نشریه علمی -پژوهشی سوخت و احتراق
سال یازدهم ،شماره دوم ،تابستان 7931

بررسی عددی و دوبعدی تاثیرات چرخش سوخت روی ساختار و ویژگیهای
زیستمحیطی یک شعله نفوذی گازی
سینا جمالزاد فالح 1و جواد محمودی مهر

*2

 -7دانشجوی کارشناسی ارشد ،مهندسی مکانیک ،دانشگاه گیالن ،رشت،
 -2استادیار ،مهندسی مکانیک ،دانشگاه گیالن ،رشتmahmoudimehr@guilan.ac.ir ،
* نویسنده مخاطب
(تاریخ دریافت ،39/77/7 :دریافت آخرین اصالحات ،39/72/77 :پذیرش)31/7/4 :

sina.jamalzad@gmail.com

چکیده :تاثیر مثبت چرخش واکنشگرهای ورودی به محفظه احتراق بر نرخ اختالط سوخت و هوا در تحقیقات پیشین
بهصورت گستردهای مورد بحث قرار گرفته است .اما ،این تحقیقات اغلب بر چرخش هوا متمرکز بودهاند .کار حاضر
بهصورت عددی به بررسی تاثیر چرخش سوخت بر ساختار شعله و نشر آالیندههای یک شعله نفوذی میپردازد ،در حالی
که میزان چرخش هوا ثابت نگه داشته میشود .نتایج نشان میدهد که افزایش چرخش سوخت منجربه افزایش نرخ
اختالط سوخت و هوا ،افزایش پهنای شعله ،افزایش دمای بیشینه شعله ،کاهش نشر مونوکسیدکربن و کاهش طول شعله
میشود .اما ،منحنی تغییرات میزان نشر اکسیدنیتروژن با چرخش سوخت دارای یک حداقل در چرخشهای میانی است.
همچنین ،نتایج نشان میدهد که چرخش همجهت سوخت و هوا ،در مقایسه با چرخش خالف جهت آنها ،منجربه نرخ
اختالط سریعتر ،دمای بیشینه باالتر ،نشر اکسیدنیتروژن بیشتر ،و در عین حال موجب نشر مونوکسیدکربن کمتر
میشود .در کار حاضر ،مشاهده میشود که چرخش بهینه سوخت برابر با چرخش هوا و همجهت با آن است .در این
حالت ،میزان نشر اکسیدنیتروژن و مونوکسیدکربن ،در مقایسه با طرح مرجع (که در آن سوخت بدون چرخش در
نظرگرفته میشود) ،بهترتیب ،در حدود  71/2درصد و  32/1درصد کاهش مییابد.
کلیدواژگان :شعله نفوذی ،چرخش ،انتشار آالیندهها ،مدلسازی عددی ،بهینهسازی

