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مطالعۀ سینتیکی اثر اندازۀ ذرات دوده در همسوزی متان-کربن بر مؤلفههای سینتیکی

Rezajalali@birjand.ac.ir

موجگ افزایش سطح درخشندگی و تابش حرارتی شعلۀ آن میشود .اما اثر این افزودنی بر تولید آالینده ها و همچنین روند واکنشی احتراق
متان ،موضوعی است که کمتر به آن توجه شده است .در این بین ،یکی از مؤلفههای مهم در اثرپذیری ایـن افزودنـی ،انـدازۀ ذرات کـربن
است .لذا در تحقیق حاضر در یک نگاه سینتیکی و با استفاده از روش  EPMو مکانیزم  ،GRI3.0اثر افزودن ذرات بزرگ و ریز کـربن بـه
احتراق متان مورد مطالعه قرار گرفته است .نتایج نشان میدهد افزودن ذرات ریز کربن به احتراق متان ،با افزایش سـطح واکنشـی مکـانیزم
احتراق ،باعث افزایش دمای آدیاباتیک شعله و رشد کسر مولی آالیندههای احتراق میشود .اما ذرات بزرگ کربن پس از تجزیۀ حرارتی در
ناحیۀ پیشگرم ،فعال شده و در واکنشها شرکت میکنند .ازاینرو افزایش دما و افزایش کسر مولی گونههای احتراق در مقایسه بـا حالـت
افزودن ذرات ریز کربن بسیار ناچیز است .همچنین نسبت همارزی بر رفتار دمای واکنش با افزودن دوده موثر بوده و بـرای ذرات ریـز در
همۀ نسبتهای همارزی افزایش دما مشاهده میشود.

* نویسندۀ مسئول

احتراق ،سینتیک شیمیایی ،ابعاد ذرات ،متان ،دوده.
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چکیده:

تابش پایین شعلۀ آبیرنگ متان به چالشی در اکثر صنایع تبدیل شده است .حضور دوده و ذرات کـربن در ترکیـگ گـاز متـان،

مطالعۀ سینتیکی اثر اندازۀ ذرات دوده در همسوزی متان-دوده بر مؤلفههای...

15

این نتایج آزمایشگاهی در کنار نتایج عرددی سرنتنو [ ]3نشران از

 .۷مقدمه
دوده و ذرات کربن (کوچکتر از  )111μmکه در اکثرر فعالیرتهرای
صنعتی از قبیل ماشینکاری ،استخراج ،ساخت و دیگر فرایندهای مشابه
تولید میشوند ،هنگام پخش شدن در هوا ،بهدلیل افزایش سطح انتقال
جرم و حرارت ،بسیار واکنشپذیر شده و در شرایط مشخصری حتری
امکان انفجار را نیز خواهند داشت [ .]1نمونرههرایی از ایرن پدیرده را
میتوان در انفجار معادن زغالسنگ مشاهده کرد [.]2
اما در کنار نقش منفی این پدیده ،میتوان از این سطح اشتعالپذیری
تجهیزات صنعتی بهره برد.
در حال حاضر ،بهدلیل تابش پایین شعلۀ آبریرنرگ احترراق گراز
طبیعی ،راندمان انتقال حرارت از شعلۀ دستگاههای احتراقی با سوخت
گاز طبیعی در مقایسه با سایر سوختهای فسیلی ،افت چشمگیری را
متحمل شده است .کنتنو و همکاران [ ]3با بررسی عددی-آزمایشگاهی
عوامل مؤثر برتابش شعلۀ متان ،نشان دادند در بین گونههای شرکتکننده
در واکنشهای احتراق ،ذرات کربن در ضمن تولید شعلهای درخشان و
زردرنگ ،بیشترین تابش حرارتی را در ناحیۀ فروسرخ و مرئری انجرام
میدهند.
راکررول و رانگرروا [ ]4در ی ر ک تحقیررآ آزمایشررگاهی و توسررط
فناوری HFA1به بررسی اثر افزودن ذرات ریرز پرودر زغرالسرنگ بره
ساختار شعلۀ پیشآمیختۀ متان پرداختند .تصویربرداری مختلف از شعله
در این آزمایش نشان داد افزودن ذرات کربن عالوه بر درخشان نمودن
شعله ،سرعت و حجم شعله را نیز بسیار افزایش میدهد .نتیجرۀ ایرن

بهبود تابش حرارتی شعله قلمداد کرد .امرا در کنرار جنبرههرای مثبرت
هم سوزی متان و دوده و تأثیر مثبت آن بر ترابش شرعله ،اثرر افرزودن
کربن به صورت دوده یا پودر زغالسنگ بر دیگر جنبرههرای مکرانیزم
احتراق متان موضوعی است که نیاز به بررسی بیشتری دارد.
مینکای و همکاران [ ]5در یک کار آزمایشگاهی ،بره بررسری اثرر
افزودن ذرات ریز زغال سنگ بر شعلۀ پیشآمیختۀ متران پرداختنرد .در
این تحقیآ ،اندازۀ ذرات بین 55 μmر 55انتخاب شده و در بازه نسبت
همارزی  1/5تا  1/2آزمایشها را انجام دادند .نتایج این تحقیآ نشران
میدهد در نسبت همارزی کمتر از  ،1افرزودن ذرات موجرا افرزایش
دما و سرعت شعله خواهد شد ،اما در نسبت همارزیهای برا تر از 1
سرعت و دمای شعله نسبت به حجم تزریقی بهصورت خطی کراهش
می یابد .همچنرین ژای و همکراران [ ]6بره بررسری اثرر انردازۀ ذرات
افزودنی پودر زغالسنگ به شعلۀ پیشآمیخته متان-هوا در نسبتهرای
همارزی کمتر از  1پرداختهاند .نتایج نشاندهندۀ نقش مهم اندازۀ ذرات
افزودنی کربن بر روند احتراق بوده بهصورتی که افزودن ذرات با قطر
کوچک تر از  25میکرون ،موجا افزایش دمای احتراق شرده و بررای
ذرات با قطر بزرگ تر از  55میکرون ،کاهش نسبی دما رخ میدهد .لذا
اندازۀ ذرات افزودنی از مشخصههای مهم در فرایند به شمار میرود.
هاروات و همکاران [ ]5در یرک کرار عرددی-آزمایشرگاهی ،اثرر
افزودن ذرات ساییده شدۀ زغالسنگ را به یک شعلۀ پیشآمیختۀ متران
مورد بررسی قرار دادند .نتایج آنان نشاندهندۀ تأثیر قابل توجه افزایش
حضور ذرات کربن بر کسر مولی گونههای  COو  CO2است.
اگولفوپلوس و فروکین [ ]8در یرک کرار عرددی و برا اسرتفاده از
مکانیزم  GRI 2.1و حل همزمان معاد ت مومنتوم و انرژی ،به بررسی
اثر هم سوزی متان و گرافیت بر سررعت شرعله و تولیرد آ ینردۀ NO

