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چکیده :احتراق اشتعال تراکمی شارژ همگن ،بهدلیل بازده حرارتی باال و آالیندگی کم ،بهعنوان نسل جدید موتورهای
احتراق داخلی مورد توجه قرار گرفته است .کنترل این نوع احتراق دشوار است ،زیرا این امر توسط سینتیک شیمیایی
مخلوط هوا و سوخت صورت میگیرد .در این مطالعه ،یک مخلوط همگن از گاز طبیعی و هوا در یک موتور اشتعال
تراکمی برای کاهش انتشار اکسیدهای نیتروژن و بهبود بهرهوری حرارتی استفاده و برای کنترل زمان اشتعال و احتراق،
مقدار کمی دی متیل اتر با گاز طبیعی مخلوط شد .یک مدل دینامیک سیاالت محاسباتی سه بعدی همراه با سینتیک
شیمیایی برای بررسی اثر دما ،فشار ،نسبت همارزی بر احتراق و آالیندگی موتور اشتعال تراکمی سوخت همگن استفاده
شد .نتایج شبیهسازی نشان دادند با استفاده از این مخلوط میتوان موتور را در یک محدوده بار گسترده راهاندازی کرد و
با افزودن مقدار محدودی دی متیل اتر بازده حرارتی را افزایش داد .از نتایج مهم دیگر این مطالعه میتوان به بهبود زمان
شروع احتراق ،افزایش بیشینه فشار و کاهش چشمگیر انتشار اکسیدهای نیتروژن در اثر افزودن دی متیل اتر اشاره کرد.
کلیدواژگان :موتور اشتعال تراکمی سوخت همگن ،دیمتیلاتر ،متان ،سوخت ترکیبی

