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پژوهشی

محاسبه تاثیرات استفاده از سوخت بیودیزل بر شاخصهاي عملکردي یک موتور
دیزل در دور ثابت
4

رسول لقمانپور زریني ،1سهراب مجدفر  ،2رحیم مالمیر  ،3یداله اقدود چابکي
r-loghmanpour@tvu.ac.ir

 -1مربي گروه ماشینهای کشاورزی ،آموزشکده کشاورزی ساری ،دانشگاه فني و حرفهای ،مازندران
 -2کارشناس ارشد گروه معماری کشتي ،دانشگاه علوم دریایي امام خمیني(ره)
 -3مربي گروه معماری کشتي ،دانشگاه علوم دریایي امام خمیني(ره)
 -4دانشجوی دکتری مهندسي انرژی ،دانشکده مکانیک ،دانشگاه علوم دریایي امام خمیني(ره)
چکیده
هدف از پژوهش حاضر ،سنجش شاخص های کارکردی موتور دیزل در اثر اختالط سوخت گازوئیل رایج در ایران و سوخت بیودیزل از نوع
متیل استر روغن گیاهي پسماند است .برای این منظور در ابتدا مخلوطهای مختلف سوخت با درصدهای حجمي B80, B60, B40, B20,
 B0آماده گردید .سپس با اعمال بارهای مختلف ( 30 ،20 ،10 ،0و  40درصد) در دور ثابت  1340دور بر دقیقه به موتور دیزل مورد آزمایش
(تراکتور )MF240با استفاده از یک دینامومتر الکتریکي شاخصهای کارکردی موتور مورد سنجش قرار گرفتند .نتایج نشان داد که دمای دود
خروجي ،راندمان حرارتي و نسبت هوا به سوخت تا مخلوط سوخت  B40به ترتیب حدود  200کلوین 25 ،درصد و  120واحد فزوني یافته
و شاخصهای مذکور با افزایش بیشتر درصد سوخت بیودیزل از مخلوط سوخت  B40به باالتر تقلیل پیدا ميکنند .شاخص نسبت هوا به
سوخت در مخلوط سوخت  B40نسبت به بقیه مخلوط های سوخت باالتر و فرایند تغییرات نسبت هوا به سوخت در همه بارهای دینامومتر
همسان است .به آن دلیل که مخلوط سوخت  B40پایینترین مصرف سوخت و مصرف ویژه سوخت ترمزی را دارد .استفاده از این مخلوط
به عنوان مخلوط سوخت برتر از نظر مصرف اقتصادی سوخت در موتورهای دیزل با دور ثابت پیشنهاد ميگردد .توان ترمزی و آهنگ مصرف
هوا در تمام بارهای دینامومتر و در کلیه مخلوطهای سوخت دیزل و بیودیزل یکسان ميباشند .همچنین در بخش دیگری از تحقیق ،میزان
انتشار آالیندههای دوده و مونوکسید کربن حاصل از احتراق سوختهای بیودیزل و دیزل توسط دستگاههای سنجش آالیندگي مورد ارزیابي
و مقایسه قرار گرفت که نتایج حاصل از آن نشان داد انتشار آالیندههای مورد سنجش در سوخت بیودیزل از درصد پایینتری برخوردار است.
با توجه به الزامات زیست محیطي و روند کاهش ذخایر فسیلي و نتایج این پژوهش ،ميتوان از سوخت تجدیدپذیر بیودیزل به عنوان یکي از
اصليترین گزینهها در جایگزیني سوخت دیزل نام برد.
واژگان کلیدي :بیودیزل ،دیزل ،دینامومتر ،مصرف سوخت ،سوخت تجدیدپذیر
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در نتیجه کاهش روند پدیده گرمایش زمین ميگردد ].[5-4
هنگامي که گیاه سویا رشد و نمو ميکند CO2 ،هوا را جذب
مينماید و روغن این گیاهان پس از استخراج تحت فرآیند
تولید بیودیزل به سوخت تبدیل ميشود و پس از سوختن،
 CO2و آالیندههای دیگری را تولید ميکنند که به اتمسفر
باز ميگردند .این چرخه باعث افزایش غلظت  CO2در هوا
نميشود ،زیرا فتوسنتز گیاهان و نیاز آنها به  CO2باعث
ثابت ماندن میزان دی اکسید کربن در هوا ميگردد ].[11
در جدول ( )1درصد غلظت آالیندههای منتشر شده در
محیط ناشي از سوختهای  B100و  B20با سوخت دیزل
معمولي مقایسه شده است ].[12
همانگونه که در جدول ( )1مشاهده ميگردد ،درصد غلظت
کلیه آالیندهها برای سوخت بیودیزل اعم از  B100و B20
کمتر از سوخت دیزل معمولي است و تنها پارامتر  NOxاست
که به مقدار بسیار کم افزایش داشته است .بنابراین استفاده
از سوخت بیودیزل باعث افزایش میزان آالیندههای نیترات
اکسیژن ) (NOxدر بسیاری از موتورها ميشود .بیودیزل در
ساختار خود نیتروژن ندارد ،بنابراین افزایش  NOxمربوط به
نیتروژن موجود در سوخت نميباشد NOx .تشکیل شده در
موتور از نیتروژن موجود در هوای ورودی و واکنش آن در
دمای بسیار باال ناشي از احتراق در محفظه سیلندر ایجاد
ميگردد ].[13
1
در سال  ASTM ،1999استاندارد جدیدی را برای سوخت
بیودیزل با نام  PS121-99ارایه داد .همچنین در سال 2001
استاندارد جدید  D-6751برای بیودیزل خالص ) (B-100به
تصویب رسید .این استاندارد مخلوطي از سوخت بیودیزل و
گازوئیل تا سقف  %20بیودیزل  B20را در بر ميگیرد ].[14

