شماره 87

فصلنامه علوم و فناوري دريا

تحلیل ترمومکانیکی و شبیه سازی طرح کاسه پیستون یک موتور اشتعال جرقه ای و
بررسی اثرات آن بر عملکرد موتور و میزان آالینده های تولیدی
2

رئوف مبشري ، 1يحیی فطرسی
R.Mobasheri@abru.ac.ir

 -1استاديار مهندسی مکانیک ،دانشگاه آيت اهلل العظمی بروجردي (ره)
 -2کارشناس ارشد مهندسی مکانیک ،دانشگاه تبريز

چکیده
در اين تحقیق بررسی ترمومکانیکی و شبیه سازي يک موتور اشتعال جرقه اي  4سیلندر تنفس طبیعی با هدف برسی اثر کاسه پیستون بر
عملکرد و همچنین میزان آالينده هاي تولیدي موتور مورد مطالعه قرار گرفته است .براي اين منظور ،با بررسی تمام تنشهاي وارده بر
پیستون و طبقه بندي آنها در قالب دو دسته حرارتی و مکانیکی  ،به مطالعه و تعیین میزان تنش هاي وارده بر پیستون پرداخته شده
است ..تنش هاي حرارتی شامل تغییرات دما بر اثر احتراق و انتقال حرارت و تنش هاي مکانیکی در اثر فشار ناشی از احتراق و اينرسی
بوده که در نهايتا توسط اصل برهم نهی اثرات اين تنش ها در پیستون بررسی و محاسبه شده است .همچنین پس از تطبیق شرايط
عملکردي موتور پايه با نتايج آزمايشگاهی ،پارامترهاي موثر بر میدان هاي سرعت جريان و میزان آالينده هاي اکسیدهاي نیتروژن و
منواکسید کربن در دو طرح پیشنهادي از کاسه پیستون در کنار طرح موتور پايه مورد مطالعه قرار گرفته است.
.
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نتايج پژوهش صورت گرفته با مقادير تجربی ،نشان دهنده
قابلیت باالي نرم افزار جهت پیش بینی شرايط کاري
موتور می باشد .در اين تحقیق از سه مدل مختلف
احتراقی جهت شبیه سازي فرآيند احتراق استفاده شده
است .همچنین نتايج بدست آمده توسط نرم افزار فاير با
کد کیوا مقايسه شده که ارتباط نزديکی به لحاظ مقادير
فشار و آالينده اکسید نیتروژن در مقايسه با نتايج تجربی
مشاهده شده است.
در تحقیقی که در سال  2222توسط عامر احمد و
همکاران] [6در شرکت دايملر کرايسلر صورت پذيرفته
است ،اثرات ناشی از شکل تاج پیستون و حرکت چنالشی
سیال ورودي به محفظه احتراق ،بر میزان تولید آالينده ها
مورد بهینه سازي قرار گرفت که مقايسه نتايج حاصل با
نتايج تجربی ،نشان دهنده نزديکی نتايج حاصل از شبیه
سازي و مقادير تجربی اندازه گیري شده بود.
در زمینه بررسی میزان آالينده هاي تولیدي در موتورهاي
احتراق داخلی و همچنین روشهاي کاهش آالينده ها
تحقیقات فراوانی صورت پذيرفته است ،از آن جمله می
توان به تحقیقی اشاره کرد که در سال  1440توسط ويل
کوک ] [6انجام شده است .در اين پژوهش میزان آالينده
هاي هیدروکربنی تولیدي براي انواع مختلف پیستون هاي
طراحی شده در يک موتور اشتعال جرقه اي مورد بررسی
قرار گرفته است .از آنجا که عمده آالينده هاي
هیدروکربنی موتور در قسمت حجم محصور بین جداره
داخلی سیلندر و جداره خارجی پیستون و اولین حلقه از
پیستون تولید می شود ،لذا در پژوهش فوق اثرات ناشی از
تغییرات اين پارامتر در میزان تولید آالينده ها مورد
ارزيابی و مقايسه قرار گرفت.
در تحقیقی که توسط پیروزپناه ارائه شده است ]،[7
پیستون خودرو پیکان از نظر تنش حرارتی و مکانیکی
مورد بررسی قرار گرفته است .در اين تحقیق ابتدا نقشه
دو بعدي پیستون تهیه و سپس مدل سه بعدي آن ساخته
شده است .براي تعیین و محاسبه شرايط مرزي مکانیکی و
حرارتی از يک برنامه کامپیوتري پیش بینی سیکل
استفاده شده است و کلیه بارهاي مکانیکی و حرارتی در
دو وضعیت گشتاور ماکزيمم و توان ماکزيمم تعیین شده
است .هدف اصلی در اين پروژه کاهش وزن پیستون و
بهینه سازي در جنس و ابعاد آن بوده که منجر به بهبود
عملکرد و کاهش آالينگی در موتور می شود .از آنجا که

