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هااي هااي رو تطابق خوبي باا داده ققان مختلف مقايسه شد ومح
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 بيشتر خواهد شد.

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 فهرست مطالب
 

مقدمه و مروري بر کارهاي    اولفصل

 1                     انجام يافته
     2  ....................................   مقدمه -1-1

  4  ............................ کليات و تعاريف  -1-2

 4  ................................... احتراق -1-2-1

 5  ............................ هاي شعلهمشخصه -1-2-2

 6  ........................... طبقه بندي شعله -1-2-3

  7  ................................. سرعت سوختن -1-3

 7  ........................ ايسرعت سوختن ورقه -1-3-1

  8  ......... ايارتباط سرعت سوختن متالطم و ورقه -1-3-2

 9  .............................  تحقيق تاريخچه -1-4

  ....... ايهاي اندازه گيري سرعت سوختن ورقهروش -1-5

12 

  .......................... ايهاي مشاهدهرو  -1-5-1

12 

  ....................... هاي آزمايشگاهي رو  -1-5-2

14 

  ...................... مزيت رو  بمب حرارتي -1-5-3

19 

  .................... هاي آتيچشم اندازي به فصل -1-6

19 

 

 و ساخت بمب طراحي        دوم فصل

                             حرارتي

20 



 مقدمه -2-1

 ................................................ 

21 

كلي بمب حرارتيشكل -2-2

 ................................................ 

21 

محاسبات طراحي  بمب حرارتي -2-3

 ................................................ 

23 

  ........................... مشخصات فني طرح -2-3-1

23 

اشتعال آدياباتيكتعيين دماي -2-3-2

 ................................................ 

25 

  .............. طراحي ابعاد قطعات بمب حرارتي 2-3-3

26                   

گيريهتتتتتتتتتتاي انتتتتتتتتتتدازهسيستتتتتتتتتتتم -2-4

 ................................................ 

27 

  ........................... سنسور هاي فشار -2-4-1

28 

  ................................ ADCسيستم  -2-4-2

29 

  ........................ روتامتر وانواع آن -2-4-3

30 

  ............................. هاي کنترلسيستم -2-5

33 

  ........................... هيتر دما ثابت  -2-5-1

33 

  ........................... شير سولونوئيدي -2-5-2

34 

 

ترموديناميكي پيشروي  مدل   فصل سوم 

 35                    شعله
 36 ...................................... مقدمه -3-1

   36 .............................. سازياهميت مدل -3-2

 36 ........................ سازي آزمايشگاهيمدل 3-2-1



 37 ............................. يسازي عددمدل -3-2-2

 37 ....................... سازي عدديمزاياي مدل-3-2-3

 38 ............................ احتراق انواع مدل -3-3

  38 ........................... بعديهاي چندمدل -3-3-1

 39 ...................... هاي ترموديناميكيمدل -3-3-2

 39 ........................... ايمدل تك منطقه -3-3-3

 40 ........................... بعديهاي شبهمدل -3-3-4

 41 ........................... ايمدل دو منطقه -3-3-5

 41 ......................... ايمدل چند منطقه -6 -3-3

                                                                          42 ............... املمعرفي خواص و تركيب سيال ع -3-4

 43 هاي تعادلتعادل شيميايي با استفاده از ثابت- 3-4-1

 44 ....................... تركيب مخلوط نسوخته -3-4-2

 45 ........................ تركيب مخلوط سوخته -3-4-3

 46 ......................... مشخصات كد كامپيوتري-3-5

 46 .................... مراحل الگوريتم برنامه -3-5-1

لوچارت الگوريتم ارائه شده  براي محاسبه سرعت ف-3-5-2

 48 .................................... ايسوختن ورقه

 49 .... ها و توابع بكاررفته در برنامهزيربرنامه-3-5-3

اجراي موردي کد تهيه شده براي  شرايط ورودي  -3-5-4

 52 ............................................ مشخص

 

فصل چهارم   استخراج نتايج تجربي و 

 55تحليل آنها                
 56 ....................................... مقدمه-4-1

 56 ......................... مايش دستگاهنحوه آز -4-2

نحوه محاسبه درصد حجمي مخلوط گاز طبيعي و  -4-3

 58 ................................ ايزواكتان با هوا

-بررسي اثر پارامترهاي مختلف بر سرعت سوختن ورقه-4-4

 61 .............................................. اي

 61 ................ هامقايسه نتايج با ساير نوشته-4-5

 63 ................... تغييرات فشار نسبت به زمان-4-6

  65 .......................... اثر نسبت اكي واالنس-4-7

 66 ......... طبيعي و ايزواكتاناثر درصد حجمي گاز -4-8



 69 ....................... تغييرات دماي نسوخته  -4-9

 69 ............. تغييرات كسر گاز سوخته به فشار -4-10

  70 ..... تغييرات كسر گاز سوخته به شعاع سوخته   -4-11

 71 ............ تغييرات كسر گاز سوخته به زمان  -4-12

 

گيري و پيشنهادات                                  فصل پنجم   نتيجه

73  
 74 .................................. گيرييجهنت -5-1

 74 ................ پيشنهادات براي كارهاي آينده -5-2

 75 ........................................... مراجع

 

