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 دهـچكی

ابجایی، انتشار و واکنش برای هر یک از ی ج های چشمه با استفاده از ترم (Species Transportهای شیمیایی ) مدل انتقال گونه

سازی کند. این  ها را شبیه های فوق و واکنش احتمالی بین آن های آرام و آشفته متشکل از گونه تواند جریان های شیمیایی می گونه

 Volumetric) های حجمی دهند تا چندین واکنش شیمیایی همزمان که در فاز سیال یا همان واکنش ها به کاربران اجازه می مدل

Reaction)سطح دیواره ، (Wall Surface Reactions)سطح ذرات ، (Particle Surface Reactions)نواحی متخلخل ، 

(Porous Media Reactions)، های الکترو شیمیایی پدیده (Electrochemical)های واکنشی ) ، کانالReacting 

Channels( و همچنین شبکه رآکتور )Reactor Network )کلیات  مطلب آموزشیدر این  .افتند را مدلسازی کنند اتفاق می

 ضیح داده شده است.تو Fluentافزار  ها با محوریت استفاده از نرم های بکار رفته در این روش مبانی تئوری و فرموالسیون
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 مقدمه

برخوردار است که حتی فکر کردن در مورد شبیه سازی دقیق  هایی های همراه با واکنش شیمیایی از چنان پیچیدگی طبیعت جریان

های رخ دهنده در یک فرآیند ساده ترکیب شیمیایی مثل هیدروژن و اکسیژن هم بسیار هراس انگیز است. با این حال  تمامی واکنش

های  سعه یافته است. روشهای تو های عددی مناسبی برای حل قابل قبول این گونه جریان های سیاالتی روش همانند سایر پدیده

( در کنار احتراق پیش آمیخته، غیر پیش آمیخته، پیش آمیخته جزئی و همچنین  Species Transportهای شیمیایی ) انتقال گونه

Combustion PDF Transport های همراه با واکنش شیمیایی هستند. در این مطلب  های عددی برخورد با جریان مهمترین روش

 Fluent( با محوریت استفاده در نرم افزار Species Transportهای شیمیایی ) متدهای موجود در روش انتقال گونه آموزشی انواع

های  های سطح ذره، واکنش های سطح دیواره و رسوب بخارات شیمیایی، واکنش های حجمی، واکنش تشریح شده است. واکنش

( Species Transportهای مرتبط با روش انتقال گونه شیمیایی ) سرفصل الکتروشیمیایی، کانال واکنشی و شبکه رآکتور مهمترین

 اند. هستند که مورد بررسی قرار گرفته
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 تهيه كننده: محمدرضا كليچ 7

 های حجمی واکنش 1

های حجمی به  ( مرتبط با واکنشFinite-Rateو نرخ محدود ) (Species Transport) های شیمیایی انتقال گونه  مبانی تئوری

همراه با های شیمیایی  معادالت انتقال گونهدر همین رابطه و در ابتدا در این فصل معرفی و تشریح شده است.  ،ن مبحثعنوان اولی

تعمیم فرموالسیون نرخ محدود برای مدلسازی گردد. بخش دوم این فصل نیز به بیان  های شیمیایی توصیف می انتشار جرمی گونه

 اختصاص دارد.  واکنش در جریان

1-1 های شیمیایی انتقال گونه معادالت 

شود. این کسر  ، در نظر گرفته می  هرگونه شیمیایی یک کسر جرمی، برای برای چنین مسائلی،  بطور کلی در حل معادالت بقاء

ریف گردد. فرم کلی معادله بقاء بصورت زیر تع ام منظور میiبرای گونه ( Convection-Diffusion)جابجایی -جرمی در معادله انتشار

 شده است:

(1) 
 

و  (Dispersed Phase) نرخ تولید آن بخاطر فاز پراکنده   ش شیمیایی و  نق واکینرخ خالص تولید گونه شیمیایی از طر   که  

های  کل گونه تعداد N شده کهگونه شیمیایی حل  N-1باشد. معادله فوق برای  های تعریف شده توسط کاربر می همچنین ترم

( بدست N-1ه کسور جرمی )عاز مجمو 1ام از تفریق عدد واحد N. کسر جرمی گونه استشیمیایی حاضر در فاز مایع سیستم 

ای انتخاب شود تا بیشترین کسر  ام باید بگونهNگردد که گونه شیمیایی  آید. بخاطر مالحظات در کاهش خطای عددی توصیه می می

 داشته باشد )مثل نیتروژن در هوا(. جرمی را در بین سایر مواد

 انتشار جرم در جریان آرام 1-1-1

هایی  شود. نرم افزار و دما ایجاد می( Concenteration)است که بخاطر گرادیان غلظت  iشار انتشار گونه شیمیایی   ⃑ (، 1در معادله )

( معروف است برای مدلسازی انتشار Fick’s Law)که به قانون فیک ( Dilute Approximationاز تقریب رقیق شدن ) Fluentمثل 

 باشد. ( می2کنند. شار انتشار طبق رابطه ) های غلظت استفاده می جرم ناشی از گرادیان
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(2) 
 

های آرام خاص،  جریان( است. امکان دارد برای Soretضریب انتشار دما )     در ترکیب و  iضریب انتشار جرم برای ماده      که 

مورد نیاز باشد. در چنین  (Full Multicomponent Diffusion)انتشار کامل چند مؤلفه تقریب رقیق شدن قابل قبول نبوده و 

 ( کمک گرفت.Maxwell-Stefanاستفان )-توان از معادالت ماکسول شرایطی می

 های آشفته انتشار جرم در جریان 1-1-2

 توان از رابطه زیر استفاده نمود: به انتشار جرم میهای آشفته برای محاس در جریان

(3) 
 

(، Turbulent Schmidt Numberعدد اشمیت آشفته )    
  

   
آشفته  انتشارقابلیت    و لزجت آشفتگی    که ،  

دهد.  الشعاع قرار می عموما انتشار آشفته، انتشار آرام را تحتکه  است. باید توجه داشت 7 0    طبق پیش فرض  باشد. می

 های آشفته نیازی نیست. بنابراین معموال به پرداختن خصوصیات و جزئیات انتشار آرام در جریان

 های شیمیایی در معادله انرژی رفتار انتقال گونه 1-1-3

های  (، انتقال آنتالپی ناشی از انتشار گونهMulticomponent Mixing Flows)  های مختلط چند مؤلفه برای بسیاری از جریان

گذاشته و لذا نباید از آن صرف نظر شود. بویژه کل تواند تأثیر قابل توجهی روی میدان آنتالپی  ، می،شیمیایی

که در این  تفاوت از مقدار واحد باشدمهر گونه خیلی برای  -(4نشان داده شده در معادله ) -( Lewis Numberاگر عدد لویس )

 غفلت از این ترم موجب خطاهای چشمگیری خواهد شد. ،صورت

(4) 
 



 

 

 

 

 

9 

 تهيه كننده: محمدرضا كليچ 9

 این ترم بطور پیش فرض لحاظ شده است. Fluentافزارهای معروف مثل  البته در نرم

 ها انتشار در ورودی 1-1-4

ها، شامل هر دو  ی شیمیایی در ورودیها ( الزمست انتقال خالص گونهPressure-Based Solversمبنا ) -برای حلگرهای فشار

( تنها مؤلفه جابجایی مورد نیاز Density-Based Solversمؤلفه انتشار و جابجایی باشد. در حالیکه برای حلگرهای چگالی مبنا )

ن طرف، از آهای شیمیایی در مرزهای ورودی، ثابت در نظر گرفت.  توان بوسیله کسر جرمی گونه های جابجایی را می است. مؤلفه

بنابراین، مؤلفه انتشار )و همچنین  های شیمیایی محاسبه شده در ورودی، وابسته است. های میدان گونه مؤلفه انتشار به گرادیان

گونه  N-1کافیست کسر جرمی  Fluentافزارهایی مثل  تر در نرم به بیان سادهشود.  انتقال خالص در ورودی( از قبل مشخص نمی

( 1-1ام طبق منطق توضیح داده شده در ابتدای بخش )Nی ورودی )و البته خرجی( تعیین نمود. کسر جرمی ها شیمیایی را در مرز

 باشد. قابل محاسبه می

2-1 ( برای مدلسازی واکنشFinite-Rateتعمیم روابط نرخ محدود ) 

 سبه است:های آشفته بایکی از سه روش زیر قابل محا ( برای جریان1های واکنش ظاهر شونده در معادله ) نرخ

های سینتیک صرف  (؛ از اثرات نوسانات آشفته روی نرخFinite-Rate Kineticsمحدود )-استفاده مستقیم از سینتیک نرخ -1

 گردند. تعیین می( Finite-Rate Chimestry)محدود -های واکنش مستقیما از طریق شیمی نرخ نظر شده و نرخ

ست که نرخ واکنش بوسیله آشفتگی و با صرف نظر کردن از مقیاس (؛ فرض بر اینEddy Dissipationگردابه )-مدل اتالف -2

هزینه  رناب و پرهیز از محاسبات سنگین و پشود. اینکار باعث اجت ( کنترل میChimestry Timescaleزمانی شیمی )

ما برای این مدل از لحاظ محاسباتی ارزان بوده اشود.  ( میArrhenius Chemical Kineticسینتیک شیمیایی آرهنیوس )

( را شبیه سازی Heat-Release Mechanismیک یا دو گام مکانیزم گرماده ) توان میدستیابی به نتایج واقعی، تنها 

این تقریب زمانی باید استفاده شود که مقیاس زمانی شیمیایی نسبت به مقیاس زمانی آشفتگی در داخل دامنه  نمود.

 تر باشد. محاسباتی سریع

 Detailed Chemicalهای شیمیایی دقیق ) (؛ سینتیکEddy-Disipation Concept: EDC)ابه مدل مفهوم اتالف گرد -3

Kineticsها، گنجانده  های زمانی آشفتگی و سینتیک های آشفته همراه با لحاظ نمودن همزمان مقیاس تواند در شعله ( می

 ت پردازشگر، گران و پر هزینه است.شود. قابل توجه است که محاسبات سینتیک شیمیایی دقیق از لحاظ زمانی و قدر
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های  های سیستم های آرام، آشفته و همچنین شعله فرموالسیون نرخ محدود تعمیم یافته برای طیف وسیعی از مسائل از جمله واکنش

( مناسب Partially-Premixed( و پیش آمیخته جزئی )Non-Premixed(، غیر پیش آمیخته )Premixedاحتراق پیش آمیخته )

 . است

 (Finite-Rateهای نرخ محدود ) استفاده مستقیم از سینتیک 1-2-1

های  شود، سینتیک ( استفاده نمیTurbulence-Chimestry Interactionآشفتگی )-گونه مدل اندرکنش شیمیایی هیچزمانیکه 

نظر گرفتن صریح اثرات های چشمه شیمیایی با استفاده از توصیفات نرخ واکنش عمومی و بدون در  محدود بوسیله محاسبه ترم-نرخ

های آرام، جائیکه روابط حاکم  این روش برای جریان شوند. ( گنجانده می1های چشمه معادله ) در دل محاسبات ترم نوسانات آشفته

های آشفته مشتمل بر شیمی پیچیده جائیکه مقیاس آشفتگی نسبت به  همچنین برای جریانشود.  توصیه می ،دقیق هستند

تر باشد یا در جائیکه شیمی به اندازه کافی پیچیده باشد که اهمیت مقیاس زمانی شیمی زیاد  شیمیایی سریعهای زمانی  مقیاس

ها بصورت جمع منابع واکنش  های شیمیایی ناشی از واکنش منبع خالص گونه باشد، نیز استفاده از این روش بسیار مناسب است.

