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 .1مقدمه
محفظة احتراق توربين گاز با سوخت مايع شامل مفاهيم پيچيدهاي

مورياي و همکاران ( )2013جريان پاششي

چون جريان واکنشي ،پاشش ،جريان آشفته ،جريان چندفاز،

محفظة احتراق يک موتور جت مجهز به سوختپاش هوا

فرايندهاي انتقال حرارت جابهجايي و تابش بههمراه برهمکنش هر

انفجاري 2را با مقياس نيم شبيهسازي نمودند [ .]4هدف از اين

يک با ديگري ميباشد .دستيابي به توزيع دما و گونههاي واکنشي

مقاله پيشبيني مقدار توليد آاليندة نيتروژن مونوکسيد و غلظت

مطلوب در مدلسازي يک جريان واکنشي منوط به شکلگيري

دوده در شرايط محفظة مذکور بوده است .در اين مقاله شبيهسازي

شعله منطبق با واقعيت است .تيليژاک و همکاران ( )2016محفظة

در نسبتهاي تعادلي  0/91تا  1/29انجام شده است .پارامترهاي

احتراق يک توربين گاز صنعتي را با استفاده از دو مدل آشفتگي

سرعت و سايز قطره ،دماي گاز ،غلظت گونة نيتروژن مونوکسيد و

 Realizable k  و  LESدر دو حالت جريان سرد و جريان

انتشار دوده با اندازهگيريهاي انجامشده مقايسه شدهاند .نتايج آنها

واکنشي بهصورت عددي بررسي کردند [ .]1بهمنظور مدلسازي

نشان ميدهد که شبيهسازي عددي جريان با رهيافت  LESو

احتراق ،از مدل فليملت پايا با دو نوع سازوکار شيميايي مختلف

مدل فليملت قادر به نمايش مشخصههاي اسپري و احتراق ،در آن

استفاده شده است .يک سازوکار  25واکنشي با  16گونة مستقل و

مقياس از محفظة احتراق با يک هندسة پيچيده خواهد بود .ونجي

متمرکز بر تشکيل دوده ،ديگري سازوکار  GRI  2.11با 49

و گوتهيل ( )2008به بررسي پاشش متانول با استفاده از مدل

گونه و 277واکنش که بر تشکيل نيتروژن مونوکسيد تمرکز دارد.

فليملت و تابع چگالي احتمال فرضي بهبوديافته )  (PDFو تابع

نتايج آنها نشان ميدهد که هر دو سازوکار دقت قابل قبولي در

چگالي احتمال انتقالي 3برحسب روش مونت کارلو پرداختند [.]5

پيشبيني مشخصههاي جريان ،بهخصوص در بحث پيشبيني

در اين بررسي ،از مدل آشفتگي  k  استفاده شده و متانول با

غلظت گونهها داشتهاند .همچنين سازوکار شيميايي احتراق نسبت

سازوکار شيميايي شامل  23گونه و  168واکنش شيميايي

به مدل آشفتگي اثر بيشتري بر دقت شبيهسازي دارد .ترکزاده و

مدلسازي شده است .طبق اين بررسي ،مدل فليملت بههمراه تابع

همکاران ( )2016با هدف بهينه سازي فرآيند طراحي ،شعله غير

بهبوديافته  PDFنتايج بسيار دقيق و منطبق با حل انتقالي

پيشآميخته درون يک محفظه احتراق توربين گاز را شبيهسازي

تابع  PDFارائه ميدهد .آنها بيان کردند که با در نظر گرفتن

کردهاند .بدين منظور با در نظر گرفتن هزينههاي محاسباتي ،دو

جزئيات شيميايي در مدلسازي احتراق ،آاليندهها و گونههاي

مدل فليملت پايا و  SST k  براي شبيهسازي جريان احتراقي

راديکالي دقيقتر محاسبه ميشوند .زينيوند و بازديدي طهراني

درون محفظه احتراق در نظر گرفته شدهاند [ .]2اين مدل در يک

( )2012در يک محفظة احتراق استوانهاي اثر تعداد و محل

بهينهسازي چندمتغيره شامل بازدة احتراق ،فاکتور الگوي جريان،

سوراخهاي فواره هوا را روي احتراق و آاليندة ناکس بررسي کردند

کاهش ميزان آاليندههاي کربن مونو اکسيد و اکسيدهاي نيتروژن

[ .]6در اين مقاله از مدل احتراقي نرخ محدود اضمحالل گردابه

و حداقل توليد آنتروپي کار گرفته شده است .بوالت و همکاران

با سوخت کروسين ،ديدگاه اويلر  -الگرانژ و مدل جهتهاي مجزا

( )2014با استفاده از رهيافت  LESو مدل فليملت به بررسي

براي جريان دوفاز و تابش استفاده شده است .نتايج آنها نشان

توليد آاليندهها در محفظة احتراق توربين گاز پرداختند [ .]3همة

ميدهد که با افزايش فاصلة محوري سوراخهاي هوا از

محاسبات در يک ساختار بلوکي شبکهبندي شده با تمام جزئيات

سوختپاش ،آاليندة ناکس کاهش پيدا ميکند و بهطور معکوس

(همة ويژگيهاي عملکرد احتراق توربين گاز  SGT  100در

توان حرارتي آن افزايش مييابد .همچنين ،با افزايش تعداد

فشار  3بار) انجام شده است .در اين پژوهش تأثير تلفات حرارتي

سوراخهاي هوا هر دو پارامتر توان حرارتي و آاليندة ناکس

تابشي ،همچنين تأثير يک سازوکار شيميايي جايگزين چهار

افزايش مييابند .بازديدي طهراني و زينيوند ( )2010طي مقالهاي

مرحلهاي مورد بحث قرار گرفته است .نتايج آنها نشان ميدهد که

ديگر نشان دادند که مدل غير پيشآميختة تعادلي بههمراه تابع

تطابق خوبي بين دادههاي تجربي و پارامترهاي شبيهسازي وجود

چگالي احتمال فرضي بتا ،توزيع دما را بهتر از مدل اضمحالل

دارد .همچنين نشان داده است که در نرخ توليد ناکس ،1سازوکار

گردابه ،مخصوصاً در نزديکي ديوار پيشبيني ميکند [ .]7گروه

ناکس فوري بر سازوکار ناکس حرارتي و شکست ناکس غلبه دارد.

