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در تأسیسـات صنعتـی، لوله کشـی کارآمـد و موثـر برای انتقـال مواد امـری ضروری اسـت. در صنایع 
فرآینـدی بـا توجـه بـه تاریخچه حـوادِث انفجار گاز که سـبب آسـیب های جـدی شـده، نگرانی های 
ایمنـی  وجـود دارد. هـدف از ایـن پژوهـش تجزیـه و تحلیـل عوامـل موثر بر انتشـار شـعله و تنظیمات 
مربـوط بـه لوله هـای مختلـف مي باشـد. بدین منظـور، انفجـار لوله هـای مسـتقیم، ۹۰ درجه خـم، محل 
اتصـال جـوش و موانـع موجـود در مسـیر بررسـی شـدند. مخلـوط گازهای هیـدروژن، اتیلـن، پروپان 
و گاز طبیعـی در طیـف وسـیعی از غلظت ها )نسـبت تعـادل؛ Ф = ۰/6-1/4( اسـتفاده گردیـد. نتایـج 
نشـان داد کـه در حالـی کـه اختـالف معنـی داری در حداکثـر فشـار و میـزان افزایـش فشـار در هر دو 
نـوع ترمینـال مـورد بررسـی وجـود نـدارد، لوله خـم همواره بدتریـن نتیجـه را از لحاظ حداکثر فشـار 
و شـعله در انفجارهـای گاز شـامل واکنش پذیرتریـن مخلوط هـا به وجـود مـی آورد. عالوه بـر ایـن، 
گـزارش دقیـق اثـرات فشـار و امـواج انفجـار نشـان می دهـد کـه مـدت شـتاب شـعله، جهت شـعله و 
نقطـه احتـراق اولیـه، بـه قـرار گرفتـن طـول اتصـال لولـه در امتداد طـول لوله بسـتگی دارد و سـبب بر 

هـم خوردن مکانیسـم شـتاب شـعله می شـود.

انفجــار در صنایــع شــیمیایی، گاز و نفــت همچنــان یــک مشــکل مهــم 
ــی  ــه صدمــات، مــرگ، تخریــب تجهیــزات و ویران اســت کــه منجــر ب
ــی  ــای صنعت ــی و فرآینده ــیمیایی، هیدروکربن ــع ش ــود. در صنای می ش
کارخانجــات، می تــوان انــواع مختلفــی از ســناریوها را پیاده ســازی کــرد 
کــه در آن انفجارهــای گاز بــه صــورت محــدود یــا غیرقابــل کنتــرل رخ 
می دهــد. چنیــن انفجارهایــی می تواننــد ناشــی از نشــت کنتــرل نشــده، 
ــی  ــل پیش بین ــای غیرقاب ــا نقص ه ــوا ی ــا ه ــل ب ــا تداخ ــادگی ب ــه س ــا ب ی
ــار  ــرد و غب ــار گ ــی، انفج ــنگ زیرزمین ــادن زغال س ــرای مع ــند. ب باش
زغال ســنگ ناشــی از انفجــار گاز اغلــب باعــث فاجعــه ثانویــه می شــود 
ــار گاز  ــه انفج ــبت ب ــدیدتری را نس ــای ش ــد بالی ــه می توان ــن حادث و ای
تک فــاز ایجــاد نمایــد. حرکــت بــا ســرعت صــوِت مــوج فشــاِر ناشــی 
ــرد  ــاال می ب ــوا را ب ــنگ را در ه ــار زغال س ــرد و غب ــار گاز، گ از انفج
ــار می شــود کــه شــدیدتر از انفجــار اول  و موجــب انفجــار گــرد و غب
اســت. بنابرایــن نیــاز بــه حفاظــت از خــط لولــه در برابــر انتشــار پدیــده 
ــه  ــق انفجــار )DDT( )از جمل ــال از طری ــد انتق ــراق ناخواســته، مانن احت
ــود دارد. ــد، وج ــد رخ می  ده ــد فرآین ــه در رون ــه( ک ــعله های تجزی ش

ــا  ــاط ب ــل در ارتب ــی کام ــات احتیاط ــه اقدام ــان از اینک ــور اطمین به منظ
ــه  ــت ک ــروری اس ــرد، ض ــورت می گی ــه ص ــط لول ــای گاز خ حامل ه
مکانیســم های انفجــاری به طــور کامــل مشــخص و تعییــن شــوند. 
به طــور خــاص، دانــش در مــورد حداکثــر فشــار، حداکثــر میــزان 
ــرعت  ــده( و س ــی ش ــاخص پیش بین ــال ش ــوان مث ــار )به عن ــش فش افزای

شــعله، کــه یکــی از مهمتریــن پارامترهــای ارزیابــی ریســک در خطرات 
فرآینــد و طراحــی ایمــن تجهیــزات فرآینــدی هســتند، موردنیــاز اســت. 
تحقیقــات گســترده و مطالعــات متعــددی در زمینــه انتشــار شــعله 
 Thomas etو مکانیســم انفجــار در لوله هــا گــزارش شــده اســت )؛
ــای  ــدی و برنامه ه ــر روی پیکربن ــوارد ب ــن م ــتر ای ــا بیش al.. 2۰1۰(، ام
ــای  ــا لوله ه ــه ی ــتفاده از لول ــا اس ــال، ب ــوان مث ــاص )به عن ــی خ آزمایش
خمــش یــا مســتقیم( تمرکــز می کننــد. به همیــن دلیــل مطالعــات جامــع 
ــه  ــا توجــه ب ــه، ب ــر روی انتشــار شــعله در تنظیمــات مختلــف لول ــد ب بای
مشــکالت پیچیــده در تعامــل بیــن دینامیــک ســیاالت، انتقــال حــرارت 
و احتــراق انجــام شــود. به عنــوان مثــال، Zhu و همــکاران )2۰1۰( 
از یــک لولــه خــم U شــکل و یــک لولــه Z به صــورت آزمایشــی 
اســتفاده کردنــد تــا اثــر جریــان مســتقیم را بــر روی انفجــار متــان ـ هــوا 
ــا،  ــداد چرخش ه ــش تع ــا افزای ــه ب ــان داد ک ــج نش ــد. نتای ــی کنن بررس
ــن،  ــر ای ــت. عــالوه ب ــش یاف ــدرت انفجــار به طــور قابل توجهــی افزای ق
مقادیــر ســرعت شــعله و حداکثــر فشــار بــاال بــا افزایــش غلظــت متــان 
 .)2۰1۰ ..Zhu et al(در مخلــوط در یــک لولــه افقــی افزایــش نشــان داد
ــه  ــا نســبت 6۰ )طــول ب ــه مســتقیم ب مطالعــه دیگــری درمــورد یــک لول
قطــر( نشــان داد کــه امــواج فشــار بــا افزایــش ســرعت واکنــش متــان ـ 
هــوا افزایــش یافتــه اســت. بررســی توزیــع منطقــه شــعله و اثــرات خطــر 
در یــک لولــه و انفجــار گاز تونــل نیــز نشــان داد کــه منطقــه شــعله تنهــا 
بــا در نظــر گرفتــن غلظــت اولیــه مخلــوط همیشــه بیشــتر از منطقــه گاز 
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.)2۰1۵ ..Ma et al( ــت ــی اس اصل
ــوط  ــار مخل ــار انفج ــکاران )2۰۰6( فش ــر، Razus و هم ــوی دیگ از س
ــا نشــان  ــد. آنه ــه کردن ــای بســته را مطالع ــوا در انباره ــن ـ ه هیدروکرب
ــر  ــي تأثی ــات گرمای ــوخت و تلف ــت س ــه، غلظ ــار اولی ــه فش ــد ک دادن
قابل توجهــي بــر حداکثــر فشــار در طــي پخــش شــعله دارد. Gu و 
ــداری شــعله و نســبت ســرعت ســوختگی  همــکاران )2۰۰۰( عــدم پای
ــف  ــبت های مختل ــا نس ــوا را ب ــی- ه ــوط گاز طبیع ــوا و مخل ــه ای ه الی
ــداری شــعله در نســبت معــادل 1/2  ــد. عــدم پای همســان بررســی کردن
ــه  ــعله ب ــی ش ــن بی ثبات ــد ای ــان می ده ــه نش ــد ک ــاهده ش ــر مش و باالت
علــت عــدم پایــداری حرارتــی و بی ثباتــی هیدرودینامیکــی اســت. 
مخلوط هــای غنــی دیگــر شناســایی شــده اســت کــه بیشــتر در معــرض 
ــرخ  ــش ن ــه افزای ــر ب ــد منج ــتند و می توانن ــطحی هس ــای س ناپایداری ه
ــش  ــعله افزای ــرعت ش ــرایطي س ــن ش ــن در چنی ــوند. بنابرای ــوختن ش س
ــدیدتر از  ــار ش ــه انفج ــر ب ــد منج ــود می توان ــه خ ــن به نوب ــد. ای مي یاب

