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چكيده
هدف اين مقاله بررسي چگونگي کاهش آاليندههاي دوده و مونواکسيدنيتروژن در پاشش چندمرحلهاي
سوخت به عنوان يک راهکار مؤثر در کنترل آاليندگي موتورهاي ديزل پاشش مستقيم ( )DIاست .ابتدا روند کاهش
آاليندهها با استفاده از پاشش دومرحلهاي سوخت مطالعه گرديده و پس از بررسي حالتهاي مختلف پاشش
دومرحلهاي ،بهينهترين حالت پاشش سوخت براي يک موتور ديزل پاشش مستقيم ساخت داخل ارائه شده است.
آزمونهاي الزم براي درستي عوامل عملکردي و آاليندههاي بدست آمده از شبيهسازي فرآيند احتراق موتور در
مرکز تحقيقات موتورسازان تبريز انجام شده است .مقدار سوخت در هر پالس پاشش و فاصله زماني بين دو
پالس عوامل اصلي مورد بررسي هستند .نتايج تحقيق نشان دادند که با استفاده از پاشش دو مرحلهاي سوخت
مقدار آالينده دوده تا  %33و اکسيد نيتروژن تا حدود  %11کاهش مييابد.
کلمات کليدي  :موتور ديزل پاشش مستقيم ( ،)DIپاشش دومرحله اي سوخت ،کيوا ، V3 -دوده و مونواکسيد

نيتروژن.

Investigation on Effect of Multiple Injection on
Performance and Emission Reduction in a DI Diesel
Engine
F. Ommi; K. Poorghasemi; V. Esfahanian; A. Mirmohammadi
ABSTRACT
Aim of this paper is to investigate mechanism of NO and soot reduction by using multiple injection as
useful strategy for reducing DI diesel engines emissions. In this paper, we first studied the mechanism of
NO and soot reduction by using double injection. Then after investigating different modes of injection, at
last we introduce optimum mode of fuel injection for a DI diesel engine manufactured in our country.
Experiments were induced at Motorsazan Tabriz to validate results of CFD simulation. Amount of fuel in
each pulse and dwell time between injection pulses are essential parameters. Results showed that by using
double injection soot and NO will reduce by 33% and 11% respectively.
KEYWORDS : DI diesel engine, multiple injections, KIVA-3V, Soot, NO.
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1

 -1مقدمه
فرآيند احتراق در موتورهاي ديزل به شدت وابسته به

مقدار کمي پيش پاشش سوخت در مرحله تراکم تزريق شود
ارتقاء قابل توجهي بر روي عملکرد موتور مانند شروع سرد و
صداي احتراق خواهد داشت [6و.]7

مشخصههاي پاشش سوخت و پديدة اتمي شدن جهت افزايش

هدف اصلي از به کاربردن راهکار پاشش چند مرحلهاي

نرخ تبخير و اختالط سوخت و هوا است .عوامل فشار پاشش

بهبود احتراق نفوذي در مرحله انبساط ،کاهش دماي داخل

سوخت ،زمان شروع ،نرخ پاشش ،هندسه نازل و شرايط محيط

محفظه احتراق تا حد بهينه و ايجاد زمان کافي براي سوختن

داخل سيلندر اثر زيادي بر نرخ اختالط ،احتراق و ميزان

دوده است [1و .]1در اين پژوهش با بررسي چگونگي کاهش

آاليندههاي خروجي موتور ديزل پاشش مستقيم دارند [.]1

آاليندههاي موتور  MT-4.244با استفاده از شبيهسازي  CFDو

مطالعات در مورد تاثير پاشش با فشار باال و هندسة ورودي

به کمک دادههاي تجربي ،مشخصههاي پاشش بهينة سوخت در

نازل انژکتور براي ايجاد افشانه سوخت با قطر متوسط

روش چندمرحلهاي براي اين موتور تعيين شدهاست که ميتواند

کوچکتر ،براي کاهش آاليندههاي موتور راهکاري محدود است

راه مناسبي در صنعت توليد موتورهاي ديزل در کشور باشد.

