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بررسی تاثیر فیزیکی و شیمیایی تزریق دی اکسیدکربن با مقادیر پیش گرمایش مختلف در 
احتراق بدون شعله
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خالصه: هدف از مطالعه حاضر شبیه سازی عددی مشعل بدون شعله همراه با تزریق دی اکسید کربن درون جریان 
اکسیدکننده با استفاده از نرم افزار متن باز اپن فوم است. همچنین اثر مقادیر مختلف دمای پیش گرمایش اکسید کننده 
در آن مورد مطالعه قرار گرفته است. به منظور انجام شبیه سازی ها از مدل احتراقی پی.آ.اِس.آر، مدل آشفتگی کا-اپسیلون 
استاندارد با ضرایب اصالح شده و همچنین مدل تشعشعی فاز گسسته همراه با محاسبه ضرایب جذب و گسیل با 
استفاده از مدل دبلیو.اِس.جی.جی.اِم با ضرایب گاز غیرخاکستری استفاده شده است. نتایج بدست آمده از مطالعه حاضر 
نشان دهنده آن است که اثرات فیزیکی ناشی از تزریق دی اکسید کربن منجر به کاهش میزان آزادسازی حرارت و میزان 
کربن مونوکسید تولید شده می  گردد در حالی که اثرات شیمیایی این تزریق منجر به افزایش قابل توجهی در این مقادیر 
می شود. افزایش میزان کسر جرمی تزریق از 0/25 به 0/75 منجر به تغییر بیشینه کسر جرمی مونوکسید کربن تولید شده 
از 0/05 به 0/072 می شود. همچنین با افزایش دمای اکسیدکننده بر تاثیر شیمیایی تزریق بر روی ساختار شعله و انتشار 
آالینده مونوکسید کربن افزوده می شود. همچنین تاثیر شیمیایی تزریق دی اکسید کربن بر روی تولید آالینده ناکس به 

صورتی است که با افزایش دما منجر به افزایش میزان ناکس منتشر شده می شود. 
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1- مقدمه
احتراق بدون شعله یکی از فرآیندهای نوین احتراقی است که در 
سال های اخیر به عنوان یکی از بهترین روش ها جهت کاهش آالینده 
صنایع  در  احتراقی  سیستم های  بازدهی  افزایش  با  همزمان  ناکس 
مختلف مورد استفاده قرار گرفته است ]1 و 2[. یکی از الزامات جهت 
و  سوخت  مخلوط  دمای  رسیدن  احتراقی،  فرآیند  این  به  دستیابی 
هوا پیش از وقوع فرآیند احتراق به دمای خوداشتعالی آن و کاهش 
محصوالت  بازچرخش  وسیله  به  واکنشی  ناحیه  در  اکسیژن  غلظت 
احتراقی می باشد ]5-2[. عمده محصول فرآیند احتراق سوخت-هوا 
که به منظور بازچرخش جهت دست یابی به احتراق بدون شعله مورد 
بوده و در  نیتروژن می باشد که گازی خنثی  قرار می گیرد،  استفاده 
واکنش های شیمیایی شرکت نمی کند. در سال های اخیر با توجه به 
مسئله گرمایش جهانی در اثر انتشار گازهای گلخانه ای، کاهش انتشار 
این گازها مورد توجه محققین قرار گرفته است. دو روش عمده جهت 

گاز  اصلی ترین  عنوان  به  انتشار دی اکسیدکربن  کاهش  و  جداسازی 
گلخانه ای، استفاده از احتراق سوخت-اکسیژن و استفاده از حالل های 
شیمیایی می باشد که استفاده از حالل ها در احتراق سوخت-هوا مورد 
از محصوالت  کربن  روش ها دی اکسید  این  در   .]6[ دارد  قرار  توجه 
کاربردها  سایر  در  کارگیری  به  منظور  به  و  گردیده  جدا  احتراقی 
دی اکسید  از  استفاده  موارد  از  یکی  می گیرد.  قرار  استفاده  مورد 
کربن بازچرخش آن به درون محفظه احتراق از طریق ترکیب آن با 
اکسیدکننده می باشد ]6 و 7[. اضافه نمودن دی اکسید کربن درون 
اکسید کننده و جایگزینی آن با نیتروژن با توجه به تفاوت های فیزیکی 
آن ها با یکدیگر و همچنین مشارکت دی اکسید کربن در واکنش های 
می گردد  احتراق  فرآیند  در  اساسی  تفاوت های  به  منجر  شیمیایی 
]8[. از این رو مطالعات گسترده ای پیرامون اثرات فیزیکی و شیمیایی 
به   ]9[ همکاران  و  وانگ  است.  شده  انجام  کربن  دی اکسید  تزریق 
بر  اثرات فیزیکی و شیمیایی تزریق دی اکسید کربن  مطالعه عددی 
روی احتراق متان با استفاده از حلگر شعله غیر پیش آمیخته جریان 
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اثرات فیزیکی و  این بررسی مشاهده شد که  متقابل1 پرداختند. در 
شیمیایی تزریق دی اکسید کربن منجر به کاهش دمای بیشینه شعله 
نشان دهنده  بررسی  این  از  آمده  بدست  نتایج  این  عالوه بر  می شود. 
افزایش میزان تولید مونوکسید کربن در نتیجه تاثیر شیمیایی تزریق 
میزان  به کاهش  منجر  تزریق  فیزیکی  اثرات  که  در حالی  می باشد، 
انتشار مونوکسید کربن تولیدی می گردد. چن و همکاران ]10[ نیز 
دی اکسید  از  استفاده  با  رقیق سازی  شرایط  تاثیر  عددی  مطالعه  به 
در  پرداختند.  شعله  بدون  سوخت-اکسیژن  احتراق  بر  آب  و  کربن 
از دی اکسید کربن  استفاده  این مطالعه مشاهده شد که در شرایط 
و آب به عنوان بخشی از اکسیدکننده، با کاهش غلظت اکسیژن در 
سمت اکسیدکننده به کمتر از 6 درصد کسر جرمی و یا کاهش دمای 
اکسیدکننده به کمتر از 1500 کلوین فرآیند احتراق صورت نخواهد 
گرفت. همچنین تزریق آب منجر به ایجاد شعله ای کوتاه تر نسبت به 

حالت تزریق دی اکسید کربن می گردد.
تزریق  شیمیایی  و  فیزیکی  اثرات  بررسی  به   ]8[ همکاران  و  تو 
از  با استفاده  دی اکسید کربن درون جریان محصوالت داغ احتراقی 
مشعل جی.اِچ.سی2 با ورودی اصالح شده در احتراق سوخت-اکسیژن 
توجه  با  مطالعه محدوده حل عددی  این  در  پرداختند.  بدون شعله 
به مطالعه صورت گرفته در مرجع ]11[ تنها شامل ورودی سوخت 
و محصوالت بازچرخش یافته احتراقی بود. نتایج بدست آمده از این 
نیتروژن  با  کربن   دی اکسید  جایگزینی  که  می دهند  نشان  مطالعه 
سبب می شود تا اشتعال در احتراق سوخت-اکسیژن با تاخیر مواجه 
شود؛ همچنین این تزریق منجر می شود تا توزیع دمای یکنواخت تری 
نسبت به حالت احتراق سوخت-هوای بدون شعله ایجاد شود که این 
در جذب و  باالی دی اکسید کربن  به علت ظرفیت حرارتی  موضوع 

سپس آزادسازی حرارت در محدوده حل عددی می  باشد.
یکی از اثرات مهم ساختار اکسیدکننده و گونه رقیق کننده جهت 
احتراق  ایجاد  به منظور  واکنشی  ناحیه  در  اکسیژن  غلظت  کاهش 
می باشد.  شده  تولید  ناکس3  آالینده  میزان  روی  بر  شعله  بدون 
سوخت- احتراق  در  ناکس  آالینده  انتشار  رفتار  عددی  مطالعه 

