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 چكيده 
 يشـود زيـرا نقشـ   هاي احتراقي محسوب مييكي از مسائل كليدي در طراحي سيستم )NORxR(كنترل اكسيدهاي نيتروژن 

. بـه علـت   دود فتوشـيميايي دارد هـاي اسـيدي و همچنـين مـه    اساسي در بروز بيماري ها، تخريب اليه اُزن، تشكيل باران
محـدود كـردن         حرارتي به دما، كاهش دمـاي شـعله يـك راه حـل علمـي و عملـي بـراي        NOنيزم تشكيل حساسيت مكا

بـه محفظـه    برگشـت گازهـاي خروجـي    آيـد. است به حساب مي NORxRحرارتي كه  بخش عمده آالينده  NO گيريشكل 
ماي شعله را كـاهش داده و  د )FIR(به محفظه احتراق سوخت ورودي سازي رقيق و )FGRاحتراق به همراه هواي ورودي(

نتـايج آزمايشـگاهي بـا     حرارتـي اسـت.   NORxRبدين وسيله نرخ واكنش را نيز كم  مي كند كه نتيجه آن كاهش در توليـد  
  مطالعـه تجربـي   ،تحقيق حاضر در ساخت كوره اي با محفظه احتراق استوانه اي و داراي تقارن محوري بدست آمده است.

آزمايشات براي نسبت هوا با اعداد چرخش مختلف صورت گرفته است.  -ميخته پروپانبر روي شعله هاي چرخشي پيش آ
 0و عدد چـرخش از   0,4تا  0نسبت رقيق سازي از  ،درصد 20تا  0و درصد گازهاي برگشتي از  1,3تا  0,7هاي هم ارزي 

ست با تركيب سـه روش فـوق   بيشينه ا NORxRكه مقدار  1در نسبت هم ارزي نشان مي دهد  جنتاي. انجام شده است 1,2تا 
 را تك رقمي ساخت. NORxRمي توان انتشار 

 
 NORx، چرخش، برگشت گازهاي خروجي، رقيق سازيهاي كليدي:  واژه

 

  مقدمه -1
  كـه  لحاظ اين از محلي آلودگي هاي كوچك، مقياس است. در بوده انسان همراه همواره هوا آلودگي آتش، برپايي زمان از

 و محـيط زيسـت   بـر  سـوء  آثار لحاظ به جهاني مقياس در بوده و توجه مورد بسيار شده، و ديرعالج كخطرنا باعث بيماريهاي
 در هـوا  آلـودگي  منشـاء   گرفته اند. قرار بحث و توجه مورد زمين گرمايش و اسيدي باران هاي ازن، اليه چون تخريب مسائلي

درون  نقـل  و حمـل  شـهرها  در آلـودگي  ايـن  منشـاء  مروزها ولي بوده زغال سنگ سوخت و صنايع عمدتاً ،صنعتي اوايل انقالب
تاثير مخرب بيشتري روي اتمسفر دارند. در كوره هـا عمومـا    NR2ROو  NOR2Rدر انواع اكسيدهاي نيتروژن، [1]. دمي باش     شهري

NO  توليد مي شود كه خودNO  در هوا واكنش داده و به تدريج بهNOR2R مجموع [2]تبديل مي شود .NO  وNOR2R ،NORxR  ناميده
ناشي مـي شـود.    NORXRدر كوره هاي صنعتي مسئله پيچيده اي است كه از پارامترهاي موثر در تشكيل  NORXRمي شود. تشكيل 

كـوره  .[3]سوخت است NORXRفوري و  NORXRحرارتي، NORXRمكانيزم   3در طي فرآيند احتراق در  كوره ها ناشي از  NORXRتشكيل 
فوري فراهم نبوده و به اين دليل كه سوخت هاي گازي  NORxRشرايط براي توليد ها چون تحت شرايط پر اكسيژن كار مي كنند، 

واكـنش هـاي    1در رابطـه   .[4]حرارتي توليد مي شود NORxRسوخت نيز تشكيل نمي شود و اغلب  NORxRحاوي نيتروژن نيستند 
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مـي شـوند، زيـرا    ه ناميد حرارتي نيز NOاين واكنش ها به عنوان واكنش هاي تشكيل  زلدوويچ مشاهده مي شود. NO تشكيل 
داراي انرژي فعال سازي بسيار باال است، بنـابراين فقـط در دماهـاي بـه      NR2Rواكنش اول به علت پيوند سه گانه قوي در مولكول 

 حرارتي است. NOاندازه كافي زياد سريع است، در غير اينصورت واكنش اول، مرحله محدود كننده تشكيل 
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دما است، همچنين براكت نشـان   Tزمان و  t، 1واكنش هاي اول و دوم معادله ثابت هاي سينتيكي  KR2Rو  KR1Rدر اين رابطه 
گازهـاي   بازگرداندن چرخشي، جريان ايجاد مرحله اي، احتراق قبيل از حين احتراقي فرآيندهاي اعمال دهنده غلظت مي باشد.

