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  بر مبناي دماي اشتعال ذرات آلومینیومنانو مدلسازي زمان سوزش 
 

 4، سعید محمدي3باديآمهدي بید ،*2جلیل فریدونی، 1سیدنوراله حسینی
  سوخت و احتراق دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی مکانیک، آزمایشگاه تحقیقاتی

 )fereidooni@iust.ac.ir :نویسنده مخاطب *( 

  
  چکیده

. ارائه شده استبر مبناي دماي اشتعال  ومینیمحاسبه زمان سوزش تک ذره آلوم يبرا یلیمدل تحلیک مقاله  نیدر ا 
. شده است یمختلف انتقال حرارت بررس يهامیتک ذره و گاز اطراف در رژ نیانتقال حرارت ب ندیمنظور، فرا نیا يبرا

 يدما. رخ دهد رژیم آزاد مولکولی ایگذرا و  وسته،یپ يهامیاز رژ یکیتواند در یذره و گاز اطراف م نیانتقال حرارت ب
اده مقاله با استف نیدر ا. رسدمیاشتعال  يسرانجام به دما نکهیواکنش باال رفته تا ا هیاز ناح یافتیذرات بواسطه حرارت در

 .سبه شده استمحا ومینیشروع احتراق، زمان سوزش تک ذره آلوم يذرات به دما يدما دنیرس يالزم برا طیاز شرا
که مدل  ستا نیدر ا ،شدیاستفاده م ومینینانو ذرات آلوم يکه برا یبلمقاله با مدل ق نیتفاوت عمده مدل ارائه شده در ا

-یم یمناسب يهامختلف دما جواب طیمدل حاضر در شرا یول ،کاربرد دارد نیکلو 1500باال در حدود  يدر دماها یقبل
 نیا زبدست آمده ا زشزمان سو .کندیگاز اطراف محاسبه م يدماقطر ذره و از  یتابعه صورت و زمان سوزش را ب دهد

 نیب یخوب تطابق مولکولیرژیم آزاد انتقال حرارت در  ندیآبا در نظر گرفتن فر. است شده سهیمقا یتجرب جیمدل با نتا
  .برقرار است مقاله نیارائه شده در ا یلیو مدل تحل یتجرب جینتا

  
  رژیم آزاد مولکولی –عدد نادسن –دماي اشتعال –ذرات  نانو -زمان سوزش: هاي کلیدي واژه

  
   مقدمه -1

هاي زیرآبی پیشرانش موشک و سیستمذرات آلومینیوم بدلیل چگالی انرژي باال، کاربرد فراوانی در صنایع مختلف از جمله 
انـد و هنـوز   اکثر کارهاي قبلی در زمینه احتراق ذرات آلومینیوم، بر روي میکرو ذرات و ذرات بزرگتـر متمرکـز شـده    ].1[ دارند
ذرات نـانو بـه دلیـل    ]. 2[ ها براي ارائه مدل مناسب در زمینه احتراق نانو ذرات آلومینیوم به نتیجه مطلوبی نرسیده استتالش

بسـیاري زمـان سـوزش     محققین. نسبت سطح به حجم باالیی که دارند زمان سوزش کوتاهتري نسبت به ذرات میکرونی دارند
مدل براي زمان سوزش نانو ذرات آلومینیوم مبتنی بر یک ] 2[ هوانگ و همکارانش. اندذرات آلومینیوم را مورد بررسی قرار داده

در این مقاله زمان سوزش نانو ذره آلومینیوم به صورت تحلیلـی و  . شوددر دماهاي باال استفاده میردند که ک ارائه نتایج تجربی
هدف ما در کار حاضر ارائه مدلی است که زمان سـوزش را بـر حسـب    . به کمک محاسبه دماي شروع احتراق بدست آمده است

  .سبه کندمحا) دماي گاز اطراف(و محیطی ) قطر ذره(پارامترهاي هندسی 
در مسائل مرتبط . زمان سوزش یکی از پارامترهاي دینامیکی احتراق و بیانگر مدت زمان حضور ذره در ناحیه واکنش است

ناحیه پیش گرم، ناحیه واکنش : این سه ناحیه عبارتند از. با احتراق ذرات، ساختار شعله به صورت سه ناحیه اي فرض می شود
اگر انتقال . ابدیمرتباً افزایش می ،ت در ناحیه پیش گرم بعلت حرارت دریافتی از ناحیه واکنشدماي ذرا. و ناحیه پس از واکنش

