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چکيده

اطالعات مقاله

هدف از مطالعة حاضر بررسي جامع و کامل اثرات مختلف  EGRبر احتراق همگن فقيرسوز سوخت
هپتان نرمال است .براي نيل به هدف از یک الگوي چندمنطقهاي متصل به یک سازوکار واکنش
شيميایي شبه توسعه یافته استفاده شده است .براي تخمين شرایط ترکيب داخل محفظة احتراق ،یک
الگوي تک منطقهاي براي شبيهسازي فرایند تبادل گاز به الگوي چندمنطقهاي متصل شده است .به
سبب فقير بودن مخلوط سوخت و هوا ،نيتروژن ،اکسيژن ،کربن دياکسيد و آب به عنوان اجزاي اصلي
تشکيل دهنده  EGRدر نظر گرفته شده و اثرات گرمائي ،رقيقسازي و شيميایي هر یک از آنها با
استفاده از روش گازهاي مصنوعي بياثر مطالعه شده است .موتور  HCCIبه عنوان محفظة احتراق
همگن فقيرسوز در نظر گرفته شد .همچنين از هپتان به عنوان سوخت موتور استفاده شده است .در
ابتدا صحت الگوي مورد استفاده با دادههاي تجربي براي دو حالت عملکردي ارزیابي و سپس درصدهاي
مختلف  EGRبه الگو افزوده شد .در بررسي فرایند احتراق اثرات گرمائي ،رقيقسازي و شيميایي هر
یک از گونههاي تشکيل دهنده  EGRمطالعه شد .نتایج به دست آمده نشان ميدهند که در مخلوطهاي
فقيرسوز با سوخت داراي عدد اکتاني کوچکتر ،اثر رقيقسازي  EGRبر رو اثر گرمائي و شيميایي آن
غالب است .براي یک مخلوط بسيار فقير نيتروژن و براي یک مخلوط تقریباً فقير آب داراي بيشترین
اثر گرمائي است .اثر رقيقسازي اکسيژن به دليل قابليت شرکت در واکنشهاي شيميایي با سایر گونهها
متفاوت است.

تاریخچة مقاله:

کليدواژهها:
احتراق HCCI

هپتان نرمال
EGR

گونههاي بياثر مصنوعي
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تمامي حقوق براي انجمن علمي موتور ایران محفوظ است.
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)Exhaust Gas Recirculation (EGR
Low temperature

