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  فصل اول:

  و مروري بر کارهاي انجام گرفته مقدمه
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  مقدمه - 1-1

در آلودگی و ازسویی دیگر  نظر به بحران آلودگی محیط زیست و تاثیر سوخت هاي بنزینی و دیزلی

  هزینه باالي این سوختها درسالهاي اخیر توجه به استفاده از سوختهاي جایگزین بیشتر شده است.

توان به گاز طبیعی یا متان اشاره کرد. سوختی که در قیاس با بنزین از جمله سوختهاي جایگزین می

بایست ینده دارد. با توجه به این جایگزینی میاي و آالآلودگی بسیار پایینی ازنظر تولید گازهاي گلخانه

این راه کارهامیهاي شیمیایی و فیزیکی گاز را افزایش دهد. یکی از راهکاري را پیدا نمود تا شاخص

توان حامل انرژي است که می حال از طرفی هیدروژن افزودن جزئی هیدروژن به گاز طبیعی  باشد.تواند 

آن را ذخیره کرد و در زمان نیاز از آن استفاده نمود. در این صورت این منبع انرژي همیشه در دسترس 

- اکسید و کربنديکربنیدروژن به عنوان سوخت پاك نام گرفته و تولید کاربر خواهد بود، از طرفی ه

، همچنین قدرت انفجاري لحظه اي بر گاز طبیعی دارداي تقریباً هفت براکند و سرعت شعلهنمیمنوکسید 

. ولی استفاده از آن مشکالتی همچون هزینه باال، ایمنی پایین، محدوده اشتعال زیاد و ارزش باالیی دارد

زمانیکه اشتعال و کار با شود جایگزین مناسبی محسوب نشود.حرارتی پایین را به همراه دارد که سبب می

مطرح است داشتن اطالعات دقیق و درست از حدود احتراق اهمیت بسیار باالیی گازهاي قابل احتراق 

توان به سازند که این پارامترها را میدارد. پارامترهاي زیادي وجود دارند که حدود احتراق را متاثر می

  سه گروه زیر تقسیم بندي کرد:

ع ایجاد جرقه، محفظه دستگاهی که احتراق درآن رخ میدهد (قالب و حجم محفظه احتراق، منب -1

 .داراي منفذ یا بسته)

 .(فشار، دما، توربوالنس، رطوبت) شرایط فیزیکی مخلوط گاز -2

  اپراتور (درستی دقت و صحت انجام احتراق ) -3

هیدروژن به مخلوط گاز طبیعی (متان) و هوا در حد پایین احتراق آن در  تاثیر افزودن کار حاضردر 

  .گرفته استبمب حرارتی بسته و منبع جرقه الکتریکی با پارامترهاي فیزیکی مشخص مورد بررسی قرار 

  پژوهش اهداف - 1-2

هوا روي حد پایین  - هیدروژن به مخلوط گاز طبیعی جزئیهدف روشن کردن میزان اثر افزودن 

  تعال آن در یک بمب حرارتی حجم ثابت است.اش
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 پژوهش ضرورت - 1-3

ین ابا توجه به مشکالت مطرح شده براي سوختهاي بنزینی و جایگزینی گاز طبیعی بجاي 

 رتقايسوخت، بایستی تاثیرپذیري شاخصهاي فیزیکی وشیمیایی گاز طبیعی با سایر سوختها جهت ا

ی وهوا ز طبیعهیدروژن به مخلوط گایکی از این مطالعات افزودن  کارکرد آن مورد مطالعه قرار گیرد.

  است.

تورهاي و افزایش پایداري شعله و در مو coوCO2افزودن هیدروژن به گاز طبیعی عمدتا سبب کاهش 

در بخش  یژگیها،بردن از این واي سبب گسترده شدن محدوده قابل  اشتعال شود. براي بهرهاشتعال جرقه

فه هاي جرمی مختلف اضاوا در نسبته-ننامه، هیدروژن به داخل مخلوط گاز طبیعیعملی این پایا

  خواهد شد و حد پایین محدودة اشتعال مشخص خواهد شد.

