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 چکيده

های مختلف شعله در محفظهه   در این مقاله به بررسی احتراق میکرو و رژیم

و  15، 10، 5میلی متر و طهو  ههای مختلهف     2ای به قطر  ق استوانهاحترا

 پرداخته گردیده است. سهوخت و اکنهنده مهورد اسهتفاده     سانتی متری  20

تها   آمیختهه  از شهرای  اخهت غ ریهر پهیش     باشهد کهه   مهی  متان و اکنهینن 

 بهرای سهه دبهی مختلهف     کهه  مورد بررسی قرار گرفتهه اسهت.   آمیخته پیش

مهورد  بهر دقیقهه    استاندارد لیتر 0.5و  0.4، 0.3 ده مجموع سوخت و اکنن

مطلهو   بر اساس نتایج حاصل می توان بهه تهاریر    قرار گرفته است. آزمایش

بهر تشهکیل   به علت افزایش سطح تماس و اخهت  مطلهو    پیش آمیختگی 

جهاد  افزایش طو  راکتور در امکهان ای تاریر احتراق میکرو و شعله ساکن در 

با افزایش دبهی سهیا  بهر اسهاس     اشاره کرد، همچنین آن  های مختلف رژیم

با افزایش دبهی سهیا  شهاهد افهزایش بهازه      آن  ها و نتایج حاصل از آزمایش

به علت نزدیک شدن به تهوازن بهتهر   ها تشکیل احتراق میکرو  تشکیل رژیم

 باشیم.   میمیان سرعت شعله با سرعت سیا  

 ، رژیم شعلهآمیختهپیش ، ریر آمیخته: احتراق میکرو، پیش کلمات کليدی

 

