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چکیده :در این تحقیق ،ترکیبی از دو تکنولوژی احتراق اکسیژنی و احتراق  MILDدر یک کوره آزمایشگاهی همراه با
جتهای موازی بهصورت عددی مورد مطالعه قرار گرفته است .در این سیستم نوین ،بهکمک رژیم  ،MILDعالوهبر رفع
برخی مشکالت احتراق اکسیژنی NOx ،از ترکیب گازهای خروجی حذف شده و محصوالت احتراق عمدتاً متشکلاز H2O
و  CO2هستند .در این پژوهش ،میدان احتراقی بهکمک دو ابزار محاسبات عددی و تحلیل  WSRبررسی شده است .در
تحلیل عددی سه بعدی ،از روش  RANSو مدل  RNG k- εو مدل  EDCدر شبیهسازی تقابل آشفتگی جریان و شیمی
احتراق استفاده شده است .تاثیر پیشگرمسازی و رقیقسازی بهکمک  CO2بر میدان احتراق و ترکیب گازهای خروجی
بررسی شد .با افزایش دمای پیشگرم ،تکانه جت افزایش یافته و در نتیجه آن بهبود یکنواختیِ توزیع دما در کنار افزایش
انتشار  COمشاهده شد .همچنین ،افزایش رقیقسازی ،بهکمک  CO2در شرایط ثابت ورودی ،دمای بیشینه را کاهش
میدهد .بررسی تاثیر شیمیایی حضور  CO2نشاندهنده تقویت مسیر تشکیل  COاز طریق رادیکال  CH3Oنسبتبه مسیر
اصلی از طریق فرمالدهید است .با افزایش حضور  CO2در مخلوط ،مسیر تولید  COاز سمت اتان ضعیفتر و نقش رادیکال
متیلن ) CH2(sقویتر میشود.
کلیدواژگان :احتراق اکسیژنی ،احتراق  ،MILDرقیقسازی با  ،CO2تحلیل عددی

