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هیدروژن س��وختی امیدوارکننده برای آینده است که به گستردگی 
در صنایع مختلف به خصوص در پاالیشگاه ها و پتروشیمی ها استفاده 
می ش��ود. با این حال، ذخیره سازی و انتقال هیدروژن توسط خطوط 
لوله، فرآیند پیچیده و مهمی اس��ت که به مالحظات ایمنی و پیروی 
از روش های ایمنی برای جلوگیری از حوادث ناش��ی از این گاز نیاز 
دارد ]2و1[. هی��دروژن به علت خواص ذات��ی از قبیل دمای احتراق 
کم، انرژی احتراق کم و سرعت احتراق زیاد، خطرناک است ]4و3[. 
هی��دروژن مثل هر گاز قابل اش��تعال دیگر، در ی��ک فضای محدود، 
خطرناک اس��ت. در یک فضای باز، احتمال انفجار هیدروژن کمتر از 

فضای بسته است. زیرا سرعت جنبشی آن زیاد است.
هنگام��ی که هیدروژن محترق می ش��ود بخار آب را با جذب گرما از 
هوا تولید می کند. با این حال هیدروژن طی احتراق هیچ نوع کربنی 
تولی��د نمی کند. بنابراین درجه ح��رارت از انفجار هیدروژن به میزان 
قابل توجهی کم است ]3[. با توجه به این نقاط ضعف و مسائل مربوط 
به ایمنی مربوط به خطوط لوله ی گاز، مشخص کردن و اندازه گیری 
میزان رفتار انفجار گاز و حفاظت در برابر انتش��ار پدیده های احتراق 
ناخواسته مانند اشتعال و انفجار در صنایع فرآیندی به ویژه با حضور 

گازهای مهارکننده مهم و ضروری است ]4-6[.
بر این اس��اس، تحقیقات و مطالعات اثربخشی مهارکننده ها در رفتار 

انفجار هیدروژن در سیستم های مختلف بررسی شده، اما با این وجود 
اطالعات اندکی در دس��ترس اس��ت. مطالعات تجربی و محاس��باتی 
توس��ط ون و فاتح ]7[ بر روی اث��رات بازدارنده ها )نیتروژن، آرگون 
و هلیوم( بر روی س��رعت س��وختگی خطی گازه��ای هیدروکربنی 
نش��ان داده که این شعله ها بسیار حساس به ش��رایط احتراق اولیه 
بوده و نسبت سرعت های اشتعال شونده بدون کشش در محدوده ی 
3-0/6 ب��ا عدد مربوط به مارکتاش��ین در محدوده ی 7-3± اس��ت. 
آنها همچنین نش��ان دادند که بازدارنده ه��ا یعنی نیتروژن، آرگون و 
هلیوم تأثیر قابل توجهی بر تعامالت ترجیحی انتشار به علت پدیده ی 
جنبش��ی و دینامیک دارند. مثاًل در میان همه ی بازدارنده ها، آرگون 
و هلیوم، نس��بت به نیتروژن، بر اس��اس دمای زی��اد و میزان حمل 
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هیدروژن س��وختی امیدوارکننده برای آینده اس��ت که در سال های اخیر به خوبی در صنایع پاالیشگاه های صنعتی 
و پتروش��یمی ها اس��تفاده شده اس��ت. در مطالعات اثربخش��ی مهارکننده ها در رفتار انفجار هیدروژن در سیستم های 
مختلف بررس��ی ش��ده، اما با این وجود، اطالعات هنوز هم بس��یار اندک است. بنابراین تحقیق حاضر به منظور بررسی 
اثرات آرگون، نیتروژن و دی اکس��یدکربن بر انفجار هیدروژن-هوا در یک پیکربندی شاخه ای انجام شده است. در این 
مطالعه مخلوط سوخت-هوا در سه موقعیت مختلف احتراق A، B و D گذاشته شد. نتایج نشان داد ناحیه ای در اطراف 
تیتان��کا، هنگامی که در دورترین فاصله ی موقعیت A قرار می گیرد تأثیر بحرانی ترین انفجار را نش��ان می دهد، اما در 
سایر موقعیت های مورد مطالعه، اشتعال مشاهده نشده است. عالوه بر این، مخلوط ترکیبات شامل 95 درصد هیدروژن، 
2/5 درص��د آرگ��ون، 2/5 درصد نیتروژن-ه��وا، 95 درصد هیدروژن، 5 درصد نیتروژن-ه��وا، 95 درصد هیدروژن، 5 
درصد آرگون-هوا با توجه به خصوصیاتشان به ترتیب خطرات بیشتری را نشان دادند. بنابراین با توجه به نتایج حاصل 
ترکیبات مخلوط با دی اکس��یدکربن ش��دت انفجار کمتری نسبت به سایر ترکیبات دارد. زیرا میانگین حداکثر سرعت 
ش��عله ی ثبت ش��ده برای این مخلوط خاص در تمام نقاط احتراق پایین تر اس��ت که نش��ان دهنده ی اینس��ت که اثر 

