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 اصگبصٍييل ػجک ثِ عٌَاى ػَخت ٍ اص. دس ايي همبلِ عولکشد يک هـعل گبصٍييل ػَص خبًگي ثِ كَست تجشثي هَسد ثشسػي لشاس گشفتِ اػت:چكيذه
ٍ  دهب،SO2 ٍ CO2 ،NOx ،CO آاليٌذُّبي،  ثشاي ايي هٌظَس دس فَاكل ؿعبعي هختلف هحفظِ احتشاق.َّا ثِ عٌَاى اکؼيذکٌٌذُ اػتفبدُ ؿذُ اػت
 ثشسػي اثش ايي. ثشسػي ٍ همبيؼِ گشاديبى دهبيي هـعل هيتَاًذ ثشاي عولکشد ثْيٌِ ثَيلش هَسد اػتفبدُ لشاس گيشد.ثبصدُ احتشالي اًذاصُگيشي ؿذُ اػت
 ثشاي ايي هٌظَس دس ؿشايظ.گشاديبى دهبيي ثش ًحَُ تَليذ آاليٌذُّب هيتَاًذ ثِ يبفتي ساُ ّبي هٌبػت ثشاي کبّؾ آاليٌذگي هـعل هٌجش ؿَد
.آصهبيـگبّي عولکشد هـعل گبصٍييلػَص ثشسػي ؿذُ اػت

 فَاكل ؿعبعي، پبساهتشّبي احتشالي، هـعل گبصٍييلػَص، تؼت تجشثي:واشه هبي کليذي

Experimental Analysis of Oil burner's Combustion Parameters in
Different Radial Distances of Combustion Chamber
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Abstract: In this paper we studied the performance of a domestic oil burner. We have used gasoil for fuel and
air for oxidizer. Therefore, we have measured the emissions of CO, NOx, CO2 and SO2 temperature and
combustion efficiency in different radial distances from combustion chamber. Surveying and comparsion of
temperature gradient of burner can use for optimal performance of boiler. studing this effect, can redound to find
suitable methods for decrease the emissions of combustion. Therefore, we have surveyed the performance of oil
burner in experimental conditions.
Keywords: Experimental Test, Oil burner, Combustion Parameters, radial distances
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 -1مقذمه
يکي اص فبکتَسّبي هْن هَثش ثش عشاحي هـعل خلَكيبت
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تبثؾ اؿعِ فشا ثٌفؾ سػيذُ ثِ ػغح صهيي هيؿَد ،ؿشکت هي-
کٌذ].[5

ػَخت اػت .اًتخبة ػَخت ثِ هغبلجِ خبف فٌبٍسي ٍ
ّوچٌيي دػتشػي آى ،هحذٍديتّبي لبًًَي ٍ اسصيبثي التلبدي

 -2تجهيسات و انجبم تست تجرثي

ٍاثؼتِ اػت .ثِعلت ٍجَد هحذٍديتّبي لبًًَي اخغبس دٌّذُ،

تؼتّبي هَسد ًظش ثش سٍي کَسُاي کِ لبثليت اًذاصُگيشي

الصم اػت تب اثشات گبصّبي گلخبًِاي ،اص لجيل دياکؼيذکشثي،

پبساهتشّب دس داخل هحفظِ احتشاق سا ثِ هب هيدّذ ،اًجبم ؿذُ

دس هحبػجبت التلبدي هحبػجِ ؿَد .ثٌبثشايي ٍلتي فٌبٍسي اجبصُ

اػت .اثتذا تجْيضات هشثَط ثِ تؼت هـعل سا ثيبى هيکٌين.

هيدّذ ،اػتفبدُ اص ػَخت هبيع ٍ گبص اسجح اػت .ػَخت

ؿکل( )1عشحَاسُاي اص هـعل هَسد تؼت سا ًـبى هيدّذ.