مقدمه
پیشبینی میشود سوختهای هیدروکربنی ،تا زمان قابلتوجهی در آینده ،همچنان بهعنوان اصلیترین منبع انرژی بشر باقی
بمانند .از این رو ،با توجه به پیدایش پدیدههایی همچون گرمایش زمین ،توسعه سیستمهای احتراقی با راندمان باال و سازگار
با استانداردهای زیستمحیطی از اهداف اصلی جامعه احتراق است.
نیاز به دماهای باالتر در صنایعی همچون ذوب فوالد موجب شده است که تحقیقات در زمینه احتراق اکسیژنی گسترش
یابد .این امر در احتراق معمولی با استفاده از هوا میسر نمیشود .عالوهبر این نیاز ،با پیشرفت فناوری جمعآوری و ذخیرهسازی
دیاکسیدکربن ،8تکنولوژی احتراقی اکسیژنی ،2که در گذشته تنها برای رسیدن به احتراق با دمای باال از آن استفاده میشد،
در سالهای اخیر توجههای بسیاری را به خود معطوف ساخته است ،چراکه در این رژیم ،با حذف کامل گاز نیترژن از
اکسیدکننده (هوا) ،گازهای حاصل از احتراق عمدتاً از  CO2و  H2Oتشکیل میشوند .با این حال ،کنترلپذیری پایینتر و
(1. CCS )Carbon Capture and Sequestration
2. Oxy-fuel combustion
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مصرف باالی اکسیژن خالص و هزینههای آن ،بهعلت نیاز به سیستم  ،8 ASUاز معایب این سیستم بهشمار میرود[ .]2،8از
دیگر چالشهای پیش رو در احتراق اکسیژنی میتوان به مسئله ناپایداری احتراق و شیوه افزایش بازده حرارتی سیستم[ ]9و
تولید اکسیدهای نیتروژن 2بهعلت نشت هوا به داخل محفظه در مقیاسهای صنعتی[ ]4اشاره کرد .در واقع با استفاده از
اکسیژن خالص به جای هوا ،دمای شعله و شدت احتراق در مقایسه با احتراق معمولی بهطور محسوسی افزایش مییابد که
موجب افزایش چشمگیر انتشار آالیندههای  NOxمیشود .بهعبارتی دستیابی همزمان به بازده باال و آالیندههای اندک در
احتراق اکسیژنی مشکل است .از این رو ،در سالهای اخیر ،پیادهسازی احتراق اکسیژنی تحت رژیم ( 9MILDاحتراق تحت
رقیقسازی باال) میتواند یکی از گزینههای مناسب در حل این مسئله باشد.
رژیم احتراق  MILDدر دو دهه گذشته از یکسو بهعنوان پاسخی به حل معضل آالیندههای احتراق و از سویی دیگر
بهعنوان سیستمی نوین در باالبردن راندمان سیستمهای حرارتی و احتراقی مورد توجه محققان قرار گرفته است .در خصوص
مشخصات و ویژگیهای این رژیم احتراقی مقاالت و گزارشات بسیاری منتشر شده است .احتراق  MILDدر واقع احتراق
مخلوط سوخت و اکسیدکننده رقیقسازی و پیشگرمشده است .پارامتر کلیدی در دستیابی به شرایط رژیم احتراقی MILD
پیشگرمکردن مواد واکنشدهنده تا دمای باالتر از دمای خوداشتعالی سوخت (غالباً بهکمک محصوالت احتراق با دمای باال)
است .همچنین ،برای رسیدن به شرایط رژیم احتراق  MILDپایدار ،میتوان از اختالط و گردش سریع مخلوط گازهای احتراق
داخل محفظه برای افزایش اختالط مواد واکنشدهنده و افزایش دمای گازها تا دمایی باالتر از دمای خوداشتعالی سوخت و نیز
رقیقسازی اکسیژن مخلوط استفاده کرد[ .]5،3این میزان افزایش دما نباید از دمای اولیه مخلوط (دمای پیشگرم) تجاوز کند.
رژیم  ،MILDیک نوآوری پاک و بهینه در تکنولوژی احتراق محسوب میشود .انتشار بسیار پایین آالینده  NOxو در عین حال
افزایش راندمان سیستم ،توزیع یکنواخت دما در محفظه ،افزایش شار انتقال حرارت تشعشعی و شرایط عملیاتی پایدار از مزایای
ارزشمند این فناوری محسوب میشود[ .]9،1در ایران نیز این رژیم احتراقی در دانشگاههای علموصنعت ایران[ ،]3تربیت
مدرس[ ،]81،88شهید بهشتی[ ،]82رازی کرمانشاه[ ]89و صنعتی امیرکبیر[ ]84بهصورت جداگانه با روشهای عددی و
تجربی مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است .بهصورت تئوری ،در صورتی که احتراق اکسیژنی تحت شرایط ( MILDیعنی
رقیق سازی اکسیدکننده و مخلوط گازهای احتراق و استفاده از تکنولوژی پیشگرمسازی) صورت پذیرد ،راندمان حرارتی آن
بهبود یافته و همزمان محصوالت احتراقی عاری از اکسیدهای نیتروژن ،آماده برای فناوری جمعآوری و ذخیرهسازی
دیاکسیدکربن خواهیم داشت[ .]4بهعبارت دیگر ،ایده اصلی این پژوهش استفاده از اکسیژن پیشگرم و یا  O2/CO2پیشگرم
بهعنوان اکسیدکننده بهجای هوای پیشگرم است که از آن بهعنوان احتراق  oxy-MILDیاد میشود .بخار آب موجود در
محصوالت احتراق پس از گذر از فرایند میعان تفکیک شده و جریان گاز خروجی تقریبا تنها متشکل از  CO2خواهد بود .جریان
 CO2خالصِ خروجی ،عالوهبر تسهیل فرایند  ،CCSدارای کاربرد در صنایعی همچون بازیابی پیشرفته نفت ( 4)EORو تولید
متان از ذغالسنگ ( 3)CBMاست[ .]83در  ،oxy-MILDانتظار میرود آالیندههای  NOxبه صفر برسد (در صورت عدم نفوذ
هوا به محفظه و استفاده از سوختهای عاری از نیتروژن) .البته ،یکی از معایب سیستمهای  oxy-MILDنیاز به سیستم جداساز
هواست که بهلحاظ اقتصادی عملیاتیشدن آن را با مشکل مواجه میکند .اما ،با حذف سیستمهای گوگردزدا 5و نیتروژنزدا،9
بهعلت نبود اکسیدهای نیتروژن و گوگرد در خروجی ،از پیچیدگی و هزینههای سیستمهای احتراقی و نیروگاهی کاسته
میشود .با این تفسیرها بررسی توجیه اقتصادی  oxy-MILDنیازمند تحقیقی جامع در مقیاس صنعتی است.
1. Air Separation Unit
)2. NOx (Nitrogen Oxides
)3. MILD (Moderate or Intense Low-oxygen Dilution
4. Enhanced Oil Recovery
5. Coal Bed Methane production
6. Desulfurization
7. Denitrification
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با وجود آنکه حجم خوبی از تحقیق بر روی هر دو سیستم  MILDو احتراق اکسیژنی بهصورت جداگانه صورت گرفته
است ،اطالعات کاملی از ترکیب این دو سیستم در دسترس نیست و این ایده موضوع تحقیق معدودی از محققین بوده است.
طی پروژهای ،تیم  ]85[8IFRFاقدام به آزمایش احتراق متان-اکسیژن تحت شرایط  MILDکرد .ایشان به بررسی مشخصههای
مشعل پرداختند و با مدلسازی عددی میدان احتراق بهکمک مدل  2EDCو مکانیزم واکنش  ،GRI.3.0بهخوبی توانستند نتایج
تجربی آزمایشهای خود را شبیهسازی کنند .کریشنامورتی و همکاران[ ]89به مقایسه احتراق اکسیژنی  MILDو احتراق اکسیژنی
کالسیک تحت شرایط یکسان با سوخت پروپان پرداختند .آنها دریافتند رژیم  MILDبا تزریق نامتقارن اکسیژن با سرعت
بسیار باال (نزدیک صوت) قابل دستیابی است .همچنین ،دریافتند تولید دوده 9در احتراق اکسیژنی کالسیک باال و در احتراق
 oxy-MILDناچیز است .شیله و همکاران[ ]81استفاده از تکنولوژی  oxy-MILDرا در کورههای صنعتی فوالد مطالعه کردند و
کاهش مصرف سوخت و آالیندههای  CO2و  NOxرا گزارش کردند .استادلر و همکاران[ ]83موفق به تولید و توسعه سیستم
تزریق سوخت سرعتباال با ظرفیت  811کیلووات در تکنولوژی احتراق  oxy-MILDشدند .مشعل آزمایشگاهی آنها موفق شد
به رژیم پایدار  oxy-MILDبا دو جریان معمولی و جریان چرخشی دست یابد .خلیل و همکاران[ ]21به مطالعه تجربی مشعل
متان-اکسیژن در شرایط  MILDدر جریان چرخشی پرداختند .آنها نوسانهای شعله را برای درصدهای مختلفی از رقیقسازی
بهکمک  CO2اندازهگیری کرده و پایداری شعله را با افزایش رقیقسازی از گذر از یک حدنصاب گزارش کردند .مردانی و
4
همکاران[ ]28به بررسی اهمیت اثر پخش مولکولی در شعله  MILDبا اکسیدکننده بهصورت ترکیبی از اکسیژن CO2 ،و N2
پرداختند و نتیجه گرفتند که تاثیر این پدیده با کاهش رینولدز جریان اکسیدکننده یا غلظت اکسیژن افزایش مییابد .مردانی و
فضلالهی[ ]22به بررسی ساختار شعله و برخی مشخصههای احتراق  O2/CO2با سوخت متان-هیدروژن پرداختند .آنها با
استفاده از روشهای عددی و مفهوم راکتور اختالط کامل ( 3)WSRبهصورت دو بعدی احتراق مشعل  JHC5را با ترکیبهای
متفاوتی از اکسیدکننده شامل  N2 ،H2O ،CO2و  O2مطالعه کردند .نتایج پژوهش آنها حاکی از وجود ناحیه واکنش وسیعتر و
توزیع دمای یکنواختتر در احتراق  oxy-MILDنسبت به احتراق  air-MILDبود .همینطور در شرایط یکسان ورودی ،برای
احتراق  oxy-MILDغلظت گونههای  OHو  HCOکمتر و غلظت گونههای  H2O ،CHO2و  COدر مقایسه با احتراق air-
 MILDبیشتر است .آن ها به تاثیر حضور هیدروژن در ترکیب سوخت نیز اشاره کردند و نشان دادند افزایش غلظت  H2در
سوخت باعث کاهش پارامترهای کیفی احتراق همچون توزیع یکنواخت دما میشود .سابیا و همکاران[ ]29رفتار دینامیکی
رژیم اکسی-سوخت تحت شرایط  MILDرا با سوخت متان در راکتور اختالط کامل بررسی کردند .آنها اثر حضور  CO2بر
مسیر اکسایش را مورد مطالعه قرار دادند و رفتار دینامیکی پیچیدهای را در ارتباط با نوسانهای دما گزارش کردند.
در سال  ،2189لی و همکاران[ ]24به مطالعه تجربی احتراق اکسیژنی تحت شرایط  MILDدر یک محفظه آزمایشگاهی
با جتهای موازی پرداختند .طرحواره این مشعل در شکل  8نشان داده شده است .آنها آزمایشهای خود را با سه سوخت گاز
طبیعی ( LPG ،)NGو اتیلن در مشعلی با توان  89 kWانجام دادند و به بررسی اثرات محدوده نسبت استیوکیومتری ،9میزان
 CO2خارجی بهکاربردهشده در رقیق سازی ،ابعاد نازل سوخت و اکسیدکننده بر آغاز و یا عدم وقوع احتراق  MILDو
آالیندههای  NOxپرداختند .همچنین ،اثر دمای محفظه بر میزان  NOxمنتشرشده از سه سوخت مذکور نیز مورد بررسی قرار
گرفت .دادههای تجربی بهدستآمده نشان داد با افزایش رقیقسازی  CO2در احتراق اکسیژنی ،میتوان به رژیم  MILDدست
یافت و افزایش رقیقسازی تحت رژیم  ،MILDدمای محفظه و انتشار  NOxرا کاهش میدهد .نتایج پژوهش آنها نشان داد که
1. Internation Flame Research Foundation
2. Eddy-Dissipation Concept
3. Soot
4. Molecular diffusion
5. Well Stirred Reactor
6. Jet-in-hot-Coflow
7. Stoichiometric ratio
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تکانه جت سوخت مهمترین پارامتر در شکلگیری شعله  MILDاست .در این تحقیق ،استفاده از نازل کوچکتر و رقیقسازی
همزمان با  CO2تکانه جت سوخت را افزایش داده و شکلگیری شعله  MILDرا تسریع میبخشد .افزایش تکانه سوخت منجربه
کاهش اکسیژن در خروجی ،افزایش  CO2در ورودی و کاهش  NOxو نیز کاهش دمای محفظه میشود[ .]24آنها همچنین
دریافتند با افزایش نسبت همارزی  ،شعله نامرئیتر میشود و نتیجهگیری کردند که برای مقدار ثابتی از کسر جرمی CO2
مخلوط ،یک بحرانی وجود دارد که بهازای مقادیر
بهصورت رابطه ( )8تعریف میشود.

بحرانی ،رژیم  MILDآغاز نخواهد شد .نسبت استیوکیومتری

کمتر از

⁄

()8

⁄

که در آن  ⁄نسبت اکسیدکننده به سوخت و زیروند  stoicبیانگر شرایط استیوکیومتریک است .همچنین ،لی و همکاران در
تحقیق دیگری[ ]23به بررسی احتراق  oxy-MILDبا سوخت پودر زغالسنگ و نفت سبک در کوره آزمایشگاهی با سه مشعل
متفاوت پرداختند .آنها نشان دادند که رژیم  oxy-MILDبیشتر از  air-MILDتولیدات  NOناشی از سوخت را کنترل میکند.
280
Insulation

Reference
Temperature

Insulation

INSULATION

C1
Heat
Exchanger

T1
T2

C2

A1
A2

585

T3

Window
Opening

C4

T4
T5

A4

C5

Central jet
)(oxidizer

A5

Fuel jets

z

Exhausts
Burner Block

Y

Dex = 26.6

Do = 7.2
Df = 2 or 4
55 55

x
)Figure 1- Schematic view of MILD Combustion Furnace (MCF) [24] (mm in unit

شکل  -1طرحواره محفظه احتراق )( ]24[(MCFواحدها به میلیمتر است(.