مهارکننده ها باید به ترتیب دی اکسیدکربن<نیتروژن<آرگون باشند.
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و نقل، نس��بت های سرعت اشتعال خطی بیش��تر را نشان می دهند. 
ب��ا این وج��ود، مطالعه در مورد انتش��ار ش��عله ی هلیوم-نیتروژن-

اکس��یژن در رآکتور تجاري حرارتی بین المللی نش��ان داد که هر دو 
فش��ارافزایی بعد از احتراق و سرعت شعله ی خطی با افزایش فشار و 
دمای اولیه افزایش می یابد و این ش��رایط بیش��تر از غلظت نیتروژن 
باالتراس��ت ]8[. دی بندت��و و همکاران ]9[ نتیج��ه گرفتند که اثر 
بخشی دی اکسیدکربن بر س��رعت احتراق ترکیب دی اکسیدکربن-

نیتروژن-اکس��یژن-هیدروژن عمدتاً بر اس��اس مکانیسم سینتیکی 
به دلی��ل واکنش س��ریع،  اس��ت. ب��ا این 
حال، رفتار انفجار یک مخلوط اتمس��فر دی اکسیدکربن-هیدروژن-

نیتروژن-اکس��یژن در دمای طبیعی و فش��ار نرمال، شرایط پایداری 
قابل توجهی در شعله و ظاهراً بدون احتیاج با حضور دی اکسیدکربن 
بیش��تر از 40 درصد نش��ان داد که به وضوح نش��ان می دهد انفجار 
عمدتاً توس��ط غلظت اکس��یژن و دی اکس��یدکربن تحت تأثیر قرار 
می گیرد ]9[. بر اس��اس تجزیه و تحلیل عددی می توان دریافت که 
رقیق س��ازی دی اکسیدکربن بر ساختار ش��عله ی اکسیژن-هیدروژن 
تح��ت تأثیر واکنش ش��یمیایی قرار می گیرد ]10[. از س��وی دیگر 
اثربخش��ی همه ی این گازهای مهارکننده بر عدد مارکشتاین به علت 
خواص دینامیکی مش��ابه آنها ناچیز بود ]11و9و7[. آزمایش ها روی 
اکسیداسیون هیدروژن در مخلوط گاز نیتروژن-اکسیژن-هیدروژن، 
افزایش س��رعت تبدیل هی��دروژن را با افزایش ولتاژ اعمال ش��ده و 

میزان تکرار تخلیه ی انرژی را نیز نشان داده اند ]12[.

با توجه به مرور ادبیات مطالعات و تحقیقات، مشخص می شود که کار 
آزمایش��ی و تجربی بر اثرات گازهای مهارکننده ی شعله هیدروژن-
هوا در خط لوله انجام نش��ده است. بنابراین تحقیق به منظور بررسی 

 1  موقعیت هر مبدل فشار و ترموكوپل از نقاط احتراق

ABD

مبدل فشار

)Pressure transducers( 

P12.639.944.5
P211.830.735.3
P325.317.221.8
P434.28.312.9
P5393.517.7
P640.314.46.8
P745.219.31.9

)Thermocouples( ترموكوپل

T14.538.442.5
T212.630.334.4
T316.526.430.5
T427.515.419.5
T534.28.712.3
T639.92.618.5
T741.215.45.6
T843.8183

 2  حداكثــر مقــدار بیــش از حــد در برابــر نقــاط ثبت شــده در یک خــط لوله در 
موقعیت های مختلف احتراق
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اثرات آرگون، نیتروژن و دی اکسیدکربن بر شتاب شعله ی هیدروژن-
هوا انجام شده است. در پیکربندی لوله ی Tee تجزیه و تحلیل نتایج 
به دس��ت آمده در این مطالعه با توجه ب��ه موقعیت احتراق و غلظت 

اولیه ی سوخت و هوا ارائه شده است.

