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   :چکیده

هــا و رینــگهایی بین پیستون، سیلندر کند که شکافهاي احتراق داخلی ایجاب میمکانیزم رفت و برگشتی موتور

ي سیلندر با حجم داخل سیلندر در ارتباطند و جریــان از طریق درز بین تاج پیستون و دیوارهها تشکیل شود. این شکاف

شود، سبب افت فشار و دماي سیلندر شده و استقرار مقداري گــاز ها، که نشتی نامیده میگاز داخل سیلندر به این شکاف

  گذارد.تأثیر منفی روي عملکرد موتور میي مناسب از آن در طول احتراق و نتیجتاً ها سبب عدم استفادهدر این شکاف

گردانــی در روزنه جریان نشــتی در حالــت موتــور- ي حجمنظریه در این پژوهش تالش شده است تا با استفاده از

، 8/9، 7/8هــاي هــا در نســبت تــراکمیک موتور پژوهشی چهار زمانه با روغن کاري مورد بررسی قرار گیــرد. آزمــایش

ثیر نســبت تــراکم و أانجام شد تا تــ rpm2200و  rpm1000 ،rpm1400 ،rpm1800هاي و سرعت 9/12و  3/11

هاي تجربــی، شــرایط حــاکم بــر نتــایج تجربــی بــه کــد وي مقدار نشتی مشخص گردد. پس از اخذ دادهسرعت موتور ر

)، در p-θلنــگ (ي میــلترمودینامیکی نوشته شده به زبان فرترن اعمال و تغییرات فشار داخل سیلندر بــر حســب زاویــه

مقایسه گردید و نتایج رضایت بخشــی  تجربی p-θبا نشتی با نتایج  p-θحالت با نشتی و بدون نشتی حاصل شد. نتایج 

در شرایط مختلف حاصل شد. در این بررسی مشخص شد که با افزایش نسبت تــراکم و کــاهش ســرعت موتــور میــزان 

 rpm1000و ســرعت  9/12دهد که در حالت با نسبت تــراکم که نتایج حاصله نشان میطوريیابد، بهنشتی افزایش می

است. طبق نتایج این پژوهش مشــخص شــد  rpm2200و سرعت  7/8لت نسبت تراکم اکثر نشتی دو برابرآن در حاحد

یابــد. همچنــین نتــایج حاصــله کاهش مــی %16اکثر فشار داخل سیلندر در شرایط مبنا با اعمال مدل نشتی حدود که حد

ایط مبنــا حــدود اکثر اختالف دماي حاصله در داخل سیلندر در حالت با نشتی و بــدون نشــتی و در شــرنشان داد که حد

˚C38 است.  
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  مقدمه-1-1

اي و سـال بار موتـور اشـتعال جرقـهبراي اولین 1، زمانی که اتو1876هاي احتراق داخلی به سال ي موتورتاریخچه

بشر کنون همراه با افزایش دانش گردد. از آن زمان تامیموتور اشتعال تراکمی را اختراع کردند بر 2، زمانی که دیزل1892

هـاي اي جدید، افزایش تقاضا براي انواع جدیـد موتـور و تغییـر محـدودیتهآوريهاي موتور، فراهم شدن فناز فرآیند

ي مسـائلی نظیـر . در سی سال گذشته با توجه به اهمیت فزایندهاندا همواره در حال پیشرفت بودههمحیطی، موتورزیست

  .ایمي موتور بودهآلودگی هوا، قیمت سوخت و رقابت بازار، شاهد رشد انفجاري در تحقیق و توسعه

-هدف از تولید یک موتور احتراق داخلی، تبدیل انرژي ذخیره شده در سوخت به انرژي مکانیکی است. در موتـور

ي سـوختن یـا اکسـید شـدن سـوخت در وسیلههاي احتراق خارجی، این تبدیل بههاي احتراق داخلی، بر خالف موتور

عبارتند از مخلوط هوا و سوخت قبل از احتراق و ها مکانیکی آنسیکل  عامل واقعی در شود. سیالرون موتور انجام مید

