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چکيده
کاهش سریع منابع سوخت های فسیلی و آلودگی محیط زیست پیامدهای
اصلی استفاده روز افزون سوخت های فسیلی است[ .]1مشعل های محیط
متخلخل به دلیل نشر کم آلودگی ،پایداری قابل توجه شعله و افزایش بازده
حرارتی می توانند در بسیاری از شاخه های صنعت به کار روند[ .]2البته
تلفات حرارتی زیاد خصوصا از طریق جداره خارجی از اصلی ترین معایب این
مشعل ها محسوب می شود .احتراق پیش مخلوط جزئی یکی از روش هایی
است که منجر به کاهش تولید  NOxمی شود .به منظور بررسی تجربی
احتراق پیش مخلوط جزئی در محیط متخلخل ،یک نمونه مشعل محیط
متخلخل با توان  5KWبرای هر دو جداره ی فلزی و سرامیکی طراحی،
ساخته و آزمایش شده است .احتراق در سه حالت استوکیومتری ،احتراق با
هوای اضافی و پیش مخلوط جزئی مورد بررسی قرار گرفته است .در حالت
احتراق با هوای اضافی با افزایش نسبت هوای اضافی دمای بیشینه شعله
کاهش می یابد .در احتراق پیش مخلوط جزئی با افزایش نسبت هم ارزی
دمای شعله افزایش و شعله بیرونی که به صورت یک شعله نفوذی می باشد،
گسترش پیدا می کند.
واژه هاي کليدي :احتراق ،مشعل محیط متخلخل ،شعله پیش مخلوط
جزئی،آالیندگی ،روش تجربی
مقدمه
یکی از راه حل های عملی و موثر برای رفع مشکالت ناشی از استفاده بیش
از حد از سوخت های فسیلی اعمال تغییرات در سیستم های مصرف کننده-
ی سوخت های فسیلی می باشد .در نظر گرفتن خصوصیات ضعیف انتقال
حرارت تشعشعی و هدایت در مخلوط گازها در مقایسه با مواد جامد مبنای
شکل گیری ایده احتراق در محیط متخلخل گردید .تفاوت عمده بین
احتراق در یک محیط متخلخل و یک سیستم احتراق معمولی در انتقال
حرارت بهتر و موثرتر بین گازهای سوخته شده و مخلوط نسوخته است]3[.
احتراق پیش مخلوط جزئی یکی از روشهایی است که منجر به کاهش تولید
 NOxمیشود .شعله های پیش مخلوط جزئی هنگامی حاصل میشوند که
هوایی کمتر از مقدار استوکیومتری به ناحیه ی واکنش وارد شود ،و در عین
حال اکسید کننده ی اضافی در ناحیه واکنش موجود باشد تا فرآیند احتراق
کامل شود]4[.
در مورد مشعل های متخلخل تحقیقات صورت گرفته به سال  1986باز می
گردد که اچیکو و همکارانش با در نظر گرفتن یک منبع تولید حرارت در
داخل محیط متخلخل پدیده احتراق را شبیه سازی کردند .نتایج نشان داد
که پیش گرم شدن مخلوط سوخت و هوا باعث افزایش چشمگیر راندمان
مشعل می شود[ .]5همچنین چفین و همکارانش از اولین کسانی بودند که
آزمایش هایی را جهت تعیین میزان آالینده ها انجام داده اند .آنها نشان
دادند که انتشار  NOXدر مشعل سرامیکی متخلخل به طور قابل مالحظه-
ای کاهش می یابد[.]6

