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چکیده :این تحقیق عددی به بررسی همزمان اثرهای زمان بندی دو مرحلهای پاشش سوخت دیزل (مرحله اول در ،20
 04و  00درجه گردش میللنگ قبل از نقطه مرگ باال و مرحله دوم در14درجه گردش میللنگ قبل از نقطه مرگ باال)،
شکل کاسه پیستون (مقعری و کم عمق عریض) در یک موتور دیزل سنگین غیرجادهای در شرایط احتراق اشتعال
تراکمی واکنش کنترل شونده و در سه حالت احتراق دیزلخالص،دیزل-گازسنتز 24درصد و دیزل-گازسنتز 04درصد
میپردازد .برای انجام شبیهسازیها از نرمافزار دینامیک سیاالت محاسباتی کانورج و برای شبیهسازیهای احتراق از
الگوی احتراق SAGE -به همراه یک ساز و کار سینتیک شیمیایی که شامل  32گونه و  764واکنش بوده استفاده شد.
نتایج نشان داد با افزایش سهم گاز سنتز ،سرعت احتراق در مقایسه با حالت کارکرد دیزل پایه افزایش یافته و سبب رخ
دادن شروع احتراق در نقاط نزدیک تر به نقطه مرگ باال شده است .استفاده از کاسه پیستون کم عمق عریض درحالت
احتراق دیزل– گازسنتز  0درصد و زمانبندی  00درجه میللنگ قبل از نقطه مرگ باال سبب کاهش چشمگیر نرخ
حداکثر فشار در داخل سیلندر نسبت به سایر حالتهای احتراق شده است .همچنین در این حالت احتراق (دیزل-
گازسنتز  04درصد) میزان انتشار اکسیدهای نیتروژن ،ذرات دوده و هیدروکربنهای نسوخته به ترتیب برابر با ،13/11
 4/1 ،4/410گرم بر کیلوگرم سوخت است که این مقادیر در مقایسه با حالت کارکرد دیزل پایه  67/0درصد 66/0 ،درصد
و  14/2درصد کاهش یافته است .با این حال استفاده از گازسنتز سبب افزایش انتشار منوکسیدکربن شد.
کلیدواژگان :احتراق اشتعال تراکمی واکنش کنترل شونده ،کاسهپیستون ،پیشپاشش ،پاشش دومرحلهای ،گازسنتز

