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چکیده :در این مقاله ،با هدف افزایش تابش شعله گاز طبیعی ،اثر گرمایش مستقیم سوخت در محفظه پیشاحتراق
بر تولید ذرات کربنی در فرایند احتراق و تاثیر آن بر درخشندگی شعله ،دمای محصوالت احتراق و همچنین انتشار
آالیندههای احتراقی مورد مطالعه عددی و آزمایشگاهی قرار گرفته است .کل دبی جرمی سوخت ورودی ثابت بوده که از
دو مجرای مختلف وارد محفظه پیشاحتراق میشوند .ابتدا ،سوخت اولیه بهصورت محوری و سپس سوخت خوراک
بهصورت شعاعی در شعله حاصل از گاز اولیه تزریق شده و اثر نسبت سوخت اولیه به کل دبی سوخت مطالعه شده است.
شبیهسازیها بهصورت سهبعدی انجام شده و برای مدلسازی احتراق از مفهوم کسر مخلوط و با درنظر گرفتن اثرات
آشفتگی بر نرخ واکنشهای شیمیایی از مدل تابع چگالی احتمال با توزیع فرضی استفاده شده است .نتایج عددی نشان
میدهد که در نسبتهای سوخت اولیه به کل دبی سوخت کمتر از  01درصد ،دوده ناشی از احتراق ناقص سوخت
خوراک در محفظه پیش احتراق باعث افزایش انتشار  COدر خروجی کوره و کاهش بازده احتراق میشود .اما ،در
نسبتهای سوخت اولیه به کل دبی سوخت بیشتر از  01درصد و کاملتر شدن فرایند احتراق ،به علت تجزیه حرارتی
سوخت خوراک و تولید کربن زنده ،تابش از شعله افزایش یافته است .در نسبت سوخت اولیه به کل دبی سوخت برابر 30
درصد ،ذرات کربنی به میزان  1درصد دبی سوخت کل تولید میشود و این ذرات کربنی در داخل شعله اصلی با کسب
انرژی درخشان شده و در نتیجه آن تابش 90درصد افزایش و انتشار االینده  NOxحدود  02PPMکاهش یافته است.
نتایج عددی و تجربی توزیع دما و انتشار  NOxتطابق خوبی نشان میدهند.
کلیدواژگان :گرمایش مستقیم گاز ،ذرات کربنی ،دوده ،تابش درخشانی ،تجزیه حرارتی