پرداختند .نتایج آنان نشان داد حضور ذرات کرربن برا افرزایش دمرای
واکنش موجا تولید بیشتر این آ یندۀ احتراق میشود.
رالف [ ]5در یک تحقیآ عددی ،به بررسی ترأثیر ابعراد ذرات برر
رفتار احتراقی آنان پرداخته است .نتایج این تحقیآ نشان داد با برزرگ
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آزمایش را میتوان در شکل ( )1مشاهده کرد.

افزودن اینگونه به ورودی احتراق متان را میتوان از بهترین روشهای
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و اثر واکنشی ذرات کربن ،برای بهبود عملکرد احتراق گاز طبیعری در

نقش مهم و بارز تزریآ کربن بر بهبود تابش شعلۀ گاز طبیعی دارد .لذا

شرردن ابعرراد ذرات ،حررداقل انرررژی زم برررای اشررتعالپررذیری آنهررا
شکل ( :)۷مقایسۀ شعله در حالت افزودن ذرات کربن و حالت عادی
به همراه تزریق ذرات کربن (زغالسنگ))

کاهش مییابد.
ژای و همکاران [ ]6در یک کار عددی–آزمایشگاهی ،بره بررسری
اثر اندازۀ ذرات افزودنی پودر زغالسنگ به شعلۀ پیشآمیختۀ متان-هوا

1. Hybrid Flame Analyzer
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احتراق متان [( ]4سمت چپ احتراق طبیعی متان و سمت راست احتراق

بهصورت خطی افزایش و تغییرات زمانی چگالی آنها بهصورت خطی

 15نشریه علمیپژوهشی مهندسی و مدیریت انرژی
در نسبتهای هم ارزی کمترر از یرک پرداخترهانرد .بررسری تغییررات

این دو حالت را میتوان بهعنروان حالرت کمینره و بیشرینۀ انردازۀ

سرعت شعلۀ آرام و همچنین دمای احتراق ،نشراندهنردۀ نقرش مهرم

ذرات کربن در نوع رفتار آنها در احتراق مد نظر قرار داد که با توجه

اندازۀ ذرات بر این پدیده بوده که افرزودن ذرات کوچرک از 25  m

به تحقیقات ژای و همکاران [ ]6بررای ذرات دوده برا قطرر کمترر از

موجا افزایش سرعت و دمای احتراق شده و برای ذرات بزرگترر از

 25  mفرض رفتار گازی (حالت اول) و برای ذرات با قطر با تر از

 55  mکاهش نسبی این مشخصهها مشاهده میشود.

 55  mفرض رفتار جامد استیوکیومتریک مورد بررسی قرار میگیرد.

با توجه به مطالا بیانشده در اهمیت بررسی تلفیآ ذرات کربن با
سوخت گاز طبیعی ،اثر این همسوزی بر بهبود تابش شعله اثبات شده
است .اما اثر این افزودنی بر تولید آ ینده ها و همچنین روند واکنشری
احتراق متان موضوعی است کره کمترر بره آن توجره شرده اسرت؛ در

این دو حالت را خواهند داشت.
احتراق متان-کرربن بررای هرر دو حالرت برهصرورت معادلرۀ ()1
مدلسازی شده است.
( )1

توجه به اثر مهم اندازۀ ذرات کربن در رفتار واکنشی احترراق ،تحقیرآ

در این معادله ،مقادیر  αبهترتیا  1/16 ،1/12 ،1/18 ، 1/14 ،1و

حاضر در یک نگاه سینتیکی و با اسرتفاده از روش EPM1و مکرانیزم

 1/21انتخرررراب شررررده اسررررت و ترکیرررا هرررروا بررررهصررررورت

 GRI3.0در دو حالت به مدل سازی اثر افرزودن ذرات برزرگ و ریرز

 O2+3.71N2+0.047Arخواهد بود.

کربن بر احتراق متان خواهد پرداخت .اثر بزرگ یرا ریرز برودن انردازۀ
ذرات کربن در این همسوزی بر دمای آدیاباتیک شعله و تغییرات کسر
مولی گونههای مهم  CO ،CO2و  NOبررسی میشود .عالوه برر آن،
بهمنظور بررسری اثرر دمرا در افرزودن ذرات کرربن بره بررسری مسریر
تغییرات گونۀ  Cدر واکنش هرای زنجیرره ای احترراق بررای دو دمرای
عملکردی مختلف پرداخته خواهد شد.

 .2.2فرضیات
مکانیزم احتراق مطابآ شکل ( )2در یرک راکترور کرامال پریشآمیختره
( )PSR2و در فضای صفر بعدی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
در شرایط صفر بعدی فرض شرایط دائم ،دما و فشار یکنواخت و
کسر مولی همگن در تمامی محدودۀ حجم کنترل حاکم است .فراینرد
دارای یک ورودی (واکنشدهندهها) و یک خروجی (محصرو ت) در

 .2مبانی حل

حجم مشخص بوده ،لذا احتراق در شرایط فشار محیط و حجم ثابت رخ

 .۷.2مسئله

میدهد.
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تحقیآ حاضر این مهم مورد توجه قرار گرفته است .عرالوه برر آن برا

