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  چکیده
با توجه به محدود شدن حد نهائی آالینده هـاي تولیـد شـده توسـط     

به خصوص دیزل و همچنین بـا توجـه بـه    موتور هاي احتراق داخلی 
لـزوم بهـره گیـري از     اهمیت آالینده دوده در تخریب محیط زیسـت 

روشهاي بهینه براي جذب دوده منتشر شده از موتور دیـزل افـزایش   
در این تحقیق روش نوینی براي جلوگیري از انتشـار دود   .یافته است

در ایـن  . تسیاه در موتور دیزل بصورت آزمایشگاهی بررسی شده اسـ 
وري شده آ روش دوده در محیطی مرطوب جذب میشود و دوده جمع

این آزمایش برروي موتور  .قابلیت بازیابی براي مصارف صنعتی را دارد
انجام شده  ECE-R49توسط روش تست  OM314تنفس طبیعی 

ــزان آ ــاســت و می ــتانداردهاي  ل ــا اس و  EURO1ودگی دود ســیاه ب
EURO2 مقایسه شده است.  

  
  .موتور دیزل، آالینده دوده، جاذب مرطوب: کلیدي کلمات

  
  مقدمه 

در دهه گذشته، حد نهائی آالینده موتورهاي درون سوز بطور 
مزایاي متعددي موجب افزایش روز . چشمگیري کاهش یافته است

از . افزون توجه صنایع خودروسازي به موتورهاي دیزل شده است
ر بنزینی میتوان به بازده جمله برتري هاي موتور دیزل نسبت به موتو
عوامل .تر اشاره کرد زانرحرارتی باالتر، آالینده هاي کمتر و سوخت ا

   متعددي موجود هستند که طراح در هنگام طراحی با تغییر آنها 
تواند موجب بهبود انتشار آالینده ها و در ضمن افزایش بهره وري  می

این عوامل برخی از . در مصرف سوخت توسط موتورهاي دیزل شود
عبارتند از شکل محفظه احتراق، محل و زاویه پاشش انژکتورها، نرخ 

این دسته از راهکارها براي کاهش . تزریق سوخت و سایر عوامل
عالوه بر این . میزان آالینده ها اصوالً به روشهاي پیشگیرانه معروفند

نیز براي کنترل   1روشها، روشهاي دیگري تحت عنوان محدود کننده
این روش ها به طور کلی بر پایه جلوگیري . روند نده ها به کار میآالی

از خروج آالینده ها از موتور استوارند مانند انواع فیلترها و عملگر هاي 
یکی از آالینده هاي بسیار مهم در موتورهاي دیزل آالینده . شیمیائی
این آالینده که عمدتاً متشکل از هیدرو کربنهاي . باشد دوده می
 آن انتشار و باشد می متنوعی ترکیبات و شکلها درته است نسوخ
 واکنشهاي در مصرفی سوخت از درصدي نکردن شرکت از ناشی
این امر بدلیل نوع احتراق دیزل است که از نسبت  .باشد می احتراق

 .می گیردت ئمحلی سوخت به هواي زیاد درون محفظه احتراق نش
 محفظه دیواره وير بر سوخت از درصدي جذب و ناقص احتراق
 از سوخت ماندن دور عوامل مهم دیگر آن ریز شکافهاي و احتراق

از روشهاي رایج به دام انداختن دوده . باشند می احتراق کامل
عبارتند از فیلترهاي سرامیکی، محفظه هاي متخلخل آلومینیومی، 

روي اینگونه  در از جمله چالشهاي رو ]. 1[غیرهمحفظه هاي فیبري و
میتوان به ظرفیت محدود آنان در جذب دوده، دشواري و پر  فیلترها

اشاره هزینه بودن آنها هنگام بازیابی و ایجاد پس فشار در مسیر اگزوز 
براي کنترل آالینده دوده در موتورهاي دیزل از دو روش  مشخصاً.کرد

یا ) DPF(و فیلتر هاي دوده)DOC(عمده کاتالیزورهاي اکسیدکننده
کاتالیزورها موجب اکسید . شود و استفاده میبصورت ترکیب این د

