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بشر است. با نگاهی گذرا در محیط اطراف به اهمیت احتراق و کنترل آن یکی از مسایل اساسی در زندگی 

 در نظر صنعتی احتراق هايسیستم اصلی بخش عنوان به مشعل .بریماحتراق در زندگی روزانه خود پی می

شود و در برخی از مراکز صنعتی دماي شعله مانند کوره هاي ذوب فلزات از اهمیت خاصی برخوردار  می گرفته

  .شودمی

افزایش درجه حرارت به روش  هاي گازسوز به منظورستفاده ترکیبی از مشعلا ،تحقیقاتیاین فعالیت 

والت، دماي شعله و محص گرمایش روي چندین پارامتر از جملهتاثیرات پیش در این تحقیق تجربیتجربی است. 

فاده استطراحی شد و مورد  ايلولهیک مبدل حرارتی  هواگرمایش پیش برايطول شعله و ... بررسی شده است. 

در  و ه استاستخراج شدهمچنین نتایج براي دو نوع شعله (شعله دیفیوژنی و شعله پرمیکس)  .قرار گرفت

دهد این تحقیق نشان میپیش گرمایش در راستاي محور شعله انجام گرفت که از این پروژه تاثیر  بخش دیگر

. شودشعله و محصوالت احتراق می درجه حرارت متوسطش باعث افزای (هوا) افزایش درجه حرارت اکسیدکننده

ش دیگر . بخشودمی درخشندگی آن بیشترگرمایش اکسیدکننده طول شعله کاهش یافته و همچنین با پیش

باشد. نتایج نشان داد با افزایش سطح مبدل با استفاده طراحی شده می لوله اي مبدل حرارتیبه نتایج مربوط 

زایش دبی هوا در مبدل فبا ا .کندافزایش پیدا میپره صفحه اي روي مبدل حرارتی، دماي خروجی آن از 

 یابد.یابد و به واسطه آن عدد ناسلت افزایش میحرارتی عدد رینولدز افزایش می

  ، مبدل حرارتی، شعله دیفیوژنی، شعله پرمیکسمشعل دکننده،یاکس ش،یگرماشیپ :هاواژه کلید
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  کلیات پژوهش



 
 

  مقدمه -1-1

 سیاريدر ب ولی انرژي همواره براي تولید کار نیست. انرژي به صورت قابلیت انجام کار تعریف می شود،

 ارد،دن اما این امر منافاتی با تعریف فوق روشنایی نیز وجود دارند. موارد اهداف دیگري نظیر گرمایش و از

ي به انرژ وجود دارد. شود،گذشته از هدفی که از مصرف آن دنبال می صورت قابلیت انجام کار، چون در هر

دیل هاي مختلف انرژي قابل تبصورت حرارتی موجود باشد. الکتریکی و شکلهاي گوناگونی مانند مکانیکی،

  ماند.نرژي ثابت میا مقداردر این میان طبق اصل بقاي انرژي،  به یکدیگر هستند و

انرژي  منابع این منابع به دو گروه عمده تقسیم می شوند. اشکال انرژي متنوعند.ي هم مانند منابع انرژ

ثل انواع م روند،پس از مصرف از بین می ي تجدید ناپذیرمنابع انرژ پذیر.و منابع انرژي تجدید ناپذیرتجدید

د که باشنمیابع پایان ناپذیر انرژي پذیر منرژي تجدیدمنابع ان اي.هاي هستهسوخت هاي فسیلی وسوخت

  حرارت زمین. امواج و باد، مثل خورشید، هستند، همواره موجود بوده و

اي انسان از انرژي ماهیچه در گذشته هاي دور که امکان استفاده از سوخت هاي فسیلی وجود نداشت،

 و سیاب هاي باديآاستفاده از . حرارت استفاده می شد حیوانات براي تولید کار و از چوب براي تولید و

 شف نفت،با ک هایی از کاربردهاي قدیمی منابع انرژي تجدیدپذیر هستند.نصب توربین در زیر آبشارها نمونه

وخت هاي فسیلی افزایش روز مصرف س صنعت، باگسترش علم و تحول عظیمی در زندگی بشر ایجاد شد.

