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چکيده

اطالعات مقاله

در این تحقيق اتانول و ديایزوپروپيلاتر در سه نسبت حجمي مختلف با بنزین پایه ترکيب شد .موتور
 XU7JP/L3براي آزمون بررسي اثر افزودنيهاي سوختي بر متغيرهاي عملکردي و آالیندگي موتور
انتخاب گردید .متغيرهاي عملکردي موتور در زمان آزمون توسط دستگاه رایانهاي بهصورت همزمان
ثبت شد و آالیندههاي خروجي موتور بهصورت دستي توسط دستگاه آالیندهسنج ثبت گردید .نتایج
نشان داد که با افزایش افزودنيهاي اکسيژندار به بنزین ،اکسيژن موجود در مخلوط سوخت و هوا
افزایش یافته ،مخلوط به شرایط استوکيومتري نزدیکتر شده و احتراق کاملتر صورت گرفته است .در
نتيجه گشتاور و قدرت ترمزي موتور افزایش و مصرف سوخت ویژه ترمزي آن کاهش یافت .همچنين
افزودنيهاي اکسيژندار ،کاهش آالیندههاي مونوکسيدکربن و هيدروکربن نسوخته و افزایش
آالیندههاي دياکسيدکربن و اکسيدهاي نيتروژن را به همراه داشتند .نتایج افزایش افزودني
ديایزوپروپيل اتر نسبت به افزودني اتانول در ترکيب با بنزین پایه نيز نشان داد که مقدار آالیندههاي
مونوکسيدکربن ،هيدروکربن نسوخته و اکسيد نيتروژن را در سطح باالتر و مقدار توليد دياکسيدکربن
را در سطح پایينتري قرار ميدهد.

تاریخچة مقاله:

تمامي حقوق براي انجمن علمي موتور ایران محفوظ است.
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بررسي تجربي استفاده از ترکيبات اکسيژندار اتانول و دیایزوپروپيلاتر در سوخت بنزین

علي ميرمحمدي و ایمان شاکرمي ،فصلنامة علمي تحقيقات موتور ،شمارة ( 63تابستان  ،)1400صفحة 21-13

