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Abstract
Injection rate shape has an important effect on the performance of
internal combustion engines. In this study, the effect of three
triangular injection rate shapes, including left triangle, middle
triangle, and right triangle, which were distinguished by the
parameter a equal to 0, 0.5, and 1, respectively, on the
performance of a Reactivity Controlled Compression Ignition
(RCCI) engine were investigated and compared with the square
injection rate shape. It was realized that by increasing, the gross
indicated efficiency (GIE) and nitrogen oxides (NOx) emissions
increased, while unburned hydrocarbons (UHC) and carbon
monoxide (CO) emissions decreased. The highest GIE and the
lowest UHC and CO emissions were obtained by the right triangle,
which were 9.9% higher and 27.45% and 25.51% lower than those
obtained by the square injection rate shape, while the lowest NOx
emissions were obtained by the left triangle, which was 14.15%
lower than that obtained by the square injection rate shape.
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چکیده
شکل پاشش یکی از مهم ترین پارامترهای تأثیرگذار بر عملکرد موتورهاای اتتاراد دایلای
است .در این مقاله ،تأثیر سه نوع شکل پاشش مثلثی یعنی مثلث چپ ،وسط ،و راست کاه
با پارامتر  aبرابر با بهترتیب  0/5 ،0و  1متمایز میشوند ،بر عملکرد موتور اتتاراد اشاتعا
تراکمی با واکنشپذیری کنتر شده 1بررسی و با شکل پاشش مستطیلی مقایسه شده است.
با افزایش  ،aمقدار بازدهی نایاال تعیاین شاده )GIE( 2و اکسایدهای نیتارو ( ()NOx
4
افزایش مییابند ،در تالی که مقدار هیدروکربنهای نسویته )UHC( 3و مونواکسید کربن
( )COکاهش مییابد .باالترین میزا(  GIEو کمترین میزا(  UHCو  COمرباو باه شاکل
پاشش مثلثی راست است که بهترتیب  9/9درصد بیشتر و  2۲/45و  25/51درصد کمتر از
شکل پاشش مستطیلی هستند ،درتالی کاه کامتارین میازا(  NOxتولیدشاده باهوسایل
شکل پاشش مثلثی چپ تاصل میشود که  14/15درصد کمتر از شکل پاشش مستطیلی
است.
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تأثیر شکل پاشش مثلثی بر روی عملکرد موتور احتراق اشتعال تراکمی...

 .1مقدمه

در موتورهای اتتراد اشتعا تراکمی با واکنشپذیری کنتر شاده از

موتورهای اتتراد دایلی ،نقش بسیار مهمای را در صانعت تمال و

دو نوع سویت با واکنشپذیری متفاوت استفاده میشود .سویت باا

نقل ایفا میکنند؛ از این روی ،محققا( بهدنبا راهی بارای افازایش

واکنشپذیری کمتر بهصورت پیشمولو باههماراه هاوا و گازهاای
5

بازده و همچنین کاهش میزا( آالیندههای تولیدشاده در موتورهاای

برگشتی از دریچ یروجی وارد محفظ اتتاراد مایشاود ،ساس

اتتراد دایلی هستند .در این راساتا ،روشای ناوین باهناا اتتاراد

سویت با واکنشپذیری باالتر به صاورت مساتقیم در نزدیاک نقطا
0

دما پایین  1بهعنوا( روشی جدید مطرح شده است] .[1از آنجایی کاه

ماارب باااال بااهدایاال محفظ ا اتتااراد ،پاش ایده و اشااتعا آغاااز

بارای انجااا واکاانشهاای تولیااد اکساایدهاای نیتاارو ( بااه اناار ی

میشود] .[5به دلیل اساتفاده از دو ناوع ساویت باا واکانشپاذیری
۲

فعا سازی باالیی نیاز است ،دمای پایین در این روش منجر میشود

متفاوت ،مدت زما( اتتراد در این نوع موتورها افزایش ماییاباد و

کااه مقاادار اکساایدهای نیتاارو ( ( )NOxتولیدشااده کاااهش یابااد.

