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مطالعه تاثیرات افزودن جداگانه گازهای نیتروژن و هیدروژن بر عملکرد و میزان تولید
آالینده ها در یک موتور اشتعال تراکمی پاشش مستقیم سرعت باال
6
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 -1استاديار گروه مهندسي مکانیک ،دانشگاه آيت اهلل العظمي بروجردی (ره)
 -6کارشناس گروه مهندسي مکانیک ،دانشگاه آيت اهلل العظمي بروجردی (ره)
چکیده
در تحقیق حاضر ،به مطالعه و بررسي آثار افزودن جداگانه گازهای نیتروژن و هیدروژن بر عملکرد و میزان آالينده های تولیدی در يک موتور
اشتعال تراکمي پاشش مستقیم سرعت باال پرداخته شده است .برای اين منظور ،ابتدا داده های حاصل از شبیه سازی با مقادير تجربي مورد
مقايسه قرار گرفته است و تطابق مناسبي جهت پیش بیني مقادير فشار داخل سیلندر ،آهنگ رهايي گرما و آالينده های اکسیدهای ازت،
دوده و منوااکسیدکربن بدست آمده است .در مطالعه حاضر ،از الگوی اشتعال گسترش يافته سه ناحیهايي شعله يکنواخت برای پیش بیني
فرآيند احتراق بهره برده شده است .در فاز دوم تحقیق ،آثار جداگانه افزودن گازهای نیتروژن و هیدروژن بر اساس درصد حجمي در بازه 6
تا  % 8با گامهای  6درصدی مورد مطالعه و بررسي قرار گرفته است .نتايج اين تحقیق نشان داده است که با افزودن گاز هیدروژن ،میزان
تولید آالينده های مونواکسیدکربن و دوده به ترتیب حدود  45و  % 87کاهش يافته است در حالي که افزودن نیتروژن به دلیل کاهش
اکسیژن در دسترس در طول فرآيند احتراق ،سبب افزايش اين آالينده ها به ترتیب حدود  82و  % 152در مقايسه با حالت پايه موتور (ديزل
خالص) شده است.
واژگان کلیدی :موتور اشتعال تراکمی ،فرآیند احتراق ،آالیندگی ،افزودن هیدروژن و نیتروژن.

تاريخ دريافت مقاله :
تاريخ پذيرش مقاله :

72/54/67
79/56/17
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دمای فرآيند احتراق در مقايسه با احتراق ديزل خالص
افزايش يافته و يک احتراق کاملتر اتفاق خواهد افتاد که در
نتیجه میزان آاليندگي دوده و هیدروکربنهای نسوخته
کاهش يافتهاند .آنها همچنین اعالم کردهاند با افزايش میزان
هیدروژن ورودی به استوانه ،دمای احتراق افزايش يافته که
در نتیجه میزان آاليندگي اکسیدهای نیتروژن افزايش يافته
است .با افزودن میزان گاز هیدروژن ورودی به استوانه میزان
آاليندگي دوده به علت جايگزين کردن بخش مشخصي از
سوخت در هر چرخه با گاز هیدروژن و در نتیجه کاهش
میزان کربن موجود در فرآيند احتراق در مقايسه با احتراق
ديزل خالص ،کاهش خواهد يافت ] .[8تارکان و ديگر
همکارش نیز در يک پژوهش تجربي مشابه ديگر ،آثار افزودن
گاز هیدروژن درون استوانه را در يک موتور اشتعال تراکمي
پاشش مستقیم نیز بررسي کردهاند ] .[7آنها اشاره کردند با
افزودن گاز هیدروژن به دلیل تغییر نوع فاز احتراق از ديزل
به هیدروژن ،مصرف سوخت انديکاتوری افزايش داشته است.
چان و همکارانش ] [15آثار افزودن گاز هیدروژن را بر سطح
عملکرد و میزان آاليندگي خروجي موتور در حالت بازخوراني
گازهای خروجي بررسي کردهاند .در تحقیق آنها ،فشار
متوسط موثر ترمزی حدود  5بار و میزان بازخوراني گازهای
خروجي نیز در بازه میان  7تا  % 56حفظ شد .عالوه بر آن،
میزان درصد انرژی گاز هیدروژن از  5مقدار تا  % 9/5متغیر
بوده است .نتايج نشان داده است ،با جايگزين کردن بخشي
از سوخت ديزل با گاز هیدروژن ،میزان احتراق پیش آمیخته
سوخت ديزل افزايش پیدا کرده است .با استفاده از بازخوراني
گازهای خروجي ،میزان آاليندگي مونوکسید کربن ،دوده و
هیدروکربنهای نسوخته افزايش پیدا ميکند در حالیکه
میزان آاليندگي اکسیدهای ازت بهطور قابل توجهي کاهش
پیدا خواهد کرد .با اين حال ،با افزودن گاز هیدروژن ،میزان
آاليندگي مونوکسید کربن ،دوده و هیدروکربنهای نسوخته
کاهش پیدا کرده ولي منجر به افزايش سطح آاليندگي
اکسیدهای ازت ميشود ].[2
افزودن گاز هیدروژن به درون استوانه منجر به کاهش میزان
آاليندگي دوده ،مونوکسیدکربن و همچنین هیدروکربنهای
نسوخته خواهد شد .به عبارت ديگر ،با افزودن گاز هیدروژن
دمای احتراق افزايش يافته و يک احتراق کاملتر رخ خواهد
داد و در نتیجه به علت اکسايش بهتر سوخت ديزل ،میزان
آاليندگي اکسیدهای ازت افزايش پیدا خواهد کرد .بسیاری

