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مقاله علمی -پژوهشی

بررسی امکان استفاده از  CNGو گازوییل به صورت مختلطسوز در موتور دیزل با
ارزیابی مشخصههای عملکردی و احتراقی در دماهای مختلف مایع خنککننده
بهرام صباحی ،*1هوشنگ بهرامی ،2محمدجواد شیخ داودی ،3سیدمحمد صفیالدین
و احسان

اردبیلی4

هوشیار5

 3 ،2 ،1و  -4بههت تیت:ههان جوی ههتری جداههییر جوی هه:و ر واههاوج و واههاوج و گههیوم ندسیاههو ب:را :ههاش ،جوی هه یم
د وو زی ،جوی گوم شد:ی چمیون وهروز ،وهروز ،و یون
 -5جوی :و گیوم ندسیاو ب:را :اش ،جوی یم د وو زی ،جوی گوم جدیم ،جدیم ،و یون
تو خ ج وفتن 1400/6/1ر تو خ پذ یشن 1400/9/27

چکیده
در این پژوهش ،تأثير تغيير دمای مایع سيستم نکت کککتدۀ موتتور بتر مشصهتههتای مملکتردی و احمراقت موتتور دیتز
ت سيلکدر ،چهار زمانه ،آب نک

با مکتش بیيیت و بته صتورت مصتمل ستوز گازویيت -گتاز بیيیت رشترده بررست شتد

هدف اصل در این تحقيق ،استمااده از ستونت  CNGبته مکتوان ستونت اصتل موتتور بته صتورت مصتمل ستوز و تیيتين
مشصهههای احمراق و مملکتردی موتتور در محتدودۀ مملکترد گتاورنر و در سترمتهتای ممغيتر موتتور و دماهتای مصملت
مایع سيسم نک کککدۀ موتور است آزمایشهتا در شترای پایتدار بترای حا تتهتای کتارکرد موتتور بته صتورت آزمتایش-
های راکموری در قا ب برح بلوکهای کامت تهتادر در سته تکترار اجترا و مشصهتههتای مملکتردی موتتور انتدازهگيتری
شد نمتای آزمتایش موتتور نشتان داد کته گشتماور ،تتوان ترمتزی و رشتار متؤثر مموست ترمتزی در حا تت مصتمل ستوز
گازویي ت  CNG -نستتیت بتته حا تتت ستتونت گازویي ت نتتا

در تمتتام ستترمتهتتا ارتتزایش میکت داری یارمکتتد مهتترف

سونت و انرژی ویژۀ ترمزی نيتز بتا ارتزایش دمتای متایع سيستم نکت کککتده در سترمتهتای پتایين موتتور و همنکتين
کتتارکرد موتتتور بتته صتتورت مصتتمل ستتوز کتتاهش میکت داری نشتتان داد بتتا ارتتزایش دمتتای متتایع سيستتم نک ت کککتتده و
کارکرد موتتور بتا حا تت مصتمل ستوز ،بتازده حرارتت ترمتزی و بتازده حجمت بته ترتيتب ارتزایش و کتاهش میکت داری
نشان دادند در این پژوهش ،مشص
نک ت کککتتدۀ  60درجتته سلستتيو

شتد کته استمااده از موتتور بته صتورت مصتمل ستوز گازویيت  CNG -و دمتای متایع
در تمتتام ستترمتهتتا بتته تتترین نميجتته را روی مشصهتتههتتای مملکتتردی و احمراق ت

موتور دارد

واژهای کلیدی
توان ترمزی ،دیکاموممر ا کمریک  ،رشار مؤثر مموس ترمزی ،مهرف سونت ویژه

حیو تهههو قهههی

مقدمه

ونههیوزم واههادوجم وز نرتر هههوی ج وناههرز بههت اهه ا

ب ههه:و ی وز تتد:ههه و ج جدهههون و

تأن :دیجمویهی و ناهیوو تهی

نر هی حیداهو ج تهسعت

بوال برجن ی ه ت تهرون بهت حتهش ج ننههو ج دو بیجههوی

و د ههوو زی ه ههاسی و هه نرتر هههو بههت علههت ویههینون

نخالف ،تراعۀ فیووویهو پ:هیو دهیجم واهت ج و ه ن:هون

وحاههیوب بههوال ،قوبل:ههت و،م:سههون ،اههوزگو ی و بوتههیفت

نرتر ههههوی ج هههو بهههت ج :ههها دهههو و و و جووم بهههوالی

برجن ،بهت ،هر گ هایجموی ج جدهون واهادوجم نهوشهریی

*یگو ییم ن ئر ن
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) (Wei et al., 2015و هه نرتر هههو همچسهه:
ندشتههههی

نحلو ،پهو  :بهرجن ق:مهت ،و مسهو ج واهادوجم ،وحاهیوب

ههو وز

پهههههو .و

ن ههههی دسسههههیگون اههههر ت و ههههو وز

)2018

 (Papagiannakis,ب ههههه:و ی وز

نال سههیمهههوی ز ههتنح:طههو بههت شههمو نههو ویههی

نرتر هههوی وحایوقههو قوبل:ههت دههو بههو اههر تهههوی

ههو وز ومهههوی نسواهها و

 ،گههوز

)(Wei & Geng, 2016

گههوزی و جو یههی ج بهه :اههر تهههوی جههو گ

دههشه سههت بههیوی دههوهگ ن ههرجگو و ه نرتر هههو ،نخههال

: ،عههو ف ههیجم ههو وز اههر تهههوی ون:ههیبخگ ج

اههرز دههیجن ننهههو و واههادوجم وز اههر تهههوی گههوزی

نرتر هههوی نخههال اههرز واههت عههیج وداههون بههوالی و ه

بههت عسههرون اههر ت جههو گ

و بههت تههر

اههر ت ن ههت ندمههو بههیوی نن واههت تههو ج ی هه ت

ن مهها بههو

اهههر ت گوزو :ههها واهههت ج نرتر ههههوی ج ههه

تههیودشهههوی بههوال دههو دسههی و ج یا:تههت بههوزجم حیو تههو

نخال ارز ،اهر ت گهوزی بهت ،هر دهش و به:گ همگه

بههوالتی و ویا ههو نال سههیمهههوی دماههیی بههت وجههرج نو ج

ج اهه:لسی بههو هههرو نخلههر نههوشههرج و و ه نخلههر بههو

) (Attia et al., 2014; Mahla et al., 2018بسههوبیو ،

ت ق نقهیو دمهو وز اهر ت ج ه

بههو واههادوجم وز اههر ت گههوز : ،عههو ف ههیجم ج نرتههر

بهت عسهرون اهر ت

و بههت حو ههت نخههال اههرز ون ههون وف ه و گ ی ه ت

نتههگزو ن ههاعا روهههی شههی گههوز : ،عههو ،گههوز یداههو

جه

نههو  ،ه :هی وژن و ب:رگههوز بی ههو وز اههر تهههوی گههوزی

تهیودش و اه:ین بهت ویههیژی بهوالتی بههیون وحامهو پی ههیم

ه ههاسی دههت بههیوی نرتر هههوی ج وی ههرز نسواههاویههی

ههرج وشههاعو و ج اه:لسی فههیوهش روهههی شههی بی ههو وز

( )Hariprasad, 2013وز ن ههتهههوی و هه اههر تهههو

و ژگههوهههوی گههوز : ،عههو و گوزو :هها ج جههیو  1نو جم

نهوتهرون بههت و ه نههرو ج وشهو م دههیجن فیووویهو ،جاایاههو

شیم وات

جدو  -1ویژگ های گازویي و گاز بیيی ()Anon, 2010; Mehmet et al., 2019
Table 1 - Properties of diesel and compressed natural gas
گاز بیيی
گازویي
ویژگ های سونت
Fuel property