تحقيقاتي ساموئلسن و همکاران [ ]8-10از سال  1981تا  1993م
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واکنشي درون

نشرية علمي پژوهشي دانش و فناوري هوافضا

دادند .اين گروه يکي از شناختهشدهترين مجموعههاي تحقيقاتي

صورت معادلة  1است؛ بهطوريکه در اين رابطه  بيانگر

طي دهة اخير بوده است .کارهاي آنها اغلب به سفارش صنايع

متغييرهاي وابسته شامل جرم ،ممنتوم ،انرژي جنبشي آشفتگي،

معتبر و بينالمللي توربين گاز هوايي و صنعتي بوده است .طي اين

نرخ اضمحالل انرژي آشفتگي ،آنتالپي و کسر جرمي گونهها

سالها ،محل و نحوة توزيع سوراخهاي اوليه و ثانويه ،بازشدگي

ميباشد .پارامترهاي  S 1و  S 2نيز بهترتيب عبارتهاي چشمه

ورودي محفظه ،سوختهاي مختلف ،دوده و ناکس بههمراه توزيع

و چاه براي فاز گازي و فاز قطرات ميباشند.
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سرعت ،دما و قطرات بررسي شدهاند .با توجه به وجود اطالعات
هندسي و تجربي که از اين تحقيقات موجود است ،شبيهسازي و
تحليل اين هندسه ميتواند راهگشاي ديگر مسائل احتراق و پاشش

()1

سوخت مايع باشد .در کارهاي گذشته از مدلهاي احتراقي
مختلفي نظير اضمحالل گردابه ،4غيرپيشآميخته تعادلي و فليملت
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جهت شبيهسازي جريان واکنشي استفاده شده است .در هيچکدام
از کارهاي پيشين به بررسي تأثير تعداد فليملتها و نرخ استهالک

 .2-2فاز گسسته

اسکالر آرام آنها بر مدلسازي شعلة جريان واکنشي سوخت کروسين

جريان گاز بهعنوان فاز پيوسته است و بهصورت اويلري مدل

در يک محفظة احتراق مدل توربين گاز پرداخته نشده است .در

ميشود .در ناحية نزديک به سوختپاش ،بهدليل پاشش قطرات در

کار حاضر ،تأثير نحوة مدلسازي فليملت بر مشخصههاي احتراقي

محدودة ميکرومتر ،کسر حجمي آنها کمتر از  10درصد کسر

در يک محفظة احتراق مدل توربين گاز بررسي شده است .فليملت

حجمي فاز گازي ميشود .لذا در اين ناحيه فاز گسستهاي ايجاد

شعلة آشفته از مهمترين عوامل مؤثر بر مقادير پيشبيني شده

ميشود که براي مدلکردن آن از ديدگاه الگرانژي استفاده

براي مشخصههاي جريان طي شبيهسازي ميباشد .در اين مقاله

ميشود .مسير حرکت قطرات از معادلة حرکت بهدست ميآيد

اثر هر يک از دو متغير مذکور بر توزيع سرعت و دماي جريان

[.]11

واکنشي دوفاز ،کسر مخلوط 5و نرخ استهالک اسکالر آشفتگي

()2

شعله ،غلظت گونهها و آاليندة نيتروژن مونوکسيد بررسي ميشود.
در اين تحقيق از هندسة محفظة احتراق مدل کامرون)1989( 6
استفاده شده است که همة اجزاي محفظههاي احتراق اعم از
چرخاننده ،سوختپاش هوا انفجاري ،سوراخهاي اوليه و ثانويه را
شامل ميشود [ .]8مقالة حاضر در سه حالت فليملت مدلسازي
شده و در هر حالت شرايط مرزي منطبق بر شرايط آزمايشگاهي
است .اعتبارسنجي نتايج حل عددي با دادههاي تجربي از طريق
مقايسة سرعت و دما در مقاطع مختلف محفظة احتراق انجام شده
است .پس از اعتبارسنجي نتايج حل عددي ساير مشخصههاي

 
 FD u  u p 


du p
t

عبارت سمت چپ اينرسي يک قطره است که معرف مقاومت
جرم براي تغيير سرعت و جهت آن است .عبارت سمت دوم معرف
نيروي پساي اصطکاکي است .مدل دماي يکنواخت (تعادلي) براي
مدلکردن دماي قطره استفاده شده است .همچنين فرض شده
است که تغيير دما درون قطره وجود ندارد و دماي داخل قطره
همگن است [ .]11-12بنابراين ،قطرات گسستهسازي نميشوند و
هزينة محاسبات کاهش مييابد .نرخ تبخير  dmp / dtاز طريق
رابطة انتقال جرم اطراف قطره محاسبه ميشود [.]13-14
  d p  Di ,m ShAB  ln1  Bm 

dmp

جريان احتراقي در سه حالت فليملت مقايسه شدهاند.

()3

 .2معادالت حاکم

بخار در فاز گاز است .همچنين  ShABو  Bmبهترتيب اعداد

 .1-2فاز پيوسته

شروود 7و جرم اسپالدينگ 8هستند .دماي قطره براساس معادلة

معادالت حاکم بر جريان واکنشي آشفته شامل معادلة بقاي جرم،

تعادل حرارتي قطره ( معادلة  )4بهروزرساني ميشود .در اين معادله

بقاي تکانه ،بقاي انرژي و بقاي جرم اجزاي واکنشي است .شکل

بهترتيب ظرفيت گرماي ويژه

dt

 d pقطر قطره   ،چگالي فاز گازي و  Di, mثابت نفوذ
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تحقيقات تجربي روي يک محفظة احتراق استوانهاي مدل انجام

کلي معادالت در مختصات دکارتي ،پايا و غيرقابل تراکم به

تأثير تعداد فليملتها و نرخ استهالک اسکالر آرام آنها بر مشخصههاي احتراقي در يک محفظه احتراق مدل توربين گاز
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قطره در فشار ثابت ،دماي قطره ،ضريب انتقال حرارت جابهجايي،
دماي فاز پيوسته ،نرخ تبخير و حرارت تغيير فاز ميباشند .با

2

وصول دماي قطره به نقطة جوش ،معادلهاي مبني بر نرخ جوشش




قطره در معادالت لحاظ ميشود که در معادلة  4ارائه شده است.
در اين معادله   p ، C p,و  kبهترتيب ظرفيت گرماي ويژه

()6

dmp

h fg

()4



dt

 h Ap T  Tp  



dt

4k 
1  0.23 Re d
 p C p , d p



k


 
k
C1  max0.43,
, S
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گاز ،چگالي قطره و ضريب انتقال حرارت رسانشي ميباشند.
dTp



