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پیشگفتار مترجم

کاهش روزافزون منابع سووخت های فسیلی و اثرات مخرّب زیست محیطی آنها ،محقّقان را درجهتِ یافتن
سووووخت جایگزین غیرفسووویلی برای موتورهای احتراق داخلی ترغیب کرده اسوووت .در سوووال های اخیر،
پژوهش هوای فراوانی درراسوووتای یافتن سووووخت های جایگزین که عالوهبر کاهش آالینده های خروجی
موتور ،تأثیر منفی بر عملکرد موتور نیز نداشته باشند ،صورت گرفته است.
کتاب سووختهای جایگزین برای موتورهای احتراق تراکمی که براساس تجربیات گروههای مختلفی
از نویسووونودگان گردآوری شوووده اسوووت ،تهدادی از مهم ترین منابع سووووختی جایگزین برای احتراق در
موتورهای دیزل را که در سوال های گذشته بسیار موردتوجه بوده اند ،از دیدگاه انتشار آالینده های جوّی و
پارامترهای عملکرد موتور ،تجزیهوتحلیل کرده اسووت .این کتاب از پنف ف وول تشووکیل شووده اسووت که در
هریک از آنها یکی از منابع جایگزین یادشوده بهتف یل بررسی شده است .در ف ل اوّل تالش شده است
که رویکرد سوخت دوگانۀ گاز -دیزل بهطور کامل تحلیل شود .در ف ل دوم ،بیودیزل روغن نخل/روغن
بذر کائوچو در سه نسبت  15 ،5و  %25با سوخت دیزل مخلوط شده و سوختهای حاصل ازنظر عملکرد و
انتشار آالینده ها در موتور بررسی شده است .ف ل سوم به دوگانه سوزی سینگاز پرداخته است و در آن سه
ترکیب مختلف از سینگاز شبیهسازی شده موردمقایسه قرار گرفته اند .ف ل چهارم ،موضوع امولسیون آب-
دیزل و ویژگی های آن را مطرح کرده است و باالخره در ف ل پنجم به فرایند گازی سازی هسته های خرما
و ترکیب سوینگاز حاصل از گونه های مختلف هستۀ خرما پرداخته شده است .امید است ترجمۀ این کتاب،
هرچند ممکن است خالی از اشکال نباشد ،برای دانشجویان ،استادان و پژوهشگران و مدیران حوزۀ خودرو
و محیطزیست بهعنوان مخاطبان اصلی کتاب ،مفید واقع شود.

مقدّمۀ ویراستاران علمی

ف وولهای ارائهشووده در این کتاب مجموعهای از چندین گروه کار تحقیقاتی اسووت که در مرکز تحقیقات
خودرو و تحرّک الکتریکی دانشگاه تکنولوژی پتروناس مالزی انجام شده است .این کار ،تالشی اوّلیه برای
گردآوری تمام دانش بهدستآمده و تجربیات کسبشده از دانشجویان تح یالت تکمیلی ،پژوهشگران و
اعضوووای هیئوت علمی در توسوووهوۀ روش هوای آزموایشوووگواهی ،سوووکوهوا و بسوووترهای آزمون بهمنظور
بهسرانجامرساندن تالشهای پژوهشی بهصورت یک مجموعه کتاب بوده است.
کتاب پیشرو تحتعنوان سوختهای جایگزین برای موتورهای احتراق تراکمی ،بهشایستگی به یکی
از مهمترین محورهای پژوهشوووی مرکز تحقیقاتی یاد شوووده که عبارت از افزایش توسوووهه و بهره برداری از
سوووخت جایگزین بهمنظور کاهش یا کنترل اثرات زیسووت محیطی گازهای خروجی از موتورهای احتراق
داخلی می باشود ،پرداخته است .سوخت های جایگزین موردبحث در این کتاب شامل تکنیک های سوخت
دوگانه ،بیودیزل روغن بذر کائوچو/روغن نخل ،دوگانه سووووزی سو وینگاز ،امولسو ویون آب -در -دیزل و
گازیسوازی هسوتههای خرما میباشود .ویراسوتاران امیدوارند که این کتاب درمورد سوختهای جایگزین
برای موتور دیزل ،برای محقّقان درزمینۀ توسهۀ موتور و سوختهای جایگزین مفید واقع شود.
مرکز تحقیقات خودرو و تحرّک الکتریکی یادشوده ،حاصول مفهومسوازی طرح جامع تحقیق و توسهۀ
دانشگاه تکنولوژی پتروناس در سال  2552است که حملونقل را بهعنوان یکی از عرصههای تمرکز تحقیق
و توسوووهۀ این دانشوووگاه مهرفی می کند .این مرکز در  15آگوسوووت  ،2555از محل بودجۀ دو کمک هزینۀ
عمده تحتعنوان  IRPA-PRاز وزارت علوم ،فنّاوری و نوآوری تخ یصدادهشده در سال  ،2553تأسیس
گردید .چشوومانداز این مرکز تحقیقات ،شووناخته شوودن بهعنوان یک پیش رو در مدیریت انرژی در حوزۀ
حملونقل و روش های نوین تولید نیرو می باشوود ،درحالیکه مأموریت آن -1 :فراهم آوردن فرصووت هایی
برای دسوتیابی به دانش و تخ ّص در پیشرفت مدیریت انرژی در حملونقل و تولید انرژی نوین -2 ،انجام
تحقیقات در سووطج جهانی و تولید مح وووالت فنّاوارنه با توانایی رقابت در بازارهای جهانی و  -3پرورش
خالقیت و ابتکار در بین اعضوای گروه با ارائۀ پشوتیبانی ازنظر تخ وّص ،امکانات و بودجه اسووت .ایسووتگاه
پایانی ،ایجاد مرکز تهالی در سطج جهانی برای مدیریت انرژی نوین در حملونقل و تولید نیرو میباشد.
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