در نتیج آ( ،مقدار نار افازایش فشاار کااهش پیادا مایکناد].[4

هماچنین ،دمای پایین در این موتورها سبب میشود که زما( شروع

بنااابراین موتورهااای اتتااراد اشااتعا تراکماای بااا واکاانشپااذیری

اتتراد به تأییر بیافتد و درنتیج آ( زما( بیشاتری بارای ایات

کنتر شده قادر به کاارکرد در شارایط عملیااتی باا باار بااالتر نیاز

سویت و هوا فراهم شود .در این راستا ،ناتیههای دما باال و غنای از

هستند .در این مقاله ،گاز طبیعی و سویت دیز بهترتیب بهعناوا(

سویت در محفظ اتتراد کاهش مییابد و مقدار دودۀ کمتری نیاز

سویت با واکنشپذیری کمتر و بیشتر استفاده شدهاند .دلیل اصالی

تولید میشود] .[2روش نوین اتتاراد دماای پاایین باه ساه دسات

برای استفاده از گاز طبیعی بهجای بنزین این است که گااز طبیعای

اتتراد تراکمی همگن  ،2اتتراد تراکمای پایش مولاو  3و اتتاراد

می تواند ایت ف واکنشپذیری بیشتری با سویت دیاز نسابت باه

اشتعا تراکمی باا واکانشپاذیری کنتار شاده تقسایم مایشاود.

بنزین دایل محفظ اتتراد ایجاد کند و همین امر سبب میشود تا

در موتورهای اتتراد تراکمی همگن ،مولو پیشآمیوتاه از هاوا و

مدت زما( اتتراد طوالنیتر شو د و در نهایات مقادار نار افازایش

سویت از راه دریچ ورودی وارد محفظ اتتاراد مایشاود ،ساس

فشار ،کاهش یاباد] .[0در دها گذشاته ،مطالعاات زیاادی بار روی

بر اثر تراکم مولاو پایشآمیوتاه و ازدیااد فشاار و دماا ،اتتاراد

موتورهای اتتراد اشتعا تراکمای باا واکانشپاذیری کنتار شاده

آغاز میشود .یکی از مهمترین مشک ت در این نوع موتورهاا نباود(

بهمنظور افزایش بازدهی و کااهش میازا( آالینادههاای تولیدشاده،

کنتر بر روی زما( شروع اتتراد است .همچنین باهدلیال اشاتعا

انجا شده است .یکی از راههای کارآمد در این زمینه بررسای نحاوۀ

هم زما( مولو سویت و هوا از چندین نقطه ،گرماای آزادشاده باا

پاشش سویت با واکنشپذیری باالتر است] .[۲بهطور مثاا  ،در ایان

4

زمینه تأثیر جر پاشش ،زما( پاشش ،زاویا پاشاش ،فشاار پاشاش

باالیی میشود .بنابراین ،ایان ناوع موتورهاا نمایتوانناد در شارایط

سویت با واکنشپذیری باالتر بررسی شده است .در تالی کاه تاأثیر

عملیاتی با بار باال بهیاوبی کاار کنناد] .[3در ناوع دو موتورهاا یاا

شکل پاشش سویت با واکنشپاذیری بااالتر در موتورهاای اتتاراد

موتورهای اتتراد تراکمی پیشمولو  ،مولو پیشآمیوتا هاوا و

اشتعا تراکمی با واکنشپذیری کنتر شده باهطاور دقیاق بررسای

بوشی از سویت از راه دریچ ورودی وارد محفظ اتتراد میشاود.

نشده است .در ادامه تعدادی از مطالعاتِ پردایته به شکل پاشش در

سرعت باال در محفظ اتتراد ،پواش و باعاث نار افازایش فشاار

سس

بوشی دیگر از سویت بهصورت مساتقیم باهدایال محفظا

اتتراد پاشش میشود .با وجود اینکه در موتورهای اتتراد تراکمی

موتورهای اتتراد دایلی ،مرور شده است.
قربانسور و راسوی باه بررسای شاکلهاای گونااگو( پاشاش ،مانناد
8

پیشمولو  ،کنتر بر روی زما( شروع اتتراد وجود دارد و مقادار

چکمااهای ،رمااپ  ،مسااتطیلی و ترکیباای باار روی بااازده و مقاادار

نر افازایش فشاار کااهش ماییاباد؛ اماا هامچناا( ایان موتورهاا

آالیندههاای تولیدشاده باهوسایل موتاور اتتاراد تراکمای همگان

قادر نیستند که در شرایط عملیاتی با بار باال کار کنند].[4

پردایتند .نتایج نشا( میدهد که باالترین میازا( باازدهی از شاکل

1. Low Combustion Temperature
2. Homogeneous Charge Compression Ignition
3. Premixed Charge Compression Ignition
4. Pressure Rise Rate
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5. Exhaust Gas Recirculation
6. Top Death Center
7. Combustion Duration
8. Ramp

مثلثی ،چکمهای ،چکمهای برعک  ،اساس ین  2و اساس ین بارعک

ارائه میشوند.

