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چكيده
در مشعلهاي محيط متخلخل دماي ناحيه احتراق در مقايسه با مشعلهائي که شعله آزاد دارند ،پائين تر است،
که اين امر باعث کاهش انتشار  NOxدر اين مشعلها ميشود .به عالوه ،چون محيط متخلخل سبب ميشود که
فرصت کافي براي احتراق وجود داشته باشد ،انتشار  COو هيدروکربنهاي نسوخته نيز کاهش مييابند .در اين
پژوهش ،ميزان انتشار آاليندهها در يک مشعل متخلخل يکپارچه با مبدل حرارتي با توان  5 kWمورد بررسي قرار
گرفته است .معادالت ناويراستوکس ،انرژي و بقاي اجزاء شيميائي در يک محيط متخلخل با فرض تعادل حرارتي
موضعي بين فازهاي جامد و گاز ،حل شده است .ميدان دماي دو بعدي و غلظت اجزاء شيميائي براي احتراق پيش
مخلوط هوا -متان ارائه شده و تأثير هواي اضافي بر روي انتشار  COو  NOمورد بررسي قرار گرفته است.
مقادير پيش بيني شده براي  COو  NOتطابق قابل قبولي با نتايج آزمايشگاهي داشته و همچنين از لحاظ کمي
و کيفي به برخي از مدل سازيها برتري دارد.

كلمات كليدي
احتراق ،آالينده ها ،محيط متخلخل ،مدل سازي عددي و هوا -متان

An Investigation of Pollutants Emission of MethaneAir Combustion in Porous Burners (PBs), from the
view point of numerical modeling
Ziabasharhagh, M.; Ebrahimi, R.; Rajaei, M. R.
ABSTRACT
Combustion zone temperature in porous burners (PBs) is lower than free flame burners, which leads to
a reduction in NOx emission. Furthermore, because of enough resident time for complete combustion,
amount of CO emission will be reduced. In this research, pollutant emissions are investigated for a 5 kW
porous burner integrated with a heat exchanger. Navier-Stockes, energy and the chemical species
transport equations in a porous media with local thermal equilibrium assumption between the solid and
 gas are solved. 2D temperature field and species concentrations are presented in the premixed methaneair combustion. The effect of excess air on CO and NO emission are investigated. Results are acceptable
with comparison of experimental data, also the results of this simulation are better than some simulations
in quantitative and qualitative sense.
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پيش گرم شده و به دماي اشتعال نزديک ميشوند .در اين

 -1مقدمه

هنگام گازهاي پيش مخلوط وارد ناحيه احتراق ( )Cشده و

امروزه کنترل و کاهش ميزان آاليندههاي خروجي از
دستگاههاي احتراقي در جهت حفظ منابع طبيعي و پاکيزگي

واکنشهاي شيميائي فعال ميشود .قسمت زيادي از گرماي
واکنش ،عمدتا" به وسيله انتقال حرارت تشعشعي و هدايت

محيط زيست به عنوان عاملي مهم در طراحي اين دستگاه ها به

حرارتي از طريق مواد جامد به ناحيه پيش گرمايش ( )Aمنتقل

شمار ميرود .از اين رو در دهه اخير ،روشهاي زيادي به

ميشود و باقيمانده گرماي واکنش از طريق مواد جامد و

منظور کم کردن ميزان آاليندههاي دستگاه هاي احتراقي ابداع

گازهاي محصوالت احتراق به پائين دست جريان منتقل

شده است .يکي از اين روشها ،تکنيک احتراق در محيط

ميشود .در پائين دست جريان معموال" يک مبدل حرارتي

متخـلخل ميباشد .در شعلههاي پيش مخلوط آزاد آرام ،سرعت

(ناحـيه  )Dبه منـظور جـذب حـرارت تولـيد شده قـرار داده

شعله و در نتيجه پايداري شعله و نرخ حرارت رها شده بر

ميشود .اين مبدل با گردش آب ،گرماي واکنش و در بعضي از

واحد سطح ورودي در يک سوخت معين ،وابسته و محدود به

شرايط با تقطير بخار آب موجود در محصوالت احتراقي،

هدايت حرارتي و تشعشع حرارتي مخلوط گاز ميباشد .در

گرماي نهان تقطير آب را نيز جذب مينمايد.

