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چکیده :احتراق مخلوط واکنشدهنده های ناهمگن نوعی از احتراق است که در آن اختالط سوخت و هوا بهطور کامل
انجام نمی شود .از آنجا که مطالعات گذشته بر روی این نوع احتراق در فضای باز انجام شده ،هدف این تحقیق بررسی
عددی مشاهده اثر سطوح مختلف ناهمگنی بر طول شعله در دبیها و نسبت همارزیهای مختلف در فضای بسته و بدون
حضور هوای محیط و نفوذ آن بر شعله است .در این بررسی عددی از مدلسازی معادالت ناویراستوکس به روش
میانگینگیری رینولدز و مدلسازی آشفتگی  k-εاستاندارد و مدلسازی جریان واکنشی روش اتالف گردابهای EDC
استفاده شده است .همچنین ،در این مطالعه از سینتیک  GRI2.11استفاده شده است .مشاهدات نشان میدهد که میزان
طول شعله در طول ناهمگنی مشخصی کمینه میشود ،بهطوری که در طولهای ناهمگنی قبل و بعد از آن ،طول شعله
افزایش مییابد .این طول ناهمگنی با تغییر دبی و تغییر نسبت همارزی متفاوت است .همچنین ،نتایج نشان میدهد که
طول شعله در حالت غیرپیش مخلوط کمتر از طول شعله در حالتی است که مخلوط سوخت و هوا بهصورت پیشمخلوط
در محفظه مشتعل میشوند .ولی ،هرچه نسبت همارزی کاهش پیدا میکند ،اختالف کمتر میشود ،بهطوری که در
نسبت همارزیهای کمتر طول شعله در حالت غیرپیشمخلوط بیشتر از حالت پیشمخلوط میشود .همچنین ،سطح
مقطع شعله در داخل محفظه چه در جهت طولی و چه در جهت عرضی با تغییر طول ناهمگنی تغییر میکند.
کلیدواژگان :احتراق آشفته ،ناهمگنی ،طول شعله ،محفظه احتراق

