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 اي، گازطبیعي، مخلوط سوختسرعت سوختن ورقه ،بنزینبمب حرارتی، 

 چكيده:

اي سرعت سوختن متالطم مخلوط سوخت و هوا به سرعت سوختن ورقه

و نوع  ()ارزی همنسبت اولیه،  فشارو  آن بستگي دارد. دما

اي هستند. در كار وخت از فاکتورهاي اساسي سرعت سوختن ورقهس

تعلیقات مربوطه براي با همراه  ایاستوانهاز بمب حرارتي  حاضر،

اي و بر گردیدهزمان استفاده  -استخراج نتایج تجربي فشار

بهره  MALBVاي از كد ترمودینامیكي محاسبه سرعت سوختن ورقه

هوا در و  گاز طبیعیي مخلوط ابرده شده است. سرعت سوختن ورقه

هاي مخلوطای ورقهمختلف و همچنین سرعت سوختن  ارزیهمهاي نسبت

-هم هایدر نسبت مختلف حجمیبنزین با هوا با درصدهاي  -گازطبیعي

برآورد شد.  K  333و دماي bar  5و فشار اولیه 95/0و  9/0 ارزی

که با دهد هوا نشان می و گاز طبیعیاز مخلوط  نتایج حاصل

کاهش پس از آن افزایش و  0.1تا  ايسرعت سوختن ورقه افزایش 

مشاهده  9.0بنزین، در  وگازطبیعي مخلوط . همچنین با یابدمی

برای  ایورقه سرعت سوختن بار 13تا  4/8فشار  یمحدودشد كه در 

برای % گاز طبیعي است. 100گازطبیعی بیشتر از  ی% حجم25حالت 

95.0  ای گاز طبیعی بار، سرعت سوختن ورقه 4/13تا  5در فشارهای

 % حجمی25ها بوده و پس از آن مخلوط بیشتر از سایر مخلوط خالص

 قرار دارد. گازطبیعی
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 مقدمه 1-1

در ای اشتعال جرقهامروزه سوخت موتورهای احتراق داخلی 

طور روزافزون به گاز طبیعی است که به بنزینعمدتًا ایران 

نچه که موجب تمایل به سوخت شود. آفشرده تبدیل می

شده است آالیندگی زیاد زیست محیطی  برای بنزین جایگزین
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مین آن و فراوانی گاز طبیعی در أبنزین و هزینه باالی ت

 .باشدمی -رودکه مزیت نسبی به شمار می -ایران 

باال بودن نسبت هیدروژن به کربن گاز طبیعی /H C، بب س

گردد. باال بودن عدد کربن حاصل از احتراق میاکسیدکاهش دی

ازی بودن گکند. اکتان آن نیز به کاهش مصرف سوخت کمک می

این سوخت موجب اشغال حجم ورودی هوا و کاهش راندمان 

عالوه بر . ]1[شودعملکرد موتور میحجمی و به تبع آن کاهش 

بازده حرارتی کم و تغییرات سیکلی زیاد موتورهای  اینها،

گازسوز و سرعت سوختن پایین گاز طبیعی در شرایط کاری 

با توجه به مزایا  .]15[شودموتور موجب افت توان خروجی می

های بنزین و گاز طبیعی به نظر و معایب هر یک از سوخت

همزمان از مخلوط این دو سوخت بتواند افت  رسد استفادهمی

را بهبود بخشیده و موجب کاهش موتورهای گازسوز قدرت 

سرعت سوختن کمیتی است  آالیندگی و مصرف بنزین نیز شود.

مخلوط  استفاده از تواند در این میان جهت ارزیابیکه می

 طبیعی نسبت به حالتی که هر کدام از ازگ -دو سوخت بنزین

محترق  ایهاشتعال جرق هایدر موتوربصورت منفرد ها سوخت

از این رو الزم است  .باشدگیری معیاری برای تصمیم ،شودمی

های مختلف این دو سوخت تعیین ای مخلوطسرعت سوختن ورقه

ها شود تا بتوان از طریق مقایسه و تحلیل سرعت سوختن

 گیری نمود.نتیجه

راق مخلوط فقیر از آنجایی که مطالعات زیادی بر احت 

و افزایش  2COها بخصوص ی کاهش آالیندهبه دو دلیل عمده

، در این تحقیق نیز سرعت سوختن ]24[گیردراندمان انجام می

  ای در حالت مخلوط فقیر مطالعه شده است.ورقه

یم جریانی آشفته ژبا توجه به شرایط کاری موتور و ر

ین فرآیندهای همزمان اختالط، تراکم و حاکم بر آن و همچن

انبساط، احتراق و انتقال گرما که بر پیچیدگی تحلیل 
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و  ایرایانهافزاید، لزوم استفاده از کدهای موتور می

که بدون استفاده از کدها، وریط. باستسازها ضروری شبیه

زمان و هزینه و دشواری استخراج نتایج تجربی توجیه 

ت. بر همین اساس در کار حاضر هم اقتصادی نخواهد داش

کد »به  اطالعات ورودیبعنوان  آزمایشگاهینتایج اولیه 

داده شده است تا مورد پردازش  «ترمودینامیکی سرعت سوختن

 قرار گیرد.