 -1مقدمه
در حال حاضر دنیا با بحران منابع انرژی مواجه است و منابع
ضیق سوختهای فسیلي دیگر توانایي پاسخگویي به تقاضای
رو به رشد انرژی را ندارند .از سوی دیگر افزایش قیمت
سوختهای فسیلي و آلودگيهای ایجاد شده توسط آن
دانشمندان را به کاوش برای منابع جایگزیني که تجدیدپذیر
بوده و فاقد آالیندگي باشند تشویق مينماید ].[1
سوختهای گوناگوني به عنوان جایگزین سوخت دیزل در
موتورهای دیزلي مورد مطالعه قرار گرفتند که اصليترین آن
سوخت حاصل از ضایعات روغن گیاهي است ].[6-2
موتورهای دیزل جایگاه برجستهای در تأمین نیروی محرکه
صنعت و کشاورزی دارند .این موتورها از عمدهترین
مصرفکنندگان سوخت و ایجاد آلودگي هستند .در یک
چشمانداز آرماني ،سوخت جایگزین مناسب برای موتورهای
دیزل باید حفظ مزایای این موتورها را ضمانت کند ].[7
سوخت بیودیزل عبارت است از استرهای منوالکیل اسیدهای
چرب با زنجیره طویل که از منابع تجدیدپذیر مانند
روغنهای گیاهي یا چربيهای حیواني تهیه ميشود ] .[3به
منظور بکارگیری مستقیم روغنهای گیاهي و چربيهای
حیواني به عنوان منبع انرژی در موتورهای درونسوز و دارا
بودن شرایط احتراق مناسب ،الزم است تا ساختار مولکولي
این منابع به اجزاء سادهتری شکسته و متعادل گردد .بیودیزل
بدون گوگرد است و دیاکسید گوگرد منتشر شده در آن
نزدیک صفر است .تقلیل انتشار هیدروکربنهای نسوخته در
سوخت بیودیزل به دلیل وجود اکسیژن در آن است .عدد
ستان سوخت بیودیزل در قیاس با گازوئیل بیشتر بوده به
همین خاطر قدرت احتراق مناسبي دارد ] .[9-8برای
استفاده از سوخت بیودیزل در موتور دیزل به جای سوخت
گازوئیل ،اصوال هیچ تغییر اساسي در موتور الزم نیست و فقط
بسته به ارزش حرارتي ،چگالي ،ویسکوزیته و عدد ستان آن
باید تنظیماتي بر روی میزان سوخت پاشیده شده ،فشار
پاشش در افشانه ،مدت زمان پاشش سوخت و شروع پاشش
انجام گیرد ] .[10بیودیزل خالص را  B100و ترکیب  %20از
آن با  %80سوخت دیزل را اصطالحا  B20مينامند .در واقع
این ترکیب از سوخت بدون هیچ تغییرات اساسي قابل
استفاده در موتورهای دیزل است .جایگزیني بیودیزل به
جای یک سوخت فسیلي منجر به کاهش انتشار آالیندهها و

جدول ( )1مقایسه درصد غلظت آالیندههاي محیط ناشی از
سوختهاي  B100و  B20در مقایسه با سوخت دیزل ].[10
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نام آالینده

B100

B20

هیدروکربنهای نسوخته

-67%

-20%

منواکسید کربن

-48%

-12%

ذرات ریز معلق

-47%

-12%

NOx

-10%

-2%

سولفاتها

-100%

-20%

هیدروکربنهای آروماتیکي چند
حلقهای PAH

-80%

-13%
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شاخصهای کارکردی موتور دیزل مورد استفاده شامل آهنگ
مصرف هوا ،آهنگ مصرف سوخت ،راندمان حرارتي ترمزی،
دمای دود خروجي ،توان ترمزی ،مصرف ویژه سوخت ترمزی
و مصرف ویژه سوخت ترمزی ،نوع سوخت بیودیزل استفاده
شده با درصد حجمي  60و  80درصد ،نوع تراکتور و موتور
مورد آزمایش و میزان دور ثابت آن از نوآوریهای این مطالعه
ميباشد.

