
  ) فناوري نوين در موتورھاي درونسوز ( ھاي غشايي   سیستم

  سید عباس موسوي، مرتضي صادقي: نويسنده 

اين امر . ھاي بشر در قرن اخیر است محیطي، يكي از مھمترين دغدغه تأمین انرژي مورد نیاز و حل مشكالت زيست

اھم . محیطي باشیم ھاي زيستحداقل آلودگيباعث شده است تا ھمواره در پي يافتن منابع جديد تولید انرژي با 

ھاي تجديدپذير نظیر انرژي خورشیدي،  انرژي اتمي، انرژي: ھاي مطرح در خصوص منابع جديد انرژي، عبارتند از گزينه

ھا ھاي تكنولوژيكي قابل توجه، ھنوز ھم اين روشبه رغم پیشرفت... ھاي سوختي وانرژي باد، استفاده از پیل 

اين نوع . ھاي فسیلي بھترين گزينه مطرح ھستند اي در تأمین انرژي بوده و سوختبل مالحظهفاقد سھم قا

،  ھاي فسیلينكته قابل توجه در مورد استفاده از سوخت. ھا بیشترين سھم را در تولید انرژي دارند سوخت

از اين منابع به منظور لذا استفاده بھینه . محیطي ناشي از مصرف آنھاست ھاي زيستمحدوديت منابع و آلودگي

براي . كارگیري آنھا، بسیار حائز اھمیت است ھاي ناشي از بهدستیابي به چگالي انرژي باالتر و كاھش آلودگي

يكي از . ھاي مختلفي ارائه شده استدستیابي به اين مھم، بسته به نوع كاربرد سوخت مورد استفاده، روش

طوري كه با افزايش غلظت اكسیژن در ھواي  به. رد استفاده استھا، تغییر تركیب ھواي مومھمترين اين روش

از سوي ديگر، با توجه . يابدورودي، بازده احتراق افزايش يافته و چگالي انرژي مورد استفاده سوخت، افزايش مي

مد ھاي نسوخته، ذرات جابه افزايش غلظت اكسیژن ورودي، احتراق كاملتري انجام گرفته و در نتیجه ھیدروكربن

گفتني است كه . يابدكاھش مي... معلق، گاز مونواكسید كربن و

تواند به افزايش میزان استفاده از ھواي غني شده از اكسیژن، مي

توان با اعمال اكسیدھاي نیتروژن بینجامد كه اين آالينده را نیز مي

  .ھاي خاص، كاھش دادتكنیك

یژن خالص به توان با افزودن اكسھواي غني شده از اكسیژن را مي

.  از ھواي معمولي تھیه كردOnboardھواي معمولي و يا به صورت 

روش اول براي تھیه ھواي غني شده از اكسیژن، چندان مناسب 

ھاي نیست زيرا گران بوده و در كاربردھايي نظیر بھبود احتراق سیستم

براي تولید اكسیژن غني شده . قابل استفاده نیست) خودروھا(متحرك 

با توجه به .  و غشايي وجود دارد١اPSA دو روش Onboard به صورت

ھاي بعدي خواھد آمد، روش غشايي بر روش مباحثي كه در بخش

PSAھاي اخیر تمام توجھات در حوزه  برتري دارد و از اين رو، در سال

جلب شده و تحقیقات ) غشايي(جداسازي گازھا، به سمت اين روش 

 .ت گرفته استمتعددي در زمینه اين فناوري صور

  تغییر تركیب ھواي مورد استفاده در فرايند احتراق

 ٢١در شرايط معمولي، ھواي ورودي به سیستم احتراق، شامل . اكسیژن و نیتروژن، از اجزاي اصلي ھوا ھستند

مي توان با جدا كردن اين دو گاز، تركیب ھواي ورودي به فرايند .  درصد حجمي، نیتروژن است٧٩درصد اكسیژن و 

تواند بسته به نوع كاربرد آن و اھداف مورد نظر تغییر تركیب ھواي مورد استفاده در احتراق، مي. احتراق را تغییر داد