عبدالرحمان و همکاران تاثير افزودني اکسيژندار اتانول بر خواص
سوخت همچون عدد اکتان و ارزش گرمایي آن را بررسي کردند.
درصدهاي مختلف اتانول-بنزین را در موتور نسبت تراکم متغير مورد
آزمون قرار دادند .نتایج ایشان نشان داد ميتوان عدد اکتان را با افزایش
اتانول بزرگتر کرد ،اما افزودن اتانول ،ارزش گرمایي سوخت را کاهش
ميدهد .بهينهترین درصد اتانول براي افزایش عدد اکتان  10درصد
مشاهده شد [.]6
مراجع زیادي تأثير افزودن افزودنيهاي اکسيژن دار اتانول به بنزین
پایه روي متغيرهاي عملکردي موتور ،مقدار مصرف سوخت و توليد
آالیندههاي خروجي موتور را بررسي کردهاند .نتایج به دست آمده نشان
ميدهند که قدرت موتور ،بازده حرارتي و بازده تنفسي و آالیندههاي
دياکسيدکربن و اکسيدهاي نيتروژن موتور افزایش و مصرف سوخت
ویژه و آالیندههاي مونوکسيدکربن و هيدروکربن نسوخته با افزایش
اتانول کاهش ميیابد [.]7-12
البغدادي و همکاران آزمونهایي را با استفاده از ترکيبات اتانول ،بنزین
و هيدروژن انجام دادند .در این آزمونها ،اتانول با بنزین ترکيب شده و
هيدروژن هم به این ترکيبات اضافه شده است .نتایج ایشان نشان داد،
افزودن هيدروژن و اتانول به بنزین موجب کاهش  COو مصرف سوخت
ميشود .البته قدرت گرمایي و بازده موتور افزایش ميیابد [.]13
سانگ و همکاران در تحقيقي اثرات اضافه کردن اتانول و
متيلترشياريبوتيلاتر به بنزین و تأثير آنها روي آالیندههاي خروجي
را بررسي کردند .نتایج نشان داد که اتانول ،آالیندگي کمتري نسبت به
متيلترشياريبوتيلاتر دارد [.]14
نعمتيزاده و همکاران مطالعاتي در مورد اثر تغيير نوع سوخت رایج در
کشور بر روي متغيرهاي عملکردي موتور و انتشار آالیندهها در موتور
 XU7انجام دادند .سوخت مورد استفاده توسط آنها در این آزمون براي
ترکيب نوع اول  20درصد اتانول و  ۸0درصد بنزین و ترکيب نوع دوم
 10درصد اتانول 5 ،درصد زیستدیزل و  ۸5درصد بنزین بود.
نتایج آزمونهاي ایشان نشان داد که استفاده از ترکيب نوع اول ،مقدار
توان و گشتاور موتور را نسبت به استفاده از بنزین معمولي بترتيب 6.5
و  1.2درصد کاهش ميدهد .همچنين نتایج ایشان نشان داد در صورت
استفاده از این نوع سوخت نسبت به بنزین معمولي ،مصرف سوخت را
 36درصد کاهش و مقدار آالیندههاي هيدروکربن را  36درصد افزایش
ميدهد.
در صورت استفاده از ترکيب نوع دوم سوخت نسبت به استفاده از بنزین
معمولي مقادیر آالیندههاي هيدروکربنهاي نسوخته و کربن مونواکسيد
بترتيب  ۸درصد و  47درصد کاهش ميیابد .ترکيبي از  10درصد اتانول،
 5درصد زیستدیزل و  ۸5درصد بنزین به عنوان سوخت جایگزین در
نتایج این تحقيق معرفي شده است [.]15
شایان و همکاران در تحقيقي بر روي موتور چهار استوانه ،MVH 418
تأثير افزودن افزودنيهاي اکسيژندار اتانول ،متانول ،ترشياري بوتيل
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 -1مقدمه
برايکاهش سوختهاي سنگوارهاي ،آالیندههاي زیست محيطي و
وابستگي به مشتقات نفتي ،سوختهاي جایگزین نظير هيدروژن ،گاز
طبيعي و سوختهاي زیستي ،مورد توجه قرار گرفتهاند [ .]1استفاده از
این سوختها عالوه بر تامين سوخت و پخش آن در جایگاههاي سوخت
نياز به باز طراحي و تغيير برخي قطعات نظير سامانة سوخترساني و
محفظة احتراق دارد .لذا استفاده از افزودنيها در بهبود کيفيت سوخت
و عملکرد موتور یک راه مياني است.
تترا اتيل سرب در گذشته بهصورت افزودني به بنزین اضافه ميشد تا
عدد اکتان بنزین را افزایش داده و احتراق و عملکرد را بهبود داده و
آالیندههاي خروجي موتور را کاهش دهد .اما به دليل اینکه سرب
مادهاي سمي است و باعث اختالالت کبدي ميشود و روي ساختار
مغزي انسان تأثيرات سوء ميگذارد آن را کنار گذاشتند و بجاي آن
متيلترشياريبوتيلاتر مورد استفاده قرار گرفت [.]2
متيلترشياريبوتيلاتر با ترکيب در بنزین موجب کاهش آالیندههاي
مونوکسيدکربن و هيدروکربن نسوخته ميشود .استفاده از
متيلترشياريبوتيلاتر در ترکيب با بنزین موجب افزایش عدد اکتان
بصورت خطي ميشود ،اما به دليل محلول شدن در آب آشاميدني موجب
مسموميت گوارشي ميشود که موجب کنار گذاشتن آن شد [3و.]4
متيلترشياريبوتيلاتر به عنوان ماده موثر براي جایگزیني سرب و
همچنين افزایش عدد اکتان مورد توجه قرار گرفت .اولين جایگزیني آن
بجاي سرب در سال  1979صورت گرفت .مقدار درصد حجمي مورد
استفاده این افزودني در ابتدا با  7درصد صورت پذیرفت .اما ،در سال
 19۸1به  11و در سال  19۸۸به  15درصد رسيد.
استفاده از متيلترشياريبوتيلاتر رشد قابل توجهي کرد به گونهاي که ،در
ازاي هرسال در حدود  40درصد افزایش یافت و تا سال  19۸4از آن
بهعنوان یکي از  50ترکيب شيميایي برتري که در آمریکا توليد شده بود،
نام برده ميشد .در سال  1990طي گزارشات رسيده ،مبني بر آلودگي
آبهاي زیر زميني توسط متيلترشياريبوتيلاتر در سال  19۸5و زیان-
هاي آن براي سالمت انسان اصالحيههاي قانون هواي پاک توسط EPA
آمریکا اعالم شد .دو منبع ذخيره آب در سانتامونيکا در کاليفرنيا به علت
غلظتهاي بيش از حد متيلترشياريبوتيلاتر ،کنار گذاشته شد و تقریباً
با از دست رفتن  ۸0درصد منابع آب شهري در این مناطق موجب اجرایي
شدن اصالحيه  EPAدر سال  1996در آمریکا شد.
متخصصان و توليدکنندگان بنزین مدام به دنبال راهي براي جایگزیني
متيلترشياريبوتيلاتر با دیگر افزودنيهاي مناسب بنزین ،بهمنظور
افزایش عدد اکتان و کاهش آلودگيهاي زیست محيطي هستند .در
کشور ما همچنان متيلترشياريبوتيلاتر بهعنوان تنها افزودني بنزین
پایه استفاده ميشود .اما با توجه به سمي بودن این ماده ،برنامهریزي
کشور طي سالهاي آینده باید به دنبال جایگزین مناسبتري براي
ترکيب با بنزین پایه باشد [.]5

