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مطالعه آزمایشگاهی نحوه انتشار شعله پیش آمیخته متان-هوا در محفظه بسته با حضور مانع
متخلخل
حبیب کالهدوز،1محمد حسن کیهانی ،1محسن نظری ،*1رضا ابراهیمی

2

 1دانشکده مهندسی مکانیک ،دانشگاه صنعتی شاهرود ،شاهرود ،ایران
 2دانشکده مهندسی هوافضا ،دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ،تهران ،ایران
خالصه:نحوه انتشار و شکل جبهه شعله پیش آمیخته استوکیومتری متان-هوا در یک محفظه بسته با ابعاد

 8×11×50 cmو اثر مانع متخلخل با درصد تخلخل  95با  20حفره در اینچ مربع در مسیر جریان ،مورد مطالعه
آزمایشگاهی قرار گرفته است .رفتار شعله به کمک عکسبرداری با دوربین سرعت باال مطالعه شده که جهت عکسبرداری

یک وجه محفظه با ابعاد 50×8 cmاز جنس پلکسی گلس شفاف ساخته شده است .تغییرات فشار داخل محفظه به

کمک سنسور و مبدل فشار که در باالی محفظه نصب شده ثبت میگردد .دامنه تغییرات فشار و محل تشکیل شعله گل
الله نیز با نمونه کارهای مرجع معتبرسازی شده است .موقعیت مکانی مانع متخلخل برای چهار فاصله مختلف ،5 cm

 15 cm ،10 cmو  20 cmاز محل جرقه مورد آزمایش قرار گرفته است .نتایج برای چهار حالت با حضور مانع متخلخل

نشان میدهد که آشفتگی ایجاد شده در میدان جریان میتواند موقعیت مکانی تشکیل شعله گل الله و همچنین زمان

تشکیل آن را جابجا کند .برای فاصله  20 cmمانع متخلخل از محل جرقه ،آشفتگی میدان جریان به میزان حداکثر

خود در بین  4فاصله مختلف مانع رسیده و جبهه شعله با تفاوت اساسی مشابه شعله گل الله کالسیک تشکیل میشود.
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مانع متخلخل

محفظه بسته

شعله گل الله

منبسط شده و مخلوط نسوخته را به طرف جلو می راند .اصطکاک بر

با افزایش نگرانی در مورد کمبود انرژی و تولید گازهای گلخانهای،

روی دیواره موجب غیر یکنواختی جریان سیال شده و جبهه شعله

تحقیقات در مورد بهبود بازده حرارتی موتورهای احتراقی و کاهش

را خمیده میکند .به این ترتیب سرعت شعله افزایش یافته و شعله

انتشار گازهای آالینده به موضوع اصلی تحقیقات در زمینه احتراق و

شتاب دار میشود .با این حال از زمان شلکین یک نظر مشترک وجود

همچنین توسعه موتورهای احتراقی تبدیل شده است [ .]1همچنین

دارد که شتاب گرفتن شعله بدون جریان آشفتگی غیر ممکن است

به دست آوردن شناخت از ساختار انتشار شعله پیشآمیخته در

[ .]4پیشنهادهای دیگر در مورد شتاب گرفتن شعله مطرح شده است

فضاهای محصور اهمیت بسیار ویژهای جهت درک دینامیک انفجار

از جمله ،ناپایداری هیدرودینامیکی الندا-داریوس [ 5و  ]6و حالت

گازها و فرآیند احتراق در موتورهای احتراق داخلی دارد [ .]2احتراق

انتقال شعله کروی به شعله تخت هنگام انتشار شعله در داخل یک

در محیط بسته دارای پیچیدگی بسیار بیشتری نسبت به احتراق در

لوله [.]7

2

بایچکوف و همکاران [ ]4تئوری تحلیلی در مورد شتاب گرفتن

فضای باز بوده و انبساط حرارتی محصوالت احتراق نقش کلیدی در

3

شعله آرام در لوله با یک انتهای بسته و شرط عدم لغزش در دیواره

شتاب اولیه شعله را دارد.
اولین توضیح در مورد شتاب گرفتن شعله توسط شلکین]3[ 1

و آدیاباتیک بودن دیواره را توسعه دادهاند .آنها با توجه به تعریف

ارائه شده است .او بر اساس شرط عدم لغزش بر روی دیواره شتاب

رینولدز برای دینامیک احتراق که متفاوت از رینولدز استاندارد جریان

گرفتن شعله را توضیح داد .با انتشار جبهه شعله ،مخلوط سوخته

میباشد ،برای شتاب بی بعد شعله رابطه ( )1و همچنین برای سرعت

1

2
3
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سوزش رابطه ( )2را ارائه کردند .آنها نشان دادند که با افزایش

مرزی و غیره قرار میگیرد که آن را ناپایدار و نامنظم میسازد

رینولدز میزان شتاب شعله کاهش پیدا میکند .به عنوان مثال با

[.]9-13

کاهش مقطع کانال ( )Rرینولدز کاهش پیدا کرده و در نتیجه آن

الیس ]10[ 2برای اولین بار این پدیده را مشاهده کرد و دریافت

شتاب بی بعد افزایش مییابد و با توجه به رابطه ( )2سرعت سوزش

که شکل شعله ناگهان از حالت انگشتی به حالت تخت و در مرحله

نیز افزایش میباید .الزم به توضیح است که سرعت سوزش  U wبا

بعد سریعاً به صورت مقعر به داخل مخلوط سوخته برگشت میکند .به

سرعت نرمال جبهه احتراق  U fمتفاوت است .سرعت سوزش نشان

کمک تکنیکهای عکسبرداری نشان داده شده است که شکل شعله

میدهد که چه مقدار سوخت بر حسب زمان توسط کل جبهه شعله

تغییرات پیچیدهای دارد و جالبترین حالت آن ،شعله گل الله 3نام

مصرف شده است.
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دارد که توسط ساالمندرا و همکاران 4اولین بار به این اسم نامگذاری

