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چكیده :بهمنظور افزایش قیمت انرژی و کاهش ذخایر سوختهای فسیلی ،استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر چون ذرات ریز زیستتـوده
در واحدهای کوچک تولید همزمان برق و گرما در موتور استرلینگ توسعه یافته است .در این واحدها سوخت زیستتوده در یک محفظـۀ
احتراق خارجی سوخته و حرارت آن به سیال عامل سیكل استرلینگ داده میشود .ازاینرو فرایند احتراق ذرات نقش بسـزایی در عملكـرد
سیكل استرلینگ داشته و شبیهسازی این گونه محفظههای احتراق به کمک دینامیک سیاالت محاسباتی میتواند در بهینهسازی محفظۀ احتراق
مفید بوده و اولین گام در طراحی این موتورها باشد .در این تحقیق ،محفظۀ احتراق یک موتور استرلینگ مربوط به یک واحد تولید همزمان
برق و حرارت با توان تولید برق  66کیلووات شبیهسازی شده و تأثیر پارامترهای مختلف مورد بررسی قرار گرفته اسـت .نتـایج بیـانگر آن
است که تطابق خوبی بین نتایج و مشاهدات تجربی وجود دارد و با افزایش مقدار هوای ثانویه به میزان مشخصی میتوان دمـای گازهـای
خروجی را برای افزایش بازده موتور استرلینگ به میزان قابل مالحظهای افزایش داد .کاهش قطر ذرات احتراقی باعث افزایش تبخیر ذرات
و نرخ احتراق شده ،دما در خروجی را افزایش میدهد .افزایش میزان سرعت به هنگام تزریق ذره در ورودی میزان سوزش ذره احتراقی را
کاهش داده چون مقداری از آن بدون سوزش کامل محفظه را ترک میکنند.

واژههای کلیدی:
* نویسندۀ مسئول

زیستتوده ،موتوراسترلینگ ،ذرات میكرو ،محفظۀ احتراق ،مدلسازی عددی.
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كه یک انتهای آ گرم و انتهای دیگكر آ وكرد اوكت .گكاز بكهووكیلۀ

 .1مقدمه
محدودیت منابع انرژی و مشكالت

نا كی از مصكر

وكت تهكای

فسیلی ،فرصتی مناوب برای كاربرد و تتوعۀ انرژی تجدیدپذیر فراهم
آورده كه زیستتتده از مهمترین این منكابع انكرژی اوكت .اوكتااده از
منابع زیستتتده ،یالی از مناوب ترین و اقتصكادی تكرین راهحك هكای
تأمین نیازهای اواوی انرژی افكرادی اوكت ككه در منكاق دورافتكاده
زندگی میكنند [ .]1این منابع جزء منابع تجدید تندهانكد ،چراككه بكا
بهرهگیری از این منابع مجدداً بهقتر قبیعی ر د و نمت پیكدا مكیكننكد
ضمن ایناله تتلید دیاكسیدكربن این منابع در چر ۀ كربن متجتد رخ
داده و تتلید گازهای گلخانهای نمیكند .تالنتلتژیهای مختلای بكرای
تتلید الالتریسیته با احتراق زیستتتده وجتد دارد .برای نیروگكاههكای
كتچک تا حدود  111كیلتوا

با اوكتااده از متتكتر اوكترلینگ ،بكرای

واحدهای نیروگاهی متتوط بین  011تا  0111كیلكتوا

بكا اوكتااده از

تتربین بخار و متتتر بخار و و در نهایت برای تتلید بیش از دو هكزار
كیلتوا

و در مقیاسهای بكزر

نیروگكاهی مكیتكتا بكا اوكتااده از

تتربین بخار برق تتلید كرد [ .]0اما ازآنجاییكه چگالی انرژی زیست-
تتده پایین اوت و همچنكین همكهجكا در دوكترس اوكت ،اوكتااده در
مقیاس كتچک در ویال اوترلینگ 1بیشتر مد نظر میبا د [.]3
اولین واحد تتلید همزما برق و گرما با ویال آلی در وكال 1111
در اروپا وا ته د و در قتل هشت وال تتوعه یافت و بهینكهوكازی
د .متتترهای دوار بكا وكت ت زیسكتتكتده نیكز در وكال  0113در
نیروگاه هاربر

روع و بعد از چهار وال به بهرهبكرداری روكید ،امكا

تتوعۀ متتترهای اوترلینگ در این زمینه به چند وال ا یر برمیگردد.

جابه جاكننده از یک انتها به انتهای دیگر منتق می تد .جابكه جاكننكده
همانند پیستت بزرگی اوت كه قطر آ كتچکتر از قطر ویلندر بكتده
ویلندر جابه جا میكنكد و حجكم گكاز متجكتد در

و فقط گاز را دا

ویلندر را تغییر نمیدهكد و ككار فقكط تتوكط پیسكتت قكدر

تتلیكد

می تد .با حركت پیستت تعتیض وقتی فشار متتتر به مقدار ماكزیمم
میرود ،پیستت قدر

با انبساط گاز حركت كرده و انرژی می لنگ را

افككزایش داده و آ را بككه حركككت درمكیآورد [ .]5رانككدما ایكن نككتع
متتترها تابع دمای محیط گرم در قسمتی اوت كه ویال عام حرار
جذ

