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چكيده
 چگالي حفرهي محيط متخلخل و نرخ آتش بر پايداري شعله در محيط متخلخل، اثر نسبت همارزي،در اين پژوهش
، چهار رژيم شعله شامل سطحي، بر اساس موقعيت قرارگيري شعله. به طور تجربي بررسي شده استSiC سراميکي
 رژيم شعلهي سطحي به صورت شعلهي غني به عنوان يک آستانهي. زير سطحي و برخاسته ديده شد،مدفون
 تغيير.پايداري و شعلهي برخاسته براي مخلوط رقيق به عنوان آستانهي ديگر پايداري در محيط متخلخل هستند
 تغيير چنداني ايجاد،چگالي حفره محيط متخلخل در مقادير نسبت همارزي براي آستانهي پايداري شعله برخاسته
 همچنين افزايش. افزايش چگالي حفره باعث کاهش تغييرات نسبت هم ارزي ميشود،نميکند اما براي شعله سطحي
 موقعيت شعله با استفاده از توزيع. محدودهي پايداري شعله در داخل محيط متخلخل را کاهش ميدهد،نرخ آتش
 به طور، روند تغيير دما برحسب نسبت همارزي در يک نرخ آتش.دماي محوري در بدنه مشعل تخمين زده ميشود
 شعله در، با توجه به نتايج بدست آمده.تقريب مشابه بوده ولي اين روند براي نرخ آتشهاي مختلف متفاوت است
. پايدار ميشود،دو ناحيهي نزديک سطح فوقاني و در نيمهي پايين محيط متخلخل

. منحني دماي شعله، پايداري شعله،SiC  محيط متخلخل، مشعل متخلخل: كلمات كليدي

Experimental Study of Flame Stability in SiC Porous
Media
S. A. Hashemi, J. Amani, H. Atoof
ABSTRACT
In this paper, the effect of equivalence ratio, pore diameter and firing rate on flame stability in a SiC
porous media has been studied experimentally. Based on the position of the flame, four regimes are observed
as follows: Surface flame, submerged flame, under-surface and detached flame. The surface flame regime as
a rich flame is one of the stability threshold and the detached flame as a lean flame is the other threshold of
the flame stability. Change the pore diameter causes so little change in equivalence ratios corresponding to
the detached flame threshold but increasing the pore diameter decreases the equivalence ratio changes for the
surface flame. Also increasing the firing rate decreases flame stability range in the porous media. Flame
position was estimated using axial temperature distribution in the sidewall of the burner. Temperature
profiles versus equivalence ratio in a firing rate are approximately similar but the profiles are different for
various firing rates. According to the results, flame is stable in near the upper surface or in the half bottom of
the porous media.
KEYWORDS :Porous burner, SiC porous media, Flame stability, Flame temperature profile
1019/11/03:تاريخ دريافت مقاله
1093/2/2:تاريخ اصالحات مقاله
hashemi@kashanu.ac.ir  دانشگاه کاشان؛، ٭ نويسنده مسئول و استاديار گروه مکانيک1
j.amani@grad.kashanu.ac.ir  دانشگاه کاشان؛، دانشجوي کارشناسي ارشد مکانيک2
h.atoof@me.iut.ac.ir  دانشگاه صنعتي اصفهان؛، دانشجوي دکتري مکانيک0
93

1931  تابستان/ 1  شماره/  سال چهل و سه/  مهندسي مکانيک/اميركبير

 -1مقدمه
فن آوري مشعل متخلخل ،بر پايه احتراق در داخل يک
محيط متخلخل است .دامنه کارکرد وسيع همراه با توان حرارتي
باال ،ابعاد کوچک و انتشار اندک گازهاي آالينده ،موجب
بکارگيري اين فن آوري در صنايعي مانند نيروگاهها،
خودروسازي و کاربردهاي خانگي شده است.
با توجه به خواص ضعيف انتقال حرارت تابشي و هدايت
در مخلوط گاز ،اين ايده پيشنهاد شد که با استفاده از
خصوصيات حرارتي مناسب مواد جامد ميتوان نرخ انتقال
حرارت به مخلوط ورودي به مشعل را افزايش داد .در مواد
متخلخل انتقال حرارت از راه هدايت و تابش به ميزان زيادي
بيشتر از گازها است .به همين دليل مخلوط ورودي به ناحيه
احتراق به وسيلهي انتقال حرارت تابش و هدايت داخل ماده
متخلخل پيشگرم ميشود .هدايت حرارت و تابش صادر شده
از ناحيه احتراق ،باعث گرم شدن باالي محيط متخلخل ميشود
و اين حرارت از راه انتقال حرارت جابجايي به مخلوط ورودي
منتقل شده و سبب گرم شدن آن ميشود .به دليل ضريب جذب
پايين گاز ،بخش کمي از تابش صادره از ناحيه احتراق ،به طور
مستقيم سبب گرمايش مخلوط ميشود.
بيشتر مواد و ترکيبات تشکيلدهنده محيط متخلخل در اين
مشعلها ،سراميکهاي پايدار شده و يا الياف فلزي هستند .مواد
پايهي سراميکشامل سليکون کربايد ( ،)SiCآلومينا ( (Al2O3و
زيرکونيا ( )ZrO2است .در الياف فلزي نيز از آلياژهايي استفاده
ميشود که مقاومت زيادي در برابر اکسيد شدن در دماهاي باال
را داشته باشند.
استفاده از فن آوري احتراق در محيط متخلخل مزيتهاي
زيادي را در سيستمهاي احتراقي ايجاد مينمايد .از برتريهاي
مشعلهاي متخلخل نسبت به مشعلهاي معمولي ميتوان به
بازده تابشي باال ،کم بودن آلودگي ناشي از  ،NOxسرعت
شعله باال ،کاهش حجم مشعل ،افزايش محدوده شعلهوري،
توزيع يکنواخت حرارت و کاهش سر و صدا اشاره نمود.
مزيتهاي فوق سبب کاربرد فراوان اين مشعلها در صنايع
مختلفي مانند خشک کردن چوب و کاغذ ،خشک کردن رنگ،
بازپخت پالستيکها ،صنايع غذايي و پخت نان شده است [-]5
[.]13
هاشمي و همکاران [ ]2شعلهي پايدار در داخل محيط
متخلخل اليهاي از جنس فلزي را بررسي نمودند .آنها از فشردن
اليههاي فلزي ،سه محيط با ضخامتها و چگالي حفرهي
متفاوت ايجاد نمودند و دماي سطح و راندمان تابشي را
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اندازهگيري نمودند .آنها نتيجه گرفتند که با افزايش ضخامت
محيط ،دماي سطح و بازده تابشي مشعل کاهش و با افزايش
دبي سوخت و نرخ آتش ،دماي سطح افزايش مييابد .اين
افزايش دما در نرخ آتشهاي کم ،سريع بوده و با افزايش نرخ
آتش کند ميشود .همچنين با افزايش چگالي حفره ،دماي سطح
و بازده تابشي کاهش مييابد.
پس از آن ،معتقديفر [ ،]0مطالعهاي تجربي در زمينهي
مشعلهاي متخلخل از نوع توري فوالدي ضدزنگ انجام داد .در
اين بررسي از توريهاي سيمي با چگالي حفره  5/2 ppcو ppc

