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 چكيده
ا ز تزريق اوره جهت كاهش اكسيد هاي ازت خروجي از يك موتور احتراق داخلي اشتعال تراكمي با سوخت بيو ديزل در اين مقاله استفاده

بدين منظور يك بستر تست آزمايشگاهي شامل يك موتور احتراق داخلي اشتعال تراكمي چهار. به صورت آزمايشگاهي بررسي شده است
و  و اكسيدسي سي، سيستم تزريق 4271زمانه، شش سيلندر و گاز هاي خروجي موتور، كاتالسيت احيا كننده  اوره، محفظه اختالط اوره

و ساير وسايل اندازه گيري مورد نياز آماده شده استكننده، دستگاه آناليز كننده گاز ها. هاي خروجي از موتور قبل از شروع انجام آزمايش
و در صورت نياز و%80كه شاملB80آزمايش ها با سوخت. كاليبره شده اند كليه وسايل اندازه گيري به دقت بررسي شده %20بيوديزل

عوامل مختلف از جمله اثر دبي تزريق اوره، دماي تزريق اوره، زاويه پاشش اوره، محل پاشش، تعداد نازل. گازوئيل است انجام شده است
و گاز هاي خروجي مورد هاي تزريق اوره، دماي گاز هاي خروجي از موتور، نسبت هوا به سوخت موتور  و طول محفظه اختالط اوره و قطر

و سپس افزايش يافته است. مطالعه قرار گرفته اند . نتايج نشان مي دهند كه با افزايش دماي تزريق اوره ابتدا اكسيد هاي ازت كاهش
دبي تزريق اوره ابتدا اكسيد هاي ازت همچنين نتايج نشان مي دهند با افزايش. درجه سانتيگراد است 500بطوريكه بهترين دماي تزريق

و سپس تقريبا ثابت مانده است كه ابتداي قطر ماكزيمم محفظه اختالط است بيشترين3نتايج نشان مي دهد در محل تزريق. افزايش
تا. مقدار كاهش اكسيد هاي ازت اتفاق مي افتد مق80نتايج نشان مي دهد با افزايش زاويه پاشش از صفر درجه دار كاهش اكسيد درجه

و سپس تقريبا ثابت  نتايج همچنين نشان مي دهند با افزايش تعداد نازلها مقدار دبي تزريق شده اوره ثابت. استمانده هاي ازت افزايش
و سپس تغيير نمي كند و طول 100نتايج نشان مي دهند محفظه اختالط با قطر. است  ميليمتر بهترين نتايج كاهش اكسيد 200ميليمتر
مي. هاي ازت را نشان مي دهند در نتايج نشان . مشاهد شده است NOxهواي اضافي بيشترين مقدار كاهش%2دهند

 اوره، اكسيدهاي ازت، موتور ديزل، بيوديزل: هاي كليدي واژه

 مقدمه-1
و افزايش قيمت نفت در سالهاي اخير منجر شده تا استفاده از سوختهاي از كاهش منابع سوخت هاي فسيلي تجديدپذير

 سوخت بيوديزل مورد استفاده در خودرو. جمله سوخت بيوديزل در موتور هاي احتراق داخلي مورد توجه بيشتري قرار بگيرد

 استاديار دانشگاه آزاد اسالمي واحد مشهد، گروه مكانيك��
 كارشناسي ارشد تبديل انرژي دانشگاه فردوسي مشهد دانشجوي��
كا��  رشناسي ارشد تكنولوژي انرژي دانشگاه آزاد اسالمي واحد مشهددانشجوي
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و سوخت گازوئيل مي معموال در سوختهاي گياهي.باشد شامل تركيبات مختلفي از مخلوط سوخت با پايه گياهي
و نيتروژن نيز وجود دارد كه مقدا ر تركيب اين عناصر در سوخت به نوع گياه اوليه استفاده شده براي سوخت بستگي اكسيژن

دي. دارد ازاوجود اكسيژن باعث مي شود تا مقادير توليد و منوكسيد كربن توليد از احتراق سوخت كاهش يابد كه كسيد
ث مي شود تا توليد اكسيدهاي ازت اما از طرفي ديگر وجود نيتروژن در سوخت باع.مزاياي سوخت بيوديزل به شمار مي رود

