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چکیده
یکی از مهمترین مسائل فرآروی جوامع مختلف در زمان حاضر مشکالت زیست محیطی است .عامل اصلی این مشکالت آالینده هایی است
که اکثرا در اثر فعالیتهای صنعتی تولید میشود .صنایع بزرگ خصوصاً صنایع نفت و پتروشیمی نقش عمدهای در تولید این آالیندهها دارند
بهطوری که احتراق سوختهای فسیلی ،مهمترین منبع آلودگی هوا است .اما سوختهایی که در کوره سوخته میشوند شامل ناخالصیهایی
بوده و همین امر موجب بهوجود آمدن اجزای دیگر در محصوالت احتراق می شوند که آالینده های ناشی از احتراق را تشکیل میدهند .در
تحقیق حاضر با استفاده از دینامیک سیاالت محاسباتی اثر زاویهی پاشش سوخت با هدف کاهش میزان آالیندهی منواکسید کربن بررسی شده
است.

کلید واژه :احتراق ،آالیندهها ،منواکسید کربن ،کوره ،دینامیک سیاالت محاسباتی
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مقدمه
آلودگی هوا یکی از مشکالت عمدهی دنیای مدرن است

که 𝛍 ویسکوزیته سیال است ρ ،چگالی،

 S k ,ترم منبع

سرعت سیال و  kضریب سنتیک انرژی و  εضریب

که افزایش غلظت آن سالمتی انسان را تهدید

،

میکند .رشد فعالیتهای صنعتی ،افزایش میزان

پراکندگی S ،ضریب کرنش و  G2εو C1εضرایب ثابت و

آالیندهها را به دنبال داشته است که پیامدهای ناشی از

 εσو  σ kاعداد پرانتل آشفته برای  kو  εهستند که در

انتشار آنها در هوا به یک معضل جهانی تبدیل شده است.

فلوئنت تعریف شده می باشند Gk .نشاندهنده تولید انرژی

بخش قابل توجهی از آالیندههای مهم هوا از احتراق

سنیتیکی آشفتگی ناشی از گرادیانهای سرعت متوسط

سوخت تولید و به هوا انتشار پیدا میکند .اکسیدهای

میباشد YM .نمایانگر انبساط نوسانی در آشفتگی تراکم

نیتروژن ،اکسیدهای گوگرد و منواکسید کربن مهمترین

پذیر به نرخ اتالف انرژی کلی است.

از رابطه زیر

آالیندههای انتشار یافته از شعلههای پخشی سوخت در

محاسبه میشود:
()3-6-2

کوره ها میباشد .گازهای خروجی از دودکش واحدهای
صنعتی که حاصل احتراق سوختهای فسیلی است منجر به

که  Cμثابت میباشد.

انتشار آالیندههای مختلف در هوای محیط میشوند.
در این میان انتشار گاز بیرنگ ،بیبو و سمی منواکسید

 :2-2معادلهی حاکم برای انتقال حرارت تشعشعی

کربن از اهمیت باالیی برخوردار است .در انتشار آالینده-

جهت مطالعه کمی انتقال حرارت تشعشعی در یکک واسکطه

هایی همچون گاز مسموم کنندهی منواکسید کربن عوامل

خاکستری مشترک معادلکه انتقکال حکرارت تشعشکعی بکرای

بسیار پیچیدهای دخیل میباشند .یکی از منابع ورود گاز

یک سیستم حالت یکنواخت چنین بیان می شود:

مخرب منوکسید کربن به محیط دودکش کورههای صنعتی
میباشد .این آالینده برای محیط زیست و سالمت انسان
مضر بوده و بایستی کنترل و کاهش یابد.

  I s,  d
4

dI s,  

    I s,     I b 
ds
4

()6-2-2
که  Iشدت تشعشع است s,  ،بردارهای واحد در

معادالت حاکم

جهت پخش هستند  .و  ثابتهای جذب و پخش

معادله بقای ممنتم
برای مدلسازی اغتشاش جریان از مدل استفاده شده
است .معادالت انتقال برای انرژ اغتشاش  kو نرخ تلفات
انرژی اغتشاش در مدل فوق به صورت زیر می باشد:

محلی هستند و  تابع فازی استفاده شده برای توصیف
طبیعت جسم پخش کننده است.
از روش  P1برای حل معادله انتقال تشعشع ( )RTEو مکدل
 WSGGMبکککرای بررسکککی اثکککر تشعشکککعی گازهکککای غیکککر
خاکستری استفاده شده است.

