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آینده پژوهی موتورهای درونسوز در صنعت خودروسازی ایران
(مورد کاوی و ثبت تجربیات نوین در خودروسازی سایپا سیتروئن)
حسین فیروزی و محمدرضا صمدیان

چکیده
در دهه اخیر  ،به منظور تولید محصوالت داخلی و خودروهای کامال بومی ،سرمایهگذاری بسیاری در کشورمان انجام شده ،اما
به نظر میرسد که فعال خودروسازان ایرانی برای رسیدن به شرایط خودروسازان خارجی راه زیادی در پیش دارند و نیازمند
سرمایهگذاریهای بیشتری در این صنعت هستند که یکی از این سرمایه گذاریها در خصوص تولید موتورهای درونسوز با
مصرف و سطح آالیندگی بهینه میباشد.هرچند با ورود و رشد صنعت خودروهای هیبریدی تداوم تولید و استفاده از موتورهای
درونسوز در هاله ای از ابهام از سوی برخی کارشناسان قرار گرفته است ولی در واقع با توجه به هزینه های باالی تولیدی
خودرو های غیر فسیلی و همچنین محدود بودن توان تولید انرژی ان در جوامع و همچنین قدرت پائینتر پیشران های انها،
بصورت منطقی حداقل تا  04سال آینده روند مصرف موتورهای درونسوز را شاهد بوده اما صنعت بایستی بدنبال بهینه سازی
مصرف و خروجی قدرت آنها باشد.در این راستا برخی از تجربیات راه اندازی خط تولید موتور شرکت سایپا سیتروئن در کاشان
نیز در انتهای این تحقیق ارائه می گردد.
واژههای کلیدی :آینده پژوهی،موتورهای درونسوز،صنعت خودروسازی داخلی،چشم انداز
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 .9مقدمه
در دهه اخیر  ،به منظور تولید محصوالت داخلی و خودروهای کامال بومی ،سرمایهگذاری بسیاری در کشورمان انجام شدده ،امدا
به نظر میرسد که فعال خودروسازان ایرانی برای رسیدن به شرایط خودروسازان خارجی راه زیدادی در پدیش دارندد و نیازمندد
سرمایهگذاریهای بیشتری در ایدن صدنعت هسدتند .در شدرکتهای بدزر خودروسدازی ،ارتبدا تناداتنای بدین بخشهدای
ایدهپردازی و طراحی محصول با واحدهای بازاریابی وجود دارد ،این خودروسازان بزر میدانند که این ارتبا میتواندد منجدر
به بازارسازی برای محصوالت آنها شود .بنابراین این ارتبا را میتوان راز بزر موفقیت شدرکتهای خودروسدازی دانسدت .در
واقع این شرکتها برای موفقیت بیشتر ،مشخصات فرهنای ،اجتماعی و روانشناسی ،بازارهای هدف را به خوبی بررسی میکنند
تا بتوانند مواردی مهم را در طراحی و ساخت خودرو در نظر بایرند.
ولی متاسفانه در عمل،چنین فرایندی در شرکتهای خودروسازی داخلی دیده نمیشود .طراحی محصدوالت داخلدی بده خدوبی
انجام نمیشود و در نتیجه نمیتواند تاثیر مناسبی بر بازار داشته باشد .بسیاری از ویژگیهدا و آپشدنهای مهدم در صدورتی کده
بتوانند به تولید انبوه برسند نه هزینهی باالیی الزم خواهند داشت و نده تکنولدوژی سدخت و پیچیدده ،امدا اگدر ایدن مدوارد در
خودروها در نظر گرفته شود بر ارزش آن میافزاید .بنابراین این مورد نه تنها باید در آینده خودروسازی ایران مدورد توجده قدرار
گیرد بلکه از هم اکنون باید مورد توجه باشد.
توجه به نیاز و خواستههای مشتری یکی از موارد مهمی است که در تولید هر محصولی باید مورد توجه قرار گیدرد .بندابراین در
صورتی که خودروسازان داخلی راه بیتفاوتی به نیازهای مشتریان را ادامه دهند ،فاصله بین صنعت خودروسازی کشور و جامعه
مشتریان روزبهروز بیشتر خواهد شد .البته خودروسازان داخلی نیز قادر هستند که با انجام تحقیقات میددانی و الادو قدرار دادن
طراحیهای موفق از میان خودروهای وارداتی و همچنین ایجاد ارتبا با مشتریان ایرانی ،خانوادهها ،نسدل جدوان و بدانوان و…
تغییرات اساسی در تولیدات خود ایجاد کنند ،فقط الزم است تا کمی بیشتر به این موضوع اهمیت دهند.در ایدن میدان یکدی از
مهمترین قطمتهای خودرو که تحت تاثیر داخلی سازی میتواندد ارزش افدزوده بسدیاری در کشدورمان ایجداد کندد ،موتورهدای
درونسوز خودرو میباشد که در ادامه بیشتر به آن می پردازیم.
-9-9

آینده خودروسازی ایران طبق گزارش مکنزی

چشماندازی که موسسه مکنزی از تحوالت عمیق صنعت حملونقل و خودرو در سال  0414میالدی ارائه کرده ،دولت ایدران را
نیز بر آن داشته تا اقدام به آیندهنااری خودروسازی کشور در این انقالب بزر کند .بر ایدن اسدا دولدت بده معاوندت علمدی
فناوری ریاستجمهوری ماموریت داده تا الزامات و ابزارهای داخلی برای تحقق این چشمانداز را در ایران مورد بررسی قرار دهد.
طبق چشمانداز  0414موسسه مکنزی ،توسعه حملونقل و دگرگونی تکنولوژی خودروها یکی از رویددادهای بدزر در آیندده
بهشمار میرود؛ بهنحویکه محصوالت برقی و خودران ،سهمی بزر در جوامع بشری طدی  31سدال آیندده خواهندد داشدت و
شیوه حملونقل نیز بسیار هوشمند خواهد شد .طبق گزارشهای منتشدره ،اکوسیسدتم صدنعت خدودرو جهدان طدی سدالهای
باقیمانده تا  ،0414در چهار محور کلی دچار تغییر و تحوالتی بزر خواهد شدد کده اولدین آنهدا« ،تحدول در بازارهدا و مندابع
سرمایهای» است« .تغییر در رفتارهای حملونقل و تحوالت مربو به ترجیحات مشتریان»« ،توسعه فنداوریهدای پیشدرفته» و
«اشکال رقابت و همکاری درونی صنعت خودرو» ،دیار مواردی هستند که در سند  0414بر دگرگونی آنها تاکید شده است.
از جمله این دگرگونیها اما میتوان به مسائلی مانند تغییر در سداختار فعلدی فدروش خودروهدا ،توسدعه گسدترده خودروهدای
اشتراکی ،تحوالت بزر تر در حوزه فناوری وسائل نقلیه و در کل تغییر سبک زندگی با محوریت حملونقل اشاره کرد .بهعنوان
مثال در چشمانداز موسسه مکنزی 0414پیشبینی شده که خودروهای هوشمند و بدونراننده و همچنین خودروهای برقی ،در
سطحی وسیع تولید و عرضه شده و در نتیجه سیستم حملونقل را به کل دگرگون کنندد .همچندین در ایدن چشدمانداز تاکیدد
شده که طی سال  0414میالدی« ،خودرو» دیار بهعنوان وسیلهای صرفا برای حملونقل ،به حساب نیامده و مفاهیم دیاری با
محوریت زندگی فناورمحور جایازین خواهند شد .نکته دیار اینجاست که طبق چشدمانداز موسسده مکندزی ،در سدال ،0414
تمایل مردم برای داشتن خودرو شخصی (دارا بودن مالکیت خودرو) کاهش قابلتوجهی یافته و خودروهای اشتراکی در سطحی
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وسیع فعال خواهند شد .بر این اسا پیشبینی شده که  31سال دیار از هدر  34خدودرو تولیددی دنیدا ،یکدی بدرای مصدرف
اشتراکی فروخته شود و این یعنی در سال  0414مردم ترجیح میدهند به جای مالکیت خودرویی خاص ،گزیندههای اشدتراکی
بیشتری برای حملونقل خود در اختیار داشته باشند.با توجه به اهداف بدزر حملونقدل در چشدمانداز  ،0414طبعدا بدا یدک
انقالب بزر در صنعت خودرو جهان طی سالهای آینده روبهرو خواهیم شد؛ بهنحویکه فناوری و تکنولوژی خودروها بهشدت
دچار تغییر شده و با سرعتی باال به سمت هوشمندتر شدن حرکت میکند .بر ایدن اسدا  ،خودروهدای خدودران و هوشدمند و
برقی ،جایااهی بسیار بزر را در سال  0414میالدی بده خدود اختصداص خواهندد داد و جهدان خودروسدازی رفتده رفتده بدا
محصوالت سوخت فسیلی و همچنین فاقد سیستمهای هوشمند برتر وداع خواهد کرد.
اما سوال اینجاست که حتی با وجود گزارش مکنزی در مورد خودرو و ایندده تلد وداع گونده موتورهدای درونسدوز و
جایازینی با موتورهای غیرفسیلی،آیا واقعا این پیش بینی محقق خواهد شد؟
 -2ادبیات تحقیق
در این پژوهش ضمن بررسی انواع موتورها به واکاوی مشکالت صنایع باالخص صنعت خودرو پرداخته و با ارائه متد به روز
و جدید تولید قطعا ت باالخص در پروژه های کالن داخلی سازی که منجر به بهبود کیفیت موتور گشته و اسباب بومی
سازی و رفع وابستای را فراهم می سازد مطالب عنوان می شوند.
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موتورهای احتراق داخلی:

