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بررسی امکان خنککاری محفظه احتراق موتور توربینگاز دریایی به کمک محیط
متخلخل
2

بهروز شهرياری ،1مهراب قرباني
shahriari@mut-es.ac.ir

 -1دکتری مهندسي هوافضا ،مجتمع دانشگاهي مکانیک و هوافضا ،دانشگاه صنعتي مالک اشتر ،اصفهان
 -2کارشناس ارشد مهندسي مکانیک ،دانشگاه صنعتي اصفهان
چکیده
فناوری موتورهای توربینگاز دريايي با شتاب روز افزون به سمت افزايش عملکرد و کاهش هزينهها در حال حرکت است .بزرگترين مانع در
جهت پیشرفت اين حوزه ،مسايل مربوط به خنککاری محفظه احتراق است به نحوی که با باال رفتن دما ،مواد به کار رفته در ديواره ذوب
شده يا استحکام خود را از دست ميدهند و عمال امکان افزايش توان موتور يا زمان کارکرد آن وجود ندارد .يکي از ايدههای بسیار سودمند
برای حل اين مشکل ،استفاده از محیط متخلخل در مسیر سیال خنککن محفظه احتراق است .مهمترين مزيت تحقیق حاضر ،عدم استفاده
از فرضهای سادهکننده و نزديکي بسیار زياد آن به شرايط عملي از جمله انتخاب هندسه و شرايط مرزی واقعي ،استفاده از مدل عدم تعادل
گرمايي محلي برای شبیهسازی محیط متخلخل و در نظر گرفتن خواص فیزيکي متغیر با دما برای سیال اشاره کرد .تاثیر عوامل مختلف از
قبیل جنس سیال ،جنس محیط متخلخل و اندازه حفرهها بر انتقال حرارت و افت فشار جريان در محدوده وسیعي از عدد رينولدز و شار
گرما به طور جامع بررسي گرديد .در نهايت مشخص شد استفاده از سیال هیدروژن به عنوان سیال خنککن با محیط متخلخلي از جنس
نیکل با اندازه حفره  22PPIمناسبترين حالت برای خنککاری محفظه احتراق است که در مقايسه با کانال ساده ،بیشینه دمای ديواره را
در اعداد رينولدز مختلف به طور متوسط در حدود  % 62کاهش ميدهد .اين حالت همراه با افت فشاری در حدود حداکثر  5 kPaميباشد.
واژگان کلیدی  :موتور توربین گاز دریایی ،محفظه احتراق ،خنککاری ،محیط متخلخل.

تاريخ دريافت مقاله:
تاريخ پذيرش مقاله:

76/20/20
79/21/29
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 -0هزينه های نگهداری نسبتا کم ،نیازمندی کم به قطعات
يدکي و آساني تعويض قطعات
-5سازگاری با محیط زيست (انتشار اکسیدهای نیتروژن و
اکسیدهای گوگرد کمترنسبت به موتورهای ديزل )
 -6کاهش نیاز به نیروی انساني و اپراتوری با کامال خودکار
کردن موتور
 -9انعطاف عملکردی و سهولت استفاده :استارت سريع؛ عدم
نیاز به گرم شدن و کارکردن بدون بار اولیه؛ شتابگیری
سريع ،موتور در  02ثانیه به دور کاری خود ميرسد ،پس از
خاموش شدن موتور کاهش شتاب به سرعت انجام ميپذيرد؛
قابلیت استارت ثانويه حتي بعد از خاموش شدن موتور پس
از کار زياد ( بدون محدوديت نیاز به خنک شدن موتور)
موتورهای توربینگاز در سرتاسر عمر بیش از  82ساله خود
از موتور توربوجت ويتل تا موتورهای مدرن امروزی شاهد
پیشرفتهای زيادی بودهاند .روند توسعه موتورها به سمت
افزايش نسبت فشار کل کمپرسور و در نتیجه افزايش دمای
گاز ورودی به توربین است .افزايش دمای ورودی توربین به
شرط تحمل دمای ناشي از احتراق توسط مواد ،بهبود در
مصرف سوخت ويژه ( )SFCو توان را به همراه خواهد داشت.
توسعه مواد مقاوم به حرارت به خصوص در محفظه احتراق،
پرههای راهنمای نازل و پرههای توربین در اين راستا افزايش
عملکرد موتور را در پي داشته است (مطابق شکل (.))1
استفاده از تکنیکهای خنککاری قطعات داغ در کنار توسعه
مواد نقش چشمگیری در افزايش عملکرد موتور داشته است،
شکل ( .)2موتور توربین گاز از شتاب دادن و تخلیه شاره
برای ايجاد توان و پیشرانش استفاده ميکند .توان ايجاد شده
ميتواند به شکلهای مختلفي از جمله حرکت پروانه کشتي
مورد استفاده قرار گیرد .اثرگذارترين عامل در تعیین توان
موتور توربین گاز ،فرآيند احتراق است] .[8نیاز به دسترسي
به توان باالتر ،مستلزم افزايش دمای احتراق است که به نوبه
خود چالشهای جديدی برای سیستمهای خنککاری ايجاد
کردهاست.
واکنشهای شیمیايي در محفظه احتراق ميتواند دمای
ديواره محفظه را تا حد بسیار بااليي که بسیار بیشتر از دمای
ذوب آن است افزايش دهد بنابر اين بسیار مهم است که
اطمینان حاصل شود که محفظه احتراق ذوب نشده و عملکرد
مطلوب خود را در سرتاسر عمر کاری حفظ ميکند.

 -1مقدمه
از زمان توسعه اولیه و کاربرد موتور توربین گاز در دهه 1702
میالدی تاکنون اين تکنولوژی پیشرفت فوقالعادهای در
زمینه سیستم پیشرانش هوايي ،دريايي ،تولید قدرت
الکتريکي و محرکهای مکانیکي برای کاربردهای صنعتي
داشته است .امروزه توربینهای گازی به طور گسترده در
نیروی پیشران ناوهای نیروی دريايي ،کشتيهای باری،
ناوچههای تندرو ،هاورکرفت کشتيهای مسافربری سريع و
گشت دريايي کاربرد دارند [ 1و.]2
کاربرد توربینهای گاز به عنوان نیروی پیشران کشتي در
کشورهای صنعتي همواره در حال توسعه بوده است اما
پیشرفت آن در سالهای اخیر شدت بیشتری به خود گرفته
است .از زمان تعريف توربین گاز به عنوان يک واحد پیشران
دريايي در سال  1709وقتي که نیروی دريايي سلطنتي
بريتانیا يک توربین گاز با توان  2522اسب بخار را در يک
ناو کوچک توپدار به کار برد ،گسترش در اين زمینه وجود
داشته است .اين موتورها در ابتدا در شناورهای کوچک و
قايقهای تندرو و پس از آن در ناوچهها و ناوشکنها استفاده
شدند ..کاربرد ديگر آنها در سیستمهای تولید برق در کشتي
ميباشد .مزايای توربین گازی دريايي بر ساير موتورها را بدين
صورت ميتوان بیان نمود [:]9-0
 -1نسبتهای توان به وزن باال و توان به حجم باال :موتورهای
توربین گازی نوعا نسبت توان به وزنشان حداقل  0برابر
موتورهای ديزل سرعت متوسط است .اشغال فضای کم و کم
بودن وزن ،فضای کاری را برای فعالیتهای ديگر آزاد
ميسازد .به طور مثال موتور توربین گازی  LM2500جنرال
الکتريک با توان  0/95 ،25222kWمتر طول و  1/6متر قطر
و وزني برابر  0/5تن دارد؛ اين در حالي است که بهترين نمونه
موتور ديزل  Doxfordنوع  Jشکل ،با  7سیلندر که توان
 20022kwتولید ميکند  682تن وزن دارد [ .]0اين مثال
به خوبي نشان ميدهد که برای تولید توان مشابه ،موتور
ديزل نسبت به موتور توربینگاز بسیار سنگینتر بوده و در
نتیجه نسبت توان به وزن آن نیز بسیار پايینتر از موتور
توربینگاز است و اين حاکي از برتری موتور توربین گاز در
اين زمینه است.
 -2کاهش سر و صدا و ارتعاشات
 -0آساني نصب و سرويس که با طراحي مدوالر و تجمیع
سیستم های پشتیبان و کنترل موتور حاصل مي شود.
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شکل( )1روند توسعه مواد مورد استفاده در قطعات داغ موتورهای توربین گاز [. ]7