از معایب مشعل های محیط متخلخل در مقایسه با مشعل های عادی ،
تلفات حرارتی زیاد و مشکل در راه اندازی این نوع مشعل ها گزارش شده
است که در تحقیق حاضر با وارد نمودن هوای ثانویه ای سعی در کاهش این
تلفات را داشته و نیز از طرف دیگر بحث تشکیل شعله نفوذی در محیط
متخلخل مورد بررسی قرار گرفته است .البته میبایست در نظر داشت که
وارد کردن جریان هوای ثانویه ای از اطراف محفظه احتراق باعث ایجاد شعله
نفوذی می شود[ ]7که با توجه به تغییر فرآیند احتراق مستلزم مطالعه ی
تغییرات دمایی می باشد.
الزم به ذکر است ،در کار حاضر با تغییر دبی جریانهای ورودی که شامل
جریان مخلوط سوخت و هوا و جریان هوای ثانویه میباشد ،تشکیل انواع
شعله در محیط متخلخل و توزیع دما برای حالتهای مختلف بدست آمده
است.
طراحی و ساخت دستگاه آزمایش
شکل  2نمای کلی از دستگاه آزمایش را با کلیه ی وسایل اندازه گیری و
اجزای مشعل را نشان میدهد .هوا از یک سو و گاز شهری (متان) از سوی
دیگر بعد از عبور از وسایل اندازه گیری و کنترلرها وارد مخلوط کن سوخت
و هوا شده و پس از اختالط آماده ورود به ورودی مشعل می شود .مخلوط
سوخت و هوا با عبور از صفحه سوراخ دار موجود در ابتدای مشعل ،وارد
پیش گرم کن شده و پس از آن مخلوطی یکنواخت و همگن وارد ناحیه
احتراق می شود .هوای مورد نیاز جهت احتراق پیش مخلوط جزئی نیز از
مسیری دیگر پس از عبور از تجهیزات اندازه گیری و کنترلرها وارد محفظه
احتراق می شود.
نکته ای که وجود دارد این است که ضریب صدور سطح متخلخل از جنس
 SiCبا ضریب صدور یک سطح صاف و بدون حفره از همان جنس متفاوت
است .یک سرامیک صاف و بدون تخلخل از جنس  ، SiCدارای ضریب
صدور عمودی متوسط دمایی نزدیک  0/85است .در یک محیط متخلخل از
یک جنس مشخص ،به دلیل وجود حفره ها ،ضریب صدور از یک محیط
صاف بدون حفره از همان جنس بیشتر است .زیرا حفره ها در محیط
متخلخل رفتاری شبیه یک جسم سیاه دارند و چون ضریب صدور جسم
سیاه برابر  1است ،بنابراین در مجموع می توان گفت یک محیط متخلخل از
جنس  SiCضریب صدور نزدیک  0/9دارد .الزم بذکر است محیط های
متخلخل دارای ضریب هدایت حرارتی باالتری نیز می باشند.

شکل  .1سرامیک SiC
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معادالت و محاسبات
توان کاری مشعل  5KWدر نظر گرفته می شود ،سوخت مشعل مورد
آزمایش گاز شهری (متان) است .محاسبه مقدار دبی سوخت مورد نیاز با
توجه به ارزش حرارتی گاز شهری که تقریبا برابر با 9803 kcal/m3
می باشد صورت گرفته است)1Cal=4.18J( .
)(1-3
1

که در این معادله  ،HVارزش حرارتی سوخت ،دبی حجمی سوخت
مصرفی و  ،HR2گرمای آزاد شده از مشعل است .با توجه به معادله 1-3
میزان دبی سوخت مصرفی برای توان  5 KWحدود  0/439 m3/hمحاسبه
میشود.
شکل  1نمای کلی از دستگاه آزمایش

