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چکيده
احتراق مایلد رژیمی نسبتا نو در شاخه ی احتراق به شمار میی ردد کیه بیا
بازده گرمایی باال د تولید اندک آالینده ها به خصوص اکسیدهای نیتردژن د
ددده متمایز می شود .به دلیل دیژگیی هیای مولیوی اییی رژییر احترا یی
استفاده از آن در حال گسترش است که از آن جمله میی تیوان بیه مشیعل
ها،کوره های صنعتی د توربیی هیای گیازی اشیاره نمیود .در همییی راسیتا
موالعات تجربی د عددی نیز بیر ردی اییی نیوز از احتیراق بیه خصیوص بیا
سوخت های مایع نیز در حال گسترش است .در ایی موالعه به شبیه سازی
د بررسی عددی مشعلی آزمایشگاه که با هید موالعیه شیعله توربوالنسیی
حاصییل از اسیییری در شییرایی مایلیید ایجییاد شییده ،پرداختییه شییده اسییت.
شبیهسازی عددی احتراق اسیری مسئلهای چند دجهی میباشید .بیه ویور
کلی می توان شبیه سازی عددی احتراق توربوالنسی اسییری را متشیکل از
سه مدل سازی از زیر پدیده های کالن مسئله دانست :مدل سازی اسییری،
مدل سازی توربوالنس د مدل سازی احتیراق .در اییی موالعیه ی عیددی از
ردیکرد الگرانژی برای مدل سازی اسیری ،ردیکیرد مییانگیی گییری زمیانی
برای مدل سازی توربوالنسیی د ردیکیرد احترا یی اختالویی د حجیر مبنیا
استفاده است .نتایج حاصیل از شیبیه سیازی بیا داده هیای تجربیی موجیود
اعتبارسنجی شده د به شرح ساختار شعله بر اساس نتایج های اسیترراجی،
پرداخته شده است .در کل نتایج عیددی ،پییب بینیی مناسیبی از سیاختار
شعله ارائه داده اند .دالیل احتمالی برای خواهای مشاهده شده ارائیه شیده
است د راهکارهای حل آن نیز بیان گردیده است.
کلمات کليدی :احتراق مایلد ،اسیری ،اسیری مایلد ،اسیری توربوالنسی.

 -1مقدمه
از تکنولوژی های جدید در زمینه احتراق ،احتراق در شرایی ر یق سازی
متوسی د یا باال د نیز پیب گرمایب باال (مایلد )1می باشد .بنابه تعریف
کادالیر د جوانون ] [1فرآیند احترا ی مایلد نامیده میشود که دمای درددی
مرلوط داکنبدهنده از دمای خود اشتعال ی مرلوط باالتر باشد د بیشینه
افزایب دما نسبت به دمای درددی در حیی احتراق از دمای خود اشتعالی
مرلوط (به کلویی) کمتر باشد .بازده گرمایی باال ،کاهب ابل مالحظه در
تولید آالینده های کربی مونوکسید د اکسیدهای نیتردژن ،میدان حرارتی
تشعشعی تقریبا یکنواخت ،کاهب حجر محفظه احتراق ،امکان بهره
برداری از سوختهای نامرغوی ،صدای احتراق پاییی د پایداری شعله ی
آسان از مشرصات عملکردی ایی تکنولوژی می باشد ] .[1] ،[2در احتراق
مایلد ر یق سازی داکنب دهنده ها باعث کاهب لهی دمایی احتراق د
جلوگیری از به دجود آمدن غلظت باالی اکسیژن می شود .به ایی صورت
کاهب ابل مالحظه ای در تولید اکسدهای نیتردژن ابل دستیابی است
] . [3همچنیی پیب گرمایب مرلوط درددی پایداری باال د نیز افزایب

