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بررسی عددی تأثیر موقعیت نشت هیدروژن بر روی توزیع هیدروژن
در یک محفظه بسته
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 -1کارشناس ارشد مهندسي دریا-هیدرودینامیک و جلوبری ،دانشگاه صنعتي مالک اشتر ،اصفهان
 -5استادیار دانشکده مهندسي مکانیک ،دانشگاه صنعتي مالک اشتر ،اصفهان
چكیده
ایمني ،یکي از مهمترین مساالل در مواجهه با اساتفاده گساترده از هیدروژن و خطر باالی ناشاي از نشتِ آن در محیطهای بسته ميباشد.
وجود گاز هیدروژن در چاه باتری زیردریایيها نیز حادثه ساز است .یکي از راههای کاهش این خطر شناسایي رفتار گاز هیدروژن در شرایط
مختلف ميباشاد .به همین دلیل ،در این مقاله ،رفتار گذرای گاز هیدروژن در نشات و پخش در یک محفظه سایلندریِ بسته ،شبیه سازی
عددی شاده است .کسرهای حجميِ هیدروژن در طول مدت زمان نشتِ  06 sو همینطور تا  166دقیقه پس از توقف نشت ،استخراج و در
زمانهای  26 ،5و  166دقیقهای با نتایج آزمایشاگاهي مقایساه شاادند .بعهوه ،بررسايهای عددی برای پارامتر موقعیت نشات انجا شااد.
مطالعات نشاان دادند مناط پرخطر از نظر قابلیت اشاتعال به سرعت در قسمت باالی محفظه شکل ميگیرند و همچنین در مطالعه تأثیر
ارتفاع منطقه خطر نیز این مطلب دریافت شاد که با افزایش ارتفاع محل قرارگیریِ حفره نشت ،مناط خطر وسیعتر گشته و ماندگاری آن
نیز بیشتر ميشود.
واژگان كلیدی  :هیدروژن ،چاه باتری ،موقعیت نشت ،اشتعال پذیری ،شبیهسازی عددی.

تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش مقاله :

70/60/11
79/60/69
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 – 1مقدمه
با نگرانيهای شدیدی که در مورد منابع انرژی و محیط
زیست وجود دارد ،توسعه انرژیهای تجدید پذیر ميتواند
به کاهش مصرف انرژی و کنترل آلودگي کمک کند[.]1
هیدروژن به دلیل عد وجود آلوده کنندههای با پایه کربني
و فراواني در طبیعت  ،یکي از امیدبخشترین جایگزینهای
سوختهای با پایه هیدروکربني است[ .]5هیدروژن در
کاربردهای دریایي نیز وجود دارد .وقتي زیردریایي در سطح
آب است ،موتور دیزل کار کرده و ضمن تولید قدرتِ پیش
رانش ،نیروی الکتریکي مورد نیاز داخلي و شارژ 1باتریها را
فراهم ميکند .وقتي زیردریایي به زیر آب ميرود ،موتور
دیزل از مدار تولیدِ قدرت خارج شده و از موتور الکتریکي
که به وسیله ذخیره باتری کار ميکند ،استفاده ميشود .هم
در حالت شارژ هم در حالت دشار ِژ 5باتریها ،هیدروژن تولید
ميشود .باتریها نیازمند قرار گرفتن در یک چاهک هستند.
برای جابجا کردن و خارج کردن هیدروژن باید یک سیستم
تهویه طراحي شود .در جزلیات طراحيِ قسمت چاه باتری
باید مراقب بود تا به تدریج تودههای هیدروژن در آن شکل
نگیرند .عهوه بر آن طراحان و سازندگان زیردریایي همواره
به دنبال استفاده از سیستمهای رانش مستقل از هوا بودهاند
تا زیردریایي نیاز کمتری به آمدن به سطح آب داشته باشد.
پیل سوختي یکي از آنهاست که در کنار سیستم رانش اصلي
(که معموالً دیزل-الکتریک است) به کار ميرود .به دلیل
وجود هیدروژن به عنوان سوخت ] [1و ذخیرهسازی آن،
امکان نشت در تمامي کانالها و کمپارتمانهایي که
هیدروژن در آنجا وجود دارد ،هست .بنابراین سیستم تهویه،
در این موارد ،ضروری است؛ چرا که هیدروژن در دسته
بندی گازهای به شدت اشتعال پذیر قرار ميگیرد [0و.]5
مطالعات بر روی نحوه پراکندگي گاز هیدروژن در یک
محوطه بدون تهویه به اواخر دهه شصت میهدی باز مي
گردد[ ]2که از آن جمله ميتوان به تحلیلهای ایمني برای
استفاده از گاز طبیعي اشاره کرد[ .]0در سال ،5662
وودوما 1شبیهسازی با جزلیات در مورد اختهط ،نشت و
اشتعال پذیری گاز هیدروژن به صورت گذرا ،در هندسههای
ساده انجا دادند[ .]9کار آنها به منظور دست یابي به درک