[ .]2بنابراين محققان همواره به دنبال راهي جديد براي کاهش
بيشتر آاليندهها در پاسخ به استانداردهاي سختگيرانه آاليندگي

 -2مدلسازي فرآيند احتراق

هستند .مشکل اصلي در موتورهاي ديزلي کاهش همزمان

براي بررسي عددي و شبيهسازي فرآيند احتراق موتور

آاليندههاي دوده و اکسيدهاي نيتروژن است .زيرا اين دو

ديزل از برنامة ديناميک سياالت محاسباتي سهبعدي کيوا3V-

آالينده در تقابل باهم بوده و کاهش هريک افزايش ديگري را در

استفاده شده است .برنامة کيوا 3V-حل جريانهاي سهبعدي

پي دارد [.]3

ناپايا ،تراکمپذير ،متالطم و واکنشي را به روش حجم محدود

راهکارهاي مختلفي براي کاهش هر يک از اين آاليندهها

انجام ميدهد که در شبيهسازي عملکرد موتورهاي احتراق

ارائه شده است ولي بيشتر اين راهها فقط قابليت کاهش يکي از

داخلي کاربرد فراوان دارد [ .]11مدلهاي اصلي به کار رفته در

اين دو آالينده را داشته و سبب افزايش ديگري ميشوند .يکي از

کد عبارت از مدل آشفتگي  K-εاستاندارد براي جريان متالطم

راهکارهاي جديد در کاهش همزمان اين آاليندهها ،پاشش

داخل محفظه سيلندر ،مدل احتراق ماگنوسن -هجرتاگر و

چندمرحلهاي سوخت در هر سيکل موتور است .سيستمهاي

آرينيوس ،مدل زلدويچ توسعهيافته براي محاسبه مونوکسيد

ابتکاري پاشش سوخت در دهه اخير مانند سيستم" ريل

نيتروژن و مدل هيروياسو براي محاسبه دوده است .همچنين

مشترک " امکان اعمال پاشش چندمرحلهاي سوخت را فراهم

براي حل ميدان جريان و فشار داخل سيلندر از الگوي سيمپل

کرده است .واژه "چند مرحلهاي" معاني مختلفي دارد که شامل

استفاده شده است.

پيش پاشش يا پايلوت  ،پاششهاي مجزا و ساير شکلهاي

مدل شکست قطره مورد استفاده در اين کد مدل قياسي

پاشش است که در پالسهاي جداگانه پاشش صورت ميگيرند.

تيلور ( )TABاست .اين مدل بر پايه قياس بين سيستم جرم و

در پاشش پايلوت به نسبت مقدار کمي از سوخت چند درجه

فنر با نوسانات اجباري و يک قطره نوساني که با سرعت نسبي

چرخش ميللنگ زودتر از پاشش اصلي به محفظه احتراق

 urelبه محيط گازي نفوذ ميکند بنا شده است(.شکل ())1

تزريق ميشود .پاشش مجزا شامل دو مرحله پاشش سوخت

همانطور که نيروي آيروديناميکي قطرات را تغيير شکل داده و

است که با مقادير مختلف سوخت و فاصله بين دو مرحله

نوسان جرم را ايجاد ميکند ،نيروي  Fنوسان جرم  mرا آغاز

پاشش به نسبت زياد ،انجام ميشود .ساير شکلهاي پاشش

مينمايد .نيروي ذخيره شده  Fspring  k.xبا نيروي کشش

شامل پاشش دوبل ،سه مرحلهاي و چهار مرحلهاي و غيره

سطحي مقايسه ميشود که سعي ميکند قطرات را کروي نگه

است .در اين مقاله منظور از پاشش چندمرحلهاي ،سوخت

داشته و تغيير شکل آنها را به حداقل رساند .نيروي ميرا کننده

پاشش دو مرحلهاي (مجزا) سوخت با مقادير مختلف سوخت در

 Fdamping  d .xبا نيروي اصطکاک از لزجت ديناميکي داخل

هر پالس است [.]4

قطره مايع مقايسه ميشود .معادله ديفرانسيل مرتبه دوم حرکت

نتايج بررسيها نشان ميدهد که پاشش چندمرحلهاي
سوخت ،اختالط بهتري نسبت به پاشش يک مرحلهاي ايجاد
کرده و بدون کاهش توان موتور ،سطح دوده را به مقدار زيادي
کاهش ميدهد [5و .]4همچنين در پاشش چندمرحلهاي وقتي
2