Diesel

Natural gas

C8 to C12
0.846

CH4
0.777
47.141
52.225

فرمول
دانسیته
ارزش حرارتی پایینتر

Formula
)Density(kg m-3
)Latent heat value (MJ kg-1

42.791

ارزش حرارتی باالتر

)Higher heat value (MJ kg-1

45.766

عدد اکتان/ستان
گرمای نهان تبخیر

Octane/ Cetane number
)Latent heat of vaporization(°C

40-55

120

233

510

دمای خود اشتعالی

)Auto ignition temperature (°C

316

540

پهههژوهگههههوی نخالدهههو ج زن:سهههۀ واهههادوجم وز

ج جق:قهههت و  100ج تهههی بهههو و اهههطرا ویهههیژی گهههوز

اههر تهههوی گههوزی ج نرتر هههوی ج ههو شههیم واههت

: ،عهههو نخالهههف ( 40 ،15 ،0و  75ج تهههی) بی اهههو

دههو وگرز و هم ههو ون ) (Karagöz et al., 2016تههأث:ی

دیجیی ج و ه نطو عهت ،وز جو ویژداهر

هو بهیوی ت هق

واههادوجم وز تید:هها اههر او گوزو :هها-گههوز : ،عههو و

گوزو :هها ج اهه:لسی و ج گههیی بههیوی ت ههق  CNGج

وی شههو

هههوی عمل ههیجی و نال سههیگو و ن خ ههت-

هوی وحایوقو ه

نرتهر ج ه

چدهو زنویهت ،ن

سه

بههو ن ههگ : ،عههو و ت ه اهه:لسی ج اههیعت  1500جو

نوی:در ههی هههرو واههادوجم شههی یاههو

بی اههوهههو ی ههون جوج

دههت ج هسگههوم واههادوجم وز گههوز : ،عههو ،ن ههی اههر ت
و هههژم وفههه و گ ،و نال سهههیۀ ود ههه:ی ی:اهههیوژن و جوجم ج
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صیاح و همکاران