مقدمه
شعلهها (چه آرام و چه آشفته) ،از نظر چگونگی احتراق ،به دو نوع پیشمخلوط و غیرپیشمخلوط تقسیمبندی میشوند .در
شعلههای پیش مخلوط ،سوخت و اکسیدکننده ابتدا با یک مکانیزم مشخص و در یک محفظه مشخص باهم مختلط و سپس
محترق میشوند .در صورتی که در شعلههای غیرپیشمخلوط ،سوخت و اکسیدکننده از قسمتهای مختلف وارد یک محفظه
میشوند و بدون اختالط اولیه مشتعل میشوند .هر دو حالت احتراق مزایا و معایب خاص خود را دارند .حالت سوم احتراق
مخلوط واکنشدهندههای ناهمگن است .در این حالت ،سوخت و هوا ،بهصورت مجزا و قبل از ورود به محلی که قرار است
اشتعال و احتراق صورت پذیرد ،به یک لوله مشترک وارد میشوند که در این لوله اختالط آنها صورت میگیرد .اگر طول این
لوله خیلی زیاد باشد ،اختالط سوخت و هوا بهصورت کامل صورت میگیرد و درواقع احتراق پیشمخلوط خواهد بود و اگر طول
این لوله صفر باشد ،اختالطی بین سوخت و هوا نیست و احتراق غیرپیشمخلوط خواهد بود .به طولهای مختلف این لوله
مشترک ( ،)Lrکه میزان اختالط سوخت و هوا در آن متفاوت است ،سطوح مختلف ناهمگنی گفته میشود .این نوع احتراق از
سال  9113مورد توجه قرار گرفته است .برخی احتراقهای صنعتی بهگونهای طراحی شدهاند که در شرایط رقیق و با سوخت و
هوای ناهمگن کار کنند[.]9
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تحقیقاتی که تاکنون روی پدیده احتراق مخلوط واکنشدهنده های ناهمگن صورت گرفته است تماماً در فضای باز انجام
شده است و از این تحقیقات تنها دو مورد در مطالعات خود به بررسی طول شعله پرداختهاند .نتایج بعضی از تحقیقات باال
بهطور مختصر بیان میشود.
در سال  ،9113لی و همکارانش تحقیقی بر روی متغیرهای پیشمخلوط جزئی ساختار شعله جت آشفته انجام دادند[.]2
آنها دریافتند که نسبت همارزی کلی با افزایش سرعت داخلی لوله افزایش مییابد .وقتی که هوای اضافی از اطراف به جریان
اضافه میشود اثر آن به صورت کاهش طول شعله است و اثر آن همانند این است که نسبت سرعت جت داخلی به خارجی
افزایش یابد .همچنین ،تغییرات در طول ناهمگنی باعث تغییرات کمی در طول شعله میشود .طول بلندشدگی شعله ارتباط
خطی با نسبت سرعت ورودی به سرعت خروجی دارد و شیب این نسبت خطی وقتی که طول ناهمگنی افزایش مییابد کمتر
می شود .این مشاهدات روشی را برای کنترل طول شعله و پایداری شعله از طریق نسبت سرعت ورودی بهسرعت خروجی و
طول ناهمگنی نشان میدهد .در سال  ،2111منصور طی تحقیق آزمایشگاهی روی پایدارسازی شعلههای قسمتیپیشمخلوط][9
به طراحی جدیدی رسید که شعلههای قسمتی پیشمخلوط را بهصورت وسیع پایدار میکرد .مشعل نازل مخروطی جریان
متمرکز 1شعلههای بسیار پایدار را تا رینولدز  01111ایجاد میکند و دلیل اصلی پایداری این شعلهها داشتن سرمشعل مخروطی
است .خصوصیات مشعل نازل مخروطی جریان متمرکز نشان میدهد که این مشعل برای کارهای صنعتی بسیار کاربردی است.
جزئیات ساختار ناحیه واکنش از طریق بررسی توزیع رادیکال  OHانجام شده است .در سال  ،2112سامسون و همکارانش با
مطالعه تجربی انتشار آزادانه شعلههای هوا پروپان با اختالط ناهمگن] [2به این نتیجه رسیدند که نوسان کسر اختالط تأثیری
بر گسترش هسته شعله ندارد .همچنین ،ارتفاع شعله برای مخلوطهای ناهمگن با سرعت کمتری از حالتهای همگن افزایش
مییابد .در سال  ،2111سفرین و همکارانش ،با تحقیق روی میدان جریان شعلههای آشفته پیشمخلوط سطحبندیشده]،[5
یک سرمشعل برای شعلههای پیشمخلوط طراحی کردند که برای طیف وسیعی از سوختهای رقیق پایدار است و برای
سطحبندیهای مختلف و سوختهای مختلف معرفی شده است .آنها با سرمشعل طراحیشده اثرات سطحبندی ،نسبت
همارزی و احتراق پیشمخلوط رقیق را مورد بررسی قرار دادند .در سال  ،2192میرس و همکارانش تحقیقی روی تثبیت
شعلههای آشفته پیلوتدار با ورودی ناهمگن انجام دادند] .[0در این تحقیق ،دو شعله با نسبت همارزی ،سرعت جت کلی و
شرایط شعله برابر و با نسبت ناهمگنی متفاوت مقایسه شدند .شعله با شرایط ورودی ناهمگن نسبتبه شرایط ورودی همگن
پایدارتر است و دلیل اصلی بهبود تثبیت شعله با ورودی های ناهمگن نرخ آزادشدن حرارت باالتر و نرخ اضمحالل پایینتر در
نزدیکی مشعل است .اختالط ناقص باالدست جریان خروجی جت باعث ایجاد گرادیانهای کم در کسر اختالط میشود که در
مرزهای جت در محدوده پیلوت حاضر میشود .در سال  ، 2195مسری تحقیقی روی ناهمگنی و دامنه ترکیبات محدوده
اشتعالپذیری در شعلههای آشفته انجام داد] .[3این مقاله ،پیشرفتهای اخیر در فهم ساختار شعلههای ناهمگن آشفته و
طبقهبندیشده را مرور کرده است .در شعله آرام با ورودی ناهمگن ،فعلوانفعال بین مخلوطهای رقیق و غنی عمدتاً منجربه
بهبود مقاومت شعله در برابر خاموشی با استفاده از کشیدگی میشود .تحقیق بر روی محفظه توربین انجام شده است و نشان
داد که افزایش ناهمگنی در شعله ناپایداری را افزایش میدهد .بیشینه تثبیت شعله برای حد مشخصی از ناهمگنی بهدست آمد.
در سال  ،2190کلینهینز و همکارانش مطالعهای روی مشخصههای شعله آشفته مشعل پیلوتدار با سه سطح ناهمگنی ورودی
با شبیهسازی گردابههای بزرگ 2انجام دادند] .[9در نتایج آزمایشگاهی میزان ناهمگنی بهینهای بهدست آمد که منجربه تثبیت
شعله باالتری می شد .همچنین ،به این نتیجه رسیدند که آزادسازی حرارت متمرکزتر و زودتر برای افزایش تثبیت شعله مفید
است .در سال  ، 2190گویبرت و همکارانش تحقیقی روی اثرات سه سوخت دی متیل اتر ،گاز مایع و گاز طبیعی فشرده روی
تثبیت شعلههای آشفته با ورودیهای ترکیبشده ناهمگن انجام دادند] .[91مشخص شد که بهبود تثبیت شعله بهترین اثر را
1. CFCN
2. Large-Eddy Simulation
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در گاز طبیعی فشرده و کمترین اثر را در دی متیل اتر دارد که سه دلیل ممکن برای این تفاوت در تثبیت پایداری الگوهای
اختالط ،اثرات پیلوت و خواص سوخت بیان شد .در سال  ،2190منصور و همکارانش تحقیقی روی اثر میدان اختالط بر
پایداری و ساختار شعلههای ناهمگن قسمتی پیشمخلوط آشفته در جریان محوری با نازل مخروطی انجام دادند] .[92میدان
اختالط بهعنوان یکی از پارامترهای کلیدی اثرگذار در پایداری ساختار شعلههای قسمتی پیشمخلوط شناخته شد .ساختار
میدان جریان ،در یک رینولدز ثابت و یک نسبت هم ارزی ،کامالً از سطح ناهمگنی تأثیرپذیر است .نتایج عددی نشان میدهد
که در دو سطح ناهمگنی مختلف ،حالتی که بیشتر پایدار است ،نوسانات سرعت محوری بیشتری دارد .از طرف دیگر زمانی که
به محدوده بلندشدگی شعله نزدیک میشود با افزایش عدد رینولدز یا کاهش نسبت همارزی الیه  OHوسیعتر میشود و هرچه
این الیه نازکتر باشد نشاندهنده پایداری شعله بیشتر یا فاصلهداشتن از ناحیه خاموشی است .در سال  ،2199منصور و
همکاران مطالعه آزمایشگاهی روی مشعل مقطع مستطیلشکل با جریان مرکزی برای تثبیت شعلههای ناهمگن اندکی
پیشمخلوط سوختهای گازی انجام دادهاند[ .]92در این کار طراحی اصالحی روی شعلههای آشفته مقطع مستطیلی انجام
شده است .اثرات نسبت همارزی ،سطح ناهمگنی و عدد رینولدز در این مطالعه بررسی شده است .نتایج نشان میدهد که
9
مخلوط ناهمگن بسیار پایدارتر از مخلوط کامالً پیشمخلوط است .تثبیت شعله با استفاده از نازل هرمی مقطع مستطیلی
بسیار بهبود پیدا کرده است .این سرمشعل توانایی ایجاد ناحیه وسیعی از شعلههای صفحهای آشفته از مخلوط غیر پیشمخلوط
تا کامالً پیشمخلوط را دارد .سرمشعل نازل هرمی مقطع مستطیل توانسته است تا نسبت همارزی  1/0را پایدار بسوزاند .در
صورتی که مقطع دایرهای میتواند برای شعله های غنی استفاده شود .در این مشعل ،اثر تثبیت جریان ناهمگنی بسیار بیشتر از
شعله پیشمخلوط ساده است .با اضافهکردن جریان اضافی محوری تثبیت شعله بیشتری بهدست آمد .در سال  ،2191جین و
همکارانش تحقیقی روی اثرات ناهمگنی بر ساختار شعلههای پیشمخلوط آشفته انجام دادند] .[90با افزایش طول ناهمگنی
شعلههای شبیه مشعل بنسن 2با نوک شعله کوتاهتر در پاییندست جریان پیلوت تشکیل میشود .برای تمام شعلههای
بررسیشده ،سطح بیشینه شعله با افزایش نرخ ناهمگنی افزایش مییابد.
حضور هوای محیط و نفوذ آن ساختار شعله را تحت تأثیر قرار میدهد .با توجه به اینکه اکثر احتراقهای صنعتی در داخل
محفظه یا کوره انجام می شود .بنابراین ،در تحقیق حاضر برخالف مطالعات گذشته اثر ناهمگنی در یک محفظه احتراق بدون
حضور هوای محیط بررسی می شود .هدف این مقاله بررسی اثر سطوح مختلف ناهمگنی ورودی بر طول شعله در دبیها و
نسبت همارزی مختلف است.

