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 چکيده

سدایی رریدا     هدای احتراقدی ملتلدف یدرای شد  ه      ، مدد  در پژوهش حاضر

توره یده دقدت هنهدا در    احتراقی سوخت مایوت مورد ارییایی قرار گرفته و یا 

ی معت در ای م دا  هنهدا    های ملتلف، مد  احتراقد  ی نی کسر مولی گونه پ ش

شود. یرای این منظور، ایتدا یک نمونه هیمدایش ترریدی کده یده      استلراج می

احتراق سوخت مایوت در یک کوره هیمایشگاهی می پرداید را انتلدا  کدرده   

ر شدرای  هیمایشدگاهی   سدایی عدددی ایدن کدوره د     و سپس اقدام یده شد  ه  

شود. در این راستا، فرهیند احتراق مایوت یا اسدتااده ای رو  عدددی و یدا     می

سدایی   شد  ه  جینتدا سایی شده و  های احتراقی ملتلف ش  ه مد  یر کارگ یه

شدود. مقایسده نتدایج     رمع هوری شده ای تست ترریی مقایسه می یها دادهیا 

دهد که مدد    های ترریی نشا  می سایی عددی حاضر یا داده حاصل ای ش  ه

های ملتلدف را   احتراقی تعادلی که یا تعریف متغ ر کسر مللوط غلظت گونه

ای  ی سداختارهای گردایده   هایی که یدر پایده   کند نس ت یه مد  ی نی می پ ش

ی ندی غلظدت    رریا  هشاته و سد نت ک شد م ایی واکدنش اقددام یده پد ش      

 یاشد.ی شتری می نمایند، دارای دقت های ش م ایی می گونه

 

مایوت، دینام ک س االت محاسد اتی، احتدراق، کدوره، مدد      : کلمات کليدی

 احتراقی

 

 مقدمه-1

هدای مدورد اسدتااده در     مدایوت یدا سدوخت مدایع سدنگ ن یکدی ای سدوخت       

های صنعتی و ن روگاهی است. خواص ف زیکی و ترک  ات ش م ایی این  کوره

در  NOxهدا و یلودوص    الیندده ای است کده م دزا  تول دد ه    سوخت یه گونه

احتراق ه  اغلب یاال اسدت. ای ایدن رو، شناسدایی فرهیندد احتدراق و یررسدی       

یاشدد. دینام دک    در این سوخت حدازز اهم دت مدی    NOxکارهای کاهش  راه

های مورد اسدتااده دانشدمندا  در    ( یکی ای رو CFDس االت محاس اتی )

سایی عددی احتدراق مدایوت مدورد     یاشد. لذا، ش  ه مطالعه پدیده احتراق می

هشداته و   احتدراق  یسای مد  ییرا[. 9-1توره محقق ن متعددی یوده است ]

های متاداوتی وردود دارندد کده یدا تورده یده         هم لته مایوت رو  غ ر پ ش

دو  توانندد مدورد اسدتااده قدرار گ رندد.      احتدراق مدی   ف زیک حاکم یر فرهیند

دیدگاه متااوت یکی یا فرض واکنش تعادلی و دیگری یا فرض واکنش یا ندر   

شود کده سدرعت وقدو      های تعادلی فرض می محدود ورود دارند. در واکنش

یالفاصله پس ای رسد د  یده    دکننده اکسواکنش یس ار یاال است و سوخت و 

شدوند. کسدر مدولی     یده محودوالت احتراقدی ت ددیل مدی     پذیری،  حد اشتعا 

شدوند.   ها تع  ن مدی  محووالت احتراق ن ز یا استااده ای تعاد  ش م ایی گونه

شود که سرعت واکدنش شد م ایی    های یا نر  محدود فرض می اما در واکنش

توس  دو عامل س نت ک ش م ایی واکدنش و ندر  اخدتالط هشداته کنتدر       

های ملتلای  دهد که رو  ای انرام شده نشا  میه شود. یررسی پژوهش می

سایی احتراق مایوت مدورد اسدتااده قدرار گرفتده اسدت.  در ید ن        یرای ش  ه

[ یا فرض سریع یود  واکنش شد م ایی  4-1، مرارع ]شده انرامهای  پژوهش

اندد. در   سدایی کدرده   و کنتر  ه  توسد  فرهیندد اخدتالط، احتدراق را مدد      

ای  مرحلده -اق مایوت یه صورت واکنش ش مایی تکهای مذکور، احتر پژوهش

[ عالوه یدر شداخز یمدانی اخدتالط،     7-5فرض شده است. ای طرفی مرارع ]

، تدا  ینهااندد.   س نت ک ش مایی واکنش را ن ز در محاس ات احتراق وارد نمدوده 

[ یدا اسدتااده ای تعریدف متغ در کسدر مللدوط و تدایع  گدالی         9و  8مرارع ]

اندد. در پدژوهش هنهدا محاسد ات      سایی کدرده  را مد  احتما  فرهیند احتراق

هدای واکنشدی انردام شدده اسدت  و       احتراقی یا فرض تعاد  شد مایی گونده  

سایی شدده   کنش احتراق یا هشاتگی یا تعریف تایع  گالی احتما  مد  یرهم

 است.

های احتراقی مورد یررسی در پژوهش حاضر شامل مد  کسر مللدوط و   مد 
1

pdf  2، مد
ED 3د  و م

EDC
در دو  EDCو  EDهدای   یاشند. مدد   می 

شدوند.    ای یررسی مدی  مرحله-ای و واکنش دو مرحله-حالت شامل واکنش تک

، ادشدده یهدای احتراقدی    هدا یده ایای مدد     ی ندی  یه منظور ارییایی دقت پ ش

های ه  در دسترس است انتلا  شدده و   [ که داده4هیمایش ترریی مررع ]

