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چکیده :در کار حاضر ،تاثیر استفاده از ساختار ترکیبی بر مشخصههای احتراقی مخلوط هیدروژن-هوا ،با استفاده از
شبیهسازی عددی سهبعدی و درنظر گرفتن سینتیک شیمیایی جزئی و ضرایب نفوذ مولکولی ،بررسی میشود .تاثیر
پارامترهای سرعت جریان ورودی ،رسانش حرارتی دیوار و انحنای دیوار بر روی مشخصههای احتراق هیدروژن-هوا برای
دو ساختار ساده و ترکیبی بررسی شد .نتایج نشان میدهد که استفاده از ساختار ترکیبی تاثیر بسزایی بر روی
مشخصههای احتراقی و مکان شعله میگذارد .در ساختار ترکیبی ،نقش انتقال حرارت ،بهواسطه سیال ثانویه ،در مقایسه
با ساختار ساده افزایش مییابد که منجربه بهبود مشخصههای حرارتی محفظه احتراق و کاهش نقش رسانش حرارتی
دیوار در ساختار ترکیبی میشود .استفاده از آرایش ترکیبی در مقایسه با ساختار ساده باعث میشود که در سرعت ورودی
یکسان ،شعله بهصورت مشخصی در فاصله نزدیکتر از ورودی محفظه احتراق تشکیل شود .تاثیر نسبت انحنای لوله به
شعاع لوله با درنظرگرفتن دو مقدار  1و  2بررسی و مشاهده شد که در نسبت انحنای کمتر ،بهعلت نقش پیشگرمکردن
جریان ورودی توسط محصوالت ،مکان جبهه شعله به ورودی نزدیکتر و توزیع دما درون محفظه احتراق بهتر خواهد بود.
کلیدواژگان :احتراق در مقیاس میکرو ،ساختار ترکیبی ،محفظه احتراق  Uشکل ،شبیهسازی عددی

