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 چکيده

ای را در بر  های گسترده های اخیر نگرانی ای طی سال افزایش گازهای گلخانه

با هدف  یک فناوری امیدوارکننده اکسیژن-سوختاحتراق داشته است. 

در این تکنولوژی احتراقی اکسیژن به جای  باشد. در اتمسفر می CO2 کاهش

در فرآیند احتراق کند.  هوا به عنوان اکسیدکننده در احتراق شرکت می

 CO2باشد، از تزریق  جا که دمای بیشینه بسیار باال می اکسیژن از آن-سوخت

ترین محصول این احتراق همراه با اکسیدکننده استفاده  به عنوان اصلی

شیمیایی تزریق  اثر به دنبالترین مشکالت ایجاد شده  شود. یکی از اصلی می

CO2 ، ی این گاز و  افزایش میزان مونوکسید کربن تولید شده در  تجزیه

زیکی و ی حاضر بررسی تاثیر فی باشد. هدف از مطالعه فرآیند احتراق می

باشد. برای انجام این  می سوخت-در احتراق اکسیژن CO2شیمیایی تزریق 

بعدی شعله نفوذی جریان متقابل در نرم افزار کمکین  مطالعه از حلگر یک

بر میزان مونوکسیدکربن  تولید شده   CO2تزریق  ستفاده گردیده و در آن اثرا

ست آمده نشان دهنده آن و توزیع دما مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج بد

یابد و  سهم تاثیر فیزیکی افزایش می CO2است که با افزایش درصد تزریق 

ی  این موضوع به علت کاهش تجزیه یابد که م تاثیر شیمیایی کاهش میسه

CO2 باشد.  کاهش دما می در اثر 

اکسيد کربن، تاثير  اکسيژن، تزریق دی -احتراق سوخت: کلمات کلیدی

فيزیکی دی اکسيدکربن، حلگر شعله نفوذی جریان شيميایی و 

 متقابل
 

 قدمه م

های ایجاد شده پیرامون افزایش سطح انتشار گازهای  ، نگرانی1990از سال 

ای و تغییرات شدید آب و هوایی سبب شد تا تکنولوژی احتراق  گلخانه

 -سوخت

استفاده اکسیژن مورد توجه قرار گرفته و تحقیقات بر روی این احتراق جهت 

[. با توجه به استفاده از اکسیژن 1در کاربردهای مختلف صنعتی آغاز گردد]

یابد که  خالص در این فرآیند احتراقی، دما به میزان قابل توجهی افزایش می

های  ای از قبیل نیاز به تغییرات اساسی در کوره های عمده این موضوع چالش

ین احتراق در تمامی هوای فعلی و همچنین عدم استفاده از ا -سوخت

ها در  منظور بر طرف کردن این چالش رو و به کاربردها را به دنبال دارد. از این

اکسیژن از بازچرخش محصوالت حاصل از این احتراق -فرآیند احتراق سوخت

شوند، استفاده شده  اکسید کربن و بخار آب می که به صورت عمده شامل دی

اند اثرات فیزیکی و شیمیایی مختلفی تو [. تزریق دی اکسیدکربن می1است]

شامل تغییرخواص دمایی و  CO2فیزیکی تزریق  تاثیر را منجر گردد.

