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Δπραξηζηίεο 
 

Με ηελ νινθιήξσζε ηεο δηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο θηάλνπλ ζην ηέινο ηνπο νη 

πξνπηπρηαθέο κνπ ζπνπδέο ζηε ρνιή Ναππεγψλ Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ. Θα 

ήζεια ινηπφλ, λα επραξηζηήζσ φινπο εθείλνπο, νη νπνίνη κε βνήζεζαλ, άιινη ζε 

κεγαιχηεξν θαη άιινη ζε κηθξφηεξν βαζκφ, ζηε ζπγγξαθή ηεο δηπισκαηηθήο κνπ 

εξγαζίαο θαη ηελ νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ κνπ. 

Πξψηα, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ νηθνγέλεηα κνπ, πνπ φια απηά ηα ρξφληα 

ζηήξημε ηηο επηινγέο κνπ θαη πάληα πξνζπαζεί λα κνπ δίλεη ηε ζσζηή θαζνδήγεζε. 

Ηδηαίηεξεο επραξηζηίεο νθείισ ζηνλ Δπίθνπξν Καζεγεηή θ. Λ. Κατθηζή θαη ζηνλ 

πξψελ επηζηεκνληθφ ζπλεξγάηε θ. Υξ. Υξπζάθε, γηα ηελ πνιχηηκε βνήζεηα θαη 

θαζνδήγεζε πνπ κνπ πξνζέθεξαλ ζην πιαίζην ηεο εθπφλεζεο ηεο εξγαζίαο. Δπίζεο, 

επραξηζηψ ηνλ απφθνηην θαη λπλ ππνςήθην δηδάθηνξα ηεο ζρνιήο θ. Π. Κνληνχιε γηα 

ηε βνήζεηά ηνπ. Αθφκε, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ Καζεγεηή θ. Ν. Κπξηάην θαη 

ηνλ Λέθηνξα θ. Υξ. Παπαδφπνπιν σο δηδάζθνληεο θαη κέιε ηεο εμεηαζηηθήο 

επηηξνπήο ηεο δηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο. Σέινο, επραξηζηψ φινπο ηνπο θίινπο θαη 

ζπκθνηηεηέο  κνπ, θαί κέιινληεο ζπλαδέιθνπο, γηα ηε ζπλεξγαζία πνπ είρακε φια 

απηά ηα ρξφληα.  
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ύλνςε 
 

 

Ζ εμέιημε ησλ λαπηηθψλ θηλεηήξσλ Diesel απνζθνπεί ζήκεξα ζηελ ειάηησζε ησλ 

επηθίλδπλσλ αέξησλ ξχπσλ. Σα λέα κέηξα θαη νη πεξηνξηζκνί πνπ έρνπλ ηεζεί απφ ηνλ 

IMO (International Maritime Organization) θαη ηελ Δπξσπατθή Έλσζε αλαθνξηθά κε 

ηηο εθπνκπέο αεξίσλ ξχπσλ απνηεινχλ θίλεηξν γηα ηνπο θαηαζθεπαζηέο ψζηε λα 

θαηαζηεί ε ιεηηνπξγία ησλ λαπηηθψλ θηλεηήξσλ θηιηθφηεξε πξνο ην πεξηβάιινλ θαη 

ηνλ άλζξσπν, ρσξίο λα επεξεάδεηαη ε αμηνπηζηία θαη ε απφδνζή ηνπο. ην γεληθφ 

απηφ πιαίζην, ε ρξήζε εξγαιείσλ ππνινγηζηηθήο ξεπζηνκεραληθήο απνηειεί ζήκεξα 

κηα αμηφπηζηε πξαθηηθή γηα ηε κειέηε ηεο ζεξκνξεπζηνκεραληθήο ησλ λαπηηθψλ 

θηλεηήξσλ, θαη ηελ εμέιημε απηψλ.  

ηελ παξνχζα Γηπισκαηηθή Δξγαζία κειεηάηαη ε επίηεπμε θαχζεο κεξηθψο 

νκνγελνπνηεκέλνπ κίγκαηνο ζε κεγάιν δίρξνλν λαπηηθφ θηλεηήξα Diesel κε ρξήζε 

ελαιιαθηηθψλ ζηξαηεγηθψλ έγρπζεο, κε θχξην ζηφρν ηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ 

νμεηδίσλ ηνπ αδψηνπ (NOx). Κχξην κέζν γηα ηελ επίηεπμε ελαιιαθηηθψλ 

ζηξαηεγηθψλ έγρπζεο είλαη ην εηζαρζέλ θαί ζηε λαπηηθή βηνκεραλία ζχζηεκα 

έγρπζεο θαπζίκνπ θνηλνχ ζπιιέθηε (Common Rail System-CRS). Ζ ρξήζε 

πξνέγρπζεο είλαη απαξαίηεηε, ψζηε λα δεκηνπξγεζεί κεξηθψο νκνγελνπνηεκέλν 

κίγκα. Δδψ, γίλεηαη ρξήζε πξνέγρπζεο κε βαζηθή θαηεχζπλζε «πξνο ην έκβνιν», 

πξηλ ην Άλσ Νεθξφ εκείν (ΑΝ). Ζ επηινγή ηεο παξαπάλσ βαζηθήο θαηεχζπλζεο 

γηα ηελ πξνέγρπζε ηνπ θαπζίκνπ απνζθνπεί: (α) ζηελ πιήξσζε ηνπ εληφο ηνπ 

θπιίλδξνπ φγθνπ, θαη θαηά ζπλέπεηα ηελ θαιή δηαζπνξά θαη αλάκημε ηνπ θαπζίκνπ 

κε ηνλ αέξα, θαη (β) ζηελ απνθπγή ζπγθξνχζεσλ ηνπ θαπζίκνπ κε ηα ηνηρψκαηα, θαη 

ησλ επαθφινπζσλ πγξψλ επηθαζήζεσλ.   

Ζ παξνχζα κειέηε είλαη ππνινγηζηηθή, κε θχξην εξγαιείν ηνλ θψδηθα ππνινγηζηηθήο 

ξεπζηνκεραληθήο KIVA-3. Ζ κειέηε γίλεηαη γηα ηελ πεξηνρή ηνπ πιήξνπο θνξηίνπ, 

ζε δχν ζηάδηα. ην πξψην ζηάδην, κεηαβάιιεηαη παξακεηξηθά ε θαηεχζπλζε ηεο 

πξνέγρπζεο απφ ηηο νπέο ησλ εγρπηήξσλ ηνπ θηλεηήξα, θαη εμέηάδεηαη ε επίδξαζε 

ζηηο εθπνκπέο NOx θαη ηελ εηδηθή θαηαλάισζε θαπζίκνπ. Ζ βαζηθή θαηεχζπλζε ηεο 

πξνέγρπζεο είλαη πξνο ην έκβνιν, ελψ απηή ηεο θχξηαο έγρπζεο γίλεηαη κε ζρεηηθά 

κηθξή απφθιηζε απφ ην νξηδφληην επίπεδν (δηαθνξεηηθνί εγρπηήξεο γηα ηελ πξνέγρπζε 

θαη ηελ θχξηα έγρπζε). Απφ ηελ παξακεηξηθή αλάιπζε πξνθχπηνπλ ελδεηθλχκελεο 

ηηκέο ησλ γσληψλ έγρπζεο πνπ θαζνξίδνπλ ηελ θαηεχζπλζε ηεο έγρπζεο θαπζίκνπ 

θαηά ηελ πξνέγρπζε. Οη ηηκέο απηέο ρξεζηκνπνηνχληαη ζην πιαίζην ηνπ δεχηεξνπ 

ζηαδίνπ, ζην νπνίν γίλεηαη βειηηζηνπνίεζε ηνπ πξνθίι έγρπζεο κε παξνπζία 

πξνέγρπζεο. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, γίλεηαη ζχδεπμε ηνπ θψδηθα KIVA-3 κε ην 

ινγηζκηθφ βειηηζηνπνίεζεο EASY, πνπ είλαη βαζηζκέλν ζε εμειηθηηθνχο 

αιγνξίζκνπο. Γηαηππψλεηαη έλα πνιπθξηηεξηαθφ πξφβιεκα βειηηζηνπνίεζεο ρσξίο 

πεξηνξηζκνχο, κε αληηθεηκεληθέο ζπλαξηήζεηο ηελ εηδηθή εθπνκπή NOx θαη ηελ εηδηθή 

θαηαλάισζε θαπζίκνπ. Οη βέιηηζηεο ιχζεηο πξνζδηνξίδνληαη κε ρξήζε ηεο έλλνηαο 

ηνπ κεηψπνπ Pareto.  
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Σα απνηειέζκαηα δείρλνπλ φηη κπνξεί λα ππάξμεη ζεκαληηθή βειηίσζε σο πξνο θαί 

ηηο δχν αληηθεηκεληθέο ζπλαξηήζεηο ηνπ πξνβιήκαηνο (ζηφρνη), ζε ζρέζε κε έλαλ 

ζρεδηαζκφ αλαθνξάο, ραξαθηεξηδφκελν απφ ζπλερέο πξνθίι έγρπζεο. Δπηπιένλ, ηα 

παξφληα απνηειέζκαηα δείρλνπλ βειηίσζε ζε ζρέζε κε πξνγελέζηεξεο ζρεηηθέο 

κειέηεο [38], ρσξίο λα ραξαθηεξίδνληαη απφ κεηνλεθηήκαηα φπσο ε δεκηνπξγία 

πγξψλ επηθαζήζεσλ ζηα ηνηρψκαηα ηνπ θπιίλδξνπ. Οη πξνθχπηνπζεο βέιηηζηεο 

πεξηπηψζεηο αλαιχνληαη κε ρξήζε νπηηθνπνίεζεο ηνπ ξντθνχ πεδίνπ, θαη ρξήζε 

ραξηψλ ζεξκνθξαζίαο – ιφγνπ ηζνπδπλακίαο θαπζίκνπ-αέξα (ράξηεο Σ-θ).  
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1 Δηζαγσγή 
 

1.1 Ναπηηθνί Κηλεηήξεο θαη Ρύπνη 

 

Απφ ηε ζηηγκή πνπ έγηλε ε εηζαγσγή ησλ ζεξκηθψλ κεραλψλ ζηνλ ηνκέα ηεο 

λαπηηιίαο, ε ιεηηνπξγία ησλ λαπηηθψλ θηλεηήξσλ ζπλνδεχεηαη απφ ηε ζπλερή 

εθπνκπή αέξησλ ξχπσλ, νη νπνίνη επηβαξχλνπλ ηελ αηκφζθαηξα θαη εγθπκνλνχλ 

θηλδχλνπο γηα ηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ. Σα θχξηα επηβιαβή αέξηα απφ ηηο εθπνκπέο 

θαπζαεξίσλ ζεξκηθψλ κεραλψλ είλαη ηα νμείδηα ηνπ αδψηνπ (ΝΟx) θαη ηνπ ζείνπ 

(SOx), ηα ζσκαηίδηα αηζάιεο (soot), νη άθαπζηνη πδξνγνλάλζξαθεο θαζψο θαη ην 

δηνμείδην ηνπ άλζξαθα, ην νπνίν ζπκβάιιεη ζην θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ. 

 

Σν πξφβιεκα ησλ εθπνκπψλ νμεηδίσλ ηνπ αδψηνπ μεθίλεζε λα γίλεηαη ηδηαίηεξα 

αηζζεηφ ηε δεθαεηία ηνπ 1980. Ήδε απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1960 ην θσηνρεκηθφ λέθνο 

ηνπ Los Angeles απαζρφιεζε ηελ θνηλή γλψκε. Απηφ νθεηιφηαλ θπξίσο ζηηο 

εθπνκπέο ησλ θαπζαεξίσλ ησλ θηλεηήξσλ Otto ησλ απηνθηλήησλ. Ζ θχξηα έλσζε ηνπ 

αδψηνπ ε νπνία πεξηέρεηαη ζηα θαπζαέξηα είλαη ην κνλνμείδην ηνπ αδψηνπ (NO). Ζ 

εθιπφκελε πνζφηεηα ΝΟ απμάλεηαη κε αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο πνπ αλαπηχζζεηαη 

θαηά ηελ θαχζε. Παξάιιεια κε ην κνλνμείδην ηνπ αδψηνπ NO παξάγεηαη θαί ην 

δηνμείδην ηνπ αδψηνπ (NO2) ην νπνίν ζεσξείηαη ηνμηθφ ζηηο ζπλήζεηο ζπγθεληξψζεηο.   

 

Σα ηειεπηαία ρξφληα έγηλε αληηιεπηή ε επίπησζε θαη ηεο λαπηηιίαο ζηε ξχπαλζε ηνπ 

πιαλήηε. Έλα κέξνο ηεο ξχπαλζεο πνπ πξνθαιεί ε λαπηηιηαθή δξαζηεξηφηεηα είλαη ε 

αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε. Δλδεηθηηθά, ε εθπνκπή NOx απφ ηνπο λαπηηθνχο θηλεηήξεο 

αλαινγεί ζην 15% ηεο ζπλνιηθήο παγθφζκηαο έθιπζεο NOx απφ ηελ αλζξψπηλε 

δξαζηεξηφηεηα. Ζ αηηία είλαη ε ιεηηνπξγία ησλ ζεξκηθψλ κεραλψλ γηα ηελ πξφσζε 

θαη ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπο νη κεραλέο 

απηέο είλαη εκβνινθφξνη θηλεηήξεο Diesel. ηα θνξηεγά πινία κεγάινπ Deadweight 

(DWT) ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ πξφσζε δίρξνλνη θηλεηήξεο Diesel κεγάιεο ηζρχνο, 

ελψ ζε επηβαηεγά θαη ζε κηθξφηεξα πινία, φπσο ζθάθε αλαςπρήο, ρξεζηκνπνηνχληαη 

ηεηξάρξνλνη θηλεηήξεο. ε πνζνζηφ 60% ησλ θαηαγεγξακκέλσλ πινίσλ 

ρξεζηκνπνηνχληαη δίρξνλνη θηλεηήξεο, ζε πνζνζηφ 37% ηεηξάρξνλνη θηλεηήξεο, ελψ 

ζε έλα κηθξφ πνζνζηφ 3% γίλεηαη ρξήζε αηκνζηξνβίισλ γηα πξφσζε.    

 

Με αθεηεξία ηνλ ζηφρν γηα κείσζε ησλ εθπεκπφκελσλ ξχπσλ, ε ζεκεξηλή 

παγθφζκηα δξαζηεξηφηεηα πεξηιακβάλεη δχν βαζηθέο ζπληζηψζεο. Ζ πξψηε 

ζπληζηψζα ζρεηίδεηαη κε ηελ έξεπλα κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηνπ βαζκνχ απφδνζεο ηνπ 

θηλεηήξα, κε ηαπηφρξνλε κείσζε ησλ ξππνγφλσλ επηπηψζεσλ απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπ. 

Ζ δεχηεξε ζπληζηψζα ζρεηίδεηαη κε ηε ζέζπηζε νινέλα θαη απζηεξφηεξσλ 

θαλνληζκψλ ζρεηηθά κε ηα αλψηαηα επηηξεπηά φξηα εθπεκπφκελσλ ξχπσλ, ηα νπνία 

πξέπεη λα πηνζεηνχλ νη θαηαζθεπάζηξηεο εηαηξίεο κεραλψλ. Οη παξαπάλσ δχν 

ζπληζηψζεο είλαη αιιειέλδεηεο, θαη ε κία εμειίζζεηαη παξάιιεια θαη ζε ζπλδπαζκφ 

κε ηελ άιιε.   
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πσο πξναλαθέξζεθε, νη εθπνκπέο NOx απφ ηε λαπηηιία αγγίδνπλ ην 15% ηεο 

παγθφζκηαο εθπνκπήο. Σν παξάξηεκα VI ηεο ζχκβαζεο MARPOL ζέηεη 

πεξηνξηζκνχο γηα ηηο εθπνκπέο νμεηδίσλ ηνπ αδψηνπ θαη ηνπ ζείνπ, θαζψο θαη γηα ηελ 

απειεπζέξσζε πξνο ηελ αηκφζθαηξα πηεηηθψλ νξγαληθψλ ελψζεσλ απφ ηα θνξηία 

ησλ δεμακελνπινίσλ. Σν ζπγθεθξηκέλν παξάξηεκα επξίζθεηαη ζε ηζρχ απφ ην 2005. 

Με βάζε ηνπο λένπο θαλνληζκνχο, έρνπλ εθαξκνζηεί κε επηηπρία δηάθνξεο ηερληθέο 

παξέκβαζεο ζηε δηαδηθαζία ηεο θαχζεο. ηηο ηερλθέο απηέο πεξηιακβάλνληαη 

εμειηγκέλα ζπζηήκαηα έγρπζεο θαπζίκνπ, βειηηζηνπνίεζε ησλ παξακέηξσλ θαη ησλ 

ζπλζεθψλ ηεο έγρπζεο, θαιχηεξε αλάκημε θαπζίκνπ-αέξα θ.α. ην πιαίζην ηεο 

ζρεηηθήο έξεπλαο, ε αξηζκεηηθή πξνζνκνίσζε ησλ δηεξγαζηψλ ξνήο θαη θαχζεο 

ζηνπο θηλεηήξεο Diesel κε ρξήζε κεζφδσλ Τπνινγηζηηθήο Ρεπζηνκεραληθήο 

(Computational Fluid Dynamics - CFD) απνηειεί ζεκαληηθφ εξγαιείν, κε ζηφρν ηελ 

επίηεπμε βέιηηζησλ ζπλζεθψλ ιεηηνπξγίαο θαη ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ 

εθπεκπφκελσλ ξχπσλ.  

 

1.2 θνπόο ηεο Παξνύζαο Δξγαζίαο 

 

Με αθεηεξία ηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ ξχπσλ, αλαπηχζζνληαη λέεο ζηξαηεγηθέο 

έγρπζεο γηα ηελ εμέιημε ησλ λαπηηθψλ θηλεηήξσλ Diesel. πγθεθξηκέλα, ζθνπφο είλαη 

ε κείσζε ησλ εθπνκπψλ νμεηδίσλ ηνπ αδψηνπ (NOx) θαη ζσκαηηδίσλ αηζάιεο (soot) 

ρσξίο λα επεξεάδεηαη ε αμηνπηζηία θαη ν βαζκφο απφδνζεο ησλ θηλεηήξσλ. Με ηελ 

εηζαγσγή νινέλα θαη απζηεξφηεξσλ θαλνληζκψλ γηα ηηο ζπγθεληξψζεηο ησλ αέξησλ 

ξχπσλ ζηε λαπηηιία, θαζίζηαηαη αλαγθαία ε ρξήζε ζχγρξνλσλ ηερληθψλ έγρπζεο, ε 

ρξεζηκφηεηα ησλ νπνίσλ έρεη ήδε αλαδεηρηεί ζε θηλεηήξεο ηεο 

απηνθηλεηνβηνκεραλίαο. 

 

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία απνηειεί ζπλέρεηα πξνγελέζηεξσλ ππνινγηζηηθψλ 

κειεηψλ. πγθεθξηκέλα, (α) ηεο κειέηεο ηεο επίδξαζεο δηαθνξεηηθψλ πξνθίι έγρπζεο 

κε παξνπζία πξνέγρπζεο ζηηο επνκπέο NOx θαη ηελ εηδηθή θαηαλάισζε θαπζίκνπ 

(Κνληνχιεο [41], Kontoulis et al. [18]) θαη (β) ηεο βειηηζηνπνίεζεο ηνπ πξνθίι 

έγρπζεο κε παξνπζία πξνέγρπζεο, κε ζχδεπμε θψδηθα ππνινγηζηηθήο 

ξεπζηνδπλακηθήο κε θψδηθα βειηηζηνπνίεζεο (Αλδξεάδεο [38], Andreadis et al. [3]). 

 

ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία κειεηάηαη ε επίδξαζε ηεο ηερληθήο ηεο 

πξνέγρπζεο ηνπ θαπζίκνπ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ επίδξαζε ηεο θαηεχζπλζεο ηεο 

πξνέγρπζεο, ηφζν ζηηο εθπνκπέο NOx, φζν θαη ζηελ εηδηθή θαηαλάισζε θαπζίκνπ 

δίρξνλνπ βξαδχζηξνθνπ ππεξπιεξνχκελνπ θηλεηήξα Diesel. Ζ κειέηε 

πξαγκαηνπνηείηαη κε ρξήζε ηνπ θψδηθα ππνινγηζηηθήο ξεπζηνδπλακηθήο KIVA-3, ν 

νπνίνο ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ αξηζκεηηθή πξνζνκνίσζε ηεο ξνήο θαη θαχζεο ζε 

θχιηλδξν δίρξνλνπ λαπηηθνχ θηλεηήξα Diesel ηεο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξείαο 

Wärtsilä Switzerland. Παξάιιεια, γίλεηαη ζχδεπμε ηνπ παξαπάλσ θψδηθα κε θψδηθα 

βειηηζηνπνίεζεο βαζηζκέλν ζε εμειηθηηθνχο αιγνξίζκνπο, κε ζηφρν ηε 

βειηηζηνπνίεζε ηνπ πξνθίι έγρπζεο. 

 

Αλαιπηηθφηεξα, ζηελ παξνχζα εξγαζία εηζάγεηαη κηα λέα ζηξαηεγηθή έγρπζεο, ε 

νπνία ζπλίζηαηαη ζηε ρξήζε δηαθνξεηηθψλ εγρπηήξσλ γηα ηελ πξνέγρπζε θαη ηελ 

θχξηα έγρπζε. Καηά ηελ πξνέγρπζε, ε έγρπζε ηνπ θαπζίκνπ ιακβάλεη ρψξα κε 

θαηεχζπλζε «πξνο ην έκβνιν». Δπηπιένλ γίλεηαη κειέηε ηεο επίδξαζεο ησλ 

παξακέηξσλ ζρεδίαζεο ηνπ πξνθίι έγρπζεο ζηε ιεηηνπξγία ηνπ θηλεηήξα (εηδηθή 
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θαηαλάισζε θαη εθπνκπέο ξχπσλ), θαη ζηε ζπλέρεηα βειηηζηνπνίεζε ηνπ πξνθίι 

έγρπζεο κε ζχδεπμε ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ θψδηθα ππνινγηζηηθήο ξεπζηνδπλακηθήο 

κε θψδηθα βειηηζηνπνίεζεο. Οη πξνθχπηνπζεο ιχζεηο ραξαθηεξίδνληαη κε ρξήζε 

νπηηθνπνίεζεο ησλ ππνινγηζηηθψλ απνηειεζκάησλ. Σέινο, ε παξαγσγή ζσκαηηδίσλ 

αηζάιεο πξνζδηνξίδεηαη κε ρξήζε «ραξηψλ Σ-θ» (ράξηεο ζεξκνθξαζίαο - ιφγνπ 

ηζνδπλακίαο θαπζίκνπ-αέξα).  

 

Ζ δνκή ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ε αθφινπζε: 

 

 ην θεθάιαην 2, παξνπζηάδνληαη νη βαζηθέο αξρέο ηεο ιεηηνπξγίαο δίρξνλνπ 

λαπηηθνχ θηλεηήξα Diesel, θαζψο θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο έγρπζεο 

θνηλνχ ζπιιέθηε. Σέινο, γίλεηαη αλαθνξά ζε ζέκαηα θαχζεο θαη δεκηνπξγίαο 

αέξησλ ξχπσλ ζηνπο λαπηηθνχο θηλεηήξεο Diesel, ελψ παξάιιεια γίλεηαη 

βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε πξνεγνχκελσλ ζρεηηθψλ κειεηψλ. 

 ην θεθάιαην 3, αλαθέξνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θηλεηήξα ηεο παξνχζαο 

εξγαζίαο, γίλεηαη αλαθνξά ζηνλ θψδηθα ππνινγηζηθήο ξεπζηνδπλακηθήο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε, θαη παξνπζηάδνληαη ηα δεδνκέλα κηαο πεξίπησζεο 

αλαθνξάο, ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη απφ ζπλερή έγρπζε (ρσξίο πξνέγρπζε). 

Δπηπιένλ, γίλεηαη αλαθνξά ζε κεζφδνπο βειηηζηνπνίεζεο, θαη ζηνλ θψδηθα 

βειηηζηνπνίεζεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε.  

 ην θεθάιαην 4, γίλεηαη αξρηθά παξακεηξηθή κειέηε ηεο επίδξαζεο ηεο 

ηερληθήο ηεο πξνέγρπζεο κε θαηεχζπλζε «πξνο ην έκβνιν» ζηνλ ζρεκαηηζκφ 

NOx θαη αηζάιεο, αιιά θαη ζηελ εηδηθή θαηαλάισζε θαπζίκνπ. ηε ζπλέρεηα, 

ιακβάλνληαο ππφςε ηα απνηειέζκαηα απφ ηελ πξναλαθεξζείζα παξακεηξηθή 

δηεξεχλεζε, γίλεηαη βειηηζηνπνίεζε ηνπ πξνθίι έγρπζεο κε ρξήζε 

εμειηθηηθψλ αιγνξίζκσλ, θαη αλάιπζε ησλ ππνινγηζηηθψλ απνηειεζκάησλ.  

 Σέινο, ζην θεθάιαην 5, παξαηίζεληαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ 

ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία, θαη γίλεηαη αλαθνξά ζε θαηεπζχλζεηο γηα 

κειινληηθή έξεπλα, ζε ζπλέρεηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. 
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2 Γίρξνλνο Ναπηηθόο Κηλεηήξαο Diesel   
 

2.1 Πεξηγξαθή Λεηηνπξγίαο Ναπηηθνύ Κηλεηήξα Diesel 

 

2.1.1 Ιζηνξηθή Αλαδξνκή 

 

Οη εκβνινθφξνη θηλεηήξεο Diesel θέξνπλ ην φλνκα ηνπο απφ ηνλ εθεπξέηε ηνπο  

Rudolf Diesel. Ωο θνηηεηήο ζην Μφλαρν, o Diesel εμέδσζε απφ ην 1893 πνιιέο 

εξγαζίεο, ζηνρεχνληαο ζηελ θαηαζθεπή ελφο ζεξκνθηλεηήξα ν νπνίνο ζα 

αληηθαηαζηνχζε ηελ αηκνκεραλή θαη ηνπο ηφηε γλσζηνχο ζεξκνθηλεηήξεο. ηε 

ζπλέρεηα, ζπλεξγάζηεθε κε ηα εξγνζηάζηα Augsburg (ζήκεξα MAN Diesel & Turbo) 

θαη ηελ εηαηξία Krupp, θαη θαηαζθεχαζε ηνλ πξψην θηλεηήξα ην 1897. Σν θχξην 

ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ θηλεηήξα Diesel είλαη ην γεγνλφο φηη ιακβάλεη ρψξα 

απηαλάθιεμε ηνπ θαπζίκνπ. Γειαδή, ζε ζχγθξηζε κε ηνλ θηλεηήξα Otto, δελ ππάξρεη 

θάπνηα εμσηεξηθή πεγή πνπ λα πξνζδίδεη ζεξκφηεηα ζην θαχζηκν ψζηε λα επηηεπρζεί 

ε αλάθιεμε απηνχ. ηνλ θηλεηήξα Diesel, ην θαχζηκν εηζάγεηαη μερσξηζηά απφ ηνλ 

αέξα ζηνλ ζάιακν θαχζεο, θαη ην κίγκα ηεο θαχζεο είλαη εηεξνγελέο [47]. 

  

Δθηφο απφ ηελ επίηεπμε ελφο πςεινχ βαζκνχ απνδφζεσο, ε κεγάιε ζπκπίεζε ηνπ 

αέξα επηηξέπεη ηελ απηαλάθιεμε θαη ησλ βαξχηεξσλ θαπζίκσλ. Γη’ απηφ θαη ζηνπο 

θηλεηήξεο Diesel ρξεζηκνπνηνχληαη θαχζηκα βαξχηεξα ηεο βελδίλεο, ελψ ζηνπο 

κεγάινπο, βξαδχζηξνθνπο λαπηηθνχο θηλεηήξεο ππάξρεη ε δπλαηφηεηα θαχζεο 

βαξένο θαπζίκνπ (HFO, καδνχη).   

 

2.1.2 Λεηηνπξγία Γίρξνλνπ Ναπηηθνύ Κηλεηήξα Diesel 

 

Ο δίρξνλνο θηλεηήξαο Diesel, ζε αληηζηνηρία κε ηελ νλνκαζία ηνπ, ρξεηάδεηαη 2 

ρξφλνπο γηα λα νινθιεξψζεη έλαλ πιήξε θχθιν ιεηηνπξγίαο ηνπ. Δίλαη, ζπλνιηθά, 

απινχζηεξνο απφ έλαλ ηεηξάρξνλν θηλεηήξα σο πξνο ηε δηάηαμε. Οη πεξηζζφηεξνη 

δίρξνλνη λαπηηθνί θηλεηήξεο είλαη αξγφζηξνθνη, κε ηαρχηεηεο πεξηζηξνθήο απφ 57 

RPM έσο 129 RPM. ηε ζπλέρεηα, ε αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ δχν ρξφλσλ 

ιεηηνπξγίαο ζα βαζηζηεί ζε πεξηγξαθή λαπηηθήο βξαδχζηξνθεο ππεξπιεξνχκελεο 

κεραλήο. 

 

Ζ ζπγθξφηεζε ησλ δίρξνλσλ θηλεηήξσλ, φπσο φισλ ησλ εκβνινθφξσλ θηλεηήξσλ, 

βαζίδεηαη ζηνλ θηλεκαηηθφ κεραληζκφ Δκβφινπ – Γησζηήξα - ηξνθάινπ, ζην 

πιαίζην ηνπ νπνίνπ ην έκβνιν παιηλδξνκεί κέζα ζηνλ θχιηλδξν θαη κεηαθέξεη ηελ 

ηζρχ ζηνλ ζηξνθαινθφξν άμνλα δηακέζσ ηνπ δησζηήξα. ε κεγάινπ κεγέζνπο 

θηλεηήξεο, φπσο νη λαπηηθνί, ην έκβνιν ζπλδέεηαη κε ηνλ δησζηήξα κε βάθηξν θαη 

δχγσκα. Ζ εηζαγσγή ηνπ αέξα γίλεηαη απφ ζπξίδεο νη νπνίεο είλαη πξνζαξκνζκέλεο 

πεξηθεξεηαθά ζην ρηηψλην, ελψ ε έμνδνο ησλ θαπζαεξίσλ πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ 

κίαο θεληξηθήο βαιβίδαο πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλε ζηελ θεθαιή ηνπ θπιίλδξνπ. ηελ 

θεθαιή ηνπ θπιίλδξνπ βξίζθνληαη θαη νη εγρπηήξεο θαπζίκνπ, νη νπνίνη είλαη 

ζπκκεηξηθά ηνπνζεηεκέλνη. Σέινο, ε ππεξπιήξσζε πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ελφο 

αλεμάξηεηνπ ζηξνβηιν-ππεξπιεξσηή θαη ελφο ςπγείνπ αέξα, ν ζπλδηαζκφο ησλ 
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νπνίσλ απμάλεη ηελ παξνρή θαη ηελ ππθλφηεηα ηνπ αέξα ζηνλ θχιηλδξν, γεγνλφο πνπ 

επηηξέπεη ηελ έγρπζε πεξηζζφηεξεο κάδαο θαπζίκνπ, δειαδή ηελ αχμεζε ηεο 

σθέιηκεο ηζρχνο γηα ην ίδην κέγεζνο θηλεηήξα.  

 

Ζ ιεηηνπξγία ηνπ θηλεηήξα Diesel βαζίδεηαη ζηνλ ηδαληθφ θχθιν Diesel. ηα 

Γηαγξάκκαηα 2.1, πίεζεο - φγθνπ (p-V) θαη ζεξκνθξαζίαο - εληξνπίαο (T-s), 

απεηθνλίδνληαη νη δηεξγαζίεο ηνπ ηδαληθνχ θχθινπ Diesel.   

 

 
Γηάγξακκα 2.1: Ηδαληθφο θχθινο Diesel ζε δηαγξάκκαηα p-V θαη T-s. [44] 

 

1-2: Ηζεληξνπηθή (αδηαβαηηθή θαη αληηζηξεπηή) ζπκπίεζε 

2-3: Πξφζδνζε ζεξκφηεηαο Q23 ππφ ζηαζεξή πίεζε, κε ιφγν φγθσλ V3/V2 

3-4: Ηζεληξνπηθή (αδηαβαηηθή θαη αληηζηξεπηή) απνηφλσζε κέρξη ηνλ αξρηθφ φγθν V1 

4-1: Απνβνιή ζεξκφηεηαο ππφ ζηαζεξφ φγθν (ηζφρσξε ςχμε)  

 

Πξώηνο Υξόλνο Λεηηνπξγίαο (Καύζε - Δθηόλσζε - Έλαξμε Δμαγσγήο θαη 

άξσζεο) 

 

ηαλ ην έκβνιν βξίζθεηαη θνληά ζην Άλσ Νεθξφ εκείν (ΑΝ), αξρίδεη ν ςεθαζκφο 

ηνπ θαπζίκνπ. Ζ έλαξμε ηεο έγρπζεο πξαγκαηνπνηείηαη αθνχ ην έκβνιν έρεη 

ζπκπηέζεη ηνλ αέξα, θαη εληφο ηνπ θπιίλδξνπ νη ζπλζήθεο πίεζεο θαη ζεξκνθξαζίαο 

είλαη ηέηνηεο ψζηε λα κπνξεί λα επηηεπρζεί ε απηαλάθιεμε ηνπ θαπζίκνπ. Ζ έλαξμε 

ηεο έγρπζεο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηηο -25˚ εσο ηηο 5˚γσλίαο ζηξνθάινπ σο 

πξνο ην ΑΝ, ελψ ε δηάξθεηά ηεο κεηά ην ΑΝ κπνξεί λα θηάζεη ηηο 20˚ ή θαη 

πεξηζζφηεξν. Καηά ηελ θάζνδν ηνπ εκβφινπ ιακβάλεη ρψξα ε εθηφλσζε ησλ 

παξαγφκελσλ απφ ηελ θαχζε αεξίσλ, θαη ε απφδνζε σθέιηκνπ έξγνπ. 

 

ε γσλία πεξί ηηο 65˚ πξηλ ην ΚΝ (Κάησ Νεθξφ εκείν), αλνίγεη ε βαιβίδα 

εμαγσγήο, ψζηε λα ειαηησζεί εγθαίξσο ε πίεζε ησλ αεξίσλ κέρξη ηνπιάρηζηνλ ηελ 

πίεζε ηνπ αέξα ζαξψζεσο. ηηο 55-45˚ πξηλ ην ΚΝ απνθαιχπηνληαη νη ζπξίδεο 

εηζαγσγήο ηνπ αέξα. Ζ πίεζε ηψξα είλαη κηθξφηεξε απφ ηελ πίεζε ηνπ αέξα 

ππεξπιήξσζεο, νπφηε πξαγκαηνπνηείηαη ε ιεγφκελε απφπιπζε ηνπ θπιίλδξνπ. 

Γειαδή, ν αέξαο πιήξσζεο εηζέξρεηαη ζηνλ θχιηλδξν κέζσ ησλ ζπξίδσλ εηζαγσγήο, 

εθηνπίδεη ηα θαπζαέξηα πνπ έρνπλ απνκείλεη κέζα ζηνλ θχιηλδξν θαη ηα σζεί πξνο ηε 

βαιβίδα εμαγσγήο,ε νπνία παξακέλεη αθφκα αλνηρηή. 
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Γεύηεξνο Υξόλνο Λεηηνπξγίαο (Πέξαο άξσζεο θαη Δμαγσγήο - πκπίεζε) 

 

Οη ζπξίδεο εηζαγσγήο παξακέλνπλ αλνηρηέο κεηά ην ΚΝ έσο πεξίπνπ ηηο 225˚ σο 

πξνο ην ΑΝ. Σν έκβνιν αξρίδεη λα θηλείηαη πξνο ην ΑΝ σζνχκελν απφ ηνλ 

ζηξνθαινθφξν άμνλα, κε πξφζιεςε έξγνπ. Πεξί ηηο 225˚, ην έκβνιν θαιχπηεη 

πιήξσο ηηο ζπξίδεο εηζαγσγήο, θαη ζηακαηάεη ε εηζαγσγή αέξα ζηνλ θχιηλδξν. 