 شود: واکنش طبق رابطه زیر محاسبه می   روی 

(5) 

 

 rدر واکنش  i( گونه شیمیایی Creation/Destructionنرخ مولی تولید/اتالف )    ̂ و  iوزن ملکولی گونه شیمیایی      که 

شیمیایی بطور کلی فرم عمومی معادله موازنه )تعادل( واکنش ممکن است در فاز پیوسته و روی سطوح دیواره رخ دهد. باشد.  می

 باشد: ام بصورت زیر میrواکنش 

(6) 

 

 که

Nهای شیمیایی در سیستم : تعداد گونه، 

  
 ،rدر واکنش  i (Reactant) برای واکنشگر : ضریب استوکیومتری شیمیایی   
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 ،rدر واکنش  (Product) امین محصولiضریب استوکیومتری شیمیایی برای  :   

 : سمبل معرف گونه شیمیایی،

 ، r( برای واکنش Forward Rate: ثابت نرخ پیشروی )    

 ، r( برای واکنش Backward Rateسروی ): ثابت نرخ پ    

نرخ  های برگشت ناپذیر ثابت ( برای هر دو نوع واکنش برگشت پذیر و برگشت ناپذیر صادق است. البته برای واکنش6معادله )

هایی  گردد. اما تنها گزینه های شیمیایی موجود در سیستم لحاظ می مجموع تمام گونه معادله، صفر خواهد بود. در این     پسروی، 

نرخ مولی موازنه شیمیایی برخوردارند.  ها به عنوان واکنشگر یا محصول حاضر هستند از ضریب غیر صفر در که در واکنش

 آید: با استفاده از رابطه زیر به دست می rدر معادله  iشیمیایی تولید/اتالف گونه 

(7) 

 

 ،r (Kmol/M^3)در واکنش  jغلظت مولی ماده :     که 

  
   

 و rدر واکنش  jماده واکنشگر نرخ واکنش برای توان : 

  
   

است. باید توجه داشت که توان نرخ واکنش برای بخش واکنش  rدر واکنش  j ماده محصولنرخ واکنش برای توان : 

  ( ضریب استوکیومتری گونه شیمیایی محصول واکنش )7بازگشت پذیر در معادله )
بیانگر اثر خاص  Γاز طرفی  باشد. ( می   

 :شود ( روی نرخ واکنش بوده و از رابطه زیر محاسبه میThird Bodyثالث ) ادهم

(8) 
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طبق پیش فرض  Fluentباشد. جهت اطالع باید گفت که نرم افزار  ام میrام در واکنش jراندمان ماده ثالث گونه شیمیایی      که 

از اطالعات  به هر صورت امکان اعمال اثر این مؤلفه در صورت برخورداری باشد. شامل اثرات ماده ثالث در محاسبه نرخ واکنش نمی

( 9( در معادله )Arrhenius، با استفاده از بیان آرهنیوس )    ، rثابت نرخ پیشروی برای واکنش مربوطه و مناسب، وجود دارد. 

 آید. بدست می

(9) 
 

 (؛ )واحدهای سازگار(،Pre-Exponentialنمایی )-: فاکتور پیش  که 

 ا )بدون بعد(،: نمایه دم  

 و ( J/Kmol): انرژی فعال سازی واکنش   

 باشد.  : ثابت جهانی گازها می 

های موجود و یا توسط کاربر در طول  با استفاده از داده و در صورت نیاز مقادیر 

 شوند.  مشخص می Fluentافزار  فرآیند حل مسئله در برنامه نویسی و یا استفاده از نرم

، طبق پیش فرض از ثابت نرخ پیشرو و با استفاده از رابطه زیر      ،rبرای واکنش  یی بازگشت پذیر، ثابت نرخ پسروها در واکنش

 شود: محاسبه می

(10 ) 
 

 گردد. ( بیان می11ام بوده و بصورت معادله )rثابت تعادل واکنش    که 

(11) 
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( Gibbsپاسکال است. ترم توان معادله فوق بیانگر انرژی آزاد گیبز ) 101325همان فشار اتمسفری و برابر      بطه فوق در را

 آیند. های آن طبق روابط زیر بدست می باشد و مؤلفه می

(12) 

 

(13) 

 

 باشد. می Tو دمای اتمسفر ام بر مبنای فشار iونه شیمیایی آنتروپی و آنتالپی گ   و    که 

نمایی، نمایه دما و انرژی فعال سازی -ای برای تعیین مستقیم پارامترهای نرخ واکنش )فاکتور پیش گزینه Fluentدر نرم افزار 

آن را تغییر داد. در این حالت توان مقدار پیش فرض  (( در دسترس است که در صورت تمایل می9واکنش مورد استفاده در معادله )

 گردد: ( و بصورت زیر محاسبه می9ای شبیه به معادله ) ثابت پسروی واکنش بازگشت پذیر از رابطه

(14) 
 

 نمایی واکنش برگشتی یا پسرو )واحدهای سازگار(،-: فاکتور پیش    که 

 : نمای دمای واکنش برگشتی و     

 باشد.  ( میJ/Kmol: انرژی فعال سازی واکنش برگشتی )    

 های وابسته به فشار  واکنش 1-2-2

باشد که واکنش رخ داده در محدوده باال  ای می ( واکنشی است که در آن دما و فشار بگونهFall-Offآف ) -یک واکنش سقوط یا فال

آف وجود دارد. اولین و -سه روش برای بیان واکنش در ناحیه فال و پایین فشار آرهنیوس دیگر تنها به دما وابسته نخواهد بود.

آف را با -ناحیه فال SRI( و Troe( است. دو روش دیگر ترو )Lindemanگردابه پیشنهادی الیندمن )-ترین روش، مدل اتالف ساده

از اینرو ترکیبی از ضرائب  یاز دارند.کنند. پارامترهای نرخ آرهنیوس به هر دو محدوده باال و پایین فشار ن دقت بیشتری توصیف می
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( مورد استفاده قرار Smoothی باال و پایین به منظور رسیدن به یک رابطه هموار و کم اعوجاج ) نرخ واکنش برای این دو محدوده

 وند:ش ( بصورت زیر تعریف می    ( و حد فشار پایین ) های حد فشار باال ) در فرم آرهنیوس پارامترگیرد.  می

(15) 
 

(16) 
 

 آید: بنابراین ثابت نرخ خالص در هر فشاری از رابطه زیر بدست می

(17) 

 

 شود. ( تعریف می18بصورت معادله )   که 

(18) 
 

( یک باشد در 17در رابطه ) Fثالث نیز باشد. اگر تابع -های ماده شامل کارایی تواند غلظت گاز شستشو بوده و می [M]در رابطه فوق 

در نظر گرفته شده است که مبین همان  Fدو رابطه مجزا برای تعیین  Fluentواقع با مدل الیندمن سروکار داریم. در نرم افزار 

 شود: اینگونه محاسبه می F ترودر روش  باشد. می SRIترو و معادالت 

(19) 

 

(20) 
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(21) 
 

 شود. از رابطه زیر حساب می SRI ،Fدر روش  شوند. بعنوان ورودی مشخص می 3 و  2 ، 1 ،  که پارامترهای 

(22) 

 

(23) 

 

مشخص باشند. برای  Fی  در رابطه eو  a ،b ،c ،d، الزمست مقادیر     در توصیف حد فشار پایین، عالوه بر سه پارامتر آرهنیوس 

 ( ثابت نرخ خالص در هر فشار برابراست با:Chemically Activated Biomolecular) CABهای وابسته به فشار  واکنش

(24) 
 

های زمانی را شامل شده و بصورت معادالت کامال  شیمیایی معموال طیف وسیعی از مقیاس سینتیکهای  مکانیزم قابل توجه است

 ها دقت الزم به عمل آید.  باشند. بنابراین الزمست برای تعریف و تعیین مشخصات آن کوپل شده و بشدت غیر خطی می

 (Eddy Dissipationمدل اتالف گردابه ) 1-2-3

به  شود. ( کنترل میTurbulent Mixingو نرخ کلی واکنش بوسیله اختالط آشفته ) تحت شرایط احتراق سوخت بشدت محترق شده

های  سوزند را در محیط های پیش آمیخته دما باال آشفتگی به آرامی سوخت و اکسید کننده که به سرعت می عنوان مثال، در شعله

واکنشگرهای سرد و محصوالت داغ احتراق را در  های پیش آمیخته خاص، آشفتگی به آرامی کند. در شعله احتراق جابجا/ترکیب می

هایی یک روش شبیه سازی  حالت در چنینکند. افتند، به آرامی جابجا/ترکیب می ها به سرعت اتفاق می احتراق، جائیکه واکنش  محیط

ده صرف نظر های سینتیک شیمیایی پیچی ( فرض شده، از نرخMixing-Limitedمحدود )-اینست که احتراق به عنوان یک مخلوط

 ای پس از اختالط فرض شود.  نمود و بجایش سوزش لحظه
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آشفتگی -یک مدل اندرکنش شیمی Ansys Fluent(، نرم افزار Mixing-is-Burnedدر روش مخلوط سوخته شده )

(Turbulence-Chimestry Intraction( را براساس تحقیقات علمی مگنسن )Magnussen( و جرتجر )Hjertager و معروف ) به

از دو      ، rام ناشی از واکنش iبا این مدل نرخ خالص تولید گونه شیمیایی  ( را توسعه داده است.Eddy Dissipationمدل گردابه )

 شود. رابطه زیر محاسبه می

(25) 

 

(26) 

 

 واکنش، pکسر جرمی هر گونه شیمیایی محصول    که 

 ، : کسر جرمی واکنشگر خاص   

A و  4: ثابت تجربی برابر با 

B باشند. می 0.5: ثابت تجربی برابر با 

 های بزرگ،  ( نرخ واکنش شیمیایی توسط مقیاس زمانی اختالط گردابه26( و )25در معادالت )
، مثل مدل شکست گردابه ⁄ 

