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چکيده
 تاثیر زیادی بر هزینه، پدیده های مختلفی حضور دارند که در نظر گرفتن یا نگرفتن آنها در شبیهسازی عددی،در جریان پاششی سوخت مایع
، شکست ثانویه قطرات، هدف از مقاله حاضر بررسی در نظر گرفتن یا نگرفتن پدیدههایی نظیر انتقال حرارت تشعشی.و دقت محاسبات دارد
 انتقال. الگرانژ مدلسازی میگردد- توسط روش اویلر، پاشش قطرات سوخت مایع در هوای گرم، در این کار.گرانش و نوع مدل آشفتگی است
 معادالت حاکم بر جریان به صورت ضمنی. شبیهسازی میشوندTAB حرارت تشعشی با مدل جهات مجزا و شکست ثانویه قطرات با مدل
 گرانش و انتقال حرارت تشعشعی، نتایج حاکی از آن است که در جریان پاششی تبخیری.خطیسازی و به صورت مرتبه دو گسستهسازی میشوند
تاثیر چندانی بر توزیع جریان و توزیع قطر قطرات سوخت در محفظه تبخیری ندارد و در نظر گرفتن آنها انتقال حرارت تشعشعی تنها سبب
 نتایج نشان میدهند که توزیع سرعت محوری و توزیع. میتوان از شکست قطرات صرف نظر نمود، به عالوه.افزایش هزینه محاسبات میگردد
 جایی که قطرات در ناحیه بازگردش قرار میگیرند و سرعت نسبی. تطابق قابل قبولی با دادههای تجربی دارند،قطر قطرات حاصل از شبیهسازی
. قطرات بیشتری تبخیر میشوند،باالتری بین هوای داغ و قطرات وجود دارد

 تبخیر قطرات، انتقال حرارت تشعشعی، گرانش، شکست ثانویه، پاشش اویلر الگرانژ، جریان دو فاز:واژههاي کليدي

Analysis of Liquid Fuel Spray in an Evaporating Chamber
Mohammad Sadegh Abedinejad*

Abstract
During the liquid fuel spray, there are various phenomena that considering or not taking them into the
numerical simulation has a great impact on the cost and accuracy of calculations. The purpose of this paper
is to investigate whether or not to take into account phenomena such as radiation heat transfer, secondary
breakup, gravity, and type of turbulence model. In this work, the spray of liquid fuel droplets in hot air is
modeled by the Eulerian-Lagrangian approach. The radiation heat transfer and secondary breakup are
simulated employing the discrete ordinates model and the TAB model, respectively. The flow governing
equations are implicitly linearized and discretized of the second order. The results show that in evaporative
spray flow, gravity and radiation heat transfer have a little effect on the behavior and the diameter
distribution of fuel droplets in the evaporative chamber and considering them will only increase the cost of
calculations. In addition, droplet breakup can be ignored. The results show that the obtained axial velocity
distribution and the diameter distribution of the droplets from simulation have an acceptable agreement
with the experimental data. Where the droplets are in the recirculation zone and being a higher relative
velocity between the hot air and the droplets, more droplets evaporate.

Key words: Two-phase flow, Eulerian-Lagrangian spray, Secondary break-up, Gravity, Radiation heat
transfer, Evaporation of droplets,
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مقدمه
پاششششش در موارد متعدد مهندسشششی اعم از خنککاری و
خشششک کردن ،پودر کردن فلزات ،ایجاد رطوبت ،پاشششش رنو و
غیره کشاربرد دارد .از جملشه مهمترین کشاربردهای پاششششش در
احتراق هسشت .هنگامیکه یک قطره سوخت وارد یک محیط با
دمای باال مانند محفظه احتراق میشود ،قطره گرم و سپس بخار
میششود و آنگاه بخار سوخت میسوزد و انرژی حرارتی الزم را
فراهم میکند .در سشششادهترین حالت مایعی که باید به صشششورت
اسششپری درآید با سششرعت زیاد از یک سششوراچ کوچک پاشششیده
میششود .کیفیت پودر شدن تأثیر شدیدی بر نرچ تبخیر اسپری
دارد ،زیرا سشط کلی مایع پاششیده شششده را نسبت به حجم آن
بیششششتر میکند .اندازه و قطر قطرات تولیدی با توجه به کارکرد
بسششیار مهم اسششت .برای مسششاول مربوح به احتراق توربین گاز از
طرفی کوچشک بودن قطر قطرات بشاع افزایش بازده و عملکرد
موتور می ششششود ولی از طرف دیگر چنشاننشه اندازه بیش از حد
کوچک باشششد ،قطرات ،تکانه و نیروی الزم برای نفوذ در گازهای
پرفشششار را از دسششت میدهند و اثرات منفی بر عملکرد محفظه
احتراق میگذراند [ .]0کیفیت پاششششش به عوامل مختلفی نظیر
نوع سوختپاش ،شرایط پاشش سوخت (فشار ،دما ،زاویه پاشش
و سشرعت پاشش سوخت) ،اندازه متوسط قطره ،چگونگی توزیع،
شششکسششت اولیه و ثانویه قطرات سششوخت و تبخیر آنها ،آشششفتگی
جریان و نرچ انتقال حرارت بستگی دارد.
مطالعات بسشیاری هم به صشورت تجربی و هم شبیهسازی
عشددی در زمینه ویژگیهای اسشششپری درون احتراق توربین گاز
انجام ششششده اسشششت .تحقیقات ششششامل جریانهای واکنشش شی و
جریشانهای بدون واکنش اسشششت .تحقیقات بر روی جریانهای
بدون واکنش با هدف دسشتیابی به توزیع مناسشب سششرعت انجام
میششود .زیرا ساختار جریان اصلی و مناطق گردش مجدد تأثیر
مهمی بر تثبیت ششششعله دارند [ .]1برخی از تحقیقات تجربی با
حالت بدون واکنش در مدل آبی انجام شششده اسششت [ .]3تمرکز
این مطالعات بر توزیع اسشششپری و قطرات بوده اسشششت .به عنوان
مثال ،اندازه گیری سشرعت و اندازه قطره توسط بولزن [ ]0برای
یک اسششپری احتراق چرخشششی گزارش شششده اسششت .سششوخت با
اسشتفاده از یک سشوختپاش هواکمک به درون محفظه پاشیده
می شود .او بین سرعت و اندازه قطرات یک همبستگی تشخیص
داده اسشت .قطرات بزرگتر تمایل دارند از سرعت فاز گاز بکاهند.
آششفتگی فاز گاز بیشتر بر قطرات کوچکتر تأثیر میگذارد .وو و

