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 چکیده
گردد، که این هیترها استفاده میبرای گرمایش هوای داخل از جت های مرغداریدر سالن 

هیترها در داخل سالن مرغداری نصب شده و هوای مورد نیاز برای احتراق، مستقیما از جت
گیری غلظت آمونیاک در هوای شامل اندازهین تحقیق، شود. افضای داخل سالن تامین می

 100ppmو در غلظت ثابت  بوده 1سنجدستگاه آمونیاک داخل مرغداری با استفاده از
سرعت هوای  تاثیر سازیشبیه بوده،  که باالترین میزان قابل بررسی در این مطالعه آمونیاک

و مدل   k-ɛ –RNGمدل توربولنسی  ها، با استفاده ازهیترفرآیند احتراق جتورودی در 
و سرعت با توجه به باال بودن فته است. مورد بررسی قرار گر 2تابع چگالی احتماال احتراقی

دامنه تغییرات سرعت در این دبی هوای ورودی به محفظه احتراق در نمونه استفاده شده، 

 2-11محدوده  تا سرعت)دبی( شرایط استوکیومتری  باال هایسرعتپژوهش، از 
م محدود های توربولنسی با روش حجمعادالت بقای حاکم و معادالت مدلصورت گرفته است. 

دهد، نشان می گیریاندازهاند. نتایج حاصل از این و استفاده از الگوریتم سمپل حل شده
میزان  .یابدکاهش میاز سطح زمین،  ارتفاع  افزایش سالن مرغداری باآمونیاک موجود در 

میانگین همچنین  کاهش یافته،  2- 4 بین خروجی در محدوده سرعت Nox هآالیند
ماکزیمم دما در راستای  ناحیه یابد.می یکاهشروند  ، با افزایش سرعت خروجی درا دم

 شود.جابجا میبه سمت انتهای کوره سرعت با افزایش  محوری،
 

 هیتر، غلظت آمونیاک، سرعت ورودیاحتراق جت واژگان کلیدی:
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 مقدمه
جود بیش از حد مجاز آن موجب بروز مشکالت تنفسی باشد.که وآمونیاک مهمترین آالینده داخل در داخل سالن مرغداری می

دهد. تاثیر غلظت آمونیاک در سالن مرغداری را نشان می 3. که در جدول (3131, رهدار دکتر)گرددو افزایش میزان تلفات می
هیترها در دو نوع گردد. این جتهیترها استفاده میهای فعال در کشور جهت گرمایش هوای داخل از جتدر اکثر مرغداری

های مرغداری گردند، که در داخل سالنه با دو نوع سوخت مایع )گازوییل( و گاز طبیعی عرضه میدار و فاقد اگزوز کاگزوز
هیتر نشان داده شده که به دلیل راحتی نصب و امکان جابجایی، هزینه تعمیر و نگهداری نمونه جت 3شوند. در شکل نصب می

  پایین،  نوع بدون اگزوز مورد استقبال واقع شده است.
 

 تاثیرغلظت آمونیاک و عواقب آن در مرغداری -1جدول 

 ppm 10 (مرغ در) نای سوزش

 ppm 20 افزایش بیماری عفونی نیوکاسل 

 ppm 25 اختالل در تغدیه و کاهش وزن

 ppm 35 التهاب کیسه هوا 

 ppm 50 افزایش التهاب ملتحمه

 ppm 100 ها جوجه میر و مرگ افزایش

 
 

 

 مرغداری اگزوز و اگزوزدار در سالنهیتر بدون نمونه جت -1شکل

 در 3ویالم، 3991 سال در. باشندمی مایع هایسوخت، دارند وسیع استفاده انرژی تولید در که هاسوخت از مهمی گروه
 آن شدن مشتعل سپس و هوا با آن اختالط جریان و سوخت تبخیر و شدن گرم با هاسوخت این احتراق بررسی به تحقیقی

ای مانند باشد.  فرآیند احتراق سوخت مایع به وسیله پارامترهای شناخته شدهمی همراه NOx تشکیل با اغلب و بوده همراه
 ,Leroux, Lacas)شود. اتمیزه کردن جت سوخت مایع، تبخیر قطرات و اختالط بهتر سوخت و اکسیدکننده کنترل می

Recourt, & Delabory, 2001) .Nox  دود و مه تولید در مهم کننده کمک و بوده احتراق از حاصل مضر آالیندهای از 
به  4ما و همکارانشسی 0111در سال  .(wellum, 1990)پرداخت، تروپوسفر است در ترکلی و شهری هوای در فتوشیمیایی