باقی ابعاد در بین این دو محدوده قرار خواهند گرفت و رفتراری برین

در مرردلسررازی احتررراق مترران ،ترکیررا سرروخت ( (CH4و هرروا
و رفتار ترمودینامیکی سیال توسط معادلۀ گاز کامل شبیهسازی میشود.
اما در مدل سازی افرزودن کرربن ،برر اسراس انردازۀ ذرات دو دیردگاه
متفاوت وجود دارد .در حالت اول میتوان ذرات کربن را آنقدر ریرز
در نظر گرفت که رفتار یک گاز را داشته باشند و همانند گاز متران از
معادلۀ گاز کامل برای شبیه سازی ارتباط بین خواص ترمودینامیکی آن
استفاده کرد .اما در دیدگاهی دیگر ،بررای بررسری اثرر افرزودن ذرات
بزرگ تر کربن ،میتوان آن را بهصورت ذراتی جامد در نظر گرفت کره
به همراه سوخت و هوا وارد محفظه شده و یکفاز جامد-گاز را ایجاد
میکنند که در آن ،واکنش بین ذرات جامد کربن و گازهای حاضرر در
محفظۀ احتراق رخ خواهد داد .در این شرایط با توجه به نتایج رالرف
سینتیکی ناسا برای کربن جامد ،مدلسازی خواهد شد.
1. Element Potential Method

یونسی و همکاران [ ]11با بررسی شرایط متفاوت دمایی و فشاری
برای احتراق متان نشان دادند در شرایط فشار  1اتمسفر و دماهای با تر
از  1511درجۀ سانتیگراد ،شرایط تعادلی در واکنشهای زنجیرهای این
مکانیزم حاکم است .بنابراین با توجه به دمای احتراق متان ،واکنشهای
2. Perfectly-Stirred Reactor

] [ DOI: 10.22052/8.3.50

[ ،]5چگالی ذرات کربن ثابت و عملکرد واکنشی آن مطرابآ ضررایا

شکل ( :)2طرحواره راکتور پیشآمیخته

] [ DOR: 20.1001.1.23452951.1397.8.3.5.1

( )O2+3.7143N2+0.04762Arبهصورت یک گاز ایدئال فرض شده

مطالعۀ سینتیکی اثر اندازۀ ذرات دوده در همسوزی متان-دوده بر مؤلفههای...
زنجیرهای در حالت تعادلی بوده و برای محاسربۀ مقرادیر کسرر مرولی
گونه های خروجی و کمیتهرای ترمودینرامیکی احترراق از معراد ت

∑

( )5

شرایط تعادلی استفاده خواهد شد.

با اعمال معادلۀ بقای گونرههرا (معادلرۀ  )1و برا اسرتفاده از روش
ضرایا گرانژ محاسبه میشود:

 .۹.2معادالت حاکم
در یک واکنش شیمیایی که شامل تجزیه و ترکیا گونههای مختلف با
یکدیگر بوده ،اولین و مهمترین معادله ،معادلۀ بقای گونههاست.

∑

( )8

∑

( )5
∑

( )2

کلی عنصر در واکنش (عدد ثابت ورودی) ni ،تعداد مولهای گونۀ ،i
 Mتعداد عناصر و  Nتعداد گونهها در واکنش شیمیایی است.
اما در یک واکنش شیمیایی ،تعداد گونهها و عناصر برابر نبوده لذا
به معاد ت بیشتری برای محاسبۀ مقادیر کسر مولی تمامی گونرههرا و
مؤلفههای سینتیکی واکنشهای زنجیرهای نیاز است که معراد ت زم
با تعیین شرایط تعادلی برای حل مقادیر مجهول اتخاذ خواهد شد.
نقطۀ تعادل یک فرایند زمانی است که آنتروپی ماکزیمم یا انررژی
آزاد گیبس به کمینۀ مقدار خود برسد [ .]11بنابراین از این اصل بررای
محاسبۀ غلظت گونههای تشکیلشده در واکنشهای شیمیایی اسرتفاده
میشود.

که در آن،



∑

ζ

∑

)

(

∑

)

(

{

تابع ترکیبی و  kضریا گونۀ  kدر فرمرول شریمیایی

گونۀ  iاست.
حررل دسررتگاه معادل رۀ غیرخط ری ( )5برررای تمررامی واکررنشهررای
زنجیرهای ،گونهها و عناصر شرکتکننرده در واکرنش ترکیرا تعرادلی
محصو ت خروجری را برهازای هرر نروع ترکیبری از هروا و سروخت
ورودی مشخص خواهد کرد.
محاسبۀ دمای آدیاباتیک شعله در شرایط فشرارثابت برا توجره بره
تعریف این کمیت از برابری آنترالیی واکرنشدهنردههرا و محصرو ت
محاسبه میگردد.
()11

( )3

محاسبۀ آنتالیی هر گونه از رابطرۀ زیرر بررای دمراهرای مشرخص
محاسبه میشود.

∑

( )4
( )5

(

()11

∫

)

(

نسبت همارزی در علم احتراق بر اسراس کسرر هروا بره سروخت

در این معاد ت G ،تابع آزاد گیبس T ،دما P ،فشار n ،مقادیر مول

گونه و  Nتعداد گونهها در واکنش شیمیایی i ،پتانسیل شیمیایی،
مقدار حجم ویژه است.

با انتگرالگیری از معادلۀ ( )4در شرایط فشار ،دما و ترکیا ثابت،

∑

روش های عددی مختلفی برای کمینه سرازی معادلرۀ ( )6و یرافتن
ترکیا تعادلی نهایی واکنش شیمیایی در تحقیقرات مختلرف اسرتفاده

⁄

در این معادله ،کمیت  (A/F)Stioو کمیت  (A/F)actبهترتیا بیرانگر
احتراق است .با توجه به معادلۀ ( )11در  =1حالت استوکیومتری بر
احتراق حاکم بوده و در  >1مخلوط سوخت و هوای غنری و بررای
 <1مخلوط سوخت و هوا ورودی احتراق رقیآ خواهد بود.

 .4.2روش تحقیق
با توجه به مطالا ذکرشده در شبیهسازی افزودن کربن به احتراق متان

] [ DOI: 10.22052/8.3.50

شده است که با توجه به سرعت و دقت عملکرردی روش  ،EPMدر
در روش  EPMتابع:

()12

⁄

φ

نسبت مول هوا به سوخت در معادلۀ استوکیومتری و در شرایط واقعی

رابطۀ ( )6به دست میآید:

تحقیآ حاضر از این روش استفاده شد.

بهصورت زیر تعریف میشود.