معادالت حاکم و روش عددی
برای شبیهسازی جریان واکنشی ،معادله پیوستگی ،اندازه حرکت ،انرژی ،انتقال گونهها و آشفتگی حل میشوند .این معادالت
بهصورت روابط ( )9تا ( )5بیان میشوند.
معادله پیوستگی
)⃑ ( ⃑
()9
در رابطه باال ⃑ ،بردار سرعت مخلوط گاز و چگالی مخلوط گاز است.
معادله اندازه حرکت
̿ ⃑⃑⃑⃑
⃑⃑⃑⃑⃑
⃑⃑⃑⃑⃑ ⃑
()2
) ⃑
(
⃑ ()
̿
()9

1. CFSB
2. Bunsen burner
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در رابطه باال ،بیانگر فشار استاتیک ̿ ،بیانگر تانسور تنش برشی،
است .بهمنظور محاسبه گرانروی آشفتگی ،از رابطه ( )2استفاده میشود.

گرانروی مولکولی و

گرانروی مربوطبه آشفتگی

()2
معادله انرژی
() 5
در رابطه باال ،ضریب هدایت حرارتی گاز،
آنتالپی و بیانگر وزن مولکولی گونه  iام است.
معادله انتقال گونهها
()0

̇⃑⃑⃑⃑

∑

(( ⃑

) ⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑)

⃑

)

ضریب هدایت حرارتی آشفتگی ̇ ،بیانگر نرخ مولی تولید،

̇⃑⃑⃑⃑
⃑⃑⃑⃑⃑⃑ ))

⃑⃑⃑⃑⃑

بیانگر

⃑

)
(

( ⃑

(

( ⃑
⃑

()3
نفوذ ناشی از آشفتگی است.
نفوذ جرمی برای گونه  iو
در رابطه ،3
برای مدلکردن تنشهای رینولدزی در معادله بقای تکانه از مدل توربوالنسی  K-εاستاندارد استفاده میشود .شبیهسازی
عددی محفظه احتراق بهصورت متقارن محوری و با استفاده از نرمافزار فلوئنت انجام میشود .تصحیح فشار با الگوریتم سیمپل
انجام میشود] .[93همچنین ،در این مدلسازی  ،از روش گسستهسازی با تقریب باالدست مرتبهدوم استفاده میشود.
سینتیکهای یک یا دومرحلهای متداول ،که گونههای شیمیایی محدودی دارند ،برای مخلوطهای غنی قابل استفاده نیستند.
در این تحقیق ،بهمنظور بررسی غلظت رادیکال  OHدر ردیابی ناحیه احتراق و همچنین ضرورت بررسی آالیندگی  NOxدر
کارهای آینده ،استفاده از سینتیکهای کوچک امکانپذیر نبود .لذا ،با توجه به اینکه سینتیک  GRI2.11نسبتبه  GRI3نتایج
بهتری برای تخمین آالیندهها دارد] .[99،91در این شبیهسازی ،سینتیک  GRI2.11با  21گونه شیمیایی و  233واکنش مورد
استفاده قرار میگیرد].[21

مسئله شبیهسازیشده و شرایط مرزی
برای شبیه سازی محفظه با استفاده از فلوئنت ،کار تجربی گرتون و همکاران مبنای مطالعه و مدلسازی قرار میگیرد .ایشان ،در
سال  ،9112به مطالعه احتراق غیر پیشمخلوط گاز طبیعی درون یک محفظه استوانهای پرداختند] .[29مدلسازی هندسه
به صورت دوبعدی و برمبنای تقارن محوری است .برای مدلسازی آشفتگی از مدل  K-εاستاندارد و برای مدلسازی اثرات
متقابل آشفتگی و واکنش از روش اتالف گردابهای 1استفاده شده است .برای مدلسازی آشفتگی ،از معادالت ناویراستوکس به
روش میانگینگیری رینولدز ( )RANSاستفاده شده است .طرحواره هندسه محفظه مورد نظر در شکل  9نشان داده شده است.

