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  چکیده 
مقالـه حاضــر بـه تحلیــل عــددي و بررسـی تــاثیر نـوع ســوخت بــر     
پارامترهاي احتراق و آالینده ها در یک محفظه استوانه اي با جریـان  

در اینجـا از مـدل توربوالنسـی    . مماسی هواي ورودي پرداخته اسـت 
RNG k-ε سـوختهاي  . و مدل احتراقی مگنسن استفاده شده است

مطالعه، سوخت مایع گازوئیل و سوخت گازي متـان اسـت کـه     مورد
پس از تحلیل توسط نرم افزار فلوئنت به این نتیجه رسیده است کـه  

نسبت به % 31و % 8.33ماکزیمم دما و فشار سوخت متان به ترتیب 
همچنین در . ماکزیمم دما و فشار سوخت گازوئیل کاهش یافته است

ولیدي و حجم دوده خروجی به ت NOxسوخت متان ماکزیمم مقدار 
محیط بطور چشمگیري کاهش یافته است که مقایسه ي این نتـایج  

  .با نتایج آزمایشگاهی رضایتبخش می باشد
  

محفظـه احتـراق، آالینـده هـا، دمـاي احتـراق،        :واژه هاي کلیدي
 .سوختهاي مایع و گازي، چرخش و اختالط

  
  مقدمه

زوئیـل و متـان در یـک    در این مقاله اثر کـاربرد دو نـوع سـوخت گا   
نـرم افـزار فلوئنـت     بـه کمـک   با جریان چرخشی باال محفظه احتراق

بررسی شده است و پارامترهاي احتراق براي این دو سـوخت بـا هـم    
  .مقایسه شده است

از جمله محفظه هاي احتراق طراحی شده با جریـان چرخشـی         
اشاره  [1]نکم می توان به مدل واتانیب و همکارا NOxباال و تولید 

ایـن پـژوهش تـا حـدودي      محفظه احتراق مورد مطالعـه در  که کرد
در اینجا از مدل احتراقی مگنسن استفاده شـده   .مشابه آن می باشد

نیز احتـراق مناسـبی را بـراي     1است، هر چند که مدل پیش اختالط
  .[2]متان در نظر می گیرد

ت و مربـوط بـه یـاخو    RNG k-εبـا توجـه بـه توانـایی مـدل            
در شبیه سازي جریانهاي با چرخش باال، از این مـدل   [3]همکارانش

براي محاسبه تنشهاي رینولدز استفاده می کنـیم و بـا فعـال کـردن     
بخـوبی در   اثر چرخش و اختالط را" 2جریان غالب چرخشی"گزینه 

  .مسئله وارد کرده ایم
 
 

                                                
Premixed combustion١  
swirl dominated flow٢ 

 
 
 

  هندسه مدل و فرآیند حل عددي
ق، چرخش باعـث اخـتالط و احتراقـی    معموالً در محفظه هاي احترا

مناسب تر می شود، از اینرو در این طراحی هوا بـه صـورت مماسـی    
از جدار وارد شـده و سـوخت بـه    ) 500kو دماي  20m/sباسرعت (

وارد محفظـه مـی   )  300kو دمـاي   3m/s باسرعت (طور مستقیم 
وجود یک تیغه در داخل محفظه نیز به اختالط بیشتر سوخت و . شود
 ).1شکل ( کمک می کند هوا

 هندسه طراحی شده براي محفظه احتراق -  1شکل 
 

معادالت حاکم عبارتند از معادالت پیوستگی، ممنتوم، انرژي،     
معادالت مدل توربوالنسی و معادالت گونه هاي شیمیایی که آنها را 

 .[4,5]می توان به شکل کلی زیر بیان کرد
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همانند روش  RNG k-ε [6]دالت حاکم بر حل عددي در روش معا

استاندارد آن است با این تفاوت که مقادیر ثوابت با یکدیگر فرق می 
با در نظر گرفتن تنشهاي رینولدز روابط به صورت زیر حاصل . کنند

 .می شود
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از  ( )تـالف  و نـرخ ا   (k) ه مقادیر انـرژي جنبشـی توربوالنسـی   ک
  .فرمول زیر محاسبه می شود
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  [4].ه مقادیر ثوابت به طور تجربی مشخص می شوندک

  کانتورها و نمودارها
. نشان مـی دهـد   کوره راکانتور دمایی براي صفحه محوري  2شکل 

همانطور که دیده می شود مـاکزیمم دمـاي احتـراق بـراي گازوئیـل      
کلوین بدست آمـده اسـت در حـالی کـه      2200  و براي متان 2400