Θ

Re flame

σ
= شده است [ .]13بسیاری از مطالعات به دلیل پیچیدگی پدیدهی شعله

گل الله ،بر روی آن تمرکز کردهاند و همچنان نقاط ابهام و اختالف

= U w ∝ exp(σ ⋅ τ ), τ
Uf t R

نظر در آن وجود دارد .مارکستین ]14[ 5دینامیک شعله مشابه گل
الله را برای شعله آرام در تعامل با موج فشاری را مشاهده کرد و این

بایچکف و همکاران [ ]2با توسعه حل تحلیلی برای شتاب گرفتن

پدیده را با تئوری ناپایداری تیلور توضیح داد .اما استارک 6و همکاران

شعله آرام در مراحل اولیه رشد شعله در یک لوله طوالنی و مقایسه

[ ]15و کلنت 7و سربی ]7[ 8معتقد بودند که ناپایداری تیلور به دلیل

آن با نتایج آزمایشگاهی کلنت و سربی [ ]7که برای مخلوط پروپان-

کاهش سرعت نوک شعله است و نه به دلیل موجهای فشاری ،این

هوا بدر داخل یک لوله که از یک انتها باز است ،نشان داد که شتاب

کاهش سرعت به دلیل اثر خنک شدن شعله در تماس با دیوار محفظه

شعله مستقل از رینولدز شعله بوده و تنها به ضریب انبساط مخلوط (

بوده که نتیجه آن کاهش سطح جبهه شعله است .دان رانکین 9و

 ) Θ = ρfوابسته است و همچنین برای موقعیت جبهه شعله در مراحل

ρb

اولیه رشد رابطه ( )3را ارائه کردهاند.
()3
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همکاران [ ]16و گنزالس 10و همکاران [ ]17به کمک شبیهسازی
عددی و آزمایشگاهی نشان دادند که گرادیان سرعت عرضی در امتداد

Z tip

=ξ tip

R
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=
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که در آن  ξtipمحور طولی بیبعد R ،شعاع لوله Z ،محور طولی
و  τزمان بی بعد میباشد.

جبهه مسطح شعله و ناپایداری الندا-داریوس 11نقش مهمی در وارونگی
گل الله ایفا میکنند .دان-رانکین [ ]18پیشنهاد کرد که شعله اللهای
شکل در اثر ترکیب مکانیزمهای مختلف میتواند ایجاد شود.
کلنت و سربی [ ]7اولین تقسیمبندی تغییرات دینامیک شعله

والیف 1و همکاران [ ]8با استفاده از نتایج تحلیلی بایچکف []2

پیشآمیخته در محفظه باز و بسته را انجام دادهاند که به چهار مرحله

مدلی برای شتاب انتشار شعله در لوله با حضور مانع برای تحلیل

تقسیم میشود )1( :شعله نیمکره در حال انبساط که هنوز تحت

فرآیند گذر از احتراق به انفجار به صورت رابطه ( )4ارائه کردهاند که

اثرات دیوارها قرار نگرفته است؛  )2شعله با حالت انگشتی و سرعت

در آن  dضخامت مانع ∆z ،فاصله دو مانع از یکدیگر و  βنسبت

رشد نمایی؛ ( )3شعله کشیده که از ناحیه جانبی در تماس با دیواره

انسداد است.

قرار گرفته است؛ ( )4وارونگی جبهه شعله که به اسم شعله گل

()4
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در طی انتشار شعله در یک محفظه بسته شعله تحت تأثیر
مجموعهای از اثرهای مختلف از جمله نیروی شناوری ،ناپایداری
هیدرودینامیکی  ،ناپایداری نفوذ حرارتی ،ناپایداری رایلی-تیلور ،الیه
Valiev

1
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مجموعه آزمایشگاهی
واقعی مجموعه
نمای واقعی
شکل  :: 11نمای
شکل
آزمایشگاهی

.Fig.
1. Real
Real view
view of
of the
the experimental
experimental apparatus.
apparatus
Fig. 1.