شکل( )2نقش خنککاری در افزایش دمای ورودی توربین [.]7

محفظه احتراق برگردانده و در آنجا مصرف شود ] .[7مشکل
اصلي اين روش آن است که مجرای خنککننده دارای ضريب
انتقال حرارت به حد کافي بزرگي نیست تا بطور مناسب
دمای ديواره را کاهش دهد .اين مسئله عمدتا به دلیل خواص
و دينامیک سیال خنککاری است .يکي از ايدههای مفید در
اين حوزه ،استفاده از محیط متخلخل برای خنککاری
ديوارهها است .محیطهای متخلخل دارای سطح تماس
بزرگي با سیاالت ميباشند که ميتواند موجب تقويت عمل
انتقال حرارت شود .محیط متخلخل نه تنها شرايط میدان
جريان را تغییر داده و موجب نازکتر شدن اليه مرزی
ميشود ،بلکه ضريب انتقال حرارت هدايتي آن نیز معموال از
مقدار مربوط به سیال مورد مطالعه ،بیشتر است .در نتیجه،
وارد کردن يک محیط متخلخل به درون يک کانال سیال،
بهطرز موثری خواص انتقال حرارتي آن را بهبود ميبخشد.

از جمله اينکه دمای بسیار باالی ديواره ميتواند باعث ايجاد
تنشهای حرارتي بسیار بزرگي ميشود که منجر به ايجاد
مشکالتي در سازه سیستم و يا کاهش عمر آن ميگردد .با
وجود پیشرفت در ساخت مواد با تحمل دماهای باال و هدايت
گرمايي زياد مانند مواد بر پايه کربن از جمله گرافیت ،الماس
و يا نانوتیوبهای کربني ،افزايش توان موتورتوربین گاز
بهدلیل محدوديت ظرفیت خنککاری با مشکالت جدی
روبرو است.
اين موضوع بیشتر به دلیل ظرفیت پايین خنککاری محفظه
احتراق است .يکي از روشهای خنککاری محفظه احتراق
نصب يک پوشش خنککننده اطراف محفظه احتراق و
جريان دادن يک سیال خنککن مانند سوخت يا اکسید
کننده در آن است .سیال مذکور هم ميتواند در فضای بیرون
تخلیه شود و هم ميتواند با استفاده از سیستم چرخشي به
68

سال پنجم – بهار 79

فصلنامه علمي  -پژوهشي دريا فنون

خنککاری لولهای که با محیط متخلخل پر شده را با سیال
هلیوم انجام داده و به اين نتیجه رسیدند که با اين روش
مي توان مقادير بسیار زياد گرما را از ديواره دفع نمود .آنها
نتايج را برای حالت استفاده از هیدروژن را نیز تحلیل
مقدماتي نمودند.
سوزن و ديويس ] [15خنککاری تبخیری محفظه احتراق با
استفاده از محیط متخلخل دو اليه از دو جنس متفاوت را به
صورت عددی بررسي کردند .آنها سیال را بهصورت
تراکمپذير و تراکم ناپذير بررسي و مشاهده نمودند که برای
دبي جرمي يکسان در دو جريان ،تفاوت در نمودارهای دما و
فشار در دو جريان تراکمپذير و تراکمناپذير ناچیز است .آنها
اثر عوامل مختلف مانند تغییر ضخامت و تخلخل دو اليه را
بررسي کردند .النجنر و ولفردورف ] [16نیز به روش تجربي
مسئلهای مشابه را بررسي کردند آنها سیالهای هوا ،هلیوم و
آرگون را مورد استفاده قرار دادند و به اين نتیجه رسیدند که
با اين روش ميتوان مقادير بسیار بزرگ گرما را از روی ديواره
دفع کرد .البته استفاده از روش خنککاری تبخیری
مشکالتي نیز دارد که از آن جمله ميتوان به نیاز به تجهیزات
جداگانهای برای سیستم خنککاری (که خود ميتواند باعث
ايجاد مشکالت ديگری شود) ،لزوم استفاده از پوشش و
طراحي خاص در ديواره ،آتشگیری محلي در اطراف ديواره
در صورتي که از سوخت به عنوان سیال خنککن استفاده
شود ،کاهش راندمان فرآيند احتراق به دلیل نفوذ سیال
خنککن سرد به محفظه احتراق اشاره کرد .در مساله حاضر
برخالف اين دست از تحقیقها ،سیال همراستا با ديواره وارد
مجرای خنککاری شده و سپس خارج ميشود .به همین
دلیل در اين روش نیاز به تجهیزات جداگانه برای سیستم
خنککاری وجود ندارد و تنها بخشي از هوای گذرا از
کمپرسور کنارگذر ميشود لذا از اين نظر نسبت به روش
تبخیری عمليتر بهنظر ميرسد.
در اين بخش نیز پژوهشهايي انجام شدهاست .اوه نال ]،[19
و يوآن و همکاران ] 18و  [17در پژوهشهای خود بهصورت
آزمايشگاهي ،اثر استفاده از محیط متخلخل بر انتقال حرارت
و افت فشار ناشي از عبور جريان در پوشش خنککننده
اطراف محفظه احتراق را بررسي کرد .آنها برای افزايش دقت
خود هر دو سمت مجرای خنککن يعني محیط بیروني و
داخلي را در معرض شار ثابت و يکنواخت گرما قرار داد.

