
 
 

 

 

 

 

 

  فنی و مهندسیی دانشکده

  مهندسی مکانیکگروه آموزشی 

 ی کارشناسی ارشددرجهبرای دریافت  نامهپایان

 ی مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژیدر رشته

 

 عنوان:

 هيدروژن و ايزواكتان با هوا هايمطالعه تغييرات سرعت سوختن براي مخلوط
 

  :راهنما استاد

 دکتر ابراهیم عبدی اقدم

 

 

 

 :پژوهشگر

 پوروحید حاجی

 

 

 4931تابستان 



 وحید: نام                                                         پورحاجي: دانشجو خانوادگي نام

 هیدروژن و ايزواكتان با هوا هايمطالعه تغییرات سرعت سوختن براي مخلوط: نامهپايان عنوان

 : دكتر ابراهیم عبدي اقدمراهنما استاد

 مشاور:   استاد

 : مهندسي مکانیک             رشته                                  کارشناسی ارشد ي:تحصیل مقطع 

   اردبیلی محقق :دانشگاه: تبديل انرژي                                                 گرايش 

 39ات:صفح تعداد             60/8931 /81دفاع:  تاريخ: فني و مهندسي                دانشکده 
 :چکیده

نظر به اهمیت باالي سرعت سوختن مخلوط در موارد كاربردي منجمله موتورهاي احتراق داخلي و باال بودن  

ايزواكتان با هوا در بمب حرارتي كروي حجم ثابت مورد توجهه قهرار گرفهت      -هاي هیدروژنسرعت سوختن مخلوط

استاي ارتقاي دامنه فعالیت و ايمنهي  هاي چشمگیري در رهاي مربوطه فعالیترساني هیدروژن و ايمنيبراي سوخت

ههاي  هوا انجام داده شد تا اعتبهار داده  -با بمب حرارتي انجام داده شد  چندين تست با استفاده از مخلوط هیدروژن

تجربي كار حاضر با كار ديگر محققان بعمل آيد  نتايج حاصله با رابطه همبستگي داهو توافق خهوبي دارد  اگهر چهه    

)      ا رابطه همبستگي ايجیما مشاهده شد  رابطه همبستگي اختالف محسوسي ب
 

  
)
 

(
 

  
)
 

ههاي  دهابراي د 

تعیین     و     هاي بکار گرفته شد و ثابت 1.0و  0.9   0.8ارزي هوا در سه نسبت هم -تجربي مخلوط هیدروژن

ارزي مشهخ   ها به نسبت هموابستگي اين ثابتي برآوردهاي ساير محققان واقع شد و اصله در دامنهح     گرديد 

هاي با درصهد جرمهي   ايزواكتان از مبناي جرمي استفاده شده و مخلوط -گرديد  در حالت مخلوط سوخت هیدروژن

بار استفاده شد  بهراي   5/8و  8در فشار اولیه  1.0و  0.9   0.8ارزي هم سه نسبت در %20 و %10،  %5هیدروژن 

ثبت شده براي تعیین سهرعت سهوختن از    ممکن چندين تست انجام گرفت و از تغییرات فشار هايهر يک از حالت

ها انتخاب گر ترمودينامیکي استفاده شد  با توجه به روش بکار گرفته شده رنج قابل اعتماد از دادهطريق كد محاسبه

دهد كه در نتايج حاصله نشان مي كلوين حاصل شد  135تا  951بار و  0/1تا  8هاي فشار و دماي بترتیب و گستره

سهرعت سهوختن    افهزايش  %20 تها  %5ارزي معین با افزايش درصد جرمي هیهدروژن سهوخت مركهب از    نسبت هم

 شود نسبت به سوخت ايزواكتان حاصل مي  %105 تا %15تقريبا 

 ايزواكتانهیدروژن  سرعت سوختن آرام   بمب حرارتي : هاواژه كلید

 

 

 

 



  أ

 

 فهرست مطالب

 صفحه مطالب عنوانشماره و 
 

  گرفته انجام یکارها بر یمرور و مقدمه :اول فصل

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

 3 ........................................................................................................... پژوهش اهداف -1-2

 3 ..............................................................................................پژوهش تیاهمّ و ضرورت -1-3

 4 .......................................................................................... گرفته انجام یکارها بر یمرور -1-4

 آن نییتع یها روش و سوختن سرعت: دوم فصل

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

 .Error! Bookmark not defined .................................................... شعله ی جبهه ساختار -2-2

