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  چکیده

کاهشبراينوینايایدههمگن،سوختتراکمیاشتعالموتورهاي

گاز. روندشمار میبهموتورازحاصلهايآالیندهوسوختمصرف

قابلیتدلیلبهشود،مییادپاكسوختعنوانبهآنازکهطبیعی

سوخت هايازیکی هوا،باهمگنمخلوطایجادبرايمناسب

طبیعیگازترکیبحال،اینبا. ستا موتورهاگونهاینبرايپرکاربرد

نتیجهدروسوختوهوااشتعالی مخلوطخودفرایندبرزیاديتأثیر

گازمختلفترکیباتتأثیربررسیبهمقالهاین. داردموتورعملکرد

می همگنسوختتراکمیاشتعالموتورعملکرد یکنحوه برطبیعی

باايناحیهتکترمودینامیکیمدلیکزاکاراینانجامبراي. پردازد

ترکیبششاین.استشدهاستفادهطبیعیگازمختلفشش ترکیب

درآمریکاوجنوبیکرهایران،دراستفادهموردمعمولگونهسهشامل

مدل.استخالصمتانسبکهايهیدروکربنحاويمخلوطدوکنار

 بهطبیعیازگاحتراقمفصلسینتیکشاملحاضر،ترمودینامیکی

اکسیدهايآالیندهتعیینبرايتوسعه یافتهزلدویچسازوکارهمراه

درتجربی موجودنتایجازمدلصحه گذاريبراي. استنیتروژن

مطالعاتانجامبراينظرمورددقتتااستشدهاستفادهمراجع

متغیرهاياست کهدادهنشاننتایج. شودحاصلمقایسه اي

آالیندهمتوسط،مؤثرفشارناخالص،کاردماننموتورعملکردي

زمان. دارندبستگیگاز طبیعیترکیببه... ونیتروژناکسیدهاي

هايهیدروکربنمقداربهشدتبهموتورهاایندراحتراقشروع

بهامراینکهاستوابستهطبیعیگاز ترکیبدرموجودترسنگین

داخلفشارودماهبیشینوقوعمحلومقدارتغییرسببخودنوبه

  .می شودسیلندر

مدل سازيهمگن،سوختتراکمیاشتعالموتور: کلیدواژه

  طبیعیگازترکیبترمودینامیکی،

  مقدمه

زمینهدرشدهانجامتحقیقاتازايعمدهبخشاخیرهايسالدر

پذیرفتهصورت عمدهموضوعدوبهتوجهباداخلی،احتراقموتورهاي

دوموآنناپایداربازاروخامنفتطبیعیبعمناکاهشاولاست؛

  دو. آلودگیکاهشزیست محیطی برايقوانینتر شدنگیرانهسخت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

