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چکیده :مطالعه حاضر به برآورد آالیندههای  NOxدر محفظه احتراق یک موتور توربین گاز صنعتی با استفاده از رویکرد
مدلسازی شبکه رآکتور می پردازد .تولید شبکه رآکتور بر مبنای توزیع زمانی -مکانی کسر مخلوط در باالدست جبهه
شعله و زمان اقامت جریان در حجم شعله انجام شده است .بدین منظور ،شبیهسازی گردابههای بزرگ برای ارزیابی توزیع
کس ر مخلوط در باالدست جبهه شعله مورد استفاده قرار گرفته و زمان اقامت با استفاده از مدلسازی  RANSمحاسبه
شده است .عالوه بر این ،موقعیت جبهه شعله و حجم شعله با استفاده از شبیهسازی  RANSو نیز با استفاده از نرمافزار
 ENERGICOتعیین شده است .نتایج محاسبات با استفاده از اطالعات تجربی موتور صحهگذاری شده و دقت باالی
رویکرد پیشنهادی در برآورد میزان آالیندههای  NOxدر محفظه مورد مطالعه را تایید کرده است .مطالعات پارامتری
مختلفی برای ارزیابی آثار ترکیب سوخت ،سینتیک شیمیایی ،موقعیت شعله ،و رژیم احتراقی بر مسیرهای تولید NOx
نیز انجام شده است .نتایج مطالعات نشان داده که موقعیت شعله و ترکیب سوخت بیشترین تاثیر را بر میزان تولید NOx
دارند .با استفاده از این رویکرد ،محفظه مورد بحث از نظر آالیندههای  NOxارتقا یافته و میزان این آالیندهها از سطح
 25 ppmvdبه  75 ppmvdکاهش داده شدهاند.
کلیدواژگان :توربین گاز ،آالیندههای  ،NOxشبکه رآکتور ،مدلسازی ،ارتقای محفظه

مقدمه
در دهههای اخیر ،کاهش آالیندههای احتراق یکی از چالشهای اصلی در مسیر توسعه موتورهای توربین گاز هوایی] [7و
صنعتی] [2بوده است .در موتورهای توربین گاز صنعتی دارای محفظههای احتراق مجهز به تکنولوژی کنترل آالیندههای
خشک (بدون استفاده از تزریق آب یا بخار آب درون محفظه) موسوم به  ،7DLE/DLNمهمترین آالیندههای ناشی از احتراق
سوخت گاز طبیعی عبارتاند از اکسیدهای نیتروژن ( )NOxو کربن مونوکسید (.[9])CO
2
مهمترین پارامترهای تاثیرگذار بر تولید  NOxدر محفظههای  DLE/DLNعبارتاند از دمای شعله ،زمان اقامت  ،فشار
کاری و کیفیت اختالط (با فرض عدم تغییر در ترکیب سوخت) .تولید اکسیدهای نیتروژن در شرایط کاری محفظههای احتراق

1. Dry low emissions/dry low NOx
2. Residence time

37

محمدعلی سرودی ،سارا منتظرینژاد ،احسان مالحسنزاده ،سجاد رضایت و محمد شهسواری

ممکن است از مسیرهای مختلف شامل (الف)  NOxفوری 7یا فنیمور ( ،2ب) مکانیزم حرارتی 9یا زلدوویچ( ،4ج) مسیر ، N2O
(د) مسیر  NNHو (ه) مسیر  NO2/NO3صورت گیرد و در صورت حضور نیتروژن در پیوندهای سوخت ( ،5)FBNتولید
اکسیدهای نیتروژن از این مکانیزم نیز متاثر خواهد شد] .[5،4ذکر این نکته الزم است که اگرچه منظور از  NOxمجموع مقادیر
 NOو  NO2است ،ولی عموما درون محفظه احتراق توربینهای گاز NO2 ،با مقادیر بسیار اندک تولید شده (عمدتا در مرز
مشترک ورودی هوای رقیقسازی در پایین دست شعله و در مرزهای نواحی نسبتا سرد سوخت که احتراق کامل نیست ولی
آتشکافت 6سوخت رخ میدهد) و عمدتا در گازهای خروجی ممکن است آالینده  NOدر حضور کربن مونوکسید یا
هیدروکربنهای نسوخته ( 1 )UHCخروجی از محفظه احتراق تحت شرایط مناسب به  NO2تبدیل شود].[6
2
مقادیر آالینده  COدر محفظههای  ،DLE/DLNدر ناحیه شعله و در طی تجزیه سوخت ،به مقادیر مافوق تعادلی
میرسد و در ناحیه پساشعله ،3با نرخی که بهصورت نمایی وابسته به دماست ،مصرف میشود .بنابراین مقدار  COخروجی از
محفظه از یک سو وابسته به سینتیک واکنش سریع تولید  COو از سوی دیگر تحت کنترل مسیر مصرف نسبتا کند  COو
تبدیل آن به  CO2است .تولید  COمعرف احتراق ناقص بوده و عموما ناشی از اطفای محصوالت داغ احتراق بهدلیل اختالط
سریع با گازهای سرد و نیز بیرونرفتن سوخت و هوای مخلوطنشده از ناحیه احتراق است .کمشدن زمان اقامت و کاهش دمای
مواد واکنشی میزان تولید این آالینده را افزایش میدهد].[1
در محفظههای احتراق  DLE/DLNصنعتی ،عموما ،با استفاده از پیشاختالط مناسب سوخت و هوا ،استفاده از
مخلوطهای رقیق و کاهش دمای شعله ،میتوان به مقادیر بسیار اندک  NOxدست یافت .در حال حاضر ،حداقل مقدار قابل
حصول اکسیدهای نیتروژن در میان سیستمهای احتراق توربین گاز صنعتی مربوط به موتورهای  6Bو  7Eشرکت  GEاست که
هر دو موتور از سیستم احتراق موسوم به  [2] DLN1+بهره می برند .مقدار اکسیدهای نیتروژن خروجی از این موتورها در
شرایط کاری بار کامل 71و در صورت استفاده از سوخت گاز طبیعی در حدود  4 ppmvdدر حضور  75درصد حجمی اکسیژن
گزارش شده است] .[3همچنین ،برای کاهش  COدر محفظههای  DLE/DLNعموما از بهبود طراحی مشعل و الجیک
مرحلهبندی سوخت 77و یا استفاده از سیستم کنارگذر 72در بارهای پایین استفاده میشود .در حال حاضر ،حداقل مقدار قابل
حصول کربن مونوکسید خروجی موتورهای توربین گاز صنعتی دارای سیستم  DLE/DLNدر حدود  3 ppmvdدر حضور
75درصد حجمی اکسیژن گزارش شده است ] .[71،3کاهش همزمان  NOxو  COدر محفظههای احتراق  DLE/DLNدر کل
محدوده کاری موتور یک چالش جدی بوده و عموما ،در شرایط کاری بار پایین ،گلوگاه اصلی کنترل آالیندهها مربوط به  COو
در شرایط کاری بار باال ،مربوط به آالیندههای  NOxاست .در حال حاضر ،رکورد کاهش همزمان آالیندههای مزبور در میان
تمام انواع توربینهای گاز صنعتی مربوط به موتور  7Fشرکت  GEاست که به مقادیر  5 ppmvdو  3 ppmvdدر حضور 75
درصد حجمی اکسیژن بهترتیب برای آالیندههای  NOxو  COدست یافته است (با استفاده از سوخت گاز طبیعی استاندارد در
شرایط کاری بار کامل و شرایط محیطی  .[3])ISOذکر این نکته الزم است که این موتور از سیستم احتراق پیشرفته موسوم به
 DLN2.6+بهره میبرد] .[77با وجود اهمیت کاربردی بررسی و کاهش آالینده کربن مونوکسید ،در این مطالعه ،تنها آالینده
 NOxمورد توجه قرار خواهد گرفت .جزئیات برآورد میزان آالینده  COدر موتور مورد نظر در مرجع ] [72ارائه شده است.
1. Prompt
2. Fenimore
3. Thermal
4. Zel’dovich
5. Fuel-bond nitrogen
6. Pyrolysis
7. Unburned hydrocarbon
8. Super-equilibrium
9. Post-flame
10. Base load
11. Fuel staging
12. Bypass
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مطالعات تجربی مرجع ] [79در شرایط کاری متعارف موتورهای توربین گاز صنعتی نشان داده که برای تحلیل میزان
تولید آالیندههای اکسیدهای نیتروژن میتوان تولید  NOxرا به دو بخش مربوط به شرایط کامال آمیخته و تصحیحات ناشی از
عدم اختالط کامل تقسیم کرد .مهمترین پارامترهای تاثیرگذار بر تولید اکسیدهای نیتروژن در شرایط کامال آمیخته عبارتاند از
دمای شعله ،زمان اقامت و فشار کاری (با فرض عدم تغییر در ترکیب سوخت) .افزایش دمای شعله غالبا منجر به افزایش
اکسیدهای نیتروژن میشود .افزایش زمان اقامت ،اگرچه در زمانهای اقامت پایین موجب افزایش اکسیدهای نیتروژن میشود،
ولی بهازای مقادیر باالتر زمان اقامت ،تاثیر کمتری بر این آالینده خواهد داشت .دلیل این رفتار مربوط به دو مقیاس زمانی
کنترلکننده مختلف تولید اکسیدهای نیتروژن در شرایط متعارف محفظههای  DLE/DLNاست] .[79غالبا مسیر کندتر مربوط
به مکانیزم زلدوویچ (که شدیدا وابسته به دماست) بوده و مسیر سریعتر مربوط به سایر مکانیزمها (فنیمور N2O ،و  )NNHاست
(با وابستگی دمایی کمتر) .به همین دلیل ،اغلب ،مدل سازی تولید اکسیدهای نیتروژن به دو بخش سریع (ناحیه شعله) و کند
(ناحیه پساشعله) تقسیم میشود .در برخی مراجع نیز ،براساس همین ایده ،تقسیمبندی نواحی تولید اکسیدهای نیتروژن بر
مبنای عدد دامکلر 7انجام شده و دو ناحیه مزبور بهترتیب ناحیه فلیملت 2و ناحیه پساشعله نامیده میشوند] .[75،74اثر فشار بر
میزان اکسیدهای نیتروژن حتی در شرایط کامال آمیخته نیز از پیچیدگیهای خاصی برخوردار است .بهعنوان مثال ،مطالعات
مرجع ] [74نشان داده است که در صورت استفاده از سوخت گاز طبیعی ،وابستگی فشاری نواحی شعله و پساشعله متفاوت و
عکس یکدیگر است ،بهنحوی که در ناحیه شعله مقدار  NOxبا افزایش فشار کاهش یافته ،ولی در ناحیه پساشعله ،با افزایش
فشار ،افزایش مییابد.
سیستمهای احتراق  DLE/DLNصنعتی عمال فاصله قابل توجهی با شرایط ایدئال اختالط کامل دارند .این شرایط
هم نتیجه عدم اختالط 9مکانیکی در سطح ماکرو( 4بهدلیل مرحلهبندی سوخت و یا عدم اختالط کامل در بخش
پیشمخلوطکننده )5و هم منتج از عدم اختالط مولکولی در سطح میکرو( 6ناشی از حضور آشفتگی حتی در شرایط کامال
آمیخته در سطح مکانیکی) است .بهمنظور بررسی وابستگی  NOxبه میزان عدم اختالط ،معموال از نمودار  1L-Sاستفاده
میشود] .[76مطالعات مرجع ] [76نشان داده که برای سیستمهای احتراق کامال پیشآمخته ،در محدوده وسیعی از تغییرات
دمای ورودی ،فشار کاری ،و زمان اقامت محفظه و همچنین با استفاده از انواع پیکربندی مشعل ،مقدار  NOxناشی از احتراق
گاز طبیعی تنها تابعی از دمای شعله است .نمایی از این نمودار در شکل  7نمایش داده شده است .با استفاده از این نمودار
میتوان حداقل مقدار قابل حصول آالینده  NOxدر شرایط کاری محفظه احتراق کامال پیشآمیخته را تنها با برآوردی از دمای
شعله استخراج کرد .نمودار  L-Sد ر صنعت توربین گاز یک نمودار استاندارد جهت ارزیابی عملکرد تولید  NOxسیستم
پیشاختالط موتورهای  DLE/DLNبا سوخت گاز طبیعی (متان) بهشمار میرود .نتایج شکل  7در مطالعات جدیدتر نیز تایید
شده] [72،71و همچنین روندهای قابل مشاهده حتی برای تولید  NOxسوخت متان حاوی مقادیر تا حدود  61درصد
(حجمی) هیدروژن در انواع چرخانندههای 2متعارف و کمپیچش( 3تحت شرایط کاری موتورهای توربین گاز) نیز صادق بوده
است] .[71همانگونه که در شکل  7مشاهده میشود ،با فاصلهگرفتن از شرایط اختالط کامل در یک مجموعه از شرایط کاری
ثابت ،مقدار  NOxبه نحو چشمگیری افزایش خواهد یافت .لذا ،با توجه به مشاهدات میتوان دریافت که برای تعیین
آالیندههای  NOxباید عدم اختالط سوخت و هوا درون محفظه با دقت مطالعه شود .به بیان دیگر ،برای مدلسازی دقیق تولید
1. Damkohler
2. Flamelet
3. Unmixedness
4. Macro-mixing
5. Premixer
6. Micro-mixing
7. Leonard-Stegmaier
8. Swirler
9. Low-swirl
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اکسیدهای نیتروژن در محفظههای احتراق  DLE/DLNصنعتی ،مدلسازی دقیق توزیع زمانی و مکانی نسبت سوخت به هوا
ضروری است .اغلب برای مدلسازی این تغییرات در ناحیه باالدست شعله ،که عمال معرف کیفیت اختالط مکانیکی یا
ماکروست ،از توابع دانسیته احتمال ( 7)PDFمناسب استفاده میشود (ذکر این نکته ضروری است که روندهای قابل مشاهده در
شکل  ،7لزوما در مورد آالینده  COصادق نیست).