 .Error! Bookmark not defined .......................................................... سوختن سرعت -2-3

 .Error! Bookmark not defined .......................................... یا ورقه سوختن سرعت -2-3-1

 .Error! Bookmark not definedیا ورقه سوختن سرعت با آن ارتباط و متالطم سوختن سرعت مفهوم -2-3-2

 .Error! Bookmark not defined ............................. سوختن سرعت یریگ اندازه یها روش -3-3

 .Error! Bookmark not defined ............................ (ینور)یا مشاهده یها روش -3-3-1

 .Error! Bookmark not defined ................................... یشگاهیآزما یها روش -3-3-2

تجهیزات مورد استفاده در بمب حرارتی  و روش   :سوم فصل

  انجام آزمایش

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

 .Error! Bookmark not defined ............................................................. یحرارت بمب -3-2

 .Error! Bookmark not defined ............................... یحرارت بمب در استفاده مورد زاتیتجه-3-3

 .Error! Bookmark not defined ................................................ کن گرم شیپ ستمیس -3-3-1

 .Error! Bookmark not defined .............. هوا و شکل یگاز سوخت ستمیس یورود ریمس -3-3-2



  ب

 

 .Error! Bookmark not defined .................................. محفظه داخل فشار اندازهگیری -3-3-3

 .Error! Bookmark not defined .................................... مطلق فشار سنسور -3-5-3-1

 .Error! Bookmark not defined ................................ یکینامید فشار سنسور -3-5-3-2

 .ADC ..................................................... Error! Bookmark not defined ستمیس -3-5-4

 .Error! Bookmark not defined .................................................... خالساز ستمیس -3-5-5

 .Error! Bookmark not defined ................................................ جرقه جادیا ستمیس -3-5-6

 .Error! Bookmark not defined .................................آن متعلقات و دروژنیه سوخت -3-5-7

 .Error! Bookmark not defined ......................................شعله یشرویپ یکینامیترمود مدل -3-6

 .Error! Bookmark not defined ............................................................ یوتریکامپ کد -3-7

 .Error! Bookmark not defined ......................................................شیآزما انجام نحوه -3-8

 .Error! Bookmark not definedهاآن یجزئ یفشارها و هوا با زواکتانیا و دروژنیه مخلوط یحجم و یجرم درصد محاسبه نحوه -3-9

 های پژوهش نتایج و یافته :چهارم فصل

 .Error! Bookmark not defined ..................................................................... مقدمه -4-1 

 .Error! Bookmark not defined ....... آن یدما و فشار رنج نییتع و نانیاطم قابل یدادهها انتخاب -4-2

 .Error! Bookmark not definedنسوخته مخلوط فشار و دما با یا ورقه سوختن سرعت یهمبستگ رابطه -4-3

 .Error! Bookmark not defined .................................. یتجرب یها داده یومعتبرساز سهیمقا -4-4

 .Error! Bookmark not definedسوختن سرعت یرو هوا-زواکتانیا مخلوط به دروژنیه افزودن ریتاث-4-5

 .Error! Bookmark not definedهوا با زواکتانیا – دروژنیه مخلوط سوختن سرعت یرو یارز هم نسبت اثر-4-6

 .Error! Bookmark not defined ..................................................... ها داده یخطا لیتحل -4-7

  یریگ جهینت :پنجم فصل

 .Error! Bookmark not defined ................................................................ شنهاداتیپ -5-2

 

 76 .............................................................................فهرست منابع و مآخذ.......................................................

 

  



  ت

 

 ها فهرست جدول

 صفحه جدول عنوانشماره و 

 61................................................ برای نسبت هم ارزی های مختلف سوخت هیدروژن   و  ،     : 1-4جدول

 

  



  ث

 

 هافهرست شکل

 صفحه                                                        جدول عنوانشماره و 

 5 .................................. هوا -دروژنیه مخلوط سوختن سرعت یرو ارزیهم نسبت ریتاث: 1-1شکل 

 12 ......................................................................پروفیل جبهه شعله....................................... :1-2شکل 

 17 ........................................................و شلیرین دیاگرام شماتیک از نواحی مستقیم، شادوگراف :2-2شکل 

 18 ........................................................................اینمای کلی محفظه احتراق در روش مشاهده 3-2شکل 

 19 ...........................................................برداری مستقیمنمونه تصاویر ثبت شده در روش عکس :4-2شکل 

 21 ......................................................................بردارهای سرعت در شعله مخروطی بنسون :5-2شکل 