 ,Ma)دار آغشته بوده است، پرداختندهای درهم گازوییل که به ترکیبات نیتروژندر شعله  NOxمطالعه عددی تشکیل 

Mahmud, Hampartsoumian, RICHAROSON, & Gaskell, 2000).  هرگاه در محصوالت احتراق هیدروکربن نسوخته و یا
توان نتیجه گرفت که احتراق ناقص صورت پذیرفته است. هرگاه ترکیباتی مثل گاز مونوکسید کربن وجود داشته باشد می

که با  بدون این .احتراق ناقص انجام شود به این معنی است که بخشی از سوخت که می توانسته با سوختن خود انرژی آزاد کند
واکنش دهد از طریق دودکش خارج می گردد، یعنی سوخت و انرژی در حال هدر رفتن است. احتراق ناقص دالیل  اکسیژن
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ها اختالط زمان ماند ناکافی واکنش دهنده، دمای شعله کم، مقدار ناکافی هوا  :مختلفی ممکن است داشته باشد که عبارتند از
 هانامناسب واکنش دهنده

. .(Payne, 1996)اضافه به عوامل مختلفی از جمله مشخصات سوخت، مشخصات مشعل و نوع بویلر بستگی دارد قدار هوایم
ی اصلی کنترل هوای اضافه رسیدن به های افزایش راندمان بویلر است. فلسفهکنترل مقدار هوای اضافه یکی از موثرترین روش

های حرارتی دودکش به حداقل برسد. از آن جا که های نسوخته و افتناشی از هیدروکربن  هاینقطه ای است که در آن افت
بر بیش تر از افت ناشی از هوای اضافه است ترجیح بر این است که بویلر نزدیک به این برا 6افت حرارتی در اثر احتراق ناقص 

 .نقطه کار کند و به هیچ وجه به زیر این نقطه نرسد
 جایگزین سوخت یک عنوان به تواننمی را خالص آمونیاک شد آن انجام شد، نتیجه 3961در یک مطالعه آزمایشی که در سال 

داد، مشخص گردید با مواد افزودنی  قرار استفاده آمونیاک در احتراق مورد سوخت ضعیف علت عملکردبه  هاهیدروکربن برای
هایی برای احتراق مدل.(Verkamp, Hardin, & Williams, 1967)شودپایداری و ارزش حرارتی شعله به مراتب بهتر می

  آمونیاک پیشنهاد شده است.
به عنوان یک  مدل این بوده،  H2/N2/O2،  یک مکانیسم کامل غنی شده از ترکیبات 0119رایک در سال و دی 5مدل کانو

، که برای تجزیه و (Konnov, 2009)باشد(میC1 -C3)کوچک گروه  هایهیدروکربن احتراق توسعه بخش جدایی ناپذیر جهت
، که بر اساس مدل کانو انجام 0131و همکاران در سال  6ساجراشتعال شعله آمونیاک مورد آزمایش قرار گرفت.. در آزمایش دان

 & ,Duynslaegher, Jeanmart)دارد NOx گیریشکل در ایعمده اثر ارزی هم نسبت تغییر گردیده، مشخص شد تنها

Vandooren, 2010). کاهش  هایاین رویهیکی ازNOxترکیب باشد که با استفاده از می 7وش احیای انتخابی غیر کاتالیستی، ر
میالدی استفاده شد. در  3911این روش برای اولین بار در اواسط دهه ،. شوداوره یا اسید سیانوریک انجام میمحلول آمونیاک، 

را گزارش  NOxد از شعله تزریق کرده و در نتیجه آن کاهش آمونیاک را به ناحیه بع 8ونت و استرلینگ 3911سال 
 .(Spliethoff, 2010)نمودند

 آمونیاکثابت  غلظتیک  درهای مختلف آمونیاک در سالن مرغداری، گیری تجربی غلظتپس از اندازهدر این تحقیق، 
(100ppm) حل در )دبی(ورودی سرعت تغییر به در نظر گرفته شده، در سالن مرغداریگیری شده که برای بدترین حالت اندازه 

-فرآیند احتراق جت سازیشبیه نمود خواهیم ررسیب NOxو میزان آالینده  احتراقی هایویژگی سایر بر را آن تاثیر و پرداخته عددی