الله نامگذاری شده است .شیائو و همکاران [ ]19رفتار انتشار شعله

و ساختار شعله در مقایسه با متان خالص میگردد و در عین حال

پیشآمیخته هیدروژن-هوا را در یک کانال افقی با مقطع مستطیل

استیلن دارای سریعترین سرعت پخش شعله و فشار حداکثر به علت

در حالت بسته و حالت انتهای باز را به طور تجربی برای نسبتهای

باالتر بودن سرعت واکنش شیمیایی میباشد .چن 5و همکاران []24

همارزی مختلف مطالعه کرده و نشان دادند که نسبت هم ارزی تأثیر

اثر تخلخل بر روی دیوارههای محفظه بسته برای مخلوط پیشآمیخته

قابل توجهی بر تشکیل شعله گل الله دارد .شیائو 1و همکاران []20

متان-هوا را مورد مطالعه قرار داده است .او نشان داد مواد متخلخل

اثر موقعیت جرقه را در انتشار شعله پیشآمیخته هیدروژن-هوا در

روی دیواره در امواج عرضی شکل گرفته اثر گذاشته که موجب کاهش

محفظه بسته ،مورد مطالعه قرار داده و نشان داد که موقعیت جرقه

فاصله وارونگی جبهه شعله و به تأخیر افتادن آغاز شعله گل الله

تأثیر قابل توجهی بر دینامیک شعله دارد .شن 2و همکاران []21

6

شود .در کار حاضر رفتار شعله مخلوط متان-هوا با نسبت همارزی

مطالعه آزمایشگاهی مشابه برای مخلوط هیدروژن-هوا و پروپان-هوا

برابر یک در یک محفظه بسته در دو حالت :محفظه بدون مانع و با

و مقایسه رفتار این دو مخلوط با هم انجام دادهاند .زنگ 3و همکاران

حضور مانع متخلخل در مسیر جریان احتراقی به طور آزمایشگاهی

[ ]22تأثیر درصد هیدروژن در مخلوط پیشآمیخته متان-هیدروژن-

مورد مطالعه قرار گرفته است .حضور مانع متخلخل به دلیل ایجاد

هوا و ابعاد محفظه بسته احتراق را به طور آزمایشگاهی مورد مطالعه

آشفتگی در میدان جریان احتراقی تأثیر ویژهای بر سرعت احتراق و

قرار داده است .او نشان داد در مواردی که میزان هیدروژن کمتر بوده

همچنین ساختار تشکیل جبهه شعله داشته و این مهم مورد مطالعه

شکل شعله نامتقارن شده و قسمت پایینی هاللی شکل شعله گل

قرار گرفته است.

الله با سرعت کمتری نسبت به قسمت باالیی آن منتشر میشود.
جین 4و همکاران [ ]23رفتار جبهه شعله متان-هوا ،استیلن-هوا و
گاز طبیعی-هوا را به طور مشابه و آزمایشگاهی مطالعه کرده است .او
نشان داد که ماهیت سوخت گازی تأثیر قابل توجهی بر سرعت انتشار
شعله و شکل آن دارد .مقدار کم اتان و پروپان موجود در گاز طبیعی
باعث افزایش شتاب انتشار شعله و افزایش فشار و اختالف در شکل
Xiao
Shen
Zheng
Jen

1
2
3
4

 -2شرح تجهیزات آزمایشگاهی
تجهیزات آزمایشگاهی مورد استفاده در این پژوهش در شکل 1
و  2به صورت نمای واقعی و شماتیک نشان داده شده است .محفظه
بسته احتراق دارای طول  ،50 cmارتفاع  8 cmو عمق 11 cm
میباشد .جنس ورق به کار رفته برای ساخت محفظه ،فوالد زنگنزن
 304به ضخامت  15 mmمیباشد .سطوح داخلی محفظه با استفاده
از سمباده با درجه زبری  400به طور کامل صیقل داده شده است.
Chen
Equivalence ratios
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یک مجموعه آزمایشگاهی  )1جرقهزن (شمع)  )2سنسور فشار  )3ورودی و خروجی گاز  )4مجموعه تهیه مخلوط پیشآمیخته

شکل  : 2شماتیک مجموعه آزمایشگاهی  )1جرقهزن (شمع)  )2سنسور
سرعت باال
تزریقوگاز )5
جرقه
 cmمازحل
 5 5cmاز
فاصله
محفظه
داخل
متخلخل
مانع
تصویر
شکل 3
متخلخلپیشآمیخته و
موانعمخلوط
مجموعه)6تهیه
دوربین )4
خروجی گاز
فشار  )3وورودی
محل
فاصله
دردر
محفظه
داخل
دردر
متخلخل
مانع
تصویر
شکل : 3:
Fig.
2.
Schematic
diagram
of
the
experimental
apparatus
including
)(1
spark plug, (2) pressure tr
تزریق گاز  )5دوربین سرعت باال  )6موانع
متخلخل duct at a distance of 5 cm from the sparkجرقه
f the porous obstacles inside the closed
location.
(3) charge and discharge valves,
(4) gas mixing equipment, (5) high-speed camera and (6) obs
Fig. 2. Schematic diagram of the experimental apparatus
)including (1) spark plug, (2) pressure transducer, (3
charge and discharge valves, (4) gas mixing equipment,
(5) high-speed camera and (6) obstacles. experim

Fig. 3. Image of the porous obstacles inside the closed
.duct at a distance of 5 cm from the spark location

میدهد استفاده شده و جهت ثبت اطالعات در کامپیوتر از ثبتکننده
جهت امکان تصویربرداری از شعله یک وجه محفظه ( )50×8 cmاز
جنس پلکسی گلس 1شفاف با ضخامت  20 mmاستفاده شده است.
جهت مطالعه و بررسی رفتار انتشار جبهه شعله با حضور مانع
متخلخل ،در یک مقطع از مسیر جریان دو مانع متخلخل که به
صورت قرینه بر روی سطح پایینی و باالیی محفظه نصب شده،
استفاده گردیده است .در شکل  3این مانع در فاصله  5 cmاز محل
جرقه نشان داده شده است .جنس مانع از نیکل بوده که درصد
تخلخل آن  95و دارای  20حفره در اینچ مربع میباشد .ابعاد مانع
متخلخل  11×2×0.5 cmمیباشد و در واقع به اندازه نصف مقطع
جریان محیط متخلخل شده است .اثر این مانع در چهار فاصله
مختلف از محل جرقه به صورت ،حالت  ، 5 cm :1حالت،10 cm :2
حالت  15 cm :3و حالت  20 cm :4بررسی شده است.
جهت ایجاد جرقه از شمع که در مرکز وجه ابتدایی محفظه واقع
شده و ترانس ولتاژ باال استفاده شده است .عکسبرداری به کمک
دوربین  dimax-sبا قابلیت عکسبرداری رنگی و سرعت  4500فریم
بر ثانیه بوده که برای کار حاضر با توجه به سرعت پدیده مورد نظر
و حفظ کیفیت تصاویر ،عکسبرداری با سرعت  1000فریم بر ثانیه
انجام شده است .تغییرات فشار داخل محفظه به کمک مبدل فشار