نتااایج اسااتق

بر روی عملکرد موتاور اتتاراد تراکمای پردایتناد .نتاایج پا وهش
نشا( میدهد کاه تاأثیر شاکل پاشاش بار روی عملکارد موتاور در

 1-4معادالت حاکم

هنگامی که سویت دیاز دیرتار پاشایده مایشاود ،بیشاتر اسات.

فرایند اتتراد در موتور اتتراد دایلی یک مسئل دوفازی اسات .در

هاامچنااین مقاادار کاااهش در میاازا( دوده ،کااربنمونواکسااید و

این پ وهش از روش اویلری -الگران ی  4برای شبیهسازی بهره گرفته

هیدروکربنهای نسویت تولیدشده در شکلهای پاشش چکماهای و

شده است .به طور دقیقتر ،مولو سویت پیشآمیوته و هوا کاه در

مسااتطیلی بیشااتر از دیگاار شااکلهاساات] .[9یزداناای و همکااارا(

فاز گاز هستند به عنوا( فاز پیوسته در نظر گرفته میشود؛ در تاالی

شکل پاشش چکمهای بههماراه شاش متریار دیگار را بهیناهساازی

که سویت دیز پاشیدهشده بهعنوا( فااز ناپیوساته در نظار گرفتاه

کردند تا عملکرد موتور اتتراد اشاتعا تراکمای باا واکانشپاذیری

میشود .معادالت تاکم بر فاز گاز شامل معادلا پیوساتگی ،انتقاا

کنتر شده را که با سویتهای دیز و بنزین کار میکارد ،افازایش

گون شیمیایی ،تکانه (مومنتو ) و انار ی هساتند و باهصاورت زیار

دهند .نتایج بهینهسازی نشا( میدهد کاه زماا( پاشاش چکماهای

بیا( میشوند:

باااالتر و ساارعت پاشااش چکمااهای پااایینتاار منجاار بااه کاااهش
کربنمونواکسید و هیدروکربنهای نسویته مایشاود] .[10مطلاق و
همکارا( نیز با بهینهسازی نر پاشش و شیب پاشش شاکل پاشاش
رمپ توانستند مقدار باازدهی نایاال

تعیاینشاده و آالینادههاای

̇

()1
̇

()2

تولیدشااده در موتااور اتتااراد اشااتعا تراکماای بااا واکاانشپااذیری
کنتر شده را که با سویتهای گاز طبیعای و دیاز کاار مایکارد،

̇
⃗

)

) ⃗

( ⃗

(⃗

⃗

)

یزدانی مطلق و نصرآزادانی – صص43-43:.

بررسی تأثیر زما( پاشش و شکلهای پاشش مستطیلی ،ذوزنقاهای،

بیااا( ماایشااوند .سااس

از شاابکه و اعتبارساانجی
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پاشش رمپ و مستطیلی تاصل میشود] .[8شوای  1و همکاارا( باه

یک از فازها و مد هاای اساتفادهشاده بارای تال معاادالت تااکم

)⃗ ( ⃗
⃗ ( ⃗

)⃗⃗ ( ⃗

)

(

)⃗ (

( )3

ب اهترتیااب افاازایش و کاااهش دهنااد] .[11در مطالعااات باااال تااأثیر
̇

شکل پاشش بر عملکرد موتورهای اتتراد دایلی با پاشش مساتقیم
سویت بهطور مفصال بررسای شاده اسات؛ اماا اثار شاکل پاشاش
بر عملکرد موتورهاای اتتاراد اشاتعا تراکمای باا واکانشپاذیری
کنتر شده کمتر بررسی شده است .چو( اثار شاکل پاشاش مثلثای
بر عملکرد موتورهاای اتتاراد اشاتعا تراکمای باا واکانشپاذیری
کنتر شده تاکنو( بررسی نشده ،در این مقالاه تاأثیر شاکل پاشاش
مثلثی بر روی بازده و آالیندههای تولیدشاده باهوسایل یاک موتاور
اتتراد اشتعا تراکمی با واکنشپذیری کنتر شده بررسی میشود.

