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 خواص شعله -مطالعه آزمایشگاهي رفتار آتش استخری :نامهپایان عنوان

 

 آرش نجفي :راهنما )اساتید( استاد 

 ماریانا مشعشعير: مشاو )اساتید( استاد 

                      مهندسي شیمي: رشته                                           کارشناسی ارشد ي:تحصیل طعمق 

    اردبیلی محقق :دانشگاه                                                                 پیشرفته: گرایش 

 122ات:صفح تعداد              52/9/99 اع:دف تاریخ               فني و مهندسي  :دانشكده 

 :چكیده

 .سوزی الزامي استت های نفتي، شناخت خطرات ناشي از احتمال آتشوردهآبرای طراحي فرآیندهای مرتبط با فر

در  باشتد. چنین برای طراحي مناسب، شناخت پدیده آتش و پارامترهای اثرگذار بر آتش دارای اهمیت فراوانتي متي  هم

نتتای    و .... بررستي شتده    تأثیرات تغییر قطر ظرف، افزودني، نوع سوخت بر ارتفاع شعله و دمای شتعله و  این پژوهش

که قطر ظرف و نوع سوخت بر ارتفاع شعله اثر مستقیم داشته و افزودن ناخالصي نیز بر ارتفتاع   نشان داده استتجربي 

و خاک اره، ناخالصي خاک اره تتأثیر مستتقیمي بتر     شعله و دمای سوخت تأثیرگذار بوده که از بین ناخالصي خاکستر

تتوان بیتان   متي SPSS  . در مورد نتای  آماری بدست آمده با استفاده از نرم افزارارتفاع شعله و دمای شعله داشته است

چنین دمای ستوخت  وجتود دارد. در   داری بین تغییر قطر ظرف با ارتفاع شعله، دمای شعله و همکرد که ارتباط معني

توان گفت: ارتبتاط  ورد اثر نوع سوخت بر روی ارتفاع شعله، دمای شعله و دمای سوخت با استفاده از نتای  آماری ميم

-داری بین نوع سوخت و سه متغیر ارتفاع شعله، دمای شعله و دمای سوخت وجود دارد. افزایش افزودنتي و هتم  معني

اما بتر روی دمتای شتعله،     وخت تأثیر چنداني نداشته است.چنین تغییر غلظت افزودني بر روی ارتفاع شعله و دمای س

 دهد.داری را نشان مياختالف معني افزایش افزودني و تغییر غلظت افزودني

 .، نرخ سوختنآتش استخری، ارتفاع شعله، دمای شعله، دمای سوخت: هاواژه کلید

 

 

 



 فهرست مطالب

 صفحه                                                                     شماره و عنوان مطالب                          

 
 پژوهش کليات :اول فصل

 1 ...................................................................................................................................................................................مقدمه -1-1

 3 ......................................................................................................................................................... هیاول میمفاه و فیتعار -1-2

 3 ....................................................................................................................................................................... احتراق -1-2-1
 3 .......................................................................................................................................................................... آتش -1-2-2

 5 ............................................................................................................ آتش شدت و گسترش بر مؤثر عوامل -1-2-2-1

 5 .............................................................................................................................................. آتش محصوالت -1-2-2-2

 5 ..............................................................................................................یمیپتروش و نفت یندهایآفر در یسوزآتش انواع -1-3

 5 ........................................................................................................................................................... یاستخر آتش -1-3-1
 .Error! Bookmark not defined .................................................................................. یناگهان آتش -1-3-2
 .Error! Bookmark not defined ....................................................................................... آتش جت -1-3-3
 .Error! Bookmark not defined ........................................... یتوپ آتش و جوشان عیما بخار انفجار -1-3-4

 .Error! Bookmark not defined .......................................................................................... شعله اتیخصوص -1-4

 .Error! Bookmark not defined ...................................................................................... شعله رفتار -1-4-1
 .Error! Bookmark not defined .....................................................................................شعله ارتفاع -1-4-2
 .Error! Bookmark not defined ..................................................................................... شعله یدما -1-4-3

 .Error! Bookmark not defined ......................... باز یفضا در یسوزآتش از یناش شعله یدما -1-4-2-1

 .Error! Bookmark not defined .................. بسته یفضا در یسوزآتش  از یناش  شعله یدما -1-4-2-2

 .Error! Bookmark not defined ............................................................................................................. شتاب -1-5

 .Error! Bookmark not defined .......................................................................................... جرم سوختن نرخ -1-6

 .Error! Bookmark not defined ..................................................................... یاستخر آتش کی یهابخش -1-7

 .Error! Bookmark not defined ....................................... یاستخر آتش رفتار نیتخم در یاصل یرامترهاپا -1-8

 .Spss ..................................................... Error! Bookmark not defined افزار نرم از استفاده با یآمار زیآنال -1-9

 .Error! Bookmark not defined ................................... یآمار زینالآ بحث در استفاده مورد فیتعار -1-9-1

 .t ..................................................................................... Error! Bookmark not defined آزمون -1-9-1-1

 Error! Bookmark not ... (راهه کی انسیوار زیآنال) مستقل گروه چند یهانیانگیم یبرابر آزمون -1-9-1-2

defined. 

 پژوهش نهيشيپ :دوم فصل

 .Error! Bookmark not defined ............................................................................................................مقدمه -2-1

 .Error! Bookmark not defined ................................. داریناپا حالت در سوخت یدما و سوختن نرخ یبررس -2-2
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 .Error! Bookmark not defined ......................................................................... یاستخر آتش رفتار یبررس -2-3

 .Error! Bookmark not defined ........................................... یاستخر آتش خواص یرو بر یتجرب مطالعه  -2-4

 .Error! Bookmark not defined .................................... یاستخر آتش در شعله حرارت درجه عیتوز یبررس -2-5

 .Error! Bookmark not defined ........................................................... یاستخر آتش تکامل مراحل یبررس -2-6

 .Error! Bookmark not defined ......................................یاستخر آتش در سوختن نرخ بر اسیقم رییتغ اثر -2-7

 .Error! Bookmark not defined ......................... یاستخر آتش در سوخت از ینازک هیال جوشش دهیپد اثر -2-8

 .Error! Bookmark not defined ........ یشگاهیآزما اسیمق در یراستخ آتش سوخت، یدما عیتوز یبررس  -2-9

 .Error! Bookmark not defined .. یاستخر آتش در شعله یدما و شعله گسترش زمان بر ذرات نانو ریتأث -2-11

 .Error! Bookmark not defined ........................................... یاستخر تشآ شعله خواص و ساختار یبررس -2-11

 .Error! Bookmark not definedیتجرب یهاروش :سوم فصل

 .Error! Bookmark not defined ............................................................................................................مقدمه -3-1

 .Error! Bookmark not defined ..............................................شعله خواص یبررس در مؤثر عوامل -3-1-1
 .Error! Bookmark not defined ..................................................... شیآزما جهت ازین مورد لیوسا -3-1-2
 .Error! Bookmark not defined ................................................... شیآزما جهت استفاده مورد مواد -3-1-3
 .Error! Bookmark not defined ..................................................... استفاده مورد لیوسا مشخصات -3-1-4

