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چکيده
در دانش احتراق ذرات معموالً ذرات بهصورت کروی در نظر گرفته میشووند.
در مطالعه حاضر سعی بر مود سوایی تئووری احتوراق ابور ذرات مبع وی در
پیبربندی جریان متقابو شوده اسوت .ابور ذرات کوروی قو ً توسو دیگور
محققین موردبررسی قرارگرفته اند .در این مد سایی با تغییور عودد لوو یس
سوخت اکساینده و عدد لو یس سوخت اکسیدایزر دمای شعله و مبان شوعله
برای هر دو هندسه ذره محاس ه ،رسم و مقایسه شدهاند .در ایون مود ذرات
ابتدا ت خیر میشوند و سپس در فای گوایی مویسوویند .بورای واکونش مود
آرنیوس در نظر گرفتهشده است .با بررسی روند تغییر دمای شوعله مشوخ
شد ،همانطور که انتظار مویرود در ذرات مبع وی هماننود ذرات کوروی بوا
افزایش عدد لو یس سوخت ای  0/1تا  1/4و افزایش عدد لو یس اکسواینده ای
 0/3تا  ، 1/0دمای شعله کاهش مییابد .نتیجه دیگری که حاص شده اسوت
این است که باوجوداینبه در ذرات کروی سوخت در دسوترس بیشوتر اسوت،
دمای شعله کمتر میباشد.
کلمات کليدی :احتراق ذرات ،ابر ذرات ،جریان متقاب نفوذی ،ذرات مبع ی
مقدمه
با توجه به اهمیت احتراق ذرات در سوه بخوش ایمنوی و کنتور  ،جوایگزین
سوخت و همچنین درمان ،تاکنون محققوین ییوادی در ایون یمینوه فعالیوت
داشتهاند .بهعنوانمثا با وقوع سه انفجوار حاصوله ای احتوراق ذرات در سوا
 2003که تلفات جانی نیز داشوت کمیتوه بررسوی ایمنوی موواد شویمیایی و
خطرنووا ای ونگونووه ای احتووراق را بررس وی و نتووایجی را ارا ووه کردنوود].[1
دریمینهی درمان به کاربردهایی همانند تصویربرداری ریونوانس مغناطیسوی،
گرمادرمانی و ترمیم بافت میتوان اشاره کورد .ایون کاربردهوا بوه دلیو غیور
سمی بودن و سایگاری ییستی اینگونه مواد است که نانوذرات اکسوید آهون
در این موارد استفاده میشود] .[2با توجه به مطالعوات کوه تواکنون صوورت
گرفته ذراتی که قطر کمتر ای  7میبرومتر دارند بوهعنووان ابور ذرات معرفوی
میشوند] .[3در احتراق ذرات با توجه به فای واکنشدهندهها دو نوع واکونش
همگن و نواهمگن صوورت مویگیورد .در احتوراق ذرات سوه اتفواق کلوی رخ
میدهد ،ابتدا ذره خشک و گرمایش میشووند سوپس ذرات تجزیوه حرارتوی
شده و مواد فرار قاب احتراق تولید میکنند و درنهایت مواد حاصله ای تجزیوه
حرارتی محترق میشوند ] .[4در این پژوهش پیبربندی جریوان و فرضویات
مطابق با مد سایی بیدآبادی و همباران ] [5میباشد با این تفاوت که ذرات
بهصورت کروی نیستند و مبع ی میباشند .ذرات ای یک نای  ،و اکسواینده ای
نای دیگر که بهصورت هممحور هستند با تبانوه یبسوان وارد مویشووند .در
وس فاصله بین دو نای  ،صفحه سبون تشبی میشود .عدد بایوت به دلیو
کوچک بودن ذرات صفر در نظر گرفته میشود.
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ای عل بررسی هندسه ذرات بهصورت مبع ی چند مورد مهم را میتوان ذکور
کرد :یک دلی اینبوه ذرات ارگانیوک ماننود الیبوپودیووم هندسوهای بسویار
ش یه به کره دارند اما در معوادن و صونایع غواایی کوه بوا پوودر و ذره قابو
اشتعا سروکار دارند معموالً هندسههای دیگر نیوز وجوود دارد .دلیو دیگور