حجر شعله را موجب خواهد شد .لذا در مجموز داکنب های با سرعت
پاییی تر د ناحیهی احترا ی توزیع شدهای در محفظه ایجاد خواهد شد د
حجر مفید محفظه را افزایب خواهد داد .ایی افزایب حجر ناحیه ی
احترا ی همچنیی سبب افزایب انتقال حرارت تشعشعی (که در بسیاری از
کوره های صنعتی مهر است) می شود.
احتراق مایلد پس از سال  2000بهوور گستردهای بهصورت تجربی د چه
عددی موردموالعه رار گرفته است که ایی بررسیها اکثراً بر ردی
سوخت های گازی متمرکز بوده است .از ایی جمله میتوان به موالعات
مردانی د همکاران ] [4د ] [5اشاره کرد.
تا به دیی جا استفاده از ایی فنادری به وور عمده در حوزه ی کوره ها د
مشعل های صنعتی متمرکز بوده است که به دلیل دیژگی های مولوی
ذکر شده برای ایی رژیر احترا ی ،موالعات جهت بهره گیری از ایی فنادری
در توربیی های گازی نیز به تازگی مد نظر رار گرفته است .از مشکالت
پیشرد در ایی مسیر به کمبود چگالی تولید توان می توان اشاره کرد.
از دیدگاه فاز سوخت های به کار رفته در فرآیند احترا ی ،احتراق مایلد
سوختهای گازی توسعه خوبی یافته است ایی در حالی است که موالعات
تجربی د عددی در ارتباط با احتراق مایلد اسیری در ابتدای راه خود به سر
می برد ] [6که از ایی موارد می توان به موالعات تجربی د عددی مربوط
به دانشگاه دلفت هلند نام برد که به سال  2014به بعد مرتبی می باشد د
هد آن استفاده از ایی تکنولوژی در مشعل های صنعتی جهت مصر
سوخت های هیدردکربنی سنگیی با یمت ارزان توام با آالیندگی پاییی د
بازده حرارتی باال می باشد .بدیی منظور موالعه ی احتراق شعله های
کوچک تر با سوخت های مایع سبک تر آغاز شده است.
جنی د همکاران ] [7مردری بر کارهای تجربی د عددی انجام گرفته تا سال
 2013در ارتباط با احتراق توربوالنسی اسیری انجام داده اند .در ایی
بررسی مشعل های آزمایشگاهی جهت موالعه احتراق توربوالنسی اسیری
وبقه بندی شده است .در ردیف های  1تا  7جددل 1مشرصات کاری ایی
مشعل ها آمده است .مشعل های آزمایشگاهی ردیف  8د  9جدید تر بوده د
مربوط به به تاریخ بعد از سال  2013می باشد .الزم به ذکر است که در
ایی جددل مشعل های آزمایشگاهی که برای تولید پایگاه داده جهت
موالعات عددی توسعه داده شده اند ،آمده است.
جدول  : 1مشخصات مشعل های آزمایشگاهی دارای داده های تجربی
مناسب کاری عددی جهت بررسی احتراق توروبالنسی اسپری رقيق
تعداد آزمایش ها
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از دیژگیهای یک پایگاه دادهی تجربی خوی میتوان به داده برداری از
چندیی متغیر در چندیی مکان ،شرایی درددی متفادت د رژیرهای احترا ی
متفادت مرتبی با آنها د اندازهگیری د یق د کامل شرایی درددی اشاره
کرد .شرایی درددی به ناحیهای اوالق میشود که اسیری ر یق دارد
محدددهی آزمایب میشود.
از میان مشعل های آزمایشگاهی جددل 1که مربوط به احتراق توربوالنسی
اسیری میشدند تنها دد مورد هیل-دیتنبرگ د دلفت دارای آزمایبهای با
هوای پیب گرم هستند ( ید هوای پیب گرم د ر یقشده از اکسیژن به
دلیل بررسی شرایی مایلد اهمیت دارد) .مشعل دانشگاه کریا ردئی هر که
از آخریی کارهای تجربی به شمار میردد ،به اثر ر یقسازی اکسیژن در
هوای همراه تمرکز دارد .از ایی میان ،مشعل آزمایشگاهی اسیری در هوای
همراه گرم دانشگاه صنعتی دلفت 1به دلیل جدید د جامع بودن به عنوان
مشعل هد برای موالعه عددی احتراق توردبالنسی اسیری در شرایی
مایلد انترای شده است.
شبیهسازی عددی احتراق اسیری بهخودیخود مسئلهای چنددجهی د
پیچیده میباشد که عمالً نیاز به مدلسازیهای مرتلف اسیری ،توربوالنس
د احتراق برای ایی کار میباشد .پیچیدگیهای جدیدی نیز به احتراق مایلد
اسیری اضافه میشود .بهوور مثال حضور هوای گرم د ر یقشده از اکسیژن
میتواند بر فردپاشی د تبریر ورات اثرگذار باشد د مدلهایی برای در نظر
گرفتی ایی تأثیرات موردنیاز میباشد .مدلهای احترا ی که بهوور مؤثر د
د یق برهرکنب توربوالنس -شیمی را در احتراق مایلد اسیری پیببینی
کنند درحال توسعه میباشد .سؤالهایی از بیل اییکه مدلهایی که برای
احتراق اسیری در شرایی معمول توسعه دادهشده است برای شرایی مایلد
نیز ابلاستفاده میباشد یا خیر د یا کدام مدلها (د یا اجزای مدلها ،زیر
مدلها) اثر مهمی در پیببینی احتراق مایلد اسیری دارد ابل پرسب
میباشد.
جنی د همکاران ] [7مردری به کارهای انجام گرفته در ارتباط شبیه سازی
عددی احتراق توربوالنسی اسیری ر یق تا سال  2012انجام داده اند.
همچنیی خالصه ای از زیر مدل های عددی متفادت جهت شبیه سازی
احتراق توربوالنسی اسیری ر یق ارائه شده است.
از جمله مشعل های آزمایشگاهی اخیر جهت بررسی احتراق اسیری ر یق
مشعل کریا ردئی فرانسه می باشد ] .[24در ایی مشعل ،اسیری از جنس
اتانول دردن مرلووی از کربی دی اکسید د اکسیژن با نسبتهای اختالط
متفادت که در راستای محور اسیری را همراهی میکند ،پاشیده شده است.
)Delft Spray in Hot Co-flow (DSHC