 -1مقدمه
با افزايش روبه رشد سهم بازار خودرو از موتورهای اشتعال
تراکمي و همچنین سختگیرانهتر شدن قوانین زيست
محیطي در ارتباط با آاليندگي خروجي موتورهای اشتعال
تراکمي ،باعث شده است تا محققان بسیاری در زمینه کاهش
میزان آاليندگي خروجي و همچنین بهبود فرآيند احتراق
اينگونه موتورها تالشها و تحقیقات فراواني انجام دهند.
افزايش بهرهوری و کاهش میزان آاليندگي خروجي در
موتورهای اشتعال تراکمي همزمان با هم ،يک موضوع بسیار
قابل توجه در میان محققان در اين زمینه است .تحقیقات
بسیار فراواني در ارتباط با استفاده از سوختهای غیر فسیلي
همانند گاز هیدروژن ،گاز طبیعي فشرده شده ،گاز مايع
فشرده شده و همچنین زيست ديزلها ] [3-1بهجای
سوختهای سنگین ديزلي در راستای کاهش میزان
آاليندگي خروجي و همچنین بهبود عملکرد موتور ][5
اشتعال تراکمي انجام شده است.
کاراگز و دستیارانش ] ،[4آثار پاشش سوخت هیدروژن در
چندراهه و وارد شدن آن بههمراه هوا بهدرون استوانه را بر
میزان آاليندگي خروجي و همچنین عملکرد موتور مطالعه
کردهاند .در مطالعه آنها ،سه کسر انرژی هیدروژن  66 ،5و
 % 43در نظر گرفته شده که راهبرد مطالعه آنها و نتايج ارائه
شده طبق اين سه حالت بوده است .آنها گزارش دادهاند ،با
افزايش کسر انرژی هیدروژن ،به علت انتقال حرارت بسیار
باال ساطع شده از احتراق هیدروژن به محیط در مقايسه با
سوختهای ديگر ،بازده حرارتي ترمزی کاهش داشته است.
آنها همچنین گزارش دادند که به علت باال بودن سرعت
پخش شعله حاصل از احتراق هیدروژن در مقايسه با
سوختهای ديگر ،میزان آاليندگي دوده با افزايش کسر
انرژی هیدروژن بهطور چشمگیری کاهش داشته است.
اگرچه ،با افزايش میزان هیدروژن ورودی به استوانه ،میزان
آاليندگيهای دوده ،هیدروکربنهای نسوخته و مونوکسید
کربن کاهش مييابد ولي باعث افزايش میزان آاليندگي
اکسیدهای نیتروژن ميشود ].[2
تالیبي و ديگر دستیارانش در يک پژوهش تجربي مشابه
ديگر ،آثار افزودن گاز هیدروژن در استوانه در يک موتور
اشتعال تراکمي پاشش مستقیم سرعت باال را بر میزان
آاليندگي و فرآيند احتراق آن موتور بررسي کردهاند ].]9
آنها گزارش دادند ،با افزودن گاز هیدروژن به درون استوانه
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حاصل از احتراق زيست ديزل بیشتر بوده و همچنین آالينده
دوده کمتری نیز در مقايسه با احتراق ديزل حاصل شده است.
فراری و آمبروسیو ] [19در پژوهش تجربي خود ،آثار استفاده
از پیش پاشش دوگانه را بر صدای احتراق موتور ،میزان
آاليندگي و مصرف سوخت يک موتور اشتعال تراکمي مطالعه
کردهاند .نتايج حاصل از پژوهشهای آنها نشان داده است
که استفاده از راهبرد پاشش سه مرحلهايي (پیش
پاشش+پیش پاشش+پاشش سه مرحلهايي) در شرايط
کارکردی بار سبک ،دور پايین منجر به افزايش بیشتر فشار
فرآيند احتراق ،کاهش بیشینه نرخ رهايي گرما ،کاهش
مصرف سوخت و همچنین کاهش در زمان تاخیر در اشتعال
شده است .عالوه بر اين ،آنها گزارش دادهاند که استفاده از
پاشش دوگانه در شرايط کارکردی بار و سرعت متوسط باعث
کاهش آالينده اکسیدهای ازت ميشود ولي افزايش آالينده
دوده و صدای احتراق از معايب استفاده از اين راهبرد پاششي
است .سو و لین ] [18يادآوری کردهاند ،برای کنترل و کاهش
سطح آاليندگي و همچنین بهرهوری بهینه موتور ،مقدار
سوخت پیش پاشش بايد متناسب با دور و بار موثر موتور
باشد.آثار استفاده همزمان از پیش پاشش و پاششهای چند
مرحلهايي در يک موتور اشتعال تراکمي پاشش مستقیم کار
سنگین توسط مبشری و همکاران بررسي شده است ].[17
آنها گزارش دادهاند که اختصاص دادن میزان حدودا % 5/4
از کل سوخت به مرحله پیش پاشش به همراه پاشش حدود
 % 64از سوخت در هر چرخه در مرحله دوم ،باعث کاهش
دوره تاخیر در اشتعال شدهاست و همچنین دمای احتراق و
میزان اکسیدهای نیتروژن به دنبال اين راهبرد پاششي
کاهش يافته و با اين حال تاثیری در میزان سطح آاليندگي
دوده نداشته است .آنها همچنین گزارش دادهاند که با
افزايش تعداد مراحل پاشش سوخت در هر چرخه (بیش از
چهار يا پنج پاشش در هر چرخه) ميتواند تاثیر بسزايي در
کاهش میزان آاليندهای دوده و اکسیدهای نیتروژن داشته
باشد ولي افزايش میزان مصرف سوخت موتور نیز يکي از
معايب استفاده اين راهبرد پاششي است.
طبق ادبیات فن مشاهده شد که افزودن گاز هیدروژن به
درون استوانه يکي از راهبردهای موثر برای بهبود عملکرد
موتور است .به عبارت ديگر ،با افزودن گاز هیدروژن ،دمای
حاصل از احتراق باال رفته ،اکسايش سوخت و هوا بهبود يافته
که در نتیجه توان موتور و فشار موثر درون استوانه افزايش