] [ DOR: 20.1001.1.23452951.1397.8.3.5.1

)
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که در آن aki ،تعداد عنصر  kدر فرمول شیمیایی گونۀ  bk ،iمقدار مول

آنتروپی و

15

 15نشریه علمیپژوهشی مهندسی و مدیریت انرژی
2

دادهاند که آخرین ویرایش آن با عنروان  GRI-Mech 3.0شرامل 325

در مدل سازی فرایند در کدهای کانترا 1از فراز اسرتوکیومتریک-جامرد

برای ذرات بزرگ کربن (فرض رفترار جامرد) و از فراز مخلروط گراز

واکنش شیمیایی و توصیف ضرایا نررخ مررتبط برا آنهرا و خرواص

ایدئال 3برای ذرات ریز کربن (فرض رفتار گازی) و ترکیا متان-هروا

ترموشیمیایی  53گونۀ تولیدی است [ .]12لیست کامل این گونهها در

استفاده میشود .با ترکیا متران-هروا و کرربن برا درصردهای مردنظر

جدول ( )3ارائه شده است .واکنشهرای زنجیررهای ایرن مکرانیزم در

میتوان ترکیرا کسرر مرولی گونرههرای خروجری و تغییررات دمرای

محدودۀ دمای  1111کلروین ترا  2511کلروین ،فشرار  1 kPaترا

آدیاباتیک شعله را مورد بررسی قرار داد.

 1111و نسرربت هررمارزی  1تررا  5بررهطررور گسررتردهای اسررتفاده و

جدول ( )1واکنشهای شامل گونۀ کرربن را در مکرانیزم GRI30

kPa

اعتبارسرنجی شردهانرد [ .]12تمرامی روابرط مربوطره و حرل دسرتگاه
4

لذا افزایش کسر مولی آن در احتراق ،روند تولید رادیکالهای فعالی از

مجموعۀ کانترا به عنوان یک ابزار نررم افرزاری برا مردل برنامرهنویسری

قبیل  O ،Hو  Nرا تحت تأثیر قرار خواهد داد .از سوی دیگر ،انررژی

شیءگرا در زمینۀ احتراق ،سینتیک شیمیایی ،فرایندهای ترمودینرامیکی

اساسی احتراق در واکنشهای پایانی تولید میشروند کره لیسرت ایرن

و انتقال جرم و حرارت در سال  2001توسط دیوید جی گرودوین در
5

واکنشها در جدول ( )2دستهبندی شده اسرت .تغییررات کسرر مرولی

مؤسسۀ فناوری کالیفرنیا (کالتک) طراحی و ارائه شد .کانترا در حرال

 ، CO2روند تغییرات دمای آدیاباتیک شعله و کسر مولی آ ینردههرای

حاضر برای برنامه های کاربردی از جمله احتراق ،انفجار ،تبدیل انرژی

 COو  NOدر اثر افزودن کربن در دو حالرت رفترار گرازی و جامرد

الکتروشرریمیایی و ذخیرررهسررازی ،سررلولهررای سرروختی ،برراتریهررا،

برای ذرات کربن ،در ادامه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

راه حل های آبی الکترولیت ،پالسما و رسوب فیلم اسرتفاده شرده و برا

جدول ( :)۷واکنشهای شامل گونۀ  Cدر مکانیزم
شمارۀ واکنش

GRI30

شبیه سازی دقیآ این فرایندها قادر به محاسربۀ خرواص ترمودینرامیکی
متفاوتی همچون دمای آدیاباتیک شعله ،فشار ،آنتالیی ،آنتروپی ،انرژی

معادلۀ واکنش

آزاد گیربس و دیگررر پارامترهررای سررینتیکی و پارامترهررای مربرروط برره

1

CH + H <=> C + H2

2

C + OH <=> CO + H

فرایندهای انتقال جرم و حرارت است .نکتۀ مهم دربارۀ دو نررم افرزار

3

C + O2 <=> CO + O

کانترا و پایتون ،ارائۀ رایگان آنها از سوی شرکتهای تولیدکننده است

4

C + CH2 <=> C2H + H

که موجا پیشرفت سریع و گستردۀ آنها در مدلسازیهای احتراقری

5

C + CH3 <=> C2H2 + H

6

C + N2 <=> CN + N

و مسائل مختلف شده است.

5

C + NO <=> CN + O

8

C + NO <=> CO + N

شمارۀ واکنش

گونه
GRI30

معادلۀ واکنش

5

CH2 + O2 <=> CO2 + 2H

11

HCO + O <=> CO2 + H

11

CO + OH <=> CO2 + H

 .۰.2ابزار حل
اطالعات مربوط به واکنشهرای زنجیررهای و خرواص ترمودینرامیکی
گونه های حاضر در احتراق متان ،از نتایج تحقیقات مرکز مطالعرات و

1. Cantera
2. Stoichiometric-Solid
3. Idea-Gas-Mixtures

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

CH3OH
C2H
C2H2
C2H3
C2H4
C2H5
C2H6
HCCO
CH2CO
HCCOH
N
NH
NH2
NH3
NNH
NO
NO2
N2 O
HNO
CN

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

گونه
H2
H
O
O2
OH
H2 O
HO2
H2 O2
C
CH
CH2
)CH2(S
CH3
CH4
CO
CO2
HCO
CH2O
CH2OH
CH3O

شماره
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

4. Python
5. California Institute of Technology
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تحقیقات گاز برگرفته شده است .آن ها مکانیزمهایی را بسط و توسعه

HCN
H2CN
HCNN
HCNO
HOCN
HNCO
NCO
N2
AR
C3H7
C3H8
CH2CHO
CH3CHO

شماره

گونه

شماره

GRI30
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جدول ( :)2واکنشهای شیمیایی تولید  CO2در مکانیزم

جدول ( :)۹لیست  ۰۹گونۀ حاضر در مکانیزم
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نشان میدهد C .در  6واکنش از  5واکنش جزو واکنشدهندههرا بروده

معاد ت توسط کدهای کانترا در محریط پرایتون انجرام شرده اسرت.

مطالعۀ سینتیکی اثر اندازۀ ذرات دوده در همسوزی متان-دوده بر مؤلفههای...