مقدمه
استفاده از تجهیزات در مقیاسهای میکرو و مزو میتواند نقش کلیدی در آینده انسانها داشته باشد .این ابزار ،در مقیاس
میکرو ،نیازمند یک سیستم تولید توان در حجم کم ،سبک و با چگالی انرژی باالست .بهکارگیری سیستمهای ترموفوتوولتاییک
( 1)TPVدر مقیاس میکرو میتواند راهکاری امیدبخش بهمنظور تولید توان در مقیاسهای کوچک باشد .یکی از اجزای اصلی
این سیستمها محفظه احتراق است که وظیفه تولید انرژی حرارتی را دارد .بهمنظور بهبود بازده سیستمهای  TPVنیاز است
توزیع دمای یکنواخت و دمای بیشینه توسط محفظه احتراق ایجاد شود .بههمین منظور ،برای بهبود عملکرد محفظههای
احتراقی در مقیاس میکرو ،راهکارهای متفاوتی توسط محققان در سالهای اخیر ارائه شده است .پوشش سطح داخلی محفظه
احتراق با استفاده از کاتالیزور و همچنین استفاده از مفهوم آنتالپی اضافه بهعنوان دو رویکرد اصلی برای بهبود پایداری احتراق
در مقیاس های میکرو معرفی میشوند.
در همین راستا ،پیزا و همکاران] [1تاثیر سرعت جریان ورودی و شدت واکنشهای کاتالیستی را بر دینامیکهای شعله
رقیق هیدروژن-هوا در یک میکروکانال صفحهای با ضخامت  2میلیمتر با پوشش سطح داخلی پالتینیوم بررسی کردند .ژو و
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همکاران] [2تاثیر مواد مختلف بر عملکرد محفظههای احتراقی کاتالیستی را بررسی کردند .نتایج ایشان نشان داد که استفاده از
کاتالیزور در سطح داخلی محفظه احتراق باعث افزایش پایداری احتراق میشود .لوسی و همکاران] [3نشان دادند که انتقال
حرارت از دیوارههای کاتالیستی منجربه آرامسازی جریان و در نتیجه پایداری بهتر شعله در محفظه احتراق میشود .یان و
همکاران] [4مشخصههای احتراق کاتالیستی متان-هوا را در یک میکروکانال صفحهای را بررسی کردند .آنها نشان دادند که
افزودن هیدروژن به سوخت تاثیر ویژهای بر کاهش دمای اشتعال متان و کوتاهشدن زمان اشتعال دارد .بارمیال و همکاران][5
احتراق رقیق هیدروژن-هوا را در یک کانال صفحهای با پوشش داخلی پالتینوم شبیهسازی کردند .جیاکینگ و همکاران][6
تاثیر فشار ورودی بر دمای دیوار و بازده اکسرژی محفظه احتراق استوانهای میکرو با وجود پله در هندسه را شبیهسازی کردند.
یکی دیگر از رویکردهای بهبود شرایط احتراق و پایداری شعله در محفظه احتراق استفاده از مفهوم آنتالپی اضافه است .در
این شرایط ،بهواسطه پیشگرمایش جریان ورودی با گرمای انتقالی از سوی دیوار ،دمای مخلوط ورودی افزایش یافته و منجربه
افزایش دمای شعله بیدررو خواهد شد .با استفاده از این مفهوم ،هندسههای مختلفی توسط محققان ارائه شده است .چن و
بوکمستر] [7یک محفظه احتراق حلزونی را بهصورت عددی با درنظرگرفتن اندرکنش انتقال حرارت و واکنش شیمیایی در فاز
گازی و نفوذ حرارت در دیوارههای جامد شبیهسازی کردند .ایشان تاثیر عدد رینولدز ،نسبت همارزی ،ضریب رسانش حرارتی
دیوار و ضریب انتشار تشعشعی دیواره را بر حدهای شعلهوری شعله بررسی کردند .همچنین ،ایشان نشان دادند که افزایش عدد
رینولدز و نسبت همارزی تا میزان مشخصی ،باعث افزایش نرخ واکنش و حرکت آن به باالدست جریان میشود.
کیم و همکاران] [8مشخصههای احتراق مخلوط پروپان-هوا را در محفظههای حلزونی مختلف بهصورت آزمایشگاهی
مطالعه کردند .آنها بیان کردند که شعله ،بهعلت چرخش حرارت از گازهای سوخته به گازهای نسوخته ،میتواند در محدوده
گستردهای از سرعتهای ورودی و نسبت همارزی ورودی پایدار شود .یکی از نتایج قابل توجه آنها این بود که حد شعلهوری
پایین در نتایج ایشان مشاهده نشد.
در سالهای بعد ،کیم و همکاران] ،[9با توسعه کارهای آزمایشگاهی بر روی محفظه احتراق حلزونی ،تاثیر پارامترهایی
نظیر قطر محفظه احتراق ،ضحامت دیوارهها ،اندازه کانال و جنس محفظه را بررسی کردند .وان و همکاران] [10تاثیر استفاده از
حفره در دیوارههای محفظه احتراق برای مخلوط هیدروژن-هوا را بررسی کردند .ژو و همکاران] [11تاثیر استفاده از شیارهای
مستطیلی در محفظه احتراق استوانهای میکرو را بر دمای دیواره خارجی محفظه احتراق بررسی کردند .نتایج ایشان نشان
میداد که استفاده از شیارهای مستطیلی باعث ایجاد توزیع دمای باالتر و یکنواختتر بر دیواره خارجی میشود.
وان و همکاران] [12تاثیر استفاده از جسم مانع در محفظههای احتراق میکرو را بهصورت آزمایشگاهی و عددی بررسی
کردند .نتایج ایشان نشان داد که استفاده از جسم مانع باعث افزایش قابل توجه حدهای شعلهوری میشود .این بررسی در
کارهای دیگران] [13-18نیز انجام شد و نتایج مشابهی ارائه شد.
چو و همکاران] ،[19پن و همکاران] [20و لی و همکاران] [21از محیطهای متخلخل در محفظه احتراق میکرو بهمنظور
بهبود پایداری احتراق و افزایش حدهای عملکردی استفاده کردند .نتایج ایشان نشان داد که حد خاموشی پایین مستقل از
هندسه محفظه احتراق است ،در حالیکه هندسه محفظه احتراق و پارامترهای محیط متخلخل ،نظیر مکان ،اندازه و ضریب
تخلخل ماده ،بر حدهای برگشت شعله 1تاثیر میگذارد .ماروتا و همکاران] [22تاثیر نسبت همارزی و سرعت جریان ورودی را
بر مشخصههای احتراقی هوا-متان در یک میکروکانال گرمشونده با قطر داخلی  2میلیمتر بررسی کردند .آنها بیان کردند که
محدوده احتراق پایدار برای کانال  Uشکل نسبتبه کانالهای مستقیم حداقل دوبرابر بیشتر است .در کار دیگر ،ریچکوور و
کریستیس] ،[23بهصورت آزمایشگاهی ،پایداری احتراق پیشآمیخته متان-اکسیژن را در یک کانال منحنی بررسی کردند .آنها
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بیان کردند که انحنای لوله تاثیر اندکی بر اختالط ترکیب متان-اکسیژن دارد ،در حالیکه تاثیر قابل توجهی بر ضخامت شعله و
پایداری آن دارد.
بیگ محمدی و همکاران] [24تاثیر وجود جسم مانع کاتالیستی در مرکز محفظه را بهصورت عددی مورد بررسی قرار
دادند .براساس نتایج آنها ،استفاده از مانع کاتالیستی با پله بههمراه ضریب انتقال حرارت رسانشی باال پایداری شعله بهخصوص
در سرعتهای باال را افزایش میدهد .زروندی و همکاران] ،[25در شبیهسازی عددی ،تاثیر اضافهکردن هیدروژن به مخلوط
متان-هوا را بررسی کردند .براساس نتایج ،اضافهکردن هیدورژن ،عالوهبر پایدارکردن هرچه بیشتر شعله ،استفاده از این محفظه
را برای ترموفتوولتائیک ژنراتورها مناسبتر میکند .همچنین ،بیگ محمدی و همکاران] [26در شبیهسازی عددی تاثیر
قراردادن سیم داخل میکرومحفظه را بررسی کردند .آنها گزارش کردند که وجود سیم داخل محفظه میکرو ،عالوهبر افزایش
بازده محفظه احتراق ،پایداری بیشتر شعله در سرعتهای باال را از طریق تولید بیشتر رادیکالهای  H ،OHو غیره بههمراه دارد.
با توجه به مرور انجامشده بر مقاالت ،مشاهده میشود که بهمنظور طراحی یک محفظه احتراق مطلوب ،بایستی به
ویژگیهایی نظیر حد شعلهوری گسترده ،توزیع دمای یکنواخت بر سطح خارجی محفظه احتراق ،قابلیت ساخت آسان و امکان
استفاده به شکل ترکیبی توجه کرد .استفاده از لولههای منحنی یکی از هندسههای مفید برای استفاده بهعنوان محفظه احتراق
میکروست .تشکیل جریان ثانویه و در نتیجه ایجاد گردابههای حرارتی باعث میشود که حدهای شعلهوری در کانالهای
منحنیشکل نسبتبه لولههای مستقیم بسیار گستردهتر باشد .بهعالوه ،بهعلت ساختار منحنی لولههای میکرو ،پیشگرمایش
مخلوطهای سرد ورودی توسط گرمای محصوالت بهتر اتفاق میافتد .در کار قبلی نویسندگان حاضر] ،[27تاثیر بهکارگیری یک
لوله  Uشکل بر مشخصههای احتراقی بررسی شد .با توجه به نتایج بهدستآمده ،مشاهده شد که با استفاده از هندسه توسعه-
دادهشده میتوان به ایجاد بازدههای باالتر دست یافت .در ادامه کار قبلی ،در کار حاضر ،با استفاده از فرایند شبیهسازی عددی،
مشخصههای احتراقی مخلوط هیدروژن-هوا در یک ساختار ترکیبی از میکرولولههای  Uشکل بررسی میشود و نتایج این کار با
کار قبلی] [27مقایسه میشود .برای این شبیهسازی از سینتیک جزئی بههمراه ضرایب نفوذ مولکولی مختلف برای گونهها
استفاده شده است .تاثیر پارامترهای سرعت جریان ورودی ،ضریب رسانش دیوار ،نسبت انحنای لوله به قطر لوله و همچنین
بهکارگیری سرعتهای ورودی متفاوت ،برای هر یک از لوله ها ،بررسی میشود.