در ایـن مقالـه بـا اسـتفاده از همـین      . رسـد حرارت از ناحیه واکنش به ذرات ادامه یابد دماي ذرات به دماي شروع احتـراق مـی  
                                                        

  ایران دانشگاه علم و صنعت ،کیمکان مهندسیارشد،  یکارشناس يدانشجو -۱
  ایران و صنعتدانشگاه علم ، کیمکان مهندسی دکترا، يدانشجو -2
  رانیدانشگاه علم و صنعت ا ک،یدانشکده مکان ار،یدانش -3
  ایران دانشگاه علم و صنعت ،کیمکان مهندسیارشد،  یکارشناس يدانشجو - 4
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مترهاي مهم در تعیین رژیم انتقال حـرارت بـین ذره و گـاز    یکی از پارا. است شدهموضوع، زمان سوزش ذره آلومینیوم محاسبه 
ممکن است فرایند انتقال حرارت بین ذره و گاز اطراف در یکـی   نادسن بر حسب مقدار عدد. است نادسن عدد بدون بعد, اطراف

ي بوده و قطـر ذره در  در این مقاله فرض شده که ذرات بصورت کرو. رخ دهد رژیم آزاد مولکولیاز رژیم هاي پیوسته، گذرا و یا 
  .همچنین از انتقال حرارت تشعشعی صرفنظر شده است. انتهاي واکنش به صفر برسد

  
  تئوري-2

   محاسبه کرد ]3[ توان به کمک رابطه زیربراي تک ذره آلومینیوم، دماي شروع احتراق را می
)1( 푚 푐

푑푇
푑푡

= 푄 − 푄 		

푚که  حرارتی که (ب حرارت تولید شده توسط واکنش به ترتی 푄 و 푄 همچنین. باشدگرماي ویژه ذره می 푐 و ذرهجرم  	
  به معادله زیر می رسیم) 1(عادله با مشتق گرفتن از م. محیط اطراف است و تلفات حرارتی از سطح ذره به) کندذره جذب می

)2( 푚 푐
푑 푇
푑푡

=
푑푄
푑푇

−
푑푄
푑푇

푄 − 푄
푚 푐

	

  ]3[ عبارت است ازشود رسیدن دماي ذره به دماي شروع احتراق عنوان می برايکه  شرایطییکی از 
)3( 푑 푇

푑푡 = 0	

  رسیددر نهایت به شرایط زیر خواهیم ) 2(طرف راست معادله  دادنشرط بیان شده و با مساوي صفر قرار  با استفاده از
)4( 푄 = 푄 		푎푛푑	

푑푄
푑푇 =

푑푄
푑푇 	

   .دشومی استفادهبراي محاسبه دماي شروع احتراق ) 4(شرایط بیان شده در 
صورت ه ب نادسن عدد بدون بعدبدین منظور . براي تعیین اتالف حرارت از سطح ذره باید رژیم انتقال حرارت را تعیین کرد

  شودزیر تعریف می
)5( 푘 =

푙
푟 	

푘 عمدتاً ذرات براي نانو. شعاع ذره است 푟 و ر آزاد مولکولییمتوسط مس 푙 که > و این بدین معنی است کـه متوسـط    10
اصطالحاً بر هم  .کم است این شرایطدر نتیجه احتمال برخورد ذره و گاز در  ،مسیر آزاد مولکولی بزرگتر از شعاع نانو ذرات است
  ]4[ افتد و رابطه آن بصورت زیر استاتفاق می رژیم آزاد مولکولیکنش حرارتی بین ذره و گاز در چنین حالتی در 

)6( 푄 = 훼휋푟
푃
2

8푘 푇
휋푚

훾 + 1
훾 − 1

푇 − 푇
푇

	

جـرم   푚 ثابت بولتزمن و 푘متوسط نسبت گرماي ویژه،  훾دماي ذره،  푇دماي گاز،  푇فشار گاز،  푃ضریب انباشتگی،  훼 که
براي ذرات با اندازه بزرگتر رژیم انتقال حرارت بین ذره و گاز اطراف بصورت پیوسته است و رابطه حاکم بـر  . مولکولی گاز است

  ]4[ آن مطابق معادله زیر است
)7( 푄 = 4휋푟 ℎ 푇 − 푇 	

ℎ استفاده کرد که تقریبتوان از این براي ذرات کروي می   به شکل زیر در خواهد آمد) 7(در نتیجه رابطه  ،=
)8( 푄 = 4휋푟 푘 푇 − 푇 	

