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و معادن و توسعه صنايع )1386 تير4-5(ششمين همايش مراكز تحقيق
در NG استحصال شده از گاز طبيعي DMEمقايسه عملكرد سوخت دي متيل اتر

و خودرو از ديدگاه توازن بازده انرژي از چاه تا چرخ   موتور ديزلي
ارائه كنندگان

 دكتر لطف اهللا سوادكوهي
 مهندس مصطفي رجبياني

 مهندس عبدالرسول هاديزاده
 مهندس مسعود فرهومند
 مهندس سارا سوادكوهي

:كيده مقالهچ
و و گازوئيل محدوديت هاي اقتصادي ناشي از افزايش قيمت سوخت هاي مايع كالسيك مثل بنزين

و نقل  و سختگيرانه محيط زيستي موجب توجه روز افزون به منابع نوين تامين سوخت در حمل قوانين روبه رشد

.گرديده است 

و سوخت هايH2تجديد پذير مثل هيدروژن هر چند در دهه اخير به سوخت هاي غير فسيلي يا منابع

و خودروها بر Biofuelsزيستي و عملكردي موتورها ، ولي به دليل ويژگيهاي فني  توجه ويژه اي شده است

، اين سوخت ها نتوانسته اند جايگاه بسيار تاثيرگذاري در چرخه اقتصادي داشته باشند .پايه سوخت هاي فسيلي

و يا خودروهاي برقي Fuel Cellsك مبدل انرژي مثل سلول هاي سوختي رويكرد به ماشينهاي محر

و خودروهاي و موتورهاي استرلينگ نيز تاكنون نتوانسته اند جايگزين مناسبي براي موتورها خورشيدي

.كالسيكو متداول باشد 

ب ، سوخت دي متيل اتر ه دليل در ميان سوخت هاي نو سوخت هاي استحصال شده از منابع گاز طبيعي

و ساختار و اتكاء به منابع سرشار و محركه هاي در دست توليد و تطبيق بهتر با موتور ديزل  هيدروكربوري

و نقل به خود جلب پراكنده گاز طبيعي در سطح جهاني توجه دست اندر كاران استراتژي انرژي را در حمل

.كرده است 

ع ملكرد موتور ديزلي پاشش مستقيم با سوخت در اين مقاله كه حاصل انجام يك تحقيق كاربردي در

DME  ياCH3-O-CH3استحصال شده از گاز متان CH4و نظري در  مي باشد يك نوع مقايسه آماري
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و بازده آن از مرحله استخراج تا ايجاد حركت در چرخ خودروها تحت عنوان راندمان از چاه زمينه توازن انرژي

و خودرو براي سوخت well to wheel efficiencyتا چرخ  در  DMEو توازن انرژي در موتور

و گازي انجام شده است كه نكات قابل تاملي را در بر دارد .مقايسه با ساير سوخت هاي مايع

جهت Well to Wheelروش استاندارد ارزيابي راندمان سوخت هاي مختلف از چاه تا چرخ
 تدوين استراتژي سبد سوخت كشور

م صرف انرژي يا راندمان انرژي در كشورهاي صنعتي روشي تحـت عنـوان بـرآورد مـصرف از ديدگاه

و نقل متـداول گرديـده كـه Well to Wheelانرژي از چاه تا چرخ   براي سوختهاي مختلف مصرفي در حمل

و خودرو مي باشد .تعيين كننده استراتژي مصرف سوخت يا انتخاب نوع موتور

و تجربي در حقيق و نه بنگاهياين روش علمي .ت هدفي را دنبال مي كند كه نگرش به منافع ملي دارد

و تحويل دهنده سوخت مطرح نيست در اين روش منافع صنعت خودرو تعيين. در اين روش نفع توليد كننده

 ، ، بلكه در اين روش استاندارد راندمان انرژي از ديدگاه تبديل به كار مفيد از مرحله استخراج كننده نيست

،جدا و تحويل ، پااليش ،پخش ، انتقال و خودرو تا كار مفيد در چرخها مد نظر سازي راندمان مصرف در موتور