شدود. یدرای ایدن     سدایی مدی   ش  ه fluentافزار  شرای  هیمایش یه کمک نرم

ی ندی   پد ش  k-ε realizableیا اسدتااده ای مدد     ی هشاتگی منظور پدیده

هدای سدوخت یدا اسدتااده ای      . همچن ن، مسد ر حرکدت قطدره   [10] شود می

شدود.   ی ندی مدی   ها پ ش د الگرانژی و یا حل معادله مومنتوم یرای قطرهرویکر

سدایی   قطره یا فدای پ وسدته ن دز در حدل عدددی شد  ه       ت اد  ررم و انرژی

اسدتااده   DOمد  تشعشع  ی نی شار تشعشع حرارتی ای شود. یرای پ ش می

[. ضریب رذ  تشعشعی مح   یه صورت حاصل رمع ضدریب  11شود ] می

شدود. یدرای تع د ن     محووالت احتراق و دوده محاسد ه مدی  رذ  تشعشعی 

در  WSGGMضریب رذ  محووالت احتراق و دوده یده ترت دب ای مدد     

شود. تشدک ل دوده   [ استااده می13[ و مد  ارازه شده در مررع ]12مررع ]

ی ندی   [ پد ش 14] ارازده شدده در مرردع    ای مرحلده -یا استااده ای مدد  تدک  

و یا اسدتااده   NOتنها غلظت گونه  NOxملتلف  های شود. ای م ا  گونه می

 نتدایج شود. در ادامه،  سایی می های حرارتی، سوختی و فوری مد  ای مکان زم

                                                 
1 Probability density function 
2 Eddy dissipation 
3 Eddy dissipation concept 
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های ملتلف احتراقدی یدا    سایی م دا  رریا  احتراقی یا مد  حاصل ای ش  ه

توا  م زا  دقت هر  شوند. یدین ترت ب می های تست ترریی مقایسه می داده

های احتراقی را ارییایی نموده و م زا  خطا در هر یدک ای هنهدا را    مد یک ای 

 سنر د.

 

 سازی معرفی کوره تحت شبيه-2

طی هیمایشی، احتراق سدوخت مدایع سدنگ ن در یدک     [ 4] ساریو و همکارا 

هنهدا طدی   اندد.   را یررسدی کدرده   سدوی  مایوتقازم یا مشعل  یصنعت مه نکوره 

را در سده   NOو  O2 ،CO2 ،COهدای   غلظت گونده  پروف ل هیمایش خود،

 متدر  م لدی  620و  320، 20شدامل فواصدل    ای دهانده مشدعل   فاصله ملتلف

ای اسدت   ، کوره تحت هیمایش یه صورت استوانه(1شکل ) مطایق .اند سنر ده

سوخت مدایوت یدا   که مشعل در سقف ه  و یه سمت پای ن قرار گرفته است. 

◦و دمای  kg/h 12دیی 
C 100 شود. احتدراق یدا    ای طریق انژکتور پاشش می

◦پذیرد. دمای هوای احتراق  % هوای اضافه صورت می15
C20  و سرعت ورود

یاشد. عدد  رخش )نس ت سدرعت هدوای مماسدی     می m/s 9/17ه  یرایر یا 

 یاشد. می 1/1یه سرعت محوری( در هوای اول ه مشعل یرایر یا 

 
 سایی شمات ک کلی ای یویلر تحت ش  ه: 1شکل

 

مشلوات ف زیکی مایوت شامل  گالی، ضریب لزرت س نمات کی و کشدش  

kg/mسددطحی یدده ترت ددب یرایددر یددا  
3 990 ،cSt 06/36  وN/m 0284/0 

یاشدد.   ( مدی 1هدای سدوخت یده شدرو رددو  )      یاشند. نت ره هنال ز گونده  می

 شده است. زه[ ارا4مررع ]رزز ات ی شتر ای شرای  هیمایش در 

 های اتمی مورود در سوخت : درصد ررمی گونه1ردو  

 0/85 (%wtکرین )

 2/11 (%wtه دروژ  )

 4/0 (%wtن تروژ  )

 4/3 (%wt) گوگرد

 0/0 (%wtاکس ژ  )

 034/0 (%wtخاکستر )

 1/42 (MJ/kgاری  حرارتی کل )

 معادالت حاکم-3

در دامنده دویعددی یدا تقدار  محدوری      هشداته   یاحتراقد  ا یرر ل تحل ییرا

هدای ف زیکدی ملتلدف شدامل هشداتگی،       پ چشی و یا سوخت مایوت پدیدده 

حرکت قطره، انتقا  ررم و گرما ی ن فایها، احتراق هشاته، تشعشع حرارتدی،  

های متنوعی  سایی شوند. تا کنو  مد  یاید مد  NOxتشک ل دوده و تول د 

محقق ن مدورد اسدتااده قدرار گرفتده     سایی احتراق هشاته توس   یرای ش  ه

هدای ملتلدف احتدراق هشداته در      طور که اشاره شد دقدت مدد    است. هما 

هدای مدورد    گ درد. در ایدن یلدش مدد      پژوهش حاضر مورد ارییایی قرار می

 شوند. های احتراق هشاته، ارازه می سایی، یا تمرکز یر مد  استااده در ش  ه

 

 رریا  س ا  و معادالت ه -3-1

در ملتودات   ناپدذیر پایدا   تدراکم  ا ید رریدر  معدادالت حداکم   این یلدش،  در 

شدود.   ( ارازده مدی  θ( یا تقار  محوری پ چشدی )در راسدتای   x-y) ایاستوانه

( یه ترت ب معادله پ وستگی و معادلده مومنتدوم در راسدتای    2( و )1معادله )

 :یاشندیمتقار  

(1) 
 

(2) 

 
 .[15] یاشندیم μ=μl+μtلزرت یرایر  بیکه در روای  فوق، ضر

 

 هشاتگی و معادالت ه -3-2

و  اسدتاندارد  k-ε یمدد  هشداتگ  هدر دو  یدا اسدتااده ای   های پ ش ن  پژوهش

realizable k-ε  مدد    امدا، . [9-1] اندد  ی ندی کدرده   رریا  هشاته را پد ش

یر اسداس مقددار    لزرتضریب  محاس هیه دل ل  realizable k-εهشاتگی 

ی نددی یهتددری در  پدد ش εو  kکددرنش م ددانگ ن، نددر   ددرخش و مقددادیر   

حاضددر  پدژوهش [. ای ایدن رو، در  16کنددد ] هدای  رخشددی ارازده مدی    رریدا  

و ندر  اضدمحال     یهشداتگ  یرن ش یانرژ -ههشات م دا  رریا  پارامترهای

نتدایج   یدا اسدتااده ای   وشده  تع  ن realizable k-εیا استااده ای مد   -ه 

μt=Cμρk ای رایطده  ا ید لزردت هشداته رر   بیضره  
2
/ε –  ه  در کده Cμ 

اندرژی رن شدی    ی. معدادالت انتقدا  یدرا   گدردد یمحاس ه م -یاشدیممتغ ر 

 :[10] یاشندیم ریی ترت بیه هشاتگی و نر  اضمحال  

(3) 
𝜕

𝜕𝑡
(𝜌𝑘) +

𝜕

𝜕𝑥𝑗
(𝜌𝑘𝑢𝑗) =

𝜕

𝜕𝑥𝑗
[(𝜇 +

𝜇𝑡
𝜎𝑘
)
𝜕𝑘

𝜕𝑥𝑗
] + 𝐺𝑘 + 𝐺𝑏 − 𝜌𝜀 

(4) 