و به محيط نشر پيدا كنند، كه اين خود باعث افزايش مشكالت زيست محيطي اين نسبت به سوخت گازوئيل بيشتر شده
جهت كاهش مقادير اكسيد هاي ازت از خروجي موتور هاي احتراق داخلي روشهاي مختلفي وجود دارد. [4-2]سوخت مي شود

مييكي از اين روش ها اس اما جهت كاهش بيشتر مقادير اكسيد هاي.[5]باشد تفاده از كاتاليست احيا كننده در خروجي موتور
و سپس با استفاده از كاتاليست  موجود در گازهاي خروجي از NOXازت مي توان به گاز هاي خروجي از موتور اوره تزريق نمود

تاكنون انجام شده بيشتر بر روي سوخت NOXه جهت كاهش تحقيقاتي كه در زمينه تزريق اور.[6]موتور را كاهش داد
و تاكنون بر روي سوخت بيوديزل اين موضوع بررسي نشده است و بنزين بوده .گازوئيل

در اين پژوهش اثر تزريق اوره به گازهاي خروجي از اگزوز يك موتور احتراق تراكمي كه از سوخت بيوديزل استفاده
ا. كند بررسي شده است مي و نحوه توليد آن پرداخته مي شوددر سپس اوره مورد بررسي قرار. دامه ابتدا به سوخت بيو ديزل

و نحوه اثر آن بر اكسيد هاي نيتروژن مطالعه مي شود و وسايل اندازه. گرفته در بخش بعدي سيستم آزمايشگاهي ساخته شده
و سپس و در انتها نتايج گرفته شده و پيشنهادات گيري مورد بررسي قرار مي گيرد . ارائه شده استنتيجه گيري

 روشهاي كاهش اكسيد هاي نيتروژن-2

درصد70تا20بين است آلودگي هاي اگزوز است كه قادر كاهش دهندهنوعي تكنولوژي SCRكاهش كاتاليستي انتخاب پذير
Nox س. حذف كندموتور هاي ديزل را از گازهاي اگزوز و عملكرد كاتاليست داردميزان حذف، بستگي مستقيم به دماي . يستم

به در اين فرايند، و هيدروكرين هاي نسوخته و گاز هاي منوكسيد كربن ابتدا گاز ها از يك كاتاليست اكسيد كننده عبور كرده
و بخار آب تيديل مي شوند تن. دي اكسيد كربن وسپس اوره با مقدار يك ظيم مناسب به گاز تزريق شده سپس اين مخلوط از

از. يست احيا كننده عبور مي كندكاتال وNoxآمونياك توليد شده از اوره در داخل كاتاليست موجب تبديل بخشي به آب
. برخي از انواع پيشرفته اين سيستم ها، از فيلترهاي خاصي براي حذف بيشتر آالينده ها استفاده مي كنند. نيتروژن خواهد شد

و آب تبديل مي شونداكسيد هاي ازت%70با استفاده از اين روش شكل زير شماتيك اين سيستم را نشان. به نيتروژن در
.[8]دهد مي

 شماتيك سيستم تزريق اوره:1شكل

و SCRدر اين پژوهش سيستم براي كاهش اكسيد هاي ازت در يك موتور احتراق تراكمي با سوخت بيو ديزل بررسي شده
. مورد مطالعه قرار گرفته است
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آم-3 و اورهواكنش هاي  ونياك

عالوه بر اصالح واكنش احتراق براي جلوگيري از تشكيل اكسيد هاي ازت استفاده از دو روش معمول براي تبديل اكسيد هاي
و ديگري روش غير كاتاليستي) SCR(يكي روش كاهش كاتاليستي انتخابي. به گاز نيتروژن وجود دارد اگزوزازت در گازهاي 

انجام اگزوزبه طور كلي، حذف اكسيد هاي ازت توسط اسپري كردن يك عامل كاهنده به سيستم. مي باشد) SNCR(انتخابي
از. مي شود يك عامل كاهنده يك ماده شيميايي شبيه اوره است كه ترجيحا با اكسيژن واكنش نشان مي دهد، در اين مورد