 C1 S  C 2

k2

m pC p

S  2Si , j Si , j t  C


C2  1.9,  k  1.0,    1.2

d d p 
dt

 C T  Tp 
 ln 1  p ,

h fg



در مقالة حاضر ،از مدل احتراقي فليملت پايا براي مدلسازي

سوخت در دماي  300کلوين با سرعت نسبي  110متر بر

واکنشهاي شيميايي محفظة احتراق مدل توربين گاز استفاده شده

ثانيه و زاوية  30درجه از يک سوختپاش هوا انفجاري به درون

است .جريان آَشفته و جريان احتراقي غيرپيشآميخته با استفاده از

 .4-2مدل احتراقي

10

محفظه پاشيده ميشود .با توجه به اينکه کسر حجمي قطرات

تابع چگالي احتمال فرضي بتا مرتبط ميشوند .در مدل احتراقي

کوچکتر از  0/001است ،نيازي به محاسبة برخورد قطرات با

فليملت ،شعله نفوذي آشفته بهصورت يک مجموع آماري از

يکديگر نيست و بهعبارت ديگر تأثير يک قطره از ديگر قطرات

شعلههاي کوچک (فليملتهاي) آرام فرض ميشود [ .]20معادالت

ناچيز است [ .]15-17در عينحال وجود فاز گسسته روي فاز

فليملت در قالب دو معادلة دما و کسر جرمي اجزاء و انتقال داده

اصلي تأثيرگذار است و بايد اين تأثيرگذاري در معادالت فاز

شده به دستگاه کسر مخلوط ،بهصورت معادلة  7و  8بهدست

پيوسته بهصورت يک ترم چشمه لحاظ شوند .اطالعات بيشتر در

ميآيند .در اين معادالت  Yiنسبت جرمي گونة  iام،

c p,i

خصوص نحوة مدلسازي فاز گسسته و معادالت حاکم بر آن در

گرماي ويژة گونة  iو

مراجع [ ]11و [ ]15ذکر شده است.

 Siنيز نرخ واکنش H i ،آنتالپي ويژة گونة  iو پارامتر  نرخ

cp

گرماي ويژة ميانگين ترکيب است.

استهالک اسکالر است.
 .3-2مدل آشفتگي

براساس تحقيقات گذشته [ ]6و [ ،]18در اين مقاله از مدل

Yi 1
 2Y
  2i  S i
t
2
f

()7

 Realizable k  براي مدلسازي آشفتگي جريان در
i

محفظة احتراق مدل توربين گاز استفاده ميشود .معادالت انتقال
در مدل  Realizable k  توسط شيح 9و همکاران ()1995
ارائه شده است [ ]19که بهصورت روابط  8و  9است .پارامتر 

بيانکنندة نسبت زمان مشخصه آشفتگي به زمان مشخصة ميدان
جريان k ،انرژي جنبشي و  نرخ اضمحالل است.
k
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براي بهدست آوردن توزيع نرخ استهالک اسکالر در شعله و
معادلة بقاي کسر مخلوط در شعلههاي نفوذي جريان مخالف از
روش تشابهي استفاده ميشود .نرخ استهالک اسکالر برحسب
کسر مخلوط و نرخ واکنش در هر نقطه بهصورت بسط  9با چگالي
متغير قابل محاسبه است .در اين معادالت ،دما و کسر جرمي
گونهها در حالت پايا ،تابعي از کسر مخلوط و کميت غيرتعادلي نرخ
استهالک اسکالر بوده که بيانگر اثر ميدان جريان روي ساختار
فليملت است.
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()9

2



2

1

معادالت  7و  8همراه با شرايط مرزي تعريف شده در فضاي

احتراق و گازهاي حاصل از آن ،ثابتگرفتن ضريب جذب باعث
کاهش دقت محاسبات ميشود .لذا در اين تحقيق از مدل توزيع
11

کسر مخلوط و داشتن يک سازوکار شيميايي براي مقادير مختلف

وزني مجموع گازهاي خاکستري ،که توسط اسميت و همکاران

نرخ استهالک اسکالر قابل انتگرالگيري است .مقادير کسر

[ ]25پيشنهاد شده ،براي بهدست آوردن ضريب جذب گازهاي

مخلوط و واريانس آن از حل معادالت انتقال آنها بهدست ميآيند:

حاصل از احتراق استفاده شده است .در مراجع [ ]11و []23

()10
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توضيحات بيشتري در اين خصوص ارائه شده است.
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 .6-2حلگر محاسباتي

نرخ استهالک اسکالر متوسط با در نظرگيري آثار آشفتگي

شبيهسازي جريان در بسته نرمافزاري انسيس فلوئنت]11[ 16 12

جريان براساس روابط  12محاسبه ميشود [ .]11در اين روابط k

انجام ميشود .براي حل معادلة بقاي پيوستگي ،انرژي ،تکانه،

انرژي جنبشي آشفته  ،استهالک آشفته و ضريب  C معموالً

معادالت مدلهاي احتراقي ،فاز گسسته و تابش گرمايي از روش

برابر با  2درنظر گرفته ميشود [.]21

حجم محدود در سه بعد استفاده ميشود .معادالت حاکم بر جريان

()12

f 2


k

 st   ,   c

بهصورت ضمني خطيسازي و بهصورت مرتبه دو گسستهسازي
ميشوند .معيار همگرايي حل معادالت  10-6در نظر گرفته

