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HCCIتوسعه موتورهای احتراق داخلینوین جهت  ، گامی  

 2فرصاحب سروش، ،*1حسن اکبرپور شيخ حسين
 يرجنددانشگاه ب ی،دانشکده مهندس ،کارشناس ارشد 1

 یاسوج، دانشگاه صنعت و معدن چراماستادیار، دانشکده  2

 چکيده

 به اشتعالي خود کار و ساز از استفاده با که هستند داخلي احتراق موتورهاي از جديدي نسل همگن، مخلوط تراکمي اشتعال موتورهاي
در . دارند متعارف موتورهاي به نسبت بهتري شرايط ها،آالينده و ي حرارتيبهره نظر از و کنندمي توليد قدرت احتراق، اساس عنوان

اي مورد بررسي قرار اساس کار و مزايا و معايب اين موتور در مقايسه با موتورهاي اشتعال تراکمي و موتور اشتعال جرقه ي حاضر،مطالعه
معلق از جمله مزيت  ذرات اقتصادي و کاهش مصرف سوخت و کاهش صرفهها، سوخت از ايگسترده طيف با عملکرد توانايي گرفته است.

 د.باشاين موتور مي
 احتراق ،HCCI مخلوط همگن، ي،اشتعال تراکم کلمات کليدی:

 . مقدمه1

باشد، که داليل مي شهرهاي بزرگ ي سواري، يکي از عوامل عمده در آلودگي هوايگازهاي خروجي از موتور خودروها

هاي موجود در صيلها در موتورهاي احتراق داخلي، احتراق غيراستوکيومتريك، تجزيه نيتروژن و ناخااصلي ايجاد اين آالينده

از اگزوز خودروها، هيدروکربنها، مونوکسيدکربن، اکسيدهاي  يخروج ههاي نگران کنند. از جمله آاليندهباشديسوخت و هوا م

کاهش در انتشار  يهاي انجام شده همواره در راستانيتروژن، گوگرد و ذرات معلق هستند. گرچه تحقيقات و پيشرفت

به  ييگوپاسخ يراجمعيت جهان در حال رشد است و صنعت خودرو ب طرف ديگرولي از  باشديهاي خروجي از موتور مآالينده

عرضه و تقاضا مشکل  د،يتول شيافزا ليبدان معناست که به دل نيکند. ا ديتول يتعداد خودروي سواري بيشتر ديبا ازين نيا

سبب، صنعت خودرو به  نيبه مدت طوالني در سالهاي آينده نيز وجود خواهد داشت. بد يخودروها همواره و حت يندگيآال

 يهااستيموجود متناسب با س يهايتکنولوژ شرفتيبه فکر پ ديهمواره با هايگآلود نيااز  يميعنوان مسئول بخش عظ

. استفاده از سوخت 1بزرگ وجود دارد:  يراستا سه استراتژ نيباشد که در ا ستيز طيانسان و مح يسالمت يشده برا فيتعر

 . يسنت يها يفناور ريي. تغ3، . تصفيه گازهاي خروجي2، نيگزيجا يها

. در شوديو... در خودروها  م دروژنيفشرده، اتانول، ه يعيگاز طب رينظ يهااول، منجر به استفاده از سوخت ياستراتژ

 نيدر ا شود کههاي مضر به گازهاي قابل قبول تبديل ميآالينده استفاده از مبدلهاي حرارتي و کاتاليزريبا  دوم، ياستراتژ

به کار رفته در  يهاياست که با توسعه فناور نيبر ا يسع زياستراتژي سوم، نباشد. و باالخره در يمورد بحث ما نم قيتحق

 ياشتعال تراکم يموتورها دهياز آنها استفاده از ا يکيکه  ابديآن کاهش  يهاندهيآال ديتول زانيخودروها، مصرف سوخت و م

 [.1باشد] يم HCCIيا به اختصار  1سوخت همگن

به کار برده  يالديم 11است که از اواسط قرن  يزيبه چ هيشب اريحاضر بس ياحتراق داخل يموتورها ياصل يطراح

مواد  ديدر تول شرفتيپ ليها به دلدر عملکرد موتور صورت گرفته است، اما اغلب آن يمهم يهاشرفتياست. اگرچه پشده

، تهمانند صد سال گذشته اس هياول يکه مبان تيواقع نيکنترل است. با وجود ا يمهندس يهاستميدلخواه، نحوه ساخت و س

 تر هستند.مک يخروج يهاهنديو آال ترباال يحرارت به دنبال بازده ديجد يهايطراح

 

                                                           

1 Homogeneous Charge Compression Ignition(HCCI) 
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 یراهکارهای بهبود تکنولوژی موتورهای احتراق داخل .2
بهبود تکنولوژي موتورهاي احتراق داخلي به منظور افزايش راندمان و کاهش آاليندگي همواره هدف متخصصان صنعت 

باشد. باال بردن نسبت يآن م 2نسبت تراکم شيموتور، افزا كيراه براي بهبود راندمان  نيترساده موتورهاي احتراقي بوده است.