1- مواد و روش کار
در این مطالعه از پیکربن��دی لوله ی Tee به طول 4/32 متر در افقی 
با فاصله ی 1/375 متر در طول اتصال و قطر 0/1 میلی متر اس��تفاده 
ش��ده است )ش��کل-1(. این لوله از بخش های 1-0/5 متر ی ساخته 
ش��ده و با یک مهره و واشر در میان اتصاالت و فلنج های کور در هر 
دو طرف متصل می ش��ود. مخلوط قابل اش��تعال توسط یک جرقه ی 
الکتریکی آغاز ش��ده ک��ه 16 ژول انرژی برای آزمای��ش انفجار گاز 
 A، B می دهد. برای این مطالعه سه موقعیت اشتعال به عنوان نشانگر
و D مش��خص شدند. الزم به ذکر است که موقعیت احتراق در بخش 
C برای این تحقیق درنظر گرفته نش��ده و در مقاله ی بعدی بحث و 

بررسی می شود.
اندازه گیری س��رعت ش��عله با استفاده از سرعت س��نج که در محل 
اتصال م��واد معدنی عایق، ترموکوپل نوع-K، در امتداد خط مرکزی 
لوله ثبت ش��د. داده های س��رعت شعله ی تولید ش��ده از زمان ورود 
به ش��عله ی ترموکوپ��ل )به عنوان ی��ک تغییر ناگهان��ی در خروجی 
ترموکوپل( مشخص ش��د. زمان ورود به شعله ی ترموکوپل در لوله، 
اولین نقطه ای بود که خواندن آغاز گردید. برای ترموکوپل ها در لوله، 
این موج از یک موج پیش فشرده س��ازی جلوتر از ش��عله و س��رعت 
جری��ان ب��االی مرتبط با آن در اطراف ترموکوپل جلوگیری  ش��ده و 
موجب ایجاد دو شیب متمایز در ردیابی ترموکوپل می گردد. در این 
حالت نقطه ی زمانی که ش��یب دوم )ش��یب دار( آشکار شد به عنوان 
زمان ورود ش��عله درنظر گرفته ش��د. فش��ار درون لوله با استفاده از 
مجموعه ای از مبدل های فشار پیزورسیستیکی در نقاط اطراف دیوار 
بیرون��ی در هر بخش تحت نظارت P ق��رار می گیرد. داده های تولید 
 NI ش��ده با اس��تفاده از ثبت کننده ی داده ی 34 گذر کانال توس��ط
Compact DAQ جمع آوری شده اس��ت. موقعیت های احتراق و هر 

مکان سنسورها در جدول-1 ارائه شده است.
 H2-Ar-CO2 ،هوا / H2-N2 ،هوا / H2-CO2 ،هوا / H2-Ar ،عالوه بر این
 / ه��وا، H2-Ar-N2 / هوا و H2-N2-CO2 / هوا مخلوط با نس��بت ثابت 
)H2 = 5 : 95: مهارکننده ه��ا( با اس��تفاده از هی��دروژن به عنوان گاز 
اولیه در نس��بت صاف بودن اس��تئوکیومتری )φ = 1( اعمال شد. در 
این کار، روش فشاربخشی برای تهیه ی مخلوط استفاده شد. گازهای 
تزریقی به مدت 10 دقیقه در هر اجرا باقی ماند تا یک ترکیب همگن 
ایجاد شود. عالوه بر این، هر انفجار حداقل 3 بار برای دقت و صحت 

نتایج مطالعه تکرار شد.  3  حداكثر ســرعت شــعله در مقابل نقــاط بازده در یک خط لولــه در موقعیت های 
مختلف احتراق
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2- نتایج و بحث
مطالع��ات قبلی نش��ان می دهد ک��ه تنظیمات لوله و ش��رایط اولیه 
 تأثیر قابل توجهی بر واکنش ش��عله و ش��تاب سوخت هیدروژن دارد 
]17-13[. با این حال، هنوز اثربخشی مهارکننده ها بر واکنش پذیری 
ش��عله های سوخت هیدروژن در لوله بررسی نشده است. بنابراین در 
مقاله ی حاضر، بحث روی مکانیس��م انتشار فشار و شعله ای از انفجار 
مخل��وط هی��دروژن مهارکننده/هوا مخلوط در یک خ��ط لوله با اثر 

موقعیت های مختلف احتراق تمرکز خواهد کرد.

