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 چکيده

سیازی   گیرم  ای از آزمایشات تجربی، اثرات پیش   در این مطالعه با انجام دسته

گراد روی پاییداری   درجه سانتی 100جریان هوای ورودی موردنشاز احتراق تا 

بیا دو ورودی هیوای    SGTMCخروجی از مشعل  NOx دما و شعله و مشزان

سیازی   گرم دهد که پش  نتایج آزمایشات نشان می بررسی شده است. پشچشی

جریان هوای ورودی، حد رقشق پایداری شعله را تنها در دبی باال تیا حیدودی   

پیایشن در ایین مظه یه کیه در مطالعیات گ شیته،        دهد. ناحشه دبی بهبود می

اده، ای غشرحساس به پارامترهای هندسی ن شر دیواره و انژکتور نشان د ناحشه

سازی جریان هوا تا این دما نشز حساسیشتی از خیود نشیان     گرم در مقابل پش 

گشیری مشیزان دمیا در خروجیی مظه یه در برخیی شیرای          دهد. انیدازه  نمی

گرم و مقایسه آن بیا حالیت    در حالت پش  ،باال عملکردی معشن در ناحشه دبی

گشیری مشیزان    حکایت از افزای  نسبی آن دارد. همچنشن اندازه ،گرم غشرپش 

را در شیرای  هیوای    ایین آالینیده  افزای   ،در خروجی مظه ه NOxآالینده 

تیوان تیاثشر مسیتقش      ایین مسیهله را میی    دهد که گرم نشان می ورودی پش 

حرارتیی   NOxدمیای مظه یه و تیاثشر آن در افیزای  نیری تشیکشل       افزای  

 دانست.

 دوپشچشیتجربی، توربشن گاز، مظه ه احتراق : کلمات کليدی

 مقدمه

هیا و بهبیود عملکیرد     فواید استهاده از پشچ  جریان در کاه  مشزان آالینده

تر این مههیوم در   های احتراق توربشن گاز، مظققان را به بررسی عمشق مظه ه

ای  . تا آنجاکه امیروزه مطالعیات گسیترده   ]1-10[ حوزه احتراق واداشته است

در حال انجام است. اوایل هیزاره  های احتراق با پشچ  چندگانه  روی مظه ه

مشیعلی بیا پیشچ  دوگانیه بیه نیام        1سوم مشالدی، مرکیز هوافایای آلمیان   

GTMC
طراحی کرده است. ایین مشیعل دارای دو ورودی هیوای پشچشیی      2

دهد. تا بیه   جهت است که تزریق سوخت را از بشن دو ورودی هوا انجام می ه 

انید کیه ثمیره آن،     عه قرار دادهامروز، مظققان زیادی این مشعل را مورد مطال

های عیددی و تجربیی    تواند در اعتبارسنجی های ارزشمندی است که می داده

تظت سیه شیرای     GTMCمورد استهاده قرار گشرد. اما عمده مطالعات روی 

ای کیامال   عملکردی با رفتارهای خاص احتراقیی انجیام گرفتیه اسیتل شیعله     

را بیه همیراه دارد و    3هیای ترمواکوسیتشکی   ای که بروز ناپایداری پایدار، شعله

درپیی و   های جزئی پی ای که در نزدیکی حد رقشق خاموشی با خاموشی شعله

روی ایین   2004. ایین طشیف مطالعیاتی از سیال     ]1،2[ناگهانی همراه اسیت  

های لشزری مشیدان جرییان،    مشعل آغاز شده است که عمدتا در حوزه بررسی

هیای   احتراقیی و غشراحتراقیی، ناپاییداری   عیددی مشیدان جرییان      سازی شبشه

-23[احتراقی و رفتارهای جریان در نزدیک حد رقشق خاموشیی بیوده اسیت    

مطالعات خود را روی این مشعل آغیاز   ،مردانی و همکاران 2016. در سال ]1

سازی عددی مشدان جرییان حیاک  بیر     اند. فاز اول این مطالعات با شبشه کرده

RANSهای توربوالنسی پاییه   رسی توانایی مدلفاای درون مظه ه و با بر
4 

                                                                 
1 German Aerospace Center (DLR) 
2 Gas Turbine Model Combustor 
3 Thermo-acoustic Instabilities 
4 Reynolds-Averaged Navier Stokes 