  :گیرد كه عبارتند ازبه طور كلي تغییر تركیب ھواي ورودي با دو ھدف انجام مي. انجام گیرد

  افزايش غلظت اكسیژن به منظور دستیابي به ھواي غني شده از اكسیژن .١

  افزايش غلظت نیتروژن به منظور دستیابي به ھواي غني شده از نیتروژن .٢

. دھیماگر ھدف ما دستیابي به بازده باالتر در احتراق باشد، غلظت اكسیژن در ھواي مصرفي را افزايش مي

 Coھا نظیر ذرات معلق و ساز كاھش برخي از آلودگي تواند زمینهاستفاده از ھواي غني شده از اكسیژن، مي

 NOxھايي نظیر البته بايد به اين نكته توجه داشت كه افزايش غلظت اكسیژن منجر به افزايش آلودگي. شود

میزان . يابد افزايش ميNOxدلیل حضور بیشتر اكسیژن، احتمال تشكیل  شود زيرا دماي احتراق باال رفته و به مي

  . يا به كلي حذف كردھايي خاص كاھش داده وتوان با كمك تكنیكاين آلودگي را مي

 در موتورھاي ديزلي مؤثر NOxھاي ناشي از تشكیل استفاده از ھواي غني شده از نیتروژن، در كاھش آلودگي

. شوداست زيرا با افزودن ھواي غني شده از نیتروژن در اين نوع موتورھاي درونسوز از دماي احتراق كاسته مي

 

published by knowclub.com



اي انجام گیرد كه تأثیري  گونه كاھش دماي احتراق بايد به. يابد تشكیل شده تا حد زيادي كاھش ميNOxمیزان 

  .ھا نشودبرچگالي انرژي نداشته وباعث افزايش آلودگي

   ھواي غني شده از اكسیژنتھیه

در برخي شرايط براي بعضي از . دھد درصد حجم آن را تشكیل مي٢١اكسیژن يكي از اجزاي اصلي ھواست كه 

ھوا، بھترين و ارزانترين منبع . ًا خالص و يا ھوايي با غلظت باالي اكسیژن نیاز استكاربردھا، به اكسیژن نسبت

-اكسیژن يا ھواي غني شده از اكسیژن، داراي كاربردھاي فراواني است كه مھم. تأمین اكسیژن مورد نیاز است
اي ھیدروكربني به ھھايي كه از سوخت كاھش مصرف سوخت در موتورھاي درنسوز و كوره: ترين آنھا عبارتند از

تر شدن فرايند سوختن پديد كاھش سوخت مصرفي كه به واسطه كامل. كنندعنوان منبع تأمین انرژي استفاده مي

استفاده از اكسیژن يا ھواي غني شده از اكسیژن در دو . ھاي حاصله خواھد شدآيد، منجر به كاھش آلودگيمي

  . تواند مطرح باشدمي) ھامشعل(ھاي خارجي  احتراقو) موتورھاي درونسوز(ھاي داخلي   احتراقحوزه

  

  موتورھاي درونسوز

و تزريق ) DI(موتورھاي ديزلي شامل دو نوع تزريق مستقیم . اين نوع موتورھا دو نوع سوخت بنزيني و ديزلي دارند

روھاي ھاي سبك و موتورھاي ديزلي در خودموتورھاي بنزيني عمدتًا در خودرو. ھستند) IDI(غیرمستقیم 

موتورھاي ديزلي، به دلیل برخورداري از نسبت تراكم باال، بازده . گیرندسنگین يا سنگین مورد استفاده قرار مي نیمه

. رو موتورھاي ديزلي داراي پتانسیل خوبي براي كاھش مصرف سوخت ھستنداز اين. اي دارندالعادهحرارتي فوق

 آنھا در خودروھاي سبك توان و آاليندگي است كه مانع از استفادهنقطه ضعف اين نوع موتورھا، پايین بودن چگالي 

، نواقص موتورھاي ديزلي را برطرف PNGVاي به نام در حال حاضر، امريكا سعي دارد طي انجام برنامه. شده است