براي سيستم جرم و فنر ميرا شده به صورت رابطه ( )1است:
()1

F k
d
 x  x
m m
m

که  xجابجايي جرم از حالت آزاد است.
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طبق قياس ،ضرايب رابطه فوق بايد با روابطه ( )2تا ()4

()2
()3


d
 Cd l 2
m
l r
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2
 g u rel
F
 CF
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()4

طبق شکل ( )1جابجايي خط استوايي قطر از محل تعادلي و Cها
ثابتهاي مدل و  rشعاع قطره کروي است .کميت  y pبا تغيير و
جابجايي سطح قطره نسبت بهه حالهت تعهادلش و عکهس شهعاع
قطههره متناسههب اسههت .بهها اسههتفاده از جابجههايي بههدون بعههد
 y  x / Cb rمعادلههه حرکههت بههه صههورت رابطههة ( )5تبههديل

ميشود:
()5

()11


1
 2
3
 d r td

()12

y 0  (dy / dt ) t 0 , y0  yl 0

 2  Ck

که  Wegعدد وبر گهاز urel ،سهرعت نسهبي بهين قطهره و گهاز

شکل ( :)1سري مدل شکست قطره ]11[ ،TAB

جايگزين شوند:

td 

2
CF  g u rel


y 
 Ck
y  Cd l 2 y
2
3
Cb l r
l r
l r

با فرض سرعت نسبي  urelثابت که در فرآيندهاي حهل عهددي
در فاصله زماني معين صادق است ،معادله حرکت ميتوانهد بهه

احاطهکننده آن r ،شعاع قطره و  کشش سطحي مهايع اسهت.

 t dزمان ميرايي لهز  l ،،گرانهروي ويسهکوزيته مهايع و  2

مجذور فرکانس نوسان است .براي هر ذره ابتدا بايد t d ، Weg

و  محاسبه شوند .عدد وبر بحراني بدست آمهده از دادهههاي
تجربي در اولين شکست قطره برابر با  6است و فرض ميشود
در صورتي که تغييهر شهکل در  x≤1.5rبدسهت آمهده و ،y≤1.1
 Cb=5شود ،شکست رخ ميدهد .ثابتهاي مدل برابر با ،CF=1/3
 Cd=5و  Ck=1هستند [.]11

 -3مشخصات موتور پايه
براي بررسي درستي نتايج بدست آمده از شبيهسازي
فرآيند احتراق با پاشش چندمرحلهاي سوخت ،از نتايج آزمون-
هاي آزمايشگاهي موتور ديزل پاشش مستقيم

MT-4.244

ساخت شرکت موتورسازان تراکتورسازي تبريز استفاده شده
است .مشخصات موتور در جدول ( )1آمده است.
آزمونهاي آزمايشگاهي با روش  -1مد انجام شد.
مشخصات برخي از تجهيزات بکار رفته در آزمونهاي موتور
عبارتند از:
 -1سيستم اندازهگير فشار داخل سيلندر مدل اينديمتر 621
شرکت اي وي ال اتريش براي اندازهگيري فشار داخل ريل

طور تحليلي حل شود که جواب آن به صورت رابطه ( )6است:

سوخت ،فشار داخل سيلندر و ارتفاع سوزن انژکتور استفاده

y t  

شد .محدودة اندازهگيري اين دستگاه  1-251barو دقت آن

() 6

CF
We g  exp   t 
 td 
C k Cb



1
B. sin t 
 A. cos t 
t d



()7



C
A   y 0  F We g 
C k Cb

,

()8



C
B   yt d  y 0  F We g 
C k Cb



()9

 urel 2 r


Weg 
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 ±1.2barاست.
 -2سيستم اندازهگير دود مدل  415شرکت اي وي ال
اتريش براي اندازهگيري دوده خروجي از موتور و تحليلگر گاز
مدل دي کام  4111شرکت اي وي ال اتريش براي بررسي مقدار
گازهاي خروجي استفاده شد .به اين صورت که ،دود با کدري
-1

-

 1-111%و دقت  ،1.1%جذب ) 1-11.11m (k-valueو دقت m

 ،1.111گاز مونوکسيدکربن با محدودة اندازهگيري 1-11% Vol
و دقت  ،1.11% Volگاز دياکسيدکربن با محدودة اندازهگيري
حجم  1-21%و دقت حجم  HC ،1.1%با محدودة اندازهگيري
حجم  1-21.111 ppmو دقت NOx ،1 ppm

با محدودة

اندازهگيري  1-5.111ppm volو دقت  O2 ،1 ppmبا محدودة
9

اندازهگيري  1-25.111 ppm volو دقت   ،1.11 ppmبا

برابري خوبي با هم دارند.
بدست آمده از نتايج عددي و تجربي
110

محدودة اندازهگيري  1-1111و دقت  1.111است.

