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სამუშაოს ზოგადი დახასიათება 

 თემის აქტუალურობა: დღეისათვის მსოფლიო ცივილიზაციისათვის 

შექმნილი ენერგეტიკული, ეკოლოგიური და კლიმატური პრობლემები 

განპირობებული იმით, რომ  

 - ნავთობის ბუნებრივი მარაგი დიდი სისწრაფით მცირდება, ხოლო 

დარჩენილი მარაგის მოპოვება ნაკლებად ხელმისაწვდომი და ძვირი ხდება; 

 - ნავთობური საწვავის ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული 

მომხმარებელი და ამასთანავე გარემოს აქტიური დამაბინძურებელი 

შიგაწვის ძრავებია.  

           ამჟამად ავტომობილების აბსოლუტური უმრავლესობა აღჭურვილია 

შიგაწვის ძრავებით, არსებულ თბურ ძრავებს შორის ყველაზე მაღალი მარგი 

ქმედების კოეფიციენტით, ანუ დაბალი კუთრი ხარჯით გამოირჩევა 

დიზელის ძრავები, აქედან გამომდინარე ახლო მომავალში ნაკლებად 

მოსალოდნელია მათი შეცვლა რაიმე სხვა, უფრო სრულყოფილი 

ალტერნატიული ენერგიის წყაროთი  და მეტი უპირატესობა ენიჭება 

ალტერნატიული საწვავების, უპირველეს ყოვლისა წყალბადის გამოყენებას.    

      სადისერტაციო ნაშრომში განიხილება წყალბადზე კონვერტირებული 

დიზელის ძრავა, ცილინდრში აირადი წყალბადის უშუალო შეფრქვევით. 

ცხადია გამოსაკვლევი წყალბადის დიზელის წვის პროდუქტები არ შეიცავს 

CO-ს, CO2-ს, CH-სა და ჭვარტლის მყარ ნაწილაკებს. მათი წარმოქმნა 

ცილინდრში შემზეთი მასალის წვის შედეგად უმნიშვნელოა და 

მხედველობაში არ მიიღება. აქედან გამომდინარე ძირითადი ეკოლოგიური 

პრობლემაა აზოტის ჟანგეულების კონცენტრაციის მინიმიზაცია. 

აღნიშნული აქტუალური პრობლემის გადაჭრისკენაა მიმართული, 

წარმოდგენილი სადისერტაციო ნაშრომი. 

 სამუშაოს მიზანი: აირადი წყალბადის უშუალო შეფრქვევის დიზელის 

ძრავასა და ტრადიციულ დიზელის საწვავზე მომუშავე მის საბაზო 
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ვარიანტში, ნარევწარმოქმნის, წვისა და აზოტის ჟანგეულების წარმოქმნის 

პროცესების 3D მათემატიკური მოდელირება და შედარებითი ანალიზი. 

კონსტრუქციული და რეგულირებადი პარამეტრების განსაზღვრა, 

წყალბადის დიზელის ეკოლოგიური და ეფექტური მახასიათებლების 

გაუმჯობესების უზრუნველსაყოფად. აირადი წყალბადის უშუალო 

შეფრქვევით მომუშავე დიზელის პერპექტიულობის მეცნიერულ-

ტექნიკური დასაბუთება.  

 სამუშაოს დასახული მიზნის მისაღწევად უნდა გადაიჭრას შემდეგი 

ამოცანები: 

 - დამუშავდეს, აირად წყალბადზე კონვერტირებული დიზელის 

ცილინდრში გადატანის და ტურბულენტური წვის, სამგანზომილებიანი 

არასტაციონარული პროცესების 3D მათემატიკური მოდელი; 

 - საანგარიშო მონაცემების ვერიფიკაცია, წყალბადისა და საბაზო 

დიზელის ექსპერიმენტული ინდიკატორული დიაგრამების გამოყენებით; 

 - წყალბადის დიზელის წვის საკანში აზოტის ჟანგეულების წარმოქმნაზე, 

ძრავას კონსტრუქციული და რეგულირებადი პარამეტრების გავლენის 

ანალიზი; 

 - წყალბადის დიზელში აზოტის ჟანგეულების ემისიის შესამცირებლად, 

მეცნიერულად დასაბუთებული პრაქტიკული რეკომენდაციების 

წარმოდგენა.  

     კვლევის ობიექტი: აირადი წყალბადის უშუალო შეფრქვევის დიზელის 

ცილინდრში მიმდინარე ნარევწარმოქმნის, წვისა და აზოტის ჟანგეულების 

წარმოქმნის პროცესი.  

   ნაშრომის მეცნიერული სიახლე: 

 - აირადი წყალბადის უშუალო შეფრქვევის დიზელში, მუშა სხეულის 

ტურბულენტური მოძრაობის, ნარევწარმოქმნის, წვისა და აზოტის 

ჟანგეულების წარმოქმნის არასტაციონარული პროცესების კვლევა ტარდება 

ნავიე-სტოქსის ფუნდამენტურ განტოლებებზე დაფუძნებული 3D 

მათემატიკური მოდელის გამოყენებით; 
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- პირველადაა გამოკვლეული აირადი წყალბადის უშუალო შეფრქვევის 

დიზელის, წვის კამერის ფორმის გავლენა ძრავას ეკოლოგიურ და ეფექტურ 

მაჩვენებლებზე.  

    ნაშრომის პრაქტიკული მნიშვნელობა: 

 - შექმნილია ინსტრუმენტი რომელიც საშუალებას გვაძლევს, აირადი 

წყალბადის უშუალო შეფრქვევით მომუშავე დიზელში მისი პროექტირების 

სტადიაზე საკმაო სიზუსტით მოვახდინოთ ეკოლოგიური 

მახასიათებლების, კერძოდ აზოტის ჟანგეულების ემისიის პროგნოზირება; 

 - სერიული დიზელის წყალბადზე კონვერტირებისას, ასევე წყალბადის 

ახალი პერპექტიული დიზელების შესაქმნელად ჩატარებული კვლევების 

დროს, განსაკუთრებით კვლევების საწყის ეტაპზე, მიზანშეწონილია 

ჩატარდეს ძრავას მუშა პროცესის 3D მათემატიკური მოდელის დამუშავება 

და წყალბადის დიზელის ეკოლოგიური და ეფექტური მახასიათებლების 

პროგნოზირება.  

   დისერტანტის პირადი წვლილი წარმოდგენილ სადისერტაციო 

კვლევაში: 

 - რიცხვითი ექსპერიმენტებით მიღებული შედეგების დამუშავება და 

ანალიზი; 

 - ნატურალური ექსპერიმენტების შედეგების დამუშავება; 

 - ატომური წყალბადის გამოყენებით, წყალბადზე მომუშავე ძრავების 

ნამუშევარ აირებში აზოტის ჟანგეულების ნეიტრალიზაციის 

ორიგინალური, ავტორისეული მეთოდი (გამოგონებაზე განაცხადი 

შეტანილია „საქპატენტში“). 

 ნაშრომის აპრობაცია. დისერტაციის მასალები მოხსენებული იქნა: 

- 2020 წლის 27-29 აგვისტოს ქალაქ ბათუმში ჩატარებულ საქართველოს 

მექანიკოსთა კავშირის მე-11 ყოველწლიურ საერთაშორისო კონფერენციაზე; 

 - 2021 წლის 9-11 სექტემბერს ქალაქ ქუთაისში, აკაკი წერეთლის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტში ჩატარებულ საქართველოს მექანიკოსთა 

კავშირის მე-12 ყოველწლიურ საერთაშორისო კონფერენციაზე.  
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 - 2021 წლის 27-29 ოქტომბერს ქალაქ ბაქოში ჩატარებულ საერთაშორისო 

კონფერენციაზე “ლოგისტიკური გამოწვევების, მენეჯმენტის და 

ოპერირების შესახებ აღმოსავლეთ-დასავლეთის სატრანსპორტო 

დერეფანზე” (PLMO).  

პუბლიკაციები. დისერტაციის მასალების მიხედვით 

გამოქვეყნებულია 4 სამეცნიერო ნაშრომი ცნობილ რეფერირებად 

სამეცნიერო ტენიკურ ჟურნალებში. 

დისერტაციის მოცულობა და სტრუქტურა. სადისერტაციო ნაშრომი 

მოიცავს ელექტრონულად დაბეჭდილ 159  გვერდს, მათ შორის 11 ცხრილსა 

და 41 ნახაზს. დისერტაცია შედგება შესავლის, 2 თავის, დასკვნებისა და 

გამოყენებული ლიტერატურის ნუსხისაგან. 

სადისერტაციო ნაშრომის მოკლე შინაარსი 

შესავალში ნაჩვენებია ნაშრომის აქტუალურობა, მიზანი, ძირითადი 

ამოცანები, მეცნიერული სიახლე და ნაშრომის პრაქტიკული მნიშვნელობა.  

ნაშრომის პირველ თავში (ლიტერატურის მიმოხილვა) განხილულია 

წყალბადის ენერგეტიკის განვითარების პერსპექტივები, წყალბადის, 

როგორც შიგაწვის ძრავას საწვავის გამოყენების მოკლე ისტორია, 

წყალბადის დიზელის დღემდე ცნობილი კვლევების ანალიზი, 

გამოკვეთილია აირადი წყალბადის უშუალო შეფრქვევის დიზელის 

უპირატესობები.  