Figure 1- NOx emissions vs. flame temperature for perfectly premixed burners and effect of unmixedness on NOx formation
شکل  -1تغییرات  NOxبرحسب دمای شعله برای محفظههای کامال پیشآمیخته و اثر عدم اختالط بر تولید NOx

یکی دیگر از نکات قابل تامل در حوزه برآورد میزان اکسیدهای نیتروژن در محفظههای احتراق پیشآمیخته رقیقسوز،
تاثیر آشفتگی بر میزان  NOxو یا به بیان دیگر ،اثر اختالط مولکولی یا میکرو در تولید  NOxدر شرایط کامال آمیخته است .این
مسئله بهتفصیل در مرجع ] [73بررسی شده و برای مدلسازی اثر آشفتگی بر تولید  NOxاز مدل رآکتور آمیخته جزئی
( 2)PaSRاستفاده ش ده است .پارامترهای آشفتگی (ازقبیل شدت آشفتگی و مقیاس زمانی اختالط آشفته) و مشخصات شعله
(ازقبیل طول متوسط شعله و لذا زمان اقامت ناحیه شعله) با استفاده از اندازهگیری همزمان  PIV/OH-PLIFتعیین شده و
بهعنوان ورودی به مدل داده شده است .مطالعات این مرجع نشان داده که در شرایط کامال پیشآمیخته در سطح ماکرو ،تاثیر
کلی میزان آشفتگی بر  NOxخروجی اندک است .اگرچه افزایش میزان آشفتگی تا حدی موجب تشدید نرخ تولید  NOxدر
ناحیه شعله می شود ،ولیکن با افزایش شدت آشفتگی طول شعله نیز کاهش یافته و لذا مقدار کل آالینده  NOxدر ناحیه شعله
(که به وسیله اثر خالص آشفتگی بر زمان اختالط آشفته و زمان اقامت شعله تعیین میشود) تقریبا بدون تغییر باقی میماند.
همچنین ،اثر آشفتگی بر تشکیل  NOxدر ناحیه پساشعله نیز قابل صرفنظر بوده است.
درنهایت ،باید توجه داشت که بهدلیل تعامالت موجود ،بررسی آثار مربوط به تغییرات فشار و عدم اختالط بهتر است
بهصورت همزمان و تحت شرایط کاری اصلی محفظه صورت پذیرد] .[74اهمیت عدم اختالط بر میزان تولید اکسیدهای
نیتروژن در مشعلهای  DLE/DLNبا تفصیل بیشتری در مرجع ] [21بررسی شده است.
یکی از سواالت اصلی در کاربردهای صنعتی و در حین پروسه ارزیابی ،ارتقا و طراحی سیستمهای  ،DLE/DLNو برآورد
میزان آالیندههای  NOxبا دقت مناسب و در زمان معقول است .برآورد میزان آالیندههای  NOxبا استفاده مستقیم از ابزار

1. Probability density function
2. Partially stirred reactor
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 CFDهمچنان با چالشهای جدی روبرو است ،زیرا ،بهمنظور برآورد دقیق گونههای میانی و ارزیابی کامل آثار تغییر در ترکیب
سوخت در یک میدان جریان واکنشی ،الزم است تا محاسبات  CFDبههمراه توصیفی کامل از سینتیک شیمیایی صورت پذیرد.
درنظرگرفتن مکانیزم واکنش پیچیده سوختهای کاربردی با دهها تا صدها گونه شیمیایی و صدها تا چندهزار واکنش شیمیایی
در کدهای احتراق آشفته سهبعدی در ابعاد و هندسه واقعی محفظههای کاربردی ،ازنظر زمان و حجم محاسبات ،کامال
غیرعملی است .پیچیدگی محاسبات پدیدههای شیمیایی از یک سو مربوط به تعداد زیاد مکانیزمهای شیمیایی (و لذا تعداد
باالی معادالت دیفرانسیل حاکم بر مسئله) و از سوی دیگر مربوط به گستره وسیع مقیاسهای زمانی این پدیدهها و اصطالحا
سخت7بودن معادالت دیفرانسیل مربوطه و لذا نیاز به استفاده از گامهای زمانی کوچک و تکنیکهای غالبا زمانبر ویژه حل
معادالت سخت است.
برای مقابله با این معضل در متون علمی دو رویکرد اساسی پیشنهاد شده که عبارتاند از( :الف) توصیف دقیق میدان
جریان بههمراه توصیف سادهای از پدیدههای شیمیایی ازقبیل مکانیزمهای سینتیک شیمیایی کاهیده 2و اسکلتی،9
واکنش(های) شیمیایی کلی ،4و یا استفاده از شیمی جدولبندی شده [27]5و (ب) استفاده از توصیف دقیق پدیدههای
شیمیایی (با استفاده از مکانیزمهای سینتیک شیمیایی کامل )6بههمراه توصیفی ساده از میدان جریان .هر گاه هدف از مطالعه
بررسی آالیندههای احتراق یا سایر پدیدههای شی میایی تحت کنترل سینتیک شیمیایی کامل باشد ،عموما راهکار دوم ارجحیت
خواهد داشت ،زیرا پدیدههای شیمیایی با دقت باالتری مدلسازی خواهد شد.
1
اغلب مطالعات انجامشده در رویکرد دوم ،در قالب روش شبکه رآکتورهای شیمیایی ( )ECRNصورت گرفتهاند که در آن
شبکه رآکتورهای معادل محفظه از حل  CFDاستخراج میشود] .[22روش نظاممند ECRN 2مبتنی بر سه گام اصلی است.
ابتدا یک حل  CFDمیدان جریان واکنشی (گرم) با استفاده از واکنشهای شیمیایی کلی (که معموال شامل یک تا چهار گاماند)
یا سایر رویکردهای توصیف ساده پدیدههای شیمیایی تولید میشود؛ سپس ،نتایج  CFDپسپردازش شده و با اعمال
مجموعه ای از معیارهای کلی و یا با توجه به ساختارهای کلی جریان ،فضای محفظه به نواحی مختلف تقسیم میشود و در
ادامه این نواحی بسته به ساختار جریان بهصورت رآکتور کامال آمیخته )PSR( 3یا رآکتور پالگ )PFR( 71شبیهسازی میشوند و
ارتباط بین این رآکتورها نیز با توجه به حل  CFDتبیین میشود؛ در نهایت ،این  ECRNبا استفاده از یک مکانیزم سینتیک
واکنش شیمیایی کامل حل شده و مقادیر آالیندهها محاسبه میشود .الگوریتمهای مختلفی ،تا به امروز ،برای تولید ECRN
ارائه شده] [24،29و این رویکرد بهنحوی موفقیتآمیز در برآورد آالیندهها در انواع شعلههای آزمایشگاهی دیفیوژنی متان] [25و
دیمتیل اتر [21،26])DME( 77و شعلههای دارای پیچش] ،[91-22سیستمهای احتراق صنعتی] [99-97و کورهها و دیگهای
72
بخار] ،[95،94و انواع موتورهای توربین گاز مانند موتور  DGT-5شرکت دوسان ] ،[5انواع محفظههای DLN/DLE
] ،[91،96،24محفظه احتراق  SoLoNOxشرکت سوالر ،[93،92]79محفظه احتراق موتور  [41] SGT-400و انواع موتورهای
هوایی] [42،47و میکروتوربین] [49استفاده شده است .در مرجع ] [44نیز نحوه مدلسازی انواع محفظههای دیفیوژنی و
 DLN/DLEبا روش  ECRNبررسی شده است .اخیرا ،مروری بر روشهای  ECRNدر مرجع ] [45ارائه شده است.
1. Stiff
2. Reduced mechanism
3. Skeletal mechanism
4. Global mechanism
5. Tabulated chemistry
6. Detailed mechanism
7. Equivalent chemical reactor network
8. Systematic
9. Perfectly stirred reactor
10. Plug flow reactor
11. Dimethyl ether
12. Doosan
13. Solar
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همانگونه که اشاره شد ،روش  ECRNدر خانواده روشهای پسپردازش نتایج  CFDقرار میگیرد .سوال مهمی که عموما
قبل از کاربرد رویکرد  ECRNبرای برآورد آالیندهها باید مورد توجه قرار گیرد این است که آیا ،از نظر فیزیکی ،کاربرد
روشهای پسپردازش برای برآورد تولید  NOxقابل قبول است؟ برای پاسخ به این سوال باید توجه داشت که چون مقدار کل
اکسیدهای نیتروژن تشکیل شده در طی فرایند احتراق پیشآمیخته رقیق معموال خیلی کمتر از حدود  711 ppmvdاست،
تاثیر تشکیل  NOxبر فرآیند آزادسازی حرارت و غلظت گونههای پایدار و رادیکالهای مهمتر قابل صرفنظر است .لذا ،میتوان
برآورد غلظت اکسیدهای نیتروژن را از محاسبات آزادسازی حرارت اصلی مجزا 7کرد .البته این رویکرد تنها زمانی قابل اجراست
که ترمهای چشمه شیمیایی مربوط به تولید  NOxبا دقت کافی از حل میدان جریان حاصل شده باشند .در این صورت میتوان
حلگر  CFDرا در یک گام پسپردازش برای حل معادالت انتقال اکسیدهای نیتروژن و برآورد غلظت این گونهها مورد استفاده
قرار داد و در این میان مقادیر متغیرهای اصلی را تثبیتشده 2فرض کرد] .[46باید توجه داشت که اتخاذ رویکردی مشابه برای
برآورد آالینده  COغالبا به نتایج قابل قبولی منتهی نخواهد شد ،زیرا اکسیداسیون  COاز طریق آزادسازی حرارت کل با میدان
جریان کوپل میشود و برآورد  COبهشدت وابسته به برآورد دقیق توزیع آزادسازی حرارت در محفظه است و بالعکس] .[41به
بیان دقیقتر ،انتخاب نوع مدلسازی  COبستگی به تعامل شیمی و آشفتگی ( 9)TCIدارد .بهعنوان مثال ،در حین شبیهسازی
متعارف  4RANSبا استفاده از مدلهای نرخ محدود اضمحالل گردابه ( ،5)FR/EDاگر توزیع پارامتر نسبت نرخ اضمحالل گردابه
آشفته (ن رخ احتراق آشفته) نسبت به نرخ سینتیک واکنش اصلی تبدیل  COو ( CO2بسته به نوع مکانیزم سینتیک شیمیایی
مورد استفاده) را درنظر بگیریم ،هر کجای محفظه که این نسبت کمتر از  7باشد (یعنی نرخ احتراق آشفته کمتر از نرخ
سینتیک بوده و احتراق تحت کنترل اختالط باشد) ،رویکرد شبکه رآکتور ارزش خود را در برآورد  COازدست خواهد داد
(استفاده از مکانیزم سینتیک شیمیایی کامل تنها در نواحی از محفظه که تحت کنترل سینتیکاند منجر به نتایج دقیقتر
خواهد شد)] .[42چنین مالحظاتی در مطالعات جدیدتر در حوزه محاسبه  COدرنظر گرفته شده (بهویژه در شرایط بار پایین
که شرایط بحرانی تولید  COمحسوب میشود) و تشکیل  COعموما در دو ناحیه مجزای شعله و ناحیه تکمیل احتراق 6با دو
مقیاس زمانی مختلف تعقیب میشود] .[42،41تقسیم بندی میدان جریان به دو ناحیه شعله و ناحیه تکمیل احتراق بر این
فرض استوار است که در ناحیه اول نرخ اختالط محدودکننده بوده و در ناحیه دوم نرخ سینتیک تعیینکننده میزان تولید CO
است .گذار از ناحیه اول به دوم را نیز میتوان برمبنای یک عدد دامکلر بر مبنای  COتعیین کرد .برای هر کدام از دو ناحیه
گفتهشده از رویکردهای مناسب مدلسازی استفاده میشود .همچنین ،در برآورد  COآثاری ازقبیل کشیدگی شعله 1یا اتالف
حرارت قابل صرفنظر نیست .لذا ،بهعنوان مثال ،مدلسازی ناحیه شعله با رآکتور  PSRآدیاباتیک به مقادیر بسیار باالتر  COدر
مقایسه با رویکرد فلیملت منتج میشود .موضوع برآورد آالینده  COدر محفظه احتراق مورد نظر در مرجع ] [72بررسی شده و
این نوشتار تنها به موضوع محاسبه آالیندههای  NOxمیپردازد.
2
در این مقاله ،از نتایج شبیهسازی میدان جریان غیرواکنشی با استفاده از رویکرد  LESبرای تولید شبکه رآکتور و برآورد
میزان  NOxاستفاده شده است .یکی از مزایای روش پیشنهادی برآورد دقیقتر فرایند پیشاختالط در ناحیه باالدست جبهه
شعله است .در رویکرد مورد بحث در این مقاله ،پس از استخراج نتایج حل  ،LESناحیه اصلی 3احتراق به تعداد زیادی ناحیه با
حجمهای مساوی تقسیم شده و فرایند احتراق در هر ناحیه بهصورت یک رآکتور  PSRدرنظر گرفته شده است .دمای ورودی و
1. Decouple
2. Frozen
3. Turbulence-chemistry interaction
4. Reynolds-averaged Navier-Stokes
5. Finite rate eddy dissipation
6. Burnout
7. Flame stretch
8. Large eddy simulation
9. Primary zone
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فشار کاری تمام رآکتورها یکسان فرض شده ،ولی توزیع نسبت همارزی در این مجموعه از رآکتورها بهدقت برحسب نتایج حل
 LESاستخراج و اعمال ش ده است .قسمت انتهایی محفظه نیز با یک رآکتور  PFRمنفرد مدلسازی شده است .رویکردی مشابه
در مطالعات قبلی نیز برای برآورد میزان آالیندهها در موتورهای دارای مشعل ای-وی (( 7)EVمشابه مشعل بررسیشده در این
مطالعه)] [75،74و سایر محفظهها] [57-43استفاده شده است .جزئیات بیشتر این روش در ادامه ارائه شده است.
در بخشهای آتی مقاله ،ابتدا ،سیستم احتراق  DLE/DLNموتور توربین گاز صنعتی مورد بررسی تشریح شده است.
سپس ،جزئیات روش پیشنهادی برای برآورد میزان آالیندههای اکسیدهای نیتروژن بیان شده است .در ادامه نتایج برآورد
میزان آالیندههای  NOxدر شرایط کاری نامی موتور ارائه و اعتبارسنجی شده است .در نهایت ،مطالعات پارامتری گستردهای
جهت ارزیابی آثار ورودیهای مختلف مدل سازی ازقبیل تنظیمات شبکه رآکتور ،ترکیبات سوخت و نوع مکانیزم سینتیک
شیمیایی مورد استفاده ،و طراحی مشعل و الجیک سوخت بر میزان  NOxانجام شده است.