از محققان برای کاهش میزان آاليندگي اکسیدهای ازت از
راهبرد بازخوراني گازهای خروجي استفاده کرده که در نتیجه
عالوه بر کاهش میزان آاليندگي اکسیدهای ازت ،عملکرد
موتور نیز ضعیفتر خواهد شد ] .[15افزودن گاز نیتروژن
يکي از راهبردهای موثر برای کاهش میزان آاليندگي
اکسیدهای ازت است بدون آنکه باعث تضعیف آنچناني سطح
عملکرد موتور شود ] .[11به عبارت ديگر ،کاهش میزان
اکسیژن ورودی به درون استوانه منجر به کاهش میزان
آاليندگي اکسیدهای ازت خواهد شد ]16و.[13
راهبردهای مناسب زيادی برای کنترل کیفي عملکرد موتور
و همچنین میزان آاليندگي خروجي حاصل از احتراق گزارش
شده است .يکي از اين راهبردها ،پاشش چند مرحلهايي
سوخت است که اين اجازه را ميدهد تا سوخت طي دو تا
چند مرحله درون محفظه احتراق تزريق شود.
مبشری و همکاران ] [15آثار استفاده از انواع راهبردهای
پاشش سوخت را بر عمکرد و میزان آاليندگيهای خروجي
يک موتور احتراق تراکمي پاشش مستقیم کار سنگین بررسي
کردهاند .آنها گزارش دادهاند که استفاده از پیش پاشش به
همراه پاشش اصلي بهینه دارای تاثیر مثبت بر فرآيند احتراق
دارد که باعث ميشود تا رهاسازی گرما حاصل از پاشش
سوخت طي دو مرحله انجام شود و درنتیجه باعث کاهش
دمای احتراق و همچنین کاهش آالينده اکسیدهای ازت شود.
طبق نتايج آنها ،اختصاص دادن میزان مناسبي سوخت به
مرحله پیش پاشش به همراه استفاده از راهبرد بازخوراني
گازهای خروجي ،منجر به کاهش آاليندگي دوده شده بدون
آنکه اکسیدهای ازت افزايشي داشته باشند .تروبا و
همکاران ] ،[14در پژوهش مشابه ديگری ،آثار استفاده از
پیش پاشش و زمان بندی پاشش آن را با استفاده از دستگاه-
های اندازهگیری نوری و مدل سازیهای سهبعدی بررسي
کردهاند .آنها نشان دادهاند ،زمانبندی پیش پاشش تاثیر
بسزايي بر تشکیل و بهبود فازهای مايع و گازی درون استوانه
دارد .در يک پژوهش تجربي جون و پارک ] [12آثار استفاده
از پیش پاشش را بر دمای احتراق و آاليندگي دوده با دو نوع
سوخت ديزل و زيستديزل بررسي کردهاند .نتايج تجربي
نشان دادهاست ،با افزايش میزان سوخت پیش پاشش ،دمای
احتراق کاهش يافته است .آنها همچنین اشره کردهاند ،با
مقايسه میان احتراق سوخت ديزل و زيستديزل ،دمای
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به منظور محاسبه و شبیهسازی دقیقتر فرآيند احتراق،
شبیهسازی با گام  5/4درجه صورت گرفته است .میانگین
اندازه بلوکها برابر با  5/2میليمتر است .شبکهبندی ايجاد
شده با نرمافزار برابر  156279بلوک در نقطه مکث پايین و
 37135بلوک در نقطه مکث باالمي باشد .برای بررسي
استقالل نتايج از شبکه ،شکل محفظه احتراق پايه با شبکه
های  91134و  156732بلوکي نیز شبیه سازی شد که
حالت  156279بلوکي نشان داد که نتايج بدست آمده شبیه
سازی شده مستقل از تاثیر تعداد بلوکهااست .جهت تمرکز
شبیهسازی بر جريان سیال و فرآيند احتراق ،از ورودی هوا و
خروجي دود چشم پوشي شده است و لذا محاسبات از زمان
بستهشدن سوپاپهای ورودی هوا شروع و به هنگام باز شدن
سوپاپهای خروجي دود به پايان رسیده است .تعیین مقدار
متوسط نرخ واکنش های شیمیايي اشتعال ،مسئله مهمي در
شبیه سازی عددی فرآيندهای سینتیک شیمیايي است زيرا
در اين فرآيندها توابع غیر خطي بسیاری برای تعیین مقادير
محلي دما و تراکم گونه ها وجود دارد .در مطالعه حاضر از
الگوی شعله پیوسته ( )CFMاستفاده شده است ] .[65اين
الگوی اشتعالي بر پايه نظريه ريز شعله استوار است و بیان
مي کند که شعله متالطم متشکل از مجموعه ايي از ريز شعله
های آرام مي باشد .مقیاس های زمان و طول در ناحیه
واکنش ،کمتر از مقیاس های طول و زمان تالطمي شعله در
حال انتشار فرض شده اند .يکي از ابزارهای محاسباتي
قدرتمند اين الگوی اشتعالي ،الگوی اشتعال پیوسته گسترش
يافته سه ناحیهايي( )ECFM-3Zاست که در مطالعه حاضر از
اين الگو بهره برده شده است ] .[61الگوی اشتعال پیوسته
گسترش يافته سه ناحیه ايي ،سه ناحیه اشتعالي را معرفي
مي کند که عبارتند از ناحیه خود اشتعالي ،ناحیه اشتعال
پیش آمیخته و ناحیه اشتعال پیش نیامیخته شده که اين
الگوی تکامل يافته اين سه ناحیه اشتعال را از يکديگر تمیز
ميدهد ] .[66همچنین در مطالعه حاضر از الگوی خود
اشتعالي  Shellاستفاده شده است .پیش واکنشهای فرآيند
خود اشتعال بر اساس ترکیب پیش آمیخته سوخت و هوا
محاسبه ميشوند .خود اشتعالي ناحیه ايي به دنبال اشتعال
پیش آمیخته که ترکیبي از سوخت ،هوا و گازهای باقیمانده
از چرخه قبلي است ،اتفاق مي افتد و بازه زماني آن بین شروع
پاشش سوخت و خود اشتعالي است .ناحیه سوم يکي از
نواحي سهگانه شعله در حال انتشار است و حد واصل میان

خواهد يافت .با اين حال ،میزان آاليندگي اکسیدهای ازت
افزايش پیدا خواهد کرد .از راهبردهای موثر برای کاهش
میزان آاليندگي اکسیدهای ازت ،بازخوراني گازهای خروجي
است که کاهش سطح عملکرد موتور را بهدنبال دارد .در
پژوهش حاضر همانند ديگر محققان ديگر ،بررسي آثار
افزودن گاز هیدروژن در يک موتور اشتعال تراکمي پاشش
مستقیم سرعت باال است .در اين پژوهش ،راهبرد پاشش دو
مرحلهايي سوخت و همچنین افزودن گاز نیتروژن برای بهبود
عملکرد موتور و همچنین کاهش آاليندگي اکسیدهای ازت
حاصل از افزودن گاز هیدروژن ،بهکار گرفته شده است .بهطور
کلي ،مقاله روبهرو به دو بخش تقسیم شده است؛ در بخش
اول صحت سنجي نتايج تجربي و شبیهسازی شده با هم
مقايسه شده که توافق خوبي با يکديگر داشتهاند .در بخش
دوم ،آثار پاشش دو مرحلهايي و افزودن جداگانه گاز هیدروژن
و نیتروژن بر سطح عملکرد و میزان آاليندگي موتور بررسي
شده است.
 -2شبکه محاسباتی و الگوهای بهکار رفته
در پژوهش حاضر ،شبکه محاسباتي برای انجام مطالعه حاضر
توسط نرم افزار دينامیک سیال محاسباتي  AVL ESEايجاد
شده است ] .[65بدلیل مکان هندسي متقارن سامانه پاشش
سوخت و قرارگیری آن در مرکز سرسیلندر و همچنین به
دلیل وجود  2سوراخ در سامانه پاشش ،محاسبات بر روی يک
قطاع  25درجه صورت پذيرفته است .شکل محفظه احتراق
طراحي شده و شبکههای محاسباتي آن برای موقعیتي که
پیستون در نقطه مکث باال قرار دارد در شکل ( )1نشان داده
شده است .همانگونه که در شکل مشهود است سطح کاسه
پیستون جهت انجام محاسبات انتقال حرارت دقیق تر با سه
اليه يکنواخت و سراسری شبکهبندی شده است.

