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چکیده :احتراق مخلوط واکنشدهندههای ناهمگن نوعی از احتراق است که در آن اختالط سوخت و هوا بهطور کامل
انجام نمیشود .این تحقیق به بررسی عددی اثر مکان پیلوت بر بلندشدگی شعله جت آشفته با سطوح مختلف ناهمگنی
در محفظه احتراق پرداخته است .در این بررسی عددی ،از مدلسازی معادالت ناویراستوکس بهروش میانگینگیری
رینولدز و مدلسازی آشفتگی  k-εاستاندارد و مدلسازی جریان واکنشی روش اتالف گردابهای  EDCاستفاده شده است.
مشاهدات نشان میدهد که ارتفاع بلندشدگی شعله با افزایش طول ناهمگنی کاهش یافته و در طول ناهمگنی مشخصی
که وابسته به نسبت همارزی و مکان پیلوت است ،شعله به پایه میچسبد .در تمام حاالت مورد بررسی ،محدودهای از
طولهای ناهمگنی یافت شد که در این طولها شعله چسبیده بود .نتایج نشان میدهد که ارتفاع بلندشدگی شعله در
حالت غیرپیشمخلوط بیشتر از حالتی است که مخلوط سوخت و هوا بهصورت تقریباً پیشمخلوط در محفظه مشتعل
میشوند .هرچه نسبت همارزی افزایش پیدا میکند ،ارتفاع بلندشدگی کمتر میشود .براساس سه مکان مورد بررسی در
دیوار جانبی برای مکان پیلوت و نتایج بهدست آمده ،پیلوتی که در محدوده وسط دیوار جانبی بود ارتفاع بلندشدگی کمتر
و محدوده چسبیدن شعله بیشتری داشت .همچنین ،ناحیه شعله در داخل محفظه با تغییر طول ناهمگنی تغییر میکند.
کلیدواژگان :پیلوت ،ناهمگنی ،احتراق آشفته ،ارتفاع بلندشدگی ،محفظه احتراق