 .(Fluent, 2006)گرفته است صورتافزار فلوّئنت هیتر با استفاده از نرم
 

 گیری آمونیاک، منوکسید کربن، دما و رطوبتسیستم اندازه
 

دادن غلظت آمونیاک و منوکسید که این دستگاه توانایی مکش هوای محیط و نشان ITS-140تحقیق از دستگاه  اینبرای انجام 
سنج نشان داده شده است.. این دستگاه دستگاه آمونیاک -0استفاده گردیده است. در شکلرا دارا بوده،    ppmکربن برحسب 

می میکروالکترونیک فناوری همان تمام سنسورهای نیمه هادی، ساخت پایه و اساس مجهز به سنسور نیمه هادی بوده، که
 .(Sensor, 1995)باشد
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 سنجدستگاه آمونیاک -2شکل 

 
 معادالت حاکم و روش حل عددی

حتراقی معادالت بقای جرم، مومنتوم و انرژی سازی جریانهای آشفته ابا توجه به تقارن محوری هندسه مورد مطالعه، برای شبیه
  ی پیوستگی در فرم دیفرانسیلی خود عبارتست از:شوند. معادلهحل می

(3) ( ) mV S
t





 

  

ع( می باشد که در جرم اضافه شده به فاز پیوسته از فاز دوم گسسته )به عنوان مثال ناشی از تبخیر قطرات مای mSکه در آن 
باشد. همچنین معادله مومنتوم در دستگاه مختصات غیر شتابدار به صورت زیر است احتراق سوختهای گازی صفر می

(Patankar, 1980): 

(0) ( ) ( ) ( )V V V p g
t
   


    

  

 آید:باشد که با استفاده از رابطه زیر بدست میتانسور تنش می باشند. نیروی جرمی گرانشی می gفشار استاتیک و  pکه در آن 

(1) 2
[ ( ) ]

3

TV V V I      

ی ترمهای تنش رینولدز در معادالت مومنتوم متوسط گیری شده باشد. برای محاسبهتانسور واحد می Iویسکوزیته سیال و  در آن  که
 :(Yakhot & Orszag, 1987)باشند به صورت زیر می εو  kاستفاده شده است. معادالت بقا برای  RNG k-εزمانی از مدل 

(1)  ( ) ( ) ( )i k eff k b

i j j

k
k ku G G

t x x x
    

   
    

   
 

(5)  

2

1 3 2( ) ( ) ( ) ( )i eff k b

i j j

u C G C G C R
t x x x k k
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1Cکه در آنها ثوابت    2وC   می باشند. 86/1و  24/1به ترتیب برابر باkG تولید انرژی سینتیک توربولنس بدلیل 

 و  kویسکوزیته موثر و effنیروی بویانسی،  تولید انرژی سینتیک توربولنس بدلیل bGگرادیانهای سرعت متوسط، 
 :(Yakhot & Orszag, 1987)محاسبه میشوند بوده که از روابط زیر و  kاعداد پرانتل موثر معکوس برای 

(6) j

k i j

i

u
G u u

x



  


 

(1) 

Pr

t
b i

t i

T
G g

x








 

(3) 
0.6321 0.6321

0 0

1.3929 2.3929

1.3929 2.3929 eff

  

  

 


  

0که در آن  1.0  . 

 

 مدلسازی احتراق 
 در مدلسازی احتراق غیر آدیاباتیک با استفاده از مفهوم کسر مخلوط، معادله انرژی در فرم آنتالپی کلی عبارتست از: 

(9) ( ) ( ) ( )t
h

p

k
H VH H S

t c
 


   


 

pcضریب هدایت آشفته و  tkکه 
 باشد. همچنین آنتالپی کلی عبارتست از:گرمای ویژه مخلوط گازها در فشار ثابت می 

(31) j j

j

H Y H 

jYکه در آن 
 باشد و داریم:ام می jکسر جرمی گونه  

(33) 

,

0

. ,( )

ref j

T

j p j j ref j

T

H c dT h T  

که 
0

,( )j ref jh T  آنتالپی تشکیل گونهj  ام در دمای مرجع,ref jT
تواند ناشی از انتقال ( می9باشد. ترم چشمه در رابطه )می 

ها و یا تبادل حرارت با گاز گسسته باشد. الزم به ذکر است که در معادله انرژی به شکل حرارت تابشی، انتقال حرارت به جداره
 ها در انتالپی کلی گنجانده شده است.( گرمای تشکیل گونه9 آنتالپی کلی )رابطه

( از مدل کسر اختالط  استفاده شده است. بطوری که به محض 1998هرتاگر ) -مگنسن 9ایجای مدل رایج اتالف گردابه به

آید. ود میی احتراق یک مخلوط تعادلی از سوخت، اکسیدکننده و محصوالت بوجوارد شدن سوخت و اکسیدکننده به محفظه