11

مکانیزم  GRI3.0مورد بررسی قرار گرفته است .با توجه به تحقیقات

 .۹نتایج

آزمایشگاهی محدود انجامشده در این زمینه ،اعتبارسنجی این مدل برا

 .۷.۹اعتبار سنجی
مدل سازی سینتیکی احتراق متان با افزودن کربن در دو حالت فاز گاز
و جامد برای ذرات ریز و بزرگ کربن توسط کدهای کانترا در محریط
پایتون انجام شد .اعتبارسنجی عملکرد کد حاضر در شبیهسازی احتراق
متان توسط نتایج آزمایشگاهی لوک و تساتسارونیز [ ]13برای تغییرات
دمای آدیاباتیک شرعله در نسربت هرمارزیهرای مختلرف متران-هروا
صورت گرفت .نتایج عددی و آزمایشگاهی این مقایسه در شرکل ()3

گرفت .در تحقیآ زی و همکاران [ ]6مدلسازی افزودن ذرات دوده بر
سوخت متان در حالت یکبعدی و با بررسی میرزان تجزیرۀ حرارتری
ذرات دوده در محدودۀ دمابا ی شعله و حل معاد ت حاکم مربوط به
آن انجام شده است .سشادری و همکاران [ ]14نرخ تجزیۀ ذرات دوده
با اندازۀ کوچکتر از  25میکرون مدل را محاسبه کرده و با فرض شرایط
تعادلی و حل معادلۀ انرژی و مومنتوم ،مقادیر دمای شعله به دست آمده
است .اعتبارسنجی نتایج این مدل در مقادیر سرعت آرام شعله با نتایج
آزمایشگاهی نشاندهندۀ دقت قابل قبول کد عددی است .با توجره بره
دقت پایینتر مدلسازی کد کانترا در نسبت همارزی کمتر از  ،1مقایسۀ
نتایج اثر افزودن دوده بر تغییرات دمای آدیاباتیک شعله در سه نسربت
همارزی  1/81 ،1/55و  1/85بین نتایج زی و همکاران و کرد حاضرر
انجام شده که در شکل ( )4نتایج ترسیم شده است .این شرکل نشران
میدهد بهکارگیری معادلۀ گاز کامل برای تشریح رفتار ذرات کربن در
طول فرایند احتراق ،دقتی مشابه استفاده از مدل سشادری و محاسبۀ نرخ
تجزیۀ حرارتی ذارت داشته که با توجه به دقت قابل قبول مدل زی و
همکاران ،استفاده از این فرضیه نیز از دقت کافی برخوردار خواهد بود.
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قابل مشاهده است.

مقایسۀ نتایج عددی اعتبارسنجیشدۀ زی و همکاران [ ]6صورت خواهد

شکل ( :)۹اعتبارسنجی با نتایج آزمایشگاهی مرجع [ ]۷۹در مقادیر دمای
آدیاباتیک شعله

 1/5تا  ،1/3تغییررات دمرای آدیاباتیرک شرعله را گرزارش کردنرد .در
مدلسازی تحقیآ حاضر در حالت احتراق طبیعی متان با تغییر محدودۀ
نسبت همارزی مطابآ مرجع مورد نظر ،نمودار خطچین در شکل ()3
حاصل شد .این مقایسه نشان میدهد در نسبت همارزی کمتر از یک و
در بازه  1/5تا  1/8اختالف نتایج مدلسازی کانترا و آزمایشرگاهی در
حدود 41درصد بوده ،اما با پیشروی در نسبت هرمارزی و در نسربت
نزدیک  ،1مقادیر خطا به 2درصد کاهش مییابد .عالوه برر آن ،نترایج

شکل ( :)4اعتبارسنجی فرض رفتار گازی برای ذرات ریز دوده با
مدل ژای و همکارن [ ]۱در تغییرات دمای آدیاباتیک شعله

آمایشگاهی ماکزیمم دما را در نسبت همارزی  1ثبت کرده و مدلسازی
در حدود  1/15به این مقدار ماکزیمم رسریده اسرت کره نشراندهنردۀ

 .2.۹دمای آدیاباتیک شعله

5درصد خطاست.

شکل ( )5تغییرات دمای آدیاباتیک شعله را در نسربت هرمارزیهرای

رفتار گازی برای این ذرات توسط معادلۀ گاز کامل در شرایط صرفر

است مقادیر نسبت همارزی با در نظر گرفتن ترکیا ورودی متان ،دوده

بعدی مدل شده و اثر حضور گونۀ  Cدر واکنشهای احتراقری توسرط

و هوا تعیین شده است و برای همۀ نتایج این امر صادق است.

] [ DOI: 10.22052/8.3.50

همانطور که اشاره شد ،مدلسازی افزودن ذرات ریز کربن با فرض

مختلف برای حالت افزودن ذرات ریز کربن ارائه میکند .شرایان ذکرر

] [ DOR: 20.1001.1.23452951.1397.8.3.5.1

لوک و تساتسارونیز با تغییر نسبت همارزی متان-هوا در محدودۀ
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تغییرات دمای آدیاباتیک شعله در شکل ( )5نشان میدهد افزودن

دمای احتراق را به همراه دارد .اما در حالرت دوم ،ذرات جامرد کرربن

ذرات بسیار ریز کربن (فرض فاز گراز بررای ذرات کرربن) در تمرامی

حضور ضعیفتری در واکنشها داشته و پس از تجزیۀ حرارتی در ناحیۀ

نسبت همارزیهای ممکن ،باعث افزایش دمای احتراق متان خواهد شد.

پیشگرم فعال شده و در واکنشها شرکت میکنند [ .]14این امر موجا

مقادیر بیشینۀ دما در درصدهای مختلف همسوزی متان-کربن در نسبت

شده تا افزایش دما در مقایسه با حالت رفتار گازی ذرات کربن بسریار

همارزی  1/12رخ میدهد.

ناچیز باشد .شکل ( )6تغییرات دمرای آدیاباتیرک شرعله را در نسربت

نسبت همارزی تا مقدار  1/12مقادیر دما افزایش مییابد و پس از آن،

میدهد .مشاهده میشود در حالت افزودن ذرات بزرگ کربن ،مقرادیر

کاهش مقادیر دما مشاهده میشود .افزودن ذرات بزرگ کربن (فرض فاز

بیشینۀ دما در نسبت همارزی کمتری رخ میدهد .با توجه بره تعریرف

جامد برای ذرات کربن) به احتراق مطابآ شکل ( )6همان روند حالت

نسبت همارزی (معادلۀ  ،)11حضور کربن بیشرتر ،حجرم سروخت در

احتراق طبیعی متان را دارا بوده با این تفاوت که مقادیر بیشینۀ دمرا در

ترکیا استوکیومتری (مقادیر  Fدر نسبت  ))A/F(stioرا افزایش و نسبت

نسبت همارزی پایینتری رخ میدهد .این مهم موجا شده تا در نسبت

هوا به سوخت استوکیومتری ( ))A/F(stioرا کاهش میدهرد .ازایرنرو

همارزیهای با تر از  ،1/12همسوزی متان و ذرات بزرگ کربن ،دمای

نسبت همارزی کلی در مقایسه با حالت بدون حضرور کرربن کراهش

آدیاباتیک شعله را کاهش دهد و در نسبت همارزیهای کمتر از 1/12

خواهد یافت .تقابل این دو اثر (کاهش نسبت همارزی و فعالیت پایینتر

برای درصدهای مختلف کربن ،افزایش دمای آدیاباتیک شعله مشراهده

ذرات کربن) موجا شده تا مقرادیر بیشرینۀ دمرا در نسربت هرمارزی

شود .نتایج راکول و رانگوال [ ]4نیز نشان داد افزودن گرافیرت (ذرات

پایینتری رخ دهد.