]Figure 1- Schematic of the combustion chamber studied [20

شکل  -1طرحواره محفظه احتراق مورد مطالعه][22
1. Eddy Dissipation Concept
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همانطور که در شکل باال مشاهده میشود ،سوخت و هوا بهصورت مجزا به محفظه احتراق وارد میشوند .اگر طول
ناهمگنی صفر باشد ،یعنی سوخت و هوا بدون هیچ اختالط اولیهای وارد محفظه احتراق میشوند و سپس در محفظه احتراق
محترق میشوند (احتراق غیرپیش مخلوط) .هرچه طول ناهمگنی زیادتر شود ،سوخت و هوا با میزان اختالط بیشتری وارد
محفظه احتراق می شوند که در حالت حدی و زمانی که طول ناهمگنی خیلی زیاد شود ،سوخت و هوا بهصورت کامالً
پیشمخلوط وارد محفظه احتراق شده و محترق میشوند .در این تحقیق ،اثر طول ناهمگنی بر طول شعله ایجادشده در محفظه
احتراق بررسی میشود.
بر مبنای کار تجربی گرتون و همکاران ،سوخت ورودی به محفظه احتراق گاز با ترکیب  11درصد جرمی متان و 91
درصد جرمی نیتروژن است .همچنین ،ترکیب هوای ورودی بهصورت  29درصد جرمی اکسیژن و  30درصد جرمی نیتروژن و 9
درصد جرمی بخار آب است .سرعت ورودی سوخت به محفظه  3/30متر بر ثانیه و سرعت ورود هوا به محفظه  90/21متر بر
ثانیه است که با این شرایط ،صحتسنجی شبیهسازی عددی انجام شده است .در ادامه ،نسبت همارزی ،دبی جرمی کل ورودی
به محفظه و دمای هوا و سوخت که مورد بررسی قرار گرفته است ،در جدول  9آورده شده است .برای یکسانسازی شرایط و
مقایسه صحیح بین نسبت همارزیهای مختلف ،دبی ورودی به محفظه در نسبت همارزیهای مختلف یکسان درنظر گرفته
شده است که با توجه به فرضیات باال ،در دبی ورودی مخلوط یکسان ،هرچه نسبت همارزی بیشتر میشود ،سرعت هوا کمتر و
سرعت سوخت بیشتر میشود.
جدول  -1شرایط مختلف هوا و سوخت ورودی
)Tfuel(K
313.15
313.15
313.15
313.15

)Tair (K
323.15
323.15
323.15
323.15

Table 1- Different conditions of air and fuel inlet
Equivalence ratio
)Tair (K
)Tfuel(K
Equivalence ratio
)̇ (kg/s
0.8
323.15
313.15
0.328
0.9
0.8
323.15
313.15
0.082
1.1
0.8
323.15
313.15
0.164
1.1
0.9
323.15
313.15
0.328
1.1
0.9
323.15
313.15

)̇ (kg/s
0.082
0.164
0.328
0.082
0.164

در مرز ورودی ،که محل ورود سوخت و هواست ،شرط مرزی سرعت ورودی سوخت و هواست .در محل خروج گازهای
احتراقی روی مرز خروجی از شرط فشار نسبی صفر استفاده می شود .در مرز مشترک سیال با دیواره کوره ،از شرط مرزی عدم
لغزش روی دیوارهها برای سرعت استفاده می شود .همچنین ،دیواره محفظه در دمای ثابت قرار دارد .خط مرکزی محفظه
بهعنوان محور تقارن درنظر گرفته شده و تغییرات حول محور تقارن صفر است.

استقالل حل از تعداد سلول شبکه محاسباتی
انتخاب بهترین شبکه محاسباتی بسیار حائز اهمیت است؛ هم شبکهای که نتایج با دقت باال داشته باشد و هم شبکهای که
خیلی ریز نباشد که مدتزمان حل عددی را باال ببرد .با توجه به اینکه در این شبیهسازی از مدل توربوالنسی  K-εاستاندارد و
هم چنین برای رفتار اطراف دیوار از تابع دیواره استاندارد استفاده شده است ،میزان باید در محدوده  91تا  911قرار بگیرد.
سلولهای شبکه محاسباتی بهصورت مربعی و یکنواخت درنظر گرفته شده است .با توجه به موارد باال ،برای بررسی استقالل
نتایج حل از شبکه محاسباتی ،چهار شبکه با تعداد سلول های  39111 ،21111 ،99111و  91111انتخاب و نتایج حل روی
هرکدام مقایسه شده است .شکل  2نتایج مربوطبه کسر جرمی  OHدر مقطعی با طول  9/2متر داخل محفظه را برای این چهار
شبکه نشان میدهد .همانطور که مشاهده میشود ،نتایج دو شبکه ،با  39111و  91111تعداد سلول ،تفاوت چندانی باهم
برای مش با ابعاد  2/5میلیمتر
ندارد .بنابراین ،برای ادامه کار شبکه با  39111سلول مورد استفاده قرار میگیرد .میزان
برابر  952است که داخل محدوده مورد نظر است.
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Figure 2- OH mass fraction at some point in the middle of the chamber for the independency of the mesh