ــردد. ــی رود، گ ــار م ــه انتظ آنچ
ــگاهی  ــات آزمایش ــدادی از مطالع ــن، تع ــار اتیل ــدت انفج ــن ش در تعیی
اســت. در  انجــام شــده  قابل اشــتعال  اتیلــن  بــر روی  و محاســباتی 
اکسیداســیون هیدروکربن هــای باالتــر از اتیلــن، انگیــزه محققــان بــرای 
اعمــال روش هــای محاســباتی جهــت مدل ســازی بیشــتر اســت تــا 
ــن را در طیــف گســترده  ای  ــرای اکسیداســیون اتیل مکانیســم مناســب ب
ــرای  ــال، ب ــن ح ــا ای ــد. ب ــی کنن ــی بررس ــبت تعادل ــار و نس ــا، فش از دم
ــام  ــات انج ــدودی از مطالع ــداد مح ــا تع ــوخت، تنه ــال س ــد انتق فرآین
شــده اســت. تحقیــق انجــام شــده توســط Thomas و همــکاران )2۰1۰( 
نشــان می دهــد کــه انتقــال بــه انفجــار در اتیلــن خالــص می توانــد 
ــود.  ــفر ش ــار اتمس ــر از فش ــاری باالت ــه در فش ــش تجزی ــه واکن ــر ب منج
آنهــا همچنیــن گــزارش دادنــد کــه فشــار اولیــه نقــش مهمــی در 
ــه و  ــه لول ــواره اولی ــا ایــن حــال، دمــای دی ــدارد. ب افزایــش فشــار کل ن
ــعله  ــی ش ــار کل ــم انتش ــر مکانیس ــد ب ــزن، می توان ــت مخ ــاالً رطوب احتم
ــز  ــکاران )2۰1۵( نی ــط  Ma و هم ــه توس ــور ک ــذارد؛ همان ط ــر بگ تأثی
مشــاهده شــده اســت. آنهــا نشــان دادنــد کــه ایــن گاز خــاص، افزایــش 
امــواج شــوک دهنده ناشــی از انفجــار نــدارد، زیــرا انفجارهــای بــاالی 
ــل  ــزان قاب ــه می ــرعت آن را ب ــا س ــتند ت ــوی نیس ــی ق ــدازه کاف ــه ان آن ب
مالحظــه ای افزایــش دهنــد. آنهــا نتیجــه گرفتنــد کــه پــس از انتقــال از 
ــه  ــد انتقــال در هــر دو لول ــق انفجــار، ســرعت شــعله در طــول رون طری
مســتقیم و خــم بــا قطــر 1۵۹ میلی متــر کاهــش می یابــد. بــا ایــن وجــود، 
ــه مســتقیم  ــر ســرعت شــعله در حــدود 8۰ درصــد از طــول لول حداکث
ــوع  ــن دو ن ــع در ای مشــاهده شــد و حــدود 7۰ درصــد از آن اگــر موان
ــای  ــده نشــان می دهــد کــه موج ه ــن پدی ــه وجــود داشــته باشــد. ای لول
ــش  ــی در کاه ــر قابل توجه ــده تأثی ــته ش ــه بس ــار از لول ــده فش ــع ش من

ــد. ســرعت شــعله در طــی انتشــار شــعله دارن
از سـوی دیگـر، Xiao و همـکاران )2۰11( یـک مطالعـه آزمایشـگاهی 
کـه  دریافتنـد  و  داده  انجـام  را  بسـته  و  نیمه بـاز  افقـی  کانال هـای  در 

مخلوط هـای هـوا ـ هیـدروژن فازهای مختلف شـعله را تحـت تأثیر قرار 
می دهنـد، کـه ویژگی هـای مشـخصی را نسـبت بـه سـایر گازهـا نشـان 
مخلـوط  در  امـواج شـوک  بـرآورد  در  تحقیقـات  همچنیـن  می دهـد. 
هیـدروژنـ  اکسـیژن در یـک حجـم قطـر 12 میلی متـر نشـان داده اسـت 
کـه تشـدید مـوج از یـک مقـدار اولیه انـرژی می توانـد مراکـز انفجاری 
پیش بینـی  مقادیـر  از  آن  پارامترهـای  و  کنـد  ایجـاد  ثانویـه  احتـراق 
 Petukhov( اسـت  متفـاوت   Chapman-Jouguet حالـت  در  شـده 
et al.. 2۰۰۹(. ایـن مسـئله بـر خـالف تصـور عـادی اسـت کـه انفجـار 
به وسـیله اثـر قـدرت قابل توجـه تحریک می شـود. بـا این حـال، محققان 
گزارش هـای متعـدد آزمایشـگاهی ارائـه کردنـد کـه در هنـگام انفجـار 
بـا اسـتفاده از سـوخت های هیدروژنـی، انتقـال از طریـق انفجـار بالقـوه 
می توانـد در مقایسـه بـا سـوخت های هیدروکربنـی بـا شـدت بیشـتری 

