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  چکیده
 سببسوخت گاز طبیعی، حرارت تابشی در احتراق نرخ پایین انتقال 

در  .شده استکوره ها  بویلر ها ودر راندمان حرارتی شدید کاهش 
 ،طبیعی گازکوره یک دوده به هواي ورودي  تزریقاثر این مقاله 

مورد بررسی قرار  NOxو آالینده تابش  شدت دماي شعله، برروي
به سیدهاي نیتروژن اک شدت تابش و اثرتزریق دوده بر .گرفته است

 آزمایشگاهیعددي و صورت عددي و اثر آن بر دماي شعله به صورت 
 Eddyجهت مدل سازي عددي از مدل احتراق  .بررسی شده است

Dissipation  به همراه مدل آشفتگیRNG k-ε استفاده شده است .
مدل از ضریب جذب دوده بر نرخ تابش همچنین با توجه به اهمیت 

WSGGM کلی محصوالت احتراق محاسبه گردیده  ضریب جذب
براي محاسبه و  DO از مدل تابشهمچنین جهت محاسبه . است

. دو مرحله اي تسنر استفاده شده استاز مدل وده کسر جرمی د
هواي در دوده  تزریقد که ننشان می دهعددي و آزمایشگاهی نتایج 
 150را  آندماي   ورا افزایش مشعل، شدت تابش شعله  ورودي

با توجه به وابستگی شدید تولید  .جه سانتیگراد کاهش می دهددر
 NOxاکسیدهاي نیتروژن به دما، این کاهش دما سبب کاهش انتشار 

نرخ تابش و توزیع دماي محاسبه شده براي مقادیر مختلف . می گردد
دوده نشان می دهد که با افزایش کسر جرمی دوده شدت تابش 

توزیع . کاهش می یابد NOxآالینده افزایش و دماي ماکزیمم کوره و 
و تغییرات دما در اثر تزریق دماي محاسبه شده و اندازه گیري شده 
  . دوده توافق خوبی با هم نشان می دهند

دمـا،  توزیـع  دوده، تـابش،  احتـراق گـاز طبیعـی،    : کلمات کلیـدي 
  اکسیدهاي نیتروژن

  
  مقدمه 

باعث  یلیهزینه باالي سوختهاي فس زیست محیطی وآالینده هاي 
شده تا تمایل به استفاده از گاز طبیعی به عنوان جایگزینی براي 

یکی از مراکز عمده مصرف  .افزایش یابدمایع  سوختهاي فسیلی
مشعل هاي  و کوره ها نیروگاههاي تولید برق، مایع سوختهاي فسیلی
با توجه به وجود منابع عظیم گازي در کشور ما،  حرارتی است و

با سوخت گاز طبیعی در این  مایع ي فسیلیجایگزینی سوختها

از نظر زیست محیطی نیز مناسب  ،عالوه بر صرفه اقتصادي نیروگاهها،
پایین،  (C/H)به دلیل عدد کربن گاز طبیعی در شعله سوخت . است

به همین دلیل  ،در هنگام احتراق دوده بسیار کمی تشکیل می گردد
تابش شعله در آن شعله سوخت گاز طبیعی آبی رنگ بوده و نرخ 

از طرفی در کوره هاي صنعتی دما باال و . بسیار پایین می باشد
بویلرها، انتقال حرارت تابشی یکی از روشهاي مهم انتقال حرارت 

نرخ انتقال حرارت در این کوره ها از طریق % 30بطوریکه ،]1[است
استفاده از سوخت گاز طبیعی به همین دلیل . تابش صورت می گیرد

سوخت مایع راندمان انتقال حرارت این کوره ها را بسیار  به جاي
به همین جهت پژوهشگران در حال مطالعه بر ]. 2[است  کاهش داده

روي روشهاي مختلف افزایش تابش در شعله سوخت گاز طبیعی می 
گرین و همکارانش براي ایجاد درخشندگی در  1990در سال . باشند

زغال  - مایع و گاز  –دو سوخت گاز شعله گاز، ایده استفاده همزمان از
با توجه به نتایج آنها نشان می دهد ]. 3[سنگ را مطرح نمودند 

با این سوختهاي مایع و جامد، ه در شعله دودتشکیل مقادیر زیاد 
در سالهاي اخیر توجه . ه استتابش شعله شدیدا افزایش یافتروش، 

ي و یاسونر. زیادي به پیشگرم کردن هواي احتراق شده است
نشان دادند که با پیشگرم کردن هواي مورد نیاز ) 2000(همکارانش 
درجه کلوین تابش از شعله افزایش چشمگیري یافته  1300احتراق تا 