 .Error! Bookmark not defined ........................................................... استفاده مورد یهاسوخت مشخصات -3-2

 .Error! Bookmark not defined ....................................................................................... دیسف نفت -3-2-1
 .Error! Bookmark not defined .......................................................................................... لیگازوئ -3-2-2
 .Error! Bookmark not defined ............................................................................................... چوب -3-2-3

 .Error! Bookmark not defined .................................................................................... شیآزما انجام ینحو -3-3

 .Error! Bookmark not defined ................................................ :شیآزما یبرا خاکستر هیته روش -3-3-1

 پژوهش های هيافت و نتايج :چهارم فصل

 Error! Bookmark not ................ (d1قطر) 1 شماره ظرف در ینفت یهافرآورده احتراق و شعله خواص مطالعه -4-1

defined. 
 .Error! Bookmark not defined ..................................................................... سوخت یدما مطالعه -4-1-1

 .Error! Bookmark not defined ..... دیسف نفت و لیگازوئ سوخت یدما بر یافزودن اثر یبررس -4-1-1-1

 .Error! Bookmark not defined ......................................................................... شعله یدما مطالعه -4-1-2

 Error! Bookmarkلیگازوئ و دیسف نفت سوخت اشتعال از حاصل شعله یدما بر یفزودنا اثر یبررس -4-1-2-1

not defined. 
 .Error! Bookmark not defined ....................................................... سوختن  نرخ  راتییتغ مطالعه -4-1-3

 !Error ........... لیگازوئ و دیسف نفت سوخت اشتعال از حاصل سوختن نرخ راتییتغ بر یافزودن اثر یبررس -4-1-3-1

Bookmark not defined. 
 .Error! Bookmark not defined ............................................................ شعله ارتفاع راتییتغ مطالعه-4-1-4
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 !Error ............لیگازوئ و دیسف نفت سوخت اشتعال از حاصل شعله ارتفاع راتییغت بر یافزودن اثر یبررس -4-1-4-1

Bookmark not defined. 

 Error! Bookmark not ............... (d2 قطر) 2 شماره ظرف در ینفت یهافرآورده احتراق و شعله خواص مطالعه -4-2

defined. 
 .Error! Bookmark not defined ..................................................................... سوخت یدما مطالعه -4-2-1

 !Error ......... لیگازوئ و دیسف نفت سوخت اشتعال از حاصل سوخت یدما راتییتغ بر یافزودن اثر یبررس -4-2-1-1

Bookmark not defined. 
 .Error! Bookmark not defined ......................................................................... شعله یدما مطالعه -4-2-2

 !Error ............ لیگازوئ و دیسف نفت سوخت اشتعال از حاصل شعله یدما راتییتغ بر یافزودن اثر یبررس -4-2-2-1

Bookmark not defined. 
 .Error! Bookmark not defined .......................................................... سوختن نرخ راتییتغ مطالعه -4-2-3

 !Error ........... لیگازوئ و دیسف نفت سوخت اشتعال از حاصل سوختن نرخ راتییتغ بر یافزودن اثر یبررس -4-2-3-1

Bookmark not defined. 
 .Error! Bookmark not defined ........................................................... شعله ارتفاع راتییتغ مطالعه -4-2-4

 !Error ............لیگازوئ و دیسف نفت سوخت اشتعال از حاصل شعله ارتفاع راتییتغ بر یافزودن اثر یبررس -4-2-4-1

Bookmark not defined. 

 Error! Bookmark not ............... (d3 قطر) 3 شماره ظرف در ینفت یهافرآورده احتراق و شعله خواص مطالعه -4-3

defined. 
 .Error! Bookmark not defined ..................................................................... سوخت یدما مطالعه -4-3-1

 !Error ......... لیگازوئ و دیسف نفت سوخت اشتعال از حاصل سوخت یدما راتییتغ بر یافزودن اثر یبررس -4-3-1-1

Bookmark not defined. 

 !Error ............ لیگازوئ و دیسف نفت سوخت اشتعال از حاصل شعله یدما راتییتغ بر یافزودن اثر یبررس -4-3-2-1

Bookmark not defined. 
 .Error! Bookmark not defined .......................................................... سوختن نرخ راتییتغ مطالعه -4-3-3

 !Error ........... لیگازوئ و دیسف نفت سوخت اشتعال از حاصل سوختن نرخ راتییتغ بر یافزودن اثر یبررس -4-3-3-1

Bookmark not defined. 

 !Error ............لیگازوئ و دیسف نفت سوخت اشتعال از حاصل شعله ارتفاع راتییتغ بر یافزودن اثر یبررس -4-3-4-1

Bookmark not defined. 

 .Error! Bookmark not defined ......................... شیآزما مورد ظرف سه در احتراق و شعله خواص سهیمقا -4-4

 .Error! Bookmark not defined ............................................. (Tf) راتییتغ حسب بر نمودار ریتفس -4-4-1
 .Error! Bookmark not defined .......................................... (Tav) راتییتغ حسب بر نمودار ریتفس -2 -4-4
 .Error! Bookmark not defined ........................ (hav)شعله ارتفاع راتییتغ حسب بر نمودار ریتفس -4-4-3
m)سوختن نرخ راتییتغ از استفاده با نمودار ریتفس -4-4-4

0) ................... Error! Bookmark not defined. 

 .Error! Bookmark not defined .... شیآزما مورد سوخت  از ثابت ارتفاع در راقاحت و شعله خواص سهیمقا -4-5
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 Error! Bookmark not .................... سوختن نرخ و شعله ارتفاع سوخت، یدما شعله، یدما بر یافزودن اثر ریتأث -4-6

defined. 
 .Error! Bookmark not defined ............... :مختلف یهاغلظت در خاکستر و اره خاک یافزودن اثر -4-6-1
 .Error! Bookmark not defined .......................................... :نسوختن و سوختن تیقابل نیب تفاوت -4-6-2
 .SEM .................................................................... Error! Bookmark not defined ریتصاو یبررس -4-6-3

 .Error! Bookmark not defined ............................................................................. یسوختگ اثر -4-6-3-1

 .Error! Bookmark not defined ............................................................................... ذرات اندازه -4-6-3-2

 .Spss ..................................................... Error! Bookmark not defined افزار نرم از هاستفاد با یآمار زیآنال -4-7

 .Spss ............................................................................. Error! Bookmark not defined محاسبات -4-7-1

 .Error! Bookmark not defined ...................................... شعله ارتفاع بر ظروف اندازه رییتغ اثر -4-7-1-1

 Error! Bookmark . دیسف نفت سوخت اشتعال از حاصل شعله ارتفاع بر ظروف اندازه رییتغ اثر -4-7-1-1-1

not defined. 

 Error! Bookmark .....لیگازوئ سوخت اشتعال از حاصل شعله ارتفاع بر ظروف اندازه رییتغ اثر -4-7-1-1-2

not defined. 

 .Error! Bookmark not defined .......... شعله ارتفاع یرو بر( اره خاک و خاکستر) یناخالص اثر -4-7-1-2

 !Error ............ دیسف نفت اشتعال از حاصل شعله ارتفاع یرو بر( اره خاک و خاکستر) یناخالص اثر -4-7-1-2-1

Bookmark not defined. 

