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بهکارگیری دو افزودنی نیتروژندار و پایهفلزی
در سوخت دیزل براي بهبود خواص فیزیکی
شیمیایی سوخت و کاهش نشر آالیندهها
مجتبی ساعی مقدم* ،محمد شیرازی و مونا محمدباقری
گروه مهندسی شیمی ،دانشگاه مهندسی فناوریهای نوین قوچان ،ایران
تاريخ دريافت93/2/29 :

تاريخ پذيرش94/1/20 :

چكيده
در ایــن کار پژوهشــی ،بــا اضافــه کــردن افزودنیهــای نیتــروژندار و پایهفلــزی بــه ســوخت دیــزل اســتاندارد ،خــواص فیزیکــی
شــیمیایی ســوخت و انتشــار گازهــای خروجــی از موتــور دیــزل بررســی شــده اســت .نیترومتــان( )CH3NO2و اکســید منگنــز()MnO2

بهترتیــب نمون ـهای از افزودنیهــای نیتــروژندار و پایهفلــزی استفادهشــده در ایــن کار پژوهشــی هســتند .نیترومتــان بــه مقــدار %10
حجمــی و اکســید منگنــز بــه مقــدار  100 mg/kgبــه ســوخت دیــزل اضافــه و آزمایشهــاي عملکــرد موتــور روی چرخــه هشــت حالــت
 ECE R-96انجــام شــدند .نتایــج نشــان دادنــد کــه شــاخص ســتان اندازهگیریشــده بــه روش  ASTM D976بــرای ســوختهای
ی کــه گرانــروی اندازهگیریشــده بــه روش  ASTM D445بــرای ســوختهای شــامل
شــامل افزودنــی بیــش از دیــزل تنهاســت در حال ـ 
افزودنــی کاهــش ميیابــد و جــرم مخصــوص اندازهگیریشــده بــه روش  ASTM D1298نيــز تغییــر محسوســی نداشــتهاســت .بــرای
دیــزل همــراه بــا هــر یــک از ایــن دو افزودنــی ،مقادیــر آالیندههــای خروجــی ماننــد دوده کاهــش یافــت کــه ایــن مقــدار بهطــور
متوســط بــرای هــر یــک از افزودنیهــای نیترومتــان و اکســید منگنــز ،نســبت بــه ســوخت دیــزل ،بهترتیــب حــدود  16و  %25بــود و
بهطــور کلــی بــا اســتفاده از ایــن افزودنیهــا  BSSOOTکمتــری منتشــر شــده اســت.

كلمــات كليــدي :ســوخت دیــزل ،افزودنیهــای پایهفلــزی ،افزودنیهــای نیتــروژندار ،کاهــش انتشــار
آالیندههــا ،نيترومتــان و اكســيد منگنــز.

گرمایــی بــاال کاربــردي گســترده در صنعــت حملونقــل،

مقدمه

در جامعــه صنعتــی امــروز موتورهــای دیزلــی نقشــي

عمــده ایفــا میکننــد .عیــب ايــن موتورهــا انتشــار
دود ،اکســیدهای نیتــروژندار و ذرات معلــق اســت،

امــا بهدلیــل قابلیــت تامیــن قــدرت زیــاد و بازدهــی
*مسؤول مكاتبات
آدرس الكترونيكي

کشــتیرانی ،نیروگاههــا ،راهســازی ،کشــاورزی و ...
دارنــد .قیمــت تمامشــده اولیــه موتــور دیــزل زیــاد

اســت ،امــا ايــن موتورهــا عملکــردی مقرونبهصرفــه
دارنــد و آلودگــی کمتــری از موتورهــای بنزینــی مشــابه
توليــد ميكننــد[ .]3-1بــا افزایــش نگرانــی بــرای حفــظ

محیــط زیســت و ســامت انســان در سرتاســر جهــان،
mojtabasaei@qiet.ac.ir

مقرراتــي ســختگیرانه بــه اجــرا گذاشــته شــدهاند.
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هــدف اصلــی پژوهشهــا در زمینــه بهبــود موتــور کاهــش