بدلیل افزایش تابش و کاهش دماي شعله در دماي پیشگرم . است
بدلیل تشکیل دوده در درجه کلوین،  1300هواي ورودي بیش از 

]. 4[مشاهده می گردد  NOxاهش آالینده کبر خالف انتظار،، شعله
کیم و همکارانش نیز اثر پیش گرمایش دماي باالي هواي احتراق را 

آنها در ]. 5[در اکسیژن رقیق شده بطور آزمایشگاهی بررسی نمودند
را در شعله اندازه  C2 ،OH  ،CHغلظت اکسیژن غلظت رادیکالهاي

، با  %21سیژن نتایج آنها نشان داد در غلظت اک. گیري نمودند
از . افزایش دماي هوا، غلظت این گونه هاي میانی افزایش می یابد

درجه کلوین این رادیکالها را می توان در تمام  1300طرفی در دماي 
بررسی سایر کارهاي انجام شده نیز نشان می دهد . نقاط شعله دید

و  NOxمحققین توجه زیادي به اثر پیشگرم هواي احتراق بر آالینده 
بالزیاك اثر دماي سوخت گاز  و یانگ. تابش شعله گاز داشته اند

) درجه کلوین 1300تا ( بوتان را در احتراق با هواي پیش گرم 
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نتایج آنها نشان داد ]. 6[بصورت عددي مورد بررسی قرار دادند 
سبب کاهش اندازه شعله، کاهش زمان  سوخت افزایش دماي ورودي

با . می گردد انتشار ناکسو کاهش  ماند، کاهش دماي ماکزیمم شعله
در تمام تحقیقات انجام شده، تشکیل دوده در حین توجه به اینکه 

فرایند احتراق سبب عامل تابش شعله می باشد، در این مقاله اثر 
بر افزایش تابش دوده و دماي شعله تزریق دوده به هواي ورودي 

  . تبصورت عددي و آزمایشگاهی مورد مطالعه قرار گرفته اس
  

  کوره و شرایط مورد مطالعه
 به مورد مطالعه نشان داده شده است، کوره  1همانطور که در شکل 

قطر  .تر می باشدمیلی م 360قطر داخلی  میلی متر و 2200طول
 .میلی متر است160دودکش قطر میلی متر و 80دهانه ورودي کوره 

د همچنین به منظور جلوگیري از انتقال حرارت به محیط و ایجا
 cm5به ضخامت  1260شرایط ماندگار بدنه کوره با پشم سنگ 

هزار کیلو  70000استفاده  مشعل موردظرفیت . پوشانیده شده است
شعله، برروي  يبراي اندازه گیري دما. بوده استکالري بر ساعت 

. میلی متر از هم تعبیه شده است 50کوره سوراخهایی به فاصله 
توسط یک غالف سرامیکی   sنوع توسط یک ترموکوپلتوزیع محوري 

  . اندازه گیري شده است درجه سانتی گراد 1600تحمل دمایی  با
 

  
     
  
  
  
  

  
  کوره مورد استفاده در آزمایش شماتیک نمایش :1شکل             

  
  حل عددي

 ،ق دوده بر توزیع دماي محوري کورهبراي مطالعه دقیقتر اثر تزری
ها، دماي دودکش و نرخ تابش، عالوه بر نتایج الیندهآل تشکی

  . شبیه سازي عددي نیزاستفاده شده استاز آزمایشگاهی حاصله، 
، کوره ن مشخصات جریان گاز درمعادالت الزم براي تعیی

که در دستگاه مختصات . باشند می  معادالت بقاي جرم و مقدار حرکت
  :دنت زیر بیان می شوبه صوربا فرض تقارن محوري استوانه اي 
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 w´و u´ ،´vمقادیر متوسط و  Wو U ، Vمعادالت باال در 
. باشند می θ و x ، rامتدادهاي سرعت براي سه  مقادیر نوسانی مولفه

تنشهاي رینولدز اسبه ترمهاي جهت مح
2 2 2, , , , ,u v w u v u w v w′ ′ ′ ′ ′ ′ ′ ′ استفاده شده  RNG k-εاز مدل  ′

  . است
حرارتی، مکانیزم  NOمکانیزم مورد استفاده شده براي تشکیل 

  :]7[معروف زلدویچ می باشد
)5(  NNN +⇔+ οο 2  
)6(  οοο +⇔+ NN 2  

بدون کامل  6 یک واکنش حدي است زیرا واکنش 5واکنش
از طرفی با پذیرفتن یک فرض . گیردشدن واکنش اول صورت نمی