بدیل تمنبع تولید انرژي،  تنهایا با کمی تسامح  ي،ها را به مهمترین منبع انرژاین سوخت و یافت افزون

توجه به محدود بودن منابع  این افزایش مصرف دو نتیجه منفی قابل در پی داشت. نخست آنکه با نمود.

نکه گازهاي حاصل دوم آ اي نه چندان دور قابل پیش بینی است.پایان آنها در آینده سوخت هاي فسیلی،

  کنند.به طور روز افزون آلوده میآنرا  از احتراق سوخت هاي فسیلی وارد جو زمین شده،

هاي در جهان به منظور کاهش مصرف سوخت وهشیل فوق موجب ایجاد یک جنبش بزرگ پژدو عام

 افزایشکنند. حقیقات در دو مسیر حرکت میاین ت زمین گردید. ها به جوکاهش ورود آالینده فسیلی و

 زبهینه سازي مصرف سوخت نی .فسیلیهاي سازي مصرف سوخت بهینه پذیر وهاي تجدیديژاستفاده از انر

ق سازي احترابهینه .سازي احتراق سوختف انرژي و بهینهگیري از اتالبه دو طریق قابل حصول است: جلو



 
 

دوم آنکه موجب کاهش  اوال موجب کاهش مصرف سوخت می گردد و از دو جهت حائز اهمیت است:

پژوهش در این زمینه را مشخص  اهمیت علم احتراق واین مطالب  شود.اي ناشی از احتراق میهآالینده

  کنند.می

  .مفاهیم اولیه می پردازیم در این بخش به طورخالصه به تعاریف و

  احتراق و انرژي -1-2

 اي است که در اثر واکنش شیمیایی بین سوخت واحتراق به مفهوم انرژي کنترل شدهدر اینجا 

که معموال  اي همچون آتش گرفتن یا انفجاربا فرایندهاي غیرکنترل شده کننده آزاد می شود وداکسی

ز یک سوخت هیدروکربنی هاي صنعتی اها در فرآیندکند تقریبا تمام احتراقنامطلوب هستند فرق می

  شود.احتراق به طور کلی زیر نوشته می کنند یک واکنشاستفاده می

سوخت  1-1معادله  + اکسیدکننده → دياکسیدکربن +  آب

 تفاده واس کننده مورداکسیدکربن، به نوع اکسیددي ر از آب وهاي شیمیایی تولید شونده به غیکه گونه

 کننده بستگی دارد.نسبت سوخت به اکسید

  شرایط احتراق -1-3

  براي ایجاد احتراق وجود دارد. این سه شرط عبارتند از: یسه شرط مهم

  وجود سوخت و اکسید کننده به نسبت مناسب -1

  اختالط سوخت و اکسید کننده  -2

  رسیدن مخلوط فوق به دماي اشتعال -3

  هوا و اکسیدکننده -1-4

در شرایط عادي اکسیژن خالص وجود ندارد و از  ها در احتراق اکسیژن استمهمترین اکسیدکننده

  شود. ترکیب شیمیایی هواي خشک به شکل زیر است:هوا به عنوان اکسیدکننده استفاده می



 
 

N� :78.1 %  ��  :20.9 %  �� :0.9 %   :0.1سایر گازها %  

در عمل چون گاز آرگون یک گاز بی اثر بوده و در احتراق نقشی ندارد و بعلت ناچیز بودن مقدار سایر 

نیتروژن و  % 79گازها، این دو بخش از هوا نادیده گرفته شده و هوا نادیده گرفته شده و هوا را متشکل از 

در نظر می گیرند. به ازاي یک مول از هر اکسیژن موجود در هوا که در احتراق شرکت  اکسیژن است % 21

کند، می
�.��

�.��
=   شود. فلذا در معادله واکنش سوخت با هوا خواهیم داشت:مول نیتروژن نیز وارد می  3.76

���  2-1معادله  + 2�� → ��� + 2��� 

���  3-1معادله  + 2(�� + 3.76��) → ��� + 2��� + 7.52�� 

  آنسوخت وارزش حرارتی  -1-5

نواع ا وابسته به بسیاري از فاکتورها، نوع کاربرد وفراوانی،  هزینه، ،بسته به محل جغرافیایی مشخص