. شوند اکسید نیتروژن می وکردن هیدروکربن ها، کربن مونواکسید
سوزد تا  در این کاتالیزورها می حاصل اکسید کردن دوده مجدداً

در روش استفاده از فیلتر، دوده میتواند تا حد .کاتالیزور بازیابی شود
در کاهش تولید و مشخص شدن ماهیت دوده . جذب شود 90٪

بطور کلی .باشد انتشار آن در موتورهاي دیزل بسیار مورد اهمیت می
زمایشات  ثابت کرده است که روشهاي آخواص دوده سیاه در 

برخی از . ]2[مکانیکی براي کنترل آن اصوال دشوار و پرهزینه هستند
فیلترهاي مکانیکی براي کنترل انتشار دوده شامل محفظه هاي 

بررسی شده اند و اثر میزان تخلخل روي  ]3[مطالعه متخلخل در 
                                                 

١  after treatment 
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براي توصیف . افت فشار و میزان به دام انداختن دوده گزارش شده اند
رفتار فیلترهاي دوده از روش شبیه سازي بطور گسترده استفاده شده 

از یک مدل جریان لغزشی براي شبیه سازي  ]4[در تحقیق . است
مطابق . یلتر استفاده شده استحرکت گازهاي اگزوز درون محفظه ف

کند بر  این تحقیق منحنی افت فشار که متناسب با زمان تغییر می
. اساس زمانهاي بازیابی بهینه شده و مدل نهائی ارائه شده است

عوامل مؤثر بر بازده فیلتر بصورت عددي  ]5[همچنین در مطالعه 
اثر رسوب دوده روي پس فشار ]6[در تحقیق . بررسی شده است

ارائه  Lattice Boltzmanاگزوز در موتور دیزل توسط مدل عددي 
نیز یک مدل یک بعدي حالت گذرا براي  ]7[در مطالعه . شده است

بررسی تاثیرات دمائی روي نرخ جذب دوده توسط فیلترهاي دوده 
 دهد که نتایج نشان می. دیزل بصورت عددي پیاده سازي شده است

تواند بازده بیشتري را براي  می استراتژي هاي کنترل جریان فعال
  .عملیات فیلتراسیون به همراه داشته باشد

در تحقیق حاضر، یک روش جدید براي جذب دوده سیاه      
این روش . موتورهاي دیزل بصورت آزمایشگاهی بررسی شده است

عالوه بر توانائی زیاد در جذب دوده داراي افت فشار بسیار ناچیزي در 
شد که در مقایسه با سایر روشهاي جذب دوده با مسیر اگزوز می

عالوه بر این، بازیابی این نوع جاذب .اهمیت قابل مالحظه اي دارد
طرح خالقانه اي که در این جاذب . دوده به آسانی میسر است

استفاده شده است شامل یک محفظه مرطوب بوده که آب در آن 
شده و پس گازهاي اگزوز از یک سمت محفظه وارد آن . چرخش دارد

تماس دوده و .شوند از تماس با محیط مرطوب از محفظه خارج می
آب موجب جذب بخش زیادي از دوده موجود در اگزوز توسط آب 

بازیابی آب در حال گردش امکان جداسازي دوده از آب را . شود می
این آزمایش بر روي موتور دیزل . کند براي مصارف صنعتی فراهم می

OM314  حله تست انجام شده استمر 26در قالب.  
  