مقدمه
موتور دیزل بازده حرارتی بیشتری نسبت به موتور اشتعال جرقهای داشته و به طور گسترده در حمل و نقل ،تولید برق،
کشاورزی و کاربردهای صنعتی استفاده میشوند ] .[1با این حال ،احتراق سوخت دیزل انتشار منوکسیدکربن ،دیاکسیدکربن،
هیدروکربنهای نسوخته ،اکسیدهای گوگرد و همچنین 04گونه دیگر از ذرات معلق در محیطزیست را به همراه دارد که در
سالهای اخیر نگرانیها در مورد اثرات این آالیندهها بر محیطزیست اهمیت جهانی پیدا کرده است ] .[2از طرفی دیگر انتظار
میرود استفاده از نفت به عنوان منبع انرژی به دلیل محدودیت ذخایر جهانی نفت ،تأثیر منفی آن بر محیطزیست و مقررات
سختگیرانه انتشار گازهای گلخانهای کاهش یابد ] .[7به طور کلی نگرانی در مورد امنیت انرژی ،انتشار گازهای گلخانهای و
انتشار آالیندههای ناشی از احتراق تأثیر قابلتوجهی بر توسعه موتورهای احتراق داخلی در آینده خواهند داشت ] .[0با
سختگیرانهتر شدن استانداردهای مقابله با انتشار آالیندههای احتراق ،فناوریهایی که سبب کاهش انتشار آالیندهها از
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موتورهای احتراق داخلی میشوند محققان را به سمت خود جلب کردند ] .[0روشهای احتراق پیشرفته بر پایه احتراق دما
پایین راهکاری است که در سالهای اخیر مطالعات زیادی در مورد آن انجام شد .بهکارگیری روشهای احتراق دما پایین در
موتورهای اشتعال تراکمی منجر به کاهش هم زمان انتشار اکسیدهای نیتروژن و دوده با حفظ بازده حرارتی باال شده است ]-6
 .[6مطالعات مختلف نشان داد با بکارگیری احتراق اشتعال تراکمی دما پایین1در مقایسه با احتراق اشتعال تراکمی متداول،
میتوان انتشار آالینده را بهشدت کاهش داده و حتی به بازده باالتری نیز دست یافت ] .[11-14در این میان احتراق اشتعال
تراکمی واکنش کنترل شونده2بیشتر مورد توجه است ] [12که در واقع احتراق موتور دوگانه سوز است که در آن از بنزین و
انواع سوختها با واکنشپذیری کم ] [16-17به صورت پاشش سوخت در ورودی هوا احتراق و سوخت دیزل با واکنشپذیری
باال به شکل تزریق مستقیم در سیلندر استفاده میشود ] .[24استفاده از دو سوخت بهعنوان چالش سر راه توسعه این روش
احتراق است .یک راهکار برای رسیدن به احتراق اشتعال تراکمی واکنش کنترل شونده تک سوخته ،استفاده از سوخت گاز
سنتز بهعنوان سوخت با واکنشپذیری پایین است ] [27-21که با روشهای مختلف ریفرمینگ قابل دستیابی است ].[26-20
نتایج تحقیقات نشان داد گاز سنتز میتواند بهعنوان یک سوخت جایگزین کربنی در موتورهای احتراق داخلی بکار گرفته شود
] .[23افزودن مقدار سوخت گازسنتز به یک موتور اشتعال تراکمی واکنش کنترل شونده با سوخت گاز طبیعی/دیزل حاکی از
بهبود فرآیند احتراق در بارهای کم به دلیل جبران واکنشپذیری بسیار پایین گاز طبیعی توسط گاز سنتزی بود ] .[21افزایش
میزان هیدروژن در گازسنتز بهطور قابلتوجهی بر سرعت احتراق تأثیر میگذارد که سبب افزایش بازده احتراق و بهبود
بهرهوری از سوخت میشود ] .[26چواهی و همکاران ] [74به بررسی عملکرد موتور اشتعال تراکمی واکنش کنترل شونده با دو
سوخت دیزل به عنوان سوخت اصلی و گازسنتز به عنوان سوخت پیشآمیخته پرداختند .آنها به این نتیجه رسیدند که در بازه
گستردهای از نسبتهای مختلف هیدروژن و منوکسیدکربن ،موتور میتواند عملکرد مطلوبی داشته باشد .میزان هیدروژن در
ترکیب گازسنتز نقش مهمی در افزایش بازده حرارتی دارد ] .[71هرهاران و همکاران ] [72احتراق اشتعال تراکمی واکنش
کنترل شونده تک سوخته را با بهکارگیری گازسنتز بهدست آمده از ریفرمینگ جزیی سوخت دیزل بررسی کردند .نتایج حاصله
بازده حرارتی باال ،آالیندگی کم و کنترلپذیری خوب موتور را نشان داد .در مطالعه انجام شده توسط کریشنامورتی و همکاران
] [77نشان داده شد استفاده از سوخت گاز سنتز در احتراق اشتعال تراکمی واکنش کنترل شونده باعث افزایش انتشار
منوکسیدکربن شده اما در مقایسه با احتراق دیزل متداول میزان انتشار هیدروکربنهای نسوخته ،ذرات دوده و اکسیدهای
نیتروژن به ترتیب  26درصد 33 ،درصد و 22درصد کاهش یافته است.
پارامترهای دیگر نیز در این شکل از احتراق تاثیرگذار هستند که مهمترین آنها اثر هندسه کاسه پیستون ،زمانبندی و
میزان تزریق سوخت با واکنشپذیری باال است ] .[70مطالعه انجام شده برای بررسی اثرهای راهبردهای تزریق سوخت دیزل بر
احتراق اشتعال تراکمی واکنش کنترل شونده در موتور دیزل سنگین آزمایشگاهی نشان داد که در زمانبندی تزریق زود هنگام
سوخت دیزل ،بیشترین میزان بازده و کمترین میزان انتشار آالیندهها حاصل شده و زمانبندی تزریق دیرهنگام سوخت دیزل،
همراه با افزایش نرخ فشار در محفظه و میزان انتشار اکسیدهای نیتروژن است ] .[70وانگ و همکاران ] [76در یک مطالعه
تجربی عملکرد احتراق اشتعال تراکمی واکنش کنترل شونده را با استفاده از سوخت پیش آمیخته ایزواکتان و سوخت پاشش
مستقیم دیزل با در نظر گرفتن زمانبندی تزریق و عدد ستان مختلف برای سوخت بررسی کردند .نتایج نشان میدهد با تزریق
دیر هنگام سوخت در  10درجه گردش میللنگ قبل از نقطه مرگ باال ،افزایش شیب واکنشپذیری از طریق افزایش عدد
ستان سوخت تزریق مستقیم اثرات امیدوار کنندهتری را بر روی نرخ احتراق و کاهش میزان افزایش فشار نشان میدهد که
برای گسترش محدوده عملکرد موتور در بار زیاد مطلوب است .در مطالعه تجربی انجام شده توسط پان و همکاران ] [73از یک
موتور دیزل سنگین با حجم جابجایی  1/0لیتری برای مقایسه کارکرد در حالتهای احتراق دیزل متداول و احتراق اشتعال
1. Low Temperture Combustion
2. Reactivity controlled compression ignition
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تراکمی واکنش کنترل شونده با سوخت بنزین/دیزل و ایزوبوتان/دیزل در بار کم استفاده شد .نتایج نشان داد هنگامی که درصد
سوخت پیش آمیخته از 04درصد به  64درصد افزایش یابد ،میانگین فشار موثر اندیکاتوری در حالت احتراق اشتعال تراکمی
واکنش کنترل شونده با سوخت بنزین/دیزل و ایزو بوتانول/دیزل به ترتیب  03/6درصد و  12/0درصد افزایش مییابد .دلیل آن
طوالنی شدن زمان تأخیر در اشتعال است که اجازه میدهد احتراق در نزدیک نقطه مرگ باال رخ داده و کار مفید افزایش یابد.
پاندا و همکاران ] [71آزمایش تجربی با هدف شناسایی اثر تزریق چندگانه سوخت تزریق مستقیم دیزل بر عملکرد ،انتشار و
پایداری احتراق در یک موتور تک سیلندر دوگانهسوز آب خنک و غیرجادهای با سوخت متانول-دیزل انجام دادند .نتایج نشان
داد بهدلیل تأثیر زمان تزریق مرحله دوم سوخت دیزل بر زمانبندی احتراق ،با جلوانداختن زمانبندی تزریق سوخت دیزل
مرحله دوم ،میزان بازده حرارتی کاهش مییابد .در یک مطالعه تجربی هراری و همکاران ] [76سوخت دیزل و بیودیزل را در
احتراق اشتعال تراکمی واکنش کنترل شونده مقایسه کردند .نتایج نشان داد استفاده از سوخت بیودیزل در تزریق مستقیم،
بهدلیل فشار و دمای کم داخل سیلندر و افزایش زمان اختالط سوخت ،میزان انتشار اکسید نیتروژن کمتر و انتشار
هیدروکربنهای نسوخته و منواکسیدکربن بیشتر را به همراه خواهد داشت .محمد ازمی و همکاران ] [04بررسی عددی تأثیر
راهبردهای زمانبندی تزریق سوخت در موتور با احتراق واکنش کنترل شونده با سوخت بنزین/دیزل را انجام دادند .نتایج نشان
میدهد که در زمانبندی تزریق سوخت دیزل مرحله اول در  06درجه گردش میللنگ قبل از نقطۀ مرگ باال ،بهدلیل باال
بودن دمای احتراق ،این زمانبندی نسبت به سایر زمانبندیها بیشترین میزان انتشار اکسید نیتروژن را دارد همچنین در
زمانبندی سوخت دیزل مرحله دوم در 24درجه لنگ قبل از نقطه مرگ باال ،بهدلیل باال بودن شیب واکنشپذیری و نسبت هم
ارزی مخلوط داخل سیلندر ،باالترین نرخ آزادسازی حرارت دما باال در مقایسه با سایر زمانبندیهای تزریق سوخت مرحله دوم
مشاهده شد .اثر تغییرات در هندسه کاسه پیستون بر نتایج احتراق اشتعال تراکمی واکنش کنترل شونده را دمپسی و همکاران
] [01در یک مطالعه تجربی با بهکارگیری دو سوخت پیشآمیخته مختلف بنزین و متانول بررسی کردند نتایج آنها نشان داد
در زمان استفاده از هندسه کاسه پیستون تغییر یافته بهدلیل کاهش سطح انتقال حرارت به اندازه 17درصد نسبت به کاسه
پیستون پایه (مقعری) ،بازده موتور در بار کم و بار زیاد افزایش داشته و میزان انتشار آالیندههای اکسید نیتروژن بهدلیل باال
رفتن دما داخل سیلندر ناشی از کاهش انتقال سطح افزایش یافته است .ناظمی و همکاران ] [02اثرهای هندسه کاسه
پیستونهای مختلف در موتور اشتعال تراکمی واکنش کنترل شونده را بررسی کردند آنها نشان دادند که با افزایش عمق کاسه
پیستون ،بهدلیل افزایش انتقال حرارت دیواره ،برگشت ناپذیریها بهطور قابلتوجهی افزایش مییابد و با افزایش ارتفاع باالی
کاسه پیستون ،بهدلیل اکسیداسیون کمتر سوخت و واکنشهای شیمیایی کمتر ،برگشتناپذیری کاهش مییابد .در مطالعه
انجام شده توسط کاکایی و همکاران ] [07تأثیر عمق کاسه پیستون در سه نوع هندسه کاسه پیستون مختلف (مقعری ،وان
حمامی و استوانهای) برای موتور سنگین کاترپیالر با احتراق اشتعال تراکمی واکنش کنترل شونده در کارکردحالت بار متوسط
بررسی شد .نتایج آنها نشان داد بهترین عمق کاسه پیستون برای کاهش هیدروکربنهای نسوخته و منوکسیدکربن ،عمق 1
میلیمتر است .با کاهش عمق کاسه که همراه با افزایش ارتفاع منطقه چالنش 1است ،مقدار بیشتری از سوخت با واکنشپذیری
باال وارد منطقه چالنش میشود .در مطالعه انجام شده توسط جعفری و همکاران ] [00نشان داده شده که در همهی
زمانبندیهای تزریق سوخت دیزل برای شرایط عملکرد مختلف موتور ،مدت زمان تأخیر احتراق در بکارگیری کاسه پیستون
کم عمق عریض کمتر از کاسه پیستون مقعری است .همچنین با بکارگیری کاسه پیستون کم عمق عریض دامنه عملکرد موتور
در بار زیاد بهدلیل شکلگیری احتراق پایدارتر افزایش داشته است.
هدف از این مطالعه عددی بررسی اثرهای همزمان زمانبندی دو مرحله پاشش مستقیم سوخت دیزل و شکل هندسه
کاسه پیستون (مقعری– کم عمق عریض) بر عملکرد و انتشار آالیندگی در یک موتور دیزل سنگین آزمایشگاهی با احتراق