ایی مشعل به منظور بررسی اثرات ر یق سازی به دسیله دی اکسید کربی
بر شعله اسیری اکسی-فیول 2د بررسی ساختار د پایداری شعله ،ایجاد شده
است .بدیی منظور شرایی مرزی مشعل تا جای ممکی د یق تعریف د اندازه
گیری شده است تا پایگاه ابل استفاده در کارهای عددی ایجاد گردد
] .[24ما د همکاران ] [25به بررسی عددی ایی مشعل با ردیکرد
4
توبوالنسی "شبیه سازی گردابه بزرگ  "3د مدل توربوالنسی ا جی ام
پرداختند .نتایج ایی بررسی ها نشان داد که می توان تفادت های میان
ساختارهای متفادت شعله در شرایی متفادت کارکردی را با مجموز اثرات
گرمایب ورات ،نوسانات سرعت ورات 5د تبریر ورات تابعی از اندازه
ورات توضیح داد .در حالت هایی از شعله ،برهمکنب وی میان
فرآیندهای ریزسازی د احتراق در توجیه ساختار شعله د فرآیند تشکیل
ورات مهر می باشد که نیاز به بررسی بیشتر در ایی زمینه دجود دارد.
مشعل آزمایشگاهی اسیری دانشگاه دلفت به دلیل هندسه تقارن محوری د
داده های اندازه گیری شده ی مناسب در مرز د دردن ناحیه احترا ی،
گزینه ی مناسبی برای موالعات عددی احتراق توربوالنسی اسیری ر یق در
شرایی مایلد (هوای همراه گرم د ر یق از اکسیژن) می باشد .ایی موالعات،
بر پایهی کارهای تجربی رددریگز ] [23] ،[22] ،[21صورت گرفته است .در
رساله دکترا رددریگز ] ،[21ساخت د انجام آزمایبهای مرتلف بر ردی
اسیری در هوای همراه پیشگرم شده دلفت در دستور کار بوده است .ایی
مشعل با ردیکردهای مرتلف توربوالنسی د احترا ی مورد بررسی های
عددی رار گرفته است .از آن جمله ردیکرد رنس/فلمیلت ،[26] 6پی دی
ا توربوالنسی/ا جی ام [27]7د ال ای اس/ا جی ام [28] 8می باشد.
ایی بررسی ها نشان داد که مدل ا جی ام پیب بینی بهتری نسبت به
مدل فلیملت در شناسایی ساختار شعله از جمله شعله دد شاخه در حالت
هوای همراه سرد د شعله برخاسته را دارا می باشد .با ایی حال مدل ا
جی ام فرض هایی ساده کننده ای بر سینتیک شیمیایی اعمال می کند که
در احتراق مایلد ،سینتیک شیمیایی به دلیل پاییی بودن عدد دامکالر
بسیار مهر می باشد.
9
مدل "مفهوم اضمحالل ادی " (ایی دی سی) ] [29برای مدل سازی
جریان احترا ی توربوالنسی به خصوص مواردی که سینتیک شیمیایی
نقب مهمی را ایفا می کند د ارتباط وی ای میان توربوالنس د سینتیک
شیمیایی دجود دارد به وور گسترده ای استفاده شده است .چنیی دیژگی
هایی در احتراق مایلد که ابعاد زمانی داکنب های شیمیایی نسبت به
احتراق معمول افزایب می یابد (کندشدن داکنب ها به دلیل ر یق سازی
داکنب دهنده ها) ،دجود دارد ] .[30در ایی موالعه از ردیکرد اختالط
توربوالنسی د مدل ایی دی سی برای مدل سازی احتراق استفاده شده
است.
در مقاله حاضر به شبیهسازی احتراق آشفتهی اسیری در شرایی هوای
همراه گرم د ر یق از اکسیژن پرداختهشده است .مشعل اسیری در هوای
همراه گرم دانشگاه دلفت به منظور بررسی عددی انترای شده است د
نتایج شبیهسازی های عددی با نتایج آزمونهای تجربی مقایسه شده است.
هد کلی در ایی بررسی عددی دستیابی به ترکیبی از مدلهای اسیری،
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احتراق د توربوالنس برای پیببینی صحیح ساختار شعله اسیری مایلد
بوده است تا شناخت بیشتری از پدیدهها د فیزیک جریان احترا ی اسیری
مایلد حاصل گردد.

