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Streszczenie
W artykule opisano zastosowanie metody objętości skończonych do wizualizacji 3d termokinetyki procesów spalania i tworzenia produktów reakcji w wysokotemperaturowej komorze
spalania. Modelowano proces spalania metanu z wykorzystaniem prostego, 2-krokowego
mechanizmu reakcji. Obliczenia przeprowadzono dla osiowosymetrycznej komory z palnikiem dyfuzyjnym typu rura w rurze.
Słowa kluczowe: obliczeniowa mechanika płynów, modelowanie reakcji chemicznych,
spalanie dyfuzyjne
Abstract
The application of finite volumes method to computer 3d visualization of thermo-kinetic
combustion process and formation of reaction products in high temperature combustion
chamber is presented in the paper. Basing on the standard two-steps mechanism of reaction
has been modelled the methane combustion process. Computations have been carried out for
the axial-symmetric chamber with double-pipe diffusion – type burner.
Keywords: computational fluid dynamics, computer process visualization, chemical reaction
modeling, non-premixed combustion
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– liczba Batchelora
– koncentracja [mol⋅m–3]
– współczynnik dyfuzji [m2⋅s–1]
– energia aktywacji reakcji [J⋅mol–1]
– udział masowy
– entalpia właściwa [J⋅mol–1]
– ciśnienie [Pa]
– człon źródłowy w równaniu bilansu energii [kg⋅m⋅s–3]
– uniwersalna stała gazowa [J⋅mol–1⋅K–1]
– człon źródłowy w równaniu bilansu masy [kg⋅m–3⋅s–1]
– temperatura [K]
– prędkość [m⋅s–1]
– współczynnik dynamiczny lepkości płynu [kg⋅m–1⋅s–1]
– współczynnik przewodzenia ciepła [W⋅m–1⋅K–1]
– liczba nadmiaru powietrza spalania
– gęstość [kg⋅m–3]
– tensor napręŜeń [kg⋅m–2⋅s–2]

1. Wstęp
Energia otrzymywana podczas spalania w dyfuzyjnych płomieniach gazowych wykorzystywana jest w przemyśle szklarskim i cementowym, w hutnictwie oraz w energetyce.
Gaz ziemny jest głównym surowcem energetycznym stosowanym w przemysłowych palnikach gazowych. Spalanie tego paliwa wiąŜe się z emisją zanieczyszczeń gazowych.
Produkty reakcji pochodzą głównie od CH4 oraz tzw. wyŜszych węglowodorów. Istotnym
zanieczyszczeniem tworzącym się w komorach spalania w obszarach o wysokich temperaturach są tzw. termiczne tlenki azotu (NOx) oraz podtlenek azotu (N2O). Tlenki węgla
i azotu to główne źródła negatywnego oddziaływania procesów spalania na środowisko [1, 2].
Wiedza o stopniu zagroŜenia emisjami substancji gazowych nie powinna być rezultatem
tylko doświadczeń eksploatacyjnych. Przewidywanie emisji i działania ją ograniczające
powinny być przeprowadzane na podstawie analizy procesów na etapie projektowania
urządzeń. Problemy występujące w trakcie analiz procesów spalania roztworów gazowych
wynikają z następujących głównych czynników:
– turbulentnego charakteru spalania, zwłaszcza w piecach o duŜej intensywności przekazywania energii,
– znacznych róŜnic występujących pomiędzy stałymi szybkości i energiami aktywacji
wyznaczonymi doświadczalnie dla róŜnych warunków spalania, szczególnie w wypadku płomieni i mieszanin gazowych recyrkulujących w komorach,
– niedoskonałości istniejących metod obliczania produktów spalania gazu – w tym przede
wszystkim prostego modelu spełniającego wymogi dokładności dla procesów przemysłowych.
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Symulacja matematyczna płomieni w komorach spalania opiera się na metodach
bilansów wielkości zachowawczych. W zaleŜności od typów modeli matematycznych
moŜna wyróŜnić metody strefowe oraz bilansowe modele jedno-, dwu- bądź trójwymiarowe. Wraz ze wzrostem liczby wymiarów zwiększa się złoŜoność zagadnienia i wydłuŜa
się czas obliczeń. Częstokroć zdarza się, Ŝe stałe modelowe dopasowane do jednego typu
budowy w ogóle nie sprawdzają się w urządzeniu o innym kształcie komory. Wynika
to przede wszystkim z nakładania się właściwości procesu i niejednorodności przepływów
na reakcje chemiczne spalania.