در و  محفظـه احتـراق   دماي كاهش جهت مهم راهكارهاي از سوخت رقيق سازي همچنين ) وFGRمحفظه احتراق( به خروجي
احتراق چرخشي به گستردگي در محفظه هاي احتراق توربين گاز، مشـعل هـاي    .مي آيند بحساب NORxRآالينده  كاهش نتيجه

اغتشـاش و كـاهش    افزايشايده استفاده از چرخش براي  .[6,7]ي احتراق چرخشي بكار گرفته شده استچرخشي و محفظه ها
دهه اخير بسيار مورد توجه قرار گرفتـه اسـت كـه تقريبـا      2چرخشي در  نجريا [8].توسط بير پيشنهاد داده شد NORxRتشكيل 

بلكـه بـر     مي تواند بر مشخصات احتراق اثـر بگـذارد  چرخش نه تنها  .[9]بطور كامل در مطالعه علمي سايرد تشريح شده است 
را بـا افـزايش در عـدد چـرخش گـزارش                    NORxRمحققـين كـاهش در تشـكيل     اكثـر  .[10]نيـز تـاثير مـي گـذارد     NORxRتشكيل 

هـا و  ، ناحيه برگشت و دماي شـعله، توزيـع غلظـت گونـه     اندازهتغيير عدد چرخش بر ناحيه جريان شامل محل،  .[11]مي دهند
 تأثير چرخنده، از استفاده داليل ديگر از .[10] تموثر اس NORxRشدت آشفتگي اثر خواهد گذاشت. همه اين تغييرات در تشكيل 

خـط   يـك  بعنوان نيز رقيق سازي .مي باشد پيش آميخته حالت شعله در بخصوص شعله احتمالي پس زني از جلوگيري در آن
 جملـه رقيـق    .  ازاسـت  گرفتـه  قـرار  آزمـايش  و بررسـي  مورد از مقاالت بسياري در كمتر NORxRانتشار  به دستيابي جهت مشي

كـه   HR2ROو  COR2R ،NR2Rشـوند عبارتنـد از:    هايي كه سبب رقيق سازي مخلوط سوخت و هوا و كاهش غلظت اكسـيژن مـي   كننده
نتيجه كاهش دمـاي    و در حرارتي مخلوط، جذب حرارت ناشي از احتراقها سبب افزايش ظرفيت حرارتي باالي اين گونهظرفيت
بـوده كـه هـر يـك بـه       NOو حتي  HR2R ،CO ،Ar ،Heهاي ديگر مورد استفاده شامل  كنندهشود. رقيق توليدي مي NORxRشعله و 

هـا، تحقيقـات   . به لحاظ اهميـت موضـوع كنتـرل انتشـار آالينـده     ]14-12[شوند  مي NORxRنحوي منجر به كاهش انتشار آالينده 
كـار حـين احتراقـي كـه سـبب كـاهش       سازي نيز به عنوان يـك راه رو رقيقه صورت گرفته است. از ايناي در اين زمينگسترده

جـان و    ديويـد ليتـل   2002اسـت. در سـال    ها مورد بررسـي قـرار گرفتـه    شود در بسياري از پژوهشمي NORxRچشمگير آالينده 
در  COو NORx  Rهـاي   و تـأثير آن بـر انتشـار  آالينـده    هاي پخشي در بويلرهاي صنعتي  سازي شعله روي رقيق ، بر ]15[همكاران 

و دهـد. دالـي    ها را كاهش مي كننده، ميزان انتشار آالينده مقياس آزمايشگاهي پرداختند. نتايج نشان داد كه افزودن اندكي رقيق
طراحـي شـده يـك     انجـام دادنـد. كـوره    NR2Rو  COR2Rسازي احتراق بـا  رقيق روي  ، تحقيقاتي را بر2004 در سال ]16[ نهمكارا

بـر   مشاهده شـعله  ه منظوركه شش پنجره از جنس كوارتز ب بوده مترميلي 485 و ارتفاع مترميلي 250 × 250 محفظه به ابعاد
حرارتي از گرماي گازهاي خروجي براي گرم كردن هـواي ورودي اسـتفاده شـده    تعبيه شده است. با طراحي يك مبدل روي آن

