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  چكيده 
 ي آن بر رفتار حرارتري و تاثي با تقارن محوريا  مشعل متخلخل استوانهيها وارهياز د ي مقاله انتقال حرارت جانبنيدر ا

 طول و ي در راستايا  منظور معادالت حاكم در مختصات استوانهني ايبرا.  قرار گرفته استي عددليمشعل مورد تحل
 اتالف حرارت مورد ري تاثنيترشي آنكه بيبرا. اند  مختلف حل شدهطي مخلوط متان و هوا در شراشي گاز پيشعاع برا

 اتالف نيشتري بجهي و در نتدينما ي مجادي شعله را اي دمانيشتري كه بكيومتري از نسبت اختالط استوكردي قرار گيبررس
 استفاده شده زي نقيق نمونه مخلوط ركي محاسباتي و تجربي از جي نتاسهي مقايبرا. حرارت وجود دارد، استفاده شده است

 در رايز. باشد ي نمحي معادالت صحي بعدكي حل جهي و در نتها وارهي بودن دكياباتياند كه فرض آد شان داده نجينتا. است
 مثبت بدست وارهي ديكي جامد در نزديسازي گردد گراديان دما حالت آدياباتيك چنانچه مشعل به صورت دو بعدي شبيه

 بيشتر نواحي مركزي مشعل از انتقال حرارت يريرپذي تاثانتو ي رفتار را مني اليدل.  استربيآيد كه خالف نتايج تج مي
 بكار رفته در قي عايوجود اتالف حرارت بدست آمده از مدلساز.  به محيط اطراف مشعل دانستي مرز خروجيتشعشع

 اتالف حرارت نيا. گردد ي متلف ي جانبيها وارهي گاز توسط دي ورودياز انرژ% 6 مشخص نمود كه ي تجربشاتيآزما
 ري تحت تاثي شعله را در خط تقارن محوري پيك دماي و حتدهي گردوارهي ديكيث كاهش كلي دما بخصوص در نزدباع

 نيتروژن نيز اثر گذاشته و اين نتايج را دي مونوكسدي شعله بر نتايج محاسباتي نرخ توليكاهش حداكثر دما. قرار داده است
   .  نموده استتر كي نزديرب تجريبه سمت مقاد

  
  مشعل متخلخل، مونوكسيد نيتروژن، انتقال حرارت جانبي، اتالف حرارت: هاي كليدي واژه

  

    مقدمه-1
ول به همراه نرخ انتشار صالو  احتراق در محيط متخلخل به دليل توان حرارتي باال و كنترل پذيري ديناميكي سهل

در شعله آزاد به دليل خصوصيات ضعيف . ستهاي محيط زيست پايين مورد توجه خاصي طي دهه گذشته قرار گرفته ا آالينده
هاي متخلخل وجود بستر متخلخل باعث  باشد در حالي كه در مشعل شعله باريك ميناحيه واكنش انتقال حرارت، ضخامت 

تواند درون محيط متخلخل  در اين نوع سيستم احتراقي، جبهه شعله مي. گردد ارتقاي نرخ انتقال حرارت هدايتي و تشعشعي مي
اي بوده  مشعل متخلخل با شعله مدفون به دليل گستره كاربرد آن مورد توجه ويژه. ر روي سطح خارجي آن تشكيل شوديا د

هاي  در اكثر مدلسازي. ضي را به خود اختصاص داده استهاي ريا است و تحقيقات متنوعي از آزمايشات تجربي تا مدلسازي
در اين تحقيقات چگونگي تغييرات متغيرها در راستاي عمود . شده استانجام شده در گذشته از فرض مدل يك بعدي استفاده 

                                                           

   دكتراي مهندسي مكانيك - 1
   دكتراي مهندسي مكانيك - 2

CCI2012    :كد مقاله
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هاي جانبي مشعل  به بيان ديگر در اين تحقيقات فرض آدياباتيك بودن ديواره. بر محور حركت شعله بررسي نشده است
 متخلخل توسط يكي از اولين تحقيقات انجام شده در مدلسازي دوبعدي مشعل. متخلخل به صورت معمول استفاده شده است

هدف اصلي اين تحقيق بررسي دقت روش متوسط گيري حجمي از معادالت حاكم . ارائه شده است] 1[صحرايوي و كاوياني 
نسبت به حل مستقيم آنها در يك نمونه مشعل متخلخل بوده است و براي اين منظور از مدلسازي انتقال حرارت تشعشعي 

دو نمونه مشعل متخلخل در حالت دو بعدي با استفاده از روش ] 2[ان در تحقيق هكرت و همكار. صرفنظر شده است
اولين نمونه مشعل به صورت النه زنبوري و دومين نمونه به صورت صفحات مستطيلي . سازي مستقيم مطالعه شده است شبيه

 با در نظر گرفتن انتقال اين تحقيق در واقع توسعه تحقيق صحرايوي و كاوياني. غير متصل به يكديگر در نظر گرفته شده است
اي استفاده شده  همچنين در مدلسازي احتراق از دو نمونه گاز متان و پروپان با سينتيك تك مرحله. باشد حرارت تشعشعي مي

اين اختالف در . مقايسه پروفيل دما با مقادير تجربي تفاوت قابل تاملي را در ناحيه واكنش شيميايي نشان داده است. است 
مدلسازي . صي از شعله، كه دماي گاز با دماي جامد به تعادل حرارتي رسيده به سمت نتايج تجربي ميل نموده استفاصله مشخ

 گونه 20گيري شده براي  معادالت حاكم به صورت متوسط. ارائه شده است] 3[دو بعدي ديگري توسط برنر و همكاران 
معادله انرژي به كار .  با روش احجام محدود حل گرديده است واكنش بدون در نظر گرفتن اثرات كاتاليستي164شيميايي و 