جامعي از رفتار گذرای اختهط هیدروژن در هوا و حدود
اشتعال پذیر مربوط به آن ميباشد .در این شبیه سازی
عددی با کمک ابزار سي اِف دی ،یک سیلندر عمودی ساده
برای پیش بیني رفتار گذرای اختهط هیدروژن ،به ویژه در
زمانهای کوتاه اولیه ،برای سناریوهای مختلف رهاسازی
هیدروژن در نظر گرفته شده است .از این تحقی ميتوان
به عنوان یک کار مبنایي برای شناخت رفتار گذرای گاز
هیدروژن در پخش در هوا و اختهط با آن در هندسههای
ساده استفاده کرد ،مهمترین نتیجه این تحقی این است
که ،زماني که هیدروژن در باالی هوا باشد ،غلظت مخلوط،
تنها با موقعیت عمودی مشخص ميگردد و وابستگي کمي
به موقعیت شعاعي دارد .در سال  5667آقای ونتسانوس 0به
همراهي چندین نفر در قالب  16تیم از کشورهای مختلف
کار آزمایشگاهي لِي کا  2و همکارانش[ ]2را که در آن،
آزمایشي در مقیاس بزرگ بر روی پخش گاز هیدروژن در
یک محفظه مکعبي شکل با حجم  26m3انجا شده بود ،با
کدهای مختلف و با شبکهبندی و فرضیات متفاوت حل کرده
و جوابها را با هم و با نتایج آزمایشگاهي مقایسه کردند و
از این طری بهترین فرضیات و مدلها را برای پیش بیني
بهتر پخش هیدروژن معرفي کردند[.]7
بنابر نتایج این تحقی ميتوان مدلهای  k-εرا یک مدل
مناسب معرفي نمود و مشخص شد که گروه هایي که از
مدل های اغتششاشي  SSTو  k-εاستفاده کرده بودند دارای
جواب های دقی تری نسبت به اغتششاشي RNG k-ε
هستند .در سال  ،5616آقای ژنگ 0و همکارانش کار
آزمایشگاهي مذکور را به صورت عددی شبیه سازی کرده و
نتایج را با حل به روش تحلیلي مقایسه کردند[ .]16طب
نتیجه بیان شده در این مقاله ،روش تحلیلي تنها برای
هندسههای ساده ،قابل کاربرد است و نیز در مقایسه با روش
 CFDاطهعات کمتری به دست ميدهد و نميتواند
جایگزین این روش باشد .در سال  5610آقای گیانیسي 9به
همراه چندین نفر ،در قالب سه تیم با کدها و مدلها و
فرضیات مختلف کار آزمایشگاهيِ پخش گاز هلیم ،که توسط
کاریتیو ]11[ 2در یک فضای بسته متوازی السطوح با پایهای
مربعي با ابعاد 6/71×6/71 m2و ارتفاع  1/50 mانجا
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سیاالت محاسباتي ،معادله پیوستگي برای مخلوط (هوا +
هیدروژن) ،معادله بقای مومنتو (معادالت ناویر استوکس)
برای سرعت مخلوط و معادله بقا برای کسر جرمي هیدروژن
حل ميگردد [ .]15همچنین معادالت اغتشاشي ]k-ε [2
برای مدل سازی جریان مغشوش استفاده ميشود.
معادلۀ بقاء جر  ،یا معادله پیوساتگي به صورت معادله ()1
ميباشد:

گرفته بود ،را مدل کردند[ .]15مطالعات قبلي نشان داده
بود که هلیو عموم ًا ميتواند به عنوان جایگزیني برای
مطالعه گاز هیدروژن باشد ]10و .[11طب نتایج این
تحقی  ،مدلهای  k-εو  LESبهتر از  SSTبا نتایج
آزمایشگاهي تطبی یافته اند.
در این مقاله به منظور بهینهسازی طراحي سیستم تهویه و
ایجاد راهنمایيهایي درمورد دفع خطر ایجاد شده از نشت
و پخش گاز هیدروژن و نیز اطهع از چگونگي پخش آن در
محیطهای بسته ،مطالعهای بر روی تغییر پارامتر ارتفاع
محل قرارگیری حفره نشت ،انجا ميگیرد .در تمامي حاالت
مشابه ،شرایط محاسبات تا حد ممکن یکسان در نظر گرفته
ميشود تا امکان تأثیرپذیری تحلیلها از روش حل از بین
برود .در این مطالعه تأکید بر روی دو موضوعِ مهم است،
یکي اینکه در زمان مشخص چه مقدار از داخل فضای بسته،
منطقه پر خطرِ قابل اشتعال است و دیگری اینکه ،این
منطقه پر خطر چه هنگا از بین ميرود.

𝜌𝜕
⃗)=0
𝑉𝜌( + 𝛻⃗ .
𝑡𝜕

()1

در این رابطه  ρمعرف چگالي با واحد کیلوگر بر متر مکعب،
 tزمان بر حسب ثانیه و ⃗⃗
 Vبردار سرعت بر حسب متر بر
ثانیه است .بقاء حرکت در یک دستگاه مرجع اینرسي که
معروف به معادالت ناویر-استوکس[ ]15است بصورت
معادله ( )5اراله ميگردد.
()5

)⃗
𝑉𝜌(𝜕
𝑉𝜌𝛻 ⃗ .
𝑉 ⃗ = −𝛻𝑝 + 𝜇𝛻 2
𝐹⃗ +
𝑉+
𝑡𝜕
معادله μ ،معرف لزجت دینامیکي بر حسب پاسکال

در این
ثانیه p ،فشار ترمودینامیکي محلي بر حسب پاسکال وF
نیرویهای خارجي بر حسب نیوتون است.

