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  پژوهشي سوخت و احتراق -نشريه علمي
 1390بهار و تابستان ، اول، شماره چهارمسال                                                                                                                                 

  
 تراكمي سوخت همگنتأثير تركيب گاز طبيعي بر عملكرد يك موتور اشتعال

  
 **سيد علي جزايري و *اميد جهانيان

  ، دانشكده مهندسي مكانيكدانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي
 )10/12/89: ،  پذيرش28/11/89: آخرين اصالحاتدريافت ،  12/6/1389: دريافت(

  
هاي حاصل از موتور به شمار  مصرف سوخت و آالينده اي نوين براي كاهش همگن، ايدهت تراكمي سوخموتورهاي اشتعال

قابليت مناسب براي ايجاد مخلوط همگن با هوا،  شود، به دليل ه عنوان سوخت پاك ياد ميگاز طبيعي كه از آن ب. روند مي
ز طبيعي تأثير زيادي بر فرايند خوداشتعالي با اين حال، تركيب گا. ستگونه موتورها هاي پركاربرد براي اين يكي از سوخت

اين مقاله به بررسي تأثير تركيبات مختلف گاز طبيعي بر عملكرد . مخلوط هوا و سوخت و در نتيجه عملكرد موتور دارد
اي با شش  ناحيه براي انجام اين كار از يك مدل ترموديناميكي تك. پردازد يك موتور اشتعال تراكمي سوخت همگن مي

مدل ترموديناميكي حاضر، شامل سينتيك مفصل احتراق گاز طبيعي به . مختلف گاز طبيعي استفاده شده است تركيب
گذاري مدل از نتايج تجربي  براي صحه. استيافته براي تعيين آالينده اكسيدهاي نيتروژن زلدويچ توسعه سازوكارهمراه 

نتايج نشان داده است . اي حاصل شود جام مطالعات مقايسهتا دقت مورد نظر براي اناست موجود در مراجع استفاده شده 
به تركيب گاز ... هاي عملكردي موتور مانند كار ناخالص، فشار مؤثر متوسط، آالينده اكسيدهاي نيتروژن و متغيركه 

تركيب تر موجود در  هاي سنگين زمان شروع احتراق در اين موتورها به شدت به مقدار هيدروكربن. طبيعي بستگي دارند
  .شود گاز طبيعي وابسته است كه اين امر به نوبه خود سبب تغيير مقدار و محل وقوع بيشينه دما و فشار داخل سيلندر مي

  
 موتور اشتعال تراكمي سوخت همگن، مدلسازي ترموديناميكي، تركيب گاز طبيعي :كليدواژه

  
 قدمهم

                ينه موتورهاي احتراق داخلي، با توجه به دو موضوع عمده شده در زماي از تحقيقات انجام هاي اخير بخش عمدهدر سال
محيطي ترشدن قوانين زيست گيرانه صورت پذيرفته است؛ اول كاهش منابع طبيعي نفت خام و بازار ناپايدار آن و دوم سخت

          هاي  جايگزين به جاي فراورده هاي كار اصلي براي مقابله با اين مشكالت، استفاده از سوختدو راه. براي كاهش آلودگي
                    تراكمي سوخت همگن ايده موتورهاي احتراق]. 3-1[استهاي نوين در طراحي موتور  كارگيري فناوري نفت خام و به

)HCCI- Homogenous Charge Compression Ignition(كارهاست، يكي از اين راه. 
. ]4[كردند مطرحتراكمي سوخت همگن را  احتراقموتورهاي ايده  1979بار در سال تيناونيشي و همكارانش براي نخس

توان با فشردن مخلوط همگن هوا و سوخت تا رسيدن به نقطه خوداشتعالي، تا حد بسيار زيادي از  دريافته بودند كه مي هاآن
ترمواتمسفري فعال معرفي  در ابتدا با نام احتراقاين ايده . مقدار مصرف سوخت و توليد آالينده در موتورهاي دوزمانه كاست

 پي) Part Load(بار  برخهآنان به مزاياي اصلي اين ايده در حالت . ]5[سرعت توسط نوگوچي و همكارانش توسعه يافتشد و به
رينگ عنوان احتراق ت 1989در سال  ،و سرانجام ]6[كار بستندنجت و همكارانش اين ايده را براي موتورهاي چهارزمانه به. بردند

  .]7[را بر آن نهاد) HCCI(تراكمي سوخت همگن 

                                                           
 )O_Jahanian@alborz.kntu.ac.ir: ايميل( مخاطبنويسنده  - مكانيك يادكتر *

 )Jazayeri@kntu.ac.ir: ايميل(يار دانش **
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سپس ]. 8[شود اي به درون سيلندر فرستاده مي آميخته در موتورهاي احتراق تراكمي سوخت همگن، مخلوط رقيق پيش
خودشتعالي مخلوط . شود تا در نزديكي نقطه مرگ باال به خوداشتعالي برسد اي فشرده مي گونه اين مخلوط طي مرحله تراكم به

درجه لنگ آزاد  15تا  5شود كه تقريباً تمام انرژي سوخت طي  همگن هوا و سوخت سبب ايجاد احتراق بسيار سريعي مي
. ترل كردكن) EGR(سازي مخلوط يا استفاده از گازهاي برگشتي  توان با رقيق اين نرخ سريع آزادسازي انرژي را مي. شود مي

ها محدودكننده نسبت تراكم موتور است، در موتورهاي احتراق تراكمي اي كه بروز كوبش در آن قهجربرخالف موتورهاي اشتعال
سوزي و نسبت  كنار هم قرارگرفتن دو مزيت رقيق. دكراستفاده ) 17-20 :1(هاي باال  توان از نسبت تراكم سوخت همگن مي