اکسیژن همراه با بازچرخش دی اکسید کربن و بررسی اثرات فیزیکی 
 ]12[ همکاران  و  پارک  توسط  بازچرخش  این  از  ناشی  و شیمیایی 

1  Counter Flow Diffusion Flame
2  Jet Hot Coflow  (JHC)
3  NOx

که  می دهد  نشان  بررسی  این  از  آمده  بدست  نتایج  پذیرفت.  انجام 
بازچرخش دی اکسید کربن و تزریق آن درون اکسیدکننده با توجه 
به کاهش دمای بیشینه فرآیند احتراق منجر به کاسته شدن میزان 
انجام  دیگر  مطالعه  می شود.  توجهی  قابل  صورت  به  ناکس  آالینده 
بر  مطالعه  این  می باشد؛   ]13[ همکاران  و  گاسکوین  توسط  شده 
ناکس  آالینده  میزان  بر  تزریق دی اکسید کربن  اثرات حرارتی  روی 
منتشر شده با استفاده از حلگر شعله غیر پیش آمیخته جریان متقابل 
می دهند  نشان  گرفته  صورت  شبیه سازی های  است.  گرفته  صورت 
ناکس  نتیجه  در  و  دما  کاهش  به  منجر  کربن  تزریق دی اکسید  که 
حرارتی می گردد. عالوه براین تغییرات نرخ کرنش با وجود تاثیر کم بر 
روی دما، می تواند اثر قابل توجهی بر روی میزان ناکس منتشر شده 
گذاشته و با افزایش نرخ کرنش، میزان آالینده ناکس نیز به صورت 

قابل توجهی افزایش می یابد. 
احتراقی  سیستم های  تغییر  پیرامون  که  چالش هایی  از  یکی 
وجود  سوخت-اکسیژن  احتراقی  سیستم های  به  سوخت-هوا  سنتی 
دارد، دمای باالی شعله در فرآیند احتراقی سوخت-اکسیژن می باشد. 
یکی از  روش هایی که در این زمینه در سال های اخیر مورد توجه قرار 
گرفته است تا بدون تغییر سیستم احتراقی و مشعل های آن بتوان به 
شرایط احتراقی مشابهی دست پیدا کرد، بازچرخش دی اکسید کربن 
به   ]14[ همکاران  و  می باشد. سونگ  اکسیدکننده  درون  بخارآب  و 
مطالعه عددی مکانیزم شیمیایی تاثیر دی اکسید کربن بر روی توزیع 
دما در احتراق متان-اکسیژن پرداختند. در این مطالعه بررسی های 
با  موجود  متان-هوای  احتراقی  سیستم های  جایگزینی  جهت  الزم 
سیستم های متان- O2/CO2 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بدست 
آمده نشان می دهند که در محیط O2/CO2 نیاز به غلظت اکسیژنی 
به  بتوان  تا  از احتراق سوخت- هوا می باشد  حدود ده درصد بیشتر 

شرایط احتراقی مشابهی رسید.
تزریق  شیمیایی  و  فیزیکی  اثرات  روی  بر  تاکنون  که  مطالعاتی 
سوخت- احتراق  روی  بر  بیشتر  گرفته  صورت  کربن  دی اکسید 

که  پیش آمیخته  غیر  به کمک حلگر شعله  و  بوده  متمرکز  اکسیژن 
عالوه  است.  شده  انجام  می شود،  گرفته  نظر  در  آرام  جریان  آن  در 
شیمیایی  و  فیزیکی  اثرات  تاثیر  شده  انجام  بررسی های  در  این،  بر 
توجه  مورد  آالینده ها  روی  بر  بحث  و  بوده  شعله  ساختار  روی  بر 
قرار نگرفته است. در مطالعه حاضر با استفاده از مشعل جی.اِچ.سی 
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)ظرفیت  فیزیکی  اثرات  بررسی  به  آن  محوری  متقارن  شبیه سازی  و 
گرمایی ویژه، خواص تشعشعی، جرم مولکولی، چگالی و ضرایب نفوذ 
مولکولی متفاوت دی اکسید کربن در مقایسه با نیتروژن( و شیمیایی 
مقایسه  در  شیمیایی  واکنش های  در  کربن  دی اکسید  فعال  )حضور 
با نیتروژن( ناشی از تزریق دی اکسید کربن بر ساختار شعله و تولید 
آالینده ها در احتراق متان/هیدروژن-هوا پرداخته شده است که تا کنون 
در مطالعات دیگر مورد بررسی قرار نگرفته است. عالوه بر این اثر تغییرات 
دمای پیش گرمایش اکسیدکننده نیز بر روی اثرات فیزیکی و شیمیایی 

تزریق دی اکسید کربن نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

2- شرایط حل عددی
2-1- هندسه و محدوده حل عددی

به منظور انجام شبیه سازی عددی مورد نظر از هندسه و مشعل 
احتراقی بدون شعله ساخته شده توسط دالی و همکارانش ]15 و 16[ 
استفاده شده است. مطابق با شکل 1 از محدوده حل متقارن محوری 
استفاده شده  مسئله  بر  حاکم  متقارن  فیزیک  و  هندسه  به  توجه  با 
است؛ سوخت از ناحیه مرکزی و لوله ای به قطر 4/25 میلی متر وارد 
مشعل می شود. به منظور دست یابی به احتراق بدون شعله از جریان 
محصوالت داغ احتراقی با قطر خارجی 77/75 میلی متر استفاده شده 
است. همچنین در بررسی تجربی مشعل درون تونل بادی قرار داده 
شده است که به منظور برقراری اعمال شرایط مرزی مناسب، ورودی 
هوای تونل باد بر اساس سایر مطالعات صورت گرفته ناحیه ای به قطر 

خارجی 210 میلی متر در نظر گرفته شده است. طول محدوده حل 
این  که  است  گرفته شده  نظر  در  میلی متر  با 520  برابر  نیز  عددی 

فاصله امکان اعمال شرایط مناسب و فیزیکی را فراهم می آورد.

2-2- شرایط مرزی حاکم بر مسئله
بیان شده در  با توجه به مرزهای  شرایط مرزی حاکم بر مسئله 
شکل 1 مطابق با جدول 1 می باشد. در این جدول ردیف های اول تا 
به منظور  بر حل تجربی می باشند که  به شرایط حاکم  سوم مربوط 
اعتبارسنجی حلگر مورد استفاده در شبیه سازی عددی مورد استفاده 
منظور  به  حاکم  مرزی  شرایط   7X تا   4 ردیف های  می گیرند.  قرار 
بررسی تاثیر فیزیکی و شیمیایی تزریق مقادیر مختلفی از دی اکسید 
کربن را شامل گردیده و ردیف های 8 تا XT 11 نیز شامل بررسی اثر 
تاثیر فیزیکی و شیمیایی ناشی  بر  دمای پیش گرمایش اکسیدکننده 
از تزریق 50 درصد کسر جرمی دی اکسید کربن درون اکسیدکننده 

را شامل می شود.

