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 چکيده

 یامدهایپ ستیز طیمح یو آلودگ یلیفس یمنابع سوخت ها عیکاهش سر

 طیمح ی[. مشعل ها1است] یلیفس یاستفاده روز افزون سوخت ها یاصل

بازده  شیقابل توجه شعله و افزا یداریپا ،ینشر کم آلودگ لیمتخلخل به دل

[. البته 2صنعت به کار روند] یاز شاخه ها یاریتوانند در بس یم یحرارت

 نیا بیمعا نیتر یاز اصل یجداره خارج قیخصوصا از طر ادیز یحرارت اتفتل

 ییاز روش ها یکی یمخلوط جزئ شیشود. احتراق پ یمشعل ها محسوب م

 یتجرب یشود. به منظور بررس یم NOx دیاست که منجر به کاهش تول

 طینمونه مشعل مح کیمتخلخل،  طیدر مح یمخلوط جزئ شیاحتراق پ

 ،یطراح یکیو سرام یفلز یهر دو جداره  یبرا 5KWمتخلخل با توان 

احتراق با  ،یومتریشده است. احتراق در سه حالت استوک شیساخته و آزما

قرار گرفته است. در حالت  یمورد بررس یمخلوط جزئ شیو پ یاضاف یهوا

شعله  نهیشیب یدما یاضاف ینسبت هوا شیبا افزا یاضاف یاحتراق با هوا

 ینسبت هم ارز شیبا افزا یمخلوط جزئ شیپ تراق. در احابدی یکاهش م

باشد،  یم یشعله نفوذ کیکه به صورت  یرونیو شعله ب شیشعله افزا یدما

 کند. یم دایگسترش پ

مخلوط  شیمتخلخل، شعله پ طیاحتراق، مشعل مح واژه هاي کليدي:

 یروش تجرب ،یندگی،آالیجزئ

 

 مقدمه

 شیاز استفاده ب یشکالت ناشرفع م یو موثر برا یعمل یاز راه حل ها یکی

 -مصرف کننده یها ستمیدر س راتییاعمال تغ یلیفس یاز حد از سوخت ها

انتقال  فیضع اتیباشد. در نظر گرفتن خصوص یم یلیفس یسوخت ها ی

 یبا مواد جامد مبنا سهیدر مخلوط گازها در مقا تیو هدا یحرارت تشعشع

 نیتفاوت عمده ب .دیمتخلخل  گرد طیاحتراق در مح دهیا یریگشکل 

در انتقال  یاحتراق معمول ستمیس کیمتخلخل و  طیمح کیاحتراق در 

 [3سوخته شده و مخلوط نسوخته است.] یگازها نیحرارت بهتر و موثرتر ب

 دیاست که منجر به کاهش تول ییاز روشها یکی یمخلوط جزئ شیپ احتراق

NOx که  دشونیحاصل م یهنگام یمخلوط  جزئ شیپ ی. شعله هاشودیم

 نیواکنش وارد شود، و در ع ی هیبه ناح یومتریکمتر از مقدار استوک ییهوا

احتراق  ندیواکنش موجود باشد تا فرآ هیدر ناح یاضاف یکننده  دیحال اکس

 [ 4شود.] کامل

 یباز م 1986صورت گرفته به سال  قاتیمتخلخل تحق های در مورد مشعل

حرارت در  دیمنبع تول کی و همکارانش با در نظر گرفتن کویکه اچ گردد

نشان داد  جیکردند. نتا یساز هیاحتراق را شب دهیمتخلخل پد طیداخل مح

راندمان  ریچشمگ شیگرم شدن مخلوط سوخت و هوا باعث افزا شیکه پ

که  بودند یکسان نیو همکارانش از اول  نیچفهمچنین  [.5]شود یمشعل م

جام داده اند. آنها نشان ان ها ندهیآال زانیم نییرا جهت تع هایی شیآزما

 -متخلخل به طور قابل مالحظه یکیدر مشعل سرام NOXدادند که انتشار 

 [.6]ابدی یکاهش م یا
 

 

  

 

،  یعاد یبا مشعل ها سهیمتخلخل در مقا طیمح یمشعل ها بیاز معا

نوع مشعل ها گزارش شده  نیا یو مشکل در راه انداز ادیز یتلفات حرارت

 نیدر کاهش ا یسع یا هیثانو یبا وارد نمودن هواحاضر  قیاست که در تحق

 طیدر مح یشعله نفوذ لیبحث تشک گریاز طرف د زیتلفات را داشته و ن

در نظر داشت که  ستیبایقرار گرفته است. البته م یمورد بررس خلمتخل

شعله  جادیاز اطراف محفظه احتراق باعث ا یا هیثانو یهوا انیوارد کردن جر

 یاحتراق مستلزم مطالعه  ندیفرآ رییه با توجه به تغ[ ک7شود] یم ینفوذ

 باشد.  یم ییدما راتییتغ

که شامل  یورود یانهایجر یدب رییبه ذکر است، در کار حاضر با تغ الزم

انواع  لیتشک باشد،یم هیثانو یهوا انیمخلوط سوخت و هوا و جر انیجر

آمده  مختلف بدست یحالتها یدما برا عیمتخلخل و توز طیشعله در مح

 است.