.)2۰1۰..Thomas et al( آیـد به دسـت 
مجـرای  یـک  در  شـعله  انتشـار  آزمایشـگاهی  و  عـددی  شبیه سـازی 
بـا بخـش خمیـده ۹۰ درجـه نیـز به طـور مـداوم بـا پدیده هـای فیزیکـی 
پایـه ای ماننـد شـعله، افتادگـی شـعله، رونـد تکامـل فشـار، رونـد انتشـار 
شـعله و توسـعه انتشـار در خم شـدن بررسـی شـده است. توسـعه جریان 
مخلـوط پنهـان شـده در خم بـا یک گـذر ثانویـه جابه جایی تعبیه شـده، 
در دو یـا بیشـتر از جریان هـای پیچیـده نشـان داده شـده اسـت. Hu و 
همـکاران )2۰۰۹( نیـز نشـان دادند که با افزایش نسـبت متعادل، سـرعت 
سـوختن الیـه ای بـرای احتـراق مخلـوط سـوخت و کاهـش در مـورد 
سـوختن مخلـوط سـوخت، افزایـش می یابـد. سـرعت سـوختن الیـه اي 
نیـز افزایـش دمـاي اولیـه و فشـار را افزایـش مي دهد که مطالعات مشـابه 
بـا اسـتفاده از وسـایل مختلـف نیـز به طـور مـداوم ایـن مسـئله را تأییـد 

طرح لوله ها: )A( مستقیم؛ )B( 90 درجه؛ )C( و )D( مسیرها1
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.)2۰۰۵.Dahoe( می کننـد
بــا ایــن حــال، آنچــه کــه بدیهــی اســت، مطالعــه جامعــی از پارامترهــای 
ــه  ــا توجــه ب ــر انتشــار شــعله در تنظیمــات لوله هــای مختلــف ب حاکــم ب
ــار  ــا و انفج ــار هیدروکربن ه ــعه فش ــعله و توس ــک ش ــک و دینامی فیزی
هیــدروژن ـ هــوا در طیــف گســترده ای از نســبت متعــادل اســت. به همین 
دلیــل، فیزیــک و پویایــی توســعه انفجــار در تنظیمــات لوله هــای 
ــورد  ــده م ــته ش ــای بس ــه و لوله ه ــتقیم، ۹۰ درج ــوط مس ــف، خط مختل
ــار  ــای انفج ــعله و ویژگی ه ــار ش ــار انتش ــد. رفت ــرار می گیرن ــی ق بررس
مخلــوط ســوخت و هــوا بــرای ایجــاد یــک طراحــی مناســب و طراحــی 
لوله کشــی بــرای برنامه هــای کاربــردی ایمــن بررســی مــی شــود. 
تجزیــه و تحلیــل نتایــج حاصــل از ایــن مطالعــه بــا توجــه بــه فشــار بیــش 
از حــد، ســرعت افزایــش فشــار، ســرعت شــعله انفجــار مخلــوط گاز ـ 

هــوا و اثــر موقعیــت احتــراق ارائــه شــده اســت.

1- روش کار
در ایـن مطالعـه، لوله هـای مسـتقیم، ۹۰ درجـه و مسـیر خمیـده بـا حجـم 
ثابـت )۰/۰42 متـر مکعـب( بـا قطـر ۰/1 میلی متـر اسـتفاده شـده اسـت 
تعـدادی  از  لوله هـا  مي شـوند.  بسـته  لولـه  انتهـای  دو  هـر  )شـکل-1(. 
از قطعـات سـاخته شـده از ۰/۵ تـا 1 متـر طـول سـاخته شـده و بـا واشـر 
بیـن اتصـاالت و فلنج هـای کـور در هـر دو طـرف متصـل می شـوند. 
به وجـود  الکتریکـی  جرقـه  یـک  به وسـیله  قابل اشـتعال  مخلوط هـای 
فراهـم  گاز  انفجـار  آزمایـش  بـرای  را  انـرژی  ژول   16 کـه  می آینـد 
می کنـد. بـرای ایـن مطالعـه، چهـار تنظیمـات لولـه بـه عنـوان A-D در 
 D و C نظـر گرفتـه شـد، همان طـور کـه در شـکل-1 نشـان داده شـده

اتصـاالت مسـیر خمیـده بـا مکان هـای مختلـف مانـع هسـتند.
اندازه گیری هـای سـرعت شـعله بـا اسـتفاده از مـواد منفجـره، معدنـی، 
ترموکوپل هـای K�type کـه در امتـداد خـط مرکـز لولـه قـرار گرفتـه 
بودنـد، ثبـت شـد. داده هـای سـرعت شـعله تولیـد شـده از زمـان ورود 
به عنـوان یـک تغییـر ناگهانـی در خروجـی  بـه شـعله )مشـخص شـده 
ترموکوپـل( تعیین شـد. زمـان ورود آتش شـعله در لوله، اولیـن نقطه ای 
بـود کـه ثبـت آن آغـاز شـد. با توجـه بـه ترموکوپـل در لوله، ایـن موج 
توسـط یـک پیش فشرده سـازی پیـش از شـعله و سـرعت جریـان بـاال 
مرتبـط بـا آن در اطـراف ترموکوپـل( مانـع گردیـد کـه موجـب ایجـاد 
دو شـیب متمایـز در ردیابـی ترموکوپـل شـد. در ایـن مـورد نقطه ای که 
شـیب دوم )شـیب دار( آشـکار شـد، به عنـوان زمـان ورود شـعله در نظـر 
گرفتـه شـد. فشـار داخـل لولـه بـا اسـتفاده از مجموعـه ای از مبدل هـای 
فشـار پیزورسیسـت در امتـداد دیـوار بیرونـی، به عنـوان P در شـکل-1 
نشـان داده شـده اسـت. داده هـا بـا اسـتفاده از ثبـت گـذرا 34 کانـال بـه 
وسـیله NI CompactDAQ جمـع آوری شـدند. موقعیت هـای احتراق و 
محـل هریـک از مبدل هـا و حس گرهـا در جـدول-1 ارائـه شـده اسـت.
در ایـن مطالعـه بـرای مخلـوط سـوخت و هـوا، هـوا ـ گاز طبیعـی، هـوا 
 )Ф( هـوا و هیـدروژن ـ هـوا بـا نسـبت معـادل C3H8-ـ اتیلـن، مخلـوط

۰/6، ۰/8، 1، 1/2 و 1/4 مـورد اسـتفاده قـرار گرفت. در این آزمایش، با 
اسـتفاده از یک فشارسـنج دیجیتال با دقـت m bars ۰/۰1، روش کنترل 
فشـار جزیـی بـرای تهیـه مخلوط بـا کنتـرل غلظت اولیـه هـر تزریق گاز 
مـورد اسـتفاده قـرار گرفـت. گازهای تزریقی بـه مـدت 1۰ دقیقه در هر 
اجـرا گذاشـته شـدند تـا یک ترکیـب همگن ایجـاد کنند. بـرای دقت و 
قابلیـت بازیابـی، هـر انفجـار حداقـل سـه بار در هـر مخلوط تکرار شـد.