سازی ساختارهای غالب مشدان جریان آغاز شده است که ایین سیشر    در شبشه

به تکامیل   TPDFو  EDCاحتراقی ن شر  های مدل مطالعاتی با بررسی برخی

برای انجیام مطالعیات    GTMC. این روند با بازطراحی ]3،4،10[رسشده است 

تر در مورد این مشیعل، ادامیه یافتیه اسیت. در      شقتجربی و درک فشزیکی عم

کیه  -شیده   ادامه همشن تیش ، مطالعیات تجربیی روی ایین نسیزه بیازطراحی      

SGTMC با هدف شناخت بهتر ایین   2017را در سال  -نامگ اری شده است

مشعل و در قدم اول با بررسی رفتار پایداری شعله تظت پارامترهای هندسیی  

هیا و نیوا انژکتیور     بررسی اثرات حایور دییواره   .]1[متهاوت پی گرفته است 

های احتراقی ن شر  گشری مشزان تشکشل آالینده تظت سوخت متهاوت و اندازه

های نسیوخته در دسیتور    اکسشدهای نشتروژن، کربن مونواکسشد و هشدروکربن

حال هنیوز مسیائل زییادی در میورد ایین       کار مطالعه قرار داشته است. با این

طلبید. یکیی از    نیده اسیت کیه مطالعیات بششیتری را میی      پاسی  ما  مشعل بی

ترین مسائل در حوزه توربشن گیاز کیه امیروزه میورد بررسیی بسیشاری از        مه 

هیای احتراقیی    گشرد، افزای  بازده حرارتی و کاه  آالینیده  مظققان قرار می

. یکیی از راهکارهیا بیرای افیزای  بیازدهی،      ]1-10[اسیت   NOxخصوص  به

توانید   ن داغ خروجی از تیوربشن اسیت. ایین حیرارت میی     بازیابی حرارت جریا

سازی هوای مورد نشاز در مظه ه احتراق اسیتهاده شیود و در    گرم جهت پش 

جهت بهبود پایداری آن مهشید باشید. بیا توجیه بیه اینکیه دمیا در خروجیی         

گراد است، با بازیابی و هیدایت   درجه سانتی 500های گازی در حدود  توربشن

تییوان شییرای  را بییرای  بییه طییرف ورودی مظه ییه، مییی اییین مشییزان حییرارت

گیراد فیراه  کیرد. بنیابراین بررسیی       درجه سانتی 200سازی هوا تا  گرم پش 

سازی هوای ورودی روی کیارایی و رفتیار مظه یه     گرم اثرات این مشزان پش 

وری  تواند راهکاری ج اب برای افزای  بهره بودن می احتراق در صورت مثبت

سیازی   گیرم  شن گاز باشد. در این مطالعه، بررسی اثرات پیش  های تورب سشست 

هیا در دسیتور کیار     ای هوا روی پاییداری شیعله و مشیزان آالینیده     درجه 100

 باشد. می

 هندسه مشعل

که با الهیام از میدل مرجیل آلمیانی آن،      SGTMCطرح کلی هندسه مشعل 

GTMC      طراحی و ساخته شده اسیت، بیه همیراه تصیویری واقعیی از آن در 

 نشان داده شده است.   1شکل 

 

 

 

 

 

 
 

 SGTMC. هندسه مشعل 1شکل 
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 1396بهمن ماه  25و 24، هفتمين کنفرانس سوخت و احتراق ایران

  صنعتی شریف دانشگاهتهران، 

 112×83×83اسیت   شیده  نشیان داده  1شیکل  ابعاد مظه ه همانطور کیه در  

ورودی هوای پشچشی به صورت موازی جریان هوای  دومترمکعب است.  مشلی

کننید.   اتمسهریک را از منبعی مشترک به فایای درون مظه یه تزرییق میی    

 15کانییال شییعاعی در ورودی مرکییزی  قطییر   8گیی ر از  هییوای خشییک بییا

متیر و   مشلی 17کانال شعاعی در ورودی حلقوی  قطر داخلی  12متر( و  مشلی

جهیت، بیه فایای درون مظه یه      متر( با پشچشیی هی    مشلی 25قطر خارجی 

ارائیه   3شیکل  2شکل در شود که تصویر از هندسه این دو ورودی  هدایت می

 شده است.