 

 و ساخت دستگاه آزمایش  یطراح

و  یریاندازه گ لیوسا ی هیرا با کل شیاز دستگاه آزما یکل ینما 2 شکل

 ی)متان( از سو یسو و گاز شهر کیهوا از  .دهدیمشعل را نشان م یاجزا

و کنترلرها وارد مخلوط کن سوخت  یرگی اندازه لیبعد از عبور از وسا گرید

. مخلوط شود یمشعل م یختالط آماده ورود به ورودو هوا شده و پس از ا

مشعل، وارد  یسوخت و هوا با عبور از صفحه سوراخ دار موجود در ابتدا

 هیو همگن وارد ناح کنواختی یگرم کن شده و پس از آن مخلوط شیپ

از  زین یمخلوط جزئ شیجهت احتراق پ ازیمورد ن ی. هواشود یاحتراق م

و کنترلرها وارد محفظه  یریاندازه گ زاتیتجهپس از عبور از  گرید یریمس

 .شود یاحتراق م

صدور سطح متخلخل از جنس  بیاست که ضر نیکه وجود دارد ا ای نکته

SiC سطح صاف و بدون حفره از همان جنس متفاوت  کیصدور  بیبا ضر

 بیضر ی، دارا SiCصاف و بدون تخلخل از جنس  کیسرام کیاست. 

متخلخل از  طیمح کیاست. در  85/0 کیزدن ییمتوسط دما یصدور عمود

 طیمح کیصدور از  بضری ها، حفره جودو لیبه دل ،جنس مشخص کی

 طمحی در ها حفره رایاست. ز شتریصاف بدون حفره از همان جنس ب

صدور جسم  بیدارند و چون ضر اهیجسم س کی هیشب یمتخلخل رفتار

متخلخل از  طیمح کیتوان گفت  یدر مجموع م نیاست، بنابرا 1برابر  اهیس

 های طیاست مح کردارد. الزم بذ 9/0 کیصدور نزد بیضر SiCجنس 

 .باشند یم زین تریباال یحرارت تیهدا بیضر یمتخلخل دارا

 

  
 SiC کیسرام 1. شکل 
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1 Heating value  

2 Heat realese  

 

 شیاز دستگاه آزما یکل ینما 1 شکل

 