⃗

̇

⃗ ⃗

) ⃗ ( ⃗

)

(

( )4
که  ، ، ،و باهترتیاب چگاالی ،سارعت ،کسارجرمی جاز  ،و
انر ی درونی هستند ، ، ، ، ، .و نشا(دهنادۀ فشاار ،تانش،
شتاب گرانش ،ف ک

انتقا ترارت ،انر ی جنبشی ت طم ،و ات ف

انر ی ت طم هستند، ̇ ، ̇ .

 ،و ̇ بیانگر عباارتهاای چشام

ناشی از تبویر قطرات مایع سویت هستند و ̇ و ̇ عباارتهاای
چشم ناشی از واکنش شیمیایی هستند.

نشانگر ضریب نفوذ جر

 .4مدلسازی

است.

در این پ وهش ،از نر افزار اپن فو  3برای شبیهسازی جریا( دوفازی

معادالت تاکم بر فاز مایع نیز شاامل معاادالت پیوساتگی ،تکاناه و

سویت و هوا در موتور اتتراد اشاتعا تراکمای باا واکانشپاذیری

انر ی هستند و بهصورت زیر بیا( میشوند:

کنتر شده استفاده شده است .در این بوش معادالت تااکم بار هار
1. Shuai
2. Spline
3. OpenFOAM

()5
4. Eulerian-Lagrangian

)Iranian Chemical Engineering Journal – Vol. 21 - No. 122 (2022
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⃗

( )0

⃗

⃗

دریچ ورودی تا زما( باز شد( دریچ یروجای انجاا شاده اسات.
)

()۲

(

همچنین چو( شش سورا برای پاشش سویت دیاز وجاود دارد،
0

تنها یک ششم محفظ اتتراد شبیهسازی شده و شرایط تناوبی در
که

،

،و

بیانگر جر  ،سرعت و دمای قطرات مایع هستند و

دمای فاز گاز است، .

،

انتقا ترارت را نشاا( مایدهناد.
گرمای وی ۀ قطرات و

دیوارههای اطراف اعما شده است.

زما( آسایش تبویر ،انتقا تکانه و
انتاالسی تبویار قطارات،

نشا( دهندۀ ضریب تصحیح انتقاا تارارت

جدول  .۱مدلهای استفاده شده در شبیهسازی.
Table 1. Models used in the simulation.

Model

Description

" ]RNG k- [13

Turbulence model

Kelvin-Helmholtz-Rayleigh]Taylor [14

Breakup phenomenon

در این پ وهش ،موتور اتتاراد اشاتعا تراکمای باا واکانشپاذیری

]Nordin [15

Collision

کنتر شده ،از سویتِ با واکنشپذیری کمتر گاز طبیعای و ساویتِ

Ranz-Marshall correlation
][16

Heat transfer

Schiller-Neumann correlation
][17

Drag coefficient

بهدلیل انتقا جر است.
 4-4مدلهای شبیهسازی

با واکنشپذیری بیشترِ دیز استفاده میکند .یواص شایمیایی گااز
طبیعی و سویت دیز بهترتیب مشابه نرما  -هستا( و متا( در نظر
گرفته شاده اسات و در نهایات از ساازوکاری متشاکل از  ۲0گونا

Partially- stirred reactor

شیمیایی و  404واکنش شیمیایی برای بررسی شیمی اتتراد تاکم

]combustion [18

بر مسئله استفاده شاده اسات] .[12ماد هاای اساتفادهشاده بارای
شبیهسازی موتور اتتاراد باهصاورت ی صاه در جادو ( )1آورده
شدهاند .هم چنین ،برای گسستهسازی عبارتهای مرباو باه نفاوذ،
جابااهجااایی و ناپایااا در معااادالت انتقااا بااهترتیااب از روشهااای

Turbulence-chemistry
interaction

جدول  .۲مشخصات هندسی موتور و نازل].[۱۱
Table 2. Engine and injector specifications [19].

