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  چکیده

، یک شعله آشفته کروسین کـه در یـک محفظـه محصـور     در پژوهش حاضر

سازي شده و به بررسی رفتار حرارتی و دوده در آن پرداخته شده است شبیه

و اکسـیژن   هاي هوابرنر که با اکسیدکننده براي انجام این کار، یک شود.می

در ادامـه بـا تغییـر مقـدار کسـر مـولی       شـود.  کند در نظر گرفته میکار می

سـازي اکسـیژن بـر روي رفتـار     اکسیژن در اکسیدکننده به بررسی اثر غنـی 

همچنین به بررسی اثر تغییر سرعت اکسـیژن  شود. حرارتی برنر پرداخته می

ابتدا الزم اسـت  در شود. پرداخته می )به عنوان اکسیدکننده(خالص ورودي 

جهت پیش  )سازيمورد استفاده براي شبیه(تا از صحت عملکرد ابزار عددي 

بدین  نان حاصل شود.یهاي حرارتی شعله اطمبینی ساختار شعله و مشخصه

سـازي و بـه مقایسـه نتـایج عـددي      شبیه هوا-منظور، شعله آشفته کروسین

دسـت آمـده حـاکی از    نتایج بشود. هاي تجربی اقدام میبدست آمده با داده

-شفته فـوق آمده براي پیش بینی ساختار شعله آاعتبار جواب عددي بدست 

سپس، با تغییر کسر مولی اکسیژن در اکسیدکننده بـه مقایسـه   الذکر است. 

شـود.  هوا پرداخته می-سوخت با نتایج احتراق کروسین-نتایج احتراق اکسی

همچنـین سـرعت    شـود. میسازي اکسیژن آشکار با انجام این روند، اثر غنی

اکسیژن خالص ورودي (به عنوان اکسیدکننده) تغییر داده شده و به بررسی 

دهد که با طراحی مناسب -مطالعات حاضر نشان میشود. اثر آن پرداخته می

توان علیرغم اکسیژن مصرفی کمتر به دماهاي بـاالي  سوخت می-برنر اکسی

 شعله دست یافت.

  

، سـازي اکسـیژن  غنـی ، نـانوذرات دوده ، برنرکروسن -اکسی: کلمات کلیدي

  ، تشعشعسرعت اکسیدکننده

  