1

در نتایج مطالعه مورد نظر این بود که افزایش  EGRبازده گرمائي موتور
را افزایش داده و سبب بهبود اقتصاد مصرف سوخت شده بود [.]13
جانگ و همکاران نشان دادند که افزودن  IMEP ،EGRموتور را
افزایش داده و سبب بهينه کردن زمان آغاز و پایان احتراق ميشود
[.]14
عالوه بر مطالعات کلي که معموالً نشانگر تأثير مثبت  EGRبر کاهش
آالینده  ،NOxبهبود زمان احتراق و بهبود بازده موتورهاي HCCI
هستند ،مطالعات اندکي نيز وجود دارند که با دقت بيشتري بر روي تأثير
 EGRبر احتراق  HCCIپرداخته اند .به عنوان نمونه نيشي و همکاران
به بررسي تأثير افزودن  EGRبر واکنشهاي مهم انجام یافته در حين
فرایند احتراق در موتورهاي  HCCIپرداخته و نشان دادند که افزودن
 EGRسبب کاهش نرخ پيشروي واکنشهاي خنک در احتراق دي متيل
اتر ميشود [.]15
پوتراساري و همکاران نشان دادند که افزودن  EGRسبب کاهش
واکنش پذیري  H2O2توليد شده در حين واکنشهاي خنک شده و
بنابراین غلظت  OHرا کاهش داده و دماي واکنشهاي خنک را نيز
کاهش ميدهد و به دليل کاهش دما NOx ،کمتري توليد ميشود [.]4
اگر چه مطالعات توسعهاي متعددي در زمينه تأثير  EGRبر احتراق
 HCCIوجود دارد اما اثرات ریزفرایندي این افزاینده بر احتراق ،اثرات
مختلف آن اعم از اثر گرمائي ،اثر رقيقسازي ،اثر شيميایي و اثرات
جداگانه هر یک از اجزاي آن تاکنون مطالعه نشده است.
هدف اصلي مطالعة حاضر ،انجام مطالعه جامع در زمينه بررسي تأثير
اهر یک از گونههاي اصلي تشکيل دهنده  EGRبر عملکرد و آالیندگي
موتور  HCCIاست .براي دستيابي به این هدف از یک الگوي
چندمنطقهاي که قبالً صحت آن سنجيده شده است و نيز یک سازوکار
واکنش شيميایي مناسب استفاده شده است .اثرات مختلف  EGRو نيز
اثرات گونههاي مختلف آن نيز بررسي ميشود.
 -2مواد و روشها
 -1-2الگوی چندمنطقهای
در این پژوهش براي شبيهسازي چرخة بسته موتور از یک الگوي
چندمنطقهاي استفاده شده است .در این الگو محفظة احتراق به چند
منطقة مختلف تقسيم شده است .مناطق موجود به چهار نوع کلي تقسيم
ميشوند که عبارتند از :منطقة هسته ،منطقة مياني ،منطقة الیة مرزي
و منطقة درزها .منطقة هسته داخلي ترین منطقة موتور بوده و مناطق
مياني در اطراف آن قرار دارند.
منطقة الیه مرزي نيز منطقة چسبيده به دیوار بوده و در حال تبادل گرما
با دیوار است .منطقة درزها نيز یک منطقه با حجم و دماي ثابت است.