اري بسی رایج در مخصوصا گازطبیعی به طور گازي وسوختهاي  شوند.رجیح داده میها تسوختمشخصی از 

نفت  هايطبیعی ازسوخت استفاده از گاز در کنار در اروپا، شود.استفاده میردهاي صنعتی در آمریکا از کارب

هاي نفت سنگین به طور کلی ترجیح داده سوخت آمریکاي جنوبی، سیا ودر آ شود.سبک نیز استفاده می

مهمی روي انتقال  باشد. انتخاب سوخت اثربه افزایش می اگرچه استفاده از سوخت گازي رو شوند،می

  از شعله حاصله دارد.حرارت 

ارزش گرمایی سوخت است که براي مشخص کردن مقادیر سوخت  ،یکی از مهمترین خواص احتراق

رت است ارزش حرارتی سوخت عبا فاکتوري اساسی است. ،براي رسیدن به مقدار حرارت مطلوبمورد نیاز 

 و سوزدیان ثابت مییند جرآکامل در یک فروقتی که یک سوخت به طور از مقدار گرماي آزاد شده، 

ن درای هاي احتراق در حالت گازي باشند،گردند. اگر تمام فرآوردهر باز میگمحصوالت به حالت مواد واکنش

 یندهايالبته بطور کلی درتمامی فرآ نشان می دهد. را ارزش حرارتی پایین سوختصورت گرماي حاصل، 

  احتراق صنعتی با ارزش حرارتی پایین مواجه هستیم.



 
 

 رند،گیتراق صنعتی مورد استفاده قرار مییندهاي احطور کلی دو نوع اکسیدکننده معمول در فرآبه 

رطوبت  و فشار همچون زمانی که کنترل بسیار دقیقی بر است که در برخی موارد، که اصلی ترین آن هوا

صنعتی با دماي یندهاي در بسیاري از فرآ هایی را موجب شود.چالش هواي خارج مورد استفاده الزم است،

 شود.ستفاده میا حجمی)%21ن فراتر از مقدار موجود در هوا (حدودهایی با مقادیر اکسیژاز اکسیدکننده باال،

یندهایی موجب افزایش بازده چنین فرآ شود.اطالق می احتراق تقویت شده با اکسیژن به این نوع احتراق،

دهد در بسیاري کاهش می تولید آلودگی را نیز و در حالی که حجم گاز خروجی شود.کارایی حرارتی می و

اکسیژن بطور قابل توجهی باال  از موارد نرخ تولید در فرآیندهاي حرارتی با افزایش مقادیر نسبتا کمی

  رود.می

  هوااختالط سوخت و  -1-6

اختالط سوخت و هوا از اهمیت زیادي در کیفیت احتراق برخوردار است. چنانچه سوخت و هوا با 

دهد. از آنجایی که احتراق نسبت مناسب موجود بوده ولی به درستی با هم مخلوط نشوند، احتراق رخ نمی

شود، چنانچه برخوردي بین این دو مولکول رخ ندهد، احتراقی در اثر ترکیب سوخت با اکسیژن هوا ایجاد می

خت به صورت مولکولی یا حداقل دهد که اوالً سودهد. برخورد این دو مولکول در صورتی رخ مینیز رخ نمی

به صورت ذرات ریز موجود باشد و ثانیاً ذرات سوخت کامالً با هوا مخلوط شده باشند. هر عامل ایجاد 

تواند ایجاد اختالط نماید. به عنوان مثال در ي تالطم، مثل چرخنده، هم زن و پخش کننده میکننده

  گیرد. سوخت و هوا بهتر انجام میها چنانچه از چرخنده استفاده شود، اختالط مشعل

  نسبت سوخت به هوا -1-7

  .دهندنمایش می  ��نسبت جرم سوخت به جرم هواي موجود را نسبت سوخت به هوا نامیده و آنرا با

��  4-1معادله  =
��

��

 

m�    باشندبه ترتیب جرم سوخت و جرم هوا می ��و.  



