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 چکيده

رت، معماال   های گازی،  محفظه احتراق در لحظاات اساتا  در صنعت نیروگاه

گردد که باه نناالاپ یدیاده هامیناا شانا ته      دچار نالسانات فشار شدید می

ای باا  شالد. در این مقاله، احتراق نایایاا در یاک محفظاه احتاراق اساتالانه     می

آمیخته سال ت متاپ با استفاده از نرم افازار انیایف فلالئنات    شعله غیر ییش

 pdfحتاراق از ماد    ساازی ا برای شاییه  مالرد بررسی نددی قرار گرفت. 16

کیلاالگرم بار نانیاه و دبای هاالا       00052/0دبی ساال ت  استفاده شده است. 

تالزیا  دماا و کیار    در حالت یایه درنظر گرفته شد. کیلالگرم بر نانیه  096/0

ها، تانیر یارامترهای هندسی چالپ قطر و طال  محفظه احتاراق و  جرمی گالنه

گرفت. نتایج ایان بررسای    نییت هم ارزی بر نالسانات فشار مالرد تحلیل قرار

وجالد هالای اضافه و افزایش طال  محفظه احتراق سیب کاهش دهد نشاپ می

همچناین   شاالد. احتما  رخ دادپ یدیده هامینا مینالسانات فشار و کاهش 

برای جلالگیری از ایجاد یدیده هامینا یاک قطار بهیناه    مشاهده گردید که 

-متر می 2/0قطر بهینه   ،برای محفظه احتراق وجالد دارد که در این بررسی

 باشد.

 pdf، مد  نالسانات فشاراحتراق نایایا،  هامینا،: کلمات کليدی

 

 مقدمه

های زیادی کاربرد احتراق یدیده اییت که به دلیل تاللید تالاپ در صنعت

برد صنعت هایی که از احتراق بهره میدارد. یکی از مهمترین صنعت

گازی بدلیل ماهیت ییچیده احتراق نیروگاهی است. محفظه احتراق نیروگاه 

باشد که بر کیفیت احتراق و همالاره با میائل و مشکالت زیادی مالاجه می

ها نشاپ داده است که در بررسیراندماپ نیروگاه بییار تانیر گذار است. 

لحظات استارت محفظه احتراق نیروگاه های گازی و در  شرایط یک احتراق 

 همراه با تاللید صدا  شالد کهمعمال  مشاهده مینایایا، نالسانات فشار شدیدی 

شالد. این نالسانات فشار در به ننالاپ یدیده هامینا شنا ته میباشد و می

ها انر نالامل هندسی محفظه احتراق چالپ طال  و قطر محفظه، فاصله مشعل

و نالاملی چالپ نییت هم ارزی، دمای سال ت و هالا و میزاپ ا تالط سال ت 

جاد یدیده هامینا نالوه بر ایجاد از آنجائیکه ای .[1]شالدهالا ایجاد می و

لرزش و سروصدای زیاد بر کیفیت احتراق نیز تانیر گذاراست بررسی آپ 

 مالرد تالجه  محققین زیادی قرار گرفته است.

 های یارامتر تانیر CEAبا استفاده از نرم افزار  ]2[رمضانی  و قدیمی

یایین را  ففرکان احتراق نایایداری بر احتراق محفظه ی هندسه و نملکردی

مالرد بررسی قرار دادند. در این مقاله نایایداری احتراق فرکانف یایین در 

های سال ت مای  بر حیب یارامترهای طراحی مانند فشار، نییت  مالتالر

ی محفظه مد   ا تالط سال ت )اکییژپ مای  وهیدروژپ گازی( و هندسه

الط محفظه دهد که افزایش نییت ا تسازی شده است. نتایج آنها نشاپ می

 در فشار نابت در محدوده مالرد مطالعه ابتدا بانث افزایش یایداری شده و 

 

 

 

 