Low temperature combustion
Cold Start
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 -1مقدمه
امروزه استفاده از فناوري بازخوراني گازهاي حاصل از احتراق 1در
موتورهاي احتراق داخلي در راستاي کاهش آالیندههاي توليدي امري
ضروري است .اگرچه در موتورهاي قدیمي EGR ،تنها با هدف مهار
آالیندههاي موتور مورد استفاده قرار ميگيرد ،استفاده از آن در
موتورهاي خنک 2نه تنها براي مهار آالیندگي مفيد بوده بلکه سبب
توسعة بازة عملکردي ،مهار زماني احتراق و افزایش بازده گرمائي نيز
ميشوند.
 EGRمتشکل از گازهاي حاصل از احتراق بوده و در موتورهاي خنک
به سبب فقير بودن مخلوط سوخت و هوا ،نيتروژن ،اکسيژن ،کربن
دياکسيد و آب اجزاي اصلي تشکيل دهنده آن اند.
موتورهاي اشتعال تراکمي مخلوط همگن که باعنوان  HCCIخوانده
ميشوند نسل جدیدي از موتورهاي احتراق داخلي هستند که مخلوط
سوخت و هوا در آنها به صورت همگن فرایند تراکم را طي ميکنند.
این موتورها داراي قابليت توليد توان برابر با توان توليدي موتورهاي
دیزلي و بنزیني بوده ولي سوخت کمتري نسبت به آنها مصرف
ميکنند[ .]2 ,1احتراق موتورهاي  HCCIاز نوع احتراق خنک 3بوده و
به همين دليل منجر به توليد  NOxبسيار اندکي ميشوند .البته این نوع
از احتراق داراي مشکالتي از جمله عدم مهار پذیري ،بازة بستة کاري ،
شروع سرد ،4آمادهسازي مخلوط همگن و  . . .نيز است [.]4 ,3
راهکارهاي متعددي توسط محققان ،براي مهار فرایند احتراق در
موتورهاي بارهمگن اشتعال تراکمي ارائه شده است .استفاده از
سوختهاي ترکيبي [ ،]5استفاده از افزایندهها [ ]6و استفاده از EGR
[ ]8 ,7از جمله روشهاي مهار فرایند احتراق در موتورهاي بارهمگن
اشتعال تراکمي اند [.]9
نتایج به دست آمده از مطالعه اولسون و همکاران نشان داد استفاده از
 EGRدر موتورهاي  HCCIسبب کاهش همزمان آالیندههاي ،NOx
 COو  UHCميشود [.]10
کيم و لي نشان دادند که افزودن  EGRسبب به تأخير انداختن آغاز
احتراق و توسعه بازه احتراق شده و احتراق کوبشي  HCCIرا مهار
ميکند [.]11
شي و همکاران با انجام آزمایشاتي به این نتيجه رسيدند که افزودن
 EGRسبب کاهش  NOxتوليدي از موتورهاي  HCCIشده ولي در
عين حال سوت خروجي از این موتورها را نيز افزایش نميدهد .از دیگر
نتایج ارائه شده ميتوان به توسعه بازه عملکردي موتور ،کاهش احتمال
بروز کوبشي ،تأخير در آغاز احتراق و توسعة بازة انجام احتراق در اثر
افزودن  EGRميتوان اشاره نمود [.]12
فتحي و همکاران نشان دادند که افزودن  EGRسبب افزایش  COو
 UHCتوليدي شده و  NOxتوليدي را کاهش ميدهد .نکته قابل توجه
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تمامي مناطق در حال تبادل جرم و گرما با مناطق مجاور خویش اند.
الگوي چندمنطقهاي با یک سازوکار واکنش شيميایي شبه مفصل به
هم پيوسته و شيمي احتراق با استفاده از سازوکار مورد استفاده
شبيهسازي ميشود .معادالت مربوط به قانون اول ترمودیناميک و
واکنش شيميایي براي هر یک از مناطق به صورت جداگانه حل ميشود.
معادالت ( )1-8معادالت مورد نظر را نشان ميدهند:
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پس از حل معادالت فوق ،فشار داخلي محفظة احتراق با استفاده از
معادلة ( )9محاسبه ميشود .همانطور که معادله مذکور نشان ميدهد
براي محاسبة فشار کل از دما ،حجم و ترکيب داخل محفظه استفاده
شده است.
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 -2-2سازوکار واکنش شيميایي
سوخت مورد استفاده در مطالعة حاضر سوخت هپتان نرمال است.
سازوکار مورد استفاده براي شبيهسازي شيمي احتراق ،سازوکار
شبهتوسعهیافته ارائه شده در دانشگاه چالمرز است [ .]19سازوکار مورد
استفاده داراي  57گونه و  290واکنش بود و مراحل احتراقي سرد و داغ
در آن در نظر گرفته شده اند.
پنج مقدار مختلف درصد  EGRبه سوخت اصلي متان اضافه شده و تأثير
آن بر ویژگيهاي احتراقي ،انتشار آالیندهها و بازده قانون اول
ترمودیناميک سنجيده ميشود .اثرات مختلف مواد تشکيل دهنده EGR
نيز ارزیابي ميشود .در این مطالعه ،گازهاي حاصل از احتراق به گونهاي
به سوخت اضافه ميشود تا مقدار سوخت ورودي ثابت بماند (نسبت
همارزي متغير) .درصد  EGRاز معادلة ( )11محاسبه ميگردد.
()11
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پس از اجراي برنامه براي درصدهاي مختلف  EGRدادههاي به دست
آمده بررسي ميشوند.
 -3-2روش گونههای بياثر مصنوعي
هر مادهاي که افزون بر سوخت و هوا به ترکيب داخل محفظة احتراق
افزوده ميشود داراي سه نوع اثر مختلف بر فرایند احتراق است که
عبارتند از :اثر گرمایي ،1اثر رقيقکنندگي 2و اثر شيميایي .3هدف اصلي
در مطالعة حاضر تفکيک اثرات مختلف  EGRبر احتراق  HCCIمتان و
بحث بر روي آنهاست.
عالوه بر این اثرات مختلف هر یک از گونههاي مهم موجود در ترکيب
 EGRمحاسبه شده و بررسي ميشوند .براي به دست آوردن اثرات
شيميایي ،گونههاي بياثر مصنوعي همانند  aN2 ،aH2O ،aCO2و aO2
با خواص ترموفيزیکي گونههاي پایه تعریف شده و ترکيب EGR
مشتمل بر آنها در نظر گرفته ميشود.