مقدمه
موتورهای احتراق داخلی منبع تولید قدرت در وسایل نقلیه ،کشتیها ،تجهیزات ساختوساز و ماشینآالت کشاورزیاند .این
موتورها میزان بسیار زیادی سوخت فسیلی مصرف میکنند و موجب انتشار مقادیر باالیی از گازهای خطرناک مانند
کربنمونواکسید ) ،(COکربندیاکسید ) ،(CO2اکسید نیتروژن ) (NOو نیز ذرات معلق (PM) 6در جو میشوند .در دو دهه
اخیر ،بیشترین میزان تحقیقات بر روی طراحی و تولید موتورهای احتراق داخلی با بهرهوری سوخت باال و آالیندگی پایین و نیز
تولید سوختهای تجدیدپذیر متمرکز شده است.
موتورهای اشتعال تراکمی سوخت همگن (HCCI) 2نسل جدیدی از موتورهای احتراق داخلی با بازدهی باال و آالیندگی
کم هستند .در این موتورها مخلوطی همگن از هوا و سوخت بدون نیاز به شمع تا رسیدن به نقطه خوداشتعالی متراکم میشود
و احتراق آغاز میشود .احتراق  HCCIقابلیت استفاده از نسبت تراکم باال را فراهم میکند و دارای بازۀ احتراقی کوتاهتر و نرخ
سوختن سریعتری است .این احتراق ،بهدلیل دمای پایین و کاهش افت حرارتی ناشی از تشعشع ،بازده حرارتی باالیی دارد .در
احتراق  HCCIجبهه شعله و نواحی داغ حاصل از مخلوط غنی وجود ندارد؛ بنابراین دودهای تشکیل نمیشود .همچنین ،بهدلیل
1. Particulate matter
2. Homogeneous Charge Compression Ignition
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دمای پایین و توزیع یکنواخت دمای تودۀ گاز ،تولید اکسید نیتروژن به مقدار بسیار کمی محدود میشود[ .]6موتورهای اشتعال
تراکمی سوخت همگن میتوانند مصرف سوخت را  66تا  22درصد کاهش دهند[ .]9،2انعطافپذیری در مصرف سوختهای
مختلف و همچنین امکان تولید این موتورها با ایجاد تغییرات نسبتا ساده در موتورهای دیزل موجود و عدم نیاز به بازطراحی
کلی موتور از دیگر مزایای مهم این موتورهاست[ .]1-1با وجود مزایای اشارهشده ،بهکارگیری این موتورها با چالشهایی نیز
همراه است .برخی از مهمترین این چالشها عبارتاند از[:]3-7،2
2
 محدودبودن ناحیه عملکردی در محدوده بین احتراق ناقص 6و کوبش تولید قابل توجه آالیندههای کربنمونوکسید و هیدروکربنهای نسوخته دشواری کنترل زمان شروع احتراق آمادهسازی و تهیۀ مخلوط همگن نرخ شدید افزایش فشار و صدای زیاد احتراقراهکارهای زیادی برای کنترل احتراق اشتعال تراکمی سوخت همگن پیشنهاد شده است .ازجمله این روشها میتوان به
بهکارگیری نسبت تراکم متغیر[62و ،]66تغییر دمای ورودی[ ،]61-62استفاده از گازهای خروجی برگشتی[ ،]67-66بهکارگیری
راهکارهای مختلف باز و بستهشدن سوپاپها[ ،]63استفاده از دو سوخت با خصوصیات احتراقی مختلف[ ]22و غیره اشاره کرد.
گاز طبیعی 9یکی از سوختهایی است که بهدلیل قیمت مناسب و دسترسی آسان مورد توجه قرار گرفته است .این
سوخت قابلیت بسیار مناسبی برای مخلوط شدن با هوا دارد که به همین روی برای استفاده در موتورهای  HCCIمورد توجه
قرار گرفته است .با وجود مزیتهای ذکرشده ،گاز طبیعی ،بهدلیل قابلیت خوداشتعالی ضعیف ،معموالً بهصورت ترکیب با
سوختهایی با خواص احتراقی مناسب مورد استفاده قرار میگیرد[.]26
دیمتیلاتر )DME( 1ایزومر اتانول است و با وجود اینکه میتوان آن را از زیستتوده ،اتانول و سوختهای فسیلی بهدست
آورد ،در حال حاضر ،منبع اصلی مورد توجه برای تولید آن گاز طبیعی است DME .عدد ستان باالیی دارد که نشاندهنده
کارایی آن در احتراق اشتعال تراکمی است .بهرهوری انرژی و توانایی تولید قدرت  DMEمشابه سوخت دیزل است .همچنین،
بهدلیل عدم وجود پیوندهای کربن-کربن ،برخالف سوخت دیزل ،عمال انتشار ذرات معلق اتفاق نمیافتد و در نتیجه هزینه مورد
نیاز برای فیلترهای ذرات معلق در هنگام استفاده از سوخت دیزل را ازبین میرود .البته ،چگالی انرژی  DMEنصف چگالی
انرژی سوخت دیزل است .بنابراین ،در صورت استفاده از آن بهعنوان سوخت جایگزین در موتورهای دیزل ،مخزنی با حجم
