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چکیده :در این تحقیق ،تاثیر استفاده از یک سامانه  EGRبر پارامترهای احتراقی و آالیندههای  NOxو دوده در یک
موتور با سوخت بیودیزل بررسی شد .بدین منظور ،از یک موتور اشتعال تراکمی تحقیقاتی ،دو نوع سوخت دیزل خالص و
مخلوط دیزل و بیودیزل ( ،)B20سه نسبت  92 ،2( EGRو  22درصد) و سه بار  99 ،7و  29 Nmاستفاده شد .سوخت
مورد استفاده سوخت بیودیزل حاصل از روغن پسماند بود .نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که افزودن سوخت بیودیزل
به سوخت دیزل به میزان کمی موجب افزایش فشار بیشینه درون سیلندر شد .بیشترین افزایش فشار بیشینه ،بهدلیل
استفاده از سوخت بیودیزل برابر با  9/17درصد بود .با افزایش نسبت  ،EGRفشار بیشینه درون سیلندر کاهش یافت.
مقدار تاخیر در اشتعال برای سوخت  B20کمتر از سوخت دیزل خالص بود .بیشترین مقدار کاهش تاخیر در اشتعال برابر
با  7/3درصد بود .با افزایش نسبت  EGRدمای بیشینه درون سیلندر کاهش یافت .بهطورکلی ،افزایش نسبت EGR
خروجی موتور برای هر
موجب کاهش مقدار بیشینه نرخ آزادسازی گرما شد .با افزایش نسبت  EGRمقدار آالینده
دو نوع سوخت استفادهشده کاهش یافت.
کلیدواژگان :احتراق ،بیودیزل ،EGR ،تاخیر در اشتعال ،نرخ آزادسازی گرما

مقدمه
تفاوت های ساختاری سوخت بیودیزل با سوخت دیزل باعث تغییراتی در احتراق این سوخت در موتورهای اشتعال تراکمی
برای اغلب انواع سوخت بیودیزل است.
می شود .یکی از اثرات استفاده از سوخت بیودیزل افزایش میزان تولید آالینده
افزایش این آالینده را میتوان به افزایش زمان پاشش سوخت ،دمای شعله بیدررو باالتر ،انتقال حرارت تابشی کمتر ،تاخیر
اشتعال باالتر و محتوای اکسیژن آن نسبت داد[ .]9همچنین ،عوامل دیگری همچون بیشتربودن چگالی و کمتربودن عدد ستان
سوخت بیودیزل نسبت به سوخت دیزل و کشش سطحی بیشتر سوخت بیودیزل (برای بیودیزل حدود  22درصد بیشتر است)
سوخت بیودیزل نسبت به سوخت دیزل میشود[ .]9لذا ،در سالهای اخیر ،با گسترش استفاده از
موجب افزایش آالینده
خودروهای مجهز به موتور دیزل و همچنین افزایش نیاز به استفاده از سوخت بیودیزل ،کارخانجات تولید موتورهای درونسوز
این موتورها بودهاند.
بهدنبال روشهایی برای کاهش آالینده
 ،ابتدا ،باید فرایند تولید این آالینده را در طی احتراق بررسی کنیم .بیشترین
برای بررسی روشهای کاهش آالینده
تحت واکنشی بهنام زلدوویچ تولید میشود (معادالت ( )9تا ( .))3شرایط الزم برای انجام این واکنش وجود
مقدار آالینده
دمای باال و محتوای اکسیژن زیاد در درون سیلندر است.
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()9
()2
()3
بهطور کلی ،دمای باال و وجود اکسیژن ،نیتروژن و زمان کافی برای رخدادن واکنش شرایط الزم برای تولید  NOxبا
مکانیزم زلدویچ است[ .]2لذا ،در اغلب روشهایی که برای کاهش آالینده  NOxمورد استفاده قرار گرفته است ،هدف اصلی
کاهش اکسیژن و دمای درون سیلندر بوده است .برخی از این روشها در شکل  9نشان داده شدهاند.

reduction methods

Figure 1-

شکل  -1روشهای کاهش

[ ]3

این روشها بهطور کلی به دو دسته تقسیم میشوند .روش اول روش کنترل اولیه که در آن تغییر شیمیایی یا فیزیکی
چرخه ترمودینامیکی یا احتراق برای کاهش یا جلوگیری از تشکیل  NOxدر طی احتراق انجام میگیرد که این روش خود به
دو دسته دیگر شامل روشهایی که پیش از احتراق مورد استفاده قرار میگیرند (سوختهای جایگزین ،حذف نیتروژن سوخت،
افزودنی امولسیون آب و سوخت) و اقدامات اولیه در ساختار موتور (تزریق مستقیم آب ،تغییر سامانه ورود هوا و تغییر در
احتراق) تقسیم میشود .در روش دیگر ،یا روش کنترل ثانویه ،مقدار  NOxبا حذف اکسیدهای نیتروژن از گازهای خروجی
کاهش مییابد .همچنین ،روشهایی برای جلوگیری از ورود آالینده  NOxناشی از احتراق به جو انجام شده که بهعنوان
روشهای پسین (پس از احتراق) شناخته میشوند .اغلب این روشها با کاهش آالینده  NOxاثرات منفی نیز دارند .ازجمله
اینکه استفاده از آب در موتور موجب استهالک بیشتر آن و کاهش توان موتور میشود و یا استفاده از کاتالیزور برای جلوگیری
از خروج آالینده  NOxنیازمند صرف هزینه نسبتا زیادی است.
یکی از روشهایی که برای کاهش آالینده  NOxارائه شد و بهطور گستردهای مورد استفاده قرار گرفته است استفاده از
سامانه  EGRیا بازگردانی گازهای خروجی است .براساس تعریف انجمن مهندسان خودرو EGR ،بهعنوان یک سامانه تعریف
می شود که مقداری گازهای خروجی را به محفظه احتراق باز می گرداند .اثر شیمیایی این سامانه جایگزینی مقداری از گازهای
است ،بهطوری که
،
،
ورودی سیلندر همانند اکسیژن و نیتروژن با گازهای موجود در خروجی سیلندر همانند
میشوند .از لحاظ ترمودینامیکی ،مقدار ظرفیت گرمایی مجموع گازهای برگشتی و هوای جو
گازهای ورودی دچار کمبود
 ،از اکسیژن و
و
بیشتر از ظرفیت گرمایی هوای جو خالص است ،چرا که ظرفیت گرمایی گازهای برگشتی ،ازقبیل
نیتروژنی که حذف شده است بیشتر است .پس اثرات اولیه استفاده از سامانه  EGRعبارت است از[:]9
 اثرات رقیقسازی :مربوط به کاهش غلظت اکسیژن در هوای ورودی
برگشتی در دماهای بیشتر احتراق است.
و
 اثر شیمیایی :تمرکز رادیکالهای آزاد ،که ناشی از تجزیه گازهای
برگشتی
 اثرات دمایی :شامل اثر تغییرات در ویژگیهای ترمودینامیکی سیال گازی حاصل از ظرفیت گرمایی بیشتر گاز