 هانمودار فهرست 

اي ساكن يکنواخت که گاز نسوخته كه شعله ورقه  -1-1شکل

اي شعله با سرعت ورقه
ul VS  شود به ناحيه واكنش وارد مي

ubو پس از سرعت  VV  7 .................. شوندخارج مي  

، lSاي با سرعت آرام شاعله، پيشروي شعله ورقه -2-1شكل 

 8 .................... نسبت به گاز نسوخته مجاور خود

 9 ........ پيشروي شعله مغشو  از کانون جرقه -3-1شکل 

محدوده نتايج تجربي سرعت سوختن متان و هوا  -4-1شكل 

 10درجه سانتيگراد............. 25در دماي 

 13 ... ايحرارت در يك شعله ورقه هاي درجهرژيم -5-1شكل 

 14 .................. اي از مشعل بنسوننمونه -6-1شکل 

 15 .......... نمونه دستگاه  رو  حباب صابون - 7-1شکل 

 16 ........... دستگاه آزمايشي رو  شعله مسطح -8-1شكل 

 17 ............ از رو  جريان مخالفاي نمونه  -9-1شکل 

 19 .. از محفظه احتراق  بمب حرارتياي نمونه  -10-1شکل 

 21 ................... تيك بمب حرارتيطرح شما -1-2شكل

قطعه شش گو  به منظور اخاتالط مخلاوط ساوخت و  -2-2شكل

 22 ............................................. هوا

شماتيك كلي دستگاه به همراه ساير اجزاء در  -3-2شکل

 24 .................. ايآزمايش تعيين سرعت سوختن ورقه

 28 .................... سنسور فشار ديناميكي -4-2شكل 

 29 ........................ سنسور فشار مطلق -5-2شكل 



 ADC .............. 29كارت الكترونيكي سيستم  -6-2شكل 

هاي مطلق و نسبي با ارتباط دهنده فشار سنج-7-2شكل

 30 ........................................ كامپيوتر

 31 ............................. روتامتر هوا -8-2شكل

 32 ....................... روتامتر گاز طبيعي -9-2شكل

نمودار تصحيح دبي حجمي قرائت شده روتامتر -10-2شكل 

 33 گاز طبيعي

 33 ........... برد هيتر بكاررفته در آزمايش -12-2شکل 

كار رفته نقشه بر  خورده شير سولونوئيدي ب -13-2شكل 

 34 .......................................... در طرح

مدل  -توزيع مناطق در يك محفظه كروي الف(  -1-3شكل

هاي هاشور زده معادل جرمي ب( مدل معادل شعاعي. قسمت

 41 ............. دهدجبهه شعله در هر لحظه را نمايش مي

فلوچارت تعيين حجم اوليه سوخته درفشار مشخص  -2-3شكل

 48 .................................... محفظه احتراق

 49 ..... ايختن ورقهالگوريتم  محاسبه سرعت سو -3-3شكل 

شرايط ورودي  P(bar)بر حسب  Tu(k)دماي نسوخته  -4-3شكل 

 54 ................................. متعارف و اتمسفر

شرايط ورودي  P(bar)بر حسب  Tu(k)دماي نسوخته  -5-3شكل 

 54 ................................. متعارف و اتمسفر

مقايسه سرعت سوختن گاز طبيعي با هوا در  -1-4شکل 

-نسبت اكي واالنس استوكيومتريك با ساير نوشته

...........................................ها.....

..................................................

..................................................

...............63   

تغييرات فشار نسبت به زمان مخلوط گاز طبيعي   -2-4شكل 

  64 ............................ با هواي استوكيومتريك

فشار نسبت به زمان مخلوط گاز طبيعي  تغييرات -3-4شكل 

 64 ..................... 8/0واالنس با هوا در نسبت اكي

تغييرات فشار نسبت به زمان مخلوط گاز طبيعي  -4-4شكل 

 65 ..................... 2/1واالنس با هوا در نسبت اكي

هاي سوختن گاز طبيعي خالص در شرايط سرعت - 5-4شكل

 كيلو پاسكال و دماي  85اوليه فشار 



واالنس هاي اكيار به ازاي نسبتكلوين نسبت به فش 331 

 66 .................................. .2/1و 0/1و  8/0

درصد  50تغييرات فشار نسبت به زمان مخلوط  -6-4شكل 

 درصد گاز طبيعي 50حجمي ايزواکتان و 

 67 .................................   0/1 نسبت اكيواالنس 

درصد  50تغييرات فشار نسبت به زمان مخلوط  -7-4شكل 

-كيدرصد گاز طبيعي        نسبت ا 50حجمي ايزواکتان و 

    67 2/1واالنس  

در صدحجمي  50 اي مخلوطمقايسه سرعت سوختن ورقه -8-4شكل 

 ..... 2/1و 8/0هاي گاز طبيعي و ايزواكتان در   نسبت

 68 

اي مخلوط گاز طبيعي مقايسه سرعت سوختن ورقه-9-4شكل 

درصد حجمي  50درصد حجمي ايزواكتان و  50خالص با مخلوط 

 68 .................. 0/1واالنس گاز طبيعي در نسبت اكي

اي نسبت به دماي نسوخته را سرعت سوختن ورقه -10-4شكل 

واالنس    در شرايط دما و فشار آزمايش در   نسبت اكي

0/1 ............................................. 69  

نسبت به فشار (  bx) تغييرات كسر گاز سوخته -11-4 شكل

 70 .................... حالت استوكيومتريك گاز طبيعي.

نسبت به فشار (  bx) تغييرات كسر گاز سوخته -12-4 شكل

درصد  50درصد حجمي گاز و  50استوكيومتريك مخلوط  حالت

 70 ............................... حجمي ايزواكتان   

تغييرات كسر جرمي سوخته به شعاع سوخته حالت  -13-4شكل 

 استوكيومتريك  براي

  71 ........................................ گازطبيعي

تغييرات كسر جرمي سوخته به شعاع سوخته حالت  -14-4شكل 

 50درصد حجمي گاز طبيعي و   50استوكيومتريك مخلوط 

 71 .............................. گاز ايزواكتان درصد

تغييرات كسر جرمي سوخته به زمان  حالت  -15-4شكل 

  72 .................... استوكيومتريك  براي گاز طبيعي

تغييرات كسر جرمي سوخته به زمان  حالت  -16-4شكل 

درصد      حجمي گاز طبيعي و  50استوكيومتريك  مخلوط  

درصد گاز ايزواكتان 50

 ............................................... ..