موتورهای احتراق داخلی در گونه های مختلفی در خودروهای فلی بازار در حال استفاده هسدتند ،در اندواع بنزیندی ،دیزلدی یدا
گازسوز ،و نمونه هیدروژنسوز که ساخته شده اما همهگیر نشدده اسدت .البتده ایدن موتورهدا بصدورت هیبریددی هدم در کندار
موتورهای الکتریکی استفاده میشوند پیشرانه هیبریدی هم چندین نوع دارد در سداده تدرین ندوع موتدور الکتریکدی چرخهدا را
بهحرکت در میآورد و موتور بنزینی یا دیزلی برای شارژ باتری و تولید برق استفاده میشود با ایدن روش کمدی رانددمان بداالتر
میرود و مصرف سوخت کمتر میشود .در نوع دیار این دو موتور بهصورت موازی در خودرو استفاده میشدود و در روش سدوم
بصورت ترکیبی بهکار میروند .در روش سوم برخی اوقات موتور بنزینی کامال خاموش اسدت برخدی اوقدات بدرای شدارژ کدردن
باتریها روشن میشود و در زمانی که خودرو نیاز بقدرت بیشتر دارد به کمک موتور الکتریکی میرود.
در چند سال اخیر برخی خودروسازان با تبلیغات فراوان میگویند قصد دارند خودروهای بنزیندی یدا دیزلدی را کندار باذارندد و
برخی بازه زمانی برای این کار را هم مشخص کردهاندد .امدا در میدان ایدن تبلیغدات نکتده رریفدی پنهدان شدده اسدت؛ بیشدتر
خودروسازانی که چنین تبلیغاتی میکنند نمی گویند مقصودشان دقیقا همان روش شرکت تسال میباشد که از موتور الکتریکی
استفاده خواهند کرد ،بلکه منظور بیشتر این شرکتها اسدتفاده از پیشدرانههای هیبریددی ترکیبدی اسدت .البتده کارشناسدان
معتقدند پیشرانههای احتراق داخلی حتی با وجود استفاده در پیشرانههای هیبریدی در نهایدت تدا سدال  0414عمدر خواهندد
داشت .هرچند سیجیو کوزوماکی ،مدیر مرکز تحقیقات تویوتا اعالم کرده است کده در سدال  0414موتورهدای احتدراق داخلدی
منقرض خواهند شد .اما پس از انقراض موتورهای احتراق داخلی ،خودروهای الکتریکی چه سرانجامی خواهند داشت؟
واقعیت این است که خودروهای الکتریکی اگر برق با سوختهای فسیلی تولید شود تنها در حد کمی مدیتواندد سدبب کداهش
مصرف سوخت و آلودگی هوا شود چرا که برقی که با سوختهای فسیلی تولید میشوند اکثدرا بده موتورهدای تدوربینی وابسدته
هستند و موتورهای توربینی هم درصدی از موتورهای بنزینی یا دیزلی ،راندمان بهتدری دارندد .از طرفدی بداتریهدای لیتیدومی
خودروها برقی خود عامل دیاری برای آلودگی زیست محیطی خواهد شد .
روش دیار استفاده از موتورهای پیلسوختی است .در خودروهای پیلسوختی هیددروژن بدا اکسدیژن هدوا مخلدو مدیشدود و
حاصل این واکنش تولید آب و برق است .برق توسط موتور الکتریکی برای حرکت دادن خودرو مصرف میشود .البته بزر ترین
مشکل بر سر راه این فناوری موضوع امنیت و ذخیره هیدروژن در فشار باال یا بصورت مایع است.
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هیدروژن یکی از فراوانترین عناصر در طبیعت است .با سوختن هیدروژن هم تنها آب تولید میشدود .نکتده سدخت امدا ذخیدره
سازی هیدروژن است .هیدروژن در دمای منفی  010درجه سانتیاراد در فشار سطح دریا به جوش میآیدد .پدس مدایع سدازی
هیدروژن بسیار پیچیده و پر خرج است؛ فشردهسازی هم دارای فناوری بسیار پیچیدهای است .یکی از روشهای عملی ،ذخیدره
هیدروژن به وسیله هیدرید است .این روش امیدهای زیادی را برای استفاده در خودروهای آینده پیش روی مهندسان قرار داده
است.
خودروهای پیل سوختی مشکل زمانبر بودن شارژ خودروهای الکتریکی را ندارند اما در برابر خودروهای برقی هم گرانتر تمدام
میشوند هم خطرناکتر هستند.
اما آیا این خودروها پاکتر هستند؟ در تئوری بله اما در واقعیت نه چرا که هیددروژن بدا وجدود اینکده از فدروان تدرین مدواد در
طبیعت است اما برای تهیه آن احتیاج به تجزیه آب یا گاز است برای این روش باز باید انرژی صرف کدرد و اگدر اندرژی تجدیدد
پذیر یا هستهای استفاده نشود باز هم آلودگی هوا تولید خواهد شد.
 -9-2-9مزایا و معایب خودروهای درونسوز

بزر ترین عیب موتور درونسوز سیستم تولید آلودگی است .عالوه بر آلودگی هوا ،پسماندهای تولیدی مانند السدتیک و روغدن
به محیط زیست ضربه میزنند .بسیاری از موتورهای درونسوز آلودگی صوتی زیادی تولید میکنند .عیب دیار موتور درونسوز
) ICE (internal combustion engineاندازه بزر آن است چرا که غالبا امکان تولیدد تدوان مدورد نیداز از یدک موتدور
کوچک وجود ندارد .موتورهای الکتریکی البته این مشکل را ندارند.
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انتشار آلودگی

استفاده از موتور درونسوز و مخصوصا نوع رفتوبرگشتی میزان زیادی از آلودگی را به دلیل سوخت نداقص و تولیدد منواکسدید
کربن ،انتشار دوده ،اکسید نیتروژن ،اکسید سولفور و برخی از هیدروکربنهای باقیمانده (متناسب با شرایط عملیداتی و نسدبت
سوخت به هوا) در پی دارد .گرچه بهتر است هوای بیشتری از نسبت استوکیومتری به سیلندر وارد شود تا سوخت فسیلی کامل
بسوزد ،این امر باعث هدررفت گرما و کاهش بازده حرارتی میگردد .همچنین شعلهی حاصل نیز توسدط دیدوارهی نسدبتا سدرد
سیلندر تضعیف میشود.
موتورهای دیزلی نیز آلودگیهای مخصوص به خود را دارند .این آلودگیها شامل ذرات ریز با اندازه زیر  34میکدرون )(PM34
هستند که به شکل خطرناکی وارد عمق سیستم تنفسی میشوند.
دانستن نکات زیر در رابطه با انتشار آلودگی از موتور درونسوز خالی از لطف نیست:


سوختهای حاوی سولفور یا گوگرد منجر به تولید اکسید گوگرد ) (SOxیدا سدولفور مدیشدوند کده بداران
اسیدی یکی از نتایج مخرب آن است.