که ماهیـت شـیمیایی آن عـوض عامل  تبادل کار بین سیالي وسیلهمحصوالت احتراق. توان خروجی مطلوب مستقیماً به

هـاي شـوند: موتـورهاي احتراق داخلی عمدتاً به دو بخـش تقسـیم مـی. موتورگیردصورت میموتور شود و پیستون می

هـاي اشـتعال ) و موتـورهاي بنزینـیي شمع است مثل موتورها جرقهیی که منشأ اشتعال در آنهاموتوراي (اشتعال جرقه

. بـه علـت سـادگی، قـدرت ها احتراق خودبخودي است)هایی که منشأ اشتعال در آن(موتور هاي دیزلیتراکمی یا موتور

ها کاربرد زیادي در صنعت حمل و نقل (زمینی، دریایی، هوایی) ها، آنوتورم ن به وزن در اینزیاد و باال بودن نسبت توا

  اند.و تولید قدرت پیدا کرده

شود. بنابراین براي حرکـت پیسـتون در هاي احتراق داخلی معموالً از مکانیزم رفت و برگشتی استفاده میدر موتور

   شود.اك بین سیلندر و پیستون نیز میسیلندر وجود لقی الزامی است. وجود لقی باعث کاهش اصطک درون

ي احتراق موتور به چندین حجم کوچک متصل است که به علت ورودي کم عـرض، محفظهدانیم طور که میهمان

هـا شود. با تغییرات فشار درون سیلندر در سیکل کاري موتور، گاز به داخل این شـکافگفته می 3شکاف ها درز یابه آن

                                                      
1 Otto 
2 Diesel 
3 Crevice 
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شـود هـا وارد مـیي احتراق به داخل شکافگازي که در هنگام تراکم و انبساط از محفظهشود. می ها خارجآنوارد و از 

رود و بخشـی لنگ میي میلها عبور کرده و مستقیماً به محفظهباشد، مقداري از این گاز از رینگحاوي سوخت خام می

-سیلندر، مقداري از آن به داخل سیلندر بـاز مـیشود که بعد از کم شدن فشار داخل از آن نیز در بین دو رینگ جمع می

  شود تأثیر زیادي بر عملکرد موتور دارد.نامیده می 1گردد. این پدیده که نشتی

  ضرورت پژوهش-1-2

هـا و اختالف فشـار راتییبه تغ اًافتد و عمدتیاتفاق م کلیها در طول کل سشکاف انیاز م انیو جری نشت يدهیپد

تواند روي مقدار گاز داخـل سـیلندر، تغییـرات دمـا و وجود نشتی از سیلندر می .شودیمختلف مربوط م يهادر قسمت

نشتی همچنـین سـبب افـزایش دمـاي روغـن و در نتیجـه  هاي خروجی تأثیر بگذارد.فشار داخل سیلندر، راندمان و گاز

  باشد.ها میآن افزایش سایش رینگ يشود که نتیجهکاهش ویسکوزیته آن می

با توجـه  نیباشند و همچنیم يکار و انرژ دیتول يهاستمیس نیتراز مهم یاحتراق داخل يهاموتور نکهیابا توجه به 

قابـل اجتنـاب  ریـغ يها امرموتور نیمطلوب عملکرد ا طیبدست آوردن شرا ،سوخت اقتصادو ی طیمحستیز لئبه مسا

ي نشـتی ي پدیـدهاین مطالعهبنابر گام برداشت. یآلودگ نیو کمتر البا راندمان با ییموتورها یطراح يبه سو دیبوده و با

  .امري مهم تلقی شده که اهمیت آن بر محققین ذیربط مشخص شده است

  

  اهداف - 1-3

 -پیسـتون -گیري تغییرات فشار داخلی سیلندر، ابعـاد هندسـی رینـگبا اندازهنامه هدف این است که در این پایان

دي به سیلندر در یک موتور پژوهشی چهار زمانه در چندین نسـبت تـراکم در سیلندر و دما، فشار و کیفیت مخلوط ورو

هـا و اعمـال مدل نشتی و جریان از میان شـکاف. سپس با استفاده از زیرانی نتایج تجربی استخراج شودگردحالت موتور