 

 ضرورت پژوهش 1-2

دلیل میدان اي بههاي اشتعال جرقهاحتراق در موتور

تالطمي حاكم بر مخلوط سوخت و هوا، ماهیت  آشفتهجریان 

فرآیند احتراق این گذرا در فاز گازي دارد. براي تحلیل 

 یمخلوط یا به عبارت موتور، ارتباط تالطم با آهنگ احتراق

های زیادی روی متغیرتعیین سرعت سوختن متالطم ضروري است. 

ارزی که بعنوان تاثیر دارند. نسبت هم متالطم سرعت سوختن

ترکیب سوخت و هوا،  شود، دمای اولیهکیفیت مخلوط یاد می

و مقیاس طولی تالطم  1نوع سوخت، فشار مخلوط و شدت تالطم

روند. سرعت از عوامل موثر در سرعت سوختن به شمار می

توان ای را که یک مفهوم ترموشیمیایی است، میورقه سوختن

ارزی، نوع سوخت تابعی از پارامترهای فشار، دما، نسبت هم

 در نظر گرفت. 

(1-1)                                                                                             

 , , ,l lu u P T ft 

بعبارتی سرعت سوختن متالطم tu تابعی از سرعت سوختن ورقه-

 ای و شدت تالطم و مقیاس طولی تالطم خواهد بود.

(2-1)                                                                                                 

 , ,t t lu u u u l  

                                                 
1- Turbulent intensity 
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متغیرهای ای هر سوخت با ثابت بودن ورقهسوختن سرعت 

 ،بدیهی است با تغییر سوخت .]21[مقداری معین است مخلوط

یر سرعت ای نیز تغییر کرده و سبب تغیورقه سوختن سرعت

های تالطم به از آنجا که مشخصه سوختن متالطم خواهد شد.

طرح و هندسه موتور ارتباط دارد در صورت ثابت ماندن 

مشخصات فیزیکی موتور، با تغییر سوخت، توان خروجی موتور 

شوند. ثر میأو مصرف سوخت ویژه و بازده حجمی و حرارتی مت

موتور ضروری  بنابراین با تغییر سوخت، اصالح در ساختار

 .خواهد بود

های ترکیبی که حاصل اختالط دو یا چند سوخت در سوخت

، مخلوط حجمیدمای آدیاباتیک شعله در هر نسبت هستند، 

متفاوت بوده و در نتیجه فشار ناشی از احتراق در محفظه 

های . بنابراین در نسبتحجم ثابت نیز متغیر خواهد بود

 کند.ای تغییر میقهمختلف ترکیب سوخت سرعت سوختن ور

 اثر پارامترهایآنچه که به اختصار ذکر شد بیانگر 

 برایای است که انجام پژوهش سرعت سوختن ورقهروی مختلف 

، به نامه حاضرپایان د.سازناپذیر میرا اجتنابتعیین آن 

-می ایبررسی تأثیر این پارامترها بر سرعت سوختن ورقه

  د.پرداز

 

 اهداف پژوهش 1-3

-ورقه سوختن که تعیین سرعت نامهپایاننیل به هدف  برای

 ی متراکمهای دو سوخت گاز طبیعی و بنزین با هوامخلوط ای

است، نیاز در محفظه حجم ثابت بار  5در فشار مطلق اولیه 

ای است تا با اعمال شرایط به طراحی و ساخت بمب استوانه

ی هاخاص فشار و دمای اولیه مخلوط و در نسبت هم ارزی

دو سوخت، آزمایشات انجام  های متفاوتنسبت ترکیب فقیر و

های داده ،ایاستوانه ایجاد احتراق در داخل بمب. با گردد
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 حسزمان که در حین احتراق توسط سنسور فشار  -تجربی فشار

ای را ورقهسوختن توان سرعت شود، میمی و در رایانه ذخیره

کد ترمودینامیکی توسط  ترکیب دو سوخت برای حاالت مختلف

 مربوطه تعیین نمود.