مقدار هواي مورد نياز

محفظه احتراق از سه قسمت اصلی تشکیل شده است ،که شامل بدنه
مشعل ،محفظه پیش گرمکن و پخش کننده هوای پیش مخلوط جزئی
میباشد .بدنه مشعل از یک استوانه فلزی به قطر  13سانتی متر ،ارتفاع
 21/5سانتی متر و ضخامت  8میلی متر ساخته شده است .محفظه پیش
گرمکن نیز از یک استوانه ی فلزی به قطر  9سانتی متر ،ارتفاع  9سانتی
متر و ضخامت  6میلی متر ساخته شده است که سرامیک های متخلخل
روی این محفظه قرار می گیرند.
منطقه پیش گرمایش جهت پیش گرمایش مخلوط سوخت و هوا کـه تـأثیر
مهمـی در رونـد احتـراق و کـارآیی مـشعل دارد استفاده می شود ،عمل
پیش گرمایش عالوه بر کاهش تنش های حرارتی در پوسته مشعل و قالـب
متخلخـل ،موجـب افـزایش سرعت شعله و در نتیجه پایداری بیشتر شعله
می شود .داخل این محفظه با گلوله های سرامیکی آلومینا پر می شود و به
صورت یک محیط متخلخل در می آید .مخلوط سوخت و هوا پس از عبور از
این صفحه سوراخ دار وارد محیط پر شده از سرامیک های آلومینا می شود.
از مشخصات بارز این نوع گلوله ها مقاومت حرارتی باال میباشد .در قسمت
پیش گرمایش از گلوله های با قطر  1/8اینچ استفاده شده است تا مخلوط
گاز و هوا فقط پیش گرم شده و احتراق در این ناحیه صورت نگیرد.

با توجه به مقدار سوخت مصرفی که در قسمت قبل محاسبه شد و با در نظر
گرفتن معادله احتراق استوکیومتری متان ،معادله  ،2-3مقدار هوای الزم
جهت احتراق بدست میآید.
)(2-3

CO2 + 2 H2O + 7.52 N2

)CH4 + 2(O2 + 3.76 N2

در احتراق استوکیومتری متان به ازای هر یک مول متان 9/52 ،مول هوا
نیاز است ،بنابراین میزان هوای مصرفی برای توان  5KWحدود
 4.179 m3/hمیباشد.
اعتبارسنجی نتایج
داللیچ و همکارانش یک مشعل متخلخل دو قسمتی با توان  10KWو
متصل به یک مبدل حرارتی را تحلیل و آزمایش کردند .سوخت استفاده
شده در این مشعل متان مد نظر گرفته شده است که از لحاظ هندسه و
ابعاد نیز تطابق خوبی با دستگاه ساخته شده در پروژه ی حاضر را دارد.
شکل  2توزیع دما برای نسبت های هوای اضافی مختلف می باشد که دمای
بیشینه برای توان  10KWدر نسبت هوای اضافی  1/3رخ داده است و
تقریباً برابر  1500درجه سلسیوس می باشد[.]8

محیط های متخلخلی که در این آزمایشها مورد استفاده قرار گرفته اند از
جنس فوم های سرامیکی  SiCمی باشند .سرامیکها به شکل استوانه ای به
قطر  90mmو ارتفاع  22mmبوده و دارای تخلخل 10ppiمیباشند.
به دلیل باال بودن دمای محفظه ی احتراق از ترموکوپل نوع  Sجهت اندازه-
گیری دما در طول محفظه احتراق استفاده می شود .الزم به ذکر است که
این ترموکوپل بر روی یک جک سوار شده است و به وسیله ی این جک در
طول محفظه احتراق باال و پایین می شود و بدین ترتیب دمای سرتاسر
طول ،در روی خط مرکزی مشعل قابل اندازه گیری می گردد.
شکل  2توزیع دما بدست آمده توسط داللیچ و همکارانش
برای مشعل متخلخل دو قسمتی []8
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1
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شکل  3نمایی از نمونه مشعل بررسی شده توسط داللیچ و همکارانش[]8
At the position of the flame location within the
combustor––region C

شکل  5حالت استوکیومتری توزیع دما در محفظه احتراق
برای توان های متفاوت دیواره سرامیکی