در واقـع هـدف . گیردرار میجربی مورد مقایسه قمدل، نتایج تئوري حاصله با نتایج تشرایط حاکم بر نتایج تجربی به زیر

نامه بررسی تأثیر نشتی روي فشار و دماي محتویات داخل سیلندر و همچنین بررسی تأثیر تغییرات نسبت تـراکم این پایا

  .باشدي نشتی میو سرعت موتور روي پدیده

  

                                                      
1 Blowby 
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  هاي آتیاندازي به فصلچشم - 1-4

سـاختمان پیسـتون، انـواع  فصل اول، مبانی نظري پژوهش شـامل اهداف در ضرورت تحقیق وپس از ذکر مقدمه، 

شود. در فصـل سـوم بـه معرفـی تجهیـزات ارائه می روزنه در فصل دوم-تئوري حجم ي پژوهش،پیشینه رینگ پیستون،

 اشاره شـده اسـت. در فصـل چهـارم هاشیآزماروش انجام  ، بیان ابعاد هندسی سیلندر و پیستون وموجود در آزمایشگاه

گیرد. فصـل پـنجم نیـز ی قرار میمورد بررس ي آنها با همو مقایسهبیان هاي تجربی و تئوري تایج حاصل از تحلیل دادهن

 باشد. ي پیشنهادات میگیري و ارائهشامل نتیجه
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  فصل دوم        2

  

  مبانی نظري پژوهش          
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  مقدمه-2-1

تئـوري  ي پژوهش وپیشینه سپس، شودمیپیستون ارائه  هايي پیستون و رینگدربارهدر این فصل ابتدا توضیحاتی 

  شود.می هاي آماري ارائهها و شاخصزي دادهساهاي هموارروش انتها در شود ومی روزنه بیان-حجم

  پیستون - 2-2

ت کـه از طریـق ایـن شان باز اسرها بسته و سر دیگتوخالی هستند که یک سر آن يها به شکل یک استوانهپیستون

  قطر پیستون در سر باز آن بیشتر است. معموالً ،شودلنگ متصل میوسیله شاتون به میلهسر و ب

بایسـت یهـا مپیسـتون و شوندشان است و تا حد امکان سبک ساخته میکمی بیشتر از قطر ها معموالًطول پیستون

را هـدایت کننـد.  گرمـابایست بتوانند به خوبی میها پیستون در ضمن .و کیفیت باالیی داشته باشندداراي استحکام الزم 

صورت پیستون بسیار داغ شده و خطر چسبیدن آن بـر اثـر هدایت حرارت در پیستون بسیار حیاتی است زیرا در غیر این

  .آیدسیلندر پیش می يانبساط به جداره

 

  پیستون مواد ساختمانی - 2-1- 2

آلومینیـوم. از  روند عبارتند از چدن خاکستري، فوالد ریخته گري و آلیاژکار میهها بموادي که براي ساختن پیستون

هاي سنگین که به سرعت زیـاد و شـتاب آنـی نیـاز ندارنـد اسـتفاده هاي موتوردر ساختار پیستون چدن یا فوالد معموالً

اند. دلیـل ایـن یاژ آلومینیـوم سـاخته شـدهشود که با آلهایی استفاده میها از پیستونهاي اتومبیلشود. در اغلب موتورمی

هـاي بیشـتر و تر خود اجازه کـار در سـرعتها با وزن سبکهاي اتومبیلکار رفته در پیستونهست که مواد با تفاوت این

   د.دهنها میهاي مختلف را به پیستونپذیري در سرعتانعطاف

لیاژ آلومینیـومی بـه لحـاظ داشـتن خـواص رسـانش هاي آهاي سنگین از پیستوناز طرف دیگر در بعضی از موتور

احتـراق را فـراهم  يمحفظـه گرمـايترتیب که استفاده از آن، کنترل بهتـر شود بدینگرمایی مناسب این ماده استفاده می

  .گردداین باعث کنترل بهتر احتراق میآورده و بنابر
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  هاي آلومینیومیعیب پیستون - 2-2- 2

