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شــده اســت. یخ هاى مرگبارى در طول تاررخداد آتش سوزىسبب ایمنى و استانداردها مهندسى آتش و اصول  ناکافی از اطالعات

بــه  .ته اســتپى داشــ دیگرى را هم در لوازم با ارزش اشیا و کارخانجات صنعتى و ،نابودى شهرها ،که عالوه بر مرگ هزاران انسان

در مقابــل  هــاى خــودحافظــت از حیــات و دارایــىها بــه دنبــال راه کارهــایى بــراى افــزایش ایمنــى و مهمواره انسانهمین دلیل 

 و آتــش و شعله گسترش ،اشتعال  ،اشتعال عبارتند از افزایش دما تا رسیدن به نقطه  مراحل یک آتش سوزى اند.سوزى بودهآتش

له ش شــعي گســترپدیــدهاز سوزى و کنترل آن شناخت کافی . براى پیشگیرى از وقوع یک آتشو خاموش سازي اطفاءنهایت  در

 در غیــاب بــاد ش شعله و دمــاى اشــتعالگیرى سرعت گسترهاى اندازهدر این تحقیق نتایج آزمایش بدیهی و ضروري است. امري

ع ذرات اثر ذرات جامد افزودنى در سرعت گسترش شعله مطالعــه شــده و تــأثیر متغیرهــاى نــوع ســوخت و نــو گزارش شده است.

 ى اشــتعالتأثیر این متغیرها همچنین روى دما سترش شعله بررسى شده است.جامد افزودنى و غلظت ذرات جامد روى سرعت گ

اره و خاکســتر بعنــوان ذرات جامــد افزودنــى و از نفــت ســفید و گازوئیــل بعنــوان ســوخت از خاك است.مورد مطالعه قرار گرفته 

درصد سرعت گســترش  87/37ا ت 18/18اره باعث کاهش در مجموع نتایج نشان داد که افزودن ذرات خاك استفاده شده است.

 5/31شود. همچنین باعث افزایش تــا درصد سرعت گسترش شعله گازوئیل می 5/31تا  5/10شعله نفت سفید و باعث افزایش 

شــود. افــزودن هــاى پــایین میدرصد دماى اشــتعال گازوئیــل در غلظت 3/21درصد دماى اشتعال نفت سفید و باعث افزایش تا  

درصــد ســرعت  3/26تــا  2/5درصد سرعت گسترش شــعله نفــت ســفید و کــاهش  30تا  27/27ش ذرات خاکستر باعث کاه

تــا   7/15درصد دماى اشتعال نفت سفید و باعث افــزایش   7/32تا  23شود. همچنین باعث افزایش گسترش شعله گازوئیل می

متفــاوت روى ســرعت گســترش  ا درصدهاىها باثر اختالط سوخت نامهدر این پایانشود. درصد دماى اشتعال گازوئیل می 7/18

ها نســبت بــه حالــت تئــورى خــود کمتــر شعله بررسى شده است. نتایج حاکى از آن بود که سرعت تجربى گسترش شعله مخلوط

از  نفــت ســفیددر سرعت گسترش شعله کاهش اره و خاکستر روى تر گرایش دارد. اثر ذرات خاكبوده و به سمت سوخت سنگین

. باشــدمشابه نفــت می هاى باال و در غلظت هر ذرات نانو بیشتر بودهاى پایین اثاما در گازوئیل در غلظت ،باشدمی بیشتر ذرات نانو

 مــاي اولیــه ســوختدو  نوع سوخت، مواد افزودنــیآید که این دو پارامتر به عواملی نظیر می ه چنین برآمدهاي به عمل از بررسی

  .دنبستگی دار

  .اره، خاکسترسفید، گازوئیل، خاك فتن، رش شعلهسرعت گست: هاکلیدواژه
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of cities, industrial objects and other valuable things. For this reason, people are always looking for 

solutions to increase the safety and protection of life and their assets are in front of the fire. The 

steps of a fire are as such: increasing temprature to combustion point, combustion, flame spread 

and fire and finally extinction.To prevent occuring a fire and controlling it, good understanding of 

the phenomenon of flame spread is obvious and necessary. Results of tests measuring the speed of 

flame spread and ignition temperature in the absence of wind was reported in this research. Effect 

of adding solid particles on flame spread speed was studied and also effect of variables of fuel type 

and type of solid particles and concentration of solid particles on flame spread speed was 

investigated. It also studied effect of this variables on the ignition temperature. Sawdust and ash 

were used as an additive solid particles and kerosene and diesel were applied as a fuel. Totally, 

results showed that adding sawdust particles decrease kerosene flame spread speed 18.18% to 

37.87% and increase diesel flame spread speed 10.5% to 31.5% respectively. It also increase 

kerosene ignition temperature up to 31.5% and diesel ignition temperature to 21.3% in lower 

concentrations.Furthermore, adding ash particles decrease kerosene flame spread speed 27.27% to 

30% and diesel flame spread speed 5.2% to 26.3% respectively. It also increase kerosene ignition 

temperature 23% to 32.7% and diesel ignition temperature to 15.7% to 18.7%. Alsoin this thesis, 

effects of mixing fuels with different compositions on the flame spread speedhas been investigated. 

Results indicated that experimental rate of mixtures’ flame spread was lower than theorical 

amounts and tends to heavier fuel. The effect sawdust and ash particles onreducing the rate of 

flame spread in kerosene is more than nano particels, while in diesel effect of nano particels was 

more in low concentractions ,and it changes like oil in high concentractions. It has been concluded 

that these two parameters depend on factors such as type of fuel, additive materials andinitial fuel 

temperature. 
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