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  فلوئنت - سانسی افزارتوسط نرم 602پژو  یدود خودرو فولدیمان لیو تحل سازینهیبه

 

 سید محمدرضا حسینی علی آباد1*، عرفان جمیلی6، میلاد فراهانی علوی3، محمدمعین رشیدپور4 

 مازندرانگروه مهندسی مکانیک،  -1

 خودرو، انزلیگروه مهندسی  -6

 گروه مهندسی مکانیک، همدان -3

 گروه مهندسی خودرو، انزلی -4

 

 

 

 چکیده

دود  فولدیهوا و مان فولدیدرون سوز قرار گرفته که به دو نوع مان هینقل لیوسا شرانهیدر پ فولدیبه نام مان ایقطعه

 یو خارج نمودن گازها تیآن هدا فهیوظ باشد،یمقاله م نیا یدود که مبحث اصل فولدی. مانگرددیم میتقس

به  کیو نزد بیبه صورت تقر 212دود پژو  فولدیمانمقاله،  نی. در اباشدیم رونیحاصل از احتراق موتور به ب

 یخروج یدود و در نواح فولدیدر داخل مان الیو سپس سرعت س دهیگرد یطراح اکتی افزارتوسط نرم تیواقع

را  212دود پژو  فولدیو ابعاد مان ایاست. سپس زوا دهیگرد یدود بررس فولدیفشار در مان نیدود و همچن فولدیمان

 رشتبی را هالوله یمتصل کرده و شعاع انحنا خروجی به جداگانه صورت به را ها)هر کدام از لوله سازینهیجهت به

د دو فولدیدر مان الی. سپس سرعت سمایداده ریی( تغمایکرده تیهدا نییپا سوی به انتها در را هاکرده و لوله

ده بدست آم جیقرار گرفت. نتا یبررس دشده مور سازینهیدود به فولدیفشار در مان نیشده و همچن سازینهیبه

 یریمحل قرارگ کنیبرخوردار است، ل یمناسب بایتقر یاز طراح 212دود پژو  فولدیصورت است که مان نیبد

 نهیهب یمنظور در طراح نیقرار نگرفته است. به هم یمناسب یدر جا فولدیمان یبا توجه به ورود فولدیمان یخروج

 مایحل نموده یتا حدود نپایی سمت به هانمودن آن تیهر لوله و هدا یجداساز بارا  یانجام گرفته، مشکل خروج

 داده شده است. رییآن تغ یایزوا فولد،یمان هایبه جداره الیو جهت تماس کمتر س

 ، فلوئنت212دود، پژو  فولدیمان ،سازینهیبه ل،یتحلواژگان کلیدی: 
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 مقدمه -1

 طیمح یحاصل از احتراق، از محفظه احتراق موتور به فضا یبه منظور انتقال گازها یدر موتور احتراق داخل 1دود هیسامانه تخل

به منظور انتقال محصولات احتراق، از  2دراهه دو استوانه از چند کیاز  شیبا ب یاحتراق داخل ی. در موتورهاگرددیاستفاده م

 راهه هندسه، روش ساخت و جنس چند نکهی. با توجه به اگرددیمشترک استفاده م یک خروجی به هااستوانه یدرگاه خروج

 [.1است] دهیاستفاده گرد مختلف یدر موتورها یخروج هایراهه از چند یعملکرد آن دارد، انواع مختلف یرو ییبسزا رتاثی دود

مقاله، در گام نخست به  نیرو در ا نی[، از ا2برخوردار است] یادیز اریبس تیاز اهم یاحتراق داخل یاگزوز در موتورها ندیفرآ

و سپس توسط  یطراح اکتی افزارنرم قیاز طر 212دود پژو  فولدیمان یو در گام بعد دهیخروج گازها پرداخته گرد انیجر حیتشر

 زارافنرم قیداده و مجددا از طر رییدود را تغ فولدیو ابعاد مان ایزوا ،سازینهیجهت به زین خاتمهو در  لتحلی فلوئنت افزارنرم