(Eddy-Breakup( اسپالدینگ )Spaldingتعیین می ) اکنش در جائیکه آشفتگی وجود دارد، شود. و 
 ⁄ ، و یک منبع ادامه 0 

های غیر پیش آمیخته  این موضوع معموال برای شعله نبع جرقه برای شروع محاسبات احتراق نیازی ندارد.میافته و البته به یک 

(Non-Premixed Flamesقابل قبول است اما، برای شعله )  ورود به دامنه محاسباتی و در های پیش آمیخت، واکنشگرها به محض

 Finite-Rate/Eddyگردابه )-محدود/اتالف-توان از مدل ترکیبی نرخ سوزند. برای حل این مشکل می می ،باالدست پایدار ساز شعله

Dissipation نرخ شوند.  ( محاسبه می26و  25( و اتالف گردابه )معادالت 7( بهره برد که در آن هر دو نرخ واکنش محدود )معادله

های نرخ محدود به عنوان  شود. در عمل، سینتیک های فوق در نظر گرفته می خالص نیز برابر با کمترین نرخ محاسبه شده از نرخ

شوند. پس از شعله ور شدن، نرخ اتالف گردابه معموال کمتر از  سوئیچ عمل کرده و مانع از بروز واکنش قبل از نگهدارنده شعله می

 شوند.  ( میMixing-Limitedها مختلط محدود ) اکنشنرخ آرهنیوس گشته و و
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های  ( را با استفاده از مدل2ها بیشتر از  ای )تعداد واکنش های چند مرحله توان واکنش می Fluentاگرچه در نرم افزار  

شد. علت این امر آنست  های نادرستی مواجه خواهیم اتالف گردابه و نرخ محدود/اتالف گردابه شبیه سازی نمود، اما احتماال با پاسخ

شود. در  های آرهنیوس که برای هر واکنش متفاوت است، مدلسازی می ای عموما براساس نرخ های شیمیایی چند مرحله که مکانیزم

ای  های معمول یک مرحله مدل اتالف گردابه، هر واکنش از یک نرخ آشفته برخوردار است. بنابراین این مدل باید تنها برای واکنش

تواند  نمیمدل مذکور  محصول نهایی( بکار گرفته شود. محصول میانی( + )محصول میانی محصول( یا )واکنشگر نشگر)واک

بطور کلی برای شبیه سازی چند مرحله ای استفاده از بینی کند.  ها پیش های شیمیایی سینتیکی کنترل شده همچون رادیکال گونه

زمانیکه بنابراین ل اتالف گردابه به محصوالت شیمیایی برای آغاز واکنش نیاز دارد. گردد. مد ( توصیه می5-2-1)قسمت  EDCمدل 

 ،0.01های شیمیایی، مقدار اولیه  شد، این نرم افزار برای تمامی گونه های پایا تنظیم می شرایط اولیه برای جریان Fluentدر نرم افزار 

 د.گیر مناسب است، را در نظر میکه عموما برای شروع واکنش 

 LESمدل اتالف گردابه برای مدل آشفتگی  1-2-4

 ، نرخ اختالط آشفته LESهای آشفته با استفاده از مدل  در شبیه سازی جریان
( با نرخ اختالط مقیاس 26( و )25در معادله ) ⁄ 

 شود. ( بیان می27زیر شبکه جایگزین شده و بصورت معادله )

(27) 
 

     که
 تانسور نرخ تنش است.  ( و1  نرخ اختالط مقیاس زیر شبکه ) 1 

 

 (Eddy-Dissipation-Concept: EDCمدل مفهوم اتالف گردابه ) 1-2-5

آشفته مدلسازی شوند. در واقع  های های شیمیایی دقیق در جریان دهد مکانیزم و اجازه می بوده EDتوسعه یافته مدل  EDCمدل 

شوند اتفاق  ( نامیده میFine Scalesهای ریز ) ها در ساختارهای کوچک آشفته که مقیاس کنشوادر این مدل فرض بر اینست که 

 آید: های ریز از رابطه زیر بدست می ( مقیاسLength Fractionکسر طولی )افتند.  می
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(28) 
 

 مبین مقادیر مقیاس ریز،  که 

 و  2.1377: ثابت کسر حجمی برابر با   

 باشد.  : لزجت سینماتیکی می 

های شیمیایی در ساختارهای کوچک در  شود. فرض بر اینست که گونه محاسبه می 3    های کوچک بصورت  کسر حجمی مقیاس

 دهند: مقیاس زمانی زیر واکنش می

(29) 
 

 است.   0.4082ثابت مقیاس زمانی و برابر با    که 

در  به ترتیب بیانگر انرژی جنبشی آشفتگی و اتالف در مقیاس زیر شبکه هستند. εو  Kشود،  استفاده می LESاینکه از مدل در زم

های شیمیایی موجود و  های کوچک با فرض رآکتور فشار ثابت با شرایط اولیه متشکل از گونه ، احتراق در مقیاسFluentنرم افزار 

(، بصورت عددی و با استفاده از 7، بوسیله نرخ واکنش معادله )پیشرفت واکنش در مقیاس زمانی  افتد. دما در هر المان اتفاق می

برابر افزایش دهد.  1000تا  100های شیمیایی را  تواند سرعت محاسبات واکنش می ISATگردد. الگوریتم  تعیین می ISATالگوریتم 

 Ansys-CHEMKINافزار  اید راعیت شوند. به عالوه هنگام استفاده از نرماما استفاده از این الگوریتم مستلزم مالحظاتی است که ب

( زمان محاسبات برای Dynamic Cell Clustering: DCCهای گذرا، گزینه شبکه بندی شبکه دینامیکی ) برای شبیه سازی جریان

گونه  100ی بزرگ )بیش از برای مسائل شیمیای CHEMKINدهد. حلگر  مسائل پیچیده شیمیایی را بطور چشمگیری کاهش می

ترم چشمه معادله ( بسیار کارامد، قدرتمند و مؤثر است. Spare-Matrixپراکنده )-شیمیایی( بخاطر استفاده از الگوریتم حل ماتریس

 شود: بصورت زیر مدل می iبقا برای گونه شیمیایی 

(30) 

 

   که
 باشد. می ریز بعد از واکنش در زمان  کسر جرمی گونه شیمیایی در مقیاس  
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های  واکنش پذیر آشفته مدلسازی کند. به هر صورت مکانیزم های شیمیایی دقیق را در جریان تواند مکانیزم می EDCمدل  

وارد که باشد. بنابراین، این مدل تنها باید برای م ها از لحاظ محاسباتی گران می معمول بصورت تغییر ناپذیری سخت و حل عددی آن

های به سرعت خاموش  در شعله COمثل مدلسازی احتراق دما پایین یا فشار باال، سوختن آرام -فرض واکنش سریع نادرست باشد 

 مورد استفاده قرار گیرد. -SNCR (Selective Non-Catalist Reduction)در  NOشونده و یا تبدیل 

 (Thickened Flame Model: TFMمدل شعله ضخیم ) 1-2-6

آرام بوسیله انتشار   های آرام معمول و در حد میلیمتر را دارند. از آنجائیکه سرعت انتشار شعله ای پیش آمیخته ضخامت شعلهه شعله

شود. لذا، داشتن یک شبکه مناسب برای  های شیمیایی، هدایت گرمایی و واکنش شیمیایی در داخل شعله اندازه گیری می گونه

محفظه احتراق معموال بسیار بزرگتر از ضخامت الزام محاسباتی است. در مقابل، ابعاد  بینی درست سرعت شعله آرام یک پیش

سرعت شعله آرام پیش سازمان حل کرد.  های تطبیقی بی توان بطور کامل حتی با استفاده از شبکه های آرام بوده و شعله را نمی شعله

گیری  اندازه     ی  باشد. ضخامت شعله آرام نیز طبق رابطه خ واکنش مینر Rانتشار و  Dبوده که    √، متناسب با   آمیخته، 

توان شعله آرام را بطور مصنوعی، بدون تغییر سرعت شعله، با افزایش انتشار و متناسب با آن کاهش نرخ واکنش،  شود. بنابراین می می

اده از شبکه درشت که همچنان سرعت آرام را به درستی توان با استف ضخیم سازی نمود. در چنین شرایطی شعله ضخیم شده را می

 شود: اینگونه محاسبه می Fluentدر نرم افزار  Fفاکتور ضخیم سازی،  دهد، مدلسازی نمود. پوشش می

(31) 
 

، بصورت Δازه شبکه، اند باشد. می )8تعداد نقاط تعریف شده روی شعله )پیش فرض  Nشعله آرام و  ضخامت δسایز شبکه،  Δکه 

 
1
باشد. ضخامت شعله آرام، به عنوان ورودی و به  بعدی( می 3یا  2بعد فضای محاسباتی ) dحجم سلول و  Vشود که  محاسبه می  

ز رابطه انتشار دمایی بدست آمده ا Dشود که  میتعیین      های مقدار ثابت، تابع، پروفایل یا برگرفته از رابطه  یکی از صورت

    ⁄ (K  ،می   چگالی و   دما )باشد.  گرمای ویژه 

های  ضرب شده و تمامی نرخ، Fهای شیمیایی، همچون هدایت گرمایی در فاکتور ضخیم سازی،  تمامی ضرایب انتقال گونه

منبع خطایی برای اختالط و انتقال حرارت توانند  های فوق می شوند. به هر حال دور از شعله، انتشارات ترم تقسیم می Fواکنش بر 

شوند.  ( ضخیم میReaction Frontبنابراین، شعله بصورت دینامیکی و تنها در باندهای باریکی در اطراف جبهه واکنش )باشند. 

 بدست می آید. Ω، در فاکتور Fپهنای این باند باریک با ضرب فاکتور ضخیم سازی، 
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(32) 

 

است. قدر مطلق نرخ واکنش چند  10ثابتی با مقدار پیش فرض  βفیلتر مکانی نرخ واکنش و مقدار قدر مطلق   طه فوقدر راب

در باند اطراف شعله تا صفر  1از  Ωشود.  در دامنه محاسباتی قلمداد می بیشترین مقدار  شود و  بار فیلتر می

 در خارج از این باند متغیر است.