میكند و بدیهی اوت كه هر گتنه افكزایش در ایكن دمكا باعك
جذبی تتوط وكیال عامك وكیال اوكترلینگ كده و

افزایش حرار

راندما ویال افزایش مییابد .ایكن دمكا در وكیاللی ككه بكا وكت ت
زیستتتده كار میكند ،دمای دود روجی از محاظۀ احتراق اوكت و
افزایش این دما تند ،افزایش راندما ویال را نیكز

عتاملی كه باع

منجر تاهنكد كد .بنكابراین گكام اول در قراحكی واحكدهای تتلیكد
همزما تتا و حرار

وكیال اوكترلینگ بكا وكت ت زیسكتتكتده،

قراحی محاظۀ احتراق اوت كه دمای حداكثر را در روجی محاظكه
منجر تد .در این تحقی به مطالعه و بیهوكازی محاظكۀ احتكراق بكا
وت ت ذرا

ریز زیستتتده مترد اوتااده در یک وكیال اوكترلینگ

همزما تتلید تتا و حرار
فضای

 55كیلتوا

جابجا تنده

منبسط

پردا ته می تد.

فضای

پیستت

متراكم

كانگتراگ به برروی متتترهكای اوكترلینگی پردا كت ككه بكا انكرژی
تر یدی كار میكنند .در این نتع متتترها بهدلی اینالكه احتكراق در
منبع ارجی صتر

ژنراتتر

گرمالن

وردكن

میگیرد ،از هر نتع منبع حرارتی میتكتا بكرای

موتور بتا

گرمایش ویال عام ویال اوتااده ككرد و در مالكا هكایی ككه انكرژی
تر ید در دوت اوت این منبكع بكهعنكتا جكایگزینی كت

شکل ( :)1موتور استرلینگ نوع بتا

بكرای

وت تهای فسیلی معرفی می تد [ .]4اما بهدلی هزینكۀ راهانكدازی و
همچنین مشال دائمی نبتد انكرژی تر كید بكاز هكم زیسكتتكتده

جریا های واكنشی نیز ازجمله مسائلی هسكتند ككه حك تحلیلكی

به عنتا وت تی مناوب برای گرمایش ویال عام در ویال اوترلینگ

مربتط به آ ها میسر نیست ،بهویژه این مسئله زمانی كه جریكا چنكد

مطرح اوت .متتترهكای اوكترلینگ نكتع بتكا متتترهكایی بكا وكا تار

فازی و تدا

بین فازها وجتد دا ته با د ،وختتر نیز می تد .اگكر

كتویکاند كه از گذ ته تا به امروز مترد تتجه قرار گرفتهاند.

ذرۀ احتراقی بهصتر

مطاب

ال ( )1این متتترها دارای یكک پیسكتت قكدر

و یكک

جابهجاكننده هستند و مشخصۀ اصلی آ ها دارا بتد یک ویلندر اوت

ذرا

جامكد با كد ،تقریبكاً حك دقیك مسكئله

غیرممالن اوت ،زیرا احتراق ذرا

جامد پدیدههكای مختلاكی را قكی

میكند تا بتتاند بهعنتا وت ت عم ككرده و انكرژی گرمكایی تتلیكد
كند .به همین دلی در این تحقی از نرمافزار فلتئنت 0برای بیهوازی

1. Stirling Cycle
2. Fluent
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محاظۀ احتراق یک متتتر اوترلینگ كه با وت ت زیستتتده در یكک
واحد تتلید همزما برق و گرما در مقیاس كتچک كار میكند ،اوتااده
ده اوت.

پایه در فیزیک ویاال

حكاكم بكر

منجر بكه یكافتن معكادال

جریا ویال تتوط ناویر و اوتتكس در والهای 1203كك 1245كد.
به همراه معادلكه حالكت و وكایر معكادال

مسكتخرا از

مدلهای فیزیالی ،دوتگاه معادالتی را تشالی میدهند ككه بكا حك آ
میتتا حركت ویال را در رایط مختلف پیشبینی كرد .این معادال
غیر طی بتده و به هم مرتبطاند كه ح آ ها را با مشالت
همراه میوازد .ح تحلیلی جامع ایكن معكادال
دوت نیست .روشهای محاوبا

مختلاكی

در حكال حاضكر در

عددی تا حدودی محكدودیتهكای

پ كیش روی روشهككای تحلیل كی در ح ك معككادال

حككاكم را مرتاككع

میوازند .مدلوازی فرایندهای ترمت كیمیایی كام تشكریح جریكا
ویال ،انتقال جرم و حرار
ذرا

و واكنشهای یمیایی می كتد .احتكراق

ریز جامد ام معادال

مربتط به فكاز پیتوكته (وكیال) و فكاز

گسسته (جامد) اوت .در احتراق ذرا
حجمی ذرا

()6
 Eانرژی ك ویال

جامد (كمتر از 10درصد) ،میتتا از اثر فاز جامد روی

𝑣2
2

می تد .ترم دوم ومت راوت انرژی منتق

𝑗 ℎ = ∑𝑗 𝑌𝑗 ℎتعریكف
ده نا ی از پخش اجزای

مختلف در محیط ویال اوت .ترم وتم نیز دربرگیرنكدۀ تتلیكد انكرژی
نا ی از تلاا

لزجت بكتده و تكرم آ كر نیكز تتلیكد انكرژی نا كی از
تشعشكع اوكت 𝐾𝑒𝑓𝑓 .ضكریب

واكنشهای یمیایی احتراق و اثكرا

هدایت حرارتی مؤثر ویال اوت كه مجمتع ضریب هكدایت حرارتكی
متلالتلی و ضریب هدایت حرارتی مغشتش نا ی از جنكبش ادیهكا

0

میبا د .ضریب هدایت حرارتی مغشتش نیز با اوتااده از عدد پرانت

3

مغشتش و لزجت مغشتش تعیین می تد.

