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تأثیر پیکربندی لوله بر انتشار شعله مخلوطهای گازی هیدروژن و هیدروکربنی در یک
حجم ثابت
سینا دوازده امامی* ،محمد والیتزاده ،موسسه آموزش عالي كاسپين مصطفي صادقپور ،جالل شايان ،شركت ملي نفت ايران

در تأسیسـات صنعتـی ،لولهکشـی کارآمـد و موثـر برای انتقـال مواد امـری ضروری اسـت .در صنایع
ِ
حـوادث انفجار گاز که سـبب آسـیبهای جـدی شـده ،نگرانیهای
فرآینـدی بـا توجـه بـه تاریخچه
ایمنـیوجـود دارد .هـدف از ایـن پژوهـش تجزیـه و تحلیـل عوامـل موثر بر انتشـار شـعله و تنظیمات
مربـوط بـه لولههـای مختلـف ميباشـد .بدينمنظـور ،انفجـار لولههـای مسـتقیم 90 ،درجه خـم ،محل
اتصـال جـوش و موانـع موجـود در مسـیر بررسـی شـدند .مخلـوط گازهای هیـدروژن ،اتیلـن ،پروپان
و گاز طبیعـی در طیـف وسـیعی از غلظتها(نسـبت تعـادل؛  )Ф = 0/6-1/4اسـتفاده گرديـد .نتایـج
نشـان داد کـه در حالـی کـه اختلاف معنـیداری 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 واکنشپذیرتریـن مخلوطهـا بهوجـود مـیآورد .عالوهبـر ایـن،
گـزارش دقیـق اثـرات فشـار و امـواج انفجـار نشـان میدهـد 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 میشـود.
انفجــار در صنایــع شــیمیایی ،گاز و نفــت همچنــان یــک مشــکل مهــم
اســت کــه منجــر بــه صدمــات ،مــرگ ،تخریــب تجهیــزات و ویرانــی
میشــود .در صنایــع شــیمیایی ،هیدروکربنــی و فرآیندهــای صنعتــی
کارخانجــات ،میتــوان انــواع مختلفــی از ســناریوها را پیادهســازی کــرد
کــه در آن انفجارهــای گاز بــه صــورت محــدود یــا غیرقابــل کنتــرل رخ
میدهــد .چنیــن انفجارهایــی میتواننــد ناشــی از نشــت کنتــرل نشــده،
یــا بــه ســادگی بــا تداخــل بــا هــوا یــا نقصهــای غیرقابــل پیشبینــی
باشــند .بــرای معــادن زغالســنگ زیرزمینــی ،انفجــار گــرد و غبــار
زغالســنگ ناشــی از انفجــار گاز اغلــب باعــث فاجعــه ثانویــه میشــود
و ایــن حادثــه میتوانــد بالیــای شــدیدتری را نســبت بــه انفجــار گاز
تکفــاز ایجــاد نمايــد .حرکــت بــا ســرعت صـ ِ
ـوت مــوج فشــا ِر ناشــی
از انفجــار گاز ،گــرد و غبــار زغالســنگ را در هــوا را بــاال میبــرد
و موجــب انفجــار گــرد و غبــار میشــود کــه شــدیدتر از انفجــار اول
اســت .بنابرايــن نیــاز بــه حفاظــت از خــط لولــه در برابــر انتشــار پدیــده
احتــراق ناخواســته ،ماننــد انتقــال از طریــق انفجــار (( )DDTاز جملــه
شــعلههای تجزیــه) کــه در رونــد فرآینــد رخ میدهــد ،وجــود دارد.
بهمنظــور اطمینــان از اینکــه اقدامــات احتیاطــی کامــل در ارتبــاط بــا
حاملهــای گاز خــط لولــه صــورت میگیــرد ،ضــروری اســت کــه
مکانیســمهای انفجــاری بهطــور کامــل مشــخص و تعییــن شــوند.
بهطــور خــاص ،دانــش در مــورد حداکثــر فشــار ،حداکثــر میــزان
افزایــش فشــار (بهعنــوان مثــال شــاخص پیشبینــی شــده) و ســرعت
*
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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
و مکانیســم انفجــار در لولههــا گــزارش شــده اســت(؛Thomas et
 ،)2010 ,.alامــا بیشــتر ایــن مــوارد بــر روی پیکربنــدی و برنامههــای
آزمایشــی خــاص (بهعنــوان مثــال ،بــا اســتفاده از لولــه یــا لولههــای
خمــش یــا مســتقیم) تمرکــز میکننــد .بههمیــن دلیــل مطالعــات جامــع
بایــد بــر روی انتشــار شــعله در تنظیمــات مختلــف لولــه ،بــا توجــه بــه
مشــکالت پیچیــده در تعامــل بیــن دینامیــک ســیاالت ،انتقــال حــرارت
و احتــراق انجــام شــود .بهعنــوان مثــال Zhu ،و همــکاران ()2010
از یــک لولــه خــم  Uشــکل و یــک لولــه  Zبهصــورت آزمایشــی
اســتفاده کردنــد تــا اثــر جریــان مســتقیم را بــر روی انفجــار متــان ـ هــوا
بررســی کننــد .نتایــج نشــان داد کــه بــا افزایــش تعــداد چرخشهــا،
قــدرت انفجــار بهطــور قابلتوجهــی افزایــش یافــت .عــاوه بــر ایــن،
مقادیــر ســرعت شــعله و حداکثــر فشــار بــاال بــا افزایــش غلظــت متــان
در مخلــوط در یــک لولــه افقــی افزایــش نشــان داد(.)2010 ,.Zhu et al
مطالعــه دیگــری درمــورد یــک لولــه مســتقیم بــا نســبت ( 60طــول بــه
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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اصلــی اســت(.)2015 ,.Ma et al
از ســوی دیگــر Razus ،و همــکاران( )2006فشــار انفجــار مخلــوط
هیدروکربــن ـ هــوا در انبارهــای بســته را مطالعــه کردنــد .آنهــا نشــان
دادنــد کــه فشــار اوليــه ،غلظــت ســوخت و تلفــات گرمايــي تأثيــر