 
 

چه این نسبت بسیار بزرگ یا کیفیت احتراق دارد. چناننسبت سوخت به هوا نقش بسیار مهمی در 

دهد. در بین این دو محدوده نیز باید بسته به موقعیت و شرایط موجود، بسیار کوچک باشد، احتراقی رخ نمی

  اي انتخاب کرد تا به بهترین راندمان دست یافت.نسبت سوخت به هوا را به گونه

  ارزي سوختاستوکیومتري و نسبت هم -1-8

تئوري، نسبت هم ارزي به دست  هواي موجود به نسبت سوخت به هواي از تقسیم نسبت سوخت

  آید.می

�  5-1معادله  =
��

���

=
 موجود هواي سوخت

يهوا به سوخت تئوري 
 

 براي مخلوط سوخت و هوا ممکن است یکی از سه حالت زیر اتفاق بیافتد.

 مخلوط استوکیومتري

ترین هواي الزم براي ایجاد یک احتراق کامل موجود در مخلوط برابر با کمدر این حالت میزان هواي 

�)باشد.خواهد بود. در این مخلوط  نسبت هم ارزي برابر یک می = 1) 

  مخلوط رقیق یا فقیر

تر باشد، اگر در یک مخلوط نسبت سوخت به هواي واقعی از نسبت سوخت به هواي تئوري بیش

باشد. معموًال براي تر از یک میارزي کمگویند. در این حالت نسبت هم مخلوط موجود را رقیق یا فقیر

�) .کنندها از مخلوط رقیق استفاده میتر شدن به احتراق کامل و کاهش آالیندهنزدیک < 1) 

 مخلوط غنی

تر باشد، مخلوط اگر در مخلوطی نسبت سوخت به هواي موجود از نسبت سوخت به هواي تئوري کم 

�)باشد.لوط غنی خواهد بود و نسبت هم ارزي آن بیشتر از یک میموجود یک مخ > 1)   



 
 

  قانون اول ترمودینامیک -1-9

هاي یک سیستم ایزوله شده ثابت فرمول قانون اول ترمودینامیک نشان می دهد که مجموع انرژي

  :است برابر است تغییر در انرژي داخلی یک سیستم با مجموع انتقال حرارت و کار انجام شده روي سیستم

��  6-1معادله  = �� + �� 

کار میتواند از طریق مختلف مانند کار الکتریکی، کار سطحی، کار گرانشی و کار تراکم و انبساط به 

  شود، پس داریم:در نظر گرفته می )یا انبساطیسیستم وارد شود. در اینجا تنها کار تراکمی(

��  7-1معادله  = �� − ��� 

��بنابراین براي حجم ثابت رابطه  =   برقرار است. ��

�با تعریف آنتالپی به صورت  = � +   آید:رابطه زیر به دست می ��

��  8-1معادله  = �� + ��� + ��� 

  رسیم:با تلفیق روابط باال به رابطه زیر می

��  9-1معادله  = �� + ��� 

��براي حالت فشار ثابت، رابطه  =   برقرار است. ��

 ترمودینامیک احتراق -1-10

ود شحرارت تولید شده با جذب شده در هنگامی که یک ترکیب در اثر واکنش بین عناصر آن ایجاد می

  . احتراق متان را در نظر بگیریدرا آنتالپی تشکیل گویند

���  10-1معادله  + 2�� → ��� + 2��� 

  داشت: گیري قانون اول ترمودینامیک خواهیمبا بکار

�  11-1معادله  + �� = �� 

,�اندیس هاي   11-1دهند. معادله به ترتیب نشان دهنده محصوالت و واکنش دهنده را نشان می �

  را براي کل واکنش به صورت زیر خواهیم داشت



 
 

�  12-1معادله  + � ��ℎ��

�

= � ��ℎ��

�

 

براي محصوالت  eبراي واکنش دهنده ها بکار می رود چون به سیستم وارد می شود. اندیس  iاندیس 

 ����/��یا  ���/� حسبآنتالپی یک مول از ماده بر �ℎشود. شود که از سیستم خارج میاستفاده می

  آید.بدست می (H)آنتالپی کل  nاست که با ضرب آن در 

 درجه سانتیگراد) براي متان 25و  Mp 0.1استاندار ترمودینامیکی (در حالت  از جداول معتبر علمی