2- نتایج و بحث
2-1- تأثیر حداکثر فشار بر پیكربندی لوله

شـکل-2 حداکثـر فشـار بیـش از حـد ثبـت شـده بـرای تمام سـوخت ها 
را نشـان می دهـد. ردیابـی فشـار با توجـه به زمان ارائه شـده اسـت. برای 
شـده  داده  نشـان  معمولـی  انفجـاری  نمونه هـای  هیدروکربـن،  انفجـار 
اسـت. از نتایـج فشـار هیـدروژن هـوا، دریافـت شـد کـه حداکثـر فشـار 
بیـش از حـد از انفجـار هیـدروژن باالتـر از سـوخت های هیدروکربنـی 

اسـت: دو برابـر در تمامـی پیکربنـدی لوله هـا.
به طـور شـگفت انگیز، حداکثـر فشـار مخلـوط هیـدروژن هـوا باالتریـن 
مقـدار )تقریبـاً 7/2 بـار( در منطقه خمیده خط لوله ۹۰ درجه در مقایسـه 

موقعیت احتراق 
)متر(

ABCG

P1۰/32۰/32۰/26۰/26مبدل های فشار

P21/3۵1/3۵1/181/18

P32/۰22/۰22/۵32/16

P42/۵82/۵83/423/۰8

P۵3/333/333/۹4/۰7

P64/164/164/۰32/77

P7-4/444/۵23/26

T1۰/26۰/26۰/4۵۰/4۵ترموکوپل ها

T2۰/7۰۵۰/7۵1/261/26

T31/۰6۵1/611/6۵1/6۵

T41/48۵2/172/7۵2/۰6

T۵2/142/623/423/13

T63/23/483/۹۹3/۹

T74/34۵4/264/122/73

T8--4/382/۹۹

موقعیت هر مبدل فشار و ترموکوپل از نقاط احتراق1
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بـا هـر دو پیکربنـدی خـط لوله تی می باشـد.
تحقیقـات قبلـی نشـان داده اسـت کـه وقتـی شـعله از ناحیـه خمیـده ۹۰ 
)ژو  اسـت  یافتـه  افزایـش  می کنـد، شـدت آتش سـوزی  عبـور  درجـه 
و همـکاران، 2۰۰6( و در نتیجـه، سـرعت شـعله نیـز افزایـش می یابـد. 
بنابرایـن در مقایسـه بـا آزمایش هـای مشـابه انجـام شـده در یـک لولـه 
 2d-مسـتقیم و اتصـال لولـه، فشـار بیـش از حـد افزایـش می یابد. شـکل
توسـعه حـد فشـار در طول لولـه در موقعیت هـای مختلف بـرای مخلوط 
هیدروژن/هـوا را نشـان می دهـد. نتایـج به وضـوح نشـان دهنده دو حـد 
فشـار در دو موقعیت متفاوت اسـت: اول، در موقعیت خمشـی و دوم، در 
نزدیکـی دیـواره انتهـای خط لولـه )۰/۹ میلی متر از دیـوار انتهای لوله( - 
بـرای انفجـار لولـه ۹۰ درجه. شـکی نیسـت که اولین فشـارافزایی ناشـی 
از نفـوذ یـک مانع اسـت: در این صورت حضور ناحیـه خمیده ۹۰ درجه 
در لولـه بسـته می باشـد. امـواج صوتـی و موج هـای قـوی و برگشـتی در 
منطقـه واکنـش وارد می شـود کـه موجـب افزایـش سـرعت سـوختن و 
افزایـش سـرعت شـعله می گردد. بـا این وجـود در یک لوله/لوله بسـته، 
دیـواره انتهایـی نیـز به عنـوان یـک مانـع بـا تمایل بـه ایجاد اختالل شـعله 
عمـل می کنـد و از ایـن رو بـر رفتـار انفجـاری تاثیـر می گـذارد )2۰1۰؛ 
Thomas et al.، 2۰1۰؛ Zhu et al.( کـه موجـب فشـار افزایی تا 7/2 بار 
)در φ=1( گردیـده و در نتیجـه سـرعت شـعله و فشـار افزایی در واحـد 

زمـان در مقایسـه بـا لولـه مسـتقیم را افزایـش مي دهد.
شـکل-3a توسـعه فشـار تحـت تأثیـر فاصلـه از موقعیـت اشـتعال، بـرای 
مخلـوط اتیلن/هـوا را نشـان می دهـد. ایـن نمـودار نشـان می دهـد کـه 
فشـار پـس از موقعیت خم شـدن پراکنده اسـت کـه با دیگـر پروفیل های 

انفجاری سـوخت سـازگار نیسـت.
بـرای انفجارهـای پروپـان و گاز طبیعـی )NG(، فشـار پس از خم شـدن/ 
اسـت.  یافتـه  افزایـش  مسـتقیم  لولـه  یـا  لوله هـای ۹۰ درجـه  در  مانـع، 
متناوبـاً، میـزان فشـردگی شـعله در دیـواره به علـت مکانیـزم نفوذپذیری 
در دیواره هـا فزایـش می یابـد. بـه گفتـه آونـگ و همـکاران )2۰۰2(، 
انتشـار  افزایـش منطقـه ترجیحـی  بـا  به تدریـج  انتشـار شـعله ای آشـفته 

.)2۰۰8 همـکاران،  و  می یابد)برادلـی 
اکثـر  بـرای  حـد  از  بیـش  فشـار  کـه حداکثـر  می دهـد  نشـان  یافته هـا 
 3a، b، c-همانطـور کـه در شـکل NG سـوخت ها )بـه جـز پروپـان و
ایـن  می باشـد.  شـدن  خـم  موقعیـت  در  اسـت  شـده  داده  نشـان   d و 
رونـد ناسـازگار را می تـوان بـر اسـاس خـود واکنـش سـوخت توضیـح 
هدایـت  از  کوچک تـر  قابل توجهـی  به طـور  پروپـان  نفوذپذیـری  داد. 
پیـش  منطقـه  به طـوری کـه سـوخت سـریع تر در  اسـت،  حرارتـی آن 
گرمـی می رسـد. بـرای پروپـان، حداکثـر فشـار حداکثـر در 2/۰2 متـر 
)x )P3 قبـل از موقعیـت خمشـی ۹۰ درجـه نشـان داده شـده در شـکل-