کند. همچنین افزایش طال   یف از نییت معینی ناحیه نایایداری رشد می

 گردد.  محفظه در فشار و نییت ا تالط نابت بانث افزایش ناحیه یایداری می

 آرام سرنت بر طییعی گاز افزودپ ای به بررسی در مقاله ]3[مالیی  و بالال

 های روش به و آزمایشگاهی روش با تحقیق این بنزین یردا تند. در شعله

 هاینییت در بنزین و طییعی گاز ترکییی سال ت آرام شعله سرنت نالری،

محفظه  در 2/1 تا 8/0 مختلف غناهای در و بنزین و گاز جرمی مختلف

 دهد که درشد. نتایج آنها نشاپ می گیری اندازه نابت حجم ای استالانه

 ت. اس بیشتر شالدمی وارد محفظه به که فشاری با تر سال ت، غناهای

ها را بر ها و آرایش چر ش مشعلفاصله بین مشعل ]4[ورس و داوسالپ 

های شعله و تالزی  فشار محفظه احتراق بصالرت سا تار و نایایداری

نتایج  مالرد بررسی قرار دادند. OHآزمایشگاهی با استفاده از روش نالرتابی 

دهد ماکزیمم حرارت ازاد شده تحت تانیر آرایش چر ش آنها نشاپ می

و باشرایط مشابه بررسی  ]5[آنها در یک بررسی دیگر  باشد.مشعل ها می

ها سیب افزایش آزادسازی انرژی قیلی، نشاپ دادند کاهش فاصله بین مشعل

 گردد.و افزایش نالسانات فشار می

 هیدرودینامیکی و هندسی تانیر ]6[حیدری  مهدی محمد و دودانگه داوود

 مالرد بررسی قرار دادند. احتراق یایداری را روی انژکتالر صفحه یارامترهای

 باشد کالچکتر سال ت اریفیف قطر هرچه که دهدمی نشاپ نهاآ نتایج

 .یابدمی کاهش نایایداری احتما 

 احتراق ایجاد را برای سال ت قطره متالسط قطر] 7[آنها در یک بررسی دیگر

و با  تشعشعی حرارت انتقا  گرفتن نظر در با مای  با سال ت یایدار مالتالر

استفاده از مد  تا یر زمانی ساچ ونز  محاسیه کردند. آنها در این بررسی 

برای ایجاد احتراق یایدار برای سال ت  بهینه قطره نتیجه گرفتند که قطر

 انتقا  وجالد ندم با مقاییه در باشد کهمی میکروپ 136 نرما  هپتاپ

 است. یافته افزایش ٪10 حدود تشعشعی حرارت

ارزی و یارامترهای هندسی محفظه احتراق انر نییت هم ]8[چن و همکاراپ 

را بر نایایداری احتراق با استفاده از روش آزمایشگاهی آشکارساز جریاپ 

PIV دهد نایایداری و مدلیازی ریاضی بررسی نمالدند. نتایج آنها نشاپ می

-احتراق در انر افزایش نییت هم ارزی و قطر  روجی محفظه افزایش می

 یابد.در انر افزایش طال  محفظه احتراق و طال  اگزوز، کاهش می یابد و

، نایایداری احتراق را در یک LESبا استفاده از روش نددی  ]9[یالاپ و شن 

دهد نالسانات فشار سیب گرمکن مالرد بررسی قرار دادند. نتایج آنها نشاپ می

 شالد که نتیجه آپ تشکیلشکیته شدپ ماللکلالهای اکییژپ و اتانال  می

 سا تار گردابی حلقالی است. 

در زمینه  های صالرت گرفتهبررسیهمانطالر که در تحقیقات فالق بیاپ شد، 

اکثرا بصالرت تحلیل آزمایشگاهی یا مدلیازی ریاضی بالده  احتراق نایایدار،

تالاند اطالنات کاملی از نالامل مالنر بر نایایداری سازی نددی میاست. شییه

   .تغییرات فشار و دما را در احتراق  ،جزئیاتو با  احتراق را مشخص نماید
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 1396بهمن ماه  25و 24، هفتمين کنفرانس سوخت و احتراق ایران

  صنعتی شریف دانشگاهتهران، 

سازی هدف این مطالعه اینیت که با استفاده از شییه نماید.  بیاپ نایایدار

نالسانات فشار و ، انر یارامترهای هندسی و احتراقی بر احتراق نایایانددی 

  گیرد.مالرد بررسی قرار در یک محفظه احتراق  دما
 

 معرفی هندسه مسئله، شبيه سازی عددی و معادالت حاکم

سانتی متر و  20متر با قطر اصلی1طال  ، به 1محفظه احتراق مطابق شکل 

سانتی متر است. سال ت مالرد استفاده متاپ  10قطر ورودی و  روجی 

 00052/0باشد. دبی سال ت است. احتراق از نالع غیر ییش آمیخته می

کیلالگرم بر نانیه است. شرط مرزی  096/0و دبی هالا  کیلالگرم بر نانیه

باشد. دیالاره ها نایق ورودی سرنت معلالم و شرط  روجی فشار معلالم می

 فرض شده است.