محمدصادق عابدی نژاد

همکاران [ ]5طی تحقیقاتی که بر روی پاششش سوخت دیزل از
یشک نازل هواکمک داششششتند به این نتیجه رسشششیدند که تعداد
زیشادی از قطرات از قطر کمی برخوردار بوده و تمایل به حرکت
با جریان هوا دارند .لذا سششرعت قطرات را میتوان به عنوان یک
تقریب از سرعت فاز گاز در نظر گرفت.
پوزش و همکاران [ ]0به بررسشششی تجربی و عددی سشششایز
قطرات و توزیع سشششرعشت جریان برای یک نازل دو سشششوخته با
سششیاالت آ  ،متانول و اسششتون پرداختهاند .نتایج آنها نشششان
میدهد که کششش سشطحی و ویسشکوزیته سشیال پاششی تاثیر
زیادی بر توزیع سششرعت جریان گاز و قطرات دارد .به طوری که
بشا افزایش ویسشششکوزیتشه سشششیال ،قطر میانگین قطرات افزایش
مییشابد .طارق و همکاران [ ]7تاثیر مششششخ شششههای فیزیکی
سشوخت و نسشبت هوا به مایع را بر روی مشخ ههای اسپری از
یک نازل هوا انفجاری را به صورت تجربی بررسی کردهاند .بدین
منظور سشوخت  Jet-Aو آ را که کشش سطحی و ویسکوزیته
متفاوتی دارند به عنوان سیال انتخا کردهاند .نتایج آنها نشان
میدهد تفاوت بسشیاری بین زاویه پاششش ،توزیع سرعت و سایز
قطرات سشششوخشت  Jet-Aو آ وجود دارد .قطر میانگین قطرات
 Jet-Aبه دلیل کمتر بودن کششششش سشششطحی ،کوچکتر از قطر
میانگین قطرات آ اسششت .با افزایش نسششبت هوا به مایع ،سششایز
قطر میانگین قطرات هر دو کاهش مییابد.
سشامرفلد و کیو [ ]0به مبنای ایجاد یک مجموعه اطالعات
دقیق در خ ششوپ پاشششش و تبخیر قطرات ،آزمایشششاتی را انجام
دادند که هم اکنون مورد استفاده گروه کثیری از مهندسان واقع
میگردد .آنها بدین منظور از دو اسشششتوانه داخل هم که هوای
داغ از اسشششتوانشه داخلی آن میگشذرد اسشششتفشاده کردنشد و یک
سششوختپاش فشششاری مخروطی در ورودی اسششتوانه داخل قرار
دادند .توزیع سرعت و سایز قطرات از مهمترین خروجیهای این
گروه بوده است.
در حال حاضر ،مدلهای عددی مختلف به عنوان یک ابزار
کلیدی جهت تحقیقات در حوزه جریان پاشششششی مورد استفاده
قرار میگیرند .انتخا مدلها و نگرشهای مناسب به موضوعات
متعشددی از جملشه کارایی آنها ،زمان و حافظه مورد نیاز جهت
پردازش محاسششبات بسششتگی دارد .سششه نگرش کلی اویلر -اویلر،
الگرانژ -الگرانژ و اویلر-الگرانژ برای مطالعات عددی جریان چند
فاز استفاده میشود.

پاشش سوخت مایع در یک محفظه تبخیر

بر اساس مطالعات لوث [ ،]2اکثر محققان در حوزه پاشش
سشوخت مایع از دیدگاه اویلر -الگرانژ استفاده نمودهاند .گوبست
و برلمونشت [ ،]01مطشالعشه جامعی روی پاششششش قطرات انجام
دادند .طبق بررسی آنها ،با اتخاذ دیدگاه اویلری برای فاز پیوسته
و دیدگاه الگرانزی برای فازگسششسششته ،نتایج قابل قبولی حاصششل
میششششود .آناند و جنی [ ]00از نگرش اویلر-الگرانژ برای مدل
کردن جریان تبخیری دوفاز استفاده کردهاند .تمرکز این مطالعه
بر روی اثر قطرات سوخت بر روی مشخ ات جریان گاز میباشد
و به این نتیجه رسششیدهاند که با این مدل اراوه شششده ،نسششبت به
کارهای قبلی ،اثرات فاز گسششسششته روی فاز پیوسششته بهتر نمایان
میشود .پرینی و ریتز [ ]01مدلهای ترکیبی مومنتوم ،برخورد
قطرات و شکست به همراه پاشش تبخیری گذرا را مورد مطالعه
قرار دادند .آنها از سوختپاشهای فشار باال تحت جریان آشفته
اسشششتفشاده کردنشد و از دیشدگشاه اویلر -الگرانژ نیز برای فازهای
پیوسته و گسسته استفاده نمودند .نتایج آنها نشان میدهد که
خروجی مشدلهشای اسشششتفاده ششششده با دادههای تجربی تطابق
مناسبی دارد.
هافمن و همکاران [ ]03اسپری سوخت از یک اتمایزر هوا
انفجا ری مربوح به یک محفظه احتراق موتور هوایی را به کمک
دیدگاه اویلر-الگرانژ ششششبیهسشششازی کردهاند .آنها به نقش مهم
ششرایط ششروع پاششش سوخت ،شکست اولیه و تشکیل قطرات
ابتشدایی در توزیع قطرات درون محفظشه احتراق پرداختهاند .بر
اسشاس تحقیقات ایششان ،قطر میانگین ساتر ( 0)SMDقطرات با
افزایش سششرعت محوری اولیه قطرات کم میشششود .از طرفی با
افزایش سرعت عمودی اولیه ،پهنا و زاویه پاشش سوخت افزایش
مییابد.
قطرات اولیه حاصششل از سششوختپاش ،ممکن اسششت تحت
ششرایطی مجددا شکسته شوند .به طور معمول ،برای مدلسازی
این پشدیشده مشدل های مختلفی نظیر مدل موجی ،مدل آنالوژی
شششکسششت تیلور و مدل کلوین -هلمهولتز-رایلی-تیلور اسششتفاده
میشششود [ .]00با این حال ،تعدادی از محققان تاثیر شششکسششت
ثانویه قطرات را در مطالعاتشان در نظر نگرفتهاند [.]00 ,05 ,0
بشافکر و همکشاران [ ]07بشه توزیع پشاششششش یک اتمایزر
فششاری -چرخشی با استفاده از دیدگاه اویلر -الگرانژ پرداختند.
جهت مدلسششازی شششکسششت اولیه سششوخت ایزواکتان ،از مدل
پودرسازی صفحهای ناپایدار خطی شده ( 1)LISAاستفاده کردند
و از نتایج حاصششل از این بخش به قطر میانگین سششاتر (،)SMD
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سرعت خروجی و ضخامت ورق سوخت دست پیدا کردند .آنها
جهت مدلسازی شکست ثانویه قطرات از مدل شکست آنالوژی
تیلور ( 3)TABاسششتفاده نمودند و دریافتند که  SMDحاصششل از
مدل  LISAبا افزایش فششار سوختپاش به آرامی تغییر میکند.
آنهشا بیان کردند که سشششرعت اولیه ورق نقش مهمتری در نرچ
ششکسشت و نفوذ دارد .ضشمن اینکه با کاهش فشار سوختپاش،
 SMDقطرات بزرگتر ششششده و عمق نفوذ پشاششششش کاهش پیدا
میکنشد .آن هشا بیشان نمودند که ماکزیمم عدد وبر قطرات برای
انژکتورهای فشاری بین  2تا  11میباشد.
برای مشدلسشششازی جریان آششششفته دو فازی ،معموال از رهیافت
ششششبیشهسشششازی گردابشههای بزرگ ( 0)LESو رهیافت معادالت
متوسشطگیری ششده رینولدز ناویر اسشتوکس ( 5)RANSاستفاده
میششششود .رهیشافت  LESبه نسشششبت از دقت بیششششتر و هزینه
محاسباتی باالتری برخوردار است .در صورت استفاده از رهیافت
 ،RANSمدلهای آشششفتگی