معادالت حاکم
در کار حاضر ،برای شبیهسازی احتراق در مقیاس کوچک ،معادالت نویر استوکس بههمراه معادله بقای انرژی و معادالت بقای
گونهها در ناحیه واکنشی و معادله بقای انرژی در دیواره جامد حل میشوند .این معادالت در رابطههای ( )1تا ( )6ارائه شده
است.
پیوستگی:
) 𝑖𝑢𝜌(∂
=0
𝑖∂x

()1
بقای تکانه:
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در این روابط u ، ρ ،و  μبهترتیب چگالی ،بردار سرعت و گرانروی دینامیکیاند.
معادله انرژی در سیال:
𝑁

()3
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∂
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در این رابطه 𝜆 ،رسانش حرارتی مخلوط و  hiآنتالپی است.
) 𝑖𝑌 𝑖𝑢𝜌(∂
∂
𝑖𝑌∂
()4
=
𝑚(𝜌𝐷𝑖,
𝑖 ̇𝜔 ) +
𝑖𝑥∂
𝑖𝑥∂
𝑖𝑥∂
در این رابطه 𝜔̇ 𝑖 ،و  Yiبهترتیب کسر جرمی و نرخ تشکیل و یا ازبینرفتن گونه شیمیایی  iدر اثر واکنشهاستDi,m .

مقدار میانگین نفوذ گونه  iام در مخلوط است که برای محاسبه آن از قانون فیک استفاده میشود .همچنین ،برای محاسبه
ضرایب نفوذ دوتایی از رابطه تجربی چپمن–انسکگ استفاده میشود.
برای محاسبه چگالی از معادله حالت گاز کامل به شکل رابطه ) (5استفاده میشود.
)(5
̅
𝑊 وزن مولکولی میانگین مخلوط و  Ruثابت جهانی گاز ایدئال است.
معادله انرژی در جامد به شکل زیر بیان میشود.

𝑢𝑅
𝑇
̅
𝑊

𝜌= 𝑝

∂
𝑇∂
𝑠𝜆(
)=0
𝑖𝑥∂
𝑖∂x

()6
که در آن λs ،نفوذ حرارتی در جامد است.

