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  شکل Vارزي در شعله ناپایداري احتراق ابر ذرات آهن در اثر اغتشاش نسبت هم

  

  4، سید علیرضا مصطفوي * 3سعیدرضا زادسیرجان  ، 2حجت قاسمی،1مهدي بیدآبادي

  ایران دانشکده مهندسی مکانیک،دانشگاه علم و صنعت

  )s_zadsirjan@MechEng.iust.ac.ir: سعیدرضا زادسیرجان*(

  

  چکیده

در  موثر متعدد عواملحضور  کهشود میدچار اغتشاش بوسیله اغتشاش در عوامل اثر گذار بر این پدیده احتراق  پدیده
عوامل موثر پتانسیل این فرایند را براي ناپایداري  کثرت ابر ذراتاحتراق  در. افزایداین فرآیند بر پیچیدگی موضوع می

هارمونیک غلظت ذرات در  تغییراتآهن در اثر  اتابر ذرشکل  Vشعله  مساحت  اغتشاشات در این مقاله .باالتر خواهد برد
اغتشاش در غلظت سوخت موجب اغتشاش دماي شعله و در نتیجه سرعت  .مورد بررسی قرار می گیردمنطقه احتراق 

منطقه  بر مساحت شعله و در نتیجه بر میزان انرژي خروجی از ابر ذرات سرعت سوزش که نهایتا شودمی ابر ذرات سوزش
حل مساله به ارائه تابع تبدیلی . مورد نظر به دیواره داخلی مشعل چسبیده است شکل Vشعله  .خواهد گذاشتشعله اثر 
تابع تبدیل به . کندشود که اغتشاشات بی بعد مساحت شعله را به اغتشاش بی بعد غلظت ذرات مرتبط میمنجر می

، قطر ذره بر پاسخ شعله را اشتعالاکسنده، دماي محیط، دماي  دست آمده امکان مطالعه خصوصیات ذره آهن و سیال
  .آوردفراهم می

  

  ارزياغتشاش نسبت هم -ابر ذرات آهن - شکل Vشعله  -ناپایداري احتراق: هاي کلیدي واژه

  

  مقدمه -1

هاي ناپایداري مکانیزم. ناپایداري احتراق از گذشته تا به حال یک مسئله قابل توجه در تحلیل فرایند احتراق بوده است
، اثرات [1]در کنار، هندسه مشعل   [8-5]و فشار   [4-2]، میدان سرعت [1]ارزيشامل اغتشاش در نرخ کرنش، نسبت هم

هاي ناپایداري میتوانند بصورت بالقوه بایکدیگر درآمیخته یا مکانیزم. است [12 ,11]و شتاب آکوستیکی  [10 ,9]همرفتی 
                                                        

  دانشیار دانشکده مکانیک، آزمایشگاه تحقیقاتی سوخت و احتراق، دانشگاه علم و صنعت ایران 1
  کده مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایراناستادیار دانش 2
  دانشجوي کارشناسی ارشد دانشکده مکانیک، آزمایشگاه تحقیقاتی سوخت و احتراق، دانشگاه علم و صنعت ایران  3
  دانشجوي دکترا دانشکده مکانیک، آزمایشگاه تحقیقاتی سوخت و احتراق، دانشگاه علم و صنعت ایران 4
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ها در این مکانیزم. [13]ها اثر بگذارددر این بین سازه محفظه احتراق نیز میتواند بر این مکانیزم. اثرات القایی داشته باشند
-و یا تغییر مساحت شعله منجر به تغییر میزان آزادسازي انرژي در فرایند احتراق می [15 ,14]نهایت با تغییر سرعت سوزش

  .  [16-14]شوند 

و مدلهاي تجربی بدلیل پیچیدگی  [1]استوکز -، شبیه سازي نویر [18 ,17]لی ناپایداري احتراق تا به حال بصورت تحلی
رهیافتهاي تحلیلی با فرض ها ساده کننده به مطالعه گرماي . [21-19]پدیده ها و تاثیر آنها، مورد مطالعه واقع شده است 