مقدمه
شعلهها (چه آرام و چه آشفته) ازنظر چگونگی احتراق به دو نوع پیشمخلوط و غیرپیشمخلوط تقسیمبندی میشوند .در
شعلههای پیشمخلوط ،سوخت و اکسیدکننده ابتدا با یک مکانیزم مشخص و در یک محفظه مشخص باهم مختلط میشوند و
سپس محترق میشوند ،درصورتی که در شعلههای غیرپیشمخلوط ،سوخت و اکسیدکننده از قسمتهای مختلف وارد یک
محفظه میشوند و همزمان که باهم مختلط میشوند محترق هم 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 ،که میزان اختالط سوخت و هوا در آن متفاوت است ،سطوح مختلف ناهمگنی  Lrگفته میشود .این
نوع احتراق از سال  9119مورد توجه قرار گرفته است .برخی احتراقهای صنعتی بهگونهای طراحی شدهاند که در شرایط رقیق
و با سوخت و هوای ناهمگن کار کنند[ .]9یکی از پارامترهای مهم در شعلهها بلندشدگی شعله است .این پارامتر نشان میدهد
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که وضعیت شعله چگونه است .اگر شعله به سر مشعل یا به مکانی که طراحی شده است چسبیده باشد یا با فاصله کمی از آن
تشکی ل شده باشد ،شعله تثبیت شده است .هرچه میزان بلندشدگی بیشتر باشد ،شعله از حالت تثبیتشده فاصله میگیرد و
اگر این روند افزایش یابد ،شعله بلندشده خاموش میشود .روشهای مختلفی برای کنترل این پارامتر و تثبیت شعله وجود
دارد .متداولترین این روشها استفاده از پیلوت ،جسم مانع و پیچش جریان است .در محفظه احتراقهای صنعتی ،مانند
توربینهای گازی ،از یک یا چند روش همزمان برای تثبیت شعله استفاده میشود .برای مثال ،از پیچش جریان اصلی بههمراه
پیلوت استفاده میشود و ممکن است ساختار مشعل شامل جسم مانع باشد .استفاده از پیلوت ،بهعنوان تثبیتکننده ،سادهترین
روشی است که جریان اصلی را تغییر نمیدهد ،اما این روش هم اشکاالتی مانند ایجاد جریان مجزا بهعنوان سهمی از جریان
اصلی را دارد .بررسی اثر مکان پیلوت با سطوح مختلف ناهمگنی جریان ورودی تمرکز این تحقیق است.
تحقیقاتی که تاکنون روی پدیده احتراق مخلوط واکنشدهندههای ناهمگن صورت گرفته تماماً در فضای باز انجام شده
است .از این تحقیقات تنها دو مورد در مطالعات خود به بررسی تاثیر پیلوت پرداختهاند و در بقیه موارد ،صرفاً از پیلوت بهعنوان
تثبیتکننده احتراق استفاده شده و اثرات آن بررسی نشده است .نتایج بعضی از تحقیقات مرتبط بهطور مختصر بیان میشود.
در سال  ،9119توسط لی و همکارانش مطالعهای روی پارامترهای ساختار شعله جت آشفته قسمتیپیشمخلوط انجام
شد [ .]2آنها دریافتند وقتی که هوا به جریان اصلی اضافه میشود ،طول شعله کاهش پیدا میکند و زمانی که نسبت سرعت
جت داخلی به سرعت هوای خارجی افزایش یابد ،طول شعله کاهش پیدا میکند .با افزایش نسبت سرعت ورودی به سرعت
خروجی ،طول بلندشدگی شعله بهطور خطی افزایش پیدا میکند و شیب این نسبت ،با افزایش طول ناهمگنی ،کمتر میشود.
در سال  ،2222منصور ،با مطالعه آزمایشگاهی روی پایداری شعلههای قسمتی پیشمخلوط[ ،]9طراحی جدیدی برای
شعلههای قسمتی پیشمخلوط بهدست آورد که سبب پایداری وسیع شعله شد .مشعل نازل مخروطی جریان متمرکز شعلهها را
تا رینولدز  02222پایدار میکرد و علت پایداری این شعلهها داشتن سر مشعل مخروطی است .در این مطالعه آزمایشگاهی،
ساختار ناحیه واکنش از طریق بررسی توزیع رادیکال  OHانجام شده است.در سال  ،2222سامسون و همکارانش مطالعهای
روی انتشار آزادانه شعلههای هوا و پروپان با اختالط ناهمگن[ ]2انجام دادند .آنها نتیجه گرفتند که تغییرات کسر اختالط
هسته شعله را متأثر نمیکند .همچنین ،به این نتیجه رسیدند که افزایش ارتفاع شعله در شعلههای ناهمگن نسبت به
حالتهای همگن سرعت کمتری دارد .در سال  ،2229سنگیسن و همکارانش مدلسازی عددی  1 LESرا برای یک جریان
مشعل توربین گاز با دو حالت مختلف از پیلوت انجام دادند[ .]5دو حالت پیلوت به این صورت که در یک حالت  0درصد از
متان که در مشعل باید سوخته شود ،وارد پیلوت میشود و در پیلوت میسوزد و در حالت دوم 2 ،درصد از متان میسوزد .آنها
به این نتیجه رسیدند که ورودی پیلوت هم در تثبیت شعله و هم در ناحیه شعله موثر است .در حالت دوم ،درصد تثبیت شعله
کمتر است و شعله مقداری دچار بلندشدگی میشود .این جابهجایی باعث بهدامانداختن گازهای سرد رقیق میشود و مشکلی
برای جریان عبوری پیلوت بهوجود میآورد و تثبیت شعله را جابهجا میکند و باعث ایجاد ناپایداری میشود .وقتی که  0درصد
سوخت متان وارد پیلوت میشود ،نسبت همارزی در ناحیه ابتدای مشعل بهگونهای است که شعله در این ناحیه تشکیل و باعث
تثبیت شعله میشود .از طرف دیگر ،در نرخ ورودی سوخت به پیلوت کم (حالتی که  2درصد سوخت متان وارد پیلوت
میشود) ،اگر مخلوط اولیه رقیق باشد ،در ناحیه بازچرخش جابهجاشده گازهای رقیق سردی را تشکیل میدهد که کامالً اثر
پیلوت را ازبین میبرد .این اثر از تثبیت شعله جلوگیری میکند و باعث ناپایداری بیشتر میشود .برای توربینهایی که در فشار
باال کار میکنند پیلوت با نرخ ورودی سوخت کم مناسب نیست .در سال  ،2292میرس و همکارانش مطالعهای روی پایداری
شعلههای آشفته پیلوتدار با ورودی ناهمگن انجام دادند[ .]0در این مطالعه ،دو شعله با نسبت همارزی ،سرعت جت و
مشخصات شعله یکسان و با نسبت طول ناهمگنی متفاوت مورد مقایسه قرار گرفتند .پایداری شعله با شرایط ورودی ناهمگن
نسبت به شرایط ورودی همگن بیشتر بوده که دلیل اصلی آن نرخ آزادشدن حرارت باالتر و نرخ اضمحالل پایینتر در نزدیکی
1. Large Eddy Simulation
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مشعل است .اختالط ناقص باالدست جریان خروجی جت باعث ایجاد گرادیانهای کم در کسر اختالط در محدوده پیلوت
میشود .در سال  ،2295ژی یا او و همکارانش تحقیقی روی ناپایداری احتراق شعله پیلوت در یک احتراق تثبیتشده با جسم
مانع پیلوت انجام دادند[ .]9هدف اصلی این تحقیق بررسی دینامیک شعله پیلوت و فراهمکردن زمینههایی برای مطالعه
مکانیزمهای فعل و انفعال بین شعله پیلوت و شعله اصلی بود .با افزایش نرخ جرمی جریان سوخت پیلوت ،شعله پیلوت بهتدریج
از حالت پایدار به ناپایدار تغییر کرد .نتایج شبیهسازی عددی نشان داد که با افزایش نرخ جریان جرمی سوخت پیلوت،
نسبتهای همارزی در هر دو الیه برشی و ناحیه بازچرخش افزایش مییابد .این نتایج نشان داد که نرخ جرمی جریان سوخت
پیلوت تاثیر قابل توجهی در پایداری دینامیکی شعله پیلوت دارد .تصاویر شعله پرسرعت و تجزیه و تحلیلها نشان میدهد که
ریزش گرداب متقارن دلیل اصلی شعله ناپایدار است .از نظر آنها ،شرط الزم برای پایداری شعله اصلی وجود یک شعله پیلوت
قوی است .بنابراین ،نرخ جریان جرمی سوخت پیلوت باید برای بهدستآوردن شعله پیلوت پایدار بهینه شود .در سال ،2290
کلینهینز و همکارانش مطالعهای روی مشخصههای شعله آشفته مشعل پیلوتدار با سه سطح ناهمگنی ورودی با شبیهسازی
 LESانجام دادند] .[0در نتایج آزمایشگاهی ،میزان ناهمگنی بهینهای بهدست آمد که منجربه تثبیت شعله باالتری میشد.
همچنین ،به این نتیجه رسیدند که آزادسازی حرارت متمرکزتر و زودتر برای افزایش تثبیت شعله مفید است .در سال ،2290
کلینهینز و همکارانش تحقیقی روی مشخصههای شعله آشفته مشعل پیلوتدار با سه سطح ناهمگنی مختلف ورودی انجام
دادند] .[0نتایج منجربه بهدستآمدن طول ناهمگنی شد که در آن پایداری شعله باالترین میزان را دارد .همچنین ،آنها
دریافتند که برای افزایش پایداری شعله باید آزادکردن حرارت زودتر و متمرکزتر صورت بگیرد .در سال  ،2290گویبرت و
همکارانش مطالعه ای روی پایداری شعله آشفته با ورودی ناهمگن انجام دادند] .[92مطالعه بر روی اثرات سه سوخت دیمتیل-
اتر ،گاز مایع و گاز طبیعی فشرده انجام شد .نتایج نشان داد که گاز طبیعی فشرده بیشترین و دیمتیلاتر کمترین بهبود
پایداری را دارند که دالیل ممکن برای این تفاوت تثبیت پایداری ،الگوهای اختالط ،اثرات پیلوت و خواص سوخت بیان شد.
تغییر نرخ آزادشدن گرما از طریق پیلوت در سه نوع سوخت به روشهای مشابه اثر میگذارد .ترکیبهای هوا و گاز طبیعی غنی
همگن بهخوبی در تماس با پیلوت نمیسوزند .در این حالت ،بیشینه سرعت جریان در آستانه پریدن شعله کمتر از حالت
ترکیب ناهمگن با ناهمگنی متوسط میباشد .علت این تغییر ،نزدیکبودن ترکیب مخلوط در حالت ناهمگن به حالت
استوکیومتری در تماس با پیلوت است .در سال  ،2290منصور و همکارانش با تحقیق بر روی اثر میدان اختالط بر پایداری
شعلههای ناهمگن آشفته] [92به این نتیجه رسیدند که میدان اختالط پارامتری کلیدی اثرگذار در پایداری این نوع شعله است.
در شرایط یکسان ورودی( ،نسبت همارزی و رینولدز) ساختار میدان جریان از سطح ناهمگنی تاثیر میپذیرد .نتایج عددی
نشان میدهد که نوسانات سرعت محوری ،در سطح ناهمگنی که پایدارتر است ،بیشتر است .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 بیشتر شعله یا فاصلهداشتن از ناحیه خاموشی است .در سال  ،2290منصور و
همکاران ،بهمنظور بررسی تثبیت شعلههای ناهمگن قسمتیپیشمخلوط سوختهای گازی ،سرمشعلی با مقطع مستطیلی
انتخاب کردند[ .]92در این کار ،طراحی روی شعلههای آشفته مقطع مستطیلی برای بهبود پایداری انجام شده است.
پارامترهایی نظیر نسبت همارزی ،سطح ناهمگنی و عدد رینولدز در این مطالعه بررسی شده است .بررسی این پارامترها نشان
داد که مخلوط ناهمگن بسیار پایدارتر از مخلوط کامالً پیشمخلوط است .تثبیت شعله با استفاده از نازل هرمی مقطع
مستطیلی بسیار بهبود پیدا کرد .این سرمشعل توانایی تثبیت شعلههای صفحهای آشفته از مخلوط غیرپیشمخلوط تا کامالً
پیشمخلوط را دارد .سرمشعل نازل هرمی مقطع مستطیل توانست تا نسبت همارزی  2/0را پایدار بسوزاند ،درصورتی که مقطع
دایرهای میتواند برای شعلههای غنی استفاده شود .در این مشعل میزان تثبیت جریان ناهمگنی بسیار بیشتر از شعله
پیشمخلوط ساده است .با اضافهکردن جریان اضافی محوری ،تثبیت شعله بیشتری بهدست آمد .در سال  ،2291جین و
همکارانش اثرات ناهمگنی بر ساختار شعلههای پیشمخلوط آشفته را بررسی کردند] .[90با افزایش طول ناهمگنی ،شعلههای