Engine specification
Caterpillar 3401E
Type of Engine
SCOTE

گسستهسازی تجم محدود تصحیحشدۀ یطای گاوس  ،1بااال دسات

2.44

گوس  2و اویلر  3استفاده شده است .ع وه بر این ،برای تل هامزماا(

137.2 165.1

سرعت و فشار در معادالت بقای جر و تکاناه ،از روش پیازو  4بهاره

261.6

)Connecting rod length (mm

گرفته شده است .در نهایت الز به ذکر است کاه در ایان پا وهش،

16.1:1

Compression ratio

روش گا زمانی متریر یا عدد کورانت  5برابر با  0/15در نظار گرفتاه

0.7

Swirl ratio

1300

)Engine speed (rpm

شده است.

0.07

)Direct-injected Mass fraction (-

-143

)IVC ( ATDC

130

)EVO ( ATDC

 4-4استقالل از شبکه
نتایج شبیهسازی تاضر با نتایج نیمن و همکارا(] [19مقایسه شده و

)Displacement (L
)stroke (mm

Bore

Injector specification
Common rail

Injector Type

در جدو ( )2وی گیهای هندسای موتاور و مشوصاات پاشاش در

6

Number of holes

مطالع نیمن و همکارا( آورده شده است .در جدو ( )3نیز شارایط

250

)Hole diameter (𝜇m

145

)Included spray angle (°

954

)Injection pressure (bar

1. Gauss Linear Corrected
2. Gauss Upwind
3. Euler
4. PISO
5. Courant Number

52

عملیاتی موتور ذکر شده است .البته شبیهسازی از زما( بساتهشاد(
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6. Periodic

Value

Parameter

9

)IMEP (bar

1.75

)Intake pressure (bar

60

)Intake temperature (0C

89

)Total fuel mass (mg

85

)Methane mass percent (%

0.29

Premixed fuel equivalence ratio

-87.3

)Diesel SOI 1 ( ATDC

-38.3

)Diesel SOI 2 ( ATDC

40

)Fraction of diesel in first injection (%

0

)EGR (%

نتااایج تاصاال از شاابیهسااازی تاضاار و نتااایج ناایمن و همکااارا(
وجود دارد.
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Table 3. Engine operating conditions [19].

این مقایسه را نشا( میدهد و چنا( که پیداست تطابق یاوبی باین

تأثیر شکل پاشش مثلثی بر روی عملکرد موتور احتراق اشتعال تراکمی...

جدول  .3شرایط عملیاتی موتور].[۱۱

نتایج تاصل از نیمن و همکارا(] [19مقایسه شد .شکل ( ،)3نتاایج

شکل ( )1نشا(دهندۀ هندسه و مش موتور در نقط مارب باالسات.
این شبکهبندی از نوع مانظم  1و دارای  42931سالو اسات .بارای
بررسای اسااتق

نتاایج از شاابکه از دو ناوع مااش دیگار بااا تعااداد

سلو های  28189و  03432استفاده شده است .شاکل ( ،)2مقادار
ترارت آزادشده و فشار دایل سیلندر برای هر سه نوع شبکهبندی را

شکل  .۲استقالل شبکه از مش.
Figure 2. Grid independence test.

نشا( میدهد .با توجه به شکل ،تطابق یوبی باین نتاایج تاصال از
شبکهبندی با تعداد  42931و  03432سلو وجاود دارد؛ در تاالی
که مقداری ایت ف در نتایج تاصل از شبکهبندی با  28189سالو
مشاهده میشود .با توجه به ایان موضاوع ،شابکهبنادی باا 42931
سلو بهعنوا( مبنا برای شبیهسازی انتواب شد.

شکل  .3مقایسۀ نتایج نرخ حرارت آزادشده و فشار داخل
شکل  .۱شکل هندسی موتور در نقطۀ مرگ باال با  ۱۲۱3۱سلول.

سیلندر حاصل از شبیهسازی و نیمن و همکاران].[۱۱

Figure 1. Engine geometry with 42,931 cells at the
top dead center.

Figure 3. Comparison of the heat release rate and in-cylinder
pressure for this study and Neiman et al.’s study [19].

همچنین ،نتایج تاصل از بازدهی نایال

 3-4اعتبارسنجی

تعیاینشاده ،مقادار نار

2

مقدار ترارت آزادشده و فشار سیلندر تاصل از شبیهسازی تاضر با

بیشین افزایش فشاار  ،مقادار کاربنمونواکساید ،هیادروکربنهاای

1. Structure

2. Maximum Pressure Rise Rate
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تأثیر شکل پاشش مثلثی بر روی عملکرد موتور احتراق اشتعال تراکمی...

