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 زليد موتور کي يهاندهيآال بر سوخت فواره مشخصات تأثير يو تجرب يعدد يبررس
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  چکيده
  
 با عددي صورت به ملي ديزل موتور خروجي هايآالينده برپاشش  فوارهاين مقاله اثر فشار پاشش سوخت و زاويه مخروطي  در

، ١٠٠٠ شامل سوخت پاشش فشار چهار پژوهش اين در. گرفت قرار بررسي مورد تجربي هايداده با شده گذاريصحه مدل
بار  ١٤٠٠درجه در فشار پاشش  ٣٥و  ٢٥، ١٥ شامل سوخت پاشش فوارهو سه زاويه مخروطي  ،بار ١٨٠٠و  ١٦٠٠، ١٤٠٠

افزايش فشار ماکزيمم داخل  ،سوخت پاشش فشار شينشان داد که با افزا يسازهيشب از حاصل جينتامورد بررسي قرار گرفت. 
به  نيکلودرجه  ١٦٠٧درصدي از دماي   ٢/٨دماي داخل محفظه احتراق با افزايش  و ،بار ١٦٢به بار  ١٤٤محفظه احتراق از 

اما مقدار دوده با افزايش فشار  بد،اييمافزايش  توليد شدهمقدار اکسيد نيترات همچنين  ند؛کميتغيير  نيکلو درجه ١٧٤٠
 ٣٥درجه به  ١٥پاشش از  فوارهتغيير زاويه مخروطي  .ندکيم دايپاختالط بهتر سوخت و هوا کاهش  دليل بهپاشش سوخت 

. يکي از داليل اين کاهش فشار برخورد قطرات را به دنبال داردبار  ١٥٢بار به  ١٥٧از  احتراق محفظهکاهش فشار داخل  ،درجه
. دشوميباعث عدم بخارشدن کامل سوخت  که خود استهاي مخروطي باالتر تراق در زاويههاي محفظه احسوخت با ديواره

درجه کلوين  ١٧١٨به  ١٦٥٤از درجه  ٣٥درجه نسبت به  ١٥پاشش  فواره دماي محفظه احتراق در زاويه مخروطي افزايش
 .شدمشاهده 
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  ديزل موتور

 تواندينم
  
 زليد يدر موتورها

. رفتار ست
نقش  با ثابت نگهداشتن بازده موتور

Gege et al

که  شدند
شدن  زهياتم

طول نفوذ افشانه 
 بهتر عيتوز

طول نفوذ افشانه 
 خود نيا

بدون در نظر 
فشار پاشش 

تا  ٢٠٠محدوده 
 مشترک 

 دليل به 
شدن و نفوذ بهتر به 

باالتر داخل محفظه احتراق مورد استفاده قرار گرفت. فشار 
شدن و بخارشدن سوخت در 

 يمخروط
احتراق  ده

Cosadia 

Baumgarten, 2006; Mendez & Thirouard, 2008(.  
شده و تا دو 

(شامل  ع
 يمخروط

طول نفوذ 
 نشان داده

  
  زاوية مخروطي و طول نفوذ فواره

                                        
1- Common rail direct injection

موتور يک هاي

نمکارکرد آن 
 Stiesch,.(  
در موتورها ه
ستين يآسانبدون از دست دادن بازده موتور کار 

با ثابت نگهداشتن بازده موتور
et al., 2003; 

شدند متوجهاز محققان 
ياتم شيفشار پاشش سوخت باعث افزا
طول نفوذ افشانه  ش

توز نيهمچن
طول نفوذ افشانه  ش
ا که شود واره

بدون در نظر  و يکل
فشار پاشش  ،آن ي
محدوده  دراستاندارد 

 يلپاشش سوخت ر
 زليد يدر موتورها

شدن و نفوذ بهتر به 
داخل محفظه احتراق مورد استفاده قرار گرفت. فشار 

شدن و بخارشدن سوخت در 
مخروط هي. فشار پاشش سوخت و زاو
دهيگذار بر پد

Cosadia et al., 2006

Baumgarten, 2006; Mendez & Thirouard, 2008

شده و تا دو  که از نازل افشانه شروع
عيما يها بسته

مخروط ةيسوخت) را دارند، به عنوان زاو
Stiesch, 2003.(  طول نفوذ
نشان داده ١فواره در شکل 

زاوية مخروطي و طول نفوذ فواره

                                        
Common rail direct injection

هايآالينده بر سوخت

کارکرد آن  طيموتور را در تمام شرا
Baumgarten, 2006 2003; 

 NOx  هددوو
بدون از دست دادن بازده موتور کار 

با ثابت نگهداشتن بازده موتور
 ;2003 ,.( دارد ها

از محققان  
فشار پاشش سوخت باعث افزا

شيافشانه، کاهش اندازه قطرات و افزا
همچن اديز فشار 
شيافزادارد.  

وارهيشدن د
کل طور به. دشو

ياحتراق ستم
استاندارد  زل
پاشش سوخت ر 
(CRDI) در موتورها
شدن و نفوذ بهتر به  زهياز اتم 

داخل محفظه احتراق مورد استفاده قرار گرفت. فشار 
شدن و بخارشدن سوخت در  زه

. فشار پاشش سوخت و زاو
گذار بر پدتأثير يرها

2006; Gege 

Baumgarten, 2006; Mendez & Thirouard, 2008

که از نازل افشانه شروع
بسته يفاصلة شعاع

سوخت) را دارند، به عنوان زاو
Stiesch, 2003( شود

فواره در شکل  يمخروط

زاوية مخروطي و طول نفوذ فواره

                                        
Common rail direct injection 

سوخت فواره 

موتور را در تمام شرا
Baumgarten, 2006

 NOxمانند ييها

بدون از دست دادن بازده موتور کار 
با ثابت نگهداشتن بازده موتور ،افشانه و جهت آن

هاندهيدر کاهش آال
Weclas, 2010.( ياريبس 

فشار پاشش سوخت باعث افزا
افشانه، کاهش اندازه قطرات و افزا

 با. پاشش سوخت 
 يپ در راقطرات سوخت 

شدن د سيممکن است سبب خ
شومي يمشکالت

ستمياندازه موتور و س
زليموتور د ک

 سامانه. است
(CRDI) ١م

 يبه درجه باالتر
داخل محفظه احتراق مورد استفاده قرار گرفت. فشار 

زهيسوخت باعث اتم
. فشار پاشش سوخت و زاوشود

رهاپارامت نيافشانه از مهمتر
Gege et al., 2003

Baumgarten, 2006; Mendez & Thirouard, 2008

که از نازل افشانه شروع يدو خط
فاصلة شعاع  نهيش

سوخت) را دارند، به عنوان زاو
شود يفواره در نظر گرفته م

مخروط ةيزاو م

زاوية مخروطي و طول نفوذ فواره نيم واره طرح

                                                 