دما،  فشار، توان تابعی از پارامترهايرا که یک مفهوم ترموشیمیایی است، می حد پایین احتراق

  ارزي و نوع سوخت در نظر گرفت.نسبت هم

)1-1(LFL ��� (P, T,   ft)                                                                                        

  ي پژوهشپیشینه - 1-4

هاي اشتعال گازها و ترکیبات آنها را در بطور تجربی محدوده) 1988( 1و همکارانهوستاد 

هاي قرار دادند. آنها نتیجه گرفتند که با افزایش دما در بازهدماهاي باال و در فشار اتمسفریک مورد مطالعه 

  یابد. پذیري بطور خطی کاهش میدمایی مورد نظر حدود اشتعال

) حدود اشتعال غنی از مخلوط دو ترکیب هیدروژن با متان، اتیلن و 2000( 2ویرزبا و همکاران

درجه و فشار اتمسفر تعیین کردند. آنها  350پروپان در هوا در لوله اشتعال ضد زنگ را در دماي باالي 

هاي مختلف هیدروژن و متان، با افزایش گیري کردند که حدود احتراق غنی آزمایشگاهی با ترکیبنتیجه

یابد. یابد ولی بعد از آن با افزایش بیشتر دما حدود احتراق کاهش میدما تا یک مقدار خاص افزایش می

                                                
 1.Hustad et al. 
 2.Wirzba et al 
3 . Schoor et al 
 4. Akansu et al. 
 5. Cammarotaet al. 
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درجه در دستگاه لوله احتراق ضد  200متان در دماي اولیه باالي  همچنین، حد احتراق غنی هیدروژن و

  باشد.زنی احتراق میزنگ تابعی از زمان ماندگاري قبل از جرقه

 ،0وا را با درصدهاي مولی هیدروژن و ه -)، حد باالي اشتعال مخلوط متان2006(3اسکور و همکاران

بسته به  ايدرجه در یک محفظه لوله 200ه بار و دماي اولی 10%  هیدروژن در فشار باالي 40و 20

ش فشار ا افزایبگیري کردند. آنها مالحظه نمودند که حد باالي اشتعال دسی مترمکعب  اندازه 4.2حجم 

  یابد.اولیه و دماي داخلی و افزایش میزان هیدروژن افزایش می

ي اال جرقهتاثیرات افزودن هیدروژن به متان را روي موتورهاي اشتع )2007(4آکانسوو همکاران

صدهاي اي دربصورت آزمایشگاهی مورد مطالعه قرار دادند. مطالعات آنها روي موتور چهار سیلندر بر

 1.2تا  0.6 درصدو میزان اکیوواالنس  30و   20، 10،  0اختالط حجمی هیدروژن به متان با مقادیر 

ل انجام دور بر دقیقه و در شرایط بار کام2000مامی اشتعالها روي سرعت موتور صورت پذیرفت. ت

زایش  وبا زیاد با افزودن مقدار هیدروژن اندکی افxNOشده است. آنها نتیجه گرفتند  که میزان انتشار 

  یابد.میکاهش HCو  2CO،COشدن مقدار هیدروژن مقادیر

  

ا روي احتراق بار) ر 6و  3،  1) تاثیرات آشفتگی و فشار اولیه (2009( 5کاماروتا و همکارانش

روژن در % هید10وا مورد بررسی قرار دادند. آنها نتیجه گرفتند که وجود هیدروژن و ه -مخلوط متان

سرعت  ایش وسوخت در پایداري شعله تاثیر بسزایی دارد و با افزایش فشار اولیه ماکزیمم فشار افز

  یابد.مارکستین کاهش می سوختن و طول

 

 6) تاثیرات افزودن هیدروژن به متان را درمحفظه بسته به حجم 2014(6کیوجو و همکاران

را مورد بررسی قرار دادند. مهمترین نتایجی که آنها از کار 2مترمکعب و احتراق بامنفذ به همان حجم 

شدن درصد هیدروژن بیشتر شده  خود گرفتند این بود که ماکزیمم فشار در احتراق بامنفذ با زیاد

گیري کردندکه تاثیرات اند. آنها  نتیجهدرحالیکه تاثیر ناچیز در احتراق بسته آدیاباتیک مالحظه نموده

) آهنگ ( مثبت هیدروژن در محفظه داراي ونت قابل محسوس است.قله
��

��
متر  64در محفظه بسته  

ا ونت داشت و در انتشار سرعت شعله از مرکز مکعبی یک سیر مشابهی با آن محفظه در حالت لوله ب

                                                
6. Qiuju et al. 
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جرقه زنی دو بخش قابل تقسیم افزایشی و کاهشی مالحظه شد و در کل سرعت شعله درهر دوحالت با 

 ونت و بدون ونت با افزایش هیدروژن افزایش یافت.