 6با ضخامت  3/5 mmو  3/7 mmاستفاده شده است .نتايج
آزمايشها بر حسب دماي سطح و راندمان تابشي و براي 5
نرخ آتش ارائه شدند .در اين تحقيق از محيطهاي  0تا  7اليه و
نيز يک محيط ترکيبي استفاده نموده و به اين نتيجه رسيدند که
بيشينهي دماي سطح در محيط  0اليه در نسبت همارزي 3/1
ايجاد ميشود و بيشينهي راندمان تابشي در نرخ آتش
 91 kW/m2مقدار  %03بدست ميآيد.
کوتاني و تاکنو [ ]11در سال  1912آزمايشي انجام دادند
که در آن ،احتراق پايدار حتي در نزديکي نسبتهاي همارزي
 3/2ديده شد .در اين حالت سرعت شعله  23برابر شعلهي آزاد
بدست آمده ولي حدود شعلهوري تغييري نداشته است .در سال
 ،1993ساث و همکاران [ ]12در مطالعهاي آزمايشگاهي در
رابطه با تئوري مشعل تابشي با مخلوط متان و هواي رقيق و
محيط متخلخل سراميکي فومي ليتيم آلومينا سيليکات (،)LAS
به اين نتيجه رسيدند که احتراق در دو دامنه پايدار ميشود .يک
نوع از شعله در نيمهي پايين محيط متخلخل و ديگري در لبهي
بااليي قرار ميگيرد.
مکينتاش و پروترو [ ]10در تحليلي که در سال  1991انجام
دادند دريافتند که براي احتراق سطحي مخلوط هوا و گاز در
محيط متخلخل در يک سرعت مخلوط معين ،حداقل دو ناحيه
براي شعلهي پايدار وجود دارد که ناحيه اول در داخل مشعل
بوده و ناحيه ديگر درست در پايين مشعل است .مين و
همکاران [ ]11در مطالعهاي تئوري و تجربي در سال 1991
دريافتند که در محيطهاي متخلخل النه زنبوري استوانهاي،
بازهي شعلهپذيري و پايداري شعله در مقايسه با شعلهي آزاد
بيشتر شده است .ايتايا و همکاران [ ]15در سال  ،1992احتراق
سطحي مخلوط هوا و متان در حالت پيشآميخته در يک
صفحهي سراميکي را بصورت آزمايشگاهي مورد بررسي قرار
دادند .آنها نتيجه گرفتند که در يک نسبت همارزي که سرعت
سوزش مخلوط گازي به سرعت گاز حداقل است ،بيشترين
دماي سطح بدست ميآيد.
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هانامورا و همکاران [ ]17[ ،]16يک تحليل عددي با هدف

پايداري شعله به عوامل مختلفي مانند سرعت جريان ،قطر

بررسي پايداري شعله در مشعلهايي با شعلهي سطحي

متوسط حفرهها و خواص ترموفيزيکي و تابشي محيط متخلخل

براساس نسبت همارزي و سرعت جريان انجام دادند .ميتال

و همچنين ساختار دستگاه آزمايش بستگي دارد [ .]6بنابراين

[ ]11در سال  ،1997پايداري شعلهي مدفون داخل محيط

تحقيق به صورت تجربي در زمينهي بررسي چگونگي پايداري

متخلخل سراميکي با جنسهاي مختلف و مخلوط هوا و گاز

شعله در يک مشعل متخلخل تک اليه با محيط فومي از جنس

متان را مورد بررسي قرار داد و نشان داد که بين نسبتهاي

 SiCانجام شده است .در نتيجه اثر عوامل مختلف بر پايداري

همارزي  3/6تا  3/7پرش شعله اتفاق ميافتد .همچنين افزايش

شعله و محدودهي پايداري بررسي شده و نيز شرايطي که در

نرخ آتش باعث افزايش غيرخطي سرعت شعله ميشود و از يک

آن شعله در داخل محيط متخلخل به صورت پايا ايجاد ميشود،

نرخ آتش به بعد شعله داخل محيط متخلخل نفوذ نموده و

مورد مطالعه قرار گرفته است.

افزايش بيشتر آن باعث برگشت شعله ميشود .در سال 2333
ميالدي ،برنر و همکارانش [ ]19بررسي الگوي جريان همگن را
به صورت عددي انجام داده و بررسي شعلهي پايدار داخل
محيط متخلخل دو اليهاي  Al2O3و  SiCرا به صورت
آزمايشگاهي دنبال نمودند .ديامانتيس و همکاران [ ]23در سال
 2332ميالدي ،شعلهي پيش مخلوط را داخل محيط متخلخل
تکاليه و دواليه بدون هيچ سادهسازي مدل نمودند .نتايج نشان
ميدهند که در شعلهي پايدار شدهي سطحي ،سرعت کمتر از
سرعت شعلهي آرام است .ولي در شعلههاي مدفون ،سرعت
شعله بيش از سرعت شعلهي آرام خواهد بود.
در سال  2330ميالدي ،ماتيس و الزي [ ]21پايداري شعله،
بازهي کارکرد و ميزان آاليندهها را بصورت آزمايشگاهي در

