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ماندگاريزمانواختالطنحوهدما،.داردآندراحتراقیفیتکبامستقیمیارتباطسوزمیزان آالیندگی در یک کوره پس

يعددسازيیهشبيبا استفاده از ابزارها. گی هستنددکیفیت احتراق و در نتیجه میزان آالینرويیرگذارتأثپارامترسه
در این . پرداختیندگیاحتراق در جهت کاهش آالکیفیتبهبودوهاپدیدهیناز اهر کدامیکمیبه بررستوانیم

شودیمهاي پاالیشگاهی استفاده دحاصل از فراینپسماندهاي نفتی نمونه که براي سوزاندن سوزکوره پسیک پژوهش، 
صورت گرفته، زیستیطمحمعتمد هايیشگاهآزماکه توسط يخود اظهارهايدرتست. استمورد توجه قرار گرفته

در اینجا عالوه بر طرح پایه کوره، یک طرح . مواجه استCOيباالیندگیآالشکلکوره با مینکه ایدهمشخص گرد
یفیتکيو اثرات آن رویانجریکیزفسازي، با استفاده از شبیه. سازي قرار گرفته استارتقاء نیز ارائه شده و مورد شبیه

از یآشفتگسازيیهشببراي. شوددر حالت پایه مشخص شده و تاثیرات مثبت طرح ارتقاء ارائه شده مشخص میاحتراق
سازيیهشبP1با استفاده از مدل یحرارت تابشانتقال. استاستفاده شدهیوارهاستاندارد همراه با توابع دk-εمدل 
و به کمک حل معادالت انتقال براي یمیاییشيهاواکنشاحتراق با فرض سریع بودن سازيیهطورشبینهم. استشده

خاصهندسهواسطهکه بهدهدیمنشان سازيیهشبیجنتا. صورت گرفته استو کشر مخلوط ثانویه پارامتر کسر مخلوط 
نحوه اختالط يرویدهپدینا. ردکوره انحراف دایوارهشعله به سمت دیمورد بررسيمرزیطشرايکوره، براهاييورود

دار در مسیر ورودي گاز پسماند و ایجاد هاي زاویهاست در طرح ارتقاء، با بکار گیري پرهگاز پسماند و جبهه شعله موثر 
بهبود تغییر دهندهنشانءارتقاطرح سازيیهشبیجنتا. استالگوي پیچشی در کوره، پدیده کج بودن شعله مرتفع شده

COاین پارامترها در کاهش آالیندگی .استو همچنین افزایش زمان ماندگاري به کوره يورودهايیانجریاناختالط م
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توسط قبالًکهیمختلفهايدر تست. گازها وجود داردیندر ایزنCOیتوجهقابلیرو مقادیدروکربنیهیباتترک
از حد یشترببسیارسوزاز دودکش کوره پسیخروجCOمقدار یده،انجام گردزیستیطمحمعتمد هايیشگاهآزما

از یمیتینمابیمشترکاريکوره، همکیندگیرفع مشکل آاليراستا و برادراین. استگزارش شدهزیستیطمحمجازاستاندارد 
و یکوره و علل اصلیندگیمشکل آالي،همکارینایجهدر نت. یدگردانجامبا شرکت نفتیفشریمتخصصان دانشگاه صنعت

استمشکل ارائه شدهینرفع ايبراییطرح جامع و اجرایکینهمچن. استیدهموثر در کنترل آن مشخص گرديپارامترها
پروژه یندر اشدهانجامسازيیهشبهايیتفعالاز یمقاله حاضر به ارائه بخش. در مراحل اجرا و تست قرار دارداکنونهمکه

.استیافتهاختصاص 

کوره موثر یندگیآالیزاناحتراق و میفیتدر کيهمچون دما، نحوه اختالط و زمان ماندگارپارامترهاییسوز،کوره پسدریک
ینادر. یستنیکوره کافیکو احتراق در یانجریزیکیفيهاپدیدهدرك يبراییدر دسترس به تنهایتجربيابزارها. هستند