 

 عدیبهای چشم اندازی به فصل 1-4

با توجه به توضیحاتی که در مورد موضوع و ضرورت و 

های بعدی آنچه که جهت اهداف پژوهش حاضر ذکر شد در فصل

 شود.، ارائه میتنیل به هدف پایان نامه انجام شده اس

داده شده و در فصل دوم توضیحاتی در مورد سرعت سوختن 

اختصار مرور  بهکارهای پیشین انجام یافته در این زمینه 

ی و ااستوانه. در فصل سوم به نحوه طراحی بمب شودمی

شود. در فصل چهارم به تعلیقات مربوطه پرداخته میمعرفی 

ز زمان حاصل ا -های فشارگر دادهکد ترمودینامیکی تحلیل

ج تجربی حاصل از آزمایش اشاره شده و در فصل پنجم نتای

فصل ششم  اً ردد. نهایتگآزمایشات و تحلیل آنها بیان می

کارهای  برایپیشنهادات  یگیری و ارائهاختصاص به نتیجه

 آتی دارد.
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 دومفصل 

 

 

 

-تشريح سرعت سوختن و روش

هاي تعيين آن و مروري 

 يافتهبر کارهاي انجام
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 مقدمه 2-1

تشریح تعاریف و مفاهیمی از قبیل سرعت  در این فصل به

شود. سوختن و انواع آن و روابط حاکم بر شعله پرداخته می

های متداول تعیین سرعت همچنین در ادامه نگاهی به روش

محققینی که با روش بمب  نتایج شود. نهایتاً سوختن می

 گردد.اند، مرور میحرارتی به مطالعه سرعت سوختن پرداخته

 

 يف سرعت سوختنتعار 2-2

 پذیر گازیآهنگ انتشار موج احتراق در مخلوط اشتعال

. همچنین در تعریفی ]26[شود، سرعت سوختن نامیده میساکن

حرکت جبهه شعله آهنگ  ،سرعت سوختنتوان گفت که دیگر می

 .]12[استهاي نسوخته در جهت عمود بر سطحش در میان گاز

ي در ناحیه نازک این پارامتر  بوسیله نرخ واکنش شیمیای

شعله و توسط انتقال حرارت و جرم از شعله به گاز نسوخته 

 عوامل موثر بر سرعت سوختن گردد.و بالعکس محاسبه مي

دما، فشار، نسبت هم ارزی، نوع سوخت، میدان جریان، شامل 

سرعت  .استشکل انتشار شعله و خواص ترمودینامیکی مخلوط 

قي بوده و براي تعیین سوختن از ویژگي اساسي مخلوط احترا

ها و نرخ انرژي آزاد شده از مخلوط اهمیت پایداري شعله

به سرعت از لحاظ رژیم جریانی مخلوط  سوختنسرعت . دارد

 .شودبندی میتقسیممتالطم  سوختناي و سرعت ورقه سوختن

سرعت حرکت گازهای ی قائم مؤلفهاي، ورقه سوختنسرعت 

-ود بر سطح آن تعریف مینسوخته نسبت به جبهه شعله و عم

ای، نرخ انتقال حرارت و جرم ورقه در سرعت سوختن .]11[شود

ای در سرعت سوختن ورقه پذیرد.در سطح مولکولی انجام می

فشار اولیه ثابت، با افزایش دمای اولیه مخلوط، روند 

. همچنین با کاهش فشار اولیه مخلوط، سرعت ]7[صعودی دارد
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( سرعت 1-2نی دارد. در شکل )ای رو به فزوسوختن ورقه

ارزی برای احتراق ای بر حسب نسبت همسوختن ورقه

مگاپاسکال و  3تا  1ایزواکتان با هوا در فشارهای 

شود که در دماهای مختلف آورده شده است. مشاهده می

ثیر فشار و دمای اولیه بر سرعت سوختن أهای فقیر تمخلوط

 ای کمتر از مخلوط غنی است.ورقه

 
ارزی برای احتراق ای بر حسب نسبت همرعت سوختن ورقهس -1-2ل شک

 ایزواکتان با هوا 

 ]6[در پنج فشار و دمای اولیه مختلف

 

دار ناشی از وجود تالطم در شعله خمیده و چین یجبهه

رژیم جریانی مخلوط است. حركات مغشوش مخلوط به پیشروي 

گاز ناشي از  موضعیهاي كه سرعتكند و از آنجاشعله كمك مي

اي شعله بزرگتر است، پس تالطم، بطور مشخص از سرعت ورقه

حضور تالطم، سرعت واقعي ناحیه پیشرفت واكنش را افزایش 

شعله باشد. دهد كه این سرعت، سرعت سوختن متالطم ميمی

های به کمک شاخص شدت تالطم و همچنین مقیاس آشفته عموماً 

-است، توصیف می طولی و زمانی که معرف جریان مخلوط

 .]29[شود
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بر ضخامت شعله، نرخ کشيدگی شعله، طول  روابط حاکم 2-3

 مارکستين و سرعت سوختن 

( آمده 2-2با توجه به پروفیل دمای شعله که در شکل )