بررس امکان اسمااده از  CNGو گازویي به صورت مصمل سوز در

اههط  15و  40ج تههی اههر ت گههوزی دههوهگ نههو وبههی

وز و

وز ،یفهو ،ویا هو نریرود هه:ی دهیب ج اهط  15ج تههی

بی عمل هیج و نال سهیگو نرتهر ج ه

گهههوز : ،عهههو وفههه و گ ی هههون جوج همچسههه ، :ویا هههو

اهههههیعت  3000جو ج جق:قهههههت بی اهههههو دیجیهههههی

ود هه:ی ی:اهههیوژن ج اهههط  75ج تههی گهههوز : ،عهههو

نزنو گههوی نرتهر نطهوبق بهو واهاوییو ج ISO 8178 E2

وفههه و گ چ هههشگ:یی ی هههون جوج ج تحق:قهههو ج گهههی،

واهمو نرتهر بهیوی ن:ه ون جهو گ سو

پژوه گیون وز ه

نرتهر ج ه

 L233بهت عسهرون نرتهر

ایخدیجیهو پ همویی بهت عسهرون اهر ت نتهگزو

ج حیودشی قهی

تحهت بهو دونها و

تههدی 40 ،20 ،و  60ج تههی اههر ت  CNGو نحاههری

نخههال اههرز واههادوجم دیجیههی و اههر ت  LPGبههت عسههرون

تهههدی 10 ،و  20ج تهههی ب:هههرج

اههر ت ثویر ههت ج یرههی گیفاههت شههی اههر ت  LPGج

تحق:ههق ی ههون جوج دههت ج حو ههت نخههال اههرز جو ۀ

اهههت اهههط  45 ،35و  75ج تهههی و ج اهههیعتهوی

تههأ :ی ج وشههاعو ،ههرالیوتههی وز حو ههت واههاوییو ج ج ه

 2100 ،1800 ،1500و  2700جو ج جق:قهههههههههههت ج

واههت و بههوزجم حیو تههو ی:هه ی هه ت بههت حو ههت ج هه

نرتهر واههادوجم شههی یاههو

وجهههیو شهههی یاهههو

تحق:ههق ی ههون جوج دههت بههوزجم

واههاوییو ج پههو  :تههی واههت عههاوم بههی و ه  ،دههوهگ قوبهها

حیو تههو ،ن ههی اههر ت و ههژۀ تینه ی و تههرون یوجههو

تههرجدو ج ود هه:یهوی ی:اههیوژن و جوجم و وفهه و گ CO

ج حو ت نخال اهرز بهت تهی وز اهر ت گوزو :ها هو

و  HCن هههوهیم شهههی بهههو واهههادوجم وز نخلهههر ههههوی

واههت بههت بههرج بههوزجم حیو تههو تینهه ی ج لرههت 45

ب:ههرج

ج تهههی اهههر ت گهههوزی  LPGدهههوناً ن هههدرج بهههرج

ویا ههههو  NOXوفهههه و گ و ویا ههههو  COو  HCو جوجم

()Nugroho et al., 2018

دههوهگ نههو وبههی اههوهر و هم ههو ون (Sahoo et al.,

وشههههو و هم ههههو ون ( )Rosha et al., 2020ج

) 2021اههر ت ب:رگههوز و ج هه

پژوه ههو ب:رگههوز سههو شههیم بههو ه:ههی وژن و بههت عسههرون
ار ت گهوزی ج ه

نرتهر وحاهیوب تیودمهو نخهال -

ارز بت دهو گیفاسهی نزنهو گههو وی ه

 ،جو ۀ تههأ :ی ج وشههاعو درتههومتههی نههوشههرج،

نرتهر ج ه

نرتههر ج هه

ی:وفاههت تحههت حو ههت نخههال اههرز ج ه
تههر

تی::ههی

– ب:رگههوز بههت

تتیبههو بی اههو دیجیههی بههیوی تمههونو بو هههوی

وعمههو و بههت نرتههر حههیوج  65تههو  69ج تههی وز ن ههی
جینو اهر ت ج ه

 3/5د:لههروو بههو ی هه تهههوی  0/1تههو  0/5د:لههرگیم ج

ج حو هت نخهال اهرز بهو اهر ت

اههوعت ب:رگههوز سههو شههیم جی ههو شههی و و ژگههوهههوی

ب:رگوز جو گ

عمل هههیجی ،وحایوقهههو و نال سهههیگو نرتهههر ج اهههیعت

نخهههال اهههرز ،ج نقو هههت بهههو حو هههت ج ههه  ،قهههی

واهههمو  1500جو ج جق:قهههت تع:ههه :شهههی یاهههو

وتط ودو دمایی تر :هی نهودسهی عهاوم بهیو  ،نال سهیم

بی اههوهههو ی ههون جوج دههت حههیودشی ف ههو اهه:لسی و جو م

 NOXج تمههونو بو هههوی وعمههو و بههت نرتههر ج حو ههت

تأ :ی وشهاعو بهو وفه و گ ی ه ت ب:رگهوز ،ج نقو هت بهو

نخههال اههرز دههوهگ نههو وبههی و اههطرا  HC ،COو

 ،وفه و گ

شههی

حو ت دهو دیج نرتهر بهو اهر ت ج ه

هو

شهی ن هخ

شهی دهت نرتهر ج حو هت

 CO2بههوالتیی و تههوج نههوشههرج همچسهه :ن ههخ

نههو وبههی بههت ا ه ا و زش حیو تههو بههوالتی ب:رگههوز سههو

حههیودشی بههوزجم حیو تههو ج حههیوج  18/66ج تههی بههیوی

،

وش ب:رگههوز دههوهگ نههو وبههی دههت نههوترویههی وز ،ی ههق

شیم بو ه:هی وژن ،ج نقو هت بهو اهر ت ج ه

هو

بههوزجم حیو تههو ج حو ههت نخههال اههرز بههت بههرج وفههت ج
نطو عههتوی ،ن ههی

و تههدو ( )Aydin & Safa, 2020وثههی

دو بیج گوز : ،عهو ف هیجم و همهیوم بهو ب:هرج

حوتها

نوویهههم زنهههون ت هههق اهههر ت و تقهههو وبهههی پوتههه
هم هههو ون ( )Pathak et al., 2021وی ههه

و

نرتهههر

وحایوب تیودمو بهو اهیعت نای:هی ج حو هت نخهال اهرز
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همههیوم بههو  15 ،10و  20ج تههی

بههرج بههو وفهه و گ جنههو و ج هسگههوم واههادوجم وز اههر ت

بههو اههر تهههوی ج هه

گههوز : ،عههو ف ههیجم و ی هه تهوی  EGRنخالههف (،5

ب:رف:ههر ن ههی اههر ت و ههژۀ تینهه ی دههوهگ وفههت

 10و  15ج تههی) ج اههت ن:هه ون نخالههف وعمههو بههو
وی نرتر بت نزنهو گههو و جاهت زجیهی و ی هون جوجیهی
دههت ج هههی اههت ن:هه ون بههو وعمههو و بههت نرتههر بههوزجم

ویا ههو جیود هه:ی دههیب بههیوی هههی جو اههر ت ج ه
نخلههر هههوی ب:رف:ههر وفهه و گ و نریرود هه:ی دههیب
دوهگ ی ون جوج ()Hossain et al., 2017

حیو تههو  1تههو  2ج تههی و ن ههی اههر ت و ههژۀ تین ه ی
 2تههو  3ج تههی ،ج نقو ههت بههو اههر ت ج هه
دههوهگ نههو وبههی ن ههخ
 COج شهههیو

ههو

شههی ویا ههو نال سههیۀ  HCو

و

ج و

نطو عت تهأث:ی وفه وجن گهوز : ،عهو ف هیجم بهت

جههوی گوزو :هها بههت تههر
عمل ههیجی و وحایوقههو هه

نخههال اههرز بههی و ژگههوهههوی
جو پههو  :ج

نرتههر ج هه

بو ههههوی دهههش و ز هههوج ،ج نقو هههت بهههو

نحههیوجۀ عمل ههیج گههوو یی بی اههو شههیم واههت نحققههون

اهههر ت ج ههه  ،ب :هههای واهههت همچسههه :ج حو هههت

تأث:ی جنوی نهو

سه دسسهیم ج نرتر ههو و بهو واهادوجم

نخههال اههرز نال سههیۀ  NOXو جوجم بههت تیت:هها  21و 18

وز ار تههوی گوزو :ها و بسه

ج تی ج نقو ت بو ار ت ج

 ،دوهگ ی ون جوج

عمل ههیج نرتههر و نال سههیمهههوی وگهه وز نیدههو بی اههو

پهژوهگهههوی نخالدههو ج زن:سههۀ تههأث:ی جنههوی نههو
س ه دسسههیم بههی ن خ ههتهههوی عمل ههیجی نرتههر وجههیو
شههیم واههت ع ههیو یدو و هم ههو ون (Abdelghaffar et

) al., 2002ج تحق:قهو تهأث:ی جنهوی نهو
و بههی شههو
جه

سه دسسهیم

هههوی عمل ههیجی و نال سههیگو ه

نرتههر

دههیجمویههی ،ونههو ج هسگههوم واههادوجم وز اههر تهههوی گههوزی
وجب:هههو ن هههوبت ی وجهههرج یهههیو ج وز و ههه و ج و ههه
پههژوهگ تههأث:ی جنههوی نههو
شههو

سهه دسسههیۀ نرتههر وی

هههوی عمل ههیجی و وحایوقههو نرتههر نخههال اههرز

گوزو :ا-گوز بی او شیم وات

چدههو اهه:لسی و چدههو زنویههت بههو پوشههگ ن ههاق:ش

و ز ههوبو دیجیههی جنههوی نههو

س ه دسسههیم وز  50تههو 95

ج جههت ال هه:رغ نای:ههی بههرج یاههو
دت جنوی نهو

مواد و روشها

تحق:ههق ی ههون جوج

ج و ه پههژوهگ ،بههت نسرههر بی اههو تههأث:ی اههر ت

سه دسسهیم تهأث:ی نعسهوجو ی بهی بهوزجم

سهه دسسههیم بههی

حتمههو جو ج و بههو وفهه و گ جنههوی نههو

سهه دسسههیم

بوزجم حتمهو نرتهر دهوهگ نهو وبهی بهو وفه و گ جنهوی
نههو

و حاهو ب:رف:هر ههو بهی

سهه دسسههیم ن:هه ون جی ههون جینههو اههر ت

گههوز : ،عههو ف ههیجم و جنههوی نههو
شو

ههوی عمل هیجی و وحایوقهو ،وز ه

نرتهر ج ه

ت ا:لسی  ،چدو زنویهت بهو پوشهگ ن هاق:ش و نتده بهت
ا :اش س دسسهیۀ نهو عو بهو ن هگ : ،عهو ،و قهی

ن هیفو و ن ههی اههر ت و هژۀ تینه ی دههوهگ و بههوزجم

یوجهههههو  3/6د:لهههههروو ج  1500جو ج جق:قهههههت

حیو تههو وفهه و گ نههو وبههی ج پژوه ههو ج گههی ،تههأث:ی

واههادوجم شههی و هه نرتههر بههت ،ههر واهه :ج دو هههوی

هههوی عمل ههیجی

تتهههو ی درچههه  ،ژییوتر ههههوی ج هههو ،پمههه ههههوی

جنههوی نههو

س ه دسسههیم وی شههو

و نال سههیگو نرتههر ج هه

بههیوی تید :ههت وی ب:رف:ههر

نخلههر بههو وتههویر و برتههویر نطو عههت شههی جنههوی نههو
س ه دسسههیم بهه 50 :تههو  95ج جههت ال هه:رغ نای:ههی

د ههوو زی (بههت

ههرد ج نسههو،ق واههاو و)دو بیج

جو ج ن خ ههو نرتههر نهههر ج واههادوجم ج نزنهههرن ج
جیو  2نو جم شیم وات
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جدو  -2مشصهات موتور مورد اسمااده در آزمون
Table 2- Specifications of the test engine
موتور دیز  ،دیپکو

