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چکیده :در مقاله حاضر یک شعله برخورد متقابل آرام متان-اکسیژن در شرایط ترمودینامیکی فرا-بحرانی و گذر-بحرانی
مورد بررسی قرار گرفته است .از کد منبع باز کانترا برای محاسبه میدان جریان و حل سینتیک احتراق استفاده شده است
و شرایط معادله حالت ،معادله انرژی و خواص انتقال برای حل جریان گاز واقعی در شرایط ترمودینامیکی گذر-بحرانی و
فرا-بحرانی اصالح شده است .مشخصات ترمودینامیکی مانند ظرفیت حرارت ویژه با اضافه شدن ترم تکمیلی به ترم
شرایط ایدئال بازنویسی شده است و معادله حالت نیز برای شرایط گاز واقعی بهصورت کیوبیک آورده شده است .با حل
میدان جریان در شرایط گذر بحرانی مشاهده میشود که اعمال شرایط گاز واقعی سبب پدیدار شدن شرایط شبهجوشش
در میدان جریان میشود در صورتیکه با حل گاز ایدئال این پدیده مشاهده نمیشود .در شرایط گذر بحرانی شعله به
سمت ورودی اکسیژن جابجا میشود و همچنین در ناحیهای بین ورودی اکسیژن و شعله یک افزایش ناگهانی در ظرفیت
حرارتی ویژه اکسیژن اتفاق میافتد که ناشی از شبهجوشش است .حل گاز ایدئال چگالی اکسیژن را کمتر پیشبینی
میکند .در شرایطی که دمای ورودی اکسیژن باالتر از شرایط بحرانی باشد جابجایی خاصی در محل شعله اتفاق نمیافتد.
درنهایت مشاهده میشود که شرایط گذر-بحرانی در مقایسه با شرایط فرا-بحرانی ،شعله بسیار به اعمال رابطه گاز واقعی
حساستر است .در میدان کسر مخلوط اختالف عمدهای بین حل گاز واقعی و گاز ایدئال دیده نمیشود که این نتیجه
برای حل جریان آشفته بحرانی به روش فلیملت مهم است .در میدان فیزیکی اختالف بین شرایط گاز واقعی و گاز ایدئال
از لحاظ موقعیت و ابعاد شعله برای حالت گذر-بحرانی قابل توجه است .برای شرایط کامالً بحرانی در میدان فیزیکی نیز
اختالف قابلتوجهی در شرایط موقعیت شعله رخ نمیدهد.
کلیدواژگان :شعله جریان متقابل ،احتراق گذر بحرانی ،پدیده شبهجوشش ،کد کانترا ،حل شبه یکبعدی

مقدمه
افزایش فشار در سیستمهای احتراقی ،سبب افزایش بازده عملکردی این سیستمها میشود .این مزایا تمایل به حرکت به سمت
سیستمهای احتراقی فشار باال را افزایش داده است .امروزه ،موتورهای توربینی پرنده در فشاری در حدود  91بار فعالیت
میکنند .این مقدار بهصورت تقریباً خطی در  51سال اخیر افزایش پیدا کرده است و پیشبینی میشود که همچنان این روند
ادامه داشته باشد[ .]8مثال دیگر موتورهای دیزل است که فشار پس از اشتعال به محدوده  61اتمسفر میرسد[ .]2در بسیاری
از موتورهای راکتی سوخت مایع ،یکی از پیشرانهها بهصورت مایع وارد محفظه احتراق میشود ،درحالیکه دمای آن پایینتر از
دمای بحرانی ترمودینامیکی و فشار آن باالتر از فشار بحرانی است (شرایط گذر-بحرانی)[ .]9در بیشتر سیستمهای احتراقی
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فرض گاز ایدئال برای حل جریان واکنشی درنظر گرفته میشود .شرایط دما باال و چگالی پایین شعله امکان درنظرگرفتن این
فرض را در تحلیل جریانهای واکنشی میدهد .اما در فشارهای خیلی باال (باالتر از فشار بحرانی واکنشدهندهها) دیگر
نمیتوان فرض گاز ایدئال را به کار برد و الزم است تا از فرضهای مربوط به شرایط فشار باال بهخصوص برای واکنشدهندهها
استفاده کرد .به عبارت دیگر ،در این حالت خواص ترمودینامیکی و انتقالی سیال از شرایط گاز ایدئال تبعیت نمیکند و باید
شرایط گاز واقعی را در محاسبات لحاظ کرد.
همانطور که اشاره شد ،در تحلیل  CFDجریانهای آشفته فرا-بحرانی الزم است تا شرایط مربوط به خواص
ترمودینامیکی ،انتقال و انرژی گاز واقعی لحاظ شود .عموماً ،در بیشتر جریانهای آشفته فرا-بحرانی بهدلیل باالبودن چگالی و یا
سرعت ،عدد رینولدز باال است و حل  LESاین جریآنها بهلحاظ محاسباتی هزینه بیشتری تحمیل میکند .در این حالت به کار
بردن مدلهای احتراقی که تعداد زیادی معادله انتقال برای گونهها درنظر میگیرند ،شرایط را بغرنجتر میسازد .به همین دلیل
استفاده از مدلهای احتراقی خانواده فلیملت که براساس ذخیرهسازی 8دادههای ترمودینامیک واکنش عمل میکنند بسیار
متداولتر است .در این حالت نیاز است تا یک ساختار شعله آرام برای تولید دادههای فلیملت تولید شود .دو نوع از روشهای
متداول برای تولید این ساختار شعله آرام استفاده از مفهوم شعلههای جریان متقابل و یا شعلههای جریان برش محوری است.
شعلههای جریان متقابل عالوهبر کاربرد برای تولید ساختار شعله آرام جذابیتهای دیگری نیز برای محققان دارند .یکی از علل
توجه به شعلههای جریان متقابل ویژگیهای خاص آن در رابطه با یکبعدی بودن شعله آنها و همچنین قابلیت تعیین و تغییر
مقیاسهای زمانی جریان مانند زمان اقامت در آنها است که برای مطالعه شعلهها بسیار مهم است[ .]5،4با توجه به تأکید
مطالعه حاضر به شرایط فشار باالی میدان جریان ،حل میدان جریان شعله متقابل ،هم بهلحاظ تحلیل میدان جریان و هم به-
لحاظ تولید دادههای ساختار جریان برای حل فلیملت یک شعله نفوذی فرا-بحرانی حائز اهمیت است.
منابع در حوزه شعلههای نفوذی جریان متقابل گسترده بوده و همچنان در حال گسترش است .این مطالعات شامل
روندهای تجربی ،تحلیلی و عددی است[ .]1-6از معدود پژوهشهای تجربی صورت گرفته برای مطالعه ساختار شعلههای
نفوذی جریان متقابل و شرایط خاموشی آنها ،به کارهای نیمان و همکارانش در سال  2189برمیگردد[ .]3در این مطالعه ،در
بازه فشاری  8تا  21بار ،فرآیند احتراق هوا با سوختهای متان ،اتان و اتیلن که با گاز نیتروژن و هلیوم رقیق شدهاند ،بررسی
شده است .پروفیل دما (با استفاده از ترموکوپلها) و نرخهای کرنش در شرایط خاموشی شعله اندازهگیری شده و نتایج با حل
عددی حاصل از دو سینتیک شیمیایی متفاوت مقایسه شده است .نتایج این پژوهش نشان میداد که نرخ کرنش خاموشی
شعله ،تا فشارهای حدود  9تا  5بار ،با افزایش فشار ،بیشتر شده و پس از آن و تا فشار  21بار ،با افزایش فشار ،کاهش مییافت.
پارامتر دیگر مورد مطالعه ،میزان شار حرارتی تشعشعی از شعله بوده که نتایج تجربی نشان میداد با افزایش فشار ،این پارامتر
افزایش مییابد .همانطور که اشاره شد ،یکبعدی بودن شعلههای جریان متقابل و همچنین امکان تغییر زمان ماندگاری
جریان ،این شعلهها را بهلحاظ مطالعاتی جذاب کرده است .اگرچه بیشتر مطالعات برای شرایط فشار اتمسفریک و همچنین
شرایط گاز ایدئال میباشند ،برخی مطالعات جدید به روش عددی شرایط گاز واقعی را نیز در حل جریانهای واکنشی متقابل
مورد بررسی قرار دادهاند .بیشتر مطالعات در خصوص واکنشدهندههای هیدروژن-اکسیژن است و مطالعات کمتری به
شعلههای هیدروکربنی جریان متقابل پرداخته است .بهعنوان نمونه ریبرت و همکارانش[ ]81نشان دادند که در شعله جریان
متقابل ضخامت شعله و همچنین نرخ آزادسازی انرژی با مجذور حاصلضرب فشار در نرخ کرنش رابطه دارد .همچنین اشاره
کردهاند که در ناحیه شعله بهدلیل دمای باال ،اثرات گاز واقعی کم میشود و درنظرگرفتن فرض گاز ایدئال قابل قبول است.
ویلیامز[ ]88اثرات انتقال مولکولی (انتقال به روش چندجزئی و میانگین مخلوط) و همچنین انتقال حرارت مولکولی بر روی
ساختار شعله و همچنین مشخصات خاموشی شعله غیرپیشآمیخته برخوردی را بررسی و مشاهده کرد که نرخ کرنش خاموشی