مقدمه
براساس اطالعات آژانس بینالمللی انرژی در سال  ،2199بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم 11 ،درصد از انرژی مورد مصرف بشر
از احتراق تامین میشود .این بدان معناست که عامل اصلی تولید آالیندههای مخرب زیستمحیطی پدیده احتراق است .یکی از
مهمترین مصرفکنندههای انرژی در صنعت کورههای دوار در صنعت سیماناند که رتبه اول مصرف انرژی را در بین صنایع
دارند و در حدود  92تا  90درصد کل انرژی مورد استفاده در صنایع یک کشور را بهخود اختصاص میدهند[ .]9کورههای
سیمان در بازده حرارتی پایین ،در حدود  21تا  01درصد ،کار می کنند[ ]2و تقریبا  01درصد انرژی کل ،توسط محصوالت
احتراق از کورههای دوار سیمان خارج میشوند[ .]3با توجه به اهمیت انتقال حرارت تابشی در این کورهها (و کورههای مشابه
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در صنایع ذوب فلزات سنگین ،شیشه ،آجرپزی و غیره) ،تحقیقات مختلفی بهمنظور افزایش بازده حرارتی مشعلها از طریق
افزایش تابش انجام شده است.
بار و همکارانش[ ،]8با ارائ ه یک مدل ریاضی ،تاثیر مستقیم دمای کوره را بر انتقال حرارت تابشی درون کوره بررسی
کردند .نتایج آنها نشان داد که با افزایش دمای کوره از  9111درجه کلوین به  9311کلوین سهم انتقال حرارت تابشی دو
برابر میشود .آنها ،همچنین ،نشان دادند که افزایش ناگهانی قطر کوره ،باعث سهبرابر شدن نرخ انتقال حرارت تابشی در کوره
میشود.
لیجان زو و همکاران[ ،]0در سال  ،2198نشان دادند که احتراق داخل یک دیگ بخار بهوسیله خواص تابشی شعله ،که
منعکسکننده خواص سوخت است ،می تواند شناخته شود .محتوای جرمی تولیدی در احتراق ذغال سنگ شامل دوده داغ،
مولکولها ،رادیکالها ،خاکسترها ،اتمها و غیره است و تابش شعله برآیندی از تابش همه این اجزاست .ایشان نشان دادند که
میتوان ارزش حرارتی سوخت ذغال سنگ را با استفاده از روش رگرسیون مختلف از روی خواص تابشی شعله پیشبینی کرد.
همانطور که گفته شد ،خاصیت سوخت از خواص تابشی ان قابل استحصال است و در شعله ذغال سنگهای مختلف ،ذرات با
کسر جرمی متفاوت وجود دارد و تابش کلی شعله شامل تابش همه اجزای موجود در شعله است.
انتقال حرارت تابشی از شعله را میتوان به دو دسته حرارتی و درخشانی تقسیمبندی کرد[ .]9در شعله غیردرخشان،
مانند شعله گاز طبیعی ،گونههای اصلی موجود در شعله شامل دی اکسید کربن و بخار آب است که مهمترین گازهای جاذب و
تشعشعکنندهاند ،اما این گونهها ،باندهای تابشی بسیار ضعیفی دارند که باعث میشوند تا شعله گاز طبیعی انتقال حرارت
تابشی بسیار پایینی داشته باشد .شعلههای درخشان ،عالوهبر دی اکسید کربن و بخار آب ،دارای ذرات کربن نیز هستند که این
ذرات بهعنوان جسم خاکستری با ضریب صدور باال و نزدیک به جسم سیاه در ساختار شعله عمل کرده و انتقال حرارت تابشی
از شعله را در مقایسه با شعلههای غیردرخشان بهبود میبخشند.
جوادی و مقیمان[ ،]7در سال  ،2192بهمنظور افزایش تابش شعله ،گاز متان ورودی به مشعل را تا  391درجه سانتیگراد
گرم کردند .آنها نشان دادند که با افزایش دمای سوخت گاز طبیعی ورودی به مشعل تا دمای  281درجه سانتیگراد ،تغییرات
قابل مالحظهای در شعله ایجاد نمیشود ،اما ،با افزایش دمای گاز از  281درجه تا  391درجه سانتیگراد ،بهعلت تجزیه حرارتی
سوخت گاز طبیعی و آزادشدن گونههایی مانند کربن که ضریب صدور باالیی دارند ،انتقال حرارت تابشی به میزان  91درصد
افزایش مییابد.
9
ایساها و همکارانش[ ،]3در سال  ،2190با پیشگرمکردن سوخت گاز مایع قبل از ورود به شعله از دمای محیط تا دمای
 911درجه سانتیگراد ،نشان دادند که بازده احتراق به میزان  23درصد افزایش و میزان انتشار آالینده  COبه میزان  39درصد
کاهش مییابد.
پورحسینی و مقیمان[ ،]9بهمنظور تغییر عدد کربن سوخت ( ،)C/Hاثر همسوزی گاز-گازوییل را بررسی کردند .نتایج
نشان داد که با افزایش غلظت ذرات کربن ،درخشندگی و سطح شعله در مقایسه با حالت بدون تزریق گازوییل ،بهترتیب 33 ،و
 2/0برابر افزایش دارد .همچنین ،در نسبت همسوزی گازوییل به گاز بر مبنای  91درصد جرمی ،تغییرات دمای شعله فقط 10
درجه سانتیگراد بوده ،در حالی که انتقال حرارت تابشی شعله  02درصد بهبود یافته است .علت اصلی افزایش انتقال حرارت
تابشی در همسوزی گاز-گ ازوییل افزایش ضریب صدور تابش شعله در ناحیه مادون قرمز طیف امواج الکترومغناطیسی است.
تزریق قطرات گازوییل باعث افزایش آالیندههای  COو  NOبهمیزان  8و  30 ppmمیشود .همچنین ،آنها ،در مطالعات
دیگری[ ،]1نشان دادند با تزریق ذرات پودر زغال سنگ به داخل شعله گاز طبیعی ،بهدلیل افزایش سطح واکنشی و بهبود
درخشندگی آن (افزایش ضریب صدور تابش از شعله) انتقال حرارت تابشی و بازده دیگ بخار افزایش مییابد.
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بهبود انتقال حرارت تابشی شعله اثر بسزایی در افزایش بازده کوره دارد .دلیچات سیوس و همکارانش[ ]91نشان دادند
که تابش از شعله به مقدار دوده و میزان اغتشاش شعله در کوره بستگی دارد .ایشان نشان دادند تولید دوده و افزایش تابش به
اثرات توربوشیمیایی ،نظیر پیشگرمایش سوخت و هوا و افزودن اکسیژن در شعلههای پخش آرام ،بستگی دارد.
سکورا و همکارانش[ ،]99در سال  2117با شبیه سازی احتراق نشان دادند که دمای شعله و زمان ماندگاری محصوالت
احتراق در نواحی دماباال ،اصلیترین عوامل موثر در تولید آالینده  NOxهستند .تزریق مرحلهای هوای احتراق باعث کاهش
بیشینه دمای شعله و در نتیجه کاهش مقدار آالینده  NOxمیشود.
در تحقیقی ،مقیمان و همکاران[ ،]92با پیشگرمایش سوخت گاز ورودی با استفاده از المنتهای الکتریکی به میزان 791
درجه سانتیگراد و تجزیه حرارتی متان قبل از ورود به کوره ،نشان دادند که دوده حاصل از تجزیه حرارتی ،پس از ورود به
شعله ،باعث افزایش تابش به میزان  91درصد شد .همچنین ،نشان داده شد که افزایش تابش از شعله ،عالوهبر افزایش بازده،
باعث کاهش بیشینه دمای شعله میشود و نتیجه آن نیز کاهش انتشار آالینده  NOxاست.
9
با افزایش انتقال حرارت تابشی در کورهها ،دیگر به سیستمهای با حجم بزرگ با سازوکار انتقال حرارت جابهجایی نیازی
نیست .اگر چه در شکلدهی حرارتی اجسام استفاده از صفحههای تابشی الکتریکی رایج است ،اما استفاده مستقیم از فرایند
احتراق برای تامین انرژی تابشی میتواند بازده ترمودینامیکی این پروسه را با ضریبی بزرگتر از دو افزایش دهد[.]91
اگرچه در سالهای اخیر روشهای مختلفی ازجمله تزریق ذرات پودر زغال سنگ و تزریق سوخت مایع به شعله گاز
طبیعی و یا استفاده از المنتهای حرارتی برای افزایش تابش درخشانی شعله و کاهش االینده  NOXبسیار مورد توجه
پژوهشگران بوده است ،اما این روشها نیاز به تجهیزات و سیستمهای کنترل خاص دارند که از دیدگاه کاربردی بسیار
پیچیده و پرهزینهاند .لذا ،در این پژوهش ،بهمنظور دستیابی به راهکاری ساده و با هزینه کمتر ،از سازوکار گرمایش مستقیم
سوخت خوراک در محفظه پیش احتراق ،بدون استفاده از المنتهای حرارتی ،استفاده شده است که اثر آن بر نرخ تجزیه
حرارتی سوخت خوراک ،درخشانشدن شعله و انتشار آالیندههای احتراقی مطالعهشده است .همچنین ،بهمنظور آنالیز دقیق
گونههای موجود در محفظه احتراق و بررسی رفتار این گونه ها در فرایند احتراق ،تحلیل عددی با استفاده از نرمافزار فلوئنت
انجام شده است.