72   

 



 

 

 

 فهرست جداول
و پيامد هاي استفاده از گاز  عوامل -1-1جدول 

 پيروز پناه و) طبيعي در موتور هاي احتراق داخلي

  3 .................................. (1380همکاران،

 DAQ-2016 .............. 30مشخصات فني دستگاه  -1-2جدول 

 53 ...... هاي فشار ورودي از بمب حرارتيداده -1-3جدول 

 آناليز در موجود ترکيباتحجمي  درصد -1-4 جدول

 58  ......... (1382، همکاران و جزايري) ايران عمده هاي

واالنس هاي اكيحجم گاز طبيعي تزريقي در نسبت -2-4جدول 

مختلف

 ................................................ .

60 

حجم گازطبيعي و ايزواكتان مايع تزريقي در  -3-4جدول 

درصد  50واالنس مختلف در              هاي اكينسبت

 61 ............................................ يحجم

در شرايط  0.1براي   1uمقايسه نتايج عددي   -4-4جدول 

 ................... ( 2003ارف )بوسيارت وجويي، متع

 ................................................ 62  

گيريهاي تجربي  سرعت سوختن مقايسه اندازه -5-4جدول 

در بمب حرارتي در   0.1مخلوط هوا و متان در حالت 

  62........ .... (2003شرايط اتمسفري) بوسيارت و جوئي، 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 فصل اول
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه و مروري بر 

 ام يافتهکارهاي انج
 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه -1-1



اهميت انرژي و منابع مختلف تهيه آن، در حال حاضار    

هاي اصلي کشورهاي مختلف است. به عبارت ديگار جزء چالش

، از مسائل مهم هار کشاور در جهات توساعه اقتصاادي و 

اجتماعي، بررساي، اصاالح و اساتفاده بهيناه از مناابع 

يت ذخاير فسيلي، موجود است. امروزه مسائلي نظير محدود

هاي زيست محيطي و ازدياد جمعيت، رشد اقتصادي و نگراني

همينين يافتن راهکارهاي مناسب جهت تميزتار و کااراتر 

-نمودن انرژي و الگوي بهينه مصرف آن، در رأس برناماه

رشاد هاي زير بنايي اکثر کشاورهاي جهاان قارار دارد. 

هاي سوختصنعت و موتوريزه شدن آن در جهان، تقاضا براي 

از طاارف ديگاار، براساااس  .فساايلي را افاازايش داده ساات

ديگار  نايم قارنبرآورد، ذخاير نفت خام دنيا کمتر از 

با توجاه باه  (.2002چ ژيه و همکاران، ا(تمام خواهد شد 

فراواني منابع گاز طبيعي در کشور ايران، ضرورت تحقيق 

خودروها به کمک اين منباع  و مطالعه درجهت تامين سوخت

استفاده از گاز طبيعي به عناوان است. هميت پيدا کردها

به صورت اولويت اول هاي بنزيني موتوردر سوخت جايگزين 

هاي ايستگاهکم  تعداد اما مسائلي از جمله. استشده طرحم

خياره ذتوان ناشي از تغيير سوخت، مشکل  گيري، افتسوخت

ين و ... معضلي بر سر راه ا رکاهش عمر موتو سازي سوخت،

 .(1381ور و لواساني، )ساعي استقرار گرفتهتعويض سوخت 

با توجه به اينکه در کشور ما دسترسي باه گااز طبيعاي 

است، لذا از نظر اقتصاادي نياز  پذيران قيمت امکانزار

 مالحظاهتوسعه اين سوخت جهت مصرف آن در خودروها قابال 

وجود منابع و ميادين گاازي مختلاف در کشاور  .بوددخواه

از ايان ثاروت يان توجه است و استفاده بهتر وبيشتر شا

اغلب مياادين گاازي  .در راستاي توسعه ملي استخدادادي 

ت. اسدرصد دست نخورده باقي مانده 90 کشور غني بوده و تا

 5/15 به طور کلي سهم کشور ما از دارائي مناابع گاازي

روسايه در رتباه دوم  زدرصد کل منابع دنياسات و پاس ا

 بحران بهنظر . (1379پيروز پناه و همکاران،) قرار دارد

 بار و ديازل بنزين هايسوخت تأثير و زيست محيط آلودگي

 هاا،ساوخت ايان ي بااليهزينه ديگر سوي از و بحران اين

 از اساتفاده به خودروها سازندگان توجه اخير هايدرسال

گوپتااا و ) شااده اساات معطااوف هاااي جااايگزينسااوخت

 باه متفااوتي هاايشکل در که عي،طبي گاز (.2000پراساد،



 باه فشارده صاورت باه جملااه از خودروهاا ساوخت عنوان

 اسات جاايگزين هايسوخت انواع از يکي شود،مي کارگرفته

 از کشاورها از بساياري در آن فراواناي به توجه با که

 در توانادمي آن از استفاده و بوده ايران، ارزان جمله

 باشااد شااتهدا اساسااي نقااش کشااور اناارژي ساابد تعااديل

 نشان تحقيقات ديگر، سوي از (.1383بيدارفرخ و آرمان، )

طبيعي موقعيات  که از نظرآلودگي محيط زيست گاز دهندمي

 کااهش طرفاي، از .گازوئيل دارد و بهتري نسبت به بنزين

 خاصاي گاز مالحظاات به بنزين سوخت تبديل از ناشي توان

پيااروز پناااه (طلبااد مااي خودروهااا اياان طراحااي در را

هااي بعالوه  حمايت از رشد صنعت خاودرو (.1380وهمکاران،

تواند داليلي چون بهيناه ساازي مناابع ملاي، سوز ميگاز

داشاته  ... ميزان آلودگي هوا و واردات بنزين، کاهش کاهش

ستفاده از سوخت گاز طبيعي باعا  (. ا1380،بي نام) باشد

 ن به علاتهميني شود.شود که روغن موتور ديرتر کثيف مي

شده و لاذا آلوده ، شمع ديرتر عدم وجود رسوبات و دوده

هاا در اين موتور .شودهاي تعمير ونگهداري کمتر ميهزينه

داراي باازده  هااي ديزلاي و بنزيناي،مقايسه با موتور

 باشاندمي تنفسي کمتر و در نتيجه توان و گشتاور کمتري

 24هاا، تريکي اين موتوردر تبديل مکانيکي و تبديل الک.

