ند.هست زاسرطان هاآن ازي برخ

 نور حضور در و واکنش اتمسفر در موجودي گازها با
 از .دهنديم ليتشکيي ايميفتوش دود مه د،يخورش
 نسبت به توانيم HCي هاندهيآال جاديا ليدال جمله

 مقدار د.كر اشاره کيومترياستوک ريغ سوخت به هوا
 (AF) سوخت به هوا نسبت تابع شدتبه HCي ندهيآال

ي کاف ژنياکس ،يغن سوخت با مخلوط کي در است.
 به منجر که ندارد وجود کربن تمام با واکنشي برا

 د.شويمي خروج محصوالت در CO و HC اديز ريمقاد
 که موتور،ي اندازراه هنگام در ژهيوبه موضوع نيا

 صدق شود،يمي غن اريبس عمدًا سوخت، و هوا مخلوط
 شتابي ط دري کمتر زانيم به موضوع نيا کند.يم

ي ليخ AF اگر است. صادق زين بار تحت عيسر گرفتن
 دوباره که دهديم رخي ترفيضع احتراق باشد، ريفق

 به توجه با .شودمي HCي هاندهيآال جاديا به منجر
 زانيم هابيترک اکثر در که است مشخص ،3 شکل

 زليد سوخت به نسبت اگزوز ازي خروج دروکربنيه
 دليلبه توانديم موضوع نيا .است افتهي کاهش

 نانو ذرات نيهمچن و زليوديب سوخت بودن دارژنياکس
 رغميعلي موارد در البته باشد. (2OCe) ميسر دياکس

 زليد سوخت به نسبت HC زانيمي کاف ژنياکس وجود

 که باشد ليدل نيا به توانديم آن علت .است شده شتريب

ي قدربه مخلوط احتراق،ي محفظه در ،مواضعي برخ در
ي نواح ريسا در و سوزدينم مناسب طوربه که است ريفق
 تمام مصرفي براي کاف ژنياکس که استي غني قدربه

 اي معلوم مقدار از کمتر اختالط با ندارد. وجود سوخت
 رخ کامل احتراق هوا، و سوخت معمول مقدار از شيب

 اشتعال موتور در سوخت و هوا مخلوط .دهدينم

 سوخت عالوههب و است رهمگنيغ اريبس (،CI)ي تراکم
 در نيبنابرا ؛است دنيپاش حال در هنوز احتراق،ي ط در

 تاي غن اريبسي نواح احتراق،ي محفظه مختلف مواضع
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 دري اريبس شعلهي هاجبهه و دارند وجود ريفق اريبس
 مقدار از کمتر اختالط در داشت. خواهد وجود زمانکي

 ،يغن سوخت باي نواح در سوخت ذراتي برخ معمول،
 باي نواح در کنند.ينم دايپ واکنشي براي ژنياکس

 ازي مقدار و شوديم محدود احتراق ر،يفق سوخت
 در سوزد.ينم مخلوط اديز بودن قيرق علت به سوخت
 با سوخت ذراتي برخ معمول، مقدار از شيب اختالط

 نيبنابرا و دنشويم مخلوط است، نسوخته قبالا  کهي گاز
 است ممکن گريد عامل سوخت. نخواهد کامل صورتبه

ي اگونه به ديبا هانازل .باشد پاش سوخت نازل به مربوط
 نازل از سوخت، پاشش توقف هنگام که شوند ساخته

 در زين عيما سوخت ازي کم مقدار هرچند نکند. چکه
 و (ياحفره )حجم شد خواهد محبوس نازل نوک
 شدن بسته با دارد.ي بستگ نازلي طراح به آني اندازه
 لندريس داخل به آن راندني براي فشار گريد نازل،
 شود.يم ريتبخي آرامبه سوخت حجم نيا و ندارد وجود
 آنکه مگر ،شودينم ريتبخ سوخت نيا ازي مقدار

 HC ذرات ورود باعث موضوع نيا شود. متوقف احتراق
 شود.يمي خروجي گازها دري شتريب

موتور هاي نسوخته هيدروکربنميزان تغييرات  4شکل 
را در هريک از ترکيبات نسبت به سوخت ديزل خالص 