نسویته و اکسیدهای نیترو ( تولیدشده در جدو ( )4مقایسه شده
است .این جدو نیز تطابق بسیار یوب نتاایج پا وهش تاضار را باا
نتایج نیمن و همکارا( نشا( میدهد.
جدول  .۱مقایسۀ مقادیر پارامترهای حاصل از شبیهسازی حاضر
و نیمن و همکاران[.]۱۱
Table 4. Comparison of the results of the present study and
Neiman et al.’s study [19].

Present study

]Neiman et al [19

Objectives

50.4

50.5

)GIE (%

0.0193

0.02

)NOx (g/kW.h

1.38

1.8

)CO (g/kW.h

6.9

2.5

)UHC (g/kW.h

شکل  .۱شکلهای پاشش مثلثی و مستطیلی.
Figure 4. Triangular and square injection rate shapes.

 .4نتایج
در این بوش ،نتایج تأثیر شکل پاشش مثلثی بر روی میزا( تارارت
آزادشده ،فرایند اتتراد و مقدار آالینادههاای تولیدشاده باهوسایل
موتور اتتراد اشتعا تراکمی با واکنشپذیری کنتار شاده بررسای
شده است .الز به ذکر است که با توجه به اینکه مدت زما( پاشش
و جاار پاشااش سااویت دیااز در هاار دو شااکل پاشااش مثلثاای و
مستطیلی یکسا( است؛ برای تعریف شکل پاشش مثلثای تنهاا یاک
متریر مستقل الز است که با  aنمایش داده شده اسات .شاکل ()4

شکل  .5تأثیر پارامتر  aبر روی حرارت آزادشده و فشار داخل

نشا(دهندۀ نحوۀ ترییر سرعت تزریق سویت دیاز باا شاکلهاای

سیلندر.
Figure 5. Effect of a on the heat release rate and
in-cylinder pressure.

پاشش مستطیلی و مثلثی با مقادیر متفاوت aاست.
شکل ( )5تأثیر پارامتر  aرا بر روی میزا( ترارت آزادشاده و فشاار

دایل سیلندر نشا( می دهد .با توجه به شکل ،هنگامی که مقادار a

برای درک نقش شکل پاشش مثلثی بر روی فرایند اتتراد در موتور

برابر با یک باشد ،کمترین میزا( تأییر در اشتعا  1و بیشترین فشاار

اتتراد اشتعا تراکمی با واکنشپاذیری کنتار شاده ،تاأثیر شاکل

درو( سیلندر مشاهده میشود .ع وه بر این موضوع با افزایش مقدار

پاشش مثلثی بر روی نر تبویر سویت دیز بررسای شاده اسات.

 ،aتأییر در اشتعا کاهش مییابد؛ در تالی که مقادار فشاار درو(

شکل ( )0تأثیر شکلهای پاشش مثلثی و مستطیلی را بار روی نار

سیلندر و بیشین ترارت آزادشده افزایش مییابند .همچنین با توجه

تبویر سویت دیز در پاشش دو مقایسه کرده است .باا توجاه باه

به شکل ،فشار دایل سیلندر برای شکل پاشش مستطیلی بیشاتر از

شکل ،در زوایای میللنگ کام ،شاکلهاای پاشاش مثلثای چاپ و

شکل پاشش مثلثی چپ با  aبرابر با صفر است.

راست ،بهترتیب بیشترین و کمترین میزا( نر تبویر را دارند؛ زیارا
1. Ignition Delay

03

در زوایااای میااللنااگ پااایین ،ناار تزریااق باارای شااکل پاشااش

نشريه مهندسي شيمي ايران ـ سال بيستويکم ـ شماره صد و بيستودو ()1101

در نهایت سبب افزایش نر تبویر میشود .در زوایای میللنگ کام،

مقدار بازدهی است.

شکل پاشش مستطیلی از نظار نار میازا( تبویار در جایگااه دو
قرار میگیرد و به دنبا آ( شکلهای پاشش مثلثی وساط و راسات
در جایگاه سو و آیر قرار میگیرند .این در تالی است کاه رونادی
کام ً برعک

در زوایای میللنگ باالتر مشاهده میشود .چو( مقدار

سویت دیز تزریقشده در تمامی شکلهای پاشش یکساا( اسات؛
در زوایای میل لنگ بیشتر ،نر تزریق در تالتی که  aبرابر باا یاک

یزدانی مطلق و نصرآزادانی – صص43-43:.