و ديگر  تروژنين دهايياکس ديتول شيباعث افزا يعيدو عامل، به طور طب نيدارد که ا همراه تراکم، دما و فشار باال را به

وجود ه نسبت تراکم به خاطر ب شيدر جهت افزا ييهاتيمحدود 3اياشتعال جرقه موتورهاي درشود. يم ها در موتورآالينده

با وجود برخورداري از راندمان باال، به علت  زين 4يموتورهاي اشتعال تراکم در .و ضربه وجود دارد ياشتعال خود دهيآمدن پد

 دکربنيمونوکس زانيمفقط شود و يم ديتول تروژنين دهاييذرات معلق جامد و اکس ادييز مقدار دماي باال، دراحتراق ناهمگن 

 [.2نسوخته کم است] هايدروکربنيو ه

 جامد معلق ذرات يآلودگ اديازد باعث شود،يم ردهب کار به تروژنين دهايياکس يآلودگ کاهش براي که احتراق استراتژي

 شهيهم شوند،يم نسوخته هايدروکربنيه يآلودگ کاهش موجب که ييهاروش عکس، به و شوديم نسوخته هايدروکربنيه و

 نيمورد توجه محقق ريهاي اخکه در سال ييهااز تکنولوژي يکي [.2]دارند يپ در را تروژنين هايدياکس انتشار زانيم شيافزا

 نيامروزه اباشد. يم HCCIهمان موتور  اي با مخلوط سوخت همگن ياشتعال تراکم قرار گرفته است، تکنولوژي موتورهاي

 ياست ولجهان قرار گرفته ياندك و راندمان باال، مورد توجه کشورهاي صنعت يندگيکم، آال سوخت مصرف ليموتورها به دل

درصدد  يمتخصصان موتورهاي احتراق داخل ليدل نينوع موتورها وجود دارد. به هم نياستفاده گسترده از ا جهتي مشکالت

در انواع مختلف  دور اي نه چندانندهيموتورها در آ نيشود که ايم ينيبشيباشند. پيم هاتيمشکالت و محدود نيغلبه بر ا

 .رنديها مورد استفاده گسترده قرار گلياتومب

 سوخت همگن یاشتعال تراکم یاصول احتراق موتورها .3

شوند.  يشناخته م زلياتو و د نيکه با عناو کننديمرسوم کار م يدو روش احتراق هيبر پا يسنت ياحتراق داخل يموتورها

نقطه مرگ باال احتراق  يکيسپس در نزد گردد،ياتو مخلوط هوا و سوخت وارد محفظه احتراق شده و متراکم م کليدر س

وارد محفظه احتراق شده و فشرده  يياتو، هوا به تنها کليبر خالف س زليد کلي. در سشوديجرقه شمع شروع م كي لهيبوس

دو  نيا بيترک يبر مبنا HCCIاحتراق  دهينقطه مرگ باال با پاشش سوخت، احتراق شروع شود. ا يکيتا در نزد شوديم

 لندريسوخت در ابتدا به داخل س يختهيآم شياي مخلوط پموتور مانند موتورهاي اشتعال جرقه نيروش شکل گرفت. در ا

 HCCIاحتراق   ني. بنابراشوديمحترق م يخود اشتعال نديفرآ لهيمخلوط به وس يزليو همانند موتورهاي د شوديم هيتغذ

 نشان داده شده است. (1-1)در اثر تراکم است. اين ايده در شکل  يبراساس خود اشتعال

 

                                                           
2 Compression Ratio 
3 Spark ignition  
4 Compression ignition 
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به  تراکمی اشتعال و ایمخلوط همگن، اشتعال جرقه یاحتراق در موتورهای اشتعال تراکم ندیفرآ یچگونگ (.1-1)شکل

 صورت شماتيك

احتراق  ياز محفظه يشماريدر نقاط ب HCCI يشود شروع احتراق موتورهامشاهده مي (1-1) همانگونه که در شکل

طرف احتراق به صورت همزمان در سرتاسر  كي. از شوديدر آن مشاهده نم ياجبهه شعله چگونهيو اساساً ه دهديم يرو