 مقدمه

و اسهتفاده روز   MEMSبا گنترش روز افهزون صهنایع پیشهرفته مباحه      

افزون از سینتم های الکترونیکی، نیاز به تامین توان این وسایل از اهمیهت  

روزافزونی برخوردار شده اند، بر همهین اسهاس تحقیهر بهرای دسهتیابی بهه       

تر بهه یکهی از لهالش هها و مباحه       منابع تامین توانی با قدرت و دوام بها  

تحقیقاتی مهم تبدیل گشته اسهت، اسهتفاده از انهرژی نههان واکهنش ههای       

ها با توجه به پتاننهیل انهرژی بها ی نهفتهه در      شیمایی به خصوص سوخت

ها هر روز بیشتر در کانون توجه قرار می گیرد، بر همین اسهاس تحقیهر    آن

روی خواص احتراق میکرودارای  برای ساخت میکرو راکتورها و تحقیقات بر

ای رو به فردا جهت بهره برداری بهینهه از   ، که پنجرهباشد میاهمیتی خاص 

جدید مهیها مهی کنهد،     گوناگونِانرژی نهفته در سوخت ها را جهت مصارف 

تهوان بهه نمهودار مقاینهه انهرژی       جهت پی بردن به اهمیت این موضوع می

رلمدار حوزه باتری با انرژی سهوخت  های لیتیوم ایون به عنوان یک پ تریبا

 .[4[]3[]2[]1کرد ]های مختلف نگاهی 

 
یون با سوخت های هیدروکربنی و  -مقاینه لگالی انرژی باتری لیتیم -1شکل 

 .[5]موتورهای مختلف 

در حوزه فضایی و با توجه به رشد روزافهزون تکنولهوژیکی در عمهر سهاخت     

میلهی   1000تها   1ها نیاز به تراسترهایی با تراسهت حهدودی    میکرو ماهواره

رانیهه مهورد نیهاز     450تها   250نیوتون و ضهربه مخصهوص بها  در حهدود     

، در این حدود تراست تراسهترهای الکتریکهی تها حهدودی کمبهود      باشد می

راسترهایی را پر کرده اند ولهی بها توجهه بهه مشخصهات مهورد نیهاز        لنین ت

میکرو ماهواره ها توسعه تراسترهای شیمیایی میکرو یا به اصهط   میکهرو   

تراسترهای شیمیایی به عنوان راه حلی مهم مورد توجه بیشتر قهرار گرفتهه   

 اند که این خود یکی دیگر از کاربردهای مهم بح  احتراق میکهرو و آینهده  

 [.6[]3را در صنعت فضایی و تکنولوژی جهانی نشان می دهد]ن آ

در تحقیقاتی که تاکنون انجام شهده اسهت، از سهه مقیهاس متفهاوت بهرای       

استفاده شده است. یهک مقیهاس، کهه بهه صهورت       "احتراق میکرو"تعریف 

استفاده  "مقیاس مزو "و  "مقیاس میکرو"گنترده برای تعریف احتراق در 

. اگر مقیاس طو  فیزیکهی  باشد مییکی محفظه احتراق شده است، قطر فیز

میلی متر و کم تر باشد، احتراق، احتهراق میکهرو نامیهده     1محفظه احتراق 

میلهی   1می شود. در ریر این صورت، اگر مقیاس طو  فیزیکهی بزرگتهر از   

. ایهن  باشهد  مهی سانتی متر باشهد، احتهراق، احتهراق مهزو      1متر  و از مرتبه 

. [6]گنترده در توسعه میکرو موتورها استفاده شده اسهت تعریف به صورت 

تعریف دوم استفاده از یک مقیاس طولی مرجهع  بهرای شهعله، یعنهی قطهر      

 "احتهراق میکهرو  ". در این روش، احتراق به صهورت  [7]باشد می، 1خاموشی

)احتراق مزو( تعریف می شود اگر اندازه محفظه احتراق کولک تهر )بهزر    

باشد. این تعریف با توجه به رژیم ههای مختلهف شهعله    تر( از قطر خاموشی 

ملموس تر بوده و در مطالعات بنیادی احتهراق میکهرو در بهین محققهین از     

. هرلند، از آنجایی که قطر خاموشهی  باشد میمقبولیت بیش تری برخوردار 

تابعی از ترکیب مخلوغ و وینگی های دیواره )دما و واکنش پهییری سهطح(   

دن مرز بین احتراق میکرو و مزو بهه صهورت کمهی در    ، مشخص کرباشد می

این تعریف مشکل می شود. روش سوم برای تعریف احتراق میکرو اسهتفاده  

از مقیاس طو  ننبی کل وسیله ننبت به دستگاه های بهزر  رایهج بهرای    

. بهرای ماها ، یهک محفظهه احتهراق در یهک مهاهواره        باشد میهمان هدف 

یهک محفظهه احتهراق میکهرو قلمهداد      آن  کولک، لزوما باع  نمی شود که

فق  نشان مهی دههد کهه محفظهه احتراقهی کهه در مهاهواره        آن  .[8] شود

کیلهوگرم جهرم دارد در مقاینهه بها یهک       100تها   10کولک که در حدود 

 "میکهرو "کیلهوگرم جهرم دارد    1000ماهواره تجهاری معمهولی کهه بها ی     

حنا  می شود. بنابراین پنوهش گران از این تعریف بهرای توسهعه میکهرو    

 خاص استفاده می کنند. تراسترها در کاربرد های 

از زمان مطر  شدن احتراق در ابعاد میکرو تها کنهون پیشهرفت ههای قابهل      

م حظه ای در تحقیقات احتراق میکرو از طریر مطالعات تجربهی و عهددی   

از طریهر در    احتراق میکرو  صورت گرفته است که باع  افزایش بازدهی 

ل پایهداری شهعله و   از قبیه  احتهراق میکهرو    عمیر تهر منها ل مهرتب  بها     

                                                 
1 Quenching diameter 
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  صنعتی شریف دانشگاهتهران، 

در ایههن راسههتا، جههوزف   محههدودیت هههای اشههتعا  پههییری شههده اسههت.  