 -1مقدمه

پیستون به عنوان اولین قطعه متحرک موتور ،يکی از
اصلی ترين اجزا موتور محسوب می شود که نقش مهمی
را در موتورهاي احتراق داخلی اعم از موتورهاي اشتعال
تراکمی و هم موتورهاي اشتعال جرقه اي ايفا می کند].[2
مطالعه و بررسی طرحهاي مختلف کاسه پیستون از سوي
شرکت هاي مختلف موتورسازي دنیا همواره مورد بحث
بوده و تالشهاي زيادي در جهت ارائه طرحهاي مختلف
براي باال بردن راندمان موتور انجام گرديده است.
از جمله اين تحقیقات می توان به مطالعاتی اشاره کرد که
در سال  1441در انسیتو تکنولوژي لند سوئد انجام گرفته
است] ،[2در اين تحقیق تجربی که توسط جانسون و
همکارانش صورت گرفته است ،يک موتور بنزينی مورد
بررسی قرار گرفته و اثرپذيري پارامترهاي موثر در فرآيند
احتراق همچون میزان آشفتگی شعله ،مساحت سطح
شعله ،نرخ حرارت آزاد شده ،بازده حجمی و بازده حرارتی،
نسبت تراکم و غیره بر روي طرحهاي مختلف کاسه
پیستون مورد مطالعه قرار گرفت .از نتايج بدست آمده اين
تحقیق می توان به ارتباط متقابل و زياد بین نرخ حرارت
آزاد شده و میزان آشفتگی در مراحل اصلی احتراق و
همینطور اثر فراوان سطح چالنش در پیشبرد فرايند
احتراق اشاره کرد.
از پژوهشهاي ديگر انجام شده در اين راستا ،می توان به
تحقیقی که در سال  2224توسط شرکت جنرال موتورز
امريکا ] [3صورت گرفته است اشاره کرد .در اين پژوهش،
يک موتور بنزينی از نوع پاشش مستقیم ،با طرحهاي
مختلفی از شکل محفظه احتراق ،مورد بررسی قرار گرفت
و بهبود قابل توجهی در بازده گرمايی و توان موتور در
حالت هاي مختلف مشاهده شد.
از ديگر مطاالت انجام شده ،می توان به پژوهشی که
توسط ايوانس و همکاران ] [4در دانشگاه برتیش کلمبیا
صورت گرفته است اشاره نمود .هدف اصلی از اين پژوهش
ارائه طرحی بود که براي يک مخلوط سوختی فقیر ،امکان
دستیابی به باالترين آهنگ احتراق فراهم گردد که نتیجه
آن منجر به ارائه سه طرح براي کاسه پیستون گرديد که
تا حد بسیار مطلوبی اهداف مورد انتظار را تامین می نمود.
در سال  ،2221فونتانا و همکاران ] [5در دانشگاه کازينو
با استفاده از نرم افزار فاير ،شبیه سازي را بر روي يک
موتور چهار سیلندر اشتعال جرقه اي انجام دادند .مقايسه
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نتايج حاصل از شبیه سازي با نتايج تجربی ،به بررسی
عملکرد و میزان آالينده هاي تولیدي موتور در دو طرح
پیشنهادي در مقايسه با طرح موتور پايه پرداخته شده
است.