წყალბადის ენერგეტიკის განვითარების პერსპექტივები, სამრეწველო 

მასშტაბით მიღებული წყალბადის რაოდენობა და ნაირსახეობები მიღების 

წესის ეკოლოგიურობიდან გამომდინარე. განხილულია წყალბადის 

ენერგეტიკის პერსპექტიულობა მისი ეკოლოგიური სისუფთავის და 

ამოუწურავი მარაგების გამო, ნაჩვენებია მისი როლი ჰაერის სრული 

დეკარბონიზაციისათვის. ამჟამად მსოფლიოში ყოველწლიურად 

დაახლოებით 70 მილიონი ტონა წყალბადი იწარმოება, მაგრამ აქედან 

მხოლოდ 1% მიიღება ეკოლოგიურად სუფთა გზით - წყლის 
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ელექტროლიზით. ცხადია, „მწვანე“ წყალბადის მიღება ყველაზე 

ძვირადღირებული პროცესია. ბუნებრივი აირიდან წარმოებულ წყალბადს 

უწოდებენ „ნაცრისფერს“, რადგან „სათბურის გაზი“ CO2 არასასურველი 

ნარჩენი პროდუქტია. წყალბადი ასევე მიიღება ქვანახშირის გაზიფიკაციის 

გზით და მას „ყავისფერ“ (მურა) წყალბადს უწოდებენ. „მწვანე“ 

წყალბადისაკენ მიმავალ გზაზე აუცილებელია აღინიშნოს „ცისფერი“ 

წყალბადის კონცეფცია, ანუ როდესაც „ნაცრისფერი“ ან „ყავისფერი“ 

წყალბადის წარმოებისაგან გამოყოფილი CO2-ის დაჭერა და შეგროვება 

ხდება სპეციალური ტექნოლოგიებით.  

 წყალბადის, როგორც შიგაწვის ძრავას საწვავის გამოყენების მოკლე 

ისტორიული მიმოხილვა.  წყალბადის ავტომობილის გამოგონებაზე 

პირველი პატენტი 1807 წელს მიიღო ფრანსუა ისააკ დე რივაზმა. 1860 წელს 

ეტიენ ლენუარმა დააპატენტა შიგაწვის ძრავა, რომელიც მუშაობდა სანათ 

აირზე, წყალბადის 50%-იანი შემცველობით. 

 1920-იან წლებში ჰ.რ. რიკარდომ და ა.ფ. ბრუსტელმა ჩაატარეს გარე 

ნარევწარმოქმნის, ჰაერ-წყალბადის ნარევზე მომუშავე ძრავას დეტალური 

კვლევა. როგორც ჩანს ამ სამუშაოების დროს პირველად იქნა გამოვლენილი 

უკუანთების მოვლენა, რომლის კვლევით შემდეგ ბევრი მეცნიერი იყო 

დაკავებული.  

წყალბადის ენერგეტიკის კონცეფციის სერიოზულად შესწავლა 

დაიწყო გასული საუკუნის 70-იან წლებში ნავთობის კრიზისის პერიოდში, 

სწორედ მაშინ პერიოდული სისტემის ყველაზე გავრცელებულ ელემენტს, 

წყალბადს, შეხედეს როგორც მომავლის საკვანძო ენერგომატარებელს. 

წყალბადის ენერგეტიკის განვითარება გულისხმობს 

ავტოტრანსპორტისათვის ბენზინისა და დიზელის საწვავის ჩანაცვლებას 

როგორც  თხევადი (თბურ ელემენტებში, შიგაწვის ძრავებში), ასევე აირადი 

(შიგაწვის ძრავებში)  წყალბადით. 

2010-იანი წლების მეორე ნახევრიდან, გლობალური ეკოლოგიური 

სტრატეგიის გაძლიერების კვალობაზე, 20-ზე მეტმა ქვეყანამ მიიღო 
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წყალბადური საწვავების წარმოების განვითარების შესახებ სტრატეგიული 

პროგრამები. საქართველო არის პარიზის (1995 წ.) ჩარჩო ხელშეკრულების 

და გლაზგოს (2021 წ.) სამიტის დოკუმენტების ხელმომწერი ქვეყანა, რაც მას 

აკისრებს ვალდებულებებს დეკარბონიზაციის, ეკოლოგიის და კლიმატის 

პრობლემების გადაჭრისათვის აუცილებელ საერთაშორისო ნორმების 

დაცვას, რაც შეუძლებელია წყალბადის ენერგეტიკისა და წყალბადის 

ეკონომიკის განვითარების გარეშე. 

წყალბადის დიზელის დღემდე ცნობილი კვლევების ანალიზი და 

წარმოდგენილი განსხვავებული კონცეფციის, აირადი წყალბადის უშუალო 

შეფრქვევის დიზელის უპირატესობები. წარმოდგენილ ნაშრომში 

განიხილება ახალი, განსხვავებული კონცეფცია - წყალბადის დიზელის 

ცილინდრში აირადი წყალბადის უშუალო შეფრქვევა და წარმოქმნილი 

ნარევის თვითაალება. ამ კონცეფციის უდავო უპირატესობებია: მაღალი მქკ 

(საწვავის დაბალი ხარჯი), დეტონაციის არარსებობა, მაღალი ჩაბერვის 

შესაძლებლობა, შესანიშნავი ეკოლოგია (არ გამოიყოფა СН, СО, СО2 და 

ჭვარტლი) გარდა ამისა, საჭირო აღარაა ძვირადღირებული კრიოგენური 

ტექნოლოგია, რომელიც თხევადი წყალბადის შემთხვევაშია აუცილებელი.   

             ისტორიულად პირველი სამუშაო, რომელიც ეხებოდა წყალბადის 

დიზელის შექმნას, იყო  გერმანელი ინჟინრის რ. ერენის (R. Erren) ნაშრომი, 

რომელიც 1920-იან წლებში შესრულდა და მოგვიანებით, დაცული იყო 

დიდი ბრიტანეთის პატენტით  (GB Patent 364180, 07.01.1932). 

     გრიგალური წვის კამერისა და 17,6 კუმშვის ხარისხის მქონე 

წყალბადის დიზელზე ჩატარებული ექსპერიმენტული კვლევები 

მოცემულია მ. იკეგამისა(M. Ikegami) და სხვ.  სამუშაოში. მაგრამ, ნაშრომში, 

ისევე, როგორც ჯ. ვონგის (J. Wong) კვლევებში  ცალკეულ ციკლებში 

შეინიშნება თვითაალების გამოტოვება, რაც შეიძლება აიხსნას 

არასაკმარისად მაღალი კუმშვის ხარისხით.  

 ჰ. აიჰლზედერისა (H. Eichlseder) და სხვ. ექსპერიმენტებში, რომელიც 

ჩატარდა წყალბადის დიზელზე (BMW, S/D=90/84 მმ/მმ, n=4 000 წთ-1, 
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ε=16,5...26, pშეფრქვ.=300 ბარი,  pz=200 ბარი.) გამოკვლეული იყო აალების სამი 

ხერხი: კუმშვით, ვარვარა სანთლითა და ვარვარა ჩასადგმელით (წკირით). 

ამის გარდა, ამ სამუშაოში გამოყენებული იყო წყალბადის ორჯერადი 

შეფრქვევა. 

 აირადი წყალბადის უშუალო შეფრქვევით მომუშავე დიზელის 

სამუშაო პროცესის დეტალური ექსპერიმენტული კვლევები ჩატარდა 

მიუნხენის ტექნიკურ უნივერსიტეტში პროფესორ გ. ვოშნისა (G. Woschni) 

და დოქტორ კ. ცაილინგერის (K. Zeininger) მიერ, წყალბადზე 

კონვერტირებულ ერთცილინდრიან დიზელ MAN 30/24-ზე. უფრო გვიან 

ამავე დანადგარზე, პროფესორმა რ. ქავთარაძემ (R. Kavtaradze) გამოიკვლია 

აალების შეფერხების პერიოდი წყალბადის შემცველ სხვადასხვა სინთეზ-

გაზისათვის.  

 ნაშრომის მეორე თავში (კვლევა, შედეგები და განსჯა) მოყვანილია 

აირადი წყალბადის უშუალო შეფრქვევის დიზელის მუშა პროცესის 

განხორციელების პრობლემები, რომლებიც უპირველეს ყოვლისა 

განპირობებულია, წყალბადის, როგორც დიზელის საწვავის, 

თბოფიზიკური თვისებებით, განხილულია მათი გადაჭრის გზები.  

      აირად წყალბადზე მომუშავე ძრავებში თვითაალების (კუმშვით აალების) 

განხორციელებას ხელს უშლის წყალბადის თვითაალების მაღალი 

ტემპერატურა, რომელიც 2,3-ჯერ მეტია დიზელის საწვავის თვითაალების 

ტემპერატურაზე. ცხადია, რომ ტრადიციული დიზელის კონვერტირებისას 

წყალბადზე, შესაძლებელია აუცილებელი გახდეს კუმშვის ხარისხის 

ამაღლება.   

   

ნახ. 1. დიზელ MAN 30/24-ის კუმშვა 

გაფართოების პროცესში ტემპერატურის 

ცვლილება (n=800 წთ-1) კუმშვის ხარისხსა 

და შეშვებული ჰაერის ტემპერატურაზე 

დამოკიდებულებით. 1. ε=16,8, tკ=20 0C; 

2.ε=17,6, tკ=20 0 C; 3.ε=16,8, tკ=650 C; 

4.ε=17,6, tკ=75 0 C. 
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1-ლ ნახ-ზე დაშტრიხული ნაწილი შეესაბამება წყალბადის 

თვითაალების იმ ტემპერატურებს (800-900 K), რომლებიც სხვადასხვა 

პუბლიკაციებშია დაფიქსირებული. როგორც ჩანს, ატმოსფერული 

ტემპერატურის მქონე შეშვებული ჰაერი და დაბალი კუმშვის 

ხარისხები(ε<16,8) არაა საკმარისი წყალბადის თვითაალებისათვის. 

წყალბადის თვითაალების ტემპერატურა შეფრქვევის დაწყებამდე უნდა 

მიიღწეს, რათა უზრუნველყოფილ იქნეს თვითაალების მცირე შეფერხება. 

ცილინდრში შეკუმშული ჰაერის ტემპერატურა ზმწ-მდე უნდა იყოს მაღალი 

წყალბადის თვითაალების ტერმპერატურაზე (585 0C-ზე) და გარკვეული 

დროით უნდა შენარჩუნდეს, რათა განხორციელდეს გარანტირებული აალება 

და სტაბილური წვა. 