بها مطالعهه خاموشهی شهعله متهاندهوا در کانها  ههای         [9] 1جاروسیننکی

باریک، دریافت شعله ای که در کانا  های باریک انتشار می یابهد بهه دلیهل    

ین دریافهت  ات ف حرارت رسانشی از طریف دیواره از بین می رود و همچنه 

برابهر   2که فاصله ی خاموشی در ننبت هم ارزی ههای مختلهف در حهدود    

با احتراق هیهدروژندهوا در   [10] 2. یانگ و همکارانباشد میضخامت شعله 

اسنوانه ای شکل، به تهاریر محفظهه احتهراق دارای     احتراق میکرو  محفظه 

پله عقب رفته پرداختند. ایشان دریافتند که پله عقب رفتهه باعه  افهزایش    

ند اخت غ گشته و زمان نشنت را نیز افزایش می دهد. همچنهین پلهه   فرآی

عقب رفته در کنتر  محل شهعله بنهیار مهورر بهوده و باعه  افهزایش بهازه        

 عملیاتی بر اساس سرعت جریان ورودی و ننبت سهوختد ههوا مهی شهود.    
تاریر گرادیهان دمها بهر دیهواره ی خهارجی را در احتهراق        3ماروتا و همکاران

میلهی   2با استفاده از محفظه احتراق استوانه ای بها قطهر داخلهی     متاند هوا

ایشهان   .[11،12] متر سهاخته شهده از کهوارتز، مهورد بررسهی قهرار دادنهد       

تواننتند تشکیل شعله پایدار را در سرعت های با  و پایین مخلوغ سوخت 

و هوا و ننبت هم ارزی های خارج از محهدوده اشهتعا  پهییری شناسهایی     

و ضهربه   4کنند و همچنین رژیم های خاموش و روشن شهونده تکهرار پهییر   

شعله را در سرعت های میانی مخل  سوخت و هوا مهورد بررسهی قهرار     5ای

هوا در -متان آمیختهبه مطالعه ی شعله ی پیش  6سوبای و همکاران دادند.

کانهها  در ابعههاد خههرد بهها حههرارت خههارجی در شههرای  فشههارِ تقلیههل یافتههه 

. آنها دریافتند که اگرله ناحیه رایهج اشهتعا  پهییری در بهر     [13]پرداختند

امها در فشهار ههای     باشهد  میاساس ننبت استوکیومتری به صورت متقارن 

ایین حد با ی بلوآف شعله، در ناحیه ی فقیر از سهوخت قهرار مهی گیهرد.     پ

همچنین در لنین شرایطی ضخامت شهعله لنهدین برابهر حالهت معمهولی      

است. آنها نیز دریافتند که اقر تغییرات ننبت هم ارزی بر حد با ی بلهوآف  

 بیشتر است.آن  شعله ننبت به تغییرات دمای

فظه ههای مهزو بهرای    محاحتراق میکرو در  به بررسی [14] صرافان صادقی

[ 15پرداخت، بیگ محمدی] آمیختهخالص در حالت پیش متان و اکنینن 

به بررسی احتراق میکرو در محفظه های مزو و میکرو در حالت گرم کهردن  

 محفظه احتراق پرداخت.

 -در این مقاله به بررسهی تجربهی احتهراق در ابعهاد میکهرو مخلهوغ متهان        

در  کهرو یشهعله م  یهها  میه بر رژآن  و درصد اخت غ یدب راتیتاراکنینن و 

تها   آمیختهه  شیپه  ریه ر یاز شهعله هها   یمتهر  یسانت 20و  5،10،15طو  

 مورد بررسی قرار گرفته است. آمیخته

 

 ها یشنحوه انجام آزما

استند ازمایشگاهی احتراق میکهرو   دادن جهت انجام این ازمایش ها با بهبود

ده هوافضها دانشهگاه صهنعتی    ت و احتراق دانشهک شماره دو آزمایشگاه سوخ

 استفاده گردیده است. ، از آنامیرکبیر

از دو  آمیختهه درمنیر پیش جهت اندازه گیری دبی های سوخت و اکننده 

Sibata-Brooksعههدد روتههامتر مههد   
®
:R-2-15-AAA  بهها حههداکار

درصهد حجمهی جهرم     2لیتر بر دقیقهه و دقهت    0.45ظرفیت نامی عبوری 

متهان از یهک عهدد روتهامتر مهد        آمیختهه ریهر پهیش    منیردر عبوری و 

                                                 
1 Josef Jarosinski 
2 Yang et al. 
3 Maruta et al. 
4 RERI (Repetitive Extinction and Re-Ignition) 
5 Pulsating Flame 
6 Tsuboi et al. 