سااير . کناددرصد، به ترتيب، افات پيادا ماي15و  صددر

 .استشدهآورده 1-1عوامل در جدول

 

محفظه عوامل و پيامد هاي استفاده از گاز طبيعي در  -1-1جدول 

 (1380پيروز پناه وهمکاران،)احتراق 

 عامل پيامد

باال بودن نسبت هيدروژن  )2CO(کاهش دي اکسيد کربن 

 (H/C)به کربن

کاهش   –ودي هوااشغال حجم ور

 مان حجميدران
 سوختگازي بودن 

تر احتياج به دوره احتراق طوالني

 تالطمو افزايش 

پائين بودن سرعت شعله 

 و نرخ سوختن

باالبودن تاخير در  لزوم افزايش قدرت جرقه

 اشتعال

 کاهش مصرف سوخت
 باال بودن عدد اکتان



 

از مخلاوط گااز طبيعاي و  رسد اساتفاده همزماانبنظر مي

از مشاکالت موجاود از جملاه  تواند بعضيبنزين معمولي مي

افت قدرت و حداکثر دماي حاکم در داخل سيلندر را حل و 

 مخلوط مورد اشاره به عمکرد بنزين ساوپر نزدياک شاود.

و  طلبداي را مياستفاده همزمان دو سوخت مالحظات پيييده

 ،کاار اينطلبد. گام نخست مراحل مختلف مطالعاتي را مي

مطالعه اوليه در مورد سرعت ساوختن ايان دو ساوخت باه 

 حلا هااي مختلاف و در مرسوخت به هاواتنهايي در نسبت 

 بنازين -گازمتفاوت شاهد  هايهاي با درصدبعدي در مخلوط

هاايي بتوان همبستگي بطوري کهاست،  ايزواکتان( - )متان

هااي ساوختن ن سرعت سوختن مخلوط دو ساوخت باا سارعتبي

ها با هوا را بدسات آورد. بناابراين سوخت منحصرمخلوط 

 1هاي گاز طبيعيمخلوط سوخت ايورقهالزم است سرعت سوختن 

هاي شاهد متان و ايزواکتان را اندازهو بنزين يا سوخت

هااي هاا باا اساتفاده از کادگيري نموده تا در طراحاي

امپيوتري به صاورت ورودي اعماال و نتاايج را احتراق ک

 تحليل قرار داد. مورد تجزيه و

 

 فيات وتعاريکل-1-2

هايي که به ها و عبارتدر اين قسمت بعضي از واژه   

 گردد.شوند، تشريح ميوفور در مبح  احتراق استفاده مي

 

  احتراق  -1-2-1

که در اثر  يائيميواکنش شيک احتراق عبارتست از    

 يگريکننده و ديداکس يکي ،ييياميب دو ماده شيرکت

-افتد و انرژي شيميايي آزاد مياتفاق ميد شونده ياکس

 كننده ممكن است بخشي از ماده سوختنيماده اكسيد شود.

ها( يا اكسيژن موجود در محيط باشد. )نظير پيشران

از تركيب اجزاي سوختني با هوا، هواي  ممکن استاحتراق 

كننده ن، اكسيژن خالص يا يك ماده اكسيدغني از اكسيژ

                                                                                                                                               

 
1- Natural Gas(CNG) 

عدم تجمع آن در اطراف وسيله 

 نقليه
 هوا سبک تر بودن از



فرآيند احتراق يک واکنش گرمازاي سريع در . باشد ديگر

ها معمواًل اکسيژن يکي از واکنش کننده)فاز گازي است 

توان از دو منظر بررسي نمود که در احتراق را مي(. است

 گردد.هاي بعدي تشريح ميقسمت

 

 شيمي احتراق 

ا يک آهنگ معين و مشخص )سريع شيميايي  ب هر واکنش   

گيرد که به پارامترهاي تجربي زيادي يا کند( انجام مي

-چون ترکيب، فشار و دما بستگي دارد. در بعضي از واکنش

است که بنظر  ها پديدة اکسيداسيون و احتراق چنان سريع

دهد )مورتي کانوري، اي رخ ميرسد به صورت آني و لحظهمي

باشدکه ، تغيير غلظت با زمان مي(. آهنگ يک واکنش2002

 گردد.موجود در حجم واحد تعريف مي هايمولغلظت، تعداد 

 احتراق فيزيک 

ميدان جريان حاکم بر مخلوط ،  يکيزياز منظر ف   

ال حاکم يان سيکند. جريفا ميرا ا يانقش عمده نسوخته

انتقال  ياديسه قانون بن از ترکيباحتراق  ديدة بر پ

 :شودصل ميحار يز يملکول

 قانون گرانروي نيوتن براي انتقال اندازه حرکت  -1

 قانون رسانش فوريه براي انتقال گرما -2

 ها يا جرمقانون پخش فيک براي انتقال گونه -3

سه قانون مذکور تعريف سه خاصيت مهم فيزيکي سيال يعني 

 کند.گرانروي، رسانش گرمايي و نفوذ جرم را مطرح مي

 

 احتراق کامل 

است که تمام عناصر موجود در  يکامل هنگام حتراقا   

 يول ،ژن خود برسدياکس ب باين حد ترکيسوخت به باالتر

 يسوخت باق ازد شدن ياز مواد قابل اکس ياگر مقدار

ن حالت ياحتراق ناقص صورت گرفته که در ا ،بماند

. به عبارتي استتلف شدهقابل دسترس  يانرژ از يمقدار

از  دارشود كه هيچ مقوقتي حاصل مي احتراق كاملديگر، 

سوخت در محفظه احتراق باقي نماند و نيز گازهاي قابل 

ايجاد احتراق كامل و  .احتراق همراه دود خارج نشوند

طلبد ) فيليپوف، يوسته ايجاد شرايط زير را ميپ

 (1980روندين و ماركوف، ك؛1975



وخت و اكسايژن بخاوبي درهام آميختاه شاوند. از س -1

سوختن رو بهتري هاي ماايع و پاودر ها، اتميزه كردن 

 هاي جامد است.كردن سوخت

 ماي سيستم به سطح دماي احتراق برسد.د -2

راق از محل خارج شاوند بطوريكاه عمال محصوالت احت -3

 آميختگي سوخت و اكسيژن ادامه يابد.