Παξάιιεια, θιείλεη θαη ε βαιβίδα εμαγσγήο ησλ θαπζαεξίσλ. Οξηζκέλνη 

θαηαζθεπαζηέο αθήλνπλ ηε βαιβίδα εμαγσγήο αλνηθηή έσο θαη 240˚- 270˚ κεηά ην 

ΑΝ γηα θαιχηεξε απφπιπζε ηνπ θπιίλδξνπ εηο βάξνο ηεο ζπκπίεζεο.  

 

Σν έκβνιν, δερφκελν ψζε απφ ηνλ ζηξνθαινθφξν άμνλα, θαηεπζχλεηαη πξνο ην 

ΑΝ, ζπκπηέδνληαο ηνλ αέξα εληφο ηνπ θπιίλδξνπ. Λφγσ ηεο κεηαθνξάο ελέξγεηαο 

πξνο ηνλ αέξα, επέξρεηαη αχμεζε ηεο πίεζεο θαη ηεο ζεξκνθξαζίαο απηνχ. 

Δλδεηθηηθέο ηηκέο ησλ θαηαζηαηηθψλ κεγεζψλ θνληά ζην ΑΝ είλαη πηέζεηο 

πςειφηεξεο απφ 100 bar θαη ζεξκνθξαζίεο πςειφηεξεο απφ 500 ˚C.  

 

Ζ παξαπάλσ πεξηγξαθείζα ιεηηνπξγία απεηθνλίδεηαη ζρεκαηηθά ζηηο Δηθφλεο 2.1 θαη 

2.2.  

 

 
Δηθόλα 2.1:ρεκαηηθή παξάζηαζε ησλ θάζεσλ ηνπ θχθινπ ιεηηνπξγίαο δίρξνλνπ θηλεηήξα Diesel 

[38].  
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Δηθόλα 2.2: Φάζεηο ιεηηνπξγίαο βξαδχζηξνθνπ δίρξνλνπ θηλεηήξα Diesel, ζπλαξηήζεη ηεο γσλίαο 

ζηξνθάινπ. [45] 

 

 

 

 

2.2 πζηήκαηα Έγρπζεο Καπζίκνπ 

 

Ζ έγρπζε πξαγκαηνπνηείηαη ζην ηέινο ηεο θάζεο ηεο ζπκπίεζεο, ψζηε νη ζπλζήθεο 

κέζα ζηνλ θχιηλδξν λα είλαη θαηάιιειεο γηα ηελ έλαπζε θαη δηαηήξεζε ηεο θαχζεο. 

Οη απαηηήζεηο γηα ην ζχζηεκα έγρπζεο είλαη [41]: 

 Αθξηβήο ξχζκηζε ηεο κάδαο ηνπ θαπζίκνπ πνπ εγρχεηαη, ζε ζπλάξηεζε κε ηελ 

απαηηνχκελε ηζρχ. 

 Αθξηβήο ρξνληθά ζηηγκή έλαξμεο ηεο έγρπζεο, ειεγρφκελνο ξπζκφο έγρπζεο, 

θαη απφηνκε θαη πιήξεο δηαθνπή ρσξίο επίζηαμε. 

 σζηφο δηαζθνξπηζκφο θαη εθλέθσζε ηνπ θαπζίκνπ ζε φιε ηελ πεξίνδν ηεο 

έγρπζεο κέζα ζηνλ θχιηλδξν. Απνθπγή πξφζθξνπζεο ηεο θιέβαο θαπζίκνπ 

ζηα ηνηρψκαηα (εθηφο αλ πξνβιέπεηαη ζηε ζρεδίαζε ηνπ θηλεηήξα). 
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Γχν είλαη ηα πιένλ δηαδεδνκέλα ζπζηήκαηα έγρπζεο ζηνπο δίρξνλνπο θηλεηήξεο 

Diesel: 

1. Σν κεραληθφ ζχζηεκα  

2. Σν ζχζηεκα θνηλνχ ζπιιέθηε (Common Rail System - CRS) 

 

Παξαθάησ ζα γίλεη πεξηγξαθή ηνπ ζπζηήκαηνο έγρπζεο θνηλνχ ζπιιέθηε, αθνχ 

ρσξίο απηφ δελ ζα κπνξνχζε λα πξαγκαηνπνηεζεί ε παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία.  

 

 

Σν χζηεκα Κνηλνχ πιιέθηε (Common Rail System – CRS) 

 

Σν ζχζηεκα έγρπζεο θνηλνχ ζπιιέθηε άξρηζε λα εθαξκφδεηαη ζηνπο λαπηηθνχο 

θηλεηήξεο Diesel ζηηο αξρέο ηεο πξψηεο δεθαεηίαο ηνπ 21
νπ

 αηψλα. Ζ ηερλνινγηθή 

απηή εμέιημε έρεη δψζεη κεγάιεο δπλαηφηεηεο ζηελ επίηεπμε πςειφηεξεο απφδνζεο 

θαη ρακειφηεξσλ επηπέδσλ ξχπσλ. ηελ εηθφλα 2.4 παξνπζηάδεηαη κηα δηάηαμε CRS. 

 

 

 
Δηθόλα 2.4: Σππηθή δηάηαμε ζπζηήκαηνο έγρπζεο θνηλνχ ζπιιέθηε (Common Rail System) [36] . 

 

Σν ζχζηεκα έγρπζεο θνηλνχ ζπιιέθηε πηνζεηήζεθε γηα ηνλ ιφγν φηη έρεη βαζηθφ 

πιενλέθηεκα ηελ απεμάξηηζε ηεο πίεζεο έγρπζεο απφ ην ζεκείν ιεηηνπξγίαο ηνπ 

θηλεηήξα. ε αληίζεζε κε ηα κεραληθά ζπζηήκαηα έγρπζεο, ζηα νπνία ν ρξνληζκφο 

ηεο έγρπζεο εμαξηάηαη απφ κεραληθέο παξακέηξνπο (έθθεληξα θαη ζηξνθέο ηεο 

κεραλήο), ζην ζχζηεκα θνηλνχ ζπιιέθηε ε ξχζκηζε ηνπ ρξνληζκνχ ηεο έγρπζεο 

γίλεηαη ειεθηξνληθά, θαη δελ εμαξηάηαη απφ ηελ εμαξηεκέλε αληιία παξνρήο 

πεηξειαίνπ πςειήο πίεζεο.  

 

Σν CRS απνηειείηαη απφ ηηο εμήο κνλάδεο [41]:  

 

 Μνλάδα ζπιιέθηε (rail unit), ε νπνία πεξηιακβάλεη ηνλ ζπιιέθηε ηνπ 

θαπζίκνπ. Απηή ηνπνζεηείηαη θαηά κήθνο ησλ θπιίλδξσλ, ζην χςνο ησλ 

πσκάησλ. 
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 Μνλάδα παξνρήο ( supply unit), ε νπνία πεξηιακβάλεη ηηο αληιίεο πςειήο 

πίεζεο θαπζίκνπ θαη ειαίνπ, ζε δηάηαμε V, θαη ηνπνζεηείηαη ζην πξσξαίν ή 

πξπκλαίν ηκήκα ηνπ ζηξνθαινθφξνπ άμνλα ηεο κεραλήο. 

 Οινθιεξσκέλε απηφκαηε εγθαηάζηαζε θίιηξσλ ειαίνπ (integrated automatic 

fine oil filter). 

 χζηεκα εθθίλεζεο ηεο κεραλήο κε πεπηεζκέλν αέξα (starting air system). 

 Μνλάδα ελεξγνπνίεζεο θαη ειέγρνπ ιεηηνπξγίαο βαιβίδαο εμαγσγήο ησλ 

θαπζαεξίσλ (exhaust valve actuator and control unit). 

 Οινθιεξσκέλε ειεθηξνληθή κνλάδα έγρπζεο (injection control unit), ειέγρνπ 

ιεηηνπξγίαο κεραλήο (engine control unit) θαη αλάγλσζεο γσλίαο ζηξνθάινπ. 

 

Μηα ηππηθή εγθαηάζηαζε ηνπ CRS ζε δίρξνλε λαπηηθή κεραλή παξνπζηάδεηαη ζηελ 

Δηθφλα 2.5. 

 

 
Δηθόλα 2.5: Δγθαηάζηαζε CRS ζε θηλεηήξα RT-flex ηεο εηαηξίαο Wärtsilä Switzerland [32]. 

 

 

Σν CRS είλαη έλα δίθηπν ξεπζηψλ πςειήο πίεζεο, ην νπνίν ζπλδέεηαη κε δίθηπα 

ρακειήο πίεζεο. ηελ εηθφλα 2.6 παξνπζηάδεηαη κηα ζθαξηθεκαηηθή δηάηαμε ησλ 

δηθηχσλ πνπ απνηεινχλ ην CRS. 
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Δηθόλα 2.6: θαξηθεκαηηθή απεηθφληζε δηάηαμεο δηθηχσλ ζην CRS ηνπ θηλεηήξα RT-flex ηεο 

εηαηξίαο Wärtsilä Switzerland [32].  

 

Σν δίθηπν θαπζίκνπ ζπλδέεη ηε δεμακελή εκεξήζηαο θαηαλάισζεο (daily tank) θαη ηε 

κνλάδα παξνρήο, θαη είλαη έλα δίθηπν ρακειήο πίεζεο. Σν ιάδη πνπ πξννξίδεηαη γηα 

ρξήζε θαη έιεγρν ζην CRS πξνέξρεηαη απφ ην ιάδη ηεο θχξηαο ιίπαλζεο ηεο κεραλήο. 

Σν δίθηπν ειαίνπ βξίζθεηαη κεηαμχ ηεο ειαηνιεθάλεο θαη ηεο κνλάδαο παξνρήο. Ζ 

κνλάδα παξνρήο απνηειείηαη απφ αληιίεο πςειήο πίεζεο ζε δηάηαμε V. Οη αληιίεο 

θαπζίκνπ θαη ειαίνπ απεηθνλίδνληαη ζηελ Δηθφλα 2.7, φπνπ θαίλεηαη ε ζπζηνηρία ησλ 

αληιηψλ. Οη αληιίεο θαπζίκνπ θαηαζιίβνπλ ην θαχζηκν κε πίεζε έσο θαη 1000 bar, 

θαη ην νδεγνχλ ζηε κνλάδα ηνπ θνηλνχ ζπιιέθηε. Με παξφκνην ηξφπν νη αληιίεο 

ειαίνπ θαηαζιίβνπλ κε πίεζε έσο θαη 200 bar ην ιάδη, θαη ην νδεγνχλ ζηελ 

αληίζηνηρε κνλάδα ηνπ ζπιιέθηε ειαίνπ ρξήζεο. Ζ αληιία ηνπ ειαίνπ ειέγρνπ δελ 

απνηειεί ηκήκα ηεο κνλάδαο παξνρήο, αιιά είλαη κηα ειεθηξνθίλεηε αληιία πνπ 

θαηαζιίβεη κε ζηαζεξή πίεζε πεξίπνπ 200 bar ιάδη ζηνλ αληίζηνηρν ζσιήλα ηεο 

κνλάδαο θνηλνχ ζπιιέθηε, κέζσ ηνπ νπνίνπ ιεηηνπξγνχλ νη βαιβίδεο ηεο κνλάδαο 

ηνπ ζπιιέθηε.  

 

Σν ιάδη ρξήζεο πξννξίδεηαη γηα ηελ ελεξγνπνίεζε θαη ηνλ έιεγρν ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο 

βαιβίδαο εμαγσγήο θάζε θπιίλδξνπ κέζσ ηεο αληίζηνηρεο κνλάδαο, ελψ ην ιάδη 

ειέγρνπ απνηειεί ην εξγαδφκελν κέζν φισλ ησλ βαιβίδσλ ηεο νινθιεξσκέλεο 

ειεθηξνληθήο κνλάδαο έγρπζεο. 

 

Ζ κνλάδα ηνπ ζπιιέθηε, ην νπνίν βξίζθεηαη ιίγν πην ρακειά απφ ην θάιπκκα ηνπ 

θπιίλδξνπ ζην επίπεδν ηεο άλσ πιαηθφξκαο ηεο κεραλήο, πεξηιακβάλεη ηνπο 

ζσιήλεο θαπζίκνπ θαη ειαίνπ, φρη φκσο ην ζχζηεκα αέξα εθθίλεζεο, ην νπνίν 

βξίζθεηαη εμσηεξηθά ψζηε λα ππάξρεη άκεζε πξφζβαζε ζ’ απηφ. Ο φγθνο ηνπ CRS 

θαη ε παξνρή θαπζίκνπ απφ ηηο αληιίεο είλαη πξνζαξκνζκέλα, ψζηε λα δηαηεξείηαη ε 

πίεζε ζηαζεξή κεηά απφ θάζε έγρπζε. Σέινο, ε κνλάδα θνηλνχ ζπιιέθηε είλαη 

ζρεδηαζκέλε κε πνιχ πςεινχο ζπληειεζηέο αζθαιείαο έλαληη θφπσζεο, έηζη ψζηε λα 

απνθεχγεηαη ε έληνλε κεραληθή θαηαπφλεζε. 
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Σν θαχζηκν κεηαθέξεηαη απφ ηε κνλάδα ηνπ θνηλνχ ζπιιέθηε ζηνπο εγρπηήξεο ηνπ 

θάζε θπιίλδξνπ κέζσ ηεο νινθιεξσκέλεο ειεθηξνληθήο κνλάδαο έγρπζεο (ICU). Ζ 

κνλάδα απηή θαζνξίδεη κε αθξίβεηα ηε ρξνληθή ζηηγκή θαη ηε δηάξθεηα ηεο έγρπζεο, 

ειέγρεη ηνλ φγθν ηνπ εγρπφκελνπ θαπζίκνπ θαη ξπζκίδεη ην ρξνληθφ πξνθίι ηεο 

έγρπζεο. Σέινο, ε κνλάδα απηή ιακβάλεη ζήκαηα απφ ηελ νινθιεξσκέλε ειεηξνληθή 

κνλάδα ειέγρνπ ιεηηνπξγίαο ηεο κεραλήο θαη αλάγλσζεο ηεο γσλίαο ζηξνθάινπ. 

 

 
Δηθόλα 2.7: Μνλάδα παξνρήο CRS [32].  

 

 

 

 
Δηθόλα 2.8: Μνλάδα θνηλνχ ζπιιέθηε θαη κνλάδα έιεγρνπ CRS [32]. 
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πλνςίδνληαο, κε ηελ εηζαγσγή ηνπ CRS ζηνπο λαπηηθνχο θηλεηήξεο Diesel 

παξνπζηάζηεθαλ ηα εμήο πιενλεθηήκαηα: 

 πσο πξναλαθέξζεθε, ε απνδέζκεπζε ηεο αληιίαο θαηάζιηςεο θαπζίκνπ 

απφ ηνπο εγρπηήξεο νδήγεζε ζηνλ πιήξε έιεγρν ηεο πίεζεο θαη ηνπ ρξνληθνχ 

πξνθίι ηεο έγρπζεο. Παξάιιεια, ππάξρεη δπλαηφηεηα ειέγρνπ ηνπ θάζε 

εγρπηήξα ρσξηζηά. 

 ε φιεο ηηο ηαρχηεηεο πεξηζηξνθήο, επηηπγράλεηαη θαιχηεξε πνηφηεηα θαχζεο 

κε απνηέιεζκα ηε κείσζε ζηηο εθπνκπέο ξχπσλ. ’ απηφ ζπλεηέιεζε ε 

επίηεπμε κεγάιεο αθξίβεηαο ζηνλ έιεγρν ηνπ αλνίγκαηνο θαη ηνπ θιεηζίκαηνο 

ησλ βαιβίδσλ ησλ εγρπηήξσλ θαη ησλ βαιβίδσλ εμαγσγήο ησλ θαπζαεξίσλ. 

Δπίζεο, κείσζε παξαηεξήζεθε θαη ζηηο εθπνκπέο ζσκαηηδίσλ αηζάιεο. 

 Σν θφζηνο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ηνπ θηλεηήξα κεηψζεθε. Λφγσ ηεο 

θαιχηεξεο πνηφηεηαο ηεο θαχζεο αιιά θαη ηεο βειηίσζεο ηνπ βαζκνχ 

απφδνζεο, κεηψλεηαη ε θαηαλάισζε θαπζίκνπ. Δπίζεο, κε ηε κείσζε ηεο 

παξαγσγήο ζσκαηηδίσλ αηζάιεο παξαηεξνχληαη ιηγφηεξεο επηθαζήζεηο ζηα 

ζηνηρεία ηνπ θηλεηήξα, γεγνλφο πνπ ζπλεπάγεηαη κηθξφηεξν θφζηνο 

ζπληήξεζεο. 

 ε ρακειέο ζηξνθέο, ε ιεηηνπξγία ηνπ θηλεηήξα είλαη ζηαζεξή, θαη ππάξρεη 

πιήξεο έιεγρνο ηνπ θνξηίνπ, ράξε ζηελ επηιεθηηθή έγρπζε απφ 

ζπγθεθξηκέλνπο εγρπηήξεο ζε θάζε θχιηλδξν. 

 Σέινο, επηηπγράλεηαη εμνηθνλφκεζε ρψξνπ ζην κεραλνζηάζην, αθνχ ηα 

εμαξηήκαηα απφ ηα νπνία απνηειείηαη ην CRS είλαη κηθξφηεξα ζε κέγεζνο 

θαη ιηγφηεξα ζε αξηζκφ ζε ζρέζε κε έλα ζχζηεκα κεραληθήο έγρπζεο.  

 

2.3 Καύζε Μεξηθώο Οκνγελνπνηεκέλνπ Μίγκαηνο - PPCI 

 

Ζ θαχζε κεξηθψο νκνγελνπνηεκέλνπ κίγκαηνο - PPCI είλαη ζπληνκνγξαθία ηνπ φξνπ 

Partially Premixed Compression Ignition θαη απνηειεί κία κέζνδν θαχζεο 

δηαθνξεηηθή απφ ηε ζπκβαηηθή θαχζε ζηνπο δίρξνλνπο λαπηηθνχο θηλεηήξεο Diesel. 

Πξηλ γίλεη ε πεξηγξαθή ηεο κεζφδνπ PPCI, πξέπεη λα γίλεη αλαθνξά ζηε ζπκβαηηθή 

θαχζε. 

 

2.3.1 Καύζε ζηνπο Γίρξνλνπο Κηλεηήξεο Diesel 

 

Με ηνλ φξν θαχζε γεληθά ραξαθηεξίδνληαη νη εμψζεξκεο νμεηδναλαγσγηθέο ρεκηθέο 

αληηδξάζεηο, νη νπνίεο ζπλνδεχνληαη απφ έθιπζε ζεξκφηεηαο. ’ έλαλ δίρξνλν 

θηλεηήξα Diesel, ην εγρπφκελν θαχζηκν αληηδξάεη κε ην νμπγφλν ηνπ αέξα ππφ 

ζπλζήθεο πίεζεο θαη ζεξκνθξαζίαο πνπ λα επηηξέπνπλ ηελ θαχζε. Γηα λα 

πξαγκαηνπνηεζεί ε θαχζε ε ζεξκνθξαζία πξέπεη λα έρεη θηάζεη ζην ζεκείν 

αλάθιεμεο ηεο εθάζηνηε θαχζηκεο χιεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ απαξαίηεηε αλαινγία 

θαπζίκνπ-νμπγφλνπ. 

 

Ζ ηέιεηα θαχζε αληηζηνηρεί ζηελ πιήξε αληίδξαζε ηνπ θαπζίκνπ πξνο ηελ παξαγσγή 

δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα (CO2) θαη λεξνχ (H2O). ηελ πεξίπησζε ελφο αιθαλίνπ, ε 

αληίζηνηρε ρεκηθή αληίδξαζε ηεο πιήξνπο θαχζεο ζε αέξα είλαη : 

 

CnHn+2+[(3n+1)/2]O2+[(3n+1)/2](79/21)N2 → nCO2 +(n+1)H2O+[(3n+1)/2](79/21)N2 
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κσο, ε θαχζε κέζα ζηνλ θχιηλδξν δελ είλαη ηέιεηα. Έηζη, παξάγνληαη θαη άιια 

πξντφληα, ηα νπνία απνηεινχλ ξππνγφλεο νπζίεο. Δπηπιένλ, ζηα πξντφληα ππάξρνπλ 

θαη άιιεο αλεπηζχκεηεο νπζίεο, επεηδή ην θαχζηκν ζπλήζσο πεξηέρεη δηάθνξεο 

αθαζαξζίεο θαη ζείν. Οη θχξηνη παξαγφκελν ξχπνη είλαη ην κνλνμείδην ηνπ άλζξαθα 

(CO), ηα ζσκαηίδηα ηεο αηζάιεο, νη άθαπζηνη πδξνγνλάλζξαθεο (HC) θαη ηα νμείδηα 

ηνπ αδψηνπ (NOx).  

 

Δπεηδή ε πεξηγξαθή ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο θαχζεο είλαη έλα πνιχπινθν πξφβιεκα πνπ 

εμαξηάηαη απφ πνιιέο παξακέηξνπο, ππάξρεη ελ γέλεη δπζθνιία ζηε δεκηνπξγία ελφο 

αθξηβνχο κνληέινπ ηεο θαχζεο. Μηα επηηπρεκέλε κέζνδνο πξνζέγγηζεο ηνπ 

πξνβιήκαηνο είλαη ε πξνζνκνίσζε ηεο θαχζεο σο κηα δηαδηθαζία έθιπζεο 

ζεξκφηεηαο [24]. χκθσλα κε απηή, ε δηαδηθαζία ηεο θαχζεο εληφο ηνπ θπιίλδξνπ 

ελφο θηλεηήξα Diesel κπνξεί λα δηαθξηζεί ζε 4 ζηάδηα ιακβάλνληαο ππφςε ηε κνξθή 

ηεο θακπχιεο ηνπ ξπζκνχ έθιπζεο ζεξκφηεηαο ζπλαξηήζεη ηεο γσλίαο ζηξνθάινπ, 

φπσο θαίλεηαη ζην δηάγξακκα 2.1. 

 

 

 
Γηάγξακκα 2.1: Γηάγξακκα ξπζκνχ έθιπζεο ζεξκφηεηαο θαη επηκέξνπο ζηάδηα ηεο δηεξγαζίαο ηεο 

θαχζεο ζε θηλεηήξα Diesel [43].  
 

 

Σα ζηάδηα πνπ απεηθνλίδνληαη ζην Γηάγξακκα 2.1 είλαη ηα εμήο [43]: 

 

ab: Καζπζηέξεζε αλάθιεμεο: Ζ πεξίνδνο κεηαμχ ηεο έγρπζεο ηνπ θαπζίκνπ κέζα 

ζηνλ θχιηλδξν θαη ηεο αξρήο ηεο θαχζεο. Ζ θαζπζηέξεζε νθείιεηαη ζε θπζηθή 

θαζπζηέξεζε ιφγσ ηεο δηάζπαζεο θαη ηεο εμάηκηζεο ηνπ θαπζίκνπ, θαη ζε ρεκηθή 

θαζπζηέξεζε ιφγσ ηεο θηλεηηθήο ησλ αληηδξάζεσλ. 

bc: Καύζε πξνεηνηκαζκέλνπ κίγκαηνο: ηε θάζε απηή έρνπκε ηελ απφηνκε θαχζε 

ηνπ κίγκαηνο αέξα-θαπζίκνπ, ην νπνίν έρεη πξνεηνηκαζηεί θαηά ην δηάζηεκα ab. 

cd: Καύζε κέζσ δηάρπζεο ή ειεγρόκελε θαύζε: ηε θάζε απηή ν ξπζκφο ηεο 

θαχζεο εμαξηάηαη απφ ηελ ηαρχηεηα δεκηνπξγίαο λένπ κίγκαηνο ηνπ εγρπφκελνπ 

θαπζίκνπ  κε ηνλ αέξα ηνπ ζαιάκνπ θαχζεο. Σν θαχζηκν πνπ εγρχεηαη θαίγεηαη 
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ζρεδφλ ακέζσο ιφγσ ηεο πςειήο ζεξκνθξαζίαο πνπ έρεη αλαπηπρζεί θαη δελ 

παξνπζηάδεηαη ηδηαίηεξε θαζπζηέξεζε αλάθιεμεο.  

de: Σειεπηαίν ηκήκα ηεο θαύζεο: Πεξίνδνο θαζπζηεξεκέλεο θαχζεο πξνο ην ηέινο 

ηεο θάζεο ηεο εθηφλσζεο. Ολνκάδεηαη θαη επίθαπζε. 

 

Ζ θαζπζηέξεζε αλάθιεμεο (ab) είλαη ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο γηα ηα βαξέα θαχζηκα 

(residual fuels), ηα νπνία ελδηαθέξνπλ ηνλ ηνκέα ηεο λαπηηιίαο. Με ηελ αλάθιεμε ην 

θαχζηκν πνπ έρεη εγρπζεί ζηνλ ζάιακν θαχζεο θαη αλακηρζεί κε αέξα θαίγεηαη κε 

ηαρείο ξπζκνχο, δίλνληαο ηελ πξψηε θνξπθή ζην δηάγξακκα ηνπ ξπζκνχ έθιπζεο 

ζεξκφηεηαο (πεξίνδνο bc). Ζ δεχηεξε θνξπθή εκθαλίδεηαη θαηά ηε θάζε ηεο 

ειεγρφκελεο θαχζεο (πεξίνδνο cd), ε νπνία εμαξηάηαη απφ ηνλ ξπζκφ έγρπζεο θαη ηνλ 

ξπζκφ αλάκημεο αέξα-θαπζίκνπ. Απμεκέλε θαζπζηέξεζε αλάθιεμεο έρεη σο 

απνηέιεζκα ηε ζπζζψξεπζε θαπζίκνπ εληφο ηνπ θπιίλδξνπ, πξηλ ηελ αλάθιεμε. 

Μεηά ηελ έλαπζε, ε απμεκέλε απηή κάδα θαπζίκνπ είλαη δπλαηφ λα θαεί ππφ κε 

ειεγρφκελεο ζπλζήθεο, πξνθαιψληαο ππεξβνιηθή αχμεζε ηεο πίεζεο ζηνλ θχιηλδξν. 

Σν ηειεπηαίν ζηάδην ηεο θαχζεο (επίθαπζε) είλαη αλεπηζχκεην, θαζψο έρεη σο 

ζπλέπεηα ηε ζεξκηθή θαηαπφλεζε ηεο βαιβίδαο εμαγσγήο ησλ θαπζαεξίσλ θαη ηεο 

θεθαιήο ηνπ εκβφινπ: φζν ζπλερίδεηαη ε θαχζε, δηαηεξείηαη ζε αλεπηζχκεηα πςειφ 

επίπεδν ε ζεξκνθξαζία ησλ θαπζαεξίσλ, ηα νπνία δηέξρνληαη απφ ηε βαιβίδα 

εμαγσγήο. πλεπψο, ε θαχζε ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεηηαη ππφ ζπζήθεο ηέηνηεο 

ψζηε λα νινθιεξψλεηαη ζε ζπγθεθξηκέλε γσλία ζηξνθάινπ. 

 

Κξίζηκε παξάκεηξνο ζην θαηλφκελν ηεο θαχζεο είλαη ν ιφγνο ηζνδπλακίαο θαπζίκνπ 

αέξα, πνπ ζπκβνιίδεηαη κε ην γξάκκα θ. Οξίδεηαη σο ν ιφγνο ησλ moles ηνπ 

θαπζίκνπ πξνο ηα moles ηνπ αέξα, αλεγκέλνο ζηνλ αληίζηνηρν ιφγν ζε 

ζηνηρεηνκεηξηθέο ζπλζήθεο. Γηα ηελ φζν ην δπλαηφλ ηειεηφηεξε θαχζε ηνπ θαπζίκνπ 

κέζα ζηνλ θχιηλδξν απαηηείηαη πεξίζζεηα αέξα (θ<1). Απηφ γηαηί ζηνπο θηλεηήξεο 

Diesel, ν δηαζέζηκνο ρξφλνο γηα ηελ αλάκημε θαπζίκνπ θαη αέξα είλαη πνιχ κηθξφο, 

θαη ην θαχζηκν εγρχεηαη μερσξηζηά απφ ηνλ αέξα. Ζ πνζφηεηα δειαδή ηνπ αέξα είλαη 

κεγαιχηεξε απφ ηελ πνζφηεηα ηεο αληίζηνηρεο ζηνηρεηνκεηξηθήο θαχζεο. Ζ 

ζεξκνθξαζία ησλ θαπζαεξίσλ εμαξηάηαη απφ ηελ ηνπηθή ηηκή ηνπ ιφγνπ θ, θαη είλαη 

κέγηζηε γηα ηηκέο ηνπ θ εγγχο ηνπ 1.  

 

2.3.2 Καύζε PPCI θαη ρεηηθή Δξεπλεηηθή Γξαζηεξηόηεηα  

 

Με ζηφρν ηε κείσζε ησλ ξχπσλ απφ ηνπο θηλεηήξεο Diesel, έρνπλ αλαπηπρζεί πνιιέο 

ηερληθέο πξνεηνηκαζίαο ηνπ κίγκαηνο θαπζίκνπ-αέξα. Μία απφ απηέο είλαη ε θαχζε 

κε βάζε ηελ ηερληθή PPCI (Partially Premixed Compression Ignition), ε νπνία 

εθαξκφδεηαη θαί ζηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία. Καηά ηελ θαχζε PPCI, ην 

θαχζηκν εγρχεηαη ζηνλ θχιηλδξν ζε δηάθνξεο ρξνληθέο ζηηγκέο ζηε θάζε ηεο 

ζπκπίεζεο, ψζηε λα ππάξρεη επαξθήο ρξφλνο γηα ηελ αλάκημή ηνπ κε ηνλ εληφο ηνπ 

θπιίλδξνπ αέξα, δεκηνπξγψληαο έλα κεξηθψο νκνγελνπνηεκέλν κίγκα. Δδψ, ε έγρπζε 

ηνπ θαπζίκνπ επηκεξίδεηαη ζηελ πξνέγρπζε θαη ηελ θχξηα έγρπζε. Ζ ηερληθή ηεο 

πξνέγρπζεο εθαξκφζηεθε αξρηθά κε ζθνπφ ηε κείσζε ηνπ ζνξχβνπ θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο απηαλάθιεμεο. Ζ ηερληθή PPCI εγγπάηαη ηελ θαιχηεξε αλάκημε ηνπ εγρπφκελνπ 

θαπζίκνπ κε ηνλ αέξα, πξηλ ηελ απηαλάθιεμε ηνπ κίγκαηνο θαπζίκνπ-αέξα. πσο 

θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 2.9, ε αλάθιεμε ηνπ θαπζίκνπ μεθηλά πξηλ ην ΑΝ θαη πξηλ 

ηελ θχξηα έγρπζε, ζε αληίζεζε κε κηα ζπκβαηηθή ιεηηνπξγία, ραξαθηεξηδφκελε απφ 

ζπλερή έγρπζε.   
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Δηθόλα 2.9: Αλάθιεμε θαπζίκνπ ζε θαχζε PPCI θαη ζπκβαηηθή θαχζε [28] 

 

Ζ ηερληθή PPCI κειεηήζεθε αξρηθά ζε κηθξνχο θηλεηήξεο, ζηνπο νπνίνπο είρε 

δηαπηζησζεί φηη ζεκαληηθφ πξφβιεκα είλαη ε επηθάζεζε πγξνχ θαπζίκνπ ζηα 

ηνηρψκαηα ηνπ θπιίλδξνπ θαη ζηελ εζνρή ηεο θνηιφηεηαο ηνπ εκβφινπ (bowl-in-

piston) ιφγσ ησλ κεγάισλ ηαρπηήησλ ησλ jet ηνπ θαπζίκνπ, θαη ηεο ρακειήο πίεζεο 

θαη ζεξκνθξαζίαο εληφο ηνπ θπιίλδξνπ θαηά ηελ πξνέγρπζε. Ζ επηθάζεζε ησλ 

ζηαγνληδίσλ θαπζίκνπ πξνθαιεί θαη ηελ αχμεζε ησλ εθπνκπψλ ζσκαηηδίσλ αηζάιεο. 

ηε ζπλέρεηα, ζα γίλεη αλαθνξά ζε ζεκαληηθέο κειέηεο πνπ έγηλαλ ζε θηλεηήξεο ηεο 

απηνθηλεηνβηνκεραλίαο, αιιά θαη ζε κεγαιχηεξνπο θηλεηήξεο. θνπφο ησλ κειεηψλ 

απηψλ ήηαλ ε δηεξεχλεζε ελαιιαθηηθψλ ζηξαηεγηθψλ έγρπζεο, κε ζηφρν ηε κείσζε 

ησλ εθπνκπψλ ξχπσλ. Οη κειέηεο απηέο ήηαλ ηφζν πεηξακαηηθέο, φζν θαη 

ππνινγηζηηθέο βαζηζκέλεο ζηε ρξήζε κεζφδσλ ππνινγηζηηθήο ξεπζηνδπλακηθήο.  

 

Ξεθηλψληαο, ζα γίλεη αλαθνξά ζε ηερληθέο νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηελ PPCI θαχζε.  

 

ε έξεπλα, ηνπ 2005 απφ ηνπο Lechner et al. [21], κειεηήζεθε πεηξακαηηθά ε αιιαγή 

ηεο γσλίαο έγρπζεο ζε ηεηξάρξνλν θηλεηήξα Diesel ηεο απηνθηλεηνβηνκεραλίαο, κε 4 

θπιίλδξνπο, κε ζηφρν ηελ επίηεπμε ζπλζεθψλ PPCI (Partially Premixed Compression 

Ignition) γηα ηελ θαχζε (κεξηθή αλάκημε θαπζίκνπ-αέξα κε ρξήζε πξνέγρπζεο κε 

θαηάιιειν ρξνληζκφ). Ο θηλεηήξαο πνπ έγηλαλ ηα πεηξάκαηα, δηέζεηε CRS, κε ην 

νπνίν ξπζκίζηεθαλ ν ρξνληζκφο θαη ν αξηζκφο ησλ εγρχζεσλ θαπζίκνπ, θαη βαιβίδα 

γηα ηελ αλαθπθινθνξία ησλ θαπζαεξίσλ. Παξάιιεια, έγηλε κνληεινπνίεζε κε ρξήζε 

ηνπ θψδηθα ππνινγηζηηθήο ξεπζηνδπλακηθήο KIVA-3V.  