 !Error ................ لیگازوئ اشتعال از حاصل شعله ارتفاع یرو بر( اره خاک و خاکستر) یناخالص اثر -4-7-1-2-2

Bookmark not defined. 

 .Error! Bookmark not defined .............................................. شعله ارتفاع بر ختسو نوع ریتأث -4-7-1-3

 .Error! Bookmark not defined ..........................................شعله ارتفاع بر سوخت غلظت ریتأث -4-7-1-4

 Error! Bookmark ... :دیسف تنف سوخت اشتعال از حاصل شعله ارتفاع بر سوخت غلظت ریتأث -4-7-1-4-1

not defined. 

 Error! Bookmark ........ لیگازوئ سوخت اشتعال از حاصل شعله ارتفاع بر سوخت غلظت ریتأث -4-7-1-4-2

not defined. 

 .Error! Bookmark not defined ........................................... شعله ارتفاع بر سوخت ارتفاع ریتأث -4-7-1-5

 Error! Bookmark .... :دیسف نفت سوخت اشتعال از حاصل شعله ارتفاع بر سوخت ارتفاع ریتأث -4-7-1-5-1

not defined. 

 .Error! Bookmark not defined .......................................... شعله یدما بر سوخت غلظت ریتأث -4-7-1-6

 .Error! Bookmark not defined ..دیسف نفت سوخت شعله یدما بر سوخت غلظت ریتأث -4-7-1-6-1

 .Error! Bookmark not defined ....... لیگازوئ سوخت شعله یدما بر سوخت غلظت ریتأث-4-7-1-6-2

 .Error! Bookmark not defined ...................................... شعله یدما یرو بر ظرف اندازه ریتأث -4-7-1-7
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 Error! Bookmark not .................. دیسف نفت سوخت شعله یدما یرو بر ظرف اندازه ریتأث -4-7-1-7-1

defined. 

 .Error! Bookmark not defined . لیگازوئ سوخت شعله یدما یرو بر ظرف اندازه ریتأث -4-7-1-7-2

 .Error! Bookmark not defined .....................................................شعله یدما بر یافزودن ریتأث -4-7-1-8

 Error! Bookmark ....دیسف نفت سوخت شعله یدما بر خاکستر و اره خاک یهایافزودن ریتأث -4-7-1-8-1

not defined. 

 Error! Bookmark ....... لیگازوئ سوخت شعله یدما بر خاکستر و اره خاک یهایافزودن ریتأث -4-7-1-8-2

not defined. 

 .Error! Bookmark not defined ........................................... شعله یدما بر سوخت ارتفاع ریتأث -4-7-1-9

 Error! Bookmark .....:دیسف نفت سوخت اشتعال از حاصل شعله یدما بر سوخت ارتفاع ریتأث -4-7-1-9-1

not defined. 

 Error! Bookmark notلیگازوئ سوخت اشتعال از حاصل شعله یدما بر سوخت ارتفاع ریتأث -4-7-1-9-2

defined. 

 .Error! Bookmark not defined ............................................ شعله یدما بر سوخت نوع ریتأث -4-7-1-11

 .Error! Bookmark not defined ......................................... سوخت یدما بر سوخت نوع ریتأث -4-7-1-11

 .Error! Bookmark not defined ...................................... سوخت یدما بر  یافزودن نوع ریتأث -4-7-1-12

 Error! Bookmark not ...:دیسف نفت اشتعال از حاصل سوخت یدما بر  یافزودن نوع ریتأث -4-7-1-12-1

defined. 

 Error! Bookmark not ....... لیگازوئ اشتعال از حاصل سوخت یدما بر  یافزودن نوع ریتأث -4-7-1-12-2

defined. 

 .Error! Bookmark not defined ..................................سوخت یدما بر  یافزودن غلظت ریتأث -4-7-1-13

 Error! Bookmark notدیسف نفت اشتعال از حاصل سوخت یدما بر  یافزودن غلظت ریتأث -4-7-1-13-1

defined. 

 Error! Bookmark not ...لیگازوئ اشتعال از اصلح سوخت یدما بر  یافزودن غلظت ریتأث -4-7-1-13-2

defined. 

 .Error! Bookmark not defined .............................. سوخت یدما بر ظروف اندازه رییتغ ریتأث -4-7-1-14

 Error! Bookmark ..... دیسف نفت اشتعال از صلحا سوخت یدما بر ظروف اندازه رییتغ ریتأث -4-7-1-14-1

not defined. 

 Error! Bookmark ....... لیگازوئ اشتعال از حاصل سوخت یدما بر  ظروف اندازه رییتغ ریتأث -4-7-1-14-2

not defined. 

 .Error! Bookmark not defined ..................................... سوخت یدما بر ختسو ارتفاع ریتأث -4-7-1-15
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 Error! Bookmark not .. دیسف نفت اشتعال از حاصل سوخت یدما بر سوخت ارتفاع ریتأث -4-7-1-15-1

defined. 

 Error! Bookmark not ...... لیگازوئ اشتعال از حاصل سوخت یدما بر سوخت ارتفاع ریتأث -4-7-1-15-2

defined. 

 شنهاداتيپ و گيری نتيجه :پنجم فصل

 .Error! Bookmark not defined .............................................................................................. مآخذ و منابع فهرست

 .Error! Bookmark not defined ...................................................................................................... ضمائم و وستیپ
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 هافهرست جدول

 صفحه                                                           ماره و عنوان جدولش  

 

 Error! Bookmark not .......... (13:2113 لور،یت و استروپ) یانتخاب سوخت چند یبرا شعله حرارت درجه: 1-1 جدول

defined. 

 Error! Bookmark not ................. (5:2113 لور،یت و استروپ) یاستخر یسوزآتش در سوختن یهاحالت: 2-1جدول

defined. 

 .Error! Bookmark not defined .............................(2113 همکاران، و زادهیعل) مواد و ظروف اندازه: 1-2 جدول

(2113 همکاران، و زادهیعل) متفاوت یهاسوخت یبرا مختلف یقطرها در شعله یدما حداکثر یریگاندازه: 2-2 جدول

 ................................................................................................................................. Error! Bookmark not defined. 

 .Error! Bookmark not defined ............................................. استفاده مورد یهاترموکوپل مشخصات: 1-3 جدول

 .Error! Bookmark not defined ........................................ استفاده مورد یاهاستوان ظروف مشخصات: 2-3 جدول

 .Error! Bookmark not defined ............................................................. استفاده مورد مش مشخصات: 3-3 جدول

 .Error! Bookmark not defined .................................................. استفاده مورد دهندهتکان مشخصات: 4-3 جدول

 .Error! Bookmark not defined .......................................................... دیسف نفت یکیزیف مشخصات: 5 -3 جدول

 .Error! Bookmark not defined .................................................................لیگازوئ سوخت مشخصات: 6-3 جدول

 .Error! Bookmark not defined (17: 1995نز،یمارت) نییپا ییگرما ارزش و( یوزن)%  چوب بیترک: 7 -3 جدول

 .Error! Bookmark not defined ................................................................. استفاده مورد سوخت حجم: 8-3 جدول

 .Error! Bookmark not defined .............................................................. استفاده مورد یافزودن ریمقاد: 9-3 جدول

 .Error! Bookmark not defined .....................................................شعله یدما بر یافزودن زانیم ریتأث: 1-4 جدول

 .Error! Bookmark not defined ................................................. سوخت یدما بر یافزودن زانیم ریتأث: 2-4 جدول

 .Error! Bookmark not defined .................................................... شعله ارتفاع بر یافزودن زانیم ریتأث: 3-4 جدول

 .Error! Bookmark not defined ................................................... سوختن نرخ بر یافزودن زانیم ریتأث: 4-4 جدول

 !Error .................... دیسف نفت سوخت اشتعال از حاصل شعله ارتفاع بر ظروف اندازه رییتغ اثر یهاداده فیتوص: 5-4 جدول

Bookmark not defined. 