مطالعه مشخصات هیدرولیکي محیط متخلخل از آن جهت
دارای اهمیت است که معموالً با اضافه کردن محیط
متخلخل به يک مبدل حرارتي ،ميتوان انتقال حرارت را به
طرز قابل مالحظهای افزايش داد اما از سوی ديگر ،سیال در
گذر از داخل ماتريس متخلخل ،با افت فشار زيادی روبرو
ميشود .اين پژوهش بهطور خاص به بررسي اين امکان در
شرايط محفظه احتراق ميپردازد.
از جمله شرايط محفظه احتراق ميتوان به عدد رينولدز و
شار گرمای بسیار باال اشاره کرد بنابراين تنها تحقیقهای
مرتبط در اين زمینه مورد بررسي قرار ميگیرند .مطالعات
زيادی پیرامون افزايش انتقال حرارت در يک مبدل حرارتي
در اثر استفاده از محیط متخلخل انجام شده است .بروکمیر
و همکاران ] [12مزايای استفاده از فوم فلزی بر افزايش
انتقال حرارت را نشان دادند .آنها از فومهايي از جنس نیکل
و مس استفاده و ذکر کردند برای اينکه اين روش برای
افزايش انتقال حرارت مفید باشد بايد بتواند ضمن افزايش
انتقال حرارت  ،وزن کمي داشتهباشد ،خواص دمايي آن با
افزايش دما بهبود يابد و هزينهها را کاهش دهد .آنها
دريافتند که انتقال حرارت در ساختار فوم به دلیل افزايش
مسیرهای جريان بسیار سودمند است و نسبت به صفحه
ساده ،انتقال حرارت تقريبا با ضريب  0برای مبدلهای فومي
فشرده افزايش پیدا ميکند .يکي از روشهای خنککاری
محفظه احتراق ،روش خنککاری تبخیری است .در اين
روش ديواره محفظه احتراق متخلخل است .در اين ناحیه
متخلخل ،سیال خنککن جريان پیدا کرده و با نفوذ به
محفظه احتراق ،فیلم نازک خنککاری نزديک ديواره در
داخل و بیرون محفظه احتراق ايجاد ميکند .گاهي باقي
فضای موجود در مجرای خنککاری توسط يک نگهدارنده يا
محیط متخلخل از جنس ديگر پر ميشود .چوی و
همکاران ] [11به روش تجربي ،خنککاری محفظه احتراق
به روش تبخیری را بررسي کردند .آنها از سیال هلیوم به
عنوان سیال خنککن استفاده و اثر استفاده از سیال
هیدروژن برای اين موضوع را پیشبیني کردند .گروئل و
همکاران ] [12به کمک روشهای عددی و تجربي توزيع
سیال خنککن در محیط متخلخل و دبي بهینه آن را پیدا
کردند .ريکیوس و همکاران ] [10در تحقیق خود به روش
عددی هر دو گونه گاز خنککن و گاز گرم را بهصورت
جداگانه مدل کردند .سونگ و همکاران ] [10با روش تجربي،
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استفاده شدهاست که با اين روش ،برخالف برخي از
پژوهشهای پیشین ،نتايج حاصل کامال منطبق بر واقعیت
خواهد بود .با بررسي همه جوانب استفاده از محیط متخلخل،
تحلیل جامعي در اين زمینه ارايه شده و به امکانسنجي
استفاده از محیط متخلخل به منظور خنککاری ديواره
محفظه احتراق پرداخته ميشود.

کارهای آنها بیشتر بهصورت مدل و در مقیاس بسیار کوچک
صورت گرفت.
چانگ و همکاران ] [22نیز مورد مشابهي را با کارهای قبلي
را اينبار بهصورت عددی و آزمايشگاهي انجام دادند .در مساله
آنها از سمت سطح زيرين گرما دريافت ميشد و سه سطح
ديگر عايق بود .آنها میزان افزايش انتقال حرارت را بهازای
افت فشار ثابت و دبي جرمي ثابت نسبت به حالت ساده بین
 102تا  192درصد گزارش کردند .بای و چانگ ] [21به
روش تحلیلي و عددی امکانپذيری استفاده از مجرای
متخلخل را بررسي کرده و مدلي تحلیلي ارائه نمودند .آنها
در تحقیقي ديگر ] [22همین مسئله را با روش عددی مورد
بررسي قرار داده و به اين نتیجه رسیدند که در افت فشار
برابر ،استفاده از محیط متخلخل میزان انتقال حرارت را 112
درصد افزايش ميدهد .هندسهای که آنها برای کار خود
استفاده کردند هندسه متقارن و هر دو صفحه باال و پايین
کانال در معرض شار گرما قرار ميگیرند .بررسي کارهای
انجام شده حاکي از آن است که تعداد تحقیقات بسیار کمي
در زمینه خنککاری محفظه احتراق به کمک محیط
متخلخل انجام شده که بخش عمدهای از آنها دارای
فرضهای سادهکننده زيادی هستند که آنها را از شرايط
واقعي دور ميکند .به عنوان مثال در اکثر اين تحقیقات
شرايط ديواره باال و پايین مجرای خنککاری يکسان است؛
اين در حالي است که شرايط عمل بدينگونه نیست و تنها
ديواره داخلي که در تماس با محفظه احتراق است در معرض
گرما و ديواره بیروني در تماس با هوای محیط است .همچنین
ابعاد مساله در تحقیقات قبلي بسیار کوچک و در مقیاس
آزمايشگاهي است که با توجه به شرايط خاص مساله حاضر
مانند سرعت و شار بسیار زياد ،اين عامل ميتواند باعث بروز
تفاوتهايي در جوابهای حاصل شود .برای رفع اين مشکل
و انجام بررسي دقیق از ابعاد کامال واقعي استفاده شدهاست.
افزون بر اين ،در تحقیقات پیشین تاثیر استفاده از محیط
متخلخل بر دمای ديواره محفظه احتراق که مهمترين و
بحرانيترين عامل در مساله است مورد بررسي قرار نگرفته
است .در اين تحقیق برخالف پژوهشهای پیشین که از اثر
انتقال حرارت هدايتي صرفنظر شده است ،اين موضوع لحاظ
شده و بنابراين نتايج تحقیق حاضر به واقعیت نزديکتر
خواهد بود .برای مدلسازی محیط متخلخل از مدل عدم
تعادل گرمايي بین فاز جامد و سیال در محیط متخلخل

 -2تعریف مساله
جريان سیال به صورت دوبعدی ،دائمي ،با خواص فیزيکي
متغیر با دما ،و سرعت و دمای ثابت در ورودی فرض شدهاست.
همچنین با توجه به پژوهشهای پیشین محدودههای
کاربردی و وسیعي برای متغیرها انتخاب شدهاست .هندسه
مساله مورد بررسي در شکل ( )0نشان داده شدهاست .شار
گرمای روی ديواره پايیني در محدوده ≤ 10000 ≤ 𝑞′′
𝑤
]  100000[ 2و عدد رينولدز در محدوده ≤ 𝑒𝑅 ≤ 10000
𝑚
 100000تغییر ميکنند .همچنین سیال با دمای ثابت
 272Kوارد مجرا ميشود و دمای ديواره بااليي نیز همین
مقدار است .شرط مرزی خروجي ،فشار خروجي اعمال شده
است به نحوی که فشار جريان در خروجي مجرا برابر با فشار
محیط باشد .تمامي ديواره ها دارای شرط مرزی عدم لغزش
هستند .میزان تخلخل مطابق با اکثر پژوهشهای پیشین
برابر با  2/75در نظر گرفته ميشود.