 -2شرح دستگاه آزمايش
براي انجام آزمايشهاي مختلف ،دستگاهي مانند شکل
شماتيک ( )1ساخته شد .در اين دستگاه براي ترکيب شدن بهتر
گاز و هوا يک پيشمخلوطکن با قابليت تنظيم دبيهاي گاز و هوا
در نظر گرفته شد .محيطهاي متخلخل بکار رفته در
آزمايشهاي انجام شده ،از جنس  SiCبا سطح مقطع  61cm2و
چگالي حفرهي  13 ppiو  23ppiاست .طق شکل ( )2براي يافتن
موقعيت شعله از  6عدد ترموکوپل براي اندازهگيري دما در
محيط متخلخل در سه طرف نگهدارندهي سراميکي ،استفاده
شده است .همچنين براي مطالعهي پايداري رژيم شعلهي
مدفون ،از دو ترموکوپل استفاده شد به طوري که

يک مشعل متخلخل دو قسمتي بررسي نمودند .پس از آن
تريميس و همکارانش [ ]22در سال  ،2331پايداري شعله در
محيط متخلخل را براي يافتن عدد پکلت بحراني مخلوطهايي با
عدد لوئيس مختلف و نفوذ باال مورد بررسي قرار دادند .آنها
دريافتند که عدد پکلت  65براي مخلوطهايي با عدد لوئيس
بزرگتر يا مساوي  1برابري دارد اما براي اعداد لوئيس کوچکتر
از  1عدد پکلت کمتر از  65است.
وگل و الزي [ ]20در سال  ،2335پايداري شعله در يک
مشعل متخلخل دو قسمتي فلزي متشکل از آلياژهاي آهن و
کروم را در حالت زيرآدياباتيک و فوقآدياباتيک بررسي
نمودند .کيو و هايدن [ ]21در سال  ،2336ساختار شعله و
پايداري احتراق را در محيط متخلخل سراميکي با ضريب
هدايتي پايين و چگالي حفرهي باال را بررسي نمودند .در اين
مشعل ،شعله در انتهاي ناحيه باالي محيط متخلخل پايدار
ميشد.
تاکنون معيار مشخصي که نشاندهندهي مرز پايداري يا
ناپايداري شعله در داخل محيط متخلخل باشد ارائه نشده است.
زيرا بسياري از محققين با انجام آزمايشهاي مختلف و
تحليلها و نتايج عددي بدست آمده به اين نتيجه رسيدهاند که
اميركبير /مهندسي مکانيک  /سال چهل و سه  /شماره  / 1تابستان 1931

شکل ( :)1جزييات دستگاه آزمايش
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ترموکوپل اول در پايين محيط متخلخل قرار گرفته و
ترموکوپل دوم در باالي محيط متخلخل نصب ميشود .در ادامه
از اين دو با عنوانهاي ترموکوپل پاييني و بااليي نام برده
ميشود .همهي ترموکوپلها از نوع  kبوده و طوري نصب
ميشوند که سر فلزي ترموکوپل با محيط متخلخل  SiCدر
تماس باشد .چگونگي چينش آنها بگونهاي است که فاصلهي هر
سوراخ در يک وجه 15mm ،و در دو وجه مجاور  13 mmيا
 5 mmباشد .ترموکوپل با نماد  Tgasطبق شکل ( )2در ناحيهي
مخلوط نسوخته و  1cmپايينتر از ترموکوپل  1بوده و در
قسمت لولهي مستقيمکنندهي جريان قرار دارد .ترموکوپلهاي
شمارهي  1تا  7به ترتيب با  T1تا  T7نامگذاري شدهاند و
ترموکوپل  T7دماي گازهاي خروجي را اندازهگيري مينمايد.
يکي از ويژگيهاي مشعل متخلخل آن است که شعله براي
رسيدن به حالت پايدار ،زمان زيادي نياز دارد .البته بايد زمان
پاسخ ترموکوپل را نيز در نظر گرفت .در هر صورت با توجه به
ثبت لحظهاي دما ،زماني دماي ثبت شده به عنوان دماي پايدار
در نظر گرفته ميشود که تغييراتي نسبت به زمان نداشته باشد.
زماني که دماهاي اندازهگيري شده ثابت بوده و يا تغييرات
بسيار اندک داشته باشند ،پايداري شعله در محيط بدست آمده
است .با اين کار زمان پايداري شعله نيز مشخص ميشود که

 -3عوامل بكار گرفته شده
در اين پژوهش با توجه به اينکه آزمايشها برحسب تغيير
دبي جرمي سوخت و تنظيم دبي هوا است ،بنابراين نتايج
برحسب نرخ آتش بيان ميشوند .نرخ آتش بيانگر ميزان انرژي
شيميايي سوخت بر واحد سطح بوده و از رابطه ( )1بدست
ميآيد.
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()2

s

FA



 FAaنسبت سوخت به هواي واقعي است که در واکنش حض ور
دارد و  FAsنسبت سوخت به هواي استوکيومتري است .سرعت
جريان در حالت پايا با سرعت شعله برابر اس ت و ب ه ص ورت
رابطهي ( )0بيان ميشود.

V cm
sec
A

()3

خارج از بحث اين تحقيق است.

SL 

سرعت موثر شعله نيز برابر با نسبت دبي حجمي مخلوط
ورودي به محيط متخلخل است و سطح موثر محيط متخلخل به
صورت روابط ( )1و ( )5تعريف ميشود.

Qmix
Aeff

()4

A

()5



Veff 

Aeff 

 -4معرفي رژيمهاي مختلف شعله
در آزمايشهاي انجام شده امکان استقرار شعله در چهار
ناحيه وجود دارد .اين نواحي عبارتند از:
شکل ( :)2ترتيب قرار گرفتن ترموکوپلها

 .1چسبيده بر روي سطح بااليي محيط متخلخل (داخل
محيط متخلخل)

براي اندازهگيري دبي هوا و گاز با توجه به دامنهي دبيهاي
مورد استفاده از دو عدد روتامتر مناسب استفاده شد .هواي
مورد نياز بوسيله کمپرسور تأمين ميشود و گاز مصرفي نيز
گاز طبيعي است .بر سر راه هواي ورودي از کمپرسور به
روتامتر يک فيلتر هوا نصب شده است تا از راه يافتن قطرات
آب به داخل روتامتر تا حد امکان جلوگيري شود.
 06

 .2مدفون در داخل محيط متخلخل
 .0در سطح زيرين محيط متخلخل
 .1باالي سطح محيط متخلخل
متناسب با اين نواحي ،چهار نوع رژيم شعله پديد ميآيد .در
اين مطالعه ،اين چهار رژيم به ترتيب با نامهاي شعلهي سطحي،
شعلهي مدفون ،شعلهي زيرسطحي و شعلهي برخاسته

اميركبير /مهندسُي مکانيک /سال چهل و سه /شماره  / 1تابستان 1931

نامگذاري شدهاند .در ادامه رژيمهاي احتراقي به همراه روش

محيط متخلخل افزايش مييابد و پس از آن دما با افت شديدي

ايجاد آنها توضيح داده خواهد شد.