1. Swirl
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اشتعال تراکمی واکنش کنترل شونده با سوخت دیزل– گاز سنتز است که نتایج در سه حالت احتراق دیزل خالص ،احتراق
دیزل گاز سنتز 24درصد و احتراق دیزل-گازسنتز 04درصد بررسی میشود.

شبکه محاسباتی و الگوهای عددی
این مطالعه عددی با استفاده از کد دینامیک سیاالت محاسباتی سه بعدی کانورج انجام شدده و شدبکه محاسدباتی ،کده همدان
محفظه احتراق است ،با استفاده از ابزار موجود در خود این نرم افزار ایجاد شده است ] .[00این موتور ،که مشخصات اصدلی آن
در ادامه آمده است ،مجهز به یک سامانه پاشش مستقیم دیزل هفت سوراخه در مرکز سیلندر و در ناحیه باالیی محفظه احتراق
است که در راستای کاهش زمان محاسبات با حفظ دقت آن ،تمام شبیهسازیها بر روی یک قطاع  01/02درجهای انجدام شدده
است .برای این شبکهبندی ،اندازه اولیه بلوکها  2میلیمتر در نظر گرفته شده است .عالوه بدر ایدن ،در راسدتای افدزایش دقدت
شبیهسازیها ،بلوکهای با گرادیان دما و سرعت جریان بزرگ ،همچون جبهه شعله هنگام احتدراق و انتشدار تدا بده انددازه 4/0
میلیمتر ،با استفاده از ابزار پاالیش شبکه تطبیقی با مقیاس 2واحد ،کوچکتر شده اند .به همین منظور ،معیارهای دما و سدرعت
جریان برای بلوکهای مورد اشاره ،به ترتیب  2/0درجه کلوین و  1متر بر ثانیه در نظر گرفته شدد .عدالوه بدر زیندهبنددیهدای
درنظر گرفته شده برای شبکه محاسباتی،برای کاسه پیستون و ناحیه سرسیلندر از  2الیه و برای افشانه سوخت از  7الیه مرزی
استفاده شده است .درنتیجه ،برای همه محاسبات،کوچکترین و بزرگترین اندازه بلوکهدای شدبکهبنددی بده ترتیدب  4/20و 2
میلیمتر است .شکل  ،1شبکه محاسباتی برای محفظه احتراق مقعری (کاسه پیستون حالت پایه) در زاویه 764درجه میللندگ
را نشان داده است .در این مطالعه به شبیهسازی فرآیندهایی تدراکم ،احتدراق ،تشدکیل آالینددههدا و انبسداط محفظده احتدراق
پرداخته شده است (شبیهسازی چرخه بسته) .برای شبیهسازی فرایند احتراق دیزل-گاز سنتز ،حلگر جنبشی شیمیایی دقیق با
نام  SAGEبه همراه یک ساز وکار شیمیایی کاهش یافته شامل  32گونه و  764واکنش برای این مطالعه بده کدار گرفتده شدده
است ].[03-06

Figure 1- Computational grid for baseline conditions at 360 CA

شکل  -1شبکه محاسباتی برای حالت پایه در زاویه  063درجه میل لنگ

این سازوکار توانایی محاسبه آهنگ تشکیل و اکسایش هپتان ،منواکسیدکربن ،هیدروژن ،هیدروکربنهای نسوخته،
هیدروکربنهای آروماتیک چند حلقهای و اکسیدهای نیتروژن را دارد .در تمام شبیهسازیهای انجام گرفته ،مشخصات
شیمیایی هپتان برای سوخت پاشش مستقیم دیزل و منوکسیدکربن و هیدروژن برای سوخت گازسنتز در نظر گرفته شده است
] .[00همچنین ،ویژگیهای فیزیکی تترادکان( 1موجود در کتابخانه نرمافزار) برای سوخت پاشش مستقیم دیزل برای همه
شبیهسازیها در نظر گرفته شده است ] .[74در راستای شبیهسازی فرآیند جدایش ذرات سوخت دیزل افشانده شده درون
محفظۀ احتراق ،به ترتیب ازالگوهای کلوین هلمهولتز2و رایلی تیلور3برای شبیهسازی جدایش اولیه و ثانویه استفاده شده است.