  مقدمه-1

-استفاده از اکسـیژن بـه عنـوان اکسـیدکننده در احتـراق (احتـراق اکسـی       

یک مزیت مهم ایـن نـوع احتـراق،     تعددي به همراه دارد.مسوخت) مزایاي 

 مزیت دیگر ایـن باشد. می NOxدهاي نیتروژن گازي شکل یانتشار کم اکس

نوع احتراق، دستیابی به دماي باال به سبب حذف گاز نیتـروژن (موجـود در   

ه داراي کـ شود) هوا که به عنوان اکسیدکننده در ادوات احتراقی استفاده می

، این نوع احتراق را مزایاي فوق الذکرباشد. ظرفیت گرمایی باالیی است، می

، آلومینیـوم،  نظیـر شیشـه  براي استفاده در صـنایع مختلـف    یمناسبگزینه 

 برخی صنایع نظیر ساخت و تولید شیشـه نموده است. فوالد، مشعل و کوره 

، ي از گرما و حرارت دارندکه نیاز به مقدار زیاددهی و نورد فلزات شکل، ]1[

، موانع عمـده  لیکنهاي موجود به کار گرفته اند. این نوع احتراق را در کوره

هاي اقتصادي باال، مالحظات فنی خاص در بکارگیري این نوع احتراق، هزینه

مـروري بـر ادبیـات موضـوع      اسـت. اکسیژن و نیاز به مقادیر قابل توجهی از 

تامین اکسیژن مورد به مطالعات مربوط به زیادي محققین دهد که نشان می

لیکن، انجـام مطالعـات   . ]10-2[ اندنیاز براي این نوع احتراق همت گماشته

 بـراي  هـایی ارائه راهکارشناخت و یا جهت نوع احتراق به  بر روي اینبیشتر 

  از ضروریات امر است. ، هموارهافزایش راندمان حرارتی

را احتراق  ندیدر فرآ گازي شکلهاي شیمیایی گونه لیتشک يادیز نیمحقق 

شـیمیایی  هاي گونه ریاست که در رابطه با سا یدر حال نای. اندنموده یبررس

صورت  یقابل توجه یو بررس شتریاست تا مالحظات ب الزم )غیرگازي شکل(

اسـت تـا توجـه     ازیـ کـه ن  باشـد یمهم دوده مـ هاي این گونهاز  یکی. ردیپذ

معطـوف شـود. دوده    آنو کنتـرل   لیبه آن در رابطه با نحوه تشـک  يشتریب

قطــر ذرات (کــم  اریانــدازه بســداراي و مهــم آئروســل  هــاياز گونــه یکــی

هوا (و یا محصوالت گازي شکل  به صورت معلق در هبوده ک )يمتر/میکرونانو

و یا محصـوالت احتراقـی   نانوذرات معلق در اتمسفر این  .وجود دارد) احتراق

 ذراتنـانو  نیا ن،یدارند. بنابرا یانتقال حرارت تشعشع يبر رو يدیاثرات شد

  .رندیقرار گ یمختلف مورد مطالعه و بررس هاياز جنبه یستبای

 يبـرا  یمحاسـبات  لهیوسـ  کیبه عنوان  CFD یحاسباتم االتیس کینامید

 هابهبود طرح نیمختلف و همچن يدر برنرها هاي شیمیاییگونه ینیب شیپ

موضوع  اتیبر ادب يداشته است. با مرور یفراوانکاربرد  هاي مختلفدگاهدی از

دوده غالبـا در   روسـل آئ سـازي مـدل  ریـ اخ هايکه در دهه افتیدر توانیم

ساده صورت گرفتـه   یدروکربنیه يها-سوخت يم و عمدتا براآرا هايشعله

ساده،  یدروکربنیه هايسوخت ياست که برا یدر حال نی. ا]15-11[ است

 تیو عنا یآشفته کمتر مورد بررس هاينانو آئروسل دوده در شعله سازيمدل

 نیکروسـ  رینظ جیرا هايسوخت يمساله برا نی. ا]19-16[ قرار گرفته است

. لـذا  شودیبه شدت حادتر هم م ]24, 23[ زلیو د ]22[ نی، بنز]21, 20[

 جیـ را هايموضوع الزم است تا احتراق آشفته سوخت نیا تیبا توجه به اهم

 نیدوده در ا لیو نحوه تشکقرار گرفته  يشتریمورد توجه ب نیسهمانند کرو

  .ردیقرار گ بررسی مورد هاشعله

کروسـین تحـت   -رفتار حرارتی برنـر اکسـی   یحاضر، هدف بررس قیدر تحق

سـازي اکسـیژن در اکسـیدکننده و همچنـین     شرایط مختلفـی نظیـر غنـی   

اي براي انجام اینکار، مدل دومعادله سرعتهاي مختلف اکسیژن ورودي است.

اي آشفتگی دوده، مدل دومعادله  مدل احتراقی فلیملت و مکانیزم ،
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واکنش شیمیایی بنیادین  2613گونه شیمیایی و  121شیمیایی متشکل از 

-طبق روال مرسوم در هـر شـبیه  در ابتدا الزم است تا شوند. بکار گرفته می

الزم لـذا در اینجـا نیـز    . عتبار سنجی شوندسازي عددي نتایج بدست آمده ا

سـازي عـددي در پـیش بینـی     است تا از دقت نتایج بدسـت آمـده از شـبیه   

لذا یک مسـاله معیـار کـه داراي نتـایج     نان حاصل شود. یاطمساختار شعله 

بـدین  شـود.  تجربی است جهت اعتبارسنجی حل عددي حاضر انتخـاب مـی  

هوا انتخاب شده و نتایج بدست -منظور یک شعله غیر پیش آمیخته کروسین

هاي تجربـی موجـود   از حل عددي در پیش بینی ساختار شعله با دادهآمده 

نتایج بدست آمده از حل عددي براي توزیـع  به بیان بهتر، شوند. مقایسه می

-هـاي انـدازه  بـا داده کسر مخلوط، دما و کسر حجمی دوده در داخل شعله 

 بـا انجـام مقایسـه مزبـور، از    شوند. گیري شده در آزمایش با هم مقایسه می

توانایی و دقت حل عددي حاضـر در پـیش بینـی سـاختار شـعله اطمینـان       

مقدار کسر مولی اکسیژن در اکسیدکننده افـزایش  در ادامه،  شود.حاصل می

داده شده، به نحوي که اکسیدکننده منتشکل از اکسیژن خالص شود. نتایج 

سازي بـراي مقـادیر مختلـف کسـر مـولی اکسـیژن در       بدست آمده از شبیه

کننده با هم مقایسه شده تا روند و شدت تاثیر حاکم بر آن شناسـایی  اکسید

همچنین با در نظر گرفتن اکسـیژن خـالص بـه عنـوان اکسـیدکننده،      شود. 