همکارانــش نشــانمیدهنــد کــه گرانــروی و انتشــار CO2

خاطــر طراحــی موتــور بــرای رســیدن بــه اســتانداردهای

از افزودنیهــای پایهفلــزی اســت ،کاهــش و انتشــار CO

نشــر آالیندههــای خروجــی از موتــور اســت بــه همیــن
ضــروری در انتشــار آاليندههــا بهبــود يافتــه اســت(مانند

کنتــرل تزریــق ســوخت بــراي مهــار افزایــش مصــرف

بــا اضافــه کــردن افزودنــی اکســید منگنــز ،کــه نمون ـهای
و  SO2افزایــش ميیابــد[ .]17بایــد خاطرنشــان کــرد کــه

اســتفاده از اتانــول بهعنــوان افزودنــی اکســیژندار ،کــه جزو

ســوخت)[ .]9-4یــک راه موثــر بــاال بــردن کیفیــت ســوخت

گــروه بیودیــزل نیــز هســت ،بــه ناپایــداری و دوفازی شــدن

نیتــروژندار و پایهفلــزی بــراي کاهــش آالیندههــای

باعــث انتشــار بیشتــر اکســیدهای نیتــروژن میشــود

میتوانــد اســتفاده از انــواع افزودنیهــای اکســیژندار،
خروجــی حاصــل از احتــراق موتورهــای دیزلــی باشــد[.]10

امــروزه کاهــش آالیندههــای خروجــی از موتــور دیــزل بــا

اســتفاده از افزودنیهــای اکســیژندار بهشــكلي گســترده
تاییــد شــده اســت .در میــان افزودنیهــای اکســیژندار،

ســوخت منجــر میشــود .همچنیــن اســتفاده از بیودیــزل
چــون محتــوای نیتــروژن آنهــا باالســت[ .]18در ایــن کار

نیترومتــان و اکســید منگنــز ،بهعنــوان افزودنیهــاي
ســوخت دیــزل اســتاندارد ،و اثــر آنهــا بــر خــواص فیزیکــی-
شــیمیایی ســوخت دیــزل از جملــه چگالــی ،گرانــروی،

دیگالیم(دیاتیلــن گالیکــول دیمتیــل اتــر) بــرای

شــاخص ســتان و همچنیــن انتشــار گازهــای خروجــی و

ســوخت دیــزل باعــث کاهــش مقــدار گرمــای آزادشــده در

دیــزل +نیترومتــان و دیــزل +اکســید منگنــز) ارزیابی شــده

ســوختهای دیزلــی مناســب اســت و اضافــه کــردن آن بــه

غلظــت دوده از موتــور دیــزل بــرای ســه نوع ســوخت(دیزل،

احتــراق پیشمخلــوط و کاهــش غلظــت دودهمیشــود،

اســت.

دهــد[ .]15-11نمونــهای از افزودنیهــای نیتــروژندار

مواد و روشهای انجام آزمایش

در حالــی کــهمیتوانــد مقــدار  NOXرا کاهــش یــا افزایــش

نیترومتــان اســت کــه تاثیــر کســر حجمــی آن روی پیــک

مواد

دمایــی احتــراق و انتشــار گاز خروجی بســيار بررســي شــده

خــواص فیزیکــی شــیمیایی دیــزل بههمــراه مــواد افزودنــی

بــا افــزودن نیترومتــان بــه ســوخت پیــک دمایــی مخلــوط

اســتفاده شــدهاند در جــدول  1نشــان داده شــدهاند.

دیگــر از افزودنیهــا پایهفلــزی هســتند کــه کاتالیــزور

اســتفادهشــده در ایــن آزمایــش دیــزل اســتاندارد یــورو

بــه شــمار ميآينــد؛ ماننــد منگنــز( ،)Mnآهــن(،)Fe

نیترومتــان و اکســید منگنــز نیــز محصــول شــرکت مــرک

اســت .نتایــج حاصــل از ایــن مطالعــات نشــانمیدهنــد که

نیترومتــان و اکســید منگنــز کــه در ایــن آزمایشهــا

افزایــش و غلظــت دوده کاهــشمییابــد[ .]16گروهــي

افزودنــی نیترومتــان دارای  %36وزنــی اکســیژن و دیــزل

احتراقــی مناســبی بــرای ســوختهای هیدروکربنــی

دو اروپــا بــا محتــوای حداکثــر  500 ppmگوگــرد اســت و

ســریم( )Ceو . ...نتایــج حاصــل از پژوهشهــای گــورو و

آلمــان هســتند.