14

علي ميرمحمدي و ایمان شاکرمي ،فصلنامة علمي تحقيقات موتور ،شمارة ( 63تابستان  ،)1400صفحة 21-13

اتم اکسيژن داشته و عدد اکتان بزرگتر از بنزین پایه دارند .لذا در کامل
شدن فرایند احتراق و جلوگيري از خودسوزي کمک ميکنند .دي-
ایزوپروپيلاتر که از دسته اترها است ،سرعت اشتعال را زیاد ميکند و
ارزش گرمایي آن نسبت به اتانول بيشتر است .همچنين اتانول که داراي
اتم اکسيژن بيشتري در ساختار شيميایي خود است سوخت را به شرایط
استوکيومتریک براي احتراق کاملتر نزدیک ميکند.
 -2مواد و روشها
جهت انجام آزمونها ابتدا بنزین معمولي به عنوان بنزین پایه تهيه
گردید .افزودنيهاي اکسيژندار بنزین در این تحقيق عبارتاند از:
ديایزوپروپيلاتر ()Diisopropyl Etherاتانول ()Ethanolبا توجه به اهميت درجه خلوص افزودنيهاي بنزین ،در روند انجام
صحيح فرایند آزمون ،مواد با درجه خلوص شدید استفاده شد .براي
همين اتانول از شرکت بيدستان قزوین با درجة خلوص  ،% 99.6و
ديایزوپروپيلاتر از شرکت مرک آلمان با درجه خلوص  % 99تهيه
گردید .در این تحقيق ترکيب سوخت با سه نسبت حجمي افزودنيها
به صورت زیر تهيه گردید.
(بنزین Gasoline )100%
)A: (ETH10%-DIPE5%-GAS85%

(بنزین  ،۸5%ديایزوپروپيلاتر  ،5%اتانول )10%
)B: (ETH10%-DIPE5%-GAS85%

(بنزین  ،۸5%ديایزوپروپيلاتر  ،10%اتانول )5%
)C: (ETH10%-DIPE5%-GAS85%

(بنزین  ،۸5%ديایزوپروپيلاتر  ،7.5%اتانول )5%
تمام آزمونها در شرایط موتور با بار جزئي  30%انجام شد.
 -1-2مشخصات موتور
موتور استفاده شده در این آزمون تجربي با نام تجاري XU7JP/L3
است و آزمونها در آزمایشگاه موتور دانشگاه تربيت مدرس انجام گرفت.
علت انتخاب این موتور ،توليد انبوه آن در کشور و در دسترس بودن آن
است .مشخصات موتور  XU7JP/L3در جدول 1نشان داده شده است.
XU7JP/L3