تولیـد شـده   و دوده برنر سرعت اکسیدکننده را افزایش داده و رفتار حرارتی 

دت با شناسایی روند و ش گیرد.کروسین مورد مطالعه قرار می-در برنر اکسی

تاثیر هر یک از دو پارامتر فـوق (غنـی سـازي اکسـیژن و سـرعت اکسـیژن       

  شود.ورودي) بر روي رفتار حرارتی برنر، پیشنهاداتی ارائه میخالص 

  

  معادالت حاکم-2

معـادالت   تـوان یتقارن محـور، مـ   يایآشفته پا یاحتراق انیجر لیتحل يبرا

کسر مخلوط،  هايممان ،يانرژ ياستوکس به همراه معادالت انتقال برا-رینو

  نمود. يو نرخ اضمحالل آن را حل عدد یآشفتگ یجنبش يانرژ

  

  آنمعادالت جریان سیال و -2-1

 ايدر مختصات استوانه ,r z یمـ  ریـ بـه شـرح ز   انیمعادالت حاکم جر-
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zبرابر  یانسیبو يرویکه در روابط فوق، ن B g
 

لزجت موثر  بیو ضر 

eبرابر  l tµ µ µ  در مطالعه حاضر، باشندیم .l  از  یبه صورت تـابع

  .]25[ شود یدما در نظر گرفته م

  

  آشفتگی و معادالت آن-2-2

 یبا استفاده از مدل آشفتگ    یآشـفتگ  اتیـ استاندارد، بـه حـل کم- 

 يسـپس از رو  وپرداخته شده  -محالل آنو نرخ اض یآشفتگ یجنبش يانرژ

2از رابطـه   انیـ لزجت آشـفته جر  بیآن ضر
t dµ c   – آن در کـه 

0.09dc  اتیکم نیا ي. معادالت انتقال براگرددیمحاسبه م -باشدیم 

  باشند:یم ریبه شرح ز یآشفتگ

)4(  
1

.( ) . e e G
r r



 

  
   

 

          
V
  

    

)5(  1 2

1
.( ) . ( )e e C G C

r r


 

   
   

  

          
V
  

  

  

ــه تول ــوق، جملــ ــادالت فــ ــدر معــ G دیــ  ــ ــدیمــ ــه  توانــ از رابطــ

     

 

2 2 2

2

2
e

v z u r u r
G

v r u z
 

         


    
 
      

محاســـبه  

در روابـط   یشود. با در نظر گرفتن جت محصور و مدور، ثوابت مدل آشـفتگ 

0.9فـــــوق بـــــه صـــــورت   ،1.22  ،1 1.44C   و

2 1.84C  از  وارهید یکیاست تا در نزد ازین نی. همچن]26[ خواهند بود

بدسـت   و   ریاز مقـاد  گر،ید انیب بهمناسب استفاده شود.  وارهیتوابع د

 وارهیـ د یکـ یدر نزد یآشـفتگ  يروابط جهت اعمـال شـرط مـرز    نیآمده از ا

  .]27[ شودیاستفاده م

  

  تانرژي و معادله انتقال حرار-2-3

بـه صـورت    تواندیم يبرابر واحد فرض شود، معادله انرژ سیچنانچه عدد لو

  کل) خالصه شود: ی(معادله انتقال انتالپ ریز
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یحساب مـ  ضخیم-کیاپت يبا فرض گازها یدر مطالعه حاضر، تابش حرارت

 هايابش گونهتنها به صورت ت يانرژ ي. لذا جمله چشمه در معادله بقاگردند

ــ ــه   ییایمیشــــــ ــده و از رابطــــــ ــاظ شــــــ ــده لحــــــ تابنــــــ
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قـرار   ضخیم-کیدر محدوده اپت نکهیبا فرض ا زی. تابش دوده ندآییبدست م

  .ردگییم ردارد، مورد محاسبه قرا

  

  احتراق و معادالت آن-2-4

 لـت میآشفته از مدل فل ختهیآم شیپ ریاحتراق در شعله غ يمدل ساز يبرا

آشفته به صورت مجموعه به شعله ملت،ی. مفهوم فل]28[ استفاده شده است

به  هاملتیفل نی. انگردیم الیس انیجر دانیدر م ملتیفل ياز ساختارها اي

 انی. به بشوندیآرام و نازك در نظر گرفته م ،يتک بعد ،یصورت ثابت، محل

آشفته اطراف مـورد   الیس انیجر لهیآرام به وس هايملتیمجموعه فل گر،ید

 ملتیفل یبا در نظر گرفتن مدل احتراق. رندگییشکل قرار م رییکشش و تغ

ـ  ییایمیشـ  کینتیسـ  زمیمختلـف بـا مکـان    ییایمیشـ  هايگونه وارد  یجزئ

 کیاز  ق،یدق صورتدوده به  یتحول ندیفرا ریتسخ ي. براشوندیمحاسبات م

یاسـتفاده مـ   ییایمیواکنش ش 2613گونه و  121شامل  ییایمیش زمیمکان

جهت اعمـال   دهد.ایی را نشان میهاي شیمیلیست این گونه 1جدول  .شود

کسـر مخلـوط و    يدو معادلـه انتقـال بـرا    یسـت یبا ملـت، یفل یمدل احتراق

حل شود. معادالت  يدامنه حل به صورت عدد يپراکنش کسر مخلوط بر رو

 است: ریز رتدو ممان اول کسر مخلوط به صو يانتقال برا
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2.86gcدر معادالت فوق،    2.0وc یمیش-ی. اندرکنش آشفتگ 