مقدمه
در دهههای اخیر ،احتراق بنیان پیشرفتهای صنعتی در تمام جهان بوده است و امروزه بیش از  39درصد از نیازهای انرژی
جهان از طریق آن فراهم میشود[ .]7در کنار اهمیت احتراق و کاربردهای فراوان آن ،در سالهای اخیر ،انتشار آالیندههای
زیستمحیطی ناشی از فرایند احتراق مورد توجه بیشتری قرار گرفته است .درنتیجه ،امروزه تالش میشود که عالوهبر افزایش
بازده احتراق در تجهیزات مختلف ،تولید و انتشار آالیندههای محیطی ناشی از آن به حداقل برسد[.]2
هدف اصلی در طراحی محفظههای احتراق دستیابی به یک شعله موثر و پایدار با بازده احتراقی باالتر است .افزایش بازده
احتراقی امکان صرفهجویی بیشتر انرژی و کاهش تولید آالیندههای محیطی را فراهم میکند .از طرف دیگر ،پایداری شعله
سبب عملکرد مطمئن و ایمن شعله در محدودهی وسیعی از نسبت همارزی میشود .مشاهدات نشان میدهد که بازده احتراق و
پایداری شعله ،براثر اختالط مناسب میان سوخت و هوا ،افزایش مییابد .ایجاد چرخش 7در واکنشگرهای ورودی سبب ایجاد
گردابههایی می شود که تاثیر بسزایی در نحوه و میزان اختالط ،تثبیت و پایداری شعله ،طول شعله ،قطر شعله و سایر مشخصات
1. Swirl
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مربوط به آن دارد[ .]9ایجاد چرخش در واکنشگرها بهعنوان یکی از روشهای موثر در بهبود فرایند اختالط سوخت و هوا و
بهتبع آن بهبود فرایند احتراق بهکار گرفته شده است.
در سال  7399یوآسا[ ]4بهصورت تجربی به بررسی تاثیر چرخش سوخت بر ویژگیهای یک شعله نفوذی با هوای
چرخشی پرداخت .در این مطالعه ،دو نوع سوخت متان و هیدروژن بهصورت جداگانه مورد بررسی قرار گرفت .نتایج نشان داد
که چرخش سوخت ،حتی اگر شدت چرخش هوا زیاد باشد ،تاثیر مثبتی بر پایداری شعله دارد و این تاثیر بهازای سوخت متان
در مقایسه با سوخت هیدروژن محسوستر است .در سال  ،2999چِن و همکاران[ ]1بهصورت تجربی به بررسی ویژگیهای
میدان جریان دوفاز حاصل از یک مشعل احتراق ذغالسنگ چرخشی با سوخت مرکزی غنی پرداختند .براساس مشاهدات،
ذرات از مرکز مشعل به ناحیه چرخشی مرکزی نفوذ کرده و سپس بهصورت شعاعی حرکت میکنند .همچنین ،در مرکز ناحیه
چرخشی ،سرعتهای شعاعی و مماسی کم بوده و یک ناحیه با شار حجمی باالی ذرات تشکیل میشود .کاهش خورندگی ناشی
از دماهای باال ،و همچنین کاهش تولید اکسیدنیتروژن از ویژگیهای مثبت این نوع مشعل برشمرده شده است .در سال ،2979
ژِن و همکاران[ ]9بهصورت تجربی به بررسی رفتار حرارتی و آالیندگی شعلهی نفوذی معکوس 7آشفته ،که تحت چرخش قرار
دارد ،پرداختند .نتایج نشان داد که در حالت چرخشی ،در شعله ،ناحیه مرکزی و چرخشی بزرگتری ایجاد میشود که این
منطقه نقش زیادی در پایداری شعله ،کوتاهی طول شعله و پهنترشدن آن دارد .از طرفی ،اندازهگیری دما و غلظت گونهها
نشان داد که در حالت چرخشی ،توزیع یکنواختتری در ناحیه مرکزی واکنش وجود دارد و همچنین هرچقدر میزان چرخش
هوای ورودی قویتر باشد ،میزان تولید اکسید نیتروژن کاهش مییابد .در سال  ،2979شَرَف و همکاران[ ]1به بررسی تجربی
اثرات متقابل فواره 2سوخت حلقوی احاطهشده توسط دو فواره هوای داخلی و خارجی با چرخش دوگانه پرداختند .نتایج نشان
داد که پایداری شعله در شرایط چرخش خالفجهت دو فواره هوا در مقایسه چرخش همجهت آنها بیشتر است .همچنین،
تاثیر چرخش هوای داخلی در مقایسه با چرخش هوای خارجی روی دما و ارتفاع شعله محسوستر بوده و شکل شعله اغلب به
عدد چرخش هوای داخلی وابسته بوده است .در سال  ،2977خانافر و آیتال[ ]9با استفاده از روشهای عددی به بررسی تاثیر
سرعت چرخش و دمای دیوارهی مشعل در میزان انتشار اکسیدنیتروژن و مونوکسیدکربن پرداختند .نتایج بهدست آمده نشان
داد که در احتراق غیرپیشآمیخته ،چرخش تاثیر بسزایی دارد و افزایش چرخش سبب کاهش تولید مونوکسیدکربن و سایر
هیدروکربنهای نسوخته میشود .در سال  ،2972آشوک و آچاریا[ ،]3در یک مطالعه عددی ،به بررسی تاثیر چرخش در یک
شعله پیشآمیخته غنی از هیدروژن پرداختند .نتایج بهدست آمده بیانگر این بود که مهمترین تاثیر استفاده از چرخش در
شعله ،افزایش آشفتگی و در نتیجه اختالط بهتر سوخت و هواست که این اختالط بهتر سبب انجام واکنش بهتر میشود.
همچنین ،مشاهده شد که با افرایش نرخ واکنش ،دمای شعله در نواحی مرکزی واکنش افزایش مییابد .در سال  ،2979بار
دیگر ژِن و همکاران[ ]79بهصورت تجربی به بررسی رفتار حرارتی شعله نفوذی معکوس ،که تحت چرخش قرار دارد ،پرداختند.
آنها در این مطالعه ،به مقایسه شعله در دو حالت چرخشی و غیرچرخشی پرداختند .نتایج حاصل نشان داد که طول شعله در
حالت چرخشی کوتاهتر بوده و ناحیه مرکزی واکنش در شعله چرخشی نزدیکتر به سر مشعل است .در اواخر سال ،2974
وانگ و همکاران[ ،]77با استفاده از روش عددی ،به بررسی تاثیر چرخش بر خصوصیات شعله و پایداری آن در شعله
پیش آمیخته پرداختند .نتایج حاکی از آن بود که تحت اثر چرخش ،آشفتگی جریان بیشتر میشود و هر چقدر این آشفتگی
بیشتر باشد ،اختالط میان سوخت و هوا بهتر صورت میگیرد .همچنین ،مشاهده شد که چرخش نقشی تعیینکننده در توسعه
و گسترش شعله در جهت شعاعی دارد و سبب کوتاهشدن طول شعله میشود .در همان سال ،زینگ و لی[ ]72به دو روش
عددی و تجربی به بررسی تاثیر چرخش هوای گرم بر روی مشخصات احتراق و میزان تولید اکسیدنیتروژن پرداختند .در این
1. Inverse Diffusion Flame
2. Jet
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کار ،سعی شد تا مراحل آزمایش در دو حالت چرخشی و غیرچرخشی مورد بررسی قرار گیرد و سپس نتایج آنها با هم مقایسه
شود .نتایج بهدست آمده از این مقایسه نشان داد که دما در حالت چرخشی بهطور یکنواختتری در محفظه احتراق و نزدیکی
دیوارهها توزیع شده است .همچنین ،مشاهده شد که میزان تولید اکسیدنیتروژن در حالت چرخشی بهمراتب کمتر از حالت
غیرچرخشی است .در سال  ،2974سینگ و چاندر[ ]79به مطالعه تجربی ویژگیهای انتقال حرارت شعله گاز طبیعی متراکم و
هوا با چرخش دوگانه (شعله داخلی غیرچرخشی و شعله خارجی چرخشی) در اثر برخورد به یک سطح مسطح پرداختند .تاثیر
پارامترهای متفاوتی ازجمله زاویه پره های چرخنده خارجی و داخلی ،عدد رینولدز شعله چرخشی خارجی ،عدد رینولدز شعله
غیرچرخشی داخلی ،فاصله جدایش بیبعد و نسبت همارزی شعله چرخشی خارجی بر ویژگیهای انتقال حرارت مورد بررسی
قرار گرفت .ازجمله مشاهدات این تحقیق می توان به انطباق نقاط فشار حداکثر و شار گرمای حداکثر روی سطح برخوردی،
کاهش تاثیر حضور شعله داخلی روی ویژگیهای انتقال گرما بهازای فواصل جدایش بیشتر ،کاهش ارتفاع هسته شعله داخلی
غیرچرخشی با افزایش عدد رینولدز جریان خارجی ،انحراف شیب شعله چرخشی خارجی بهسمت خارج از مرکز در اثر حضور
شعله داخلی ،و افزایش متوسط انتقال گرما به سطح با کاهش فاصله جدایش و افزایش رینولدز خارجی اشاره کرد .در سال
 ،2971سینگ و چاندر[ ،]74در کار مشابهی ،به مطالعه تجربی ویژگیهای انتقال حرارت از شعله گاز طبیعی متراکم و هوا با
چرخش دوگانه در برخورد به یک سطح مسطح پرداختند ،با این تفاوت که هر دو شعله داخلی و خارجی دارای چرخش
(همجهت) بودند .در این تحقیق ،تاثیر پارامترهای متفاوتی ازجمله زاویه پرههای چرخنده خارجی و داخلی ،عدد رینولدز شعله
چرخشی خارجی و فاصله جدایش بیبعد بر ویژگیهای انتقال حرارت بررسی شد .تفاوت بسیار محسوسی در شکل شعله و
خواص انتقال گرمای ناحیه سکون در اثر تغییر پارامترهای یادشده مشاهده شد .همچنین ،مشاهد شد که چرخش داخلی شعله
منجر به توزیع یکنواختتر شار حرارتی میشود .همچنین ،مقادیر بهینهای برای پارامترهای مورد بررسی با هدف یکنواختی و
میزان شار گرمایی متوسط بیشتر روی سطح هدف ارائه شد .در سال  ،2971روحانی و تابعجماعت[ ]71با انجام مطالعات و
تحقیقات تجربی به بررسی تاثیر چرخش در محدوده پایداری شعله غیرپیشآمیخته در زیستگاز 7پرداختند .در این کار ،با
استفاده از پرههای ثابت در زوایای مختلف ،مقادیر چرخش با قدرتهای مختلف تولید شد و مشاهده شد که استفاده از چرخش
محدوده پایداری شعله را  4تا  1برابر بیشتر از حالت غیرچرخشی میکند .در همان سال ،سانتوس و همکاران[ ]79به روش
عددی به بررسی تاثیر چرخش جریان بر خصوصیات شعله پرداختند .نتایج بهدست آمده نشان داد که در جریانهای چرخشی،
واکنشها در ناحیه مرکزی شعله صورت میپذیرد که د ر نتیجه سبب باالرفتن دمای شعله در آن ناحیه میشود .همچنین ،در
کنار افزایش پایداری شعله ،مشاهده شد که شکل شعله نیز بهصورت تابعی از عدد چرخش است .در سال  ،2979ایلباش و
همکاران[ ،]71با استفاده از روش عددی ،به بررسی تاثیر عدد چرخش بر ویژگی و خصوصیات احتراقی سوختهای دارای
هیدروژن و میزان انتشار اکسیدنیتروژن پرداختند .نتایج حاصل نشان داد که انتشار اکسیدنیتروژن تا حد زیادی به عدد
چرخش وابسته است ،به طوری که در اعداد چرخش پایین تولید آن افزایش مییابد و بهتدریج با افزایش میزان چرخش در
عددهای چرخش باال این میزان کاهش مییابد .در سال  ،2979کُتب و سَعد[ ]79به بررسی تجربی تاثیر چرخش موازی و
معکوس سوخت و هوا بر عملکرد شعله نفوذی معکوس با سوخت مایع پرداختند .نتایج نشان داد که مشعل با چرخش موازی
کوتاهتر و پایدارتر ،و همچنین دارای دماهای باالتر در خط محوری است .در سال  ،2979سانگ و چوی[ ]73به بررسی تجربی
غیرمداخلهای یک مشعل پودر ذغال سنگ با چرخش دوگانه (با دو چرخنده داخلی و خارجی) پرداختند .نتایج نشان داد که
ناحیه چرخشی داخلی در شرایط شدت چرخش باال وسیعتر است .همچنین ،در این کار ،مشاهده شد که ناحیه چرخشی
داخلی ،در شرایط چرخش خالفجهت دو چرخنده ،در مقایسه با چرخش همجهت ،طویلتر است .در حالت کلی ،در شعله با
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چرخش خالفجهت ،شدت واکنش بیشتری از ذرات پودر ذغالسنگ مشاهده شد .در سال  ،2971چِنگ و همکاران[ ]29در
یک بررسی تجربی و عددی بر روی یک شعله نفوذی آشفته چرخشی هیدروژن در هوای ساکن نشان دادند که استفاده از مدل
شعله ریزآرام 7منجربه خطاهای محسوسی در پیشبینی مقادیر دما و کسر مولی گونههای آب و اکسیدهیدروژن میشود.
با بررسی مطالعات صورتگرفته در ادبیات فن ،مشاهده میشود که ایجاد چرخش در واکنشگرها تاثیر بسزایی در
خصوصیات رفتاری و ویژگیهای حرارتی شعله خواهد داشت که بهتبع آن سبب بهبود کیفیت شعله ،بازده احتراق و همچنین
کاهش آالیندههای ناشی از پدیده احتراق خواهد شد .از طرفی ،بیشتر فعالیتها و مطالعات یادشده اثر چرخش را بر روی یکی
از واکنشگرها (اغلب هوا) مورد بررسی قرار دادهاند .از این رو ،در این مقاله ،سعی شده ،عالوهبر بررسی تاثیر چرخش همزمان
سوخت و هوا بر خصوصیات و ویژگیهای حرارتی و رفتاری شعله غیرپیشآمیخته ،اثر چرخش همجهت (موازی) و خالف جهت
(معکوس) سوخت و هوا در یک محفظه احتراق بررسی شود .همچنین ،با توجه به اهمیت مسائل زیستمحیطی و آالیندههای
ناشی از احتراق  ،در انتخاب میزان چرخش بهینه سوخت ،میزان نشر اکسیدنیتروژن و مونوکسیدکربن بهعنوان توابع هدف
درنظر گرفته شدهاند.