مشکالت،استفاده ازسوخت هاي اینبامقابلهبراياصلیراهکار

  هايفناوريکارگیريبهوخامنفت .فراورده هايجايبهجایگزین

سوختتراکمیاحتراقموتورهايدهاست ایموتورطراحیدرنوین

-HCCI)،همگن Homogenous Charge Compression 

Ignition)برايهمکارانشواونیشی .راهکارهاستاینازیکی

سوختتراکمیاحتراقموتورهايایده1979سالدرنخستین بار

فشردنبامی توانکهبودنددریافتهآنها. ]1 [کردندمطرحراهمگن

حدتاخوداشتعالی،نقطهبهرسیدنتاسوختوهواگنهممخلوط

موتورهايدرآالیندهتولیدوسوختمصرفاز مقدارزیاديبسیار

فعالترمواتمسفرياحتراقنامباابتدادرایدهاین. کاستدوزمانه

]. 2[ یافتتوسعههمکارانشونوگوچیتوسطبه سرعتوشدمعرفی

پی(Part Load)باربرخهحالتدرهایدایناصلیمزایايبهآنان

کاربهچهارزمانهموتورهايبرايراایدهاینهمکارانشونجت. بردند

تراکمیاحتراقعنوانترینگ1989سالدرسرانجام،و] 3[ بستند

تراکمیاحتراقموتورهايدر.   نهادآنبررا(HCCI)همگنسوخت

سیلندرروندبهايآمیختهپیشرقیقمخلوطهمگن،سوخت

گونهبهتراکممرحلهطیمخلوطاینسپس]. 4[ شودمیفرستاده

خوداشتعالیبهباالمرگنقطهنزدیکیدرتاشودمیفشردهاي

احتراقایجادسببسوختوهواهمگنمخلوطخودشتعالی. برسد

15تا5طیسوختانرژيتمامتقریباًکهشودمیسریعیبسیار

سریعنرخاین. شودمی(EGR) .کردکنترلآزادلنگدرجه

ازاستفادهیامخلوطسازيرقیقباتوانمیراانرژيآزادسازي

کوبشبروزکهايجرقهاشتعالموتورهايبرخالفبرگشتیگازهاي

احتراقموتورهايدراست،موتورتراکمنسبتمحدودکنندهآنهادر

وسوزيرقیقمزیتدوقرارگرفتنهمکنار. کرداستفادهتراکمی

درباالتراکمباالهايتراکمنسبتازتوانمیهمگنسوخت: نسبت

درصد45حدتاآنهاگرماییبازدهشودمیسببموتورهاگونهاین

و(NOx)ایجادتراکمیاحتراقموتورهاي]. 5[ یابدافزایشنیز

مقادیرباربرخهحالتدرهمگنسوخت(PM)نیتروژناکسیدهاي

حالاینبا. کنندمیمعلقذراتهايآالیندهازیزيناچبسیار

میکهداردوجودموتورهااینعمومیسازيتجاريراهدرمشکالتی

وهواهمگنمخلوطتهیه .واحتراقشروعزمانکنترلبهتوان

ایران،جملهازکشورهاازبسیاريدرمعموًال   ]6[کرداشارهسوخت

همگنسوختکمیترااشتعالموتوریکعملکردنحوه برمتانگازاثر

5، محمدرضا ضامن٤محمد مقدم کوهی،3محمدرضا قربانی، 2یحیی حسینی،  1شاهین شمشادي

هوافضاستاري ، دانشکده وفنون هوایی شهیدعلومدانشگاه
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وبنزیننظیرهاییسوختازرتارزانبسیارطبیعیگازسوخت

پایدارشیمیایینظرازطبیعیگازسوختکهآنجااز. استگازوییل

همگنمخلوطهواباترسادهبسیارهاسوختسایربهنسبتواست

تراکمیاحتراقموتورهايبرايمناسبیگزینهدهد،میتشکیل

ارساختنسبیبودنسادههمچنین،. آیدمیحساببههمگنسوخت

آندرهیدروژنبهکربننسبتبودنپایینوسوختاینمولکولی

بهاحتراقخاللدرکمتريمیانیشیمیاییهايگونهشودمیسبب

ایناز. دهدمیکاهشراهاآالیندهمیزانخودنوبهبهکهآیدوجود

ویژهبهخودروها،برايپاكسوختعنوانبهسوختاینازمعموًالرو

آنبااليمقاومتدیگر،سوياز]. 7[شودمییادري،شهمناطقدر

راموتوردرباالمهايتراكنسبتازاستفادهخوداشتعالی،برابردر

  ]5[سازدمیممکن

سوختعنوانبهطبیعیگازازاستفادهاصلیمزایايکلیطوربه   

رسانیسوختسیستمپایین،فتوشیمیاییپذیريواکنش: ازعبارتند

کاهششود،میمحیطبهسوختنشتکاهشسببکهبسته

بهتوجهبادماپایینکارکردسرد،کاربهشروعازناشیآالیندگی

رقیقفناوريباسازگاريوسردمخلوطسازيغنیمرحلهحذف

کلیطوربهطبیعیگازترکیب]. 7[سوختوهوامخلوطسازي

نظیرگازهاسایرازاندکیمقادیرواستاصلیجزءکهمتانشامل

گازترکیب. است... ونیتروژناکسیدکربن،ديبوتان،پروپان،اتان،

میتغییراتاین. استمتفاوتآناستخراجمکانبهتوجهباطبیعی

کهباشدداشتهتأثیرسوزطبیعیگازموتورهايعملکردرويبرتواند

مهمترینازیکی.استبودهبسیاريمحققانتوجهموردموضوعاین

احتراقموتورهايعملکردبرطبیعیگازترکیبتغییرکهتأثیراتی

-SOC)احتراقشروعزمانتغییردارد،همگنسوختتراکمی Start 

of Combustion)آنهاستدر.   

هسازيشبیبرايايتکناحیهصفربعديمدلیکازمقالهایندر   

تغییرتأثیر بررسیوهمگنسوختتراکمیاحتراقموتورعملکرد

بردقیقمطالعهبراي. استشدهاستفادهطبیعیگازسوختترکیب

مفصلسینتیکدرمختلف، هايترکیبباطبیعیگازاحتراقروي

]. 10[استرفتهکاربهمدلدرGRI 3.0سازوکارمبنايبرشیمیایی

واحتراقشروعزمانتعیینمناسبدقتومحاسباتیبااليسرعت

اینازاستفادهاصلیدالیلازسیلندرداخلفشارودماتغییراتروند

منابعدرموجودتجربیهايدادهبا سازيشبیهنتایج. استمدل

  .استشدهگذاريصحه Volvo TD100نمونهموتوریکبراي

  همگنسوختتراکمیاحتراقموتورترمودینامیکیمدلسازي

شدهمانجامتلب  (MATLAB)نویسیبرنامهمحیطدرمدلسازي

مدولیکاحتراقیمعادالتدرموجودهايثابتتعیینبراي. است

گرفتهکاربهشود،میاستفادهمتلبمحیطدرراحتیبهکهبازمنبع

بهتوجهباداردنام(CANTERA)کانتراکهمدولاین. استشده

سرعتنظیرمتغیرهاییعدديمقادیرمخلوطترمودینامیکیشرایط

میمحاسبهراشیمیاییهايگونهتولیدنرخوهاواکنشازیکهر

وشودمیمتصلافزارهانرمسایربهراحتیبهحاضرمدل. کند

نرمکتابخانهدرموجودسازوکارهايکلیهازاستفادهقابلیتهمچنین

مدلسازي،شیوهتوصیف. داردرا(CHEMKIN)کمکینافزار

کارهايدردقیقصورتبهوتفصیلبهحاکممعادالتوفرضیات

  استشدهآوردهنویسندگانگذشته

  طبیعیگازمختلفهايترکیب

موتور،عملکردبرطبیعیگازمختلفهايترکیبتأثیربررسیبراي

شاملترکیبششاین. استشدهگرفتهنظردرمختلفترکیبشش

کناردرآمریکاوجنوبیکرهایران،دراستفادهموردمعمولگونهسه

ششاین. استخالصمتانسبکهايهیدروکربنحاويلوطمخدو

آوردهمقالهایندر  و E ،D ،C ،B ،AوFهاينامباترکیب

عالوهجدول،این. استآمده)1(جدولدرآنهاخصوصیاتوشدهاند

چگالیمولی،جرممقادیرگاز،هر) حجمی(مولیترکیببر

-LHV)پایینگرماییارزشمخصوص، Low Heating Value)