1. Look-up

71

نشریه علمی -پژوهشی سوخت و احتراق ،سال دوازدهم ،شماره اول ،بهار 8931

به خواص انتقال مولکولی حساس است .ویلیامز تأکید کرده که درنظرگرفتن روابط مناسب انتقال (شامل دیفیوژن مولکولی،
هدایت حرارت مولکولی و گرانروی) در پیشبینی ساختار شعله غیر پیشآمیخته جریان متقابل حائز اهمیت است .ونگ و
همکاران[ ]82با استفاده از راهبرد یکپارچهای که تمامی محدوده فشاری را شامل میشود ،توانستند کلیه نواحی منحنی S
شعله (نمودار تغییرات دما براساس تغییرات نرخ کرنش و یا نرخ اضمحالل) را پوشش بدهند .در مطالعه آنها ،ساختار
شعلههای هیدروژن/اکسیژن و متان/اکسیژن در محدوه فشاری  1/5تا  211اتمسفر بررسی شده و تأثیر پارامترهای مختلف و
شرایط مرزی متفاوت تحلیل شده است .الکازه و اوفلین[ ]89پارامترهای مؤثر بر رفتار شعله هیدروژن گازی و اکسیژن مایع را
در شرایط فرابحرانی مورد بررسی قرار دادند .آنها یک شعله جریان متقابل را بهصورت دوبعدی و به روش عددی شبیهسازی
کردهاند .در مطالعه آنها حساسیت ساختار شعله به کشیدگی ،فشار ،دما و اثرات سیال حقیقی در شعله جریان متقابل مورد
بررسی قرار گرفت .آنها نشان دادهاند که شعله به کشیدگی بسیار مقاوم است و فرض فلیملت برای شبیهسازی و بررسی ،فرض
مناسبی است .از طرفی ،پدیده سیال واقعی میتواند تأثیر قابلتوجهی بر توپولوژی شعله داشته باشد.
در ناحیه فشار فرا-بحرانی در دیاگرام فازی ،شرایط سیال در حالت دمای زیر بحرانی با شرایط دمای باالی بحرانی بسیار
متفاوت است .در شرایطی که در فشار بحرانی دما زیر دمای بحرانی باشد سیال رفتار مایعمانند دارد .اما در شرایطی که دما نیز
باالتر از دمای بحرانی قرار میگیرد رفتار سیال گازمانند میشود .خط  widomکه با خط قرمز در شکل  8نشان داده شده است،
ناحیه گازمانند را از ناحیه مایعمانند در ناحیه فرا-بحرانی جدا میکند .بهعبارتدیگر هنگامیکه سیال از ناحیه گذر-بحرانی
وارد ناحیه کامالً فرا-بحرانی میشود بهاصطالح از خط  widomدر نمودار فازی عبور کرده است .یکی از ویژگیهای بارز سیالی
که بهلحاظ دما و فشار بر روی این خط قرار میگیرد داشتن ظرفیت حرارتی قابلتوجه در مقایسه با شرایط اطراف است .این
رفتار را ((شبهجوشش)) مینامند .در تمام این تغییرات رفتاری ،کشش سطحی وجود ندارد و جریان تکفاز است .بانوتی و
همکارانش[ ]86-84در سالهای اخیر تحقیقات زیادی بر روی پدیده شبهجوشش در جریان گذر-بحرانی انجام دادهاند و نشان
دادهاند که در جریان گذر-بحرانی ،خواص ترمو-فیزیکی بهصورت تابعی غیرخطی از فشار موضعی و دما هستند.