در اين مقاله شبيهسازيها طي سه حالت مختلف (مطابق

ميشود .جمالت نفوذي در معادالت ،با استفاده از روش اختالف

جدول  )1براي سوخت کروسين با سازوکار شيميايي  26واکنشي و

مرکزي

14

 17گونه مستقل انجام شده است [ .]22در حالت اول ،شعله با

گسسته ميشوند .الگوريتم سيمپل  ]11[ Cعبارت فشار و سرعت

ماکزيمم نرخ استهالک اسکالر آرام کمتري نسبت به دو حالت

را به هم متصل ميکند .براي پيشبيني مشخصههاي ديناميکي

ديگر شبيهسازي شده است (تعداد  9فليملت آرام با ماکزيمم نرخ

گاز و قطرات ،ديدگاه اويلري براي فاز پيوسته اتخاذ ميشود و

استهالک اسکالر  .)9در حالتهاي دوم و سوم ،شبيهسازي شعله

ديدگاه الگرانژي براي پيگيري حرکت و رفتار ترموديناميکي فاز

با ماکزيمم نرخ استهالک اسکالر ممکن (نرخ استهالک اسکالر

گسسته اعمال ميشود .همچنين براي محاسبة گرماي ويژه

 )13انجام شده است .با اين تفاوت که تعداد فليملتهاي آرام

گونهها از توابع چندجملهاي وابسته به دما استفاده ميشود .در کار

تشکيلدهندة شعله در اين دو حالت متفاوت است .در حالت دوم

حاضر ،دو نوع  NOxحرارتي و فوري محاسبه ميشوند .براي

شعله با  9فليملت آرام تشکيلشده و در حالت سوم ،شبيهسازي

محاسبة  NOxحرارتي از سازوکار توسعهيافتة زلدوويچ ]26[ 15و

شعله با  28فليملت آرام انجام شده است .با افزايش تعداد فليملت

براي محاسبة راديکالهاي  Oو  ، OHاز فرض تعادل جزئي

آرام در شعله ،ساختار کلي و کشيدگي شعله آشفته با دقت بيشتري

استفاده ميگردد [ .]27نرخ تشکيل  NOxفوري ،16از رابطة

13

و عبارات جابهجايي بهصورت مرتبه دو باالدست

17

شکل ميگيرد .در عين حال ،افزايش تعداد فليملت آرام ،سبب

ارائهشده توسط دسويت

افزايش زمان و هزينه محاسبات نيز ميگردد.

اطالعات بيشتر در خصوص نحوة محاسبة  ، NOxمراجع [،]6

[ ]28بهدست ميآيد .براي کسب

[ ]11و [ ]27مفيد خواهند بود.
 .5-2مدلسازي انتقال حرارت تابش

معادلة انتقال حرارت تابشي در محيطهاي گازي يک معادله

 .3هندسه و شرايط مرزي

انتگرال  -ديفرانسلي (معادلة  )13است [ .]23در اين مقاله ،بهدليل

محفظههاي احتراق توربين گاز طي چهل سال اخير توسعه

دقت و هزينة محاسباتي معقول از مدل جهات مجزا [ ]24استفاده

پيوستهاي در تکامل ساختار اصلي محفظه داشتهاند .محفظههاي
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ميشود .با توجه به تغييرات دائمي دما ،فشار ،غلظت گونهها در

تأثير تعداد فليملتها و نرخ استهالک اسکالر آرام آنها بر مشخصههاي احتراقي در يک محفظه احتراق مدل توربين گاز

احتراق کنوني به طور کلي به سه دستة محفظههاي استوانهاي

مشخصههاي جريان واکنشي از قبيل سرعت متوسط جريان سرد،

شکل ،استوانه  -حلقوي و حلقوي تقسيم ميشوند [ .]29استفاده از

سرعت و دماي متوسط جريان واکنشي ،قطر متوسط ساتر ،سرعت

محفظة احتراق مدل استوانهاي براي بررسي جريان واکنشي

محوري قطرات پاشش سوخت و غلظت گونههاي ، CO2

مرسوم است و در سالهاي اخير از اين نوع محفظة احتراق مدل

و  NOبوده است .هدف نويسندگان از انتخاب اين محفظة

بهوفور در کارهاي پژوهشي استفاده شده است [ .]6- 7،30-32در

احتراق مدل ،پديدهشناسي و ساختارشناسي جريان آشفته اسپري

مقالة حاضر ،از هندسة محفظة احتراق استوانهاي مدل کامرون و

واکنشي و تعميم آن به محفظههاي احتراق صنعتي ميباشد.

همکاران [ ]8جهت بررسي مشخصههاي جريان و انتقال حرارت

همچنين ،با توجه به اينکه استفاده از رهيافت شبيهسازي

استفاده شده است .دليل انتخاب اين محفظة احتراق مدل جهت

گردابههاي بزرگ جهت مدلسازي آشفتگي جريان در برنامة آتي

شبيهسازيهاي عددي ،وجود اطالعات کافي درخصوص جزئيات

نويسندگان قرار دارد ،لذا استفاده از يک هندسة واقعي محفظة

هندسة محفظه ،نوع و هندسه سوختپاش ،جزئيات سوئيرلر و

احتراق توربين گاز هزينة محاسباتي بسيار بااليي خواهد داشت.

CO

جدول  .1اطالعات وضعيت فليملت در حالتهاي مورد مطالعه
ماکزيمم نرخ استهالک اسکالر در فليملت آرام

تعداد فليملت

حالتهاي مورد مطالعه

9

9

Case  A

13

9

Case  B

13

28

Case  C

شکل  1طرحوارة اين هندسه را نشان ميدهد که از يک

درصد سهم فوارههاي اوليه و  40درصد مابقي صرف رقيقسازي

هشتضلعي به طول  320و قطر  80ميليمتر تشکيل شده است.

جريان درون محفظه ميشود .شرايط مرزي در ورودي و خروجي

چهار فوارة اولية عمود بر هم به قطر  7/5ميليمتر در فاصلة 80

دامنة محاسباتي بهترتيب جريان جرمي ورودي و فشار خروجي

ميليمتري از صفحة ورودي محفظة احتراق قرار دارند و يک

لحاظ شدهاند .در مسئلة حاضر شرايط مرزي گرمايي و سرعت

رديف چهارتايي سوراخ ديگر نيز به قطر  9ميليمتر در فاصلة 160

ديوار بهترتيب بيدررو و عدم لغزش فرض شدهاند.

ميليمتري از ورودي محفظة احتراق جهت بهبود فرايند احتراق
تعبيه شده است.

 .4شبکهبندي هندسه

براي شبکهبندي محفظه احتراق ،از بستة نرمافزاري انسيس

18

[ ]33استفاده شده است .شبکة ايجادشده از نوع سازمانيافته بوده
و با توجه به اينکه در نواحي اولية محفظة احتراق ،پديدة احتراق
رخ ميدهد و فوارههاي اوليه و رقيقسازي نيز تأثير زيادي بر
جريان ميگذارند ،در اين نواحي از سلولهاي متراکم براي
شبکهبندي استفاده شده است .جهت رسيدن به نتايج پايدار و
شکل  .1طرحوارة محفظة احتراق مدل (ابعاد ميليمتر) []8

مستقل از شبکه ،از چهار سايز شبکة مختلف براي شبيهسازي
جريان درون محفظه استفاده شده است که شبکههاي "الف"،

سوئيرلر مورد استفاده در اين محفظه از نوع محوري است که

"ب"" ،ج" و "د" بهترتيب داراي  250هزار 500 ،هزار870 ،

پرههاي آن زاوية  60درجه با هم دارند .هواي ورودي به محفظة

هزار و يک ميليون و سيصد هزار سلول محاسباتي هستند .شکل

احتراق  163کيلوگرم بر ساعت بوده که در دماي  373کلوين و

 2توزيع سرعت محوري را در اين چهار شبکه نشان ميدهد.