 صورت گرفته است. لتحلی فلوئنت

 

 3جریان خروج گازها -6

 دگردیحاصل از احتراق، مرحله خروج گازها آغاز م یقدرت در اثر انبساط گازها دیاحتراق و تول ندیکامل فرآ یرگیپس از شکل

 [.9گردد] ایتازه مه یورود هوا یبرا لندریس طیتا شرا

 دنیتا رس لنگلیدرجه گردش م 01 یال 91که هنوز  ی. معمولا هنگامگرددیخروج گازها از اواخر مرحله انبساط آغاز م ندیفرآ

اتمسفر  0 یال 4در حدود  لندریمرحله هنوز فشار داخل س نی. در اگرددیمانده است، سوپاپ دود باز م یباق نییبه نقطه مرگ پا

مقدار آوانس در زود باز شدن سوپاپ دود، باعث اتلاف  نی. هر چند که وجود اباشدیم گرادیانتدرجه س 011از  شیبوده و دما ب

 هیبا تخل گرید یشود، اما از سو لیبه قدرت تبد تواندیحد خود نم نیشود و فشار حاصل از احتراق تا آخریاز قدرت م یبخش

 دیولت یشتریقدرت ب تیو در نها افتهی شیافزا یبعد هایاحتراق تیفیک ،یراندمان حجم شیسوخته شده و افزا یبهتر گازها

 [.9]شودیم

ه به نقط ستونیپ دنیگازها است که قبل از رس ی. مرحله اول، خروج آنردپذییدر دو مرحله انجام م لندریداخل س یخروج گازها

 که یدیاختلاف فشار شد لیدر همان زمان آوانس سوپاپ دود، به محض باز شدن سوپاپ به دل یعنی. دهدیرخ م نییمرگ پا

 هیتخل لندریداخل س یاز گازها یادیحجم ز ،یو در مدت زمان کوتاه ایلحظه رتداخل و خارج وجود دارد، به صو یفضا نیب

 [.9]گرددیم

. در ردپذییحاصل از احتراق انجام م یمرحله دوم خروج گازها ه،یو آغاز مرحله تخل نییاز نقطه مرگ پا ستونیپس از عبور پ

ارج آرام از آن خ یشده و با روند تیهدا یگازها به سمت سوپاپ خروج لندر،یس یو کاهش فضا ستونیمرحله با بالا رفتن پ نیا

 [.9]گرددیم
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 4افزار انسیسمعرفی نرم -3

 تقابلی و تاس چندگانه افزارنرم کی افزارنرم نیمطرح است. ا یلیتحل افزارهاینرم نیاز ب لتحلی افزاراز نرم یکیبه عنوان  سیانس

ارتعاشات،  سازه، ته،یسیالکتر ک،یالکترواستات س،یمغناط الات،یحرارت، س لیاز قب یمسائل گوناگون و متنوع مهندس لیتحل

 [.4داراست] زیاز موارد ذکر شده را ن کیهر  نیارتباط ب جادیا تیقابل نهمچنی افزارنرم نیاو ... را دارد.  کیاستات

 [:4عبارتند از] لیتحل افزارهاینرم رینسبت به سا سانسی افزارنرم یبرتر لیدلا

 سیالات، انتقال حرارت، الکترومغناطیس، الکترواستاتیک، های گوناگون از قبیل: جامدات، انجام آنالیز در زمینه

 الکترونیک و دینامیک.

  جامداتی. –توانایی آنالیز توامان مانند آنالیز سیالاتی 

 های طراحی شده.سازی مدلتوانایی بهینه 

 افزار برای توسعه امکانات جدید.نویسی نرمنویسی به کمک زبان برنامهقابلیت برنامه 

 های مختلف به صورت فیلم و عکس.گزارش و خروجی قابلیت تهیه 

 ها.ها در رسیدن به جواب نهایی طراحیتوانایی تشخیص پارامترهای مختلف و بررسی میزان اهمیت هر کدام از آن 

 0رینیپرواینجو  2، سالیدورکز0افزارهای دیگر نظیر کتیاامکان برقراری ارتباط با نرم. 