Figure 1- Transcritical conditions across the pseudo-boiling line in a phase diagram

شکل  -1شرایط گذر بحرانی در دمای شبهجوشش در دیاگرام فازی

هدف اصلی مقاله حاضر ،بررسی نقش و اهمیت شرایط گذر-بحرانی و فرا-بحرانی در پیشبینی رفتار جریان واکنشی
است .در هنگامیکه شرایط در فضای فیزیکی مورد بررسی قرار میگیرد ،بین درنظرگرفتن شرایط گاز واقعی برای حالت گذر-
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بحرانی و فرا-بحرانی تفاوت عمده مشاهده میشود و تأثیر آن مشخص میشود .اما یکی از مواردی که هدف اصلی مقاله است
بررسی تفاوت درنظرگرفتن در شرایط فضای کسر مخلوط است .بسیاری از مقاالتی که در حوزه شبیهسازی میدان جریان
آشفته فرا-بحرانی در تحقیقات مختلف ارائه میشود بهدلیل حجم محاسبات باال از مدلهای خانواده فلیملت 8برای شبیهسازی
احتراق استفاده کردهاند .برای مدلسازی این موضوع نیاز به دراختیارداشتن ساختار شعله آرام است که معموالً براساس حل
شعله جریان متقابل بهدست میآید .در بیشتر مطالعات حوزه فرا-بحرانی این ساختار شعله از حل شعله جریان متقابل با
درنظرگرفتن شرایط گاز واقعی حاصل میشود و محققان ساختار شعله آرام را نیز با حالت گاز واقعی حل میکنند که نیاز به
تغییرات در حل جریان و همچنین بهکاربستن هزینه و زمان است .در مقاله باال نشان داده شده است که تغییرات ساختار شعله
در فضای کسر مخلوط چه برای شرایط گذر-بحرانی و چه برای فرا-بحرانی ناچیز است و میتوان از ساختار شعله آرام براساس
گاز ایدئال تراکمپذیر نیز برای این منظور استفاده کرد ،بدون آنکه خطای قابلتوجهی در محاسبات وارد شود .این نکته کمک
مؤثری به سادهسازی حل میدان جریان آشفته فرا-بحرانی با استفاده از مدلهای خانواده فلیملت میکند .تاکنون مقالهای به
تفاوت استفاده از روابط گاز واقعی و گاز ایدئال در مشخصات شعله در فضای فیزیکی و فضایی کسر مخلوط برای شرایط گذر-
بحرانی و فرا-بحرانی نپرداخته است و مقاالت صرفاً به اهمیت بهکارگیری معادالت حالت واقعی برای جریآنهای فرا-بحرانی
اشاره کردهاند.
توصیف میدان جریان
مدل فیزیکی مورد بررسی یک شعله نفوذی جریان متقابل است که بهوسیله جریان خروجی از نازلهای استوانهای (همانطور
که در شکل  2نشان داده شده است) ایجاد میشود .این هندسه متقارن محوری به طرز قابلتوجهی معادالت حاکم را ساده
میکند[ .]87معادالت دقیق حل میدان فوق بهصورت مفصل توسط هو و همکارانش ارائه شده است[ ]81و برای شعله
برخوردی اکسیژن/هیدروژن برای شرایط گسترده ترمودینامیکی تفسیر شده است.

Figure 2- The schematic configuration of an opposed flow flame

شکل -2طرحواره نحوه تشکیل شعله در جریان برخورد متقابل

در مقاله حاضر برای حل میدان جریان از فرموالسیون هو و همکارانش ،که کلیه معادالت جرم ،تکانه ،اجزاء و انرژی
بهعالوه خواص ترمودینامیکی و انتقال را در برگرفته است ،استفاده شده است .از کد منبع باز کانترا 2برای حل میدان جریان و
سینتیک اجزاء استفاده شده است[ .]83با توجه به اینکه کد کانترا در حالت اولیه و بدون تغییرات ،خواص انتقال و
1. Flamelet
2. Cantera
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ترمودینامیک را برای شرایط گاز ایدئال حل میکند ،خواص ترمودینامیک به شرایط گاز واقعی تغییر داده شده است .در این
حال ،برای چگالی از معادله  SRKاستفاده شده است[ ]21و خواص آنتالپی و آنتروپی نیز شامل ترم حالت ایدئال بهعالوه ترم
اصالحی است .همچنین ،خواص انتقال براساس روابط چانگ بهروز شده است .معادله انرژی نیز به شرایط گاز واقعی تغییر داده
شده است .با توجه به اینکه در این مطالعه شعله برخوردی متان/اکسیژن مایع در شرایط فوق بحرانی مدنظر بوده است ،از
مکانیزم  GRI.3که شامل  59جزء شیمیایی و  925واکنش است استفاده شده است تا اثرات تمام اجزاء بهدقت دیده شود.
مکانیزم  GRI.3مخصوص مدلسازی دقیق احتراق متان در فشارهای باالست ،اما میتوان برای کاربردهای که شرایط پایدار را
در کار خود لحاظ میکند و دنبال پدیدهای گذرا مانند خاموشی و یا اشتعال نیست از این مکانیزم استفاده کرد .این مکانیزم
تأثیر عمدهای در مواردی که مدنظر این تحقیق است ،یعنی اثرات شرایط گذر بحرانی و فرا-بحرانی بر ساختار پایه شعله و
همچنین تفاوت دو حالت در فضای کسر مخلوط ،نمیگذارد .ضمن اینکه محققان دیگری نیز از این مکانیزم برای شرایط فشار
باالی مشابه برای حل  CFDو یا یکبعدی مسائل فشارباال استفاده کردهاند[.]22،28
برای استخراج معادالت حاکم ،فرض میشود که این جریان ،پایا و متقارنمحوری بوده و هیچ پارامتری در راستای
محیطی آن ،θ ،تغییر نمیکند (هرچند که ممکن است سرعت محیطی  ωوجود داشته باشد) .میدان جریان نیز تنها در راستای
صفحه  z-rبررسی میشود .در این مسئله ،با استفاده از روش حل تشابهی ،معادالت حاکم سهبعدی به معادله یکبعدی تقلیل
یافته است .روند اثبات ارائه برپایه دو فرض اساسی زیر است:
 -8میدان سرعت در قالب یک تابع جریان که فرم تفکیکپذیری به شکل زیر دارد ،قابل توصیف است:
) (
) (
()8
که در آن  U  z تابعی از  zاست.
 -2دما ،ترکیب و چگالی تنها وابسته به ( zتغییرات محوری) هستند.
همچنین مقدار تغییرات فشار نسبت به فشار ترمودینامیکی میانگین کوچک فرض میشود .با استفاده از این فرضیات و
فرض استوکس که لزجت دینامیکی و تودهای را بهصورت  κ  2μ / 3درنظر میگیرد ،مجموعه معادالت دیفرانسیل پارهای
بهصورت زیر سادهسازی میشوند.
()2
])

()9
()4

]

[

]

() 5

[

(
[

]
])

])

[
( [

( [

)

(

براساس تعریف تابع جریان تقارن محوری ،میتوان گفت:
()6
که معادله بقای جرم را بهصورت دقیق ارضا میکند .برمبنای روابط باال ،عبارتهایی که برای جایگزینی در معادالت نویر-
استوکس نیاز است ،مطابق روابط زیر محاسبه میشوند.
) (
) (

()7
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ذکر این نکته الزم است که در روابط باال ،از مشتقات شعاعی چگالی ،بهخاطر اینکه چگالی تنها تابعی از  zفرض شده،
صرفنظر شده است .همچنین برای محاسبه عبارت دیورژانس سرعت در معادالت نویر-استوکس ،براساس فرضیات ،میتوان
بهعبارت زیر رسید.
]