شکل ( )1شبکه محاسباتی در نقطه مکث باال.
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الگو بر خالف الگوهای ديگر ،نتايج مستقل از تاثیرتعداد بلوک-
بلوکها است .طبق الگوی نوردين ،برخورد میان دو ذره زماني
اتفاق ميافتد که مدارهای آنها از وسط قطع شود و نقطه
تقاطع دو ذره در يک زمان و در مرحله ادغام پاشش بههم
برسند ].[65
زماني که گام زماني محاسبات بزرگتر از زمان همبستگي
آشفتگي باشد ،ذره پاشیده شده از بیش از يک گرداب
آشفتگي ميگذرد پس به همین دلیل بیش از يک سرعت
نسبي آشفتگي خواهد داشت .با توجه به حالت بیان شده،
سرعت نوساني ديگر در خالل چرخه ادغام زماني ثابت
نخواهد بود .در اين مطالعه از الگوی اورورک ()O’Rourke
برای بررسي و شبیهسازی پراکندگي آشفتگي ذرات پاشیده
شده استفاده شده است ] .[68در اين الگو بجای کاهش گام
زماني پاشش ،نوسانات ذرات صفر در نظر گرفته ميشود اما
در هر گام زماني محاسباتي ،مکان و سرعت جديد ذره
محاسبه ميشود ].[65
چگونگي برخورد ذرات مايع با ديواره ميتواند نقش مهم و
اساسي در يک موتور اشتعال تراکمي و يا اشتعال جرقهايي
ايفا کند و اين مسئله زماني که موتور مورد نظر دارای
استوانههايي با قطر کم است بسیار تاثیرگذار خواهد بود زيرا
فاصله میان سامانه پاشش و کاسه پیستون بسیار کم خواهد
بود و سهم بسیاری از سوخت با ديواره برخورد خواهد کرد
که هنوز تبخیر و يا گردافشاني نشده است .اين موضوع،
فرآيند احتراق را بسیار تحت تاثیر قرار ميدهد زيرا احتراق
ناقص سوخت در ناحیه نزديک به ديواره باعث افزايش تشکیل
آاليندههايي چون دوده و هیدروکربنهای نسوخته ميشود.
رفتار قطر در هنگام و پس از برخورد با ديواره بستگي به
چندين پارامتر مهم از قبیل سرعت قطره ،قطر ،خصوصیات
قطره ،زبری سطح ديواره و دمای ديواره دارد .در اين مطالعه
برای شبیهسازی و بررسي برخورد ذرات به ديواره از الگوی
اورورک و آمسدن ( )O’Rourke and Amsdenاستفاده شده
است ] .[67در اين الگو بهجای استفاده از پارامتر بي بعد ،K
نويسندگان آن از عدد ماخ پاشیده شدن  Eاستفاده کردهاند.
اين الگو را نیز ميتوان بههمراه الگوی غشای ديواره استفاده
کرد.
عالوه بر الگوهای تعريف شده در باال ،برای اصالح سرعت
پاشش و قطر ذرات سوخت در آغازين لحظات شروع پاشش
سوخت در خالل خالءزايي از الگوی سامانه پاشش ( Diesel

سوخت و عامل اکسید کننده است .واکنش های شیمیايي
سوخت در اين ناحیه به وقوع مي پیوندند .تاخیر در اشتعال
تحت تاثیر عواملي همچون دمای ناحیهايي ،فشار ،نسبت
سوخت به هوا و میزان گازهای باقي مانده از چرخه قبل است.
مرحله تبخیر و اختالط و به ويژه آهنگ اختالط سوخت به
عنوان يک عامل بحراني و تعیین کننده در موتور اشتعال
تراکمي مطرح مي باشد و مراحل اولیه اشتعال به شدت تحت
تاثیر اين فرآيند قرار ميگیرند .الگوهای اختالطي زيادی
وجود دارد که در اين مطالعه نرخ مخلوط مهار شده واکنش
بر حسب مقیاس زماني آشفتگي 𝑓_𝜁_𝑘 استفاده شده که
توسط هانجلیک و همکاران توسعه داده شده است ] .[63اين
الگو بر اساس اصل وارفتگي بیضوی داربین بنا شده که برای
2

حل معادالت مورد نظر از آهنگ مقیاس سرعت 𝑘𝑣 = 𝜁 به
جای  𝑣 2بهره گرفته شده است ] 𝑣 2 .[65يک مقیاس سرعت
و  kنیز انرژی سینیتیکي اختالط مي باشد .از مزايای استفاده
از اين الگو مي توان به اهمیت آن در ناحیه سامانه افشانه
سوخت اشاره کرد که شرايط مرزی ديواره ای در آن بسیار
تاثیر گذار است .در مقايسه با الگوی آشفتگي  ،k-ɛاستفاده
از الگوی اشاره شده با  %14افزايش در زمان محاسبات همراه
است.
وظیفه اصلي سامانه پاشش گردافشاني سوخت با درجه بسیار
باالست تا فرآيند تبخیر سوخت در زمان کوتاهتر و بهینهتری
انجام شود و در نتیجه طول نفوذ ذرات سوخت در استوانه
افزايش يافته و ترکیب سوخت و هوای بهینهتری نتیجه
شود ] .[65در راستای شبیهسازی سامانه پاشش سوخت و
همچنین گردافشاني اولیه و ثانويه ذرات سوخت در مطالعه
حاضر ،از الگوی جدايش سوخت  KH-RTاستفاده شده است
که با ذکر جزئیات بیشتر در منابع ] [62-64شرح داده شده
است.در اين الگو ،کلوين-همهولتز ( )KHموجهای سطحي و
ريلي-تیلور ( )RTاغتشاشات بايد بطور مداوم و پیاپي در
رقابت با هم باشند تا فرآيند واپاشي قطرات سوخت رخ دهد.
مکانیزم کلوين-هلمهولتز برای سرعتهای نسبي باال و
محیطهايي با چگالي زياد مناسبتر است.مکانیزم ريلي-تیلور
اينگونه است که کاهش سريع سرعت قطرات باعث رشد امواج
سطحي در نقطه آرام قطره سوخت پاشیده شده ميشود.
در پژوهش حاضر ،برای شبیهسازی برخورد ذرات سوخت ،از
الگوی نوردين ( )Nordinاستفاده شده است ] .[69اين الگو،
بهینه شدهی الگوی اورورک ( )O’Rourkeاست که در اين
35
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استفاده شده نسبت اکسیژن به نیتروژن موجود در هوا
 5/657به  5/971در نظر گرفته شده است.