09

حسین هنردار و سید عبدالمهدی هاشمی

شبیه بنسن با نوک شعله کوتاهتر در پاییندست جریان پیلوت تشکیل شد .برای تمام شعلههای بررسیشده ،سطح بیشینه
شعله با افزایش نرخ ناهمگنی افزایش یافت.
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 میشود ،بنابراین در تحقیق حاضر برخالف مطالعات گذشته اثر ناهمگنی در یک محفظه احتراق بدون
حضور هوای محیط بررسی میشود .هدف این مقاله بررسی اثر سطوح مختلف ناهمگنی ورودی و مکان پیلوت بر وضعیت
بلندشدگی شعله در نسبت همارزی مختلف در جریان آشفته ورودی با دبی جریان اصلی و پیلوت ثابت 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
در رابطه باال ،بیانگر فشار استاتیک ̿ ،بیانگر تانسور تنش برشی،
است .بهمنظور محاسبه گرانروی آشفتگی ،از رابطه ( )2استفاده میشود.

گرانروی مولکولی و

گرانروی مربوط به آشفتگی

()2
معادله انرژی
̇⃑⃑⃑⃑

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

∑

(( ⃑

) ⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑)

⃑

)

( ⃑

ضریب هدایت حرارتی آشفتگی ̇ ،بیانگر نرخ مولی تولید،

̇⃑⃑⃑⃑
⃑⃑⃑⃑⃑⃑ ))

()9

⃑⃑⃑⃑⃑

⃑

)
(

(

بیانگر

( ⃑
⃑

نفوذ ناشی از آشفتگی است.
نفوذ جرمی برای گونه  iو
در رابطه (،)9
برای مدلکردن تنشهای رینولدزی در معادله بقای تکانه از مدل اغتشاشی  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[ .]99همچنین ،در این مدلسازی از روش گسستهسازی با تقریب باالدست مرتبه دوم 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  GRI2.11نسبت به  GRI3نتایج
بهتری برای تخمین آالیندهها دارد[ ،]91،90در این شبیهسازی سینتیک  GRI2.11با  21گونه شیمیایی و  229واکنش مورد
استفاده قرار میگیرد[.]22
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مسئله شبیهسازیشده و شرایط مرزی
برای شبیهسازی محفظه با استفاده از فلوئنت ،کار تجربی گرتون و همکاران مبنای مطالعه و مدلسازی قرار میگیرد .ایشان ،در
سال  ،9112به مطالعه احتراق غیرپیشمخلوط گاز طبیعی درون یک محفظه استوانهای پرداختند[ .]29برای بهبود در مشاهده
نتایج ،دبی بیشتر از دبی مورد مطالعه در کار تجربی گرتون و همکاران است و طول محفظه مورد مطالعه از  992به 905 cm
افزایش یافته است .همچنین ،به محفظه احتراق یک ورودی مجزا برای پیلوت اضافه شده است .مدلسازی هندسه بهصورت
دوبعدی و برمبنای تقارن محوری است .در بررسی حاضر ،برای مدلسازی آشفتگی و محاسبه گرانروی آشفتگی از مدل
 k-εاستاندارد استفاده شده است .در مطالعهای از سیلوا و همکاران ،در سال  ،2229برای آنالیز اثر تشعشع احتراق آشفته
غیرپیشمخلوط گاز طبیعی در محفظه احتراق استوانهای از این مدل اغتشاشی استفاده شده است[ .]22هندسه مورد مطالعه
این بررسی مشابه هندسه بررسی حاضر است .مطالعهای از جاللیان و مظاهری ،در سال  ،2290اثرات چند سینتیک شیمیایی
کلی بر شبیهسازی سهبعدی شعله برخاسته متان را در هندسه مشابه با هندسه حاضر با مدل اغتشاشی  k-εاستاندارد مقایسه
کردند[ .]29این مدل اغتشاشی بهدلیل داشتن بهترین نتیجه برای این هندسه استفاده شده است .با استفاده از مدل اغتشاشی
 k-εاستاندارد و درنظرگرفتن روش مناسب اثر دیواره میتوان نتایج مناسب بهدست آورد .برای مدلسازی جریان واکنشی ،از
روش اتالف گردابهای  1 EDCاستفاده شده است .برای مدلسازی آشفتگی ،از معادالت ناویراستوکس بهروش میانگینگیری
رینولدز ( 2)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

