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چکيده

اطالعات مقاله

نوسانات فشار در هنگام پاشش سوخت یکي از عواملي است که روي عملکرد موتور دیزل تأثير
منفي ميگذارد .این نوسانها به دليل باز و بستهشدن سریع افشانهها و ایجاد امواج فشاري در ریل
سوخت بهوجود ميآیند .یکي از روشهایي که ميتوان این نوسانات فشار را کنترل کرد تغيير در
طراحي افشانه و استفاده از یک انباره در ساختمان آن است .این پژوهش به منظور بررسي اثر
افزودن انباره بر روي افشانه براي کنترل موجهاي فشاري در سامانه سوخترساني ریلمشترک
موتورهاي دیزل انجام ميشود .همان طور که نتایج شبيهسازيها نشان ميدهد در فشار پاشش
 1000بار و زمان تحریک افشانه  0.8ميلي ثانيه در حالت بدون انباره بيشينه نوسان فشار در مسير
سوخترساني عدد  1046بار وکمينه فشار  891بار ميباشد که با اضافه کردن انباره با حجم 4
سانتيمتر مکعب کاهش بيشترین فشار ادامه یافته و به عدد  1023بار رسيده است و کمترین فشار
مسير سوخترساني با افزایش  17بار 943 ،بار ميباشد .که این تغييرات در بقيه فشارها و
زمان هاي پاشش نيز قابل مالحظه مي باشد در نتيجه بهترین انباره که بيشترین تأثيرگذاري در
کاهش نوسانات فشار را دارا مي باشد انباره با حجم  4سانتيمتر مکعب ميباشد.

تاریخچة مقاله:

کليدواژهها:
انباره
ریل مشترک
فشار سوخت
موتور دیزل
نوسانات فشار
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هيدروليکي و نيروي اصطکاک سينماتيکي داخل افشانه تأثير
ميگذارند و با افزایش ویسکوزیته سوخت به دليل کاهش ضریب
تخليه جریان ،ميزان نيروي هيدروليکي کاهش ميیابد [.]2
در پژوهشي یک سيستم تزریق سوخت ریل مشترک از یک موتور
دیزلي تکسيلندر به روش یکبعدي و در نرمافزار AMESim
مدلسازي شد و پارامترهاي مهمي از قبيل فشار تزریق ،زمان
تحریک و قطر و طول لولههاي فشار قوي مورد ارزیابي قرار گرفت.
مقدار جرم تزریقشده براي نقاط مختلف سيستم تزریق سوخت
محاسبه شد که ميتواند به عنوان نقشه کنترل الکترونيکي موتور به
عنوان پارامترهاي ورودي استفاده شود .نتایج نشان داد که نوسان
فشار در ورودي افشانه با کاهش قطر لوله افزایش ميیابد درحاليکه
طول لوله تأثير معنيداري بر روي امواج فشار ندارد .همچنين نتایج
نشان داد که استفاده از بيودیزل به عنوان سوخت منجر به کاهش
مقدار تزریق خواهد شد؛ اما تأثيري در نوسانات فشار ندارد [.]3
یک پژوهش محاسباتي و تجربي بر روي فعالکننده پيزو براي افشانه در
سيستم سوخترساني موتور دیزل انجام شد .در این پژوهش ویژگي
عناصر مختلف سيستم از نظر هندسي و هيدروليکي براي توصيف رفتار
آن بررسي شد .شبيهسازي یک بعدي در نرمافزار  AMEsimانجام شد.
نتایج اعتبارسنجي مدل با دادههاي تجربي نشان داد که توانایي این مدل
براي پيشبيني ميزان تزریق افشانه ،داراي سطح باالیي از قدرت است و
بنابراین این مدلسازي ابزاري قدرتمند براي مطالعات بيشتر در مورد این
نوع سيستم تزریق ميباشد [.]4
در پژوهشي سيستم سوخترساني با فشار باال را توسط نرمافزار
 ،AMEsimمدلسازي نمودند .مدل شبيهسازيشده با مدلهایي که با
نرمافزار متلب تهيه شده بود (مدل پمپ سوخت ،مدل سيستم کنترل،
مدل احتراق ،مدل توربوشارژر) اعتبارسنجي شد .بر اساس این پژوهش
نتایج نشان داد که روش شبيهسازي سيستم سوخت فشار باال و
سيستم کنترل در موتور دیزل ریل مشترک ابزار قدرتمندي براي
بهينهسازي طراحي عملکرد موتور است .عملکرد موتور در وضعيت
حالت پایدار و نوسان سرعت موتور ،سرعت تزریق سوخت و استراتژي
کنترل بر سيستم سوخت بهخوبي شبيهسازي شده بود [.]5
در پژوهش دیگري فرایند تزریق سيستم سوخترساني ریل
مشترک را به طور دقيق با استفاده از نرمافزار شبيهسازي
 AMEsimشبيه سازي کردند .در این شبيهسازي پمپ سوخت،
ریل و افشانه به صورت جداگانه مدل سازي شدند .نتایج مدلسازي
با نتایج عددي از نظر ميزان احتراق و انتشار مقایسه شدند .دبي
جریان جرمي ،نوسانات فشار و ميزان جابه جایي سوزن بررسي
شدند .نتایج نشان داد که شبيهسازي با تقریب خوبي سرعت
پاشش سوخت را شبيهسازي ميکند و ميزان دبي جریان و
جابه جایي سوزن را هم با تقریب بسيار خوبي شبيهسازي نموده
است [.]6
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 -1مقدمه
امروزه سيستم پاشش سوخت موتورهاي احتراق داخلي با سوخت
دیزل از سيستم مکانيکي به سيستم مکاترونيکي با کنترل
الکترونيکي تبدیل شده اند ،که نتيجه آن کاهش در مصرف سوخت
و کاهش انتشار آالیندههاي خروجي موتور بوده است .سيستم
پاشش مستقيم سوخت ،به ویژه سيستم پاشش سوخت ریلمشترک،
باعث ميشود که سوخت مستقيم و در فشار باال داخل محفظه
احتراق تزریق شود .ریلمشترک در این سيستمها به عنوان یک
انباره فشار عمل ميکند که باعث ذخيره سوخت فشار باال براي
زمان پاشش ميشود .جریان هاي ورودي و خروجي از پمپ و
افشانه باعث تغييرات فشار در ریل ميشوند که ميتواند رفتار
پاشش و دبي جریان را براي چرخههاي مختلف موتور تحت تأثير
قرار دهند.
نوسانات فشار در هنگام پاشش سوخت یکي از عواملي است که
روي عملکرد موتور دیزل تأثير منفي ميگذارد .یکي از این
نوسانها به دليل باز و بسته شدن سریع افشانهها و ایجاد امواج
فشاري در ریل مشترک سوخت به وجود ميآیند .وجود این امواج
باعث مي شود دقت وابستگي دبي سوخت به مدت زمان پاشش
(که در رایانه موتور متغير تعریف شده است) کاهش یابد و در
نتيجه دقت ميزان سوخت تزریقي کاهش یابد .معایب امواج
فشاري در موتورهاي دیزل با حجم سيلندر زیاد حادتر است ،زیرا
در این موتورها دبي سوخت زیاد است و نوسان هاي فشار تزریق
تأثيرگذاري بيشتري ميتواند داشته باشد .امواج فشاري
به طورعمده بر روي انتشار دوده تأثير ميگذارند [ .]1روشهاي
مختلفي براي کاهش اثرات نوسانات فشار در هنگام پاشش
پيشنهاد شده است که یکي از آنها تغيير زینه بندي موتور و استفاده
از ضرایب تصحيحي با توجه به شرایط مختلف کارکرد موتور
مي باشد .روش دیگري که ميتوان از آن استفاده نمود تغيير در
طراحي افشانه و استفاده از یک انباره در ساختمان آن است .این
پژوهش به منظور بررسي اثر افزودن انباره بر روي افشانه براي
کنترل موجهاي فشاري در سامانه سوخترساني ریلمشترک
موتورهاي دیزل انجام ميشود.
در پژوهشي با شبيهسازي افشانه سلونوئيدي دیزل با نرمافزار
 ،AMEsimتأثير ویسکوزیته و چگالي سوخت را بر ميزان تزریق
بررسي کردند .در این پژوهش افشانه سلونوئيدي دیزل بهوسيله
نرمافزار به صورت تکبعدي مدل شد .هدف از این پژوهش بررسي
اثرات منحصربهفرد ویسکوزیته و چگالي سوخت با توجه به دما بر
روي ميزان تزریق سوخت به صورت عددي بود .دقت مدل شبيهسازي
با نتایج تجربي و آزمایشگاهي مقایسه شد .نتایج بهدستآمده از این
پژوهش نشان داد که تأثير ویسکوزیته بر ميزان تزریق بيشتر از
چگالي بود .همچنين ویسکوزیته و چگالي بر تغييرات نيروي
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زجسکي و همکاران بر روي ضریب تخليه نازل افشانه دیزل براي بررسي
جریان آرام و آشفته و براي دیگر سوختها پژوهش کردند .آنها دریافتند
که براي هندسه نازل افشانه ارتباطي بين عدد رینولدز و ضریب تخليه
برقرار ميشود که صرف نظر از خواص سوخت ميباشد [.]7
هدف از مطالعه حاضر ،بررسي عددي اثر افزودن انباره بر روي افشانه
براي کنترل موجهاي فشاري در سامانه سوخترساني ریلمشترک
موتورهاي دیزل در نرمافزار  AMESimميباشد.
در این پژوهش از افشانه موتور دیزل ملي استفاده شد .مشخصات
هندسي و همچنين مشخصات عملکردي موتور مورد استفاده مطابق
جدول  1ميباشد .این سيستم شامل یک پمپ فشار باال تکپيستون
داراي شير کنترلکننده الکترونيکي جهت تنظيم نرخ جرم جریان
سوخت تحویلي است .افشانههاي مورد استفاده افشانه هشت سوراخ
موتورهاي دیزل ریل مشترک با سوراخهاي  SAC-Holeميباشد.
سوراخهاي نازل با قطر اسمي  0.12ميلي متر ميباشند.
جدول  :1مشخصات هندسي و عملکردي موتور دیزل ملي
cc
mm
mm
kW
Rpm
Nm
Rpm
Hp
Deg BTDC
Deg
Deg BTDC
Deg