ايي عنوان يكي از كانديداھاي مھم براي استفاده در خودروھاي سبك امريك موتورھاي ديزلي اصالح شده به. كند

ھاي برنامه يادشده براي برطرف كردن نواقص موتورھاي ديزلي، استفاده از ھواي يكي از روش. اند مطرح شده

  .غني شده از اكسیژن است

سوختن . شودتر گفته شد كه حضور ھواي غني شده از اكسیژن باعث، كاملتر شدن فرايند سوختن ميپیش

دوده، ذرات : ھايي نظیرتفاده از اكسیژن موجب كاھش آلودگياس. انجامدكامل، به بھبود بازده احتراق مي

  .شودھاي نسوخته و مونواكسید كربن مي ، ھیدروكربن)PM(معلق

يابد كه به نوبه خود، نوعي نقطه  افزايش ميNOxاز سوي ديگر، به دلیل افزايش دماي احتراق، میزان تشكیل 

  . شود ضعف تلقي مي

 بر Post–Treatmentاھكارھاي متعددي پیشنھاد شده كه مھمترين آنھا استفاده از براي برطرف كردن اين نقیصه، ر

  .شود ميNOxاين سیستم منجر به از بین رفتن . روي گازھاي تولیدي است

استفاده از . توان براي موتورھاي بنزيني و موتورھاي ديزلي استفاده كرداز ھواي غني شده از اكسیژن، مي

 ، ١شكل. محیطي شود ھاي زيستتواند موجب افزايش توان تولیدي و كاھش آلودگي مياكسیژن در ھر دو مورد،

  . دھد را با افزايش غلظت اكسیژن در ھواي ورودي نشان ميPMھاي تغییرات توان تولیدي و آلودگي

  تھیه ھواي غني شده از نیتروژن 

ي احتراق با استفاده از افزايش حرارتي گاز گیري از كاھش دما، بھرهNOxھاي كنترل آلودگي ناشي از يكي از روش

توان به برگشت گاز خروجي كار رفته براي اين منظور، مي ھاي بهدر مورد روش.  استO2ورودي و يا كاھش غلظت 

)EGR (شود ـ اجراي اين روش براي موتورھاي احتراق اشاره كرد كه در آن، گاز خروجي با ھواي ورودي مخلوط مي

) CI( در موتورھاي احتراق ناشي از فشردگي EGRتحقیقات فراواني براي استفاده از . بر استھزينه) SI(اي جرقه

اين روش ھنوز ھم براي موتورھاي ديزلي نامطمئن بوده و با . اندنتیجه ماندهھا بيانجام شده، اما تمام اين تالش

موتور و امكان آلودگي روغن به موادي نظیر مشكالت فراواني نظیر افزايش ذرات جامد معلق، دوده، كاھش دوام 

SO2ھمچنین، برگشت جريان گاز ورودي، موجب افزايش سرعت احتراق و در نتیجه افزايش تشكیل .  ھمراه است

NOxافزايدكه به پیچیدگي سیستم مي. لذا استفاده از يك مبدل حرارتي ضروري است. شود  مي.  

 پیشنھاد شده است، استفاده از ھواي غني شده از NOxاشي از ھايي كه براي كاھش آلودگي ناز ديگر روش
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استفاده از ھواي غني شده . يابددر اين روش، با رقیق شدن گاز ورودي، غلظت اكسیژن كاھش مي. نتیروژن است

  :شود است با اين تفاوت كه به حذف مشكالت زير منتھي ميEGRاز نتیروژن ھمانند 

  روديوجود اجزاي ناخواسته در ھواي و -

   نیاز به مبدل حرارتي براي خنك كردن گازھا  -

   استفاده ضعیف از ھواي تازه -

   آلودگي روغن، نقص در رينگ و پیستون و فرسودگي آنھا -

توان به افزايش ذرات  كننده، مي از جمله مشكالت استفاده از ھواي غني شده از نتیروژن به عنوان رقیق

