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چكیده
 با استفاده از مجرای گسترش یافته جانبی انجام شده، بهينهسازی اثربخشی خنكکاری الیهای در یك پره توربين در حال چرخش،در این مقاله
 دور بر433  و333 ، در سه سرعت چرخش صفرRNG k-ε  شبيهسازی عددی سهبعدی خنكکاری پره توربين با استفاده از مدل آشفتگی.است
 منجر به انحراف جریان، نشان میدهد که افزایش سرعت دورانی پره به واسطه ایجاد شتاب کریوليس، نتایج بهدستآمده.دقيقه انجام شده است
 انحراف جریان هوای خنكکننده باعث کاهش ميزان اثربخشی خنكکاری در خط مرکزی پره به.هوای خنكکننده از روی خط مرکزی میشود
 نشان میدهد که اختالط، مقایسه نتایج سوراخ تزریق استوانهای (بيضوی) و مجرای گسترشیافته جانبی.ویژه در پایين دست سوراخ تزریق میشود
 استفاده از مجرای گسترشیافته جانبی در. کمتر از سوراخ استوانهای خواهد بود،هوای خنكکاری با جریان گرم در مجرای گسترشیافته جانبی
 درصد خواهد34  و33 ،33  دور بر دقيقه منجر به افزایش اثربخشی خنكکاری توربين به ترتيب به ميزان433  و333 ،سرعتهای چرخش صفر
.شد
 سرعت چرخش،  مجرای گسترشیافته جانبی، پره توربين، خنكکاری الیهای، شبيهسازی عددی:واژههای کلیدی
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ABSTRACT
In this paper, the optimization of the film cooling effectiveness over a rotating blade is performed using the laterally
diffused hole. The three-dimensional numerical simulation of blade cooling is performed using RNG k-ε turbulence
model for three rotating speeds, i.e., 0, 300 and 500 rpm. Results show that the film trajectory always inclines due to the
Coriolis force acts in the centrifugal direction. The film cooling deflection becomes greater with increasing the
rotational speed. The comparisons of results show that, for the laterally diffused hole, the mixing of the hot gas flow
with the injected coolant flow is less that the cylindrical hole. Applying the laterally diffused hole consequences the
increase of film cooling effectiveness by the 39, 38 and 35 percent at the rotating speeds of 0,300 and 500 rpm
respectively.
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راندمان توربين از طریق افزایش دمای گاز ورودی امكانپذیر
است .گرایش رو به رشد به استفاده از دماهای باالتر برای
ورودی به توربين ،منجر به بار حرارتی باالتر بر روی پرههای
توربين میشود .امروزه توربينهای گازی مدرن برای کار در
دماهای ورودی  4333 Kتا  2333 Kطراحی شدهاند که بسيار
فراتر از محدوده مجاز دمایی برای مواد بهکار رفته در ساخت
پرهها میباشد [ .]4بنابراین ،روشهای خنكکاری متعددی
بهمنظور حصول اطمينان از طول عمر مناسب پره به کار گرفته
شده است .برای خنك کاری پره توربين ،فناوریهای متعددی
برای خنكکاری داخلی استفاده گردیده است.
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خنكکاری الیهای در توربينهای گاز به طور معمول
استفاده میشود .در این روش ،هوای خنك کننده به صورت
الیه جداکننده بين گاز داغ و جداره پره شكل میگيرد ،که به
دليل اختالط هوای خنكکننده با جریان اصلی ،اثر بخشی
آدیاباتيك خنكکاری در پایين دست جریان به سرعت کاهش
می یابد .هوای خنكکننده بهطور مستقيم از کمپرسور بدون
اینکه وارد محفظه احتراق گردد ،بهکار گرفته میشود .بنابراین،
این فرآیند ،منجر به کاهش توان خروجی موتور میگردد؛ لذا
هدف اصلی طراحی در خنكکاری الیهای ،به حداقل رساندن
مقدار مصرف هوای خنكکننده با بهينهسازی شكل سوراخ
تزریق خنكکاری میباشد در صورتی که این عمل باعث به
حداکثر رساندن بازدهی خنكکاری ،اختالط کمتر هوای
خنكکننده با جریان اصلی و همچنين توليد تنش حرارتی قابل
قبول بر روی سطح پره گردد.
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بررسیهای متعدد قبلی نشان میدهد که خنكکاری الیه
ای به عوامل مختلفی چون نسبت شار جرمی ،ميزان اغتشاش
جریان آزاد ،انحنای سطح ،ناپایداری جریان ،اندازه ،شكل و
موقعيت سوراخ و زاویه تزریق بستگی دارد .بوگارد و تول مقاله
ای مروری را منتشر کردهاند که به بررسی این عوامل و تأثير
آنها بر اثربخشی خنك کاری پرداخته است [.]2
طی دو دهه اخير با توجه به رشد چشمگير توانمندی
رایانهها ،بر دامنه کاربرد روشها و تحليلهای عددی افزوده
شده است .یكی از زمينههای مورد توجه محققان این شاخه،

 -1مقدمه
عملكرد و بازدهی گرمایی توربين گاز به شدت تحت تاثير دمای
ورودی توربين میباشد .از نقطه نظر ترمودیناميكی افزایش

بررسی تواناییها و نقاط ضعف مدلهای آشفتگی در شبيهسازی
ميدان جریان و انتقال حرارت انواع خنكکاری است .تحقيقات
بسياری در زمينه پيشبينی جریان وانتقال حرارت الیهای انجام
شده است .بازدیدی تهرانی و همكاران [ ]3مدلسازی عددی
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خنك کاری الیهای پره توربين را با استفاده از رهيافت شبيه