  جمع بندي - 1-5

م مبانی نظري در فصل اول پس از ذکر مقدمه، ضرورت تحقیق و اهداف آن بیان شد. در فصل دو

گیري هاي اندازهسرعت سوختن و روش حدود احتراق و پژوهش شامل تعاریف احتراق و شعله و

سرعت سوختن و مالحظات نقطه شبنم ارائه خواهد شد. در فصل سوم به معرفی حدود احتراق و

ها پرداخته خواهد شد. در ها و شرایط ورودي آزمایشتجهیزات مورد استفاده و روش انجام آزمایش

گیرند. فصل پنجم نیز هاي تجربی استخراج شده و مورد تحلیل و بررسی قرار میفصل چهارم نیز داده

  باشد. ي پیشنهادات میگیري و ارائهشامل نتیجه
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  فصل دوم

  هاي تعیین آنو روش حد پایین احتراق
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  مقدمه -2-1

تعیین حد پایین احتراق ، معیارهاي مطرحه براي تعیین حد هاي مختلف در این تعاریف روش   

گیري سرعت اندازهاحتراق،روشهاي مختلف ایجاد شعله اولیه، عوامل موثر در تعیین حدود احتراق،  

سوختن، مزیت روش بمب حرارتی به همراه کارهاي انجام گرفته به روش بمب حرارتی و همچنین 

- رح داده شده است و تأثیر طول مارکستین روي آن بررسی میاي شتئوري تعیین سرعت سوختن ورقه

  شود. 

 هیدروژنی هايترکیب  - 2-2

هاي دیگر به صورت مخلوط استفاده کرد ولی به طور سوخت هیدروژن را می توان با اکثر سوخت

توان آنرا با هیدروژن در یک مخزن واحد ذخیره کرد گاز طبیعی است، جداگانه تنها سوختی که می

وط کردن مقداري هیدروژن با گاز طبیعی با توجه به انرژي مشتعل شدن کم هیدروژن و سرعت مخل

ایع و ضشود، کاهش جرقه  محترقشود مخلوط هیدروژن و گازطبیعی آسانتر سوختن باالي آن باعث می

 ها و بهبود عملکرد و سوخت اقتصادي را همراه دارد. راجع به قدرت خروجی،از طرفی کاهش آالینده

کند بوسیله افزایش نسبت هیدروژن به هاي رقیق زیاد میهیدروژن چگالی انرژي مخلوط را در نسبت

سازي مقدار کافی کربن، و از این رو بهتر شدن گشتاور در شرایط تمام گاز هرچند، در ارتباط با ذخیره

 تواند ظرفیت را کاهش دهد.هیدروژن مشکلی است که می

  فرمول گاز طبیعی- 2-3

هاي زیرزمینی است در مخازن عظــیم هیــدروکربنی گازطبیعی که حاصل تجزیه مواد ارگانیک در الیه

  یابد. زیرزمین تشکیل و تجمع می

دیوکســید و هــاي ســنگین، کربنپروپــان، بوتــان و آلکان ،متــان، اتــان از ترکیب گاز طبیعی متشــکل

رافیایی، فشار و دمــا متفــاوت اســت، امــا نیتروژن است. میزان این ترکیبات بر حسب محیط و موقعیت جغ

) است.بســته بــه محــل 4CH (باشد و بیشترین سهم از آن متاندارا می 2COدر مجموع کمترین میزان را 

باشد. بنابراین خواص ایــن درصد می 98تا  80مقدار متان موجود در گاز طبیعی بین  جغرافیایی چاه گاز،

نین نسبت ترکیبات دیگر گازها نیز در عملکــرد گــاز طبیعــی مــؤثر گاز بسیار مشابه با گاز متان است. همچ
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آمــده و در تمــامی  1-2 باشد. آنالیز گاز طبیعی اردبیل در نیروگــاه ســیکل ترکیبــی اردبیــل در جــدولمی

  استفادهگردیده است. 1-2بندي ارائه شده در جدول از درصد نامهپایانمحاسبات این 

  در گاز طبیعیموجود  درصد اجزاء ترکیب 1- 2جدول
 

 2CO 2N 12H5C 10H4C 8H3C 6H2C 4CH ترکیب

ترکیبات در  مولی درصد

 گاز طبیعی شهر اردبیل

694/0 5/4 181/0 484/0 137/1 672/4 332/88 

  سوخت حرارتیارزش - 2-4

بیانگر مقدار انرژي آزادشده بر  شود،ارزش حرارتی یک سوخت که بر واحد جرم یا حجم بیان می