شود که دمای فرض شده است. مالحظه می lاست، ضخامت شعله 

ای حداکثر خود یا گاز نسوخته با یک روند صعودی به دم

همان دمای آدیاباتیک شعله، رسیده است. پس از طی 

ای سوختن بصورت محاسبات، رابطه ضخامت شعله با سرعت ورقه

 :]26[زیر پیشنهاد شده است

(1-2  )                                                                                                                       

l

l
u




3

4
 

، ضریب پخش گرمایی است. مشخصات  ی فوقدر رابطه

ترمودینامیکی در این رابطه نسبت به گاز نسوخته تعریف 

 ضخامت شعله است. 41 شود. ضخامت ناحیه واکنش تقریبامی

 

 بعدیآمیخته یکعله پیشی در شپروفیل دمای -2-2شکل 
 

سرعت شعله، 
nS ،به صورت زیر در نظر ی بسته در محفظه

 شود:گرفته مي

(2-2)                                                                                                                    

gnn uuS  
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سرعت نسبی ورود گاز نسوخته به جبهه شعله و  nuکه در آن 

gu  .سرعت شعله، سرعت انبساط گازهای سوخته است
nS از ،

ی وسیلهبه گیری شعاع جبهه شعله نسبت به زماناندازه

 گردد.تعیین می عکسبرداری رشد شعله

(3-2)                                                                                                                          

dt

dr
S u

n  

در و  Aبا سطح شعله  نرخ کشیدگی کلی برای شعله کروی

 به شکل زیر است: حال توسعه

(4-2             )                                                                                 

n

u

u

u

S
rdt

dr

rdt

dA

A

221
 

وجوود زیر  بین سرعت شعله و نرخ كشیدگي كلي رابطه خطي

-، تعیین مويbLگاز سوخته،   1دارد كه توسط طول ماركستین

 :شود

(5-2  )                                                                                                               

bns LSS  

sS شده است و از مقدار نكشیدهي سرعت شعلهnS  0در 

، آید. طول ماركستینبدست مي بر حسب  nSمودار نروی از 

nS شیب خط   بدست آوردتوان از نتایج تجربي كه مياست. 

ی بیانگر کاهش در سرعت سوختن بواسطه طول مارکستین

 کشیدگی شعله است. 

، luشده، نای کشیده، سرعت سوختن ورقهsSاز روی مقدار 

 آید:بدست می

(6-2                    )                                                                                                   

u

b
sl Su



 

                                                 
1- Markstein length 
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ی بعدبيیک عدد امت شعله، طول مارکستین بر ضخا تقسیم ب

 .شودگفته می، Maعدد مارکستین، به آن شود کهمي حاصل

(7-2                  )                                                                                                        

l

bL
Ma


 

 

 های تعيين سرعت سوختنروش 2-4

بر روی احتراق در شرایط  محققان با افزایش مطالعات

ی ، نیاز به توسعهایمخلوط فقیر در موتورهای اشتعال جرقه

های تعیین سرعت سوختن نیز احساس شد. به همین جهت روش

ها بر های متنوعی یرای این امر شکل گرفت. این روشتکنیک

آزمایشگاهی استوار هستند. چهار ای و ی مشاهدهدو شیوه

 :]11[است ای به شرح ذیلروش مشاهده از  نوع

 

 

 

 1برداری مستقيمعکس 1-4-2

اي به رژیم دما در یك شعله ورقهبا توجه در این روش 

منطقه نوراني شعله ، استنشان داده شده (3-2)در شكل که 

 ی شعلهی سوختهکه متصل به منطقه كه در آخرین قسمت شعله

قرار گرفته است، مشاهده گردیده و طرفي از این منطقه كه 

گیري مورد به سمت گاز نسوخته است به منظور اندازه

 .گیرداستفاده قرار مي

 

 2عکس شادوگراف 2-4-2

اي، در این روش، با توجه به رژیم دما در یك شعله ورقه

در منطقه ، اولین جبهه در حال تغییر را (3-2)مطابق شكل 

                                                 
1- Luminous Photography                       2- Shadowgraph Picture 
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 چگالی، مشتق گرادیانو با كمك آن کنند مشاهده میواکنش 

این روش بیشتر در میدان جریان با  شود.گیري مياندازه

 شود.گرادیان چگالی باال استفاده می

 

 

 

 

 

 

 

 -3-2شکل

رژیم دما در 

 ]11[ايیك شعله ورقه

 

 

 

 1عكس برداري شليرن 3-4-2

شود. گیري ميمقدار گرادیان چگالی اندازهدر این روش، 

سطح مورد استفاده در این روش، در اوایل شعله قرار 

( 4-2دارد. نواحی مورد مشاهده در سه روش فوق در شکل )

 نشان داده شده است.