مشعلهاي شعله آزاد ،درجه حرارت به طور موضعي به دليل

مزاياي متعدد احتراق در محيط متخلخل از جمله افزايش

ناکافي بودن دفع حرارت از ناحيه واکنش ،باال ميباشد .اين امر

سرعت و پايداري شعله ،افزايش نرخ حرارت رها شده بر واحد

سبب افزايش تشکيل  NOxميشود .با قرار دادن يک ماتريس

سطح و کاهش تشکيل  NOxاز نتايج مستقيم مکانيزم احتراقي

متخلخل در محفظه احتراق ،دفع حرارت از ناحيه واکنش بهتر

ياد شده مي باشد .به عالوه چـون محيـط متخلخـل سبب مي

انجام شده و از افزايش موضعي درجه حرارت جلوگيري و به

شود که فرصت کافي براي احتراق وجود داشته باشد و اختالط

تبع آن تشکيل  NOxکاهش مييابد .شکل ( )1نمونهاي از اين

بسيار مناسبي از گازهاي احتراق ايجاد شود ،انتشار  COو

مشعل ها را نشان ميدهد.

هيدروکربنهاي نسوخته نيز کاهش مييابد.
در سالهاي اخير ،مطالعات گستردهاي در اين زمينه انجام
شده است .از آنجا که مدل سازي عددي ،کمک مؤثري به
توسعه و بهينه نمودن و طراحي اين تکنيک و به خصوص
مشعلهاي متخلخل ميکند ،مدلهاي عددي متفاوتي ارائه شده
است .اغلب اين مدلها يک بعدي است و به بررسي سرعت و
پايداري شعله و مکانيزم انتقال حرارت اختصاص يافته است.
ابراهيمي و همکارانش [ ]1يک مدلسازي دو بعدي با واکنش تک
قدمي برگشت ناپذير انجام دادهاند .استفاده از واکنش عمومي
تک قدمي اگرچه براي بسط فرآيند احتراق ،روشي ساده و از
لحاظ کامپيوتري ارزان قيمت است و سرعت شعله را نسبت به
سينتيک چند مرحلهاي ،دقيق تر پيش بيني ميکند ،ليکن اين
روش در ارائه ميزان انتشار آالينده ها ناکارآمد است و بايد از
سينتيک چند مرحلهاي استفاده شود .پريرا و همکارانش [ ]12از

شکل ( :)1يک نمونه مشعل متخلخل []15

در اين مشعل پيش مخلوط سوخت و هوا ابتدا وارد ناحيه
پيش گرمايش ( )Aميشود .چون دماي مواد جامد باالتر از
دماي گازهاي ورودي است ،گازهاي پيش مخلوط در حين عبور
از خلل و فرج مواد متخلخل به واسطه انتقال حرارت جابجائي

2

اولين کساني هستند که مدلهايي عددي براي تعيين ميزان
انتشار آاليندهها در محيط متخلخل ارائه داده اند ،البته در اين
پژوهشها ،جريان يک بعدي فرض شده است .محمد و
همکارانش [ ]8يک مدل دو بـعدي (کارتـزين) ارائــه دادهاند.
آنها مشعل متخلخل همگني را که توسط لولههاي خنک کننده
محصور شده بود ،مدل نمودند.
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در کار حاضر يک هندسه متقارن محوري دو بعدي بر
اساس مشعل متخلخل آزمايشي دورست و همکارانش [ ]2که
متصل به يک مبدل حرارتي است ،مدل شده است .اين مشعل
قبال" توسط ماليکو و همکارانش [ ]6مدل سازي گرديده ،ليکن
آنها در تعيين ميزان انتشار آالينده ها چندان موفق نبودند زيرا
محاسبات آنها ميزان انتشار  COرا کمتر و ميزان انتشار NO

را بيشتر از مقادير آزمايشگاهي نشان ميداد .آنها با فرض عدم
تعادل موضعي بين فازهاي جامد و گاز دو معادله انرژي
جداگانه براي اين دو فاز در نظر گرفتند .اين محققين از روش
گام زماني و يک روش عددي بر مبناي دو تکه کردن معادالت