Chemical
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جزئيات بيشتر براي الگو و معادالت مورد استفاده در روشهاي انتقال
جرم و انتقال گرما در مطالعات قبلي قابل دسترس است [.]17 ,16
الگوي چندمنطقهاي به یک الگوي ترمودیناميکي براي شبيهسازي
چرخة باز موتور متصل شده است .الگوي مورد استفاده براي شبيهسازي
مرحلة تبادل گاز یک الگوي تک منطقهاي است که در آن عالوه بر
حل معادالت انرژي و واکنش شيميایي ،معادالت ورود و خروج جرم نيز
براي گام زماني حل ميشوند .معادلة ( )10معادلة مورد نظر را نشان
ميدهند [.]18
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به عنوان مثال ،گونة  aCO2داراي تمامي خواص گرمایي و فيزیکي
 CO2بوده ،ولي از آنجا که در سازوکار واکنش شيميایي ،واکنشي براي
این گونه در نظر گرفته نشده است aCO2 ،در واکنشها شرکت نميکند.
به منظور به دست آوردن اثرات گرمایي ،گونة دامي  bتعریف ميشود.
این گونه ها ،نه تنها در سازوکار واکنش شيميایي نقشي نداشته و در
واکنشها شرکت نميکنند ،بلکه با تعریف خواص این گونه متناظر با
خواص مخلوط ،اثرات ترموفيزیکي این گونه نيز از بين رفته است.
اگر نتایج  ،bEGRاز نتایج  aEGRکم شود ،اثر گرمایي  EGRبر احتراق
 HCCIبه دست ميآید .در نهایت ،براي به دست آوردن خواص
رقيقکنندگي ،اگر نتایج به دست آمده از اجراي برنامة تحت  bEGRرا
از حالت درصد صفر  EGRکم شود ،اثر رقيقکنندگي  EGRبر احتراق
 HCCIبه دست ميآید .در مطالعات مختلفي از روش گونههاي
مصنوعي بياثر براي بررسي اثرهاي مختلف افزایندههاي متعدد بر
پدیده احتراق استفاده شده است [.]20-23

است که به یک لگام ترمز برقي متصل است .به اهم ویژگيهاي موتور
مورد استفاده نيز در جدول  1اشاره شده است.
سامانة ورودي داراي یک گرم کننده و یک مهارکننده دم است تا بتواند
دماي هواي ورودي در هنگام نياز افزایش داده شود .موتور داراي دو
افشانه براي پاشش سوختهاي مختلف است .در این صورت در هنگام
استفاده از سوختهاي ترکيبي امکان پاشش همزمان دو سوخت فراهم
شده و شرایط انجام اختالط مطلوبتر دو سوخت فراهم ميشود.
دماي روغن روانکار با استفاده از یک گرمکننده ثابت نگهداشته شده
ميشود .سرعت دوراني موتور و فشار داخل محفظة احتراق در هر 0,1
درجة زاویة ميللنگ اندازهگيري و ثبت ميشود .براي سنجش فشار
داخل محفظة احتراق از یک فشارسنج کيسلر 2استفاده شده است.
اگرچه تغييرات چرخهاي در موتورهاي بار همگن اشتعال تراکمي اندک
است ولي براي افزایش دقت مطالعات براي هرحالت عملکردي از
دادههاي مربوط به  100چرخه استفاده شده است [.]25 ,24

 -3طرح حل مسئله
طرح حل مسئله در شکل  1نشان داده شده است .حل مسئله از لحظه
بسته شدن دریچه ورودي و با استفاده از دادههاي تجربي آغاز شده و
پس از طي یک چرخه بسته وارد چرخه باز موتور ميشود .در این لحظه
الگوي تک منطقهاي فعال شده و فرایندهاي تبادل گاز را شبيهسازي
ميکند .پس از اتمام فرایند تبادل گاز ،الگوي چندمنطقهاي با شرایط
اوليه محاسبه شده توسط الگوي تک منطقهاي فعال ميشود و این روند
تا زماني که شرایط اوليه تغيير نکنند ،ادامه ميیابد.