و تبديل آن به و دي اكسيد نيتروژن به طور معمول يكي از دو عامل. نيتروژن است بين بردن اكسيژن از منوكسيد نيتروژن
(CO]NH2 [2و يا اوره) NH3(آمونياكيكي. كاهش زير استفاده مي شود (ARB -ديگهاي بخار.(

به نيتروژن NOxمعموال نياز به اضافه نمودن آمونياك به بستر طراحي شده كاتاليزري براي تبديل SCRدر سيستمهاي
تا. با استفاده از تزريق آمونياك را نشان مي دهد NOxساده كاهش نمودار1شكل. باشد مي تزريق آمونياك باعث مي شود

و يا آب تبديل شود و به اكسيژن و دي اكسيد نيتروژن را ترك كرده . [9]اكسيژن منواكسيد

د. است) NH3(فاز گاز آمونياك SCRعامل كاهنده استفاده شده در اكثر سيستم هاي ، چه و يا آبي آمونياك ر فرم بي آب
در محدوده درجه حرارت مناسب، آمونياك فاز گاز به راديكال. بايستي قبل از تزريق توسط يك بخارساز به بخار تبديل شود

با. تجزيه مي شود NH2و NH3هاي آزاد از جمله  استفاده NOxپس از يك سري واكنشها، راديكالهاي آمونياك در تماس
و آن را به  ميH2OوN2مي شوند NO. معادله ساده نشان دهنده اين واكنش ها در زير آورده شده است. كنند تبديل

از)NO(استفاده در اين معادله به عنوان اكسيد نيتريك NOاز NOxمي باشد چرا كه قسمت عمده NOXبه نمايندگي
. تشكيل شده است

2NO + 2NH3 + 1/2 O2 2N2 + 3H2O  

در كوره NOXامروزه اين روش عملياتي ترين روش كاهش NOXبراي كاهش مقدار SCRوسيع از با توجه به استفاده
با وجود مشكالت متعدد. عمل مي كند NOXهاي صنعتي مي باشد كه در آن آمونياك به عنوان يه عنصر كاهنده مقدار 

و اگزوز اتومبيل ها عملي در تزريق آمونياك امروز از اوره به عنوان يك ماده مناسب جهت تزريق در  گازهاي خروجي از كوره
.[10]استفاده شده است

درصد استفاده مي شود كه به عنوان منبع آمونياك تلقي 32.5در سيتسم هاي تزريق اوره براي خودرو ها معموال اوره با غلظت
مر اورهابتدا تبخير. اوره طي سه مرحله به آمونياك تبديل مي شود. مي شود و سپس در حله بعدي شكست پيوند هاي است

و در نهايت هيدروژناسيون كه مطابق واكنش هاي زير مي باشد .[13-11]بين مولكولي

 تبخير اوره تزريق شده

NH2-CO -NH2(liquid)→NH2-CO -NH2+H2O 

 شكست پيوند هاي بين مولكولي

NH2-CO -NH-2→NH3+HNCO 

 هيدروژناسيون
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HNCO+H2O→NH3+CO2 

 دستگاه آزمايشگاهي-4

موتور مورد.استه ازمايشگاهي شامل يك بستر تست موتور احتراق تراكمي مي باشد كه شامل تجهيزات جانبي مختلفي دستگا
در Nm260و حداكثر گشتاور rpm2800در hp125، حداكثر قدرت6، تعداد سيلندر cc4271استفاده با حجم موتور 

rpm2000 -1400 تشكيل شده كه يكي شامل سوخت گازوئيل، يكي سوخت مخزن سوخت از سه مخزن مجزا.مي باشد
و گياهي به نسبت  و در موقع لزوم مخلوط سوخت گازوئيل و سوخت گياهي مي باشد و ديگري مخلوط سوخت گازوئيل گياهي

و در اين مخزن قرار مي گيرند و يك سيستم تزريق. مورد نياز با يكديگر مخلوط شده اوره اگزوز موتور به دو عدد كاتاليست
و بعد از تزريق اوره. مجهز شده است بطوريكه گاز هاي احتراق بعد از خروج از موتور ابتدا از كاتاليست اكسيد كننده عبور نموده