هـم جزئـي از    NORxRكـه  و براي آناليز گازهـاي خروجـي (   Kدر محور مركزي كوره از ترموكوپل نوع گيري دما  است. براي اندازه
و  NR2Rسازي با رقيق كه دهدمياستفاده شده است. نتايج اين تحقيقات نشان  Testo 300 M )، از دستگاه آناليز گاز مدلآنهاست

COR2R انتشار ،NORxR همكاراندر همين سال، سالوادر و نظر آيد. ه كوره نامرئي بشود كه شعله در داخل مي را كاهش داده و باعث 
و  متـر ميلـي  320×  360تحقيقاتي را انجام دادند. سطح مقطع كوره طراحـي شـده    NR2Rسازي گاز طبيعي با  روي رقيق  ، بر]17[

را  NORxRزان انتشـار  % ميـ 60حدود در ، NR2Rدهد كه افزودن  متر در نظر گرفته شده است. نتايج بدست آمده نشان مي 3طول آن 
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تكنيكي موثر در صنايع است كه بخشي از گازهاي خروجـي بـه وسـيله فـن دمـا بـاال        نيز برگشت گازهاي خروجي كند.  كم مي
مجددا به درون محفظه احتراق يا هواي احتراق تزريق مي شود. با تزريق گازهاي خروجـي، سـنگيني گازهـايي كـه در احتـراق      

. از جملـه گازهـاي مهـم موجـود در     [18]ه همين امر سبب كاهش حداكثر دماي شعله مـي شـود  شركت ندارند افزايش يافته ك
 COR2R , HR2ROگازهاي برگشتي كه سبب رقيق سازي مخلوط سوخت و هوا و كـاهش غلظـت اكسـيژن مـي شـوند، گونـه هـاي        

ي از احتراق و در نتيجـه  هستند كه ظرفيت حرارتي باالي اين گونه ها سبب افزايش ظرفيت حرارتي مخلوط، جذب حرارت ناش
به بررسـي اثـر برگشـت گازهـاي خروجـي بـر        [20]ماتسو موتو و همكارانش  .[19]توليدي مي شود NORXRكاهش دماي شعله و 

با افزايش حضور گازهاي برگشتي است. الزيـك و   NORxRپرداخته اند، كه نتايج نشان دهنده كاهش انتشار  NORxRتشكيل آالينده 
پرداخته اند   NORxRررسي آزمايشگاهي تاثير برگشت گازهاي خروجي به محفظه احتراق بر ميزان انتشار نيز به ب [21]همكارانش 

درصد از گازهاي خروجي به محفظه احتراق است. كيـون   20با برگشت  NORxRدرصدي انتشار  80كه نتايج نشان دهنده كاهش 
اكسيد كننده به محفظه احتـراق سـبب افـزايش شـدت     داده اند برگشت گازهاي خروجي به همراه نشان  [22]كيم و يانگ كيم 

نتـايج تجربـي نشـان مـي دهـد       توربالنسي مي شود كه عاملي موثر در راستاي كاهش طول شعله و دماي محفظه احتراق است.
شـعله ي ناپايـدار خواهـد     رقيق سازي سـوخت ورودي سـبب ايجـاد    نسبت هاي باالي درصد برگشت گازهاي خروجي و نسبت

همچنـين چرخشـي كـردن     .[24,25]خش روشي براي پايدار كردن شعله، باال بردن و كنترل انتقال حـرارت اسـت  چر. [23]شد
در نتيجه در اين تحقيـق هـدف كمينـه سـاختن     . نمي باشد NORxRمخلوط ورودي نيز به تنهايي قدر به كاهش حداكثري انتشار 

،رقيق سازي سوخت ورودي و چرخش مخلـوط ورودي  با بهره گيري همزمان از سه روش برگشت گازهاي خروجي NORxRانتشار 
 است.

 
 تجهيزات آزمايشگاهي -2

، رقيق محفظه احتراق همراه هواي ورودي به جهت انجام آزمايش ها در راستاي بررسي اثر برگشت گازهاي خروجي به
احي و ساخته شده ، كوره اي بدين منظور طر NORxRبر تشكيل آالينده  سازي سوخت ورودي و ايجاد مخلوط ورودي چرخشي

    تشكيل  ميليمتر 1000ميليمتر و طول  100قطر تو خالي به AISI316  بدنه اصلي كوره يا محفظه احتراق را لوله فوالدياست. 
هواي مورد نياز براي احتراق در نسبت هاي مختلف هم ارزي توسط فن هوا كه مي دهد كه قابليت تحمل دماهاي باال را دارد. 