 

 

 SGTMCمشعل   5. ورودی هوای مرکزی2شکل 

 

 

 SGTMCمشعل   6. ورودی هوای حلقوی3شکل 
 

7سوخت 
LPG  5/0×5/0شیکل بیه ابعیاد     کانال مظیوری مربعیی   72از طریق 

اند،  قرار گرفتهمربل که به صورت حلقوی حول ورودی هوای مرکزی متر مشلی

شیود. نتیایج مطالعیات     از بشن دو ورودی هوا به داخیل مظه یه پاشیشده میی    

تزرییق جداگانیه سیوخت و هیوا، هندسیه      دهد که با وجیود   پشششن نشان می

منظصربهرد این مشعل منجر به اختالط بسشار خوب سوخت و اکسیشدکننده  

ای از نیوا   دلشل شعله همشن شود به پش  از ورود مزلوط به ناحشه واکنشی می

آمشزته در ایین مظه یه احتیراق تشیکشل خواهید شید. تصیویری         پش  نشمه

 نشان داده شده است. 4شکل  همراه جزئشات از انژکتور سوخت در به

 

 

 SGTMC. هندسه انژکتور سوخت مشعل 4شکل 

 
 تجهيزات ميز آزمایش

شییکل کاررفتییه، در  طییرح کلییی مشییز آزمییای  و تجهشییزات آزمایشییگاهی بییه

 نشان داده شده است. 5

                                                                 
5 Central Air Inlet 
6Annular Air Inlet 
7 Liquefied Petroleum Gas 

 

 
 . طرح کلی ميز آزمایش5شکل 

گشیری دبیی جرییان سیوخت و هیوا       فلومتر بیرای انیدازه   4در این مطالعه، از 

 ارائه شده است. 1جدول ر اطالعات مربوط به آنها داستهاده شده است که 

 شده برای فلومترها . خطای درنظرگرفته1جدول 

 درصد خطا از

 مقشاس کامل
 گشری اندازه بازه

[m3/hr] 

 بشششنه خطا
[m3/hr] 

 فلومتر

 فلومتر دیجشتالی 0024/0 1-12/0 2

 1روتامتر  1/0 2-2/0 5

 2روتامتر  2/0 6-6/0 33/3

 3روتامتر  1 70-7 43/1

 

جهت اطمشنان از تکرارپی یری نتیایج آزمایشیات، هیر کیدام سیه بیار تکیرار         

وسیشله ییک دسیتگاه     اند. همچنشن ترکشب گازها و دمیا در خروجیی بیه    شده

گشری شده است که پارامترهیای   اندازه KIMO (KIGAZ 300)آنالشزور گاز 

گشیری بیا    این سشسیت  انیدازه   ارائه شده است. 2جدول در فنی مربوط به آن 

ای که در ابتدای آن تعبشیه شیده اسیت،     طریق لولهمک  جریان موردن ر از 

و برخیی دیگیر از اجیزای     NOxپارامترهای مزتلهی ن شر دمای مظصیوالت،  

گشیری کیرده، گیزار      واکنشی را با توجه به نوا سوخت مورد استهاده اندازه

 دهد. می

( KIGAZ 300)گاز  زوريدستگاه آنال یفن یپارامترها. 2جدول 
KIMO 

 بشششنه خطا گیری بازه اندازه پارامتر

CH4  درصد مقشاس کل 20 8ام پی پی 10000صهر تا 

O2  درصد 2/0 درصد 21صهر تا 

CO  ام پی پی 8000صهر تا 

 ام پی پی 10ام:  پی پی 200صهر تا 

درصد مقدار  5ام:  پی پی 2000تا  201

درصد مقدار  10ام:  پی پی 8000تا  2001

 شده  گشری اندازه

 دما
درجه  1250تا  -100

 سانتشگراد
 شده گشری درصد مقدار اندازه 4

NO  ام پی پی 5000صهر تا 

 ام پی پی 5ام:  پی پی 100صهر تا 

درصد مقدار  5: 5000تا  101

 شده گشری اندازه

NO2  ام پی پی 1000صهر تا 

 ام پی پی 5ام:  پی پی 100صهر تا 

درصد مقدار  5ام:  پی پی 1000تا  101

 شده گشری اندازه

 