 O2Hو  2COواحد جرم یا حجم سوخت در یک واکنش شیمیایی کامل، که فقط منجر به تولید 

شود، مقدار انرژي صورت مایع درنظر گرفتهبه O2Hباشد. اگر در این واکنش شیمیایی شود، میمی

شود. اگر نامیده می GHV(4(یا ارزش حرارتی کلی  3)HHV(نام ارزش حرارتی باالیی دشده بهآزا

مقداري از انرژي آزادشده صرف تبدیل آب مایع به بخار درنظر گرفته شود، به مقدار انرژي آزادشده 

  .گوییممی LHV(6یا ارزش حرارتی پائینی NHV(5 )ارزش حرارتی خالص (

رتی هرکدام از ترکیبات ارزش حرارتی گاز طبیعی و ارزش حرا 1- 2جدول  در  اینجا با توجه به

ر نظر کیلوکالري بر کیلوگرم د 28700کیلو کالري بر کیلوگرم و ارزش حرارتی هیدروژن  10800

  شود.گرفته می

  تعریف شعله- 2-5

اي از حیهباشد که در اثر آن در ناشعله نتیجه یک واکنش شیمیایی بسیار گرمازا در فاز گازي می

شود، و با سوزد و به محصوالت تبدیل میفضا مخلوط نسوخته به اندازه کافی گرم و متراکم شده و می

ي شود که به این نتیجه جبهههاي مختلف مشاهده میانتشار نور از گازهاي در حال سوختن در رنگ

مهم شعله است.حرکت هاي شود. حرکت نسبی شعله به طرف گازهاي نسوخته از مشخصهشعله گفته می

                                                
3Higher Heating Value -  

4Gross Heating Value -  

5Net Heating Value -  

6Lower Heating Value -   
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اي است که ضخامت آن در مقایسه با نسبی شعله بیانگر این موضوع است که واکنش محدود به منطقه

  باشد.حجم محفظه احتراق کوچک است که ضخامت شعله مجموع مولفه پیش گرم و منطقه واکنش می

  شعله هايمشخصه - 2-6

هاي زیر صوت در مدت زمانکوتاه سرعت یک منطقه احتراق محلی در 7شعله انتشار خود به خودي

باشد. وجود حرکت باشد. حرکت نسبی شعله به طرف گازهاي نسوخته از مشخصه مهم شعله میمی

شود که ضخامت آن در مقایسه با ابعاد و اي محدود مینسبی شعله، اشاره به این دارد که واکنش به منطقه

شود. مشخصه انتشار مذکور جبهه شعله نامیده میمحفظه احتراق کوچک است. معموالً منطقه واکنش 

هایی مثل واکنش شیمیایی، فرایند انتقال جرم، هدایت گرمایی و فضایی شعله از تلفیق قوي مابین پدیده

  شود. گرانروي سیال ناشی می

  شعله بنديطبقه - 2-7

ضا از ف ايیهشعله نتیجه یک واکنش شیمیایی خود به خودي کننده است که به واسطه آن در ناح

اشاره  نواع آنشود که در زیر به امحصوالت تبدیل می به سوزد ومخلوط نسوخته گرم شده و متراکم می

  شود.می

  و نفوذي شعله پیش آمیخته -2-7-1

خلوط اگر سوخت و اکسیدکننده که در منطقه واکنش وجود دارد خارج محفظه احتراق با هم م

ه شود. اگر سرعت جریان و سرعت شعلآمیخته تشکیل میشوند و سپس مشتعل شوند، شعله پیش 

باشد اي از شعله تخت مینمونه 1-2یکسان باشد شعله به حالت تخت و ثابت جلو می رود مانند شکل 

 2-2آید در شکل و اگر سرعت جریان از سرعت شعله بیشتر باشد شعله به حالت مخروطی در می

ه این بجدید  عت جریان از سرعت شعله کمتر باشد یا جریانیباشد و اگر سرنمونه از شعله مخروطی می

نده گهدارنمخلوط پیش آمیخته اضافه نشود شعله به پیش روي خود تا اتمام سوخت یا برخورد با یک 

  ود.ریش میدهد که در بمب حرارتی شعله از محل شمع تا برخورد با دیواره بمب حرارتی پادامه می