جدول :1مشخصات موتور
نوع
LFZ
ایرانخودرو
کارخانة سازنده
 ۸1.4 × ۸3ميليمتر
قطر ضربدر پيمایش استوانه
 1761سيسي
حجم موتور
 9.25به 1
نسبت تراکم
۸
تعداد دریچهها
بيشينه توان در  6000د.د.د 100 .اسب بخار ( 74.6کيلووات)
 153نيوتن.متر
بيشينه گشتاور در  3500د.د.د.
XU7JP/L3
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الکل و ديایزوپروپيلاتر به بنزین پایه را در نسبتهاي حجمي ،7.5 ،5
 12.5 ،10و  15بر متغيرهاي عملکردي موتور ،آالیندههاي خروجي دود
و خواص سوخت بررسي کردند .نتایج آزمونهاي تجربي ایشان نشان
ميدهد که با افزودن افزودنيها به بنزین ،توان ،گشتاور ،بازده حجمي
و مقدار مصرف سوخت افزایش و مصرف سوخت ویژه روند کاهشي را
در پي داشت .بر اساس تحقيقات مشخص شد که با افزودن تمامي
افزودنيهاي اکسيژندار به بنزین پایه ،عدد اکتان سوخت افزایش
ميیابد و سبب کاهش هيدروکربنهاي نسوخته و منواکسيد کربن
خروجي ميشود که افزایش دياکسيدکربن را در پي خواهد داشت.
نتایج ایشان درصد حجمي بهينه اختالط براي متانول و اتانول مقدار
 ،15براي ترشياري بوتيل الکل مقدار  7.5و ديایزوپروپيلاتر مقدار 10
درصد معرفي کرده است [.]16
امي و همکاران در تحقيق دیگري آزمونهاي تجربي ،تأثير
افزودنيهاي ترشياريبوتيلالکل و ديایزوپروپيلاتر در نسبتهاي
حجمي  12.5 ،10 ،7.5 ،5و  15را در موتور  XU7بررسي کردهاند .نتایج
ایشان نشان داد با افزایش افزودنيهاي بنزین در سوخت ،گشتاور ،توان،
مصرف سوخت و آالیندههاي اکسيدهاي نيتروژن و دياکسيدکربن
افزایش و مصرف سوخت ویژه و آالیندههاي مونوکسيدکربن و
هيدروکربن نسوخته کاهش ميیابد .در نتيجه تحقيق ایشان مقدار
درصد حجمي بهينه اختالط براي افزودنيها به بنزین 10% ،براي
ترشياريبوتيلالکل و ديایزوپروپيلاتر معرفي شد [.]17
شارما و همکاران در تحقيقي تأثير افزایش اتانول بر عدد اکتان بنزین را
بررسي کردند .نتایج ایشان نشان داد که افزایش اتانول ،اکتان را افزایش
ميدهد و نمونه ترکيب  20درصد اتانول با  ۸0درصد بنزین نسبت به سایر
ترکيبها بهينهتر است .انتشار دياکسيد کربن با افزایش سرعت موتور،
کاهش و آالینده مونوکسيدکربن افزایش یافت .احتراق و بازده موتور با
 15درصد حجم اتانول در ترکيب سوخت بهبود یافت [.]1۸
کارادیا و همکاران در تحقيق تجربي ،تأثير مخلوطهاي اتانول-بنزین،
متانول-بنزین و اتانول-متانول-بنزین را بر عملکرد موتور ،متغيرهاي
احتراق و انتشار گازهاي اگزوز بررسي کردند .نتایج ایشان نشان داد
ترکيب متانول -اتانول -بنزین ،قدرت ترمزي موتور را افزایش ميدهد
و سوختهاي الکلي در سرعتهاي زیادتر عملکرد بهتري نشان
ميدهند و موجب کاهش آالیندگيها در ترکيبات الکلي ميشوند [.]19
اوزکان و همکاران در آزموني تأثير اتانول-بنزین بر متغيرهاي خروجي
اگزوز یک موتور تک استوانه اشتعال جرقهاي را بررسي کردند .نتایج
ایشان نشان داد که استفاده از سوختهاي ترکيبي اتانول-بنزین باعث
بهبود گشتاور خروجي ،قدرت ،بازده حجمي و کاهش مصرف سوخت
موتور ميشود .همچنين انتشار مونوکسيدکربن و هيدروکربنهاي
نسوخته به طور چشمگيري به دليل افزودن اتانول کاهش ميیابد [.]20
در این مقاله ترکيبات اتانول و ديایزوپروپيلاتر بهعنوان افزودني
سوخت بنزین در موتور استفاده ميشود .این افزودنيها در ساختار خود
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 -3نتایج وبحث

Gasoline
)A(ETH10%-DIPE5%-GAS85%
)B(ETH5%-DIPE10%-GAS85%
)C(ETH7.5%-DIPE7.5%-GAS85%

11.5
10.5
9.5
8.5

Gasoline
)A(ETH10%-DIPE5%-GAS85%
)B(ETH5%-DIPE10%-GAS85%
)C(ETH7.5%-DIPE7.5%-GAS85%

7.5
6.5
2.75

5.5

2.5

1828 2193 2558 2923
)Engine speed (RPM

2.25
1.75
1.5

Lambda

2

1.25
3000

2000
2500
)Engine speed(RPM

)Fuel consumption (Lit/hr

 -1-3تأثير افزودنيهای سوختي بر نسبت هوا به سوخت (𝛌 )
شکل  1تأثير سوخت بنزین و سوخت ترکيبي با افزودني اکسيژندار بر
نسبت هوا به سوخت را نشان ميدهد .ترکيب بنزین با افزودنيها نسبت
به بنزین پایه ،داراي عدد المبداي بزرگتري است و علت آن را ميتوان
به خاطر ،اتم اکسيژن موجود در ساختار افزودنيها دانست.
افزودني اتانول با فرمول شيميایي  C2H6Oداراي اتم اکسيژن بيشتري
نسبت به ديایزوپروپيلاتر با فرمول شيميایي  C6H14Oدر درون خود
است .با افزایش سرعت موتور ،عدد المبدا یا نسبت هوا به سوخت نسبي
کاهش ميیابد و مخلوط سوختي غليظ ميشود .چون در سرعتهاي
زیاد دریچه هوا بيشتر بازشده ،و حسگر دریچه گاز ولتاژي براي افزایش
بنزین ورودي به واحد پایش برقي ميفرستد ،پاشش سوخت نيز بيشتر
ميشود .اما به خاطر کم شدن زمان مکش ،ضعيف بودن نيروي لختي
هوا نسبت به سوخت ترکيبي بنزین و سبک بودن هوا ،مقدار هواي
ورودي کاهش ميیابد و مخلوط غليظ ميشود .در نتيجه عدد المبدا با
افزایش سرعت موتور کاهش ميیابد.