رفته در اين مقاله براساس فرض تعادل گرمايي بيان شده است كه در حالت كلي در مشعلهاي متخلخل فرض صحيحي نمي 
رتي در مشعل آنها داراي يك مبدل حرا ].5[مدلسازي دو بعدي ديگر توسط ماليكو و همكاران ارائه شده است ]. 4[باشد 

هاي  معادالت بقاي ممنتم، انرژي و بقاي گونه.  است شدند، بوده قسمت انتها كه گازهاي داغ حاصـل از احتـراق وارد آن مي
عدم . در حالت پايدار حل گرديده است)  عنصر26 واكنش و 77(اي اسكلتي متـان  شيميايي با استفاده از مكانيزم چند مرحله

 متخلخل و تفرق ايزوتروپيك در معادله انرژي منظور شده و انتقال حرارت تشعشعي با استفاده تعادل گرمايي بين گاز و جسم
 در مقايسه با مقادير تجربي COنتايج بدست آمده تقريب خوبي را براي .  مدل گرديده است1از روش جهتهاي تفكيك شده

همچنين شرايط مرزي جانبي . ي به دست آمده است مقاديري بيشتر از نتايج آزمايشگاهNOكند در حالي كه در مورد  بيان مي
CDMتالكدر و همكاران با استفاده از روش مدلسازي شار تشعشعي . به صورت آدياباتيك در نظر گرفته شده است

 به بررسي 2
به  در نظر گرفته شده و احتراق Slugدر اين مطالعه جريان سيال به صورت ]. 6[ند  ا يك مشعل متخلخل  دوبعدي پرداخته

نظر شده بنابراين فقط دو معادله انرژي براي گاز و  از افت فشار نيز صرف. صورت منبع يكنواخت توليد گرما مدل گرديده است
با توجه به نكات بيان شده، هدف اصلي تحقيق مذكور بررسي خصوصيات تشعشعي مشعل . فاز جامد حل گرديده است
طر يا ضخامت مشعل متخلخل و اثر آن بر توزيع دما در راستاي محور عمود بر در آن به بررسي ق. متخلخل در دو بعد بوده است

حركت جريان در حالتي كه مرزهاي جانبي كامال عايق هستند پرداخته شده است و مشخص گرديده كه در نظر گرفتن خواص 
حقيق ديگري كه اخيرا ت. تشعشعي مرزهاي جانبي باعث انحراف از مدلسازي يك بعدي حتي در شرايط آدياباتيك مي شود

توسط همين محققين منتشر شده، حل معادالت حاكم را با در نظر گرفتن مكانيزم كامل احتراق متان در مشعل متخلخل 
مطالعه مذكور عمدتا به بررسي اثر طول مشخصه يا قطر حفره هاي محيط متخلخل بر توزيع ]. 7[دهد  چهارگوش ارائه مي

در طول مشخصه هاي پايين اندازه ضريب انتقال حرارت حجمي افزايش يافته و در نتيجه . استدماي فاز جامد و گاز پرداخته 
افزايش نرخ انتقال حرارت جابجايي باعث كــاهش دمـاي گاز و افزايش دماي . شرط تعادل دمايي احتمال وقوع بيشتري دارد

فيل هاي دماي فاز جامد و گاز نشان داده شده همچنين در اين تحقيق اثر تغيير ضريب خاموشي بر پرو. جامد گرديده است
  . است

تحقيقات يك بعدي انجام شده در گذشته شناخت كاملي از تاثير تغيير ضرايب انتقال حرارت بر رفتار حرارتي مشعل 
هاي همچنين اكثر تحقيقات انجام گرفته در ناحيه احتراق رقيق بوده و نتايج بدست آمده با داده . متخلخل بدست داده اند

در آنها نشان داده شده است كه وقتي نسبت اختالط به سمت يك ميل مي ]. 8[تجربي تطابق قابل قبولي را نشان مي دهد 

                                                           
1 Discrete Ordinate Method 
2 Collapsed Dimension Method 
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 و سرعت NOاين عدم انطباق در دو پارامتر آالينده . كند، داده هاي تجربي و نتايج محاسبات از يكديگر فاصله مي گيرند
از آنجا كه ماكزيمم دما با نزديك شدن به احتراق استوكيومتريك افزايش ]. 10 و 9[اشتعال محسوستر از ديگر پارامترهاست 

مي يابد و از طرف ديگر احتمال افزايش اتالفات حرارتي سيستم نيز افزايش يافته لذا اين احتمال بوجود ميآيد كه مدلسازي 
الزم به ذكر است . عل فاصله گرفته استيك بعدي از نتايج تحقيقات آزمايشگاهي به دليل چشم پوشي از مرزهاي جانبي مش

  ].11[كه تاكنون تحقيقي در زمينه بررسي نقش انتقال حرارت جانبي در عملكرد مشعل ارائه نشده است 
تر مشعل متخلخل استوانه اي با تقارن محوري و بررسي نقش انتقال حرارت   هدف اصلي تحقيق حاضر مدلسازي واقعي

براي نيل به اين هدف يك نمونه مشعل متخلخل كه در آزمايشهاي متعددي  .باشد  ميوژننرخ توليد اكسيد نيترجانبي در 
، به صورت عددي مورد يك شار حرارتي ثابت و مشخص با توجه به خصوصيات عايقمورد استفاده قرار گرفته است با استفاده از 

جامد و گاز در عدم تعادل گرمايي مي باشند،  از سينتيك كامل احتراق متان در حالتي كه دو فاز .تحليل قرار گرفته است
مدلسازي شار تشعشعي در فاز جامد كه داراي جذب و پراكنش است، با استفاده از روش احجام محدود . استفاده شده است

 و خواص بدست آمدهبراي حل معادالت حاكم در فضاي دو بعدي ابتدا توزيع اوليه اي از حل يك بعدي آنها . انجام شده است
معادالت بقاي جرم، ممنتم و انرژي فاز جامد با استفاده از روش احجام . رموفيزيكي با استفاده از اين توزيع محاسبه شده اندت