 .دهدمي نشان
 

 
 دور برحسب سوختي هامخلوط به مربوط نسوختهي هادروکربنيه راتييتغ -3 شکل

 

 
 خالص زليد سوخت به نسبت زليد و زليوديب سوخت باتيترک از استفاده با موتور نسوختهي هادروکربنيه راتييتغ درصد -4 شکل

 

 در بًايتقر است مشخص ،آمده دستبه جينتا به توجه با
 سوخت به نسبتي ديتول HC زانيم باتيترکي تمام

 مخلوط باتيترک نيا نيب در است. کمتر خالص زليد
 سوخت مخلوط و کاهش نيشتريب B5D95-25 سوخت

B20D80-5 زليد سوخت به نسبت را کاهش نيکمتر 
 نيا علت ،شد ذکر که گونههمان است. داشته خالص
 سبب که است سوخت بيترک بودن دارژنياکس موضوع

 وجود احتراقي محفظه دري شتريب ژنياکس شوديم
 .شود انجامي ترکامل احتراق تا شدبا داشته

 

 (CO) منواکسيدکربن
 و استي سم و بويب رنگ،يبي گاز منواکسيدکربن

 نسبت با موتور که شوديم ديتول موتور دري هنگام
ي کاف ژنياکس کهيهنگام ؛کند کاري غن سوختي ارزهم
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 باشد، نداشته وجود 2CO به کربن تمام ليتبدي برا
 صورتبه کربني مقدار و سوزدينم سوخت ازي مقدار

CO ماند.يمي باق CO ي اندهيآال عنوانبه تنها نه
ي انرژ اتالف باعث بلکه شود،يم گرفته نظر در نامطلوب

 کار به موتور در کامل صورتبه تواندينم کهيي ايميش
ي هنگام CO مقدار نيشتريب .شودمي زين شود، گرفته

 و کند کاري غن مخلوط با موتور که شوديم ديتول
 بار تحت گرفتن شتاب اي موتوري اندازراه شاملي موارد

 وي غني محلي نواح ف،يضع اختالط د.شويم شامل را
 5 شکل کرد. خواهد جاديا COي مقدار ناقص، احتراق

 دهد.يم نشان را دور به نسبت منواکسيدکربن راتييتغ
ي لهيوسبه و (%V)ي حجم درصد اساس بر CO زانيم

 د.شي ريگاندازه هاندهيآال سنجش دستگاه
شود، مقدار مشاهده مي 5که در شکل گونههمان

هاي سوخت توليدي توسط مخلوط منواکسيدکربن
بيوديزل و ذرات نانو نسبت به سوخت ديزل  -ديزل

 يافته است. کاهشخالص 

در هر  راموتور منواکسيدکربن ميزان تغييرات  6شکل 
يک از ترکيبات نسبت به سوخت ديزل خالص نشان 

شود که با مشاهده مي 6با توجه به شکل  دهد.مي
افزايش درصد بيوديزل و همچنين ميزان ذرات نانو در 

 يابد.نيز افزايش مي COمخلوط سوخت ميزان کاهش 
دار بودن سوخت بيوديزل و ، اکسيژنCO دليل کاهش
دار بودن مخلوط کسيژن( است. ا2CeOذرات نانو)

ي شود اکسيژن بيشتري در محفظهسوخت موجب مي
تري يجه احتراق کاملنت درباشد و  داشته حضوراحتراق 

، مشخص آمده دستبهبه نتايج  با توجهشود. انجام مي
توليدي  COميزان  است تقريبًا در تمامي ترکيبات

در بين اين  نسبت به سوخت ديزل خالص کمتر است.
بيشترين کاهش  B20D80-25ترکيبات مخلوط سوخت 

کمترين کاهش را نسبت  B20D80-5و مخلوط سوخت 
 است.به سوخت ديزل خالص داشته 

 

 
 دور برحسب سوختي هامخلوط به مربوط منواکسيدکربن راتييتغ -5 شکل

 

 
 نسبت به سوخت ديزل خالص زليو داز ترکيبات سوخت بيوديزل  با استفادهموتور  منواکسيدکربندرصد تغييرات  -6شکل 
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 (NOx) تروژنيني دهاياکس
 تروژنيني دهاياکس موتور،ي خروجي گازها ازي بخش
 (NO)تروژنين دياکس شامل مقدار، نيا شتريب .است