22

نشریه علمی -پژوهشی سوخت و احتراق ،سال یازدهم ،شماره اول ،بهار 9317

میزان تاثیر سامانه  EGRبر این اثرات اولیه ،به شرایط کاری موتور ،بهویژه بار و سرعت موتور ،میزان گازهای برگشتی و
بهشدت وابسته به شرایط منطقهای درون سیلندر است .استفاده از EGR
دمای گازهای برگشتی وابسته است[ .]9تشکیل
با ورود مقدار بیشتری از گازهایی که در فرایند احتراق شرکت میکنند (اثر رقیقسازی) و حذف حرارت از فرایند احتراق (اثر
دمایی) و افزایش احتمال آنکه مولکولهای سوخت و اکسیژن دچار واکنش شوند (اثرات رقیقسازی و شیمیایی) بر این شرایط
خروجی
اثر میگذارد .بنابراین ،عالوهبر اثر سامانه  EGRبر ظرفیت گرمایی مخلوط ورودی ،تاثیر  EGRبر آالیندههای
ممکن است مربوط به تغییرات دمایی و غلظت اکسیژن باشد[.]9
مفهوم اصلی سامانه  EGRبهنظر شناختهشده است ،اما تحقیقات بیشتری برای شناخت بیشتر سازوکارهای اصلی نشاندهنده
و سایر آالیندههای خروجی ،و همچنین مشخصات عملکردی موتور مورد نیاز است.
اثر سامانه  EGRبر تشکیل
به اثر همزمان دماهای بیشینه پایینتر و وجود اکسیژن کمتر در سیلندر نیز نسبت داده
تاثیر  EGRبر کاهش
از اثر وجود اکسیژن بیشتر است .شرایطی در
میشود .یو و شاهد ( )9129به این نتیجه رسیدند که اثر دما بر کاهش
میشوند (دمای پایین و کمبودن اکسیژن در درون سیلندر) باعث کاهش واکنشهای
موتور که باعث کاهش تولید
ذرات معلق) .در نتیجه،اکسایش الزم برای حذف آالیندههای دوده ،دود ،ذرات معلق ،CO ،و  UHCمیشود (موازنه
افزایش مقدار این آالیندهها ،که خود محدودیتهایی دارند ،با افزایش نسبت  EGRبهسرعت افزایش مییابد .این امر باعث
افزایش ذرات معلق میشود[.]2
برای محاسبه نسبت  EGRمعموال از رابطه ( )9استفاده میشود:
%

()9
که در آن:
= مقدار گاز
= مقدار گاز
= مقدار گاز

خروجی
ورودی به سیلندر )(ppm
هوا )(ppm
)(ppm

توسط سامانه  EGRبدون خنککردن گازهای برگشتی قابل
محققان بسیاری دریافتند که بیشترین قابلیت کاهش
دستیابی نیست ،زیرا دمای باالی گازهای برگشتی ممکن است خود باعث افزایش دمای احتراق و در نتیجه افزایش تولید
شود .سامانه  ،EGRکه در آن دمای گازهای برگشتی به سیلندر توسط یک خنککن کاهش مییابد ،سامانه  EGRسرد نامیده
2
9
میشود .آرکومانیس و همکاران دریافتند که  EGRگرم باعث افزایش دوده  CO2 ،CO ،و هیدروکربن نسبت به انواع EGR
سرد و کنترلشده میشود[ .]9دیگر نتایج مرتبط با کاربرد  EGRگرم عبارت است از کاهش کارایی موتور بهدالیل زیر:
 کاهش بازده حجمی موتور
 کاهش جرم واردشده به سیلندر در هر چرخه احتراق
 کاهش فشار بیشینه سیلندر
 احتمال گرمشدن بیش از حد موتور
 افزایش آالینده ذرات معلق
را افزایش میدهد .در
یو و شاهد ( )9129بیان داشتند که حذف بخار آب کارایی سامانه  EGRبرای کاهش آالینده
 ،نسبت به  EGRگرم ،افزایش مییابد .در  EGRسرد ،از یک
بارهای خیلی کم ،تاثیر  EGRسرد بر کاهش آالینده
1. Soot
2. HC
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خنککن برای خنککردن گازهای برگشتی استفاده میشود .این اثر به افزایش مرحله احتراق پیشاختالط ناشی از جرم بیشتر
جریان ورودی نسبت داده شده است ،چرا که این افزایش باعث افزایش وجود اکسیژن ناشی از بازده حجمی باالتر در شرایط
استفاده از  EGRسرد نسبت به حالت استفاده از  EGRگرم یا کنترلنشده است .عالوهبر این ،میزان هوای ورودی کمتر و دمای
کمتر گازهای بازخورانده شده در  EGRسرد نسبت به  EGRگرم باعث کاهش بخارشدن و نرخ اختالط سوخت میشود .این
امر منجر به افزایش مقدار هیدروکربنهای نسوخته خروجی موتور میشود[.]7
خی و همکاران ( )2299تاثیر زمان پاشش سوخت و نسبت  EGRرا بر احتراق و آالیندههای یک موتور دیزل پاشش
مستقیم با پاشش چندمرحلهای ،که از سوخت بیودیزل خالص سویا استفاده میکرد ،بررسی کردند .نسبتهای  EGRمورد
استفاده در تحقیق آنها نسبتهای باالیی ( 32تا  29درصد) بود و همچنین ،تحقیق آنها بر روی یک موتور ششسیلندر انجام
به میزان
شد .آنها دریافتند که با افزایش نسبت  ،EGRمصرف ویژه سوخت ترمزی و دوده به میزان کمی افزایش یافته و
قابل توجهی کاهش مییابد .نتایج این تحقیق نیز نشان داد که نرخهای باالی  EGRو تاخیر در زمان پاشش سوخت روشهای
موتور دیزل با پاشش چندمرحله ای و سوخت بیودیزل است .با استفاده از این روشها مقدار دوده
موثر بر کاهش آالینده
تولیدی و  BSFC9تغییر چندانی نخواهد داشت[.]2
فنگ و همکاران ( )2293تاثیر استفاده از  EGRرا بر احتراق دمای پایین یک موتور دیزل ،که تنها از سوخت بیودیزل استفاده
میکرد ،بررسی کردند .نتایج تحقیقات آنها نشان داد که برای یک سوخت یکسان ،با افزایش نسبت  ،EGRفشار درون سیلندر
تقریبا ثابت باقی میماند .هنگامی که نسبت  EGRکم بود ،مقدار آالیندههای  HCو  COکم بود ،اما ،با افزایش مقدار نسبت ،EGR
با افزایش مقدار نسبت  EGRکاهش مییافت[.]1
مقدار این آالیندهها بهسرعت افزایش پیدا میکرد .همچنین ،آالینده
اغلب تحقیقات انجامگرفته در ایران بر روی تاثیر سامانه  EGRسوخت بیودیزل بر روی آالیندههای موتور دیزل بوده و
تحقیقات محدودی بر روی تغییرات در پارامترهای احتراقی ناشی از سامانه  EGRو سوخت بیودیزل انجام شده است .سلطانی و
همکاران تاثیر سامانه  EGRو سوخت بیودیزل را بر آالیندهها و عملکرد موتور دیزل بررسی کردند .آنها تنها متغیرهای
عملکردی و آالیندگی موتور را بررسی کرده و نتیجه گرفتند که آالینده  NOبا استفاده از سامانه  EGRکاهش مییابد .اما ،نه
دوده خروجی موتور و نه پارامترهای احتراقی موتور را بررسی نکردند].[92
طبق تحقیقات انجامگرفته ،مشخص شده است که سوخت بیودیزل بر مقدار تاخیر در اشتعال تاثیر میگذارد[ .]99فاصله
زمانی بین شروع پاشش سوخت تا شروع اشتعال ،تاخیر در اشتعال نامیده میشود (شکل .)2