  (Patankar, 1980)شودکسر اختالط به صورت زیر تعریف می

                                                           
Dissipation-Eddy 9 
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(31) =  

کنند. اشاره به سوخت و اکسیژن در ورود به محفظه احتراق می Oو  Fو اندیس  kداللت بر کسر جرمی عنصر  که درآن 

باشد. با توجه به ساختار های میانی و محصوالت میاز مزایای مهم این مدل احتراقی، امکان تعیین تعداد بسیار زیادی از گونه

  و CO و های میانی احتراق شامل گردد و از آنجایی که غلظت گونهیدی در جریان میشعله که سبب اغتشاشات شد

های ای از گونهقابلیت محاسبه تعداد قابل مالحظه PDF10های شیمیائی اهمیت دارد. مدل واکنش در توزیع دما و نرخ NOو 

گونه احتمالی موجود در فرآیند احتراق  11باشد. در مدل تولید شده، غلظت های میانی را دارا میواکنش دهنده شامل گونه

باشند، محاسبه گردیده است. می N2 و  H2، H2O، CO، CO2، O2، CH4،NH3 ,C12H22گازوییل که مهمترین آنها 

2f(، واریانس آن )fمعادالت انتقال برای کسر مخلوط متوسط ) ( و همچنین برای آنتالپی )Hشوند. در سیستم( حل می-

دهد. وضعیت ترموشیمیائی غیر آدیاباتیک که تغییرات آنتالپی ناشی از انتقال حرارت، حالت مخلوط را تحت تاثیر قرار می های

شود، اما محاسبه آنتالپی لحظه ای در ( نیز مربوط میH( به آنتالپی لحظه ای )fمخلوط عالوه بر کسر مخلوط جزئی )

شود که نوسانات آنتالپی مستقل از خود باشد. به همین دلیل فرض میکاربردهای مهندسی عملی و مقرون به صرفه نمی

 & Yakhot)شودگرفته میباشند. اثرات آشفتگی بر حالت ترمو شیمیائی با استفاده از تابع چگالی بصورت زیر درنظر آنتالپی می

Orszag, 1987): 

(31) 
1

0

( , ) ( )
i i

f H p f df    

 

)همچنین از تابع احتمال چگالی  )p f ها، دما، و چگالی مخلوط به یر متوسط زمانی کسر جرمی گونهبرای ارتباط دادن مقاد

 شود. تابع توزیع چگالی برحسب کسر مخلوط متوسط و واریانس آن به شکل زیر می باشد.نوسانات کسر مخلوط استفاده می

 

 که در آن 

(35) 2

(1 )
(1 ) 1

f f
f

f


 
   

     ،
2

(1 )
1

f f
f

f


 
  

   

 

2fو  f، مقادیر دو پارامتر (Yakhot & Orszag, 1987)با استفاده از متوسط گیری بدون وزن  هر نقطه در حوزه  در

 :محاسباتی با استفاده از معادالت بقای زیر بدست می آیند
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10 Probabilitiy Density Function 
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(31)  
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t ،)/2(Cکه در آن مقادیر ثوابت  tg  وdC  می باشند.  1/4و  68/4،  9/1به ترتیب 

شوند و پس از اختالط مخلوط سوخت و هوا، وضعیت در واقع معادالت انتقال کسر مخلوط بدون ترم چشمه حل می

شود. در مطالعه حاضر از مدل احتراقی تعادل شیمیائی ترموشیمیائی مخلوط با استفاده از مدل تعادل شیمیائی مدلسازی می

 :(Yakhot & Orszag, 1987)استفاده شده است

 
 NOxسازی تشکیل مدل

ها در گیرد و غلظت این گونه نسبت به سایر گونهکند بوده و در دماهای باال سرعت می NOxاز آنجا که سینتیک شیمیایی 

توان ابتدا معادله احتراق را فعال کرد و وقتی که دما باال رفت معادله یعنی می. باشدفضای محفظه احتراقی بسیار پایین می

شود. عالوه بر این حل می NOx ، یک معادله انتقال برای غلظتNOxبرای محاسبه میزان انتشار . فعال نمودرا  NOxتشکیل 

)بسته به نوع سوخت( حل  NH3یا  HCNسوختی نیز، یک معادله انتقال اضافی برای اجزاء واسطه NOxمعادله انتقال، برای 

 .(Patankar, 1980)شودمی

(33) 1
2

k
O N NO N   

(39) 2
2

k
N O NO O   

ه طور استفاده شده، ب WSGMاست. برای محاسبه اثر دوده بر ضریب تابش کلی، از روش ( DO)مدل تابش مورد استفاده مدل
 کلی، ضریب جذب کلی برابر مجموع ضریب جذب دوده و محصوالت احتراق در نظر گرفته شده است. 