با توجه به نمونه کار انجام شده که به آن اشاره شد و در نظر گرفتن
خطاهایی که در حین انجام آزمایشات میتوانند بوقوع بپیوندند از قبیل
خطاهای اندازه گیری  ،شرایط محیطی محل انجام آزمایش  ،امکان متفاوت
بودن مواد استفاده شده مخصوصا جنس سرامیک های متخلخل و یا امکان
مغایرت داشتن درصد گازهای استفاده شده  ،مشاهده می شود که اکثر این
کارها در یک محدوده دمایی مشخصی قرار دارند .البته با توجه به هندسه
کار انجام شده ،جنس محیط متخلخل مورد استفاده و تلفات موجود دماهای
بدست آمده دارای اختالف می باشد که با در نظر گرفتن تمامی این مسائل
دماهای بدست آمده در کار حاضر قابل قبول می باشد.
نتایج
برای حالت استوکیومتری توزیع دما در طول محفظه احتراق و در راستای
سرامیک ها برای چهار توان متفاوت بررسی شده است همان طور که
مشاهده میشود دمای حداکثر در ابتدای ناحیه احتراق و انتهای منطقه پیش
گرمایش قرار دارد.

شـــکل  4حالـــت اســـتوکیومتری توزیـــع دمـــا در محفظـــه احتـــراق
برای توان های متفاوت دیواره فلزی

شکل  6توزیع دما در محفظه احتراق با نسبتهای هوای اضافی مختلف
برای توان 5KWدیواره فلزی

شکل  7توزیع دما در محفظه احتراق با نسبتهای هوای اضافی مختلف
برای توان 5KWدیواره سرامیکی
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در آزمایش احتراق با هوای اضافی  ،کلیه آزمایش های مربوط به حالت
استوکیومتری با اضافه کردن هوای اضافی تکرار و بررسی شده اند که برای
سه نسبت هوای اضافی  1/4 ،1/2و  1/6توزیع دما بدست آمده است .برای
توان های پایین حداکثر دما در نسبت هوای اضافی  1/2رخ می دهد ،که
نشان می دهد در این حالت احتراق کامل بوده است .دلیل اینکه احتراق
کامل در نسبت هوای اضافی  1/2رخ می دهد ،این است که اختالط در
پیش مخلوط کن به صورت ایده آل و کامل نبوده و با افزایش نسب هوای
اضافی به صورت احتراق کامل در می آید .همچنین با افزایش نسبت هوای
اضافی دمای حداکثر شعله نیز کاهش می یابد ،علت این امر را میتوان
اینگونه توضیح داد که با افزایش دبی هوا با یک مقدار ثابت سوخت مقدار
پیش گرمایش جریان کم می شود شعله به سمت جلو می رود و دمای
بیشینه شعله کاهش می یابد.
برای توان  5KWنیز با افـزایش دبـی سـوخت و هـوا ،اخـتالط بـه صـورت
کاملتری صورت گرفته است و احتراق کامل در همان نسـبت اسـتوکیومتری
رخ داده است و با افزایش نسبت هوای اضافی دمـای حـداکثر شـعله کـاهش
یافته است.

نتيجهگيري
در حالت احتراق با هوای اضافی در توان های پایین دمای بیشینه شعله در
نسبت های هوای اضافی کم رخ می دهد که با افزایش نسبت هوای اضافی
دمای بیشینه شعله کاهش می یابد .با افزایش توان مشعل اختالط سوخت و
هوا به طور بهتری صورت می گیرد و دمای بیشینه در نسبت
استوکیومتری رخ می دهد.
در احتراق پیش مخلوط جزئی در همه ی نسبت های هم ارزی دمای
بیشینه شعله نسبت به حالت استوکیومتری کمتر بوده و مقدار آالیندگی
کمتری نسبت به حالت استوکیومتری مشاهده می شود و همچنین یک
شعله درونی و یک شعله بیرونی تشکیل می شود که با افزایش نسبت هم
ارزی ،شعله بیرونی که به صورت یک شعله نفوذی می باشد گسترش پیدا
میکند و باعث افزایش دما در طول سرامیک ها می شود .الزم به ذکر می
باشد ،هوای ثانویه ای که از کناره های محفظه احتراق در حالت احتراق
پیش مخلوط جزئی وارد محفظه می شود ،اتالف حرارت از طریق دیواره ی
محفظه را کاهش می دهد.
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