معرفی سیستم احتراق
هدف از این مطالعه ،توسعه ابزار تحلیل مهندسی برای برآورد آالیندههای  NOxدر موتور توربین گاز ملی ایران موسوم به
( IGT25ویرایش بومی و ارتقایافته موتور  SGT-600شرکت زیمنس )2با دقت مناسب و زمان اجرای معقول بوده است .موتور
توربین گاز صنعتی دومحوره  IGT25یک توربین سبز دوستدار محیط زیست با سطح آالیندگی اکسیدهای نیتروژن و کربن
مونوکسید کمتر از  25 ppmvdبا سوخت گاز طبیعی بوده و قابلیت استفاده از طیف وسیعی از سوختهای گازی و مایع را
داراست .این موتور با توان نامی  25مگاوات و بازده حدود  95درصد (در شرایط کاری استاندارد) دارای نسبت فشار  74بوده و
دبی و دمای گازهای خروجی از آن نیز بهترتیب معادل  21/4کیلوگرم بر ثانیه و  549درجه سانتیگراد است .مروری بر
فعالیتهای انجامشده در زمینه بومیسازی و توسعه فناوری سیستم احتراق این توربین در مرجع ] [52ارائه شده است .ویرایش
ارتقایافته این موتور به  IGT25+موسوم بوده و بهعنوان مثالی از پارامترهای ارتقایافته این موتور جدید ،میتوان به سطح
آالیندههای  NOxآن اشاره کرد که از مقدار  25 ppmvdبه کمتر از  75 ppmvdتقلیل یافته است.
نمایی از این توربین گاز بههمراه مولفههای اصلی سیستم احتراق آن در شکل  2ارائه شده است .سیستم احتراق توربین
گاز  IGT25/IGT25+متشکل از دیفیوزر 9ورودی ،محفظه احتراق (شامل مشعلها ،الینر 4و کیسینگ ،)5و سیستمهای جانبی
(شامل چندراهه سوخت ،6سیستم اشتعال ،سیستم پایش شعله ،1و سیستم کنارگذر) است .وظیفه چندراهه سوخت ،تامین
سوخت گاز و مایع در مسیرهای سوخت اصلی و پایلوت ،2و وظیفه سیستم کنارگذر نیز عبوردادن بخشی از هوای محفظه از
اطراف محفظه و کاهش دبی هوای ورودی به ناحیه اصلی احتراق ،بهمنظور افزایش بازده احتراق و کنترل سطح آالینده کربن
مونوکسید در شرایط کاری بار پایین توربین است .محفظه احتراق حلقوی توربین متشکل از  72عدد مشعل نوع  EVنسل
دوم] [59است .نمایی از جزئیات و مُدهای 3کاری مشعل مزبور بههمراه طرحواره عملکرد سیستم کنارگذر نیز در شکل  2ارائه
شده است.
مشعل  EVیکی از انواع مهم مشعلهای  DLE/DLNدر کاربردهای موتورهای توربین گاز بوده] [54و در حال حاضر نسل
دوم این مشعل یکی از پرکاربردترین مشعلهای  DLE/DLNدر کشور است .در مطالعات پیشین سرودی و همکاران ،نتایج بررسی
1. Environmental burner
2. SIEMENS
3. Diffuser
4. Liner
5. Casing
6. Fuel manifold
7. Flame monitoring system
8. Pilot
9. Mode
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قابلیت کارکرد 7و آالیندههای سیستم احتراق مورد نظر بهتفصیل ارائه شده است .بدین منظور ،در مطالعات مزبور ،نتایج تحلیل
عملکرد اشتعال جرقه و تعیین محدوده اشتعال محفظه] ،[55بررسی پایداری شعله و محاسبه محدوده خاموشی رقیق مشعل]،[56
مشخصات و محدوده ناپایداری ترموآکوستیکی سیستم احتراق] ،[51و همچنین برآورد آالیندههای  COدر این محفظه
احتراق] [72ارائه شده است .سوخت مورد بررسی در این مطالعه نیز گاز طبیعی خط لوله ایران است که طیف ترکیبات این
سوخت بههمراه مطالعه تفصیلی اثر ترکیب آن بر پارامترهای احتراقی توربین مورد نظر در مطالعات پیشین ارائه شده است].[52

Figure 2- Schematic of (a) IGT25 gas turbine with major components of the combustion system and (b) details of the EV burner
operation modes, with main and pilot fuel paths and combustor bypass system for air staging

شکل  -2طرحوارهای از ( )aتوربین گاز  IGT25و مولفههای اصلی سیستم احتراق آن و ( )bجزئیات و مُدهای کاری مشعل  EVبه همراه
مسیرهای تزریق سوخت گازی اصلی و پایلوت و فلسفه کاری سیستم بایپس برای مرحلهبندی هوای محفظه