قابلتوجهــي بــر حداکثــر فشــار در طــي پخــش شــعله دارد Gu .و
همــکاران ( )2000عــدم پایــداری شــعله و نســبت ســرعت ســوختگی
الیــهای هــوا و مخلــوط گاز طبیعــی -هــوا را بــا نســبتهای مختلــف
همســان بررســی کردنــد .عــدم پایــداری شــعله در نســبت معــادل 1/2
و باالتــر مشــاهده شــد کــه نشــان میدهــد ایــن بیثباتــی شــعله بــه
علــت عــدم پایــداری حرارتــی و بیثباتــی هیدرودینامیکــی اســت.
مخلوطهــای غنــی دیگــر شناســایی شــده اســت کــه بیشــتر در معــرض
ناپایداریهــای ســطحی هســتند و میتواننــد منجــر بــه افزایــش نــرخ
ســوختن شــوند .بنابرايــن در چنيــن شــرايطي ســرعت شــعله افزایــش
ميیابــد .ایــن بهنوبــه خــود میتوانــد منجــر بــه انفجــار شــدیدتر از
آنچــه انتظــار م ـیرود ،گــردد.
در تعییــن شــدت انفجــار اتیلــن ،تعــدادی از مطالعــات آزمایشــگاهی
و محاســباتی بــر روی اتیلــن قابلاشــتعال انجــام شــده اســت .در
اکسیداســیون هیدروکربنهــای باالتــر از اتیلــن ،انگیــزه محققــان بــرای
اعمــال روشهــای محاســباتی جهــت مدلســازی بیشــتر اســت تــا
مکانیســم مناســب بــرای اکسیداســیون اتیلــن را در طیــف گســترده  ای
از دمــا ،فشــار و نســبت تعادلــی بررســی کننــد .بــا ایــن حــال ،بــرای
فرآینــد انتقــال ســوخت ،تنهــا تعــداد محــدودی از مطالعــات انجــام
شــده اســت .تحقیــق انجــام شــده توســط  Thomasو همــکاران ()2010
نشــان میدهــد کــه انتقــال بــه انفجــار در اتیلــن خالــص میتوانــد
منجــر بــه واکنــش تجزیــه در فشــاری باالتــر از فشــار اتمســفر شــود.
آنهــا همچنیــن گــزارش دادنــد کــه فشــار اولیــه نقــش مهمــی در
افزایــش فشــار کل نــدارد .بــا ایــن حــال ،دمــای دیــواره اولیــه لولــه و
احتمــاالً رطوبــت مخــزن ،میتوانــد بــر مکانیســم انتشــار کلــی شــعله
تأثیــر بگــذارد؛ همانطــور کــه توســط  Maو همــکاران ( )2015نیــز
مشــاهده شــده اســت .آنهــا نشــان دادنــد کــه ایــن گاز خــاص ،افزایــش
امــواج شــوکدهنده ناشــی از انفجــار نــدارد ،زیــرا انفجارهــای بــاالی
آن بــه انــدازه کافــی قــوی نیســتند تــا ســرعت آن را بــه میــزان قابــل
مالحظ ـهای افزایــش دهنــد .آنهــا نتیجــه گرفتنــد کــه پــس از انتقــال از
طریــق انفجــار ،ســرعت شــعله در طــول رونــد انتقــال در هــر دو لولــه
مســتقیم و خــم بــا قطــر  159میلیمتــر کاهــش مییابــد .بــا ایــن وجــود،
حداکثــر ســرعت شــعله در حــدود  80درصــد از طــول لولــه مســتقیم
مشــاهده شــد و حــدود  70درصــد از آن اگــر موانــع در ایــن دو نــوع
لولــه وجــود داشــته باشــد .ایــن پدیــده نشــان میدهــد کــه موجهــای
منــع شــده فشــار از لولــه بســته شــده تأثیــر قابلتوجهــی در کاهــش
ســرعت شــعله در طــی انتشــار شــعله دارنــد.
از سـوی دیگـر Xiao ،و همـکاران ( )2011یـک مطالعـه آزمایشـگاهی
در کانالهـای افقـی نیمهبـاز و بسـته را انجـام داده و دریافتنـد کـه
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مخلوطهـای هـوا ـ هیـدروژن فازهای مختلف شـعله را تحـت تأثیر قرار
میدهنـد ،کـه ویژگیهـای مشـخصی را نسـبت بـه سـایر گازهـا نشـان
میدهـد .همچنیـن تحقیقـات در بـرآورد امـواج شـوک در مخلـوط
هیـدروژن ـ اکسـیژن در یـک حجـم قطـر  12میلیمتـر نشـان داده اسـت
کـه تشـدید مـوج از یـک مقـدار اولیه انـرژی میتوانـد مراکـز انفجاری
احتـراق ثانویـه ایجـاد کنـد و پارامترهـای آن از مقادیـر پیشبینـی
شـده در حالـت  Chapman-Jouguetمتفـاوت اسـت (Petukhov
 .)2009 ,.et alایـن مسـئله بـر خلاف تصـور عـادی اسـت کـه انفجـار
بهوسـیله اثـر قـدرت قابلتوجـه تحریک میشـود .بـا این حـال ،محققان
گزارشهـای متعـدد آزمایشـگاهی ارائـه کردنـد کـه در هنـگام انفجـار
بـا اسـتفاده از سـوختهای هیدروژنـی ،انتقـال از طریـق انفجـار بالقـوه
میتوانـد در مقایسـه بـا سـوختهای هیدروکربنـی بـا شـدت بیشـتری
بهدسـت آیـد(.)2010,.Thomas et al
شبیهسـازی عـددی و آزمایشـگاهی انتشـار شـعله در یـک مجـرای
بـا بخـش خمیـده  90درجـه نیـز بهطـور مـداوم بـا پدیدههـای فیزیکـی
پایـهای 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 جابهجایی تعبیه شـده،
در دو یـا بیشـتر از جریانهـای پیچیـده نشـان داده شـده اسـت Hu .و
همـکاران ( )2009نیـز نشـان دادند که با افزایش نسـبت متعادل ،سـرعت
سـوختن الیـهای بـرای احتـراق مخلـوط سـوخت و کاهـش در مـورد
سـوختن مخلـوط سـوخت ،افزایـش مییابـد .سـرعت سـوختن اليـهاي
نيـز افزايـش دمـاي اوليـه و فشـار را افزايـش ميدهد که مطالعات مشـابه
بـا اسـتفاده از وسـايل مختلـف نيـز بهطـور مـداوم ایـن مسـئله را تأییـد