و تاثیر شیمیایی تزریق شود  ی احتراق می محفظهگازها درون تشعشعی 

CO2های احتراقی و تغییر سینتیک  ، به علت شرکت کردن این گاز در واکنش

 ها است. این واکنش

ی احتراق موجب افزایش غلظت این گاز  محفظه درون CO2همچنین تزریق  

اکسیدکربن ظرفیت گرمایی ویژه باالتری نسبت به گاز  شود. گاز دی می

نیتروژن دارد. بنابراین گرمای ناشی از احتراق بیشتری نسبت به گاز نیتروژن 

-کند. در نتیجه در شرایط یکسان، احتراق در محیط متان در خود جذب می

( دمای O2, N2) سوخت-( نسبت به احتراق در محیط هواO2, CO2) اکسیژن

اکسیدکربن سبب کاهش  تزریق دیتوان گفت که  بنابراین میتری دارد.  پایین

شود. افزایش تزریق  های احتراق و دمای شعله می شدت واکنش

ه این موضوع سبب ک اکسیدکربن ممکن است موجب خاموشی شعله شود. دی

 مطالعه عددی [2]ونی در زمینه آن صورت گیرد.شده تا مطالعات گوناگ

اکسیژن با  -بر احتراق سوخت CO2اثرات فیزیکی و شیمیایی تزریق  برروی

در مطالعات گوناگونی گزارش استفاده از حل یک بعدی شعله جریان متقابل 

 .شده است

در یک  CO2تاثیر شیمیایی تزریق ، 2007در سال  [2]گلوربورگ و بنتزن 

به صورت را متان -در احتراق اکسیژن 1جریان با فشار اتمسفرراکتور 

ها با استفاده از نرم افزار کمکین و نتایج  آزمایشگاهی مطالعه کردند. آن

متان ارائه کردند این سینتیک -برای احتراق اکسیژن یسینتیک ،آزمایشگاهی

( CO/CO2اکسیدکربن ) به طور خاص برای تبدیل بین مونوکسیدکربن و دی

                                                           
1atmospheric-pressure flow reactor 



FCCI-2018-1051 

 1396بهمن ماه  25و 24، هفتمين کنفرانس سوخت و احتراق ایران

  صنعتی شریف دانشگاهتهران، 

 

-هدف از این کار اصالح طرح احتراق فاز گاز در احتراق متان .ائه شده استار

باشد.  اکسیدکربن می های درگیر در اثر حضور دی اکسیژن و شناسایی واکنش

باعث افزایش اکسیژن -احتراق متانبه  CO2ها نتیجه گرفتند که تزریق  آن

 گازیاکسیدکربن  دی. شود  یدکربن در ناحیه نزدیک شعله میغلظت مونوکس

نسبتا بی اثر است و از آنجا که پیوند کربن با اکسیژن از نوع پیوند دوگانه 

های آزاد فعال که  است تنها در دمای باال یا در حضور رادیکال 1کوواالنسی

کند.  ها شرکت می در واکنش ،شود های آن می موجب شکستن پیوند بین اتم

گرماگیر است و در دمای باال رخ  به شدتاکسیدکربن  دیی دمایی  تجزیه

مای های آزاد ممکن است در د با رادیکالاکسیدکربن  دی  واکنش .دهد می

و تشکیل  CO2ی  ی که سبب تحزیهترین واکنش پایین نیز اتفاق بیافتد. مهم

با رادیکال هیدروژن است که در دمای پایین  شود واکنش مونوکسیدکربن می

ی عددی تاثیر  ، به مطالعه2013در سال  [3] همکارانشلیو و  دهد. نیز رخ می

با استفاده ، برروی ساختار شعله متان H2Oو  CO2فیزیکی و شیمیایی تزریق 

ها در این مطالعه  تاثیر تزریق  آن ؛از شعله نفوذی جریان متقابل پرداختند

، بر روی دمای شعله و شاخص انتشار H2Oو  CO2های متفاوت  کسر مولی

ها نتیجه گرفتند که تاثیر فیزیکی و  آنمونوکسیدکربن بررسی کردند. 

شود ولی تاثیر شیمیایی و  ، باعث کاهش دمای شعله میCO2شیمیایی تزریق 

کنند.  ، برروی دمای شعله یکدیگر را تقریبا خنثی میH2Oفیزیکی تزریق 

، باعث افزایش قابل توجهی در شاخص CO2تاثیر شیمیایی تزریق همچنین 

شود در صورتی که تاثیر  ی این گاز می انتشار مونوکسیدکربن به علت تجزیه

، باعث کاهش شاخص انتشار مونوکسیدکربن به علت H2Oشیمیایی افزودن 

تاثیر شیمیایی تزریق  شود. می OHو افزایش رادیکال  Hکاهش رادیکال 

دکربن از طریق آنالیز ترمودینامیکی و اکسیدکربن در تشکیل مونوکسی دی

سازی یک بعدی شعله نفوذی جریان متقابل با استفاده از سینتیک  شبیه

انجام گرفت. نتایج حاصل  2014[ در سال 4مفصل توسط چن و همکارانش ]

اکسیدکربن با رادیکال  دهد که واکنش دی سازی یک بعدی نشان می از شبیه

ها با مقایسه  باشد. آن مونوکسیدکربن میگیری  هیدروژن عامل اصلی شکل

هوا نتیجه -اکسیژن با سوخت-میزان انتشار مونوکسیدکربن در احتراق سوخت

گرفتند که کسر مولی مونوکسیدکربن تابعی از دما و نسبت استوکیومتری 

، به مطالعه 2014[ در سال 5دنیل کوهنمیت و همکارانش ] است.