شکل ( )3شکل شماتیک مساله.
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میزان تخلخل K ،نفوذپذيری محیط متخلخل و  Fترم
اينرسي است.
عدد رينولدز در اين مساله حداقل برابر با  12222در نظر
گرفته شدهاست لذا بايد از مدلهای جريان مغشوش استفاده
شود .در اين تحقیق از مدل اغتشاشي  k-مبتني بر انتقال
تنش برشي استفاده ميشود که در آن معادالت اضافي انرژی
جنبشي مغشوش و انرژی اتالفي به صورت معادالت ( )6و
( )9است ].[20

به دلیل اينکه در اين مسااله سارعتهای زياد جريان سیال
وجود دارد تراکم پذيری جريان بررسااي و مشااخص شد که
در محدوده متغیرهای ذکر شاااده ،بیشاااینه مقدار عدد ما
کامتار از  2/1مايگردد ،بنااابراين جريااان وارد ناااحیااه
تراکمپذيری نميشود.
 -3روابط حاکم و حل عددی
معادله بقای جرم برای مسئله به صورت رابطه ( )1است]:[20
()1
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()6

معادله مومنتوم در راستای  rو  zبرای سیال در معادله
( )2و ( )0و به طور مشابه برای محیط متخلخل در معادله
( )0و ( )5آورده شدهاست.[20].

()2

()0

()0
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()9
 نر اتالف اغتشاشي k ،انرژی جنبشي اغتشاشيGk, ،
تولید  kو  Yk, ،اتالف  kو  بر اثر اغتشاشk, ،
پخش موثر  kو  D ،پارامتر پخش عرضي ،و  Sمربوط به
تنش برشي ناشي از اغتشاش ميباشند .مدل ذکر شده کارايي
بااليي در شبیهسازی اليه مرزی با دقت بسیار باال دارد ].[20
از نظر معادله انرژی ميتوان از دو معادله گرمايي مختلف
استفاده کرد :مدل تعادل گرمايي موضعي و مدل عدم تعادل
گرمايي موضعي .مدل تعادلي اين فرض را در خود دارد که
در هر مکان ،دمای فاز جامد در محیط متخلخل تقريبا
مساوی دمای فاز سیال است .اين فرض از نظر تئوری و حل
عددی ساده است .اين تخمین در شرايطي مانند مسائل
شديدا گذرا و بعضي مسائل حالت دائم که میزان تغییرات
زياد است برقرار نیست و بايد از مدل عدم تعادل گرمايي
استفاده کرد .در پژوهش اخیر نیز اين فرض برقرار نبوده و
در نتیجه بايد از مدل عدم تعادل استفاده کرد .بدين ترتیب
معادالت انتقال گرما برای فاز جامد و سیال به ترتیب
بهصورت معادالت ( )8و ( )7خواهد بود ]:[20
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()5
که در آن زيرنويس  sبه جامد و  fبه سیال اشاره ميکند.
همچنین  uمولفه سرعت در جهت  v ،zمولفه سرعت در
جهت  T ،yدما t ،زمان p ،فشارρ ،چگالي μ ،ويسکوزيتهɛ ،

()8

T f
 ( c p )f v .T f
t
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 ( c p ) f

()7
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همگرايي مقیاسشده استفاده شدهاست .معیار همگرايي برای
انرژی برابر با  12-8و برای بقیه متغیرها برابر با 12-0
ميباشد.
در اين مساله به دلیل يکسان نبودن شرايط دو ديواره باال و
پايین نميتوان از معیارهای رايج برای بررسي نسبت عملکرد
استفاده از محیط متخلخل بر انتقال حرارت و افت فشار که
بر مبنای مقايسه عدد ناسلت و ضريب افت فشار در حالت
مجرای ساده و مجرای متخلخل است ] [26استفاده کرد.
در ادامه مشخصات محیط متخلخل بر حسب قطر سورا ها،
میزان تخلخل و هدايت گرمايي آورده شدهاست اما با همین
موارد ذکر شده نیز ميتوان ساير متغیرهای محیط متخلخل
مانند عدد دارسي را محاسبه نمود .عدد دارسي به صورت
معادله ( )10محاسبه ميشود ]:[29
K
K
Da  2 
()10
R h ((d o  d i ) 4)2
که در آن  Daعدد دارسي و  Rhقطر هیدرولیکي مجراست.
از از طرفي نفوذپذيری محیط متخلخل از رابطه ()10
محاسبه ميشود]:[29

در معادالت باال  cگرمای ويژه جامد cp ،گرمای ويژه در فشار
ثابت سیال k ،هدايت گرمايي q" ،گرمای تولید شده در واحد
حجم و  hضريب انتقال حرارت است .همچنین 𝘷 سرعت
دارسي است که به صورت 𝑉 𝗏 = ɛتعريف ميشود و در آن
 Vبردار سرعت ميباشد .از گرمای تولید شده در واحد حجم
نیز صرفنظر ميگردد .برای تعیین مقدار مناسب  hبر طبق
اصالحات انجام شده روی بسترهای متخلخل ذرات خواهیم
داشت ]:[20
*
h  afs h
()12
 afsبرابر با سطح ويژه (سطح به ازای واحد حجم) برابر است
با]:[20
afs  6 (1   ) d p
()11
که در آن  dpقطر ذرات است .همچنین * hاز طريق رابطه
( )12بدست ميآيد ]:[20
()12

dp
dp
1


*
h
Nu fs k f
ks

 Nufsضريب انتقال حرارت سیال به جامد  ،میزان تخلخل
و  =10است ،اگر ذرات محیط متخلخل کروی فرض
شوند ] .[20برای استفاده از مدل عدم تعادل گرمايي بايد
معادالت ( )8و ( )7با توجه به شرايط مرزی حل شوند .در
اين مطالعه برای محاسبه  ،Nufsمشابه کار فروهلکه و
همکاران ] [20از روابط موجود در تحقیق ويتاکر ][25
استفاده شد .با مقايسه نتايج حاصل با نتايج تجربي مشابه اوه
نال ] [19صحت مقادير بهدست آمده برای تحقیق حاضر
تايید شد.
برای شبیه سازی از نرم افزار فلوئنت استفاده شده است .با
توجه به تراکم ناپذير بودن جريان و اينکه عدد ما در
بیشترين حالت به  2/1ميرسد بنابراين از حلگر بر مبنای
فشار استفاده شده است .همچنین الگوريتم  SIMPLEبه
منظور کوپل کردن فشار و سرعت بهکار برده شدهاست.
روش حل عددی نرم افزار فلوئنت ،حجم محدود است .و در
آن فرم انتگرالي معادالت بقای جرم ،مومنتوم ،انرژی و مقادير
اسکالر و  ...حل خواهد شد .برای همگرايي بهتر در تمامي
حالت ها از روش باال دست مرتبه دوم استفاده شده است.
استفاده از روشي با مرتبه دقت باالتر ،از پخش عددی
جلوگیری کرده و جواب های دقیقتری به دست مي دهد.
ارتباط بین معادالت سرعت و فشار با استفاده از الگوريتم
ساده پاتانکار برقرار شده است .همچنین از دقت دو برابر در
نرم افزار فلوئنت استفاده شده است .در اين تحقیق از معیار