. پـس از  ردگیـ یاحتمال مرسوم مورد محاسبه قرار م یتوابع چگال لهیبه وس

 هیـ بدست آمده به صورت جداول مراجعـه ته  جیانجام محاسبات مربوطه، نتا

در کل دامنه  ییایمیترموش اتیول، کمجدا نیکه با رجوع به ا يشده به نحو

  .ندآییم ستحل بد

  مورد استفاده یاییمیش زمیموجود در مکان یاییمیش يهاگونه -1جدول 

AR N2 O2 

CH4 CH3OH C2H2 

PC3H4 C2H3CHO C3H6 

IC4H8 NC4H8 CYC5H6 

C7H8 C6H5CH2OH CRESOL 

INDENE NPBENZ TMBENZ 

NC12H26 C16H10 NC16H34 

HCO CH2S CH2 

C2H3 CH2CHO CH3CO 

CHCHCH3 CH2CHCH2 CH2CCH3 

CH2C3H5 SC4H7 NC4H9P 

C6H5 C6H5O C7H7 

RXYLENE IC8H17 INDENYL 

NC10H21 NC12H25 IC16H33 

IC8H18 NC10H22 CH 

NC10H19 CO2 C3H2 

HO2 C2H C2H5OO 

C6H5CHO NC7H15 CH2O 

H2O H2O2 CO 

C2H4 CH3CHO C2H6 

C3H5OH C4H2 C4H4 

NC5H10 C6H4O2 C6H6 

MCYC6 C6H5C2H XYLENE 

C10H7OH TETRALIN DECALIN 

O H OH 

CH3O CH2OH CH3OO 

C2H5 C2H4OH C2-QOOH 

NC3H7 IC3H7 C4H3 

C3H3 IC4H7 NEOC5H11 

C6H5OH IC8H16 NC10H20 

NC5H11 NC7H13 RDECALIN 

CYC5H5 NC5H9-3 IC4H9P 

RMCYC6 RCRESOLC RCRESOLO 

RTETRALIN C10H7O C10H7 

IC3H5CHO AC3H4 C4H5 

C4H6 HCCO NC16H33 

RC9H11 C6H4CH3 IC4H9T 

CH3COCH2 CH3OCO CH3 

IC16H34 C10H8 NC7H14 

C5H8 CH3COCH3 CH2CO 

H2   

  

  آئروسل دوده و معادالت آن-2-5

 ايآئروسـل دوده، مـدل دو معادلـه    کینامیو د یمیجهت در نظر گرفتن ش

دوده تعـداد   یو چگـال  یکسر جرمـ  براي انتقال معادله دو آن در که–دوده 

  آمده است: ریمعادالت انتقال در ز نی. اشودیانتخاب م -شودیحل م
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 یمولکول میدر رژ یانباشتگ نیشکل و همچن يبا فرض انعقاد دوده از فاز گاز

دوده از  یو عـدد چگـال   یکسر جرمـ  يمالت چشمه در معادالت بقاآزاد، ج

  :دآییبدست م ریروابط ز
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144PMکه در روابط فوق  kg kgm ol ،32000soot kg m  

 ،26 16.022045 10AN km ol  ،8.88 1
1 1016 10C s  ،

9.50 1 1
2 1424 10 . . .C kgm km ol s   ،

1 1
3 11700 . . .C kgm km ol s   و

1 1/2 1
4 4.2325 . . . .C kgm km ol K s   ]29[  یدر نظر گرفته مـ-

) بـه  ل. الزم به ذکـر اسـت کـه معادلـه حالـت گـاز (معادلـه گـاز کامـ         شود

صورت
1

/
n

m mm
p RT Y W


  کـه در آن   شـود یدر نظر گرفته م

m باشدیدر مخلوط م ییایمیش هايشمارنده تعداد گونه.  

  

  یج و بحث بر روي آننتا-3

  اعتبارسنجی حل عددي-3-1
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 کیـ هـوا کـه   -نیبخـار کروسـ   ختهیآم شیپ ریشعله آشفته غ کی نجایدر ا

انجام شده درکار حاضر  يحل عدد یجهت اعتبارسنج باشدیم اریمساله مع

 یمطالعه تجرب ]30[ و همکاران انگیمساله قبال توسط  نی. اشودیانتخاب م

 شیآزمـا  طیمساله بـا اعمـال نمـودن شـرا     نیا يشده است. لذا به حل عدد

 نیـ هندسـه و مشخصـات ا   1. شـکل  شودیصورت گرفته پرداخته م یربتج

  .دهدیم شیمساله را نما

  
 ختهیآم شیپ ریمحفظه احتراق و شعله آشفته غ یکل کیشمات - 1 شکل

  .]30[هوا -نیبخار کروس

در نظر گرفتـه شـده و    لیتقارن مساله، دامنه حل به صورت مستط لیبه دل

 1. در شکل شودیاعمال م يخط مرکز يبر رو يتقارن محور يمرز طیشرا

داده شـده اسـت. چنانچـه در     شیدر نظر گرفته شـده نمـا   یدامنه محاسبات

ــذکور د ــکل مـ ــشـ ــ دهیـ ــود،یمـ ــبات  شـ ــه محاسـ ــاد دامنـ ــر یابعـ  برابـ