شکل  -2کسر جرمی  OHدر مقطعی در وسط محفظه برای بررسی استقالل حل از شبکه

راستیآزمایی حل عددی
برای راستیآزمایی حل ،هندسه محفظه احتراق با ابعاد واقعی شبیهسازی شد که در آن دما در نقاط متعددی از محفظه با
دادههای تجربی گرتون و حل عددی داسیلوا] [22مقایسه میشود .همانطور که در شکل  9مالحظه میشود ،نتایج حاصل از
شبیهسازی عددی با داده های تجربی هماهنگی خوبی دارند .داسیلوا توسط مدل احتراقی  Eddy Breakup–Arrheniusو
همچنین الگوریتم تصحیح فشار  SIMPLECحل عددی را انجام داده است که مشاهده میشود که نتایج تحقیق فعلی نسبتبه
نتایج حل عددی داسیلوا و همکاران تطابق بهتری با دادههای تجربی دارد.
2000
experimental
dasilva

1600
1200
800

)Temperature (K

current study

400

1.80

1.50

1.20

0.90
)L (m

0.60

0.30

0
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]Figure 3- Comparison of chamber axis temperature with the experimental[21] and othernumerical results [22

شکل  -3مقایسه دما در محور محفظه با نتایج تجربی] [29و نتایج عددی دیگر][22

نتایج و بحث
تغییر طول ناهمگنی میزان اختالط اولیه سوخت و هوا و پروفیل سرعت مخلوط را تغییر میدهد .بهمنظور بررسی اثر طول
ناهمگنی بر اختالط سوخت و هوا ،شکل  2کسر جرمی متان را در ورودی به محفظه نشان میدهد .در طول ناهمگنی صفر
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کسر جرمی متان در قسمت ورودی سوخت برابر با یک و در قسمت هوا برابر با صفر است .با افزایش طول ناهمگنی و در طول
ناهمگنی  911میلی متر بیشینه کسر جرمی متان در ورودی به محفظه با تغییر بسیار زیاد به حدود  1/29میرسد و پس از آن
در طول ناهمگنی  211میلیمتر به  1/92و سپس در طول ناهمگنی  011میلیمتر به  1/10میرسد .همانطور که دیده
میشود ،افزایش میزان اختالط سوخت و هوا در طول ناهمگنیهای کم ،بسیار زیاد است و هرچه طول ناهمگنی افزایش مییابد
این میزان کمتر میشود و از یک طول ناهمگنی به بعد تقریباً اثر ناچیزی دارد.
0.06
Lr0

Lr200

Lr100

Lr1100

Lr600

0.05
0.04
)R (m

0.03
0.02
0.01
0
1.1

0.9

1

0.8

0.5
0.6
0.7
CH4 mass fraction

0.3

0.4

0.2

0.1

0

Figure 4- CH4 mass fraction entering the chamber at different inhomogeneous lengths

شکل  -4کسر جرمی متان هنگام ورود به محفظه در طولهای ناهمگنی مختلف

تأثیر دیگر طول ناهمگنی بر روی پروفیل سرعت است .همانطور که در شکل  5مشاهده میشود ،زمانی که طول ناهمگنی
زیاد میشود ،اختالف سرعت بیشینه و کمینه کم میشود و در طولهای ناهمگنی باالتر سرعت ورودی به محفظه بهصورت یک
سرعت یکنواخت تبدیل میشود.
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Figure 5- axial velocity of the mixture entering the chamber at different inhomogeneous lengths

شکل  -5سرعت محوری مخلوط در ورود به محفظه در طولهای ناهمگنی مختلف

31

)R (m

0.03

سید محمد مهدی ثابت و سید عبدالمهدی هاشمی

همانطور که در شکلهای  2و  5مشاهده شد ،در اثر افزایش طول ناهمگنی ،میزان اختالط اولیه سوخت و هوا و همچنین
پروفیل سرعت ورودی به محفظه احتراق دچار تغییرات میشود .در شکل  0سرعت محوری داخل محفظه در یک مقطع
(بهطور مثال در طول  1/3متر) نشان داده شده است .همانطور که مشاهده میشود ،با افزایش طول ناهمگنی ،ابتدا ،بیشینه
سرعت کاهش پیدا میکند و این روند تا یک طول ناهمگنی مشخص ادامه پیدا میکند (طول ناهمگنی  211میلیمتر) و پس
از آن ،با افزایش طول ناهمگنی ،بیشینه سرعت افزایش پیدا میکند .به همین علت طول شعله از حالت غیر پیشمخلوط تا یک
طول ناهمگنی مشخص کاهش پیدا میکند و پس از آن با افزایش طول ناهمگنی طول شعله افزایش مییابد.
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Figure 6- Axial velocity 0.7 m inside the combustion chamber at different inhomogeneous lengths

شکل  -6سرعت محوری در طول  2/7متر داخل محفظه احتراق در طولهای ناهمگنی مختلف

برای تحلیل و بررسی طول شعله ،مبنای طول شعله حداکثر میزان کسر جرمی  OHروی محور تقارن محفظه احتراق
درنظر گرفته شده است] .[20-29طول ناهمگنی از صفر (حالت کامالً غیر پیشمخلوط) تا میزانی که طول شعله به بیشترین
حالت ممکن برسد ادامه داده شده است .شکل  3نمودار تغییرات طول شعله را در نسبت همارزی  1/9و در دبی مخلوط
 1/902 ،1/192و  1/929کیلوگرم بر ثانیه نشان میدهد.
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ṁ=0.164 kg/s
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Figure 7- Flame length at equivalence ratio of 0.8 and mass flow rate of 0.082, 0.164 and 0.328 kg/s