 k − εاسششتانداردRealizable 𝑘 −،

𝜀 RNG k − ε ،و 𝜔  SST 𝑘 −بیشتر مورد توجه محققین قرار
گرفته است .بازدیدی طهرانی و همکاران [ ]00بیان کردهاند که
مدل 𝜀  Relaizable 𝑘 −میتواند به خوبی مشخ ههای جریان
پاششی سوخت مایع در یک محفظه احتراق را پیشبینی نماید.
السشششود و بیرو

[ ]02انتقال حرارت و انتقال جرم از یک قطره

در یشک جریششان هوای گرم آششششفتششه را بشا اسشششتفششاده از مششدل
𝜔  SST 𝑘 −برای فشاز گشاز مورد مطشالعه قرار دادند .فیلهو و
همکاران [ ]11به بررسی عددی احتراق پاشش اتانول با استفاده
از رهیشافت آششششفتگی  RANSو مدل 𝐹𝐷𝑃 βبرای برهمکنش
احتراق و جریشان آششششفتشه پرداختند .آنها در این کار از روش
اویلر -الگرانژ و ات ششال دوطرفه بین فاز پیوسششته و گسششسششته
استفاده کرده و توزیع قطرات و تبخیر آنها را مورد بررسی قرار
دادهاند .در نهایت جهت اعتبارسنجی کار خود توزیع دما ،سرعت
و تابع احتمال جرم برحسب قطر قطرات را با نتایج آزمایشگاهی
مورد مقایسه قرار دادهاند.
پاتل و منن [ ]10به ششبیهسازی برهمکنش شعله-جریان
آشششفته -پاشششش در یک محفظه احتراق رقیق پرداختهاند .آنها
از رهیافت  LESبرای مدلسشازی جریان آششفته و جهت بررسی
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نحوه شششکسششت قطرات نیز از مدل کلوین -هلمهولتز اسششتفاده
کردهاند .نتایج آنها یک بار بدون مدل ششششکسشششت قطرات و بار
دیگر با احتسشا مدل ششکست قطرات حاصل گردیده است .در
حالتی که ششکست را در نظر گرفتهاند ،هدفشان بررسی تبخیر
سوخت بوده است .آنها به این نتیجه رسیدند که چرخش دادن
به جریان ،شعله را پایدارتر و نقش مهمی در توزیع قطرات دارد.
با توجه به بررسی انجام شده ،تاکنون تحقیقات جامعی در
خ وپ کاهش هزینههای محاسباتی شبیهسازی جریان پاشش
سشششوخت مایع با رویکرد لحاظ نمودن فاکتورهای موثر بر دقت
ششبیهسازی انجام نشده است .بنابراین در این مقاله ،به برررسی
در نظر گرفتن اثر گرانش ،انتقششال حرارت تششششعششششعی ،مششدل
آشششفتگی و شششکسششت ثانویه بر توزیع قطر و سششرعت قطرات به
همراه تغییرات دمای دیواره و نرچ دبی جرمی سششوخت پرداخته
میشود .هدف از این مقاله شناسایی یک ابزار عددی کاربردی و
ساده جهت شبیهسازی عددی پاشش سوخت مایع با دقت قابل
قبول است .بدین منظور هندسه سامرفلد و کیو [ ]0شبیهسازی
میگردد و بشا دادههشای تجربی مورد مقشایسشششه قرار میگیرنششد.
پاششش قطرات سشوخت مایع و محیط دو فاز قطره و هوا توسط
روش اویلر -الگرانژی مدلسشششازی میگردند .برای مدلسشششازی
انتقال حرارت تشششعشششعی از مدل جهات مجزا ( 0)DOMو برای
شکست ثانویه از مدل  TABاستفاده شده است.
 -2معادالت حاکم و مدلها
معادالت حاکم بر فاز پیوسشته (گاز) جریان پاششی آشفته
ششامل معادالت بقای جرم ،بقای ممنتوم و بقای انرژی است که
در ادامه به آنها اشاره میشود.
𝑗𝑢𝜌𝜕 𝜌𝜕
()0
̇
𝑚𝑆 =