𝜕

𝜕𝑡
(𝜌𝜀) +

𝜕

𝜕𝑥𝑗
(𝜌𝜀𝑢𝑗) =

𝜕

𝜕𝑥𝑗
[(𝜇 +

𝜇𝑡
𝜎𝜀
)
𝜕𝜀

𝜕𝑥𝑗
] + 𝜌𝐶1𝑆𝜀

− 𝜌𝐶2
𝜀2

𝑘 + √𝜈𝜀
+ 𝐶1𝜀

𝜀

𝑘
𝐶3𝜀𝐺𝑏 

های تول د انرژی رن شی هشاته ناشدی ای   ع ارت 𝐺𝑘 ،𝐺𝑏که در معادله فوق 

𝜎𝑘یه ترت ب گرادیا  سدرعت م دانگ ن و یویانسدی و     = عددد پرانتدل    1.0

𝜂همچندد ن، یاشددند. مددی kهشدداته یددرای   = 𝑆
𝑘

𝜀
،  𝑆 = √2𝑆𝑖𝑗𝑆𝑖𝑗  و

𝐶1 = max {0.43,
𝜂

𝜂+5
𝜎𝜀همچندد ن، . { = عدددد پرانتددل هشدداته  1.2

𝐶1𝜀و  εیرای  = 𝐶2و  1.44 =  .[10] ثوایت مد  هستند 1.9

y 

x 

y 

x 

y 
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مناسدب اسدتااده    وارهید ای توایدع د  وارهید د یکیاست تا در نزد ای ن ن همچن  

روای  رهت اعمدا    نیهمده ای ا یه دست ε و k ریای مقاد گر،ید ا  ی یهشود. 

 شود.یاستااده م وارهید یکیدر نزد یهشاتگ یشرط مری

 

 سایی حرکت قطره و ت اد  ررم و انرژی یا فای گایی مد -3-3

شدود.   ی نی مس ر حرکت قطره ای رویکدرد الگراندژی اسدتااده مدی     یرای پ ش

ها یا در نظر گرفتن ن روی پسا و گرانش  یرای این منظور معادله حرکت قطره

 (Cd) شود. یرای یدرهورد ضدریب پسدا    می ( در نظر گرفته5یه صورت معادله )

مرردع   شود که قطره دارای شکل کروی است و یا استااده ای مدد   فرض می

ی نی اثدر هشداتگی یدر     شود. همچن ن یرای پ ش می [ ضریب پسا یرهورد17]

 شود. استااده می [18] 1ها ای رو  ردیایی توادفی مس ر قطره
𝑑𝑢𝑝⃗⃗⃗⃗ 

𝑑𝑡
=
�⃗� − 𝑢𝑝⃗⃗⃗⃗ 

𝜏𝑟
+
𝑔 (𝜌𝑝 − 𝜌)

𝜌𝑝
 (5) 

یاشد. مطدایق ایدن معادلده دمدای قطدره       ( یاالنس حرارتی قطره می6معادله )

انتقا  حرارت همرفتی، انتقا  ررم )ت ل در و ردو ( و تشعشدع     ر تأثتحت 

یاشد. فرض یر این است که مقاومت حرارتی قطدره ندا  ز اسدت و دمدای      می

 یاشد. قطره یکنواخت می

𝑚𝑝𝑐𝑝
𝑑𝑇𝑝
𝑑𝑡
= ℎ𝐴𝑝(𝑇∞ − 𝑇𝑝) −

𝑑𝑚𝑝
𝑑𝑡

ℎ𝑓𝑔 + 𝜀𝑝𝐴𝑝𝜎(𝜃𝑅
4 − 𝑇𝑃

4) (6) 

( یدرای عددد ناسدلت کده در مرردع      7یا استااده ای معادلده )  h( 6در معادله )

 شود: [ ارازه شده است محاس ه می19]

𝑁𝑢 =
ℎ𝑑𝑝
𝐾∞

=
ln(1 + 𝐵𝑇)

𝐵𝑇
(2.0 + 0.6𝑅𝑒

𝑑

1
2𝑃𝑟

1
3) (7) 

( یا استااده ای رایطه ارازه شدده در معادلده   6همچن ن، نر  ت ل ر در معادله )

 شود: ( یرهورد می8)
𝑑𝑚𝑝
𝑑𝑡

= 𝑘𝑐𝐴𝑝𝜌∞ln (1 + 𝐵𝑚) (8) 

یا استااده ای عدد شدروود کده توسد      (𝑘𝑐) ( ضریب انتقا  ررم8معادله )در 

 شود: [ ارازه شده است محاس ه می20رنز و مارشا  ]

𝑆ℎ𝐴𝐵 =
ℎ𝑐𝑑𝑝
𝐷𝑖,𝑚

= 2.0 + 0.6𝑅𝑒𝑑
1/2
𝑆𝑐1/3 (9) 

کندد.   سایی مدی  ( اثر تشعشع یر دمای قطره را مد 6ع ارت سوم در معادله )

یولتزمددا  و -ثایددت اسددتاا   σضددریب نشددر قطددره،    pεدر ایددن ع ددارت  

R=(G/4σ)
1/4

θ یاشد. می G    .شار تشعشع فرودی کل یر سطح قطدره اسدت

ماندد. ای ایدن رو    رسد دمای ه  ثایت مدی  روشش میهنگاه که قطره یه دمای 

( حذف شدده و ندر  انتقدا  ردرم در حالدت      6ع ارت سمت  پ در معادله )

 ( قایل محاس ه خواهد یود.10معادله ) روشش ای

𝑑(𝑑𝑝)