 )Nozzle Flowاستفاده شده است که تنها با دانستن چند
پرامتر از قبیل دبي جرمي ،هندسه قطر ،نسبت شعاع ورودی
به قطر هندسي و نسبت طول مجرای پاشش به قطر هندسي،
الگوی مورد نظر ميتواند با يک تحلیل يک بعدی جريان
درون سوراخ پاشش را تحلیل کند.
تشکیل آالينده اکسیدهای نیتروژن در موتورهای اشتعال
تراکمي به سه فرآيند متفاوت بستگي داشته که عبارتند از:
 NOگرمايي NO ،سريع و  NOسوخت ] .[35در موتورهای
اشتعال تراکمي اغلب فرآيند سوم ( NOسوخت) را ناديده
گرفته که دلیل آن مقدار ناچیز نیتروژن موجود در ترکیب
سوخت است .شبیه سازی تشکیل آالينده اکسیدهای
نیتروژن معموال بر مبنای فرآيند  NOگرمايي است و از الگوی
گسترش يافته زلدوويچ در اين تحقیق استفاده شده است.
اين الگو برپايه فرضیه تعادل شیمیايي استوار است و بیان
ميکند که تنها اتم نیتروژن  Nبه عنوان گونه حد واسط
واکنش شیمیايي اين سازوکار در نظر گرفته شده است.
فرايند  NOسريع اشاره به گاز  N2و واکنش آن با  CH ،Cو
 CH2که گونههای موجود در سوخت ميباشند دارد .در
سوختهايي که حاوی نیتروژن بوده ،فرآيند سوم ( NOسريع)
کمتر رخ ميدهد .برای سوختهايي مانند سوختهای زيستي
که معموال با دمای کمتری فرآيند اشتعال را سپری ميکنند،
 NOسريع ميتواند دلیل اصلي تشکیل آالينده اکسیدهای
نیتروژن باشد ].[31
تشکیل آالينده دوده و سیر تشکیل آن در طول فرآيند
احتراق تحت تاثیر واکنش فیزيکي و شیمیايي زيادی است
که طي يک میلیونیوم ثانیه اتفاق ميافتند .سازوکار آالينده
دوده به سبب داليل زيادی از قبیل تعداد زياد گونههای اصلي
تشکیل دهنده سوخت ،سازوکار پیچیده اشتعال و همچنین
فعل و انفعاالت ناهمگن در حین تشکیل اين آالينده ،شبیه
سازی اين فرآيند را مشکل کرده است ] .[36در مطالعه
حاضر برای بررسي تشکیل و اکسايش دوده از الگوی
هیروياسو ] [33استفاده شده است .با توجه به اين موضوع
که پژوهش حاضر يک مطالعه عددی با استفاده از نرمافزار
دينامیک سیال محاسباتي  AVL FIREاست و نميتوان با
استفاده از شرايط تجربي گازهای نامبرده را وارد استوانه کرد،
بر همین اساس ،با توجه به ويژگيهای کاربردی نرمافزار،
گازها در همان ابتدا محاسبات (بههنگام بسته شدن سوپاپ
ورودی هوا) همراه با هوا فرض شدهاند که در تمامي روابط

 -1-2معادالت حاکم بر مساله
معادالت حاکم بر مساله در حوزه محاسباتي مورد بررسي
شامل ،معادالت پیوستگي ،معادله مومنتوم و معادله انرژی
بوده که در ادامه به معرفي آنها پرداخته شده است .الزم به
ذکر است که به علت آشفته بودن جريان ،کلیه کمیتهای
متوسطگیری شده زماني ،به صورت عادی بیان شده ،در بیان
معادالت از انديس متوسط زماني صرفنظر شده است.
 -1-1-2معادله پیوستگی
در معادله ( 𝑢 ،)1سرعت سیال  ،چگالي کل و 𝑠̇𝜌 دبي جرم
سوخت ديزل پاشیده شده به درون محفظه احتراق است.
𝑠̇𝜌 = )𝑢̇𝜌( ∙ 𝛻 +

()1

𝜕̇𝜌
𝑡𝜕

 -2-1-2معادله مومنتوم
در معادله ( p ،)6فشار سیال  ،يک کمیت بيبعد که برای
بهبود بازده محاسبات در جريانهای با عدد ماخ پايین بکار
ميرود که در صورت عدم استفاده از اين روش   1 ،خواهد
بود.
2

∇𝑝 − 𝐴0 ( 𝜌̇𝑘) + ∇ ∙ 𝜎 +
3

1
𝛼2

+ ∇ ∙ (ρuu) = −

)∂(ρu
∂t
𝑠

() 6
 𝐴0در محاسبات جريان آرام ،برابر صفر بوده ،ولي در
صورتيکه از مدلهای جريان آشفته استفاده شود ،مقدار 𝐴0
برابر يک خواهد بود 𝐹 𝑠 .مومنتومي است که به وسیله افشانه
سوخت به سیستم اضافه ميشود  .تانشور تنشهای
ويسکوز است که به صورت نیوتني در نظر گرفته ميشود.

𝑔̇𝜌 𝐹 +

σ = μ|∇𝑢 + (∇𝑢)𝑇 | + 𝜆(∇ ∙ 𝑢)𝐼
()3
در معادله باال  ،ويسکوزسته سیال I ،تانسور واحد و 
ضريب دوم ويسکوزيته است که از رابطه ( )3بدست ميآيد .
()5

2

𝜇λ = 3

 -3-1-2معادله انرژی
در معادله ( I ،)4انرژی داخلي ويژه و  Jبردار شار حرارتي
است که مجموع رسانش حرارتي و پخش آنتالپي است.
∙ ∇ + ∇ ∙ (𝜌̇𝑢𝐼) = −𝜌̇∇ ∙ 𝑢 + (1 − 𝐴0 )𝜎: ∇𝑢 −

)𝐼𝜌(𝜕
𝑡𝜕

𝑠𝑄 𝐽 + 𝐴0 𝜌̇𝜀 + 𝑄𝑐 +

()4
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𝑚𝜌
𝜌

(∇ 𝑚𝐽 = −𝑘∇𝑇 − 𝜌̇𝐷 ∑𝑚 ℎ

احتراق بپاشد حدود  1255بار است .مشخصات کامل آن در
جدول ( )1آمده است ] .[35همچنین ،سوخت مصرفي موتور
مورد مطالعه در اين پژوهش ،يک سوخت با کیفیت با درصد
سولفور بسیار پايین  ULSDاست که با نام تجاری Diesel
 EN590و عدد ستان  46/1در بازارهای اروپا استفاده ميشود.
در تمام شبیهسازیها ،فشار پاشش و طول دوره پاشش برای
مرحله پیش پاشش و پاشش اصلي ثابت نگه داشته شده است.
شکلهای ( )6و ( )3مقايسه میان روند تغییر فشار میانگین
تجربي و عددی احتراق ديزل خالص و احتراق حاصل از
افزودن  % 5حجمي گاز هیدروژن درون محفظه احتراق را
نشان ميدهد ] .[35همانطور که شکلهای ( )6و ( )3نشان
ميدهد ،روند تغییر فشار درون استوانه که توسط نرمافزار
دينامیک سیال محاسباتي شبیهسازی شده است ،بسیار
شبیه به روند تغییر فشار تجربي است.
طبق شکل اگر دقت شود تنها حدود چند درجه نابهنجاری
بعد و قبل از نقطه مکث باال ديده ميشود که ميتواند مربوط
به عدم قطعیت درمورد اطالعات و شرايط اولیه تجربي مانند
طول دوره پاشش،زمان شروع پاشش و میزان دما بههنگام
بسته شدن سوپاپها باشد .جدول ( )6مقايسه میان میزان
آاليندگي خروجي تجربي و شبیهسازی شده برای هر دو
حالت احتراق ديزل خالص ،احتراق ديزل و نیتروژن و احتراق
ديزل-هیدروژن را نشان داده است ].[35

در معادله ( T ،)2دمای سیال hm ،آنتالپي ويژه گونه  mو
ضريب نفوذ قانون فیک ( )Ficks Lawاست Qc .انرژی آزاد
شده از سوخت و 𝑠 Qانرژی آزاد شده اثرات متقابل افشانه
سوخت است.
D