مشخصات محفظه احتراق و مباحث عددی
طرحواره محفظه احتراق شبیهسازیشده بههمراه شبکهبندی مورد استفاده در شکل  1نشان داده شده است .محفظه احتراق
شامل یک یا دو میکروکانال  Uشکل با قطر داخلی  Dو شعاع انحنا  Rو ضخامت  twاست که درون یک جعبه قرار داده شده
است .میکروکانال  Uشکل مزیتهای فراوانی دارد که میتوان به وجود جریانهای ثانویه و در نتیجه ایجاد گردابههای حرارتی
اشاره کرد .همچنین ،با توجه به هندسه  Uشکل میکروکانال ،حرارت تولیدی در بخش بعد از ناحیه احتراق میتواند به
پیشگرمشدن جریان ورودی کمک کند.

Figure 1- Geometry of the suggested micro combustor constructed with the computational grid

شکل  -1هندسه میکرو محفظه  Uشکل بههمراه شبکه محاسباتی
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با توجه به شکل  ،1محفظه احتراق مورد بررسی به سه ناحیه تقسیمبندی میشود که شامل جریان واکنشی مخلوط
سوخت-هوا درون میکروکانال  Uشکل ،دیوار میکروکانال  Uشکل و سیال ثانویه است که در فضای بین لوله  Uشکل و
جعبه قرار دارد .مخلوط پیشآمیخته هیدروژن-هوا به درون میکروکانال  Uشکل تزریق میشود .در اثر جرقه اولیه ناحیه
واکنش درون میکروکانال شکل میگیرد .حرارت تولیدی در اثر احتراق به دیوار منتقل و از طریق انتقال حرارت طولی باعث
پیشگرمکردن مخلوط سرد ورودی میشود .از سوی دیگر ،در اثر انتقال حرارت عرضی در دیوار ،حرارت تولیدی به سیال ثانویه
منتقل میشود .حضور سیال ثانویه دو اثر بر روی پایداری احتراق دارد .اول اینکه با توجه به هندسه میکرو لوله  Uشکل باعث
میشود که حرارت تولیدی در ناحیه بعد از احتراق به مخلوط سرد ورودی منتقل شود که منجربه پیشگرمشدن مخلوط
ورودی میشود .دوم اینکه باعث ایجاد تعادل حرارتی از طریق تعادل در مقیاسهای زمانی و در نتیجه پایداری بهتر احتراق
میشود .مقیاس زمانی انتقال حرارت در جریان واکنشی براساس مقیاس زمانی واکنشی است () )≈O (10-6و مقیاس انتقال
حرارت درون دیوار خیلی بزرگتر از جریان واکنشی و از مرتبه () )≈O (10-1است .حضور سیال ثانویه باعث ایجاد تعادل در
مقیاس زمانی انتقال حرارت بین جریان واکنشی و دیوار میشود و میتوان از جریان ثانویه بهعنوان منبع حرارتی خارجی برای
میکرو محفظه احتراق استفاده کرد .در کار حاضر ،از هوا بهعنوان سیال ثانویه استفاده شده است.
بهمنظور بررسی پارامترها ،نتایج بر روی سه خط استخراج شده است که در شکل  1بهصورت خطچین نشان داده شده
است .در بخش مستقیم کانال ،نتایج در مختصات کارتزین و در بخش منحنی کانال ،نتایج در مختصات استوانهای استخراج
شده است.
مخلوط هیدروژن-هوا با دمای  300کلوین و توزیع سرعت یکنواخت از یک سمت وارد کانال میشود .شرط مرزی عدم
𝑢 )dبر روی دیوار تنظیم میشود .برای خروجی کانال نیز
لغزش برای سرعت ( )u=0و مقدار گرادیان صفر برای گونهها (= 0
𝑛d
𝑇d
𝑌d
𝑢 dدرنظر گرفته میشود .برای توصیف شیمی فاز گازی از
و =0
شرایط نیومن (گرادیان صفر) شامل = 0 ، 𝑖 = 0
𝑛d
𝑛d
𝑛d
مکانیزم  9گونهای و  27واکنشی یتر و همکاران[ ]28استفاده میشود .همچنین ،برای محاسبه ضرایب نفوذ مولکولی از
اطالعات کتابخانه انتقال مولکولی نرمافزار کمکین[ ]29استفاده شده است .در شبیهسازی حاضر ،با درنظرگرفتن سرعت جریان
ورودی و محاسبه عدد رینولدز ،جریان بهصورت آرام درنظر گرفته شد .از مدل تشعشعی  1 DOبرای مدلسازی پدیده
تشعشع در محفظه احتراق استفاده شد .برای حل معادالت حاکم در این کار از نرم افزار  Fluentاستفاده شده است .حلگر مورد
استفاده و شبیهسازی عددی توسط روشها و هندسههای مختلف اعتبارسنجی شد .نتایج مربوطبه اعتبارسنجی در کارهای
قبلی نویسنده[ ]32-30و مشخصا در کار قبلی در همین زمینه] [27ارائه شده است .همچنین ،استقالل حل از شبکه برای
شبیهسازی حاضر انجام شد و با تعداد نقاط  729000این استقالل بهدست آمد.