 

ηα πεηξάκαηα ηεο εξγαζίαο [21], επηιέρηεθαλ 3 γσλίεο θαηεχζπλζεο ηεο έγρπζεο ηνπ 

θαπζίκνπ, κε ηηκέο 115˚, 80˚ θαη 60˚ κε αλαθνξά ην νξηδφληην επίπεδν, ελψ ν 

ρξνληζκφο ηεο πξνέγρπζεο θπκάλζεθε ζην δηάζηεκα -62˚ έσο -30˚ πξηλ ην ΑΝ. ε 

θάζε δηαθνξεηηθή γσλία έγρπζεο έγηλαλ θαη αλάινγεο ηξνπνπνηήζεηο, ψζηε λα 

επηηεπρζνχλ ζπλζήθεο PPCI (π.ρ. ζηε γσλία ησλ 60˚ κεηψζεθε ε δηάκεηξνο ησλ νπψλ 

ησλ εγρπηήξσλ). Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη, κε θαηάιιειε επηινγή ηεο 

θαηεχζπλζεο έγρπζεο ηνπ θαπζίκνπ, ππάξρεη κείσζε ησλ ζπγθεληξψζεσλ NOx θαη 

ζσκαηηδίσλ αηζάιεο. πγθεθξηκέλα, ζηα πεηξάκαηα ππφ γσλία 115˚ θαη κε πξνέγρπζε 

ζην δηάζηεκα [-47˚, -30˚] ηα επίπεδα NOx θαη ζσκαηηδίσλ παξέκεηλαλ ρακειά 

καθξηά απφ ην ΑΝ. ηηο πεξηπηψζεηο ησλ 80˚ θαη 60˚, ε πξνέγρπζε θπκάλζεθε ζην 

δηάζηεκα [-62˚, -30˚], φπνπ ηα επίπεδα ησλ ξχπσλ κεηψζεθαλ. ηελ πεξίπησζε ησλ 

60˚ παξαηεξήζεθε επηθάζεζε ζηαγνληδίσλ θαπζίκνπ ζηελ εζνρή ηεο θνηιφηεηαο ηνπ 

εκβφινπ, γεγνλφο πνπ επεξεάδεη αξλεηηθά ηηο εθπνκπέο ζσκαηηδίσλ, αθνχ 

απμάλνληαη νη άθαπζηνη πδξνγνλάλζξαθεο.  
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ην πιαίζην ησλ ππνινγηζκψλ πνπ έγηλαλ ζηελ εξγαζία απηή [21], δηεξεπλήζεθε 

πεξαηηέξσ ην γεγνλφο ηεο απμεκέλεο ζπγθέληξσζεο ζσκαηηδίσλ ζηηο 60˚. 

Γηαπηζηψζεθε φηη ε κείσζε ηνπ κεγέζνπο ησλ νπψλ θαη ηεο παξνρήο κάδαο βνεζάεη 

ηνλ θαιχηεξν δηαζθνξπηζκφ θαη ηελ εμάηκηζε ηνπ θαπζίκνπ, ψζηε λα κεησζνχλ ηα 

ζσκαηίδηα ηεο αηζάιεο θαη άθαπζηνπ θαπζίκνπ. Σέινο, δηαπηζηψζεθε φηη ε ρξήζε 

ηεο κεζφδνπ ηεο αλαθπθινθνξίαο θαπζαεξίσλ κπνξεί λα βειηηψζεη πεξαηηέξσ ηελ 

ηειηθή ζπγθέληξσζε NOx θαηά 82% θαη ζσκαηηδίσλ αηζάιεο θαηά 39%.  

 

ην ρψξν ησλ λαπηηθψλ θηλεηήξσλ κεγαιχηεξεο ηζρχνο, νη Stuckmeier et al. [28] 

δηεξεχλεζαλ ηε δπλαηφηεηα ρξήζεο θαπζίκνπ ρακειφηεξνπ αξηζκνχ θεηαλίνπ - 

θαχζηκν LCO (Light Cycle Oil) - αληί ηνπ λαπηηιηαθνχ θαπζίκνπ diesel (Marine 

Diesel Oil-MDO), ψζηε λα επηηεπρζεί έλαπζε θαη θαχζε PPCI. Σν θαχζηκν LCO 

ρξεζηκνπνηήζεθε ψζηε λα θαηαζηεί εθηθηή ε έγρπζε αξθεηά λσξίο ζηνλ θχθιν 

ιεηηνπξγίαο, θαη ζπλεπψο ε δεκηνπξγία ζπλζεθψλ PPCI. Ζ έξεπλα έγηλε πεηξακαηηθά 

ζε δίρξνλν θηλεηήξα Diesel, ζηνλ νπνίν ηνπνζεηήζεθε δηάθαλεο αθξπιηθφ έκβνιν. 

Παξάιιεια, ηνπνζεηήζεθε εηδηθή εγθαηάζηαζε κε ρξήζε laser θαη θαηφπηξσλ, κε 

ζηφρν ηελ νπηηθνπνίεζε ηεο θαχζεο θαη ηεο δεκηνπξγίαο ξχπσλ. Σα απνηειέζκαηα 

έδεημαλ φηη, ιφγσ ηεο ρακειήο ζεξκνθξαζίαο ηεο θαχζεο, νη εθπνκπέο NOx κπνξνχλ 

λα κεησζνχλ έσο 10%. Σέινο, ιφγσ ηεο ρακειφηεξεο πεξηεθηηθφηεηαο ηνπ LCO ζε 

ζείν, ππάξρεη δπλαηφηεηα κείσζεο ησλ εθπνκπψλ SOx.     

 

ηε ζπλέρεηα, παξνπζηάδνληαη έξεπλεο γηα ηε κειέηε ηεο ηερληθήο ηεο πξνέγρπζεο 

ρσξίο λα επηηπγράλεηαη κεξηθψο νκνγελνπνηεκέλν κίγκα ζηνλ θχιηλδξν. 

 

ε έξεπλα ηνπ 2001, νη Benajes et al. [4, 10, 26] ππνζηήξημαλ φηη νη ηερληθέο έγρπζεο 

κε παξνπζία πξνέγρπζεο κπνξνχλ λα κεηψζνπλ ηελ εηδηθή θαηαλάισζε κε κηθξή 

επίδξαζε ζηε ζπγθέληξσζε ησλ ζσκαηηδίσλ ηεο αηζάιεο θαη κηθξή αχμεζε ζηε 

ζπγθέληξσζε ησλ νμεηδίσλ ηνπ αδψηνπ. Ζ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα βαζίζηεθε, 

απνθιεηζηηθά, ζε πεηξακαηηθέο κεηξήζεηο ζε έλαλ κνλνθχιηλδξν θηλεηήξα. Ο 

θηλεηήξαο δνθηκάζηεθε ζε δηαθνξεηηθέο ζηξνθέο θαη θνξηία. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ 

δνθηκψλ: 

 Ζ ζπλνιηθή εγρπφκελε κάδα θαπζίκνπ παξέκεηλε ζηαζεξή ζε θάζε θχθιν 

ιεηηνπξγίαο, κε απνηέιεζκα ε εηδηθή θαηαλάισζε θαπζίκνπ λα είλαη 

ζπλάξηεζε κφλν ηνπ σθέιηκνπ έξγνπ.  

 Ζ έλαξμε ηεο θχξηαο έγρπζεο παξέκεηλε ζε φιεο ηηο δνθηκέο ζηαζεξή. 

 Ζ επηινγή ηεο ρξνληθήο δηαθνξάο ζε κνίξεο γσλίαο ζηξνθάινπ κεηαμχ 

πξνέγρπζεο θαη θχξηαο έγρπζεο έγηλε κε βάζε ηνλ αξηζκφ ησλ ζηξνθψλ 

(ρακειέο ζηξνθέο - κηθξή δηαθνξά ζε κνίξεο γσλίαο ζηξνθάινπ). 

Σν γεληθφ ζπκπέξαζκα ηεο πξναλαθεξζείζαο έξεπλαο ήηαλ ε κείσζε ηεο εηδηθήο 

θαηαλάισζεο ζε φιεο ηηο δνθηκέο. Ζ κείσζε απηή ζρεηίδεηαη κε ηε κάδα ηνπ 

θαπζίκνπ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ πξνέγρπζε. Παξάιιεια, ε εηδηθή θαηαλάισζε 

εμαξηάηαη απφ ηε ρξνληθή δηαθνξά ηεο πξνέγρπζεο απφ ηελ θχξηα έγρπζε. Ζ δηαθνξά 

απηή ζηνλ ρξνληζκφ, φκσο, δελ έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε ζηηο ηειηθέο ζπγθεληξψζεηο 

νμεηδίσλ ηνπ αδψηνπ θαη ζσκαηηδίσλ αηζάιεο. 

 

Μία άιιε έξεπλα, ηνπ 2004 [13], πξαγκαηνπνηήζεθε ζε έλαλ εμαθχιηλδξν θηλεηήξα 

απηνθηλήηνπ, ψζηε λα κεησζνχλ νη ζπγθεληξψζεηο NOx ζηα επηηξεπφκελα φξηα. 

Αξρηθά, κειεηήζεθε πεηξακαηηθά ε επίδξαζε ηεο πξνέγρπζεο, θαη ζηε ζπλέρεηα 

ππνινγηζηηθά. Κπξίσο κειεηήζεθε θαηά πφζν επεξεάδεη ε ρξνληζκφο θαη ε δηάξθεηα 

ηεο πξνέγρπζεο θαη ε πνζφηεηα ηνπ εγρπφκελνπ θαπζίκνπ, ηηο εθπνκπέο NOx. Σα 
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απνηειέζκαηα θαηέδεημαλ ηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ ξχπσλ, κε ρξήζε ηεο πξνέγρπζεο 

θαπζίκνπ.  

 

Μηα άιιε έξεπλα, ηνπ 2006 [8], ππνδεηθλχεη φηη ε θαχζε κε πξνέγρπζε ζε 

πεηξειαηνθηλεηήξεο ππφζρεηαη ζεκαληηθή κείσζε ησλ ζπγθεληξψζεσλ ζε NOx, κε 

κηθξή επίπησζε ζηε ζπγθέληξσζε ησλ ζσκαηηδίσλ αηζάιεο, αξθεί λα επηηεπρζεί ν 

θαηάιιεινο ρξνληζκφο ηεο πξνέγρπζεο. Ζ κείσζε νθείιεηαη θπξίσο ζηε βειηησκέλε 

αλάκημε αέξα-θαπζίκνπ, θαζψο θαη ζηε κείσζε ηνπ πνζνχ ηεο εθιπφκελεο 

ζεξκφηεηαο θαχζεο ζηνλ θχιηλδξν θαηά ηα πξψηα ζηάδηα ηεο θαχζεο.  

πγθεθξηκέλα, ζηελ εξγαζία [8] πξαγκαηνπνηήζεθαλ πεηξάκαηα ζε νθηαθχιηλδξν 

ηεηξάρξνλν θηλεηήξα Diesel ηχπνπ V, γηα εθαξκνγέο ηεο απηνθηλεηνβηνκεραλίαο. 

Παξάιιεια, κε ρξήζε ηνπ θψδηθα KIVA-3V έγηλε ππνινγηζηηθή πξνζνκνίσζε ηεο 

ξνήο θαη θαχζεο εληφο ηνπ θπιίλδξνπ, θαη ηεο παξαγσγήο ξχπσλ. Σν θχξην ζεκείν 

κειέηεο ήηαλ ε δηεξεχλεζε ηεο επίδξαζεο ηεο ρξνληθήο δηαθνξάο κεηαμχ ηεο αξρήο 

ηεο πξνέγρπζεο θαη ηεο θχξηαο έγρπζεο. Σα πεηξακαηηθά απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη 

θαί γηα ηηο δχν πεξηπηψζεηο (κε κέζε ελδεηθλχκελε πίεζε 3.25 bar θαη 7 bar) ε ηειηθή 

ζπγθέληξσζε νμεηδίσλ ηνπ αδψηνπ ειαηηψλεηαη κε αχμεζε ηεο ελ ιφγσ ρξνληθήο 

δηαθνξάο. πγθεθξηκέλα, γηα έλαξμε ηεο πξνέγρπζεο 46˚ πξηλ ην ΑΝ, 

παξαηεξήζεθε κείσζε 60.6% γηα  κέζε ελδεηθλχκελε πίεζε ίζε κε 7 bar, ζε ζρέζε κε 

ηελ πεξίπησζε φπνπ ε πξνέγρπζε ιάκβαλε ρψξα ζηηο 15˚ πξηλ ην ΑΝ.  Αλαθνξηθά 

κε ηελ ηειηθή ζπγθέληξσζε ζσκαηηδίσλ αηζάιεο, παξαηεξήζεθε κείσζε. Γηα κηθξέο 

ρξνληθέο δηαθνξέο κεηαμχ ηεο αξρήο ηεο πξνέγρπζεο θαη ηεο θχξηαο έγρπζεο, 

παξαηεξήζεθε φηη ε ζπγθέληξσζε ησλ ζσκαηηδίσλ αηζάιεο κεηψλεηαη, ελψ γηα 

κεγάιεο απμάλεηαη. Σέινο, ε εηδηθή θαηαλάισζε θαπζίκνπ παξαηεξήζεθε φηη 

απμάλεηαη γηα κηθξέο δηαθνξέο, θαη ζηηο πνιχ κεγάιεο δηαθνξέο ηείλεη λα κεησζεί. 

 

Αθνινχζσο, γίλεηαη αλαθνξά ζε ζχγρξνλεο κειέηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε δίρξνλνπο 

λαπηηθνχο θηλεηήξεο Diesel.  

 

Οη Yoon et al. [35], κε ρξήζε πεηξακάησλ θαη αξηζκεηηθήο πξνζνκνίσζεο, κειέηεζαλ 

ηελ επίδξαζε δηαθφξσλ γεσκεηξηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ (φπσο γεσκεηξία εκβφινπ 

θαη γσλίεο εγρπηήξσλ) θαη παξακέηξσλ ηνπ πξνθίι έγρπζεο ηεο κεραλήο ζηελ 

παξαγσγή NOx. Ζ ζπγθεθξηκέλε κειέηε αθνξά ζε κεζφζηξνθν θηλεηήξα Diesel, 

φπνπ έγηλαλ ζηαδηαθέο βειηηζηνπνηήζεηο αξρηθά ησλ παξακέηξσλ έγρπζεο 

(θαηεχζπλζε ησλ jet ηνπ θαπζίκνπ), αθνινχζσο ησλ δηαζηάζεσλ ηνπ εκβφινπ (κε 

βάζε πέληε ζρεδηαζηηθέο παξακέηξνπο), θαη ηέινο ηνπ πξνθίι ηεο έγρπζεο. Σα 

απνηειέζκαηα θαηέδεημαλ ηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ νμεηδίσλ ηνπ αδψηνπ θαηά 

23.7%, κε ηαπηφρξνλε αχμεζε ηεο εηδηθήο θαηαλάισζεο θαηά 0.71%. 

 

ηελ έξεπλα ησλ Kontoulis et al. [41,18] έγηλε κειέηε ελαιιαθηηθψλ ζηξαηεγηθψλ 

έγρπζεο κε εηζαγσγή  πξνέγρπζεο ζε δίρξνλν βξαδχζηξνθν λαπηηθφ θηλεηήξα diesel, 

κε ρξήζε ηνπ θψδηθα ππνινγηζηηθήο ξεπζηνδπλακηθήο KIVA-3. εκαληηθφ 

ζπκπέξαζκα ήηαλ φηη ε επηινγή θαηάιιειεο έλαξμεο θαη δηάξθεηαο ηεο πξνέγρπζεο 

κπνξεί λα κεηψζεη ηελ εηδηθή θαηαλάισζε θαπζίκνπ, θαζψο ε φιε δηαδηθαζία 

ιακβάλεη ρψξα ζε ζπλζήθεο πςειήο πίεζεο θαη ζεξκνθξαζίαο (πςειφ ελεξγεηαθφ 

πεξηβάιινλ), κε ζπλέπεηα λα απμάλεηαη ην σθέιηκν έξγν. Γηα θαηάιιειν ζπλδπαζκφ 

έλαξμεο θαη δηάξθεηαο ηεο πξνέγρπζεο, βξέζεθε φηη ε ζπγθέληξσζε ησλ NOx δελ 

επεξεάδεηαη, ελψ ε ζπγθέληξσζε ησλ ζσκαηηδίσλ αηζάιεο ηείλεη λα ειαηησζεί. 

Δπίζεο, ε κεηαηφπηζε ηεο θχξηαο έγρπζεο ζε κεγαιχηεξεο γσλίεο κεηά ην ΑΝ, κε 

ζηφρν λα ηεξείηαη ν πεξηνξηζκφο ηεο κέγηζηεο πίεζεο γηα λα κελ θαηαπνλείηαη 
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κεραληθά ν θηλεηήξαο, νδεγεί ζε ζεκαληηθή κείσζε ησλ NOx ζε βάξνο ηνπ σθέιηκνπ 

έξγνπ. Σέινο, ζεκεηψλεηαη φηη νη ζπγθεληξψζεηο NOx θαη αηζάιεο αθνινπζνχλ 

αληίξξνπεο ηάζεηο, δειαδή κείσζε ησλ NOx ζπλεπάγεηαη αχμεζε ηεο ζπγθέληξσζεο 

ησλ ζσκαηηδίσλ αηζάιεο, θαη ην αληίζηξνθν.  

 

Οη πην πξφζθαηεο έξεπλεο επηθεληξψλνληαη ζηε ρξήζε κεζφδσλ βειηηζηνπνίεζεο, νη 

νπνίεο βαζίδνληαη θπξίσο ζε εμειηθηηθνχο αιγνξίζκνπο. ηφρνο είλαη ε αλαδήηεζε 

βέιηηζησλ ηηκψλ γηα ηηο παξακέηξνπο απφ ηηο νπνίεο εμαξηψληαη ε απφδνζε ηνπ 

θηλεηήξα θαη νη εθπνκπέο ξχπσλ. πγθεθξηκέλα, ε απφδνζε ηνπ θηλεηήξα θαη νη 

ηειηθέο ζπγθεληξψζεηο ξχπσλ ιακβάλνληαη σο ζπλαξηήζεηο ζηφρσλ. Σα πξνβιήκαηα 

απηά αληηκεησπίδνληαη άιινηε σο ελφο ζηφρνπ θαη άιινηε σο πνιιαπιψλ. 

 

Οη Liu θαη Reitz (2005) [22] ζπλδχαζαλ ηνλ θψδηθα ππνινγηζηηθήο ξεπζηνδπλακηθήο 

KIVA-3V κε γελεηηθφ αιγφξηζκν, κε ζθνπφ λα κειεηήζνπλ δηαθνξεηηθέο ζηξαηεγηθέο 

έγρπζεο πνπ πεξηιακβάλνπλ έσο πέληε παικνχο έγρπζεο ζηνλ ίδην θχθιν, ζε 

θηλεηήξα Diesel απηνθηλήηνπ. Δπηπιένλ κειέηεζαλ ηηο επηδξάζεηο ηεο έληαζεο ηνπ 

εγθάξζηνπ ζηξνβηιηζκνχ (Swirl Ratio), θαζψο θαη ηεο αλαθπθινθνξίαο ησλ 

θαπζαεξίσλ (Exhaust Gas Recirculation - EGR). Παξφιν πνπ νη ζπλαξηήζεηο ζηφρσλ 

ήηαλ 3 (NOx, SOx, Δηδηθή θαηαλάισζε), ην πξφβιεκα αληηκεησπίζηεθε σο ελφο 

ζηφρνπ, ρξεζηκνπνηψληαο ζπληειεζηέο βαξχηεηαο γηα θάζε κία απφ ηηο αληηθεηκεληθέο 

ζπλαξηήζεηο. Με απηφ ηνλ ηξφπν πξνέθπςε κία κφλν ζπλάξηεζε πξνο 

βειηηζηνπνίεζε. Μεηά απφ ζεκαληηθφ αξηζκφ αμηνινγήζεσλ πηζαλψλ ζηξαηεγηθψλ 

έγρπζεο, βξέζεθε φηη ε έγρπζε κε 2 παικνχο (ζηηο 50˚ πξηλ ην ΑΝ θαη ζηηο 13˚ κεηά 

ην ΑΝ) απνηειεί ηε βέιηηζηε ιχζε ζε κεξηθφ θνξηίν.  

 

ηε δηπισκαηηθή εξγαζία ηνπ Αλδξεάδε [38] θαη ζηελ έξεπλα ησλ Andreadis et al. 

[3], ε κειέηε ησλ ελαιιαθηηθψλ ζηξαηεγηθψλ έγρπζεο κε παξνπζία πξνέγρπζεο έγηλε 

κε ρξήζε κεζφδνπ βειηηζηνπνίεζεο, βαζηζκέλε ζε εμειηθηηθνχο αιγφξηζκνπο, ζε 

ζχδεπμε κε ηνλ θψδηθα ππνινγηζηηθήο ξεπζηνδπλακηθήο KIVA-3. Ζ κειέηε έγηλε γηα 

δίρξνλν βξαδχζηξνθν λαπηηθφ θηλεηήξα Diesel. ηφρνη ηεο βειηηζηνπνίεζεο ήηαλ ε 

ηαπηφρξνλε κείσζε ησλ εθπνκπψλ NOx θαη ηεο εηδηθήο θαηαλάισζεο θαπζίκνπ. Ζ 

δηαδηθαζία βειηηζηνπνίεζεο ζπλέθιηλε ζε δχν ελαιιαθηηθέο ζηξαηεγηθέο κε 

ραξαθηεξηζηηθά ηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ νμεηδίσλ ηνπ αδψηνπ θαηά πεξίπνπ 15% 

θαη αχμεζε ηνπ βαζκνχ απφδνζεο θαηά πεξίπνπ 2%. Οη ελαιιαθηηθέο ζηξαηεγηθέο 

ήηαλ: 

1. Πξνέγρπζε πνζφηεηαο θαπζίκνπ 10-15% ηεο ζπλνιηθήο, ζε γσλία ζηξνθάινπ 

πεξί ηηο 30˚ πξηλ ην ΑΝ. Δδψ, ε θαζπζηέξεζε έλαπζεο είλαη αξθεηά κεγάιε 

θαη ε θαχζε ιακβάλεη ρψξα κε θιφγα πξναλάκημεο. 

2. Πξνέγρπζε πνζφηεηαο θαπζίκνπ 8-11% ηεο ζπλνιηθήο ζε γσλία ζηξνθάινπ 

πεξί ηηο 10˚ πξηλ ην ΑΝ. ηελ πεξίπησζε απηή, ε θαζπζηέξεζε έλαπζεο 

ειαρηζηνπνηείηαη, θαη ε θαχζε ιακβάλεη ρψξα κε θιφγα δηάρπζεο. 

ην πιαίζην ηεο πξψηεο ζηξαηεγηθήο, θχξην πξφβιεκα ήηαλ ε επηθάζηζε άθαπζησλ 

ζηαγνληδίσλ θαπζίκνπ ζηα ηνηρψκαηα ηνπ θπιίλδξνπ. Σέινο, ζην πξφβιεκα 

βειηηζηνπνίεζεο εηέζεθαλ ν πεξηνξηζκφο κέγηζηεο πίεζεο θαη κεγίζηνπ σθέιηκνπ 

έξγνπ, φπνπ δηαπηζηψζεθε φηη γηα λα επηηεπρζεί ζεκαληηθή κείσζε ζηηο εθπνκπέο 

ξχπσλ ρξεηάδεηαη λα ζπζηαζηεί 1-2% σθέιηκνπ έξγνπ.  

 

Σέινο, ζηε δηπισκαηηθή εξγαζία ηνπ Ενκπαλάθε [39], έγηλε βειηηζηνπνίεζε ηνπ 

πξνθίι έγρπζεο ζε κεξηθφ θνξηίν θαη αλάιπζε ηεο επίδξαζεο ησλ παξακέηξσλ 

έγρπζεο ζε κεγάιν δίρξνλν λαπηηθφ θηλεηήξα Diesel ζε πιήξεο θνξηίν. Ζ 
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βειηηζηνπνίεζε ηνπ πξνθίι έγρπζεο έγηλε ζε θνξηίν 25% ηνπ πιήξνπο. Σα 

απνηειέζκαηα θαηέδεημαλ φηη νη ιχζεηο ηθαλνπνηνχλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ IMO σο πξνο 

ηα NOx, κε κηθξή επηβάξπλζε ζηελ εηδηθή θαηαλάισζε θαπζίκνπ. 

 

2.4 ρεκαηηζκόο Ρύπσλ    

 

2.4.1 Γεληθά 

 

εκαληηθφ πξφβιεκα ζηε ιεηηνπξγία ησλ θηλεηήξσλ Diesel, φπσο πξναλαθέξζεθε, 

είλαη ε εθπνκπή ξχπσλ. Οη θχξηεο ξππνγφλεο νπζίεο πνπ παξάγνληαη θαηά ηελ θαχζε 

είλαη ηα νμείδηα ηνπ αδψηνπ (NΟx), ηα ζσκαηίδηα αηζάιεο (soot), ηα νμείδηα ηνπ ζείνπ 

(SOx) θαη νη άθαπζηνη πδξνγνλάλζξαθεο (HC).   

 

Σα νμείδηα ηνπ ζείνπ νθείινληαη ζηελ πνηφηεηα ηνπ θαπζίκνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

ζηνπο λαπηηθνχο θηλεηήξεο Diesel. ε αληίζεζε κε ηνπο θηλεηήξεο ησλ απηνθηλήησλ, 

ζηηο λαπηηθέο κεραλέο ρξεζηκνπνηείηαη θαχζηκν πςειήο πεξηεθηηθφηεηαο ζε ζείν (S). 

Καηά ηελ θαχζε, ην ζείν νμεηδψλεηαη, κε ζπλέπεηα λα παξάγεηαη δηνμείδην ηνπ ζείνπ 

(SO2), ηνπ νπνίνπ έλα κέξνο νμεηδψλεηαη πξνο ηξηνμείδην ηνπ ζείνπ (SO3). Γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε απηνχ ηνπ πξνβιήκαηνο, ζπζηήλεηαη ε ρξήζε θαπζίκνπ ρακειήο 

πεξηεθηηθφηεηαο ζε ζείν (Low Sulphur Fuel Oil), φηαλ ην πινίν πξνζεγγίδεη ηηο 

ιεγφκελεο “Πεξηνρέο Διέγρνπ Ρχπσλ” (Emission Control Areas-ECAs), ψζηε νη 

ζπγθεληξψζεηο λα κελ είλαη επηθίλδπλεο γηα ηνλ άλζξσπν θαη ην πεξηβάιινλ.  

 

Ζ παξαγσγή ησλ νμεηδίσλ ηνπ αδψηνπ, ζσκαηηδίσλ αηζάιεο θαη άθαπζησλ 

πδξνγνλαλζξάθσλ εμαξηάηαη απνθιεηζηηθά απφ ηηο ζπλζήθεο πξαγκαηνπνίεζεο ηεο 

θαχζεο, ζπγθεθξηκέλα απφ ηηο ζπλζήθεο πίεζεο, θαη ηηο ηνπηθέο ηηκέο ηεο 

ζεξκνθξαζίαο θαη ηνπ ιφγνπ ηζνδπλακίαο θαπζίκνπ-αέξα. ηελ Δηθφλα 2.10 

παξνπζηάδεηαη ζρεκαηηθά ε παξαγσγή NOx, HC θαη ζσκαηηδίσλ αηζάιεο, θαζψο 

επίζεο θαη ε νμείδσζε αηζάιεο ζηα δχν θχξηα ζηάδηα ηεο θαχζεο, ηελ 

πξναλακεκηγκέλε θαχζε θαη ηελ θαχζε δηάρπζεο.  

 

Καηά ηελ θαχζε παξάγεηαη κνλνμείδην ηνπ άλζξαθα (CO) δηφηη ζε πεξηνρέο ηνπ 

θπιίλδξνπ πινχζηεο ζε θαχζηκν (ππξήλαο ηνπ spray) δελ ππάξρεη επαξθέο νμπγφλν 

ψζηε λα επηηεπρζεί ηέιεηα θαχζε. Δπίζεο, ζηηο πςειέο ζεξκνθξαζίεο παξαηεξνχληαη 

ζεκαληηθά επίπεδα CO, αθφκα θαη ζε κίγκαηα κε πεξίζζεηα αέξα. ηνπο λαπηηθνχο 

θηλεηήξεο, εμαηηίαο ησλ ρακειψλ ζηξνθψλ ιεηηνπξγίαο θαη ηεο πεξίζζεηαο αέξα, ην 

παξαγφκελν CO νμεηδψλεηαη πεξαηηέξσ ζε CO2, αθνχ ππάξρεη ν απαηηνχκελνο γηα 

ηελ νμείδσζε ρξφλνο. Έηζη, ζηνπο λαπηηθνχο θηλεηήξεο νη εθπνκπέο CO είλαη κηθξέο. 
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          α) Φάζε πξναλακεκηγκέλεο θαχζεο                         β) Φάζε θαχζεο δηάρπζεο   

 

Δηθόλα 2.10: ρεκαηηθή απεηθφληζε ηεο παξαγσγήο θαη νμείδσζεο ξχπσλ [11] 

 

 

 

Οη άθαπζηνη πδξνγνλνλάλζξαθεο δεκηνπξγνχληαη απφ ηελ αηειή θαχζε ζε πεξηνρέο 

θησρέο ζε θαχζηκν φπνπ ε θιφγα ζβήλεη, θαη ζε πεξηνρέο πνπ ε θιφγα πξνζθξνχεη 

ζηα ηνηρψκαηα ηνπ θπιίλδξνπ. Οη πεξηπηψζεηο απηέο θαίλνληαη ζηελ εηθφλα 2.10. 

Δπίζεο, δεκηνπξγία άθαπζησλ πδξνγνλνλαλζξάθσλ ζπκβαίλεη φηαλ ην θαχζηκν 

εγρχεηαη πξνο ην ηέινο ηεο θαχζεο φπνπ ζπλζήθεο πίεζεο θαη ζεξκνθξαζίαο δελ είλαη 

θαηάιιειεο γηα ηελ ηέιεηα θαχζε ηνπ. Διάρηζην πνζφ εθπνκπήο άθαπζησλ 

πδξνγνλνλαλζξάθσλ κπνξεί λα επηηεπρζεί φηαλ ην κίγκα είλαη ειαθξψο θησρφ, νπφηε 

ππάξρεη πεξίζζεηα νμπγφλνπ θαη αλαπηχζζνληαη αξθεηά πςειέο ζεξκνθξαζίεο, κε 

απνηέιεζκα ηελ πεξαηηέξσ νμείδσζε ησλ HC. Δμαηηίαο ηεο ιεηηνπξγίαο ζε ρακειέο 

ηαρχηεηεο θαη ηεο πεξίζζεηαο αέξα, ζε  έλαλ λαπηηθφ θηλεηήξα νη άθαπζηνη 

πδξνγνλάλζξαθεο νμεηδψλνληαη ζε CO2 θαη H2O. πλεπψο, ε ηειηθή ζπγθέληξσζε 

ησλ HC ζηα θαπζαέξηα ησλ λαπηηθψλ θηλεηήξσλ είλαη κηθξή. 

 

ηε ζπλέρεηα ζα γίλεη αλαιπηηθφηεξε πεξηγξαθή ησλ κεραληζκψλ δεκηνπξγίαο NOx 

θαη ζσκαηηδίσλ αηζάιεο θαζψο είλαη νη θαηεγνξίεο ξχπσλ νη νπνίνη απαζρνινχλ ηελ 

παξνχζα δηπισκαηηθή. 

 

2.4.2 ΝΟX 

 

 ρεκαηηζκόο ΝΟ  

 

Σν κνλνμείδην ηνπ αδψηνπ (NO) είλαη ην θχξην ζπζηαηηθφ ησλ εθπνκπψλ NOx. Σν 

ΝΟ ζρεκαηίδεηαη κε 2 ηξφπνπο [11]: 

 

 ρεκαηηζκφο ζεξκηθνχ NO (thermal NO) απφ ηελ νμείδσζε ηνπ 

αηκνζθαηξηθνχ (κνξηαθνχ) αδψηνπ ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο ζηελ πεξηνρή 

ησλ θαπζαεξίσλ. 

 ρεκαηηζκφο άκεζνπ ΝΟ (prompt NO) ζηελ πεξηνρή ηεο θιφγαο. 

 

Σν ζεξκηθφ NO είλαη ε θχξηα πεγή NOx ζηνλ θηλεηήξα, θαη ζρεκαηίδεηαη ζε πςειέο 

ζεξκνθξαζίεο ζηελ πεξηνρή ησλ θαπζαεξίσλ. Ο ζρεκαηηζκφο ηνπ νθείιεηαη ζηελ 

έλσζε ηνπ νμπγφλνπ κε ην άδσην, ε νπνία κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί ζε πνιχ 

πςειέο ζεξκνθξαζίεο. Δλδεηθηηθά, ε δεκηνπξγία NO μεθηλάεη πάλσ απφ ηνπο 1800 K 

αθνχ απαηηείηαη πςειή ελέξγεηα ψζηε λα ζπάζεη ν ηζρπξφο ηξηπιφο δεζκφο ηνπ 

κνξίνπ N2. Ο ξπζκφο ζρεκαηηζκνχ NO απμάλεη εθζεηηθά κε ηελ αχμεζε ηεο 



- 21 - 

 

ζεξκνθξαζίαο ησλ θαπζαεξίσλ. Ο κεραληζκφο δεκηνπξγίαο NO πεξηγξάθεηαη απφ ην, 

δηεπξπκέλν κεραληζκφ ηνπ Zeldovich, πνπ απνηειείηαη απφ ηηο παξαθάησ ηξεηο 

ακθίδξνκεο αληηδξάζεηο: 

 

                                                Ο + Ν2 ↔ ΝΟ + Ν                                                 (1)  
                                               Ν +Ο2 ↔ ΝΟ + Ο                                                   (2) 

                                                Ν + ΟΖ ↔ ΝΟ + Ζ                                                (3) 

 

ηελ αξρηθή ηνπ κνξθή πεξηειάκβαλε κφλν ηηο δχν πξψηεο εμηζψζεηο, ελψ ζηε 

ζπλέρεηα πξνζηέζεθε θαη ε ηξίηε εμίζσζε απφ ηνλ Lavoie [20], αθνχ έγηλε αληηιεπηή 

ε ζπνπδαηφηεηα ηεο. 

 

Σν άκεζν NO ζρεκαηίδεηαη ζηελ πεξηνρή ηεο θιφγαο απφ ηελ αληίδξαζε ελδηάκεζσλ 

ρεκηθψλ ελψζεσλ πδξνγνλαλζξάθσλ κε αηνκηθφ νμπγφλν θαη ειεχζεξεο ξίδεο. Ρίδεο 

πδξνγνλαλζξάθσλ φπσο CH, CH2, C, C2 ζρεκαηίδνληαη ζηελ πεξηνρή ηεο θιφγαο, θαη 

αληηδξνχλ κε κνξηαθφ άδσην, ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο, κε απνηέιεζκα λα 

δεκηνπξγνχληαη ελδηάκεζεο νκάδεο ρεκηθψλ ελψζεσλ, φπσο HCN θαη CN. Ο 

κεραληζκφο ζρεκαηηζκνχ ησλ παξαπάλσ ελψζεσλ θαη ηειηθά άκεζνπ NO 

απνηειείηαη απφ ηηο παξαθάησ αληηδξάζεηο: 

 

                                                CH + N2 ↔ HCN + N                                            (4) 

                                                  N + O2 ↔ NO + O                                                (5) 

                                           HCN + OH ↔ CN + H2O                                           (6) 

                                               CN + O2 ↔ NO + CO                                             (7) 

 

Σν πνζνζηφ ηνπ άκεζνπ NO αληηζηνηρεί ζε 5-10% ηεο ζπλνιηθήο  παξαγσγήο NOx.   