در یک مطالعه دیگر ،استفاده از پودر زغالسنگ در رژیم  oxy-MILDدر مقیاس صنعتی توسط پرونه و همکاران[]25
بهصورت عددی بررسی شد .نتایج شبیهسازی ایشان پتانسیل باالی این تکنولوژی در مقیاس صنعتی را نشان داد و حاکی از
یکنواختی دما ،توزیع گونهها و شار حرارتی از دیوارهها بود .همچنین ،خلوص  33درصد  CO2و  NOxناچیز ناشی از ترکیب
سوخت را گزارش کردند .بهطور خالصه امکان سنجی و تعیین شرایط اولیه ترمودینامیکی و شیمیایی سوخت و اکسیدکننده در
دستیابی به رژیم  ،oxy-MILDورود به این رژیم و بررسی ساختار شعله در محفظههای باز از مهمترین مطالعات صورتگرفته
بر روی این رژیم احتراقی جدید بوده است .اما ،با این حال ،فارغ از بحث تشکیل و یا عدم تشکیل شعله  ،MILDتفاوتهای
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عملکردی این رژیم در گسترهای از شرایط ورودی مختلف و تاثیر میزان رقیقسازی اکسیدکننده و دمای پیشگرم بر ترکیب
گازهای خروجی تحت شرایط  MILDتاکنون مورد بررسی قرار نگرفته است .از این رو ،هدف از این تحقیق بررسی میدان
احتراق در رژیم احتراق اکسیژنی تحت شرایط ( MILDسیستم احتراقی  )NG-O2/CO2در یک محفظه بسته با شرایط یکسان
توان حرارتی ،8مطالعه تاثیر پارامترهایی همچون دمای پیشگرم و میزان رقیقسازی اکسیدکننده (درصد  CO2ورودی همراه با
اکسیژن خالص در جریان اکسیدکننده) بر میدان احتراق و ترکیب گازهای خروجی است .همچنین ،در این پژوهش ،عالوهبر
مدلسازی عددی ،با کمک راکتور اختالط کامل تحلیلی صفر بعدی از سیستم صورت گرفته است و اثر پارامترهایی مانند میزان
رقیقسازی و دمای پیشگرم از منظر ترموشیمیایی بررسی و نتایج آن با نتایج حل عددی مقایسه شده است.

مدل فیزیکی
2

تحقیق جاری برروی محفظه احتراق آزمایشگاهی  MCFصورت گرفته است که طرحواره آن در شکل  8نشان داده شده است.
جزئیات مربوط به آن در مرجع [ ]29و [ ]21ارائه شده است و در این بخش به شرح آن بهاختصار پرداخته خواهد شد .محفظه
احتراق دارای مشعلی با مقطع مربع و ابعاد  211×211×313میلیمتر است که تمامی نازلهای جت مرکزی اکسیدکننده،
سوخت و خروجی در یک سمت کوره و بر روی یک صفحه قرار دارند .نازل جت اکسیدکننده در مرکز مقطع قرار دارد که
توسط چهار جت سوخت و چهار نازل خروجی بهصورت متقارن در بر گرفته شده است .محفظه احتراق با  4الیه سرامیکی با
ضخامت  91میلیمتر عایقبندی شده است که اجازه میدهد تنها  21درصد از کل حرارت ورودی به سیستم از دیواره به
محیط بیرون انتقال یابد .این امر به برقراری و پایداری رژیم  MILDکمک موثری میکند .همانطور که در شکل  8دیده
میشود این محفظه دارای  3دیواره شیشهای در دو وجه روبهروی هم است که با فواصل مساوی بهصورت عمودی قرار گرفتهاند
و در شکل  8از  A1تا  A5و از  C1تا  C5نشان داده شدهاند .این دیوارههای شیشهای اجازه نصب تجهیزات بصری و اندازه-
گیری در دیوارههای محفظه را میدهد .همچنین ،دو مجرای  Uشکل با سطح تماس متغیر بهمنظور خنککاری داخل کوره و
تنظیم میزان انتقال حرارت از محفظه با قابلیت ورود به محفظه از هر یک از دیوارههای شیشهای تعبیه شده است .هنگامیکه
از  NGبهعنوان سوخت استفاده شود ،هوا و یا مخلوط  O2/CO2بهعنوان اکسیدکننده وارد محفظه میشود ( CO2قبل از پاشش
به داخل محفظه با اکسیژن مخلوط میشود).

شبیه سازی عددی
مدلسازی در این پژوهش شامل دو بخش است .در بخش اول مدلسازی جریان درون محفظه بهکمک شبیهسازی عددی
صورت گرفته است و در بخش دوم تحلیل شیمیایی احتراق گاز طبیعی در یک راکتور اختالط کامل ارائه شده است.
مطالعه عددی بهکمک نرمافزار فلوئنت 9انجام شده است .همانگونه که در شکل  8مشاهده میشود ،هندسه محفظه
احتراق متقارن است .از این رو ،شبکه محاسباتی بیسازمان در بستر نرمافزار گمبیت 4با حدود نیممیلیون سلول بر روی نیمی
از محفظه که در مقطع عرضی برش خورده است صورت گرفته است .جهات و شبکه تولیدشده از سه نما در شکل  2نشان داده
شده است .همچنین ،استقالل نتایج حل عددی از شبکه محاسباتی بهکمک تکرار محاسبات با شبکههای یکمیلیون سلولی و
سیصدهزار سلولی تایید شد .مقایسه بین نتایج عددی و تجربی (براساس اندازهگیری سرعت جریان در مقاطع مختلف از
راستای محوری محفظه) نشان داد که استفاده از شبکه محاسباتی با یکمیلیون سلول صرفاً موجب افزایش دقت محاسبات به
میزان بسیار اندک میشود (شکل  9و  .)4لذا ،برای کاهش هزینه و زمان محاسبات ،شبکه محاسباتی با تعداد نیممیلیون سلول
1. Firing rate
2. MILD Combustion Furnace
3. Fluent
4. GAMBIT
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برای ادامه شبیه سازیهای عددی انتخاب شد .در این پژوهش ،فرض گاز ایدئال برای گاز طبیعی (با ترکیب جرمی  83درصد
اتان و  13درصد متان) ،هوا ،اکسیژن خالص و گازهای حاصل از احتراق اعمال شده است .گرمای ویژه گازهای ورودی بهعنوان
تابعی از دما در محاسبات تعریف میشوند (چندجملهای تکهای) .]23[8همچنین ،در شکل  2چپ شرایط مرزی میدان
محاسباتی نشان داده شده است .ورودیها ،خروجیها و دیواره بهترتیب بهعنوان مرز ورودی جریان جرمی ،مرز با شرایط مرزی
فشار سکون ثابت ( 8اتمسفر) و مرز دمای ثابت درنظر گرفته میشوند.

Figure 2- Schematic view of (left) computational domain and the boundary condition (center) side view mesh (right) bottow view mesh

شکل  -2نمای طرحواره از هندسه محاسباتی و شرایط مرزی ( چپ) نمای جانبی از شبکه (مرکز) و نمای شبکه از پایین (راست)