اکسیژن -تحت شرایط احتراق متان گیری مونوکسیدکربن های شکل سینتیک

 را های گازی ها در این مطالعه انتشار مونوکسیدکربن در سوخت آن ؛پرداختند

بدست آمده از این مطالعه حاکی کردند. نتیجه  با سوخت زغال سنگ مقایسه

اکسیدکربن ممکن است تجزیه شود و  که در ناحیه شعله، دی از آن دارد

اکسیژن -بنابراین در احتراق متان ؛شودگیری مونوکسیدکربن  موجب شکل

گیری مونوکسیدکربن نیست.  کربن موجود در سوخت تنها منبع شکل

اکسیدکربن به طور کلی در دمای باال اهمیت پیدا  ی حرارتی دی تجزیه

کلوین در  2000اکسیدکربن در دمای  ی حرارتی دی کند )میزان تجزیه می

                                                           
1 Covalent double bond 

گیری  که دو واکنش اصلی شکل رود% است(. بنابراین انتظار می1حدود 

اکسیدکربن با رادیکال هیدروژن و واکنش  مونوکسیدکربن واکنش گاز دی

همچنین باشد.  می CH1,2های هیدروکربنی مانند  اکسیدکربن با رادیکال دی

های گازی نسبت به سوخت  یزان مونوکسیدکربن تشکیل شده در سوختم

هیدروژن کوچکتر در  سنگ بیشتر است و علت آن نسبت کربن به زغال

ی تاثیر  به مطالعه، 2015در سال  [6] ژانگ و همکارانش باشد. می  سوخت

های مختلف برروی دمای احتراق در  جرمی ، در کسرCO2شیمیایی تزریق 

بدین متان با استفاده از حلگر جریان متقابل پرداختند. -کسیژنااحتراق 

 CO2 ، که خواص فیزیکی مشابهی باXمصنوعی با نام  ی گونهمنظور از  یک 

ی  ها با مقایسه آندارد ولی از نظر شیمیایی بی اثر است استفاده کردند. 

(، تاثیر O2-CO2و احتراق در اتمسفر) (X-O2احتراق متان در اتمسفر )

تاثیر  دهند که نتایج نشان می، را مطالعه کردند. CO2شیمیایی تزریق 

% افزایش 28% تا 20از  O2، به تدریج با افزایش کسر مولی CO2شیمیایی 

ماند. در نهایت با  % این تاثیر ثابت می32% تا 28کند. و در بین  پیدا می

، به تدریج CO2%، تاثیر شیمیایی تزریق 50% تا 36از  O2افزایش کسر مولی 

-سوختبراین دو واکنش کلیدی احتراق در احتراق  عالوهیابد.  کاهش می

 R35 واکنش ( وH+O2=O+OH) R38واکنش  سیژناک

(H+O2+H2O=H2O+HO2 هستند که تزریق )CO2 ،  در کسر مولیO2  از

 شود. % باعث کاهش شدت این دو واکنش می50% تا 26% و از 24% تا 20

های  از آن جهت اهمیت دارد که با توجه به اینکه در سینتیک ی حاضر مطالعه

شود)در سینتیک دو  ، در نظر گرفته نمیCO2های تجزیه  کاهش یافته واکنش

با  و ، وجود دارد(CO2ی  ای تنها یک واکنش مربوط به تجزیه و چهار مرحله

ها در نظر گرفته  ، در تمام سینتیکCO2توجه به اینکه اثر فیزیکی تزریق 

نقش  CO2توان با بررسی تاثیر شیمیایی تزریق  شود بنابراین می می

با یکدیگر مقایسه کرد های مختلف تزریق  های تجزیه را در کسر جرمی واکنش

تزریقی که نقش اثر شیمیایی کم و نقش اثر  های در کسر جرمی در واقع

 دهند.  تری می های کاهش یافته جواب دقیق فیزیکی زیاد است سینتیک

 

 مشخصات محفظه احتراق یک بعدی و مباحث عددی

یمیایی و فیزیکی تزریق دی اکسیدکربن درون جهت بررسی اثرات ش

و نرم افزار کمکین  ازاکسیدکننده روی میزان مونوکسید کربن تولید شده،. 