و مثال،چیوعنوانبه. استمورد توجه محققان قرار گرفتهتریقدقیبررسيبرايعددسازيیهشبيهاروشاستفاده از ینه،زم
بدون سوززبالهپدیده اختالط هوا را به صورت سه بعدي در یک کوره ] 2[و فهر و همکاران در مرجع ] 1[در مرجع همکاران

با سوززبالهجریان احتراقی درون یک کوره سئلهم] 3[و همکاران در مرجع هواي. اندنمودهسازيیهشبمدل کردن احتراق 
. اندکردهجریان بحث یآشفتگرا بررسی نموده و روي زمان ماندگاري، میزان اختالط و شدت سنگزغالسوخت 

پس از ینهزمدراین. تاسپرداخته شدهبررسیموردسوزدر کوره پسیآشفته احتراقیانجرسازيیهشبپژوهش حاضر، به در
به یدهپدینا. کوره انحراف داردیوارهمفروض، شعله به سمت ديمرزیطشرايکه براشدهمشخصکوره یطرح فعلسازيیهشب

شدهارائهگاز پسماند يورودارتقابراي طرح یک مشکل، ینرفع ايبرا. استندخاص و محل ورود گاز پسمایعلت طرح هندس
. قرار گرفته استسازيیهشبو مورد 

هندسی و شبکه محاسباتیيسازمدل-2
تنها قسمت پایینی کورهبه منظور کاهش زمان محاسباتی در اینجا . متر است74مورد بررسی حدود پس سوزارتفاع کلی کوره 

و سطح متریلیم8100یارتفاع کليداراکوره قسمت مورد بررسی از). 1شکل (گرفته استسازي قرار و شبیهيسازمدلمورد 
قطر کوره در که توسط یک بخش مخروطی شکل در نهایتاستمتریلیم2130برابر ن ییدر پاقطر آن است که يرویمقطع دا

کوره توسط ماده عایق پوشانده شده است و مجموعه مشعل در زیر آن قرار يهاجداره.رسدیممتریلیم1300به یخروج
مدل هندسی . هاي گاز پسماند، هوا و سوخت استداراي سه ورودي مجزا براي جریانکوره در قسمت پایین .گرفته است

.نمایش داده شده است3و 2هاي کوره و مشعل آن در شکل ورودي

کورهیبدنه اصلمدل هندسی -1شکل 
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مدل هندسی مشعل کوره-3شکل )مترابعاد به میلی(هاي کورهمدل هندسی قسمت ورودي-2شکل 

و )1طرح (طرح پایهورودي کوره در دو يهالولهمجموعه مشعل و .Error! Unknown switch argumentدر
در اما .شودیمکوره فضاي احتراق در طرح پایه جریان گاز پسماند به صورت محوري وارد . استارائه شده)2طرح (طرح ارتقاء

مابین جداره بیرونی یعنی (درجه نسبت به افق در مسیر گاز پسماند 30دوازده پره با زاویه گاز پسماندکانالدر ءارتقاطرح 
.سبب ایجاد پیچش در جریان گاز پسماند شودتواندیهامپرهوجود این .اندقرارگرفته) کانال گاز پسماند و جداره لوله هوا

)طرح پایه فعلی(1طرح )هاي پیچشیارتقاء ورودي گاز پسماند با نصب پره(2طرح 

کورههاييورودمجموعه مشعل و - 4شکل 

که بیانگر میزان پیچش در جریان در اثر عبور از مشعل شودیمتعریف 5عددي به نام عدد پیچشمعموالًپیچشی يهامشعلدر 
.شودیممحوري آن تعریف تکانهجریان محوري به ايیهزاوتکانهبه صورت نسبت 1این عدد مطابق رابطه . است