 

 مدل فیزیکی و روش حل

دو ، از 11300و ظرفیت هوادهی  10هیتر مورد استفاده در این پژوهش دارای مشعل گازوئیلی با مصرف جت

تشکیل شده است. جهت رسیدن به ماکزیمم  85cmبا طول کلی   27cm , 24cmاع به ترتیب محور با شعاستوانه افقی هم

از ورودی نصب گردیده است. در انتهای  60cmهیتر یک تیغه در فاصله دما و مانع شدن از ادامه شعله در خارج از جت

 باشد. خروجی آن یک شیپوره همگرا می

 
 ذاری شدهگهیتر اندازهشماتیکی از یک جت -3شکل 
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بندی سه بعدی به علت ایجاد شده است. در شبکه 11گمبیت افزارنرم توسط نظر، مورد هندسه بعدی سه مدل پژوهش این در
بندی استفاده شده است. نمایی از شبکه 12های چهار وجهی مثلثی غیر منتظمباشد. از المانهندسه کوره که دارای منحنی می

حجم محدود تقسیم شده  29194بندی محیط حل از  در این شبکهان داده شده است. نش 1بعدی انجام شده در شکل سه
شرایط شود. ذکر جزئیات آن اجتناب می از اند،حل شده  fluent6.3 افزار.با توجه به اینکه معادالت حاکم با استفده از نرماست

 مشخص شده است. 5افزار در شکل مرزی استفاده شده حل در این نرم

 
 بعدی انجام شده بندی سهشبکه -4شکل 

 

 
 هیتر در حل عددیشرایط مرزی جت-5شکل

 

 نتایجبحث و 
طور که در شکل مشخص دهد. همانغلظت آمونیاک اندازه گرفته شده در سالن را نسبت به سن جوجه را نشان می 8شکل  

 یابد.روزگی افزایش شدیدی می42است، میزان تولید آمونیاک در سنین باالی 
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 تغییرات میزان آمونیاک نسبت به سن جوجه  -6شکل

به صورت همزمان نمودار تغیرات آمونیاک نسبت به دو متغیر وابسته سن گله و رطوبت نسبی نشان داده شده  9که در شکل
 است.

                                                           
Gambit 11 

Tetrahedral Tgrid 12 
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 تغیرات میزان آمونیاک نسبت به دو متغیر وابسته سن گله و رطوبت نسبی- 7شکل

 
توان به های محیط وابسته بوده که از آن جمله میای از ویژگیجمله غلظت آمونیاک به مجموعه کیفیت هوای داخل سالن از

 باشد، اشاره کرد.ها میترین آندمای و رطوبت نسبی  خارج سالن، تراکم بستر و سیستم تهویه که اساسی
 

 
 نمایش گرافیکی توزیع سرعت -8شکل 

 

طور که در شکل مشخص است ناحیه بیشینه سرعت در دهد .همانا نشان مینمایش گرافیکی توزیع میدان سرعت ر 3شکل 

 باشد.راستای محوری کوره می

 
 توزیع گرافیکی دما در راستای محور هیتر-9شکل 

 

شود. با دور شدن از ورودی کوره به علت اختالط بیشر دهد. مشاهده میتوزیع دما را در طول محور کوره نشان می 9شکل 
یابد. هنگام رسیدن پروفیل دما به حداکثر مقدار خود که همان تر شده و دما افزایش میا  احتراق به تدریج کاملسوخت با هو

 کند.باشد احتراق کامل شده و پس از آن دما شعله شروع به کاهش میناحیه دما باال شعله می
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احتراق، جهت محاسبه سرعت)دبی( ورودی هوا  هیتر، دبی هوای ورودی و قطر دهانه ورود هوا به محفظهاز مشخصات فنی جت
به محفظه احتراق با در نظر گرفتن  13هیتر مورد بررسی سرعت ورود هوانماییم. در جتبه محفظه احتراق استفاده می

 بیان شده است. 4هیتر که در جدول هوا،  با توجه به اطالعات مستخرج شده از مشخصات فنی جت 14دانسیته
  هیترجت شخصات فنیم -2 جدول

1.2   
 دانسیته هوا

0.12   
 دبی حجمی هوا ورودی به محفظه

0.14   
 دبی جرمی هوا ورودی به محفظه

0.0023   
 دبی جرمی سوخت مصرفی

 سرعت هوای ورودی     11 

 