همانطور که در شکل فوق مشاهده میشود ،سوخت و هوا بهصورت مجزا به محفظه احتراق وارد میشوند .اگر طول
ناهمگنی ( )Lrصفر باشد ،یعنی سوخت و هوا بدون هیچ اختالط اولیهای وارد محفظه احتراق میشوند و سپس در محفظه
احتراق محترق میشوند (احتراق غیرپیشمخلوط) .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 ،درواقع سوخت و هوا بهصورت
کامالً پیشمخلوط وارد محفظه احتراق شده و محترق میشوند .در این تحقیق ،اثر تغییر مکان پیلوت ( )LPدر دیوار جانبی
ورودی محفظه در طول ناهمگنی مختلف ( )Lrبر بلندشدگی شعله ایجادشده در محفظه احتراق بررسی شده است .مبنای کار
تجربی گرتون و همکاران سوخت ورودی به محفظه احتراق گاز با ترکیب  12درصد جرمی متان و  92درصد جرمی نیتروژن
است .همچنین ،ترکیب هوای ورودی بهصورت  29درصد جرمی اکسیژن و  90درصد جرمی نیتروژن و  9درصد جرمی بخارآب
است .سرعت ورودی سوخت به محفظه  9/90متر بر ثانیه و سرعت ورود هوا به محفظه  90/21متر بر ثانیه است که با این
شرایط ،صحتسنجی شبیهسازی عددی انجام شده است .در مدلسازی پیلوت فرض شده که محصوالت حاصل از احتراق متان
1. Eddy Dissipation Concept
2. Reynolds Averaged Navier-Stokes
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و هوا در نسبت همارزی  9/9در دمای  9922کلوین ،که توسط نرمافزار  Gaseqمحاسبه شده است ،با دبی ثابت 2/2229 kg/s
از مکان مشخصشده در شکل  9وارد محفظه میشود .دبی جرمی کل ورودی به محفظه  ، 2/920 kg/sدمای هوای ورودی
 929/95 Kو دمای سوخت  999/95 Kدرنظر گرفته شده است .برای یکسانسازی شرایط و مقایسه صحیح بین نسبتهای
همارزی مختلف ،دبی ورودی به محفظه در نسبتهای همارزی مختلف یکسان درنظر گرفته شده که با توجه به فرضیات فوق،
در دبی ورودی مخلوط یکسان ،هرچه نسبت همارزی بیشتر میشود ،سرعت هوا کمتر و سرعت سوخت بیشتر میشود.
در مرز ورودی ،که محل ورود سوخت و هواست ،شرط مرزی دبی ورودی سوخت و هواست .در محل خروج گازهای
احتراقی روی مرز خروجی ،از شرط فشار نسبی صفر استفاده میشود .در مرز مشترک سیال با دیواره کوره ،از شرط مرزی عدم
لغزش روی دیوارهها برای سرعت استفاده میشود .همچنین ،دیواره محفظه در دمای ثابت  919/95 Kقرار دارد .برای مسئله
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 اغتشاشی  k-εاستاندارد و
همچنین برای رفتار اطراف دیوار از تابع دیواره استاندارد استفاده شده است ،میزان باید در محدوده  92تا  922قرار بگیرد.
سلولهای شبکه محاسباتی بهصورت مربعی و یکنواخت درنظر گرفته شده است .با توجه به موارد فوق ،برای بررسی وابسته
نبودن نتایج حل به شبکه محاسباتی ،چهار شبکه محاسباتی یکنواخت مربعی با ابعاد سلول  5میلیمتر معادل  91222سلول،
 9میلیمتر معادل  59099سلول 2/5 ،میلیمتر معادل  90022سلول و  2/9میلیمتر معادل  12102سلول انتخاب شده است
و نتایج حل روی هرکدام مقایسه شده است .شکل  2نتایج مربوط به کسر جرمی  OHدر مقطعی با طول  9/2متر داخل
محفظه را برای این چهار شبکه نشان میدهد .گزینش این کسر جرمی بهعنوان معیار به این دلیل است که نرخ واکنش
به شدت وابسته به دماست و به این ترتیب هم میدان دما ارزیابی می شود و هم سینتیک واکنش .همانطور که مشاهده
میشود ،نتایج دو شبکه با  90022و  12102تعداد سلول ،تفاوت چندانی باهم ندارد .بنابراین ،برای ادامه کار ،شبکه با 90022
سلول مورد استفاده قرار میگیرد .میزان برای مش با ابعاد  2/5میلیمتر 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
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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 دادههای تجربی هماهنگی خوبی دارند .داسیلوا توسط مدل احتراقی آرنیوس 1و همچنین الگوریتم تصحیح
فشار سیمپلسی 2حل عددی را انجام داده است که مشاهده میشود که نتایج تحقیق فعلی نسبت به نتایج حل عددی داسیلوا
و همکاران تطابق بهتری با دادههای تجربی دارد.
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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[ ]21و نتایج عددی دیگر[]24