Fischer-porter
®:

R-125-10-A   بهها حههداکار ظرفیههت نههامی عبههوری

استفاده گردیهده  درصد حجمی جرم عبوری  2لیتر بر دقیقه و دقت  0.280

 یسهانت  20و  15، 10، 5 شهات یشکل در آزما یطو  راکتور استوانه ااست، 

 ردکه تمهامی محفظهه هها دارای قطهر اسهتاندا      متر درنظر گرفته شده است.

میلی متری از جهن  کهوارتز اسهتفاده     1به ضخامت و  میلی متر دوداخلی 

هها   نحوه استقرار آن 3و در شکل این راکتورها  2گردیده است که در شکل 

گهازی   بنزنِو فاصله خروجی راکتورها از ایگنایتر سینتم که یک عدد لراغ 

نشهان داده شهده    باشهد  مهی از خروجی راکتور ری سانتی مت 3که در فاصله 

 است.

 نمایی از راکتورهای کوارتزی مورد استفاده – 2شکل  

 
 ها و فاصله خروجی راکتورها از لراغ بنزنی گازی نحوه استقرار آن - 3شکل 

 
 40که در فاصله  Nikon V1جهت تصویر برداری از یک عدد دوربین 

قابلیت ها قرار گرفته است و دارای سانتی متری ننبت به مرکز راکتور

است. همچنین، فریم بر رانیه استفاده شده 1200و  400، 60تصویربرداری 

مختلف شاتر  هایسرعتبا  عکنبرداریدیگر این دوربین، های از قابلیت

باشد.  زم به ذکر است که تصاویر ضب  شده توس  این دوربین برای می

های و برای سرعت  HDانیه بصورت فریم بر ر 60سرعت تصویربرداری 

 Binningگردد. تکنیک انجام می Binningدیگر، با استفاده از تکنیک 

CCDهای لند سلو  براساس تجمیع داده
 CCDدر قالب یک سلو   7

نماید. این امر موجب کاهش زمان پردازش تصویر توس  دوربین و عمل می

گردد. از دوربین می یمدر نتیجه افزایش سرعت و یا به اصط   نرخ فر

گیر موجب کاهش لشم Binningاینرو، هرلند استفاده از تکنیک 

کیفیت تصاویر دوربین، به دلیل تجمیع پیکنلی تصاویر به خصوص برای 

-گردد. اما از سوی دیگر موجب استخراج داده، می1200نرخ تصویربرداری 

ه برروی های دینامیکی بوقوع پیوستهای ارزشمندی در خصوص پدیده

 گردد.سطح جبهه شعله می

استند مورد استفاده نشهان  های  نمای شماتیک از لیدمان المان 4در شکل 

سانتی متر  100 آمیخته زم به ذکر است طو  منیر پیش  داده شده است

 .بوده است

                                                 
7 Charge Coupled Device 
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  صنعتی شریف دانشگاهتهران، 

 
 بنتر آزمونهای  نمای شماتیک از لیدمان المان - 4شکل 

 

بهه عنهوان سهوخت و از اکنهینن      51از متان گریهد   جهت انجام آزمایش ها

در   یمحه  یدمها ن اکننده مورد استفاده قرار گرفته است. ابه عنو 42گرید 

مهورد  . فشهار  بوده استدرجه  28تا  20 نیب ها همواره شیانجام آزما نیح

 آزمایش فشار هوای شهر تهران در تابنتان بوده است.