 بودن آنها از 1سخت در حل معادالت بقاي گونه هاي شيميايي و انرژي فاز گاز به دليل .محدود در حالت پايدار حل گرديده اند
كليه معادالت در مختصات استوانه اي در نظر گرفته شده و نتايج حاصل از شبيه سازي . روشهاي گذرا استفاده شده است

  .عددي با نتايج تجربي مقايسه گرديده است
  

   معادالت حاكم -2
مشعل متخلخل مورد استفاده در اين تحقيق دوبعدي با تقارن محوري است ازاينرو از مختصات استوانه اي استفاده شده 

منظور باال بردن توان حرارتي مشعل و جلوگيري از برگشت شعله محيط متخلخل از دو ناحيه تشكيل شده همچنين به . است
ناحيه . در ناحيه اول در صد تخلخل در حد پاييني در نظر گرفته مي شود تا شعله امكان بازگشت به عقب نداشته باشد. است

از آنجا كه معموال شعله در مرز اين دو ناحيه پايدار مي . د نمايددوم داراي درصد تخلخل باالتري است تا افت فشار كمتري ايجا
ده دارد و در ناحيه دوم حرارت ايجاد شده توسط واكنشهاي هگردد، ناحيه اول نقش پيش گرمايش مخلوط سوخت و هوا را برع

خصوصيات . ن مي دهدشماتيكي از مشعل مورد بحث را نشا) 1(شكل . شيميايي به صورت توان حرارتي مشعل خارج مي گردد
آورده شده ) 1(فيزيكي محيط هاي متخلخل مورد استفاده در ناحيه پيش گرمايش و ناحيه ثانويه مشعل متخلخل در جدول 

 .است

  
  كه از دو نوع ماده متخلخل ساخته شده است اي  شماتيك مشعل متخلخل استوانه -1شكل 

                                                           
1 Stiff 
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   مشخصات محيط متخلخل مورد استفاده در مشعل -1جدول 

 
  ناحيه باالدست جريان

 )گرمايش ناحيه پيش(

  ناحيه پايين دست جريان
 )ناحيه واكنش (

 PSZ with 26.5 pore per cm PSZ with 3.9 pore per cm محيط متخلخل

  0.835 0.87تخلخل 

ضريب خاموشي
e

 17.07 cm-1 3.76 cm-1 

kت حرارتيضريب هداي
s

 0.2 W/m.k 0.1 W/m.k 

  0.8 0.8آلبدونسبت 

 0.146 0.638 1 در معادله Cضريب ثابت 

 0.96 0.42 1 در معادله mضريب ثابت 

ضريب صدور تشعشع
r
 1.0 

  510 kg / m3دانسيته

Cظرفيت ويژه حرارت
p

 824 J / kg . K 

  
. باشد استفاده شده است در مدلسازي مشعل متخلخل از روش متوسط گيري حجمي كه روشي شناخته شده و دقيق مي

 از قانون گازهاي جريان سيال آرام و پايدار در نظر گرفته شده است و فرض شده است مخلوط گازي درون مشعل متخلخل
  :اند عبارتند از گيري شده معادالت حاكم كه روي فضاي خالي ماتريس متخلخل متوسط. نمايد كامل تبعيت مي

  :معادله بقاي ممنتم

  2.f f F
v v v v v J v P

K K

   

 
             )1(  

همچنين درصد تخلخل . باشند  بردار يكه سرعت دارسي مي Jكوزيته مخلوط گاز و ويس  دانسيته و fكه در آن 
  .اند  طبق روابط زير بدست آمدهFو پارامتر هندسي  Kپذيري   نشان داده شده است و نفوذبا 
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            )3(  

  .باشد هاي محيط متخلخل مي  قطر متوسط حفرهpd ، )2(در رابطه 
  :معادله بقاي انرژي در فاز گاز
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P, و ام استKكميت گونه  نشانگر kزير نويس كه در آن  fC   ،ظرفيت حرارتي ويژه در فشار ثابتkND ضريب ديفيوژن، 

,f effk ضريب هدايت حرارتي موثر، vh   ،ضريب انتقال حرارت حجميkhوپي ويژه آنتال  k&براي تعيين ضريب . باشد  نرخ توليد مولي مي

f,هدايت حرارتي ويژه در مخلوط گازي از رابطه  eff fk k و در فاز جامد از رابطه  , 1s eff sk k استفاده شده است . 

  :معادله بقاي انرژي در فاز جامد



   كنفرانس احتراق ايراندومين    
  آزاد اسالمي مشهد  دانشگاه - مشهد  -  1386  بهمن ماه

   ,. 0s eff s v s f radk T h T T q             )5(  
تشعشعي كه در  حرارت تبادل باشد كه براي تعيين آن از معادله  گراديان شار تشعشعي ميradq) 5(در رابطه 
  . شود اي استفاده مي مختصات استوانه

  
   شرايط مرزي-1- 2

. ضاي حل را به دو بعد در تقارن محوري كاهش داداز آنجا كه مشعل در راستاي زاويه قطبي متقارن است لذا مي توان ف
  .بنابراين فضاي حل شامل ناحيه ورودي، خروجي، ديواره جانبي و ناحيه تقارن محوري در مركز است

در ورودي جريان به مشعل متخلخل معموال پارامترهاي جريان نظير سرعت، فشار، دما و غلظت گونه هاي شيميايي 
در خروجي گراديان پارامترها صفر در نظر گرفته شده . مقدار هريك مشخص شده است) 2(ل مشخص است از اينرو در جدو

در ديواره جانبي شرط عدم لغزش براي سرعت در نظر گرفته . است و اين نكته در صفحه تقارن محوري نيز رعايت شده است
) 2( در معادالت بقاي انرژي وارد شده كه نحوه اعمال آن در جدول wqشده است همچنين افت حرارت مشخصي به صورت 