حتراق، حرارت توليد شاده باياد باه اپس از شروع  -4

تر از دماي ي آميزه گازي كماندازه كافي باشد تا دما

 احتراق نشود.

 

 هاي شعله مشخصه -1-2-2

يك منطقه احتراق محلي در  1شعله، انتشار خود تحملي   

، يين) باشدمي در مدت زمان کوتاه هاي زير صوتسرعت

هوا يکي از فرآيندهايي و  احتراق مخلوط سوخت(. 2004

را کنترل  توليد شدههاي گاز انرژي آزاد شده واست که 

هاي مناسب براي پديده بنابراين شناخت زمينه د.کنمي

  .است احتراق يک ضرورت مقدماتي

حرکت نسبي شعله بطرف گازهاي نسوخته از مشخصه مهم    

ساختمان شعله بستگي به اين ندارد که آيا . شعله است

حرکت نسبي دارد يا شعله  گاز نسوختهشعله نسبت به 

وجود حرکت  .ن آن حرکت مي کندو گاز از ميا استثابت 

اي اشاره بر اين دارد که واکنش به منطقه ،نسبي شعله

 شود که ضخامت آن در مقايسه با ابعاد تجهيزاتمحدود مي

معمواًل منطقه  .کوچک است( در اينجا محفظه احتراق)

مشخصه انتشار فضايي . شودواکنش مذکور جبهه ناميده مي

هايي مثل واکنش يدهشعله از تلفيق قوي ما بين پد

ي و جريان گرماييند انتقال جرم و هدايت آفر ،شيميايي

 .شودسيال ناشي مي

 

 طبقه بندي شعله -1-2-3

معموالً از روي مشخصاتي که دارند طبقه بندي  هاشعله   

اولين قدم مشخص کردن سرگذشت اختالط سوخت و  د.مي شون

وخت و اگر س .هوايي است که در منطقه واکنش مطرح است

                                                                                                                                               

 
1- Self-sustaining                              



اکسيد کننده اساسًا بطور يکنواخت با هم مخلوط شوند به 

گويند و اگر اختالط مي 1هاي شعله پيش آميختچنين شعله

ها پيش آميخته نباشند و اجبارًا در همان عمل کننده

دهد با هم مخلوط گردند در آنصورت محلي که واکنش رخ مي

به  ويندگيا نفوذي مي 2اي شعله ديفوزيونيبه چنين شعله

يند نفوذ به انجام آاختالط بايستي بوسيله فر علت اينکه

 .برسد

ژيم جريان گاز در منطقه دومين اصل تقسيم بندي به ر   

گردد که آيا در اين مرحله مشخص مي .شودبوط ميواکنش مر

اي اختالط و در جريان ورقه .3اي است يا متالطمجريان ورقه

و اين نوع  گيردام ميانتقال توسط فرآيند مولکولي انج

 .افتدجريان تنها در اعداد رينولدز پايين اتفاق مي

عدد رينولدز نسبت نيروهاي اينرسي به نيروهاي ويسكوزي 

از خصوصيات يک جريان متالطم باال بودن عدد  .است

بندي اين است که آيا سومين مشخصه تقسيم. رينولدز است

تمايز آنها  شعله يکنواخت است يا غير يکنواخت و جنبه

 .در تغيير شکل ساختمان شعله نسبت به زمان است

هاا مشخصه نهايي تقسيم بندي،  فاز اوليه عمل کننده   

است و در اين مرحله مشخص مي گردد که فاز اولياه عمال 

يک نتيجه آشاکار از . کننده ها گاز، مايع يا جامد است

 اين است که شعله غير يکنواختاحتراق در بمب حجم ثابت 

اي و بسته به ميدان جريان حاکم ممکن است ورقاه باشدمي

 .باشدمتالطم  يا

اي يک اشتعال جرقه هايموتور شعله متداول مربوط به   

آميخته است و تمام پيش و غير يکنواخت ،شعله متالطم

شعله قرار مي هوايي که در معرض پيشروي-مخلوط سوخت

وتور ديزلي تراق مفرآيند اح .گازي است فازگيرد در 

غير يکنواخت است و سوخت و متالطم  ،نفوذيغالبًا يک شعله

هر دو اين شعله به شدت  .ابتدا در فاز مايع است

اند و اين پيييدگي در فرآيند احتراق ديزلي به پيييده

اي است زيرا بررسي تب باالتر از فرآيند اشتعال جرقهمرا

                                                                                                                                               

 
1- Premixed flame                           2- Difusion flame                                 3- Turbulent 

 

 



بسيار  هواو  تبخير سوخت مايع و فرآيند اختالط سوخت

 ت. پيييده اس

 

 سرعت سوختن -1-3

اي آهنگ انتشار موج احتراق صفحه سرعت سوختن شعله،   

. اين در ميان يک مخلوط قابل اشتعال گازي است

بوسيله نرخ واکنش شيميايي در ناحيه نازک پارامتر 

شعله و توسط انتقال حرارت و جرم از شعله به گاز 

-را ميسرعت سوختن گردد. محاسبه ميو بالعکس نسوخته 

به صورت حرکت جبهه شعله در جهت عمود بر سطحش  توان

واقع، نيز تعريف کرد. در  هاي نسوختهدر ميان گاز

اساسي مخلوط احتراقي بوده و  يهاسرعت سوختن از ويژگي

ها و تعيين نرخ انرژي آزاد شده از براي پايداري شعله

  مخلوط اهميت دارد.