حدود  92%هیدروکربن هاي نسوخته در ناحیه لقی بین
سیلندر و پیستون تولید می شود ،کاهش ضريب انبساط
حرارتی پیستون باعث کم شدن لقی و در نتیجه کاهش
هیدرو کربن هاي نسوخته می شود .به لحاظ اهمیت
کاهش آاليندگی تحقیقات گسترده اي در مورد آن صورت
گرفته است .در اين تحقیق که به صورت استاتیکی انجام
شده است از شرايط مرزي عملی و محاسباتی استفاده
شده است و تحلیل بارها از دو ديدگاه حرارتی و مکانیکی
مورد بررسی قرار گرفته است .بارهاي مکانیکی شامل فشار
گاز ،نیروي عکس العمل شاتون ،نیروي اينرسی و نیروي
اصطکاک می باشند و بارهاي حرارتی در بعضی سطوح به
صورت دما ثابت و در بعضی سطوح به صورت انتقال
حرارت جا به جايی تعريف می شوند .جهت تعیین شرايط
مرزي حرارتی و مکانیکی از خروجی يک نرم افزار
شبیه سازي سیکل موتور بنام اتو استفاده شده است.
تحقیق ديگري براي بهینه سازي شکل پیستون توسط
هابلر و همکاران ] [8صورت گرفت .در اين تحقیق تغییر
شکل پیستون با هدف کاهش مصرف روغن و گاز برگشتی
محفظه لنگ مورد توجه قرار گرفت و در آن شرايط مرزي
مکانیکی و حرارتی از يک نرم افزار شبیه سازي سیکل
استفاده شد.
در پژوهش ديگري که توسط کومورا انجام شده است ]،[9
طراحی جديدي از پیستون با يک اليه هواي محبوس در
ساختمان پیستون ارائه شده است .انتظار می رود اين
مدل عمر بیشتري نسبت به طرح هاي فعلی داشته باشد.
اين پیستون از مواد کامپوزيتی ساخته می شود و در آن
تاج به بدنه پیستون طوري متصل است که فضايی براي
حبس هوا وجود داشته باشد .در اين تحقیق ابتدا بررسی
حالت پاياي دو بعدي حرارتی روي پیستون انجام شده
است تا توزيع دما و سپس تنش حرارتی روي پیستون
بدست آيد .در مرحله بعد بررسی تحلیل تنش مکانیکی
خالص روي آن انجام شده است .در اين تحلیل فرض شده
که دماي گاز محبوس يکنواخت است .همچنین ضريب
هدايت حرارتی فیلم در مرز هاي پیستون ثابت است.
در پژوهش حاضر ،ابتدا به تحلیل ترمودينامیکی پیستون
در يک موتور اشتعال جرقه اي پرداخته شده است و تنش
هاي حرارتی و مکانیکی وارد بر پیستون مورد مطالعه قرار
گرفته است .در ادامه تحقیق ،شبیه سازي فضاي محفظه
احتراق و پیستون موتور انجام شده است و پس از تطبیق

 -2طراحی پیستون
موادي که براي ساختن پیستونها بکار میروند شامل چدن
خاکستري ،فوالد ريخته گري و آلیاژ آلومینیوم است .از
چدن يا فوالد معموال در ساختار پیستونهاي موتورهاي
سنگین که به سرعت زياد و شتاب آنی نیاز ندارند استفاده
میشود .در اغلب موتورهاي اتومبیلها از پیستونهايی
استفاده میشود که با آلیاژ آلومینیوم ساخته شدهاند .دلیل
اين تفاوت اينست که مواد بکار رفته در پیستون اتومبیل
با وزن سبکتر خود اجازه کار در سرعتهاي بیشتر و
انعطاف پذيري در سرعتهاي مختلف را به پیستون
میدهد .از طرف ديگر در بعضی از موتورهاي سنگین از
پیستونهاي آلیاژ آلومینیومی به لحاظ داشتن خواص
رسانش گرمايی مناسب اين ماده استفاده میشود .بدين
ترتیب که استفاده از آن کنترل بهتر حرارت محفظه
احتراق را فراهم آورده و بنابراين باعث کنترل بهتر احتراق
میگردد .پیستونهاي چدنی در مقابل فرسودگی مقاومت
بیشتري داشته و لقی کمتري در داخل سیلندر نسبت به
پیستونهاي آلومینیومی نیاز دارند (اصطالح لقی پیستون
به فاصله میان پیستون و جداره سیلندر گفته می شود).
پیستونهاي چدنی گاهی اوقات با قلع يا يک فلز مخصوص
روکش داده میشوند تا جالي صافتر و مقاومت بهتري در
مقابل فرسودگی بوجود آورند و نیز ضريب اصطکاک سطح
کاهش يابد.
اصوال در طراحی هر سیستم يا وسیله اي ،نیازها و شرايط
و امکانات در تضاد با هم خواهند بود .در طراحی پیستون
وزن کم و استحکام از جمله مهمترين نیازها هستند .لذا
همواره مصالحه اي بین وزن و استحکام وجود خواهد
داشت.