 წყალბადის დიზელში სამუშაო ციკლის ხარისხიანი განხორციელების 

მეორე პრობლემაა სამუშაო პროცესის პარამეტრების ციკლური რხევების 

წარმოქმნისადმი საგრძნობი მიდრეკილება, რაც გამოიხატება მაქსიმალური 

(pz), და საშუალო ინდიკატორული  (pi) წნევების ცვლილებაში. ამ წნევების 

ციკლური რხევების ძირითადი მიზეზია თვითაალების მომენტისათვის 

ჰაერწყალბადის ნარევის შედარებით დაბალი ტემპერატურა, ციკლური 

რხევების საგრძნობი შემცირება შესაძლებელია ციკლის ტემპერატურის 

ზრდით (ნახ.2.). 

 

 

  თერმოდინამიკის თვალსაზრისით, წყალბადს, როგორც ძრავას საწვავს, 

აქვს თავისი თავისებურებანი, რომელიც შემდეგში მდგომარეობს: წყალბადის 

ნახ. 2. წყალბადის შეფრქვევის მომენტისა და 

ჰაერის სიჭარბის კოეფიციენტის 

მუდმივობის დროს (φშეფრქვ.=3450, 

αჰ=2,6) pz წნევის ციკლურ რხევებზე 

შეშვებული ჰაერის შეთბობის 

გავლენა, როცა ε=17,6; 1.tk=200C და 

2.tk=720C. n-თანმიმდევრობითი 

ციკლების ნომერი.  
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წვისას მოლეკულური ცვალებადობის კოეფიციენტი დამოკიდებულია 

ნარევწარმოქმნის ხერხზე.  

შიგა ნარევწარმოქმნის შემთხვევაში, ჰაერის სიჭარბის კოეფიციენტის 

ზრდისას 0 მცირდება, მაგრამ ნარჩუნდება ტოლობა 10  . გარე 

ნარევწარმოქმნის შემთხვევაში კი პირიქითაა, 
h ზრდით 0 იზრდება, მაგრამ 

მაინც  10  . 

 

 

 

 

როგორც ნახ. 3-დან ჩანს, უშუალო შეფრქვევის წყალბადის დიზელს 

საგრძნობი თერმოდინამიკური უპირატესობები გააჩნია სხვა ტიპის 

ძრავებთან შედარებით.  

 წყალბადის დიზელის ცილინდრში ტურბულენტური მოძრაობის, 

ნარევის წვისა და აზოტის ჟანგეულების  წარმოქმნის პროცესების 3D 

მოდელის დამუშავება მოძრაობის რაოდენობის (ნავიე-სტოქსის), ენერგიის 

(ფურიე-კირხჰოფის), დიფუზიისა (ფიკის) და უწყვეტობის განტოლებების 

გამოყენებით,  NOx-ების წარმოქმნის ქიმიური კინეტიკის (ზელდოვიჩის 

თერმული მექანიზმის) გათვალისწინებით. წყალბადის დიზელის  

ეკოლოგიური და ეფექტური მაჩვენებლების პროგნოზირება, აგრეთვე, ამ 

მაჩვენებლებზე სხვადასხვა კონსტრუქციული და რეგულირებადი 

ფაქტორების გავლენის კვლევა და ანალიზი შესაძლებელია მაღალი რანგის 

მათემატიკური  მოდელების გამოყენებით. მხოლოდ  კვლევის ასეთი 

მეთოდოლოგიით შეგვიძლია განვსაზღვროთ აზოტის ჟანგეულების 

ნახ. 3. სხვადასხვა სახის საწვავის ქიმიური 

მოლეკულური ცვალებადობის კოეფიციენტის 

ცვლილება  ნარევწარმოქმნის ხერხსა და 

ჰაერის სიჭარბის კოეფიციენტზე(αh) 

დამოკიდებულებით. 1, 5-წყალბადი, 

შესაბამისად შიგა და გარე ნარევწარმოქმნა; 

3-4 -ბენზინი, შესაბამისად შიგა და გარე 

ნარევწარმოქმნა; 2-დიზელის საწვავი შიგა 

ნარევწარმოქმნა. 
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ლოკალური კონცენტრაცია წვის კამერაში ძრავას კონსტრუქციულ და 

რეგულირებად პარამეტრებზე დამოკიდებულებით და მივიღოთ ზომები მის  

შესამცირებლად.  ხსენებული ლოკალური პარამეტრების ცვლილების 

ექსპერიმენტული კვლევა დიდ ფინანსურ დანახარჯს მოითხოვს, უფრო 

ხშირად კი  შეუძლებელიცაა. გამოკვლევები ეფუძნება: მოძრაობის 

რაოდენობის, ენერგიის, დიფუზიისა და მასის შენახვის ფუნდამენტურ 

განტოლებებს და ამ განტოლებებისაგან შემდგარი სისტემის ამოხსნას 

რიცხვითი მეთოდების, კერძოდ საკონტროლო მოცულობების მეთოდის 

გამოყენებით; საწყის ეტაპზე აღნიშნული განტოლებების ფავრის  მეთოდით 

გასაშუალოებას და რეინოლდსის ფორმით მათ ჩაწერას; ასევე, ამ 

სისტემებისათვის განტოლებების დამატებას, რომლებიც 

ტურბულენტურობას, წყალბადის წვის პროცესსა და ამ პროცესში აზოტის 

ჟანგეულების წარმოქმნის მექანიზმს აღწერს. 

 ეს განტოლებები, შეიძლება ჩაიწეროს სუბსტანციის შენახვის 

განზოგადოებული კანონის სახით, რომლის თანახმადაც არასტაციონარული 

და კონვექციური ნაკადების ჯამი დიფუზიური და წყაროს ნაკადების ჯამის 

ტოლია:    

𝜕

𝜕𝜏
(𝜌𝛷) + 𝑑𝑖𝑣(𝜌�⃗⃗⃗� 𝛷) = 𝑑𝑖𝑣(𝛤𝛷𝑔𝑟𝑎𝑑𝛷) + 𝑆𝛷 (1) 

სადაც 𝜌 სიმკვრივეა, �⃗⃗⃗� – სიჩქარის ვექტორი, 𝛷– ნებისმიერი 

დამოუკიდებელი ცვლადი, 𝛤𝛷– მიმოცვლის კოეფიციენტი (დიფუზიის), 𝑆𝛷 

–წევრი, რომელიც შეიძლება წარმოდგენილ იქნეს როგორც გენერაციისა 
g

S

და ანიჰილაციის aS   ნაკადების სხვაობა, ანუ ag
SSS   .  კონკრეტული 

სახე 𝛤𝛷 და 𝑆𝛷და ასევე 
g

S  და aS დამოკიდებულია  𝛷 ცვლადის არსზე და 

შესაბამისი მნიშვნელობების ჩასმით (1) განტოლებიდან ვიღებთ  მოძრაობის 

რაოდენობის, ენერგიის, მასის შენახვისა  და დიფუზიისა განტოლებებს, 

ჩაწერილს რეინოლდსის ფორმით:  

           �̅�
𝐷𝑊𝑖̅̅̅̅

𝐷𝜏
= 𝐺�̅� −

𝜕�̅�

𝜕𝑥𝑖
+

𝜕

𝜕𝑥𝑗
[𝜇 (

𝜕𝑊𝑖̅̅̅̅

𝜕x𝑗
+

𝜕𝑊𝑗̅̅ ̅̅

𝜕𝑥𝑖
−

2

3
𝛿𝑖𝑗

𝜕�̅�𝑘

𝜕𝑥𝑘
) − �̅� ∙ 𝑊𝑖

′𝑊𝑗
′̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ]; 
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�̅�
𝐷�̅�

𝐷𝜏
= �̅�𝑖�̅�𝑖 +

𝜕�̅�

𝜕𝑡
+

𝜕

𝜕𝑥𝑖
(𝜏̅𝑖𝑗�̅�𝑗) +

𝜕

𝜕𝑥𝑗
(𝜆

𝜕�̅�

𝜕𝑥𝑗
− 𝑐𝑝�̅� ∙ 𝑇′𝑊𝑗

′̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅) + �̅�𝑟�̅�𝑟 +

𝜕�̅�𝑅𝑗

𝜕𝑥𝑗
 ;    (2) 

𝜕�̅�

𝜕𝜏
+

𝜕

𝜕𝑥𝑗
(�̅� ∙ �̅�𝑗) = 0;     

𝐷𝐶̅

𝐷𝜏
=

𝜕

𝜕𝑥𝑗
(𝐷

𝜕𝐶̅

𝜕𝑥𝑗
− 𝐶′𝑊𝑗

′̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅) + �̇�, 

სადაც გამოიყენება ორჯერ განმეორებადი ინდექსის ( 3,2,1,, kji ) მიხედვით 

შეჯამების წესი. ამ განტოლებებში გამოყენებულია შემდეგი აღიშვნები: 

D/Dτ  - სუბსტანციური წარმოებული; ρ - სიმკვრივე, კგ/მ3; p - წნევა, პა; Gi - 

მოცულობითი ძალების ვექტორის პროექცია, ნ/მ 3, დეკარტის მართკუთხა 

კოორდინატების სისტემის ღერძზე Oxi; С - კონცენტრაცია, კგ/3; H - სრული 

კუთრი ენერგია, ჯ/კგ; μ - დინამიკური სიბლანტე, კგ/(მ წმ); cp - 

თბოტევადობა მუდმივი წნევის დროს, ჯ/(კგ K); wr - ქიმიური რეაქციის 

სიჩქარე ერთეულ მოცულობაში, კგ/(მ3 წმ); Qr - ერთეული მასის 

გამოყოფილი სითბო, ჯ/კგ; λ - თბოტევადობა, ვტ/(მ K); δij -  კრონეკერის 

სიმბოლო; D - დიფუზიის კოეფიციენტი, მ2/წმ ; �̇� - მასის წყაროს 

ინტენსივობა (ქიმიური კომპონენტის მასის ცლილების სიჩქარე ერთეულ 

მოცულობაში, კგ/(მ3 წმ), W - სიჩქარის ვექტორი, მ/წმ. 