از  ترنييپا يياحتراق در دماها دهد،يمهم اجازه م تين خاصيا افتد،ياتفاق م لندريس هياز انتشار شعله در ناح عتريحجم، سر

 ايعدم وجود جبهه  ،يکند. از طرف دايکاهش پ تروژنين دهاييانتشار اکس شوديامر موجب م نيکه ا فتديدماي شعله اتفاق ب

 شود.احتراق مي دوره( سراسر محفظه احتراق به صورت همزمان منجر به کوتاه بودن باًيشعله و شروع احتراق در )تقر يشرويپ

در قسمت  يو از نقاط مختلف شوديمخلوط کنترل م يکيناميو ترمود ييايميخواص ش لهيبه وس شتريب HCCI احتراق

. شودياست، آغاز م رشتيب لندرينقاط مخلوط سوخت و هواي درون س گرياز دماي د شانيي مرکزي مخلوط که دماهسته

با  ييبا خواص مشخص بتوانند در موتورها ييهاتنها مخلوط ات شودي، باعث مييايميش كينتيکنترل احتراق توسط س

دارد، از جمله:  يبستگ يمختلف ياحتراق به پارامترها نيکه ا ندينما ايرا مه HCCI احتراق كي طيمشخص، شرا اتيخصوص

کاري،  كنسبت تراکم موتور، دماي آب خن لندر،يارزي، دماي ورودي مخلوط به داخل سسوخت، نسبت هم ياحتراق تيفيک

 .[3(]ي)محصوالت احتراقلندريدر س ماندهيباق يدور موتور، کسر گازهاي احتراق

هرگز سوخت در  يموتور واقع كيتوجه داشت که در  ديسوخت است. با يمربوط به همگن HCCIدر عبارت  H حرف

باشد، با شروع  کنواختيي احتراق مخلوط در محفظه اتي. در واقع اگر تمام خصوصشودتوزيع نمي کنواختي لندريتمام س

 ،يواقع HCCIموتور  كي. در شوديمواجه م وبشک يدهيلحظه آزاد گشته و موتور با پد كيانرژي سوخت در  ياحتراق تمام

 كي جاديعامل در ا نيمهمتر لندريي سحتراق در محفظهمخلوط سوخت و هوا قبل از شروع ا باتيترک عيدما و توز عيتوز

نشدن  وطمخل نيو همچن لندريس وارهيانتقال حرارت از د لياز قب يبه عوامل مختلف هاعيتوز نيا .باشنديم يآن رياحتراق غ

 [.4دارد] يي قبل از تراکم بستگکامل سوخت و هوا در مرحله

است  قيمخلوط رق شيشارژ پ كيداشتن  کننديمخلوط همگن بر آن کار م يکه موتورهاي اشتعال تراکم ياساس اصل

مخلوط به دو صورت ممکن است  شيشارژ پ ني. که اسوزديتراکم م نديبعد از فرآ لندريدر سرتاسر س کپارچهيکه به صورت 

 شده باشد: ليتشک

پاشش با پاشش در موتورهاي اشتعال  نيکه تفاوت ا شود،يم دهيپاش لندريبه داخل س ميوخت به صورت مستق. س1

در  يول افتد،ينقطه مرگ باال اتفاق م يکيپاشش سوخت در نزد يباشد. در موتورهاي اشتعال تراکميدر زمان آن م يتراکم

از نقطه  شيدرجه پ 155تا  05به نوع سوخت در حدود  بستهپاشش  نيمخلوط همگن، زمان ا يموتورهاي اشتعال تراکم

 .رديگيبعد از بسته شدن سوپاپ ورودي انجام م يه عبارتب ايمرگ باال 

 [.0شود] لندريي سشده و وارد محفظه لياي تشکمخلوط ممکن است همانند موتورهاي اشتعال جرقه شيشارژ پ .2

 HCCIموتورهای  اییمزا. 4
 کرد:توان به موارد زير اشاره ، مي[6]از جمله مزاياي موتورهاي اشتعال ترکمي مخلوط همگن 

 ياستفاده کند، کار نيز بنزين با است قادر HCCI که آنجايي : ازهاسوخت از ايگسترده طيف با عملکرد توانايي .1

 و توليد هايزيرساخت در تغيير به نيازي و باشدنمي حاضر حال متداول هايسوخت با مغاير موتور اين از گسترده

 ديگر برخي کاربردهاي در و بنزين از توانمي سبك( موتورهاي) کاربردها برخي نيست. در سوخت يعرضه