)1. C14H30 (Tetradecane
)2. Kelvin-Helmholtz (KH
)3. Rayleigh-Taylor (RT
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برای درنظرگرفتن برخورد ذرات سوخت افشانده شده با دیواره در محاسبات ،از الگوی عددی نیبر و ریتز کمک گرفته شده
است ].[01

صحتسنجی
در این تحقیق از موتور دیزل سنگین  7041کاترپیالر تک سیلندر آزمایشگاهی برای الگوسازی و شبیهسازیها استفاده شده
است ] .[06این موتور دارای حجم جابهجایی 2/00لیتر و دارای سیستم پاشش سوخت ریل مشترک است .برای پاشش سوخت
از سامانه پاشش سوخت هفتسوراخِ بوش استفاده شده است .سامانه پاشش سوخت در چند ورودی هوا به منظور عملکرد
احتراق اشتعال تراکمی واکنش کنترل شونده نصب شده است .مشخصات هندسه موتور و سامانه پاشش سوخت در جدول1و 2
به ترتیب ارائه شده است ] [06همچنین بعضی از مشخصات سوختهای مورد استفاده در این مطالعه در جدول  7ذکر شد.
عالوهبراین در شکل  2نحوه سوخترسانی موتور نشان داده شد .در این مطالعه عددی از نتایج تحقیق تجربی چاوی و همکاران
] [06استفاده شد آنها از دستگاه پنج گاز هوریبا 1برای اندازهگیری میزان انتشارگازهای آالینده و همچنین از دستگاه
اندازهگیری میزان انتشار دوده 2استفاده کردند ] .[06برای صحهگذاری نتایج بهدست آمده از شبیهسازی عددی ،این نتایج با
دادههای تجربی مقایسه میشوند .در این تحقیق از سه روش احتراق ،احتراق دیزل خالص ،احتراق دیزل-گازسنتز 24درصد و
احتراق دیزل گازسنتز 04درصد استفاده شده است .نتایج هر یک از این روشها بر اساس تغییرات فشار در محفظه احتراق و
نرخ آزادسازی حرارت با نتایج تجربی آنها مقایسه و صحهگذاری شد .نتایج در نمودارهای شکل  7مالحظه میشود .بر طبق
این نمودارها تطبیق خوبی بین نتایج شبیهسازی و نتایج تجربی مشاهده میشود.
جدول -2شرایط کارکردی پایه موتور اشتعال تراکمی واکنش کنترل شونده][06

جدول  -1مشخصات موتوردیزل][06

]Table 2- Operating conditions of RCCI engine[49
()DSC40

()DSC20

40

20

50-50

50-50
9
1300
1.7

)(PDC

]Table 1- Engine system specifications[49
)Engine displacement (L
2.44
)Bore (mm
137.2
)Stroke (mm
165.2
)Connecting rod length (mm
261.6
)IVO (CA BTDC
335
)IVC (CA BTDC
-143
)EVO (CA BTDC
130
)EVC (CA BTDC
355
)Swirl ratio (-
0.7
)Compression ratio (-
16.1

0

Operating conditions
)Syngas substitution ratio (% energy
)CO to H2 vol. ratio in syngas (%
)IMEP (bar
)Engine speed (RPM
)IMAP(bar

0

)EGR (%

10

)DIT(CA BTDC

0.43

)Equivalence ratio (-

5100

)Fuel energy per cycle (J

جدول  -0مشخصات سوختها][06،74
Carbon Monoxide gas
CO
106
1.14
<0.3
0.19
10.11
1.04@300k

]Table 3- Fuels specifications[30,49
Chevron Diesel
Hydrogen gas
CH1.825
H2
53
830.9
140
0.09
20
0.02
1.26
2.7
43.193
119.96
2.24
14.31@300k

Fuels
Chemical Formula
Cetane number
Octane number
)Density (g/L
)Minimum ignition energy (MJ
)Flame velocity (m/s
)Lower heating value (MJ/Kg
)Specific heat capacity (kJ/kg. K
1. Horiba analyzer
2. AVL 415S smoke meter
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(الف)

(ب)

]Figure 2- Schematic representation of engine fuel systems layout (a) pure diesel combustion, (b) diesel-syngas combustion[49

شکل  -2طرحواره سیستم سوخت رسانی موتور (الف)احتراق دیزل( ،ب)احتراق دیزل-گازسنتز][06

(ب)
(الف)

(ج)
Figure 3- Comparison between experimental and numerical mean pressure and heat release rate for three different baseline engine
operating conditions (a) pure diesel combustion, (b) diesel-syngas combustion 20%, and (c) diesel-syngas combustion
]40%[49

شکل  -0مقایسه میان روند تغییرات میانگین فشار و آهنگ رهاسازی گرمای تجربی وعددی در سه شرایط کارکردی متفاوت پایه موتور،
(الف)احتراق دیزل ( ،ب)احتراق دیزل-گازسنتز 23درصدو (ج)احتراق دیزل گازسنتز  03درصد][06

راهبرد مطالعه
با توجه به نتایج بدست آمده در صحهسنجی نتایج شبیهسازی ،در ادامه تغییر در زمانبندی پاشش سوخت دیزل در سه حالت
کارکردی احتراق دیزل خالص ،دیزل-گازسنتز 24درصد و دیزل-گازسنتز 04درصد بررسی میشود .هدف از این مطالعه عددی،

02

نشریه علمی -پژوهشی سوخت و احتراق ،سال پانزدهم ،شماره دوم ،تابستان 1041

بررسی اثرهای همزمان زمانبندی دو مرحله پاشش مستقیم سوخت دیزل (پاشش مرحله اول در  04 ،20و  00درجه میللنگ
قبل از نقطه مرگ باال و پاشش مرحله دوم در 14درجه میللنگ قبل از نقطه مرگ باال ) و شکل هندسه کاسه پیستون جدول
 0بر عملکرد و انتشار آالیندگی در یک موتور دیزل سنگین آزمایشگاهی با احتراق اشتعال تراکمی واکنش کنترل شونده با
سوخت دیزل– گازسنتز است .بر این اساس و طبق جدول  0تعداد  11شبیهسازی انجام گرفت.
جدول  -0مشخصات هندسه کاسه پیستونها][07
]Table 4- Piston bowls geometry specifications[43
Piston Bowls