 مشخصاتتأثير 

موتور را در تمام شرا يندگ
Baumgarten, 2006( دحل کن

هاندهيکاهش آال
بدون از دست دادن بازده موتور کار 

افشانه و جهت آن
در کاهش آال يمهم

Weclas, 2010

فشار پاشش سوخت باعث افزا شي
افشانه، کاهش اندازه قطرات و افزا

. پاشش سوخت شود
قطرات سوخت 

ممکن است سبب خ
مشکالت جاديباعث ا
اندازه موتور و س نگرفت

کيسوخت در 
استبار  ٢٠٠٠

ميپاشش مستق
به درجه باالتر دني

داخل محفظه احتراق مورد استفاده قرار گرفت. فشار 
سوخت باعث اتمپاشش 

شوديزمان کمتر م
افشانه از مهمتر

 ;2003 ,.( هستند

Baumgarten, 2006; Mendez & Thirouard, 2008

دو خط نيب هي
شيکه ب يا نقطه

سوخت) را دارند، به عنوان زاو عيقطرات ما
فواره در نظر گرفته م

ميو ن عيفواره ما
  است. شده

طرح -۱ شکل

تأثير  يو تجرب

ندگيآال
حل کن

کاهش آال
بدون از دست دادن بازده موتور کار 

افشانه و جهت آن
مهم

Weclas, 2010

يافزا
افشانه، کاهش اندازه قطرات و افزا

شوديم
قطرات سوخت 

ممکن است سبب خ
باعث ا
گرفت

سوخت در 
٢٠٠٠

پاشش مستق
يرس

داخل محفظه احتراق مورد استفاده قرار گرفت. فشار 
پاشش 

زمان کمتر م
افشانه از مهمتر

هستند
Baumgarten, 2006; Mendez & Thirouard, 2008

هيزاو
نقطه

قطرات ما
فواره در نظر گرفته م

فواره ما
شده

  

  

و تجرب عددي بررسي

بازده  دليل
در صنايع مختلف 
نسبت توان به وزن و حجم 

ها و  موتور، کاهش مقدار مصرف سوخت مخصوص آن
 نيتر از مهم
 يهااست. در دهه

جهت افزايش بازده و تا حد امكان 
انجام  هاي توليدي توسط اين موتورها،

 يگازها ي
 توانيم ي

که احتراق، 
 ييهاکند سپس از سامانه

 طيقبل از ورود به مح
سازندگان  

 کينمونه در 
 يدود خروج

کاهش  ي
 يبرا ش
. با شودينسوخته استفاده م
 شيو افزا 
را به ) يگاز (فشار برگشت
و عملکرد  
 ديبازتول ند

چه مجموع اگر
 زوريدرونسوز را با استفاده از کاتال

است و  نه
Gege et al.( 

در  هاندهيآال
 يها. روش

درونسوز  ي
پاشش از 

سوپاپ،  ر
 رييتغ ،به محفظه احتراق

 رهيهوا و محفظة احتراق و غ
Cosadia .( 

مشکل  زي

بررسي                                 

دليل به ينيبنز 
در صنايع مختلف  ي

نسبت توان به وزن و حجم 
موتور، کاهش مقدار مصرف سوخت مخصوص آن

از مهم يط
است. در دهه شرفته

جهت افزايش بازده و تا حد امكان 
هاي توليدي توسط اين موتورها،

يندگيکاهش آال
يکل کرديدرونسوز را در دو رو
که احتراق،  شودياول اجازه داده م

کند سپس از سامانه
قبل از ورود به مح

 شتريروش توسط ب
نمونه در  ي. برا

دود خروج يپاکساز
يبرا يستيمبدل کاتال
شياکسا ست

نسوخته استفاده م
 شوديذرات اشباع م

گاز (فشار برگشت
 شيمصرف سوخت را افزا

نديضرورت فرآ
مجموع اگر ر. دشود

درونسوز را با استفاده از کاتال
نهيپرهز زورها

et al., 2003; 

آال ديبر آن است که تول
. روشابدياحتراق کاهش 

يموتورها ي
از  عبارتند 

ريسوخت با فشار باال، کنترل متغ
به محفظه احتراق

هوا و محفظة احتراق و غ
Cosadia et al., 2006

يها نروش ن

                                          

 ينسبت به موتورها
يا گسترده 
نسبت توان به وزن و حجم  ش

موتور، کاهش مقدار مصرف سوخت مخصوص آن
طيمح ستيز 
شرفتهيپ زليد

جهت افزايش بازده و تا حد امكان 
هاي توليدي توسط اين موتورها،

کاهش آال يگرفته برا
درونسوز را در دو رو
اول اجازه داده م

کند سپس از سامانه ديرا تول
قبل از ورود به مح يخروج

روش توسط ب 
. برادشويمانتخاب 
پاکساز دهيچيسامانه پ

مبدل کاتال زل،
ستيکاتال 

نسوخته استفاده م دروکربن
ذرات اشباع م از لترها،

گاز (فشار برگشت انيمقاومت در برابر عبور جر
مصرف سوخت را افزا

ضرورت فرآ ني. بنابرا
شوديم اني

درونسوز را با استفاده از کاتال
زورهايساخت کاتال

., 2003; Weclas, 2010

بر آن است که تول
احتراق کاهش  

يهاندهيکاهش آال
 شودياستفاده م

سوخت با فشار باال، کنترل متغ
به محفظه احتراق يروجگاز خ
هوا و محفظة احتراق و غ ي

2006; Mendez & Thirouard, 2008

نياز ا يبي

                     

نسبت به موتورهاموتورهاي ديزل 
 طور به شتر،
شي. افزاشوند

موتور، کاهش مقدار مصرف سوخت مخصوص آن
 ياستانداردها

د يموتورها 
جهت افزايش بازده و تا حد امكان  ياديز ي
هاي توليدي توسط اين موتورها، كاهش آالينده