Rys. 1. Wymiary strefy przepływowej
komory spalania
Fig. 1. Scheme
of
the
modeled
cylindrical geometry

W ostatnich latach zwiększyło się zastosowanie aplikacji wykorzystujących algorytmy
numerycznej mechaniki płynów [3]. Wiodącą rolę odgrywa tutaj komercyjny pakiet
obliczeń numerycznych Fluent firmy Ansys. Metody numerycznej mechaniki płynów mogą znaleźć zastosowanie w procesie projektowym, do analizy zjawisk, w których istotną
funkcję pełnią reakcje chemiczne. WaŜne jest kontrolowanie obliczeń modelem matematycznym przez pomiary przeprowadzone na obiekcie podobnym lub na modelu fizycznym,
w odpowiedniej skali określanej liczbami podobieństwa. Strategia podejścia do procesu modelowania opiera się na następujących głównych krokach: stworzeniu cyfrowego
modelu pól przepływów i jego podziale na elementarne objętości, analizie i opisie warunków fizykochemicznych symulacji, obliczeniach wraz z określeniem zagadnienia
początkowo-brzegowego, weryfikacji i walidacji wyników obliczeń oraz postprocessingu,
którego wizualne rezultaty stanowią jedną z największych zalet metod CFD. Kolejne etapy
postępowania przeprowadzono dla procesu spalania w reaktorze cylindrycznym.

2. Siatka numeryczna komory spalania
Schemat komory spalania przedstawiono na rys. 1. Palnik składa się z centrycznie
doprowadzonej dyszy powietrza o średnicy 2 cm oraz symetrycznie rozmieszczonych
dookoła niej dysz gazowych o średnicy 2 mm kaŜda. Odległość osi dyszy gazowej od osi
symetrii komory wynosi 12,5 mm. Dysza powietrzna wyposaŜona jest w sześć zawirowywaczy umieszczonych pod kątem 15º względem osi wypływu gazu.
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Na podstawie informacji o wymiarach komory skonstruowana została siatka numeryczna. Do tego celu wykorzystano preprocesor GAMBIT. Rodzaj siatki i ułoŜenie
elementów objętościowych dzielących przestrzeń przepływową stanowią o dokładności
i szybkości obliczeń; zwykle badacz ma do rozwiązania zagadnienie polegające na skonstruowaniu siatki pozwalającej uzyskać wymaganą dokładność obliczeń przy jak najmniejszym nakładzie czasu pracy komputera. Układ siatki wynikający z budowy komory
spalania i palnika jest osiowosymetryczny. Komora została podzielona na czworościenne
elementy objętościowe z wykorzystaniem niestrukturalnych siatek 3D z 280 tys. elementarnych objętości kontrolnych. Przestrzeń spalania w obszarze przypalnikowym i w strudze
reagujących gazów oraz elementy przyścienne podzielone zostały z większą dokładnością.
Dla oddziaływań przyściennych przyjęto funkcje standardowe oraz zerowe wartości prędkości przepływu na ściance. Siatkę komory spalania przedstawiono na rys. 2.

Rys. 2. Siatka na powierzchni obszaru
przepływowego
Fig. 2. Discretization scheme on the
combustion chamber

3. Model matematyczny procesu
Obliczenia numeryczne CFD bazują na zasadach zachowania masy pędu i energii oraz
wybranego typu hipotezach domykających, postawionych przez badacza (z wykorzystaniem odrębnych procedur) lub dostępnych do wyboru spośród bazy danych zaimplementowanej w programie. W wypadku omawianej symulacji wiąŜący się z warunkami
prowadzonego spalania płomień był turbulentny, o niestacjonarnym charakterze opisanym
równaniami wyprowadzonymi z bilansów wielkości zachowawczych w strefach przepły
wowych. Równanie ciągłości mieszaniny o gęstości ρ i prędkości w w formie róŜniczkowej przyjmuje postać [4, 5]

Dρ
=0
Dt

(1)

W równaniu (1) pochodna substancjalna gęstości płynu zdefiniowana została jako

Dρ / Dt = ∂ρ / ∂t + w∇ρ. Dla kaŜdego składnika substancji gazowej o współczynniku dyfuzji Di oraz szybkości ubywania w wyniku reakcji opisanej członem źródłowym Rɺ
i

rozwiązywane jest równanie ciągłości z wykorzystaniem udziałów masowych gi
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Z drugiej zasady dynamiki wynika równanie Naviera–Stokesa dla bryły płynu o ciśnieniu p, na który oddziałuje tensor napręŜeń τ
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(3)

W rozwiązywaniu zagadnień przepływowych płynów nieizotermicznych z występującymi reakcjami chemicznymi stosowane jest równieŜ równanie bilansu energii
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– entalpia właściwa,
– współczynnik przewodzenia ciepła,
– średnia temperatura w objętości obliczeniowej,
– współczynnik dynamiczny lepkości,
– człon źródłowy.