-WN)وب،عدد Wobbe Number)سوختبههوانسبتو

  .دهدمینشاننیزرااستوکیومتریک

  طبیعیگازمختلفبهايترکیخصوصیات-1جدول

گاز   

A
]9[  

Bگاز 

]9[  

Cگاز 

]26[  

Dگاز 

]26[  

Eگاز 

]20[  

Fگاز 

]27[  

  88.7  90.6  95.85  97.5  99  ١٠٠  متان

  7.2  6.54  3.44  2  0  0  اتان

  3.6  2.66  0.71  0.5  1  0  پروپان

  0.5  0.2  0  0  0  0  نیتروژن

مولیجرم

کیلوگرم(

بر

  )کیلومول

16.0

4  

16.32  16.46  16.82  17.7

3  

18.1

2  

چگالی

  مخصوص

0.55

3  

0.563  0.568  0.577  0.61

2  

0.62

6  

ارزش

گرمایی

پایین

برمگاژول(

  )کیلوگرم

50.3

0  

49.93  49.89  49.80  49.3  49.0

2  

وبعدد

براژولمگ(

  )مترمکعب

43.8

1  

44.11  44.26  44.53  45.4

3  

45.6

3  

هوانسبت

سوختبه

استوکیومتر

  )مولی(یک

9.52

2  

9.665  9.736  9.869  10.3

45  

10.5

03  

متان  توضیحات

خال

  ص

ترکیب

پر/متان

  وپان

ترکیب

ا/متان

پرو/تان

  پان

مورد

استفاده

در

  آمریکا

مورد

استفاد

ه در

کره

  جنوبی

مورد

استفا

ده

در

  رانای
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آیدمیدستبه) 1( رابطهازگازيمخلوطیکپایینگرماییارزش

گرماییارزش.استام iجزءجرمیکسردهندهنشان xiآندرکه

واستآمدهدستبه] 8[مرجعازسبکهايهیدروکربنپایین

  ]11[شودمیگرفتهدرنظرصفربرابرنیتروژنپایینگرماییارزش

                         LHV =Σxi LHVi              

-SG)مخصوصچگالی Specific Gravity) چگالینسبتصورتبه

  :شودمیمحاسبهزیرصورتبهوشودمیتعریفهواچگالیبهگاز

)2(  

واستطبیعیگازهايویژگیتعریفدرمهمیمتغیروبعدد

میتعریفسوراخیکدرونازانرژيجریاننرخصورتبهمعموًال

سوراخ یکازعبوريشیمیاییانرژيمیزانبیانگرمتغیراین.شود

(Orifice)ارزشتقسیمازمتغیراین. استخاصفشارافتتحت

دستبهمخصوصچگالیدومریشهبرسوختحجمیپایینگرمایی

  :آیدمی

)3(  

طبیعیگازترکیبدرموجودانرژيمیزانبیانبرايوبعدداز

هیدروکربنیاجزايمقدارافزایشباوبعدد.شودمیاستفاده

دلیلبهافزایشاین. یابدمیافزایشطبیعیگازدرغیرمتان

عددتغییر. دهدمیرويمتانبهنسبتاجزاءاینچگالیبیشتربودن

طبیعیگازدراستوکیومتریکسوختبههوانسبتتغییرسببوب

بیانگازيسوختحجمواحدحسببروبعددکهآنجااز. شودمی

. شودبیانگیرياندازهمرجعفشارودماشرایطبایدهموارهشودمی

دمايواتمسفریکفشارشرایطدروبعددمقادیرمقالهایندر

  .استشدهتعیینکلویندرجه300

  مدلگذاريصحه

 Volvoموتوردوعملکرديمختلفشرایطبرايشدهاستفادهمدل

TD  100  وCaterpillar3500کهآنجااز.استشدهگذاريصحه

شده،بررسیVolvo TD100سیلندرتکموتورتحقیق،ایندر

انجامنیزدیگرعملکرديحالتدوبرايمدلگذاريصحهفرایند

. شودحاصلمدلنتایجدقتمورددرکافیاطمینانتااستشده

Volvo TDموتورهايویژگی    .استشدهآورده (2)جدولدر100

  میلی متر 120.65  سیلندرقطر

  میلی متر 140  کورسطول

  میلی متر 260  شاتونطول

]9[19.8و  ]28[18  تراکمنسبت

  پایینمرگنقطهازبعددرجه13  وروديسوپاپبستهشدنزمان

  پایینمرگنقطهازقبلدرجه39  خروجیسوپاپبازشدنزمان

  دقیقهبردور1000  موتورسرعت

  