 -2-3تأثير افزودنيها با بنزین پایه بر مقدار مصرف سوخت
با افزودن ترکيبات اکسيژندار به بنزین ،احتراق بهبود ميیابد و مصرف
سوخت کاهش ميیابد .افزودنيهاي اکسيژندار اتانول و دي ایزو-
پروپيلاتر به دليل ساختار شيميایي داراي ارزش گرمایي ضعيفتر نسبت
به بنزین پایه هستند که با افزودن ترکيبات اکسيژندار به بنزین پایه،
ارزش گرمایي سوخت پایينتر ميآید.
در هنگام استفاده از سوخت با ارزش گرمایي پایين براي جبران افت
قدرت ،باید مصرف سوخت را افزایش داد .شکل  2نمودار شار حجمي
مصرفي سوخت را برحسب سرعت موتور نشان ميدهد .ترکيبات سوختي
با افزودنيهاي اکسيژندار از یک جهت ،به علت دارا بودن اتم اکسيژن
در ساختار خود و ایجاد احتراق کاملتر ،مصرف سوخت کمتري دارند.
از جهت دیگر ،به دليل پایين بودن ارزش گرمایي سوخت ترکيبي ،براي
جبران افت قدرت نياز به مصرف سوخت بيشتري است که تعادل این
دو مورد ذکر شده در شرایط مختلف کارکرد موتور و درصدهاي مختلف
ترکيبهاي سوختي ،مصرف سوخت مختلفي را به وجود ميآورد.
مثالً ،سوخت نوع  Bداراي ارزش گرمایي بيشتري نسبت به سایر
ترکيبات است و مصرف سوخت را کاهش ميدهد ،اما به علت باال بودن
غلظت سوخت و پایين بودن مقدار اکسيژن در ساختار خود ،موجب
ميشود مقدار مصرف سوخت آن بيشتر باشد .سوخت  Aارزش گرمایي
ضعيفتري نسبت به سوخت  Bدارد اما با داشتن مقدار اکسيژن بيشتر،
احتراق کاملتري داشته و مصرف سوخت را کمتر ميکند.

1
1500

شکل  :1نسبت هوا به سوخت نسبي ( )λبنزین و ترکيب افزودنيها در
درصدهاي حجمي مختلف

1462

شکل  :2شار حجمي سوخت مصرفي حاصل از بنزین پایه نسبت به
بنزین با افزودني در حجمهاي مختلف
 -3-3گشتاور ترمزی
شکل  3گشتاور ترمزي سوخت پایه نسبت به بنزین با افزودنيها را در
سه درصد حجمي مختلف نشان ميدهد .بر اساس ساختار شيميایي
سوخت ،بنزین با ارزش گرمایي بزرگتر و سوختهاي  A, B, Cداراي
ارزش گرمایي کمتر اند که نشان ميدهد باید برحسب انرژي گرمایي
بزرگتر داراي گشتاور بيشتري باشد .البته بهبود فرایند احتراق با افزودن
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 -2-2روش انجام آزمون
مراحل آزمون به این صورت انجام شد که اول بنزین پایه بهعنوان سوخت
در موتور آزمایش شد و متغيرهاي عملکردي موتور شامل :گشتاور ،توان
خروجي ،نسبت هوا به سوخت ،دماي خروجي ،مصرف ویژه سوخت و
آالیندههاي خروجي ثبت گردید .بعد از آن بنزین به همراه افزودنيها ،با
سه نسبت حجمي مختلف آزمایش شد .افزودنيهاي اکسيژندار اتانول و
ديایزوپروپيلاتر در سه نسبت حجمي مختلف با بنزین پایه ترکيب شد.
تمام مراحل آزمون براي اندازهگيري متغيرهاي عملکردي موتور و
آالیندههاي خروجي اگزوز ،تحت بار کنترلي  30%درصدي که از طرف
لگام ترمز اعمال ميشد صورت پذیرفت.
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3000