 -2مشعل آزمایشگاهی "اسپری در هوای همراه گرم دلفت"

1

مشعل آزمایشگاهی اسیری در هوای همراه گرم دانشگاه صنعتی دلفت از
یک جت اسیری محوری که به دسیله ی سوخت پاشی فشاری-پیچشی
تولید می شود د توسی هوای همراهی گرم د ر یق از اکسیژن که اسیری را
به صورت هر محور احاوه کرده است ،تشکیل شده است .شماتیکی از
مشعل به همراه ابعاد هندسی د اجزای مرتلف مشعل در شکل  1مشاهده
می شود .هوای همراه گرم د ر یق به دسیله ی مشعلی ثانویه در باالدست
مشعل اصلی تامیی می شود .از میان شعله های مرتلف آزمایب شده در
ایی مشعل ،حالت || Hدر ایی جا مورد موالعه رار گرفته است .در جددل
 2مشرصات کارکردی ایی حالت مشاهده می شود .ایی حالت به احتراق
اسیری اتانول در هوای همراه با دمای  1400کلویی د غلظت اکسیژن در
حددد  9درصد مربوط می شود .به دلیل دمای باال د ر یق از اکسیژن بودن
جریان اکسنده ،ایی حالت نماینده ی مناسبی برای بررسی احتراق مایلد
اسیری می باشد.

شکل  : 1طرح مشعل آزمایشگاهی اسپری در هوای همراه گرم دانشگاه

14.9

0.4

 -3مدل سازی عددی
حل عددی جریان سیال شامل حل معادالت حاکر میانگییگیری شدهی
زمانی تراکر ناپذیر پیوستگی ،مومنتوم ،انرژی د بقای گونههای شیمیایی
میشود .از ردیکرد میانگییگیری زمانی نویر-استوکس 2برای مدلسازی
توربوالنسی د از مدل استاندارد  k-eبه عنوان مدل توربوالنسی استفادهشده
است .معادالت جریان در دستگاه مرتصات ددبعدی تقارن محوری حل
شده اند .تزریق د تعقیب مسیر ورات در دستگاه مرتصات الگرانژی به
دسیله ی حل معادله ی باالنس نیردیی نیوتون برای ورات انجام می
گردد.
از مدل "مفهوم اضمحالل ادی ها" (ایی دی سی) به همراه مکانیزم
شیمیایی جزیی ] [32برای احتراق اتانول/هوا که دارای  40گونه د 576
داکنب شیمیایی برگشت پذیر است ،برای برهمکنب احتراق-توربوالنس
استفاده شده است .مدل ایی دی سی توسعهیافتهی "مدل اتال گردابه "3
(ایی دی ام) محسوی میشود که مکانیزم های شیمیایی جزئی در
جریانهای توربوالنسی را هر در برمیگیرد .در مدل اتال گردابه نرخ
داکنب با فرکانس اختالط توربوالنسی د غلظت داکنبدهندهی
محدددکننده ،کنترل میشود .در مدل ایی دی سی داکنب شیمیایی در
ساختارهای کوچک توربوالنسی به نام ،ابعاد ریز رخ میدهند که وول ایی
ابعاد ریز به خواص توربوالنسی جریان آشفته مرتبی میگردد .در ایی مدل
بهوورمعمول احتراق در ابعاد ریز دردن رآکتور فشارثابت با شرایی ادلیه
گونه ها د دمای برابر با مقادیر موجود در سلول محاسباتی انجام میشود.
داکنبهای شیمیایی وی بازه ی زمانی مشرص که به خواص توربوالنسی
جریان مرتبیاند د وبق نرخ آرینیوس انجام میگیرد .مدل ایی دی سی به
دلیل استفاده از مکانیزم های شیمیایی جزئی در جریان داکنشی
توربوالنسی ،توانایی محاسبهی غلظت گونه های میانی د یا با نرخ داکنب
پاییی را دارا میباشد د جزء مدلهای شیمی نرخ محددد محسوی میشود.
شرایی مرزی جریان هوای همراه ،شامل غلظت گونهها ،دما ،سرعت جریان
د شدت توربوالنسی به صورت پردفایل به دست آمده از داده برداری های
تجربی ،در حل عددی تنظیر شده است .مقادیر متوسی ایی شرایی مرزی
به همراه دبی سوخت پاش سوخت مایع در جددل  3آمده است .سایر
شرایی مرزی به همراه ابعاد محددده ی حل محاسباتی در شکل 2
ابلمشاهده است.

آزمایشگاهی اسپری در هوای همراه گرم دانشگاه صنعتی دلفت

جدول  : 2مشخصات شعله || Hمشعل آزمایشگاهی اسپری در هوای همراه
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جدول  : 3شرایط مرزی جریان اکسنده و سوخت شعله || Hمشعل
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جریان با گسسته سازی مرتبه دد برای تمامی ترم های مشتقی معادالت
استفاده شده است .انتگرال گیری ناپایای معادالت مشتقی معمولی 4حرکت
ورات نیز به ردش ذدزنقه ای د ضمنی انجام گرفته است.