 

 1ايسرعت سوختن ورقه -1-3-1

اي، سرعت گازهاي نسوخته نسبت به جبهه سرعت شعله ورقه   

اي جرياان، گازهاا باه شعله است كه تحات شارايط ورقاه

عرياف شاعله (. در ايان ت1-1شوند )شكلمحصوالت تبديل مي

كنند باشد و گازهاي نسوخته نسبت به آن حركت ميساكن مي

ي شاوند. چگاالي گازهاار ميهاي سوخته از شعله دوو گاز

سوخته از چگالي گازهاي نسوخته كمتار اسات، بناابراين 

گازهاي سوخته داراي سارعت بيشاتري نسابت باه گازهااي 

 نسوخته هستند. 

 
با سرعت  که گاز نسوخته يکنواخت اي ساكنشعله ورقه  -1-1شکل

اي شعله ورقه
ul VS  پس از سوختن د و شوبه ناحيه واكنش وارد مي

با سرعت 
ub VV  شوند.خارج مي 

 

                                                                                                                                               

 
1- Laminar Burning Velocity 



شاود، يمرباوط م بماب حرارتاياما حالتي كه بيشتر باه 

ابتادا در ياک فضااي نساوخته  حالتي است كه در آن گاز

پيشاروي  ن آنباشد و ناحيه واكنش در ميامشخص محدود مي

باشد ، سرعتي ميايسوختن ورقهكند، در اين حالت سرعت مي

جاور خاود  كه جبهه شعله با آن نسبت به گاز نساوخت  م

شدن دور چنين حالتيع در (. در واق2-1)شكل  كندحركت مي

گازهاي نسوخته از جبهه شعله ناشي از انبسااط گازهااي 

سوخته و تراكم گازهاي نسوخته است. به طور تجربي ثابت 

هااي مخلاوط ثابات در نظار گرفتاه اگر متغيرشود که مي

ت ساوختن داراي مقادار شوند، براي هر ناوع ساوخت سارع

 (.1998)ليف ور، خواهد بودثابتي 

 

 

اي با سرعت آرام شعله، پيشروي شعله ورقه -2-1شكل 
lS ، نسبت باه

  گاز نسوخته مجاور خود

 

 ايو ورقه 1ارتباط سرعت سوختن متالطم -2-3-1

اناد )مثال هاا ماتالطمکاربردي اغلب شاعلهدر حالت     

ه مطالعاات تجرباي اوليا هاا(.و مشاعلاي موتاور هشعله

بار روي  2دهد که کشيدگي شاعله( نشان مي1964تين )مارکس

بطور تجربي، تئاوري و و  سرعت سوختن تاثير خواهد داشت

کشيدگي اي و آهنگ عددي رابطه خطي بين سرعت سوختن ورقه

در حالاات مااتالطم بااه علاات . اسااتشااعله پيشاانهاد شااده

-دگي، رابطه خطي فاوق معتبار نمايمتغيربودن آهنگ کشي

شاعله خمياده و  شااود جبهاهوجود تالطام باعا  ميباشد. 

(. در حالت تالطم شديد، شعله باه 3-1دار گردد )شكل چين

نساوخته در آن گيار پيچ كه مخلاوط يك حالت باريك و پر

                                                                                                                                               

 
1 -Turbulent Burning Velocity              2 - flame stretch 

 



به  شود. همينين حركات مغشو  گازافتاده است، تبديل مي

اي اي ناحياههكه سرعتاز آنجاكند و پيشروي شعله كمك مي

اي شعله بزرگتار از سرعت ورقه گاز ناشي از تالطم، گاهاً 

حضور تالطم، سرعت واقعي ناحيه پيشرفت واكانش  لذااست، 

در اين حالات دهد كه را افزايش ميو ضخامت ظاهري شعله 

سارعت به سرعت جبهه شعله نسبت به گاز نسوخته مجااور، 

(  نشاان 1980گاروف و ميتكنااس )د. گوينمتالطم ميسوختن 

اي است ورقهمتالطم متناسب با سرعتسوختن دادند كه سرعت 

 يابد.يكنواخت با شدت تالطم افزايش مي بطور و

 

 از کانون جرقهمغشو   پيشروي شعله -3-1شکل

 

سرعت سوختن ( رابطه بين 2008از طرفي ويب و همکاران )   

 شنهاد کردند:را به صورت زير پي ايمتالطم و ورقه

(1-1) 
lA

A

u

u

u

u t

l

t

l

n  

nu ،تئوري از متوسط گيري بر  است که بطور يسوختن سرعت

tlآيد.روي تمامي سطح شعله توربالنت بدست مي ،uu  به ترتيب

اي اسات.سرعت سوختن توربالنت و ورقاه
lt AAنسابت ساطح ، 

سوختن متالطم يک  سرعت باشد.شعله موجدار به سطح صاف مي

خااواخ فيزيکااي و  ،هاااي تالطااماز مشخصااه مخلااوط تااابعي

تاوان در مي . اثرات خواخ رااستترموشيميايي آن مخلوط 

هااي در مادلمخلوط جمع بنادي کارد.  ايورقهسرعت سوختن 

بر  1از همبستگيغالبًا  اي،جرقههاي اشتعالاحتراق موتور

شود که اساسًا در عبارت مربوطاه پايه تجربي استفاده مي

ليااو و  ) کندبازي ميرا نقش اساسي  ايورقهسرعت سوختن 

 (.2008رحيم وهمکاران،  ;2007ميشرا، ; 2004همکاران، 

  

 تحقيق  تاريخچه-1-4

                                                                                                                                               

 
1 -correlation 



، هاي زيست محيطي و اقتصاد سوختبه خواسته با توجه   

سوخت جايگزين در  به عنوان استفاده از گاز طبيعي

هرچند هاي احتراقي  مورد توجه قرار گرفته است. موتور

هاي اشتعال در نتيجه کندي سرعت سوختن گاز طبيعي موتور

اند و در شرايط گرمايي پايين مواجهبازده  بااي جرقه

اما همينان توجه  ،قدرت خروجي کمتري دارند همسان

موتور است.جلب کرده خود به محققين و صاحب نظران را

 يمعموالً در نسبت اکي واالنس استوکيومتريک  سوزگاز  هاي

مخلوط کردن گاز طبيعي با سوختي  عملکرد مناسبي دارند.

