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ABSTRACT   
    The present work represents an investigation for the pollutants emission when 
adding water to air in a continuous combustion chamber. Direct water injection into 
the chamber with water/fuel ratio up to 0.8, as well as, humidifying the inlet air with 
water prior to the chamber by changing humidity between 20 to 100%, has been 
examined at different equivalence ratio with gas oil fuel. The results with fuel droplet 
size of 80µm and Φ=0.8, show that when water directly injected, NOx and soot will 
decrease by 53% and 56.6% respectively. Nevertheless, CO and UHC are to increase 
by 108% and 84% respectively. On the other hand, when inlet air has humidified, the 
decrease in NOx and soot will be 17.15% and 17.94% respectively. But, CO and UHC 
show an increase of 13.5% and 8.47% respectively. 
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 تأثير حقن الماء و زيادة رطوبة الھواء المشارك في عملية االحتراق

  الملوثات من حجرة االحتراق المستمر انبعاثعلى 
  

 الخالصة
البحث الحالي يقدم دراسة ألنبعاث الملوثات عند أضافة الماء الى حجرة أحتراق مستمر. تم حقن      

، كذلك ، تم ترطيب ھواء الدخول  0.8وقود قدرھا \الماء مباشرة في حجرة األحتراق وصوال لنسبة ماء
% ألختبار أثر ذلك عند نسب مكافئة 100% الى 20ر الرطوبة مابين قبل حجرة األحتراق بتغيي

مايكرون عند نسبة  80 قياسھاوقود  قطرةبأستخدام مختلفة بأستخدام زيت الغاز كوقود. أظھرت النتائج 
% و 53أن حقن الماء المباشر خفض أنبعاث اكاسيد النتروجين والسخام بمقدار ، ف 0.8مكافئة قدرھا 

والي. غير ان مستويات انبعاث أول أوكسيد الكربون و الھيدروكربون غير المحترق % على الت56.6
% على التوالي. من ناحية أخرى، عند ترطيب ھواء الدخول، 84% و 108قد أزدادت بمقدار 

% على التوالي. لكن، انبعاث أول 17.94% و 17.15فالنقصان في أكاسيد النتروجين والسخام اصبح 
% على التوالي 8.47% و 13.5الھيدروكربون غير المحترق أظھر زيادة بمقدار أوكسيد الكربون و

  لھذه الحالة.
 