 21 ...........................سرعت سوختن یینتع یبه کار رفته برا یتجرب یاز پارامترها اینمونه :6-2شکل  

 24 ............................................................: متغییرهای موجود در روش حباب صابون7-2شکل 

 25 ......................................................................................................مشعل شعله مسطح: 8-2شکل 

 26 ...........................................................................................یروش شار حرارت یکل ی: نما9 -2شکل 

 27 .........................................................................................نمای کلی روش جریان مخالف: 11- 2شکل 

 31 ..........................................................................................................بمب یکشمات یرتصو :1-3شکل 

 32 .............................................................................................شیار مارپیچ محفظه پایین بمب: 2-3شکل 

 33 .........................................................................................های مختلف بمب حرارتیقسمت: 3-3شکل 

 34 ............................................................................................ثابت حجم یحرارت بمب ریتصو: 4-3شکل 

 35 .................................................گرم کن بمب حرارتی.................................... سیستم پیش: 5-3شکل 

 36 ..................................................................محفظه بمب...............قطعه سوخت رسانی به : 6-3شکل 

 36 ...............................................................آمپلی فایر سنسورهای فشار................................: 7-3شکل 

 39 ................................داده آنالوگ به دیجیتال........................................ترمینال سیستم اخذ  :8-3شکل 

 39 ........................................................................................................................سازجک خال :9-3شکل 

 41 ................................مدار الکترونیکی طراحی شده جهت جرقه زنی......................کیت  :11-3شکل 

 mq-8.................................................................................................................... 41: سنسور 11-3شکل 

 42 ............................شماتیک مدار سنسور هیدروژن........................................................... :12-3شکل 

 42 .......................................................................................مدار سنسور هیدروژن................ :13-3شکل



  ج

 

 43 ........................................حرارتی...........................کشی کپسول هیدروژن و بمب کانال: 14-3شکل 

 44 ...........................................................رگوالتور مخصوص هیدروژن.............................. :15-3شکل 

 45 ....................................................................کپسول هیدروژن........................................ : 16-3شکل 

 53 .....هوا... -ارزی مختلف هیدروژن های هم : تغییرات فشار بر حسب شعاع شعله در نسبت1-4شکل 

 یدروژنه ارزی مختلف مخلوط های هم در نسبت: نمودار سرعت سوختن بر حسب فشار 2-4شکل 

 54 ..................................................................................................................................................هوا . -

ارزی مختلف مخلوط  های هم بر حسب شعاع شعله در نسبت درون بمب : تغییرات فشار3-4شکل 

 55 .......................................................................................................................................هوا.-هیدروژن

ارزی مختلف  های هم در نسبتای بر حسب شعاع سوخته  : تغییرات سرعت سوختن ورقه4-4شکل 

 56 ..............................................................................................هوا............................ -مخلوط هیدروژن

ارزی مختلف و فشار  های هم ای بر حسب فشار در نسبت : تغییرات سرعت سوختن ورقه5-4شکل 

 1bar............................................................................................................................................. 57اولیه 

ارزی مختلف و فشار  های هم ای بر حسب فشار در نسبت تغییرات سرعت سوختن ورقه :6-4شکل 

 1.5bar......................................................................................................................................... 58 اولیه 

 59 .............بار......... 5/1و  1رقه ای بر حسب فشار در فشار اولیه : تغییرات سرعت سوختن و7-4شکل

 61 ............بار.... 5/1و  1تغییرات دمای مخلوط نسوخته بر حسب فشار بمب در فشار اولیه  :8-4شکل 

 62 ....................8/1ارزی  مقایسه کار تجربی با رابطه همبستگی بدست آمده برای نسبت هم :9-4شکل 

 63 ...................9/1ارزی  : مقایسه کار تجربی با رابطه همبستگی بدست آمده برای نسبت هم11-4شکل 

 64 ....................1/1ارزی  مقایسه کار تجربی با رابطه همبستگی بدست آمده برای نسبت هم:11-4شکل 

 65 .........هوا ، کار حاضر با نتایج محققان –مقایسه سرعت سوختن آرام مخلوط هیدروژن  :12-4شکل 

مقایسه نتایج تجربی و نتایج بدست آمده از رابطه همبستگی ایجیما و داهو برای نسبت  :13-4شکل 

 66 ............................................................................................................................................ 1ارزی هم