در فاصلهي اندکي پس از سطح ورودي روبرو ميشود .اين
پديده به دليل باال بودن انتقال حرارت از ناحيهي احتراق است.

 -1-4رژيم شعلهي سطحي
اين شعله که در مطالعهي حاضر در يک مخلوط غني اتفاق
ميافتد ،به فاصلهي اندکي از سطح بااليي محيط متخلخل تشکيل
ميشود .مکينتاش و پروترو [ ]10نيز به رفتاري مشابه در
بررسيهاي خود دست يافته بودند.
منحني دماي نشان داده شده در شکل ( )0نشان ميدهد که
شعله در نزديکي سطح قرار دارد .همانطور که در اين شکل

پس از آن دما به صورت تقريبي خطي تا مقدار  533oCدر
خروج از محيط متخلخل کاهش يافته و به دماي حدودي 163oC
در خروج از مشعل ميرسد .از تغييرات دماي ثبت شده ميتوان
دريافت که شعله در مجاورت سطح زيرين محيط متخلخل
تشکيل شده است .همانطور که گفته شد ،بيشينهي دماي ايجاد
شده باالتر از  1333 oCاست.
1050
1000

Porous Media

ديده ميشود ،ابتدا دماي مخلوط در ورود به مشعل از مقدار

950

تقريبي  13oCتا حدود  153oCدر ورود به محيط متخلخل

900
850

افزايش مييابد .پس از آن به دليل افزايش انتقال حرارت و

800

پيشگرمايش در محيط متخلخل ،دماي گاز با افزايش بيشتري

700

دار تقريبي 093oC

نسبت به قبل از محيط متخ لخل به مق

650
600

رسيده و در پايان با دماي  115 oCاز مشعل خارج ميشود .از

550
500

ويژگيهاي اين رژيم آن است که شعله با تغيير نسبت همارزي،

450

حالتي ناپايدار پيدا کرده و به زير محيط متخلخل منتقل ميشود.

400
350

به بيان ديگر حساسيت اين رژيم در برابر تغييرات اندک نسبت

300
250
-40

همارزي شديد بوده و باعث تغيير موقعيت شعله ميشود .از

]X[mm

اين رژيم ميتوان به عنوان يک رژيم حدي در پايداري شعله در

شکل ( :)4منحني دماي محوري در رژيم شعلهي مدفون

داخل محيط متخلخل نام برد.

o

]Temperature[ C

750

20

10

-10

0

-20

-30

500

با توجه به ضريب صدور باالي محيط متخلخل و همچنين

450

دماي باالي آن ،تابش حرارتي عامل اصلي اتالف حرارت و

Porous Media

کاهش دماي محيط متخلخل است.

400

o

]Temperature[ C

350
300
250
200
150
100

30

20

10

-10

0

-20

-30

50
-40

]X[mm

شکل ( :)3پروفيل دماي محوري در رژيم شعلهي سطحي

 -2-4رژيم شعلهي مدفون

شکل ( :)5نمونهاي از رژيم شعلهي مدفون

 -3-4رژيم شعلهي زير سطحي

در اين حالت شعله داخل محيط متخلخل بوده و بيشتر در

در اين حالت يک شعله آزاد در قسمت زيرين محيط متخلخل

نزديکي سطح پاييني محيط متخلخل تشکيل ميشود .شکل ()1

تشکيل ميشود .در واقع احتراق در محيط متخلخل انجام

نمودار دما و شکل ( )5نمونهاي از سطح گداخته شده در اين

نميگيرد .در آزمايشهاي انجام شده ،اين رژيم ممکن است در

رژيم را نشان ميدهند .همانطور که ديده شد ،دماي مخلوط

هر دو مخلوط غني و رقيق بوجود آيد .منحني دماي ارائه شده

ورودي از  023oCدر ورودي مشعل به حدود  1333oCدر
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در رژيم شعلهي زيرسطحي طبق شکل ( )6است.
09

750

 53oCميرسد .در داخل محيط متخلخل ،دما با شيب زياد

Porous Media

نزديک به  013oCدر خروج از محيط متخلخل رسيده و پس از

700

آن در دمايي حدود  093oCاز مشعل خارج ميشود .در اين

650
o

]Temperature[ C

600

550

500

450

20

10

-10

0

-20

-30

400
-40

رژيم ،انرژي بسيار کمي به مخلوط ورودي منتقل ميشود .زيرا
شعله در باالي سطح تشکيل شده است و بيشتر انرژي منتقل
شده به صورت انرژي تابشي و مقدار اندکي با رسانش از محل
شعله به نواحي زيرين شعله منتقل ميشود .در اين رژيم نيز
محيط متخلخل نقش مفيد خود را ايفا ميکند بهگونهاي که دماي
مخلوط ورودي قبل از محيط متخلخل به مقدار کم و با شيب
حرارتي کمي ،افزايش يافته ولي با وارد شدن به محيط متخلخل،