بر اساس آزمایشها و پژوهشهای انجام شده ،اساس تولید
بیودیزل به شکل امروزی بر پایه فرآیندی به نام تغییر و
تبدیل استری 1شکل گرفت .در این فرآیند روغن گیاهي (یا
چربي حیواني) پس از عبور از فیلتر برای از بین بردن
اسیدهای چرب آزاد ،با قلیا فرآیند ميگردد .سپس با یک
الکل (معموال متانول) و یک کاتالیزور (معموال هیدروکسید
سدیم یا پتاسیم) ترکیب ميشود .تری گلیسریدهای روغن
برای تشکیل استرها و گلیسرول واکنش شیمیایي انجام داده
و سپس از یکدیگر جدا شده و مورد تصفیه قرار ميگیرد.
واکنش شیمیایي انجام گرفته در این فرایند ،در شکل ()1
نمایش داده شده است ] .[15همانطور که مشاهده ميشود،
طي این واکنش مقدار  100پوند چربي یا روغن گیاهي (برای
مثال روغن دانههای سویا) با  10پوند از الکل با زنجیره کوتاه
که با  ROHنمایش داده شده است (عموما متانول و گاهي
نیز اتانول) ،در مجاورت کاتالیزر (عموما هیدروکسید پتاسیم
یا سدیم مخلوط با متانول) واکنش داده شده است و  10پوند
گلیسیرین و  100پوند بیودیزل به عنوان محصوالت واکنش
تولید گردیده ،زنجیره اسیدهای چرب در این واکنش با R1
و  R2و  R3نمایش داده شده است که همانگونه که اشاره
شد مربوط به اسیدهای پالمیتیک ،2استیریک ،3اولیک 4و
لینولیک 5ترکیبات روغنها و چربيها ميباشد ].[15
با توجه به اهمیت موضوع مصرف سوخت تجدیدپذیر پاک با
بازده باالتر ،در پژوهش حاضر با اعمال بارهای ،20 ،10 ،0
 30و  40درصد و به کمک دینامومتر الکتریکي در دور معین
 1340دور بر دقیقه شاخصهای کارکردی موتور دیزل سوار
بر تراکتور در صورت استفاده از سوخت بیودیزل که قابل
تعمیم به سایر موتورهای دیزل موجود در صنعت و کشاورزی
ميباشد ،مورد سنجش قرار گرفت.

 -2مواد و روشها
در این پژوهش ابتدا مخلوطهای مشخصي از سوخت بیودیزل
و گازوئیل رایج در ایران مطابق جدول شماره  2تهیه شد.
سپس با اعمال بارهای ( 30 ،20 ،10 ،0و  40درصد) به
وسیله دینامومتر به موتور در دور ثابت  1340دور بر دقیقه
شاخصهای کارکردی موتور دیزل موجود در تراکتور مسي
فرگوسن  240در آزمایشگاه سنجش موتور دانشکده
کشاورزی ساری ارزیابي شدند .شکل  2تصویری از تراکتور و
دستگاه دینامومتر مورد استفاده در آزمایش را نشان ميدهد.
جدول شماره ( )2درصد حجمی سوخت بکار رفته در آزمایش.
ردیف

درصدهای مخلوط سوخت

عالمت اختصاری

1

 100%دیزل

B0

2

 20%بیودیزل  %80 +دیزل

B20
B40

3

 40%بیودیزل  %60 +دیزل

4

 60%بیودیزل  %40 +دیزل

B60

5

 80%بیودیزل  %20 +دیزل

B80

شکل ( )2دینامومتر متصل به تراکتور مورد استفاده در آزمایش
).(MF 240

شکل ( )1واکنش تولید متیل استر و گلیسیرول.

1

Oleic
Linoleic

Transesterification
Palmitic
3
Stearic
2
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با توجه به اینکه سوخت بیودیزل حاصل ترکیبي از متیل
استرهای مختلف است ،و بر اساس نوع روغن گیاهي و یا
موادی که بیودیزل از آن تهیه ميشود ،درصدهای ترکیبي
مختلفي از این متیل استرها تشکیل خواهد شد .با در نظر
گرفتن این امر در معادالت احتراق برای سوخت بیودیزل یک
متیل استر به عنوان مدل مطالعه موردی در نظر گرفته شده
و محاسبات احتراق و معادله واکنش بر اساس فرمول
شیمیایي این متیل استر انجام شده است.

 -2-1-2کوپلینگ
کوپلینگ بهعنوان عامل اتصال بین دستگاه دینامومتر و موتور
است .به طور کلي کوپلینگ بر اساس مشخصات مکانیکي و
کاری موتور و دینامومتر انتخاب ميشود .کوپلینگ مورد
استفاده این تحقیق دارای گشتاور انتقالي  400نیوتنمتر،
گشتاور بحراني  1200نیوتنمتر و محدوده سرعت  1000تا
 7500دور بر دقیقه ميباشد.
 -2-1-3دستگاه مهار یا کنترلکننده دینامومتر

 -2-1تجهیزات آزمایش

کنترل و تنظیم میزان ترمز دینامومترها با استفاده از یک
کنترلکننده صورت ميگیرد .دستگاه مهار بر اساس
کنترلکنندههای منطقي است.