  .بيان گرديده است
  

   شرايط مرزي مورد استفاده در مدلسازي عددي مشعل متخلخل -2جدول 

 
سرعت 
  محوري

سرعت 
  شعاعي

 فشار
غلظت گونه هاي 

  شيميايي
 دماي جامد دماي گاز

 U=Uin V=0 ورودي

ex
trap

o
latio

n
 

Y=Yin 

 , ,p g g i g

g

g

mc T T

T
k

z




 



&

 

 

 

 

,

4 4

,

,

[

]

1

i g i s

i i surround s

s
s eff

h T T

T T

T
k

z





 




  



 

0 خروجي
dU

dz
  0

dV

dz
  

ex
trap

o
latio

n
 

0
dY

dz
  0

gT

z





 

 

 

 

,

4 4

,

,

[

]

1

o g o s

o o surround s

s
s eff

h T T

T T

T
k

z





 




  



 

ديواره 
  جانبي

U=0 V=0 

ex
trap

o
latio

n
 

extrapolation 
g

w g

T
q k

r


 


 

s
w s

T
q k

r


 


 

تقارن 
  محوري

0
dU

dr
  0

dV

dr
  0

dP

dr
  0

Y

r





 0

gT

r





 0sT

r





 

  
 46/2باشد، از عايقي با ضخامت   كه بيانگر اتالف حرارت از ديواره جانبي مشعل متخلخل ميwqر براي تعيين مقدا

ميزان انتقال حرارت از اين عايق با استفاده از روش مقاومت حرارتي مدل شده . سانتيمتر و جنس آلومينا استفاده شده است
ضريب   وانتخاب شده اند] 12[ي و ضريب صدور تشعشعي عايق حرارتي با توجه به داده هاي مرجع ضريب هدايت حرارت. است

انتقال حرارت جابجايي از سطح جانبي عايق به هواي اطراف با استفاده از ضريب انتقال حرارت جابجايي استوانه يا صفحه 
كه در برگيرنده انتقال حرارت جابجايي و تشعشعي از  )6رابطه (با استفاده از مقاومت حرارتي  ].13[عمودي بدست آمده است 

   .ميزان انتقال حرارت جانبي را تعيين نمودتوان  سطح عايق به محيط اطرف است مي
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   تغييرات اتالف حرارت از ديواره جانبي مشعل  -3شكل 
  نسبت به تغييرات دماي ديواره داخلي مشعل

  
. تمشاهده مي گردد، مقدار اتالف حرارت با افزايش دما افزايش قابل مالحظه اي يافته اس) 3(همانگونه كه در شكل 

البته اين ميزان اتالف حرارت مي تواند با توجه به شرايط آزمايشگاهي بيشتر يا كمتر باشد ولي در محاسبات انجام شده از 
  . اتالف حرارت نشان داده شده استفاده گرديده است

  
   روش حل-2- 2

ده و فرآيند حل در سه با استفاده از روش احجام محدود معادالت ديفرانسيل حاكم به صورت معادالت جبري تبديل ش
اي از حالت يك بعدي در شبكه محاسباتي اعمال گرديده و خواص ترموفيزيكي به  ابتدا توزيع اوليه. پذيرد مرحله انجام مي

در اولين مرحله معادالت بقاي ممنتم و پيوستگي با استفاده از الگوريتم سيمپل در حالت پايدار . شود كمك آن تخمين زده مي
اي به صورت  هاي شيميايي و بقاي انرژي در فاز گاز با استفاده از روش گام مرحله سپس معادالت بقاي گونهگردند  حل مي

در سومين مرحله معادالت بقاي انرژي در فاز جامد و انتقال تشعشع به صورت همزمان و در حالت پايدار . شوند زمانمند حل مي
باشد،   مي1 احجام محدود كه در واقع بسط روش جهتهاي تفكيك شدهبراي حل معادله انتقال تشعشع از روش. شوند حل مي

پس از اتمام مرحله سوم، مرحله حل معادالت ممنتم با تقريب جديد بدست آمده از توزيع دما و ]. 14[استفاده شده است 
شوند تا آنجا  گرفته ميگردد و بقيه مراحل نيز به ترتيب پي  فيزيكي مجددا حل مي هاي شيميايي و در نتيجه خواص ترمو گونه

معيار خطاي مجاز براي معادالت . گرا گرددخطاي مجاز به ميزان قابل قبولي همكه دقت جوابهاي بدست آمده با توجه به مقدار 
-4بقاي ممنتم و انرژي فاز جامد برابر

-3 و مقدار آن براي معادالت بقاي گونه هاي شيميايي و انرژي فاز گاز10
 انتخاب شده 10

  .است
  

                                                           
1 Discrete Ordinate Method (DOM) 
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   نتايج-3
    مقايسه با نتايج يك بعدي-1- 3

در . شده است هاي يك بعدي انجام شده در تحقيقات گذشته از حل معادالت بقاي ممنتم صرفنظر مي در مدلسازي
از آنجا كه . گردد محيط متخلخل دو نوع افت فشار به صورت افت فشار دارسي و افت فشار اينرسي يا فرچهيمر تعريف مي

اما از آنجا كه سرعت جريان . پوشي است ن در مشعل متخلخل پايين است لذا افت فشار دارسي قابل چشمسرعت عبور جريا
تواند در حد چند  يابد افت فشار اينرسي كه با توان دوم سرعت مرتبط است مي پس از ناحيه واكنش به شدت افزايش مي

تواند  مي در طول مشعل متخلخل از دو ديدگاه يفت فشاراچنين چشم پوشي از بنابراين . كيلوپاسكال افت فشار ايجاد نمايد
در نظر گرفتن افت فشار، مقاومتي در . گردد اولين نكته به محاسبه سرعت اشتعال در مشعل متخلخل بر مي. بررسي گردد