]X[mm

گراديان دما افزايش يافته و دماي مخلوط ورودي تغيير قابل

شکل ( :)6منحني دماي محوري در رژيم شعلهي زيرسطحي

توجهي خواهد داشت .يعني محيط متخلخل در اين رژيم نيز بر

مخلوط ،بالفاصله پس از ورود به مشعل سوخته شده و

پيشگرم نمودن مخلوط ورودي اثر داشته است .توزيع دماي

دماي حدودي  733oCرا ايجاد مينمايد .گازهاي داغ به هنگام

ثبت شده براي اين رژيم مشابه با رژيم شعلهي سطحي است با

ورود به محيط متخلخل به دمايي نزديک  715oCميرسند .در

اين تفاوت که افزايش دما در اين حالت بيشتر است .دقت شود

محيط متخلخل دما با تغييرات شديدي تا حدود  115 oCافت

که بيشينهي دماي ثبت شده در اين رژيم در ناحيهي اشتعال و

مينمايد و پس از آن در دمايي نزديک به  103 oCاز مشعل

در بيرون محيط متخلخل است .در حالي که مقدار دماي بيشينه

خارج ميشوتد .در شعلهي زيرسطحي ،حرارت تابشي زيادي

نسبت به رژيمهاي ديگر مقدار کمتري دارد .به دليل اينکه اين

به قسمتهاي زيرين محيط متخلخل (جايي که ترموکوپل T1

مقدار بيشينه دما در سيال گازي ايجاد ميشود ،مقدار انرژي

قرار دارد) منتقل ميشود.

تابشي ايجاد شده بسيار کمتر از انرژي تابشي رژيم شعلههاي

 -4-4رژيم شعلهي برخاسته

داخل محيط متخلخل است.

در اين حالت شعلهي آزاد پايدار روي سطح محيط متخلخل
بوجود ميآيد و شعله ،داخل محيط متخلخل تشکيل نميشود.
نمودار توزيع دماي اين رژيم در شکل ( )7نشان داده شده
است.
400

در باالي سطح محيط متخلخل ،شعله غني (زرد رنگ) بر روي

350

مشعل ايجاد ميشود .شکل (-1الف) نمايش تشکيل اين شعله

300

است .پس از آن با افزايش هوا و کاهش نسبت همارزي ،طول

o

]Temperature[ C

200

20

10

0

آبي به سطح بااليي محيط متخلخل ،نزديک ميشود .با نزديک
شدن شعله به سطح ،شعله مسطح شده و دماي سطح افزايش

150

100

گداخته شده و به رنگ قرمز درآيد .در اين حالت ،رژيم شعله

-40

]X[mm

شکل ( :)7منحني دماي محوري در رژيم شعلهي برخاسته

با توجه به شکل ،مخلوط گاز و هوا با دماي نزديک به
 13oCوارد مشعل ميشود .اين مخلوط پس از اندکي پيش-
گرمايش به هنگام ورود به محيط متخلخل ،به دمايي در حدود
 06

شعله کاهش يافته و شعله با تغيير رنگ از زرد به سبز و سپس

مييابد .اين امر باعث ميشود سطح بااليي محيط به مقدار کم

50
-10

شروع هر آزمايش براي ايجاد يک نرخ آتش ثابت ،ابتدا فقط

450

250

-20

مراحل تشکيل شعلهي پايدار در شکل ( )1آمده است .در
شير گاز به مقدار خاصي باز ميشود .پس از آن با ايجاد جرقه

Porous Media

-30

 -5مراحل تشكيل رژيمهاي مختلف شعله

سطحي طبق شکل (-1ب) ايجاد ميشود و زمانيکه دبي هوا و
گاز ثابت نگه داشته شوند ،شعله بر روي سطح پايدار است.
پس از ايجاد شعلهي سطحي با کاهش بيشتر نسبت همارزي،
دو حالت ممکن است رخ دهد .حالت اول اين است که ناگهان
شعله به زير محيط متخلخل برگشت کند (رژيم شعله زير
سطحي) و در حالت ديگر شعله در داخل محيط متخلخل به
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صورت پايا تشکيل ميشود (رژيم شعله مدفون) .همانطور که

ميکند .از آنجا به بعد با کاهش بيشتر نسبت همارزي ،سرعت

گفته شد رژيم شعلهي مدفون در درون محيط متخلخل و در

حرکت شعله به سمت باالي محيط متخلخل بيشتر ميشود ،تا

نزديک سطح زيرين آن تشکيل ميشود .مکان رژيم شعلهي

اينکه شعله به طور کامل از محيط متخلخل خارج شود.

مدفون در شکل (-1ج) نمايش داده شده است.

در حين انجام آزمايشهاي مختلف ديده شد که زمان
پايداري شعله در محيط متخلخل پيشگرم شده نسبت به محيط
سرد ،کمتر بوده و نوع رژيم بوجود آمده و نيز مدت زمان
پايداري شعله در مشعل به نوع و جنس محيط متخلخل،
نگهدارنده و عايق وابستگي زيادي دارد.

(الف)

 -6بررسي نتايج
نتايج اين بخش شامل اثرات مختلف نرخ آتش ،چگالي حفره
و نسبت همارزي بر محدوده پايداري شعله در محيط متخلخل

(ب)

است .در ابتدا آستانههاي پايداري شعله شامل رژيم شعلهي
سطحي و رژيم شعلهي برخاسته بررسي ميشود و پس از آن
پايداري شعله در رژيم شعلهي مدفون مورد بررسي قرار
ميگيرد .حالتهايي که رژيم شعله زيرسطحي مانع تشکيل

(ج)

شعلهي پايدار ميشود نيز بيان ميگردند .همانطور که بيان

شکل ( :)8موقعيت الف) شعله پس از جرقه زدن ،ب) شعلهي

شد ،رژيم شعلهي سطحي و برخاسته به عنوان دو آستانهي

سطحي ،ج) شعلهي مدفون

پايداري شعله در محيط متخلخل هستند .اين دو آستانهي
پايداري در يک طرف حد غني که شعله به سطح ميچسبد

در برخي موارد ديده شد که با کاهش بيشتر نسبت هم

(شعله سطحي) و زماني که مخلوط بسيار رقيق است و از

ارزي ،شعلهاي که درون محيط متخلخل قرار دارد (رژيم شعله-

محيط خارج ميشود (شعله برخاسته) تعريف شدهاند .گفتني

ي مدفون) ناگهان به زير محيط متخلخل بازگشت نموده و رژيم

است نتايجي که در اين بخش بيان شدهاند از نظر کيفي با نتايج

شعلهي زير سطحي را بوجود ميآورد.

ديگر محققين [ ]20[ ،]19[ ،]11[ ،]16[ ،]10[ ،]12همخواني دارد.