نوع موتور و مد

()Diesel engine, DIPCO

)(Engine type and model

تعداد سیلندر

Number of cylinder

تک سیلندر Single cylinder

قطر سیلندر * کورس

)Bore * Stroke (mm

80*110

))Power( Rated output (kW

توان اسمی
سرعت اسمی

3.7

))Speed range (Rated speed (rpm

1500

)Cubic capacity (cc

553

گنجایش موتور

)Specific fuel consumption at full load (g kW.h-1

مصرف سوخت ویژه در بار کامل

236/240

)(Compression ratio

نسبت تراکم

نزنههو گهههو ج نزنو ههگوم تحق:قههوتو نرتههر گههیوم

16:1

بههیوی و هه نسرههر نخهه ن هههی هه

وز اههر تهههو وی

ندسیاهو ب:را :هاش جوی ههگوم شهد:ی چمههیون وجهیو شههی

تیوزو ههو قههیو جوجم شههی و وز دههوهگ ج وزن دلههو ظههی ،

یگههو موی وز اههونویۀ پههژوهگ بههت همههیوم تتد :ه و نههر ج

دههت ،ههو هه

زنههون نعهه :بیجوشههات نههوشههرج ،جبههو

واههادوجم ج و ه تحق:ههق ج ش ه ا  1نو جم شههیم واههت

اههر ت تع:هه :گیج ههی بههیوی ویههیوزمگ:ههیی اههر ت

نرتر نهر ج واهادوجم ج و ه پهژوهگ بهو ی ها و و هوفت

گوزو :ههها وز ههه

تهههیوزوی و ایوی :هههو وی ون جی 2بهههو

دهههیجن تتد :وتهههو نویسهههی نخههه ن گهههوز ،گرالتهههر

جقههت  0/001گههیم و بههیوی ویههیوزمگ:ههیی اههر تهههوی

تسر:شدسسیۀ ف هو گهوز ،شه:ی جاهاو قطه جی هون گهوز،
ن:

ههی و ر ههتهههوی وبهه ترویههو و واههادوجم وز اههر ت

گوزی و پ:هیو دهیج و بهت ه

نخهال اهرز

نرتهر ج ه

ت ی ا شهی بهت نسرهر دساهی بهو نرتهر  ،بهو واهادوجم وز
هه

ژییوتههر اههت فههوز  7/5د:لههروو  ،هه

و ای ههو اههو ات و بههت تههر
درپهها شههی بههیوی ن ههخ

گوزی وز

گیم واادوجم شی بهیوی ویهیوزمگ:هیی نهی زنهون ن هی
اهههر ت وز جو عهههیج دییهههرنای بهههو جقهههت  0/01ثوی:هههت
بدیمگ:یی شی

ج سههونرنای

گدههرو موی بههت نرتههر

تهیوزوی و ایوی :هو یهر فهر ی 3بهو جقهت 5

بت نسرر دساهی جنهوی نهو
نرتههر هه

ا :هاش سه دسسهیۀ

تینراههاو بههو جنههوی نای:ههی بههو جقههت 0/1

شههین ی:ههیوی وعمههو و بههت

ج جههت ال هه:رغ بههت دههو گیفاههت شههی بههت نسرههر

ههرج اهها بههو ظیف:ههت  25د:لههرگیم

وییوزمگ:یی جی هون جینهو ههروی وو ج شهیم بهت اه:لسی

واادوجم شی همچسه ، :بهت نسرهر بو گهذو یههوی نای:هی

وز وش نخ ه ن هههرو و وزیههت و ویههیوزمگ:ههیی وفههت ف ههو

وی نرتههر وز تعههیوجی ن ههی دسسههیم شههونا  15عههیج

جو هها نخهه ن واههادوجم شههی بههیوی و هه نسرههر هه

ژییوتههر  ،وز هه

نقوونههت و ای ههو  700وو  6 ،عههیج النهه  200وو

نخهه ن بههو حتههش نسواهها بههت دههو گیفاههت شههی دههت ج

و  9عههیج النهه  100وو واههادوجم و بههت ،ههر ن ههووی

نرتر هههوی ته اهه:لسی نعمههرالً بو ههی  500تههو  600بیوبههی

وی هی ات فوز ژییوتر ی ا شی
هه

حتههش جههو و

شههیم اهه:لسی ()Chandra et al., 2011

بیوی ویهیوزمگ:هیی جق:هق و ن هامی اهیعت نرتهر  ،وز

بوشی قطی وزیهت بهو ترجهت بهت حتهش اه:لسی نرتهر 20

جو اههس نیسو :،ههو ج ی ج ههو شههدت نرتههر

ن:لههوناههی ج یرههی گیفاههت شههی (Martyr & Plint,

واههادوجم گیج ههی بههت نسرههر ویههیوزمگ:ههیی اههر تهههوی
ن ههیفو گوزو :هها و گههوز وز وش وزیههو واههادوجم شههی

) 2011بههیوی ویههیوزمگ:ههیی و ههاا ف ههو بهه :هههروی
نرجههرج ج نحدرههت و هههروی ب:ههیون ،وز هه

2-A&D

ف و اههس
1- Cradle
3- Furi
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واههادوجم گیج ههی بههت نسرههر پو ههیو ی

حیو تههو و بههوزجم حتمههو نحواه ت گیج ههی بههیوی وجههیوی

(نههویرنای) نههر

ن خ ههتهههوی عمل ههیجی نرتههر  ،ق هها وز هههی نزنههرن

و ه پههژوهگ ،وز نزنههو گهههوی فودار هها ج قو هها ،ههیا

نرتههر بههت نههی  15تههو  20جق:قههت دههو دههیج تههو جنههوی

بلر.هوی دونا ت وجفو بهو اهت ت هیو بدهیم گیفاهت شهی

ق ههمتهههوی نخالههف نن بههت حو ههت پو ههیو بیاههی و پههم

نزنههو گهههو شههونا  66ت:مههو واههت دههت وز تید:هها 11

وز نن نزنهههرن وتهههلو جی هههو گیج هههی بهههت ،هههر دلو

اههط اههیعت نرتههر ( 1500تههو  1600جو ج جق:قههت بههو

نزنو گههو بهت تهر

تمهوم گهوز وز جو ههیز بهوال شهیو

فوتهههلت  10جو ) ،جو تید:ههها اهههر او ( 100ج تهههی

شههی و بههو بو گههذو ی تههو ب ههات شههین دونهها گههوو یی وجونههت

گوزو :هها 20 ،ج تهههی گوزو :ههها و  80 ±2ج تهههی گهههوز

وز نزنههو گهههو ی:ههیو ،اههیعت،

سهه دسسههیۀ نرتههر (،50

پ:ههیو دههیج بههیوی هههی ه

: ،عههو) و اههت جنههوی نههو

ن ههی اههر تهههوی گوزو :هها و گههوز : ،عههو ف ههیجم،

 60و  70ج جههت ال هه:رغ) حوتهها شههییی ج پو ههون،

و تدهههو نهههویرنای ن و جنهههوی ههههروی نحههه :ج وی

جوجمهو بهو واهادوجم وز یهیموفه و  SPSSتت هت و تحل:ها و

اهه ری نزنههرن ویههیوزمگ:ههیی شههی و گ ههاوو  ،تههرون

یمرجو هههو بههو دمهه

یهههیموفهه و ود هها اههش شهههی و

تین ه ی ،ن ههی اههر ت و ههژۀ تین ه ی  ،ن ههی ویههیژی

ن:ههویگ :هههو بههو واههادوجم وز نزنههرن چسههی جونسههتوی جوی ه

و ههژۀ تینهه ی  ،ف ههو نهه ثی ناراهه تینهه ی  ،ویههینون

نقو ت شییی

شک  -1نگارهای از سامانۀ پژوهش شام  -1 :موتور –2 ،دیکاموممر –3 ،واحد ککمر دیکاموممر –4 ،دورسک مغکابيس  –5 ،مصازن
سونت گازویي و سيلکدر گاز -6 ،ترازوها -7 ،رگوالتور رشار -8 ،گرمکن -9 ،مانوممر -10 ،مصزن هوا و روزنه -11 ،ترموسمات دما ممغير،
 -12مهرفکککدهها –13 ،مصزن آب -14 ،پمپ آب و  -15ميکسر
Fig. 1- Schematic diagram of experimental setup: 1. Engine, 2. Dynamometer, 3. Dynamometer control unit,
4. Inductive pick-up, 5. Fuel tank and gas cylinder, 6. Scales, 7. Pressure regulator, 8. Heater, 9. Manometer,
10. Air box with sharp edge orifice, 11. Thermostat with variable temperature, 12. Consumers, 13. Water tank,
14. Water pump, 15. Mixer
)1 - Brake Specific Fuel Consumption (BSFC
)3- Brake Mean Effective Pressure (BMEP