)1(

به ترتیب سرعت مماسی و سرعت محوري و و )در اینجا دبی گاز پسماند(دبی جرمی عبوري از مشعل که در آن 
پیچشی يهاپرهيادرجه30با توجه به زاویه و.Error! Unknown switch argumentمطابق در اینجا.جریان است

⁄معادل عدد پیچش مشعل ،نسبت به صفحه افق 1 tan 30°⁄ .آیدبدست میمحاسبه 1.73

5 Swirl number
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هاي پیچشی اضافه شده به ورودي گاز پسمانددر گذر از پرهمحوري و مماسیيهاسرعتبردارهاي -5شکل 

شبکه به نحوي تولید شده . شده استاستفاده سازمانبیهاي چهار وجهیبراي تولید شبکه محاسباتی از الماندو طرح در هر
یک میلیون سلول ر حدوددهاي بکار رفته در شبکه تعداد کل المان. که در مجاور سر مشعل از تراکم باالتري برخوردار باشد

.شده استارائه 7و 6شکل طرح پایه در در یجادشدهاتصاویري از شبکه محاسباتی . چهار وجهی است

یجادشدهایمحاسباتشبکهبرش عمودي - 7شکل مشعلسردرمجاوریجادشدهاشبکهبرش عمودي قسمتی از - 6شکل 

معادالت حاکم، شرایط مرزي و روش حل عددي- 3
بعدي و پایا سهصورتبه) RANS(ناویر استوکس معادالت شده یريمتوسط گفرماز جریان آشفته سازي در اینجا براي شبیه

]. 4[اندقرارگرفتهمورد حل عددي FLUENTافزار این معادالت با استفاده از روش حجم محدود و نرم. شده استاستفاده 
انتقال . شده استدیواره استفاده استانداردتوابعبه همراهاستاندارد k-εاي سازي توربوالنس از مدل دو معادلهبراي شبیه

توسط محیط تشعشع حرارتی خواص جذب و نشر يسازمدلبراي . شده استيسازمدلP1حرارت تابشی با استفاده از مدل 
توابعی از دما و سایر خواص فیزیکی به صورتظرفیت حرارتی گازهاي احتراقی . شده استاستفاده WSGGاحتراقی از مدل 

زیر به صورتاین پارامتر . است6fسوختپارامتر کسر مخلوطاستفاده از يبر مبنامدل احتراقی . شده استگازها ثابت فرض 
:شودتعریف می

)2(= − ,, − ,
-مطابق تعریف فوق براي جریان سوخت مورد استفاده قرار میfپارامتر. ستاامiمعرف کسر مولی گونه شیمیایی که در آن 

پارامترکسر مخلوط شود، میدر ورودي مطرح جریان گاز پسماند نیز پس سوزبا توجه به اینکه در کاربرد کوره . گیرد
6 Fuel mixture fraction
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-شیمیایی سریع، کلیه معادالت احتراقی را میهاي واکنشبا فرض . شودمیتعریف مشابه براي آن به صورت7fsecثانویه

تابع چگالی با استفاده از اثرات نوسانات توربوالنسی در احتراق . توان به فرم یک معادله انتقال براي کسر مولی مخلوط درآورد
مسیر حرکت سازيیهشبمقاله به منظور محاسبه زمان ماندگاري محصوالت احتراقی در این.شده استل بتا لحاظ ااحتم
و سرعتبرابر دما تسرعت ذره در هر نقطه از مسیر حرکبا انتخاب یک ذره گازي با قطر کم، . صورت گرفته است8ذرات

در این .زمان ماندگاري گازهاي داخل کوره استرماندگاري این ذره به خوبی بیانگزمان،لذا.آیدت میبدسجریان در آن نقطه 
شده استفاده آدیاباتیک ها از شرط مرزي سرعت صفر و در کلیه دیواره.اندشدهت از ورودي گاز پسماند وارد کوره اینجا ذرا