در این  .شود استفاده می (1)مطابق شکل  جریان متقابل مسئله شعله نفوذی

هندسه، دو نازل سوخت و اکسیدکننده  روبروی هم قرار دارند و سوخت و 

ی بین  شوند و در فاصله نازل به سمت یکدیگر پاشش میاکسیدکننده از دو 

های  ی بین نازل شود. فاصله دو نازل سوخت و اکسیدکننده شعله تشکیل می

متر در نظر گرفته  سانتی 2ی حاضر  سوخت و اکسیدکننده در مطالعه

به ایجاد یک صفحه سکون بین دو نازل سوخت و  منجراین هندسه است.  شده

دد که محل آن با توجه به شرایط مرزی سوخت و گر اکسیدکننده می

ی حاضر سرعت مخلوط اکسیدکننده  درمساله شود.  اکسیدکننده تعیین می
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ای محاسبه شده تا صفحه سکون شعله در ناحیه میانی دو جریان قرار  به گونه

گیرد؛ این کار با برابر قرار دادن مومنتوم در جریان سوخت و اکسید کننده 

( 1)رابطه  از استفاده با( 𝑢𝑖) اکسیدکننده ورودی . سرعتانجام شده است

 :شود می محاسبه

∑ 𝑌𝑖𝜌𝑖𝑢𝑖
2 = ∑ 𝑌𝑖𝜌𝑖𝑢𝑜

2  (1)  

سازی سینتیک کامل احتراق متان  سینتیک مورد استفاده در این شبیه

(GRI3.0[ )7،] باشد می ها سازی واکنش برای شبیه 325گونه و  53شامل. 

 

 
 صفحه سکون و شرایط مرزی برای شعله نفوذی جریان متقابل :1شکل 

 
 معادالت حاکم

در این بخش به بیان معادالت حاکم بر حلگر شعله نفوذی جریان متقابل  که 

های کامال مجزا و مقابل یکدیگر  درآن جریان سوخت و اکسیدکننده از ورودی

شود. در این حالت با استفاده از انتقال تشابهی،  شوند، پرداخته می  وارد می

بهی میدان حل را در باشد. حل تشا حل می میدان جریان متقارن محوری قابل

ای به یک مساله  ی دوبعدی صفحه ی متقارن محوری و نیز در هندسه هندسه

نماید که مولفه  دهد. دراین حالت حل تشابهی فرض می بعدی کاهش می یک

شعاعی سرعت خطی بوده و سایر متغیرهای وابسته جریان تنها تابعی از 

به فرضیات بیان شده نیاز  برای بیان معادالت با توجهباشند.  جهت محوری می

شود.  ( تعریف می3ی ) باشد که مطابق معادله به تعریف دو متغیر تشابهی می

ای به صورت زیر نوشته  ی بقای جرم در مختصات استوانه در حالت پایا معادله

 .[8]شود می

(2)  
𝜕

𝜕𝑥
(𝜌𝑢) +

1

𝑟

𝜕

𝜕𝑟
(𝜌𝜈𝑟) = 0 

(3)  𝐺(𝑥) =  −
𝜌𝑣

𝑟
     𝑎𝑛𝑑        𝐹(𝑥) =  

𝜌𝑢

2
 

 ی پیوستگی داریم:   که با جایگذاری دو متغیر در معادله

(4)  𝐺(𝑥) =  
𝑑𝐹(𝑥)

𝑑𝑥
 

تر نیاز به در نظر گرفتن یک مقدار  همچنین برای بیان روابط به شکلی ساده

 شود. ( تعریف می5باشد که این مقدار ویژه مطابق رابطه ) ویژه می

(5)  𝐻 =
1

𝑟
 
𝜕𝑝

𝜕𝑟
=  constant 

بقای گونه با اعمال متغیرهای تشابهی و تابع ویژه معادالت مومنتم، انرژی و 

 شوند. ( تعریف می8( تا )6در نظر گرفته شده به صورت معادالت )