 

 ρεκαηηζκόο ΝΟ2  

 

Σν δηνμείδην ηνπ αδψηνπ NO2 είλαη έλα ηζρπξφ νμείδην, πνιχ πην ηνμηθφ απφ ην NO 

θαη επηβιαβέο γηα ηνλ άλζξσπν. ηνπο θηλεηήξεο diesel ε ζπγθέληξσζε ηνπ NO2 

θπκαίλεηαη 10-30%  επί ησλ ζπλνιηθψλ εθπνκπψλ NOx. Σν NO2 ζρεκαηίδεηαη απφ 

ηελ ηαρχξπζκε κεηαηξνπή ηνπ NO ζε απηφ, ζηηο πεξηνρέο ηεο θιφγαο, ζχκθσλα κε 

ηνλ κεραληζκφ [11]: 

                                    

                                                 NO + HO2 ↔ NO2 + OH                                     (8) 

 

κσο, ζηελ πεξηνρή ησλ θαπζαεξίσλ ην ΝΟ2 κεηαηξέπεηαη θαη πάιη ζε NO θαη Ο2, 

ιφγσ ηεο αληίδξαζεο κε ην αηνκηθφ νμπγφλν, γη’ απηφ θαη ε ηειηθή ζπγθέληξσζε ηνπ 

NO2 είλαη κηθξή ζε ζρέζε κε ηo ΝΟ. πλεπψο, ν ιφγνο ησλ ζπγθεληξψζεσλ NO2/NO 

κεηψλεηαη κε ηελ εμέιημε ηεο θαχζεο. Ο ζπγθεθξηκέλνο κεραληζκφο είλαη: 

 

                                                 NO2 + O ↔ NO + O2                                           (9)  

 

κσο, φηαλ ηα θαπζαέξηα, ηα νπνία έρνπλ πςειή ζεξκνθξαζία, αλακηγλχνληαη 

γξήγνξα κε ςπρξφηεξν αέξα ή κίγκα θαπζίκνπ-αέξα, ιφγσ ηνπ έληνλνπ 

ζηξνβηιηζκνχ, ζηακαηάεη ε κεηαηξνπή NO2 ζε NO θαη έηζη ν ιφγνο ησλ 

ζπγθεληξψζεσλ NO2/NO δελ κεηψλεηαη πεξαηηέξσ αιιά παξακέλεη ζηαζεξφο [11]. 
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Σν NO2 κπνξεί λα γίλεη επηβιαβέο αθφκα θαη ζε κηθξέο ζπγθεληξψζεηο (15 ppm), ελψ 

κπνξεί αθφκε λα επηθέξεη θαη ζαλαηεθφξα πλεπκνληθή ίσζε (150-200 ppm). Ζ 

ηνμηθφηεηά ηνπ νθείιεηαη θπξίσο ζηε κηθξή ηνπ δηαιπηφηεηα, ε νπνία ηνχ επηηξέπεη 

λα δηεηζδχζεη ζην θαηψηεξν αλαπλεπζηηθφ ζχζηεκα. Δθηφο απφ ην αλαπλεπζηηθφ 

ζχζηεκα, αληηδξά κε ηελ αηκνζθαηξίλε ηνπ αίκαηνο, κε ζπλέπεηα λα εκπνδίδεηαη ε 

νμπγφλσζε ησλ ηζηψλ. 

 

2.4.3 σκαηίδηα Αηζάιεο 

 

Σα ζσκαηίδηα αηζάιεο είλαη ζηεξεέο ζπζζσκαηψζεηο πινχζηεο ζε άλζξαθα πνπ 

ζρεκαηίδνληαη ππφ εηδηθέο ζπλζήθεο πίεζεο θα ζεξκνθξαζίαο, ζε κίγκαηα θαπζίκνπ-

αέξα πινχζηα ζε θαχζηκν. Ο ζρεκαηηζκφο ζσκαηηδίσλ αηζάιεο πξαγκαηνπνηείηαη 

θαηά ηε θάζε ηεο πξναλακεκηγκέλεο θαχζεο θαη θαηά ηε θάζε ηεο θαχζεο δηάρπζεο. 

Οη εθπνκπέο αηζάιεο είλαη επηβιαβείο γηα ηνλ άλζξσπν, θαη γίλνληαη αληηιεπηέο κε 

γπκλφ κάηη (ζε αληίζεζε κε ηα νμείδηα ηνπ αδψηνπ) απφ ην ζθνχξν ρξψκα ησλ 

θαπζαεξίσλ θαηά ηελ εμαγσγή (καχξνο θαπλφο). εκαληηθφ ξφιν ζηνλ ζρεκαηηζκφ 

ησλ ζσκαηηδίσλ αηζάιεο παίδεη θαη ν ηχπνο ηνπ θαπζίκνπ. Ζ επίδξαζή ηνπ δηαθέξεη 

ζηε θάζε ηεο θαχζεο πξναλάκημεο θαη ζηε θάζε ηεο θαχζεο δηάρπζεο. 

 

Σν κέγεζνο ησλ ζσκαηηδίσλ εμαξηάηαη απφ ηε θάζε ζρεκαηηζκνχ ηνπο. Γηαθξίλνπκε 

δχν θάζεηο: Ζ κία είλαη ε θάζε θαηά ηελ νπνία ππάξρεη κφλν ππξήλαο, δειαδή 

άλζξαθαο ή ελψζεηο πδξνγνλαλζξάθσλ. Ζ άιιε είλαη ε θάζε ηεο ζπζζσκάησζεο κε 

άιια ζηνηρεία. Σα ζσκαηίδηα πνπ απνηεινχληαη κφλν απφ ηνλ ππξήλα έρνπλ δηάκεηξν 

πεξίπνπ 0.007-0.04 κm. Σα ζσκαηίδηα πνπ βξίζθνληαη ζηε θάζε ηεο ζπζζσκάησζεο 

κε άιια ζηνηρεία ζρεκαηίδνληαη αξρηθά απφ ζηεξεά χιε, φπσο άλζξαθα, θαη κε 

απνξξφθεζε άιισλ αεξίσλ θαη ζπκππθλσκέλσλ αηκψλ θηάλνπλ ζηελ ηειηθή ηνπο 

θάζε. Σα θχξηα ζπζηαηηθά ηνπο είλαη ζηεξεφο άλζξαθαο, αλακεκεηγκέλνο κε βαξείο 

πδξνγνλάλζξαθεο, ελψζεηο ζείνπ θαη κέηαιια εμαηηίαο ηεο θζνξάο ησλ θπιίλδξσλ. Ζ 

δηάκεηξνο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζσκαηηδίσλ θπκαίλεηαη απφ 0.04-1 κm, κε ηελ πην 

ζπλεζηζκέλε λα είλαη αλάκεζα ζε 0.1 κε 0.2 κm.  

 

Σα ζσκαηίδηα αηζάιεο πξνθαινχλ ζνβαξά αλαπλεπζηηθά πξνβιήκαηα, θαη είλαη 

πηζαλφ λα πξνθαινχλ θαξθηλνγελέζεηο θαη εηδηθφηεξα θαξθίλν ηνπ πλεχκνλα. 

σκαηίδηα κε δηάκεηξν κηθξφηεξε ησλ 2.5 κm κπνξνχλ λα δηέιζνπλ απφ ηηο 

αλαπλεπζηηθέο νδνχο ηνπ νξγαληζκνχ, θαη εηζέξρνληαη ζηηο θπςέιεο ησλ πλεπκφλσλ 

φπνπ θαη επηθάζνληαη. Ζ παξακνλή ηνπο ζηηο θπςέιεο πηζαλφ λα πξνθαιεί κεηάιιαμε 

ησλ θπηηάξσλ θαη δεκηνπξγία θαξθηλψκαηνο. Σν πνζνζηφ ησλ ζσκαηηδίσλ αηζάιεο, 

ηα νπνία έρνπλ δηάκεηξν ηέηνηα πνπ λα κπνξνχλ λα εηζέιζνπλ ζηνλ αλζξψπηλν 

νξγαληζκφ κέζσ ησλ αλαπλεπζηηθψλ νδψλ, αγγίδεη ην 90%.  

 

ηελ εηθφλα 2.11 απεηθνλίδνληαη ε δηάκεηξνο θαη ηα ζηάδηα ζρεκαηηζκνχ ησλ 

ζσκαηηδίσλ αηζάιεο. 
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Δηθόλα 2.11: Γηάκεηξνο θαη ζηάδηα ζρεκαηηζκνχ ησλ ζσκαηηδίσλ αηζάιεο [46] 

 

 

 

Οη αξρηθνί ππξήλεο ζρεκαηηζκνχ αηζάιεο απνηεινχληαη απφ ζπζζσκαησκέλα κφξηα 

άλζξαθα, ηα νπνία παξάγνληαη απφ ηελ αηειή θαχζε (Incomplete Combustion) θαη 

ηελ ππξφιπζε ηνπ θαπζίκνπ (Pyrolysis). Απηνί νη ππξήλεο ππφθεηληαη ζε επηθαλεηαθή 

επέθηαζε (Surface Growth), ιφγσ πξνζζήθεο αθεηπιελίνπ C2H2 (Nucleation), κε 

ζπλέπεηα λα απνθηνχλ ηξηζδηάζηαηε κνξθή. ηε ζπλέρεηα, απηνί νη ππξήλεο 

δηνγθψλνληαη κέζσ κίαο δηεξγαζίαο αιπζηδσηψλ ζρεκαηηζκψλ κεγαιχηεξσλ 

ζσκαηηδίσλ (Chain Forming Coagulation). Απηέο νη δηεξγαζίεο ζπληεινχλ ζηελ 

πεξαηηέξσ επηθαλεηαθή επέθηαζε, ζηε ζπζζψξεπζε (Aggregation) θαη ελδερνκέλσο 

ζηε δεκηνπξγία λέσλ ππξήλσλ. Οη αληηδξάζεηο απηέο ιακβάλνπλ ρψξα κέρξη ηελ 

εμάληιεζε ησλ αξρηθψλ ππξήλσλ ή ηε κείσζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ησλ θαπζαεξίσλ 

ιφγσ ηεο εθηφλσζεο. Σαπηφρξνλα κε ηηο παξαπάλσ ελψζεηο, ιακβάλνπλ ρψξα θαη 

δηεξγαζίεο αθπδξνγφλσζεο (Dehydrogenation) θαη νμείδσζεο (Oxidation).  

 

Οη ηειεπηαίεο δηεξγαζίεο, νη νπνίεο εμαξηψληαη απφ ηηο ηνπηθέο ηηκέο ηεο 

ζεξκνθξαζίαο εληφο ηνπ θπιίλδξνπ, έρνπλ ζπλέπεηα ηελ νμείδσζε ζεκαληηθνχ 

κέξνπο ηεο παξαρζείζαο αηζάιεο. ηνπο θηλεηήξεο Diesel, φπνπ ε ηνπηθή 

ζεξκνθξαζία κπνξεί λα θηάζεη θαη ηνπο 2800 K, πεξηζζφηεξν απφ ην 90% ηεο 

ζρεκαηηδφκελεο αηζάιεο νμεηδψλεηαη θαηά ηελ εμέιημε ηεο δηεξγαζίαο ηεο θαχζεο. 

Έηζη, ηα ηειηθά επίπεδα αηζάιεο κεηψλνληαη αηζζεηά. ηνλ Πίλαθα 2.1 έρνπλ 

θαηαγξαθεί κε ρξνληθή ζεηξά νη δηεξγαζίεο πνπ ιακβάλνπλ ζηνλ ζρεκαηηζκφ ησλ 

ζσκαηηδίσλ αηζάιεο, θαζψο θαη ε δηάξθεηά ηνπο. 
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Πίλαθαο 2.1: Υξνληθή δηάξθεηα δηεξγαζηψλ ζρεκαηηζκνχ αηζάιεο [6] 

 

 
 

Σέινο, έρεη γίλεη καζεκαηηθή κνληεινπνίεζε ηνπ ζρεκαηηζκνχ αηζάιεο ζε κεραλέο 

εζσηεξηθήο θαχζεο. Σα κνληέια βαζίδνληαη ζηηο δχν θχξηεο δηεξγαζίεο πνπ 

πεξηγξάθνπλ ην ζρεκαηηζκφ ηεο αηζάιεο: Σελ παξαγσγή ηεο αηζάιεο θαη ηελ 

νμείδσζε ηεο.  

 

2.4.4 Γηαηάμεηο θαη Καλνληζκνί 

 

ηφρνο ησλ δηεζλψλ θαη εζληθψλ νξγαληζκψλ πνπ θαζνξίδνπλ ηα επηηξεπηά φξηα ησλ 

εθπεκπφκελσλ ξχπσλ είλαη ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ν πεξηνξηζκφο ηεο 

αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο. Έηζη, έρνπλ ζεζπηζηεί ζήκεξα απζηεξνί θαλνληζκνί 

αλαθεξφκελνη ζηηο εθπνκπέο αεξίσλ ξχπσλ απφ πινία. πγθεθξηκέλα, πξνβιέπεηαη 

ζηαδηαθή κείσζε ησλ εθπνκπψλ NOx θαη SOx ζε “Πεξηνρέο Διέγρνπ Ρχπσλ” 

(Emission Control Areas-ECAs). Σέινο, ζην άκεζν κέιινλ αλακέλνληαη 

πεξηνξηζηηθνί θαλνληζκνί γηα ηηο εθπνκπέο ζσκαηηδίσλ αηζάιεο. 

 

Ο Γηεζλήο Ναπηηιηαθφο Οξγαληζκφο (International Maritime Organization-IMO), κε 

ην παξάξηεκα VI ηεο ζχκβαζεο MARPOL, έρεη επηβάιεη  ζπγθεθξηκέλα φξηα γηα ηηο 

εθπνκπέο NOx γηα ηνπο βξαδχζηξνθνπο λαπηηθνχο θηλεηήξεο Diesel. Παξάιιεια, 

έρεη θαζνξίζεη θαη ηα φξηα γηα ηελ πεξηεθηηθφηεηα ζε ζείν ηνπ θαπζίκνπ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ νη ελ ιφγσ θηλεηήξεο, κε ζθνπφ ηελ κείσζε εθπνκπψλ SOx. Σα φξηα 

απηά παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά ζηνλ Πίλαθα 2.2. 

 

 

 

 

Γηεξγαζίεο  Υξόλνο (Δθηίκεζε) 

ρεκαηηζκφο ππξήλσλ αηζάιεο Μεξηθά κs 

Έλσζε αλζξαθνχρσλ ελψζεσλ κε  

ππξήλεο 

0.5 κεηά ηελ ηνπηθή ππξελνπνίεζε 

Απφθηεζε ηξηζδηάζηαηεο κνξθήο  Μεηά ηνλ ηεξκαηηζκφ ηεο δεκηνπξγίαο 

ελψζεσλ 

Αιπζηδσηέο ελψζεηο Μεξηθά ms κεηά ην ηέινο ηεο 

δεκηνπξγίαο ελψζεσλ 

Κνξεζκφο ππξήλσλ 0.2 ms κεηά ηελ ππξελνπνίεζε 

χγθξνπζε ζσκαηηδίσλ ρσξίο πεξαηηέξσ 

έλσζε 

Μεξηθά ms κεηά ηελ ππξελνπνίεζε 

Ομείδσζε αηζάιεο 4 ms 

Πέξαο θαχζεο 3-4 ms 

Δλαπφζεζε πδξνγνλαλζξάθσλ ζηα 

ζσκαηίδηα 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηφλσζεο θαη ηεο 

εμαγσγήο ησλ θαπζαεξίσλ 
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Πίλαθαο 2.2: ξηα ηνπ IMO γηα ηηο εθπνκπέο NOx θαη ηελ πεξηεθηηθφηεηα ηνπ θαπζίκνπ ζε ζείν 

[12].  

 
1
 Δληφο ησλ πεξηνρψλ ειέγρνπ ξχπσλ.  

 

Ωο πεξηνρέο ειέγρνπ ησλ ξχπσλ (Emission Control Areas - ECAs) νξίδνληαη νη 

ζαιάζζηεο πεξηνρέο γχξσ απφ ιηκάληα, πεξηνρέο ηδηαίηεξνπ πεξηβαιινληηθνχ 

ελδηαθέξνληνο θαη επαηζζεζίαο, θαη άιιεο πεξηνρέο πνπ έρνπλ θαζνξηζηεί ζην 

παξάξηεκα VI  ηεο MARPOL [12]. 

 

 

  

Δθπνκπέο NOx Πεξηεθηηθόηεηα ζε ζείν 

Πεξηεθηηθόηεηα ζε ζείν 

εληόο ειεγρόκελσλ 

πεξηνρώλ 

Ζκεξνκελία 

Δγθαηάζηαζεο 
Πεξηνξηζκφο 

Ζκεξνκελία 

Δγθαηάζηαζεο 
Πεξηνξηζκφο 

Ζκεξνκελία 

Δγθαηάζηαζεο 
Πεξηνξηζκφο 

Έσο 1/1/2011 

(Tier I) 
17 g/KWh Έσο 1/1/2012  4.5 % Έσο 1/7/2010 1.5 % 

Απφ 1/1/2011 

(Tier II) 
14.4 g/KWh Απφ 1/1/2012 3.5 % Απφ 1/7/2010 1.0 % 

Απφ 1/1/2016 

(Tier III) 
3.4 g/KWh

1
 Απφ 1/1/2020 0.5 % Απφ 1/1/2015 0.1 % 
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3 Τπνινγηζηηθό Πξόβιεκα θαη Δξγαιεία Πξνζνκνίσζεο 
 

3.1 Ο Κώδηθαο Τπνινγηζηηθήο Ρεπζηνδπλακηθήο KIVA-3 

 

Ζ Τπνινγηζηηθή Ρεπζηνδπλακηθή (Computational Fluid Dynamics-CFD) απνηειεί 

ζήκεξα έλα ηζρπξφ εξγαιείν γηα ηελ επηζηήκε ηνπ κεραληθνχ. Αλαπηχρζεθε θπξίσο 

κεηά ην 1980, παξάιιεια κε ηελ εμέιημε ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ. 

Παιηφηεξα, ππήξραλ δχν ηξφπνη πξνζέγγηζεο θαη κειέηεο ελφο πξνβιήκαηνο ηεο 

Θεξκνξεπζηνκεραληθήο: ε ζεσξεηηθή κειέηε θαη ε πεηξακαηηθή. Ζ ππνινγηζηηθή 

ξεπζηνδπλακηθή ήξζε λα πξνζηεζεί ζηηο δχν παξαπάλσ πξνζεγγίζεηο.  

 

ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία, έγηλε ρξήζε ηνπ θψδηθα ππνινγηζηηθήο 

ξεπζηνδπλακηθήο KIVA-3. Ο θψδηθαο επηιχεη αξηζκεηηθά ηηο εμηζψζεηο δηαηήξεζεο 

ηεο ζπκπηεζηήο ξνήο κε παξνπζία ρεκηθψλ αληηδξάζεσλ. Πεξηιακβάλεη έλαλ 

επηκέξνπο θψδηθα δεκηνπξγίαο ππνινγηζηηθψλ πιεγκάησλ γηα πνιχπινθεο 

γεσκεηξίεο. Οη θχξηεο εμηζψζεηο, νη νπνίεο επηιχνληαη, είλαη ε εμίζσζε ηεο ζπλέρεηαο, 

ε εμίζσζε ηεο νξκήο θαη ε εμίζσζε ηεο ελέξγεηαο. Απηέο νη εμηζψζεηο 

δηαθξηηνπνηνχληαη ζηνλ ρψξν θαη ηνλ ρξφλν κε ρξήζε κεζφδσλ ρακειήο ηάμεσο. 

 

Ο θψδηθαο KIVA-3 απνηειεί εμέιημε ηνπ θψδηθα KIVA, ε πξψηε έθδνζε ηνπ νπνίνπ 

δεκηνπξγήζεθε ην 1985. Παξάιιεια κε ηελ έθδνζε KIVA-3 ππάξρεη θαη ε έθδνζε 

KIVA-3V. Ζ πνηνηηθή δηαθνξά ησλ εθδφζεσλ απηψλ είλαη ε δπλαηφηεηα πνπ δηαζέηεη 

απνθιεηζηηθά ε έθδνζε KIVA-3V γηα πξνζνκνίσζε ηεο ξνήο κέζσ ησλ βαιβίδσλ 

εηζαγσγήο θαη εμαγσγήο. ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή επηιέρζεθε ν θψδηθαο KIVA-3 

επεηδή έρεη ξπζκηζηεί θαη ειεγρζεί ζρεηηθά κε ηελ πξνζνκνίσζε ζπγθεθξηκέλνπ 

δίρξνλνπ λαπηηθνχ θηλεηήξα Diesel ζε πιήξεο θνξηίν. 

 

 Μνληέια Φπζηθώλ Γηεξγαζηώλ 

 

Ο θψδηθαο KIVA-3 είλαη αλνηθηφο (open-source), θαη ζπλεπψο κπνξνχλ λα γίλνπλ 

ηξνπνπνηήζεηο θαη αληίζηνηρε εηζαγσγή λέσλ θπζηθψλ κνληέισλ. Σέηνηεο 

ηξνπνπνηήζεηο κπνξνχλ λα θνξνχλ κνληέια ςεθαζκνχ θαπζίκνπ (spray), έλαπζεο, 

θαχζεο θαη ζρεκαηηζκνχ NOx. ηελ έθδνζε πνπ ρξεζηκνπνηήζακε, ην κνληέιν ηνπ 

spray θαπζίκνπ πεξηιακβάλεη έλαλ θιηκαθσηφ κεραληζκφ δηάζπαζεο ησλ 

ζηαγνληδίσλ [29-30], ελψ ε κνληεινπνίεζε ηεο έλαπζεο βαζίδεηαη ζε επίιπζε κηαο 

θαηάιιειεο εμίζσζεο κεηαθνξάο [33]. Ζ κνληεινπνίεζε ησλ εθπνκπψλ NOx 

βαζίδεηαη ζε έλαλ εθηελή κεραληζκφ, ν νπνίνο απνηειεί επέθηαζε ηνπ δηεπξπκέλνπ 

κεραληζκνχ Zeldovich [34]. Σέινο, ην θαχζηκν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη ην 

δεθαηεηξάλην (C14H30). 

 

3.2 Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ Κηλεηήξα RT-flex58T-B 

 

Με ηε ρξήζε ηνπ θψδηθα KIVA-3, έγηλε ζηελ παξνχζα εξγαζία ε αξηζκεηηθή 

πξνζνκνίσζε ηεο ξνήο θαη θαχζεο ζηνλ θχιηλδξν δίρξνλνπ βξαδχζηξνθνπ 

ππεξπιεξνχκελνπ θηλεηήξα Diesel ηεο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξίαο Wärtsilä 

Switzerland. Σα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηα δεδνκέλα ιεηηνπξγίαο ηνπ θηλεηήξα ζε 

πιήξεο θνξηίν ιεηηνπξγίαο  παξαηίζεληαη ζηνλ Πίλαθα 3.1. 
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Πίλαθαο 3.1: Υαξαθηεξηζηηθά θηλεηήξα RT-flex58T-B [32]     

 

ΣΤΠΟ RT-flex58T-B  

ΓΗΑΜΔΣΡΟ ΔΜΒΟΛΟΤ 580 mm 

ΓΗΑΓΡΟΜΖ ΔΜΒΟΛΟΤ 2416 mm 

ΣΑΥΤΣΖΣΑ ΠΔΡΗΣΡΟΦΖ 105 RPM 

ΜΔΖ ΣΑΥΤΣΖΣΑ ΔΜΒΟΛΟΤ 8.46 m/s 

ΔΝΑΡΞΖ ΤΜΠΗΔΖ (Απφ ΑΝ) -96˚ 

ΠΔΡΑ ΔΚΣΟΝΩΖ (Απφ ΑΝ) 120˚ 

ΤΣΖΜΑ ΔΓΥΤΖ Common Rail System-CRS 

ΑΡΗΘΜΟ ΔΓΥΤΣΖΡΩΝ 3 

ΔΝΑΡΞΖ ΔΓΥΤΖ 2˚ 

ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΔΓΥΤΖ 15.2˚ 

ΜΔΖ ΔΝΓΔΗΚΝΤΜΔΝΖ ΠΗΔΖ 19 bar 

ΜΔΓΗΣΖ ΗΥΤ ΠΔΓΖ / ΚΤΛΗΝΓΡΟ 2125 KW     
 

 

ε πιήξεο θνξηίν ν θηλεηήξαο ιεηηνπξγεί κε πεξίζζεηα αέξα, θαη ζπγθεθξηκέλα κε 

ζπλνιηθφ ιφγν ηζνδπλακίαο θαπζίκνπ-αέξα θtotal=0.511 [41]. 

 

Ο θηλεηήξαο δαηζέηεη 3 εγρπηήξεο, νη νπνίνη είλαη ηνπνζεηεκέλνη ζπκκεηξηθά αλά 

120˚ ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ πψκαηνο ηνπ θπιίλδξνπ. Σν αθξνθχζην ηνπ θάζε εγρπηήξα 

θέξεη 5 νπέο, κε ηνπο νπνίνπο επηηπγράλεηαη ε ππφ γσλία έγρπζε ηνπ θαπζίκνπ θαη ν 

θαιχηεξνο δηαζθνξπηζκφο ηνπ ζηνλ ζάιακν θαχζεο. 

 

ηελ Δηθφλα 3.1 νξίδνληαη νη γσλίεο έγρπζεο α θαη β νη νπνίεο θαζνξίδνπλ ηελ 

θαηεχζπλζε ηεο έγρπζεο. Δπίζεο, ε πξνζήκαλζε ηεο θαηεχζπλζεο ηεο έγρπζεο απφ 

θάζε νπή ηνπ θηλεηήξα, φπσο απηή νξίδεηαη απφ ηελ Δηθφλα 3.1, αλαγξάθεηαη ζηνλ 

Πίλαθα 3.2. Παξαηεξείηαη γεληθά φηη ε θαηεχζπλζε ηεο έγρπζεο ηαπηίδεηαη κε ηελ 

αληίζηνηρε ηνπ εγθάξζηνπ ζηξνβηιηζκνχ. Ωο εγθάξζηνο ζηξνβηιηζκφο νξίδεηαη ε 

εηζαγσγή αέξα ζάξσζεο ζηνλ ζάιακν θαχζεο ππφ εθαπηνκεληθή ζπληζηψζα 

ηαρχηεηαο. Με ηελ χπαξμε εγθάξζηνπ ζηξνβηιηζκνχ επηηπγράλεηαη θαιχηεξε 

απφπιπζε ηνπ θπιίλδξνπ απφ ηα θαπζαέξηα θαη θαιχηεξε αλάκημε θαπζίκνπ-αέξα. 

πλεπψο, επηηπγράλεηαη θαιχηεξε πνηφηεηα θαχζεο. 

 

 
Δηθόλα 3.1: Οξηζκφο γσληψλ έγρπζεο α θαη β  [38] 
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Πίλαθαο 3.2: Πξνζήκαλζε ησλ γσληψλ έγρπζεο α θαη β [38] 
 

Αξηζκφο 

Οπήο 
1 2 3 4 5 

Γσλία α - + + + + 

Γσλία β + + + + + 

 

3.3 Πεξίπησζε Αλαθνξάο 

 

Αξρηθά, ππνινγίδεηαη κηα πεξίπησζε αλαθνξάο, ραξαθηεξηδφκελε απφ ζπλερέο 

πξνθίι έγρπζεο ηνπ θαπζίκνπ. Σν πξνθίι έγρπζεο ηνπ θαπζίκνπ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ζηνπο  ππνινγηζκνχο ηεο πεξίπησζεο αλαθνξάο βαζίδεηαη ζε 

πεηξακαηηθέο κεηξήζεηο ηεο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξίαο  Wärtsilä Switzerland, θαη 

παξαηίζεηαη ζην Γηάγξακκα 3.1. 

 

 
Γηάγξακκα 3.1: Πξνθίι έγρπζεο θαπζίκνπ ζηελ πεξίπησζε αλαθνξάο. 

 

Σν ζπγθεθξηκέλν πξνθίι είλαη ίδην θαί γηα ηνπο 3 εγρπηήξεο θαη αληηζηνηρεί ζε γσλία 

έλαξμεο έγρπζεο 2˚ θαη δηάξθεηαο έγρπζεο 15.2˚. 

 

Σν δηάγξακκα 3.1 παξνπζηάδεηαη αδηαζηαηνπνηεκέλν σο πξνο ηε ζπλνιηθή εγρπφκελε 

κάδα θαπζίκνπ: 

 

Mass Injection Rate =
100

tot

dm

d m
 , φπνπ  

dm

d
, παξνρή εγρπφκελεο κάδαο θαπζίκνπ αλά γσλία ζηξνθάινπ [

gr

CA
] 

mtot, ζπλνιηθή εγρπφκελε κάδα θαπζίκνπ [gr] 

 

Ωο ζπλέπεηα ηεο αδηαζηαηνπνίεζεο ηνπ πξνθίι, ζην δηάγξακκα 3.1 ε επηθάλεηα θάησ 

απφ ηελ θακπχιε ιακβάλεη ηελ ηηκή 100. 
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Σν πξνθίι έγρπζεο ηνπ δηαγξάκκαηνο παξνπζηάδεη ελδηαθέξνλ γηα ηνπο αθφινπζνπο 

ιφγνπο: 

 ηηο πξψηεο 3˚ ηεο δηάξθεηαο ηεο έγρπζεο παξαηεξείηαη κηα έληνλε θιίζε ηνπ 

πξνθίι, πνπ θαηαιήγεη ζε ηαιάλησζε κηθξνχ πιάηνπο. Απηή ε ζπκπεξηθνξά 

αληηζηνηρεί ζηελ θίλεζε ηεο βειφλαο ηνπ εγρπηήξα θαηά ην άλνηγκά ηεο θαη 

ηε ζηαζεξνπνίεζή ηεο ζηε ζέζε έγρπζεο. 

 ηηο επφκελεο 10˚ ηεο έγρπζεο, ν ξπζκφο έγρπζεο παξακέλεη πξαθηηθά 

ζηαζεξφο, θάηη πνπ νθείιεηαη ζηε κεγάιε δηάξθεηα έγρπζεο. 

 ηηο 2.2˚ πνπ ππνιείπνληαη κέρξη ην ηέινο ηεο έγρπζεο, ιακβάλεη ρψξα ν 

βαζκηαίνο κεδεληζκφο ηνπ ξπζκνχ έγρπζεο, πνπ αληηζηνηρεί ζην θιείζηκν ηεο 

βειφλαο ηνπ εγρπηήξα. 

 

ηνλ Πίλαθα 3.3 παξνπζηάδνληαη νη βαζηθέο παξάκεηξνη πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα 

ηελ πξνζνκνίσζε ηεο πεξίπησζεο αλαθνξάο: 

 

 

Πίλαθαο 3.3: Γεδνκέλα πξνζνκνίσζεο ηεο πεξίπησζεο αλαθνξάο.  

 

Πίεζε αέξα εηζαγσγήο ζηνλ θχιηλδξν 3.52 bar 

Θεξκνθξαζία αέξα εηζαγσγήο ζηνλ θχιηλδξν 330 K 

Θεξκνθξαζία ρηησλίνπ 500 K 

Θεξκνθξαζία πψκαηνο 500 K 

Θεξκνθξαζία βαιβίδαο εμαγσγήο 500 K 

Θεξκνθξαζία θεθαιήο εκβφινπ 650 K 
Έληαζε εγθάξζηνπ ζηξνβηιηζκνχ (Swirl Number - SN) 6.2 

 

 

Ζ έληαζε ηνπ εγθάξζηνπ ζηξνβηιηζκνχ (Swirl Number) νξίδεηαη σο ν ιφγνο ηεο 

γσληαθήο ηαρχηεηαο ζηξνβηιηζκνχ ηνπ αέξα πξνο ηελ γσληαθή ηαρχηεηα πεξηζηξνθήο 

ηεο κεραλήο: 

 

swirl

engine

SN



  

φπνπ 

σswirl, ε γσληαθή ηαρχηεηα ζηξνβηιηζκνχ ηνπ αέξα [Hz] 

σengine 
2

60

N 
 , ε γσληαθή ηαρχηεηα πεξηζηξνθήο ηεο κεραλήο [Hz] 

Ν, ηαρχηεηα πεξηζηξνθήο ηεο κεραλήο [RPM] 

 

Ζ εηζαγσγή αέξα απφ ηηο ζπξίδεο δεκηνπξγεί κία δνκή εγθάξζηνπ ζηξνβηιηζκνχ εληφο 

ηνπ θπιίλδξνπ, ιφγσ ηεο ηζρπξήο εθαπηνκεληθήο ζπληζηψζαο ηεο ηαρχηεηαο. Ζ 

παξνπζία εγθάξζηνπ ζηξνβηιηζκνχ ή ζπζηξνθήο ζπκβάιιεη ζηελ θαιχηεξε 

απφπιπζε ηνπ θπιίλδξνπ απφ ηα θαπζαέξηα θαζψο θαη ηελ θαιχηεξε αλάκημε 

θαπζίκνπ-αέξα. Οη ζπληζηψζεο ηεο ηαρχηεηαο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηελ εγθάξζηα 

ζπζηξνθή νξίδνληαη ζηελ αξρή ηεο ζπκπίεζεο κε ηε βνήζεηα κίαο ζπλάξηεζεο 

Bessel. εκεηψλεηαη φηη ε ηαρχηεηα σswirl αληηζηνηρεί ζε γξακκηθφ πξνθίι ζπλαξηήζεη 

ηεο αθηίλαο, ην νπνίν ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ ίδηα ηηκή ηεο  ζηξνθνξκήο κε απηφ πνπ 

θαζνξίζηεθε κε ηε ζπλάξηεζε Bessel. Ζ πεξηγξαθή ηνπ πξνθίι ησλ ηαρπηήησλ ηνπ 

εγθάξζηνπ ζηξνβηιηζκνχ κε ηε βνήζεηα ηεο ζπλάξηεζεο Bessel απνδίδεη ηελ 
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επίδξαζε ησλ ηνηρσκάησλ ηνπ θπιίλδξνπ, ζηελ θαηαλνκή ηεο πεξηθεξεηαθήο 

ηαρχηεηαο. 

 

Ζ πξνζνκνίσζε πεξηιακβάλεη νιφθιεξε ηε γεσκεηξία ηνπ θπιίλδξνπ, κε ζθνπφ ηε 

δπλαηφηεηα πξνζνκνίσζεο έγρπζεο κεηαβιεηνχ ρξνληζκνχ κεηαμχ ησλ εγρπηεξψλ, 

κηα δπλαηφηεηα πνπ πξνζθέξεηαη κφλν απφ ην CRS. Σν ππνινγηζηηθφ πιέγκα έρεη 

ειεγρζεί θαη αμηνινγεζεί απφ πξνγελέζηεξεο κειέηεο [14]. Απνηειείηαη απφ 85000 

θειηά ζην ζεκείν έλαξμεο ηεο ζπκπίεζεο. Ο ππνινγηζκφο πεξηιακβάλεη έλα θιεηζηφ 

ζχζηεκα, ζπγθεθξηκέλα απφ -96˚ έσο 120˚ γσλίαο ζηξνθάινπ (CA), ηηκέο πνπ 

αληηζηνηρνχλ ζην άλνηγκα θαη ην θιείζηκν ηεο βαιβίδαο εμαγσγήο. 

 

Οη αξρηθέο ζπλζήθεο πίεζεο θαη ζεξκνθξαζίαο, πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο ζπλζήθεο 

αλαθνξάο, πξνέθπςαλ ζε παιαηφηεξεο κειέηεο [14] κε δηαδηθαζία δνθηκήο θαη 

επαιήζεπζεο, ζπγθξίλνληαο θάζε θνξά ηελ ππνινγηζζείζα θακπχιε πίεζεο κε ηελ 

αληίζηνηρε πεηξακαηηθή. Σν δηάγξακκα 3.2 παξνπζηάδεη ηελ θακπχιε πίεζεο, 

ζπγθξηλφκελε κε ηα πεηξακαηηθά δεδνκέλα. Σα πεηξακαηηθά δεδνκέλα αληηζηνηρνχλ 

ζηνλ θηλεηήξα RT-flex58T-B, ν νπνίνο ρξεζηκνπνηεί σο θαχζηκν diesel θαη βξίζθεηαη 

ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο Wärtsilä Switzerland. 