گرفته برا صورت
درونسوز را در دو رو يموتورها
اول اجازه داده م کرديدر رو

را تول هاندهياز آال
خروج يگازها ي

 ني. اشود
انتخاب  ياحتراق

سامانه پ کياز 
زل،يذرات د

 تروژن،ين 
دروکربنيکربن و ه

لترها،يف نيگذشت زمان ا
مقاومت در برابر عبور جر

مصرف سوخت را افزا ،فشار ن
. بنابرادهديموتور را کاهش م

ينما لترهايف
درونسوز را با استفاده از کاتال يهارموتو

ساخت کاتال يکاهش داد ول
Weclas, 2010( دارند

بر آن است که تول يدوم سع 
 نديفرآ در
کاهش آال يبرا 

استفاده م کرد
سوخت با فشار باال، کنترل متغ

گاز خاز  يبخش
يورود يهاگاه

Mendez & Thirouard, 2008

يترک يحت ن،

                          

  مقدمه
موتورهاي ديزل 

شتر،يب يکيمکان
شوندياستفاده م

موتور، کاهش مقدار مصرف سوخت مخصوص آن
استانداردها تيرعا

 يها مشخصه
يهاتالش رياخ

كاهش آالينده
  .است شده
صورت يهاتالش
موتورها يخروج

در رو ؛ستينگر
از آال ييسطح باال

يپاکساز يبرا
شوديم دهاستفا

احتراق يموتورها
از  جيموتور را
ذرات د لتريمانند ف

 يدهاياکس
کربن و هديمنواکس

گذشت زمان ا
مقاومت در برابر عبور جر

ني. ادنبال دارد
موتور را کاهش م

ف يپاکساز 
موتو يهاندهيآال
کاهش داد ول تواني

دارند يبازده کم
 کردياما در رو

در يعنيمبدا 
 که يگوناگون
کرديرو نيدر ا

سوخت با فشار باال، کنترل متغ يکيالکترون
بخشبرگرداندن 
گاه هندسه راه

Mendez & Thirouard, 2008

ن،يبا وجود ا

٢                    

مقدمه
موتورهاي ديزل 

مکان
استفاده م

موتور، کاهش مقدار مصرف سوخت مخصوص آن
رعا

مشخصه
اخ

كاهش آالينده
شده
تالش
خروج

نگر
سطح باال

برا
استفا

موتورها
موتور را
مانند ف

اکس
منواکس

گذشت زمان ا
مقاومت در برابر عبور جر

دنبال دارد
موتور را کاهش م

 اي
آال
يم

بازده کم
اما در رو

مبدا 
گوناگون
در ا

الکترون
برگرداندن 
هندسه راه

)Mendez & Thirouard, 2008

با وجود ا



  ٣                                                               ١٣٩٩/ بهار و تابستان ١/ شماره ٩هاي كشاورزي/ جلد  هاي مكانيك ماشين نشريه پژوهش

 يموتورها نهيدر زم ،يمهندس يهادهيپد يهمچون تمام
 يبا استفاده از دو روش اصل قاتيتحق ز،ين درونسوز

 نهي. به سبب هزرنديگيصورت م يعددو  يشگاهيآزما
جهت  ،يشگاهيآزما روشدر  و امکانات الزم زاتيتجه اديز

 يهااز روش معموالً درونسوز يموتورها نهيمطالعه در زم
 يهااندک، روش نهيبر هز وه. عالشودياستفاده م يعدد
هستند که از آن جمله نيز  يگريد يايمزا يدارا يعدد

 يهاروند انجام واکنش نهيدر زم يبه ارائه اطالعات توانيم
  ها اشاره نمود.  ندهيآال ديو روند تول ييايميش

Celikten (2003) آزمايشگاهي اثر فشار  ايمطالعه در
پاشش سوخت بر عملكرد و آاليندگي يك موتور ديزل 

. در اين نمود بررسيپاشش غيرمستقيم با سوخت ديزل را 
دور بر دقيقه  ٤٥٠٠-١٥٠٠تحقيق دور موتور در محدوده 

، ١٥٠، ١٠٠ و فشار پاشش در چهار سطح ،٥٠٠با فواصل 
ن تحقيق نشان داد بار مطالعه شد؛ نتايج اي ٢٥٠و  ٢٠٠

  بار بهينه است.  ١٥٠كه عملكرد موتور در فشار 
و  ٢٠٠٠، ١٠٠٠سه فشار باالي  تأثيراي تجربي،  در مطالعه

هاي فوارة سوخت ديزل بررسي  بار بر روي مشخصه ٣٠٠٠
 يانگينمانند قطر م ييها . در اين مطالعه، مشخصهدش

مورد قطرات، طول نفوذ فواره و آشفتگي محيط تزريق 
دهندة ترکيب بهتر سوخت  نشان نتايج. قرار گرفتمطالعه 

با  تريو هوا، و فرآيند ريزسازي در فشارهاي تزريق قو
 ,.Nishida et alافزايش آشفتگي در محيط تزريق بود (

2007 .(  
، عملکرد يک موتور ديزل پاشش مستقيم با يدر تحقيق

 هايبيوديزل در سرعت-ديزلمختلف سوخت  هايمخلوط
 طيتجربي بررسي شد. در  صورت بهمختلف موتور  يدوران

بار بود.  ۲۱۵ و ۲۰۰ ،۱۸۵ها، فشار پاشش سوخت آزمايش
مقادير گشتاور و مصرف سوخت ويژه ترمزي براي 

 در بيوديزل سوخت درصد ۱۰۰ و ۴۰، ۲۰ با هايي سوخت
 ثبت و گيرياندازه پاشش فشار و موتور دور مختلف شرايط
 سوخت پاشش فشار افزايش که داد نشان نتايج. شدند
درصد سوخت  ۱۰۰و  ۴۰، ۲۰با  هاييسوخت براي

 ۵/۶، ۹/۴باعث افزايش گشتاوري معادل  ترتيب بهبيوديزل 
بيشينه مصرف ويژه سوخت  کاهشهمچنين و  ۱/۸و 

 افزايش با همچنين،. دش ۲/۹و  ۶/۱۲، ۱۲ به ميزانترمزي 
اي دود و دماي گازهاي خروجي از مجر ،پاشش فشار

 Rostami( بيشينه فشار درون استوانه موتور افزايش يافت

et al., 2010.(  

 پاشش فشار و سوخت پاشش زمان اثر گريد يپژوهش در
مورد  يقاتيتحق لندريس تک موتور کي يرو سوخت

ثابت  يدوران با سرعت هاشيقرار گرفت. آزما شيآزما
و  ۵۰۰ ترتيب به( پاشش فشار) با دو قهيدور در دق ۲۵۰۰(

در متفاوت انجام شد.  ١قيبار) و زمان شروع تزر ۱۰۰۰
 محفظه داخلفشار  مقدارفشار پاشش سوخت کمتر، 