 ريمقاد و (2NO) تروژنين دياکسيدي کم مقدار همراهبه
 ژنياکس و تروژنين باتيترک ريسا ازي گريدي يجز

 هم با تروژن،يني دهاياکس باتيترکي تمام د.هستن
 x آن در که شونديمي بندگروه NOx صورتبه

 اريبسي ندهيآال NOx است.ي مناسب عددي دهندهنشان
ي هاواکنش نبودني آن دليلبه .استي نامطلوب

 هوا نسبت فشار، به دما برعالوه NOx ليتشک ،ييايميش
ي بستگ لندريس داخل در احتراق زمان و سوخت به

ي محفظه داخل موضع به ،دشدهيتول NOx مقدار دارد.
 يتراکم اشتعالي موتورها در دارد.ي بستگ زين احتراق

(CI) پاشش و شدهميتقس احتراقي هامحفظه با 
 تراکمي هانسبتي دارا عمومًا سوخت، ميرمستقيغ

 به ليتما و هستندي شتريبي فشارها و دماها و تربزرگ
 وجود موتورها نيا در NOx ازي شتريب ريمقاد ديتول

 راتييتغ كنندةانيب 7 شکل .(shadidi, 2011) دارد
 .است دور به نسبت ppm برحسب تروژنيني دهاياکس

ي دهاياکس مقدار شود،يم مشاهده کهگونههمان
 به نسبت سوختي هامخلوط توسطي ديتول تروژنين

 است. افتهي شيافزاسوخت ديزل 

را در هر اکسيدهاي نيتروژن ميزان تغييرات  8شکل 
يک از ترکيبات نسبت به سوخت ديزل خالص نشان 

-B20D80دهد مخلوط سوخت نتايج نشان مي دهد.مي

 7/22نسبت به ساير ترکيبات افزايش بيشتري ) 25
درصد( در توليد اکسيدهاي نيتروژن در مقايسه با 
سوخت ديزل خالص دارد. کمترين افزايش نيز مربوط به 

 NOxاست. دليل افزايش  B0D100-5مخلوط سوخت 
هاي سوخت است که هم اکسيژن موجود در مخلوط

ماي سبب واکنش با نيتروژن و هم باعث افزايش د
 فراهم NOxشود و زمينه را براي توليد احتراق مي

 کند.مي

 

 
 دور برحسبهاي سوخت تغييرات اکسيدهاي نيتروژن مربوط به مخلوط -7شکل 

 

 
 نسبت به سوخت ديزل خالص زليو داز ترکيبات سوخت بيوديزل  با استفادهموتور  اکسيدهاي نيتروژندرصد تغييرات  -8شکل 
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 (20C) اکسيدکربندي

هاي سوخت اکسيدکربن مخلوطمنحني تغييرات دي
 موتور دربيوديزل و ذرات نانو نسبت به دور  -ديزل

 برحسب 2CO. ميزان شده است دادهنشان  9شکل 
ي دستگاه سنجش وسيلهو به (%V)درصد حجمي 

از جمله  2COي گيري شد. آاليندهها اندازهآالينده
 سوز است.هاي احتراق موتورهاي درونفرآورده

 2COاست، ميزان  مشاهدهقابل 9گونه که از شکل همان
بيوديزل و  -هاي سوخت ديزلبا استفاده از مخلوط

يافته يش افزاذرات نانو نسبت به سوخت ديزل خالص 
-B20D80مخلوط  آمده دستبهاست. با توجه به نتايج 

کمترين  B5D95-5بيشترين افزايش و مخلوط  25

را نسبت به سوخت ديزل خالص  2COافزايش توليد 
نيز ميزان تغييرات  10شکل داشته است. 