جامد کربن) در نسبت همارزیهای کمتر از  1موجا افرزایش دمرای
شعله خواهد شد.

در حالت افزودن ذرات بزرگ کربن
شکل ( :)۰تغییرات دمای آدیاباتیک شعله در نسبت همارزیهای مختلف
در حالت افزودن ذرات ریز کربن

بررسی مقادیر بیشینۀ دما در نسبتهای مختلف ترکیا متان و ذرات
بزرگ کربن نشان میدهد در ترکیا  %12کربن و  %88متان نسبت بره
حالت طبیعی احتراق متان مقدار بیشینۀ دما 2/2درصد افزایش خواهرد
داشت؛ این مقدار برای حالت ذرات ریز کربن برابر با 11درصد است.

سشادری و همکاران [ ]14با بررسی ساختار احتراق ذرات جامرد
در شعلههای پیشآمیخته نشان دادند برای ایرن مردل احترراق مقرادیر
نسبت همارزی مؤثر مقدار کمتری نسبت بره مقرادیر نسربت هرمارزی
تئوری داشته و احتراق بر اساس نسبت همارزی مؤثر پیش میرود.
 .۹.۹کسر مولی NO

برای ذرات کربن ،گونۀ  Cدر  6واکنش از  5واکنش جدول ( )1بهعنوان

هم ارزیهای مختلف در حالت افزودن ذرات ریرز و برزرگ کرربن را

یک واکنشدهنده ،فعالیت کامل داشته و با افزایش درصد کربن سوخت،

نشان میدهد .با توجه به اهمیت مکانیزم تولید  NOxحرارتری نسربت

چگالی انرژی بیشتری را به احتراق اضافه میکند که افزایش قابل توجه

به سایر مکانیزمهای تولید این آ ینده [ ،]16روند تغییرات این آ ینده

] [ DOI: 10.22052/8.3.50

در توصیف این پدیده ،همان طور که اشاره شد ،با فرض رفتار گرازی

شکل ( )5و شکل ( )8بهترتیا تغییرات کسرر مرولی  NOدر نسربت

] [ DOR: 20.1001.1.23452951.1397.8.3.5.1

شکل ( :)۱تغییرات دمای آدیاباتیک شعله در نسبت همارزیهای مختلف

] [ Downloaded from energy.kashanu.ac.ir on 2023-01-09

در احتراق طبیعی متان (حالت  %111متان و  %1کربن) با افرزایش

هم ارزیهای مختلف برای حالت افزودن ذرات بزرگ تر کرربن نشران
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در اثر هم سوزی متان-کربن کامال مطابآ با تغییرات دمرای آدیاباتیرک
شعله در اثر این همسوزی است .مطابآ شکل ( )5برا افرزایش درصرد
ذرات ریز کربن ،مقادیر کسر مولی گونۀ  NOدر تمرامی نسربتهرای
همارزی افزایش خواهد یافت (مطابآ تغییرات دمای آدیاباتیرک شرعله
در حالت افزودن ذرات ریز کربن) .نکتۀ قابرل توجره در ایرن نمرودار
مقادیر بیشینۀ  NOاست که در نسبت همارزیهای کمتری نسربت بره
مقادیر بیشینۀ دمای آدیاباتیک شعله رخ میدهد.

حالت افزودن ذرات بزرگ کربن

بهطور معمرول در کاربردهرای مختلرف احتراقری در صرنایع ،نسربت
همارزی نزدیک  1و با تر برای احتراق در تجهیزات مرورد اسرتفاده قررار
میگیرد .ازاینرو با توجه به روند تغییرات کسر مولی  NOدر شرکل (،)8
همسوزی متان و ذرات بزرگ کربن در این بازه موجا کاهش کسر مرولی
شکل ( :)۱تغییرات کسر مولی  NOدر نسبت همارزیهای مختلف در
حالت افزودن ذرات ریز کربن

در سال های اخیر ،احتراق پیشآمیختۀ رقیآ یا کمسوخت به عنوان
یک فناوری مؤثر برای کاهش  NOسرامانههرای احترراق گراز طبیعری
شناخته شده است [ .]16نتایج نشان میدهد در ترکیاهای رقیآتر هوا
به سوخت میزان تولید گونۀ  NOکاهش مییابرد .از سروی دیگرر برا
کاهش مییابد (بهدلیل کاهش مقادیر هوا در ترکیا ورودی) .با افزودن
کربن به احتراق متان ،در عین ثبات میزان  N2ورودی ،ترکیا سوخت و

شمار میرود .نتایج اگولفوپلوس و فوکین [ ]8نیز نشاندهندۀ ترأثیر مثبرت
حضور ذرات گرافیت (کربن جامد) بر کاهش آ یندۀ  NOاست.
 .4.۹کسر مولی CO2
تولید گونۀ  CO2به عنوان یکی از محصو ت نهرایی احترراق برهطرور
عمده توسط سه واکنش معرفیشده در جدول ( )2انجام میشود .ایرن
 3واکنش جزو واکنشهایی نهایی احتراق بوده و ماهیت گرمازا دارند؛
بدین معنا که با تشکیل دیاکسید کربن انرژی تشکیلشده برهصرورت
گرما آزاد شده و منبع اصلی تولید انرژی احتراق نیز به شمار میروند.