ت فشار آيد كه از اف مسير حركت جريان ورودي ايجاد نموده در نتيجه سرعت اشتعال محاسبه شده كمتر از حالتي بدست مي
همچنين كاهش سرعت ورودي باعث تغيير در محل پايداري شعله گرديده آن را به سمت ابتداي مشعل . صرفنظر شده است

بنابراين . ژن مي گردداز طرف ديگر كاهش سرعت جريان ورودي باعث افزايش نرخ توليد آالينده اكسيد نيترو. حركت مي دهد
در مدلسازي دو بعدي چنانچه محل تشكيل شعله در نقطه اي خاص ثابت در نظرگرفته شود، سرعت اشتعال به دليل وجود 

 فرصت تشكيل بيشتري مي دهد و در NOاين موضوع به آالينده . افت فشار كمتر از مدلسازي يك بعدي بدست خواهد آمد
تغيير در غلظت اكسيد نيتروژن ناشي از مدلسازي دو بعدي در شرايطي ) 4(در شكل . مي دهدنتيجه نرخ تشكيل آن را افزايش 

شاخصه ديگري كه در مدلسازي دو بعدي . د، نشان داده شده استنباش كه ديواره هاي جانبي مشعل كامال آدياباتيك مي
جريان گاز در . باشد هاي جانبي مي  ديوارهپذير است، محاسبه پروفيل سرعت جريان گاز با توجه به شرط عدم لغزش در امكان

 به هر حال در نزديكي ديواره سرعت  وليتر از پروفيل جريان در لوله خالص است اي كه از ماده متخلخل پر شده است تخت لوله
ي بر همچنين در مدلسازي دوبعدي امكان بررسي اثرات مرزهاي جانب. نمايد جريان با شيب نسبتا تندي به سمت صفر ميل مي

  .رفتار حرارتي مشعل قابل بررسي است كه در ادامه به آن پرداخته شده است
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   بدست آمده از مدلسازي شعله پايدار شده در وسط محور مشعلNO پروفيل آالينده  -4شكل 

  و احتراق استوكيومتريك در مدل يك بعدي فشار ثابت و مدل دو بعدي داراي افت فشار
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   در نتيجه افت حرارت از ديواره جانبي مشعل بررسي تغييرات دما-2- 3
در مدلسازي انجام گرفته سعي شده است شرايط آزمايشگاهي تحقيقات گذشته شبيه سازي گردد لذا شار حرارتي 

براي . هاي جانبي مشعل با توجه به آنچه در بخش شرايط مرزي عنوان گرديد، در نظر گرفته شده است خروجي از ديواره
شرط مرزي . دما از دو نوع شرط مرزي استفاده شده است كه نهايتا تفاوت عمده اي بين آنها مشاهده نگرديدبررسي تغييرات 

شرط مرزي دوم . برابر مقدار مشخصي در نظر مي گيرديكسان و اول شار حرارتي خروجي از ديواره مشعل در فاز جامد و گاز را 
كند كه در آن دماي دو  ت فاز جامد و فاز گاز در سطح ديواره بيان ميميزان افت حرارت را به صورت مجموعي از انتقال حرار

اثر افت حرارت بر توزيع دماي هريك از فازها در مقطع خروجي مشعل ) 5(در شكل . يكسان استديواره فاز در روي سطح 
 اثر افت حرارت در .در محاسبات انجام گرفته نسبت اختالط سوخت و هوا، استوكيومتريك مي باشد. نشان داده شده است

افت . ناحيه پس از شعله مشهود بوده و اثر آن بر ناحيه پيش گرمايش قبل از واكنش شيميايي قابل صرفنظر كردن مي باشد
. گردد ميحرارت به دليل خصوصيات تشعشعي فعال فاز جامد ابتدا باعث كاهش دماي ماتريس متخلخل اطراف ديواره مشعل 

) 5(همانگونه كه در شكل . شود باعث كاهش آن نيز مي گاز تبادل حرارت جابجايي با فاز توسطاين كاهش دما در فاز جامد 
شود همچنين ميزان اين   جانبي از مقدار دما به دليل اتالف حرارت جانبي كاسته مي گردد با نزديك شدن به ديواره مشاهده مي

وجه به بررسي انجام گرفته انتقال حرارت تشعشعي درون فاز  با ت.باشد تر از فاز گاز مي افت دما در ماتريس متخلخل محسوس
. جامد با توجه به ضرايب خاموشي و پخش محيط متخلخل باعث بوجود آمدن گراديان دمايي شديد نزديك ديواره گرديده است

 و در نتيجه از چنانچه مقدار ضريب خاموشي با نسبت آلبدو ثابت كاهش يابد، شار تشعشعي در فاصله بيشتري توزيع مي گردد
  . شيب منحني دما در نزديكي ديواره كاسته مي گردد

پروفيل دما در طول محور مشعل در دو حالت ديواره آدياباتيك و حالت در نظر گرفتن افت حرارت جانبي ) 6(در شكل 
ماي شعله كاسته شده  درجه سانتيگراد از پيك د150همانگونه كه مالحظه مي گردد در حدود . از ديواره نشان داده شده است

 كيلووات بر متر مربع اتالف حرارت از ديواره جانبي وجود دارد و اثر آن در كاهش 50 كلوين حدود 2000در دماي . است
همانگونه كه اشاره گرديد محاسبات انجام گرفته بر پايه بيشترين دماي محتمل در مشعل . دماي مذكور نشان داده شده است

 كيلووات بر متر مربع مي باشد 2945در اين حالت توان حرارتي مشعل . كيومتريك انجام شده استيعني نسبت اختالط استو
با توجه به شرايط مرزي معادالت .  كيلووات محاسبه مي گردد97/5كه با استفاده از سطح مقطع، توان حرارتي ورودي برابر 