 -2شرح مسئله
در کار حاضر هندسهای شبیه به هندسهای که توسط شبکو
و همکارانش برای تحقی آزمایشگاهیشان در نظر گرفته
شده بود ،مورد بررسي قرار ميگیرد؛ که یک حالت کاربردی
رهاسازی هیدروژن در فضای بسته را در نظر گرفته
است[ .]12در داخل یک محفظه سیلندری شکل ،هیدروژن
از یک روزنه بسیار کوچکِ فشار باال در سرعت فرو صوتي
خارج ميگردد .سطوح غلظت هیدروژن برای تشخیص
مناط قابل اشتعال ،به منظور ارزیابي خطر و احتمال آتش
سوزی مفید هستند .هندسه مورد استفاده در شکل ()1
نشان داده شده است .سیلندر نا برده شده ارتفاعي برابر با
 2/2 mو قطری برابر با  5/5 mو حجاامي برابر با
 56/600m3دارد (شکل ( ))1و در لحظات اولیه ،با هوای
ساکن که دمای اولیه آن  02˚Cو فشار اولیه آن Pa
 161152ميباشد ،پر شده است .هیدروژن با سرعت ()m/s
 29/1در طاول مدت  06 sباه داخل محفظه تزری ميشود.
قاطر لوله تزری  16 mmباوده و بر محاور سیلندر و m
 1/0پایینتر از سقف سیلندر واقع شده است.

جدول ( )1ثابتهای مدل اغتشاشی ]k-ε [91
ثابت
C1ε

1/00

C5ε

1/71

Cμ

6/67
1/6
1/1

σk
σε

مقدار

در تحقی حاضر از عبارت ) 𝑓𝑒𝑟𝜌  (𝜌 −با در نظر گرفتن
چگالي گاز هیدروژن به عنوان چگالي مرجع ،به جای مقدار
𝜌 برای مدل کردن نیروی بویانسي توسط مدل بویانسي
کامل(اختهف چگالي) استفاده شده است .برای شبیه سازی
اثر اغتشاشات در این تحقی با توجه به پیشنهادی که در
منابع ] [7و ] [12داده شده است ،از مدل استاندارد
 [10] k-εاستفاده شده است .این مدل به عنوان یک مدل
کاربردی دو معادلهای در شبیه سازیهای اخیر محققان زیاد
استفاده شده است[12و  .]19انرژی جنبشي اغتشاشي و
نرخ اتهف آن از روابط ( )1و ( )0بدست ميآید:
)𝑡𝑘𝜌(∂
𝑣𝜌
(+ ∇. (𝜌𝑘𝑡) = ∇. [(𝜇𝑙𝑎𝑚 + 𝑡) ∇𝑘𝑡] + )1
𝑡∂
σ

 -3معادالت حاكم

k

𝜀𝜌 𝜌𝑣𝑡 𝐺 −

به منظور شبیه سازی جریان سیال با روش دینامیک
20

سال پنجم – پاییز 79

دو فصل نامه علمي  -پژوهشي دریا فنون
)𝜀𝜌(∂
𝑣𝜌
]𝜀∇ ) 𝑡 ⃗ ) = ∇. [(𝜇𝑙𝑎𝑚 +
𝑉𝜀𝜌( + ∇.
𝑡∂
σε

()0

()7

 vtعباارت کللموگرف-پرانتال G ،نرخ تولید اغتشااااش بر
حسب)

5

m

( ε ،نرخ اتهف انرژی جنبشي بر حسب ) ( 1
s

است .مقدار ثابتهای این مدل در جدول ( )1آمده است.
در تحقی حاضاار به منظور شاابیه سااازی نفوذ ملکولي از
قانون فیک اساتفاده شده است .این قانون شار انتقال جر
نااشاااي از نفوذ ملکولي را باه گرادیاان غلظات بادون بعد
مرباوط
ميکناد] .[56برای نفوذ یک بعدی ماده  Aدر یک مخلوط
دو جزیي  Aو  Bطب قانون فیک داریم:
𝐴𝑥∂
𝑍∂

()2

( 𝑖𝐶 𝑛∑ = 𝐶

m

5

∂Z

()10

= Ci

5

5

𝜌1 × 𝑈 1

=𝐹

𝑑 × 𝑔 × ) (𝜌5 − 𝜌1

()12

𝜌5
𝜌1

=𝜔

که ρ1و  ρ5به ترتیب چگالي گازهای  1و  5بر حسب
کیلوگر بر متر مکعب  U1 ،سرعت گاز 1در خروجي بر

ميباشد برحسب )  (𝑚1که کسر مولي  ،Aبرابر است با غلظت
مولي جزء  iبه غلظت مولي کل مخلوط که طب رابطه ()2
محاسبه ميشود:
()2

1

1

𝑑 × 𝜔 × 𝐹 = 𝑜𝑀𝐿
5

،گرادیان کسر مولي  Aدر جهت Z

𝑖𝐶
𝐶

𝑜𝑀𝐿

≤ 2

در جایي که:

 ،DABدیفیوزیویته یا ضریبِ نفوذ جز  Aدر مخلوطِ شامل
 Aو  Bاست و تابعي از دما ،فشار ،غلظت و جنس اجزاء
مخلوط است ) ،(ms

𝑍

()11

m

∂xA

𝑜𝑀𝐿

≤ 6/2

که در آن  Zارتفاع عمودی از حفره نشاات بر حسااب متر و
 LMoمقیاس اندازه مورتون بر حسااب متر ميباشااد که از
رابطههای ( )11و ( )10به دست ميآید:

و  Ciعبارت اساات از غلظت مولي جزء  iکه برابر اساات با
تعداد مولها در واحد حجم مخلوط:
()9

2

≤

𝑍

()15

کل مخلوط ميباشد که برابر است با تعداد مولها در واحد
حجم مخلوط:

ni mol
(
)
⩝
1

𝐵𝐴𝐷𝐶(

𝑧𝜕

ج) ناحیه کامهً بویانسي

𝑚𝑠.

)

𝑧𝜕

𝑥𝜕
𝜕

Z
≤6/2
LMo

()11

جر ) ،ناشااي از نفوذ ملکولي بر حسااب ) ،C ،( 𝑚𝑜𝑙5غلظت

()0

𝑥𝜕
𝐴𝑥𝜕

[

ب) ناحیه جت بویانسي

که در آن ،JA،شاااار انتقال جر (جر ماده انتقال یافته در
واحاد زماان از واحد ساااطح عمود بر جهت جریانِ انتقال

1

𝐵𝐴𝐷𝐶(

()16

× 𝐵𝐴𝐷 × 𝐶𝐽𝐴 = −

mol

+

𝑡𝜕
𝜕

که در آن  v ،uو  wبه ترتیب ساارعتهای خطي ساایال در
راستای  y ،xو  zميباشند.
برای تشااخیص اهمیت نیروی بویانسااي در مناط مختلف
باالی حفره نشت از مقیاس مورتون استفاده شده است ].[7
بر اساااس این مقیاس جریان جت ناشااي از نشاات گاز 1
درون گاز  5به طوری که گاز  1سااابکتر از گاز  5باشاااد،
ميتواند به سه ناحیه تقسیمبندی گردد:
الف) ناحیه جت غیر بویانسي

s

1

𝑦𝜕

𝐵𝐴𝐷𝐶(

𝜕
𝑦𝜕

)+

𝑥𝜕
𝐴𝑥𝜕

)
5

ms

𝐴𝑥𝜕

𝑦𝜕

𝐺 𝑡𝑣𝜌 + C1ε

در این روابط kt ،انرژی جنبشي اغتشاشي بر حسب ) ،(m5
kg

𝑧𝜕

)+

5

𝜀
𝜀
𝜌 − C5ε
𝑡𝑘
𝑡𝑘

=

) 𝐴𝑥𝑤𝐶(𝜕

+

) 𝐴𝑥𝑣𝐶(𝜕

+

) 𝐴𝑥𝑢𝐶(𝜕

) 𝐴𝑥𝐶(𝜕

حسب متر بر ثانیه g ،شتاب ثقلي زمین بر حسب متر بر
مجذور ثانیه و  dقطر خروجي بر حسب متر ميباشند.

= 𝑖𝑥

 -4تحلیل نتایج

و اما از آنجایي که در تحقی حاضر از حجم کنترل محدود
برای گساساته سازی میدان حل استفاده شده است ،قانون
بقاای جر گونهها برای حجم کنترل محدود بدون واکنش
شیمیایي به صورت معادله ( )7تعریف ميشود:

 -1-4اعتبار سنجی روش حل
هندسه سیلندری به منظور کاهش هزینه محاسبات به
صورت تقارن محوری و دو بعدی حل شده است .نامگذاری
سطوح و شرایط مرزی مربوط به آن در شکل ( )5مشخص
22
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شده است .صفحات در راستای ( yبه جز دیواره کناری) به
صورت متقارن 1تعریف گشته است .در قسمت ورودی
هیدروژن برای مشخص کردن نشت رو به باال برای نر افزار،
سطح اتصال باالیي را با شرط مرزی ورودی و سطح اتصال
پاییني را با شرط مرزی دیوار مشخص ميکنیم.
هندسه به صورت نایمي از مقطع عمودی سایلندر به عرض
( 1/1 mدر راسااتای محور )xو ارتفاع  2/2 mدر راستای
محور  yتولید شده که حول محور سیلندر (در راستای محور
 )yبه اندازه ˚ 2چرخانده 5شده است .هندسه در راستای y
به سه قسمت و به صورت متقارن و در راستای  xبه دو
قسمت و به صورت سرتاسری (به منظور تعیین محل نشت
و نیز باال بردن کیفیت مش بندی) ،تقسیمبندی شده است.
برای مش زدن الگوی مش بر روی سطح  Sym1ایجاد شده
و با جاروب کردن 1در راستای زاویه ای کل هندسه را شبکه
بندی ميکنیم .در حالتهای مختلف مطرح در این مقاله،
از آنجایي که تنها اختهف در مکان عمودی قرار گیری حفره
نشت ميباشد ،روش شبکه بندی در تمامي حاالت یکسان
است و تنها تقسیم بندیهای عمودی اندکي تغییر ميکند.
تعداد کل المانها در این شبکه بندی  56020عدد ميباشد
(شکل (.))1
جریان را از نظر بازه زماني به دو قسمت تقسیم ميکنیم،
جریاان در طاول مدت  06sهیدروژن (فااز رهاسازی )0و
جریاان بعد از قطااع نشت (فاز پخش .)2عدد ماخ در این

شكل ( )2شرایط مرزی تعریف شده برای مدل سازی.