ژیتائو و همكاران با انتخاب مدل آشفتگی ناهمسانگرد به

سازی ادی های بزرگ انجام دادند .آن در تحقيق خود تاثير

بررسی خنكکاری الیهای تحت چرخش پرداختند [ .]43مدل

شرط مرزی ورودی بر اثربخشی خنكکاری الیه را بررسی

انتخابی آنها ،مدل آشفتگی ناهمسانگرد دوالیهای 4بود که به

کردند .همچنين ،بازدیدی تهرانی و اندروز[ ]1تحقيقات خود را

مقایسه آن با مدل آشفتگی ایزوتروپ ،شامل مدلهای  k-εو

بر روی اثر نرخ های مختلف تراکم گازهای داغ برای خنكکاری

 k-ωو  SSTپرداختند .نتایج آنها نشان میدهد که پيشبينی

الیهای انجام دادند .نتایج آنها نشاندهنده این است که اثر

انحراف الیه خنكکاری در مدل آشفتگی ناهمسانگرد دوالیهای

بخشی خنكکاری به طور قابل مالحظهای با افزایش تعداد

نسبت به سه مدل ایزوتروپ دیگر به شرایط واقعی بسيار

سوراخهای خنكکاری افزایش مییابد .ذوالفقاریان و همكاران

نزدیكتر میباشد .همچنين این مدل عملكرد بهتری نسبت به

[ ]4به بهينهسازی خنكکاری پره توربين انها نشان می دهد

مدلهای ایزوتروپ دارد و اثر خنكکاری محلی مطابقت

که با استفاده از روش ترکيبی پرداختند .نتایج شبيه سازی

بيشتری با نتایج تجربی دارد .به غير از اثر خنكکاری ،انحراف

عددی آنها نشان میدهد مه ترکيب خنكکاری الیهای و
برخوردی به طور قابل توجهی اثربخشی خنك کاری پره توربين
را افزایش میدهد .آمر و همكاران مقایسهای بين مدلهای
آشفتگی مختلف در پيشبينی جریان خنكکاری الیهای دو
ردیف سوراخ جابهجا شده انجام دادند [ .]6آنها از طریق
مقایسه جوابهای حاصل از مدلهای آشفتگی  k-εو  k-εغير
ایزوتروپ k-ω ،و  k-ωبهبودیافته مختلف با نتایج تجربی موجود
نتيجه گرفتند که توانایی مدلهای آشفتگی برای پيشگویی
جریان خنكکاری الیهای با نسبت سرعت و فاصله پایين دست
از سوراخ های جت رابطه ای مستقيم دارد .رجبی و بازدیدی
تهرانی به منظور بهبود پيشبينی جریان خنكکننده الیهای از
از مدلهای مرتبه دوم برای مدلسازی جریان و انتقال حرارت

الیه خنكکاری از مرکز که ناشی از نيروهای کوریوليس و گریز
از مرکز تحت مختصات چرخان میباشد نيز توسط این مدل
بهتر پيشبينی میشود .کی دون لی و همكاران اثر متغيرهای
هندسی سوراخ فن شكل 2بر خنكکاری الیهای را بررسی
کردند [ .]44آنها با استفاده الگوریتم فراابتكاری به بهينهسازی
این هندسه پرداختند .سوراخ فن شكل با چهار متغير طراحی
هندسی زاویه تزریق سوراخ ،زاویه گسترش جانبی ،زاویه
گسترش رو به جلو و نسبت طول به قطر سوراخ تعریف میگردد.
افزایش زاویه گسترش رو به جلو باعث کاهش اثربخشی
خنكکاری الیهای و زاویه گسترش جانبی بيشترین اثر را بر
بهبود خنكکاری خواهد داشت.

آشفته استفاده کردند [ .]1مدل سهبعدی متقارن مورد استفاده

مطالعات عددی بر روی یك ردیف از سوراخهای همگرا در

آنها با زاویه تزریق ثابت  34درجه بود .نتایج تحليل عددی

سمت مكش تيغه با عدد رینولدز بين  133.333تا  633.333و

بهدستآمده آنها در مدلسازی توزیع دما و اثربخشی

نرخ دمش  3/4تا  3توسط یاوو و همكاران انجام شده است

خنكکاری تطابق بسيار خوبی با دادههای تجربی موجود دارد.

[ .]42آنها به این نتيجه رسيدند که با افزایش نرخ دمش از

طيبی و کيماسی [ ]3به حل عددی خنكکاری الیهای سه
بعدی با تزریق از سوراخهای جداگانه با مقطع مربعی بر روی
یك سطح صاف پرداختند و با مقایسه اثربخشی خنكکاری
برای نسبتهای سرعت و زاویههای تزریق مختلف ،مقدار بهينه
زاویه تزریق برابر با  33درجه را بهدست آوردند .طيبی رهنی و
همكاران [ ]3به بررسی مقایسهای مدلسازی خنكکاری الیه-
ای با دو روش شبيهسازی گردابههای بزرگ و معادالت
متوسطگيری شده رینولدز پرداختند .مدل دیناميكی ارائه شده
آنها بسيار سادهتر و در عين حال مناسبتر نسبت به مدلهای
موجود و همچنين دارای تطایق بسيار خوبی با نتایج تجربی
میباشد.