و شعله  [24 ,15]رون مجراشعله منتشر شونده در د. [24-22]واکنش، سرعت شعله و مساحت رویه شعله پرداخته است
  .دو مدل مورد استفاده براي مطالعه پدیده ناپایداري است [27 ,26]تشکیل شده روي مشعل 

اغلب مکانیزمهاي ناپایداري . شودتابع تبدیل اندازه گیري نسبت پاسخ شعله به اغتشاشات تاثیرگذار باال دستی تعریف می
. [28]شی از احتراق میشود در جایی که رویه شعله مبنع اصلی تولید انرژي استمنجر به ناپایداري در میزان انرژي خروجی نا

  .[10]در نتیجه می توان تابع تبدیل را براساس مطالعه دینامیک شعله تعریف کرد

در این مقاله به مطالعه ناپایداري احتراق ابر ذرات آهن ناشی از اغتشاشات در توزیع ذرات آهن در ناحیه پیش گرم، 
ارزي است در نتیجه شاهد تغییر سرعت سوزش ابر ذرات اغتشاشات در توزیع ذرات به معنی تغییر نسبت هم. شوده میپرداخت

در این مطالعه تابع تبدیل را اغتشاشات نسبت بی بعد مساحت . شودخواهیم بود که منجر به اغتشاش در مساحت شعله می
  . بهره گرفته شده است Gبراي بیان رویه شعله از معادله انتقال . میشود رویه شعله به اغتشاشات نسبت بی بعد هم ارزي تعریف

  

  عالیم
  

 قسمت اغتشاشی مساحت شعله          
  داخلی مشعل   دیوارهشعاع             
  بیرونی مشعل شعاع دیواره            

  ایی ذرهظرفیت گرم           
  تراکم ابر ذرات در حالت استوکیومتري       
  جرم تک ذره         

    شعاع ذره      
  انرژي واحد جرم سوخت     

  سرعت سوزش ابر ذرات          
  قسمت اغتشاشی سرعت سوزش         
     دماي اشتعال میکرو ذره آهن           
  دماي محیط در دور دست          

     میدان سرعت جریان مخلوط            

  سرعت محوري مخلوط           
           مخروط راسنیم زاویه  

  ارزينسبت هم          
  ارزيقسمت اغتشاشی نسبت هم         
  ارزي میانگیننسیت هم          

 هدایت گرمایی ذره  ضریب      
  ضریب هدایت گرمایی گاز     
  دانسیته ذرات     

  دانسیته گاز     
  ق تک ذرهزمان احترا           

  فرکانس اغتشاش          
  عدد بی بعد استروهال  یا فرکانس کاهش یافته         
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  دینامیک شعله -2

. پردازدشکل می Vارزي در شعله تحلیل پیش رو به بررسی ناپایداري احتراق ابر ذرات آهن ناشی از اغتشاشات نسبت هم
  .ض هاي زیر شکل گرفته استاین تحلیل بر پایه فر

 .کندگرها را از محصوالت داغ جدا میاي است که واکنششعله صفحه )1

 .مشعل چسبیده است دیواره داخلی به شعله )2

 .[1]شودزمان نفوذ حرارتی نسبت به تناوب اغتشاشات کوچک در نظر گرفته می )3

 .شوداز اثر کرنش بر روي سرعت شعله صرف نظر می )4

 .شودل طول موج اغتشاشات کوچک در نظر گرفته میضخامت شعله در مقاب )5

 .اثر اغتشاشات بصورت شبه پایدار بررسی شده است )6

 .انبساط ناشی از افزایش دما و اثر انحنا صرف نظر شده است )7

براي این . کنیملعه میابصورت شبه پایدار مط [29]ارزي را بر سرعت شعله ابر ذرات آهن ابتدا اثر اغتشاشات نسبت هم
با باز نویسی پارامترهاي حاکم در این فرمول بر اساس نسبت . ارزي استنیاز به باز نویسی این فرمول بر اساس نسبت هم مهم