كننده پس از اختالط  سوخت و رقيق ظور تغيير در دبي هوا ورودي روي آن تعبيه شده است تامين مي گردد.دريچه اي به من
احتراق شده و سپس با ايجاد جرقه متر وارد محفظهميلي 35اي به قطر هواي ورودي از طريق لوله و اختالط بادر كلكتور، 

است.  سانتيمتر پوشيده شده  1,5نسوز به ضخامت   و پارچه 1260 هندي احتراق از عايق پنبهمحفظهگيرد.  احتراق صورت مي
 متر ازسانتي 7سانتيمتر و به فاصله  2روزنه به قطر   15گيري دما در نقاط انتهايي كوره و همچنين مشاهده شعله  براي اندازه

است.  از يك كلكتور استفاده شده كننده،  جهت اختالط بهتر سوخت و رقيقاحتراق تعبيه شده است. هم در باالي بدنه محفظه
شوند. با طراحي كلكتورهاي مختلف  گيري شده و سپس وارد كلكتور مي كننده قبل از ورود به كلكتور اندازه دبي سوخت و رقيق

و شده  گرفته  نظر  كوتاه در  ،هاي اتصال منظور به حداقل رساندن اتالفات، كلكتور بهينه طراحي شد كه در آن طول شلنگ  به 
كننده به كلكتور بايد هاي سوخت و رقيقشوند. ورودي درجه وارد كلكتور مي 45كننده تحت زاويه  هاي سوخت و رقيقورودي
وند. در كلكتورهاي ها به داخل يكديگر شزني جرياناي تعبيه شوند كه روبروي هم نباشند زيرا ممكن است موجب پسبه گونه

هاي كننده به كلكتور و همچنين بلند بودن طول شلنگبودن زاويه ورودي سوخت و رقيق زياد بودن حجم كلكتور و قائماوليه 
بار)، از  COR2R )70كاهش فشار كپسول  ه منظورب. ايجاد مشكل در سيستم اختالط شده است واتالفات سبب افزايش اتصال، 

تا با فشار كاهش داده  بوده فشار مطلوبكه بار  5/2است كه فشار داخل آن را تا  استفاده شده  COR2Rرگالتور مخصوص گاز 
، رگالتور و روتامتر COR2R بدنه كپسول شود كهسبب ميكاهش فشار  اينفشار شود. هم هنگام ورود به كلكتور سوخت اصلي

استفاده شده  COR2Rبراي غلبه بر اين مشكل از گرمكن مخصوص كپسول گاز  .يخ زده و دچار مشكل شود COR2Rگيري دبي  اندازه



 مين كنفرانس سوخت و احتراق ايرانچهار                                          
 1390ماه  بهمن - كاشاندانشگاه  -ان كاش                                                                    

                                                         

                                                                                                                                               FCCI2012-6XXX                                                                                                           
                                                                                           

 4 

هوا سبب جلوگيري از پس زني احتمالي شعله  -همچنين وجود ونتوري در مسير ورودي مخلوط پيش آميخته متان. است 
خواهد شد. جهت مكش بخشي از گازهاي خروجي دودكش و بازگرداندن آنها به محفظه احتراق از يك فن بهره برده شده است. 

، گازهاي خروجي طي دو مرحله ، ابتدا در  NOxآالينده  به منظور اثر بخشي بيشتر روش برگشت گازهاي خروجي در كاهش
دودكش اصلي و سپس در لوله برگشت توسط مبدل حرارتي ساخته شده كه درون لوله ها قرار گرفته است حرارت خود را از 

شده  ميليمتر ساخته 800و طول  70ميليمتر بصورت مارپيچ با قطر  6دست مي دهند. مبدل حرارتي از لوله مسي به قطر 
ليتر بر دقيقه  1,6ليتر بر دقيقه در مبدل اول و در مبدل دوم با دبي  2,15است كه آب از داخل آن جريان دارد. آب با دبي 

جريان دارد. ميزان مكش گازهاي دودكش به درون مدار گازهاي برگشتي توسط دريچه اي كه بر روي فن قرار دارد، قابل 
تغيير مي باشد. طريقه محاسبه درصد گازهاي برگشتي بدين صورت است كه دبي  درصد قابل 20تا  0تنظيم است كه از 