1

طرح لولهها )A( :مستقیم؛ ( 90 )Bدرجه؛ ( )Cو ( )Dمسیرها
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میکننـد( .)2005,Dahoe
بــا ایــن حــال ،آنچــه کــه بدیهــی اســت ،مطالعــه جامعــی از پارامترهــای
حاکــم بــر انتشــار شــعله در تنظیمــات لولههــای مختلــف بــا توجــه بــه
فیزیــک و دینامیــک شــعله و توســعه فشــار هیدروکربنهــا و انفجــار
هیــدروژن ـ هــوا در طیــف گســتردهای از نســبت متعــادل اســت .بههمین
دلیــل ،فیزیــک و پویایــی توســعه انفجــار در تنظیمــات لولههــای
مختلــف ،خطــوط مســتقیم 90 ،درجــه و لولههــای بســته شــده مــورد
بررســی قــرار میگیرنــد .رفتــار انتشــار شــعله و ویژگیهــای انفجــار
مخلــوط ســوخت و هــوا بــرای ایجــاد یــک طراحــی مناســب و طراحــی
لولهکشــی بــرای برنامههــای 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.
 -1روش کار

در ایـن مطالعـه ،لولههـای مسـتقیم 90 ،درجـه و مسـیر خمیـده بـا حجـم
ثابـت ( 0/042متـر مکعـب) بـا قطـر  0/1میلیمتـر اسـتفاده شـده اسـت
(شـکل .)1-هـر دو انتهـای لولـه بسـته ميشـوند .لولههـا از تعـدادی
از قطعـات سـاخته شـده از  0/5تـا  1متـر طـول سـاخته شـده و بـا واشـر
بیـن اتصـاالت و فلنجهـای کـور در هـر دو طـرف متصـل میشـوند.
مخلوطهـای قابلاشـتعال بهوسـیله یـک جرقـه الکتریکـی بهوجـود
میآینـد کـه  16ژول انـرژی را بـرای آزمایـش انفجـار گاز فراهـم
میکنـد .بـرای ایـن مطالعـه ،چهـار تنظیمـات لولـه بـه عنـوان  A-Dدر
نظـر گرفتـه شـد ،همانطـور کـه در شـکل 1-نشـان داده شـده  Cو D
اتصـاالت مسـیر خمیـده بـا مکانهـای مختلـف مانـع هسـتند.
اندازهگیریهـای سـرعت شـعله بـا اسـتفاده از مـواد منفجـره ،معدنـی،
ترموکوپلهـای  K-typeکـه در امتـداد خـط مرکـز لولـه قـرار گرفتـه
بودنـد ،ثبـت شـد .دادههـای سـرعت شـعله تولیـد شـده از زمـان ورود
بـه شـعله (مشـخص شـده بهعنـوان یـک تغییـر ناگهانـی در خروجـی
ترموکوپـل) تعیین شـد .زمـان ورود آتش شـعله در لوله ،اولیـن نقطهای
بـود کـه ثبـت آن آغـاز شـد .با توجـه بـه ترموکوپـل در لوله ،ایـن موج
توسـط یـک پیشفشردهسـازی پیـش از شـعله و سـرعت جریـان بـاال
مرتبـط بـا آن در اطـراف ترموکوپـل) مانـع گرديـد کـه موجـب ایجـاد
دو شـیب متمایـز در ردیابـی ترموکوپـل شـد .در ایـن مـورد نقطهای که
شـیب دوم (شـیبدار) آشـکار شـد ،بهعنـوان زمـان ورود شـعله در نظـر
گرفتـه شـد .فشـار داخـل لولـه بـا اسـتفاده از مجموعـهای از مبدلهـای
فشـار پیزورسیسـت در امتـداد دیـوار بیرونـی ،بهعنـوان  Pدر شـکل1-
نشـان داده شـده اسـت .دادههـا بـا اسـتفاده از ثبـت گـذرا  34کانـال بـه
وسـیله  NI CompactDAQجمـعآوری شـدند .موقعیتهـای احتراق و
محـل هریـک از مبدلهـا و حسگرهـا در جـدول 1-ارائـه شـده اسـت.
در ایـن مطالعـه بـرای مخلـوط سـوخت و هـوا ،هـوا ـ گاز طبیعـی ،هـوا
ـ اتیلـن ،مخلـوط C3H8-هـوا و هیـدروژن ـ هـوا بـا نسـبت معـادل ()Ф

 1/2 ،1 ،0/8 ،0/6و  1/4مـورد اسـتفاده قـرار گرفت .در این آزمایش ،با
اسـتفاده از یک فشارسـنج دیجیتال با دقـت  ،0/01 m barsروش کنترل
فشـار جزیـی بـرای تهیـه مخلوط بـا کنتـرل غلظت اولیـه هـر تزریق گاز
مـورد اسـتفاده قـرار گرفـت .گازهای تزریقی بـه مـدت  10دقیقه در هر
اجـرا گذاشـته شـدند تـا یک ترکیـب همگن ایجـاد کنند .بـرای دقت و
قابليـت بازیابـی ،هـر انفجـار حداقـل سـه بار در هـر مخلوط تکرار شـد.
 -2نتایج و بحث
 -1-2تأثیر حداکثر فشار بر پیکربندی لوله