 

 2اخل سنجيتد 4-4-2

-را اندازه دمایا  چگالیدر این روش، به طور مستقیم، 

-روش حساسي بوده و فقط در شعلهسنجی تداخلكنند. گیري مي

 بگیرد.  تواند مورد استفاده قراري ميهاي دو بعد

 

                                                 
1- Schlieren Photography                       2- Interferometry  



 

 23 

 
 ]26[های عکسبرداری در یک شعلهبه روش نواحی مربوط -4-2شکل

 

توان های آزمایشگاهی تعیین سرعت سوختن نیز میاز روش

ترتیب بر های زیر بهبه موارد ذیل اشاره کرد. در روش

دشواری انجام آزمایش افزوده شده و از پیچیدگی سطح شعله 

 شود.ه میکاست

 

 

 1مشعل بنسون 5-4-2

آمیخته سوخت و هوا در داخل یک در این روش مخلوط پیش

سوزد. با لوله قائم جریان یافته و در انتهای آن می

انتخاب طول زیاد برای لوله از داشتن جریان آرام در 

شود. حین سوختن شکل مخروط خروجی آن اطمینان حاصل می

دلیل هشود. بگیری میازهبنسون توسط ابزارهای خاصی اند

پیچیدگی سطح شعله، استفاده از ابزارهای مختلف برای 

گردد. گیری شکل مخروط، منتج به نتایج مختلفی میاندازه

عنوان مثال هسرعت سوختن در همه جای مخروط یکسان نیست. ب

دلیل انتقال حرارت با هسرعت در نزدیکی جداره لوله ب

                                                 
1- Bunsen burner 
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منجر به نرخ واکنش شیمیایی دیواره کمتر است. دمای کم 

-شود. بخش فوقانی مخروط بهپایین و سرعت سوختن کمتر می

ی زیاد از سرعت سوختن باالیی علت تجمیع انرژی آزاد شده

برخوردار است. در گذشته برای محاسبه سرعت سوختن در این 

-روش از تقسیم دبی جریان به سطح مقطع مخروط استفاده می

بودن سطح مقطع، سرعت سوختن تغییرات دلیل متغیر هشد که ب

جهت تعیین سرعت سوختن زیر زیادی داشت. امروزه از رابطه 

 شود. با این توضیح که در مشعل بنسون استفاده می

ای است که دیواره بخش داخلی مخروط با محور مشعل زاویه

 سازد.می

(8-2                                 )                                                         

Sinuu uL   

 
 بردارهای سرعت در شعله مخروطی بنسون -5-2شکل 

 

 روش مشعل بنسون دو عیب عمده دارد:

 رود.بین نمی ی لوله بطور کامل ازثیر دیوارهأت -1

مین جریان دائمی از سوخت خالص و کمیاب، دشوار أت -2

 ت.اس

 

 ایلوله استوانه 2-4-6
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ای در این روش مخلوط مورد آزمایش در یک لوله استوانه

افقی با یک انتهای باز قرار داده شده و سپس از همان 

شود. نرخ پیشروی شعله در بخش انتهای باز جرقه زده می

 ،شود. از معایب این روشنسوخته، سرعت سوختن تعریف می

باشد. ثیر نیروی شناوری میأشعله تحت ت یخمیده شدن جبهه

دهد که دیواره لوله موجب همچنین بررسی بیشتر نشان می

 گردد.فرو نشاندن شعله می

ی دلیل انتشار موج فشار ناشی از احتراق بخش نسوختههب

شود. این موج فشاری سبب پیدایش سرعت ثر میأجلوی شعله مت

دد. شود که باید در محاسبات وارد گردر بخش نسوخته می

تواند در حالت این آزمایش برای رفع اثر نیروی شناوری می

 لوله عمودی نیز انجام شود.

 

 اب صابونحب 2-4-7

هایی است که تاثیر دیواره در روش حباب صابون از روش

ل اشتعال درون ( مخلوط قاب6-2شود. مطابق شکل )آن حذف می

-حباب صابونی قرار گرفته و در مرکز حباب جرقه زده می

گردد. از شود. این عمل موجب انتشار شعاعی شعله کروی می

که مخلوط در غشای منعطف صابون محصور شده است، آنجایی

ماند. در هر شعاعی رشد شعله توسط تجهیزات فشار ثابت می

شود. سرعت سوختن در این روش برداری سریع ثبت میعکس

 عبارت است از:

(9-2                       )                                                                          

 ubrL uu      

ubکه   .بیانگر نسبت چگالی بخش سوخته به نسوخته است

تعیین نسبت دمای بخش نسوخته به سوخته است  ،مشکل عمده

سرعت شعله  ruفوق را بدست آورد. تا بتوان نسبت چگالی 

ین روش بیشتر آید. ابرداری بدست میهای عکساست که با روش
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های داغ حداقل ثیر همرفت در گازأهای سریع که تبرای شعله

های خشک، شود. همچنین این روش در مخلوطاست استفاده می

 کاربردی ندارد.

 

 ]26[تصویر شماتیک از روش حباب صابون -6-2شکل 

 

 ب حرارتیبم 2-4-8

توان از آزمایشات کالسیک احتراق به روش بمب حرارتی می

بین این روش و روش حباب صابون تشابه زیادی اشاره کرد. 