 Error! Bookmark دیسف نفت سوخت اشتعال از حاصل شعله ارتفاع بر ظروف ندازها رییتغ اثر یهاداده آنوا: 6-4 جدول

not defined. 

 !Error ............. دیسف نفت سوخت اشتعال از حاصل شعله ارتفاع بر ظروف اندازه رییتغ اثر یهاداده یتوک تست: 7-4 جدول

Bookmark not defined. 

 !Error ........................لیگازوئ سوخت اشتعال از حاصل شعله ارتفاع بر ظروف اندازه رییتغ اثر یهاداده فیتوص: 8-4 جدول

Bookmark not defined. 

 Error! Bookmark .... لیگازوئ سوخت اشتعال از حاصل شعله ارتفاع بر ظروف اندازه رییتغ اثر یهاداده آنوا: 9-4 جدول

not defined. 



 ح

 

 !Error ............... لیگازوئ سوخت اشتعال از حاصل شعله ارتفاع رب ظروف اندازه رییتغ اثر یهاداده یتوک تست: 11-4 جدول

Bookmark not defined. 

 Error! Bookmark ....... دیسف نفت اشتعال از حاصل شعله ارتفاع بر یناخالص اثر آزمون یهاداده فیتوص: 11-4 جدول

not defined. 

 Error! Bookmark not ..... دیسف نفت اشتعال از حاصل شعله ارتفاع بر یناخالص اثر آزمون یهاداده آنوا: 12-4 جدول

defined. 

 Error! Bookmark not . لیگازوئ اشتعال از حاصل شعله ارتفاع بر یناخالص اثر آزمون یهاداده فیتوص: 13-4 جدول

defined. 

 Error! Bookmark not ........ لیگازوئ اشتعال از حاصل شعله ارتفاع بر یناخالص اثر آزمون یهاداده آنوا: 14-4 جدول

defined. 

 .Error! Bookmark not defined .................................. شعله ارتفاع بر سوخت نوع ریتأث یگروه آمار: 15-4 جدول

 .Error! Bookmark not defined ....................... شعله ارتفاع بر سوخت نوع ریتأث مستقل، یت آزمون: 16-4 جدول

 !Error ...................... نفت سوخت اشتعال از حاصل لهشع ارتفاع بر سوخت غلظت اثر آزمون یهاداده فیتوص: 17-4 جدول

Bookmark not defined. 

 Error! Bookmark not ....... نفت سوخت اشتعال از حاصل شعله ارتفاع بر سوخت غلظت اثر آزمون آنوا: 18-4 جدول

defined. 

 !Error ................ لیگازوئ سوخت اشتعال از حاصل شعله ارتفاع بر سوخت غلظت اثر آزمون یهاداده فیتوص: 19-4 جدول

Bookmark not defined. 

 Error! Bookmark not ..لیگازوئ سوخت اشتعال از حاصل شعله ارتفاع بر سوخت غلظت اثر آزمون آنوا: 21-4 جدول

defined. 

 Error! Bookmark not ... نفت سوخت اشتعال از حاصل شعله ارتفاع بر سوخت ارتفاع ریتأث یگروه آمار: 21-4 جدول

defined. 

 Error! Bookmark .. نفت سوخت اشتعال از حاصل شعله ارتفاع بر سوخت ارتفاع ریتأث مستقل، یت آزمون: 22-4 جدول

not defined. 

 Error! Bookmark ...... لیگازوئ سوخت اشتعال از حاصل شعله ارتفاع بر سوخت ارتفاع ریتأث ،یگروه آمار: 23-4 جدول

not defined. 

 !Error .............. لیگازوئ سوخت اشتعال از حاصل شعله ارتفاع یرو بر سوخت ارتفاع ریتأث مستقل، یت آزمون: 24-4 جدول

Bookmark not defined. 

 !Error ................... نفت سوخت اشتعال از حاصل شعله یدما بر سوخت غلظت ریتأث آزمون یهاداده فیتوص: 25-4 جدول

Bookmark not defined. 

 Error! Bookmarkنفت سوخت اشتعال از حاصل شعله یدما بر سوخت غلظت ریأثت آزمون یهاداده آنوا،: 26-4 جدول

not defined. 

 !Error ................. لیگازوئ سوخت اشتعال از حاصل شعله یدما بر سوخت غلظت اثر آزمون یهاداده فیتوص: 27-4 جدول

Bookmark not defined. 
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 !Error ....................... لیگازوئ سوخت اشتعال از حاصل شعله یادم بر سوخت غلظت اثر آزمون یهاداده آنوا،: 28-4 جدول

Bookmark not defined. 

 !Error ......... لیگازوئ سوخت اشتعال از حاصل شعله یدما بر سوخت غلظت اثر آزمون یهاداده ،یتوک تست: 29-4 جدول

Bookmark not defined. 

 Error! Bookmarkدیسف نفت سوخت اشتعال از حاصل شعله یدما بر ظرف اندازه ریتأث یهاداده فیتوص: 31-4 جدول

not defined. 

 Error! Bookmark not دیسف نفت سوخت اشتعال از حاصل شعله یدما بر ظرف اندازه ریتأث آنوا، تست: 31-4 جدول

defined. 

 Error! Bookmark ..... دیسف نفت سوخت اشتعال از حاصل شعله یدما بر ظرف اندازه ریتأث  ،یتوک تست: 32-4 جدول

not defined. 

 Error! Bookmark .. لیگازوئ سوخت اشتعال از حاصل شعله یدما بر ظرف اندازه ریتأث یهاداده فیتوص: 33-4 جدول

not defined. 

 Error! Bookmark not ..............لیگازوئ سوخت اشتعال از حاصل شعله یدما بر ظرف اندازه ریتأث آنوا،: 34-4 جدول

defined. 

 Error! Bookmark not لیگازوئ سوخت اشتعال از حاصل شعله یدما بر ظرف اندازه ریتأث ،یتوک تست: 35-4 جدول

defined. 

 Error! Bookmark not نفت سوخت اشتعال از حاصل یشعله یدما بر یافزودن ریتأث یهاداده فیتوص: 36-4 جدول

defined. 

 .Error! Bookmark not defined . نفت سوخت اشتعال از حاصل یشعله یدما بر یافزودن ریتأث آنوا،: 37-4 جدول

 Error! Bookmark not ........ نفت سوخت اشتعال از حاصل یشعله یدما بر یافزودن ریتأث ،یتوک تست: 38-4 جدول

defined. 

