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ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮات اعمال پالسمای سرد ﺑﺮ روي
سرعت شعله وکاهش آﻻﯾﻨﺪﮔﯽ ﺳﻮﺧﺖ
حسین مهدوی مقدم*  1و آرمان سلیمانی

2

 -1دانشکده مهندسی هوافضا ،دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی ،تهران ،ایران

 -2دانشکده مهندسی مکانیک و هوافضا ،واحد علوم و تحقیقات تهران ،دانشگاه آزاد اسالمی ،ایران
تاريخ دريافت95/5/1 :

تاريخ پذيرش95/9/23 :

چكيده
هــدف از ايــن تحقيــق ،تحليــل عــددی و قیــاس بــا کار تجربــی اثــرات پالســمای ســرد حاصــل از اعمــال میــدان الکتریکــی بــر روي
پارامترهــای احتــراق و آالیندههــای آن میباشــد .روش اصلــی بــرای ايــن ارزيابــی اســتفاده از متغيرهــا و پارامترهــای تأثيرگــذار
همچــون دمــا ،ولتــاژ و متغيرهــای وابســته بــه ســوخت اســت .نتايــج بــه دســت آمــده از شبیهســازیها و آزمایشهــا حاکــی از ايــن
اســت کــه مثبــت بــودن پتانســيل الکتــرود مرکــزی ســبب باالرفتــن دمــای شــعله در محفظــه احتــراق و نزديکــی ديــواره میشــود کــه
بــه معنــی نزديکتــر شــدن شــعله بــه ديــواره میباشــد .بــه هميــن دليــل انتقــال حــرارت بــه ديــواره محفظــه در ايــن حالــت افزايــش
میيابــد .ميــدان الکتريکــی ســبب ايجــاد يــک شــتاب منفــی در مرکــز محفظــه میشــود .بــا افزايــش قــدرت ميــدان الکتريکــی مثبــت،
دمــای شــعله در مرکــز محفظــه کاهــش پيــدا كــرده و باعــث کوتاهتــر شــدن طــول شــعله میشــود .بــا اعمــال میــدان مشــخص گردیــد
کــه تغییــرات درصــدی آالیندههــای شــاخص یعنــی کربــن دی اکســید و اکســیدهای نیتــروژن ماننــد نیتــروژن مونواکســید بــه ترتیــب
 8و  %6کاهــش پیــدا کردهانــد .در قطبیــت منفــی و در خروجــی محفظــه بــه دلیــل اثــر چرخــش ،ســرعت محــوری تــا حــدی در وســط
محفظــه کاهــش مییابــد .در ميــدان الكتريكــي  3كيلوولــت و پالريتــه مثبــت ،انتقــال حــرارت بــه ديــواره هــا حــدود  %52بيشــتر از
حالــت بــدون وجــود ميــدان الكتريكــي ميباشــد.

كلمــات كليــدي :میــدان الکتریکــی ،کاهــش آالیندههــا ،احتــراق ،الکتروهیدرودینامیــک ،پالســمای غیــر
حرارتــی.

میــدان الکتریکــی در احتــراق کــه قدمتــی در حــدود

ﻣﻘﺪﻣﻪ

بيــش از هشــتاد درصــد انــرژی مــورد نيــاز بشــر بــه
وســيله احتــراق ســوختهای فســيلی توليــد میشــود.

بــا مطالعــات صــورت گرفتــه در رابطــه بــا بهکارگیــری

*مسؤول مكاتبات
آدرس الكترونيكي

چهــل تــا پنجــاه ســاله دارد ،بــه ايــن بــرآورد کلــی
میرســيم کــه هــر يــک از تحقيقــات صــورت گرفتــه
تنهــا براســاس آزمايــش يــک يــا دو متغيــر احتــراق از

جملــه پايــداری احتــراق يــا افزايــش دمــای شــعله بــوده و

بررســی همــه متغيرهــای اساســی در احتــراق بــا يکديگــر
mahdavy@kntu.ac.ir

صــورت نگرفتــه اســت.
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چارچــوب نظــری ايــن تحقيــق بــر ايــن اصــل اســتوار

میــدان الکتریکــی بــرای ایــن منظــور میباشــد کــه در

ميــدان ســيال عامــل ،انــرژی و دمــای ذرات را بــه واســطه

پُالریتــه یــا ميــزان میــدان الکتریکــی ،خــواص دینامیکــی

اســت کــه اعمــال ميــدان الکتريکــی هنــگام احتــراق بــر

نيــروی الکتریکــی لورانتــس 1و انــرژی الکتريکــی بــاال
میبــرد و بــا ايجــاد بــاد يونــی 2و قطبــی کــردن ذرات،
باعــث شــتابگيری آنهــا و در نتیجــه افزايــش ســرعت

احتــراق میشــود کــه بــه دنبــال آن اثراتــی بــر روی
فراينــد شــکلگيری محصــوالت احتــراق همچــون دوده

و ديگــر آاليندههــای حاصــل از احتــراق خواهــد داشــت.
ﻣﺮوري ﺑﺮ تحقيقات انجام شده

در ســال 1957تحقیقاتــی در زمینــه فهــم مکانیــزم

تشــکیل یــون در شــعلهها براســاس یونیــزه شــدن
شــیمیایی و حرارتــی انجــام شــد .یونیــزه شــدن بــه ســه
شــکل -1حرارتــی -2تحریــک الکترونــی و  -3شــیمیایی
مشــاهده شــده اســت .براســاس ایــن فرضیــات بارمینــا و

همکارانــش بــه بررســی نقــش اعمــال میــدان الکتریکــی
بــر روی شــکلگیری شــعله و دوده و دیگــر پارامترهــای

احتــراق پرداختنــد کــه نتایــج حاکــی از کاهــش تولیــد

دوده و بهینهتــر شــدن ســوختن شــعله بــوده اســت
[ .]1در يــك پژوهــش صــورت گرفتــه توســط نورانــی و
همــکاران ،بــه صــورت عــددی اثــر دمــای ورودی و نســبت
تعــادل را بــر نفــوذ اســپری ،کیفیــت اختــاط ،توزیــع دمــا

و تولیــد  NOXدر یــک محفظــه احتــراق اســتوانهای بــا

جــت دیــواره را بررســی کردنــد و نشــان دادنــد کــه بــا
افزایــش دمــای ورودی NOX ،تشــکیل شــده در ناحیــه

ابتدایــی (منطقــه احتــراق اولیــه) کاهــش مییابــد و در
نتیجــه عمــق نفــوذ بیشــتری از جــت مشــاهده میشــود.