فشار  1اتمسفر 25 ،درصد آن به سوئيرلر و از باقيمانده آن35 ،

براساس شکل  ،2با توجه به دقت مناسب و هزينة کمتر شبکة
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"ج" نسبت به سه شبکه ديگر ،از شبکة "ج" جهت شبيهسازي

اعمال توابع ديواره باشد [ .]34تغييرات

نهايي جريان درون محفظه استفاده ميشود .شکل (-3الف) شبکة

طول محفظة احتراق مدل در شکل (-3ب) نشان داده شده است.

نهايي مورد استفاده براي شبيهسازيها را نشان ميدهد .همانطور
که در شکل (-3الف) مشاهده ميشود ،در نواحي که گراديان

 .5بحث و نتايج

سرعت و غلظت داراي شيب تند بوده ،بر تراکم سلولها اضافه

کميتهاي سرعت ،دما ،نرخ استهالک اسکالر شعله ،غلظت

شده است .با توجه به استفاده از مدل آشفتگي

گونهها و آاليندة نيتروژن مونوکسيد در مقاطع مختلف محفظة

براي شبيهسازي جريان آشفته ،تراکم

احتراق مدل توربين گاز مورد بحث و بررسي قرار گرفتهاند .شکل

سلولهاي نزديک به ديوارهها و فاصله اولين سلول برحسب واحد

 4توزيع مؤلفة محوري سرعت در سه مقطع مختلف محفظه را

Realizable k  

ديواره به گونهاي انتخاب شده است که

Y

در محدودة  30براي

نشان ميدهد.

شکل  .2بررسي عدم وابستگي حل مسئله به تعداد سلولهاي محاسباتي

(ب)

(الف)


شکل  .3نمايي از الف) هندسة محفظة احتراق  WJCCشبکهبندي شده ،ب) تغييرات  Yروي ديواره در طول محفظة احتراق مدل

افزايش تعداد فليملتهاي آرام و ماکزيمم نرخ استهالک

 X  0.02 mساختار سرعت متأثر از سرعت هواي قبل از

اسکالر شعله آرام ،تأثيري بر پروفيل سرعت محوري ندارد .کمتر

جتهاي رقيقسازي و سرعت سوخت نميباشد و جريان بهسمت

بودن سرعت در نزديکي محور طولي محفظة احتراق ناشي از

يکنواختي پيش ميرود .بهطور ميانگين اختالف توزيع سرعت

قرارگيري ناحية بازگردش در ناحية اولية محفظة احتراق و

پيشبيني شده با دادههاي آزمايشگاهي نزديک به  17درصد

برهمکنش برخورد سوخت با هواي سوئيرلر و جتهاي اوليه است.

ميباشد .در شکل  5توزيع دماي متوسط در سه مقطع مختلف به

بهدليل قرارگيري بين جتهاي اوليه و

نمايش گذاشته شده است .با توجه به مقادير انحراف معيار ارائه

رقيقسازي ،بر سرعت جريان افزوده ميشود .در مقطع

شده ،تعداد فليملتها و ماکزيمم نرخ استهالک اسکالر آرام فقط بر

در مقطع

X  0.1 m
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Y

روي سطح ديواره در

تأثير تعداد فليملتها و نرخ استهالک اسکالر آرام آنها بر مشخصههاي احتراقي در يک محفظه احتراق مدل توربين گاز

دماي جبهة شعله  X  0.04 mاثر ميگذارد و در ساير مقاطع

نازل سوخت يک نامتقارني وجود داشته است که در شکلگيري

اختالفي مشاهده نميشود؛ زيرا محل تشکيل شعله در ابتداي

توزيع دما ناهمگون در نتايج تجربي تأثير گذاشته است.

محفظة احتراق (پيش از فوارههاي اوليه) ميباشد .اختالف دمايي

در شکل  6دماي متوسط جريان روي محور مرکزي محفظة

که در پروفيلهاي دمايي بين نتايج شبيهسازي و دادههاي تجربي

احتراق نمايش داده شده است .هر سه منحني داراي دو قله و دو

مشاهده ميشود ميتواند ناشي از در نظر نگرفتن انتقال حرارت

قعر ميباشند .ماکزيمم دماي اوليه در فاصلهي تقريبي 0/03

جابجايي باشد؛ زيرا در اطراف بدنة محفظة احتراق به گفتة

متري از ابتداي محفظه قرار دارد که ناشي از مرکز شعله و اوج

کامرون و همکاران چهار مجراي ورودي آب براي خنککاري

واکنشهاي احتراقي درون محفظه احتراق ميباشد .با ورود

بدنه وجود داشته است که بهدليل نبود اطالعات کافي از آن صرف

فوارههاي اوليه هوا دما کاهش مييابد و به مينيمم مقدار بعد از

نظر شده است .همچنين بنا به گفتة کامرون و همکاران [ ،]8در

شعلهور شدن سوخت ميرسد.

(ب)

(الف)

(ج)
شکل  .4مقايسة توزيع مؤلفة محوري سرعت در راستاي شعاع با نتايج تجربي []8؛ الف)  ، X  0.04 mب)  ، X  0.1mج) X  0.18 m

با پيشروي واکنشهاي احتراقي و پس از ورود هوا از طريق

دماي کاربردي براي توربين ميرساند .طبق شکل  ،6اثر تعداد

فوارههاي اوليه ،دما مجدداً باال ميرود و يک نقطة ماکزيمم دمايي

فليملت بر توزيع دما روي محور مرکزي محفظة بسيار ناچيز است.

شکل ميگيرد .دومين مينيمم دما تحت تأثير فوارههاي

با اينحال ،پروفيل دماي حالت سوم ،کمي پايينتر از پروفيل دما

رقيقسازي هوا ايجاد ميشود .ورود هوا از طريق فوارههاي

در دو حالت ديگر است .دليل آن را ميتوان با توجه به شکل  ،8در

رقيقسازي ،دماي گازهاي خروجي از محفظه را کاهش داده و به

نرخ استهالک اسکالر باالتر شعله براي حالت سوم جستجو کرد.
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متر نشان داده ميشود .مطابق شکل  7اثر تعداد فليملت آرام و

دماي شعله بيشتري در ناحيه اوليه شده است .در اين حالت شعله

حداکثر نرخ استهالک اسکالر آرام شعله بر دماي جريان در ناحية

تعادليتر بوده و کشيدگي آن کمتر ميباشد .علت اين فزوني دما

اوليه و نقطة ماکزيمم دما محسوس است .ماکزيمم دما در حالتي

در حالت اول ،بقا و تداوم شعله در نرخ استهالک اسکالر پايينتر

بهدست ميآيد که شبيهسازي شعله با حداکثر نرخ استهالک

است.