 -3بحث و نتایج
در پژوهش حاضر ،آثار افزودن گاز هیدروژن و نیتروژن بر
عملکرد و همچنین میزان آاليندگيهای خروجي موتور
بررسي شده است .پژوهشگران در اين پژوهش ،هدف خود را
بر بررسي آثار گازهای نامبرده بر میزان میانگین فشار موثر
داخلي موتور ،مصرف سوخت و میزان آاليندگيهای
مونوکسید کربن ،دوده و اکسیدهای ازت گذاشتهاند .بخش
اول پژوهش ،مختص به صحت سنجي نتايج شبیهسازی شده
و مقايسه آن با نتايج تجربي بدست آمده است .در بخش اول،
صحت سنجي احتراق تجربي و عددی ديزل خالص و افزودن
 5درصد حجمي جداگانه گاز هیدروژن بههمراه میزان
آاليندگي خروجي و مقايسه آنها در آن بخش بحث شده
است.
بخش دوم ،آثار جداگانه افزودن گازهای نیتروژن و هیدروژن
بر اساس درصد حجمي از  6تا  % 8با گامهای  6بررسي شده
است .میزان آاليندگي خروجي دوده ،مونوکسید کربن و
اکسیدهای ازت و همچنین سطح عملکرد موتور اشتعال
تراکمي توان و مصرف سوخت مورد بررسي قرار گرفته است.
الزم به ذکر است در اين پژوهش همانند پژوهشهای ديگر،
سوخت ديزل با گاز هیدروژن جايگزين شده است .به ازای
هر  % 6افزودن گاز هیدروژن % 5 ،از کل سوخت ديزل در
هر چرخه حذف شده است .موتوری که در اين مطالعه
استفاده شده است و شبیهسازیها براساس حالت کارکردی
آن انجام شده است ،يک موتور اشتعال تراکمي پاشش
مستقیم سرعت باال پرخوران است .اين موتور توسط شرکت
موتورسازی فورد ( )FORDساخته شده است که با نام تجاری
پوما ( )PUMAشناخته ميشود .سرسیلندر موتور مجهز به
دو میل بادامک است .در جدول ( )1مشخصات بیشتر اين
موتور نشان داده شده است ] .[35موتور مجهز به يک سامانه
مخزن مشترک پاشش مستقیم نسل دوم  Delphiاست که
بهصورت الکترونیکي کنترل ميشود .بیشینه فشار پاششي
که اين سامانه ميتواند توسط آن سوخت را درون محفظه

جدول ( )1مشخصات فنی موتور.

36

تعداد استوانهها

5

قطر استوانه (میليمتر)

82

طول مسیر سمبه (میليمتر)

82

نسبت تراکم

18/6

حجم موتور (سيسي)

1778

طول دسته سمبه (میليمتر)

144

دور موتور (دور بر دقیقه)

1455

فشار پاشش سوخت (بار)

1655

تعداد سوراخهای سامانه پاشش سوخت

2

قطر سوراخ های سامانه پاشش سوخت
(میليمتر)

5/145

زاويه پاشش سوخت (درجه)

145

میزان سوخت پیش پاشش (میليگرم)

5/2

دمای هوای ورودی (کلوين)

354

فشار هوای ورودی (مگاپاسکال)

5/126
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شکل ( )2مقایسه میان روند تغییر فشار و آهنگ رهایی گرما

شکل ( )4نمودار میزان آالیندگی اکسیدهای ازت خروجی در

تجربی و عددی احتراق دیزل خالص.

حاالت مختلف افزودن جداگانه گازها و استفاده ار پاشش دو
مرحلهایی.

طبق شکل مشاهده ميشود با افزودن گاز هیدروژن میزان
آاليندگي اکسیدهای ازت افزايش و با افزودن گاز نیتروژن
میزان اين آاليندگي در مقايسه با حالت احتراق ديزل خالص
کاهش داشته است .داليل زيادی برای توجیه اين تغییرات بر
روند تشکیل اين آاليندگي وجود دارد.
افزودن گاز نیتروژن از چندين طريق بر روند فرآيند احتراق
تاثیر خواهد گذاشت .يک ،افزودن آن منجر به کاهش سطح
اکسیژن در دسترس برای فرآيند احتراق خواهد شد .دو،
باعث افزايش ظرفیت گرمايي ويژه هوا درون استوانه خواهد
شد .سه ،باعث کاهش بازده حجمي استوانه و کاهش میزان
اکسیژن ورودی طي مرحله مکش ميشود.
با توجه به توضیحات ارائه شده متوجه ميشويم که عامل
اصلي که افزودن گاز نیتروژن باعث تغییر در روند فرآيند
احتراق ميشود ،کاهش میزان اکسیژن ورودی به درون
استوانه است .با افزايش میزان درصد حجمي افزودن گاز
نیتروژن ،میزان اکسیژن ورودی به درون استوانه کاهش يافته
و در نتیجه اکسیژن کمتری برای تشکیل آاليندهای
اکسیدهای ازت وجود خواهد داشت .اکسیدهای ازت گرمايي
مستقیما تحت تاثیر میزان دمای درون استوانه است .کاهش
سطح اکسیژن ورودی منجر به تضعیف فرآيند اکسايش
سوخت شده و در نتیجه دمای حاصل احتراق کاهش مييابد
و به دنبال آن میزان آاليندگي خروجي اکسیدهای ازت
کاهش يافته است.
افزودن گاز هیدروژن و مشارکت آن در فرآيند احتراق
هیچگونه آاليندگي تولید نخواهد کرد .تنها محصول حاصل
از احتراق گاز هیدروژن ،بخار آب است .ارزش حرارتي گاز

شکل ( )3مقایسه میان روند تغییر فشار و آهنگ رهایی گرما
تجربی و عددی درون محفظه احتراق برای احتراق
دیزل-هیدروژن.
جدول ( )2مقایسه میان نتایج تجربی و عددی میزان
آالیندگیهای خروجی.
آاليندهها
(عددی-تجربي)