، مسائل مربوط به قيمت سوخت يا حجم سرمايه گذاري بطور جداگانه ارزيابي ولي در برآورد راندمان  قراردارد

 الذكر براي هر سوختي برآورد انرژي از چاه تا چرخ براي كمترين ميزان مصرف انرژي در مراحل فوق

برحسب. در نهايت با تلفيق مسئله با هزينه ها، تصميم نهائي در تعيين سبدسوخت كشور گرفته ميشود.ميشود

نخستين بار اين روش علمي در كشورهاي.آمايش سرزمين براي مناطقي خاص تركيب اين سبد تغيير ميكند 

و مصرف كننده سوخت اتخا شدصنعتي توليد كننده و پاسخ مناسبي دريافت بطوريكه با تدوين.ذ گرديد

 درصد كاهش20استراتژيهاي مبني بر اين روش علمي توانستند مصارف سرانه سوخت را درحمل ونقل تا 

چه.دهند و نقل نيز تعيين مينمايد كه از اين روش سياست هاي راهبردي در صنعت را براي توليد وسائط حمل

و به چه ميزا و تركيبي توليد شود نوع خودرو : در دياگرام زير راندمان انرژي از چاه تا چرخ چنين نشان ميدهد.ن

 در خودروهاي سواري وسبك ازديدگاه راندمان انرژي از چاه تا چرخ خودروهاي مجهز به موتور ديزلي–الف

د و و سپس ديزلي با پاشش غير مستقيم رتبه دوم با DMEيزل گازوئيل سوز پاشش مستقيم رتبه اول سوز

و سيكل ديزل در رتبه چهارم قراردارد و وزارت صنايع براي توجه.(پاشش مستقيم مسئله قابل توجه وزارت نفت

و سپس خودروهاي) به سوخت ديزل  در رتبه LPGخودروهاي بنزين سوز با سيستم پاشش مستقيم رتبه سوم

و خودروهاي در CNGپنجم و و بنزين سوز معمولي برابر و الكل سوز در رتبه هفتم قراردارندسوز . رتبه ششم
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و–ب و سنگين ،سوخت گازوئيل از ديدگاه راندمان چاه تا چرخ در رتبه اول  در مورد خودروهاي تجاري

س. در مقام هاي بعدي قرار دارندCNGو DME ،LPGبترتيب سوختهاي كليسوختهايي كه موجب تغيير

درصورت تحويل. ازديدگاه راندمان چاه تا چرخ توجيه باالئي ندارند(Dedicated)زل به اتو مي گردنديد

،2000گازوئيل استاندارد حداقل درسطح سال  و نقل سنگين بسيار اروپا  راندمان انرژي از چاه تا چرخ درحمل

و سوخت ، نمي تواند به اين سطح از راندمان دست يابد عالوه بر اين مسائلي مثل ميزانCNGباال بوده  پيمايش

و نقل ديزل سنگين درطرح و نگهداري بسيار باال، تهديد پيش روي حمل و تعمير و هزينه  CNGاضافه وزن

.خواهدبود

 پايه گازسوز با يك خودروي CNGدياگرام راندمان انرژي از چاه تا چرخ نشان ميدهد يك خودروي

گام فن آوري خودروي انژكتوري پاشش مستقيم بنزيني انژكتوري معمولي ازديدگاه راندمان برابرند ولي اگر

لذا روشهاي تبديل به روش دوگانه. اعمال گردد راندمان انرژي بهينه بسوي بنزين استاندارد گرايش پيدا ميكند

سوز آنهم بر روي خودروهاي قديمي كه اصوالً با سوختهاي بدون سرب سازگار نيستند احتمال كاهش شديد 

زيرا اين نوع خودروها عالوه بر مصرف بي رويه بنزين بدون. چرخ را در برداشته باشدراندمان انرژي از چاه تا

. را حادتر هدر خواهنددادCNGسرب مسلماً سوخت 
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و خودروها و تجربي توازن انرژي در موتورها و تحليل علمي  درسه گروه بنزيني بررسي
و  سوزCNGديزلي