2-3- روش حل عددی
از نرم افزار متن باز اپن فوم به منظور انجام شبیه سازی های عددی 
ناویر- شده  متوسط گیری  معادالت  آن  در  که  است  شده  استفاده 

استوکس در شرایط آشفته حل می گردند. جهت مدل سازی آشفتگی 
از مدل کا-اپسیلون1 استاندار همراه با اصالح ضریب Cε1 از 1/44 به 

1  k-ε

 
 : محدوده حل عددی و شرایط مرزی حاکم بر مسئله1شکل 

  
شکل 1: محدوده حل عددی و شرایط مرزی حاکم بر مسئله

Fig. 1: Numerical solution domain and governing boundary conditions on the problem
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 سازیها مختلف سمت اکسیدکننده در شرایط مختلف شبیه: شرایط مرزی دمایی و کسر جرمی گونه1جدول 

های محصوالت احتراق )درصد کسر جرمی گونه کسر جرمی هوای تونل باد )درصد جرمی(
 جرمی(

دمای محصوالت 
 ردیف (Kاحتراق )

 9و  6، 3وت اعتبارسنجی حلگر و شایط حل عددی انتخاب شده )برای سه کسر جرمی اکسیژن متفاشرایط مرزی حاکم بر مسئله جهت 
 درصد(

,  0O=2, H 0=2, CO 23=2O
0=2,XCO 77=2N 

,  85=2, N 6/5O=2, H 5/5=2, CO 3=2O
=02XCO 

1300 1 

,  0O=2, H 0=2, CO 23=2O
0=2,XCO 77=2N 

,  82=2, N 6/5O=2, H 5/5=2, CO 6=2O
0=2XCO 1300 2 

,  0O=2, H 0=2, CO 23=2O
0=2,XCO 77=2N 

,  79=2, N 6/5O=2, H 5/5=2, CO 9=2O
0=2XCO 1300 3 

درصد کسر  3مربوط به شرایط استفاده از نیتروژن خالص به همراه  4اکسید کربن )ردیف تاثیر فیزیکی و شیمیایی تزریق مقادیر مختلف دی
می  2COصد از نیتروژن با در 75و  50، 25نیز به ترتیب مربوط به جایگزینی  7و  6، 5ردیف های باشد. در سمت اکسیدکننده می 2Oجرمی 

 ( می باشد. در سمت اکسیدکننده X گونه مجازیبا  N2درصد از  75و  50، 25نیز مربوط به جایگزینی  7Xو  5X ،6Xباشد. ردیف های 
,  0O=2, H 0=2, CO 23=2O

0=2,XCO 77=2N 
,  97=2, N 0O=2, H 0=2, CO 3=2O

0=2XCO 1300 4 

,  0O=2, H 25=2, CO 23=2O
0=2,XCO 52=2N 

,  72=2, N 0O=2, H 25=2, CO 3=2O
0=2XCO 1300 5 

,  0O=2, H 0=2, CO 23=2O
 25=2,XCO 52=2N 

,  72=2, N 0O=2, H 0=2, CO 3=2O
25=2XCO 1300 X5 

,  0O=2, H 50=2, CO 23=2O
0=2,XCO 27=2N 

,  0O=2, H 50=2, CO 3=2O
0=2,XCO 47=2N 1300 6 

,  0O=2, H 0=2, CO 23=2O
50=2,XCO 27=2N 

,  0O=2, H 0=2, CO 3=2O
50=2,XCO 47=2N 1300 X6 

,  0O=2, H 75=2, CO 23=2O
0=2,XCO 2=2N 

,  0O=2, H 75=2, CO 3=2O
0=2,XCO 22=2N 1300 7 

,  0O=2, H 0=2, CO 23=2O
75=2,XCO 2=2N 

,  0O=2, H 0=2, CO 3=2O
 75=2,XCO 22=2N 1300 X7 

مربوط به شرایط استفاده از  8در جریان اکسیدکننده )ردیف  2COتزریق  گرمایش مختلف بر اثرات فیزیکی و شیمیاییتاثیر مقادیر پیش
رتیب مربوط به شرایط نیز به ت XT9و  9های باشد. ردیفمی کلوین 1100گرمایش نیتروژن خالص در سمت اکسیدکننده با دمای پیش

باشد. سه ردیف بعد شرایطی کامال مشابه با سه ردیف توضیح در جریان اکسیدکننده می 2COدرصد کسر جرمی نیتروژن با  50جایگزینی 
 کلوین است( 1500ها گرمایش در آنداده شده داشته و تنها دمای پیش

,  0O=2, H 50=2, CO 23=2O
 0=2,XCO 27=2N 

,  0O=2, H 0=2, CO 3=2O
0=2,XCO 97=2N 1100 8 

,  0O=2, H 50=2, CO 23=2O
 0=2,XCO 27=2N 

,  0O=2, H 50=2, CO 3=2O
0=2,XCO47 =2N 1100 9 

,  0O=2, H 0=2, CO 23=2O
 50=2,XCO 2=2N 

,  0O=2, H 0=2, CO 3=2O
50=2,XCO 47=2N 1100 XT9 

,  0O=2, H 50=2, CO 23=2O
 0=2,XCO 27=2N 

,  0O=2, H 0=2, CO 3=2O
0=2,XCO 97=2N 1500 10 

,  0O=2, H 50=2, CO 23=2O
 0=2,XCO 27=2N 

,  0O=2, H 50=2, CO 3=2O
0=2,XCO 47=2N 1500 11 

,  0O=2, H 0=2, CO 23=2O
 50=2,XCO 2=2N 

,  0O=2, H 0=2, CO 3=2O
50=2,XCO 47=2N 1500 XT11 

 
 

جدول 1: شرایط مرزی دمایی و کسر جرمی گونه ها مختلف سمت اکسیدکننده در شرایط مختلف شبیه سازی
Tabel 1: Thermal boundary conditions and different species mass fraction on the oxidizer side in different conditions 

simulation
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1/6 استفاده شده است. این کار به علت خطای باالی مدل آشفتگی 
اساس  بر  و  دایروی  جت های  پیش بینی  در  استاندارد  کا-اپسیلون 
انجام   ]18 و   17[ مراجع  در  گرفته  صورت  عددی  شبیه سازی های 
شده است. عالوه براین جهت مدل سازی برهم کنش آشفتگی و شیمی 
واکنش ها از مدل احتراقی پی.آ.اِس.آر1 موجود در حلگر ریاکتینگ فوم2 

استفاده شده است. 
واکنشی  از موضوعاتی که در شبیه سازی عددی جریان های  یکی 
از اهمیت باالیی برخوردار است، مدل سازی تشعشع گازهای حاصل از 
فرآیند احتراق می باشد. بررسی ها انجام شده بر روی مشعل بدون شعله 
مورد مطالعه نشان می دهد که در شبیه سازی آن می توان از مدل سازی 
طرفی  از  حاضر  مطالعه  در  اینکه  به  توجه  با  کرد.  تشعشع صرف نظر 
اثر تزریق دی اکسید کربن به صورت فیزیکی و شیمیایی مورد بررسی 
به شمار می آید و  از خواص فیزیکی مهم  قرار گرفته و تشعشع یکی 
از طرف دیگر خواص دی اکسید کربن کامال با نیتروژن تفاوت دارد، از 
مدل تعشعشی فاز گسسته جهت انجام شبیه سازی ها استفاده شده است. 
در محاسبه ضرایب جذب و گسیل از مدل متوسط گیری شده گازهای 
غیرخاکستری با شش پهنای باند به صورت جدول 2 مطابق با مطالعه 
صورت گرفته توسط کامبر و همکاران ]19[ استفاده شده است. همچنین 
از سینیتیک شیمیایی GRI 2.11 با توجه به پیش بینی بهتر توزیع دما 
و گونه های احتراقی به خصوص آالینده ناکس استفاده شده است. این 

سینتیک شامل 49 گونه و 277 واکنش شیمیایی می باشد ]20[. 
الگوریتم پیمپل3 به منظور بر طرف کردن کوپلینگ میان سرعت 
و فشار مورد استفاده قرار گرفته است. به منظور گسسته سازی ترم های 
جابه جایی از روش کوئیک4 استفاده شده است. معیار پایایی و همگرایی 
حل نیز در نظر گرفتن باقی مانده کلیه ترم ها برابر با 7-10 و همچنین 
عدم تغییرات دما و سرعت در خروجی یه میزان کمتر از 1 کلوین و 0/1 

متر بر ثانیه پس از یک دهم ثانیه می باشد.