واکنش کلی برای تولید سرعت آرام جائیکه ای  های شیمیایی یک مرحله ( اغلب برای مکانیزمTFMمدل شعله ضخیم ) 

ای نیز مورد استفاده قرار  های چند مرحله های واکنش تواند برای مکانیزم می TFMدر اصل مدل روند.  شود، بکار می مناسب تنظیم می

در این مدل استفاده از باید بطور مناسبی در داخل شعله حل شوند.  های ترکیبات شیمیایی به هر حال تمامی پروفایل اما ،گیرد

شود. این مدل برای هر دو حلگر فشار مبنا  ( برای پایداری عددی پیشنهاد میStiff-Chimestry Solverحلگر شیمی سخت )

(Pressure-Based( و چگالی مبنا )Density-Based .قابل استفاده است ) 

اما کاربرد عمده آن همچون یک مدل احتراق  ،تواند استفاده شود های آرام می سازی شعله برای شبیه TFMعلی رغم اینکه مدل 

LESسرعت شعله آشفته یک احتراق پیش آمیخته  های احتراق پیش آمیخته/پیش آمیخته جزئی و آشفته است. ، مدلسازی شعله

آید. در  دهد بدست می ( که مساحت شعله را افزایش میFlame Wrinklingاساسا بوسیله محاسبات مرتبط با چروکیدگی شعله )

 TFMهای واکنش در مدل  باشد. بنابراین انتشارات و نرخ های نازک می های شعله ضخیم، کمتر از شعله میدان جریان آشفته چروک

ستفاده از مدل سرعت وری با ا شوند تا سرعت شعله را افزایش دهند. این ضریب بهره ، ضرب میEوری،  هر دو در یک ضریب بهره

 شود. ( و بصورت زیر محاسبه میZomitشعله آشفته مدل زومیت )

(33) 
 

سرعت شعله     باشند. باید توجه داشت که  مقیاس طول آشفته می   سرعت و    مقدار ثابت،  A، سرعت شعله آشفته،   که 

   و  RMSسرعت    ، RANSهای  باشد. در روش می   کوچکتر از   ا مقیاس طول گردابهآشفته ناشی از چروکیدگی آشفتگی ب
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باشند. با این تعاریف،  نوسانات سرعت و مقیاس طول زیر شبکه می    و    ، LESهای  باشد. در روش مقیاس انتگرال آشفتگی می

 شود. به می( محاس34ه )ط، بصورت رابTFM ،Eوری مدل  فاکتور بهره

(34) 

 

شوند. انتشارات سرعت متوسط )و هدایت گرمایی( در هر المان اینگون محاسبه  ضرب می E/Fهای واکنش شیمیایی در  تمامی نرخ

 شوند. می

(35)  

توان با هر رابطه در دسترسی از جمله تئوری انرژی جنبشی  را می     انتشار آشفته است.       انتشار ملکولی )آرام( و      که 

ای  های یک مرحله تعریف نمود. از آنجائیکه ضرایب سینتیک واکنش Fluent(، در نرم افزار UDFو توابع تعریف شده توسط کاربر )

مورد استفاده در این شبیه سازی باید در شود، همان مشخصات انتقال  برای پوشش دهی و اخذ سرعت شعله آرامٍ واقعی تنظیم می

یک است، انتشارات آشفته خاموش و انتشارات ملکولی با  Ωبکار گرفته شوند. در باند باریک نزدیک شعله جائیکه  TFMشبیه سازی 

 باشد. می            صفر است انتشار مؤثر مقدار ضخیم نشده  Ωروند. دور از شعله که  به پیش می EFاستفاده از فاکتور 

 The Relaxation to Chemicalمدل آرامش برای تعادل شیمیایی ) 1-2-7

Equiolibrium: RCE) 

( و یا مدل مفهوم اتالف FR/ED(، نرخ محدود/اتالف گردابه )ED(، اتالف گردابه )FRدر زمان استفاده از متدهای نرخ محدود )

یابند  های شیمیایی تجویز شده تکامل می های شیمایی مطابق با مکانیزم ند، گونها های باال تشریح شده ( که در قسمتEDCگردابه )

ام iترم چشمه واکنش در  شوند. می مشخصاز حالت تعادل  های شیمیایی گونه ات، ترکیبRCEروند(. در مدل  )تولید یا از بین می

 :شود (، در این مدل، بصورت زیر محاسبه می1گونه شیمیایی اصلی در معادله )
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(36) 
 

 : چگالی،ρکه 

 ،i: کسر جرمی میانگین ماده   

 مبین تعادل شیمیایی و  eqباالنویس 

τ
    

 .باشند می( caleS-Characteristic Time): مقیاس زمانی مشخصه 

دچار واکنش شده و  τر طی زمان مشخصه ها نسبت به حالت تعادل شیمیایی خود د ( بر این موضوع داللت دارد که گونه36معادله )

τدهند. از آنجائیکه تعادل شیمیایی تابعی از واکنش یا نرخ آن نیست، برای یک  ها واکنش می با سایر گونه
    

، ترم چشمه واکنش 

-ش شیمیاییای قابل دسترس برای هر نوع اندرکن ، گزینهRCE( به مکانیزم واکنش وابسته است. مدل 36موجود در معادله )

 گردد: شود، زمان مشخصه بصورت زیر تعیین می آشفتگی استفاده نمی-باشد. زمانیکه از هیچ مدل شیمی آشفتگی می

(37)  

τکه 
    

τباشد.  مقیاس زمانی انتشار/جابجایی در سلول می 
    

نیز مقیاس زمانی شیمی سلول و مدل شده بصورت زیر  

 باشد: می

 (38) 
 

کسر    های شیمیایی سوخت مشخص شده توسط کاربر،  معرف گونه fاست. زیر نویس  1یک ثابت و برابر با       در معادله فوق 

های  مرتبط با گونهبیانگر کمترین مقدار  minباشد. جائیکه  نرخ تغییرات کسر جرمی ماده سوختی می ⁄     جرمی سوخت و 

τبنابراین  سوختی است.
    

پیش  برای مواد سوختی بوده و برای تولید شعله (scale-ignition time)مبین مقیاس زمانی جرقه  

شود. باید توجه داشت که در محاسبات مکانیزم سینتیکی به مقدار  میاستفاده  FR/EDاز طریق جرقه خودکار شبیه مدل  آمیخته

τ
    

 نیاز است. 
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τباشد،  مقیاس زمانی مشخصه برابر مقیاس زمانی آشفته می EDبرای مدل 
    

 τ
    

. که مقیاس زمانی آشفته 

مدل مقیاس زمانی مشخصه با  FR/EDاست. برای  A=4شود. ثابت نرخ آشفته پیش فرض،  محاسبه می بصورت 

ای که  های یک یا دو مرحله واکنش از FR/EDو  EDهای   مدلگردد. معموال تعیین می استفاده از رابطه 

تواند بصورت  می RCEمدل  .کنند استفاده می شوند اکسیده می CO2پالریزه شده و سپس بصورت  COها بصورت  هیدرو کربن

شود. این مدل  ر گرفته گیرد، در نظ ها برای تعادل شیمیایی بجای واکنش کامل انجام می جائیکه واکنش گونه EDهای  بسطی از مدل

و  Oمثل  NOxهای مورد نیاز برای مدلسازی  ( و رادیکالCOهای شیمیایی میانی )نظیر  بینی گونه باید از دقت بیشتری در پیش

OH .برخوردار شود 

د، سازی شیمی دقیق برخوردار هستن از آنجائیکه مدلسازی تعادل شیمیایی نوعا از هزینه محاسباتی کمتری نسبت به شبیه

از  ( سینتیک کامل بکار گرفته شود.Steady- Stateتواند برای تولید شرایط اولیه مناسب برای شبیه سازی پایای ) می RCEمدل 

 کند تا واکنش کامل، استفاده کرد. در مسائلی که حل بسمت تعادل شیمیایی میل می EDتوان بجای مدل  این مدل همچنین می

های هیدروکربنی منجر شود. نرم افزار  بروز خطاهای زیادی در نواحی سرشار از سوخت تواند به فرض تعادل شیمیایی می 

Fluent ( بوسیله اندازه گام زمانی 36ای برای کاهش نرخ واکنش درمعادله ) برای این گونه نواحی،گزینهτ
    

کند. با  پیشنهاد می 

 آید: زیر بدست میاستفاده از این گزینه نرخ تعادل در المان بصورت 

(39) 
 

τباشند. مقیاس زمانی  به ترتیب بیانگر کسر جرمی کربن، هیدروژن و اکسیژن می XOو  XC ،XHکه 
    

 در فاکتور  

∅از نسبت تعادل سرشار  ∅و در جائیکه نسبت تعادل محلی 
    

ت به تعادل فرض نسب شود. مقدار پیش کند، ضرب می تجاوز می 

این گزینه فعال سازی نرخ واکنش  Fluentدر نرم افزار  شود. در نظر گرفته می β ،2بوده و مقدار پیش فرض فاکتور توانی،  1سرشار 

شبیه سازی موازنه و تعادل شیمیایی  به دلیل اینکهشود.  ( انتخاب میTUIآهیته در ترکیبات غنی با استفاده از رابط متنی کاربر )

گردد از جدول پیش فرض  توصیه می ،د بخش قابل توجهی از ظرفیت سخت افزارهای محاسباتی را بخود اختصاص دهدتوان می

ISAT ( های مناسب و فراگیر در دادهمیانیابی قابلیت بخاطر )بهره برد تا همگرایی در تکرارهای اولیه بطور قابل توجهی تسریع آن ،

آید لذا ابعاد  ها بدست می یی منحصرا از طریق دما، فشار و ترکیبات شیمیایی اولیه الماناز آنجائیکه ترکیبات موازنه شیمیا گردد.