مقایسه نتایج تجربی و نتایج بدست آمده از رابطه همبستگی ایجیما و داهو برای نسبت : 14-4شکل 

 67 ........................................................................................................................................ 9/1ارزی هم



  ح

 

مقایسه نتایج تجربی و نتایج بدست آمده از رابطه همبستگی ایجیما و داهو برای نسبت  :15-4شکل   

 68 ..........................................................................................................................................8/1ارزی هم

با درصدهای جرمی متفاوت  ای بر حسب فشار الف: تغییرات سرعت سوختن ورقه16-4شکل 

 69 ..........................................................................................بار 1/1هیدروژن و ایزواکتان در فشار اولیه 

  

با درصدهای جرمی  ب: تغییرات دمای مخلوط نسوخته محاسبه شده بر حسب فشار16-4شکل

 71 ............................................................................ بار 1/1متفاوت هیدروژن و ایزواکتان در فشار اولیه 

با درصدهای جرمی متفاوت  ای بر حسب فشار الف: تغییرات سرعت سوختن ورقه17-4شکل 

 71 .................................بار......................................................... 5/1هیدروژن و ایزواکتان در فشار اولیه 

با درصدهای جرمی  ه بر حسب فشارب: تغییرات دمای مخلوط نسوخته محاسبه شد17-4شکل

 72 .................................................................بار............ 5/1متفاوت هیدروژن و ایزواکتان در فشار اولیه 

 73 ........ارزی مختلف. های هم برای نسبتای بر حسب فشار  : تغییرات سرعت سوختن ورقه18-4شکل

 

 

 

 

 

  



  خ

 

 فهرست عالئم اختصاری

 عالمت اختصاری مفهوم یا توضیح

   ضریب پخش مولکولی

    ضریب پخش متالطم

    فشار مرجع

   نظرفشار مورد

     فشار جزئی هیدروژن

            فشار جزئی ایزواکتان

      فشار جزئی هوا

       فشار بمب

    شعاع بمب حرارتی

    ایسرعت سوختن ورقه

    سرعت سوختن متالطم

    سرعت شعله

    مقیاس زمان شیمیایی

    دمای مرجع

   نظردمای مورد

    ای در شرایط مرجعسرعت سوختن ورقه

     ای در شرایط مورد نظرسرعت سوختن ورقه

     کسر جرمی هیدروژن

   ̃  کسر مولی هیدروژن

      ̃  کسر مولی ایزواکتان

       کسر جرمی ایزواکتان

   ضریب پخش گرمایی

    ایضخامت شعله ورقه

 𝜌 چگالی

  ارزینسبت هم
 

 



1 

 

 

 فصل اول:

 و مروري بر كارهاي انجام گرفته مقدمه
 

 

  



2 

 

 

 

 مقدمه -1-1

ی زمین، تدوین استانداردهای نسبتاً سختگیرانه  ها و گرم شدن کره مسائل زیست محیطی مانند آلودگی

ها خودرو  شده است. میلیون ها در سطح جهانی سببدهنرا به منظور حفاظت محیط زیست و کاهش آالی

ی  ی زمین و مهمترین مصرف کننده ترین منابع افزایش آلودگی و دمای کره در سراسر جهان از عمده

توان زمانی اطالق کرد که مردم خودرو را به عنوان  رود. قرن بیستم را می های فسیلی به شمار می سوخت

 ائل زیست محیطی روز افزون، برای آنکه خودرویکی از ملزومات زندگی پذیرفتند. لذا با توجه به مس

بایست روز  زدن به محیط زیست همچنان ابزاری برای توسعه جامعه بشری باقی بماند، می  بدون آسیب

به روز پیشرفت نماید. چنین پیشرفتی شامل تغییراتی خواهد بود نه تنها در طراحی بلکه در دیدی که 

 در محیط زیست وجود دارد.سازی و نقش آن  نسبت به صنایع خودرو

های بنزین و دیزل بر این آلودگی و از سوی دیگر  نظر به بحران آلودگی محیط زیست و تاثیر سوخت

های  های اخیر توجه سازندگان خودرو را به استفاده از سوخت ها در سال ی باالی این سوخت هزینه

حلی برای  نتخاب مناسبی یا حتی راهتواند ا رسد هیدروژن می جایگزین معطوف کرده است. به نظر می

رفع این مشکالت باشد. مهمترین مزیت استفاده از سوخت هیدروژن از جمله عدم آالیندگی محیط 