                                                

1. Self - Sustaining 
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اق ست اتفاکسیدکننده پیش آمیخته نباشد و در محلی که واکنش قرار ااگر محل اختالط سوخت و 

- ل میي مثاگویند برابیافتد با هم مخلوط شوند به شعله حاصل از این چنین مخلوطی شعله نفوذي می

کنش با در واوتوان به شعله شمع اشاره کرد که گرماي اعمال شده سبب تبخیر مولکولهاي موم شمع شده 

عله شنوع  آورد اینماي الزم براي تبخیر مجدد مولکولهاي موم شمع را به وجود میهوا سوخته و گر

  باشد.هاي نادر بدون دود میاغلب با دود زیاد همراه است که شمع یکی از نمونه

  حدود احتراق - 2-8

ی در ایمن آگاهی از وقوع احتراق ناشی از سوختهاي گازي شکل از مهمترین مسایل به منظور حفظ

  صنعتی و خانگی یا استفاده از مزیتهاي اختالط سوختها می باشد. مراکز

رهاي بحثی در این ارتباط نیست که حدود احتراق بطور گسترده شاخصی براي فهمیدن پارامت

  احتراق گازها می باشد.

ا هو-بر اساس پذیرش عمومی صورت گرفته ، حدود احتراق به عنوان نواحی اي از درصد سوخت

ه و امکان گسترش شعل آنو خارج از  استکه گسترش شعله در آن ناحیه ممکن  شوندشناخته می

  احتراق وجود نداشته باشد.

  8حد پایین احتراق -2-8-1

د که به کمترین میزان سوخت هوا وجود دار-دو محدوده مختلف احتراق براي ترکیب سوخت

  .LFL(1می شود( فتهگحد پایین احتراق ش یابد، مورد نیاز براي اینکه شعله بتواند گستر

  9حد باالي احتراق -2-8-2

- مییااحتراق رخ  یابدگسترش میوا که در  آن شعله ه-سوخت مخلوطسوخت در  بیشترین میزان

  .UFL(2 (دحد باالي احتراق نامیده میشو ،دهد

 .حدود احتراق بطور گسترده در مقاالت مربوط به احتراق مورد بررسی قرار گرفته اند

  حدود احتراق به شرح ذیل می باشد. معیارهاي تعیین

                                                
1.Lower Flammability Limit 
2.Upper flammability limit 
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  معیار تعیین حدود احتراق - 2- 9

  چندین مالك مختلف براي تعیین و مشخص کردن حدود احتراق وجود دارد.

اده استف اصلی ترین و موفق ترین معیار هایی که از آن به عنوان یک سنجه براي حدود احتراق

  :میشود به دو روش تقسیم می گردند

  ): سنجش چشمی1(

  ):اندازه گیري فشار2(

  تعیین حد احتراق با روش سنجش چشمی -2-9-1

- میدر روش سنجش چشمی مشاهده هسته شعله که توسط جرقه ایجاد شده است مد نظر قرار 

  .گیرد

  این روش سنجش عموما به دو متد مختلف می باشد.

محفظه هاي احتراق شیشه اي، محفظه احتراق استوانه اي که در اطراف آن دو لوك شیشه اي  - 1 

و  10تعبیه گردیده است و از این طریق می توانند گسترش شعله را مشاهده کنند.وان دن اسکور

  همکارانشان از این متد براي انجام آزمایشاتشان بهره برده اند.

رعت ضبط بسیار باال که در داخل محفظه احتراق نصب می استفاده از دوربینهاي با س -2 

  .و همکارانشان از این متد براي ثبت اطالعاتشان استفاده کرده اند12و دونگ لی 11،جوآچیم گرونگردد

  .دهد نشان میرا  نمونه هایی از محفظه هاي احتراق با دوربین سرعت باال شکل زیر

                                                
1- Van den Schoor 
2- Joachim Grune 
3- Dong Li 
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 (Grune Joachim, 2015):ثبت گسترش شعله توسط دوربین سرعت باال1- 2شکل       

 

  )Dong Li, 2016(مجهز به دوربین ثبت سرعت باالمحفظه احتراق با دو لوك شیشه ایه  :2- 2شکل 
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 (Grune Joachim, 2015) :ثبت لحظه آغاز احتراق بادوربین 3- 2شکل 

 

  تعیین حد احتراق با روش اندازه گیري فشار - 2- 9- 2

می  گیري سنجش توسط اندازه گیري فشار بدین صورت است که فشار قبل و بعد از احتراق اندازه