جبهذ فمظ دس ثعضي ؿبخِّبي كٌعت ثشاي تَليذ تَاى کبسثشد

عَل کَسُ 3هتش ٍ لغش داخلي آى  118ػبًتيوتش اػت .ثِ

پيذا هيکٌذ] .[1ثِعَس عوَهي ػَخت هبيع (گبصٍييل) ؿعلِ-

كَست اًعغبف پزيش ٍ ػِ تکِ دس ًظش گشفتِ ؿذُ اػت ثگًَِ-

ّبي خيلي دسخـبًي سا تَليذ هيکٌذ صيشا ؿبهل رسات دٍدي

اي کِ ثتَاى دس كَست ًيبص عَل آى سا افضايؾ داد .جٌغ ثذًِ

اػت کِ هبًٌذ اجؼبم ػيبُ ثِ ثبسحشاستي هيتبثذ].[2

کَسُ اص ٍسق فَالد ًؼَص اًتخبة گشديذ .ثشاي تؼت ٍ ثشسػي

عبهلّبي ًـش ثِ عٌَاى اثضاس اػبػي جْت هذيشيت کيفيت

ثْتش ثبيذ ؿعلِ حبكل اص احتشاق سا هـبّذُ ًوَد .لزا دس اًتْبي

َّا اػتفبدُ هيؿَد .يک فبکتَس ًـش همذاسي هعشف اػت کِ

کَسُ يک دسيچِ يب پٌجشُ ثِ اثعبد  20 cm  15 cmتعجيِ

کويت آلَدگي آصاد ؿذُ دس جَ سا ؿشح هيدّذ ٍ ثٌبثشايي

گشديذُ کِ ايي دسيچِ ثب ؿيـِ ًؼَص ػشاهيکي پَؿبًيذُ ؿذُ

ٍػيلِاي ثشاي تخويي اًتـبسات آلَدگي َّا ثِ اتوؼفش هيثبؿذ.