شكل ( )3شبكه بندی انجام شده بر روی هندسه تقارن
محوری سیلندر مورد مطالعه.

برای شبیهسازی پخش هیدروژن ،یک ماده مخلوط با
ترکیبِ متغیر با اجزای هوا و هیدروژن در قلمرو حل ،تعریف
شده است .میدان حل از نظر ریخت شناسي  0به صورت
سیال پیوسته 9در نظر گرفته شده است .مدل بویانسي کامل
با شتاب  –gدر راستای محور  yفعال شده است .از آنجایي
که در مدل آزمایشگاهي هیچ اطهعاتي از تغییر دمای
دیوارهها داده نشده است ،کل محیط به صورت هم دما  2در
نظر گرفته شده است .در نهایت به منظور شبیهسازی پخش
هیدروژن از مدلهای جزلي 7با در نظر گرفتن هوا به صورت
مقید 16و در نظر گرفتن گاز هیدروژن برای حل معادله

مسئله برابر با 6/109 < 6/1ميباشد بنابراین با توجه به
طبقه بندی تقریبي اراله شده در ] ،[52جریان در این
شبیهسازی جزء جریانهای تراکم ناپذیر قرار ميگیرد اما با
توجه به اینکه در این محفظه تنها ورودی هیدورژن داریم و
محفظه خروجي ندارد واضح است که این گاز هیدروژن
اضافي موجب افزایش چگالي ميشود ولي با توجه به اینکه
گاز هیدروژن در طول مدت  06ثانیه ای تنها در حدود 6/0%
موجب افزایش چگالي ميشود ،ميتوان چگالي را در طول
مدت رهاسازی ثابت در نظر گرفت و پس از پایان یافتن
نشت نیز واضح است که جریان تراکم ناپذیر است.

انتقال11

و با ضریبِ نفوذ

(پخش)15

5

)  6/90 (cmsکه از

مطالعه مقاالت و اعتبار سنجي با نتایج ازمایشي به دست
آمده ،استفاده شده است.

1

7

2

8

Continues Fluid
Isothermal
9
Component model
10
Constraint
11
Transport equation
12
Kinematic diffusivity

Symmetric
Revolve
3
Sweep
4
Release Phase
5
Diffusion Phase
6
Morphology
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از زمان  6sتا  06sنشت هیدروژن وجود دارد ،در لحظه
صفر تنها هوای ساکن در سیلندر وجود دارد و هیدروژن با

Grid 1
Grid 2
Grid 3

سرعت )  29/1 (𝑚sبه صورت عمودی و رو به باال نشت پیدا
میکند .گا های زماني در این مرحله  6/1 sدر نظر گرفته
شده است .در مرحله دو نشت هیدروژن متوقف گشته و تا
زمان دلخواه مسئله ادامه ميیابد .برای شبیهسازی در این

0.08
HVF

0.06
0.04
0.02

مرحله سرعت هیدروژن را در ورودی )  ،(𝑚sقرار ميدهیم و
به منظور مقداردهي اولیه میدان جریان از جواب مسئله در
پایان  06sاستفاده ميکنیم .در  156ثانیه اول پس از توقف
نشت به دلیل تغییرات شدید میدان به منظور کاهش هزینه
انجا محاسبات و نیز از دست نرفتن دقت مورد نیاز
(معیارهمگرایي  16-0در نظر گرفته شده است) گا زماني
به صورت انطباقي با عدد کورانت بیشینه و حداقل 6/661
و حداکثر  6/1و با اولین زمان به روزرساني  6/661ثانیه در
نظر گرفته شاده است و برای زمانهاای بعدی گا زماناي
 6/2 sدر نظر گرفته شده است.
برای ایجاد شرایط استقهل از شبکه بندی ،شبکهبندیهایي
با مقادیر نزدیک به نساابتهای  n ،6/2nو  5nانجا گرفت
(جدول  )5و شابیه ساازی با هر  1شبکه بندی تا  5دقیقه
پس از پایان نشات هیدروژن انجا شاد .الز به ذکر است
کاه در نمودارهاا HVF1 ،کسااار حجمي هیدروژنDFT5 ،
فاصله از سقف بر حسب متر HRH1 ،ارتفاع منطقه خطر بر
حسب متر و  RHH0ارتفاع محل قرار گیری حفره نشت بر
حسب متر را نشان ميدهند.
همانطور که از نمودار شکل ( )0مشخص است بین Grid1
و  Grid5اختهف نساابتاً زیادی وجود دارد ،اما این اختهف
بین  Grid5و  Grid1ناچیز به نظر ميرسد .بنابراین انتخاب
 Grid1ضمن افزایش هزینههای محاسبات مزیتي نسبت به
انتخاب  Grid5ندارد .برای اعتبار سااانجي روش عددی به
کار گرفته شده ،مدل شبکو در طول  166دقیقه به صورت
گذرا شبیه سازی شده و نتایج حاصل با نتایج آزمایشگاهي
موجود مقایسااه شااده اند .در نمودارهای شااکلهای ( )2تا
( )9کسااارهاای حجمي هیدروژن به دسااات آمده ازانجا
محاسااابات شااابیهساااازی با مقادیر مشاااابه تجربي و دو
شابیهساازی مشاابه که توسط دو تیم ] UPM [15و FZJ
] [15انجا گرفته ،اعتبار سنجي شده است.