تاثیر فیزیکی و شیمیایی تزریق دی اکسید  3- روش بررسی 
کربن

تفاوت  شامل  نیتروژن  با  کربن  دی اکسید  فیزیکی  تفاوت های   
مولکولی می شود.  نفوذ  و  تشعشعی  ویژه، خواص  گرمایی  در ظرفیت 

1  Partially Stirred Reactor (PaSR)
2  ReactingFOAM
3  PIMPLE
4  QUICK

از طرفی تفاوت شیمیایی این دو گونه نیز مربوط به حضور آن ها در 
واکنش های شیمیایی می باشد. حضور دی اکسید کربن در واکنش های 
تجزیه ای که منجر به تولید مونواکسید کربن و همچنین جذب گرما از 
فرآیند احتراق می شود، تاثیر به سزایی روی پیش بینی صحیح توزیع دما 
و همچنین توزیع آالینده های ناکس و کربن مونوکسید خواهد داشت. 
ویژه،  گرمایی  ظرفیت  میان  تفاوت  فیزیکی  تاثیر  از  منظور  واقع  در 
خواص تشعشعی، چگالی، جرم مولکولی و محاسبه ضریب نفوذ مولکولی 
شیمیایی  تاثیر  از  منظور  می باشد.   X مجازی  گونه  و  نیتروژن  بین 
کربن  دی اکسید  حضور  از  ناشی  تفاوت  نیز  کربن  دی اکسید  تزریق 
در واکنش های شیمیایی با گونه مجازی X است که در واکنش های 

شیمیایی شرکت نمی کند.
در این مطالعه به منظور مشاهده تاثیر فیزیکی و شیمیایی جایگزینی 
دی اکسید کربن با نیتروژن از گونه مجازی X استفاده شده است. این 
گونه خواص فیزیکی )ظرفیت حرارتی، خواص تشعشعی، خواص نفوذی، 
چگالی، جرم مولکولی و ...( کامال مشابهی با دی اکسید کربن داشته اما 
در واکنش های شیمیایی شرکت نمی کند. این کار با افزودن این گونه 
به سینتیک GRI2.11 انجام شده است به نحوی که زنجیره واکنش ها 
دستخوش تغییر نشده و این گونه در هیچ یک از واکنش ها شرکت ندارد. 
مقایسه حالت تزریق گونه مجازی X با حالت تزریق نیتروژن خالص 
نیتروژن  با  کربن  دی اکسید  جایگزینی  از  ناشی  فیزیکی  تاثیر  بیانگر 
می باشد، در حالی که مقایسه میان نتایج بدست آمده از تزریق دی اکسید 

کربن با گونه مجازی X بیانگر تاثیر شیمیایی این تزریق است.

4- نتایج
4-1- استقالل از شبکه و اعتبارسنجی حلگر مورد استفاده

یافته  ساختار  کامال  شبکه  از  عددی  شبیه سازی  انجام  به منظور 

 ضرایب مربوط به شرایط تشعشعی گاز غیرخاکستری 2جدول 
 میزان  (µmطول موج )میکرومتر 

تزریق 
2CO 

9/0-
20 

5/0-
9/0 

4/0-
5/0 

3/0-
4/0 

2/5-
3/0 

0/0-
2/5 

0/72 0 0/78 0 0/75 0 25 
0/75 0 0/82 0 0/79 0 50 
0/78 0 0/85 0 0/82 0 75 

 
  

جدول 2 ضرایب مربوط به شرایط تشعشعی گاز غیرخاکستری
Table 2: The coefficients for non-gray gas radiation condi-

tions
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نتایج  استقالل  بررسی  منظور  به  است.  شده  استفاده  غیریکنواخت 
از چهار شبکه 16000، 42550،  محاسباتی  از شبکه  آمده  بدست 
نمودار   2 شکل  است.  شده  استفاده  سلولی   161300 و   96800
مشعل  مرکزی  محور  روی  بر  را  مونوکسید  کربن  و  دما  تغییرات 
مشاهده  که  همان گونه  می دهد.  نشان  بررسی  مورد  شعله  بدون 
می شود، نتایج حاصل از شبکه 42550 سلولی انطباق بسیار خوبی 
سلولی   161300 و   96800 شبکه های  از  آمده  بدست  داده های  با 
در  که  شبکه ای  عنوان  به  سلولی   42550 شبکه  این رو  از  دارند. 
جهت  هستند،  محاسباتی  شبکه  از  مستقل  آمده  بدست  نتایج  آن 
انجام شبیه سازی ها مورد استفاده قرار گرفته است. در شکل 3 نتایج 
مربوط به اعتبارسنجی حلگر مورد استفاده جهت انجام شبیه سازی ها 
آورده شده است. نتایج مربوط به توزیع دما و کسر جرمی گونه های 
مونوکسید کربن و بخارآب در این شکل مشاهده می شود. در جدول 
غلظت  در سه  متغیرها  این  از  به هر یک  مربوط  متوسط  3 خطای 
اکسیژن 3، 6 و 9 درصدی در جریان اکسیدکننده آورده شده است 
که مطابق با این جدول نتایج بدست آمده تطابق خوبی با داده های 

تجربی دارند.

4-2- تاثیر تزریق مقادیر مختلف دی اکسید کربن در جریان اکسیدکننده
درابتدا به بررسی تاثیر فیزیکی و شیمیایی مقادیر مختلف تزریق 
بر روی ساختار شعله و انتشار آالینده های مونواکسید کربن و ناکس 

پرداخته می شود. 

4-2-1 تاثیر فیزیکی و شیمیایی تزریق دی اکسید کربن بر ساختار 
شعله

از مهمترین اثرات ناشی از جایگزینی دی اکسید کربن با نیتروژن 
می باشد.  شده  تشکیل  شعله  ساختار  تغییر  اکسیدکننده  جریان  در 
اساسی  نقش  که  احتراقی  فرآیندهای  در  گونه ها  مهمترین  از  یکی 
ایفا می کند،  آزادسازی حرارت  در واکنش های شیمیایی و همچنین 
توزیع رادیکال هیدروکسیل )OH( می باشد. از این رو در در شکل 4 
نتایج تغییرات شعاعی غلظت این رادیکال برای مقادیر تزریق 25، 50 
و 75 درصد جرمی دی اکسید کربن و همچنین گونه مجازی X برای 

بررسی های انجام گرفته مطابق با جدول 1 نشان داده شده است. 
مطابق با شکل 4، تاثیر فیزیکی تزریق دی اکسید کربن به گونه ای 
است که منجر به کاهش قابل توجهی در مقدار بیشینه غلظت رادیکال 
دی اکسید  تزریق  افزایش  با  کاهش  این  که  می گردد  هیدروکسیل 
کربن، افزایش می یابد. کاهش میزان OH تولید شده در این شرایط 
با  کربن  دی اکسید  تزریق  شرایط  در  بیشتر  حرارت  جذب  علت  به 
این  می باشد؛  نیتروژن  به  نسبت  آن  باالتر  به ظرفیت حرارتی  توجه 
که   OH+H2↔H+H2O واکنش  نرخ  تا  می شود  سبب  موضوع 
طرفی  از  کند.  پیدا  کاهش  است،   OH تولید  در  واکنش  مهمترین 
اثر به علت آزادسازی حرارت بیشتر جذب شده )در  این  در خروجی 
نتیجه ظرفیت گرمایی ویژه بیشتر دی اکسید کربن نسبت به نیتروژن( 
نتایج  این  به  توجه  با  رادیکال می شود.  این  افزایش غلظت  به  منجر 
می توان گفت که تاثیر فیزیکی تزریق دی اکسید کربن منجر به توزیع 