موتورهاي احتراق تراكمي ]. 9[نيز افزايش يابد درصد 45تا حد ها آن گرمايي بازدهشود  گونه موتورها سبب مي در اين تراكم باال
ايجاد ) NOx(و اكسيدهاي نيتروژن ) PM(هاي ذرات معلق  مقادير بسيار ناچيزي از آالينده بار برخهسوخت همگن در حالت 

رل زمان شروع احتراق و توان به كنت وجود دارد كه مي موتورهاسازي عمومي اين  با اين حال مشكالتي در راه تجاري. كنند مي
  ].10[ديه مخلوط همگن هوا و سوخت اشاره كرته

هايي نظير بنزين و گازوييل  تر از سوخت معموالً در بسياري از كشورها از جمله ايران، سوخت گاز طبيعي بسيار ارزان 
با هوا مخلوط همگن تر  ر سادهبسيا ها وختاز آنجا كه سوخت گاز طبيعي از نظر شيميايي پايدار است و نسبت به ساير س. است

بودن نسبي همچنين، ساده. آيد حساب ميدهد، گزينه مناسبي براي موتورهاي احتراق تراكمي سوخت همگن بهميتشكيل 
هاي شيميايي مياني كمتري در  شود گونه بودن نسبت كربن به هيدروژن در آن سبب ميساختار مولكولي اين سوخت و پايين

از اين رو معموالً از اين سوخت به عنوان سوخت . دهد ها را كاهش مي ود آيد كه به نوبه خود ميزان آاليندهوجبه خالل احتراق
از سوي ديگر، مقاومت باالي آن در برابر خوداشتعالي، استفاده ]. 11[شود پاك براي خودروها، به ويژه در مناطق شهري، ياد مي

  ].9[دساز مي ممكنهاي باال در موتور را  از نسبت تراكم
پذيري فتوشيميايي پايين، سيستم  واكنش: ند ازاكلي مزاياي اصلي استفاده از گاز طبيعي به عنوان سوخت عبارت طوربه 
از شروع به كار سرد، كاركرد  شود، كاهش آاليندگي ناشي رساني بسته كه سبب كاهش نشت سوخت به محيط مي سوخت

تركيب ]. 11[سازي مخلوط هوا و سوخت سازگاري با فناوري رقيق و مخلوط سردسازي  پايين با توجه به حذف مرحله غنيدما
اكسيدكربن،  و مقادير اندكي از ساير گازها نظير اتان، پروپان، بوتان، دياست جزء اصلي  كهگاز طبيعي به طور كلي شامل متان 

تواند بر روي عملكرد  اين تغييرات مي. متفاوت استتركيب گاز طبيعي با توجه به مكان استخراج آن . است... نيتروژن و 
ترين يكي از مهم]. 22- 12[سوز تأثير داشته باشد كه اين موضوع مورد توجه محققان بسياري بوده است موتورهاي گاز طبيعي

تأثيراتي كه تغيير تركيب گاز طبيعي بر عملكرد موتورهاي احتراق تراكمي سوخت همگن دارد، تغيير زمان شروع احتراق 
)SOC- Start of Combustion (هاستدر آن.  

سازي عملكرد موتور احتراق تراكمي سوخت همگن و بررسي  اي براي شبيه ناحيهاز يك مدل صفربعدي تك در اين مقاله
هاي مختلف،  براي مطالعه دقيق بر روي احتراق گاز طبيعي با تركيب. تأثير تغيير تركيب سوخت گاز طبيعي استفاده شده است

سرعت باالي محاسباتي و دقت مناسب در . ]23[كار رفته استدر مدل به GRI 3.0 سازوكارمفصل شيميايي بر مبناي  سينتيك
سازي  نتايج شبيه. استتعيين زمان شروع احتراق و روند تغييرات دما و فشار داخل سيلندر از داليل اصلي استفاده از اين مدل 

  .گذاري شده است صحه Volvo TD 100يك موتور نمونه هاي تجربي موجود در منابع براي  با داده
  

 مدلسازي ترموديناميكي موتور احتراق تراكمي سوخت همگن
موجود در معادالت احتراقي يك  هايثابتبراي تعيين . انجام شده است) MATLAB( متلب نويسي مدلسازي در محيط برنامه

نام ) CANTERA(كانترا  اين مدول كه. به كار گرفته شده است ود،شمياستفاده  متلبراحتي در محيط كه به مدول منبع باز
هاي  ها و نرخ توليد گونه هايي نظير سرعت هر يك از واكنشمتغيردارد با توجه به شرايط ترموديناميكي مخلوط مقادير عددي 

قابليت استفاده از كليه و همچنين  شودميافزارها متصل  راحتي به ساير نرمبه مدل حاضر. كندميشيميايي را محاسبه 
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توصيف شيوه مدلسازي، فرضيات و معادالت حاكم به . را دارد) CHEMKIN(كمكين  افزار هاي موجود در كتابخانه نرم سازوكار
  .]3-1[شده است آوردهصورت دقيق در كارهاي گذشته نويسندگان  تفصيل و به

   
  هاي مختلف گاز طبيعي تركيب

 ششاين . تركيب مختلف در نظر گرفته شده است ششمختلف گاز طبيعي بر عملكرد موتور، هاي  براي بررسي تأثير تركيب
هاي سبك و  جنوبي و آمريكا در كنار دو مخلوط حاوي هيدروكربن تركيب شامل سه گونه معمول مورد استفاده در ايران، كره

 )1(ها در جدول و خصوصيات آن اندآورده شدهدر اين مقاله  Fو  A ،B ،C ،D ،Eهاي  اين شش تركيب با نام. متان خالص است
 پايين گرماييهر گاز، مقادير جرم مولي، چگالي مخصوص، ارزش ) حجمي(عالوه بر تركيب مولي  ،اين جدول. است آمده

)LHV- Low Heating Value( عدد وب ،)WN- Wobbe Number ( و نسبت هوا به سوخت استوكيومتريك را نيز نشان
  .دهد مي