 3/4تا  3ضریب آنتالپی حدود  3/3324کاهش پيدا میکند که
به دليل افزایش نفوذ جت به جریان اصلی و افزایش تلفات
ناشی از اختالط می باشد .این حالت با افزایش عدد رینولدز نيز
اتفاق میافتد .قراب به بررسی عددی خنكکاری الیهای با
استفاده از سوراخ تزریق با خروجی شكلداده شده ترکيبی
پرداخت [ .]43-41سوراخ تزریق استوانهای با چهار نوع شكل
مختلف خروجی بررسی شده عبارتند از :ذوزنقه ،بيضوی با زاویه
ترکيبی  3تا  ،33مستطيل و مربع ،که با نرخ دمش  3/4تا 4
مورد بررسی و تحليل قرار گرفت .نتایج حاکی از آن است که
1- Tlva
2- Laid Back Fan-shape
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طرح ترکيبی منجر به کاهش ضخامت الیه مرزی و افزایش

بهتری نسبت به سوراخ استوانهای و همچنين سوراخ تزریق

اثربخشی خنكکاری میشود .مونتمولی و همكاران به بررسی

شكل داده شده خواهد داشت .هانگ وو به بررسی تاثير موقعيت

عددی و آزمایشگاهی هندسه جدید خنكکاری الیهای با نسبت

سوراخ تزریق جانبی و نرخ دمش در کنار سوراخ اصلی بر

گسترش یافتگی زیاد پرداختند [ .]44مطالعات آنان یك طرح

عملكرد خنكکاری الیهای بر روی صفحهی تخت پرداخت

نوآورانه که باعث بهبود پوشش جانبی و تقليل بلند شدن جت

[ .]24این امر موجب بهبود خنكکاری و جدا شدن کمتر

از سطح میشود را پيشنهاد میکند .ليانگ و همكاران به

جریان خنكکننده گردید .فان و همكاران در مقالهای به

بررسی تجربی خنكکاری الیهای لبههای جلویی سوراخهای

شبيهسازی عددی اثر هندسه سوراخ خنكکاری بر روی لبه پره

استوانهای فن شكل با شيب و زوایای مختلف پرداختند [.]46

ساکن پرداختند [ .]22هندسه ارائهشده آنها موجب پخش

آنها چهار مدل تجربی با چهار نرخ متفاوت دمش را برای

یكنواخت جریان خنكکننده بر روی لبه پره شده است .موراتا و

بررسی اثر شكل سوراخ تزریق انجام دادند .ليانگ و همكاران در

همكاران به بررسی اثر سوراخ اشك شكل بر خنكکاری الیهای

تحقيق دیگری به بررسی عددی و تجربی حساسيت خنكکاری

پرداختند [ .]23نتایج آنها حاکی از آن است که استفاده از

الیهای سوراخ فن شكل با توجه به شكلهای مختلف خروجی

این شكل سوراخ موجب افزایش اثربخشی خنكکاری میگردد.

آن و شدت آشفتگی جریان اصلی پرداختند [ .]41آنها عملكرد
خنكکاری الیهای دو سوراخ فن شكل را در چهار نرخ دمش
مختلف با استفاده از روش اندازهگيری کریستال مایع گذرا
بررسی نمودند .برای این کار شكل گوشههای خروجی سوراخها
را از لبه تيز به گوشههای گرد برای بررسی سوراخ فن شكل
تغير دادند .نتایج بهدستآمده حاکی از آن است که در نرخهای
دمش باال ،شدت اغتشاش جریان اصلی میتواند منجر به

بررسی مطالعات گذشته نشان میدهد که تحقيقات انجام
شده در زمينه تاثير شكل سوراخ بر راندمان خنكکاری محدود
به هندسههای ثابت و بدون چرخش است .همچنين تحقيقات
انجام شده در زمينه تاثير سرعت چرخش بر خنك کاری
الیهای محدود به هندسه ساده استوانهای مجرای خنكکاری
است .هدف اصلی تحقيق حاضر ،بررسی تاثير سوراخ شكلداده
شده (گسترشیافته جانبی) بر خنكکاری الیهای پره توربين در

افزایش اثربخشی جانبی خنكکاری الیهای شود .بررسی عددی

حال چرخش است .در این تحليل عددی حاضر ،سوراخ تزریق

اثر حرکت چرخشی سيال خنكکننده بر عملكرد خنكکاری

سيال خنكکننده به دو صورت استوانهای (بيضوی) و گسترش

الیهای توسط ژینگ یانگ و همكارانش انجام گردید [ .]43آنان

یافته جانبی روی یك پره سهبعدی در حال چرخش مورد

تحقيقات خود را بر روی تأثير حرکت چرخشی سيال

بررسی قرار گرفته است .از مدلهای آشفتگی ،Realizable k-ε

خنكکننده بر روی سه سوراخ تزریق استوانهای ،شبدر شكل

 k-w ،RNG k-εاستاندارد و  SST k-wبرای این تحليل استفاده

(سهپر) و سوراخ زاویه ترکيبی انجام دادند .نتایج بهدستآمده

و نتایج این مدلها با یكدیگر مقایسه شده است .نتایج بهدست

حاکی از آن است که این حالت خنكکاری در مقایسه با حالت

آمده با مقادیر تجربی ژی تائو و همكاران [ ]21و [ ]24مورد

پایهای اثربخشی خنكکاری را به طور محسوسی بهبود خواهد

مقایسه قرار گرفته است .همچنين تاثير سوراخ گسترشیافته

بخشيد .کلقاتگی و آچاریا به بررسی بهبود اثربخشی خنكکاری

جانبی بر اثر بخشی خنكکاری پره توربين در سرعتهای

الیهای با دهانه مدور و منحنی شكل سوراخ تزریق خنكکاری

مختلف چرخش پره توربين مورد بررسی قرار گرفته است.