جدول  1خصوصیات فیزیکی و شیمیایی دیزل و افزودنیها.
تبخیر)(kJ/kg

سوخت)(MJ/kg

محتوای
اکسیژن)(wt%

)20°C (kg/m3

اشتعالی)(°C

جوش)(°C

جرم مولکولی
()Kg/kgmol

فرمول
شیمیایی

250

42/5

0

829

315

180-360

190-220

CXHY

دیزل

561

10/52

52/4

1138

418

162

61/04

CH3NO2

نیترومتان

-

-

-

5030

-

-

-

MnO2

اکسید
منگنز

گرمای نهان

ارزش حرارتی

جرم مخصوص در دمای خود

دمای
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پرهیــز از خطــا تکــرار شــدند .گازهــای حاصــل از احتــراق

روش انجام آزمایش

گاز حاصــل از احتــراق در آزمایشهــاي انجامشــده
روی یــک موتــور دیــزل پاشــش مســتقیم 1چهارســیلندر

و توربوشــارژ بررســي شــد کــه مشــخصات اصلــی آن در

جــدول  2و شــرایط عملیاتــی موتــور نیــز در جــدول 3
آمد هانــد.

بهكمــك آنالیزگــر گازهــای خروجــی

AVL Dicom 4000

آنالیــز و  CO2و  COبــا یــک آنالیزگــر مــادون قرمــز

غیرمتفرقکننــده 2و  NOxبــا یــک آشکارســاز پرتوافشــانی
شــیمیایی 3تجزی هوتحلیــل شــدند .در شــکل  1شــماتیکی

از دســتگاه آزمایششــده ،در شــکل  2كامپيوتــر ثبــت

دادههــای آزمایشهــا و موتــور بههمــراه دینامومتــر و
4

جدول  2مشخصههای موتور(توليد تراکتورسازی تبریز-
موتورسازان).

در جــدول  4نيــز مقادیــر دقــت اندازهگیــری گــزارش
شــدهاند.

4/244 MT

نوع موتور

127*100

Bore*Stroke

3/99 L

جابهجايي

17/5

نسبت تراكم

تزريق مستقيم

نوع تزريق سوخت

چرخشي

پمپ تزريق سوخت

400-450 bar

فشار تزريق

61kW in 200 rpm

توان بيشينه

360 N.m in 1300 rpm

گشتاور بيشينه

نتایج

خواص فیزیکی -شیمیایی سوخت

آزمونهای خواص فیزیکی -شیمیایی انجامشده شامل

اندازهگيري شاخص ستان ،گرانروی و جرم مخصوص برای
سه نوع سوخت هستند که بهترتیب در شکلهای  4 ،3و 5

نشان داده شدهاند .جرم مخصوص هر دو سوخت همراه با

جدول  3شرايط عملياتي موتور ديزلي معرفي شده
درصد
بارگذاري

سرعت موتور(دور در دقيقه)()rpm

حالت

100

2000

1

75

2000

2

50

2000

3

10

2000

4

100

1300

5

75

1300

6

50

1300

7

0/5

760

8

نیترومتــان بهعنــوان افزودنــی نیتــروژندار بــه مقــدار %10

حجمــی و اکســید منگنــز بهعنــوان افزودنــی پایهفلــزی

بــه مقــدار  100 mg/kgبــا ســوخت دیــزل اســتاندارد
ترکیــب شــدهاند .بــرای هــر آزمــون ســه عامــل ســرعت،

زمــان تزریــق و بــار در تمــام حــاالت یکســان نگــه داشــته
و تمــام آزمایشهــا  3الــي  5بــار بــراي بــاال بــردن دقــت و

