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  مقدمه  -1-1

هاي اخیر و صرف شدن مقدار قابل با توجه به افزایش چشمگیر قیمت نفت خام و بنزین در سال

ها در کشور و رو به اتمام بودن و حذف شدن یارانه و گازوئیل یني کشور به خرید بنزتوجهی از بودجه

این سوخت در آینده نه چندان دور و افزایش نگرانی در ارتباط با آلودگی محیط زیست، نظر عموم 

هاي ساالنه مبالغ هنگفت یارانه به حامل هاي جایگزین مناسب جلب شده است.محققین به یافتن سوخت

رین کننده این مواد، بخش حمل و نقل بیشتهاي مصرفیابد. در میان بخشص میانرژي در کشور اختصا

استفاده از اهرم افزایش قیمت بنزین براي کاهش مصرف بنزین،  است. مقدار را به خود اختصاص داده

استفاده باشد؛ می سوخت جایگزینحل براي این مسئله، استفاده از صرفه نیست. بهترین راهمنطقی و به 

و با توجه  یافته به این بخش، کاهش یابدشود که یارانه تخصیصموجب می سوخت جایگزین کارآمد از

رو به اتمام بودن این سوخت در آینده نه چندان دور و افزایش نگرانی در ارتباط با آلودگی محیط به 

  .شودهاي جایگزین مناسب جلب زیست، نظر عموم محققین به یافتن سوخت

استفاده از گاز طبیعی در در جهان دارد و  را که کشور ما رتبه دوم صادرات گاز طبیعیبا توجه به این

شود، هاي نفتی و همچنین کاهش واردات میبخش حمل و نقل، نه تنها باعث کاهش مصرف فرآورده

هاي آن موجب افزایش صادرات و درآمد ارزي کشور نیز بلکه به دلیل سقف صادرات نفت و فرآورده

شود. از این رو زیرا کل تولید نفت خام کشور عدد محدودي است که توسط اوپک تعیین می شود.می

از این رو  ،یابدهرچقدر مصرف داخل در کشور باال رود، توان صادرات و درآمد ارزي آن کاهش می

 موضوع استفاده از گاز طبیعی به عنوان جایگزین بنزین در خودرو و تولید برق در دو دهه اخیر جدي

  شده است.

در این بین باید به این نکته توجه داشت که استفاده از گاز طبیعی که سرعت شعله پایینی دارد 

اي را به همراه دارد که هاي نسوخته و تولید گازهاي گلخانهمشکالتی همچون راندمان کم، هیدروکربن

  د.شوسبب تشدید مشکالتی از قبیل گرم شدن کره زمین و آلودگی محیط زیست می
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توان آن را ذخیره کرد و در زمان نیاز از آن استفاده حامل انرژي است که می هیدروژن حال از طرفی

یدروژن به عنوان ه از طرفی ،نمود. در این صورت این منبع انرژي همیشه در دسترس کاربر خواهد بود

 هفتتقریباً اي علهکند و سرعت شنمیمنوکسید اکسید و کربنديکربنسوخت پاك نام گرفته و تولید 

محدوده اشتعال زیاد  و منی پایین. ولی استفاده از آن مشکالتی همچون هزینه باال، ایبرابر گاز طبیعی دارد

  شود جایگزین مناسبی محسوب نشود.را به همراه دارد که سبب می

وختن گاز رود با باال بردن سرعت سحال با افزودن هیدروژن به مخلوط گاز طبیعی و هوا انتظار می

 طبیعی جایگزینی مناسبی به دست آید تا آلودگی پایین و کارایی مناسب را به ما عرضه کند.

  اهداف پژوهش -1-2

سرعت سوختن آرام یک سوخت خاصیتی بنیادي است و نقش حیاتی براي طراحی موتور و شبیه 

هاي تئوري به دست اي بررسیدهد و با تعیین آن دانش پایه برسازي احتراق آشفته در اختیار ما قرار می

  .آیدمی

هاي مختلف انجام شده است و همچنین در مورد تحقیقات زیادي در مورد سرعت سوختن مخلوط

 ها در مورد مخلوط هیدروژنتوان با استناد به آنولی نمی خالص گاز طبیعی و سرعت سوختن هیدروژن

 .شوداین مخلوط به طور مستقل تحقیق  بنابراین باید براي گیري دقیقی کرد.گاز طبیعی نتیجه و

رعت س وبررسی تاثیر آن بر روي به گاز طبیعی در اینجا هدف بررسی تاثیر افزودن هیدروژن

ي فرمول همبستگی سرعت سوختن بر دست آوردن آن تهیهاست که هدف اصلی از بهمخلوط سوختن 

براي تعیین سرعت سوختن متالطم  تواناز این فرمول می باشد.ارزي میدما و نسبت هم حسب فشار،

  درون موتور استفاده کرد.