بــا افزایــش دمــای ورودی ،ســرعت جریــان افزایــش
مییابــد ولــی در ســایر نقــاط محفظــه احتــراق NOX ،بــه
صــورت يكنواخــت افزایــش مییابــد [.]2

بنابــر اظهــارات و آزمایشهــای متعــدد زیــک و همــکاران
کــه بیــان گردیــده اســت ،دو روش بــه طــور معمــول
بــرای کنتــرل شــعله از نظــر پایــداری و تولیــد آالیندههــا
اســتفاده میشــود .یکــی بــا تغییــر در هندســه نــازل و
تغییــرات در نســبت هــم ارزی و روش دیگــر اســتفاده از

ایــن صــورت بــا داشــتن هندسـهای ثابــت تنهــا بــا تغییــر
و ترمودینامیکــی شــعله را ميتــوان کنتــرل کــرد .اثــر

شــیمیایی و بــاد یونــی دو اثــر میــدان الکتریکــی بــر روی
شــعله اســت کــه اکثــر محققــان بــاد یونــی را اصلیتریــن

عامــل تغییــر در خــواص دینامیکــی و ترمودینامیکــی
شــعله در مجــاورت میــدان الکتریكــي ميداننــد [.]3

در موسســه فیزیــک و ف ـنآوری مســکو یــک کار عــددی
توســط آنــدره استریکوفســکی 3بــا فــرض دو بعــدی و

یــک بعــدی و بــا هــدف تعییــن اثــر میــدان الکتریکــی
ضعیــف بــر روی ســاختمان شــعله متــان و هــوا انجــام
گرفــت .در فــرض یــک بعــدی بــا اســتفاده از نرمافــزار
 CHEMKINو در فــرض دو بعــدی بــا اســتفاده از حــل

الکتروهیدرودینامیکــی در نرمافــزار  CFX ANSYSایــن
کار صــورت گرفــت و نتیجــه ایــن بــود کــه بــا اســتفاده از
میــدان الکتریکــی میتــوان ســاختار شــعله را کنتــرل کرد

و همچنیــن مقــدار مونــو اکســید کربــن را در محصــوالت

احتــراق کاهــش داد [ . ]4تحقیقــی از ســوییوان-

نیکوالجفــری ،توماســآکا ،عبدالرحمــن بــروال بــا هــدف
تعییــن آســتانه احتــراق شــعله بــرای تولیــد پالســمای

غیرحرارتــی و بهینهســازی انــواع هندســه راکتــور پالســما

بــرای کاربردهــای گازهــای خروجــی صــورت گرفتــه
اســت .بنابــر نتایــج بــه دســت آمــده از ایــن پژوهشهــا،

فرآیندهــای کاهــش کاتالیســتی انتخابــی  SCRکنونــی
4

میتواننــد بــرای کاهــش  NOxتوســط رفتــار پالســمای

غیرحرارتــی بهبــود یابنــد)NTP=Non Thermal Plasma( .

بــه تنهایــی  NOتولیدشــده توســط یــک موتورحرارتــی را
بــه  N2و  O2کاهــش نمیدهــد ،امــا اکسیداســیون

NO

بــه  NO2در باالدســت یــک کاهنــده کاتالیســتی انتخابــی
مرســوم را فراهــم میکنــد .بهــرهوری ایــن سیســتم

بســتگی بــه دو پارامتراصلــی دارد :منبــع تغذیــه و هندســه
راکتــور .هــدف ایــن تحقیــق همانگونهکــه عنــوان شــد،
1. Larentz Electrical Force
2. Ionic Wind
3. Anderi Starikowski
4. Selective Catalytic Reduction
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تولیــد و بهینهســازی پالســما بــرای کنتــرل آلودگــی

حداکثرحــذف  NOXدر چگالــی انــرژی ( 27ژول/متــر) بــه

بــه آزمایشهــای صــورت گرفتــه توســط الکســاندر

بســیار مؤثــر اســت و میتوانــد بــه عملكــرد کامــل حــذف

در موتورهــای حرارتــی خــودرو بــوده اســت [ .]5بــا توجــه

بارناولــی از تأثيــرات مســتقيم ميــدان الکتريکــی بــر
روی احتــراق میتــوان بــه قطبیســازی بيشــتر ذرات

واکنــش دهنــده اشــاره کــرد .در هنــگام اعمــال جريــان

الکتريکــی درشــعله ،دمــای شــعله افزايــش میيابــد و
نيــز ســرعت شــعله و احتــراق افزايــش و ارتفــاع شــعله

کاهــش پيــدا میکنــد .ميــدان الکتريکــی مولکولهــای
گاز را قطبیتــر میکنــد و الکترونهــا هنــگام عبــور

دســت آمــد .اثبــات شــد کــه پالســما بــرای حــذف دوده
بــرای ذرات در مــود انباشــتگی برســد .هرچنــد ،وقتــی

ولتــاژ اعمــال شــده بــه  12کیلوولــت برســد ،تعــداد کل
ذرات مــواد هســتهزایی بــا یــک ضریــب  50برابــر یبیشــتر

از تعــداد ذرات کل ورودی رآکتــور افزایــش مییابــد [.]8
روش تحقیق
ﻣﺸﺨﺼﺎت شكل هندسي محفظه احتراق

از مشــعل شــتاب میگيرنــد .بــا اعمــال ميــدان ،هدايــت

محفظــه احتــراق اســتوانهاي شــكلي بــا هشــت راه

غلظــت يونهــا افزايــش میيابــد [ .]6آزمایشهــای

محــوری ســوخت بــه قطــر  16 mmدر نظــر گرفتــه

همکارانــش ،نشــان از تأثیــر مســتقیم افزایــش قــدرت

جنــس فــوالد و قطــر کلــی محفظــه  40 mmو طــول آن

و ترکیبــات شــعله و احتــراق ســوخت دارد .بــا تغییــر

ســرعت بیــن  3/5تــا  7 mبــر ثانیــه از هشــت مجــرا وارد

مثــل دمــا ،فرآینــد شــکلگیری دوده و تجزیــه ترکیبــات

ب مشــاهده میگــردد.

حرارتــی افزايــش و مقاومــت بــه دنبــال آن کاهــش و

مماســی ورودی هــوا بــه شــعاع  2 mmو یــک ورودی

تجربــی انجــام گرفتــه شــده توســط مــارک زیــک و

شــده اســت .الكتــرود مركــزي بــه قطــر  0/5 mmو از

میــدان الکتریکــی بــر پایــه انتقــال جــرم بــر روی اجــزا

 260 mmدر نظــر گرفتــه شــده اســت .هــوای ورودی بــا

نســبت هــم ارزی و قــدرت میــدان ،میتــوان متغیرهایــی

محفظــه میگــردد کــه شــماتیک آن در شــکل  1الــف و

ســوخت را بــه دســت آورد .اثــر میــدان الکتریکــی بــر

مشخصات مش اوليه و بهينه شده سه بعدي

روی تشــکیل دوده ،جداســازی ترکیبــات ،بــرای جریــان

انتخــاب شــبكه مناســب ،عامــل مهمــي در حصــول جــواب

آالیندگــی از شــعله اســت .بــا افزایــش قــدرت میــدان

شــمار م ـيرود .از طرفــي ،شــبكه مناســب ،بــه شــبكهاي

شــرایط ســوخت فقیــر ،کنتــرل بيشــتري بــر روي احتــراق

بــه بيــان ديگــر ،بــا ريزتــر كــردن شــبكه مقــدار جــواب

 NOXصــورت ميگيــرد کــه ایــن نتایــج در میــدان بــا

حــل بــا تنظيمــات يكســان بــراي شــبكههاي مختلــف

[ .]7اثــر فــنآوری پالســمای غیرحرارتــی بــرای حــذف

اعمــال ميــدان مغناطيســي بــراي مشهــاي مختلــف،

از خروجــی موتــور دیــزل توســط حســین رحیــمزاده و

بــراي پروفيلهــاي دمــا و ســرعت نشــان داده شــده اســت.

دمــای محیــط ســرد شــد و از داخــل یــک رآکتــور ،تخلیــه

اختــاف دمــا و ســرعت مماســي بــراي شــبكه بهينــه

تولیــد پالســمای داخــل موتــور دیــزل بــه کارگرفتــه شــد.