میتوان مدلسازي معادالت سینتیکی فوق  2οو Oساده براي تعادل 
کلوین عمل اکسیداسیون  1800در دماهاي باالي . را آسانتر کرد

2ο 2وN 2در دماهاي باال پیوند . گرددمیآغازN شکسته می شود
مکانیزم زلدویچ بطور وسیعی براي . و با اکسیژن ترکیب میگردد

در محفظه هاي احتراق استفاده میشود و طبق  NOپیشگویی تمرکز 
پیشگویی شده مستقیما به درجه حرارت  NOمکانیزم فوق مقدار 

را در جبهه شعله بطور  NOxفوري که  NOxمکانیزم  .بستگی دارد
 NOxزیرا . حرارتی است NOxکند پیچیده تر از سریعی تولید می

شود که این گونه نتیجه می) CHرادیکال (فوري از یک گونه گذرا 
رادیکال . ]8[شودگذرا از طریق یک طرح واکنشی پیچیده تولید می

CH شود و با ل میبعنوان یک گونه میانی فقط در جبهه شعله تشکی
- می) HCN(نیتروژن هوا واکنش داده تشکیل اسید هیدروسیانیک 

تولید  NOxاسید هیدروسیانیک هم به واکنش ادامه داده تا . دهد
  .شود

)7(  NHCNNCH +⇔+ 2  
)8(  CNNC 222 ⇔+  
)9(  οο 2HCNHHCN +⇔+  
)10(  οοο +⇔+ NN 2  
)11(  οο CNOCN +⇔+ 2  

است که در  kj/mol75حدود  7انرژي فعال سازي واکنش 
فوري در  NOحرارتی،  NOبراي تشکیل  kj/mol318مقایسه با 

تنها در  NOxاین نوع تولید . شودتري تولید میدماهاي نسبتا پایین
این مکانیزم کمتر از  .شعله هاي هیدروکربنی مشاهده می شود

  .به دما وابسته است مکانیزم زلدویچ
براي معادالت بقاي گونه ها از جمله دوده، مونواکسید کربن، 

  :از رابطه زیراستفاده شده است …دي اکسید کربن و 
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 محل اندازه گیري دما 

 به سمت دودکش
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سبه دوده در حل هاي عددي مدل دو ادل رایج براي محم
اي تشکیل در مرحله اول رادیکال هسته ]9[.ی باشداي تسنر ممرحله
براي . یدآو در مرحله دوم دوده از این رادیکالها بدست میشود می

  :ترم چشمه دوده داریم
)13(  . . .

, ,N N F N CS S S= −  

که 
.

,N FS  نرخ تشکیل رادیکال و
.

,N CS  نرخ احتراق
  : رادیکالها می باشد و داریم
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براي محاسبه اثر  .]10[است DOمدلنیز مدل تابش مورد استفاده 
استفاده شده است  WSGGMدوده بر ضریب تابش کلی، از روش 

بطوري که ضریب جذب کلی بابر مجموع ضریب جذب دوده و 
  .راق در نظر گرفته شده استمحصوالت احت

  
  نتایج

مقاله به منظور افزایش سهم انتقال حرارت تابشی در این در 
، اثر تزریق دوده به هواي ورودي مشعل طبیعی مشعلهاي سوخت گاز

بر تابش شعله و نیز آالینده هاي احتراق به روش آزمایشگاهی و شبیه 
 2ه در شکل همانطور ک. سازي عددي مورد مطالعه قرار گرفته است

آبی گاز طبیعی به شدت مشاهده می شود با تزریق دوده، رنگ شعله 
  . زرد می شود

    
 بدون تزریقبا و تصاویر گرفته شده از شعله در دو حالت : 2شکل 

  تزریق دوده
  

توزیع دما در طول محور مرکزي کوره به ازاي مقادیر  3 درشکل
دهد که با  نشان می نتایج. دوده نشان داده شده استتزریق مختلف 

ي محوري کوره کاهش پیدا می کند این تزریق دوده توزیع دما
 ،وروديکاهش در ابتدا بیشتر است ولی با افزایش مقدار دوده 

تغییرات دما کمتر می شود به طوري که به ازاي کسر جرمی دوده  
 . کم می باشددما ات مقادیر بیشتر از آن تغییر و 0.08برابر 
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  توزیع دما درطول محور کوره براي مقادیرمختلفمقایسه  :3شکل 
  ورودي دوده 