 :مومنتوم محوری 

(6)  𝐻 − 2
𝑑

𝑑𝑥
(

𝐹𝐺

𝜌
) + 3

𝐺2

𝜌
+

𝑑

𝑑𝑥
(𝜇

𝑑

𝑑𝑟
(

𝐺

𝜌
)) = 0 

  :انرژی 

(7)  

𝜌𝑢
𝑑𝑇

𝑑𝑥
−

1

𝑐𝑝

𝑑

𝑑𝑥
(𝜆

𝑑𝑇

𝑑𝑥
) +

𝜌

𝑐𝑝
∑ 𝑐𝑝.𝑘𝑌𝑘𝑉𝑘

𝑘

𝑑𝑇

𝑑𝑥

+
1

𝑐𝑝
∑ ℎ𝑘�̇�𝑘

𝑘

= 0 

 :بقای گونه 

(8)  
𝜌𝑢

𝑑𝑌𝑘

𝑑𝑥
+

𝑑

𝑑𝑥
(𝜌𝑌𝑘𝑉𝑘) − �̇�𝑘𝑊𝑘 = 0 ,

𝑘 = 1. 2.  ∙∙∙ . K 
 آید:  که مقدار سرعت نفوذی در معادالت باال از رابطه زیر بدست می

(9)  

𝑉𝑘 =
−1

𝑋𝑘

𝐷𝑘𝑚

𝑑𝑋𝑘

𝑑𝑥
−

𝐷𝑘
𝑇ℎ

𝜌𝑌𝑘

𝑑𝑇

𝑑𝑥
  𝑤ℎ𝑒𝑟𝑒   𝐷𝑘𝑚

=
1 − 𝑌𝑘  

∑
𝑋𝑗

𝐷𝑗𝑘

𝐾
𝑗≠𝑘

 

 بعدی  عتبارسنجی حلگر یکا

به منظور اعتبارسنجی حلگر مورد استفاده از نتایج آزمایشگاهی مربوط به 

باشد، استفاده  می هوا-سوختدر شرایط  متان[ که مربوط به احتراق 9]مرجع 

های  نازل شده است. بدین منظور با توجه به کار تجربی انجام شده، فاصله

سانتی متر در نظر گرفته شده است. سرعت جریان  1.2سوخت و هوا برابر با 

   باشد. متر بر ثانیه می سانتی 70سوخت برابر با 

در  اکسیدکربن، و مونوکسیدکربن های دی میان توزیع گونه مقایسه (2)شکل 

 دهد. میدان حل را نشان می
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)خطوط نشان  [9] های تجربی مرجع اعتبارسنجی حلگر با داده :2 شکل

های  سازی عددی و عالئم بيانگر داده های بدست آمده از شبيه دهنده داده

 تجربی هستند(

شود نتایج بدست آمده از حلگر شعله نفوذی جریان  گونه که مشاهده می همان

های تجربی داشته که این موضوع بیانگر  متقابل تطابق بسیار خوبی با داده

 باشد. ه شده برای حلکر مورد استفاده میمعتبر بودن شرایط در نظر گرفت

 درون اکسيدکننده CO2نتایج حاصل از تزریق مقادیر مختلف 

درون اکسیدکننده  CO2به بررسی تاثیر تزریق مقادیر مختلف  در این بخش

و  شود می بر توزیع دما و مشخصه انتشار آالینده مونوکسید کربن پرداخته

مقایسه  CO2بدون تزریق  اکسیژن-سوختاحتراق  نتایج بدست آمده با نتایج

به  CO2درصدی  70و  50، 30، بدین منظور از تزریق جرمی مقادیر. شود یم

 انتشار شاخص ها از در بررسی درون اکسیدکننده استفاده شده است. O2جای 

تولید شده بر  کربنمونوکسیدکه بیانگر میزان  (EICO1) مونوکسیدکربن

شاخص انتشار  باشد، استفاده شده است. مقدار میکیلوگرم سوخت مصرفی 

 :[10] شود محاسبه می (10)از رابطه  مونوکسیدکربن

(10)  
𝐸𝐼𝐶𝑂(𝑥) =

∫ �̇�𝐶𝑂
𝑥

0
(𝑙)𝑊𝐶𝑂𝑑𝑙

− ∫ �̇�𝑓𝑢𝑒𝑙
𝑥

0
(𝑙)𝑊𝑓𝑢𝑒𝑙𝑑𝑙

× 1000 [
gCO

kgfuel⁄ ] 

