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 دیزل، کوبش، تحلیل زمان فرکانس  اتانول، موتور یدی:کلی هاژهوا

 44-429-94  طرح تحقیقاتی شماره شناسه منبع یافته:

 اصلعباس رضایی، سراییزاده علیاحمد تقی نویسنده)گان(:

با استتااده از  MF399ودیزل بر ارتعاش و کوبش موتور تراکتور بررسی تأثیر اتانول اضافه شده به سوخت بی عنووان:

 فرکانس -تحلیل زمان

 44-429-94 شماره:

 29/4/3449  تاریخ:

 کوتاه یهاافتهی

  علمی
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 اهمیت موضوع

 سوخت عنوانبه آن از استااده و امکان بر توان، احتراق و ارتعاش موتور نولتابیوا اثر بررسی منظوربه تحقیق این◄

که تاکنون انجام گرفته است، بیشتر در مورد بررستی کتوبش، ارتعاشتا  و  یتحقیقات شود.انجام می دیزل موتور در

مخلتو  ی در مورد ا چهار زمانه بوده است و تاکنون تحقیقیهای دیزل و بنزینی در موتورهای دو و مدلینگ سوخت

رو با توجه به شروع تحقیق و مربو  به آن در دنیا انجام نگرفته است. از این و ارتعاشا و بیواتانول سوخت بیودیزل 

  .شوداین کار انجام  استدر ایران، الزم و بیواتانول تولید بیودیزل 

 دمه )شرح مساله(مق

 ستلولز از آنتولیتد و  باشتدمی مطترح مهت  تجدیدپتییر سوخت یک عنوانبه اتانول دنیا مختلف کشورهای در◄

 ستوخت یتک استت گیتاهی پایته دارای اینکته دلیتلبته اتتانول استت. رایج بسیارای و نشاسته ، مواد قندیگیاهی

 بته نیتاز احتتراق برای پس دارد. خویش مولکولی ساختار در اکسیژن همچنین یک و شودمی محسوب تجدیدپییر

 دارای است. اتانول کمتری هایآالینده دارای دلیل همین به و دارد بنزین دیزل و سوخت به نسبت کمتری اکسیژن

 ایجرقته اشتتعال در موتورهتای از آن اکتتان عتدد افزاینتده یک عنوانبه دلیل همین به و است باالیی اکتان عدد

موتورهتای  در ستوخت عنتوانبه بیودیزل دهندهتشکیل اجزای ترینمه  از یکی عنوانبه اتانول . ازشودمی تاادهاس

. افزودن اتانول به سوخت دیتزل باعتب بهبتود ختوا  آن گردیتده و آالینتدگی را گرددمی استااده تراکمی اشتعال

 جهتان، نقتا  ستایر ماننتد نیز ایران کشور در فسیلی هایسوخت مصرف کاهش اهمیت به توجه بادهد. کاهش می

 یکتی ازو متتانول  اتتانول کته کترد یتادآوری بایتد البتته است. بدیهی امری تجدیدپییر هایانرژی سمتگرایش به

  .دنباشمی بیودیزل خصو هب جایگزین هایسوختدهنده تشکیل اجزای ترینمه 

 هاهیافت ترینمهم

 دیتزل ستوخت بته نسبت را سوخت این توان و گشتاور ،درصد 6 غلظت با دیزل سوخت به بیواتانول افزودن ◄

 نسبت درصد 94/9 موتور، بدنه شتاب میزان سوخت همین در. دهدمی افزایش درصد 8/4 میانگین طوربه خالص

 و گترددمی ایجتاد موتتور عملکترد در نظمتیبتی مقتداری ،E6 برای توان افزایش رغ علی. است خالص دیزل به

 دیتزل ستوخت در درصتد 8 از بتیش اتانول غلظت افزایش که گرفت نتیجه توانمی. کندمی کار ترغیریکنواخت

 را ستیلندر داختل فشتار تغییرا  طرفی از. افزایدمی موتور عملکرد نظمیبی به و بردمی باال را اشتعال در تأخیر

  .شودمی کوبش باعب و دهدمی افزایش
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