معادالت حاکم
در کار حاضر ،واکنش احتراق متان طبق روابط ( )7و ( )2بهصورت دومرحلهای درنظر گرفته میشود.
()7
()2
معادالت حاکم بر جریانهای واکنشی احتراقی شامل معادالت جریان ،آشفتگی ،تشعشع و آلودگی است .در این قسمت ،به
معرفی این معادالت پرداخته میشود.

معادله پیوستگی

)

()9
در رابطه ( ،)9چگالی و

(

سرعت متوسط جریان در جهت است.

معادله بقای تکانه
∑

()4
در رابطه ( ،)4فشار استاتیکی ،2لزجت دینامیکی،
جهت و کسر جرمی گونه ام است[.]22،27

])

[

(

تعداد گونههای شیمیایی،

نیروی حجمی وارد بر گونه ام در

معادله انرژی
()1

∑

̇

∑ (

)

)

(

̇

1. Laminar Flamelet
2. Static Pressure
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در رابطه ( ،)1ظرفیت گرمایی ویژه در فشار ثابت ̇ ،حرارت آزادشده از واکنش شیمیایی،
نفوذ گونه ام در جهت و ̇ جمله مربوط به منبع حرارتی است[.]29

سرعت

ضریب هدایت،

معادله انتقال جرم گونهها
̇

()9

( [ ⃗

])

عبارت ̇ در رابطه ( )9بیانکننده نرخ جرمی تولید یا مصرف گونه ام یا نرخ جرمی واکنش گونه ام است .عبارت
بیانکننده ضریب نفوذ گونه ام است که براساس قانون فیک 7بهعنوان یک رابطه جانشین برای برآورد مقدار سرعت نفوذ
گونهها استفاده میشود[.]29

مدلسازی انتقال گونههای شیمیایی
انتقال و عمل اختالط گونههای شیمیایی با حل معادالت حالت بقا ،که بیانکننده جابهجایی ،نفوذ و منابع واکنشی برای هر
گونه است ،مدلسازی میشود .برای حل معادله انتقال (جابهجایی و نفوذ) گونه ام از معادله بقا بهصورت رابطه ( )1استفاده
میشود.
()1

⃗ (

)

(

)