يک از ترکيبات نسبت به  موتور را در هر منواکسيدکربن
دار بودن اکسيژن دهد.سوخت ديزل خالص نشان مي

شود ها نسبت به سوخت ديزل خالص سبب ميمخلوط
يجه مقدار بيشتري نت درتري انجام شود و احتراق کامل
کربن که حاصل از احتراق ناقص موتور از منواکسيد
که گونهتبديل شود. همان اکسيدکربندياست، به 
شود، با افزايش ميزان بيوديزل و ذرات نانو مشاهده مي

خروجي از اگزوز  2COيل اکسيژن بيشتر ميزان دلبه
 يافته است.يش افزا

 

 
 دور برحسبهاي سوخت کربن مربوط به مخلوطاکسيدتغييرات دي -9شکل 

 

 
 خالص زليد سوخت به نسبت زليد و زليوديب سوخت باتيترک از استفاده با موتور اکسيدکربندي راتييتغ درصد -10 شکل 

 

 گيرينتيجه
 زانيم باتيترکي تمام در بًايتقر HC ي ديتول

 در است. کمتر خالص زليد سوخت به نسبت

 B5D95-25 سوخت مخلوط باتيترک نيا نيب
 B20D80-5 سوخت مخلوط و کاهش نيشتريب

 زليد سوخت به نسبت را کاهش نيکمتر
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 دارژنياکس موضوع نيا علت است. داشته خالص
 شوديم سبب که است سوخت بيترک بودن
 وجود احتراقي محفظه دري شتريب ژنياکس

 .شود انجامي ترکامل احتراق تا باشد داشته
 توسطي ديتول منواکسيدکربن مقدار 

 نانو ذرات و زليوديب -زليد سوختي هامخلوط
 افتهي کاهش خالص زليد سوخت به نسبت
 نيهمچن و زليوديب درصد شيافزا با است.

 زانيم سوخت مخلوط در نانو ذرات زانيم
 کاهش ليدل ابد.ييم شيافزا زين CO کاهش

CO، ذرات و زليوديب سوخت بودن دارژنياکس 
 مخلوط بودن دارژنياکس .است (2CeO) نانو

 دري شتريب ژنياکس شوديم موجب سوخت
 نتيجهدر  و باشد داشته حضور احتراقي محفظه
 به توجه با .شودمي انجامي ترکامل احتراق

 در بًايتقر است مشخص ،آمده دستبه جينتا
 به نسبتي ديتول CO زانيم باتيترکي تمام

 نيا نيب در است. کمتر خالص زليد سوخت
 نيشتريب B20D80-25 سوخت مخلوط باتيترک

 نيکمتر B20D80-5 سوخت مخلوط و کاهش
 داشته خالص زليد سوخت به نسبت را کاهش
  است.

 توسطي ديتول تروژنيني دهاياکس مقدار 
 زليد سوخت به نسبت سوختي هامخلوط

 مخلوط دهديم نشان جينتا است. افتهي شيافزا
 باتيترک ريسا به نسبت B20D80-25 سوخت

 ديتول در (درصد 7/22)ي شتريب شيافزا
 زليد سوخت با سهيمقا در تروژنيني دهاياکس

 به مربوط زين شيافزا نيکمتر دارد. خالص
 شيافزا ليدل .است B0D100-5 سوخت مخلوط

NOx سوختي هامخلوط در موجود ژنياکس 
 هم و تروژنين با واکنش سبب هم که است
 را نهيزم که شوديم احتراقي دما شيافزا باعث

 کند.يم فراهم NOx ديتولي برا

 2 زانيمCO سوختي هامخلوط از استفاده با 
 سوخت به نسبت نانو ذرات و زليوديب -زليد
 جينتا به توجه با افت.ي شيافزا خالص زليد
 نيشتريب B20D80-25 مخلوط آمده دستبه

 شيافزا نيکمتر B5D95-5 مخلوط و شيافزا

 خالص زليد سوخت به نسبت را 2CO ديتول
 نسبت هامخلوط بودن دارژنياکس است. داشته

 احتراق شوديم سبب خالص زليد سوخت به
 مقدار جهينت در و يردگ صورتي ترکامل

 احتراق از حاصل که منواکسيدکربن ازي شتريب
 ليتبد اکسيدکربندي به است، موتور ناقص
 شيافزا با ،شوديم مشاهده که گونههمان شود.

 ژنياکس دليلبه نانو ذرات و زليوديب زانيم
 شيافزا اگزوز ازي خروج 2CO زانيم شتريب
 .است افتهي
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