تجزیه حرارتی گاز طبیعی و اثر آن بر تابش شعله
ترکیب اصلی گاز طبیعی در ایران بیش از  19/0درصد متان است؛ لذا ،خواص آن به خواص متان بسیار نزدیک است .دو
محصول اصلی تجزیه حرارتی متان ،کربن جامد و گاز هیدروژن است [:]93
()9
سرعت واکنش باال و تشکیل ذرات کربن حاصل از آن بستگی زیادی به دمای واکنش داشته و با افزایش دما ،افزایش
مییابد .در داخل کوره ،ذرات کربن تولیدشده اکسید شده و بیشتر آنها به  COتبدیل میشوند .نتایج محققان نشان میدهد
حتی وجود مقادیر بسیار کمی از کربن جامد (در حد  )91 ppmدر شعله سبب افزایش شدید تابش درخشانی شعله و کاهش
انتشار آالینده  NOمیشود[ .]90،98حضور ذرات کربن در شعله موجب افزایش ضریب انتشار و افزایش تابش شعله میشود.
در مدلهای توسعهیافته برای محاسبه اثر کربن جامد بر تابش شعله ،ضریب جذب اصالحشدهای برای مخلوط گازهای
احتراقی حاوی کربن ( )amبهصورت زیر تعریف میشود[:]99
am=agas + asoot

()2

1. Mechanism

30

محمد جلیلیمهر ،محمد مقیمان و حمید نیازمند

در این رابطه agas ،ضریب جذب مخلوط گازهای احتراقی بدون اثر کربن جامد بوده که از مدل مجموع وزندهیشده
گازهای خاکستری  ]99[9WSGGMقابل محاسبه است .همچنین asoot ،ضریب جذب ذرات کربن بوده که برحسب دما و کسر
جرمی ذرات آن از رابطه زیر بهدست میآید:
[
(
])
()3
که در آن  b1و  bTثوابت تجربی ρ ،چگالی مخلوط گازی و  msکسر جرمی دوده است[.]99

معادالت حاکم
برای مدلسازی اثر تزریق مرحلهای گاز طبیعی بر ساختار شعله ،معادالت حاکم بر پدیده احتراق آشفته داخل محفظه احتراق
دیگ بخار مورد مطالعه شامل معادالت بقای جرم ،تکانه ،انرژی ،تابش و گونههای شیمیایی با استفاده از نرمافزار عددی فلوئنت
به روش حجمهای محدود و با استفاده از الگوریتم حل کوپل حل شدهاند .با توجه به آشفتهبودن جریان از معادالت متوسط-
گیری شده زمانی رینولدز استفاده شده است .این معادالت در حالت پایا عبارتاند از معادله بقای جرم:
()8
)̅ ( 𝛻
که در آن  چگالی سیال و ̅ بردار سرعت متوسطگیری شده زمانی است و معادله بقای تکانه:
̅̅̅̅

()0

)̅𝛻( (

) )̅𝛻(

𝛻

)̅ ̅ ( 𝛻

̅

که در آن نوسانات آشفته بردار سرعت ،گرانروی دینامیکی سیال و  pفشار است .خطوط افقی روی متغیرها نشاندهنده
مقادیر متوسطگیری شده است .جمالت تنشهای رینولدز ̅̅̅̅ بایستی مدلسازی شوند تا معادالت باال بسته شوند .در این
پژوهش ،برای مدلسازی این جمالت از مدل تنش رینولدز[ ]3استفاده شده است.
معادله انرژی در فرم کلی بهصورت زیر است[:]97
()9

))⃗

̿ (

̅

∑

𝛻

( 𝛻

))

)

(⃗ ( 𝛻

(

که در مدلسازی احتراق غیرآدیاباتیک در فرم آنتالپی کلی با فرض عدد لوییس یک ( )Le=9بهصورت زیر است:
)̅ 𝛻

()7

( 𝛻

)̅ ⃗ ( 𝛻

(

)

که در آن  Ktضریب هدایت آشفته Cp ،ظرفیت گرمایی در فشار ثابت سیال و  Shحرارت ناشی از انجام واکنشهای شیمیایی
هر گونه عبارت تولید حرارت حجمی است .در صورتی که مقادیر جمالت هدایت سیال و پخش گونهها در معادله ( ،)9نسبت
به عبارت اول سمت راست معادله ( ) 7بزرگ باشند ،این مقادیر در جمله چشمه درنظر گرفته میشوند[ .]97همچنین ،آنتالپی
کلی عبارتاست از:
()3
∑=H
که در آن  Yjکسر جرمی گونه  jام است و داریم:
)

()1
که

)

(

(

∫

آنتالپی تشکیل گونه  jام در دمای مرجع است.
)1. Weighted-Sum-of-Gray-Gases Model (WSGGM
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برای محاسبه دوده ،پس از بررسی مدلهای مختلف (خان-گریوز ،تسنر و ماس-بروکس) ،از مدل ماس-بروکس ،که اثر
غلظت گونههای میانی (بهخصوص استیلن ،بنزن ،رادیکال فنیل و آروماتیکهای حلقوی) بر نرخ هستهزایی ،انعقاد و رشد
سطحی در مراحل تشکیل دوده را درنظر میگیرد[ ]93و همچنین ،برای محاسبه  ،NOxاز سازوکارهای حرارتی و فوری
بهصورت پسپردازش استفاده شده است .همچنین ،اثر آشفتگی بر نرخ تشکیل آالیندهها با استفاده از مدل تابع چگالی
احتمال 9با توزیع  βوارد محاسبات شده است.
از آنجا که در این مقاله اثر تابش شعله نقش مهمی بر نتایج دارد ،برای محاسبه تابش از مدل  2 DOاستفاده شده است.
همچنین ،برای اعمال اثرات تابشی مخلوط گاز ،ضریب جذب گاز از مدل  WSGGMو برای اعمال اثر تابشی دوده از معادله ()3
استفاده شده است.