2

اطالعات ADAM 3مدل  6017با سرعت  50میلیثانیه استفاده شده
است.
برای تهیه مخلوط پیشآمیخته متان-هوا از یک محفظه اختالط
که از لوله آهنی بدون درز با قطر  6اینچ و ضخامت  7میلیمتر و
طول  25سانتیمتر ساخته شده استفاده شده است .حجم محفظه
اختالط تقریباً  5درصد بزرگتر از محفظه احتراق طراحی شده است.
فرآیند اختالط به این صورت میباشد که ابتدا محفظه اختالط
دارای فشار نسبی صفر از هوای خشک خروجی کمپرسور پر بوده
و به میزان  0/4 barفشار متان با درجه خلوص  99/99درصد به
داخل محفظه اختالط تزریق میشود .در ادامه تا فشار نسبی نهایی
 3 barهوای خشک خروجی از کمپرسور به داخل محفظه تزریق
میشود .با توجه به در نظر گرفتن فشار اولیه  1 barدر محفظه
احتراق برای انجام آزمایشها ،مخلوط آماده شده برای انجام سه
دفعه آزمایش کافی میباشد .با استفاده از فشارهای نسبی
= 0 / 4 bar , Pair
= 3 / 6 bar, PT
مطلق هر گاز ( 4 bar
= ) Pch 4

کسر مولی متان و هوا در مخلوط تهیه شده با توجه به رابطه
= C ch 4
= 0/ 4 4
= 0 / 1 ,C air
=3/6 4
( )5به ترتیب برابر 0 / 9

و برای حالت استوکیومتری با توجه به رابطه ()6

 WIKAمدل  S-10که در رنج فشار  10-0 barاندازهگیری انجام

= C stoic-ch 4
= 1 10 / /52
= 0 / 095 ,C stoic-air
= 9 / 52 10 / 52
0 / 905

1
2

3

Plexiglass
Pressure transmiter
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میباشد .با توجه به رابطه ( )7و کسر مولیهای گاز ،نسبت همارزی
Data logger
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شکل  : 4تصویر پیشروی جبهه شعله در محفظه حاوی مخلوط استوکیومتری متان-هوا در فشار 1 bar
شکل  : 4تصویر پیشروی جبهه شعله در محفظه حاوی مخلوط استوکیومتری متان-هوا در فشارbar 1
Fig.4.4.High-speed
High-speedimages
imagesofofpremixed
premixedmethane–air
methane–airflame
flamefront
frontininclosed
closedduct
ductatata apressure
pressureofof1 1bar.
bar.
Fig.

مخلوط تهیه شده برابر
()5
()6

0/1 0/ 9
= 1 / 06
0 / 095 0 / 905




شد.
 ϕخواهد
=

ni
P
= i
nT
PT

= Ci

CH 4 + 2(O 2 + 3.76N 2 ) → CO 2 + 2H 2O + 7.52N 2

()7

 ( F A )act
( F A )stoic

=ϕ

فرآیند تزریق مخلوط به محفظه احتراق به این صورت میباشد که،
ابتدا داخل محفظه با هوای خشک کمپورسور جایگزین میشود و در
ادامه فشار محفظه احتراق با کمک پمپ خالء تا فشار مطلق 0/05 bar
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شکل  : 5تصویر پیشروی جبهه شعله در محفظه حاوی مخلوط استوکیومتری متان-هوا در فشار  1 barبا مقدار ناچیزی ناخالصی بر روی
شکل  : 5تصویر پیشروی جبهه شعله در محفظه حاوی مخلوط استوکیومتری متان-هوا در فشار  bar 1با مقدار ناچیزی ناخالصی بر روی جرقهزن (فاصله
جرقهزن (فاصله بین دو تصویر متوالی  10 msمیباشد)
بین دو تصویر متوالی  ms 10میباشد)
5. High-speed
images
of premixed
methane–air
flame
front
in closed
duct
a pressure
1 bar
with
a
Fig.Fig.
5. High-speed
images
of premixed
methane–air
flame
front
in closed
duct
at aatpressure
of 1ofbar
with
a small
amount
of impurities
on on
thethe
igniter
(the(the
distance
between
twotwo
consecutive
images
is 10
small
amount
of impurities
igniter
distance
between
consecutive
images
is ms).
10 ms).

کاهش داده میشود سپس مخلوط پیشآمیخته متان-هوا که داری

برابر  0/95 barمیباشد و سهم متان از این فشار برابر  0/1آن یعنی

کسر مولی  0/1برای متان است به داخل محفظه تا فشار نهایی 1 bar

مقدار  0/095 barو فشار جزئی هوا برابر  0/905میباشد .با توجه به

به آرامی تزریق میگردد .در واقع میزان سهم فشار مخلوط تزریق شده

رابطه ( )5کسر مولی نهایی متان برابر C ch 4 = 0 / 095 1 = 0 / 095
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درصد
اطمینان /5
 97درصد
97/5
فاصله اطمینان
همراه فاصله
به همراه
زمان به
حسب زمان
بر حسب
شعله بر
نوک شعله
سرعت نوک
جبهه وو سرعت
موقعیت جبهه
شکل  :: 66موقعیت
شکل
Fig.
6.
The
flame
front
position
and
flame
front
velocity
as
a
function
of
time, interval of 97.5%
,Fig. 6. The flame front position and flame front velocity as a function of time with a confidence
with a confidence interval of 97.5.%