()1

𝑗𝑥𝜕

+

𝑡𝜕

𝑗𝑢 𝑖𝑢𝜌𝜕
𝜕
𝑝𝜕
𝑖𝑢 𝜕 2
(𝜌𝑢𝑖 ) +
=−
𝜇+
𝑡𝜕
𝑗𝑥𝜕
𝑖𝑥𝜕
𝑗𝑥𝜕 𝑗 𝑥𝜕
𝑖𝐹 +
) 𝑘𝜓 𝑗𝑢𝜌(𝜕 ) 𝑘𝜓𝜌(𝜕
+
𝑡𝜕
𝑗𝑥𝜕

()3

𝜕
𝑘𝜓𝜕
𝑘𝛼𝜌(
)
𝑗𝑥𝜕
𝑗𝑥𝜕
̇𝑘𝑆 +
=

که 𝑢 مولفه سشششرعت̇ ،
𝑚𝑆 انتقال جرم از قطرات سشششوخت
مایع به فاز گازی 𝑝 ،فشار 𝜌 ،چگالی 𝜓𝑘 ،اسکالر دما 𝛼𝑘 ،ضریب
دیفیوژن ،و ̇𝑘𝑆 عبارت چشششمه اسششت که به عنوان منبع در نظر
گرفته میشود.

معشادلشه حرکت قطرات مبتنی بر قانون دوم حرکت نیوتن
اسشت که مجموع نیروهای وارد بر جرم باع شتا آن میشود.
مسیر حرکت قطرات از معادله حرکت به دست میآید.
𝑢𝑑
𝑑⃗
)𝜌 𝑔(𝜌𝑑 −
()0
𝑢( 𝐹 =
𝑢⃗ −
⃗ )+
𝐹+
𝑑𝜌

𝐷

𝑑

𝑡𝑑

عبارت سمت چپ ،اینرسی یک قطره است که شرحدهنده
مقاومت جرم برای تغییر سشرعت و جهت آن است .اولین عبارت
سمت دوم شرحدهنده نیروی پسای اصطکاکی است و به صورت
زیر به دست میآید:
𝑑𝑒𝑅 𝐷𝐶 𝜇18
()5
= 𝐷𝐹
2
24

𝑑𝑑 𝑝𝜌

در این جشا ،𝐹 ،بیانگر نیروهای خارجی ششششتا دهنده به
قطره سوخت 𝑢⃗ ،سرعت فاز پیوسته 𝑢⃗𝑑 ،سرعت قطره 𝜇 ،لزجت
مولکولی فاز پیوسششته ρ ،چگالی فاز پیوسششته ρ𝑑 ،چگالی قطره و
𝑑𝑑 قطر قطره میباششد 𝑅𝑒𝑑 .عدد رینولدز نسبی قطره میباشد
که به صورت رابطه ( )0تعریف میشود:
()0
𝑢| 𝑑𝑑 𝜌
𝑢⃗𝑑−
|⃗
𝜇

= Red

ضشریب پسشای  𝐶Dبرای مدل کردن وابستگی پینیده بین
قطره و شرایط سیال به کار میرود.
 -1-2مدل سازي فاز پيوسته

بر اساس مطالعات پیشین [ ،]13 ,11سه مدل آشفتگی از
رهیافت  RNG 𝑘 − 𝜀 ،Realizable 𝑘 − 𝜀 ( RANSو SST 𝑘 −
𝜔) جهت مدل سششازی آش شفتگی جریان دو فاز مورد اسششتفاده
قرار گرفته اسشششت .هر سشششه مدل تطابق کافی با فیزیک جریان
آشششفته دارند .با این حال ،مدل 𝜔  SST 𝑘 −حاوی یک عبارت
محدود کننده اسشت که لزجت های آشفتگی بزرگ غیر فیزیکی
را مهشار کند .بر همین اسشششاس ،این مدل کارایی مناسشششبی در
جریشان هشای حشاوی الیشه مرزی تحشت گرادیان فششششار مثبت،
چرخششششی و جدایی دارد .این مدل جزء مدلهای دو معادلهای
میباشد که توسط منتر اراوه شده است و شامل دو معادله مجزا
برای انرژی جنبشششی آشششفتگی (𝑘) و نرچ اضششمحالل ویژه (𝜔)
میباشد .تاثیر آشفتگی جریان بر توزیع قطرات در فاز گاز توسط
مدل ت شادفی  walkدر نظر گرفته شده است .جهت مدلسازی
انتقال حرارت تشعشعی از مدل جهات مجزا استفاده شده است.
 -2-2مدل سازي فاز گسسته قطرات

پاشش سوخت مایع در یک محفظه تبخیر

جریان گاز به عنوان فاز پیوسششته میباشششد و به صششورت اویلری
مدل میششود .در ناحیه نزدیک به سوختپاش ،به دلیل پاشش
قطرات میکرومتری و بششا کسشششر حجمی کمتر از  ،%01فششاز
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داخل استوانه بزرگتر پاشیده میشود .با توجه به این که محفظه
به صششورت عمودی قرار گرفته اسششت ،شششتا گرانش زمین در
جهت محوری حرکت هوای گرم مورد بررسی قرار گرفته است.

گسشششسشششتهای ایجاد میگردد که برای مدل کردن آن از نگرش
الگرانژی اسششتفاده میشششود .در این پژوهش سششوخت بر اسششاس
مدل  LISAپودر شده و قطرات سوخت طبق توزیع رزین -راملر
بششا پششارامتر توزیع  𝑞 = 3وارد محفظششه می ششششونشد .بر اسشششاس