دمای باالی سوختن منجر به تولید بیشتر اکسید نیتروژن ) (NOxمدیگدردد کده تهدیددی بدرای سدالمت
انسان و حیوان به شمار میرود.





با سوزاندن سوختهای فسیلی مقدار زیادی دی اکسید کربن منتشر میگدردد .البتده اگدر از سدوختهای گیداهی در
موتور استفاده شود ،میزان انتشار این گاز در واقع صفر خواهد بود .چرا که گیاه مورد استفاده برای تولیدد سدوخت در
طول عمر خود ،میزان بیشتری از دی اکسید کربن را از هوا جذب کرده است.
سوزاندن هیدروژن تنها آب تولید میکند .البته اگر از هوا به عنوان اکسدید کنندده اسدتفاده شدود ،اکسدید
نیتروژن نیز تولید میگردد.
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-2-3

بازده موتورهای درونسوز

این موتورها میزان بازده متفاوتی از خود نشان میدهند .سیستمهای بنزینی حتی با کمک توربوشارژره ) (turbochargersو
فناوریهای دیار تنها حدود  04درصد بازده دارند .بیشتر این موتورها حدود  11درصد از اندرژی گرمدایی را از طریدق سیسدتم
خنک کننده و  1۸درصد آن را از طریق دود خروجی هدر میدهند .حدود شش درصد نیز به دلیدل اصدطکاک از بدین مدیرود.
بسیاری از مهندسان تالش کردهاند تا بازده موتور درون سوز را باال ببرند امدا موفقیدت چنددانی حاصدل نشدده اسدت«.پاشدش
سوخت هیدروژن ) (Hydrogen Fuel Injectionیا به اختصار  HFIروشی است که باعث افدزایش بدازده سدوخت در موتدور
میگردد .این روش منجر به افزایش بهرهی اقتصادی بین  31تا  14درصد شده است.
مقدار کمی هیدروژن همراه با مخلو سوخت و هوا منجر به افزایش عدد اکتان و سرعت شعله میگردد .این امر به موتور اجازه
میدهد تا در یک زمانبندی مناسب ،ضریب انبسا بیشتر و مخلو رقیقتر هوا و سوخت کار کند .نتیجه ایجاد توان بیشدتر و
آلودگی کمتر خواهد بود .برخی از ایدن سیسدتمها از یدک «الکتروالیدزر )» (electrolyzerبدرای تدممین هیددروژن اسدتفاده
میکنند .در برخی دیار از موتورها نیز مخزن هیدروژن تعبیه شده است که نیاز به شارژ مجدد دارد.
البته اخیرا مطالعاتی در مورد نوع جدیدی از موتور درونسوز مانند » «Scuderi Split Cycle Engineشده است .این موتور
مخلو سوخت و هوا را تا فشار  311بار فشرده میکند و احتراق بعد از نقطهی مر باال اتفاق میافتد .چنین موتورهایی شاید
به بازده  11 – 14درصد نیز برسند.
-2-4

نسل جدید از موتورهای احتراق داخلی

 -2-4-9سیستم جدید موتورهای احتراق داخلی با پاشش مستقیم:

پژوهشاران صنایع خودروسازی در تالشند با توسعهی فناوری جدید موتورهای احتراق داخلی پاشش مستقیم ،گدام مهمدی در
رفع چالشهای کمبود سوختهای فسیلی و آلودگی محیط زیست بردارند ،طرح ساخت موتورهای تزریق مستقیم کده در چندد
شرکت مختلف از جمله بوش آلمان در حال پیایری است،مانند سیستمهای  gdiو  d0وhdi .
اسا عملکرد این موتورها بر پاشش مستقیم سوخت داخل سیلندر همانند موتورهای دیزلی است .البته با ایدن تفداوت کده بده
مدد گسترش صنعت الکترونیک ،امکان استفاده از پشتیبانی برنامههای پیچیده نرم افزاری و سختافزارهای پیچیده رایانهیدی را
یافته است.
یکی از مزایای موتورهای تزریق مستقیم ،کاهش چشمایر در میزان مصرف سوخت است که تا حد زیادی به عبور از چالشهای
انرژیها فسیلی کمک میکند .افزایش بازده تنفسی (خشک شدن مخلو سوخت و هوا در سیلندر) ،کداهش افدت حرارتدی در
حالت پاشش در هناام ایجاد مخلو الیهیی ،افزایش نسدبت تدراکم و افدزایش حدد خودسدوزی ،کداهش تولیدد  co0و تنظدیم
دقیقتر نسبت هوا به سوخت از دیار مزایای این موتورهای جدید است.
یکی دیار از ویژگیهای فناوری اجراشده در طرح پاشش مستقیم ،عمود شدن دریچه ورودی هدوا اسدت کده بده کنتدرل بهتدر
جریان هوا در سیلندر منجر میشود .همچنین جهت احتراق بهتر و هدایت سوخت به اطراف شمع تاج سمبه سدیلندر ،منحندی
شکل است و جهت تغذیه افشانهها از پمپ سوخت فشار قوی استفاده شده است .البته افشانه چرخش دهندهی فشار قوی برای
داشتن مخلو سوخت و هوایی مناسب به کار رفته است .
موتورهای تزریق مستقیم در عین این که باعث کاهش مصرف سوخت میگردد قدرت خروجی موتور را نیدز افدزایش مدیدهدد.
برای این منظور باید زمانبندی پا شش سوخت مناسب با بار موتور تغییر کند.
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 -2-4-2موتورهای درونسوز با موتور با پیستونهای مخالف بدون شمع

خودروسازان این روزها سخت در تالش هستند تا بتوانند به استانداردهای روز مصرف سوخت و آالیندگی مانندد CAPE0401
که  1041مایل به ازای یک گالن مصرف سوخت است ،برسند و در حال سرمایهگذاری شدید و سناین بدر روی تکنولدوژیهدای
خودرو مثل خودروهای برقی و وارینههای آن هستند.
بر اسا پیش بینی  ، Frost & Sullivanنزدیک به  341میلیون خودروی سبک مسافربری در سال  0404به فروش خواهد
رفت که در حدود  6۸41درصد آنها موتور درونسوز را به همراه (هایبرید و درونسوز) دارند.
موتورهای بنزینی با پیستونهای مخالف مشتعل شونده تحت فشار  ، OPGCIاین پتانسیل را دارند که بازار محرکهای خدودرو
را به خاطر تمیز و پربازده بودنشان به کلی بهم بریزند و بازار را به کلی دگرگون کنند .ترکیب این دو تکنولوژی ( پیستون هدای
مخالف و بنزین مشتعل شونده تحت فشار) می تواند راه حل قدوانین آالینددگی و مصدرف سدوخت باشدد و در دهدههای روبدرو
چالشهای پیش رو را به خوبی پاسخاو باشد.
موتورهای  OPGCIثابت کردند که تکنولوژیهای پربازده در یک موتور این پتانسیل را دارندد کده یدک موتدور را بده بدازده 14
درصد بیشتر از بازده موتورهای بنزینی معمول درونسوز حال حاضر با تدوان ،گشدتاور ،ندویز ،لدرزش و سرسدختی و ابعداد قابدل
مقایسه برسانند .این امر با استفاده از تکنولوژی اشتعال تحت فشار با منابع سوختی پرطرفدار در دسدتر – بندزین – در یدک
معماری پربازده با پیستونهای مخالف که توسط  Achates Powerبهبود و توسعه یافته و پاالییده شده است ،تحقق مییابد.
 -2-5موتورهای با پیستون مخالف
 Achates Powerحدود  30سال در زمینه بهبود موتورهای با پیستون مخالف وقدت و اندرژی صدرف کدرده اسدت .طراحدی
معماری این موتورها به ما بسیاری از چالش هایی را که موتور  GCIبا آن مواجه هست نشان میدهد.
موتورهای  OPیا پیستون مخالف سرسیلندرها را حذف میکند پس بنابراین نسبت سطح به حجم چمبر یا محفظه احتدراق را
بهبود بخشیده است ( یعنی سطح کمتری مرتبط به حجم ) تا انتقال حرارت و پس زدن آن را کمتر کند.
این عمل مزایای چندین بار دارد:
حرارت کمتری در سیستم خنککننده هدر میرود ،انرژی ذخیره شده بیشتری در سوخت تبدیل به کار میشود ،کاهش انتقال
حرارت باعث احتراق زودتر و پربازدهتر میشود و همینطور کاهش پس زدن گرما به خنککننده کده منجدر بده کداهش انددازه
سیستم خنککننده و رادیاتور خودرو میشود و نتیجتاً این امر در راهر خودرو و ضدریب در آئرودیندامیکی خدودرو بده کدار
میآید و آن را هم بهبود میدهد.موتورهای  OPیا با پیستون مخالف مزیت چاالی توان موتورهدای دو زمانده را بدا کداهش هدم
جابهجایی (کاهش سایز،جرم و هزینه ساخت موتور) و هم شکست فشار موثر متوسط ) (BMEPبه ارث میبرند.
-2-6