 یدبه  نن،یدرصد اخت غ متهان و اکنه  عبارتند از  شیمورد آزما یپارامترها

انجهام   شهات یو طو  راکتهور. آزما  یبه راکتور، ننبت هم ارز یورود انیجر

که معاد  با مخلوغ کهام    100و  70، 40، 0 های آمیختگیشده در درصد 

استاندارد  0.5و  0.4، 0.3 یها ی، دبباشد می ننیمتان و اکن آمیخته شیپ

 صورت گرفته است.   2تا  0.5 نیب یها یدر ننبت هم ارز 3لیتر بر دقیقه

 یصورت است که با استفاده از کنتر  کننهده هها   نیبد شیانجام آزما روند

ننهبت   نیمورد نظر، درصد اخت غ و همچنه  یدب ننیسوخت و اکن انیجر

 یکله  یننبت بهه دبه   یننبت هم ارز نیشود. البته ا یمشخص م یهم ارز

 آمیختهه  ریر ایو  آمیخته شیرت پسوخت وارده به راکتور له به صو انیجر

درصد اخت غ سوخت با توجهه بهه ننهبت     میتنظ یمحاسبه شده است. برا

 یمخلوغ م ننیبا اکنآن  از یدرصد اخت غ مورد نظر بخش زیو ن یهم ارز

 میگهردد. په  از تنظه    یراکتور م یوارد ورود میمنتقآن  از یشود و بخش

اسفاده از لراغ بنهزن واقهع در    مخلوغ داخل راکتور با شیمورد آزما  یشرا

و  یبهردار  لمیفه  نهد یفرآ په  از شهروع   شود.  یمشتعل م اکتور،ر یخروج

 یتنت انجام م کی بیترت نیو بد سینتم های اندازه گیری شروع میشود،

  یراکتور مجهددا بهه شهرا    یشود که دما یانجام م یزمان یشود. تنت بعد

 دوه گیاری روش انجهام  تمامی ازمایش ها جهت صح .باشد دهیرس یطیمح

ازمایش در نمودارها ذکر گردیهده   دوبار صورت گرفته است و نتایج میانگین 

  است.

 

 ها نتایج آزمایش

های صورت گرفتهه لههار رژیهم شهعله ربهت و مهورد        در طی انجام آزمایش

رژیهم   باشهد  مهی ها  بررسی قرار گرفت، رژیم او  که در هنگام شروع آزمایش

، کهه در  باشد می (RERI)خاموش شونده تکرار پییر شعله روشن شونده و 

نشان داده شده است. این رژیم شعله در ابتدا ظاهر شده و در طهی   5شکل 

ادامه فرآیند آزمایش و زیاد کردن درصد اخهت غ بهه رژیهم شهعله نوسهانی      

(PLS)  نشان داده شده است.آن  نمایی از 6می رسیم که در شکل شماره 

                                                 
 99.9995خلوص معاد   1
  99.995معاد  خلوص  2

3 SLM 

 
 (RERI)  ه خاموش شونده و روشن شونده تکرار پییررژِیم شعل - 5شکل 

 
 (PLSرژِیم شعله نوسانی ) - 6شکل 

 

آن  در ادامه به ننبت اخت غ مناسب در دبی مناسهب رسهیده کهه در طهی    

مابین سرعت شعله و سرعت سیا  با ارهرات دیهواره همهاهنگی  زم جههت     

از این نهوع شهعله    ایجاد می شود که نمایی اینتاایجاد شعله پایدار یا شعله 

 نشان داده شده است. 7ها در شکل 

 
 (S.S) شبه اینتارژِیم شعله  - 7شکل 

 

پایین دسهت راکتهور در ارهر    با توجه به گرم شدن دیواره ساکن مکان شعله 

حرکهت مهی   با دست در طی زمان به سمت  های حاصل از احتراق،فرآورده

، به علت مناعد شهدن  شدبا میخود نماینگر این منئله  7کند که در شکل 

 با دستدر  اینتاشرای  دیواره در پایین دست جریان امکان تشکیل شعله 

 .شودحاصل میجریان 

نبت اخت غ کهه باعه  کهاهش    ندر آخر با افزایش سرعت سیا  یا افزایش 

سرعت واکنش و شعله ننبت به سرعت سیا  مهی شهد شهعله بهه صهورت      

در آن  شهکیل مهی گهردد، نمهایی از    راکتور ت( در انتهای MAشعله مرزی )