پژوهشهای انجام ششششده توسشششط فیس[ ،]10توزیع قطرات در ده
کالس مختلف از سشششایز قطرات در بشازه 𝑚𝜇  19 - 100در نظر
گرفتشه ششششدهانشد .همچنین فرض میششششود که قطرات پس از
برخورد با دیواره به صورت انعکاسی مجددا وارد دامنه محاسباتی
میگردند.
برای مششدل کردن دمششای قطره از مششدل دمششای یکنواخششت
(تعادلی) اسششتفاده میشششود .هم چنین فرض میگردد که تغییر
دما درون قطره وجود ندارد و دمای داخل قطره همگن میباشد
[ . ]15بنابراین قطرات گسشششسشششتهسشششازی نمیششششوند و هزینه
محاسبات کاهش مییابد .انتقال حرارت روی سط قطره ،هم از
طریق دیفیوژن و هم جابجایی صورت میپذیرد .برای مدلسازی
شکست قطرات از مدل  TABاستفاده شده است.
 -3معرفي هندسه و شرايط مرزي
جهت شبیهسازی پاشش سوخت از هندسه سامرفلد و کیو
[ ]0استفاده شده است (شکل  .)0آنها پژوهشهای بسیاری در
حوزه پاشش انجام دادهاند ،به نحوی که هم اکنون جهت ارزیابی
نتشایج عددی ،دادههای تجربیششششان مورد عالقه پژوهششششگران
حوزههای عددی و تجربی قرار میگیرد .در این کار از اتیل الکل
( )C2 H5 OHبه عنوان سوخت مایع و از هوا به عنوان فاز پیوسته
اسشتفاده ششده اسشت .محفظه تست شامل سه ناحیه استوانهای
ششکل میباششد که به یکدیگر مت ل شده اند .طول استوانههای
هممحور اول و دوم  511میلیمتر بوده و قطر آنهشا به ترتیب 01
و  00میلیمتر است .طول استوانه دیگر  0511میلیمتر بوده و با
قطر داخلی  020میلیمتر در ادامه اسشتوانه اول است .از ورودی
فضشششای بین قطر خارجی و داخلی اسشششتوانه اول ،هوا با دمای
 373Kوارد میششششود .در محششل تقششاطع و مرکز دو اسشششتوانششه،
سششوختپاش مخروطی قرار گرفته و سششوخت با دمای  317 Kبه

شکل  -1شماتيک هندسه مورد بررسي در مقاله حاضر []8

دبی جرمی هوای ورودی  10/3 g/sبوده که با سرعت ،00 m/s
بدون چرخش و با شدت آشفتگی  %01وارد محفظه میشود .اتیل
الکل ( )C2 H5 OHبا دمای  317 Kو با دبی جرمی 1/00 g/sو با
سرعت پاشش  00 m/sو با زاویه  31درجه از نازل سوخت
پاشیده میشود .اطالعات مربوح به این هندسه و مشخ ات
سوخت اتیل الکل در جدولهای  0و  1ذکر گردیدهاند.
جدول -0اطالعات هندسی محفظه تبخیری مدل
پارامتر

محدوده

قطر داخلی نازل هوای ورودی )(m

1/101

قطر خارجی نازل هوای ورودی )(m

1/100

طول نازل هوای ورودی )(m

1/15

قطر محفظه )(m

1/020

طول محفظه )(m

0/511

نوع سوخت

Ethyl-alcohol

فشار کاری )(kPa

010/3

جدول  -1مشخ ات سوخت اتیل الکل
پارامتر
kg
چگالی ) ( ⁄ 3
m
j
گرمای ویژه )( ⁄kg. k

مقدار
721
1071

j
گرمای نهان)( ⁄kg

055137

نقطه جوشش )(k

350

kg
لزجت )( ⁄m. s
تنش سطحی )(n⁄m

1/1101
1/111300
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شششرایط مرزی در ورودی و خروجی دامنه محاسششباتی به ترتیب

 -4ديدگاه عددي

جریان جرمی ورودی و فشششار خروجی لحاظ شششدهاند .دیوارها از

معادالت حاکم بر جریان به صشورت ضشمنی خطیسازی و
به صشورت مرتبه دو گسستهسازی شدهاند .عبارتهای دیفیوژن
در معادالت انتقال ،با استفاده از روش اختالف مرکزی و عبارات
جابجایی به صورت مرتبه دو باالدست گسسته شدهاند .الگوریتم
سشیمپل  Cعبارت فششار و سشرعت را به یکدیگر مت ل میکند.
ششششبیهسشششازی جریان با معیار همگرایی  10−5برای معادله بقای
پیوسشتگی 10−6 ،برای معادالت انرژی ،ممنتوم ،فاز گسشسته و
تشعشع گرمایی انجام شده است.
جهت اعتبارسششنجی نتایج شششبیهسششازی و مقایسششه آنها با

طریق انتقششال حرارت جششابجشایی بششا هوای بیرون تبششادل حرارت
دارند.
گسستهسازی هندسه توسط یک شبکه سازمان یافته انجام شده
و در نواحی نزدیک به پاشش سوخت ،به دلیل وجود پدیدههای
گرادیان فشار و پودرسازی سوخت ،از سلولهای ریزتری برای
شبکهبندی استفاده شده است .جهت بررسی عدم وابستگی نتایج
به تعداد سلولهای محاسباتی ،چهار سایز شبکه مختلف (جدول
 )3برای شبیهسازی جریان درون محفظه تبخیری مدل تولید
گردیده و مطابق با شکل  1توزیع سرعت متوسط محوری در
مقطع  X = 0.1 mبرای این چهار شبکه مورد ارزیابی قرار گرفته
است .با توجه به دقت و هزینه محاسباتی ،تعداد سلولهای
محاسباتی شبکه سوم قابل قبول بوده و از شبکه سوم جهت
شبیهسازی نهایی جریان استفاده گردیده است .ماکزیمم اختالف
بین دو پروفیل سرعت محوری شبکه سوم و چهارم برای جریان
تک فاز (هوای داغ بدون پاشش قطرات سوخت) و دو فاز (هوای با
پاشش قطرات سوخت) ،به ترتیب 1/00 %و  1/00 %بوده است.
جدول -3سايز شبکههاي محاسباتي مختلف
نام

تعداد شبکه

شبکه A

2.2 × 105

شبکه B

3.2 × 105

شبکه C

5.2 × 105

شبکه D

8.3 × 105

شکل  -2آزمون استقالل از شبکه محاسباتي :سرعت متوسط
محوري در مقطع Z=0.1 m

دادههای تجربی ،از پارامتر اختالف متوسط ( )MDاستفاده شده
است.
()7

|𝑠𝑡𝑙𝑢𝑠𝑒𝑟 𝑙𝑎𝑐𝑖𝑟𝑒𝑚𝑢𝑁 |𝐸𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑎𝑡𝑎 −
= MD
𝑎𝑡𝑎𝑑 𝑙𝑎𝑡𝑛𝑒𝑚𝑖𝑟𝑒𝑝𝑥𝐸
× 100