شکل ( :)2شماتيک مشعل متخلخل []2

روش باعث کوپلينگ ضعيف معادالت شده و زمان محاسبات را

اين مشعل از سه قسمت پيش گرمايش ( ،)Aناحيه احتراق

انرژي فاز گاز و بقاي اجزاء شيميائي ،استفاده نمودند .اين
افزايش ميدهد .بدين جهت آنها در عمل نتوانستند به يک
همگرايي مناسب دست يابند .براي غلبه بر اين محدوديت در
پژوهش حاضر ،معادالت انرژي و بقاي اجزاء شيميائي به
صورت يکپارچه حل شدهاند و با فرض تعادل حرارتي موضعي
بين فاز جامد و گاز ،يک معادله انرژي براي اين محيط حل شده
و از يک ضريب هدايت حرارتي مؤثر که به روش معکوس به
دست آمده [ ، ]13استفاده شده است.
تعادل حرارتي موضعي بين فازهاي جامد و گاز ،استفاده از
يک ضريب هدايت حرارتي مؤثر ،به کار گرفتن مکانيزم کاهش
يافته (پنج واکنش ،هفت جزء شيميائي) که سبب کاهش زمان
محاسبات ميشود و در نهايت حل يکپارچه معادالت انرژي و
بقاي اجزاء شيميائي از نوآوريهاي پژوهش حاضر نسبت به
کارهاي قبلي به شمار ميرود.

 -2مدل فيزيكي
در ايــن پــژوهش يــک مشــعل متخلخــل نمونــه کــه در دانشــگاه
 LSTMارلــنگن -نــورنبرت توســط دورســت و همکــارانش []2
آزمايش و توسعه داده شده (شـکل  )2بـه صـورت کـامپيوتري
شبيه سازي شده و نتايج آن با آزمايشـات آنهـا مقايسـه شـده
است.

( )Cو مبدل حرارتي ( )Dتشکيل شده است .ساختار خلل و
فرجها در قسمتهاي مختلف اين مشعل به گونه اي طراحي شده
است که در ناحيه ( )Aو ( )Dشعله منتشر نميشود و تنها در
ناحيه ( )Cامکان انتشار شعله وجود دارد .ناحيه پيش گرمايش
و مبدل حرارتي از گويهاي ناپيوسته اکسيد آلومينيوم با
قطرهاي  3الي  5ميلي متر تشکيل شده است .طول ناحيه (35 )A
ميلي متر و قطر آن  04ميلي متر است .پيش مخلوط سوخت و
هوا پس از پيش گرمايش در ناحيه ( )Aاز طريق يک نازل واگرا
وارد ناحيه احتراق ميشود .ناحيه احتراق که شامل ديفيوزر و
يک لوله با مقطع ثابت است ،از فوم سراميکي  SiCبا نسبت
تخلخل ( 14ppiتعداد سوراخها در يک اينچ) تشکيل شده است.
حداکثر قطر داخلي اين ناحيه  10ميلي متر و طول آن  145ميلي
متر است .در پايان ،محصوالت احتراق وارد ناحيه( )Dبا طول
 124ميلي متر ميشوند .ديوارههاي مشعل با آب ،خنک ميشود،
ليکن براي داشتن احتراق کامل و دائمي ،دور تا دور ناحيه
احتراق و ورودي با استوانه سراميکي عايق شده است.

 -3معادالت اساسي
با فرض جريان دائم ،آرام و نيوتني در يک محيط ايزوتروپ
و بدون کاتاليست براي تمام مناطق مشعل ،معادالت حاکم بر
جريان و انتقال حرارت محيط متخلخل را ميتوان به صورت
روابط ( )1تا ( )5نوشت:
معادله پيوستگي
()1

) (u
j
0
x
j

معادالت اندازه حرکت در دو امتداد محوري و شعاعي
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جمله اي کد تعادل شيميائي ناسا [ ]0استفاده شده است .کليه
فرض شده است [.]10

 -4مكانيزم شيميائي احتراق
در اين تحقيق از مکانيزم عمومي پنج قدمي اکسيداسيون
متان همراه با تشکيل  NOاستفاده شده است .اين مکانيزم
داراي دقت بسيار باالئي است و توسط نيکول و همکارانش []9
ارائه شده است .مکانيزم يادشده شامل پنج واکنش شيميائي و

معادله حالت
()5

براي محاسبه خواص ترموديناميـکي از مـعادالت چنـد
خواص انتقالي از جمله ضريب لزجت و ضريب نفوذ ،غير ثابت

معادله انتقال اجزاء شيميائي
()0

اکسيد آلومينيوم و  SiCدر جدول ( )1ارائه شده است.