()1

) ( [

با جایگزینی این عبارات در داخل معادالت بقا و حذف عبارتهایی با مشتقات شعاعی چگالی و  Uو همچنین انجام
سادهسازیها میتوان به معادالت دیفرانسیل کلی ( 8)ODEزیر رسید:
تکانه محوری:
)

()3

(

) (

]

) (

[

تکانه شعاعی:
])

()81

[

(

) (

) (

(

)

معادالت باال بهگونهای که عبارت گرادیان فشار بهتنهایی در سمت چپ معادله قرار گیرد نوشته شده تا بر این مطلب که
سمت راست معادله تنها تابعی از  zاست ،تأکید شود .اگر سرعت محیطی صفر باشد ( ،)w=0بهوضوح مشخص است که سمت
راست دو معادله باال تنها تابعی از  zاست .در غیر این صورت میتوان فرض کرد که عبارت  W(z)=ω/rباید تنها تابعی از  zباشد.
تنها تابعی از  zهستند .با توجه به اینکه براساس تعریف تابع
با توجه به این نکته ،میتوان بیان کرد که هر دو عبارت و
جریان ،معادله مرتبه اول بقای جرم با تکانه شعاعی ترکیب شده است ،معادله بقای تکانه شعاعی یک معادله مرتبه سوم حاصل
شده است .اگر از تکانه شعاعی نسبت به  zمشتق گرفته شود ،مشخص میشود که عبارت

)

(

تنها تابعی از  zاست.
) (

()88
با توجه به اینکه فشار ،تابع پیوسته مشتقپذیری از  zو  rاست ،میتوان جایگزینی زیر را انجام داد:

) (

()82
حال با توجه به اینکه عبارت

)

(

)

(

تنها تابعی از  zاست ،مشتق شعاعی آن صفر خواهد بود .در نتیجه میتوان دریافت که عبارت

یک مقدار ثابت است .همچنین عبارت  Λrبهصورت زیر تعریف میشود:
()89
با جایگزینی تابع  Uبا سرعتهای فیزیکی ،که در زیر آمده است ،میتوان به معادلهای با ترمهایی فیزیکی رسید.
()84
مشاهده میشود که سرعت
بقای جرم:

نیز صرفاً تابعی از  zخواهد بود .این معادالت نهایی در زیر خالصه شده است.
)

()85
تکانه شعاعی:
])

()86

(

) (

[
)

()87
در صورت وجود مؤلفه محیطی سرعت ،معادله تکانه محیطی بهصورت زیر درمیآید:
()81

)

(

( [

])

)

(

) (
)

)

(

(
(

(

1. Ordinary Differential Equations
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با تقسیم عبارت باال بر  rو حذف مشتقات شعاعی  Wو چگالی ،میتوان به معادله زیر رسید.
)

()83

(

معادالت انرژی با فرض گاز کامل و بقای گونهها ،با فرض اینکه درجه حرارت و ترکیب گونهها تنها ترکیبی از  zباشد،
مطابق زیر خواهد بود.
̇

()21

∑

∑
̇

()28

)

)

(

(

با استفاده از معادله حالت گاز کامل ،که ارتباط بین چگالی جرمی ،فشار میانگین و همچنین دما و ترکیب موضعی گونهها
را به هم مرتبط میکند ،مجموعه معادالت باال بسته میشود[.]87
∑
()22
البته الزم به ذکر است در کار حاضر معادله حالت گاز براساس گاز واقعی نیز محاسبه شده است که در ادامه مورد اشاره
قرار خواهد گرفت.

شرایط مرزی
معادالت جریان متقابل پایا ،یک مسئله مقدار مرزی است .معادله بقای جرم ،مرتبه اول و معادالت بقای تکانه ،انرژی و گونهها
معادله مرتبه دوم هستند .معادالت مرتبه دوم ،نیازمند اطالعات مستقلی از  T ،W ،Vو  Ykدر هر دو انتهای دامنه  zبوده و
معادله مرتبه اول بقای جرم ،تنها به مشخصبودن سرعت  uدر یک مرز نیازمند است.
بدین ترتیب شروط مرزی این مسئله را میتوان بهصورت زیر تعیین کرد.
در نقطه :z = z0
) (
) (

()29
اگر دبی جرمی مشخص باشد ،عبارت زیر حل میشود:
()24
در غیر اینصورت:
()25
برای شرط مرزی قرار گرفته در نقطه  z0در مرز خروجی ،معادالت زیر حل میشود:

) ( ) ( ) (
̇

) (
̇

) ( ) (
) (
) (
|
|

()26
برای شرط مرزی تقارن قرار گرفته در نقطه  ،z0معادالت زیر حل میشود:

) (
) ( ) (
|
|
) (

()27
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شرط مرزی برای سطحی که در آن واکنش شیمیایی رخ میدهد و در نقطه  z0قرار دارد ،دمای  T0برای آن اعمال
میشود .در این موقعیت معادالت زیر حل میشود:
) ( )
)
)
)
̇

()21
که در عبارتهای باال ،عبارت ̇ نرخ مولی تولید گونه  kکه در فاز گازی قرار دارد ،است.

(
(
(
(

معادله حالت
با توجه به اینکه در حالت فرا-بحرانی مشخصات مربوط خواص ترمودینامیکی از حالت گاز ایدئال پیروی نمیکند ،در اینجا از
مدل  8 SRKبرای اعمال اثر شرایط فرا-بحرانی بر چگالی مخلوط استفاده شده است .مدل  SRKیکی از مدلهای معروف برای
محاسبه مشخصات ترمودینامکی (چگالی) در شرایط فرا-بحرانی است .معادله کیوبیک 2این مدل بهصورت زیر معرفی
میشود[.]21
) (

()23
که در آن  Ruثابت جهانی گاز⁄ ،
حجم مولی است که در آن وزن مولکولی است.
⁄
محاسبه میشود که در رابطه باال  crبیان کننده نقطه بحرانی
حجم مؤثر مولکول ،b ،از رابطه
است .برهمکنش بین مولکولی بهصورت زیر داده میشود.
[
) (
(
]) ) ( ⁄
()91
⁄
که در آن ضریب اسنتریک است .ضریب اسنتریک،
و
مانند وزن مولکولی ،فشار بحرانی ،دمای بحرانی و حجم بحرانی بهعنوان یک پارامتر استاندارد برای شناسایی مشخصات و
ویژگیهای مواد خالص شناخته میشود .این عدد بیانکننده میزان غیرکرویبودن مولکول است که در رفتار این ماده در
شرایط فشار و دماهای بحرانی تأثیرگذار است[.]29
خواص ترمودینامیکی میتواند بهصورت مستقیم از روابط زیر استخراج شود.