معادالت حاکم در شرایط پایا برای جریان تراکمناپذیر با مرتبه دو گسستهسازی شده و با روش غیرمستقیم و حجم
محدود حل شدند .بهمنظور مدلسازی جریان آشفته داخل محفظه ،از روش  RANS2و مدل  k-ε RNG9و تابع دیواره
استاندارد استفاده شده است .طبق نتایج مراجع[ ،]98،91این مدل قادر به رفع کاستیهای مدل  k-εاستاندارد همچون حل
جریانهای پیچشی 4و گردشی 3است و با توجه به فیزیک جریان و گردش شدید گازهای حاصل از احتراق در محفظه ،در
تمامی محاسبات بهکار گرفته شده است .همچنین ،بهمنظور مدلسازی میدان احتراق داخل محفظه و درنظرگرفتن برهمکنش
جریانهای آشفته و شیمی واکنش احتراق ،از مدل  ،EDCکه تلفیقی از مدل  ED5و مدل نرخ محدود آرنیوس 9است ،استفاده
شده است .موفقیت مدل  EDCدر شبیهسازی رژیم احتراق  MILDدر پژوهشهای بسیاری نشان داده شده است[.]99-98،28
با این حال ،طبق نتایج تحقیق مرجع[ ،]98برای عدد رینولدز جریان آشفته ( ) کمتر از  53این مدل در پیشبینی زمان
اشتعال با مشکل مواجه میشود و الزم است تا ضرایب استاندارد موجود در معادالت این مدل تصحیح شوند .عدد رینولدز
آشفته در تحقیقات مشابه بر روی محفظه آزمایشگاهی شکل  8با شرایط مشابه بزرگتر از  53بوده که امکان استفاده از مدل
 EDCبا ضرایب استاندارد را فراهم میکند.
1. Piecewise polynomial
2. Reynold’s Averaged Navier-Stokes
3. Re-Normalized Group
4. Swirl flows
5. Recirculating flows
6. Eddy Dissipation
7. Arrhenius Finite Rate
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مکانیزمهای واکنش  DRM-22و  DRM-19فرم کاهشیافته مکانیزم کامل  GRI.3.0هستند[ .]94این مکانیزم در بازه
دمایی تا  2311کلوین ،بازه فشاری  81تور تا  81اتمسفر و برای نسبت همارزی  1/8تا  3نتایج قابلقبولی ارائه کرده
است[ .]94پرنته و همکاران[ ]92تطبیق قابلقبولی بین  DRM-19و  GRI.3.0در مدلسازی احتراق  MILDگزارش کردند .در
تحلیل مرجع [ ]94عملکرد بهتری از  DRM-22نسبت به  DRM-19در تخمین احتراق با غلظت اکسیژن پایین و دمای
پیشگرم باال نشان داده شده است .از این رو ،در بخش تحلیل عددی در این تحقیق ،مکانیزم  DRM-22که حاوی  24گونه و
 814واکنش است بهکار گرفته شده است.
در جدول  8جزئ یات شرایط عملکردی محفظه که در پژوهش حاضر مورد مطالعه قرار گرفته ،ارائه شده است .زگو و
همکاران[ ]29،21از نازل اکسیدکننده با مقطع  =25/5 mmدر تحلیل تجربی احتراق گازطبیعی-هوا با نرخ حرارتی
 P=83kWکیلووات ،و قطر نازل سوخت  =2 mmاستفاده کردند ،درحالیکه لی و همکاران[ ]24از نازلی با قطر =9/2 mm
در شرایط  P=89kWو  =2mmبرای رسیدن به شرایط احتراق  MILDاستفاده کردند .طبق مشاهدات لی و همکاران ،قطر
نازل اکسیدکننده پایداری رژیم  MILDرا تحت تاثیر قرار میدهد .آنها نشان دادند که برای سیستم کنونی با جتهای موازی،
قابل دستیابی است ،درحالیکه در همین
احتراق اکسیژنی  ) =811%( MILDدر شرایط  =8 ،P=89kWو =9/2 mm
شرایط با افزایش قطر نازل به  25/5 mmرژیم احتراقی  MILDحاصل نمیشود .با وجود این ،درصورت استفاده از هوا بهجای
اکسیژن خالص و با بهکارگیری نازل اکسیدکننده به قطر  25/5میلیمتر ،احتراق  air-MILDبرقرار میشود .با کاهش مقطع
جت اکسیدکننده ،تکانه جت اکسیدکننده افزایش یافته و بهتبع آن گردش گازهای داخل محفظه و درنتیجه فرایند رقیقسازی
داخلی بهبود مییابد .زمانی که درصد اکسیژن اولیه ورودی افزایش مییابد ،برای دستیابی به میزان رقیقسازی مورد نظر و
حصول رژیم  ،MILDبه سطح باالتری از تکانه جت و شدت گردش گازهای حاصل از احتراق در درون محفظه نیاز است .در
شرایط عملکردی  2تا  88از جدول  8توان حرارتی ثابت معادل  P=89 kWاست .بدینترتیب جریان جرمی سوخت در حدود
̇ در دمای اتاق وارد محفظه میشود که معادل  1/19 g/sبرای هر نازل جت سوخت است[ .]24از آنجاییکه
1 21 g/s
شبیه سازی بر روی نیمی از محفظه انجام شده است ،دبی جرمی سوخت در دو نازل با مساحت نصفشده برابر  1/193 g/sو
در یک نازل کامل برابر  1/19 g/sاست (شکل  2چپ) .دبی جرمی اکسیدکننده نیز با تغییر درصد  CO2و جداگانه تنظیم
میشود .در اندازهگیریهای انجامشده توسط لی و همکاران[ ]24دماهای ثابت  8911و  449کلوین بهترتیب برای مرز دیواره و
مبدل حرارتی درنظر گرفته شده است تا اثرات انتقال حرارت در محاسبات لحاظ شود .در تحقیق لی و همکاران[ ]24تاثیر
عواملی همچون نوع سوخت ،قطر جت سوخت و هوا ،نسبت همارزی و میزان رقیقسازی بر ناحیه تشکیل شعله oxy-MILD
بدون استفاده از دمای پیشگرم بررسی شده است .از طرفی ،بهعلت جزئیبودن مقادیر  COدر خروجی ،لی مقادیری از CO
تحت این رژیم را گزارش نکرده است .از این رو ،در تحقیق حاضر ،نحوه تاثیر حضور  CO2بر میدان دما و مکانیزم تولید CO
مطالعه شده است .همچنین ،تاثیر دمای پیشگرم بر میدان جریان و دما و نیز تولیدات  COو  CO2بررسی شده است.
جدول  -1شرایط عملکردی مختلف که در مطالعه حاضر بررسی شدهاند
Firing Rate
()kW
15
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

Table 1- Different operating conditions of the combustor studied in the current research
CO2 Volumetric Fraction in
Oxidizer Inlet
Oxidizer
Equivalence
Oxidizer Nozzle
Oxidizer
)Temperature (K
Composition
)Diameter (mm
( Ratio
723
Air
0
0.8
26.6
298
CO2/O2
0-63
1
7.2
298
CO2/O2
0
1
7.2
298
CO2/O2
15
1
7.2
298
CO2/O2
30
1
7.2
298
CO2/O2
50
1
7.2
423
CO2/O2
30
1
7.2
723
CO2/O2
30
1
7.2
298
CO2/O2
30
0.9
7.2
423
CO2/O2
30
0.9
7.2
723
CO2/O2
30
0.9
7.2
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Case
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
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مهمترین رکن در دستیابی به احتراق  ،MILDگردش گازهای حاصل از احتراق و گردش و جابهجایی حرارت در محفظه
است .گردش حرارت حاصل از گازهای محترقه باعث باالرفتن دمای واکنشدهندهها میشود و در عین حال گردش جرم
گازهای حاصل از احتراق موجب رقیقسازی اکسیژن ورودی و پایینرفتن دما در ناحیه واکنش میشود .بدینترتیب ،عالوهبر
رقیقسازی و پیشگرمایش خارجی ،با کمک هندسه جریان بازگشتی 8و پیشگرمایش داخلی واکنشدهندهها میتوان به
شرایط مورد نیاز در احتراق  MILDدست یافت .گردش شدید گازهای درون محفظه باعث تسریع و بهبود فرایند انتقال حرارت
جابجایی میشود[ .]24در احتراق  MILDدر محفظه تحقیق جاری ،با توجه به گردش محصوالت احتراق ،اختالط
واکنشدهندهها و محصوالت احتراق تقریبا بهصورت کامل رخ میدهد که این امر ،استفاده از مدل راکتور اختالط کامل را
ممکن میسازد .با درنظرگرفتن هزینه باالی محاسبات در شبیه سازیهای عددی ،استفاده از مدل راکتور اختالط کامل در
بررسی محفظه بهلحاظ ترموشیمیایی ،میتواند مفید باشد.
9
2
ذکر این نکته الزم است که در شبیهسازی انتقال حرارت تابشی ،از مدل ) (DOبا مدل  WSGGMبرای حالت اکسیژن
خالص استفاده شده و گسست زاویهای  2×2و پیکسل  8×8درنظر گرفته شده است .طبق تحقیق انجامشده توسط ابراهیمی
فردویی[ ،]93در مدلسازی احتراق گازطبیعی-اکسیژن ،مدل  DOاز مدل  P1عملکرد بهتری داشته و در این تحقیق نیز
( شرایط عملکردی  4تا  (88مخلوط اکسیدکننده بهصورت گاز غیرخاکستری
استفاده شده است .در شرایطی که 811
درنظر گرفته شده است ،چراکه مخلوط گازی ،که غالباَ از  CO2و  H2Oتشکیل شده است ،را نمیتوان بهصورت گاز خاکستری
درنظر گرفت .مشابه مرجع [ ،]95در جدول  2ضرایب جاذب ثابت برای  5طول موج متفاوت در سه نسبت مختلف از
درنظر گرفته شده است.
جدول  -2ضرایب جذب برای مقادیر مختلف از نسبتهای حجمی O2/CO2
Table 2- Absorption coefficients for different O2/CO2 volumetric ratios
)Wavelength intervals (µm
0
0.13
0
0.13
0
0.12

0
0.26
0
0.27
0
0.24

0
0.43
0
0.44
0
0.41

0-2.5
2.5-3.0
3-4.0
4-5.0
5 -9.0
9.0-20

بحث و نتایج
قبل از ارائه نتایج مدلسازیهای صورتگرفته در مطالعه حاضر ،برای تایید صحت نتایج مدل عددی انتخابشده ،ابتدا مقایسه
نتایج تجربی آزمایشهای زگو و همکاران[( ]21شرایط عملکردی  8از جدول  )8و نتایج شبیه سازی عددی انجام شده است.