0.0775 0.6m m 1 یعنی 0.0775R m  0.6وL m یم-

1.5m. قطر نازل سوخت برابر باشد m 2 یعنـ ی 0.75R m m  یمـ-

 بـه عنـوان سـوخت بـه داخـل      نیبخـار کروسـ   قی. نازل سوخت به تزرباشد

22.28mمحفظه احتراق با سرعت  s کـه هـوا و    دکنندهی. اکسـ دنماییم

ــ  بــــه صــــورت  تـــروژن یو ن ژنیمتشـــکل از اکســ
2O

0.233Y   و

2N
0.767Y  سـوخت بـا سـرعت     بـا بـه صـورت هـم محـور      باشـد یم

0.234m s دکنندهیسوخت و اکس ي. دماهاشودیوارد محفظه احتراق م 

-یمـ  288Kو  598Kبرابـر   بیـ در بدو ورود به محفظه احتراق به ترت

شـده و از   ریـ به محفظه قبال تبخ يورود نیکه کروس افتیدر توانی. مباشد

  .شودیم قیلوله گرم به داخل محفظه احتراق تزر قیطر

محتـرق و نـانو    انیـ جر سـازي هیاضر در شبح يدقت حل عدد یابیارز يبرا

شـده   ینیب شیساختار پ سهیو مقا ]30[ اریآئروسل دوده، به حل مساله مع

-عیتوز نکاریانجام ا ي. براشودیاقدام م ]30[ شیآزما هايشعله با داده يبرا

 سهیمقا ]30[ یتجرب هايدوده با داده یکسر مخلوط، دما و کسر حجم هاي

 هـاي بیـ ترک نیکه محققـ  دهدیموضوع نشان م اتیبر ادب ي. مرورشودیم

 يبـرا  نیگزیساده را بـه عنـوان جـا    یدروکربنیسوخت ه نیاز چند یمختلف

 تـوان ینمونـه مـ   بـراي . انـد (سوخت نائب) در نظر گرفتـه  نیسوخت کروس

ــه صــورت ترک  نیکروســ ــا ســوخت نائــب و ب ــرا ب  بی
10 22C H 0.8Y   و

7 8C H 0.2Y  و  %80 یجرمـ  يکسـرها  بیـ ز ترکیدر نظر گرفت. ما ن

دکان و تولوئن را به عنوان سوخت نائب -نرمال ییایمیش هاياز گونه 20%

نسـبت   ي. سـوخت نائـب ذکـر شـده دارا    منمـایی یفـرض مـ   نیکروس يبرا

C H 0.49 ـ  هايمقدار به داده نیبوده که ا  کیـ نزد نیکروسـ  یتجرب

 يشـده بـرا   ینـ بیشیحاضر ساختار پ يحل عدد سنجیجهت صحت است.

کسـر   هايعیتوز 2شده است. شکل  سهیآن مقا یتجرب ریشعله مزبور با مقاد

شعله و  يدوده بدست آمده در امتداد خط مرکز یمخلوط، دما و کسر حجم

  .دهدیرا نشان م یتجرب يهاآنها با داده سهیمقا

  
آن با  سهیحاضر و مقا يساختار شعله بدست آمده از حل عدد - 2 شکل

  یتجرب هايداده

بدست آمده در کـار حاضـر از تطـابق     يکه حل عدد دهدینشان م 2شکل 

برخوردار است. چنانچه طول شعله را مکـان   ]30[ یتجرب هايبا داده ییباال

طول شعله  م،یریمحور محفظه در نظر بگ يبر رو يومتریکسر مخلوط استوک

 يبـرا  يومتری. مقدار کسر مخلوط استوکدآییبدست م 0.3mبرابر  بایتقر

 نیـ ا شودی. چنانچه مالحظه مباشدیم 0.0615دکان برابر -نرمال سوخت

محور محفظه احتـراق تطـابق دارد.    يدما بر رو نهیشیطول با مکان مقدار ب

دسـت محفظـه احتـراق، مقـدار کسـر       نییکه در پا شودیم دهید نیهمچن

آن است.  يومتریاستوک زانیمحفظه کمتر از م يمحور مرکز يمخلوط بر رو

لـذا  از سـوخت بـوده و    قیـ منـاطق رق  نیـ است کـه ا  نیا انگریب مطلب نیا

سوخته و طـول محفظـه احتـراق جهـت سـوختن       یبه نحو مناسب نیکروس

کـه   شـود یمـ  دهید 2کند. در شکل -یم تیبه محفظه کفا يورود نیکروس

 يمحـور محفظـه احتـراق کمتـر از دمـا      يشعله بـر رو  يدما نهیشیمقدار ب

هوا برابر -نیشعله کروس کیاباتیآد ي. دماهواست-نیشعله کروس کیاباتیآد

2366K نیاختالف بـ  يمقدار شودیم دهید 2. چنانچه در شکل باشدیم 

وجـود دارد. اخـتالف    ]30[ شیآزمـا  هـاي بدست آمده بـا داده  يعدد جینتا
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  صنعتی شریف دانشگاهتهران، 