𝑡𝜇 𝑝𝐶
𝑡𝑟𝑃
𝑏𝑟𝑢𝑡𝐾 = 𝐾𝑚𝑜𝑙𝑒𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟 +

= 𝑏𝑟𝑢𝑡𝐾

()7

𝑡𝜇
𝑖𝑌𝛻 )
𝑡𝑐𝑆

()2
𝑡𝜇
𝑡𝐷𝜌

𝐽⃗𝑖 = − (𝜌𝐷𝑖,𝑚 +

= 𝑡𝑐𝑆 هم نسبت انتقال متمنتتم به

انتقال جرم نا ی از جنبش ادیهاوت كه منجر به تعیین ضریب پخش

حاكم بر فاز پیتوته ام معادلۀ پیتوتگی ،ممنتتم و آنتكال ی

تتربتالنس می تد .ترم آ ر بیانگر انتقال حرار

جابهجایی بین ویال

می تد [.]6

و ذرا

 .1.1 .2معادلۀ پیوستگی

آزاد ده در فرایند احتراق در فاز گاز و احتراق چار 4اوت.
𝑚𝑆 = )⃗𝑣𝜌( 𝛻.

( )1

فاز پراكنده ،انتقال حرار

تشعشعی در دا

جریا و انرژی

 .4.1.2معادله توربوالنس 5جریان

 Smترم چشمه نا ی از افزوده د جرم از فاز جامكد بكهواوكطۀ

تتربتالنس از مهمترین نقاط در مدلوازی اوت .جریكا تتربكتالنس

اوككت .معادلكۀ پیتوككتگی بككرای كسككر جرمكی

به ا تتط واكنشدهنده كمک میكند .در مدلوازیها روش متتوكط

تجزیككۀ حرارتككی ذرا

گتنههای مختلف براواس رابطۀ زیر محاوبه می تد:
()0

𝑓𝑓𝑒𝐾

پخش جرمی 𝑖⃗𝐽 در جریا درهم نیز از رابطۀ زیر محاوبه می تد:

عدد ا میت تتربتالنس

 .1.2معادالت فاز پیوسته

𝑝

 𝐸 = ℎ − 𝜌 +و  hنیز آنتال ی ك اوت .در

یک ویستم كام چنكدین جكزء بكهصكتر

ریز ،بهدلی پایین بتد درصكد

درصد جرمی ویال صر نظر كرد.

معادال

 .3.1 .2معادلۀ انرژی
= 𝛻. (𝑘𝑒𝑓𝑓 𝛻𝑇 − ∑𝑗 ℎ𝑗 𝐽⃗𝑗 + (𝜏𝑒𝑓𝑓 . 𝑣⃗)) + 𝑆ℎ

1

این معادال

()5

))𝑝 𝛻. (𝑣⃗(𝜌𝐸 +

 .2معادالت حاکم
مطالعا

2
]𝐼⃗𝑣 𝜏 = 𝜇 [(𝛻 𝑣⃗ + 𝛻 𝑣⃗ 𝑇 ) − 𝛻.
3

𝛻. (𝜌𝑣⃗𝑌𝑖 ) = −𝛻. 𝐽⃗𝑗 + 𝑅𝑖 + 𝑆ℎ

پخش جرمی 𝑗⃗𝐽 از رابطۀ زیر محاوبه می تد:

از مدل تتربتالنسی  ،k-epsilonكه بیشكترین مكدل اوكتااده كده در
احتككراق اوككت ،اوككتااده ككده كككه معككادال

𝑖𝑌𝛻 𝑚𝐽⃗𝑖 = −𝜌𝐷𝑖,

()3

گیری ناویر اوتتكس ( )RANSمترد اوتااده قرار گرفت .در این میكا
انككرژی جنبشكی و نككرخ

اضمحتل 6عبار اند از [:]7

 .2.1 .2معادلۀ مومنتوم
()4

⃗𝐹 𝛻. (𝜌𝑣⃗𝑣⃗) = −𝛻𝑝 + 𝛻. (𝜏) + 𝜌𝑔⃗ +
تانستر تنش برابر تاهد بتد با:

1. Navier-Stokes

2. Eddy
3. Prandtl Number
4. Char Combustion
5. Turbulence
6. Eddy Dissipation Rate
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𝑘𝜕
𝑗𝑢𝜕 𝑗𝑢𝜕 𝑖𝑢𝜕
( 𝑡𝜇 =
+
)
𝑖𝑥𝜕
𝑖𝑥𝜕 𝑖𝑥𝜕 𝑗𝑥𝜕
() 9
𝜕
𝑘𝜕 𝑡𝜇
+
) ({
𝜀𝜌 } −
𝑖𝑥𝜕 𝑘𝜎 𝑖𝑥𝜕
𝜀𝜕
𝜀
𝑗𝑢𝜕 𝑗𝑢𝜕 𝑖𝑢𝜕
𝑖𝑢𝜌
( 𝑡𝜇 𝜀= 𝐶1
+
)
𝑖𝑥𝜕
𝑘
𝑖𝑥𝜕 𝑖𝑥𝜕 𝑗𝑥𝜕
()01
𝜀𝜕 𝑡𝜇 𝜕
𝜀2
+
) ({
𝜌 𝜀} + 𝐶2
𝑖𝑥𝜕 𝜀𝜎 𝑖𝑥𝜕
𝑘
مقادیر ثتابت تجربی معادال فتق عبار اوت از:
𝑖𝑢𝜌

𝐶1𝜀 = 1.44 𝐶2𝜀 = 1.92
𝐶𝜇 = 0.09 𝜎𝑘 = 1 𝜎𝜀 = 1.3

()00

 .5.1.2معادلۀ انتقال تشعشع
معادلۀ انتقال تشعشع عبار
()10

I

د

دمای یک ذرۀ نماینده محاوبه ده و بهصتر
می تد .معادله حاكم در این دیدگاه عبار
()15

اوت از [:]2

انتقال تشعشع به ال زیر تبدی می تد:

)⃗𝑠 𝛻. (𝐼(𝑟⃗, 𝑠⃗)𝑠⃗) + (𝑎 + 𝜎𝑠 )𝐼(𝑟⃗,

()13
𝜋𝜎𝑇 4 𝜎𝑠 4
⃗⃗⃗) 𝜙 (𝑠, 𝑠′
⃗⃗⃗) 𝑑𝛺′
+
∫ 𝐼 (𝑟⃗, 𝑠′
𝜋
4𝜋 0
⃗⃗⃗ جهت بردار انعالاس 𝜎 ،ثابكت
⃗𝑟 بردار متقعیت 𝑠⃗ ،بردار جهت𝑠′،
= 𝑎𝑛2

اوتاا بتلتزمن T ،دمای محلی و  𝛺′زاویكه جامكد اوكت .مكدل DO
معادله انتقال تشعشع را برای تعداد محدودی از زوایای جامد گسسكته
ح میكند كه هر كدام مربتط به یک بردار جهتی  sمی كتد .در ایكن
مقدار ثابت  1/5 m-1در نظكر گرفتكه

ده اوت .پس از ح معادلۀ تشعشع ،مقدار انرژی تشعشعی بهعنكتا
ترم چشمه به معادلۀ انرژی اضافه می تد .مقدار این چشمه با اوتااده
از فتكس تشعشعی بهدوت میآید [1ك:]11

𝑟𝑞𝛻𝑆𝑟𝑎𝑑 = −

()14

ریز بهعنتا فاز گسسته در نظر گرفته می تد كه به دلی كتچک

بتد كسر حجمی (كمتكر از  10درصكد) بكهصكتر

الگرانكژی مكدل

افزایش كسر حجمی ذرا

میزا دیگر امالا اوتااده از مدل الگرانژی نبكتده و ذرا
مانند ویال ،یک فاز پیتوته ثانتیه به حسا

دما

اوت .تغییرا

برحسب زما نیز از ح معادلۀ بقای انرژی ذره بهدوت میآید:

𝑑𝑇𝑑
()16
)𝑄̇𝑚 = (𝑄̇𝑑 +
𝑡𝑑
𝑑̇𝑄 مجمتع نرخ انتقال حرار جابه جایی و تشعشع به ذره و ̇𝑚
𝑝𝐶 𝑝𝑚

تاهد تد .معادلۀ ( )17در ناحیهای كه رقتبت تبخیكر مكی كتد یكا
واكنشهای تجزیۀ حرارتی و احتكراق رخ مكیدهكد ،كام تكرمهكای
واكنشی یا اكسیداویت هم تاهد د:

()17

𝑝𝑇𝑑
𝑝𝐶 𝑝𝑚
) 𝑝𝑇 = ℎ𝐴𝑝 (𝑇∞ −
𝑡𝑑
) + 𝜀𝑝 𝐴𝑝 𝜎(𝜃∞ 4 − 𝑇𝑝 4
𝑝𝑚𝑑
+
𝑄
𝑡𝑑

 hضریب انتقال حرار
مار ال بهدوت میآید:
()12

جابهجایی اوت كه تتوط رابطكۀ رنكز و

𝑝𝑑ℎ
= 2 + 0.6𝑅𝑒1/2 𝑃𝑟1/3
∞𝑘

= 𝑢𝑁

 θدمای وطتح تشعشعكننده به ذره مانند دمای دیتارۀ كتره اوت.
این معادله زمانی برقرار اوت كه رایط زیر برقرار با د:

𝑟𝑦𝑝𝑇 < 𝑝𝑇

()11

𝑚𝑝 < (1 − 𝑓𝑣 0 − 𝑓𝑐𝑜𝑚𝑏 )𝑚𝑝 0

 𝑓𝑣 0درصد متاد فرار متجتد در ذرۀ شک 𝑓𝑐𝑜𝑚𝑏 ،درصد چكار
قاب وتزش و  𝑚𝑝 0جرم اولیۀ ذره در ورود به محاظكه اوكت.