NS
W   X kWk
k 1

W P
R T
u



 ضريب تخلخل Y ،کسرجرمي  k ،ترم چاه يا چشمه اجزاء
شيميائي Dk m ،ضريب نفوذ جزء  kام در مخلوط و  hآنتـالپي
است .از انتقال انرژي در اثر نفوذ اجـزاء شـيميائي صـرظ نظـر
شده است  P  X i .افـت فشـار ناشـي از مـاتريس متخلخـل
است که براي محاسـبه آن از مـدل ارگـان [ ]3کـه توسـط مـک
دونالد و همکارانش [ ]5اصالح شده ،استفاده شده است.
معادله انرژي بر مبناي تعادل حرارتي موضعي بين فاز
جامد و گاز نوشته شده است .در اين معادله براي انتقال
حرارت بين جامد و گاز پارامتري بنام ضريب هدايت حرارتي
مؤثر  effتعريف شده است .ضريب هدايت حرارتي مؤثر مانند
ضريب هدايت حرارتي مولکولي به کار گرفتـه ميشود ،با اين
تفـاوت که اين پارامتـر شـامل مکـانيزمهاي مهم انتقال انرژي
در محيط متخلخل ميباشد .پن و همکارانش [ ]14به طور
آزمايشگاهي رابطهاي را براي ضريب هـدايت حــرارتي مؤثر
تعيين نمودهاند .آنها پروفيل درجه حرارت را در يک محيـــط
متخلخل براي شرايط دائـــمي و به ازاي دبــيها و درجه
حرارتهاي ورودي مختلف اندازه گيري و از روش معکوس،
ضريب هدايت حرارتي مؤثر را تخميين زدند .در روش معکوس،
آنها ابتدا يک مقدار ،براي هدايت حرارتي مؤثر شعاعي و
محوري حدس زدند .سپس پروفيل درجه حرارت در محيط
متخلخل را با فرض تعادل حرارتي موضعي با استفاده از يک
کد حجم محدود محاسبه نمودند .آنها اين کار را تا زماني که
خطاي بين ميدان اندازه گيري شده و شبيه سازي شده ،حداقل
شود ادامه دادند .اين رونـد باعث مي شود که رابطه اي براي
ضريب هدايت حرارتي مؤثر به صورت تابعي از سرعت جريان

هفت جزء شيـميـائي مهم CO ، H 2 O ، CO2 ، O 2 ، CH 4 ، N 2

و  NOمي باشد که در جدول ( )2قابل مالحظه است.

 -5شرايط مرزي
در ورودي جريان ،سرعت ،دما و غلظت اجزاء شيميائي
مشخص است .در مقطع خروجي فرض ميشود که گراديان
غلظت اجزاء شيميائي صفر است و جريان به محيــــطي با
فشار معين تخليه ميشود .سرعت محوري با استفاده از
برآورده شدن معادله پيوستگي در سلول خروجي به دست
ميآيد .گفتني است که در کار حاضر فقط نواحي پيش گرمايش

و ناحيه احتراق مدل شده است .بنابراين ،ميبايستي به ترتيب
مناسبي ،تأثير مبدل حرارتي بر روي ميدان حل ،مدل سازي
شود .به دليل آنکه در خروجي ناحيه احتراق چاه حرارتي ناشي
از تشعشع حرارتي جامد به مبدل حرارتي ،قابل مالحظه است،
ميتوان در خروجي ناحيه احتراق يک تشعشع حرارتي از جامد
به مبدل حرارتي لحاظ نمود .در اين مدل سازي مبدل حرارتي،
يک جسم سياه با درجه حرارت معين در نظر گرفته شده است.
چون خواص تشعشعي محيط متخلخل عالوه بر وابستگي به
مواد جامد ،به ساختار اين محيط نيز وابسته است ،بنابراين،
براي رسيدن به بهترين شبيه سازي از نتايج آزمايشگاهي
محاسبه ضريب صدور استفاده شده است .در کار حاضر از
ضريب صدور مرجع [ ]1استفاده شده است .رابطه ضريب
صدور در جدول ( )1ارائه شده است .بر روي خط مرکزي
شرط تقارن و در روي سطح ديوارهها شرط عمومي عدم
لغزش و عدم نفوذپذيري در معادالت اندازه حرکت لحاظ شده
است و گراديان کسر جرمي در امتداد عمود بر سطح صفر
درنظر گرفته شده است..