دوبرابر مخازن مورد استفاده در موتورهای دیزل معمولی مورد نیاز است[.]22
سوخت متان عدد ستان پایین و درنتیجه دمای خوداشتعالی باالیی دارد که این امر پیشگرمایش را در موتورهایی که از
سوخت متان استفاده میکنند ضرروری میسازد .اما ،با توجه به عدد ستان باال و قابلیت خوداشتعالی مناسب این سوخت میتوان
از ترکیب متان و  DMEجهت رفع معضل کنترل زمان احتراق و پیشگرمایش سوختهای گازی استفاده کرد .جدول 6
مشخصات متان و  DMEرا نشان میدهد.
جدول  -1مشخصات سوختها[]23
Table 1- Properties of the fuels
Fuel
DME
Methane
Chemical structure
CH3OCH3
CH4
Cetane number
55
0
Boiling point
-24 C
-161/5 C
Stoichiometric A/F ratio
16/82
9
Lower calorific value
)28/8 (MJ/kg
)50/3 (MJ/kg
1. Misfire
2. Knock
3. Natural gas
4. Dimethyl Ether
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کوساکا و همکاران احتراق گاز طبیعی در موتورهای  HCCIرا با استفاده از یک مدل چندبعدی بررسی کردند .آنها برای
بررسی سینتیک مفصل شیمیایی ،مکانیزمی شامل  666گونه شیمیایی و  626واکنش اساسی را مورد استفاده قرار دادند .نتایج
این بررسی بهبودی را در پیشبینی حداکثر دما و فشار چرخه در مقایسه با پیشبینیهای مدل بیبعد نشان داد[.]26
سانگ و همکاران تاثیر نسبت تراکم بر عملکرد موتور ،احتراق و آالیندگی را دریک موتور  HCCIبا سوخت دیمتیلاتر
بررسی کردند .آنها بهعلت تبخیرپذیری و عدد ستان باال ،دیمتیلاتر را انتخاب کردند و دریافتند که نسبت تراکم ،تاثیر
مستقیمی روی دما و فشار دارد[.]21
یینگ و همکاران احتراق و آالیندگی یک موتور اشتعال تراکمی سوخت همگن با پاشش مستقیم را با استفاده از یک
موتور تکسیلندر با سوخت دیمتیلاتر بررسی کردند .آنها مشاهده کردند که موتور اشتعال تراکمی سوخت همگن با پاشش
مستقیم با سوخت دیمتیلاتر در یک گستره وسیعتر و با بازده ترمزی باالتر عمل میکند[.]26
شیباتا و همکاران کنترل احتراق موتور  HCCIبه وسیله سوخت دیمتیلاتر-اتانول و گازهای خروجی برگشتی را بررسی
و اعالم کردند که اضافهکردن اتانول و گازهای خروجی برگشتی توانایی بهتعویق انداختن زاویه میللنگ مربوط به مصرف 62
درصد از سوخت ) (CA50و گسترش محدوده عملکردی موتور اشتعال تراکمی سوخت همگن همراه با بازده باال و آالیندگی کم
را داراست[.]21
ساتو و همکاران تاثیر تغییر میزان دیمتیلاتر بر احتراق موتور اشتعال تراکمی سوخت همگن را در یک موتور با سوخت
دوگانه دیمتیلاتر-متان بررسی کردند[ .]27هانگ و همکاران با بررسی عددی احتراق موتور اشتعال تراکمی سوخت همگن با
سوخت دیمتیلاتر دریافتند که با کاهش نسبت همارزی ،میزان کربنمونوکسید افزایش مییابد ،اما زمانی که نسبت همارزی
بسیار کوچک است ،میزان کربنمونوکسید کاهش مییابد[.]28
در این مطالعه ،تاثیر افزودن دیمتیلاتر به متان بر تغییرات پارامترهای عملکردی ازجمله فشار ،دما و نرخ حرارت
آزادشده و نیز آالیندگی موتور  HCCIبا استفاده از  CFDو با بهکارگیری سینتیک کامل شیمیایی بررسی شد .با توجه به اینکه
بیشتر پژوهشهای گذشته از تحلیلهای ترمودینامیکی بهره گرفتهاند ،این پژوهش بهصورت عددی و با روش دینامیک سیاالت
محاسباتی و با استفاده از نرمافزار  AVL FIREکوپلشده با نرمافزار کمکین 6جهت بررسی سینتیک کامل شیمیایی صورت
پذیرفته است .معادالت حاکم شامل معادالت بقا ،پیوستگی و معادالت مدل اغتشاشاند .یک سازوکار سینتیک کامل شیمیایی
شامل  89گونه و  912واکنش در این مقاله مورد استفاده قرار گرفته است[.]23
مشخصات موتور
موتور مورد بررسی در این مطالعه یک موتور دیزل سنگین  CAT3500بوده که مشخصات این موتور در جدول  2تشریح شده
است[.]92
جدول  -2مشخصات موتور[]33
Table 2- engine specification
Specification