و آناليز كننده گاز هاي. از داخل كاتاليست احيا كننده عبور داده مي شوند در محل هاي مناسب سنسور هاي اندازه گيري دما
به. تا داده هاي آزمايشگاهي جمع آوري شونداحتراق قرار گرفته  شكل زير شماتيك قسمتهاي مختلف بستر تست موتور در

استB80سوخت مورد استفاده. مي باشد% 32.5اوره تزريق شده با غلظت. همراه تجهيزات جانبي آن نشان داده شده است
و%80كه شامل  .گازوئيل مي باشد%20سوخت گياهي

ت:2شكل  ست موتوربستر

ده. انجام شده استاندازه گيري ها در شرايط دائم موتور و به مدت بدين منظور در شروع هر آزمايش ابتدا موتور روشن شده
و سپس آزمايشات انجام  و دماي سيال سرد كننده موتور ثابت بماند دقيقه مشغول به كار بوده بطوريكه دماي گاز هاي خروجي

نتايج نهايي داده هاي آزمايشگاهي.يها چندين بار تكرار شده تا احتمال وجود خطا حداقل برسدكليه اندازه گير. شده است
و حداكثر. ميانگين حسابي اندازه گيرها مي باشد %8با اين وجود عدم قطعيت داده هاي آزمايشگاهي محاسبه شده

در.باشند مي و دور موتور ي دبي هوا.ثابت نگه داشته شده است 1000rpmكليه نتايج در حالت بدون بار موتور انجام شده
و برابر و گاز هاي خروجي در محل منيفلد دودC30°تاC25°با دماي بينgr/s 74 ورودي به موتور تقريبا ثابت مي باشد

.مي باشنددرجه سانتيگراد 440تا 410داراي دماي 

در صورت نياز گرم كردن اوره توسط مبدل حرارتي. انجام مي شودتزريق اوره به داخل گاز هاي داغ قبل از دستگاه كاتاليست
و اوره تزريق شده به داخل گاز هاي داغ باعث. خارجي انجام شده است تا بتوان دماي آن را ثابت نگه داشت محلول بخار آب

هاي آمونياك توليد مي شود طي يك واكنش در اثر شكست پيوند مولكول.مي شود تا طبق واكنش هاي زير آمونياك توليد شود
.[10] واكنش در اثر هيدروليز اسيد هيدرونيك توليد مي شودو طي يك
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 نتايج-5

شكل با. اثر دماي تزريق اوره بر ميزان كاهش توليد اكسيد هاي ازت نشان داده شده است3در نتايج نشان مي دهند كه
و سپ با افزايش دماي تزريق اوره مقدار تبخير نيز.س افزايش يافته استافزايش دماي تزريق اوره ابتدا اكسيد هاي ازت كاهش

و گاز هاي خروجي از موتور نيز افزايش مي يابد اين افزايش تا دماي  و اختالط بين اوره درجه سانتيگراد ادامه 500بيشتر شده
و سپ و يد هاي ازت به دليل باال بودن دماي اورعلت كاهش مقادير اكس.س كم مي شوددارد و احتماال واكنش اكسيژن ه

.نيتروژن در اين دما ها مي باشد

 NOxاثر دماي تزريق اوره بر ميزان كاهش:3شكل

نتايج نشان مي دهند با افزايش دبي. اثر ميزان دبي تزريق اوره بر ميزان كاهش اكسيد هاي ازت را نشان مي دهد4شكل
افزايش اوليه به دليل واكنش هاي بيشتر اوره.و سپس تقريبا ثابت مانده استتزريق اوره ابتدا كاهش اكسيد هاي ازت افزايش 

ي از اكسيد هاي ازت نيز شده است اما در مقادير باالتر تزريق اوره به دليل اشباع شدن بخاره. بودن كه منجر به كاهش بيشتر
.ثابت مانده است NOxاوره در گازهاي احتراق مقدار كاهش 