صحتسنجی مدل عددی
پروفیل سرعت
شکل  9پروفیل عرضی سرعت محوری برای شرایط عملکردی  ( 8قطر نازل سوخت  2میلیمتر ،قطر نازل اکسیدکننده 25/5
میلیمتر ،دمای پیشگرم  929کلوین و نسبت همارزی  )1/1در راستای ارتفاع محفظه (محور  )Zدر سه خط متفاوت را نشان
میدهد .نتایج حاصل از شبیهسازی در تحقیق حاضر و اندازهگیریهای  LDA4توسط زگو مقایسه شده است[ .]21پروفیل
1. Reverse flow
2. Discrete Ordiante
3. Weighted Sum of Grey Gas Model
4. Laser Dopler Anemometry
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سرعت در نزدیکی صفحه خروجی جت در ارتفاع  53/3میلیمتر بهوضوح اثر حضور جت هوای مرکزی و جتهای سوخت
جانبی را نشان میدهد .بهدلیل باالبودن تکانه جت ،روش  LDAدقت الزم برای اندازهگیری مؤلفههای عرضی سرعت ( و )
را ندارد .لذا ،فقط مؤلفه محوری سرعت ( ) برای مقایسه ارائه شده است[.]21
شکل  9چپ همچنین نشان میدهد که وجود فاصله بین جت هوا و سوخت موجب میشود که میزان اختالط سوخت و
هوا در فواصل نزدیک به نازل ورودی کاهش یابد .مقادیر اندازهگیریشده سرعت در آزمایشهای تجربی ،در مناطقی که در
محدوده مسیر توسعه جت ورودیاند ،بعضاً معادل صفر یا حتی منفیاند که نشاندهنده وجود جریانهای برگشتی بهسمت نازل
خروجی است .باید درنظر داشت ،همانگونه که در پژوهش زگو[ ]21نشان داده شده است ،پروفیل سرعت اندازهگیریشده در
میدان جریان متقارن نیست .این مطلب در شکل  9نیز قابل مشاهده است .در مطالعه حاضر نیز ،بهدلیل نداشتن اطالعاتی از
پروفیل جریانهای ورودی ،مدل حاضر قادر نیست که عدم تقارن موجود در پروفیل سرعت را بهطور دقیق نشان دهد و نتایج
شبیهسازی صرفاً بهطور کیفی با نتایج تجربی تطابق دارد.
در واقع ،بهدلیل تولید جریانهای گردابهای پیچیده در اثر تداخل جتهای ورودی سوخت و جریان بازگشتی بهسمت
نازل خروجی در نواحی نزدیک به نازل خروجی ،روش عددی بهکاررفته قادر به محاسبه دقیق ساختارهای تولیدشده حاصل از
این تداخل در این نواحی نیست .در نتیجه تفاوتهایی بین اندازهگیریهای صورتگرفته و نتایج مدل عددی در پروفیل سرعت
در نواحی نزدیک به ورودی جت سوخت بهوجود آمده که البته در تحلیل عددی انجامشده توسط زگو نیز مشهود است[ .]21با
این حال ،سرعت جت هوا در این ارتفاع با دقت خوبی پیشبینی شده است .با گذر از این ناحیه ،پیشبینی پروفیل مؤلفه
محوری سرعت در  Z=895/3mmقویتر میشود .شکل  9وسط و راست توزیع عرضی مؤلفه محوری سرعت را برای شرایط
عملکردی  8از جدول  8در ارتفاع  Z=895/3mmو ( X=1راست) و ارتفاع  Z=895/3mmو ( X=-81وسط) نشان میدهد.
بهصورت کلی ،میتوان گفت پیشبینی مدلسازی عددی از میدان جریان بهصورت کیفی از دقت مناسبی برخوردار است
که بهمعنی عملکرد قابلقبول مدل عددی است .ذکر این نکته الزم است که بهدلیل محدودیتهای اندازهگیری در مطالعه زگو،
اطالعات و جزئیات کمی از میدان جریان در پژوهش[ ]21ارائه شده است.
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Figure 3- Predicted axial velocity profiles against measurements by [28] for case 1 in table 1 at
(left),
,
(middle) and
(right), with three different grid resolutions

شکل  -3مقایسه سرعت محوری پیشبینیشده و اندازهگیریشده در شرایط عملکردی  1از جدول  1در فاصله
(راست) و

,

(وسط) و

,

(چپ) بهکمک سه شبکه محاسباتی با تراکم متفاوت

,

دمای میانگین و ترکیب گاز خروجی
شکل  4نشاندهنده توزیع دمای عرضی در دو ارتفاع  42/3و  342/3میلیمتر از محفظه در صفحه  YZبرای شرایط عملکردی
 8از جدول  8است .نتایج بهدستآمده از محاسبات عددی و آزمایشهای تجربی مقایسه شده است .وجود نوسان در پروفیل عرضی
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دما در ارتفاعات کم و نواحی نزدیک به صفحه نازل جتهای ورودی و خروجی ناشی از اختالف زیاد بین دمای واکنشدهنده
های ورودی و گازهای داغ خروجی حاصل از احتراق است .تطابق بین نتایج حاصل از شبیهسازی عددی و نتایج تجربی مناسب
بوده و نشاندهنده دقت باالی تخمین میدان دما ،حتی در نواحی نزدیک به صفحه نازلها ورودی و خروجی ،است.
همانگونه که در شکل  4راست دیده میشود ،در قسمتهای باالیی (ارتفاع  342/3میلیمتر) دمای میانگین بهخوبی
پیشبینی شده است و یکنواختی توزیع دما در این ناحیه با شرایط با احتراق  MILDسازگار است .عدم وجود گرادیان شدید
دما و نبود قله دمایی ،که از ویژگیهای اصلی احتراق  MILDاست ،در این ناحیه کامالً قابلمشاهده است .بنابراین ،رژیم
 MILDبرای شرایط عملکردی  8از جدول  8بهصورت عددی بهخوبی شبیهسازی شده است.
در جدول  9مقادیر محاسبه-شده از  O2 ،CO2و هیدروکربنهای نسوخته در خروجی با تصحیح برای  %9درصد اکسیژن
با اندازهگیریهای تجربی در مرجع [ ]21مقایسه شده است .همانگونه که مشاهده میشود ،مدل عددی توانسته با تقریب
خوبی ترکیب خروجی گاز را پیشبینی کند .با شرایط عملیاتی  =1/1حضور  4درصد اکسیژن در خروجی مشاهده شده است.
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شکل  -4پروفیل توزیع دما در آزمایش  1در فاصله

Figure 4- Temperature distribution for case 1 at

،

(شکل چپ) و

،

(شکل راست)

جدول  -3مقادیر اندازهگیریشده و محاسبهشده گونهها برای  3درصد اکسیژن در خروجی برای شرایط عملکردی  1از جدول 1
Table 3- Predicted and measured exhaust emissions at the outlet for case 1 in table 1
@3% O2
)Unburned Hydrocarbons (ppm
]CO2 [%
]O2 [%
Experiment
<100
9
4.2
CFD
0.9
9.2
4.3

تاثیر دمای پیشگرم بر میدان احتراقی و تولید CO

لی و همکاران[ ]24توانستند بدون استفاده از پیشگرمسازیِ مخلوط اکسیدکننده و تنها با استفاده از تکانه باالی جریان و
اختالط فیزیکی و حرارتی مناسب بهکمک هندسه ،به رژیم  oxy-MILDدست پیدا کنند .طبق نتایج آنها ،برای سوخت گاز
طبیعی ،این رژیم در محفظه موجود ،در 8