که رژیم انتقال حرارت بین ذره و  ایستبه گونه نادسنعدد  در بسیاري از شرایط. است گاز انتقال حرارت هدایتیضریب  푘 که
روابط مختلفی براي بیان انتقال حرارت در رژیم گذرا پیشنهاد شده که مـا در  . باشدمی) transition regime(رژیم گذرا  درگاز 

  ]4[ این مقاله از رابطه زیر استفاده می کنیم

)9( 푄 =
4휋푟 푘 푇 − 푇

1 + 훽
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  که 

)10( 
훽 =

4휋푟 푘

훼휋푟
푃
2

8푘 푇
휋푚

훾 + 1
훾 − 1

푇 − 푇
푇

	

  از رابطه زیر حساب کرد توانذرات را می جرمنرخ مصرف 

)11( 푚 = 휌 푣			 ⎯⎯⎯ 			
푑푚
푑푡 = −

휋
6 휌

푑 푑
푑푡 	

اگـر فـرض کنـیم نـرخ واکـنش از رابطـه       . واکنش ثابت باشددر طول 휌)	(با این فرض بدست آمده که چگالی ذره ) 11(رابطه 
  ]3[ را به شکل زیر نوشت) 11(توان رابطه  بدست می آید می سآرنیو

)12( 푚̇ = 푚̇ 푒푥푝	(−
퐸
푅푇

)	

بق معادله زیـر بدسـت   گرماي تولید شده توسط واکنش مطا. ثابت جهانی گازها است 푅 و فعالسازيانرژي  퐸 در رابطه باالکه 
  خواهد آمد

)13( 푄 = 푚̇ ∆ℎ 	
زمان سوزش براي رژیـم  ) 4(در ادامه به کمک شرایط عنوان شده در . واکنش شیمیایی است آنتالپی ℎ∆ معادلهاین در که 

-شود میبیان می) 6(که توسط رابطه  رژیم آزاد مولکولیبراي انتقال حرارت در . هاي مختلف انتقال حرارت بدست خواهد آمد
푄گیري از  با مشتق. توان زمان سوزش را بصورت زیر محاسبه کرد   داریم 푄و  		

)14( 푑푄
푑푇

= 훼휋
푑
8
푝

8푘 푇
휋푚

훾 + 1
훾 − 1

(
1
푇
)	

)15( 푑푄
푑푇 = −

휋
6 휌

푑
푑푡 푑

퐸
푅푇

∆ℎ 	

  .به معادله زیر می رسیم) 4(برطبق شرایط ) 15(و ) 14(معادالت  دادنبا مساوي قرار و 

)16( 훼휋
푑
8 푝

8푘 푇
휋푚

훾 + 1
훾 − 1 (

1
푇 ) = −

휋
6 휌

푑
푑푡 푑

퐸
푅푇

∆ℎ 	

توان زمان سوزش ذره آلومینیـوم را در رژیـم   و استفاده از شرایط اولیه و نهایی زیر می) 16(با انتگرال گیري از دو طرف معادله 
  انتقال حرارت مولکولی آزاد بدست آورد

)17( 
푡 = 0	 → 푑 = 푑
푡 = 휏 → 푑 = 0 			⟹			휏 , =	

4휌 	퐸 ∆ℎ 푇 (훾̅ − 1)푑

3푅훼푝
8푘 푇
휋푚 푇 (훾 + 1)

	

푝( آل فرض کنیم و از معادله حالت ایده رااگر گاز اطراف ذره  = 휌푅푇  (شوداستفاده کنیم معادله باال به شکل زیر ساده می  

)18( 
휏 , =

4휌 퐸 ∆ℎ 푇 (훾̅ − 1)푑

3푅훼휌푅
8푘 푇
휋푚 푇 (훾 + 1)

	

زمان سوزش تک ذره در رژیم مولکولی  .کندمحاسبه می رژیم آزاد مولکولیزمان سوزش تک ذره آلومینیوم را در ) 18(معادله 
  آیدپیوسته از رابطه زیر بدست می

)19( 휏 , =
휌 ∆ℎ 퐸 푑
2.564037푇 	

  زیر خواهد بود سوزش به شکلبراي انتقال حرارت در رژیم گذرا و در هوا عبارت زمان و 

)20( 휏 , =
휌 ∆ℎ 퐸 푑
2.564037푇 1 +

7.55721 × 10
훼푑 푇
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  جاینت-3
  .آورده شده است 1در جدول  آلومینیوم ذره هايویژگی

  
  آلومینیوم ذرههاي ویژگی: 1جدول 

  مقدار  ویژگی
휌(  2707 kg( چگالی آلومینیوم 

m3
 

J 8.314  ثابت گازها
mol	K

 