اثرات آشفتگی بر نرخ واکنشهای شیمیایی
در پژوهش حاضر ،برای مدلسازی احتراق ،از مفهوم کسر مخلوط و برای درنظر گرفتن اثرات آشفتگی بر نرخ واکنشهای
شیمیایی ،از مدل تابع چگالی احتمال با توزیع فرضی استفاده شده است[ .]91تابع چگالی احتمال ،که با ) p(fنشان داده
میشود ،توصیفکننده نوسانات لحظهای کمیت  fدر جریان آشفته است و میتواند ،بهعنوان کسری از زمان که سیال خاصیت f
را دارد ،درنظر گرفته شود .شکل تابع ) p(fبه طبیعت اغتشاشات متغیر  fدر جریان آشفته وابسته است .در جریانهای واقعی
توزیع ) p(fدقیقاً مشخص نیست .بههمین دلیل ،در روش تابع چگالی احتمال با توزیع فرضی ،براساس مشاهدات تجربی یک
تابع ریاضی برای ) p(fدرنظر گرفته میشود که تقریبی از شکل واقعی آن است .اگر نشاندهنده کسر جرمی گونه  iام و یا
هر خاصیت ترمودینامیکی جریان سیال باشد ،با مشخصبودن توزیع ) ،p(fمقادیر متوسطگیریشده زمانی آن با استفاده از
رابطه زیر قابل محاسبه است:
) ( ∫

) (

()91

̅

در این مدلسازی ،توزیع درنظر گرفتهشده برای تابع ) p(fتوزیع  βاست که عبارت است از:
)
)

()99

(
(

که مقادیر  αو  βبهصورت زیر تعریف میشوند:
]

()92

)̅

]

()93

) (

∫

)̅

(̅

(̅

[ )̅

[̅

𝛼

(

𝛽

در تابع باال ،دو متغیر  fو ̅̅̅̅ بهترتیب کسر مخلوط و واریانس کسر مخلوط بوده و از دو معادله بقاء به شکل زیر محاسبه
میشوند:
)̅ 𝛻

()98
()90

̅̅̅̅

̅) 𝛻(

)̅̅̅̅ 𝛻

( 𝛻

(𝛻

)̅ ⃗ ( 𝛻

)̅̅̅̅ ⃗ ( 𝛻

̅)

(

)̅̅̅̅ (

Probability density function
Discrete ordinates
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اختالف مقادیر لحظهای و متوسط کسر مخلوط ( ̅
) بوده و  Smعبارت چشمه برای مسائل مختلف
مقادیر
مانند تبخیر قطرات سوخت است .در پژوهش حاضر ،اثرات آشفتگی بر نرخ واکنشهای شیمیایی با استفاده از مدل تابع چگالی
احتمال 9با توزیع  βدرنظر گرفته شدهاند .پس از اصالح نرخ واکنشهای شیمیایی ،مقادیر کسر جرمی گونهها ،چگالی و دما
برحسب مقادیر مختلف  fو ̅̅̅̅ در جداول مشخصی ذخیره شده و در حین حل عددی جریان آشفته احتراقی از آن استفاده
میشود .این مدل محدودیتی در محاسبه تعداد گونههای شیمیایی و واکنشها ندارد .در این مقاله تعداد گونههای شیمیایی 21
عدد درنظر گرفته شده است که مهمترین آنها  CH4 ،CH3 ،O ،H ،OH ،H2 ،C(s) ،C2H2 ،H2O ،CO2 ،CO ،N2 ،O2و سایر
ترکیبات هیدروکربنی با  2تا  8کربناند که احتمال تولید آنها در محفظه احتراق میرود .تشخیص گونههای شیمیایی توسط
نرمافزار فلوئنت از بین  003گونه شیمیایی مختلف است که بیشترین احتمال تولید را میدهند.

بستر و روش آزمون
در این پژوهش ،با طراحی یک مشعل گازسوز صنعتی ،مجهز به سیستم گرمایش مستقیم سوخت (در یک محفظه پیشاحتراق،
مطابق شکل  ،)9اثرگرمایش مستقیم سوخت خوراک (گاز طبیعی) در احتراق دومرحلهای بررسی شده است .هدف از گرمایش
مستقیم سوخت خوراک ( )F2در محفظه پیشاحتراق تولید ذرات کربن با سازوکار تجزیه حرارتی و یا تولید دوده در اثر احتراق
ناقص است .پس از آن ،نقش دوده تولیدشده بر تابش درخشانی ،دمای شعله و انتشار آالینده ناکس مورد بررسی قرار گرفته
است .بدین منظور ،بستر آزمون مناسبی ،مطابق شکل  ،2طراحی و ساخته شده و آزمایشها در نسبتهای مختلف دبی سوخت
اولیه ( )F1به دبی کل مشعل ( )F1/Ftotalانجام شده است .با توجه به گستره ظرفیت مشعل ،آزمایشها برای دبی ثابت
 Ftotal=12.6 m3/hrانجام شده و دبی سوخت اولیه  F1از صفر تا  911درصد دبی کل تغییر داده شده است .ابتدا ،در هر
آزمایش ،مقدار سوخت گاز اولیه ( )F1و دبی هوای ( )Air1در محفظه پیشاحتراق براساس حداقل میزان  COو حداقل هوای
اضافه تنظیم شده است .سپس ،با ایجاد شرایط مناسب ،مابقی سوخت  F2بهصورت خوراک از دهانه  GAS2و مابقی هوای مورد
نیاز احتراق از دهانه  Air2وارد شده است .پس از روشنشدن مشعل و رسیدن مجموعه کوره و تجهیزات اندازهگیری به شرایط
پایدار دمایی (گذشت زمان تقریبی یک ساعت) ،مقادیر دمای محوری شعله ،غلظت محصوالت احتراق داخل دودکش و دمای
محصوالت احتراق در خروجی از کوره اندازهگیری شده است.
در شکل  9و  ،2بستر آزمون شامل ساختمان داخلی کوره ،مشعل با سیستم گرمایش مستقیم سوخت گازطبیعی ،با
قابلیت تزریق مرحلهای سوخت و هوا با فواصل متفاوت و تجهیزات اندازه گیری ،نشان داده شده است .محفظه احتراق کوره
اصلی دارای قطر  011mmو طول  9011mmاست که با الهام از استاندارد  EN676انتخاب شده است[ .]21مشعل مورد
استفاده از نوع مشعلهای گازسوز دمندهدار خودکار بوده که بیشینه ظرفیت حرارتی آن  221هزار کیلوکالری است و برحسب
دبی سوخت و هوای ورودی قابل تنظیم است .سوخت ورودی به محفظه پیشاحتراق ( )F1از یک لوله افقی به قطر  90mmو
هوای ورودی از یک ناحیه حلقوی بین لوله سوخت و لوله هممرکز با آن با قطر داخلی  911mmوارد محفظه پیشاحتراق
مشعل میشود .جهت اختالط سوخت و هوا ،در دهانه خروجی مشعل از یک شعلهپخشکن با زاویه چرخش  80درجه استفاده
شده است.
بهمنظور جلوگیری از هدررفت انرژی ،محفظه پیشاحتراق بهصورت دوجداره ساخته شده است ،بهگونهای که شعله اولیه
مشعل دمندهدار درون محفظه با قطر  911 mmتشکیل شده و از محل حفره  ،GAS2مطابق شکل ،سوخت خوراک ( )F2به
درون شعله تزریق میشود .همچنین ،از حد فاصل بین دو جداره این محفظه ،هوای ثانویه تزریق و با حرکت بهسمت انتهای
قطعه و ورود به کوره اصلی پیشگرم میشود و از تلفات حرارت به محیط نیز جلوگیری میکند.