Figure 2- Diesel combustion process

شکل  -2فشار درون سیلندر در طی احتراق دیزل[]11
1. Brake Specific Fuel Consumtion

22

نشریه علمی -پژوهشی سوخت و احتراق ،سال یازدهم ،شماره اول ،بهار 9317

با توجه به مرور منابع انجامگرفته ،درمییابیم که با وجود تحقیقات متعددی که بر روی سامانه  EGRو کاربرد آن در
با شک و
موتور احتراق داخلی انجام گرفته است ،هنوز هم ،حتی در مواردی ،استفاده از این سامانه برای کاهش آالینده
تردید همراه است .لذا ،هرگونه تحقیقی در زمینه شناخت بیشتر اثرات سامانه  EGRبر موتور به دانش ما در مورد استفادهکردن
یا نکردن از این سامانه در موتور کمک میکند .در این بین ،مهمترین پارامترهایی که در زمان استفاده از این سامانه در موتور
کمتر مورد بررسی قرار گرفتهاند پارامترهای احتراقی موتور بودهاند .بنابراین ،تحقیق حاضر برای بررسی پارامترهای احتراقی
یک موتور دیزل حین استفاده از سامانه  EGRدرنظر گرفته شد .عالوهبراین ،با مرور منابع مختلف ،مشخص شد که تاکنون
تحقیق جامعی روی تاثیر سامانه  EGRو سوخت بیودیزل حاصل از روغن پسماند بر روی موتورهای دیزل کوچک تحت
نسبتهای  EGRکم تا متوسط صورت نگرفته است .پارامترهای احتراقی بررسیشده شامل فشار درون سیلندر ،نرخ آزادسازی
و دوده خروجی
گرما ،تاخیر در اشتعال و دمای درون سیلندر است .همچنین ،تاثیر استفاده از سامانه  EGRبر آالینده
موتور نیز مورد بررسی قرار گرفت.

مواد و روشها
ماتریس انجام آزمایشهای تحقیق مورد نظر ،بهصورتی که در جدول  9نشان داده شده است ،تعریف شد .آزمایشها در دور
 9222rpmو فشار پاشش سوخت  222barانجام گرفتند .شرایط کاری موتور در زمان آزمایش براساس کاتالوگ موتور مربوطه
و اهداف آزمایش انتخاب شده است .دور  9222rpmو فشار پاشش سوخت  222barمقادیر توصیهشده برای شرایط معمول
کاری موتور بود .همچنین ،بارهای اعمالشده نیز براساس حالت تمامبار موتور 9بوده و سعی شده موتور مورد نظر در حالت
بار جزئی 2مورد آزمایش قرار بگیرد که حداکثر تاثیر سامانه  EGRدر بار جزئی گزارش شده است .متغیرهای احتراقی
بررسیشده در جدول  2آورده شدهاند.
جدول  -1ماتریس آزمایشها
Table1- Experiments matrix
Factor
Engine load
rate EGR

Unit
Nm
%

Level 1
7
0

Level 2
14
10

Level 3
21
20

جدول -2متغیرهای احتراقی بررسیشده
Table2- Combustion parameters
Unit
bar
°C
CA°
J/°C A

Paramet er
Cylinder pres sure
Cylinder t emperature
Ignition dela y
Heat releas e rate

Number
1
2
3
4

بیودیزل مورد استفاده (شکل  )3از موسسه  ISPA-CNR Sciencesتهیه شد .مشخصات و ویژگیهای سوخت بیودیزل
پسماند روغن خوراکی استفادهشده ،در جدول  ،3مطابق با استاندارد  ،ASTM6752آورده شده است .همانگونه که دیده
میشود ،مطابقت مناسبی بین ویژگی سوخت بیودیزل مورد استفاده و استاندارد  ASTM6751وجود دارد.