مدلسازی شبکه رآکتورهای شیمیایی معادل محفظه
استفاده از رآکتورهای  PSRو  PFRدر تحلیل احتراق ایدهای بهظاهر ساده ،ولی بسیار هوشمندانه بود که توسط برگ در اوایل
دهه  7351میالدی معرفی شد] .[53در کاربردهای اولیه ،مدلسازی فرایندهای موجود در حجم محفظه احتراق موتورهای
توربین گاز با استفاده از یک رآکتور  PSRو بهدنبال آن یک رآکتور  PFRانجام میشد .در دهه  7311میالدی ،رآکتورهای
ایدهآل در یک شبکه اصطالحا ساختاری 2یا سنتی 9مورد استفاده قرار گرفت که در آن نوع و تعداد رآکتورها محدود بود
(معموال حداکثر چند ده رآکتور) و انتخاب نوع ،چیدمان و تعامل آنها عمدتا برمبنای تجربه کاربر و با تکیه بر اطالعات تجربی
یا نتایج شبیهسازیهای عددی استخراج میشد .این ایده توسط ملور برای ارزیابی میزان آالیندهها ] [67،61و همچنین توسط
سویزنبنک و همکاران بهعنوان یک ابزار مدلسازی قابل اطمینان در فرایند تحلیل و طراحی انواع محفظه احتراق موتور توربین
گاز بهکار گرفته شد] .[69،62نمونههایی از کاربرد این رویکرد در مدلسازی محفظه احتراق موتورهای توربین گاز را ،بهعنوان
نمونه ،میتوان در مراجع ] [44] ،[92و ] [65،64مشاهده کرد .همچنین ،در مراجع جدیدتر ،نمونههایی از کاربرد این رویکرد
1. Operability
2. Structural
3. Classic
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در انواع محفظههای احتراق توربین گاز صنعتی] ،[62-66هوایی] [17-63و کورههای پیشرفته] [12ارائه شده است .ذکر این
نکته الزم است که بعدها ،در دهه  7331میالدی ،کوریا ] [19و چن ] [14ایده  PSRرا توسعه داده و رآکتور  PaSRرا معرفی
کر دند که در آن امکان ارزیابی کمی تعامل آشفتگی و شیمی احتراق وجود داشت (در رآکتور  PSRاختالط کامل تا سطح
مولکولی انجام شده ،ولی در رآکتور  PaSRاختالط ماکرو تکمیل شده ولی میزان اختالط مولکولی و ارتباط آن با شدت
آشفتگی به صورت مصنوعی و از طریق پارامترهای ورودی مدل قابل کنترل است) .در همین دوران ،مطالعات مشابهی توسط
کرافت و همکاران صورت گرفت و رآکتور  7PaSPFRنیز بهعنوان نمونه ارتقایافته مشابه برای رآکتور  PFRمعرفی شد] .[15در
واقع ،دو رآکتور  PaSRو  PaSPFRرا میتوان بهترتیب ویرایش تصادفی 2رآکتورهای  PSRو  PFRدرنظر گرفت .بهدلیل
پیچیدگی و زمانبربودن محاسبات مربوط به این دو نوع رآکتور ،اغلب در مدلسازی شبکه رآکتورهای معادل محفظه احتراق از
رآکتورهای  PSRو  PFRاستفاده میشود.
در کنار روشهای ساختاری ،در اواخر دهه  7331میالدی ،رویکرد دیگری برای تولید شبکه رآکتورهای معادل محفظه
احتراق توسط اهرهارت و همکاران معرفی شد] .[22در این رویکرد نظاممند ،شبکه رآکتور مستقیما با پسپردازش نتایج حل
 CFDتولید می گردد و سلیقه کاربر کمتر در تولید شبکه معادل محفظه موثر است .عالوه بر این ،زمان تولید شبکه رآکتور
معادل ،بهویژه برای پیکربندیهای پیچیده محفظه احتراق نیز ،با استفاده از رویکرد نظاممند بهشکل چشمگیری کاهش
مییابد .همانگونه که قبال نیز اشاره شد ،گام های اساسی روش تولید شبکه معادل با استفاده از رویکرد نظاممند شامل موارد
ذیل است( :الف) میدان جریان واکنشی محفظه با استفاده از مکانیزم سینتیک شیمیایی ساده بهکمک شبیهسازیهای عددی
حل میشود (هدف از این مرحله مدلسازی دقیق پدیده های انتقال با استفاده از یک شبکه محاسباتی ریز و با صرف حداقل
زمان محاسباتی برای مدلسازی پدیدههای شیمیایی است و لذا اغلب در این مرحله از واکنشهای شیمیایی کلی با استفاده از
مدلهای احتراق آشفته خانواده شیمی نرخ محدود 9و یا شیمی جدولبندیشده با استفاده از مدلهای احتراق آشفته خانواده
فلیملت استفاده میشود)؛ (ب) با استفاده از الگوریتمهای مناسب ،دامنه محاسباتی به المانهای حجمی تقسیم میشود که
سایز آنها بهمراتب بزرگتر از سایز شبکه محاسباتی حل عددی گام قبل است و در ادامه هر یک از این حجمها بهعنوان یک
رآکتور شیمیایی ایدئال (بهعنوان مثال PFR ،PSR ،و غیره) درنظر گرفته میشوند و با تعریف ارتباط بین این حجمها ،شبکه
رآکتور معادل محفظه تولید میشود؛ (ج) شبکه رآکتور حاصله با استفاده از یک مکانیزم سینتیک شیمیایی کامل حل شده و
میزان گونههای میانی ،آالیندههای مورد نظر و سایر پارامترهای عملکردی برآورد میشود .باید توجه داشت که اساس تفاوت
رویکردهای ساختاری و نظاممند بیشتر مربوط به گام های (الف) و (ب) است .در رویکرد ساختاری ،طراح ممکن است ،با
مشاهدات تجربی و بررسی توپولوژی شعله ورودیهای مورد نیاز برای تولید شبکه رآکتور را استخراج کند و تقسیم فضای
محفظه به حجمهای مختلف نیز ،بهجای استفاده از الگوریتمهای اتوماتیک ،با استفاده از برداشتهای فیزیکی کاربر از ماهیت
میدان جریان محفظه صورت پذیرد .الگوریتم نظاممند تولید شبکه معادل ،پس از معرفی اولیه ،توسعه بیشتری یافته]-97،29
 [94و در انواع مشعلهای  ،[96،24] DLN/DLEشعلههای دیفیوژن] ،[25شعلههای دارای پیچش] ،[91،23و انواع شعلههای
آشفته ] [12-16استفاده شده است .ذکر این نکته الزم است که در مرجع ] [13روشی نزدیک به روش شبکه رآکتورهای
معادل مورد بحث معرفی شده که در آن تمام سلولهای شبکه محاسباتی  CFDبهصورت رآکتورهای شیمیایی مجزا درنظر
گرفته میشوند .طبیعتا ،حجم محاسبات چنین رویکردی بسیار باال بوده و کاربرد چنین روشی در این مطالعه مورد توجه
نیست .اخیرا ،یوسفیان و همکاران مروری بر انواع و کاربردهای روش شبکه رآکتورهای معادل محفظه احتراق انجام
دادهاند] .[45عمدهترین ابزارهای نرم افزاری موجود برای تولید شبکه رآکتورهای شیمیایی معادل محفظه عبارتاند از نرمافزار

1. Partially stirred plug flow reactor
2. Stochastic
3. Finite rate chemistry
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( [96] ENERGICOبا حلگر سینتیک شیمیایی نرمافزار  )CHEMKIN-PROشرکت  ANSYSو نرمافزار  [11] KPPو
ویرایش جدیدتر آن ،یعنی  ،[12] KPPSMOKEکه در پلی تکنیک میالن 7توسعه یافته است .در این میان ،ابزار نرمافزاری
 ،ENERGICOبه دلیل وجود الگوریتمهای اتوماتیک تولید شبکه رآکتور ،امکان تولید سریع و انعطافپذیر انواع شبکه رآکتور،
امکان حل مستقل معادله انرژی ،و قابلیتهای پسپردازش قابل قبول ،در حال حاضر ،بهترین ابزار صنعتی تولید اتوماتیک
شبکه رآکتور معادل محفظه در کاربردهای صنعتی بهشمار میرود .این نرمافزار ،عالوهبر تولید شبکه رآکتور معادل ،قابلیتهای
دیگری ،ازقبیل امکان تعیین محل شعله و همچنین ارزیابی وضعیت خاموشی محلی در نقاط مختلف محفظه را نیز ،دارد .در
مرجع ] ،[21جزئیات نحوه کاربرد ابزار  ENERGICOبرای تولید نظاممند شبکه رآکتورهای معادل محفظه احتراق موتور
توربین گاز  ،IGT25/IGT25+بهمنظور برآورد آالیندههای این موتور صنعتی ،بهتفصیل بررسی شده است .با وجود این ،در این
مطالعه ،رویکردی متفاوت برای برآورد میزان آالیندههای  NOxدر موتور مورد نظر معرفی و استفاده شده است .گامهای اصلی
روش مورد استفاده در این مطالعه به قرار زیر است:
(الف) تعیین محدوده جبهه شعله و فضای اشغالشده توسط شعله :بدین منظور ،ابتدا ،حل میدان جریان گرم (واکنشی)
محفظه احتراق با استفاده از ابزار  ANSYS FLUENTبه کمک روشهای مبتنی بر معادالت میانگینگیریشده رینولدز و با
استفاده از مکانیزم شیمیایی کلی پولیفک] [46تولید میشود .تعیین محل جبهه شعله ،ابتدا ،با استفاده مستقیم از این حل
 CFDو با استفاده از تعاریف مختلف برای تعیین جبهه شعله انجام میشود .عالوهبر این ،برای اطمینان از موقعیت
پیشبینیشده برای جبهه شعله ،رویکرد دیگری نیز استفاده شده است .در این روش ،نتایج حل  CFDبهعنوان ورودی در
نرمافزار  ENERGICOفراخوانی میشود .سپس ،با استفاده از ابزار موجود در  ،ENERGICOمحل شعله تعیین میشود.
همانگونه که در قسمت نتایج اشاره خواهد شد ،استفاده از رویکردها و الگوریتمهای مختلف یادشده منجر به تفاوت اندکی در
محل جبهه شعله میشود .با وجود این ،نتایج نشان داده است که در مورد مشعل مورد بحث ،همین جابهجایی اندک تاثیری
قابل توجه بر میزان  NOxدارد .در ادامه ،با توجه به نتایج  CFDو  ،ENERGICOقسمت انتهایی حجم اصلی شعله نیز تعیین
میشود .بدین ترتیب ،صفحات ابتدایی و انتهایی حجم شعله مشخص خواهد شد.
(ب) تعیین  PDFکسر مخلوط در جبهه شعله و زمان اقامت متوسط حجم شعله :در این مرحله ،با استفاده از نتایج حل
 LESسرد میدان جریان PDF ،توزیع سوخت در صفحه جبهه شعله (و یا صفحات مختلف احتمالی حضور جبهه شعله) ،که در
گام قبلی تعیین شد ،محاسبه میشود .میانگینگیری زمانی کسر مخلوط در حین فرایند حل  LESاین اطمینان را حاصل
میکند که تغییرات زمانی 2کسر مخلوط در هر نقطه در صفحه جبهه شعله در محاسبات لحاظ شده است .از سوی دیگر،
محاسبه  PDFکسر مخلوط در صفحه مزبور تغییرات مکانی 9این پارامتر را به دقیقترین شکل ممکن مدلسازی خواهد کرد.
بدین ترتیب ،تغییرات زمانی-مکانی 4کسر مخلوط در جبهه شعله با دقت کافی محاسبه میشود .اهمیت ارزیابی تغییرات
زمانی-مکانی کسر مخلوط (یا توزیع زمانی-مکانی پارامتر عدم اختالط) در بررسی آالیندههای  NOxمحفظههای DLE/DLN
بهتفصیل در مرجع ] [21بررسی شده است .همچنین ،برای محاسبه زمان اقامت متوسط در حجم شعله ،از نتایج حل CFD
جریان غیرواکنشی استفاده شده است .بدین ترتیب ،با تزریق ذرات ردگیر از سوراخهای تزریق سوخت و تعقیب ذرات مورد نظر
درون ناحیه شامل شعله ،توزیع زمان اقامت ( 5)RTDتعیین شده و میتوان زمان اقامت متوسط درون حجم شعله را محاسبه
کرد .برای محاسبه زمان اقامت متوسط در حجم شعله با استفاده از شبیهسازی عددی ،در ورودیهای مشعل ،ذرات بیاثر
کرویشکل با قطر  7میکرومتر و با دبی  1/17 kg/sرها شدهاند .سپس ،حرکت این ذرات به کمک مدل فاز گسسته دنبال شده