  
  هاي مختلف گاز طبيعي خصوصيات تركيب -1جدول 

  ]27[ Fگاز  ]20[ Eگاز  ]26[ Dگاز  ]26[ Cگاز  ]9[ Bگاز  ]A ]9گاز   
  7/88  6/90  85/95 5/97 99 100 متان
  2/7  54/6  44/3 2 0 0 اتان

  6/3  66/2  71/0 5/0 1 0 پروپان
  5/0  2/0  0 0 0 0  نيتروژن

  12/18  73/17  72/16  46/16 32/16 04/16 )كيلوگرم بر كيلومول(جرم مولي 
  626/0  612/0  577/0  568/0 563/0 553/0  چگالي مخصوص

  02/49  35/49  80/49  89/49 93/49 30/50 )مگاژول بر كيلوگرم( پايين ارزش گرمايي
  63/45  43/45  53/44  26/44 11/44 81/43 )بر مترمكعب مگاژول(وب عدد

  503/10  345/10  869/9  736/9 665/9 522/9 )مولي(نسبت هوا به سوخت استوكيومتريك

متان  توضيحات
  خالص

 تركيب
  پروپان/متان

  تركيب
  پروپان/اتان/متان

مورد استفاده
  در آمريكا

  مورد استفاده در
  كره جنوبي

مورد استفاده 
  در ايران

  
. ام است iرمي جزء دهنده كسر ج نشان xiآيد كه در آن  به دست مي )1(يك مخلوط گازي از رابطه  پايين گرماييارزش 

نظر نيتروژن برابر صفر در پايين گرمايياست و ارزش  دست آمدهبه] 12[هاي سبك از مرجع  هيدروكربن پايين گرماييارزش 
   ].24[شود گرفته مي

)1(  i iLHV x LHV= ∑ 
شود و به صورت زير  به صورت نسبت چگالي گاز به چگالي هوا تعريف مي )SG- Specific Gravity(چگالي مخصوص 

  :شود محاسبه مي

)2(       28.97air
air

M kgSG M
M mole

= = 

 سوراخهاي گاز طبيعي است و معموالً به صورت نرخ جريان انرژي از درون يك  مهمي در تعريف ويژگي متغير عدد وب
اين . فشار خاص استافت  تحت )Orifice(سوراخ بيانگر ميزان انرژي شيميايي عبوري از يك  متغيراين ]. 25[شود تعريف مي

  :آيد دست ميه حجمي سوخت بر ريشه دوم چگالي مخصوص ب پايين گرماييتقسيم ارزش از  متغير
)3(  .LHVWN

SG
ρ

= 
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 يعدد وب با افزايش مقدار اجزا. شود از عدد وب براي بيان ميزان انرژي موجود در تركيب گاز طبيعي استفاده مي
اين افزايش به دليل بيشتربودن چگالي اين اجزاء نسبت به متان روي . يابد گاز طبيعي افزايش ميهيدروكربني غيرمتان در 

از آنجا كه عدد وب بر حسب . شود تغيير عدد وب سبب تغيير نسبت هوا به سوخت استوكيومتريك در گاز طبيعي مي. دهد مي
مقاله مقادير عدد اين در . گيري بيان شود رجع اندازهشود همواره بايد شرايط دما و فشار م واحد حجم سوخت گازي بيان مي

  .درجه كلوين تعيين شده است 300وب در شرايط فشار يك اتمسفر و دماي 
  
 گذاري مدل صحه

]. 3-1[گذاري شده است صحه Volvo TD 100و  Caterpillar 3500براي شرايط مختلف عملكردي دو موتور  شدهمدل استفاده
گذاري مدل براي دو حالت عملكردي  ه، فرايند صحهشدبررسي  Volvo TD 100سيلندر ، موتور تكيقآنجا كه در اين تحقاز 

در جدول  Volvo TD 100هاي موتور  ويژگي. دقت نتايج مدل حاصل شود موردديگر نيز انجام شده است تا اطمينان كافي در 
  . شده است آورده )2(
  

 Volvo TD 100خصوصيات موتور  - 2جدول 

  متر ميلي 65/120  لندرقطر سي
  متر ميلي 140  طول كورس
  متر ميلي 260  طول شاتون
  ]9[8/19و ] 28[18  نسبت تراكم

  درجه بعد از نقطه مرگ پايين 13  شدن سوپاپ وروديزمان بسته
  درجه قبل از نقطه مرگ پايين 39  زمان بازشدن سوپاپ خروجي

  دور بر دقيقه 1000  سرعت موتور
  

در نظر  4/0ارزي در اين حالت برابر  نسبت هم. كند كار مي Fو با سوخت گاز  18:1تور در نسبت تراكم در حالت اول، مو
بوده و سوخت در نظر  8:1/19در حالت دوم، نسبت تراكم موتور . اند استخراج شده] 28[هاي تجربي از مرجع  گرفته شده و داده
انتخاب . تنظيم شده است] 9[هاي تجربي مرجع  ط با توجه به دادهاين شراي. است 3/0ارزي  هم با نسبت Bگرفته شده، گاز 

هاي درنظر گرفته شده،  بوده است كه توانايي مدل در پوشش محدوده كامل سوخت دليلدر اين بخش به اين   Fو  Bگازهاي 
  .دهند حالت نشان ميتغييرات فشار درون سيلندر بر حسب زاويه لنگ را براي اين دو  )2(و  )1(هاي  شكل. نشان داده شود

ها مشخص است مدل ايجادشده با دقت مناسبي عملكرد يك موتور اشتعال تراكمي سوخت همگن  گونه كه در شكلهمان
شده توسط مدل بيشتر از نتايج واقعي بيني اي، مقدار بيشينه فشار پيش هاي تك ناحيه همانند تمام مدل. كندميبيني  را پيش