شده است، که شامل بدنه  لیتشک یاحتراق از سه قسمت اصل محفظه

 یمخلوط جزئ شیپ ینده هواگرمکن و پخش کن شیمشعل، محفظه پ

متر، ارتفاع  یسانت 13به قطر  یاستوانه فلز کی. بدنه مشعل از باشدیم

 شیمتر ساخته شده است. محفظه پ یلیم 8متر و ضخامت  یسانت 5/21

 یسانت 9متر، ارتفاع  یسانت 9به قطر  یفلز ی نهاستوا کیاز  زیگرمکن ن

متخلخل  یها کیاممتر ساخته شده است که سر یلیم 6متر و ضخامت 

 .رندیگ یمر محفظه قرا نیا یرو
 

منطقه پیش گرمایش جهت پیش گرمایش مخلوط سوخت و هوا کـه تـأثیر 

مهمـی در رونـد احتـراق و کـارآیی مـشعل دارد استفاده می شود، عمل 

 قالـب و مشعل پوسته در حرارتی های پیش گرمایش عالوه بر کاهش تنش

 شعله بیشتر پایداری نتیجه در و شعله رعتس افـزایش موجـب متخلخـل،

و به  شود یپر م نایآلوم یکیسرام های محفظه با گلوله نی. داخل اشود می

. مخلوط سوخت و هوا پس از عبور از دآی یمتخلخل در م طیمح کیصورت 

 .شود یم نایآلوم های کیپر شده از سرام طیصفحه سوراخ دار وارد مح نیا
  

. در قسمت یباشدباال م حرارتی مقاومت ها وع گلولهن نیاز مشخصات بارز ا

تا مخلوط  استفاده شده است نچیا 8/1با قطر  های از گلوله شیگرما شیپ

 .ردیصورت نگ هیناح نیشده و احتراق در ا گرم شیگاز و هوا فقط پ
 

مورد استفاده قرار گرفته اند از  شهایآزما نیکه در ا یمتخلخل یها طیمح

به  یبه شکل استوانه ا کهایباشند. سرام یم SiC یکیسرام یها جنس فوم

 .باشندیم 10ppiتخلخل یبوده و دارا 22mmو ارتفاع  90mmقطر 
 

 -جهت اندازه Sاحتراق از ترموکوپل نوع  یمحفظه  یباال بودن دما لیبه دل

الزم به ذکر است که  .شود یدما در طول محفظه احتراق استفاده م یریگ

جک در  نیا ی لهیو به وس جک سوار شده است کی یترموکوپل بر رو نیا

سرتاسر  یدما بیترت نیو بد شود یم نییطول محفظه احتراق باال و پا

 .گردد یم یرگی مشعل قابل اندازه یخط مرکز یدر رو ،طول

 

 

 

 

 
 

 

 

 و محاسبات معادالت

سوخت مشعل مورد ، شود یدر نظر گرفته م KW5مشعل  یتوان کار

با  ازیسوخت مورد ن ی)متان( است. محاسبه مقدار دب یگاز شهر شیآزما

kcal/m  برابر با  بایکه تقر یگاز شهر یحرارت ارزش   به  توجه
3 

 9803 

  (1Cal=4.18Jصورت گرفته است. ) باشد یم

                                         (1-3)          

HVکه در این معادله 
دبی حجمی سوخت تی سوخت، ، ارزش حرار1

HRمصرفی و 
 1-3، گرمای آزاد شده از مشعل است. با توجه به معادله 2

mحدود  KW 5میزان دبی سوخت مصرفی برای توان 
3
/h 439/0  محاسبه

 شود.می

 

 مقدار هواي مورد نياز

با توجه به مقدار سوخت مصرفی که در قسمت قبل محاسبه شد و با در نظر 

، مقدار هوای الزم 2-3تن معادله احتراق استوکیومتری متان، معادله گرف

 آید.جهت احتراق بدست می
 

CH4 + 2(O2 + 3.76 N2)                  CO2 + 2 H2O + 7.52 N2    (2-3) 

 

مول هوا  52/9در احتراق استوکیومتری متان به ازای هر یک مول متان، 

          حدود KW5رفی برای توان نیاز است، بنابراین میزان هوای مص

m
3
/h 4.179 باشد.می 

 

 اعتبارسنجی نتایج

و   KW10با توان  یمشعل متخلخل دو قسمت کیو همکارانش   چیدالل

کردند. سوخت استفاده  شیو آزما لیرا تحل یمبدل حرارت کیمتصل به 

مشعل متان مد نظر گرفته شده است که از لحاظ هندسه و  نیشده در ا

دارد. را حاضر  پروژه یبا دستگاه ساخته شده در  یتطابق خوب زین ابعاد

 یباشد که دما یمختلف م یاضاف یهوا های نسبت یدما برا عیوزت 2شکل 

رخ داده است و  3/1 یاضاف یدر نسبت هوا KW 10توان  یبرا نهیشیب

 [.8]باشد یم وسیدرجه سلس 1500برابر  باًیتقر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                   و همکارانش چیدما بدست آمده توسط دالل عیتوز 2  شکل

 [8] یمشعل متخلخل دو قسمت یبرا
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 [8و همکارانش] چیشده توسط دالل یاز نمونه مشعل بررس یینما 3 شکل

At the position of the flame location within the 

combustor––region C 

 

اشاره شد و در نظر گرفتن  انجام شده که به آن نمونه کاربا توجه به 

 لیاز قب وندندیبوقوع بپ توانندیم شاتیانجام آزما نیکه در ح ییخطاها

، امکان متفاوت  شیمحل انجام آزما یطیمح طی، شرا یریاندازه گ یخطاها

امکان  ایمتخلخل و  یها کیمواد استفاده شده مخصوصا جنس سرامبودن 

 نیکه اکثر ا شود یاستفاده شده ، مشاهده م یداشتن درصد گازها رتیمغا

قرار دارند. البته با توجه به هندسه  یمشخص ییمحدوده دما کیکارها در 

 یمتخلخل مورد استفاده و تلفات موجود دماها طیکار انجام شده، جنس مح

مسائل  نیا یتمام نکه با در نظر گرفت باشد یاختالف م یت آمده دارابدس

 . اشدب یبدست آمده در کار حاضر قابل قبول م یدماها

 

 جینتا 

 یدما در طول محفظه احتراق و در راستا عیتوز یومتریحالت استوک یبرا

شده است همان طور که  یچهار توان متفاوت بررس یها برا کیسرام

 شیمنطقه پ یاحتراق و انتها هیناح یحداکثر در ابتدا یماد شودیمشاهده م

 قرار دارد. شیگرما

 

 
 