 ضرورت پژوهش -1-3

  ي موتور داریم.نیاز به طراحی دقیق و بهینه براي کاهش هر چه بیشتر آلودگی و مصرف سوخت،
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بنزین با  جایگزین کردن سوخت هاي کاهش آلودگی سوخت موتورها،چنانچه ذکر شد یکی از راه

در مورد مشخصات  و جامع در نتیجه باید اطالعات درست باشددوژن میهی و مخلوط گازطبیعی

  ها داشته باشیم.سوختن مخلوط آن

سرعت سوختن متالطم است. بنابراین براي  گذار در عملکرد موتور،یکی از عوامل مهم و تاثیر 

ن متالطم سرعت سوخت باشد.و عملکرد بهتر موتورها تعیین دقیق سرعت سوختن بسیار مهم می طراحی

  باشد.تابعی از سرعن سوختن آرام، شدت تالطم و مقیاس طولی تالطم می

)1 -1(L)                                                                                                     , u',(     

توان تابعی از پارامترهاي فشار، دما، مفهوم ترموشیمیایی است، میسرعت سوختن آرام را که یک 

  ارزي و نوع سوخت در نظر گرفت.نسبت هم

)1 -2(                              ft)                                                                      (P, T,      

گیري اندازه امکانآید که البته در اینجا ) به دست میʹu( طم از روي سرعت نوسانی سیالمیزان تال 

هاي زیر یک هایی با فواصل زمانی مختلف، دیده شد که در زمانآن وجود نداشت، ولی با انجام آزمایش

زمان دیگر تغییر  کرد ولی پس از یک دقیقه با افزایشها اندکی تغییر میدقیقه با تغییر زمان نتایج داده

شد و بنابراین با در نظر گرفتن سه دقیقه براي هر آزمایش از آرام ها مشاهده نمیمحسوسی در نتایج داده

  آمدو نیز همگن بودن مخلوط اطمینان به عمل می

  ي پژوهشپیشینه -1-4

برداري یلمدر محفظه حجم ثابت با استفاده از روش ف ]1[ 2014در سال همکاران  و 1هاي یان میائو

در  هیدورژن با درصدهاي غناي مختلفگاز مایع  يهاسریع، سرعت سوختن آرام و ضخامت شعله

مورد بررسی قرار دادند. آنها  را 5/1تا  6/0ارزي ي همو گستره کلوین 300و  کیلو پاسکال 100 شرایط 

 وژن است.ارزي روي ضخامت شعله غالبتر از میزان هیدرنتیجه گرفتند که اثر نسبت هم

 

                                                
1 - Haiyan miao 
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با استفاده از روش فیلم برداري سریع سرعت سوختن  ]2[ 0620در سال و همکاران  2هانگ

اي مخلوط هیدروژن و گاز طبیعی با هوا را در بمب حرارتی با شرایط دما و فشار اولیه استاندارد ورقه

طبیعی  ن به گازهاي هیدروژو نسبت 5/1تا  6/0ارزي هاي همي نسبتتعیین کردند. آنها از گستره

) استفاده کردند و تاثیر سرعت کشیده شدن شعله را بررسی نمودند. %100تا  0مختلف (کسر حجمی از 

آنها به این نتیجه رسیدند که افزایش میزان هیدروژن در مخلوط، ضخامت شعله را کاهش و شعله را نا 

  کند. پایدارتر می

اده از روش انبساط کروي شعله در یک مخزن حجم با استف ]3[ 1201در سال و همکاران  3براستیل

بوتانول را مورد بررسی قرار دادند. آنها نتیجه  -اتانول  -اي مخلوط ایزواکتان ثابت، سرعت سوختن ورقه

کیلو پاسکال، سرعت سوختن  100کلوین و فشار اولیه  400گیري کردند که در شرایط دماي اولیه 

شود و حداکثر سرعت سوختن اي اتانول و ایزواکتان واقع میورقهاي بوتانول بین سرعت سوختن ورقه

  آید.بدست می 1/1ارزي اي در نسبت همورقه

اي ایزواکتان با به ارزیابی آزمایشگاهی سرعت سوختن ورقه ]4[ 1201در سال و همکاران  4ژاوو

السیک براي نشان دادن و هوا پرداختند. آنها از روش شادوگراف ک 2CO اکسیژن غنی شده، رقیق کننده 

  گیري سرعت سوختن کشیده نشده استفاده کردند. منطقه واکنش و براي نتیجه

هوا با پیشرفت  - اي مخلوط هیدروژنسرعت سوختن ورقه  ]5[ 0520در سال و همکاران  5داهو

ولیه و در شرایط دماي ا 3 تا 5/0ارزي هاي همشعله کروي را در کسرهاي هیدروژن مختلف و در نسبت