پذیر تولید شود( و عدم تاثیر در  کربن )در صورتی که از منابع انرژی تجدیداکسید زیست و عدم تولید دی

باالتر در اثر احتراق در واحد وزن نسبت به  ی ی زمین، میزان گرمای تولید شده گرم شدن کره

 .]2[باشدهای دیگر و ارزانتر بودن نسبت به بنزین و گازوئیل در صورت تولید از گاز طبیعی می سوخت

توان آن را ذخیره کرد و در زمان نیاز از آن استفاده نمود. در  هیدروژن یک حامل انرژی است که می

ر دسترس کاربر خواهد بود. انتقال سوخت از بنزین به گاز طبیعی این صورت این منبع انرژی همیشه د
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صورت جهشی اتفاق بیافتد، لذا تاثیر  تواند به  سازی نمی بدلیل مسائل مختلف از قبیل تولید و ذخیره

افزودن هیدروژن به بنزین اهمیت قابل توجهی دارد. اما در مطالعات با دقت باال معموال بجای بنزین از 

کنند، این  وکربنی مشخص که خواص فیزیکی و شیمیایی نزدیک به بنزین دارد استفاده میسوخت هیدر

سوخت هیدروکربنی شاخص ایزواکتان است. بنابراین مطالعه تاثیر افزودن هیدروژن به ایزواکتان روی 

 نامه مورد توجه قرار گرفته است. سرعت سوختن در این پایان

 اهداف پژوهش  -1-2

ی  آالیندگی محیط زیست، گرم شدن کره: از جمله سوخت بنزین الت و مضراتمشک توجه بهبا 

 ای دارد، های اشتعال جرقه به تنهایی برای موتور و سرعت سوختن پایین، که کربناکسید زمین، تولید دی

هدف مخلوط کردن بنزین با سوختی است که سرعت سوختن را تغییر دهد. به این منظور سرعت 

در حالتی بررسی شده است که هیدروژن با ایزواکتان ترکیب شود و هدف اصلی از ای  سوختن ورقه

ی فرمول همبستگی آن بر حسب فشار، دما و نسبت  ای، تهیه دست آوردن سرعت سوختن ورقه به

 ارزی است. هم

حرارتی است  ای در فشارهای اولیه باال، استفاده از بمب روش مناسب برای محاسبه سرعت سوختن ورقه

 نامه به آن پرداخته شده است. ه در این پایانک

 ضرورت و اهمّیت پژوهش  -1-3

های قابل اطمینان آن برای استفاده در  آمیخته سوخت و هوا که داده یکی از خواص مخلوط پیش

ای یک پارامتر اساسی در  ای است. سرعت سوختن ورقه مباحث احتراق الزم است، سرعت سوختن ورقه

دلیل اینکه میدان جریان حاکم در  باشد. به ای برای تعیین سرعت سوختن متالطم می یهاحتراق است و پا

ارزی، نوع سوخت و  موتور متالطم است و سرعت سوختن متالطم تابعی از فشار، دما، نسبت هم

ای ضرورتی  میدان جریان ورقه که در  های سرعتی و طولی تالطم است و با در نظر گرفتن این مشخصه
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توان تابعی از فشار، دما،  ای را می های تالطم وجود ندارد، در نتیجه سرعت سوختن ورقه مشخصهطرح  به

توان سرعت سوختن  ای، می ارزی و نوع سوخت تلقی کرد. باداشتن سرعت سوختن ورقه نسبت هم

 های سرعتی و طولی تالطم در نظر گرفت. امروزه ای و مشخصه متالطم را تابعی از سرعت سوختن ورقه

ها،  شود. در تمامی روش های مختلفی جهت تعیین سرعت سوختن استفاده می به طور گسترده از تکنیک

گیری، در میدان جریان حاکم  محاسبه سرعت سوختن با توجه به ساختمان محفظه احتراق و فنون اندازه

های  اده از ثبت دادهبرداری از شعله و یا با استف صورت عکس تواند به شود. تحلیل رشد شعله می تعیین می

ها به  اینکه سرعت سوختن برای بسیاری از سوخت فشار و قوانین ترمودینامیک صورت گیرد. با توجه به 

ها در فشار و دمای مختلف وجود دارد، اما  طور تجربی تعیین شده و روابط همبستگی برای این سوخت

جربی و روابط همبستگی هر سوخت توان از نتایج ت برای تعیین سرعت سوختن مخلوط دو سوخت نمی

شود والزم است  های معین، سرعت سوختن متاثر می استفاده کرد. لذا از مخلوط دو سوخت با نسبت

 تحت شرایط فوق سرعت سوختن به طور تجربی تعیین شود.