)Stock (baseline

Wide-shallow

94

130

)Bowl diameter (mm

18

140

)Bowl depth (mm

1.46

1.05

)Bore to bowl diameter ratio (-

Bowls shape

جدول :5مراحل شبیه سازی عددی
Table 5- Numerical simulation steps
Fuel quantity
at First injection
%
20

20

20

20

20

20

SOI 1 (CA
)BTDC

SOI 2 (CA
)BTDC

Operating conditions

10

Pure diesel

10

Diesel+syngas 20%

10

Diesel+syngas 40%

10

Pure diesel

10

Diesel+syngas 20%

10

Diesel+syngas 40%

25
40
55
25
40
55
25
40
55
25
40
55
25
40
55
25
40
55

Bowls shape

(Stock (baseline

Wide-shallow

تعاریف مفاهیم استفاده شده در این مطالعه
دوره تأخیر در اشتعال :به فاصله زمانی بین شروع زمان پاشش دیزل و زاویهای از گردش میللنگ که در آن  0درصد کل
سوخت سوخته است اطالق میشود.
دوره احتراق :به فاصله زمانی میان زوایههای از گردش میللنگ که در آن به ترتیب  14درصد و  64درصد از کل سوخت در
هرچرخه سوخته باشد ،گفته میشود.
زمانبندی احتراق :زاویهای از گردش میللنگ که در آن  04درصد از کل سوخت در هر چرخه سوخته است.
همچنین کل انرژی سوخت

در هر چرخه برابر است با :

()1
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انرژی سوخت گازسنتز است .در رابطه ( )2نیز میزان سهم انرژی گاز
انرژی سوخت دیزل و
که در این رابطه
سنتز برحسب نسبت جایگزینی با انرژی سوخت ( ) بهدست خواهد آمد:
()2

انرژی گازسنتز حاصل مجموع انرژی گازهای تشکیل دهنده خود یعنی منواکسیدکربن و هیدروژن است که از رابطه ( )7بدست
میآید:
() 7

ارزش حرارتی پایین گاز هیدروژن،

جرم گاز هیدروژن،
که در این رابطه
ارزش حرارت پایین گاز منواکسیدکربن است.
میزان اتالف حرارتی بر اساس کل انرژی ورودی برابر است با:

جرم گاز منواکسیدکربن و

() 7

کار اندیکاتوری

میزان کل انرژی سوخت ورودی،
میزان انتقال حرارت اتالفی،
در این رابطه
میزان اتالف حرارت از دود خروجی است.
نرخ احتراق ناقص و
در هر چرخه،
همچنین طبق رابطه ( ،)0نرخ آزادسازی حرارت بر اساس اندازهگیری فشار در محفظه احتراق و در نظر گرفتن مقدار ثابت
 1370برای ظرفیت گرمایی ویژه محاسبه میشود ].[74
() 0

در این معادله میانگین فشار داخل سیلندر،
است.

حجم سیلندر،

نسبت گرمایی ویژه مخلوط و

زاویه چرخش میل لنگ

اثرهای زمانبندی دو مرحلهای سوخت دیزل بر فشار داخل سیلندر و نرخ آزاد سازی گرما :
شکل  ،0در حالت های مختلف احتراق آزادسازی گرما و میانگین فشار داخل سیلندر را نشان میدهد .در حالت احتراق دیزل-
گازسنتز  24و  04درصد و در زمانبندی  20درجه گردش میل لنگ قبل از نقطه مرگ باال کمترین زمان تأخیر در احتراق رخ
داده و بیشترین میزان نرخ آزادسازی گرما را نشان میدهد .در این زمانبندی ،مدت زمان برای شکلگیری مخلوط سوخت
دیزل با مخلوط پیش آمیخته کوتاه است .به همین دلیل شیب واکنشپذیری افزایش مییابد و زمان آزادسازی گرما زودتر
اتفاق افتاده است و دما و فشار مخلوط در محفظه زودتر افزایش یافته و احتراق زودتر رخ میدهد.

(الف)
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(ب)

(ج)

)Figure 4- Effects of pilot injection timing and piston bowl geometry on in-cylinder mean pressure and HRR under (a) PDC, (b
DSC20, and (c) DSC40 operating conditions

شکل  -0نمودار اثرهای زمان بندی پیش پاشش سوخت دیزل و نوع هندسه کاسه پیستون بر میانگین فشار درون سیلندر و آهنگ رها
سازی گرما در شرایط(الف) دیزل خالص(ب) احتراق دیزل-گاز سنتز 23درصد(ج)دیزل گازسنتز 03درصد

اثرهای زمانبندی دو مرحلهای سوخت دیزل و شکل کاسه پیستون بر شروع احتراق ،زمانبندی
احتراق ،سرعت جریان داخل سیلندر و نرخ افزایش فشار
براساس مطالعه عددی ،تغییرات در زمانبندی پاشش سوخت دیزل سبب تغییر در نرخ واکنشپذیری مخلوط شده و در سرعت
احتراق و طول دوره تاخیر در اشتعال اثر میگذارد ] .[04در شکل 0مالحظه میشود که با پیش انداختن زمانبندی پیش
پاشش در همه حالتهای احتراق و هندسه کاسه پیستون به کار گرفته شده ،طول دوره تأخیر در اشتعال افزایش یافته است.
در زمانبندی  20درجه گردش میللنگ قبل از نقطه مرگ باال ،کمترین میزان تأخیر در اشتعال مشاهده میشود که دلیل آن
نزدیک شدن این زمان بندی به نقطه مرگ باال و جلو افتادن زمان خود اشتعالی مخلوط سوخت و هوا است ] .[70در حالتهای
احتراق دیزل گازسنتز  24و  04درصد به دلیل جایگزین شدن سوخت پایه کربنی سبک گازسنتز با سوخت پایه کربنی سنگین
دیزل ،نسبت هوا به سوخت مخلوط افزایش یافته و مخلوط همگنتری شکل میگیرد و فرآیند سوختن مخلوط سریعتری رخ
میدهد .در حالت احتراق دیزل خالص با پیش پاشش در  00درجه گردش میللنگ قیل از نقطه مرگ باال ،به دلیل کاهش دما
و فشار مخلوط در محفظه احتراق ،زمان تأخیر در اشتعال افزایش ناگهانی نشان میدهد.
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Figure 5- Impacts of pilot injection timing and piston bowl geometry on ID under PDC, DSC20, and DSC40 operating conditions