گیري شده و رفتار فشار بصورت تابع زمانی اندازه مورد مطالعه قرار دادند. بار 1کلوین و فشار اولیه  298

تاثیر  1- 1شکل  .این اطالعات بعدا براي تطبیق یک مدل تعادلی یکپارچه با آن مورد استفاده قرار گرفت

ulدر این شکل  دهد.هوا را نشان می –ارزي روي سرعت سوختن مخلوط هیدروژن نسبت هم
0S  که

می باشد بر بار  1و فشار  کلوین 298نشاندهنده سرعت سوختن مخلوط در شرایط استاندارد یعنی دماي 

گیري شده و ارقام است که توسط محققان مختلف اندازه) نشان داده شدهارزي(حسب نسبت هم

                                                
2 - Huang 

3 - Broustail 

4 - Zhou 

5 - Dahoe 
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شود. همچنین محور ر پهن دیده میاست. به همین دلیل نمودار به صورت یک نوامختلفی به دست آمده

  باشد.دهنده درصد حجمی هیدروژن در مخلوط کل میافقی باال نشان

 

 ]5[ هوا -دروژنیه مخلوط سوختن سرعت يرو ارزيهم نسبت ریتاث: 1-1 شکل

درصد جرمی به  5تاثیر افزودن هیدروژن به میزان   ]6[ 0720در سال و همکاران  6مندیالس

شوش ي آرام و مغرا بر روي شعله Coو  2Nهاي ایزواکتان در کنار رقیق کننده هاي متان ومخلوط

هاي فقیر و استوکیومتري متان و دریافتند که مخلوط با هوا را بررسی کردندهاي متان و ایزواکتان مخلوط

یک  ها ازو ایزواکتان با هیدروژن نسبت به متان و ایزواکتان خالص سرعت سوختن باالتري دارند. آن

 بمب حرارتی کروي از جنس فوالد ضدزنگ براي این کار استفاده کردند.

در مورد مطالعه مشخصات انتشار شعله در مخلوط   ]7[ 2009در سال همکاران  میائو و هاي یان 

ها سرعت سوختن گاز طبیعی در یک بمب احتراق حجم ثابت، کار کردند. آن -هیدروژن - رقیق هوا

هاي مختلف هیدروژن و شده با در نظر گرفتن نسبتهاي استوکیومتري رقیقطاي را براي مخلوورقه

                                                
6- Mandilas 
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کننده (نیتروژن) در فشارهاي اولیه مختلف بررسی کردند و دریافتند که سرعت سوختن و سرعت رقیق

یابد (به جز در کننده کاهش میشعله کش داده نشده با افزایش فشار اولیه و افزایش نسبت گازهاي رقیق

هیدروژن استفاده شود). همچنین پایداري شعله توسط اندازه گیري طول مارك  درصد 80که از حالتی 

اشتاین مورد بررسی قرار گرفت و نشان داده شد که افزایش مقدار هیدروژن و فشار اولیه پایداري شعله 

  د.دهکننده پایداري شعله را افزایش میدهد، در صورتی که افزایش گازهاي رقیقرا کاهش می

 –هوا  –آزمایشاتی بر روي شعله آرام هیدروژن  ]8[ 2008در سال همکاران  میائو وهاي یان 

ارزي هاي همبرداري سریع در نسبتگازطبیعی در بمب حرارتی حجم ثابت با استفاده از تکنیک فیلم

دروژن اي با افزایش هیمختلف انجام دادند. آنها مشاهده نمودند که سرعت سوختن مخلوط در بازه

  یابد.کاهش می 2COافزایش و میزان تولید 

اي مطالعات عددي و تجربی را بر روي سرعت سوختن ورقه  ]9[ 1120در سال  و همکاران 7ارجپا

انجام  3تا  8/0ارزي از هوا در فشار استاندارد و دماي اتاق با تغییر نسبت هم -در مخلوط هیدروژن 

گیري متر ایجاد شد. اندازهمیلی 4×10سوراخ شیاري به ابعاد دادند. شعله از طریق مشعلی نازك با 

 ذره صورت گرفت. سنجی با ردیابیو سرعت 8شلیرینبرداري عکساي از طریق سرعت سوختن ورقه

اي از سرعت سوختن محلی در تمام ناحیه جبهه شعله فراهم آنها با استفاده از این تکنیک اطالعات لحظه

هاي هاي سوختن محلی در ناحیه بدون کشیدگی، سرعتمقدار متوسط سرعت کردند و  با استفاده از

سنجی اي را تعیین کردند. آنها مشاهده نمودند که نتایج تجربی بدست آمده از روش سرعتسوختن ورقه

  .ارزي مطابقت داردتوسط ردیابی ذره با نتایج عددي در هر نسبت هم

 

تین سایج جدیدي براي سرعت سوختن آرام و طول مارکنت ]10[ 1120در سال و همکاران  9تاهتوه

ي به طور تجربی با استفاده از روش انبساط شعله هوا، -نیتروژن - گاز سوخته براي مخلوط هیدروژن

و  کیلو پاسکال 100ي ها در فشار اولیهگیرياندازه کروي در یک بمب حجم ثابت به دست آوردند.