مرزي طشربه عنوانها از این جریانهر کداممقدار دبی، دما و ترکیب شیمیایی ،در ورودي سوخت، هوا و گاز پسماند. است
برابر مقداري منفی و خروجی فشار در مرز . شده استفشاري استفاده در خروجی از شرط مرزي . )1جدول (شده استتعیین 

کلیه . استشدهگرفته درنظرg=-9.8 m/s2فرضبا يشناورنیروي . شده استتوسط دودکش اعمال یجادشدهامعادل مکش 
. شده استاستفاده SIMPLEبراي حل معادالت از روش . اندشدهيگسسته سازمعادالت حاکم با استفاده از روش مرتبه دوم 

.گرفته استهمگرایی حل، تغییرات پارامترهاي میانگین جریان در چند صفحه افقی مالك قرار چک کردنبراي 

يورودمقادیر دبی، دما و ترکیب شیمیاي در مرزهاي -1جدول

سوخت گاز پسماند هوا
CH4 70 N2 74 N2 79

درصد مولی
C2H6 6 H2O 10 O2 21
C3H8 5 O2 7.5
H2 15 CO2 6.5
N2 4 CH4 2

108 7500 3300 kg/hدبی

40 65 15 Cا دم

جینتا- 3
که از همان طور. نشان داده شده است.Error! Unknown switch argumentدر کانتورهاي دما براي دو طرح 
. شودشعله به صورت متقارن درون کوره قرار نگرفته و به سمت ورودي گاز پسماند متمایل می1شکل مشخص است، در طرح 

آورد و در نتیجه موجب اعمال بار حرارتی میبه وجودا درون کوره عدم تقارن در موقعیت شعله، میدان دمایی غیر متقارنی ر
پسماند گازپیچشی سبب ایجاد جریان پیچشی دريهاپرهوجود 2در طرح شماره . شودیمشدید در سمت چپ دیواره کوره 

در شکل . کندیمایجاد کرده و میدان دمایی یکنواخت تري راترکوتاهشعله را ،وروديهايیانجربهبود اختالط ضمنشده و 
اختالف دما 1شود در طرح یمکه مشاهده همان طور. کانتور دما در مقطع خروجی کوره براي دو طرح نشان داده شده است9

در .یریکنواخت دما ناشی از کج بودن شعله استغاین توزیع . شودیمگراد در خروجی کوره مشاهده درجه سانتی100درحدود 
یچشی در همگن کردن میدان پي هاپرهاین موضوع اثر . است1تر از طرح در خروجی کوره بسیار یکنواختتوزیع دما 2طرح 

و 1گیري شده دما در مقطع خروجی کوره براي طرح مقادیر میان2در جدول . دهددمایی در کوره و خروجی آن را نشان می
با توجه به اعمال شرایط مرزي یکسان براي . استپیش بینی شدهشود که دما در طرح دو باالتر مشاهده می. استارائه شده2

که خود ناشی در مقطع خروجی دانستfsecو fصورت عمده در تفاوت ناشی از توزیع مقادیر توان بههر دو مساله، این امر را می
درصد . استارائه شده2در جدول نیز) براي طرح پایه(گیري همینطور، دماي حاصل از اندازه.است2از بهبود اختالط در طرح 

- در داخل پرانتز ذکر شده2گیري شده در جدول سازي و مقدار اندازهاختالف مابین مقدار میانگین بدست آمده از نتایج شبیه

گیري، عدم توزیع یکنواخت دما و عدم در مقایسه مابین نتایج تجربی و عددي باید به مواردي همچون دقت وسایل اندازه. است

7Secondary mixture fraction
8Particle tracing
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خصوص در ارتباط با دبی و ترکیب گار پسماند با شرایط واقعی کوره را نیز انطباق شرایط مرزي در نظر گرفته شده به
. مدنظر قرار داد

1طرح 2طرح 

گرادیسانتبر حسب درجه شدهرنگ، کانتور دما-8شکل 

1طرح 2طرح 

گرادیسانتبر حسب درجه شدهرنگکانتور دما در خروجی کوره، -9شکل 

گیريو مقایسه با مقدار حاصل از اندازه) گراددرجه سانتی(دما در مقطع خروجی کوره در دو طرح-2جدول 