                   წვისა და აზოტის ჟანგეულების წარმოქმნის პროცესების 

მოდელირება. კვლევისას გამოიყენება მაგნუსენ-ჰარტაგერის (Magnussen-

Hjertager) ცნობილი წვის მოდელი, რომელიც, გულისხმობს, რომ ჰაერისა და 

საწვავი ნარევის ორთქლის წვა მიმდინარეობს მყისიერად და ამიტომ წვის 

საშუალო სიჩქარე rw  განისაზღვრება რეაგენტების ტურბულენტური 

შერევის დროით და ჩაიწერება შემდეგი სახით: 

�̅�𝑟 =
𝐴

𝜏𝑡
�̅�𝑚𝑖𝑛 (�̅�საწვ.,

�̅�𝑜2

𝐿0
, 𝐵

�̅�წვ.  პრ.

1 + 𝐿0
), (3) 

რადგანაც საწვავის, კერძოდ კი წყალბადის, ჰაერით დაჟანგვის 

პროცესში შიგაწვის ძრავას წვის პროდუქტებში არსებული აზოტის 

ჟანგეულებიდან დომინირებს NO. მაგალითად, დიზელის ძრავას წვის 













14 
 

პროდუქტებში არსებული აზოტის ჟანგეულებიდან [NO] ≈95-98%, 

დასაშვებია მივიღოთ, რომ  [NOx] ≡ [NO]. 

 მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ ცილინდრში წარმოქმნილი აზოტის 

ჟანგეულების ლოკალური კონცენტრაციები, პირველ რიგში 

დამოკიდებულია ჰაერის სიჭარბის კოეფიციენტისა და ტემპერატურის 

ლოკალურ მნიშვნელობებზე. აზოტის ჟანგეულები  ჰეტეროგენული 

ნარევის წვის დროს (რომელსაც ადგილი აქვს წყალბადის უშუალო 

შეფრქვევისას) წარმოიქმნება იმ ლოკალურ ზონებში, რომლებშიც ნარევი 

თავისი შემადგენლობით ახლოსაა სტექიომეტრიულთან, ხოლო 

ტემპერატურა აღემატება 1800 K-ს. 

ამის გათვალისწინებით სადისერტაციო კვლევისას აზოტის 

ჟანგეულების წარმოქმნის მოდელირება ეფუძნება აზოტის ჟანგვის თერმულ 

მექანიზმს, რომელიც ცნობილია ზელდოვიჩის გაფართოებული მექანიზმის 

სახელით: 

1

1

2

V

R

k

k
N O NO N   ,  

2

2

2

V

R

k

k
N O NO O   ,  

3

3

V

R

k

k
N OH NO H   . (4) 

 ამ გამოსახულებებში ki=1,2,3 აღნიშნავს  i-ური რეაქციის სიჩქარის 

კონსტანტას, ხოლო V და R კი შესაბამისად პირდაპირ და უკურეაქციას. 

ტურბულენტურობის მოდელის მოკლე აღწერა.  საინჟინრო ამოცანების, 

კერძოდ, კი დგუშიანი ძრავების თეორიის ამოცანების გადასაწყვეტად, 

თანამედროვე ეტაპზე ყველაზე უფრო ფართოდაა გავრცელებული ნავიე-

სტოქსის განტოლებების გასაშუალოების მეთოდი, ე. წ. RANS (Reynolds-Averaged 

Navier-Stokes) – მეთოდი. ძირითად განტოლებათა სისტემაში (2) 

გასაშუალოების შედეგად, ჩნდება დამატებითი უცნობები, რომლებიც 

ტურბულენტური პულსაციის პარამეტრებს შეიცავს (იხ. შტრიხიანი წევრები 

განტოლებებში (2)) და სისტემა არაჩაკეტლად იქცევა.  სისტემის ჩაკეტვისათვის 

გამოიყენება დამატებითი განტოლებები ე. წ. ტურბულენტურობის RANS –

მოდელები. 

            ტურბულენტურობის ყველაზე პოპულარული მოდელი ბოლო 

წლებამდე იყო k-ε მოდელი, ან მისგან წარმოებული სხვა მოდელები. k-ε 
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მოდელი ხასიათდება თავისებურებებით, რომლებიც რიგ შემთხვევაში 

აძნელებენ მის გამოყენებას. 

 ამასთან დაკავშირებით სადისერტაციო ნაშრომში გამოიყენება ქ. 

ჰანიალიჩისა (K. Hanjalic) და სხვ. მიერ შემოთავაზებული და 

რეალიზებული ტურბულენტურობის k-ζ-f ჰიბრიდული მოდელი, 

რომლითაც შესაძლებელია კედლიდან პრაქტიკულად ნებისმიერ y+ 

მანძილამდე ჩატარდეს გამოთვლები.  

ტურბულენტურობის k-ζ-f მოდელი შედგება გადატანის სამი 

განტოლებისაგან: k  ტურბულენტურობის კინეტიკური ენერგიის, ამ 

ენერგიის დისიპაციის სიჩქარის ε-ისა (რომლებიც ცნობილია 

ტურბულენტურობის k-ε მოდელიდან) და სიჩქარის ნორმირებული 

მასშტაბის (ζ = �̅�2/k) განტოლებებისაგან. 

განტოლებათა სისტემის ამოხსნის რიცხვითი მეთოდის მოკლე აღწერა. 

მოძრაობის რაოდენობის, ენერგიის, დიფუზიისა და უწყვეტობის 

ფუნდამენტური განტოლებები, ჩაწერილი რეინოლდსის ფორმით (2), წვის 

მოდელის (3), აზოტის ჟანგეულების წარმოქმნის თერმული მექანიზმისა (4) 

და ტურბულენტურობის k-ζ-f მოდელის შესაბამის განტოლებებთან ერთად 

შეადგენს სისტემას, რომლის ამოხსნა განხორციელდება საკონტროლო 

მოცულობების (სმ)-ების რიცხვითი მეთოდით. 

ეს მეთოდი რეალიზებულია ბევრ უნივერსალურ და კომერციულ 

პროგრამაში, მათ შორის AVL FIRE-ის 3D CRFD კოდში. გამოყენებული 

ტურბულენტურობის k-ζ-f მოდელის მთავარი უპირატესობაა, მოწყვეტითი 

დინებების კარგი აღწერა, ტურბულენტურობის k-ε მოდელთან შედარებით, 

რის დამადასტურებელი მაგალითები მოყვანილია დისერტაციაში. 

 წყალბადის დიზელის მუშა პროცესის კვლევის სატესტო ამოცანების 

ამოხსნის მაგალითები. სატესტო ამოცანებში, დამუშავებული 3D 

მათემატიკური მოდელის, წინასწარი ვერიფიკაცია ხორციელდებოდა 

გაანგარიშებული ინდიკატორული დიაგრამების შედარებით იმ 
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დიაგრამებთან, რომლებიც შიგაწვის ძრავების თეორიაში კარგად 

აპრობირებული 0D მოდელებითაა მიღებული.  

 

მე-4 და მე-5 ნახაზებიდან კარგად ჩანს, რომ ცილინდრში წნევებისა 

და ტემპერატურების კარგი თანხვედრაა მლმკ-ის მიხედვით.

 

ტრადიციული და წყალბადის დიზელის ინდიკატორული 

დიაგრამების შედარება წარმოდგენილია მე-6 ნახ-ზე. 

 

ნახ. 4.  საბაზო დიზელ KamAZ-ის 

ინდიკატორული დიაგრამები. 1. 

0D მოდელით მიღებული, 2. 3D 

მოდელით მიღებული. 

 

 

ნახ. 5.  საბაზო დიზელ KamAZ-ის 

ცილინდრის მოცულობაში მუშა 

სხეულის გასაშუალოებული 

ტემპერატურების ცვლილება. 1. 0D 

მოდელით მიღებული, 2. 3D 

მოდელით მიღებული. 

 

 

ნახ. 6.  წყალბადისა (1) და 

ტრადიციული დიზელის (2) 

ინდიკატორული დიაგრამების 

შედარება 
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 ნახაზიდან ჩანს, რომ ტრადიციული და წყალბადის დიზელის ციკლური 

მიწოდებების მიღებული პირობების თანაფარდობების დაცვისას, მიიღება  

პრაქტიკულად ციკლის მაქსიმალური წნევის  იდენტური მნიშვნელობები – 

PZ=16მპა. 

წყალბადის დიზელის ცილინდრში მუშა სხეულის ლოკალური 

ტემპერატურებისა და აზოტის ჟანგეულების ლოკალური კონცენტრაციების 

მისაღებად მე-7 ნახ-ზე მოყვანილია სატესტო ამოცანების ამოხსნის 

შედეგები. 

  

ნახ 7.  K ტემპერატურის (მარცხნივ) მყისიერი ლოკალური მნიშვნელობები 

და აზოტის ჟანგეულების NOX-ის (მასური წილების) მყისიერი 

კონცენტრაციები MAN 30/24 წყალბადის დიზელის წვის კამერაში, როცა 

მლმკ φ=3700-სს. 

 მათი ანალიზი გვიჩვენებს, ლოკალური ტემპერატურისა და NOX-ის 

ლოკალური კონცენტრაციის ცვლილებებს შორის არსებულ სრულ 

კორელაციას (ნახ.7.). 