3c مشـاهده شـد. در عین حـال، مـوج آکوسـتیک / شـوک، کـه به دلیل 
اثـر خمـش پراکنـده شـده و منعکـس شـده بـود، بـه سـمت شـعله های 
داغ حرکـت می کـرد تـا سـرعت سـوختن را تقویـت کنـد. بـه علـت 
کاهـش سـرعت سـوختن و تلفـات گرمـا بـه دیـوار، شـعله پـس از نقطه 

می شـود. خامـوش   P3
بـا ایـن حال، شـتاب دوم در فاصله 4/16 متر از موقعیت اشـتعال مشـاهده 
شـد )P۵(. بـه علـت اثـر دیـوار انتهایـی نسـبت بـه تعامـل موج برگشـتي 
)Reflective Wave( بـرای مخلوط هـای هـوای NG، فشـار در P3 تقریباً 
barg ۰/41 بود)شـکل-2(. رفتـار حریـق در خـط لولـه نشـان داده شـده 
اسـت. فشـار افزایی دوم در P۵ )پس از موقعیت خمشـی( به علت تعامل 
مـوج شـعله کـه قابل مقایسـه با سـوخت های دیگر اسـت، می باشـد. این 
امـر نشـان می دهـد کـه اثـر فشـردگی شـعله در انفجـار NG-air بیشـتر 
اسـت. همانطـور کـه انتظـار مـی رود، مخلـوط متان-هـوا، به  دلیـل رفتـار 
واکنش پذیـری پاییـن آن، کمتریـن رشـد در طول لوله را نشـان می دهد.
نتایــج بــه وضــوح نشــان می دهــد کــه در لولــه مســتقیم )شــکل-
1(، رونــد بــرای همــه ســوخت ها ســازگار اســت. حداکثــر فشــار 
بیــش از حــد در فاصلــه 2/۰2 متــری  )P3( از موقعیــت اشــتعال رخ 
ــا باالتریــن نرخ ســوزی به دلیــل  ــاال مرتبــط ب ــر فشــار ب می دهــد. حداکث
ــعله،  ــطح ش ــردگی س ــی فش ــعله، یعن ــدن2  ش ــده ش ــلولیت1  /چروکی س
ــت.  ــوختن اس ــرعت س ــش س ــه افزای ــعله و در نتیج ــطح ش ــش س افزای
ــه ای3   ــکل الل ــه ش ــرداب ب ــاد گ ــل ایج ــه دلی ــعله ب ــت، ش ــن حال در ای
ــی  ــوج بازتاب ــود. م ــفتگی می ش ــدید آش ــب تش ــه موج ــد ک در می آی
باعــث ایجــاد تعامــل قــوی بیــن شــعله ســریع و آشــفتگی شــده و نهایتــاً 
افزایــش ســرعت شــعله و افزایــش فشــار را به دنبــال دارد. م و همــکاران 
ــک  ــوا در ی ــان / ه )2۰1۵( مشــاهدات مشــابهی را در شــتاب شــعله مت
لولــه گــزارش داده انــد. بــا ایــن حــال، در x>2/۰2 متــر )به ترتیــب 
ــال،  ــوان مث ــود. به عن ــی ب ــوخت ها واکنش ــرای س ــن ب ــد نامعی P4(، رون
هیــدروژن هــوا باعــث توســعه ی تدریجــی فشــار شــد، امــا مشــاهدات 
مشــابهی بــرای انفجــار اتیلن-هــوا، پروپــان هــوا و یــا هــوا در هــوا وجود 
ــج  ــا پن ــدود دو ت ــه ح ــی آن ب ــار ناگهان ــت فش ــه اف ــت به طوری ک نداش
برابــر کاهــش یابنــده از فشــار بیــش از حــد در x = 2/۰2 متــر می رســید. 
ــوط  ــش ســوخت مرب ــت واکن ــه ماهی ــد ب ــد ناســازگار می توان ــن رون ای
باشــد. ایــن موضــوع در بخــش بعــدی بحــث خواهــد شــد. در محــدوده 
مــورد آزمایــش غلظــت هیدروکربن ها-هــوا و هیــدروژن هــوا، مقــدار 
حداکثــر فشــار بیــش از حــد بــرای هــر دو تنظیمــات لولــه انتقــالC( 4 و 
ــود و تنهــا در مکان هــای مختلــف به دســت آمــد. ــا یکســان ب D( تقریب

ــار  ــن فش ــت، باالتری ــده اس ــان داده ش ــکل-2 نش ــه در ش ــور ک همانط
بیــش از حــد بــرای مخلــوط هیــدروژن هــوا در منطقــه اتصــاالت لولــه 
ــر  ــه P۵ حداکث ــی ک ــد، در حال ــاهده ش ــدی C مش ــرای پیکربن )P7( ب
ــود. همانطــور کــه مشــاهده شــد،  ــال D ب ــه انتق ــرای لول ــک ب فشــار پی
شــعله های پخــش شــده در لوله هــای انتقالــي C و D بعــد از منطقــه 
ــه فشــار  ــد، کــه منجــر ب ــه می کنن ــر را تجرب ــزان شــتاب باالت ــره، می دای
بیشــتر در انتهــای لولــه می شــود. همانطــور کــه قبــاًل ذکــر شــد، 
ــرات  ــت اث ــف به عل ــای مختل ــرای مخلوط ه ــوزی ب ــعله های آتش س ش
ــوخت های  ــرای س ــژه ب ــعله، به وی ــی ش ــه خوردگ ــی، ب ــی فیزیک بی ثبات
ــده  ــعله چروکی ــن ش ــه، ای ــد. در نتیج ــاس بودن ــتری حس ــی بیش واکنش
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ــب ســرعت  ــن ترتی ــه ای ــش ســرعت ســوزاندن می شــود. ب باعــث افزای
 3d-ــکل ــد. از ش ــش می یاب ــد افزای ــش از ح ــدت بی ــر و ش ــعله باالت ش
ــدروژن  ــعله های هی ــرای ش ــی ب ــان کوتاه ــه مدت زم ــد ک ــوان دی می  ت
بــرای رســیدن بــه حداکثــر فشــار بــاال، بــه ســمت لولــه انتهایــی اســت و 
در نتیجــه افزایــش فشــار بــاال و ســرعت شــعله باالتــر زمانــی کــه انفجــار 
در داخــل لولــه صــورت گرفتــه در پیکربنــدی C مشــاهده می شــود. از 
ــه  ــدی D لول ــا در داخــل پیکربن ــی کــه مخلوط ه ســوی دیگــر، هنگام
منفجــر شــدند، انتشــار شــعله ایــن مخلــوط خــاص بــا ســایر ســوخت ها 
ــدد  ــای متع ــد پیک ه ــش از ح ــور بی ــداد. ظه ــان ن ــادي نش ــاوت زی تف
ــع،  ــراق و موان ــه ی احت ــر از نقط ــه کوتاه ت ــه در فاصل ــد ک ــان می ده نش
شــعله اثــر متقابــل قــوی ای بــا امــواج فشــارهای عرضــی از اثــر اتصــال 
ــه اي ایجــاد می کنــد کــه موجــب آشــفتگی بیشــتری می شــود و در  لول
ــه در  ــی ک ــای غیر واکنش ــوختن مخلوط ه ــریع در س ــث تس ــه باع نتیج
ــاره  ــه جــا داده شــده اند، می گــردد. ایــن دوب ــداد منطقــه اتصــال لول امت
ــن ســرعت شــعله و فشــار  ــراق را افزایــش می دهــد و بنابرای ــزان احت می
ــات  ــا مطالع ــه ب ــن مطالع ــای ای ــد. یافته ه ــش می یاب ــد افزای ــش از ح بی
شــعله های  کــه  می رســد  به نظــر  دارد.  خوبــی  هماهنگــی  قبلــی 
انتقــال  لوله هــای  طــول  در  نوســانات  حداقــل  هیدروکربن ها-هــوا 
را دارنــد؛ هــم از لحــاظ بیــش از حــد فشــار و هــم ســرعت شــعله 