 

 

Γηάγξακκα 3.2: Πεηξακαηηθή θαη ππνινγηζζείζα θακπχιε πίεζεο ζε ζπλάξηεζε κε ηε γσλία 

ζηξνθάινπ, γηα ηελ πεξίπησζγ αλαθνξάο. 

ην δηάγξακκα 3.3 παξνπζηάδνληαη νη θακπχιεο ξπζκνχ έθιπζεο ζεξκφηεηαο (Rate 

Of Heat Release - ROHR) θαη ζπλνιηθήο έθιπζεο ζεξκφηεηαο, θαη ζπγθξίλνληαη κε 

ηα πεηξακαηηθά δεδνκέλα. Ζ πεηξακαηηθή θακπχιε ηνπ ξπζκνχ έθιπζεο ζεξκφηεηαο 

βαζίδεηαη ζηε κεηξεζείζα πίεζε, ε νπνία δίλεηαη σο δεδνκέλν ζε ζεξκνδπλακηθφ 

θψδηθα πξνζνκνηψζεο ηεο δηεξγαζίαο (Dr. G. Weisser). Ο ξπζκφο έθιπζεο 

ζεξκφηεηαο έρεη αδηαζηαηνπνηεζεί κε ηνλ εμήο ηξφπν: 

,

( ) 100

( )

chem

chem tot

d Q
ROHR

d CA Q
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πνπ, 

Qchem, ε εθιπφκελε ζεξκφηεηα ηεο θαχζεο [Joule] 

Qchem,tot, ε ζπλνιηθή εθιπφκελε ζεξκφηεηα ηεο θαχζεο [Joule] 

Γηάγξακκα 3.3: Πεηξακαηηθή θαη ππνινγηζζείζα θακπχιε ξπζκνχ έθιπζεο ζεξκφηεηαο ζε 

ζπλζήθεο αλαθνξάο, ζε ζπλάξηεζε κε ηε γσλία ζηξνθάινπ. 

Γηάγξακκα 3.4: Πεηξακαηηθή θαη ππνινγηζζείζα θακπχιε ηεο ζπλνιηθήο έθιπζεο ζεξκφηεηαο ζε 

ζπλζήθεο αλαθνξάο, ζε ζπλάξηεζε κε ηε γσλία ζηξνθάινπ.  



- 32 - 

 

ηα Γηαγξάκκαηα 3.2, 3.3 θαη 3.4 παξαηεξνχληαη ηα εμήο: 

 ην δηάγξακκα ηεο πίεζεο, ε ζχγθξηζε πεηξάκαηνο θαη πξνζνκνίσζεο είλαη 

ηθαλνπνηεηηθή. 

 ηα δηαγξάκκαηα έθιπζεο ζεξκφηεηαο, ε θαχζε ζηελ πξνζνκνίσζε 

εμειίζζεηαη, ζηα ηειεπηαία ηεο ζηάδηα, κε αξγφ ξπζκφ ζε ζχγθξηζε κε ην 

πείξακα. Ζ ζπκπεξηθνξά απηή έρεη σο απνηέιεζκα ηε ζπγθξηηηθά κεγαιχηεξε 

δηάξθεηα ηεο φιεο δηεξγαζίαο ηεο θαχζεο θαηά ηελ πξνζνκνίσζε. 

Σέινο, πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ε ηειηθή ππνινγηζζείζα ζπγθέληξσζε ησλ νμεηδίσλ 

ηνπ αδψηνπ 1620 ppm βξίζθεηαη ζε ηθαλνπνηεηηθή ζπκθσλία κε ηελ πεηξακαηηθή 

ηηκή ησλ 1410 ppm ησλ κεηξήζεσλ ηεο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξείαο Wärtsilä 

Switzerland.  

  

3.4 Θεσξία Βειηηζηνπνίεζεο  

 

ην πιαίζην ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο γίλεηαη ρξήζε εμειηθηηθψλ 

αιγνξίζκσλ κε ζηφρν ηε βειηηζηνπνίεζε ηνπ πξνθίι ηεο έγρπζεο θαπζίκνπ ζε 

δίρξνλν λαπηηθφ θηλεηήξα. ηε ζπλέρεηα, γίλεηαη κηα ζχληνκε αλαθνξά ζε κεζφδνπο 

βειηηζηνπνίεζεο, θαζψο θαη ζηε ρξήζε ηνπο ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο εξγαζίαο.  

3.4.1 Γηαηύπσζε ηνπ Πξνβιήκαηνο Βειηηζηνπνίεζεο 

 

Καηά ηε δηαηχπσζε ηνπ πξνβιήκαηνο πξέπεη λα θαζνξηζηνχλ νη ζπλαξηήζεηο πξνο 

βειηηζηνπνίεζε θαη νη κεηαβιεηέο απφ ηηο νπνίεο απηέο εμαξηψληαη. Ζ έλλνηα ηεο 

αληηθεηκεληθψλ ζπλαξηήζεσλ ηαπηίδνληαη κε ηνπο ζηφρνπο πξνο βειηηζηνπνίεζε πνπ 

έρνπλ ηεζεί ζην πξφβιεκα (π.ρ. ε ηειηθή ζπγθέληξσζε ησλ νμεηδίσλ ηνπ αδψηνπ). Οη 

κεηαβιεηέο απνηεινχλ ηηο παξακέηξνπο απφ ηηο νπνίεο εμαξηψληαη νη αληηθεηκεληθέο 

ζπλαξηήζεηο (π.ρ. ν ρξνληζκφο ηεο πξνέγρπζεο). ηφρνο ηεο βειηηζηνπνίεζεο είλαη 

(ζπλήζσο) ε ειαρηζηνπνίεζε ησλ αληηθεηκεληθψλ ζπλαξηήζεσλ. Οη κεηαβιεηέο 

ζρεδίαζεο πξέπεη λα έρνπλ ζπγθεθξηκέλν πεδίν νξηζκνχ. Σέινο, ζην πξφβιεκα 

βειηηζηνπνίεζεο, γηα ηελ θαιχηεξε ζηφρεπζε ησλ ιχζεσλ, είλαη δπλαηφ λα ηεζνχλ 

πεξηνξηζκνί (π.ρ. κέγηζηε επηηξεπφκελε πίεζε), απνθιείνληαο έηζη θάπνηεο απφ ηηο 

πξνθχπηνπζεο ιχζεηο.  

 

3.4.2 Μέζνδνη Βειηηζηνπνίεζεο 

 

’ απηφ ην ζεκείν είλαη ζθφπηκν λα γίλεη αλαθνξά ζε κεζφδνπο βειηηζηνπνίεζεο, θαη 

λα γίλεη ζχληνκε πεξηγξαθή απηψλ. 

  

Μηα κέζνδνο βειηηζηνπνίεζεο νξίδεηαη σο ε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία αληρλεχνληαη 

θαη αμηνινγνχληαη νη πηζαλέο ιχζεηο ελφο πξνβιήκαηνο, ψζηε λα πξνθχςνπλ νη 

βέιηηζηεο. Απφ ηε κέζνδν εμαξηάηαη ε ηαρχηεηα ζχγθιηζεο πξνο ηηο βέιηηζηεο ιχζεηο 

θαη ε πηζαλφηεηα εχξεζεο ησλ βέιηηζησλ ιχζεσλ.  
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Οη κέζνδνη βειηηζηνπνίεζεο δηαθξίλνληαη ζε αηηηνθξαηηθέο (ληεηεξκηληζηηθέο) θαη 

ζηνραζηηθέο. ηηο ληεηεξκηληζηηθέο κεζφδνπο εμεηάδεηαη κηα γεληθεπκέλε έλλνηα ηεο 

παξαγψγνπ ηεο αληηθεηκεληθήο ζπλάξηεζεο, ελψ ζηε δεχηεξε θαηεγνξία ε αλαδήηεζε 

γίλεηαη θαηά νξγαλσκέλα ηπραίν ηξφπν. Κξίζηκν ζεκείν ησλ αηηηνθξαηηθψλ κεζφδσλ 

είλαη φηη απαηηνχλ κεγάιε πξνεηνηκαζία απφ ηελ πιεπξά ηνπ πξνγξακκαηηζηή, θαη 

ελέρνπλ θίλδπλν ε ιχζε πνπ ζα πξνθχςεη σο βέιηηζηε λα είλαη ηνπηθφ αθξφηαην θαη 

φρη νιηθφ. Απφ ηελ άιιε, θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ησλ ζηνραζηηθψλ κεζφδσλ είλαη ε 

απμεκέλε ππνινγηζηηθή ηζρχο πνπ απαηηείηαη θαη εθαξκφδνληαη αλεμάξηεησο ηνπ 

πξνβιήκαηνο. Ζ εχξεζε ηνπ νιηθνχ αθξφηαηνπ ηεο αληηθεηκεληθήο ζπλάξηεζεο έρεη 

κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα ζ’ απηή ηελ πεξίπησζε. 

 

1) Δμειηθηηθνί αιγφξηζκνη  

 

Κχξην ραξαθηεξηζηηθφ ησλ εμειηθηηθψλ αιγνξίζκσλ (Evolutionary Algorithms - EA) 

είλαη ην γεγνλφο φηη δηαρεηξίδνληαη πιεζπζκνχο ππνςεθίσλ ιχζεσλ θαη φρη κία 

κεκνλνκέλε ιχζε αλά επαλάιεςε. Ζ «εμέιημε» είλαη κηα δηαδηθαζία εχξεζεο 

«βέιηηζησλ ιχζεσλ» κέζα ζ’ έλαλ κεγάιν πιεζπζκφ πηζαλψλ ιχζεσλ. ηελ 

πεξίπησζε απηή, ε εμέιημε ελφο πιεζπζκνχ αθνινπζεί ηα πξφηππα ηεο βηνινγηθήο 

εμέιημεο, ζχκθσλα κε ηα νπνία ε εμέιημε ησλ εηδψλ εμαξηάηαη απφ ηελ πξνζαξκνγή 

θαη επηβίσζε ησλ επηθξαηέζηεξσλ αηφκσλ. Σα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

αηφκσλ ηεο εθάζηνηε γεληάο θιεξνδνηνχληαη κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο αλαπαξαγσγήο 

ζηελ επφκελε, κε απνηέιεζκα ηα λέα άηνκα λα ζπγθεληξψλνπλ αθφκα θαιχηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά [31]. 

 

Με ηνλ φξν εμέιημε, ραξαθηεξίδνπκε ηελ απηφκαηε δηαδηθαζία ηεο πξνζαξκνγήο 

θάζε ζπζηήκαηνο ζην πεξηβάιινλ. Ο φξνο «πεξηβάιινλ» πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν 

ησλ εμσηεξηθψλ ζπλζεθψλ πνπ επεξεάδνπλ ην ζχζηεκα. Γη’ απηφ ηνλ ιφγν θαη νη ΔΑ 

απνηεινχλ έλα πνιχ ζεκαληηθφ εξγαιείν δηφηη κπνξνχλ λα πξνζαξκφδνληαη ζε 

νπνηνδήπνηε πξφβιεκα, θαζψο απαηηείηαη κφλν ινγηζκηθφ γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

ππνςήθησλ ιχζεσλ, ελψ ε δηεξγαζία αλαδήηεζεο ησλ πηζαλψλ ιχζεσλ είλαη 

αλεμάξηεηε απφ ηε θχζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, ρξεζηκνπνηνχλ 

ζηνραζηηθνχο κεραληζκνχο εμέιημεο πξνεξρφκελνπο απφ ηε θχζε. Ζ ηπραηφηεηα, 

ινηπφλ, ζηνλ ηξφπν αλαδήηεζεο ησλ βέιηηζησλ ιχζεσλ ειαηηψλεη θαηά πνιχ ηνλ 

θίλδπλν λα εγθισβηζηεί ε αλαδήηεζε ζε θάπνην ηνπηθφ αθξφηαην, γεγνλφο πνπ είλαη 

πνιχ ζεκαληηθφ. 

 

Μεηνλέθηεκα ησλ ΔΑ απνηειεί ην γεγνλφο φηη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ βέιηηζησλ 

ιχζεσλ απαηηείηαη κεγάινο αξηζκφο αμηνινγήζεσλ. Απηφ έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία φηαλ 

ε αμηνιφγεζε θάζε ιχζεο γίλεηαη κε «ρξνλνβφξν» ινγηζκηθφ, γηα παξάδεηγκα ε 

αμηνιφγεζε ελφο πξνθίι έγρπζεο θαπζίκνπ κε ρξήζε θψδηθα ππνινγηζηηθήο 

ξεπζηνδπλακηθήο φπσο ζηελ πεξίπησζε ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. 

 

ηνπο ΔΑ, δεκηνπξγείηαη ν πιεζπζκφο ησλ γνλέσλ, δειαδή ν πιεζπζκφο ησλ 

ππνςήθησλ ιχζεσλ. Σν ζχλνιν απηφ εμειίζζεηαη ζηνλ πιεζπζκφ ησλ απνγφλσλ. 

Απηνί νη απφγνλνη είλαη νη λέεο ιχζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνπο γνλείο, κε 

πηζαλφηαηα θαιχηεξα ραξαθηεξηζηηθά. Απφ ηνπο απφγνλνπο απηνχο, αλαιφγσο κε ηελ 

θαηαιιειφηεηα ηνπο, επηιέγνληαη νη γνλείο ηεο λέα γεληάο, ίδηνπ αξηζκνχ κε ηεο 
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πξνεγνχκελεο. Ζ δηαδηθαζία απηή ζπλερίδεηαη κέρξη λα ηθαλνπνηεζεί θάπνην θξηηήξην 

ζχγθιηζεο, ην νπνίν κπνξεί λα είλαη: 

 

1. Ζ κε πεξαηηέξσ βειηίσζε ηεο ιχζεο κεηά απφ έλαλ αξηζκφ αμηνινγήζεσλ ή 

γελεψλ. 

2. Ζ νκνγελνπνίεζε ηνπ πιεζπζκνχ. 

3. Ζ αλάισζε ηνπ δηαζέζηκνπ ππνινγηζηηθνχ ρξφλνπ. 

 

ε θάζε γεληά ππάξρεη έλα ζχλνιν αηφκσλ ηα νπνία ραξαθηεξίδνληαη σο επίιεθηα 

(Elite). Ο ραξαθηεξηζκφο πξνθχπηεη χζηεξα απφ ηελ αμηνιφγεζε θάζε αηφκνπ, 

θάλνληαο ρξήζε ησλ ηηκψλ ησλ αληηθεηκεληθψλ ζπλαξηήζεσλ. Απφ ηα επίιεθηα 

άηνκα πξνθχπηνπλ νη γνλείο ηεο επφκελεο γεληάο. Ο αξηζκφο ησλ επίιεθησλ αηφκσλ, 

αιιά θαη ν πιεζπζκφο ηεο θάζε γεληάο, επηιέγνληαη κε βάζε πξνγελέζηεξε ζρεηηθή 

εκπεηξία.  

 

2) Πνιπθξηηεξηαθή Βειηηζηνπνίεζε 

 

Σν πξφβιεκα βειηηζηνπνίεζεο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη 

πνιιαπιψλ ζηφρσλ, δειαδή ραξαθηεξίδεηαη απφ πεξηζζφηεξεο απφ κία 

αληηθεηκεληθέο ζπλαξηήζεηο. Έλαο ηξφπνο αληηκεηψπηζεο ησλ πξνβιεκάησλ, φπσο 

ηεο πεξίπησζήο καο, είλαη ε δεκηνπξγία κίαο αληηθεηκεληθήο ζπλάξηεζεο, κε 

γξακκηθφ ζπλδπαζκφ ησλ επηκέξνπο θαη ρξήζε θαηάιιεισλ ζπληειεζηψλ βαξχηεηαο. 

Σν βαζηθφ κεηνλέθηεκα απηήο ηεο πξνζέγγηζεο είλαη φηη θάζε ζπληειεζηήο 

βαξχηεηαο είλαη ζπλδεδεκέλνο κε ηελ επηξξνή ηνπ αληίζηνηρνπ ζηφρνπ ζηελ εχξεζε 

ηεο «βέιηηζηεο ιχζεο» ζην πξφβιεκα. Μία ιάζνο επηινγή απηψλ ησλ ζπληειεζηψλ 

κπνξεί λα νδεγήζεη ηε δηαδηθαζία ζε ιηγφηεξν θαιέο ιχζεηο, ζε ζχγθξηζε κε ηηο 

πξνθχπηνπζεο γηα ζεψξεζε ησλ ζηφρσλ σο αλεμάξηεησλ. 

Γηα ηελ απνθπγή ηνπ παξαπάλσ ελδερνκέλνπ ρξεζηκνπνηείηαη ε έλλνηα ηνπ κεηψπνπ 

Pareto (Pareto Front - ζχλνιν ησλ κε θπξηαξρνχκελσλ ιχζεσλ), ε νπνία πηνζεηείηαη 

θαη ζηελ παξνχζα εξγαζία. χκθσλα κε απηή, ζηελ αμηνιφγεζε θάζε γεληάο 

πξνζδηνξίδνληαη ηα άηνκα ηα νπνία δελ θπξηαξρνχληαη απφ θαλέλα άιιν, δειαδή δελ 

ππάξρεη άιιν άηνκν, ην νπνία γηα φιεο ηηο αληηθεηκεληθέο ζπλαξηήζεηο, λα 

ραξαθηεξίδεηαη απφ θαιχηεξεο ηηκέο. ην Γηάγξακκα 3.4 παξνπζηάδεηαη ζρεκαηηθά 

ην κέησπν Pareto γηα ηελ πεξίπησζε δχν ζηφρσλ - αληηθεηκεληθψλ ζπλαξηήζεσλ, ζε 

πξφβιεκα ειαρηζηνπνίεζεο. 
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Γηάγξακκα 3.5: Απεηθφληζε ηνπ κεηψπνπ Pareto γηα δχν ζηφρνπο [38].  

’ έλα πξφβιεκα δχν ζηφρσλ, αλακέλεηαη γεληθά κία ιχζε λα ππεξηεξεί σο πξνο ηνλ 

έλα ζηφρν θαη  λα πζηεξεί σο πξνο ηνλ άιιν, ζπγθξηηηθά κε άιιε πνπ ζπκπεξηθέξεηαη 

αληηζηξφθσο. ην Γηάγξακκα 3.5, ε ιχζε ρ1 είλαη κηα κε θπξηαξρνχκελε ιχζε, ζε 

αληίζεζε κε ηε ιχζε ρ2. Ζ θχζε ηνπ κεηψπνπ Pareto παξέρεη ηε δπλαηφηεηα επηινγήο 

κεηαμχ ιχζεσλ κε δηαθνξεηηθά επίπεδα ζχγθιηζεο ζε ζρέζε κε ηελ θάζε 

αληηθεηκεληθή ζπλάξηεζε. Αλάινγα κε ηε βαξχηεηα πνπ ζα δνζεί ζε θαζεκία απφ ηηο 

αληηθεηκεληθέο ζπλαξηήζεηο, κπνξεί λα επηιεγεί ε θαηάιιειε ιχζε απφ ην κέησπν 

Pareto. 

πσο αλαθέξζεθε θαη πξνεγνπκέλσο, ππάξρεη ε πηζαλφηεηα ε ιχζε λα εγθισβηζηεί 

ζε ηνπηθφ αθξφηαην θαη φρη ζε νιηθφ. Ζ πηζαλφηεηα απηή επεξεάδεηαη απφ ηνλ ηξφπν 

θαζνξηζκνχ ηεο επφκελεο γεληάο. Ζ επηινγή ησλ αηφκσλ ηεο επφκελεο γεληάο 

θαζνξίδεηαη απφ ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν ν αιγφξηζκνο ζα θάλεη ρξήζε ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ αηφκσλ ηεο παξνχζαο γεληάο. Απηφ επεξεάδεη ηηο δχν 

αθφινπζεο βαζηθέο ηδηφηεηεο ησλ αιγνξίζκνπ: 

 

1. Γπλαηφηεηα εμεξεχλεζεο (Exploration), ψζηε λα εμεξεπλεζεί κε ηνλ 

θαιχηεξν θαη ηαπηφρξνλα νηθνλνκηθφηεξν ηξφπν, ν ρψξνο ησλ ππνςεθίσλ 

ιχζεσλ, ρσξίο εγθισβηζκφ ζε ηνπηθά αθξφηαηα. 

2. Γπλαηφηεηα εθκεηάιιεπζεο (Exploitation), ψζηε λα γίλεη πιήξεο θαη 

απνδνηηθή ρξήζε ηεο ππάξρνπζαο πιεξνθνξίαο, γηα λα πξνζεγγηζηεί 

απνδνηηθά ε βέιηηζηε ιχζε. 

 

ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία ρξεζηκνπνηείηαη ν αιγφξηζκνο SPEA-2 (Strength 

Pareto Evolutionary Algorithm), θαη εθαξκφδεηαη ζηε βειηηζηνπνίεζε ηνπ πξνθίι 

έγρπζεο κε παξνπζία πξνέγρπζεο δίρξνλνπ λαπηηθνχ θηλεηήξα Diesel. 
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3.4.3 ύδεπμε Κώδηθα Τπνινγηζηηθήο Ρεπζηνδπλακηθήο KIVA-3 θαη Λνγηζκηθνύ 

Βειηηζηνπνίεζεο EASY 

 

ην πιαίζην ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, επηρεηξείηαη ε βειηηζηνπνίεζε 

ησλ παξακέηξσλ έγρπζεο ηνπ θηλεηήξα RT-flex58T-B. Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ 

απηνχ, έγηλε ζχδεπμε ηνπ θψδηθα ππνινγηζηηθήο ξεπζηνδπλακηθήο KIVA-3 κε ην 

ινγηζκηθφ βειηηζηνπνίεζεο EASY. πγθεθξηκέλα, ην ινγηζκηθφ EASY είλαη 

ινγηζκηθφ εμειηθηηθψλ αιγνξίζκσλ θαη ιεηηνπξγεί σο βειηηζηνπνηεηήο (Optimizer), 

ελψ ν θψδηθαο KIVA-3 σο αμηνινγεηήο (Evaluator). Γηα ηε ζχδεπμε κεηαμχ ησλ δχν 

ινγηζκηθψλ αλαπηχρζεθαλ θαηάιιειεο ξνπηίλεο, νη νπνίεο άληιεζαλ ζηνηρεία απφ 

πξνεγνχκελεο δηπισκαηηθέο εξγαζίεο [38-39]. 

 

Ζ ζπλνιηθή ππνινγηζηηθή δηαδηθαζία, δειαδή ην δηάγξακκα ξνήο ηεο, παξνπζηάδεηαη 

ζηελ Δηθφλα 3.2. Οη ξνπηίλεο πνπ αλαπηχρζεθαλ απνηεινχληαη απφ θαηάιιειεο 

ξνπηίλεο πξν-επεμεξγαζίαο θαη κεη-επεμεξγαζίαο. Αλαιπηηθφηεξα: 

 

 Ρνπηίλα πξν-επεμεξγαζίαο: Γέρεηαη σο είζνδν ηηο κεηαβιεηέο ζρεδίαζεο 

(Αξρείν εμφδνπ ηνπ ινγηζκηθνχ EASY), ππνινγίδεη ην πξνθίι έγρπζεο θαη 

δεκηνπξγεί ην αξρείν εηζφδνπ ηνπ θψδηθα KIVA-3. 

 Ρνπηίλα κεη-επεμεξγαζίαο: Τπνινγίδεη ηνπο ζηφρνπο (NOx, SFOC), θαζψο 

θαη ηηο ηηκέο ησλ πεξηνξηζκψλ, βαζηζκέλε ζηα αξρεία εμφδνπ (output) ηνπ 

θψδηθα KIVA-3. Απηή ε πιεξνθνξία κεηαθέξεηαη ζην ινγηζκηθφ EASY γηα 

ηε ζπλέρηζε ηνπ αιγνξίζκνπ (αμηνιφγεζε). 

 

 

 
 

Δηθόλα 3.2: Γηάγξακκα ξνήο ηεο ππνινγηζηηθήο δηαδηθαζίαο [38].  

 

 

Παξάκεηξνη βειηηζηνπνίεζεο θαη ππνινγηζηηθφ θφζηνο  

 

ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία, θάζε γεληά απνηειείηαη απφ 16 άηνκα, απφ ηα 

νπνία ηα 8 ρξεζηκνπνηνχληαη σο γνλείο γηα ηε δεκηνπξγία ηεο επφκελεο γεληάο. Γηα 

ηνλ θάζε απφγνλν ρξεζηκνπνηνχληαη 2 γνλείο. Ο θχθινο ηεο δηαδηθαζίαο 

νινθιεξψλεηαη φηαλ δελ ππάξρεη πεξαηηέξσ βειηηζηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ. 

πγθεθξηκέλα, ε δηαδηθαζία ζεσξήζεθε πεξαησζείζα κεηά ηελ νινθιήξσζε 17 
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γελεψλ. Ζ απφθαζε ππαγνξεχζεθε απφ ηα ιεθζέληα απνηειέζκαηα, ζηα νπνία 

παξαηεξήζεθε ακειεηέα πξφνδνο κεηά ηελ 11
ε
 γεληά. 

 

Γηα ηνπο ππνινγηζκνχο ρξεζηκνπνηήζεθε ε ζπζηνηρία ππνινγηζηψλ (cluster) “Hydra” 

ηεο ρνιήο Ναππεγψλ Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ ηνπ Δ.Μ.Π.. Έλα ηέηνην πξφβιεκα 

βειηηζηνπνίεζεο απαηηεί κεγάιε ππνινγηζηηθή ηζρχ. Υξεζηκνπνηήζεθαλ 8 ππξήλεο 

γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο θάζε γεληάο. ε θάζε γεληά, ην ινγηζκηθφ EASY, ην νπνίν 

είλαη εγθαηαζηεκέλν ζηνλ δηαθνκηζηή (server) αλαζέηεη ζηνπο θφκβνπο ππνινγηζκνχ 

(compute nodes) ηελ αμηνιφγεζε νξηζκέλνπ αξηζκνχ αηφκσλ, κε ρξήζε ηνπ θψδηθα 

ππνινγηζηηθήο ξεπζηνδπλακηθήο KIVA-3. ηαλ ε αμηνιφγεζε ηειεηψζεη, νη θφκβνη 

ππνινγηζκνχ επηζηξέθνπλ ζην ινγηζκηθφ EASY ηα αληίζηνηρα απνηειέζκαηα, ην 

EASY δεκηνπξγεί ηε λέα γεληά αηφκσλ, θαη αλαζέηεη εθ λένπ ηελ αμηνιφγεζή ηεο 

ζηνπο θφκβνπο ππνινγηζκνχ. 
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4 Παξακεηξηθή Γηεξεύλεζε θαη Βειηηζηνπνίεζε ηνπ Πξνβιήκαηνο 
 

4.1 Πεξηγξαθή ηνπ Πξνβιήκαηνο 

 

ηελ παξνχζα Γηπισκαηηθή Δξγαζία ρξεζηκνπνηείηαη ε ηερληθή ηεο πξνέγρπζεο κε 

ηξφπν ηέηνην, ψζηε λα δεκηνπξγεζεί έλα κεξηθψο νκνγελνπνηεκέλν κίγκα θαπζίκνπ-

αέξα, θαη λα κειεηεζεί ε επίδξαζε ηεο ξνήο θαη ηεο θαχζεο ηνπ κίγκαηνο ζηηο 

εθπνκπέο ησλ θαπζαεξίσλ θαη ζηελ εηδηθή θαηαλάισζε ηνπ θηλεηήξα. Ζ πξνέγρπζε 

ιακβάλεη ρψξα κε κεγάιε γσλία έγρπζεο ηνπ θαπζίκνπ σο πξνο ηνλ νξηδφληην άμνλα  

(κεγάιε γσλία β, Δηθφλα 3.1), δειαδή ε θαηεχζπλζε ηεο έγρπζεο είλαη πξνο ην 

έκβνιν. Δάλ ε πξνέγρπζε γίλεη αξθεηά πξηλ ην Άλσ Νεθξφ εκείν, αλακέλεηαη φηη ζα 

ππάξμεη επαξθήο ρξφλνο γηα ηελ αλάκημε θαη νκνγελνπνίεζε ηνπ κίγκαηνο θαπζίκνπ-

αέξα κέρξη ηελ έλαπζε, κε ηαπηφρξνλε απνθπγή ηεο ζχγθξνπζεο ηνπ jet ηνπ 

θαπζίκνπ κε ην ηνίρσκα ηνπ θπιίλδξνπ, ε νπνία έρεη παξαηεξεζεί γηα κηθξέο ηηκέο 

ηεο γσλίαο β [38]. εκεηψλεηαη φηη ε πξφζθξνπζε ηνπ θαπζίκνπ ζηα ηνηρψκαηα ηνπ 

θπιίλδξνπ έρεη σο απνηέιεζκα επηθαζήζεηο εμαλζξαθσκάησλ, απμεκέλα ζεξκηθά 

θνξηία, θαζψο θαη θάπνηα απψιεηα σθέιηκνπ έξγνπ. Ζ κειέηε ηεο επίδξαζεο ηεο 

θαηεχζπλζεο ηεο έγρπζεο θαηά ηελ πξνέγρπζε γίλεηαη κε παξακεηξηθή κεηαβνιή ηεο 

γσλίαο β. Με βάζε απηή, επηιέγνληαη ελδεδεηγκέλεο ηηκέο ηεο γσλίαο β, νη νπνίεο 

δηαηεξνχληαη ζηαζεξέο ζην πιαίζην ηεο βειηηζηνπνίεζεο ηνπ πξνθίι έγρπζεο ηνπ 

θαπζίκνπ.  

 

Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη, θαηά ηελ θχξηα έγρπζε, νη ηηκέο ηεο γσλίαο β παξακέλνπλ 

ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ίδηεο κε απηέο ηεο πεξίπησζεο αλαθνξάο (ζρεηηθά κηθξέο). Ζ 

πξναλαθεξζείζα ηερληθή πξνέγρπζεο κε θαηεχζπλζε πξνο ην έκβνιν έρεη ήδε 

εθαξκνζηεί ζε θηλεηήξεο απηνθηλήησλ [21], αιιά φρη ζε λαπηηθνχο θηλεηήξεο.  

 

Κχξηνο ζηφρνο ηεο παξαπάλσ ζηξαηεγηθήο είλαη ε αλακελφκελε ζεηηθή επίδξαζή ηεο, 

ηφζν ζηελ παξαγφκελε ζπγθέληξσζε ησλ νμεηδίσλ ηνπ αδψηνπ (NΟx), φζν θαη ζηελ 

εηδηθή θαηαλάισζε θαπζίκνπ. Σν πιενλέθηεκα ηεο ηερληθήο ηεο πξνέγρπζεο, είλαη 

φηη, γηα θαηάιιειεο ηηκέο ησλ ζρεηηθψλ παξακέηξσλ, επηηπγράλεηαη νκνγελνπνίεζε 

ηνπ κηγκαηνο θαπζίκνπ-αέξα, θαη ζπλεπψο ε θαχζε ιακβάλεη ρψξα κε κεγάιε 

πεξίζζεηα αέξα, κε απνηέιεζκα ηε κείσζε ηεο παξαγσγήο NOx, ζε ζχγθξηζε κε ηελ 

αληίζηνηρε γηα ζπλερέο πξνθίι έγρπζεο [38]. Με ηελ πξνέγρπζε ηνπ θαπζίκνπ κε 

θαηεχζπλζε πξνο ην έκβνιν, γίλεηαη πξνζπάζεηα λα επηηεπρζεί αθφκε θαιχηεξε 

αλάκημε θαπζίκνπ-αέξα, άξα θαη πην νκνηφκνξθε θαχζε, γεγνλφο πνπ κπνξεί λα έρεη 

ζεηηθή επίδξαζε ζηηο εθπνκπέο ησλ NΟx. Ζ θαιή αλάκημε αλακέλεηαη λα επηθέξεη 

πνιχ ρακειή έσο ακειεηέα παξαγσγή ζσκαηηδίσλ αηζάιεο θαηά ηε θάζε ηεο θαχζεο 

ηνπ θαπζίκνπ ηεο πξνέγρπζεο.   

 

Ζ παξνχζα κειέηε γίλεηαη ππνινγηζηηθά, ζε δηαδνρηθά ζηάδηα. ε πξψην ζηάδην, 

δνθηκάδνληαη κε «ςεπδνηπραίν» ηξφπν ηηκέο γηα ηηο παξακέηξνπο ηνπ πξνβιήκαηνο 

(γσλία β, ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπλνιηθνχ πξνθίι έγρπζεο).  Με ηνλ φξν 

«ςεπδνηπραίν» ελλννχκε φηη νη αξρηθά επηιεγείζεο ηηκέο ησλ παξακέηξσλ ιακβάλνπλ 

ππφςε πξνεγνχκελεο ζρεηηθέο κειέηεο ή θάπνηα ινγηθή ζεηξά. ε δεχηεξν ζηάδην, 

ζην πιαίζην ηεο κειέηεο βειηηζηνπνίεζεο κε ρξήζε εμειηθηηθψλ αιγνξίζκσλ, 

επηρεηξείηαη ε βειηηζηνπνίεζε ησλ παξακέηξσλ ηνπ πξνθίι έγρπζεο.  
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4.2 Παξακεηξηθή Γηεξεύλεζε ηνπ Πξνβιήκαηνο     

 

4.2.1 Γηαηύπσζε ηνπ Πξνβιήκαηνο 

 

Ζ παξνχζα εξγαζία αθνξά ζηνλ θηλεηήξα RT-flex58T-B ζε ζπλζήθεο πιήξνπο 

θνξηίνπ. Σν αδηαζηαηνπνηήκελν πξνθίι έγρπζεο παξακεηξνπνηήζεθε έηζη ψζηε λα 

πεξηγξάθεηαη απφ 4 κεηαβιεηέο ζρεδίαζεο: 

 

 Σελ έλαξμε ηεο πξνέγρπζεο (Start Of Pilot Injection - SOPI) 

 Σελ έλαξμε ηεο θχξηαο έγρπζεο (Start Of Main Injection - SOMI) 

 Σν θιάζκα θαπζίκνπ ηεο πξνέγρπζεο σο πξνο ηε ζπλνιηθή κάδα ηνπ 

εγρπφκελνπ θαπζίκνπ (Pilot Mass Fraction - PMF) 

 Σε ζπλνιηθή κείσζε ηεο κάδαο ηνπ θαπζίκνπ (Mass Reduction - MR), ε 

νπνία εθθξάδεη ηελ πνζνζηηαία δηαθνξά αλάκεζα ζηε ζπλνιηθή κάδα ζηελ 

θαηάζηαζε αλαθνξάο θαη ζε κηα ηπραία πεξίπησζε σο εμήο: 

,
100%

ref tot inj

ref

m m
MR

m


   

 

φπνπ mtot,inj είλαη ε ζπλνιηθή εγρπφκελε κάδα ζε κηα ηπραία πεξίπησζε θαη mref  ε 

αληίζηνηρε κάδα ζηελ πεξίπησζε αλαθνξάο.  

 

 

 

 
Δηθόλα 4.1: ρεκαηηθή παξάζηαζε πξνθίι έγρπζεο κε πξνέγρπζε. Οη ηξεηο κεηαβιεηέο ζρεδίαζεο 

(SOPI, SOMI θαη PMF) δείρλνληαη απφ ηα βέιε ηεο εηθφλαο [38].  