 -0محاسبه تنش مجاز مکانیکی با استفاده از روش
عددی
براي انجام محاسبات تنش مکانیکی ناشی از فشار از
نتايجی که توسط نرم افزار فاير از شبیه سازي احتراق در
0
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دور موتور  0222دور بر دقیقه بدست آمده است استفاده
شد .اين نتايج شرايط مرزي در تاج پیستون را براي
تحلیل المان محدود تعیین می کنند .موتور مورد مطالعه
در اين تحقیق يک موتور اشتعال جرقه اي (بنزينی) چهار
سیلندر می باشد .مشخصات موتور مورد بررسی در جدول
 1ذکر شده است ].[10

 .2ديواره خارجی پیستتون کته بته صتورت شتار حرارتتی
جابجايی اجباري با روغن استت(غیر از نتواحی متصتل بته
رينگ)
 .0قسمت هايی از ديتواره ختارجی پیستتون کته بواستطه
رينگ به ديواره سیلندر متصل است و در ان شار حرارتتی
هدايتی برقرار است.

جدول ( )1مشخصات فنی موتور

همچنین فرضیات به کار رفته در مدل عبارتند از:
 .1رينگها و دامن پیستون کامال اغشته به روغن هستتند و
کاويتاسیون وجود ندارد.
 .2انتقال حرارت در ديواره پیستون در قسمتی که متصتل
به ديواره سیلندر است هدايت و در قسمت هايی که اتصال
نداريم جابجايی است.
 .0تغییرات ضخامت فیلم روغن ناچیز است.
براي تحلیل از المان کوپله (حرارتی -مکتانیکی) Solid
 98-Thertrahedral-coupled fieldاستتتفاده شتتد.
تعتتداد گتتره هتتا  142819و تعتتداد المانهتتا برابتتر 77222
می باشد.
در شکل  1و  2به ترتیب کانتور تنش حرارتی فون مايرز و
کانتور جابجايی نشان داده شده است.

نوع موتور

بنزينی چهار زمانه
خطی تنفس طبیعی

تعداد سیلندر

 4سیلندر

قطر سیلندر

 81میلیمتر

کورس پیستون

 99میلیمتر

شعاع لنگ

 28/9میلیمتر

نسبت تراکم

10:1

ارتفاع لقی

2/709

بیشترين بازشدگی سوپاپ
هوا

 7/89میلیمتر

بیشترين بازشدگی سوپاپ
دود

 8/14میلیمتر

ماکزيمم قدرت موتور
در دور موتور  10222دور
بر دقیقه

 127کیلو وات

ماکزيمم گشتاور موتور در
دور  7222دور بردقیقه

 111نیوتن متر

ماکزيمم سرعت موتور

 10222دور بر دقیقه

تعداد سوپاپ در هر سیلندر

4

طول دسته شاتون

 128/0میلیمتر

براي محاسبه تنش مکانیکی از نرم افزار  Ansysاستتفاده
شده است .در مورد تنش هاي مکانیکی الزم به ذکر استت
که اين تنش ها در دور ماکزيمم توان بته میتزان حتداک ر
ختتود متتیرستتند در حتتالی کتته تنشتتهاي حرارتتتی در دور
ماکزيمم گشتاور به حداک ر مقدار خود میرستند .نتواحی
مختلف پیستون تحت شرايط مرزي حرارتتی متفتاوتی بته
شرح زير قرار می گیرد:
 .1تاج پیستون در معرض شار حرارتی ناشی از احتراق که
به صورت جابجايی اجباري است.