منجر میشود که فروپاشی قطرات سویت دیز بهتر انجا گیرد که

پاشش مثلثی راست دارای کامتارین تاأییر در اشاتعا و بااالترین

تأثیر شکل پاشش مثلثی بر روی عملکرد موتور احتراق اشتعال تراکمی...

مثلثی راست باالتر از شکلهای پاشش دیگر است .نر تزریق بااالتر

و در نهایت اشتعا زودتر آغاز شود .با توجه به ایان موضاوع ،شاکل

باشد از دیگر شکلهای پاشش پیشی مایگیارد ،باهگوناهای کاه در
انتهای پاشش دو  ،شکل پاشش مثلثی راسات دارای بااالترین نار
تبویر است.

شکل  .۷تأثیر پارامتر  aبر روی میزان فرمالدهید تولیدشده.
Figure 7. Effect of a on the formaldehyde formation.

شاکل ( )8ترییاارات مقادار بااازدهی نایااال

تعیاینشااده را باارای

شکلهای پاشش مثلثی و مستطیلی نشا( میدهد .با توجه به شکل،
شکل پاشش مثلثی چپ دارای کمترین مقدار بازده است که برابر باا
 48/45درصد است .با افزایش مقدار  aبه  0/5و  ،1مقدار تاأییر در
اشتعا کم میشود و درنتیجه مقدار بازدهی نسب به شاکل پاشاش
شکل  .۶تأثیر پارامتر  aبر روی میزان دیزل تبخیرشده.
Figure 6. Effect of a on the amount of evaporated diesel.

مستطیلی بهترتیب بهمیزا(  0/2درصد و  9/9درصد افزایش مییابد.
شکل ( )9میزا( ترییرات جز جرمای هیادروکربنهاای نساویته را
برای شکلهای پاشش گوناگو( سویت دیز نشا( مایدهاد .چاو(

شکل ( )۲نمایانگر جز جرمی فرمالدهید تولیدشده برای شکلهاای

که اتتراد برای شکل پاشش مثلثای راسات زودتار آغااز مایشاود

پاشش مثلثی و مستطیلی است .با توجاه باه شاکل ،شاکل پاشاش

بنابراین انتشار شعله نیاز بهتار انجاا مایگیارد و در نهایات سابب

مثلثی راست دارای باالترین جز جرمای فرمالدهیاد اسات .باه ایان

میشود تا مقدار هیدروکربن بیشتری دایل محفظ اتتراد سوزانده

دلیل که نر تبویار بااالتر در شاکل پاشاش مثلثای راسات سابب

شود .با توجه به این موضوع ،شاکل پاشاش مثلثای راسات باا جاز

بهتر ،مقادار

جرمی هیدروکربن نسویته برابر با  ،0/00210دارای کمترین میازا(

فرمالدهید بیشتری نیز تولید میشود چو( کاه واکانشهاای تولیاد

هیدروکربن نسویته است .در نقط مقابال ،انتشاار شاعل کمتار در

فرمالدهید گرمااده اسات ،ماوردی کاه فرمالدهیاد بیشاتری تولیاد

شاکل پاشاش مثلثای چااپ منجار مایشااود کاه بیشاترین میاازا(

می کند ،دمای باالتری نیاز یواهاد داشات .دماای بااالتر در دایال

هیدروکربن نسویته تولید شود که بهمیزا(  24/48درصد بیشاتر از

محفظ اتتراد باعث می شود که فرمالدهید تولیدشده زودتر مصرف

شکل پاشش مستطیلی است.

آمیوتگی بهتر سویت و هوا میشود .در نتیج ایت
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تأثیر شکل پاشش مثلثی بر روی عملکرد موتور احتراق اشتعال تراکمی...

شکل  .۸تغییرات مقدار بازدهی ناخالص تعیینشده برای

شکل  .۱۱تغییرات جزء جرمی کربنمونواکسید برای شکلهای

شکلهای پاشش مثلثی و مستطیلی.

پاشش مثلثی و مستطیلی.

Figure 8. Variation of the gross indicated efficiency for
triangular and square injection rate shapes.