𝑑𝑡
=

2

𝜌𝑝ℎ𝑓𝑔
[
2𝑘∞[1 + 0.23√𝑅𝑒𝑑]

𝑑𝑝
(𝑇∞ − 𝑇𝑝)

+ 𝜀𝑝𝐴𝑝𝜎(𝜃𝑅
4 − 𝑇𝑃

4)] 

(10) 

سوخت ت ل ر شده یه صورت ع ارت  شمه در معادالت انتقا  گونده در فدای   

 شود. گایی ظاهر می

 

 احتراق و معادالت ه -3-4

رفدی  یررسدی در پدژوهش حاضدر مع    هدای احتراقدی مدورد    در این یلش مد 

شدود. سدپس    معرفدی مدی   pdfشوند. ایتدا مد  احتراقی کسر مللدوط و   می

 شوند. ارازه می EDCو  EDهای احتراقی  مد 

                                                 
1 Stochastic tracking 

 pdfو  مد  احتراقی کسر مللوط -3-4-1

احتراق هشداته یدا فدرض سدریع یدود  واکدنش شد مایی و یرقدراری تعداد           

یه عنوا  محتویدات   Oو  C ،H ،S ،Nگونه ملتلف شامل  20ش م ایی ی ن 

یه عندوا    H2و  CO2 ،H2O ،COیه عنوا  هوا،  O2و  N2سوخت مایوت، 

، CH2 ،CH4 ،C2H2 ،C2H4 ،C4H ،C4H2های  محووالت احتراق و گونه

C6H6 ،OH  وHCN شدود. یدرای    سایی مدی  های م انی مد  یه عنوا  گونه

ها، دمدا و   یرای غلظت گونه( تعریف و fاین منظور متغ ر یقایی کسر مللوط )

شود. معادله انتقدا  یدرای    ( تشک ل میpdfتوایع  گالی احتما  ) گای  گالی

 یاشد. کسر مللوط و پراکنش ه  یه ترت ب ییر می

𝜕

𝜕𝑡
(𝜌𝑓̅) + ∇. (𝜌𝑣 𝑓̅) = ∇. (

𝜇𝑙 + 𝜇𝑡
𝜎𝑡

∇𝑓̅) + 𝑆𝑚 (11) 

𝜕

𝜕𝑡
(𝜌𝑓′2̅̅ ̅̅ ) + ∇. (𝜌𝑣 𝑓′2̅̅ ̅̅ )

= ∇. (
𝜇𝑙 + 𝜇𝑡
𝜎𝑡

∇𝑓′2̅̅ ̅̅ ) + 𝐶𝑔𝜇𝑡. (∇𝑓̅)
2

− 𝐶𝑑𝜌
𝜀

𝑘
𝑓′2̅̅ ̅̅  

(12) 

ثوایت معادله یا مقدار یده ترت دب    Cdو  σt ،Cg(، 12( و )11که در معادالت )

پژوهش حاضدر مدد  احتراقدی    ادامه . در [21] یاشند می 0/2و  86/2، 85/0

 شود. می نام ده pdfفوق یه اختوار مد  

 

 EDمد  احتراقی  -3-4-2

 ( است:13معادله )های ش م ایی یه صورت  فرم کلی معادله یقای گونه

𝜕

𝜕𝑡
(𝜌𝑌𝑖) + ∇. (𝜌𝑣 𝑌𝑖) = −∇. 𝐽𝑖⃗⃗ + 𝑅𝑖 + 𝑆𝑖 (13) 

یه ترت دب واکدنش شد مایی و     طی iنر  تول د گونه  Siو  Riدر معادله فوق 

در رریدا  هشداته    iناوذ ررمی گونده   Jiیاشند. همچن ن،  ت ل ر سوخت می

شود که نر  پ شرفت واکدنش توسد     فرض می EDاست. در مد  احتراقی 

ای  r (Ri,r)در واکدنش   iشدود. ندر  تول دد گونده      فرهیند اختالط کنتر  مدی 

 یاشد: ( قایل محاس ه می14معادله )

                 𝑅𝑖,𝑟 = 𝑀𝑖𝑛 {𝑣𝑖,𝑟
′ 𝑀𝑤,𝑖𝐴𝜌

𝜀

𝑘
min [

𝑌𝑅
𝑣𝑅,𝑟
′ 𝑀𝑤,𝑅

]
𝑅

,

𝑣𝑖,𝑟
′ 𝑀𝑤,𝑖𝐴𝐵𝜌

𝜀

𝑘
 
∑ 𝑌𝑃𝑃

∑ 𝑣𝑗,𝑟
" 𝑀𝑤,𝑗

𝑁
𝑗

} 
(14) 

شداخز   k/εو  5/0و  4ثوایت ترریی یا مقدار یده ترت دب    Bو  Aکه در ه ، 

یدا تورده    احتراق مایوت ای مرحله-[. واکنش تک22یاشند ] یمانی گردایه می

( 15ارازه شده اسدت یده صدورت معادلده )     1یه ترک ب سوخت که در ردو  

 یاشد: می

𝐶2.12𝐻3.33𝑁0.0085𝑆0.0318 + 2.98 𝑂2→ 2.12 𝐶𝑂2 + 1.66 𝐻2𝑂
+ 0.0042 𝑁2 + 0.0318 𝑆𝑂2 

(15) 

در مقایسه یا فرهیند احتراق کندتر اسدت   COاما، واکنش اکس د شد  گونه 

یاشدد. ای ایدن رو،  مدد      و فرض واکنش سریع فرض مناس ی یدرای ه  نمدی  

ED ( یدا اسدتااده ای   15ای ارازه شده در معادله ) مرحله-عالوه یر واکنش تک

-م واکدنش دو در مکدان ز شدود.   ای ن ز یررسی مدی  مرحله-ان زم واکنش دومک

یاشدد در   ( مدی 16که یه شدکل معادلده )   COای واکنش اکس د شد   مرحله

 شود: نظر گرفته می

𝐶𝑂 +
1

2
𝑂2 → 𝐶𝑂2 (16) 

ن ز حل شده و کسدر مدولی ه     COگونه انتقا  یرای  (13نت ره معادله )در 

 شود. ی نی می ای پ ش مرحله-در مکان زم دو
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 EDCمد  احتراقی -3-4-3