 بر CO2  تزریق شیمیایی و فیزیکی تاثیر سهم مقایسه بخش این از هدف

 و فیزیکی صورت دو به CO2 تزریق .است دما توزیع و مونوکسیدکربن روی

علت  به CO2 تزریق فیزیکی گذارد. تاثیر می تاثیر احتراق برروی شیمیایی

باشد و تاثیر شیمیایی  تغییر در ظرفیت حرارتی و خواص تششعی این گاز می

های احتراقی و تغییر  به علت شرکت کردن این گاز در واکنش CO2تزریق 

، Xی  از گونه   بدین منظور در این مطالعه .ها است واکنشسینتیک این 

 GRIاست که به سینتیک  مصنوعی ی یک گونه X ی است. گونه استفاده شده

 و انتقالی ترمودینامیکی، خواص ،Xی مصنوعی  است. گونه اضافه شده 3.0

 کند. نمی شرکت شیمیایی های واکنش در اما داشته CO2 با تشعشعی مشابهی

 های واکنش خنثی در گونه یک عنوان به X گونه شرایط این در بنابراین

آمده شود. نتایج بدست  می فیزیکی اثرات شامل تنها و کرده شرکت شیمیایی

                                                           
1 Emission Indices Carbon monoxide 

بر توزیع دما و  CO2شیمیایی تزریق  از مطالعه حاضر بیانگر اثرات قابل توجه

 باشد. های شیمیایی در بردارنده آن در شرایط تزریق می اهمیت واکنش

با مقایسه حالتی که در جریان اکسیدکننده تنها اکسیژن خالص استفاده    

وجود دارد به  Xی مصنوعی  شود با حالتی که در جریان اکسیدکننده گونه می

های مختلف پرداخته  کسرجرمیدر  CO2 فیزیکی تزریق ی تاثیر مطالعه

شیمیایی، حالتی که در جریان  منظور بررسی تاثیر است و به شده 

شود را باید با حالتی که در جریان اکسیدکننده  تزریق می Xاکسیدکنننده 

CO2 ( شرایط مختلف ترکیب 1شود، مقایسه کرد. در جدول ) تزریق می

 آورده شده CO2 ی تزریقاکسیدکننده برای مقایسه تاثیر فیزیکی و شیمیای

 است. 

و گونه  CO2مقادیر بيشينه دما در حاالت مختلف بررسی تزریق  :1 جدول

 Xخنثی 

 ها درصد گونه شماره ها درصد گونه شماره

1 O2=70, X=30,  2 O2=70, CO2=30,  

3 O2=50, X=50, 4 O2=50, CO2=50, 

5 O2=30, X=70, 6 O2=30, CO2=70, 

 

 در شیمیایی و فیزیکی مقایسه اثر (5( و )4)( و 3های ) در شکل

در جریان اکسیدکننده برروی توزیع دما  CO2تزریق  های مختلف  کسرجرمی

 است.  شده  نشان داده

 
بر توزیع دما در  CO2تزریق   ی تاثير فيزیکی و شيميایی : مقایسه3شکل 

YCO2=0.3 
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 بر توزیع دما در CO2تزریق   فيزیکی و شيمياییی تاثير  : مقایسه4شکل 

YCO2=0.5 

مقایسه سهم مربوط به تاثیر فیزیکی و  (5( و )4( و )3شکل های )در 

  است.  شده نشان داده  بیشینه برروی مقدار کاهش دمای CO2شیمیایی تزریق 

، دما به علت ظرفیت CO2شود با افزایش تزریق  مشاهده می همانطور که

 شیمیایی یابد و تاثیر باالی این گاز نسبت به اکسیژن، کاهش میحرارتی 

( 2در جدول )  یابد می کاهش تجزیه های واکنش کاهش علت به CO2 تزریق

است با توجه به مقادیر  مقادیر بیشینه دما در حاالت مختلف تزریق ارائه شده

ریق توان نتیجه گرفت که با افزایش درصد تز ( می2بیشینه دما در جدول )