 

 

 8افزار فلوئنتعرفی نرمم -4

در حل  CFD یعدد هایطرف و استفاده گسترده از روش کیاز  یخانگ یوترهاکامپی و هادر پردازنده یتکنولوژ شرفتیپ

جهت  یمحاسبات الاتیس کینامید نهیمتنوع در زم افزارهاینرم شیدایمنجر به پ گرید یاز سو الاتیس کیمکان یاضیمعادلات ر

 الیس انیجر یبررس یچند منظوره برا یوترکامپی افزارنرم کی فلوئنت، افزار[. نرم0]دیگرد الاتیرفتار س ینبیشیو پ سازیهیشب

 یاری[، امروز بس2گوناگون] یمرز طشرای با مسائل حل جهت از افزارنرم نیمناسب ا طی. با توجه به محباشدیو انتقال حرارت م

 .ندینمامی استفاده افزارنرم نیاز ا نیاز مهندس

 

 602طراحی مانیفولد دود پژو ابعاد و  -5

 :باشدیم ریمطابق شکل ز 212پژو  یدود خودرو فولدیمان یبرا اکتی افزارشده در نرم یابعاد طراح
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 602: نمای واقعی از مانیفولد دود پژو 1شکل

 

 : ابعاد طراحی شده مانیفولد دود6شکل

 

 افزار کتیا: طراحی سه بعدی مانیفولد دود توسط نرم3شکل
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 جنس -2

 .باشدی( م2CO(کربن دیاکس ید ل،یتحل یاستفاده شده برا الیجنس س

 Kg/m^3 17/8 چگالی

 Kg/m-s 0-^11*1390 ویسکوزیته

 

 شرایط مرزی -/

را  فولدیو محل خروج دود از مان میبه آن اعمال نمود فولدیمان هاییو از ورود مایدر نظر گرفته m/s 1را معادل الیسرعت س

له را معاد نیگرفته و همچن دهیرا ناد الیس یدما جهیدر نت دهیصرف نظر گرد ی. از معادله انرژمیدر نظر گرفت یبه عنوان خروج

 .مایقرار داده هیثان 1را  لیتحل زمانو  میتابع زمان در نظر گرفت

 

 بحث بر روی نتایج -8

 دود فولدیمان یفلوئنت برا یلتحلی ماژول – سانسی افزاربدست آمده از نرم هایاعمال شده، جواب یمرز طیبا توجه به شرا

 .باشدیم ریمطابق اشکال ز 212 یخودرو

 

 : سرعت سیال در مانیفولد دود از نمای پشت4شکل
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 : سرعت سیال در مانیفولد دود از نمای روبرو5شکل

ابت دود ث فولدیمان هایدر داخل لوله الیفلوئنت، سرعت س یلتحلی ماژول – سانسی افزاربا توجه به جواب بدست آمده از نرم

 است. افتهی شیافزا m/s 4 به یخروج الیسرعت س ،یخروج یبوده و در نواح

 

 : فشار در مانیفولد دود از نمای روبرو2شکل

 

 : فشار در مانیفولد دود از نمای پشت/شکل
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و در واقع  باشدیم pa 12 برابر الیاز طرف س فولدیمان وارهیفشار وارده به د زانیم نیشتریبا توجه به جواب بدست آمده، ب

 الیت سگف توانیکمتر بوده و م اریفشار وارده بس ال،یس یخروج یو در نواح باشدیم یدر ورود واره،یبا د الیتماس س نیشتریب

 .گرددیم الیاز خروج س یریو باعث جلوگ اشتهد یادیبرخورد ز  هاوارهیبه د

 