در رابطه ( )1کسرجرمی ،نرخ کلی تولید گونه ام بهوسیله واکنش شیمیایی و نرخ تولید گونه ام بهوسیله فازهای
پراکنده یا سایر منابع است .در رابطه ( ،)1شار نفوذی گونه ام است که در اثر گرادیان غلظت ایجاد میشود .در کار حاضر،
استفاده شده است .اکثر سوختها
از مدل اتالف گردابهای 2برای محاسبه نرخ کلی تولید گونه شیمیایی ام یا همان
بهسرعت میسوزند و درنتیجه نرخ کلی واکنش بهوسیله آشفتگیها کنترل میشود .در شعلههای غیرپیشآمیخته ،آشفتگی،
بهآرامی ،سوخت و اکسیدکننده را با هم مخلوط و وارد ناحیه واکنش میکند که در آن بهسرعت میسوزند .در این مدل نرخ
در دو رابطه ( )9و ( )3تعریف میشود.
کلی تولید گونه در واکنش توسط کمترین مقدار
)

()9

(

∑

()3

∑

کسرجرمی مربوط به هر
کسرجرمی مربوط به هر فرآورده،
وزن مولکولی گونه ام،
در روابط ( )9و (،)3
واکنشدهنده ،انرژی جنبشی آشفتگی ،نرخ اتالف انرژی جنبشی و ضرایب تجربی و بهترتیب برابر  4و  9/1هستند[.]24

مدلسازی آشفتگی
استاندارد استفاده شده است که در این مدل انرژی جنبشی
در کار حاضر ،برای مدلسازی آشفتگی از مدل
و نرخ اتالف آن ) ( از معادالت ( )79و ( )77بهدست میآید[.]21،24
]

()79
]

()77

)
)

([
([

آشفتگی ) (

)

(

)

(

1. Fick’s Law
2. Eddy Dissipation
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ثوابتاند[.]21،24
در روابط ( )79و ( ،)77لزجت آشفته ،و عدد پرانتل آشفتگی و ،
براساس رابطه ( ،)72شدت آشفتگی به صورت نسبت میان ریشه متوسط مربع نوسانات سرعت به سرعت متوسط جریان
تعریف میشود .در این رابطه ،سرعت متوسط جریان و مولفه نوسانی سرعت است[.]24
√

()72

√

مدلسازی تشعشع
فرایندهای احتراقی اغلب دماهای باالیی را ایجاد می کنند و در دماهای باال نقش تشعشع یا تابش در مکانیزم انتقال حرارت و
انرژی پررنگتر میشود .درنتیجه میبایست تشعشع حرارتی ،که در رابطه ( )1با نماد ̇ بیان شده است ،لحاظ شود .در کار
حاضر ،بهمنظور مدلسازی تشعشع از روش جهت گسسته 7استفاده شده است .این روش اثرات پخشی و جذبی محیط واسط را
درنظر میگیرد و برای هر سلول ،در چند جهت گسسته ،رابطه ( )79را حل میکند.
)

()79

( )

(

)

∫

(

( )

در رابطه ( ،)79بردار مکان ،بردار جهت ،بردار جهت بازتابشده ،طول مسیر ،ضریب جذب،
ضریب پخش ،ثابت استفان بولتزمن ،2شدت تابش ،زاویه فضایی و تابع فاز است[.]24،22

] )

( [

ضریب شکست،

مدلسازی نشر اکسیدنیتروژن
از آنجایی که فرایند احتراق در دماهای باال اتفاق میافتد ،دو مکانیزم غالب در نشر و تولید اکسیدنیتروژن ،مکانیزمهای
حرارتی 9و آنی 4هستند .رابطه ( )74نشان دهنده معادله انتقال اکسیدنیتروژن است[.]24،22
)

()74

(

⃗ (

)

(

)

عبارت چشمه است که با توجه به مکانیزم تولید اکسیدنیتروژن تعریف میشود .نرخ تولید اکسیدنیتروژن
در رابطه (،)74
در مکانیزم حرارتی از رابطه ( )71بهدست میآید.
)
]

()71

)

]

[

]
[
]
[

]
[
]

(

[

]

[] [

]

[

(

[

و رابطه مربوط به غلظت اکسیژن تکاتمی ،در مرجع [،]24
،
،
،
،
در رابطه ( )71ثوابت نرخ واکنش
ارائه شده است .در مکانیزم آنی ،نرخ تولید اکسیدنیتروژن از رابطه ( )79محاسبه میشود.
()79
در رابطه (،)79

]

،

،

[]

[ ]

[

]

[

و بهصورت تابعی از دما ،فشار و شرایط شعله در مرجع [ ]24ارائه شده است.

)1. Discrete Ordinates (DO
2. Stefan-Boltzmann
)3. Thermal (Zeldovich
4. Prompt
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معرفی مطالعه موردی
مطالعه موردی در کار حاضر از مرجع [ ]29اخذ شده است .در این مطالعه ،متان بهعنوان سوخت و هوا بهعنوان اکسیدکننده
بهصورت غیرپیشآمیخته در یک محفظه استوانهای واکنش میدهند و محفظه احتراق دارای تقارن محوری است .در شکل 7
طرحواره محفظه مورد نظر نشان داده شده است .به این ترتیب ،در مختصات استوانهای ،با حذف  ،با دو بعد ( rفاصله شعاعی)
و ( xفاصله محوری) مواجه هستیم .همچنین ،اطالعات هندسی محفظه احتراق در جدول  7ارائه شده است .شرایط مرزی
درنظر گرفتهشده برای ورودی سوخت و هوا ،شرط مرزی سرعت و همچنین برای خروجی شرط مرزی فشار و برابر با یک
اتمسفر است .دیوارههای محفظه احتراق دارای شرط مرزی دماثابت با دمای  499کلوین و ضریب گسیل  9/9درنظر گرفته
شده است .سایر شرایط مرزی در جدول  2ارائه شده است.

Figure 1- Schematic view of combustion chamber

شکل  -1طرحواره محفظه احتراق
جدول  -1اطالعات هندسی محفظه احتراق
Table 1- Geometrical data of combustion chamber
)Fu el inlet zone (m m
r=0.0 -6.0
)Ai r inlet zone (mm
r=16.5 -27.5
) Furnace diam eter (mm
150.0
) Furnace length (mm
900.0

در جدول ،2عدد چرخش ،مطابق با رابطه ( ،)71بهصورت نسبت نرخ تکانه جانبی به تکانه محوری تعریف شده است .در این
شعاع داخلی و خارجی سطح ورودی جریان چرخشی (برای سوخت یا هوا)،
و
رابطه،
زاویهای جریان است[.]9

سرعت محوری و 𝜔 سرعت
𝜔

()71

)