نسبتا ساده استفاده شده در انجام محاسبات  هاي) مدل1به  تواندیمذکور م

  مساله نسبت داده شود. سازياستفاده شده جهت ساده اتی) فرض2و 

 
رفتـار حرارتـی   بر روي سازي اکسیژن در اکسیدکننده غنیبررسی اثر -3-2

  برنر و دوده تشکیل شده درون آن

بررسـی  در این بخش به حاضر،  ياز اعتبار حل عدد نانیپس از حصول اطم

کروسین اقدام -یسه با برنر هواکروسین در مقا-نحوه رفتار حرارتی برنر اکسی

کروسـین بخـش قبـل، بـه     -بدین منظور، با در نظر گرفتن برنر هواشود. می

سـازي اکسـیژن)   افزایش مقدار کسر مولی اکسیژن در اکسـیدکننده ( غنـی  

پردازیم و رفتار حرارتی برنر را تحت شرایط جدید ذکر شده مورد مطالعه می

ین هدف، میزان کسـر مـولی اکسـیژن در    در راستاي نیل به ا دهیم.قرار می

 100و  60درصد (هواي خشک) به  21اکسیدکننده را به صورت تدریجی از 

در این باب، الزم اسـت تـا شـرایط    دهیم. تغییر می(اکسیژن خالص) درصد 

ه تغییر داده و به رسم و مقایسه نتایج سب با اعداد ذکر شدمرزي برنر را متنا

توزیع دما، کسر حجمی دوده و تشعشع  3شکل . بدست آمده با هم بپردازیم

حجمی تابشی در روي محور مرکزي شعله را با در نظر رفـتن مقـادیر کسـر    

  دهد.مولی ذکر شده براي اکسیژن اکسیدکننده را نمایش می

 
توزیع دما، کسر حجمی دوده و تشعشع حجمی تابشی بر روي  - 3 شکل

  ولی اکسیژن در اکسیدکنندهمحور مرکزي شعله براي مقادیر مختلف کسر م

 درشود، با افزایش میزان کسر مولی اکسیژن مشاهده می 3چنانچه در شکل 

یک علت عمده در افـزایش دمـاي   یابد. اکسیدکننده دماي شعله افزایش می

باشـد.  کاهش میزان گاز نیتروژن در اکسیدکننده ورودي به برنر مـی  ،شعله

رقیـق کننـده داراي ظرفیـت حرارتـی     دي به برنر به عنوان وگاز نیتروژن ور

بـا افـزایش    بنـابراین شـود.  باالیی بوده و سبب کاهش عمده دماي شعله می

سازي اکسیژن در اکسـیدکننده، از مقـدار گـاز رقیـق کننـده نیتـروژن       غنی

 3همچنـین شـکل    کاسته شده و لذا افزایش دماي شعله را بـه دنبـال دارد.  

سـازي  غنیدر مقادیر باالي اي شعله ایش دمدهد که میزان این افزنشان می

مقادیر باالي کسر مولی اکسیژن،  ايبریابد. به بیان بهتر، کاهش میاکسیژن 

افتـد  سازي اکسیژن، افزایش دماي چندانی اتفاق نمـی با افزایش بیشتر غنی

نشـان   3شکل  (تنها افزایش چند درصدي در دماي شعله را به دنبال دارد).

ي اکسیژن، ذرات دوده به وجود آمده از احتراق بیشتر سازدهد که با غنیمی

اکسید شده و لذا با افزایش میـزان کسـر مـولی اکسـیژن در اکسـیدکننده،      

-مجددا مالحظـه مـی   کاهش کسر حجمی دوده را به دنبال خواهیم داشت.

سازي، با افزایش بیشتر غنین، شود، که براي مقادیر باالي کسر مولی اکسیژ

-مقدار دوده تشکیل شده در داخل شعله به وجـود نمـی  کاهش چندانی در 

(تنها کاهش چند درصدي در کسر حجمـی دوده تشـکیل شـده را بـه     0آید

-افزایش غنـی دهد که با نشان می 3همچینین شکل . دنبال خواهد داشت)

میزان انرژي تشششعی تابش شده از شـعله  سازي اکسیژن در اکسیدکننده، 

این افزایش در انرژي تشعشعی تـابش شـده بـا     یابد. البته میزانافزایش می

  سازي، به نسبت قبل چندان زیاد نیست.انجام هر چه بیشتر غنی

  