 -4اعتبارسنجی و شرح نتایج
در ایی برب به شرح نتایج حاصل از شبیه سازی عددی احتراق اسیری
شعله || Hپرداخته شده است .پردفیل های دمای گاز ،سرعت گاز د ور
ورات استرراج د با داده های اندازه گیری شده به صورت تجربی مقایسه
د اعتبارسنجی صورت گرفته است.
در هر زیربرب ابتدا به توجیه رفتار پردفیل د تغییرات مکانی آن پرداخته
شده د سیس مقایسه نتایج عددی د تجربی ،بیان شباهت ها د دالیل

شکل  : 2محدوده ی حل عددی و شرایط مرزی شبيه سازی مشعل
آزمایشگاهی اسپری در هوای همراه گرم دانشگاه صنعتی دلفت

 1-4پروفيل دما
در شکل  3پردفیل های شعاعی دما در مقاوع محوری مرتلف نشان داده
شده است .با افزایب فاصله از محور در راستای شعاز افزایب دمای میدان
احترا ی مشاهده می شود ،تا جایی که له ی دمایی دردن شعله حاصل
شود .مقدار د مکان شعاعی دمای بیشینه با افزایب فاصله محوری (از
فاصله  15تا  60میلی متر نسبت به سوخت پاش) افزایب یافته است .پس
از له دمایی ،دما افت می یابد تا دمای هوای همراه حاصل شود .در فواصل
شعاعی تقریبی  5تا  8سانتی متر الیه برشی بیی هوای همراه د هوای آزاد
اورا مشعل باعث کاهب بیشتر دما می شود.
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برهمنهی کانتور دما و تزریق قطرات در شبيهسازی حالت ||H

از نرمافزار تجاری انسیس فلوئنت  16برای حل معادالت حاکر جریان د
معادالت ورات استفادهشده است .معادالت انتقالی متوسی گیری شده ی
جریان به ردش پایا د معادالت باالنس نیردیی ورات به ردش ناپایا حل
3
شده است .از الگوریتر سیمیل 2در همبستگی معادالت فشار-سرعت
Linearized Instability Sheet Atomization (LISA) model
SIMPLE

0.1

0.08

0.04

0.02

0

)Radial Position (m

Exp._X=50mm
Num._X=50mm

)Temperature (K

400 800 1200 1600 2000 2400
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شکل  : 3راست) تصویری از شعلهی مشعل آزمایشگاهی دانشگاه دلفت
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در مدل سازی فاز گسسته ( ورات) ورات به صورت ناپایا مسیریابی شده
اند .برای مدل سازی فردپاشی ادلیه سوخت مایع اتانول خردجی از سوخت
پاش فشاری-پیچشی ،از مدل ناپایداری خوی تجزیه صفحه مایع معرد
به لیسا [33] 1استفاده شده است .مقادیر درددی مدل فردپاشی ادلیه د
تنظیمات تزریق د تعقیب ناپایای ورات ،با استفاده از دیژگی های گزارش
شده از سوخت پاش ] , [6][26به نحوی که ساختار اسیری به دست آمده
از حل عددی با مقادیر داده برداری شده از آزمایب های تجربی همروانی
ابل بولی داشته باشند ،تنظیر شده است .مدل تبریر ورات از کار میلر
] [34د سازیی ] [35ا تباس شده است .برای محاسبات نیردی پسای
ورات ،ورات کردی د صا فرض شده اند د ارتباط میان ضریب پسا د
عدد رینولدز از کار مرسی د الکساندر ] [36ا تباس شده است.
از شبکه بندی سازمان یافته  4ضلعی در حددد  20000سلول محاسباتی
پس از انجام موالعات استقالل جوای ها از شبکه ،برای انجام محاسبات
عددی استفاده شده است .نتایج شبیه سازی عددی با داده های تجربی
مقایسه شده است که ردند اعتبارسنجی در برب بعد شرح داده شده است.
در تصویر سمت چپ شکل  3کانتوری برهر نهاده شده از دما د تزریق
ورات از حل عددی مشاهده میشود د در تصویر سمت راست شکل 3
مقاوع دادهبرداری تجربی نشان داده شده است که در ادامه از دادههای
تجربی بهدستآمده در ایی مقاوع استفاده شده است.

اختالفات در پیب بینی ها عنوان شده است.