()98

) (( ) ⁄

] ) (

[ ∫

) (

)

(

] ) (

[ ∫

) (

)

(

(

)

(

] ) (

[ ∫

)

] ) (

[ ∫

) (

)

(

در شکل  9مقایسه بین دادههای  ،]24[NISTمدل ( SRKاستفاده شده در کار حاضر) و شرایط گاز ایدئال ،برای چگالی و
ظرفیت حرارتی ویژه اکسیژن برای دماهای مختلف و در فشار بحرانی اکسیژن ( 61بار) آورده شده است .در شرایطی که سیال
در شرایط گذر-بحرانی قرار دارد اختالف بین دادههای  NISTبا شرایط گاز ایدئال فاصله بسیاری دارد و در دماهای باالتر از
بحرانی به دادههای گاز ایدئال نزدیک میشود .بااینحال در بیشتر نقاط دادههای مدل  SRKبا دادههای  NISTهمخوانی نسبتاً
مناسبی دارد و به همین دلیل از این مدل میتوان برای محاسبه خواص ترمودینامیکی در شرایط فوق بحرانی استفاده کرد.

1. Soave-Rdelich-Kwong
2. Cubic
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نکته قابلتوجه در این قسمت تغییرات شدید خواص ترمودینامیکی شامل چگالی و ظرفیت حرارتی در مجاورت دمای
شبهجوشش با تغییرات اندک دما است .در شرایط گاز ایدئال در بازه دمایی  51کلوین تا  411کلوین طبق دادههای JANAF
تغییرات ظرفیت حرارتی بسیار کم است .همانطور که مشاهده میشود با رسیدن دما به محدوده  851/5کلوین ظرفیت
حرارتی ویژه بهشدت افزایش مییابد .درعینحال مشاهده میشود بههمراه این تغییرات ،چگالی نیز در یک بازه دمایی کوچک
بهشدت افت میکند و بهعبارت دیگر حجم مخصوص سیال در این شرایط بهشدت افزایش پیدا میکند .این تغییرات شامل
ظرفیت حرارتی و مهمتر از آن افزایش حجم (پدیده شبهجوشش) ،شرایط جدیدی را در محفظه احتراق ایجاد میکند که نیاز
است مورد بررسی قرار گیرد.

)Figure 3- Comparison of NIST database with thermodynamic properties calculated with SRK equation of state for O 2 at 60 bar (a
density (b) constant-pressure specific of heat

شکل  -3خواص ترمودینامیکی گاز ایدئال-مدل  SRKو دادههای – NISTظرفیت حرارتی ویژه (راست) ،چگالی (چپ) برای اکسیژن در
فشار  06بار

خواص انتقال در جریان واکنشی فرا-بحرانی
همانند خواص ترمودینامیکی برای خواص انتقال نیز الزم است تا اثر شرایط فرا-بحرانی را بر مخلوط اعمال کرد .رویکرد
برای شرایط گاز واقعی در مورد گرانروی بیشتر برپایه نتایج چانگ و همکارانش[ ]25که براساس تئوری چاپمن-انسکوگ است
استوار است .این تئوری اصوال برای گازهای رقیق ،فرموله شده است ،اما برای فشار-باال نیز توسعه داده شده است .برای مخلوط
های فشار باال (گاز واقعی) ،گرانروی  ηبهصورت زیر نوشته میشود.
) ⁄

()92

(
⁄

که در آن:
= گرانروی فشار پایین
= ترم اصالحی برای گرانروی فشار باال
= وزن مولکولی مخلوط
= حجم بحرانی مخلوط
= انتگرال برخورد و در نهایت
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یک فاکتور مخصوص اصالح برای مواد با شرایط قطبیت
ضریب اسنتریک مخلوط و
و
در معادله باال
مولکولی باال مانند الکل و اسیدها است .در شکل  4مقایسه بین دادههای  ،NISTمدل چانگ و شرایط گاز ایدئال برای گرانروی
و ضریب هدایت حرارتی اکسیژن برای دماهای مختلف و در فشار  61بار آورده شده است .همانطور که مشاهده میشود ،در
دماهای پایینتر از دمای شبهبحرانی اکسیژن و در شرایطی که سیال در شرایط گذر-بحرانی قرار دارد اختالف بین دادههای
 NISTبا شرایط گاز ایدئال فاصله بسیاری دارد و در دماهای باالتر از بحرانی به دادههای گاز ایدئال نزدیک میشود .بااینحال
در بیشتر دماها دادههای مدل چانگ با دادههای  NISTهمخوانی نسبتاً مناسبی دارد و به همین دلیل از این مدل میتوان برای
محاسبه خواص انتقال در شرایط فوق بحرانی استفاده کرد.

Figure 6- Comparison of NIST database with transport properties calculated with Chung et al model for O2 at 60 bar (a) viscosity
(b) thermal conductivity

شکل -4خواص انتقال گاز ایدئال-مدل چانگ و دادههای – NISTهدایت حرارتی (راست) ،گرانروی (چپ) برای اکسیژن در فشار  06بار

مشخصات مسئله و شرایط مرزی
در مقاله حاضر از کد منبع باز کانترا برای حل میدان جریان و سینتیک اجزاء استفاده شده است .با توجه به اینکه نرمافزار در
حال پایه خواص انتفال و ترمودینامیک را برای شرایط گاز ایدئال حل میکند ،خواص ترمودینامیک و خواص انتقال به شرایط
گاز واقعی تغییر داده شده است .معادله انرژی نیز به شرایط گاز واقعی تغییر داده شده است .هندسه مسئله شامل دو جریان
ورودی است که در فاصله  81میلیمتری از یکدیگر قرار گرفتهاند .شرایط مرزی ورودی بهصورت شار جرمی است که با واحد
درنظرگرفتن واحد سطح ورودی مشخصات سرعت ورودی تعیین میشود .دمای ورودی سوخت و اکسنده نیز داده میشود.
تعداد شبکه درنظر گرفته شده به این صورت است که تعداد  91گره در مسئله درنظر گرفته میشود و سپس براساس الگوریتم
موجود در کد تعداد گرهها در حل افزایش پیدا میکند تا مسئله همگرا شود .نودهای اضافه شده بهصورت یکنواخت نیستند و
براساس میزان گرادیان متغیرها در فضا توزیع میشوند .یک الگوریتم ترکیبی نیوتن-گام زمانی برای حل معادالت استخراجشده
استفاده میشود.
با توجه به اینکه در این مطالعه شعله برخوردی متان/اکسیژن مایع در شرایط فوق بحرانی مدنظر بوده است ،اثر تشعشع
در انتقال حرارت درنظر گرفته نشده است .دمای ورودی متان  911کلوین درنظر گرفته شده است و برای اکسیژن مایع دماهای
مختلف از  821کلوین تا  251کلوین درنظر گرفته شده است .همچنین ،تحلیل نتایج در فشارهای مختلف از بازه  81اتمسفر تا
 811اتمسفر انجام شده است .شار جرمی سوخت و اکسنده نیز بهترتیب برابر ) 89/3 (kg/m2.sو  25/44است.