خودروی هیبریدی

خودرو هیبریدی خودرویی است که برای حرکت کردن از ترکیب دو یا چند منبع مجزای قددرت اسدتفاده مدیکندد .در بیشدتر
موارد از این نام در اشاره به خودرو برقی دوگانه استفاده میشود که در سیستم پیشرانه آنها یک موتور احتراق داخلدی (معمدوالً
بنزینی) در کنار یک یا چند موتور الکتریکی قرار دارد و خودرو این قابلیت را دارد که فقط از یکی از این منابع انرژی یدا هدر دو
آنها در کنار یکدیار استفاده کند.
انواع دیاری از خودروهای هیبریدی هم وجود دارند که از سوختهای دیاری چون پروپان ،هیدروژن یا انرژی خورشیدی بهدره
میبرند .نوع تکنولوژی به کار رفته در ساخت این خودروها بستای به هدف طراحان خودرو دارد؛ این که آیا خدودرو هایبریددی
برای بهرهوری باالتر در مصرف سوخت ،قدرت بیشتر ،مسافت طوالنیتر حرکت با یک بار سوختگیری یا کاهش انتشار گازهای
گلخانهای طراحی شده است.این خودروها به خودروهای سبز نیز معروفند.
باک بنزین ،سوخت را به موتور بنزینی می رساند و باتری ها نیز الکتریسیته را به موتور الکتریکدی مدی رسداند و هدر دو موتدور
بنزینی و الکتریکی هم زمان به سیستم انتقال قدرت متصل می شوند.برخالف بنزین موجود در باک بنزین که می تواند فقط به
موتور بنزینی سوخت برساند ،نقش باتری ها در خودروی هیبریدی ،ذخیره انرژی برای موتور الکتریکی است.

3۸

مجله رویکردهای نوین در تحقیقات علوم پایه ،فنی و مهندسی
سال دوم  ،شماره  ،4بهار 9318