اػتً .تبيج حبكل اص احتشاق ثَػيلِ دٍدکـي کِ دس اًتْبي

فبکتَسّبي ًـش ثب ٍجَد هحذٍديتّبيي کِ داسد ،ثْتشيي سٍؽ

کَسُ ًلت ؿذُ ثِ ثيشٍى ساًذُ هيؿَد .سٍي دٍدکؾ ػَساخي

دس دػتشع ثشاي تخويي اًتـبسات اػت .فبکتَسّبي ًـش هَسد

تعجيِ ؿذُ کِ هيتَاى دسجِ حشاست خشٍجي ٍ هيضاى گبصّبي

هغبلعِ ثشاي آلَدگيّبي هحيغي هًََکؼيذکشثي( ، )COدي-

آاليٌذُ سا اص عشيك آى اًذاصُ گشفت .ثبالي دٍدکؾ يک َّد لشاس

اکؼيذکشثي(ّ SO2ٍ NOx ،)CO2ؼتٌذ].[3

داسد کِ يک في ثب ظشفيت  1000 cfmهتلل اػت .ايي في

افضايؾ هيضاى اًتـبسات گبصّبي گلخبًِاي جَ  ،کِ ثِ عَس

حبلت هکؾ اججبسي سا ثشاي کَسُ ايجبد هيکٌذ .ػبختبس لؼوت

ٍػيعي ثِ تغييش ؿشايظ آة ٍ َّايي هٌجش هيؿَد ،ثحث دسثبسُ

دسًٍي کَسُ اص دٍ اليِ  4ػبًتيوتشي تـکيل ؿذُ اػت کِ يک

احتشاق ػَختّب سا تـذيذ کشدُ اػت .کبّؾ اًتـبساتCO2

اليِ آى اص عبيك ًؼَص ٍ اليِ ديگش آى اص هلبلح ًؼَص تـکيل

تَليذ ؿذُ تَػظ احتشاق ،کِ چيضي حذٍد  %80گبصّبي

ؿذُ اػت  .ايي هلبلح ٍ عبيك ًؼَص تب دسجِ حشاست 1650

گلخبًِاي سا دسيش هيگيشد ،اهشي حيبتي اػت] .[4هحلَالت

دسجِ ػبًتيگشاد سا تحول هيکٌذ .ضخبهت ٍسق اػتيل ًؼَص کِ

کوتش آؿکبس احتشاق ،اکؼيذّبي اصت هيثبؿٌذ .دس ًيوة آخش لشى

لؼوت خبسجي کَسُ سا پَؿبًيذُ اػت  2هيليوتش اػت .ضشيت

ثيؼتن ،آؿکبس ؿذُ اػت کِ  ، NOxيک کوککٌٌذُ هْن هِ دٍد

ّذايت حشاستي ػيوبى ٍ هلبلح ًؼَص ، kA=0.72 W/m.K

فتَؿيويبيي ٍ اصى دس َّاي ؿْشي اػت .ثِ عالٍُ  ، NOxدس

ثشاي عبيك  ٍ kB=0.70 W/m.Kثشاي اػتيل ًؼَص

ٍاکٌؾ صًجيشُاي حزف اصى اص اػتشاتَػفش ،کِ هٌجش ثِ افضايؾ

 kC=148W/m.Kاػت .الصم ثِ رکش اػت کِ هيلِ اًذاصُگيشي

بزرسی تجزبی تغييزات پارامتزهاي احتزاقی مشعل گاسویيلسوس در فواصل مختلف شعاعی محفظه احتزاق

دس ًمغِ  14لشاسگشفتِ ٍ پبساهتشّبي هختلف احتشالي دس جْت
ؿعبعي اًذاصُگيشي ؿذُاًذ.
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ثِ همذاس هٌفي تجذيل هي کٌذ
اگش فبکتَسّبي هخلَف ػَخت كفش ثبؿٌذ ،هعبدلِ چٌيي

پغ اص ثؼتي هـعل ثش سٍي کَسُ ٍ ٍ سٍؿي کشدى آى دثيي
ػَخت ثش سٍي همذاس 151ml/minتٌظين ؿذ ٍ هذت  45دليمِ
فشكت دادُ ؿذ تب کَسُ ثِ حبلت ًضديک ثِ پبيب ثشػذ .ػپغ ثيب
تٌظين صاٍيِ ّيَاي ٍسٍدي ثيش سٍي صاٍييِ  30دسجيِ  ،تَػيظ

هيؿَد:
) ( FT  AT
CO2

()3

 : CO2همذاس دي اکؼيذکشثي اًذاصُگيشي ؿذُ
فبکتَس َّاي اضبفِ ًيض اص فشهَل صيش هحبػجِ هيؿَد:

دػتگبُ آًبليضکٌٌذُ گبص  ،پبساهتشّبي احتشالي دس ً 5مغِ دس جْت

CO2 max

CO2

()4

ؿعبعي هحفظِ احتشاق اًذاصُگيشي ؿذًذ.
دػتگبُ اًذاصُگيشي پبساهتشّبي آصهبيؾّب دػتگبُ Testo
 350XLهيثبؿذ .هيلِ ػٌجؾ دػتگبُ دس ًمبط هختلف هحفظِ
ٍ ّوچٌيي دٍدکؾ لشاس هيگيشدً .وًَِگيشي هيل ػٌجؾّبي

فبکتَس اضبفي دي اکؼيذ ًيتشٍطى NOsurp :

COundiluted : COundiluted  CO  

: COخَاًذُ هي ؿَد

دسٍى سٍ ثذيي كَست اػت کِ يک لَلِ هکؾ ثِ داخل ػيؼتن
ٍاسد هيؿَد ٍ ًوًَِ ثِ دػت آهذُ تَػظ آى ثشاي تعييي همذاس
اجضاي آى تجضيِ هيؿَد .دس آصهبيؾّبي هب ايي دػتگبُ هَاسد
صيش سادس گبصّبي خشٍجي اًذاصُگيشي هيکٌذ:
اکؼيظى ثِ دسكذ( ،)%دهبي دٍدکؾ ثِ دسجِ ػبًتيگشاد ( ،) C 0
همذاس  COثِ  ،ppmهمذاس  CO2ثِ َّ ،ppmاي اضبفِ ثِ
دسكذ (ّ ،)%يذسٍطى ثِ  ،ppmثبصدُ کلي ثِ دسكذ (،)EffG%