)2- Brake Specific Energy Consumption (BSEC
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ج ههیم نههوشههرج ،تمههونو عرونهها وتههلو تههأث:ی نعسههوجو ی

نتایج و بحث

ج جههیو  ،3یاههو

تت ههۀ وو ههویم وثههی عرونهها

ج اههط  1ج تههی بههی نای:ههیهههوی عمل ههیجی نرتههر

بی اههو شههیم بههی ن خ ههتهههوی عمل ههیجی نرتههر نههر ج

جوشههاتویههی وثههی ناقوبهها و هه عرونهها ی:هه بههی بی ههو وز

نطو عت نو جم شیم واهت همهونگریهت دهت ج و ه جهیو

نای:یهوی عمل یجی نرتر تأث:ی نعسوجو ی جوشاتویی

جدو  –3نمای تجزیه واریانس (ميانگين مربیات) دادههای صاات اندازهگيری شده
Table 3- Results of analysis of variance (mean squares) in measurement traits data
ميانگين مربیات )(Mean square
مهرف سونت

مهرف انرژی

ویژه

ویژه

Sources of
variation

Df

Torque

Brake
power

Brake
specific fuel
consumption

Brake specific
energy
consumption

مکابع تغيير

درجه

گشماور

آزادی

توان
ترمزی

بازده حرارت
Brake
thermal
efficiency

رشار مؤثر
مموس

بازده حجم

Brake mean
effective
pressure

Volumetric
efficiency

Block

2

0.33ns

0.01ns

0.00ns

0.87ns

3.32ns

0.001ns

2.23ns

A

10

**1842.22

**44.75

**0.15

**272.27

**495.14

**5.95

**9.74

B

1

**999.77

**25.75

**0.04

**74.59

**295.73

**3.22

**11006.82

C

2

**56.42

**1.49

**0.02

**31.73

**67.35

**0.18

**2720.52

A*B

10

**24.4

**0.6

0.001ns

1.9ns

**9.84

**0.08

2.87ns

B*C

2

**7.66

**0.2

0.001ns

2.53ns

0.87ns

**0.03

**160.26

A*C

20

**2.33

**0.06

0.001ns

1.28ns

0.8ns

**0.01

1.02ns

A*B*C

20

**1.14

**0.03

0.000ns

0.66ns

1.09ns

**0.004

0.69ns

Error

130

0.182

0.005

0.001

1.12

1.26

0.001

1.799

**  * ،و  nsبه ترتیب معنیداری در سطح  1درصد 5 ،درصد و معنیدار نبودن =A .سرعت موتور =B ،نوع سوخت و  Cدمای مایع سیستم خنککننده
**, *, Indicate that variances are significant at the level of 1%, 5% and ns is non-significant, respectively. A=Engine speed, B=Fuel type and
C=Engine coolant temperature

گشتاور ،توان ترمزی و فشار مؤثر متوسط ترمزی

ج شهه ا  ،2تی::ههیو تههرون تینهه ی وگ ههاوو و ج

ی ه ت بههت حو ههت گوزو :هها ههو

 ،وف ه و گ نعسههوجو ی

وجههرج جو ج ن:هه ون و هه وفهه و گ بههیوی گ ههاوو  ،تههرون

ش ا  ،3تی::هیو ف هو نه ثی ناراه تینه ی ج حو هت

تینهه ی و ف ههو نهه ثی ناراهه تینهه ی ،ی هه ت بهههت

و حو ههت

 ،بههت تیت:هها بههت ،ههر نارا ه ،18/67

دههو دیج نرتههر بههو اههر ت گوزو :هها ههو

گوزو :هها ههو

نخههال اههرز گوزو :هها-گههوز ی ههون جوجم شههیم واههت بههو

 19/56و  19/85ج تههی بههت جاههت ننههیم واههت ج :هها

ترجههت بههت جههیو  ،3ن ههوهیم نههوشههرج دههت وثههی ناقوبهها

نم ه بههیوی و ه ن ههئلت نههوترویههی و ههوفتشههین ویههیژی

یهههر اهههر ت ج اهههیعتههههوی نخالهههف نرتهههر وی

و وجی بههت ج ون اهه:لسی هوی نرتههر بههت اهه ا و زش

گ ههاوو  ،تههرون تینهه ی و ف ههو نهه ثی ناراهه تینهه ی

حیو تههو بههوالتی اههر ت CNGو همچسهه :و تههوج نخلههر

نعسوجو واهت نقو هۀ ن:هویگ :وثهی ناقوبها جو نرتهر

اههر ت – هههروی همگ ه و بههت بههرج بههوزجهو وحاههیوب ج

و یر ار ت بهی و ه دم:هتههو ،دهت ج جهیو  4نو جم

ج ون اههه:لسی بوشهههی تهههأث:ی تید:ههها و ههه جو عونههها

شهیم واههت ،ی ههون نههوجههی دههت ج حو ههت نخههال اههرز

نههوترویههی نستههی بههت وف ه و گ گ ههاوو و تههرون ج حو ههت

گوزو :هها CNG-تقی ههوً ج تمههونو اههیعتهههوی نرتههر ،

شههرج

نخههال اههرز ی ه ت بههت اههر ت گوزو :هها ههو
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( )Yusaf et al., 2010 ; Ayhan et al., 2011و ه
یاههو

نههو ا :ههاش سهه دسسههیۀ نرتههر نرجهها دههوهگ

بههو وفاههتهههوی بو وتههو ( )Barata, 1995و بههو ی و

ح  )Bari & Hossain, 2019( :همخرویو جو ج

و ه رز اۀ و ه  ،دههوهگ تههسگهههو و تلدههو وتههط ودو
و ج یا:تههت دههوهگ تلدههو تههرویو نرتههر نههوشههرج
( )Pang & Brace, 2004; Rehman et al., 2010ج

جنههوی نههو ا :ههاش س ه دسسههیم و اههیعت نرتههر
وثههی ناقوبهها نعسههوجو ی ی ه ت بههت هههش جو یههی و نقو هۀ