در احتدراق   پ چ دده  شد م ایی  سد نت ک این مد  یا هدف در نظدر گدرفتن   

شدود کده واکدنش در     هشاته توسعه داده شده است. در این مد  فدرض مدی  

در این واحددهای  دهد. محاس ات احتراقی  واحدهای کو ک هشاتگی ر  می

 س نت ک ش م ایی یر اساسثایت و -کو ک هشاتگی مشایه راکتورهای فشار

و شداخز یمدانی وقدو      ی هشداتگی شود. شداخز طدولی واحددها    انرام می

( محاسد ه  18( و )17واکنش شد م ایی یده ترت دب یدا اسدتااده ای معادلده )      

 [:23د ]نشو می

𝜉∗ = 𝐶𝜉(
𝜈𝜀

𝑘2
)1/4 (17) 

𝜏∗ = 𝐶𝜏(
𝜈

𝜀
)1/2 (18) 

( ای معادلده ییدر محاسد ه    13در معادلده )  i، نر  تول د گونده  EDCدر مد  

 شود: می

𝑅𝑖 =
𝜌(𝜉∗)2

𝜏∗[1 − (𝜉∗)3]
(𝑌𝑖
∗ − 𝑌𝑖) (19) 

ای و مکدان زم   مرحله-ن ز در دو حالت شامل واکنش تک EDCمشایها، مد  

ای و ضدرایب   مرحلده -شدود. واکدنش تدک    ای یررسدی مدی   مرحله-واکنش دو

 :[6] ( است20هرن وس ه  یه صورت معادله )

𝐶19𝐻30 + 26.5 𝑂2
2.587×109𝑇0𝑒

1.256×108

𝑅𝑇

→                 19 𝐶𝑂2
+ 15 𝐻2𝑂 

(20) 

-(( مکددان زم دو16)معادلدده ) COیددا اضددافه کددرد  واکددنش اکسدد د شددد  

 رود. ای ن ز تشک ل و در مد  احتراقی یکار می مرحله

 

 انتقا  حرارت تشعشع -3-5

 DOانتقا  حرارت تشعشدع یدا اسدتااده ای مدد      [ 7-4های ] مشایه پژوهش

( ای مد  kg[. یرای محاس ه ضریب رذ  فای گایی )11شود ] سایی می ش  ه

WSGGM ول دد حردم یداالی دوده در    [. یا توره یه ت12شود ] استااده می

ه  در یر م دا  تشعشعی دیده شدده اسدت. یدرای ایدن      ر تأثاحتراق مایوت، 

[ تع د ن  13( مطایق مد  ارازه شده در مررع ]ksمنظور ضریب رذ  دوده )

 شود. محاس ه می ktot=kg+ksشود و ضریب رذ  کلی یه صورت  می

 

 سایی تشک ل دوده مد -3-6

 شود.  معادله انتقا  ییر یرای دوده حل می
𝜕

𝜕𝑡
(𝜌𝑌𝑠𝑜𝑜𝑡) + ∇. (𝜌𝑣 𝑌𝑠𝑜𝑜𝑡)

= ∇. (
𝜇𝑡

𝜎𝑠𝑜𝑜𝑡
∇𝑌𝑠𝑜𝑜𝑡) + 𝑅𝑠𝑜𝑜𝑡,𝑛𝑒𝑡 

(21) 

کسددر ررمددی دوده، عدددد یدده ترت ددب  𝑅𝑠𝑜𝑜𝑡,𝑛𝑒𝑡و  𝑌𝑠𝑜𝑜𝑡، 𝜎𝑠𝑜𝑜𝑡کدده در ه  

. نر  کلدی  یاشند میپرانتل هشاته یرای انتقا  دوده و نر  کلی تشک ل دوده 

محاسدد ه  Rsooot,net=Rsoot, form-Rsoot, combتشددک ل دوده یددر اسدداس   

ای کده یده صدورت     مرحلده -نر  تشک ل دوده یا استااده ای مد  تک شود. می

 [.22شود ] می ( محاس ه22ترریی یه دست همده است ای معادله )

𝑅𝑠𝑜𝑜𝑡,𝑓𝑜𝑟𝑚 = 𝐶𝑠𝑝𝑓𝑢𝑒𝑙𝜙
𝑟𝑒−𝐸/𝑅𝑇 (22) 

 3و  5/1ثوایت مد  هستند کده یده ترت دب یرایدر یدا       rو  Csدر معادله فوق 

یاشند. همچن ن، ندر  مودرف دوده توسد  دو عامدل غلظدت دوده و یدا        می

 شددود. ای ایددن رو نددر  موددرف دوده یدده صددورت      اکسدد ژ  کنتددر  مددی  

𝑅𝑠𝑜𝑜𝑡,𝑐𝑜𝑚𝑏 = min {𝑅1, 𝑅2} کدده  شددود تع دد ن مددیR1  وR2  در ه  یدده

 :شوند صورت ییر محاس ه می

𝑅𝑠𝑜𝑜𝑡,𝑐𝑜𝑚𝑏 1 = 𝐴𝜌𝑌𝑠𝑜𝑜𝑡
𝜀

𝑘
 (23) 

𝑅𝑠𝑜𝑜𝑡,𝑐𝑜𝑚𝑏 2 = 𝐴𝜌(
𝑌𝑜𝑥
𝜐𝑠𝑜𝑜𝑡

)(
𝑌𝑠𝑜𝑜𝑡𝜐𝑠𝑜𝑜𝑡

𝑌𝑠𝑜𝑜𝑡𝜐𝑠𝑜𝑜𝑡 + 𝑌𝑓𝑢𝑒𝑙𝜐𝑓𝑢𝑒𝑙
)
𝜀

𝑘
 (24) 

 یاشد. می 0/4ثایت مد  یا مقدار  A( 24( و )23که در معادالت )

 

 NOتشک ل -3-7

شدود. در   سدایی مدی   مدد   NOتنهدا گونده    NOxدر م ا  مشتقات ملتلف 

، 1ای طریق سه مکدان زم عمدده شدامل مکدان زم حرارتدی      NOاحتراق مایوت 

حرارتدی ای   NOنر  تول د  ین ی ش پشود. یرای  تول د می 3و فوری 2یسوخت

و  Nمکان زم یلدوویچ توسعه یافته یه همراه فرض ش ه پایا یرای غلظت گونده  

اسدتااده شدده اسدت     OHو  Oهدای   فرض تعاد  رززی یرای غلظدت گونده  

درصدد   4/0[. سوخت مایوت مورد استااده در کوره معرفدی شدده دارای   24]