 წყალბადის და საბაზო დიზელის ტექნიკური მახასიათებლები და 

რიცხვითი გაანგარიშებისათვის საჭირო საწყისი ექსპერიმენტული 

მონაცემების შერჩევა. კვლევები ჩატარდა - ჩაბერვის სისტემებით 

აღჭურვილ ორ სერიულ დიზელზე: MAN 30/24-ის ბაზაზე შექმნილ 

ერთცილინდრიან, წყალბადის ექსპერიმენტულ დიზელზე (დგუშის 

სვლა/ცილინდრის დიამეტრი S/D=30/24 სმ/სმ, ბრუნვის სიხშირე 800 წთ-1, 

კუმშვის ხარისხი 16,8) და YaMZ-236-ის ბაზაზე შექმნილ წყალბადის 

ვირტუალურ, სწრაფსვლიანი V-ს მაგვარი, ექვსცილიდრიან დიზელზე 
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(S/D=14/13 სმ/სმ ბრუნვის სიხშირე 2000წთ-1 კუმშვის ხარისხი 16,5). 

ოთხტაქტიან დიზელ MAN 30/24-ის ექსპერიმენტული, ერთცილინდრიანი 

ნაკვეთური განკუთვნილია, როგორც ტრადიციულ, ასევე ალტერნატიულ 

საწვავზე (წყალბადზე) მომუშავე ძრავას მუშა პროცესის გამოსაკვლევად.  

 დამუშავებული 3D მათემტიკური მოდელის საშუალებით, მუშა 

პროცესების კვლევის ობიექტებად შერჩეულია, ორი განსხვავებული ტიპის 

წყალბადის დიზელი. ცხადია, რომ მათემატიკური მოდელის აპრობირება 

სხვადახვა ტიპის წყალბადის დიზელებზე ხელს შეუწყობს მისი 

საიმედოობის ზრდას.    

 3D მოდელის ვერიფიკაცია წყალბადის დიზელის ექსპერიმენტული 

ინდიკატორული დიაგრამის გამოყენებით. ნახ. 8-ზე მოყვანილია 

ექსპერიმენტული და 3D მოდელირებით მიღებული ინდიკატორული 

დიაგრამები. 

 

ნახ. 8.  ექსპერიმენტითა (---) და 3D მოდელირებით (    ) მიღებული 

ინდიკატორული დიაგრამების შედარება. რეჟიმი: n=800 წთ-1, Ne=93 კვტ. 

მოდელირებისას გამოყენებული კოეფიციენტების მნიშვნელობებია: A=10, 

B=1.      

 ექსპერიმენტითა და 3D მოდელირებით მიღებული ინდიკატორული 

დიაგრამები კარგად ემთხვევა ერთმანეთს. 

 წყალბადის დიზელისა და საბაზო დიზელის  სამუშაო პროცესების 

შედარებითი ანალიზი. წყალბადის დიზელის სამუშაო პროცესის 

თავისებურებების განსასაზღვრად გაანალიზდა ცილინდრში წნევის, 

საშუალო და ლოკალური ტემპერატურების, თბოგამოყოფის სიჩქარის 

ცვლილებები დროის (მუხლა ლილვის მობრუნების კუთხის) მიხედვით 
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როგორც ტრადიციული (საბაზო) დიზელებისათვის, ასევე მათი წყალბადზე 

კონვერტირებული  მოდიფიცირებული ვარიანტებისთვისაც.  

წვის პროცესში ლოკალური ტემპერატურების ზრდასთან ერთად, 

ზელდოვიჩის მექანიზმის თანახმად, ადგილი აქვს აზოტის ჟანგეულების 

კონცენტრაციის მატებასაც. მიაღწევს რა ტემპერატურა და შესაბამისად 

[NOx] თავიანთ მაქსიმალურ სიდიდეებს, ეს კონცენტრაცია უმნიშვნელოდ 

იცვლება (ნახ. 9), მიუხედავად იმისა, რომ ცილინდრში მიმდინარეობს 

გაფართოების პროცესი და ტემპერატურა მკვეთრად ეცემა, ანუ ადგილი 

აქვს აზოტის ჟანგეულების ე. წ. „წრთობას“.    

 

მიღებული შედეგების ანალიზი ცხადყოფს, რომ წყალბადისა და 

საბაზო დიზელის ერთსა და იმავე რეჟიმებზე, აზოტის ჟანგეულების 

ლოკალური მასური წილისა და წვის კამერაში მუშა სხეულის 

ტემპერატურების მნიშვნელობების ცვლილება არსებითად განსხვავებული 

ხასიათისაა. გამოირკვა, რომ დიზელის საწვავის შემთხვევაში აალებისა და 

წვის პროცესები - აალებისას კონცენტრირებულია საწვავის ჩირაღდნის გარე 

ზედაპირის, ხოლო წვისას კი ჩირაღდნის კონუსის ზონაში. მაშინ როცა 

წყალბადისთვის დამახასიათებელია უფრო სწრაფი აალება, ალის ფრონტი 

სწრაფად მოიცავს წვის კამერის მთელ მოცულობას და შესაბამისად, მუშა 

სხეულის ტემპერატურების ასეთი ცვლილების გამო აუცილებელია 

წყალბადის დიზელში ლოკალური თბოგადაცემის შესწავლა. 

 კონსტრუქციული პარამეტრების  გავლენა წყალბადის დიზელის 

ეკოლოგიურ და ეფექტურ მაჩვენებლებზე. ცხადია, რომ წვის კამერის ფორმა 

გავლენას ახდენს ცილინდრში ტურბულენტურობის კინეტიკურ ენერგიაზე, 

ნახ. 9.  ცილინდრში აზოტის 

ჟანგეულების ჯამური 

კონცენტრაციის (მასური წილის) 

ცვლილება მლმკ-ის მიხედვით. 

(YaMZ-236) 
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რაც აისახება ნარევწარმოქმნის, წვის, სითბოს გამოყოფისა და თბოგაცემის 

პროცესების ინტენსიურობაზე. ეს უკანასკნელი კი განაპირობებს 

არასტაციონარული ლოკალური ტემპერატურებისა და ამ ტემპერატურებზე 

დამოკიდებული აზოტის ჟანგეულების ლოკალური კონცენტრაციების 

სიდიდეებს წყალბადის დიზელის ცილინდრში. 

 გამოკვლეულ იქნა წვის კამერის სამი განსხვავებული ფორმა: ტრადიციული 

(ე. წ. YaMZ-ს ტიპის), კონუსისებური და ცილინდრული. აუცილებელია 

აღინიშნოს, რომ წვის კამერის სამივე ფორმის შემთხვევაში კუმშვის ხარისხის 

სიდიდე იყო ε=16,5. მუშა პროცესის მოდელირებისათვის საჭირო სხვა 

პარამეტრების საწყისი მნიშვნელობები, აგრეთვე უცვლელად იყო 

შენარჩუნებული. 

 YaMZ-ს ტიპის წვის კამერიან ძრავებს, რომელსაც ციკლის ყველაზე 

ეფექტური მქკ აქვს, გააჩნია აზოტის ჟანგეულების ყველაზე დიდი ემისია, 

მაშინ როცა, როგორც ცილინდრულ და ასევე კონუსისებურ წვის კამერებს 

აზოტის ჟანგეულების მხრივ თითქმის ერთნაირი და გაცილებით უკეთესი 

მაჩვენებლები აქვს (ნახ. 10). 

 

 თუმცა ეფექტურობის მხრივ ორივე ჩამორჩება YaMZ-ს ტიპის წვის 

კამერიან ძრავებს.  

წყალბადის დიზელის კუმშვის ხარისხის გავლენა. წყალბადის 

აალების ერთ-ერთი საიმედო ხერხია შეშვებული ჰაერის ტემპერატურის 

გაზრდა. წყალბადის გარანტირებული თვითაალება შესაძლებელია, ასევე 

კუმშვის ხარისხის გაზრდით. წყალბადის დიზელში (MAN 30/24) 

გამოიყენება ε=16,8 და ε=17,6 კუმშვის ხარისხიანი ჰესელმანის ტიპის წვის 

ნახ. 10.   წყალბადის დიზელის ცილინდრში 

ციკლის განმავლობაში აზოტის ჟანგეულების 

ჯამური კონცენტრაციის მასური წილების 

ცვლილება წვის კამერის ფორმაზე 

დამოკიდებულებით. 
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კამერების მქონე დგუშები, რომლის ესკიზიც მოყვანილია ნახ.11ა-ზე. 

კუმშვის ხარისხის გაზრდა იწვევს [NOx]-ის შემცირებას (ნახ. 11ბ). 

            

                                                     ა)                                                           ბ) 

ნახ. 11.   წყალბადის დიზელის MAN 30/24 სხვადასხვა კუმშვის ხარისხის მქონე 

წვის კამერის ფორმები  (ა)  და მათში აზოტის ჟანგეულების კონცენტრაციის 

(ცილინდრში არსებული მასურ წილების) ცვლილება (ბ):  

-  -  - ε=16,8  და  ___ ε=17,6 

წყალბადის დიზელში კუმშვის ბოლოს ჰაერის დაგრიგალების 

ინტენსივობის გავლენა. MAN 30/24-ის ბაზაზე შექმნილი წყალბადის 

დიზელის ცილინდრში მუხტის გრიგალური მოძრაობის ინტენსივობის 

გავლენის კვლევა ძრავას ეკოლოგიურ და ეფექტურ მაჩვენებლებზე 

ტარდებოდა დაგრიგალების რიცხვის სამი სხვადასხვა მნიშვნელობით: 1,36; 

0,62 და 0,42. მე-12 ნახ-ზე მოყვანილია წყალბადის დიზელის აზოტის 

ჟანგეულების წარმოქმნის კვლევის შედეგები ჰაერის დაგრიგალების 

ინტენსივობაზე დამოკიდებულებით. უნდა აღინიშნოს, რომ ეს შედეგები 

კარგად ემთხვევა ექსპერიმენტით მიღებულ მონაცემებს.  