1. Full load
2. Part load
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Figure 3- Biodiesel fuel

شکل  -3سوخت بیودیزل
جدول  -3مشخصات سوخت بیودیزل
Table 3- Biodiesel fuel characteristics
Dies el
70.5
0.003
2.95
48
45.82
0
24

WCO
302
<0.02
<0.01
<0.01
6.1
<0.02
<0.001
Superato
<0.001
0.3
0.84
>300
57.12
> 12
clea r yellow
39.9
13.44
40.52

Standard value
0.4 max
0.2 max
0.05 max
1.9 -6.0
0.2 max
0.05 max
No. 3 max
0.05 max
0.5 max
1.0 max
360 max

Unit
°C
% m/m
% m/m
% v/v
cSt
% m/m
% m/m
-% m/m
mgKOH/g
mg/g
°C

3 min
-

h
MJ/kg
%
mN/m

Standard
AS TM D93
AS TM D6584
EN14110
AS TMD2709
AS TM D445
AS TM D874
AS TM D5453
D130
D4530
D664
D4591
D1160
AS TM D 613
EN 15751
AS TM D 4176
Drop shape m ethod

Paramet er
Flash point
Monoglyc erid es
Methanol content
Wat er and sediment content
Dynamic viscosit y at 40 C
Sulfat ed Ash
Total sulfur
Copper Strip Corrosion
*Carbon Residue 100% sample
Acidit y number
Phosphorus Content
Distillation
Cetane number
oxidation stability
Visual aspect
Lower h eating valu e
Oxygen content
Surface t ension

شکل  9طرحواره بستر آزمایش استفادهشده ،موجود در دانشگاه سالنتو ایتالیا ،را نشان میدهد .مشخصات موتور استفاده
شده در جدول  9آورده شده است .سامانه پاشش سوخت از نوع ریل مشترک بوده که سوخت را به یک انژکتور پنجسوراخه با
قطر سوارخ  972میکرون میرساند .یک سامانه رایانهای کنترل موتور ( )BOSCH EDC15C7امکان تنظیم دور و بار موتور و
همچنین نحوه ،میزان پاشش و فشار پاشش سوخت را فراهم میساخت .موتور به یک دینامومتر از نوع جریان گردابی
( )ANTRIEBSTECHNIKمتصل شده بود .سامانه کنترل دینامومتر نیز از نوع  AVL EMCON 300است .با این سامانه
امکان پایش دور و بار موتور فراهم میشود.
یک حسگر پیزوالکتریک ( ،)AVL QC33Cکه به یک تقویتکننده ( )AVL 3066A01متصل شده است ،برای اندازهگیری
فشار درون سیلندر به کار گرفته شد .حسگر پیزوالکتریک ،با تبدیل فشار مکانیکی به جریان الکتریکی ،امکان اندازهگیری فشار
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را فراهم می سازد .همچینین ،حسگر پیزوالکتریک مورد استفاده در این تحقیق قابلیت تحمل دمای باال (تا  172درجه
سلسیوس) را داشته که آن را برای استفاده در درون سیلندر و اندازهگیری فشار درون آن مناسب میسازد .لذا ،قابلیت تحمل
فشار و دمای باالی درون سیلندر دلیل استفاده از این حسگر برای اندازه گیری فشار درون سیلندر است.
همچنین ،دو حسگر پیزو دیگر نیز برای اندازهگیری فشار مطلق پاشش سوخت ) (KISTLER 4067A2000و فشار
سوخت برگشتی ) (KISTLER 4045A2مورد استفاده قرار گرفت .هر دو حسگر به یک تقویتکننده )(KISTLER 4618A2
وصل شدند .نمونهبرداری سیگنالهای فشار براساس زاویه گردش میللنگ و با استفاده از یک انکودر) (AVL 364Cانجام
گرفت .نمونهبرداری با فواصل زمانی  2/2°CAانجام شد .بدین منظور از یک کارت اخذ داده ) (PCI 6251 LABVIEWاستفاده
شد .نرخ نمونهبرداری برای  322 kHzانجام شد.

Figure 4- AVL Single Cylinder Research Engine 5402 and eddy current dynamometer

شکل  -4بستر آزمایش استفادهشده برای اندازهگیری متغیرهای احتراقی
جدول  -4مشخصات موتور تکسیلندر تحقیقاتی 2442 AVL
Table 4- Engine Specifications of AVL Single Cylinder Research Engine 5402
Engine t ype
Manufacturer
Model
Number of cilynd ers
Maximum power
Bore
Strok e
Connecting rod
Displacem ent
Compres sion ratio
Combustion chamber
Inj ection s yst em
Max. injection pressure
Number of nozzles
Nozzle diamet er
Spra y angle

4-stroke water cooled Di es el
AVL
5402
1
18 kW
85 mm
90 mm
138 mm
510 cm 3
17.1:1
Bowl with valve p ockets and flat head
Common rail
1300 bar
5
170 μm
142°
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اندازهگیری دماهای سیال خنککننده و گازهای خروجی موتور بهوسیله دو ترموکوپل صورت گرفت .همچنین،
ترموکوپلهای مشابهی برای اندازه گیری دمای روغن و دمای هوای ورودی سیلندر مورد استفاده قرار گرفت .از نرمافزار
 LABVIEWبرای کنترل سامانههای مختلف و همچنین اخذ داده ها استفاده شد .میزان مصرف سوخت موتور نیز با استفاده از
یک سامانه سنجش مصرف سوخت ) (AVL 733Sبا دقت  2/92درصد اندازهگیری شد.
سامانه  EGRاستفادهشده در شکل  2نشان داده شده است .این سامانه از نوع سامانه سرد بوده و دارای یک خنککن و
شیر  EGRبود.

Figure 5- EGR system

شکل  -2سامانه  EGRاستفادهشده

برای محاسبه نرخ آزادسازی گرما ،از روش پیشنهادی هیوود ( )9122استفاده شد[ .]92در این روش ،نرخ آزادسازی گرما
با استفاده از دادههای مربوط به فشار درون سیلندر بهدست میآید .در این روش ،فرض میشود که در حین احتراق ،در درون
سیلندر ،تعادل ترمودینامیکی وجود دارد؛ لذا از تغییرات دما ،امواج فشار ،شرایط غیرتعادلی ،تبخیر سوخت و غیره صرفنظر
میشود .از قانون اول ترمودینامیک داریم[:]92
()2
̇
̇
()9
̇

که در آن ̇ ترکیب نرخ آزادسازی گرما و نرخ انتقال حرارت در طول دیواره سیلندر است و ̇ نرخ کار انجامشده توسط سامانه
بهدلیل جابهجاییهای مرزی است .برای سادهسازی معادله ( )7میتوان از فرض گاز ایدئال استفاه کرد:
()7
از معادله باال میتوان مشتق گرفت (با فرض ثابتبودن جرم):
()2
[
]
پس از ترکیب معادلههای ( )7و ( ،)2معادله نرخ آزادسازی گرما بهصورت زیر خواهد بود:
()1

