ﺑﮫ ﻧﺎم اﯾﺰد
ﻣوﺿوع ﺳﻣﯾﻧﺎر:ﺳوﺧت ﺳﯽ ان ﺟﯽ)(CNG
ﮔرداورﻧده:
اﺳﺗﺎد:
1

ﺗﺎرﯾﺧﭼﮫ
ﺗﺎرﯾﺨﭽﮫ
ﺳﺎﺑﻘﮫ اﺳﺗﻔﺎده از ﺳوﺧت ﮔﺎزی ﺑﮫ ﺳﺎلھﺎي اوﻟﯾﮫ دھﮫ  ١٩٣٠و در ﻛﺷور اﯾﺗﺎﻟﯾﺎ ﺑﺎز
ﻣﻲﮔردد ،در ﺳﺎلھﺎي اﺑﺗداﯾﻲ دھﮫ  ١٩٣٠ﺑﺣرانھﺎي ﻧﻔﺗﻲ ،ارزاﻧﻲ ﮔﺎز طﺑﯾﻌﻲ در
ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﺎ ﺳوﺧتھﺎي ﻓﺳﯾﻠﻲ ،ﺑﺣرانھﺎي ﻧﺎﺷﻲ از آﻟودﮔﻲ ھوا و ...ﺳﺑب روي
آوردن ﻛﺷورھﺎي اروﭘﺎﯾﻲ ﺑﮫ ﺳوي ﺳوﺧتھﺎي ﮔﺎزی ﺷد.
ﺳﺎﺑﻘﮫ اﺳﺗﻔﺎده از ﮔﺎز طﺑﯾﻌﻲ ﺑﮫ ﺟﺎی ﺳوﺧتھﺎي ﻓﺳﯾﻠﻲ در ﻛﺷور ﻣﺎ ﻧﯾز ﻣرﺑوط ﺑﮫ
ﺳﺎلھﺎي  ١٣٥٠و  ١٣٥٣اﺳت.
در اﯾن ﺳﺎلھﺎ در ﺷﮭر ﺷﯾراز ﺗﻌدادی از ﺗﺎﻛﺳﻲھﺎ ﺑﮫ ﮔﺎز طﺑﯾﻌﻲ ﻓﺷرده ﻣﺟﮭز ﺷدﻧد
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طﺑﯾﻌﯽ
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اﻧواع ﺳوﺧت ھﺎی ﮔﺎز طﺑﯾﻌﯽ
ﮔﺎز طﺑﯾﻌﯽ ﻓﺷرده):(CNG
CNGھﻣﺎن ﮔﺎز طﺑﯾﻌﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎ روزاﻧﮫ آن را در ﺧﺎﻧﮫ ،ﻣﺣل ﮐﺎر ﺧود و ﯾﺎ
ﮐﺎرﺧﺎﻧﺟﺎت ﺑﺎ ﻓﺷﺎر ﭘﺎﯾﯾن اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﺗرﮐﯾب ﮔﺎزطﺑﯾﻌﻲ ﺷﺎﻣل؛ﺑﯾش از%٨٠ﻣﺗﺎن
ﮐﻣﺗراز%١٢اﺗﺎن ودرﺻدھﺎي ﻣﺗﻧﺎﺳب ﭘروﭘﺎن،ﺑوﺗﺎن وآﻟﮑﺎﻧﮭﺎي ﺳﻧﮕﯾن،ﮐرﺑن دي
اﮐﺳﯾدوﻧﯾﺗروژن اﺳت و دردرﺟﮫ ﺣرارت ﻣﻌﻣوﻟﯽ و ﻓﺷﺎر ٢٠٠-٢٥٠اﺗﻣﺳﻔر ﻧﮕﮫ
داری ﻣﯽ ﺷود.