شکل ( )1کانتور تنش حرارتی فون مایزز

با توجه به شکل  ،1تنش فون مايزز در نواحی نزديک گژن
پین بیشترين مقادير را دارد .در قسمت گژن پین تنش
حرارتی بدلیل حرارت تولید شده توسط فشار پیستون به
گژن پین است .پس از اين ناحیه قسمت فرورفتگی تاج
پیستون بیشترين تنش را تحمل می کند زيرا در مقابل
آن دماي گاز بسیار باالست و بخش عمده فرايند احتراق
در همین ناحیه اتفاق می افتد .همچنین برخورد مخلوط
4
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تاج پیستون به گونه اي است کته قستمت اعظتم شتار در
نواحی مرکز پیستون اتفاق بیفتد.
در شکل  4کانتور تنش فتون متايرز حرارتتی و مکتانیکی
نشان داده شده است.

سوخت و هواي ورودي با دماي پايین به اين بخش موجب
افزايش گراديان دما می شود.

شکل ( )2کانتور جابهجایی

همان طور که در شکل  2مشاهده می شود جابهجتايی در
نواحی مرکز پیستون داراي بیشتترين مقتادير استت و بته
سمت ديواره هتا کتاهش متی يابتد .ايتن نتیجته از لحتاظ
فرضیات موجود در ادبیات فن نیز قابتل توجیته استت .در
نواحی مرکزي فشار اولیه احتراق به سطح پیستون برخورد
می کند .علت انحراف مرکز جابهجتايی از مرکتز پیستتون
بدلیل کاهش ضخامت در قسمت فرورفتگی متی باشتد .در
شکل  0کانتور شار حرارتی نشان اده شده است.

شکل( )4کانتور تنش فون مایزز حرارتی و مکانیکی

با مقايسه اشکال  0و  4می توان نتیجته گرفتت کته تتاثیر
تنشهاي مکانیکی در مقابل تنشهاي حرارتی بستیار نتاچیز
است .تنها تفاوت کتانتور تتنش حرارتتی بتا کتانتور تتنش
حرارتی-مکانیکی ،در اندکی افزايش تنش در قسمت دامن
است که بدلیل فشار ديتواره پیستتون بته ديتواره ستیلندر
است.
 -3شبیه سازی موتور
جهت شبیه سازي فرآيندهاي مختلف در يک موتور
احتراق داخلی ابتدا نیاز به تهیه مدل محفظه احتراق مورد
استفاده در موتور می باشد .براي اين منظور در تحقیق
حاضر ابتدا ،مدلسازي محفظه احتراق طرح پايه موتور
صورت پذيرفت .پس از انجام مراحل مختلف مدلسازي بر
روي طرح پايه ،شبکه هاي محاسباتی مورد نیاز توسط
نرم افزار فاير بر روي طرح محفظه احتراق موتور مورد
بررسی ،ايجاد شده و در نهايت ،شبیه سازي و تحلیل
رفتار سیاالتی و احتراقی موتور در طول فرآيندهاي تراکم
و انبساط (بر اساس طرح محفظه احتراق موتور پايه)
صورت پذيرفته است .معادالت مورد استفاده در کد که
جهت انجام محاسبات مورد استفاده قرار گرفته است
شامل معادله مومنتم ،معادله پیوستگی ،معادله انرژي و
معادله توربوالنس می باشد .به طور کلی ،در پژوهش