ندر  ت ل در   شود تمام این ن تروژ  یا هما   وینی ن تروژ  است که فرض می

هیاد  HCNشدود.   وارد م ددا  رریدا  مدی    HCNسوخت و یه صورت گونه 

 دهد. واکنش می NOو یا  O2شده در طی دو واکنش رقایتی ییر یا گونه 

𝐻𝐶𝑁
+𝑂2
→  𝑁𝑂 (25) 

𝐻𝐶𝑁
+𝑁𝑂
→  𝑁2 (26) 

هدای انردام شدده     گ دری  ش م ایی یر اسداس انددایه    نر  انرام این دو واکنش

هدای   [. ای طرفدی، واکدنش رادیکدا    25شدود ]  اتلداذ مدی  توس  دی سدوزت  

 HCN( یاعد  تول ددد  N2هدای ن تددروژ  )  ( یدا مولکددو  CHiه ددروکرینی ) 

طدی   HCNحاصدل ای ن تدروژ  موردود در سدوخت،      NOشود. مشدایه   می

شدود.   فدوری مدی   NOهای رقایتی معرفی شده در یاال مورب تول دد   واکنش

[ 25ن ز یر اساس نتایج مررع ] N2و  CHiای واکنش ی ن  HCNنر  تول د 

 شود. محاس ه می

 

 نتایج و بحث بر روی آن-4

سدایی عدددی کدوره و سدپس نتدایج حاصدل ای        در این یلدش، ایتددا شد  ه   

 شود. های احتراقی ملتلف ارازه می سایی کوره یا مد  ش  ه

 

 سایی کوره هیمایش ش  ه-4-1

سایی  [ مد 4همکارا  ]کوره هیمایشگاهی مورد استااده در پژوهش ساریو و 

شود و م دا  رریا  احتراقی یا استااده ای  ار و  عددی معرفدی شدده    می

شدود. هندسده و م ددا  رریدا  دارای تقدار        سدایی مدی   شد  ه  2در یلش 

ینددی   محوری است و ای ش که دو یعدی یاسایما  و غ ریکنواخت یرای ش که

ررسدی اسدتقال  حدل ای    شود. یه منظدور ی  م دا  رریا  احتراقی استااده می

، 10000ملتلدف یدا    محاس اتی م دا  رریا  یا سه ش که محاس اتی، ش که

 20000شد که یدا    تدا  ینها شدود و  سدایی مدی   سلو  ش  ه 40000و  20000

یده همدراه    دشدده  تولشدود. شد که    سایی انتلا  می سلو  یرای انرام ش  ه

 یاشند.   می (2سایی مطایق شکل ) شرای  مریی مورد استااده در ش  ه

                                                 
1 Thermal NOx 
2 Fuel NOx 
3 Prompt NOx 
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 کوره. ای ش که تول د شده یرای یکل ک شمات -2 شکل

 

شدود و معادلده حرکدت     معادالت انتقا  فای گایی یه صورت پایدا تحل دل مدی   

شدود. مدد     ثان ده حدل مدی   -م کدرو  10یمانی یه انددایه   های ها در یایه قطره

شود. ای طرفی، معادلده فشدار    محدود یرای تحل ل معادالت استااده می-حرم

شود. همچن ن، رمالت انتقالی یا اسدتااده   تحل ل می SIMPLEیا الگوریتم 

2ای رو  
nd

 order-upwind شوند. رداسایی می 

 

 های احتراقی ملتلف کوره یا مد سایی  مقایسه نتایج حاصل ای ش  ه-4-2

در  COو  NO ،O2 ،CO2هدای   پروف ل شعاعی تغ  ر کسر مولی گونده      

[ 4متدر در مرردع ]   م لدی  620و  320، 20سه فاصله محوری ملتلف شامل 

های یاد شدده و   سایی یرای گونه ارازه شده است. مشایها، نتایج حاصل ای ش  ه

 د.نشو در فواصل مذکور ارازه می

 620و  320، 20را در فواصدل محدوری    NO( پروف ل کسر مدولی  3ل )شک

هدای   سدایی یدا مدد     دهد. در شکل، نتایج حاصل ای ش  ه متر نشا  می م لی

اند. مطدایق شدکل در فاصدله     های ترریی مقایسه شده ملتلف احتراقی یا داده

 -EDCمتر مد  احتراقی  م لی 100متری و در فواصل شعاعی ییر  م لی 20

1 step تری ای کسر مولی  ی نی دق ق پ شNO کند. اما در فواصدل   ارازه می

ی شدتر ای   %39حددود   ی ندی شدده   متر مقدار پ ش م لی 100شعاعی ی ش ای 

متدر مدد     م لدی  100های هیمایش اسدت. در فواصدل شدعاعی ید ش ای      داده

EDC- 2 step ی نی یهتری ای کسر مدولی   پ شNO   امدا  نمایدد  ارازده مدی ،

هدای   یسد ار ی شدتر ای داده   در نزدیکدی محدور کدوره   ی ندی شدده     شمقدار پ

متر مشداهده   م لی 20. یا مقایسه نمودارها در فاصله محوری یاشد هیمایش می

در تمدام فواصددل شددعاعی  % خطددا 11یدا   pdfشددود کده مددد  احتراقددی   مدی 

کندد. ای طرفدی، نتدایج حاصدل ای ایدن مدد         ی نی قایل ق ولی ارازه مدی  پ ش

تر اسدت.   های ترریی نزدیک متر یه داده م لی 620و  320احتراقی در فواصل 

در فواصدل   EDC- 2 stepی نی مد  احتراقدی   این در حالی است که پ ش

در  هدای ترریدی دارد.   دهمتر اخدتالف قایدل تدورهی یدا دا     م لی 620و  320

احتدراق یده اتمدام رسد ده اسدت هدر یدک ای         نوعدا  متر کده   م لی 620فاصله 

-EDCو  pdf ،ED-2step ،ED-1step ،EDC-2stepهددددای  مددددد 

1step    کسدر حرمدیNO    12و  70، 19، 36، 12را یدده ترت دب یدا حدددود 

 EDC-1stepو  pdfهدای   کنندد. یندایراین، مدد     ی نی می درصد خطا پ ش

   دارند. NOی نی  ی شتری در پ ش دقت

 
 620و  320، 20در فواصل  NOپروف ل شعاعی کسر مولی  -3شکل 

 [4های ترریی مررع ] سایی یا داده متر و مقایسه نتایج ش  ه م لی

 620و  320، 20را در فواصل  O2( پروف ل شعاعی کسر مولی گونه 4شکل )