با اکسیژن خالص قابلدستیابی است و درصورت کمترشدن نسبت همارزی،

و رقیقسازی  91درصد شعله نامرئی و رژیم  MILDبهدست
رژیم  MILDتشکیل نخواهد شد .بههمین ترتیب ،در 1 3
میآید .بهعبارت دیگر ،در احتراق  oxy-MILDدرصورت افزایش رقیقسازی ،میتوان با نسبت همارزی کمتری نیز به این رژیم
احتراقی دست پیدا کرد .با فرض ثابتماندن نرخ سوخت ورودی به سیستم ،با کاهش نسبت همارزی سوخت و اکسیدکننده،
میبایست نرخ دبی ورودی اکسیدکننده افزایش یابد.
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به بیان دیگر ،با افزایش رقیقسازی ،به تکانه و سرعت بیشتری از جت اکسیدکننده برای گردش گازهای احتراق داخل
محفظه نیاز است تا رژیم  oxy-MILDبرقرار شود .در تحقیق لی[ ]24طی مراحل بررسی اثر رقیقسازی در این بخش ،دمای
ورودی مخلوط اکسیدکننده برابر  231کلوین (دمای اتاق) تنظیمشده و پیشگرمسازی صورت نگرفته است .در پژوهش حاضر،
دو دمای پیشگرم  429و  929کلوین برای دو نسبت هم ارزی 8

و1 3

درنظر گرفته شده است .شکل  3توزیع

را نشان میدهد (شرایط عملکردی  .)1 ،9 ،3همانطور که مشاهده میشود ،با
و 91%
دما در صفحه  YZبرای 8
افزایش دمای پیشگرم ،در نواحی نزدیک به صفحه ورودی نازلها ،در ارتفاعهای مختلف از محفظه ،گرادیان دما کاهش
مییابد .بهعبارت دیگر ،با افزایش دمای پیشگرم ،میدان احتراقی بهطور محسوس یکنواختتر و ناحیه واکنش وسیعتر میشود
(شکل  .)3در واقع ،پس از ورودی جریان سوخت و اکسیدکننده به محفظه و اختالط آنها ،اگر دمای موضعی مخلوط گازی به
باالتر از نقطه خوداشتعالی سوخت برسد و نیز رقیقسازی بهمیزان کافی صورت گرفته باشد (کسر جرمی اکسیژن موضعی
کاهش یابد) ،انتظار تشکیل رژیم  MILDمی رود و در نتیجه آن توزیع دما در بخش باالیی محفظه یکنواخت خواهد شد.
همچنین ،باید توجه داشت که با افزایش دمای اولیه جت اکسیدکننده (و در عین حال ثابتنگهداشتن دمای اولیه جت سوخت)
چگالی اکسیدکننده کمتر شده و باعث افزایش تکانه جت اکسیدکننده نسبت به تکانه جت سوخت میشود که به بزرگترشدن
ناحیه احتراق میانجامد .شکل  3تغییرات دمای بیشینه محفظه را بر حسب دمای پیشگرم اکسیدکننده برای این شرایط
(شرایط عملکردی  3و  81-9از جدول  )8نشان میدهد .مطابق شکل  ،5با افزایش دمای پیشگرم از  231به  929کلوین،
دمای بیشینه محفظه تنها در حدود  23کلوین رشد داشته است .بهعبارت دیگر ،در احتراق  ،oxy-MILDپیشگرمسازی
نشاندهنده اختالف
آنچنان باعث افزایش دمای بیشینه محفظه نشده است .همچنین ،مقایسه اطالعات مشابه برای 1 3
اندک بین دمای بیشینه ،میانگین و خروجی در حالت پیشگرمشده نسبت به حالت پیشگرم نشده است .این یافته به منزله آن
است که در احتراق  ،oxy-MILDبا فراهمبودن شرایط پیشگرمسازی ،میتوان در نقطه عملکردی 1 3

نیز ،به احتراق با

را دست یافت .همچنین ،دیده میشود که دمای ورودی اکسیدکننده اثر بیشتری بر دمای بیشینه
الگوی دمایی مشابه 8
نسبت به دمای خروجی دارد .بهنظر میرسد پیشگرمسازی قادر به شکستن قله دمایی در نقاط دماباال بوده و در نتیجه دمای
میانگین کاهش یافته است .حذف این نقاط در شکل  3نیز دیده میشود.

for different oxidizer inlet temperature

, at
)(cases 5,7,8 in table 1

Figure 5- Temperature contours in YZ plane,

شکل  -5کانتورهای دما در صفحه  YZبرای دماهای مختلف ورودی اکسیدکننده در
از جدول 1
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and

,

Figure 6- Variations of maximum, mean and exhaust temperatures with oxidizer inlet temperature for
,
)(cases 5 and 7-10 in table 1

شکل  -6تغییرات دمای بیشینه ،میانگین و خروجی محفظه با دمای ورودی اکسیدکننده برای شرایط ورودی
%،

%،

و

( شرایط عملکردی  5و  11-7در جدول )1

در تمامی تستهای آزمایشگاهی و شبیه سازیهای عددی صورت گرفته بر روی این محفظه ،ناحیه داغ (با دمای باال) در
قسمتهای میانی و پایینی محفظه تشکیل می شود .اختالف دمایی بین سردترین نقطه ناحیه احتراق و گرمترین نقطه آن با
افزایش دمای پیشگرم کم میشود .میتوان اثر تغییر دمای ورودی و نیز اثر رقیقسازی بر میدان احتراقی را در تاثیر آنها بر
میزان تکانه جت اکسیدکننده (و یا سوخت ،درصورت رقیقسازی سوخت) جست .تکانه جت اکسیدکننده بهعنوان تابعی از
دمای ورودی اکسیدکننده و چگالی آن بهصورت رابطه ( )2توصیف میشود:
̇

()2

∝

̇

دمای اولیه ،و همگی مربوط به جریان
قطر نازل و
چگالی،
تکانه جت ̇ ،نرخ جریان جرمی،
که در آن
اکسیدکننده است .طبق این رابطه با افزایش دمای اکسیدکننده ،تکانه جت نیز افزایش یافته و اختالط و رقیقسازی بیشتری را
بههمراه خواهد داشت که موجب افزایش یکنواختی در توزیع دما درون محفظه میشود .با حذف نیتروژن در اکسیدکننده و
حذف حرارت الزم برای شکستن پیوندهای نیتروژن و عدم تشکیل اکسیدهای نیتروژن مصرف انرژی کاهش یافته و به همین
علت دمای میانگین محفظه در شرایط عملکردی مشابه نسبت به احتراق  air-MILDبیشتر خواهد بود .از نظر میزان انتشار
آالیندهها ،محاسبات حاکی از افزایش سطح  COو در مقابل ،کاهش  CO2در خروجی است .در شکل  9درصد  CO2و مقادیر
در خروجی نشان داده شده
و1 3
تصحیحشده  COبرای اکسیژن  9درصد در خروجی برای دو نسبت همارزی 8
است .به بیان دیگر ،حتی تحت رژیم  oxy-MILDنیز ،با افزایش دمای ورودی اکسیدکننده ،سیستم از شرایط احتراق کامل
فاصله گرفته است .نتایج مشابهی توسط مرجع [ ]99برای سیستم احتراقی  O2/N2/CH4گزارش شده است با افزایش دمای
پیشگرم ،تکانه تزریق افزایش مییابد که موجب گردش بیشتر محصوالت احتراق شده و در نتیجه آن الگوهای اختالط در
درون محفظه ،و تولیدات  COو  CO2دستخوش تغییر میشوند.

تاثیر میزان رقیقسازی بر میدان احتراق
عموماً فرایند احتراق اکسیژنی با اکسیدکننده حاوی  93درصد اکسیژن خالص راهاندازی میشود .در مقابل ،در احتراق ،MILD
فرایند احتراق با سطح اکسیژنِ موضعی در حدود  3تا  81درصد و با سرعت کمتری تکامل مییابد[ .]24غلظت بیشتر اکسیژن
ورودی منجربه افزایش دمای شعله و شدت احتراق در مقایسه با رژیم  MILDمیشود که با معایبی همچون انتشار آالیندههای