هاي يکي از رو تواند دارد، ميکه سرعت سوختن باالتري 

باشد و  سوختن گازموثر براي حل مسئله کندي سرعت 

 سرعت .تواند انتخابي براي اين مورد باشدمي بنزين

تواند اثرات خواخ نفوذي که در مجموع مياي، سوختن ورقه

کند، از اب تالطم را بازگو در غي وترموشيميايي مخلوط

آيد. اين گاز سوز بشمار مي موتورهاي اهم موضوع درتوسعه

 هاي احتراقيمشخصه در آناليز و پيش بيني کارايي موتور

آناليز  توان دراز اهميت اساسي برخوردار است ومي

 برايمختلفي  فنون اي از آن سود برد.هاي پايهفرآيند

وجود  قابل اشتعاليک مخلوط اي ورقه محاسبه سرعت سوختن

 جريان مخالف،با هاي دوگانه شعلهکه عبارتند از  دارد

در طول  ي.کرو  هاي گستر  يافتهاي شعله تخت و شعلهمشعل

قين براي چند دهه اخير کارهاي تجربي زيادي توسط محق

گيري و مدل سازي سنتيکي سرعت سوختن انجام اندازه

گرفته يا در حال انجام است. اين مطالعات سبب توسعه 

هاي کامپيوتري احتراق و همينين تر کدتر و مطمئنکامل

هاي شيميايي براي پيش بيني سرعت -هاي سنتيکيبهبود مدل

فشار  هاي هيدروکربن ساده در دماهاي باال وسوختن مخلوط

 است.پايين شده

 



ج تجربي سرعت سوختن متان و هوا در دماي محدوده نتاي -1-4شكل 

 درجه سانتيگراد 25

 

اي مخلوط متان و هوا وده سرعت سوختن ورقهمحد 1-4شكل  

درجه  25هاي مختلف اكيواالنس در شرايط دماي را در نسبت

(.  2005دهد )ايلباس و همكاران،سانتيگراد نشان مي

ترين مقدار سرعت نشان داده شده در شكل مربوط به بيش

 باشد.مي cm/s  44.65برابر با  نسبت اكيواالنس

مخلوط هوا هاي کروي ، گستر  شعله(1999) 1جو و همکاران   

درجه کلوين و  400تا  300در شرايط دمايي بين ومتان را 

 و 0.8هاي اکيواالنس مگا پاسکال و نسبت 1تا 0.1فشار بين 

را به کمک مشاهدات حاصل از  عکس برداري شعله   1.2 و 1

تواني براي  يدر يک محفظه کروي بررسي نموده و رابطه

سرعت سوختن به صورت تابعي از فشار، دما و نسبت 

(، احتراق 2000) 2ميترا و بوس دادند.اکيواالنس ارائه 

ثابت را مورد مخلوط هوا و متان در يک محفظه حجم 

ا، دماي افزايش فشارگذراز روي د. نمطالعه قرار داد

، سرعت سوختن و... در دما و گذرا، شعاع گاز سوخته

فشار اوليه مختلف و همينين ترکيب مخلوط متفاوت 

اي شوند و همينين فرمولي براي سرعت ورقهمحاسبه مي

سوختن به صورت تابعي از فشار و دماي اوليه، نسبت 

شود که براي ميواالنس و نسبت ترقيق بدست آورده اکي

رعت متان اعتبار دارد. س -محدوده وسيعي از مخلوط هوا 

گاز طبيعي بر پايه الگوي کروي توسط  ايورقهسوختن 

. از نتايج استگيري شدهاندازه( 2004) 3لياو و همکاران

آنها دريافتند که سرعت سوختن گاز طبيعي نزديک حاصله، 

دي در مورد يامقاالت علمي ز. هرچند که به متان است

متان خالص وجود  -هاي هوا اي مخلوطورقهسرعت سوختن 

متان است اما  از دارد و اينکه بخش اعظم گاز طبيعي

که  هاي سرعت سوختن متان را با گاز طبيعيتوان دادهنمي

همتراز  شود،ترتيب آن از چاهي به چاه ديگر عوض مي

 نسرعت سوختن مخلوط متا( 2004) 4الو و وانب دانست.

                                                                                                                                               

 

1 - Gu et al                           2- Mitra and Bose                     3 - Liao et al               4 - Law and  Kwonb         

5- Mandilas et al                       



 حجميدرصد 85با  يانتشار شعله در مخلوطو هيدروژن 

متان را مطالعه کردند و نشان  حجميدرصد 15هيدروژن و 

دادند که مخلوط هيدروژن با گاز طبيعي، به طور قابل 

منديالس و دهد. افزايش ميسرعت سوختن مخلوط را  مالحظه

هاي هيدروژن به مخلوط % 5 ، اثر افزودن  (2007) 1همکاران

يش آميخته متان و ايزواکتان با هوا را در حالت ورقهپ

هاي اکيواالنس بار و نسبت 5اي و توربالنت در شرايط فشار 

سرعت  . آنها نتيجه گرفتند كهاندمختلف بررسي کرده

و استوکيومتريک  براي مخلوط فقير ،1u ،ايورقهسوختن 

هيدروژن در مقايسه با متان خالص افزايش مي -متان

-اتفاق نمي ن، افزايشي در سرعت سوخت2.1براي  .يابد

هيدروژن خيلي سريعتر -نهاي ايزواکتامخلوط افتد. همينين

 نسبتگستره در تمام  از مخلوط خالص ايزواکتان و هوا

براي هر  . آنها نتيجه گيري كردند كهسوزدمي واالنساکي

دروژن، دوي مخلوط متان و ايزواکتان اضافه نمودن هي

کاهش در طول  واي ورقه يهاي شعلهناپايداري سبب

، سرعت (2007)دي سارلي و دي بينيتو شود. ميتين سمارک

مخلوط متان و هيدروژن با هوا را در اي ورقهسوختن 

 شبيه فرمولد و يک نرايط دما و فشار محيط تحقيق نمودش

 3ميشرا  .اندبراي آن بدست آورده 2لوشاتوليه رو 

هاي مخلوط شعله بر روياي ، مطالعه تجربي گسترده(2007)