.)3 و  )شــکل های-2 
بـا ایـن حـال، رابطـه بیـن حداکثـر فشـار کلـی و شـدت انفجـار آن در 
 ،Sg می توانـد بـا سـرعت گاز نسـوخته۵ پروفیـل T هـر پیکربنـدی لولـه
همانطور که در شـکل-4 نشـان داده شـده اسـت، برای هر دو پیکربندی 
لولـه انتقـال در حـد متوسـط باشـد m/s 18/2۰8. ایـن امر نشـان می دهد 
کـه بـرای ایـن گاز هـای خـاص، امـواج شـوک6 وجـود نـدارد، زیـرا 
انفجارهـای بیـش از حـد آنهـا بـه انـدازه کافـی قوی نیسـتند. ایـن مورد 
همچنیـن بـا تحقیقـات قبلـی در مـورد شـتاب شـعله ای از سـوخت های 

هیدروکربنـی موافـق اسـت ) کومـا و همـکاران، 2۰۰7(.

2-2- سرعت حرکتی شعله در داخل لوله ها
ــر  ــی از مقادی ــورت تابع ــعله را به ص ــرعت ش ــکل-3a، b، c و d، س ش
ورود شــعله نشــان می دهــد کــه توســط موقعیــت ترموکوپــل نشــان داده 
شــده اســت )نشــان داده شــده توســط T8-T1 در شــکل-1(. بــرای لولــه 
ــل ســرعت شــعله:  ــن دارای پروفی ــان و اتیل مســتقیم، گاز طبیعــی، پروپ
ــت  ــر از موقعی ــعله در x = ۰/1 مت ــرعت ش ــر س ــال، حداکث ــوان مث به عن
ــکل های  ــه در ش ــود، دو قل ــن وج ــا ای ــت. ب ــراق )T3( رخ داده اس احت
 x = 1/48 ــت ــه در موقعی ــود ک ــده می ش ــدروژن دی ــعله هی ــرعت ش س
متــر )T4( و 3/2۰ متــر )T7( از موقعیــت احتــراق رخ می دهــد. الزم 
ــت  ــدروژن در غلظ ــی7 هی ــوختن خط ــرعت س ــه س ــت ک ــر اس ــه ذک ب
ــه اســت و ســرعت  ــر ثانی ــر ب ــا 3/1۵ مت اســتوکیومتری )Φ = ۰/1( تقریب
شــعله کریســتالی آدیاباتیــک 28 متــر بــر ثانیــه )Alekseev و همــکاران، 
2۰14(. ســرعت شــعله اندازه گیــری بســیار باالتــر از SL بــوده و حداقــل 

ــش  ــد. افزای ــک می باش ــعله آدیاباتی ــرعت ش ــتر از س ــر بیش ــت براب هف
قابل توجــه در ســرعت شــعله ممکــن اســت به علــت شــتاب دادن خــود 
ــو شــعله باشــد.  ــزم جل ــی از مکانی ــداری حرارت ــه شــعله ناشــی از ناپای ب
اولیــن پیــک بــه ســرعت 172.4 متــر بــر ثانیــه رســیده اســت، کــه تقریبــاً 
برابــر بــا ســرعت اولیــه 13 برابــر می شــود و نشــان دهنده آشــفتگی 
ــفتگی  ــاد آش ــب ایج ــان موج ــن جری ــت. ای ــه اس ــاد در لول ــیار زی بس
ــرعت  ــریعاً س ــعله س ــه ش ــود ک ــب می ش ــده و موج ــعله ش ــر ش در براب
ــعله و  ــد ش ــعله، تولی ــدن ش ــده ش ــکل گیری چروکی ــا ش ــراه ب ــد. هم یاب
انعطاف پذیــری، انتشــار شــعله ســریع باعــث گســترش شــعله در جهــت 

ــود. ــه می ش ــای لول انته
عـالوه بـر ایـن، مـوج بازتابنـده از انتهـای لولـه موجـب کاهش سـرعت 
سـوزاندن جـرم در حداکثـر مـی شـود و موجـب افزایـش پیـک دوم در 
حـدود 1۰۰۰ متـر بـر ثانیـه در T7 از موقعیت اشـتعال می شـود. می توان 
پیـش بینـی کرد که سـرعت رشـد شـعله بیـن نقطـه ی جرقـه و فاصله ی 
X 2/14 متـر )T۵( دیـده مـی شـود کـه ناشـی از جریـان ناپایـدار ناشـی 
از پدیـده شـعله ی اللـه، اثـر چروکیـده شـدن و تعامـل مـوج در شـعله 

لوله هـای بسـته می باشـد.
ســرعت شــعله باالتــر بــرای هیــدروژن/ هــوا به علــت شــتاب دهی 
ــعله  ــریع و ش ــعله س ــوک، ش ــوج ش ــن م ــل بی ــل از تعام ــعله، حاص ش
ــن  ــن چنی ــر باروکالمی ــا اث ــق ب ــت. مطاب ــرداب اس ــروع گ ــان ش در زم
ــد  ــی کشــش ســطح شــعله را منجــر شــده، باعــث می گردن گرداب های
ــد. در  ــش یاب ــفته افزای ــعله آش ــدت ش ــده و ش ــم ش ــعله متراک ــه ش ک

نرخ افزایش فشار در مقابل نقاط ثبت شده6
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ــوا،  ــان ه ــوا و مت ــوا و ه ــان ه ــوط پروپ ــوا، مخل ــن ه ــرای اتیل ــل، ب مقاب
ــار در  ــل از انتش ــر )T۵(، قب ــر x = 1/۵ مت ــی در براب ــعله کم ــرعت ش س
ــن  ــت. در ای ــه اس ــش یافت ــان، کاه ــه پای ــه لول ــبت ب ــت نس ــرعت ثاب س
حالــت شــعله شــروع بــه خنــک شــدن می کنــد و موجــب توربولســیون 