 سازیجهت بهینه 602دود پژو ابعاد و طراحی مانیفولد   -9

آن  یو ابعاد و طراح مایداده رییتغ یساز نهیو ابعاد آن را جهت به ای، زوا212 یدود خودرو فولدیدر مان الیبا توجه به حالت س

 .باشدیم لیمطابق اشکل ذ

 

 سازی شده: ابعاد مانیفولد دود بهینه8شکل

 

 شده سازی: طراحی سه بعدی مانیفولد دود بهینه9شکل
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 رشتبی را هالوله یمتصل نموده و شعاع انحنا خروجی به جداگانه صورت به را هاهر کدام از لوله یبا توجه به شکل فوق، خروج

 .باشد داشته خروج جهت هاارتباط را با لوله نیکمتر الیکرده تا س تیهدا نییپا یها را در انتها به سوکرده و لوله

 در نظر گرفته شد. یمانند نمونه اصل ،سازینهیدود به فولدیمان لیجهت تحل یمرز طیضمنا، جنس و شرا

 

 سازی شده از نمای روبرو: سرعت سیال در مانیفولد دود بهینه10شکل

 

 سازی شده از نمای پایین: سرعت سیال در مانیفولد دود بهینه11شکل

و  میارا ثابت در نظر گرفته یورود الیآنکه سرعت س لینکرده به دل یادیز یرییتغ الیبا توجه به جواب بدست آمده، سرعت س

ج به صورت منظم در حال خرو هاالیشده س سازینهیگفت در نمونه به توانیاما م م؛یدر نظر گرفت هیثان کی زیرا ن لیزمان تحل

 هستند. فولدیاز مان
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 سازی شده از نمای پایین: فشار در مانیفولد دود بهینه16شکل

 

 سازی شده از نمای پشت: فشار در مانیفولد دود بهینه13شکل

 سازینهیبه 212دود پژو  فولدیگفت مان توانیفلوئنت، م یلتحلی ماژول – سیبدست آمده از نرم افزار انس هایبا توجه به جواب

 وارهیشار در دف نیشتریداشته و ب یاصل فولدینسبت به مان یعملکرد بهتر فولدیمان وارهیبه د الیاز تماس س یریشده در جلوگ

 .باشدمی هالوله ییبالا یکه در نواح باشدیم pa 12برابر  فولدیمان

 

 نتیجه گیری -10

 یخروج یرگیمحل قرار یول باشدیبر خوردار م یمناسب بایتقر یاز طراح 212 یدود خودرو فولدیگفت مان توانیو در انتها م

هر  یرا با جداساز یانجام گرفته، مشکل خروج نهیبه ی. در طراحباشدینم یمناسب یدر جا فولدیمان یبا توجه به ورود فلودیمان

آن  یایزوا فولد،یمان هایبه جداره الیو جهت تماس کمتر س مایحل کرده یتا حدود نییپا سوی به هاکردن آن تیلوله و هدا
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 الیفشار س ل،یتند استفاده نشده است.  با توجه به جواب بدست آمده از تحل یایتا حد الامکان از زوا نیداده و همچن رییرا تغ

 .باشدیم ایواقع بودن زوا ثرکمتر بوده و نشان دهنده مو یاز نمونه اصل pa 4ها در جداره

 

 ها پانویس -11

1. Exhaust system 

2. Exhaust manifold 

9. Gas Exhaust Flow 

4. Ansys 

0. Catia 

2. Solidworks 

0. Proengineering 
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 یدر مهندس یپژوهش نینو هایافتهی یالملل نبی کنفرانس فلوئنت، افزارآرام با استفاده از نرم انیجر یکینامیدرودیه یپارامترها

 .1914 ک،یمکان یو مهندس عیصنا

 .1931و بدنه، انتشارات ساد، چاپ اول،  یشاس یتکنولوژ بر،یکل یمحمود یمهد ،یوکیب یامراله دی[ حم2]

 