  بستر تست 
. است شده استفاده OM314در این آزمایش از موتور تنفس طبیعی 

آب خنک، چهار زمانه ، از نوع تزریق مستقیم و پمپ  ،این موتور
امده  1مشخصات  این موتور در جدول. انژکتور  از نوع ردیفی است

    .است
 DPXفرود -ی مدل هنندینامومتر استفاده شده از نوع  هیدرولیک   

 7500با بیشینه سرعت ) اسب بخار  150(کیلو وات  112با ظرفیت 
براي استفاده از دینامومتر  نیاز  به یک سیستم . دور بردقیقه است

لیتري  5000این سیستم شامل دو مخزن .بسته آب رسانی است
مخزن کوچکتر آب خروجی از . لیتري   ویک پمپ  است 500و

دقیقه یک بار آب  15مع آوري می کند  وپمپ هر دینامومتر را ج
   .این مخزن را به مخزن بزرگتر تخلیه می کند

براي اندازه گیري جریان سوخت مصرفی از روش پیپت مدرج با      
 50در این روش زمان مصرف . کمک یک کرنومتر استفاده شده است

سی سی از سوخت به کمک کرنو متر دیجیتالی اتدازه گیري می 

سپس با دانستن چگالی سوخت دبی جرمی سوخت  محاسبه  . دشو
 .می شود

 
 

 مشخصات موتور:1جدول                      
  طبیعی                تنفس OM314              مدل                           

      4                  تعداد سیلندر                                  
      ٩٧   mm                     لندر                           قطر سی

    ١٢٨  mm                       کورس پیستون                   
    لیتر 3.78                           حجم جابجایی                  

    17:1                      اکم                           نسبت تر
    ١٢۵   hp                          قدرت ماکزیمم                 

    ٢٣۵    N.m                   گشتاور ماکزیمم                   
                ٢٨٠٠    rpm                     سرعت ماکزیمم                

    bar  200                                 فشار تزریق سوخت
  

از روش مخزن هوا و ورودي براي اندازه گیري حجم هواي      
در این روش هواي ورودي به موتور ابتدا . اریفیس استفاده شده است

از یک اریفیس عبور می کند  سپس با اندازه گیري دماي هوا 
ی هواي مصرفی محاسبه مواختالف فشار دو طرف اریفیس  دبی جر

  . می شود
به صورت نوسان ولتاژ  الکتریکیسرعت دورانی موتور را دورسنج      

براي اندازه گیري . کندالقایی در پیچک حسگر، اندازه گیري می 
بعد از جاذب از سه عدد ، اگزوز قبل و دماهاي ورودي به مخزن هوا 

این ترموکوپل ها توسط دو . استفاده شده است  Kترموکوپل نوع 
ده اندکه از این متصل ش PCسط به یک عدد کارت الکترونیکی وا

به وسیله نرم افزار مربوطه دماهاي مذکور اندازه گیري می  وطریق 
  .نمایی از بستر تست را نشان می دهد  1شکل .شوند
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  مایی از بستر تستن :1شکل 
  

سیستم  همراه با جاذب مورد استفاده به شکل مکعب مستطیل    
 )بافل( صفحات جدا کننده.طراحی شده است خروجی آب  وروردي و

 . براي جلو گیري از پاشش آب به درون خروجی جاذب نصب شده اند
  .جاذب را نشان می دهد بیشتري از جزئیات 2شکل 

  
  جاذب مرطوب:  2شکل

 
استفاده  AVL-415براي اندازه گیري دوده اگزوز از تحلیل گر       

همان طور که  .شده  که در بستر تست بعد از جاذب قرار می گیرد 
مشخص است موج گیرهایی در مسیر دود ورودي به  2در شکل 

جاذب طراحی شده است علت این امر پیشگیري از پاشش آب و نفوذ 

آب ورودي و خروجی از جاذب داراي . آب به خروجی اگزوز می باشد
  .پایین نگه داشتن دماي آب می شود دبی یکسانی بوده و باعث

 
  روش آزمایش

ــون       ــوب روي دوده از روش  آزم ــاذب  مرط ــر ج ــی اث ــراي بررس      ب
ECE-R49   ایـن آزمـون داراي سـیزده حالـت     . استفاده شـده اسـت
ــا ضــرایب وزنــی آن اســت کــه          آمــده اســت) 2(در جــدول  همــرا ب

.  
  