 -2-1-1دینامومتر الکتریکی
برای اندازهگیری قدرت و گشتاور هر موتور گردنده و یا میزان
نیروی مورد نیاز برای چرخش هر مکانیزمي از دستگاه
دینامومتر استفاده ميگردد .دینامومتر از دو قسمت اصلي
روتور یا محور مرکزی که با کوپلینگ به موتور متصل
ميگردد و قسمت استاتور یا بدنه ثابت که کامال معلق بوده
و به وسیله بازویي به نیروسنج متصل است .اصول کار دستگاه
دینامومتر به این صورت است که با استفاده از یک سیال
واسط و یا نیروی ترمزی الکترومغناطیسي ،روتور توسط
استاتور نگه داشته ميشود و نیروی عکسالعمل استاتور با
استفاده از نیروسنج اندازهگیری ميشود .از حاصلضرب نیرو
در طول بازو میزان گشتاور محاسبه و توسط سامانه دیجیتال
به نمایش گذاشته ميشود .دینامومتر الکتریکي یکي از
بهترین دستگاههای سنجش گشتاور و قدرت موتورهای
احتراقي و الکتریکي است.
دینامومتر مورد استفاده در این تحقیق ادی کارنت مدل 190
) (Eddy Current Dyno-190بوده است .کنترل دقیق سرعت
و گشتاور ،اینرسي پایین و دوام باال از مزایای این نوع
دینامومتر نسبت به سایر مدلهای موجود است .این دستگاه
دارای بیشینه توان نامي  190کیلووات ،بیشینه گشتاور نامي
 600نیوتن متر در  1500rpmو بیشینه سرعت 7500rpm
ميباشد .هر وسیلهای که برای اندازهگیری به کار ميرود ،نیاز
به تعیین صحت و دقت یا کالیبراسیون و آزمون عدم قطعیت
دارد .از همینرو پس از انجام تست و کالیبراسیون طبق روش
موجود در دفترچه راهنما ،میزان خطای خوانش گشتاور این
دستگاه با سطح اطمینان  %95برابر  ، ±0.2%دقت خوانش
دور برابر  1 rpmو دقت سنجش توان کمتر از  1کیلووات
برآورد شد [.]16

 -2-1-4دستگاه آالیندهسنج دوده و مونو اکسید
کربن
برای بررسي میزان انتشار آالیندههای حاصل از احتراق
سوخت بیودیزل مورد مطالعه و قیاس آن با سوخت دیزل
مرسوم ،از دو دستگاه سنجش آالیندگي استفاده شد .در این
تحقیق برای سنجش میزان انتشار دوده از دستگاه
آالیندهسنج  AVL 4155 smoke meterبا میزان دقت
 1mg/m3و برای سنجش آالینده مونوکسید کربن ) (COاز
دستگاه آالیندهسنج  AVL Digas 4000با میزان دقت
 0%/01استفاده شد.
 -2-1-5موتور
موتور مورد استفاده در این پژوهش ،از نوع دیزل چهار زمانه
)(Engine diesel, Model AD3.152, Perkins, England

مجهز به توربو شارژر بکار رفته بر روی یک تراکتور مسي
فرگوسن مدل  (MF 240) 240ميباشد .بخش اعظمي از
نتایج حاصله از شاخصهای عملکردی موتور مورد آزمایش،
قابل تعمیم به اکثر موتورهای دیزل موجود در صنعت و
کشاورزی از جمله موتورهای لیستر ميباشد.
 -2-1-6سوخت مورد استفاده
سوختهای استفاده شده در این آزمایش شامل گازوئیل
مرسوم در ایران و همچنین متیل استر روغن گیاهي پسماند
است که ویژگيهای هر دو سوخت به ترتیب در جداول
شماره  3و  4نشان داده شده است.
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شکل ( )3تجهیزات مورد استفاده در آزمایش.
جدول ( )3ویژگیهاي مهم سوخت دیزل مورد استفاده به همراه استانداردهاي .[17] ASTM
ردیف

نام مشخصه

روش استاندارد آزمون

سوخت دیزل

واحد

1

نقطه اشتعال

ASTM D-93

61

˚C

2

گرانروی سینماتیک

ASTM D-445

4/1

2

mm /S
g/cm3

3

چگالي

ASTM D-4052

0/839

4

ارزش حرارتي پایین

ASTM D-240

42/57

MJ/kg

5

جرم مولکولي

---

209

kg/mol

6

درصد جرمي کربن

---

86/5

%

7

درصد جرمي هیدروکربن

---

13/5

%

8

درصد جرمي گوگرد

---

0/71

%

جدول ( )4ویژگیهاي مهم سوخت بیودیزل مورد استفاده به همراه استانداردهاي  ASTMو مقادیر مجاز ][17
ردیف

نام مشخصه

روش استاندارد آزمون

حدود مجاز

1

نقطه اشتعال

ASTM D-92

کمتر از 130

2

گرانروی سینماتیک

ASTM D-445

 1/9تا 6

سوخت دیزل
176
4/73

واحد
˚C
mm2/s

3

نقطه ابری شدن

ASTM D-2500

---

-1

˚C

4

نقطه ریزش

ASTM D-97

---

-4

˚C

5

گلیسیرین آزاد

ASTM D-6584

حداکثر شماره 0/02

0/016

%mass

6

آب و رسوبات

ASTM D-2709

حداکثر شماره 0/05

0/05

%vol

7

چگالي

---

---

0/88

g/cm3

8

ارزش حرارتي پایین

---

---

38730

kj/kg

کنترلي شامل بار اعمالي به موتور و مخلوطهای مختلف
سوخت ) (B80, B60, B40, B20, B0بوده است.
بارهای مشخص ( 30 ،20 ،10 ،0و  40درصد) از سوی
دینامومتر الکتریکي به موتور اعمال شد ،به گونهای که با
تغییر اهرم دستي شانه گاز دور موتور در مقدار ثابت 1340
دور بر دقیقه ثابت شد .سپس با اندازهگیری دمای دود
خروجي بهوسیله دماسنج و آهنگ مصرف هوا به شیوه
اندازهگیری اختالف فشار و آهنگ مصرف سوخت با