شکل  -7طول شعله در نسبت همارزی  2/8و دبی جرمی  2/164 ،2/282و  2/328کیلوگرم بر ثانیه
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همانطور که مشاهده میشود ،میزان طول ناهمگنی ،که در آن کمترین طول شعله وجود دارد ،براساس دبی تغییر میکند.
این طول در دبی  1/192کیلوگرم بر ثانیه برابر  951میلیمتر و در دبی  1/902کیلوگرم بر ثانیه برابر  211میلیمتر و در دبی
 1/929کیلوگرم بر ثانیه برابر  911میلیمتر است .با افزایش دبی ورودی ،میزان کاهش طول شعله ،از حالت غیرپیشمخلوط تا
حالت با کمترین طول شعله ،افزایش پیدا میکند .این میزان کاهش در دبی  1/192کیلوگرم بر ثانیه برابر  91میلیمتر و در
دبی  1/902کیلوگرم بر ثانیه برابر  21میلیمتر و در دبی  1/929کیلوگرم بر ثانیه برابر  23/5میلیمتر است .هرچه دبی افزایش
پیدا میکند ،طول ناهمگنی ،که در آن طول شعله بیشترین مقدار را دارد ،افزایش پیدا میکند ،بهطوری که در دبی 1/192
کیلوگرم بر ثانیه برابر  911میلیمتر ،در دبی  1/902کیلوگرم بر ثانیه برابر  9111میلیمتر و در دبی  1/929کیلوگرم بر ثانیه
برابر  9211میلیمتر است .میزان اختالف طول شعله در حالت بیشینه با حالت کمینه با افزایش دبی افزایش مییابد ،بهطوری
که در دبی  1/192کیلوگرم بر ثانیه برابر  92/5میلیمتر ،در دبی  1/902کیلوگرم بر ثانیه برابر  55میلیمتر و در دبی 1/929
کیلوگرم بر ثانیه برابر  53/5میلیمتر است .همچنین ،اختالف طول شعله در حالت کامالً غیر پیشمخلوط و حالت بیشینه طول
شعله در دبی  1/192کیلوگرم بر ثانیه برابر  91میلیمتر ،در دبی  1/902کیلوگرم بر ثانیه برابر  95میلیمتر و در دبی 1/929
کیلوگرم بر ثانیه برابر  91میلی متر است .با افزایش دبی ورودی به محفظه ،میزان اختالط اولیه سوخت و هوا در طول ناهمگنی
ثابت کاهش می یابد .بنابراین ،اختالط اولیه تا طول ناهمگنی بیشتری بر کاهش طول شعله اثر میگذارد .به همین دلیل ،با
افزایش دبی ،طول شعله در طول ناهمگنی بیشتری کمترین مقدار خود را پیدا میکند و همچنین در طول ناهمگنی بیشتری
به بیشینه مقدار خود میرسد .اثر طول ناهمگنی در نسبت همارزی  1/1و  9/9هم بررسی شد و نتایج و نمودارها مشابه نسبت
همارزی  1/9است.
در شکل  ، 9طول ناهمگنی که در آن کمترین میزان طول شعله وجود دارد نشان داده شده است .همانطور که مشاهده
میشود ،میزان این طول در نسبت همارزیهای مختلف با افزایش دبی ،افزایش پیدا میکند .با افزایش دبی ،میزان اختالط
اولیه سوخت و هوا در طول ناهمگنی ثابت کاهش مییابد و درواقع طول ناهمگنی بیشتری نیاز است تا به میزان اختالط در
دبی پایینتر برسد .این عامل باعث میشود که کاهش طول شعله بهسبب اختالط اولیه تا طول ناهمگنی بیشتری اثر کاهشی
داشته باشد و دیرتر به کمینه مقدار خود برسد .همچنین ،مشاهده میشود که در دبی  1/902کیلوگرم بر ثانیه و 1/929
کیلوگرم بر ثانیه با افزایش نسبت همارزی طول ناهمگنی با کمترین طول شعله کاهش مییابد و در دبی  1/192کیلوگرم بر
ثانیه تغییرات وجود ندارد .درواقع ،نشان میدهد که در دبیهای پایین ،اثر نسبت همارزیهای مختلف روی طول ناهمگنی با
کمترین شعله ناچیز و حتی بدون اثر میشود .همچنین ،میتوان مشاهده کرد که نسبت همارزیهای پایینتر اثر بیشتری روی
طول ناهمگنی با کمترین طول شعله میگذارد ،بهصورتی که در نسبت همارزی  ،9.9اثر تغییر دبی روی این طول کمتر است.
با افزایش نسبت همارزی ،هم میزان هوا نسبتبه میزان سوخت موجود کاهش مییابد و هم سرعت هوا نسبتبه سرعت سوخت
کاهش پیدا میکند .کمشدن میزان هوا نسبتبه سوخت سبب میشود که اختالط اولیه در طول ناهمگنی کمتری محقق شود
و به همین علت اختالط اولیه تا طول ناهمگنی کمتری اثرگذار است .از طرف دیگر ،کاهش سرعت هوا نسبتبه سوخت سبب
کاهش اختالف سرعت بیشینه و کمینه در ورودی به محفظه احتراق و کاهش سرعت بیشینه داخل محفظه میشود که منجربه
کاهش طول شعله میشود .هرچه دبی کمتر میشود ،میزان تأثیرهای باال هم کاهش پیدا میکند .بنابراین ،اثر تغییر نسبت
همارزی بر طول شعله با کاهش دبی کمتر میشود.
در شکل  ،99تغییرات طول شعله در طول ناهمگنیهای مختلف و براساس نسبت همارزیهای مختلف در دبی 1/192
کیلوگرم بر ثانیه نشان داده شده است .برای مقایسه طول شعله در نسبت همارزیهای مختلف باید به این نکته توجه داشت که
عالوه بر تأثیری که تغییر طول ناهمگنی بر طول شعله دارد ،تغییر نسبت همارزی باعث تغییر دما درون محفظه نیز میشود،
بهطوری که با افزایش نسبت همارزی دمای داخل محفظه افزایش مییابد و با افزایش دما ،نرخ واکنش بیشتر شده و طول شعله
کوتاه میشود .میزان تاثیرگذاری پارامترهای باال بر طول شعله ،در دبی های مختلف ،طولهای ناهمگنی مختلف و نسبت
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همارزیهای مختلف ،متفاوت است ،بهطوری که در هر حالت ممکن است که یک پارامتر تاثیرگذاری بیشتری داشته باشد و در
یک حالت دیگر پارامتر دیگر .با توجه به این نکته نتایج زیر بهدست آمده است.
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Figure 10- Comparison of inhomogeneity length with minimum flame length at different mass flow rate and equivalence ratios