2-1- تأثیر مهارکننده ها به سرعت فشار و شعله در توسعه ی انفجار
در شکل-2 مجموعه ای از حداکثر فشارافزایی ثبت شده در طول لوله ی 
Tee در سه موقعیت مختلف احتراق A، B و D نشان داده شده است. 
برای مخلوط های هیدروژن-هوا که با مقدار مختلف دی اکسیدکربن، 
 آرگون و نیتروژن س��رعت ش��عاع مربوطه و س��رعت افزایش فشار 
)dP/dt( به عن��وان تابع��ی از نقاط ثبت ش��ده در ش��کل های-5و3 

ترس��یم گردید اس��ت. با توجه ب��ه اینکه هیدروژن-ه��وا به عنوان 
یک س��وخت اولیه هس��تند، افت فشار و خطی ش��عله در حضور 
 5 هی��دروژن،  درص��د   95 مخلوط ه��ای  ب��ا  دی اکس��یدکربن 
درص��د دی اکس��یدکربن-هوا، 95 درصد هی��دروژن، 2/5 درصد 
دی اکس��یدکربن، 2/5 درصد نیتروژن-ه��وا، 95 درصد هیدروژن، 
2/5 درص��د دی اکس��یدکربن، 2/5 درصد آرگون-هوا نش��ان داده 
ش��ده اس��ت. دی بندتو و همکاران ]9[ گ��زارش کردند که وجود 
رادیکال های آزاد شامل و CO2 باعث 
افزایش فش��ار بیش از حد، سرعت شعله و میزان فشار می شود که 
به طور قابل توجهی کاهش می یابد که در شکل-4 نشان داده شده 
اس��ت. در میان مهارکننده ها، آرگ��ون در مخلوط های هیدروژن-

هوا باعث افزایش بیش از حد فش��ار نس��بت به دیگران می ش��ود. 
بر اس��اس تحقیقات انجام شده توس��ط موویلینو و همکاران ]18[ 
حضور م��واد افزودنی خواص ترموفیزیکی مخلوط ش��امل هدایت 
حرارت��ی و ظرفیت گرم��ا را تغییر می دهد و این به طور مس��تقیم 
بر س��رعت واکنش کلی در منطقه ی واکنش )در شعله( تأثیرگذار 
اس��ت. همچنین تحقیقات ون و نفاتح نشان داد که با وجود اینکه 
نیت��روژن و آرگون خصوصیات حمل و نقل تقریباً مش��ابهی دارند 
اما اف��زودن آرگون به هی��دروژن می تواند باعث افزایش س��رعت 
اش��تعال الیه ی خطی به دلیل دمای شعله ی بیشتر شود ]7[. این 
 مکانیسم نشان می دهد که اثر مهارکننده ها باید به ترتیب بر اساس 

دی اکسیدکربن< نیتروژن< آرگون باشد.

از س��وی دیگر ب��ا توجه به ش��کل-3 می ت��وان گفت ک��ه در تمام 
موقعیت های اش��تعال به علت واکنش پذیری س��وخت، نرخ س��رعت 
شعله به صورت قابل توجهی در طول خط مرزی لوله و نقاط انتهایی، 
حداکثری است ]19[. بیش��ترین سرعت شعله ور شدن 736، 719، 

 4   عدد لوئیس در مقابل امتیاز ثبت در یک خط لوله در نقاط مختلف احتراق
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706 و 703 متر بر ثانیه به ترتیب برای تمامی مخلوط های اش��تعال 
یافت��ه در 95 درص��د هی��دروژن، 2/5 درص��د آرگ��ون، 2/5 درصد 
نیتروژن-هوا، 95 درصد هیدروژن، 5 درصد نیتروژن-هوا و 95 درصد 