می شــود. ضعیف تــر  شــعله ای 
ــور  ــه حض ــان داد ک ــه نش ــه ۹۰ درج ــده در لول ــت ش ــعله ثب ــرعت ش س
ــن  ــود. همچنی ــراف آن می ش ــعله در اط ــترش ش ــب گس ــش موج خم
ــعله  ــطح ش ــش س ــه افزای ــفتگی و در نتیج ــرداب آش ــدید گ ــث تش باع
ــردد.  ــتی آن می گ ــده و نش ــوزانده ش ــدید گاز س ــوط ش ــق مخل از طری
همانطــور کــه شــکل- 3d نشــان می دهــد، ســرعت شــعله ی آتشفشــانی 
ــا  ــه ت ــش قابل توج ــت؛ افزای ــه اس ــر ثانی ــر ب ــدود 1384 مت ــدروژن ح هی
ــن  ــرای اتیل ــال، ب ــن ح ــدن. در عی ــم ش ــه خ ــل از ورود ب ــر قب 4/8 براب
هــوا، پروپــان هــوا و هــوا متــان حداکثــر ســرعت شــعله تــا 4۹6 متــر بــر 
ثانیــه، 4۰7 متــر بــر ثانیــه و 33۹ متــر بــر ثانیــه، قبــل از موقعیــت خمــش، 
ــه  ــد ک ــان می ده ــن نش ــج همچنی ــن، نتای ــر ای ــید. عالوه ب ــت رس ــه ثب ب
شــتاب دوم در 3/4۹ متــر )T6( از نقطــه اشــتعال رخ داده اســت و 
افزایــش ســرعت شــعله بــه 1311 متــر بــر ثانیــه، 487 متــر بــر ثانیــه، 4۰7 
ــن هــوا،  ــدروژن هــوا، اتیل ــرای هی ــه ب ــر ثانی ــر ب ــه و 31۰ مت ــر ثانی ــر ب مت
ــه دیــوار انتهایــی  پروپــان هــوا و متــان هــوا به ترتیــب قبــل از رســیدن ب
ــرعت  ــر س ــاً دو براب ــت تقریب ــن موقعی ــعله در ای ــرعت ش ــد. س می باش
شــعله در فاصلــه 2/62 متــر )T۵( بــوده اســت. ایــن امــر احتمــاالً ناشــی 
از تعامــل پیچیــده بیــن شــتاب شــعله، اثــر خشــک شــدن و شــکل شــعله 
اســت کــه بــر نــرخ ســوختن جــرم تأثیــر می گــذارد. شــایان ذکــر اســت 
کــه تعامــل شــعله داغ بــا امــواج فشــار کــه از دیــواره انتهایــی منعکــس 
ــه  ــرای لول می شــود، نقــش مهمــی در مشــارکت در شــتاب دوم دارد. ب
ــه  ــه ب ــت و ۹۰ درج ــای راس ــر از لوله ه ــعله پایین ت ــرعت ش ــال، س انتق
ــورد  ــق در م ــود. تحقی ــودال ب ــه گ ــس از منطق ــیرهای آزاد پ ــل مس دلی
ــن حــال،  ــا ای ــن نظــری مشــابه را نشــان داد. ب ــوازی همچنی لوله هــای م
ــدی  ــی از پیکربن ــار ناش ــزان انفج ــدی در می ــک و تردی ــه ش هیچ گون

ــه انتقــال وجــود نــدارد. لول
داده هــای هــر پیکربنــدی لولــه انتقــال )شــکل 1c و 1d( نشــان می دهــد 
کــه فاصلــه کوتاه تــر اتصــال لولــه از موقعیــت جرقــه، باالتریــن شــدت 
ــال، در  ــن ح ــا ای ــد. ب ــرار می ده ــر ق ــه طوالنی ت ــا فاصل ــه ب را در مقایس
یــک فاصلــه زمانــی طــول ترمینــال، پروفیل هــای مختلــف شــعله ثبــت 
ــه  ــه ب ــد ک ــده ش ــر در m / s ۵۰۰ ~( T3( دی ــعله باالت ــرعت ش ــد. س ش
دلیــل اثــر پویــا از طریــق انتشــار شــعله می باشــد. از ســوی دیگــر، 
تداخــل گرمــا، مخلــوط ســریع آشــفتگی، شــعله ســریع در پاییــن 
جریــان، تعامــل قــوی بیــن امــواج بازتابنــده و شــعله های ســریع از نقــاط 
انتهایــی، می توانــد موجــب واکنــش و انفجــار شــود، کیــو و فــاط 
ــه در فاصلــه مســاوی در طــول  )2۰۰۵(. هنگامــی کــه اتصــال خــط لول
لولــه قــرار می گیرد)شــکل-1d(، شــتاب شــعله گازهــای ســوختی 
ــع  ــعله ها در تقاط ــرا ش ــد، زی ــعله را می ده ــرعت ش ــدت س ــن ش کمتری

ــل  ــال، تعام ــن مث ــد. در ای ــتاب می دهن ــه را ش ــان فاصل ــاً هم ــه تقریب لول
بیــن امــواج انعکاســی و شــعله های ســریع از نقــاط انتهایــی ناچیــز 
ــرار  ــث ق ــورد بح ــدی م ــی تاح ــات قبل ــده در مطالع ــن پدی ــت؛ ای اس

ــه اســت. گرفت

2-3- حداکثر نرخ فشار افزایی در واحد زمان
نسـبت  مقادیـر  تمـام  افزایـی در واحـد زمـان در  نـرخ فشـار  حداکثـر 
تمـام  بـرای  اسـتوکیومتری  غلظـت  در  انفجـاری  امـواج  و  هـم ارزی 
سـوخت ها در شـکل های-۵ و 6 ارائـه شـده اسـت. همانطـور کـه نشـان 
داده شـد، حداکثـر افزایـش فشـار همـراه بـا افزایـش نقطه ی احتـراق در 
انتهای دوم سـه قسـمت از لوله مسـتقیم )P3( و در نقطه خمشـی لوله ۹۰ 