در حاالت ديگر رژيم شعله مدفون و نيز در حالت رژيم

اما مقدار کمّي برخي نتايج در اين تحقيق با نتايج ديگران

شعلهي زيرسطحي ،با کاهش بيشتر نسبت هم ارزي ،شعله از

متفاوت است .زيرا عالوه بر اينکه جنس محيطهاي متخلخل

قسمت نيمهي پايين محيط متخلخل و نزديک به سطح پاييني و

بکار رفته در مراجع با اين تحقيق تفاوت دارند ،دستگاه آزمايش

به طرف باالي آن حرکت مينمايد .اين حرکت تا جايي ادامه پيدا

مورد استفاده نيز متفاوت است.

ميکند که در يک نسبت همارزي مشخص ،شعله از باالي محيط

 -1-6اثر عوامل مختلف بر آستانههاي پايداري

متخلخل بيرون آمده و يک شعلهي آزاد پايدار بوجود آيد .اين
پديده متناظر با رژيم شعلهي برخاسته است که رفتاري مشابه
با اين رژيم توسط ميتال و همکاران [ ]11نيز گزارش شده
است .با کاهش بيشتر نسبت همارزي ،شعله از مکان پايدار خود
باالتر آمده و در پايان با پرش شعله خاموش ميشود.
بنابراين محيط متخلخل ،تا يک نسبت همارزي مشخصي
ميتواند شعله را درون خود نگه دارد .با کاهش ناحيهي
پيشگرم و کاهش بيشتر نسبت همارزي ،شعله به تدريج
خاموش ميشود .در حالتي که شعله در زير محيط متخلخل

در جدول ( )1شرايط نسبت همارزي و نرخ آتشي که در آن
شعلهي سطحي و شعلهي برخاسته پديد ميآيند ،ارائه شده
است .شعلهي سطحي در نسبتهاي همارزي بيشتر از  1و
شعلهي برخاسته در نسبتهاي همارزي کمتر از  3/5ايجاد
ميشوند .حرارتي که از واکنش در اين دو رژيم توليد ميشود،
به اندازهي کافي نميتواند به اليههاي پاييني محيط متخلخل
نفوذ کند .بنابراين شعله يا در قسمت پايين محيط متخلخل قرار
ميگيرد و يا به سمت سطح بااليي آن حرکت مينمايد.

قرار دارد ،با کاهش نسبت همارزي ،شعله مقداري از ضخامت
محيط متخلخل (نزديک به  )5mmرا با سرعت مشخصي طي
اميركبير /مهندسي مکانيک  /سال چهل و سه  /شماره  / 1تابستان 1931
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جدول ( :)1شرايط ايجاد شعلهي سطحي و شعلهي برخاسته

دبي

گاز()lit/min

نرخ

()cm/s

ارزي

()cm/s

ارزي

2 /7

2/61

15/7

3/07

2

110

5 /1

1/96

11/1

3/19

0

275

9 /7

1/03

27/1

3/10

1

066

2 /7

2/61

10/5

3/10

2

110

5 /1

1/96

23/0

3/10

0

275

7 /6

1/71

21/9

3/17

1

066

()ppi

مخلوط

هم

مخلوط

هم

شدهاند .با توجه به شکل (-9الف) در چگالي حفره ،13ppi
چگالي حفره

سرعت

نسبت

سرعت

نسبت

آتش()Kw/m2

شعله سطحي

شعله برخاسته

(-9الف) و براي چگالي حفرهي  23 ppiدر شکل (-9ب) رسم

13

افزايش نرخ آتش و نياز به هواي ثانويه براي احتراق سطحي
باعث ميشود که اين شعله در نسبت هم ارزي کمتري پايدار
شود .اما براي ايجاد رژيم شعلهي برخاسته ،با افزايش نرخ
آتش ،نسبت همارزي به طور تقريب ثابت ميماند .روند کاهش
نسبت همارزي رژيم شعلهي سطحي در چگالي حفره 23 ppi
مشابه چگالي حفره  13 ppiاست با اين تفاوت که نمودار نسبت

23

هم ارزي بر حسب نرخ آتش در چگالي حفرهي  23ppiشيب
کمتري دارد.

همانطور که در بخش ( 5مراحل تشکيل رژيمهاي مختلف
شعله) بيان شد ،رژيم شعلهي زيرسطحي در اثر برگشت شعله
به زيرسطح سراميک ايجاد شده و در زير سراميک پايدار
ميشود .اين رژيم در دو حالت پس از شعلهي سطحي و پس از
تشکيل شعلهي مدفون ميتواند پديد آيد .در اين تحقيق ،شرايطي
که در آن رژيم شعلهي زيرسطحي پس از شعلهي مدفون
بوجود ميآيد در جدول ( )2ارائه شده است.
جدول ( :)2شرايط ايجاد شعلهي زيرسطحي
سرعت

نسبت

دبيهوا

دبيگاز

نرخ آتش

همارزي

()m3/hr

()lit/min

()kW/m2

1/30

1

2

110

9 /5

3/91

2

0

275

16/2

3/75

0 /5

1

066

-

-

-

2

110

0

275

مخلوط
()cm/s
1 /9

10/1

3/65

0

11/9

1/31

2 /5

11/1

3/17

0

16/2

3/75

0 /5

23/6

3/51

1 /5

چگالي
حفره
()ppi

شکل (-9الف)

13

23
1

066

ديده ميشود که براي محيط با چگالي حفره ،13ppi
برگشت شعله به زير محيط متخلخل در نسبتهاي هم ارزي
بين دو آستانهي گفته شده در جدول ( )1رخ ميدهد .در محيط
متخلخل  23ppiبراي نرخ آتش  110kW/m2شعلهي زير
سطحي ايجاد نميشود ولي براي نرخ آتش  066kW/m2در

شکل (-9ب)
شکل ( :)9محدودهي پايداري براي دو چگالي حفره  11 ppiو 21ppi

تمام چهار نسبت هم ارزي ،شعله زير سطحي تشکيل ميشود.
 -2-6اثر چگالي حفره بر دو آستانهي پايداري
براي نمايش تغييرات محدودهي پايداري شعله ،نسبت هم-
ارزي بر حسب نرخ آتش براي چگالي حفرهي  13 ppiدر شکل
 00