(نُرم) و درجه حرارت به دست آيد .اين ضريب براي ساختار

4
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 -6مدل عددي

()10

براي محاسبه ميدان جريان از روش حجم محدود و

S  S  S T 
c
p P

عالمت  نشان دهنده مقادير تکرار قبل ميباشد.

الگوريتم سيمپل [ ]11که روشي نيمه ضمني است ،استفاده شده

براي خطي کردن جمله چشمه معادله بقاي اجزاء شيميائي

است .معادالت ( )1الي ( )0را ميتوان به صورت کلي معادالت

از روشي استفاده شده است که کسر جرمي بين حدود منطقي،

بيضوي نوشت.

يعني صفر و يک باقي بماند .با فرض


(  u 
)S
j
 x

x
j
j

()6

ميدان حــل به وســـيله شبکههاي با سازمان با المانهاي
چهار ضلعي ( )104*31تقسيم بندي شده است (در اين تعداد

()15
مقادير  S cو  S pاز روابط
()16
()11

شبکه حل غير وابسته به تعداد المانهاي موجود شبکه است).
از آن جائي که جمله چشمه در معادله انرژي به درجه
حرارت و در معادله بقاي اجزاء شيميائي به کسر جرمي اجزاء

()18

وابسته است ،ميبايستي اين وابستگي به يک شکل خطي بيان
شود .جـملههاي چشــمه اغلــب موجب واگــرائي ميشوند و
عموماً رسيدن به جواب همگرا شده بستگي به درست خطي
کردن جمله چشمه دارد .در روش عددي حاضر ،جمله چشمه
معادله انرژي به صورت رابطه ( )1خطي شده است.
S S S T
c
p p

()1

براي محاسبه  S pدر آغاز بايد قاعده اصلي منفي بودن اين
جمله رعايت شود ،سپس چون در پايان قصد حل معادله
انفصال []11

S Y
P
S 
c Y Y
P
P

S
S 
p
Y Y
P
P

محاسبه شدهاند.

 -7نتايج و بحث
 -1-7سرعت محوري
در شکل ( )3تغييرات سرعت محوري روي خط تقارن نشان
سرعت ورودي افزايش يافته است .چون چگالي گاز به دليل

bS r rz
c i

به ثابت بودن دبي جــرمي ،سـرعت روي جبـهه شعـله افـزايش

a

مييابد .اين افزايش سرعت ،منطقي ميباشد .چون در روي خط

a a a a S r r  z
E W
N
S
p i

()14

S  0

Y 0
P

افزايش دما ،روي جبهه شعله کاهش مييابد ،در نتيجه با توجه

با ضرايب
()9

()19

S  0

Y 1
P

داده شده است .در روي جبهه شعله سرعت حدوداً  2/5برابر
a  a  a  a  a  b
P P
E E
W W
N N
S S

()8

S S S Y
c
p p

P

وجود دارد ،بهتر است بزرگي  S pبرابر بزرگي ديگر ضرايب
معادله انفصال ( )8در نـظر گرفته شود .اين کار ســبب ميشود
که بزرگي تمام ضرايب يکسان شود و مشکالتي که در اثر
غـالب بودن  S pبه وجود ميآيد ،مرتفع شود .بنـابراين ،براي
به دست آوردن  S pميتوان چنين عمل نمود.
()11

) S  Max ( a , a , a , a

E W S N

()12

S r rz  S
p i


مرکزي ،جريان گاز عمود بر جبهه شعله ميباشد ،سرعت گاز
همان سرعت شعله ميباشد ،بنابراين ،سرعت شعله براي 64
درصد هواي اضافي در حدود  149 cm/sپيش بيني شده است
که اين مقدار نزديک  6برابر سرعت شعله آزاد آرام با 64
درصد هواي اضافي (  ) ]10[ 11cm/sميباشد .که از مزاياي
احتراق در محيط متخلخل است .ابراهيمي و همکارانش [ ]1بطور
مشروح در مورد داليل اين افزايش بحث نمودهاند.