 

  

 

ნახ. 12.   MAN 30/24-ის ბაზაზე 

შექმნილი წყალბადის დიზელის 

აზოტის ჟანგეულების წარმოქმნის 

კვლევის შედეგები ჰაერის 

დაგრიგალების ინტენსივობაზე 

დამოკიდებულებით. რეჟიმი: n=800 წთ-

1, pe=8,5 ბარი,  

h = 2,4-2,5; ნახვრეტების 

რაოდენობა z=6, დიამეტრი dს=0,7 მმ. 
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აირად წყალბადის ფრქვევანას კონსტრუქციის (საქშენის 

დიამეტრისა და რაოდენობის) გავლენა. წყალბადის დიზელის მუშა 

პროცესის რიცხვითი ექსპერიმენტები ჩატარდა წყალბადზე 

კონვერტირებულ დიზელ YaMZ-ზე ხუთი სხვადასხვა საქშენის მქონე 

ფრქვევანით. 

ცხრილი 1 

ფრქვევანას საქშენის შეფრქვევის სქემები და კონსტრუქციული პარამეტრები 

 

№ 
შეფრქვევის 

სქემა 

z 
[-] 

dს 

[მმ] 

𝐹ს
Σ 

[მმ2] 

1 

 

7 0,225 0,278 

2 

 

6 0,243 0,278 

3 

 

12 0,172 0,279 

4 
 

18 0,172 0,418 

5 
 

6 0,35 0,577 

 

პირველ ცხრილში მოყვანილია ფრქვევანას საქშენის პარამეტრები: z 

არის საქშენის ნახვრეტების რაოდენობა; dს - საქშენის ნახვრეტების 

დიამეტრი, მმ; 𝐹ს
Σ - საქშენის ნახვრეტების გამავალი კვეთის ჯამური 

ფართობი, მმ2. 

№1, №2 და №3 (იხ. ცხრილი 1) ფრქვევანებში საქშენის ნახვრეტების 

რიცხვის ზრდით ცილინდრის მოცულობაში ლოკალური ტემპერატურების 

განაწილება უფრო ერთგვაროვანია და ამიტომ, მათი მაქსიმალური 

მნიშვნელობები და შესაბამისად აზოტის ჟანგეულების ლოკალური 

კონცენტრაციები მცირდება. ლოკალური ტემპერატურის თანაბარ 
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განაწილებას, მისი მაქსიმალური მნიშვნელობების შემცირებასა და აზოტის 

ჟანგეულების ლოკალური კონცენტრაციების მინიმიზაციას №4 და №5 

ფრქვევანების შემთხვევაში უზრუნველყოფს საქშენის ნახვრეტების 

გამავალი კვეთის ჯამური ფართობის გაზრდა.               

 

 რეგულირებადი პარამეტრების  გავლენა წყალბადის დიზელის 

ეკოლოგიურ და ეფექტურ მაჩვენებლებზე. ჯამური ჰაერის სიჭარბის 

კოეფიციენტის ცვლილება ხორციელდებოდა ჩაბერვის წნევის 

რეგულირებით შემდეგ ზღვრებში αairΣ=1,85_2,5. რიცხვითი ექსპერიმენტები 

ტარდებოდა სხვადასხვა ჩაბერვის წნევით pk=var, ხოლო წყალბადის 

ციკლური მიწოდება იყო მუდმივი mH2
= 0,49 გ/ციკლზე.  

  ნახ. 14-ზე  ნაჩვენებია წყალბადის დიზელის ცილინდრში დგუშის 

ზედა მკვდარ წერტილში (φ=360⁰) ყოფნის დროს, მყისიერი 

ტემპერატურული ველები (К) და აზოტის ჟანგეულების კონცენტრაციები 

(მასური წილები), როცა αairΣ=1,85-ს. როგორც ვხედავთ, ეს ველები სრულ 

კორელაციას (შესაბამისობას) ავლენს, რაც აიხსნება აზოტის ჟანგეულების 

წარმოქმნის თერმული მექანიზმით. იმ შემთხვევაში, როცა αairΣ=1,85-ს, 

ფრქვევანას საქშენის ზონაში დამახასიათებელია მაქსიმალური ლოკალური 

ტემპერატურების მაღალი სიდიდეები, რომლებიც 2940 К-ს აღწევს, ხოლო 

გაღარიბებული ნარევის შემთხვევაში (αairΣ=2,5) კი, მცირდება 2890 К-მდე.  

ნახ. 13.  წყალბადის დიზელის 

ცილინდრში ციკლის განმავლობაში 

აზოტის ჟანგეულების ჯამური 

კონცენტრაციის ცვლილება ფრქვევანას 

კონსტრუქციაზე დამოკიდებულებით. 
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ნახ. 14. MAN 30/24-ის ბაზაზე შექმნილი წყალბადის დიზელის 

ცილინდრში დგუშის ზედა მკვდარ წერტილში (φ=360⁰) ყოფნის 

დროს მყისიერი ტემპერატურული ველები (К) და აზოტის 

ჟანგეულების კონცენტრაციები (მასური წილები), როცა αairΣ =1,85-ს.    

 შეფრქვეული წყალბადის ციკლური დოზისა და მისი მიწოდების 

ხანგრძლივობის გავლენა. αairΣ=const-ის დროს ციკლური მიწოდების 

ზრდასთან ერთად ცილინდრში  იზრდება აირის (ჰაერწყალბადის ნარევის) 

საერთო მასა და იმატებს აირის სიმკვრივეც. ამიტომ წყალბადის ჩირაღდნის 

შორსმსროლობა მცირდება, წყალბადის ძირითადი მასა ფრქვევანას არეში 

გროვდება და ჟანგბადის უკმარისობის გამო თბოგამოყოფა მცირდება, რაც 

თავის მხრივ იწვევს წვის პროცესის გახანგრძლივებას. 

[NOX]                                                                [NOX] 

                                          

                         ა)                                                                                            ბ) 

ნახ. 15.  წყალბადის დიზელის MAN 30/24 წვის კამერაში აზოტის 

ჟანგეულების ჯამური კონცენტრაციების ცვლილება: 

ა) წყალბადის ციკლურ მიწოდებაზე (mH2
) დამოკიდებულებით: 1. 0,33 
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გ/ციკლზე; 2. 0,35 გ/ციკლზე;  3. 0,40 გ/ციკლზე;  4. 0,42 გ/ციკლზე;  5. 0,45 

გ/ციკლზე;  6. 0,49 გ/ციკლზე. 

ბ) შემავალი ჰაერის ტემპერატურაზე (tk) დამოკიდებულებით; 1. 62⁰C; 2. 50⁰C; 3. 

40⁰C; 4. 30⁰C.  

  საწვავის შეფრქვევის წინსწრების კუთხის გავლენა. წყალბადის 

შეფრქვევის წინსწრების კუთხის შერჩევისას აუცილებელია განისაზღვროს 

მისი ოპტიმალური მნიშვნელობა, რომელიც უზრუნველყოფს ძრავას 

მისაღებ ეკოლოგიურ და ეფექტურ მაჩვენებლებს. წყალბადის ნაადრევი 

მიწოდება, ანუ შეფრქვევის დიდი წინსწრების კუთხე დაუშვებელ 

სიდიდემდე ზრდის წნევის ზრდის სიჩქარეს dp/dφ და როგორც შედეგი 

იმატებს ხმაური. წყალბადის ნაგვიანევი მიწოდება, ანუ შეფრქვევის პატარა 

წინსწრების კუთხე, კი საგრძნობლად ამცირებს გამონაბოლქვ აირებში 

აზოტის ჟანგეულების კონცენტრაციას (იხ. ნახ. 16), რასაც შეიძლება ძრავას 

ინდიკატორული მქკ-ის შემცირება მოჰყვეს.  

 

 

 

 ცხადია, რომ აზოტის ჟანგეულების შესამცირებლად საჭიროა შევარჩიოთ 

წყალბადის შეფრქვევის გამოკვლეული კუთხეებიდან ყველაზე უმცირესი 

კუთხე φშეფრქვ.=50, ანუ წყალბადის ყველაზე ნაგვიანევი შეფრქვევა. ეს იწვევს 

სამუშაო ციკლის ეფექტური მაჩვენებლების, კერძოდ კი pz წნევისა და 

მასთან დაკავშირებულ სამუშაო ციკლის სხვა ეფექტური პარამეტრების 

შემცირებას.  

 ტრადიციულ დიზელთან შედარებით საგრძნობლად გაუმჯობესებული 

ეკოლოგიური და ეფექტური პარამეტრების მქონე წყალბადის დიზელის 

ნახ. 16.   წყალბადის დიზელის MAN 

30/24  ნამუშევარ აირებში 

აზოტის ჟანგეულების 

შემცველობაზე წყალბადის 

შეფრქვევის მომენტის 

(წინსწრების კუთხის) გავლენა 

(360⁰ შეესაბამება ზმწ-ს). 
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კონსტრუქციული და რეგულირებადი ოპტიმალური პარამეტრების 

შერჩევა. ჩატარებული კვლევების შედეგების საფუძველზე შეირჩა 

წყალბადის დიზელისათვის კონსტრუქციული და რეგულირებადი 

პარამეტრების სადისერტაციო ნაშრომში მოყვანილი მნიშვნელობები, 

რომლითაც მიიღწევა ტრადიციულ დიზელთან შედარებით საგრძნობლად 

გაუმჯობესებული ეკოლოგიური და ეფექტური მახასიათებლები.   

 წყალბადის დიზელის შესაქმნელად მეცნიერულად დასაბუთებული 

პრაქტიკული რეკომენდაციები. ჩატარებული კვლევები საფუძველს 

გვაძლევს ჩამოვაყალიბოთ მეცნიერული კვლევის პროცესში 

დასაბუთებული შემდეგი ძირითადი პრაქტიკული რეკომენდაციები:   

1. სერიული დიზელების წყალბადზე კონვერტირების, აგრეთვე 

წყალბადის ახალი, პერსპექტიული დიზელების შესაქმნელად ჩატარებული 

კვლევების დროს, განსკუთრებით კვლევების საწყის ეტაპზე 

მიზანშეწონილია ჩატარდეს ძრავას მუშა პროცესის 3D მათემატიკური 

მოდელის დამუშავება და წყალბადის დიზელის ეკოლოგიური და 

ეფექტური მახასიათებლების პროგნოზირება. 