جدول  :1ویژگيهاي موتور مورد استفاده درآزمایش ها
الگوي موتور
حجم جابه جایي
قطر استوانه )(cm
پيمایش سمبه )(cm
طول دسته سمبه )(cm

)(cm3

)IVO (aTDC
)IVC (aTDC
)EVO (aTDC
)EVC (aTDC

Waukesha

612
8,25
11,4
24
10
214
500
15

براي انجام مطالعه دو حالت عملکردي مختلف انتخاب شده و اثرات
افزودن  EGRبر احتراق هر یک از حالتهاي مذکور بررسي شده است.
جدول  2ویژگيهاي دو نمونه مذکور را نشان ميدهد .همانگونه که
در این جدول نشان داده شده است نسبت هم ارزي و مقدار  EGRدر
نمونههاي مورد استفاده ،داراي مقادیر مختلف اند.

 -4نتایج تجربي
دادههاي تجربي مورد استفاده در مطالعة حاضر از فعاليتهاي
آزمایشگاهي انجام یافته در دانشگاه آلبرتاي کانادا حاصل شده است.
موتور مورد استفاده در دانشگاه مزبور یک موتور تک استوانة تحقيقاتي1

)Cooperative Fuel Research (CFR

1

 -5نتایج و بحث
در ابتدا باید دقت الگو در پيشبيني عملکرد و آالیندههاي موتور مورد
ارزیابي قرار بگيرد .شکل  2منحنيهاي فشار تجربي و عددي دو نمونه
Kistler 6043A

2
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شکل  :1طرح حل مسأله

جدول  :2ویژگيهاي نمونههاي مورد استفاده
شماره
rpm
EGR%
Rc
𝜆
700
40
3,67
12,7
1
700
0
2,25
12,7
2
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مورد نظر را نشان ميدهد .همانگونه که شکل نشان ميدهد الگو داراي
دقت مطلوبي در پيشبيني فشار داخل محفظة احتراق است.
جدول  3نيز دادهاي مربوط به آالیندگي موتور را براي هر دو حالت
مذکور نشان ميدهد .دادههاي جدول مذکور نشان ميدهد که عالوه
بر فشار داخل محفظة احتراق ،آالیندههاي خروجي از موتور نيز توسط
الگو به خوبي پيشبيني ميشوند.
جدول  :3آالیندههاي خروجي از موتور
نمونه 2
نمونه 1
آالینده
0,065
0,081
 %COتجربي
0,067
0,081
 % COعددي
6
4,1
 % CO2تجربي
6,26
4,15
 % CO2عددي
4723
4112
 )ppm( UHCتجربي
4403
3921
 )ppm( UHCعددي
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)P (bar