شهه ا  ،4تی::ههیو گ ههاوو و تههرون تینهه ی و ج شهه ا

ن:ههویگ :ت:مو هههوی نههر ج بی اههو (جههیو  )5ی ههون

 ،5تی::ههیو ف ههو نهه ثی ناراهه تینهه ی بههو ترجههت بههت

نوجههی دهت ج اهیعتههوی بهوال و پهو  :نرتهر جنهوی

جنههوی نههو ا :ههاش سهه دسسههیم ج اههیعتهههوی

نههو ا :ههاش سهه دسسههیم تههأث:ی نعسهههوجو ی وی

نخالههف نرتههر ی ههون جوجم شههیم واههت وفاههتهههوی

گ اوو  ،تهرون و ف هو نه ثی ناراه تینه ی یهیو ج تسدهو

ترنههوغ و هم ههو ون ( )Thomas et al., 2011ی:ه ی ههون

ج اههیعتهههوی ناراه وعمههو و بههت نرتههر جنههوی نههو

نههوجهههی بههو دههوهگ جنههوی نههو ا :ههاش سه دسسههیم،

س دسسهیۀ  60ج جهت ال ه:رغ ی ه ت بهت جنهوی 50

گ ههاوو

یوجههو وف ه و گ نههو وبههی وف ه و گ ج گ ههاوو

ج جههت ال هه:رغ و هه و ژگههوهههو و بههت تیت:هها ،12/5

ج نحههیوجۀ اههیعتهههوی پههو  :نرتههر نعسههوجو و ج

 12/5و  11/3ج تههی وفهه و گ نههوجهههی وفهه و گ جنههوی

ایعتهوی بوالی نرتر :ینعسوجو وات

گشماور
)Torque (N.m

45

16

40

14

35

12

25

مهرف سونت ویژه ترمزی
)BSFC (g/kW.h

8
20
6
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4
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2

5
0
1610

توان ترمزی
)Brake power (kW

30
10

1550
سرمت موتور
)Engine speed (rpm

1580
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Torque diesel fuel
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1520

0
1490
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BSFC diesel fuel
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شک  -2تغييرات گشماور ،توان ترمزی و مهرف سونت ویژۀ ترمزی به صورت تابی از سرمت دوران موتور برای حا تهای گازویي
نا

و مصمل سوز

Fig. 2- Variations of torque, brake power and brake specific fuel consumption with engine speed for pure diesel fuel and
dual fuel mode
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 و گازویي به صورت مصمل سوز درCNG بررس امکان اسمااده از
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1
0.5

0
1490

1510

1530

1550

1570

1590

1610

سرمت موتور
Engine speed (rpm)

 تغييرات رشار مؤثر مموس ترمزی به صورت تابی از سرمت دوران برای حا تهای کارکرد موتور با سونت گازویي و مصمل سوز-3 شک
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Fig. 3- Variations of brake mean effective pressure with engine speed for diesel fuel mode and dual fuel mode
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 توان ترمزی و مهرف سونت ویژۀ ترمزی به صورت تابی از سرمت دوران موتور در دماهای مصمل، تغييرات گشماور-4 شک
نک کککدۀ موتور

Fig. 4- Variations of torque, brake power and brake specific fuel consumption with engine speed for different engine
coolant temperature
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 تغييرات رشار مؤثر مموس ترمزی به صورت تابی از سرمت دوران در دماهای مصمل-5 شک

Fig. 5- Variations of brake mean effective pressure with engine speed for different engine coolant temperature

 – مقایسۀ ميانگين اثر ممقاب سرمت و نوع سونت بر صاات اندازهگيری شده در آزمایش4 جدو
Table 4- Means comparison of interaction between speed and fuel type on the traits measured in the experiment
رشار مؤثر مموس
بازده حرارت
توان ترمزی
گشماور
سرمت موتور
نوع سونت
Engine
speed(rpm)

0.34n

19.16h

1.01o

6m

1600

0.65m

24.82f

1.91n

11.45m

1590

0.97k
1.24i

27.3cd
28.11bc

2.82l
3.59j

17.05k
21.81i

1580
1570

1.41h

28.61bc

4.07i

24.89h

1560

1.58g

27.89c

4.52h

27.75g

1550

1.67f

27.19cd

4.74g

29.4f

1540

1.75e

25.19ef

4.92ef

30.74e

1530

1.79de

21.82g

5.01e

31.45de

1520

1.81d

18.26h

5.05e

31.92d

1510

1.82d

15.01i

5.04e

32.08d

1500

0.39n

22.23g

1.14o

6.81m

1600

0.71l

28.19bc

2.09m

12.57l

1590

1.12j

31.43a

3.26k

19.69j

1580

1.39h
1.67f

32.17a
32.28a

4.03i
4.81fg

24.48h
29.43f

1570
1560

1.85d

31.38a

5.28d

32.54d

1550

2.01c

29.49b

5.7c

35.34c

1540

2.1b

26.3de

5.92b

36.96b

1530

2.17a

22.57g

6.08ab

38.2a

1520

2.21a

19.03h

6.16a

38.95a

1510

2.21a

15.19i

6.12a

38.98a

Fuel type

گازویي – گاز بیيی رشرده

Torque
(N.m)

Diesel – CNG

Brake power
(kW)

گازویي

Brake thermal
efficiency (%)

Diesel

Brake mean effective
pressure (bar)

1500
. درصد معنیدار نیستند1  بر اساس آزمون چنددامنهای دانکن در سطح، میانگینهای دارای حروف یکسان،*در هر ستون

*In each column, means followed by the same letter are not significant at P≤0.01, according to Duncan Multiple Test.
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 و گازویي به صورت مصمل سوز درCNG بررس امکان اسمااده از

– مقایسۀ ميانگين اثر ممقاب سرمت و دمای مایع نک کککده بر صاات اندازهگيری شده در آزمایش5 جدو
Table 5- Means comparison of interaction between speed and coolant temperature on the traits measured in the
experiment
دمای مایع نک کککده
رشار مؤثر مموس
توان ترمزی
گشماور
سرمت موتور
Brake mean effective
pressure (bar)

Brake power
(kW)

Torque
(N.m)

Engine speed
(rpm)

0.36m

1.06m

6.30m

1600

0.67l

1.97l

11.81l

1590

0.99k

2.89k

17.45k

1580

1.24ij

3.58ij

21.79ij

1570

1.43ghi

4.11ghi

25.15ghi

1560

1.61efg

4.61efg

28.42efg

1550

1.75cdef

4.97bcdef

30.80cdef

1540

1.87abcd

5.28abcd

32.95abcd

1530

1.95abc

5.47abc

34.39abc

1520

2.00ab

5.58ab

35.28ab

1510

2.01ab

5.55abc

35.33ab

1500

0.40m

1.17m

6.95m

1600

0.71l

2.07l

12.46l

1590

1.09jk

3.19jk

19.27jk

1580

1.40hi

4.05hi

24.64hi

1570

1.63ef

4.70def

28.75ef

1560

1.80bcde

5.14abcde

31.69bcde

1550

1.92abcd

5.44abc

33.74abcd

1540

1.98ab

5.59a

34.91ab

1530

2.02ab

5.66a

35.56ab

1520

2.04a

5.69a

35.98a

1510

2.04a

5.65a

35.98a

1500

0.34m

1.00m

5.97m

1600

0.67l

1.96l

11.76l

1590

1.04k

3.04l

18.39k

1580

1.31i

3.78i

23.01i

1570

1.57fgh

4.51fgh

27.58fgh

1560

1.72def

4.94cdef

30.33def

1550

1.85abcd

5.25abcd

32.57abcd

1540

1.91abcd

5.40abc

33.69abcd

1530

1.96abc

5.50abc

34.53abc

1520

1.99ab

5.54abc

35.05ab

1510

2.00ab

5.54abc

35.28ab

1500

Engine coolant
temperature (°C)