هیدروژن، 5 درصد آرگون-هواست. این نتایج در مطالعات قبلی نیز 
تأیید شده است ]11و7[. افزون بر این، با مقایسه ی سرعت شعله ی 
این مخلوط ها با 95 درصد هیدورژن، 5 درصد دی اکس��یدکربن-هوا 
در ش��رایط مش��ابه، خطی بودن این مخلوط بیشتر از سایر ترکیبات 
است؛ میانگین حداکثر سرعت ش��عله ی ثبت شده برای این مخلوط 
خ��اص در تمامی نقاط احتراق کمتر اس��ت )میانگی��ن 599 متر بر 
ثانیه(. این نش��ان می دهد که افزودن دی اکسیدکربن به مخلوط های 
هیدروژن موجب کاهش س��رعت انتشار حرارت می شود و در نتیجه 
مقدار میانگین س��رعت شعله برای این مخلوط کمتر خواهد بود که 

این با مشاهدات نیز مطابقت دارد ]9[.
اث��ر مهارکننده ها در توس��عه ی انفجار بر مخل��وط هیدروژن-هوای 
اس��توکیومتری می تواند با اس��تفاده از عدد لوئیس )شکل-4( بهتر 
توضیح داده  ش��ود. عدد لوئیس با میزان انتش��ار پراکنش گونه ها به 
گازه��ای غیرقابل احتراق ارتب��اط دارد که مربوط به نرخ س��وزاندن 
جرم اس��ت و مهم تری��ن عامل مؤثر در س��رعت س��وختن و میزان 
 انتش��ار حرارت طی انتش��ار ش��عله اس��ت ]18[. همان ط��ور که در 
شکل-4 دیده می شود عدد لوئیس برای همه ی مخلوط ها کمتر از یک 
اس��ت و نشان می دهد که تمام مخلوط ها تحت تأثیر انتشار پدیده ی 
حرارتی قرار دارن��د. با این وجود پدیده ی مذکور برای آن مخلوط ها 
 از آرگون مهم تر اس��ت. چراکه ضریب نف��وذ در حالت عادی آرگون 
و   )1.88x10 −5 cm2.s-1( نیت��روژن  از  بیش��تر   )2x10 −5 cm2.s-1(

دی اکس��یدکربن )1.92x10 −5 cm2.s-1( اس��ت که نس��بت زیاد دمای 
ش��عله و ضریب انتش��ار به دس��ت می آید ]20[. بنابرای��ن با افزودن 
آرگون، هیدروژن تمایل بیشتری دارد که در مخلوط ها منتشر گردد.

مشاهدات کلی نش��ان می دهد که فشارافزایی در مخلوط 95 درصد 
هیدروژن، 5 درصد نیتروژن-هوا برای تمامی موقعیت های اش��تعال 
درنظر گرفته شده، حداکثر فشار زیاد، سرعت شعله و میزان افزایش 
 NNH فش��ار در طول لوله در نقاط مختلف را نشان می دهد. حرکت
N2O، و NO رادیکال ها باعث تغییرات در توسعه ی انفجار می شود و 

این به طور مستقیم بر میزان افزایش فشار و نسبت شعله سرعت تأثیر 
می گذارد. زیرا سهم مسیر میانگین N2O در واکنش بسیار سریع تر از 
مسیرهای دیگر افزایش می یابد ]21[. عالوه بر این الزم به ذکر است 
که مسیر مختلف شعله بسیار به محل احتراق وابسته است که باعث 
می ش��ود مکانیس��م پخش شعله از هر موقعیت اش��تعال تغییر کند. 
یکی دیگر از مش��اهدات جالب توجه واکنش پذیری ش��عله ی مخلوط 
95 درصد هیدروژن، 2/5 درصد آرگون، 2/5 درصد نیتروژن-هوا در 
مقادیر بیشتر در فشار کلی، سرعت شعله و میزان افزایش فشار تقریباً   5  نرخ افزایش فشــار در برابر نقاط ضبط شــده در یک خط لوله در موقعیت های 

مختلف احتراق
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P7 و P5 ،نقطه ی لوله ،P1 6  موج انفجار در 
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دو برابر بیش��تر از مخلوط 95 درص��د هیدروژن، 2/5 درصد آرگون، 
2/5 درصد دی اکسیدکربن-هواست )ش��کل-5(. همان طور که قباًل 
در مورد اثر نیتروژون بر ترکیب مخلوط مهارکننده ی س��وخت اشاره 
ش��د خواص پویا و منحصر به فرد )انتش��ار پراکندگی شعله، هدایت 

حرارتی( آرگون نیز نقش مهمی در تشدید احتراق مخلوط دارد.