=شده است .در
=C air 0
و کسر مولی هوا برابر / 905 1 0 / 905
نتیجه حالت نهایی مخلوط در محفظه آماده برای آزمایش ،مخلوط
استوکیومتری متان-هوا (  ) ϕ = 1است.
 -3نتایج
-3-1رفتار شعله در محفظه بدون مانع
آزمایشهای انجام شده در دمای  25 Coو فشار مخلوط برابر

 1 barانجام شده است .جهت اطمینان از صحت کارکرد مجموعه
آزمایشگاهی و همچنین بهترین حالت عکسبرداری ،آزمایش مورد
نظر هفت بار تکرار شده که در شکل  4و  5نتیجه عکسبرداری برای
دو آزمایش با شرایط یکسان نشان داده شده است .اولین تصویر در
زمان  10 msبوده و گام زمانی تصاویر به ترتیب نیز  10 msمیباشد.
شکل  4تصاویر حاصل از عکسبرداری از فرآیند انتشار جبهه
شعله مخلوط استوکیومتری متان-هوا در شرایط اتاق عکسبرداری
تاریک را نشان میدهد .نتایج تشکیل گل الله کالسیک را که شامل
تشکیل شعله کروی ،حالت انگشتی ،حالت تخت و تشکیل گل الله
است را نشان داده و از لحاظ شکلی و ترتیب مراحل رشد شعله به
خوبی با نتایج مشابه [ 7و  15و  17-19و  22و  ]25-27همخوانی
داشته و بر اساس نتایج ماتالون و متزنر [ ]26تخت شدن شعله در
وسط کانال (در فاصله  25 cmاز محل جرقه) رخ داده است .ابتدا
شعله به صورت کروی تشکیل شده و پس از برخورد با دیوارههای
محفظه حالت انگشتی به خود گرفته و در مرحله بعد شعله به صورت
کشیده در آمده و در زمان  50 msجبهه شعله به طور کامل تخت
شده و فرآیند وارونگی جبهه شعله (پدیده گل الله) آغاز میگردد .در

به همراه
بار تکرار
مقادیر برای چهار
شدهبادرتوجه
گیریزمان
حسب
محفظه بر
شده 7در :داخل
میانگین حسب
داخلبهمحفظه بر
اندازه
تغییرات فشار
ر اندازهگیریشکل
فاصلهگل الله در جبهه شعله در محدوده زمانی
شعله ،شعله
پیشرفت
ادامه
بار تکرار به همراه فاصله
97چهار
برای
زمان با توجه به میانگین
درصد
مقادیر /5
اطمینان
اطمینان  97/5درصد

 80 msبه طور کامل تشکیل شده است.

Fig. 7. Measured pressure rise inside the combustion chamber as a function of time, w
Fig. 7. Measuredinterval
pressureof
rise
inside
97.5
.% the combustion
chamber as a function of time, with a confidence
interval of 97.5%

همانطور که در شکل  4دیده میشود لبه باالیی گل الله از لبه

پایینی جلو میزند و با نتایج زنگ [ ]22همخوانی دارد .با توجه به
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شکل  : 8تصویر جبهه شعله همراه با مانع متخلخل در فاصله  5 cmاز محل جرقه (فاصله بین دو تصویر متوالی  5 msمیباشد)
شکل  : 8تصویر جبهه شعله همراه با مانع متخلخل در فاصله  cm 5از محل جرقه (فاصله بین دو تصویر متوالی  ms 5میباشد)
8. flame
The flame
front
images
with
porousobstacles
obstacles at
from
thethe
spark
plugplug
(The(The
time interval
Fig. 8.Fig.
The
front
images
with
thetheporous
at aadistance
distanceofof5 cm
5 cm
from
spark
time interval
betweenconsecutive
consecutive images
between
imagesisis5 5ms).
ms).

در شکل  5آلودگی ناشی ذرات غبار بر روی جرقهزن در میدان
جریان به صورت نقاط نورانی دیده میشوند .این نقاط نورانی به درک
بهتر از جریان حاکم بر این پدیده نیز کمک میکند .با توجه و مقایسه
دو تصویر جریان در زمان  40 msو  50 msکه جبهه شعله به شکل
شکل  : 9بزرگنمایی تصویر از آشفتگی ایجاد شده در حالت  1و زمان 43 ms

شکل  : 9بزرگنمایی تصویر از آشفتگی ایجاد شده در حالت  1و زمان ms 43
9. magnification
Image magnification
of thecreated
turbulence
Fig. 9.Fig.
Image
of the turbulence
in case 1created
and time in
43 ms.

تخت تبدیل شده است ،جریان برگشتی که در پشت جبهه شعله
شکل گرفته به وضوح دیده میشود که میتوان به عنوان یکی از

case 1 and time 43 ms.

علتهای اصلی تشکیل شکل اللهای جبهه شعله از آن نام برد که

نتایج دان-رانکین [ ]18دلیل آن سرعت واکنش نسبتاً کند متان و

گنزالس و همکاران [ ]12به کمک شبیهسازی عددی ،جریان برگشتی

همچنین ابعاد محفظه در پژوهش حاضر بوده که امکان تأثیر نیروی
شناوری بر پدیده مورد نظر را فراهم کرده و شکل جبهه شعله به این
صورت تغییر شکل داده است.
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و تشکیل جریان گردابهای را در پشت جبهه شعله نشان دادهاند.
شکل شماره  6موقعیت جبهه و سرعت نوک شعله را بر حسب
زمان نشان میدهد .در زمان  52 msو موقعیت شعله در فاصله cm
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باشد)
 msم5یمی
متوالیms 5
 cmاز
10 cm
همراه بابا مانع
شعلههمراه
جبههشعله
تصویرجبهه
: 10تصویر
: 10
شکل
باشد)
تصویرمتوالی
بیندودوتصویر
(فاصلهبین
جرقه (فاصله
محل جرقه
از محل
فاصله10
در فاصله
متخلخل در
مانع متخلخل
شکل
Fig. 10. The flame front images with the porous obstacles at a distance of 10 cm from the spark plug (The time interval
Fig. 10. The flame front images with
the porous
obstacles
at a is
distance
between
consecutive
images
5 ms). of 10 cm from the spark plug (The
time interval between consecutive images is 5 ms).