2000
2500
)Engine speed (RPM

40
1500

)Brake Torque (N.M

60

شکل  : 3گشتاور ترمزي حاصل از بنزین پایه نسبت به بنزین با
افزودني در حجمهاي مختلف

Gasoline
)A(ETH10%-DIPE5%-GAS85%
)B(ETH5%-DIPE10%-GAS85%
)C(ETH7.5%-DIPE7.5%-GAS85%

18
16
14
12
10
8

)Brake Power (kw

Gasoline
)A(ETH10%-DIPE5%-GAS85%
)B(ETH5%-DIPE10%-GAS85%
)C(ETH7.5%-DIPE7.5%-GAS85%

 -4-3توان ترمزی
شکل  4توان ترمزي حاصل از بنزین پایه نسبت به ترکيبات بنزین با
افزودني در حجمهاي مختلف را نشان ميدهد .ترکيب افزودني
اکسيژندار با بنزین پایه ،توان ترمزي را افزایش ميدهد ،علت این
افزایش را ميتوان وجود اکسيژن موجود در ساختار افزودنيها دانست
که موجب ميشود تا فرایند واکنشدهندهها بهتر انجام شود ،انرژي
شيميایي بيشتري از سوخت به انرژي گرمایي تبدیل شود و احتراق
کاملتري انجام شود ،همچنين افزودنيهاي اکسيژندار داراي عدد
اکتان بزرگتري نسبت به بنزین اند که وقتي با بنزین ترکيب ميشوند
عدد اکتان سوخت را افزایش ميدهند ،افزایش عدد اکتان سوخت
ميتواند زمان جرقه را به تاخير انداخته ،به طبع آن فشار انبساط افزایش
ميیابد که موجب افزایش توان ترمزي ميشود.

6
2923

2558

2193

1828

1462

)Engine speed (RPM

شکل :4توان ترمزي حاصل از بنزین پایه نسبت به بنزین با افزودني
در حجمهاي مختلف
 -5-3مصرف سوخت ویژه ترمزی
شکل  5مصرف سوخت ویژه ترمزي در بنزین پایه و ترکيب بنزین با
افزودني در سه نمونه ترکيب حجمي سوخت با افزودنيهاي اکسيژندار
را نشان ميدهد.
افزودنيهاي اکسيژندار داراي ارزش گرمایي پایينتري نسبت به بنزین
هستند .از طرفي دیگر ،این افزودنيها به سبب دارا بودن اتم اکسيژن
در ساختار داخلي خود موجب بهبود احتراق شده و توان بيشتري را توليد
ميکنند .لذا سوخت ویژه ترمزي کاهش ميیابد .و کمترین مصرف
سوخت ویژه ترمزي را ترکيب سوختي  Aبه دليل دارا بودن درصد اتانول
بيشتر و فرایند احتراق کاملتر ،دارد .همانطور که در شکل  5مشاهده
ميشود ،مصرف سوخت ویژه ترمزي در سرعتهاي کُند ،کاهش
ميیابد که علت آن افزایش توان ترمزي ناشي از زمان کافي براي
احتراق و کم بودن تلفات اصطکاکي است.
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اکسيژن بيشتر ،ترکيب بهتر اکسيژن با کربنهاي سوخت ميسر خواهد شد.
احتراق بنزین پایه با ارزش گرمایي بزرگتر گشتاور قويتري را خواهد داشت.
در مقابل آن وقتي از افزودنيهاي اکسيژندار استفاده ميشود ،ورود اکسيژن
از طریق ساختار شيميایي سوخت به محفظة احتراق افزایش ميیابد که در
نتيجه آن ،فرایند احتراق بهبود یافته و گشتاور در سرعتهاي کُند زیاد شده
است.
وقتي از اتانول در ترکيب بنزین استفاده ميشود به دليل بزرگ بودن
گرماي نهان آن ،موجب گرماگيري و کاهش دماي هواي ورودي و
افزایش بازده حجمي و تنفس بهتر موتور ميگردد .افزودن دي-
ایزوپروپيلاتر از خانواده اِتِرها ،سرعت اشتعال را افزایش ميدهد ،فرایند
احتراق بهبود یافته و در مجموع موجب افزایش گشتاور ميشود.
بنابراین سوخت  Bداراي ارزش گرمایي باالتر و مقدار هيدروژن بيشتر
نسبت به سایر ترکيبات سوختي است ،پس گشتاور بيشتري را توليد
ميکند .سوخت  Aبا اینکه اکسيژن بيشتري در ساختار خود دارد و
احتراق کاملتري انجام ميدهد ،چون ارزش گرمایي آن کم است،
گشتاور ضعيفتري نسبت به سوخت  Bایجاد ميکند.
سوخت  Cبا وجود کم بودن ارزش گرمایي آن ،اما چون غلظت آن به
مقدار قابل توجهي کم است گشتاور آن افت ميکند.
بنزین پایه ارزش گرمایي بزرگتر دارد اما گشتاور آن به دليل غلظت
شدیدتر نسبت به بقيه ترکيبات و احتراق ناقص افت ميکند .البته باید
اشاره شود که متغيرهایي نظير تنظيم زمان جرقه در ترکيبات مختلف
نيز ميتواند در عملکرد موتور موثر باشد.
در شکل  3مشاهده ميشود که در سرعتهاي پایين به دليل باال بودن زمان
تنفس ،افزودن اتم اکسيژن حاصل از ترکيبهاي اکسيژندار به داخل
محفظة احتراق ،بهبود فرایند احتراق و افزایش گشتاور را به همراه دارد .با
افزایش سرعت ،زمان کافي براي تنفس موتور کاهش یافته و بازده
حجمي کم ميشود ،در نتيجه گشتاور کاهش ميیابد .دليل دیگر کاهش
گشتاور در سرعتهاي تُندتر ،افزایش تلفات اصطکاکي است.
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Base gasoline engine
)A(ETH10%-DIPE5%-GAS85%
)B(ETH5%-DIPE10%-GAS85%
)C(ETH7.5%-DIPE7.5%-GAS85%