شکل  -5اثرهای زمانبندی پیش پاشش سوخت دیزل و هندسه کاسه پیستون بر دوره تأخیر در اشتعال درکارکرد دیزل خالص و دیزل
گاز سنتز  %23و %03

بر اساس شکل  6برای همه حالت های احتراق و هندسه کاسه پیستونها در زمانبندی پیش پاشش  20درجه گردش
میللنگ قبل از نقطه مرگ باال زمانبندی احتراق به نقطه مرگ باال نزدیکتر شده و زودتر از سایر حالتها رخ داده است .دلیل
این موضوع کم بودن مدت تأخیر در اشتعال و زودتر اتفاق افتادن خود اشتعالی مخلوط در محفظه احتراق در این زمانبندی
است .در حالت احتراق دیزل-گازسنتز  04درصد در بکارگیری هر دو کاسه پیستون مقعری و کم عمق عریض زمانبندی
احتراق زودتر از سایر حالتهای احتراق اتفاق میافتد ] .[00در این حالت احتراق با افزایش نسبت گاز سنتز به  04درصد و
افزوده شدن هیدروژن موجود در گازسنتز به مخلوط ،خود اشتعالی مخلوط را پیش انداخته ] [01-71و سبب رخ دادن
زمانبندی احتراق در نقاطی نزدیکتر به نقطه مرگ باال نسبت به سایر حالتهای احتراق میشود.
سرعت جریان در محفظه احتراق در شکل 3نشان داده شده است .برای همه حالتهای احتراق با بکارگیری هر دو هندسه
کاسه پیستون مقعری و کم عمق عریض در زمانبندی پیش پاشش در  20درجه گردش میللنگ قبل از نقطه مرگ باال،
سرعت جریان در محفظه احتراق نسبت به سایر حالتهای احتراق و زمانبندیهای پیشپاشش سوخت بیشتر است .بکارگیری
هندسه کاسه پیستون کم عمق عریض در مقایسه با کاسه پیستون مقعری سبب کاهش نواحی سرعت باال در داخل محفظه
میشود که دلیل این موضوع کاهش نسبت قطر سیلندر به قطر کاسه پیستون است.

Figure 6- Impacts of pilot injection timing and piston bowl geometry on CA50 under PDC, DSC20, and DSC40 operating conditions

شکل  -6اثرهای زمانبندی پیش پاشش سوخت دیزل و هندسه کاسه پیستون بر زمانبندی احتراق در شرایط کارکرد دیزل خالص و
دیزل گاز سنتز  %23و %03
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Figure 7- The in-cylinder flow velocity for stock and wide-shallow combustion chambers and pilot injection timing s of 25,40 and 55
CA BTDC at PDC, DSC20, and DSC40 operating conditions at 39 CA BTDC

شکل  -7سرعت جریان درون سیلندر برای هندسه محفظه احتراق مقعری ،کم عمق عریض و زمانبندی پیش پاشش سوخت دیزل ،25
 03و  55درجه قبل از نقطه مرگ باال در شرایط کارکردی احتراق دیزل خالص ،دیزل-گاز سنتز %23و %03در زاویه  03درجه گردش
میللنگ بعد از نقطعه مرگ باال

متغیر شروع پاشش سوخت دیزل بهطور مستقیم بر روی حداکثر نرخ افزایش فشار داخل سیلندر اثر میگذارد .تغییرات
زمانبندی پیشپاشش بهعنوان راهکاری برای کنترل نرخ افزایش فشار داخل سیلندر در احتراق اشتعال تراکمی واکنش کنترل
شده استفاده میشود ] .[04در شکل  1نشان داده شد که در زمانبندی  20درجه گردش میللنگ قبل از نقطه مرگ باال با
کاهش دوره احتراق ،افزایش نرخ فشار داخل سیلندر مشاهده میشود .همچنین با جلو انداختن زمانبندی به  00درجه گردش
میللنگ قبل از نقطه مرگ باال ،حداکثر نرخ افزایش فشار در داخل سیلندر نیز کاهش پیدا میکند .کاهش چشمگیر فشار در
حالت احتراق دیزل-گازسنتز  04درصد بهدلیل افزایش نسبت گازسنتز در انرژی ورودی سوخت استکه همزمان با کاهش دوره
احتراق باعث کاهش حداکثر نرخ افزایش فشار در داخل سیلندر میشود ].[71
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Figure 8- Impacts of pilot injection timing and piston bowl geometryunder PDC, DSC20, and DSC40 operating condition

شکل  -8اثر زمانبندی پیش پاشش سوخت دیزل و هندسه کاسه پیستون بر حداکثر نرخ افزایش فشار درون سیلندر در شرایط دیزل
خالص و دیزل گاز سنتز  %23و %03

اثرهای زمانبندی دو مرحلهای پیش پاشش و هندسه کاسه پیستون بر انتشار آالیندگی
در شکل  6دلیل افزایش میزان اکسیدهای نیتروژن در زمانبندی  20درجه گردش میللنگ قبل از نقطه مرگ باال نزدیک
بودن این زمانبندی به نقطه مرگ باال است که در این حالت همزمان با کاهش دوره احتراق ،افزایش سرعت و دما شعله،
نزدیک شدن زمان بندی احتراق به نقطه مرگ باال ،میزان انتشار اکسیدهای نیتروژن هم افزایش مییابد ] .[77بکارگیری
هندسه کاسه پیستون کم عمق عریض و افزایش گازسنتز به  04درصد ،سبب شکلگیری احتراق با نسبت هوا به سوخت باالتر
و احتراق فقیرسوز میشود که نتیجه آن کاهش میزان انتشار اکسیدهای نیتروژن است .میزان انتشار اکسید نیتروژن در شرایط
احتراق دیزل– گازسنتز  04درصد در زمانبندی  00درجه گردش میللنگ قبل از نقطه مرگ باال با بهکارگیری کاسه پیستون
کم عمق عریض به  13/11گرم بر کیلوگرم سوخت رسید که در مقایسه با حالت کارکرد موتور پایه در این حالت احتراق به
میزان  67/0درصد کاهش انتشار اکسیدهای نیتروژن را نشان میدهد ] .[06نتایج بهدست آمده در شکل 14نشان میدهد
کمترین میزان انتشار اکسیدهای نیتروژن در شکل کاسه پیستون کم عمق عریض با زمانبندی  00گردش میللنگ قبل از
نقطه مرگ باال اتفاق میافتد .شکل  11نشان میدهد که در همه حالتهای احتراق در بهکارگیری از هندسه کاسه پیستون کم
عمق عریض نسبت به هندسه کاسه پیستون پایه (مقعری) افزایش انتشار ذرات دوده اتفاق میافتد که دلیل آن شکلگیری
نقاط غنی در لبههای پیستون و نزدیک دیوارهها سیلندر و در پی آن شکلگیری احتراق ضعیفتر در حالت استفاده از هندسه
پیستون کم عمق عریض است.
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Figure 9- Effects of pilot injection timing and piston bowl geometry on NOx emissions at PDC, DSC20, and DSC40 operating
conditions