  .ویژگیهاي سوخت واکسنده خواهد بودو  ، سرعت سوزش به دست آمده تنها تابعیهم ارزي 

)1(  

  

  و ثوابت بکار رفته عبارتند از

  
  

)2(                                                                                                                                                                
ي ابتدایی ارزي، دماي محیط و دماآید سرعت سوزش تابعی از خصوصیات ذره، نسبت همبر می) 1(همین گونه که از معادله 

 ،ابتدا نسبت هم ارزي و سرعت شعله را مجموع قسمت میانگین و اغتشاشی، . باشدمی
  :داریم با استفاده از جمالت اول و دوم سري تیلور براي سرعت سوزش حول نسبت هم ازري میانگین . کنیمتعریف می

)3(           
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 :خواهیم داشت  در    اول براي سرعت سوزش اغتشاشی که برابر است با  با تقریب درجه
)4 (                                                                                                                                            

قرار  G>0و محصوالت احتراق در   G<0در این معادله واکنشگرها در. بریمبهره می Gز معادله انتقال براي بیان رویه شعله ا
  :برابر است با  G=0معادله انتقال.گیرندمی

)5                                                                                         (   

  

 

 

نیم  . به تصویر کشیده شده است (X-Y)و مختصات محلی  (x-y)شعله ناپایدار و پایدار در مختصات اصلی ) فال( 1 نمودار
  .باشدزاویه راس مخروط می
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  .تشکیل شده است bو شعاع مشعل  aشکل در باالي مشعل با قطر میله مرکزي  Vشعله ) ب( 1 نمودار

  :،داریم)X-Y(به  محلی) x-y(با تغییر صفحه مختصات اصلی.شودبعدي فرض می،یک سرعت مخلوط خروجی از مشعل،

   

)7(                                                                                                                               

به شکل زیر تغییر  X-Yمعادله انتقال در صفحه . ترتیب در راستاي مماس و عمود به سطح هستندسرعت مخلوط ب و  
  :میابد

)8                                                                                                                 (   

  شودینیز به شکل زیر باز تعریف م) 5(درنتیجه معادله 

)9(                                                                          

ارزي را تنها از اغتشاشات دبی جرمی ذرات آهن بدانیم بدلیل اینکه ذرات حجم اندکی را نسبت به اگر اغتشاشات نسبت هم
با توجه به . ارزي صرف نظر کردمخلوط ناشی از تغییرات نسبت هم توان از تغییر سرعتحجم سیال اکسنده دارند در نتیجه می

است و با تفکیک سرعت   ، با سرعت سوزش میانگین برابر سرعت مخلوط در راستاي عمود بر شعله،) الف( 1 نمودار
  سوزش به قسمت میانگین و اغتشاشی داریم

)10(                                                                                                
  تبا در نظر گرفتن نوسان هارمونیک براي نسبت هم ارزي و جابجایی عمودي مکان شعله خواهیم داش
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)11                                                                                     (                           

)12                                                                                                      (   

  را بازنویسی میکنیم ) 4(بر این اساس معادله . کنندنقش دامنه را بازي می و  در معادالت باال 

)13(                                                                                                  

  :خواهیم داشت ،)10(معادله با حذف زمان از درنتیجه 

)14(                                                                            

و با حل معادله دیفرانسیل مرتبه اول فوق با شرط مرزي غییر مختصات محلی به مختصات اصلی بوسیله با ت 
  :، داریم چسبیده بودن شعله به میله مرکزي شعله،

)15  (                                                                            

  :کنیمرا بازنویسی می) 15(، معادله R=b-a، که  د بی بعد استروهال با تعریف عد

)16(                                                                              

  تابع تبدیل-3

-یف میرا تعر ارزي تابع تبدیل شکل به اغتشاشات نسبت هم Vبراي یافتن پاسخ شعله 
  . گیریمبهره می  [1]براي یافتن مساحت اغتشاشی از معادله زیر. کنیم

)17(                                                                                                                                  

  .کنیمحل می معادله فوق را با استفاده از شرط مرزي 

)18(                          

 شود برابر است بامساحت متوسط شعله که برابر با مساحت شعله پایدار در نظر گرفته می

                                                                                                          (19) 