 
 مسئله  هندسه 1شکل 

میئله بصالرت گذرا تحلیل شده است. احتراق از نالع غیرییش آمیختاه بارای   

کاربرده الریتم سیمپل بهباشد. برای حل معاد ت ممنتالم الگسال ت متاپ می

سازی جریااپ آشافته   باشد و برای مد شده است. جریاپ احتراقی آشفته می

دو معادلاه انتقاا     استاندارد استفاده شده است.  برای این ماد   k-eاز مد  

صاالرت زیار حال    باه  (e)و اتالف آشافتگی   (k)برای محاسیه انرژی جنیشی

 :[10]شالندمی
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انارژی    bGشفتگی تاللیدی در انر تغییارات سارنت متالساط،    انرژی آ که 

ساهم نالساانات انییااط در     mY آشفتگی تاللید شده در انر نیروی بالیانیی، 

دهناد. در ایان   آشفتگی تراکم یذیر به نرخ کلی اتالف آشفتگی را نمایش می

2یب نابااااااات معااااااااد ت، ضااااااارا   1.68C  ،1 1.42C   ،

0.72k     باشندمی . 

استفاده شده است. در این مد ، یاک    PDFسازی احتراق از مد  برای مد 

شاالد باه صاالرت زیار تعریاف      که کیر مخلالط نامیده می fمتغییر بدوپ بعد 

 :]11[شالدمی
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یک اسکالر وابیته به زماپ است که از معاد ت انتقاا  اساکالر     در اینجا 

 بیانگر جریاپ اکیید کننده   0کند و یانالیف بدوپ نیارت چشمه تیعیت می

اگر مخلالط در یک نقطه فقط  fبیانگر جریاپ سال ت است. مقدار محلی  1و 

 1شامل اکیید کننده باشد میاوی صفر و اگر فقط شامل سال ت باشد برابر 

هاای آشافتگی اسات. مقادار     ساازی که اساس آپ مد   PDFاست. در روش 

 زماپ با تاب  احتمالی چگالیر را با وزپ کردپ همهای اسکالمیانگین متغیر

مربااالط بااه  آورنااد. مقاادار متالسااط ، بدساات ماایfباارای کیاار مخلااالط 

 :]11[شالدبه صالرت زیر نالشته می   اصیت

(4) 1

0

( ) ( )p f f df    

   متغییری است که میین تابf باشاد و میp(f)      تااب  احتماالی چگاالی

است. چندین تاب  تالزی  احتمالی مختلف استفاده شده اسات، ولای ترکیاب    

                                                   ]. 11[دهندتالاب  بتاوگالس بهترین نتیجه را می

ی بررسی اساتقال  نتاایج از شایکه محاسایاتی، یاف از ساعی و تکارار و        برا

شیکه به نناالاپ حاداقل تعاداد شایکه جهات       150256بررسی نتایج، تعداد 

استقال  نتایج مالرد تایید قرار گرفت و بررسی حل گذرا نشااپ داد کاه گاام    

کل شالد نتایج به گام زمانی نیز وابیته نیاشد. در شنانیه سیب می 5/2زمانی 

 ، نمایی از شیکه بندی محفظه احتراق نشاپ داده شده است.2

سازی تشعشا  در نظار گرفتاه شاده اسات. شارط       نیز برای مد  DOمد  

مرزی ورودی هالا و سال ت، دبی معلالم و شرط مارزی  روجای محصاال ت    

باشد. همچنین شرط مرزی دیالاره، نایق درنظرگرفتاه  احتراق فشار معلالم می

 شده است.

 
 

 نمایی از شبکه بندی محفظه احتراق 2شکل 

 

  نتایج

 

  نانیه 100بررسی تالزی  دما و کیر جرمی گالنه ها یف از گذشت 

تالزی  کیر جرمی سال ت در مقط  میانی محفظه احتراق نشاپ  3در شکل  

تزریق  سال تنانیه،  100شالد یف از گذشت داده شده است. مشاهده می

کیر مصرف شده وتالط با اکییژپ، ا  در انردا ل محفظه احتراق  شده به

می از ابتدای شعله کیر یابد و با فاصله کجرمی سال ت به شدت کاهش می

 . شالدمی جرمی سال ت بییار ناچیز
بیاپ  تالزی  کیر جرمی اکییژپ نشاپ داده شده است. همانطالر که 4شکل 