54

نشریه علمی -پژوهشی سوخت و احتراق ،سال دوازدهم ،شماره سوم ،پاییز 8931

بیشتر و پایداری کمتر همراه است .از این رو ،بهمنظور اجتناب از کاهش راندمان ،با افزایش سطح رقیقسازی بهکمک  CO2و
گردش گازهای حاصل از احتراق ،شرایط عملکرد  MILDرا فراهم میآورند .استفاده از میزان باالی  CO2در ناحیه احتراق،
موجب تغییر چشمگیر در سینتیک فرایند احتراق میشود .همچنین ،اثرات سینتیکی و حرارتی  CO2میتواند موجب تغییر
مسیر واکنش اکسیداسیون سوخت شود .در حقیقت ،در زمان حضور  CO2بهجای  ،N2دمای آدیاباتیک شعله و مسیرهای
سینتیکی تغییر میکند .با پیشمخلوطکردن اکسیدکننده با  ،CO2بهدلیل تغییر در چگالیِ اکسیدکننده ،شاهد افزایش تکانه
جتِ ورودی خواهیم بود .به عبارت دیگر ،طبق رابطه ( )2رقیقسازیِ اولیه با  CO2باعث افزایش چگالیِ مخلوط اکسیدکننده و
است و عمالً تکانه جت با چگالی
در نتیجه افزایش تکانه جتِ تزریقشده میشود( .باید توجه کرد که ̇ خود تابعی از
اکسیدکننده رابطه مستقیم دارد) .به این صورت ،رقیق سازی به افزایش گردش گازهای حاصل از احتراق در داخل محفظه
کمک میکند .بنابراین ،به هنگام استفاده از تکنیک بازگردشِ گازهای حاصل از احتراق درون محفظه برای تشکیل شعله
 ، MILDبه یک حد نصاب بحرانی از تکانه سوخت و اکسیدکننده نیاز است .در شکل  ،1کانتورهای دما در محفظه برای سطوح
مختلف رقیقسازی بهکمک  CO2نشان داده شده است (شرایط عملکردی  5-9از جدول  .)8دمای ورودی مخلوط اکسیدکننده
برابر  231کلوین ( 23درجه سانتیگراد) درنظر گرفته میشود و پیشگرمسازیِ اکسیدکننده صورت نگرفته است .همانطور که
مشاهده میشود ،با افزایش کسر جرمی  CO2در میدان احتراق ،گرادیان دما بهشدت کاهش مییابد و ناحیه احتراق مناطق
بیشتری از محفظه را دربر میگیرد.

and

,

Figure 7- Variation of CO and CO2 exhaust emissions with oxidizer inlet temperature at
,
)(cases 5 and 7-10 in table 1

شکل  -7تغییرات مقادیر  COو  CO2در خروجی با دمای ورودیِ اکسیدکننده برای شرایط ورودی
%

%،

و

،

(شرایط عملکردی  5و  7تا  11در جدول )1

با افزایش سطح حجمی  CO2در اکسیدکننده به  31درصد ،دمای میانگین شعله به حدود  8211کلوین کاهش مییابد.
بهعلت افزایش ظرفیت گرمایی مخلوط گازی ناشی از افزایش کسر جرمی  ،CO2عمال مکانیزم انتقال حرارت درون محفظه
تغییر میکند و بهنوعی ،بازده حرارتی افزایش مییابد .از آنجاییکه ظرفیت گرمایی ویژه  CO2از  N2بیشتر است ،دمای محفظه
در احتراق  O2/CO2در شرایط  MILDاز دمای احتراق  air-MILDکمتر است .بهمنظور کمیسازی تاثیر  ،Cpتغییرات دمای
بیشینه ،میانگین و خروجی برای شرایط عملکردی  5-9در شکل  3نشان داده شده است .با بهبود میزان انتقال حرارت ،بازده
حرارتی افزایش یافته و اختالف دمای بیشینه شعله و دمای گازهای خروجی کاهش مییابد .با فرض
بهعنوان مرجعی برای مقایسه میزان انتقال حرارت درون محفظه ،بهکمک شکل  1مشاهده میشود که برای ، =811%
به حدود  211کلوین کاهش مییابد .بهعبارت دیگر ،با ثابت
برابر با  911کلوین است و در حالت ، =31%
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نگهداشتن نسبت همارزی و افزایش میزان رقیقسازی در محفظه ،انتقال حرارت در محفظه بهبود یافته و توزیع دما یکنواختتر
میشود.

for different inlet mass fraction of

Figure 8- Temperature contours in XY planes at three different heights at
,
)CO2 in oxidizer mixture (cases 9,10,3,11 in table 1

شکل  -8کانتورهای دما در صفحات  XYدر سه ارتفاع برای مقادیر مختلف کسر جرمی  CO2در مخلوط اکسیدکننده در

و

Figure 9- maximum, mean and exhaust temperatures and exhaust emissions of CO and CO2 for different inlet oxygen volume
fractions at
,
). (cases. 3-6 in table 1

شکل  -9دمای آدیاباتیک ،بیشینه ،میانگین و خروجی محفظه و نیز میزان انتشار  COو  CO2با تغییرات درصد  CO2در مخلوط
اکسیدکننده برای

و

( شرایط عملکردی  6-3در جدول )1

 ،بهعنوان مرجعی برای دمای
و1
342 3
همچنین ،طبق منبع [ ،]24دمای محاسبهشده در نقطه
میانگین محفظه انتخاب شده است ،چراکه این نقطه در باالدستِ ناحیه احتراق قرار دارد و گردش شدید جریان در محفظه در
آن رخ میدهد .مطابق شکل  ،3با افزایش رقیقسازی ،اختالف دمای بیشینه و دمای میانگین در این ناحیه به کمترین میزان
خود میرسد که بیانگر کاهش گرادیان دما و نیز بزرگترشدن ناحیه احتراق با کاهش غلظت اکسیژن مخلوط گازی است .با این
حال ،باید درنظر داشت که دمای بیشینه قابلدستیابی در حالت  MILDاکسیژن غنی (غلظت اکسیژن ورودی بیش از 91
درصد) در شرایط مشابه نسبت به  MILDاکسیژن رقیق (غلظت اکسیژن ورودی در حدود  5درصد) بیشتر خواهد بود[.]24
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تاثیر میزان رقیقسازی بر محصوالت احتراق
افزایش  CO2در اکسیدکننده باعث تغییر در سینتیک شیمیایی احتراق نیز میشود .البته نتایج تحقیقات پیشین روی اثر
افزایش  CO2در مخلوط اکسیدکننده ،حاکی از اندکبودن تاثیرات شیمیایی نسبت به تاثیرات فیزیکی آن است[ .]21با این
وجود ،حضور  CO2در میدان احتراق  ،air-MILDباعث کاهش چشمگیر غلظت موضعی رادیکالهای  Oو  Hشده و در نتیجه
نرخ کلی احتراق کاهش مییابد[ .]99همچنین ،گردش  CO2در میدان احتراق باعث تغییراتی در مسیر تشکیل  NOشده
(درصورت وجود  N2در مسیر اکسیدکننده) و انتشار آن نیز کاهش مییابد[.]91
در این پژوهش با تمرکز بر روی احتراق  ،oxy-MILDبهمنظور درک بهتر مبانی سینتیک شیمیایی این رژیم ،مسیر
واکنشی ( CH4بهعنوان نماینده گاز طبیعی) تحت رقیقسازی با  CO2و براساس مکانیزم  DRM-22بررسی شده است .شکل 3
مقادیر محاسبهشده  COو  CO2تولیدشده و تصحیحشده با اکسیژن  9درصد در گاز خروجی را نشان میدهد .میزان انتشار CO
و  CO2با باالرفتن سطح رقیقسازی افزایش یافته که تاثیر شیمیایی حضور  CO2را تایید میکند .این رفتار مونوکسیدکربن در
مرجع [ ]93نیز گزارش شده است .ایشان سیستم  CH4/O2/CO2را در راکتوری تحت فشار اتمسفری و رقیقسازی شدید با
 CO2در گستره دمایی وسیعی مطالعه و افزایش مونوکسیدکربن را گزارش کردند .با وجود این افزایش ،مقادیر منتشرشده
همچنان بسیار اندک است (کمتر از  )81 ppmکه نشانگر احتراق کامل تحت شرایط  oxy-MILDاست .تحلیل مسیر تبدیل
متان به  CO2اطالعات مفیدی مرتبط با چگونگی تولید و مصرف گونهها و درک تاثیر شیمیایی  CO2بر احتراق را ارائه میکند.
در شکل  ،81تحلیل  WSRمسیر اکسیداسیون متان (بهعنوان نماینده گاز طبیعی) بهکمک نرمافزار کمکین نشان داده شده
است .در این تحلیل ،جریان سوخت با ترکیب جرمی  %13متان و  %83اتان و جریان اکسیدکننده با ترکیبی مشابهِ شرایط
از جدول  8وارد  WSRمیشوند .در تحلیل  WSRمکانیزم کامل  DRM-22تحت
و =31% ،5
عملکردی =83% ،4
فشار ثابت  8اتمسفر در مدل  WSRبهکار گرفته شده است .سیستم بهصورت غیرآدیاباتیک درنظر گرفته شده است و معادله
انرژی برای اتالف حرارتی ثابت بهمیزان  4/39 kWحل شده است .دمای میانگین مورد نیاز برای محاسبات رآکتور 8341
کلوین و زمان اقامت یک ثانیه برای اطمینان از توازن تمام واکنشها و افزایش دقت محاسبات لحاظ شده است .از نرمافزار
کمکین برای انجام محاسبات  WSRاستفاده شده است.
-82
 81فیلتر شدهاند .همانطور که دیده میشود ،رادیکال
واکنشهای کماهمیتتر با نرخ واکنش کمتر از
متیل ( )CH3بهوسیله رادیکال فرمالدهید ( )CH2Oبه رادیکال فرمیل ( )HCOتبدیل میشود .عالوهبر این ،مشاهده میشود که
نرخ تولید  CH2Oاز طریق  CH3Oاز تولید مستقیم آن از طریق  CH3چشمگیرتر است .این نتیجهگیری با نتایج گزارششده در
مرجع [ ]22مطابقت دارد .اتان ( )C2H6از رادیکالهای متیل تشکیل میشود و سپس از طریق استیلن ( )C2H2به  COتبدیل
میشود .مردانی و همکاران[ ]22نیز در تحقیق خود در تحلیل مسیرهای اصلی تولید  COو  CO2در رژیم احتراق  MILDبا
اکسیژن خالص و مخلوط  N2 ،CO2 ،O2و  H2Oبهطور مشابه با استفاده از یک  ،WSRتبدیل متیل به هیدروکربنهای
سنگینتر را گزارش کردند .در مرجع [ ]29تبدیل بخشی از متان به  COتوسط تبدیل به مولکولهای سنگینتر اتان در شعله
 MILDتوضیح داده شده است .با این حال ،مطابق شکل  ،81در شرایطی که بهجای نیتروژن از دی اکسیدکربن به عنوان
رقیقساز استفاده شده است ،با افزایش سطح رقیقساز ،نرخ واکنشهای شاخه سمت راست کاهش یافته است .به عبارت دیگر،
اثر هیدروکربنهای سنگین در تولید  COکاهش مییابد .کاهش نرخ واکنش  R-12/13نشانگر این امر است .تاثیر شیمیایی
افزایش  CO2در اکسیدکننده بهعنوان رقیقساز بر مسیر تبدیل  CO→CO2و مسیر آغازشده از ) CH2(sبهروشنی در شکل 81
نشان داده شده است .با مقایسه نرخ واکنشهای  R-80و  R-81در دو نمودار ،دیده میشود که مسیر مستقیم تبدیل متیلن
 CH2به  COتقویت شده است .همچنین ،واکنش  R-88که نماینده تجزیه  CO2است ،تسریع شده است که بر فعالترشدن
رادیکال متلین ) CH2(sتاکید میکند .با این وجود ،با توجه به نرخ واکنشهای نشاندادهشده در نمودار ،مشاهده میشود که
تاثیر حضور  CO2بر مسیر اصلی تولید  )CH4→ CH3 → C2H5 → HCO → CO( COچندان چشمگیر نیست.
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Figure 10- Methane oxidation pathways in a WSR analysis at
,
,p
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(cases 4 and 6 in table 1)
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تحلیل سینتیکی برای توضیح دالیل افزایش  COدر خروجی حاکی از آن است که رقابت  CO2و  O2بر سر اتمهای
منجر به تشکیل  COطی واکنش  CO2+H↔CO + OHمیشود .عالوهبر این امر ،واکنش تجزیه  CO2بههمراه واکنش  CO2با
دیگر رادیکالهای هیدروکربن ( CHو  )CH2در تشکیل  COسهیماند .نکته جالب آن است که رقابت در جذب رادیکال  Hبین
 CH4و  CO2نیز وجود دارد .در دماهای باال و خصوصاً در شرایط سوخت-غنی CO2 ،موفقتر بوده و منجربه کاهش مصرف CH4
میشود که بهمعنای کاهش مصرف سوخت است.
H