 -5بحث و نتايج
در این بخش از مقشالشه ،تشاثیر چنشد عشامشل مشاننشد مدل
آشششفتگی ،انتقال حرارت تشششعشششعی ،شششکسششت ثانویه قطرات،
گرانش و نوع مدل آشششفتگی بر مدلسششازی پاشششش ش شرح داده
میشوند و نتایج با دادههای تجربی مقایسه میگردند.
به منظور بررسشی تاثیرپذیری ششبیهسازی جریان پاششی
غیر واکنشششی از مدل آشششفتگی به کار گرفته شششده ،سششه مدل
آَشفتگی مختلف از رهیافت  RANSمورد استفاده قرار گرفتهاند.
در شکل  3تاثیر مدلسازی آشفتگی جریان بر روی توزیع سایز
و سششرعت محوری قطرات نشششان داده شششده اسششت .در مقطع
 Z = 0.025 mتطابق مناسبی با اختالف کمتر از  1 %بین نتایج
حاصشل از بهکارگیری مدل 𝜔  SST 𝑘 −با دادههای آزمایشگاهی
مشششاهده میشششود .این در حالی اسششت که با بهکارگیری مدل
 ،RNG k − εنشزدیششک بششه  %01اختالف بین پروفیششل SMD
ششبیهسشازی ششده با دادههای تجربی [ ]0مشاهده میگردد .در
مقطع  ،Z = 0.1 mبشا اسشششتفشاده از مشدل 𝜔  SST 𝑘 −مقدار
 MD = 1.2%برای سششرعت متوسششط محوری حاصششل میگردد.
این در حالی اسشت که اختالف بین پروفیلهای سرعت محوری
قشطرات و دادههششای تجربی برای مششدلهششای 𝜀  RNG 𝑘 −و
𝜀  ،Realizable 𝑘 −به ترتیب مقدارهای  % 0/5و  %00اسشششت.
بیششترین اختالف بین سه مدل به کار گرفته شده بر روی خط
محوری محفظشه برای پیشبینی توزیع سشششرعت و قطر قطرات
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پاشش سوخت مایع در یک محفظه تبخیر

دیده می شود .این به دلیل وجود یک گرادیان فشار معکوس باال
و شکلگیری ناحیه بازگردش میباشد.
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از درجشه  105میبشاششششد و جریشان فشاز گاز یک جریان با عدد
رینولدز باال محسشششو میششششود .بنابراین میتوان گفت ماهیت
جریان در نزدیکی سط قطرات متفاوت از جریان فاز گاز بوده و
یک جریان رینولدز پایین میباشد.

شااکل  -4عدد رينولدز قطره در بزرگترين سااايز کال بندي
قطرات

شکل  -3مقايسه نتايح حاصل از بهکارگيري سه مدل آشفتگي
باا دادههااي ترربي [ :]8الف)  SMDدر مقطع  Z=0.025 mو ب)
سرعت متوسط محوري قطرات در مقطع Z=0.1 m
RNG

بر اسششاس کارهای گذششششته[ ،]17 ,10هر دو مدل
𝜀  𝑘 −و 𝜀  Realizable 𝑘 −در جریانهای پاششششششی واکنشششی
که عمر قطرات پایین است ،پیشبینی قابل قبولی از پارامترهای
جریانی داشششتهاند .با این حال ،شششکل  3نشششان میدهد که در
جریانهای پاششششششی غیرواکنشششی ،مدل  SST k − ωاز قابلیت
باالتری نسشششبت به دو مدل دیگر برخوردار اسشششت .این میتواند
نشاششششی از اختالف بین اعداد رینولدز قطرات و فاز گاز باششششد.
مطشابق بشا روابط  5و  0عشدد رینولدز بحرانی قطرات نزدیک به
 0111میبشاششششد .اگر عشدد رینولدز قطرات کمتر از این مقدار
بشاششششد ،جریان نزدیک به سشششط قطرات از نوع رینولدز پایین
منظور میگردد [ .]12 ,10همانطور که در شششکل  0مشششاهده
میشود ،ماکزیمم عدد رینولدز روی سط قطرات از درجه 011
میباشد .این در حالی است که عدد رینولدز برای جریان فاز گاز

هر دو مشدل 𝜀  RNG 𝑘 −و 𝜀  Realizable 𝑘 −به عنوان
مدلهای آشششفتگی رینولدز باال شششناخته میشششوند و از قابلیت
پایینی در جریانهای رینولدز پایین برخوردار هسشششتند .با توجه
به شششکلگیری جریان رینولدز پایین نزدیک سششط قطرات ،لذا
بشهکارگیری این دو مدل همراه باخطا میباششششد .از طرفی مدل
 SST k − ωکه دربرگیرنده قابلیتها و ضشششعفهای هر دو مدل
𝜀  𝑘 −و  k − ωمیباششششد ،از توانایی خوبی برای مدلسشششازی
جریان آششششفته نزدیک سشششوختپاش با حضشششور باالی قطرات
برخوردار اسشت .مطابق با شکل  ،3با دور شدن از سوختپاش و
تبخیر قطرات و وارد ششششدن آنهشا بشه فشاز گاز ،تاثیر مدلهای
آشفتگی بر نتایج کاسته میشود.
ششکل  5تاثیر اهمیت حضشور انتقال حرارت تششعشعی در
مقایسششه با انتقال حرارت جابجایی اجباری و هدایت را بر توزیع
سشایز و سرعت قطرات در یک جریان پاششی غیرواکنشی نشان
میدهد .بر این اسشششاس مششششاهده میششششود که انتقال حررات
تششششعششششعی تشاثیر چنشدانی بر پیشبینی پشارامترهشای جریان
غیرواکنشششی ندارد و میتوان در شششبیهسششازیها از این عبارت
صشششرف نظر نمود .این میتواند ناششششی از دمای پایین جریان و
دیوارهها در جریان غیر واکنشی باشد.
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شاکل  -5مقايساه نتايج حاضر با در نظر گرفتن و نگرفتن

شکل  -6مقايسه نتايج حاضر با در نظر گرفتن و نگرفتن نيروي

انتقال حرارت تشاعشعي و دادههاي ترربي در مقطع 𝐦𝟏 :𝐙 = 𝟎.