بود.  شتريب) ROHR( ٢گرما يآزادساز زانيو م احتراق
 هيرا در مراحل اول يباالتر ROHR ياصل قيزمان تزر

انتشار  فشار پاشش سوخت، شيبا افزا .نتيجه داد احتراق
 تروژنين دياکس و نسوخته دروکربنيه ،کربندياکسيد

انتشار  زانيم ياصل قيتزر زمان در .افتي شيافزا
و انتشار  کاهش نسوخته دروکربنيه و دکربنياکس يد

کرد  دايپ شيافزا يتوجه بلقا زانيبه م تروژنين دياکس
)Agarwal et al., 2013.(  

 زليد و زليوديمختلف ب يهانسبت مخلوط ،يقيتحق در
 در ميمستق پاشش زليموتور د يندگيآال و عملکرد بر

 هاشيآزما قرار گرفت. يمختلف پاشش مورد بررس يفشارها
، ٢١٠، ٢٠٠، ١٩٠( قيتزر يدر بار ثابت موتور و در فشارها

مانند  يعملکرد يهايژگي. وگرفت انجام بار) ٢٣٠، ٢٢٠
گاز  ي، دماژهي، مصرف سوخت ويترمز يحرارت بازده
 ديمانند اکس يخروج يهاندهيآال ميزان و يخروج

نسوخته مورد  يهادروکربنيه و دکربنيمونواکس ،تروژنين
که  شدبدست آمده مشاهده  جي. از نتاگرفتقرار  يبررس

 يهاندهيآالبار باعث عملکرد بهتر و  ٢١٠ قيفشار تزر
 استسوخت  يهامخلوط هيکل يبهتر برا يخروج

)Mutyalu et al., 2018.(  
Lamas et al. (2019) چندگانه  قيتزر يهاياستراتژ تأثير

چهار زمانه  زليدموتور  کيو عملکرد در  هاندهيبر آال
 CFDمدل کيها، قرار دادند. آن يرا مورد بررس ييايدر

 يگاز خروج بيو ترک اتيچرخه عمل ليو تحل هيتجز يبرا
 تأثير ،يسنجارائه دادند. پس از اعتبارمطالعه  موردموتور 

لحظه شروع  ق،يتزريق، مدت زمان تزر زانيچهار پارامتر م
ها مورد تجزيه و تحليل قرار  و تعداد پيش پاشش قيتزر

 ياتيعامل ح کيسوخت  قيکه تزرداد  نشان جيگرفت. نتا
. گذاردياثر م هاندهيآالاست که بر احتراق و انتشار 

 ه،ياول قي٪ تزر٢٠ شينشان داد که با افزا جينتاهمچنين 

                                                 
1- Start of injection 
2- Rate of heat release 



  ديزل موتور يک هايآالينده بر سوخت فواره مشخصاتتأثير  يو تجرب عددي بررسي                                                                          ٤

 شرفتيدرجه پ ٤. افتيکاهش ٪ ٩/٣١ تروژنين دياکس
را  تروژنين دياکس٪ ٧/٦٥ کاهش لوتيپا قيشروع تزر هيزاو

به  لوتيو با کوتاه شدن مدت پاشش پابه دنبال داشت 
و  کرد دايپکاهش ٪ ١/٢٠ تروژنين دياکس ه،درج ٤اندازه 

 تروژنين دياکس لوتيمرتبه پاشش پا ٤با استفاده از 
ها، دروکربنيه يجزئ شي. افزاافتي٪ کاهش ٣٦.٧

% ٥کربن و مصرف سوخت به مقدار کمتر از ديمونوکس
 شيفزارخ داد و ا يتمام موارد مورد بررس يبرا بايتقر
  .دش اهدهکربن مشدياکس يانتشار د زيناچ

 يکينتيبا مدل س  CFDبيترکاز  گر،يد يپژوهشدر 
احتراق و  نديمطالعه فرآ يبرا افتهي کاهش ييايميش
 زليد-يعيسوز گاز طب موتور دوگانه يهاندهيآال يها  يژگيو

 جيانژکتور استفاده کردند. نتا يمختلف اسپر يهاهيدر زاو
تا  ٦٠از بين فواره پاشش  هياوز شيبا افزانشان داد که 

شود، در يم شتريب لندريحداکثر فشار س ،درجه ١٤٠
 فشار ابد،ي شيدرجه افزا ١٦٠به  هيزاو اينکه اگر يحال

بين  هيکه زاو ي. وقتافتييمکاهش  يکم لندريس داخل
 ،کرديم دايپ شيدرجه افزا ١٤٠تا  ٦٠از  پاشش فواره
و مدت يافت  مي شيافزا لندريدر داخل س نيانگيم يدما

. در شد يمتر يطوالن نيکلو ١٨٠٠ يباال يدما زمان
 پاشش فواره بين هيزاو شيبا افزا NOx يهايخروج جه،ينت

 ١٦٠درجه به  ١٢٠از  هيکه زاو ي. هنگامشد ميبيشتر 
قابل  ريغ بايمتان نسوخته تقر ،کردمي پيدا شيدرجه افزا

درجه  ١٢٠تا  ٦٠از  هيزاو شيبا افزا CO . انتشاربود رييتغ
 ١٦٠تا  ١٢٠ نيب هيکه زاو ياما در صورت ؛يافت ميکاهش 
 ن،ي. بنابراماند يم يباق ترنيي، در سطح پاقرار گيرد درجه

، CO، متان نسوخته وNOx يبه منظور تعادل انتشار گازها
 درجه باشد ١٦٠تا  ١٢٠ نيب ديبا ياسپر نهيبه هيزاو

)Shu et al., 2019.(  
Juric et al. (2019) تأثير يو عدد يتجرب يبررس يبرا 

احتراق  يهايژگيو يبر رو ليپاشش و فشار ر يبندزمان
 جيدادند و نتاانجام  CFD يسازهيشب ،زليموتور د کي

شده در   يريگاندازه يشيآزما يهارا با داده يسازهيشب
 يمختلف اعتبارسنج قيتزر يها و زمان لير يها فشار

تک و  قيتزرهر دو مورد  يبرا يسازهيشب جيکردند. نتا
داشتند.  يتجرب يهابا داده يتطابق خوب يامرحلهچند 

 يکمتر تأثير ليبود که فشار ر نيا انگريب نيهمچن جينتا
زمان پاشش پس از نقطه مرگ باال  ياحتراق برا نديبر فرا
  دارد.