  د.ی کننمشود. چنانچه افزایش فشار در محدوده قابل قبول باشد آنرا به عنوان حد احتراق قبول 

محدوده احتراق بر اساس کارهایی که تا امروز صورت گرفته عمدتا بدین صورت می باشد که 

% بیشتر از فشار قبل از احتراق باشد.من جمله محققینی که براي تعیین 7-%3فشار بعد از احتراق 

 و 14و لیا 13ایزاك زلوچورمحدوده احتراق از روش اندازه گیري فشار استفاده کرده اند می توان به 

  همکارانشان اشاره کرد.

  نحوه ایجاد شعله اولیه - 2-10

  براي ایجاد شعله اولیه در محفظه هاي سوخت از دو 

  رو ش استفاده می کنند:

  ):ایجاد شعله اولیه با سیم داغ 1(

  ): ایجاد شعله اولیه با جرقه2(

                                                
1- Isaac A. Zlochower 
2- S.Y.Liao 
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بور می احتراق ع) سیم نازکی (عمدتا از جنس مس یا آلومنیوم) را از درون محفظه 1در روش (

شعله  دن آنشو با گذراندن جریان مناسب الکتریکی از آن به جهت مقاومت الکتریکی سیم و گرم  ندده

ته ر گذشاولیه در محفظه احتراق ایجاد می شود.از این روش در محفظه هاي احتراق بسیار بزرگ د

  استفاده می شده است.

جام وش اناده در محفظه احتراق توسط این ر)در این روش که تقریبا تمامی احتراق هاي رخ د2(

لکتریکی اریان می شود، بدین صورت است که با قرار دادن دو الکترود در محفظه احتراق و عبور دادن ج

  د.عمدتا با ولتاژ و فرکانس باال جرقه ایجاد شده و منبع اولیه احتراق را فراهم می کن

می  تفاوتمبا توجه به نوع محفظه ي احتراق  محل قرارگیري الکترودها در  داخل محفظه احتراق

 ده درباشد، به گونه اي که در محفظه هاي احتراق کروي شکل همچون محفظه احتراق مورد استفا

پذیرد.  رت میآزمایشات ما نوك الکترودها در مرکز کره قرار می گیرد و گسترش شعله از هسته کره صو

 ور گرفته ي قرالکترودها در منتها الیه محفظه استوانه اولی در محفظه هاي احتراق استوانه اي نوك ا

  گسترش شعله از یک قاعده محفظه به سمت قاعده مقابل انجام می شود. 

راق در شکل هاي شماتیک زیر محل قرارگیري نوك الکترودهاي جرقه زنی در محفظه هاي احت

 استوانه اي و کروي مشخص شده است.

 

  

 ري نقطه شروع احتراق در محفظه هاي احتراق استوانه اي:شماتیک محل قرارگی 4- 2شکل 
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:محل قرارگیري نوك الکترودهاي احتراق در محفظه احتراق استوانه اي عمودي(الف) ومحفظه احتراق  5- 2شکل 

  کروي(ب)

 

  عوامل موثر در تعیین حدود احتراق - 2-11

(قالب و حجم محفظه احتراق، منبع ایجاد جرقه، محفظه دستگاهی که احتراق درآن رخ میدهد.  -1

 داراي منفذ یا بسته)

 شرایط فیزیکی مخلوط گاز. (فشار، دما، توربوالنس، رطوبت)  -2

  اپراتور (درستی دقت و صحت انجام احتراق ) -3

  سوختن سرعت- 2-12

حرکت سرعت سوختن یکی از خواص مخلوط قابل اشتعال سوخت و هوا است که به صورت 

توان شود همچنین میجبهه شعله در جهت عمود به سطحش در میان گازهاي نسوخته تعریف می

پذیر گازي تعریف کرد و معموًال سرعت سوختن را آهنگ انتشار موج احتراق در میان مخلوط اشتغال

  شود.واحد آن متر بر ثانیه یا سانتی متر بر ثانیه در نظر گرفته می

  

 (ب) (الف)     
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  ها اشاره شده است:اي و متالطم مطرح است که در زیر به آنورت ورقهسرعت سوختن به دو ص

  ايسرعت سوختن ورقه -2-12-1

شود. در اي آدیاباتیک در شرایط تک بعدي تعریف میبه طور واضح سرعت سوختن ورقه

) شعله تک بعدي با گسترش آزاد نشان داده شده است. مخلوط سوخت و اکسید کننده از 1-2شکل(