3نتايج نشان مي دهد در محل تزريق. تزريق اوره را بر مقدار كاهش اكسيد هاي ازت نشان مي دهداثر موقيعت5شكل
و محل1محل. بيشترين مقدار كاهش را دارد و بقيه محل هاي5تزريق اوره در ابتداي محفظه تزريق در انتهاي ان قرار گرفته

و با فاصله ثابت قرار گرفته اند به2و1در محل.تزريق بين اين دو مقدار كه اوره با گاز هاي احتراق وارد محفظه مي شود
و به همين دليل ذرات  دليل كمتر بودن قطر آن نسبت به محل هاي ديگر گاز هاي احتراق داراي سرعت بيشتري مي باشند

و با همين سرعت حركت مي كنند با. اوره تزريق شده سرعت گاز ها را به خود گرفته عث كاهش اختالط اين افزايش سرعت
و گاز هاي احتراق مي شود 80كه3در محل تزريق. به همين دليل مقدار كاهش اكسيد هاي ازت كمتر است. بين اوره
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و بنابر اورهميليمتر بعد از محل صاف شدن محفظه قرار گرفته است نايتزريق شده به هوا با سرعت كمتري مي باشد
با اينكه سرعت عبور5و4در محل.ر به كاهش بيشتر اكسيد هاي ازت نيز شده استزمان ماندگاري اوره بيشتر شده كه منج

و واكنش ندارند2و1كمتر از حالتهاي  مي باشد اما به دليل نزديك بودن به محل ورودي كاتاليست زمان كافي براي اختالط
.به همين دليل مقادير اكسيد هاي ازت افزايش يافته است

  NOxتزريق اوره بر ميزان كاهش اثر دبي:4شكل

  NOxاثر محل تزريق اوره بر ميزان كاهش:5شكل

نتايج نشان مي دهد با افزايش زاويه. اثر زاويه پاشش تزريق اوره بر ميزان كاهش اكسيد هاي ازت را نشان مي دهد6شكل
و سپس80پاشش از صفر درجه تا  با افزايش زاويه پاشش. تقريبا ثابت شده استدرجه مقدار كاهش اكسيد هاي ازت افزايش
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و گاز هاي خروجي موتور افزايش مي يابد بطوريكه باعث افزايش اختالط تزريق اوره سطح انتقال حرارت بين ذرات اوره
و منجر به كاهش بيشتر اكسيد هاي ازت شده است در. شده و گاز هاي خروجي موتور اما اين افزايش سطح تماس بين اوره

و تقريبا ثابت مانده استزا .ويه كافي بوده بطوريكه در زواياي بزرگتر تاثير چنداني بر ميزان كاهش نداشته است

  NOxاثر زاويه پاشش تزريق اوره بر ميزان كاهش:6شكل

ذك7شكل ر است با اثر تعداد نازل هاي پاشش تزريق اوره را بر روي ميزان كاهش اكسيد هاي ازت نشان مي دهد الزم به
و تغيير نمي كند نازل ها با زاويه مساوي بين هم دور تا دور محفظه. افزايش تعداد نازلها مقدار دبي تزريق شده اوره ثابت است

درجه با يكديگر قرار دارند تقريبا بيشترين تاثير بر روي كاهش 120عدد نازل كه با زاويه3تعداد. واكنش قرار گرفته اند
NOx با .افزايش تعداد ناز لها توزيع اوره در گاز هاي خروجي موتور يكنواخت مي شودرا دارد

شكل نتايج نشان مي دهند با افزايش قطر. اثر قطر محفظه واكنش بر مقدار كاهش اكسيد هاي ازت را نشان مي دهد8در
و سپس كاهش يافته است ماندگاري مخلوط گازهاي با افزايش قطر محفظه زمان. محفظه كاهش اكسيد هاي ازت افزايش

و مقدار انتقال حرارت نيز به دليل بيشتر شدن سطح تماس محفظه با محيط اطراف افزايش مي يابد  و اوره بيشتر شده موتور
و در مقادير 100به همين دليل مقدار كاهش اكسيد هاي ازت در قطر  باالتر به دليل انتقال ميليمتر بيششترين مقدار را داشته

و سرد شدن مخلوط مقدار كاهش اكسيد هاي ازت كمتر شده استتحرارت بيش .ر
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  NOxاثر تعداد نازل هاي پاشش تزريق اوره بر ميزان كاهش:7شكل