1. Politecnico di Milano
2. Temporal
3. Spatial
4. Spatiotemporal
5. Residence time distribution
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است .با این کار میتوان زمان اقامت محصوالت احتراق را در نواحی مختلف محفظه محاسبه کرد .بررسیهای انجامشده نشان
میدهد که زمان ماند جریان سیال از ابتدای ورود سوخت و هوا به محفظه تا انتهای شعله بهصورت متوسط  6/5 msاست.
(ج) تدوی ن شبکه رآکتور معادل محفظه و حل شبکه با استفاده از مکانیزم سینتیک شیمایی کامل :در گام انتهایی حل،
باید نتایج برآورد فرایند پیشاختالط در ناحیه باالدست جبهه شعله را بهدقت به شبکه رآکتور منتقل کرد .بدین منظور ،حجم
ناحیه شعله به تعداد زیادی ناحیه (در این مطالعه غالبا در حدود  711ناحیه) با حجمهای مساوی تقسیم شده و فرایند احتراق
در هر ناحیه بهصورت یک رآکتور  PSRآدیاباتیک درنظر گرفته شده و معادله انرژی برای تمام رآکتورها حل شده است .دمای
ورودی و فشار کاری تمام رآکتورها یکسان فرض شده ،ولی توزیع نسبت همارزی در این مجموعه از رآکتورها بهدقت ،برحسب
نتایج حل  LESو  PDFکسر مخلوط استخراجشده در صفحه جبهه شعله ،اعمال شده است .قسمت انتهایی محفظه نیز (شامل
ورودیهای رقیقسازی ،خنککاری و کنارگذر) با یک رآکتور  PFRمنفرد مدلسازی شده است .طرحوارهای از شبکه رآکتور
تولیدشده در شکل  9نمایش داده شده است .شرایط کاری نامی محفظه نیز در این شکل گزارش شده است .در نهایت ،با
چیدمان شبکه رآکتورهای شیمیایی در نرمافزار  CHEMKIN-PROو ورود اطالعات محاسبه شده از حل  CFDو با بهرهگیری
از مکانیزم سینتیک شیمیایی کامل مناسب ،آالینده  NOxمحاسبه میشود .پیش از پرداختن به نتایج برآورد  NOxدر شرایط
مختلف ،در بخشهای آتی ،کلیاتی در مورد نحوه شبیهسازیهای  CFDارائه شده است.

Figure 3- Equivalent chemical reactor network for NOx emission investigation
شکل  -3شبکه رآکتورهای شیمیایی معادل برای برآورد NOx

دامنه حل عددی
پس از تولید مدل محفظه با استفاده از نرمافزار تجاری  ،NXابتدا ،هندسه محفظه با استفاده از نرمافزار تجاری
سادهسازی شده و سپس شبکه محاسباتی (شامل میدان جریان مرکزی و میدان جریان نزدیک دیواره یا الیه مرزی ،دیوارههای
فلزی ،و همچنین پوشش حرارتی  )TBCبرای هندسه سرد و گرم (منبسطشده) با استفاده از نرمافزار تجاری  GAMBITتولید
میشود .شرایط ورودی محفظه با استفاده از یک نرمافزار اختصاصی شبیهسازی دینامیکی سیکل کاری موتور در تمام محدوده
SolidWorks
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کاری توربین استخراج شده و عالوهبر این ،نحوه توزیع دبی هوا درون محفظه نیز با استفاده از یک کد اختصاصی یکبعدی (در
محیط  )MATLABبرآورد میشود .نحوه تقسیم سوخت در مسیرهای اصلی و پایلوت نیز از دیگر اطالعات مورد نیاز
شبیهسازی است که با توجه به الجیک کنترل موتور تعیین میشود .سایر اطالعات مورد نیاز ازقبیل خواص مواد نیز تعیین
شده و با مشخصشدن خواص ،شرایط مرزی و اطالعات نقطه کاری مورد نظر ،شبیهسازی میدان جریان واکنشی (گرم) و
غیرواکنشی (سرد) در محیط نرمافزار  ANSYS FLUENTصورت میپذیرد .در مطالعه حاضر ،با توجه به حجم باالی محاسبات
مورد نیاز ،از یک سیستم پردازش موازی شامل  224عدد واحد پردازش مرکزی  2/2گیگاهرتزی بههمراه  162گیگابایت RAM
7

در محاسبات استفاده شده است .نمونهای از نتایج حل عددی میدان جریان واکنشی در یک قطاع  /72از محفظه (از ابتدای
دیفیوزر تا انتهای محفظه) در شکل  4ارائه شده است.
7

محفظه احتراق توربین گاز  IGT25دارای هندسه پیچیدهای است ،بهنحوی که تنها در یک قطاع  /72این محفظه ،بیش
از  911عدد سوراخ با قطر بین حدود  7تا  71میلیمتر وجود دارد .همچنین ،حضور شکافهای متعدد خنککاری با ارتفاع
حدود  1/5تا  9میلیمتر نیز به پیچیدگی محفظه و چالشهای مربوط به تولید شبکه محاسباتی آن افزوده است .از سوی دیگر،
مشعل مورد استفاده نیز هندسهای پیچیده داشته و هر مشعل استاندارد دارای  61سوراخ سوخت اصلی (دو ردیف  91سوراخه
در ورودی هر شکاف) و  72سوراخ سوخت پایلوت است .عالوهبر این ،با توجه به نوع جریان درون مشعل ،مالحظات ویژهای
برای تولید شبکه محاسباتی در این مولفه نیز لحاظ شده است.

Figure 4- Single sector model geometry and computational grid (top) with sample simulation outputs of temperature distribution
)contours in the flow field, solid walls, and combustor exit of the IGT25 gas turbine (bottom

شکل  -4نمایی از هندسه و شبکه قطاع تک مشعلی (باال) بههمراه نمونه ای از نتایج محاسبه توزیع دما در میدان جریان ،دیواره و
خروجی محفظه احتراق توربین گاز ( IGT25پایین)

همانگونه که اشاره شد ،نتایج شبیهسازی میدان جریان بهکمک حل معادالت ناویر-استوکس میانگینگیریشده رینولدز
برای شناسایی محل جبهه شعله و تعیین زمان اقامت متوسط حجم شعله استفاده شده است .بهمنظور تعیین محل جبهه
شعله ،یا نتایج حل  CFDمستقیما مورد استفاده قرار میگیرند و یا نتایج  CFDبهعنوان ورودی به نرمافزار  ENERGICOوارد
شده و با استفاده از ابزار اختصاصی این نرمافزار محل جبهه شعله تعیین میشود .سپس ،برای ارزیابی  PDFکسر مخلوط در
جبهه شعله شبیهسازیها به روش  LESغیرواکنشی انجام شده است .در ادامه ،جزئیات نحوه انجام شبیهسازیهای عددی با
استفاده از نرمافزار  ANSYS FLUENTبهصورت خالصه ارائه میشود.
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مدلسازی جریان واکنشی به کمک حل معادالت ناویر -استوکس میانگینگیریشده رینولدز
در شبیهسازیها بهکمک حل معادالت ناویر-استوکس میانگینگیریشده رینولدز ،بهمنظور مدلسازی ترم تنشهای رینولدز از
روش کی اپسیلون تحققپذیر 7استفاده شده است .این مدل دقت بسیار خوبی در پیشبینی رفتار جریانهای همراه با پیچش،
الیهمرزی ،گرادیانهای فشار مخالف ،جدایش و نواحی بازگردشی دارد .مطالعات انجامشده بر روی یک جریان پیچشی در داخل
یک محفظه احتراق نشان میدهد که روش باال از تمامی روشهای همخانواده دومعادلهای دقت بیشتری در پیشبینی ابعاد و
محل ناحیه بازگردشی در مقایسه با نتایج تجربی دارد] .[27،72همچنین ،برای مدلسازی ترمهای مجهول نرخ واکنش در
معادالت میانگینگیریشده ،از مدل احتراقی نرخ محدود اضمحالل گردابه استفاده شده است .در مدل احتراقی اضمحالل
گردابه ،نرخ واکنش بهوسیله حرکات جریان آشفته کنترل میشود .بهعبارتدیگر ،واکنش شیمیایی بهصورت مجموعهای از
گازهای سوخته و نسوخته دیده میشود که بهوسیله گردابههای جریان آشفته حمل میشوند و احتراق آنها وابسته به انرژی
اختالط در میدان جریان آشفته است .همچنین ،در این مطالعه ،از مکانیزم دومرحلهای پولیفک برای ترکیب سوخت و هوا برای
مدلسازی واکنشهای شیمیایی استفاده شده است .جزئیات بیشتر روشها و مدلهای ارائهشده فوق در مطالعات پیشین
شهسواری و همکاران ارائه شده است] .[72در مقاله حاضر ،برای گسستهسازی معادالت حاکم از روش مرتبه دوم استفاده شده
است .همچنین ،کوپلینگ فشار و سرعت به کمک روش  SIMPLEانجام شده است.
برای شبکهبندی هندسه حاضر از  9/4میلیون مش ترکیبی مثلثی و مربعی استفاده شده است .شبکهبندی در نزدیکی
دیوارهها ،ورودیهای هوای خنککاری و هوای رقیقسازی ،مجاری ورودی هوا و سوخت ،محل شعله و الیههای برشی ،ریز شده
است .بهمنظور شبیهسازی دقیق الیه مرزی ،در نزدیکی دیوارهها ،شبکه از  71الیه با نرخ رشد  7/2تشکیل شده است .سایز
متوسط المانهای انتخابشده در کل دامنه حل  9میلیمتر است .بهمنظور ارزیابی استقالل شبکه ،محاسبات برای شبکهها با
تعداد مش  2/2 ،5/1 ،2/4میلیون نیز انجام شده است .شکل  5توزیع شعاعی سرعت محوری بیبعدشده با یک سرعت مبنا
( )U0=10m/sدر محفظه احتراق مورد بررسی در شرایط حداکثر توان و برای شبکههای مختلف در مقطع باالدست شعله در
داخل مشعل را نشان میدهد .با توجه به این نتایج ،شبکه با  9/4میلیون مش برای مطالعات حاضر کافی است.

Figure 5- Grid sensitivity analysis on radial distribution of the axial velocity upstream of the flame front

شکل  -5آنالیز حساسیت شبکه محاسباتی در قالب توزیع سرعت در باالدست شعله در شبکههای مختلف

)1. k- (realizable
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در بخشی از تحلیلهای انجامشده ،تولید آالینده  NOxبا استفاده از مدل تحلیل این آالینده ،که بهصورت پیشفرض در
نرمافزار  ANSYS FLUENTموجود است ،نیز بررسی شده است .برای این منظور ،مکانیزمهای تولید  NOxشامل مکانیزم
 NOxفوری ،مکانیزم حرارتی و مسیر N2Oدرنظر گرفته شده است .در مکانیزم حرارتی از فرض شبهتعادلی برای رادیکال  Oو از
فرض شبهپایا در مسیر  N2Oاستفاده شده است.