0

)Radial Position (m

شکل  : 4پروفيل های شعاعی دما جریان گازی در مقاطع محوری مختلف،
حاصل از شبيه سازی عددی شعله || Hمشعل آزمایشگاهی اسپری دلفت و
مقایسه با داده های تجربی
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 2-4پروفيل قطر ميانگين قطرات
در شکل  5پردفیل های ور میانگیی ساتر ورات (اس ام دی) در راستای
شعاز د در چند مقوع از جریان مشاهده می شود .ورات ریزتر با عدد
استوکس پاییی با سرعت بیشتری مومنتوم ادلیه خود را از دست داده د در
شعاز های نزدیک به محور تقارن د ورات بزرگتر به دلیل مومنتوم باالتر د
درت نفوذ بیشتر در فاصله ی ددرتری نسبت به محور تقارن حضور دارند.
با افزایب فاصله ی محوری از سوخت پاش افزایب مقدار ور بیشینه د
کمینه در پردفیل د افزایب نفوذ ایی ورات در راستای شعاز مشاهده می
شود.
نتایج عددی همروانی ابل بولی با داده های تجربی نشان می دهد.
هرچند ورات ریز نزدیک محور تقارن به درستی پیب بینی نشده اند که
ایی به دلیل خوای مدل تزریق سوخت پاش فشاری-پیچشی نسبت به
کارکرد سوخت پاش آزمایب تجربی می باشد .برای اصالح ایی نقیصه می
توان با استفاده از داده های تجربی نزدیک به شرط مرزی تزریق (نزدیک
به سوخت پاش) توابعی جهت تعییی توزیع مکان ،سرعت د ور ورات
تزریقی ایجاد نمود .راه حل دیگر استفاده از دد تزریق با استفاده از مدل
سوخت پاش فشاری-پیچشی دلی با مشرصات هندسی د کارکردی بهینه
شده برای دستیابی با ساختار پاشب آزمایب تجربی د به شرط برابری با
دبی تزریقی سوخت پاش آزمایب است.
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از مقایسه نتایج تجربی د عددی شکل  4مشاهده می شود که همروانی
مناسبی بیی دمای گاز بر ردی محور تقارن ( ،)r=0 mmمکان له ی
دمایی ،عرض ناحیه آزاد سازی حرارتی دردن شعله د دمای هوای همراه
دجود دارد .اختالفی ن یز در پیب بینی مقدار له ی دمایی د تغییرات
دمایی الیه برشی جریان هوای همراه د هوای آزاد دیده می شود؛ هرچند
ایی دد مورد اختال در پیب بینی حل عددی ،با افزایب فاصله ی محوری
رد به کاهب است.
همروانی دما بیی نتایج عددی د تجربی در ناحیه یکنواخت هوای همراه
(پس از له دمایی د بل از ناحیه برشی با جریان آزاد) ناشی از مقادیر
مناسب شرط مرزی دما در درددی ایی ناحیه است .برای تولید ایی پردفیل
دمایی ،ناحیه ای از باالدست مشعل ،بیی مشعل ثانویه تا سوخت پاش
اصلی (به شکل  1توجه شود) ،حل عددی غیر احترا ی انجام گرفته د
پردفیل خر دجی دما از آن حل عددی به عنوان شرط مرزی درددی هوای
همراه محددده ی حل اصلی استفاده شده است.
پیب بینی مناسب دما بر ردی محور تقارن د پیب بینی با اختال در الیه
برشی بیی هوای همراه د هوای آزاد می تواند به شرط مرزی پردفیل دما در
درددی د یا توان مدل توربوالنسی استفاده شده در پیب بینی اختالط
برشی در ارتباط باشد .هرچند در شردز د اتمام ناحیه هوای همراه ،جریان
برشی د اختالط 1دد جریان سیال را شاهد هستیر دلی برای پیب بینی
مناسب مقادیر بر ردی محور تقارن شناسایی وول د درت ناحیه
چرخشی 2پشت دیواره سوخت پاش (ناشی از پله رد به عقب 3ایی دیواره) د
همچنیی برهر کنب پاشب ،تبریر د احتراق ضردری به نظر می رسد .ایی
در حالی است که در ناحیه بیی هوای همراه د هوای آزاد ،جریان برشی
صر  ،ناشی از اختالط توربوالنسی د مولکولی دد جریان سیال با دما د
ترکیب گونه ای متفادت است .علت احتمالی دیگری نیز می توان برای
اختال نتایج تجربی د عددی در ناحیه برشی هوای همراه د آزاد بر شمرد
د آن عدم اوالز د یق از شرایی دمایی هوای آزاد در شرایی آزمایب
تجربی است .ایی دما در شبیه سازی عددی به صورت یکنواخت د برابر
 300کلویی لحاظ شده است .عدم وعیت دمای هوای آزاد در شرایی
تست است که می تواند منجر به انتقال حرارت د تولید پردفیل دمای غیر
د یق در اورا مرز بیردنی هوای همراه (در تماس با هوای آزاد) در شبیه
سازی باالدست محددده حل اصلی شده باشد.
در ارتباط با اختال دمای پیب بینی شده برای له دمایی می توان
چندیی علت احتمال ی را بیان نمود .مورد ادل احتمال دجود خوا در داده
برداری است .برای نمونه اوالعات گزارش شده ی تجربی در راستای شعاز
در بازه ای رینه از منفی  80میلی متر تا مثبت  80میلی متر است که
مقادیری گزارش شده برای دما کامال متقارن نیست .البته عدم تقارن
کامل ،حول محور تقارن به دلیل همگی نبودن جریان حاصل از احتراق
مشعل ثانویه باالدست د ماهیت ناپایای شعله ابل پذیرش است .ایی
درحالی است که نتایج حاصل از شبیه سازی عددی از ردیکردی پایا د
میانگیی گیری شده نشات گرفته است .در ایی راستا استفاده از ردیکرد
"شبیه سازی گردابه بزرگ" در هندسه سه بعدی محددده حل می تواند
برای گام بعد به کاهب خوای اشاره شده کمک کند.
علت دیگر اختال دمای مشاهده شده در له دمایی بیی نتایج عددی د
تجربی را می توان در عملکرد مدل احترا ی جستجو کرد .در مدل احترا ی