)1طرح (در حالت کوره پایه مقدار اندازه گیري شده2طرح 1طرح 

697)10.4(%725)6.8(%778
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Error! Unknown switchخطوط مسیر ذرات گاز پسماند و در .Error! Unknown switch argumentدر 

argument.در . خطوط ذرات سوخت براي دو طرح نمایش داده شده استError! Unknown switch

argument. ورودي گاز هندسه خاص در طرح پایه به دلیل . نمایش داده شده استبراي دو طرح خطوط جریان هوا نیز
و سبب انحراف خطوط ذرات ) 1طرح 10شکل (خطوط ذرات گاز پسماند در کف کوره به سمت راست منحرف شده ،پسماند

سوخت و گاز پسماند موجب عبور هايیانجراین انحراف در مسیر حرکت . شودیم) 1طرح 11شکل (سوخت به سمت چپ 
ذرات هیدروکربنی با اثر منفی در زمینه کیفیت احتراق که احتماالکوره شده ترسردنسبتا گاز پسماند از مناطق بدون شعله و 

سبب ایجاد پیچش 2پیچشی در کانال گاز پسماند در طرح شماره يهاپرهگرفتن کارب. همراه خواهد بودموجود در گاز پسماند 
هايیانجرجریان پیچشی گاز پسماند به دلیل وجود تنش برشی مابین. )2طرح 10شکل (جریان گاز پسماند شده استدر 

12در شکل .گرددیم) 2، طرح 11شکل (سوخت و ) 2، طرح 12شکل (هوا ورودي به کوره سبب ایجاد پیچش در جریان 
خطوط هوا پس از 2اما در طرح گرددیمبه صورت مستقیم وارد کوره شده و خارج 1که جریان هوا در طرح شودیممشاهده 

اختالط 2در طرحبنابراین .کندیمانتهاي کوره نیز شکل پیچشی خود را حفظ تاورود به کوره به صورت پیچشی در آمده و
زمان به علت طی کردن مسیر پیچشی توسط ذرات گاز پسماند،2همینطور در طرح . یابدافزایش میوروديهايیانجرمابین 

اثر مثبتی COمر روي کاهش آالیندگی شوند که این اتر میکاملشیمیایی يهاواکنشو در نتیجه افزایش یافته ماندگاري 
طورهمان.استگردیده شعله بودن کج پیچش ایجاد شده در جریان پسماند باعث مرتفع شدن پدیده ضمن اینکه .خواهد داشت

.کندیمجریان سوخت از وسط کوره عبور ،دهدیمنشان ) 2طرح 11شکل (که خطوط جریان سوخت 

Error! Unknown switchنمودار argument.در این شکل محور . دهدیمگاز پسماند را نشان اتزمان ماندگاري ذر
که از این نمودار همان طور. استمختلف تعقیب شدهشماره ذراتدهندهنشانافقی بیانگر زمان ماندگاري و محور عمودي 

اکثر ماندگاریزمان2اما در طرح .ثانیه است0.8حدود در ذرات گاز پسماند اکثر زمان ماندگاري 1مشخص است در طرح 
افزایش دو برابري زمان ماندگاري ذرات در2این موضوع بیانگر تاثیر مثبت طرح . یافته استافزایش ثانیه 1.5به حدود ذرات 

.استگاز پسماند 

1طرح 2طرح 

)C°(، رنگ شده بر حسب دما گاز پسماندجریان خطوط -10شکل 
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1طرح 2طرح 