]

با جایگذاری زاویه میللنگ ( )θبهجای زمان ( )tداریم:
()92

[

̇

̇
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که در این رابطه  Vحجم سیلندر ( θ ،)m3زاویه میللنگ (درجه) و  γنسبت گرمای ویژه مخلوط درون سیلندر است γ .نسبت
گرمای ویژه در فشار ثابت به گرمای ویژه در حجم ثابت است ) ( .برای موتور دیزل مقدار  γبرابر با  9/32است].[92

نتایج و بحث
فشار بیشینه درون سیلندر
مقادیر فشار بیشینه درون سیلندر در بارهای مختلف موتور و نسبتهای مختلف  EGRبرای سوخت  B20و دیزل خالص در
شکل  9نشان داده شده است .همانگونه که دیده می شود ،افزودن سوخت بیودیزل به سوخت دیزل به میزان کمی موجب
افزایش فشار بیشینه درون سیلندر نسبت به سوخت دیزل شده است .بیشترین افزایش فشار بیشینه بهدلیل استفاده از سوخت
بیودیزل برابر با  9/17درصد و مربوط به بار  29Nmو بدون  EGRاست .محتوای انرژی سوخت بیودیزل از سوخت دیزل کمتر
است .ارزش حرارتی سوخت بیودیزل استفادهشده در حدود  92/1درصد کمتر از سوخت دیزل است .همچنین ،کشش سطحی
سوخت بیودیزل ( )92/22 mN/mبیشتر از کشش سطحی سوخت دیزل ( )29 mN/mاست .گرانروی سینماتیک سوخت
بیودیزل ( )9/9 cStاز گرانروی سوخت دیزل ( )9/2 cStبیشتر بوده است .فشار بیشینه درون سیلندر برای سوخت بیودیزل
نسبت به سوخت دیزل باالتر بوده است .این امر بهدلیل وجود اکسیژن در سوخت بیودیزل و افزایش سرعت احتراق است .فشار
بیشینه درون سیلندر عمدتا وابسته به مقدار سوخت سوختهشده در مرحله اولیه احتراق و همچنین توانایی سوخت برای
مخلوطشدن با هواست .مرحله پیشاختالط توسط زمان تاخیر در احتراق و مدت زمان الزم برای آمادهسازی مخلوط طی این
زمان تعیین میشود .بیشینه فشار درون سیلندر به میزان احتراق در مرحله اولیه احتراق ،که خود به میزان سوخت سوختهشده
در این مرحله وابسته است ،بستگی دارد .در سوخت دیزل ،مدت زمان تاخیر در اشتعال نسبت به سوخت بیودیزل بیشتر است.
لذا ،لحظه رخدادن بیشینه فشار درون سیلندر در فاصله بیشتری بعد از نقطه مرگ باال قرار گرفته و به درون مرحله انبساط
کشیده میشود و بنابراین فشار درون سیلندر ،بهعلت افزایش حجم ،کاهش مییابد .لی و همکاران ( )2222ویژگیهای احتراقی
و عملکردی یک موتور دیزل مجهز به سامانه پاشش سوخت ریل مشترک در نسبتهای مختلف مخلوط سوخت بیودیزل و
دیزل را بررسی کردند[ .]93نتایج تحقیق آنها نشان داد که بهدلیل باالتربودن گرانروی و کشش سطحی سوخت بیودیزل ،با
افزایش نسبت بیودیزل در مخلوط سوخت دیزل و بیودیزل ،قطر قطرات سوخت پاشششده بزرگتر میشود .دو ویژگی
گرانروی سینماتیک و کشش سطحی باعث تغییر نحوه احتراق و پاشش سوخت میشوند.
در تحقیق انجامگرفته بهوسیله ساهو و داس ( ،)2221با استفاده از سوختهای بیودیزل جاتروفا ،9کرانجا 2و پوالنیا 3و در
یک موتور دیزل چهارزمانه مشخص شد که با افزایش مقدار سوخت بیودیزل فشار درون سیلندر افزایش مییابد[ .]99خی و
همکاران ( )2292در تحقیقی اثر استفاده از سوخت بیودیزل و اتانول را بر احتراق و آالیندگی یک موتور دیزل بررسی کردند.
نتایج تحقیق آنها نشان داد که بیشینه فشار درون سیلندر و نرخ آزادسازی گرما با افزایش نسبت سوخت بیودیزل به سوخت
دیزل زیاد میشود[ .]92نتایج مشابهی توسط لو و همکاران ( )2222گزارش شد .آنها احتراق ناشی از سوخت بیودیزل خالص
را با مخلوط سوخت بیودیزل و بیوگاز مطالعه کردند .آنها دریافتند که افزایش مقدار بیوگاز باعث کاهش فشار درون سیلندر و
نرخ آزادسازی گرما می شود .در مقایسه با سوخت بیودیزل خالص ،در زمان استفاده از سوخت بیودیزل و بیوگاز ،مقدار تاخیر در
اشتعال و طول احتراق افزایش یافت[.]99

1. Jatropha
2. Kranja
3. Paulownia
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Figure 6- Maximum values of the cylinder pressure in different engine loads and EGR rates
)(WCO: B20 fuel, Diesel: Pure diesel fuel, MAX CP: Maximum cylinder pressure

شکل  -6مقادیر بیشینه فشار درون سیلندر در بارها و نسبتهای  EGRمختلف
( :WCOسوخت  :Diesel ،B20سوخت دیزل خالص :MAX CP ،بیشینه فشار درون سیلندر)

با افزایش نسبت  EGRفشار بیشینه درون سیلندر کاهش یافته است .با افزایش نسبت  EGRدمای گازهای ورودی
افزایش مییابد و بهدلیل انبساط هوای ورودی و ثابتبودن حجم درون سیلندر ،جرمی که وارد سیلندر میشود کاهش مییابد.
هوای گرمتر واردشده به سیلندر ممکن است باعث افزایش تبخیر سوخت شود ،اما ،از طرف دیگر ،سرعت واکنشهای شیمیایی
احتراق ،با افزایش نسبت  ،EGRکاهش پیدا میکند .این دو عامل یکدیگر را خنثی میکنند .هنگامی که نسبت  EGRافزایش
یابد ،عامل دوم شدت بیشتری مییابد[ .]2بیشترین کاهش فشار بیشینه درون سیلندر بهدلیل استفاده از سامانه  EGRمربوط
به بار  99 Nmو نسبت  22 EGRدرصد و برابر با  2/9درصد بوده است.