مدلسازی جریان غیرواکنشی به روش شبیهسازی گردابههای بزرگ
در این مطالعه ،برای شبیهسازی به روش گردابههای بزرگ از معادالت میانگینگیریشده فاور استفاده شده است] .[22،27در
این راستا ،اثر ساختارهای زیرشبکه بر میدان جریان به کمک مدل زیرشبکه اسماگورینسکی-لیلی 7مدلسازی شده است].[29
در حل عددی حاضر ،برای همگرایی هر گام زمانی  71تکرار لحاظ شده و کل زمان محاسبات حدود  1/12ثانیه بوده است .در
اجرای حل ناپایا ،ابتدا معادل  1/12ثانیه حل انجام شده تا نوسانات آشفته به نحو مطلوب تولید شود و آثار ناشی از حل اولیه
نیز حذف شود .سپس ،به مدت  1/12نیز حل ادامه یافته و در طول این مدت نمونهبرداری از میدان حل و میانگینگیری فعال
) انجام شده است.
شده است .کلیه شبیهسازیهای ناپایا با گام زمانی  2×71-5ثانیه (گام زمانی بیبعد حدود 1/17
شبکه محاسباتی مورد استفاده برای  LESشامل حدود  5میلیون سلول برای محفظه تکمشعلی است .بهمنظور کاستن از
تعداد سلولهای شبکه و حجم محاسبات ،سوراخهای هوای خنککاری محفظه بهصورت شیار درنظر گرفته شده است .حداکثر
سایز مش در مشعل و خروجی آن و همچنین در الیههای برشی و نواحی اختالط محفظه حدود  7میلیمتر و در ناحیه
پایدارسازی شعله کمتر از  2میلیمتر انتخاب شده است .همچنین ،حداقل حدود  71سلول در خروجی سوراخهای سوخت لحاظ
) در ناحیه اصلی احتراق
شده تا تزریق و اختالط سوخت با دقت مناسبی مدلسازی شود .حداکثر سایز بیبعد شبکه (
نیز کمتر از  1/12انتخاب شده است .نمایی از شبکه محاسباتی مورد استفاده در شکل  6ارائه شده است .همچنین ،در این شکل
و بهمنظور صحهگذاری اولیه نتایج ،نمودار چگالی طیفی توان نوسانات سرعت محوری در خروجی مشعل نیز ارائه شده است.

با توجه به نمودار شکل  6می توان مشاهده کرد که در نواحی فرکانس باال ،انتقال انرژی هماهنگ با قانون -5/9
کولموگروف 2صورت گرفته و لذا شبیهسازی مناسبی در مقیاسهای میانی صورت پذیرفته است .همچنین ،نمونهای از نتایج
شبیهسازی  LESنیز در شکل  1ارائه شده است .جزئیات بیشتر در مورد حل  LESجریان سرد در محفظه فوق توسط
مالحسنزاده و همکاران در مراجع ] [55و ] [24ارائه شده است.

Figure 6- Schematic of (a) LES computational grid and (b) power spectral density (PSD) of axial velocity fluctuations at burner exit

شکل  -6نمایی از ( )aشبکه محاسباتی مورد استفاده در حل  LESو ( )bچگالی طیفی توان نوسانات سرعت محوری در خروجی مشعل
1. Smagorinsky-Lilly
2. Kolmogorov
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Figure 7- Contour plots of (a) instantaneous axial velocity, (b) mean axial velocity, (c) instantaneous distribution of methane mass
fraction, and (d) mean mass fraction of methane in the combustor mid-plane

شکل  -7نمایی از کانتورهای ( )aمقادیر لحظهای سرعت محوری )b( ،مقادیر میانگین سرعت محوری )c( ،مقادیر لحظهای کسر جرمی
سوخت متان و ( )dمقادیر میانگین کسر جرمی سوخت متان در صفحه میانی محفظه

کلیه شبیهسازیها در حالت غیرواکنشی و با حضور سوخت انجام شدهاند .سوخت در این محفظه از مسیرهای اصلی و
پایلوت تزریق میشود و نسبت دبی سوخت پایلوت به سوخت کل ( )PFRنیز با توجه به الجیک کنترل موتور تعیین میشود.
در ورودیهای هوا از پروفیلهای مناسب استفاده شده و تمام خواص بهصورت تابعی از دما فرض شدهاند .شرایط مرزی در
ورودیهای سوخت و هوا ،برای مدلسازی جریان سرد محفظه احتراق توربین گاز مورد نظر ،شامل شرط مرزی پروفیل دبی و
جهت جریان در شکافهای مشعل ،نرخ جریان جرمی در شیارهای خنککاری و شرط مرزی گرادیان فشار صفر در خروجی
است .پروفیل دبی در شکافهای مشعل با مدلسازی کامل محفظه و دیفیوزر بهدست آمده است .با توجه به مورد نیاز بودن
حل سرد میدان جریان و ثابتبودن دما در کل میدان ،شرط مرزی معادله انتقال انرژی در دیوارهها اثری در حل نداشته و از
این رو دیوارهها آدیاباتیک و با فرض عدم لغزش مدل شدهاند .شرایط کاری محفظه در شرایط مدلسازی نیز از اطالعات میدانی
توربین گاز و شبیهسازی دینامیکی سیکل حاصل شده است .برای حل عددی ،از نتایج شبیهسازیهای غیرواکنشی مبتنی بر
معادالت ناویر-استوکس میانگینگیریشده رینولدز ،بهعنوان شرط اولیه حل ،استفاده شده است.
گسستهسازیهای مکانی همواره با روش  7QUICKصورت گرفته ،بهجز متغیر فشار که گسستهسازی آن از نوع مرتبه
دوم است .پس از استخراج نتایج حل پایا ،شبیهسازی  LESانجام گرفته و در این شبیهسازیها نیز گسستهسازی مکانی تکانه و
انرژی با روش تفاضل مرکزی محدودشده و گسستهسازی فشار با روش مرتبه دوم صورت گرفته و سایر متغیرها با روش
 QUICKگسستهسازی شدهاند .گسستهسازی زمانی نیز با روش مرتبه دوم ضمنی انجام شده است .انتخاب رویکردهای
گسستهسازی و انتخاب مدلها برای شبیهسازیهای  RANSو  LESبا بررسی مجموعه کاملی از نتایج مطالعات شبیهسازی
مشابه در محفظه یادشده و همچنین ،انجام مطالعات پارامتری صورت پذیرفته که جهت خالصهسازی از پرداختن به این
جزئیات صرفنظر شده است.
1. Quadratic upstream interpolation for convective kinematics
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نتایج مدلسازی آالیندههای اکسیدهای نیتروژن
در این بخش از نوشتار ،نتایج مدلسازی آالیندههای  NOxبرای سیستم احتراق موتور  IGT25/IGT25+ارائه شده است .بدین
منظور ،ابتدا نتایج  NOxدر شرایط کاری نامی (بار کامل ،سوخت متان ،شرایط محیطی  )ISOتوربین  IGT25ارائه و با استفاده
از نتایج تجربی موجود صحهگذاری شده است .صرفا برای مقایسه ،در برخی شرایط کاری نتایج محاسبه  NOxبا استفاده از ابزار
پسپردازش  NOxنرمافزار  ANSYS FLUENTنیز ارائ ه شده است .برای انجام این محاسبات ،پس از تولید حل  CFDواکنشی
مورد استفاده در محاسبات مربوط به برآورد محل شعله ،ابزار مورد نظر فعال شده و محاسبات مربوطه انجام شده است .در
ادامه ،پس از ارائه نتایج اولیه و اعتبارسنجی نتایج ،مطالعات پارامتری مختلفی برای بررسی و حساسیتسنجی ورودیهای
مختلف مدل ازقبیل چیدمان و الجیک تزریق سوخت (و یا به بیان دیگر ،نحوه تنظیم میزان سوخت ورودی به محفظه و نیز
تعیین نحوه تقسیم دبی سوخت ورودی بین مسیرهای اصلی و پایلوت در شرایط کاری مختلف) ،ترکیب سوخت و نوع مکانیزم
سینتیک شیمیایی مورد استفاده ،و تنظیمات مدلسازی شبکه رآکتور انجام شده و نتایج آن گزارش شده است.
همانگونه که اشاره شد ،گام اول در روش پیشنهادی برآورد دقیق موقعیت شعله است .بدین منظور ،حل میدان جریان
واکنشی محفظه با دقت کافی در توزیع دما (محل شعله) با استفاده از مدلهای احتراق و آشفتگی مناسب و شرایط مرزی
دقیق صورت پذیرفته است .پس از دستیابی به یک حل همگرای مناسب از میدان جریان واکنشی ،نتایج حل عددی شامل
اطالعات شبکه محاسباتی ،و دادههای دما و فشار استاتیک ،دانسیته ،مولفههای سرعت ،کسر جرمی تمامی گونههای شیمیایی،
و انرژی و نرخ اضمحالل آشفته ذخیره میشود .پس از آن ،با استفاده از ماژول تعیین محل شعله و برآورد محدوده خاموشی
نرمافزار  ،ENERGICOموقعیت مکانی دقیق شعله برآورد میشود .نمونهای از نتایج برآورد موقعیت صفحه جبهه شعله و
همچنین انتهای حجم ناحیه شعله با استفاده از نرمافزار  ENERGICOدر شکل  2ترسیم شده است .عالوهبر این ،همانگونه
که گفته شد ،مرز شعله با استفاده مستقیم از نتایج  CFDو با استفاده از پارامترهای مختلف برای تعریف جبهه شعله نیز تعیین
شده است .بهعنوان نمونه ،در شکل  ،2ناحیه شعله برمبنای  7درصد نرخ واکنشی بیشینه تعیین شده است .نتایج حاصل از
شبیهسازیهای عددی جریان واکنشی در محفظه احتراق مزبور در مطالعات پیشین شهسواری و همکاران] [72ارائه شده ،لذا،
برای کسب اطالعات بیشتر در مورد مشخصات میدان جریان احتراقی در این محفظه ،میتوان به این مقاله مراجعه کرد.
پس از تعیین محل جبهه شعله و انتهای حجم شعله ،نتایج  LESبرای تعیین  PDFتوزیع نسبت سوخت به هوا در جبهه
شعله استفاده شده و عالوهبر آن ،از زمان اقامت متوسط ناحیه شعله محاسبهشده با رویکرد  CFDنیز برای تنظیم زمان اقامت
رآکتورهای ناحیه شعله استفاده میشود .همانگونه که اشاره شد ،تابع  PDFبرای تعیین نسبت سوخت به هوا در هر یک از
رآکتورهای ناحیه شعله استفاده میشود .نمونهای از نحوه توزیع مقدار سوخت به هوا ،بهازای دو مقدار مختلف  ،PFRدر شکل 3
ارائه شده است .بهوضوح ،با افزایش  ،PFRیکنواختی نسبت سوخت به هوا در نواحی مرکزی کمتر شده است.
)(a

)(b

Figure 8- Flame front and flame volume location identified using (a) ENERGICO software and (b) reacting flow simulations

شکل  -8موقعیت جبهه شعله و حجم شعله تعیین شده با استفاده از ( )aنرمافزار  ENERGICOو ( )bشبیهسازیهای احتراقی
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)(a

)(b

Figure 9- Equivalence ratio distribution contours at flame front plane for (a) PFR=0.28 and (b) PFR=0.16
شکل  -9کانتورهای توزیع نسبت همارزی در صفحه جبهه شعله برای مقادیر ( PFR=0.28 )aو (PFR=0.16 )b