ایی دی سی ثوابتی برای تعییی حجر د زمان مشرصه احتراق در
ریزساختارهای رآکتوری استفاده می شود که از موالعه ی شعله های
مرتلفی استرراج شده است .تعمیر د استفاده از ایی ثوابت برای کلیه
مسائل احترا ی مسلما با خواهایی همراه خواهد بود؛ از جمله در پیب
بینی نقوه شردز احتراق د به تبع آن در مقدار دمای بیشینه در مقاوع
مرتلف .برای حل ایی مشکل به تازگی ردش های دینامیک برای به
ردزرسانی ایی ثوابت با توجه به پارامترهای محلی جریان پیشنهاد شده
است ].[37] ،[30
خوای مدل سازی پاشب ورات نیز می تواند علتی دیگر در خوای پیب
4
بینی دمای بیشینه باشد .در شکل  5پردفیل ور میانگیی اس ام دی
نشان داده شده است .عالرغر پیب بینی رفتار کلی پردفیل ورات ،عدم
پیب بینی ورات ریز نزدیک به محور تقارن مشاهده می شود که می
تواند در نرخ تبریر ورات سوخت ،مهیا شدن مرلوط گازی آماده احتراق،
مکان شردز احتراق د بیشینه دمای احتراق در مقاوع مرتلف تاثیرگذار
باشد.
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در شکل  6پردفیل های شعاعی سرعت محوری در مقاوع مرتلف محوری
نشان داده شده است .در شکل  7نیز سرعت محوری د شعاعی جریان بر
ردی محور تقارن رسر شده است.
با مشاهده در پردفیل های سرعت محوری شکل  6نقب شعله د ناحیه
آزادسازی انرژی حرارتی به خوبی دریافت می شود .آزاد سازی حرارت د
افزایب مومنتوم ناشی از آن به جریان گازی باعث دد تا سه برابر بودن
مقدار سرعت محوری بر ردی محور تقارن نسبت به سرعت میانگیی هوای
همراه ( 2.2متر بر ثانیه) باشد .ایی افزایب سرعت در راستای شعاعی ادامه
می یابد تا در دردن شعله به میزان بیشینه ی خود می رسد د پس از آن با
کاهب سرعت به مقدار میانگیی سرعت اعمالی در شرط مرزی هوای همراه
نزدیک می شود .تغییرات شعاعی سرعت محوری با افزایب فاصله محوری
مالیر تر می شود که علت آن دجود زمان بیشتر برای اختالط بیشتر
جریان احترا ی د غیر احترا ی می باشد .با مشاهده شکل ( 7د همچنیی
شکل  )6می توان دریافت که مقادیر سرعت محوری بر ردی محور تقارن
با شیب کمی رد به افزایب است.
نتایج عددی رفتار کلی پردفیل شعاعی سرعت محوری را پیب بینی می
کند؛ هرچند اختالفی در شعاز های نزدیک به محور تقارن ( )r=0مشاهده
می شود .با مقایسه ی مقادیر سرعت محوری تجربی بر ردی محور تقارن
در شکل  6د شکل  7عدم انوبا ی مشاهده می شود که علت آن ردش
های اندازه گیری تجربی متفادت ،به نظر می رسد .داده های تجربی شکل
 6با ردش سرعت سنجی فاز داپلر( 1پی دی ای) از ورات زیر  6میکردمتر
به دست آمده است (در دا ع سرعت ایی ورات بسیار ریز برابر با سرعت
فاز گازی فرض شده است) .ایی در حالی است که داده های اندازه گیری
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شده به ردش تجربی در شکل  7به دسیله سرعت سنجی لیزر داپلر( 2ال
دی ای) به دست آمده است .بنابرایی مقادیر سرعت محوری بر ردی محور
تقارن نزدیک به مقادیر به دست آمده از حل عددی خواهد بود د اختال
مشاهده شده در شکل  6خوای ردش اندازه گیری به نظر می رسد.
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مقایسه با داده های تجربی