  احتراق و ھمچنین كاھش بازده احتراق اشاره كردجامد در گاز خروجي بر اثر كاھش دماي

  

   

   

   

   

   

   

   

)a(  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

توان تولیدي با افزايش غلظت ھواي ) b(    PMھاي آلودگي) a(نحوه تغییرات : ١شكل
  ورودي به سیلندر
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 گاز خروجـي مـورد اسـتفاده قـرار گیـرد و زمینـه       Post-Treatmentتواند در فرايند تروژن، ميھواي غني شده از نی  

نحوه اين عملكرد به اين صورت است كه ابتدا با استفاده از قوس الكتريكي در . كاھش آلودگي ھوا را فراھم آورد     

 به انجام NOريك شده در كنار حضور نیتروژن تح. شودھواي غني شده از نیتروژن، نیتروژن تحريك شده ايجاد مي   

  :  در ذيل ارائه شده استZeldovichاي از واكنش نمونه. شود منتھي ميZeldovichھاي واكنش

Nx+ NO=  <N١/٢ + ٢ O٢  

  .دھد را نشان ميArgonne، نماي مجموعه پیشنھادي شركت ٢شكل

 را نیز در Late – Cycle Injection of O2 Enriched Air، طرحي تحت عنوان ، طرحي تحت عنوان Argonneشركت 

در اين طرح، طي . يابد و دوده در موتورھاي ديزل، كاھش ميNOx  ،PMھاي دست بررسي دارد كه در آن، آلودگي

 شود، كمي ھواي غني شده NOxتر از حدي است كه منجر به تشكیل مرحله دوم انبساط كه دماي محفظه پايین

براي تزريق ھواي غني شده از اكسیژن به داخل سـیلندر، بـه   . شود تزريق مياز اكسیژن ، مستقیمًا به سیلندر 

  .نیاز است) psi ٥٠٠ تا ٢٠٠٠با فشار (كمپرسوري كوچك اما قوي 

   

   

   

   

   

   

   

   

  

  

 به منظور كاھش آلودگي Argonneنماي مجموعه طراحي شده توسط شركت : ٢شكل 
  NOx ناشي از وجود

  نیتروژن/ھاي جداسازي اكسیژنروش

: ھاي مختلفي وجود دارد كه مھمترين آنھا عبارتند ازبراي دستیابي به ھواي غني شده از اكسیژن يا نیتروژن، روش

ھاي جداسازي  و روش استفاده از غشا كه در میان آنھا روش غشايي يكي از مھمترين روشPSA، VSAكرايوژنیك، 

گذاري، آسان بودن   غشايي، داراي مزاياي ذاتي فراواني نظیر پايین بودن ھزينه سرمايهھايسیستم. گازھاست

اين مشخصات . و وزن و حجم پايین است ) حتي در حجم پايین(ھاي پايین عملیات، مصرف انرژي پايین، ھزينه

نايع مختلف قرار گیرد اي مورد توجه جدي صھاي اخیر، به طور گستردهاند كه سیستم ياد شده، در سالباعث شده

پذيري آنھاست كه به واسطه اين  ويژگي مھم غشاھا، انتخاب. ھاي كاربرد آن به طور وسیعي افزايش يابدو دامنه

. توانند از آن عبور كنند ويژگي، به جزئي از اجزاي موجود در پشت غشا، اجازه عبور داده شده و ديگر اجزا نمي

  . از خواھد شدتحقق اين ويژگي منجر به جداسازي گ
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  نماي فرايند غشايي : ٣شكل 

نیتروژن به منظور بھبود احتراق و كاربردھاي در / استفاده از سیستم غشايي جداسازي اكسیژن

   محل

نظور بھبود فرايند استفاده از روش غشايي، بھترين روش براي تولید ھواي غني شده از اكسیژن يا نیتروژن، به م

ھاي ھاي ديگري نیز براي كاھش آلودگي عالوه بر روش غشايي، روش. ھاي ھواستاحتراق و كاھش آلودگي