ملتلف در  های احتراقی کند. مقایسه نتایج حاصل ای مد  متر ارازه می م لی

 ED-1و  pdfهای احتراقی  دهد که مد  متری نشا  می م لی 20فاصله 

step  تری ای کسر مولی  ی نی دق ق ها پ ش نس ت یه سایر مدO2  ارازه

یاد   متر، ای ی ن دو مد  م لی 320کنند. ای طرفی، در فاصله محوری  می

 620دارای دقت ی شتری است. همچن ن، در فاصله  pdfشده، مد  

ی نی یهتری ای کسر  پ ش ED- 1stepو  pdfمتری ن ز مد  احتراقی  م لی

 20اگر ه در فاصله  EDCای طرفی، مد  احتراقی  کنند. ارازه می O2مولی 

کند،  ی نی یهتری ارازه می  شپمحور کوره  یمتری و در نزدیک م لی 320و 

متر  م لی 100اما نتایج حاصل ای این مد  در فواصل شعاعی ی ش ای 

یه رز  pdfمد   های ترریی دارند. ای نس ت یه داده اختالف قایل مالحظه

را یر  O2متری و در نزدیکی محور کوره که کسر مولی  م لی 20در فاصله 
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ی نی مناس ی ای  کند، پ ش ی نی می های ترریی، یرایر یا صار پ ش خالف داده

اگر ه ضعف مد   ED-1stepکند. مد   ارازه می O2پروف ل کسر مولی 

pdf  متر دقت ه   م لی 320متر ندارد، اما در فاصله  م لی 20را در فاصله

  است. pdfکمتر ای مد  

 
 620و  320، 20ر فواصل د O2پروف ل شعاعی کسر مولی  -4شکل 

 [4های ترریی مررع ] سایی یا داده و مقایسه نتایج ش  ه متر م لی

 

و  320، 20را در فواصل  CO2پروف ل شعاعی کسر مولی گونه  (5شکل )

و در فواصل شعاعی ی ش متر  م لی 20کند. در فاصله  متر ارازه می م لی 620

، pdf ،ED-2step ،ED-1stepهای  مد متر هر یک ای  م لی 100ای 

EDC-2step  وEDC-1step  کسر مولیCO2  30، 15یا یه ترت ب را ،

در فواصل  pdf، مد  اماکنند.  ی نی می پ شدرصد خطا  58و  58، 15

ی نی  را حدود صار پ ش CO2متر کسر مولی  م لی 20شعاعی حدود 

تواند دور  ی نی می کند که یا توره یه حضور شعله در این ناح ه، این پ ش می

ای و دو  مرحلهتک – EDCاحتراقی   ای واقع ت یاشد. ضمن اینکه مد 

. مطایق دارندهای احتراقی دقت کمتری  نس ت یه سایر مد  -ای مرحله

ها  نس ت یه سایر مد  pdfمد   مرددا متر  م لی 320( در فاصله 5شکل )

کند. اما، در فاصله  ارازه می CO2ای پروف ل کسر مولی  ی نی یهتری پ ش

فرهیند احتراق پایا   نوعا متر که ای شعله دورتر است و  م لی 620محوری 

تری ای  ی نی دق ق پ ش% خطا 10یا  ED- 1 stepیافته است، مد  احتراقی 

ی نی  % خطا پ ش17یا  pdfپس ای ه  مد   کند. ارازه می CO2کسر مولی 

 تراقی داشته است.های اح یهتری نس ت یه سایر مد 

 
 620و  320، 20در فواصل  CO2پروف ل شعاعی کسر مولی  -5شکل 

 [4های ترریی مررع ] سایی یا داده و مقایسه نتایج ش  ه متر م لی

 

و  320، 20را در فواصل  COپروف ل شعاعی کسر مولی گونه  (6شکل )

ای که فاقد  مرحله-های احتراقی تک مد  در کند. متر ارازه می م لی 620

ی نی  پ شهستند کسر مولی این گونه ش مایی  COواکنش اکس د شد  

متری و در فاصله  م لی 20. مطایق شکل در فاصله محوری نشده است

دقت ی شتری  ED- 2 stepمتر مد  احتراقی  م لی 100شعاعی کمتر ای 

فی، در این ناح ه، نتایج دارد. ای طر COی نی کسر مولی گونه  در پ ش

های ترریی دارد. ای  اختالف یس ار ییادی یا داده pdfحاصل ای مد  احتراقی 

های احتراقی مورد  متر، مد  م لی 620و  320طرفی در فاصله محوری 

-EDمد   کنند. ی نی نمی را یا دقت مناس ی پ ش COاستااده کسر مولی 

2step  وEDC-2step  متر کسر مولی گونه   لیم 620و  320در فاصله

CO های ترریی  کنند که یا مقایسه یا داده ی نی می را یرایر یا صار پ ش

کسر  pdfی نی نادرست است. ای طرفی، مد   شود این پ ش مشلز می
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ی نی  متری، مقداری غ ر ای صار پ ش م لی 320را در فاصله  COمولی 

ای مقدار ترریی است.  ی نی ارازه شده تا دو یرایر ی شتر کند اما پ ش می

 یها مد متری این مد  احتراقی ن ز مشایه   م لی 620همچن ن، در فاصله 

  نماید. ی نی می را یرایر یا صار پ ش COدیگر کسر مولی گونه 

 
 620و  320، 20در فواصل  COپروف ل شعاعی کسر مولی  -6شکل 

 [4مررع ]های ترریی  سایی یا داده و مقایسه نتایج ش  ه متر م لی

دهد که  ( نشا  می6( تا )3های ) سایی در شکل مقایسه نتایج حاصل ای ش  ه

ی نی  دقت ی شتری در پ ش ED- 1 stepو  pdfهای  در حالت کلی، مد 

 pdfدارند. در حالی که مد   CO2و  NO ،O2های  کسر مولی گونه

 .کند ارازه نمی COی نی دق قی یرای کسر مولی  پ ش

 

 گيری نتيجه

سدایی احتدراق    که قایل ت ش  ه احتراقی های مد حاضر، ایتدا  ق در تحق     

سایی عدددی یدک کدوره     مایوت را دارند معرفی شدند. سپس، اقدام یه ش  ه

هدای احتراقدی    سوی گردیدد. یدرای ارییدایی قایل دت مدد       هیمایشگاهی مایوت

های  داده سایی یا سایی احتراق مایوت، نتایج حاصل ای ش  ه ملتلف در ش  ه

نشا  داد کده در   NOمقایسه نتایج یرای گونه ترریی مورود مقایسه گردید. 