  :اصلي بروز اين پديده به شرح زير است داليل. دهد است و اندكي زودتر روي مي
بودن كامل گازهاي درون سيلندر است در حالي كه در شرايط واقعي، اندكي اي، همگن ناحيههاي تك فرض اصلي مدل -

هاي نزديك به جداره  از سوي ديگر، دماي بخش. ناهمگني در هنگام ورود مخلوط هوا و سوخت به درون سيلندر وجود دارد
  .تر از نواحي مركزي آن است ، پايينگرمايلندر به خاطر انتقال س

كنند و به  نظر ميهاي رينگ صرف اي از فرايند نشتي و همچنين گازهاي نسوخته محبوس در شكاف ناحيههاي تك مدل -
  .كنند بيني مي همين دليل مقدار بيشينه فشار را بيش از حالت واقعي پيش

و آالينده اكسيدهاي  بيني زمان شروع احتراق ب در پيشدليل سرعت باال و دقت مناس به اي ناحيهتك هاي مدل حال، اين با
  ].30و9،29[روند  سوخت همگن به كار مي سازي موتورهاي احتراق تراكمي اي در شبيه نيتروژن به صورت گسترده
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  ])28[ مرجع شده ازربي بازسازينتايج تج(گذاري  هاي تجربي براي حالت اول صحه نتايج مدل و داده مقايسه -1شكل 

  

  
 ])9[ مرجع نتايج تجربي بازسازي شده از(گذاري  هاي تجربي براي حالت دوم صحه نتايج مدل و داده مقايسه - 2شكل 

  
در . تر نتايج تجربي و مدل، زمان شروع احتراق براي هر دو حالت از روش مشتق سوم فشار تعيين شد مقايسه دقيق براي

شود كه مقدار عددي مشتق سوم فشار نسبت به زاويه لنگ به مقدار   اي تعريف مي شروع احتراق در لحظه اين روش، زمان
  ]:31و24[معيني برسد 

)4(  
3

3 30.25
SOC

d P bar
d CADθ

= 

اي  ناحيهدر اين حالت، مدل تك. تجربي مشاهده شدنتايج درجه لنگ تفاوت بين نتايج مدل و  5/0در حالت اول تنها 
در حالت دوم، . دهد را نشان مي 7/361بيني كرده است كه نتايج تجربي زاويه  درجه لنگ پيش 2/362روع احتراق را در زمان ش
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درجه لنگ بوده است كه مدل ايجادشده،  9/360زمان شروع احتراق واقعي در اين حالت . درجه رسيده است 8/1ن تفاوت به اي
مدل حاضر زمان شروع احتراق را با دقت مناسبي تعيين  ،بررسي براساس اين. كند بيني مي درجه لنگ پيش 7/362آن را در 

توان از آن  وجود دارد، مي هاتاي، از آنجا كه خطاي عمومي مدل در همه حال هاي مقايسه همچنين، معموالً در بررسي. كند مي
  ].32[اندبسيار مناسب اي لعات مقايسهاي براي انجام مطا ناحيههاي تك د و به همين دليل مدلكرنظر صرف

  
  بحث و بررسي نتايج

متعددي صورت  هايسازي بر عملكرد موتور اشتعال تراكمي سوخت همگن، شبيه طبيعي براي بررسي تأثير تركيب گاز
هاي مختلف با توجه به  در ابتدا خصوصيات عملكردي موتور با سوخت. اين تحقيقات در دو رويكرد اصلي انجام شد. پذيرفت
ها  سازي تمامي شبيه. دماي ورودي مخلوط هوا و سوخت تعيين شد و سپس تغييرات سرعت موتور مد نظر قرار گرفت تغييرات

بار  9/0شدن سوپاپ برابر با و فشار ورودي در لحظه بسته 4/0ارزي  هم ، نسبت18:1بر روي موتور معرفي شده با نسبت تراكم 
  .ها ارائه شده است يك از بررسيهاي عملكردي در هر متغيرساير . انجام شده است

  

  تأثير دماي وروي
آغاز ) &R(و راديكال آليكل ) &H(و تشكيل راديكال هيدروژن  )RH(ها با جداشدن يك اتم هيدروژن از آلكان  احتراق آلكان

  ]. 33[شود مي
)5(  RH R H→ +& & 

شوند،  هاي مقدماتي زير حاصل مي كه از واكنش) &OH(و هيدروكسيل ) &O(هاي اكسيژن  همراه راديكالها به اين راديكال
  .شوند باعث آغاز فرايند احتراق مي

)6(  2

2

2O O

H O OH O

→

+ → +

&

& &&
 

  :ند ازاهاي آغازين عبارت ان و پروپان واكنشبراي متان، ات

)7(  
4 3

2 6 2 5

3 8 3 7

CH CH H

C H C H H

C H C H H

→ +

→ +

→ +

& &

& &

& &

 

  :هاي انتشاري احتراق نيز به صورت زير است واكنش

)8(  

4 3

4 3 2

4 3 2

2 6 3 2 5 4

2 6 2 5 2

2 6 2 5 2

2 6 2 5

3 8 3 3 7 4

3 8 3 7 2

3 8 3 7 2

3 8 3 7

CH O CH OH

CH H CH H

CH OH CH H O

C H CH C H CH

C H OH C H H O

C H H C H H

C H O C H OH

C H CH C H CH

C H OH C H H O

C H H C H H

C H O C H OH

+ → +

+ → +

+ → +

+ → +

+ → +

+ → +

+ → +

+ → +

+ → +

+ → +

+ → +

& & &

&&

& &

& &

& &

&&

& &

& &

& &

&&

& &

 