در نتيجه،
S

()13


r rz
i



p
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.
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3
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CH4
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H2O
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-150

1
0.1

0.15

)z(m

0

0.05

-200
O2

0

-250
-300

شکل ( :) 3تغييرات سرعت محوري روي خط مرکزي براي توان kW

 5و  55%و  05هواي اضافي

61

63

55

57

59

53

)z(mm

شکل ( :)0منحني تغييرات غلظت اجزاء شيميائي بر روي خط
مرکزي و براي توان  5 kWو  45%درصد هواي اضافي

 -2-7درجه حرارت
[ ]2و دادههاي پيش بيني شده را براي درجه حرارت خط تقارن

5

نشان ميدهد .درجه حرارتهاي پيش بيني شده در منطقه

4
3

ورودي به مبدل حرارتي چندان با نتايج آزمايشگاهي مطابقت

2

ندارد .اين عدم تطابق بدين دليل است که در ناحيه خروجي

نيز مدل شود.

.

1

مشعل ،مبدل حرارتي تنها به صورت يک چاه حرارتي مدل شده
است ،که براي رسيدن به نتايج بهتر ميبايستي مبدل حرارتي

3
5
) NO *10 (kg / m . s

شکل ( )0مقايسه بين نتايج آزمايشگاهي دورست و تريميس

6

0
105

100

95

90

85

80

75

70

65

60

55

50

)z(mm

شکل ( :)7منحني تغييرات غلظت  NOبر روي خط مرکزي و براي
توان  5 kWو  45%درصد هواي اضافي

2000
1750

در شکل ( )8کسر جرمي اجزاي شيميائي در روي خط

1500
1250

)T(K

1000
750
Present simulation

Simulation
Experimental
][6

Experimental

♦

0.1
)z(m

0.15

که مالحظه ميشود واکنشهاي شيميائي حدوداً در  64ميلي

500

متري ورودي فعال ميشوند .نکته قابل توجه در اشکال ()1( ،)6

0

و ( )8آن است که کسر جرمي  CH4در طول  2ميلي متر به

250
0.05

مرکزي و نزديک و روي جبهه شعله ارائه شده است .همان طور

شکل ( :)4نتايج آزمايشگاهي [ ]2و عددي درجه حرارت خط مرکزي

سرعت کاهش و کسر جرمي  H 2 Oدر طول  2ميلي متر به

براي توان  5 kWو  05%هواي اضافي

سرعت افزايش مييابد ،و ليکن کسر جرمي ديگر اجزاء شيميائي

در شکل ( )5که در انتهاي مقاله آمده است کانتور درجه
حرارت براي  64درصد هواي اضافي و توان  5kWارائه شده
است.
 -3-7كسر جرمي
شکل ( )6و ( )1منحني تغييرات غلظت اجزاي شيميائي بر
روي خط مرکزي را نـشان ميدهد.

و به خصوص کسر جرمي  ،NOبا سرعت کمتري تغيير
ميکنند .ديگر نکته قابل مالحظه در اين شکل تغييرات کسر
جرمي  COميباشد .هنگامي که مخلوط شيميائي فقير باشد،
يعني هواي ورودي به سيستم بيشتر از هواي حالت
استوکيومتري باشد ،مخلوط کامالً ميسوزد و واکنش کامل
ميشود ،در نتيجه  COپس از تشکيل شدن در جبهه شعله از
بين ميروند .بنابراين ،غلظت جزء شيميائي  COپس از توليد در
جبهه شعله ،به مرور کاهش مييابد .شکلهاي ( )9و ( )14که در
انتهاي مقاله آورده شده کانتورهاي کسر جرمي دو آالينده CO

و  NOرا نشان ميدهد.