نتایج و بحث
بررسی اثرات طول ناهمگنی نیازمند بررسی رفتار جریان در ورودی است .جریان اصلی در ورود به محفظه ،بهدلیل افزایش
قطر محفظه نسبت به قطر جت ورودی و اثر پله ،دارای ناحیه بازچرخش است .در شکل  ،2خطوط جریان در محفظه نشان
داده شده است .در شکل زیر ،جریان برگشتی و واردشدن به جریان اصلی در ابتدای محفظه بهخوبی مشاهده میشود.
همچنین ،یک ناحیه بازچرخش بین جریان پیلوت و جریان اصلی در محفظه مشاهده میشود .جریان اصلی ،بهدلیل اثر مکش،
جریان پیلوت را بهسمت پایین میکشد که در شکل زیر مشاهده میشود.
تغییر طول ناهمگنی مستقیم بر روی کسر جرمی واکنشدهندهها و سرعت آنها تأثیر میگذارد .با این دو تغییر ،پروفیل
سرعت در محفظه ،مکان و قدرت ناحیههای بازچرخش و کسر اختالط در محفظه تغییر میکند .در شکل  ،5نمودار  aکسر
جرمی  CH4در مقطع ورودی را برای طولهای ناهمگنی مختلف برای نسبت همارزی  2/1نشان میدهد.
همانطور که در شکل  5نمودار  aمشاهده میشود ،اثر تغییر طول ناهمگنی در طولهای ناهمگنی زیر  922میلیمتر
بسیار زیاد است .با شروع افزایش طول ناهمگنی از حالت غیرپیشمخلوط ،بیشینه کسر جرمی از حالت غیرپیشمخلوط ،که در
محور برابر  9است ،به  2/990در طول ناهمگنی  922میلیمتر میرسد .این مقدار در طول ناهمگنی  9222میلیمتر برابر
 2/252است .با اختالط سوخت و هوا و قرارگرفتن میزان ترکیب در محدوده قابل اشتعال ،امکان تشکیل شعله بیشتر خواهد
شد .انتظار میرود با شروع افزایش طول ناهمگنی از حالت غیرپیشمخلوط ،ارتفاع بلندشدگی کاهش یابد .در شکل  5نمودار ،b
تغییرات سرعت محوری در مقطع ورودی برحسب طول ناهمگنی برای نسبت همارزی  2/1نشان داده شده است .با افزایش
1. Eddy Breakup-Arrhenius
2. Semi-Implicit Method for Pressure Linked Equations-Consistent
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طول ناهمگنی ،پروفیل پلهای سرعت ،که تغییرات زیادی در مرز بین سوخت و هوا دارد ،به پروفیل هموار مخلوط سوخت و هوا
نزدیک میشود .این تغییر پروفیل سرعت و میزان یکنواختی در طول شعله اثر دارد.

)R(m

)L(m
Figure 3- Streamline contour in chamber

شکل  -4کانتور خطوط جریان در محفظه
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Figure 5- a) CH4 mass fraction entering the chamber at different inhomogeneous lengths at equivalence ratio of 0.9
b) axial velocity of the mixture entering the chamber at different inhomogeneous lengths at equivalence ratio of 0.9

شکل  -5الف) کسر جرمی متان هنگام ورود به محفظه در طولهای ناهمگنی مختلف در نسبت همارزی  2/9و
ب) سرعت محوری مخلوط در ورود به محفظه در طولهای ناهمگنی مختلف در نسبت همارزی 2/9

با بررسی کانتورهای سرعت محوری در طولهای ناهمگنی مختلف در نسبت همارزی ثابت و مکان پیلوت  99سانتیمتر،
مکان ناحیه بازچرخش ،که بیشترین اندازه آن در شعاع  9سانتیمتری محور شعله و در مقطعی با فاصله  2سانتیمتری ورودی
جریان اصلی قرار دارد ،مشاهده میشود .با استفاده از دو خط عمود میتوان مشخصات این ناحیه را نشان داد .در شکل 0
نمودارهای  aو  bبهترتیب تغییرات سرعت محوری روی خط شعاع ثابت  9سانتیمتر و مقطع  2سانتیمتری ورودی جریان
اصلی است.
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Figure 6- a) Axial velocity inside the chamber in redial distance 7 cm at different inhomogeneous lengths at equivalence ratio of 0.9
b) Axial velocity in 0.02 m inside the chamber at different inhomogeneous lengths at equivalence ratio of 0.9

شکل  -6الف) سرعت محوری در شعاع  7 cmداخل محفظه در طولهای ناهمگنی مختلف در نسبت همارزی  2/9و
ب) سرعت محوری در طول  2/22 mداخل محفظه در طولهای ناهمگنی مختلف در نسبت همارزی 2/9

با توجه به شکل  ،0در هر دو نمودار ،با افزایش طول ناهمگنی ،ابتدا ناحیه بازچرخش بزرگتر شده و با افزایش طول
ناهمگنی از  022به  9222میلیمتر ،این ناحیه کمی کوچکتر میشود.
برای بررسی اثر تغییر مکان پیلوت ،کانتور سرعت محوری جریان در ابتدای محفظه در شکل  9برای طول ناهمگنی ثابت
 9222میلیمتر و نسبت همارزی  9/9نشان داده شده است .در این شکل ،اثر تغییر مکان پیلوت در شکلگیری و مکان ناحیه
بازچرخش نزدیک جریان ورودی به محفظه نشان داده شده است.

Lp = 16 cm

Lp = 11cm

Lp = 6 cm

)Figure 7- Comparison of axial velocity contours at constant equivalence ratio and inhomogeneity length in different pilot places (LP

شکل  -7مقایسه کانتورهای سرعت محوری در نسبت همارزی و طول ناهمگنی ثابت و مکانهای پیلوت ( )LPمختلف

با توجه به شکل  ،9ناحیه بازچرخش در دو حالت پیلوت  99و  90سانتیمتر قابل مشاهده است ،اما این ناحیه بازچرخش
در مکان پیلوت چسبیده به جریان اصلی دیده نمیشود .برای بررسی دقیقتر ،در شکل  ،0نمودارهای  aو  bبهترتیب کسر
جرمی  CH4و سرعت محوری جریان را در مقطع عبورکرده از مرکز ناحیه بازچرخش عمود بر محور تقارن نشان داده شده-
است .این مقطع داخل محفظه و در  9سانتیمتری خروجی جریان اصلی است.
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Figure 8- a) CH4 mass fraction in 0.03 m inside the chamber at constant inhomogeneous length and equivalence ratio for different
)pilot places (LP
)b) Axial velocity in 0.03 m inside the chamber at constant inhomogeneous length and equivalence ratio for different pilot places (LP

شکل  -8الف) کسر جرمی متان در  2/23 mداخل محفظه در طول ناهمگنی و نسبت همارزی ثابت و مکانهای پیلوت ( )LPمختلف
ب) سرعت محوری در  2/23 mداخل محفظه در طول ناهمگنی و نسبت همارزی ثابت و مکانهای پیلوت ( )LPمختلف