 مروری بر کارهای انجام گرفته -1-4

سازی سینتیکی  گیری و مدل اندازهدر طول چند دهه اخیر کارهای تجربی زیادی توسط محققین برای 

تر  تر و مطمئن سرعت سوختن انجام گرفته یا در حال انجام است. این مطالعات سبب توسعه کامل

های  بینی سرعت شیمیایی برای پیش –های سنتیکی کدهای کامپیوتری احتراق و همچنین بهبود مدل

 پایین شده است.های هیدروکربن ساده در دماهای باال و فشار  سوختن مخلوط

ای از روش بمب حرارتی که ذکر شد، استفاده  در تحقیق حاضر، برای تعیین سرعت سوختن ورقه

 شود. اند، مرور می شده است. در همین راستا، کارهای قبلی که در این زمینه مطالعه و اجرا شده

پیشرفت شعله  هوا با  -ای مخلوط هیدروژن سرعت سوختن ورقهو همکاران  1( داهو2115در سال )

 298و در شرایط دمای اولیه  3 تا 5/1ارزی  های هم کروی را در کسرهای هیدروژن مختلف و در نسبت

                                                

1  - Dadoe 
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گیری شده و این رفتار فشار بصورت تابع زمانی اندازه مورد مطالعه قرار دادند. بار 1کلوین و فشار اولیه 

تاثیر  1-1شکل  .د استفاده قرار گرفتاطالعات بعدا برای تطبیق یک مدل تعادلی یکپارچه با آن مور

 .]14[دهدهوا را نشان می –ارزی روی سرعت سوختن مخلوط هیدروژن نسبت هم

 

 ]14[ هوا-دروژنیه مخلوط سوختن سرعت یرو ارزیهم نسبت ریتاث: 1-1شکل 

مخلوط هیدروژن و گاز ای  ورقهگیری سرعت سوختن  به اندازه (2116و همکاران در سال )1هانگ

این مطالعات را را در بمب حرارتی و با شرایط دما و فشار اولیه استاندارد بررسی کردند. طبیعی با هوا 

تا  1طبیعی مختلف )کسر حجمی از   های هیدروژن به گاز و نسبت 4/1تا  6/1ارزی  های هم در نسبت

بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که را  2هکشیده شدشعله سرعت  تغییرات%( انجام دادند و 111

آنها  ثباتی شعله را افزایش می دهد. افزایش میزان هیدروژن در مخلوط سوختی طول شعله را کاهش و بی

                                                

1- Huang 

2- Stretch Flame Speed 
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 ای ورقه و از آنها برای محاسبه سرعت سوختن دریزی کردنرا به یک فرم تابعی مدل حاصله نتایج

 .]22[هیدروژن و هوا استفاده کردند -مخلوط گاز طبیعی 

های پیش  درصد جرمی هیدروژن به مخلوط 5( اثر افزودن 2117و همکاران در سال ) 1مندیالس

های  بار و نسبت 5ای و متالطم در شرایط فشار  آمیخته متان و ایزواکتان با هوا را در حالت ورقه

گیری پیشروی شعله  شلیرین برای اندازه، آنها از روش عکسبرداری اکیواالنس مختلف بررسی کردند

دهد که مخلوط فقیر و استوکیومتریک متان و هیدروژن نسبت  نتایج آنها نشان میکروی استفاده نمودند. 

هیدروژن نسبت به ایزواکتان خالص، سرعت سوختن باالیی  -به متان خالص و مخلوط ایزواکتان 

 .]22[دارند

 تانک
هوا با  و پروپان  -ای مخلوط هیدروژن سرعت سوختن ورقه  (2118همکاران در سال ) و2

و در شرایط  2/1تا  8/1ارزی  های هم پیشرفت شعله کروی را در کسرهای هیدروژن مختلف و در نسبت

در این پژوهش آنها از روش عکسبرداری شلیرین استفاده کردند  دما و فشار باال مورد مطالعه قرار دادند.