100
90

در مورد هر مشخصة ديگري از موتور که در برنامه نياز

80
70

تجربي
شبيه سازي

بود مقدار مربوط به موتور فوق تهيه شده و به عنوان دادههاي

Experiment

60

Calculated

ورودي در برنامه وارد شده است.

)Pressure(bar
Incyliderيلندر
داخل س
فشار

50
40
30

جدول ( :)1مشخصات و شريط اوليه موتور

20
10

مدل موتور

MT_4.244

قطر پيستون

111mm

کورس پيستون

127mm

نسبت تراکم

17/5:1

زمان تزريق سوخت

2 ATDC

تعداد نازلهاي انژکتور

 5عدد

براي بررسي دقت مدلهاي مورد استفاده براي پيشگويي

فشار پاشش سوخت

251bar

آاليندهها مقادير بدست آمده از شبيهسازي با نتايج تجربي در

سرعت موتور

2111rpm

جدول ( )2مقايسه شدهاند .با توجه به اينکه در شبيهسازي از

شکل پيستون

نوع ω

بعضي عوامل مؤثر مانند اصطکاک و اثرات آن چشمپوشي

0

 -4درستي نتايج شبيهسازي
شبکهبندي محفظه احتراق موتور به دليل نداشتن تقارن
محوري به صورت 361درجه در نظر گرفته شده است .شکل
( )2شبکهبندي محفظه داخل سيلندر را نشان ميدهد .تعداد
تقسيمات شبکه در براي شعاعي برابر با  21است و  2رديف
شبکه اليهمرزي و  6سلول در نقطه مرگ باال براي ناحيه
فشردگي در نظر گرفته شده است.

300

400

200

0

100

-100

-200

-300

CA

شکل ( :)3مقايسه تغييرات فشار داخل سيلندر بدست آمده از نتايج
تجربي و شبيهسازي

شده است ،ديده ميشود که بيشينه فشار داخل سيلندر کمي
بيشتر از مقدار تجربي پيشبيني شده است .همچنين با توجه به
سادهسازي مدل آاليندهها و صرفنظر از مدلهاي پيچيده و
زنجيري واکنشهاي سينتيکي احتراق در برنامة کيوا ،3 -مقدار
شبيهسازي شده بيشتر از مقدار واقعي پيشبيني شده است.
جدول ( :)2مقدار آاليندههاي موتور ديزل در حالت پايه
مقدار تجربي

مقدار شبيهسازي

( )gr/kW.h

( )gr/kW.h

مونواکسيد نيتروژن

6/14

7/61

دوده

1/17

1/12

آالينده

 -5تحليل نتايج
مهمترين عوامل در پاشش چندمرحلهاي عبارتند از :تعداد
مراحل پاشش سوخت ،زمان پاشش سوخت ،مقدار سوخت در
هر مرحله از پاشش و فاصله زماني بين پاششها .با انتخاب
بهينه عوامل فوق ميتوان به يک برابري در کاهش همزمان
آاليندههاي دوده و اکسيد نيتروژن موتور ديزل دست يافت.
براي آساني در بيان مقدار پاشش سوخت در هر مرحله ،فاصله
بين دو پالس پاشش قرارداد (شروع پاشش % -سوخت در
مرحله دوم (فاصله بين دو پاشش)  %سوخت در مرحله اول) در
نظر گرفته شده است .براي مثال  11)1(11-2به اين معني است
شکل ( :)2شبکه بندي محفظه احتراق

شکل ( )3منحني تغيير فشار داخل سيلندر بدست آمده از
شبيهسازي موتور را در مقايسه با منحني فشار بدست آمده از
نتايج آزمايشگاهي نشان ميدهد .ديده ميشود که منحني فشار
4