 -2شبيهسازي سامانه پاشش ريل مشترک
قسمت فشار باالي سامانه پاشش ریل مشترک که در شکل  1نشان
داده شده است توسط نرمافزار  AMESimمدلسازي شد .در این
نرمافزار هر جزء فيزیکي سيستم با یک آیکون نمایش داده ميشود و
به یک یا چند پارامتر مرتبط است .بهطور کلي ،سيستمهاي
هيدروليک در  AMESimميتوانند توسط زیر مدلهاي همدما 1یا

Isothermal

1

عایقگرما 2که تکبعدي (خطوط سوخت) یا صفربعدي (محدودیتها،
حجمها) هستند مدل شوند .در این مطالعه به دليل ماهيت سریع
فرایند پاشش سوخت ،از مدلهاي همدما استفاده شد.

شکل  :1نمایي از قسمت فشار باالي سيستم پاشش ریل مشترک در
نرمافزار Creo

در شکل  2شماتيک یک افشانه سامانه ریلمشترک همراه با جزئيات
مدل  AMESimمربوطه نمایش داده شده است .زمانيکه سيمپيچ
باالي افشانه تحریک ميشود در نتيجه نيروي مغناطيسي گلوله شير
را از جایگاه خود بلند ميکند .از آنجا که دبي جریان از مسير دریچه
 Zکوچکتر از دبي آن در راستاي مسير  Aاست فشار در محفظه
کنترل افت ميکند و چون فشار ریل همچنان در نوک سوزني شکل
وجود دارد سوزن به سمت باال رفته و پاشش شروع ميشود .زمانيکه
جریان در سيمپيچ قطع ميشود نيروي فنر سيمپيچ ،گلوله را سرجاي
خود بازميگرداند .در نتيجه فشار در محفظه کنترل دوباره زیاد شده و
سوزن به جایگاه خود باز ميگردد .در نمایش گرافيکي  AMESimدر
شکل  ،2عناصر افشانه مشخص ميباشند.