 Error! Bookmark .... لیگازوئ سوخت اشتعال از حاصل یشعله یدما بر یافزودن ریتأث یهاداده فیتوص: 39-4 جدول

not defined. 

 Error! Bookmark not ................ لیگازوئ سوخت اشتعال از حاصل یشعله یدما بر یافزودن ریتأث آنوا،: 41-4 جدول

defined. 

 Error! Bookmark not .. لیگازوئ سوخت اشتعال از حاصل یشعله یدما بر یافزودن ریتأث ،یتوک تست: 41-4 جدول

defined. 

 Error! Bookmark .. دیسف نفت سوخت اشتعال از حاصل شعله یدما بر سوخت ارتفاع ریتأث ،یگروه آمار: 42-4 جدول

not defined. 

 !Error .................... دیسف نفت سوخت اشتعال از حاصل شعله یدما بر سوخت ارتفاع ریتأث مستقل، یت آزمون: 43-4 جدول

Bookmark not defined. 

 Error! Bookmark ...... لیگازوئ سوخت اشتعال از حاصل شعله یدما بر سوخت ارتفاع ریتأث ،یگروه آمار: 44-4 جدول

not defined. 
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 !Error ........................لیگاوزئ سوخت اشتعال از حاصل شعله یدما بر سوخت ارتفاع ریتأث مستقل، یت آزمون: 45-4 جدول

Bookmark not defined. 

 .Error! Bookmark not defined ..................................لهشع یدما بر سوخت نوع ریتأث ،یگروه آمار: 46-4 جدول

 .Error! Bookmark not defined ........................ شعله یدما بر سوخت نوع ریتأث مستقل، یت آزمون: 47-4 جدول

 .Error! Bookmark not defined .............................. سوخت یدما بر سوخت نوع ریتأث ،یگروه آمار: 48-4 جدول

 .Error! Bookmark not defined .................... سوخت یدما بر سوخت نوع ریتأث مستقل، یت آزمون: 49-4 جدول

 Error! Bookmark not .... دیسف نفت اشتعال از حاصل سوخت یدما بر یافزودن ریتأث یهاداده فیتوص: 51-4 جدول

defined. 

 Error! Bookmark not ............... دیسف نفت اشتعال از حاصل سوخت یدما بر یافزودن ریتأث آنوا، تست: 51-4 جدول

defined. 

 Error! Bookmark not ........لیگازوئ اشتعال از حاصل سوخت یدما بر یافزودن ریتأث یهاداده فیتوص: 52-4 دولج

defined. 

 .Error! Bookmark not defined ........ لیگازوئ اشتعال از حاصل سوخت یدما بر یافزودن ریتأث آنوا،: 53-4 جدول

 Error! Bookmark not .... دیسف نفت اشتعال از حاصل سوخت یدما بر یافزودن ریتأث یهاداده فیتوص: 54-4 جدول

defined. 

 .Error! Bookmark not defined .... دیسف نفت اشتعال از حاصل سوخت یدما بر یافزودن ریتأث آنوا،: 55-4 جدول

 Error! Bookmark not ........لیگازوئ اشتعال از حاصل سوخت یدما بر یافزودن ریتأث یهاداده فیتوص: 56-4 جدول

defined. 

 .Error! Bookmark not defined ........ لیگازوئ اشتعال از حاصل سوخت یدما بر یافزودن ریتأث آنوا،: 57-4 جدول

 Error! Bookmark notدیسف نفت اشتعال از حاصل سوخت یدما بر ظرف اندازه ریتأث یهاداده فیتوص: 58-4 جدول

defined. 

 Error! Bookmark not ......... دیسف نفت اشتعال از حاصل سوخت یدما بر ظرف اندازه ریأثت آنوا، تست: 59-4 جدول

defined. 

 Error! Bookmark not ...... دیسف نفت اشتعال از حاصل سوخت یدما بر ظرف اندازه ریتأث ،یتوک تست: 61-4 جدول

defined. 

 Error! Bookmark not .. لیگازوئ اشتعال از حاصل سوخت یدما بر ظرف اندازه ریتأث یهاداده فیتوص: 61-4 جدول

defined. 

 .Error! Bookmark not defined .. لیگازوئ اشتعال از حاصل سوخت یدما بر ظرف اندازه ریتأث آنوا،: 62-4 جدول

 Error! Bookmark not ......... لیگازوئ اشتعال از حاصل سوخت یدما بر ظرف اندازه ریتأث ،یتوک تست: 63-4 جدول

defined. 

 Error! Bookmark not دیسف نفت اشتعال از حاصل سوخت یدما بر سوخت ارتفاع ریتأث ،یگروه آماره: 64-4 جدول

defined. 

 Error! Bookmark .. دیسف نفت اشتعال از حاصل سوخت یدما بر سوخت ارتفاع ریتأث مستقل، یت آزمون: 65-4 جدول

not defined. 
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 Error! Bookmark not ..... لیگازوئ اشتعال از حاصل سوخت یدما بر سوخت ارتفاع ریتأث ،یوهگر آمار: 66-4 جدول

defined. 

 Error! Bookmark ...... لیگازوئ اشتعال از حاصل سوخت یدما بر سوخت ارتفاع ریتأث مستقل، یت آزمون: 67-4 جدول

not defined. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
















 هافهرست شکل

 صفحه                                                        شکل شماره و عنوان

  

 4 .................................................................................................................................. (3:2111اسکارسبو،) آتش مربع: 1-1 شکل

 .Error! Bookmark not defined ....................................................................................... یاستخر آتش: 2-1شکل

 .Error! Bookmark not defined ......................................................................................... یناگهان آتش: 3-1شکل

 .Error! Bookmark not defined ............................................................................................... آتش جت: 4-1شکل

 .Error! Bookmark not defined ............................................................................................ یتوپ آتش: 4 -1شکل

 .Error! Bookmark not defined .......................................................... جوشان عیما انفجار از یکیشمات: 5-1 شکل

 6: 2116 همکاران، و وارنتز: منبع. )دهدیم نشان را الیس حرکت و دکنندهیاکس و سوخت نیب مخلوط، در احتراق: 6 -1شکل

) ............................................................................................................................... Error! Bookmark not defined. 



 ل

 

(Casal، 2118 :7 توسط شده اصالح) اشتعال قابل و احتراق قابل مواد انتشار از یناش شده جادیا اتفاقات: 7 -1 شکل

 ................................................................................................................................. Error! Bookmark not defined. 

 .Error! Bookmark not defined ...................... (2115 راج،: منبع) بزرگ یاستخر آتش از هیناح سه:  9 -1 شکل

 Error! Bookmark .(1981 واکاسا، و یاماگوچی) شیآزما در استفاده مورد سوخت مخازن گرفتن قرار محل: 1-2 شکل

not defined. 