% خطدا  11یدا   pdfمتر و دور ای محور کدوره، مدد  احتراقدی     م لی 20فاصله 

کندد. در   ارازده مدی   NOی نی قایل ق ولی ای پروف ل کسر حرمی گونده   پ ش

اسدت هدر یدک ای    احتدراق یده اتمدام رسد ده      نوعدا  متر کده   م لی 620فاصله 

-EDCو  pdf ،ED-2step ،ED-1step ،EDC-2stepهددددای  مددددد 

1step    کسدر حرمدیNO    12و  70، 19، 36، 12را یدده ترت دب یدا حدددود 

 EDC-1stepو  pdfهدای   کنندد. یندایراین، مدد     ی نی می درصد خطا پ ش

 دارند. NOی نی کسر حرمی گونه  دقت ی شتری در پ ش

 20نشدا  داد کده در فاصدله     O2ولی گونده  مقایسه نتایج یرای کسدر مد       

هدا   نس ت یه سدایر مدد    ED-1 stepو  pdfهای احتراقی  متری مد  م لی

یده ردز در    pdfمدد    کنندد.  ارازه می O2تری ای کسر مولی  ی نی دق ق پ ش

را یدر   O2متری و در نزدیکی محدور کدوره کده کسدر مدولی       م لی 20فاصله 

کندد، در تمدام ندواحی     ی ندی مدی   های ترریی، یرایر یا صدار پد ش   خالف داده

کندد. ای طرفدی، مدد      ارازه مدی  O2ی نی مناس ی ای پروف ل کسر مولی  پ ش

ED-1step   اگر ه ضعف مدpdf  متر نددارد، امدا در    م لی 20را در فاصله

هدای    اسدت. سدایر مدد    pdfمتر دقدت ه  کمتدر ای مدد      م لی 320فاصله 

یلودوص در   EDC-1stepو  ED-2step ،EDC-2stepاحتراقی شامل 

 دارند. O2ی نی کسر مولی  فواصل دور ای محور کوره دقت پای نی در پ ش

 20نشدا  داد کده در فاصدله     CO2مقایسه نتایج یرای کسر مولی گونده       

هدای   متدر هدر یدک ای مدد      م لی 100متر و در فواصل شعاعی ی ش ای  م لی

pdf ،ED-2step ،ED-1step ،EDC-2step  وEDC-1step  کسدددددر

ی ندی   درصدد خطدا پد ش    58و  58، 15، 30، 15را یه ترت ب یا  CO2مولی 

 نوعدا  متر که ای شعله دورتر است و  م لی 620اما، در فاصله محوری  کنند. می

% خطدا  10یدا   ED- 1 stepفرهیند احتراق پایا  یافته است، مد  احتراقدی  

 pdfکند. پدس ای ه  مدد     ارازه می CO2تری ای کسر مولی  ق قی نی د پ ش

 های احتراقی داشته است. ی نی یهتری نس ت یه سایر مد  % خطا پ ش17یا 

در فاصدله  نشدا  داد کده    CO، مقایسه نتایج یرای کسر مولی گونه تا ینها     

متدر مدد     م لدی  100متری و در فاصدله شدعاعی کمتدر ای     م لی 20محوری 

 COی نی کسدر مدولی گونده     دقت ی شتری در پ ش ED- 2 stepاحتراقی 

اخدتالف   pdfدارد. ای طرفی، در این ناح ه، نتدایج حاصدل ای مدد  احتراقدی     

 620و  320هددای ترریددی دارد. همچندد ن، در فاصددله  یسدد ار ییددادی یددا داده

را یدر خدالف    COهای احتراقدی مدورد اسدتااده کسدر مدولی       متر، مد  م لی

 کنند. ی نی می های ترریی یرایر یا صار پ ش داده

دقدت   ED- 1 stepو  pdfهدای   مدد   مشاهده شدد کده   در حالت کلی،    

دارندد. در   CO2و  NO ،O2هدای   ی نی کسدر مدولی گونده    ی شتری در پ ش

 .کند ارازه نمی COی نی دق قی یرای کسر مولی  پ ش pdfحالی که مد  

 

 فهرست عالئم

 Ap مساحت قطره

 Bm عدد وینی اسپاالدینگ

 BT عدد انتقا  حرارت اسپاالدینگ

 Cp حرارتی ویژه ت ظرف

 d قطر قطره

 D ضریب پلش یلار در فای پ وسته

 h ضریب انتقا  حرارت همرفتی

 hfg گرمای نها  ت ل ر

 Kc انتقا  ررمضریب 

 ∞K ضریب هدایت حرارتی فای گایی
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 m ررم قطره

 Nu عدد ناسلت

 Pr عدد پرانتل

 Re عدد رینولدی

 Sh عدد شروود

 Sc عدد اسم ت

 T دما

 f کسر مللوط

"f پراکنش کسر مللوط
 

 i Yiکسر ررمی گونه 

 r Ri,rدر واکنش  iنر  تول د گونه 

 pfuel فشار رززی یلار سوخت

 i Mw,iوی  مولکولی گونه 

 فهرست عالئم یونانی

 ε تشعشع، نر  اضمحال  هشاته ضریب نشر

 σ یولتزما -ثایت استاا 

 θ دمای تشعشعی

 ν سرعت فای گایی

 ρ  گالی

r νدر واکنش  iگر  ضریب استوک ومتری واکنش
'
i,r 

r ν)محوو  واکنش( در واکنش  iضریب استوک ومتری گونه 
"
i,r 

 μ لزرت فای گاییضریب 

 ϕ اریی سوخت نس ت هم
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