شکل  -8مقایسه طول ناهمگنی با کمترین طول شعله در دبی و نسبت همارزیهای مختلف

همانطور که در شکل  1مشاهده میشود ،در دبی  1/192کیلوگرم بر ثانیه ،در یک طول ناهمگنی یکسان ،همواره کمترین
طول شعله مربوطبه نسبت همارزی  1/1است .همچنین ،طول شعله در نسبت همارزی  1/9و  9/9در تمامی حالتها به هم
نزدیک است ،ولی همواره طول شعله در نسبت همارزی  1/9از  9/9باالتر است.
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Figure 9- Comparison of flame length at constant mass flow rate of 0.082 kg/s and different inhomogeneity length and
equivalence ratio

شکل  -9مقایسه طول شعله در دبی  2/282کیلوگرم بر ثانیه و طول ناهمگنی و نسبت همارزی مختلف

در شکل  ،91تغییرات طول شعله در دبی  1/902کیلوگرم بر ثانیه نشان داده شده است .مشاهده میشود ،در مواقعی که
طول ناهمگنی کم است و درواقع مخلوط سوخت و هوا نزدیک به حالت غیرپیشمخلوط مشتعل میشوند ،کمترین میزان طول
شعله ،در دبی ثابت و طول ناهمگنی یکسان ،مربوطبه نسبت همارزی  1/1است و از حدود طول ناهمگنی  511میلیمتر به بعد
کمترین میزان طول شعله مربوطبه نسبت همارزی  1/9است .در حالت کامالً غیرپیشمخلوط ،طول شعله در نسبت همارزی
 1/9باالترین میزان را دارد ،ولی از طول ناهمگنی  51میلیمتر به بعد طول شعله در نسبت همارزی  9/9بیشترین مقدار را
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دارد .همچنین ،هرچه طول ناهمگنی زیاد میشود و به حالت بیشترین طول شعله میرسد ،میزان طول شعله با افزایش نسبت
همارزی افزایش مییابد؛ یعنی کمترین طول شعله مربوطبه نسبت همارزی  1/9و بیشترین طول شعله مربوطبه نسبت همارزی
 9/9است.
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Figure 10- Comparison of flame length at constant mass flow rate of 0.164 kg/s and different inhomogeneity length and
equivalence ratio
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در شکل  ،99تغییرات طول شعله در دبی  1/929کیلوگرم بر ثانیه نشان داده شده است .مشاهده میشود که در این حالت
و در تمام طولهای ناهمگنی کمترین میزان طول شعله مربوطبه نسبت همارزی  1/1است و از حدود طول ناهمگنی 011
میلیمتر به بعد طول شعله در نسبت همارزی  1/9و  1/1بسیار به هم نزدیک میشود .در حالت کامالً غیرپیشمخلوط ،طول
شعله در نسبت همارزی  1/9باالترین میزان را دارد ،ولی از طول ناهمگنی  911میلیمتر به بعد طول شعله در نسبت همارزی
 9/9بیشترین مقدار را دارد.
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Figure 11- Comparison of flame length at constant mass flow rate of 0.328 kg/s and different inhomogeneity length and
equivalence ratio
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در شکل  ،92کانتور کسر جرمی  OHدر شرایط یکسان و سه نسبت همارزی متفاوت نشان داده شده است .مشاهده
میشود که با افزایش نسبت همارزی ،ضخامت شعله در وسط محفظه احتراق افزایش مییابد .در نسبت همارزی  ،1/1میزان
حداکثر کسر جرمی  OHدر محفظه نزدیک به محور مرکزی است و این میزان حداکثر کسر جرمی  ،OHدر نسبت همارزی
 ،9/9کامالً به وسط محفظه احتراق متمایل است .همچنین ،مشاهده میشود که میزان بلندشدگی شعله در اثر افزایش نسبت
همارزی به میزان کمی کاهش می یابد .همچنین ،ضخامت شعله در هنگام تشکیل شعله در ابتدای محفظه احتراق با افزایش
نسبت همارزی افزایش یافته است.
ϕ = 1.1

ϕ = 0.9

ϕ = 0.8

Figure 12- Comparison of contour of OH mass fraction at mass flow rate 0.164 kg/s and without inhomogeneity length and
different equivalence ratio