 

Πέξα απφ ην πξνθίι έγρπζεο, νη ζπλζήθεο ηεο θαχζεο θαη ε παξαγσγή ξχπσλ 

εμαξηψληαη απφ ηελ θαηεχζπλζε έγρπζεο ηνπ θαπζίκνπ, ε νπνία θαζνξίδεηαη απφ ηηο 

ηηκέο ησλ γσληψλ α θαη β (Δηθφλα 3.1). ην πιαίζην ηεο παξνχζαο εξγαζίαο γίλεηαη 

θαηάιιειε κεηαβνιή ησλ γσληψλ α θαη β θαηά ην ζηάδην ηεο πξνέγρπζεο, κε ζηφρν 

ηε δεκηνπξγία ζπλζεθψλ θαχζεο κεξηθψο νκνγελνπνηεκέλνπ κίγκαηνο - PPCI.   
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4.2.2 Πξνθίι Έγρπζεο Καπζίκνπ 

 

ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία ρξεζηκνπνηήζεθε ν θψδηθαο ππνινγηζηηθήο 

ξεπζηνδπλακηθήο KIVA-3. Δδψ, έγηλαλ νη απαξαίηεηεο ηξνπνπνηήζεηο γηα ηνλ 

θαζνξηζκφ ηνπ πξνθίι έγρπζεο κε παξνπζία πξνέγρπζεο, θαζψο θαη γηα ηε 

δηαθνξνπνίεζε ηεο θαηεχζπλζεο έγρπζεο ηνπ θαπζίκνπ.  

 

ηελ ελφηεηα 3.2 έγηλε αλαθνξά ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θηλεηήξα RT-flex58T-B, 

ηνπ νπνίνπ ε ιεηηνπξγία πξνζνκνηψλεηαη. Ο θηλεηήξαο έρεη 3 εγρπηήξεο νη νπνίνη 

βξίζθνληαη ζπκκεηξηθά, αλά 120°, ζηελ πεξηνρή ηεο θπιηλδξνθεθαιήο. Ο θάζε 

εγρπηήξαο απνηειείηαη απφ 5 νπέο, κε δηάκεηξν δηαθνξεηηθή γηα ηελ θαζεκία, θαη ζε 

φιεο ηηο πεξηπηψζεηο κηθξφηεξε απφ 1 mm. Ζ θαηεχζπλεζε ηεο έγρπζεο απφ θάζε 

νπή είλαη δηαθνξεηηθή, θαη θαζνξίδεηαη απφ ηηο ηηκέο ησλ γσληψλ α θαη β (Δηθφλα 

3.1).   

 

ηελ παξνχζα εξγαζία γίλεηαη κεηαβνιή ησλ γσληψλ α θαη β θαηά ηε θάζε ηεο 

πξνέγρπζεο, ζε ζρέζε κε ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ θηλεηήξα, κε ζηφρν ηε δεκηνπξγία 

ζπλζεθψλ θαχζεο κεξηθψο νκνγελνπνηεκέλνπ κίγκαηνο -  PPCI. Έηζη, ε ηηκή ησλ 

γσληψλ α θαη β ιακβάλεη δηαθνξεηηθέο ηηκέο γηα ηηο θάζεηο ηεο πξνέγρπζεο θαη ηεο 

θχξηαο έγρπζεο. Καηαζθεπαζηηθά, απηφ κπνξεί λα γίλεη κε ηνπνζέηεζε 3 επηπιένλ 

εγρπηήξσλ. Έηζη, κειεηάηαη θηλεηήξαο κε ζπλνιηθά 6 εγρπηήξεο (3 δεχγε 

ηνπνζεηεκέλα ζπκκεηξηθά, αλά 120° κνίξεο, ζηελ πεξηνρή ηεο θπιηλδξνθεθαιήο). 

ην πιαίζην ηεο παξνχζαο ππνινγηζηηθήο κειέηεο, ε γεσκεηξηθή απφζηαζε αλάκεζα 

ζηνπο εγρπηήξεο ελφο δεχγνπο ζεσξείηαη ακειεηέα. εκεηψλεηαη φηη νη πέληε ηηκέο 

ηεο νξηδφληηαο γσλίαο α γηα ηε θάζε πξνέγρπζεο δηαηεξήζεθαλ ζηαζεξέο, κε βάζε 

ηηο ηηκέο ζηελ εξγαζία [15], ελψ έγηλε παξακεηξηθή κειέηε κφλν γηα ηηο ηηκέο ηεο 

γσλίαο β.   

 

ηνλ Πίλαθα 4.1 παξνπζηάδνληαη νη ηηκέο ησλ γσληψλ α θαη β γηα ηελ πξνέγρπζε θαη 

ηελ θχξηα έγρπζε. Ζ νπηηθνπνίεζε ησλ jet ηνπ spray θαπζίκνπ γηα ηελ πξνέγρπζε θαη 

ηελ θχξηα έγρπζε παξνπζηάδεηαη ζηηο Δηθφλεο 4.2 θαη 4.3.  

 

 
 

Δηθόλα 4.2: Οπηηθνπνίεζε ηεο έγρπζεο θαπζίκνπ ζε θάηνςε, θαηά ηελ πξνέγρπζε θαη ηελ θχξηα 

έγρπζε.  
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Δηθόλα 4.3: Οπηηθνπνίεζε ηεο έγρπζεο θαπζίκνπ ζε πιάγηα φςε, θαηά ηελ πξνέγρπζε θαη ηελ 

θχξηα έγρπζε.  

 

 

Πίλαθαο 4.1: Πίλαθαο ζηαζεξψλ ηηκψλ γηα ηηο γσλίεο α θαη β, θαηά ηελ πξνέγρπζε θαη ηελ θχξηα 

έγρπζε. (Ζ ηηκή ηεο γσλίαο β θαηά ηελ πξνέγρπζε δελ δηαηεξείηαη ζηαζεξή ζηελ παξακεηξηθή κειέηε 

ηεο παξνχζαο εξγαζίαο).  

 

 Πξνέγρπζε Κχξηα Έγρπζε 

 Γσλία α Γσλία α Γσλία β 

Οπή 1 
-4.8° -7.8° 9.6° 

Οπή 2 
-4.6° +4.9° 6.5° 

Οπή 3 
-4.4° +23.4° 8.1° 

Οπή 4 
-4.2° +31.3° 6.6° 

Οπή 5 
-4.0° +43.9° 8.6° 

 

 

Σν πξφζεκν ηεο γσλίαο α θαζνξίδεηαη κε βάζε ηε ζεηηθή θνξά ηνπ swirl, βι. Δηθφλα 

3.1, δειαδή ζεηηθή ηηκέο αληηζηνηρνχλ ζε έγρπζε θαηά ηε θνξά ηνπ εγθάξζηνπ 

ζηξνβηιηζκνχ. Οη ηηκέο ησλ γσληψλ ηνπ Πίλαθα 4.1 δηαηεξνχληαη ζηελ παξνχζα 

εξγαζία ζηαζεξέο. Οη ηηκέο ηεο γσλίαο α θαηά ην ζηάδην ηεο πξνέγρπζεο έρνπλ 

ιεθζεί απφ παιαηφηεξε  ζρεηηθή κειέηε [15]. Κχξηνο ζηφρνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο 

είλαη λα δηεξεπλεζεί ε επίδξαζε ηεο κεηαβνιήο ηεο γσλίαο β, γηα έλα κεγάιν εχξνο 

ηηκψλ απηήο. ε αληίζεζε, παξαηεξείηαη ζηνλ Πίλαθα 4.1, ην εχξνο κεηαβνιήο ηεο 

γσλίαο β θαηά ηελ θχξηα έγρπζε είλαη κηθξφ (ηηκέο απφ 6.5˚ έσο 9.6˚).  

 

Έλα ζεκαληηθφ θίλεηξν γηα ηε κεηαβνιή ηεο γσλίαο β θαηά ηε θάζε ηεο πξνέγρπζεο 

είλαη ε εθκεηάιιεπζε ηνπ ππάξρνληνο ρψξνπ θαηά ηεο θάζε ηεο ζπκπίεζεο. Δπεηδή 

νη κεγάινη λαπηηθνί θηλεηήξεο ιεηηνπξγνχλ ζε ρακειέο ζηξνθέο (εδψ: 105 RPM), ν 

ρξφλνο ηεο ζπκπίεζεο είλαη κεγάινο. Έηζη, ππάξρεη ηθαλφο δηαζέζηκνο ρξφλνο γηα ηελ 

πξνέγρπζε ηνπ θαπζίκνπ, θαη πηζαλψο ηελ εμάηκηζε θαη αλάκημή ηνπ κε ηνλ αέξα 

εληφο ηνπ θπιίλδξνπ. Γηα πξνέγρπζε ηνπ θαπζίκνπ κε κηθξή απφθιηζε απφ ηελ 

νξηδφληην (κηθξέο ηηκέο ηεο γσλίαο β) ην jet ηνπ θαπζίκνπ πξνζθξνχεη πηζαλφηαηα ζην 

ηνίρσκα ηνπ θπιίλδξνπ, δεκηνπξγψληαο πγξέο επηθαζήζεηο, νη νπνίεο απμάλνπλ ηηο 

εθπνκπέο ζσκαηηδίσλ ηνπ άλζξαθα θαη άθαπζησλ πδξνγνλαλζξάθσλ, θαη έρνπλ σο 

απφξξνηα ηελ ηνπηθή αχμεζε ηεο ζεξκηθήο θφξηηζεο [38]. πλεπψο, θαηάιιειε 

ζηξαηεγηθή πξνέγρπζεο ηνπ θαπζίκνπ κε θαηεχζπλζε πξνο ην έκβνιν (κεγάιεο ηηκέο 
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ηεο γσλίαο β) θαιιηεξγεί ην ελδηαθέξνλ γηα δηεξεχλεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ 

θηλεηήξα. Σέινο, πξέπεη λα κειεηεζεί ιεπηνκεξψο θαη ν θίλδπλνο πξφζθξνπζεο ηνπ 

jet ηνπ θαπζίκνπ ζηελ επηθάλεηα ηνπ εκβφινπ.  

 

ηελ παξνχζα παξακεηξηθή δηεξεχλεζε, θαζψο θαη ζην πξφβιεκα βειηηζηνπνίεζεο 

πνπ δηαηππψλνληαη ζηε ζπλέρεηα, γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ ιχζεσλ ρξεζηκνπνηνχληαη 

αληηθεηκεληθέο ζπλαξηήζεηο: (α) ε ηειηθή ζπγθέληξσζε ησλ νμεηδίσλ ηνπ αδψηνπ 

αλεγκέλε ζηελ ηηκή ηεο πεξίπησζεο αλαθνξάο, θαη (β) κηα  πξνζέγγηζε ηεο εηδηθήο 

θαηαλάισζεο θαπζίκνπ (Specific Fuel Oil Consumption - SFOC), επίζεο αλεγκέλε 

ζηελ θαηάζηαζε αλαθνξάο. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο πξνζεγγηζηηθήο ηηκήο ηεο εηδηθήο 

θαηαλάισεζεο θαπζίκνπ, ππνινγίδεηαη ην νινθιήξσκα ηνπ σθέιηκνπ έξγνπ (∫p∙dV) 

γηα ην ππνινγηζζέλ (θιεηζηφ) ηκήκα ηνπ θχθινπ ηνπ θηλεηήξα (απφ -96° CA έσο 

120° CA). Ζ εηδηθή θαηαλάισζε πξνζεγγίδεηαη απφ ηνλ ιφγν ηεο ζπλνιηθήο 

εγρπφκελεο κάδαο πξνο ην νινθιήξσκα ηνπ σθέιηκνπ έξγνπ, θαη αδηαζηαηνπνηείηαη 

κε ηνλ αληίζηνηρν ιφγν ηεο πεξίπησζεο αλαθνξάο.  

 

ην Γηάγξακκα 3.1 ην πξνθίι έγρπζεο αληηζηνηρεί ζε πεηξακαηηθέο κεηξήζεηο ηεο 

εηαηξίαο Wärtsilä Switzerland. Σν αξρηθφ απηφ πξνθίι αθήλεη ην πεξηζψξην 

πξνζέγγηζήο ηνπ κε έλα αληίζηνηρν νξζνγσληθφ πξνθίι έγρπζεο. ην Γηάγξακκα 4.1 

παξνπζηάδεηαη ε κνξθή ηνπ πξνζεγγηζηηθνχ πξνθίι ζε αδηάζηαηε κνξθή, ην νπνίν 

είλαη παξφκνην κε ην αξρηθφ, αθνχ έρεη ηελ ίδηα δηάξθεηα έγρπζεο θαη ην άλνηγκα θαη 

θιείζηκν ηεο βειφλαο είλαη παλνκνηφηππν. Ζ ζεκαληηθφηεξε νκνηφηεηα είλαη φηη ηα 

δχν πξνθίι αληηζηνηρνχλ ζηελ ίδηα ζρεδφλ ηαρχηεηα έγρπζεο θαπζίκνπ (βι. 

Γηάγξακκα 4.2), κε απνηέιεζκα ν δηαζθνξπηζκφο θαη ε δηάρπζε ηνπ θαπζίκνπ ζηνλ 

ζπκπηεζκέλν αέξα λα παξακέλνπλ ίδηα θαί ζηηο δχν πεξηπηψζεηο. Ζ δηαθνξά ησλ δχν 

πξνθίι ζπλίζηαηαη ζην γεγνλφο φηη, ζην πξνζεγγηζηηθφ πξνθίι, ε βαιβίδα δελ 

ηαιαληψλεηαη θαηά ην άλνηγκα ηεο, θαη ζπλερίδεη λα παξακέλεη ζηαζεξά αλνηρηή θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο έγρπζεο.  

 

 

 
 

Γηάγξακκα 4.1: Πξνθίι έγρπζεο ζηελ πεξίπησζε αλαθνξάο θαη πξνζεγγηζηηθφ πξνθίι κε ζηαζεξφ 

άλνηγκα ηεο βαιβίδαο, παξφκνην κε ην αξρηθφ.    
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Γηάγξακκα 4.2: Σαρχηεηα ηνπ εγρπφκελνπ θαπζίκνπ ζπλαξηήζεη ηεο γσλίαο ζηξνθάινπ, γηα ην 

πξνθίι έγρπζεο ηεο πεξίπησζεο αλαθνξάο θαη ην πξνζεγγηζηηθφ πξνθίι. [38] 

 

Ζ κνξθή ηνπ πξνζεγγηζηηθνχ πξνθίι έγρπζεο είλαη ηδηαηηέξσο εχρξεζηε: ε πεξηνρή 

πνπ αληηζηνηρεί ζην ζηαζεξφ άλνηγκα ηεο βειφλαο ηνπ εγρπηήξα πξνζεγγίδεηαη κε έλα 

παξαιιειφγξακκν, ζρήκα πνπ αληηζηνηρεί ζε ζηαζεξή παξνρή κάδαο θαπζίκνπ. 

πλεπψο, ην λέν πξνθίι κπνξεί εχθνια λα κεηαζρεκαηίδεηαη, δειαδή λα αθαηξείηαη 

κάδα απφ ηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή, θαη απηή λα κεηαθέξεηαη ζε θάπνην άιιν εχξνο 

γσλίαο ζηξνθάινπ, π.ρ. πξηλ ην Άλσ Νεθξφ εκείν ζην πιαίζην θάπνηαο ζηξαηεγηθήο 

έγρπζεο κε πξνέγρπζε.   

 

ηα Γηαγξάκκαηα 4.3 θαη 4.4 παξνπζηάδνληαη ε κεηαβνιή ηεο πίεζεο θαη ηεο ρσξηθά 

κέζεο ζεξκνθξαζίαο ζηνλ θχιηλδξν ζπλαξηήζεη ηεο γσλίαο ζηξνθάινπ, γηα ην αξρηθφ 

θαη ην πξνζεγγηζηηθφ πξνθίι έγρπζεο ηεο πεξίπησζεο αλαθνξάο. Παξαηεξείηαη φηη νη 

θακπχιεο πξαθηηθά ηαπηίδνληαη. ηα δηαγξάκκαηα 4.5 θαη  4.6 παξνπζηάδνληαη νη 

αληίζηνηρεο θακπχιεο ηνπ ξπζκνχ έθιπζεο ζεξκφηεηαο θαη ηεο ρσξηθά κέζεο 

ζπγθέληξσζεο νμεηδίσλ ηνπ αδψηνπ, αληίζηνηρα. Καη πάιη, ηα απνηειέζκαηα γηα ηα 

δχν πξνθίι έγρπζεο πξαθηηθά ηαπηίδνληαη. Σέινο, ην ππνινγηζζέλ σθέιηκν έξγν 

πξνθχπηεη ην ίδην, γηα ηα δχν πξνθίι έγρπζεο.  
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Γηάγξακκα 4.3: Μεηαβνιή ηεο πίεζεο ζηνλ θχιηλδξν ζπλαξηήζεη ηεο γσλίαο ζηξνθάινπ, γηα ην 

αξρηθφ θαη ην πξνζεγγηζηηθφ πξνθίι έγρπζεο ηεο πεξίπησζεο αλαθνξάο [38].  

 

 

 
Γηάγξακκα 4.4: Μεηαβνιή ηεο ρσξηθά κέζεο ζεξκνθξαζίαο ζηνλ θχιηλδξν ζπλαξηήζεη ηεο γσλίαο 

ζηξνθάινπ, γηα ην αξρηθφ θαη ην πξνζεγγηζηηθφ πξνθίι έγρπζεο ηεο πεξίπησζεο αλαθνξάο [38].  
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Γηάγξακκα 4.5: Μεηαβνιή ηνπ ξπζκνχ έθιπζεο ζεξκφηεηαο ζηνλ θχιηλδξν ζπλαξηήζεη ηεο γσλίαο 

ζηξνθάινπ, γηα ην αξρηθφ θαη ην πξνζεγγηζηηθφ πξνθίι έγρπζεο ηεο πεξίπησζεο αλαθνξάο [38].  

 
Γηάγξακκα 4.6: Μεηαβνιή ηεο ρσξηθά κέζεο ζπγθέληξσζεο NOx ζηνλ θχιηλδξν ζπλαξηήζεη ηεο 

γσλίαο ζηξνθάινπ, γηα ην αξρηθφ θαη ην πξνζεγγηζηηθφ πξνθίι έγρπζεο ηεο πεξίπησζεο αλαθνξάο 

[38].  

 

πσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, ζηελ πεξίπησζε έγρπζεο κε πξνέγρπζε, έλα ηκήκα ηεο 

κάδαο ηεο θχξηαο έγρπζεο κεηαθέξεηαη ζηελ πξνέγρπζε. ην Γηάγξακκα 4.7 

παξνπζηάδνληαη ραξαθηεξηζηηθά πξνθίι έγρπζεο κε πξνέγρπζε, γηα δηαθνξεηηθέο 

ηηκέο ηνπ πνζνζηνχ ηεο ζπλνιηθήο κάδαο θαπζίκνπ πνπ εγρχεηαη θαηά ηελ 

πξνέγρπζε.   
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Γηάγξακκα 4.7: Τπνινγηζηηθά πξνθίι έγρπζεο, παξνπζία πξνέγρπζεο γηα δηαθνξεηηθέο ηηκέο ηεο 

κεηαβιεηήο PMF [38].     

 

4.2.3 Απνηειέζκαηα 

 

πσο πξναλαθέξζεθε, ην πξνθίι έγρπζεο κε παξνπζία πξνέγρπζεο θαζνξίδεηαη 

πιήξσο απφ ηηο ηέζζεξεηο κεηαβιεηέο ζρεδίαζεο ηεο παξαγξάθνπ πνπ νξίζηεθαλ 

ζηελ ελφηεηα 4.2.1. Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ εχξνπο ησλ κεηαβιεηψλ, 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηνηρεία απφ ηελ εξγαζία [38] θαη έγηλαλ πεξαηηέξσ δνθηκέο 

βάζεη απηψλ.  

 

ηελ παξνχζα παξακεηξηθή δηεξεχλεζε, ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηηκέο ηεο κεηαβιεηήο 

MR απφ ην δηάζηεκα [0%, 4%], νη νπνίεο δηαπηζηψζεθε φηη αληηζηνηρνχλ ζε ζεηηθή 

κεηαβνιή ηνπ σθέιηκνπ έξγνπ, ζε ζρέζε κε ηελ πεξίπησζε αλαθνξάο. Γελ 

δνθηκάζηεθαλ κεγαιχηεξεο ηηκέο ηνπ MR, επεηδή έγηλε πξνζπάζεηα γηα κείσζε ζηηο 

εθπνκπέο NOx, κε ηαπηφρξνλε δηαηήξεζε ηνπ ειάρηζηνπ σθέιηκνπ έξγνπ αλά θχθιν. 

 

Σν θιάζκα θαπζίκνπ ηεο πξνέγρπζεο σο πξνο ηε ζπλνιηθε κάδα ηνπ εγρπφκελνπ 

θαπζίκνπ θαζνξίδεηαη απφ ηελ παξάκεηξν PMF (Pilot Mass Fraction). Σν αληίζηνηρν 

εχξνο ηηκψλ θπκάλζεθε ζην δηάζηεκα [4%, 20%].  

 

Ζ αξρή ηεο θχξηαο έγρπζεο θαζνξίδεηαη απφ ηε κεηαβιεηή SOMI (Start Of Main 

Injection). Οη ηηκέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ πεξηιακβάλνληαη ζην δηάζηεκα [1°, 5°] 

ATDC.  

 

Σέινο, ε αξρή ηεο πξνέγρπζεο (Start Of Pilot Injection - SOPI) απνηειεί ηελ 

ηειεπηαία αλαγθαία παξάκεηξν γηα ηνλ θαζξηζκφ ηνπ πξνθίι έγρπζεο. Ζ κεηαβιεηή 

ιακβάλεη ηηκέο απφ ην εθηελέο δηάζηεκα [-40°, -5°] ATDC. Ζ επίδξαζε ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο παξακέηξνπ κειεηάηαη ιεπηνκεξψο ζηελ παξνχζα εξγαζία. 
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ηνλ πίλαθα 4.2 παξνπζηάδεηαη ην εχξνο ησλ ηηκψλ ησλ παξακέηξσλ πνπ θαζνξίδνπλ 

ην πξνθίι έγρπζεο. Σα φξηα απηά δηαηεξνχληαη, ηφζν ζην πιαίζην ηεο παξακεηξηθήο 

δηεξεχλεζεο, φζν θαη ηεο βειηηζηνπνίεζεο ηνπ πξνθίι έγρπζεο. 

 

Πίλαθαο 4.2: Δχξνο ηηκψλ ησλ παξακέηξσλ πνπ θαζνξίδνπλ ην πξνθίι έγρπζεο κε πξνέγρπζε. 

Μεηαβιεηέο ρεδίαζεο (Design Variables) Δχξνο 

 Min Max 

Start Of Pilot Injection - SOPI (˚CA ATDC) -40 -5 

Start Of Main Injection - SOMI (˚CA ATDC) 1 5 

Pilot Mass Fraction - PMF (% ηεο ζπλνιηθήο κάδαο) 4 20 

Mass Reduction - MR (% ηεο πεξίπησζεο αλαθνξάο) 0 4 

 

ην Γηάγξακκα 4.8 γίλεηαη κηα πξψηε παξνπζίαζε απνηειεζκάησλ γηα έγρπζε 

θαπζίκνπ κε παξνπζία πξνέγρπζεο. Σα δηαθνξεηηθά ζχκβνια αληηζηνηρνχλ ζε 

ζηαζεξή ηηκή ηεο κεηαβιεηήο PMF, θαη δηαθνξεηηθέο ηηκέο γηα: α) ηηο ππφινηπεο ηξεηο 

κεηαβιεηέο πνπ θαζνξίδνπλ ην πξνθίι έγρπζεο, β) ηηο ηηκέο ηεο γσλίαο β θαηά ηελ 

πξνέγρπζε. 

 

 

Γηάγξακκα 4.8: Αδηαζηαηνπνηεκέλε εηδηθή θαηαλάισζε θαπζίκνπ ζπλαξηήζεη ηεο ηειηθήο 

αδηαζηαηνπνηεκέλεο ζπγθέληξσζεο ησλ εθπνκπψλ NOx. Σα δηαθνξεηηθά ζχκβνια αληηζηνηρνχλ ζε 

ζηαζεξή ηηκή ηεο κεηαβιεηήο PMF. 
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Απφ ην Γηάγξακκα 4.8 πξνθχπηεη, σο γεληθή ηάζε, φηη ηφζν ε εηδηθή θαηαλάισζε 

θαπζίκνπ, φζν θαη ε ηειηθή ζπγθέληξσζε NOx βειηηψλνληαη κε αχμεζε ηνπ 

πνζνζηνχ ηεο κάδαο ηεο πξνέγρπζεο.  

ην Γηάγξακκα 4.9 παξνπζηάδνληαη ηέζζεξεηο αληηπξνζσπεπηηθέο πεξηπηψζεηο ηνπ 

Γηαγξάκκαηνο 4.8, θαζψο θαη ε πεξίπησζε αλαθνξάο. Οη  ελ ιφγσ ηέζζεξεηο 

πεξηπηψζεηο αληηζηνηρνχλ ζε δηαθνξεηηθέο ηηκέο ηεο γσλίαο β θαηά ηελ πξνέγρπζε, 

θαη ειάρηζηεο ηηκέο ησλ δχν αληηθεηκεληθψλ ζπλαξηήζεσλ. Οη ηηκέο ησλ αληίζηνηρσλ 

παξακέηξσλ ηνπ πξνβιήκαηνο παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 4.3. ηνλ ίδην πίλαθα 

δίλνληαη επίζεο νη αδηαζηαηνπνηεκέλεο ηηκέο ησλ αληηθεηκεληθψλ ζπλαξηήζεσλ, 

θαζψο θαη άιιεο παξάκεηξνη πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ θηλεηήξα. 

εκεηψλεηαη φηη, ζηνλ παξφληα θηλεηήξα, ε κέγηζηε επηηξεπφκελε πίεζε είλαη 150 

bar. ε αξθεηέο απφ ηηο εμεηαδφκελεο πεξηπηψζεηο, ε πξνθχπηνπζα κέγηζηε πίεζε 

ππεξβαίλεη ην παξαπάλσ φξην (Πίλαθαο 4.3). 

 

Γηάγξακκα 4.9: Αληηπξνζσπεπηηθέο πεξηπηψζεηο ηνπ Γηαγξάκκαηνο 4.8, γηα ηηκή ηεο κεηαβιεηήο 

PMF = 16 %.  ην Γηάγξακκα έρεη πεξηιεθζεί θαη ε πεξίπησζε αλαθνξάο.. 

Απφ ην Γηάγξακκα 4.9 ζπκπεξαίλεηαη φηη κε θαηάιιειε επηινγή ζηξαηεγηθήο 

έγρπζεο ε απφδνζε ηνπ θηλεηήξα κπνξεί λα βειηησζεί. Γίλεηαη αληηιεπηφ κε κία 

πξψηε αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ φηη ε θαιχηεξε πεξίπησζε απφ απηέο πνπ 

εμεηάζηεθαλ είλαη ε A, φπνπ παξαηεξείηαη ε κεγαιχηεξε κείσζε θαί ησλ εθπνκπψλ 

NOx θαί ηεο εηδηθήο θαηαλάισζεο θαπζίκνπ. 
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Πίλαθαο 4.3: Παξάκεηξνη έγρπζεο θαη ηα απνηειέζκαηα (NOx, SFOC, W, NOx/W θαη κέγηζηε 

πίεζε) γηα ηηο πεξηπηψζεηο A-D, θαη ηελ πεξίπησζε αλαθνξάο ηνπ δηαγξάκκαηνο 4.9 

 Ref. A B C D 

Μεηαβιεηέο 

ρεδίαζεο 
     

SOPI (˚CA a 

TDC) 
- -35.0 -35.0 -35.0 -35.0 

PMF (% total 

mass) 
- 

16.0 16.0 16.0 16.0 

SOMI (˚CA a 

TDC) 
2 3.72 3.72 3.72 3.72 

MR (%) - 1.8 1.8 1.8 1.8 

Καηαθόξπθε 

γσλία β 
     

πε 1 (deg) - 12.5 12.5 10.0 5.0 

πε 2 (deg) - 22.5 25.0 20.0 20.0 

πε 3 (deg) - 32.5 32.5 30.0 35.0 

πε 4 (deg) - 42.5 50 40.0 50.0 

πε 5 (deg) - 52.5 62.5 50.0 65.0 

ηόρνη      

NOx (%) 100 83.74 84.80 86.35 85.11 

SFOC (%) 100 97.51 97.60 97.77 87.80 

W, πλνιηθφ 

έξγν (%) 
100 100.71 100.61 100.44 100.41 

NOx/W (%) 100 83.15 84.28 85.97 84.76 

Max. 

Pressure (bar) 
149.8 156.94 157.88 159.0 158.07 

 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ Πίλαθα 4.3, ε πεξίπησζε A αληηζηνηρεί ζηηο 

ειάρηζηεο ηηκέο εηδηθήο θαηαλάισζεο θαπζίκνπ θαη NOx. κσο ε πεξίπησζε A 

ραξαθηεξίδεηαη θαη απφ πςειή ηηκή ηεο κέγηζηεο πίεζεο (156.94 bar). Γεληθά, ηα 
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απνηειέζκαηα δείρλνπλ φηη νη ηειηθέο ζπγθεληξψζεηο NOx ειαηηψλνληαη κε ηε 

κεηάζεζε ηεο αξρήο ηεο πξνέγρπζεο καθξάλ ηνπ ΑΝ. Απηφ κπνξεί λα εξκελεπηεί 

απφ ηελ αληίζηνηρε θαιχηεξε αλάκημε θαπζίκνπ – αέξα, θαη ηε κείσζε ησλ 

ζεξκνθξαζηψλ ησλ θαπζαεξίσλ. 

Αθνινχζσο, εμεηάδεηαη ε επίδξαζε ηεο γσλίαο β ζηηο δχν εμεηαδφκελεο 

αληηθεηκεληθέο ζπλαξηήζεηο. Δδψ ζπγθξίλνληαη νη πεξηπηψζεηο A, B, C, D. ηελ 

πεξίπησζε A, νη ηηκέο ηεο γσλίαο β έρνπλ θαζνξηζηεί κε βάζε παιαηφηεξε ζρεηηθή 

κειέηε [41]. ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, δηαηεξείηαη ζηαζεξή ε αξρή ηεο θχξηαο 

έγρπζεο, SOMI=3.72˚. Απφ ηηκέο ηνπ Πίλαθα 4.3 πξνθχπηεη φηη ε πεξίπησζε A 

αληηζηνηρεί ζε θαιχηεξεο ηηκέο θαί γηα ηηο δχν αληηθεηκεληθέο ζπλαξηήζεηο.  

Αλαθνξηθά κε ηε κέγηζηε πίεζε ζηνλ θχιηλδξν, παξαηεξνχκε φηη, ζηηο πεξηπηψζεηο 

A, B, C, D, ε κέγηζηε πίεζε είλαη κεγαιχηεξε απφ απηή ηεο πεξίπησζεο αλαθνξάο. 

Αληίζηνηρα, ην σθέιηκν έξγν ζην θιεηζηφ ηκήκα ηνπ θχθινπ είλαη θαη απηφ 

κεγαιχηεξν. κσο νη ηηκέο ηεο κέγηζηεο πίεζεο είλαη πςειφηεξεο απφ ηελ 

επηηξεπφκελε ηηκή ησλ 150 bar. Αληηπξνζσπεπηηθά, παξαηίζεληαη νη θακπχιεο πίεζεο 

ηνπ Γηαγξάκκαηνο 4.10.   

 

 

Γηάγξακκα 4.10: Τπνινγηζζείζεο θακπχιεο πίεζεο ζπλαξηήζεη ηεο γσλίαο ζηξνθάινπ γηα ηηο 

πεξηπηψζεηο A,B, θαη ηελ πεξίπησζε αλαθνξάο.  

 

ην Γηάγξακκα 4.11 παξνπζηάδεηαη ηo πξνθίι έγρπζεο γηα ηηο πεξηπηψζεηο ηνπ 

Πίλαθα 4.3. Γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ πξνθίι έγρπζεο, δηαηεξήζεθε ε δπλακηθή ηνπ 

αλνίγκαηνο/ θιεηζίκαηνο ηνπ εγρπηήξα, βι. Γηάγξακκα 4.1. Ο ιφγνο ηνπ εκβαδνχ 

θάησ απφ ηελ θακπχιε θαηά ην ζηάδην ηεο πξνέγρπζεο, πξνο ην αληίζηνηρν ζπλνιηθφ 

εκβαδφ δίδεη ηελ ηηκή ηεο κεηαβιεηήο PMF.  
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Γηάγξακκα 4.11: Πξνθίι έγρπζεο κε πξνέγρπζε  γηα ηηο πεξηπηψζεηο A-D, θαη ηελ πεξίπησζε 

αλαθνξάο. 

ην Γηάγξακκα 4.12 παξνπζηάδνληαη νη ππνινγηζζείζεο θακπχιεο ξπζκνχ έθιπζεο 

ζεξκφηεηαο, γηα ηηο πεξηπηψζεηο ηνπ Πίλαθα 4.3. ην ηκήκα ηεο θχξηαο έγρπζεο, φιεο 

νη θακπχιεο παξνπζηάδνπλ δχν θνξπθέο.  Ζ πξψηε θνξπθή κπνξεί λα απνδνζεί ζηελ 

παξνπζία έληνλνπ εγθάξζηνπ ζηξνβηιηζκνχ ηνπ αέξα, ε νπνία ζπκπαξαζχξεη ηα 

δεκηνπξγνχκελα θαπζαέξηα απφ ηελ πεξηνρή ελφο εγρπηήξα ζηελ πεξηνρή εκπξφο απφ 

ηνλ επφκελν (θαηά ηε θνξά ηνπ εγθάξζηνπ ζηξνβηιηζκνχ). Έηζη, ηα θαπζαέξηα 

θαηαιακβάλνπλ πεξηνρέο, φπνπ ππήξρε νμπγφλν, κε ζπλέπεηα ηε κείσζε ηνπ 

δηαζέζηκνπ γηα ηελ θαχζε νμπγφλνπ, ζπλεπψο θαη ηνπ ξπζκνχ έθιπζεο ζεξκφηεηαο. 

κσο, ε δέζκε ηνπ εγρπφκελνπ θαπζίκνπ αιιειεπηδξά κε ηε ζηξνβηιηδφκελε αέξηα 

κάδα, παξάγνληαο λέα ηχξβε, κε απνηέιεζκα νμπγφλν απφ άιιεο πεξηνρέο ηνπ 

θπιίλδξνπ λα νδεγείηαη θαη πάιη ζε πεξηνρέο πινχζηεο ζε θαχζηκν. Ωο απνηέιεζκα, 

πξνθαιείηαη ε λέα αλάκημε ηνπ θαπζίκνπ κε ην νμπγφλν, ε νπνία νδεγεί ζηελ 

πεξαηηέξσ θαχζε θαη ζηε λέα αχμεζε ηνπ ξπζκνχ έθιπζεο ζεξκφηεηαο [16], θαη ηε 

δεκηνπξγία ηεο δεχηεξεο θνξπθήο ζηελ θακπχιε. Καηφπηλ, ε κηθξή δηαζεζηκφηεηα 

θαπζίκνπ νδεγεί ζηε κείσζε ηνπ ξπζκνχ έθιπζεο ζεξκφηεηαο, θαη ζηελ πεξάησζε 

ηεο θαχζεο.  

Απφ ην Γηάγξακκα 4.12 πξνθχπηεη φηη, κεηά απφ ζεκαληηθή θαζπζηέξεζε έλαπζεο, 

ιακβάλεη ρψξα κεηά ηηο -20
ν
 ATDC κηα νκαιή θαχζε ηνπ κίγκαηνο θαπζίκνπ-αέξα, 

κε ραξαθηεξηζηηθά θαχζεο πξναλάκημεο. Ζ πεξίπησζε B, ε νπνία αληηζηνηρεί ζην 

κέγηζην θιάζκα κάδαο πξνέγρπζεο, ραξαθηεξίδεηαη απφ ηε κέγηζηε ηηκή ηνπ ξπζκνχ 

έθιπζεο ζεξκφηεηαο θαηά ην ζηάδην ηεο θαχζεο ηνπ θαπζίκνπ ηεο πξνέγρπζεο.  
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Γηάγξακκα 4.12: Τπνινγηζζείζεο θακπχιεο ξπζκνχ έθιπζεο ζεξκφηεηαο γηα ηηο πεξηπηψζεηο A, Β, 

θαη ηελ πεξίπησζε αλαθνξάο.  