، بخشي از انرژي حرارتـي حاصـل از احتـراق سـوخت را بـه موتور احتراقي بعنوان يك ماشين حرارتي

ــد  ــديل مينماي ــانيكي تب ــرژي مك ــروپ. ان ــي ت ــوع پل ــاميكي از ن ــيكل ترمودين ــراي س ــار در اج ــين ك ــن ماش اي

POLITROP با اجراي سيكل تغييرات P-V و از طـرق مختلـف از نظر تبادل انرژي بامحيط باز، عمـل كـرده

بطوريكـه تقريبـاً در يـك سـيكل.بخش عمده انرژي حرارتي حاصل از احتراق را به محيط خارج انتقال ميدهـد 

اين درصـد در سـيكل. درصد از كل انرژي به كار بر روي محور خروجي موتور تبديل ميشود25واقعي ايده آل 

و ويژگيهاي سوخت با هم متفاوت هـستند (Otto)وسيكل اتو Dieselديزلي  و استاندارد بايـد بـه ايـن.و نوع

و سپس مربوط به موتورهاي سواري موتورهاي ديزلي واقعيت اشاره كرد كه باالترين راندمان حرارتي مربوط به 

و كمترين راندمان حرارتي مربوط به موتور Ottoبا سيكل  بـر پايـه اگر موتور. سوز تبديلي است CNG بنزيني

CNG طراحي شده باشد راندمان حرارتي آن بهينه خواهدشد ولي باز هم راندمان كمتري نسبت بـه نـوع بنـزين 

 سوز علل كاسـتي در بـاالنس انـرژي مـصرف هـواي بيـشتر CNGدر مورد موتورهاي. سوز خود خواهدداشت

CNG كاهش در راندمان حرارتـي، درجـه حـرار ، و در مقايسه با بنزين وگازوئيل ت بـاالي نقطـه اوج احتـراق

و سيـستم و درجـه حـرارت بـاالي اگـزوز و تاخير درتشكيل كـانون شـعله سرعت بيش از حد فاز اصلي احتراق

.خنك كننده مي باشد

: شرح تخصصي دياگرام توازن انرژي موتور-1
و ازصددرصد انرژي حرارتي حاصل از احتراق مخلوط هوا وسوخت با در نظر گرفتن سوخت استا ندارد

، بشكل مقايسه اي ميزان اتالف  و فرم محفظه احتراق و احتراق بهره گيري از بهترين فناوري در سيستم زمانبندي

و  ، سوخت ديزل  سوز يك موتور كالس متوسـط ويـژه خـودروي CNGانرژي براي سه حالت سوخت بنزيني

:سواري بشرح زيراست

و عمده ترين بخش انرژي تلف) الف شده از طريق خروج گازهاي حاصل از احتـراق حـاوي انـرژي مهم ترين

و34دراين بخش از اتالف انرژي بشكل مقايسه اي حدود. ،از طريق اگزوز است   درصـد در موتورهـاي بنزينـي

 سـوز از طريـق اگـزوز اتـالف CNG درصـد در موتورهـاي37 درصد در موتورهاي ديزلـي حـدود33حدود

تحقيقات نمايانگر اين واقعيت است كه علل اصـلي اتـالف انـرژي حرارتـي از تجارب حاصل از اجراي. ميشود

 سـوز CNGطريق سيستم اگزوز شامل درجه حرارت گازهاي خروجي است كه بيشترين مقـدار در موتورهـاي 

 سـوز تبـديلي بـدليل وجـود متـان CNGميزان هيدرو كربونهاي سـوخته نـشده در موتورهـاي. تبديلي مي باشد
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CH4 100، درجه حرارتي حدود در اگزوزºc پـس اهميـت. باالتر از موتورهاي بنزيني وديزلي ايجاد مي كنـد

. طراحي موتور در كاهش حرارت اگـزوز بـراي پيـشگيري از اتـالف انـرژي بايـد مـورد توجـه ويـژه قرارگيـرد 

سـه راهـه نيـز الزم به تأكيد اسـت كاتاليـست. درانتخاب موتورها، ارزيابي درجه حرارت اگزوز بسيار مهم است