در ن یر گرفتیه    NOxبیه عنیوان    NO2و  NOالزم به ذکر است که مجموا  

 شود.  می

 

                                                                 
8 PPM (Part Per Million) 
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  صنعتی شریف دانشگاهتهران، 

 و بحثنتایج 

ایین قسیمت، نتییایج آزمایشیات تجربیی مشییعل تیوربشن گیاز دوپشچشییی       در 

SGTMC  با سوختLPG     9سیازی  گیرم  ارائه شده است. ابتیدا، اثیرات پیش 

گراد بر روی پایداری شعله بررسیی   درجه سانتی 100جریان هوای ورودی تا 

شده است. سپس با توجه به نمودار پایداری، چند شرای  عملکیردی انتزیاب   

گشیرد تیا نقیاط     ها مورد تجزیه و تظلشل قرار می آن NOxشده، مشزان آالینده 

بررسیی قیرار    سازی از دیدگاه پایداری و آالینده میورد  گرم ضعف و قوت پش 

 گشرد.

 

 سازی گرم پایداری شعله و اثرات پيش

گییرم و  منظنییی حیید رقشییق پایییداری شییعله در حییاالت پییش    6شییکل در 

گرم نمای  داده شده است. در این نمودار، مظور افقی مجموا دبیی   غشرپش 

دهید. مطیابق    ارزی را نشیان میی   و مظور عمیودی نسیبت هی     ،هوا و سوخت

بیا  برسیاعت   مترمکعیب  6های کمتیر از   ن مظه ه، دبیمطالعه پشششن روی ای

گی اری   بیاال نیام   هیای بیاالتر از آن، ناحشیه دبیی     پایشن و دبی ناحشه دبیعنوان 