از ﻣزاﯾﺎی اﺳﺗﻔﺎده از ﮔﺎز طﺑﯾﻌﯽ ﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ ﻗﯾﻣت ﮐﻣﺗر اﻻﯾﻧدﮔﯽ ﮐﻣﺗر ﻋدد اﮐﺗﺎن
ﺑﺎﻻ اﺷﺎره ﮐرد.ھﻣﭼﻧﯾن دﻣﺎي اﺷﺗﻌﺎل ﮔﺎزطﺑﯾﻌﻲ)۶۵٠درﺟﮫ ﺳﯾﻠﺳﯾوس(ﺗﻘرﯾﺑﺎ
دوﺑراﺑرﺑﻧزﯾن)٣۵٠درﺟﮫ ﺳﯾﻠﺳﯾوس(اﺳت ﮐﮫ ھﻣﯾن ﺑﺎﻋث ﻣﯾﮕرددﺧطراﻧﻔﺟﺎرﯾﺎآﺗش
ﺳوزي ﺧودروھﺎي ﮔﺎزﺳوزﺑﮫ ﺷدت ﮐﺎھش ﯾﺎﺑد .درﻣﻘﺎﺑل وﺟود ﻣﺣدودﯾت ﻓﺿﺎ در
ﻧﺻب ﻣﺧﺎزن ﺳوﺧﺗﮕﯾری ﺑر روی ﺧودرو ،ﮐﺎھش ﭘﯾﻣﺎﯾش ﺧودرو و ﻧﯾﺎز ﺑﮫ طراﺣﯽ
و ﺗﻘوﯾت ﺑﺧﺷﮭﺎی ﻣﺗﻌددی از ﺧودروﻧظﯾر اﮐﺳل )ﺑدﻟﯾل اﻓزاﯾش وزن( ،ازﻣﻌﺎﯾب
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اﻧواع ﺳوﺧت ھﺎی ﮔﺎز طﺑﯾﻌﯽ
-٢ﮔﺎز طﺑﯾﻌﻲ ﻣﺎﯾﻊ ):(LNG
ﮔﺎز طﺑﯾﻌﻲ ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ در ﻓﺷﺎر اﺗﻣﺳﻔر ﺗﺎ دﻣﺎي  -F º260ﺳرد ﺷود ،ﺑﮫ ﺣﺎﻟت ﻣﺎﯾﻊ
ﺗﺑدﯾل ﻣﻲ ﺷود LNG .ﺷﺎﻣل ﺑﯾش از  ٩٥درﺻد ﻣﺗﺎن و درﺻد ﮐﻣﻲ اﺗﺎن و ﭘروﭘﺎن
و ﺳﺎﯾر ھﯾدروﮐرﺑوﻧﮭﺎي ﺳﻧﮕﯾن ﺗر اﺳت LNG.در وھﻠﮫ اول ﺑراي ﺧودروھﺎي
ﺳﻧﮕﯾن دﯾزﻟﻲ ) (HEAVY DUTY VEHICLEﮐﺎرﺑرد دارد .ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ارزش ﺣرارﺗﻲ
و داﻧﺳﯾﺗﮫ اﻧرژي ،ﻣﺷﺎﺑﮫ ﺳوﺧت دﯾزل )ﮔﺎزوﺋﯾل( اﺳت.
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اﻧواع ﺳوﺧت ھﺎی ﮔﺎز طﺑﯾﻌﯽ
-3ﮔﺎزﻣﺎﯾﻊ ﻧﻔﺗﯽ ): (LPG
ﻋﻣدﺗﺎ ً از دو ﺗرﮐﯾب ھﯾدروﮐرﺑﻧﻲ ﭘروﭘﺎن و ﺑوﺗﺎن ﺗﺷﮑﯾل ﺷده اﺳت .ﺑﻌﻧوان
ﻣﺣﺻول ﻓرﻋﻲ ﻓرآﯾﻧدھﺎی ﺗﺻﻔﯾﮫ و ﺗوﻟﯾد ﮔﺎز طﺑﯾﻌﻲ و ﭘﺎﻻﯾش ﻧﻔت ﺧﺎم ﺗوﻟﯾد ﻣﻲ
ﺷود LPG.در ﺷراﯾط ﻓﺷﺎر و دﻣﺎي ﻋﺎدي ﺑﺻورت ﮔﺎز اﺳت و ﺗﺣت ﻓﺷﺎر
 ،٨-١٠atmاﺟزا آن ﺑﮫ ﻣﺎﯾﻊ ﺗﺑدﯾل ﻣﻲ ﺷود.
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اﻧواع ﻣوﺗورھﺎی ﮔﺎزﺳوز
ﻣوﺗورھﺎی دوﮔﺎﻧﮫ ﺳوز)(Bi Fuel
ﻣوﺗورھﺎی دوﮔﺎﻧﮫ ﺳوز دارای دو ﺳﯾﺳﺗم ﺟداﮔﺎﻧﮫ ﺳوﺧت رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻧزﯾﻧﯽ و ﮔﺎز
طﺑﯾﻌﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد در اﯾن ﻗﺑﯾل ﺧودروھﺎ طراﺣﯽ اوﻟﯾﮫ ﺧودرو ﺑرای اﺳﺗﻔﺎده از
ﺑﻧزﯾن ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت در ﻧﺗﯾﺟﮫ اﻣﮑﺎن ﺑﮭره ﮔﯾری از ﻋدد اﮐﺗﺎن و ﺿرﯾب
ﺗراﮐم ﺑﺎﻻی ﮔﺎز ﻣﻘدور ﻧﻣﯽ ﺑﺎﺷد و ﻏﺎﻟﺑﺎ ً ﻣوﺗور اﯾن ﺧودروھﺎ ﺑﺎ ﮐﺎھش %١٥
ﺗوان ﻣواﺟﮫ ﻣﯽ ﮔردﻧد.