 25شیب خط تقریباً صفر شده که نشاندهنده توقف شعله به طور

میدهد .مقادیر فشار در شکل شماره  7حاصل از میانگین مقادیر فشار

لحظهای بوده و با توجه به شکل شعله ،همان آغاز تخت شدن جبهه

اندازهگیری شده برای چهار بار تکرار آزمایش بوده است و میزان عدم

شعله و مقدمه تشکیل شعله گل الله نیز میباشد .شعله در ابتدای

قطعیت با فاصله اطمینان 97/5 1درصد محاسبه و در شکل نشان داده

 1/8شروع به رشد کرده و از زمان  15 msتا

شده است .همخوانی نتایج برای  4بار تکرار آزمایش نشان دهنده

 366رشد کرده و حداکثر سرعت

صحت و دقت قابل قبول برای ابزارهای اندازهگیری به کار رفته و

 9میرسد .در ادامه شتاب جبهه شعله منفی شده

همچنین روش مخلوط و تزریق گاز و سیستم جرقهزن نیز میباشد.

و سرعت جبهه تا مقدار نزدیک به صفر میل میکند .پدیده برگشت

حداکثر فشار داخل محفظه در طی این فرآیند در حدود 4/2 bar

جبهه شعله همگام با توقف لحظهای نوک جبهه شعله اتفاق میافتد

میباشد که انطباق بسیار خوبی با کار مشابه این پژوهش که توسط

 2به

دان-رانکین ] [13انجام گرفته است داشته و در واقع اعتبارسازی

رشد خود با سرعت

m s

 30 msبا شتاب ثابت حدودا ً
شعله به مقدار

m s

2

m s

و در ادامه جبهه شعله به شکل گل الله با سرعت تقریبی

m s

پیشروی ادامه میدهد.

ابزارهای اندازهگیری و درستی روش کار حاضر نیز میباشد.

شکل شماره  7تغییرات فشار داخل محفظه بر حسب زمان را نشان

Confidence interval
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در زمان  10 msبوده و گام زمانی تصویرها  5 msمیباشد .این چهار
حالت جهت مقایسه در کنار هم نمایش داده شده و در هر حالت
تنها برای وضوح کامل پدیده از ترکیب رنگ مناسب مربوط به آن
استفاده شده است .در هر چهار حالت وجود مانع متخلخل با مقداری
تفاوت باعث ایجاد آشفتگی در میدان جریان و همچنین جبهه احتراق

شکل  : 11بزرگنمایی تصویر از آشفتگی ایجاد شده در حالت  2و زمان 48 ms

شکل  : 11بزرگنمایی تصویر از آشفتگی ایجاد شده در حالت  2و زمان ms 48

میگردد .حالت  1با وجود آشفتگی ایجاد شده با توجه به نزدیکی مانع

Fig. 11. Image
magnification
of the turbulence
in casecreated
2 and time
Fig. 11.
Image magnification
of thecreated
turbulence
in 48 ms.

به محل جرقه تأثیر چندانی بر موقعیت تخت شدن شعله و تشکیل

case 2 and time 48 ms.

شعله گل الله ندارد و ترتیب رشد جبهه شعله مشابه محفظه بدون

-3-2رفتار شعله در محفظه با حضور مانع متخلخل در مسیر جبهه

مانع بوده است .تشکیل شعله گل الله در حدود زمان  48 msو در

شعله
نتایج عکسبرداری برای چهار حالت بیان شده در شکلهای
 12 ،8،10و  14نشان داده شده است .اولین تصویر در تمامی حالتها

فاصله  25 cmاز محل جرقه شکل میگیرد.
شکل  8تصویر شعله در حالت  1را نشان میدهد که پس از تخت
شدن شعله (زمان  48 msبعد از ایجاد جرقه و فاصله  25 cmاز محل

شکل  : 12تصویر جبهه شعله همراه با مانع متخلخل در فاصله  15 cmاز محل جرقه (فاصله بین دو تصویر متوالی  5 msمیباشد)
شکل  : 12تصویر جبهه شعله همراه با مانع متخلخل در فاصله  cm 15از محل جرقه (فاصله بین دو تصویر متوالی  ms 5میباشد)
Fig. flame
12. The
flame
front with
images
the porous
obstacles
at a distance
of 15
cm from
the spark
Fig. 12. The
front
images
thewith
porous
obstacles
at a distance
of 15 cm
from
the spark
plug plug
(The(The
time interval
betweenbetween
consecutive
imagesimages
is 5 ms).
time interval
consecutive
is 5 ms).

3234

نشريه مهندسي مکانيک اميرکبير ،دوره  ،52شماره  ،11سال  ،1399صفحات  3225تا 3240

شکل  9بزرگ نمایی برای حالت  1در زمان  43 msرا نشان
میدهد و آشفتگی ایجاد شده حاصل از مانع متخلخل که به صورت
گردابهای و قرینه است در پشت مانع دیده میشود .همانطور که
در تصویرهای  8و  9دیده میشود ،جریان محصوالت احتراق بعد
شکل  : 13بزرگنمایی تصویر از آشفتگی ایجاد شده برای حالت  3در زمان 45 ms

شکل  : 13بزرگنمایی تصویر از آشفتگی ایجاد شده برای حالت  3در زمان ms 45

از سرعت گرفتن ،در داخل مانع متخلخل نفوذ کرده و مقدار قابل
توجهی از آن عبور میکند.