(ب)

(الف)

(ج)
شکل  .5مقايسة توزيع دماي متوسط در راستاي شعاع با نتايج تجربي []8؛ الف)  ، X  0.04 mب)  ، X  0.1mج) X  0.18 m

شکل  8بيانگر تغييرات نرخ استهالک اسکالر شعله تحت تأثير

) ، ( X  0.04 mمحل شروع واکنشهاي شيميايي احتراق و

آشفتگي جريان ،بر روي محور مرکزي محفظه احتراق ميباشد.

محل شکلگيري شعله رخ ميدهد .دليل اين پديده زياد بودن نرخ

ماکزيمم نرخ استهالک اسکالر شعله آشفته در حالت سوم بهدست

استهالک اسکالر آرام توأم با کم بودن تعداد فليملتها نسبت به

ميآيد .با افزايش تعداد فليملت آرام ،شعله تحت تأثير بيشتر از

دو حالت ديگر است.

آشفتگي جريان ،کشيدگي آن بيشتر ميگردد .با فاصله گرفتن از

در شکل  ،9تغييرات کسر مخلوط روي محور مرکزي محفظي

فوارههاي اوليه ،مقدار نرخ استهالک اسکالر نيز به صفر ميل

احتراق نشان داده شده است .بيشترين مقدار کسر مخلوط در

ميکند .در واقع از اين فاصله به بعد ،ديگر اثري از شعله روي

ناحية شکلگيري شعله ميباشد؛ يعني محلي که بيشترين مقدار

محور مرکزي محفظة احتراق مشاهده نميشود .بيشترين نرخ

سوخت و کمترين مقدار اکسيژن وجود دارد .با تکامل احتراق

استهالک اسکالر در حالت دوم و نزديک سوختپاش

سوخت و ورود اکسيژن از فوارههاي اوليه ،از مقدار کسر مخلوط
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در شکل  7توزيع دماي متوسط جريان در مقطع

X  0.04 m

اسکالر کمتري انجام شده است (حالت اول) که باعث پيشبيني

تأثير تعداد فليملتها و نرخ استهالک اسکالر آرام آنها بر مشخصههاي احتراقي در يک محفظه احتراق مدل توربين گاز

کاسته ميشود .مطابق شکل  ،9با افزايش تعداد فليملت آرام ،کسر

بيشينه نرخ استهالک اسکالر آرام ،کسر مخلوط در ناحيه

مخلوط به مقدار ناچيزي افزايش مييابد .در حاليکه با افزايش

شکلگيري شعله کاهش مييابد.

شکل  .6دماي متوسط جريان روي محور مرکزي محفظة احتراق مدل

شکل  .7توزيع دماي متوسط جريان در مقطع X  0.04 m

شکل  .8نرخ استهالک اسکالر آشفته شعله روي محور مرکزي هندسه

شکل  .9توزيع کسر مخلوط روي محور مرکزي هندسه

در شکل  10تغييرات کسر مولي گونة  O2روي خط مرکزي

کامالً صرف احتراق سوخت شده باشد .در ادامه با توجه به ورود

محفظه نشان داده شده است .کمترين مقدار کسر مولي گونه

هوا از فوارههاي اوليه و رقيقسازي و همچنين بازگردش جريان

اکسيژن در محلي رخ ميدهد که اکسيژن ورودي از چرخاننده

هوا به ناحية اولية محفظة احتراق ،مجدداً مقدار اکسيژن سير
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به دو حالت ديگر بيشتر است؛ زيرا در اين حالت شعله با تعداد

محفظة احتراق بر کسر مولي بخار آب روي خط مرکزي محفظه

فليملت آرام و ماکزيمم نرخ استهالک اسکالر کمتري شبيهسازي

را نشان ميدهد .بيشترين غلظت  H 2Oجايي مشاهده ميشود

شده و به شعلة تعادلي نزديکتر است .در شعلة تعادلي واکنشهاي

که دما ماکزيمم است؛ زيرا بخار آب اصليترين محصول احتراق

نزديکتر است .مقدار

کامل است .با توجه به اينکه در حالت اول ماکزيمم نرخ استهالک

دماي ماکزيمم در شکل  6معرف اين موضوع است .لذا با افزايش

اسکالر شعله آرام از مقدار کمتري نسبت به ديگر حالتها برخوردار

ماکزيمم نرخ استهالک اسکالر و تعداد فليملتهاي آرام در جبهة

است ،شعلة شبيهسازي شده بيشترين شباهت به احتراق کامل را

شعله ،بر کسر مولي اکسيژن افزوده ميشود.

دارد .در اين حالت واکنشها شبيه به واکنش استوکيومتري بوده و

شيميايي به واکنشهاي استوکيومتري

19

در شکل  11تغييرات دماي متوسط جريان بر کسر مولي گونة

به دمايي نزديک به دماي آدياباتيک شعله ميرسد .در نتيجه

اکسيژن روي خط مرکزي محفظه نشان داده شده است .در اين

بيشترين بخار آب نسبت به دو حالت ديگر توليد ميگردد .اين در

شکل ،دادهها بهترتيب افزايش کسر مولي اکسيژن در مختصات

حالي است که در حالتهاي دوم و سوم بهدليل افزايش نرخ

محوري نامتوالي مرتب شدهاند .بخشهايي از منحنيهاي موجود

استهالک اسکالر ،دما و ميزان توليد بخار آب در ناحية تشکيل

که بهصورت خطوط عمودي هستند ،بيانگر نقاطي روي محور

شعله کاهش پيدا ميکند .بهدليل دماي باالي حاصل شده در

مرکزي محفظه احتراق ميباشند که کسر مولي اکسيژن يکساني

حالت اول نسبت به دو حالت ديگر ،واکنشهاي بازگشتي و تعادلي

دارند؛ اما دما در آنها متفاوت است .نواحي با غلظت  O2زياد

شکل گرفته و از غلظت محصوالت احتراق نظير گونههايي از

نمايانگر ورودي هوا و بخشهاي عاري از واکنشهاي احتراقي

قبيل  CO2و  H 2Oدر ناحية شعله کاسته ميشود .با توجه به

هستند .در نتيجه دما در اين نواحي کم است .نواحي با غلظت

اينکه سه حالت مفروض در کار حاضر به شبيهسازي جبههي شعله

 O2کم نشاندهندة محل زنجيرة واکنشهاي احتراقي است که

مربوط ميباشد ،بيشترين تفاوت بين حالتها ،در نزديکي شعله

اکسيژن در آنجا مصرف ميشود .اين نواحي محل تشکيل شعله

مشاهده ميشود .شکل  13کسر مولي بخارآب روي خط مرکزي

هستند که دما در آنها باالست .در حالت اول ،اکسيژن سريعتر

محفظه را نشان ميدهد .در انتهاي محفظه مقادير غلظتها به

مصرف شده و به دماي باالتري ميرسد .بهعبارت ديگر نرخ

يک مقدار ثابت و تعادلي رسيده و تفاوتي در بين حالتها ديده

مصرف اکسيژن و پيشرفت واکنشهاي شيميايي در حالت اول

نميشود.