گارانش و داده هااي ترربي در مقطع 𝐦𝟏  :𝐙 = 𝟎.الف)  SMDب)

الف) 𝐃𝐌𝐒 ب) سرعت محوري قطرات

سرعت محوري قطرات

با توجه به این که در تست آزمایشگاهی ،محفظه تبخیری
مدل به صشورت ایسشتاده مورد آزمایش قرار گرفته است ،در این
بخش به بررسی اثر نیروی گرانش زمین و متعاقبا انتقال حرارت
جابجایی طبیعی بر روی توزیع قطر و سشششرعت قطرات پرداخته
میشششود ( شششکل  .)0با توجه به این که در نظر گرفتن گرانش
زمین تنها  1/3درصشد سبب بهبود پیشبینی سایز قطرات شده
اسششت و تاثیری بر پیشبینی سششرعت قطرات نداشششته اسششت،
میتوان دو نتیجه گرفت ،یک این که در مسشاول پینیده پاشش
جهت سششادهسششازی حل ،میتوان از اثر گرانش صششرف نظر نمود.
دوم این که میتوان محفظه تبخیری را به صششورت افقی تسششت
کرد؛ زیرا تفشاوتی در نتشایج تسشششت عمودی و یشا افقی محفظششه
تبخیری حاصشششل نمیگردد .زیرا با توجه به جریان اجباری قوی
ناشی از ورود هوا و سوخت به درون محفظه ،نرچ انتقال حرارت
جابجایی اجباری نسبت به جابجایی طبیعی بسیار باالتر است.

قطرات اولیه شکلگرفته از پارچه سوخت مایع (لیگامنت)،
ممکن اسشت مجددا به قطرات ریزتر شکسته شوند که اصطالحا
ششکست ثانویه نامیده میشوند .میتوان از توزیع عدد بدون بعد
وبر (رابطه  )0جهت پیشبینی رخداد ششششکسشششت ثانویه قطرات
اسشتفاده نمود .زمانی که نیروی آیرودینامیکی بر نیروی اینرسی
غلبشه کنشد ،سشششط قطره میششششکنششد و اگر این نیروی مخر
آیرودینشامکی ادامشه یابد ،قطره در یک عدد وبر بحرانی (نزدیک
به یک) میشکند.
()0

2
𝑒𝑟𝑢 𝑔𝜌
𝑝𝑑
𝜎

= 𝑒𝑊

در ششششکششل  7توزیع عششدد وبر بر روی سشششایز مششاکزیمم
کالسبندی قطرات و درشششکل  0تاثیر در نظر گرفتن و نگرفتن
شکست ثانویه قطرات بر روی توزیع  SMDنشان داده شدهاند.
همان طور که مششاهده میشود ،ماکزیمم عدد وبر نزدیک
به یک میباششد و لذا پیشبینی میگردد که شکست قطرات در
این هنشدسشششه رچ نمیدهشد .بشا این حال با توجه به پراکندگی
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پاشش سوخت مایع در یک محفظه تبخیر

قطرات در طول محفظه ،جهت اطمینان از این موضششوع از مدل
شکست آنالوژی تیلور ( )TABجهت شبیهسازی شکست قطرات
اسشتفاده ششده و نتایج آن با حالت بدون در نظر گرفتن شکست
ثشانویشه قطرات مقشایسشششه میگردنشد .همان طور که پیشبینی
میگردید در نظر گرفتن شکست ثانویه قطرات تاثیر ناچیزی بر
توزیع سایز و سرعت محوری قطرات دارد.

شاکل  -7توزيع عدد وبر گازي قطره در کال
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ارایه ششدهاند .به منظور ارزیابی بیشتر حل جریان دو فاز حاضر،
توزیع شششعاعی  SMDو سششرعت متوسششط قطرات در سششه مقطع
مختلف دیگر نیز بررسششی میشششود .شششکل  2نشششان میدهد که
تطابق مناسششبی بین پروفیلهای شششبیهسششازی شششده  SMDو
دادههای تجربی وجود دارد و متوسط اختالف بین آنها کمتر از
 % 0/0میباشد .نزدیک سوختپاش ،قطرات کوچکتر در مرکز و
قطرات بزرگتر نزدیک به لبه پاشششش قرار میگیرند .در فواصششل
دورتر از سشوختپاش ،اثر فاز پیوسته بر رفتار دینامیکی قطرات
افزایش مییابد .این باع میششششود که توزیع سشششایز قطرات به
سمت یکنواختی پیش رود.

ماکزيمم سايز

قطرات

شکل  -9مقايسه توزيع شعاعي  SMDدادههاي ترربي در
شاکل  -8مقايسااه نتايج حاضاار با و بدون درنظر گرفتن مدل
شکست ثانويه و دادههاي ترربي در مقطع 𝐦 𝟓𝟐𝟎 𝐙 = 𝟎.

بشا توجه به مطالب بیان ششششده در بخشهای قبل ،جهت
تحلیل و ششبیهسازی جریان پاشش سوخت مایع درون محفظه
تبخیری مدل از مدل  SST k − ωو مدل ات ششال دو طرفه بین
دو فاز پیوسته و گسسته استفاده شده است .جهت اعتبارسنجی
نتایج ،پروفیلهای  SMDو سششرعت متوسششط قطرات ،با دادههای
آزمایشگاهی [ ]0مورد مقایسه قرار گرفتهاند.
تا به اکنون ،پروفیلهای  SMDو سششرعت متوسششط قطرات
در دو مقطع  Z = 0.025mو  Z = 0.1mدر شکلهای پیشین

مقاطع مختلف

شششکل  01پروفیلهای شششعاعی سششرعت متوسششط محوری
قطرات را در شششش مقطع مختلف از محفظه را نشششان میدهد.
تطابق قابل قبولی با متوسط اختالف  % 7بین پروفیلهای حاضر
و دادههای تجربی مشششاهده میشششود .توزیع سششرعت متوسششط
محوری قطرات در جریان دوفاز به صشششورت متقارن هسشششتند .با
کمی فاصششله گرفتن از سششوختپاش ،به دلیل برخورد قطرات با
هوا و همچنین شششکلگیری ناحیه بازگردش ،سششرعت متوسششط
محوری کاهش مییابد .در فواصشل دورتر از نازل سوخت ،توزیع
سرعت قطرات به توزیع سرعت جریان تک فاز شبیه میشود.
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شاکل  -11مقايساه پروفيلهاي دماي ديواره حاصاال از شبيهسازي
حاضر و دادههاي ترربي [ ]8در دو جريان تک فاز و دو فاز

شکل  -11مقايسه توزيع شعاعي مولفه محوري سرعت متوسط
قطرات و دادههاي ترربي در مقاطع مختلف