(01)  
 

(03) 
 آید.متر بر ثانیه بدست می 11وای ورودی هوا در شرایط کلی دستگاه  سرعت ه 41و 41از روابط

باشد. با تغییر سرعت در ورودی هوا، نسبت ای از تغییر دبی هوا میدانیم تغییر سرعت در ورودی هوا مشخصهطور که میهمان
ن بخش به تغییر سرعت ورودی در کند. در ایارزی، درصد هوای اضافی و نسبت هوا به سوخت در واکنش احتراق تغییر میهم

سرعت ورودی هوا، نسبت  3 -8های احتراقی بررسی خواهیم نمود.  جدول  حل عددی پرداخته و تاثیر آن را بر سایر ویژگی
 دهد.ارزی و نسبت هوا به سوخت را نشان میهم

  ارزی و نسبت هوا به سوخترابطه سرعت ورودی هوا، نسبت هم -3جدول 

 

Ø Excess air(%) V( ) 

14.44 1 100 2.53 

21.66 0.666 150 3.8 

28.88 0.5 200 5.06 

43.32 0.33 300 7.59 

57.76 0.25 400 10.12 

62.6 0.23 433 11 

باید توجه ارزی روند کاهشی دارد. مشخص است با افزایش سرعت هوا )دبی( در ورودی ،  نسبت هم 11طور که در شکل همان

از آنجایی که درصد هوای اضافه از حد متعارف بسیار بیشتر است، ولی در عین حال واکنش احتراق باتوجه به هندسه داشت 

 گیرد.های مذکور صورت میهیتر در تمامی سرعتخاص جت

                                                           
13 Velocity inlet 
14 Density 

Ṁ=ϸ*Q 

Q=VA 
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ارزی رابطه سرعت هوای ورودی با نسبت هم-11شکل  

طور که در شکل مشخص است، تغییرات به ده است. همانرابطه سرعت هوای ورودی با هوای اضافی نشان داده ش 11در شکل

در  ،درصد بوده111باشد. باید دقت داشت، که درصد هوای اضافی از حالت استوکیومتری که همان صورت مستقیم خطی می

 نظر گرفته شده است.

 

EXCESS AIR(%)

V
(m

/s
)

100 150 200 250 300 350 400 450
0

2

4

6

8

10

12

. 
رابطه سرعت هوای ورودی با هوای اضافی-11شکل  

دهد. این نمودار نیز رابطه خطی بین سرعت و نسبت وا به سوخت را نشان میرابطه سرعت هوای ورودی  با نسبت ه 14 شکل

 .سوخت به هوا را به خوبی نشان می دهد
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  رابطه سرعت هوای ورودی  با نسبت هوا به سوخت- 21شکل

ر رابطه به بررسی سه کمیت بر حسب سرعت هوای ورودی که در واقع با یکدیگ 14و  11، 11 هایباید توجه داشت در شکل
های احتراقی فقط بر حسب یک کمیت یعنی تغییر سرعت مستقیم یا معکوس دارند، پرداخته و در ادامه به بررسی ویژگی

  در این مرحله غلظت گاز آمونیاک را در محیط ثابت و برابر با . پردازیمای که ذکر شد، میهوای ورودی، با توجه به رابطه

100ppm،پردازیم.غییر سرعت هوای ورودی به مطالعه تاثیر آن بر رفتار احتراق میو با ت در نظر گرفته شده 

 .دهدنمودار تغییرات سرعت هوای ورودی بر حسب میانگین دما در دهانه خروجی را نشان می 13شکل 

 
ینمودار تغییرات سرعت هوای ورودی بر حسب میانگین دما در ددهانه خروج- 31شکل  

 
یابد. افزایش هوای اضافی، میانگین دما در دهانه خروجی کاهش می ،طور که در شکل مشخص است، با افزایش سرعتهمان

 شود.هیتر میمنجر به کاهش دما در خروج از جت

 دهد.تولیدی بر حسب تغییرات سرعت هوای ورودی در دهانه خروجی را نشان می  NOxمیانگین میزان 12شکل

نیز  NOxهوا ورودی، دما کاهش می یابد. در نتیجه با کاهش دما، آالینده  مشخص شد که با افزایش سرعت 13از نمودار