شـکل 2-حداکثـر فشـار بیـش از حـد ثبـت شـده بـرای تمام سـوختها
را نشـان میدهـد .ردیابـی فشـار با توجـه به زمان ارائه شـده اسـت .برای
انفجـار هیدروکربـن ،نمونههـای انفجـاری معمولـی نشـان داده شـده
اسـت .از نتایـج فشـار هیـدروژن هـوا ،دریافـت شـد کـه حداکثـر فشـار
بیـش از حـد از انفجـار هیـدروژن باالتـر از سـوختهای هیدروکربنـی
اسـت :دو برابـر در تمامـی پیکربنـدی لولههـا.
بهطـور شـگفتانگیز ،حداکثـر فشـار مخلـوط هیـدروژن هـوا باالتریـن
مقـدار (تقریبـاً  7/2بـار) در منطقه خمیده خط لوله  90درجه در مقایسـه
1

موقعیت هر مبدل فشار و ترموکوپل از نقاط احتراق

موقعیت احتراق
(متر)

مبدلهای فشار

ترموکوپلها

A

B

C

G

P1

0/32

0/32

0/26

0/26

P2

1/35

1/35

1/18

1/18

P3

2/02

2/02

2/53

2/16

P4

2/58

2/58

3/42

3/08

P5

3/33

3/33

3/9

4/07

P6

4/16

4/16

4/03

2/77

P7

-

4/44

4/52

3/26

T1

0/26

0/26

0/45

0/45

T2

0/705

0/75

1/26

1/26

T3

1/065

1/61

1/65

1/65

T4

1/485

2/17

2/75

2/06

T5

2/14

2/62

3/42

3/13

T6

3/2

3/48

3/99

3/9

T7

4/345

4/26

4/12

2/73

T8

-

-

4/38

2/99

89

90

2

حداکثر فشار در مقابل نقاط ثبت شده

3

حداکثر سرعت شعله در مقابل نقاط ثبت شده

4

سرعت شعله آتش در مقابل نقاط ثبت شده

5

موج انفجار
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بـا هـر دو پیکربنـدی خـط لوله تی میباشـد.
تحقیقـات قبلـی نشـان داده اسـت کـه وقتـی شـعله از ناحیـه خمیـده 90
درجـه عبـور میکنـد ،شـدت آتشسـوزی افزایـش یافتـه اسـت (ژو
و همـکاران )2006 ،و در نتیجـه ،سـرعت شـعله نیـز افزایـش مییابـد.
بنابرایـن در مقایسـه بـا آزمایشهـای مشـابه انجـام شـده در یـک لولـه
مسـتقیم و اتصـال لولـه ،فشـار بیـش از حـد افزایـش مییابد .شـکل2d-
توسـعه حـد فشـار در طول لولـه در موقعیتهـای مختلف بـرای مخلوط
هیدروژن/هـوا را نشـان میدهـد .نتایـج بهوضـوح نشـاندهنده دو حـد
فشـار در دو موقعیت متفاوت اسـت :اول ،در موقعیت خمشـی و دوم ،در
نزدیکـی دیـواره انتهـای خط لولـه ( 0/9میلیمتر از دیـوار انتهای لوله) -
بـرای انفجـار لولـه  90درجه .شـکی نیسـت که اولین فشـارافزایی ناشـی
از نفـوذ یـک مانع اسـت :در اینصورت حضور ناحیـه خمیده  90درجه
در لولـه بسـته میباشـد .امـواج صوتـی و موجهـای قـوی و برگشـتی در
منطقـه واکنـش وارد میشـود کـه موجـب افزایـش سـرعت سـوختن و
افزایـش سـرعت شـعله میگردد .بـا این وجـود در یک لوله/لوله بسـته،
دیـواره انتهایـی نیـز بهعنـوان یـک مانـع بـا تمایل بـه ایجاد اختالل شـعله
عمـل میکنـد و از ایـن رو بـر رفتـار انفجـاری تاثیـر میگـذارد (2010؛
2010 ،.Thomas et al؛  ).Zhu et alکـه موجـب فشـار افزایی تا  7/2بار
(در  )φ=1گردیـده و در نتیجـه سـرعت شـعله و فشـارافزایی در واحـد
زمـان در مقایسـه بـا لولـه مسـتقیم را افزایـش ميدهد.
شـکل 3a-توسـعه فشـار تحـت تأثیـر فاصلـه از موقعیـت اشـتعال ،بـرای
مخلـوط اتیلن/هـوا را نشـان میدهـد .ایـن نمـودار نشـان میدهـد کـه
فشـار پـس از موقعیت خمشـدن پراکنده اسـت کـه با دیگـر پروفیلهای
انفجاری سـوخت سـازگار نیسـت.
بـرای انفجارهـای پروپـان و گاز طبیعـی( ،)NGفشـار پس از خم شـدن/
مانـع ،در لولههـای  90درجـه یـا لولـه مسـتقیم افزایـش یافتـه اسـت.
متناوبـاً ،میـزان فشـردگی شـعله در دیـواره بهعلـت مکانیـزم نفوذپذیری
در دیوارههـا فزایـش مییابـد .بـه گفتـه آونـگ و همـکاران (،)2002
انتشـار شـعلهای آشـفته بهتدریـج بـا افزایـش منطقـه ترجیحـی انتشـار
مییابد(برادلـی و همـکاران.)2008 ،
یافتههـا نشـان میدهـد کـه حداکثـر فشـار بیـش از حـد بـرای اکثـر
سـوختها (بـه جـز پروپـان و  NGهمانطـور کـه در شـکل3a، b، c-
و  dنشـان داده شـده اسـت در موقعیـت خـم شـدن میباشـد .ایـن
رونـد ناسـازگار را میتـوان بـر اسـاس خـود واکنـش سـوخت توضیـح
داد .نفوذپذیـری پروپـان بهطـور قابلتوجهـی کوچکتـر از هدایـت
حرارتـی آن اسـت ،بهطـوری کـه سـوخت سـریعتر در منطقـه پیـش
گرمـی میرسـد .بـرای پروپـان ،حداکثـر فشـار حداکثـر در  2/02متـر
( x )P3قبـل از موقعیـت خمشـی  90درجـه نشـان داده شـده در شـکل-
 3cمشـاهده شـد .در عینحـال ،مـوج آکوسـتیک  /شـوک ،کـه بهدلیل
اثـر خمـش پراکنـده شـده و منعکـس شـده بـود ،بـه سـمت شـعلههای
داغ حرکـت میکـرد تـا سـرعت سـوختن را تقویـت کنـد .بـه علـت
کاهـش سـرعت سـوختن و تلفـات گرمـا بـه دیـوار ،شـعله پـس از نقطه