شکل  -12مقایسه کانتور کسر جرمی  OHدر دبی  2/164کیلوگرم بر ثانیه و طول ناهمگنی صفر و نسبت همارزی مختلف
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در شکل  ،99کانتور کسر جرمی  OHدر شرایط یکسان و در سه دبی متفاوت نشان داده شده است .همانطور که در شکل
مشخص است ،با افزایش دبی ،ضخامت شعله در وسط محفظه احتراق افزایش پیدا میکند .همچنین ،همانطور که مشاهده
میشود ،با افزایش دبی ،هم طول شعله افزایش مییابد و هم طول بلندشدگی شعله کاهش پیدا میکند و درواقع میتوان گفت
که افزایش دبی ،هم سطح شعله در جهت طولی و هم سطح شعله در جهت عرضی را زیاد میکند.
0.082 kg/s

̇

0.164 kg/s

̇

0.328 kg/s

̇

Figure 13- Comparison of contour of OH mass fraction at inhomogeneity length 1000 mm and equivalence ratio 1.1 and
different mass flow rate

شکل  -13مقایسه کانتور کسر جرمی  OHدر نسبت همارزی  1/1و طول ناهمگنی  1222میلیمتر و دبی مختلف
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در شکل  ،92کانتور کسر جرمی  OHدر شرایط یکسان و در سه طول ناهمگنی مختلف نشان داده شده است .همانطور که
در شکل مشاهده میشود ،با افزایش طول ناهمگنی ،سطح شعله در زمان تشکیلشدن آن بهطور قابل توجهی کاهش پیدا کرده
است و بهصورت نوکتیز درآمده است .بهعبارت دیگر ،با افزایش طول ناهمگنی ،طول بلندشدگی شعله بهطور قابل توجهی
کاهش پیدا میکند.
Lr = 0

Lr = 200

Lr = 1000

Figure 14- Comparison of contour of OH mass fraction at mass flow rate 0.164 kg/s and equivalence ratio 0.9 and different
inhomogeneity length

شکل  -14مقایسه کانتور کسر جرمی  OHدر دبی  2/164کیلوگرم بر ثانیه و نسبت همارزی  2/9و طول ناهمگنی مختلف
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 تقریباً سوخت و هوا بهطور کامل باهم مخلوط شده و نیازی به اختالط بیشتر برای،با توجه به اینکه در طول ناهمگنی زیاد
 در طول، ولی. هم شعله سریعتر تشکیل میشود و هم سطح ابتدایی شعله نوکتیز است، به همین دلیل،فرایند احتراق ندارند
 هم دیرتر به، بنابراین. باهم مخلوط میشوند، در یک طول مشخص، ابتدا، سوخت و هوا پس از ورود به محفظه،ناهمگنی کم
.نسبت همارزی مورد نیاز برای اشتعال میرسند و هم سطح شعله تشکیلشده در ابتدا بهصورت گنبدی است

نتیجهگیری
 دبی مخلوط سوخت و هوا و نسبت همارزی بر روی طول، اثر طول ناهمگنی، با شبیه سازی محفظه احتراق،در تحقیق حاضر
: نتایج نشان داد که.شعله بررسی شد
 بهطوری که در طولهای ناهمگنی قبل و بعد از، میزان طول شعله در طول ناهمگنی مشخصی دارای یک حد پایین است.آن طول شعله افزایش پیدا میکند
 این طول در حالتهای مختلف. طول ناهمگنی با کمینه طول شعله با تغییر دبی و تغییر نسبت همارزی متفاوت است. میلیمتر بهدست آمد911  میلیمتر تا951 بررسیشده از
 مشخص شد که در تمامی حالتهای بررسیشده طول شعله در حالت کامالً غیرپیشمخلوط کمتر از، با توجه به نتایج هرچه، ولی.طول شعله در حالتی است که تقریباً مخلوط سوخت و هوا بهصورت پیشمخلوط در محفظه مشتعل میشوند
 بهطوری که انتظار میرود در نسبت همارزیهای کمتر طول شعله در، اختالف کمتر شد،نسبت همارزی کاهش پیدا کرد
.حالت غیرپیشمخلوط بیشتر از حالت نزدیک پیشمخلوط شود
. نتایج نشان داد که تأثیر طول ناهمگنی در نسبت همارزیهای غنی با رقیق متفاوت است، همچنین. سطح مقطع شعله در داخل محفظه چه در جهت طولی و چه عرضی با تغییر طول ناهمگنی بهطور آشکار تغییر میکند-
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Combustion of a mixture of inhomogeneity reactants is a type of combustion that has been used since 1997.
All previous studies have been done on this type of outdoor combustion. The aim of this study was to
investigate the numerical effect of different levels of inhomogeneity on the flame length at different velocities
and equivalence ratios in closed space without the presence of ambient air and its influence on the flame. In
this numerical study, the configuration modeling of Navier Stokes equations using Reynolds averaging
method has been used. The results show that the flame length during a given inhomogeneity has a low limit
so that the flame length increases before and after the inhomogeneity. This length of inhomogeneity varies at
different velocities and equivalence ratios. The results also show that the flame length in the non-premixed
state is less than the flame length when the fuel/air mixture is almost pre-mixed in the ignition chamber but as
the equivalence ratio decreases, the difference is expected to be equal. The lower flame length values in the
non-mixed state will be greater than the near-mixed state. Also, the cross-sectional area of the flame inside
the chamber changes significantly both in length and width by changing the length of the inhomogeneity.
Keywords: Turbulent combustion, inhomogeneity, flame length, combustion chamber
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