شکل  -3اثرهای زمان بندی پیش پاشش سوخت دیزل و هندسه کاسه پیستون بر انتشار آالینده اکسید نیتروزن در شرایط کارکرد دیزل
خالص و دیزل گاز سنتز  %23و %03

Baseline
cases
55

25

40

PIT (CA
)BTDC

PDC

DSC20

DSC40
Figure 10- The in-cylinder NOx emissions for stock and wide-shallow combustion chambers and pilot injection timing of 25,40 and
55 CA BTDC at PDC, DSC20, and DSC40 operating conditions and 39 CA BTDC

شکل  -13انتشار اکسیدهای نیتروژن درون سیلندر برای هندسه محفظه احتراق مقعری ،کم عمق عریض و زمانبندی سوخت پیش
پاشش  03 ، 25و  55درجه قبل از نقطه مرگ باال در شرایط کارکردی احتراق دیزل خالص ،دیزل-گاز سنتز  %23و  %03در زاویه  03درجه
گردش میللنگ بعد از نقطعه مرگ باال

کمترین میزان انتشار ذرات دوده در احتراق دیزل–گاز سنتز 04درصد با بهکارگیری هندسه کاسه پیستون پایه (مقعری)
و زمانبندی پیشپاشش در  20درجه گردش میللنگ قبل از نقطه مرگ باال و به میزان  4/410گرم بر کیلوگرم سوخت است
که این میزان انتشار ذرات دوده  66/0درصد کمتر از حالت کارکرد دیزل پایه است ] .[01استفاده از هندسه کاسه پیستون کم
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عمق عریض به دلیل شکلگیری مناطق غنی از سوخت دیزل در لبههای آن باعث ایجاد احتراق در مناطق چالنش و افزایش
انتشار دوده میشود.

Figure 11- Effects of pilot injection timing and piston bowl geometry on soot emission at PDC, DSC20, and DSC40 operating
conditions

شکل  -11اثرهای زمانبندی پیش پاشش سوخت دیزل و هندسه کاسه پیستون بر انتشار ذرات دوده در شرایط کارکرد دیزل خالص و
دیزل گاز سنتز  %23و %03

Figure 12- Effects of pilot injection timing and piston bowl geometry on HC emission at PDC, DSC20, and DSC40 operating
conditions

شکل  -12اثرهای زمانبندی پیش پاشش سوخت دیزل و هندسه کاسه پیستون بر انتشار هیدوکربن های نسوخته در شرایط کارکرد
دیزل خالص و دیزل گاز سنتز  %23و %03

در شکل 12مشاهده میشود با پیشپاشش سوخت در 20درجه گردش میللنگ قبل از نقطه مرگ باال بهدلیل نزدیک
بودن این زمانبندی به نقطه مرگ باال ،زمان تأخیر در احتراق کاهش یافته و زمانبندی احتراق در نزدیک نقطه مرگ باال اتفاق
افتاده و احتراق بهینه سبب کاهش انتشار هیدروکربنهای نسوخته میشود .همچنین با افزایش میزان سهم گازسنتز در انرژی
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سوخت ،شاهد کاهش انتشار هیدروکربنهای نسوخته برای همه حالتهای زمانبندی و هندسه کاسه پیستون هستیم .استفاده
از هندسه کاسه پیستون کم عمق عریض در همه حالت های احتراق سبب افزایش میزان انتشار هیدروکربنهای نسوخته شده
است .دلیل آن افزایش نسبت هم ارزی و شکلگیری مناطق غنی از سوخت در لبههای پیستون و نزدیک دیوارهها است که
سبب شکلگیری احتراق ناقص و افزایش انتشار هیدروکربنهای نسوخته میشود .کمترین میزان انتشار هیدروکربنهای
نسوخته با احتراق دیزل–گاز سنتز 04درصد در زمانبندی پیشپاشش  20درجه گردش میللنگ قبل از نقطه مرگ باال و
بکارگیری هندسه کاسه پیستون پایه (مقعری) به میزان  4/1گرم به کیلوگرم سوخت است .این میزان انتشار  14/2درصد از
احتراق دیزل پایه کمتر است.
میزان انتشار منواکسیدکربن با افزایش میزان سهم گاز سنتز به 24و  04درصد افزایش مییابد به گونهای که بر اساس
شکل  12بیشترین میزان انتشار گاز منوکسیدکربن برای حالت احتراق دیزل– گازسنتز 04درصد با بکارگیری هندسه کاسه
پیستون کم عمق عریض در زمانبندی  00درجه قبل از نقطه مرگ باال به میزان  01گرم بر کیلوگرم سوخت است .دلیل این
افزایش ،وجود منوکسیدکربن در ترکیب سوخت گازسنتز است ] .[77از طرفی دیگر بازده احتراق منوکسیدکربن پایین است که
این موضوع سبب شکلگیری احتراق ناقص و افزایش انتشار منوکسیدکربن است .هندسه کاسه پیستون کم عمق عریض به
دلیل نقشی که در شکلگیری مناطق غنی از سوخت دیزل و احتراق در ناحیه چالنش دارد در همه حالتهای احتراق و
زمانبندی پیشپاشش سبب افزایش انتشار آالینده منوکسیدکربن میشود .در شکل( )17مشاهده میشود با افزایش نسبت
گازسنتز در ترکیب سوخت و جلو انداختن زمانبندی پیشپاشش از  20تا  00درجه میللنگ قبل از نقطه مرگ باال به میزان
انتشار منواکسیدکربن افزوده میشود.