𝑝𝑚𝑑
𝑡𝑑

نرخ تبخیر رقتبت ،تتلید متاد فرار یا نرخ وتزش و بهقتر كلی نكرخ

 .2.2معادالت فاز گسستۀ ذرات

می تد .بدیهی اوت كه در صتر

⃗⃗⃗⃗
𝑉𝑑
𝜌𝜌 −
𝑒𝑅 𝐷𝐶 𝜇18
𝑝
𝑉 ⃗⃗ −
𝑝 ⃗𝑔 ⃗⃗𝑝 ) +
=
𝑉(
2
𝑡𝑑
𝑝𝜌
𝜌𝑝 𝑑𝑝 24
⃗
𝑝𝐹 +

𝑝⃗𝐹 نیروهای وارد بر ذره بهجز جاذبه و در

جهت 𝑠 بهعنتا یک تابع میدانی در نظكر مكیگیكرد .بنكابراین معادلكۀ

ذرا

اوت از [:]11

نرخ تبخیر یا وتزش ذره اوت ككه در ادامكه بیشكتر دربكارۀ آ بحك

)𝑠 𝑑𝐼(𝑟,
)𝑠 = −𝛽𝐼(𝑟, 𝑠) + 𝑆(𝑟,
𝑠𝑑
تشعشع اوت و مدل  1DOمعادله انتقكال تشعشكع را در

مدلوازی ،برای ضریب جذ

تابعی از زمكا تعیكین

از این

جامكد نیكز

آمده و باید از مكدلهكای

اوبلری اوتااده تد .در دیدگاه اویلكری ،0تاریخچكۀ جكرم ،وكرعت و
1. Discrete Ordinates
2. Eulerian Approach

كاهش جرم ذرۀ جامد در نتاحی مختلف محدودۀ حك و 𝑄 حكرار
مترد نیاز یا تتلید حرار

در قی فرایندهای فتق بهازای واحكد جكرم

واكنشدهندههاوت .نرخ تغییرا

جرم در هر ناحیكه نیكز بسكتگی بكه

مالانیزم واكنش و مدل وینتیالی مترد نظر دارد و فرم دقیك معكادال
نرخ تغییر جرم كه تعیینكنندۀ ترمهای برهمكنش دو فاز گكاز و جامكد
اوت به نتع ذره و تاص ترمت یمیایی آ بستگی دارد كه در جدول
( )1آورده ده اوت.

 06نشریه علمیپژوهشی مهندسی و مدیریت انرژی
واحد تتلید برق و گرما تأمینكنندۀ گرمای مترد نیاز متتتر اوكترلینگ

جدول ( :)1خصوصیات ذرات زیستتوده

در قسمت گرم متتتر میبا د.

تاص

مقدار

واحد

711

kg.m-3

چگالی

0311

j.kg-1.k-1

ضریب هدایت حرارتی

1/173

w.m-1.k-1

ضریب هدایت حرارتی

411

K

دمای تجزیه ذره جامد

21

%

درصد متاد فرار

01

s-1

ثابت فرایند تجزیه حرارتی

زیستتتده و

ذرا

هتای اولیه

فن
محاظۀ احتراق

 .1.2.2مدل احتراقی
روش اتت

ادی بهعنتا بهترین روش برای مدلوازی احتراق بكدو

علۀ ذرا

با هزینۀ محاوباتی بسكیار پكایینتكر از روشهكای پیچیكدۀ

دانسیته احتمال با تعداد واكنشهای زیاد مد نظر قرار میگیرد .در ایكن
روش ،زما مشخصۀ واكنش كیمیایی مسكتق از وكینتیک واككنش و
برابر با زما مشخصۀ ادی تاهد بتد .بر این اواس ،مگنتوكن-10[ 1
 ]13برای ارتباط بین تتربتالنس و واكنشهای كیمیایی مكدل اتكت
ادی را ارائه داد .در مدل او نرخ واككنش كیمیایی متناوكب بكا زمكا
مشخصۀ ادیهای 𝜀 𝐾⁄تعریف ده و هرجا كه تتربتالنس در جریا
وجكتد دارد  𝐾⁄𝜀 > 0واككنش كیمیایی برقكرار تاهكد بكتد .اگكر
واكنشهای د ی در احتراق قب رابطۀ زیر بیا

𝑁

تند:

𝑖𝑀 𝑟↔ ∑ 𝜈 ′′ 𝑖,

()01

𝑖=1

هتای ثانتیه

پیشگرمالن هتا

شکل ( :)2طرحواره نیروگاه و محفظۀ احتراق

محاظۀ احتراق مدنظر نیز در ال ( )3آورده ده اوت كه ذرا
تزری

از مركز محاظه به دا

ده و هتای اولیه از اقكرا

ثانتیه نیز از باالی محاظكه وارد مكی كتد .دود دمكا بكاال نیكز از مرككز
محاظه و انتهای ومت راوت ارا و وارد مبدل حرارتی گرم ویال
اوترلینگ می تد.