()10

 3d 2

particle

150(1   ) 2

K 

که در آن  dpقطر ذره است و از طريق رابطه ( )15به قطر
سورا مرتبط ميشود] .:[29
) (1  
()15
d particle  1.5
d pore

با محاسبه قطر سورا برای حالتهای  22 ،12و  02PPIو
جايگذاری مقادير معلوم مساله در روابط  10تا  ،15در نهايت
اعداد دارسي مساله برای حالتهای  22 ،12و  02PPIبه
ترتیب  7/10×12-6 ،0/66×12-5 ،1/06×12-0محاسبه
ميگردد.
در اين تحقیق شبکهبندی مورد استفاده توسط سلولهای
مستطیلي و به دقت تولید شدهاست .با توجه به امکان
استفاده از شبکه سازمان يافته و همچنین دقت باالی اين
نوع شبکه ،از شبکه سازمان يافته استفاده شده است .با توجه
به مغشوش بودن و سرعت باالی جريان و به منظور افزايش
دقت و صحت حل عددی از شبکه اليه مرزی در نزديکي
ديوارهها استفاده شده به نحوی که پارامتر  y+که از طريق
رابطه ( )16محاسبه ميشود ،در حدود  1باشد]:[28
u y
y  
()16
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که در آن  uτسرعت اصطکاکي و  ∆yارتفاع اولین سلول از
سطح است .متغیر  uτبه صورت رابطه ( )19تعريف
ميشود]:[28
w
()19

و  τwتنش برشي ديواره است که مطابق با رابطه ( )18تعريف
u 

ميشود ]:[28

U c f
,c f  0.079Re0.25
2
2

()18

w 

و در رابطه باال  cfضريب اصطکاک سطح است .به عنوان
نمونه ،از محاسبات باال ،میزان  ∆yبرای  Re=10000در
حدود  2/177میليمتر به دست ميآيد.

شکل( )4بررسی استقالل شبکه برای پروفیل سرعت با سه
اندازه شبکه مختلف در کانال با محیط متخلخل مس 11 PPI
و .Re=10000

 -4نتایج تحلیل

برای شروع بررسي ابتدا شبیهسازی مجرای ساده انجام
شدهاست .چون حل تحلیلي افت فشار سیال در مجرای ساده
موجود است ميتوان برای صحتسنجي مساله حاضر از آن
استفاده کرد .همچنین از نتايج اين مرحله برای مقايسه تاثیر
استفاده از محیط متخلخل بر روی میزان افت فشار و انتقال
حرارت مساله استفاده کرد .در مجرای ساده ،افت فشار برای
دبي های کم و اعداد رينولدز پايین ،کوچک است اما با ورود
به ناحیه جريان مغشوش و سرعتهای باال ،افت فشار نیز به
شدت افزايش پیدا ميکند .افت فشار در جريان توسعه يافته
از طريق ضريب افت و به شکل رابطه ( )17محاسبه
ميشود ]:[27

در تمامي نتايج بدستآمده در تحقیق حاضر ،استقالل
جوابها از شبکه بررسي شدهاست .برای نشان دادن روند
کلي انجام کار ،در ادامه يک نمونه از بررسي استقالل شبکه
آورده شدهاست .در شکل ( )0نمودار سرعت برای
 Re=10000در کانال متخلخل برای سه اندازه شبکه مختلف
آورده شدهاست .برای اين کار سه شبکه مختلف با تعداد
 2922×622 ،2122×052و  0122×922شبکه مورد بررسي
قرار گرفت .سه شبکه مورد استفاده در اين ارزيابي به ترتیب
دارای فاصله اولین گره از سطحي برابر با  2/17میلیمتر،
 2/15میليمتر و  2/102میليمتر هستند که  ∆yمحاسبه
شده در بخش قبل را به طور کامل پوشش ميدهند .اين
موضوع برای ساير حلهای عددی نیز به طور کامل مورد
بررسي و کنترل قرار گرفتهاست.
با بررسي نتايج شکل ( )0مشخص شد اختالف بین جوابها
در شبکه با اندازه متوسط با شبکه با اندازه ريز حداکثر %2/2
است؛ بنابراين با استفاده از شبکه متوسط ميتوان با دقت و
هزينه محاسباتي مناسب به جوابهای دقیق دست يافت.
پیوندهای داخل محیط متخلخل به شدت اغتشاش جريان را
افزايش ميدهند و باعث ميشوند پروفیل سرعت در مقطع
عرضي کانال تقريبا صاف و مسطح و در اليه مرزی بسیار
نازک شود .در نتیجه پروفیل سرعت در بخش عمدهای از
مقطع عرضي کانال تقريبا يکنواخت است اما در ناحیه نازک
اليه مرزی در نزديک ديوارهها گراديان سرعت بسیار بزرگي
وجود دارد.

𝑔) 𝑖𝑑 (∆𝑝⁄∆𝑙 )(𝑑𝑜 −
()17
) (1⁄2 𝜌𝑢2
که در آن fضريب افت فشار di،قطر استوانه کوچک do ،قطر
=𝑓

استوانه بزرگ و  gثابت جهاني گرانش است .همچنین ضريب
افت فشار نیز توسط رابطهای که پرانتل ارائه کرد به شکل
رابطه ( )22محاسبه ميشود ]:[27
()22