اینبه حجم ذره مبع ی با اندایه ضلع برابر با قطر ذره کروی بیشتر است:
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ای این حجم بیشتر میتوان ای دید سوخت جایگزین ،برای موواردی کوه دبوی
جرمی بیشتری نیای است استفاده کرد .بدینصورت که با دبی تعداد ذره برابر
میزان جرم سوخت بیشتری به سیستم وارد میشود.
ای تحقیقات صورت گرفته دریمینهی احتراق جران مقاب ذرات میتوان به
وارد ییر اشاره کرد:
مطالعه روییز که ای راکتوری با شعلهی جریان متقابو نفووذی جهوت تولیود
نانوذرات اکسید آهن ،که در عبسبرداریهای پزشبی کاربرد دارند ،اسوتفاده
نمود] .[6در سا  2010یان و همباران[ ]7در مطالعواتی کوه بور روی ذرات
میبرو نانو آلومینیوم داشتند ،تصاویری ای ذرات آلومینیوم در ابعواد میبورون
ارا ووه کردنوود کووه ذرات شووب مشووخ و معین وی ندارنوود و دارای تخلخ و
میباشند .بیدآبادی و رمضان پور مدلی تئوری ای احتراق غیر پویش آمیختوه
ابر ذرات ارا ه کردند] ،[5در مدساییشان ذرات کروی فرض شودهانود اموا در
مد سایی پیش رو ذرات مبع ی هستند.
معادالت حاکم
ساختار شوعله در ایون مود سوایی مطوابق بوا مود سوایی ریاضوی در نظور
گرفتهشده در پژوهش بیدآبادی و رمضان پور اسوت .ذرات ای سومت ∞ -بوه
سمت صفحه سوبون در مرکوز حرکوت مویکننود و مسویر حرکتوی جریوان
اکساینده که شام جریوان هووا هسوت ،ای ∞ +اسوت .ذرات سووخت ت خیور
میشوند تا یک سوخت گایی تولید کنند و ای واکنش سطحی نیز صور نظور
میشود .سپس ،سوخت گایی وارد فرآینود احتوراق بوا اکسواینده مویشوود.
مح تشبی شعله بسته به شرای اولیه دارد و میتواند در سمت چو و یوا
راست صفحه سبون باشد و با تغییر شرای اولیوه ایون موقعیوت نیوز جابجوا
خواهد شد .ت خیر ذرات با تابع هویساید مد میشود .بدینصورت کوه ذرات
جامد با رسیدن به دمای ت خیر بهیکباره ت خیر خواهند شد]:[5
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که در معادلهی فووق Y s ،کسور جرموی ذرات vap ،یموان اابوت مشخصوه
ت خیر ذرات  Hتابع هویساید T ،دموای سووخت و  Tvدموای آغوای ت خیور
ذرات میباشند.
تابع هویساید مطابق تعریف بهصورت معادلهی ( )3میباشد.
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سوخت در فای گایی و  Fنرخ واکنش شیمیایی هست که ای قانون آرنیووس
پیروی میکند و نس ت به سوخت و اکساینده در مرت ه او هست ،بهصوورت
رابطه ( )5تعریف میشود [8و:]9
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که در رابطهی فوق  Y sکسر جرمی ذرات ریز جامود هسوت .همچنوین
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نرخ ت خیر میباشد که در رابطهی ( )2تعریفشده است.
معادلهی بقای انرژی مخلوط:
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در رابطهی فوق  Qگرمای آیادشوده در واحود جورم سووخت مصورفیQv ،
گرمووای نهووان ت خیوور ذرات،
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با اعما تغییر متغیرهای ذکرشده معادالت بقا به شب ییر درمیآیند:
بقای سوخت فای گایی:
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(  ) C aو ظرفیت حرارتی ذرهی جامد (  ) C pبرای ذرات کروی بوهصوورت
3

