
 سيستم تصفيهء دود و گازهاي خروجي از خودرو هاي بنزيني

_______________________________________ 

 مقدمه
درسايت قرارداديم و از آن  ٥٩/٥/٣٢موضوع اثرات گرم شدن کره زمين بواسطه انتشار بيش از حد گازهای گلخانه اي را از تاريخ 

حل های مناسب جهت اصالح روند فعلی گرم شدن کره زمين را پيگيری نموده زمان به بعد پژوهشهاي بسيار جدی برای يافتن راه 

ايم و اکنون يکی از آن راه حل ها را تحت عنوان حذف دود و گازهای خروجی از خودروهای بنزينی در اثر انجام مطالعات و 

  . ن به مرحله اجراء درآمده استتحقيقات آزمايشگاهی و ساخت نمونه پروتوتايپ آن توسط فرهنگسرای علوم و تکنولوژی تهرا

 
 كليات-١ 

________ 

 

افزايش داشته است يعنی ٪٢٣سال گذشته  05امروزه دي اكسيد كربن يكي از مهمترين گازهای گلخانه اي ميباشد كه تقريبا نسبت به 

ميالدي رسيده است  ٣١١١هه پي پي ام وي در آخرين سالهاي د ٢٢٩پي پي ام وي به ٢١٩ميالدي از  ١٥٩١در آخرين سالهای دهه 

 . درجه سانتي گراد در ايران گرديده است ١/٩تا  ١/. درجه سانتی گراد درکل جهان و بين ٢٩اين موضوع باعث افزايش و

 . سال گذشته اتفاق افتاده است 05بخشی از اين ضايعه در اثر افزايش تعداد خودروهای بنزينی ظرف 

 : ير ميباشدهر خودروی بنزينی مولد گازهای ز

 

 گرم گاز دي اكسيد كربن توليد ميشود 802بازاء هر کيلومتر حرکت خودروها -١-١

 گرم گاز منواکسيد کربن توليد ميشود 31بازاء هر کيلومتر حرکت خودروها -١-٣

 گرم ساير هيدروكربورهاي سوخته نشده توليد ميشود ١/٥٩بازاء هرکيلومتر حرکت خودروها -١-٢

 /. گرم گازهاي نيتريت و نيترات توليد ميشود٢٥هر كيلومتر حركت خودروها  بازاء-١-٤

 باءزاء هر کيلومتر حرکت خودروها مقادير ناچيزي گاز گوگرد توليد ميشود-١-٩

 

 

 



 

 

 عمليات اجرايی-٣

________________ 

 

 ابتدا منو اكسيد كربن را به دي اكسيد كربن تبديل مي نماييم٣-١

اينكه ميل ترکيبی پتاسيم با دي اكسيد كربن بسيارزياد است لذا با استفاده ازاين نمک دي اكسيد كربن را به كربنات يا با توجه به  ٣-٣

 .بي كربنات پتاسيم تبديل می نمائيم

 .سپس با استفاده از يك فيلتر با مش بسيار ريز هيدرو كربورهاي نسوخته و ساير ذرات ريز را فيلتر مي نماييم -٣-٢

بدين ترتيب ما توانسته ايم کليه دود و گازهای خروجي و ذرات معلق موجود در آنها را تبديل به يک ماده جامد بنمائيم و با  -٣-٤

 . خنثي كردن پ هاش آنرا تبديل به کودهای شيميايی کربنات و بيکربنات پتاسيم بنمائيم

 

 منابع و مآخذ اعداد و ارقام ارائه شده
______________________________ 

 سايت ويکی پديا با موضوع گازهای خروجی از اگزوز خودروها -١

 در مقاله مشارکت عمومی در روز تب زمين 3134آذر سال  31روزنامه همشهری مورخه سه شنبه  342صفحه  -٣

 سايت -٢

@union of concerned scientistsUcsua.org 

 

 مطالعات و تحقيقات و عمليات انجام شده در موسسه فرهنگسرای علوم و تکنولوژی تهران -٤

http://ucsua.org/