موتور الکتریکی در خودروهای هیبریدی ،هم به عنوان موتور ،نیروی محرکه را تممین می کندد و هدم بده عندوان ژنراتدور ،بدرق
اتالفی را مجدداً در باتری ذخیره می کند .موتور بنزینی در خودروهای هیبریدی کامالً مشابه موتور خودروهای عادی اسدت ،بدا
این تفاوت که نسبت به آن ،پیشرفته تر و آالیندگی آن کم تر است.
 -2-7موتورهای هیدروژنی راه نجات موتورهای درون سوز
بر اسا برخی بررسیها از سال  0404به بعد ،سهم استفاده از موتورهای درون سوز به زیدر  14درصدد کداهش مییابدد ،امدا
ابتکار جدید در استفاده از سوخت هیدروژن به جای سوخت فسیلی در موتورهای درون سوز تا حدودی بر این پیشبینی سدایه
افکنده است.
موتورهای گازسوز یکی از راه های حیات موتورهای درون سوز هستنند .البته این موضدوع تنهدا در مدورد کشدورهای دارای گداز
طبیعی صدق میکند.
بر اسا بررسی های انجام شده در سال 0404بیست درصد موتور خودروها گاز سوز خواهند بود ،اما راهی که شداید دوبداره از
سال  0404به بعد موتورهای درون سوز را بر دشمن خود یعنی موتورهای پیدل سدوختی بدرون سدوز پیدروز کندد ،اسدتفاده از
هیدروژن است.
البته ورود هیدروژن به عنوان سوخت شاید کلید بسیاری از مشکالت بشر از جمله مشکل پایان منابع فسیلی باشد ،اما در زمینه
استفاده از هیدروژن در موتورهای درون سوز تاکنون بی.ام.و بلندترین گام را برداشته است .مهندسان بی.ام.و خودرو هیددروژنی
را با موتور  H0Rساختهاند که با یک آرایش خورجینی و با  30سیلندر میتواند با بکارگیری سوخت هیدروژن  0۸1اسب بخدار
قدرت تولید کند.
خودرو جدید بی.ام.و در آخرین رکوردگیری توانسته است به  140کیلومتر بر ساعت دست یابد .موتور جدیدد  H0Rبدر مبندای
موتور احتراق داخلی بی.ام.و سری  1طراحی و برای افزایش راندمان در این موتور از زمانبندی متغیر سدوپا ها اسدتفاده شدده
است .البته به دلیل نوع سوخت هیدروژن و حالت گازی آن ،تغییراتی در سیستم سوخترسدانی ایدن خدودرو داده شدده اسدت.
شرکت بی.ام.و قصد دارد بر اسا تجربیات به دست آمده در مدل  H0Rگونهای از خودروهایش را که هدم تواندایی کدارکرد بدر
روی هیدروژن و هم توانایی کارکرد با بنزین را دارد ،بسازد .خودرو هیدروژنی بی.ام.و توسط شرکت تکنوسنتر که از شرکتهای
زیرمجموعه بی.ام.و است ،ساخته شده است .مهمترین تغییراتی که دراجرای ساختمانی این موتور به نظر میرسدد ،ندوع تزریدق
سوخت هیدروژن است .البته نوع مواد ساخته شده برای محفظه احتراق هم بسیار جالب است و آلیاژهای به کدار رفتده در ایدن
موتور شاید تا همین امروز هم جزو اسرار بی.ام.و باشد.
مهمترین تفاوت بین موتور احتراق داخلی بنزینسوز و هیدروژنی در تفاوت ذات این دو سوخت اسدت .در حدالی کده هیددروژن
تحت فشار هوای طبیعی سریعتراز سوخت معمولی مشتعل میشود ،اما دمای احتراق آن اندکی کمتر از بنزین است .در داخدل
موتور ،سرعت احتراق باالی مخلو هیدروژن و هوا ،دمای بیشتری در مقایسه با یک موتور بنزیندی تولیدد مدی کندد ،بندابراین
زمانبندی سوخت نیز باید تغییر کند .جرقه باید به گونهای زده شود که بهتدرین فشدار در نقطده مدر بداالی پیسدتون شدکل
گیرد.یکی از مزایای قابل توجه ،فشار احتراق باالتر از مخلو هیدروژن و هوا و تولید قدرت بیشتر از همان مقددار اندرژی اسدت
که در یک موتور بنزینی مصرف میشود؛ یعنی این که موتور هیدروژنی بازده و کارایی بیشتر دارد.
اما آیا راه شرکت بی.ام.و ادامه می یابد؟ در این صورت و اگر روش بی.ام.و موفق از کار در آید ،هیدروژن سدوخت آیندده خواهدد
بود ،چرا که این عنصر به عنوان دومین عنصر موجود در طبیعت بی پایان است و خروجی موتور نیز تنهدا آب اسدت ،امدا هندوز
برای قضاوت کمی زود است ،چرا که آینده قابل پیشبینی نیست.
 -2-8چشمانداز موتورهای درونسوز
بدون شک طبق نظر کارشناسان و متخصصان خوزه تولید و بازار خودرو ،موتورهای درونسوز تدا  04سدال آیندده حدرف اول را
خواهند زد .با اینکه هم اکنون بسیاری از سالهای پایانی موتورهای درون سوز صحبت می کنند ،اما شدواهد نشدان میدهدد کده
این موتورها حداقل تا  04سال آینده نیز پیشرانه اصلی خودروها و وسایل نقلیه هستنند .البتده فنآوریهدای هدای بسدیاری در
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سال های آینده برای بهبود این موتور های استفاده خواهد شد .در سال گذشته بیش از یدک و ندیم میلیدون خدودرو در کشدور
تولید شد که قوای محرکه همه آن ها موتور احتراق داخلی بود .با این اوصاف گردش مدالی موتدور احتدراق داخلدی در صدنعت
خودرو نزدیک به دو میلیارد دالر برآورد می شود .اگر چه در ارتبا با نیاز ساالنه موتور احتراق داخلی در حمدل و نقدل ریلدی،
تولید برق ،حمل و نقل دریایی ،خودروها و ناوهای جنای آمار مشخصی در دستر نیست ،امدا بدا توجده بده وسدعت کداربری،
هزینه های باالی تعمیر و ناهداری و افزایش هزینه های ناشی از اعمال محدودیت در تدامین آن هدا و بدا بررسدی آمارهدای نده
چندان منسجمی که در این ارتبا وجود دارد ،مجموع گردش مالی موتور در این حوزه ها دست کم یدک میلیدارد دالر اسدت؛
بنابراین گردش مالی صنعت موتور احتراق داخلی کشور نزدیک به سه میلیارد دالر برآورد می شود .در کنار ایدن گدردش مدالی
قابل توجه ،اهمیت استراتژیک موتور احتراق داخلی در صنایع غیر خودرویی به ویژه صنایع نظامی نبایدد فرامدوش شدود .البتده
موتور احتراق داخلی در دهه های اخیر با چالش های جدی در زمینه آسیب رسانی به کیفیت هوا و گرمایش جهانی روبرو شده
و به نوعی بقاء آن در آینده با تردید روبهروست .از این رو در سال های اخیدر بدا تبلیغدات وسدیعی در زمینده رشدد و گسدترش
خودروهای نوین همچون خودروهای برقی مواجه هستیم؛ به گونه ای که بعضی به جایازینی کامل قدوای محرکده برقدی بجدای
موتور احتراق داخلی در آینده ای نه چندان دور خوش بین هستند .گرچه توسعه قوای محرکه ندوین بدا جددیت در کشدور پدی
گیری می شود و در تئوری و حتی از لحاظ فنی این جایازینی امکان پذیر است ،اما واقعیت های اقتصدادی ،داسدتان دیادری را
بیان می کند .برای آنکه فاصله بین شعار تا واقعیدت را لمدس کندیم مدی تدوانیم سدری بده وباداه دولتدی انالدیس بده آدر
www.vca.gov.ukبزنیم و آخرین آمار مدل خودروهای قابل عرضه در هرسدال را در بدازار اروپدا را مدرور کندیم .بدر اسدا
اطالعات و آمار این وبااه در سالهای اخیر ،مجموعا چهار هزار و  001مدل خودرو به بازار اروپا عرضه شده که از این میان تنهدا
 13مدل آن یعنی کمتر از هف ت دهم درصد از نوع دو نیرو (موتور احتراق داخلی به همراه موتور برقی) بدوده و هدیخ خدودروی
تمام برقی در دستر نیست .با این همه هیاهو و تبلیغات در زمینه خودروهای برقی و رونمایی مداوم از انواع مدل هدای برقدی
در نمایشااه های بین المللی ،شاید این آمار باورکردنی نباشد اما واقعیت خودروهایی کده تولیدد و عرضده انبدوه آن هدا تداکنون
تحقق یافته همین است .با طرح این سوال که اگر خودروهای برقی از لحاظ زیست محیطی ارجحیت دارند و تولید آنها نیدز از
لحاظ فنی امکانپذیر است و مدیران خودروسازی ها بزر نیز خود را ملزم و متعهدد بده تولیدد خودروهدای دوسدت دار محدیط
زیست می دانند ،چرا روند رشد این نوع خودروها کند است،؟ به نظر جواب این سدوال بیشدتر از آنکده فندی باشدد ،فلسدفی و
اقتصادی است و در خواسته ذاتی بشر برای انباشت هر چه بیشتر ثروت نهفته است .مقدار و انددازه پارامترهدایی کده در کسدب
ثروت نقش دارند در هر موقعیت زمانی و مکانی به گونه ای تعیین می شود که روند صعودی ثروت را تضدمین کندد و هندوز راه
درازی در پیش است تا موجودی بهتر از موتور احتراق داخلی این موضوع را در صنعت خدودرو تضدمین کندد .تغییدر موقعیدت
استراتژیک موتور احتراق داخلی در صنعت حمل و نقل که همانند اسکلت بدن انسان در جوامع امروز نقش ایفدا مدی کندد ،بدر
اسا چهار متغیر اصلی ذیل شکل می گیرد که شامل قیمت و رقابت انواع دیادر اندرژی در مقایسده بدا اندرژی سدوخت هدای
فسیلی ،نوآوری در فناوری های قوای محرکه جدید ،سرمایه گذاری مورد نیاز و در نهایت قیمت تمام شده آن ها در مقایسده بدا
موتور احتراق داخلی ،چالش آلودگی منطقه ای و گرمایش جهانی و حجم سرمایه گذاری های قبلی در صدنعت موتدور احتدراق
داخلی است .اگرچه انرژی باد ،آب های جاری ،زمین گرمایی ،خورشید و هسته ای بالقوه قابلیت جایازینی انرژی سوخت هدای
فسیلی در وسایل حمل و نقل را دارند اما آن ها با چالش هایی روبرو هستند .به جز انرژی خورشید نمی تدوان امکدان اسدتفاده
مستقیم منابع دیار انرژی در خودروها را متصور شد و فقط از طریق ذخیره سازی به صورت الکتریسیته شدرایط اسدتفاده غیدر