هتای ثانتیه

𝑁
𝑖𝑀 𝑟𝑖,

′

𝜈∑

محاظه احتراق

𝑖=1

𝑟 𝜈 ′ 𝑖,ضریب اوتتكیتمتری اجزا در واكنشهای رفت 𝜈 ′′ 𝑖,𝑟 ،ضكریب
اوتتكیتمتری اجكزا در واككنشهكای برگشكت 𝑀𝑖 ،گتنكۀ جرمكی iام

و هكتای

تزری ذرا
روا دود دما باال

و

هتای اولیه

متجتد در واكنشها و  Nنیز تعداد ك واكنشهای متجتد در وینتیک
مترد نظر اوكت .نكرخ كلكی واككنش كیمیایی كتچكکتكرین مقكدار
بهدوتآمده از یالی از روابط زیر اوت [10ك:]13

()01

𝜀
𝑅𝑌
𝑅𝑖,𝑟 = 𝑣 ′ 𝑖,𝑟 𝑀𝜔,𝑖 𝐴𝜌 𝑚𝑖𝑛 ( ′
)
𝑘
𝑅𝑣 𝑅,𝑟 𝑀𝜔,
𝑃𝑌 ∑
𝑗𝑗,𝑟 𝑀𝜔,
𝑗

𝜀

𝑅𝑖,𝑟 = 𝑣 ′ 𝑖,𝑟 𝑀𝜔,𝑖 𝐴𝐵𝜌 𝑘 ∑𝑁 𝑣′𝑃′

𝑅𝑌 كسر جرمی محصتال  𝑌𝑃 ،كسر جرمی واككنشدهنكدههكا و

شکل ( :)3طرحواره محفظه احتراق و محل جریانهای جرمی

محاظۀ احتراق به  765هزار حجم كنترل تقریباً یالنتا ت تقسكیم
ده و معادال

حاكم در نرمافكزار فلتئنكت بكه روش حجكم محكدود

گسستهوازی و ح

ده اوكت [ .]14مسكیر حرككت ذرا

اصلی مؤثر در آ چت مح تزری ذرا
تعیینكنندۀ جزئیا

و عتامك

و كرایط مكرزی وكرعتی،

رایط عله اوت .ذرا

در عبتر از حجم كنترل

𝑖 𝑀𝜔,نیز جرم متلالتلی جزء iام اوت .ثتابت تجربی  Aبرابر بكا  4و

متجتد در فاز پیتوته باع

 Bبرابر با  1/5هستند.

پیتوته می تند .مقادیر این كمیتها در هر حجم كنترل بایكد پكس از
هر بار ح فاز گسستۀ ذرا

 .3نتایج

انتقكال جكرم ،متمنتكتم و انكرژی بكه فكاز
محاوبه و برای مرحلۀ بعدی ح تالكرار

در فاز پیتوته تعیین تد .در صترتی كه برهمالنش ذرا

محاظۀ احتراق بیهوازی ده در كال ( )0نشكا داده كده اوكت.
محاظه به ال اوتتانه با قطر یک متر و قتل وه متر اوت كه در یک

1. Magnussen Model

نظر گرفته تد ،بدیهی اوت كه معادال
فاز گسستۀ ذرا

دوراهكه در

فاز پیتوته ویال و معكادال

هما قتر كه در كال ( )4نشكا داده كده اوكت

كتپ بتده و باید همزما ح

تند؛ یعنی محاوبۀ ترمهای برهمالنش

احتراق ذرات سوخت زیستتوده در یک واحد تولید همزمان توان و حرارت مقیاس کوچک 06
منجر به یک ویال وعی و طا ده تا ایناله همگرایكی حك حاصك
تد.

ترمهای منبع در معادال
جدیدی در فاز ویال ح

بقای ویال تغییر كرده و حال باید معكادال
تند كه پاوك هكای متجكتد بكرای مقكادیر

كمیتها در فاز ویال با مقدار واقعی معادال
محاسبۀ میدان جریان در فاز پیوسته

جدیكد فاصكلۀ بیشكتری

پیداكرده و مقدار باقیماندهها پس از هر تالرار فاز ذرا

افزایش تاهد

یافت .بنابراین در این روند وعی و طا همتاره یک نتوا در مقكدار
باقیماندهها مشاهده تاهد د كه منجر به د تاری زیكادی در رونكد
همگرایی مسئله ده و همگرایی ح نیازمند تالرار زیكادی اوكت .در
محاسبۀ مسیر ذرات در

بعضی از ابعاد باله نیز مقدار متتوط باقیماندههای همكۀ معكادال

فاز گسسته

یا بعضی از معادال

شکل ( :)4نحوۀ سعی و خطا در حل معادالت جریان و فاز ذرات

در انتگرالگیری معادال

فاز گسستۀ ذرا  ،تعیكین گكام زمكانی و

همچنین زما ك انتگرالگیری یا تعداد ك بكازههكای انتگكرالگیكری
ضروری اوت .یک راه واده ،اوتااده از بازه زمانی ثابت اوت كه یكک
تقریب ت

میتتاند از تقسیم اندازۀ كتچکترین مكش بكه حكداكثر

ورعت جریا بهدوت آید .برای صحت نتایج و اعمال اثكرا
دو فاز ،گام زمانی باید بهگتنهای انتخا