0.67

0.61
0.59

3000

2000
2500
)Engine speed (RPM

0.57
1500

شکل  : 5مصرف سوخت ویژه ترمزي حاصل از بنزین پایه نسبت به
بنزین با افزودني در حجمهاي مختلف

 -2-6-3تأثير افزودنيهای اکسيژندار بر مقدار دیاکسيدکربن
شکل  7مقدار دياکسيدکربن خروجي از موتور را نشان ميدهد .مشاهده
ميشود که افزودن ترکيبات اکسيژندار به سوخت ،موجب رقيق شدن
مخلوط سوخت و افزودن اکسيژن بيشتر به استوانه ميشود ،احتراق
کاملتر صورت ميگيرد و موجب افزایش دياکسيدکربن و کاهش
مونوکسيدکربن ميشود .ترکيب سوخت  Aبه دليل دارا بودن درصد
باالي اتانول در ساختار خود داراي اتم اکسيژن بيشتر بوده ،مخلوط
رقيقتر و احتراق کاملتري را انجام ميدهد و بيشترین دياکسيدکربن
توليد ميشود.
Gasoline
)A(ETH10%-DIPE5%-GAS85%
)B(ETH5%-DIPE10%-GAS85%
)C(ETH7.5%-DIPE7.5%-GAS85%

6.5
6

از موتور

Gasoline
)A(ETH10%-DIPE5%-GAS85%
)B(ETH5%-DIPE10%-GAS85%
)C(ETH7.5%-DIPE7.5%-GAS85%

3
2.5

1.5

3000

2000
2500
)Engine speed (RPM

)CO (% V

2

1
1500

شکل  : 6مونوکسيدکربن خروجي موتور حاصل از بنزین پایه نسبت به
بنزین با افزودني در حجمهاي مختلف

5.5

)CO2 ( %V

 -6-3تأثير افزودنيهای اکسيژندار بر آالیندههای خروجي
 -1-6-3تأثير افزودنيهای اکسيژندار بر مقدار مونوکسيدکربن
شکل  6تأثير بنزین و افزودنيهاي اکسيژن دار بر مقدار مونوکسيدکربن
را نشان ميدهد .مقدار توليد مونوکسيدکربن در ترکيبات بنزین با
افزودنيها نسبت به خود بنزین پایه ،کاهش چشمگيري دارد که به دليل
اکسيژن موجود در ساختار افزودنيها و ایجاد احتراق کاملتر ميباشد.
واکنش کامل اکسيژن با کربنهاي موجود در سوخت ،موجب کاهش
چشمگير آالینده مونوکسيدکربن شده است .در نمودار ترکيب سوخت
 ،Cکمترین آالیندگي را دارد .دليل آن رقيق بودن سوخت و احتماال
ریتارد بودن جرقه ميباشد .با افزایش سرعت موتور ،سوخت طي فرایند
احتراق ،فرصت کافي براي انجام واکنش را ندارد ،احتراق کامل در موتور
شکل نميگيرد ،و مقدار مونوکسيدکربن افزایش ميیابد.
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شکل  : 7دي اکسيدکربن خروجي موتور حاصل از بنزین پایه نسبت
به بنزین با افزودني در حجمهاي مختلف
 -3-6-3تأثير افزودنيهای اکسيژندار بر مقدار هيدروکربنهای
نسوخته
شکل  ۸مقدار هيدروکربنهاي خروجي از موتور را نشان ميدهد.
مشاهده ميشود ،ترکيب سوخت  ،Aکه حاوي  5درصد افزودني
ديایزوپروپيلاتر و  10درصد اتانول است ،کمترین توليد
هيدروکربنهاي نسوخته نسبت به سایر افزودنيها را دارد .درصد
حجمي بهينه اختالط براي اتانول 15-10 ،درصد و براي
ديایزوپروپيلاتر 10-5 ،درصد ميباشد .علت آن داشتن اکسيژن در
ساختار ديایزوپروپيلاتر و باال بودن سرعت شعله و احتراق بهينهتر
است.
در شکل  ۸مشاهده ميشود که نمودارهاي هيدروکربن نسوخته با
افزایش سرعت موتور کاهش ميیابند ،دليل آن ميتواند کاهش زمان
انتقال حرارت از موتور باشد که با افزایش دماي دیواره محفظة احتراق،
خاموشي شعله کاهش ميیابد.
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افزایش سرعت مقدار اکسيدهاي نيتروژن افزایش ميیابد که علت آن،
افزایش تعداد چرخة کاري در طول یک زمان معين است و باعث کاهش
انتقال حرارت و افزایش دماي بيشينه احتراق ميشود.
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شکل  : ۸هيدروکربن نسوخته خروجي موتور حاصل از بنزین پایه
نسبت به بنزین با افزودني در حجمهاي مختلف
 -4-6-3تأثير افزودنيهای اکسيژندار بر مقدار اکسيدهای
نيتروژن
شکل  9مقدار اکسيدهاي نيتروژن خروجي از موتور را نشان ميدهد.
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شکل  : 9اکسيد نيتروژن خروجي موتور حاصل از بنزین پایه و بنزین
با افزودنيها در نسبت حجمي مختلف
توليد آالینده اکسيدهاي نيتروژن رابطه مستقيم با دماي بيشينه احتراق
و اکسيژن اضافي دارد .در شکل  9مشاهده ميشود که با افزودن
ترکيبات اکسيژندار احتراق کاملتري صورت ميگيرد و موجب افزایش
دماي داخل استوانه ميشود ،با این افزایش دما ،مقدار اکسيدهاي
نيتروژن افزایش ميیابد .در بين ترکيبات ،ترکيب  Bبه دليل استفاده از
ديایزوپروپيلاتر داراي ارزش گرمایي بزرگتري نسبت به سایر ترکيبات
افزودنيها است و ارزش گرمایي بيشتري دارد که نتيجه آن افزایش
دماي بيشينه احتراق و توليد بيشتر آالینده اکسيدهاي نيتروژن است .با