CO2.افزایش سهم تاثیر فیزیکی بیشتر از افزایش سهم تاثیر شیمیایی است ، 

 

 
 بر توزیع دما در CO2تزریق   ی تاثير فيزیکی و شيميایی : مقایسه5شکل 

YCO2=0.7 

 

و  CO2  : مقادیر بيشينه دما در حاالت مختلف بررسی تزریق گونه2 جدول

 Xگونه خنثی 

 Tmax ها درصد جرمی گونه Tmax ها درصدجرمی گونه

O2=70, X=30,  2856.3 O2=70, CO2=30,  2802.4 
O2=50, X=50, 2698.1 O2=50, CO2=50, 2595.1 
O2=30, X=70, 2270.9 O2=30, CO2=70, 2150.1 

 

ی در کاهش دما CO2( مقدار سهم فیزیکی وشیمیایی تزریق 6در شکل )

قایسه شده است. با یکدیگر م 0.7 و 0.5و  0.3جرمیدر سه کسر  بیشینه

( 11ی ) به ترتیب با استفاده از رابطهسهم مربوط به تاثیر فیزیکی و شیمیایی 

میزان اختالف عدد مشخصه)در اینجا  aشود. که در آن  ( محاسبه می12و )

نسبت به حالت بدون  Xی مصنوعی  دمای بیشینه( در حالت تزریق گونه

YCO2تزریق) = ی  میزان اختالف عدد مشخصه در حالت تزریق گونه b( و 0

 .باشد می CO2ی  نسبت به حالت تزریق گونه Xمصنوعی 

(11)  Phisical =
a

a + b
∗ 100 

(12)  Chemical =
b

a + b
∗ 100 

شده است با افزایش درصد تزریق ( نشان داده 6هماتطور که در شکل )

اکسیدکربن سهم تاثیر فیزیکی تزریق برروی کاهش دمای ماکزیمم به  دی

یابد و در نتیجه با کاهش دما  افزایش می CO2علت باال بودن ظرفیت حرارتی 

یابد به عبارت دیگر با افزایش درصد تزریق گاز  ، کاهش میCO2ی گاز  تجزیه

CO2 اثر فیزیکی وشیمیایی تزریق ،CO2افزایش برای یابد و این  ، افزایش می

 اثر فیزیکی بیشتر است.

 

 
 CO2سهم اثر فيزیکی و شيميایی تزریق  درصد : مقایسه مربوط به6شکل 

 برروی توزیع دما 0.7و0.5و0.3در سه کسر جرمی 

  CO2مقایسه اثر فیزیکی و شیمیایی تزریق   (9( و )8و ) (7) های در شکل

بر روی  0.7و  0.5و  0.3درون جریان اکسیدکننده در سه کسر جرمی 

( 6های ) با توجه به شکلاست.  شده  مونوکسیدکربن نشان داده شاخص انتشار

شود که مقدار شاخص انتشار  مونوکسیدکربن در  ( مشاهده می8( و )7و )

، باالتر است؛ این موضوع Xی مصنوعی  نسبت به گونه ،CO2حالت تزریق 

باشد.  در تولید مونوکسیدکربن می ،CO2ی  ی اهمیت تجزیه دهنده نشان

در  Xی مصنوعی  با افزایش درصد جرمی تزریق گونه شود که مشاهده می
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 CO2و   X کسر جرمی افزایش تزریق گونه ی

Chemical

Physical
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جریان اکسیدکننده میزان کاهش شاخص انتشار مونوکسیدکربن به علت 

ون های تجزیه نسبت به حالت بد کاهش دما و کاهش واکنش

یابد )تاثیر فیزیکی(. همچنین با افزایش درصد  ( افزایش میYO2=1تزریق)

میزان شاخص انتشار مونوکسیدکربن به علت  CO2ی  جرمی تزریق گونه

های تجزیه نسبت به حالت تزریق  و افزایش واکنش CO2افزایش غلظت 

 یابد)تاثیر شیمیایی(.  نیز افزایش می Xی مصنوعی  گونه

 