qA  f 

ػشعت جشيبى ثِ دهبي دٍدکؾ ٍ اختالف فـبس
ٍاثؼتِ اػت:
()5

) 575  P  ( FT  273.15

PAbs

V( m ) 
s

هحبػجِ دهبي ًمغِ ؿجٌن دٍد:
()6

F  PAbs
Ln [ H 20
]  234.175
610.78
DpFG  
F  PAbs
Ln [ H 20
]  17.08085
610.78

: FH 20فبکتَس ثخبس ٍاثؼتِ ثِ ػَخت

 NOxثِSO2 ،ppmثِ ppm
همذاس دياکؼيذکشثي دس ّش لحظِ ثب ساثغِ صيش ثِ دػت هي-

به دليل ايٌکِ دس آصهبيـبت صاٍيِ َّاي ٍسٍدي سا ثِ عٌَاى

آيذ:

ؿبخق دثي َّا دس ًظش گشفتِاين ،دس ايي لؼوت هيضاى دثي

همذاس : CO2

َّاي تمشيجي ٍسٍدي ثِ هـعل سا ثشاي صاٍيِ 30دسجِ هـخق

()1

CO2 max  ( 21%  O2
)
21%



افت گبصّبي دٍدکؾ ثَػيلِ ساثغِ صيش هحبػجِ هيؿَد:
()2


 A2

qA  FT  AT 
 B   KK
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O
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کشدُاين(ؿکل-2ة) .هحبػجِ دثي ثب ضشة ػشعت هيبًگيي
َّاي ٍسٍدي ثِ هـعل دس ػغح همغع ٍسٍدي َّا ثِ دػت
آهذُ اػت .ػشعت َّا دس ايي صاٍيِ دس چٌذ ًمغِ لؼوت
ٍسٍدي ثِ ٍػيلِ اًيوَهتش اًذاصُگيشي ٍ هتَػظ آى ثِ عٌَاى
ػشعت َّاي ٍسٍدي دس ًظش گشفتِ ؿذُ اػت .ثشاي هـعل

 :21همذاس اکؼيظى َّا

گبصٍييلي دس ظشفيت  ٍ 150 ml minدس ًمغِ  14پبساهتشّبي

: O2همذاس اکؼيظى اًذاصُ گيشي ؿذُ

احتشالي دس چٌذ ًمغِ ؿعبعي داخل هحفظِ احتشاق اًذاصُگيشي

فبکتَسي اػت کِ همذاسفشهَل سا دس کؼشّبي دهبيي KK:

ؿذًذ تب تغييشات دس جْت ؿعبعي هَسد ثشسػي لشاس گيشد.
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همييذاس  NOxثييب فبكييلِ گييشفتي اص هشکييض کييَسُ کييبّؾ
 -3نتبيج و توضيح
داًؼتي تشکيجبت هَاصًِ ؿيويبيي ػيؼتن ؿيويبيي اجبصُ هي

چـوگيشي داسد ٍ اص  75 ppmثِ  55 ppmسػييذ .دس ثييبى
داليل چگًَگي تغييشات  NOxثِ چٌذ ًکتِ دليت ؿيَد -1 .دس