وجود دارد. عمده تفاوت در حجم ثابت بودن بمب حرارتی 

-2شکل ) شود.موجب تغییرات فشار می وقوع احتراق است که

با دهد. ا نشان می( تصویر شماتیک از بمب حرارتی ر7

توان سرعت سوختن را محاسبه نمود. داشتن تغییرات فشار می

یکی از روابطی است که برای محاسبه سرعت  زیر یرابطه

 :]10[سوختن در بمب حرارتی مورد استفاده بوده است

(10-2)                                                                                              

dt

dr
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rP
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3
1


 

نسبت گرماهای ویژه  uشعاع شعله، rشعاع بمب، Rکه در آن

 فشار بمب است.  Pمخلوط نسوخته و

و ی متفاوت کروی های حرارتی در دو هندسهامروزه بمب 

ای و در دامنه وسیعی از فشار و دما مورد استوانه

-از مزایاي این روش مي گیرند.استفاده پژوهشی قرار می
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اي و مطالعه آن بر توان به قابلیت ایجاد جریان گردابه

روي رشد شعله در حالت تالطم، امكان مطالعه بر روي مخلوط 

ي اي موتورهاحالت استوانه مشابهدر شكل محفظه احتراقي 

امکان مطالعه در فشار و دماهاي مربوط به احتراق داخلي، 

. در کار حاضر اشاره کرد شرایط کاري موتورهاي احتراقي

جهت تعیین سرعت سوختن ای ی استوانهبا هندسهاین روش از 

 .بهره برده شده استاي ورقه

 

 
 ]26[ک از بمب حرارتیتصویر شماتی -7-2شکل 

 

 سطحشعله م 2-4-9

ه بدلیل سطح شعله ساده از دقت خوبی این روش ک

ای از دار است از صفحه فلزی متخلخل یا مجموعهربرخو

های با قطر کم که در خروجی یک لوله حاوی جریان لوله

مخلوط سوخت و هوا قرار دارند، تشکیل شده است. جریان 

گردد و تنظیم جریان یا خروجی با دبی باالیی محترق می

شود که موجب تشکیل ای انجام مینهگونسبت سوخت به هوا به

توان سطح مقطع شعله را شعله تخت گردد. در این حالت می

گیری کرد و با تقسیم دبی مخلوط بر سطح مقطع شعله اندازه

سرعت را بدست آورد. اگر سرعت خروجي بیشتر از سرعت شعله 

باشد، سطح بزرگتري از شعله الزم بوده و یك مخروط بدست 

سرعت خیلي كند باشد، شعله تمایل به پس زدن آید. اگر مي
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شود. برای داشته و در اثر تماس با سطوح سرد خاموش مي

از جریان گاز  های شعله معموالً دقت بیشتر در تعیین لبه

شود. اگر نرخ خروج خنثی در اطراف مشعل استفاده می

گازهای سوخته شده توسط توری در قسمت خروجی کنترل شود، 

های با گردد. این روش برای سوختی حاصل میشعله پایدار

با تکنیک  کاربرد دارد. اخیراً  scm15سرعت سوختن کمتر از 

های سوختن باالتر نیز قابل کاری، این روش برای سرعتخنک

( اجزای روش شعله مسطح را 8-2استفاده شده است. شکل )

 دهد.نشان می

 

 حشعل شعله مسطم -8-2شکل 

 

 قات پيشينمروری بر تحقي 2-5

ای از روش در تحقیق حاضر، برای تعیین سرعت سوختن ورقه

است. در همین  شدهبمب حرارتی که ذکر شد، استفاده 

این شیوه  راستا، کارهای قبلی که در این زمینه و با

 شود.مرور میاند اجرا و مطالعه شده

 ایرقهو سرعت سوختن براي 1982در سال  1قالچي و ككتم

-همهاي هوا در نسبت -هوا و متانول -هاي ایزواكتانمخلوط

با  K700-298 و دماي atm50-4/0 و گستره فشار  8/0-5/1 ارزی

                                                 
1- Metghalchi and Keck 
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 استفاده از محفظه احتراق با حجم ثابت رابطه همبستگي

  .را ارائه كردند زیر

(11-2)                                                                                        
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0lu 0ای در دمای سرعت سوختن ورقهT 0 وP  به نوع است و