نتایج و بحث
بررسی تاثیر سرعت جریان ورودی بر مشخصههای احتراق
شکل  2کانتور دما برای دو ساختار ساده و ترکیبی را برای سرعت جریان ورودی  10 m/sنشان میدهد .برای میکرولوله Uشکل،
قطر  ،1 mmضخامت دیوار  0/25 mmو رسانش حرارتی دیوار  5 W/m.Kدرنظر گرفته شده است .برای شرایط اتالف حرارت
خارجی ،ضریب انتقال حرارت جابهجابی و ضریب گسیلمندی بهترتیب برابر با  5 W/m2.Kو  0/1درنظر گرفته شده است.
مخلوط رقیق هیدروژن–هوا (نسبت همارزی= )0/5وارد کانال میشود .با استفاده از یک ناحیه دماباالی اولیه واکنشها آغاز
و ناحیه احتراقی شکل میگیرد .حرارت تولیدی توسط احتراق باعث پیشگرمشدن جریان ورودی و گرمشدن سیال ثانویه

1. Discrete Ordinate
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میشود .از این رو ،ناحیه دماباال در اطراف لوله  Uشکل دیده میشود .این ناحیه دما نیز در پیشگرمشدن جریان ورودی نقش
بسزایی دارد و باعث پایداری بهتر احتراق میشود .از سوی دیگر ،بهعلت ساختار هندسی  Uشکل ،گرمای تولیدی در بخش
محصوالت از طریق سیال ثانویه به بخش مخلوط سرد ورودی منتقل میشود که این نیز باعث پایداری بهتر احتراق میشود .با
مقایسه هندسه موجود با کانال مستقیم مشاهده شد که در کانالهای مستقیم تنها تا سرعت  4متر بر ثانیه امکان پایداری
شعله در شرایط حرارتی مشابه وجود دارد ،در حالیکه برای هندسه حاضر تا سرعت  16متر بر ثانیه احتراق پایدار مشاهده شد.
با مقایسه دو ساختار ساده و ترکیبی در شکل  2مشاهده میشود که حدود یکچهارم سطح خارجی محفظه احتراق میکرو
در دمای پایین قرار دارد که این بهمعنی کاهش بازده محفظه احتراق است ،در حالیکه استفاده از ساختار ترکیبی باعث
میشود که شعله بهطور مشخص بهسمت ورودی محفظه احتراق حرکت کند .در ساختار ترکیبی ،بخش ورودی یک میکرولوله
به بخش خروجی میکرولوله دیگر نزدیک است .در این آرایش ،گرمای آزادشده در بخش محصوالت یک میکرولوله باعث
پیشگرمشدن واکنشدهندهها در میکرولوله دیگر میشود .همین پدیده منجربه پیشگرمشدن بهتر جریان ورودی به
میکرولوله و در نتیجه حرکت جبهه شعله بهسمت ورودی محفظه احتراق بهواسطه افزایش سرعت سوزش شعله میشود .نکته
قابل توجه دیگر این است که در ساختار ترکیبی ،مقدار دمای بیشینه نسبتبه ساختار ساده کمی کمتر است ،در حالیکه توزیع
دما در ساختار ترکیبی نسبتبه ساختار ساده یکنواختتر است .در شکل  ،3این موضوع بهخوبی مشاهده میشود .در این شکل،
توزیع دما بر روی خط محوری برای سرعتهای ورودی متفاوت برای هر دو ساختار ترکیبی و ساده نمایش داده شده است .با
توجه به شکل  ،3مشاهده میشود که با افزایش سرعت جریان ورودی برای هر دو ساختار ترکیبی و ساده ،مکان جبهه شعله
بهسمت باالدست جریان حرکت میکند .بیشترین مقدار بیشینه دما برای سرعت  14 m/sو برای ساختار ترکیبی اتفاق میافتد.
برای کمیکردن مکان شعله از متغیر گرمای واکنش استفاده شده است و مکان بیشینه متغیر گرمای واکنش بهعنوان مکان
شعله درنظر گرفته میشود .پارامتر گرمای واکنش بر روی خط محوری برای سرعتهای مختلف در دو ساختار ترکیبی و ساده،
در شکل  ،4نشان داده شده است .همانطور که در شکل نشان داده شده است ،استفاده از ساختار ترکیبی تاثیر بسزایی بر روی
مکان شعله دارد .بهعنوان مثال ،برای سرعت ورودی  ،10 m/sمکان شعله برای دو ساختار ترکیبی و ساده بهترتیب در فواصل
 5/4 mmو  9/4mmاز بخش ورودی کانال قرار دارد .این اختالف در مکان شعله قابل توجه است که میتواند بهعلت نقش
پیشگرمکننده سیال ثانویه و گرمای آزادشده از کانال مجاور باشد .این رفتار برای سرعتهای دیگر نیز مشاهده شد.