 گاز با موتور اين که دهدمي نشان شده انجام هاي بررسي .برد بهره ديزل سوخت از توانمي( سنگين موتورهاي)

 اين است، مندبهره طبيعي گاز غني منابع از که ايران قبيل از در کشورهايي باشد که مي اندازي راه قابل نيز طبيعي

 .کرد گذاري سرمايه تکنولوژي اين روي توانمي باشد و توجه قابل بسيار تواندمي موضوع
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نداشتن مناطقي با نسبت سوخت و هواي استوکيومتريك در داخل محفظه احتراق: در مقايسه با موتورهايي که با  .2

 باعث احتراق محفظه داخل در کنند، نداشتن مناطقي با نسبت سوخت و هواي استوکيومتريكچرخه ديزل کار مي

 اکسيدهاي هايآالينده کاهش موجب امر اين شود کهمي سيلندر درون احتراقي مخلوط يبيشينه دماي کاهش

 نيز پديده اين که شودمي سيلندر هايديواره از حرارت نرخ انتقال کاهش باعث امر اين شود، همچنينمي نيتروژن

 شود.مي موتور راندمان بهبود باعث خود نوع در

کنند، احتراق نسبت تراکم باالتر: در مقايسه با موتورهاي بنزيني و در کل موتورهايي که با چرخه اتو کار مي .3

HCCI کند که موتور با نسبت تراکم بيشتري کار کند و در نتيجه راندمان موتور افزايش اين امکان را فراهم مي

 يابد.

 .يابدمي کاهش بسيار آنها معلق ذرات هستند، مخلوط پيش هوا و سوخت موتورها اين در چون: معلق ذرات کاهش .4

مورد نياز براي استفاده در اين موتورها نياز به پااليش کمتري  اقتصادي و کاهش مصرف سوخت: سوخت صرفه .0

 اي معمول دارد.نسبت به سوخت مورد نياز موتورهاي اشتعال جرقه

 HCCI موتورهاي معایب. 5
اشتعال تراکمي مخلوط همگن نيز چندين مشکل عمده دارد که براي استفاده عملي از اين نوع تکنولوِژي موتورهاي 

 :[6]موتور بايد بر اين مشکالت فائق آمد. برخي از اين مشکالت شامل

 سرعت از ايگسترده يبازه در احتراق شروع عدم کنترل زمان. 1

 يوسيله يك است زيرا اين موتورها از احتراق زمان کردن کنترل موضوع موتورها اين در عمده مشکالت و هاچالش از يکي

 به دقيق زمان از تواننمي لذا اندبهرهبي معين ييك لحظه احتراق در شروع جهت سوخت پاشش يا شمع جرقه مانند خاص

 کنترل شيميايي سينتيك توسطHCCI احتراق  که ازآنجايي کنترل کرد. آن را و بود مطمئن احتراق يپديده پيوستن وقوع

 و سيلندر به ورود در آنها دماي سيلندر، داخل ترکيبات قبيل از پارامترهاي مختلفي به احتراق شروع ي لحظه شود، پسمي

 .داشت بستگي خواهد آنها شدن متراکم مقدار همچنين

 بيشتر بارهاي به موتور عملکرد يبازه عدم گسترش. 2

 بارهاي يبازه موتورها در اينHCCI موتورهاي  مورد در گرفته صورت هايسازي مدل همچنين و شده انجام آزمايشات طبق

 اين در مناسبي احتراق و شوندمي مواجه مشکالتي با زياد بارهاي در و دهندمي نشان خود از خوبي عملکرد متوسط تا کم

 نياز به خوبي به موتور تا آيد وجود به موتور عملکردي پارامترهاي در تغييراتي بايد زياد بارهاي در .افتدنمي اتفاق موتورها

 موتور، نسبت دور مثل موتور طراحي و کارکردي پارامترهاي در تغيير HCCI موتورهاي  در طرفي از. دهد نظر پاسخ مورد

 بدسوزي و ناقص حالت سوختن به يا و شود مواجه کوبش يپديده با موتور شود باعث است ممکن... و ورودي دماي تراکم،

 در موتور همچنين و است موتور راندمان افت شديد آن نامساعد تاثير اولين دهدمي رخ موتور در کوبش يپديده وقتي. برسد

 ميزان قبول قابل غير افزايش و موتور به رسيدن آسيب که موجب کندمي معمول ايجاد غير ارتعاش و صدا کردن، کار حين

 .شودمي نيتروژن اکسيدهاي هايآالينده توليد

 در اي سوختمنطقه توزيع وسيله به HCCIموتورهاي  عملکرد يبازه گسترش که دهدمي نشان شده انجام مطالعات