از نمودار  aشکل  0مربوط به کسر جرمی متان میتوان دریافت که در مکان پیلوت  99سانتیمتری اختالط سریعتر اتفاق
افتاده است .در نمودار  bشکل  ،0بیشترین مقدار اندازه سرعت منفی برای حالت پیلوت  99سانتیمتر است .از طرف دیگر ،در
نمودار  bشکل  0برای حالت مکان پیلوت  0سانتیمتر ،که نزدیکترین مکان پیلوت به جریان اصلی است ،سرعت محوری در
هیچ شعاعی منفی نمیشود.
برای تحلیل و بررسی بلندشدگی شعله ،مبنای بلندشدگی کسر جرمی  OHدر محفظه احتراق درنظر گرفته شده است .بر
این اساس مکانهایی که دارای میزان  222ppmکسر جرمی  OHباشند سطح شعله را هم در حالت رقیق هم در حالت غنی
بهخوبی نشان میدهند[ .]25با استفاده از این معیار ،حداقل فاصله محوری ( )hکه این شرط را داشته باشد بهعنوان معیاری از
ارتفاع بلندشدگی شعله ارائه میشود.
شکل  1نمودار تغییرات ارتفاع بلندشدگی شعله را در نسبتهای همارزی  2/1در دبی ثابت ،در مکانهای مختلف پیلوت،
برحسب طول ناهمگنی نشان میدهد .همانطور که در شکل  1مشاهده میشود ،با تغییر مکان پیلوت در سه مکان روی دیوار
جانبی ،هم طول بلندشدگی تغییر کرده و هم در طول ناهمگنی متفاوت ،شعله دارای طول بلندشدگی صفر یا شعله چسبیده
است .با افزایش فاصله پیلوت از محور محفظه ،ارتفاع بلندشدگی کاهش یافته است ،اما این کاهش بهصورت خطی نیست .طبق
نمودار ،وقتی پیلوت در فاصله  99سانتیمتری محور قرار دارد ،دارای کمترین طول بلندشدگی در بین سه مکان مورد بررسی
است .همچنین ،در طول ناهمگنی کمتری شعله میچسبد .طول بلندشدگی در طول ناهمگنی یکسان برای حالتی که پیلوت
در فاصله  0سانتیمتری جریان ورودی قرار دارد ،بیشترین مقدار میباشد .همچنین در این حالت ،در طول ناهمگنی بیشتری
شعله چسبیده ایجاد میشود .در هر سه مکان مورد بررسی ،بعد از چسبیدن شعله ،با افزایش طول ناهمگنی ،وضعیت شعله
ثابت میماند و جدا نمیشود .در نسبت همارزی  ،2/0الگوی تغییرات طول بلندشدگی شعله همانند نمودار  1است و با افزایش
طول ناهمگنی ،ارتفاع بلندشدگی کاهش مییابد .شعله در نسبت همارزی  ،2/0همانند نمودار شکل  ،1بعد از چسبیدن جدا
نمیشود .ارتفاع بلندشدگی شعله برای این نسبت همارزی در حالتی که پیلوت در  99سانتیمتری محور قرار دارد ،دارای
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کمترین مقدار است .همچنین شعله برای این مکان پیلوت در مقایسه با دو مکان دیگر زودتر میچسبد .البته ،مقادیر
بلندشدگی در طولهای ناهمگنی و همچنین طول ناهمگنی که شعله چسبیده است متفاوت است ،اما این الگو در نسبت
همارزی  9/9متفاوت است .با توجه به شکل  ،1در نسبت همارزی  ،9/9بعد از اینکه شعله جداشده ،با افزایش طول ناهمگنی
چسبید .با ادامه افزایش طول ناهمگنی ،شعله دوباره جدا شده و به یک ارتفاع بلندشدگی میل میکند.
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Figure 9- Lift off height (h) at equivalence ratio of 0.9 and pilot places (LP) of 6, 11 and 16 cm

شکل  -9ارتفاع بلندشدگی( )hدر نسبت همارزی  2/9و مکانهای پیلوت ( 11 ،6 )LPو  16سانتیمتر

در شکل  ،92همانند دو نسبت همارزی  2/0و  ،2/1حالتی که پیلوت در  99سانتیمتری محور قرار دارد کمترین ارتفاع
بلندشدگی شعله را دارد و در طول ناهمگنی کمتری شعله چسبیده است .تفاوت این نسبت همارزی جداشدن شعله با افزایش
طول ناهمگنی است .بهترتیب ،با افزایش طول ناهمگنی ،ابتدا ،شعله در حالتی که پیلوت در  0سانتیمتری محور قرار دارد ،جدا
میشود .با ادامه افزایش طول ناهمگنی ،شعله در حالتی که پیلوت در  90سانتیمتری محور قرار دارد جدا شده و با افزایش
اندکی در طول ناهمگنی شعله حالت سوم ،پیلوتی که در  99سانتیمتری محور تقارن قرار دارد ،جدا میشود.
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Figure 10- Lift off height (h) at equivalence ratio of 1.1 and pilot places(LP) of 6, 11 and 16 cm

شکل  -12ارتفاع بلندشدگی ( )hدر نسبت همارزی 1/1و مکانهای پیلوت ( 11 ،6 )LPو  16سانتیمتر
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پس از جداشدن شعله در هر سه حالت ،ارتفاع بلندشدگی در هر حالت به مقداری متفاوت میل میکند و کمترین میزان
ارتفاع بلندشدگی مربوط به حالتی است که پیلوت آن در  99سانتیمتری محور قرار دارد .شکلهای  9تا  ،92که در باال ارائه
شد ،اثر مکانهای پیلوت و طولهای ناهمگنی مختلف بر ارتفاع بلندشدگی شعله را در نسبت همارزی ثابت نشان داد.
مطابق با نتایج نشاندادهشده ،در بررسی مکان پیلوت ،با فاصلهگرفتن پیلوت از محل شعله ،طول بلندشدگی ابتدا در 99
سانتیمتری کاهش و از  99سانتیمتری تا  90سانتیمتری افزایش مییابد .با توجه به شکلهای  9و  ،0با فاصلهگرفتن پیلوت
از محور شعله ،بهدلیل ایجاد ناحیه بازچرخش قوی بین خروجی پیلوت و جریان اصلی ،تثبیت شعله بیشتر از حالت پیلوت
چسبیده به جریان اصلی است .همچنین ،در مکان پیلوت  99سانتیمتر ،محدوده چسبیدن شعله افزایش مییابد.
اگر کارکرد استفاده از پیلوت بهمنظور تثبیت بیشتر شعله در محدوده طراحی و کاهش ارتفاع بلندشدگی شعله باشد ،با
فاصله گرفتن پیلوت از محور شعله ،کارکرد اصلی پیلوت تقویت میشود .البته ،با افزایش فاصله پیلوت از  99سانتیمتری محور
به فاصله  90سانتیمتری ،ارتفاع بلندشدگی شعله افزایش و محدوده چسبیدن شعله کاهش مییابد .بهعبارتی ،با افزایش زیادتر
فاصله پیلوت از محور ،پیلوت کارکرد خود را ازدست میدهد .همچنین ،دو شکل  0و  1با نتایج بهدستآمده از ارتفاع
بلندشدگی در مکانهای مختلف پیلوت همخوانی کامل دارند.
در شکل  ،99اثر نسبتهای همارزی مختلف و طولهای ناهمگنی مختلف بر بلندشدگی شعله در مکان پیلوت ثابت نشان
داده شده است .همانطور که مشاهده میشود ،با افزایش طول ناهمگنی ،ارتفاع بلندشدگی شعله کاهش مییابد .با افزایش
طول ناهمگنی در سه نسبت همارزی بررسی شده ،شعله در طولهای ناهمگنی متفاوت میچسبد .با ادامه افزایش در طول
ناهمگنی  122میلیمتر ،شعله با نسبت همارزی  9/9دوباره جدا شده و ارتفاع بلندشدگی با افزایش طول ناهمگنی افزایش
یافته و به مقدار ثابت  2/2متر میل میکند .در دو نسبت همارزی دیگر ،بعد از چسبیدن شعله ،شعله چسبیده میماند .با
افزایش نسبت همارزی ،ارتفاع بلندشدگی کاهش مییابد .همچنین ،با افزایش نسبت همارزی ،طول ناهمگنی که شعله
میچسبد کاهش مییابد.
در نمودارهای  1تا  ،99اثر تغییر مکان پیلوت در دیوار جانبی و اثر تغییر نسبت همارزی در طولهای مختلف ناهمگنی بر
بلندشدگی شعله به صورت مجزا نشان داده شد .در بلندشدگی شعله و عملکرد پیلوت ،مکانهایی که شعله چسبیده وجود دارد
از اهمیت باالیی برخوردار است.
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Figure 11- Lift off height (h) at different equivalence ratios(φ) of 0.8, 0.9 and 1.1 for pilot place (LP) 16 cm