و در خودروهـا دوگانـه سـوز ايـن قطعـه دچـار عـدم CNGدرحالت  سوز بايد ويژه سوخت متان طراحي شـود

.و بنزين ميشودCNGراندمان در عملكرد در هر دو حالت 

گـ)ب و سرسـيلندر بـه ميزان اتالف انرژي از طريق سيستم خنك كننـده بـا ردش آب از طريـق بلـوك سـيلندر

كمك واتر پمپ وتبادل حرارت با محيط به كمك گردش فن خنك كننده رادياتور بخش عمـده اي از انـرژي 

و در موتورهاي ديزل پـردور23ميزان اتالف انرژي از اين طريق در موتورهاي بنزيني حدود.تلف ميشود   درصد

و در موتورهــاي24حــدود علــت اصــلي در اتــالف انــرژي. درصــد مــي باشــد25ســوز حــدود CNG درصــد

بـا.محدوديت هاي موجود در تكنولوژي مواد اجزاي موتور خصوصاً اجزاي داخلـي محفظـه احتـراق مـي باشـد 

و مدار بسته، ميزان اتالف انرژي از اين طريق بستگي بـه  وجود طراحي سيستم هاي آب خنك كننده تحت فشار

پس در انتخاب موتورها ارزيابي اتالف انرژي از طريـق سيـستم خنـك كننـده بـسيار.داردپيشرفته بودن طراحي 

و بنزيني CNGبهرحال تجربيات آزمايشگاهي نشان ميدهد خودروهاي. پراهميت است   سوز در مقايسه با ديزلي

دش آب در سيستم ميزان اتالف انرژي باالتري از طريق سيستم خنك كننده دارند كه يكي از علل آن نياز به گر

. استCNGفشار شكن هاي 

مـي باشـد در موتورهـاي بنزينـي (Radiation) سومين منبع اتالف انرژي حرارتي موتور از طريق تشعشع-ج

در. ميزان اتالف انرژي از طريق تشعشع باالست در صورتيكه در موتورهاي ديزلي پـايين تـر اسـت  علـت اصـلي

م  و درجه حرارت آنها مي باشد اتالف انرژي از طريق تشعشع نوع و طراحي اجزا بيروني پـس ميـزان اتـالف. واد

درمجموع براي موتورهاي ويژه خودروهاي. سوز باالاستCNGانرژي حرارتي از طريق تشعشع در موتورهاي 

22سواري باالترين راندمان بدست آمده ازكار مفيد برروي محور خروجي مربوط به موتورهاي بنزيني در حدود 

و سبك حدودد و سپس موتورهاي ديزلي پر دور و در نهايت كمترين ميـزان رانـدمان حرارتـي25رصد  درصد

از. درصـد مـي باشـد14 سوز در حـدود CNGمربوط به موتورهاي و رضـايت او از ديـدگاه مـصرف كننـده

و افـزايش  و ميزان پيمايش و كـاهش خودرو عالوه بر نقاط ضعف مربوط به افزايش دفعات سوخت گيري  وزن

، در خودروهاي  سوز مشكل مصرف سوخت باال را در مقابـل رانـدمان حرارتـي كـم CNGحجم مفيد خودرو

.بايد انتظار داشت
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و 100اگر انرژي دريافتي از محور موتور  درصـد فـرض شـود ميـزان اتـالف انـرژي تـا چـرخ خـودرو

:است بشرح زير استدرنهايت انرژي باقيمانده جهت شتابگيري كه عامل رضايت مشتري

و خودروهاي و ديزل هاي سواري درمقام دوم  سوز CNGخودروهاي بنزين سوز بهترين شتاب گيري

و پاكي سوخت. درمقام سوم قراردارند و انرژي اتالف شده CNGدركنار مزاياي ارزاني  مسئله راندمان كم

بCNGبرروي موتورها وخودروهاي ا انرژي كم باقيمانده جهت شتابگيري ،مسئله قابل تأملي است كه مسلماً

و شيب. عدم رضايت مصرف كننده از خودرو را در پيش خواهيم داشت و جاده هاي كشور ارتفاع باال شهرها