 

 ECE-R49سیزده حالت تست :2جدول

  
  

آمده ) 3(در این آزمایش در جدول  ECE-R49الت آزمون سیزده  ح
  .است

  
  نقاط آزمون : 3جدول

 ضریب وزنی  )Nm(گشتاور  )rpm(سرعت  حالت

1  800  0  0.083 
2  1800 18 0.08  
3  1800 45 0.08  
4  1800 90 0.08  
5  1800 135 0.08  
6  1800 180 0.25  
7  800  0  0.083  
8  2800 160 0.10  
9  2800 120 0.02  
10  2800 80 0.02  
11  2800 40 0.02  
12  2800 16 0.02  
13  800  0  0.083  
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بـا جـاذب انجـام شـده      آزمایش در دو مرحله کلی بدون جاذب و     
است به این ترتیب که ابتدا  بـراي هریـک از  سـیزده حالـت آزمـون      

ECE-R49  پس از رسیدن به حالت پایدار موتور، داده هاي مربوط   
ذخیره  شده و سپس با  نصب  جاذب  این آزمون تکرار بدون  جاذب 
  .شده است

ش  با استفاده از روابطی که در ادامه می آوریـم  پس از انجام آزمای    
  .به تحلیل نتایج می پردازیم

  :محاسبه می شود   1دبی سوخت مصرفی ار رابطه 
  

    
بـر سـانتیمتر   جرم مخصوص سوخت بر حسـب گـرم    fρکه در آن

سانتیمتر مکعب سـوخت   ۵٠زمان مصرف   tf و ٠.٨٣مکعب معادل 
دبی جرمی سوخت بر حسب کیلـوگرم      .موتور بر حسب ثانیه است

   .بر ثانیه می باشد
  :به دست می آید ٢از رابطه ترمزي مصرف مخصوص سوخت 

    
Cf    وضریب تصحیح توان که بی بعد است Pb  توان ترمزي بر حسب
  .وات است کیلو

از  g/kWhبـر حسـب    Ssoot ترمـزي   سـیاه دوده آلودگی مخصوص 
دبی جرمی دوده بر حسب &sootmمحاسبه می شود که در آن 3رابطه 

g/h       در هر نقطـه از سـیزده نقطـۀ تسـت ECE-R49 وbP  تـوان
  .ضریب وزنی هر نقطه استfwو در هر نقطه  kWترمزي بر حسب 

  

 sootm
.

 محاسبه می شودکه در آن 4نیز از رابطه )g/h(بر حسب  
sootρ  جرم مخصوص دوده بر حسب)/( 3mmg  توسط  است و

و دستگاه دودسنج برداشت می شود
eQ&  دبی حجمی اگزوز بر

)/(حسب  3 sm   است.  
 (4)                 360010 3 ×××= −

esootsoot Qm && ρ  
 &fmمحاسـبه مـی شـود کـه در آن      5رابطـه   دبی حجمی اگـزوز از 

  .دانسیتۀ اگزوزاست eρدبی جرمی سوخت و هوابوده و &amو

(5)                            
e

fa
e

mm
Q

ρ

&&
& +

=  

فشار اگزوز  eρمحاسبه می شود که در آن 6ه دانسیته اگزوز از رابط
توسط یک فشار سنج بوردون که در نزدیکی پـروب دودسـنج نصـب    

  .شده است اندازه گیري می شود 

     

  Te دماي اگزوز بر حسب درجه سانتیگراد می باشد.  
  

  ارائه نتایج و تحلیل آنها
  تغییرات دبی جرمی دوده

به طور کلی جاذب مرطوب  مشخص است 3همانطور که در شکل 
افزایش گشتاور موتور تاثیر با  .شود جب کاهش انتشار دوده میوم

اگزوز به طور مشخصی جاذب مرطوب بر جذب دوده موجود در
، دماي اگزوز ی که در گشتاورهاي باالیاز آنجا. ابدی افزایش می

خروجی پائین است سرعت باالبوده و به همان نسبت چگالی گازهاي 
لذا اختالط دود و آب در محیط . باشد گاز خروجی از اگزوز بیشتر می