شکل ( )3کانتور شار حرارتی

با توجه به شکل  0مشتخص استت کته بتا نزديتک شتدن
شعله به سمت ديواره فرورفتگی در سطح پیستون ،سرعت
توده هاي شعله کتاهش متی يابتد و بته نتوعی انباشتتگی
توده ها در اين نواحی باعث افزايش شار حرارتی می شوند.
همچنین با توجه به شکل مشاهده می شتود کته طراحتی
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حاضر دقت همگرايی جهت حل معادالت فوق براي کلیه
محاسبات مقدار  0/0001در نظر گرفته شده است .جهت
شبیه سازي فرآيند احتراق در موتور اشتعال جرقه اي
مورد بررسی از مدل احتراقی[11] Eddy Breakup
استفاده شده است .در اين مدل احتراقی ،اساس حل
معادالت بر اين فرض استوار است که واکنش گرها و
محصوالت احتراق شامل گردابه هاي مجزا از يکديگر
بوده ،با اين فرض مقیاس زمانی واکنش شیمیايی در
مقايسه با مقیاس زمانی پديده انتقال بسیار کوتاه تر
خواهد بود .بنابراين فرآيند احتراق توسط يک اختالط
توربوالنس در جبهه شعله کنترل خواهد شد .همچنین از
مدل زلدوويچ براي پیش بینی آالينده اکسیدهاي نیتروژن
بهره برده شده است .در اين تحقیق ،براي بررسی تاثیر
کاسه پیستون دو طرح پیشنهادي نسبت به طرح موتور
پايه مورد مقايسه و مطالعه قرار گرفته است .الزم به
توضیح است در طراحی طرح هاي پیشنهادي کلیه
پارامترهاي اصلی موتور شامل حجم محفظه احتراق،
نسبت تراکم ،زمان بندي جرقه ،شرايط اولیه شبیه سازي،
طول شاتوم ،شعاع لنگ و  ...منطبق با طرح موتور پايه در
نظر گرفته شده است .لذا در تحلیل انجام شده تنها متغیر
مورد بررسی ،شکل کاسه پیستون بوده است .در طرح اول
پیشنهادي ) (Case 1از يک مدل نیم کروي براي کاسه
پیستون استفاده شده است و در طرح دوم پیشنهادي
) (Case 2از يک مدل بیضوي براي کاسه پیستون بهره
برده شده است .طرح اصلی کاسه پیستون در موتور
حاضر ،طرح استوانه می باشد .نحوه تغییرات فشار داخل
سیلندر در مدل شبیه سازي شده نسبت به طرح موتور
پايه در شکل  9نشان داده شده است .چنانچه در اين
شکل مشاهده می شود تطابق قابل قبولی بین نتايج
تجربی و نتايج شبیه سازي مشاهده می گردد .داليل
اختالفات ناچیز در بین دو دياگرم اساسا می تواند به
اختالفات عددي بین داده هاي تجربی اولیه که به عنوان
شرايط مرزي در لحظه بسته شدن سوپاپ ها برگردد .اين
داده ها شامل دماي ديواره سیلندر ،دماي سطح پیستون،
دماي سر سیلندر ،میزان فشار و دماي هوا در لحظه بسته
شدن سوپ هاي هوا و غیره باشد.
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شکل ( )5مقایسه فشار داخل سیلندر بین نتایج
شبیه سازی و تجربی

همچنین الزم به ذکر است که مقدار بدست آمده از تست
تجربی موتور براي آالينده اکسیدهاي نیتروژن معادل
 112گرم بر ساعت (به ازا هر سیلندر) بوده که در تحقیق
حاضر اين میزان برابر  124/11برآورد شده است که نشان
از نزديکی مقادير بدست آمده از شبیه سازي و نتايج
تجربی دارد همچنین در خصوص آالينده منواکسیدکربن
نتايج حاصل از شبیه سازي در مقايسه با نتايج تجربی به
ترتیب  1114گرم بر ساعت و  1118/88گرم بر ساعت
(به ازا هر سیلندر) می باشد که نشان از نزديکی مقادير
بدست آمده از شبیه سازي با نتايج تجربی دارد.
در شکل  1مقايسه فشار داخل سیلندر بین نتايج
شبیه سازي موتور پايه در مقايسه با دو طرح پیشنهادي
نشان داده شده است.
چنانچه در شکل  1ديده می شود میزان فشار داخل
سیلندر در طرح پیشنهادي يک کمتر از میزان داخل
سیلندر در موتور پايه می باشد در حالی که اين مقدار
براي طرح پیشنهادي  2بیشتر از طرح موتور پايه می
باشد .به لحاظ زمان رسیدن به نقطه بیشینه تفاوت
چندانی بین  0طرح مورد مقايسه ،مشاهده نشده است.

1
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نقطه ماکزيمم سه طرح مقايسه شده حدودا روندي مشابه
را نشان می دهند .اگر چه در طرح پیشنهادي  ،2میزان
رسیدن به نقطه بیشینه اندکی جلوتر از دو طرح ديگر می
باشد.