 .Error! Bookmark not defined ............... (1991 مولهوالند، و یکوسک) دستگاه از یکیشمات اگرامید: 2-2 شکل

. شودیم برده کار به شعله یدما یریاندازهگ یبرا هاترموکوپل نیا. 24 ،23 ،22 ،21 یلیمستط ترموکوپل( الف: 3-2  شکل

 Error! Bookmark not .... (1998 همکاران، و پالناس. )دارد فاصله یشگاهیآزما set up از متر 6 پرتوسنج محل( ب

defined. 

 Error! Bookmark(2111 همکاران، و Chatris) سوختن نرخ یریگاندازه و استخر سه از کیشمات اگرامید: 4-2 شکل

not defined. 

 .Error! Bookmark not defined . (2117 همکاران، و Chivas) INERIS در Tewarson گرماسنج: 5-2 شکل

 .Error! Bookmark not defined .................. (2117 همکاران، و Chivas) INERIS در یسوزآتش:  6-2 شکل

 .Error! Bookmark not defined ................ (2117 همکاران، و Chivas) سوختن نرخ و آتش خواص: 7-2 شکل

 Error! Bookmark .... (2119 همکاران، و ینجف)  اشتعال نرخ یریگاندازه زاتیتجه و آتش مخزن کیشمات: 8-2شکل

not defined. 
(2111 همکاران، و Kang Quan Sheng) کوچک اسیمق در هپتان استخر یسوزآتش شیآزما دستگاه اگرامید: 9-2  شکل

 ................................................................................................................................. Error! Bookmark not defined. 

 211 (b) ه؛یثان 111 .(a)( یمتریلیم 13 ارتفاع و متر 3/1 قطر با) یاستخر یسوزآتش در هپتان عیما سطح: 11-2شکل

 Error! Bookmark not .................... (2111 همکاران، و Kang Quan Sheng) هیثان 411 (d) ه؛یثان 311 (c) ه؛یثان

defined. 

 .Error! Bookmark not defined ..........................(2111 همکاران، و ینجف) ینیس در شعله گسترش: 11-2شکل

(2111 همکاران، و ینجف) هاترموکوپل یریقرارگ محل( ب لوله، سطح در دما عیتوز یریگاندازه ستمیس( الف: 12 -2شکل

 ................................................................................................................................. Error! Bookmark not defined. 

 .Error! Bookmark not defined .......... (2113 همکاران، و زادهیعل) آشفته شعله انتشار یهیناح سه: 13-2 شکل

 .Error! Bookmark not defined ................................. (2113 همکاران، و زادهیعل) شیآزما دستگاه: 14-2 شکل

(2113 زاده،یعل. )شد یریگاندازهTBPB و دیسف نفت ن،یبنز یبرا یتجرب صورت به جرم نسوخت نرخ: 15-2 شکل

 ................................................................................................................................. Error! Bookmark not defined. 

 .Error! Bookmark not defined(2113 همکاران، و زادهیعل) مختلف یهاسوخت شعله از یکیشمات: 16-2 شکل

 Error! Bookmark not ...... دو شماره ترموکوپل از یکیشمات( ب. کی شماره ترموکوپل از یکیشمات( الف: 1-3 شکل

defined. 

 .Error! Bookmark not defined ....................................... استفاده مورد یااستوانه ظروف از یکیشمات: 2-3 شکل

 Error! Bookmark not(17: 1995نز،یمارت) n= 5000…10000 با n(C6H10O5) سلولز یمولکول ساختار: 3-3 شکل

defined. 



 م

 

 !Error ..... متریانتس 1 سوخت ارتفاع وd1  قطر با ظرف در استفاده مورد سوخت غلظت حسب بر سوخت یدما: 1-4 شکل

Bookmark not defined. 

 !Error ... متریسانت 2 سوخت ارتفاع با  d1 قطر با ظرف در استفاده مورد سوخت غلظت حسب بر سوخت یدما: 2-4 شکل

Bookmark not defined. 

 !Error ........ متریسانت 1 سوخت ارتفاع با d1 قطر با ظرف در استفاده مورد سوخت غلظت حسب بر شعله یدما: 3-4 شکل

Bookmark not defined. 

 !Error .........متریسانت 2 سوخت ارتفاع با d1 قطر با ظرف در استفاده مورد سوخت غلظت حسب بر شعله یدما: 4-4 شکل

Bookmark not defined. 

 !Error .... متریسانت 1 سوخت ارتفاع با d1 قطر با ظرف در استفاده مورد سوخت غلظت حسب بر سوختن شدت: 5-4 شکل

Bookmark not defined. 

 !Error ....... متریسانت 2 سوخت ارتفاع با d1 قطر با ظرف در استفاده مورد سوخت غلظت حسب بر سوختن نرخ: 6-4 شکل

Bookmark not defined. 

 !Error ........... متریسانت1 سوخت ارتفاع با 1 شماره ظرف در استفاده مورد سوخت غلظت حسب بر شعله ارتفاع: 7-4 شکل

Bookmark not defined. 
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 مقدمه  -4-4

اندازی موتورهای احتراقي و ایجاد بشر از ابتدای تاریخ تاکنون از آتش برای گرم کردن، روشنایي، پخت غذا، راه

امروزه قسمتي از زندگي انسان شده که بدون آن ادامه حیات  ،طوری که آتشصنایع مختلف بهره برده است، بهحرارت در 

کارگیری ایمن آتش در فضاهای مختلف موجب شده است و فراهم آوردن آسایش و امكانات رفاهي غیر ممكن است. لزوم به

طور کلي سوختن یا احتراق از نظر امكان ه قرار گیرد. بهکه آگاهي از فرایند آن به منظور کنترل این پدیده مورد توج

باشد، که در واقع احتراق مفید است و در بسیاری از صنایع مورد کنترل آن دو گونه است. نوع اول، احتراق کنترل شده مي

نوع دوم آن، احتراق باشند. ها ميها و کورههایي از این احتراق موتورهای احتراقي، مشعلگیرد. نمونهاستفاده قرار مي

هایي از ها و ... نمونهها، خانهسوزی جنگلشود. آتشکنترل نشده است؛ این نوع احتراق اغلب در اثر بي احتیاطي آغاز مي

سوزی در واقع احتراقي کنترل نشده است که در اغلب موارد موجب خسارات شدید جاني و مالي باشند. آتشاین احتراق مي

 (.1991ری، هادی؛ حیدری نژاد، قاسم؛ مظاهری، کیومرث، شود )پاسدار شهمي

-باشد. با وجودی که حذف کامل این قبیل آتشحوادث آتش یكي از عمده خطرات برای زندگي انسان و اموال مي

اما انسان همواره برای به حداقل رساندن آن در تالش بوده است.  ؛ها غیر ممكن و از نظر اقتصادی به صرفه نیستسوزی

-طور مكرر رخ ميگیر بهسوزی از جمله حوادثي است که در صنایع شیمیایي و پتروشیمي و حمل و نقل مواد آتششآت

ترین تكرار را آتش استخری بیش، ها در صنایع شیمیایيسوزیآتش دهد که از انواععمل آمده نشان ميهای بهدهد. بررسي

ور های مایع بوده است. در آتش استخری، سوخت مایع از سطح شعلهی سوختدرصد این حوادث در برگیرنده 29داشته و 

هایي با طراحي بسیار فشرده یا شود. امكان وقوع این نوع حوادث در کارخانهشده و با عمل تبخیر به شعله تغذیه مي