تاخیر در اشتعال
همانگونه که در شکل  7دیده میشود ،مقدار تاخیر در اشتعال برای سوخت  B20کمتر از سوخت دیزل خالص بوده است.
بیشترین مقدار کاهش تاخیر در اشتعال برابر با  7/3درصد و برای بار ( 99Nmبدون  )EGRبوده است .در بار  29 Nmنسبت
 92 EGRدرصد تاثیری بر مقدار تاخیر در اشتعال سوخت دیزل خالص نداشته است .اما ،با افزایش نسبت  EGRبه  22درصد،
مقدار تاخیر در اشتعال افزایش یافته است .این موضوع میتواند بهدلیل کاهش قابل توجه دمای بیشینه احتراق و همچنین
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کاهش کیفیت اختالط سوخت و هوا باشد که شروع احتراق را بهتاخیر میاندازد .کمشدن بیش از حد مقدار اکسیژن درون
سیلندر بهدلیل نسبت  EGRباال نیز میتواند دلیل این افزایش تاخیر در اشتعال باشد .اما ،در مورد مخلوط سوخت دیزل و
بیودیزل ،با افزایش نسبت  ،EGRمقدار تاخیر در اشتعال افزایش یافته است .بهعبارتی ،میتوان گفت که  92 EGRدرصد
تاثیری بر تاخیر در اشتعال (بار  )29Nmنداشته است ،اما استفاده از سوخت بیودیزل موجب افزایش تاخیر در اشتعال شده
است .در بارهای  7 Nmو  ،99استفاده از نسبتهای  92 EGRو  22درصد تاثیر یکسانی بر مقدار تاخیر در اشتعال داشتهاند و
مقدار تاخیر در اشتعال را در هر بار به یک اندازه کاهش دادهاند ( 9/2درصد در بار  7 Nmو  2/9درصد در بار  .)99 Nmاما ،در
مورد سوخت بیودیزل ،در بار  99Nmنسبت  92 EGRدرصد تاخیر در اشتعال را کاهش ( 9/3درصد) و نسبت  22 EGRدرصد
آن را افزایش داده است ( 2/9درصد) .کمتربودن مقدار گرانروی بیودیزل موجب زودتر اتفاقافتادن زمان پاشش سوخت
میشود[ .]97شروع پاشش سوخت اغلب از زمانی محاسبه میشود که سوزن انژکتور از جای خود بلند میشود و شروع احتراق
از روی تغییر در شیب نمودار نرخ آزادسازی گرما ،که در لحظه ایجاد جرقه بهوجود میآید ،قابل تعیینشدن است.
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عالوه بر این ،تاخیر در اشتعال تحت تاثیر مقدار عدد ستان سوخت نیز قرار دارد .اغلب ،پاشش زودتر سوخت موجب
افزایش دمای احتراق میشود .با وجود این ،بهدلیل کمتربودن مقدار تاخیر در اشتعال مرحله پیشاختالط کوتاهتر میشود[.]92
کاهش تاخیر در اشتعال ،بهدلیل استفاده از سوخت بیودیزل ،که در اینجا برای سوخت بیودیزل پسماند مشاهده شد ،با تحقیق
سناتوره و همکاران[ ،]91که بر روی سوخت سوخت متیل استرهای روغن کلزا 9انجام شد ،مطابقت دارد.
در تحقیق دیگری ،که بهوسیله کاناکی و ونگرپن[ ]22انجام شد ،نیز ،همانند تحقیق حاضر ،شروع احتراق برای سوخت
بیودیزل حاصل از روغن سویا  3/9درجه میللنگ پیش از سوخت دیزل اتفاق میافتد .عالوهبر این ،مقدار تاخیر در اشتعال
برای سوخت بیودیزل سویا  2/72درجه میللنگ کمتر از تاخیر در اشتعال سوخت دیزل بود .مونیم و ونگرپن[ ]29نیز تاخیر
در اشتعال کمتری را برای سوخت بیودیزل سویا در مقایسه با سوخت دیزل بهدست آوردند ( 2/9درجه میللنگ).
تحقیقاتی که در رابطه با تاثیر بار موتور بر مقدار تاخیر در اشتعال انجام گرفته است نیز نتایج تحقیق حاضر را تایید
میکند .بهعنوان مثال ،براساس تحقیقات رائو و همکاران[ ،]22مشخص شد که با افزایش بار روی موتور مقدار تاخیر در اشتعال
کاهش مییابد .این موضوع میتواند بهدلیل دمای بیشتر احتراق و یا رقیقتربودن گازهای خروجی در بارهای باالتر باشد.
مطالعه دیگری نیز توسط اوزسزن و کاناکی[ ]23با استفاده از سوختهای بیودیزل پالم و بیودیزل کلزا انجام گرفت .مطالعه
آنها نشاندهنده زودتر آغازشدن احتراق نسبت به سوخت دیزل بود .تحقیقات دیگر نیز کاهش مقدار تاخیر در اشتعال را برای
سوخت بیودیزل نشان داده است که تاییدکننده نتایج تحقیق حاضر است[.]29