Figure 10. Variation of the mass fraction of carbon monoxide for
triangular and square injection rate shapes.

شکل ( )11ترییرات جز جرمی  NOxتولیدشده را برای شاکلهاای
پاشش مثلثی و مستطیلی نشا( میدهد .با افزایش مقادار  ،aتاأییر
در اشتعا کاهش مییابد و انتشار شعله بهتر انجاا مایگیارد؛ لاذا
دمای دایل سیلندر افزایش یابد .درنتیجه شکل پاشش مثلثی راست
دارای باالترین دمای دایل سیلندر و باهدنباا آ( بیشاترین مقادار
 NOxتولید شده است .این در تالی است که مقدار  NOxتولیدشاده
در هنگامی که  aبرابر با صفر باشاد در کمتارین تالات قارار دارد و
برابر با  ۲/0410-0است.

شکل  .۱تغییرات جزء جرمی هیدروکربنهای نسوخته برای
شکلهای پاشش مثلثی و مستطیلی.
Figure 9. Variation of the mass fraction of unburned
hydrocarbons for triangular and square injection rate shapes.

شکل ( )10ترییرات جز جرمی کربن مونواکساید تولیدشاده بارای
شکلهای پاشش مثلثی و مستطیلی را نشا( میدهد .چناا( کاه در
شکل دیده میشود باا افازایش مقادار  ،aمقادار کاربن مونواکساید
تولیدشده کاهش مییابد؛ زیرا با افزایش مقادار  ،aانتشاار شاعله در
محفظ ا اتتااراد بهتاار انجااا ماایگیاارد و مقاادار بیشااتری کااربن
مونواکسید تولید میشود .درنتیجه باا اعماا شاکل پاشاش مثلثای
راست ،مقدار کربن مونواکسید تولیدشاده باهمیازا(  2۲/45درصاد
نسبت به شکل پاشش مستطیلی کاهش مییابد.
05

شکل  .۱۱تغییرات جزء جرمی اکسیدهای نیتروژن برای
شکلهای پاشش مثلثی و مستطیلی.
Figure 11. Variation of the mass fraction of nitrogen oxides for
triangular and square injection rate shapes.
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 نتیجهگیری.3
 تأثیر شکل پاشاش مثلثای بار روی عملکارد و مقادار،در این مقاله
آالینده های تولیدشاده در یاک موتاور اتتاراد اشاتعا تراکمای باا
واکنشپذیری کنتر شده که با سویتهای گاز طبیعی و دیز کاار
 سه نوع شکل پاشش مثلثی شامل مثلاث. بررسی شده است،میکند
 نتایج نشا( مایدهاد. مثلث وسط و مثلث راست بررسی شدند،چپ
مثلاث

که با ترییر شکل پاشش از مثلث چپ به مثلث وسط و سس

 مقدار تأییر در اشتعا کاهش مییابد و انتشاار شاعله بهتار،راست
تعیینشده

انجا میگیرد که منجر به افزایش مقدار بازدهی نایال

 تولیااادشاااده و کااااهش مقااادار کاااربن مونواکساااید وNOx و
، هامچناین.هیدروکربنهای نسویته دایل محفظ اتتراد میشود
نتایج نشا( می دهد که برای شکل پاشش مثلثی چپ میزا( بازدهی
 درصاد14/15  درصاد و3/8۲  تولیدشاده باهترتیابNOx (و میزا
 برای شکل پاشش.نسبت به شکل پاشش مستطیلی کاهش مییابند
 درصاد نسابت باه شاکل پاشاش0/21 مثلثی وسط میزا( بازدهی
 تولیدشاده باهNOx مستطیلی افزایش مییابد؛ در تالی کاه مقادار
 ع وه بار ایان شاکل پاشاش مثلثای. افزایش مییابد82/92 (میزا
 درصاد55/40 راست دارای باالترین میزا( بازدهی است که برابر باا
است؛ اما الز به ذکر است که این بازدهی در ازای افزایش در مقدار
 کمتاارین مقاادار، درنهایاات. تولیدشااده بااه دساات ماایآیاادNOx
کربنمونواکسید و هیدروکربنهای نسویته با شاکل پاشاش مثلثای
 درصد25/51  و2۲/45 (راست به دست میآید که بهترتیب بهمیزا
.کمتر از شکل پاشش مستطیلی هستند
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