شــبكه بهينــه شــده نهايــي بــه عنــوان شــبكه اصلــي بــراي

جرمــی يــك ســوخت غنــی بــرای کاهــش ســطح

صحيــح در يــك مســئله ديناميــك ســياالت محاســباتي به

بــر مبنــای (حرارت/جــرم) در دیوارههــای کانــال بــرای

اطــاق ميشــود كــه مــش در آن مســتقل از شــبكه باشــد.

ســوخت و دمــای شــعله و دمــای محســوس آالیندگــی

تغييــر نكنــد .بــراي ايــن منظــور ،ابتدا الزم اســت كــه نتايج

قــدرت کمتــر از  1/2کیلــو ولــت مشــاهده شــده اســت

مــورد بررســي قــرار گيرنــد .لــذا بــا بررســي دمــا بــدون

مــاده دارای ذرات ریــز و کاهش انتشــارات اکســیدنیتروژن

حــل آن صــورت گرفــت كــه بــه صــورت شــکلهای  1و 2

همــکاران بررســی شــده اســت .یــک نمونــه از خروجــی تــا

همانطــور كــه مشــاهده ميشــود در ايــن نمودارهــا

بیــن موانــع دیالکتریــک انجــام شــد .ایــن رآکتــور بــرای

شــده نهايــي نســبت بــه شــبكه ثانويــه ناچيــز اســت .لــذا

نتیجــه مطلــوب بــا توجــه بــه غلظــت انتشــارات ،NOX

محاســبات انتخــاب گرديــد.
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شکل  1الف -نمای از پایین محفظه احتراق و ب -نمای از کنار محفظه احتراق (ورودیهای هوا و سوخت و مشعل)
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شکل  2تغییرات دما براي شبكه با ابعاد مختلف در  45 mmاز نازل.
1/2
1
0/6
0/4
0/2
20

15

10
شعاع ()mm

5

شکل  3تغییرات سرعت مماسی براي شبكه با ابعاد مختلف در  45 mmاز نازل.
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تنظیمات مربوط به حلگر و مدلهای سیاالتی و حرارتی

پــس از اعمــال تغییــرات و بــه دســت آوردن مــش
نهایــی بهینــه ،تنظیمــات مربــوط بــه روشهــای حــل
و نــوع تنظیمــات ســیاالتی و حرارتــی مــورد اســتفاده

در شبیهســازی مــی بایســت مشــخص گردنــد کــه بــه

اختصــار و جهــت کوتــاه کــردن مطالــب در جــدول 1

بــه اختصــار آورده شــده اســت و در ادامــه و در بخــش
بعــد بــه چگونگــی و دالیــل انتخــاب ایــن نــوع تنظیمــات
اشــاره خواهــد شــد.

ویژگیهای تنظیمات استفاده شده برای شبیهسازی

 -1مــدل  RNG-KEدیفیــوژن کمتــری داشــته و حتــی
بــرای جریــان گــذرا و شــبههگذرا کــه در ایــن نمونــه
از محاســبات گونــه پیــزو ترانزینــت انتخــاب شــده بــود

(احتــراق در کل بــه صــورت فیزیکــی نــا پايــا اســت)،
مناســب بــود و نتایــج خوبــی داشــت .ایــن نمونــه جهــت

توربوالنــس تعادلــی مناســب اســت و بــا جدایــش مشــکل

کمتــری دارد و در کل بــه توابــع دیــوار تجربــی نیــاز
کمتــر دارد و یــا نیــازی نــدارد.

 -2مــدل الیه مــرزی بهبودیافتــه  ،wall treatmentترکیبی

از قانــون جهانــی دیــواره 1و دو ناحیــه الیــه مــرزی بهبــود

یافتــه اســت و بــرای جریانهــا و شبیهســازیهای

پیچیــده همچــون احتــراق مناســب اســت.

 -3شــرایط مــرزی حرارتــی بــرای دیــواره محفظــه بــه
صــورت شــار حرارتــی بــا اســتفاده از پروفیــل ورودی و
فرمــول بارتــز جهــت محاســبه شــار و ظرفیــت حراراتــی
2

و ضریــب گرمــای هــم رفتــی و بــرای ورودی هــای هــوا
و پروپــان ،دمــا ثابــت فــرض و تنظیــم شــده اســت تــا
از اثــرات اعمــال مــدل تشعشــع بتــوان بــا وارد کــردن
مشــخصه هــای تشعشــع بهــره بــرد و مــدل را بهتــر

شبیهســازی کــرد .فرمــول بارتــز بــه صــورت معادلــه 1

آورده شــده اســت:
0.9

σ

0.1

 At 
 Dt 


 ]* 
 R 
A 

0.8

0.026  µ0.2 *C P   g * ( Pc ) 



0.6
*
D0.2
 Pr
 C
t


[ = hg

()1

 hgضریــب انتقــال حــرارت گاز R ،شــعاع انحنــای محفظــه

احتــراق ( σ ،(inضریــب تصحیــح برای تغییــرات خواص در
الیــه مــرزی A ،ســطح در طــول محــور محفظــه ( C* ،(in
2

محیــط دیــواره محفظــه g ،ضریــب تبدیــل جــرم برابــر بــا
ثابــت  in/s2ا( )12*32.12اســت .مقــدار  σبــر اســاس دمــای

ســکون نــازل ،دمــای محلــی دیــواره محفظــه احتــراق و

عــدد مــاخ محلــی بهدســت میآیــد t .اندیــس اغتشــاش
و  Dقطــر مقطــع مــورد محاســبه میباشــد.

جدول  1تنظیمات مربوط به حلگر و مدلهای سیاالتی و حرارتی در ورودی نرمافزار.
(اطالعات سرعت)

(نوع)

2D space

Time

Planar

Steady

( Radiationتشعشع)

Energy

Absolute

DO

( Species Modelمدل گونهها)

Pressure Based

on
Viscous Model

Eddy Dissipation ،Species Transport

Enhanced Wall Treatment،RNG KE

NOX

( MHD Modelمدل هيدرودينامك مغناطيسي)

Intermediate ،Prompt ،Thermal

Electrical Potential

1. Wall Global Law
2. Bartez Equation
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مــدل تشعشــع مــورد اســتفاده در ایــن شبیهســازی

در هــر المــان کامــا همگــن اســت.

همگرایــی و خروجــی دمــا بــا قیــاس بــا مــدل تجربــی

 μدر معادلــه  3ویســکوزیته دینامیکــی اســت .اگــر معادلــه

پــس از اعمــال چندیــن نــوع مــدل اولیــه و بــا بررســی
و مــدل شبیهســازی شــده بــدون میــدان و بــا میــدان

تنظیــم گردیــد کــه دو نــوع مــدل  P1و  DOمــدد نظــر

بودنــد کــه مــدل  P1دارای دقتــی مناســب و کمتریــن
هزینــه محاســباتی بــود امــا در همگرایــی بــه صــورت
تناوبــی همگــرا میشــد ولــي در مــدل دیگــر یعنــی

 DOهمگرایــی بــه صــورت غیــر متنــاوب بــود و ســرعت

همگرایــی از همــان ابتــدای شبیهســازی و پــس از
چنــد تکــرار بــه خوبــی مشــاهده گشــت و مــدل

DO

∂V

+V .∇V  = −∇p + µ∇ 2V + f
 ∂t


()3

ρ 

 3را بــه صــورت بازشــده بنویســیم بــه معادلــه  4خواهیــم
رســید کــه در راســتای  xاســت.
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بررسی نیروی الکتریکی []10

بــرای بررســی نیــروی الکتریکــی وارد بــر ســیال ابتــدا

نهایتــا انتخــاب شــد .الزم بــه یــادآوری اســت کــه در

پدیــده بــاد یونــی را بررســی میکنیــم .در یــک محــرک

 scatteringرا مشــاهده کــرد .جهــت اعمــال پالســما بــه

هــوا ،بــا برقــراری یــک اختــاف ولتــاژ بــاالی الکتریکــی
بیــن دو الکتــرود آن (معمــوالً یــک الکتــرود ســیمی یــا

در مدلهــای  P1و  DOتنهــا مــی تــوان پراکنــش یــا

هــوای غیــر واکنشــی کــد جهــت اعمــال بــر روی محفظــه

الکتروهیدرودینامیکــی واقــع در داخــل یــک گاز ماننــد

احتــراق بــه صــورت یــک  UDFوارد شــده اســت.