شکل  :2نمایي از اجزاي داخلي افشانه در سامانه ریل مشترک به همراه
مدل شبيهسازيشده آن در نرمافزار AMESim

Adiabatic

2
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شرح
حجم جابهجایي موتور
تعداد سيلندرها
قطر سيلندر
طول مسير پيستون
طول مسير پيستون /قطر استوانه
نسبت تراکم
حداکثر قدرت
حداکثر قدرت در سرعت
حداکثر گشتاور
حداکثر گشتاور در سرعت
حداکثر قدرت
تعداد دریچه در یک سيلندر
سيستم سوخترساني
نوع سوخت
زاویه شروع پاشش آزمایشي
مدت زمان پاشش سوخت آزمایشي
زاویه شروع پاشش اصلي
مدت زمان پاشش سوخت اصلي

واحد

مقدار
1496
4
76
82/5
1/086
16/5
90
4000
256
1750-2600
122
4
افشانه اي
گازوئيل
33
1/5
3
12/2
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براي اعتبارسنجي مدل شبيهسازيشده دبي حجمي پاشش افشانه با
1
استفاده از دستگاه آزمون افشانه ریلمشترک شرکت بوش مدل EPS
( 815شکل  ،)3براي  10زمان تحریک سيمپيچ افشانه و تعداد 150
ضربه براي هر زمان مورد آزمون قرار گرفت .براي کنترل بهتر فشار
عالوه بر سيستم کنترل فشار دستگاه از یک شير کنترل فشار بر روي
ریل مشترک استفاده شد و به منظور خواندن دقيقتر فشار و بررسي
آن در نزدیکي افشانه یک سنسور فشار بر روي ریلمشترک نصب شد
که موقعيت نصب آنها بر روي ریل مشترک در شکل  4نشان داده
شده است .پارامترهاي مورد بررسي در شبيهسازي سامانه پاشش در
نرمافزار  AMESimدر جدول  2ارائه شده است.

34

نرخ جریان عبوري از گلوگاهها بهوسيله فرمول برنولي (معادله )1
محاسبه شده است ،که در این معادله سرعت ( )uBاز رابطه  2بهدست
ميآید.
()1
𝐵𝑢 𝑚̇𝑓 = 𝐶𝑑 (𝜆). 𝐴𝑜 . 𝜌𝑓 .
) 𝑏𝑃 2. (𝑃𝑖 −
𝑓𝜌

()2

√ = 𝐵𝑢

در این رابطه  Aoسطح مقطع گلوگاه 𝜌𝑓 ،چگالي سوخت uB ،سرعت
سيال و ) 𝑏𝑃  (𝑃𝑖 −اختالف فشار دو سر گلوگاه ميباشد Cd .ضریب
تخليه ميباشد که براي جریان بدون کاویتاسيون تنها به سرعت،
چگالي و گرانروي سيال وابسته است که از معادله  3محاسبه ميشود.
()3

) 𝑏𝑃 𝐷𝑜 2. (𝑃𝑖 −
√
𝑓𝜈
𝑓𝜌

= )𝜆( 𝑑𝐶

به منظور اصالح ضریب تخليه پارامتر عدد کاویتاسيون تعریف شده
است که نسبت اختالف فشار به فشار جریان پایيندست ميباشد
(معادله  .)4اگر عدد کاویتاسيون از عدد کاویتاسيون بحراني بيشتر
باشد به صورت معادله  5بيان ميشود [.]6
𝑏𝑃 𝑃𝑖 −
𝜈𝑃 𝑃𝑏 −

()4
()5
شکل  :3دستگاه آزمون افشانه ریلمشترک

AMESim

مقدار
1000،1250،1500،2000
800،1000،1200
0،2،4،6

بر اساس این معادالت شبيهسازي تمامي قسمتها در نرمافزار
 AMESimانجام شده است.