 4بنسونيک محفظه  درگاز طبيعي فشرده  -پيش آميخته هوا 

که دامنه پايداري با  نتيجه گرفتو  ساده انجام داد

 . يابدهاي محفظه احتراق کاهش ميافزايش قطر ورودي

، با بررسي اثر اضافه کردن (2007) 5و همکاران هالتر   

به مخلوط متان و هوا نشان دادند که سرعت  هيدروژن

 6. رحيم و همکاران يابداي شعله افزايش ميسوختن ورقه

درصد  86(، سرعت سوختن مخلوط رقيق متان حاوي 2008)

هاي اکي درصد دي اکسيد کربن را درنسبت 14نيتروژن و 

اتمسفر و  50تا 1و در دامنه فشار 1.2، 1.0،  0.8واالنس 

کلوين بدست  500تا  289ته زهاي نسوخدامنه دماي گا

                                                                                                                                               

  
2 - Le Chatelier’s Rule-like formula                          2- Mishra                                     3- Bunsen 

4 - Halter et al                                                             5- Rahim et al      
 



بر اي، ند. مدل عددي براي محاسبه سرعت سوختن ورقهآورد

شود. نتايج مياساس قانون بقاي جرم و انرژي حاصل 

 است.حاصله توافق خوبي با كارهاي قبلي داشته

 

 اندازه گيري سرعت سوختن  مختلف هايروش -1-5

هاي سرعت شعله گيريساليان درازي به موضوع اندازه   

هاي توجه نگرديده بود، زيرا عقيده بر اين بود كه داده

باشند. از آن زماني كه شرايط احتراق كافي در دسترس مي

اي جدي شد، هاي فقير در موتورهاي اشتعال جرقهمخلوط

هاي فقير مجددًا بيشتر شد هاي شعله با حدتوجه به سرعت

گرديد. امروزه به  گيري مطرحهاي مختلف اندازهو تكنيك

هاي مختلف جهت تعيين سرعت سوختن طور گسترده از تكنيك

شود. محاسبه سرعت سوختن با توجه به استفاده مي

گيري، در ميدان ساختمان محفظه احتراق و فنون اندازه

شود.تحليل رشد ساختمان شعله را جريان حاكم تعيين مي

ي طبقه اي و آزمايشكلي، مشاهده صورتدو به  توانمي

 شوند.هاي بعدي تشريح ميبندي نمود که در قسمت

 

 ايهاي مشاهدهروش -1-5-1

در عمل براي تعيين سرعت سوختن، الزم است كه مساحتي    

را در نظر گرفت كه حتي االمكان در سمت مواد نسوخته 

روشهاي مورد استفاده جهت مشاهده قرار گرفته باشد. 

 باشند:شعله به صورت زير مي

 

 كس برداري مستقيمع 

كه اي، همينانبا توجه به رژيم دما در يك شعله ورقه   

است، منطقه نوراني شعله كه نشان داده شده 4-1در شكل 

در آخرين قسمت شعله قرار گرفته است، مشاهده گرديده و 

طرفي از اين منطقه كه به سمت گاز نسوخته است به 

گيرد. اين نوع گيري مورد استفاده قرار ميمنظور اندازه

 باشد.مندي نميعكسبرداري عمومًا رو  رضايت



 

 ايهاي درجه حرارت در يك شعله ورقهرژيم -5-1شكل

 

 1عكس شَُ دوگراف 

-در اين رو ، با توجه به رژيم دما در يك شعله ورقه   

نمايند گيري مياي، اولين جبهه در حال تغيير را اندازه

-گيري ميخصوخ اندازهو با كمك آن مشتق گراديان وزن م

(، اين تكنيك را 2009شود. اخيرًا تاهتو و همكاران )

 اند.براي آشكار سازي منطقه واكنش بكار برده

 

  2عكس برداري شليرين                                                                          

-ازهمقدار گراديان وزن مخصوخ انددر اين رو ،            

شود. سطح مورد استفاده در اين رو ، در گيري مي

اوايل شعله قرار دارد و توسط بسياري از محققين ) 

( توصيه 2008تانگ وهمكاران،  ;2007منديالس و همكاران، 

 است.و ترجيح داده شده

 

 3تداخل سنجي 

در اين رو ، به طور مستقيم، وزن مخصوخ يا درجه    

نند. رو  حساسي بوده و فقط كگيري ميحرارت را اندازه

 تواند مورد استفاده قراربگيرد.هاي دو بعدي ميدر شعله

آمبروسيني و  ( و2001گولدمير  و همكاران )

-ا در تحقيقات خود بكار بردهر( اين رو  2008)همكاران

 اند. 
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3 -Interferometery                       2-Bunsen Burner Method 
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Abstract: 

Burning rate of mixture under turbulent conditions strongly depend on laminar 

burning velocity. The factors govering the laminar burning velocity are type of 

fuel, equivalence ratio (fuel/air ratio), temperature  and pressure. In the present 

work, a constant-volume cylindrical vessel has been used for measuring burning 

rates.An absolute and a dynamic pressure transducers were used to record the 

bomb pressure versus time. To determine the burning velocity and the properties 

of the fuel–air mixtures,  a Fortran program was provided and the experimental 

pressure versus time data was applied to the program. The laminar burning 

velocity was evaluated for mixtures of  Natural Gas (NG)–air and  NG- Iso-

octane- air (50% Natural Gas+50% Iso-octane) with initial pressure of  0.85 bar, 

initial temperature of 331 K and equivalence ratios of 0.8, 1.0, 1.2. The burning 

velocities for Natural Gas–air mixture at stoichiometric condition was compared 

with the reported results in the open literatures; the values obtained from the 

currently reported study had a very good agreement with a few recently reported 

data using different measurement method. With injecting  the desired quantity of 

fuels, 50% NG + 50% Iso-octane, was observed  laminar burning velocity is more 

than pure NG.  
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