6
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همان طور که مالحظه ميشود با افزايش درصد هواي

0.25

CH4

اضافي ،انتشار  COکاهش مييابد ،زيرا که مقدار هواي کافي

0.2

CO2

0.1

Mass fraction

0.15

H2O
0.05

O2

NO10 5

0
70

69

68

67

66

65

64

63

62

61

60

کاهش مييابد و ميتوان نتيجه گرفت که هيدرو کربنهاي
نسوخته نيز کاهش مييابد .افزايش توليد  COدر اثر کاهش
درصد هواي اضافي در مشعل مورد مطالعه عالوه بر دليل

CO10

59

براي احتراق سوخت وجود دارد و بنابراين ،ميزان انتشار CO

58

57

)z (mm

شکل ( :)8کسر جرمي اجزاء نزديک جبهه شعله براي توان  5 kWو

يادشده علت فيزيکي ديگري نيز دارد ،همان طور که از شکل ()1
مشخص است ،ناحيه ( )Aاز سوراخهاي کوچکي تشکيل گرديده

. 05%هواي اضافي (کسر جرمي  COدر ده و کسر جرمي  NOدر صد

تا از انتشار شعله در اين ناحيه جلوگيري شود .با کاهش درصد

هزار ضرب شده است)

هواي اضافي متوسط درجه حرارت ميدان و همچنين حداکثر

 -4-7تأثير درصد هواي اضافي بر روي كسر جرمي NO
و CO

درجه حرارت ميدان افزايش مييابد ،بنابراين ،واکنشهاي
احتراقي سريعتر فعال شده و به تبع آن مکان جبهه شعله به باال
دست جريان (ورودي) منتقل ميشود ،با انتقال مکان جبهه

در شکل ( )11و ( )12تأثير درصد هواي اضـافي بر روي

شعله به باال دست جريان ،احتمال تشکيل شعله در ناحيه ()A

کـسر جرمي  COو  NOنشان داده شده و مقادير پيش بيني

قوت ميگيرد ،از طرفي چون احتراق در محيط متخلخلي که

شده ،با نتايج آزمايشگاهي [ ]2و نتايج حل عددي ماليکو و

داراي سوراخ هاي کوچکي ميباشد ،سبب عدم تکميل احتراق و

همکارانش [ ]6مقايسه شده است.

در نتيجه افزايش انتشار  COميشود ،بنابراين ،با تشکيل جبهه
شعله در ناحيه ( )Aانتشار  COافزايش خواهد يافت .بطور
خالصه با کاهش درصد هواي اضافي ،مکان جبهه شعله به
تدريج به ناحيه ( )Aمنتقل شده و در نهايت انـتشار CO

افـزايش مييابد.
نتايج کسر جرمي  NOدر مدل سازي حاضر ،اختالظ
ناچيزي با مقادير آزمايشگاهي [ ]2دارد ،همچنين اين نتايج از
لحاظ کيفي روند يکساني با نتايج آزمايشگاهي را نشان ميدهد.
در واقع چون با افزايش درصد هواي اضافي متوسط درجه
شکل ( :)11تأثير درصد هواي اضافي بر روي کسر جرمي  COبراي
مشعلي با توان 5 kW

همان طور که مالحظه ميشود نتايج مدل سازي حاضر از
لحاظ کمي و کيفي بر مدل سازي [ ]6برتري دارد و به طور
نسبي مطابقت بسيار خوبي با نتايج آزمايشگاهي دارد.

حرارت ميدان حل کاهش مييابد ،بنابراين ،مقدار انتشار  NOنيز
کاهش مييابد.

 -8خالصه نتايج
در اين پژوهش احتراق پيش مخلوط هوا  -متان در داخل
يک مشعل متخلخل به منظور تعيين ميزان آاليندههاي آن ،به
صورت عددي مورد مطالعه قرار گرفته است .نتايج مهم اين
تحقيق را ميتوان در قالب بندهاي الف تا هـ خالصه کرد.
الف -از آنجا که با افزايش درصد هواي اضافي ،مقدار هواي
کافي براي احتراق سوخت وجود دارد ميزان انتشار  COکاهش
يدهد.
مييابد که نتايج مـدل سازي نـيز هميـن رونـد را نشان م 
ب -در مشعل مورد مطالعه ناحيه ( )Aاز سوراخهاي کوچکي