گازهاي خروجي از دودكش در حالت بدون برگشت گازهاي خروجي، توسط فلومتر بدست آمده و سپس با راه اندازي مدار 
شود. گازهاي برگشتي گازهاي برگشتي دبي كاهش يافته را محاسبه و درصد گازهاي برگشتي به محفظه احتراق تعيين مي 

براي ايجاد جريان احتراقي چرخشي، چرخنده هاي با زاويه پس از مكش به همراه هواي ورودي وارد محفظه احتراق مي شود. 
 مشاهده مي شود. 2مختلف نصب شده است كه در شكل تيغه مختلف براي دستيابي به جريان هاي چرخشي با اعداد چرخش 

هم جزئي از آن است توسط دستگاه آناليز  )NOو  NORxR )NOR2Rد در گازهاي خروجي كه آالينده هاي شيميايي موجو مقدار گونه
گر حسباشد) با قرار دادن  مي NORxR، 0 – 3000 ppmگيري آن براي آالينده  ي اندازه(كه محدوده Testo 350 XLگاز مدل 

 ppm 100هاي كمتر از  براي غلظت ppm 5 ±فته هاي صورت گر گيري شود. دقت اندازه گيري مي مربوط در لوله دودكش اندازه

گيري دبي سوخت ورودي از روتامتر  و براي اندازه Lutron YK-2005 AMگيري دبي هوا از دستگاه فلومتر  باشد. براي اندازه مي
SWPF-06 A 40 - 0ي گيري دبي حجمي سوخت در محدوده كه قابليت اندازه lit/min قت در را دارد، استفاده شده است. د

ي بوده و ميزان دقت تعريف شده در دامنه m/S 0.1 ~ 0.05گيري شده توسط دستگاه فلومتر  هاي اندازه محدوده سرعت
قابليت نشان دادن دما از طريق اتصال به باشد. همچنين فلومتر  مي lit/min 0.02 ±گيري شده توسط روتامتر  هاي اندازه دبي

كلوين را دارد استفاده شده  1300گيري دما تا  كه قابليت اندازه Kگر نوع گيري دما از حس گر مربوطه را دارد. براي اندازهحس
هاي آزمايشگاهي ثبت شده تا حد  است. تمامي تجهيزات پيش از انجام آزمايش كاليبره شده تا از بروز خطاي احتمالي در داده 

 اد اسالمي واحد مشهد انجام شده است.آزمايشات در آزمايشگاه احتراق دانشگاه آز امكان جلوگيري شود.
 

 

 : چرخنده،6: روتامتر، 5: كلكتور، 4: رگالتور و گرمكن، 3: مخزن دي اكسيد كربن، 2: مخزن پروپان، 1طرحواره سامانه آزمايش،  -1شكل
 : فلومتر14: فن هوا، 13برگشتي،  : فن گازهاي12: مبدل حرارتي، 11: حسگر آناليزور، 10: آناليزور گاز، 9: ترموكوپل، 8: محفظه احتراق، 7
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 چرخنده هاي ورودي -2شكل

 
 ميزان خطا در داده هاي آزمايشگاهي -3

گيري تجربي سبب عدم قطعيت گردند، معمـوالً   خطاهاي ثابت و تصادفي خطاهايي هستند كه ممكن است در يك اندازه
  دفي از طريـق تحليـل آمـاري شناسـائي    ولي خطاهاي تصاگيري از بين مي روند  خطاهاي ثابت با كاليبره نمودن وسايل اندازه

هـا   مي شوند. در اين پژوهش ابتدا براي هر نقطه، چهار داده آزمايشگاهي جمع آوري شده است و سپس ميانگين حسابي داده
مـول زيـر   محاسبه و به عنوان داده نهائي آزمايشگاهي استفاده مي شود. مقدار خطاي احتمالي يـا عـدم قطعيـت داده هـا از فر    

 محاسبه شده است.  

 (2)                                5.0nm
σσ =       

تعداد اندازه گيريهـا در هـر    nانحراف معيار مجموعه اندازه گيريها و  σانحراف معيار مقدار ميانگين و mσدر اين فرمول 
 مايشگاهي از رابطه زير محاسبه شده است.  ) داده هاي آزxنقطه مي باشد. مقدار درصد عدم قطعيت (

(3)                        100% ×=
x

X mσ 

مقـادير عـدم قطعيـت داده هـاي      5مقـدار ميـانگين حسـابي داده هـاي آزمايشـگاهي مـي باشـد. در شـكل          xكه در آن 
 نشان داده شده است.آزمايشگاهي  كه براي درصد گازهاي برگشتي و نسبت هاي مختلف هم ارزي متوسط گيري شده، 