گازهاي حاصل از احتراق داراي ظرفيت گرمایي باالیي هستند و گرماي
درون استوانه را در طي فرآیند تراکم جذب کرده و باعث کاهش دماي
بيشينة مخلوط ميشوند .این کاهش دما ،باعث کاهش فشار بيشينة
درون استوانه شده و مخلوط دیرتر به نقطة خود اشتعالي ميرسد و در
نهایت ،احتراق به عقب ميافتد .نتيجه مشابهي نيز توسط بادوري و
همکاران گزارش شده است .نتایج بدست آمده در مطالعه مذکور نشان
ميداد که  EGRبا توجه به ساختار سه اتمي ذرات تشکيل دهنده
ميتواند گرماي محفظه را جذب کرده و با تنظيم دما ،فرایند احتراق را
نيز پایش نماید [.]8
شکل  5منحني گرماي تجمعي آزاد شده را بر حسب درجه ميللنگ
براي هر دو حالت نمایش ميدهد .همانطور که از نمودارهاي آزادسازي
گرماي تجمعي مشخص است ،با افزایش درصد  EGRنه تنها شروع
احتراق به عقب ميافتد ،بلکه مدت زمان احتراق نيز افزایش ميیابد.
بنابراین نرخ آزادسازي انرژي کاهش ميیابد .در بخش قبل ،به علت
عقب افتادن شروع احتراق اشاره شد .از آنجا که گازهاي حاصل از
احتراق سبب کاهش اکسيژن موجود در مخلوط ميشوند ،نقش یک
رقيقکننده را بازي کرده و سبب کاهش سرعت اکسيداسيون و در
نهایت ،کاهش نرخ احتراق ميشوند.
توجه شود که در مطالعة حاضر EGR ،جایگزین سوخت و هوا شده
بهطوريکه نسبت هم ارزي مخلوط ثابت باقي ميماند .بنابراین با
افزایش درصد  EGRاز مقدار سوخت ورودي به محفظة احتراق کاسته
ميشود.

)P (bar

شکل  3منحني فشار درون استوانه بر حسب زاویة ميللنگ و شکل 4
منحني دماي منطقة هسته را بر حسب درجة ميللنگ را براي هر دو
حالت نمایش ميدهند .همانطور که از نمودار مشخص است ،افزایش
درصد  EGRباعث کاهش فشار بيشينة درون استوانه و کاهش دماي
بيشينة مخلوط شده و شروع احتراق را به عقب مياندازد.

شکل  :3منحني فشار درون استوانه بر حسب درجه ميللنگ
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شکل  :2منحنيهاي تجربي و عددي فشار داخل محفظة احتراق
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شکل  6تغييرات زمان شروع احتراق بر حسب درصد  EGRرا نمایش
ميدهد .همانطور که اشاره شد ،افزایش درصد  ،EGRسبب کاهش
دماي بيشينة مخلوط و در نتيجه تأخير در اشتعال ميشود.
معيار شروع احتراق در این مطالعه درجهاي از ميللنگ در نظر گرفته
ميشود که در آن  %10گرماي کلي آزاد شده باشد .نتيجه بدست آمده
منطبق بر نتایج ارائه شده توسط داس و همکاران است [.]9

شکل :6زمان شروع احتراق بر حسب درصد EGR

شکل  :4منحني دماي منطقة هسته بر حسب درجة ميللنگ

EGR

شکل  7بازده قانون اول ترمودیناميک موتور را بر حسب درصد
و براي دو حالت نمایش ميدهد .با افزایش درصد  ،EGRبازده افزایش
پيدا ميکند .افزایش درصد  EGRمنجر به کاهش فشار بيشينه و در
نتيجه کار انجام شده در طي پيمایش انبساط ميشود .اما از طرفي،
تأخير در اشتعال سبب ميشود تا آزادسازي انرژي بيشتر در پيمایش
توان انجام شده تا کار ناشي از احتراق در پيمایش تراکم هدر نرود .در
سوخت هيپتان نرمال ،عامل دوم بر عامل اول غلبه کرده و سبب افزایش
بازده ميشود.