        براي شكستن پيوند الزمترين پديده در انجام واكنش انرژي شود، مهم مي باال ديدههاي  گونه كه در واكنشهمان
تر  هيدروژن به معني راحت -بودن انرژي پيوندي كربنكمتر. لكان به راديكال آلكيل استآ تبديلبراي   هيدروژن -كربن
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هيدروژن  -انرژي پيوندي كربن. شود تري محترق مي به اين ترتيب، آلكان در دماي پايين. شدن مولكول آلكان استشكسته
  .نشان داده شده است )3(براي متان، اتان و پروپان در جدول 

تري  پروپان دماي خوداشتعالي پايين ،بنابراين .هيدروژن در پروپان نسبت به ساير اجزاء كمتر است -انرژي پيوندي كربن
  .شود بنا به دليل مشابه، اتان نيز زودتر از متان محترق مي. شود هاي احتراق آن زودتر از اتان و متان آغاز مي دارد و واكنش

  
  ]34[مختلف گاز طبيعي براي اجزاي هيدروژن -رژي پيوندي كربنان - 3جدول 

  )كيلوكالري بر كيلومول( هيدروژن - انرژي پيوندي كربن  آلكان
  CH4(103(متان
  C2H6(98( اتان

  C3H8(95( پروپان
  

نشان  گوناگوني ها نمودار تغييرات فشار را در نزديكي نقطه مرگ باال براي سه دماي ورودي متفاوت و سوخت )3(شكل 
. نظر گرفته شده استدرجه كلوين در 405بر شدن سوپاپ ورودي برادماي مخلوط در لحظه بسته )الف-3(در شكل . دهد مي

معموالً زمان شروع احتراق در موتورهاي احتراق تراكمي سوخت همگن با سوخت كه جزء اصلي گاز طبيعي متان است با اين 
 ،زيرا اين اجزاء .تر موجود در تركيب گاز طبيعي نظير اتان و پروپان بستگي دارد هاي سنگين گاز طبيعي به مقدار هيدروكربن

  .رسند تري به نقطه خوداشتعالي مي به آن اشاره شد، در دماهاي پايين )3(گونه كه در جدول همان
ر تركيب گاز طبيعي تر د هاي سنگين وجود هيدروكربن ،رسد در شرايطي كه گاز متان خالص به حد خوداشتعالي نمي

كه داراي مقادير بيشتر متان در  هايي سوخت )الف-3(شكل در شرايط نشان داده شده در . شود مخلوط محترق شود سبب مي
ها ها كه درصد اتان و پروپان در آن رسند اما ساير مخلوط به شرايط خوداشتعالي نمي) Cو  A ،Bگازهاي (تركيب خود هستند 

  .وندش بيشتر است محترق مي
رسند اما زمان  نشان داده شده است، تمامي گازها به شرايط احتراق مي)ب-3(با افزايش دماي اوليه، آنچنان كه در شكل 

هاي  براي سوخترا اين شكل به دقت تفاوت ميان زمان شروع احتراق و روند تغييرات فشار . شروع احتراق در آنها متفاوت است
مقدار بيشينه فشار در حالتي  ،همچنين. شوند ا محتواي پروپان بيشتر زودتر محترق ميب هاي سوخت. دهد گوناگون نشان مي

بار بيشتر از حالت استفاده  6/12و  Cبار بيشتر از حالت استفاده از گاز  8/2كند  به عنوان سوخت استفاده مي Fكه موتور از گاز 
هاي با محتواي  از آنجا كه سوخت ،بنابراين. يابد ق افزايش ميمقدار بيشينه فشار درون سيلندر با پيشرسي احترا. است Aاز گاز 

افزايش مقدار بيشينه فشار درون . ها بيشتر خواهد بودشوند مقدار بيشينه فشار براي آن اتان و پروپان بيشتر زودتر محترق مي
  .ه شده استنشان داد )4(اين روند در شكل . سيلندر منجر به افزايش ميزان كار خروجي موتور خواهد شد

باعث ايجاد روند  Cو  B، )متان خالص( Aها در شرايط مذكور اين است كه گازهاي  نكته مهم در مقايسه اين سوخت
درجه پس از نقطه مرگ باال روي  9ها حدود شوند زيرا زمان شروع احتراق در آن نامطلوب احتراق و عملكرد نامناسب موتور مي

  .ها در اين شرايط عملكرد مناسبي دارند پايين است اما ساير سوخت ها به طور چشمگيريندهد و مقدار بيشينه فشار در آ مي
نشان ) ج -3(نتايج اين بررسي در شكل . درجه كلوين نيز تكرار شد 435فرايند مقايسه براي حالت دماي ورودي برابر با 

باال رفتن دماي ورودي زودتر روي  دليل به ق براي هر سوخت نسبت به حالت قبلبيني، احترا طبق پيش. داده شده است
البته بايد اين . شود سوخت مي احتراق سازوكارهاي مقدماتي در  افزايش دماي مخلوط سبب افزايش سرعت واكنش. دهد مي

نظر داشت كه افزايش دماي ورودي سبب كاهش حجم مخصوص مخلوط ورودي و درنتيجه مقدار سوخت وارد نكته را نيز در
نشان  )5(اين پديده در شكل . گذارد اين تغييرات بر روي توان و بازده موتور تأثير مي. شود مي چرخهر در هر شده به سيلند
  .داده شده است
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  )الف(

  
  )ب(

  
  )ج(

  هاي مختلف فشار در نزديكي نقطه مرگ باال براي سه دماي ورودي متفاوت و سوخت تغييرات -3شكل 
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  درجه كلوين 420هاي مختلف در دماي ورودي  كار ناخالص انجام شده در هر سيكل براي سوخت درون سيلندر و بيشينه فشار - 4شكل 

  

  
  درجه كلوين 420در دماي ورودي  گوناگونهاي  براي سوخت چرخهفشار درون سيلندر و كار ناخالص انجام شده در هر  بيشينه -5شكل 

  
شدن اين كاهش به دليل كم. شود ان خروجي موتور ميدما سبب كاهش بازده و تو افزايش Fو  C ،D ،Eبراي گازهاي 