    برابر است با   تابع تبدیل  در نتیجه
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)20                                  (  

  میتوان معادله فوق را به صورت زیر بازنویسی کرد

                                                                                                                     (21) 
 که 

)22(                                                                                                                

                                               )23(                                                                            

،تابع  . ارزي و زاویه متوسط شعله استنماینده خصوصیات ذرات آهن، سیال اکسنده، میانگین نسبت هم 
همان گونه که از . باشدیبراي سوخت و اکسنده در فاز گاز م [1]تبدیل تقلیل یافته، مطابق با تابع تبدیل بدست آمده در منبع 

آید با افزایش شعاع بیرونی و درونی مشعل به یک میزان، مقدار اندازه تابع تبدیل کاهش یافته واز نظر فاز نیز بر می) 2(نمودار
   .تفاوت اندکی را شاهد هستیم

  
  .ونی مشعلرفتار اندازه تابع تبدیل در برابر فرکانس اغتشاشات با افزایش شعاع بیر )الف( 2 نمودار 
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  .رفتار اختالف فاز تابع تبدیل در برابر فرکانس اغتشاشات با افزایش شعاع بیرونی مشعل )ب( 2 نمودار

، به سمت صفر aاگر شعاع درونی، . شکل، شعاع بیرونی و درونی مشعل نقش مهمی را بازي میکند Vدر مطالعه شعله 
مخروط کامل با راس به طرف پایین شکل میگیرد که از نظر  شکل شعله به صورت یک ، از دیدگاه  مدل ریاضیمیل کند

. شودپذیر نبوده و شعله مخروطی تشکیل میاي امکانمساحت با شعله مخروطی برابر است، اما در عمل تشکیل چنین شعله
نیز نشان داده  )الف( 2 نمودارهمانطور که در . شودشعله بصورت مخروط ناقص برعکس تشکیل می  یا  براي 

  .، است ، کوچکتر از شعله مخروطی،شکل، Vشده است،اندازه تابع تبدیل براي شعله 

  نتایج

ارزي ناشی از تغییرات غلظت شکل ابر ذرات آهن به تغییرات هارمونیک نسبت هم Vدر این مقاله به بررسی پاسخ شعله 
سرعت سوزش در حالت شبه پایدار به بررسی تغییرات مساحت شعله ناشی از تغییر غلظت با تحلیل . شودذرات پرداخته می

تابع تبدیل . شودارزي تعریف میتابع تبدیل به صورت اغتشاشات بی بعد مساحت شعله به اغتشاشات نسبت هم. رسیممی
براي  [1]برابر با تابع تبدیل در مرجع ، تابع تبدیل تقلیل یافته، ، که  حاصل عبارت است از

، به بیان دیگر با مفروضات صورت گرفته میتوان اغتشاشات شعله ابر ذرات آهن را با اغتشاشات سرعت با سوخت گازي است
کلی بصورت ابزاري براي این مقایسه بدست میدهد که میتوان  . مدل اغتشاشات مخلوط گازي در این مشعل مقایسه کرد

مانند قطر، گرماي ویژه  خصوصیات ذرات آهن از عواملی همچون  .دانست تقویت کننده در تابع تبدیلنقش آن را به عنوان 
و  ابر ذرات ، دماي محیط، دماي اشتعالابر ذرات آهن ارزيسیال اکسنده، میانگین نسبت همهمچنین خواص  ،و چگالی 
تابع تبدیل به دست آمده نشان میدهد که اندازه تابع تبدیل با افزایش  .زیردپتاثیر میشکل  V شعله مخروط زاویهمتوسط 

با افزایش شعاع داخلی نیز به جز در . فرکانس بصورت یکنواخت کاهش میابد اما اختالف فاز با افزایش فرکانس، افزایش میابد
*  با تغییر جزیی همراه استخاص اندازه تابع کاهش میابد و اما اختالف فاز.  

  مراجع
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