ســوزنی شــکل بــه همــراه یــک الکتــرود صفحــهای) در

روابط سیاالتی []9

کمتــر ،یونهــای مثبــت ایجــاد میشــوند .ایــن یونهــا

اثــر یونیزاســیون در مجــاورت الکتــرود بــا شــعاع انحنــای

بــا توجــه بــه ایــن کــه فــرض هــای پیوســتگی و بقــای

جــرم بــرای مســأله برقــرار اســت و ســیال مــا نیــز ســیالی

نیوتنــی مــی باشــد ،اصلــی تریــن معادلــه حاکــم بــر
قســمت ســیاالتی مســأله اســتفاده از قانــون دوم نیوتــن

(بقــای انــدازه حرکــت) در کنــار بقــای انــرژی و قانــون

بقــای جــرم کــه مشــتق از معادلــه اویلــر هســتند ،مــی
باشــند .مجمــوع ایــن قوانیــن منتــج بــه معادلــه ناویــر-
اســتوکس مــی شــوند و معادلــه  2آن را بیــان مــی کنــد.

()2

∂V

+V .∇V  = −∇p + ∇.Τ + f
 ∂t


ρ 

در رابطــه  V ،2ســرعت ρ ،چگالــی ســیال P ،فشــار،

T

در طــی رانــده شــدن از الکتــرود تزریــق کننــده یــون

(آنــد) بــه ســمت الکتــرود جمــع کننــده یــون (کاتــد) در
اثــر نیروهــای الکتریکــی بــا ذرات خنثــی ســیال ،تبــادل

انــدازه حرکــت انجــام میدهنــد و باعــث بــه حرکــت

درآوردن ســیال میشــوند و ایــن حرکــت انتقــال القــا

شــده در ســیال را بــه اصطــاح بــاد یونــی مینامیــم .در
درون شــعله بــه دلیــل ماهیــت بــاردار بــودن خــود آن،
ایــن حرکــت انتقالــی بســیار موثــر و مشــهود تــر صــورت

میگیــرد.

مقــدار نیــروی جســمی الکتریکــی بــر واحــد حجــم از

رابطــه  5بــه دســت میآیــد .رابطــه  5بــا توجــه بــه ایــن

تانســور تنــش ،و  fبراینــد نیروهــای دیگــر وارد شــده بــه

فــرض کــه قطبــی شــدن ســیال تابعــی خطــی از میــدان

ســیاالت تــا جایــی کــه شــوک نداشــته باشــیم (جریــان

دســت آمــده اســت.

بدنــه ســیال میباشــند .فــرض تراکمناپذیــری بــرای
فراصــوت نباشــد) فــرض قابــل قبولــی اســت .بنابرایــن

بــا در نظرگرفتــن ایــن فــرض و ســاده کــردن رابطــه 2

بــه معادلــه ناویــر اســتوکس میرســیم کــه معادلــه 3

میباشــد .همچنیــن فــرض شــده اســت کــه ســیال مــا

الکتریکــی میباشــد و تنهــا بــه چگالــی بســتگی دارد بــه
()5





 ∂ε
1
1 
=
f e ρ e E − E 2∇ε − ∇  E 2ρ 
2
2 
 ∂ρ

در رابطــه  E ،5شــدت میــدان الکتریکــی ،چگالــی
حجمــی بــار الکتریکــی ε ،ضریــب گذردهــی الکتریکــی
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محیــط و  ρچگالــی ســیال میباشــد .بــرای پدیــده بــاد

رابطــه 10تبدیــل میشــود.

جســمی وارد برســیال ،نیــروی کولمبــی 1خواهــد بــود.

رابطــه بیــن شــدت میــدان الکتریکــی و چگالــی شــار

یونــی در یــک گاز تراکمناپذیــر تنهــا مولفــه نیــروی

بــرای یــک گاز تحــت اثــر میــدان الکتریکــی رابطــه  4در
راســتای محــور  xبــه شــکل رابطــه  6در میآیــد.
()6

( D )u
= ρe E − ∇p + µ∇ 2 u
Dt

ρ

()10

= ( ∇.) ρe µe E
0

مغناطیســی براســاس معــادالت ماکســول بــه صــورت

رابطــه  11بیــان میشــود.

∂B
∂t

()11

∇×E = −

در معادلــه  u ،6مولفــه افقــی ســرعت ســیال در میــدان
محاســبه P ،فشارنســبی ســیال و  μلزجــت دینامیکــی

مغناطیســی میباشــد .جریــان الکتریکــی کــه باعــث

میشــود کــه بــا توجــه بــه جملــه نیــروی جســمی

میشــود ،در حالــت کلــی بــرای جریانهــای کوچــک در

ســیال میباشــد .بــا توجــه بــه رابطــه  6مالحظــه
الکتریکــی نیــاز بــه دانســتن توزیــع بــار الکتریکــی و نیــز
چگالــی بــار الکتریکــی در ســیال داریــم .بــرای بــه دســت
آوردن ایــن دو مــورد میتــوان از قانــون پایســتاری بــار

الکتریکــی و نیــز قانــون گــوس در میــدان الکتریکــی
(معــادالت ماکســول) کمــک گرفــت .قانــون پایســتاری

بــار الکتریکــی در رابطــه  7بیــان شــده اســت.

∂ρ
= ∇.J + e
0
∂t

()7

در رابطــه  J ،7چگالــی بارالکتریکــی بــوده ومطابــق رابطــه

 8بیــان میشــد.
()8

در معادلــه ،8

J = σ E + ρe u + ρe µe E
μe

معــرف تحــرک یونــی میباشــد.