آزمایشگاهی اسپری دلفت و مقایسه با داده های تجربی

در شکل  8پردفیل های شعاعی سرعت شعاعی در مقاوع محوری مرتلف
مشاهده می شود .در فواصل محوری نزدیک به سوخت پاش با حرکت در
راستای شعاز ابتدا سرعت محوری مثبت می شود که بیانگر جریانی
دردنگرا (به سمت محور تقارن) است که نشان گر مکب جریان هوای
همراه ،ناشی از دجود جبهه شعله است .ایی مکب جریان به ناحیه داخلی
اسیری نقب مهمی در احتراق ناحیه دردنی شعله ،جایی که ورات کوچک
با تبریر سریع آماده اختالط با جریان اکسنده اند ،بازی می کند .شردز
اشتعال شعله نیز در چنیی مکانی خواهد بود .با افزایب فاصله شعاعی
سرعت شعاعی منفی می شود یعنی به جریانی بردن گرا (به سمت جریان
هوای آزاد) تبدیل می شود که ایی پدیده هر به دلیل انبساط جریان گاز
ناشی از افزایب دمای ناحیه شعله است .درت جریان بردن گرا بیشتر از
جریان دردنگراست که دلیل آن می تواند سرعت شعاعی بردنگرای پاشب
ورات د به تبع آن گاز تبریری آن ها باشد .تغییرات پردفیل سرعت
شعاعی با افزایب فاصله از سوخت پاش همانند پردفیل های سرعت
محوری مالیر تر می شود .پیب بینی حل عددی به جز برای مقادیر ردی
محور تقارن ابل بول به نظر می رسد که انتظار می ردد در حل سه
بعدی جریان ایی خوا کاهب یابد.
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در ارتباط با اختال دمای پیب بینی شده برای له دمایی می توان
چندیی علت احتمالی را بیان نمود .خوای داده برداری تجربی ،خوا
در تنظیر ثوابت مدل احترا ی برای کارکرد در شرایی احترا ی
مسئله د خوای اندک در پیب بینی کامل ساختار پاشب
(برهمکنب احتراق -پاشب ورات) از جمله ایی دالیل احتمالی
می توان دانست.

)Radial Position (m
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در ابتدا د انتهای جریان هوای همراه دد جریان برشی د اختالوی به
ترتیب با پاشب اسیری د هوای آزاد مشاهده می شود .نتایج عددی،
پیب بینی خوبی برای جریان برشی ابتدایی نشان می دهد دلی
جریان برشی انتهایی با کمی خوا همراه است که دلیل آن می تواند
با شرط مرزی پردفیل دما در درددی د یا توان مدل توربوالنسی
استفاده شده در پیب بینی اختالط برشی در ارتباط باشد.
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همروانی مناسبی بیی دمای گاز بر ردی محور تقارن ،مکان له ی
دمایی ،عرض ناحیه آزاد سازی حرارتی دردن شعله د دمای هوای
همراه دجود دارد .اختالفی نیز در پیب بینی مقدار له ی دمایی د
تغییرات دمایی الیه برشی جریان هوای همراه د هوای آزاد دیده می
شود.
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در ایی موالعه به شبیه سازی د بررسی عددی شعله ای حاصل از احتراق
توربوالنسی اسیری اتانول در جریان هوای اکسنده گرم د ر یق از اکسنده
پرداخته شد .پردفیل های دما ،ور ورات د سرعت های محوری د شعاعی
استرراج د با داده های تجربی مقایسه شد .نتایج زیر را می توان در ارتباط
با مقایسه داده های عددی د تجربی د شرح ساختار شعله بیان نمود:
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ورات ریزتر با عدد استوکس پاییی با سرعت بیشتری مومنتوم ادلیه
خود را از دست داده د در شعاز های نزدیک به محور تقارن د ورات
بزرگتر به دلیل مومنتوم باالتر د درت نفوذ بیشتر در فاصله ی
ددرتری نسبت به محور تقارن حضور دارند .نتایج عددی همروانی
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 هرچند ورات ریز.ابل بولی با داده های تجربی نشان می دهد
نزدیک محور تقارن به درستی پیب بینی نشده اند که ایی به دلیل
پیچشی نسبت به کارکرد-خوای مدل تزریق سوخت پاش فشاری
.سوخت پاش آزمایب تجربی می باشد
:پردفیل سرعت محوری
با د ت در پردفیل های سرعت محوری نقب شعله د ناحیه آزادسازی
انرژی حرارتی در افزایب سرعت به جریان گازی به خوبی مشاهده
 رفتار کلی پردفیل سرعت محوری صحیح پیب بینی شده.می شود
است؛ هرچند اختالفی در شعاز های نزدیک به محور تقارن مشاهده
می شود که علت آن ردش های اندازه گیری بر مبنای سرعت ورات
.ریز به نظر می رسد



:پردفیل سرعت شعاعی
پردفیل های سرعت شعاعی گویای ایی مولبند که جریانی دردنگرا
(به سمت محور تقارن) باعث مکب جریان هوای همراه گرم به ناحیه
 ایی جریان نقب مهمی در احتراق ناحیه.ی داخلی اسیری می شود
 جایی که ورات کوچک با تبریر سریع آماده اختالط،دردنی شعله
. بازی می کند،با جریان اکسنده اند



در فواصل شعاعی باالتر جریانی بردن گرا (به سمت جریان هوای
آزاد) مشاهده می شود که به دلیل انبساط جریان گاز ناشی از
.افزایب دمای ناحیه شعله است به دجود آمده است



درت جریان بردن گرا بیشتر از جریان دردنگراست که دلیل آن می
تواند سرعت شعاعی بردنگرای پاشب ورات د به تبع آن گاز
.تبریری آن ها باشد
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