ز افزایش سرعت هوای در اثر کاهش دمای ناشی ا NOxکاهش خواهد یافت. نکته قابل تامل، نوسانی بودن کاهش آالینده 
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 ,Lee, Shon, Yoo)باشدمی NOxجر به تغییر غلظت که من sncrورودی و همچنین واکنش شیمیایی آمونیاک طی فرآیند 

Jung, & Oh, 2008). 
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 تولیدی بر حسب سرعت هوای ورودی دردهانه خروجی Noxنمودار -14شکل

تغییرات میانگین غلظت آمونیاک بر حسب سرعت ورودی هوا در دهانه خروجی در غلظت ثابت آمونیاک را نشان  12شکل

 .دهدمی
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مونیاکخروجی در غلظت ثابت آ نیاک بر حسب سرعت ورودی هوا در دهانهغلظت آمو میانگین-53شکل  

 

آمونیاک روند کاهشی دارد. دلیل آن این است که در این بازه    4-2 شود، آمونیاک در بازه سرعت بین مشاهده می

های بیش از این مقدار به دلیل باشد. برای سرعتآمونیاک مصرف شده و روند آن کاهشی می ،سرعتی به دلیل افزایش اختالط

آمونیاک فرصت کافی برای احتراق را نداشته از همین رو غلظت آمونیاک  ،و باال بودن سرعت ثابت بودن غلظت آمونیاک ورودی

 یابد. در خروج افزایش می

 دهد.های مختلف هوای ورودی نشان میهیتر را در سرعتنمودار تغییرات دما در طول محور جت 18در شکل
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های مختلف هوای ورودیدر سرعت هیترنمودار تغییرات دما در طول محور جت-63شکل  

شود با افزایش سرعت، محل تشکیل شعله و ناحیه بیشینه دما در طول محور کوره با توجه به روند مشاهده شده مشخص می

و همچنین با افزایش سرعت و افزایش نیروی گریز از مرکز سیال ورودی و  شود.تر میجابجا شده و به انتهای کوره  نزدیک

منجر به ایجاد خالء نسبی در راستای محوری شده، بنابراین با ایجاد جریان  ها، در نتیجهر سیال به سمت دیوارهتراکم بیشت

 آید.برگشتی بیشتر، دما در طول محور پایین می

 19طور که شکل دهد. همانهای مختلف را نشان میهیتر در سرعتتشکیل شده در طول محور جت  NOx میزان 19شکل

 نیز بیشینه است.  NOxتوان نتیجه گرفت که در ناحیه حداکثری دما میزان آالینده  می اشاره شد،

AXIS (m)

M
as

sf
ra

cti
on

N
O

X

-0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1
-5E-05

0

5E-05

0.0001

0.00015

0.0002

0.00025

0.0003

v=2.53

v=3.8

v=5.06

v=7.59

v=10.12

v=11

 
 های مختلف هیتر در سرعتتشکیل شده در طول محور جت  NOx میزان-17شکل

وی های باال نیرکنیم، با توجه به اینکه در سرعته میهیتر مشاهدمیزان تغییرات آمونیاک در راستای محور جت 16شکل در 

در در نتیجه در دهانه خروجی  ،به شدت افزایش یافتهمیزان برگشت جریان زرگتر شده، گریز از مرکز حاصل از چرخش ب

آمونیاک با افزایش سرعت هوای ورودی  غلظت و همچنین میزان شدههیتر وارد داخل جتبه آمونیاک اطراف محور، مقداری 

 شود.هیتر، بدون تغییر محسوسی خارج میری جتدر انتهای راستای محوبه علت کاهش زمان ماند، 
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 های مختلف هوای ورودیمیزان آمونیاک در راستای محور کوره در سرعت  -18شکل

دهد.  به دلیل وجود چرخش در دامنه حل، برادرهای مماسی که سرعت مماسی در دهانه خروجی را نشان میپروفیل  19شکل
گردد. ای در دهانه خروجی مییگر بوده، که باعث به وجود آمدن جریان گرادبهاز دو سمت مختلف دهانه خروجی عکس یکد

و  15های گردابه اجباریچرخش، معموال به صورت ترکیبی از توزیع هایهای مماسی حاصل از تولید کنندههای سرعتپروفیل
به ذکر شده در مکانی که سرعت شود. دو نوع گرداگفته می  17باشند که به این ترکیب رنکین ورتکسمی  16گردابه آزاد

شود، سرعت مماسی متوسط طور که در شکل مشاهده میشوند. همانرسد، از هم جدا میدر آن به حداکثر مقدار می 18مماسی
 .(1993, مقیمان)باشددر محور تقارن به سمت صفر میل کرده که از مشخصات بارز ورتکس رنکین می