16

نشریه علمی -پژوهشی سوخت و احتراق ،سال دوازدهم ،شماره اول ،بهار 8931

صحهگذاری نتایج
برای صحتگذاری حلگر ،پروفیل دما با دادههای تجربی در باالترین فشار ممکن مقایسه شده است .پروفیل تجربی دما از مقاله
نیمان[ ]3و در فشار  1/1 MPaاستخراج شده است .هندسه تجربی مدنظر دارای دو ورودی سوخت و اکسنده است .سوخت با
نیتروژن مخلوط شده و از ورودی سوخت تزریق میشود و مخلوط رقیقشده اکسیژن نیز از ورودی اکسنده تزریق میشود.
سوخت مورد استفاده در آزمایش متان است .فاصله بین ورودی سوخت و اکسنده در این آزمایش  L=10 mmاست .نرخ کرنش
گزارش شده در آزمایش بهصورت زیر تعریف شده که برای کار حاضر نیز از این رابطه استفاده شده است.
)

()99

√

(

√

که در آن  8و  2بهترتیب مربوط به سوخت و اکسنده است .در کار تجربی باال هوا دارای نسبت جرمی  Y O ,2  0.233و نسبت
2

جرمی سوخت انتخابی  Y CH ,1  0.16است .ذکر این نکته الزم است که سوخت و اکسنده با دمای محیط وارد ناحیه واکنش
4

میشوند (  .)T1  T 2  298 kشبیهسازی با شرایط مرزی یکسان و اندازه محیط یکسان اجرا شده است .همانطور که در شکل
 5دیده میشود ،تطابق خوبی بین شبیهسازی و نتایج آزمایشگاهی وجود دارد .اختالف تقریبی در محل بیشینه دما میتواند
ناشی از عدم دقت در شرایط مرزی و یا اندازهگیری تجربی در محل شعله باشد.

]Figure 5- Temperature distribution for experiment and numerical data in 0.8 Mpa [9

شکل  -5توزیع دما براساس طول برای حالت تجربی و عددی در فشار  6/8مگاپاسکال[]9

همچنین ،برای اطمینان از شبیهسازی عددی صورت گرفته ،نتایج با بیشترین فشاری که بهصورت عددی انجام شده و
گزارش شده است نیز مورد مقایسه قرار گرفته است .برای این کار از نتایج حاصل از کار عددی وانگ و همکارانش[ ]82استفاده
شده است .این شبیهسازی برای فشار  811بار و نرخ کرنش  8111بر ثانیه انجام شده است .شرایط مرزی و ابعادی درنظر
گرفته شده مشابه کار وانگ و همکارانش است .نتایج حاصل از مقایسه دما در شکل  6نشان داده است .همانطور که مشاهده
میشود ،در بیشینه دما اختالف اندکی دیده میشود که میتواند ناشی از بهکارگیری مکانیزمهای شیمیایی مختلف در دو
تحقیق باشد .بااینحال تطابق بین نتایج کار حاضر با کار عددی وانگ و همکارانش مناسب است.
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]Figure 6- Comparison between current simulations with available similar simulation in 100 atm [12

شکل  -0مقایسه بین نتایج شبیهسازی حاضر با دادههای عددی موجود در فشار  166بار و نرخ کرنش  1666بر ثانیه[]12

بررسی نتایج
در قسمت نتایج به بررسی اثرات درنظرگرفتن شرایط گاز واقعی (بهلحاظ مشخصات ترمودینامیکی و انتقال و انرژی) و گاز
ایدئال برای شرایط مختلف فشار و دما و همچنین در فضای کسر مخلوط و فضای فیزیکی پرداخته شده است .روند بررسی
نتایج بهصورت جدول  8است.
جدول  -1شرایط مختلف بررسی شده در بخش نتایج
EOS
Ideal-Real
Ideal-Real
Ideal-Real
Ideal-Real
Ideal
Real
Ideal
Real
Ideal-Real
Ideal-Real
Ideal-Real

Table 1- Simulation conditions the in discussion section
variables
)Pressure (atm
)Oxygen Temp (K
Temp-mixture fraction
100
120
Cp/Temp-Norm length
100
120
Density- Norm length
10
120
Density- Norm length
100
120
OH- Norm length
60
120-300
OH- Norm length
60
120-300
Density- Norm length
10-100
120
Density- Norm length
10-100
120
Temp- Norm length
60
120-300
Density- Norm length
60
120-300
Velocity- Norm length
60
120-300

Fig number
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

در شکل  7مقایسه بین شرایط شعله با جریان گاز ایدئال و گاز واقعی براساس کسر مخلوط برای فشار  811بار آورده شده
است .همانطور که مشاهده میشود در شرایط گاز واقعی دمای بیشینه برحسب کسر مخلوط اندکی کاهش مییابد .بااینحال
موقعیت دمای بیشینه براساس کسر مخلوط برای شرایط گاز واقعی و همچنین گاز ایدئال تغییری نمیکند .کاهش جزئی دما را
میتوان در اضافه شدن ترم اصالحی به ترم گاز ایدئال در معادله آنتالپی دانست .همانطور که مشاهده میشود ،در فضای کسر
مخلوط تفاوت بین دادههای حالت گاز واقعی و گاز ایدئال ناچیز است که میتوان این موضوع را در مورد شبیهسازی جریان
آشفته به روش فلیملت مدنظر قرار داد .ازآنجاکه در مدلسازی میدان آشفته به روش فلیملت ،دادههای حاصل از ساختار شعله
جریان آرام در فضای کسر مخلوط انتگرالگیری میشود ،مشاهده میشود که در فضای کسر مخلوط ،حالت گاز تأثیر عمدهای
در شرایط گذر-بحرانی که پر چالشترین قسمت است نخواهد داشت.
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Figure 7- Temperature distribution vs. mixture fraction for ideal and real gas condition

شکل  -7توزیع دما براساس کسر مخلوط برای شرایط گاز واقعی و گاز ایدئال

در شکل  ،1تغییرات دما و همچنین ظرفیت حرارتی برحسب فاصله بیبعد شده برای دمای ورودی  821کلوین و فشار
 811بار برای حالت گاز ایدئال و گاز واقعی نشان داده شده است .همانطور که مشاهده میشود با اعمال شرایط گاز واقعی
شعله به سمت ورودی اکسیژن جابجا میشود و دمای بیشینه نیز کاهش مییابد .از طرفی همانطور که مشاهده میشود در
شرایطی که گاز کامل درنظر گرفته میشود ظرفیت حرارتی ،اثر افزایش شدید ناشی از پدیده شبهجوشش را ظاهر نمیکند .با
اعمال شرایط گاز واقعی پیش از شعله و در قسمت ورودی اکسیژن یک افزایش ناگهانی در ظرفیت حرارتی اتفاق میافتد که
ناشی از عبور سیال از خط  Widomو درنتیجه ایجاد تغییرات شدید ترمودینامیکی باشد (مشابه افزایش شدید ظرفیت حرارتی
در دمای شبه بحرانی در شکل  9در این حالت جریان از حالت مایعمانند بهسرعت تبدیل به گازمانند میشود که این پدیده
باعث کاهش شدید چگالی و افزایش سرعت میشود .همچنین مشاهده میشود که بیشینه دما با اعمال شرایط گاز واقعی
اندکی کاهش مییابد .همانطور که مشاهده میشود در فضای فیزیکی اختالف بین شرایط گاز واقعی و گاز ایدئال برای حالت
گذر-بحرانی قابلتوجه است.