که شروع پاشش سوخت از  2درجه پس از نقطه مرگ باال با
 11درصد سوخت در پالس اول پاشش انجام شده و پس از 1
درجه چرخش ميللنگ فاصله از اتمام پالس اول  11درصد
سوخت باقيمانده نيز پاشش ميشود .در ادامه حالتهاي
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-400

مختلف تزريق دومرحلهاي در نظر گرفته شده است که شامل

فشار داخل سيلندر در برخي از حالتهاي پاشش ،حالت بهينه

حالتهاي (پيش پاشش  +پاشش اصلي) و (پاشش اصلي  +پس

وقتي است که مقدار بيشتري از سوخت در مرحله اول تزريق

پاشش) با مقادير مختلف سوخت در هر مرحله و فاصلههاي

شود تا توان موتور کاهش نيابد.
جدول ( )3مقدار توليد آاليندههاي دوده و مونو اکسيد

زماني مختلف توقف پاشش است.
شکل ( )4منحني فشار داخل سيلندر و نرخ آزاد شدن

نيتروژن را براي حالتهاي مختلف پاشش سوخت نشان

حرارت را در شش حالت پاشش سوخت نشان ميدهد .ديده

ميدهد .ديده ميشود که هر چه مقدار سوخت در پاشش ثانويه

ميشود که براي حالتهايي از پاشش سوخت که مقدار بيشتر

بيشتر باشد مقدار مونو اکسيد نيتروژن کاهش مييابد که دليل

سوخت در پالس دوم پاشش ميشود بيشينه نرخ آزادسازي

آن کاهش بيشينه نرخ آزادسازي حرارت و احتراق پيشآميخته

حرارت کاهش مييابد که علت آن کاهش احتراق پيشآميخته

و در نتيجه کاهش دماي سيلندر است.

است و رفتار احتراق مانند حالت تأخير است .با توجه به افت
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شکل ( :)4منحني تغييرات فشار داخل سيلندر و آزادسازي حرارت بر حسب زاويه ميللنگ براي حالتهاي مختلف پاشش سوخت
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ادامه شکل ( :)4منحني تغييرات فشار داخل سيلندر و آزادسازي حرارت بر حسب زاويه ميللنگ براي حالتهاي مختلف پاشش سوخت
جدول ( :)3آاليندههاي توليد شده در حالتهاي مختلف پاشش

مييابد .در يافتن حالت بهينهاي که همزمان بيشينه نرخ

سوخت

آزادسازي حرارت کم باشد تا مونو اکسيد نيتروژن کاهش

حالتهاي پاشش

مونواکسيد نيتروژن
()g / kW. h

دوده
()g / kW. h

حالت پايه

7/61

1/12

11 ) 5 ( 11-2

3/51

3/51

25 ) 5 ( 75-2

6/51

2/76

51 ) 5 ( 51 -2

6 /1

2/51

75 ) 5 ( 25 -2

7/32

1/26

11 ) 5 ( 11 -2

7/56

1/12

يابد و همچنين دماي احتراق بدست آمده از پالس اول پاشش
و زمان اکسيد شدن (فاصله بين دو پاشش) کافي باشد تا از
توليد دوده در پيشاني اسپري پاشش ثانويه جلوگيري شود،
حالتهاي  75)5(25-2و  11)5( 11 -2براي بررسي بيشتر
انتخاب شدهاند.
شکل ( )5مقدار آاليندههاي مونو اکسيد نيتروژن و دوده
را براي حالت  75)α(25-2بر حسب فاصله زماني مختلف

همچنين نتايج نشان ميدهند که هرچه مقدار سوخت در

بين دو پالس پاشش نشان ميدهد .ديده ميشود که براي

پالس دوم پاشش بيشتر شود دوده توليدي زمان کافي براي

حالت پاشش  ،75)35(25-2دو آالينده کمترين مقدار خود را

اکسيد شدن را پيدا نميکند بنابراين مقدار نهايي آن افزايش

دارند .نتايج نشان مي دهند که در اين فاصله زماني بين دو

6
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پاشش هر دو آالينده مونو اکسيد نيتروژن و دوده کمينه