توابعي  هم فقط βو  αبستگي داشته و  ارزیهمسوخت و نسبت 

 .]25[باشندمي ارزیهماز نسبت 

اي سرعت سوختن ورقه 1998سال در  1و همكاران دليبرا

هپتان نرمال با  -ایزواكتان با هوا و مخلوط ایزواكتان

ترش شعله بصورت سكروي و فرض گبمب هوا را با استفاده از 

 یبدست آوردند و دو نوع سرعت سوختن كه یكي بر پایه کروی

اساس نرخ تشكیل جبهه شعله و دیگري برسرعت انتشار 

ثیر دما و أمعرفي كردند. همچنین ت ،باشداي سوخته ميگازه

بررسي كرده، و  طول و عدد مارکستینفشار اولیه را بر 

هوا در گستره  -براي مخلوط ایزواكتان ایسرعت سوختن ورقه

-1ارزی هم هايو نسبت bar10-1و گستره فشار  K450-358دمایي 

رصد د 90بدست آوردند. همچنین سرعت سوختن مخلوط  8/0

درصد هپتان نرمال را در همان گستره  10ایزواكتان با 

 .]8[بدست آوردند ارزیهمهاي فشار، دما و نسبت

ای مخلوط سرعت سوختن ورقه 2004در سال  2لیاو و همکاران

در  4/1تا  6/0ارزی همهای گاز طبیعی با هوا را در نسبت

 1 ،5/0کلوین و سه فشار اولیه  400تا  300دماهای اولیه 

کردند. گاز طبیعی مورد آزمایش، حاوی تعیین بار  5/1و 

متان بوده است. نتایج آنها رابطه همبستگی زیر را  96%

 دهد:ای نشان میبرای سرعت سوختن ورقه

                                                 
1- Bradley et al.                       2- Liao et al.                       3- Saeed and Stone 



 

 30 

(12-2)                                                                                               
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T  0وlu و بصورت  ارزی هستندتوابعی از نسبت هم

 :]22[اندزیر تعریف شده

(13-2)                                                       
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از بمب حرارتی کروی با قطر  4200در سال  3سعید و استون

ای مخلوط متر برای تعیین سرعت سوختن ورقهمیلی 160

و  K 425و  K 15/293متانول با هوا در دمای اولیه 

ارزی های همبار و نسبت 5/3و  2و  1و  5/0فشارهای اولیه 

استفاده کردند. آنها پس از آزمایشات، رابطه  6/1تا  8/0

ای بصورت تابعی از سوختن ورقه رای سرعتب همبستگی زیر را

ارزی با هفت عدد ثابت به دما و فشار اولیه و نسبت هم

 :]28[فرم زیر ارائه دادند

(14-2)                     

         
2 3 4

,0 ,1 ,2 ,3 ,41 1 1 1l u u u u uu S S S S S T P             
 

 

-ثیر فشار بر سرعت سوختن ورقهأت 2005در سال  1کیتیگاوا

و  25/0، 1/0فشار اولیه  3ای مخلوط پروپان با هوا را در 

 1، 8/0ارزی و نسبت هم K298 مگاپاسکال و دمای اولیه  5/0

بررسی کرد. در این کار عدد مارکستین با افزایش  3/1و 

های با مارکستین فشار اولیه، کاهش را نشان داد. شعله

زودهنگام که باعث  شدن یلپایین ناپایدار بوده و سلو

 هاشعله ایندر  باشد،ای میافزایش سریع سرعت سوختن ورقه

                                                 
1- Kitigawa                       2- Huang et al.                       3- Mandilas et al. 
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ای پروپان مشاهده شده است. ایشان مقدار سرعت سوختن ورقه

scmرا  bar 5در فشار اولیه   .]20[است اعالم کرده 1/32/

ای مشخصات شعله ورقه 2006در سال  2هوآنگ و همکاران

یدروژن با هوا را در بمب حرارتی و ه -مخلوط گاز طبیعی

بررسی کردند.  استانداردفشار اولیه  با شرایط دما و

ثیر نرخ کشیدگی أای و طول مارکستین و تسرعت سوختن ورقه

تا  6/0ارزی های همشعله برای درصدهای حجمی مختلف و نسبت

تعیین گردید. نتایج در احتراق فقیر و درصدهای حجمی  4/1

بیشتر هیدروژن، بیانگر ارتباط خطی بین شعاع شعله و 

است. ولی در حضور هیدروژن کمتر، رشد شعله  زمان احتراق

ای رشد نمایی شود. سرعت سوختن ورقهنسبت به زمان کند می

را با افزایش نسبت حجمی هیدروژن در مخلوط داشته است. 

در همین حال با افزایش هیدروژن در مخلوط، طول مارکستین 

کاهش یافته و ناپایداری شعله زیاد شده است. در یک درصد 

ارزی مخلوط، از هیدروژن، با افزایش نسبت هم ثابت حجمی

 .]16[عدد مارکستین و پایداری شعله بیشتر شده است

ثیر افزودن هیدروژن أت 2007در سال  3مندیالس و همکاران

متان با هوا و ایزواکتان با هوا  یآمیختهبه مخلوط پیش

% 5بررسی کردند. آنها  متالطمای و ورقهشعله را در شرایط 

رمی هیدروژن را به سوخت مبنا اضافه کردند. آزمایشات ج

ارزی حد فقیر تا غنی های همبار و نسبت 5در فشار اولیه 

ای برای مخلوط فقیر و انجام گرفت. سرعت سوختن ورقه

هیدروژن در مقایسه با متان خالص  -استوکیومتریک متان

افزایش یافت. برخالف افزایش دو برابری سرعت در محدوده 

گونه افزایشی در آن دیده نشده است. هیچ 2.1قیر، در ف

-هیدروژن در تمامی نسبت با سرعت سوختن مخلوط ایزواکتان

اکتان خالص بوده است. همچنین ارزی باالتر از ایزوهای هم

های شعله افزودن هیدروژن، موجب شروع زودتر ناپایداری
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گردیده است. در اجرای ای و کاهش طول مارکستین ورقه

