
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

پژوهشی دبیرستان فرزانگان دو تهران)دوره ی اول(-سیزدهمین نمایشگاه علمی  

تبدیل گاز های خروجی خودرو به اکسیژن عنوان پروژه و کارگاه:  

تالش برای پیشینه ی تحقیق:

 بهبود وضعیت آب و هوا

 یکربن د لیبا استفاده از دستگاه تبد روند یا شرح پروژه:

و  عتیاز طب یریکه روش ساخت آن " با الگو گ ژنیبه اکس دیاکس

شده  یطراح اهان،یگ لهیكربن به وس دیاكس یاز گاز د ژنیاكس دیتول

و پر از آب  یا شهیش ی"به شکل استوانه ا زیاست. دستگاه "هواخ

 یمجتمع ها امدودكش پشت ب یتوان آن را بر رو یساخته شده كه م

ها , و کارخانه یو نظام یدانشگاه ،یادار یساختمان ها ،یمسكون

محل ها  نیدر ا یدیكربن تول دیاكس ینصب كرد. د نیاگزوز ماش

مخصوص به  لتریشود و پس از عبور از ف یدودكش وارد دستگاه ماز راه 

آن به عناصرو  لیو تبد یدود خروج یاجزا نیواکنش دهنده ب یماده  لهیوس

 یموجود در آب جذب م یآب یبا استفاده ازجلبك ها ایدیمف یها بیترک

 میكربن، چاق و حج دیاكس یكه با وجود مصرف د یجلبك.شود

دارد. هر چقدر جلبک  ینشود. اندازه دستگاه هم به نوع جلب بستگ

دستگاه  زانیرا در دستگاه اشغال کند، به همان م یکمتر یفضا

 ی هیبااستفاده ازبا استفاده ازروش تجز ایو شود یکوچک تر م

که پس از  ژنیواکس دروژنیه هیتجز ندیمانند فرآ نیماش یگازها

شدن آب را بوجود آورد بیترک  

 عکس های پروژه:

 کیدر مدت زمان  نتایج و پیشنهادات:

را  لهیوس کیاز اگزوز  یدود خروج قهیدق

وانه ي مدرج درون دستگاه جمع در است

کرده و با استفاده از عناصر   یآور

آن را اندازه  باتیحجم وترک شگاهیدرآزما

مواد  یسر کیوبا استفاده از  میریگ یم

 کیدما  راتییفشار قرار دادن و تغ حتاباتی

کرده  بیترک ای هیمواد راتجز نیاز ا یسر

 یم اسودمندیضرر و یبه مواد ب لیو تبد

میکن . 

سایت تبیانمنابع مطالعاتی:  

 ویکی پدیا

 خبرنگاران جوان

ترنم جعفرینام و نام خانوادگی:  

701شماره کالس:  

سرکار خانم آذرینام استاد راهنما:  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