ششششکل  00پروفیلهای دمای دیواره برای هر دو حالت تک فاز
(جریان هوای داغ بدون پاششششش سشششوخت) و دو فاز را نششششان
میدهشد .از آنجایی که برای گرفتن حرارت و تبخیر قطرات نیاز
به گرما میباشد ،تاثیر تبخیر قطرات بر دمای دیواره واض است.
بشه دلیشل انتقال حرارت از هوای داغ به قطرات ،دمای دیواره در
جریان دو فاز در مقایسه با جریان تک فاز ،به مقدار قابل توجهی
کمتر است .جایی که نرچ تبخیر باالست (𝒎 𝟒  )𝒁 < 𝟎.اختالف
دمای دیواره بین دو جریان تک فاز و دو فاز نزدیک به  05درجه
میبشاششششد .با این حال ،با پیشروی به سشششمت پایین دسشششت
سشششوختپاش ،این اختالف به  5درجه میرسشششد .همانطور که
مششاهده میشود ،تطابق مناسبی با حداکثر اختالف  % 5/0بین
نتشایج حاضشششر و دادههای آزمایششششگاهی وجود دارد .دلیل این
اختالف میتواند ناششششی از فقدان اطالعات کافی در خ شششوپ
جریان و دمای هوای خنککاری بیرون از محفظه تبخیری مدل
و دیگر فرضشششیات در نظر گرفته ششششده برای الیه مرزی گرمایی
دیواره در شبیهسازی حاضر باشد.

ششکل  01تغییرات نرچ دبی جرمی نرمالیز شده قطرات سوخت
در طول محفظشه تبخیری را نششششان میدهد .یک افت نسشششبتا
ادامهدار هم در پروفیل حاصششل از شششبیهسششازی و هم در پروفیل
تجربی مششاهده میشود .تا فاصله  011میلیمتری پایین دست
سششوختپاش ،نزدیک به  %21قطرات سششوخت تبخیر میشششوند.
دبی جرمی تجربی در فاصششله بین 𝐦𝐦 𝟎𝟎𝟏 < 𝐙 < 𝐦𝐦 𝟎𝟓
تقریبشا ثشابشت میماند .این پدیده ممکن اسشششت مطابق با ارهار
سشامرفلد[ ،]0به دلیل غیر متقارن بودن سشوختپاش باشد .نرچ
تبخیر بیشششتر در محدوده 𝐦𝐦 𝟎𝟎𝟐 < 𝐙 < 𝐦𝐦 𝟎𝟎𝟏 ،جایی
کشه یشک افشت ششششدید در نرچ دبی جرمی قطرات وجود دارد،
مشاهده میشود .هم چنین جایی که قطرات در ناحیه بازگردش
قرار میگیرند و سششرعت نسششبی باالتری بین هوای داغ و قطرات
وجود دارد ،قطرات بیشتری تبخیر میشوند.

شااکال  -12مقايسااه تيييرات نرد دبي جرمي نرماليز شااده با
دادههاي ترربي [ ]8بر روي خط مرکزي محفظه
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با پیشروی به سشمت پایین دسشت سششوختپاش ،این
اختالف به  5درجه میرسد.
 -7جشایی که قطرات در ناحیه بازگردش قرار میگیرند و
سششرعت نسششبی باالتری بین هوای داغ و قطرات وجود
دارد ،قطرات بیشتری تبخیر میشوند.

 -6نتيره گيري
در این مقاله ،به برررسی در نظر گرفتن اثر گرانش ،انتقال
حرارت تشششعشششعی و شششکسششت ثانویه بر توزیع قطر و سششرعت
قطرات ،پرداخته ششده اسشت .بدین منظور هندسه سامرفلد []0
ششبیهسازی شده و با داده های تجربی مورد مقایسه قرار گرفته
اسششت .در شششبیهسششازی عددی جریان مغشششوش دو فاز ،از مدل
آشششفتگی 𝜔  SST 𝑘 −اسششتفاده شششده اسششت .پاشششش قطرات
سوخت مایع و محیط دو فاز قطره و هوا در دیدگاه اویلر -الگرانژ
مدلسازی گردیده است .برای مدلسازی انتقال حرارت تشعشعی
از مدل جهات مجزا ( )DOMو برای شکست ثانویه از مدل TAB
اسشتفاده شده است .نتایج حاصل از این شبیهسازی به شرح زیر
می باشد:
 -0ضشمن تایید امکان استفاده از عدد وبر بحرانی نزدیک
به یک برای پیشبینی رخداد ششششکسشششت ثانویه در
جریان پاشششی آشفته ،مشخص گردید که در جریان
غیرواکنششی هندسه حاضر ،شکست ثانویه قطرات رچ
نمیدهد و در نظر گرفتن مدل  TABتاثیری بر توزیع
 SMDسشششرعشت قطرات ندارد و تنها سشششبب افزایش
هزینههای محاسباتی میگردد.
 -1جهت شبیهسازی جریان آشفته دو فاز غیرواکنشی ،از
بین مدلهای آششفتگی رهیافت  ،RANSنتایج حاصل
از بشه کشارگیری مشدل 𝜔  SST 𝑘 −از دقشت باالتری
برخوردار است.
 -3در جریان غیر واکنششششی حاضشششر ،تاثیر انتقال حرارت
تشعشی و انتقال حرارت جابه جایی (گرانش) بر توزیع
سشششرعششت و قطر قطرات نششاچیز اسشششت و می توان از
محاسبات آنها صرف نظر نمود.
 -0توزیع سشرعت و قطر قطرات شششبیهسازی شده تطابق
خوبی بشا داده هشای آزمایششششگاهی دارد و حداکثر به
ترتیب  7 %و  0/0 %است.
 -5با فاصله گرفتن از سوخت پاش ،توزیع قطر قطرات در
راستای شعاع محفظه یکنواخت میگردد.
 -0بشه دلیل انتقال حرارت از هوای داغ به قطرات ،دمای
دیواره در جریان دو فاز در مقایسششه با جریان تک فاز،
به مقدار قابل توجهی کمتر است .جایی که نرچ تبخیر
باالسشششت (𝑚  )𝑍 < 0.4اختالف دمای دیواره بین دو
جریان تک فاز و دو فاز نزدیک به  05درجه میباشششد.
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پينوشتها
Sauter mean diameter
Linear instability sheet atomisation
Taylor analogy breakup
Large eddy simulation
Reynolds-averaged Navier–Stokes
Discrete ordinates model
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