متقابك

تد تا مسكیر جدیكد ذره در

ورودی و روجی هر حجم كنترل فاز پیتوته محاوبه كتد .بنكابراین
گام زمانی عبار

اوت از:

𝑙
()00
𝑝𝑢
كه 𝑙 قتل ولتل و 𝑝𝑢 ورعت ذره اوت .برای افزایش دقت محاوبا

= ∗ 𝑡∆

میتتا گام زمانی را كتچکتر ا تیار كرد بهگتنهای كه در هكر حجكم
كنترل 𝜆 ،بار مسیر ذره تعیین و معادال
این صتر

گام زمانی عبار

حاكم انتگرالگیری كتد .در

تاهد د از:

∗ 𝑡∆

و

از حد معینی پایینتر نختاهد آمكد و بكهازای هكر

تعداد زیاد تالرار هیچگاه ح همگرا نختاهكد كد .بكه عبكارتی دامنكۀ
نتوانا

باقیماندهها پس از هر تالرار در فاز ذرا

بسیار زیاد اوت و

فقط افزایش باقیماندهها پس از هر تالكرار در فكاز پیتوكته تكا تالكرار
بعدی جبرا می تد .به این وكبب معیكار همگرایكی در ایكن كرایط
براوككاس روككید بككه یككک مقككدار ثابككت در دمككا ،كسككر حجمككی
دیاكسیدكربن و اكسیژ در نقاط اصی بهویژه در ناحیۀ واككنش ككه
گرادیا ها بیشتر اوت ،در نظر گرفته می كتد .كایا ذككر اوكت ككه
تعداد تالرار در فاز ویال پكیش از هكر تالكرار در فكاز ذرا

در رونكد

همگرایی نیز تأثیر گذا ته و در رونكد حك نیكاز بكه تغییكر آ اوكت.
هرچند مقدار مناوب آ وابسته به اندازۀ باله نیز مكیبا كد ،بكهقكتر
كلی در مسئلۀ مترد نظر تعداد  111تالرار انتخا

تبی اوت.

در ال ( ،)5تتزیع دما در راوتای محكتر محاظكه روكم كده و
مقایسه با نتایج تجربی بیانگر این اوت كه مدل اتكت
و وا تار عله ذرا

میتتاند بیانگر جزئیا

ادی بكه كتبی

ریززیستتتده با د.

= 𝑡∆

()03
𝜆
تعداد ك بازههای انتگكرالگیكری نیكز بایكد بیشكتر از تعكداد كك

مسئله 5 ،در نظر گرفته ده اوت .هما قتر كه در ابتدا ذكر د ،ح
مسئلۀ مترد نظر نیازمند چندین بار ح معادال

دما ()C

ولتلها در جهت جریا غالب ضربدر 𝜆 با كد ككه مقكدار 𝜆 در ایكن

نتایج عددی
نتایج تجربی

هكر دوفكاز بكتده تكا

ایناله مقدار باقیماندهها در فاز پیتوته از حد معین مد نظر كمتر كتد.
مقدار بكیبعكد بكاقیمانكده بكرای هكر معادلكۀ بقكای كمیكت = 𝛷 𝑝𝑎

3

𝑏  ∑𝑛𝑏 𝑎𝑛𝑏 𝛷𝑛𝑏 +از رابطۀ زیر محاوبه می تد:
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()04

|𝛷 𝑝𝑎 ∑𝑐𝑒𝑙𝑙 𝑃 ∑𝑛𝑏|𝑎𝑛𝑏 𝛷𝑛𝑏 + 𝑏 −
|𝛷 𝑝𝑎|𝑃 𝑙𝑙𝑒𝑐∑

= 𝛷𝑅

در ویال وعی و طا میتتا تعیین كرد كه بعد از چندین تالرار
در محاوبۀ میدا جریال ویال ،یک بكار مسكیر ذرا

در فكاز گسسكته

مترد برروی قرار گیرد .بدیهی اوت كه پس از هر تالرار در فاز ،ذرا

0/5

0

با كاهش اندازۀ ذرا

1/5طول (متر) 1

1/5

1

جامد میزا تبخیر متاد فرار افكزایش یافتكه،

درنتیجه نرخ واكنشهای احتراقی متاد فرار در محاظه نیز افزایش یافته
و دما در قتل محاظه افزایش تاهد یافت .نمتدار ارائه ده در ال
( )6به تبی مؤید این مطلب اوت .بكا ككاهش قطكر ذرا

از  311بكه

 06نشریه علمیپژوهشی مهندسی و مدیریت انرژی
 111میالرومتر دمای ماكزیمم در محاظكه و همچنكین دمكای گازهكای
روجی از محاظه افزایش تاهد یافت.