میکار Fگاز سوختباو18:1تراکمنسبتدرموتوراول،التحدر

دادهوشدهگرفتهنظردر4/0برابرحالتایندرارزيهمنسبتکند

نسبتدوم،حالتدر.اندشدهاستخراج] 12[مرجعازتجربیهاي

باBگازشده،گرفتهنظردرسوختوبوده8:1/19موتورتراکم

تجربیهايدادهبهتوجهباشرایطینا.است3/0ارزيهمنسبت

بهبخشایندر Bو Fگازهايانتخاب. استشدهتنظیم] 5[مرجع

سوختکاملمحدودهپوششدرمدلتواناییکهاستبودهدلیلاین

) 2( و) 1( هايشکل. شوددادهنشانشده،گرفتهدرنظرهاي

حالتدواینبرايرالنگزاویهحسببرسیلندردرونفشارتغییرات

مدلاستمشخصهاشکلدرکههمانگونه.دهندمینشان

سوختتراکمیاشتعالموتوریکعملکردمناسبیدقتباایجادشده

اي،ناحیهتکهايمدلتمامهمانند. کندمیبینیپیشراهمگن

واقعینتایجازبیشترمدلتوسطشدهبینیپیشفشاربیشینهمقدار

بهپدیدهاینبروزاصلیدالیل. دهدمیرويزودتراندکیواست

  :استزیرشرح

گازهايکاملبودنهمگناي،ناحیهتکهايمدلاصلیفرض-

درناهمگنیاندکیواقعی،شرایطدرکهحالیدراستسیلندردرون

از. داردوجودسیلندردرونبهسوختوهوامخلوطورودهنگام

انتقالخاطربهسیلندرجدارهبهنزدیکهايبخشدمايدیگر،سوي

  .استآنمرکزينواحیازترپایینگرما،

گازهايهمچنینونشتیفرایندازايناحیهتکهايمدل-

بهوکنندمینظرصرفرینگهايشکافدرمحبوسنسوخته

میبینیپیشواقعیحالتازبیشرافشاربیشینهمقداردلیلهمین

  .کنند

دقتوباالسرعتدلیلبهايناحیهتکهايمدلحال،اینبا   

اکسیدهايآالیندهواحتراقشروعزمانبینیپیشدرمناسب

احتراقموتورهايسازيشبیهدرايگستردهصورتبهنیتروژن

  )2و1شکل(.]5[روندمیکاربههمگنسوختتراکمی

برايقاحتراشروعزمانمدل،وتجربینتایجتردقیقمقایسهبراي   

زمانروش،ایندر. شدتعیینفشارسوممشتقروشازحالتدوهر

مشتقعدديمقدارکهشودمیتعریفايلحظهدراحتراقشروع

  :]11[معینی برسد  مقداربهلنگزاویهبهنسبتفشارسوم

)4(  

  

نتایجومدلنتایجبینتفاوتلنگدرجه5/0تنهااولحالتدر   

شروعزمانايناحیهتکمدلحالت،ایندر. دشمشاهدهتجربی

نتایجکهاستکردهبینیپیشلنگدرجه2/362دررااحتراق

بهتفاوتایندوم،حالتدر.دهدمینشانرا7/361زاویهتجربی

9/360حالایندرواقعیاحتراقشروعزمان. استرسیدهدرجه8/1

لنگدرجه7/362ردراآنایجادشده،مدلکهاستبودهلنگدرجه

شروعزمانحاضرمدلبررسی،اینبراساس.کندمیبینیپیش

درمعموالًهمچنین،. کندمیتعیین مناسبیدقتبارااحتراق

حالتهمهدرمدلعمومیخطايکهآنجاازاي،مقایسههايبررسی

مدلدلیلهمینبهوکردنظرصرفآنازتوانمیدارد،وجودها

ندا مناسببسیارهايمقایسمطالعاتانجامبرايايهناحیتکهاي

  نتایجبررسیوبحث

تراکمیاشتعالموتورعملکردبرطبیعیگازترکیبتأثیربررسیبراي

این. پذیرفتصورتمتعدديهايسازيشبیههمگن،سوخت

خصوصیاتابتدادر. شدانجاماصلیرویکرددودرتحقیقات

دمايتغییراتبهتوجهبامختلفايهسوختباموتورعملکردي

سرعتتغییراتسپسوشدتعیینسوختوهوامخلوطورودي
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معرفیموتوررويبرهاسازيشبیهتمامی. گرفتقرارنظرمدموتور

دروروديفشارو4/0ارزيهمنسبت،18:1تراکمنسبتباشده

ایرس. استشدهانجامبار9/0بابرابرسوپاپبستهشدنلحظه

  .استشدهارائههابررسیازیکهردرعملکرديمتغیرهاي

  ورويدمايتأثیر

و )RH(آلکانازهیدروژناتمیکجداشدنباهاآلکاناحتراق

  .شود می  آغاز(Ṙ)آلیکلرادیکالو  )Ḣ(هیدروژنرادیکالتشکیل

)5(  

و)Ȯ(اکسیژنهايرادیکالهمراهبههارادیکالاین

میحاصلزیرمقدماتیهايواکنشازکه)ȮH(هیدروکسیل

  .شوندمیاحتراقفرایندآغازباعثشوند،

)6(  

  :ازعبارتاندآغازینشهايواکنپروپانواتانمتان،براي

  

)7(  

  

  :استزیرصورتبهنیزاحتراقانتشاريهايواکنش

  

  

  

  

  

)8(  

  

  

  

  

  

  

  