با اين كه اين استنتاج . ستحجم مخصوص مخلوط ورودي و كاهش مقدار سوخت وارد شده به سيلندر به دليل افزايش دما
الً معمو. شود نيز صادق است اما پديده ديگري نيز وجود دارد كه باعث رفتار معكوس در اين موارد مي Bو  Aبراي گازهاي 

در حالت دماي . شود شدن توان موتور ميه باعث بيشينهبهترين زمان شروع احتراق محدوده نزديك به نقطه مرگ باالست ك
افزايش دماي مخلوط ورودي براي . غير معمول و دور از نقطه مرگ باالست Bو  Aدرجه كلوين احتراق گازهاي  420ورودي 

اين امر بر . تر حاصل شود تر شود و احتراق مطلوب شود تا زمان شروع احتراق به نقطه مرگ باال نزديك اين گازها سبب مي
  . شود آيد و سبب افزايش توان خروجي موتور مي اثرات ناشي از كاهش مقدار سوخت ورودي فائق مي
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  تأثير سرعت موتور
نشان  )7(و  )6(هاي  هاي متفاوت موتور در شكل و سرعت گوناگونهاي  مقدار بيشينه دما و فشار درون سيلندر براي سوخت

افزايش . دهند اند نمودارها روند يكساني را نشان مي از آنجا كه محتويات درون سيلندر گاز كامل فرض شده. داده شده است
در اين . شود مي Bو  Aها به جز گازهاي  عث تغييرات كوچكي در مقدار بيشينه دما و فشار براي تمامي سوختسرعت موتور با

در  ،همچنين. دهد شدت كاهش پيدا كرده و احتراق نامطلوب روي ميمقدار بيشينه دما و فشار به گازها با افزايش سرعت موتور
تر زودتر هايي با عدد وب بزرگ سوخت. بيشينه دما و فشار وجود دارد داري بين عدد وب سوخت و مقدار ها رابطه معني شكل

دور بر دقيقه زاويه لنگ  1100به  700با فزايش سرعت موتور از . ها باالتر استمحترق شده و مقدار بيشينه دما و فشار آن
  .رسد درجه مي 5/11تغيير به  اين Aكند در حالي كه براي گاز  درجه تغيير مي 2/2تنها  Fوقوع بيشينه فشار براي گاز 

  

  
  هاي متفاوت موتور در سرعت گوناگونهاي  فشار درون براي سوخت بيشينه - 6شكل 

  

  
  هاي متفاوت موتور در سرعت گوناگونهاي  بيشينه دماي درون براي سوخت - 7شكل 
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ناخالص بر حسب سرعت  ع كارمعموالً تاب. نشان داده شده است )8(مقادير كار ناخالص موتور در شرايط مختلف در شكل 
كار . شود مشاهده مي )8(اين روند در شكل . رسد موتور به صورت يك سهمي است كه در يك سرعت خاص به بيشينه خود مي

اين  Cبراي گاز . رسد دور بر دقيقه به مقدار بيشينه خود مي 800در سرعت موتور  Bو  A يهاي گاز ناخالص موتور با سوخت
كند و براي  دور بر دقيقه تجربه مي 1200نه كار خود را در يمقدار بيش Dگاز . دهد ر بر دقيقه رخ ميدو 1000پديده در 

دور بر دقيقه  1100هاي باالتر از  در سرعت Bو  Aگازهاي . افتد دور بر دقيقه اتفاق مي 1300مقدار بيشينه در  Fو  Eگازهاي 
مقادير كار ناخالص توليدي در اين  تفاوت. ن دو گاز رسم نشده استمربوط به اي همين دليل نمودارشوند و به  محترق نمي

  . نشان داده شده است )9(اين روند در شكل . نمودار به صورت دقيق به زمان شروع احتراق مربوط است
  

  
  هاي متفاوت موتور در سرعت گوناگونهاي  موتور براي سوخت كار ناخالص -8شكل 

  

  
  دور بر دقيقه 1100و  700هاي  در سرعت Fو  Aهاي  اي گازفشار بر روند تغييرات - 9شكل 
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سرعت موتور به . شود دادن احتراق ميرخشود، افزايش سرعت موتور سبب ديرتر  گونه كه در شكل مشاهده ميهمان
تغييرات  از آنجا كه افزايش سرعت تأثير چشمگيري بر روند. گذارد هاي وابسته به زمان تأثير ميمتغيرصورت مستقيم بر روي 

هاي مورد بررسي تقريباً به صورت  هاي آغازگر زنجيره در كليه سرعت دما و فشار سيلندر قبل از شروع احتراق ندارد، واكنش
 هاه شروع احتراق براي تمام اين حالتهاي آغازگر به لحظ الزم براي رسيدن از اين واكنش شوند و زمانشروع ميزمان هم

لنگ و درنتيجه زاويه لنگ بيشتر  هاي موتور باالتر اين زمان مترادف با دوران بيشتري از ميل سرعتتقريباً يكسان است اما در 
  .افتد هاي باالتر زمان شروع احتراق در زاويه لنگ ديرتري اتفاق مي بنابراين، در سرعت. است

موتور در شرايط مختلف  توان از آن براي مقايسه عملكرد هاي كليدي است كه ميمتغيرتوان ناخالص موتور يكي از 
هاي  در سرعت Bو  Aبا توجه به اينكه گازهاي . نشان داده شده است )10( اي شكل در نمودار ميله متغيراين . استفاده كرد

بر دقيقه انجام شده است تا امكان ر دو 1100-800ها در محدوده  شوند، تمامي بررسي دور بر دقيقه محترق نمي 1100باالتر از 
محدوده توان موتور  دور بر دقيقه 1100به  700تور از با افزايش سرعت مو. وجود داشته باشد متفاوتهاي  ن سوختمقايسه بي