Parameters

)170(mm

Bore

)190(mm

Stroke

17

Compression Ratio

)1500(rpm

Engine Speed

)20(ABDC

IVC

)40(BBDC

EVO

1. CHEMKIN
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توضیحات مدل
با توجه به متقارنبودن هندسه موتور و جهت کاهش زمان محاسبات ،برای ایجاد شبکه محاسباتی از یکهشتم هندسه استفاده
شد .میانگین اندازه سلولها  6 mmو گام زمانی محاسبات  2/2درجه لنگ 6است .فشار اولیه  2 barو دمای اولیه (در زمان
بستهشدن سوپاپ ورودی)  192 Kاست .در کلیه ترکیبها با درصدهای مختلف دیمتیلاتر و متان ،نسبت همارزی کلی
سوخت ترکیبی  2/9است .این مطالعه یک چرخه بسته یعنی از زمان بستهشدن سوپاپ ورودی تا زمان بازشدن سوپاپ
خروجی را شبیهسازی میکند .برای شبیهسازی اثرات اغتشاشی از مدل  k-εاستفاده شده است .شکلهای  6و  2شبکه
محاسباتی را در نقطه مرگ پایین و نقطه مرگ باال نشان میدهد.

Figure 1- generate mesh at BDC

Figure 2- generate mesh at TDC

شکل  -1مش محاسباتی محفظه احتراق در نقطه مرگ پایین

شکل  -2مش محاسباتی محفظه احتراق در نقطه مرگ باال

معادالت حاکم
معادالت حاکم در این مدل شامل دو بخش معادالت ناویر استوکس و معادالت سینتیک شیمیایی است[.]96
بخش اول :معادالت ناویر استوکس
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بخش دوم :معادالت سینتیک شیمیایی
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استقالل از شبکه
شکل  9استقالل از شبکه را بر مبنای نمودار فشار نشان می دهد .برای این منظور نمودارهای فشار حاصل از محاسبات با تعداد
سلولهای  8222و  66222و  67222با هم مقایسه شدند و با توجه به اختالف ناچیز بین نتایج حاصل از تعداد  66222و
 67222تعداد  66222سلول برای انجام محاسبات انتخاب شد .جدول  9مشخصات شبکه بندیهای مختلف انجامشده و نتایج
حاصل از آنها را نشان میدهد.

Figure 3- Mesh independency based on the in-cylinder pressure history

شکل  -3استقالل از شبکه برمبنای نمودار فشار
جدول  -3مشخصات شبکهبندیهای انجامشده
Table 3- Results of the mesh independence study
)Case Number of Cells Max Pressure (bar
1
8000
108.027
2
15000
136.236
3
17000
141.170
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اعتبارسنجی
مدل بررسیشده با استفاده از دادههای تجربی منتشرشده موتور  ،CAT 3500با سوخت گاز طبیعی ،اعتبارسنجی شده است.
آزمایشهای تجربی شامل مطالعات فایولند و همکاران[ ]92است .این آزمایشها در دمای  ،192 kفشار  2 barو نسبت
همارزی  2/9انجام شده است.
با توجه به شکل  ،1منحنی فشار داخل سیلندر بهدست آمده از شبیهسازی تطابق خوبی با دادههای تجربی داشته و محل
و اندازه بیشینه فشار را بهخوبی پیشبینی کرده است.

Figure 4- Comparison of measured and predicted in-cylinder pressure histories
)(Tivc=430K, Pivc=2bar, N=1500rpm, phi=0.3