برای اندازهگیری سوخت مصرف شده از مخزن جانبي بر
روی یک ترازوی دیجیتالي با دقت یک گرم استفاده شد.
همچنین زمان تغییرات جرمي سوخت توسط یک کرنومتر
اندازهگیری گردید.
 -2-2شیوه و مراحل آزمایش
آزمایشها به منظور بررسي اثرگذاری سوخت بیودیزل بر
شاخصهای کارکردی موتور صورت گرفت .پارامترهای
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اندازهگیری زمان برای مصرف  10سانتيمتر مکعب سوخت
و حل معادالت مربوطه شاخصهای دبي جرمي هوا ،دبي
جرمي سوخت ،راندمان حرارتي ترمز ی ، 1دمای دود
خروجي ،2توان ترمزی ،3نسبت هوا به سوخت ،4مصرف ویژه
سوخت 5برای هر نوع مخلوط سوخت در بارهای مختلف
دینامومتر و همچنین میزان انتشار گازهای آالینده (دوده و
مونوکسید کربن) توسط ابزار آالیندهسنج بررسي شدند.

 -3-1اثرگذاري سوخت بیودیزل بر آهنگ مصرف هوا
آهنگ مصرف هوا ) (Maکه در معادله ( )4آمده است ،به
فشار هوای محیط ) ،(Pسرعت هوای عبوری از صفحه
روزنهدار ) ،(Vaثابت هوا ) (Rو دمای هوای ورودی به موتور
) (Tiaوابسته است.
()4

در این پژوهش ابتدا برای هر نقطه ،سه داده آزمایشگاهي
جمعآوری شده است و سپس میانگین حسابي دادهها
محاسبه و به عنوان داده نهائي آزمایشگاهي استفاده ميشود.
مقدار خطای احتمالي یا عدم قطعیت دادهها از معادله ()1
محاسبه شده است ].[18
()1

m  

در این فرمول  σmانحراف معیار مقدار میانگین و  σانحراف
معیار مجموعه اندازهگیریها و  nتعداد اندازهگیریها در هر
نقطه ميباشد .انحراف معیار مجموعه اندازهگیریها از طریق
معادله ( )2محاسبه ميشود ].[18
1/ 2

()2

R×Ta

بررسي مقادیر شکل ( )4نشان ميدهد که آهنگ مصرف
هوای موتور در تمام مخلوطهای سوخت و بارهای دینامومتر
یکسان است .بر اساس یک قاعده کلي در همه موتورهای
دیزل آهنگ مصرف هوا ثابت و آهنگ مصرف سوخت متغیر
است ،زیرا در این موتورها در ابتدای چرخه موتور میزان
معیني هوا وارد سیلندر ميشود و در زمان پاشش سوخت،
هوای وارد شده در داخل سیلندر حبس شده و هیچگونه
ارتباطي بین محفظه سیلندر و بیرون آن وجود نخواهد
داشت.

 -2-3عدم قطعیت

n 0.5

P×Ma

= 𝑎𝑀

 -3-2اثرگذاري سوخت بیودیزل بر آهنگ مصرف
سوخت
آهنگ مصرف سوخت ) (Mfکه در معادله ( )2آمده است به
چگالي سوخت ) (Pfو دبي حجمي جریان سوخت )(Qf
بستگي دارد.

   1 n  1  (x i  x )2 
i 1


n

مقدار درصد عدم قطعیت ) (xدادههای آزمایشگاهي از رابطه
( )3محاسبه شده است ].[18
()3
x  100 m x
که در آن  xمقدار میانگین حسابي دادههای آزمایشگاهي
است.

()2

𝑓𝑄 × 𝑓𝑃 = 𝑓𝑀

با غنيتر شدن مخلوط هوا  -سوخت قدرت موتور افزایش
ميیابد ولي وجود سوخت اضافي باعث افزایش آالیندگي
گازهای خروجي و افزایش مصرف سوخت ميشود.

 -3نتایج و بحث
مشخصات بیودیزل بدست آمده از روغنهای گیاهي ،وابسته
به زنجیرههای اسیدهای چربي است که در خوراک استفاده
شده وجود دارد ] .[19در نتیجه باید توجه نمود که نتایج
حاصل از این پژوهش منحصر به بیودیزل با پایه روغن
پسماند خوراکي است و قابل تعمیم به سایر سوختهای
بیودیزل نبوده و قیاس نتایج آنها از نوع قیاس معالفارغ
است.

شکل ( )4اثرگذاري سوخت بیودیزل بر آهنگ مصرف هوا در
بارهاي مختلف و دور ثابت  1340دور بر دقیقه.
Air–Fuel Ratio
Specific Fuel Consumption

1

Thermal Efficiency
Exhaust Gas Thermal
3
Brake Horse Power
2
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با بررسي مقادیر شکل ( )6مشخص ميشود که راندمان
حرارتي تا مخلوط سوخت  B40افزایش یافته و از مخلوط
سوخت  B40تا  B80تقلیل ميیابد .همچنین راندمان
حرارتي در تمام مخلوطهای سوخت با زیاد شدن بار،
افزایش ميیابد.