هوا غنیتر شده ،لذا مقادیر  NOبیشینه در نسبت همارزیهای پایینتری
حادث میشود .از سوی دیگر ،بررسی نمودار شکل ( )8نشان میدهد
همانطور که بیشینۀ دمای آدیاباتیک شعله در اثر همسوزی متان و ذرات
بزرگ کربن در نسبت همارزی کمتری رخ میدهرد ،نسربت هرمارزی
بیشینۀ کسر مولی  NOنیز به همان نسبت کاهش یافته و برا توجره بره
افزایش نسبی بیشینۀ دما در ترکیاهای مختلف همسوزی متان-کرربن

] [ DOR: 20.1001.1.23452951.1397.8.3.5.1

غنیتر شدن ترکیا سوخت و هوا ،میزان  N2ورودی برای تولید NO

آ یندۀ  NOخواهد شد که این مهم از نکرات مثبرت ایرن هرمسروزی بره

] [ Downloaded from energy.kashanu.ac.ir on 2023-01-09

شکل ( :)8تغییرات کسر مولی  NOدر نسبت همارزیهای مختلف در

افزایش مشابه در کسر مولی  NOمشاهده میشود.

حالت افزودن ذرات ریز کربن

] [ DOI: 10.22052/8.3.50

شکل ( :)۳تغییرات کسر مولی  CO2در نسبت همارزیهای مختلف در

 15نشریه علمیپژوهشی مهندسی و مدیریت انرژی
شرکل ( )5تغییررات کسرر مرولی  CO2در نسربت هرمارزیهررای

 .۰.۹کسر مولی CO

مختلف در حالت افزودن ذرات ریز کربن را نشان میدهد .مقایسۀ بین

شکل ( )11تغییرات کسر مولی  COدر نسبت همارزیهای مختلف در

دو حالت احتراق طبیعی متان (حالت  %111متان و  %1کربن) و حالت

حالت افزودن ذرات ریز کربن نشان میدهد .مشاهده میشود افرزودن

 %56متان و  %4کربن نشان میدهد افزودن ذرات ریز کربن ،برا تغییرر

ذرات ریز کربن در تمامی نسبتهای همارزی موجا افرزایش تولیرد

روند واکنشهای زنجیرهای ،در نسربت هرمارزی برا تر از  1موجرا
کاهش تولید  CO2شده و در نسبت همارزی کمتر  1افرزایش تولیرد
دیاکسید کربن را به همراه دارد .اما با بررسی سایر حالتها مریتروان
نتیجه گرفت افزودن بیشتر ذرات کربن موجا کاهش تولید دیاکسید
کربن در احتراق خواهد شد.
کاهش مییابد و واکنش به سمت تولید دوبارۀ واکنشدهندهها متمایرل
میشود [ .]15واکنشهای تولید  CO2نیز گرمازا بوده و با افزایش دمرا
زمینه را برای تجزیۀ گونۀ  CO2فراهم میکنرد .برا توجره بره افرزایش

مهم ترین واکنش زنجیرۀ احتراق متان ،واکنش شمارۀ  11است که
با ترکیا  COو رادیکال  OHگونۀ نهایی  CO2تولید مریشرود .ایرن
واکنش کنترلکنندۀ اصلی کسر مولی دو گونۀ  COو  CO2است .همان
طور که در قسمت قبل اشاره شد ،افزودن ذرات ریز کربن برا افرزایش
دما موجا کراهش ثابرت تعرادلی واکرنش  11شرده و تولیرد دوبرارۀ
واکنشدهندهها از قبیل  COرا فراهم میکند .لذا با تجزیۀ  CO2در اثر
افزودن ذرات ریز کربن ،مطابآ شکل ( )11تولید  COافزایش مییابد.

دمای آدیاباتیک شعله در اثر افزودن ذرات ریز کربن ،دیاکسید کرربن
در محیط دمابا تجزیه شده و به تولید دوبارۀ واکنشدهندهها از قبیرل
 COختم میشود  .لذا افزودن ذرات ریز کربن با افزایش دمای واکنش،
تولید دیاکسید کربن نهایی را کاهش میدهند.
شکل ( )11تغییرات کسرر مرولی  CO2در نسربت هرمارزیهرای
مختلف در حالت افزودن ذرات بزرگ کربن نشان میدهد .مطابآ آنچه
در شکل ( )5مشاهده شد ،افزودن کربن با تغییرر رونرد واکرنشهرای
زنجیرهای ،در نسا همارزی با تر از  1موجرا کراهش تولیرد CO2
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در واکنشهای گرمازا با افزایش دمرا مقرادیر ثابرت تعرادلی آنهرا

آ یندۀ  COمیشود.

شده و در نسا همارزی کمتر  1افزایش تولید دیاکسید کرربن را بره
همراه دارد .اما افزودن ذرات بزرگ کربن ( فررض فراز جامرد) ترأثیر
نمیدهد .لذا در برآیند کلری افرزودن ذرات برزرگ کرربن برا افرزایش
حضور کربن در واکنش تمایل به تولید  CO2افزایش مییابد.

حالت افزودن کربن با فاز گاز

شکل ( )12تغییرات کسر مولی  COدر نسبت همارزیهرای مختلرف
در حالت افزودن ذرات بزرگ کربن را نشان میدهرد .برا افرزایش درصرد
کربن جامد از  1تا  21درصد در ترکیا متان-کرربن ،مقرادیر کسرر مرولی
 COافزایش مییابند .همچنین در هر نمودار برا افرزایش نسربت هرمارزی
رشد کسر مولی  COمشاهده میشود .نکتۀ قابل توجره در بررسری رفترار
کسر مولی  COوجود یک مقدار بیشینه برای هر ترکیا مشخص است که
در ترکیا  %81متان و  %21کربن در نسبت هرمارزی  1/38و در ترکیرا
 %84متان و  %16گرافیت در نسبت همارزی  1/81رخ میدهد .برای دیگر
حالررتهررای هررمسرروزی مترران-گرافی رت ،ای رن مقرردار بیشررینه در نسرربت

] [ DOR: 20.1001.1.23452951.1397.8.3.5.1

آن چنانی بر دمای واکنش نداشته و شرایط تجزیۀ دیاکسید کرربن رخ

شکل ( :)۷۷تغییرات کسر مولی  COدر نسبت همارزیهای مختلف در

همارزیهای با تر از  2رخ میدهد .در نتایج هاروارت و همکاران [ ]5نیز
شده که افزودن ذرات زغالسنگ ساییدهشده موجرا نزدیرک شردن ایرن
شکل ( :)۷۵تغییرات کسر مولی  CO2در نسبت همارزیهای مختلف در

نقطه به نسبت همارزی  1میشود .لذا همسوزی متران و گرافیرت موجرا

حالت افزودن ذرات بزرگ کربن

افزایش کسر مولی  COدر ترکیا خروجی شده و همچنین مقدار بیشرینۀ

] [ DOI: 10.22052/8.3.50

وجود این نقطۀ بیشینه در تغییرات کسر مولی  COگزارش شرده و اشراره
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تولید این آ ینده را در نسبت همارزی پایینتری به ثمر میرساند.