ــکل  ــتوک  4شـ ــت اسـ ــتوز یومتریحالـ ــراق                     عیـ ــه احتـ ــا در محفظـ دمـ

 یفلز وارهیمتفاوت د یتوان ها یبرا

 

 
                 دما در محفظه احتراق  عیتوزحالت استوکیومتری  5 شکل

 یکیسرام وارهیمتفاوت د یها توان یبرا

 

 
   مختلف  یاضاف یهوا یدما در محفظه احتراق با نسبتها عیتوز 6شکل 

 یفلز وارهید KW5توان یبرا

 

 
 

مختلف    یاضاف یهوا یدما در محفظه احتراق با نسبتها عیتوز 7شکل 

 یکیسرام وارهید KW5توان یبرا
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به حالت  مربوط یها شیآزما هی، کل یاضاف یاحتراق با هوا شیدر آزما

 یشده اند که برا یتکرار و بررس یاضاف یبا اضافه کردن هوا یومتریاستوک

 یدما بدست آمده است. برا عیتوز 6/1و  4/1، 2/1 یاضاف یسه نسبت هوا

که  دهد، یرخ م 2/1 یاضاف یحداکثر دما در نسبت هوا نییپا یتوان ها

احتراق  نکهیا لیحالت احتراق کامل بوده است. دل نیدر ا دهد یم  نشان

است که اختالط در  نیا دهد، یرخ م 2/1 یاضاف یکامل در نسبت هوا

 ینسب هوا شیآل و کامل نبوده و با افزا دهیمخلوط کن به صورت ا شیپ

 ینسبت هوا شیبا افزا نی. همچندیآ یبه صورت احتراق کامل در م یاضاف

 توانیامر را م نیعلت ا ابد،ی یکاهش م زیحداکثر شعله ن یدما یاضاف

مقدار ثابت سوخت مقدار  کیهوا با  یدب شیداد که با افزا حیتوض نگونهیا

 یرود و دما یشود شعله به سمت جلو م یکم م انیجر شیگرما شیپ

 . ابدی یشعله کاهش م نهیشیب

سـوخت و هـوا، اخـتالط بـه صـورت       یدبـ  شیبا افـزا  زین 5KWتوان  یبرا

 یومتریهمان نسـبت اسـتوک  صورت گرفته است و احتراق کامل در  یکاملتر

حـداکثر شـعله کـاهش     یدمـا  یاضاف ینسبت هوا شیرخ داده است و با افزا

 است. افتهی

 

 
    یمخلوط جزئ شیحالت پ یدما در محفظه احتراق برا عیتوز 8شکل 

 یفلز وارهید KW5توان  یبرا

 

 
    یمخلوط جزئ شیحالت پ یدر محفظه احتراق برا دما عیتوز 9شکل 

 سرامیکی وارهید KW5توان  یبرا

 

سه نسبت  یها برا شیآزما ،یمخلوط جزئ شیپ یدر حالت احتراق با هوا

 نیقرار گرفته اند. الزم بذکر است که ا یمورد بررس 2و  5/1، 25/1 یهم ارز

و کمبود هوا نسبت به  باشدیمخلوط م شیپ انیجر یبرا ینسبت هم ارز

 دکه از اطراف محفظه وار یهایثانو یهوا انیتوسط جر یومتریحالت استوک

 .گردد یجبران م شودیم

 

 گيري نتيجه

شعله در  نهیشیب یدما نییپا یها در توان یاضاف یدر حالت احتراق با هوا

 یاضاف ینسبت هوا شیکه با افزا دهد یکم رخ م یاضاف یهوا یها نسبت

توان مشعل اختالط سوخت و  شی. با افزاابدی یشعله کاهش م نهیشیب یدما

در نسبت  نهیشیب یو دما  ردیگ یصورت م یهوا به طور  بهتر

 .دهد یم خر یومتریاستوک

 یدما یهم ارز یها نسبت ی در همه یمخلوط جزئ شیاحتراق پ در

 یندگیکمتر بوده و مقدار آال یومتریشعله نسبت به حالت استوک نهیشیب

 کی نیشود و همچن یمشاهده م یومترینسبت به حالت استوک یکمتر

 نسبت هم شیکه با افزا شود یم لیتشک یرونیشعله ب کیو  یشعله درون

 دایگسترش پ باشد یم یشعله نفوذ کیصورت  بهکه  یرونیشعله ب ،یارز

 ی. الزم به ذکر مشود یم ها کیدما در طول سرام شیو باعث افزا کندیم

محفظه احتراق در حالت احتراق  یها که از کناره یا هیثانو یباشد، هوا

 ی وارهید قیاتالف حرارت از طر شود، یوارد محفظه م یمخلوط جزئ شیپ

 .دهد یمحفظه را کاهش م
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