1. Probability density function
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Figure 1- 3D model of the burner and the sketch of the entire system

شکل  -1مدل سهبعدی مشعل بههمراه شرایط ورودی سوخت و هوا

Figure 2- Schematic illustration of experimental apparatus and furnace equipped with pre-combustor

شکل  -2طرحواره و نمایی از بستر آزمون کوره و مشعل مجهز به محفظه پیشاحتراق

برای اندازهگیری دبی گاز از دو دبیسنج توربینی و برای اندازهگیری و آنالیز گونه های موجود در محصوالت احتراق و دما
از دستگاه آنالیز گاز  Testo 350XLاستفاده شده است .پروب نمونهبرداری استاندارد دستگاه به طول  711 mmو تحمل دمایی
 9273Kدارای ترموکوپل نوع  Kو دارای شیلنگ مخصوص گاز  SO2/NO2است .این دستگاه گونههای  CO ،O2و  NOرا بهطور
مستقیم توسط حسگر اندازهگیری و گونه  CO2و درصد هوای اضافه را برحسب درصد اکسیژن اندازهگیریشده محاسبه
میکند[ .]29در محدوده اندازهگیریهای انجامشده در این مقاله ،دقت حسگرهای کالیبرهشده مختلف دستگاه ،در جدول ،9
آورده شده است .همچنین ،برای اندازهگیری دما در نقاط مختلف داخل کوره 91 ،دریچه بازدید روی بدنه کوره درنظر گرفته
شده است که امکان نمونهگیری گونهها  ،ورود میله ترموکوپل و اندازهگیری دما را میسر میسازد.
برای اندازهگیری دمای محوری کوره از یک ترموکوپل نوع  Sبا غالف سرامیکی با حداکثر دمای قابل اندازهگیری 2111K
و دقت  9Kاستفاده شده است .برای ارزیابی شدت درخشندگی شعله از یک دستگاه پیرانومتر با حسگر فتوولتاییک[ ]22با
قابلیت اندازهگیری طیف تابشی  311تا  9911نانومتر ،که در محدوده طیف غالب تابش مرئی شعلههای درخشنده است[،]23
استفاده شده است.
اندازهگیری دوده توسط دستگاه دودهسنج  ،AVL415که با اندازه گیری میزان تیرگی فیلتر کاغذی مقدار دوده را تخمین
میزند ،انجام شده است[ .]28همچنین ،میزان تابش شعله (ناشی از درخشندگی آن) برای دبیهای مختلف سوخت ورودی (F1
و  )F2با استفاده از دستگاه پیرانومتر[ ]22اندازهگیری و در دماهای مختلف ثبت شده است .برای اطمینان از رسیدن مجموعه
کوره به شرایط پایدار و تکرارپذیری اندازهگیریها ،در هر آزمایش ،مقادیر متغیرهای مختلف در فواصل  90دقیقه اندازهگیری
شده و پس از اطمینان از رسیدن کوره و تجهیزات اندازهگیری به شرایط پایدار ،مقادیر آنها ثبت و گزارش شده است .بهمنظور
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بررسی تکرار پذیری آزمایش و جلوگیری از هر گونه انحراف و خطای احتمالی در اندازهگیریهای اولیه ،اندازهگیریهای دما
مجددا انجام شد که بیشترین اختالف مشاهدهشده نسبت به مقادیر متوسط آنها کمتر از  91درصد بوده است .شایان ذکر
است ،در تمام آزمایشهای انجامشده ،درصد هوای اضافه  98درصد ثابت نگه داشته شده است .با این مقدار هوای اضافه مشعل
عملکرد مناسبی داشته و کمترین انتشار  COرا دارد.
جدول  -1مشخصات تجهیزات اندازهگیری
Table1- Sensors Specifications and measurements
Measured Parameter
Measuring range
Accuracy
Temperature
0.2%
10ppm
8ppm
0.1 %
0.2%

O2
CO
NOx
)Excess air (percentage

Qmin=6.4

Turbine flow rate

Qmax=40

نتایج
در این مقاله ،در دبی کل ثابت ،با تغییر نسبت دبی سوخت ( ،)FR=F1/Ftotalاثر گرمایش مستقیم سوخت خوراک بر توزیع
محوری دما ،تابش و میزان محتوای دوده شعله و همچنین ،انتشار آالیندههای احتراقی در یک مشعل گازسوز (شکل  )9با
ظرفیت  221111کیلو کالری در ساعت به روش عددی و آزمایشگاهی مطالعه شده است .هندسه ،سهبعدی مدلسازی شده و
شرایط مرزی آن در قسمت قبل توضیح داده شد .در شکل  3شبکه مورد استفاده نشان داده شده است .مشاهده میشود در
محفظه پیشاحتراق بهدلیل تغییرات شدید متغیرهای جریان و احتراق ،از شبکه بسیار ریزتر و منظمتری نسبت به محفظه
کوره استفاده شده است .نتایج توزیع دما و غلظت ذرات کربن جامد برای شبکه های مختلف بررسی شد که در بهترین شبکه
مورد استفاده ،محیط حل به  278930سلول تقسیم شده است .با افزایش تعداد سلول تا دو برابر ،تغییر مقادیر متوسط
متغیرهای یادشده روی محور کوره کمتر از  2درصد بوده است .لذا ،برای کاهش زمان محاسبات ،شبکه یادشده برای
شبیهسازیهای بعدی استفاده شده است .همچنین ،مقایسه نتایج توزیع دما و ناکس با نتایج تجربی نشان میدهد ،با افزایش
تعداد سلولهای محاسباتی ،دقت محاسبات تغییری نداشته است.