دّذ تب خَاف تشهَديٌبهيکي تئَسي سا ثشاي ػيؼتن هحبػجِ

ًمبط داغ ( )Hot spotهَلکَل ًيتشٍطى ثِ اتن ًيتيشٍطى تجضييِ

کٌين .ايي اّذاف هيتَاًذ دس داهٌِ ٍػيعي ثشاي هؼبئل ؿيوي ثِ

هيؿَد -2 .دس كَست ٍجَد ساديکبل  ٍ O ٍ Nصهبى کبفي،

کبس سٍد .ثعضي کبسثشدّب ؿبهل عشاحي ٍ تحليل تجْيضاتي ًظيش
هـعلّب ،کوپشػَسّب ،هجذلّبي حشاستي ٍ  ...هيثبؿذ .ثذيي
هٌظَس اص ثشًبهِ Chemical Equilibrium and ( CEA
 )Aplicationثشاي ايي ّذف اػتفبدُ کشدُاين .ثيـتش اص 40
ػبل هشکض تحميمبتي لَييض ًبػب ثِ دًجبل سٍؽّبي ثْجَد ٍ ثشًبهِ
ّبي کبهپيَتشي ثشاي هحبػجِ تشکيجبت تعبدل ؿيويبيي ٍ خَاف
تشهَديٌبهيکي هخلَطّبي تعبدلي ٍ کبسثشد آًْب دس هؼبئل ثَدُ
اػت کِ ًشمافضاس ًبهجشدُ ثشاي چٌيي هٌظَسي تذٍيي ؿذُ اػت.
هب اص ايي ثشًبهِ ثشاي ثشسػي تئَسي ػَخت گبصٍييل اػتفبدُ
کشدُاين].[7
تغييشات دهب دس فَاكل ؿعبعي هختلف ثب افضايؾ ٍ کيبّؾ
ّوشاُ اػت ٍ دس فبكلِ  0/45همذاسي هبکضيون داسد .دس کل دهب
دس فَاكل هختلف ؿعبعي تغييش صيبدي ًذاسد.
پبيييتش ثَدى دهبّبي اًذاصُگيشي ؿذُ ثب دهبي تئَسي ثِ ايي
دليل اػت کِ دس حبلت تئَسي احتشاق کبهل
كَست هيگيشد ٍ ًوَداس سػن ؿذُ دهبي آديبثبتيک ؿيعلِ
سا ًـبى هيدّذ  ،دس حبلي کِ دهبي اًذاصُگيشي
ؿييذُ دس ًبحيييِاي خييبسا اص ؿييعلِ ٍ دس ؿييشايظ تؼييت
آصهبيـگبّي اًذاصُگيشي ؿذُ اػت.
ّوبًغَس کِ اص ًوَداسّب هـبّذُ هي ؿَد ،تغيييشات فبكيلِ
ؿعبعي سٍي دسكذ اجضاي  O2 ٍ CO2تمشيجب ثيتبثيش اػيت.
همذاس  CO2حيَل ٍحيَؽ  ٍ %10/5اکؼييظى ًييض حيذٍد%7
اػت.
همذاس ً COيض ثب فبكلِ گشفتي اص هشکض کَسُ هشتجب کيبّؾ
يبفت ثِ عَسي کِ اص  103 ppmثِ  24 ppmسػيذ.

 ٍ NOثعذ اص آى  NO2ثَجَد هيايذ کِ جوع آًْب سا NO x

هيگَيين -3 .افضايؾ َّاي اضبفي اگش ثِ هعٌبي اضبفِ آهذى َّا
دس ٍاکٌؾ ثبؿذ ثبعث کبّؾ  NOxهي ؿَد چَى ثبعث کبّؾ
هيضاى ًمبط داغ هيؿَد.
َّاي اضبفِ ثب افضايؾ فبكلِ ؿعبعي صييبد هييؿيَد ٍ اييي
افضايؾ دس هيضاى َّاي اضبفِ کبهال هحؼَع اػت.
ثبيذ گفتِ ؿَد کِ ّشچٌذ ثِ لحبػ تئَسي دس حبلت ّيَاي
اضبفِ كفش ٍ ًؼجت اکي ٍاالًغ  1ؿشايظ ايذُ آل اتفبق هيافتذ
اهب دس ٍالعيت چٌيي ًيؼت .دس حبلت ٍالعي هعوَال ؿشايظ ايذُ
آل ثب  10الي َّ %20اي اضبفِ ّوشاُ اػيت .دس هشاکيض پيـيشفتِ
كٌعتي ًيض ٍجَد همذاس لبثل تَجْي َّاي اضبفِ ّوَاسُ دس ًظش
گشفتِ هيؿَد .دس ايشاى ايي دسكذ َّاي اضبفِ ايذُآل ثِ خيبعش
هَاسدي چَى اتوبم عوش هفيذ ٍ ليذيوي ؿيذى لغعيبت ،تٌظيين
ًجَدى ػيؼتن ٍ خشاثي ٍ عيت هٌجش ثِ اص دػت سفيتي ّيَا ثيبص
ثبالتش اص ايي همبديش هيتَاًذ ثبؿذ.
همذاس  SO2ثِ عَس کلي سًٍذي ًضٍلي داؿت ٍلي دس ًمغِ
 0/4هتش افضايؾ ًبگْبًي داسد .تغييشات ً H 2يض ّوبى سًٍذ
 SO2سا داسد.
دي اکؼيذ ػَلفَس گبص ثي سًگ ٍ ػوي ثب ثَيي تٌذ ٍ صًٌذُ
اػت ٍ اص عشيك ػَلفَس هَجَد دس ػَخت ثِ ٍجَد هيآيذ.
اػيذ ػَلفَسٍ ًيض دس ٍاکٌؾ ايي هحلَل ثب آة ثَجَد هيآيذ.
 SO2ثشاي هـعلّبي گبصي ثؼيبس پبييي ٍ اثشات آى دس ًظش
گشفتِ ًويؿَد ٍلي دس هـعلّبي گبصٍييلي ثِ دليل ٍجَد
عٌلش گَگشد دس گبصٍييل ،همذاس آى لبثل هالحظِ اػت.
ثبصدُّبي خبلق ٍ ًبخبلق ثب افضايؾ فبكلِ ؿعبعي اًذکي