درپدیدهمهمترینشود،میدیدهباالهايواکنشدرکههمانگونه  

برايهیدروژن-کربنپیوندشکستنبرايالزمانرژيواکنشانجام

-کربنپیونديانرژيکمتربودن. استآلکیلرادیکالبهآلکانتبدیل

اینبه. استآلکانمولکولشدنشکستهترراحتمعنیبههیدروژن

پیونديانرژي. شودمیمحترقتريپاییندمايدرآلکانترتیب،

دادهنشان) 3( جدولدرپروپانواتانمتان،برايهیدروژن-ربنک

.استشده

اجزاءسایربهنسبتپروپاندرهیدروژن-کربنپیونديانرژي

وداردنتريپاییخوداشتعالیدمايپروپانبنابراین،. استکمتر

دلیلبهبنا. یشودمآغازمتانواتاناززودترآناحتراقهايواکنش

  .شودمیمحترقمتاناززودترنیزاتانشابه،م

  

  

  طبیعیگازمختلفاجزايبرايهیدروژن-کربنپیونديانرژي-3جدول

برکیلوکالري(هیدروژن-کربنپیونديانرژي  آلکان

  )کیلومول

  CH4(  103(متان

  C2H6(  98(اتان

  C3H8(  95(پروپان

  

برايباالمرگنقطهکینزدیدررافشارتغییراتنمودار) 3( شکل   

در. دهدمینشانگوناگونهايسوختومتفاوتوروديدمايسه

برابروروديسوپاپبستهشدنلحظهدرمخلوطدماي) الف-3( شکل

گازاصلیجزءکهاینبا.استشدهگرفتهدرنظرکلویندرجه405

احتراقموتورهايدراحتراقشروعزمانمعموًالاستمتانطبیعی

هیدروکربمقداربهطبیعیگازسوختباهمگنسوختاکمیتر

پروپانواتاننظیرطبیعیگازترکیبدرموجودنترسنگینهاي

اشارهآنبه) 3( جدولدرکههمانگونهاجزاء،اینزیرا. داردبستگی

در.رسندمیخوداشتعالینقطهبهتريپاییندماهايدرشد،

وجودرسد،نمیخوداشتعالیحدبهخالصمتانگازکهشرایطی

شودمیسببطبیعیگازترکیبدرترسنگینهايهیدروکربن

) الف-3( شکلدرشدهدادهنشانشرایطدر. شودمحترقمخلوط

هستندخودترکیبدرمتانبیشترمقادیردارايکههاییسوخت

سایرامارسندنمیخوداشتعالیشرایطبه )B ،AوCگازهاي (

میمحترقاستبیشترآنهادرپروپانواتاندرصدکههامخلوط

  .شوند

شدهدادهنشان)ب- 3( شکلدرکهآنچناناولیه،دمايافزایشبا   

احتراقشروعزمانامارسندمیاحتراقشرایطبهگازهاتمامیاست،

شروعزمانمیانتفاوتدقتبهشکلاین. استمتفاوتآنهادر

مینشانگوناگونهايسوختبرايرافشارتغییراتروندواحتراق

. شوندمیمحترقزودتربیشترپروپانمحتوايباهايسوخت. دهد

عنوانبهFگازازموتورکهحالتیدرفشاربیشینهمقدارهمچنین،

 7/12و Cباراستفادهحالتازبیشتربار8/2کندمیاستفادهسوخت

درونفشاربیشینهمقدار. استAگازازاستفادهحالتازبیشتربار

کهآنجاازبنابراین،. یابدمیافزایشاحتراقپیشرسیباسیلندر

محترقزودتربیشترپروپانواتانگازازAمحتوايباهايسوخت

افزایش. بودخواهدبیشترآنهابرايفشاربیشینهمقدارشوندمی

خروجیکارمیزانیشافزابهمنجرسیلندردرونفشاربیشینهمقدار

  .استشدهدادهنشان) 4( شکلدررونداین. شدخواهدموتور

کهاستاینمذکورشرایطدرهاسوختاینمقایسهدرمهمنکته

واحتراقنامطلوبروند ایجادباعث Cو B،)خالصمتان(Aگازهاي 

آنهادراحتراقشروعزمانزیراشوندمیموتورنامناسبعملکرد

بیشینهمقدارودهدمیرويباالمرگنقطهازپسدرجه9دحدو

درهاسوختسایرامااستپایینچشمگیريطوربهآنهادرفشار

  .دارندمناسبیعملکردشرایطاین

کلویندرجه435بابرابروروديدمايحالتبرايمقایسهفرایند   

شدهدادهنشان) ج-3( شکلدربررسیایننتایج. شدتکرارنیز

قبلحالتبهنسبتسوختهربراياحتراقشبینی،پیطبق. است

دمايافزایش. دهدمیرويزودتروروديدمايرفتنباالدلیلبه
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سازوکاردرمقدماتیهايواکنشسرعتافزایشسببمخلوط