با  4ای بدون کشیدگی و سرعت سوختن ورقه 3رعت پیشروی شعله بدون کشیدگینتایج نشان داد که س و

 .]32[یابد افزایش کسر هیدروژن و دمای اولیه افزایش می

 ( هیان میاوو2119در سال )
 -هیدروژن  -ای مخلوط گاز طبیعی  سرعت سوختن ورقهو همکاران 5

های اولیه، با کسر مولی  برداری شلیرین در فشار تصویروسیله  هوا را با پیش مخلوط نیتروژن رقیق شده به

 ای حجم ثابت های رقیق کننده مختلف با استفاده از یک بمب حرارتی استوانه هیدروژن و با نسبت

سرعت شعله و سرعت سوختن با افزایش فشار  یاین نتیجه رسیدند که هر دو آنها به بدست آوردند.

% است(. میزان 81یابد)بجز زمانی که کسر هیدروژن  ا کاهش میه اولیه و افزایش نسبت رقیق کننده

و به این  ،کننده و کسر گاز هیدروژن به شرایط اولیه هم بستگی دارد کاهش سرعت عالوه برمیزان رقیق

                                                

1-  Mandilas 

2- Tang 

3- Unstretch Flame Speed 

4- Unstretch Laminar Burning Velocity 

5- Haiyan Miao 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360319909001256
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تر شدن شعله  ثبات نتیجه رسیدند که افزایش فشار اولیه و افزایش نسبت رقیق کننده باعث بی

 .]22[شود می

 براستیل
را  بوتانول واتانول  -ای مخلوط ایزواکتان ( سرعت سوختن ورقه2111همکاران در سال )و 1

شود و به عنوان سوخت  میزان انرژی پتانسیل بوتانول که به ایزواکتان اضافه می مورد بررسی قرار دادند.

ا استفاده از روش . بگردیدای مشخص شد و با اتانول مقایسه  با توجه به احتراق الیه ،رود بنزینی بکار می

 در یک مخزن حجم ثابت ایهای سرعت سوختن ورقه، تنظیم جدیدی از دادهانبساط کروی شعله

کلوین  411و در شرایط دمای اولیه  4/1تا  8/1ارزی  های هم ، نتایج بدست آمده در نسبتصورت گرفت

انول بین سرعت سوختن ای بوت دهد که سرعت سوختن ورقه  کیلو پاسکال نشان می 111و فشار اولیه 

بدست  1/1ارزی  ای در نسبت هم ای اتانول و ایزواکتان است و حداکثر سرعت سوختن ورقه ورقه

 .]11[آید می

ای در  مطالعات عددی و تجربی را بر روی سرعت سوختن ورقه (2111و همکاران در سال ) 2پارچا

انجام دادند.  3تا  8/1ارزی از  هوا در فشار استاندارد و دمای اتاق با تغییر نسبت هم -مخلوط هیدروژن 

گیری سرعت متر ایجاد شد. اندازهمیلی 4×11 به ابعاد شیاری شعله از طریق مشعلی نازك با سوراخ

با  آنها سنجی با ردیابی ذره صورت گرفت.برداری شلیرین و سرعتای از طریق عکسسوختن ورقه

کردند ای از سرعت سوختن محلی در تمام ناحیه جبهه شعله فراهم استفاده از این تکنیک اطالعات لحظه

های سوختن های سوختن محلی در ناحیه بدون کشیدگی، سرعتبا استفاده از مقدار متوسط سرعت و 

سنجی توسط سرعت نتایج تجربی بدست آمده از روش کردند. آنها مشاهده نمودند کهتعیین  را ایورقه

 .]22[ارزی مطابقت داردره با نتایج عددی در هر نسبت همذردیابی 

                                                

1-  Broustail
 

2-  Pareja 
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 ژاوو
ای ایزواکتان با اکسیژن غنی  ( به ارزیابی آزمایشگاهی سرعت سوختن ورقه2111) و همکاران1

در این پژوهش آنها از روش شادوگراف کالسیک برای و هوا پرداخته است.     رقیق کنندهدر   هشد

 مطالعهاین گیری سرعت سوختن کشیده نشده استفاده کردند.  نشان دادن منطقه واکنش و برای نتیجه

ها در محفظه احتراق استیلی  . آزمایشکردای فراهم  های منحصر به فردی برای سرعت سوختن ورقه داده

مخلوط    ،    ،  و ایزواکتان با یک مخلوطی از  انجام گرفته کلوین 373در فشار اتمسفر و دمای 

 .]34[بود% 28تا  1از     % و تغییرات 29% تا 21متغیر از    شده است.کسر حجمی از 

 ( ارجینگ هو2112در سال )
 ای و و همکاران به مطالعه تجربی و عددی سرعت سوختن ورقه2

دریک  ساط کروی شعلهبو هوا با استفاده از روش ان    ،   ، CO،   ناپایداری شعله روی مخلوط