شکل  .10توزيع کسر مولي اکسيژن

شکل  .11توزيع دماي متوسط جريان برحسب غلظت اکسيژن

روي محور مـرکـزي هنـدسـه

روي محور مرکزي هندسه

در شکل  14به مقايسة ميزان کسر مولي گونههاي  Hو

افزايش کسر مولي گونه  H 2Oکه يکي از محصوالت اصلي

 H 2Oروي خط مرکزي محفظه پرداخته شده است .پيش از

احتراق است نشانگر فزوني دماي محفظة احتراق است .تحت تأثير

کسر مولي  0/042براي بخار آب ،مقدار  Hتوليدشده ناچيز است.

سازوکار شيميايي استفاده شده ،با افزايش ميزان  H 2Oو افزايش
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صعودي ميگيرد .در حالت اول مصرف سوخت و اکسيژن نسبت

نسبت به دو حالت ديگر سريعتر است .شکل  12تغييرات دماي

تأثير تعداد فليملتها و نرخ استهالک اسکالر آرام آنها بر مشخصههاي احتراقي در يک محفظه احتراق مدل توربين گاز

دماي محفظه که تأمينکنندة انرژي فعالسازي واکنشها

بيشتر از دو حالت ديگر است .بههمين دليل بيشترين ميزان

ميباشد ،نرخ تشکيل مولکولهاي  Hنيز توأم با مولکولهاي

تشکيل مولکولهاي  H 2Oو  Hنيز در حالت اول مشاهده

 H 2Oافزايش مييابد .اختالف بين شيب سه منحني که نرخ

ميشود .در حالتهاي دوم و سوم که شعله آرام با ماکزيمم نرخ

توليد  Hنسبت به  H 2Oرا نشان ميدهد ناشي از اختالف

استهالک اسکالر بيشتري تشکيل شده است ،بيشينة دمايي

دماي توليدشده در سه حالت مفروض است .طبق شکل ،14

پايينتر بوده و ميزان  Hکمتري تحت تأثير سازوکار شيميايي

بهدليل شبهتعادلي بودن شعله در حالت اول ،بيشينة دمايي آن

تشکيل ميشود.

شکل  .12مقايسة دماي متوسط جريان برحسب غلظت بخار آب روي محور

شکل  .13نمودار توزيع کسرمولي بخارآب

مرکزي هندسه

روي محور مرکزي هندسه

شکل  .14کسر مولي گونه هيدروژن برحسب کسر مولي گونه بخار آب روي محور مرکزي هندسه

شکل  15کسر مولي گونههاي  CO2و  O2را برحسب

دماي محفظه و تکامل سوخت دارد .تا قبل از کسر مخلوط

کسر مخلوط در بيشترين نرخ استهالک اسکالر (شعله نزديک به

استوکيومتري ،غلظت  CO2در هر کسر مخلوط در حالت اول

خاموشي) نشان ميدهد .غلظت  CO2رابطة مستقيم با دماي

بيشترين و در حالت سوم کمترين مقدار را به خود اختصاص

محفظة احتراق دارد؛ يعني هرچه ميزان غلظت  CO2بيشتر باشد،

ميدهد .بههمين ترتيب مطابق شکل  16بيشترين و کمترين

قطعاً دماي محفظه باالتر خواهد بود و احتراق سوخت کاملتر

دماي محفظه تا قبل از کسر مخلوط استوکيومتري  1970و 1846

انجام شده است ،البته تا دمايي که گونه  CO2شکسته و به

کلوين ميباشد که بهترتيب در حالت اول و سوم رخ ميدهد؛ زيرا

 COتبديل نشود [ .]35در حاليکه ميزان  O2رابطة معکوس با

شعله در حالت اول با ماکزيمم نرخ استهالک اسکالر شعله آرام
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به احتراق تعادلي و استوکيومتري داراست .در کسر مخلوطهاي

حالت اول کمتر از دو حالت ديگر است .اين نشان از مصرف بيشتر

بيشتر از مقدار استوکيومتري ،به دليل فزوني سوخت نسبت به

اکسيژن در حالت اول نسبت به دو حالت ديگر است .با افزايش

هواي موجود ،شعله دچار کمبود هوا و خفگي شده و ترتيب مقدار

تعداد فليملتهاي آرام در جبهه شعله ،مطابق با کاهش دما (شکل

 CO2در سه حالت معکوس ميگردد .در هر کسر مخلوط،

 ،)6به مقدار بسيار کمي بر غلظت  O2افزوده ميشود.

(الف)

(ب)

شکل  .15کسر مولي گاز کربندياکسيد و اکسيژن برحسب کسر مخلوط روي محور مرکزي هندسه

شکل  .16دماي متوسط جريان برحسب کسر مخلوط روي فليملت نهايي با بيشترين نرخ استهالک اسکالر

در شکل  17غلظت آاليندة نيتروژن مونوکسيد روي خط

جاييکه با ورود هوا از سوراخهاي اوليه ،بر کسر جرمي اکسيژن

مرکزي محفظة احتراق نشان داده شده است .در حالت اول آاليندة

افزوده ميشود .با ورود هوا از فوارههاي اوليه و با توجه به

نيتروژن مونوکسيد بيشتري نسبت به دو حالت ديگر توليد ميشود؛

شکلگيري شعله در ناحيه بين سوراخهاي اوليه و رقيقسازي،

زيرا نزديک به  80درصد کل آاليندة نيتروژن مونوکسيد از نوع

احتراق سوخت کاملتر شده و مجدداً بر نرخ توليد گونة نيتروژن

حرارتي است که شديداً به دما وابسته است و مطابق با شکل ،6

مونوکسيد افزوده ميشود .اين اتفاق براي بعد از ورود فوارههاي

بيشترين دما در حالت اول بهدست آمده است .با شکلگيري شعله

رقيقسازي نيز رخ ميدهد .ورود هوا از سوراخهاي رقيقسازي

در ناحية اولية محفظة احتراق دما در اين ناحيه افزايش يافته و

سبب کاهش دما و رقيقسازي محصوالت احتراق ميگردد ،اما

بهمرور بر غلظت گونة نيتروژن مونوکسيد افزوده ميشود .با

ورود اکسيژن اضافي بر نرخ توليد نيتروژن مونوکسيد نيز ميافزايد.