  NOxاثر قطر محفظه تزريق اوره بر ميزان كاهش:8شكل

شكل نتايج نشان مي دهند با افزايش. اثر طول محفظه تزريق اوره بر ميزان كاهش اكسيد هاي ازت را نشان مي دهد9در
و گاز هاي احتراق مقدار كاهش اكسيد هاي ازت بيشتر شده است اما در مقادير  طول به دليل افزايش زمان اختالط بين اوره

و سرد شده مخلوط كاهش اكسيد هاي ازت كمتر شده است بهترين. باالتر طول محفظه به دليل بيشتر شده انتقال حرارت
م .ميليمتر اتفاق افتاده است 200حفظه حالت در طول
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  NOxاثر طول محفظه تزريق اوره بر ميزان كاهش:9شكل

شكل با افزايش دماي محصوالت احتراق. اثر دماي محصوالت احتراق را بر ميزان كاهش اكسيد هاي ازت نشان مي دهد10در
افمقدار كاهش اكسيد هاي ازت نيز  جهت كنترل.زايش واكنش هاي اوره در دما هاي باالتر استافزايش يافته است كه به دليل

و گاز هاي خروجي موتور مبدل حرارتي قرار داد شده تا در صورت نياز  دماي محصوالت احتراق قبل از محفظه اختالط بين اوره
و يا گرم تر شوند .دماي گاز هاي خروجي سردتر

  NOxاثردماي محصوالت احتراق بر ميزان كاهش:10شكل
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نتايج نشان. اثر هواي اضافي موتور را بر روي مقدار كاهش اكسيد هاي ازت در اثر كاهش اوره نشان مي دهد11شكل
در مي مقادير بيشتر هواي اضافه به دليل كم كردن. مشاهد شده است NOxهواي اضافي بيشترين مقدار كاهش%2دهند

. كاهش اكسيد هاي ازت شده است دماي گازهاي خروجي موتور باعث كمتر شدن مقادير

  NOxاثردرصد هواي اضافي موتور بر ميزان كاهش:11شكل

 نتيجه گيري-6

سوخت%80كه شاملB80ه بر روي مقادير كاهش اكسيد هاي ازت براي يك موتور اشتعال تراكمي با سوخت نتايج تزريق اور
و  ع. گازوئيل انجام شده است%20گياهي محل تزريق، زاويه تزريق، دبي اوره، دماي اورهوامل مختلف از جمله در اين طرح اثر

مورد هواي اضافي موتورو دماي گاز هاي خروجي موتور، طول محفظه تزريق، قطر محفظه تزريق، تعداد ناز لهاي تزريق، اوره
.مطالعه قرار گرفته است

و سپس افزايش يافته است نتايج نشان مي دهند كه با افزايش دماي تزريق اوره ابتدا اكسيد بطوريكه بهترين. هاي ازت كاهش
همچنين نتايج نشان مي دهند با افزايش دبي تزريق اوره ابتدا اكسيد هاي ازت. درجه سانتيگراد است 500دماي تزريق 

و سپس تقريبا ثابت مانده است اختالط است كه ابتداي قطر ماكزيمم محفظه3نتايج نشان مي دهد در محل تزريق. افزايش
تا. بيشترين مقدار كاهش اكسيد هاي ازت اتفاق مي افتد درجه80نتايج نشان مي دهد با افزايش زاويه پاشش از صفر درجه

و سپس تقريبا ثابت شده است نتايج همچنين نشان مي دهند با افزايش تعداد نازلها. مقدار كاهش اكسيد هاي ازت افزايش
م و سپس تغيير نمي كندمقدار دبي تزريق شده اوره نتايج نشان مي دهند محفظه. قدار كاهش اكسيدهاي ازت ابتدا افزايش

و طول 100اختالط با قطر  نتايج نشان. ميليمتر بهترين نتايج كاهش اكسيد هاي ازت را نشان مي دهند 200ميليمتر
در مي . مشاهد شده است NOxهواي اضافي بيشترين مقدار كاهش%2دهند
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