ارزی و کسری  ای با افزایش نسبت هم به این نتیجه رسیدند که سرعت سوختن ورقه مخزن حجم ثابت،

 .]12[کاهش می یابد    ،   هیدروژن افزایش و با اضافه کردن 

ای مخلوط دو سوخت گاز  در دانشگاه محقق اردبیلی، سرعت سوختن ورقه 1389کریمی در سال 

ای بار در بمب حرارتی استوانه 5ایزواکتان با هوا را برای حالت استوکیومتریک در فشار اولیه  -طبیعی

یابد.  ای افزایش می سرعت سوختن ورقه های اکیواالنس تعیین کرد. مشاهده کردند که با افزایش نسبت

اهده شد که سرعت سوختن نسبت به گاز طبیعی همچنین با تزریق همزمان گاز طبیعی با ایزواکتان، مش

 .]2[کمی بیشتر خواهد شد

ای  مخلوط دو سوخت اردبیلی سرعت سوختن ورقه در دانشگاه محقق 1391خاکی در سال 

و  1های هم ارزی  هوا و گازهای رقیق کننده در شرایط اولیه آرام برای نسبت -طبیعیگاز–ایزواکتان

درصد  25 و 51،  75،  111درجه کلوین با درصدهای جرمی  369و دمای  بار 4و  2و فشار اولیه  95/1

مانده تعیین کرد. نتایج بدست آمده نشان داد که با  درصد برای گازهای باقی 11،  5،  1برای ایزواکتان و 

سرعت سوختن  11تا  1افزایش فشار اولیه، سرعت  سوختن کاهش و با افزایش درصد ایزواکتان از 

                                                

1- Zhou 

2- Erjiang Hu 
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درصد سرعت سوختن  11تا  1درصدی دارد. با افزایش درصد حجمی گازهای باقی مانده از  25افزایش 

 .]1[تدرصد خواهد داش 79/32ورقه ای 

بر روی     ،    اردبیلی تاثیر گازهای رقیق کننده  در دانشگاه محقق 1391منادی نیا در سال  

 369بار در دمای  4و  2اولیه هوا در فشار  –ایزواکتان  –سرعت سوختن سوخت ترکیبی گاز طبیعی

ایزواکتان درصد  111 و 51،   1با درصدهای جرمی   95/1 و 1های هم ارزی  درجه کلوین در نسبت

درصد  11و  5در دو حالت      درصد 31و     درصد 71برای ترکیبی و مقدار گازهای رقیق کننده 

به این نتیجه رسید که بر اثر افزایش درصد گازهای رقیق کننده در فشار اولیه و  اوحجمی استفاده شد. 

ارزی در فشار اولیه  یابد. بر اثر کاهش نسبت هم ای کاهش می ارزی ثابت سرعت سوختن ورقه نسبت هم

 .]6[یابد ای کاهش می ان مشخص از گازهای رقیق کننده سرعت سوختن ورقهزثابت و می
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Abstract: 

Due to higher priority of burning velocity in applications such as intended 

combustion engine and significant burning velocity of   -air mixtures, burning velocity 

evaluation of   -     -air mixture was considered using pressure based bomb data. 

Considerable efforts were performed to provide hydrogen as fuel for the bomb and 

required safety. Using   -air mixture, several tests were conducted to check and validate 

the obtained results with the results of other researchers. Good agreement was observed 

between the obtained results with the correlation suggested by Dahoe at el, although 

some differences were seen with the correlation reported by Iijima at el. correlation 

formula as        (
 

  
)
 

(
 

  
)
 

was applied to the obtained experimental data of   -air 

mixture at three equivalence ratios (0.8, 0.9, 1.0) and     and     were determined. In 

the case of   -      fuel mixture, mass basis was used and fuel mixture with 5, 10 and 

20%    at the three equivalence ratio with initial pressures of 1.0 and 1.5 bar were 

considered. For any case afew test were performed and laminar burning velocities were 

evaluated using recorded pressure variations and thermodynamic simulation code. 

According on the method, reliable ranges of data of each test were sorted and the range 

of pressure and temperature are obtained 1.0 to 4.6 bar and 358 to 495 kelvin 

respectively. The results show that given equivalence ratio with increasing of volume 

fraction 5% to 20% causes the burning velocity is attached 15% to 105% in relate to Iso-

octane fuel. 
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