  .توان حرارتي ورودي محاسبه شده است% 6يا  كيلووات 3/0حاكم ميزان اتالف حرارت انتقال يافته از مرز حدود 
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   توزيع دما در مقطع خروجي مشعل متخلخل ناشي از افت حرارت جانبي -5شكل 
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   توزيع دما روي محور مشعل متخلخل در حالت آدياباتيك و با در نظر گرفتن افت حرارت جانبي -6شكل 

  
   ديواره جانبي مشعل در نتيجه افت حرارت ازNO بررسي تغييرات آالينده -3- 3

مشاهده مي گردد افت حرارت جانبي از ديواره مشعل باعث كاهش دما در نزديكي آن گرديده ) 5(همانگونه كه در شكل 
) 7(در شكل . همچنين چنانچه اين ميزان افت حرارت افزايش يابد باعث كاهش دما در محور مركزي مشعل نيز مي گردد

همانگونه كه مشاهده مي گردد، با حركت .  جريان در مقاطع مختلف نشان داده شده است  به موازات محور عبورNOتغييرات 
  . استكاهش يافته نيز  NO غلظت  به دليل كاهش دماي پيك شعله ناشي از اتالف حرارت جانبي،به سمت ديواره هاي مشعل
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   به موازات محور حركت جريان در مقاطع مختلفNO تغييرات غلظت مولي  -7شكل 
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   مقايسه با نتايج تجربي-4- 3
مشعل مورد استفاده در اين تحقيق در بسياري از تحقيقات آزمايشگاهي گذشته نيز مورد استفاده قرار گرفته است كه از 

از آنجا كه اكثر آزمايشات تجربي در ناحيه احتراق . اشاره نمود] 18 و 17 و 16[و الزي ] 15[توان به كارهاي هسو  آن جمله مي
هاي شيميايي  گونهو  در نظر گرفته شده و پروفيل دما 7/0 مي باشد لذا در محاسبات انجام شده نسبت اختالط رقيق موجود

CO و NOسانتيمتر بر ثانيه در نظر گرفته شده 70براي اين منظور سرعت ورودي به مشعل . اند  مورد مقايسه قرار گرفته 
  .  كيلووات بر متر مربع آمده است1564وان حرارتي مشعل ، ت7/0است و با توجه به اختالط متان و هوا در نسبت 

 و حالتي باشندپروفيل دماي ديواره مشعل هنگامي كه مرزها به صورت كامال آدياباتيك در نظر گرفته شده ) 8(در شكل 
 ]19 و 18[جع اكه شرط افت حرارت از ديواره هاي جانبي و مرز خروجي مشعل اعمال شده است با نتايج آزمايش تجربي مر

1اي از جنس  مشعل متخلخل دواليه] 18[ در آزمايش تجربي مرجع . مورد مقايسه قرار گرفته است
YZAبه كار رفته است  .

و پايين دست شعله است و دومين  سانتيمتر و داراي دواليه كامال يك اندازه در باالدست 10دو نمونه مشعل كه اولي به طول 
همچنين در اين تحقيق محيط . اند مشعل كه ناحيه باالدست كوچكتري معادل نصف مشعل اول دارد مورد آزمايش قرار گرفته

ZTMمتخلخلي از جنس 
 براي استفاده در مشعل متخلخل مورد بررسي قرار گرفته است و براي پايدار نمودن شعله از كنترل 2

مشعل متخلخل ] 19[در آزمايش تجربي مرجع . اي استفاده شده است وخت و هواي ورودي به صورت مرحلهسرعت مخلوط س
3اي  دو اليه

PSZبراي پايداري شعله در ناحيه بين دواليه از .  با ابعاد و هندسه مورد اشاره در تحقيق حاضر استفاده شده است
تنظيم دبي آب در داخل اين كويل باعث ايجاد مكانيزمي كنترلي براي پايداري مكان شعله . آب استفاده شده استكويل 

گردد  مشاهده مي )8(همانگونه كه در شكل . يابد گردد و از اينرو بخشي از حرارت ايجاد شده در مشعل به خارج انتقال مي مي
 در حالي كه تطابق قابل قبولي با و مدلسازي عددي وجود دارد] 19[  مرجعاختالف قابل توجهي بين نتايج اندازه گيري شده

يكي از مهمترين نكات در تحقيقات تجربي مشعل متخلخل نحوه پايدار نمودن آن در . گردد مشاهده مي] 18[نتايج مرجع 
خورد كه دليل آن را  بيشترين اختالف در ناحيه پس از تشكيل شعله به چشم مي. صي از محيط متخلخل استمكان مشخ

 و ]18[همچنين اگرچه جنس دو نوع محيط متخلخل بين مرجع . دانست] 19 [توان در مكانيزم پايدار نمودن شعله مرجع مي
  .دهند تحقيق حاضر مختلف بوده است اما پروفيل دماي حاصل تطابق نزديكي را نشان مي

كاهش پيك دمايي فاز گاز در ناحيه پس از شعله كه بواسطه در نظر گرفتن انتقال حرارت جانبي از ) 8(در شكل 
تواند به  و همچنين از مرز خروجي ميميزان انتقال حرارت از ديواره جانبي . شود  مشاهده مي،مرزهاي مشعل ايجاد شده است

از آنجا كه . شود بيشترين انتقال حرارت از مرز خروجي مشعل متخلخل توسط تشعشع انجام مي. كاهش پيك دما منجر گردد
ضريب صدور يا جذب فاز جامد بيشتر از فاز گاز است لذا اين انتقال حرارت تاثير خود را در كاهش دماي فاز جامد در نزديكي 

. گردد دهد سپس با توجه به اندازه ضريب انتقال حرارت حجمي محيط متخلخل باعث كاهش دماي فاز گاز مي اره نشان ميديو
در شكل . استميزان نفوذ تشعشع در محيط متخلخل نيز از ديگر پارامترهاي تاثيرگذار بر پروفيل دمايي درون محيط متخلخل 