Bosch

1

 -1-3اعتبارسنجي مدل شبيهسازي
براي اعتبارسنجي مدل شبيهسازيشده دبي حجمي پاشش افشانه با
استفاده از دستگاه آزمون افشانه ریلمشترک براي  10زمان تحریک
سيمپيچ افشانه و تعداد  150ضربه براي هر زمان ،مورد آزمون قرار
گرفت .مقایسه مقادیر ميزان پاشش سوخت بهازاي مدت زمانهاي
مختلف تحریک 2افشانه حاصل از مدلسازي و مقادیر اندازهگيريشده
ميزان پاشش در آزمونهاي تجربي در شکل  5انجام شده است .این
نتایج در فشار  1600بار ،دماي  303درجه کلوین سوخت بهدست آمده
است .همانگونه که در این شکل مشاهده ميشود در زمانهاي
پاشش کم اختالف قابل مالحظهاي بين مقادیر شبيهسازي و
آزمایشگاهي وجود دارد که با افزایش زمانهاي پاشش این اختالف
کاهش ميیابد و در زمانهاي بيشتر از  1100ميکروثانيه تطابق خوبي
بين نتایج مدلسازي و تجربي مشاهده ميشود .الزم به ذکر است که
Energizing time

2
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جدول  :2پارامترهاي مورد بررسي در شبيهسازي سامانه پاشش در نرمافزار

فشار پاشش (بار)
زمان تحریک (ميکرو ثانيه)
حجم انباره (سانتيمتر مکعب)

𝐶𝑑(𝑐𝑟𝑖𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙) = 𝐶𝑑 √1 +

 -3بحث بر روي نتايج
در این بخش نتایج حاصل از شبيهسازي سامانه سوخترساني موتور
دیزل موردمطالعه در نرمافزار  AMESimدر حالت بدون انباره و با
اضافهکردن انباره و نحوه اعتبارسنجي آن با دادههاي تجربي مورد
بحث و بررسي قرار ميگيرد.

شکل  :4ریلمشترک دستگاه آزمون افشانه

نام متغير

1
𝑁𝐶

= 𝑁𝐶
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در هنگام بازشدن افشانه ،ضریب تخليه از مقادیر بسيار کم به مقادیر
زیاد آن افزایش ميیابد و دبي جریان افشانه در این زمان ثابت نيست؛
بنابراین در این زمان رفتار افشانه خطي نميباشد .این رفتار غيرخطي
تا مدت زمان کمي بعد از باز شدن کامل سوزن افشانه به دليل خيز
سوزن ادامه ميیابد []8؛ لذا ميتوان انتظار داشت که اختالف بين
نتایج آزمون تجربي و مدلسازي در زمانهاي پاشش بيشتر کم باشد.