شکل ( :)12تأثير درصد هواي اضافي بر روي کسر جرمي  NOبراي
مشعلي با توان 5 kW
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تشکيل شده است ،به جهت آنکه احتراق در محيط متخلخلي که
داراي سوراخ هاي کوچکي ميباشد ،سبب عدم تکميل احتراق و

7

در نتيـجه افـزايش انـتشار  COميشود ،بايد از عواملي که

هـ -در مجموع انحراظ نتايج اين مدلسازي از مقادير

سبب انتقال مکان جبـهه شعـله به بـاال دسـت جريان و در

آزمايشگاهي

و

نتيجه ناحيه ( )Aميشود ،پرهيز نمود.

منواکسيــدنيتـروژن رضـايــت بخش ميباشد ،ليکن براي

ج -با افزايش درصد هواي اضافي توليد  NOکاهش مييابد،

دسترسي به نتايج مطلوبتر ،استفاده از مکانيزمهاي شيميائي

زيرا با افزايش درصد هواي اضافي ،متوسط درجه حرارت

مناسب در محيط متخلخل مورد نياز ميباشد .بايد اين نکته را

ميدان حل کاهش مييابد و نظر به دليل تناسب توليد  NOبا

يادآور شد که بخشي از اختالظ بين آزمايشها و روشهاي

درجه حرارت ،ميزان انتشار  NOکاهش مييابد.

عددي ممکن است ناشي از مسائل اساسي در مدل سـازي

د -بسبب بزرگي قابل توجه ضريب هدايت حرارتي مؤثر از

باشد ،از جـمله ميتوان به محدود بودن درك فرآيندهاي

ضـريب هـدايت حـرارتـي گاز در شعلههاي آزاد ،سرعت

مکانيک سياالت ،تشعشع و حرارت در محيط متخلخل و همچنين

سوزش در شعلههاي محيـط متخـلخـل بزرگتر از ســرعت

کمبود اطالعات در زمينه خواص ترموفيزيکي (از قبيل خواص

سوزش در شعلههاي پيش مخلوط آزاد مي باشد ،اين مهم از

تشعشعي ،ضريب انتقال حرارت و  )...اشاره نمود ،که کار

مزاياي احتراق در محيط متخلخل است و به طراح اجازه ميدهد

بيشتري را در اين زمينه ميطلبد.

براي

کسر

جرمي

منواکسيدکربن

که در شرايط يکسان بتواند مشعل هائي کوچکتر از مشعلهاي
شعله آزاد طراحي نمايد.
جدول ( :)1خواص  Al2O3و  ]13[ SiCو []7

خواص

ماده



)v / (m/s



 eff (W mK)  0.34691  0.00073672 . [T/ K]  1.2052 10-6. [T/ K]2  0.32345 .

Al2 O 3
3



)v / (m/s

SiC

].[T / K



-10

 9.535810

2.5

]1 E(T )  1.00713  6.14885 10 .[T / K
-8

 eff (W mK)  0.31845  0.0006257 . [T/ K]  1.248110 -6 . [T/ K] 2  0.32887 .

E(T )  0.63746  6.35787 10 -6 .[T / K]1.5  8.8698 10 -8 .[T / K] 2

جدول ( :) 2مکانيزم اکسيداسيون متان همراه با تشکيل ( .NOواحدها کيلو مول ،متر مکعب ،ثانيه و کلوين مي باشند) []9
نرخ واکنش

  20643 
R1  1015.220 [CH 4 ]1.460 [O 2 ]0.5217 exp

 T


1

واکنش

3
CH 4  O 2  CO  2H 2 O
2

1

  11613 
R2  1014.902 [CO]1.6904 [O 2 ]1.570 exp

 T


1
CO  O 2  CO2
2

2

  62281 
R3  1014.349 [CO 2 ]1.0 exp

 T


1
CO2  CO  O 2
2

3

  53369 
R4  10 23.946 [CO]0.7211[O 2 ]4.0111 exp

 T


N 2  O 2  2NO

4

  68899 
R5  1014.967 T 0.5 [N 2 ] [O 2 ]0.5 exp

 T


N 2  O 2  2NO

5
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