 
 )ب(

: استقالل نتایج از شبکه عددی ایجاد شده الف( توزیع دما روی خط مرکزی مشعل، ب( توزیع کربن مونوکسید روی خط مرکزی 2شکل 
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شکل 2: استقالل نتایج از شبکه عددی ایجاد شده الف( توزیع دما روی خط مرکزی مشعل، ب( توزیع کربن مونوکسید روی خط مرکزی مشعل
Fig. 2: Independent results from created numerical grid a) temperature distribution on the burner centerline, b) Carbon 

monoxide distribution on the burner centerline
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متری از ابتدای مشعل، الف( دما، سانتی 30های تجربی در مقطع عرضی به فاصله سازی عددی با داده: مقایسه نتایج حاصل از شبیه3شکل 
 ب( کسر جرمی مونوکسید کربن، ج( کسر جرمی بخار آب
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شکل 3: مقایسه نتایج حاصل از شبیه سازی عددی با داده های تجربی در مقطع عرضی به فاصله 30 سانتی متری از ابتدای مشعل، الف( دما، ب( کسر جرمی 
مونوکسید کربن، ج( کسر جرمی بخار آب

Fig. 3: Comparison bettween experimental data with the obtaned results from numerical simulation in the cross section 
of 30 cm from burner inlet, a) temperature, b) carbon monoxide mass fraction, c) water vapor mass fraction
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یکنواخت تر رادیکال هیدروکسیل گردیده که این موضوع بیانگر توزیع 
حرارت یکنواخت تر ایجاد شده نیز می باشد. 

که  است  گونه ای  به  کربن  دی اکسید  تزریق  شیمیایی  تاثیر 
منجر به افزایش کسر جرمی رادیکال هیدروکسیل از طریق واکنش  
در  کربن  دی  اکسید  شرکت  واقع  در  می گردد.   H+O2↔O+OH

واکنش  های شیمیایی منجر به آزاد شدن رادیکال H بیشتری گردیده 
تولید  منظور  به  شده  بیان  واکنش   تا  می شود  سبب  موضوع  این  و 

رادیکال هیدروکسیل با نرخ بیشتری انجام گردد.
میزان  افزایش  با  هیدروکسیل  رادیکال  بیشینه  افزایش  میزان 
آمده  بدست  نتایج  با  تزریق دی اکسید کربن کاهش می یابد. مطابق 
تاثیر شرکت  کاهش  علت  به  موضوع  این  واکنش های مختلف،  برای 
دمای  کاهش  علت  به  آن  باالی  تزریق  مقادیر  در  کربن  دی اکسید 
فرآیند احتراق و در نتیجه تاثیر کمتر آن بر نرخ واکنش های بیان شده 
می باشد. مجموع اثرات فیزیکی و شیمیایی تزریق دی اکسید کربن نیز 
نشان دهنده کاهش میزان رادیکال هیدروکسیل می باشد. این موضوع 

تزریق دی اکسید  در شرایط  میزان درخشش شعله  به کاهش  منجر 
کربن نسبت به اکسیژن می باشد که این موضوع با نتایج بدست آمده 

از مرجع ]8[ مطابقت دارد.
گونه دیگری که در فرآیند احتراق از اهمیت باالیی برخوردار بوده 
واکنش های شیمیایی  از  ناشی  آزادسازی حرارت  نرخ  میزان  بیانگر  و 
می باشد، گونه CH2O است. تغییرات کسر جرمی این گونه در فاصله 
90 سانتی متری از ابتدای مشعل در شکل 5 نشان داده شده است. 
مطابق با این شکل اثرات فیزیکی تزریق دی اکسید کربن در مقطع مورد 
بررسی به گونه ای است که منجر به کاهش غلظت CH2O می شود؛ در 
حالی که اثرات شیمیایی ناشی از حضور دی اکسید کربن در واکنش ها 
می شود.  حرارت  آزادسازی  نتیجه  در  و  گونه  این  افزایش  به  منجر 
گونه  آن  در  که  واکنش های مختلفی  روی  بر  انجام شده  بررسی های 
CH2O مصرف و یا تولید می شوند نشان دهنده آن است که واکنش 

شیمیایی  اثر  در  اصلی  واکنش   ،CH2(s)+CO2↔CO+CH2O

تزریق دی اکسید کربن بر روی تشکیل فرمالدهید )CH2O( می باشد. 

 
 های مشعلمتری از ورودیسانتی 30رآب در فاصله اکسید کربن و بخاخطای متوسط دما، دی 3جدول 

 متغیر درصد خطای متوسط
9% O2 6% O2 3% O2  

 دما 9 12 11
 COکسر جرمی  11 14 9
 O2Hکسر جرمی  15 18 14

 
  

جدول 3: خطای متوسط دما، دی اکسید کربن و بخارآب در فاصله 30 سانتی متری از ورودی های مشعل
Table 3: Average errr of temperature, carbo dioxide and water vapor in the 30 cm from burner inlets
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شکل 4 : اثر فیزیکی و شیمیایی تزریق دی اکسید کربن بر غلظت رادیکال هیدروکسیل در فاصله 90 سانتی متری از ابتدای مشعل
Fig. 4: Chemical and physical effect of CO2 injection on the OH mass fraction in 90cm from burner inlets
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شکل 6 تاثیر فیزیکی و شیمیایی تزریق دی اکسید کربن بر توزیع 
دما را نشان می دهد. در شکل 6 الف و ب نتایج مربوط به تاثیر فیزیکی 
و شیمیایی تزریق 25 درصدی دی اکسید کربن به ترتیب نمایش داده 
از  استفاده  به شرایط  باال مربوط  الف تصویر  شده است )در شکل 6 
نیتروژن خالص می باشد )حالت 4 جدول 1( و شکل پایین مربوط به 
تزریق 25 درصد گونه مجازی X )حالت 5X جدول 1( است. در شکل 
6 ب نیز تصویر باال مربوط به تزریق 25 درصد گونه مجازی X )حالت 
5Xجدول 1( و تصویر پایین مربوط به تزریق 25 درصد دی اکسید 

کربن )حالت 5 جدول 1( است(. در شکل 6 ج و د نیز نتایج مربوط 
به تاثیر فیزیکی و شیمیایی تزریق 75 درصدی دی اکسید کربن به 
به  باال مربوط  )در شکل 6 ج تصویر  داده شده است  نمایش  ترتیب 
شرایط استفاده از نیتروژن خالص می باشد )حالت 4 جدول 1( و شکل 
پایین مربوط به تزریق 75 درصد گونه مجازی X )حالت 7Xجدول 
1( است. در شکل 6 د نیز تصویر باال مربوط به تزریق 75 درصدی 
تزریق 75  به  مربوط  پایین  تصویر  و   )1 7Xجدول  )حالت   X گونه 
درصد دی اکسید کربن )حالت 7 جدول 1( است(. با توجه به نتایج 
بدست آمده می توان مشاهده کرد که تاثیر فیزیکی تزریق دی اکسید 
کربن بر توزیع دما به گونه ای است که منجر به کاهش دما می شود که 
این موضوع به علت ظرفیت حرارتی باالتر دی اکسید کربن در مقایسه 
با نیتروژن می باشد. این تاثیر با افزایش میزان تزریق دی اکسید کربن 
مطابق با نتایج بدست آمده افزایش پیدا کرده است. همچنین مطابق 

با قسمت های ب و د شکل 6 می توان مشاهده کرد که تاثیر شیمیایی 
به  منجر  که  است  گونه ای  به  نیز  کربن  دی اکسید  تزریق  از  ناشی 
کاهش دما در ناحیه واکنشی می شود. این موضوع به علت گرماگیر 
بودن واکنش هایی است که دی اکسید کربن در آن ها حضور داشته و 

این موضوع منطبق با داده های بدست آمده در مرجع ]7[ می باشد.