ها خیلی کمتر از   باشد. در بسیاری از مسائل احتراق، تعداد المان می 1           های ایزوتروپیک  برای سیستم ISATجدول 
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 Directشود. از گزینه تجمیع مستقیم ) خیلی سریع ساخته می به نسبت ISATهای شیمیایی بوده و جدول  تعداد گونه

Integrationها انجام خواهد شد. توان استفاده کرد که در اینصورت محاسبات تعادل، همواره و برای تمام المان ( نیز می 
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 Wall Surfaceهای سطح دیواره و رسوب بخارات شیمیایی )ٌ واکنش 2

Reactions and Chemical Vapor Deposition) 

های  ، نرخ واکنش بر مبنای حجم تعریف شده و نرخ خالص تولید و اضمحالل گونه(Gas Phase) های فاز گازی برای واکنش

های سطحی مقدار  گردد. برای واکنش ( اعمال می1های شیمیایی )معادله  شیمیایی بصورت یک ترم چشمه در معادالت بقای گونه

های سطح دیواره موجب  شود. بنابراین واکنش له هر دو پدیده انتشار و سینتیک شیمیایی و از سطح، تعیین میجذب و دفع بوسی

های شیمایی در فاز گازی و همچنین سطح یا سطوح واکنش دهنده  ( از گونهSinksهایی ) و چاه (Sourcesها ) تولید چشمه

 یر است:امین واکنش سطح دیواره بصورت ز rشود. تعریف عمومی  می

(40) 

 

 به ترتیبهای جذب شده روی سطوح  های بالک )یا جامد( و گونه باشند. گونه های شیمیایی فاز گاز می بیانگر گونه   و     ،  که 

     ،های شیمیایی نیز معرف تعداد کل گونه   و     ،  
  ،    

    و   
های  ضرایب استوکیومتری برای هر یک از گونه سمبل  

    و در نهایت .  iشیمیایی واکنشگر 
   ،    

    و    
یادآوری باشند.  می iبیانگر ضرایب استوکیومتری برای هر یک از مواد محصول     

( Backward Rateثابت نرخ پیسروی )به عنوان  ،    و  r( برای واکنش Forward Rateثابت نرخ پیشروی ) ،    گردد  می

های درگیر در  گونهشود. اما تنها  ( برای تمام مواد شیمیایی سیستم انجام می40شوند. جمع معادله ) تعریف می، rبرای واکنش 

های  باشند. بنابراین گونه ائب استوکیومتری غیر صفر میواکنش چه به عنوان واکنشگر و چه به عنوان محصول واکنش دارای ضر

 شود: امین واکنش اینگونه محاسبه میi( تأثیری ندارند. نرخ 40شوند در این معادله )معادله  شیمیایی که وارد فرآیند واکنش نمی

(41) 

 

  باشد.  های شیمیایی جذب شده روی دیواره می بیانگر غلظت مولی گونه که 
     

   و  
     

به ترتیب ضریب توان  

i د. متغیرهای نباش گونه شیمیایی گازی واکنشگر و محصول میامین  
     

   و  
     

( Siteامین گونه شیمیایی سایت )jتوان نرخ  
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های شیمیایی بالک )جامد( وابسته نیستند. به همین منظور نرخ  اکنش به گونههای و در وااکنش هستند. فرض بر اینست که نرخ

 باشد: های شیمیایی بصورت زیر می مولی خالص تولید یا مصرف هر یک از گونه

(42) 
 

(43) 
 

(44) 
 

 شود. با توصیف آرهنیوس محاسبه می (    ، )rثابت نرخ پیشرو برای واکنش 

(45) 
 

 (؛ )واحدهای سازگار(،Pre-Exponentialنمایی )-: فاکتور پیش  

 : نمایه دما )بدون بعد(،  

 ( و J/Kmol: انرژی فعال سازی واکنش )  

 باشد.  : ثابت جهانی گازها می 

ص گردند. اگر واکنش بازگشت پذیر باشد، مشخ و همچنین  الزمست مقادیر 

 شود: ( همان واکنش و بصورت زیر محاسبه می    (، با استفاده از نرخ پیشرو )    ، )rثابت نرخ بازگشتی برای واکنش 

(46) 
 

 باشد: بصورت زیر می rثابت موازه بوده و برای واکنش    که 
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(47) 

 

های آن  ( است. ترمی که در آن تابع توانی وجود دارد بیانگر تغییرات انرژی آزاد گیبز بوده و مؤلفه101325فشار اتمسفر )     که 

   ،kایپ چگالی سایت ت      ، (Site) تعداد انواع مختلف سایت       شوند.  ( محاسبه می13( و )12توسط معادالت )
      

   و  
 باشند. می rدر واکنش  kام از نوع jگونه سایت یب استوکیومتری اضر      

Surface Reaction Rate 2-0اصالح نرخ واکنش پوشش سطح ) 

Modification ) 

ح را بصورت تابعی از پوشش سایت گونه توان نرخ واکنش سط ای برخوردار است که با استفاده از آن می از گزینه Fluentنرم افزار 

 گردد: بصورت زیر محاسبه می rهایی ثابت نرخ پیشرو برای واکنش  شیمیایی تصحیح نمود. در چنین حالت

(48) 
 

ند. طبق پیش فرض مقدار این هست rدر واکنش  kاصالح کننده نرخ پوشش سطح برای گونه      و      ،     در تابع باال، سه 

،   سایت پوشش )سطح(،  پارامترشود.  های واکنشی که فارغ از تصحیح سطح باشند، صفر در نظر گرفته می پارامترها برای گونه

 شود:  بوده و بصورت زیر تعریف می kهای سطح پوشیده شده توسط گونه شیمیایی  تابعی از سایت

(49) 
 

 باشد.  چگالی سایت سطح می ρغلظت سایت سطح و  [  ] که
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Diffusion -Reactionواکنش برای شیمی سطح )-باالنس انتشار  2-2

Balance for Surface Chemistry) 

دهد. در سطوح  ، جذب سطح شده )سایت( و همچنین بالک )جامد( را تغییر میهای شیمیایی فاز گاز ها در سطح، گونه واکنش

های شیمیایی ناشی از انتشار و جابجایی بر/از روی سطح با نرخ تولید/مصرف آن در روی سطح  ار جرمی هر یک از گونهواکنشی، ش

 شود. باالنس می

(50) 
 

(51) 
 

 ، به غلظت وابسته است.       که کسر جرمی دیواره، 

(52) 
 

 باشد: نرخ خالصجرم رسوب یافته به عنوان نتیجه واکنش سطح بصورت زیر می    ̇ 

(53) 

 

 شود: غلظت گونه شیمیایی سایت روی دیواره بوده و بصورت زیر تعریف می    [  ]که 

(54) 
 

ρدر رابطه فوق 
    

( برای متغیرهای وابسته 51( و )50باشد. معادالت ) می iپوشش سایت گونه شیمیایی     ، چگالی سایت و

حلگر نیوتن با مشکل و شکست مواجه شد، دو  اگر شوند. با استفاده از کوپلینگ نقطه به نقطه حلگر نیوتن حل می   و         

نیز به مشکل برخورد،  ODEآنقدر حل شده تا همگرا گردند. اگر حلگر  ODEمعادله مذکور بوسیله گام زمانی در یک حلگر 
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 ODEدر حلگر    های سایت  برابر است و تنها پوشش        با         شود که  واکنش غیر فعال شده و فرض می-باالنس انتشار

 شود.  انجام می TUIینکار با استفاده از دستور متنی ا Fluentشود. در نرم افزار  برای رسیدن به همگرایی حل می

 define/models/species/disable-diffusion-reaction-balance 

( بصورت 50شوند. ترم انتشار در معادله ) ( فعال می1های فاز گازی در معادله ) های چشمه واکنش برای حل انتقال گونه سپس ترم

( تقسیم بر کمترین فاصله بین این دونقطه Wall-Faceرکز المان و مرکز وجه دیواره )تفاوت کسر جرمی گونه شیمیایی در م

 شود. مرکزی محاسبه می

های سطوح را که به  پوشش، Surface Area Washcoat Factorتواند با استفاده از گزینه  می Fluentنرم افزار 

های تعریف  همچنین قادر به مدلسازی شیمی سطح روی دیوارهاین نرم افزار  دهند، مدل کند. شدت سطح کاتالیست را افزایش می

های خمیری  ( تا ماتریسTubes-Banksها ) بانک-تیوبباشد. این مدل برای کاتالیزور کردن  شده در نواحی متخلخل نیز می

نواحی متخلخل،  پذیر نیست، نیز مناسب است. موقع واکنش سطح در تمامی ها بصورت یک دیواره مجزا امکان متخلخل که حل آن

فاصله عمود بر دیواره برای محاسبه ترم انتشار در معادله  مشخص گردد. Volume Ratio-to-Surfaceالزمست که پارامتر 

 شود. محاسبه می Volume Ratio-to-Surface( بصورت معکوس 50)

 

Slip  2-1های گازی کم فشار ) فرموالسیون لغزش مرز برای سیستم 

Pressure Gas Systems-or LowBoundary Formulation f) 

در بسیاری از فرآیندهای ساخت تجهیزات نیمه هادی، عملیات ساخت دور از شرایط فشار اتمسفری و معموال در فشارهای بسیار 

 Slipهای لغزان بوده )  شود. در چنین فشاریهای پایین، جریان سیال در رژیم ( انجام میMillitorrsپایین )حدود چند میلی تور 

Regimes( و عموما شرط مرزی غیر لغزان )No-Slip.عدد نادسن ) ( برای سرعت و دما روی دیواره، دیگر صحیح نیستKnudsen 

Number: Knهای جریان را کمی   ( بصورت مسیر آزاد میانگین به مقیاس طول مشخصه سیستم تعریف گشته و پیوستگی رژیم

بیانگر جریان آزاد ملکولی و حد پایین  Knیابد، حد باالی مقدار  اهش فشار افزایش میکند. از آنجائیکه مسیر آزاد میانگین با ک می

شود. در رژیم لغزان  ( رژیم لغزان نامیده میKn<0.1>0.01باشد. حد فاصل بین این دو حد باال و پایین ) مبین پیوستگی جریان می
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باشد و دمای گاز روی سطح با دمای دیواره تفاوت دارد.  می های متحرک متفاوت سرعت فاز گازی در سطح جامد با سرعت در دیواره

  اند. های فیزیکی تطبیق یافته های ماکسول برای این پدیده به منظور سادگی و افزایش راندمان، مدل Fluentدر نرم افزار 

 سرعت لغزان 

(55) 
 

(56) 
 

U  وV های  سرعت بر دیواره، زیرنویس های موازی و عمود مؤلفهg ،c  وw  ،به ترتیب معرف گاز، مرکز المان و دیوارهδ  فاصله مرکز

αطول مشخصه و    المان تا دیواره، 
 

ضریب تطبیق ممنتم مخلوط گازی بوده و مثل میانگین کسر جرمی برای هر فاز گازی در  

 شود. سیستم محاسبه می

(57) 

 

 مسیر آزاد متوسط است. 𝜆که 

(58) 
 

(59) 

 

σ
 

  باشد. می ثابت بولتزمن و برابر با    و  i( گونه شیمیایی Jones-Lennardجونز )-طول مشخصه لنارد 

ن سرعت دیواره باشد، مؤلفه موازی دهد زمانیکه مؤلفه سرعت گاز عمود بر دیواره هما ( نشان می56( و )55معادالت ) 

توان برای رسیدئن به یک  کند. این دو معادل را می سرعت لغزان خواهد بود و مقدار آن بین مقادیر دیواره و مرکز المان تغییر می

 فرموالسیون فراگیر ترکیب نمود.
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(60) 

 

(61) 

 

 پرش دما 

(62) 
 

 یا معادل آن

(63) 
 

(64) 
 

شود. قابل توجه است که فرموالسیون مرز لغزان کم فشار تنها  تعریف میضریب تطبیق حرارتی و بصورت     