                                                
1-Pareja 

8-Schlieren 

9 - Tahtouh 
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براي  2Hو  2Nآنها همچنین یک رابطه به شکل تابعی از حجم  .انجام شدندکلوین  300ي دماي اولیه

  سرعت سوختن آرام پیشنهاد دادند.

 اي وبه مطالعه تجربی و عددي سرعت سوختن ورقه ]11[ 1220در سال و همکاران  10ارجینگ هو

ه از روش انبساط کروي شعله دریک و هوا با استفاد ، ، CO، ناپایداري شعله روي مخلوط

ارزي و کسري اي با افزایش نسبت هممخزن حجم ثابت، به این نتیجه رسیدند که سرعت سوختن ورقه

  .کاهش می یابد  ،هیدروژن افزایش و با اضافه کردن 

اي سرعت سوختن ورقه در دانشگاه محقق اردبیلی ]12[ 1389در پایان نامه خود در سال کریمی 

بار در  5ایزواکتان با هوا را براي حالت استوکیومتریک در فشار اولیه  -مخلوط دو سوخت گاز طبیعی

هاي اکیواالنس سرعت سوختن اي تعیین کرد. مشاهده کردند که با افزایش نسبتبمب حرارتی استوانه

با ایزواکتان، مشاهده شد که سرعت  یابد. همچنین با تزریق همزمان گاز طبیعیاي افزایش میورقه

  .سوختن نسبت به گاز طبیعی کمی بیشتر خواهد شد

اي  در دانشگاه محقق اردبیلی سرعت سوختن ورقه ]13[ 1389در پایان نامه خود در سال خاکی 

هوا و گازهاي رقیق کننده در شرایط اولیه آرام براي  -طبیعیگاز–مخلوط دو سوخت ایزواکتان

درجه کلوین با درصدهاي جرمی  369بار و دماي  4و  2و فشار اولیه  95/0و  1ارزي  هاي همنسبت

مانده تعیین کرد. نتایج درصد براي گازهاي باقی 10،  5،  0درصد براي ایزواکتان و  25و  50،  75،  100

 0کتان از بدست آمده نشان داد که با افزایش فشار اولیه، سرعت  سوختن کاهش و با افزایش درصد ایزوا

 10تا  0درصدي دارد. با افزایش درصد حجمی گازهاي باقی مانده از  25سرعت سوختن افزایش  10تا 

  .خواهد داشت افزایش درصد 79/32درصد سرعت سوختن ورقه اي 

هیدروژن و  تحقیقات زیادي در مورد سرعت سوختن مخلوطهمانطور که در باال بیان شد 

 تبا توجه به اینکه در تحقیقات قبلی فرمول همبستگی به دست نیامده  ولیانجام شده است گازطبیعی 

   در درصدهاي مختلف گاز طبیعی و ها در مورد مخلوط هیدروژنتوان با استناد به آننمی

                                                
10- Erjiang Hu 
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Abstract: 

One of the ways to decrease the pollutions and also cost of fuels we use for 
engines, can be replacing gasoline with the combination of natural gas – hydrogen. To 
get closer to our purpose, we need enough information about the nominal flame speed of 
our combination. Slow burning speed of a fuel, is considered as one of basic attributes of 
that fuel and also have a great role at designing engines and simulating turbulent 
combustion. By determining slow burning speed, we provide basic science for future 
theory studies.  In this paper we shall examine the effect of adding hydrogen to the 
natural gas on burning speed of the combination in case to provide the solidarity formula 
of burning speed in terms of pressure, temperature, equivalence ratio and the percentage 
of hydrogen. This formula can be used to determine turbulent burning speed inside the 
engine. Turbulent burning speed is a function of slow burning speed, turbulence intensity 
and length scale of turbulence. And also slow burning speed ( a thermochemical attribute 
) can assume to be a function of pressure, temperature, equivalence ratio and fuel type. 
Heat bomb, pressure transducer, thermocouple and other laboratory equipment are used 
to measure pressure of control volume inside the bomb By analyzing pressure data 
acquired, we can calculate the laminar burning speed at equivalent ratio of 1.1, 1.0, 0.9 
and 0.85 for the volume percentages of 100, 90, 85, 75 and zero percent natural gas in 
the combination of natural gas – hydrogen – air. From the data acquired for pressure 
,temperature and burning speed, solidarity formula examined and presented 
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