  
مقایسه بین دماي ماکزیمم کوره با دماي خروجی دودکش  4 شکل

- نتایج نشان می. براي مقادیر مختلف دوده تزریقی را نشان می دهد
ي دما که با افزایش کسر جرمی دوده ورودي دماي ماکزیمم ودهد 

. و به سمت مقدار ثابتی میل می کننددودکش کاهش پیدا کرده 
علت این امر این است که ابتدا با تزریق دوده به علت زرد شدن رنگ 
 شعله ناشی از سوختن دوده، تابش به بدنه کوره  افزایش پیدا کرده و

 ،ولی با افزایش میزان دوده. می یابددر نتیجه دماي شعله کاهش 
شدت تابش کاهش یافته و سبب کاهش نرخ  تغییر در افزایش

 . تغییرات دما در کوره می گردد
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  نمودار دماي ماکزیمم و دماي خروجی دودکش براي: 4شکل 

  وروديمقادیرمختلف دوده 
 

در  NOبین دماي خروجی از دودکش و میزان آالینده  5 شکلدر 
مشاهده . براي مقادیر مختلف دوده مقایسه شده است خروجی است

کوره و دماي خروجی  ، افزایش میزان دوده تزریقی شود که با می
کاهش می یابد و با توجه به اینکه سوخت  NOآالینده میزان انتشار 

گاز طبیعی فاقد ترکیبات نیتروژن دار است بنابراین مکانیزم غالب 
حرارتی است و   NOبراي سوخت گاز طبیعی مکانیزم NOتشکیل 

) مکانیزم زلدویج(رارتی ح  NOکیل چون واکنش هاي مربوط به تش
) 4شکل (دماي شعله  لذا با کاهش ،در دماهاي باال سرعت می گیرد

 .کاهش می یابد NOمیزان آالینده 
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خروجی براي  NOنمودار دماي خروجی دودکش و مقدار  :5شکل
 وروديمقادیرمختلف دوده 

  
حرارتی دریافتی توسط دیواره کوره تاثیر تزریق دوده بر شار  6شکل 

نتایج حاصله نشان می دهد که با تزریق دوده . را نشان می دهد
میزان شار حرارتی دریافتی توسط کوره نسبت به حالت بدون تزریق 

بنابراین از تزریق دوده می توان به . افزایش پیدا می کند% 39دوده 
ندمان مشعل هاي براي افزایش نرخ تابش و رامناسب عنوان راهکاري 

  .گازي استفاده نمود
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 دماي شار حرارتی دریافتی توسط دیواره کوره ومجموع  نمودار :6شکل

  ورودي مقادیرمختلف دوده  خروجی براي
  

توزیع دماي اندازه گیري شده روي محور کوره با مقادیر  7در شکل 
ن تزریق دوده و در حالت محاسبه شده از حل عددي براي حالت بدو

میزان کاهش . مقایسه شده است 005/0تزریق دوده با کسر جرمی 
دما در اثر تزریق دوده بین مدل عددي و مقادیر اندازه گیري شده 

   .تطابق خوبی نشان می دهد
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ي محاسبه شده با نتایج اندازه گیري شده در توزیع دمامقایسه : 7شکل 
  در دو حالت با و بدون تزریق دودهطول محور کوره 

  
  بندي گیري و جمع نتیجه

کاهش سهم انتقال حرارت تابشی در شعله سوخت گاز نسبت به 
شعله سوخت مایع یکی از معضالت استفاده از مشعلهاي گازي براي 

در . وره هاي ذوب فلزات می باشدو ک کارهاي صنعتی مانند بویلرها
بر نرخ تابش شعله، توزیع دما و زریق دوده اثر ته این مقاله سعی شد

روش آزمایشگاهی و عددي مورد مطالعه  NOxمیزان انتشار آالینده 
  :، می توان گفتبر اساس نتایج ارائه شده. قرار گیرد

با تزریق دوده به هواي ورودي مشعل رنگ شعله از آبی به زرد  -1
 .تغییر می یابد

در  میزان تابش شعله و ،لهشده در شع به علت رنگ زرد ایجاد -2
نتیجه شار حرارتی دریافتی توسط دیواره کوره افزایش پیدا می 

 .کند

افزایش تابش شعله،  بدلیل با تزریق دوده به هواي ورودي مشعل -3
که به  دماي  NOxآالینده  دماي شعله کاهش یافته و در نتیجه

 .کاهش چشمگیري پیدا می کند شعله بستگی دارد،

گیري شده توزیع دماي محوري کوره نشان دهنده نتایج اندازه  - ٤
کاهش دماي شعله در اثر تزریق دوده می باشد که با نتایج 

 . عددي تطابق خوبی نشان می دهد
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