مستقیم از آن ها فراهم خواهد شد که البته فرایند تبدیل ،انتقال و ذخیره سازی به هر حال هزینه بر اسدت و تلفداتی هدم دارد.
در آینده نزدیک شرایط رقابتی مناسبی برای برق حاصل از انرژی خورشیدی و زمین گرمایی در مقایسده بدا اندرژی سدوختهای
فسیلی امکان پذیر نیست و اگر روند خوشبینانه ای که در مورد ارزان سازی این نوع انرژی ها پیش بیندی شدده محقدق شدود و
البته منابع جدید سوخت های فسیلی کشف نشود ممکن است از سال  0404به بعد قیمت برق آن ها به قیمدت بدرق سدوخت
فسیلی نزدیک شود .مقدار برق تولیدی حاصل از منابع آب های جاری دنیا محدود و تقریبا ثابت بوده که البته پیشداپیش بدرق
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آن به محل های مصرف ضروری تری مانند مصارف خانای و تولیدی اختصاص داده شده است .همچنین بر خالف تصدور اولیده
ای که در مورد پاک بودن این نوع انرژی وجود داشت ،امروزه بسیاری عقیده دارند در مناطق وسیعی از دنیا مثل خاورمیانه کده
از محدودیت منابع آبی رنج می برند ،روی آوردن به این نوع انرژی به واسطه تغییرات وسیع و پایداری که در محدیط زیسدت و
اکوسیستم جغرافیایی آن مناطق ایجاد می کند تصمیم چندان صحیحی نیست.
انرژی هسته ای که به عنوان مهمترین منبع تامین برق در قرن  03پیش بینی شده ،پس از فاجعه چرنوبیل و به ویدژه فاجعده
اخیر ژاپن به شدت مورد تردید قرار گرفته است و در کمال ناباوری آلمان به عنوان یکی از مهم ترین کشدورهای صدنعتی دنیدا
برچیدن آن طی  34سال آینده را به تصویب رسانده است ،لذا از نقطه نظر منابع انرژی بدلیل چالش های ارزان سدازی و ایمدن
سازی انواع دیار انرژی و کشف منابع جدید سوخت های فسیلی فراتر از پیش بینی های قبلی و تمرکز ایدن مندابع در منطقده
خاورمیانه که به صورت تاریخی تعارضات جدی با تمددن مسدلط امدروزی دارد و بندابراین مصدرف و تخلیده کامدل ایدن مندابع
استراتژیک می تواند به عنوان یک راهبرد منطقی و عقالنی غرب مد نظر باشد ،دست کم در نیمه اول این قرن حیات موتورهای
احتراق داخلی با خطر روبرو نیست.
در  344سال اخیر صنعت و ارتباطات به واسطه نوآوری و خالقیت انسان دچار تغییرات و دگرگونی های سرسام آوری که قدبال
قابل تصور نبود ،شده است .لذا اگر امروز در مورد آینده هر صنعتی از جمله قوای محرکه خودرو این پرسدش مطدرح شدود کده
ابداعات و نوآوری های آینده چه سرنوشتی برای موتورهای احتراق داخلی رقم می زند ،کسی نمی تواند پاس مسلم و قطعی به
این پرسش داشته باشد .ممکن است نوآوری در سبک حمل و نقل ،شکل خودروهای فعلی را به کلی دگرگون کندد و یدا قدوای
محرکه ارزان تر و کاراتر از موتور احتراق داخلی را برای خودروها به ارمغان آورد .بر مبنای داده های موجود و با در نظر گدرفتن
مجموع فعالیت های تحقیقاتی و تجاری سازی فناوری های جدید در حوزه قوای محرکه جایازین موتور احتدراق داخلدی ،بایدد
گفت به واسطه قیمت تمام شده باال و نیاز به سرمایه گذاری های هنافت بدرای ایجداد زیرسداختارهای تولیددی قدوای محرکده
جدید ،روند جایازینی تدریجی است و حذف موتور احتراق داخلی در صنعت حمل و نقل طی چند دهه آتی امکانپذیر نیسدت.
آالینده های خودرو که عمده ترین آن ها منواکسید کربن ،هیدروکربن هدا ،اکسدیدهای ازت و ذرات معلدق هسدتند ،مطدابق بدا
استانداردهای روز کشورهای توسعه یافته به شدت محدود شده اند ،به گونه ای که چالش خاصی برای کیفیت هوای آن منداطق
وجود ندارد .از این رو روند محدود سازی انتشار آالینده های خودرو از طریق وضع اسدتانداردها ،بده صدورت منطقدی و در دوره
های  0تا  1ساله به صورت تدریجی سخت گیرانه تر می شود که چالش عمده ای برای خودروهایی که از موتور احتراق داخلدی
استفاده می کنند ایجاد نمی کند .حتی اگر در نهایت این اسدتانداردها عددم وجدود آالینددگی در گازهدای خروجدی خودروهدا
) (Zero Emissionرا در آینده به صنعت خودرو تحمیل کند ،راه حل فنی آن با وجود استفاده از موتور احتراق داخلی وجدود
دارد و در عین حال از لحاظ اقتصادی نیز در مقایسه با قوای محرکه دیار می تواند رقابت پذیر باشدد 33 .مددل خدودرویی کده
داوطلبانه سطح استاندارد یورو 1را در دنیا رعایت کرده اند از موتور احتراق داخلی دیزلی استفاده می کنند .در ارتبا با انتشدار
دی اکسید کربن و گرمایش جهانی مادامی که منبع اصلی تامین انرژی خودروهدای برقدی سدوخت فسدیلی باشدد ،بعیدد اسدت
استفاده مستقیم از موتور احتراق داخلی در خودرو با چالش بزرگی روبرو شود ،اما اگر منابع اصلی تامین بدرق ایدن خدودرو هدا
خورشید ،هسته ای ،باد یا آب های جاری باشد ،قطعا موتور احتراق داخلی با چالش های زیادی روبرو خواهد شد .
اما در اینجا عالمت سوال بزرگی وجود دارد که بنااه های اقتصادی به چه میزان راضی به کاهش سود خود در قبدال تعهدد بده
کاهش گازهای گلخانه ای هستند؟
مرور معاهدات نه چندان الزام آور بین المللی بیانار آن است که فرصت کافی به صنعت خودرو دنیا داده شده تا با توسعه و بده
کارگیری فناوری های جدید بر روی موتورهای احتراق داخلی بده حیدات آن تدداوم دهندد .بدر اسدا اطالعدات وباداه بدور
نیویورک ،سرمایه ثابت شرکت  GMبالغ بر  014میلیارد دالر است و اگر چده تفکیدک سدرمایه هدایی خطدو تولیدد از دیادر
سرمایه های ثا بت در دستر نیست ،اما می توان حد زد که سرمایه های تولیدی دست کم می تواند در حدود  044میلیارد
دالر باشد و با توجه به آنکه سرمایه های بخش موتور به همدراه مجموعده هدای متداثر از آن مثدل جعبده دندده معمدوال  04تدا
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01درصد سرمایه گذاری خودروسازان را شامل می شود ،برآورد می شود سرمایه ثابت  GMمرتبط با موتور احتدراق داخلدی در
حدود  14میلیارد دالر باشد .مجموعه قطعات موتور و مجموعه های جانبی آن از بیش از چند صد قطعه تشکیل مدی شدود کده
تعداد اناشت شماری از آن ها که البته از نظر ارزشی و عملکردی کلیدی هستند توسط خودروساز تولید و مدابقی از سدازندگان
خریداری می شود .گرچه نمی توان از میزان سرمایه تولید قطعه سازانی که قطعدات قدوای محرکده  GMرا تدامین مدی کنندد،
برآورد دقیقی ارائه کرد اما بر اسا شواهد کلی که در ارتبا با نسبت کلی سرمایه قطعده سدازان نسدبت بده خودروسدازان در
دستر است ،احتمال دارد سرمایه سازندگان  GMدر حوزه قوای محرکه بیش از  044میلیارد دالر باشدد و بده عبدارت دیادر
مجموع سرمایه  GMو سازندگانش در حدود  014میلیارد دالر است و حال اگر این نکته را مد نظر قرار دهیم کده سدهم GM
در صنعت خودرو دنیا کمتر از  34درصد است ،باید اذعان کنیم که در حال حاضر حدود دو و نیم تریلیون دالر سرمایه تولیددی
در صنعت موتور خودرو فعال است .بر فرض که از منظر آلودگی منطقه ای ،گرمایش جهانی و اسدتفاده بهینده از اندرژی ،تدداوم
حیات موتور احتراق داخلی با بن بست مواجه شود ،تکلیف این دو و نیم تریلیون دالر چه می شود؟ ررفیت اقتصداد دنیدا بدرای
چشم پوشی از آن چه میزان است و در یک دوره چند ساله می تواند آن را مستهلک کند؟ وی تاکید کرد :به ایدن نکتده توجده
کنید که امکانات تولیدی موجود نمی تواند بدون سرمایه گذاری جدید و به روز کردن آن به حدال خدود رهدا شدود و فقدط بده
خوراندن مواد اولیه و تحویل گیری قطعه اکتقا کدرد تدا در نهایدت مسدتهلک شدود ،زیدرا اسدتانداردها و الزامدات قدانونی مددام
سختایرانه تر و خواسته های مشتریان نیز در این بازار به شدت رقابتی ،هر روز ارتقاء می یابد و بدیش از  66درصدد از ررفیدت
تولیدی خودروسازان برای پاسخاویی به این خواسته ها بر پایه موتور احتراق داخلی است و سرمایه گذاری در حوزه های جدید
تدریجی است .البته سرمایه های فیزیکی تولید فقط بخشی از ماجرا است و نباید سرمایه نیروی انسانی متخصص فراموش شود.
در شرکت  GMهم اکنون بین  04تا  14هزار نفر در حوزههای مرتبط با موتور احتراق داخلی کار می کنند که بخش عمده آن
ها در زمینه موتور احتراق داخلی مهارت دارند و با جابجایی حوزه کاری نقش کلیدی خود را از دست می دهند و اساسدا دیادر
متخصص آن حوزه محسوب نشده و ارزش خود را از دست خواهند داد .پرسش اینجا است که آیا جایااه این محصول کلیدی از
سوی مسئولین به طور کامل شناخته شده است یا نه؟ متاسفانه جواب این سدوال مثبدت نیسدت زیدرا تقریبدا تمدام موتورهدای
احتراق داخلی غیر خودرویی وارداتی است و در صنعت خودرو نیز عموما به ایجاد خط همبندی موتورهای طراحی و تولید شده
توسط خودروسازان دیار و حداکثر در دست گرفتن زنجیره تامین قطعات با تکیه بر خودکفایی قطعدات در داخدل اکتفدا شدده
است .بنابراین به باور ما سیاست گذاری کشور در این حوزه از عدم جامع ناری و درک اهمیت و جایااه صنعت موتور رندج مدی
برد.
-3