مصرف  شد در محدوده ا تالط سال ت و هالا، واکنش سال ت و هالا سیب

مطابق شکل در محدوده  شالد.اکییژپ و ایجاد احتراق می شدپ سال ت و

و با میانی و ورودی محفظه احتراق اکییژپ مصرف شده است با این وجالد 

بخش زیادی از اکییژپ باقیمانده و از محفظه احتراق نانیه،  100گذشت 

 شالد. ارج می
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 ر مقطع ميانی محفظه احتراقتوزیع کسر جرمی سوخت متان د 3شکل 

 

 

 

 
 

 توزیع کسر جرمی اکسيژن در مقطع ميانی محفظه احتراق 4شکل 

 

تالزی  دمای مقط  میانی محفظه احتراق نشاپ داده شده است.  ،5در شکل 

شالد یف از ا تالط سال ت و هالا و و اکنش آنها احتراق تقرییا مشاهده می

 گرفتن از ایش یافته و با فاصلهکامل شده و دما به تدریج از ورودی افز

به ماکزیمم مقدار  سانتی متری از ورودی( 20)تقرییا در محدوده  ورودی

  و  رسد. سپف به تدریج به دلیل تشعش  شعله با دیالاره محفظه الد می

دمای محصال ت احتراق کاهش یافته و در  روجی به وجالد هالای اضافه، 

 رسد.درجه کلالین می 800

الزی  کیر جرمی مالنالکیید کربن نشاپ داده شده است. ت ،6در شکل 

به تدریج و با افزایش دما به دلیل شکیته شدپ مالکلاللهای  شالدمشاهده می

های کربن با ماللکلالهای اکییژپ، کیر جرمی سال ت و ترکیب اتم

یابد. سپف با فاصله گرفتن از ورودی و به دلیل مالنالکیید کربن افزایش می

النالکیید کربن با اکییژپ ترکیب شده و کیر جرمی وجالد هالای اضافه، م

یابد. تا درنهایت تمام مالنالکیید کربن تاللید شده مالنالکیید کربن کاهش می

 شالد.  به دی اکیید کربن تیدیل می

در مقط  میانی محفظه  دی اکیید کربنتالزی  کیر جرمی  ،7در شکل 

-مشابه دما میاحتراق نشاپ داده شده است. رفتار کیفی محصال ت احتراق 

ده همشا قابل برداشت است.  5و  7باشد که این مطلب از مقاییه شکل 

 شالد در ناحیه مرکزی و یف از ا تالط سال ت و هالا و ایجاد واکنش ومی

احتراق، اکییژپ و سال ت مصرف شده و کیر جرمی دی اکیید کربن 

حتراق محفظه ا یابد. سپف به تدریج اکییژپ اضافه نالاحی اطرافافزایش می

محصال ت احتراق از شالد و سیب رقیق شدپ به ناحیه مرکزی منتقل می

 شالد.جمله دی اکیید کربن می
 

 

 

 

 

 

  
 توزیع دما در مقطع ميانی محفظه احتراق 5شکل 

 

 

 

 
 وزیع کسر جرمی مونوکسيد کربن در مقطع ميانی محفظه احتراقت 6شکل 

 

 

 

 

 
 کسيد کربن در مقطع ميانی محفظه احتراقدی اتوزیع کسر جرمی  7شکل 

 

 ت فشار محفظهانابر نالس و نییت هم ارزی بررسی تانیر یارامترهای هندسی

 

، تغییرات فشار و دمای میانگین محفظه بر حیب زماپ مقاییه 8در شکل 

یابد و سپف با شالد فشار ابتدا به یکیاره کاهش میشده است. مشاهده می

تالاند به دلیل آشفتگی نات میاگردد. این نالسگذشت زماپ دچار نالساپ می

یف از افزایش ناگهانی در  ،دمادر مالرد جریاپ احتراقی باشد. با این وجالد، 

ند یکنالا تی با باشد تقرییا رولحظات اولیه که ناشی از ایجاد احتراق می

 تالاند به دلیل یکنالا تی نرخ ا تالط سال ت  و هالا باشد.زماپ دارد. که می
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مقایسه تغييرات فشار ميانگين و دمای ميانگين دیواره بر حسب  8شکل 

 زمان

 

بر حیب زماپ برای میانگین دیالاره محفظه فشار  ، تغییرات9در شکل 

برای تمام  شالداده شده است. مشاده مینشاپ د قطرهای مختلف کالره

نانیه، فشار  افت ناگهانی دارد  5با گذشت زماپ کمتر از  قطرهای محفظه،

تالاند به دلیل آزاد سازی ناگهانی انرژی ناشی از احتراق در هماپ که می

با حال  مقدار نابت تقرییا فشار ابتدای ورود سال ت و هالا باشد. سپف 

شالد برای بیشترین و مشاهده میهمچنین  کند.نالساپ میگذشت زماپ 

در تالاپ نتیجه گرفت که میو باشد کمترین قطر، نالسانات فشار بیشتر می

واق  برای جلالگیری از یدیده هامینا یک مقدار بهینه برای قطر محفظه 

تالاپ تالجیه کرد که برای قطرهای این نتیجه را اینگالنه میوجالد دارد. 