 -4نتيجه گيری
افزایش ترکيبهاي اکسيژندار به بنزین پایه مقدار اکسيژن داخل
استوانه را افزایش ميدهد و فرایند احتراق را بهبود ميدهد .در نتيجه
گشتاور و قدرت ترمزي افزایش و مصرف سوخت ویژه ترمزي کاهش
ميیابد.
باال بردن درصد حجمي افزودني ديایزوپروپيلاتر نسبت به افزودني
اتانول موجب افزایش بيشتر گشتاور و قدرت ترمزي ميشود .علت آن
به دليل باال بودن ارزش گرمایي افزودني ديایزوپروپيلاتر نسبت به
اتانول است.
افزایش ترکيبهاي اکسيژندار به بنزین پایه ،موجب کاهش
آالیندههاي مونوکسيدکربن و هيدروکربن نسوخته ميشود .همچنين
افزایش آالیندههاي دياکسيدکربن و اکسيدهاي نيتروژن را به همراه
دارد.
افزایش افزودني ديایزوپروپيلاتر نسبت به افزودني اتانول در ترکيب با
بنزین ،مقدار آالیندههاي مونوکسيدکربن ،هيدروکربن نسوخته و اکسيد
نيتروژن را در سطح باالتر و مقدار توليد دياکسيدکربن را در سطح
پایينتري قرار ميدهد.
افزایش افزودني اتانول در مقایسه با افزودني ديایزوپروپيلاتر ،متغير-
هاي گشتاور ،توان و مصرف سوخت ویژه کمتري دارد و مقدار
آالیندههاي کمتري توليد ميکند.
قدرداني و تشکر
از آزمایشگاه موتور و پيشرانش دانشگاه تربيت مدرس جهت همکاري
براي انجام آزمونها مراتب تشکر و قدرداني بعمل ميآید.
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ABSTRACT

In this study, ethanol and diisopropyl ether were combined with base
gasoline in three different volume ratios. The XU7JP/L3 engine was
selected to test the effect of fuel additives on engine performance and
emission parameters. Engine performance parameters were recorded
simultaneously by a computer device at the time of the test, and engine
output pollutants were manually recorded by a pollutant meter. The
results showed that with the addition of oxygenated additives to
gasoline, the oxygen in the fuel-air mixture was increased, the fuel was
closer to the stoichiometric conditions and the combustion was more
complete. As a result, the engine's torque and brake power increased
and its brake-specific fuel consumption decreased. Oxygenated
additives also reduced carbon monoxide and unburned hydrocarbons
and increased carbon dioxide and nitrogen oxides. The results of
increasing diisopropyl ether additive compared to ethanol additive in
combination with base gasoline also showed that the amount of carbon
monoxide, unburned hydrocarbon, and nitrogen oxide pollutants is
higher and the amount of carbon dioxide production is lower.
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