ثبت تجربیات خودروسازی سایپا سیتروئن و آیتمهای مورد واکاوی:

با توجه به حضور شرکت خودرو سازی سیتروئن فرانسه در سایپا کاشان و راه اندازی شرکت مشترک سایپا سیتروئن در سالهای
اخیر ،برای اولین بار خط تولید بسیار مجهزی برای تولید موتورهای درونسوز راه اندازی شده است که با اسدتفاده از جدیددترین
تکنولوژی های روز دنیا همراه میباشد .لذا با توجه به تجربیات بسیار مثبدت و مدوفقی کده ناارنددگان ایدن مقالده در حدوزه راه
اندازی این خط تولید در سایت تولیدی کاشان داشته اند،برخی از مواردی که سبب بهبدود خروجدی تسدت هدای آزمایشدااهی
تولید این موتور ملی با نام  EC1شده است بشرح ذیل ارائه می گردد:
-3-9

استفاده از قالبسازی با جنس فوم

ریخته گری یک فرایند تولیدی با مصرف انرژی باال است که در ذوب شدن صنایع ریخته گری فلزات و آلومینیوم نیداز بده گداز
طبیعی و و برق دارد .گسل های باالتر از حد قابل قبول و میزان ضایعات در فرایند ریخته گری فوم بدرای موتدور پیچیدده L13
قبال ناشی از عدم توانایی برای کنترل و اندازه گیری ضخامت پوشش مقاوم در برابر حرارت و کنترل اندازه ذرات و شکل شدن و
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ماسه بدون سربار بوده است .ریخته گری های معیوب  Remeltingبه هزینه کلی انرژی ،انتشار و استفاده از منابع افزوده مدی
شود.
با استفاده از قالبهای با جنس فوم،فرآیند تولید و ریخته گری بهبود یافته ،مصرف انرژی ،ضایعات و انتشار گازهای گلخانه ای را
کاهش می دهد ،این در حالیستکه هزینه های محصول نیزکاهش می یابد.
فرآیند ریخته گری فوم با یک الاوی فوم از محصول نهایی مورد نظر ساخته شده از دانه های پلدی اسدتایرن شدروع مدی شدود.
الاوی فوم با یک فیلم مقاوم در برابر نازک پوشیده شده و به شن و ماسه خشک و بدون انبسا که توسط ارتعاش فشرده شدده
قرار می گیرد .فلز مال ریخته شده به ریخته گری شن و ماسه ،تبخیر می شود و فوم را جایازین می کند ،تولید ریخته گدری
فلز تقریبا مشابه با الاوی فوم است .بخار فوم از طریق منافذ در پوشش نسوز و شن و ماسه عبور می کندد .ایدن فرایندد امکدان
اتصال چندین اجزا را در یک ریخته گری مجزا فراهم می کند ،بنابراین ماشینکاری و مونتاژ پایین دست را کاهش می دهد.
شرکت جنرال موتورز ابزاری دقیق برای اندازه گیری ضخامت پوسته خشک و توزیع اندازه ذرات ،انددازه گیدری دقیدق انددازه و
شکل شن و ماسه مورد استفاده در ریخته گری و بهتر درک رئوولوژی پوشش ها .رئولولوژی بر روی هدر دو ضدخامت پوشدش و
یکنواختی روی الاوهای فدوم تداثیر مدی گدذارد .ضدخامت پوشدش ،نفوذپدذیری مدواد پدس زمینده گالسدتیک Expanded
Polystyreneرا کنترل می کند که به طور مستقیم با نقص های ریخته گری مانند تخلخل و چین ها مرتبط است .بندابراین،
اندازه گیری خواص رئولوژیکی پوسته گمشده فوم برای به حداقل رساندن نقص های ریخته گری حیاتی است.
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بلوک سیلندر الومنیومی

استفاده از بلوک سیلندرها یآلومنیومی در موتورهای درونسوز از جمله مواردی است که مزایای بسدیاری در خروجدی
بهینه و افزایش راندمان ،دارد .بزرگترین تفاوتی که میتوان برای استفاده از بلوک سدیلندرهای آلومنیدومی نسدبت بده بلوکهدای
گذشته نام برد ،کاهش وزن است .وزن موتور با آلیاژ آلومینیوم می تواند به کمتر از نصف وزن موتدور چددن تقلیدل یابدد  .وزن
کل موتور در مجموع نسبت به خودرو باال نیست ،اما نسبت موتور را نمی تدوان نادیدده گرفدت .تداثیر مسدتقیم کداهش وزن در
افزایش عملکرد سوخت است .وزن موتور نیز به طور مستقیم بر عملکرد رانندگی خودرو تاثیر می گذارد  .از آنجایی کده بیشدتر
خودروها درایو جلو هستند ،مانند وزن کابین جلو بسیار سناین است ،چرخاندن وسیله نقلیه باعث فرمان بیش از حد می شدود
و فاصله ترمز نیز افزایش می یابد .
مزایا :وزن نیمی از موتور را می توان به راحتی کاهش داد ،به طور موثر می تواند باعث کاهش مصرف سوخت و بهبدود عملکدرد
جابجایی شود .اما در این حین نادیده نایریم که استفاده از آلومنیوم اندکی قیمت تمام شده خودرو را نیز بداالتر بدرده اسدت و
لی در مجموع با توجه به هدفی که در راستای بهینه سازی مصرف سوخت داشته ایم  ،با صرفه و توجیه اقتصادی سنجیده شد .
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پمپهای پیستون محوری متغییر)(Variable Displacement Axial Piston Pump

در این نوع پمپ ها روغن با توجه به تکنولوژی جدید استفاده شده نسبت به پمپ های معمدولی رانددمان بهتدری دارندد بددین
صورت که در ابتدا شروع به کار موتور و روان نبودن روغن موتور راندمان پیایینی داشته که برای جبران این کار از موتورهای بدا
توان بیشتری استفاده میاردد ولی در مرحله ای که موتور به اندازه کافی گرم شد توان تولیدی پمپ روغن بیشتر از نیداز مدورد
نیاز موتور میباشد .در نتیجه با استفاده از پمپ های پیستون محوری متغییر متواند تدوان تولیددی یکنواخدت داشدت .کده ایدن
موضوع در راستای استفاده در موتور های درونسوز بسیار بهینه بوده و ضمن کارایی بهتدر از سدطح االینددگی موتدور و نتیجتدا
خودرو نیز می کاهد.
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 -3-3-9بهینه سازی مصرف سوخت با پمپهای روغن کارا:

با توجه به مقررات بازار و دولت ،خودروسازان را برای بهبود انتشار گازها و مصرف سوخت ،به ارزیابی تمام فرصت هدا در موتدور
سیستم برای کاهش تلفات اهتمام می ورزند .پمپ روغن یکی از اجزای مهمی است که توان موتور را مصرف می کندد ،زیدرا آن
را از طریق تامین روغن در فشارهای صحیح اجزای موتور از سایش اصطکاکی و گرمای بیش از حد محافظت می کند.
پمپ های روغنهای فعلی مورد استفاده در خودروهای بازار کشورمان ،در حال حاضر در اکثر خودروها ،روغن را حمل می کنند.
طراحان معموال پمپ ها را بیش از حد کنترل می کنند تا سخت ترین شرایط کار موتور را اداره کنند .اغلب اوقات ،آنهدا قددرت
بیشتری مصرف می کنند و فشار روغن را به میزان قابل توجهی افزایش می دهند .آنها دریچه های کنترل کننده دهندده فشدار
را به عنوان یک راه حل اولیه ،مقرون به صرفه و قابل اعتماد برای جلوگیری از فشار زیاد بیش از حد روغن استفاده مدی کنندد.
اما این طرح ها ناکارآمد هستند ،زیرا سبب از دست دادن مقادیر قابل توجهی از انرژی در جریاندات بداالی روغدن معمدولی در
موتورهای احتراق داخلی می شود.
ارائه جریان روغن خاص و هدایت شده:

پمپ های متغیر مخلو روغن ،به کم کردن هزینه های انرژی کمک می کند .کنترل فعال آنها مطابق با جریان روغدن و فشدار
موتور نیاز است ،حذف جریان بیش از حد روغن ،به طور قابل توجهی کاهش بار انالی در میل لنگ موتدور ،و در نهایدت صدرفه
جویی در سوخت را منجر می شود.
در پمپ های جابجایی متغیر ،تغییر جابجایی حجم جریان را کنترل می کندد .طدرح پمدپ هدای پدره ای ،دارای کنتدرل هدای
هیدرولیکی و الکتریکی و عملارهایی هستند که حرکت موتور پمپ را انجام می دهند و بی ثبداتی روتدور را تغییدر مدی دهندد.
سیانال های کنترل الکترونیکی و دریچه های کنترل  solenoidمقدار فشار را به عنوان شرایط عملیاتی تعیین می کنند.
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کاسه نمدها

کاسه نمدها که در قسمتهای مختلف خودرو باالخص موتور استفاده میشود بدلیل ویژگی کاربردی خاصی که دارند بدر عملکدرد
بهینه خودرو تاثیر فراوان میاذارند .اما متاسفانه تاکنون هیخ شرکتی در کشورمان توان تولید این قطعده را نداشدته و الدزام بدر
واردات کاالهای بی کیفیت را داریم .در واقع هم اکنون داخلی سازی کاسه نمدهای متعلق به موتور در کشور ما قابلیدت انجدام
ندارد.اما چرا؟
جنس،تکنولوژی تولید ،سرمایه گذاری سنانی اولیه ،پایین بودن ضریب مصرف ،مسایل و محددودیت هدای سیاسدی حداکم بدر
اقتصاد خودرو ،از جمله مواردی هستند که تاثیر مستقیم بر طراحی و تولید کیفی کاسده نمددها در موتدور بدوده و بدر عملکدرد
بهینه موتور تاثیر بسیار مثبت و مستقیم دارد و متاسفانه بدالیل فوق هنوز صنعت ما توانایی تکنولدوژی تولیدد کاسده نمددهای
موتورهای درونسوز را نداشته و این موضوع اسباب عدم کنترل و بهینای این قطعه را برای ما فراهم اورده اسدت .مخصوصدا بده
کاسه نمدهای سر میل لنگ و میل بادامک میتوان اشاره کرد که بازار مصرفی باالیی دارند.
در مجموع از آنجایی که کاسه مصرفی در بازار از طریق شرکتهای چینی به دلیل تحریمها تامین میاردد ،آنها فاقد کیفیت الزم
بوده و با داخلی سازی میتوان قطعات بهتری تولید نمود .
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واترپمپ

گروه های خودروسازی  PSAو  BMWبرای کاهش انتشارات گازهای گلخانه ای مضر ،یک سیستم پمپ آب منحصر به فدرد را
توسعه داده اند .با توجه به چرخ اصطکاکی که می تواند مکانیکی و الکترونیکی جدا شود ،پمپ آب فقدط در صدورت نیداز فعدال
می شود .این بدان معنی است که مایع خنک کننده تا زمانی که موتور به دمای عملیاتی  341درجه سانتیاراد رسیده و میدزان
مصرف سوخت را در حدود یک درصد کاهش دهد ،گردش نمی یابد .عالوه بر این ،ایمنی وسیله نقلیه در فصل زمستان افدزایش
می یابد؛ زیرا فعال شدن بعد از پمپ آب باعث می شود که واحدها و قطعات مرتبط به رانندگی در طول مسیر ،سریع تدر گدرم
شوند و هر برف و ی روی شیشه ذوب شود.
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در طول عملیات ،فشار اعمال شده توسط چرخ اصطکاک ممکن است باعث اصطکاک در برخی مناطق از سطح ولکدانیزه چدرخ
درایو پمپ آب شود ،و باعث می شود آن را در مکان های مختلف پوشانده شود .هناامی که ماشین در حال رانندگی است ،ایدن
می تواند به عنوان صدای بسیار با صدای فلزی شبیه به بلبرینگ های میل لنگ آسیب دیده شنیده شود .این بر تمام موتورهای
بنزینی با توربوشارژر و تزریق مستقیم ( 341کیلو وات) تولید سالهای اخیر تاثیر می گذارد.
همچنین بشدت توصیه می شود هناام تعویض پمپ ها حتما کلیه قطعات و اتصاالت مرتبط نیز حذف شوند.
 -4نتیجه گیری:
در دهه اخیر  ،به منظور تولید محصوالت داخلی و خودروهای کامال بومی ،سرمایهگذاری بسیاری در کشورمان انجام شدده ،امدا
به نظر میرسد که فعال خودروسازان ایرانی برای رسیدن به شرایط خودروسازان خارجی راه زیدادی در پدیش دارندد و نیازمندد
سرمایهگذاریهای بیشتری در این صنعت هستند که یکی از این سدرمایه گدذاریها در خصدوص تولیدد موتورهدای درونسدوز بدا
مصرف و سطح آالیندگی بهینه میباشد.هرچند با ورود و رشد صنعت خودروهای هیبریدی تداوم تولید و اسدتفاده از موتورهدای
درونسوز در هاله ای از ابهام از سوی برخی کارشناسان قرار گرفته است ولی در واقع بدا توجده بده هزینده هدای بداالی تولیددی
خودرو های غیر فسیلی و همچنین محدود بودن توان تولید انرژی ان در جوامع و همچنین قدرت پدائینتر پیشدران هدای انهدا،
بصورت منطقی حداقل تا  04سال آینده روند مصرف موتورهای درونسوز را شاهد بوده اما صنعت بایستی بددنبال بهینده سدازی
مصرف و خروجی قدرت آنها باشد.
بدون شک طبق نظر کارشناسان و متخصصان خوزه تولید و بازار خودرو ،موتورهای درونسوز تدا  04سدال آیندده حدرف اول را
خواهند زد.با اینکه هم اکنون بسیاری از سالهای پایانی موتورهای درون سوز صحبت می کنند ،اما شواهد نشان میدهد که این
موتورها حداقل تا  04سال آینده نیز پیشرانه اصلی خودروها و وسایل نقلیه هستنند .البته فنآوریهای هدای بسدیاری در سدال
های آینده برای بهبود این موتور های استفاده خواهد شد.
در مجموع استفاده از تجربیات مثبتدی چدون اصدالح سداختار ریختده گدری موتورهدا،تغییر جدنس سرسدیلندرها از چددن بده
آلومنیومی،واترپمپها،پمپهای روغن و  ...طبق نتایج تست های موتور و خودرویی اسدبابب خروجدی بهینده موتورهدای درونسدوز
تولیدی در کشورمان را در شرکت هایی چون سایپا سیتروئن نشان می دهد.
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