و كاهش شتاب را در خودروهاي  و بين شهري مسئله افت توان  سوز بيشتر نمايان CNGتند جاده هاي شهري

و تعويض مخازن نيز از جمله مسائل درنهايت هزينه هاي باالي خدما. ميكند و تعمير ونگهداري ت سرويس

.شايسته توجه ميباشد
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و انرژي مفيدجهت شتابگيري و خودرو باالنس انرژي در موتور

 CNG گازوئيل بنزين نوع سوخت/ طريق منبع اتالف
 از طريق دود اگزوز

 از طريق خنك كننده ها
 از طريق تشعشع

34%
23%
21%

33%
24%
16%

36%
25%
22%

%83%73%78 جمع اتالف
%17%27%22 راندمان حرارتي مفيد موتور

و پروانه  وسايل برقي
 انتقال قدرت
 ديفرنسيال

 محور چرخها
 اصطكاك

 آئروديناميك

10%
6%
4%
4%

17%
42%

4%
7%
4%
4%

17%
42%

12%
7%
5%
5%

19%
42%

90%79%83 اتالف
%10%21%17 اندهميد باقيانرژي مف

Fuel Energy 
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100% 

Exhaust 
34,33,36 

Cooling 
23,24,25 

Radiation 
21,16,22 

22,27,17 
Engine Useful Work 

Energy at crankshaft 
100% 

10,4 ,12 

6,7 ,7 

4,4,5 

4,5 

17,19,19 

42,42,42 

17,21,10 
                        17,21,10ماندهيد باقيانرژي مف
و ارائه راه كارها  نيتجه گيري
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و استاندارد شده جهاني تحت عنوان راندمان انرژي از چاه تا چرخ-1  Well to wheel روشهاي نوين

و تنوع سبد سوخت كشور بايد مورد توجه قرارگيرد تا امنيت انرژي در حمل ونقل كشور را  در تدوين

.تضمين نمايد

سا-2 و به روز آوري آن مترادف با رشد فناوري در صنعت خودرو ضمن با استاندارد زي سوختهاي مايع

.حضور در بازارهاي جهاني مي توان از مصرف بي رويه سوخت در حمل ونقل جلوگيري نمود

و جهاني نشان ميدهد كه با جهت گيري به سوي سوخت-3  نبايد از تحويل گازوئيل CNGتجارب ملي

شدو بنزين با استانداردهاي و. روز جهاني غافل زيرا همواره درصد بسيار باالئي از خودروهاي سنگين

و خواهند بود .سبك همچنان به اين دو سوخت متكي بوده

 انجام شده 2005 تا 1977تدوين وابالغ استانداردهاي آاليندگي خودروها دركشورهاي صنعتي از سال-4

،6درصورتيكه دركشور ما دريك دوره.است و توسط صنعت خودرو اجرا گرديدهم4 ساله رحله ابالغ

و بنزين تحويلي دركشور متناسب با روند فوق نبوده.است  اين درحالي است كه استانداردهاي گازوئيل

.است

و يا تحويل گازوئيل با گوگرد زير-5  به شركت واحد درمقابل 1000PPMمسئله حذف سرب از بنزين

ه و آالينده و با تحويل بنزين با عدد اكتان بحران مصرف بي رويه سوخت و87ا دركشور كافي نيست

و محيط زيست بي توجه هستيم7000PPMگازوئيل با گوگرد باالي . به اقتصاد ملي

و سنگين-6 و گازي دركشور براي خودروهاي سبك حداقل استاندارد مورد انتظار سوختهاي مايع

و EN228ي اروپا يعن2000توليدي مي بايد با استانداردهاي سال   براي گازوئيل EN590براي بنزين

.مترادف باشد

 EURO III خودروها بايد با استاندارد آلودگي 1388طبق برنامه ابالغي به صنعت خودرو از اول سال-7

و از نظر مصرف سوخت نيز مترادف فناوريهاي مربوطه باشند اين مهم با سوختهاي فسيلي. توليد شوند