از طرفي افزایش مصرف سوخت به معنای کاهش راندمان
موتور است ] .[20بررسي مقادیر شکل ( )5نشان ميدهد که
آهنگ مصرف سوخت از مخلوط  B0تا  B40تقلیل یافته و
از مخلوط  B40تا  B80افزایش ميیابد .علت تقلیل آهنگ
مصرف سوخت با افزایش درصد سوخت بیودیزل در
مخلوطهای سوخت دیزل و بیودیزل تا مخلوط سوخت B40
وجود حالت ایدهآل از نظر گرانروی و چگالي مخلوط سوخت
و بهتر شدن وضعیت احتراق است ] .[21با افزایش بار،
آهنگ مصرف سوخت موتور در تمامي مخلوطهای سوخت
افزایش پیدا ميکند ،در نتیجه استفاده از مخلوط سوخت
B40در موتورهای دیزل با دور ثابت به علت پایینترین
مصرف سوخت در بین مخلوطهای مختلف سوخت به عنوان
سوخت برتر از حیث مصرف بهینه سوخت پیشنهاد ميشود.

 -3-4اثرگذاري سوخت بیودیزل بر دماي دود
خروجی
با توجه به مقادیر به دست آمده در شکل ( )7مشخص
ميشود که دمای دود خروجي با افزایش درصد سوخت
بیودیزل در مخلوطهای سوخت تا مخلوط سوخت B40
افزایش یافته ولي از مخلوط سوخت  B40تا  B80تقلیل
ميیابد .افزایش دمای دود خروجي تا مخلوط سوخت B40
به دلیل زیاد شدن فشار سیلندر در این بازه است .همچنین
کاهش دمای دود خروجي از مخلوط سوخت  B40تا B80
به دلیل کاهش فشار سیلندر در این بازه است .با افزایش بار
دمای دود خروجي در تمامي مخلوطهای سوخت افزایش
ميیابد.

 -3-3اثرگذاري سوخت بیودیزل بر راندمان حرارتی
ترمزي
راندمان حرارتي ترمزی میزان بهرهدهي حرارت رها شده در
فرآیند احتراق و تولید قدرت ترمزی را نشان ميدهد .این
شاخص با استفاده از معادله ( )3محاسبه ميگردد .راندمان
حرارتي بستگي به توان خروجي موتور ،دبي سوخت مصرفي
و ارزش حرارتي آن دارد .به علت نقش برجسته ترکیب
سوخت بر راندمان حرارتي موتور ،تأثیر ترکیب سوخت مورد
آزمایش بر راندمان حرارتي موتور مورد بررسي قرار گرفت.
راندمان حرارتي ترمزی با توان ترمزی ) (Wرابطه مستقیم
و با دبي جرمي مخلوط سوخت ) (Mf mixو ارزش حرارتي
مخلوط سوخت ) (Hv mixرابطه عکس دارد.
()3

W
Mf mix × Hv mix

= ƞ𝑡ℎ

شکل ( )6اثرگذاري سوخت بیودیزل بر راندمان حرارتی در
بارهاي مختلف و دور ثابت  1340دور بر دقیقه.

شکل ( )5اثرگذاري سوخت بیودیزل بر آهنگ مصرف سوخت

شکل ( )7اثرگذاري سوخت بیودیزل بر دماي دود خروجی در

در بارهاي مختلف و دور ثابت  1340دور بر دقیقه.

بارهاي مختلف و دور ثابت  1340دور بر دقیقه.
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 -3-5اثرگذاري سوخت بیودیزل بر توان ترمزي
توان ترمزی ) (Wکه در معادله ( )5آمده است ،همان توان
اندازهگیری شده در خروجي موتور است که با گشتاور )(T
و دور موتور ) (Nرابطه مستقیم دارد.
()5

𝑇× 𝑁× 𝜋 × W= 2

با بررسي مقادیر شکل ( )8مشخص ميگردد که توان ترمزی
در یک بار معین برای تمامي مخلوطهای سوخت یکسان
است ،که علت آن تنظیم دور دینامومتر با تغییر میزان
سوخت در دور ثابت  1340دور بر دقیقه است .دلیل افزایش
توان ترمزی با افزایش بار در کلیه مخلوطهای سوخت به
خاطر افزایش گشتاور ترمزی با افزایش بار است.

شکل ( )9اثرگذاري سوخت بیودیزل بر نسبت هوا به سوخت
در بارهاي مختلف و دور ثابت  1340دور بر دقیقه.

تفاوت زیاد نسبت هوا به سوخت در صفر درصد بار نسبت
به بقیه بارها به خاطر کارکرد موتور در حالت بدون بار است.

 -3-6اثرگذاري سوخت بیودیزل بر نسبت هوا به
سوخت

 -3-7اثرگذاري سوخت بیودیزل بر مصرف ویژه

نسبت هوا به سوخت که در رابطه ( )6آمده است ،برابر
نسبت آهنگ مصرف هوا ) (Maبه آهنگ مصرف سوخت
) (Mfاست.