جملههــای ســمت راســت معادلــه  8بــه ترتیــب

بیانگــر مولفههــای رسانشــی ،جابهجایــی و تحــرک
یونــی میباشــند .در ایــن معادلــه جملــه مربــوط بــه
رســانش الکتریکــی در گازهــا قابــل صــرف نظــر کــردن
اســت .همیــن طــور زمانــی کــه ســرعت جریــان ســیال
در راســتای افقــی خیلــی کمتــر از ســرعت تحــرک بــار
الکتریکــی باشــد ،جملــه دوم نیــز قابــل چشــم پوشــی

اســت .در نتیجــه رابطــه  8بــه صــورت رابطــه  9در
میآیــد.
()9

∂ρe
+ ∇.) ρe µe E ( = 0
∂t

از طرفــی هنگامــی کــه ولتــاژ اعمالــی بــه الکترودهــا از

نــوع مســتقیم باشــد ،درحالــت پایــا چگالــی یونهــای
تولیــدی مســتقل از زمــان خواهنــد بــود و جملــه اول

رابطــه  9برابــر صفــر میشــود .بنــا بــر ایــن رابطــه  9بــه

در معادلــه  B ،11شارمغناطیســی یــا همــان بــردار القــای
القــای میــدان مغناطیســی (طبــق قانــون اورســتد)2
تخلیــه کرونــا بــی اهمیــت میباشــد .بنابرایــن در غیــاب

میــدان مغناطیســی ،میــدان الکتریکــی را میتــوان
توســط قوانیــن الکترواســتاتیک بیــان کــرد .یعنــی رابطــه

 11بــه صــورت رابطــه  12در میآیــد.
()12

∇ × E =0

یــا ایــن کــه میتــوان میــدان الکتریکــی را بــه صــورت

گرادیــان یــک پتانســیل الکتریکــی مطابــق رابطــه  13در

نظــر گرفــت.

E = −∇ϕ
()13
طبــق روابــط ماکســول چگالــی شــار الکتریکــی و چگالــی
حجمــی بــار الکتریکــی بــه صــورت رابطــه  14بیــان
میشــود.
= ∇.D
ρe
()14
کــه در رابطــه  D ،14بــا توجــه بــه رابطــه  15بیــان
میگــردد.
D =εE
()15
کــه  εضریــب گذردهــی الکتریکــی محیــط میباشــد .بــا
ترکیــب رابطههــای  15 ،14و 16حاصــل میشــود.
()16
= ( ∇.)ε E
ρe
بــا جایگــذاری بــردار شــدت میــدان الکتریکــی در
رابطــه  16برحســب گرادیــان پتانســیل الکتریکــی معادلــه
 17بــه دســت میآیــد.
()17
= ∇.)ε∇ϕ ( + ρe
0
با فرض ثابت بودن قابلیت گذردهی الکتریکی ،ε ،معادله 17
1. Columbus Force
2. Orsted law
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بــه صــورت معادلــه  18درمیآیــد کــه یــک معادلــه

همانطــور كــه گفتــه شــد در پالســمای غیرحرارتــی،

= ∇2ϕ
−

معنــی كــه الكترونهــا ،یونهــا و ذرات خنثــی دارای

قابلیت روش پالسمای غیرحرارتی در حذف آالیندهها

الكترونهــا بــه دلیــل جــرم كمتــر دارای بیشــترین دمــا

در ســالهای اخیــر از سیســتمهای مختلــف پالســمای

وجــود دارنــد ،دارای انــرژی زیــادی هســتند کــه بــه آنهــا

پوآســون 1میباشــد.
()18

ρe
ε

[]11

غیرحرارتــی بــرای حــذف انــواع آالینــده بهــر ه گرفتــه
شــده اســت .بعضــی از ایــن سیســتمها در مقیــاس

آزمایشــگاهی و نیمــه صنعتــی و برخــی دیگــر در

مقیــاس صنعتــی ســاخته و راهانــدازی شــدهاند .اساســاً

انجــام تســتهای آزمایشــگاهی و نیمــه صنعتــی بــرای
فهمیــدن امكانپذیــری تكنیــك و فهــم جنبههــای

فرآینــدی تكنیــك انجــام میشــود و سیســتمهای
صنعتــی بــرای حصــول بــه پارامترهــای اقتصــادی مثــل

هزینــه ســرمایهگذاری اولیــه و هزینــه جــاری ایجــاد
میشــوند .واحدهــای صنعتــی همچنیــن از دیــدگاه
مقیاسپذیــری اصــول فرآینــد نیــز مــورد بررســی قــرار

میگیرنــد .پالســماهای غیرحرارتــی قادرنــد گازهایــی بــا

حجــم كــم یــا زیــاد را تصفیــه كننــد كــه ایــن مزیــت

باعــث خواهــد شــد ایــن فــن آوری بــرای محــدوده

وســیعی از فرآیندهــا قابــل اســتفاده باشــد .درروش
پالســمای تخلیــه بــدون صــدا از انــرژی الكتریكــی
جهــت ایجــاد مقــدار زیــادی رادیكالهــای آزاد بســیار
فعــال در یــك محیــط گازی اســتفاده میشــود و نكتــه

اصلــی آنكــه در دمــای محیــط انجــام میپذیــرد .در
ادامــه ایــن رادیكالهــا بــا آالیندههــای موجــود در

جریــان گاز واكنــش كــرده و باعــث اكسیداســیون
تقریبــاً كامــل تركیبــات آلــی بــه  CO2و  H2Oمیشــوند
و تركیباتــی از قبیــل كلــر ،گوگــرد و نیتــروژن نیــز بــه

ذرات پالســما در تعــادل حرارتــی قــرار ندارنــد .بدیــن

دمــا و انــرژی جنبشــی متفاوتــی هســتند كــه در ایــن بین

هســتند .الكترونهایــی كــه در پالســمای غیرحرارتــی
اجــازه میدهــد رادیكالهــای آزاد را از دیگــر مــواد
موجــود در فــاز گاز ،عمدتــاً گاز زمینــه و نــه آالینــده،
تولیــد كننــد .در ادامــه از ایــن رادیكالهــای آزاد بــرای از

بیــن بــردن آالیندههــا اســتفاده میشــود .تخلیــه كلــی
در ایــن سیســتم در برگیرنــده تعــداد زیــادی تخلیههــای

بســیار كوچــك اســت كــه هــر چنــد دارای عمــر كوتاهــی

هســتند ولــی جریــان لحظــهای زیــادی دارنــد .ایــن
آرایــش بــا مانــع دیالكتریكــی ،باعــث بــه وجــود آمــدن

یــك تخلیــه الكتریكــی بــا قابلیــت خــود تمامكنندگــی
میشــود كــه نســبتاً مســتقل از شــكل مــوج ولتــاژ
ورودی اســت .عم ـ ً
ا هــر یــك از ایــن تخلیههــای بســیار

كوچــك ،منبعــی بــرای پالســماهای غیرحرارتــی اســت
كــه مشــخصه آنهــا نیــز الكترونهــای انــرژیداری اســت

كــه قــادر اســت رادیكالهــای آزاد بســیار فعــال تولیــد

م پالســما هنــگام تخریــب آالیندههــا
كننــد .مكانیســ 
بســیار پیچیــده اســت و بــرای شــناخت ایــن مكانیــزم
تحقیقــات وســیعی در دســت انجــام اســت .خوشــبختانه

بــرای اســتفاده مناســب از ایــن تكنولــوژی نیــازی بــه
دانســتن مكانیــزم كامــل آن نیســت.

مبانــي نظــري و ترموديناميكــي اســتفاده شــده بــراي

محاســبات آاليندههــا []12

نحوه شكلگيري و محاسبه اكسيدهاي نيتروژن

 H2SO4 ،HClو  HNO3تبدیــل خواهنــد شــد .فــنآوری

 NOXبــه وســیله چهــار مکانیــزم تشــکیل میشــود.