، آگاهي از ذکر شدهگیری و یا کاهش خطرات تر است. برای اعمال تدابیر ایمني الزم برای پیشسكوهای نفتي دریایي، بیش

سازی ضروری است. آگاهي از خواص و شناسایي رفتار آتش استخری بیني آن از طریق مدلرفتار آتش استخری و نیز پیش

های ذخیره نفت در مقابل آتش و طراحي سیستم اطفای آتش بسیار مهم و ضروری است )نجفي، برای طراحي ایمني تانک

 (.1933آرش؛ زرین قلم مقدم، عبدالصمد، 

ای از آتش است که در آن یک شعله متالطم باالی سطح مایعي باشد توان گفت: دستهدر تعریف آتش استخری مي

و  کندميو تجمع پیدا  شده مایع در جایي ریخته در آن تر، آتشي است کهکه حرکت پاییني )کم( دارد و به زبان ساده

ی این نوع آتش وجود سوخت مایعي است که ي وجود ندارد و الزمهشوند و در این آتش حرکتبخارات باالی آن مشتعل مي

تواند زا ميکه در بروز یک آتش استخری، ضخامت سطح مایع آتشحرکت یا فشارش را از دست داده باشد. با توجه به این

در نتیجه ترین ضخامت ممكن را در صورت نامحدود بودن سطح به خودش بگیرد. متر کم شود و کممیلي 2/1تا  7/1

ترین آتش استخری را تواند بزرگتواند ایجاد کند، پس ميترین ابرگاز را ميترین سطح را برای تبخیر دارد و بزرگبزرگ

سوزی، آتش استخری همراه با آتش کروی از نظر اندازه مهم ایجاد کند و مخازن دیگر را در بربگیرد. در میان حوادث آتش

تواند چندین ساعت دوام داشته باشد. در میان دوره زماني کوتاهي دارد، آتش استخری ميهستند. در حالي که آتش کروی 

تكرارپذیری یندی یعني آتش فوراني، آتش ناگهاني، کروی و آتش استخری، آتش استخری باالترین آانواع چهارگانه آتش فر

نسبت به بقیه حوادث فرایندی را  ی کوچكتریرخدادها دارد. اگرچه اثرات مستقیم یک آتش استخری محدودهرا در 

تری شود. تر مواد خطرناک و حوادث جدیتواند باعث رهایش بیشها بر روی تجهیزات ميدهند، اثر این شعلهپوشش مي

-تواند با شار حرارتي بسیار باال و وضعیت بسیار خطرناک همراه شود. در بیشها بر روی سطح تجهیزات، ميگسترش شعله
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مني که مهندسان با آن مواجه هستند، بحث آتش بسیار جدی است و خطرات بسیار زیادی را متوجه تر مطالعات ای

-کند که در مرحله طراحي و چیدمان مخازن بهسازد و تحلیل رفتار آتش استخری کمک ميکارکنان و تجهیزات واحد مي

، توجه کافي شده تا در هنگام اطفای آتش های حرارتي و تخمین اثراتها، عایقویژه در صنعت نفت، به فواصل میان آن

 (.1995، 1جولي؛ 1931نشویم )صابر،بیني آن ستخری، قرباني رفتار غیرقابل پیشا

های اقتصادی مهم است. یک درک درست از سوزی نه تنها به دالیل ایمني، بلكه برای جنبهبنابراین، مطالعه آتش

تواند یک چنین ميکند، همدر امان بودن مواد از آتش کمک مي سوزی در محوطه داخلي، در طراحي برایپدیده آتش

های مؤثر آتش و کمک به تعیین غلظت گازهای سمي و دود و اثر آنها بر روی انسان راهنما برای انتخاب سرکوب کننده

بوده و به های حفاظتي برای آتش مفید چنین برای طراحي لباستواند مورد مطالعه قرار گیرد. این مطالعات هممي

 (.1931، 5)پاول توانند با خیال راحت نجات پیدا کنند، ختم شودهای زماني که در طي آن کارکنان ميمحدودیت

باشد. در طول سوزی استخری موضوع مورد توجه بیشتر تابش حرارتي از سطح استخر ميدر برخورد با مسائل آتش

-های تابش حرارتي ناشي از آتشانجام شده و به بررسي مدلچند دهه گذشته مطالعات تجربي متعددی در این زمینه 

چنین شكل های استخری بزرگ پرداخته شده است. در بررسي این پدیده اثرات ناشي از دود و باد در تابش و همسوزی

ي سوزی مخازن نفتباشد. تابش حرارتي از ستون آتش اغلب نقش مهمي در ارزیابي خطر آتششعله حاصل از آن مهم مي

باشد که تعیین بیني رفتار تابش حرارتي در ستون آتش به وسیله یک مدل نیازمند دانستن ارتفاع شعله ميدارد. برای پیش

توان دهد را ميهای هیدروکربني قابل اشتعال رخ ميارتفاع شعله به دلیل تولید دود سخت است. انواع آتش که در سوخت

 (.5111، 9مالحظه نمود )یوفوا و بایلي (SFPE)کتاب جامع مهندسان حفاظت از آتش  در

 تعاریف و مفاهیم اولیه -4-2

 احتراق -4-2-4

توان فرآیند احتراق عبارت از اکسایش اجزایي از ترکیب سوخت است که قابلیت اکسید شدن دارند و در نتیجه مي

بنابراین نوشتن  ،ماندمي ثابت باقيصورت یک معادله شیمیایي بیان کرد. در طي فرآیند احتراق جرم هر عنصر آن را به

مستلزم بقای جرم برای هر  اًاساس ؛معادالت شیمیایي و حل مسائلي که در بردارنده مقادیری از اجزاء مختلف و متعدد است

 عنصر است.

 آتش -4-2-2

های زای مواد قابل اشتعال )واکنشحرارتملیات شیمیایي و اکسیداسیون سریع سری عآتش عبارت از یک

سوزی های فیزیكي و شیمیایي محل وقوع دارد. عوامل مؤثر در ایجاد آتشاگزوترمیک( است. وقوع هر آتش نیاز به زمینه

باشد و در صورت حذف باشد، ولي برای ایجاد آتش وجود چهار عامل که به مربع آتش معروف است، ضروری ميمتعدد مي

 ای. واکنش زنجیره -9منبع احتراق،  -9سوخت،  -5اکسیژن،  -1ها آتش ممكن نیست: تنها یكي از آن

                                                
1- S. Jolly & K. Saito 
2
- Paul 

3
- Ufuah & Bailey 
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 (9:5111: مربع آتش )اسكارسبو،1-1شكل 

 

گرفت. اما با سوزی مورد استفاده قرار ميهای بسیاری یک مثلث آتش برای نشان دادن مفهوم یک آتشبرای سال

عنوان یک کنش شیمیایي است که در منطقه احتراق، بهتحقیقات بیشتر در زمینه آتش مشخص شد که عنصر چهارم، وا

صورت مقدماتي اطالعاتي از آتش خواهند بهجزء مهم از آتش الزم است. البته مثلث آتش هنوز هم برای کساني که مي