کهداشتدرنظرنیزرانکتهاینبایدالبته. شودمیسوختاحتراق

ووروديمخلوطمخصوصحجمکاهشبسبوروديدمايافزایش

. شودمیچرخههردرسیلندربهشدهواردسوختمقداردرنتیجه

درپدیدهاین. گذاردمیتأثیرموتوربازدهوتوانرويبرتغییراتاین

  )5و4و3شکل(.استشدهدادهنشان) 5( شکل

توانوبازدهکاهشسببدماافزایشE ،D ،CوFگازهاي براي   

مخصوصحجمشدنکمدلیلبهکاهشاین. شودمیموتورروجیخ

دلیلبهسیلندربهشدهواردسوختمقدارکاهشووروديمخلوط

نیزAوBگازهايبراياستنتاجاینکهاینبا. دماستافزایش

معکوسرفتارباعثکهداردوجودنیزدیگريپدیدهامااستصادق

محدودهاحتراقشروعزمانبهترینمعموالً. شودمیمواردایندر

میموتورتوانشدنبیشینهباعثکهباالستمرگنقطهبهنزدیک

وBگازهاياحتراقکلویندرجه420وروديدمايحالتدر. شود

Aمخلوطدمايافزایش. باالستمرگنقطهازدورومعمولغیر

نقطهبهاحتراقشروعزمانتاشودمیسببگازهااینبرايورودي

برامراین. شودحاصلترمطلوباحتراقوشودترنزدیکباالمرگ

سببوآیدمیفائقوروديسوختمقدارکاهشازناشیاثرات

  .شودمیموتورخروجیتوانافزایش

  موتورسرعتتأثیر

وگوناگونهايسوختبرايسیلندردرونفشارودمابیشینهمقدار

شدهدادهنشان) 7( و) 6( هايکلشدرموتورمتفاوتهايسرعت

اندشدهفرضکاملگازسیلندردرونمحتویاتکهآنجااز. است

باعثموتورسرعتافزایش. دهندمینشانرایکسانیروندنمودارها

هاسوختتمامیبرايفشارودمابیشینهمقداردرکوچکیتغییرات

موتورسرعتزایشافباگازهاایندر. شودمیAوBگازهاي جزبه

احتراقوکردهپیداکاهششدتبهفشارودمابیشینهمقدار

بینداريمعنیرابطههاشکلدرهمچنین،. دهدمیروينامطلوب

هاییسوخت. داردوجودفشارودمابیشینهمقداروسوختوبعدد

آنهافشارودمابیشینهمقداروشدهمحترقزودتربزرگتروبعددبا

دقیقهبردور1100به700ازموتورسرعتفزایشبا. استترباال

کندمیتغییردرجه2/2تنهاگازبرايفشاربیشینهوقوعلنگزاویه

شکل(.رسدمیدرجه5/11بهتغییراینAگازبرايکهحالیدر

  )7و6

نشان) 8(شکلدرمختلفشرایطدرموتورناخالصکارمقادیر  

بهموتورسرعتحسببرناخالصکارتابعموالًمع. استشدهداده

میخودبیشینهبهخاصسرعتیکدرکهاستسهمییکصورت

باموتورناخالصکار. شودمیمشاهده) 8( شکلدررونداین. رسد

بهدقیقهبردور800موتورسرعتدرAوBگازيهايسوخت

بردور1000درپدیدهاین Cگازبراي. رسدمیخودبیشینهمقدار

بردور1200درراخودکاربیشینهمقدارDگاز .دهدمیرخدقیقه

1300دربیشینهمقدارEوFگازهايبرايوکندمیتجربهدقیقه

ازباالترهايسرعتدرAو Bگازهاي.افتدمیاتفاقدقیقهبردور

ربوطمنموداردلیلهمینبهوشوندنمیمحترقدقیقهبردور1100

درتولیديناخالصکارمقادیرتفاوت. استنشدهرسمگازدواینبه

این. استمربوطاحتراقشروعزمانبهدقیقصورتبهنموداراین

  )9و8شکل(.استشدهدادهنشان) 9( شکلدرروند

سببموتورسرعتافزایششود،میمشاهدهشکلدرکههمانگونه   

برمستقیمصورتبهموتورسرعت. ودشمیاحتراقرخدادندیرتر

افزایشکهآنجااز. گذاردمیتأثیرزمانبهوابستهمتغیرهايروي

ازقبلسیلندرفشارودماتغییراتروندبرچشمگیريتأثیرسرعت

هايسرعتکلیهدرزنجیرهآغازگرهايواکنشندارد،احتراقشروع

الزمزمانوشوندمیشروعهمزمانصورتبهتقریباًبررسیمورد

براياحتراقشروعلحظهبهآغازگرهايواکنشاینازرسیدنبراي

باالترموتورهايسرعتدرامااستیکسانتقریباًهاحالتاینتمام