احتراق ديزل
خالص

ديزل و
نیتروژن

ديزل و
هیدروژن

مونوکسید کربن

1/49-1/43

6-1/79

1/64-1/61

دوده

5/94-5/93

5/74-5/75

5/64-5/63

اکسیدهای ازت

7/4-7/9

9/13-9/6

16/1-16/3

طبق جدول توافق خوبي میان نتايج تجربي و عددی مشاهده
ميگردد .الزم به ذکر است واحد اندازهگیری برای میزان
آاليندههای خروجي که در جدول زير نشان داده شده است،
بر واحد  g/Kg. fuelاست.
شکل ( )5میزان آاليندگي خروجي اکسیدهای ازت حاصل از
افزودن جداگانه گازهای نیتروژن و هیدروژن و همچنین آثار
پاشش دو مرحلهايي را بر روند تشکیل اين آالينده نشان مي-
دهد.
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شکل ( )4میزان آاليندگي خروجي دوده حاصل از افزودن
جداگانه گازهای نیتروژن و هیدروژن و همچنین آثار پاشش
دو مرحلهايي را بر روند تشکیل اين آالينده نشان ميدهد.
طبق شکل ( )4مشاهده ميشود با افزودن گاز نیتروژن میزان
آاليندگي دوده افزايش يافته و با افزودن گاز هیدروژن میزان
اين آاليندگي کاهش چشمگیر داشته است .همانطور که قبال
به آن اشاره شد با افزودن گاز نیتروژن میزان اکسیژن ورودی
به استوانه کاهش يافته و همچنین ظرفیت گرمايي ويژه هوای
ورودی نیز افزايش پیدا کرده و منجر به کاهش بیشینه دمای
حاصل از احتراق شده است.
بهطور کلي تشکیل و اکسايش آاليندگي دود به مشخصههای
زيادی وابسته است که مهمترين آن ،میزان اکسیژن ورودی
به استوانه ،دمای احتراق و میزان کربن شرکت کننده در
فرآيند احتراق است .با افزودن میزان گاز نیتروژن ورودی به
استوانه ،اکسیژن کمتری وارد استوانه شده و فرآيند اکسايش
دوده را تضعیف کرده است .همانطور که قبال به آن اشاره
شد ،با کاهش میزان اکسیژن ورودی به استوانه حاصل از
افزايش درصد حجمي گاز نیتروژن ،فرآيند اکسايش سوخت
به علت کاهش میزان اکسیژن موجود تضعیف شده و در
نتیجه دمای احتراق که يکي از عوامل موثر بر روند فرآيند
تشکیل و اکسايش دوده است کاهش يافته است .افزودن
هیدروژن بهدرون استوانه منجر به کاهش چشمگیر آاليندگي
دوده شده است .همانطور که قبال به آن اشاره شد در اين
پژوهش در راستای کاهش میزان آاليندگي و بهبود عملکرد
موتور ،هر  % 5سوخت ديزل در هر چرخه به  % 6گاز
هیدروژن جايگزين شده است.

هیدروژن در مقايسه با ديگر سوختها بسیار باالست که اين
ويژگي باعث شده تا با افزودن اين گاز بهدرون استوانه و
شرکت در فرآيند احتراق ،میزان اکسیدهای ازت افزايش يابد.
طبق شکل ( )5مشاهده ميشود با افزايش درصد حجمي
افزودون گاز هیدروژن میزان آاليندگي اکسیدهای ازت
افزايش چشمگیری در مقايسه با حالت احتراق ديزل خالص
داشته است.
افزودن گاز هیدروژن بهدرون استوانه باعث افزايش دمای
فرآيند احتراق شده و در نتیجه فرآيند اکسايش سوخت بهبود
يافته و در نتیجه میزان آاليندگي اکسیدهای ازت افزايش
داشته است .طبق آنچه که قبال به آن اشاره شد عامل اصلي
و تاثیرگذار بر روند تشکیل اکسیدهای ازت گرمايي ،میزان
گرمای درون استوانه است که با افزايش میزان گاز هیدروژن
ورودی به استوانه اين میزان افزايش چشمگیری داشته است.
طبق شکل مشاهده ميشود با افزودن  8درصد حجمي گاز
هیدروژن به استوانه ،میزان اکسیدهای ازت حدود % 94
افزايش چشمگیر داشته است .افزودن  8درصد حجمي گاز
نیتروژن منجر به کاهش چشمگیر اين آاليندگي که حدودا
 % 45گزارش شده است.
از راهبردهای ديگر اين مطالعه بررسي آثار همزمان پاشش
دو مرحلهايي و افزودن جداگانه گازهای نیتروژن و هیدروژن
بر میزان آاليندگيهای خروجي و سطح عملکرد موتور است.
مشاهده ميشود استفاده از راهبرد پاشش دو مرحلهايي باعث
کاهش میزان آاليندگي اکسیدهای ازت شده است .پاشش دو
مرحلهايي همانند راهبرد افزودن گاز نیتروژن باعث ميشود
تا میزان اکسیژن در دسترس برای فرآيند احتراق کاهش
يافته و در نتیجه اکسايش سوخت توسط هوا کاهش يابد و
اکسیژن کمتری برای تشکیل اکسیدهای ازت وجود داشته
باشد .با پاشش  5/2میلي گرم سوخت در  65درجه میل لنگ
قبل از نقطه مکث باال باعث شده است تا سوخت پاشیده شده
در اين مرحله با میزاني از اکسیژن واکنش پیشآمیخته انجام
داده و در نتیجه میزان اکسیژن موجود برای مرحله پاشش
اصلي کاهش يابد.
با توجه به شکل ( )5نتیجه ميشود استفاده از پاشش دو
مرحلهايي همزمان با افزودن گاز نیتروژن منجر به کاهش
چشمگیر میزان آاليندگي خروجي اکسیدهای ازت شده و
اين میزان کاهش تا حدود  % 25در مقايسه با حالت احتراق
ديزل خالص پاشش تک مرحلهايي گزارش شده است.

شکل ( )5نمودار میزان آالیندگی دوده خروجی در حاالت
مختلف افزودن جداگانه گازها و استفاده ار پاشش دو مرحلهایی.
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به سبب همین اتفاق ،با اتخاذ اين راهبرد پژوهشي ،با افزايش
درصد حجمي گاز هیدروژن ورودی به استوانه ،کربن کمتری
در فرآيند اکسايش و احتراق سوخت شرکت کرده و در نتیجه
میزان آاليندگي دوده کاهش يافته است .عالوه بر اين ،با
افزودن گاز هیدروژن به استوانه ،دمای حاصل از احتراق
افزايش يافته که ر نتیجه فرآيند اکسايش سوخت و هوا بهبود
يافته و منجر به کاهش میزان آاليندگي دوده شده است.
طبق شکل مشاهده ميشود با افزودن  8درصد حجمي گاز
هیدروژن بهدرون استوانه ،میزان آاليندگي دوده به نزديکي
حدود صفر کاهش داشته است.
استفاده از راهبرد پاشش دو مرحلهايي منجر به افزايش میزان
آاليندگي دوده شده است .همانطور که قبال به آن اشاره شد،
با پاشش سوخت در  65درجه میل لنگ قبل از نقطه مکث
باال ،سوخت با اکسیژن تشکیل يک ترکیب پیشآمیخته قبل
از مرحله اصلي پاشش سوخت شده و میزان اکسیژن موجود
برای مرحله اصلي احتراق کاهش يافته و در نتیجه فرآيند
اکسايش سوخت و هوا تضعیف شده و در نتیجه میزان
آاليندگي دوده افزايش يافته است.
شکل ( )2میزان آاليندگي خروجي مونوکسید کربن حاصل
از افزودن جداگانه گازهای نیتروژن و هیدروژن و همچنین
آثار پاشش دو مرحلهايي را بر روند تشکیل اين آالينده نشان
ميدهد .طبق شکلهای ( )4و ( )2روند نسبتاً يکساني برای
آاليندگي دوده و مونو کسیدکربن با افزودن جداگانه گازهای
هیدروژن و نیتروژن و همچنین پاشش دو مرحلهايي سوخت
مشاهده ميشود.