Baseline Case
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Case 1
Case 2
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)Incylinder Pressure (bar
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شکل ( )6مقایسه بین نتایج شبیه سازی موتور پایه در مقایسه
با دو طرح پیشنهادی

15

)Rate of Heat Release (j/deg

10

60

0
420

در شکل  8میزان دماي داخل سیلندر براي دو طرح
پیشنهادي با موتور پايه مورد مقايسه قرار گرفته است .در
روندي مشابه با دياگرام قبل ،چنانچه مشاهده می شود
میزان دماي داخل سیلندر در طول فرآيند احتراق براي
طرح  2میزان بیشتري را نشان می دهد .نکته ديگر در
دياگرام فوق تفاوت اندک بین نتايج موتور پايه و طرح
پیشنهادي  1می باشد به طوري که هر دو طرح به لحاظ
مقدار بیشینه دماي داخل سیلندر ،روندي تقريبا يکسان را
دارا می باشند.

شکل ( )8میزان حرارت آزادشده برای دو طرح پیشنهادی در
مقایسه با طرح موتور پایه

در شکل  4میزان آالينده اکسیدهاي نیتروژن برحسب
کسرجرمی براي دو طرح پیشنهادي در مقايسه با طرح
موتور پايه نشان داده شده است .با توجه به اين دياگرام
مشهود است ،طرح  2میزان باالتري از آالينده اکسیدهاي
نیتروژن را به خود اختصاص داده است .الزم به توضیح
است که میزان آالينده اکسیدهاي نیتروژن تابع مستقیمی
از میزان درجه حرارت داخل سیلندر می باشد .در طرح
پیشنهادي  2همانگونه که پیشتر بحث شد میزان دماي
بیشینه داخل سیلندر در طول فرآيند احتراق باالتر بوده
که اين عامل به صورت مستقیم بر شکل گیري آالينده
اکسیدهاي نیتروژن تاثیرگذار بوده است.
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در شکل ( )7میزان دمای داخل سیلندر برای دو طرح

0.0018

پیشنهادی در مقایسه با طرح موتور پایه

0.0012

در شکل  7میزان حرارت آزادشده در طول فرآيند احتراق
براي دو طرح پیشنهادي در مقايسه با طرح موتور پايه
نشان داده شده است ،با توجه به نمودار مشخص است ،در
طرح پیشنهادي  2میزان حرارت آزاد شده در طول فرآيند
احتراق نسبت به دو طرح ديگر بیشتر بود همچنین با
توجه به ديگرام مشهود است که به لحظ زمان رسیدن به

)NOx (Mass Fraction

)Crank Angle (degree

Case 2

0.0006
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شکل ( )9میزان آالینده اکسیدهای نیتروژن برای دو طرح
پیشنهادی در مقایسه با طرح موتور پایه
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شکل اختالط مخلوط سوخت و هواي همگن وارد شده به
داخل سیلندر در طول جابجايی پیستون و حرکت
چالنشی سیال روندي بهبود يافته را به همراه داشته است
که نهايتا منجر به احتراق کامل تر و اکسیداسیون بیشتر
گونه هاي دي اکسید کربن در طول فرآيند احتراق شده
است.

در شکل 12میزان آالينده منواکسید کربن براي دو طرح
پیشنهادي در مقايسه با طرح موتور پايه بررسی شده
است.
0.25
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شکل ( )11میزان آالینده منواکسید کربن برای دو طرح
پیشنهادی در مقایسه با طرح موتور پایه