شکل  -11ارتفاع بلندشدگی ( )hدر نسبتهای همارزی مختلف  2/9 ،2/8و  1/1برای مکان پیلوت ( 16 )LPسانتیمتر
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در شکل  ،92طولهای ناهمگنی که در آن شعله میچسبد برحسب مکانهای مختلف پیلوت و در نسبتهای همارزی
مختلف ارائه شده است .همانطور که در شکل  92مشاهده میکنید ،شعله با نسبت همارزی  9/9در طول ناهمگنی کمتری
چسبیده و کمترین میزان برابر  922میلیمتر برای مکان پیلوت  99سانتیمتر است .همچنین ،بیشترین طولهای ناهمگنی که
شعله در آنها چسبیده است مربوط به نسبت همارزی  2/0برابر با  252میلیمتر برای دو حالت پیلوت  0و  90سانتیمتر است.
از سوی دیگر ،طبق شکل زیر ،کمترین طول ناهمگنی که در آن شعله چسبیده است برای نسبتهای همارزی  2/1 ،2/0و 9/9
بهترتیب برابر  992 ،292و  922میلیمتر مربوط به مکان پیلوت  99سانتی متر است.
500
φ=1.1

φ=0.8

φ=0.9

450
400
350

250
200

)Lr (mm

300

150
100
50
0
18

16

14

10

12

8

6

4

)LP(cm
)Figure 12- Inhomogeneity lengths (Lr) of the flame start to attach at different equivalence ratios (φ) and pilot places (LP

شکل  -12طولهای ناهمگنی ( )Lrشروع چسبیدن شعله در نسبتهای همارزی ( )φو مکانهای پیلوت ( )LPمختلف

با توجه به نمودار فوق ،در سه نسبت همارزی بررسیشده ،اگر هدف از پیلوت زودتر چسبیدن شعله باشد ،مکان پیلوت
 99سانتیمتر در طول ناهمگنی کمتری شعله چسبیده دارد.
شکل  99کانتورهای کسر جرمی  OHبرای نسبتهای همارزی مختلف در مکان پیلوت  99سانتیمتر و طول ناهمگنی
 022میلیمتر است .در این کانتورها اثر تغییر نسبت همارزی را میتوان مشاهده کرد .با افزایش نسبت همارزی ،مقدار بیشینه
کسر جرمی  OHدر محفظه افزایش یافته است .همچنین ،طول شعله در نسبت همارزی  9/9بیشترین است .در محل اتصال
پیلوت به شعله اصلی ،هرچه نسبت همارزی افزایش یافته ،این ناحیه کوتاهتر ،ضخامت بیشتر و مقدار کسر جرمی  OHبیشتر
شده است.
در شکل  ،92کانتورهای کسر جرمی  OHبرای مکانهای پیلوت مختلف در نسبت همارزی  2/1و طول ناهمگنی 022
میلیمتر است .همانطور که مشاهده میشود ،با تغییر مکان پیلوت ( ،)LPمکان چسبیدن شعله تغییر نمیکند .این مکان دیواره
محفظه در لبه ورودی جت است .در حالتی که پیلوت در  99سانتیمتری محور قرار دارد ،شعله دارای طول کمتر و بیشینه
کسر جرمی  OHبیشتر است .همچنین محل اتصال شعله اصلی به پیلوت طول کمتر و ضخامت بیشتر دارد .بیشترین طول
شعله مطابق شکل فوق ،در حالت پیلوت  0سانتیمتری محور است.
در کانتور شکلهای  99و  ،92بهترتیب ،اثر تغییر نسبت همارزی و مکان پیلوت بهصورت مجزا نشان داده شد .برای نشان
دادن اثر طول ناهمگنی بهصورت کانتور ،دو حالت وابسته به نسبت همارزی وجود دارد .برای دو نسبت همارزی  2/0و  2/1یک
حالت و برای نسبت همارزی  9/9حالتی م تفاوت از دو نسبت دیگر وجود دارد .این دو حالت در دو دسته کانتور در ادامه نشان
داده شده است.
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φ=0.8

φ=0.9

φ=1.1

Figure 13- Comparison of OH mass fraction contours at constant pilot place (L P) 11cm and inhomogeneity length (Lr) 600mm and
)different equivalence ratios (φ

شکل  -13مقایسه کانتورهای کسر جرمی  OHدر مکان پیلوت ( 11 )LPسانتیمتر و طول ناهمگنی ( 622 )Lrمیلیمتر ثابت و نسبتهای
همارزی مختلف

LP = 6cm

LP = 11cm

LP = 16cm

Figure 14- Comparison of OH mass fraction contours at constant equivalence ratio (φ) 0.9 and inhomogeneity length (Lr) 600mm
)and different pilot place (LP