با توجه به نتايج ميتوان دريافت که تغيير ميزان چگالي
حفره ،مقادير نسبت همارزي را در آستانهي پايداري شعله
برخاسته تغيير زيادي نميدهد اما افزايش چگالي حفره سبب
کاهش تغييرات نسبت هم ارزي براي شعله سطحي ميشود.
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 -3-6اثر نرخ آتش بر دو آستانهي پايداري
با توجه به شکلهاي (-9الف) و (-9ب) ميتوان دريافت که
با افزايش نرخ آتش ،محدودهي شعلهي پايدار در داخل محيط
متخلخل مشخص کاهش مييابد .همچنين نرخ آتش اثري بر
تشکيل رژيم شعلهي برخاسته در داخل محيط متخلخل از جنس
 SiCنداشته و نسبت هم ارزي الزم براي تشکيل اين رژيم شعله
در هر دو چگالي حفره ثابت و برابر با  3/1است.
با توجه به اثر نداشتن ميزان نرخ آتش و چگالي حفره بر
رژيم شعلهي برخاسته ،به نظر ميرسد که قابليت محيط
متخلخل براي نگهداري شعله ،فقط ميتواند وابسته به جنس
محيط باشد.
 -4-6بررسي پايداري در رژيم شعلهي مدفون

ترموکوپلهاي واقع در پايين (ترموکوپل پايين) و باالي محيط
متخلخل (ترموکوپل بااليي) را بر حسب نسبت همارزي در دو
نرخ آتش و چگالي حفرهي نمونه نشان ميدهد .نکته مهم در اين
شکل آن است که روند تغييرات دما در هر دو ترموکوپل يکسان
است .با استفاده از مقادير اين دو دما ميتوان موقعيت تقريبي
شعله را تخمين زد.
با توجه به نمودار شکل ( ،)13در هر دو نرخ آتش با تغيير
نسبت همارزي ،دماي ترموکوپل پايين از ترموکوپل بااليي
بيشتر است .در نرخ آتشهاي ديگر که به دليل تعداد زياد
شکلها و نيز مشابه بودن رفتار نمودارها نمايش داده نشدهاند
نيز همين رفتار ديده ميشود .اين موضوع نشان ميدهد که
شعله ،به ترموکوپل پاييني نزديکتر بوده و بنابراين شعله در
نزديک ناحيهي پايين محيط متخلخل پايدار ميشود .روند تغيير

بيشترين شرايط پايداري شعله در رژيم شعلهي مدفون

دماي ترموکوپل پاييني و بااليي برحسب نسبت همارزي در نرخ

اتفاق ميافتد .پيش از تشکيل اين رژيم ،شعله ابتدا بر روي

آتش مشخص ،مشابه بوده در حاليکه نمودارهاي متفاوتي براي

سطح محيط متخلخل قرار داشته و پس از مدتي در بين اليههاي

دماي ترموکوپل پاييني و بااليي در نرخهاي آتش متفاوت ايجاد

محيط متخلخل مدفون ميشود.

ميشود.

تحقيقات مختلف نشان ميدهند که پايداري شعله يا روي

برخالف شعلهي آرام که بيشترين دماي شعله در حدود

سطح (شعله سطحي) و يا در ناحيهاي نزديک به سطح زيرين

مخلوط استوکيومتري اتفاق ميافتد[ ،]1در شعلهي مدفون اين

محيط متخلخل (شعله مدفون) روي ميدهد .ثاث و همکاران

پديده ديده نميشود .به عبارتي ديگر ،در نرخهاي آتش مختلف

[ ]12به موقعيت مشابهي براي شعله پايدار در محيط متخلخل

بيشترين مقدار دما ،در مخلوطهايي خارج از حالت

سراميکي فومي ليتيم آلومينا سيليکات رسيدهاند .مين و

استوکيومتري رخ ميدهد.

همکاران [ ]11و نيز ميتال و همکاران [ ]11به نتيجهاي مشابه در
تحقيقات خود دست يافتهاند .به عبارتي ديگر آنها به کمک نتايج
دستگاههاي آزمايش و تحقيقات خود دريافتند که ميتوان شعله
پايدار را در دو ناحيه خاص ايجاد نمود .يکي از موقعيتهاي
قرارگيري شعله ،در داخل محيط متخلخل و ديگري در ناحيه
باريکي نزديک به صفحه خروجي محيط متخلخل است.
ميتال و همکاران [ ]11محدودهي نسبت هم ارزي که در آن
شعله از روي سطح محيط بلند ميشود (رژيم شعله برخاسته)
را بين  3/6و  3/7بدست آوردند .همچنين ،کمترين مقدار نسبت
هم ارزي که در آن شعله خاموش ميشود را بين  3/5و 3/6
بدست آوردند .اما در اين تحقيق ،محدودهاي که در آن رژيم
شعله برخاسته تشکيل ميشود بين  3/05و  3/5بدست ميآيد
که از حدود ارائه شده بهوسيله ميتال و همکاران کمتر است.

شکل ( :)11اثر نرخ آتش بر پايداري شعله در رژيم شعلهي مدفون

براي مقادير کمتر از  3/05شعله خاموش خواهد شد .در هر دو
مطالعه انجام شده ،با افزايش نرخ آتش ،بازه پايداري کاهش
مييابد.

در يک نسبت همارزي هرچه بر نرخ آتش افزوده ميشود،
بطور متوسط دماي ترموکوپلها افزايش مييابد که به دليل

براي پي بردن به مکان شعله در رژيم شعلهي مدفون ،از

افزايش نرخ توليد انرژي واکنش ناشي از افزايش مقدار دبي گاز

نمودارهاي دما استفاده شده است .شکل ( )13دماي

است .از آنجا که شعله در قسمت پايين محيط متخلخل ايجاد

اميركبير /مهندسي مکانيک  /سال چهل و سه  /شماره  / 1تابستان 1931

06

ميشود ،دماي ترموکوپل پاييني بيشتر از دماي ترموکوپل ديگر
است .با توجه به شکل ( ،)13در نرخ آتش ،110kW/m2
بيشترين دما در حدود  613oCمربوط به رقيقترين مخلوط
يعني  φ=3/10است .البته در  φ=3/17بيشينه نسبي دما و در
 φ=3/65کمترين دما وجود دارد .بيشترين دما در نرخ
آتش 271 kW/m2نزديک به  173oCبوده و در  φ=3/65رخ
ميدهد.