لنگزاویهدرنتیجهوللنگمیازبیشتريدورانبامترادفزماناین

درحتراقاشروعزمانباالترهايسرعتدربنابراین،. استبیشتر

ازیکیموتورناخالصتوان.افتدمیاتفاقدیرتريلنگزاویه

موتورعملکردمقایسهبرايآنازتوانمیکهاستکلیديمتغیرهاي

( شکلايمیلهنموداردرمتغیراین. کرداستفادهمختلفشرایطدر

درAوBگازهاي اینکهبهتوجهبا.استشدهدادهنشان) 10

تمامیشوند،نمیمحترقدقیقهبردور1100ازاالتربهايسرعت

تااستشدهانجامدقیقهبردور1100-800محدودهدرهابررسی

افزایشبا. باشدداشتهوجودمتفاوتهايسوختبینمقایسهامکان

ازموتورتوانمحدودهدقیقهبردور1100به700ازموتورسرعت

مقدارتغییراتاینکهبا. رسدمیتکیلووا7-6/6مرزبهکیلووات4/4

توانکمیمقداربرمتفاوتهايسرعتدرشدهانجامناخالصکار

درچرخههرزمانترشدنکوتاهرسدمینظربهاماگذارد،میتأثیر

  )10و11شکل(.داردمتريمهتأثیرباالترهايسرعت

درهاتوانتفاوتدقیقهبردور800و700موتورهايسرعتدر  

بردور1100بهسرعتافزایشباامادارد،قراردرصد5/0محدود

هايتفاوتالبته. رسدمیدرصد6تا5محدودهبهتفاوتایندقیقه

هاسرعتایندرمتاناحتراقنامطلوبروندبهباالهايدوردرزیاد

  .گرددمیباز

سببیعیطبگازترکیبدرپروپانواتانبیشترمقادیروجود  

گرماییارزشدارايگازهااینزیراشود،میآنوبعددافزایش

دررونداین. هستند) مترمکعببرمگاژول(حجمواحددربیشتري

بهگازهااینوجوددیگر،سوياز. استمشخصوضوحبه) 1( جدول

زمانپیشرسیسببآنهاخوداشتعالیدمايبودنترپایینسبب

این. شودمیموتورخروجیتوانافزایشآنبعتبهواحتراقشروع

موارد،اینبهتوجهبا. استشدهدادهنشان) 11( شکلدرپدیده

خروجیتوانوسوختوبعددبینمستقیمنسبتیاستمنطقی

) 12( شکلدروبعددتأثیربررسیبراي. باشدداشتهوجودموتور

وبعددحسبربمختلفشرایطدرموتورناخالصتوانمقدار

  )12و11شکل(.استشدهرسمسوخت

بردور1100ازباالترهايسرعتدرAو Bگازهايکهآنجااز   

سرعتبهمربوطاطالعاتنمودارایندرشوند،نمیمحترقدقیقه

وکیم. استنشدهواردآنهادقیقهبردور1100ازباالترهاي

طبیعیگازسوختباراکمیتاشتعالموتوریکبررسیدرهمکارانش

زیرصورتبهسوختوبعددوموتورتوانبینخطیايرابطه

  :]20[دادندپیشنهاد
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)9(

اینکهاستاینشودمیحاصلحاضرتحقیقنتایجازآنچهاما   

احتراقیکموتورکهداردوجودايمحدودهدرفقطخطیرابطه

بهکهصورتیدروکندتجربهراباالمرگنقطهنزدیکیدرطبیعی

ازغیرعاديصورتبهاحتراقشروعزمانموتورسرعتتغییرواسطه

زماندورشدن. نیستصادقرابطهاینشود،دورباالمرگنقطه

خواهدپیدرراتوانچشمگیرکاهشباالمرگنقطهازاحتراقشروع

اینبررسیبراي. شودمیفوقرابطهغیرخطیشدنباعثکهداشت

موتورسرعتبهکه) 9( رابطهدرC2وC1هايثابت وع،موض

خطیفراینداین. شدتعیینبررسیموردموتوربرايهاندوابست

تاشدانجامدقیقهبردور1100تا700هايسرعتبرايسازي

ارائه) 4( جدولدرمقادیراین. باشدموجودهاسوختهمهاطالعات

  .اندشده

  موتورمتفاوتسرعت هايبراي) 2( رابطهدرC2وC1مقادیر-4جدول

بردور(موتورسرعت

  )دقیقه

C1C2  باقیماندهنرم  

700  0.0085919-  4.7647  0.014126  

800  0.005907  4.7725  0.010529  

900  0.03224  4.2433  0.032602  

1000  0.082409  2.6311  0.086187  

1100  0.19719  1.9152-  0.23942  

  