 2-2- تأثیر موقعیت های شروع اشتعال بر توسعه ی انفجار کلی
در مح��دوده ی آزمایش ش��ده از غلظت مهارکنن��ده، مقدار حداکثر 
فش��ار بی��ش از حد در هم��ه ی موقعیت های احت��راق تنها در محل 
فش��ار حداکثر ثبت ش��ده تقریباً یکس��ان بود. مثاًل بیش��ترین فشار 
برای مخل��وط هیدروژن-هوای خالص در اتص��االت لوله )P7( برای 
موقعیت های احتراق A و B مش��اهده شد؛ در حالی که P1 حداکثر 

فشار برای موقعیت احتراق از نقطه ی D را نشان می دهد.
در شکل-6 برای روش��ن شدن بیشتر این وضعیت، نمودارهای موج 
انفجار تمام مخلوط در P1، نقطه های P4، P5 و P7 ارائه ش��ده است. 
به وضوح نش��ان داده شده که نرخ نوس��ان هر یک از نقاط، بسته به 
مخلوط و موقعیت اش��تعال، تغییرات فش��ار در م��دت زمان خاصی 
بیشتر یا کمتر چروکیده می شوند. این نه تنها تحت تأثیر واکنش های 
جنبشی هر مخلوط است؛ بلکه بی ثباتی فیزیکی-دینامیکی نیز تأثیر 
قابل توجهی بر این پدیده دارد. همان طور که قباًل ذکر شد شعله های 
مخلوط��ی که ع��دد لوئیس کمتر از یک داش��تند به عل��ت بی ثباتی 
حرارتی، دیافراگمی حساس به چروک شدن شعله دارند. این شعله ی 
چروکیده باعث افزایش س��رعت اشتعال جرم، افزایش سرعت کلی و 
س��رعت زیاد بیش از حد می ش��ود ]22[. مثاًل کوتاه ترین زمان برای 
رسیدن به حداکثر فشارافزایی برای هیدروژن-هوا به ترتیب مربوط به 
ترکیبات 95 درصد هیدروژن � 5 درصد آرگون، 95 درصد هیدروژن 
� 5 درص��د نیت��روژن و 95 درصد هی��دروژن � 2/5 درصد آرگون � 

2/5 درصد نیتروژن در P1، P5 و P7 نس��بت ب��ه مخلوط های دیگر 
اس��ت. این مطلب نشان دهنده ی آنس��ت که مخلوط های هیدروژن-

هوا، 95 درصد هی��دروژن � 5 درصد آرگون، 95 درصد هیدروژن � 
5 درص��د نیتروژن و 95 درصد هیدروژن � 2/5 درصد آرگون � 2/5 
درصد نیتروژن نتیجه ی خالص را به افزایش فش��ار و س��رعت شعله 
می ده��د. از س��وی دیگر هنگامی که مخلوط ه��ا در موقعیت B قرار 
گرفتند انتش��ار ش��عله ی مخلوط، به ویژه برای 95 درصد هیدروژن 
� 5 درص��د نیت��روژن و 95 درصد هی��دروژن � 2/5 درصد آرگون � 
2/5 درصد نیتروژن در طول لوله با نتایج س��ایر تحقیقات هم خوانی 
داش��ت ]22[. ظهور بیش از حد فش��ارهای چندگانه نشان می دهد 
که در مواجهه ی کوتاه تر موانع، شعله ی قوی تر از امواج فشار عرضی 
از اتصال لوله، باعث آش��فتگی بیشتر و در نتیجه تسریع در سوختن 
مخلوط واکنش پذیر به دام افتاده در طول اتصال لوله، افزایش میزان 