4. Radiacja w komorze spalania
We wnętrzu przemysłowych komór spalania zachodzi przenoszenie energii od płomienia do powierzchni o temperaturach niŜszych na drodze konwekcji i radiacji. Wraz ze
wzrostem temperatury prowadzonych operacji cieplnych zwiększa się intensywność przenoszenia energii na drodze transportu radiacyjnego. Modelowanie radiacji sprawia wiele
trudności w praktyce obliczeniowej, błędne rezultaty modelowania często doprowadzają
do zawyŜania obliczeniowych temperatur spalania; w granicznych przypadkach nawet
ponad temperaturę adiabatyczną spalania właściwą dla danego typu mieszanki stechiometrycznej i warunków otoczenia. W efekcie nie jest moŜliwe zbilansowanie komory
i modelowanie numeryczne staje się z punktu widzenia praktycznych zastosowań bezuŜyteczne. Z powyŜszych względów do modelowania radiacyjnego strumienia energii
w urządzeniach przemysłowych niezbędne jest zastosowanie sprawdzonych procedur, gdyŜ
zwykle zaimplementowane algorytmy wymagają weryfikacji stałych modelowych. W toku
obliczeń wykorzystano model strumieniowy radiacji [6, 7], z parametrami rzeczywistymi
gazów uzyskanymi na podstawie badań własnych i danych zamieszczonych w literaturze
przedmiotu [8].

5. Modelowanie spalania
Metody CFD umoŜliwiają przewidywanie charakterystyk gazodynamicznych płomieni w zakresie małych liczb Reynoldsa z wysoką dokładnością. Problematyczne jest
modelowanie przepływów w procesach, dla których etapem kontrolującym jest dyfuzja
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substancji. Szczególne trudności wynikają ze związku pomiędzy fluktuacjami ciśnień
i prędkości a stabilnością numerycznych algorytmów równań transportu. Z tego powodu
w obszarach mieszania wymagane są gęste siatki numeryczne. Rozmiar komórek opisany
średnicą hydrauliczną w obszarach reakcji powinien być mniejszy od skali Batchelora [9]

B = η Sc −1/2

(5)

Modelowanie procesów spalania gazu ziemnego przeprowadzono na podstawie dwureakcyjnego mechanizmu spalania metanu zaimplementowanego w programie Fluent [3].
Opiera się on na uproszczonej drodze reakcji CH4 z O2 do CO i H2O
CH4 + 1,5 O2 ⇒ CO + 2 H2O

(6)

CO + 1/2 O2 ⇒ CO2

(7)

Półempiryczne równania określające produkcję tlenku węgla RɺCO oraz ditlenku RɺCO2 mają
postać
−0,3 1,3
RɺCO = k1CCH
CO exp(− E1 / RT )
4

2

0,25
RɺCO2 = k2 CCO CH−0,5
exp(− E2 / RT )
O CO
2

(8)

2

w równaniu (7) współczynniki szybkości wynoszą odpowiednio: k1 = 2,8 ⋅ 109 s–1;
k2 = 3,98 ⋅ 1014 mol–3/4cm9/4s–1; E1 = 2,0265 ⋅ 105 J⋅mol–1; 1,67 ⋅ 105 J⋅mol–1.
W trakcie obliczeń zastosowano model turbulencji k – ε ze standardowymi stałymi zawartymi w programie Fluent [3, 10]. Spalanie prowadzono dla mieszaniny gazowej z liczbą
nadmiaru λ = 1,05. Parametry płynu zostały dodatkowo uściślone o opis lepkości (równanie Sutherlanda) i pojemności cieplnej [11] oraz współczynniki przewodzenia ciepła
w funkcji temperatury gazów. Przyjęto addytywność tych parametrów dla uzyskanej
mieszaniny gazowej w kaŜdej z elementarnych objętości obliczeniowych.
Przy rozwiązywaniu zagadnień z reakcjami chemicznymi o zróŜnicowanych szybkościach lepszą zbieŜność otrzymywanych rozwiązań uzyskuje się przy traktowaniu początkowego (tzw. rozruchowego) okresu działania urządzenia jako stanu nieustalonego
wraz z odpowiednią modyfikacją współczynników podrelaksacji iteracji.