Figure 3- Numerical simulation grid for furnace and pre-combustor

شکل  -3شبکه محیط حل عددی برای محفظه پیشاحتراق و کوره

از آنجایی که تمام خواص احتراق به دمای شعله و چگونگی توزیع دما در نقاط مختلف شعله بستگی دارد ،در شکل 8
توزیع پیوسته دما در حالتهای مختلف شامل نسبتهای مختلف دبی سوخت ( )F1/Ftotal=FRنشان داده شده است.
همانطور که مشاهده میشود ،با تزریق سوخت خوراک داخل شعله اولیه ،بهدلیل اختالط گاز سرد با گازهای دماباالی
احتراقی ،کاهش دمای شدیدی در انتهای محفظه پیشاحتراق مشاهده میشود .هر چه نسبت دبی سوخت اولیه افزایش
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مییابد ،این کاهش دما کمتر میشود .توزیع دما در شکلهای باال نشان میدهد ،با افزایش نسبت  ،FRبهدلیل کاهش دبی
سوخت ثانویه و در نتیجه دبی هوای ثانویه ،که به صورت مماسی وارد محفظه احتراق شده و بر چرخش جریان و شکل شعله
نقش مهمی دارد ،شعله از حالت مخروطی به شعله ای کشیده و مستقیم روی محور کوره تبدیل میشود .در نسبتهای FR
پایین ،بیشینه دما روی سطح مخروط بوده ،ولی ،با افزایش  ،FRنواحی داغ شعله روی محور کوره متمرکز میشود.

FR = 70%

FR = 10%

FR = 85%

FR = 30%

FR = 100%
FR = 50%
)Figure 4- Comparison between calculated furnace temperatures (K) for different fuel ratio (FR

شکل  -4توزیع پیوسته دما در نسبتهای مختلف سوخت اولیه به کل دبی سوخت ()FR

در شکل  ،0توزیع محوری دمای محاسبهشده روی محور کوره ،بهخوبی اختالف دمای محور کوره را برای نسبتهای
مختلف  FRنشان میدهد .همانطور که گفته شد ،در نسبتهای پایین  ،FRدمای محور مرکزی کوره ،بهدلیل شکل شعله،
خیلی کمتر از مقادیر باالی  FRاست .در توزیع دمای مربوط به  ،FR= 100%تمام سوخت و هوا از مجرای اولیه (ورودیهای
 F1و  AIR1در شکل  )9وارد شده و تمام سوخت ورودی ،بدون گرمایش مستقیم ،محترق میشود .در این حالت ،دما به
بیشینه خود ( حدود  2911کلوین) رسیده است .اما ،زمانی که در ظرفیت ثابت مقداری از سوخت بهمنظور گرمایش مستقیم از
محل  F2تزریق شده است ،سبب کاهش ناگهانی دما در محدوده  x=0.2mتا x=0.4mشده است که این مقادیر به دبی سوخت
خوراک تزریقی بهعنوان  F2بستگی دارد .هنگامی که فقط  91درصد گاز بهعنوان سوخت اصلی ( )F1و  11درصد به عنوان
خوراک ( )F2تزریق شده است ،این افت دما بسیار شدیدتر از حالتی است که  30درصد گاز بهعنوان سوخت اصلی ( )F1و 90
درصد بهعنوان خوراک ( )F2است .در شکل  ،9دماهای اندازهگیریشده روی محور مرکزی محفظه پیشاحتراق و کوره نیز این
کاهش شدید ناگهانی دما را بهخوبی نشان میدهد .با توجه به دمای تجزیه گاز طبیعی ،انتظار میرود ،در صورت کنترل میزان
هوای اضافه ،در این حالت ،مقداری از گاز  F2در حین برخورد با محصوالت احتراق دماباال در محفظه پیشاحتراق بهدلیل
گرمایش مستقیم و بهروش حرارتی تجزیه شده و دوده صنعتی 9تولید کند .آبانادز و همکاران[ ]20نشان دادند که اگر دمای گاز
متان به  9301درجه سانتیگراد برسد ،تمام گاز متان به کربن جامد و هیدروژن تجزیه میشود.
1. Carbon black
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Figure 5- Axial temperature distribution for various values of FR
شکل  - 5توزیع محوری دمای محاسبهشده در طول محور کوره برای نسبتهای مختلف FR

مقایسه توزیع دمای محوری محاسبهشده و نتایج تجربی (شکل  )9در دو نسبت دبی  FR=10%و  FR=85%نشان
میدهد در ابتدای کوره ( )x= 50 cmنتایج تطابق بسیار خوبی با هم دارند .ولی ،در ادامه ،بهدلیل پیچیدگی فرایند احتراق و
عدم اختالط کامل سوخت و هوا ،و همچنین ،شکل مخروطی شعله در حالت ( FR=10%شکل  ،)8علیرغم اینکه توزیع دما
داخل کوره روند کیفی خوبی داشته ،ولی ،از نظر مقدار اختالف قابل توجهی با هم دارند .عدم دقت کافی دمای اندازهگیریشده
توسط دماسنجها (بهدلیل صرفنظرکردن اثرات تابشی پروب دماسنج) و عدم محاسبه دقیق اتالفات بدنه کوره در حل عددی
سبب شده در  FR=85%حل عددی مقادیر بیشتری پیشبینی کند.
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Figure 6- Comparison between measured and simulated axial temperature of furnace for different FR
شکل  -6مقایسه توزیع محوری دمای محاسبهشده از حل عددی و نتایج تجربی در طول کوره برای دو نسبت مختلف FR