با افزودن گاز هیدروژن به درون استوانه ،دمای احتراق باال
رفته ،میزان کربن شرکت کننده در فرآيند احتراق کاهش
مييابد .همچنین میزان اکسیژن بیشتری در اختیار است تا
اکسايش دوده و همچنین مونوکسید کربن انجام شده است.
به اين ترتیب مشاهده ميشود با افزايش درصد حجمي گاز
هیدروژن میزان اين آاليندگيها کاهش چشمگیر داشته است.
افزودن نیتروژن و يا پاشش دو مرحلهايي باعث شده است تا
میزان اکسیژن موجود برای انجام فرآيند احتراق پاشش اصلي
سوخت کاهش يافته و در نتیجه میزان اين آاليندگيها در
مقايسه با حاالت پايه کار کردی نظیر احتراق ديزل خالص
افزايش داشته باشد .شکل ( )9مصرف سوخت انديکاتوری را
بر تابع میزان آاليندگي اکسیدهای ازت برای افزودن جداگانه
گازهای هیدروژن و نیتروژن و پاشش دو مرحلهايي سوخت
در موتور اشتعال تراکمي نشان ميدهد.
طبق شکل ( )9مشاهده ميشود با افزايش میزان درصد
حجمي گاز هیدروژن ورودی به استوانه ،مصرف سوخت در
مقايسه با حالت احتراق ديزل خالص ،کاهش چشمگیری
داشته است.
همانطور که قبال به آن اشاره شده است ،در اين پژوهش در
راستای کاهش مصرف سوخت ديزلي و میزان آاليندگيهای
خروجي حاصل از احتراق آن سوخت ديزلي فسیلي در هر
چرخه با گاز هیدروژن جايگزين شده است .با افزايش درصد
حجمي گاز هیدروژن و عالوه بر اينکه سطع عملکرد کاهش
نداشته ،بلکه منجر به افزايش توان موتور و مصرف بهینه
سوخت ديزلي شده است.

شکل ( )6نمودار میزان آالیندگی مونوکسید کربن خروجی در

شکل ( )7نمودار مصرف سوخت اندیکاتور بر تابع میزان

حاالت مختلف افزودن جداگانه گازها و استفاده ار پاشش دو

آالیندگی اکسیدهای ازت در حاالت مختلف افزودن جداگانه

مرحلهایی.

گازها و استفاده ار پاشش دو مرحلهایی.
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شکل ( )8نمودار میانگین دمای درون استوانه در حاالت مختلف

شکل ( )9نمودار میانگین فشار موثر اندیکاتوری بر تابع

افزودن جداگانه گازها و استفاده ار پاشش دو مرحلهایی.

اکسیدهای ازت در حاالت مختلف افزودن جداگانه گازها و
استفاده ار پاشش دو مرحلهایی.

شکل ( )8دمای استوانه برای درصدهای حجمي متفاوت
گازهای هیدروژن و نیتروژن ورودی به استوانه را نشان داده
است .طبق شکل ( )8مشاهده ميشود افزودن گاز هیدروژن
و افزايش درصد حجمي آن ،دمای درون استوانه را افزايش
داده است .با افزايش دمای حصل از حتراق ،فرآيند اکسايش
سوخت و هوا بهبود يافته و در نتیجه اکسیژن بیشتری در
اختیار ذرات سوخت جهت فرآيند اکسايش با جايگزين کردن
سوخت ديزل با گاز هیدروژن قرار دادرد و در نتیجه میزان
آاليندگي اکسیدهای ازت افزايش يافته و مصرف سوخت
کاهش داشته است .با افزودن گاز نیتروژن ،میزان کمتری
اکسیژن طي مرحله مکش وارد استوانه شده و در نتیجه
فرآيند اکسايش سوخت توسط هوا تضعیف شده و در نتیجه
مصرف سوخت و همچنین دمای حاصل از احتراق بهترتیب
افزايش و کاهش داشته است.
شکل ( )7آثار افزودن جداگانه گازهای نیتروژن و هیدروژن
را بر میانگین فشار موثر انديکاتوری در مقايسه با احتراق
ديزل خالص درون استوانه نشان داده است .طبق شکل ()7
مشاهده ميشود با افزايش درصد حجمي گاز هیدروژن
ورودی به استوانه ،میانیگن فشار موثر انديکاتوری افزايش
چشمگیری در مقايسه با حالت پايه کارکردی احتراق ديزل
خالص داشته است .با افزودن گاز هیدروژن بهدرون استوانه،
میانگین فشار موثر انديکاتوری بهسبب افزايش دما ،افزايش
داشته است و در نتیجه توان موتور بهبود يافته است .با
افزودن گاز نیتروژن بهدرون استوانه ،فرآيند اکسايش سوخت
و هوا تضعیف شده و در نتیجه میانگین دما و فشار موثر
انديکاتوری کاهش داشته است.

 -4نتیجهگیری
اين مطالعه به بررسي تاثیر همزمان پاشش دو مرحلهايي و
افزودن جداگانه گازهای نیتروژن و هیدروژن بر سطح عملکرد
و روند تشکیل آاليندههای خروجي در يک موتور اشتعال
تراکمي پاشش مستقیم پرداخته است .در اين مطالعه از
الگوی اصالح شده اشتعال پیوسته گسترش يافته سه
ناحیهايي ( )ECFM-3Zبرای شبیه سازی استفاده شده و بازه
زماني شبیه سازی از زمان بسته شدن دريچه ورودی هوا تا
به هنگام باز شدن دريچه خروجي گاز در نظر گرفته شده
است .نتايج حاصل از شبیه سازی فشار و دمای درون سیلندر
و همچنین آهنگ رهايي گرما با نتايج تجربي تطابق خوبي
دارند.
در اين مطالعه 15 ،راهبرد مختلف پاشش سوخت دو
مرحلهايي و درصد حجميهای مختلف افزودن گازهای
نیتروژن و هیدروژن و تاثیر آن بر عملکرد موتور و شکل گیری
آاليندهها در موتور اشتعال تراکمي پاشش مستقیم سرعت
باال ،مورد بررسي قرار گرفته است .طبق نتايج بدست آمده،
با افزودن گاز هیدروژن ،میزان آاليندگي مونواکسیدکربن و
دوده به علت کاهش میزان کربن شرکت کننده در فرآيند
احتراق به سبب جايگزين کردن سهمي از سوخت ديزل با
گاز هیدروژن در راستای کاهش میزان آاليندگي و مصرف
سوخت حاصل از اشتعال سوخت فسیلي ديزل ،کاهش داشته
است .افزودن گاز نیتروژن بهدرون استوانه به دلیل کاهش
میزان اکسیژن ورودی در حین مرحله مکش ،میزان
آاليندگي دوده و مونوکسید کربن افزايش و همچنین
اکسیدهای ازت به علت تضعیف فرآيند اکسايش ذرات
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