افزودنی که با روش  ASTMD1298اندازهگیری شده تغییر
محسوسی نسبت به دیزل نداشته است .برای سوختهای
شامل افزودنی(دیزل +نیترومتان و دیزل+اکسید منگنز)،

در مقایسه با خود دیزل ،شاخص ستان اندازهگیری شده به

روش  ASTMD976افزایش و گرانروی اندازهگیریشده به
روش  ASTMD445کاهش یافته است.
آنالیز گازهای خروجی

در شــکل  6انتشــار  NOxدر هــر حالــت بــرای ســه

نــوع ســوخت براســاس چرخــه 8

حالــت ECE R -96

رســم شــده اســت .بــا دقــت در ایــن شــکلمیتــوان
بهخوبــی دریافــت کــه مقــدار تولیــد  NOxبــا افزایــش

بــار موتــور و همچنیــن کاهــش دور موتــور بــا بــار یکســان
افزایــش یافتــه اســت .در حالتهــای  3 ،2 ،1و  4انتشــار

 NOxاز ســوخت دیــزل +نیترومتــان از ســوختهای دیگــر

بیشتــر بــوده اســت.

1. Direct Injection
2. Non-dispersive Infrared Analyzer
3. Chemilluminescent Detector
4. Data Logger
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شکل  1شماتیکی از دستگاه آزمایششده.

شکل  2کامپیوتر ثبتکننده دادههای آزمایشها و موتور بههمراه دینامومتر.
جدول  4مقادیر دقت اندازهگیری.
1 ppm

NO X

%0/1

دوده
60
50
30
20
10

دیزل

دیزل +نیترومتان

دیزل +اکسید منگنز

سوختها
شکل  3شاخص ستان برای سه نوع سوخت آزمایششده.

0

شاخص ستان

40

1395-3

بهکارگیری دو افزودنی ...

41

دیزل+اکسید منگنز

گرانروی ()mPa.s

دیزل

دیزل+نیترومتان

4
3/5
3
2/5
2
1/5
1
0/5
0

سوختها
شکل  4گرانروی برای سه نوع سوخت آزمایششده.

0/84

0/838
0/836

0/834
0/832
0/83
دیزل

دیزل +نیترومتان

جرم مخصوص )kg/m3(×10 -3

0/842

0/828

دیزل +اکسید منگنز

سوختها
شکل  5جرم مخصوص برای سه نوع سوخت آزمایششده.

800

700
600

400
300

200
100
2

1

0

()PPMا NOxا

500

0

3
4
5
6
7
8
حاالت(جدول )3
شکل  6نمودار مقدار انتشار  NOxبرای سه نوع سوخت طبق چرخه  8حالت 96ا-ا.ECE R

در تمــام حــاالت بــه جــز حالــت  ،2انتشــار  NOxاز

دیــزل شــامل افزودنــی بیشتــر اســت .شــکل  ،7کــه

در حالــی کــه ایــن مقــدار بهطــور متوســط بــرای ســوخت

دیــزل براســاس چرخــه  8حالــت 96ا-ا ECE Rرســم شــده

ســوختهای شــامل افزودنــی از خــود دیــزل بيشتــر بــود
دیــزل +نیترومتــان و دیــزل +اکســید منگنــز بهترتیــب در
حــدود  6و %2/5بــوده اســت .بهطــور کلــی در حالتهــای
 6 ،5و  7شــیب نشــر  NOxبــرای ســوخت دیــزل از ســوخت

بــرای افزودنیهــای نیتــروژندار و پایهفلــزی بههمــراه

اســت ،نشــان ميدهــد كــه بــا اضافــه کــردن هــر یــک

از افزودنیهــا بــه ســوخت دیــزل مقــدار دوده خروجــی
کاهــش یافتــه اســت.
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70
60
40
30
20

دوده()mg/m 3

50

10
2

1

0

0

3
4
5
6
7
8
حاالت(جدول )3
شکل  7نمودار مقدار دوده برای سه نوع سوخت طبق چرخه  8حالت 96ا-ا.ECE R