شکل  -14مقایسه کانتورهای کسر جرمی  OHدر نسبت همارزی  2/9و طول ناهمگنی( 622 )Lrمیلیمتر ثابت و مکانهای پیلوت ()LP
مختلف

در شکل  ،95اثر تغییر طول ناهمگنی برای نسبت همارزی  2/1و مکان پیلوت  99سانتیمتر مشاهده میشود .در این سه
کانتور ،با افزایش طول ناهمگنی از  52به  922میلیمتر ،در نسبت همارزی  ،2/1شعله جدا شده و ارتفاع بلندشدگی کاهش
یافته و سطح شعله افزایش داشته است .همچنین ،طول شعله در طول ناهمگنی  922میلیمتر کاهش یافته است .در طول
ناهمگنی  022میلیمتر ،مطابق با شکل  ، 92شعله چسبیده و طول شعله نسبت به دو طول ناهمگنی  52و  922میلیمتر
بیشتر است .میزان کسر جرمی  OHدر طول ناهمگنی  022میلیمتر بیشتر از دو طول ناهمگنی دیگر است .در نسبت همارزی
 2/0کانتورها مشابه کانتور زیر است.
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Lr = 50mm

Lr = 320mm

Lr = 600mm

Figure 15- Comparison of OH mass fraction contours at constant equivalence ratio(φ) 0.9 and pilot place (LP) 11cm with different
)inhomogeneity lengths(Lr

شکل  -15مقایسه کانتورهای کسر جرمی  OHدر نسبت همارزی  2/9و مکان پیلوت ( 11 )LPسانتیمتر با طولهای ناهمگنی ( )Lrمختلف

همانطور که اشاره شد ،اثر تغییر طول ناهمگنی در نسبت همارزی  9/9متفاوت از دو نسبت همارزی بررسی شده است.
شکل  90اثر تغییر طول ناهمگنی در نسبت همارزی  9/9برای مکان پیلوت  99سانتیمتر را نشان میدهد.
Lr = 50mm

Lr = 600mm

Lr = 920mm

Figure 16- Comparison of OH mass fraction contours at constant equivalence ratio(φ) 1.1 and pilot place (LP) 11cm with different
)inhomogeneity lengths (Lr

شکل  -16مقایسه کانتورهای کسر جرمی  OHدر نسبت همارزی  1/1و مکان پیلوت ( 11 )LPسانتیمتر با طولهای ناهمگنی ( )Lrمختلف

در شکل  ،90با افزایش طول ناهمگنی ،ابتدا شعله میچسبد و با افزایش بیشتر طول ناهمگنی ،شعله مجدداً جدا میشود.
در این سه کانتور ،شعله در حالتی که چسبیده است دارای بیشترین سطح است .در طول ناهمگنی  52و  122میلیمتر ،هر دو
شعله جدا دارند ،اما سطح شعله در طول ناهمگنی  122میلیمتر بیشتر بوده و پایین شعله بهصورت نوک تیز است .در طول
ناهمگنی  122میلیمتر که شعله جدا شده است ،افزایش بیشتر طول ناهمگنی باعث تغییر در ارتفاع بلندشدگی نشد و این
مقدار حدود  90سانتیمتر است.
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نتیجهگیری
 اثر تغییر مکان پیلوت در طولهای مختلف ناهمگنی بر بلندشدگی شعله در محفظه احتراق بهصورت عددی،درمقاله حاضر
: نتایج این تحقیق بهشرح زیر است. این بررسی با فرض ثابتبودن تمام مشخصات پیلوت انجام شد.بررسی شد
. محدودهای از طولهای ناهمگنی یافت شد که در این طولها شعله چسبیده بود، در تمام حاالت مورد بررسی پیلوتی که در محدوده وسط، براساس سه مکان مورد بررسی در دیوار جانبی برای مکان پیلوت و نتایج بهدستآمده حالتی که پیلوت در، همچنین.دیوار جانبی بود ارتفاع بلندشدگی کمتر و محدوده چسبیدن شعله بیشتری داشت
. بیشترین ارتفاع بلندشدگی و کمترین محدوده چسبیدن شعله را داشت،نزدیکترین فاصله از ورودی اصلی قرار داشت
 ارتفاع بلندشدگی کاهش مییابد و با ادامه افزایش شیب روند، با شروع افزایش طول ناهمگنی از حالت غیرپیشمخلوط.کاهش ارتفاع بلندشدگی کاهش مییابد
. بیشترین ارتفاع بلندشدگی در حالتهای مورد بررسی مربوط به طول ناهمگنی صفر در حالت غیرپیشمخلوط است. ارتفاع بلندشدگی کاهش یافت، با افزایش نسبت همارزی، در مکانهای پیلوت بررسیشده. شعله چسبیده باقی ماند، با ادامه افزایش طول ناهمگنی، بعد از چسبیدن شعله2/1  و2/0  در نسبت همارزی جدا شد و با9/9  شعله در نسبت همارزی، با ادامه افزایش طول ناهمگنی، بعد از چسبیدن شعله، در مکان پیلوت ثابت.ادامه افزایش طول ناهمگنی به مقدار ثابتی میل کرد
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Numerical study of the effect of pilot place on turbulent flame lift off with
different levels of inhomogeneity in combustion chamber
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Combustion of a mixture of inhomogeneity reactants is a type of combustion in which the mixing of fuel and
air is not complete. This study investigated the effect of the pilot location on the turbulent jet flame lift off
height with different levels of inhomogeneity in the combustion chamber. The effect of different equivalence
ratios has also been investigated. In this numerical study, the configuration modeling of Navier Stokes
equations using Reynolds averaging method, standard k-ε turbulence and reactive flow modeling of Eddy
Dissipation Concept (EDC) method have been used. Results show that the flame lift off height decreases with
increasing inhomogeneity length and the flame attach during a certain inhomogeneity length, which depends
on the equivalence ratio and pilot location. In all of the cases studied, a range of inhomogeneity lengths was
found during which the flame was attached. The results show that the flame lift off height in non-premixed
mode is higher than in the case where the fuel-air mixture ignites almost premixed in the chamber. The higher
the equivalence ratio, the lower the flame lift off height. Based on the three locations studied in the side wall
for the pilot location and the results obtained, the pilot in the middle area of the side wall had a lower flame
lift off height and a higher attached flame range. Also, the flame area inside the chamber changes as the
inhomogeneity changes.
Keywords: Pilot, Inhomogeneity, Turbulent combustion, Lift off height, Combustion chamber
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