در شکل  ،7اثر تغییر نسبت  FRبر میزان انتشار آالینده  COدر خروجی محفظه احتراق نشان داده شده است .همانطور
که مشاهده می شود ،در نسبت دبی سوخت  ،FR<50%بهدلیل احتراق بسیار غنی از سوخت در محفظه پیشاحتراق ،میزان
تولید  COبسیار زیاد بوده و حتی در محفظه کوره نیز بهطور کامل سوزانده نشده و به بیرون انتشار یافته است .بهدلیل مقادیر
باالی انتشار  ،COکه خارج از حد استاندارد (  ) >200 PPMاست (ناحیه خطچین) ،شرایط کار مشعل در  FR<50%مطلوب
نیست .ولی ،با افزایش نسبت سوخت اولیه به ثانویه تا بیش از  01درصد ( ،)FR>50%میزان انتشار  COبهسرعت کاهش یافته،
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بهطوری که در نسبت سوخت  FR = 85%به مقدار  91 ppmمیرسد .همچنین ،توزیع دما داخل کوره در شکل  8نیز نشان
میدهد که در مقادیر  FR<50%دمای شعله نیز مقادیر کمتری نسبت به مقادیر دما در  FR>50%دارد ،که ناشی از اتالفات
حرارتی ناشی از خروج  COنسوخته از کوره است.
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Figure 7- CO emission for various F1/Ftotal

شکل  -7میزان انتشار آالینده  COمحاسبهشده در خروجی کوره

برای نسبتهای مختلف FR

با توجه به اینکه هدف از گرمایش مستقیم سوخت در مشعل باال ،افزایش نرخ تشکیل ذرات کربنی (بهویژه  )Csو در
نتیجه افزایش تابش درخشانی شعله است ،در شکل  ،3اثر نسبت  FRبه میزان غلظت ذرات کربن جامد مقیاسشده (مطابق
معادله  )99داخل شعله نشان داده شده است .چون حجم گازهای ورودی به محفظه پیشاحتراق در نسبتهای مختلف FR
متفاوت است ،برای مقایسه مقادیر  ،Csبهجای کسر جرمی ،از مقدار مقیاس گرفتهشده  ،9Csمطابق رابطه زیر ،استفاده شده
است:
()99
) (
 :کسر جرمی کربن تولیدشده در محفظه پیشاحتراق
 : FRنسبت جرمی سوخت اولیه  F1به کل سوخت ورودی ()Ftotal=0.002345
نتایج نشان میدهد که با افزایش دبی سوخت اولیه  F1و کاهش سوخت خوراک  F2میزان دوده محاسبهشده افزایش
یافته است .در نسبت  ،FR = 85%بهدلیل دمای باالی محفظه پیشاحتراق و برخورد سوخت خوراک ( )F2با جبهه داغ شعله
( 9711کلوین مطابق شکل  )8و گرمایش مستقیم آن ،بیشترین مقدار تجزیه حرارتی رخ میدهد و  Csبیشترین مقدار را دارد.
نتایج ابانادز و همکارانش[ ]20نیز نشان داد ،با افزایش دما ،نرخ تجزیه گاز متان بهشدت افزایش یافته ،بهطوری که (در صورت
عدم حضور اکسیژن) در دمای  9911کلوین سوخت گاز بهطور کامل تجزیه میشود که با نتایج بهدست آمده در این تحقیق
تطابق کیفی خوبی دارد.
همانطور که در شکل  3دیده میشود ،مقدار تولید کربن زنده در نسبتهای مختلف  FRمتفاوت است ،اما نکته حایز
اهمیت این است که پس از تولید کربن زنده ،این کربن مجددا در فرایند احتراق داخل کوره محترق شده و در ابتدا  coتولید
شده و سپس تبدیل به  CO2میشود .مقایسه نتایج شکل  7و  3نشان میدهد ،با وجود افزایش تشکیل کربن جامد در مقادیر
باالی  ،FRانتشار  COبسیار کم است.

1. Scaled Cs
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Figure 8- Comparison between calculated scaled Cs mass fractions (dimensionless) for different FR

شکل  8توزیع پیوسته کسر جرمی مقیاسشده ) C(sدر نسبتهای مختلف

FR

در شکل  ،1اثر تغییر نسبت  FRبه مقدار بیشینه کربن جامد تشکیلشده (محاسبهشده از معادله  )99داخل کوره و دمای
متوسط خروجی ( )Toutنشان داده شده است .مشاهده میشود که با افزایش نسبت  FRمقدار تولید کربن جامد در فرایند
احتراق افزایش مییابد ،اما ،در  ،FR=100%بهدلیل عدم حضور سوخت خوراک ،مقدار  Csناشی از تجزیه آن صفر است.
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Figure 9- Variations of max scaled Cs and Tout(K) for different FR
شکل  - 9تغییرات دمای خروجی و بیشینه درصد کسر جرمی کربن جامد مقیاسشده داخل کوره بهازای مقادیر مختلف FR
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در مقادیر مختلف  ،FRمتوسط دمای خروجی تحت تاثیر احتراق کامل افزایش و در اثر تجزیه گاز و افزایش تابش ناشی از
آن کاهش مییابد .لذا ،در مقادیر پایین  ،FR<50%بهدلیل احتراق ناقص و مقادیر باالی  ،COدمای خروجی محفظه احتراق
پایین است که با افزایش  FRتا حدود  71درصد ،بهدلیل کاملترشدن احتراق ،دمای خروجی از کوره تا 9371کلوین افزایش
مییابد .سپس ،با افزایش بیشتر  FRتا  30درصد ،بهدلیل افزایش تجزیه حرارتی سوخت و تشکیل کربن جامد به میزان 1
درصد دبی کل سوخت ،تابش از شعله افزایش یافته و دمای محصوالت احتراق در خروجی کوره کاهش مییابد .با توجه به
تحلیلهای انجامشده ،میتوان گفت کاهش دمای خروجی در  FR=85%ناشی از افزایش تابش درخشانی شعله است.
در شکل  ،91اثر تغییرات تابش شعله بدون بعد شده نسبت به تابش در  ( FR=100%در معادله  )97و همچنین میزان
بیشینه کربن جامد داخل کوره برای نسبتهای مختلف سوخت ( )FRنشان داده شده است .دیده میشود ،با افزایش نسبت
دبی سوخت  FRاز  01درصد تا  30درصد ،به دلیل تولید دوده بیشتر و از طرف دیگر ،افزایش حجم شعله (براساس توزیع
پیوسته دما در شکل  ،)8میزان تابش شعله ( ) به میزان 90درصد افزایش مییابد .نتایج محققان[ ]92نیز نشان میدهد که
وجود ذرات کربن در شعله باعث افزایش تابش از شعله شده است.
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Figure 10- Variations of max scaled Cs and flame radiation(𝜼𝑹) for different value of FR