 -7عدم قطعيت و تحليل خطا
يکي از مباحث مهمي که در انجام مطالعات آزمايشگاهي
مطرح ميشود ،برآورد ميزان خطاي موجود در نتايج است.
روشهاي مختلفي براي تعيين ميزان خطا وجود دارد .يک روش
دقيق براي تخمين نتايج تجربي بوسيله هولمن [ ]1ارائه شده
است .خطاهايي که در يک فرايند آزمايشگاهي ميتواند بوجود
آيد شامل خطاي موجود در وسايل اندازهگيري ،خطاي
اندازهگيري و خطاي موجود در محاسبات هستند .با توجه به
ساده بودن معادالت بکار رفته و کم مقدار بودن حجم
محاسبات ميزان خطاي ناشي از گردکردن و عمليات محاسباتي
بسيار اندک و قابل چشمپوشي است.
خطاهاي موجود در ابزارهاي اندازهگيري با توجه به
مشخصات ارائه شده از طرف سازندگان عبارتند از:
 .1خطاي ترموکوپل (کاليبراسيون) 5 :کلوين
 .2خطاي اندازهگيري دما بهوسيله ترموکوپل 3/1 :کلوين
 .0خطاي روتامتر گاز 3/2 :ليتر بر دقيقه

شکل ( :)11نمودار عدم قطعيت دماي برگشت شعله در رژيم
شعلهي مدفون براي يک نمونه  21ppiو نسبت هم ارزي 1/75

 -8تكرارپذيري
آزمون ديگري که براي اطمينان از دادههاي نتايج
آزمايشگاهي انجام ميشود ،تکرار آزمايشها است .اثر تکرار
آزمونها بر تغيير نتايج در شکل ( )12نمايش داده شده است.
اين شکل دماي محوري مشعل را در نرخ آتش ،066 kW/m2
نسبت همارزي  3/75و چگالي حفره  23 ppiنشان ميدهد .با
توجه به شکل ( )12روند دماي محوري در سه تکرار نسبت به
يکديگر اختالف چنداني ندارند .بنابراين ميتوان گفت که
آزمايشها از نظر تکرارپذيري دقت خوبي دارند.

 .1خطاي روتامتر هوا 3/11 :مترمکعب بر ساعت
 .5خطاي ثبت زمان ناشي از پاسخ زماني ترموکوپلها
خطاهاي موجود در يک وسيله در بدترين حالت با هم جمع
ميشوند .فرض شده است که عدم قطعيت مربوط به ارزش
حرارتي گاز و ابعاد ناچيز باشد .همچنين خطاي موجود در ثبت
زماني دماي ترموکوپلها ،در همه اندازهگيريها وجود دارد
ولي در تحليل خطاي انجام شده در نظر گرفته نشده است.
با توجه به نتايج اصلي موجود ،عوامل اثر گرفته از خطا
شامل نسبت همارزي ،نرخ آتش و دما هستند .عدم قطعيت دما
به صورت مجموع دو خطاي مربوط به ترموکوپل ،برابر با 5/1
کلوين است.
با جايگذاري مقادير ،عدم قطعيت نرخ آتش برابر مقدار ثابت
 11/0 kW/m2خواهد شد .شکل ( )11ميزان عدم قطعيت را براي

شکل ( :)12دماي محوري مشعل در لحظهي قبل از برگشت شعله،
 φ=1/75 ،11 ppiو نرخ آتش  366 kW/mدر سه تکرار
2

چگالي حفره  23ppiو نسبت همارزي  3/75بر حسب نرخ آتش
نشان ميدهد.
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محدوده نسبت همارزي مشخصي ميتواند شعله را در درون

 -9نتيجه
در حالت کلي ،نوع رژيم بوجود آمده در مشعل متخلخل به
نوع و جنس محيط متخلخل ،نگهدارنده و عايق وابستگي است.
در اين مقاله تأثير نرخ آتش ،چگالي حفره و نسبت هم ارزي بر
محدودهي پايداري شعله در محيط متخلخل  SiCمورد مطالعه
قرار گرفته است .چهار رژيم مختلف شعله شامل رژيم شعلهي
سطحي ،مدفون ،زير سطحي و برخاسته تعريف شدند که در
حالت کلي به ترتيب چسبيده به سطح محيط متخلخل ،در داخل،
زير محيط و در باالي محيط متخلخل تشکيل ميشوند .رژيم
شعلهي سطحي به عنوان يک آستانهي پايداري و رژيم شعلهي
برخاسته به عنوان آستانهي ديگر پايداري شعله در محيط
متخلخل در نظر گرفته شدند .رژيم شعلهي سطحي به صورت
شعلهي غني در نسبتهاي همارزي بيشتر از  1و رژيم شعلهي
برخاسته براي مخلوط بسيار رقيق در نسبتهاي همارزي کمتر

خود حفظ نمايد .مقادير نسبت همارزي براي آستانهي پايداري
شعله برخاسته با تغيير نرخ آتش تغيير چنداني نميکند و نسبت
هم ارزي الزم براي تشکيل اين رژيم شعله در هر دو چگالي
حفره ،ثابت برابر با  3/1است .اما افزايش چگالي حفره باعث
کاهش شيب منحني نسبت هم ارزي برحسب نرخ آتش براي
شعله سطحي ميشود .همچنين ديده شد که با افزايش نرخ
آتش ،محدودهي شعلهي پايدار در داخل محيط متخلخل کاهش
مييابد .روند تغيير دماي ترموکوپل پاييني و بااليي برحسب
نسبت همارزي در نرخ آتش مشخص ،مشابه بوده در حاليکه
نمودارهاي متفاوتي براي دماي ترموکوپل پاييني و بااليي در
نرخهاي آتش متفاوت بدست ميآيد .در پايان دو منطقه براي
شعلهي پايدار وجود دارد .يکي از اين دو ناحيه در نيمهي پايين
و ديگري در نزديک سطح فوقاني محيط متخلخل ميباشند.

از  3/5تشکيل ميشوند .بنابراين محيط متخلخل ،در يک
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