6. Rezultaty obliczeń
Na rysunku 3 zamieszczono przekrój przez komorę spalania z naniesionymi polami
obliczonych udziałów objętościowych ditlenku węgla. Uzyskane rezultaty zbieŜne są
z obliczeniami stechiometrycznymi, zgodnie z którymi w stanie ustalonym na wypływie z komory spalania stęŜenie CO2 w załoŜonych warunkach spalania wynosić powinno
ok. 9,1% objętościowego. Analiza składu produktów równowagowych w warunkach spalania pozwala uzyskać informację na temat poprawności symulowanych zjawisk.
Na rysunku 4 zamieszczono względny skład równowagowy podstawowych produktów
spalania wyznaczony metodą minimalizacji Gibbsa na bazie dostępnych danych termochemicznych składników mieszaniny gazowej [11]. Krzywe równowagowe stanowią
wartości graniczne uzyskiwanych mieszanin gazowych w komorze spalania.

9
obj.

CO2

Rys. 5. Mapa gradientowa rozkładu temperatury w przekroju komory spalania
Fig. 5. Gradient temperature map in furnace
crossection

Równowagowe udziały zi /zi (T = 2000 K) dla CO2; H2O

Rys. 4. Równowagowy skład produktów
spalania gazu ziemnego
Fig. 4. Volume fraction equilibrium of the
natural gas combustion

Równowagowe udziały zi /zi (T = 2000 K)

Rys. 3. Mapa gradientowa udziałów CO2
w przekroju komory spalania
Fig. 3. Gradient CO2 volume fractions map
in furnace crossection
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Temperatura w przekroju komory widoczna jest na rys. 5. Maksymalna temperatura w strudze gazu wypływającego z palnika nie przekracza 2000 K. Dla spalania gazu
ziemnego w przyjętych warunkach procesu temperatura adiabatycznego spalania wynosi
ok. 2110 K. Podobnie jak równowagowy skład produktów spalania, tak i ona stanowi parametr (swoistą asymptotę) pozwalający zweryfikować poprawność uzyskanych
wyników.
W strefach wysokotemperaturowych występują warunki do tworzenia się termicznych
tlenków azotu, do których w praktyce naleŜą podtlenek N2O i tlenki NO wraz z przekształcającym się z niego NO2. Na rysunku 6 przedstawiono rozkład tlenków azotu
w obszarze płomienia. Jak widać, w strefie wysokiej temperatury tworzy się największa ilość tych związków. Współczesne technologie spalania charakteryzujące się niską
emisją tlenków azotu oparte są na silnej recyrkulacji wyrównującej temperatury w obszarze
reakcji.

Rys. 6. Zawartość NO w strefie płomienia
Fig. 6. NO volume fractions in flame zone

0

0,3

0,6

0,9

1,2

Rys. 7. Zawartość CO w strefie płomienia
Fig. 7. CO volume fractions in flame zone

Wysokie temperatury i strefy niedoboru substratów spalania przenoszą równowagę
w kierunku tworzenia tlenku węgla. CO zwykle charakteryzuje się podwyŜszonymi stęŜeniami w trakcie rozruchu urządzeń na tzw. zimnych ściankach nagrzewającej się komory.
W stanie ustalonym, przy dobrym wymieszaniu substratów spalania i odpowiedniej liczbie
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nadmiaru powietrza, pośredniczy on w tworzeniu równowagowego związku, jakim jest
ditlenek CO2 (rys. 7).

6. Podsumowanie
Program Fluent jest skutecznym narzędziem pozwalającym w szybki sposób analizować
proces spalania i emisję zanieczyszczeń. NaleŜy jednak pamiętać, Ŝe poprawne modelowanie jest moŜliwe przy dostatecznej wiedzy na temat procesów przenoszenia występujących w rzeczywistym urządzeniu.
Jakościowe rezultaty uzyskanych wyników są zbieŜne z obserwowanymi płomieniami
przemysłowymi. Znaczne róŜnice występują dopiero w sytuacji, gdy przestrzeń komory
spalania jest silnie asymetryczna, co wymaga odpowiedniej analizy z uŜyciem siatki odwzorowującej tak złoŜone obszary przepływowe. W dostępnej literaturze przedmiotu
znaleźć moŜna wiele wyników badań kinetyki spalania gazu ziemnego, modele te są jednak wieloreakcyjne i często nie moŜna ich efektywnie stosować do modelowania reakcji
w obiektach przemysłowych. Zredukowany dwureakcyjny mechanizm spalania CH4 spełnia wymogi stosowalności w analizie technicznej produktów spalania. Dokładna procedura
badawcza tworzących się substancji gazowych i nietrwałych rodników mogących tłumaczyć rzeczywiste mechanizmy emisji wymaga analizy znacznie bardziej złoŜonych
układów reakcji.
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