()6-6-2

مدل غیر پیشآمیخته
از این مدل برای شبیهسازی احتراق گاز سوختی استفاده

)

شده است .مدل غیر پیشآمیخته ،معادالت انتقال را برای
(
()2-6-2

یک یا دو مقدار بقایی و کسرهای مخلوط حل میکند.
گونههای شیمیایی چندگانه شامل رادیکالها و گونههایی
میانی را میتوان در تعریف مسئله استفاده نمود .غلظت
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گونهها را میتوان از توزیع کسر مخلوط به دست آورد.

با توجه به زمان اجرا ،هزینههای محاسباتی و پراکندگی

کسر مخلوط را میتوان به صورت کسر جرمی اتمی

عددی از شبکهی تتراهیبرید در نرم افزار گمبیت استفاده

نوشت:

شده است .شبکهی تتراهیبرید در اکثر مسائل کاربردی از
جمله شبیهسازی جریانهای داخلی و خارجی در صنعت به
کار میرود .این نوع شبکهبندی به سلولهای شبکه اجازه
میدهد که در نواحی منتخب از دامنه سیال به صورت

()6-3-2
کسر جرمی گونهی  iاست .زیر نویس  fuleنشان

خوشهای درآمده و در نتیجه سبب باال رفتن سرعت

نویس ox

محاسبات و کاهش پراکندگی عددی میگردد .سوخت

نشان دهندهی مقدار در جریان اکسید کنندهی ورودی می-

کوره گاز طبیعی میباشد .شرایط مرزی در ورودی هوا و

باشد.

سوخت از نوع ورودی سرعتی با سرعت هوا مساوی 0/06

که

دهندهی مقدار در جریان سوخت ورودی و ریز

کیلوگرم بر ثانیه و خروجی کوره از نوع خروجی فشاری و

هندسهی مورد مطالعه

همچنین دیوارهها عایق فرض گردیدهاند .اعتبارسنجی

در این تحقیق یک کورهی استوانهای در پاالیشگاه تبریز

اندازهی شبکهبندی هندسه طوری صورت گرفته است که

مورد مطالعه قرار گرفته است .سیستم مشعل این کوره به

به ازای کوچکتر شدن شبکه تغییری در نتایج حاصل

صورت مکش طبیعی و با سوخت گاز طبیعی در حال انجام

نگردد و نتایج مستقل از شبکه ارائه شود.

عملیات است.

مدلهای استفاده شده در نرم افزار فلوئنت در جدول الف
در پیوست آمده است.

مدلسازی
ابتدا هندسهی کورهی واقعی در نرم افزار گمبیت ساخته

بحث و نتیجهگیری

شده و شبکهبندی مناسب هندسه انتخاب گردیده و برای

در این تحقیق اثر زاویهی پاشش سوخت بر روی میزان

تحلیل به کمک نرم افزار فلوئنت آماده گردیده است.

آالینده ی منواکسید کربن بررسی شده است.

شکل  6-8هندسه و شبکه بندی کوره را نشان میدهد.

در نمودار ( )6-5غلظت منواکسید نیتروژن برای  8زاویهی
مختلف نشان داده شده است.
در نمودار  6-5غاظت منواکسید کربن بر حسب

ppm

برای چهار زاویهی پاشش سوخت نشان داده شده است و
نتایج :
در این نمودار تاثیر زاویهی پاشش سوخت  35،80،10بر
انتشار
غلظت

CO

نشان داده شده است ،که بر اساس آن حداکثر

CO

در حدود  42/4 ppmاست .که با توجه به این

مقدار میتوان گفت که غلظت

CO

در این زاویه در حد

مجاز و استاندارد می باشد.
همانگونه که در نمودار نشان داده شده است ،در زاویهی
تزریق  20،10،30درجه حداکثر غلظت

CO

در حدود

 136/8 ppmمی باشد .با توجه به کانتور توزیع  COدر
شکل( :)6-8هندسه و شبکه بندی کوره
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این زاویه دیده میشود این مقدار بسیار زیاد و باالتر از حد
مجاز است.

محیط واسط در
مدل تشعشعی

با توجه به نمودار برای زاویهی پاشش  85،10،30مشاهده
میشود که حداکثر غلظت

CO

در حدود 6232/6 ppm

میباشد ،در این زاویه نیز مقدار آالیندهی

CO

ضریب نشر

0 /1

دیوارهها

در حد

مجاز نبوده و استفاده از این زاویه تزریق بسیار نامناسب و
توصیه نمیشود.
برای زاویهی تزریق  10،50،80حداکثر غلظت

در

CO

حدود  2546/1ppmمیباشد که در این زاویه میزان

CO

زیاد و با استانداردهای موجود برای  COمغایرت دارد.
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محصوالت اصلی احتراق تولید شده-

اند.
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