50

60

70

. درصد معنیدار نیستند1  بر اساس آزمون چنددامنهای دانکن در سطح، میانگینهای دارای حروف یکسان،*در هر ستون
*In each column, means followed by the same letter are not significant at P≤0.01, according to Duncan Multiple Test.
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تی::هههی نهههوجههههی نقو هههۀ ن:هههویگ :ت:مو ههههوی

مصرف سوخت و انرژی ویژۀ ترمزی

دههو دیج نرتههر بههت تههر

نخههال اههرز بههت ،ههر

نهههر ج بی اهههو ی هههون نهههوجههههی دهههت جنهههوی نهههو
سه دسسههیۀ  60ج جههت ال ه:رغ و ه جو دم:ههت و بههت

نعسههوجو ی  BSFCو  BSECو بد ههرج نههوبخ ههی و هه
جو دم:هههت ج حو هههت نخهههال اهههرز بهههت اههه ا و زش

تیت:هها  8/11و  8/5ج تههی و جنههوی نههو

حیو تو بهوالتی اهر ت  CNGو وحاهیوب دونهاتهی ج و ه

 70ج جههههت ال هههه:رغ ی:هههه و هههه جو دم:ههههت و

حو هت ی ه ت بهت دهو دیج نرتهر بهو گوزو :ها هو

بههت

بههت تیت:هها  5/4و  5/9ج تههی ی هه ت بههت جنههوی نههو
س دسسیۀ  50ج جهت ال ه:رغ دهوهگ نهوجههی و ه

تیت:هها  8/12و  10/81ج تههی دههوهگ وفاسههی تی::ههیو
تهههوبعو وز اهههیعت جو ویهههو بهههیوی

 BSFCبهههت تهههر

حو ههتهههوی نخالههف نخههال اههرز و گوزو :هها هو

ج

س ه دسسههیۀ

یاهههههو

بهههههو تحق:قهههههو ع هههههیو یدو و هم هههههو ون

(2002

 )Abdelghaffarو ترنههههههوغ و

al.,

et

بهو وفاهتههوی

هم ههو ون ( )Thomas et al., 2011نطوبقههت جو ج ج

نههوجو و هم ههو ون ( ،)Maji et al., 2008ری :ههو و

شهه ا  ،4تی::ههیو ن ههی اههر ت و ههژۀ تینهه ی و ج

هم ههو ون ( ،)Lounici et al., 2014راههف و هم ههو ون

شههه ا  ،6تی::هههیو ن هههی ویهههیژی و هههژۀ تینههه ی

ش ا  2ی ون جوجم شهیم واهت و ه یاهو

بههت تههر

( )Yusaf et al., 2010همخرویو جو ج
ج جههیو  3ن ههوهیم نههوشههرج دههت جنههوی نههو
سهه دسسههیم  BSFCو  BSECو بههت ،ههر نعسههوجو ی

تههوبعو وز اههیعتهههوی جو ویههو نرتههر و بههیوی

جنوهههوی نخالههف نههو

سهه دسسههیم ی ههون جوجم شههیم

وات
30
25

15
10
Temp 50°C
Temp 60°C

5

مهرف انرژی ویژۀ ترمزی
)BSEC (MJ/kW.h

20
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1610
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شک  -6تغييرات مهرف انرژی ویژۀ ترمزی به صورت تابی از سرمت دوران موتور در دماهای مصمل

مایع نک کککده

Fig. 6- Variations of Brake specific energy consumption with engine speed for different engine coolant temperature

ی هههون نهههوجههههی وفههه و گ ج بهههوزجم حیو تهههو بهههیوی

بازده حرارتی ترمزی

همههونگریههت دههت وز جههیو  3ن ههوهیم نههوشههرج،

ایعتهوی جو ویهو پهو  :نرتهر ج حو هت نخهال اهرز

ایعت نرتهر و یهر اهر ت وثهی ناقوبها نعسهوجو ی بهی

:ههی نعسههوجو و یههوچ :واههت جنههوی رجاههرزی بههوالی

بههوزجم حیو تههو نرتههر جو یههی ج جو هههوی بههوال و بههیوی

 CNGن ههت ندمههو بههیوی نن نح ههر نههوشههرج تههو ج

نرتر ج حو ت نخال اهرز ،ی ه ت بهت نرتهر ج حو هت

ی هه ت تههیودشهههوی بههوال دههو دسههی و ج یا:تههت بههوزجم

 ،بههوزجم حیو تههو  11/32ج تههی وف ه و گ

حیو تو بهوالتیی بهت وجهرج نو ج شه ا  7تی::هیو بهوزجم

گوزو :هها ههو
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بررس امکان اسمااده از  CNGو گازویي به صورت مصمل سوز در

حیو تو تینه ی و بهت تهر

تهوبعو وز اهیعت جو ویهو و

بیوی حو تههوی دهو دیج نرتهر بهت تهر
و دههو دیج بههو اههر ت گوزو :هها ههو

صیاح و همکاران

ج تی ب :ای وز حو ت ار ت ج

نخهال اهرز

بو وفه و گ جنهوی نهو

و

وات

ا :هاش سه دسسهیم ،بهوزجم

ی ههون نههوجهههی

حیو تههو تین ه ی وف ه و گ نههو وبههی ز ههیو وف ه و گ جنههوی

بو وتو ( )Barata, 1995ی:ه ج وفهت دهت ج بو ههوی بهوالتی

نههو

سهه دسسههیم تلدههو حیو تههو نرتههر و دههوهگ

بوزجم حیو تهو ج حو هت نخهال اهرز ،ی ه ت بهت حو هت

نههوجهههی و ه دم:ههت ج جنههوی نههو

ار ت ج

هو

 ،ویهیدو بهت بهرج نهو وبهی راهف و

سه دسسههیۀ 60

ج جهههت ال ههه:رغ  7/19ج تهههی و ج جنهههوی نهههو

هم ههو ون ( )Yusaf et al., 2010ی ههون جوجیههی دههت

سههه دسسهههیۀ  70ج جهههت ال ههه:رغ  4/37ج تهههی

وفه و گ ج بهوزجم حیو تهو و ج حو هت نخهال اهرز و بهت

وفه و گ و ی ه ت بهت جنههوی  50ج جهت ال هه:رغ ی ههون

ههرد ج اههیعتهههوی پههو  :بههت ،ههر ن:ههویگ13 :

نوجهی (جیو )7

جدو  - 7مقایسۀ ميانگين اثر دمای مایع نک کککده بر صاات اندازهگيری شده در آزمایش
Table 8- Means comparison of the effect of engine coolant temperature on the traits measured in the experiment
بازده حرارت
مهرف انرژی ویژه
مهرف سونت ویژه
دمای مایع نک کککده
Brake specific fuel
)consumption(g kW.h-1

Engine coolant
)temperature(°C

Brake specific energy
)consumption(MJ kW.h-1

Brake thermal
)efficiency (%

15.71a
14.41c
14.83b

24.48c
26.24a
25.55b

0.368a
50
0.338c
60
0.348b
70
* میانگینهایی که در هر ستون حروف مشترک دارند فاقد تفاوت معنیدار در سطح آماری یک درصد هستند.

