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Εισαγωγή

Στρωτή φλόγα προανάμιξης

Η χρήση υδρογόνου ως εναλλακτικό καύσιμο απαιτεί καλύτερη κατανόηση
των φαινομένων διάδοσης της φλόγας και εύρεση των κατάλληλων
συνθηκών για τη βέλτιστη εκμετάλλευσή του σε υπάρχοντα και νέα
συστήματα. Ανάγκη για:

• Η επίδραση του ρυθμού διάτασης της φλόγας (flame stretch rate - K)

• Μελέτη μηχανισμών και τρόπων για τη σταθερή ανάπτυξη του πυρήνα
της φλόγας, την αύξηση του ρυθμού καύσης με ταυτόχρονη αύξηση
της ταχύτητας διάδοσης της φλόγας, καθώς και μείωση των
παραγόμενων ρύπων

• Μελέτη εξέλιξης του πυρήνα της φλόγας πιο «συμβατικών» καυσίμων
(προπάνιο) σε διάφορες συνθήκες (λόγος αέρα-καυσίμου, αρχική
πίεση και θερμοκρασία μίγματος) για στρωτή και τυρβώδη ροή

Μεθοδολογία
• Απευθείας αριθμητική προσομοίωση (DNS) με χρήση φασματικών
πεπερασμένων στοιχείων βασισμένη στον κώδικα nek5000 [1]

• Επίλυση ροών με παρουσία χημικών αντιδράσεων μέσω ανάπτυξης σε

Τυρβώδης φλόγα προανάμιξης

στην ταχύτητα διάδοσής της (flame displacement speed – Sd)
εκφράζεται μέσω μιας παραμέτρου γνωστή ως μήκος Markstein (Ɫ)

Sd = S L − Ł ⋅ K
• Κοινή παραδοχή: Η ροή μάζας που περνά μέσα από ένα καμπυλωμένο
και «τεντωμένο» μέτωπο φλόγας είναι σταθερή

ρu S=
ρ=
S d ρ b S d ,b
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(όχι ακριβής σύμφωνα με τη θεωρία! [3])
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Εικόνα 4: Αριστερά: Εξέλιξη ρυθμού καύσης για διάφορες τιμές έντασης τύρβης,
Δεξιά: Συνδυασμένη συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας ταχύτητας – ρυθμού διάτασης

Εικόνα 5: Ισοϋψείς καμπύλες της θερμοκρασίας (αριστερά) και του μέτρου της ταχύτητας
(δεξιά) κατά την προσομοίωση τυρβώδους φλόγας προανάμιξης προπανίου-αέρα

Συμπεράσματα

 Το μήκος Markstein εξαρτάται από το σημείο της φλόγας στο οποίο
μετράται/υπολογίζεται

σειρά των εξισώσεων διατήρησης για χαμηλούς αριθμούς Mach [2]

• Χρήση απλοποιημένων (1step, 2step) και λεπτομερών (detailed)

 Η διαφορές του αριθμού Markstein που υπολογίστηκαν συμφωνούν με τα
θεωρητικά αποτελέσματα [3]

μηχανισμών χημικής κινητικής

• Αρχική δομή της φλόγας με χρήση του μονοδιάστατου κώδικα PREMIX

 Η σχέση μεταξύ ταχύτητας διάδοσης και ρυθμού διάτασης της φλόγας
που υπολογίστηκε στις στρωτές φλόγες συσχετίζεται επιτυχώς με τα
αποτελέσματα που λαμβάνονται από τις τυρβώδεις φλόγες

(CHEMKIN)

Εικόνα 2: Εξάρτηση της ταχύτητας διάδοσης από το ρυθμό διάτασης σε διάφορα σημεία στο
εσωτερικό της φλόγας χρησιμοποιώντας διαφορετικές εκφράσεις για την ταχύτητα
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Εξάρτηση του ρυθμού καύσης από την ταχύτητα και την επιφάνεια της φλόγας

HRR = f ( S d , A)
HRR = f ( S d (k ))
Επίδραση ρυθμού διάτασης της
φλόγας στην ταχύτητα διάδοσής της

′

HRR = f ( A(u , L), S d )

Επίδραση χαρακτηριστικών τύρβης
στην επιφάνεια της φλόγας
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