)C°(، رنگ شده بر حسب دما خطوط جریان سوخت- 11شکل 

1طرح 2طرح 

)C°(بر حسب دما شدهرنگخطوط جریان هوا، -12شکل 

1طرح 2طرح 

نمودار زمان ماندگاري ذرات گاز پسماند-13شکل 
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افقی هايسطح مقطعدرfکسر مخلوط سوختکانتور توزیع .Error! Unknown switch argumentدر 
fتوزیع .مقدار این پارامتر در ورودي سوخت یک و در ورودي هوا و گاز پسماند برابر صفر است. نشان داده شده استو قائم 

Error! Unknown switch.استهاي ورودي به کوره با سایر جریانسوخت ان جریتوزیع و اختالط نحوه بیانگر 

argument. جریان سوخت به سمت ورودي گاز پسماند منحرف شده و اختالط مناسبی درون 1که در طرح دهدیمنشان
. تاسایجاد شدهاختالط مناسب تري درون کوره ضمناًجریان سوخت به سمتی منحرف نشده و 2اما در طرح .کوره ندارد

Error! Reference source not found. ،کانتور کسر مخلوط ثانویهfsec مقدار . دهدیمرا در دو سطح مقطع نشان
توزیع پارامتر کسر مخلوط ثانویه بیانگر توزیع .این پارامتر در ورودي گاز پسماند یک و در ورودي هوا و سوخت صفر است

Error! Reference source not.استهاي ورودي به کوره و نحوه اختالط آن با سایر جریانند جریان گاز پسما

found. به معنی که کند یمجبهه شعله عبور کنار جریان گاز پسماند توزیع مناسبی نداشته و از 1دهد که در طرح یمنشان
تر و مناسب تري دارد و جریان گاز پسماند توزیع متقارن2اما در طرح .اختالط نامناسب جریان گاز پسماند و شعله است

. اختالط بهبود یافته است2ه در طرح توان گفت کیمبنابراین . داردجبهه شعله اختالط مناسبی با 

1طرح 2طرح 

هاي قائم و افقیدر سطح مقطعfکانتور کسرمخلوط سوخت، -14شکل 
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1طرح 2طرح 

fsec، در سطح مقطع هاي قائم و افقیکانتور کسر مخلوط ثانویه-15شکل 

گیريیجهنت- 4

هاي پاالیشگاهی دپسماندهاي نفتی حاصل از فراینپس سوزکوره یک براي در این پژوهش، جریان آشفته احتراقی 
ها براي طرح پایه کوره سازيشبیه.استCOداراي مشکل آالیندگی سوز این کوره پس. استعددي قرار گرفتهسازيیهشبمورد

صورت بهسازيیهشبنتایج . استانجام شده) 2طرح (هاي پیچشی و طرح ارتقاء ورودي گاز پسماند با نصب پره) 1طرح (
و همچنین fsecو کسر مخلوط ثانویه fکسر مخلوط سوختکانتورهاي ،و هواسوخترهاي دما، خطوط جریان گاز پسماند، کانتو
وارد متقارن صورت جریان بهگاز پسماند دلیل هندسه خاص ورودي به1در طرح .رهاي زمان ماندگاري ارائه گردیده استنمودا
در این حالت.استشدهجریان سوخت به سمت مخالف، همین امر باعث انحراف .و نسبت به محور انحراف داردشودینمکوره 

2در طرح . شودیمدما درون کوره یریکنواختغگاز پسماند منحرف شده و در نتیجه سبب توزیع يشعله به سمت ورود
هوا و هايیانجردر کانال ورود گاز پسماند سبب پیچش جریان گاز پسماند و به دنبال آن پیچش دار زاویهيهاپرهگیري ربکا

گازها در و همچنین افزایش زمان ماندگاري پسماندالط سوخت، هوا و جریان گاز اختموجب بهبوداین امر .شده استسوخت
این .یابدمیدرون کوره ارتقاء احتراقی يهاواکنشو کیفیتسرعت،با بهبود دو پدیده اختالط و زمان ماندگاري. شودیمکوره 

.خواهد داشترا در پی هایندهآالدر نهایت بهبود کیفیت احتراق و کاهش امر 
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