چون اغلب در کاربردهای صنعتی ،بهدلیل پیچیدگی شبکه محاسباتی و حضور دیواره ،دادههای شبیهسازی بر روی یک
شبکه نامنظم و غیریکنواخت تولید میشوند ،باید ابتدا نتایج توزیع نسبت همارزی خروجی شبیهسازی عددی را به یک شبکه
منظم و یکنواخت ،مشابه شکل  ،3منتقل کرد .چنانچه توزیع نسبت همارزی خروجی شبیهسازی عددی مستقیما استفاده شود،
بهدلیل وجود تراکم باالی شبکه در بعضی از نقاط ،توزیع  PDFبه نواحی تمرکز گرهها تمایل یافته و وابسته به شبکه خواهد
بود .اما با استفاده از شبکه محاسباتی منظم ،دانسیته تعداد نقاط موجود در هر بازه از نسبت همارزی و همچنین دبی مربوط به
هر بازه با درجه اهمیت یکسان تولید شده و  PDFمستقل از شبکه میشود .برای این منظور ،کدی اختصاصی در محیط
نرمافزار  MATLABتوسعه داده شده که پس از تشکیل یک شبکه منظم با اندازه دلخواه ،انتقال اطالعات  CFDبه شبکه
یکنواخت منظم را بهصورت خودکار انجام میدهد .همچنین ،پس از انتقال دادهها به شبکه منظم یکنواخت ،کد اختصاصی
دیگری نیز در محیط نرمافزاری  MATLABتوسعه داده شده که با دراختیار داشتن نسبت همارزی در نقاط مرکزی شبکههای
با سازمان و تعیین میزان بازه گستردگی آن ،به تعیین احتمال و یا تعداد حضور دادهها در هر بازه مشخص میپردازد .درنهایت،
 PDFنسبت همارزی در صفحه جبهه شعله تعیین خواهد شد.
نمونهای از  PDFمحاسبهشده برای دو طرح مختلف تزریق سوخت با مقدار  PFRمشابه در شکل  71ارائه شده است.
تفاوت دو طرح در شکل  71در تعداد و قطر سوراخهای تزریق سوخت مسیر اصلی است که چنین تغییراتی عدم اختالط مشعل
را تحت تاثیر قرار میدهد] .[25،24در مشعل اصلی موتور  IGT25تعداد این سوراخها در هر شکاف هوا  91عدد بوده (یعنی در
هر مشعل کال  61سوراخ) ،ولی در طرح ارتقایافته موتور  ،IGT25+این تعداد به  75سوراخ در هر شکاف هوا (یعنی در هر
مشعل کال  91سوراخ) کاهش یافته و قطر آنها نیز ،بهمنظور یکسانسازی مقدار سوخت عبوری ،اندکی افزایش یافته است.
همانگونه که در شکل  71نیز مشاهده میشود ،در طرح ارتقایافته  75سوراخه ،توزیع  PDFدارای نقاط بیشینه
مشخص تر و لذا کیفیت اختالط بهتر است .ذکر این نکته الزم است که نسبت همارزی نامی در شرایط مورد بررسی برای هر دو
مشعل حدود  1/45است و در صفحه شعله ،یکنواختی توزیع نسبت همارزی و لذا اختالط هر دو مشعل وضعیت بسیار مناسبی
داشته ،ولی با وجود این کیفیت اختالط طرح  75سوراخه اندکی بهتر است .همانگونه که اشاره خواهد شد ،همین تفاوت اندک
در توزیع  PDFموجب کاهش حدود  51درصد در مقدار  NOxمشعل  75سوراخه میشود .پس از تولید اطالعات و ورودیهای
مورد نیاز ،مقدار  NOxبرای حاالت مختلفی محاسبه شده است (جدول .)7
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Figure 10- Equivalence ratio PDF distribution for two burners with 15 and 30 main fuel holes

 سوراخ تزریق سوخت اصلی31  و15  نسبت همارزی برای مشعل های دارایPDF توزیع-11 شکل
 شبیهسازی عددی و مقایسه با دادههای تجربی،ECRN  محاسبهشده توسط مدلNOx  مقادیر غلظت آالینده-1 جدول

Case1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Table 1- NOx emissions predicted by CFD and ECRN along with the experimental data
ECRN
Experimental
CFD
Input data
Results
Results3
Results
Burner Design and
Fuel Composition and Chemical
Fuel Staging
ECRN Settings
Kinetic Reaction Mechanism
Specifications
NOX (ppmvd@15%O2)
Number of
Pilot
Natural Gas
Chemical Kinetic
Flame
Number
Main Fuel
Fuel
Composition
Reaction
Position
of
Holes
Ratio
)%Vol.(
Mechanisms2
)cm(
Reactors
(MFH)
(%PFR)
30
28
4.9
100
47.76
61.30
30
16
C2_NOX
4.9
100
19.35
21.81
17.65
15
16
4.9
100
11.60
4.83
CH4 )100(
30
28
4.9
100
53.14
61.30
30
16
4.9
100
20.35
21.81
17.65
15
16
4.9
100
12.92
4.83
AramcoMech2.0
30
28
4.9
100
56.96
Combined with NOx
30
16
4.9
100
20.86
21.97
CH4 )98(
Mechanism of
15
16
4.9
100
12.92
C2H6 )0.7(
C2_NOx
C3H8 )0.3(
30
16
100
25.24±8
21.97
4.7 - 5.3
N2 )1%(
15
16
100
16.68±7
15
16
4.9
25 - 100
12.92±1
21.97
30
28
Different Chemical
4.9
100
55.89±11
61.30
CH4 )100%(
Kinetic
30
16
4.9
100
22.94±5
21.81
17.65
Mechanisms5
30
28
AramcoMech2.0
4.9
100
44.53±12
Iranian
Combined with NOx
Pipeline
Mechanism of
30
16
4.9
100
18.41±5
Natural Gas4
C2_NOx

1. All current simulations have been performed at nominal operating conditions (base load at ISO conditions).
2. Combination of chemical kinetic mechanisms have been accomplished using the Reaction Workbench software.
3. Experimental results presented herein have been derived from the engine OEM (SIEMMENS) data.
4. Iranian Natural Gas pipeline contains at least 81% of methane, C 2-3≤14%, C4+≤6%, N2≤7%, CO2≤3% and small amounts of H2S.
5. Including UCSD, Konnov, GRI3.0, C2_NOx, AramcoMech2.0 combined with NOx subset of C 2_NOx and NG-III combined with NOx
subset of C2_NOx.

 درصد در71  مربوط به بهترین نتایج شبیه سازی در شرایط کار نامی است که به اختالف کمتر از7  جدول5 نتایج حالت
 به سطح خطای، نیز که مربوط به ترکیب دیگری از گاز طبیعی است2  اطالعات حالت. انجامیده استNOx برآورد آالینده
 مورد استفاده اطمینانECRN  میتوان از اعتبار نتایج روش، با توجه به اطالعات موجود، بنابراین.مشابهی انجامیده است
 مطالعات پارامتری مختلف برای حساسیتسنجی ورودیها و مدلها انجام شده که نتایج، پس از اعتبارسنجی نتایج.حاصل کرد
.آن در ذیل به تفصیل مورد بررسی قرار میگیرد
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(الف) یکی از مهمترین پا رامترهای ورودی مدل ،که تاثیری چشمگیر بر میزان  NOxمشعل دارد ،موقعیت انتخابی برای
محل شعله است .این مسئله ،بهطور مستقیم PDF ،نسبت هم ارزی را در مشعل مورد بحث تحت تاثیر قرار میدهد .مطالعات
پارامتریک انجامشده در این مطالعه در حاالت  71و  77جدول  7نشان داده است که تغییر در محل شعله در بازه  4/1تا 5/9
سانتیمتری از دهانه مشعل (با توجه به شکل  ،2نوک جبهه شعله مشعل مورد نظر تا حدودی درون فضای پیشاختالط کشیده
میشود) ،یعنی به اندازه  6میلیمتر ،مقدار  NOxتولیدی را تا بیش از  41درصد تغییر میدهد .به هر حال ،در تمام محاسبات،
غیر از حاالت گفتهشده ،از موقعیت شعله  4/3سانتیمتری استفاده شده است.
(ب) اثر ترکیب سوخت گاز طبیعی ایران با استفاده از  77نوع سوخت خط لوله سراسری و چندین ترکیب سوخت
سرچاهی( 7پارس جنوبی) با استفاده از این مدل بررسی شد .سوختهای مورد نظر بهطور متوسط شامل حداقل  27درصد
متان ،حداکثر  74درصد  ،C2-3حداکثر  6درصد  ،C4+حداکثر  1درصد  ،N2حداکثر  9درصد  ،CO2و حداکثر کمتر از  7درصد
 H2Sبودهاند .نتایج محاسبات حاالت  75و  76جدول  7نشان داده است که این بازه از تغییرات در ترکیب گاز طبیعی منجربه
اختالف کمتر از حدود  91درصد در مقادیر  NOxخروجی محفظه خواهد شد .البته ذکر این نکته الزم است که در این تحلیل
فرض بر آن بوده که  PDFتوزیع سوخت با تغییر در ترکیب سوخت ثابت باقی بماند و به بیان دیگر ،تنها آثار شیمیایی تغییر
سوخت مطالعه شده است .مطالعات انجامشده توسط سرودی و همکاران (که نتایج آن جهت خالصهسازی در این مقاله ارائه
نشده است) نشان داده که تغییر در ترکیب سوخت ،بهدلیل تاثیر بر عمق نفوذ سوراخهای فواره 2سوخت اصلی ،کیفیت اختالط
و توزیع  PDFرا بهطور مستقیم تحت تاثیر قرار میدهد .این مسئله در مطالعات بعدی با دقت بیشتری بررسی شده و برای هر
ترکیب سوخت یک حل  LESمجزا تولید خواهد شد.
(ج) مسئ له مورد توجه بعدی ،اثر نوع مکانیزم سینتیک شیمیایی مورد استفاده بر میزان  NOxاست .در این مطالعه ،از 6
9
مکانیزم شیمیایی مختلف برای شبیهسازی استفاده شده است .این مکانیزمها عبارتاند از مکانیزم شیمیایی [26] UCSD
شامل  69گونه شیمیایی 4و  911واکنش بنیادی 5که بهاختصار به فرم ( )63*300نمایش داده میشود ،مکانیزم شیمیایی
 [21])53*325( GRI3.0و ویرایش اصالحشده آن  ،[22])53*325( Konnovمکانیزم شیمیایی  [23])99*693( C2_NOxو
همچنین مکانیزمهای  [31])493*2716( AramcoMech2.0و  [37])330*1906( NG-IIIکه با زیرمجموعه واکنشهای
اکسیدهای نیتروژن مکانیزم واکنشی  )69*313( C2_NOxتلفیق شدهاند .تلفیق زیرمجموعه  NOxمکانیزم شیمیایی C2_NOx
با دو مکانیزم اخیر نیز با استفاده از ابزار  Reaction Workbenchدر بسته نرمافزاری  ANSYSصورت پذیرفته است .بررسیهای
حاالت  79و  74جدول  7نشان میدهد که استفاده از مکانیزمهای شیمیایی مختلف میتواند مقدار  NOxرا در شرایط کاری
محفظه احتراق مورد نظر تا حدود  21درصد دستخوش تغییر کند .بهترین نتایج این مطالعه مربوط به مکانیزم تلفیقی
 AramcoMech2.0با زیرمجموعه  NOxمکانیزم  C2_NOxبوده است ).(530*3029
(د) مطالعات پارامتری همچنین نشان داده است که در بررسیهای حالت  72جدول  ،7تغییر پیوسته در تعداد رآکتورها،
از  711عدد به  25عدد ،میزان  NOxخروجی را در حدود کمتر از  71درصد تغییر میدهد .با وجود این ،باید توجه داشت که
این میزان اختالف برای شرایط کاری مشاهده شده است که مشعل در بهترین حالت از نظر اختالط قرار دارد .تجربه محاسبات
مختلف در شرایط کاری متفاوت نشان داده که استفاده از حدود  711رآکتور به بهترین نتایج در بررسی  NOxمشعل مورد نظر
در شرایط کاری مختلف منتج میشود.