1.8

1.6

1

1.2

1.4

0.4

0.6

0.8

0.2

0

0

)DFT (m

شكل ( )4نمودار حاصل از انجام محاسبات با سه نوع
شبكهبندی.
0.1
]Experimental Data [15
]FZJ [15
]UPM [15
Present Simulation

0.08

0.06
HVF

0.04

0.02

5

4.5

4

3.5

2.5
3
)DFT (m

2

1.5

1

0.5

0

شكل ( )5نمودارهای كسر حجمی هیدروژن حاصل از
شبیهسازی و مقایسه آن با مقادیر آزمایشگاهی و دو
شبیهسازی دیگر كه توسط دو تیم] UPM [15و ]FZJ [15

انجام گرفته است ( 2دقیقه پس از پایان نشت).
0.1
]Experimental [15
]FZJ [15
]UPM [15
Present Simulation

0.08

0.06
HVF

Hydrogen Volume Fraction
Distance From Top

0.1

0.04

0.02

5

4.5

4

3.5

3

2.5

2

1.5

1

0.5

0

)DFT (m

شكل ( )6نمودارهای كسر حجمی هیدروژن حاصل از
شبیهسازی و مقایسه آن با مقادیر آزمایشگاهی و دو
شبیهسازی دیگر كه توسط دو تیم ] [ UPM15و ]FZJ [15

انجام گرفته است ( 55دقیقه پس از پایان نشت).

1

Hazard Region Height
Release Hole Height

2
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جدول ( )2مشخصات مشبندی در سه حالت مختلف برای
انجام محاسبات مربوط به استقالل از شبكه.
شبکه بندی

تعداد گره

تعداد المان

Grid 1
Grid5
Grid1

72227
00022
55292

09066
51166
11166

 -2-4مطالعه پارامتری
پارامتری که به بررسي تأثیر آن بر روی چگونگي پخش
هیدروژن ،ارتفاع منطقه خطر به وجود آمده و زمان از بین
رفتن منطقه خطر ميپردازیم ،موقعیت نشت در طول محور
محفظه سیلند ميباشد .فاصله بین ارتفاعهای مختلف به
صورت مساوی و به اندازه  6/20 mاست ،سه ارتفاع اول در
نیمه پاییني محفظه و سه اراتفاع دو در نیمه باالیي آن
قرار دارند (شکل (.))2

شكل ( )8ارتفاعهای نشت مختلف در سیلندر مورد مطالعه.

ارتفاع حفره نشات با پارامتر  RHHنشاان داده شده است.
برای قابل درک شادن مقایسه بین فواصل و مطالعه ساده-
تر ،یک پارامتر بي بعد به نا * RHHبه صااورت زیر تعریف
شده است:

0.06
]Experimental [15
]FZJ [15
]UPM [15
Present Simulation

)𝑅𝐻𝐻 (m) − 6/20 (m

()10
)6/20 (m
بادین ترتیب * RHHدر ارتفاعهای مختلف به ترتیب برابر
باا  2 ،0 ،1 ،5 ،1و  0ميشاااوند .به جز ارتفاع نشااات که
پارامتر مورد بررساي اسات ،برای سایر مشخصات از همان
مشاخصاات نشات اصالي و نیز در تمامي موارد از هندسه
اصاالي اسااتفاده شااده اساات .همانطور که در شااکل ()7
پیداساات در زمان کوتاه  5دقیقه پس از پایان یافتن نشاات
هیادروژن ،با افزایش ارتفاع محلِ قرارگیری حفره نشااات
نمودار کسار حجمي هیدروژن نیز بیشتر در باالی محفظه
تمرکز پیدا ميکند که این امر باعث باال رفتن بیشااینههای
کسر حجمي هیدرون در اثر باال رفتن ارتفاع نشت ميگردد.

0.05
0.04
HVF

0.03
0.02
0.01

5

4.5

4

3.5

2.5

3

2

1.5

1

0.5

∗

0

DFT

شكل ( )7نمودارهای كسر حجمی هیدروژن حاصل از
)(m

شبیهسازی و مقایسه آن با مقادیر آزمایشگاهی و دو شبیهسازی
دیگر كه توسط دو تیم ] [ UPM15و ] [ FZJ15انجام گرفته
است ( 155دقیقه پس از پایان نشت).