 ،VOC 2ا ، SOX

وســیله غلظتهــای مــوالر اکســیژن و نیتــروژن در دمــای

پالســمای غیــر حرارتــی قــادر اســت بــه طــور همزمــان

تعــداد زیــادی از آالیندههــا از قبیــل

و  NOXو تركیبــات آلــی كلرینــه و ســولفونه شــده را كــه

در اغلــب گازهــای صنعتــی وجــود دارنــد را حــذف كنــد

كــه ایــن یكــی دیگــر از مزایــای ایــن فــنآوری اســت.

اولیــن مکانیــزم ،مکانیــزم  NOXحرارتــی اســت کــه بــه
احتــراق باالتــر از  1300 °Cتشــکیل میشــود .مکانیــزم
1. Poisson Equation
2. Volatile Organic Compounds
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زلدوویــچ ( )Zeldovichتوســعه یافتــه بــرای تشــکیل NOX

حرارتــی بــه کار بــرده میشــود.

نتایج حاصل از اعمال میدان در حالت سه بعدی

در شــکلهاي  4و  5درفاصلــه  45 mmاز نــازل ،ناحيــه

N + O 2 ↔ NO + O

تاثیــر ایــن نیــروی الکتریکــی بــه شــدت ناچیــز بــوده

چــون شکســتن پیونــد ســه گانــه  N2و تشــکیل  Nنیــاز

بــه خــط مرکــزی کــه مقادیــر دمایــی بــه میــزان کمــی

در دمــای باالتــر از  1600 °Cاهمیــت دارد .در کل بــرای

چندانــی از خــود نشــان نمیدهــد .بــا پیشــروی در طــول

بــودن اکســیژن بــه عنــوان متغیرهــای اصلــی در نظــر

تاثیرپذیــری گســترش یافتــه و شــعاع بیشــتری را تحــت

( )PROMPTاســت کــه از مولکــول نیتــروژن در مخلــوط

شــدن توزیــع دمــا در نزدیکــی خــط مرکــزی بــه علــت

ایــن نیتــروژن ،ســپس در طــول ســوخت اکســید میشــود

حجمــی القــا شــده عملگــر پالســما میباشــد .همچنیــن

 NOXســوخت اســت ،یعنــی ســوختهایی کــه حــاوی

دیــواره بــه علــت ایحــاد ناحیــه چرخشــی ایجــاد شــده

آخــر تولیــد  NOXاز  N2Oمیانــی ،در ایــن نــوع مکانیــزم

دســت آمــده حکایــت از یکنواخــت تــر شــدن توزیــع دمــا

پاییــن معمــوال رخ میدهــد N2O ،تولیــد  NOXمیکنــد،

ماکزیمــم و در نتیجــه کاهــش آالینــده  NOXتولیــد شــده

ســوم حملــه کــرده و  N2Oتولیــد میکنــد N2O .بــا اتــم

ماکزیمــم در اثــر اعمــال عملگــر پالســما میباشــد کــه

سیســتمهای احتراقــی  NOمهــم اســت نــه  NO2ولــی در

مضــر و خطرنــاک تولیــد شــده بــه وســیله مکانیــزم

N 2 + O ↔ NO + N
N + OH ↔ NO + H

و تقریبــا میتــوان گفــت بــه جــز در ناحیــه نزدیــک

بــه حــرارت بــاال دارد ،در نتیجــه تشــکیل  NOXحرارتــی

دســتخوش تغییــر شــده در ســایر نقــاط توزیــع دمــا تغییر

حرارتــی زمــان ،دمــا و در دســترس

محفظــه و عبــور از محــل اعمــال عملگــر پالســما ،ناحیــه

گرفتــه میشــوند .دومیــن مکانیــزم ،مکانیــزم فــوری

تاثیــر خــود قــرار میدهــد .یکنواخــت شــدن و همگنتــر

بــا ســوخت در شــرایط ســوخت غنــی شــکل میگیــرد.

اختــاط و آشــفتگی ایجــاد شــده بــه وســیله نیــروی

و بــه  NOXتبدیــل میگــردد .ســومین مکانیــزم ،مکانیــزم

وقــوع ماکزیمــم دمــا در ناحی ـهای بیــن خــط مرکــزی و

نیتــروژن هســتند میتواننــد تولیــد  NOXنماینــد  .در

در ناحیــه اختــاط ســوخت و هــوا میباشــد .نتایــج بــه

کــه در نســبتهای هــم ارزی کمتــر از  0/8و در دماهــای

بــه صــورت شــعاعی داخــل محفظــه و کاهــش دمــای

اتــم اکســیژن بــه مولکــول نیتــروژن در حضــور عنصــر

دارد .نتایــج بــه دســت آمــده نشــان دهنــده کاهــش دمای

اکســیژن واکنــش داده تــا  NOXتشــکیل شــود معمــوال در

ایــن موضــوع خــود عاملــی بــرای کاهــش میــزان آالینــده

تشــکیل

NOX

احتــراق پیــش آمیختــه  NOدر دماهــای پاییــن بــه
تبدیــل میشــود.

NO2

حرارتــی میباشــد.
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شکل  5مقایسه ناکس تولید شده بین شبيهسازي و کار تجربی در  45 mmاز نازل با قطبیت مثبت ،pH=1 ،ا ،Re=1500ا.S=0

تغییرات سرعتهای مماسی و محوری به دیواره تحت

بــر پروفیــل ســرعت دارد .ایــن اثــر بــه صــورت کاهــش

تغییرات ولتاژ

نزدیــک دیوارههــا نمایــان میباشــد .عــاوه بــر رونــد

تاثیر میدان الکتریکی در اعداد چرخش مختلف و

در شــکلهای  6و  7بــه بررســی تغییــرات ســرعتهای
مماســی و محــوری تحــت اثــر ولتــاژ  2000 Vو برحســب

اعــداد چرخــش مختلف ( Sاز  0تا  )1از  10 mmو 45 mm

از نــازل پرداختــه شــده اســت .در بررســی ایــن نمودارهــا
نکاتــی را میتــوان اشــاره نمــود .در دو طــرف برنــر بــه

دلیــل ســرعت بــاالی جــت ،گردابــه تشــکیل میشــود.

ســرعت محــوری در وســط محفظــه و افزایــش آن در

کاهــش ســرعت محــوری در مرکــز محفظــه ،بیشــینه
ســرعت محــوری بــه صــورت محســوستری بــه ســمت

دیوارههــا متمایــل میگــردد .دلیــل ایــن امــر کاهــش
مومنتــوم جریــان در نزدیکــی خروجــی و در نتیجــه
افزایــش تأثیــر نیــروی جانــب مرکــز ناشــی از جریــان

چرخشــی میباشــد.

ذرات در خروجــی محفظــه احتــراق دارای افــت مومنتــوم

در شــکلهای  8و  9نتایــج بــه دســت آمــده از

احتــراق دارنــد .هنگامــی کــه نیــروی میــدان الکتریکــی

 45 mmاز نــازل بــرای آالیندههــای حاصــل از احتــراق از

ذرات یونــی اثــر میگــذارد ،آنهــا را بــه ســمت الكتــرود

بــا قطبيــت منفــي الكتــرود مركــزي آورده شــده اســت

بــه ذکراســت بــرای  .S=0از ایــن روش اســتفاده شــد کــه

بــه خوبــی مشــاهده میگــردد .قطبیــت بــه کار گرفتــه

در راســتای مــوازی بــا ورودی ســوخت وارد محفظــه و

 1/1اســت .عــدد چرخــش نیــز یــک فــرض شــده اســت.