شکل  -11تغییرات نسبت تابش محاسبهشده (𝑹𝜼) و بیشینه درصد کسر جرمی کربن جامد مقیاسشده داخل کوره
بهازای مقادیر مختلف FR

بهدلیل وابستگی شدید رفتار شعله به مقدار کربن جامد ،در شکل  ،99تغییرات تابش بدون بعد شده (𝑹𝜼 در معادله  )97و
دمای خروجی کوره برحسب  Csنشان داده شده است .مشاهده میشود ،با افزایش  ،Csعلیرغم ثابتبودن تابش ،بهدلیل
کامل شدن احتراق ،مقدار دمای متوسط در خروجی از کوره افزایش مییابد که در این فرایند رقابتی ،بهبود احتراق بر تابش
غلبه کرده است .اما ،با کاملشدن فرایند احتراق ،که خود باعث افزایش  Csنیز شده است (بهدلیل افزایش نرخ تجزیه سوخت
ناشی از افزایش دمای محصوالت احتراق) ،در رقابتی دیگر ،مقدار تابش تا حدود  90درصد ،نسبت به تابش شعله معمولی
( ،)FR=100%افزایش یافته که سبب کاهش دمای خروجی ( )Toutشده است.
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Figure 11- Variations of Tout and flame radiation(𝜼𝑹) for different value of max scaled Cs

شکل  -11تغییرات دمای خروجی کوره و نسبت تابش محاسبهشده (𝑹𝜼) برحسب مقادیر بیشینه کربن جامد مقیاسشده در کوره

در شکل  ،92تغییرات تابش از شعله به دیواره کوره و انتشار ناکس برای مقادیر مختلف  FRنشان داده شده است.
مشاهده میشود ،با افزایش ) ،FR (FR<0.5بهدلیل کاملشدن احتراق سوخت و کاهش  ،COدمای شعله و در نتیجه انتشار
آالینده  NOxافزایش مییابد .اما ،با افزایش بیشتر  ،FRبهدلیل افزایش نرخ تجزیه حرارتی و در نتیجه افزایش چشمگیر تابش
شعله ،دمای شعله (با وجود احتراق کاملتر) کاهش یافته و در نتیجه انتشار ناکس نیز کاهش مییابد.
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Figure 12- Variations of flame radiation and Nox emission for different value of FR
شکل  -12تغییرات میزان انتشار  NOxو تابش بهازای مقادیر مختلف FR

در شکل  ،93میزان انتشار ناکس بدون بعد شده نسبت به حالت ناکس  FR=1با نتایج تجربی مقایسه شده است.
همانطور که مشاهده میشود ،هم نتایج عددی و هم تجربی تغییر رفتار ناکس با تغییر  FRرا در  FR=0.5بهخوبی پیشبینی
کردهاند.
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Figure 13- Comparison between numerical and experimental results for dimensionless NOx emissions for different value of FR

شکل  -13مقایسه نتایج تجربی و عددی میزان انتشار ( Nox/Nox100%بدون بعد)

برحسب مقادیر مختلف FR

نتیجهگیری
در این مقاله ،اثر گرمایش مستقیم سوخت گاز بر میزان تولید کربن و تاثیر آن بر شدت تابش درخشانی شعله و آالیندههای
احتراقی بررسی شده است .نتایج نشان داد:
 -9تزریق سوخت خوراک ( )F2داخل شعله باعث تجزیه حرارتی سوخت خوراک میشود.
 -2در نسبتهای باالی سوخت خوراک نسبت به سوخت اولیه (  ،)FR<50%احتراق داخل محفظه پیشاحتراق بسیار
ناقص بوده و علیرغم تولید دوده ناشی از احتراق ناقص ،بهدلیل انتشار زیاد  COدر خروجی کوره ،احتراق بازده
مناسبی ندارد.
 -3در  ،FR>50%با توجه به کاملبودن احتراق و انتشار پایین  ،COهرچه مقدار  FRافزایش یابد ،میزان تجزیه حرارتی
سوخت خوراک بیشتر شده و در نتیجه غلظت کربن جامد داخل شعله افزایش مییابد.
 -8با افزایش کربن جامد ،میزان تابش شعله افزایش یافته و در نتیجه دمای بیشینه شعله کاهش مییابد.
 -0کاهش دمای بیشینه شعله سبب کاهش انتشار  NOxمیشود.
 -9در نسبت  ،FR=85%بهعلت تشکیل ذرات کربنی تا حدود  1درصد دبی کل سوخت وکمترین انتشار  ،COتابش
درخشانی در حدود  90درصد افزایش مییابد و بهعلت سردشدن نقاط با دمای بیشینه ،کمترین انتشار االینده NOx
مشاهده میشود.
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In this paper, the effects of directly heating fuel (natural gas) in a gas-fired furnace equipped with a precombustor on soot production, luminosity, flame temperature and NOx emissions are investigated
numerically and experimentally. Changing F1 and F2 (feeding) fuel rates, in constant total fuel flow rate, are
conducted for various
ratios. A probability density function (PDF) which is parameterized by the mean
and variance of mixture fraction was used to model the chemical reactions. To describe the effects of
turbulences on soot formation, a Moss–Brooks model and a 𝛽-PDF in terms of normalized temperature is
employed. The results reveal that for
<50%, the luminosity of flame increases due to the incomplete
combustion of the feeding fuel ensuing soot production. This causes carbon monoxide (CO) emission to
significantly increase. On the other hand, for
=85%, the maximum solid carbon mass fraction and the
flame radiation increases by 9% and 15%, respectively. In addition, nitrogen oxides (NOx) emissions reduce
to 52 ppm.
Keywords: Direct heating, pre-combustion, Soot, luminosity, Pollutant emissions.
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