) در مخلوط نسوخته lSشود. یک جبهه شعله با سرعت () وارد سیستم میgSوخته با سرعت(قسمت نس

اي آدیاباتیک دقیقًا برابر باشد شعله در شود. فقط زمانی که سرعت گاز با سرعت سوختن ورقهمنتشر می

مخلوط فضا در یک حالت ثابت باقی خواهد ماند. وقتی گرماي تولید شده به وسیله واکنش شیمیایی به 

  شود.گاز منتقل شود (بدون اتالف گرما)، این شعله یک شعله آدیاباتیک نامیده می

 

  

 

 

 

  ي بعد تک کیاباتیآد شعله آزاد انتشار: 6- 2شکل

 

  باشد:اي آدیاباتیک، شعله باید دو شرط زیر را داشته براي تعیین سرعت سوختن ورقه

 .تک بعدي، صاف و در نهایت بدون کشیدگی باشد 

 .بدون اتالف حرارت و بنابراین آدیاباتیک باشد 

  هاي خنک شدن شعله و کشیدگی شعله تأثیرات مهمی روي سرعت سوختن دارند.پدیده

اي براي گازهاي ترکیبی به شرایط اولیه مخلوط مرتبط است. در کل شرایط سرعت سوختن ورقه

عوامل تاثیرگذار در سرعت سوختن upو فشار  ϕ، نرخ هم ارزي سوخت uTي گاز نسوخته اولیه، دما

  اي هستند.ورقه

 
gS 

  بخش سوخته  بخش نسوخته

lS 
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  سوختن متالطم سرعت - 2-12-2

وختن سیکی از مهمترین مسائل حل نشده در احتراق متالطم مخلوط پیش آمیخته، تعیین سرعت 

قط به ت که فختن متالطم کمیتی اسباشد. این بیان داللت بر این موضوع دارد که سرعت سومتالطم می

هم  هاي جریان وهاي متوسط محلی بستگی دارد. سرعت انتشار شعله متالطم هم به ویژگیکمیت

 رعت شعلهتوان سکند، میگر که با شعله حرکت میهاي مخلوط بستگی دارد. براي یک مشاهدهویژگی

بر شعله  ط سوخته نشده به صورت عمود) سرعتی که در آن مخلوTUمتالطم را این گونه تعریف کرد، (

  شود:شود. بنابراین سرعت شعله متالطم بدین صورت بیان میوارد منطقه شعله می

 )2-1(  �� =
�̇

A���
 

چگالی گاز نسوخته  �ρو  �Aآهنگ ورود جرم نسوخته به  ṁسطح متوسط المان و  �Aکه در آن 

 ها به دست آوریم.این موارد را از روي آنتوانیم باشد که با داشتن مشخصات تالطم میمحلی می

هاي آزمایشگاهی تعیین سرعت شعله متالطم همانند تعیین منطقه مناسب براي سطح شعله روش

-گیري سطح شعله میباید از روي شعله ضخیم پیدا شود. ابهام موجود در اندازه�Aپیچیده است. مقدار 

  هاي سوختن متالطم باشد. گیري سرعتتواند باعث عدم اطمینان قابل مالحظه در اندازه

  15روش بمب حرارتی -ح

جم حشود. استفاده از روش روش بمب حرارتی در دو شکل حجم ثابت و فشار ثابت انجام می

ا انجام وان بتثابت مزایاي بیشتري نسبت به روش فشار ثابت دارد. یکی از این مزایا این است که می

 ز بمبابازه دما و یا فشار بدست آورد. همچنین استفاده  یکبار آزمایش سرعت سوختن را در یک

ه  نسبت بشار باالهاي خواسته شده را در دما و فدهد تا دادهحرارتی حجم ثابت به ما این اجازه را می

  .شود، بدست آوریمحالتی که از بمب حرارتی فشار ثابت  استفاده می

مرکز یک مخزن حجم ثابت کروي با آمیخته در در این روش یک مخلوط قابل اشتعال پیش

شود. اثرات فشار و دما روي سرعت سوختن در یک گستره وسیع و در یک اي ضخیم مشتعل میجداره

 هاي به کار رفته در تئوري این روش به شرح زیر است:یابی است. فرضآزمایش قابل دست

                                                
15- Thermal bomb Method 
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