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سوخت مايع با استفاده از مدل و آشفته احتراقي جريانسازي عددي شبيه
kاحتراق آرنيوسي و مدل توربولنسي 

3، صفر احمدوند2علي دهنوي، محمد1اسديمحمدحسين بني

2، استاديار1،3كارشناسي ارشد پيشرانه گرايش مايع

چكيده
5اي آريان چند مرحلهعيدر محفظه احتراق راكت سوخت مايك نوع سوخت يتراقاحجريان مطالعه نيدر ا

اجزاء يبقا،يانرژيممنتوم، بقايجرم، بقايشامل معادالت بقاآن ياضيشده است. مدل ريسازهيشب
كلي و با استفاده از مدل آرنيوسي وبه صورت واكنش زينياحتراقجريان است. يو معادالت آشفتگييايميش

kمدل توربولنسي   مرتبط يهابا كمك دادهيسازهيشبگرفته است؛ نتايجانجام ايپاتحت شرايط واقعي و
در توانديدر محفظه احتراق مديناميك سياالت سوخت مايعيمطالعه عددجيشده است. نتايمعتبرساز

و بهبود عملكرد و راندمان احتراق عيسوخت ماياحتراقيهاستميستوسعهده،يپدنياشتريهر چه بييشناسا
.واقع شودديمف

k، مدلعيسوخت ماراكت،ديناميك سياالت،يسازهيشبهاي كليدي: واژه مدل آرنيوسي ،

1
Baniasadi@engineer.comگروه مھندسی شیمی، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، 
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همقدم-1
موتور نهيو عملكرد بهيطراحشران،يرفتار احتراق پيبررسيبراعياحتراق موشك سوخت مايهاستميسيمطالعه

يمطالعه و بررسي. برارديگيصورت ميو تئوريبه دو صورت تجربعيرفتار موتور موشك سوخت ماي. بررسرديگيانجام م
وجود دارد كه فرد را به استفاده از ياريبسيهاتيمحدودعيادر محفظه احتراق موتور راكت سوخت مجريان واكنشييتجرب

يهااز روشيكيبه طور گسترده به عنوان يمحاسباتاالتيسكيناميدر،ياخي. در دو دههدينمايمبيترغيتئوريروشها
،يمحاسباتاالتيسكيناميو مهم در ددهيچيپاريبسيهاتياز قابليكي. روديبه كار ميصنعتيهاو بهبود بازده طرحيابيارز
يهااحتراق را با سوختاز محفظهيمختلفيهاهندسهتوانيمتيقابلنياستفاده از ا. باباشدياحتراق ميسازهيو شبليتحل

.مورد نظر را انتخاب نمودينهينمود و با توجه به نظر طراح، مدل بهيمتنوع بررسيمرزطيمتفاوت و شرا

توان از يم گرفته است كه مانجايمختلفيهايسازهيو شبيسازمدلعيموتور سوخت مايهاراكتيعدديبخش بررسدر
و ويتوسط جيامحفظه احتراق استوانهكيدر نيپيشران كروسياحتراق اسپرجريان يسازهيشبلياز قبييهاپروژه

] و اختالط و 2[يگئورگتوسط يتك انژكتورعيسوخت مايوشكرا در محفظه احتراق مژني]؛ احتراق متان و اكس1همكاران[
با يديبريچِن و همكاران موتور راكت هني] نام برد. همچن3توسط كوترون[عيموشك موتور مايرهااحتراق متان در انژكتو

].4است[دهشيسازهيشبكريوژنيك شرانيپبينمودند كه در آن احتراق تركيطراحيتك انژكتورشرانيپبيترك
شده است؛ يطراح5آريان عيشك سوخت ماموتور مويمحفظه احتراق با استفاده از ابعاد واقع،يمطالعه و بررسنيادر

، مدل آرينيوسي و مدل شدهنهيو بهيواقعيمرزطيبا استفاده از شراتروژنينديو تترا اكسنيدرازيههياحتراق پيشران دوپاو
kتوربولنسي شده است. يبررسشرانيپنشموجود در واكييايميشيهاگونهعيو توزديگرديسازهيشب1قابل تحقق

يسازهيمحفظه احتراق و شبيسازصحت مدلينشان دهندهزينيتجربريبا مقادسازيمدلجينتايو معتبرسازسهيمقا
.باشدياحتراق پيشران منديفرا

سيستم احتراق موتور موشک سوخت مايع-2
باشـند. سـوخت و اكسـيدكننده در خـارج از     مـي هاي موتور سوخت مايع متشكل از دو جزء سوخت و اكسـيدكننده  پيشران

اي به داخـل محفظـه   شوند و سپس در صفحه انژكتور توسط منفذهاي جداگانههاي جداگانه ذخيره ميمحفظه تراست در مخزن
ي انژكتور، اتمايزيشن و اختالط سوخت و اكسيدكننده است. هر چه اندازه متوسط قطرات مايع گردند. وظيفهتراست هدايت مي

-ي كوتاهدر اسپري حاصل از انژكتور كوچكتر باشد سرعت تبخير قطرات و سرعت سوزش بيشتر شده و فرايند احتراق در فاصله