 C  C a به دست میآید برای مد سوایی ذرات

رابطه
3
مبع ی ظرفیت حرارتی بهصورت رابطه ( )8مد میشود:
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در دو رابطهی اخیر   pچگالی ذره جامد و  n pتعداد ذرات در واحود حجوم

4

میباشند .همچنین چگالی برای ذرات کوروی ای   a   rp n p  p
3

3
به دست میآید ،که برای پژوهش حاضر با رابطه ( )9جایگزین میشود.
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همچنین  D Cبهصورت ییر تعریف میشود [:]10
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بقای جرم اکساینده:
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معادلهی بقای جرم ذرات سوخت جامد:
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ضوریب نفووذ جرموی اکسواینده Y o ،کسور جرموی

در معادلهی فووقDo ،
اکساینده و  نس ت جرمی استوکیومتری اکسیژن به سوخت میباشد.
بیبعد سازی معادالت
برای سادهسایی و ح معادالت بقا بهصورت تئوری نیای به استفاده ای

()19

DC   B OY F  /W F a

که در رابطه فووق  Oتعوداد موو هوایی ای اکسویژن اسوت کوه در شورای

استوکیومتری با یک مو ای سوخت واکنش میدهند و W F

وین مولبوولی

سوخت میباشد.
فرضیات حاکم بر مسئله بهصورت ییر میباشند:
جریان اکساینده و سوخت دارای سرعت یبسان میباشند.
مقادیر مربوط به چگالی ،گرمای ویوژه و سوایر ضورایب انتقوالی اابوت فورض
میشوند.
ت خیر در یک پیشانی نای حدی اتفاق میافتد.
ای مد سایی اارات تشعشع و ات حرارتی در این مطالعه صور نظور شوده
است.
ای واکنشهای سطحی و غیر همگن صر نظر شده است.
شرای مریی
برای ح معادالت سه ناحیه به شرح ییر تعریف میشود:
ناحیهی پیش گرم
ناحیهی پس ای ت خیر
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R3 :x  x  

ناحیهی اکساینده

f

حدی ت خیر و  x fموقعیت تشبی شوعله

 x vموقعیت تشبی ناحیه نای

را نشان میدهد .در نواحی فوق ای ترمهای واکنش و ت خیر در مقاب نفووذ و

جابجایی صر نظر میشود .ت خیر محدود به ناحیهی نای در موقعیوت x v

نتایج
برای رسم نتایج حاص شده ای این مد ای خصوصیات مطرحشوده در جودو
ییر استفاده میشود:
جدو  1اوابت استفادهشده در ح
مقدار

در موقعیت  x fاست.

میباشد و ترم واکنش نیز محدود به ناحیهای نای

kJ

ت خیر ذرات سوخت جامد بهگونهای فرض میشود که در یوک ناحیوه نوای
حدی رخ میدهد ،بنابراین در رابطه باکیفیت حضور ذرات جامود ،مویتووان
فرض ییر را در نظر گرفت:
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 در رابطهی ( )21که به عنوان کسر جرمی اولیهی سوخت در نظور گرفتوه
میشود ،بهصورت ییر تعریف میشود:
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برای تساوی شرای در دو حالت ذره بهصورت کروی و مبع وی انودایه ضولع
مبعب را برابر قطر ذره کروی در نظر گرفتهشده است ،یعنی برابور . 24  m
برای دمای ت خیر ای نتایج کار پروست استفادهشده[.]11
برای مخلوط قاب احتراق سوخت (گای متان) و هوا ،نس ت تعاد ای رابطه ییر
به دست میآید[:]12
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کووه  Y F برحسووب تعووداد ذرات موجووود  ، n pو شووعاع ذره کوورویrp ،
بهصورت ییر محاس ه میشود:
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همانطور که نمودار شوب ( )1مشوهود اسوت دموای شوعلهی ذرات کوروی
بیشتر ای دمای شعلهی ذرات مبع ی است .با تغییر عودد لوو یس سووخت ای
 0/1تا  ،1/4دمای شعله برای ذرات کوروی ای  1712درجوه سوانتیگوراد توا
 1356درجه سانتیگراد ،و برای ذرات مبع ی ای  1727درجه سانتیگوراد توا
 1329درجه سانتیگراد تغییر کرده است.
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رابطه فوق را برای ذره مبع ی میتوان بهصورت ییر باینویسی کرد:

با ح معادالت بقا و جایگااری شرای مریی معادلوه دموا در سوه ناحیوه بوه
شب ییر حاص میگردد:

xv

Ca

p

kg

به این معنی که پیش ای شروع ناحیه ت خیر ،ذرات جامود در محوی موجوود
میباشند ،ولی پسایآن هیچگونه ذرهی جامدی در محی وجود ندارد.
با توجه به فیزیک مسئله و توضیحات بیانشوده مویتووان شورای موریی را
بهصورت ییر عنوان نمود:
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شب ( )3نمودار تغییرات دمای شعله برحسب تغییر عدد لو یس اکساینده
شب ( )1نمودار تغییرات دمای شعله برحسب تغییر عدد لو یس سوخت
در نمودار شب ( )2تغییر مبان شعله با تغییور عودد لوو یس سووخت رسوم
شده است .با تغییر عدد لو یس سوخت ای  0/1تا  1/4مشهود است که مبوان
شعله برای ذرات کروی ای  0/19توا  -1/15و بورای ذرات مبع وی ای 0/68توا
 0/15تغییر کرده است.