بر مقدار  تفاوتهاي م ه تغييرات مقدار كار ناخالص انجام شده در سرعتكبا اين. رسد كيلووات مي 7-6/6كيلووات به مرز  4/4از 
  . تري دارد هاي باالتر تأثير مهم در سرعت چرخهشدن زمان هر تر رسد كوتاه اما به نظر مي ،گذارد كمي توان تأثير مي

  

  
  هاي متفاوت موتور در سرعت گوناگونهاي  ان ناخالص موتور براي سوختتو - 10شكل 

  
متان ( Aرا نسبت به حالت استفاده از گاز  تفاوتهاي م توان ناخالص موتور در حالت استفاده از سوخت )11(شكل 

 درصد 5/0ها در محدود  تفاوت توان دور بر دقيقه 800و  700اي موتور ه در سرعت. دهد ه عنوان سوخت نشان ميب) خالص
هاي زياد در  البته تفاوت. رسد مي درصد 6تا  5دور بر دقيقه اين تفاوت به محدوده  1100اما با افزايش سرعت به  ،قرار دارد

  .گردد ها باز مي ر اين سرعتهاي باال به روند نامطلوب احتراق متان د دور
زيرا اين گازها داراي ارزش  ،شود وجود مقادير بيشتر اتان و پروپان در تركيب گاز طبيعي سبب افزايش عدد وب آن مي

از سوي ديگر، . وضوح مشخص استبه )1(اين روند در جدول . هستند) مگاژول بر مترمكعب(ي بيشتري در واحد حجم گرماي
ها سبب پيشرسي زمان شروع احتراق و به تبع آن افزايش توان تر بودن دماي خوداشتعالي آن سبب پايينوجود اين گازها به 
با توجه به اين موارد، منطقي است نسبتي مستقيم بين . نشان داده شده است )11(اين پديده در شكل . شود خروجي موتور مي
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مقدار توان ناخالص موتور  )12(ررسي تأثير عدد وب در شكل براي ب. عدد وب سوخت و توان خروجي موتور وجود داشته باشد
  .در شرايط مختلف بر حسب عدد وب سوخت رسم شده است

  

  
  هاي متفاوت موتور در سرعت) متان خالص( Aنسبت به گاز  گوناگونهاي  ناخالص موتور براي سوخت توان -11شكل 

  

  
  هاي متفاوت موتور بر حسب عدد وب سوخت در سرعت ناگونگوهاي  توان ناخالص موتور براي سوخت تغييرات -12شكل 

  
شوند، در اين نمودار اطالعات مربوط به  دقيقه محترق نمي دور بر 1100هاي باالتر از  در سرعت Bو  Aاز آنجا كه گازهاي 

عال تراكمي با كيم و همكارانش در بررسي يك موتور اشت. ها وارد نشده استدور بر دقيقه آن 1100هاي باالتر از  سرعت
  :]20[اي خطي بين توان موتور و عدد وب سوخت به صورت زير پيشنهاد دادند سوخت گاز طبيعي رابطه

)9(  1 2Engine Power = C .WN + C 
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اي وجود دارد كه موتور يك  شود اين است كه اين رابطه خطي فقط در محدوده اما آنچه از نتايج تحقيق حاضر حاصل مي
نزديكي نقطه مرگ باال را تجربه كند و در صورتي كه به واسطه تغيير سرعت موتور زمان شروع احتراق به احتراق طبيعي در 

دورشدن زمان شروع احتراق از نقطه مرگ باال كاهش . صورت غيرعادي از نقطه مرگ باال دور شود، اين رابطه صادق نيست
 C2و  C1هاي  ثابت ،براي بررسي اين موضوع. شود فوق مي شدن رابطهچشمگير توان را در پي خواهد داشت كه باعث غيرخطي

تا  700هاي  سازي براي سرعت اين فرايند خطي. اند براي موتور مورد بررسي تعيين شد كه به سرعت موتور وابسته) 9(در رابطه 
  .اند شده ارائه )4(اين مقادير در جدول . ها موجود باشد دور بر دقيقه انجام شد تا اطالعات همه سوخت 1100

  
  موتور تفاوتهاي م براي سرعت )2(در رابطه  C2و  C1مقادير  - 4جدول 

  ماندهنرم باقي C1  C2  )دور بر دقيقه(سرعت موتور 
700 0085919/0- 7647/4 014126/0  
800 005907/0 7725/4 010529/0  
900 03224/0 2433/4 032602/0  
1000 082409/0 6311/2 086187/0  
1100 19719/0 9152/1- 23942/0  

  
 )Norm of residual( ماندهمقدار نرم باقيدور بر دقيقه  1000شود، تا سرعت موتور  گونه كه در جدول مشاهده ميهمان

هاي باالتر اين رابطه خطي از بين  اما براي سرعت ،توان رابطه را با تقريب خوبي خطي در نظر گرفت است و مي 1/0كمتر از 
ها در نزديكي نقطه مرگ هايي برقرار است كه زمان شروع احتراق آن ها رابطه خطي فقط بين سوخت عتدر اين سر. رود مي

و  C ،D ،Eهاي  دور بر دقيقه براي سوخت 1200اين پديده در سرعت . شود باالست و فرايند احتراق به صورت مطلوب انجام مي
F  هاي  دور بر دقيقه فقط سوخت 1400برقرار است و در سرعتD ،E  وF دهند چنين رفتاري را از خود بروز مي.  