احتراق و از این رو افزایش سرعت شعله می شود.
 )Sg( برای تس��هیل توضیح در مورد یافته ها، س��رعت گاز ناخالص 
برای تمامی ترکیبات مخلوط که در ش��کل-7 ارائه ش��ده محاسبه 
گردیده اس��ت. همان طور که قباًل ذکر ش��د واکنش پذیری شعله ی 
95 درص��د هی��دروژن � 5 درصد آرگون، 95 درص��د هیدروژن � 
5 درص��د نیت��روژن و 95 درصد هی��دروژن � 2/5 درصد آرگون � 
2/5 درص��د نیتروژن به طور عمده به اثر پویا یعنی گرماس��نجی و 
مخلوط ش��دن سريع آش��فتگی القايی و شعله ی س��ریع در پایین 
جریان متأثر می ش��ود. از آنجا که مقدار حداکثر القاء س��رعت گاز 
ناخالص بیش از 340 متر بر ثانیه محاسبه می گردد شعله با سرعت 
بیش��تری حرکت می کند و اثر فشرده س��ازی عظیم��ی در انتهای 
لوله به وجود م��ی آورد و از این طریق باعث ایجاد تعاملی قوی بین 
سرعت شعله و موج بازتابی )برگشتی( می شود. این پدیده به عنوان 
 D و A واکنش ش��ناخته می ش��ود و اگر احت��راق در موقعیت های

 2  موقعیت هر مبدل فشار و ترموكوپل از نقاط احتراق

ABD

KG bar.m.s-1(dP/dt)max bar.s-1KG bar.m.s-1(dP/dt)max bar.s-1KG bar.m.s-1(dP/dt)max bar.s-1

25.6873.3928.758682.1623.0765.91H2 (φ=1)
13.2437.8525.9674.1821.7061.9995%H25%-Ar
18.4652.7723.0365.8016.0145.745%CO2-95%H2

19.7456.4237.43106.9721.1860.555%N2-95%H2

17.2849.3748.05137.2916.6447.572.5%Ar-2.5%N2-95%H2

8.1923.4027.5378.6814.0440.112.5%Ar-2.5%CO2-95%H2

10.3129.4732.4392.6616.7847.9695%H22.5%-CO22.5%-N2
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آغاز ش��ده باشد، به طور قابل توجهی پیش می آید. مطالعات پیشین 
]16و15[ مش��اهدات مش��ابهی را در مورد پدیده مطرح کردند. با 
ای��ن ح��ال، موقعیت احتراق B اث��ر متضاد را روی هر دو فش��ار و 

ش��عله بر پیکربندی لوله تأثیر می گذارد. مخل��وط مهارکننده های 
مخلوط س��وخت و هوا باعث نمی ش��ود خطر انفج��ار موانعی را به 
حداقل برس��اند. ب��ا این وجود، با اس��تفاده از روش های نفوذ، یکی 
از اقدامات حفاظت و کاهش توصیه ش��ده برای خطر انفجار است. 
همان طور که در ش��کل-2 نش��ان داده شده، حداکثر فشار بیش از 
 ح��د برای 95 درص��د هیدروژن، 2/5 درصد نیت��روژن، 2/5 درصد 
دی اکس��یدکربن � هوا، 95 درصد هی��دروژن، 2/5 درصد نیتروژن، 
2/5 درص��د آرگون-هوا، 95 درصد هی��دروژن، 2/5 درصد آرگون، 
2/5 درص��د دی اکس��یدکربن � هوا در P2 برای احتراق آغاز ش��ده 
و در B مش��اهده گردید. تحقیقات این نش��ان می دهد که داشتن 
تغیی��رات گس��ترده تر یعنی ترکیبات مخلوط، ع��دد لوئیس به طور 
مستقیم متناس��ب با تعداد گسترده تر مارکس��تین ]23[ است. بر 
 B اس��اس این توجیه می توان گفت که ش��تاب ش��عله در موقعیت
به طور عمده تحت تأثیر انتش��ار حرارتی قرار دارد )ش��کل-4(. این 
امر نشان می دهد که انتقال از تغییر شکل شعله به انفجار و تعامل 
قوی امواج بازتابنده و ش��عله های سریع از نقطه ی انتهایی می تواند 
علت ممکن برای حداکثر فش��ار بیش از حد در P2 باش��د. عالوه بر 
این، در موقعیت B مخلوط ها شامل 95 درصد هیدروژن � 5 درصد 
نیتروژن-ه��وا و 95 درصد هی��دروژن � 2/5 درصد نیتروژن � 2/5 
درصد آرگون-هوا، می توانند با فش��ار زیاد در P5، P7 باش��ند. این 

پدیده همچنین توسط کیائو و همکاران ]11[ بحث شده است.
 