Fig. 13. Image
magnification
of the turbulence
created
in case created
3 and time 45 ms.
Fig. 13.
Image magnification
of the
turbulence

in case 3 and time 45 ms.

شکل  10تصویر شعله در حالت  2را نشان میدهد که در ظاهر

تفاوت بسیار کمی با حالت  1داشته ولی میزان آشفتگی ایجاد شده در
جرقه) و آغاز تشکیل شعله گل الله ،جریان برگشتی ایجاد شده که
در تصاویر دیده میشود .در این حالت از قسمت شماره  9شکل شعله،
حالت برگشت جبهه شعله آغاز شده و در ادامه فرآیند پیشروی
شعله ،جریان برگشتی نیز به وضوح دیده میشود.

میدان جریان و بخصوص در الیه مرزی نزدیک دیواره که نقش اساسی
در پدیده برگشت شعله دارد بیشتر شده است .دلیل افزایش میزان
آشفتگی نسبت به حالت  1فاصله بیشتر مانع از محل جرقه و در
نتیجه برخورد جبهه شعله به مانع با سرعت بیشتر بوده و این آشفتگی

شکل  : 14تصویر جبهه شعله همراه با مانع متخلخل در فاصله  20 cmاز محل جرقه (فاصله بین دو تصویر متوالی  5 msمیباشد)

شکل  : 14تصویر جبهه شعله همراه با مانع متخلخل در فاصله  cm 20از محل جرقه (فاصله بین دو تصویر متوالی  ms 5میباشد)
Fig.flame
14. The
flame
frontwith
images
the porous
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at a distance
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Fig. 14. The
front
images
thewith
porous
obstacles
at a distance
of 20 cm
from
the spark
plug plug
(The(The
time interval
time interval
between
consecutive
images
is
5
ms).
between consecutive images is 5 ms).
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شکل  : 15بزرگنمایی تصویر از آشفتگی ایجاد شده در حالت  4و زمان 55 ms

شکل  : 15بزرگنمایی تصویر از آشفتگی ایجاد شده در حالت  4و زمان ms 55

Fig. 15. Image magnification of the turbulence created in case 4 and time 55 ms.

Fig. 15. Image magnification of the turbulence created in
case 4 and time 55 ms.

مختلف
شکل : :1717موقع
حالتمختلف
پنجحالت
برایپنج
زمانبرای
حسبزمان
شعلهبربرحسب
جبههشعله
یتجبهه
موقعیت
شکل

Fig. 17.
position
of the
frontofastime
a function
17. The position
of The
the flame
front
as aflame
function
for five of
different cases.
time for five different cases.

شکل  : 16بزرگنمایی تصویر جبهه شعله در حالت  4و زمان 79 ms
شکل  : 16بزرگنمایی تصویر جبهه شعله در حالت  4و زمان ms 79

Fig.
16. Image magnification
of thecreated
flame front
created
Fig. 16. Image
magnification
of the flame front
in case
4 and time 78 ms.
.in case 4 and time 78 ms

در تصویر شماره  11دیده میشود .در این حالت تخت شدن جبهه
شعله در حدود فاصله  29 cmاز محل جرقه و زمان  51 msایجاد
شده است .با مقایسه دو حالت  1و  2مشاهده میشود که آشفتگی
ایجاد شده در میدان جریان به وضوح موجب به تأخیر افتادن پدیده
شعله گل الله شده است .در این حالت نیز از قسمت شماره  10شکل
شعله ،حالت برگشت جبهه شعله آغاز شده و جریان برگشتی ایجاد

فاصله،3اطمینان 7/5
زمان،3 ،2
های ،1
برایبرحالت
حسب
: 18فشار بر
تغییرات
همراه ،2 ،1
بهتهای
برای4حال
حسب
زمانفشار
تغییرات
میانگین
شکل  : 18میانگین شکل
 4به همراه فاصله اطمینان  97/5درصد
شده در ادامه پیشروی جبهه شعله ،مشاهده میشود.
d pressure inside the chamber as a function of time for five different cases with a confidence
Fig. 18. Measured pressure inside the chamber as a
شکل  12تصویر شعله در حالت  3میباشد و همانطور که دیده
interval of 97.5%.
function of time for five different cases with a confidence
میشود ظاهر جبهه شعله کمی متفاوت بوده و میزان آشفتگی
interval of 97.5%.

ایجاد شده در میدان جریان و همچنین الیه مرزی نزدیک دیواره

از دو حالت قبل بیشتر است .به دلیل آشفتگی نسبتاً شدید که در
شکل  13بزرگنمایی آن نشان داده شده ،جبهه شعله در بازه زمانی
 45 msتا  51 msاز فاصله  27 cmتا  32 cmبه صورت تخت پیشروی
داشته و سپس حالت برگشت شعله شکل میگیرد .تنها این حالت در
زمان تست همراه با تولید صدای صوت مانند همراه بوده است .در این
حالت ،متفاوت از دو حالت قبل در زمان تشکیل گل الله آشفتگیها

3236

در پشت جبهه شعله وجود داشته و همانطور که در تصویر شماره 12
دیده میشود تغییر قابل توجهی بر نحوه برگشت جبهه شعله و ترکیب
شکل گل الله گذاشته است و دیده میشود که جبهه شعله برگشتی