  0.8

1/ 2

 2.0log  Ref

1
1/ 2

f

که در آن  Reبیانگر عدد رينولدز بوده و به صورت
 Re  VD0 / تعريف ميشود Dh .بیانگر قطر
هیدرولیکي مجراست و در اينجا برابر با Dh  Do  Di
است .در شکل ( )5نمودار افت فشار بر واحد طول بر حسب
عدد رينولدز آورده شدهاست .از نمودار مشخص است که با
افزايش عدد رينولدز ،افت فشار افزايش پیدا ميکند .برای
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مقايسه افت فشار حل عددی با پیشبیني تحلیلي مقايسه
شد .تطبیق خوبي بین نتايج حل عددی و حل تحلیلي
مشاهده مي شود .از نمودار مشخص است که در مقادير
رينولدز پايینتر میزان افت فشار بیشتر از مقدار پیشبیني
شده توسط تئوری ميباشد و با افزايش عدد رينولدز اين
فاصله کمترشده و در رينولدزهای باال ،مقادير افت فشار بر
واحد طول حل عددی کمتر از مقادير تحلیلي ميباشد.
همانگونه که در بخش روابط حاکم ذکر شد ،برای
صحتسنجي شبیهسازی محیط متخلخل با استفاده از مدل
عدم تعادل گرمايي ،نتايج با استفاده از نتايج تجربي
اوهنال ] [19مقايسه گرديد .البته بايد توجه کرد که در کار
تجربي،هر دو ديواره بااليي و پايیني در معرض شار ثابت
هستند اما در مساله حاضر تنها ديواره پايیني شار گرما
دريافت ميکند .با اعمال تغییرات مذکور و برخي
يکسانسازی ابعاد مطابق با مرجع ] [19در نهايت مقايسه
بین دمای ديواره و به ازای عدد رينولدز  10822و شار w/m2
 q’’= 19200انجام شد که اين مقايسه در شکل ( )6آورده
شدهاست .اختالف بین دماها در دو حل مختلف در ابتدای
کانال حدود  %26و در مرکز و انتهای کانال به ترتیب  12و
 21درصد است .دلیل اختالف در ورودی ميتواند ناشي از
مشکل در تماس هیترها با ابتدای کانال و در خروجي ناشي
از ناشي از اثرات خروجي بر جريان داخل کانال باشد چون
طول لوله در کار اوهنال  L=0.5mاما در کار حاضر L=0.6m
بود و دمای ديواره تا طول  L=0.5mبرای مقايسه آورده
شدهاست .اوهنال در کار خود به برخي محدوديتها در
خصوص دقت وسايل اندازهگیری و آزمايش ذکر کرده که به
نظر ميرسد با در نظر گرفتن همه عوامل ،تطابق بین جوابها
معقول به نظر ميرسد.
در اين مسئله به دلیل ماهیت باال بودن بسیار زياد محدوده
دما در آن ،استفاده از فرض ثابت بودن خواص فیزيکي سیال
با دما فرض معقولي نیست .خواصي مانند هدايت
گرمايي،گرمای ويژه و ويسکوزيته با افزايش دما در طول
کانال تغییر ميکند که اين تغییرات ميتواند بر روی جوابها
اثرگذار باشد .به عنوان نمونه نتايج حاصل از متغیر فرض
کردن ضريب انتقال گرمای هدايتي در شبیهسازی عددی در
شکل ( )9آورده شدهاست .اين شکل نحوه تغییرات ضريب
هدايت گرمايي سه گاز هوا ،هلیوم و هیدروژن با دما را در
محدوده  272-1522کلوين نشان ميدهد.

شکل ( )5مقایسه حلهای عددی و تحلیلی گرادیان فشار در
لوله بر حسب عدد رینولدز.

شکل ( )6مقایسه حل عددی با حل تجربی] [17در
 Re=14800و  q’’=19200w/m2با محیط متخلخل از
جنس مس با اندازه حفرههای  PPI 20و سیال هوا.

شکل ( )7وابستگی ضریب هدایت گرمایی سه گاز هوا،
هلیوم و هیدروژن با دما.
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از شکل استنباط ميشود که در محدوده مذکور ،ضريب
هدايت گرمايي بهصورت خطي افزايش مييابد .همچنین
ضريب هدايت حرارتي هلیوم و هیدروژن در دمای 1522
کلوين در حدود  0برابر ضريب هدايت حرارتي در دمای 272
کلوين است .اين نسبت برای هوا در حدود  0برابر است.
بنابراين استفاده از فرض خواص متغیر با دما فرضي منطقي
است .نتايج شکل ( )9در تطابق با نتايج مراجع ]،16 ،10
 [27است.
در ادامه به بررسي انتقال حرارت در مجرا پرداخته ميشود.
مکانیزم کلي انتقال حرارت به اين صورت است که سطح گرم
به صورت منبع انتقال حرارت عمل ميکند با عمل هدايت
حرارتي گرما را به محیط متخلخل و از طريق جابجايي به
سیال خنککن منتقل ميکند .بنابر اين هر چه مقاومت
تماسي بین سطح و محیط متخلخل کمتر باشد و هر چه
ضريب هدايت حرارتي محیط متخلخل بیشتر باشد ،در نتیجه
انتقال حرارت موثرتر خواهد بود .در اين تحقیق از انتقال
حرارت تشعشعي صرف نظر شده اما با توجه به باال بردن
محدوده دماها ،استفاده از ديوارههای شفاف که باعث فعال
شدن اين مکانیزم انتقال حرارت گردد نیز ميتواند آثار
سودمندی داشته باشد .همچنین در نظر گرفتن مکانیزم
انتقال حرارت به روش تشعشع نیز ديگر عاملي است که
ميتواند اثرات سودمندی داشته باشد.
محیط متخلخل نیز به روش هدايت و جابجايي حرارت را به
سیال منتقل ميکند .در اين حالت از اعداد رينولدز باال
استفاده ميشود زيرا سرعت جريان برای کاربردهايي از اين
دست بسیار باالست در شکل ( )8تاثیر استفاده از محیط
متخلخل بر روی کاهش دمای بیشینه ديواره محفظه احتراق
نسبت به حالت ساده آورده شده است .در اين نمودار دمای
بیشینه بر حسب عدد رينولدز برای شار گرمای
ثابت] q’’=30000[w/m2برای کانال ساده و همچنین محیط
متخلخل از جنس مس با اندازه سورا های متفاوت نشان
دادهشدهاست .همانگونه که از شکل مشخص است با افزايش
عدد رينولدز انتقال حرارت افزايش پیدا کرده و در نتیجه
دمای ديواره کاهش پیدا ميکند زيرا مقدار بیشتری سیال
از کانال عبور کرده و بنابراين حرارت بیشتری را با خود حمل
و به بیرون منتقل ميکند .با استفاده از محیط متخلخل در
مجرا ،دمای ديواره بهشدت کاهش مييابد که اين میزان با
ريزتر شدن سورا ها افزايش مييابد.

شکل ( )8مقایسه دمای بیشینه دیواره بر حسب عدد رینولدز
برای شار گرمای ] q’’=30000[w/m2در حالت مجرای ساده
و حالت مجرای با محیط متخلخل از جنس مس.