= 𝐻𝐻𝑅

جدول ( )3مشخصات حالتهای مختلف در مطالعه ارتفاع محل قرارگیری حفره نشت.
ارتفاع نشت
)(m

V
)(m/s

LMo
)(m

ارتفاع جت
غیر بویانسي
)(m

ارتفاع جت
بویانسي
)(m

مختصات  Yآخرین نقطه تحت
تأثیر جت غیر بویانسي
)(m

مختصات  Yآخرین
نقطه تحت تأثیر
جت بویانسي )(m

ارتفاع منطقه
کامه بویانسي
)(m

1/066
1/706
5/026
1/656
1/206
0/166

29/1
29/1
29/1
29/1
29/1
29/1

6/592
6/592
6/592
6/592
6/592
6/592

6/112
6/112
6/112
6/112
6/112
6/112

1/517
1/517
1/517
1/517
1/517
1/517

1/212
5/692
5/012
1/122
1/072
0/512

5/999
1/119
1/229
0/179
0/719
2/099

5/951
5/121
1/001
1/161
6/201
6/651
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ه تحت اثر نیروی بویانسي کوچکتر
در نتیجه منطقه کام ً
ميشود ،یعني فاصلهای که در آن گاز فقط تحت اثر نیروی
بویانسااي به ساامت باال منتقل شااده ،کوچکتر ميگردد و
نتیجه ،آن ميشود که در شکل ( )7قابل مهحظه است.
پس از گذشت  26دقیقه از توقف رهاسازی هیدروژن،
مطاب آنچه که در شکل ( )16مشخص است ،نمودارهای
کسر حجمي مربوط به ارتفاعهای نشت مختلف به هم
نزدیکتر ميشوند و وابستگي کمتری نسبت به ارتفاع نشت
پیدا کرده اند .این امر ،تأثیر پدیده کندِ پخش ملکولي است،
که با انتقال هیدروژن از قسمتهای باالیي با غلظت بیشتر
به قسمتهای پاییني با غلظتِ کمتر ،کسر حجمي هیدروژن
را در کل ارتفاع محفظه و در تمامي حاالت یکنواخت
ميکند .سرعت انجا پخش ملکولي نسبتاً پایین است و
یکي از عاملهای مهم تعیین کننده سرعت در آن اختهف
غلظت بین الیههای مختلف گازی است به طوری که هر
چقدر این اختهف بیشتر باشد پخش ملکولي نیز سریعتر
اتفاق ميافتد.

با گذر از نیمه پایین محفظه و قرار گرفتنِ حفره نشت
در نیمه باالیي ،کسر حجمي هیدروژن از  6/60تجاوز
کرده و باعث به وجود آمدن مناطقي پر خطر ميشود و
مهحظه ميگردد که با مشخصات نشت اصلي اگر
هیدروژن در نیمه پاییني محفظه اصلي نشت پیدا کند،
هیچ گونه منطقه خطرناکي به وجود نميآید.
روند موجود در تغییرات نمودارهای  HVFرا ميتوان
اینگونه توضیح داد که در پخش هیدروژن در داخل
محیط بسته ساکن و هم دما سه عامل مهم است :اول
نیروی مومنتو ناشي از نشت گاز به درون محفظه ،دو
نیروی بویانسي ناشي از اختهف چگالي هیدروژن و هوا
و سو پخش ملکولي گاز هیدروژن در هوا ناشي از تفاوت
در غلظت .در ابتدا نیروی نسبتاً بزرگ مومنتو  ،گاز را به
سمت باالی محفظه ميراند.
نیروی بویانسي ضمن اینکه به این کار کمک ميکند،
مانع از بازگشت گاز به قسمتهای پاییني محفظه نیز
ميگردد ،واضح است که هرچه محل نشت گاز به سقف
نزدیکتر باشد ،نیروی مومنتو در ارتفاعهای باالتری
عمل ميکند و مقدار بیشتری از هیدروژن را در زمان
کمتری به باالی محفظه انتقال ميدهد .برای روشنتر
شدنِ موضوع بهتر است نگاهي به مناط اهمیت بویانسي
در جدول ( )1داشته باشیم.
همانطور که در جدول مشخص است از آنجایي که طول
جتهای بویانسي و غیر بویانسي با هم برابر است و تنها
در محل شروع با هم تفاوت دارند ،با افزایش ارتفاع نشت
این جتها در ارتفاعهای باالتری عمل ميکنند و میرایي
نیروی مومنتو در ارتفاعهای باالتری اتفاق ميافتد.
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مکاانهاایي کاه احتماال نشااات دارناد از  RHH*=0باه
 RHH*=2خطرناک است .پس از گذشت مدت زمان 166
دقیقهای از پایان یافتن رهاسااازی هیدروژن  ،منطقه خطر
در هیچ حالتي وجود ندارد .اما شاااید پراهمیتترین پارامتر
مورد بررساااي ،زمانِ از بین رفتن منطقه خطر باشاااد که
ميتوان باا اساااتفاده از این پارامتر مقایساااه بهتری بین
حااالااتهااای مختلف انجااا داد و خطرناااکترین و کم
خطرترین حاالت را پیشنهاد داد.
هماانطور کاه از شاااکال ( )10قاابل مهحظه اسااات اگر
1و RHH*=5،1باشاااد ،یعني در نیمه پاییني محفظه ،قرار
داشاته باشیم منطقه خطر در مدت زمانهای کوتاه پس از
پایان یافتن رهاسازی هیدروژن و حداکثر ظرف  12/22sاز
بین ميرود ،اما با قرار گرفتن در 0و ،RHH*=2،0یعااااني
در ناایمه بااالیي محفظه ،زماان از بین رفتن منطقه خطر
به سارعت رشد ميکند؛ به طوری که در  ،RHH*=0زمان
از بین رفتن منطقه خطر ( 2101/22sحدود  76دقیقه) به
طول ميانجامد که دلیلِ آن تمرکز نسااابتاً باالی هیدروژن
در محدوده نساابتاً کوچک باالی محفظه ميباشااد ،چرا که
در این حاالات الیههای غلیظتری وجود دارد و برای رقی
شدن (که تنها به واسطه فرآیند کند پخش ملکولي صورت
ميپذیرد) تا زیر کساار حجمي  6/60مدت زمان بیشااتری
نیاز است.
در شاکل ( )15کانتورهای مناط خطرناک از نظر اشتعال
پااذیری ( )6/60>HVF>6/92دقیقااا در پااایااان نشاااات
هیدروژن و زمان دو دقیقه پس از پایان نشااات هیدروژن و
در ارتفاعهای نشت مورد مطالعه ،آورده شده است.