*For all variables with the same letter, the difference between the means is not statistically significant at the level of 1%.
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شک  -7تغييرات بازده حرارت ترمزی به صورت تابی از سرمت دوران موتور برای حا تهای گازویي نا

و مصمل سوز

Fig. 7- Variations of brake thermal efficiency with engine speed for pure diesel fuel and dual fuel mode

حو ت گوزو :ها هو

بازده حجمی

یههر اههر ت و جنههوی نههو

سه دسسههیۀ نرتههر وثههی

ناقوبهها نعسههوجو ی بههی بههوزجم حتمههو نرتههر جو یههی
بههت ،ههر یدههت ج حو ههت دههو دیج نرتههر بههت تههر
نخههههال اههههرز گوزو :هههها CNG-و جنوهههههوی نههههو

ج و ه جنوههو بهوزجم حتمهو بهت

تیت:ههها  23/7 ،18/96و  18/01ج تهههی دهههوهگ ی هههون
نهههوجههههی ج شههه ا  ،8تی::هههیو بهههوزجم حتمهههو ج
جنوهههوی نخالههف نههو
نرتههر بههت تههر
و

سه دسسههیۀ  60 ،50و  70ج جههت ال هه:رغ ی ه ت بههت
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ج :هها دههوهگ بههوزجم حتمههو ج هسگههوم واههادوجم وز

بوعهها وف ه و گ ج گینههوی ویاقههو وفاههت وز ج ههرو مهههو بههت

 CNGنن واههت دههت و هه اههر ت بههت شهه ا گههوز وو ج

هههههروی و وجی بهههههت نرتههههر ج دهههههر غ ن هههههگ

اهههه:لسی نههههوشههههرج و ی هههه ت هههههرو و دههههوهگ

نهههوشهههرج و جنهههوی ههههرو و وفههه و گ نهههوجههههی و ههه

نهههوجههههی ( )Chaichan, 2014وفههه و گ ج جنهههوی

ن ههئلت ا ه ا دههوهگ جوی هه:ات و ن :ه ون جی ههون جینههو

نههو ا :ههاش س ه دسسههیۀ نرتههر نستههی نههوشههرج بههت

هههرو نههوشههرج و بههت دههوهگ بههوزجم حتمههو نههوویتونههی

وفهه و گ جنههوی ج ههرو مهههوی اهه:لسی و بههت یربههۀ ههرج

()Abdelghaffar et al., 2002
90
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Fig. 8- Variations of volumetric efficiency with coolant temperature for pure diesel fuel and dual fuel mode.

نرتههر و ج نقو ههت بههو ن ههی گوزو :هها بههت تسدههو و بههت

نتیجهگیری

ج و

پهژوهگ ،اهعو شهی تهو بهت بی اهو و تحل:ها

عمل ههیج هه

نرتههر ج هه

تهه اهه:لسی ج حو ههت

برج نوبخ ی
 -وقاو نرتهر بهت تهر

نخهال اهرز گوزو :هاCNG -

نخههال اههرز و ج نحههیوجۀ عمل ههیج گههوو یی پیجو اههت

دههو دسههی ،گ ههاوو  ،تههرون تینه ی و ف ههو نه ثی ناراه

شههرج نای:یهههوی یههر اههر ت و جنههوی نههو ا :ههاش

تینه ی ج تمهونو اهیعتههوی جو ویهو نرتهر بهت اه ا

س ه دسسههیۀ نرتههر بههت عسههرون نای:یهههوی وثیگههذو بههی

و زش حیو تههو بههوالی اههر تهههوی گههوزی بههت ،ههر

عمل ههیج نرتههر ج اههیعتهههوی نخالههف نرتههر بی اههو
شههی یاههو

بههت جاههت ننههیم بههت تههر

اتههت ج ز ههی

نعسههوجو ی ی ه ت بههت حو ههت گوزو :هها ههو

وف ه و گ

ی ون نوجهی

و وئت شیم واتن

 -وفهه و گ جنههوی نههو

 -واههادوجم وز اههر ت گههوز : ،عههو ف ههیجم بههت عسههرون

ن ههی اههر ت و ههژم و ن ههی ویههیژی و ههژۀ تینهه ی

ار ت وتهلو و همهیوم بهو نقهیو دمهو گوزو :ها (تقی هوً

نههوشههرج همچسهه :و هه جو دم:ههت ج حو ههت دههو دیج

 20ج تههی دهها اههر ت ن ههیفو) ج نرتر هههوی ج هه
ون ههونپههذ ی واههت و شههو

هههوی عمل ههیجی و وحایوقههو

نرتر بت تهر

سهه دسسههیم نرجهها دههوهگ

نخهال اهرز ی ه ت بهت حو هت دهو دیج

نرتر بهو اهر ت گوزو :ها هو
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 و گازویي به صورت مصمل سوز درCNG بررس امکان اسمااده از

 ج هسگههوم واههادوجم وز نرت هر بههت حو ههت نخههال اههرز و بهوزجم حتمهو دهوهگ،سه دسسهیم

وف و گ جنوی نهو

نعسوجو ی و ی ون نوجهی
ههیی دلههو نههوتههرون گدههت ج:تههتگ:یا
-هها: نخههال اههرز گوزو

دوهگ نو وبسی
 بههوزجم حیو تههو تینهه ی ج جو هههوی بههوال و ج هسگههومنخههال اههرز وفهه و گ

واههادوجم وز نرتههر بههت تههر

 بههت عسههرون ه-

،  نرتههر: نعسههوجو ی ی ههون نههوجهههی ج جو هههوی پههو

واههادوجم وز نرتههر بههت تههر

وفهه و گ ویههیدو ج بههوزجم حیو تههو ن ههوهیم نههوشههرج

 ج جههههت60 سهههه دسسههههیۀ

 و جنههههوی نههههوCNG

ن خ ههتهههوی عمل ههیجی و وحایوقههو

 بههت اهه ا دههوهگ،سهه دسسههیم

وفهه و گ جنههوی نههو

 بداههی،رغ:ال هه

 بههت وفهه و گ بههوزجم حیو تههو، تلدههو حیو تههو نرتههر

نرتر ج تمونو ایعتهو بت جات نون ی
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Abstract
experiments were conducted on a stationary four-stroke, naturally aspirated, water-cooled, single-cylinder,
compression ignition engine to study the effects of blending CNG with neat diesel in dual-fuel operational
mode and the variation in engine coolant temperature on performance parameters. For this study, factorial
experiments in the form of a randomized complete block design with three replications were used to analyze
the statistical status of the data. The studied parameters were fuel ratio, engine speeds and coolant
temperatures. All experiments were conducted at the governor control mode. The results showed that, torque,
brake power and brake mean effective pressure (BMEP) in diesel-CNG dual-fuel mode at all engine speeds
significantly increased compared to pure diesel. At low engine speeds, increasing the coolant temperature
reduced the brake specific fuel consumption (BSFC) and brake specific energy consumption (BSEC). Also,
in the diesel-CNG dual-fuel mode compared to the engine with baseline diesel fuel, BSFC and BSEC were
significantly lower. Brake thermal efficiency (BTE) also showed a significant increase at high speeds and
when using dual-fuel operational mode. However, raising the coolant temperature increased the BTE. When
using the engine in dual-fuel mode and increasing the temperature of the coolant, the volumetric efficiency
showed a significant reduction. Furthermore, raising the coolant temperature diminished the volumetric
efficiency. Overall, it can be stated that the use of a diesel-CNG dual-fuel mode with a coolant temperature
of 60 degrees Celsius at entire engine speeds has the best outputs on the performance and combustion
characteristics of the engine.
Keywords: Brake Mean Effective Pressure, Brake Power, Electrical Dynamometer, Specific Fuel
Consumption
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