 P3خامـوش میشـود.
بـا ایـن حال ،شـتاب دوم در فاصله  4/16متر از موقعیت اشـتعال مشـاهده
شـد ( .)P5بـه علـت اثـر دیـوار انتهایـی نسـبت بـه تعامـل موج برگشـتي
( )Reflective Waveبـرای مخلوطهـای هـوای  ،NGفشـار در  P3تقریباً
 barg 0/41بود(شـکل .)2-رفتـار حریـق در خـط لولـه نشـان داده شـده
اسـت .فشـارافزایی دوم در ( P5پس از موقعیت خمشـی) به علت تعامل
مـوج شـعله کـه قابل مقایسـه با سـوختهای دیگر اسـت ،میباشـد .این
امـر نشـان میدهـد کـه اثـر فشـردگی شـعله در انفجـار  NG-airبیشـتر
اسـت .همانطـور کـه انتظـار مـیرود ،مخلـوط متان-هـوا ،بهدلیـل رفتـار
واکنشپذیـری پاییـن آن ،کمتریـن رشـد در طول لوله را نشـان میدهد.
نتایــج بــه وضــوح نشــان میدهــد کــه در لولــه مســتقیم (شــکل-
 ،)1رونــد بــرای همــه ســوختها ســازگار اســت .حداکثــر فشــار
بیــش از حــد در فاصلــه  2/02متــری ( )P3از موقعیــت اشــتعال رخ
میدهــد .حداکثــر فشــار بــاال مرتبــط بــا باالتریــن نرخســوزی بهدلیــل
ســلولیت/ 1چروکیــده شــدن 2شــعله ،یعنــی فشــردگی ســطح شــعله،
افزایــش ســطح شــعله و در نتیجــه افزایــش ســرعت ســوختن اســت.
3
در ایــن حالــت ،شــعله بــه دلیــل ایجــاد گــرداب بــه شــکل اللــهای
در میآیــد کــه موجــب تشــدید آشــفتگی میشــود .مــوج بازتابــی
باعــث ایجــاد تعامــل قــوی بیــن شــعله ســریع و آشــفتگی شــده و نهایتـاً
افزایــش ســرعت شــعله و افزایــش فشــار را بهدنبــال دارد .م و همــکاران
( )2015مشــاهدات مشــابهی را در شــتاب شــعله متــان  /هــوا در یــک
لولــه گــزارش دادهانــد .بــا ایــن حــال ،در  x>2/02متــر (بهترتیــب
 ،)P4رونــد نامعيــن بــرای ســوختها واکنشــی بــود .بهعنــوان مثــال،
هیــدروژن هــوا باعــث توســعهی تدریجــی فشــار شــد ،امــا مشــاهدات
مشــابهی بــرای انفجــار اتيلن-هــوا ،پروپــان هــوا و یــا هــوا در هــوا وجود
نداشــت بهطوریکــه افــت فشــار ناگهانــی آن بــه حــدود دو تــا پنــج
برابــر کاهــش یابنــده از فشــار بیــش از حــد در  x = 2/02متــر میرســید.
ایــن رونــد ناســازگار میتوانــد بــه ماهیــت واکنــش ســوخت مربــوط
باشــد .ایــن موضــوع در بخــش بعــدی بحــث خواهــد شــد .در محــدوده
مــورد آزمایــش غلظــت هیدروکربنها-هــوا و هیــدروژن هــوا ،مقــدار
حداکثــر فشــار بیــش از حــد بــرای هــر دو تنظیمــات لولــه انتقــال C( 4و
 )Dتقریبــا یکســان بــود و تنهــا در مکانهــای مختلــف بهدســت آمــد.
همانطــور کــه در شــکل 2-نشــان داده شــده اســت ،باالتریــن فشــار
بیــش از حــد بــرای مخلــوط هیــدروژن هــوا در منطقــه اتصــاالت لولــه
( )P7بــرای پیکربنــدی  Cمشــاهده شــد ،در حالــی کــه  P5حداکثــر
فشــار پیــک بــرای لولــه انتقــال  Dبــود .همانطــور کــه مشــاهده شــد،
شــعلههای پخــش شــده در لولههــای انتقالــي  Cو  Dبعــد از منطقــه
دایــره ،میــزان شــتاب باالتــر را تجربــه میکننــد ،کــه منجــر بــه فشــار
بیشــتر در انتهــای لولــه میشــود .همانطــور کــه قبــ ً
ا ذکــر شــد،
شــعلههای آتشســوزی بــرای مخلوطهــای مختلــف بهعلــت اثــرات
بیثباتــی فیزیکــی ،بــه خوردگــی شــعله ،بهویــژه بــرای ســوختهای
واکنشــی بیشــتری حســاس بودنــد .در نتیجــه ،ایــن شــعله چروکیــده
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باعــث افزایــش ســرعت ســوزاندن میشــود .بــه ایــن ترتیــب ســرعت
شــعله باالتــر و شــدت بیــش از حــد افزایــش مییابــد .از شــکل3d-
میتــوان دیــد کــه مدتزمــان کوتاهــی بــرای شــعلههای هیــدروژن
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  Cمشــاهده میشــود .از
ســوی دیگــر ،هنگامــی کــه مخلوطهــا در داخــل پیکربنــدی  Dلولــه
منفجــر شــدند ،انتشــار شــعله ایــن مخلــوط خــاص بــا ســاير ســوختها
تفــاوت زيــادي نشــان نــداد .ظهــور بیــش از حــد پیکهــای متعــدد
نشــان میدهــد کــه در فاصلــه کوتاهتــر از نقطــهی احتــراق و موانــع،
شــعله اثــر متقابــل قــویای بــا امــواج فشــارهای عرضــی از اثــر اتصــال
لول ـهاي ایجــاد میکنــد کــه موجــب آشــفتگی بیشــتری میشــود و در
نتیجــه باعــث تســریع در ســوختن مخلوطهــای غیرواکنشــی کــه در
امتــداد منطقــه اتصــال لولــه جــا داده شــدهاند ،میگــردد .ایــن دوبــاره
میــزان احتــراق را افزایــش میدهــد و بنابرایــن ســرعت شــعله و فشــار
بیــش از حــد افزایــش مییابــد .یافتههــای ایــن مطالعــه بــا مطالعــات
قبلــی هماهنگــی خوبــی دارد .بهنظــر میرســد کــه شــعلههای
هیدروکربنها-هــوا حداقــل نوســانات در طــول لولههــای انتقــال
را دارنــد؛ هــم از لحــاظ بیــش از حــد فشــار و هــم ســرعت شــعله
(شــکلهای 2-و .)3
بـا ایـن حـال ،رابطـه بیـن حداکثـر فشـار کلـی و شـدت انفجـار آن در
هـر پیکربنـدی لولـه  Tمیتوانـد بـا سـرعت گاز نسـوخته 5پروفیـل ،Sg
همانطور که در شـکل 4-نشـان داده شـده اسـت ،برای هر دو پیکربندی
لولـه انتقـال در حـد متوسـط باشـد  .18/208 m/sایـن امر نشـان میدهد
کـه بـرای ایـن گازهـای خـاص ،امـواج شـوک 6وجـود نـدارد ،زیـرا
انفجارهـای بیـش از حـد آنهـا بـه انـدازه کافـی قوی نیسـتند .ایـن مورد
همچنیـن بـا تحقیقـات قبلـی در مـورد شـتاب شـعلهای از سـوختهای
هیدروکربنـی موافـق اسـت( کومـا و همـکاران.)2007 ،