Figure 2- Temperature contours for modular structure; D= 1 mm, R/D = 1; U = 10 m/s, k = 5 W/m, h = 5 W/m2.K and ε = 0.1

شکل  -2کانتور دما برای ساختار ترکیبی و مقایسه آن با ساختار ساده
()D= 1 mm, R/D = 1, U = 10 m/s, k = 5 W/m, h = 5 W/m2.K , ε = 0.1
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;Figure 3- Temperature distribution on axial line for different inlet velocity
D= 1 mm, R/D =1, U = 10 m/s, k = 5 W/m, h = 5 W/m2.K and ε = 0.1

شکل  -3توزیع دما بر روی خط محوری برای سرعتهای ورودی مختلف
D= 1 mm, R/D = 1, U = 10 m/s, k = 5 W/m, h = 5 W/m2.K , ε = 0.1

Figure 4- Distribution of heat of reactions parameter on axial line for different inlet velocities
D= 1 mm, R/D = 1, k = 5 W/m.K, h = 5 W/m2.K and ε = 0.1;.

شکل  -4توزیع پارامتر گرمای واکنش بر روی خط محوری برای سرعتهای ورودی مختلف
D= 1 mm, R/D = 1, k = 5 W/m.K, h = 5 W/m2.K , ε = 0.1

تاثیر رسانش حرارتی دیوار بر مشخصههای احتراقی
شکل  5کانتور دما برای رسانش حرارتی دیوار  1 W/m.Kو  5 W/m.Kدر ساختار ترکیبی را برای میکرولوله با قطر  1mmو
ضخامت دیوار  0.25 mmو  R/D = 1نشان میدهد .ضریب رسانش حرارتی  1 W/m.Kو  5 W/m.Kرا میتوان به موادی نظیر
پیرکس و کوارتز نسبت داد .براساس شکل  ،5مشاهده میشود که با افزایش ضریب رسانش حرارتی از  1 W/m.Kتا 5 W/m.K
تغییر مشخصی در توزیع دما اتفاق نمیافتد ،اگرچه مقدار بیشینه دما برای رسانش حرارتی  1 W/m.Kکمی بیشتر از مقدار
بیشنیه دما برای رسانش حرارتی  5 W/m.Kاست .بهمنظور بررسی بهتر تاثیر رسانش حرارتی بر رفتار شعله ،توزیع دما برروی
خط محوری در رسانشهای حرارتی مختلف برای دو ساختار ترکیبی و ساده در شکل  6نشان داده شده است .همانطور که در
شکل نشان داده شده است ،با افزایش رسانش حرارتی تا یک مقدار مشخص ،مقدار بیشینه دمای جریان تغییر نمیکند ،ولی
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مکان شعله تغییر میکند .بهمنظور بررسی بهتر موقعیت شعله ،در شکل  ،7توزیع پارامتر نرخ واکنش برای ضرایب رسانش
حرارتی مختلف در ساختار ساده و ترکیبی نشان داده شده است.
در ساختار ساده ،برای رسانش حرارتی  3 W/m.Kنسبتبه ضریب رسانش حرارتی  1 W/m.Kو  ، 5 W/m.Kشعله در
فاصله نزدیکتری از ورودی کانال قرار میگیرد .نکته قابل توجه این است که در ضریب رسانش  3 W/m.Kشعله در فاصله
نزدیکتری از ورودی تشکیل شده است ،بهطوریکه با استفاده از نمودار نرخ گرمای واکنش (شکل  )7مشاهده میشود که
شعله برای ضرایب رسانش  3 W/m.K ،1 W/m.Kو  5 W/m.Kبهترتیب در فاصلههای  7/8 ، 8/6و  9/4میلیمتر از ورودی
لوله تشکیل میشود .علت این رفتار به نقش اساسی ضریب انتقال حرارت رسانشی مرتبط است .زیرا ،از طرفی باعث انتقال گرما
به باالدست جریان و پیشگرمشدن جریان میشود و از طرفی حرارت تولیدی را به جریان ثانویه منتقل میکند که میتواند
باعث پیشگرمشدن جریان و یا اتالف حرارت از محفظه شود.