حالت کام ً
ال تخت به خود گرفته است .در صورتی که در حالتهای 1
و  2جبهه برگشتی مثلثی شکل بوده است.
شکل  14تصویر شعله در حالت  4میباشد .همانطور که در
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شکل دیده میشود این حالت آشفتهترین شکل جریان را به خود

دلیل برخورد موجهای فشاری با مانع و دیوارههای محفظه تغییرات

گرفته و بزرگنمایی تصویر در زمان  55 msدر شکل  15نشان داده

نامنظمی داشته و در این چیدمان الگوی خاصی ندارد جز مقدار

شده و جریان برگشتی شدیدی که ایجاد شده نیز در آن به وضوح

حداکثر فشار که در پنج حالت در حدود زمان  200 msرخ داده و

دیده میشود .جبهه شعله در بازه زمانی  50 msتا  60 msاز فاصله

همچنین در چهار حالت با حضور مانع متخلخل مقدار حداکثر فشار

 31 cmتا  36 cmبه صورت تخت پیشروی کرده و در نهایت جبهه

نسبت به حالت محفظه بدون مانع برای حالت  6 :1درصد کاهش،

شعله مشابه شعله گل الله تشکیل میشود .در حالتهای  3و 4

برای حالت  9 :2درصد کاهش ،برای حالت  3 :3درصد کاهش و برای

جریان برگشتی نسبتاً شدیدی ایجاد شده که دلیل آن سرعت زیاد

حالت  4مقدار  11درصد کاهش داشته است.

جبهه شعله هنگام برخورد با مانع متخلخل و ایجاد آشفتگی شدید در
میدان جریان احتراقی بوده است .حالت  4شکل نهایی جبهه شعله
متفاوت از شعله گل الله شده است که بزرگنمایی آن در شکل 16
نشان داده شده است.
شکل  17موقعیت مکانی جبهه شعله بر حسب زمان را برای پنج
حالت مختلف نشان میدهد .با توجه به شکل در پدیده شعله گل الله
و تخت شدن شعله ،سرعت جبهه شعله به نزدیکی صفر میل میکند
که این فرایند در منحنی تغییرات موقعیت شعله به صورت شیب صفر
در منحنی دیده میشود و با توجه به آن تشکیل جبهه شعله تخت به
عنوان مقدمه تشکیل شعله گل الله ،در حالت محفظه بدون مانع در
فاصله ( 25 cmزمان  ،)50 msحالت شماره  1در فاصله ( 25 cmزمان
 ،)48 msبرای حالت شماره  2در فاصله ( 29 cmزمان  ،)51 msبرای
حالت شماره  3در فاصله ( 32 cmزمان  )51 msو برای حالت شماره
 4در فاصله ( 36 cmزمان  )60 msاز محل جرقه آغاز میگردد.
در زمان  40میلی ثانیه موقعیت مکانی نوک شعله برای تمامی

حالتها تقریباً در فاصله  230 mmاز محل جرقه واقع شده است.
دیده میشود که ایجاد انسداد توسط مانع متخلخل فرایند شتاب
گیری اولیه شعله را ادامه دار کرده است .برای حالت فاصله مانع در
 5 cmبه دلیل برخورد شعله در مراحل اولیه رشد آن با مانع آشفتگی

نسبتاً کمی در میدان جریان ایجاد شده و هیچ گونه تاثیری بر فرآیند
شتاب گرفتن شعله نداشته است .برای حالتهای بعدی (-15-20 cm
 )10با بیشتر شدن فاصله ( در واقع بیشتر شدن سرعت شعله هنگام

برخورد با مانع) میزان آشفتگی ایجاد شده در میدان جریان احتراقی

 -4نتیجهگیری
در این پژوهش تأثیر مانع متخلخل در مسیر جریان احتراق در
یک محفظه بسته به طور آزمایشگاهی مورد مطالعه قرار گرفت و
نتایج نشان میدهد که :الف) آشفتگی ایجاد شده در میدان جریان
توسط مانع متخلخل نقش اساسی در الگوی رشد جبهه شعله و
سرعت احتراق دارد .در واقع انسداد ایجاد شده در مسیر جریان از
دو نظر دارای اهمیت است :اول اینکه کاهش رینولدز شعله موجب
افزایش نرخ سوزش و شتاب جبهه شعله میشود ،دوم اینکه انسداد
موجب افزایش رینولدز جریان و آشفته شدن آن میگردد که این
خود به افزایش سطح جبهه شعله کمک کرده و نرخ سوزش را افزایش
میدهد .ب) آشفتگی ایجاد شده در جریان احتراقی به موقعیت مکانی
مانع متخلخل در مسیر جریان وابسته بوده و با افزایش فاصله مانع از
محل اعمال جرقه میزان آشفتگی ایجاد شده افزایش مییابد که دلیل
آن افزایش سرعت برخورد جبهه شعله و محصوالت احتراق با مانع
متخلخل میباشد .ج) الگویی تغییرات فشار داخل محفظه بسته برای
پنج حالت مورد آزمایش مشابه بوده و مقدار حداکثر فشار محفظه در
حدود زمان  200 msرخ داده است .د) حداکثر فشار محفظه با حضور
مانع در چهار حالت ،نسبت به حالت بدون حضور مانع به ترتیب،6 :
 3 ،9و  11درصد کاهش داشته است.
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بیشتر شده و این امر موجب ادامه دار شدن شتابگیری جبهه شعله
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شده است.

C

شکل  18میانگین تغییرات فشار بر حسب زمان برای چهار

F

حالت نشان داده شده است .تغییرات فشار برای حالتهای مختلف به
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