Yesilyurt (2019) سوخت پاشش فشار تأثير يقيدر تحق 
 زليد موتور کي يندگيعملکرد و مشخصات آال يبر رو را
 روغن از توليد شده زليوديب با زليد سوخت مخلوط با

 يدرصد بررس ۳۰تا  ۵ يهامخلوط در آشپزخانه پسماند
 شش در هاشيآزما .کرد سهيمقا زلينمود و با سوخت د

 ازدهي) و بار ۱۰با گام  ۲۲۰-۱۷۰( سوخت پاشش فشار
 در) دور بر دقيقه ۲۰۰با گام  ۳۰۰۰- ۱۰۰۰( موتور دور

 نيبهتر و پاشش فشار نيبهتر افتنيحالت تمام بار جهت 
سوخت تا  پاششفشار  شيمخلوط سوخت انجام شد. افزا

 بازدهو  يگشتاور موتور، قدرت ترمز شيبار باعث افزا ۲۱۰
 ،قيفشار تزر شي، افزاني. عالوه بر اشد يترمز يحرارت

دود و و  نسوخته يهادروکربنيه ديتول کاهش در
 دکربنياکسيد و اکسيد نيتروژنانتشار  شيافزا نيهمچن

  .را به دنبال داشت
 يپارامترها تأثير يمطالعه عدد که داد نشان منابع مرور

فواره پاشش بر احتراق و  يمخروط هيزاو ليقب از افشانه
  تاکنون انجام نشده ميپاشش مستق زليموتور د يندگيآال

 روش از استفاده بامقاله،  نيا در ل،يدل نيهم به. است
 فشار چهار اثر يتجرب يهابا داده يو اعتبارسنج يعدد

 و احتراق بر پاشش فواره مخروطي زاويه سه و پاشش
 باديزل پاشش مستقيم  موتور کيخروجي  هايآالينده
   .گرفت قرار بررسي موردمشترک  لير قيتزر سامانه

  
  ها  روش و مواد

پاشش زمانه  چهار زليپژوهش از مدل موتور د نيا در
) که ١جدول  در شده ذکر(با مشخصات  يمل ميمستق

 خودرويرانموتور ا يدو تول يطراح يق،توسط مرکز تحق
 ٨موتور از نوع  نيا شانهاف .دشاستفاده  است، شده يطراح

بار در  ١٤٠٠و فشار پاشش  کرومتريم ١٢٨سوراخه با قطر 
مربوط به  يبندزمان. بود قهيدور بر دق ٢٠٠٠ موتور دور

 دود يهوا و خروج يورود يهاسوپاپ شدن باز و بسته
 .است ۲ شکل در شده با تصوير نشان داده مطابق
هر دو سوپاپ  شوديم دهيد شکل نيا در که گونه همان
 نيو همچن لنگ ليدرجه م ۲۰از صفر تا  يو خروج يورود

 ايزوا نيباز هستند و در ا لنگ ليدرجه م ۷۲۰تا  ۷۰۰از 
  دارند. يهمپوشان

  
  
  



               ٥  

  
  .موتور در نرم افزار کانورج

 RANSاز مدل 
 احتراق از مدل
KH-RT  
 است، استفاده شد
Beale, 1999

رد و برخو
قطرات از مدل 

از مدل  
Amsden 

 هيبر حسب زاو
٢٧٠٠٠٠ ،

استقالل از شبکه 
 رييکه در شکل مشخص است، با تغ

نمودار فشار درون 
از تعداد  

مختلف بر عملکرد و 
که ابتدا مدل با 

 تجربي طور
در  يشزما
 موتور يد

                                        
2- O’Rourke
3- Frossling
4- Rebound/slide

                            

موتور در نرم افزار کانورج

از مدل  يآشفتگ
احتراق از مدل ي

 RTسوخت، از مدل

است، استفاده شد 
Beale, 1999; Senecal 

برخو يسازهيشب
قطرات از مدل  ريتبخ

 وارهيبرخورد قطرات به د
Amsden et al., 1986

  
بر حسب زاو لندر
٠٠٠٠ يهادر سه حالت با تعداد سلول

استقالل از شبکه  ن
که در شکل مشخص است، با تغ

نمودار فشار درون  ٣٤٠٠٠٠
 مدل نيدر ا

  .دش
مختلف بر عملکرد و 

که ابتدا مدل با  بود
  شود.
طور به موتور 

زماآ اين .گرفت
يدو تول طراحي

                                        
O’Rourke 
Frossling 
Rebound/slide 

                           

موتور در نرم افزار کانورج ياز حجم منف

آشفتگ يساز
يسازمدل ي

سوخت، از مدل پاشش
KH  و RT 

Senecal et al., 2003

شب يمدل برا
تبخ ي، برا٢انعقاد قطرات از مدل ارورک

برخورد قطرات به د
., 1986; Naber & 

Reitz, 1988; Chiang .(  
لندرينمودار فشار درون س

در سه حالت با تعداد سلول
نييتع يبراو 

که در شکل مشخص است، با تغ
٣٤٠٠٠٠به  

در ا جهينکرد. در نت
شاستفاده  ٣٠٩٠٠٠

مختلف بر عملکرد و  يپارامترها
بودموتور الزم 
شود. اعتبارسنجي

 سازي،شبيه
گرفت قرار آزمايش

طراحي ق،مرکز تحقي
                                        

                    

از حجم منف يي

سازمدل يمدل برا
Speziale, 1998(، يبرا

پاشش يسازمدل 
 KHاز دو مدل

., 2003; Senecal 

مدل برا نين در ا
انعقاد قطرات از مدل ارورک

برخورد قطرات به د يو برا
 & Naber ;( شداستفاده 

Reitz, 1988; Chiang 

نمودار فشار درون س
در سه حالت با تعداد سلول

و  ٣٤٠٠٠٠
که در شکل مشخص است، با تغ طور همان
 ٣٠٩٠٠٠از 

نکرد. در نت يچندان
٣٠٩٠٠٠ يعن
پارامترها تأثير 

موتور الزم  يخروج
اعتبارسنجي يشگاهي

شبيه يجنتا اعتبارسنجي
آزمايش مورد ،
مرکز تحقي يشگاهزما

                                                 