بررسی اثر سرعت اکسیژن خالص ورودي (اکسیدکننده) بر روي رفتار -3-3

  حرارتی برنر و دوده تشکیل شده درون آن

ص) بـر  اثر میزان سرعت اکسیدکننده (اکسیژن خالدر این بخش، به بررسی 

اینکار الزم براي انجام شود. کروسین اقدام می-برنر اکسیروي رفتار حرارتی 

ر شرایط مرزي مناسب، اکسیدکننده ورودي به برنر را در است تا ابتدا با تغیی

نکار بـا افـزایش کسـر مـولی     ار به اکسیژن خالص تغییر دهیم. ایمساله معی

در ادامـه بـه افـزایش     شـود. درصد انجام مـی  100درصد به  21اکسیژن از 

اکسید کننـده   ، سرعتلذاشود. سرعت اکسیدکننده ورودي به برنر اقدام می

شود و نتایج سازي در نظر گرفته میتر بر ثانیه در شبیهم 45و  35، 25برابر 

م بـا انجـا  گردنـد.  با هـم مقایسـه مـی   بدست آمده براي سرعتهاي ذکر شده 

ت اکسیژن ورودي به محفظه بر روي تاثیر سرعمقایسه مزبور، امکان بررسی 

در اینجا نیز  شود.می فراهمرفتار حرارتی و دوده تشکیل شده در داخل برنر 

مطابق با بخش قبل به ترسیم نمودارهاي دما، کسر حجمی دوده و تشعشـع  

توزیع دما،  4شود. شکل حجمی تابشی در روي محور مرکزي شعله اقدام می

تابشی در روي محور مرکزي شعله را با کسر حجمی دوده و تشعشع حجمی 

در نظر رفتن سرعتهاي ذکر شده بـراي اکسـیدکننده (اکسـیژن خـالص) را     

  دهد.نمایش می

با افزایش سرعت اکسـیدکننده ورودي  شود، مشاهده می 4چنانچه در شکل 

مقدار ماکزیمم دماي بدست آمده در محور شعله تغییري بخصوصی به برنر، 

جریانهـاي  ا افزایش سرعت اکسیدکننده وروردي به برنر، در واقع بکند. نمی

اند) به طور موثري سوخت و اکسیدکننده (که به صورت مجزا وارد برنر شده

شـود تـا   اخـتالط مناسـب پدیـد آمـده سـبب مـی      شوند. با هم مخلوط می

واکنشگرها (سوخت و اکسیدکننده) آماده انجام واکنش شـیمیایی و انجـام   

مخلوط پدید آمده از این اختالط زدیک به ورودي باشند. ق در نواحی ناحترا

و میـزان   واکـنش داده هاي سوخت و اکسیدکننده با هم در مجاورت ورودي

تـوان  ةذا مـی کننـد.  زیادي انرژي به صورت حرارت در این نـواحی آزاد مـی  
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انتظار داشت که با افزایش سرعت اکسـیدکننده، انجـام احتـراق در نـواحی     

اي رسـم  مـ اتفاق بیفتد. این پدیده به وضوح در نمودار توزیع دباالدست برنر 

  شود.دیده می )4شکل (بر روي محور مرکزي شعله شده 

 
توزیع دما، کسر حجمی دوده و تشعشع حجمی تابشی بر روي  - 4 شکل

  محور مرکزي شعله براي سرعتهاي مختلف اکسیدکننده

یدکننده ورودي به با افزایش سرعت اکسدهد که نشان می 4همچنین شکل 

میـزان  یابد. به بیان بهتر، برنر، میزان تشکیل دوده در داخل برنر کاهش می

ماکزیمم کسر حجمی دوده بر روي محور مرکزي شعله کـاهش یافتـه و بـه    

ایـن پدیـده   نمایـد.  صورت همزمان به مناطق باالدست برنر نقل مکـان مـی  

اسـت. چـرا کـه بـا     مجددا به اختالط بهتر سـوخت و اکسـیدکننده مـرتبط    

اختالط بهتر پدید آمـده از افـزایش سـرعت اکسـیدکننده ورودي بـه برنـر،       

یابـد.  غلطت دوده که به عنوان یک محصول فرعی احتراق است کاهش مـی 

دهد که با افزایش سرعت اکسیدکننده ورودي به نشان می 4همچنین شکل 

ش یافتـه و  کـاه  مقدار ماکزیمم تشششع تابشی موجود در داخل شعلهبرنر، 

به بیان بهتـر بـا   کند. به صورت ضمنی به سمت باالدست برنر نقل مکان می

نمودار تششعشع تابشی هموارتر افزایش سرعت اکسیدکننده ورودي به برنر، 

هاي ناگهانی مشاهده شده در نمودار تشعشع تابشـی  جهششود. از قبل می

ط دارد. ارتبـا  میزان غلظت دوده تشکیل شده در داخل شـعله به  4در شکل 

دي بـه برنـر،   ونجا که با افـزایش سـرعت اکسـیدکننده ور   از آبه بیان دیگر، 

یزان انرژي تشعشعی لذا میابد، میزان غلظت دوده در داخل شعل کاهش می

که این خود بـه همـوار شـدن منحنـی      یابدنیز کاهش می تابش شده از آن

کروسـین  -برنر اکسـی بنابراین، با طراحی انجامد. انرژي تشعشعی تابشی می

به انرژي تشعشعی تابشی باال  علیرغم اکسیژن مصرفی کمترتوان مناسب می

  در داخل شعله دست یافت.