همانگونه که در شکل  12مشهود است طرح پیشنهادي 2
کمترين میزان تولید آالينده منواکسید کربن را به خود
اختصاص داده است .الزم به توضیح است در موتورهاي
احتراق داخلی چنانچه فرآيند احتراق به سمت احتراقی
بهبود يافته سوق پیدا کند بر میزان دي اکسید کربن در
طول فرآيند احتراق افزوده شده و به عبارتی اکسیداسیون
کامل اتم هاي کربن در طول واکنش شیمیايی اتفاق می
افتد .در اين صورت از تعداد مولکولهاي منواکسید کربن
در خروجی موتور کاسته خواهد شد .با توجه به شکل 12
می توان نتیجه گرفت که فرآيند احتراق در جهت شکل
گیري گونه هاي دي اکسید کربن در طرح پیشنهادي 2
موثرتر و کامل تر پیش رفته است .که اين امر می تواند
وابسته به پارامترهاي موثر در احتراق از جمله شکل و
سرعت جريان سیال و سرعت انتشار شعله در مخلوط
همگن هوا و سوخت حین فرآيند احتراق باشد.
در شکل  11به ترتیب کانتورهاي سرعت جريان در زواياي
 072 ،012 ،042و  422درجه میل لنگ براي طرح موتور
پايه در مقايسه با طرح پیشنهادي  2نشان داده شده است.
همانگونه که در اين شکلها مشهود است نحوه شکل گیري
کانتورهاي سرعت جريان هم به لحاظ سطح بیشینه و هم
به لحاظ گسترگی در طرح پیشنهادي  2روندي افزايشی
را نسبت به طرح موتور پايه نشان می دهد .به عبارت
ديگر می توان نتیجه گرفت که در طرح پیشنهادي دو

طرح پیشنهادی 2

طرح موتور پایه

شکل( )11کانتور سرعت به ترتیب در زوایای  381 ،361 ،341و
 411درجه میل لنگ
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آالينده منواکسید کربن در اين طرح در مقايسه با طرح
موتور پايه پايین تر می باشد.

 -3نتیجه گیری
با انجام مطالعه حاضر و تحلیل ترمودينامیکی و شبیه
سازي طرح کاسه پیستون نتايج زير حاصل گرديد:
کمترين تنش در نواحی دامن که عمود بر محور گژن پین
هستند وارد می شوند ،پس اين نواحی براي کاهش وزن
مناسب هستند .جابهجايی در نواحی مرکز فرورفتگی
پیستون داراي بیشترين مقادير و به سمت ديواره ها
کاهش می يابد .در نواحی مرکزي فشار اولیه احتراق به
سطح پیستون برخورد می کند .علت انحراف جابجايی
ماکزيمم ،از مرکز پیستون بدلیل کاهش ضخامت در
قسمت فرورفتگی می باشد .بیشترين تنش در نواحی
نزديک گژن پین وارد می شود و لذا در طراحی بايد دقت
الزم در مورد آن به کار برده شود .استفاده از مواد با توان
تحمل تنش باال در اين ناحیه ضروري است.
با توجه به مطالعه انجام شده در اين تحقیق می توان
نتیجه گرفت که فرآيند احتراق در جهت شکل گیري گونه
دي اکسید کربن در طرح پیشنهادي  2موثرتر و کامل تر
پیش رفته است .که اين امر می تواند وابسته به
پارامترهاي موثر در احتراق از جمله شکل و سرعت جريان
سیال و سرعت انتشار شعله در مخلوط همگن هوا و
سوخت حین فرآيند احتراق باشد .نحوه شکل گیري
کانتورهاي سرعت جريان هم به لحاظ سطح بیشینه و هم
به لحاظ گستردگی در طرح پیشنهادي بررسی شده
روندي افزايشی را نسبت به طرح موتور پايه نشان داده که
می توان نتیجه گرفت که در طرح پیشنهادي فوق شکل
اختالط مخلوط سوخت و هواي همگن وارد شده به داخل
سیلندر در طول جابجايی پیستون و حرکت چالنشی
سیال روندي بهبود يافته را به همراه داشته است که
نهايتا منجر به احتراق کامل تر و اکسیداسیون بیشتر گونه
هاي دي اکسید کربن در طول فرآيند احتراق شده است.
الزم به ذکر است اگر چه به دلیل افزايش فشار و دماي
داخل سیلندر در طرح پیشنهادي  2مقدار آالينده
اکسیدهاي نیتروژن به میزان کمی افزايش داشته است ،اما
به طور کلی اين طرح پیشنهادي به لحاظ میزان توان
تولیدي موتور – که پارامتري وابسته به سطح زير نمودار
فشار می باشد – داراي شرايط عملکردي بهبود يافته تري
نسبت به طرح موتور پايه بوده و همچنین سطح تولید

تشکر و قدرانی
اين تحقیق با حمايت معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه
حضرت آيت اهلل العظمی بروجردي (ره) انجام گرفته است.
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