شکل  :6نوسانات فشار در مسير ورودي به افشانه در فشارهاي
پاشش  1000تا  2000بار

شکل  :5مقایسه نتایج بهدستآمده از مدلسازي و نتایج آزمونهاي تجربي

شکل  :7تغييرات دبي پاشش افشانه در فشار  100بار براي زمانهاي
پاشش مختلف

شکل  :8تغييرات دبي پاشش افشانه در فشار  1500بار براي زمانهاي
پاشش مختلف

 -3-3نتايج شبيهسازي سامانه سوخترساني با انباره
در این بخش نتایج حاصل از شبيهسازي سامانه سوخترساني موتور
دیزل با اضافهکردن انباره با سه حجم مختلف  4 ،2و 6
سانتيمترمکعب و مقایسه آن با نتایج حاصل از شبيهسازي بدون انباره
مورد بررسي قرار گرفته است .در شکل  ،9نمودار فشار مربوط به چهار
فشار  1500 ،1250 ،1000و  2000بار بهترتيب در زمان تحریک
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 -2-3نتايج شبيهسازي سامانه سوخترساني بدون انباره
شکل  6نوسانات فشار در مسير ورودي به افشانه در فشارهاي
پاشش  1000تا  2000بار به ازاي زمان را نشان مي دهد .مدت
زمان پاشش در تمامي حالتها  1ميلي ثانيه در نظر گرفته شده
است .پس از اتمام پاشش افزایش محسوسي را در فشار مي توان
مشاهده کرد که این افزایش فشار به دليل بسته شدن ناگهاني
گلوگاه است که باعث به وجود آمدن پدیده ضربة قوچ ميشود.
مدت زمان پاشش نيز با وجود یکسان بودن مدت زمان تحریک
سيمپيچ در فشارهاي مختلف ،متفاوت مي باشد که به دليل تأخيري
است که در بسته شدن گلوگاه و حرکت سوزن به سمت پایين وجود
دارد .عالوه بر این ،همان طور که د ر شکل مشاهده ميشود فشار
تزریق باالتر منجر به نوسانات فشار بيشتر مي شود .به دليل تراکم
سوخت ،جرم حجمي سوخت با افزایش فشار افزایش ميیابد و در
نهایت منجر به انتشار سریع تر نوسانات فشار در مسيرهاي فشار
باالي سوخت ميشود [ .]3همچنين ميزان تأخير در بسته شدن با
افزایش فشار بيشتر مي شود.
دبي پاشش افشانه براي فشارهاي  1000و  1500بار در زمان ها
پاشش متفاوت به ترتيب در شکلهاي  7و  8نشان داده شدهاند.
نوسان هاي ایجاد شده در این نمودار ها به دليل نوسانات فشار و
ميزان جابه جایي ميله کنترلي افشانه مي باشد  .به عنوان مثال ،در
فشار  1500بار همان طورکه مشاهده مي شود جابهجایي ميله با
نوسان بيشتري همراه بود که باعث ایجاد تغيير در منحني دبي
پاشش مي شود.
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افشانه  0/8ميليثانيه ،در حالت بدون انباره و در حالت اضافهکردن
انباره با سه حجم مختلف  4 ،2و  6سانتيمتر مکعب براي نمونه نشان
داده شده است .در شکل  -9الف نمودار نوسان فشار 1000بار و زمان
تحریک افشانه  0/8ميليثانيه مشاهده ميشود که در حالت بدون
انباره بيشينه نوسان فشار در مسير سوخترساني عدد  1046بار
وکمينه فشار  891بار ميباشد که با اضافهکردن انباره با حجم 2
سانتيمترمکعب عدد بيشينه فشار به  1033کاهش و کمينه فشار در
نمودار نوسان فشار به  926بار افزایش یافته است در حالت
اضافهکردن حجم انباره  4سانتيمترمکعب کاهش بيشترین فشار ادامه
یافته و به عدد  1023بار رسيده است و کمترین فشار مسير
سوخترساني با افزایش  17بار 943 ،بار ميباشد .اضافهکردن انباره
با حجم  6سانتيمترمکعب تغيير ناچيزي در مقایسه با انباره با حجم 4
سانتيمترمکعب بر روي بيشترین و کمترین مقدار فشار داشته است و
با  1بار تغيير به ترتيب به  1024و  944بار رسيدهاند.
براي بررسي دقيقتر اثر اضافهکردن انباره به افشانه و اثرگذاري آن بر
روي نوسانات فشار در مسير سوخترساني اختالف بين کمترین و

36

بيشترین اندازه در نمودار نوسانات فشار به عنوان مقياس عددي تعریف
شد .در جدول  3مقادیر مربوط به عدد اختالف فشار در چهار فشار سوخت
 1500 ،1250 ،1000و  2000بار و سه زمان تحریک افشانه  1 ،0.8و
 1.2ميليثانيه گزارش شده است .در فشار پاشش  1000بار و زمان
تحریک افشانه  0.8ميليثانيه اختالف بين کمترین و بيشترین فشار در
مسير سوخترساني  155بار گزارش شده است که با اضافهکردن انباره به
حجم  2سانتيمتر مکعب این اختالف با کاهش حدود  30درصدي به
 107بار کاهش پيدا کرده است و با افزایش حجم انباره به  4سانتيمتر
مکعب اختالف فشار  80بار ميباشد و همانطور که در جدول مشاهده
ميشود با افزایش حجم انباره به  6سانتيمتر مکعب تغييري در اختالف
فشار مشاهده نشده است .در فشار پاشش  1500بار و زمان تحریک 0.8
ميليثانيه اختالف فشار  249بار ميباشد که با اضافهکردن انباره 2
سانتيمتر مکعب اختالف فشار به  173بار کاهش یافتهاست و اثر انباره 4
سانتيمتر مکعب باعث کاهش اختالف فشار به  169بار شده است .اثر
انباره  6سانتيمتر مکعب اثر ناچيزي به کاهش اختالف فشار داشته است
و عدد اختالف فشار عدد  164بار ميباشد.