4-2-2- تاثیر فیزیکی و شیمیایی تزریق دی اکسید کربن بر آالینده 
مونواکسید کربن و ناکس

در  نیتروژن  با  کربن  از جایگزینی دی اکسید  ناشی  مهم  دیگر  اثر 
جریان اکسیدکننده بر روی توزیع آالینده ها می باشد. در شکل 7 اثرات 
فیزیکی و شیمایی ناشی از تزریق دی اکسید کربن بر توزیع مونوکسید 
کربن نشان داده شده است. همان گونه که مشاهده می شود اثرات فیزیکی 
و شیمیایی ناشی از جایگزینی دی اکسید کربن با نیتروژن بر تشکیل 
مونوکسید کربن کامال متفاوت با یکدیگر می باشد. تاثیر فیزیکی ناشی از 
تزریق دی اکسید کربن منجر به کاهش میزان مونوکسیدکربن تولیدی 
به علت بیشتر بودن ظرفیت حرارتی دی اکسید  این موضوع  می شود. 
کربن نسبت به نیتروژن بوده که منجر به جذب حرارت بیشتر از فرآیند 
تجزیه  واکنش های  نرخ  کاهش  به  منجر  نتیجه  در  و  گردیده  احتراق 
دی اکسید کربن به مونواکسیدکربن می شود. از طرفی تاثیر شیمیایی 
تزریق دی اکسید کربن منجر به افزایش قابل توجهی در میزان کربن 
مونوگسید تولید شده می گردد. این افزایش از طریق فعال تر شدن واکنش 
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شکل 5 : اثر فیزیکی و شیمیایی تزریق دی اکسید کربن بر کسر جرمی فرمالدهید در فاصله 90 سانتی متری از ابتدای مشعل
Fig. 5: Chemical and physical effect of CO2 injection on the CH2O mass fraction in 90cm from burner inlets
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شکل 6: تاثیر فیزیکی و شیمیایی تزریق دی اکسید کربن بر توزیع دما الف( تزریق 25 درصد گونه مجازی X )تاثیر فیزیکی تزریق(، ب( تزریق 25 
درصدی دی اکسید کربن )تاثیر شیمیایی تزریق(، ج( تزریق 75 درصد گونه مجازی X )تاثیر فیزیکی تزریق(، د( تزریق 75 درصدی دی اکسید کربن 

)تاثیر شیمیایی تزریق(
Fig. 6: Chemical and physical effect of CO2 injection on the temperature distribustion a) 25% injection of X virtual 
species (physical effect of injection), b) 25% injection of CO2 species (chemical effect of injection), c) 75% injection of X 
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شیمیایی CO2+M↔CO+O+M است. در شرایط تزریق دی اکسید 
کربن به علت دی اکسید کربن موجود بیشتر در مخلوط احتراقی، این 

واکنش فعال تر شده و منجر به تولید مونوکسید کربن بیشتر می گردد.
شکل 8 مقایسه اثرات شیمیایی و فیزیکی برای دو حالت تزریق 
25 و 75 درصد کسر جرمی دی اکسید کربن درون اکسیدکننده بر 
روی میزان مونواکسید کربن تولیدی را نشان می دهد. همان طور که 
افزایش میزان تزریق دی اکسید  با  این کانتورها مشاهده می شود  در 
کربن ، میزان کربن مونوکسید تولید شده بر اثر تاثیر شیمیایی ناشی 
می یابد  افزایش  توجهی  قابل  صورت  به  کربن  دی اکسید  تزریق  از 
)مقدار بیشینه کربن مونوکسید تولید شده در این شرایط از 0/05 در 
حالت تزریق 25 درصد کیسر جرمی دی اکسید کربن به 0/072 در 
حالت تزریق 50 درصد کسر جرمی دی اکسید کربن افزایش می یابد(.
قرار  توجه  مورد  بسیار  احتراقی  فرآیندهای  در  آالینده دیگری که 
می گیرد، ناکس است. در شکل 9 تاثیرات شیمیایی و فیزیکی ناشی از 
تزریق دی اکسید کربن درون اکسیدکننده بر روی میزان آالینده ناکس در 
فاصله 90 سانتی متری از ورودی سوخت و اکسید کننده نشان داده شده 
است. همان طور که مشاهده می شود، تزریق مقادیر باالی دی اکسید کربن 
درون اکسید کننده به صورت فیزیکی و شیمیایی منجر به کاهش کسر 
جرمی ناکس می شود. این در حالی است که تزریق دی اکسید کربن معادل 
25 درصدی کسر جرمی اکسیدکننده رفتار فیزیکی و شیمیایی متفاوتی 
از خود نشان می دهد. در این حالت تاثیر فیزیکی تزریق منجر به کاهش 
میزان ناکس تولید شده به علت کاهش بیشینه دمای فرآیند احتراق و 

همچنین کاهش میزان نیتروژن در دسترس برای تولید آالینده ناکس 
می شود؛ در حالی که رفتار شمیایی منجر به افزایش قابل توجه میزان ناکس 
تولیدی می شود. این موضوع به علت میزان کربن دی اکسید بیشتر در 
 N2+CO2↔NO+NCO دسترس برای تولید ناکس از طریق واکنش
 HNCO+OH↔NH2+CO2 واکنش  نرخ  افزایش  همچنین  و 
واکنش  طریق  از  و  گردیده   HNCO تولید  افزایش  به  منجر  که 
HNCO+H↔NO+CH2 میزان ناکس تولیدی را افزایش  می دهد. 

عالوه براین با افزایش میزان تزریق مقدار دی اکسید کربن در دسترس 
جهت انجام واکنش های ذکر شده نیز افزایش می یابد. در مقادیر کسر 
اکسیدکننده )کسر جرمی  تزریق دی اکسید کربن درون  باالی  جرمی 
75 درصدی دی اکسید کربن( عالوه بر کاهش دما، کاهش نیتروژن در 
دسترس نیز به صورت قابل توجهی بر روی میزان ناکس منتشر شده 
تاثیرگذار خواهد بود. همچنین در این کسر جرمی از تاثیر شیمیایی تزریق 
با توجه به کاهش نرخ واکنش N2+CO2↔NO+NCO به صورت 
قابل توجهی کاسته می شود. با توجه به نتایج حاصل شده می توان مشاهده 
کرد که تزریق دی اکسید کربن در مقادیر باال منجر به کاهش ناکس و در 

مقادیر پایین منجر به افزایش ناکس می شود.