هفــت برابــر بیشــتر از ســرعت شــعله آدیاباتیــک میباشــد .افزایــش
قابلتوجــه در ســرعت شــعله ممکــن اســت بهعلــت شــتاب دادن خــود
بــه شــعله ناشــی از ناپایــداری حرارتــی از مکانیــزم جلــو شــعله باشــد.
اولیــن پیــک بــه ســرعت  172.4متــر بــر ثانیــه رســیده اســت ،کــه تقریبـاً
برابــر بــا ســرعت اولیــه  13برابــر میشــود و نشــاندهنده آشــفتگی
بســیار زیــاد در لولــه اســت .ایــن جریــان موجــب ایجــاد آشــفتگی
در برابــر شــعله شــده و موجــب میشــود کــه شــعله ســریعاً ســرعت
یابــد .همــراه بــا شــکلگیری چروکیــده شــدن شــعله ،تولیــد شــعله و
انعطافپذیــری ،انتشــار شــعله ســریع باعــث گســترش شــعله در جهــت
انتهــای لولــه میشــود.
علاوه بـر ایـن ،مـوج بازتابنـده از انتهـای لولـه موجـب کاهش سـرعت
سـوزاندن جـرم در حداکثـر مـی شـود و موجـب افزایـش پیـک دوم در
حـدود  1000متـر بـر ثانیـه در  T7از موقعیت اشـتعال می شـود .می توان
پیـش بینـی کرد که سـرعت رشـد شـعله بیـن نقطـه ی جرقـه و فاصله ی
 2/14 Xمتـر ( )T5دیـده 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 بهعلــت شــتابدهی
شــعله ،حاصــل از تعامــل بیــن مــوج شــوک ،شــعله ســریع و شــعله
در زمــان شــروع گــرداب اســت .مطابــق بــا اثــر باروکالمیــن چنیــن
گردابهایــی کشــش ســطح شــعله را منجــر شــده ،باعــث میگردنــد
کــه شــعله متراکــم شــده و شــدت شــعله آشــفته افزایــش یابــد .در