الف -فشار سوخت  1000بار

ب -فشار سوخت  1250بار

جدول  :3حداکثر اختالف فشار افشانه بدون انباره (شاهد) با افشانه داراي انباره با حجمهاي متفاوت در چهار فشار سوخت  1500 ،1250 ،1000و  2000بار و سه
زمان تحریک افشانه  1 ،8/0و  1.2ميليثانيه
حداکثر اختالف فشار (بار) در زمان تحریک  1.2ميليثانيه
3
حجم انباره) (cm
شاهد
2
4
6
193
167
129
120
252
196
149
145
297
215
199
195
328
318
273
242

حداکثر اختالف فشار (بار) در زمان تحریک  1ميليثانيه
3
حجم انباره) (cm
شاهد
2
4
6
180
144
108
103
227
189
143
138
269
193
184
178
297
299
254
206

حداکثر اختالف فشار (بار) در زمان تحریک  0.8ميليثانيه
3
حجم انباره) (cm
شاهد
2
4
6
155
107
80
80
193
168
121
116
249
173
169
165
263
274
223
197

فشار
ریل سوخت
(بار)
1000
1250
1500
2000
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د -فشار سوخت  2000بار
ج -فشار سوخت  1500بار
شکل  :9مقایسه نوسانات فشار سوخت-زمان افشانه بدون انباره با افشانه داراي انباره با حجمهاي متفاوت در زمان تحریک  0.8ميليثانيه
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 نتيجهگيري-4
1000 همانطور که نتایج شبيهسازيها نشان ميدهد در فشار پاشش
 ميليثانيه مشاهده ميشود که در حالت0.8 بار و زمان تحریک افشانه
 بار1046 بدون انباره بيشينه نوسان فشار در مسير سوخترساني عدد
2  بار ميباشد که با اضافهکردن انباره با حجم891 وکمينه فشار
 کاهش و کمينه فشار در1033 سانتيمترمکعب عدد بيشينه فشار به
 بار افزایش یافته است در حالت926 نمودار نوسان فشار به
 سانتيمترمکعب کاهش بيشترین فشار ادامه4 اضافهکردن حجم انباره
 بار رسيده است و کمترین فشار مسير1023 یافته و به عدد
 اضافهکردن انباره. بار ميباشد943 ، بار17 سوخترساني با افزایش
4  سانتيمترمکعب تغيير ناچيزي در مقایسه با انباره با حجم6 با حجم
سانتيمترمکعب بر روي بيشترین و کمترین مقدار فشار داشته است و
 که این، بار رسيدهاند944  و1024 با یک بار تغيير بهترتيب به
تغييرات در بقيه فشارها و زمانهاي پاشش نيز قابلمالحظه ميباشد
در نتيجه بهترین انباره که بيشترین تأثيرگذاري در کاهش نوسانات
. سانتيمتر مکعب ميباشد4 فشار را دارا ميباشد انباره با حجم
تشکر و قدرداني
 مراتب تشکر و قدرداني خود را از معاونت،نویسندگان این مقاله
 طراحي و توليد موتور ایران،پژوهشي دانشگاه تهران و شرکت تحقيق
.خودرو (ایپکو) اعالم ميدارند

R. Hematian et al., The Journal of Engine Research, Vol. 68 (Autumn 2022), pp. 31-38

EngineResearch
T H E

J O U R N A L

O F

ine Research Engine Research

38

The Journal of Engine Research
Journal Homepage: www.engineresearch.ir
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Pressure fluctuations during fuel injection are one of the factors that
negative effect on performance of diesel engine. These fluctuations are
caused by the rapid opening and closing of the nozzles and the creation of
pressure waves in the fuel rail. One way to control these pressure
fluctuations is to change the injector design and use an accumulator in the
injector. This study is performed to investigate the effect of adding
accumulator on the injector to control pressure waves in the common rail
fuel injection system of diesel engines. As the simulation results show, at
injection pressure of 1000 bar and energizing time of 0.8 milliseconds, in the
case of no accumulator, the maximum pressure fluctuation in the fuel rail is
1046 bar and the minimum pressure is 891 bar. By adding an accumulator
with a volume of 4 cm3, the maximum pressure continued to decrease and
reached 1023 bar, and the minimum pressure of the fuel rail increased by 17
bar, 943 bar. These changes are also noticeable in other pressures and
energizing times, so the best accumulator that has the most impact on
reducing pressure fluctuations is the accumulator with a volume of 4 cm3.
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Fuel pressure
Pressure fluctuations
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