 كلوين قرار دارد 298ليل انتقال حرارت تشعشع به محيط خارج كه در دماي گراديان شديد دما نزديك مرز خروجي به د) 8(
توان در فاصله محدود نزديك به مرز   محيط متخلخل را ميدرونهمچنين ميزان نفوذ انتقال حرارت تشعشعي . مي باشد

ل حرارت جانبي از مرز توان نتيجه گيري نمود كه انتقا بنابراين مي. خروجي كه دچار كاهش دما شده است، مشاهده نمود
 ناحيه شعله با توجه به ابعاد تاتوان اثر آن را  خروجي مشعل متخلخل در دامنه محدودي از مرز خروجي تاثير گذار است و نمي

 كه البته در حالتي كه طول مشعل متخلخل كوتاه است اين تاثير پذيري وجود دارد. مشاهده نمودمورد اشاره، مشعل متخلخل 
مقايسه پروفيل دماي گاز در حالت آدياباتيك با حالت غير آدياباتيك و كاهشي كه در پيك . وع اين تحقيق استخارج از موض

اين . دماي گاز به دليل افت حرارت از ديواره جانبي مشعل ايجاد شده است بيانگر اهميت افت حرارت جانبي مشعل مي باشد
. ه پس از واكنش شيميايي كه دما افزايش يافته است نشان داده استافت حرارت تاثير خود را در تمامي طول مشعل در ناحي

                                                           
1 Yttria-stabilized Zirconia/Alumina 
2 Zirconia Toughened Mullite 
3 Partially Stabilized Zirconia 



   كنفرانس احتراق ايراندومين    
  آزاد اسالمي مشهد  دانشگاه - مشهد  -  1386  بهمن ماه

همچنين اندكي افت حرارت در ناحيه پيش گرمايش قبل از ناحيه واكنش نيز بوجود آورده است و چنانچه ميزان افت حرارت 
گذار ترين پارامتر بر  پيك دماي شعله تاثير. در ناحيه پيش گرمايش شديد باشد باعث كاهش سرعت اشتعال نيز خواهد گرديد

رود با كاهش پيك دماي شعله به دليل انتقال حرارت جانبي از غلظت  باشد از اينرو انتظار مي غلظت مونوكسيد نيتروژن مي
  . نيز كاسته شودNOآالينده 

  

Axial Position (m)
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)
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   تغييرات دماي محاسبه شده  فاز گاز و فاز جامد در راستاي محور مشعل در حالت آدياباتيك  -8شكل 

  ير آدياباتيك و مقايسه آن با نتايج تجربيو غ
  

استوكيومتريك و هاي مقايسه اي بين گونه هاي شيميايي خروجي از مشعل متخلخل در نسبت اختالط) 3(در جدول 
اكسيژن، درصد مولي مونوكسيد كربن و حجمي در اين مقايسه درصد .  انجام شده است7/0اختالط رقيق با نسبت اختالط 

توان حرارتي مشعل در . اند هاي شيميايي در سطح خروجي مشعل انتخاب شده هايي از گونه به عنوان شاخصاكسيد نيتروژن 
  . در نظر گرفته شده است1564، 7/0 كيلووات به ازاي متر مربع و در نسبت اختالط 2945 استوكيومتريكنسبت اختالط 

  
   متخلخلهاي شيميايي در سطح خروجي اطراف محور مشعل  نرخ گونه -3جدول 

  
نسبت 
  اختالط

داده هاي آزمايشگاهي 
  ]19[مرجع 

نتايج مدلسازي عددي با درنظر 
  گرفتن افت حرارت جانبي

نتايج مدلسازي عددي بدون درنظر 
  )آدياباتيك(گرفتن افت حرارت جانبي 

7/0  7/5%  7/6%  7/6%  
O2 

1.0  46/0%  49/0%  53/0%  
7/0  0%  ppm 31  ppm 58 

CO 
1.0  1%  61/0%  73/0%  

7/0  ppm 14  ppm 20  ppm 37 
NO 

1.0  ppm 74  ppm 155  ppm 280  
  

هاي مشعل، نتايج بدست آمده  درنظرگرفتن افت حرارت جانبي از ديوارهگردد با  مالحظه مي) 3( همانگونه كه در جدول 
 به عنوان مثال در حالتي كه از افت حرارت جانبي در .باشد  دقت بيشتري ميهاي تجربي داراي از حل عددي با توجه به داده

آيد در حالي كه با در   بدست ميppm  280 احتراق استوكيومتريك در خروجي مشعلNOنظر گردد مقدار  محاسبات صرفه
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اين . گردد  محاسبه ميppm 150نظر گرفتن اتالف حرارت جانبي به ترتيبي كه در اين تحقيق بيان گرديد مقدار آن حدود 
دارد در حالي كه اثر اين  هاي مشعل بر تخمين ميزان اكسيدهاي نيتروژن را بيان مي موضوع اهميت اتالف حرارت از ديواره

  .پوشي است اتالف حرارت بر مونوكسيد كربن قابل چشم
  
   جمع بندي-4

نتايج حاصل از . ل متخلخل پرداخته شده استدر اين تحقيق به بررسي اثر اتالف حرارت جانبي بر رفتار حرارتي مشع
اين رفتار . دهند هاي يك بعدي توزيع درستي از دما درون مشعل متخلخل بدست نمي اند كه مدلسازي تحليل عددي نشان داده

روجي هاي ماتريس متخلخل كامل عايق در نظر گرفته شوند و در خ نخست آنكه ديواره. بندي نمود توان در دو دسته طبقه را مي
هاي جانبي غير   مشعل متخلخل با ديواره،دسته دوم. با محيطي كه در دماي پايينتري قرار دارد تبادل حرارت انجام دهد