بزرسی تجزبی تغييزات پارامتزهاي احتزاقی مشعل گاسویيلسوس در فواصل مختلف شعاعی محفظه احتزاق

کبّؾ هييبثذ ٍلي صيبد هحؼَع ًيؼتّ .وبًغَس کِ اص ساثغِ
هشثَط ثِ ثبصدُ خبلق ثش هيآيذ ،ثبصدُ خبلق ثِ دهب ٍ اجضاي
حبكل اص احتشاق ٍاثؼتِ اػت ٍ تغييشات آى ثِ تغييش دهبي
دٍدکؾ ،همذاس ٍ CO2 ٍ COاثؼتِ اػت .ثبصدُ خبلق افت-
ّبي آة ػَخت سا دس ًظش ًويگيشد ٍ ثٌبثشايي همبديش آى
ّوَاسُ ثضسگتش اص ثبصدُ ًبخبلق اػت].[8
Eff.net.:
()7
) K net  ( FT  AT ) X  (210  2.1 FT  4.2  AT
[]
]
CO2
Qgr 1000

[[ Effn  100 

K1  Qgr  CO

]]
Qnet  CO2  CO
X  MH 2 O  9  H

[

فبکتَسّبي هخلَف ػَخت K gr , K net , K1 , Qnet , Qgr
 -4نتيجهگيري
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هيتَاى گفت تغييشات فبكلِ ؿعبعي سٍي ايي دٍ پبساهتش
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لشاس گشفتً .تبيج ًـبى داد دهب دس جْت ؿعبعي داساي ًَػبى

ؿَد O2 ٍ CO2 .دس جْت ؿعبعي تغييشات صيبدي ًذاسًذ ٍ

احتشالي تمشيجب ثي تبثيش اػت .همبديش  NO x ٍ SO2 ٍ COثب
فبكلِ گشفتي اص هشکض کَسُ کبّؾ ٍ َّاي اضبفِ دس جْت
ؿعبعي ٍ ثب دٍس ؿذى اص هشکض کَسُ افضايؾ هييبثذ .دس ًتيجِ
تغييش فبكلِ دس جْت ؿعبعي ثش سٍي ايي پبساهتشّب هَثش اػت.
ثبصدُ ًبخبلق ٍخبلق ثب فبكلِ گشفتي اص هشکض کَسُ اًذکي

شكل ( :)1طرحواره يک مشعل گبزوييلسوز ][6

کبّؾ هييبثذ ثِ عَسي کِ هيتَاى گفت تغييش فبكلِ ؿعبعي ثش
سٍي ايي دٍ ثبصدُ تمشيجب ثي تبثيش اػت.
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