منبع اصلي . نشان داده شده است )13(در شكل  تفاوتشده آالينده اكسيدهاي نيتروژن براي شرايط مبيني مقادير پيش
            ندربيشينه دماي سيل) 1 :گذارند بر اين مقدار تأثير مي متغيردو . توليد اين آاليندگي در موتورهاي احتراق داخلي دماست

 مدت زمان باالبودن دماي درون سيلندر) 2
  

  
  هاي متفاوت موتور در سرعت هاي گوناگون كسيدهاي نيتروژن براي سوختن توليد آاليندگي اميزا - 13شكل 
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براي بيشينه دماي  )7(همان ترتيبي كه در شكل . اول چشمگيرتر است متغيرتأثير  ،گوناگونهاي  در مقايسه سوخت
هايي با  سوخت. تكرار شده است )13(بيني شده بود براي مقدار آالينده اكسيدهاي نيتروژن نيز در شكل  يلندر پيشدرون س

  .كنند عدد وب بيشتر بيشينه دماي باالتري دارند و مقدار اكسيدهاي نيتروژن بيشتري توليد مي
تر نمودار تغييرات دماي سيلندر  ررسي دقيقبراي ب. دوم است متغيرتأثير  زنيز ناشي ا )13(شيب منفي نمودارهاي شكل 

شود، تغيير  گونه كه در شكل مالحظه ميهمان. رسم شده است )14(موتور در شكل تفاوت هاي م در سرعت Cبراي گاز نمونه 
 هاي كم بيشتر بودن دماي درون سيلندر براي سرعتر وجود ندارد، اما مدت زمان باالچنداني در مقدار بيشينه دماي سيلند

  .تر، مقدار توليد آالينده اكسيدهاي نيتروژن بيشتر است هاي پايين بنابراين، در سرعت .است
  

  
  موتور متفاوتهاي  در سرعت Cدماي درون سيلندر براي سوخت گاز  تغييرات -14شكل 

  
 گيري خالصه و نتيجه

نتايج اصلي اين . وخت همگن پرداخته استاين مقاله به بررسي اثر تركيب گاز طبيعي بر عملكرد يك موتور اشتعال تراكمي س
  :توان به صورت زير خالصه كرد تحقيق را مي

تغيير تركيب گاز طبيعي سبب تغيير . سوز به تركيب سوخت حساس است موتور اشتعال تراكمي سوخت همگن گاز طبيعي -
  .شود خواص خوداشتعالي آن و در نتيجه عملكرد موتور مي

از آنجا كه اتان و پروپان . تر موجود در تركيب گاز طبيعي بستگي دارد هاي سنگين دروكربنزمان شروع احتراق به ميزان هي -
  .شوند هاي با محتواي اتان و پروپان بيشتر زودتر محترق مي تري دارند، سوخت دماي خوداشتعالي پايين

شده، مقدار بيشينه فشار موتور در شرايط خاص ذكر . تركيب گاز طبيعي بر روي روند دما و فشار درون سيلندر تأثير دارد -
بار بيشتر از حالتي است كه از  6/12كند در حدود  استفاده مي) Fگاز (در حالتي كه از سوختي با بيشترين عدد وب 

  .گيرد بهره مي) متان خالص(سوخت با كمترين عدد وب 
  .باالتري هستندداراي بيشينه دما و فشار  هاي گاز طبيعي با عدد وب باالتر رسد تركيب به نظر مي -
زيرا  ،شود در شرايط ذكر شده، افزايش دماي ورودي سبب افزايش توان ناخالص موتور مي Bو  Aهاي گاز  براي سوخت -

به علت  ،ها در مورد ساير سوخت ،اما .كند ها را به طور مطلوبي به نقطه مرگ باال نزديك مي زمان شروع احتراق اين سوخت
  .يابد هر سيكل بازده و توان موتور كاهش ميكاهش مقدار سوخت وارد شده در 
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سرعتي مشخص كه زمان شروع احتراق در نزديكي نقطه مرگ باال قرار دارد و كاهش توان ناشي از   توان در محدوده مي -
دست آورد ه اي خطي ميان عدد وب سوخت و توان ناخالص خروجي موتور ب دهد رابطه احتراق نامطلوب در موتور رخ نمي

  .آن به سرعت موتور بستگي دارد كه ضرايب
با . مقدار آالينده اكسيدهاي نيتروژن در موتور به مقدار بيشينه دما و مدت زمان باالبودن دما در سيلندر بستگي دارد -

  . يابد هاي اكسيدهاي نيتروژن افزايش مي افزايش عدد وب سوخت و كاهش سرعت موتور مقدار آالينده
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English Abstract 

  
Effects of Natural Gas Composition on the Performance of a Homogenous 

Charge Compression Ignition (HCCI) Engine 
 

O. Jahanian and S. A. Jazayeri 
Department of Mechanical Engineering, K. N. Toosi University of Technology 
(Received: 2010/9/3, Received in revised form: 2011/2/17, Accepted: 2011/2/29) 

 
Homogenous Charge Compression Ignition (HCCI) engine is a promising idea to reduce fuel consumption 
and engine emissions. Natural gas, usually referred as clean fuel, is an appropriate choice for HCCI engines 
due to its suitable capability of making homogenous mixture with air. However, composition of natural gas 
strongly affects the auto-ignition characteristics of in-cylinder mixture and the performance of the HCCI 
engine. This paper has focused on the influence of natural gas composition on engine operation in HCCI 
mode. To this end, six different compositions of natural gas (including pure methane) have been considered 
to study the engine performance via a thermo-kinetic zero-dimensional model. The simulation code covers the 
detailed chemical kinetics of natural gas combustion and includes Zeldovich extended mechanism to evaluate 
NOx emission. Validations have been made using experimental data from other works to ensure the accuracy 
needed for comparison study. The equivalence ratio and the compression ratio were held constant but the 
engine speed and mixture initial temperature were changed for comparison study. The results show that the 
operational parameters of the engine such as gross indicated work, gross mean effective pressure, and NOx 
are dependent to natural gas composition. SOC is highly dependent to the amount of heavier hydrocarbons 
existing in the fuel composition, which leads to noticeable changes in the time and value of in-cylinder 
pressure/temperature peak. 

 
Keywords: HCCI engine, Thermodynamic modeling, Natural gas composition 
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