بیشینه دمای درون سیلندر
شکل  2تغییرات بیشینه دمای احتراق را برای سوختهای مختلف در بارهای مختلف نشان میدهد .همانگونه که مشاهده
میشود ،با افزایش بار موتور ،مقدار دمای بیشینه نیز افزایش مییابد .با افزایش نسبت  EGRنیز دمای بیشینه درون سیلندر
کاهش یافته است .همچنین ،مقدار دمای بیشینه ،در اغلب حاالت آزمایش ،برای سوخت  B20به مقدار کمی بیش از سوخت
دیزل بوده است .در بار  ،7 Nmمقدار دمای ب یشینه درون سیلندر برای مخلوط سوخت دیزل و بیودیزل و نسبتهای EGR
صفر 92 ،و  22درصد بهترتیب  9/22 ،2/22و  2/92درصد نسبت به سوخت دیزل خالص کاهش یافت .در بار  99 Nmو بدون
 ،EGRمقدار دمای بیشینه  9/39درصد افزایش یافت و با نسبتهای  92 EGRو  22درصد ،بهترتیب 9/93 ،و  2/91درصد
کاهش یافت .در بار  ،29Nmدمای بیشینه احتراق برای حالت بدون  EGRو نسبت  92 EGRدرصد ،بهترتیب 2/33 ،و 2/19
درصد افزایش یافت .برای نسبت  22 EGRدرصد نیز ،مقدار دمای بیشینه احتراق تقریبا تغییری نکرده است .همانگونه که
مشاهده میشود ،مقدار دمای بیشینه احتراق با استفاده از سوخت بیودیزل نسبت به سوخت دیزل افزایش یافته است که در
حالت بدون  EGRاین امر بهخوبی نمایان است.
افزایش دمای احتراق ،بهدلیل استفاده از سوخت بیودیزل ،در تحقیقات دیگر نیز ،گزارش شده است .ازجمله مواردی که
باعث این افزایش شده است می توان به اکسیژن موجود در سوخت بیودیزل اشاره کرد که باعث بهبود نسبت سوخت به هوا و
در نتیجه بهبود کیفیت احتراق میشود[.]22
از طرف دیگر ،استفاده از سامانه  EGRموجب کاهش دمای بیشینه احتراق شده است .اما در نسبتهای باالتر ،EGR
بهدلیل کاه ش مقدار اکسیژن درون سیلندر ،کیفیت احتراق تا حد قابل توجهی کاهش یافته است .لذا ،افزایش دما بهدلیل
وجود اکسیژ ن در سوخت بیودیزل برابر با کاهش دمای ناشی از استفاده از سامانه  EGRبوده است (نسبتهای 22 EGR
درصد) .این مورد ،به ویژه در بار  ،99Nmبهتر قابل مشاهده است.

)1. Rapeseed oil methyl esters (ROME
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شکل  -8مقادیر بیشینه دمای گازهای درون سیلندر در بارها و نسبتهای  EGRمختلف
( :WCOسوخت  :Diesel ،B20سوخت دیزل خالص)

بیشینه نرخ آزادسازی گرما
تغییرات بیشینه نرخ آزادسازی گرما ،در شرایط مختلف آزمایش ،در شکل  ،1نشان داده شده است .همانگونه که در این شکل
دیده می شود ،بیشینه نرخ آزادسازی گرما برای سوخت بیودیزل نسبت به سوخت دیزل در تمامی نسبتهای  EGRو در تمامی
بارها کاهش یافته است .با افزایش بار روی موتور نیز ،مقدار بیشینه نرخ آزادسازی گرما کاهش یافته است .به طورکلی ،افزایش
نسبت  EGRموجب کاهش مقدار بیشینه نرخ آزادسازی گرما شده است .در بار  ،7 Nmمقدار بیشینه نرخ آزادسازی گرما در
نسبتهای  EGRصفر 92 ،و  22درصد برای سوخت بیودیزل نسبت به سوخت دیزل بهترتیب  3/2 ،9/2و  3/9درصد کاهش
پیدا کرده است .این مقدار کاهش برای نسبتهای  EGRصفر 92 ،و  22درصد ،برای بار  ،99Nmبهترتیب ،برابر با  2/9 ،1/1و
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 9/2درصد و برای بار  ،29Nmبهترتیب ،برابر با  92/2 ،9/9و  7/7درصد بوده است .نتایج مشابهی توسط ابراهیم ()2299
گزارش شده است[.]29
همانگونه که در شکل  1دیده میشود ،با افزایش نسبت  EGRدر بار  ،7Nmمقدار بیشینه نرخ آزادسازی گرما کاهش
یافته است ( 93/9و  99/9درصد برای نسبتهای  92و  22درصد  EGRو مخلوط سوخت دیزل و بیودیزل 99/3 ،و 97/2
درصد برای نسبتهای  92 EGRو  22درصد و سوخت دیزل خالص) .در بارهای زیاد ،از شدت مقدار کاهش بیشینه نرخ
آزادسازی گرما ،با افزایش نسبت  EGR،کم شده ،بهطوری که بیشینه نرخ آزادسازی گرما در بار  92 ،99 Nmدرصد و در بار
 7/7 ،29 Nmدرصد بوده است .در بارهای باال ،با افزایش نسبت  ،EGRاکسیژن موجود در سیلندر نیز کاهش مییابد و لذا
تاخیر در اشتعال و مرحله پیشاختالط افزایش می یابد .لذا بیشینه نرخ آزادسازی گرما در بارهای باال و نسبتهای  EGRباال
افزایش مییابد[.]27
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)Figure 9- Maximum values of the heat release rate in different engine loads and EGR rates (WCO: B20 fuel, Diesel: Pure diesel fuel
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فشار درون سیلندر
نمودارهای فشار-درجه میللنگ و نرخ آزادسازی گرما برای حاالت مختلف آزمایش ،در شکل  ،92نشان داده شده است.
همانگونه که دیده می شود ،اختالف قابل توجهی بین نمودارها برای سوخت دیزل و بیودیزل وجود ندارد .در برخی از حاالت
آزمایش ،نمودار فشار درون سیلندر مقداری به سمت چپ انتقال یافته است که این امر ناشی از کمتربودن تاخیر در اشتعال
برای سوخت بیودیزل است .سایر محققان نیز نتایج مشابهی را گزارش کردهاند] .[21،22نمودارهای نرخ آزادسازی گرما برای
تعیین نقطه شروع احتراق ،نرخ سوختن سوخت و تاخیر در اشتعال قابل استفاده است .همانگونه که در این نمودارها دیده
میشود ،به دلیل کمتربودن تاخیر در اشتعال سوخت مخلوط دیزل و بیودیزل ،شروع احتراق این سوخت قبل از سوخت دیزل
اتفاق میافتد.
لحظه شروع و خاتمه احتراق با استفاده از نمودار نرخ آزادسازی گرما مشخص شد .نرخ آزادسازی گرما بهصورت ناچیزی
پس از شروع احتراق کاهش مییابد .این کاهش بهدلیل تبخیر سوخت و انتقال حرارت سیلندر است .لحظه شروع احتراق از
لحظه شروع افزایش نرخ آزادسازی گرما تعیین میشود .از طرف دیگر ،خاتمه احتراق زمانی است که نرخ آزادسازی گرما به
صفر برسد[ .]32،29نرخ آزادسازی گرما بهصورت تقریبی از  9تا  3درجه بعد از نقطه مرگ باال بهطور ناگهانی زیاد میشود که
نشانه لحظه شروع احتراق است.