سیازی   گیرم  گراد پیش   درجه سانتی 100اند. همانطور که مشزص است،  شده

هوا، مقدار کمی پایداری شعله را در ناحشه دبی باال بهبود بزششده اسیت. امیا   

گیراد،   درجه سانتی 100سازی تا  گرم دبی پایشن، در مقابل پارامتر پش ناحشه 

دهید. ایین عیدم حساسیشت در دبیی پیایشن در        حساسشتی از خود نشان نمی

در بررسی برخیی پارامترهیای هندسیی هی       SGTMCمطالعه پشششن روی 

تیوان از   بیاال را میی   . چرایی بهبود پایداری در ناحشه دبیی ]1[دیده شده است 

 زاویه مورد بررسی قرار داد.چند 

هیای   گردد. در مشیعل  نگاه اول به ساختارهای جریان درون این مظه ه برمی

، هوا بیه صیورت پشچشیی وارد فایای مظه یه      SGTMCپرپشچ  از جمله 

هیا سیوق    شود که پشرو آن، نشرویی گریز از مرکز، هوا را به سیمت دییواره   می

ای بیا فشیار    در پیی آن ناحشیه  دهد، در نتشجه گرادیان فشیاری شیعاعی و    می

دسیت   روی جریان به پایشن گشرد. از طرفی با پش  پایشن روی مظور شکل می

طورهمزمان گردایان فشاری به سمت باالدسیت نشیز    و اثرات اتالفی جریان، به

سبب بازگشت جرییان روی مظیور بیه سیمت      ،گشرد که در مجموا شکل می

شیود. ایین ناحشیه بیا هیدایت       باالدست و تشکشل ناحشه بازگشتی داخلی میی 

های پرانرژی حاصل از احتراق بیه سیمت باالدسیت و ریشیه جرییان،       رادیکال

کنید. امیا بیا     شیعله ایهیا میی    11و خوداتکیایی  10نقشی اساسی در پایدارسازی

سازی هوا، انرژی جنبشی و درنتشجه سیرعت جرییان هیوای ورودی     گرم پش 

هیای سیرعت و    ان، گرادییان باید که فعل و انهعیالت مشیدان جریی    افزای  می

کند. بنابراین تقویت رفتار شعله از حشی    ناحشه بازگشتی داخلی را تقویت می

 بشنی است. پایداری بر اساس ساختارهای مشدان جریان، قابل پش 

پ یری مزلوط به دلشیل   سازی و بهبود اشتعال گرم نگاه دوم به ذات تاثشر پش 

کلیی، جرییان بیا     درحالتگردد.  برمی 12ها دهنده افزای  سطح آنتالپی واکن 

ای خوداتکیاتر و   شیعله  ،نسیبت  گیرم، بیه   انرژی اولشه باالتر از حالیت غشیرپش   

 پایدارتر را بروز خواهد داد.

                                                                 
9 Preheating 
10 Stabilization 
11 Self-Sustaining 
12 Reactants 

 
 گرم گرم و غيرپيش . حد رقيق پایداری شعله در حالت پيش6شکل 

 

، شرای  عملکردی مربوط به حد رقشق خاموشی 4جدول و  3جدول در 

 گرم ارائه شده است. گرم و پش  شعله به ترتشب در شرای  غشرپش 

 

شعله در  یداریپا قيمربوط به حد رق یعملکرد طیشرا. 3جدول 

 گرم شپيغير طیشرا

 دبی سوخت دبی هوا دبی کل ارزی نسبت هم

219/0 269/2 252/2 017/0 

189/0 725/3 7/3 025/0 

197/0 678/4 647/4 032/0 

20/0 53/5 49/5 04/0 

378/0 139/20 874/19 265/0 

420/0 166/26 783/25 382/0 

431/0 736/32 229/32 507/0 

439/0 843/38 269/38 574/0 

441/0 921/46 246/46 645/0 

448/0 523/55 654/54 867/0 

 

شعله در  یداریپا قيمربوط به حد رق یعملکرد طیشرا. 4جدول 

 گرم شپي طیشرا

 دبی سوخت دبی هوا دبی کل ارزی نسبت هم

214/0 312/2 294/2 017/0 

185/0 794/3 769/3 024/0 

192/0 767/4 735/4 032/0 

199/0 63/5 59/5 039/0 

199/0 63/5 59/5 039/0 

312/0 862/17 667/17 195/0 

353/0 223/22 95/21 273/0 

401/0 125/29 696/28 429/0 

405/0 613/32 122/32 491/0 

402/0 878/38 332/38 546/0 

399/0 689/46 042/46 647/0 
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 خروجی NOxدما و 