;Figure 5- Temperature contours for wall thermal conductivities of 1 and 5 W/m.K in modular structure
D= 1 mm, R/D = 1; U = 10 m/s, h = 5 W/m2.K and ε = 0.1

شکل  -5کانتور دما برای ضرایب رسانش حرارتی  1و  5 W/m.Kدر ساختار ترکیبی
D= 1 mm, R/D = 1; U = 10 m/s, h = 5 W/m2.K , ε = 0.1

;Figure 6- Temperature distribution on axial line for different wall thermal conductivities
D= 1 mm, R/D = 1, U = 10 m/s, h = 5 W/m2.K and ε = 0.1

شکل  -6توزیع دما بر روی خط محوری برای ضرایب رسانش حرارتی مختلف
D= 1 mm, R/D = 1, U = 10 m/s, h = 5 W/m2.K , ε = 0.1
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;Figure 7: Distribution of heat of reactions parameter on axial line for different wall thermal conductivities
D= 1 mm, R/D = 1, U = 10 m/s, h = 5 W/m2.K and ε = 0.1

شکل  -7توزیع پارامتر گرمای واکنش بر روی خط محوری برای ضرایب رسانش حرارتی مختلف
D= 1 mm, R/D = 1; U = 10 m/s, h = 5 W/m2.K , ε = 0.1

در ساختار ترکیبی ،رفتاری مشابه برای توزیع دما در رسانشهای حرارتی  1 W/m.Kو  5 W/m.Kمشاهده میشود .علت
این رفتار را میتوان در نقش غالب جریان ثانویه دانست ،بهطوری که با توجه به شکل  7مشاهده میشود که مکان شعله برای
ضریبهای رسانش 1 W/m.Kو  5 W/m.Kتقریبا یکسان است .در پیکربندی حاضر ،بخشی از گرمای آزادشده از فرایند احتراق
در محصوالت از طریق پدیده نفوذ و جابهجایی به مواد واکنشدهنده منتقل میشوند و بخش دیگری از آن از طریق دیوار
بهواسطه انتقال حرارت رسانشی عرضی و طولی منتقل میشود .از طریق انتقال حرارت عرضی گرمای آزادشده به جریان ثانویه
منتقل میشود که باعث افزایش دمای جریان ثانویه میشود و از طریق انتقال حرارت طولی باعث انتقال گرما به باالدست
جریان و افزایش دمای مواد واکنشدهنده میشود .مکانیزمهای حرارتی بیانشده منجربه ایجاد مقیاسهای زمانی حرارتی
مختلف درون محفظه احتراق میشوند که شامل مقیاس زمانی شیمایی که مربوطبه ناحیه واکنشی ،مقیاس زمانی انتقال
حرارت رسانشی برای ناحیه جامد و مقیاس زمانی جابهجایی برای جریان ثانویه است .از آنجایی که در ساختار ترکیبی ابعاد
محفظه احتراق نسبتبه ساختار ساده بزرگتر است ،مقیاس زمانی مربوطبه جریان ثانویه نیز برای ساختار ترکیبی نسبتبه
ساختار ساده بزرگتر خواهد بود .از این رو ،تاثیر رسانش حرارتی دیوار بر روی مکان شعله در ساختار ترکیبی نسبتبه ساختار
ساده کمتر خواهد بود.
تاثیر انحنای میکرولوله بر مشخصههای احتراقی
تاثیر انحنای لوله در ساختار ترکیبی در شکل  8برای میکرولوله با قطر  1 mmو ضخامت دیوار  0/25 mmو دو نسبت انحنای
لوله برابر با  R/D=1و  R/D=2نشان داده شده است .با توجه به شکل  ،8مشاهده میشود که با افزایش انحنای لوله ،حجم
سیال ثانویه و همچنین سطح مورد نیاز برای انتقال حرارت افزایش مییابد که به این معنی است که مقدار بیشینه دمای جریان
در محفظه احتراق میکرو کاهش مییابد .از سوی دیگر ،با افزایش انحنای لوله ،فاصله بین دو بخش مستقیم لولهها افزایش
مییابد که باعث کاهش نقش پیشگرمکردن جریان واکنشدهندهها با جریان محصوالت میشود .بهمنظور کمیسازی این
رفتار ،توزیع دما و پارامتر گرمای واکنش بر روی خط محوری برای دو ساختار ساده و ترکیبی در شکلهای  9و  10ترسیم
شده است .با توجه به شکل ،مشاهده میشود که شعله در فاصله دورتری نسبتبه ورودی تشکیل میشود که بهعلت افزایش
اتالف حرارت از میکرولوله و همچنین کاهش نقش پیشگرمکنندگی درون لوله است .بنابراین ،میتوان بیان کرد که مقدار
دمای بیشینه برای هر دو ساختار ساده و ترکیبی با افزایش انحنای میکرولوله کاهش مییابد.
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Figure 8- Temperature contours for tube curvature of 1 and 2 in modular structure;
D= 1 mm, U = 10 m/s, k=5 W/m.K, h = 5 W/m2.K and ε = 0.1

 در ساختار ترکیبی2  و1  کانتور دما برای انحنای لوله-8 شکل

Figure 9- Temperature distribution on axial line for different tube curvature
D= 1 mm, U = 10 m/s, k=5 W/m.K, h = 5 W/m2.K and ε = 0.1

 توزیع دما روی خط محوری برای انحنای لوله مختلف-9 شکل

Figure 10- Distribution of heat of reactions parameter on axial line for different tube curvature;
D=1 mm, U = 10 m/s, k=5 W/m.K, h = 5 W/m2.K and ε = 0.1