شکل  -4اعتبارسنجی منحنی فشار داخل سیلندر با دادههای تجربی

نتایج
در این بخش ،تاثیر تغییر درصد دیمتیل اتر و متان در مخلوط بر فشار ،دما ،نرخ آزادسازی گرما و نیز کسر جرمی گونههای
 CO ،CO2و  NOتحلیل و بررسی شده است .همچنین ،از کانتورهای دما و  NOبرای بررسی توزیع دما و آالینده  NOدر
محفظه احتراق استفاده شده است.
شکل  6نمودار فشار را در نسبت همارزی  2/9نشان میدهد .مشاهده میشود ،با افزایش میزان دیمتیلاتر تا  %22مولی،
تفاوت چندانی در زمان شروع احتراق رخ نمیدهد .اما ،با افزایش بیشتر میزان دیمتیلاتر ،احتراق سریعتر شروع میشود و
اندازه بیشینه فشار نسبت به حالت بدون دیمتیلاتر بسیار بیشتر میشود .تفاوت زمان احتراق در  2درصد تا  22درصد
دیمتیلاتر قابل مالحظه نیست ،اما با افزایش دیمتیلاتر از  22درصد تا  92درصد تفاوت چشمگیری در زمان شروع احتراق
رخ میدهد .از  92درصد تا  12درصد ،علیرغم ادامه این روند ،یعنی پیشافتادن زمان احتراق ،میزان آن قابل توجه نیست .با
افزایش درصد دیمتیلاتر ،آزادسازی حرارت در واکنشهای دماباال (HTR) 6سریعتر رخ میدهد و بازه احتراق کوچکتر
میشود که دلیل آن پیشافتادن احتراق و انجام واکنش های اصلی در دما و فشار پایینتر است.
شکل  1دمای داخل سیلندر را در زوایای مختلف نشان میدهد .با افزایش درصد دیمتیلاتر در ترکیب ،بیشینه دما در
زاویه لنگ کمتری رخ میدهد .بیشینه دما در حالت بدون دیمتیلاتر بیشتر بوده ،در نتیجه افزودن دیمتیلاتر موجب کاهش

1. High Temperature Reactions
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تولید آالینده اکسید نیتروژن میشود .با وجود این ،پس از افزودن دیمتیلاتر نیز ،با افزایش درصد آن در ترکیب ،دما بهتدریج
باال میرود.

Figure 5- predicted in-cylinder pressure
)(Tivc=430K, Pivc=2bar, N=1500rpm, phi=0.3

شکل  -5فشار برحسب زاویه لنگ

Figure 6- predicted in-cylinder Temprature
()phi=0.3, Tivc=430K, Pivc=2bar, N=1500rpm

شکل  -6دما برحسب زاویه لنگ

شکل  7نمودار نرخ آزادسازی گرما برحسب زاویه لنگ را برای ترکیبهایی با درصدهای مختلفی از دیمتیلاتر و متان
نشان میدهد .همانطور که مشاهده میشود ،ابتدا ،با افزودن دیمتیلاتر تا  22درصد مولی ،مرحله واکنشهای دماپایین
) (LTRدر حدود  911درجه لنگ و مراحل دوگانه واکنشهای دماباال ) (HTRبهترتیب در حدود  963و  916درجه لنگ رخ
میدهد .با افزودن بیش از  22درصد دیمتیلاتر LTR ،از یک تا دو درجه لنگ و مراحل  HTRنیز از  6تا  3درجه پیش
میافتند .با افزایش میزان دیمتیلاتر ،بازه احتراق کوتاهتر شده ،نرخ واکنشهای دماباال کاهش مییاید که دلیل آن پیشافتادن
احتراق و انجام واکنشهای اصلی در دما و فشار پایینتر است .افزایش درصد دیمتیلاتر در مخلوط موجب آغاز سریعتر
احتراق و افزایش مقدار حرارت آزادشده در واکنشهای دماپایین میشود.

6

1. Low temperature reactions
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مشاهده میشود که احتراق (با بیش از  26درصد دیمتیلاتر) از حدود زاویه  916درجه لنگ آغاز میشود که این امر
ناشی از عدد ستان باال و تمایل زیاد دیمتیلاتر به خوداشتعالی است .نکته مهم دیگر شکلگیری مطلوب احتراق با دمای اولیه
 992کلوین است؛ در حالی که در شرایط استفاده از متان خالص تا دمای  162کلوین احتراقی انجام نشد .همانطور که در
شکل پیداست ،با افزودن دیمتیلاتر (بیش از  22درصد) ،احتراق زودتر رخ میدهد و موجب صرف انرژی در تولید کار منفی
میشود.