 برای حلگرهای فشار مبنا کاربرد دارد.
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 (Particle Surface Reactionsسطح ذره ) های واکنش 3

سازی احتراق  مدلواکنش سطح ذره را برای چندین توان  همانطور که در مدل واکنش های سطحی چندگانه توضیح داده شد، می

روابط مربوط به نرخ سوزش ذره زغال در مراجع مختلفی در دسترس . نمودتعریف  گسستهفاز قابل اشتعال در سطح یک ذره 

 تواند بصورت زیر بیان شود: می نرخ واکنش ذره حال بطور کلی  به هر. توان از آن بهره گرفت که می باشد می

(65) 
 

 (،m/s: ضریب انتشار بالک )  که

 (،Bulkهای گاز در بالک ) : میانگین واکنش غلظت گونه  

 (،^3Kg/m: غلظت متوسط گونه شیمیایی گاز واکنشی در سطح ذره )  

 رخ واکنش شیمیایی )واهد متغیر( و : ضریب ن  

Nباشند. : مرتبه واکنش ظاهری )بدون بعد( می 

 ، مجهول بوده و بنابراین باید حذف شده و رابطه بصورت زیر بازنویسی شود:  ( غلظت در سطح ذره، 65در معادله )

(66) 
 

( بصورت زیر 66باشد، رابطه ) N=1باشد. اگر  1یا  0برابر  Nهایی که  در حالتهای تکرار معادله باال را حل کرد بجز  باید از روش

 شود ساده می

 

باشد، اگر غلظت محدودی از واکنشگرها روی سطح ذره باشد، نرخ کاهش جامد با نرخ واکنش شیمیایی برابر  N=0در حالتیکه 

کند. به هر  شدیدا با نرخ انتشار کنترل شده تغییر می خواهد شد. اگر هیچ واکنشگری روی سطح نباشد آنگاه، نرخ کاهش جامد

 کند. همیشه از نرخ واکنش شیمیایی مناسب برای پایداری استفاده می Fluentافزار   صورت در این حالت نرم
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0-1 های سطح ذره برای واکنش Fluentفرموالسیون مدل نرم افزار  

 ور شماتیک در شکل زیر نشان داده شده است:ای تحت یک واکنش گرمادهی در فاز گازی به ط در ابتدا ذره

 

 .های چندگانه سطح یک ذره واکنشگر در مدل واکنش: 1-شکل

استفاده  nبا گونه فازی  iذره  rاز معادله زیر برای توصیف نرخ واکنش  Fluentبراساس شماتیک نسان داده شده در شکل باال، 

 کند: می

 

 و نرخ واکنش اینگونه خواهد بود:

(69) 
 

(70) 
 

 
̅

   
 (،Kg/s: نرخ کاهش گونه شیمیایی ذره )

 (،m^2: مساحت سطح ذره )  

 در ذره، jسطح گونه شیمیایی  : کسر جرمی  
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η
 

 (،Effectiveness Factor: فاکتور تأثیر )

Kg/mواحد سطح ) : نرخ واکنش گونه شیمیایی سطح ذره بر    
2
s)، 

 (Pa: فشار جزئی بالک گونه شیمیایی فاز گاز )  

 ، r: ضریب انتشار برای واکنش   0 

 )واحدهای متغیر( و r: نرخ سینتیک واکنش       

 باشند. می r: مرتبه ظاهری واکنش   

ηفاکتور تأثیر، 
 

های چند واکنشی مورد استفاده قرار گیرد.  تواند در هر واکنش از سیستم ، به مساحت سطح ذره وابسته بوده و می

 شود: نیز بصورت زیر محاسبه می   0 

(71) 
 

 شود. زیر تعریف می طبق رابطه rنرخ سینتیک واکنش 

(72) 
 

 آید: بصورت زیر بدست می 0   نرخ کاهش گونه شیمیایی سطح ذره برای مرتبه واکنش 

(73) 
 

 داریم: 1   و برای مرتبه واکنش 

(74) 
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Extension for 3-2بسط استوکیومتری در واکنشگرهای فاز گازی چندگانه) 

Stoichiometries with Multiple Gas Phase Reactants) 

زی در واکنش سهم داشته باشد، استوکیومتری واکنش باید برای این حالت بصورت زیر بسط زمانیکه بیش از یک واکنشگر فاز گا

 داده شود:

(75) 
 

گونه شیمیایی فاز گازی، نیاز است برای هر      در حضور  jاز گونه شیمیایی سطح ذره  ⃗ برای تشریح و توصیف نرخ واکنش 

( تعریف شود تا گرادیان غلظت بین بالک و سطح ذره ماکزیمم limited-diffusionود )واکنش ذره جامد، گونه شیمیایی انتشار محد

غلظت شیمیایی انتشار محدود شده با پارامتر شود.  های شیمیایی غلظت بالک و سطح یکسان در نظر گرفته می باشد. برای باقی گونه

های فازی چندگانه،  ها با واکنش شود. برای استوکیومتری نشان داده می   های شیمیایی بصورت  و غلظت سایر گونه     و      

باشد.  می rبرای واکنش      ی شیمیایی محدود شده  ( همان فشار جزئی بالک گونه73( و )69، در معادالت )  فشار جزئی بالک، 

 شود می ( محاسبه76نرخ سینتیک واکنش شیمیایی در چنین حالتی طبق رابطه )

(76) 

 

باشد. موقعی که این مدل فعال باشد، ثابت  می nمرتبه واکنش در گونه شیمیایی      و  nفشار جزئی بالک گونه شیمیایی گازی    

η( و ضریب تأثیر 71در معادله )   1 
 

 شود. یوارد م Reactionای  در کادر محاوره (69در معادله ) 

1-1 جامد-واکنش شیمیایی جامد 

توان مدلسازی نمود که در آن واکنشگرها و محصوالت واکنش هر دو  های متشکل از صرفا سطح ذره را می واکنش درگیر با واکنش

 باشند.  ذره می
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 ( است.74نرخ واکنش برای این حالت همان معادله )

3-4 (Decomposition Solidهای تجزیه جامد ) واکنش 

 توان طبق رابطه کلی زیر مدلسازی نمود: های شیمیایی سطح ذره را می ای تجزیه گونهه واکنش

(77) 
 

 

( Diffusion-Limitedمحدود )-های شیمیایی انتشار ( جائیکه گونه76( و )69که نرخ واکنش در این حالت با استفاده از معادالت )

شود. اگر بیش از یک محصول گازی حاصل واکنش وجود داشته باشد، نیاز  روند، محاسبه می کنش بشمار میجزء محصوالت گازی وا

ای تعریف گردد تا گرادیان غلظت بین بالک و سطح ذره  های شیمیایی انتشار محدود برای واکنش ذرات به گونه است تا گونه

 ماکزیمم شود. 

1-5 (Solid Depositionواکنش رسوب جامد ) 

 توان مدل کرد: رسوب یک ماده شیمیایی جامد روی یک ذره را با فرض زیر می واکنش

(78)  

 با کسر جرمی تنظیم شده برای مقدار واحدهمراه  ،( برای محاسبه نرخ واکنش سطحی76( و )69های عددی و معادالت ) تحلیل

 .روند ( بکار می74و  73، 69از معادالت ) برگرفته

ای که باید روی یک ذره رسوب کند، الزمست جرم محدودی از این  برای ماده شیمیایی سطح ذره Fluentم افزار در نر 

ماده روی سطح موجود بوده و در شرایط اولیه لحاظ گردد. این مهم اجازه فعال سازی واکنش رسوب بصورت منتخب به ذرات خاص 

ای  های جامد بر روی سطح یک ذره الزمست ذره در کادر محاوره رسوب گونهدهد. به این ترتیب برای شروع واکنش  تزریق شده می

Set Injection Properties Dialog Box های شیمیایی جامد  حاوی کسر جرمی کوچکی از گونه در این نرم افزار تعریف گردد تا

 مراجعه شود. Fluenرسوب کننده باشد. برای جزئیات بیشتر به راهنمای استفاده از کاربر نرم افزار 
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Gaseous Solid 1-6های کاتالیزه شده جامد گازی روی سطح ذرات ) واکنش  

Catalyzed Reactions on the Particle Surface) 

( همراه با محاسبه نرخ واکنش 76و  69های شیمیایی گازی روی سطح ذرات، با استفاده از معادالت ) های کاتالیزه شده گونه واکنش

 شوند.  (، مدلسازی می74و 73، 69یم شده برای مقدار واحد از طریق معادالت )سطح با کسر جرمی تنظ
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 های الکترو شیمی واکنش 4

های شارژ شده و  ( یک واکنش شیمیایی بین مواد شیمیایی خنثی، یونransferT-hargeCشارژ )-شیمیایی انتقال  واکنش

های انتقال  دهد. واکنش های سوختی، خوردگی و الکترو رسوب رخ می ها، پیل اتریباشد. پدیده الکترو شیمیایی در ب ها می الکترون

افتد. این اینترفیس به عنوان  ( بین الکترودهای آند و کاتد و یک الکترولیت اتفاق میPhase-Interfaceشارژ در فاز اینترفیس )

های تک فازی قابل استفاده  شیمیایی تنها برای جریانشود. مدل واکنش الکترو ( نیز شناخته میFaradaic surfaceسطح فارادیک )

 است.