انتشار باشد و مالج شعله از دیالاره ها کم می کالچک محفظه احتراق، فاصله

 جریاپنماید. بنابراین نالسانات شعله فاصله بییار کمی تا دیالاره ها طی می

شالد. برای قطرهای بزرگ دیالاره محفظه میوارد بر نالسانات فشار  سیب

محفظه احتراق، افزایش ا تالف قطر ورودی سال ت و هالا و قطر محفظه 

ناگهانی جریاپ سال ت و هالای ورودی از مشعل و احتراق، سیب انییاط 

شالد که نالسانات فشار شعله را با شدت سیب ایجاد مالج فشاری شدیدی می

 کند.بیشتری به دیالاره محفظه احتراق منتقل می
 محفظه احتراق های مختلفتالزی  فشار بر حیب زماپ برای طال  ،10 شکل

محفظه احتراق، نالسانات شالد با افزایش طال  نشاپ داده است. مشاهده می

فشار محفظه احتراق که در  طال  کالره، افزایش زیرا با یابد.میفشار کاهش 

فرصت بیشتری جهت کاهش فشار و  یابدبه شدت افزایش می شعلهناحیه 

 رسیدپ به فشار  روجی محفظه)فشار اتمیفر( دارد.

اپ  تالزی  فشار میانگین دیالاره محفظه احتراق  بر حیب زم ،11در شکل 

شالد با مشاهده می .برای نییت هم ارزی های مختلف نشاپ داده شده است

-افزایش می به شدت افزایش نییت هم ارزی مقادیر فشار و نالسانات فشار

 دما ودرنتیجه  شالد.تر میاحتراق کامل زیرا با افزایش نییت هم ارزییابد. 

شالد مشاهده میهمچینین یابد. افزایش میو نالسانات آپ  فشاربه مالجب آپ 

-یاسکا  هم می 150، دامنه نالسانات حتی به 72/0برای نییت هم ارزی 

تالاند منجر به ایجاد یدیده هامینا در محفظه احتراق شالد. رسد که می

بنابراین وجالد هالای اضافه  صالصا در لحظات ابتدایی ا تالط سال ت و هالا 

 شالد.مان  از ایجاد یدیده هامینا تالاند می

 
 

حسب زمان برای قطرهای بر  ميانگين دیواره محفظه فشارتغييرات  9شکل 

 مختلف کوره

 

 
های بر حسب زمان برای طولميانگين دیواره محفظه فشار  تغييرات 10شکل 

 مختلف کوره

 

 
تغييرات فشار ميانگين دیواره محفظه بر حسب زمان  11شکل  

 دبی های مختلفبرای 
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 نتيجه گيری:

ای در این مقاله، بررسی نددی احتراق نایایا در یک محفظه احتراق استالانه

آمیخته سال ت متاپ با استفاده از نرم افزار انییف فلالئنت با شعله غیر ییش

ها، تانیر یارامترهای هندسی نهصالرت گرفت. تالزی  دما و کیر جرمی گال 16

مالرد تحلیل قرار گرفت. از این بررسی و نییت هم ارزی بر نالسانات فشار 

 تالاپ نتیجه گیری کرد:مالارد زیر را می

 با وجالد نالسانات فشار با زماپ، دما یف از یک افزایش ناگهانی -1

 باشد.زماپ دارا میگذشت شرایط یکنالا تی را با  اولیه،

قطر محفظه هر دو سیب افزایش نالسانات فشار  افزایش و کاهش -2

شالد و در واق  برای جلالگیری از یدیده هامینا یک مقدار می

 بهینه برای قطر محفظه وجالد دارد.

-محفظه احتراق سیب کاهش نالسانات فشار می طال  افزایش -3

 شالد.

 به شدت مقادیر فشار و نالسانات فشار ،با افزایش نییت هم ارزی -4

سیب تالاند میبنابراین وجالد هالای اضافه  یابد.افزایش می

 شالد.جلالگیری از ایجاد یدیده هامینا 
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