 
بر توزیع دما در  CO2تزریق   ی تاثير فيزیکی و شيميایی مقایسه: 7شکل 

YCO2=0.3 

 
بر توزیع دما در  CO2تزریق   ی تاثير فيزیکی و شيميایی مقایسه :8شکل 

YCO2=0.5 

 
بر توزیع دما در  CO2تزریق   ی تاثير فيزیکی و شيميایی : مقایسه9شکل 

YCO2=0.7 

توان نتیجه گرفت که علت اصلی  می CO2ی  های تجزیه ی واکنش با مقایسه

 CO2ی  ، سرعت گرفتن واکنش تجزیهCO2در اثر تزریق  COافزایش تولید 

CO2)با رادیکال هیدروژن مطابق واکنش  + H ⇔ OH + CO)  تحت

 باشد.   اکسیژن می-شرایط احتراق سوخت
در حاالت مختلف بررسی  شاخص انتشار مونوکسيدکربن: مقادیر 3 جدول

 Xو گونه خنثی  CO2تزریق 

 EICO(g/Kg) ها درصد جرمی گونه EICO(g/Kg) ها درصد جرمی گونه

O2=70, X=30,  53 
O2=70, 

CO2=30,  
273 

O2=50, X=50, 147 
O2=50, 

CO2=50, 
507 

O2=30, X=70, 362 
O2=30, 

CO2=70, 
742 

 

مونوکسیدکربن در درصدهای مختلف ( مقادیر شاخص انتشار 3در جدول )

توان نتیجه گرفت که با  است. با توجه به این مقادیر می شده تزریق ارائه 

افزایش درصد تزریق سهم تاثیر فیزیکی نسبت به سهم تاثیر شیمیایی بیشتر 

 یابد. افزایش می

درصد سهم مربوط به کاهش اختالف دما برای دو حالت تاثیر فیزیکی و 

است. همانطور که در  شده ( نشان داده 10در شکل ) CO2ق  شیمیایی تزری

این شکل نیز مشخص است با افزایش درصد تزریق، سهم تاثیر فیزیکی 

 یابد.  افزایش و سهم تاثیر شیمیایی کاهش می
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 CO2: مقایسه مربوط به درصد سهم اثر فيزیکی و شيميایی تزریق 10شکل 

 توزیع دما برروی 0.7 و0.5 و0.3در سه کسر جرمی 

 نتيجه گيری

افزار  جریان متقابل در نرم نفوذی در این مطالعه با استفاده از حلگر شعله

در جریان اکسیدکننده در احتراق  CO2کمکین به بررسی تاثیر تزریق 

بررسی تاثیر   . هدف از این مطالعه مقایسه وشدمتان پرداخته -اکسیژن

نوکسیدکربن و توزیع دما در برروی تولیدمو CO2فیزیکی وشیمیایی تزریق 

ی  منظور انجام این مطالعه یک ماده باشد. به متان می-احتراق اکسیژن

ولی از نظر شیمیایی  CO2و با مشخصات فیزیکی مشابه با  Xمصنوعی به نام 

 خنثی در نظرگرفته شد.

باعث کاهش ماکزیمم دما به  CO2نتایج نشان داد که تاثیر فیزیکی تزریق 

همچنین تاثیر شیمیایی نیز باعث  شود یارتی باالی این گاز معلت ظرفیت حر

درادامه به بررسی  .شود می CO2ی گاز  کاهش دمای شعله به علت تجزیه

شاخص انتشار مونوکسیدکربن پرداخته شد و مشاهده شد که تاثیر فیزیکی 

به علت کاهش دما و کاهش  باعث کاهش شاخص انتشار مونوکسیدکربن

شود و اثر شیمیایی باعث افزایش شاخص انتشار  می CO2 ی تجزیه

های شیمیایی و تولید  مونوکسیدکربن به علت شرکت این گاز در واکنش

های مختلف تزریق مشاهده شد  شود. با بررسی کسرجرمی مونوکسیدکربن می

تزریق شده به محفظه احتراق نقش تاثیر فیزیکی  CO2که با افزایش میزان  

بنابراین در شرایطی که به علت  یابد. ر شیمیایی کاهش میافزایش و نقش تاثی

شود. در نظر  هزینه محاسباتی باال از سینتیک های کاهش یافته استفاده می

توانند منجر به  میو  شوند می CO2ی  هایی که موجب تجزیه گرفتن واکنش

کاهش دما و افزایش تولید مونوکسیدکربن شوند از اهمیت باالیی برخوردار 

 .است
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