2-3- شدت انفجار
شدت انفجار بر اساس نرخ افزایش فشار در جدول-2 نشان داده 
 شده است. شاخص های پیش بینی ش��ده برای شدت انفجار گاز 
)KG = (dP/dt) maxV1/3( ب��رای تمام��ی مخلوط ها در نقطه ی 

اشتعال بیشتر از نقطه ی B است. حداکثر مقدار KG در 27/23، 
26/14، 25/83 و bar.m.s-1 20/3 در ه��ر نقطه احتراق به ترتیب 
95 درصد هیدروژن � 2/5 درصد نیتروژن � 2/5 درصد آرگون-

ه��وا و 95 درصد هیدروژن � 5 درصد نیتروژن-هوا و 95 درصد 
هیدروژن � 5 درصد آرگون-هوا اندازه گیری می شود. با این حال، 
مخلوط همراه دی اکسیدکربن شدت کمی دارد که نشان می دهد 
مقدار KG نه تنها به اندازه ی اتصال ]24[، شرایط اولیه و مخلوط 
]1[ بستگی دارد بلکه به موقعیت شروع اشتعال نیز وابسته است.

نتیجه گیری
با توجه به اهمیت س��وخت هیدروژنی برای حمل و نقل آینده، این 
تحقیق به منظور بررسی اثربخشی آرگون، نیتروژن و دی اکسیدکربن 

 7  ســرعت شــعله ی آتش فشرده در مقابل نقاط ثبت شده در یک لوله خط در نقاط 
مختلف احتراق
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بر ش��تاب نس��بی هیدروژن-هوا در یک لوله انجام ش��د. بر اس��اس 
یافته ها می توان به طور خالصه عنوان کرد:

 نفوذ قوی از موقعیت احتراق و ترکیب سوخت اولیه در فشار بیش 
از حد، س��رعت شعله و میزان افزایش فشار مشاهده شد. مخلوط دو 
بازدارن��ده روی ترکی��ب هیدورژن و هوا در مقایس��ه ب��ا هر یک از 
بازدارنده ها )به صورت خالص( ش��ّدت تأثیر کمتری بر مهار ش��عله 
دارد. نتایج نش��ان داد اثر مهارکننده ها باید به ترتیب دی اکسیدکربن 

<نیتروژن < آرگون باشد.
 D یا A بیش��تر از B ش��دت انفجار ثبت ش��ده در موقعیت احتراق 
است. شتاب ش��عله هنگام احتراق در موقعیت B، عمدتاً تحت تأثیر 
انتشار حرارت است و در نتیجه از شکل شعله به حالت انفجار تغییر 

می کند، تابش ش��عله در موقعیت احتراق A و D تحت تأثیر تعاملی 
قوی از موج بازتابنده و شعله ی سریع است.

 از می��ان تمامی مخلوط ه��ای مورد مطالعه، ترکیبات ش��امل 95 
درص��د هیدروژن، 2/5 درصد آرگ��ون، 2/5 درصد نیتروژن-هوا، 95 
درص��د هی��دروژن، 5 درصد نیتروژن-هوا، 95 درص��د هیدروژن، 5 
درص��د آرگون-هوا ب��ا توجه ب��ه خصوصیاتش��ان به ترتیب خطرات 
بیشتری را نش��ان دادند. بنابراین با توجه به نتایج حاصل، ترکیبات 
مخلوط با دی اکس��یدکربن نسبت به س��ایر ترکیبات، شدت انفجار 
کمتری دارد. زیرا میانگین حداکثر سرعت شعله ثبت شده برای این 
مخلوط خاص در تمامی نقاط احتراق کمتر است )میانگین 599 متر 

بر ثانیه(.
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