              ١٣٩٩/ بهار و تابستان 

يينما -۳ شکل

مدل برا نيا 
Speziale, 1998

SAGE يو برا 
از دو مدل يبيکه ترک

; Senecal et al

ن در اي. همچن)2007
انعقاد قطرات از مدل ارورک

و برا ٣نگيفروسل
استفاده  ٤بوند

Reitz, 1988; Chiang et al., 1992

نمودار فشار درون س ٤در شکل 
در سه حالت با تعداد سلول لنگل

٠٠٠٠و  ٣٠٩٠٠٠
همانشد.  سهي

از  هاتعداد سلول
چندان رييتغ لندر
عنيکمتر  سلول
 يبررس ي

خروج يهاينده
يشگاهيآزما يها داده

اعتبارسنجي جهت
،در اتاق آزمون

زماآاتاق آزمون 

/ بهار و تابستان ١/ شماره 

شکل
  
 در
)Speziale, 1998

SAGE

که ترک
)et al., 

2007

انعقاد قطرات از مدل ارورک
فروسل

بوندير
., 1992

در شکل 
ليم

٣٠٩٠٠٠
يمقا

تعداد سلول
لندريس

سلول
يبرا
يندهآال

داده
جهت

در اتاق آزمون
اتاق آزمون 

/ شماره ٩هاي كشاورزي/ جلد 

  يمل يزل
 مقدار
١٤٩٦ 

٤ 
٧٦ 

٥/٨٢  
٥/١٦  

٩٠ 
٤٠٠٠ 
٢٥٦ 

١٧٥٠-٢٦٠٠
٤ 

انژکتوري
 گازوئيل

٣٣ 

٥/١  

٣ 

٢/١٢  

  
بر  يو خروج

 موتور، بر کامل
مختلف موتور نصب 

 کندر قسمت شمع گرم
فشار محفظه احتراق بر 

حسگر  ن

تمام اثرات از جمله 
از مدل  زل
از  يينما ٣

  .دهدي
                                        
1- CONVERGE

0
0.001
0.002
0.003
0.004
0.005
0.006
0.007
0.008
0.009

-360

V
al

ve
 O

pe
ni

ng
 (m

) 

هاي كشاورزي/ جلد 

يزلموتور د يو عملکرد
 واحد
cm3 

-

mm

mm 
-

kW

rpm 
N.m

rpm٢٦٠٠ 
-

 انژکتوري-
- 

Deg. BTDC

Deg.

Deg. BTDC

Deg.

و خروج يورود ي
  لنگ

کامل نظارت
مختلف موتور نصب  ي

در قسمت شمع گرم
فشار محفظه احتراق بر 

نيا وسيله به 

تمام اثرات از جمله  ي
زليبر احتراق موتور د

٣که شکل  
يم نشان را ١افزار کانورج

                                        
CONVERGE 

0
0.001
0.002
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هاي كشاورزي/ جلد  هاي مكانيك ماشين

و عملکرد يمشخصات هندس
 واحد
m3 

- 
mm 

 mm  ستون
- 

kW 

  rpm 
N.m 

  rpm 
 -  سيلندر

- 
- 

 Deg. BTDC  آزمايشي
 

Deg. 

  Deg. BTDC 
 .Deg  اصلي

 

يها سوپاپ بازشدگي
لنگ يلم يهحسب زاو

 
نظارت نيهمچن و

يهادما و فشار در قسمت
در قسمت شمع گرم لندريس. حسگر فشار داخل 
فشار محفظه احتراق بر  يتجرب نمودار

 يتجرب صورت

يو بررس ق
بر احتراق موتور د يورود

 شدموتور استفاده 
افزار کانورجمدل مورد استفاده در نرم
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Exhaust Valve

هاي مكانيك ماشين

مشخصات هندس
  شرح

  موتور جابجايي
  سيلندرها
  سيلندر

ستونيپ(کورس) 
  تراکم نسبت
  قدرت حداکثر

  سرعت در قدرت
  گشتاور حداکثر

  سرعت در گشتاور
سيلندر يک در

  رسانيسوخت
  سوخت
آزمايشي پاشش
 سوخت پاشش
  آزمايشي

  اصلي پاشش 
اصلي سوخت پاشش

بازشدگينمودار 
حسب زاو

و احتراق لي
دما و فشار در قسمت

. حسگر فشار داخل 
نمودار و دش
صورت به لنگ 
  .است ه

قيدق يسازه
ورود يهوا ي

موتور استفاده  لندر
مدل مورد استفاده در نرم
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Crank Angle (deg) 

Inlet Valve
Exhaust Valve

هاي مكانيك ماشين نشريه پژوهش

مشخصات هندس -١ جدول
شرح

جابجايي حجم
سيلندرها تعداد
سيلندر قطر
(کورس) طول پيمايش 

نسبت
حداکثر

قدرت حداکثر
حداکثر

گشتاور حداکثر
در سوپاپ تعداد

سوخت سيستم
سوخت نوع

پاشش شروع زاويه
پاشش زمان مدت

آزمايشي
 شروع زاويه

پاشش زمان مدت

نمودار  - ٢ شکل

يتحل منظور 
دما و فشار در قسمت يحسگرها

. حسگر فشار داخل ندشد
شموتور نصب 

 هيزاو حسب
هدشاستخراج 
هيشببه جهت 

يهاانياثر جر
لندريس کيکامل 

مدل مورد استفاده در نرم
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نشريه پژوهش

طول پيمايش 

مدت

 به
حسگرها

شد
موتور نصب 

حسب
استخراج 
به جهت 

اثر جر
کامل 

مدل مورد استفاده در نرم
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Coupling

Heat Exchanger

موتور آزمون اتاق
  

ملي يزلاز موتور د
  

يهو شب يتجرب
لنگ در سرعت يه

  يقهبر دق

  

   فشار پاشش
پاشش فشار افزايش

هاييندهداخل محفظه احتراق و آال
 ٨طور که در شکل 

بار تا  ١٠٠٠فشار پاشش از مقدار 
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فشار پاشش
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فشار پاشش از مقدار 
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 مشخصاتتأثير 

Dynamometer

Fuel Flow Mater

Water In

Water Out

Fuel

طرح -٥شکل 

 -٦ شکل

مقايسه - ۷ شکل
بر حسب زاو يلندردرون س

  بحث و نتايج
فشار پاشش تأثير يبررس

تأثير بخش اين
داخل محفظه احتراق و آال دماي
. هماناست  شده

فشار پاشش از مقدار  يش

100 150

Simulation

تأثير  يو تجرب

  

شکل
درون س

نتايج
بررس

اين در
دماي
شده
يشافزا

و تجرب عددي بررسي

 موتور آزمون
نشان داده 

ها  اتاق آزمون مجهز به انواع مختلف حسگر
اطالعات  ي

که در اتاق آزمون مورد استفاده قرار 

  ؛به موتور 

٠١٣٢٥/١ 
 ٣٥تا  ٢٥

در  هاگيري
. گرفت صورت

 گيرياندازه
 داده نمايش

با  يسهدر مقا
 ٢٠٠٠ يسرعت دوران

. دهدينشان م
تطابق خوب 

اعتبار  يتجرب
فشار پاشش 

  
لنگ  يهبر حسب زاو

  استقالل از شبکه

                                        
1- Full load
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آزمون اتاق يک
نشان داده  ۵پژوهش در شکل 