پرداختند [ .]43هدف از طرح پيشنهادی آنها ایجاد یك جفت
گردابه میباشد که در ميدان جفت گردابههای اصلی وارد شده

 -2هندسه و شرایط مرزی

و در ميدان توسعه یافته تقليل یافته و از بين می رود ،که این

هندسه پره مورد بررسی ،مطابق با هندسه تحقيق تجربی ژی
تائو و همكاران میباشد ،که شامل دو بلوک مجزا است .کانال
جریان اصلی و سوراخ تزریق سيال خنكکننده که سيال
خنكکننده از طریق آن وارد کانال جریان اصلی میگردد.
همچنين هندسه گسترشیافته جانبی ،سوراخ تزریق سيال

حالت موجب باقی ماندن جریان خنكکننده در نزدیكی سطح
پره میشود .رامش و همكاران به تحيل عملكرد هندسه سوراخ
تزریق سهپایه بر روی خنكکاری الیهای پرداختند [ .]23نتایج
آنها نشان میدهد که این هندسه جدید عملكرد فوقالعاده

تحليل عددی خنكکاری الیهای پره توربين در حال چرخش با استفاده از مجرای گسترش یافته جانبی

خنكکننده بر اساس هندسه پيشنهادی آقای لیلك انتخاب
شده است [ .]26هندسه و نمای کلی پره در حال چرخش به
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تزریق بهدليل باالبودن گرادیانهای ميدان جریان و انتقال
حرارت ،شبكهها ریز شده است تا حل دقيقتر گردد.

همراه سوراخ هوای خنك در شكل  1مشخص شده است.

شكل ( :)2هندسه و شرایط مرزی پره مورد بررسی
ابعاد انتخابی برای کانال اصلی جریان ،مكعب مستطيلی به ابعاد
( 14 ، 443و  )213ميلیمتر به ترتيب در جهات Y ،Zو X
میباشد.

شكل ( :)1نمای کلی موقعيت و جهت چرخش پره.
ابعاد هندسه مورد بررسی در تحقيق حاضر مطابق مرجع
[ ]24در نظر گرفته شده است .زاویه تزریق هوای خنك 33
درجه ،قطر سوراخ تزریق  1 mmو طول سوراخ  1برابر اندازۀ
قطر سوراخ میباشد .فاصله مرکز سوراخ در محل تقاطع با
دیواره اصلی جریان ،از باالدست جریان  14و تا پایين دست
جریان  43/4برابر اندازه قطر سوراخ تزریق میباشد .کل کانال
حول محور دورانی در فاصله  143mmاز آن حول محور X
میچرخد.
در شكل  2شرایط مرزی و شبكه محاسباتی ایجاد شده نشان
داده شده است .طراحی و مدلسازی در نرمافزار ساليد وورک
و شبكهبندی و ایجاد شرایط مرزی و تعریف سيال مورد بررسی
در نرمافزار آیسم سی اف دی 2انجام پذیرفته است .توجه به
حساسيت نتایج تحليل عددی به روش مدلسازی جریان
نزدیك دیواره ،در این تحقيق از تابع دیواره بهبودیافته ،استفاده
شده است [ .]21شبكهها به صورت سازمانیافته ،ایجاد شده و
در نزدیكی دیوارهها شبكهها ریزتر شدهاند تا مقدار  y+در ناحيه
زیر الیهویسكوز ( )y+<4قرار بگيرد .همچنين در نزدیكی سوراخ

4

1- Solid Work
2- ICEM CFD

سيال انتخابی ،هوا در فشار اتمسفر بوده و به صورت گاز
ایدهآل در نظر گرفته شده است .در ورودی کانال جریان اصلی،
از شرط مرزی دبی جرمی استفاده شده و مقدار آن در ورودی،
بصورت یك پروفيل یكنواخت و برابر با  3/2 kg/sو دمای برابر
با  324/44 Kدر نظر گرفته شده است .توزیع یكنواخت برای ε
و  kبا شدت آشفتگی جریان آزاد برابر با  %4و قطر هيدروليكی
 3/332mاعمال شده است .تحقيقات انجامشده نشان میدهد
که ميزان آشفتگی جریان اصلی تاثير محسوسی بر پيشبينی
اثر بخشی خنكکاری در نواحی نزدیك سوراخ ندارد [.]23
برای سطح تحتانی سوراخ تزریق ،شرط مرزی ورودی دبی
جرمی و برابر با  3/636 kg/hrبا دمای  344/44 Kدر نظر
گرفته شده است .توزیع یكنواخت برای  εو  kبا شدت آشفتگی
جریان آزاد برابر با  %4و همچنين قطر هيدروليكی برابر با
 3/3342mاعمال شده است .در مرز خروجی کانال ،معادله
موقعيت گرادیان صفر با تعيين سطح خروجی کانال به عنوان
جریان خروجی اعمال شده است .الزم به ذکر میباشد که
دیوارهها به صورت آدیاباتيك و همچنين شرط عدم لغزش بر
روی آنها در نظر گرفته شده است.
عدد رینولدز بر اساس سرعت جریان اصلی و قطر
هيدروليكی کانال جریان اصلی برابر  4/14 434میباشد .با
توجه به مقادیر سرعت جریان اصلی و هوای خنكکاری،
حداکثر سرعت در ميدان جریان کمتر از  43 m/sمی باشد .لذا
جریان خنكکاری در این تحقيق (با عدد ماخ کمتر از )3/2
تراکم ناپذیر خواهد بود.
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در شكل  9دو نوع سوراخ تزریق استوانهای و گسترش داده
شده جانبی ،مورد استفاده در خنكکاری پره توربين نشان داده
شده است.