∫
(

جدول  -2شرایط مرزی ورودی
Ai r
12.8
0.0
1.63
692.0
295
0.4
0.2315
0.7685
0.0

Table 2- Inlet boundary conditions
Paramet ers
Fu el
)Axial velocit y (m/s
15.0
)Radial velocit y (m/s
0.0
) Turbulent kinetic energy (m 2 /s 2
2.26
) Dissipation rate of turbulence (m 2 /s 3
1131.8
)Temperature (K
295
S wirl number
0.0
Mass fraction of O 2
0.0
Mass fraction of N 2
0.0
Mass fraction of CH 4
1.0
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روند شبیهسازی و اعتبارسنجی
7

در مدلسازی حاضر ،برای شبکهبندی میدان حل از نرمافزار گمبیت استفاده شده است که بهدلیل تقارن محوری هندسه
مسئله ،شبکهبندی بهصورت دوبعدی ،مطابق شکل  ،2انجام شده است .شبیهسازی جریان واکنشی بهروش حجم محدود و با
استفاده از نرمافزار فلوئنت 2انجام شده است .گسستهسازی معادالت بهروش باالدست جریان مرتبه دوم 9انجام شده و برای
اصالح سرعت و فشار از الگوریتم سیمپل 4استفاده شده است.
برای بررسی استقالل حل از شبکه ،سه شبکه متفاوت هر کدام با تعداد سلولهای  79299 ،2299و  79999درنظر
گرفته شده است .مطابق شکل  ،9که نمایانگر دما روی خط مرکزی است ،پاسخ بهدستآمده از شبکه  ،79299بهاندازه کافی،
مستقل از شبکه است و در ادامه از این شبکه استفاده خواهد شد.

Figure 2- A view of mesh grid of computational domain

شکل  -2نمایی از شبکهبندی ناحیه محاسباتی

)Temperature (K

)Axial distance (m
Figure 3- Mesh dependency analysis, temperature on centerline

شکل  -3بررسی استقالل از شبکه ،دما روی خط مرکزی

بهمنظور بررسی صحت شبیهسازی و مدلسازی ،در شکل  ،4نمودار دما روی خط مرکزی با نتایج تجربی موجود در مرجع
[ ]29مقایسه شده است .متوسط تفاوت نتایج دادههای آزمایشگاهی با نتایج شبیهسازی عددی برای دما روی خط مرکزی برابر
 1درصد است .در شکل  ،1کانتور دمای حاصل از نتایج عددی مطابق با اطالعات موجود در مرجع [ ]29نشان داده شده است.
ذکر این نکته الزم است که اطالعات تجربی موجود در مرجع ] [29محدود به مقادیر دما میشود .بههمین دلیل و به
منظور سنجش اعتبار مدلسازی حاضر در پیشبینی مقادیر گونههای شیمیایی ،اعتبارسنجی دیگری نیز انجام شده است .این
اعتبارسنجی از طریق مقایسه نتایج عددی با نتایج تجربی موجود در مرجع ] [21مربوط به یک مشعل نفوذی متقارن محوری
با سوخت متان بهازای هندسه و شرایط مرزی مشابه صورت پذیرفته است .شکلهای  9تا  3نشانگر تطابق مناسبی بین نتایج
1. Gambit
2. Fluent
3. Second Order Upwind Method
4. SIMPLE
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تجربی و عددی ،بهترتیب در مورد کسرجرمی متان روی خط مرکزی ،کسرجرمی اکسیژن در راستای شعاعی (در یک فاصله
محوری مشخص) ،کسرجرمی دیاکسیدکربن روی خط مرکزی و در نهایت کسرجرمی مونوکسیدکربن روی خط مرکزی است
که متوسط تفاوت دادههای تجربی با نتایج عددی در آنها بهترتیب برابر  27/9 ،77 ،79و  3/1درصد است .شایان ذکر است که
در ادامه مقاله ،منظور از مطالعه موردی یا طرح مرجع ،همان مطالعه موردی اول با اطالعات جداول  7و  2است.

)Temperature (K

)Axial distance (m
Figure 4- Comparison between present modeling and experiment data[26], temperature on centerline

شکل  -4مقایسه میان مدلسازی حاضر و نتایج تجربی[ ،]22دما روی خط مرکزی

Temp
)(K

)Figure 5- Contour of static temperature in combustion chamber (Air swirl=0.4 , Fuel swirl=0

شکل  -5کانتور دمای استاتیک در محفظه احتراق (چرخش هوا= ، 0/4چرخش سوخت=)0

Mass fraction of CH4

)Axial distance (m
Figure 6- Comparison between modeling and experiment [27], Mass fraction of CH4 on centerline

شکل  -2مقایسه میان مدلسازی و نتایج تجربی[ ،]22نسبت جرمی متان روی خط مرکزی
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Radial distance (m)
Figure 7- Comparison of modeling and experiment [27], Mass fraction of O2 on transversal line of x=0.912m

Mass fraction of CO2

x=0.912  نسبت جرمی اکسیژن روی مقطع عرضی،]22[ مقایسه مدلسازی و نتایج تجربی-2 شکل

Axial distance (m)
Figure 8- Comparison between modeling and experiment [27], Mass fraction of CO2 on centerline

Mass fraction of CO

 نسبت جرمی دیاکسیدکربن روی خط مرکزی،]22[ مقایسه میان مدلسازی و نتایج تجربی-8 شکل

Axial distance (m)
Figure 9- Comparison of modeling and experiment [27], Mass fraction of CO on centerline

 نسبت جرمی مونواکسیدکربن روی خط مرکزی،]22[ مقایسه مدلسازی و نتایج تجربی-9 شکل
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بحث و نتایج
در کار حاضر ،با ثابت فرضکردن عدد چرخش هوای ورودی (برابر با  9/4مطابق مرجع [ )]29به بررسی تاثیر چرخش سوخت
بر ویژگیهای شعله و میزان نشر آالیندهها پرداخته میشود .همچنین ،تاثیر همجهتبودن یا خالفجهتبودن چرخش سوخت
نسبت به جهت چرخش هوا مورد مطالعه قرار میگیرد .سایر شرایط مرزی ثابت و براساس آنچه در جدول  2ارائه شد ،درنظر
گرفته میشود .تحقیق اهداف یادشده با مدلسازی مسئله بهازای مقادیر مختلف عدد چرخش سوخت ورودی (،±9/4 ،±9/2 ،9
 )±9/9صورت میپذیرد .شایان ذکر است مقادیر مثبت عدد چرخش سوخت همجهتبودن آن با چرخش هوای ورودی
(چرخش موازی) و مقادیر منفی خالفجهتبودن آن با جهت چرخش هوا (چرخش معکوس) را نشان میدهد.

تاثیر چرخش سوخت بر نرخ واکنش و میدان دما
شکل  79نشاندهنده تغییرات دما در راستای خط مرکزی محفظه احتراق است .همانطور که مشاهده میشود ،با افزایش عدد
چرخش سوخت (در هر دو حالت چرخش همجهت و خالفجهت) ،افزایش دما در راستای محور طولی سریعتر اتفاق میافتد.