مین گاز طبیعی و از أنسبی برای ت ءآزمایشات از روش خال

روش تزریق سوخت توسط سرنگ برای ایزواکتان استفاده 

برآورد  mJ 23را زنی انرژی جرقهآنها اند. کرده

 .]24[کردند

ای مخلوط سرعت سوختن ورقه 2007لیاو و همکاران در سال 

4.17.0ل با هوا را در بازه اتانو   363و گستره دمایی 

کلوین در بمب حرارتی تعیین کردند. آنها از روش  453تا 

گیری پیشروی شعله کروی عکسبرداری شلیرن برای اندازه

خطی بین سرعت  یاستفاده نمودند. در کار آنها، رابطه

شیده نشده ای کشعله و نرخ کشیدگی آن، سرعت سوختن ورقه

وا را نتیجه داده است. نتایج آزمایشات ه -مخلوط اتانول

-دهد که طول مارکستین با افزایش نسبت همآنها نشان می

 .]23[یابدارزی مخلوط کاهش می

ای دو سرعت سوختن ورقه 2008در سال  1ن و همکارانحزی  

با هوا و پروپان با هوا را در دمای اولیه  LPG2مخلوط 

کیلوپاسکال و نسبت  400تا  50لوین و فشارهای ک 400تا  295

محاسبه کردند. بمب حرارتی مورد  2/2تا  7/0هم ارزی 

 -ای و محاسبات بر مبنای تغییرات فشارآزمایش، استوانه

دهد که زمان حین احتراق بوده است. نتایج آنها نشان می

ای در پروپان بیشتر از ثیر فشار بر سرعت سوختن ورقهأت

LPG .1.1بیشترین مقدار سرعت سوختن پروپان در است  با

scmul 5.45  وLPG 5.1در  باscmul 2.43 17[رخ داده است[. 

سرعت و در دانشگاه محقق اردبیلی،  1388عاملی در سال 

دو سوخت  با هوا و مخلوطایزواکتان  ای مخلوطسوختن ورقه

را در بمب حرارتی  ایزواکتان( با هوا -)گاز طبیعي

کلوین در  331کیلوپاسکال و  85ای با فشار اولیه استوانه

                                                 
1- Huzayyin et al.                       2- Liquefied Petroleum Gas 
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ارزی استوکیومتریک تعیین کرد. در انجام نسبت هم

است که ها دقت کافی نداشته ی تزریق سوختآزمایشات، شیوه

 .]3[را متأثر سازدارزی نسبت هم توانداین عامل می

 

 در فصلي كه گذشت 2-6

سرعت سوختن، انواع  مورددر این فصل ابتدا مطالبي در 

هاي مختلف به دست آوردن این پارامتر ارائه آن و روش

و در ه . سپس تئوري تعیین سرعت سوختن تشریح شدگردید

های و در سالدر این زمینه که ي یهاپژوهش برمروری انتها 

  صورت گرفت.، شدهانجام اخیر
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Abstract: 

Turbulent burning velocity of a fuel-air mixture depends on its laminar burning 

velocity and turbulent characteristics. The major factors of laminar burning velocity are 

temperature, pressure, equivalence ratio ( ) and fuel type. In the present work, a 

constant-volume cylindrical vessel with required instruments have been used to collect 

the experimental data of pressure-time and a thermodynamic code (MALBV) has been 

utilized to evaluate the laminar burning velocity. The laminar burning velocity was 

evaluated for mixture of natural gas (NG) and air at different equivalence ratios, and also 

for mixture of NG-gasoline-Air with NG volume fraction from 0 to 100% at 9.0  and 

95.0 , initial pressure and temperature of 500 kPa and 333 K, respectively. For NG-

air mixture the results indicate that with increasing   up to 1.0, the laminar burning 

velocity increases. Any extra increase in   result in a reduction in the laminar burning 

velocity. For blended fuel (NG-Gasoline)-Air mixtures at 9.0  with the mentioned 

initial conditions, the results shows that in the pressure range of 8.4 to 13 bar, the 

laminar burning velocity of 25% NG is greater than the 100% NG. At 95.0  for NG-

Gasoline-Air mixtures in the same intial conditions, the results indicates that in the 

pressure range of 5 to 13.4 bar, pure NG has higher laminar burning velocity and 25% 

NG locates just lower than it. 
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