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اﻧواع ﻣوﺗورھﺎی ﮔﺎزﺳوز
ﻣوﺗورھﺎی دو ﺳوﺧﺗﮫ دﯾزل و ﮔﺎز طﺑﯾﻌﯽ )(Dual-Fuel
در اﯾن ﻣوﺗورھﺎ ﺳوﺧت ﺧودرو ﺑﺻورت ﺗرﮐﯾﺑﯽ از ﮔﺎز طﺑﯾﻌﯽ و ﮔﺎزوﺋﯾل ﻣﯽ
ﺑﺎﺷد و ﺟﮭت ﺗزرﯾﻖ ﮔﺎز طﺑﯾﻌﯽ ﺑﮫ درون ﺳﯾﻠﻧدر دو روش وﺟود دارد:
ﺗزرﯾﻖ ﻣﺳﺗﻘﯾم ﮔﺎز
در اﯾن روش ھﻣزﻣﺎن ﺑﺎ ﺗزرﯾﻖ ﺳوﺧت دﯾزل ،ﺳوﺧت ﮔﺎز ﻧﯾز ﺗوﺳط ﺷﯾرھﺎی
ﺑرﻗﯽ ﺳرﻋت ﺑﺎﻻ ﺑﮫ داﺧل ﺳﯾﻠﻧدر ﺗزرﯾﻖ ﻣﯽ ﮔردد .در اﯾن روش ﮔﺎز ﺗﺎﻣﯾن ﮐﻧﻧده
ﺑﯾﺷﺗر اﻧرژی ﻣورد ﻧﯾﺎز ﻣوﺗورﺑوده و ﮔﺎزوﺋﯾل ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺳوﺧت آﺗش زا ﺑﮑﺎر ﻣﯽ
رود .
اﺳﺗﻔﺎده از ﮐﺎرﺑراﺗورﺑرای ﻣﺧﻠوط ﮐردن ھوا و ﮔﺎز
در اﯾن روش ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از از ﻣﯾﮑﺳر ،ھﻣزﻣﺎن ﺑﺎ ورودھوا ﺑﮫ داﺧل ﺳﯾﻠﻧدر ،ﮔﺎز
ﻧﯾز وارد ﺷده و در ﺳﯾﻠﻧدر ﯾﮏ ﻣﺧﻠوط ھﻣﮕن از ﮔﺎز و ھوا وﺟودﺧواھد داﺷت.
ﺳﭘس در اﻧﺗﮭﺎی ﻣرﺣﻠﮫ ﺗراﮐم ﮔﺎزوﺋﯾل ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺳوﺧت آﺗش زا ﺑﮫ درون ﺳﯾﻠﻧدر
ﺗزرﯾﻖ ﻣﯽ ﮔردد.
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اﻧواع ﻣوﺗورھﺎی ﮔﺎزﺳوز
ﻣوﺗورھﺎی ﺗﮏ ﺳوﺧﺗﮫ ﮔﺎزﺳوز )(Dedicated
اﯾن ﻣوﺗورھﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳوﺧت ﮐﺎرﮐرده و ﺑدﻟﯾل ﻋﻣﻠﮑرد ﻣوﺗور ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﺑﺎزده ،ﺷﺗﺎب
و ﺻدای آرام ﻣوﺗور در ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﺎ ﻧوع دوﮔﺎﻧﮫ ﺳوز ﺗﺑدﯾﻠﯽ ،ﺑﯾﺷﺗر ﻣورد ﺗوﺟﮫ ﻗرار
ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد .ﺑطور ﮐﻠﯽ ﻣوﺗورھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﮔﺎزطﺑﯾﻌﯽ طراﺣﯽ ﺷده اﻧد ،ﺑﺎزده ﺑﯾﺷﺗری
ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﻧواع ﺑﻧزﯾﻧﯽ و دﯾزﻟﯽ ﻣﺷﺎﺑﮫ ﺧود دارﻧد .ﻣوﺗورھﺎی ﺗﮏ ﺳوﺧﺗﮫ CNG
ﻧﺳﺑت ﺗراﮐم ﺑﺎﻻﺗری در ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﺎ اﻧواع ﻣﺷﺎﺑﮫ ﺑﻧزﯾﻧﯽ دارﻧد.
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ﺷﻤﺎﺗﯿﮏ ﻗﻄﻌﺎت ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﭘﮋوRDﮔﺎز ﺳﻮز:
-١رﮔوﻻﺗور
-٢ﻣوﺗور ﭘﻠﮫ ای
-٣ﻟوﻟﮫ اﻧﺗﻘﺎل
-۴ﻓﺷﺎرﺳﻧﺞ
-۵ﻣﯾﮑﺳر
-۶ﺷﯾردﺳﺗﯽ
-٧ﮐﻠﯾد اﻧﺗﺧﺎب ﺳوﺧت
ECU-٨
-٩ادواﻧﺳر
-١٠اﻣوﻻﺗور
-١١ﺷﯾرﺳوﺧت ﮔﯾری
-١٢ﺷﯾرﺳرﻣﺧزن
-١٣ﻣﺧزن
 -١۴ﻣﺑدل ﮐﺎﺗﺎﻟﯾﺳﺗﯽ
-١۵ﺳﻧﺳورھﺎ
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