سازی هوا روی دمیای خروجیی و مشیزان تولشید      گرم در این بز ، تاثشر پش 

که اثرات مظشطی مزربی را در پی دارد، در چنید شیرای     NOxآالینده مه  

. پششیتر اشیاره شید کیه     شود بررسی می با توجه به نمودار پایداری عملکردی

خروجی، از یک دسیتگاه آنیالشزور گیاز اسیتهاده      NOxگشری دما و  برای اندازه

گشری ایین دسیتگاه،    وگشری از آسشب به سشست  اندازهشده است که برای جل

است.  ای مشزص از خروجی داغ مظه ه انجام گرفته ها در فاصله گشری اندازه

راستا، شرایطی ترتشب داده شده است کیه بیا وجیود کیاه  انیدک       درهمشن

تظمیل   قابیل  گشری دمای مظصوالت احتراق تا سطظی که برای دستگاه اندازه

ثشر را از حش  زمان اقامت بر ترکشب گازهای خروجی داشته باشد، کمترین تا

متیر بعید    سانتی 6متر و قطر  سانتی 50ای به ارتهاا  اساس، لوله باشد. برهمشن

 38هییا در ارتهییاا  گشییری از صییهظه خروجییی مظه ییه تعبشییه شییده، انییدازه 

متری از صیهظه خروجیی و روی مظیور لولیه انجیام گرفتیه اسیت تیا          سانتی

مقایسیه  ، 7شکل ها نشز کمترین تاثشر را روی ترکشب داشته باشند. در  دیواره

گرم ارائه شیده اسیت. انیدازه     گرم و غشرپش  نسبی مشزان دما در شرای  پش 

دهید.   در شکل، مشزان دما را نشان میی شده  ها با توجه به مقشاس تعششن دایره

و عدد داخیل   گرم های توپر، مشزان دما را در حالت غشرپش  که دایره طوری به

نشیان   گیرم  ها مشزان افزای  دمای گازهای خروجی را در حالیت پیش    دایره

کلیی، دمیای    شیود، درحالیت   مشیاهده میی   7شکل  دهند. همانطور که در می

افزای  یافته است که مشزان این افزای ، تاحدودی کمتیر از  خروجی مشعل 

ارزی  سازی است. با افزای  دبی جریان ورودی در نسبت هی   گرم مشزان پش 

واسیطه افیزای  فعیل و انهعیاالت مشیدان       ثابت، دمای مظصوالت خروجی بیه 

را در پیی دارد، بیا    13هیا کیه افیزای  آزادسیازی انیرژی      جریان و نری واکن 

 افزای  روبرو خواهد شد.  