 1/1لحــاظ شــده اســت .چرخــش جریــان ســبب ایجــاد

محفظــه دورتــر میشــویم از شــدت آالیندگــی کاســته

از مرکــز محفظــه میگــردد .در مقاطــع ميانــي بــا کاهــش

مــوازات عمــل میکنــد ،گردشــی بــودن جریــان اســت

جانــب مرکــز حاصــل از چرخــش اثــر محســوستری

را بــه فرآینــد واکنــش و احتــراق بــاز میگردانــد.

شــده و ســرعتی در جهــت مــوازی بــا محــور محفظــه

شبیهســازی انجــام شــده در مقایســه بــا کار تجربــی در

(کــه بــه ســمت مرکــز محفظــه احتــراق اســت) روی

جملــه ناکــس و کربــن دی اکســید و نیــز انتهــای محفظــه

هدایــت کــرده و ســرعت آنهــا را افزایــش میدهــد .الزم

کــه در آن کاهــش ایــن آالیندههــا در انتهــای محفظــه

تمامــی ورودیهــای هــوا بســته و هــوا بــه طــور عمــودی

شــده منفــی و عــدد رینولــدز 1500و نســبت هــم ارزی

نــازل گردیــد .عــدد رینولــدز  1500و نســبت هــم ارزی

همانطــور کــه مشــاهده میشــود هــر چــه از مرکــز

یــک جریــان معکــوس در محــدودهای بین  10تــا 45 mm

شــده اســت .یکــی دیگــر از عواملــی کــه بــا ایــن امــر بــه

ســرعت محــوری نســبت بــه مقطــع قبلــی ،نیــروی

کــه آن نیــز محصــوالت شــرکت نکــرده در عمــل ســوخت

بررسی تاثیرات اعمال ...

129

20

10

15

شعاع ()mm

0

5

سرعت محوری ()m/s

S =0
S=0/25
S=0/5
S=0/75
S =1

1/9
1/7
1/5
1/3
1/1
0/9
0/7
0/5
0/3
0/1

شکل  6تغییرات سرعت محوری نسبت به عدد چرخشهای مختلف در  10 mmبعد از نازل برای  ،Re =1500 ،ø =1/1ولتاژ  2000 Vو
قطبیت مثبت.
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شکل  7تغییرات سرعت مماسی نسبت به عدد چرخشهای مختلف در  45 mmبعد از نازل برای  ،Re =1500 ،ø =1/1ولتاژ  2000 Vو
قطبیت مثبت.
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شکل  8مقایسه  CO2میان شبیهسازی با کار تجربی در  45 mmاز نازل Re =1500 ،ø =1/1 ،و  S =1و قطبیت منفی.
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شکل  9مقایسه  CO2میان شبیهسازی با کار تجربی در انتهای محفظه Re =1500 ،ø =1/1 ،و  S =1و قطبیت منفی.
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ایــن جابجایــی بــه دلیــل کاهــش طــول ناحیــه احتــراق

تاثیرات عدد چرخش و تغییرات ولتاژ بر آالیندهها

چرخــش نــه تنهــا میتوانــد بــر مشــخصات احتــراق
اثــر بگــذارد ،بلکــه بــر تشــکیل  NOXنیــز تاثیرگــذار

اســت .چرخــش ،روشــی بــرای پایــدار کــردن شــعله،

بــاال بــردن و کنتــرل انتقــال حــرارت اســت و بــازده
احتــراق را افزایــش میدهــد کــه بــرای رســیدن بــه

ایــن نیازمندیهــا ،چنــد نــوع مشــعل چرخشــی ســاخته
شــدند .بــا اســتفاده از چرخــش ميتــوان تركيبــات
نســوخته را بــه احتــراق بازگردانــد و احتــراق كاملتــر
صــورت گيــرد .بعضــی پژوهشــگران افزایــش در تشــکیل

 NOXرا بــا افزایــش در عــدد چرخــش گــزارش میدهنــد،

دیگــر محققیــن کاهــش در تشــکیل  NOXرا بــا افزایــش
در عــدد چرخــش گــزارش میدهنــد .تاثیــر عــدد

چرخــش بــر روی  NOXیــک پدیــده مرکــب اســت .تغییــر

عــدد چرخــش بــر ناحیــه جریــان ،شــامل محــل ،انــدازه،

ناحیــه برگشــت و دمــای شــعله ،توزیــع غلظــت گونههــا
و شــدت آشــفتگی اثــر خواهــد گذاشــت .همــه ایــن

پارامترهــا در تشــکیل  NOXموثــر اســت ،امــا مشــخص
نیســت کــه کــدام تاثیــر بیشــتری بــر روی تشــکیل

NOX

دارد .همچنیــن نظــر صحیــح از تاثیــر دگرگونــی اغتشــاش

بــر روی تشــکیل  NOXبــا چرخــش ثابــت وجــود نــدارد.

نقــص سیســتم عــددی جــواب دادن بــه ایــن ســواالت را
مشــکل میســازد .در شــکل  10افزایــش عــدد چرخــش

نــرخ اختــاط بیــن ســوخت و هــوا را افزایــش میدهــد،

همچنیــن محــل وقــوع بیشــینه دمــا بــا افزایــش عــدد
چرخــش بــه ســمت ورودی برنــر نزدیکتــر میشــود،

شــعلههای پخشــی بــا افزایــش عــدد چرخــش میباشــد.
امــا بــا افزایــش عــدد چرخــش از  0/7بــه  ،1/4دمــا

در خروجــی کاهــش مییابــد کــه ایــن موضــوع بــر
میــزان تشــکیل  NOXاثــر خواهــد گذاشــت .بــا افزایــش

اغتشــاش در عــدد چرخــش  ،1/8مقــداری از محصــوالت

احتــراق تشــکیل شــده در ابتــدای شــعله بازگشــت کــرده
و مجــددا ً وارد واکنــش میشــوند و از آن جهــت کــه
برخــی ازگونههــای موجــود دارای ظرفیــت حرارتــی
باالیــی هســتند حــرارت ناشــی از احتــراق را جــذب کــرده

کــه ایــن دو عامــل باعــث کاهــش  NOXدر عــدد چرخــش

بــاال میشــود .در کل در چرخــش بــاال بازگشــت گازهــای
خروجــی در ناحیــه نزدیــک شــعله ایجــاد میشــود .البتــه
ایــن پدیــده در محفظههــای احتــراق مختلــف ،متفــاوت
اســت .قطــر محفظــه احتــراق بــرای ایــن موضــوع بســیار
موثــر اســت تــا فضایــی بــرای ایجــاد برگشــت وجــود

داشــته باشــد .نتايــج كلــي بــرای نمودارهــای  10و 11

بــه صــورت زيــر اســت:

 بــا افزایــش عــدد چرخــش ،دمــا در خروجــی محفظــهاحتــراق ابتــدا افزایــش و ســپس کاهــش مــی یابــد.

 بــا افزایــش عــدد چرخــش NOX ،در خروجــی محفظــهاحتــراق ابتــدا افزایــش و ســپس کاهــش مــی یابــد.

 بــا افزایــش عــدد چرخــش  ،بیشــینه دمــا و در نتیجــه NOXبــه داخــل ناحیــه جریــان متمایــل میشــود.

 بیشــترین مقادیــر  NOXدر روی محــور تقــارن محفظــهاحتــراق وجــود دارد.
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چرخــش باعــث برگشــت محصــوالت احتــراق در نزدیکــی

از کل  NOتولیــدی را بــه خــود اختصــاص میدهــد و در

در یــک محفظــه احتــراق پایدارســازی شــعله میباشــد.