0-4 تئوری مدل واکنش الکتروشیمی 

 امین واکنش الکتروشیمیای بصورت زیر است:rفرم کلی 

(79) 

 

 که 

 ام،k: ماده شیمیایی جامد یا مایع   

Nها )مواد( شیمیایی، : تعداد کل گونه 

 ،  
   و      

 ،rام به عنوان یک واکنشگر یا محصول واکنش kبرای ماده شیمیای یب استوکیومتری اضر    

 ام وk: عدد شارژ ماده شیمیایی   

e
 باشند. : الکترون می-

در  rای نرخ واکنش انتقال شارژ واکنش شیمی Fluentصفر است. در نرم افزار    های شیمیایی خنثی، عدد شارژ  برای گونه

 گردد. ( تعیین میButler-Volmerوالمر )-های فارادیک با استفاده از معادله باتلر اینترفیس
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(80) 

 

 شود. ( محاسبه میTafel Slopesهای تافل ) یا اینکه با استفاده از رابطه جایگزین شیب

(81) 

 

A/mریان فارادیک ): چگالی ج    در روابط فوق 
2 ،) 

A/m: چگالی جریان تبدیل )    
2،) 

Nها )مواد( شیمیایی، : تعداد کل گونه 

 ،k: کسر جرمی گونه شیمیایی     

 ،k: توان بدون بعد گونه شیمیایی     

 : ضریب انتقال شارژ آندی،    

 : ضریب انتقال شارژ کاتدی،    

 (،V: شیب تافل برای واکنش آندی )    

 (،V: شیب تافل برای واکنش کاتدی )    

F( ثابت فارادی :C/Kmol،) 

R( ثابت جهانی گازها :J/Kmol.K)، 

T دما و : 

 شود: باشد که بصورت زیر محاسبه می : اضافه ولتاژ می  
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(82)  

 باشد.  پتانسیل تعادل می      ( و Vهای الکترود و الکترولیت ) پتانسیل    و     که 

افتد. واکنش آندی در جهتی  ( بطور همزمان در هر دو جهت پیشرو و پسرو اتفاق می79واکنش کلی نشان داده شده در ) 

دهد. اولین ترم در  ها رخ می شدن الکترون شوند در حالیکه واکنش کاتدی در جهت مصرف ها تولید می افتد که الکترون اتفاق می

باشد و ترم دوم این معادله بیانگر نرخ جهت کاتدی است. اختالف بین این دو نرخ، نرخ خالص  (، نرخ جهت آندی می80معادله )

، واکنش د. جهت نرخ خالص واکنش به عالمت اضافه ولتاژ سطح بستگی دارد. اگر اضافه ولتاژ مثبت باشدکن واکنش را مشخص می

دهد  ( نشان می79همچنین واکنش کلی معادله )کند.  کلی در جهت آندی بوده و اگر منفی باشد در جهت واکنش کاتدی حرکت می

در واکنش  iهای شیمیایی متناسب است. این رابطه برای ماده  های شیمیایی در واکنش که جریان الکتریکی با نرخ تولید/مصرف گونه

r شود. ون فارادی بیان میو با استفاده از قان 

(83) 
 

          که 
های تولید شده توسط  تعداد کل الکترون nrوزن ملکلولی گونه شیمیایی و      نرخ تولید/مصرف گونه شیمیایی   

 شود: بوده که بصورت زیر تعریف می rواکنش الکتروشیمیایی 

(84) 

 

 شود. ( محاسبه می85های شیمیایی طبق رابطه ) ناشی از تمام واکنش iنرخ کلی تولید/مصرف گونه شیمیایی 

(85) 
 

های  های الکتریکی یا تغییرات جرم گونه های جریان تواند در ترم شیمیایی می-( نرخ یک واکنش الکترو83مطابق قانون فارادی )

والمر، نیروی محرک واکنش -ود چراکه این دو مقدار بطور مستقیم با یکدیگر متناسب هستند. براساس معادله باتلرشیمیایی بیان ش

پتانسیل الکتریکی موجود در محیط از قانون بقای شارژ  باشد. الکترود می-شیمیایی اختالف پتانسیل بین اینترفیس الکترولیت

(Charge Conservation Lawبدست می ) .آید 
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(86)  

 باشد. در فاز جامد چگالی جریان و گرادیان در پتانسیل با قانون اهم در ارتباط است. بردار چگالی جریان الکتریکی می iکه 

(87)  

 گردد. ین میپتانسیل الکتریکی هستند. بنابراین میدان پتانسیل بوسیله قانون الپالس تعی φهدایت الکتریکی و  σکه 

(88)  

 (.89باشد )معادله  های شیمیایی شار شده می در فاز مایع الکترولیت، جریان الکتریکی همان شار خالص گونه

(89) 

 

د یا مایع( در میدان ها )جام تولید شده از طریق انتشار، جابجایی و یا حرکت گونه kبه عنوان گونه شیمیایی  Nkدر رابطه فوق 

قابلیت تحرک  mkو همچنین  kضریب انتشار گونه شیمیایی  k ،Dkشیمیایی   غلظت گونه Ckسرعت میدان جریان،  uالکتریکی، 

تر از آنست که قانونمند شود. از این رو برای  بطور کلی رفتار تئوری الکتروشیمیایی بسیار پیچیده شوند. تعریف می kشیمیایی   گونه

 شود: ( معموال از فرض بی طرفی شارژ طبق معادله زیر استفاده می89تر کردن معادله ) ساده

(90) 
 

( در مقایسه با ترم آخر همان معادله 89گردد. بعالوه عموما از ترم اول معادله ) ( حذف می89در واقع با این فرض ترم دوم معادله )

هایی با غلظت الکترولیت باال بسیار مناسب است.  اند یا مخلوط هایی که خوب مختلط شده وطشود. این فرض برای مخل صرف نظر می

 شود: ماند. از طرفی هدایت یونی نیز بصورت زیر تعریف می ( باقی می89در نتیجه تنها ترم آخز از معادله )

(91) 
 

 شود. ی( ساده م92در نهایت معادله بقای شارژ بصورت معادله )
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(92) 
 

شود. الزم به توضیح است بی طرفی شارژ صراحتا اعمال  بنابراین همان معادله الپالس برای هر دو ناحیه جامد و مایع حل می

سازند.  های موجود را بی اثر می ای با بار مخالف یکسان وجود دارند که شارژ گونه های ناشناخته شودگونه شود. در عوض فرض می نمی

های شارژ شده را تحت تأثیر قرار داده و به آن نیرو وارد کند. این مهم بصورت یک  ممکن است میدان الکتریکی در الکترولیت، گونه

 گردد. های شیمیایی لحاظ می ( در معادله انتقال گونه93ترم اضافه )رابطه 

(93) 
 

شارژ -منبع مجزای حرارتی در معادله انرژی تأثیر گذار باشد. ترم اول ناشی از واکنش انتقال تواند بصورت دو پدیده الکترو شیمی می

 شود: در اینترفیس فارادی و بصورت زیر محاسبه می

(94) 
 

رم دوم نیز گرمایش ژول ناشی از ت باشد. ( می82اضافه بار )پتانسیل( تعریف شده در معادله )   چگالی جریان فارادی و      که 

 حرکت شارژهاست.

(95) 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

43 

 تهيه كننده: محمدرضا كليچ 43

 (Reacting Channel Modelی )مدل کانال واکنش 5

ها( همراه با واکنش شیمیایی در داخل و انتقال  ها و کانال برخی از مسائل مهندسی درگیر جریان در مجاری بلند و باریک )مثل لوله

های بارزی از این گونه  های کراکینگ و سوخت ریفورمره نمونه باشد. جریان در کوره ها )مجاری( می ن از آنحرارت با محیط بیرو

کند. بررسی  باشند. جریان در داخل مجاری به سرعت یک پروفایل شعاعی کامال توسعه یافته و پایا را ایجاد می مسائل مهندسی می

توان با دقت مناسبی همراه با کاهش دامنه محاسباتی )بصورت پریودیک( شبیه  ا میها ر های شیمیایی در این کانال دمایی و گونه

باشد. مدل کانال  ها می ها و کانال این راهکار به مراتب مؤثرتر از حل کامل و همزمان جریان در داخل و اطراف لوله سازی نمود.

های بلند و  ها و لوله ریان ساده اما شیمی پیچیده در کانالامکان شبیه سازی راکتورهایی با ج Fluentواکنشی موجود در نرم افزار 

های  های بلند( را با صرف هزینه ها و لوله ها )کانال های پیچیده و شیمی ساده در اطراف آن باریک همراه با انتقال حرارت با جریان

 Pressureیا و همراه با حلگر فشارمبنا )دهد. باید توجه داشت که این مدل تنها برای مسائل سه بعدی، پا مناسب به مهندسان می

Based Solvers.سازگار است ) 

0-5 تئوری مدل کانال واکنشی 

ها  های سه بعدی قابل استفاده است. به هر صورت تنها الزم است اطراف کانال همانطور که گفته شد مدل کانال واکنشی برای هندسه

نظر نمود. در شکل زیر شماتیکی از یک پیکره با دو کانال با سطح مقطع  ها صرف شبکه بندی شده و باید از شبکه بندی در داخل آن

تواند واکنش  دایروی نشان داده شده است. جریان در داخل کانال با واکنش شیمیایی همراه بوده در حالیکه جریان بیرون کانال می

انتقال حرارت بین فضای داخلی و خارجی کانال برقرار های کانال غیر قابل نفوذ بوده و تنها  شیمیایی داشته یا نداشته باشد. دیواره

 باشد.  می
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 ( آن.Outer Shellها و پوسته بیرونی ) کانال: 1-شکل

های جریان در داخل کانال براساس دمای ثابت دیواره متأثر از جریان خارجی کانال و  میدان Fluentطی فرآیند حل درنرم افزار 

 شوند. حرارتی ثابت از حل مسئله در داخل کانال حل میجریان در خارج کانال براساس شار 

 جریان در داخل کانال واکنشی 5-1-1

شود به این معنی که متغیرهای جریان در هر جهت  فرض می (Plug Flowجریان در داخل کانال واکنشی یک جریان پالگ )

نیز صرف نظر شده و تنها بوسیله واکنش  های شیمیایی از انتشار محوری حرارت و گونه باشد. محوری بصورت شعاعی یکنواخت می

 باشند. های شیمیایی بصورت زیر می گونهبرای دما و یابند. معادالت تکامل جریان پالگ  تغییر می

(96) 
                   

 ام،k: کسر جرمی گونه شیمیایی   که 

 ام،kی : وزن ملکولی گونه شیمای  

 ام،k: نرخ واکنش مولی خالص گونه شیمایی  ̇ 

 ام،k: آنتالپی کل گونه شیمایی   
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ρ،چگالی مخلوط : 

T ،دمای بالک : 

Cp گرمای ویژه و : 

 شود: باشد که بصورت زیر محاسبه می : منبع انتقال حرارت جابجایی می ̇ 

(97) 
                   

شوند.  حجم المان کانال تعریف می VCمساحت دیواره المان کانال و  AC: ضریب انتقال حرارت جابجایی روی سطح دیواره کانال،   

ضریب انتقال  باشد. )که نباید با دمای بالک اشتباه گرفته شود( میانگین دمای میدان جریان بیرون کانال می   دمای دیواره کانال، 

 شود: ( اینگونه محاسبه می97، موجود در معادله )  حرارت، 

(98) 
                   

KC  وDC .عدد ناسلت،  به ترتیب معرف هدایت گرمایی فاز گازی و قطر کانل هستندNu در معادله باال از روابط تجربی جریان در ،

 :Re<3000آید. برای جریان آرام  دست می ( به100و  99های کامال توسعه یافته )معادالت  لوله

(99)                    

 گیرد. ( مورد استفاده قرار میGnielindki( رابطه جنیلینسکی )Re>3000و برای جریان آشفته )

(100) 

                   

 گردد. از رابطه زیر مشخص می fقطع دایروی شکل،مقدار های هموار با م ضریب اصطکاک است. برای لوله fکه 