ارزی مزلیوط افیزای     در شرایطی که نسبت ه  دبی جریان ورودی ثابت،در 

شیود، دمیای مظصیوالت نشیز بیا       و به حد استوکشومتریک نزدیک می یابد می

ها و دمیای   چراکه بشششنه نری واکن  لخواهد شدانت اری همراه  قابل افزای 

افتید و   میی  ارزی یک و مزلوط استوکشومتریک اتهاق  مظصوالت در نسبت ه 

 در پی خواهد داشت.   را افزای  دمای مظسوسی ،شدن به این حد نزدیک
  

 
گرم و  شرایط پيشخروجی از محفظه در ترکيب . دمای 7شکل 

 گرم غيرپيش
 

گیرم و   از مظه یه در شیرای  پیش     NOx، مشزان انتشار آالینیده  8شکل در 

را  NOxهیا مشیزان    ، انیدازه حلقیه  گرم ارائه شده است. در این شیکل  غشرپش 

هیای   دهند و داییره  گرم نشان می شده در شرای  پش  براساس مقشاس تعششن

 گیرم هسیتند. مطیابق نمیودار     در شرای  غشیرپش   NOxنماینده مشزان توپر، 

بیا کییاه     NOxارزی ثابیت، مقیدار    افزای  دبی در نسبت هی   ، باشده ارائه

                                                                 
13 Heat Release 

از ن یر   شاید در نگاه اول و باتوجه به تظلشیل ایین نقیاط    بود. خواهید همیراه

اسیت، انت یار    همیراه بیوده  و این حقشقت که مشزان دما با افزای   مشزان دما

 14حرارتیی  NOxمستقشمی کیه   با توجه به اثراته   NOxاین بود که مشزان 

هیا چشیز دیگیری     گشری با افزای  روبرو شود اما اندازه پ یرد، از مشزان دما می

تظلشل متقن و مستدل این رفتار، درن رگرفتن مشدان جریان  دهند. نشان می

من ور  بدین طلبد. ه ه را میدربرگشرنده فاای مظاصلی حاک  و ساختارهای 

پششیشن روی   ای برگرفتیه از مطالعیه  دمیای درون مظه یه    توزیل 9شکل در 

SGTMC  د کیه فیارغ از   نی ده نتایج نشان میی در کل، . ]30[ارائه شده است

مشزان دبی جریان ورودی، ساختارهای اصلی حاک  بر فاای مظه ه، همواره 

. ]2،30[ شیوند  شیامل میی   در شرای  احتراقی و غشراحتراقیی  را دو جز اصلی

شوند که با بازگرداندن جریان به سیمت   ای اطالق می این دو جز، به دو ناحشه

در  ای برجسیته ، نقی   و تشیکشل نیواحی بازگشیتی    و ریشه جرییان  باالدست

در این بشن، ناحشیه بازگشیتی داخلیی     .]1،2،30[ کنند پایداری شعله ایها می

 د،دهی  مظصوالت احتراقی را در تقابل مستقش  با جریان ورودی قیرار میی   که

ایین دو سیاختار مهی  کیه بیا       9شیکل  در  .]1،2،30[ دی دارتر پررنگ نق 

شییناخته  16و ناحشییه بازگشییتی خییارجی 15عنییاوین ناحشییه بازگشییتی داخلییی

بیا خطیوط سیرعت مظیوری صیهر مشیزص        ،احتراقیی در شیرای    لشوند می

درون ناحشیه بازگشیتی    ،مظه یه  در که بشششنه دما شود مشاهده می .اند شده

ر این ناحشه نسیبت  بنابراین با توجه به سرعت کمت .افتادخواهد  اتهاقداخلی 

نقیی   اییین ناحشییه، در احتییراقزمییان اقامییت مظصییوالت ، بییه سییایر نییواحی

بیا   خواهد داشیت.  NOxای در مشزان نری تولشد و انتشار آالینده  کننده تعششن

 NOxتوان درک کرد که چرا با افزای  دبیی جرییان، مشیزان     این اوصاف، می

علت ایین امیر    است. نسبی روبرو شده کاه خروجی باوجود افزای  دما، با 

با افیزای    مان اقامت مظصوالت احتراقتوان به کاه  ز می طورمشزص را به

 در ناحشه دماباالی بازگشتی داخلی نسبت داد.  دبی جریان ورودی

همیشن   شیود کیه   ، مشاهده میNOxروی مشزان  ای گرم در بررسی اثر پش 

سازی هیوا   گرم پش  ،کلی درحالت شود. تکرار می نشزگرم  رفتار در حالت پش 

شده است. این موضوا با توجیه بیه افیزای     NOx باع  افزای  نسبی مشزان 

سیازی و تیاثشر آن در افیزای      گرم دلشل پش  بهمظصوالت دمای سطح نسبی 

NOx رسد.   طبشعی به ن ر می ،حرارتی 

 

 
گرم و  از محفظه در شرایط پيش NOxميزان انتشار . 8شکل 

 گرم غيرپيش

 

                                                                 
14 Thermal NOx 
15 Inner Recirculation Zone 
16 Outer Recirculation Zone 
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 ]SGTMC ]30. توزیع دما درون محفظه 9شکل 

 

هیا   دهنیده  سیازی واکین    را با رقشیق  NOxتوان معال افزای   حال می بااین

 هیا  دهنیده  سازی واکن  گرمای  و رقشق سازی توامان پش  پشادهبرطرف کرد. 

 شیود.  می MILD Combustionوارد زمشنه جدیدی از عل  احتراق و مههوم 

با اسیتهاده از   ها دهنده سازی واکن  سازی و رقشق گرم احتراق در شرای  پش 

مظصوالت احتراقی، زمشنه جدیدی از مطالعات احتراقی اسیت کیه عیالوه بیر     

 کییاه  آلییودگی صییوتی و نییوری را نشییز همییراه دارد   ،هییا کییاه  آالینییده

مطالعات مقیدماتی در حیوزه دینامشیک سیشاالت عیددی در       .]4،27،28،29[

روی ایییین مشیییعل انجیییام گرفتیییه اسیییت کیییه  MILDزمشنیییه احتیییراق 

مطالعییات  ،آن در بییاب کمشییت و کشهشییت کییارائی مییتقن هییای گشییری نتشجییه

  .طلبد خصوص در حوزه آزمایشگاهی می به را یتر گسترده
 

 گيری نتيجه

گیراد روی   درجیه سیانتی   100سیازی هیوا تیا     گرم در این مطالعه، اثرات پش 

خروجیی بررسیی شیده اسیت. نتیایج      و دمیای   NOxهمیراه   پایداری شعله به

سازی روی پایداری شیعله   گرم آزمایشات نشان از تاثشر مثبت این مشزان پش 

دلشیل افیزای  نسیبی دمیای      خروجیی از مظه یه بیه    NOxدارند. اما مشیزان  

 سازی با افزای  روبرو خواهد شد. گرم دلشل پش  مظصوالت به
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