)Temperature (K

)Axial distance (m
()a

)Temperature (K

)Axial distance (m
()b
Figure 10- Temperature variation along centerline; A) Co swirl mode B) Counter swirl mode

شکل  -10تغییرات دما در راستای خط مرکزی :الف) چرخش موازی سوخت ،ب) چرخش معکوس سوخت
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بهعبارت دیگر ،با افزایش چرخش سوخت ،دمای محفظه احتراق ،سریعتر و در فاصله نزدیکتری از ورودی محفظه افزایش
یافته است .دلیل اصلی این مشاهدات را می توان در نرخ اختالط بیشتر سوخت و هوا ،در اثر افزایش چرخش سوخت ورودی،
جستجو کرد .شدت آشفتگی از عوامل اصلی نرخ اختالط و نرخ احتراق است[ .]77،3بههمین دلیل ،در ادامه ،به بررسی تاثیر
چرخش سوخت بر شدت آشفتگی پرداخته میشود.
شکلهای  77و  72نشاندهنده تاثیر میزان چرخش سوخت بر شدت آشفتگی در راستای شعاع محفظه و در فاصله طولی
معین ( )x=0.05mاز ابتدای محفظه است .مشاهده میشود با افزایش چرخش سوخت (هم در حالت موازی و هم معکوس)
شدت آشفتگی افزایش یافته است .این روند در فواصل طولی دیگر نیز مشاهده شده است که از تکرار آن خودداری شده است.

)Radial distance (m

)Turbulence Intensity (%
)Figure 11- Turbulence intensity on transverse line of x=0.05 m for different swirl numbers (Co swirl mode

شکل  -11شدت آشفتگی روی خط عرضی  x=0.05mبرای عددهای چرخش متفاوت (چرخش موازی سوخت و هوا)

)Radial distance (m

)Turbulence Intensity (%
)Figure 12- Turbulence intensity on transverse line of x=0.05 m for different swirl numbers (Counter swirl mode

شکل  -12شدت آشفتگی روی خط عرضی  x=0.05mبه ازای عددهای چرخش متفاوت (چرخش معکوس سوخت و هوا)

بهمنظور مقایسه چرخش موازی و معکوس سوخت و هوا ،شدت آشفتگی ناشی از چرخش موازی و معکوس سوخت و هوا
در فواصل طولی مختلف و بهازای مقادیر چرخش متفاوت سوخت (بهازای عدد چرخش ثابت  9/4هوا در تمامی حاالت) در
شکل  79رسم شده است.
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)Radial distance (m

)Turbulence Intensity (%
()a

)Radial distance (m

)Turbulence Intensity (%
()b

)Radial distance (m

)Turbulence Intensity (%
()c
Figure 13- Turbulence intensity on transverse lines for different swirl numbers: (a) fuel swirl=0.2 (b) fuel swirl=0.4 (c) fuel
swirl=0.8

شکل  -13شدت آشفتگی در مقاطع عرضی بهازای عددهای چرخش متفاوت( :الف) چرخش سوخت=( 0/2ب) چرخش
سوخت=( 0/4ج) چرخش سوخت=0/8

در شکل  ،79مشاهده میشود که در چرخشهای باالی سوخت (شکل ج) ،چرخش موازی اغلب منجر به شدت آشفتگی
بیشتر شده است .اما در چرخشهای پایین سوخت (شکلهای الف و ب) ،بهویژه در فواصل ابتدایی ،چرخش خالفجهت
سوخت نرخ آشفتگی بیشتر را منجر شده است ،ولی با افزایش فاصله از ورودی محفظه ،مشاهده میشود که اثرات آشفتگی در
حالت چرخش موازی غالب است و اغلب شدت آشفتگی و اختالط در حالت چرخش موازی سوخت بیشتر است.
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همانطور که در رابطه ( )9و ( )3مشاهده میشود ،در روش اتالف گردابهای ،نسبت نرخ اتالف به انرژی جنبشی آشفته
( ) یکی از متغیرهای تعیینکننده نرخ واکنش است .بههمین منظور ،این نسبت بهعنوان نمونه برای عدد چرخش  9/4در دو
فاصله طولی مختلف در راستای عرضی ،در شکل  ،74نشان داده شده است .همانطور که در این شکل مشاهده میشود ،این
نسبت در فواصل طولی ابتدایی (بهعنوان مثال )x=0.01m ،برای حالت چرخش خالفجهت ،و در فواصل طولی دورتر (بهعنوان
مثال )x=0.1m ،در شرایط چرخش همجهت بیشتر است.

-1

) (s
Figure 14- The ratio of dissipation rate of turbulence to turbulent kinetic energy on transverse lines for fuel swirl=0.4

شکل  -14نسبت نرخ اتالف انرژی جنبشی به انرژی جنبشی آشفتگی در مقاطع عرضی بهازای عدد چرخش سوخت=0/4

بیشینه دمای شعله بهصورت تابعی از عدد چرخش سوخت در شکل  71نشان داده شده است .مشاهده میشود با افزایش
میزان چرخش سوخت و کوتاهترشدن شعله ،دماهای بیشینه افزایش مییابد که این امر ناشی از اختالط بهتر سوخت و
هواست[ .]79،79،9همچنین ،مشاهده میشود که بهویژه در چرخشهای باالی سوخت ،دماهای بیشینه شعله در حالت
چرخش موازی سوخت نسبت به چرخش خالفجهت بیشتر است.

Fuel Swirl Number
Figure 15- Maximum flame temperature

شکل  -15بیشینه دمای شعله
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انتقال حرارت به دیوارهها
در شکل  ،79نمودار شار حرارتی تابشی به دیوارههای محفظه احتراق (ناحیه  A-Bمربوط به دیواره پشتی ،ناحیه  B-Cمربوط
به دیواره جانبی یا باالیی ،و ناحیه  C-Dمربوط به دیواره روبهرویی) ،بهازای چرخش موازی سوخت ،نمایش داده شده است.
مشاهده میشود که با افزایش شدت چرخش سوخت ،شار حرارتی تابشی دیواره پشتی افزایش و از طرف دیگر شار تابشی
دیوارههای باالیی و روبهرو کاهش مییابد.
از آنجایی که با افزایش شدت چرخش ،ناحیه اصلی واکنش به ورودی نزدیکتر میشود ،لذا انتظار میرود که در
دیوارههای مجاور ورودی محفظه احتراق ،پدیده تشعشع ،با توجه به رابطه توان چهارم با دما و وابسته بودن به سطح شعله،
پدیده حرارتی غالب باشد .درنتیجه ،با افزایش مقدار چرخش ،شار حرارتی تابشی به دیوارههای پشتی افزوده میشود .از آنجا
که میزان زیادی از انرژی سوخت در نزدیکی ورودی محفظه آزاد شده و انرژی حرارتی و تابشی کمتری به دیوارههای انتهایی
محفظه منتقل میشود ،لذا با افزایش میزان چرخش سوخت ،شار حرارتی تابشی به دیوارههای باالیی و انتهایی محفظه احتراق
کاهش مییابد .شایان ذکر است ،بهازای چرخش معکوس سوخت ،این روند مشابه است و لذا از تکرار آن خودداری شده است.
همچنین ،با توجه به جدول  ،9مشاهده می شود که با افزایش مقدار چرخش سوخت ،نرخ کلی انتقال حرارت (در هر دو حالت
چرخش سوخت) اندکی افزایش مییابد.