 

 
 از ابتداي محفظه احتراق 600mmدر خروجي و دما در فاصله  NOxمقادير عدم قطعيت براي  -5شكل

 

 نتايج و بحث -4
در شعله هـاي پـيش    NORxRگازهاي خروجي و رقيق سازي سوخت ورودي بر انتشار آالينده  به منظور بررسي تاثير برگشت

آميخته نفوذي پروپان هوا، آزمايشات در دامنه اي از نسبت هم ارزي كه شامل ناحيه كـم سـوخت، اسـتوكيومتري و پرسـوخت     
 است انجام شده است. براي تعيين عدد چرخش از رابطه زير استفاده شده است: 
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، 15، 0نسبت قطر داخلي به قطر خارجي چرخنده است. زواياي پره استفاده شده در اين تحقيق  σRrRو زاويه پره  θكه 
ميليمتر است. بنابر اين اعداد چرخش بترتيب  35آن ميليمتر و قطر خارجي  8درجه است. قطر داخلي چرخنده  60و  45، 30
 استفاده شده است. 5سبه درصد گازهاي برگشتي از رابطه براي محا است. 1,2الي  0

(5)                        
 )(

)(
% .

gas 

.

 

flue

gasrecycle

m

m
FGR = 

كه معرف βكه نسبت دبي جرمي گازهاي برگشتي به گازهاي خروجي، معرف درصد گازهاي بازگردانده شده است. 
تعداد مول هاي رقيق كننده به مول سوخت مي اين مقدار شامل نسبت محاسبه شده است.  6نسبت رقيق سازي است از رابطه 

 باشد.
 

(6)                                     
lFue

Diluent

n
n

=β 

بر دماي محفظه احتراق در فاصله  تاثير برگشت گازهاي خروجي به همراه سوخت رقيق شده به محفظه احتراق را 6شكل 
 نشان مي دهد.  0,4، در عدد چرخش ميليمتري از ابتداي محفظه 600
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ميليمتري از ابتداي  600ردن هوا، برگشت گازهاي خروجي و رقيق سازي بر دماي مركز محفظه احتراق در فاصله تاثير چرخشي ك -6شكل

 محفظه
 

سراسـر سـاختار   در حالت جريان چرخشي . مي شود جريان ايجاددروني بازگشت چرخشي كردن جريان ورودي، منجر به 
، ناحيـه برگشـت گوشـه     )CTRZناحيه برگشت مارپيچي مركزي (: ا مي تواند به سه قسمت تقسيم شودناحيه جريان گاز اساس

)CRZ(  اليه هاي داخلي) و اليه هاي برشي دوتاييCTRZ  و اليه هاي بيروني اطرافCTZ.(      در واقع چـرخش ايجـاد يـك نـوع
FGR  د داشـت.  ميليمتري را در پي خواهـ  600دروني مي كند كه كاهش حداكثر دماي شعله و متعاقبا دماي محفظه در فاصله

       شامل مي شوند و هر سه گونه نوعي رقيق كننـده   COR2Rو  HR2RO ،NR2Rدرصد گازهاي خروجي را گونه هاي  95از آنجا كه بيش از 
دماي محفظه احتراق كاهش مي يابد. با افزايش نسـبت   ،مي باشند با افزودن درصدي از گازهاي خروجي به درون هواي ورودي

(4)                                                                  
1
1

3
tan2

2

3

r

rS
σ
σθ

−
−

=
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تراق وضوح بيشتري خواهد يافت. علت اين كاهش دما را بايد در كـاهش كسـر مـولي اكسـيژن     رقيق كننده كاهش در دماي اح
ورودي به دليل افزودن گونه هاي برگشتي و رقيق ساز در هوا و سوخت ورودي جستجو نمود. همچنين گونـه هـايي ماننـد دي    

مي كنند كه سبب كـاهش دمـاي محفظـه     اكسيد كربن و آب ظرفيت گرمايي بااليي داشته و گرماي آزاد شده احتراق را جذب
     احتراق مي شود. پيوند قوي سه گانه مولكول نيتروژن و انرژي اكتيواسيون باال بـراي شكسـتن پيونـد در كـاهش دمـاي شـعله       

دما نسبت به ساير نسبت هاي هم ارزي بيشـتر اسـت كـه بـه      1در نسبت هم ارزي همچنين مشاهده مي شود  بي تاثير نيست.
انتشـار   7شـكل   .راق كامل در حالت استوكيومتري و حضور اكسيژن الزم جهت اكسيداسيون كامل سوخت مي باشـد دليل احت