Figure 7- Computational heat release rate
()phi=0.3, Tivc=430K, Pivc=2bar, N=1500rpm

شکل  -7نرخ آزادسازی گرما برحسب زاویه لنگ

شکل  8آالیندگی نیتروژن مونوکسید را در زوایای مختلف لنگ نشان میدهد .مشاهده میشود که در بازه واکنشهای
دماباال ،تولید  NOافزایش مییابد و مقدار بیشینه آن در همان زاویه لنگی اتفاق میافتد که حداکثر حرارت آزادشده نیز در آن
زاویه روی میدهد .همچنین ،مشاهده میشود میزان تولید آالینده  NOدر حالت مخلوط دیمتیلاتر و متان بسیار کمتر از
حالت متان خالص است که این امر را میتوان مهمترین مزیت استفاده از دیمتیلاتر دانست .البته ،با افزایش دیمتیلاتر،
میزان تولید  NOنیز افزایش مییابد که برای جلوگیری از افزایش بیش از حد این آالینده ،افزودن دیمتیلاتر نباید از حد
خاصی فراتر رود.

Figure 8- NO Molar fraction
()phi=0.3, Tivc=430K, Pivc=2bar, N=1500rpm

شکل  -8اثرات تغییر درصد دیمتیلاتر و متان روی کسر مولی  NOبرحسب زاویه لنگ
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شکلهای  62 ،3و  66اثرات تغییر درصد دیمتیلاتر و متان روی کسر جرمی  CH4 ،CO2 ،COو  DMEرا برحسب زاویه
لنگ نشان میدهند .در شکل  92 DME ،66درصد از کسر مولی مخلوط را تشکیل میدهد .همانطور که در این شکل
پیداست ،میزان قابل توجهی از  COدر نتیجه مرحله اول احتراق شکل میگیرد .اکسیداسیون  COزمانی اتفاق میافتد که متان
و دیمتیلاتر تقریبا بهطور کامل مصرف شدهاند .متان احتراق دومرحلهای را بهشکل محسوسی تجربه نمیکند و اکسیداسیون
 COدر نتیجه دمای باالی حاصل از احتراق مرحله اول  DMEاتفاق میافتد.

کانتور دما
شکل  62کانتور دما را در زوایای مختلف لنگ نشان میدهد .همانطور که در شکل پیداست ،توزیع دما تقریبا در تمام نقاط
هندسه همگن است؛ این امر با توجه به تعریف احتراق  HCCIکامال مورد انتظار بوده ،دلیلی بر صحت مدل شبیهسازی است.

Figure 9- CO Mass fraction
()phi=0.3, Tivc=430K, Pivc=2bar, N=1500rpm

شکل  -9کسر جرمی COبرحسب زاویه لنگ

Figure 10- CO2 Mass fraction
()phi=0.3, Tivc=430K, Pivc=2bar, N=1500rpm

شکل  -13کسر جرمی  CO2برحسب زاویه لنگ

79

حسین ازوجی ،روزبه شفقت و امید جهانیان

Figure 11- Fuels and Emmisions Mass fraction
()phi=0.3, Tivc=430K, Pivc=2bar, N=1500rpm

شکل  -11کسر جرمی سوخت و آالیندهها برحسب زاویه لنگ

Figure 12- Temperature contour

شکل  -12کانتور دما در زوایای مختلف لنگ
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کانتور NO

شکل  69کانتور  NOرا در زوایای مختلف لنگ نشان میدهد .با توجه به شکل ،در زاوایای لنگ کم ،با توجه به پایینبودن
دمای داخل سیلندر ،میزان تولید  NOبسیار ناچیز و نزدیک به صفر است .اما ،با افزایش دما ،بهویژه بعد از نقطه مرگ باال،
میزان تولید  NOنیز افزایش مییابد.