Figure 8- Temperature and constant specific heat vs. normalized length for ideal and real gas condition

شکل  -8توزیع دما و ظرفیت حرارتی ویژه براساس عدد بیبعد فاصله برای شرایط گاز واقعی و گاز ایدئال
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در شکل  3توزیع چگالی برحسب طول بیبعد شده بین سوخت و اکسنده در شرایط حل گاز ایدئال و گاز واقعی برای
دمای ورودی اکسیژن  821کلوین و فشار  81بار نشان داده شده است .همانطور که مشاهده میشود ،در قسمت ورودی
اکسیژن مایع بهدلیل وجود شرایط گذر بحرانی اختالف چگالی بین حل گاز ایدئال و گاز واقعی بیشتر از ورودی متان است .حل
گاز ایدئال چگالی اکسیژن را کمتر پیشبینی میکند .در شکل  81همین توزیع برای شرایط ورودی اکسیژن  821کلوین و
فشار  811بار نشان داده شده است و مشاهده میشود که اختالف پیشبینی شده برای شرایط گاز ایدئال و واقعی بسیار بیشتر
و در حدود  911درصد است که نشان میدهد فرض گاز ایدئال در این شرایط با خطای بسیار بیشتری همراه است .در شرایطی
که فشار کمتر از فشار بحرانی باشد شرایط گاز واقعی و گاز ایدئال در دمای زیر بحرانی کمتر از  21درصد خطا ایجاد میکند،
درصورتیکه برای فشار باالتر از فشار بحرانی این میزان تا  911درصد نیز افزایش پیدا میکند.

Figure 9- Density distribution vs. normalized length for ideal and real gas conditions in 10 bar

شکل  -9توزیع چگالی براساس عدد بیبعد فاصله برای شرایط گاز واقعی و گاز ایدئال در فشار  16بار

Figure 10- Density distribution vs. normalized length for ideal and real gas conditions in 100 bar

شکل  -16توزیع چگالی براساس عدد بیبعد فاصله برای شرایط گاز واقعی و گاز ایدئال در فشار  166بار
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شکل  88توزیع کسر جرمی مربوط به ( OHبهعنوان معیاری از محل شعله) برحسب طول بیبعد شده برای فشار محیط
 61بار و دمای ورودیهای مختلف اکسیژن مایع را برای شرایط حل گاز ایدئال نشان میدهد .همانطور که مشاهده میشود با
افزایش دما از  821کلوین به  911کلوین ضخامت شعله کاهش مییابد .در شکل  82همین شرایط برای حل گاز واقعی نشان
داده شده است .کاهش ضخامت شعله در اثر افزایش دما در هر دو حالت تقریباً مشابه است که نشاندهنده این موضوع است که
بیشتر ناشی از تغییر در شرایط سینتیک واکنشهاست که برای هر دو حالت یکسان است .تفاوت عمده در شرایط اعمال روابط
گاز واقعی و گاز ایدئال را میتوان در موقعیت شعله در شرایط گذر-بحرانی مشاهده کرد .همانطور که مشاهده میشود در
شرایط گذر بحرانی (فشار بحرانی و دما زیر بحرانی ،دمای ورودی  821و  851کلوین) با درنظرگرفتن حل گاز واقعی شعله به
سمت ورودی اکسنده جابجا میشود که میتوان این را ناشی از کاهش ناگهانی چگالی و افزایش ظرفیت حرارتی در حین عبور
از خط  Widomدانست .اما در شرایط دمای کامالً بحرانی (فشار بحرانی و دما بحرانی ،دماهای ورودی  211و  911کلوین)
تغییر خاصی در موقعیت شعله برای شرایط حل گاز ایدئال و گاز واقعی دیده نمیشود.

Figure 11- OH mass fraction distribution vs. normalized length for ideal gas condition and various oxygen temperature

شکل -11توزیع کسر جرمی  OHبراساس عدد بیبعد فاصله برای شرایط گاز ایدئال برای دمای ورودی مختلف اکسیژن

Figure 12- OH mass fraction distribution vs. normalized length for real gas condition and various oxygen temperature

شکل -12توزیع کسر جرمی  OHبراساس عدد بیبعد فاصله برای شرایط گاز واقعی برای دمای ورودی مختلف اکسیژن
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در شکل  89توزیع چگالی برای دمای ورودی اکسیژن  821کلوین و فشارهای مختلف کاری برحسب فاصله بیبعدشده
نشان داده شده است .همانطور که مشاهده میشود با افزایش فشار ،چگالی سمت اکسیژن افزایش پیدا میکند .در شکل 84
همین شرایط برای حل حالت گاز واقعی نشان داده شده است .مشاهده میشود که در شرایط حل گاز واقعی اختالف چگالی در
شرایط فشارهای باال کمتر میشود .همچنین ،چگالی متان اختالف کمتری را برای فشارهای مختلف نشان میدهد.

Figure 13- Density distribution vs. normalized length for ideal gas condition and various pressure

شکل -13توزیع چگالی برحسب طول بیبعد شده برای شرایط گاز ایدئال در فشارهای مختلف

Figure 14- Density distribution vs. normalized length for real gas condition and various pressure