ها به حدي بوده است كه توانسته باعث  در دسته دوم كه به نتايج تجربي نزديكتر است افت حرارت از ديواره. باشد آدياباتيك مي
ها با توجه به مدلسازي عايق بكار رفته در  در اين حالت شار انتقال حرارت خروجي از ديواره.  نيز گرددي پيك شعلهكاهش دما

اي بوده است كه خط محوري مشعل را نيز تحت تاثير قرار داده و  اين كاهش دما به گونه. آزمايشات تجربي مدل شده است
 محسوسي در دماي پيك شعله ايجاد شده است و در اين شرايط كاهش. باعث كاهش دماي گاز در خط تقارن مشعل شده است

 را در خروجي NOگيري مونوكسيد نيتروژن، همين دماي بيشينه است، كاهش آالينده  از آنجا كه مهمترين عامل در شكل
مقايسه نتايج بدست آمده از مدلسازي عددي با نتايج آزمايشگاهي مشخص نموده است كه منظور . مشعل بدنبال داشته است

  . اتالف حرارت جانبي باعث افزايش دقت نتايج عددي شده استنمودن
  
   مراجع-5

 
1- Sahraoui, M. and Kaviany, M., “Direct Simulation Vs Volume – Averaged Treatment of Adiabatic Premixed Flame in a 

Porous Media,” Int. J. Heat Mass Transfer, vol. 37, No. 18, pp. 2817-2834, 1994. 

2- Hackert, C. L., Ellzey  J. L. and Ezekoye, O. A., “Combustion and Heat Transfer in Model 2-D Porous Burners,” 

Combustion. and Flame, vol. 116, pp. 177-191, 1999. 

3- Brenner, G., Pickenacker, K., Pickenacker, O., Trimis, D., Wawrzinker, K. and Weber, T., “Numerical and Experimental 

Investigation of Matrix Stabilized Methane / Air Combustion in Porous Inert Media,” Combustion and Flame, vol. 123, pp. 

201-213, 2000. 

4- Younis, L. B. and Viskanta, R., “Experimental Determination of the Volumetric Heat Transfer Coefficient between Steam 

of Air and Ceramic Foam,” Int. J. Heat Mass Transfer, vol. 36, No. 6, pp. 1425-1434, 1993. 

5- Malico,  I., Zhou, X. Y. and Pereira, J. C., “Two-dimensional Numerical Study of Combustion & Pollutants Formation in 

Porous Burners,” Combustion. Science and Technology., vol. 152, pp. 57-79, 2000. 

6- Talukdar, P., Mishra, S. C., Trimis, D. and Drust, F., “Heat Transfer Characteristics of a Porous Radiant Burner under the 

Influence of a 2D Radiation Field,” J. Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer, vol. 84, pp. 527-537, 2004. 

7- Mishra, S.C., Steven, M., Nemoda, S., Talukdar,  P., Trimis, D. and Durst, F., “Heat transfer analysis of a two-dimensional 

rectangular porous radiant burner,” ASME J. Heat Mass Transfer, vol. 33, pp. 467–474, 2006. 
8- Howell, J. R., Hall, M. J. and Ellzey, J. L., “Combustion of hydrocarbon fuels within porous inert media,” Progress in 

Energy and Combustion Science, vol. 22, pp. 121-145, 1996. 
9- Hsu, P. F., Howell, J. R. and Matthews, R. D., “A Numerical Investigation of Premixed Combustion within Porous Inert 

Media,” ASME J. of Heat Transfer, vol. 115, pp. 744-750, 1993. 

10 Zhou, X. Y.and Pereira, J. C. F., “Comparison of four combustion models for simulating the premixed combustion in inert 

porous media,” Fire and Materials vol. 22, pp. 187-197, 1998. 
11 Kamal, M. and Mohamad A., “Combustion in Porous Media,” Proceedings of the I MECH E Part A Journal of Power and 

Energy, vol. 220, pp. 487-508, 2006. 

12 Brenner, G., Pickenaecker, K., Pickenaecker, O., Trimis, D., Wawrzinek, K. and Weber, T., “Numerical and experimental 

investigation of matrix-stabilized methane/air combustion in porous inert media,” Combustion and Flame, vol. 123, pp. 201-

213, 2000. 
13 Holman, J.P., “Heat Transfer,” 7th edition, McGraw-Hill, New York, 1990. 
14 Chai, J.C., Lee, H.S. and Patankar, S.V., “Finite Volume Method for Radiation,” Heat Transfer, Journal of Thermophysics 

and Heat Transfer, vol. 8, pp. 419-425, 1994. 
 



   كنفرانس احتراق ايراندومين    
  آزاد اسالمي مشهد  دانشگاه - مشهد  -  1386  بهمن ماه

 
15 Hsu, P. F., Evans, D. W, and Howell, R. J., “Experimental and numerical study of premixed combustion within 

nonhomogeneous porous ceramics,” Combustion Science and Technology, vol. 90, pp. 149-172, 1993. 

16 Smucker, T. M. and Ellzey, L. J., “Computational and experimental study of a two-section porous burner,” Combustion 

Science and Technology, vol. 176, pp. 1171-1189, 2004. 
17 Khanna, V., Goel, R. and Ellzey, L. J., “Measurements of Emissions and Radiation for Methane Combustion within a 

Porous-Medium Burner,” Combustion Science and Technology, vol. 99, pp. 133-142, 1994. 

18 Mathis, M. W. and Ellzey, L. J., “Flame stabilization, operating range, and emissions for a methane/air porous burner,” 

Combustion Science and Technology, vol. 175, pp. 825-839, 2003. 
19 Chaffin, C., Koenig, M., Koeroghlian, M., Matthews, Ronald D., Hall, M. J., Nichols, S. P. and Lim, I. G., “Experimental 

investigation of premixed combustion within highly porous media,” ASME/JSME Thermal Engineering Proceedings, vo l. 4, 

pp. 219-224, 1991. 


	