در حالــت  5حداکثــر مقــدار دوده در باالتریــن بــار تولیــد

 BSHCبــرای ســه نــوع ســوخت براســاس چرخــه 8

کــه كاهــش غلظــت دوده در حداکثــر گشــتاور(حالتهای

مقــدار انتشــار هیدروکربنهــای نســوخته از هــر یــک از

شــده اســت .بــا دقــت در ایــن شــکل مشــخص ميشــود
 6 ،5و  )7از ماکزیمــم ســرعت(حالتهای  3 ،2 ،1و )4

بیشتــر بــوده اســت .در تمــام حــاالت متوســط نــرخ

کاهــش دوده از ترکیــب ســوخت دیزل+نیترومتــان
و دیزل+اکســید منگنــز نســبت بــه ســوخت دیــزل

بهترتیــب حــدود  16و  % 25بــوده اســت .كال مقــدار
نشــر دوده در دور کــم بيــش از دور بــاال بــوده اســت.
در جــدول  5مقادیــر

 ،BSSOOTا ،BSNOXاBSCO

و

حالــت - 96ا ECE Rبرحســب  g/kWhارايــه شــده اســت.
افزودنیهــا از دیــزل بيشتــر بــوده اســت .مقــدار انتشــار
 BSSOOTبــرای ســوخت شــامل هــر یــک از دو افزودنــی

نیتــروژندار و پایهفلــزی یکســان گــزارش شــده کــه در
مقایســه بــا ســوخت دیــزل حــدود  %25کاهــش داشــته

اســت .در  ،BSCOنشــر  COاز افزودنــی نیتــروژندار بيــش

از افزودنــی پایهفلــزی بــوده کــه دلیــل آن را ميتــوان
تاخیــر زمــان افــروزش بهخاطــر گرمــای نهــان تبخیــر

بــاال دانســت.

جدول  5مقادیر ,BSSOOTا,BSNOXا BSCOو  BSHCبرای سه نوع سوخت براساس چرخه  8حالت - 96ا.ECE R
دیزل +اکسید منگنز

دیزل +نیترومتان

دیزل

0/092

0/150

0/023

(BSHC (g/kW h

6/17

6/30

5/83

BSNOX (mg/kW h)×103

0/12

0/12

0/16

(BSSOOT (g/kW h

0/21

0/62

0/49

)BSCO (g/kW h

نتیجهگیری

خالصــه نتایــج حاصــل از ایــن پژوهــش بــه شــرح زیــر
اســت:

بــا افــزودن نیترومتــان( )CH3NO2و اکســید منگنز()MnO2

بهعنــوان افزودنــی نیتــروژندار و پایهفلــزی بــه ســوخت

دیــزل ،اســتاندارد خــواص فیزیکــی شــیمیایی از جملــه

گرانــروی کاهــش و شــاخص ســتان افزایــش یافتــه و

جــرم مخصــوص نیــز تغییــر قابلتوجهــی نســبت بــه
ســوخت دیــزل اســتاندارد نداشــته اســت.

دربــاره اثــر ایــن افزودنیهــا بــر انتشــار آالیندههــای
خروجــی از موتــور دیــزل ميتــوان گفــت كــه بهطــور
متوســط نــرخ تولیــد دوده از افزودنــی نیتــروژندار و

پایهفلــزی بهترتیــب حــدود  16و  %25کاهــش و نشــر
 NOXاز هــر یــک نيــز حــدود  6و  %2/5افزایش داشــته اســت؛
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تشکر و قدردانی

ایــن مقالــه بخشــی از طــرح پژوهشــی بــا شــماره قــرارداد

 بــا حمایتهــای دانشــگاه مهندســی فناوریهــای1021
. بــه انجــام رســیده اســت،نویــن قوچــان

ایــن دو افزودنــی نتایــج خوبــی در کاهــش دوده نشــان
نتایــج رضایتبخــش

NOX

 امــا در نشــر،دادهانــد

نبودهانــد و بــرای اســتفاده عملــی از ایــن افزودنیهــا بــه
آزمونهــای بیشتــر نيــاز اســت تــا عــوارض احتمالــی
.اســتفاده از آنهــا نیــز مشــخص شــوند
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