دستگاه مختصات چرخان است .این معادالت در حالت پایا به
صورت زیر خواهند بود:
()4
.U  0
()2
 U   . UU   P  .    g  F
در حالت پایا و در نظر گرفتن دستگاه مختصات چرخان:
()3





 

. U rU    U  P  .    F

ω

که در این رابطه U ،سرعت مطلق Ur ،سرعت نسبی و
سرعت چرخش پره میباشد .رابطه بين سرعت مطلق و سرعت
نسبی و همچنين معادله تانسور تنش به صورت زیر میباشد:
U r  U    r 

()1
()4
شكل ( :)9هندسه مجرای تزریق سيال خنكکننده برای
سوراخ استوانهای و گسترشیافته جانبی
شكل  4شبكه محاسباتی را برای این دو نوع سوراخ تزریق
نشان میدهد.

2

   U  U T   .U I
3

که در رابطه فوق I ،تانسور واحد و ترم دوم سمت راست معادله
اتساع حجمی میباشد .با در نظر گرفتن ترم سرعت نسبی،
معادله ( )3به صورت معادله ( )6خواهد شد:
()6





 

. U rU r   2 U r      r  P  .  

که در این رابطه   2 U r  ،نيروی کوریوليس میباشد .بر

(الف) :سوراخ تزریق بيضوی

اساس تقریب بوزینسك تانسور تنش رینولدز τ ،از طریق لزجت
آشفتگی با گرادیان محلی سرعت متوسط مرتبط میشود [.]23
در این تحقيق برای شبيه سازی ترم های آشفتگی ،ابتدا از
چهار مدل آشفتگی  k-ω ،RNG k-ε ،Realizable k-εاستاندارد
و  SST k-ωاستفاده شده است و پيرامون نتایج آن بحث
گردیده است که در ادامه به آن پرداخته شده است.
پس از تحليل عددی ميدان دما ،اثربخشی خنكکاری از رابطه
( )1قابل محاسبه خواهد بود.
()1

(ب) :نمای فوقانی سوراخ گسترش یافته جانبی
شكل ( :)4شبكه محاسباتی
 -9معادالت حاکم
در تحقيق حاضر ،معادالت حاکم در حالت سه بعدی و پایا حل
شده و خواص آشفتگی به صورت همسانگرد فرض شدهاند.
مدلسازی عددی ميدان جریان و حرارت شامل حل معادالت
پيوستگی ،معادالت متوسط گيری شده مومنتوم و انرژی در




T

T

w

 T

jet

T

که در این رابطهTw ،دمای دیواره T∞ ،دمای جریان اصلی و
 Tjetدمای جت برخوردی میباشد.
همچنين متوسط اثربخشی جانبی براساس متوسط اثربخشی
خنكکاری در جهت جانبی  zاز رابطه ( )3بهدست میآید.
()3

1
F ( )  .dz
L

متوسط اثربخشی خنكکاری بر روی سطح نيز از رابطه ()3
بهدست میآید.
1
()3

.dA



A

تحليل عددی خنكکاری الیهای پره توربين در حال چرخش با استفاده از مجرای گسترش یافته جانبی

 -4حل عددی
معادالت حاکم شامل معادالت پيوستگی ،ممنتوم ،انرژی و
معادالت انتقال  kو  εاست که بر اساس روش حجم محدود
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همانگونه که قبال اشاره گردید تحليل عددی با استفاده از
مدلهای آشفتگی  Realizable k-εو  RNG k-εهمراه با توابع
دیواره و  k-wاستاندارد و  SST k-wبهدست آمده است.
1.4

گسسته شده است .ارتباط ميان فشار و سرعت از طریق
الگوریتم سيمپل سی 4برقرار شده است.

k-ɛ RNG

experimental

k-w

k-ɛ Realizable

]Zhi Tao [24

SST k-w

1.2

1

شبكههای ایجاد شده به صورت با سازمان میباشند و در

0.8

نزدیكی دیوارهها شبكهها ریزتر شدهاند تا مقدار  y+در ناحيه

0.6

زیر الیه ویسكوز قرار بگيرد .همچنين با استفاده از شبكهبندی

0.4

مناسب در ناحيه سوراخ خنكکاری ،ميزان کشيدگی سلولها

0.2

به مقدار کمتر از  3/1کاهش داده شده است .به منظور دستیابی
به حل مستقل از شبكهبندی ،در سه حالت با تعداد گرههای
 313313 ،131464و  4443231المان شش وجهی با سازمان،
شبكهبندی انجام شده است .با بررسی و مقایسه توزیع

0
3

2.5

2

1.5

1

0.5

0

X/D

شكل ( :)1مقایسه تغييرات اثربخشی خنك کاری بر روی خط
مرکزی در سرعت دورانی 3 rpm

اثربخشی جانبی ميانگين خنكکاری الیهای حل مستقل از

1.4

شبكهبندی ،تعداد  313313سلول برای تحليل عددی انتخاب

RNG

experimental

k-w

Realizable

]k-ɛ zhi tao [24

SST k-w

1.2

شده است .حل معادالت حاکم با استفاده از نرمافزار تجاری

1

انسيس فلوئنت 2انجام شده است .معيار همگرایی ،مجموع

0.8

باقيماندههای کمتر از  43-4در نظرگرفته شده است .شكل 1

0.6

استقالل از شبكه و مقایسه نتيجه حل عددی را با تعداد

0.4

مشهای مختلف نشان میدهد.