Radiative heat transfer fluxes to
2
) walls (W/m

Figure 16- Radiative heat transfer fluxes to walls

شکل  -12شار حرارتی تابشی به دیوارهها
جدول  -3نرخ کلی انتقال حرارت به دیوارهها
0.8
35.65
35.55

)Table 3- Total heat transfer rate to the walls (kW
0
0.2
0.4
34.68
35.20
35.64
34.68
34.87
35.41
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نشر آالیندهها
در این بخش دو تابع هدف مهم در کار حاضر ،یعنی میزان نشر اکسیدنیتروژن و مونواکسیدکربن در خروجی ،بررسی میشود.
اکسیدنیتروژن
اکسیدنیتروژن از آالیندههای خطرناکی است که در طی احتراق تولید میشود و دمای باالی احتراق و غلظت اکسیدکننده در
تشکیل آن نقش بسزایی دارند .در تشکیل اکسیدنیتروژن ،اغلب ،یکی از این دو مکانیزم حرارتی و یا آنی غالب خواهد بود.
براساس نتایج بهدستآمده در جدول  ،4مشاهده میشود که مرتبه نرخ تشکیل اکسیدنیتروژن توسط مکانیزم آنی بیشتر از
مکانیزم حرارتی و به نرخ کلی نزدیکتر است.
جدول  -4بیشینه نرخ تشکیل اکسیدنیتروژن
Rate of thermal NO
(
)
2.91e-7
2.91e-7
2.90e-7
4.51e-7
3.25e-7
1.48e-6
7.87e-7

Table 4- Maximum rate of NO formation
Rate of NO
Rate of prompt NO
(
)
(
)
6.42e-6
6.20e-6
2.70e-6
2.67e-6
3.31e-6
3.26e-6
3.20e-6
3.02e-6
2.63e-6
2.40e-6
6.51e-6
5.62e-6
5.99e-6
5.49e-6

S wirl
0
0.2
-0.2
0.4
-0.4
0.8
-0.8

در شکل ،71مقادیر غلظت اکسیدنیتروژن در خروجی محفظه ارائه شده است .نتایج نشان میدهد که با افزایش میزان
چرخش سوخت ،اغلب  ،میزان اکسیدنیتروژن در خروجی محفظه افزایش مییابد .علت این امر در این است که دمای احتراق
که از پارامترهای اصلی در تولید اکسیدنیتروژن است ،با افزایش میزان چرخش سوخت ،افزایش پیدا میکند.
در مقایسه میزان اکسیدنیتروژن خروجی بهازای جهت چرخش ،مشاهده میشود که این مقدار اغلب در حالت چرخش
موازی بیشتر است .از آنجایی که دمای شعله در حالت چرخش موازی سوخت بیشتر است ،در نتیجه اکسیدنیتروژن خروجی در
این حالت ،در مقایسه با حالت چرخش معکوس ،بیشتر است.

)NO at outlet (ppm

Fuel Swirl Number
Figure 17- Amount of NO at outlet

شکل  -12میزان اکسیدنیتروژن در خروجی
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مونوکسیدکربن
مونوکسیدکربن اغلب در نواحی سوخت غنی ،به مقدار زیادی موجود است ،زیرا اکسیژن کافی برای احتراق وجود ندارد.
همچنین ،اختالط ناکامل نیز میتواند موجب تشکیل مونوکسیدکربن شود .در شکل  ،79مشاهده میشود که اغلب  ،با افزایش
مقدار چرخش سوخت ،میزان نرخ جرمی مونوکسیدکربن در خروجی کاهش مییابد ،زیرا ،با افزایش چرخش ،عمل اختالط
بهتر و احتراق کاملتر است .درنتیجه ،میزان مونوکسیدکربن در خروجی محفظه کاهش مییابد .از طرفی ،با توجه به اینکه در
حالت چرخش موازی نسبت به معکوس ،اختالط بهتر و دماها باالتر است ،لذا مقدار مونوکسیدکربن خروجی در حالت موازی
نسبت به معکوس کمتر است.
)-7

) CO flow rate at outlet (gr/min × e

Fuel Swirl Number
Figure 18- CO flow rate at outlet

شکل -18نرخ جرمی مونوکسیدکربن در خروجی

گزینش طرحهای برتر و بررسی توابع هدف
گزینش طرح مناسب در این بخش ،با درنظرگیری همزمان دو تابع هدف میزان نشر اکسیدنیتروژن و مونوکسیدکربن ،با
استفاده از مفهوم جبهه پارتو 7صورت میپذیرد .جبهه پارتو مجموعهای از طرحهاست که هیچ طرح غالب نسبت به آنها وجود
ندارد .طرح غالب طرحی است که حداقل از نظر یک تابع هدف بهتر باشد و از نظر سایر توابع هدف بدتر نباشد[.]22،29
نمایش جبهه پارتو با دو تابع هدف (دوبعدی) از طریق یک نمودار دوبعدی امکانپذیر است .هر یک از طرحهای موجود
روی جبهه پارتو میتواند بهعنوان طرح بهینه انتخاب شود .اما ،بهمنظور پیشنهاد تنها یک طرح بهعنوان طرح بهینه ،از مفهوم
نقطه آرمانی استفاده میشود .نقطه آرمانی نقطهای است که مقدار هر یک از توابع هدف آن ،بهترین مقداری باشد که در کل
طرحهای مورد بررسی به آن دست یافتهاند .برای آنکه مقادیر توابع هدف مختلف با هم قابل قیاس باشند ،از روش بیبعدسازی
توابع هدف طبق رابطه ( )79استفاده میشود[.]29
()79

)

(

∑√

در رابطه ( ،)79هر یک از اهداف ،زیرنویس هر نقطه روی جبهه پارتو ،زیرنویس هر یک از اهداف ،تعداد نقاط روی
جبهه پارتو و منظور از باالنویس حالت بیبعدشده آن هدف است .حال ،بهمنظور محاسبه فاصله هر نقطه روی جبهه پارتو از
نقطه آرمانی  ،از رابطه ( )73استفاده میشود.
1. Pareto Front
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(∑√