Ζ ζεξκηθή θφξηηζε ηνπ θηλεηήξα κπνξεί λα απεηθνληζηεί απφ ηε κέγηζηε 

ζεξκνθξαζία ηνπ αέξηνπ κίγκαηνο θνληά ζηηο κεηαιιηθέο επηθάλεηεο. ηα 

Γηαγξάκκαηα 4.13, 4,14 θαη 4.15 παξνπζηάδεηαη ε κέγηζηε ζεξκνθξαζία ζηα 

ππνινγηζηηθά θειηά πνπ βξίζθνληαη ζην φξην γεηηλίαζεο κε ηηο κεηαιιηθέο επηθάλεηο, 

ζπλαξηήζεη ηεο γσλίαο ζηξνθάινπ. Παξαηεξείηαη φηη, ζε ζχγθξηζε κε ηελ πεξίπησζε 

αλαθνξάο, ππάξρεη αχμεζε ηεο ζεξκηθήο θφξηηζεο θαηά ηε θάζε ηεο θαχζεο ηνπ 

θαπζίκνπ ηεο πξνέγρπζεο. Καηά ηε θάζε ηεο θαχζεο ηνπ θαπζίκνπ ηεο θχξηαο 

έγρπζεο, νη παξαηεξνχκελεο δηαθνξέο είλαη κηθξέο.  

 

Γηάγξακκα 4.13: Μέγηζηε ζεξκνθξαζία ζπλαξηήζεη ηεο γσλίαο ζηξνθάινπ, γηα ηα ππνινγηζηηθά 

θειηά θνληά ζην έκβνιν, γηα ηηο πεξηπηψζεηο A,B, θαη ηελ πεξίπησζε αλαθνξάο.  
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Γηάγξακκα 4.14: Μέγηζηε ζεξκνθξαζία ζπλαξηήζεη ηεο γσλίαο ζηξνθάινπ, γηα ηα ππνινγηζηηθά 

θειηά θνληά ζηε βαιβίδα, γηα ηηο πεξηπηψζεηο A,B, θαη ηελ πεξίπησζε αλαθνξάο. 

 

 

 

 

Γηάγξακκα 4.15: Μέγηζηε ζεξκνθξαζία ζπλαξηήζεη ηεο γσλίαο ζηξνθάινπ, γηα ηα ππνινγηζηηθά 

θειηά θνληά ζην πψκα ηνπ θπιίλδξνπ, γηα ηηο πεξηπηψζεηο A,B, θαη ηελ πεξίπησζε αλαθνξάο.  
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4.2.4 Αλάιπζε Γηεξγαζηώλ Καύζεο κε Υξήζε Υαξηώλ Σ-θ 

 

Ζ θαηαλφεζε ηνπ κεραληζκνχ ζρεκαηηζκνχ ησλ θχξησλ ξχπσλ θαηά ηε δηεξγαζία 

ηεο θαχζεο πξνυπνζέηεη ηε γλψζε ησλ ηνπηθψλ ζεξκνθξαζηψλ, T, θαη ησλ 

αληίζηνηρσλ ιφγσλ ηζνδπλακίαο θαπζίκνπ-αέξα, θ (equivalence ratio). Με ηε 

βνήζεηα πξνζνκνηψζεσλ ρεκηθήο θηλεηηθήο (κεδεληθήο δηάζηαζεο) κπνξνχλ λα 

ιεθζνχλ γηα ην ζπλδπαζκφ Σ-θ θαη δεδνκέλε πίεζε απνηειέζκαηα πνπ αληηζηνηρνχλ 

ζε ζπγθέληξσζε δεκηνπξγεζέλησλ ξχπσλ (NOx θαη soot), κεηά απφ κηθξφ ρξνληθφ 

δηάζηεκα. Ζ απεηθφληζε ησλ ππνινγηζζέλησλ ζπγθεληξψζεσλ ζε δηαγξάκκαηα Σ-θ 

κε ηε κνξθή ηζνυςψλ θακππιψλ δίλεη ηνπο ιεγφκελνπο «Υάξηεο Σ-θ». 

Σνπνζεηψληαο ηηο ηνπηθέο ηηκέο ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη ηνπ ιφγνπ ηζνδπλακίαο 

θαπζίκνπ-αέξα εληφο ηνπ θπιίλδξνπ (ηηκέο φισλ ησλ ππνινγηζηηθψ θειηψλ) πάλσ 

ζηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ράξηεο, κπνξεί λα αλαιπζεί πνηνηηθά ε δηεξγαζία ηεο θαχζεο. 

 

ηαλ ε παξαπάλσ αλάιπζε ρξεζηκνπνηεί έλαλ κφλν ράξηε Σ-θ (απνηειέζκαηα 

ρεκηθήο θηλεηηθήο γηα κία κφλν ηηκή ηεο πίεζεο), ηφηε γίλεηαη αλαθνξά ζε «ζηαηηθνχο 

ράξηεο Σ-θ». ηαλ νη ράξηεο αλαθέξνληαη ζε πεξηζζφηεξεο απφ κία ηηκέο πίεζεο, 

δειαδή ζε πεξηζζφηεξεο ηηκέο ηεο πίεζεο, νλνκάδνληαη «δπλακηθνί ράξηεο Σ-θ». Ζ 

επίδξαζε ηεο πίεζεο ζηνπο ράξηεο Σ-θ είλαη κηθξή. Έηζη, ζηελ παξνχζα αλάιπζε, 

ρξεζηκνπνηείηαη έλαο κφλν ζηαηηθφο ράξηεο Σ-θ, γηα ιφγνπο απινπνίεζεο. Ο ελ ιφγσ 

ράξηεο έρεη πξνθχςεη γηα πίεζε 60 bar θαη ρξφλν νινθιήξσζεο 2 ms [17]. Ο ρξφλνο 

ησλ 2 ms αληηζηνηρεί ζε γσλία 1.3° CA γηα ηελ ηαρχηεηα πεξηζηξνθήο ησλ 105 RPM 

ηνπ παξφληνο θηλεηήξα. ηελ εηθφλα 4.4 απεηθνλίδεηαη ν ράξηεο Σ-θ πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί, ν νπνίνο ραξαθηεξίδεηαη απφ δχν πεξηνρέο, πνπ αληηζηνηρνχλ ζηνλ 

ζρεκαηηζκφ NOx θαη ζσκαηηδίσλ αηζάιεο. Οη παξηζηάκελεο ηζνυςείο θακπχιεο 

ζπγθέληξσζεο NOx αληηζηνηρνχλ ζε ζπγθεληξψζεηο απφ 500 έσο 5000 ppm. 

Αλαθνξηθά κε ηα ζσκαηίδηα αηζάιεο (soot), νη παξηζηάκελεο ηζνυςείο θακπχιεο 

αληηζηνηρνχλ ζε ηηκέο θιάζκαηνο κάδαο ζηα θαπζαέξηα κεηαμχ 1% θαη 25%. 

εκεηψλεηαη φηη ζηνπο ράξηεο Σ-θ ιακβάλεηαη ππφςε κφλν ε παξαγσγή ζσκαηηδίσλ 

αηζάιεο, αιιά φρη ε νμείδσζή ηνπο. Έηζη, ε ρξήζε ησλ ραξηψλ Σ-θ παξέρεη κηα 

πνηνηηθή κφλν εηθφλα γηα ηνλ ζρεκαηηζκφ ζσκαηηδίσλ αηζάιεο.  

  

 
Δηθόλα 4.4: Υάξηεο Σ-θ γηα πίεζε 60 bar θαη ρξφλν νινθιήξσζεο 2 ms [17].  
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ηελ Δηθφλα 4.5 παξαηίζεληαη ηα Γηαγξάκκαη Σ-θ γηα ηελ πεξίπησζε Α θαη ηελ 

πεξίπησζε αλαθνξάο.  

 

ηελ πεξίπησζε Α, ε πξνέγρπζε μεθηλά ζηηο -35˚ ATDC. ην ζηηγκηφηππν ησλ -31˚, 

έρεη εθθηλήζεη ε εμάηκηζε ηνπ θαπζίκνπ, ε νπνία απνηππψλεηαη ζηηο απμεκέλεο ηηκέο 

ηνπ θ. Ζ παξαηεξνχκελε κείσζε ησλ επηπέδσλ ζεξκνθξαζίαο νθείιεηαη ζηελ 

απνξξφθεζε ζεξκφηεηαο απφ ηα ζηαγνλίδηα θαπζίκνπ, γηα ηε ζέξκαλζε θαη εμάηκηζή 

ηνπο. Με ηελ εμέιημε ηεο θαχζεο (Δηθφλα 4.5 – θαχζε ηνπ θαπζίκνπ ηεο 

πξνέγρπζεο), κεηψλνληαη ηα επίπεδα ηηκψλ ηνπ θ, ελψ νη ζεξκνθξαζίεο παξακέλνπλ 

ζε ρακειά επίπεδα. Σα παξαπάλσ δεηθλχνπλ ηελ πνιχ θαιή αλάκημε θαπζίκνπ-αέξα. 

Γηαπηζηψλεηαη κεδεληθή παξαγσγή νμεηδίσλ ηνπ αδψηνπ θαη ζσκαηηδίσλ αηζάιεο.  

 

Αλαθνξηθά κε ηελ θαχζε ηνπ θαπζίκνπ ηεο θχξηαο έγρπζεο (Δηθφλα 4.5), ζηελ 

πεξίπησζε Α, ε έλαξμε ηεο θχξηαο έγρπζεο ιακβάλεη ρψξα θαηά 1.72˚ 

θαζπζηεξεκέλα ζε ζρέζε κε ηελ πεξίπησζε αλαθνξάο. πλεπψο, παξαηίζεληαη 

ζπγθξηηηθά ζηηγκηφηππα κε ηελ ίδηα πεξίπνπ ρξνληθή απφζηαζε ζε ζρέζε κε ηελ αξρή 

ηεο θχξηαο έγρπζεο. Καηά ηελ έλαξμε ηεο θχξηαο έγρπζεο, παξαηεξείηαη παξφκνηα 

παξαγσγή ζσκαηηδίσλ αηζάιεο. Καηά ηελ εμέιημε ηεο θαχζεο, παξαηεξείηαη αχμεζε 

ηεο παξαγσγήο ζσκαηηδίσλ αηζάιεο, θαη ζηαδηαθά ησλ ζπγθεληξψζεσλ NOx. Καί 

ζηηο δχν πεξηπηψζεηο νη κέγηζηεο ζεξκνθξαζίεο είλαη πεξί ηνπο 2500 K. ηελ 

πεξίπησζε αλαθνξάο, νη ηηκέο ηνπ ιφγνπ ηζνδπλακίαο θαπζίκνπ-αέξα είλαη ελ γέλεη 

κεγαιχηεξεο. Απηή ε δηαθνξά νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη, ζηελ πεξίπησζε αλαθνξάο, 

ε εγρπφκελε κάδα θαπζίκνπ κεηά ην ΑΝ είλαη κεγαιχηεξε, θαη ζην φηη ηα 

πςειφηεξα επίπεδα ζεξκνθξαζηψλ ηεο πεξίπησζεο Α πξνθαινχλ ηελ ηαρχηεξε 

εμάηκηζε ηνπ θαπζίκνπ, θαη ζπλεπψο ηελ θαιχηεξε αλάκημή ηνπ κε ηνλ αέξα. Σέινο, 

κεηά ην πέξαο ηεο θχξηαο έγρπζεο, νη ηηκέο ηνπ θ είλαη ζε ιίγν πςειφηεξα επίπεδα 

ζηελ πεξίπησζε Α. εκεηψλεηαη φηη, επεηδή νη ράξηεο Σ-θ απνηππψλνπλ ηελ 

παξαγσγή κφλν ζσκαηηδίσλ αηζάιεο, δελ κπνξνχλ λα εμαρζνχλ αζθαιή 

ζπκπεξάζκαηα γηα ηα ηειηθά επίπεδα εθπνκπψλ. Σέινο, παξαηεξείηαη φηη ε 

ζπγθέληξσζε ησλ εθπνκπψλ NOx είλαη κηθξφηεξε ζηελ πεξίπησζε Α.  
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Δηθόλα 4.5: Υάξηεο Σ-θ γηα ηελ πεξίπησζε Α θαη ηελ πεξίπησζε αλαθνξάο. 

Υάξηεο Σ-θ 

Πξνέγρπζε Κχξηα έγρπζε 

Πεξίπησζε Α Πεξίπησζε αλαθνξάο Πεξίπησζε Α Πεξίπησζε αλαθνξάο 
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4.2.5 Αλάιπζε θαη Σξηζδηάζηαηε Απεηθόληζε ησλ Απνηειεζκάησλ  

 

Γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο πξνζνκνίσζεο, γίλεηαη 

νπηηθνπνίεζε ησλ ππνινγηζζέλησλ πεδίσλ ξνήο, κε ρξήζε εηδηθνχ ινγηζκηθνχ. Δτλαη 

ζεκαληηθφ λα ζπγθξηζεί ε παξνχζα πεξίπησζε Α, ε νπνία δίδεη θαιά απνηειέζκαηα 

σο πξνο ηηο δχν αληηθεηκεληθέο ζπλαξηήζεηο ηνπ πξνβιήκαηνο, κε πξνγελέζηεξα 

απφηειέζκαηα βειηηζηνπνίεζεο, ρσξίο αιιαγή ησλ εγρπηήξσλ γηα ην ζηάδην ηεο 

πξνέγρπζεο (έγρπζε κε κηθξή απφθιηζε απφ ην νξηδφληην επίπεδν, θαη φρη πξνο ην 

έκβνιν). Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, ζα γίλεη ρξήζε κηαο πεξίπησζεο ηεο εξγαζίαο [38]. 

ηνλ Πίλαθα 4.4 παξνπζηάδνληαη νη ηηκέο ησλ παξακέηξσλ ηνπ πξνθίι έγρπζεο, ηεο 

γσλίαο β, θαζψο θαη νη πξνθχπηνπζεο αδηαζηαηνπνηεκέλεο ηηκέο ησλ αληηθεηκεληθψλ 

ζπλαξηήζεσλ ηεο παξνχζαο πεξίπησζεο A θαη ηεο πεξίπησζεο C ηεο εξγαζίαο [38].  

 

 

Πίλαθαο 4.4: Σηκέο γηα ηηο κεηαβιεηέο ηνπ πξνθίι έγρπζεο θαπζίκνπ, ηεο γσλίαο β θαη ησλ 

αληηθεηκεληθψλ ζπλαξηήζεσλ γηα ηελ παξνχζα πεξίπησζε Α θαη ηελ πεξίπησζε C ηεο εξγαζίαο [38]. 

 

 
Πεξίπησζε A Πεξίπησζε C [38] 

Μεηαβιεηέο ζρεδίαζεο  

SOPI (˚CA ATDC) 
-35 -31 

PMF (% total mass) 
16.0 10.3 

SOMI (˚CA ATDC) 
3.72 3.7 

MR (%) 
1.8 3.7 

Γσλία β  

Οπή 1 (deg) 
12.5 9.6 

Οπή 2 (deg) 
22.5 6.5 

Οπή 3 (deg) 
32.5 8.1 

Οπή 4 (deg) 
42.5 6.6 

Οπή 5 (deg) 
52.5 8.6 

Αληηθεηκεληθέο 

ζπλαξηήζεηο 

 

NOx (%) 
83.74 82.4 

SFOC (%) 
97.51 97.6 
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ηελ Δηθφλα 4.6, παξαηίζεληαη ζηηγκηφηππα απφ ηξηζδηάζηαηε απεηθφληζε ησλ 

δηεξγαζηψλ θαχζεο θαηά ηελ πξνέργπζε, κε ζθνπφ λα γίλεη ζχγθξηζε κεηαμχ ησλ δχν 

πξναλαθεξζέλησλ πεξηπηψζεσλ. ηελ πεξίπησζε ηεο εξγαζίαο [38], ην θαχζηκν 

εγρχεηαη κε κηθξέο ηηκέο ηεο γσλίαο β. Δμαηηίαο ησλ κεγάισλ ηαρπηήησλ έγρπζεο θαη 

ηεο κεγάιεο ππθλφηεηαο ηνπ θαπζίκνπ (ζπλνιηθά: ησλ πςειψλ επηπέδσλ νξκήο) ην 

θαχζηκν πνπ εγρχεηαη ζε κηθξέο ηηκέο ηεο γσλίαο β θαηά ηελ πξνέγρπζε πξνζθξνχεη 

ζην ηνίρσκα ηνπ θπιίλδξνπ, δεκηνπξγψληαο πγξέο επηθαζήζεηο.   

 

ηελ παξνχζα πεξίπησζε Α, νη ηηκέο ηεο γσλίαο β είλαη ζεκαληηθά κεγαιχηεξεο. 

Έηζη, γίλεηαη εθκεηάιεπζε ηνπ ζεκαληηθνχ δηαζέζηκνπ φγθνπ ηεο πεξηνρήο απφ ηνλ 

εγρπηήξα έσο ην έκβνιν. Λφγσ ηεο δηάζπαζεο ηνπ spray θαη ηεο παξνπζίαο ηεο 

εγθάξζηαο ζπζηξνθήο ηνπ αέξα, αλακέλεηαη κεγάιε δηαζπνξά ησλ ζηαγνληδίσλ εληφο 

ηνπ θπιίλδξνπ. Ζ απεηθφληζε ηεο θαηαλνκήο ηνπ spray θαπζίκνπ ηεο πξνέγρπζεο γηα 

ηηο παξαπάλσ δχν πεξηπηψζεηο πξάγκαηη επηβεβαηψλνπλ ηελ πνιχ θαιή δηαζπνξά ηνπ 

θαπζίκνπ θαη ηε κε πξφζθξνπζή ηνπ ζηα ηνηρψκαηα ζηελ παξνχζα πεξίπησζε Α, ζε 

αληίζεζε κε ηελ πεξίπησζε C ηεο εξγαζίαο [38]. Έηζη, επηβεβαηψλεηαη φηη ε ρξήζε 

κεγάισλ ηηκψλ ηεο γσλίαο β θαηά ηελ πξνέγρπζε ηνπ θαπζίκνπ εηζάγεη νπζηαζηηθή 

βειηίσζε θαηά ηε θάζε ηεο αλάκημεο ηνπ θαπζίκνπ ηεο πξνέγρπζεο κε ηνλ εληφο ηνπ 

θπιίλδξνπ αέξα.  
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Πεξίπησζε C εξγαζίαο [38] Πεξίπησζε A 

  

  

  

  

Δηθόλα 4.6: Απεηθφληζε ηεο θαηαλνκήο ηνπ spray θαπζίκνπ ηεο πξνέγρπζεο ζηελ πεξίπησζε C ηεο 

εξγαζίαο [38] θαη ηελ παξνχζα πεξίπησζε Α, ζε αληηπξνζσπεπηηθέο ηηκέο ηεο γσλίαο ζηξνθάινπ.  
 

 

ηελ Δηθφλα 4.7, παξνπζηάδεηαη ε θαηαλνκή ηεο ζεξκνθξαζίαο εληφο ηνπ θπιίλδξνπ, 

ζηηο ίδηεο πεξηπηψζεηο κε απηέο ηεο Δηθφλαο 4.6, ζην νξηδφληην επίπεδν ησλ 

εγρπηήξσλ, γηα αληηπξνζσπεπηηθέο ηηκέο ηεο γσλίαο ζηξνθάινπ. Παξαηεξείηαη φηη, 

ζηελ πεξίπησζε C ηεο εξγαζίαο [38] ε έλαξμε ηεο θαχζεο ηνπ θαπζίκνπ ηεο 

πξνέγρπζεο ιακβάλεη ρψξα πνιχ θνληά ζην ηνίρσκα, απμάλνληαο ηε ζεξκηθή ηνπ 

θφξηηζε. Οη ζρεηηθέο ζεξκνθξαζίεο εγγχο ηνπ ηνηρψκαηνο ιακβάλνπλ ηηκέο ηάμεο 

1500 Κ. Αληίζεηα, ζηελ παξνχζα πεξίπησζε Α, ε έλαξμε ηεο θαχζεο είλαη καθξάλ 

ηνπ ηνηρψκαηνο, θαη, εμαηηίαο ηεο θαιήο αλάκημεο θαπζίκνπ-αέξα, ηα επίπεδα 



- 60 - 

 

ζεξκνθξαζίαο ηνπ θαπζαεξίνπ είλαη ζαθψο ρακειφηεξα. πκπιεξσκαηηθά ζηελ 

Δηθφλα 4.8 γηα ηελ παξνχζα πεξίπησζε Α, παξαηίζεηαη ε θαηαλνκή ηεο 

ζεξκνθξαζίαο ζε αληηπξνζσπεπηηθά θαηαθφξπθα επίπεδα, γηα δχν ηηκέο ηεο γσλίαο 

ζηξνθάινπ. Παξαηεξείηαη φηη, καθξάλ ησλ ηνηρσκάησλ, ππάξρεη κηα ζρεηηθά 

νκνηνγελήο θαηαλνκή ηεο ζεξκνθξαζίαο εληφο ηνπ θπιίλδξνπ.  

 

 

Πεξίπησζε C εξγαζίαο [38] Πεξίπησζε A 

  

 
 

 
 

Δηθόλα 4.7: Ηζνυςείο θακπχιεο ηεο ζεξκνθξαζίαο ζην επίπεδν ησλ εγρπηήξσλ ζηελ πεξίπησζε C 

ηεο εξγαζίαο [38] θαη ζηελ παξνχζα πεξίπησζε Α, ζε αληηπξνζσπεπηηθέο ηηκέο ηεο γσλίαο ζηξνθάινπ.  
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Θεξκνθξαζία T 

  

Δηθόλα 4.8: Ηζνυςείο θακπχιεο ζεξκνθξαζίαο ζε πνιιαπιά θαηαθφξπθα επίπεδα θαηά ηελ 

πξνέγρπζε, γηα ηελ πεξίπησζε A, ζε αληηπξνζσπεπηηθέο ηηκέο ηεο γσλίαο ζηξνθάινπ. 
 

ηελ Δηθφλα 4.9, παξίζηαηαη, γηα ηελ παξνχζα πεξίπησζε Α, ε δηεξγαζία εληφο ηνπ 

θπιίλδξνπ, γηα αληηπξνζσπεπηηθέο ηηκέο ηεο γσλίαο ζηξνθάινπ. Δδψ, 

παξνπζηάδνληαη νη ράξηεο Σ-θ, θαζψο θαη νη θαηαλνκέο ηεο ζεξκνθξαζίαο, ηνπ ιφγνπ 

ηζνδπλακίαο θαπζίκνπ-αέξα, θαη ηεο ζπγθέληξσζεο NOx.   

 

Καηά ηελ πξνέγρπζε, ε ηξηζδηάζηαηε απεηθφληζε ιακβάλεη ρψξα ζε πνιιαπιά 

θαηαθφξπθα επίπεδα, επεηδή ε δέζκε θαπζίκνπ εγρχεηαη ππφ κεγάιε γσλία β θαη 

δηεηζδχεη πξνο ην θέληξν ηνπ θπιίλδξνπ. πλεπψο, νη κεγάιεο ηηκέο ηεο γσλίαο β θαηά 

ηελ πξνέγρπζε πξνθαινχλ θαχζε ηνπ θαπζίκνπ καθξάλ ηνπ επηπέδνπ ησλ 

εγρπηήξσλ.  

 

Απφ ηελ Δηθφλα 4.9 πξνθχπηεη φηη θαηά ην ζηάδην ηεο θαχζεο ηνπ θαπζίκνπ ηεο 

πξνέγρπζεο δελ ιακβάλεη ρψξα παξαγσγή νμεηδίσλ ηνπ αδψηνπ θαη ζσκαηηδίσλ 

αηζάιεο, βι ράξηεο Σ-θ, θαζψο θαη θαηαλνκή NOx. ην ζηάδην απηφ, εμαηηίαο ηεο 

θαιήο αλάκημεο θαπζίκνπ-αέξα, νη ηηκέο ηνπ θ παξακέλνπλ ζεκαληηθά κηθξφηεξεο 

ηεο κνλάδαο, ελψ δελ παξαηεξνχληαη θαη επηθαζήζεηο ζηα ηνηρψκαηα. Δπηπιένλ, ε 

θαηαλνκή ηεο ζεξκνθξαζίαο εληφο ηνπ θπιίλδξνπ είλαη αξθεηά νκνηφκνξθε, 

ραξαθηεξηδφκελε απφ ζρεηηθά πςειέο ηηκέο. Σα παξαπάλσ δεκηνπξγνχλ έλα θαιφ 

πεξηβάιινλ αξρηθψλ ζπλζεθψλ γηα ηελ θαχζε ηνπ θαπζίκνπ ηεο θχξηαο έγρπζεο.  

 

Ζ θχξηα έγρπζε αξρίδεη ζηηο 3.72˚ ATDC. Απφ ηελ ηξηζδηάζηαηε απεηθφληζε ησλ 

ζπγθεληξψζεσλ NOx θαη απφ ηνπο ράξηεο T-θ, παξαηεξνχκε φηη ε παξαγσγή ησλ 

νμεηδίσλ ηνπ αδψηνπ μεθηλά πεξί ηηο 5˚ κεηά ηελ θχξηα έγρπζε (ζηηγκηφηππν γσλίαο 

ζηξνθάινπ 9˚ ATDC). Οη πεξηνρέο πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ πςειέο ζπγθεληξψζεηο 

NOx είλαη απηέο, ζηηο νπνίεο παξαηεξνχληαη ηνπηθά πςειέο ζεξκνθξαζίεο, 

κεγαιχηεξεο ησλ 2300 K.    

 

Οη πεξηνρέο ζρεκαηηζκνχ ζσκαηηδίσλ αηζάιεο απεηθνλίδεηαη ζηελ Δηθφλα 4.10, γηα 

ηελ παξνχζα πεξίπησζε Α θαη ηελ πεξίπησζε αλαθνξάο. Οη πεξηνρέο απηέο 

πξνζδηνξίδνληαη κε ρξήζε κηαο ζπλάξηεζεο ζρεκαηηζκνχ ζσκαηηδίσλ, f, ε νπνία 

εηζήρζε ζηελ εξγαζία [41]. Ο θαζνξηζκφο ηεο ελ ιφγσ ζπλάξηεζεο ζρεηίδεηαη ηφζν 

κε ηε γξακκηθή εμάξηεζε ηεο ζρεκαηηδφκελεο αηζάιεο απφ ηνλ ιφγν ηζνδπλακίαο 

θαπζίκνπ-αέξα, θ, φζν θαη κε ηελ παξαηεξνχκελε παξαβνιηθή εμάξηεζε ηεο 

ζρεκαηηδφκελεο αηζάιεο απφ ηελ αληίζηνηρε ζεξκνθξαζία ηνπ κίγκαηνο θαπζίκνπ-
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αέξα. Ζ παξαβνιηθή ζπλάξηεζε πνπ ζπζρεηίδεη ηε ζεξκνθξαζία κε ηνλ ζρεκαηηζκφ 

αηζάιεο είλαη ηεο κνξθήο: 
2( )f T a T b T c      

 

πνπ,  

f, T , ε παξαβνιηθή ζπλάξηεζε θαη ε ηνπηθή απφιπηε ζεξκνθξαζία ηνπ κίγκαηνο 

θαπζίκνπ-αέξα, αληίζηνηρα. 

 

Οη ζπληειεζηέο a, b, c έρνπλ πξνθχςεη απφ ηελ επίιπζε ηνπ ζπζηήκαηνο 3x3 ησλ 

γξακκηθψλ εμηζψζεσλ, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ απφ ηα δεχγε ηηκψλ (παξακεηξνπνίεζε 

ηνπ ζηαηηθνχ ράξηε T-θ):  

 

(Σ1,f1(T1)) = (1500,0) 

(T2,f2(T2)) = (2000,1) 

(T3,f3(T3)) = (2500,0) 

 

πλεπψο, γηα ζεξκνθξαζίεο κηθξφηεξεο απφ 1500 K, θαη ςειφηεξεο απφ 2500 K, δελ 

ππάξρεη ζρεκαηηζκφο ζσκαηηδίσλ αηζάιεο, ελψ απηφο κεγηζηνπνηείηαη γηα 

ζεξκνθξαζίεο ηεο ηάμεσο ησλ 2000 K. Απφ ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ζπληειεζηψλ a, b 

θαη c, θαη αθνχ ζπκπεξηιεθζεί ε γξακκηθή εμάξηεζε ηεο ζρεκαηηδφκελεο αηζάιεο 

απφ ην θ, πξνθχπηεη ε ζπλάξηεζε παξαγσγήο ζσκαηηδίσλ αηζάιεο f : 

 

21 1
( 15)

250000 62.5
f T T        

 

πνπ,  

θ, Σ, νη ηνπηθέο ηηκέο ηνπ ιφγνπ ηζνδπλακίαο θαπζίκνπ-αέξα θαη ηεο απφιπηεο 

ζεξκνθξαζίαο, αληίζηνηρα. 

 

ηαλ ε ζπλάξηεζε f ιακβάλεη ηελ ηηκή 3 ( f =3), δεκηνπξγείηαη κηα ηζνεπηθάλεηα 

κέζα ζηνλ ζάιακν θάπζεο ε νπνία εζσθιείεη, φιεο ηηο κεγαιχηεξεο ηνπ 3 ηηκέο ( f

>3), νη νπνίεο πεξηγξάθνπλ ηελ πεξηνρή ζρεκαηηζκνχ αηζάιεο ηνπ ράξηε κε 

ζπγθεληξψζεηο πςειφηεξεο απφ 5%. Δδψ, επηιέγεηαη ην πνζνζηφ ηνπ 5%, δηφηη 

ζεσξείηαη φηη απνηειεί νξηαθή ηηκή πάλσ απφ ηελ νπνία ε ζπγθέληξσζε ζσκαηηδίσλ 

αηζάιεο είλαη ζεκαληηθή [41] .  

 

Παξαηεξψληαο ηηο Δηθφλεο 4.9 θαη 4.10 νη πεξηθιπφκελεο απφ ηελ επηθάλεηα πεξηνρέο 

(πεξηνρέο πςειήο παξαγσγήο ζσκαηηδίσλ αηζάιεο) ραξαθηεξίδνληαη απφ πςειέο 

ηηκέο ηνπ ιφγνπ θ
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Υάξηεο T – θ Θεξκνθξαζία Λφγνο θ  πγθέληξσζε NOx 
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Υάξηεο T – θ Θεξκνθξαζία Λφγνο θ  πγθέληξσζε NOx 
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Υάξηεο T – θ Θεξκνθξαζία Λφγνο θ  πγθέληξσζε NOx 

    

    

    
Δηθόλα 4.9: Υάξηεο Σ-θ γηα ηελ πεξίπησζε A γηα δηάθνξεο ηηκέο ηεο γσλίαο ζηξνθάινπ, θαη αληίζηνηρεο ηζνυςείο θακπχιεο ζεξκνθξαζίαο, ιφγνπ ηζνδπλακίαο θαπζίκνπ-

αέξα θαη ζπγθέληξσζεο NOx. Γηα ηελ πξνέγρπζε, ε απεηθφληζε γίλεηαη ζε πνιιαπιά θαηαθφξπθα επίπεδα, θαη, γηα ηελ θχξηα έγρπζε, ζην επίπεδν ησλ εγρπηήξσλ.
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Δηθόλα 4.10: Πεξηνρέο ζρεκαηηζκνχ ζσκαηηδίσλ αηζάιεο (πνπ αληηζηνηρνχλ ζε ηηκέο ηεο ζπλάξηεζεο παξαγσγήο αηζάιεο  f >3), γηα ηελ πεξίπησζε Α, θαη ηελ πεξίπησζε 

αλαθνξάο.  

Υάξηεο Σ-θ 

Πξνέγρπζε Κχξηα Έγρπζε 

Πεξίπησζε Α Πεξίπησζε αλαθνξάο Πεξίπησζε Α Πεξίπησζε αλαθνξάο 
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4.3 Βειηηζηνπνίεζε Πξνθίι Έγρπζεο Καπζίκνπ κε Παξνπζία Πξνέγρπζεο  

 

4.3.1 Γηαηύπσζε ηνπ Πξνβιήκαηνο 

 

ηελ παξνχζα ελφηεηα παξνπζηάδνληαη απνηειέζκαηα ηεο βειηηζηνπνίεζεο ηνπ 

πξνθίι έγρπζεο κε παξνπζία πξνέγρπζεο. Ζ εχξεζε βέιηηζησλ ιχζεσλ βαζίζηεθε ζε 

εμειηθηηθνχο αιγνξίζκνπο ζε ζπλδπαζκφ κε πξνζνκνηψζεηο ππνινγηζηηθήο 

ξεπζηνδπλακηθήο, ζπγθεθξηκέλα ζηε ζχδεπμε ηνπ ινγηζκηθνχ βειηηζηνπνίεζεο 

EASY κε ηνλ θψδηθα KIVA-3, βι. Δλφηεηα 3.4.3. Δδψ, νη κεηαβιεηέο ζρεδίαζεο 

νξίδνπλ πιήξσο ην πξνθίι έγρπζεο (Δθφλα 4.1)  είλαη δε νη αθφινπζεο (βι. θαη 

Δλφηεηα 4.2.1): 

 Έλαξμε ηεο πξνέγρπζεο (Start Of Pilot Injection - SOPI) 

 Έλαξμε ηεο θχξηαο έγρπζεο (Start Of Main Injection - SOMI) 

 Κιάζκα θαπζίκνπ ηεο πξνέγρπζεο σο πξνο ηε ζπλνιηθή κάδα ηνπ εγρπφκελνπ 

θαπζίκνπ (Pilot Mass Fraction - PMF) 

 πλνιηθή πνζνζηηαία κείσζε ηεο κάδαο ηνπ θαπζίκνπ σο πξνο ηελ πεξίπησζε 

αλαθνξάο.   

 

Σν επηηξεπφκελν εχξνο κεηαβνιήο ησλ παξαπάλσ κεηαβιεηψλ ζρεδίαζεο δίλεηαη 

ζηνλ Πίλαθα 4.2. ην πιαίζην ηεο βειηηζηνπνίεζεο ηνπ πξνθίι έγρπζεο, θαηά ηελ 

πξνέγρπζε ην θαχζηκν εγρχεηαη κε θαηεχζπλζε «πξνο ην έκβνιν» (ζρεηηθά κεγάιεο 

ηηκέο ηεο γσλίαο β), ελψ θαηά ηελ θχξηα έγρπζε ππάξρεη κηθξή απνθιηζε ηεο 

θαηεχζπλζεο έγρπζεο σο πξνο ην νξηδφληην επίπεδν (βι. Πίλαθα 4.5). Οη ηηκέο ηεο 

γσλίαο β θαηά ηελ πξνέγρπζε ζπκπίπηνπλ κε απηέο ηεο πεξίπησζεο Α ηεο 

παξακεηξηθήο δηεξεχλεζεο, ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη απφ ηθαλνπνηεηηθά 

απνηειέζκαηα.  