شکل  :5گرماي آزاد شده تجمعي بر حسب درجه ميللنگ

شکل  8نمودار توليد آالیندههاي مختلف را بر حسب درجه ميللنگ براي
حالت  2نمایش ميدهد .از اثرات عمدهي افزایش درصد  ،EGRکاهش
 NOxتوليدي و افزایش  COو هيدروکربنهاي نسوخته است .کاهش دماي
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شکل  :7بازده قانون اول بر حسب درصد EGR
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بيشينة مخلوط و همچنين کاهش ميزان اکسيژن در مخلوط ،سبب کاهش
توليد  NOxميشود .از طرفي این کمبود اکسيژن و کاهش دما ،سبب احتراق
ناقص هيدروکربنها و در نتيجه افزایش ميزان  COو هيدروکربنهاي
نسوخته ميشود .نمودارهاي مشابهي نيز براي نمونه  1وجود دارند .نتایج
مشابهي نيز توسط پوتراساري و همکاران گزارش شده است [.]4
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است EGR ،توليدي در آن داراي رادیکالهاي اکسيژن بوده و همين
امر سبب ميشود تا احتراق بهتر انجام شده و سریعتر شروع ميشود.
بنابر این به دليل وجود رادیکالهاي آزاد سبب جلو افتادن احتراق شده
و باعث ميشود آزادسازي انرژي بيشتر در پيمایش تراکم انجام شده و
کار ناشي از احتراق در پيمایش تراکم هدر رود .براي نمونه  2هر سه
اثر  EGRسبب افزایش بازده شده است زیرا با توجه به شکل  6احتراق
در این نمونه در حين فرایند انبساط انجام یافته و افزودن  EGRهر چند
سبب به تأخير افتادن احتراق ميشود اما با توجه به شکلهاي  4و 5
سبب احتراق ناقص نميشود.

شکل :9اثرات مختلف  EGRبر روي بازده قانون اول

در ادامه اثرات شيميایي ،گرمایي و رقيقکنندگي  EGRمورد تحليل و
بررسي قرار ميگيرد .این اثرات به صورت کلي براي ترکيب گازهاي
حاصل از احتراق و نيز به صورت جزئي براي چهار گونة اصلي موجود در
گازهاي حاصل از احتراق ( N2 ،H2O ،CO2و  )O2نمایش داده شدهاند.
شکل  9اثرات جزئي گاز  EGRرا بر روي بازده قانون اول نشان ميدهد.
با توجه به شکل  ،9در نمونه  ،1اثر شيميایي سبب کاهش بازده احتراق
ميشود .با توجه به اینکه این نمونه نسبت به نمونه شماره  2غني تر
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شکل  :8تغييرات جرمي آالیندهها در محفظة احتراق

شکل  10اثرات گرمائي گونههاي مهم موجود در  EGRرا بر روي بازده
قانون اول هر دو نمونه مورد مطالعه نشان ميدهد .در ميان چهار گونه
مهم ذکر شده  H2Oبيشترین ظرفيت گرمائي ویژه را بر واحد جرم داشته
و  O2کمترین مقدار را داراست.
این در حالي است که  N2بيشترین درصد جرمي را در ترکيب EGR
داراست و پس از آن  CO2و H2Oقرار دارند .به عبارتي اگر تمامي EGR
متشکل از  H2Oميبود ،اثر گرمائي  EGRافزایش مشهودي داشت و
اگر تمامي ترکيب  O2بود ،عمالً  EGRفاقد اثرات گرمائي معکوسي را
نشان ميداد .بنابراین  O2سهم منفي گرمائي داشته و مانع از به تأخير
انداختن گرما ميشود.
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شکل  12اثر رقيق کنندگي گونه هاي مختلف را نشان ميدهد.
همانگونه که مشاهده مي شود اثر رقيق کنندگي سبب کاهش احتمال
برخورد ذره هاي سوخت و هوا شده و احتراق را به تأخير مياندازد.

شکل  :10اثرات گرمائي گونههاي مختلف بر روي بازده قانون اول
شکل  11تأثير شيميایي گونهها را بر بازده احتراق نشان ميدهد  CO2و
 H2Oبه دليل اینکه در بسياري از واکنش ها نقش سطح سوم را بازي
ميکنند سبب بهبود واکنشهاي شيميایي شده و بازده را افزایش ميدهند.
شکل  :12اثرات رقيق کنندگي گونه هاي مختلف بر روي بازده
قانون اول