 نشان داده شده است. 8شکل 

 
 (MAمرزی )رژِیم شعله  - 8شکل 

  .می پردازیمازمایش های صورت گرفته  در ادامه به بررسی نتایج حاصل از

در  میکرورژیم شعله احتراق  نشان دهنده 11تا  9بر این اساس شکل 

لیتر بر دقیقه در  0.5، 0.4، 0.3مختلف در دبی  های آمیختگیدرصد 
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را نشان می سانتی متر  5ننبت هم ارزی های مختلف در راکتور به طو  

 دهد،

 
 0.3مختلف در دبی  های آمیختگیدر درصد  احتراق میکرو  رژیم شعله  - 9شکل 

 سانتی متر 5لیتر بر دقیقه در ننبت هم ارزی های مختلف در راکتور به طو  

 
مختلف در دبی  های آمیختگیدر درصد  میکرو احتراق  رژیم شعله  - 10شکل 

 سانتی متر 5لیتر بر دقیقه در ننبت هم ارزی های مختلف در راکتور به طو   0.4

 
مختلف در دبی  های آمیختگیدر درصد  احتراق میکرو  رژیم شعله  - 11شکل 

 سانتی متر 5لیتر بر دقیقه در ننبت هم ارزی های مختلف در راکتور به طو   0.5

 

با افزایش درصد اخهت غ امکهان ایجهاد     11تا  9های شکل  بر اساس نمودار

شعله پایدار بیشتر می شود همچنین با افزایش دبهی ورودی شهرای  ایجهاد    

شعله پایدار بیشتر فراهم می شود  به عنوام ماا  در حالت کام  ریر پهیش  

لهی بها   امکان ایجاد شعله پایدار وجهود نداشهته اسهت و    0.3در دبی  آمیخته

و افزایش انرژی حرارتی آزاد شهده از احتهراق مخلهوغ،    افزایش دبی ورودی 

البتهه افهزایش    تشکیل شعله پایدار بیشتر گریده اسهت. امکان ایجاد شرای  

 گردد.های هیدرودینامیکی در راکتور میدبی خود نیز باع  بروز ناپایداری

درصههد در  میکههرورژیههم شههعله احتههراق  نشههان دهنههده 14تهها  12شههکل 

لیتر بر دقیقه در ننهبت ههم    0.5، 0.4، 0.3مختلف در دبی  های آمیختگی

 را نشان می دهد،سانتی متر  10 ارزی های مختلف در راکتور به طو 

 
 0.3مختلف در دبی  های آمیختگیدر درصد  احتراق میکرو  رژیم شعله  -12شکل 

 سانتی متر 10و  لیتر بر دقیقه در ننبت هم ارزی های مختلف در راکتور به ط

 
 0.4مختلف در دبی  های آمیختگیدر درصد  احتراق میکرو  رژیم شعله  - 13شکل 

 سانتی متر 10لیتر بر دقیقه در ننبت هم ارزی های مختلف در راکتور به طو  

 
 0.5مختلف در دبی  های آمیختگیدر درصد  احتراق میکرو  رژیم شعله  - 14شکل 

 سانتی متر 10ارزی های مختلف در راکتور به طو   لیتر بر دقیقه در ننبت هم

 

به مانند حالت قیل امکان ایجاد شهرای    14تا  12در نمودارهای شکل های 

ایجاد شعله پایدار با افهزایش دبهی ورودی ایجهاد شهده اسهت همچنهین بها        
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  صنعتی شریف دانشگاهتهران، 