 

Σν παξφλ πξφβιεκα βειηηζηνπνίεζεο είλαη πνιπθξηηεξηαθφ. Οη ηηκέο ησλ 

αληηθεηκεληθψλ ζπλαξηήζεσλ είλαη: (α) ν ιφγνο ηεο εθπεκπφκελεο κάδαο νμεηδίσλ 

ηνπ αδψηνπ αλά θχθιν ηνπ θηλεηήξα πξνο ην έξγν ηνπ θιεηζηνχ ηκήκαηνο ηνπ θχθινπ 

 p dV , αλεγκέλνο ζηνλ αληίζηνηρν ιφγν ηεο πεξίπησζεο αλαθνξάο. (β) κηα 

πξνζέγγηζε ηεο εηδηθήο θαηαλάισζεο θαπζίκνπ (Specific Fuel Oil Consumption - 

SFOC), επίζεο αλεγκέλε ζηελ ηηκή ηνπ κεγέζνπο ζηελ θαηάζηαζε αλαθνξάο. Δδψ, ε 

εηδηθή θαηαλάισζε θαπζίκνπ πξνζεγγίδεηαη απφ ηνλ ιφγν ηεο ζπλνιηθά εγρπφκελεο 

κάδαο πξνο ην παξαπάλσ νινθιήξσκα ηνπ έξγνπ, θαη αδηαζηαηνπνηείηαη κε ηνλ 

αληίζηνηρν ιφγν ηεο πεξίπησζεο αλαθνξάο. ην παξφλ πξφβιεκα, δελ ηέζεθαλ 

πεξηνξηζκνί αλαθνξηθά κε ηε κέγηζηε πίεζε ζηνλ θχιηλδξν.  
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Πίλαθαο 4.5: Πίλαθαο ηηκψλ ησλ γσληψλ α θαη β, θαηά ηελ πξνέγρπζε θαη ηελ θχξηα έγρπζε, πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζην πιαίζην ηεο βειηηζηνπνίεζεο ηνπ πξνθίι έγρπζεο θαπζίκνπ.  

 

 Πξνέγρπζε Κχξηα Έγρπζε 

 Γσλία α Γσλία β Γσλία α Γσλία β 

Οπή 1 
-4.8° 12.5° -7.8° 9.6° 

Οπή 2 
-4.6° 22.5° +4.9° 6.5° 

Οπή 3 
-4.4° 32.5° +23.4° 8.1° 

Οπή 4 
-4.2° 42.5° +31.3° 6.6° 

Οπή 5 
-4.0° 52.5° +43.9° 8.6° 

 

 

4.3.2 Απνηειέζκαηα 

 

ην Γηάγξακκα 4.16 παξνπζηάδεηαη ην ηειηθφ κέησπν Pareto πνπ πξνέθπςε απφ ηελ 

επίιπζε ηνπ παξφληνο πξνβιήκαηνο βειηηζηνπνίεζεο. Παξαηεξείηαη φηη ε βειηίσζε 

ζε ζρέζε κε ηελ πεξίπησζε αλαθνξάο είλαη, θαί γηα ηνπο δχν ζηφρνπο, πνιχ θαιή 

(π.ρ. γηα ηελ πεξίπησζε κείσζε NOx κεγαιχηεξε ηνπ 20% θαη κείσζε SFOC 

κεγαιχηεξε ηνπ 2.5%). Δπίζεο, παξνπζηάδνληαη ιχζεηο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε άηνκα 

ελδηάκεζσλ γελεψλ.   

 

Γηάγξακκα 4.16: Μέησπν Pareto ζην νπνίν παξνπζηάδνληαη νη δχν αληηθεηκεληθέο ζπλαξηήζεηο 

(θαλνληθνπνηεκέλεο ηηκέο NOx/W θαη SFOC) γηα αληηπξνζσπεπηηθέο γεληέο θαη ε πεξίπησζε 

αλαθνξάο.  

Σν κέησπν Pareto ηνπ Γηαγξάκκαηνο 4.16 νξίδεηαη απφ ηα ηξία ζεκεία κε καχξν 

ρξψκα, ηα νπνία αληηζηνηρνχλ ζε άηνκα δηαθνξεηηθψλ γελεψλ. ε ζπκθσλία κε ηνλ 

νξηζκφ ηνπ κεηψπνπ Pareto, ζην ζχλνιν ησλ βέιηηζησλ ιχζεσλ δελ ππάξρεη ιχζε 
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πνπ λα ππεξέρεη άιισλ σο πξνο θαί ηηο δχν αληηθεηκεληθέο ζπλαξηήζεηο. Έηζη, ε 

ηειηθή επηινγή κηαο εθ ησλ βέιηηζησλ ιχζεσλ εμαξηάηαη απφ ηε βαξχηεηα πνπ ηειηθά 

ζα δνζεί ζε κία εθ ησλ αληηθεηκεληθψλ ζπλαξηήζεσλ. ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, 

αλ πξνθξηζεί ε κείσζε ησλ εθπνκπψλ NOx, ηφηε επλλνείηαη ε ιχζε Δ, ελψ, γηα 

πξφθξηζε ηεο εηδηθήο θαηαλάισζεο θαπζίκνπ, επλλνείηαη ε ιχζε G. πλήζσο, 

επηιέγεηαη κηα ελδηάκεζε ιχζε, κε θαιέο ηηκέο γηα φιεο ηηο αληηθεηκεληθέο 

ζπλαξηήζεηο (ζηελ παξνχζα πεξίπησζε, ζα ήηαλ ε ιχζε F).  

ην Γηάγξακκα 4.17, γίλεηαη ζχγθξηζε ησλ ιχζεσλ ηνπ κεηψπνπ Pareto ηεο 

παξνχζαο εξγαζίαο κε ηηο αληίζηνηρεο ηεο εξγαζίαο [38], γηα ην πξφβιεκα ρσξίο 

πεξηνξηζκνχο. πκπεξαίλνπκε φηη νη ιχζεηο ηνπ κεηψπνπ Pareto ηεο παξνχζαο 

εξγαζίαο είλαη βειηησκέλεο ζε ζχγθξηζε κε ηελ εξγαζία [38]. εκεηψλεηαη φηη ε κία 

εθ ησλ αληηθεηκεληθψλ ζπλαξηήζεσλ ηνπ Γηαγξάκκαηνο 4.17 είλαη θαηά ηη 

δηαθνξνπνηεκέλε, ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα Γηαγξάκκαηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. 

πγθεθξηκέλα, εδψ ρξεζηκνπνηείηαη ε ηειηθή συγκέντρωση NOx, ζε αληηζηνηρία κε 

ηνλ νξηζκφ ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ηελ παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ζηελ εξγαζία 

[38].  

ηνλ Πίλαθα 4.6 παξαηίζεληαη νη κεηαβιεηέο ζρεδίαζεο, νη ηηκέο ησλ δχν 

αληηθεηκεληθψλ ζπλαξηήζεσλ, θαζψο θαη νη πξνθχπηνπζεο ηηκέο ηεο κέγηζηεο πίεζεο, 

γηα ηηο πεξηπηψζεηο ηνπ κεηψπνπ Pareto ηνπ παξφληνο πξνβιήκαηνο. 

 

 

Γηάγξακκα 4.17: Μέησπν Pareto ζην νπνίν παξνπζηάδνληαη νη δχν αληηθεηκεληθέο ζπλαξηήζεηο 

(θαλνληθνπνηεκέλεο ηηκέο NOx θαη SFOC) γηα ηελ παξνχζα εξγαζία θαη ηελ εξγαζία [38], θαζψο θαη ε 

πεξίπησζε αλαθνξάο. 
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Πίλαθαο 4.6: Σηκέο ησλ παξακέηξσλ ηνπ πξνθίι έγρπζεο, ησλ αληηθεηκεληθψλ ζπλαξηήζεσλ θαη 

ινηπψλ απνηειεζκάησλ, γηα ηηο πεξηπηψζεηο  E, F, G ηνπ Γηαγξάκκαηνο 4.16, θαη γηα ηελ πεξίπησζε 

αλαθνξάο.  

 Reference E F G 

Μεηαβιεηέο 

ρεδίαζεο 

 

SOPI (˚CA a 

TDC) 
- -39.33 -36.63 -38.76 

PMF (% total 

mass) 
- 14.18 14.34 13.93 

SOΜI (˚CA a 

TDC) 
- 4.65 3.82 3.32 

MR (%) - 3.25 3.76 2.14 

Αληηθεηκεληθέο 

ζπλαξηήζεηο 

 

NOx/W (%) 100 73.89 79.83 84.15 

SFOC (%) 100 98.58 97.38 97.28 

Λνηπά κεγέζε  

πλνιηθφ έξγν, 

W (%) 
100 98.14 98.83 100.60 

NOx (%) 100 72.52 78.90 84.65 

Max. Pressure 

(bar) 
149.8 154.5 153.8 157.5 
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 Ζ ζπλνιηθή κνξθή ησλ πξνθίι έγρπζεο παξνπζηάδεηαη ζην Γηάγξακκα 4.18. 

 

 

Γηάγξακκα 4.18: Πξνθίι έγρπζεο κε πξνέγρπζε  γηα ηηο πεξηπηψζεηο E, F, G, θαη ηελ πεξίπησζε 

αλαθνξάο.  

 

Απφ ηηο ηηκέο ηνπ Πίλαθα 4.6 απνξξέεη φηη νη κεηαβιεηέο ζρεδίαζεο ησλ βέιηηζησλ 

ιχζεσλ θπκαίλνληαη ζηελ ίδηα πεξηνρή. Αλαθνξηθά κε ηελ αξρή ηεο θχξηαο έγρπζεο 

(SOMI), απηή θπκαίλεηαη απφ 3.32˚ έσο 4.65˚ ATDC. χκθσλα κε πξφζθαηε 

παξακεηξηθή κειέηε, [3], ε ζπγθεθξηκέλε κεηαβιεηή ζρεδίαζεο, ζε ζρέζε κε ηηο 

άιιεο, επεξξεάδεη πνιχ πεξηζζφηεξν ηηο ηηκέο ησλ αληηθεηκεληθψλ ζπλαξηήζεσλ ηνπ 

παξφληνο πξνβιήκαηνο. Μηθξέο ηηκέο ηεο κεηαβιεηήο SOMI αληηζηνηρνχλ ζε αχμεζε 

ηνπ σθέιηκνπ έξγνπ (κείσζε SFOC) κε ηαπηφρξνλε αχμεζε ησλ εθπνκπψλ NOx. 

Αληίζεηα, αχμεζε ησλ ηηκψλ ηεο κεηαβιεηήο SOMI (πεξαηηέξσ θαζπζηέξεζε ηεο 

θχξηαο έγρπζεο) ζπλεπάγεηαη κείσζε ηνπ σθέιηκνπ έξγνπ (αχμεζε SFOC) θαη 

κείσζε ησλ εθπνκπψλ NOx. Οη ηάζεηο απηέο απνηππψλνληαη ζηηο ηηκέο ησλ 

αληηθεηκεληθψλ ζπλαξηήζεσλ ησλ πεξηπηψζεσλ E θαη G (Πίλαθαο 4.6). Σν πνζνζηφ 

ηνπ θιάζκαηνο κάδαο ηνπ θαπζίκνπ ηεο πξνέγρπζεο έρεη ηηκέο πεξί ην 14%. Σέινο, 

αλαθνξηθά κε ηελ πνζνζηηαία κείσζε ηεο ζπλνιηθήο κάδαο θαπζίκνπ ζε ζρέζε κε 

ηελ πεξίπησζε αλαθνξάο, παξαηεξείηαη ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε. Ζ πεξίπησζε G, 

ραξαθηεξηδφκελε απφ κηθξή κείσζε (2.14%), εκθαλίδεη θαη κέγηζην σθέιηκν έξγν 

(100.6%).  

ε ζρέζε κε ηηο πεξηπηψζεηο ηεο παξακεηξηθήο δηεξεχλεζεο, νη παξαπάλσ βέιηηζηεο 

ιχζεηο ραξαθηεξίδνληαη απφ ρακειφηεξα επίπεδα κέγηζηεο πίεζεο. Οη ππνινγηζζείζεο 

θακπχιεο πίεζεο ησλ βέιηηζησλ ιχζεσλ παξνπζηάδνληαη ζην Γηάγξακκα 4.19. 

Παξαηεξείηαη φηη ε κεηάζεζε ηεο αξρήο ηεο θχξηαο έγρπζεο πξνο ην Άλσ Νεθξφ 

εκείν απμάλεη ην επίπεδν πίεζεο ζηα πξψηα ζηάδηα ηεο εθηφλσζεο, κε ζεηηθή 

επίπησζε ζην σθέιηκν έξγν ηνπ θχθινπ (Πίλαθαο 4.6).  
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Οη αληίζηνηρεο θακπχιεο ξπζκνχ έθιπζεο ζεξκφηεηαο παξνπζηάδνληαη ζην 

Γηάγξακκα 4.20. Παξαηεξείηαη φηη νη πξνθχπηνπζεο θακπχιεο ηνπ ξπζκνχ έθιπζεο 

ζεξκφηεηαο ησλ βέιηηζησλ πεξηπηψζεσλ είλαη παξφκνηεο. Ζ θαζπζηέξεζε έλαπζεο 

(ζε ζρέζε κε ηελ αξρή ηεο πξνέγρπζεο) ραξαθηεξίδεηαη απφ ην ίδην επίπεδν ηηκψλ. 

Σέινο, ε κνξθή ησλ θακππιψλ είλαη ζρεηηθά νκαιή.  

 

 

Γηάγξακκα 4.19: Τπνινγηζζείζεηο θακπχιεο πίεζεο ζπλαξηήζεη ηεο γσλίαο ζηξνθάινπ γηα ηηο 

πεξηπηψζεηο E, F, G, θαη ηελ πεξίπησζε αλαθνξάο.  

 

  

Γηάγξακκα 4.20: Τπνινγηζζείζεο θακπχιεο ξπζκνχ έθιπζεο ζεξκφηεηαο γηα ηηο πεξηπηψζεηο E, F, 

G, θαη ηελ πεξίπησζε αλαθνξάο 
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ηα Γηαγξάκκαη 4.21, 4.22 θαη 4.23 παξνπζηάδεηαη ε ρξνληθή κεηαβνιή ηεο κέγηζηεο 

ζεξκνθξαζίαο ζηα ππνινγηζηηθά θειηά πνπ γεηηληάδνπλ κε ηε βαιβίδα, ην έκβνιν θαη 

ην πψκα ηνπ θπιίλδξνπ, αληίζηνηρα. Σα επίπεδα ησλ ζεξκνθξαζηψλ είλαη ελδεηθηηθά 

ηεο αληίζηνηρεο ζεξκηθήο θφξηηζεο. ε αληηζηνηρία κε ηε κηθξή απφθιηζε ζηα πξνθίι 

έγρπζεο ηνπ θαπζίκνπ, νη παξαηεξνχκελεο κεηαβνιέο κεηαμχ ησλ πεξηπηψζεσλ E, F 

θαη G είλαη κηθξέο. ε ζχγθξηζε κε ηελ πεξίπησζε αλαθνξάο, ππάξρεη αχμεζε ηεο 

ζεξκηθήο θφξηηζεο θαηά ηε θάζε ηεο θαχζεο ηνπ θαπζίκνπ ηεο πξνέγρπζεο. Ζ 

κεγαιχηεξε ζρεηηθή αχμεζε είλαη θνληά ζηελ πεξηνρή ηεο βαιβίδαο. Καηά ηε θάζε 

ηεο θαχζεο ηνπ θαπζίκνπ ηεο θχξηαο έγρπζεο, νη παξαηεξνχκελεο δηαθνξέο είλαη 

κηθξέο.  

 

 

 

Γηάγξακκα 4.21: Μέγηζηε ζεξκνθξαζία ζπλαξηήζεη ηεο γσλίαο ζηξνθάινπ, γηα ηα ππνινγηζηηθά 

θειηά θνληά ζηε βαιβίδα, γηα ηηο πεξηπηψζεηο E, F, G, θαη ηελ πεξίπησζε αλαθνξάο.  
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Γηάγξακκα 4.22: Μέγηζηε ζεξκνθξαζία ζπλαξηήζεη ηεο γσλίαο ζηξνθάινπ, γηα ηα ππνινγηζηηθά 

θειηά θνληά ζην έκβνιν, γηα ηηο πεξηπηψζεηο E, F, G, θαη ηελ πεξίπησζε αλαθνξάο.  

 

 

Γηάγξακκα 4.23: Μέγηζηε ζεξκνθξαζία ζπλαξηήζεη ηεο γσλίαο ζηξνθάινπ, γηα ηα ππνινγηζηηθά 

θειηά θνληά ζην θαπάθη ηνπ θπιίλδξνπ, γηα ηηο πεξηπηψζεηο E, F, G, θαη ηελ πεξίπησζε αλαθνξάο.  
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4.3.3 Αλάιπζε Γηεξγαζηώλ Καύζεο κε Υξήζε Υαξηώλ Σ-θ 

 

ηελ Δηθφλα 4.11 παξνπζηάδνληαη νη ράξηεο Σ-θ γηα ηηο πεξηπηψζεηο Δ θαη F, νη 

νπνίεο απνηεινχλ ηηο επηθξαηέζηεξεο ιχζεηο ηνπ κεηψπνπ Pareto. ηελ πεξίπησζε Δ 

ε πξνέγρπζε μεθηλά λσξίηεξα (Πίλαθαο 4.6). ην ζηηγκηφηππν ησλ -35˚ παξαηεξείηαη 

φηη νη ηηκέο ηνπ ηνπηθνχ ιφγνπ θ, θαη γηα ηηο δχν πεξηπηψζεηο, είλαη απμεκέλεο δηφηη 

έρεη εθθηλήζεη ε εμάηκηζε ηνπ θαπζίκνπ. ην ζηηγκηφηππν ησλ -10˚ παξαηεξείηαη φηη 

έρεη ιάβεη ρψξα ε πιήξεο θαχζε ηνπ θαπζίκνπ ηεο πξνέγρπζεο (κεδεληθέο ηηκέο ηνπ 

ηνπηθνχ ιφγνπ θ). πλεπψο, ε ηνπηθή ζεξκνθξαζία εληφο ηνπ θπιίλδξνπ είλαη πςειή 

θαη  ζπλερίδεη λα απμάλεηαη ιφγσ ηεο ζπκπίεζεο. ην ζηηγκηφηππν ησλ 4˚, ζηελ 

πεξίπησζε Δ, ε θχξηα έγρπζε δελ έρεη αξρίζεη, ζε αληίζεζε κε ηελ πεξίπησζε F. Οη 

επφκελεο απνηππψζεηο, επηβεβαηψλνπλ ηα ρακειφηεξα επίπεδα παξαγσγήο NOx ζηελ 

πεξίπησζε Δ. Αλαθνξηθά κε ηελ παξαγσγή ζσκαηηδίσλ αηζάιεο, ε εηθφλα είλαη 

παξφκνηα θαί ζηηο δχν πεξηπηψζεηο.  
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Υάξηεο Σ-θ 

Πεξίπησζε Δ Πεξίπησζε F Πεξίπησζε E Πεξίπησζε F 

    

    

    

Δηθόλα 4.11: Υάξηεο Σ-θ γηα ηηο πεξηπηψζεηο E θαη F. 
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4.3.4 Αλάιπζε θαη Σξηζδηάζηαηε Απεηθόληζε ησλ Απνηειεζκάησλ 

 

 

ηελ Δηθφλα 4.12, παξίζηαηαη (κε παξφκνην ηξφπν κε ηελ Δηθφλα 4.9), γηα ηελ 

πεξίπησζε Δ, ε δηεξγαζία εληφο ηνπ θπιίλδξνπ, γηα αληηπξνζσπεπηηθέο ηηκέο ηεο 

γσλίαο ζηξνθάινπ. Τπελζπκίδεηαη φηη ε πεξίπησζε Δ αληηζηνηρεί ζε ρακειά επίπεδα 

εθπνκπψλ NOx. Δδψ, παξνπζηάδνληαη νη ράξηεο Σ-θ, θαζψο θαη νη θαηαλνκέο ηεο 

ζεξκνθξαζίαο, ηνπ ιφγνπ ηζνδπλακίαο θαπζίκνπ-αέξα, θαη ηεο ζπγθέληξσζεο NOx. 

 

Καηά ηελ πξνέγρπζε, ε ηξηζδηάζηαηε απεηθφληζε ιακβάλεη ρψξα ζε πνιιαπιά 

θαηαθφξπθα επίπεδα, επεηδή ε δέζκε θαπζίκνπ εγρχεηαη ππφ κεγάιε γσλία β θαη 

δηεηζδχεη πξνο ην θέληξν ηνπ θπιίλδξνπ. πλεπψο, νη κεγάιεο ηηκέο ηεο γσλίαο β θαηά 

ηελ πξνέγρπζε πξνθαινχλ θαχζε ηνπ θαπζίκνπ καθξάλ ηνπ επηπέδνπ ησλ 

εγρπηήξσλ. 

 

Απφ ηελ Δηθφλα 4.12 πξνθχπηεη φηη, θαηά ην ζηάδην ηεο θαχζεο ηνπ θαπζίκνπ ηεο 

πξνέγρπζεο, δελ ιακβάλεη ρψξα παξαγσγή νμεηδίσλ ηνπ αδψηνπ θαη ζσκαηηδίσλ 

αηζάιεο, βι ράξηεο Σ-θ, θαζψο θαη θαηαλνκή NOx. ε ζρέζε κε ηελ πεξίπησζε A ηεο 

παξακεηξηθήο δηεξεχλεζεο (βι. Δλφηεηα 4.2.5), παξαηεξείηαη φηη νη δηεξγαζίεο θαηά 

ην ζηάδην ηεο θαχζεο ηνπ θαπζίκνπ ηεο πξνέγρπζεο είλαη παξφκνηεο ζηηο πεξηπηψζεηο 

Δ θαη Α. πγθεθξηκέλα, ην ζηάδην απηφ ραξαθηεξίδεηαη θαί ζηηο δχν πεξηπηψζεηο απφ 

δηαζπνξά ηνπ θαπζίκνπ ζε φινλ ηνλ φγθν εληφο ηνπ θπιίλδξνπ θαη νκνηνγελή 

αλάκημή ηνπ κε ηνλ αέξα, αξθεηά νκνηνγελή θαηαλνκή ηεο ζεξκνθξαζίαο, θαη 

απνπζία επηθαζήζεσλ πγξνχ θαπζίκνπ ζηα ηνηρψκαηα, κε απνηέιεζκα ηε δηαηήξεζε 

ηεο ζεξκηθήο θφξηηζεο ζε ρακειά επίπεδα.  

 

ηελ ηξηζδηάζηαηε απεηθφληζε ησλ ζπγθεληξψζεσλ NOx θαη ηνπο ράξηεο T-θ ηεο 

Δηθφλαο 4.12 παξαηεξείηαη φηη ε παξαγσγή νμεηδίσλ ηνπ αδψηνπ μεθηλά πεξί ηηο 5˚ 

κεηά ηελ έλαξμε ηεο θχξηαο έγρπζεο (ζηηγκηφηππν γσλίαο ζηξνθάινπ 10˚ ATDC). 

Παξφκνηα ρξνληθή εμέιημε ηεο παξαγσγήο  νμεηδίσλ ηνπ αδψηνπ είρε παξαηεξεζεί 

ζηελ πεξίπησζε A (Δηθφλα 4.9). 

 

ηελ Δηθφλα 4.13, παξνπζηάδνληαη νη πεξηνρέο ζρεκαηηζκνχ ζσκαηηδίσλ αηζάιεο, γηα 

ηελ πεξίπησζε E. Με ηελ ρξήζε ηεο ζπλάξηεζεο ζρεκαηηζκνχ ζσκαηηδίσλ f , ε 

νπνία έρεη νξηζηεί ζηελ Δλφηεηα 4.2.5, πξνζδηνξίδνληαη νη ελ ιφγσ πεξηνρέο. 

Παξαηεξείηαη φηη νη πεξηθιπφκελεο απφ ηελ επηθάλεηα πεξηνρέο (πεξηνρέο πςειήο 

παξαγσγήο ζσκαηηδίσλ αηζάιεο) ραξαθηεξίδνληαη απφ πςειέο ηηκέο ηνπ ιφγνπ θ, 

φπσο επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηελ Δηθφλα  4.12. 
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Υάξηεο T – θ Θεξκνθξαζία Λφγνο θ  πγθέληξσζε NOx 
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Υάξηεο T – θ Θεξκνθξαζία Λφγνο θ  πγθέληξσζε NOx 
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Υάξηεο T – θ Θεξκνθξαζία Λφγνο θ  πγθέληξσζε NOx 

    

    

    

Δηθόλα 4.12: Υάξηεο Σ-θ γηα ηελ πεξίπησζε Δ γηα δηάθνξεο ηηκέο ηεο γσλίαο ζηξνθάινπ θαη αληίζηνηρεο ηζνυςείο θακπχιεο ζεξκνθξαζίαο, ιφγνπ θαπζίκνπ-αέξα θαη 

ζπγθέληξσζεο NOx γηα ηελ πεξίπησζε Δ, θαηά ηελ πξνέγρπζε ζε πνιιαπιά θαηαθφξπθα επίπεδα, θαη θαηά ηελ θχξηα έγρπζε ζην επίπεδν ησλ εγρπηήξσλ. 
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ρεκαηηζκφο αηζάιεο 

   

   

Δηθόλα 4.13: Πεξηνρέο ζρεκαηηζκνχ ζσκαηηδίσλ αηζάιεο (πνπ αληηζηνηρνχλ ζε ηηκέο ηεο ζπλάξηεζεο παξαγσγήο αηζάιεο  f >3), γηα ηελ πεξίπησζε Δ.  
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5 πκπεξάζκαηα  
 

ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία, δηεξεπλήζεθαλ δηαθνξεηηθέο ζηξαηεγηθέο 

έγρπζεο θαπζίκνπ, ραξαθηεξηδφκελεο απφ παξνπζία πξνέγρπζεο, γηα ηελ επίηεπμε 

θαχζεο κεξηθψο νκνγελνπνηεκέλνπ κίγκαηνο θαπζίκνπ-αέξα ζε δίρξνλν λαπηηθφ 

θηλεηήξα Diesel. Κχξην ραξαθηεξηζηηθφ ελ πξνθεηκέλσ είλαη ε πξνέγρπζε κε 

θαηεχζπλζε «πξνο ην έκβνιν», κε ζηφρν ηελ θαιή δηαζπνξά ηνπ θαπζίκνπ εληφο ηνπ 

ζαιάκνπ θαχζεο, ρσξίο επηθαζήζεηο ζηα ηνηρψκαηα, θαη σο απφξξνηα ηε δεκηνπξγία 

ελφο κεξηθψο νκνγελνχο κίγκαηνο εμαηκηζκέλνπ θαπζίκνπ θαη αέξα. Ζ πξνέγρπζε 

«πξνο ην έκβνιν» πξνθξίζεθε ψζηε λα απνθεπρζνχλ πξνβιήκαηα πνπ 

δηαπηζηψζεθαλ ζε πξνγελέζηεξε κειέηε ζηνλ ίδην θηλεηήξα [38], ζην πιαίζην ηεο 

νπνίαο δηαπηζηψζεθαλ ζεκαληηθέο επηθαζήζεηο πγξνχ θαπζίκνπ ηεο πξνέγρπζεο ζηα 

ηνηρψκαηα ηνπ θηλεηήξα.  Κχξηνο ζθνπφο ηεο παξνχζαο κειέηεο ήηαλ ε δηεξεχλεζε 

ηεο επίδξαζεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζηξαηεγηθψλ έγρπζεο θαπζίκνπ ζηηο εθπνκπέο 

νμεηδίσλ ηνπ αδψηνπ (NOx), θαζψο επίζεο ζηελ παξαγσγή ζσκαηηδίσλ αηζάιεο θαη 

ζηελ εηδηθή θαηαλάισζε θαπζίκνπ, ζηελ πεξηνρή ηνπ πιήξνπο θνξηίνπ.   

 

ηελ παξνχζα κειέηε, ζεσξήζεθε φηη ρξεζηκνπνηνχληαη δηαθνξεηηθνί εγρπηήξεο 

θαηά ηηο θάζεηο ηεο πξνέγρπζεο θαη ηεο θχξηαο έγρπζεο. Δδψ, ε ζέζε ησλ 

αληίζηνηρσλ εγρπηήξσλ ζεσξήζεθε ε ίδηα, θαη έγηλε αιιαγή ηεο θαηεχζπλζεο ηεο 

έγρπζεο, κε κεηαβνιή ησλ γσληψλ α θαη β (Δηθφλα 3.1). Γηα ηε θάζε ηεο πξνέγρπζεο, 

νη ηηκέο ησλ γσληψλ α θαη β πξνζδηνξίζηεθαλ κε βάζε πξνγελέζηεξε ζρεηηθή εξγαζία 

[15], θαη έγηλε παξακεηξηθή κειέηε γηα ηελ επίδξαζε ηεο γσλίαο β. Γηα ηε θάζε ηεο 

θχξηαο έγρπζεο, νη ηηκέο ησλ α θαη β δηαηεξήζεθαλ ζηαζεξέο, ίδηεο κε απηέο 

πξνγελέζηεξσλ εξγαζηψλ [41, 38]. Παξαηεξήζεθε φηη ε πξνέγρπζε κε θαηεχζπλζε 

«πξνο ην έκβνιν» ραξαθηεξίδεηαη απφ πνιχ θαιή δηαζπνξά ηνπ θαπζίκνπ εληφο ηνπ 

ζαιάκνπ θαχζεο, ρσξίο επηθαζήζεηο ζηα ηνηρψκαηα. Απφ ηελ πξναλαθεξζείζα 

παξακεηξηθή κειέηε πξνέθπςαλ ελδεηθλχκελεο ηηκέο γηα ηε γσλία β θαηά ην ζηάδην 

ηεο πξνέγρπζεο.  

 

Γηα ηηο παξαπάλσ ηηκέο ηεο γσλίαο β, έγηλε βειηηζηνπνίεζε ηνπ πξνθίι έγρπζεο, κε 

ρξήζε εμειηθηηθψλ αιγνξίζκσλ. Σν πξφβιεκα βειηηζηνπνίεζεο δηαηππψζεθε σο 

πνιπθξηηεξηαθφ, κε αληηθεηκεληθέο ζπλαξηήζεηο: (α) ηνλ ιφγν ηεο εθπεκπφκελεο 

κάδαο νμεηδίσλ ηνπ αδψηνπ αλά θχθιν ηνπ θηλεηήξα πξνο ην έξγν ηνπ θιεηζηνχ 

ηκήκαηνο ηνπ θχθινπ, θαη (β) ηελ εηδηθή θαηαλάισζε θαπζίκνπ. 

 

Ζ βειηηζηνπνίεζε πξαγκαηνπνηήζεθε γηα πξφβιεκα ρσξίο πεξηνξηζκνχο. Ζ 

βειηηζηνπνίεζε ηνπ πξνθίι έγρπζεο ζπλέθιηλε ζε πεξηζζφηεξεο απφ κία ιχζεηο, νη 

νπνίεο ζπληζηνχλ ην κέησπν Pareto. Κάπνηεο απφ ηηο ιχζεηο πνπ πξνέθπςαλ ήηαλ 

θαιχηεξεο ζε ζρέζε κε ην κέησπν Pareto πξνεγνχκελεο κειέηεο βειηηζηνπνίεζεο, 

ζηνλ ίδην θηλεηήξα [38]. Μία απφ ηηο ιχζεηο πνπ πξνέθπςαλ, κε θαιή ζπκπεξηθνξά 

σο πξνο θαί ηηο δχν αληηθεηκεληθέο ζπλαξηήζεηο (πεξίπησζε F), ραξαθηεξίδεηαη απφ 

κείσζε ησλ εηδηθψλ εθπνκπψλ NOx θαηά 20% ζε ζρέζε κε ηελ πεξίπησζε 

αλαθνξάο, θαη αληίζηνηρε κείσζε ηεο εηδηθήο θαηαλάισζεο θαπζίκνπ θαηά 2.6 %. Οη 

παξαπάλσ ηηκέο ηθαλνπνηνχλ ηηο ηζρχνπζεο πξνδηαγξαθέο ησλ θαλνληζκψλ γηα 

εθπνκπέο ξχπσλ απφ πινία (βι. θαη Δλφηεηα 2.4.4). ηηο πξνθχςαζεο ιχζεηο, ε 

κέγηζηε πίεζε είλαη κεγαιχηεξε ηεο κέγηζηεο επηηξεπφκελεο ζηνλ ζπγθεθξηκέλν 

θηλεηήξα (150 bar). Έηζη, ζε ζπλέρεηα ηεο παξνχζαο κειέηεο, κπνξεί λα γίλεη 
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βειηηζηνπνίεζε ηνπ πξνθίι έγρπζεο κε πεξηνξηζκφ ζηε κέγηζηε πίεζε, ζε αληηζηνηρία 

κε ηελ εξγαζία [38].  

 

πκπεξαζκαηηθά, ε θαηάιιειε επηινγή ηεο θαηεχζπλζεο έγρπζεο ηνπ θαπζίκνπ θαηά 

ηελ πξνέγρπζε (έγρπζε «πξνο ην έκβνιν») νδήγεζε ζηελ θαιή αλάκημε θαπζίκνπ-

αέξα, ρσξίο επηθαζήζεηο ζηα ηνηρψκαηα. Απφ ηε κειέηε βειηηζηνπνίεζεο ηνπ πξνθίι 

έγρπζεο κε πξνέγρπζε πξνο ην έκβνιν, πξνέθπςαλ ιχζεηο θαιχηεξεο ζε ζρέζε κε 

απηέο ηεο εξγαζίαο [38]. εκεηψλεηαη φηη ε πξφθξηζε ηεο παξνχζαο ζηξαηεγηθήο κε 

πξνέγρπζε πξνο ην έκβνιν ζπλεπάγεηαη αχμεζε ηνπ θφζηνπο θαηαζθεπήο ηνπ 

θηλεηήξα, εμαηηίαο ηεο απάηηεζεο γηα ηξεηο επηπιένλ εγρπηήξεο.  

 

ε ζπλέρεηα ηεο παξνχζαο κειέηεο, πξνηείλνληαη ηα αθφινπζα: (α) ε δηεχξπλζε ηεο 

κειέηεο βειηηζηνπνίεζεο, κε επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ κε πεξηνξηζκφ ζηε κέγηζηε 

πίεζε (έλαο πεξηνξηζκφο) θαη ζηε κέγηζηε πίεζε θαη ην ειάρηζην σθέιηκν έξγν αλά 

θχθιν ιεηηνπξγίαο (δχν πεξηνξηζκνί), ζε αληηζηνηρία κε ηελ εξγαζία [38], (β) ε 

εηζαγσγή ησλ γσληψλ α θαη β σο κεηαβιεηψλ ζρεδίαζεο ζην πξφβιεκα 

βειηηζηνπνίεζεο (γ) ε βειηηζηνπνίεζε κε εηζαγσγή ησλ εθπνκπψλ ζσκαηηδίσλ 

αηζάιεο σο κίαο εθ ησλ αληηθεηκεληθψλ ζπλαξηήζεσλ (δ) ε βειηηζηνπνίεζε ηνπ 

πξνθίι έγρπζεο ζε κεξηθφ θνξηίν. 

 

εκεηψλεηαη, ηέινο, φηη ζην πιαίζην ζπλερηδφκελεο έξεπλαο ζηνλ Σνκέα Ναπηηθήο 

Μεραλνινγίαο [19, 25, 27] γίλεηαη κνληεινπνίεζε ησλ ζεξκνθπζηθψλ ηδηνηήησλ ηνπ 

βαξένο θαπζίκνπ, θαη ησλ δηεξγαζηψλ αηκνπνίεζεο θαη θαχζεο απηνχ. Ζ 

νινθιήξσζε ηεο ελ ιφγσ έξεπλαο ζα επηηξέςεη ηελ πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε ησλ 

ζπκπεξαζκάησλ ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, ζην πιαίζην ηεο κνληεινπνίεζεο ηεο ξνήο 

θαη θαχζεο ηνπ θηλεηήξα γηα βαξχ θαχζηκν.   
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