سوخت ترمزي
چگالي سوخت و ارزش حرارتي سوخت در مصرف ویژه
سوخت ترمزی موتور ،به ترتیب اثر مستقیم و معکوس دارد.
لذا در بارهای یکسان مخلوط سوخت کمترین مصرف ویژه
را خواهد داشت که هر دو شرایط کوچک بودن چگالي و
بزرگ بودن ارزش حرارتي را داشته باشد (یعني یک حالت
مطلوب بین سوخت دیزل و بیودیزل) .مصرف ویژه سوخت
) (SFCکه در معادله ( )7آمده است ،برحسب کیلوگرم بر
کیلووات ساعت به صورت جرم سوخت مصرفي ) (Mfبه ازای
تولید هر کیلووات ساعت انرژی) (Wتعریف ميشود ].[19

Ma

 = Mfسوخت به هوا نسبت
()6
با بررسي مقادیر شکل ( )9مشخص ميشود که نسبت هوا
به سوخت تا مخلوط سوخت  B40افزایش یافته و از مخلوط
سوخت  B40تا  B80تقلیل ميیابد .دلیل افزایش نسبت هوا
به سوخت تا مخلوط سوخت  B40یکسان بودن آهنگ
مصرف هوای موتور در بار معین و کاهش آهنگ مصرف
سوخت در این بازه است .همچنین علت تقلیل نسبت هوا
به سوخت از مخلوط سوخت  B40تا  B80افزایش آهنگ
مصرف سوخت و یکسان بودن آهنگ مصرف هوای موتور در
بار معین در این بازه است .با افزایش بار ،نسبت هوا به
سوخت در کلیه مخلوطهای سوخت تقلیل ميیابد.

Mf

()7
با بررسي مقادیر شکل ( )10مشخص ميشود که مصرف
ویژه سوخت تا مخلوط سوخت  B40تقلیل یافته و از مخلوط
سوخت  B40تا  B80افزایش ميیابد .کاهش مصرف ویژه
سوخت تا مخلوط سوخت  B40به علت کاهش آهنگ
مصرف سوخت است و افزایش مصرف ویژه سوخت از
مخلوط سوخت  B40تا  B80به دلیل افزایش آهنگ مصرف
سوخت در این بازه است .مخلوط سوخت  B40پایینترین
میزان مصرف ویژه سوخت را دارد و استفاده از آن به عنوان
مخلوط برتر از نظر مصرف بهینه سوخت پیشنهاد ميشود.
علت کاهش آهنگ مصرف سوخت با افزایش سوخت بیو
دیزل در مخلوطهای سوخت دیزل و بیودیزل تا  ،%40وجود
حالت مطلوب از نظر گرانروی و چگالي مخلوط سوخت بین
سوخت دیزل و بیودیزل و بهبود شرایط احتراق است.
W

شکل ( )8اثرگذاري سوخت بیودیزل بر توان ترمزي در بارهاي
مختلف و دور ثابت  1340دور بر دقیقه.
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شکل ( )10اثرگذاري سوخت بیودیزل بر مصرف ویژه سوخت

شکل ( )11مقایسه میزان انتشار آالینده دوده از احتراق

ترمزي در بارهاي مختلف و دور ثابت  1340دور بر دقیقه.

سوختهاي بیودیزل و دیزل.

افزایش درصد سوخت بیودیزل به دالیل چگالي بزرگتر و
ارزش حرارتي کوچکتر آن نسبت به سوخت دیزل ،باعث
افزایش چگالي مخلوط سوخت و موجب کاهش انرژی
حرارتي آن ميگردد .افزایش چگالي مخلوط سوخت موجب
افزایش جرم مصرفي مخلوط سوخت و همچنین افزایش
ارزش حرارتي سوخت باعث افزایش انرژی آزاد شده و در
نتیجه تولید توان بیشتر ميشود.

 -3-9اثرگذاري سوخت بیودیزل بر میزان انتشار
مونوکسید کربن
تغییر مقادیر مونوکسید کربن ) (COبا شرایط مختلف بار
موتور در شکل ( )12مشاهده ميشود .با افزایش گشتاور،
میزان انتشار مونوکسید کربن افزایش ميیابد ،اما تغییرات
بار بیشینه شدیدتر است .به طوری که در گشتاور بیشینه،
سوخت بیودیزل مورد استفاده حدود  35درصد نسبت به
دیزل  COکمتری تولید ميکند .از دالیل این امر ميتوان
به وجود اکسیژن بیشتر در سوخت بیودیزل نسبت به دیزل
اشاره کرد ].[23
با افزایش سهم زیست دیزل (اتیل استر) در مخلوط سوخت،
با توجه به محتوای اکسیژن سوخت زیست دیزل ،کیفیت
احتراق افزایش ميیابد و موجب ميشود تا حداکثر دما و
فشار داخل استوانه افزایش یابد و به تبع آن ،مقدار آالیندة
اکسیدهای ازت را افزایش ميیابد ولي مقدار تولید
آالیندههای  UHCو دوده کاهش ميیابد.