 -2-2سرعت حرکتی شعله در داخل لولهها

شــکل 3a، b، c-و  ،dســرعت شــعله را بهصــورت تابعــی از مقادیــر
ورود شــعله نشــان میدهــد کــه توســط موقعیــت ترموکوپــل نشــان داده
شــده اســت (نشــان داده شــده توســط  T8-T1در شــکل .)1-بــرای لولــه
مســتقیم ،گاز طبیعــی ،پروپــان و اتیلــن دارای پروفیــل ســرعت شــعله:
بهعنــوان مثــال ،حداکثــر ســرعت شــعله در  0/1 = xمتــر از موقعیــت
احتــراق ( )T3رخ داده اســت .بــا ایــن وجــود ،دو قلــه در شــکلهای
ســرعت شــعله هیــدروژن دیــده میشــود کــه در موقعیــت x = 1/48
متــر ( )T4و  3/20متــر ( )T7از موقعیــت احتــراق رخ میدهــد .الزم
بــه ذکــر اســت کــه ســرعت ســوختن خطــی 7هیــدروژن در غلظــت
اســتوکیومتری ( )0/1 = Φتقریبــا  3/15متــر بــر ثانیــه اســت و ســرعت
شــعله کریســتالی آدیاباتیــک  28متــر بــر ثانیــه ( Alekseevو همــکاران،
 .)2014ســرعت شــعله اندازهگیــری بســیار باالتــر از  SLبــوده و حداقــل
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مقابــل ،بــرای اتیلــن هــوا ،مخلــوط پروپــان هــوا و هــوا و متــان هــوا،
ســرعت شــعله کمــی در برابــر  1/5 = xمتــر ( ،)T5قبــل از انتشــار در
ســرعت ثابــت نســبت بــه لولــه پایــان ،کاهــش یافتــه اســت .در ایــن
حالــت شــعله شــروع بــه خنــک شــدن میکنــد و موجــب توربولســیون
شــعلهای ضعیفتــر میشــود.
ســرعت شــعله ثبــت شــده در لولــه  90درجــه نشــان داد کــه حضــور
خمــش موجــب گســترش شــعله در اطــراف آن میشــود .همچنیــن
باعــث تشــدید گــرداب آشــفتگی و در نتیجــه افزایــش ســطح شــعله
از طریــق مخلــوط شــدید گاز ســوزانده شــده و نشــتی آن میگــردد.
همانطــور کــه شــکل 3d -نشــان میدهــد ،ســرعت شــعلهی آتشفشــانی
هیــدروژن حــدود  1384متــر بــر ثانیــه اســت؛ افزایــش قابلتوجــه تــا
 4/8برابــر قبــل از ورود بــه خــم شــدن .در عیــن حــال ،بــرای اتیلــن
هــوا ،پروپــان هــوا و هــوا متــان حداکثــر ســرعت شــعله تــا  496متــر بــر
ثانیــه 407 ،متــر بــر ثانیــه و  339متــر بــر ثانیــه ،قبــل از موقعیــت خمــش،
بــه ثبــت رســید .عالوهبــر ایــن ،نتایــج همچنیــن نشــان میدهــد کــه
شــتاب دوم در  3/49متــر ( )T6از نقطــه اشــتعال رخ داده اســت و
افزایــش ســرعت شــعله بــه  1311متــر بــر ثانیــه 487 ،متــر بــر ثانیــه407 ،
متــر بــر ثانیــه و  310متــر بــر ثانیــه بــرای هیــدروژن هــوا ،اتیلــن هــوا،
پروپــان هــوا و متــان هــوا بهترتیــب قبــل از رســیدن بــه دیــوار انتهایــی
میباشــد .ســرعت شــعله در ایــن موقعیــت تقریبــاً دو برابــر ســرعت
شــعله در فاصلــه  2/62متــر ( )T5بــوده اســت .ایــن امــر احتمــاالً ناشــی
از تعامــل پیچیــده بیــن شــتاب شــعله ،اثــر خشــك شــدن و شــکل شــعله
اســت كــه بــر نــرخ ســوختن جــرم تأثیــر میگــذارد .شــایان ذکــر اســت
کــه تعامــل شــعله داغ بــا امــواج فشــار کــه از دیــواره انتهایــی منعکــس
میشــود ،نقــش مهمــی در مشــارکت در شــتاب دوم دارد .بــرای لولــه
انتقــال ،ســرعت شــعله پایینتــر از لولههــای راســت و  90درجــه بــه
دلیــل مســیرهای آزاد پــس از منطقــه گــودال بــود .تحقیــق در مــورد
لولههــای مــوازی همچنیــن نظــری مشــابه را نشــان داد .بــا ایــن حــال،
هیچگونــه شــک و تردیــدی در میــزان انفجــار ناشــی از پیکربنــدی
لولــه انتقــال وجــود نــدارد.
دادههــای هــر پیکربنــدی لولــه انتقــال (شــکل  1cو  )1dنشــان میدهــد
کــه فاصلــه کوتاهتــر اتصــال لولــه از موقعیــت جرقــه ،باالتریــن شــدت
را در مقایســه بــا فاصلــه طوالنیتــر قــرار میدهــد .بــا ایــن حــال ،در
یــک فاصلــه زمانــی طــول ترمینــال ،پروفیلهــای مختلــف شــعله ثبــت
شــد .ســرعت شــعله باالتــر در  )m / s 500 ~( T3دیــده شــد کــه بــه
دلیــل اثــر پویــا از طریــق انتشــار شــعله میباشــد .از ســوی دیگــر،
تداخــل گرمــا ،مخلــوط ســریع آشــفتگی ،شــعله ســریع در پاییــن
جریــان ،تعامــل قــوی بیــن امــواج بازتابنــده و شــعلههای ســریع از نقــاط
انتهایــی ،میتوانــد موجــب واکنــش و انفجــار شــود ،کیــو و فــاط
( .)2005هنگامــی کــه اتصــال خــط لولــه در فاصلــه مســاوی در طــول
لولــه قــرار میگیرد(شــکل ،)1d-شــتاب شــعله گازهــای ســوختی
کمتریــن شــدت ســرعت شــعله را میدهــد ،زیــرا شــعلهها در تقاطــع

لولــه تقریبــاً همــان فاصلــه را شــتاب میدهنــد .در ایــن مثــال ،تعامــل
بیــن امــواج انعکاســی و شــعلههای ســریع از نقــاط انتهایــی ناچیــز
اســت؛ ایــن پدیــده در مطالعــات قبلــی تاحــدی مــورد بحــث قــرار
گرفتــه اســت.
 -3-2حداکثر نرخ فشارافزایی در واحد زمان