8.0

1.8
1.6

هستند زيرا از طرفي با کاهش سهم احتراق پيشآميخته توليد

7.8

1.4
)Soot(g/kW.h

فاصله زماني دماي محفظه براي سوختن دوده توليدي
بدست آمده از پالس اول پاشش مناسب است .در فاصله
زماني بيشتر از  35درجه چرخش ميللنگ  NOافزايش

7.6

1
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0.4

NO

0.2

Soot

7.2

0

7.0
55
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مونو اکسيد نيتروژن کاهش مييابد و از طرف ديگر در اين

1.2
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عمل خنککنندگي سوخت در محفظه حذف شده و دماي

شکل ( :)5تغييرات مقدار آاليندههاي  NOو دوده برحسب فاصله

محفظه افزايش مييابد .از طرف ديگر سوخت پاشيده شده

زماني بين دو پالس پاشش سوخت براي حالت %55-%25

)NO (gr/kW.h

دوده نيز افزايش مييابد . .درصد کاهش آاليندهها براي دو

7.35

1.2

حالت بهينه پاشش در جدول ( )4آورده شده است.
جدول ( :)4ميزان کاهش آاليندهها براي دو حالت بهينه پاشش
حالتهاي پاشش

مونواکسيد نيتروژن () %

دوده ()%

52 ) 52 ( 22 -2

01/75

55/72

01 ) 52 ( 01 -2

5/87

20/28

1
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در شکل ( )6نتايج فوق براي حالت پاشش 11)α( 11 -2

شکل ( :)6تغييرات مقدار آاليندههاي  NOو دوده برحسب فاصله
زماني بين دو پالس پاشش سوخت براي حالت %19-%09

نيز ارائه شده است .همانطور که ديده ميشود در اين حالت
پاشش بهينهترين پاشش  11)35( 11 -2است.
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شکل ( :)5منحني تشکيل آاليندههاي دوده و مونو اکسيد نيتروژن براي حالت پاشش تک مرحلهاي و دو حالت پاشش بهينه

شکل ( )7مقايسه بين تشکيل آاليندههاي مونو اکسيد

همزمان پاشش دو نازل ممکن نيست .بنابراين عدم تقارن

نيتروژن و دوده را براي دو حالت پاشش بهينه ارائه داده است.

احتراق به اين دليل است .همانطور که ديده ميشود در شرايط

ديده ميشود که در همه نتايج ،حالت پاشش  75)35(25-2نتايج

 11ATDCدر مناطق با دماي بيشينه ،حالت پاشش دو مرحلهاي

بهتري دارد .درصد کاهش آاليندهها براي هر دو حالت بهينه

به مراتب کمتر از حالت پايه است که همين علت کمتر شدن

پاشش در جدول  4ارائه شده است .با توجه به دادهها ديده مي-

توليد مونو اکسيد نيتروژن است .همچنين به دليل کمتر بودن

شود که از بين حالتهاي بهينه پاشش موردنظر حالت پاشش

جرم سوخت پاشيده شده در پالس اول پاشش دو مرحلهاي

 75)35(25-2داراي مشخصههاي بهتري است.

مقدار سوخت کمتري نسبت به حالت پاشش يک مرحلهاي باقي

شکل  1توزيع دما و کسر مولي سوخت داخل سيلندر را

ميماند که در نتيجه بنابراين مقدار دوده کاهش مييابد .در 45

براي دو پاشش يک مرحلهاي و دو مرحلهاي بهينه در 45 ،11

و 53درجه چرخش ميللنگ پس از نقطه مرگ باال ديده ميشود

و  53درجه چرخش ميل لنگ بعد از نقطه مرگ باال نشان

که در احتراق با پاشش يک مرحلهاي ،سوخت تزريق شده با

ميدهد .با توجه به تعداد نازلها و عدم تقارن ،نشان دادن

مقدار حرکت زياد به منطقه غني از سوخت و دماي به نسبت
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پايين در نوک جت نفوذ کرده و به طور پيوسته وارد منطقه غني

پالس اول پاشش سوخت باقيمانده است ،در نتيجه از تشکيل و

از سوخت شده و توليد دوده مينمايد .ولي در پاشش دو

انباشتگي سوخت در نوک اسپري و ايجاد منطقه غني و توليد

مرحلهاي ،سوخت پاششي در مرحله دوم وارد يک منطقه دما

دوده جلوگيري ميشود.