و  ����/�� 393522−و براي دي اکسیدکربن   ����/�� 74873− استاندار آنتالپی تشکیل

  پیداست. ����/�� 285830−براي آب در حالت مایع 

  با اعمال در معادله قانون اول ترمودینامیک خواهیم داشت

� ��ℎ��

�

= (ℎ�
�)������

���
+ (ℎ�

�)������
��

= −74873 + 0 = −74873�� 

� ��ℎ��

�

= (ℎ�
�)������

���
+ 2(ℎ�

�)������
���(�) = −3935522 + 2(−285830) = −965182�� 

� = −965182 − (−74873) = −890390 ��/����(�) 

  اشتعالدماي  -1-11

شتعال ایجاد احداقل دما براي اشتعال خود به خود مخلوط سوخت و هوا را دماي اشتعال گویند. براي 

الزم نیست دماي کل مخلوط سوخت را باال برد و به دماي احتراق رساند، بلکه کافی است در یک نقطه از 

اي در تمام جهات توسعه می یابد نمود. آنگاه شعله به صورت زنجیرهمخلوط با افزایش دما اشتعال را ایجاد 

درجه سانتیگراد و بنزین معمولی در  630و در کل مخلوط محترق می گردد. دماي اشتعال متان حدودا 

  درجه سانتیگراد می باشد. 400حدود 

  دماي شعله آدیاباتیک -1-12

صورت نگیرد و کار و تغییرات انرژي  چنانکه در یک فرآیند احتراق هیچگونه انتقال حرارتی به خارج

ن حالت نامند. در ایتیک میجنبشی و پتانسیل نیز صفر باشند، دماي محصوالت احتراق را دماي شعله آدیابا

شود و این دما حداکثر دماي ممکن تمام حرارت ایجاد شده صرف گرم کردن محصوالت احتراق می



 
 

محصوالت احتراق براي هر نسبت اختالط خاص است. روشن است که حداکثر مطلق دما در هنگامی است 

توان با افزودن هوا، یعنی استفاده از هواي تري بوده و احتراق کامل باشد. میکه اختالط با نسبت استوکیوم

ماي اضافه، دماي شعله آدیاباتیک را کاهش داد. کنترل دما در بسیاري از موارد حائز اهمیت است، زیرا د

    باال می تواند موجب از بین رفتن قطعات و ماشین آالت شود.

  دماي محصوالت احتراق -1-13

لیه شعله با فاصله ایمایی از محصوالتی است در که منتهمنظور از درجه حرارت محصوالت احتراق د

تب از دماي شعله آدیاباتیک شود. روشن است دماي محصوالت خروجی به مراگیري میمعین از آن اندازه

 .رددگق تابش و هدایت به محیط بیرون برمیطری این اختالف به اتالفات حرارتی از تر خواهد بود. دلیلپایین

  کنیم. اتیکی از انواع اتالفات حرارتی را مشاهده میشم 1-1در شکل 
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Abstract: 

This research is using a combination of gas burners to raise the temperature 

of the experimental method  .  

Combustion and control of it is the basic issues of  the human life. We can 

take a quick look at the environment in their daily lives, we realized the 

importance of combustion  . Industrial combustion systems are considered as 

the main burner and the flame temperature in some industrial centers such as 

metal melting furnace is of utmost importance.  

In this study the effects of preheating on several parameters such as the 

temperature of the flame and products, and flame length is investigated. 

Preheat air for a heat exchanger tube was designed and used . The results for 

the two types of flame ( flame diffusion & flame premix ) is extracted And 

in other parts of the project in line with the axis of the flame preheating effect 

was that the study shows an increase in temperature oxidizing (air ) increases 

the average temperature of the flame and combustion products  .  Also preheat 

oxidizing flame length decreases and the brightness becomes higher. The 

results of the heat exchanger tube is designed  . The results showed that with 

the increase of the heat exchanger using a blade plate , the outlet temperature 

rises .With the increase in air flow at Reynolds number increases, the heat 

exchanger by the Nusselt number increases. 
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