مشاهده می شود به علت افهزایش   14تا   9های  بررسی بین نمودارهایشکل

و درصد آمیختگی یکنان امکان ایجاد شرای  تشهکیل   راکتور در دبی طو 

 10شعله های نوسانی در طو  بیشتر راکتور فراهم شده است و ما در طو  

سانتی متر شاهد تشکیل و رصد نوع دیگری از انواع شعله های میکهرو مهی   

 .باشد میباشیم که نشان از تاریر طو  راکتور در احتراق میکرو 

در درصههد  میکههرورژیههم شههعله احتههراق  هنشههان دهنههد 17تهها  15شههکل 

لیتر بر دقیقه در ننهبت ههم    0.5، 0.4، 0.3مختلف در دبی  های آمیختگی

 را نشان می دهد،سانتی متر  15 ارزی های مختلف در راکتور به طو 

 
 0.3مختلف در دبی  های آمیختگیدر درصد  احتراق میکرو  رژیم شعله  - 15شکل 

 سانتی متر 15ارزی های مختلف در راکتور به طو  لیتر بر دقیقه در ننبت هم 

 
 0.4مختلف در دبی  های آمیختگیدر درصد  احتراق میکرو  رژیم شعله  - 16شکل 

 سانتی متر 15لیتر بر دقیقه در ننبت هم ارزی های مختلف در راکتور به طو  

 
 0.5 مختلف در دبی های آمیختگیدر درصد  احتراق میکرو  رژیم شعله  - 17شکل 

 سانتی متر 15لیتر بر دقیقه در ننبت هم ارزی های مختلف در راکتور به طو  

 

همانند شکل های قبل اررات افزایش طو  راکتور با افزایش طو  راکتهور از  

 سانتی متر خود را بیشتر نشان می دهد. 15به  10

در درصههد  میکههرورژیههم شههعله احتههراق  نشههان دهنههده 18تهها  16شههکل 

لیتر بر دقیقه در ننهبت ههم    0.5، 0.4، 0.3ختلف در دبی م های آمیختگی

 را نشان می دهد،سانتی متر  20 ارزی های مختلف در راکتور به طو 

 
 0.3مختلف در دبی  های آمیختگیدر درصد  احتراق میکرو  رژیم شعله  - 16شکل 

 سانتی متر 20لیتر بر دقیقه در ننبت هم ارزی های مختلف در راکتور به طو  

 
 0.4مختلف در دبی  های آمیختگیدر درصد  احتراق میکرو  رژیم شعله  - 17شکل 

 سانتی متر 20لیتر بر دقیقه در ننبت هم ارزی های مختلف در راکتور به طو  

 
 0.5مختلف در دبی  های آمیختگیدر درصد  احتراق میکرو  رژیم شعله  - 18شکل 

 سانتی متر 20ر راکتور به طو  لیتر بر دقیقه در ننبت هم ارزی های مختلف د
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  صنعتی شریف دانشگاهتهران، 

های با  می توان به تاریر افزایش طو  راکتور در  با بررسی نمودارهای شکل

همچنهین بها   و  کهرد  هرا مشهاهد های شهعله میکهرو بیشهتری     مشاهده رژیم

 افزایش دبی سیا  نیز امکان شرای  ایجاد شعله پایدار افزایش می یابد.

 

 نتيجه گيری

 و نتایج حاصل می توان نتیجه گرفت:صورت گرفته  ازمایش های بر اساس

در راکتهور  زمان حضهور سهیا    با افزایش طو  راکتور به علت افزایش  -1

و احتهراق   مختلف شهعله  های احتراق شاهد تشکیل رژیمجهت ایجاد 

 باشیم. میکرو می

بها  آن  هها و نتهایج حاصهل از    آزمهایش با افزایش دبی سیا  بر اسهاس   -2

ها تشهکیل احتهراق    د افزایش بازه تشکیل رژیمافزایش دبی سیا  شاه

البته باید توجه کرد ایهن افهزایش تنهها تها هنگهامی       باشیم. میکرو می

مورر است که باع  ایجاد شرای  مطلو  جهت ایجهاد تشهکیل شهعله    

به مقداری بیشتر از سهرعت شهعله    سیا و با افزایش سرعت  باشد می

 فراهم نخواهد بود.آن  های مختلف دیگر امکان تشکیل شعله و رژیم

درصد آمیختگی سهوخت و اکنهنده ایجهاد تشهکیل شهعله      با افزایش  -3

یابد. این به علت بهتر شهدن   افزایش میآن  های مختلف میکرو و رژیم

سوخت و اکننده و توزیع بهتر سهطح  و بیشتر شدن درصد آمیختگی 

باشد که نتایج حاصل نیهز نشهانگر ایهن     ها جهت واکنش می تماس آن

 .باشد میع موضو
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