Figure 13- Effects of pilot injection timing and piston bowl geometry on CO emission at PDC, DSC20, and DSC40 operating
conditions

شکل  -10اثرهای زمان بندی پیش پاشش سوخت دیزل و هندسه کاسه پیستون بر انتشار منو اکسید کربن در شرایط کارکرد دیزل
خالص و دیزل گاز سنتز  %23و %03
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Figure 14- The in-cylinder CO emissions for stock and wide-shallow combustion chambers and pilot injection timing of 25,40 and 55
CA BTDC at PDC, DSC20, and DSC40 operating conditions

شکل  -10انتشار منواکسیدکربن درون سیلندر برای هندسه محفظه احتراق مقعری و کم عمق عریض و زمانبندی سوخت پیش پاشش
 03 ، 25و  55درجه قبل از نقطه مرگ باال در شرایط کارکردی احتراق دیزل خالص ،دیزل-گاز سنتز %23و %03

نتیجهگیری
هدف از این مطالعه عددی بررسی اثرهای همزمان تغییرات زمانبندی دو مرحله پاشش مستقیم سوخت دیزل(پاشش مرحله
اول در 04 ،20و  00درجه گردش میللنگ قبل از نقطه مرگ باال و پاشش مرحله دوم در14درجه گردش میللنگ قبل از
نقطه مرگ باال) و هندسه کاسه پیستون (مقعری– کم عمق عریض) بر عملکرد و انتشار آالیندگی در یک موتور دیزل سنگین با
احتراق اشتعال تراکمی واکنش کنترل شونده با سوخت دیزل– گاز سنتز بود.نتایج بهدست آمده شامل موارد ذیل است:
 -1در حالتهای احتراق دیزل -گاز سنتز  %24و %04بیشترین میزان نرخ آزادسازی حرارت و میانگین فشار داخل سیلندر در
زمانبندی پیشپاشش در  20درجه گردش میل لنگ قبل از نقطه مرگ باال مشاهده شده که دلیل آن نزدیک شدن این
زمانبندی به نقطه مرگ باال ،کاهش زمان تأخیر در اشتعال ،نزدیک شدن زمانبندی احتراق به نقطه مرگ باال ،افزایش سرعت
و دمای احتراق است.
 -2بکارگیری هندسه کاسه پیستون کم عمق عریض در مقایسه با کاسه پیستون مقعری سبب کاهش نواحی سرعت باال در
داخل محفظه میشود دلیل این موضوع کاهش نسبت قطر سیلندر به قطر کاسه پیستون است.
 -7درحالت احتراق دیزل-گازسنتز 04درصد با بکارگیری کاسه پیستون کم عمق عریض در زمانبندی پیشپاشش  00درجه
گردش میل لنگ قبل از نقطه مرگ باال کمترین میزان نرخ افزایش فشار در داخل سیلندر اتفاق افتاد.
 -0کمترین میزان انتشار اکسیدهای نیتروژن در حالت احتراق دیزل– گازسنتز04درصد و در زمانبندی  00درجه گردش میل
لنگ قبل از نقطه مرگ باال با بکارگیری کاسه پیستون کم عمق عریض به  13/11گرم بر کیلوگرم سوخت رسیدکه در مقایسه
با حالت دیزل پایه به میزان  67/0درصد کاهش انتشار اکسیدهای نیتروژن را نشان میدهد.
 -0کمترین میزان انتشار هیدروکربنهای نسوخته با احتراق دیزل–گاز سنتز 04درصد در زمانبندی پیشپاشش  20درجه
گردش میل لنگ قبل از نقطه مرگ باال و بکارگیری هندسه کاسه پیستون پایه (مقعری) به میزان  4/1گرم به کیلوگرم سوخت
است.این میزان انتشار  14/2درصد از احتراق دیزل پایه کمتر است.
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 درصد با بکارگیری هندسه کاسه پیستون پایه (مقعری) و04  کمترین میزان انتشار ذرات دوده در احتراق دیزل–گاز سنتز-6
گرم بر کیلوگرم سوخت است4/410  درجه گردش میللنگ قبل از نقطه مرگ باال و به میزان20 زمانبندی پیش پاشش در
. درصد کمتر از حالت کارکرد دیزل پایه است66/0 که این میزان انتشار ذرات دوده
 با افزایش درصد بکارگیری سوخت گازسنتز میزان انتشار منوکسیدکربن افزایش زیادی را نشان میدهد به گونهای که-3
 با بکارگیری هندسه کاسه پیستون کم عمق%04بیشترین میزان انتشار گاز منوکسیدکربن برای حالت احتراق دیزل– گازسنتز
. گرم بر کیلوگرم مشاهده شد01  درجه قبل از نقطه مرگ باال به میزان00 عریض در زمانبندی
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This numerical study the simultaneous impacts of diesel direct injection timing (pilot injection at 25-40-55
Crank Angle (CA) Before Top Dead Center (BTDC) and main injection at 10 BTDC), combustion chamber
geometry (re-entrant (baseline), and wide-shallow chamber), and applying syngas, 20% and 40% of total
energy per cycle, in a heavy-duty off-road RCCI engine. This numerical research is conducted using
CONVERGE computational fluid dynamic code. The SAGE combustion model was used coupled with a
detailed chemical kinetic mechanism consist of 72 species and 360 reactions. The results showed that
increasing the syngas to diesel ratio up to 40% caused the combustion speed increased compared to the
baseline pure diesel combustion and the start of combustion occurred near the top dead center. Also use of the
wide-shallow combustion chamber along with diesel injection at 55 CA BTDC at diesel- 40% syngas
combustion operating condition significantly reduced the maximum pressure rise rate compared to other
combustion conditions. Additionally, at this combustion condition emissions of Nitrogen Oxides (NOx), soot
and Hydro-Carbons are 17.18, 0.015, 0.1 g/kg of fuel which are decreased by 63.5%, 96.5% and 80.2%,
respectively, compared to the baseline pure diesel combustion. However, the use of syngas increased the
emission of carbon monoxide.
Keywords: RCCI combustion, piston bowl, pilot injection, Diesel injection timing, Syngas
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