در واقع با ريز شدن سورا ها مدت زمان و سطح تماس سیال
و محیط متخلخل که حامل گرما است بیشتر شده و در نتیجه
انتقال حرارت افزايش پیدا ميکند .میزان کاهش دما در اثر
استفاده از محیط متخلخل نسبت به کانال ساده ،بسته به
اندازه حفره و عدد رينولدز ،بین  %22تا  %68است .هرچه
حفرهها ريزتر باشند دمای ديواره کمتر خواهد بود که
نشاندهنده اين است که در حفرههای ريزتر انتقال حرارت
به صورت موثرتری نسبت به حفرههای درشتتر انجام
ميشود .همچنین با ريزتر شدن حفره ها میزان تغییرات دما
در اثر تغییر عدد رينولدز کمتر است و نمودار آن صافتر
ميشود .همچنین میزان کاهش دما به ازای استفاده از محیط
متخلخل  PPI 20نسبت به  PPI 10بیشتر از تبديل محیط
متخلخل از  PPI 20به  PPI 40است بهگونهای که استفاده از
محیط متخلخل  PPI 20و  PPI 40تفاوت محسوسي وجود
ندارد .به عنوان مثال در اثر استفاده از محیط متخلخل PPI
 22نسبت به  12 PPIدر مقايسه با مجرای ساده ،میزان
کاهش دما در رينولدزهای پايین در حدود  12درصد است.
اين میزان برای استفاده از محیط متخلخل  22 PPIدر
مقايسه با  02 PPIدر حدود  0درصد است .از روند کلي
نمودارها هم مشاهده ميشود که با زياد شدن عدد رينولدز
به تدريج شیب منفي نمودار دما که نزولي است کم و کمتر
ميشود .اين مورد شايد به اين دلیل باشد که به دلیل پايین
بودن ظرفیت حرارتي سیال ،توانايي سیال در جذب گرما
محدود است و سیال در ابتدای جريان به مقدار زيادی گرم
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ميشود و در انتهای مجرا برای جذب گرما کمتر موثر خواهد
بود .در نتیجه افزايش عدد سرعت جريان نیز از حدی باالتر
نميتواند بر روی افزايش میزان انتقال حرارت و کاهش دمای
سطح موثر واقع شود .در اينجاست که بررسي ظرفیت گرمايي
سیال اهمیت پیدا ميکند .در اين شکل و برخي از شکلهايي
که در ادامه ميآيد به دلیل نزديکي خطوط به يکديگر و برای
جلوگیری از تداخل نشانها و وضوح بهتر نتايج ،از نمايش
عاليم صرف نظر شده و تنها خطوط رسم شدهاند.
از ديگر عواملي که در میزان انتقال حرارت در مجرای همراه
با محیط متخلخل موثر باشد ،جنس محیط متخلخل است.
تاثیر تغییر جنس محیط متخلخل در شکل ( )7نشان داده
شده است .در اين شکل نمودار دمای بیشینه ديواره بر حسب
عدد رينولدز برای محیطهای متخلخل از جنس نیکل و مس
 ،که دو جنس متداول برای محیط متخلخل هستند؛ نشان
دادهشده است .همانگونه که از شکل مشخص است چون
ضريب هدايت حرارتي نیکل از مس بیشتر است در نتیجه
دمای بیشینه ديوارهای که از محیط متخلخل نیکلي استفاده
ميکند نیز کمتر از نمونه مشابه از جنس مس ميباشد .برای
شار ] q’’=30000[w/m2استفاده از جنس محیط متخلخل
نیکلي باعث ميشود دمای بیشینه ديواره در حدود %22
کاهش پیدا کند .اين مقدار برای شار ] q’’=75000[w/m2در
حدود  %10است .اين نسبت در اعداد رينولدز مختلف تقريبا
ثابت است .با توجه به اينکه نیکل سبکتر از مس ميباشد،
از اين رو استفاده از فلز نیکل سودمندتر بهنظر ميرسد.
همچنین بايد به اين نکته توجه کرد که افت فشار سیال به
جنس محیط متخلخل وابسته نیست .در اين تحقیق از
سیالهای هوا ،هلیوم و هیدروژن به عنوان سیال خنککن
استفاده و نتايج از لحاظ هیدرودينامیکي و گرمايي مقايسه
شده اند .دلیل بررسي اين سه گاز اين است که هوا به علت
در دسترس بودن همواره يکي از گزينههای مطلوب و مدنظر
است.
هلیوم دارای ظرفیت گرمايي ويژه بسیار زياد است و برای
افزايش دما ،نیاز به گرفتن گرمای زيادی از اطراف دارد .اين
عامل باعث شده تا در مقاصد خنککاری به ويژه خنککاری
راکتورها استفاده شود .اين گاز جزو گازهای ايدهآل است و
در شرايط خاص مانند دما و فشار باال با مواد ديگر واکنش
نميدهد.

شکل ( )9دمای بیشینه دیواره بر حسب عدد رینولدز برای
محیطهای متخلخلی از جنس نیکل و مس.

ويژگيهايي چون آتشگیر نبودن و به تاخیر انداختن آتش
باعث سازگاری بیشتری هلیوم برای اين کاربرد هستند.
هیدروژن نیز ظرفیت گرمايي پايیني دارد و از آن به عنوان
سوخت در محفظه احتراق استفاده ميشود .به همین دلیل
اين سه گاز برای بررسي انتخاب گرديدند .استفاده از سیال
هوا در اين تحقیق فرض بسیار معقولي است اما هوا ضريب
هدايت گرمايي پايیني دارد .البته بجز هوا برای بکارگیری دو
گاز ديگر بايد از يک سیکل بسته استفاده کرد .تاثیر تغییر
نوع سیال خنککن بر بیشینه دمای ديواره در شکل ()12
آمده است .بیشینه دما ديواره بر حسب عدد رينولدز برای سه
سیال هوا ،هلیوم و هیدروژن در يک شار گرمايي ثابت تشان
داده شدهاست .تاثیر نوع سیال بر بیشینه دمای ديواره در
اعداد رينولدز کم ،ناچیز است؛ به نحوی که در Re=10000
تفاوت بیشینه دمای ديواره هلیوم نسبت به هوا  %1/9کمتر
است .اين تفاوت برای هوا و هیدروژن  % 2/5ميباشد .با
افزايش سرعت جريان اختالف بین نمودارها افزايش پیدا
ميکند و آنها از هم فاصله ميگیرند .در Re=100000
تفاوت بیشینه دمای ديواره هوا نسبت به هلیوم  %16/5و اين
تفاوت برای هوا و هیدروژن  %20خواهد بود .در رينولدزهای
پايین ،مکانیزم غالب در دفع گرما ،هدايت حرارتي محیط
متخلخل است که اين موضوع با افزايش عدد رينولدز جای
خود را به انتقال حرارت جابجايي ميدهد و بدين ترتیب تاثیر
نوع سیال نمود بیشتری پیدا ميکند.
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شکل()11دمای بیشینه دیواره بر حسب عدد رینولدز در یک

شکل ( )11مقایسه افت فشار سیال هوا برای مجرای ساده و

شار گرمایی ثابت برای سه سیال خنککن متفاوت.

مجرای متخلخل با اندازه سوراخهای متفاوت.

نتايج نشان داد در اثر استفاده از هیدروژن بجای هلیوم،
خنککنندگي بیشتری ايجاد ميشود .زيرا با وجود اينکه اين
دو سیال ضريب هدايت گرمايي تقريبا مشابهي دارند،
هیدروژن گرمای ويژه بیشتر و سرعت جريان بیشتر به دلیل
مقطع عرضي اتمي کوچکتر و لزجت کمتر دارد .لذا در
مواردی که امکان استفاده از هیدروژن وجود داشته باشد
استفاده از هیدروژن بجای هلیوم ميتواند سودمندتر باشد.
نمودار افت فشار کلي سیال هوا در اثر عبور از مجرا بر حسب
عدد رينولدز برای مجرای ساده و برای محیط متخلخل با
اندازه حفرههای متفاوت در شکل ( )11آمده است .برای يک
محیط متخلخل که در آن میزان تخلخل و اندازه حفرهها
ثابت باشد ،افت فشار تنها به سرعت بستگي دارد زيرا پیچ و
خم ايجاد شده در جريان در اثر عبور از حفرههای محیط
متخلخل ،شدت اغتشاش جريان را به شدت افزايش ميدهد.
از طرفي محیط متخلخل دارای سطح تماس بیشتری برای
سیال ايجاد ميکنند و سیال افت فشار بیشتری در عبور از
اين سطح گسترده تجربه ميکند .ديگر عاملي که در افزايش
افت فشار مجراهای متخلخل ميتواند موثر باشد لبههای تیز
محیط متخلخل است که ميتواند باعث ايجاد اغتشاش و
گردابه جريان گردد .مجموعه اين عوامل در کنار يکديگر
ميتواند منجر به افزايش افت فشار شود .مطابق شکل افت
فشار در کانال متخلخل در حدود  2مرتبه و يا بیشتر نسبت
به شرايط مشابه در کانال ساده افزايش پیدا ميکند .برای
نمايش بهتر ،نمودار در مقیاس لگاريتمي رسم شدهاست.