(101) 
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( با گام زمانی متأثر از اندازه شبکه )اندازه المان کانال( و سرعت محلی کانال Stiffسخت ) ODEمعادله جریان پالگ با یک حلگر 

 شود. حل می

 های سطح در کانال واکنشی واکنش 5-1-2

شود. جزئیات  ( اضافه می96های سطح به معادله ) های چشمه اضافی ناشی از واکنش نیکه گزینه واکنش سطح فعال باشد، ترمزما

. مساحت سطح واکنش یک المان طبق ش.د های سطحی در مطلبی جداگانه توضیح داده می منابع جرم و حرارت ناشی از واکنش

 شود. ( محاسبه می102معادله )

(102) 
                   

⁄  )حجم المان و    که  )
     

نسبت مساحت به حجم کاتالیست است. باید توجه داشت که در مدل کانال واکنشی منبع گرما  

 شود. ناشی از واکنش سطح و منابع جرم و حرارت ناشی از رسوب جرم همواره در نظر گرفته می

 ل کانال واکنشینواحی متخلخل داخ 5-1-3

سرعت  Fluentکند. نرم افزار  گزینه ناحیه متخلخل در مدل کانال واکنشی از فرموالسیون متخلخل سرعت سطحی استفاده می

در این نرم افزار  Porous Mediumکند. زمانیکه گزینه  مختلط سطحی را براساس نرخ جریان حجمی در ناحیه متخلخل حساب می

( به منظور اعمال اثرات ماده جامد در ناحیه متخلخل بصورت زیر 98حرارت محاسبه شده از معادله )فعال گردد، ضریب انتقال 

 گردد: تصحیح می

(103) 
                   

α  در  ̇ بوسیله ضرب   ̇ های واکنش  باشد. همچنین نرخ هدایت گرمایی ماده جامد می     تخلخل و α  برای محاسبه جابجایی

توانایی مدلسازی افت فشار در داخل کانال را به ما  Porous Mediumشوند. گزینه  گاز با حضور ناحیه جامد تصحیح می

های چسبندگی و اینرسیایی براساس معادله زیر  دهد. افت فشار داخل کانال تنها در جهت محوری و با لحاظ نمودن مقاومت می

 شود: محاسبه می
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(104) 
                   

(105) 
 

(106) 
 

مقاومت          (. 105گردد )معادله  ( تعیین میDarcyدر روابط باال افت فشار ناشی از مقاومت چسبندی از قانون دارسی )

 باشد. طول المان کانال می  Δو           چسبندگی در جهت محوری، 

 جریان خارجی در پوسته  5-1-4

با استفاده  Fluentای برخوردار باشد. باید توجه داشت زمانیکه پوسته خارجی در نرم افزار  تواند از هر هندسه شکل پوسته خارجی می

تواند همراه با یا بدون  این جریان خارجی می ای داشته باشد. شود. داخل کانال نباید هیچگونه شبکه از حجم محدود، شبکه بندی می

شود.  واکنش شیمیایی باشد که عموما از مواد شیمیایی متفاوتی نسبت به ترکیبات شیمیایی پیچیده در داخل کانال تشکیل می

حرارتی به عنوان یک معادله انرژی جریان پوسته بیرونی از یک شار حرارتی ثابت در مرز دیواره کانال برخوردار است. مقدار این شار 

 شود. حرارت دریافت شده از کانال محاسبه می Under Relaxationفاکتور 

(107) 
                   

 ̇ تعریف شده توسط کاربر و  Under relaxationپارامتر  αحرارت دریافت/از دست داده شده،   ̇ که 
شار حرارتی از تکرار   

باشد. در همگرایی حرارت دریاف/از دست داده شده از کانال برابر حرارت از دست داده شده/دریافت شده جریان خارجی  ل میقب

 باشد.  پوسته می
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 (Reactor Network)مدل شبکه رآکتور 6

های سینتیک شیمیایی  یزمهای شیمیایی در محفظه احتراق با استفاده از مکان مدل شبکه رآکتور برای شبیه سازی میدان دما و گونه

با یک مدل احتراق سریع نظیر احتراق  Fluentشود. شبکه رآکتور براساس حل همگرا شده مسئله در نرم افزار  دقیق بکار گرفته می

های کامل شیمیایی موجود در نرم افزار  ای ایجاد شده است. مکانیزم غیر پیش آمیخته، پیش آمیخته جزئی و یا مدل اتالف گردابه

CHEMKIN توان در نرم افزار  را میFluent  فراخوانی کرده و شبکه رآکتور را حل نمود. فضای محفظه احتراق بطور خودکار به

 CFDشود. شار جرمی عبوری از شبکه رآکتور از حل  تعداد اندکی از رآکتورهای کامال آمیخته شده و متصل به هم تقسیم می

شوند. بنابراین مدل شبکه رآکتور برای شبیه سازی اثرات  در شبکه رآکتور با هم حل میهای شیمیایی و دماها  مشخص شده و گونه

های سوخته نشده  و هیدروکرین NOx ،COهای سینتیک دقیق بویژه انتشار گازهای آالینده نظیر  محدود با مکانیزم-شیمی نرخ

های شبکه  بسیار کمتر از تعداد المان (red ReactorsStirبسیار مناسب است. از آنجائیکه تعداد راکتورهای کامال آمیخته شده )

های همراه با واکنش شیمیایی در  تر از حل کامل جریان باشد لذا، شبیه سازی بوسیله مدل شبکه رآکتور بسیار سریع محاسباتی می

پایای همگرا شده یا  RANSباشد. عموما مدل شبکه رآکتور روی یک حل  می PDFو  EDCهای  ها با استفاده از مدل تک تک المان

ای  تواند روی یک جریان ناپایای مبین وضعیت لحظه شود. همچنین، مدل مذکور می حل ناپایای متوسط گیری شده زمانی اجرا می

در زمان نیز اجرا شود. از آنجائیکه هیچ گونه کوپلینگ پسرو حل شبکه رآگتور با جریان وجود ندارد، این مدل برای پیش بینی 

های  گذارد، مثل تشکیل آلودگی، بسیار مناسب است. البته این مدل برای جریان شیمی دقیق تأثیر اندکی روی جریان میحاالتیکه 

گیرند مثل دوده با یک اندرکنش  های شیمیایی قرار می هایی که بشدت تحت تأثیر واکنش شدیدا ناپایا مثل احتراق شعله یا جریان

 گردد.  ( مفید نبوده و توصیه نمیSoot-Radiationقابل توجه تابش دوده )

0-6 تئوری مدل شبکه رآکتور 

باشد.  ها می اولین گام در شبیه سازی با استفاده از شبکه رآکتور، تقسیم فضای احتراق به رآکتورهای کوچک همراه با شبکه بندی آن

هایی که در  آل اینست که المان ایدهاز آنجائیکه هر رآکتور مبین بخشی از محفظه احتراق است که کامال در هم آمیخته باشند، 

های همگروه با یکدیگر  ترین فاصله فضای ترکیبات قرار دارند با یکدیگر یک گروه را تشکیل دهند. برای بهترین عملکرد، المان نزدیک

 در هر رآکتور باید از دماها و کسر جرمی تا حد امکان یکسانی برخوردار باشند.

از دما و کسر اختالط  Fluentهای سلولی در نرم افزار  آمیخته و پیش آمیخته جزئی، گروه های غیر پیش طبق پیش فرض حالت

کند که از کسر  های شبکه را طوری گروه بندی می های شیمیایی، این نرم افزار المان مشابهی برخوردارند. برای حالت انتقال گونه
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ها برای اکثر  پیش فرض باید دسته بندی مناسبی از المان تشکیل شده باشد. این H2Oو  N2جرمی تا حدامکان یکسانی برای 

 Customدهد که بطور دلخواه و با استفاده از قابلیت  به کاربر این اجازه را می  Fluentها ایجاد کند. به هر صورت نرم افزار  حالت

Field Function های غیر پیوسته را  ین نرم افزار گروههای مشابه، ا پس از دسته بندی سلولها اقدام کند.  به دسته بندی المان

های نزدیکترین همسایه تا رسیدن به تعداد کافی راکتورها  ها را با کمترین تعداد المان تقسیم یندی کرده و پس از آن خوشه

NReactors دهد. ادامه می 

 CFDها در حل  از شارهای المان ̇ باشد. ماتریس شار جرمی  گام دوم در شبیه سازی شبکه رآکتور، حل آن با فرآیند حاضر می

با  iام در رآکتور kباشد. کسر جرمی گونه شیمیایی  می jبه رآکتور  iشار جرمی از رآکتور    ̇ های  محاسبه شده که در آن آرایه

  عنوان 
 شود: توسط رابطه زیر قانونمند می  

(108) 

                   

 ̇ ، iحجم رآکتور    که 
  امین گونه شیمیایی و Kنرخ واکنش   

 iنیز شار جرمی خالص به رآکتور  ̇ باشد.  ترم چشمه جرم می  

 گردد: بوده و بصورت زیر محاسبه می

(109) 

                   

  ترم چشمه 
 Discereteهای حجم مثل  و از چشمه CFDاز بین مرزهای  CFDودی های شیمایی ور سهم شارهای گونه  

Phase Model: DPM کند.  را حساب می 

  سیستم معادالت 
 NSpeciesتعداد راکتورهای تعریف شده توسط کاربر و  NReactorبوده که  NSpecies*NReactorدارای ابعاد   

طبق پیش فرض از الگوریتم مجزا  Fluentنرم افزار  باشد. ی میهای شیمیای های شیمیایی در مکانیزم تعداد گونه

(Segregatedبرای حل این سیستم معادالت استفاده می ) های کامال کوپل شده ) کند، هرچند امکان استفاده از الگوریتمFully 

Coupledدهد. ( را نیز به کاربر می 
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 حل میدان دمای شبكه رآکتور 

شود. بجای آن طبق پیش فرض، دما در هر رآکتور از حل معادله حالت محاسبه  ادله انرژی حل نمیدر شبکه رآکتور هیچ گونه مع

شود. باید توجه داشت  تعیین می CFDهای  شود. فشار رآکتور ثابت شده است و همچون فشار متوسط گیری شده جرمی در المان می

کند که از دست دادن )یا گرفتن(  ماند. این روش تضمین می ثابت میکه چگالی هر راکتور تازمانیکه حجم  و جرم رآکتور تغییر نکند 

ای  از گزینه Fluentبطور مناسب در محاسبات شبکه رآکتور منظور شده است. همچنین نرم افزار  CFDگرما در شبیه سازی 

 کند. ثابت باشد حل نمی CFDای ه ها دما همانند دمای میانگین جرمی در المان ای که در آن برخوردار است که دما را برای مسئله

 