ز کهمچنین چون در گشتاورهاي باال تمر . ابدی مرطوب افزایش می
دوده در اگزوز بیشتر است، شانس درگیر شدن ذرات دوده در آب نیز 

  .ابدی افزایش می

  
  تغییرات دبی جرمی دوده:  3شکل

  
ي ارائه مقایسه اي بهتر میتوان تاثیر جاذب را بر آلودگی برا    

  .مخصوص دوده سیاه در قالب نمودار زیر بررسی کرد

  
  تغییرات آلودگی مخصوص دوده سیاه:  4شکل

  
چهار ستون سمت چپ  مقدار آلودگی مخصـوص دوده سـیاه بـدون     

آزمایشات بدون جاذب سه ستون سـمت   .  جاذب  را  نشان می دهد
 مشـاهده مـی شـود کـه در    . مـی باشـد   ]٨[مربوط به  4 چپ شکل

در  مقـدار دوده تولیـد شـده    ،جـاذب همـرا   ترین حالت کار موتور دب
   .حدود نصف بهترین حالت کار موتور بدون جاذب است

  ثیر روي راندمان حجمیأت

(2)      1036)]([ 5
.

×××= bff PCmbsfc

(1)                            1050)( 6−××= fff tm ρ&

( ) (6)                                   
273287.0 +×

=
e

e
e T

p
ρ
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جاذب نسبت به فیلترهاي رایج دوده، یکی از عمده ترین مزایاي این  
کـاهش پـس فشـار    (ت رانـدمان حجمـی موتـور    ثیر ناچیز آن در افأت

در واقع در این جاذب عدم وجـود محـیط متخلخـل    . باشد می) اگزوز
شـار در  ناچیز بـودن افـت ف  که با افت شدید فشار همراه است موجب 

جب عـدم خـروج دود در   وم افت فشار اگزوز عمدتاً. مسیر اگزوز است
ثیر أدهنـده تـ   نمودار زیر نشـان . شود پوشانی سوپاپها می مرحله هم

  .ناچیز جاذب بر افت فشار اگزوز است

  
  تغییرات راندمان حجمی:  5شکل

  
 )bsfc(تاثیر روي مصرف سوخت مخصوص 

چون یکی از چالشهاي مهم پیش روي فیلترهاي رایـج دوده مسـاله    
 افزایش توان پمپی موتور و بالطبع افزایش مصرف سوخت موتور مـی 

ز در مسیر اگزوز موجـب  فشار ناچیباشد، جاذب مرطوب با ایجاد افت 
ــر افــزایش مصــرف ســوخت مخصــوص شــده  أتــ ثیر بســیار کمــی ب

نمودار ذیل نشان دهنده تاثیر ناچیز جاذب مرطوب بـر افـزایش   .است
  .باشد مصرف سوخت مخصوص می

  
 مصرف مخصوص سوختتغییرات :  6شکل

 
  نتیجه گیري وجمع بندي

ـ   ی جرمـی دوده  نصب جاذب مرطوب در مسیر اگزوز باعث کـاهش دب
در  70این کاهش در گشتاورهاي باالتر به حدود ) .3شکل (می شود 

ـ چون در گشـتاورهاي  .صد می رسد االتر سـرعت گازهـاي خروجـی    ب
  .اگزوز افزایش می یابد و برخورد دود با آب جاذب افزایش می یابد

جاذب مرطوب همچون مانعی در مسـیر گازهـاي خروجـی اگـزوز         
رف مخصوص سوخت ترمزي موتور با جاذب است و بهمین جهت مص

میزان این افزایش نـاچیز  ) 6شکل (از موتور بدون جاذب است  بیشتر
راندمان حجمی موتور با جـاذب کـوچکتر از    .درصد است 10و حدود 

 5حـداکثر ایـن کـاهش حـدود      ،) 5شکل (موتور بدون جاذب است 
  .درصد است 

جاذب اسـتاندارد  تنفس طبیعی با  OM314موتور تنفس طبیعی     
EURO1  را پوشش می دهد اما استانداردEURO2   را در بر نمـی

  .گیرد
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