شب ( )2نمودار تغییر مبان شعله با تغییر عدد لو یس سوخت
در نمودار شب ( )3نیز دمای شعلهی ذرات کروی بیشوتر ای دموای شوعلهی
ذرات مبع ی است .با تغییر عدد لو یس اکساینده ای  0/3تا  ،1/0دمای شعله
برای ذرات کروی ای  1956درجه سانتیگراد تا  1391درجوه سوانتیگوراد ،و
برای ذرات مبع ی ای  1947درجه سانتیگراد توا  1377درجوه سوانتیگوراد
تغییر کرده است.

در نمودار شب ( )4تغییر مبان شعله با تغییور عودد لوو یس سووخت رسوم
شده است .با تغییر عدد لو یس اکسواینده ای  0/3توا  1/0مشوهود اسوت کوه
مبان شعله برای ذرات کوروی ای  0-/53توا  -0/12و بورای ذرات مبع وی ای
 -0/06تا  0/20تغییر کرده است.

شب ( )4نمودار تغییرات مبان شعله برحسب تغییر عدد لو یس اکساینده
تحليل نتایج
نتایج بهدستآمده برای ذرات کروی در مقایسوه بوا مرجوع ] [5کوام ً رفتوار
یبسانی دارند .روش در مطالعه حاضر با روش مرجع ] [5یبسان است با ایون
تفاوت که در این پژوهش برای ح معادالت ای روش دیگری بوهدسوتآموده
است .علت تفاوت در مقادیر بهدستآمده ،انتخاب ذره بوا شوعاعی متفواوت ای
من ع ماکور است .با توجه به اینبه در سوخت بوا ذرات مبع وی ،سووخت در
دسترس بیشتری موجود است ،انتظار میرود دمای شوعله بیشوتر ای حوالتی
باشد که ذرات کروی هستند .اما نتایج بهدستآمده ای شوب یوک ایونگونوه
نیست و دمای شعله در ذرات مبع ی و کروی بسیار نزدیک به هوم هسوتند.
علت این اتفاق را مویتووان در شوب ( )2جسوتجو کورد .ای فیزیوک مسوئله
مشخ است که با حرکت ای سومت هرکودام ای نوای هوا بوه سومت صوفحه
سبون در مرکوز ای سورعت جریوان و بوه ط وع آن انتقوا جابجوایی کاسوته
میشود تا در صفحه سبون به صفر برسد.
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 اما نفوذ در سراسور.درنتیجه ای صفحه سبون انتقا جابجایی نخواهیم داشت
) مشوهود اسوت کوه بورای ذرات مبع وی در2(  در شوب.دامنه برقرار است
 ایون. شعله تشبی میشود، مث ت استX سمت راست و درجایی که مقدار
اتفاق باعث میشود مقدار ییادی ای سوخت جامد که به حالوت گوایی شوب
 ط ق الگوی جریانی که در پیبربنودی جریوان متقابو صوادق،درآمده است
 بدین معنی که انرژی برای ت خیر. خارجشده و در واکنش شرکت نبند،است
سوخت مصر میشود اما مقودار کموی ای سووخت گوایی شوده در واکونش
شرکت مویکنود و بخشوی ای ایون سووخت گوایی شوده بوا جریوانی کوه در
. خارج شود، وجود داردY جهت
)4( ) و3( این اتفاق برای یمانی کوه عودد لوو یس اکسواینده در شوب هوای
، رخداده است،تغییر میکند
نتيجهگيری
با توجه به محاس ات و مد ارا هشده مشوهود اسوت کوه در هندسوه جریوان
متقاب افزایش میزان سوخت بالقوه تا جایی مفید است که شوعله نسو ت بوه
 افوزایش میوزان سووخت. در سمت نوای سووخت قورار گیورد،صفحه سبون
 با تغییر هندسوه ذرات ای.ورودی را میتوان با تغییر هندسه ذرات اعما کرد
 اموا ایون دو، میزان سوخت بالقوه تقری اً دو برابور مویشوود،کروی به مبع ی
.برابر شدن جرم سوخت تأایر چندانی در انرژی بهدستآمده ای احتراق نودارد
 یا حصو سووخت،و می توان فایده این تغییر هندسه را این جستجو کرد که
مبع ی راحتتر و اریانتر باشود یوا نیوای بوه تشوبی شوعله در سومت نوای
.اکساینده باشد
فهرست عالئم

Y F 

،کسر جرمی بالقوه سوخت

xf

،مبان بیبعد تشبی شعله

xv

، مبان بیبعد ت خیر

Ta


، انرژی فعا سایی بیبعد
، دمای بی بعد

u

، نس ت هم اریی

C

J/kgK ،گرمای ویژه در فشار اابت



فهرست عالئم یونانی
kg/m3،چگالی
زیرنویسها
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