Figure 13- NO contour

شکل  -13کانتور  NOدر زوایای مختلف لنگ

نتیجهگیری
در این مقاله ،شبیهسازی سهبعدی احتراق  ،HCCIبا سوخت ترکیبی دی متیل اتر و متان ،بهکمک نرمافزار
بهصورت کوپل با کمکین انجام شد .ابتدا ،نتایح با دادههای تجربی مقایسه و سپس تاثیر تغییر درصد دی متیل اتر بر
پارامترهای عملکردی مختلف بررسی شد .مهمترین نتایج این بررسیها به شرح زیر است:
 با افزایش میزان دیمتیلاتر بازه احتراق کوتاهتر شده ،نرخ واکنشهای دماباال کاهش مییاید که دلیل آن پیشافتادن
احتراق و انجام واکنشهای اصلی در دما و فشار پایینتر است.
AVL FIRE
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. درصد احتراق زودتر رخ میدهد و موجب صرف انرژی در تولید کار منفی میشود22 با افزودن دیمتیلاتر بیش از
. به متان جهت اجتناب از اتالف کار تولیدی ضروری استDME  یافتن میزان بهینه افزودن،بنابراین
 در حالت مخلوط دیمتیلاتر و متان بسیار کمتر (تقریبا یکپنجم برابر) از حالت متان خالصNO میزان تولید آالینده
NO  میزان تولید، با افزایش دیمتیلاتر، البته.است که این امر را میتوان مهمترین مزیت استفاده از دیمتیلاتر دانست
.نیز افزایش مییابد که جهت جلوگیری از افزایش بیش از حد این آالینده افزودن دیمتیلاتر نباید از حد خاصی فراتر رود
 و با درنظرگرفتن محدودیتهای ناشی از اتالف کار در مرحلهDME  با افزودن،NO با توجه به کاهش چشمگیر آالینده
 میتوان با درنظر گرفتن هرسه پارامتر ذکرشده، که برای هر موتور میزان خاصی دارد،تراکم و همچنین پدیده کوبش
.بهترین حالت عمکردی را یافت
 میزان کسر، با افزایش نسبت همارزی. مقدار تمام پارامترهای عملکردی افزایش مییابد،با افزایش میزان نسبت همارزی
 احتراق، برخالف احتراق متان خالص و بهدلیل تمایل باالی دیمتیلاتر به خوداشتعالی، اما.جرمی سوخت افزایش مییابد
.در زاویه لنگ کمتری اتفاق میافتد
با افزایش فشار ورودی مقدار سوخت و هوای بیشتری متراکم و ظرفیت شیمیایی موجود ناشی از سوخت بیشتر میشود
.و در نتیجه میزان حرارت آزادشده افزایش مییابد و دما و فشار باالتری بهدست میآید
 زمان شروع احتراق پیش میافتد و میزان بیشنه دما و بیشینه، بهعلت افزایش سرعت واکنشها،با افزایش دمای ورودی
.فشار افزایش مییابد
. میشودNO افزایش تمامی پارامترهای مورد بررسی موجب افزایش دما و در نتیجه افزایش تولید
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Homogeneous charge compression ignition (HCCI) is regarded as the next generation combustion trend in
terms of high thermal efficiency and low emissions. It is difficult to control autoignition and combustion
because they are controlled primarily by the chemical kinetics of air/fuel mixture. In this study, a
homogeneous mixture of natural-gas and air was used in a compression ignition engine to reduce NOx
emissions and improve thermal efficiency. In order to control ignition timing and combustion, a small amount
of Dimethyl Ether (DME) was mixed with the natural-gas. In this paper, a multi-dimensional computational
fluid dynamics (CFD) model coupled with chemical kinetics mechanisms was applied to investigate the
effects of various temperatures, pressures, equivalence ratios and fuel compositions on the combustion
performance and emission characteristics of an HCCI engine. The mixture could run the engine quietly and
smoothly over a wide range of loads. Under the present test conditions, finite amount of DME was necessary
in order to achieve ignition of the mixture. In addition, thermal efficiency was higher than that of methane
fueled engine, when the DME proportion was optimized. NOx emissions were extremely low, however, the
emissions of total unburned hydrocarbon were high.
Keywords: HCCI, DME, Fuel composition
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