  

  گیري نتیجه

 هیـ تغذ نیکه با سوخت کروس برنر کی يحاضر، ابتدا به حل عدد قیدر تحق

بدست آمـده   جیموجود، نتا یتجرب هايبا داده سهیاقدام شد. در مقا شودیم

کسـر   هـاي عیـ توز ینـ یب شیدر پ يحل عدد يو دقت باال ییز تواناا یحاک

  دوده است. یمخلوط، دما و کسر حجم

(در اکسیدکننده) سازي اکسیژن و میزان تاثیر غنی هنحو یدر ادامه، به بررس

بر روي رفتار حرارتی برنر و میزان دوده تشکیل شده در داخل آن پرداختـه  

ه درصد (هواي خشک) بـ  21اکسیژن از جهت انجام اینکار، کسر مولی شد. 

ایسـه  قمقادیر مختلفی افزایش داده شد و نتایج بدست آمده از آنها با هـم م 

بـا افـزایش   هاي حاصل از این پژوهش حاکی از این اسـت کـه   یافتهگردید. 

مقادیر بیشینه دما و تششعشـع تابشـی   سازي اکسیژن در اکسیدکننده، غنی

دوده تشکیل شده در داخـل شـعله کـاهش    در داخل شعله افزایش و میزان 

دهد که میـزان تـاثیر   هاي بدست آمده از این تحقیق نشان مییافتهیابد. می

سازي اکسیژن بر روي رفتار حرارتی برنر و میزان دوده تشکیل شده در غنی

سازي اکسـیژن  یابد به نحوي که با افزایش بیشتر غنیکاهش میداخل برنر 

-لذا با طراحـی اکسـی  افتد. الذکر اتفاق نمیفوق تفاوت چشمگیري در روند

توان عالوه بر مصرف نه چنـدان زیـاد اکسـیژن جهـت     کروسین مناسب می

  توان به دماهاي باالي شعله دست یافت.سازي، میغنی

سرعت اکسیدکننده (اکسیژن خالص) بـر روي رفتـار    ، به بررسی اثرنتهادر ا

سـرعت  جهـت انجـام اینکـار،    حرارتی و دوده تشکیل شـده پرداختـه شـد.    

اکسیدکننده به مقادیر مختلفی تغییر داده شد و نتایج بدست آمده از آنها با 

با افـزایش سـرعت   هاي حاصله دال بر این است که یافتههم مقایسه گردید. 

طول شعله کاهش و میزان دوده تشکیل شـده  اکسیدکننده ورودي به برنر، 

تیجه کاهش میـزان تشعشـع تابشـی    یابد که در ندر داخل شعله کاهش می

را در پـی خواهـد   ) عمده تشششع تابشی شعله ناشـی از آن اسـت  (که دوده 

عالوه بر کاهش میزان توان کروسین می-لذا، با طراحی مناسب اکسیداشت. 

  اکسیژن مصرفی، به تشعشع تابشی باالیی از شعله ذست یافت.

هزینه اقتصـادي جهـت   کروسین، نه تنها -بنابراین، با طراحی مناسب اکسی

-توان کاهش داد، بلکـه مـی  تامین اکسیژن الزم براي این نوع احتراق را می

 دیـ سـاخت و تول توان به میزان تشعشع تابش باال در احتراق (که در صـنایع  

  مورد نیاز است) دستیابی نمود. و نورد فلزات دهی، شکلشهیش

  

  فهرست عالئم

 f                                                                                    کسر مخلوط

  2f                                                                    کسر مخلوط پراکنش

 W                                                                               h،انتالپی کل

m                                                                           کسر جرمی دوده  

 n                                                             هاي شیمیاییتعداد کل گونه

1،دوده تعدادچگالی  kg                                                                n 

2N،فشار m                                                                                p 

 m                                            r،ايمولفه شعاعی در مختصات استوانه
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m،مولفه سرعت شعاعی s                                                              u 

m،مولفه سرعت محوري s                                                             v 

 m                                           z،ايمولفه محوري در مختصات استوانه

NM،ثابت گاز K                                                                       R 

 K                                                                                         T،دما

m،بردار سرعت s                                                                        V 

 kg                                                                          W،وزن مولکولی

  Y                                                                                    کسر جرمی

  یونانی فهرست عالئم

2،نرخ اضمحالل آشفتگی 3m s                                                        

2،انرژي جنبشی آشفتگی 2m s                                                       

kg،ضریب لزجت مولکولی m s                                                      

3kg،چگالی m                                                                              

  هازیرنویس

 e                                                                                       مقدار موثر

  m                                                         شمارنده اندیس گونه شیمیایی
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