 -3-8اثرگذاري سوخت بیودیزل بر میزان انتشار
دوده
مقادیر مختلف دوده و تغییرات آن با افزایش گشتاور در
سرعت  1340rpmدر شکل ( )11مشاهده ميشود .همانطور
که از شکل استنباط ميشود ،در گشتاورهای پایین تغییرات
دوده ناچیز است ،اما در گشتاور بیشینه سوخت بیودیزل
مورد استفاده در قیاس با سوخت دیزل  12/5درصد دوده
را کاهش داده است.محتوای باالی اکسیژن بیودیزل سبب
ميشود کربن موجود در سوخت با آن واکنش داده و به
صورت  COاز موتور خارج شود و دوده کاهش ميیابد.
گوکالپ و همکاران نیز در تحقیقي جهت استفاده از سوخت
بیودیزل روغن سویا و ترکیبات آن با دیزل معمولي (،B5
 B50 ،B20و  )B100به نتیجه مشابهي دست یافتند .در این
مطالعه انتشار دوده برای  B50در حدود  62درصد و برای
بیودیزل خالص  74درصد در مقایسه با دیزل مشاهده شد
] .[22انتشار دوده با کاهش نسبت کربن به هیدروژن در
سوخت کاهش ميیابد .نسبت کربن به هیدروژن سوخت
زیست دیزل کمتر از گازوئیل است .همچنین ،فقیر بودن
مخلوط سوخت و هوا علت تشکیل دوده است.

شکل ( )12مقایسه میزان انتشار آالینده مونوکسید کربن از
احتراق سوختهاي بیودیزل و دیزل.
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یک بار معین دارای پایینترین مصرف ویژه سوخت ترمزی
نسبت به بقیه مخلوطهای سوخت است .در نتیجه مخلوط
سوخت  B40در قیاس با بقیه مخلوطهای سوخت از حیث
مصرف اقتصادی سوخت دارای برتری بوده و استفاده از آن
پیشنهاد ميگردد .با توجه به نتایج حاصل از این تحقیق،
سوخت تجدیدپذیر بیودیزل با متوسط درصد پایینتر انتشار
آالیندهها از جمله دوده و مونوکسید کربن و همچنین
شرایط مناسب و آسانتر نگهداری و انتقال به سبب
مشخصههای شیمیایي آن از جمله دمای اشتعال باالتر
نسبت به سوخت دیزل و اختالف جزئي در میزان
شاخصهای عملکردی در احتراق ،ميتواند به عنوان
گزینهای جدی برای جایگزیني سوخت دیزل با منشاء
فسیلي مورد توجه قرار گیرد .این امر در حالي است که
عواملي چون روند افزایش تقاضا برای انرژی ،کاهش ذخایر
انرژی با منشاء فسیلي و همچنین سیاستگذاریهای کالن
در زمینه اعمال محدودیتهای سختگیرانهتر در خصوص
آالیندههای زیست محیطي این رقابت را جدیتر مينماید.

 -4نتیجهگیري
به دلیل یکسان بودن دمای آزمایشگاه در طول انجام
آزمایش تغییرات ناچیز نیز در آهنگ مصرف هوا وجود ندارد.
بنابراین آهنگ مصرف هوای موتور در همه بارهای
دینامومتر و برای تمامي مخلوطهای سوخت یک مقدار ثابت
است .آهنگ مصرف سوخت موتور تا مخلوط سوخت B40
سیر نزولي دارد ،اما با افزایش درصد سوخت بیودیزل در
مخلوطهای سوخت از مخلوط سوخت  B40به باالتر سیر
صعودی پیدا ميکند .با توجه به نتایج بدست آمده مشاهده
ميشود که روند کاهشي و افزایشي آهنگ مصرف سوخت
در تمام بارهای دینامومتر برابر است .مخلوط سوخت B40
نسبت به بقیه مخلوطهای سوخت کمترین میزان مصرف
سوخت را دارد و از دیدگاه اقتصادی مصرف سوخت ،مخلوط
سوخت  B40از بقیه با صرفهتر بوده و استفاده از آن پیشنهاد
ميگردد.
با افزایش درصد سوخت بیودیزل در مخلوطهای سوخت تا
مخلوط سوخت  B40راندمان حرارتي افزایش یافته و از
مخلوط سوخت  B40به باالتر راندمان حرارتي تقلیل
ميیابد .همچنین مشاهده ميشود که مخلوط سوخت B40
در یک بار مشخص نسبت به بقیه مخلوطهای سوخت دارای
راندمان حرارتي باالتری است .دمای دود خروجي تا مخلوط
سوخت  B40افزایش یافته و از مخلوط سوخت  B40به باالتر
کاهش ميیابد .همچنین روند تغییرات دمای دود خروجي
در تمام بارهای دینامومتر مثل هم است .فراتر از این با
افزایش بار ،شاخص دمای دود خروجي در همه مخلوطهای
سوخت افزایش ميیابد .توان ترمزی موتور در بار مشخص
برای همه مخلوطهای سوخت یکسان است .زیرا با تغییر
میزان سوخت ،دور دینامومتر در حد ثابت  1340دور بر
دقیقه نگه داشته ميشود .نسبت هوا به سوخت تا مخلوط
سوخت B40افزایش یافته و از مخلوط سوخت  B40به باالتر
تقلیل مي یابد .روند تغییرات نسبت هوا به سوخت در بارهای
مختلف دینامومتر مانند هم است.
همچنین مخلوط سوخت  B40در یک بار مشخص باالترین
نسبت هوا به سوخت را در مقایسه با بقیه مخلوطهای
سوخت دارد .مصرف ویژه سوخت ترمزی تا مخلوط سوخت
B40تقلیل یافته و از مخلوط سوخت  B40به باالتر افزایش
ميیابد .روند تغییرات مصرف ویژه سوخت ترمزی در همه
بارهای دینامومتر مانند هم است .مخلوط سوخت  B40در
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