4-3- تاثیر میزان دمای پیش گرمایش بر تزریق دی اکسید کربن در 
جریان اکسیدکننده

یکی از پارامترهای اصلی در دست یابی به احتراق بدون شعله 
سوخت  خوداشتعالی  دمای  به  احتراقی  مخلوط  دمای  رسیدن 
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شکل 7 : اثر فیزیکی و شیمیایی تزریق دی اکسید کربن بر کسر جرمی کربن مونوکسید در فاصله 90 سانتی متری از ابتدای مشعل
Fig. 7: Chemical and physical effect of CO2 injection on the CO mass fraction in 90cm from burner inlet
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افزایش کاربردهای این رژیم  می باشد. در سال های اخیر به منظور 
میزان  روی  بر  مختلف  صنعتی  احتراق  فرآیندهای  در  احتراقی 
داغ  محصوالت  از  استفاده  با  ورودی  اکسیدکننده  پیش گرمایش 

با  بتوان  تا  است  گرفته  صورت  گسترده ای  مطالعات  احتراقی 
احتراق،  محفظه  درون  احتراقی  محصوالت  بازچرخش  از  استفاده 
جهت  ترتیب  بدین  و  کرده  تامین  را  پیش گرمایش  از  بخشی 
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Fig .8: comparison btween physical and chemical effects of different values of CO2 injection on the CO emission a) 25% 
injection of CO2, b) 75% injection of CO2
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شکل 9: اثر فیزیکی و شیمیایی تزریق دی اکسید کربن بر کسر جرمی ناکس در فاصله 90 سانتی متری از ابتدای مشعل
Fig. 9: Chemical and physical effect of CO2 injection on the NOx mass fraction in 90cm from burner inlet
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پایین تری  اکسیدکننده  دمای  شعله  بدون  احتراق  به  دست یابی 
الزم باشد. از طرفی در کاربردهای دما باال نیز الزم است تا مقادیر 
پیش گرمایش به صورت قابل توجهی باال باشد تا بتوان به متوسط 
دمایی مورد نظر با استفاده از احتراق بدون شعله دست پیدا کرد. 
شعله  بدون  احتراق  در  که  اساسی  پارامترهای  از  یکی  این رو  از 
بررسی می شود میزان دمای پیش گرمایش است. این دما می تواند 
درون  کربن  دی اکسید  تزریق  شیمیایی  و  فیزیکی  اثرات  روی  بر 
بررسی  مورد  حاضر  مطالعه  در  که  باشد  اثرگذار  نیز  اکسیدکننده 

است. قرار گرفته 

4-3-1- تاثیر میزان دمای پیش گرمایش اکسیدکننده بر اثرات فیزیکی 
و شیمیایی تزریق دی اکسید کربن روی ساختار شعله

با استفاده از سه دمای پیش گرمایش 1100، 1300 و 1500 کلوین 

اثرات  روی  اکسیدکننده  پیش گرمایش  دمای  میزان  تاثیر  بررسی  به 
فیزیکی و شیمیایی ناشی از تزریق دی اکسید کربن درون اکسیدکننده 
پرداخته شده است. در شکل 10 تغییرات غلظت رادیکال هیدروکسیل 
دمای 1100  دو  برای  ورودی مشعل  از  متری  فاصله 90 سانتی  در 
شرایط  در  کلوین   1300 ورودی  دمای  شرایط  با  کلوین   1500 و 
تزریق 50 درصد جرمی اکسید کننده برابر با دی اکسید کربن و گونه 
مجازی X نشان داده است. میزان کسر جرمی رادیکال هیدروکسیل 
افزایش دما منجر به  افزایش می یابد.  افزایش دمای پیش گرمایش  با 
تجزیه بیشتر H2O از طریق واکنش OH+H2↔H+H2O گردیده 
تولیدی  هیدروکسیل  رادیکال  میزان  افزایش  سبب  موضوع  این  که 
می شود. نتایج بدست آمده نشان دهنده آن است که با افزایش دمای 
پیش گرمایش از 1300 کلوین به 1500 کلوین میزان بیشینه تاثیر 
فیزیکی تزریق دی اکسید کربن از 68 درصد کاهش غلظت این رادیکال 
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شکل 10: اثرات فیزیکی و شیمیایی تزریق دی اکسید کربن درون اکسیدکننده بر کسر جرمی رادیکال هیدروکسیل تشکیل شده در فاصله 90 سانتی متری  
مشعل برای دماهای پیش گرمایش مختلف، الف( مقایسه دمای 1100 و 1300 کلوین، ب( مقایسه دمای 1300 و 1500 کلوین

Fig. 10: Chemical and physical effects of CO2 injection into oxidizer on the OH mass fraction in 90cm from burner inlet 
for different preheating temperature, a) camparison between 1100 K and 1300 K, b) camparison between 1300 K and 

1500 K
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شیمیایی  تاثیر  شرایط  این  در  می یابد.  تغییر  کاهش،  درصد   43 به 
تزریق دی اکسید کربن تغییرات زیادی بر روی بیشینه مقدار رادیکال 
هیدروکسیل نداشته و در این شرایط مقدار OH از 28 درصد کاهش 

به 27 درصد تغییر پیدا می کند. 
شکل 11 تغییرات غلظت رادیکال فرمالدهید در دو دمای 1100 
دی اکسید  و   X گونه  درصد   50 تزریق  شرایط  در  کلوین   1500 و 
کربن را با دمای 1300 کلوین نشان می دهد. همان طور که مشاهده 
می شود، با افزایش دمای پیش گرمایش نرخ کلی آزادسازی حرارت به 
مطابق  می یابد.  افزایش  شده  منتشر  فرمالدهید  میزان  افزایش  علت 

با نتایج بدست آمده با افزایش دما تاثیر شیمیایی حضور دی اکسید 
 )CH2O( فرمالدهید  میزان  افزایش  به  منجر  واکنش ها  در  کربن 
واکنش  نرخ  افزایش  علت  به  موضوع  این  که  می گردد  شده  آزاد 
پیش گرمایش  دمای  افزایش  با   CH2(s)+CO2↔CO+CH2O

می باشد که افزایش میزان فرمالدهید منتشر شده را منجر خواهد شد. 
عالوه بر این می توان مشاهده کرد که با افزایش دما از تاثیر فیزیکی 
این  که  می شود  کاسته  اکسیدکننده  درون  کربن  دی اکسید  تزریق 
رادیکال  تولید  در  موثر  واکنش  های  نرخ  در  کاهش  علت  به  موضوع 

فرمالدهید می باشد. 
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شکل 11: اثرات فیزیکی و شیمیایی تزریق دی اکسید کربن درون اکسیدکننده بر کسر جرمی رادیکال فرمالدهید تشکیل شده در فاصله 90 سانتی متری 
مشعل برای دماهای پیش گرمایش مختلف، الف( مقایسه دمای 1100 و 1300 کلوین، ب( مقایسه دمای 1300 و 1500 کلوین

Fig. 11: Chemical and physical effects of CO2 injection into oxidizer on the CH2O mass fraction in 90cm from burner 
inlet for different preheating temperature, a) camparison between 1100 K and 1300 K, b) camparison between 1300 K 

and 1500 K
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اثرات  بر  اکسیدکننده  پیش گرمایش  دمای  میزان  تاثیر   -2-3-4
آالینده  انتشار  روی  کربن  دی اکسید  تزریق  شیمیایی  و  فیزیکی 

مونواکسیدکربن و ناکس
شکل 12 مقایسه تغییرات کسر جرمی مونوکسید کربن در فاصله 
90 سانتی متری از ورودی مشعل به ازای دمای 1100، 1300 و 1500 
کلوین را نشان می دهد. همانگونه که مشاهده می شود با افزایش دمای 
ورودی تاثیر شیمیایی تزریق دی اکسید کربن به صورت قابل توجهی 
 1500 دمای  در  که  است  به گونه ای  تاثیر  این  می کند.  پیدا  افزایش 
کلوین اثرات شیمیایی حاصل از حضور دی اکسید کربن در واکنش های 

شیمیایی منجر به افزایش 0/045 در بیشینه مقدار مونوکسید کربن 
شیمیایی  تاثیر  کلوین  دمای 1100  در  حالی که  در  می شود  تولیدی 
تزریق منجر به افزایش 0/008 در کسر جرمی مونوکسید کربن تولیدی 
می شود. علت این امر افزایش نرخ واکنش و فعالیت واکنش هایی است 
که در آن ها دی اکسید کربن تجزیه شده و به مونواکسید کربن تبدیل 
شیمیایی  واکنش های  نرخ  بررسی  با  واکنش  مهمترین  که  می گردد 
در  تزریق  از  ناشی  فیزیکی  تاثیر  است.   CO2+M↔CO+O+M