0.2

1.2

0
3

737165

2.5

2

1.5

1

0.5

0

X/D
1

943870

(الف) :سرعت دورانی 333 rpm

1110234

1.4

0.8

RNG

experimental

]Zhi tao [24

SST k-w

k-w

Realizable

1.2

0.6

1
0.4

0.8

0.2

0.6

0.4

0
3.5

3

2.5

1.5

2

1

0.5

0

X/D

0.2

شكل ( :)1بررسی استقالل حل از شبكه بندی

0
3

2.5

2

1.5

1

0.5

0

X/D

 -1نتایج و بحث

(ب) :سرعت دورانی 433 rpm

شكلهای  1و  7مقایسه مقادیر تجربی و نتایج عددی اثربخشی
خنكکاری الیهای روی خط مرکزی پره را نشان میدهد.
1- Simple C
2- Ansys Fluent

شكل ( :)7مقایسه تغييرات اثربخشی خنكکاری بر روی خط
نتایج تجربی و عددی نشان میدهد که بيشترین مقدار اثر
بخشی خنكکاری مربوط به نواحی نزدیك سوراخ تزریق
میباشد.
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با افزایش فاصله از سورخ تزریق ،اختالط الیه سيال خنك

صفر 333rpm ،و  433 rpmمیباشد .با توجه به نتایج

با هوای گرم اطراف پره توربين موجب کاهش اثربخشی

بهدست آمده و برای پرهيز از تكرار ،در ادامه بررسیها به نتایج

خنكکاری روی خط مرکزی میشود .درتمامی مدلهای

بهدست آمده از مدل آشفتگی RNGاکتفا میشود.

آشفتگی به کار رفته نتایج اثربخشی در محدود  X/Dکمتر از
 4/4اختالف نسبتا زیادی با نتایج تجربی دارند .در نتایج تحليل
عددی مراجع [ 43و  ]24نيز اختالف قابل توجهی ميان نتایج
شبيهسازی عددی و مقادیر تجربی دیده میشود .معموال
مقایسه نتایج تحليل عددی و مقادیر آزمایشگاهی در فواصل
نزدیك سوراخ خنكکاری انجام نمیشود .این امر به دو دليل
ناتوانی مدلهای آشفتگی در پيشبينی جریان نزدیك سوراخ
تزریق و پيچيدگی اندازهگيری دقيق در فواصل نزدیك سوراخ
تزریق است .در بسياری از تحقيقات انجامشده ،مقایسه نتایج
عددی و مقادیر تجربی در محدوده وسيعی از طول پره
( )X/D<23و با فاصله از ابتدای سوراخ خنك کاری
( )X/D<4/4انجام شده است .در تحقيق حاضر ،مقایسه نتایج
تجربی و آزمایشگاهی در فواصل نزدیك سوراخ خنكکاری
( )0>X/D>3انجام شده است .با افزایش فاصله از سوراخ
تزریق نتایج شبيهسازی عددی مطابقت قابل قبولی با مقادیر
تجربی دارند.
اگرچه در این مدلهای آشفتگی ،ميزان اثربخشی را در
نزدیكی سوراخ تزریق نزدیك به یك برآورد مینماید ولی در
نزدیكی سوراخ تزریق ( )X/D<4افت زیاد اثربخشی با شيب

برای بررسی اثرات چرخش باید به بررسی نيروهای وارد بر
جریان پرداخت .با توجه به جهت چرخش که در شكل  1نشان
داده شده است در اثربخشی دو نيرو در اثر شتاب گریز از مرکز
در جهت عرضی (مثبت  )Zو شتاب کریوليس در جهت عمود
بر صفحه ( )-Zبه وجود میآید [24] .با توجه به اندازه سرعت
دورانی هر یك از این نيروها میتوانند تاثيرگذار باشند.
در سرعتهای دورانی کم ،اثر شتاب کریوليس ناچيز است.
با افزایش سرعت دورانی از صفر به  333rpmو 433 rpm
نيروهای به وجود آمده در اثر شتاب کریوليس ،جریان سيال
خنك کننده را به سطح پره میچسباند .به همين دليل در
نزدیكی سو راخ تزریق با افزایش سرعت دورانی از صفر به
 333rpmو  ،433 rpmاثربخشی خنكکاری افزایش مییابد
ولی با افزایش  X/Dو پيشروی در جهت پایيندست سوراخ
تزریق ،در یك سرعت دورانی ثابت به علت پخش شدن سيال
خنكکننده بر روی سطح پره و همچنين انحراف آن از روی
سطح ،ميزان اثربخشی خنكکاری بر روی خط مرکزی کاهش
مییابد [.]24
شكلهای  8و  3چگونگی توزیع دما روی سطح پره را برای

تند رخ داده و در ادامه این کاهش اثربخشی با شيب کمتری

مدل آشفتگی  RNGدر سرعت دورانیهای مختلف نشان

ادامه مییابد .در نواحی پایين دست ( )X/D<4/4نتایج عددی

میدهد .بطور کلی مقدار بيشينه راندمان ،در نزدیكی سوراخ

مطابقت قابل قبولی با مقادیر تجربی دارند .در شكلهای  -7الف

تزریق بوده و هرچه از سوراخ تزریق در جهت جریان اصلی دور

و  -7ب اثربخشی بر روی خط مرکزی و در سرعتهای دورانی
 333rpmو  433 rpmنشان داده شده است.
سرعت دورانی پره و ایجاد شتاب کریوليس منجر به انحراف
جریان جت از روی خط مرکزی شده ،در نتيجه ميزان اثربخشی
در پایين دست سوراخ تزریق کاهش مییابد .همانطور که
مشاهده میشود در هر سه حالت صفر 333rpm ،و 433 rpm
در پایين دست سوراخ تزریق مدل آشفتگی  RNGبه داده های
تجربی نزدیك بوده و خطای آن در مقایسه با سایر مدل های
آشفتگی کمتر است [ .]1خطای این روش با مقادیر تجربی در
پایين دست جریان به ترتيب  1 ،1و  3/4درصد در سرعتهای