شکل ( :)۷2تغییرات کسر مولی  COدر نسبت همارزیهای مختلف در

و ترکیگ ۷۵درصد ذرات ریز کربن۳۵ ،درصد متان و هوای استوکیومتری

حالت افزودن کربن با فاز جامد

 .۱.۹نمودار مسیر کربن

 .4نتیجهگیری

بررسی روند تغییرات  COو  CO2در نمودار مسیر تغییر گونۀ  Cبرای

مدل سازی سینتیکی احتراق متان با افزودن کرربن در دو حالرت ذرات

حالت  %51متان و  %11ذرات ریز کربن در شکل ( )13و ( )14بهترتیا
برای دمای عملکردی  1511و  1511درجۀ سانتیگراد ترسیم شده است.
در این دیاگرام بر اساس کمیتهای سینتیکی واکنشهای زنجیرهای ،همۀ
مسیرهای موجود در فرایند تبدیل سوخت  CH4به محصول نهایی CO2

برای شرایط ذکرشده رسم شده است .ضخامت هر پیکان نشاندهنردۀ
اهمیت و شدت مسیر مورد نظر است.
با مقایسۀ دو نمودار شکلهای ( )13و ( )14مریتروان مشراهده کررد
افزایش دما در مسیر تولید گونۀ  COبسیار تأثیرگرذار بروده و رونرد آن را
سریعتر نموده ،اما روند تبدیل  COبه  CO2را تقلیل میدهد و دیاکسید
کربن در دماهای با بیشتر از مسیر ( CH2واکنش  )5تولید میشود .این دو
کاهش تولید دیاکسید کربن و افزایش تولید آ یندۀ  COنشان میدهد.

کدهای کانترا و مکانیزم  GRI30در محیط پایتون انجام شد .نتایج این
تحقیآ نشان میدهد:
 افزودن ذرات ریز کربن بره احترراق متران ،برا افرزایش سرطح
واکنشی مکانیزم احتراق و تولیرد رادیکرالهرای فعرال باعرث
افزایش دمای آدیاباتیک شعله در تمامی نسبتهرای هرمارزی
خواهد شد .بهتبع آن رشرد کسرر مرولی آ ینرده  NOنیرز برا
افزودن ذرات ریز کربن مشاهده میشود.
 افزودن ذرات بزرگ کربن (فرض فاز جامد برای ذرات کربن)
به احتراق همان روند حالت احتراق طبیعی متان را دارا بوده با
این تفاوت کره ذرات جامرد کرربن حضرور ضرعیف ترری در
واکنشها داشته و پس از تجزیۀ حرارتی در ناحیرۀ پریشگررم
فعال شده و در واکنشها شرکت میکنند .این امر موجا شده
تا افزایش دما در مقایسه با حالرت رفترار گرازی ذرات کرربن
بسیار ناچیز باشد ،اما مقادیر بیشینۀ دما با افزودن ذرات کرربن
در نسبت همارزی پایینتری رخ میدهد .این مهم موجا شده
تا در نسبت همارزیهای برا تر از  ،1/12هرمسروزی متران و
ذرات بزرگ کربن موجا کراهش دمرای آدیاباتیرک شرعله و
کاهش انتشار آ یندۀ  NOشده و در نسبت همارزیهای کمتر

] [ DOR: 20.1001.1.23452951.1397.8.3.5.1

نمودار بهدرستی روند تأثیر افزایش دما در اثر افزودن ذرات ریز کربن را بر

ریز (فرض رفتار گازی) و بزرگ کربن (فررض رفترار جامرد) توسرط
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شکل ( :)۷4دیاگرام مسیر مربوط به گونۀ  Cدر دمای  ۷۱۵۵درجۀ سانتیگراد

از  1/12برررای درصرردهای مختلررف کررربن ،افررزایش دمررای
 در واکنشهای گرمازا با افزایش دما مقادیر ثابت تعادلی آنهرا
شکل ( :)۷۹دیاگرام مسیر مربوط به گونۀ  Cدر دمای  ۷۰۵۵درجۀ سانتیگراد

کاهش مییابد و واکنش بهسمت تولید دوبارۀ واکنشدهندههرا

و ترکیگ ۷۵درصد ذرات ریز کربن۳۵ ،درصد متان و هوای استوکیومتری

متمایل میشود .واکنشهای تولید  CO2نیز گرمازا بروده و برا

] [ DOI: 10.22052/8.3.50

آدیاباتیک شعله و افزایش کسر مولی  NOمشاهده شود.

 نشریه علمیپژوهشی مهندسی و مدیریت انرژی56
 موجرا کراهش1 افزایش داده و در نسا همارزی برا تر از

. فرراهم مریکنردCO2 افزایش دما زمینه را برای تجزیۀ گونرۀ

 افرزایش تولیرد1  شده و در نسا همارزی کمتررCO2 تولید

افزودن ذرات ریز کربن با افزایش دمرای آدیاباتیرک شرعله در

.دیاکسید کربن را به همراه دارد

 موجا تجزیۀ دیاکسید کربن در،اثر افزودن ذرات ریز کربن
. میشودCO محیط دما با و تولید گونۀ
 افزودن ذرات بزرگ کربن با تغییر روند واکنشهای زنجیرهای
 راCO  تمایل بره تولیرد،و با افزایش حضور کربن در واکنش
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فهرست عالئم
تعداد گونهها

 در فرمول شیمیایی گونۀk تعداد عنصر

)K( دما

)مول کلی عنصر در واکنش (عدد ثابت ورودی

 درj ضریا گونۀ

ثابت رفت واکنش

تغییرات مقادیر گیبس در دمای مرجع گونهها

ثابت برگشت واکنش

i واکنش

تعداد مولهای گونۀ
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