مصرف اکسيژن موجود در ناحية نزديک به سوختپاش ،نرخ توليد

شکل  18توزيع کسر مولي گونة کربن مونوکسيد در مقطع

گونة نيتروژن مونوکسيد تا پيش از فوارههاي هوا افت ميکند تا

 X  0.04 mبراي سه حالت مختلف فليملت نشان ميدهد.
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کمتري نسبت به ديگر حالتها شکل گرفته و بيشترين شباهت را

مستقل از قبل و يا بعد از مقدار استوکيومتري آن ،غلظت  O2در

تأثير تعداد فليملتها و نرخ استهالک اسکالر آرام آنها بر مشخصههاي احتراقي در يک محفظه احتراق مدل توربين گاز

بيشترين مقدار کسر مولي گونة کربن مونوکسيد در حالت اول و

گونة  O2در حالت اول (شکل  )10و همچنين بيشتر بودن دما در

کمترين مقدار آن در حالت سوم پيشبيني شده است .تشکيل گونه

اين حالت نسبت به دو حالت ديگر (شکل  ،)7در حالت اول

کربن مونوکسيد ناشي از احتراق ناقص سوخت ميباشد .در اين

سوخت بيشتري مصرف شده است ،اما با توجه به عدم اکسيژن

مقطع هنوز گونة  C12H 23در محفظة احتراق موجود است و

کافي در اين مقطع ،گونة کربن مونوکسيـد بيشتـري توليد شده

سوخت کامالً محترق نشده است .با توجه به کسر مولي کمتر

است.

شکل  .17مقايسة توزيع غلظت آالينده نيتريک اکسيد روي محور مرکزي هندسه

شکل  .18توزيع کسر مولي گونة کربنمونوکسيد در مقطع

X  0.04 m

 .6نتيجهگيري
در مقالة حاضر ،تأثير نحوة شکلگيري شعلة آشفته با استفاده از

حاصل شده است .افزايش تعداد فليملتهاي آرام و ماکزيمم نرخ

مدل فليملت آرام بر مشخصههاي احتراقي در يک محفظة احتراق

استهالک اسکالر شعلة آرام ،تأثيري بر پروفيل سرعت محوري

مدل توربين گاز بررسي شده است .براي پيشبيني مشخصههاي

ندارد .تعداد فليملتها و ماکزيمم نرخ استهالک اسکالر آرام فقط

ديناميکي گاز و قطرات ،ديدگاه اويلري براي فاز پيوسته اتخاذ و

بر دماي جبهة شعله ) ( X  0.04 mاثر ميگذارد و در ساير

ديدگاه الگرانژي براي پيگيري حرکت و رفتار ترموديناميکي فاز

مقاطع اختالفي مشاهده نميشود.

گسسته اعمال شده است .انتقال حرارت تابشي نيز بهوسيلة مدل

ماکزيمم دما در حالتي به دست ميآيد که شبيهسازي شعله با

تشعشعي جهات مجزا در نظر گرفته شده است .مقالة حاضر در سه

حداکثر نرخ استهالک اسکالر کمتري انجام شده است (حالت اول)

حالت فليملت مختلف انجام شده که از مقايسه آنها نتايج زير

که باعث پيشبيني دماي شعلة بيشتري در ناحية اوليه شده است.
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علت اين فزوني دما در حالت اول ،بقا و تداوم شعله در نرخ

شکل  16بيشترين و کمترين دماي محفظه تا قبل از کسر مخلوط

استهالک اسکالر پايينتر است .با افزايش تعداد فليملت آرام ،شعلة

استوکيومتري نزديک به  1970و  1846کلوين ميباشد که

تأثير بيشتري از آشفتگي جريان گرفته و کشيدگي شعله بيشتر

بهترتيب در حالت اول و سوم رخ ميدهد؛ زيرا شعله در حالت اول

ميگردد.

با ماکزيمم نرخ استهالک اسکالر شعلة آرام کمتري نسبت به ديگر

با افزايش ميزان  H 2Oو افزايش دماي جريان محفظه که
تأمينکننده انرژي فعالسازي واکنشها ميباشد ،نرخ تشکيل

حالتها شکل گرفته و بيشترين شباهت را به احتراق تعادلي و
استوکيومتري داراست.

مولکولهاي  Hنيز توأم با مولکولهاي  H 2Oافزايش مييابد.

در هر کسر مخلوط ،مستقل از قبل و يا بعد از مقدار

بهدليل شبهتعادلي بودن شعله در حالت اول ،بيشينة دمايي آن

استوکيومتري آن ،غلظت  O2در حالت اول کمتر از دو حالت

بيشتر از دو حالت ديگر است .بههمين دليل بيشترين ميزان

ديگر است .اين نشان از مصرف بيشتر اکسيژن در حالت اول

تشکيل مولکولهاي  H 2Oو  Hنيز در حالت اول مشاهده

نسبت به دو حالت ديگر است .با افزايش تعداد فليملتهاي آرام در

ميشود .در حالتهاي دوم و سوم که شعلة آرام با ماکزيمم نرخ

جبهة شعله ،مطابق با کاهش دما ،به مقدار بسيار کمي بر غلظت

استهالک اسکالر بيشتري تشکيل شده است ،بيشينة دمايي

 O2افزوده ميشود.

پايينتر بوده و ميزان  Hکمتري تحت تأثير سازوکار شيميايي
تشکيل ميشود.
تا قبل از کسر مخلوط استوکيومتري ،غلظت دي اکسيد
کربندر هر کسر مخلوط در حالت اول بيشترين و در حالت سوم

در حالت اول ،آاليندة نيتروژن مونوکسيد بيشتري نسبت به دو
حالت ديگر توليد ميشود؛ زيرا نزديک به  80درصد کل آاليندة
نيتروژن مونوکسيد از نوع حرارتي ميباشد که شديداً به دما وابسته
است و بيشترين دما در حالت اول بهدست آمده است.
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