گیرد. که با افزایش سرعت هوای ورودی به محفظه احتراق، میزان چرخش در دهانه خروجی کوره رنکین ورتکس شکل می 
 گردابه مذکور افزایش می یابد. 
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 پروفیل سرعت مماسی در دهانه خروجی-39شکل

                                                           
Forced vortex 15 
Free vortex 16 
Rankin vortex 17 
Tangential velocity  18 
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 گیرینتیجه
 گیری شده،در شرایط مختلف در یک سالن مرغداری اندازه آزمایشگاهیغلظت آمونیاک به صورت لعه در این مطا

هیتر سوخت مایع مورد تحلیل قرار جت فرآیند احتراق هوای ورودیمختلف  هایسرعتسازی عددی جهت تاثیر و شبیه 

 دهد:. نتایج نشان میگرفت
هیتر بوده، دارای باید. در ارتفاع موثر که در واقع محل نصب جتاک کاهش میبا افزایش ارتفاع از سطح بستر طیور آمونی-3 

 .باشدکمترین میزان می

 .یابدغلظت آمونیاک در داخل سالن مرغداری  با افزایش رطوبت نسبی در  داخل سالن افزایش می -2
 شوددر خروج می Noxهش میزان میانگین در صفحه خروجی کاهش یافته که منجر به کادما ، ورودی با افزایش سرعت-1

 شوددر خروج می  Noxکاهش دمای میانگین در دهانه خروجی، باعث کاهش میزان آالینده -1
میزان  بیشترینغلظت آمونیاک در ناحیه مرکزی دهانه دارای به علت برگشت جریان با افزایش سرعت، در دهانه خروجی،  -5

 .ستقیم داردو با افزایش غلظت آمونیاک رابطه مباشد می
با افزایش سرعت هوای ورودی، پروفیل سرعت مماسی تکمیل شده و در نتیجه رنکین ورتکس در دهانه خروجی تشکیل -6

 باشد.شده، که حاکی از میزان چرخش هوای ورودی و اختالط بهتر سوخت و هوا می

تولید شده، که از این میزان،  1400cاالتر از در دماهای بNOx ترین میزان تولید آالینده در طول انجام این آزمایش بیش -1

NOx  حرارتی سهم حداکثری دارد(Zeldovich, Frank-Kamenetskii, & Sadovnikov, 1947). 

 

 فهرست عالیم
 

 واحد عالئم التین شرح عالمت

ثوابت مورد استفاده در معادله بقای   3C  ، 2C  ، 1C   ---- 

 ثوابت موجود در معادله بقای واریانس

gC کسر مخلوط  ، dC
 

---- 

 گرمای ویژه در فشار ثابت
pc  /J kgK  

f کسر مخلوط متوسط  
---- 

2f واریانس کسر مخلوط   
---- 

g شتاب گرانش  2/m s  
لیل تولید انرژی سینتیک آشفته بد

kG گرادیانهای سرعت متوسط  3/kg ms  

ل نیروی لیتولید انرژی سینتیک آشفته بد

bG بویانسی  3/kg ms  

 انتالپی کل
H  J  

jانتالپی تشکیل گونه  ام در دمای مرجع   0

,( )j ref jh T  J  

I تانسور واحد
 

---- 
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 ضریب هدایت آشفته
tk  /W mK  

p Pa فشار استاتیک  

) تابع احتمال چگالی )p f  ---- 

Prt پرانتل آشفته  ---- 

تالپیترم چشمه در معادله بقای ان  
hS  3/kgW m  

 ترم چشمه
mS  3/kg m s  

t s زمان  
T K دما  

 دمای مرجع
,ref jT  K  

V بردار سرعت  /m s  
jکسر جرمی گونه  ام   

jY  ---- 

عالئم یونانی شرح عالمت
 

 واحد

عدد پرانتل موثر معکوس برای k  
k  ---- 

عدد پرانتل موثر معکوس برای  
  ---- 

ی عدد پرانتل معکوسثابت در معادله  
0  ---- 

 ضریب انبساط حرارتی  1/ K  

 نرخ استهالک آشفتگی  2 3/m s  
k نرخ تولید آشفتگی  2 2/m s  

 ثابت موجود در معادله بقای واریانس

t کسر مخلوط  
---- 

 ρ چگالی
3/kg m  

 تانسور تنش  Pa  

 ویسکوزیته  Pa s
 

 ویسکوزیته موثر
eff  Pa s  

 ویسکوزیته توربولنس
t  Pa s  

 ----  اپراتور دل
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