میشویم به دليل اختالط جریان اصلی با جریان خنكکننده
ميزان راندمان خنكکاری کاهش مییابد .همچنين با افزایش
سرعت دورانی ،به علت انحراف جت جریان خنكکننده بر روی
سطح پره از ميزان راندمان خنك کاری بر روی خط مرکزی
کاسته میشود.
همانطور که در شكل مشاهده میگردد استفاده از سوراخ
گسترشیافته جانبی ،چه در حالت پره ثابت و چه در حالت پره
در حال چرخش ،موجب میگردد که سطح بيشتری از پره
توربين نسبت به سوراخ استوانهای خنك گردد و همچنين این
خنك کاری تا پایين دست جریان نيز بيشتر ادامه پيدا کند.
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در نتيجه اختالط هوای خنكکننده با جریان گرم در سوراخ
گسترش یافته جانبی کمتر از سوراخ استوانهای خواهد بود.
خنكکاری سطح بيشتر سوراخ گسترش یافته مطایق شكل 8
و  3نيز منوط به همين علت میباشد .لذا این امر منجر به
افزایش اثربخشی خنكکاری در مقایسه با سوراخ بيضوی
میگردد.

شكل ( :)8توزیع دما در سطح پره در سرعت دورانی
ω= 3rpm

(الف) سوراخ تزریق بيضوی

(ب) سوراخ تزریق گسترشیافته جانبی
شكل ( :)17خطوط جریان نزدیك سطح پره
در شكل  11مقایسه تغييرات اثربخشی خنكکاری در دو
سوراخ تزریق بر روی خط مرکزی نشان داده شده است .مطابق
شكل ،با افزایش سرعت دورانی ،ميزان اثربخشی در راستای
خط مرکزی کاهش مییابد .همچنين اثربخشی خنكکاری
شكل ( :)3توزیع دما در سطح پره در سرعت دورانی
ω= 433rpm

شكل  17خطوط جریان همراه با توزیع دما را در صفحهای
عمود بر سطح پره (صفحه  )YZو در نزدیكی این سطح نشان
می دهد.
مطابق شكل ،ناحيه تشكيل جریان ثانویه و گردابهها در
خنك کاری با سوراخ تزریق گسترشیافته جانبی ،کوچكتر از
این ناحيه در سوراخ تزریق استوانهای است .این امر منجر به
باقی ماندن جریان خنكکننده در نزدیكی سطح پره میشود.

سوراخ گسترشیافته جانبی در سرعتهای مختلف دورانی ،به
جز فواصل نزدیك سوراخ خنكکاری (3/14

) ،بهطور

محسوسی از سوراخ استوانهای بيشتر است .در ناحيه 3/14
به دليل اینکه جریان خنكکننده از سوراخ استوانهای با سرعت
بيشتری نسبت به سوراخ دیگر وارد جریان اصلی میگردد،
اثربخشی خنكکنندگی بهتری دارد .اما در پایين دست جریان،
بيشتر بودن سرعت جریان خنكکننده در سوراخ استوانهای
موجب اختالط بيشتر آن با جریان اصلی شده و در نهایت از
سطح پره دور میگردد.

فصلنامه علمی -پژوهشی مكانيك هوافضا ،جلد  ،41شماره  ،3پایيز 4331

43

در واقع سوراخ گسترشیافته جانبی به دليل گسترش یافتن

1.2
Laterally-Diffused Hole
1

Cylindrical Hole

0.8

سوراخ از جهات جانبی (مطابق شكل  )9و افزایش سطح نسبت
به سوراخ استوانهای موجب کاهش سرعت جریان خنكکننده
شده که این امر موجب باقی ماندن جریان در نزدیكی سطح پره

0.6

0.4

میگردد .در نهایت این امر افزایش اثربخشی خنكکاری در
پایين دست جریان را به دنبال خواهد داشت.
متوسط اثربخشی خنكکاری بر روی سطحی به مساحت

0.2

2
0
3.5

2.5

3

1.5

2

0.5

1

0

 3/33442mبر روی دیواره برای هریك از دو هندسه با

استفاده از رابطه ( )3بهدستآمده و در جدول  1نشان داده شده

X/D

است .همانطور که مشاهده میگردد متوسط اثربخشی

الف) ω =3 rpm
1.2

خنكکاری برای سوراخ گسترشیافته برای سرعتهای ،

Laterally-Diffused Hole
Cylindrical Hole

1

 333rpmو  433 rpmبه ترتيب در حدود  33 ،33و  34درصد
بيشتر از سوراخ استوانهای میباشد که نشان دهنده عملكرد

0.8

0.6

0.4

بهتر سوراخ گسترشیافته در خنكکاری سطح پره بهویژه در
پایين دست جریان است.
جدول ( :)1مقایسه متوسط اثربخشی خنكکاری برای دو
هندسه تزریق