اتاق آزمون مجهز به انواع مختلف حسگر
ي کننده جمع

که در اتاق آزمون مورد استفاده قرار 

 يورود يمصرف سوخت و هوا

. 
٠١٣٢٥ يامرزي با فشار سطح در

٢٥دماي هواي ورودي بين 
گيرياندازهمطالعه 

صورتبار  ١٤٠٠
اندازه لنگميل 

نمايش آزموناز موتور در اتاق 
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سرعت دوران 
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تطابق خوب  ،شود نيز ديده مي
تجرب يهاموتور با داده
فشار پاشش  سازييه

  .دهدينشان م

بر حسب زاو يلندر
استقالل از شبکه يين

                                        
Full load 

-150 -100

                                          

يک. شمات) انجام شد
پژوهش در شکل 

اتاق آزمون مجهز به انواع مختلف حسگر
جمع يها ها و سامانه

که در اتاق آزمون مورد استفاده قرار 

مصرف سوخت و هوا

  ؛يخروج
.دما، فشار و رطوبت

مرزي با فشار سطح در
دماي هواي ورودي بين 

مطالعه  ين. در اد
١٤٠٠فشار پاشش 
 زاويه حسب

از موتور در اتاق 

نمودار فشار درون س
 بار، تمام حالت

 ١٤٠٠ سوخت
نيز ديده مي

موتور با داده سيلندر
يهشده را در شب

نشان م ياسپر
  

يلندرفشار درون س
يينجهت تعمختلف 
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) انجام شديپکو(ا
پژوهش در شکل  اين در استفاده

اتاق آزمون مجهز به انواع مختلف حسگر
ها و سامانه ها)، عملگر
که در اتاق آزمون مورد استفاده قرار  يزاتي
  :از ند
  ؛ينامومتر

مصرف سوخت و هوا يري
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دشانجام  سلسيوس
فشار پاشش  در ١حالت تمام بار

حسب بر سيلندر
از موتور در اتاق  يينما ۶در شکل 

نمودار فشار درون س ييرات
حالت براي ي
سوخت فشار و 

نيز ديده ميهمانگونه که در شکل 
سيلندر درون

شده را در شب مدل ساخته
اسپر يمخروط يه

فشار درون س ييرات
مختلف  هايتعداد سلول
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  ٧                                                               ١٣٩٩/ بهار و تابستان ١/ شماره ٩هاي كشاورزي/ جلد  هاي مكانيك ماشين نشريه پژوهش

 افزايشبار  ١٦٢به  ١٤٤داخل محفظه احتراق از  يممماکز
 داخل محفظه احتراق يدما ،٩توجه به شکل  با. يابدمي

 با بار ١٨٠٠ به ١٠٠٠ از سوخت فشار شيافزا با زين
 درجه ١٧٤٠به  ١٦٠٧ ياز دما يدرصد ٢/٨ شيافزا
 ليدل نيفشار به او  دما شيافزا نيا .ابدييم شيافزا نيکلو

است که فشار باالتر سوخت باعث کاهش اندازه قطرات 
سطح  نيهمچن. شوديطول پاشش م شيسوخت و افزا

 را داخل محفظه احتراق يذرات سوخت و هوا نيتماس ب
خت باعث اختالط بهتر سو ليدال ني. همه ادهديم شيافزا

 Rostami et .دهديم جهيرا نت ياحتراق بهترو  و هوا شده

al., (2010) دماي  ،نشان دادند که با افزايش فشار پاشش
گازهاي خروجي از مجراي دود و بيشينه فشار درون 

 نيمحقق گر،يد يقيتحق در. ابديياستوانه موتور افزايش م
 يگازها يدما پاشش فشار شيافزا با که دادند نشان
  ).Mutyalu et al., 2018( افتي شيافزا يخروج

و  يتروژنن يدهاياکس ييراتتغ ١١و  ١٠ هايدر شکل
پاشش سوخت  يلنگ در فشارها يهدوده بر حسب زاو

 شوديطور که مشاهده م . همانندامتفاوت نشان داده شده
دما در محفظه  يشينهب ،فشار پاشش سوخت يشبا افزا

 يدهايشده و به دنبال آن مقدار اکس يشتراحتراق ب
. اما مقدار دوده با يابديم يشافزا يزشده ن يدتول يتروژنن

اختالط بهتر سوخت و  دليل بهفشار پاشش سوخت  يشافزا
در پژوهشي اعالم  Celikten (2003) .يابديهوا کاهش م

 پاشش فشار کاهش با شده توليد اکسيد نيتروژنکرد که 
اعالم  Mutyalu et al., (2018( همچنين .شودمي کمتر

اکسيد  مقدار سوخت پاشش فشار يشکردند که با افزا
  .يابدمي افزايش نيز نيتروژن
 زاويه حسب بر اکسيدکربندي و منواکسيدکربن تغييرات

 هايمختلف پاشش سوخت در شکل يفشارها براي لنگ
 پاشش فشار يش. با افزااندشده داده نشان ١٣و  ١٢

توليد  مونواکسيدکربن احتراق اوليه لحظات در سوخت
 فشارهاي بقيه به نسبت بار ١٨٠٠ سوخت فشار در شده

اما بعد از گذشت زمان و  ؛است يشترپاشش سوخت ب
در فشار  توليدي يدکربنتوسعه احتراق مقدار منواکس

 بهنسبت به بقيه فشارهاي پاشش بار  ١٨٠٠پاشش 
-دي مقداربا افزايش فشار . رسدميمقدار  کمترين

  . يابدمي افزايش نيز توليد شده اکسيدکربن
Yesilyurt (2019)  در پژوهشي گزارش کرد که با افزايش

اکسيد  و اکسيدکربن فشار پاشش سوخت مقدار دي

 .يابدمي کاهش دوده مقدار و افزايش شده توليد نيتروژن
)Agarwal et al., (2013 به  يابياعالم کردند که دست

 اکسيدکربندي و اکسيد نيتروژن هاييندهمقدار کمتر آال
  است. دستيابي قابل کمتر سوخت پاشش فشار در

  