افزایش در میزا هتای ورودی نیز در حالت كلی میتتاند اثرا
متااوتی در تتزیع دما و وا تار عله بگذارد .در این محاظه با تتجكه
به ایناله هتای ثانتیه از قسمت باالیی وارد می تد ،در ابتدای محاظكه

2111

باع

افزایش جرم گازهكا و ككاهش دمكای محاظكه بكهازای حكرار

تتلیدی ثابت در آ ناحیه تاهد د .اما در روجی محاظكه ككه در

0411

حالت قب مقداری متاد فرار بهدلی كمبتد اكسیژ  ،نست ته از محاظه
0211

ارا می د حال با افزایش درصد اكسیژ  ،وت ته و دما در روجی

دما ][K

مكا ككه ایجكاد

D = 100 μm
D = 200 μm

افزایش قاب متحظهای دا ته با د .با تتجه بكه هكد

دمككای بككاال در روجكی محاظككه اوككت ،افككزایش دبكی هككتای ثانتیكه

811

D = 300 μm

هما قتر كه در ال ( )2نشا داده ده اوت ،عاملی مؤثر بتده ككه
افزایش راندما ویال اوترلینگ را منجر تاهد د.

411

0/5

3

1

1/5
0
طول ()m

1/5

0111

1

1

1611

شکل ( :)6نمودار تغییرات دمای محفظه با تغییر اندازۀ ذرات

دما()K

1011

هرچند چگتنگی تغییر دمای گازهای متجتد در محاظۀ احتراق با
تغییر در ورعت ورودی ذرا

دبی هتای ورودی

به محاظه ،به ابعاد محاظكه و همچنكین

0.08

دیگر پارامترهای هیدرودینامیالی و حرارتكی محاظكه بسكتگی دارد ،در
ثانیه باع

جامكد بكدو آنالكه

3

تبخیر ده و در محاظه بستزند ،بهدلیك وكرعت زیكاد و همراوكتایی
ورودی ذرا

و روجی از محاظه ارا ده و دمای محاظه كاهش

1611

دما()K

1011
211

ورعت تزری ذرا
10m/s

3

طول()m

 .4نتیجهگیری
معضت
ایجا

انرژی و محیط زیست ضرور

اوتااده از انكرژیهكای نكت را

كرده اوت .از این بین ،تالنتلكتژیهكای تتلیكد همزمكا بكرق و

حرار در متتتر اوترلینگ مد نظر قراحا قرار گرفته اوت تا با تتجكه
به امالا اوتااده از وت تها و منابع مختلف انرژی حرارتی به راه حك
مایدی بروند .یالی از وت تهای مترد اوتااده ،ذرا
اوت كه با وت تن ذرا

ریززیسكتتكتده

در یک محاظۀ مجزا حرارتی ایجكاد كده ككه

حرار در متتتر مترد بهكرهبكرداری قكرار مكیگیكرد .وكت تن ذرا و

4m/s

0/5

0/5

0

1/5

1

1/5

1

1

شکل ( :)8نمودار تغییرات دمای با تغییر دبی هوای ورودی

یابد؛ این متضتع به وضتح در ال ( )7قاب مشاهده اوت.
0111

411

0.04

این تحقی افزایش این میزا از ورعت از  4متر بر ثانیه به  11متر بكر
می تد تا مقدار قاب تكتجهی از ذرا

211

411

0

1/5

طول()m

1

1/5

1

1

شکل ( :)7نمودار تغییرات دمای با تغییرات ذرات ورودی به محفظه

فرایند احتراق در محاظه ،اصلیتكرین عامك مكؤثر در رانكدما ویسكتم
مذكتر اوت؛ لذا هر عاملی كه باعت تغییكر در بهبكتد فراینكد احتكراق و
افزایش دمای روجی محاظه تد ،افزایش راندما محاظه را به همكراه
تاهد دا ت .مطالعۀ عددی محاظه مد نظر بیانگر این اوت ككه تبخیكر
در ذرا

ریزتر بیشتر صتر گرفته و گازهای بیشتری وكت ته تاهكد

د و درنتیجه ،دمای روجی محاظۀ احتراق افزایش تاهد یافت .دبی

06 احتراق ذرات سوخت زیستتوده در یک واحد تولید همزمان توان و حرارت مقیاس کوچک
m.s-1

U

kg

mp

،به ایناله چه تغییری در میزا و یا مح تبخیر و وكتزش ذرا گذا كته

s

Δt

متااوتی در دمای روجی دا ته با د كه تكابع هندوكه و

kj.kg-1

H

 در ایكن محاظكه افكزایش هكتای.همۀ پارامترهای فیزیالی مسكئله اوكت

kj

Q

بیشتری ده دمای روجكی افكزایش یافتكه

a d.c-1

σs

، مكی كتد تكا مقكدرای از ذرا

Cd

I

،نست ته ارا ده و مقدار احتراق در محاظه كاهش یافتكه و درنتیجكه

قتل مسیر

m

S

.دمای روجی محاظه كاهش یابد

ضریب جذ

α

ورعت ویال
نرخ جریا جرم ذره
گام زمانی
آنتال ی
گرمای مبادله ده
ضریب پخش
تابش

د

ضریب الست
ضریب اوتاا بتلتزمن
دمای محلی

C.V

به دا

هتای ثانتیه و ورعت تزری ذرا

باع

وت تن ذرا

میتتاند اثرا
اضافی باع

ولی افزایش ورعت تزری ذرا

a
-1

R.(ma)-1
K

هر محاظۀ احتراقی با تتجه

 عالئم.5

N
σ
T

ویسالتزیتۀ ویال

N.s.m−2
-3

µ

دانسیتۀ ذره

kg.m

ρp

قطر ذره

m

dp

m.s-1

up

ورعت ذره
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