)Figure 10- Cylinder pressure and Heat release rate in different crank angle degrees (WCO: B20 fuel, STD: Pure diesel fuel

شکل  -14فشار درون سیلندر و نرخ آزادسازی گرما در زوایای مختلف گردش میللنگ ( :WCOسوخت  :STD ،B20سوخت دیزل خالص)
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همانگونه که در این شکل دیده می شود ،نرخ آزادسازی گرما برای سوخت بیودیزل باالتر از سوخت دیزل قرار میگیرد.
افزایش نرخ آزادسازی گرما با استفاده از سوخت بیودیزل نشاندهنده پیشاختالط بهتر این سوخت نسبت به سوخت دیزل
خالص بوده است .باالتربودن نقطه جوش بیودیزل نیز میتواند یک دلیل برای افزایش نرخ آزادسازی گرما باشد[.]39
عالوه براین ،همانگونه که در این شکلها دیده میشود ،استفاده از  EGRشکل کلی نمودار نرخ آزادسازی درون سیلندر
را تغییر نداده است و تنها مقداری بیشینه نرخ آزادسازی گرما و لحظه شروع احتراق تغییر کرده است .با افزایش نسبت ،EGR
مقدار نرخ آزادسازی گرما کاهش یافته است .روند مشابهی توسط مرجع [ ]32گزارش شده است.
تفاوتهایی که در نمودارهای فشار درون سیلندر دیده میشود ،در نزدیک فشار بیشینه و زمان شروع پاشش سوخت و
احتراق است .ک متربودن مقدار تاخیر اشتعال برای سوخت بیودیزل نسبت به سوخت دیزل دلیل این اختالف است .افزایش فشار
بیشتر بهدلیل کاهش تاخیر در اشتعال سوخت بیودیزل نسبت به سوخت دیزل است .از طرف دیگر نیز ،کمتربودن ارزش
حرارتی سوخت بیودیزل نسبت به سوخت دیزل موجب افزایش مقدار سوخت الزم برای احتراق در مرحله پیشاختالط
میشود].[33،99

آالیندههای

و دوده

در این قسمت ،تاثیر سامانه  EGRبر مقدار آالینده  NOxو دوده خروجی موتور بررسی میشود .همانگونه که در شکل  99دیده
میشود ،با افزایش نسبت  EGRمقدار آالینده  NOxخروجی موتور برای هر دو نوع سوخت استفادهشده کاهش یافته است.
از طرف دیگر ،افزایش نسبت  EGRموجب افزایش دوده خروجی موتور شده است .با وجود این ،مقدار دوده خروجی موتور
در زمان استفاده از سوخت بیودیزل کاهش قابل توجهی نسبت به زمان استفاده از سوخت دیزل خالص از خود نشان داده است.
تشکیل دوده خروجی موتور ناشی از احتراق ناقص سوخت مایع و واکنش ناقص کربن در ساختار سوخت هیدروکربنی
است[ .]21کاهش مقدار دوده خروجی موتور در زمان استفاده از سوخت بیودیزل ناشی از محتوای اکسیژن بیودیزل است[.]39
این اکسیژن اضافی موجب افزایش واکنشها و بهبود کیفیت احتراق میشود .عالوهبر این ،کمتربودن کربن در ساختار مولکولی
بیودیزل نسبت به سوخت دیزل میتواند یکی دیگر از دالیل کاهش دوده خروجی موتور باشد[ .]32کاهش دمای احتراق و
محتوای اکسیژن با افزایش نسبت  EGRموجب افزایش نرخ تشکیل هستههای کربن و همچنین اکسایش کربن و در نتیجه
افزایش دوده خروجی موتور میشود[.]39

Figure 11- Effect of the engine load and EGR rate on the
emission and soot for different fuel in different engine load
)(WCO: B20 fuel, Diesel: Pure diesel fuel

شکل  -11تأثیر بار موتور و نسبت  EGRبر

و دوده خروجی موتور برای سوختهای مختلف در بارهای متفاوت

( :WCOسوخت  :Diesel ،B20سوخت دیزل خالص)
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نتیجه گیری
:نتیجهگیریهای زیر از این تحقیق به دست میآید
 اما استفاده از سوخت بیودیزل مقداری از این افزایش، افزایش مییابدEGR  دوده خروجی موتور با استفاده از سامانه
.دوده میکاهد
 که در حالت بدون، مقدار دمای بیشینه احتراق با استفاده از سوخت بیودیزل نسبت به سوخت دیزل افزایش مییابد
. این امر بیشتر مشاهده میشودEGR
 موجب افزایش فشار بیشینه درون سیلندر نسبت به سوخت، به میزان کمی، افزودن سوخت بیودیزل به سوخت دیزل
.دیزل میشود
 و در تمامی بارهاEGR  نسبت به سوخت دیزل در تمامی نسبتهایB20  بیشینه نرخ آزادسازی گرما برای سوخت
، به طورکلی. مقدار بیشینه نرخ آزادسازی گرما کاهش یافته است، با افزایش بار روی موتور نیز.کاهش یافته است
. موجب کاهش مقدار بیشینه نرخ آزادسازی گرما شده استEGR افزایش نسبت
 بیشترین مقدار کاهش تاخیر در. کمتر از سوخت دیزل خالص بوده استB20  مقدار تاخیر در اشتعال برای سوخت
.) بوده استEGR  (بدون99Nm  درصد و برای بار7/3 اشتعال برابر با
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Investigating the effects of EGR rate and biodiesel fuel on the combustion
behavior, and soot and NOx emissions of a compression ignition engine
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In this study, the effects of EGR on the combustion behavior, and
and soot emissions of a diesel engine
fueled by biodiesel is investigated. To do so, a compression ignition engine, diesel fuel, biodiesel fuel blend
(B20) obtained from waste cooking oil, three EGR rates (0, 10 and 20%) and 7, 14 and 21Nm engine loads
are used. The results show that the addition of biodiesel to diesel fuel increases the cylinder pressure and the
maximum increase is 1.97%. In addition, the cylinder pressure increases with increasing EGR rate. Also, the
ignition delay of B20 is lower than diesel and the maximum decrease of the ignition delay is 7.3%. The incylinder temperature is decreased with increasing EGR rate and ultimately, it can be stated that the maximum
heat release rate increases with increasing EGR rate. The
emissions decrease with increasing EGR rate
for both types of fuels.
Keywords: Combustion, Biodiesel, EGR, Ignition delay, Heat release rate
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