درجـه )P4( گردیـده اسـت.
بــا ایــن حــال، نتایــج متفاوتــي در نقــاط مختلــف خــط لولــه بــا توجــه بــه 
تخصیــص اتصــال لولــه دیــده می شــود. همانطــور کــه قبــاًل ذکــر شــد، 
ــوج در ســطح شــعله می شــود و  ســلولیت شــعله باعــث شــکل گیری م
ــه ایــن ترتیــب نســبت  ــر مــی انجامــد و ب ــه یــک منطقــه بزرگ ت ایــن ب
ــه باعــث  ــد. در نتیجــه، تشــکیل الل ــش می یاب ســرعت ســوختگی افزای
ــده  ــوج بازتابن ــود. م ــرداب می ش ــاد گ ــی از ایج ــفتگی ناش ــاد آش ایج
ــن  ــفتگی، و همچنی ــریع و آش ــعله س ــان ش ــوی می ــل ق ــه تعام ــر ب منج
ــن  ــود) 2۰14؛ مرلی ــان می ش ــد زم ــارافزایی در واح ــرخ فش ــش ن افزای
و همــکاران، 2۰12(. ایــن وضعیــت را می تــوان بــا شــکل-۵ ثابــت 
کــرد. نــرخ نوســان در هــر نقطــه مبــدل فشــار نشــان می دهــد کــه شــعله 
ــش  ــق خم ــژه در مناط ــدن به وی ــیده ش ــال کش ــداوم در ح ــورت م به ص
ــتر  ــزرگ  بیش ــاي ب ــد در فضاه ــزان رش ــد و می ــي مي باش ــاط اتصال و نق

ــد. ــش می یاب ــش افزای ــوده آت ــرخ ســوختن ت اســت. در نتیجــه ن
ــج  ــتر از نتای ــان بیش ــد زم ــار افزایی در واح ــرخ فش ــای ن ــزان داده ه می
ــدروژن  ــوخت هی ــن س ــود. همچنی ــرار می ش ــاال تک ــار ب ــر فش حداکث
ــاد  ــده ایج ــش ش ــات آزمای ــام تنظیم ــرای تم ــدید تری را ب ــار ش انفج
ــزان  ــوختن و می ــرعت س ــر س ــر ب ــل موث ــن عام ــن مهمتری ــد. ای می کن
انتشــار گرمــا در طــی انتشــار شــعله اســت. در نتیجــه، بــا چیــن و 
ــش  ــث افزای ــده باع ــعله چروکی ــن ش ــت. ای ــط اس ــعله مرتب ــروک ش چ
ســرعت ســوختن جــرم می شــود. بــه ایــن ترتیــب ســرعت شــعله باالتــر 
ــث شــد کــه  ــن باع و شــدت آن بیــش از حــد افزایــش می یابــد. ای
ــدروژن  ــای هی ــار در انفجاره ــش فش ــزان افزای ــن می ــترین و کمتری بیش
هــوا و انفجــار هــوای پروپــان افزایــش یابــد و نشــانگر آن اســت کــه در 

ــود. ــده می ش ــتر دی ــه ای بیش ــی ۹۰ درج ــه خمش لول

نتیجه گیری
بـا توجـه بـه نتایج انجام شـده، خالصـه یافته هـای این تحقیـق را می توان 

به صـورت زیر بیـان نمود:
1. فشـار هیـدروژن ـ هوا و سـرعت شـعله، انفجـار هیدروژن بـه حداکثر 
فشـار بیش از حد و سـرعت شـعله نسـبت بـه سـوخت های هیدروکربنی 



۹4 

تقریبـاً دو برابـر بـرای تمـام تنظیمـات لوله مـورد مطالعه می باشـد. با این 
حـال، داده هـای ثبـت شـده نیـز نشـان داد که حداکثر فشـار بیـش از حد 
و سـرعت شـعله اتیلـن ـ هـوا باالتـر از همـه سـوخت های هیدروکربنی ـ 
هـوا، هـواـ  گاز طبیعـی و پروپـانـ  هوا بـود. از آنجایی که انتشـار پروپان 
به طـور قابل توجهـی کمتـر از هدایـت حرارتـی آن اسـت، در مقایسـه با 

سـایر سـوخت های هیدروکربنـی سـریع تر گرم شـود.
2.  جالـب توجـه اسـت کـه حداکثـر فشـار مخلـوط هیـدروژن ـ هـوا 
)bar 7/2 ~( در منطقـه خمیـده به دسـت آمـد. بنابراین، خم شـدن لوله ها 
بـا افزایـش میـزان فشـار در مقایسـه بـا موانع دیگـر لوله، باالترین شـدت 

انفجـار را نشـان مي دهـد.
ــه، دو قاعــده  ــورد مطالع ــوط م ــه خــم در دو مخل 3.  در دو انفجــار لول
انفجــار مجــزا وجــود دارد: اول، در موقعیــت خــم شــدن و دوم، در 
ــه(. وجــود  ــواره انتهــای لول ــر از دی ــان )۰/۹ میلی مت ــوار پای نزدیکــی دی
ــفتگی  ــش آش ــعله و افزای ــش ش ــش کش ــب کاه ــد موج ــم می توان خ
شــود. ایــن وضعیــت موجــب افزایش بیشــتر اختــالط امواج آکوســتیک 
و بازتــاب، ورود بــه منطقــه واکنــش، افزایــش نــرخ ســوختن و افزایــش 

ــود. ــعله می ش ــرعت ش س
ــا  ــدی A(، ب ــتقیم )پیکربن ــه مس ــوخت ها در لول ــه س ــرای هم ــد ب 4. رون
ــت  ــر )P3( از موقعی ــه 2/۰2 مت ــد در فاصل ــش از ح ــار بی ــر فش حداکث
احتــراق، ســازگار اســت. حداکثــر فشــار بیــش از حــد و ســرعت شــعله 
ــت،  ــعله اس ــلولیت ش ــت س ــه عل ــوختن ب ــرخ س ــن ن ــی از باالتری ناش
ــر می شــود و در نتیجــه ســرعت ســوختن  ــی ســطوح شــعله بزرگ ت یعن

افزایــش می یابــد.
۵. در محــدوده مــورد آزمایــش از غلظــت هیدروکربن هــا و هیــدروژن 
ـ هــوا، مقادیــر حداکثــر فشــار بــاال و حداکثــر ســرعت شــعله بــرای هــر 
ــش  ــور بی ــن، ظه ــر ای ــود. عالوه ب ــاً یکســان ب ــه تقریب ــدی لول دو پیکربن
ــر  ــه کوتاه ت ــه در فاصل ــد ک ــان می ده ــه نش ــای چندگان ــد پیک ه از ح
ــر  ــا موج هــای عرضــی ناشــی از اث ــل قــوی ب ــر متقاب ــع، شــعله اث از موان
ــه،  ــتر و در نتیج ــفتگی بیش ــب آش ــرده، موج ــاد ک ــیرها ایج ــال مس اتص
ــن  ــود. ای ــگ می ش ــه تن ــراف ناحی ــا در اط ــه گازه ــف  قابل توج تضعی
امــر باعــث افزایــش ســرعت شــعله و در نتیجــه، افزایــش حداکثــر فشــار 

می شــود.

1 � Cellularity
2� Wrinkling
3� Tulip Flame

4� Transfering Pipe/tube
5�  Unburned Gas Velocity
6�  Shockwave

  7� Laminar Burning Velocity�SL
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