باال و رقيق از سوخت ميشود که از احتراق بدست آمده از

توزيع دما در داخل سيلندر در 10 ATDC

توزيع کسر مولي سوخت 10ATDC

توزيع دماي داخل سيلندر در 45 ATDC
شکل ( :)8توزيع دما ،کسر مولي سوخت داخل سيلندر براي دو پاشش يک مرحلهاي و دو مرحلهاي بهينه در زاويه هاي  45 ،10و 53درجه
بعد از نقطه مرگ باال (سمت چپ پاشش يک مرحلهاي و سمت راست پاشش دو مرحلهاي)55)35( 25

8
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توزيع سوخت در 45 ATDC

توزيع دماي داخل سيلندر در 53 ATDC

توزيع سوخت در 53 ATDC
ادامه شکل ( :) 8توزيع دما ،کسر مولي سوخت داخل سيلندر براي دو پاشش يک مرحلهاي و دو مرحلهاي بهينه در زاويه هاي  45 ،10و53
درجه بعد از نقطه مرگ باال (سمت چپ پاشش يک مرحلهاي و سمت راست پاشش دو مرحلهاي)55)35( 25

 -6نتيجهگيري
در مقاله حاضر با استفاده از شبيهسازي سهبعدي به کمک

دست آمده عبارتند از:

کد کيوا V 3 -و بررسي درستي آن با نتايج تجربي بدست

 -1در پاشههش دومرحلهههاي بههه دليههل افههت بيشههينه نههرخ

آمده از آزمون حالت پايه موتور ،راهکار پاشش دو مرحلهاي

آزادسههازي حههرارت و تههاخير در پاشههش دوم مقههدار

سوخت براي کاهش همزمان آاليندههاي مونواکسيد نيتروژن و

آالينده مونواکسيد نيتروژن کاهش مييابد.

دوده در موتورهاي ديزل پاشش مستقيم ارائه گرديد .نتايج به
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منطقه دما باال و رقيق از سوخت ميشود در نتيجه از

 فاصله بين دو پاشش سوخت بايد به حد کهافي کوتهاه-2

انباشتگي سوخت در نوک اسپري و ايجاد منطقه غني

باشد تا دماي مورد نياز بهراي اکسهيده شهدن دودهي

 در نتيجه مقدار دوده.از سوخت جلوگيري ميشود

 هم چنين فاصله زمهاني بهين دو.پالس اول تامين شود

.توليدي کاهش چشمگيري پيدا ميکند

پاشش بايد به حد کافي زياد باشد تا مقهدار زيهادي از

 تشکر و قدرداني-7

 بنهابراين.دوده قبل از آغاز پاشش ثانويه اکسيد شود
.الزم است که يک حالت بهينه انتخاب شود

نويسندگان از شرکت بهينهسازي مصرف سوخت به دليل

 نتايج بررسيها نشهان مهيدههد حالهت بهينهه پاشهش-3

 همچنين از.حمايت از اين تحقيق تشکر و قدرداني مينمايند

-2 حالههت،MT-4.244 چندمرحلهههاي بههراي موتههور

مرکز تحقيقات شرکت موتورسازان تراکتورسازي تبريز به

 است و با ايهن روش مونواکسهيد نيتهروژن75)35(25

خاطر انجام آزمونهاي تجربي موتور و همکاري آنها قدرداني

. کاهش مييابد%33  و دوده%11

.ميشود

 در پاشش دو مرحله، با توجه به نتايج به دست آمده-4
اي سوخت پاششي در پالس دوم پاشش وارد يک
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: لغات انگليسي-9
CFD
Simple
TDC
ATDC
Direct injection
Kiva-3V Code

مکانيک سياالت محاسباتي
سيمپل
نقطه مرگ باال
بعد از نقطه مرگ باال
پاشش مستقيم
V5 -کد کيوا
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NO
Soot
Multiple Injection
Common Rail
Pilot Injection
Split Injection

مونواکسيد نيتروژن
دوده
پاشش چند مرحله اي
ريل مشترک
پيش پاشش سوخت
پاشش مجزا
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