% 12ها در باشد که بیشتر حریق% مي11گیری داشته باشند کافي است. حداقل تراکم اکسیژن الزم در هوا برای آتش

عنوان باشد. تمام موادی که به نحوی قابلیت تجزیه و اکسیداسیون اگزومتریک را دارند بهکسیژن هم تا حدودی برقرار ميا

توانند جامد، مایع، گاز با منشأ طبیعي یا مصنوعي باشند. سرعت سوختن یا شوند. این مواد ميماده سوختني قلمداد مي

ذا برخي مواد ممكن است بتوانند اکسیده شوند اما در شرایط عادی ماده گسترش شعله در مواد مختلف متفاوت است، ل

باشد، حتي در مواقعي که حریق سوزی لزوماً نیاز به درجه حرارت کافي ميگردند. برای شروع هر آتشسوختني تلقي نمي

ور پیشگیری و کنترل گردد. به منظشروع شده باشد، اگر حرارت کاهش یابد، دامنه حریق محدود و باالخره خاموش مي

 .(5111، 1شوند: )اسكارسبوطبقه تقسیم مي 1ها برحسب ماهیت مواد قابل اشتعال به سوزی، حریقآتش

معني آتش ناشي از سوختن مواد قابل احتراق معمولي نظیر: کاغذ، چوب، پارچه و بعضي : بهAسوزی نوع آتش

 گذارند.جا مياکستر بهباشد که پس از سوختن خها و مواد پالستیكي ميالستیک

-معني آتش ناشي از سوختن مایعات قابل اشتعال مانند: گریس، روغن، بنزین، قیر، نفت، رنگ: بهBسوزی نوع آتش

 باشد.ها و الكل ميهای نفتي، حالل

گاز را  راحتي قابلیت تبدیل به: آتش ناشي از سوختن گازها و مایعات یا مخلوطي از آنها است که به Cسوزی نوعآتش

 دارند، مانند: گاز مایع و گاز شهری.

: آتش ناشي از سوختن فلزات قابل احتراق نظیر منیزیم، تیتانیوم، زیرکونیوم، سدیم، لیتیوم و D سوزی نوعآتش

 باشد.پتاسیم مي

 های الكتریكي و الكترونیكي است.سوزی ناشي از دستگاه: آتشE سوزی نوعآتش

های پخت مواد ای یا آتش ناشي از دستگاههای آشپزخانهها و چربيشي از سوختن روغن: به آتش ناFسوزی نوع آتش

مورد  B سوزی نوعی آتششود. با توجه به گسترش صنعت نفت در ایران تحقیق و مطالعات در زمینهغذایي اطالق مي

 (.1991 ،زاده خانه سرحسین؛1991محمدی، )گل باشدتوجه و بررسي مي
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 مل مؤثر بر گسترش و شدت آتشعوا -4-2-2-4

 افزایش دسترسي آتش به اکسیژن -1

 ثبات شیمیایي ماده سوختني -5

 سطح ماده سوختني -9

 محصوالت آتش -4-2-2-2

ترین محصوالت آتش که در تلفات انساني آن نقش مهم دارد، گازها و بخارات حاصل از آتش: یكي از خطرناک -1

های سنگین یا ترکیبات گوگردار تولید گاز سمي نمونه سوخت عنوانباشد. بهگازها و بخارات ناشي از آتش مي

 کند.گوگرد دی اکسید مي

گردد، در واقع ذراتي هستند که دارای دامنه قطر بیش از طول چه که تحت عنوان دود در اثر حریق عنوان ميآن -5

-ي افراد نیز خطرناک ميها برای سالمتنمایند و بسیاری از آنموج نور بوده و در عبور نور ایجاد مزاحمت مي

های گسترده نیز دود گردند، اما در حریقباشند. اصوالً ذرات در اثر احتراق ناقص و در دمای پایین ایجاد مي

 شود.زیادی تولید مي

 رسد.باشد که شدت گرمای آن وابسته به میزان اکسیژني است که به آن ميشعله: قسمت قابل رویت آتش مي -9

باشد که بسته به مدت زمان شروع آتش و نوع ماده ترین محصوالت آتش، حرارت ميز فراونگرما )انرژی(: یكي ا -9

 (.1991محمدی، گلتواند متفاوت باشد )سوختني و نیز میزان گسترش آتش مي

 سوزی در فرآیندهای نفت و پتروشیمیانواع آتش -4-9

 4آتش استخری -4-9-4

ها به خازن ذخیره مایعات قابل اشتعال، محتویات درون این دستگاهدر اثر نشتي و یا شكستگي در خطوط لوله و م 

دهند. در صورتي که سیال تجمع یافته باشد، از ای از سیال را تشكیل ميشوند و در اثر تجمع، حوضچهبیرون تخلیه مي

در صورتي که بخارات گردد. کند و ابر بخار در اطراف محل نشتي ایجاد ميتدری  شروع به تبخیر ميطریق جذب گرما به

-صورت حوضچهسوزی بههای حاصل از این آتشناشي از تبخیر در مسیر انتشار به منبع جرقه برسند، مشتعل شده و شعله

گردد. ابر بخار ممكن است در نزدیكي حوضچه به منبع جرقه برسند یا اینكه پس از طي مسافتي ای یا استخری تشكیل مي

چنین این تعل شدن و برگشت شعله به محل نشتي، باعث ایجاد آتش استخری گردد. همبه منبع جرقه رسیده و با مش

آید. پیامدهای ناشي از های سطحي هم بوجود ميها و آبحریق در سطح مایعات قابل اشتعال تخلیه شده در سطح دریاچه

سازی ترین مراحل مدلي از مهمگردد. بدین منظور یكآتش استخری براساس میزان تشعشع ایجاد شده از آن ارزیابي مي

باشند. شعله باشد. ارتفاع و قطر شعله دو پارامتر مهم در تعیین هندسه شعله ميآتش استخری تعیین هندسه شعله مي

-باشد. در اغلب وقایع، شعله آتش استخری بهای و یا کروی شكل ميصورت استوانهآتش استخری در زمان سوختن، به

 طور که در شكل زیر نشان داده باشد. همانشود که جهت سوختن آن به سمت باال ميرزیابي ميصورت استوانه عمودی ا
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Abstract: 

 For petroleum process design, understanding the risks of the possibility of fires is 

necessary. Also understanding fire phenomena and parameters affecting fire are important 

for safety designing. In this research, the effect of changing the diameter of the container, 

additive property, fuel type on the flame height and flame temperature are measured. 

Experimental results show that the container diameter and fuel type have direct influence  

on the flame height and also adding impurities influence flame height and fuel temperature. 

Of the ash and sawdust impurities, sawdust impurity has direct impact on flame height and 

flame temperature. Statistical findings with SPSS demonstrated that there was a significant 

relationship between changing the container diameter and  flame height, flame temperature 

and also fuel temperature. According to the statistical findings of the effect of fuel type on 

flame height, flame temperature and fuel temperature , there was a significant relationship 

between fuel type and three variables of flame height, flame temperature and fuel 

temperature. Increasing additives and also changing the concentration of additives did not 

have much effect on flame height and fuel temperature but it showed a significant 

difference among flame temperature, additives and concentration changing. 
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