)

()73

مقدار تابع هدف بیبعدشده نقطه آرمانی و منظور از تعداد توابع هدف است.
در رابطه ( ،)73منظور از زیرنویس
نقطهای که منجربه کمترین میزان شود ،بهعنوان پاسخ بهینه انتخاب و این پاسخ با طرح مرجع [ ]29مقایسه میشود.
براساس شکل  ،73طرحهای موجود در کار حاضر (مجموعاً  9حالت) براساس مفهوم نقطه آرمانی ،ابتدا بیبعد و سپس
رسم شدهاند .مطابق این شکل ،تمامی نقاط موجود در درون خطچین ،در جبهه پارتو قرار دارند .هر یک از طرحهای موجود
روی جبهه پارتو میتواند با توجه به اولویتهای طراح و یا اهمیت توابع هدف بهعنوان طرح بهینه انتخاب شود .از میان
طرحهای موجود بر روی جبهه پارتو ،طرح بهینه براساس معیار نزدیکی به نقطه ایدئال (کمینهبودن میزان نشر آالیندهها
بهعنوان توابع هدف) انتخاب شده است ،که مربوط به عدد چرخش  9/4سوخت و در حالت چرخش موازی است .از آنجایی که
اعتبار کار حاضر براساس دادهها و نتایج مرجع [ ]29سنجیده شده است ،لذا میتوان نتایج مربوط به طرح بهینه در کار حاضر
را با این مرجع ،در جدول  4مقایسه کرد.

NO at outlet

CO flow rate at outlet
Figure 19- Comparison of different cases based on Pareto front concept

شکل  -19مقایسه حاالت مختلف براساس مفهوم جبهه پارتو
جدول  -4مقایسه طرح بهینه در کار حاضر با نتایج مرجع[]22
]Table 4- Comparison of optimal design in current study with the reference case[26
NO density at outlet
CO flow rate at outlet
)(ppm
)(gr/min×e -7
Optimal case
1.34
0.369
]Reference case [26
1.58
5.08
) Imp rovem ent percentage (%
15.2
92.7

با توجه به هدف اصلی این مطالعه (یعنی بررسی چرخش سوخت بر ساختار شعله و آالیندهها) ،ناحیه محاسباتی مطالعه
حاضر پس از ورود واکنشگرها به محفظه احتراق بوده است ،و مکانیزم تولید چرخش را دربر نگرفته است .بررسی روش بهینه
ایجاد چرخش در جریان واکنشگرها از میان روشهای موجود (ازجمله پرههای چرخنده ،لولههای چرخشی و ورودی مماسی)
بهصورت تابعی از عدد چرخش و قطر هیدرولیکی جریان میتواند بهصورت عددی یا تجربی در تحقیقات آینده مورد توجه قرار
گیرد.
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نتیجهگیری
 بهمنظور بررسی اثرات چرخش همزمان واکنشگرها و جهت چرخش آنها بر، مدلسازی دوبعدی مشعل گازسوز،در کار حاضر
 در حالی که عموم کارهای. انجام گرفته است،روی ویژگیهای حرارتی و رفتاری شعله غیرپیشآمیخته ایجادشده توسط مشعل
 به بررسی تاثیر، هوا9/4  کار حاضر بهازای عدد چرخش ثابت،گذشته به بررسی تاثیر چرخش هوا بر شعله نفوذی پرداختهاند
.) و همجهتبودن یا خالفجهتبودن آن نسبت به چرخش هوا پرداخته است±9/9 ،±9/4 ،±9/2 ،9( میزان چرخش سوخت
 اختالط بین سوخت و هوا بهتر و سریعتر انجام شده و طی آن،نتایج نشان میدهد که با افزایش عدد چرخش سوخت
 با افزایش نرخ واکنش، همچنین. نرخ واکنش و انتقال حرارت کلی به دیوارهها افزایش یافته است، شدت آشفتگی،دمای شعله
 نتایج نشان میدهد که عموماً چرخش موازی در مقایسه با، از طرفی.از طول شعله کاسته شده است و شعله پهنتر شده است
 در، البته. نرخ واکنش بیشتر و انتقال حرارت کلی بیشتر به دیوارهها شده است،چرخش معکوس منجربه دمای بیشتر شعله
 در حالت چرخش معکوس، بهویژه در فواصل ابتدایی محفظه، میزان شدت آشفتگی،)9/4 و9/2( اعداد چرخش پایین سوخت
.در مقایسه با چرخش موازی بیشتر است
 با درنظرگیری میزان نشر اکسیدنیتروژن و مونوکسیدکربن بهعنوان توابع هدف و با استفاده از مفهوم جبهه،درنهایت
 بهعنوان بهترین چرخش از میان موارد بررسیشده انتخاب شده، سوخت بهازای جهت چرخش موازی9/4  عدد چرخش،پارتو
 مقایسه طرح بهینه با نتایج مربوط به طرح مرجع نشان میدهد که میزان نشر اکسیدنیتروژن و مونوکسیدکربن بهترتیب.است
 شایان ذکر است که مقدار بهینه ذکرشده برای عدد چرخش مختص مطالعه موردی. درصد بهبود یافته است32/1  و71/2
حاضر است و میتواند بسته به شرایط مسئله (هندسه مشعل و شرایط مرزی هیدرودینامیکی و حرارتی) مقادیر متفاوتی بهخود
.بگیرد
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Numerical and two-dimensional study of the influences of the
swirl of fuel on the structure and the environmental features of a
gas diffusion flame
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The positive influence of the swirl of reactants on the air-fuel mixing has been widely discussed in previous
studies. However, they have been mostly focused on the swirl of air. The present work numerically
investigates the influences of the swirl of fuel on the structure and the environmental features of a diffusion
flame, while the swirl of air is kept constant. The results show that the increase of fuel swirl is associated with
the increase of mixing rate, flame width, and flame peak temperature, and the decrease of CO emission and
flame length. However, the trend of the variation of NO with fuel swirl number has a minimum somewhere in
the middle. The results also illustrate that the co- swirl injection leads to higher mixing rate, peak
temperature, emission of NO, and lower emission of CO, as compared to the counter-swirl injection. In this
work, the optimum swirl of fuel is observed to have the same value and to be in the same direction as the
swirl of air. In this case, the emissions of NO and CO are decreased by 15.2% and 92.7% as compared to the
reference design (in which the fuel has no swirl), respectively.
Keywords: Diffusion flame, Swirl, Emission of pollutants, Numerical modeling, Optimization
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