باشند. این بـدان معناسـت کـه ست که داراي ضریب انبساط باالیی میا آلومینیومی اینهاي آلیاژ عیب مهم پیستون

بـراي جلـوگیري از انبسـاط  هاي چـدنی باشـد، معمـوالًبایست اندکی بیشتر از لقی در پیستونمی هالقی در این پیستون

  :گردداشاره می هاچهار روش رایج آنبه شود که در ذیل هاي مخصوصی استفاده میها از روشپیستون

 : روش اول

 به شکل بیضی عمود بر محور انگشتی پیستون ،که به شکل دایره بسازندپیستون را به جاي آن يدر این روش مقطع بدنه

  د.قطر کوچک آن در جهت انگشتی پیستون باش کهطوريسازند بهمی

 : روش دوم

هـایی در رفتگیهاي عمودي و افقی و یا فروسري شکاف یک گرماکردن انبساط پیستون بر اثر  در این روش براي کنترل

  .گرددپیستون ایجاد می يبدنه

  سوم: روش

قسمتی از پیسـتون کـه در این روش براي کنترل انبساط حرارتی پیستون از روش تقویت کردن یا دو فلزي نمودن 

گردد. بدین ترتیب که در داخـل پیسـتون نـواري از فـوالد یـا یـک فلـز بیشتري قرار دارد، استفاده می گرمايدر معرض 

هـاي آلومینیـوم اصـلی یـا آلیاژ يها را با مـادهدهند و روي آنشود) قرار میمخصوص (که فلز غیر قابل تغییر نامیده می

  .گیرندگري داخل پیستون قرار میاي در موقع ریختههها مواد فوالدي بصورت حلقدهند. در بعضی از پیستونپوشش می

  :روش چهارم

 يسر پیستون (کـه در مجـاورت احتـراق سـوخت اسـت) بـه بدنـه گرمايروش براي جلوگیري از انتقال در این 

 .شـودایجـاد می است، هاي رینگکه در نزدیکی سر پیستون و به موازات شیار شامل شیاريکه تون، یک سر حرارتی پیس

این بدنه زیـاد گـرم کنند. بنابرسازد کمتر میآن منتقل می يرا از سر پیستون به بدنه گرمااي راهی که ن عمل تا اندازهبا ای

  .کندشود و انبساط زیادي پیدا نمینمی

  طرز کار پیستون  -3- 2-2

ه از احتراق سوخت در دسترس قـرار شود تا انرژي آزاد شدمتحرك موتور است که باعث می يپیستون اولین قطعه

 ود هوا و یا مخلوط هوا و سوخت بهابتدا باعث ور ها، هماهنگ با سوپاپخود تمنظور پیستون با حرکگیرد. بدین
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Abstract:  

Reciprocating mechanism of internal combustion engines causes to be some 

crevices between cylinder, piston and rings. The crevices are connected to cylinder 

volume through top land crevice orifice and The flow through the volume is named 

blowby. Blowby can reduce cylinder pressure, temperature and density and so influences 

engine performance. 

In the current work, volume-orifice theory was used to investigate the blowby in a 

four stroke research  engine at motoring condition. Experimental pressure-crank angle 

were collected at different compression ratio of 8.7, 9.8, 11.3 and 12.9 and various 

engine speeds of 1000, 1400, 1800 and 2200 rpm, to clarify the effect of compression 

ratio and engine speed on the blowby quantity. After recording the data, the 

experimental engine condition of any case was applied to a thermodynamic code,written 

in Fortran language; then variation of cylinder pressure versus crank angle (p-θ) were 

evaluated at two with –and without- blowby modes. Any obtained p-θ with blowby 

result was compared with the relevant experimental one and good agreement was 

observed for all condition. the result showed that the cylinder mass lost increased by 

increasing compression ratio and reducing engine speed, so that maximum mass lost to 

the crevices obtained 12 CR and 1000 rpm was about two times of that at 8.7 CR and 

2200 rpm. The obtained results illustrated that the maximum cylinder pressure was 

reduced by 16% due to the blowby at the base condition. Also, at the base condition, it 

was observed that the maximum temperature difference between the modes reached to 

38˚C at the base condition. 
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