 .آن در متان بیشتر است گستردگی ناحیه 

  سوخت متان) Bسوخت گازوئیل )A کانتور دماي محفظه احتراق- 2شکل 
  

. راي محفظه احتراق ترسیم شده استکانتور سرعت ب 3در شکل      
نواحی تیره رنگ در شکل برگشت جریان را نشان می دهد، همانطور 
که دیده می شود براي سوخت متان در مرکز محفظه برگشت جریان 

در گوشـه   .زیادي دیده می شود که به اختالط بیشتر کمک می کند
براي هر  هاي محفظه احتراق نیز برگشت جریان وجود دارد که تقریباً

  .دو نوع سوخت یکسان است
منحنی فشار را براي محور محفظه احتراق می بینیم  4در شکل      

همانطور . که افت ناگهانی ناشی از وجود تیغه در داخل محفظه است
که دیده می شود سوخت متان فشار کمتري را در احتراق ایجاد کرده 

 .است

                                                
Transport equation ٣ 

  
) B گازوئیلسوخت )A  محفظه احتراق سرعت محوري درکانتور - 3شکل 

  متانسوخت 

  
  .دو نوع سوختهر منحنی فشار براي خط محوري محفظه در   - 4شکل 

 
محفظه را نشان ) 1شکل (سرعت مماسی روي خط میانی 5شکل     

 .می دهد که براي سوخت متان مقدار آن بیشتر است
 

 
 سرعت مماسی در خط میانی محفظه احتراق  - 5شکل 

  
کانتور کسر جرمی دوده در دهانـه خروجـی محفظـه را     6شکل     

مـاکزیمم   در شکل مشـاهده مـی شـود،    که همانطور. نشان می دهد
کمتر از گازوئیل % 98مقدار دوده خروجی به محیط در سوخت متان 

 .است



 

٣ 
 

 
 متان)Bگازوئیل ) Aکانتور کسر جرمی دوده در خروجی محفظه  -6شکل 

  
  وريــــتولید شده در روي خط مح NOxکسر جرمی  7در شکل   

محفظه نشـان داده شـده اسـت، همانطور کـه انتــــظار مـی رفـت     
تولیدي در سوخت متان نیز کمتر از سـوخت گـازوئیلی    NOxمیزان 
 .است

 
   تولیدي در خط محوري محفظه احتراق NOxکسر جرمی  –7شکل 

  
  نتیجه گیري

مـاکزیمم  نسبت به % 8.33متان  ي شعله گازماکزیمم دما .1
  .پایین تر است گازوئیلسوخت  دماي

در حالت استفاده از سوخت گازوئیل به علت بـاالتر بـودن    .2
 4دماي شعله و انبسـاط شـدید گازهـا، جریـان چرخشـی     

 .کاهش بیشتري دارد

نواحی برگشت جریان یا پروفیل سرعت صـفر در سـوخت    .3
متان بیشتر مشاهده می شود که به احتـراق بهتـر کمـک    

 .می کند

فیل سرعت مماسی در خط میانی محفظه در سـوخت  پرو .4
متان بیشتر از سوخت گازوئیل است که به احتراق مناسب 

 .و کامل تر کمک می کند

کمتر از % 55تولیدي در متان  NOxماکزیمم کسر جرمی  .5
 .سوخت گازوئیلی است

ماکزیمم مقدار دوده خروجی به محیط در سـوخت متـان    .6
 .کمتر از سوخت گازوئیل است% 98

                                                
Vortex۴ 

کمتر از % 55ماکزیمم کسر جرمی ناکس تولیدي در متان  .7
 .ی استگازوئیلسوخت 

 فهرست عالیم
C               ثوابت تجربی در مدلهاي توربوالنسی  
K               انرژي جنبشی توربوالنسی  
S                عدد چرخش  

Sφ               ترم چشمهφ 
Sφ,P            ترم چشمه فاز ذرات 

u                مولفه سرعت محوري 
v                مولفه سرعت شعاعی  
ui                نوسانات سرعت در جهتxi  
Ui               سرعت متوسط در جهتxi  
xi                مختصات فضایی در جهتi   

  عالئم یونانی    
φ                  کسر گونه سرعت، فشار، آنتالپی(متغیرهاي عمومی ،

  بر واحد جرم) هاي شیمیایی، انرژي جنبشی و نرخ اتالف
Γφ                ضریب پخشφ  

ijδ               5دلتاي کرونیکر  
  kنرخ اتالف                   
μ                ویسکوزیته دینامیکی  

tμ               ویسکوزیته توربوالنسی  
ν                ماتیکویسکوزیته سین  

ρ                چگالی سیال  
σ               ضریب پخش تجربی در مدل توربوالنسی  
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Kronecker delta ۵ 