 توزیع پارامتر گرمای واکنش روی خط محوری برای انحنای لوله مختلف-10 شکل
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نکته قابل توجه دیگر این است که مکان جبهه شعله با افزایش انحنای لوله برای ساختار ترکیبی نسبتبه ساختار ساده
کاهش مییابد .همانطور که در شکل  10مشاهده میشود ،برای  ،R/D=1مکان شعله در ساختار ساده در فاصله  9/4 mmو
برای ساختار ترکیبی ،در فاصله  5/4 mmقرار دارد .در حالیکه برای  R/D=2مکان شعله برای ساختار ساده در مکان
 12/2 mmاز ورودی قرار داشته و برای ساختار ترکیبی ،شعله در مکان  10/8 mmشکل میگیرد.
تاثیر سرعتهای ورودی متغیر بر مشخصههای احتراقی
مشخصه دیگری که در ساختارهای ترکیبی میتوان بهکار برد استفاده از سرعتهای ورودی متغیر برای هر یک از
میکرولولههاست .این ویژگی میتواند در تعیین مکان بهینه شعله بهمنظور بهدستآوردن بیشترین بازده در محفظه احتراقی
میکرو تاثیرگذار باشد .در شکل  ،11تاثیر سرعت های ورودی متغیر با استفاده از کانتورهای دما و در شکل  12تغییرات دما بر
روی خط محوری نشان داده شده است .با توجه به شکلهای  11و  12مالحظه می شود با استفاده از این ویژگی میتوان به
توزیع دماهای یکنواختتری درون محفظه رسید.

Figure 11- Temperature contours for variable inlet velocities; D= 1 mm, R/D = 1, k=5 W/m.K, h = 5 W/m2.K and ε = 0.1

شکل  -11کانتور دما برای سرعتهای ورودی متغیر

;Figure 12- Temperature distribution on lower tube on axial line for variable inlet velocities
D= 1 mm, R/D = 1, k=5 W/m.K, h = 5 W/m2.K and ε = 0.1

شکل  -12توزیع دما بر روی خط محوری برای لوله پایینی در سرعتهای ورودی متغیر
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نتیجهگیری
. استفاده از ساختار ترکیبی در محفظههای احتراقی میکرو با بهکارگیری شبیهسازی سهبعدی انجام شد،در کار حاضر
،هیدروژن در میکرومحفظه تحتتاثیر پارامترهای مختلف نظیر سرعت جریان ورودی-مشخصههای احتراقی مخلوط رقیق هوا
 نتایج نشان میدهند که استفاده از ساختار. انحنای لوله و سرعتهای جریان ورودی متغیر بررسی شد،رسانش حرارتی دیوار
 استفاده از آرایش ترکیبی در مقایسه با ساختار ساده باعث میشود.ترکیبی تاثیرات ویژهای در بهبود مشخصههای احتراقی دارد
 نتایج مشابه. شعله بهصورت مشخصی در فاصله نزدیکتر از ورودی محفظه احتراق تشکیل شود،که در سرعت ورودی یکسان
 با توجه به نقش قویتر سیال ثانویه در ساختار ترکیبی.نیز با تغییر رسانش دیوار برای دو حالت ساده و ترکیبی مشاهده شد
 تاثیر.نسبتبه انتقال حرارت رسانش در دیوار مشاهده میشود که تغییر رسانش دیوار تاثیر چندانی بر مکان جبهه شعله ندارد
 بهعلت نقش، بررسی و مشاهده شد که در نسبت انحنای کمتر2  و1 نسبت انحنای لوله به شعاع لوله با درنظر گرفتن دو مقدار
 مکان جبهه شعله به ورودی نزدیکتر و توزیع دما درون محفظه احتراق بهتر،پیشگرمکردن جریان ورودی توسط محصوالت
 نکته قابل توجه دیگر در هندسه ترکیبی استفاده از سرعتهای جریان ورودی مختلف است که میتواند بهمنظور.خواهد بود
.کنترل مکان جبهه شعله استفاده شود
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In the present work, the effect of using modular structure on combustion characteristics of the premixed lean
hydrogen-air mixture is investigated by utilizing the three-dimensional CFD model, detailed chemistry and
transport taking into account heat transfer through the wall combustor. Combustion characteristics are
studied for different parameters, namely inlet velocity, wall thermal conductivity and tube curvature for
modular structure and are compared with results of simple structure. The results show that using modular
structure can significantly move flame front toward inlet section. In modular structure, the role of heat
transfer due to secondary fluid increases in comparison with heat transfer in combustor walls. It improves
thermal stability in the micro combustor and therefore, the role of wall thermal conductivity and heat
transfer in wall combustor will be decreased for modular structure. Using modular structure for lower tube
curvature is more effective which it has been shown for tube curvatures of one and two.
Keywords: Combustion in micro scale, Modular structure, U-shaped micro combustor, Numerical simulation
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