NORxR نسبت هم ارزي براي اعداد چرخش متفاوت نشان مي دهد. طي آزمايشات انجـام شـده حـداكثر مقـدار      از را در دامنه اي
NORxR  تا نسبت هم  0,7حظه مي شود با افزايش نسبت هم ارزي از همانطور كه مال مشاهده شده است. 0,95در نسبت هم ارزي

روندي صعودي طي مي كند و بعـد از ايـن    NOxميزان انتشار  0,95ارزي نزديك به حالت استوكيومتري، يعني نسبت هم ارزي 
، NOxانتشـار  . علـت ايـن تغييـر در    مي يابـد كاهش  NOx ،مقدار بيشينه، با ورود به ناحيه پرسوخت با افزايش نسبت هم ارزي

از آنجـا   دماي محفظه احتراق و غلظت اكسيژن و نيتروژن در مخلوط پيش آميخته ورودي و همچنين كاهش زمان مانـد اسـت.  
است و مشـاهده مـي    NOxحرارتي به صورت نمايي ظاهر مي شود، مهم ترين پارامتر در انتشار  NOxكه دما در معادله تشكيل 

 همخواني دارد. 6 با نمودار دما در شكل NORxR شود كه نوع ساختار نمودار انتشار
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 NORxتاثير چرخش مخلوط ورودي بر انتشار  -7شكل

 
همچنين در ناحيه كم سوخت به دليل فقدان سوخت جهت احتراق كامل، اكسيداسيون نيتروژن موجود به كندي صـورت  

به بيشترين  NOxآالينده  0,95نسبت هم ارزي  مي شود. در NOxمي پذيرد. در نتيجه افزايش دما سبب افزايش ميزان انتشار  
كـاهش مـي    NORxR ،هـم ارزي  يها نسبت يكه با افزايش عدد چرخش در تمام مشاهده مي شود . همچنينمقدار خود مي رسد

اسـت. ايـن نـوع     CTRZبه علت ايجاد چرخش داخلي شـديد يـا همـان     ،در اعداد چرخش باالتر NORxR. علت كاهش شديد يابد
الط شديدتر سوخت و هوا مي شود و مقداري از محصوالت احتراق تشكيل شده در ابتـداي شـعله بازگشـت    چرخش موجب اخت

و از آن جهت كه برخي از گونه هاي موجود داراي ظرفيت حرارتي بااليي هستند حـرارت   شده استكرده و مجددا وارد واكنش 
تـاثير   10و  9 ،8شـكل هـاي    دد چرخش باال مي شـود. در عNORx Rناشي از احتراق را جذب كرده كه اين دو عامل باعث كاهش 

 را نشان مي دهد. NORxRبرگشت گازهاي خروجي به همراه هواي ورودي به محفظه احتراق بر كاهش انتشار 
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 NORxبر انشتار  0.4عدد چرخش تاثير برگشت گازهاي خروجي در  -8شكل 
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 NORxتار بر انش 0.7تاثير برگشت گازهاي خروجي در عدد چرخش  -9شكل 
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 NORxبر انشتار  1.2تاثير برگشت گازهاي خروجي در عدد چرخش  -10شكل 

 
با افزايش درصد گازهاي برگشتي كاهش يافته است. از آنجا  NORxRمشاهده مي شود، انتشار  هاي باالهمانطور كه از شكل 

ي شعله و در نتيجه كاهش دماي دما است، تمامي عواملي كه سبب كاهش حداكثر دما NORxRكه اصلي ترين عامل در تشكيل 
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هستند. اثر رقيق سازي گازهاي برگشتي، افزايش ظرفيت  NORxRمحفظه احتراق مي شوند عواملي موثر در كاهش انتشار 
حرارتي مخلوط به دليل حضور گونه هايي با ظرفيت حرارتي باال، كاهش غلظت اكسيژن در ورودي، افزايش توربالنسي و 

گازهاي خروجي بازگرداندن مي باشد. هرچند  NORxRكاهش دماي شعله و در نتيجه كاهش انتشار  كاهش زمان ماند از داليل
موجب پيش گرمايش هواي ورودي مي شود اما، عوامل نام برده شده بر تك علت افزايش دماي شعله برتري دارد. با كاهش 

 اثر گذاشته و نرخ توليد را كاهش NORxRش كسر مولي اكسيژن، فشار جزئي آن كاهش يافته كه بر روي سنيتيك بنيادي واكن
به منظور اثر بخشي  نيز كاهش يافته است. NORxR، سطح انتشار 9تا شكل  7. همچنين با افزايش عدد چرخش از شكل مي دهد