2. უშუალო შეფრქვევის მქონე ტრადიციული, სერიული დიზელის 

წყალბადზე კონვერტირებისას, აგრეთვე წყალბადის ახალი, პერსპექტიული 

დიზელის შექმნისას, უპირველეს ყოვლისა, უნდა გავითვალისწინოთ, რომ 

წყალბადის ჰაერში თვითაალების ტემპერატურა თითქმის ორჯერ 

აღემატება დიზელის საწვავისას. 

3. შედარებით დაბალი კუშვის ხარისხისას კუმშვის ბოლოს, წყალბადის 

თვითაალებისათვის აუცილებელი მაღალი ტემპერატურის მიღწევა 

შესაძლებელია ცილინდრში შესაშვები ჰაერის წინასწარი შეთბობით. 

4. ერთადერთი მავნე ნივთიერება, მათ შორის, რომელთა შემცველობა 

გამონაბოლქვ აირებში საკანონმდებლო ნორმებითაა შეზღუდული, 

წყალბადის დიზელის შემთხვევაში არის აზოტის ჟანგეულები (ძირითადად 

აზოტის მონოოქსიდი NO). მისი  შემცველობა დამოკიდებულია წვის 
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პროცესში ცილინდრში სწრაფად ცვლადი ლოკალური ტემპერატურების 

სიდიდეებზე. 

5. პერსპექტივაში შეიძლება წყალბადის დიზელებში გამოყენებულ 

იქნას ტრადიციული დიზელებისათვის კარგად აპრობირებული ისეთი 

მეთოდები, როგორებიცაა: ერთი ციკლის განმავლობაში წყალბადის 

მრავალჯერადი შეფრქვევა და ნამუშევარი აირების (წყალბადის ძრავას 

შემთხვევაში – წყლის ორთქლის) რეცირკულაცია. 

6. ჩატარებული კვლევების შედეგად შეიძლება დავასკვნათ, რომ 

აღნიშნული რეკომენდაციების გათვალისწინებით შესაძლებელია 

წყალბადის დიზელის მუშა პროცესის ისეთი ორგანიზება, რომელიც 

უზრუნველყოფს აზოტის ჟანგეულების ემისიის მინიმიზაციას იმ 

დონემდეც კი, რომ გამონაბოლქვი აირების ნეიტრალიზატორები არ გახდეს 

საჭირო. 

წყალბადის ძრავას ნამუშევარ აირებში აზოტის ჟანგეულების 

ნეიტრალიზაციის მეთოდი. როგორც სადისერტაციო კვლევით დადგინდა 

აირად წყალბადზე კონვერტირებული დიზელის კონსტრუქციული და 

რეგულირებადი პარამეტრების შერჩევით შესაძლებელია აზოტის 

ჟანგეულების ემისიის კიდევ უფრო შემცირება (დაახლოებით Euro 6-ის 

მოთხოვნების დონემდე) ძრავას გამომშვებ სისტემაში 

ნეიტრალიზატორების დაყენების გარეშე. აუცილებლობის შემთხვევაში, 

შემოთავაზებულია აზოტის ჟანგეულების ნეიტრალიზაცია ატომური 

წყალბადით, აზოტის ჟანგეულების სელექციური არაკატალიზური 

აღდგენის გამოყენებით (გამოგონებაზე განაცხადი წარდგენილია 

„საქპატენტში“). სადისერტაციო ნაშრომში მოცემულია NOX-ის სელექციური 

არაკატალიზური აღდგენის (საკა) პროცესის ელემენტარული რეაქციები. 

შემოთავაზებული მეთოდის ექსპერიმენტული შემოწმება მომავალშია 

დაგეგმილი.  
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დასკვნა 

 1. დადგენილია  წყალბადის დიზელის სტაბილური მუშაობისათვის 

კუმშვის ხარისხისა და შემშვებ სისტემაში ჰაერის ტემპერატურის საჭირო 

მნიშვნელობები, შექმნილია მოძრაობის რაოდენობის, ენერგიის, დიფუზიისა 

და უწყვეტობის ფუნდამენტურ განტოლებებზე დაფუძნებული, წყალბადის 

დიზელში მიმდინარე თბოფიზიკური პროცესების 3D მათემატიკური 

მოდელი, აღწერილია გამოყენებული ტურბულენტურობის მოდელი და 

ამოხსნის რიცხვითი მეთოდი, ჩატარებულია წყალბადის წვის დროს 

წარმოქმნილი აზოტის ჟანგეულების კონცენტრაციის გაანგარიშების სატესტო 

ამოცანის ამოხსნის შედეგების ანალიზი.  

    2.მათემატიკური მოდელის ვერიფიკაცია განხორციელებულია 

წყალბადის დიზელის ექსპერიმენტული კვლევის შედეგად მიღებული 

ინდიკატორული დიაგრამებისა და ემიტირებული აზოტის ჟანგეულების 

კონცენტრაციის გაზომვებით დადგენილი  შედეგების გამოყენებით. 

დამუშავებული მოდელის გამოყენება იძლევა აირადი წყალბადის უშუალო 

შეფრქვევის დიზელის გამონაბოლქვში აზოტის ჟანგეულების 

კონცენტრაციის პროგნოზირების, აგრეთვე მისი მინიმიზაციის 

შესაძლებლობას კვლევას წყალბადის ძრავის პროექტირების სტადიაზე, რაც 

ნიშვნელოვნად ამცირებს დანახარჯებს ძვირად ღირებულ ექსპერიმენტებზე. 

3. რიცხვითი ექსპერიმენტებით დადგენილია, რომ წყალბადის 

დიზელის სამუშაო პროცესში  წარმოქმნილი აზოტის ჟანგეულების ემისია, 

როცა წყალბადისა და დიზელის საწვავის ციკლური დოზები მათი უდაბლესი 

თბოუნარიანობების გათვალისწინებითაა შერჩეული (mds/mH2
= 

Hds/HH2
=idem), მხოლოდ 10-15 %-ით აღემატება ტრადიციული დიზელის 

ანალოგიურ მაჩვენებელს. წყალბადის დიზელის კონსტრუქციული და 

რეგულირებადი ფაქტორების შერჩევით შესაძლებელია აზოტის ჟანგეულების 

ემისიის კიდევ უფრო შემცირება (დაახლოებით Euro 6-ის მოთხოვნების 

დონემდე) ძრავას გამომშვებ სისტემაში ნეიტრალიზატორების  დაყენების 

გარეშე. 
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4. დადგენილია, რომ დიზელის საწვავის აალების პროცესი 

კონცენტრირებულია საწვავის ჩირაღდნის გარე ზედაპირის, წვის პროცესი კი  

ჩირაღდნის კონუსის ზონაში, მაშინ როცა წყალბადის დიზელში ხდება უფრო 

სწრაფი აალება, ალის ფრონტი სწრაფად მოიცავს წვის კამერის მთლიან 

მოცულობას.  

5. წყალბადის ძრავას გამონაბოლქვში აზოტის ჟანგეულების 

კონცენტრაციის  მინიმალური მნიშვნელობა მიიღება კონუსისებური ფორმის 

წვის კამერის გამოყენებისას, რომელიც ხასიათდება შედარებით დაბალი 

ტემპერატურებით. ცხადია რომ აზოტის ჟანგეულების ემისია კონუსური 

კამერის გამოყენების შემთხვევაში შედარებით მცირეა, თუმცა საწვავის კუთრი 

ხარჯი YaMZ-ს ტიპის კამერასთან შედარებით მეტი აქვს.  ცილინდრული 

ფორმის წვის კამერა ეკოლოგიური მაჩვენებლებით უახლოვდება კონუსური 

ფორმის კამერას, ხოლო მქკ-ით (საწვავის კუთრი ხარჯით) ჩამორჩება  YaMZ-ს 

ტიპის წვის კამერას. უნდა აღინიშნოს, რომ წვის კამერის ფორმის გავლენა 

წყალბადის დიზელის ეფექტურ და ეკოლოგიურ მაჩვენებლებზე პირველადაა 

გამოკვლეული. 

6. სერიული დიზელის ეკოლოგიური და ეფექტური მაჩვენებლების 

შესაბამისი ჰაერის გრიგალური მოძრაობის ოპტიმალური ინტენსიურობა  

წყალბადზე გადასვლისას უნდა დაკორექტირდეს და წყალბადის მიწოდების 

პარამეტრებს (დაწყების მომენტს, წნევისა და შეფრქვევის ხანგრძლივობას, 

ფრქვევანას საქშენების რაოდენობას) უნდა მოერგოს.  

7. წვის კამერის ფორმების და ფრქვევანების საქშენების კონსტრუქციის 

გავლენის კვლევებით დადგენილია აღნიშნული ფაქტორების ისეთი შეხამება, 

რითაც წყალბადის დიზელში ეკოლოგიური და ეფექტური მაჩვენებლების 

მისაღები დონე მიიღწევა: წვის კამერის ფორმა - YaMZ-ს ტიპის, ხოლო 

ფრქვევანას კონსტრუქცია შემდეგი პარამეტრებით- z=12 და dს=0,172 მმ; 

8. გამოკვლეულია წყალბადის დიზელის წვის პროცესში აზოტის 

ჟანგეულების წარმოქმნაზე მოქმედი რეგულირებადი ფაქტორების გავლენა. 

დადგენილია, რომ: ჩაბერვის წნევის გაზრდით ჯამური ჰაერის სიჭარბის 
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კოეფიციენტის მატებისას ლოკალური ტემპერატურებისა და მუშა სხეულის 

საშუალო ტემპერატურები მცირდება, რასაც აზოტის ჟანგეულების 

კონცენტრაციების შემცირება მოსდევს. შესაბამისი რიცხვითი მაჩვენებლები 

მოყვანილია დისერტაციაში.  