0.2

0
3.5

2.5

3

1.5

2

1

0.5

سرعت

مجرای گسترش

سوراخ

درصد افزایش

چرخش

یافته جانبی

استوانهای

اثربخشی

3

3/34

3/223

33

0

X/D

ب) ω=333 rpm
1.2

Laterally-Diffused Hole
Cylindrical Hole

1

333

3/236

3/241

33

433

3/234

3/231

34

0.8

0.6

0.4

0.2

0
3.5

3

2.5

2

X/D

1.5

1

0.5

0

ج) ω =433 rpm

شكلهای  12و  19توزیع اثربخشی خنكکاری روی سطح پره
را در سرعتهای  3و  433 rpmنشان میدهد.
در هندسه گسترش یافته جانبی جریان خنكکننده به
ميزان کمتری نسبت به هندسه استوانهای  ،وارد جریان اصلی
شده و با آن مختلط میشود .لذا همانگونه که در شكل  12و

شكل ( :)11مقایسه نمودار اثربخشی خنكکاری بر روی خط

 19مشاهده میشود ،جریان خنكکننده در نزدیكی سطح باقی

مرکزی در سرعت دورانیهای مختلف

مانده و اثربخشی خنكکاری بيشتری را به دنبال خواهد داشت.
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شكل  14مقایسه تغييرات اثربخشی خنكکاری را در دو
سوراخ تزریق بر روی خط  X/D=4/4در جهت محور  zدر
سرعت چرخش  433 rpmنشان میدهد.
1

Laterally-Diffused Hole

0.9

0.8

Clyndrical Hole

0.7

0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0

0.8

0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0

Z/D

شكل ( :)12اثربخشی خنكکاری روی سطح پره با سرعت
دورانی ω=3 rpm

شكل ( :)14مقایسه نمودار اثربخشی خنكکاری بر روی خط
خط  ، X/D=4/4در سرعت دورانی ω=433 rpm
همانطور که مشاهده میگردد اثربخشی خنكکاری جانبی
نيز در سوراخ تزریق گسترشیافته جانبی ،بهطور محسوسی
بيشتر از سوراخ تزریق استوانهای میباشد؛ لذا اثربخشی
خنكکاری در سوراخ گسترشیافته هم بر روی خط مرکزی
(در جهت طولی) و هم در جهت جانبی بيشتر از سوراخ
استوانهای میباشد.
شكل  11مقایسه تغييرات متوسط اثربخشی خنكکاری
جانبی را برای دو سوراخ استوانهای و گسترشیافته جانبی روی
خط مرکزی در سرعت دورانیهای مختلف نشان میدهد.
با توجه به این شكل ،سوراخ گسترشیافته افت اثربخشی
کمتری بنابر توضيحات گفتهشده تا پایيندست جریان
( )X/D=43/4خواهد داشت.

شكل ( :)19اثربخشی خنكکاری روی سطح پره با سرعت
دورانی ω=433 rpm
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Optimized Laterally-Diffiused Hole
Cylindrical Hole

0.9

الزم به ذکر است که متوسط اثربخشی جانبی از رابطه ()3

0.8

محاسبه شده است .همانطور که در شكل  11مشاهده میگردد

0.7

متوسط اثربخشی جانبی سوراخ گسترشیافته در تمامی
سرعتهای دورانی به جز نواحی نزدیك سوراخ تزریق از سوراخ
استوانهای بيشتر میباشد.

0.6

)̅ (
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ب) ω=333 rpm
0.7
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0.6
Cylindrical Hole
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⁄

6
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ج) ω=433 rpm

شكل ( :)11مقایسه نمودار متوسط اثربخشی جانبی بر روی
خط مرکزی در سرعت دورانی های مختلف

در این تحقيق ،حل عددی سهبعدی خنكکاری پره توربين در
حال چرخش در سرعت دورانیهای مختلف مورد مطالعه و
بررسی قرار گرفته است .مدلهای آشفتگی مختلفی برای
پيشبينی ميدان جریان و انتقال حرارت آشفته مورد ارزیابی
قرار گرفته است .این مدلها شامل مدلهای آشفتگی
 k-w ،RNG k-ε ،Realizable k-εاستاندارد و SST k-w
میباشند که با نتایج تجربی مقایسه شدهاند .برای خنكکاری
سطح پره از دو نوع سوراخ استوانهای و سوراخ گسترشیافته
جانبی ،استفاده شده است .نتایج شبيهسازی عددی نشان
میدهد که پيشبينی اثربخشی خنكکاری پره توربين با
استفاده از مدل آشفتگی  RNG k-εمطابقت قابل قبولی با
مقادیر تجربی دارد.
نتایج این تحقيق نشان میدهد که افزایش سرعت چرخش پره
به واسطه ایجاد شتاب کریوليس ،منجر به انحراف جریان هوای
خنكکننده از خط مرکزی سوراخ تزریق میشود .در اثر انحراف
جریان هوای خنكکننده ميزان اثربخشی در خط مرکزی پره
به ویژه در پایين دست سوراخ تزریق کاهش مییابد .همچنين
اختالط هوای خنكکاری با جریان گرم در مجرای گسترشیافته
جانبی ،کمتر از سوراخ استوانهای است که این امر منجر به
افزایش متوسط اثربخشی خنكکاری سوراخ گسترشیافته
میشود .به جز فواصل نزدیك سوراخ خنكکاری ()X/D>3/14
ميزان اثر بخشی خنكکاری مجرای گسترشیافته به ميزان
قابل توجهی بيشتر از سوراخ استوانهای خواهد بود .نتایج این
تحقيق نشان میدهد که استفاده از مجرای گسترش یافته
جانبی در سرعتهای چرخش صفر 333 rpm ،و 433 rpm
منجر به افزایش اثربخشی خنكکاری توربين به ترتيب به
ميزان  33 ،33و  34درصد خواهد شد.
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