مقایسه با تزریق شیمیایی تاثیر بسیار کمتری داشته و با توجه به نتایج 
حاصل شده این موضوع مستقل از دمای پیش گرمایش ورودی است.  
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شکل 12: اثرات فیزیکی و شیمیایی تزریق دی اکسید کربن درون اکسیدکننده بر کسر جرمی کربن مونوکسید تشکیل شده در فاصله 90 سانتی متری 
مشعل برای دماهی پیش گرمایش مختلف، الف( مقایسه دمای 1100 و 1300 کلوین، ب( مقایسه دمای 1300 و 1500 کلوین

Fig. 12: Chemical and physical effects of CO2 injection into oxidizer on the CO mass fraction in 90cm from burner inlet 
for different preheating temperature, a) camparison between 1100 K and 1300 K, b) camparison between 1300 K and 
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بر  ورودی  مخلوط  پیش گرمایش  دمای  میزان  تاثیر   13 شکل 
با  می شود  مشاهده  که  همان طور  می دهد.  نشان  را  ناکس  آالینده 
افزایش  نیز  منتشر شده  ناکس  آالینده  میزان  ورودی  دمای  افزایش 
پیدا می کند. عالوه بر این تاثیر فیزیکی تزریق دی اکسید کربن درون 
کاهش  به  منجر  احتراق  دمای  بیشینه  کاهش  علت  به  اکسیدکننده 
می گردد.  توجه  قابل  صورت  به  شده  تولید  ناکس  آالینده  میزان 
تاثیر شیمیایی تزریق دی اکسید کربن منجر  تاثیر فیزیکی،  برخالف 
علت  به  موضوع  این  می گردد.  منتشر شده  ناکس  میزان  افزایش  به 

و   N2+CO2↔NO+NCO واکنش  در  کربن  دی اکسید  حضور 
با وجود کاهش  ناکس منتشر شده  افزایش میزان آالینده  نتیجه  در 
دمای بیشینه احتراقی می شود. با توجه به نتایج بدست آمده مشاهده 
می شود که تزریق دی اکسید کربن منجر به کاهش توزیع میزان ناکس 
شرایط  در  می شود.  نیتروژن  تزریق  حالت  در  ناکس  میزان  نصف  تا 
تزریق نیتروژن عالوه بر دمای باالی احتراق و انتشار ناکس از طریق 
مکانیزم حرارتی، میزان نیتروژن در دسترس بیشتر نیز عاملی برای 

افزایش ناکس تولیدی است.
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شکل 13: اثرات فیزیکی و شیمیایی تزریق دی اکسید کربن درون اکسیدکننده بر کسر جرمی ناکس تشکیل شده در فاصله 90 سانتی متری مشعل برای 
دماهی پیش گرمایش مختلف، الف( مقایسه دمای 1100 و 1300 کلوین، ب( مقایسه دمای 1300 و 1500 کلوین

Fig. 13: Chemical and physical effects of CO2 injection into oxidizer on the NOx mass fraction in 90cm from burner inlet 
for different preheating temperature, a) camparison between 1100 K and 1300 K, b) camparison between 1300 K and 

1500 K
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5- جمع بندی
انجام  و  اخیر  سال های  در  جهانی  گرمای  چالش  به  توجه  با 
مطالعات گسترده بر روی روش های مختلف به منظور کاهش گازهای 
انتشار دی اکسید کربن به عنوان اصلی ترین گاز گلخانه ای، در مطالعه 
اکسید  درون  کربن  دی اکسید  تزریق  تاثیر  عددی  بررسی  به  حاضر 
کننده در احتراق متان/هیدروژن-هوای بدون شعله پرداخته شد. بدین 
انجام بررسی ها استفاده  از مشعل احتراقی جی.اِچ.سی جهت  منظور 
تاثیر تزریق مقادیر مختلف دی اکسید کربن درون اکسید  گردیده و 
پیش گرمایش  به  توجه  با  گرفت.  قرار  بررسی  و  مطالعه  مورد  کننده 
اثر  خوداشتعالی،  دمای  تا  شعله  بدون  احتراق  در  احتراقی  مخلوط 
دمای پیش گرمایش به عنوان یکی از پارامترهای اصلی در این احتراق 
تغییرات  حاضر  مطالعه  در  گرفت.  قرار  بررسی  و  مطالعه  مورد  نیز 
رادیکال هیدروکسیل به منظور بررسی تاثیر تزریق دی اکسید کربن 
در شرایط مختلف مورد بررسی بر روی میزان نرخ واکنش ها به عنوان 
مورد  احتراق  فرآیند  در  بررسی  مورد  اصلی ترین کمیت های  از  یکی 
نیز  فرمالدهید  رادیکال  به  مربوط  تغییرات  است.  قرار گرفته  بررسی 
به منظور بررسی تغییرات میزان گرمای آزاد شده در شرایط مختلف 
مورد بررسی در مطالعه حاضر مورد توجه قرار گرفته است. همچنین 
نتایج مربوط به اثرات فیزیکی و شیمیایی تزریق دی اکسید کربن بر 
روی آالینده های کربن مونوکسید و ناکس تحت شرایط تزریق مقادیر 
مختلف دی اکسید کربن و همچنین بررسی اثر پیش گرمایش بر روی 
نتایج  است. مهمترین  قرار گرفته  بررسی  و  مورد مطالعه  تزریق  این 

بدست آمده در مطالعه حاضر عبارتند از:
الف- افزایش میزان دی اکسید کربن تزریق شده منجر به کاهش 
هیدروکسیل  رادیکال  غلظت  کاهش  طریق  از  واکنش ها  نرخ  میزان 
می گردد. عالوه بر این با افزایش مقادیر تزریق به علت کاهش بیشینه 
دما میزان آالینده ناکس تولید شده نیز به صورت قابل توجهی کاهش 

پیدا می کند.
در  کربن  مونوکسید  به  کربن  تجزیه دی اکسید  واکنش های  ب- 
درون  کربن  دی اکسید  تزریق  شرایط  در  شیمیایی  سینتیک های 
آزاد  حرارت  میزان  پیش بینی  در  باالیی  بسیار  اهمیت  اکسیدکننده 
شده و توزیع آالینده های کربن مونوکسید و ناکس دارد. این اهمیت 
با افزایش میزان دی اکسید کربن تزریق شده به صورت قابل توجهی 
افزایش می یابد که این موضوع به علت افزایش اهمیت تاثیر شیمیایی 

درون  آن  باالتر  مقادیر  تزریق  شرایط  در  کربن  دی اکسید  تزریق 
اکسیدکننده می باشد.

تاثیر  میزان  اکسیدکننده  پیش گرمایش  دمای  افزایش  با  ج- 
افزایش  اکسیدکننده  تزریق دی اکسید کربن درون جریان  شیمیایی 
توجهی  قابل  صورت  به  شده  تولید  کربن  مونوکسید  میزان  و  یافته 
واکنش های  نقش  پیش گرمایش  دمای  افزایش  با  می کند.  تغییر 
واکنش  خصوص  به  کربن  مونواکسید  به  کربن  دی اکسید  تجزیه 

CO2+M↔CO+O+M به شکل قابل توجهی افزایش می یابد.

تغییر  به  منجر  اکسیدکننده  پیش گرمایش  دمای  افزایش  د- 
این  در  می شود.  فرمالدهید  و  هیدروکسیل  رادیکال های  مقادیر  در 
به صورت  و  کرده  پیدا  افزایش  هیدروکسیل  رادیکال  غلظت  شرایط 
یکنواخت تری است که این بیانگر توزیع حرارت یکنواخت تر می باشد.
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