.ذير نخواهدبودتحويلي حال حاضر امكانپ

و-8 صنايع خودروي كشور بايد با اجراي طرح هاي پژوهشي نسبت به ارتقاء فناوري خودروهاي ملي

و قابل  و ارتقاء كيفيت خودروهاي ملي همت گمارند زيرا محصول سودآور نسبت به استاندارد سازي

ا80رقابت براي صادرات را خودروهاي با درصد باالي  .ند درصد بخود تخصيص داده

و هايبريد از هم CNGاجراي طرحهاي مبتني بر طراحي پايه-9 و بيواتانول و پايه بيوفيول ها مثل بيوديزل

و خودرو در جهان. اكنون بايد در برنامه اجراي صنعت خودرو قرارگيرد تا با تحوالت جهاني سوخت

.همراه باشد
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و خودروها بسوي منابع-10 به گرايش جهت تدوين دانش فني موتورها و يا CNG سوختي متكي

 بايد دربرنامه كار صنعت خودرو GLTو DMEسوختهاي استحصال شده از منابع گاز طبيعي مثل

.قرارگيرد

و گازي مبتني بر استاندارد روز-11  همراه با سرمايه گذاري وزارت نفت جهت توليد سوختهاي مايع

در5دريك دوره و استاندارد استقالل در طراحي. صنعت خودرو مترادف مي باشد ساله كه با فناوريهاي نو

و درصد باالي ساخت داخل بايد در  و استانداردهاي ملي و توليد خودروهاي پيشرفته متكي به دانش فني

و يا با درصد ساخت. برنامه هاي راهبردي صنعت خودرو قرارگيرد درغير اينصورت خودروهاي وارداتي

و صنايع خودرو غير سود ده خواهندشدناچيز در داخل، بازار ملي را خوا .هند گرفت

 گرايش بسوي موتورهاي با سيكل ديزلي با انواع سوختهاي استاندارد بدليل راندمان باالي مصرف-12

و آلودگي پائين بايد براي توليد سواريهاي ديزلي در برنامه صنعت و مصرف سوخت انرژي از چاه تا چرخ

و استاندارد  .سازي گرددخودرو قرارگرفته

و-13 و يا زيستي صنعت موتور و بهره گيري از تنوع سوختهاي فسيلي  جهت استقالل در دانش فني

و سيكل و توسعه فناوري سيستم هاي تغذيه انژكتوري درگروه سيكل اتو خودروي كشور بايد در جذب

ي بر روشهايو مديريت موتور متكEMSبخصوص دربخش نرم افزاري سيستم هاي.ديزل گام بردارد

.استاندارد كار بايد پي گيري شود

و بروز آوري استانداردهاي CNG استاندارد سازي مصرف سوخت-14  تحويلي به CNG ويژه خودرو

.خودروها ميتواند موجب صرفه جوئي چشم گير اين منبع انرژي ارزشمند شود

م-15 و باالنس انرژي در و خودرو هنوز گازوئيل براي از ديدگاه راندمان انرژي از چاه تا چرخ وتور

و لذا در توسعه  ، باالترين راندمان را دارا هستند و بنزين براي سواريها ، و سواريها خودروهاي سنگين

و استاندارد سازي اين  و يا سوختهاي نو بايد به تمركز فناوري سوختهاي جايگزين اعم ازسوختهاي گازي

.ير سوختها توجه شوددو سوخت به عنوان پايه هاي فناوري سا

و خودروهاي-16 و خودروها باز هم گازوئيل و باالنس انرژي در موتور  از ديدگاه مصرف سوخت

و سوخت بنزين براي خودروهاي سواري از ارجحيت باالئي و نقل سنگين گازوئيل سوز درحمل

و نقل نگ و بايد همچنان به اين دو سوخت بعنوان منابع اصلي درحمل .ريست برخوردارند

و نظارت بر اجراي-17 و تحقيقات صنعتي ايران بايد نقش مؤثرتري در تدوين استاندارد  مؤسسه استاندارد

و سوخت و ارتقاء كيفيت خودرو آن در زمينه توليد انبوه سوخت ايفاء نمايد تا تناسب بين استاندارد سازي

.حفظ شود
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