 زياد بارهاي در را انرژي شدن شدت آزاد توانمي روش اين از استفاده با .است پذير امکان حدودي تا احتراق يمحفظه داخل

 مستقيم تزريق از عبارتند که دارد وجود داخل سيلندر در سوخت اي منطقه توزيع براي مختلفي هايمکانيزم. کرد کنترل

 و مخلوط سوخت حصول جهت سيلندر داخل در و سيلندر ورودي پورت در اختالط فرآيند در تغيير سيلندر، داخل به سوخت

 .احتراق ي محفظه داخل در همگن غير هواي

 سرد حالت در استارت عدم امکان. 3

 موضوع اين به گرددبرمي آن علت است، کمتر معمولي حالت به موتور نسبت در شده متراکم گاز دماي سرد، استارت حالت در

 هايديواره که اين دليل به آن بر عالوه .کندنمي دريافت گرما ورودي منيفولد از موتور به ورودي سوخت حالت اين در که
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 با بنابراين. شودمي خنك هاديواره توسط بيشتري انتقال حرارت نرخ با شده متراکم مخلوط هستند، پائيني دماي در سيلندر

 براي پس. نشود روشن موتور و نرسد اشتعالي خود دماي به شده متراکم سرد، مخلوط حالت در است ممکن امر اين به توجه

 به توانمي که است شده پيشنهادموتور  سرد استارت براي مختلفي هايروش. شود انديشيده ايچاره بايد امر اين از جلوگيري

 :کرد اشاره موارد زير

 را خود مشکالتی ( کهHCCIبه  گذار سپس و اي جرقه اشتعال حالت در استارت) الکتریکی يجرقه از استفاده -

 .دارد بر در پیچیده طراحی ازجمله

 سرد. استارت براي متفاوت سوخت از استفاده با سوخت مکمل از استفاده -

 خروجي و ورودي پورتهاي در متغير شدن بسته و باز زمان و متغير تراکم نسبت هايروش از استفاده با تراکم نسبت افزايش -

 سيلندر.

روش  اين امر محققان نظر ، ازHCCIبه  گذار سپس و ايجرقه اشتعال استارت حالت براي اين مشکالت، وجود با

 و باز زمان از تکنولوژي استفاده کنند،مي استفاده اوليه اندازي راه براي جرقه از که موتورهايي براي. رسدمي نظر به ترعملي

 چند) برسد ممکن حداقل به موتور گرم شدن زمان شودمي موجب سيلندر خروجي و ورودي هايپورت در متغير شدن بسته

 در اندشده اندازي راه جرقه با که قبلي هايسيکل از باقيمانده احتراقي گازهاي از توانمي حالت اين در زيرا ،(کاري سيکل

 است قبول مورد بيشتر موتور متخصصان نظر از روش اين. بخشيد تسريع شدن را گرم عمل و کرد استفاده بيشتري هاي حجم

 است. حال انجام در زمينه اين در تحقيقاتي و

 نتيجه گيری. 6

راندمان و کاهش آاليندگي همواره هدف متخصصان صنعت بهبود تکنولوژي موتورهاي احتراق داخلي به منظور افزايش 

در مقايسه با  باشد.يآن م نسبت تراکم شيموتور، افزا كيراه براي بهبود راندمان  نيترساده موتورهاي احتراقي بوده است.

کند که موتور با ياين امکان را فراهم م HCCIکنند، احتراق موتورهاي بنزيني و در کل موتورهايي که با چرخه اتو کار مي

 کند، کار نيز بنزين با است قادر HCCI که آنجايي از نسبت تراکم بيشتري کار کند و در نتيجه راندمان موتور افزايش يابد.

 و توليد هايزيرساخت در تغيير به نيازي و باشدنمي حاضر حال متداول هايسوخت با مغاير موتور اين از گسترده ياستفاده

 موتورهاي) ديگر برخي کاربردهاي در و بنزين از توانمي سبك( موتورهاي) کاربردها برخي نيست. در سوخت يعرضه

 راه قابل نيز طبيعي گاز با موتور اين که دهدمي نشان شده انجام هاي بررسي .برد بهره ديزل سوخت از توانمي( سنگين

 قابل بسيار تواندمي موضوع اين است، مندبهره طبيعي گاز غني منابع از که ايران قبيل از در کشورهايي باشد که مي اندازي

 .کرد گذاري سرمايه تکنولوژي اين روي توانمي باشد و توجه

 منابع. 7
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