علت اصلي افزايش بیش از حد فشار در کانال متخلخل،
افزايش بسیار زياد سطح تماس جامد با سیال به ازای واحد
حجم است .اين عامل باعث ميشود که افت سطحي در اثر
عبور سیال از محیط متخلخل بیشتر شود .در واقع سیال برای
عبور از کانال با سطح بسیار بیشتری نسبت به کانال ساده در
تماس است و اين امر اختالف فشار را افزايش ميدهد.
عامل ديگر افزايش افت فشار ،انبساط و انقباضهايي است که
سیال در اثر عبور از محیط متخلخل پیدا ميکند .از نمودار
مشخص است که همه نمودارها روند يکساني دارند و اختالف
بین نمودارها تقريبا ثابت ميماند .بهطور کلي افت فشار با
کاهش سايز حفرههای متخلخل افزايش پیدا ميکند .افت
فشار در حفرههای  22 PPIدر حدود  %25بیشتر از 12 PPI
و برای  02 PPIدر حدود  %02بیشتر از  22 PPIاست.
همچنین با توجه به نتايج شکل ( )8به نظر ميرسد استفاده
از محیط متخلخل با حفرههای  02 PPIمناسب نباشد .افت
فشار ايجاد شده در مجرا با سیال هوا حداکثر  12kPaاست
که نسبتا زياد نبوده و تامین آن به راحتي قابل انجام است.
از سوی ديگر با بررسي افت فشار سیالهای مختلف در اثر
عبور از محیط متخلخل ،مشخص شد که نسبت افت فشار
سیالهای مختلف تقريبا ثابت و مستقل از عدد رينولدز
است 2هیدروژن افت فشار کمتری نسبت به دو سیال ديگر
دارد .افت فشار هیدروژن در حدود  %122کمتر از هواست.
افت فشار هلیوم در حدود  %9بیشتر از هوا است .بنابراين
افت فشار هیدروژن حداکثر  5 kPaخواهد بود.
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در ادامه بررسي استفاده از سیالهايي با ظرفیت گرمايي باالتر
از جمله هلیوم و هیدروژن بر دمای ديواره بررسي و مشخص
شد که در رينولدزهای پايین ،دمای ديواره حداکثر % 1/9
برای هلیوم و  % 2/5برای هیدروژن و در رينولدزهای باال در
حدود  % 16/5برای هلیوم و برای هیدروژن % 20کمتر از هوا
خواهد بود.
افزايش انتقال حرارت با استفاده از محیط متخلخل ،همواره
با يک عامل منفي همراه است که آن افزايش افت فشار است.
افت فشار در کانال متخلخل در حدود  2مرتبه بیشتر از
کانال ساده است .همچنین افت فشار محیط متخلخل با
حفرههای  22PPIدر حدود  %25بیشتر از  12PPIو
حفرههای  02PPIدر حدود  %02بیشتر از  22 PPIاست .از
طرفي با بررسي افت فشار سیالهای مختلف مشخص شد که
افت فشار سیال هیدروژن تقريبا  % 122کمتر از هوا و افت
فشار هلیوم  %9بیشتر از هواست.
با توجه به موارد ذکر شده مشخص شد استفاده از سیال
هیدروژن با محیط متخلخلي از جنس نیکل با اندازه حفره
 22 PPIمناسبترين حالت برای خنککاری محفظه احتراق
است که در مقايسه با کانال ساده ،بیشینه دمای ديواره را به
طور متوسط در اعداد رينولدز مختلف در حدود  % 62کاهش
ميدهد .اين حالت همراه با افت فشاری در حدود حداکثر
 5 kPaميباشد .گرچه برای اين کار بايد چرخه بستهای ايجاد
کرد .در اين حالت در صورتي که از هیدروژن به عنوان
سوخت استفاده شود بازده فرآيند احتراق نیز افزايش پیدا
ميکند.

 -5نتیجهگیری
کنترل دمای اجزای محفظه احتراق و مسايل مربوط به
خنککاری آن يکي از بزرگترين موانع در توسعه و افزايش
توان توربینهای گازی است .در اين تحقیق ايده استفاده از
محیط متخلخل در مجرای خنککننده محفظه احتراق به
منظور افزايش میزان دفع گرما در قالب تحقیقي جامع
امکانسنجي شد .نتايج مدلسازی افت فشار در کانال ساده
و همچنین دمای ديواره در مجرای متخلخل به ترتیب با نتايج
تحلیلي و تجربي مقايسه و پس از مشاهده تطابق بسیار خوب
بین نتايج ،صحت مدلسازی تايید شد .سعي شد تا شرايط
مساله به نحوی تعیین شود که مسئله شبیهسازی شده کامال
عملي و کاربردی بوده و بیشترين شباهت را با مساله اصلي
داشته باشد؛ بدين منظور از مدل عدم تعادل گرمايي در
مدلسازی محیط متخلخل و خواص ترمودينامیکي متغیر با
دما استفاده شد .با توجه به شرايط مساله ،متغیر بیشینه
دمای ديواره به عنوان متغیر بحراني مساله انتخاب شد .همه
عوامل تاثیرگذار بر جريان و انتقال حرارت مسئله مانند
سرعت سیال ،نوع سیال ،نوع محیط متخلخل و اندازه حفره
محیط متخلخل به طور کامل مورد بررسي قرار گرفت.
با بررسي نتايج مشخص شد که در محدوده دمای مورد
بررسي ،خواص سیال به شدت تغییر ميکند به نحوی که
ضريب هدايت حرارتي هلیوم و هیدروژن در انتهای بازه
دمايي مذکور در حدود  0برابر و ضريب مذکور برای هوا 0
برابر ابتدای بازه خواهد شد .همچنین مشخص شد که میزان
کاهش دمای ديواره کانال دارای محیط متخلخل از جنس
مس با سیال هوا نسبت به کانال ساده ،بسته به شرايط در
حدود  22تا  68درصد است که با افزايش سرعت جريان ،اين
اختالف کمتر ميشود .اثر تغییر اندازه حفرههای محیط
متخلخل بر کاهش دما در تغییر از  12 PPIبه 22 PPI
محسوستر از تغییر از  22 PPIبه  02 PPIاست به گونهای
که اين نسبت در سرعتهای کم جريان در حدود  0برابر
است.
در اين تحقیق از جنس محیط متخلخل مس و نیکل استفاده
شد که ضريب هدايت حرارتي بااليي دارند و برای اين
کاربردها بسیار متداول ميباشند .تغییر جنس محیط
متخلخل نشان داد بسته به شرايط ،استفاده از محیط
متخلخل نیکلي در مقايسه با محیط متخلخل مسي منجر به
کاهش بیشتر دما در حدود  10-22درصد ميشود.
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