به همراه سوخت ورودي وارد محفظه احتراق  COR2Rدر مرحله بعد از كار تجربي، رقيق كننده  NORxRبيشتر روش هاي كاهش 
سبب به ترتيب   كنندهحضور رقيقآورده شده است.  13و  12، 11در شكل هاي  NORxRنتايج مربوط به انتشار  شده است كه

باشد) و كسر  مي KJ/Kg.K 2.9برابر با  COR2Rحرارتي حرارتي مخلوط (به اين دليل كه ظرفيت ظرفيت و كاهش بيشتر افزايش
 COR2R انفكاككه واكنش  . از طرفي از آنجارا در پي دارد شود كه اين امر كاهش دماي شعله مولي اكسيژن در ورودي مي

 خواهد شد. NORxRانتشار آالينده و گرماي مورد نياز را از شعله دريافت و سبب كاهش دماي شعله  ،گرماگير است
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 NORxبر انتشار 0,4عدد  چرخش تاثير برگشت گازهاي خروجي و رقيق سازي سوخت ورودي در  -11شكل 
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 NORxبر انتشار  1,2تاثير برگشت گازهاي خروجي و رقيق سازي سوخت ورودي در عدد  چرخش  -13شكل 

 
بتي از يعنـي در نسـ   1در نسـبت هـم ارزي    NORxRتاثير بكار گيري روش هاي نام برده بـراي كـاهش انتشـار     14در شكل 

بـا   NORxRبيشينه است مورد نظر قرار مي گيرد. نتايج حاكي از كـاهش انتشـار    NORxRسوخت و هوا كه احتراق كامل بوده و مقدار 
 0,4درصـد از گازهـاي برگشـتي و نسـبت رقيـق سـازي        20به همراه  1,2استفاده از تكنينك هاي فوق بوده و در عدد چرخش

 رسيده است. 8ppmبه  NORxRميزان انتشار 
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 1به طور همزمان در نسبت هم ارزي  NOxروش كاهش  3تاثير بهره گيري از  -14شكل

 
جان و  ليتل داده هاي تجربي بدست آمده با داده هاي آزمايشگاه هايي 15در شكل  جهت صحه گذاري به نتايج حاصله،

 قت خوبي را نشان مي دهد.ركلي مورد مقايسه قرار گرفته است كه روند نتايج مطابدر دانشگاه ب [15]همكارانش 
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 0,4و عدد چرخش  0,9مقايسه نتايج حاضر با داده هاي ليتلجان و همكارانش در نسبت هم ارزي  -15شكل

 

 نتيجه گيري -5
داخلي مي نمايد،  FGRمي شود كه ايحاد افزايش عدد چرخش شعله پهن تر شده و طول آن كوتاهتر  وبا اعمال  •

 را در پي دارد. NORxRهمين امر كاهش دما و انتشار 
با برگشت گازهاي خروجي به محفظه احتراق، دماي محفظه احتراق به دليل افزايش ظرفيت حرارتي مخلوط و  •

 مي شود. NORxRكاهش غلظت اكسيژن كاهش مي يابد. اين امر به همراه كاهش زمان ماند سبب كاهش انتشار 
ي خروجي و مخلوط چرخشي ورودي كاهش به سوخت ورودي در كنار برگشت گازها COR2Rافزايش رقيق ساز  •

 را در پي دارد. NORxRحداكثري انتشار 
نبوده و يا در صورت  NORxRنتايج تجربي نشان داده بود هر كدام از اين روش ها به تنهايي قادر به كاهش چشمگير  •

 تحقق شعله اي ناپايدار ايجاد مي كنند در نتيجه از تركيب سه روش بهره گرفته شد.
به همراه سوخت رقيق شده  0,4در عدد چرخش  درصد از گازهاي خروجي 20آن است كه با برگشت  زنتايج حاكي ا •

  خواهد رسيد.  1در نسبت هم ارزي  8ppmبه  NOx سطح انتشار 0,4با دي اكسيد كربن با نسبت رقيق سازي 
 

 تشكر و قدرداني
يدي از آزمايشگاه احتراق دانشگاه آزاد اسالمي واحد در پايان الزم است از اعضاي محترم انجمن احتراق ايران كه طي بازد

 امه كار شدند صميمانه تشكر نماييم.ي در ادمشهد ضمن بيان ديدگاه هاي ارزشمندشان سبب دلگرم
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