1. Wellhead
2. Jet
3. University of California at San Diego
4. Species
5. Elementary reaction
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(ه) یکی از خروجیهای مهم مدل استفاده از آن در فرآیند ارتقای مشعل موتور  IGT25در راستای توسعه سیستم احتراق
موتور  IGT25+بوده است .همانگونه که اشاره شد ،بهازای یک مقدار ثابت از  ،PFRکاهش تعداد سوراخهای تزریق سوخت
اصلی از  91به  75در هر شکاف مشعل و افزایش قطر سوراخها منجر به کاهش میزان تولید  NOxخواهد شد .این مسئله را
میتوان بهخوبی با مقایسه حاالت  2و  3در جدول  7مالحظه کرد .همانگونه که مشاهده میشود ،با تغییر چیدمان سوخت
مقدار  NOxخروجی از حدود  25 ppmvdبه کمتر از حدود  75 ppmvdرسیده است .همچنین ،با ثابت نگهداشتن تعداد
سوراخها و چیدمان آنها ،در صورت تغییر در الجیک تزریق سوخت و تغییر  ،PFRمقدار  NOxبه نحو چشمگیری تغییر خواهد
کرد (بهعنوان مثال حاالت  1و  2جدول  .)7باید توجه داشت که اگرچه کاملکردن اختالط از منظر تولید  NOxایدئال است،
ولیکن معضالتی ازقبیل ناپایداری احتراق و یا خاموشی ناخواسته شعله موجب میشود تا طراح عمدا از شرایط کامال آمیخته
فاصله بگیرد .به بیان دیگر ،اگرچه نمودار  L-Sشکل  7کمینه تولید  NOxرا برای محفظههای  DLE/DLNبا سوخت گاز
طبیعی تعیین میکند ،با وجود این ،عمال نزدیکشدن به این حدود بهینه بسیار چالشزاست .برای مقایسه شرایط بهینه نمودار
 L-Sبا شرایط کاری موتور مورد بحث ،نتایج سه حالت مختلف از حاالت جدول  7بر روی نمودار  L-Sدر شکل  77نمایش داده
شده است (دمای آدیاباتیک شعله بهجای محاسبه با نرمافزارهای تعادلی مستقیما از الجیک موتور خوانده شده است).

Figure 11- L-S diagram with the NOx emissions data for the cases 7, 8 and 9 of Table 1

شکل  -11دیاگرام  L-Sبههمراه مقادیر  NOxخروجی برای حاالت  8 ،7و  9جدول 1

بهمنظور تحلیل دقیقتر علت بهبود مقادیر  NOxخروجی در حاالت  1تا  3جدول  ،7میزان اهمیت مسیرهای واکنش
مختلف تولید  NOxبرای هر حالت به تفکیک بررسی شده است .برای شناسایی میزان اهمیت مسیرهای مختلف تولید  NOxاز
روشی که ابتدا در مرجع ] [32معرفی شده و در مراجع دیگر ازقبیل ] [91نیز مورد استفاده قرار گرفته ،بهره برده شده است .در
این روش ،ابتدا ،واکنشهای کلیدی برای هر مسیر شناسایی شده و بهترتیب در هر بار اجرای فرایند حل مسئله ،تنها یک مسیر
فعال نگه داشته میشود .بدین ترتیب ،میتوان سهم هر مسیر واکنش را بهصورت مجزا بررسی کرد .البته ،این روش دو خطای
اصلی در محاسبات ایجاد خواهد کرد .اول اینکه برخی واکنشها ممکن است در دو یا چند مسیر مختلف مشارکت داشته
باشند .دوم این که حذف یک مسیر معین ممکن است نرخ واکنش سایر مسیرها را تغییر دهد .برای حل مشکل اول ،نباید
واکنشهای مشترک را حذف کرد .با وجود این ،احتمال بروز مشکل دوم همواره وجود دارد .به همین دلیل ،برای اطمینان از
نتایج تفکیک مسیرها ،مجموع مقادیر اکسیدهای نیتروژن مسیرهای منفرد با مقدار  NOxبرآوردی با استفاده از مکانیزم اصلی
مقایسه میشود .بدین ترتیب میتوان اطمینان حاصل کرد که سهم تمام مسیرهای اصلی با تقریب خوبی درنظر گرفته شده
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است .برای فعال یا غیرفعال کردن هر مسیر تولید  NOxو شناسایی واکنشهای اصلی هر مسیر ،با توجه به اطالعات مراجع
] [91و ] ،[32در این مطالعه از قیود جدول  2استفاده شده است .برای شبیهسازی کلیه مسیرها ،از زیرمجموعه برآورد
فرایندهای تشکیل اکسیدهای نیتروژن مکانیزم  C2_NOxاستفاده شده که شامل  63گونه شیمیایی و  979واکنش بنیادی
است ( .)69*313در شکل  ،72سهم هر مسیر واکنش بهتفکیک برای حاالت  1تا  3جدول  7ترسیم شده است .همانگونه که
اشاره شد ،بهدلیل بهبود اختالط سوخت و هوا با کاهش  PFRو کاهش تعداد سوراخهای مسیر سوخت اصلی ،میزان تولید
 NOxبه نحو چشمگیری کاهش یافته است .در این شکل ،برای هر حالت ،میزان مشارکت هر مسیر تولید اکسیدهای نیتروژن
به تفکیک بررسی شده است .همانگونه که در شکل  72مالحظه میشود ،با بهبود اختالط (از طریق کاهش  PFRیا کاهش
تعداد سوراخهای تزریق سوخت اصلی) سهم  NOxزلدوویچ یا حراتی رفته رفته کاهش یافته و سهم مسیرهای فنیمور و N2O
پررنگتر شده است .میزان  NOxتولیدی از طریق دو مسیر دیگر نیز همواره در شرایط کاری محفظه مورد نظر ناچیز بوده است.
جدول  -2مسیرهای مختلف تشکیل  NOxو واکنشهای کلیدی آنها
Table 2- NOx formation pathways and key reactions
NOx Formation Roots
Key Reactions
N+O2=NO+O
)Thermal (Zel’dovich
N+NO=N2+O b
N+OH=NO+H
All Reactions Including HCN, NCN,
)Prompt (Fenimore
NCO, HNCO, HOCN, and CN
N2O Reactions
All Reactions Including N2O
NNH Reactions
All Reactions Including NNH
NO2/NO3 Reactions
All Reactions Including NO2/NO3
Fuel Bond Nitrogen
Not Considered in This Study (No
)(FBN
)FBN Nitrogen

Figure 12- Main routes of NOx formation for the cases 7, 8 and 9 of Table 1

شکل  -12سهم مسیرهای مختلف تشکیل  NOxبرای حاالت  8 ،7و  9جدول 1

در نهایت ،در شکل  79نیز ،اطالعات خروجی مدلسازی برای ترکیب سوخت مورد استفاده در حاالت  1تا  72جدول  7با
استفاده از مکانیزم تلفیقی  AramcoMech2.0با زیرمجموعه  NOxمکانیزم  C2_NOxو با استفاده از  711رآکتور  PSRدر
ناحیه شعله (با فرض فاصله  4/3سانتیمتری جبهه شعله از دهانه مشعل) برای مقادیر مختلف نسبت سوخت پایلوت
( PFR=0.16و  ) PFR=0.28و تعداد متفاوت سوراخ تزریق سوخت اصلی در هر شکاف ورودی هوای مشعل ( MFH=15و
 )MFH=30ترسیم شده است .بهمنظور مقایسه بهتر ،دادههای تجربی مرجع ] [39نیز ارائه شده و همچنین نتایج حل RANS
نیز برای مقایسه ارائه شده است .ذکر این نکته الزم است که حل  RANSبا استفاده از مکانیزم سینتیک شیمیایی کلی پولیفک
و اطالعات سوخت متان خالص انجام شده است .همچنین ،در این نمودار ،از نتایج استخراجشده از رابطه ارائهشده اخیر در
مرجع ] [34نیز استفاده شده است .باید توجه داشت که همانطور که در شکل  79مشاهده میشود ،تغییرات  NOxتابعیت
نمایی نسبت به  PFRدارد .تغییرات نمایی  NOxنسبت به  PFRبرای مشعلهای خانواده  EVدر مطالعات مختلف ازقبیل
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برای
(
)
مراجع ] [75و ] [34تایید شده است .بهطور ویژه ،در مرجع ] ،[34رابطه
، ،و
،
برآورد میزان اکسیدهای نیتروژن (برحسب  )ppmvd@15%O2ارائه شده است .در این رابطه ،پارامترهای
بهترتیب معرف دمای شعله ،نسبت سوخت پایلوت ،فشار کاری محفظه و نسبت همارزیاند .پارامترهای  Aتا  Dنیز ثوابت
همبستگیاند .این رابطه همبستگی برای سوخت متان و دمای شعله حدود  7171تا  7271کلوین ،مقادیر  PFRبین  1تا 21
درصد ،فشار  7تا  71بار و نسبت همارزی  1/42تا  1/52ارائه شده است .مشعل مورد استفاده نیز مشعل مقیاسشده مشابه
مشعل مورد استفاده در این مطالعه (البته با چیدمان تزریق سوخت پایلوت متفاوت) است .همانگونه که مشاهده میشود،
نتایج روش پیشنهادی هم در مقایسه با نتایج حل عددی به کمک شبیهسازیها مبتنی بر معادالت میانگینگیریشده رینولدز
و هم در مقایسه با رابطه پیشنهادی مرجع ] [34تطابق بهتری با اطالعات تجربی ارائهشده برای موتور مورد نظر دارد .در انتها،
خواننده عالقهمند برای بررسی دقیقتر فرایندهای تولید  NOxدر سامانههای احتراقی به مراجع ] [31-35ارجاع داده میشود.

Figure 13- Variation of NOx emissions as a function of PFR
شکل  -13منحنی تغییرات غلظت آالینده  NOxبرحسب PFR
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سوخت مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت .نتایج مطالعات حاضر بیانگر قابلیت روش پیشنهادی در برآورد  NOxبا خطای کمتر
از  71درصد در موتور مورد نظر بوده است .با استفاده از این ابزار ،میتوان عالوهبر جزئیات هندسی و شرایط کاری ،آثار ترکیب
و نوع سوخت و نیز سهم مسیرهای مختلف تولید  NOxرا بهدقت بررسی کرد .نتایج مطالعات پارامتری نشان داده که عدم
قطعیت در تعیین محل جبهه شعله مقدار  NOxبرآوردی مدل را در حدود  41درصد ،تغییر در ترکیب گاز طبیعی خط لوله
ایران و گازهای سرچاهی مقدار  NOxخروجی از موتور مزبور را در حدود  91درصد و نوع مکانیزم سینتیک شیمیایی مورد
استفاده نیز این پارامتر را در حدود  21درصد تغییر داده است .همچنین ،با استفاده از نتایج محاسبات حاضر ،مشعل توربین
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75 ppmvd  به کمتر از25 ppmvd  خروجی این موتور مورد بحث از سطحNOx گاز ملی ارتقا یافته و کالس آالیندههای
.رسیده است
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The present investigation concerns prediction of NOx emissions in a stationary gas turbine combustor using
reactor network modeling approach. Here, the reactor network is constructed based on spatiotemporal
distribution of mixture fraction upstream of the flame front and flow residence time in the flame volume. To
such aim, large eddy simulation is carried out to evaluate mixture fraction distribution upstream of the flame
front, while the residence time is calculated by using RANS simulations. Moreover, the flame front position
and flame volume is discerned using both RANS simulations and ENERGICO software. Obtained results are
validated against experimental data. Such validations show that present method can accurately predict NOx
emissions in the dry low emissions combustor. In an attempt to enrich the present investigation, parametric
studies are carried out to evaluate effects of fuel composition, chemical kinetics, flame location, and
combustion regime on the NOx production paths. Obtained results reveal that flame position and fuel
composition have the most considerable effects on the NOx emissions among the investigated parameters.
Based on above investigations, the present combustor is modified to reduce the NOx emissions from 25
ppmvd to 15 ppmvd.
Keywords: Gas turbine, NOx emissions, Reactor network, Modeling, Combustor upgrading
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