9. ციკლის მაქსიმალური წნევის (pz-ის) ციკლური რხევების 

შესამცირებლად (რაც დამახასიათებელია წყალბადის დიზელისათვის) 

შემავალი ჰაერის ტემპერატურის გაზრდა იწვევს აზოტის ჟანგეულების 

მატებას.  

10. აზოტის ჟანგეულების წარმოქმნაზე YaMZ-236-ის ბაზაზე 

შექმნილი წყალბადის დიზელის შეფრქვევის წინსწრების კუთხის გავლენის 

კვლევამ გვიჩვენა, რომ φშფრქვ.=353°C-ის დროს წყალბადის დიზელის 

ეფექტური მაჩვენებლების გაზრდასთან ერთად ნამუშევარ აირებში აზოტის 

ჟანგეულები მცირედ იმატებს. ამასთან დაკავშირებით რეკომენდებულია 

ძრავაზე აღნიშნული შეფრქვევის წინსწრების კუთხის გამოყენება.    

11. წარმოდგენილ სადისერტაციო ნაშრომში შემოთავაზებულია 

წყალბადის ძრავას ნამუშევარ აირებში არსებული აზოტის ჟანგეულების 

სელექციური არაკატალიზური ნეიტრალიზაციის ორიგინალური მეთოდი, 

რომლის გამოყენებასაც, როგორც ამას თეორიული გათვლები გვიჩვენებენ, 

შეუძლია მნიშვნელოვნად შეამციროს NOX-ის კონცენტრაცია საკვლევი 

ძრავას გამონაბოლქვში (განაცხადი გამოგონებაზე შეტანილია 

„საქპატენტში“). 

 

დისერტაციის ძირითადი შინაარსი ასახულია შემდეგ 

პუბლიკაციებში 

1)  International Scientific Journal – Problems of Mechanics 

(საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალ -  „მექანიკის პრობლემები“)-ს N2 

(79)/2020 წლის ნომერში გამოქვეყნდა სტატია „მუხტის გრიგალური 

მოძრაობის გავლენა, წყალბადის დიზელის წვის კამერაში 
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არასტაციონარულ სითბოცვლაზე“. (ავტორები: R. Kavtaradze; G. Chilashvili; 

Rongrong Cheng, Citian Chang).  

2) Georgian National Academy of Sciences – offprint Bulletin 

(საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის „მოამბე“)-ს 2020 წლის 

ტ. 14, N3-ში სტატია: „უშუალო შეფრქვევის წყალბადის დიზელის 

ეკოლოგიური მახასიათებლები 3D მოდელის გამოყენებით“. (ავტორები: T. 

Natriashvili; R. Kavtaradze; M. Glonti; G. Chilashvili).  

3) რუსეთის ფედერაციის სამეცნიერო გამოცემაში  Trudy NAMI no.3 

(286) 2021 გამოქვეყნდა სტატია “Эффективные показатели водородного 

двигателя с модифицированной системой топливоподачи при работе на 

обеднённой смеси” („მოდიფიცირებული საწვავმიმწოდებელი სისტემით 

აღჭურვილი წყალბადის ძრავას ეფექტური მაჩვენებლები, გაღარიბებულ 

ნარევზე მუშაობისას“ ავტორები: რ. ქავთარაძე; სუნ ბაიგანი; ა. გოლოსოვი; 

ჩენ ჟუნჟუნ; ჩჟან ციტიანი; გ. ჭილაშვილი).  

4) International Scientific Journal – Problems of Mechanics 

(საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალ -  „მექანიკის პრობლემები“)-ს 

N1(86)/2022 წლის ნომერში გამოქვეყნდა სტატია „წყალბადის და 

ტრადიციული დიზელის სამუშაო პროცესების შედარებითი ანალიზი და 

წვის კამერის ფორმის გავლენა მათ ეკოლოგიურ და ეფექტურ 

მაჩვენებლებზე“. (ავტორი: G. Chilashvili) 

 

Summary 

            The following dissertational thesis explores very perspective, but less 

studied concept in solving ecological, power consumption and climate problems – 

results received from the study of the processes inside diesel combustion engine’s 

chamber after spraying gaseous hydrogen in it. The results are based on 3D 

mathematic moldeling. 

            The suggested concept of hydrogen diesel differs by the fact that the 

hydrogen is sprayed in the chamber via hight pressure. Due to this, hydrogen shall 

be compressed in advance, which requires some amount of power expenditure, 

however, those expenditures are much less, then expenditures concerning usage of 

liquid hydrogen, as in this case we have to use expensive cryogenic technology and 

should take into account power required for liquidation of the hydrogen. 
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            The first chapter of the thesis contains used literature concerning the 

subject of the study and explains the high relevance of it. The second chapter 

describes the results of the study and analysis of the subject. 

             Nescessity of 3D mathematic modeling is argued in terms of describing the 

following processes: flow of hydrogen diesel in chamber, combustion, non-

stationar, turbulent oxidation of nitrogen. Here is provided scientifically 

argumented instrument of practical use – 3D mathematic model, that has been 

tested and is adapted to the processes in hydrogen diesel, the function of which is 

to study ecological and effectivnes index of engine, make prognosis and plan the 

ways of perfecting it. Usage of developed mathematic model enables us to predict 

and minimize hydrogen oxidation concentration in the diesel exhaust, after direct 

spraying of gaseous hydrogen. 

             3D mathematic model of local changes in parameters of converted diesel 

combustion chamber is based on: fundamental equations of momentum (Navier-

Stokes), energy (Fourier-Kirchhoff), diffusion (Fick) and conservation of mass 

(continuity). Solving the system consisting of these equations is done by numerical 

method, in our case by using control volume method. 

Verification of 3D mathematic model, which was done based on comparision 

between experimental data and results received by using numerical method, has 

proved reliability of the results received by modeling processes in hydrogen diesel 

chamber. 

After numeric exepriments carried out on one-chamber hydrogen diesel 

created on the base of MAN 30/24 and YaMZ-236, we have established optimal 

value of constructive (shape of combustion chamber, engine’s compression degree, 

intensity of air rotation at the end of compression, structure of gaseous hydrogen 

sprayer – number and diameter of twyer) and adjustable parameters (excessive air 

coefficient, cyclic dosage of sprayed hydrogen and spraying duration, air 

temperature during filling, advance angle of fuel spraying) that affects ecological 

and effectiveness indexes of hydrogen diesel. Specifically, emission of nitrogen 

oxidation, produced during diesel working process, when cyclic dosage of 

hydrogen and diesel is selected based on their minimal heating value 

(mdf/mH2=Hdf/HH2=idem), is only higher by 10-15% compared to traditional value 

of diesel. By selecting structural and adjustable factors, we can reduce 

(approximately to the requirement levels of Euro 6), nitrogen oxidation emission 

(cumulative concetration (mass number) of nitrogen oxidation in cylinder is 

0,00014), without installing neutralizers in engines exhaust system. 

               Processes of air-fuel mix burn in hydrogen diesel and traditional diesel is 

different. It is especially evident with fluctuation of average temperature of 

working fluid in combustion chamber, in relation to the angle of rotation of the 

crankshaft. In traditional diesel cylinder average temperature amounts to 1500K, as 

for hydrogen diesel – it reaches 1700K. It must be explicitly mentioned that 

content of NOx in combustion products can’t be evaluated by comparison of 

average temperature of the cycles. We need values of local temperature, which 

drastically differ from average temperature and calculation of which is possible 
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only by using 3D mathematic model. 

              Based on the studies, the structural and adjustable parameter values have 

been selected, which are presented below and by which we receive significantly 

improved ecological and efficient characteristics, in comparison to traditional 

diesel. 

              Based on the study of hydrogen diesel produced on the base of MAN 

24/30 it was determined that the most optimal parameters are: for hydrogen 

supply it’s the most optimal to use 18 x 0,5mm sprayer, ensured supply of 

mH2=0,49 gr/cycle dosage of hydrogen, usage of the following values of excess 

oxygen coefficient and air’s turbulence movement – αairΣ=2 and Dn=1,36. After 

applying those values to hydrogen diesel, concentration of nitrogen oxidation in 

combustion product amounted to 920ppm, average efficient pressure – 9,0 bar, 

indicative energy efficiency of hydrogen fuel – 0.48. At the following values of air 

temperature (ε = 17.6, pk = 2.4 bar and tk = 65°C) in the process of compression 

degree, suction pressure and filling, a stable sequence of working cycles with 

minimum fluctuations of the maximum and average indicator pressures of the 

cycle is achieved. Delayed spraying of hydrogen (CRA6° TDC-მდე) ensures 

allowed speed of pressure rise. 

             Detailed study, based on the numeral experiment, of virtual diesel 

produced on the base of YaMZ- 236, and the effect of the angle of advance by 

which the hydrogen is sprayed, on the production of oxide, has shown us that if 

the cycle of hydrogen supply is 0,085 gr/cycle (which, when the hyfrogen and basic 

diesel capacity are equal, it corresponds to diesel supply cycle value of 0,24 

gr/cycle), then, in order to reduce emission of nitrogen oxidation by 35-40% in 

comparison to basic engines, then we should reduce angle of advance by 5°, i.e. 

we should performe delayed spraying. 

            Thus, depicted values of structural and adjustable parameters for the 

diesels of our study, ensures significantly improved ecological and efficiency 

characteristics in comparison to the basic diesel engines. 

             Based on the conducted study, we can conclude that concept of directly 

spraying gaseous hydrogen is actual and has clear advantage in comparison to 

other conceptual approaches regarding hydrogen engines. This concept can be 

easily put in practice. The problems that hinder the process to create hydrogen 

diesel’s ecological and efficient cycle, as we see from the study results, can be 

positively solved. 