شکل :11اثرات شيميایي گونههاي مختلف بر روي بازده قانون اول
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شکل  13اثرات مختلف  EGRرا بر زمان آغاز احتراق نشان ميدهد.
همانگونه که در شکل مشخص است اثر شيميایي  EGRبراي هر
دو نمونه سبب پيش انداختن احتراق شده است که دليل این امر
وجود هيدروکربن هاي نسوخته در ترکيب  EGRاست.
شکل  14اثرات شيميایي گونههاي هاي مختلف را نشان ميدهد .با
توجه به شکل مشخص مي شود که اکسيژن به دليل قابليت شرکت
در واکنش هاي سوخت سبب تسریع در آغاز واکنش ميشود.
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شکل  15اثرات ترمودیناميکي مولکول هاي مختلف را نشان ميدهد.
در نمونه شماره  2به دليل رقيق بودن بيش از حد مخلوطEGR ،
ورودي داراي مقادیر قابل توجهي اکسيژن است و همين امر سبب
شده است تا ظرفيت گرمایي متوسط  EGRحاصل از احتراق در این
نمونه کمتر از ظرفيت گرمایي متوسط  EGRحاصل از احتراق نمونه
دوم باشد.
بنابراین در مقادیر باالي  EGRدر نمونه شماره  2اکسيژن نسبت به
متوسط مخلوط جاذب گرما نبوده و نقشي در کاهش دما و به تأخير
انداختن احتراق ندارد ،بلکه به سبب داشتن ظرفيت گرمایي ضعيفتر
نسبت به مخلوط داخل محفظه اثر گرمائي معکوس از خود نشان
ميدهد.

شکل  :13اثرات مختلف  EGRبر روي زمان شروع احتراق

شکل :14اثرات شيميایي گونههاي مختلف بر روي زمان شروع احتراق

شکل  16اثرات رقيق کنندگي ترکيب  EGRرا بر روي زمان آغاز
احتراق و براي هر دو نمونه مورد بحث نشان مي دهد .با توجه به
شکل مشخص است براي نمونه  2اکسيژن به دليل داشتن درصد
جرمي بيشتر در ترکيب  EGRداراي اثرات رقيق کنندگي بيشتر در
راستاي پيش انداختن احتراق اند .در حالي که براي نمونه  2این
ماده سبب به تأخير انداختن احتراق ميشود.

] [ Downloaded from engineresearch.ir on 2023-01-09

شکل  :15اثرات گرمائي گونه هاي مختلف بر روي زمان شروع
احتراق
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k

J/ms°K ،ضریب هدایت گرمائي

M

kg ،جرم

MW
nz
P
Q
RU
T
t
u
W
Y


𝛾
𝜃

جرم مولکولي هر گونه
تعداد مناطق
Pa ،فشار داخل استوانه
J ،گرما
J/mol°K ،ثابت جهاني گازها
K ،دما
s ،زمان
j/kg ،انرژي داخلي واحد جرم
J ،کار
نسبت جرمي هرگونه
عالئم یوناني
kg/m3 ،چگالي
ضریب اتميسيته گاز
زاویة ميللنگ
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ABSTRACT

The main aim of the current study is a comprehensive investigation of
the different effects of EGR on n-heptane lean homogeneous
combustion. Achieving the goal, a thermodynamic multi-zone model
coupled to a semi-detailed chemical kinetics mechanism is utilized. A
single-zone model is used for the simulation of the gas exchange
process. Due to lean combustion, N2, O2, H2O, and CO2 are considered
as the main products of combustion, and their thermal, chemical and
dilution effects are studied using the artificial inert species method. An
HCCI engine is considered as the combustion chamber and n-heptane
is the used fuel. At first, the model is validated against the experimental
data and then different values of EGR are added to the in-cylinder
mixture, and its thermal, dilution and chemical effects are discussed.
The results show that for lean low-temperature combustion the
dilution effect of EGR is more significant than its chemical and thermal
effects. N2 and H2O have more significant thermal effects on HCCI
combustion of a very lean mixture and lean mixture. The dilution
effects of O2 is different from other species because it participates in
chemical reactions.
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