طب نمودارهای شاکل ( )7با افزایش ارتفاع نشت اختهف
غلظت بین قسااامتهای پاییني و باالیي محفظه بیشاااتر
ميگردد که ،باعااااااث افزایش ساااااارعت پخش ملکولي
ميگردد .این به معنای افزایش سرعت انتقال گازِ هیدروژن
از قسامتهای باالیي به قسمتهای پاییني محفظه است .به
عبارت دیگر نمودارهای با پراکندگي غلظت باالتر سااریعتر
از نمودارهاای با پراکندگي غلظت پایینتر به حالت غلظت
یکنواخات نزدیک ميگردند و در نتیجه در کل نمودارهای
 HVFپس از گذشاات زمان نساابتاً طوالنيِ  26دقیقهای به
هم نزدیکتر ميشوند.
پس از گذشت مدت زمان کوتاه دو دقیقهای از توقف نشت
از شاکل ( )11قابل مشااهده است که از نظر ارتفاع منطقه
خطر ،حالت نشت با  RHH*=2بدترین حالت ،از نظر محل
قرارگیری حفره نشااات اسااات .تأکید بر این نکته نیز الز
است که با قرار گرفتن حفره نشت در نیمه پاییني محفظه،
دیگر هیچ منطقه خطری وجود ندارد و پس از عبور از نیمه
پاییني ارتفاع منطقه خطر به حدود  1mميرسد.
در شااکل( )11ميتوان مشاااهده نمود که پس از گذشاات
مادت زماان  26دقیقاهای با قرار گرفتن حفره نشااات تا
 RHH*=0منطق اه خطری وجود ناادارد و این نیز قاااباال
مهحظه اسات که  RHH*=0بیشترین ارتفاع منطقه خطر
را دارد که مقدار آن  6/202 mاست.
نکته دیگری که از این نمودار بر ميآید این اساات که پس
از گاذشااات مادت زماان  26دقیقاه ای ،بین حاالتهای
 RHH*=0و  RHH*=2بیشااایناه اختهف ارتفااع منطقه
خطر را دارد و تغییر از  RHH*=0به  RHH*=2بیشااترین
افزایش منطقه خطر را موجب ميشااود و به عبارتي انتقال

شكل ( )12كانتورهای منطقه خطرناک ( )5/54>HVF>5/75در ارتفاعهای نشت مورد مطالعه و
زمانهای دقیقاً در پایان نشت و دو دقیقه پس از پایان نشت.
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اماا با قرار گرفتن در نیمه باالیي محفظه ،زمان از بین رفتن
منطقاه خطر باه سااارعت رشاااد ميکند؛ به طوری که در
 ،RHH*=0بادترین حاالت ممکن وجود دارد و زمان از بین
رفتن منطقاه خطر ( 2101/22sحدود  76دقیقه) به طول
ميانجامد.
بااه طور کلي ميتوان گفاات کااه افزایش ارتفاااع محاال قرار
گیری حفره نشت نامطلوب است و طراح باید در نظر داشته
باشاد که محلهایي که احتمال نشت از آنها ميباشد (مانند
اتصااااالت بین کانالهای تهویه مساااتقیم هیدروژن از سااار
باتریها و محل اتصال کانالها به یکدیگر و یا درز جوشکاری
کااناالهاا( ،نبااید در ارتفاعهای باال قرار بگیرند .با توجه به
عد رشااد خطيِ خطر بر اثر افزایش ارتفاع محل نشاات ،در
صورت قرار گرفتن این محلها در ارتفاعهای باالیي طراحي
باید به گونهای انجا شود که محل محتمل نشت درارتفاعي
قرار نگیرد که افزایش به آن ،باعث افزایش بساایار زیادِ خطر
شود ،مثهً برای این محفظه خاص طراح باید بین RHH*=0
و  RHH*=2حتماً  RHH*=0را انتخاب نماید.
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