1000موتورسرعتتاشود،میمشاهدهجدولدرکهونههمانگ   

1/0ازکمتر(Norm of residual)باقیماندهنرممقداردقیقهبردور

براياماگرفت،نظردرخطیخوبیتقریببارارابطهتوانمیواست

هاسرعتایندر. رودمیبینازخطیرابطهاینباالترهايسرعت

شروعزمانکهاستبرقرارهاییختسوبینفقطخطیرابطه

صورتبهاحتراقفرایندوباالستمرگنقطهنزدیکیدرآنهااحتراق

برايدقیقهبردور1200سرعتدرپدیدهاین.شودمیانجاممطلوب

بردور1400سرعتدرواستبرقرارE،D،CوFهاي سوخت

بروزخودازرارفتاريچنینE،DوFهايسوختفقطدقیقه

  .میدهند

شرایطبراينیتروژناکسیدهايآالیندهشدهبینیپیشمقادیر   

اینتولیداصلیمنبع. استشدهدادهنشان) 13( شکلدرمتفاوت

مقداراینبرمتغیردو. دماستداخلیاحتراقموتورهايدرآالیندگی

دنباالبوزمانمدت)2سیلندردمايبیشینه) 1: گذارندمیتأثیر

  )13شکل.(سیلندردروندماي

. استچشمگیرتراولمتغیرتأثیرگوناگون،هايسوختمقایسهدر   

پیشسیلندردروندمايبیشینهبراي) 7(شکلدرکهترتیبیهمان

شکلدرنیزنیتروژناکسیدهايآالیندهمقداربرايبودشدهبینی

دمايیشینهببیشتروبعددباهاییسوخت. استشدهتکرار) 13(

  .کنندمیتولیدبیشترينیتروژناکسیدهايمقدارودارندباالتري

. استدوممتغیرتأثیرازناشینیز) 13(شکلنمودارهايمنفیشیب

Cنمونهگازبرايسیلندردمايتغییراتنمودارتردقیقبررسیبراي

. استشدهرسم) 14(شکلدرموتورمتفاوتهايسرعتدر

مقداردرچندانیتغییرشود،میمالحظهشکلدرهکهمانگونه

دروندمايباالبودنزمانمدتاماندارد،وجودسیلندردمايبیشینه

هايسرعتدربنابراین،. استبیشترکمهايسرعتبرايسیلندر

شکل(.استبیشترنیتروژناکسیدهايآالیندهتولیدمقدارتر،پایین

14(  

  گیرينتیجهوخالصه

موتوریکعملکردبرطبیعیگازترکیباثربررسیبهمقالهاین

تحقیقایناصلینتایج. استپرداختههمگنسوختتراکمیاشتعال

  :کردخالصهزیرصورتبهتوانمیرا

ترکیببهسوزطبیعیگازهمگنسوختتراکمیاشتعالموتور-

خواصتغییرسببطبیعیگازترکیبتغییر. استحساسسوخت

  .شودمیموتورعملکردنتیجهدروآنداشتعالیخو

درموجودترسنگینهايهیدروکربنمیزانبهاحتراقشروعزمان-

دمايپروپانواتانکهآنجااز. داردبستگیطبیعیگازترکیب

پروپانواتانمحتوايباهايسوختدارند،تريپایینخوداشتعالی

  .شوندمیمحترقزودتربیشتر

تأثیرسیلندردرونفشارودماروندرويبرطبیعیگازکیبتر-

حالتیدرموتورفشاربیشینهمقدارشده،ذکرخاصشرایطدر. دارد

حدوددرکندمیاستفاده )Fگاز (وبعددبیشترینباسوختیازکه

وبعددکمترینباسوختازکهاستحالتیازبیشتربار6/12

  .دگیرمیبهره) خالصمتان(

دارايباالتروبعددباطبیعیگازهايترکیبرسدمینظربه-

  .هستندباالتريفشارودمابیشینه

دمايافزایششده،ذکرشرایطدرAوBگازهايسوختبراي   

شروعزمانزیراشود،میموتورناخالصتوانافزایشسببورودي

مینزدیکباالرگمنقطهبهمطلوبیطوربهراهاسوختایناحتراق

واردسوختمقدارکاهشعلتبهها،سوختسایرمورددراما،. کند

  .یابدمیکاهشموتورتوانوبازدهسیکلهردرشده

دراحتراقشروعزمانکهمشخصسرعتیمحدودهدرتوانمی-

احتراقازناشیتوانکاهشوداردقرارباالمرگنقطهنزدیکی

وبعددمیانخطیايرابطهدهدنمیخرموتوردرنامطلوب

بهآنضرایبکهآورددستبهموتورخروجیناخالصتوانوسوخت

  .داردبستگیموتورسرعت

ودمابیشینهمقداربهموتوردرنیتروژناکسیدهايآالیندهمقدار-

وبعددافزایشبا. داردبستگیسیلندردردماباالبودنزمانمدت

نیتروژناکسیدهايههايآالیندمقدارموتورعتسرکاهشوسوخت

  .یابدمیافزایش
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  اشکال و نمودارها

  

  

  

  

  

  

  

  

  گذاريصحهاولحالتبرايتجربیهايدادهومدلنتایجمقایسه-1شکل

  

  

  

  

  

  

  

  

  گذاريصحهدومحالتبرايتجربیهايدادهومدلنتایجمقایسه-2شکل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

وروديدمايسهبرايباالمرگنقطهنزدیکیدرفشارتغییرات-3شکل

  مختلفهايتسوخومتفاوت

  

  

  

  

  

  

  

سیکلهردرشدهانجامناخالصکاروسیلندردرونفشاربیشینه-4  شکل

  کلویندرجه 420وروديدمايدرمختلفهايتسوخبراي

                                                  

  

  

  

  

  

  

  

چرخههردرشدهانجامناخالصکاروسیلندردرونفشاربیشینه-5شکل

  کلویندرجه 420وروديدمايدرگوناگونهايسوختبراي
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هايتسرعدرگوناگونهايتسوخبرايدرونفشاربیشینه-6شکل

  موتورمتفاوت

  

  

  

  

  

  

  

  

هايتسرعدرگوناگونهايسوخترايبدروندمايبیشینه-7شکل

  موتورمتفاوت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

هايسرعتدرگوناگونهايسوختبرايموتورناخالصکار-8شکل

موتورمتفاوت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

و 700هايسرعتدرAو Fهايگازبرايفشارتغییراتروند-9شکل

  دقیقهبردور 1100

  

  

  

  

  

  

  

  

  

هايسرعتدرگوناگونهايتسوخبرايوتورمناخالصتوان-10شکل

  موتورمتفاوت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Aگازبهنسبتگوناگونهايسوختبرايموتورناخالصتوان-11شکل

  موتورمتفاوتهايسرعتدر)خالصمتان(
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درگوناگونهايسوختبرايموتورناخالصتوانتغییرات-12شکل

  سوختوبعددحسبربموتورمتفاوتهايسرعت

  

  

  

  

  

  

  

هايسوختبراينیتروژناکسیدهايآالیندگیتولیدمیزان-13شکل

  موتورمتفاوتهايسرعتدرگوناگون

  

  

  

  

  

  

  

  

هايسرعتدرCگاز سوختبرايسیلندردروندمايتغییرات-14شکل

  موتورمتفاوت
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