  
لنگ در  يهبر حسب زاو يلندرفشار داخل س ييراتتغ -۸ شکل

  پاشش سوخت متفاوت يفشارها
  

  
لنگ در  يهبر حسب زاو يلندرداخل س دماي ييراتتغ - ۹ شکل

  پاشش سوخت متفاوت يفشارها
  

  
لنگ در  يهبر حسب زاو يتروژنن اکسيدهاي ييراتتغ -۱۰ شکل

  پاشش سوخت متفاوت يفشارها
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  ديزل موتور يک هايآالينده بر سوخت فواره مشخصاتتأثير  يو تجرب عددي بررسي                                                                          ٨

  
 يلنگ در فشارها يهبر حسب زاو دوده ييراتتغ -۱۱ شکل

  پاشش سوخت متفاوت
  

  
لنگ در  يهبر حسب زاو دکربنياکسمنو ييراتتغ - ۱۲ شکل

  پاشش سوخت متفاوت يفشارها
  

  
لنگ در  يهبر حسب زاو اکسيدکربندي ييراتتغ -۱۳ شکل

  پاشش سوخت متفاوت يفشارها
  

  ياسپر يمخروط يهزاو ييرتغ يبررس
و در  يستن يفواره پاشش سوخت عدد ثابت يمخروط زاويه

زمان پاشش با توجه به فشار پاشش سوخت و  يط
 يهسه زاو اثر. کنديم ييرفشار محفظه احتراق تغ ينهمچن

 يروبار بر  ١٤٠٠در فشار پاشش  ٣٥و  ٢٥، ١٥ يمخروط

 يهايندهآالو  لندريدرون س يدما لندر،يس درون فشار
 داده نشان ١٨تا  ١٤ يهاشکل در نظرموتور مورد يخروج
  .است شده

 يهزاو افزايش شود،يمشاهده م ١٤که در شکل  طور همان
درجه باعث کاهش  ٣٥درجه به  ١٥پاشش از  يمخروط

از  لنگميل درجه ٨ زاويه در يلندرفشار داخل س ماکزيمم
کاهش  ينا يلاز دال يکي. دشويبار م ١٥٢بار به  ١٥٧
محفظه احتراق  هاييوارهبرخورد قطرات سوخت با د ،فشار

باعث  ودکه خ استباالتر  يمخروط هاييهدر زاو
 شکلکه در  طور همان .دشويشدن کامل سوخت منبخار
درجه  ١٥ پاشش مخروطي زاويه در شود،مي ديده ١٥

 در و کلوين درجه ۱۷۱۸ احتراق محفظه دماي ماکزيمم
محفظه  دماي ماکزيممدرجه  ٣٥پاشش  مخروطي زاويه

 است يافتهکاهش  کلوين درجه ۱۶۵۴مقدار  بهاحتراق 
  افتاده اتفاق لنگميل درجه ۲۶ زاويه در دما ماکزيمم اين

 هاييوارهبرخورد قطرات سوخت با د نيز مورد اين در. است
 دليل توانديباالتر م يمخروط هاييهمحفظه احتراق در زاو

 .محفظه احتراق باشد دماي کاهش
  

  
لنگ در  يهبر حسب زاو يلندرفشار داخل س ييراتتغ -۱۴ شکل

  ياسپر مخروطيمختلف  زاوياي
  

  
لنگ  يهبر حسب زاو يلندرداخل س دماي ييراتتغ -۱۵ شکل

  پاشش مخروطي مختلف زاويايدر 
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  ٩                                                               ١٣٩٩/ بهار و تابستان ١/ شماره ٩هاي كشاورزي/ جلد  هاي مكانيك ماشين نشريه پژوهش

دوده را  و يتروژنن يدهاياکس ييراتتغ ١٧و  ١٦ هايشکل
 پاششمتفاوت  يمخروط هاييهلنگ در زاو يهبرحسب زاو

با  شود، ديده ميها طور که در شکل . هماندهندينشان م
درجه مقدار دوده  ٣٥به  ١٥از  يمخروط يهزاو يشافزا

 يتروژنن يدهايو مقدار اکس يشاز موتور افزا يخروج
  .يابديکاهش م يخروج

  

  
لنگ در  يهبر حسب زاو وژننيتر اکسيدهاي ييراتتغ -۱۶ شکل

  پاشش مخروطيمختلف  زاوياي
  

  
 زاويايلنگ در  يهبر حسب زاو دوده ييراتتغ - ۱۷ شکل

  پاشش مخروطيمختلف 
  

در زاويه  توليد شده کربنمنواکسيد ١٨توجه به شکل  با
 بيشترين احتراق اوليه زمان دردرجه  ١٥مخروطي پاشش 

اما بعد از گسترش احتراق و در پايان اين  داراست؛ را مقدار
 دو به نسبت مقدار کمترين به بهتر احتراق علت به مرحله
  .رسدمي ديگر پاشش مخروطي زاويه

  

 
لنگ در  يهبر حسب زاو منواکسيدکربن ييراتتغ -۱۸ شکل

  پاشش مخروطي مختلف زاوياي
  

  گيرينتيجه
Ø  ١٨٠٠بار تا  ١٠٠٠با افزايش فشار پاشش از مقدار 

 به ١٤٤ ازبار، فشار ماکزيمم داخل محفظه احتراق 
 .يابدمي افزايش بار ١٦٢

Ø   بار  ١٨٠٠به  ١٠٠٠افزايش فشار سوخت از با
درصدي از  ٢/٨با افزايش احتراق  يدما مميماکز

درجه کلوين افزايش  ١٧٤٠به  ١٦٠٧دماي 
 .يابد مي
Ø و اکسيد نيتروژن مقدار سوخت فشار شيافزا با 

و مقدار دوده کاهش  شيافزا دکربنياکس يد
 .يابد مي
Ø ٣٥درجه به  ١٥پاشش از  يمخروط يهزاو افزايش 

بار  ١٥٧از  يلندردرجه باعث کاهش فشار داخل س
 . دشويمبار  ١٥٢به 
Ø درجه دماي محفظه  ١٥زاويه مخروطي پاشش  در

درجه کلوين و در زاويه مخروطي  ۱۷۱۸احتراق 
درجه دماي محفظه احتراق به مقدار  ٣٥پاشش 
 .يابد ميدرجه کلوين کاهش  ۱۶۵۴

Ø اهش فشار محفظه باعث ک يه مخروطيش زاويافزا
ش دوده يترات و افزايدنياحتراق، کاهش اکس

  .دشويماز موتور  يديتول
  

   گزاري سپاس
 نويسندگان اين مقاله، مراتب تشكر و قدرداني خود را از

شرکت تحقيق،  دانشگاه تهران و يپژوهش محترممعاونت 
 دارند.خودرو (ايپکو) اعالم مي طراحي و توليد موتور ايران
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