برخي از اين . محیطي ناشي از احتراق وجود دارد كه روش غشايي از ھر حیث بر تمامي آنھا برتري دارد زيست

  .اند معرفي شده١ھا در جدول روش

   

ھاي ھاي رقیب سیستم غشايي براي بھبود احتراق و كاھش آلودگيفناوري : ١جدول 
  محیطي زيست

  NOxكنترل آلودگي 

 و سیستم EGR انجام شده در مورد سیستم غشايي تولید ھواي غني از نتیروژن و دو سیستم مقايسه

 ٢تايج حاصل از اين مقايسه، در جدول شماره ن.  ، حاكي از برتري سیستم غشايي استNOxكاتالیستي حذف 
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توان به كاھش قیمت تمام شده مجموعه با افزايش تیراژ از ديگر مزاياي سیستم غشايي، مي. ارائه شده است

  .  نشان داده شده است٤تولید اشاره كرد كه اين مسئله بخوبي در شكل شماره 

  NOx، براي كاھش آلودگي ھاي رقیبمقايسه سیستم غشايي با ديگر سیستم: ٢جدول 

   

  

  نحوه تغییر قیمت تمام شده تولید مدول تغلیظ نتیروژن بر اساس تیراژ تولید: ٤شكل 

  
   )PM(ھاي ناشي از ذرات جامد معلق كنترل آلودگي

تفاده از ھواي غني شده از اكسیژن به روش غشايي، تا میزان  در موتورھاي ديزلي در صورت اسPMھاي آلودگي

در جدول . ھا مقدور نیستامكان دسترسي به اين میزان كاھش ازطريق ديگر روش. يابندقابل توجھي كاھش مي

  . ، مقايسه بین روش غشايي و روش استفاده از تله ذرات، ارائه شده است٣شماره 

از تله ذرات با مشكالتي نظیر افزايش فشار برگشتي و احیاي تله، مواجه شود كه در روش استفاده  مالحظه مي

  . ھستیم
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تر است، به طوري كه با افزايش تیراژ تولید، شده نیز مقرون به صرفه تمام روش غشايي، از نظر اقتصادي و قیمت 

را با توجه به  نحوه تغییرات قیمت مجموعه غشا ٥شكل . شده غشا، كاھش چشمگیري خواھد يافت قیمت تمام

  . دھدتیراژ تولید آن، نشان مي

  PMھاي رقیب، براي كاھش آلودگي مقايسه سیستم غشايي با ديگر سیستم : ٣جدول 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ساس تیراژ تولیدنحوه تغییر قیمت تمام شده مدول تغلیظ اكسیژن برا: ٥شكل 

  افزايش چگالي توان تولیدي

استفاده از ھواي غني شده از اكسیژن، زمینه ساز بھبود احتراق و در نتیجه، افزايش چگالي توان تولیدي و كاھش 

، حكايت از آن دارد كه افزايش غلظت اكسیژن Argonneنتايج ارائه شده توسط شركت . شود سوخت مصرفي مي

 ٤جـدول شـماره   . شـود   درصدي چگـالي تـوان خـالص تولیـدي مـي     ٢٠ تا ١٠باعث افزايش  درصد ٢٥ تا   ٢٣در حد   

  . دھـد ھـاي افـزايش چگـالي تـوان خروجـي را ارائـه مـي       مقايسه انجام شده بین سیستم غـشايي و ديگـر روش   

ايـن مـسئله بـه    . ھاي غشايي رو به كـاھش اسـت  گفتني است كه با پیشرفت علم و تكنولوژي، حجم سیستم   

  ).٦شكل(چگالي توان تولیدي منتھي خواھد شد افزايش 
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  ھاي رقیب براي افزايش چگالي توان مقايسه سیستم غشايي با سیستم: ٤جدول 

   

   

   

   

  

  

  

  

  

  نحوه تغییرات اندازه سیستم غشايي بر اساس زمان : ٦شكل 

  

  

  :پانوشت
١ .Pressure Swing Adsoption  
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