حداکثـر نـرخ فشـار افزایـی در واحـد زمـان در تمـام مقادیـر نسـبت
هـمارزی و امـواج انفجـاری در غلظـت اسـتوکیومتری بـرای تمـام
سـوختها در شـکلهای 5-و  6ارائـه شـده اسـت .همانطـور کـه نشـان
داده شـد ،حداکثـر افزایـش فشـار همـراه بـا افزایـش نقطهی احتـراق در
انتهای دوم سـه قسـمت از لوله مسـتقیم ( )P3و در نقطه خمشـی لوله 90
درجـه ( )P4گردیـده اسـت.
بــا ایــن حــال ،نتايــج متفاوتــي در نقــاط مختلــف خــط لولــه بــا توجــه بــه
تخصيــص اتصــال لولــه ديــده میشــود .همانطــور کــه قب ـ ً
ا ذکــر شــد،
ســلولیت شــعله باعــث شــکلگیری مــوج در ســطح شــعله میشــود و
ایــن بــه یــک منطقــه بزرگتــر مــی انجامــد و بــه ایــن ترتیــب نســبت
ســرعت ســوختگی افزایــش مییابــد .در نتیجــه ،تشــکیل اللــه باعــث
ایجــاد آشــفتگی ناشــی از ایجــاد گــرداب میشــود .مــوج بازتابنــده
منجــر بــه تعامــل قــوی میــان شــعله ســریع و آشــفتگی ،و همچنیــن
افزایــش نــرخ فشــارافزایی در واحــد زمــان میشــود( 2014؛ مرلیــن
و همــکاران .)2012 ،ایــن وضعیــت را میتــوان بــا شــکل 5-ثابــت
کــرد .نــرخ نوســان در هــر نقطــه مبــدل فشــار نشــان میدهــد کــه شــعله
بهصــورت مــداوم در حــال كشــيده شــدن بهویــژه در مناطــق خمــش
و نقــاط اتصالــي ميباشــد و ميــزان رشــد در فضاهــاي بــزرگ بيشــتر
اســت .در نتيجــه نــرخ ســوختن تــوده آتــش افزايــش مییابــد.
میــزان دادههــای نــرخ فشــارافزایی در واحــد زمــان بیشــتر از نتایــج
حداکثــر فشــار بــاال تکــرار میشــود .همچنیــن ســوخت هیــدروژن
انفجــار شــدیدتری را بــرای تمــام تنظیمــات آزمایــش شــده ایجــاد
میکنــد .ایــن مهمتریــن عامــل موثــر بــر ســرعت ســوختن و میــزان
انتشــار گرمــا در طــی انتشــار شــعله اســت .در نتیجــه ،بــا چیــن و
چــروک شــعله مرتبــط اســت .ایــن شــعله چروکیــده باعــث افزایــش
ســرعت ســوختن جــرم میشــود .بــه ایــن ترتیــب ســرعت شــعله باالتــر
و شــدت آن بیــش از حــد افزایــش مییابــد .ایــن باعــث شــد کــه
بیشــترین و کمتریــن میــزان افزایــش فشــار در انفجارهــای هیــدروژن
هــوا و انفجــار هــوای پروپــان افزایــش یابــد و نشــانگر آن اســت کــه در
لولــه خمشــی  90درجــهای بیشــتر دیــده میشــود.
نتیجهگیری

بـا توجـه بـه نتایج انجام شـده ،خالصـه یافتههـای این تحقیـق را میتوان
بهصـورت زیر بیـان نمود:
 .1فشـار هیـدروژن ـ هوا و سـرعت شـعله ،انفجـار هیدروژن بـه حداکثر
فشـار بیش از حد و سـرعت شـعله نسـبت بـه سـوختهای هیدروکربنی
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تقریبـاً دو برابـر بـرای تمـام تنظیمـات لوله مـورد مطالعه میباشـد .با این
حـال ،دادههـای ثبـت شـده نیـز نشـان داد که حداکثر فشـار بیـش از حد
و سـرعت شـعله اتیلـن ـ هـوا باالتـر از همـه سـوختهای هیدروکربنی ـ
هـوا ،هـوا ـ گاز طبیعـی و پروپـان ـ هوا بـود .از آنجاییکه انتشـار پروپان
بهطـور قابلتوجهـی کمتـر از هدایـت حرارتـی آن اسـت ،در مقایسـه با
سـایر سـوختهای هیدروکربنـی سـریعتر گرم شـود.
 .2جالـب توجـه اسـت کـه حداکثـر فشـار مخلـوط هیـدروژن ـ هـوا
( )~ 7/2 barدر منطقـه خمیـده بهدسـت آمـد .بنابراين ،خم شـدن لولهها
بـا افزايـش ميـزان فشـار در مقايسـه بـا موانع ديگـر لوله ،باالترين شـدت
انفجـار را نشـان ميدهـد.
 .3در دو انفجــار لولــه خــم در دو مخلــوط مــورد مطالعــه ،دو قاعــده
انفجــار مجــزا وجــود دارد :اول ،در موقعیــت خــم شــدن و دوم ،در
نزدیکــی دیــوار پایــان ( 0/9میلیمتــر از دیــواره انتهــای لولــه) .وجــود
خــم میتوانــد موجــب کاهــش کشــش شــعله و افزایــش آشــفتگی
شــود .ایــن وضعیــت موجــب افزایش بیشــتر اختــاط امواج آکوســتیک
و بازتــاب ،ورود بــه منطقــه واکنــش ،افزایــش نــرخ ســوختن و افزایــش
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ســرعت شــعله میشــود.
 .4رونــد بــرای همــه ســوختها در لولــه مســتقیم (پیکربنــدی  ،)Aبــا
حداکثــر فشــار بیــش از حــد در فاصلــه  2/02متــر ( )P3از موقعیــت
احتــراق ،ســازگار اســت .حداکثــر فشــار بیــش از حــد و ســرعت شــعله
ناشــی از باالتریــن نــرخ ســوختن بــه علــت ســلولیت شــعله اســت،
یعنــی ســطوح شــعله بزرگتــر میشــود و در نتیجــه ســرعت ســوختن
افزایــش مییابــد.
 .5در محــدوده مــورد آزمایــش از غلظــت هیدروکربنهــا و هیــدروژن
ـ هــوا ،مقادیــر حداکثــر فشــار بــاال و حداکثــر ســرعت شــعله بــرای هــر
دو پیکربنــدی لولــه تقریب ـاً یکســان بــود .عالوهبــر ایــن ،ظهــور بیــش
از حــد پیکهــای چندگانــه نشــان میدهــد کــه در فاصلــه کوتاهتــر
از موانــع ،شــعله اثــر متقابــل قــوی بــا موجهــای عرضــی ناشــی از اثــر
اتصــال مســیرها ایجــاد کــرده ،موجــب آشــفتگی بیشــتر و در نتیجــه،
تضعیــف قابلتوجــه گازهــا در اطــراف ناحیــه تنــگ میشــود .ایــن
امــر باعــث افزایــش ســرعت شــعله و در نتیجــه ،افزایــش حداکثــر فشــار
میشــود.
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