نتیجهگیری
این مطالعه به بررسی تاثیر میزان رقیقسازی و پیشگرمسازی جریان اکسیدکننده در سیستم احتراقی گاز طبیعی و
اکسیدکننده متشکل از  O2/CO2در محفظه آزمایشگاهی با جریان معکوس و جتهای موازی تحت شرایط  MILDپرداخته
است .در حل عددی از روش  RANSو معادالت  k-ε RNGهمراه با مدل  EDCبرای شبیهسازی سهبعدی احتراق استفاده شد.
با مقایسه نتایج با دادههای تجربی از صحت نتایج شبیهسازی عددی اطمینان حاصل شد شرایط اولیه بهگونهای انتخاب شد که
طبق مرجع [ ]24رژیم احتراق  MILDتشکیل شود و تاثیر پارامترها تحت این رژیم بررسی شد در مدل عددی تاثیر افزایش
دمای پیشگرم و افزایش رقیقسازی (افزایش درصد  )CO2در جریان اکسیدکننده بهکمک گاز رقیقساز  CO2بر میدان
احتراقی بررسی شد .همچنین ،با استفاده از مفهوم  ،WSRمسیر اکسیداسیون متان تحت مقادیر مختلف از کسر حجمی CO2
در مسیر اکسیدکننده بررسی شد و نتایج زیر حاصل شد.
 پیشگرمسازی اکسیدکننده در احتراق  oxy-MILDموجب افزایش چشمگیر دمای بیشینه شعله نمیشود ،بلکه به افزایش
انتقال حرارت و شکست قلههای دمایی در نقاط داغ کمک میکند .در نتیجه پیشگرمسازی اکسیدکننده ،جت تکانه و
اختالط درون محفظه افزایش یافته که این امر به افزایش تولید  COمنجر میشود .همچنین ،درصورت پیشگرمسازی
دمای بیشینه ،میانگین و خروجی یکسانی پیشبینی میشود.
و 1 3
اکسیدکننده در 8
 با افزایش رقیقسازی بهکمک  ،CO2دمای میانگین ،خروجی و بیشینه محفظه بهشدت کاهش مییابد که مقدار آن برای
دمای بیشینه چشمگیرتر است .به عبارت دیگر ،با رقیقترشدن میدان احتراق در حضور  ،CO2بهعلت باالتربودن ظرفیت
گرمایی  CO2نسبت به  ، N2اختالف دمای بیشینه و خروجی در محفظه کاهش مییابد و انتقال حرارت درون محفظه
افزایش مییابد .رقیقسازی در یکنواختترشدن میدان دما از پیشگرمسازی موثرتر بهنظر میرسد.
 در بررسی سینتیک شیمیایی مسیر تولید  COدر حضور رقیقسازی بهکمک  ،CO2افزایش تولید  COاز طریق تولید
 CH2Oنسبت به مسیر اصلی از طریق فرمالدهید است .همچنین ،فعالترشدن رادیکال متیلن در دو مسیر تبدیل مستقیم
به  COو نیز تجزیه  CO2و تبدیل آن به ( COواکنش  )R-88و از دیگر تاثیرات شیمیایی افزایش حضور  CO2در مخلوط
است .در مقابل ،مسیر تولید  COاز طریق استیلن و دیگر هیدروکربنهای سنگینتر تضعیف میشود.
 از دیدگاه شیمیایی رقابت بین  CH4و  CO2و بین  CH4و  O2در جذب رادیکال آزاد  Hدر میدان احتراق ،از دالیل افزایش
 COهنگام رقیقسازی شدید با  CO2است.
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English Abstract

The effect of pre-heating and dilution level on the combustion field and flue
gas composition of an oxy-MILD combustion system in a laboratory-scale
furnace
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In this study, oxy-combustion is numerically investigated under MILD conditions. This novel combination is
simulated in a laboratory-scale furnace with parallel fuel and oxidant jets and a recirculating flow. With
nitrogen removal from the oxidant stream, zero NOx emission for gaseous fuel systems is expected.
Combustion field is modelled using a well-stirred reactor and computational fluid dynamics. In the CFD
modelling, RANS equations are solved using the RNG k-ε and EDC model is employed to model the
turbulence-chemistry interaction. The effect of oxidizer preheating and CO2 dilution on the combustion field
as well as flue gas composition is investigated. The results indicate that the maximum flame temperature does
not experience a significant increase when the preheat temperature rises, positively affecting the temperature
distribution at the cost of CO emission which is a direct consequence of higher recirculation and mixing rate.
Also, a kinetic study on the chemical effect of CO2 presence reveals that CO production path through CH3O
radical is more strengthened compared to the main path through formaldehyde when increasing the dilution
level. When diluting the oxidant, methylene’s role becomes more influential in CO formation than when pure
oxygen is used, contributing to higher CO emission. CO2 defeats CH4 and O2 to absorb the free H radicals,
causing higher levels of CO production.
Keywords: Oxy-combustion, MILD combustion, CO2 dilution, Numerical analysis
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