شکل -14توزیع چگالی برحسب طول بیبعد شده برای شرایط گاز واقعی در فشارهای مختلف

در شکل  85سمت چپ ،توزیع دما در طول شعله برای حالت ایدئال ارائه شده است .همانطور که مشخص است ،با
افزایش دمای ورودی ،شعله بهسمت ورودی سوخت حرکت کرده و بیشینه دما به مقدار بسیار کم 85 ،کلوین برابر  %1/4زیاد
میشود .این اتفاق بهدلیل آن است که با افزایش دمای ورودی اکسنده چگالی اکسنده کاهش پیدا میکند .افت چگالی با
افزایش دما در حالت ایدئال در شکل  86سمت چپ مشهود است .چگالی در دمای  911کلوین  %25مقدار چگالی در دمای
 821کلوین است.
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با ثابت نگهداشتن دبی ورودی ،افت چگالی با افزایش دما در ورودی اکسنده ،منجر به زیادشدن سرعت محوری (با عالمت
منفی) در ورودی اکسنده به همان نسبت میشود .افزایش سرعت محوری ورودی در سمت اکسنده با افزایش دما نیز کامالً در
شکل  87سمت چپ دیده میشود.
در شکل  85سمت راست ،توزیع دما در طول شعله برای حالت واقعی ارائه شده است .مشابه حالت ایدئال ،با افزایش
دمای ورودی ،شعله به سمت ورودی سوخت حرکت کرده است ،بااینحال ،همانطور که دیده میشود ،در شرایطی که دمای
اکسیژن کمتر از دمای بحرانی است (دمای  821و  851کلوین) که درواقع شرایط گذربحرانی است ،همانطور که در شکل 86
دیده میشود ،چگالی در دمای  821کلوین 5 ،برابر و در دمای  851کلوین 4 ،برابر چگالی در حالت گاز ایدئال است و به
همین نسبت سرعت ورودی اکسنده نسبت به حالت ایدئال کمتر است .در این حالت ،در حل گاز واقعی شعله به سمت ورودی
اکسنده حرکت کرده و حل گاز ایدئال و واقعی  %5مکانی نسبت به هم اختالف دارند.

Figure 15- Temperature distribution vs. normalized length left) ideal gas and right) real gas for 60 atm

شکل -15توزیع دما در طول شعله (الف) گاز ایدئال (سمت چپ)(ب) گاز واقعی (سمت راست) برای فشار  06بار

Figure 16- Density distribution vs. normalized length left) ideal gas and right) real gas for 60 atm

شکل  -10توزیع چگالی در طول شعله (الف)گاز ایدئال (سمت چپ)(ب) گاز واقعی (سمت راست) برای فشار  06بار
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Figure 17- Velocity distribution vs. normalized length left) ideal gas and right) real gas for 60 atm

شکل  -17توزیع سرعت محوری در طول شعله (الف)گاز ایدئال (سمت چپ)(ب) گاز واقعی (سمت راست) برای فشار  06بار

در شرایط دمای باالتر از دمای بحرانی (شرایط کامالً بحرانی) بهدلیل اینکه رفتار سیال مشابه رفتار گاز ایدئال است،
چگالی در دمای  211کلوین 8/2 ،برابر و در دمای  911کلوین ،تقریباً برابر چگالی در حالت گاز ایدئال است و به همین دلیل
سرعت جریان در سمت اکسنده در دو حالت نزدیک هم است و محل شعله در دماهای  211و  911کلوین در دو حالت تغییر
محسوسی نمیکند و تقریباً در یک نقطه قرار دارد.

نتیجهگیری
در مقاله حاضر ،یک شعله برخورد متقابل متان-اکسیژن در شرایط ترمودینامیکی فرا-بحرانی و گذر-بحرانی مورد بررسی قرار
گرفته است .قسمت معادالت انرژی بهصورت کامل برای اعمال شرایط فرا-بحرانی اعمال شده است .مشخصات ترمودینامیکی
مانند ظرفیت حرارت ویژه با اضافه شدن ترم تکمیلی به ترم شرایط ایدئال بازنویسی شده است و معادله حالت نیز برای شرایط
گاز واقعی بهصورت کیوبیک آورده شده است .از نرمافزار منبع باز کانترا ،برای محاسبه میدان جریان و حل سینتیک احتراق
استفاده شده است و شرایط معادله حالت ،معادله انرژی و خواص انتقال برای حل جریان گاز واقعی در شرایط ترمودینامیکی
گذر-بحرانی و فرا-بحرانی اصالح شده است .با حل میدان جریان در شرایط گذر بحرانی مشاهده میشود که اعمال شرایط گاز
واقعی سبب پدیدار شدن شرایط شبهجوشش در میدان جریان میشود؛ درصورتیکه با حل گاز ایدئال این پدیده مشاهده
نمیشود .در شرایط گذر بحرانی شعله به سمت ورودی اکسیژن جابجا میشود و همچنین در ناحیهای بین ورودی اکسیژن و
شعله یک افزایش ناگهانی در ظرفیت حرارتی ویژه اکسیژن اتفاق میافتد که ناشی از شبهجوشش است .حل گاز ایدئال چگالی
اکسیژن را کمتر پیشبینی میکند .در شرایطی که دمای ورودی اکسیژن باالتر از شرایط بحرانی باشد جابجایی خاصی در محل
شعله اتفاق نمیافتد .دمای پیشبینی شده در شرایط حل گاز واقعی اندکی کمتر از شرایط حل گاز واقعی است .در میدان کسر
مخلوط اختالف عمدهای بین حل گاز واقعی و گاز ایدئال دیده نمیشود که این نتیجه برای حل جریان آشفته بحرانی به روش
فلیملت مهم است .از آنجا که در مدلسازی میدان آشفته به روش فلیملت ،دادههای حاصل از ساختار شعله جریان آرام در
فضای کسر مخلوط انتگرالگیری میشود ،مشاهده میشود که در فضای کسر مخلوط ،حالت گاز تأثیر عمدهای در شرایط گذر-
بحرانی که پر چالشترین قسمت است نخواهد داشت .در میدان فیزیکی اختالف بین شرایط گاز واقعی و گاز ایدئال ازلحاظ
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 برای شرایط کامالً بحرانی در میدان فیزیکی نیز اختالف.بحرانی قابل توجه است-موقعیت و ابعاد شعله برای حالت گذر
.قابلتوجهی در شرایط موقعیت شعله رخ نمیدهد
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In the present paper, a laminar counter-flow flame has been numerically investigated under the transcritical
and supercritical conditions. The Cantera open source code has been used to calculate the flow field and the
kinetic combustion solution. Furthermore, the energy equation, the thermodynamics and the transport
properties have been modified for real gas solution. The thermodynamics properties, including density,
enthalpy, and specific heat at constant pressure, are evaluated based on fundamental thermodynamics theories
and the modified SRK equation of state (EOS). Transport properties, including thermal conductivity and
dynamic viscosity, are estimated using Chung method. It can be seen that the pseudo-boiling phenomenon has
been appeared in transcritical condition with real gas equations. The ideal gas solution is unable to capture
this phenomenon. In the mixture fraction field, there is no major difference between the real gas and the ideal
gas, which is important for solving the turbulent reacting flow by the flamelet models. However In the
physical field, the difference between the real gas condition and the ideal gas is significant in terms of the
position and dimensions of the flame for the transcritical state. For supercritical conditions in the physical
field similar to mixture fraction field, there is no significant difference in the flame situation.
Keywords: Counter-flow flame, Transcritical flame, pseudo-boiling phenomenon, Cantera code, Onedimensional solution
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