  α(  0.87( ضریب انباشتگی آلومینیوم 
  훾( 1.4( نسبت گرماهاي ویژه هوا 

k(  1.38( ضریب بولتزمن  × 10  J
K

 
E(  73600 J( انرژي فعالسازي آلومینیوم 

mol
 

	ℎ(  30945000∆( هوا  -گرماي واکنش ذرات آلومینیوم J
kg

 
  

بـراي نیـل بـه ایـن      .بصورت تابعی بر حسب قطر ذره بیان شده است )ignition temperature( در این مدل دماي اشتعال
 بـا یـک منحنـی بـرازش     ،]3[ که توسط محققین مختلف ثبت شـده  را هاي مختلف دماي اشتعال بر حسب قطر ذرهداده هدف

محاسـبه مـا بـراي دمـاي      و مبنـاي  داردرابطه اي که از برازش منحنی بدست آمده اختالف کمی با داده هـاي تجربـی   . کردیم
  . اشتعال است

رسـم   اطـراف  مختلف هواي يهادماو در  آلومینیوم را بر حسب قطر ذره ذرههاي زمان سوزش تک نمودارتوان اکنون می
وقتـی دمـاي هـواي     هاي مختلف انتقال حـرارت در رژیم ذره زمان سوزش تک ذره آلومینیوم بر حسب قطر) 1(در شکل  .کرد

  .رسم شده استاست،  کلوین 298در اطراف 
  

 
.کلوین است 298وقتی دماي هواي اطراف در  برحسب قطر ذرهذره آلومینیوم  زمان سوزش -1شکل   

  
 رژیم آزاد مولکـولی شود مطابقت خوبی بین نتایج تجربی و مدل تئوري ارائه شده در این مقاله براي همانگونه مشاهده می

دهند که بـراي  نتایج نشان می. شوندمیکرون بر هم منطبق می 100رژیم هاي پیوسته و گذرا براي ذرات بزرگتر از . وجود دارد
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انطباق نتایج تجربی و مدل ) 2(شکل . تصور کرد رژیم آزاد مولکولیتوان انتقال حرارت بین ذره و گاز اطراف را در ذرات مینانو 
  .را بخوبی نشان می دهد مولکولی رژیم آزادارائه شده براي 

  

 
.کلوین است 298وقتی دماي هواي اطراف در ذره  زمان سوزش نانو ذره آلومینیوم بر حسب قطر - 2شکل   

 
شـده و بـا نتـایج     محاسـبه  است، کلوین 1500در وقتی دماي هواي اطراف آلومینیوم  زمان سوزش تک ذره) 3(در شکل 
در واقع با افزایش دماي گاز اطراف ذره، . بین نتایج تجربی و مدل تئوري مطابقت خوبی وجود دارد. است گردیدهتجربی مقایسه 

  . ابدیزمان سوزش کاهش می
  

  
.کلوین است 1500وقتی دماي هواي اطراف در ذره  بر حسب قطرزمان سوزش تک ذره آلومینیوم  -3شکل  

  
سوزد میشود بدین دلیل است که فرض کردیم ذره بصورت کامل مشاهده میاین اختالف که میان نتایج تئوري و تجربی 
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انـد کـه   در حال سوزش را مشاهده کـرده  Alدر صورتیکه بسیاري از محققین، خرد شدن  .رسدمیو قطر ذره در نهایت به صفر 
شکند و در نهایت ذرة  تی میهاي آخر سوزش، کالهک اکسیدي باقیمانده بصورت سخ این امر بیانگر این بوده است که در لحظه

  ].6[نماید باقیمانده را به چند قسمت تقسیم می
  

 نتیجه گیري-4
 يهـا میـ در رژ گاز اطراف يدماو  قطر ذره حسبزمان سوزش تک ذره آلومینیوم بر این مقاله یک رابطه تحلیلی براي در 

همچنـین بـا افـزایش    . ابدیزمان سوزش کاهش می ،دهند که با کاهش قطر ذرهنتایج نشان می. ارائه شد مختلف انتقال حرارت
دهند که براي نانو ذره آلومینیـوم بـا در نظـر گـرفتن فراینـد انتقـال       نشان می نتایج. شوددماي محیط، زمان سوزش کمتر می

ست که ا اینمزیت مدل ارائه شده در اینجا . تجربی برقرار است مطابقت خوبی بین نتایج تئوري و رژیم آزاد مولکولیحرارت در 
  .هاي مدل قبلی را نداردکند و محدودیتزمان سوزش نانو ذره آلومینیوم را در دماهاي متفاوت محاسبه می
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