 NOدر جهــت مقابلــه بــا تولیــد  NOفــوری باشــد .بــا

ناحیــه جریــان ورودی مــی شــود .یکــی از مســائل مهــم
ایجــاد جریــان چرخشــی بــا اســتفاده از چرخاننــده

جریــان و همچنیــن اســتفاده از جریانهــای متقاطــع

و برخــوردی جهــت ایجــاد جریــان برگشــتی دو روش
متــداول پایدارســازی شــعله میباشــد .از طــرف دیگــر
افزایــش آلودگــی محیطزیســت ،تــاش بــرای رســیدن

بــه شــعلههای صنعتــی بــا آالیندگــی پایینتــر را
افزایــش داده اســت .یکــی از ایــن آالیندههــا ،اکســیدهای

نیتــروژن میباشــد .آالینــده اکســید نیتــروژن  NOxکــه
تشــکیل شــده از ( )NO ،NO2 ،N2Oمنجــر بــه تشــکیل

بارانهــای اســیدی ،مههــای فتوشــیمیایی و ســوراخ
شــدن الیــه اوزون میشــود .کاهــش دمــای احتــراق،

کاهــش زمــان مانــدن گازهــا در شــعله و جلوگیــری

نتیجــه در عددهــای چرخــش بــاال بایــد راهــکار کاهــش
اعمــال ولتــاژ ،ســرعت فراوردههــا رفتــه رفتــه کــم شــده و

بــه نقطــه عطفــی رســیده و پــس از آن افزایــش مییابــد و
در خروجــی محفظــه احتــراق در حالتــی کــه ولتــاژ اعمال
شــده اســت ،نســبت بــه حالتــی کــه اختــاف پتانســیلی

بیــن الكتــرود و دیــواره وجــود نــدارد ،افزایش چشــمگیری

در ســرعت ذرات بــه چشــم میخــورد .میــدان الکتریکــی
بــا پالریتــه مثبــت یــا منفــی باعــث ایجــاد گردابههایــی

در اطــراف نــازل میشــوند .همچنيــن میــدان الکتریکــی

بــا پالریتــه مثبــت بــا اثــر جریــان چرخشــی همســو
بــوده و ســرعت مماســی را افزایــش میدهــد.

نتیجهگیری

از تشــکیل نقــاط موضعــی بــا دمــای بــاال از اقدامــات

بــا بررســی کلــی از نتایــج حاصــل از شبیهســازی و

محفظــه احتراقهــای متــداول روشهــای مختلفــی بــرای

بــه آینــده اســتفاده از میــدان الکتریکــی در صنایــع

محققــان بســیاری بــوده اســت.

فعالیتهــای گســتردهای بــرروی بهبــود عملکــرد فرآینــد

اولیــه بــرای کاهــش اکســیدهای نیتــروژن میباشــد .در

آزمایشهــای تجربــی و عملــی صــورت گرفتــه میتــوان

کاهــش آالینــده اســتفاده میشــود کــه مــورد مطالعــه

مرتبــط بــا احتــراق امیــدوار بــود .در دهههــای اخیــر

در نمــودار  11بــا افزایــش عــدد چرخــش و در نتیجــه

احتــراق انجــام شــده اســت کــه قســمت بزرگــی از ایــن

کاهــش دمــای محفظــه احتــراق نســبت تولیــد  NOفوری
بــه  NOحرارتــی افزایــش مییابــد .بــه عبــارت دیگــر از

اهمیــت مکانیــزم حرارتــی تولیــد  NOکاســته شــده و بــر
اهمیــت مکانیــزم فــوری افــزوده میشــود .در واقــع بــا

کاهــش تولیــد  NOحرارتــی بــه دلیــل کاهــش دمــای
محفظــه احتــراق ،مکانیــزم  NOفــوری درصــد بیشــتری

تحقیقــات بــرروی احتــراق آشــفته بــوده اســت.یکی از

راههــای جدیــد در بهبــود انتقــال حــرارت ،کنتــرل فرآیند

احتــراق و کاهــش میــزان آالینــده  NOXتولیــد شــده در
آن اســتفاده از عملگــر پالســما میباشــد .بــا توجــه بــه

رونــد افزایشــی تولیــد گازهــای گلخانــهای ،اثــر میــدان

الکتریکــی بــر تولیــد آالیندههــای حاصــل از احتــراق
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میتوانــد یکــی از تحقیقــات پیشــنهادی باشــد .همچنیــن

میلیــون دالر ســرمایهگذاری انجــام شــود كــه بــه ایــن

در پدیــده جدایــش کربنــی ،میتوانــد مــورد بررســی

ســاالنه را نیــز اضافــه كــرد كــه رقــم باالیــی خواهــد شــد.

تولیــد محصــوالت جانبــی کاربــردی مثــل ذرات دوده،
قــرار گیــرد .یکــی از کاربردهــای مهمــی کــه بــرای ایــن

پدیــده میتــوان در نظــر گرفــت ،اثــر میــدان الکتریکــی

در کاهــش مصــرف ســوخت در احتــراق میباشــد .ایــن
امــر میتوانــد بــرای موتورهــای خــودرو و هواپیمــا مــورد

بررســی قــرار گیــرد .فراتــر از ایــن میتــوان بــا اســتفاده
از میــدان الکتریکــی در موتــور هواپیمــا ،نیــروی پیــش

رانــش را افزایــش داد ،کــه ایــن امــر میتوانــد حتــی از
بــروز برخــی ســوانح در شــرایط جــوی ناپایــدار جلوگیــری
نمایــد .عمدهتریــن مزیــت ایــن فـنآوری حــذف همزمــان

 SOXو  NOXاســت .بــر اســاس تحقیقــات انجــام شــده

بــرای حــذف  SOXبــا اســتفاده از ســنگآهك بــه ازای
هــر كیلــووات ظرفیــت نیــروگاه بایــد بیــن ۱۰۰-۱۴۰

دالر ســرمایهگذاری كــرد .یعنــی بــرای یــك نیــروگاه

هــزار مگاواتــی بایــد بــرای ایــن سیســتم بیــن ۱۰۰-۱۴۰

رقــم بایــد عــدد  ۴۰-۵۰میلیــون دالر هزینــه راهبــری

بایــد توجــه داشــت كــه هزینــه حــذف  NOXدر حــد
قابــل قبــول كمتــر از مقــدار فــوق نبــوده و احتمــاالً از

ایــن ارقــام نیــز فراتــر خواهــد رفــت چــون كنتــرل
اساسـاً كار پیچیــدهای اســت و علــت عمــده ورود نیتــروژن
NOX

نیــز از هــوای ورودی بــرای احتــراق اســت كــه امــكان
حــذف آن از فرآینــد احتــراق وجــود نــدارد .اگــر یــك
سیســتم انعطــاف پذیــر و چنــد منظــوره وجــود داشــته
باشــد كــه بتواننــد در فصــول گــرم وظیفــه حــذف

و در فصــول ســرد وظیفــه حــذف همزمــان  SOXو

NOX
NOX

را انجــام دهنــد ،میتــوان ادعــا كــرد كــه هــدف نهایــی
از تصفیــه آالیندههــا حاصــل شــده اســت .موضــوع دیگــر

پاییــن بــودن هزینــه راهبــری سیســتمهای پالســمای

غیرحرارتــی اســت.
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