ي هر يك از اجزاء موتور، تاثير بسـزايي در افـزايش رانـدمان موتـور دارد. از     شود. طراحي بهينهتري از محفظه احتراق كامل مي
باشـد. طراحـي يـك انژكتـور     اندمان احتراق، ابعاد محفظه و اتمايزيشن مناسب پيشـران مـي  جمله پارامترهاي موثر در افزايش ر

ي مناسب نيز سهم بسزايي در اتمايزيشن مطلوب و اختالط صحيح سوخت و اكسيدكننده دارد و موجب كـاهش ابعـاد محفظـه   
].7گردد[تراست و نهايتا حجم و وزن موتور مي

اجزاي اصلي محفظه تراست- 2-1
ي ي احتراق و نازل تشكيل شده است. شـمايي از يـك محفظـه   ي تراست سيستم پيشرانش مايع از انژكتور، محفظههمحفظ

ي ) محفظـه 1ي(ي تراست قرار دارد. منطقـه ) آمده است. انژكتور در ابتدا و نازل در انتهاي محفظه1تراست ساده شده در شكل(
نشـان  )t(ي گلويي نازل با حرفي تراست و منطقه) فضاي بيرون محفظه3ي() قسمت خروجي نازل، منطقه2ي(احتراق، منطقه
داده شده است.

ي احتراق ي احتراق سريع پ) ناحيهي اتمايزيشن ب) ناحيهشود: الف) ناحيهي احتراق خود به سه ناحيه تقسيم ميمحفظه
يه اتمايزيشـن هـر يـك از اجـزاي پيشـران از      ) به تصوير كشيده شده است. در ناح1ها در شكل(خطوط جرياني. مرز بين ناحيه

شود. پيشـران بـراي تبخيـر    هاي شيميايي در فاز گاز انجام ميشود. واكنشي احتراق تزريق ميطريق اريفيس به داخل محفظه

1 Realizable
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شود كه مخلوط سوخت و اكسيدكننده به خاطر دماي كم در ايـن منطقـه بـه    گيرد و باعث ميشدن گرماي محيط اطراف را مي
ي افتـد و قطـرات باقيمانـده   ت نسوزد. در منطقه احتراق سريع واكنش شيميايي سريع و پرقدرت در دماي بـاال اتفـاق مـي   سرع

رود و نواحي غني و فقير از سوخت، به خوبي مخلوط گردند امـا اخـتالط سـوخت و اكسـيدكننده در ايـن      پيشران به فاز گاز مي
يابد تا آنكه به هاي شيميايي به خاطر اختالط موجود ادامه ميجرياني واكنشي احتراق خطوط نقاط يكنواخت نيست. در ناحيه

سمت تعادل حركت كنند. زمان ماند گازها در اين ناحيه نسبت به دو ناحيه قبل بسيار كوتاه است و فراينـد رسـيدن بـه تعـادل     
].7شود[شيميايي حتي در قسمت خروجي نازل هم دنبال مي

]7مختلف محفظه تراست[) شمايي از نواحي1شكل (

معادالت حاکم-3
معادله پيوستگي- 3-1

:ير نوشته ميييوستگيي

)1(. mv S
t

 
 

    
1له، عبارت مولدباشد. در اين معادناپذير معتبر ميپذير و تراكممعادله فوق براي جريان تراكم

mS     جـرم اضـافه شـده از فـاز ،
گر تبخير قطرات مايع و ورود آنها بـه فـاز گـازي    تواند بيانباشد. به عنوان مثال، اين عبارت ميديگر به فاز پيوسته مورد نظر مي

-صـفر مـي  mSم به شكل مـذكور، عبـارت مولـد   شدن جرمورد نظر باشد. براي مسئله مورد نظر ما، با توجه به عدم وجود اضافه

].6باشد[

معادله مومنتم- 3-2
يف مير توصييمومنتم

)2(     . .v vv P g F
t
   

     


   

gشـود)، تنش است(كه در پـايين توضـيح داده مـي   2تانسوريك بوده،، فشار استاتPدر معادله فوق،


Fو


بـه ترتيـب،   

1 Source term
2 Tensor

www.SID.ir



Arc
hive

 of
 S

ID

باشد:، به صورت زير ميباشند. تانسور تنشنيروي حجمي گرانشي و نيروي حجمي خارجي مي
)3(  2

3 .v vT v I        
  

].6باشد[پذيري) ميتانسور واحد است و دومين عبارت سمت راست، اثر اتساع جرم (تراكمIلزجت مولكولي بوده،كه در آن

يمعادله انرژ- 3-3
به شكل زير نوشت:حالت كلي معادله انرژي را مي توان 

)4(    . .effeff j j h
j

v E P K T h J v S
t

 
       

 
  

jJبوده،1، رسانايي موثرeffKدر اين معادله،


باشد. سه جمله اول سمت راست معادله فـوق، بـه   ميj، شار نفوذ جزء شيميايي
-، شامل گرماي واكنش شيميايي ميhSباشند. عبارت مولدنايي حرارتي، نفوذ اجزاء شيميايي و اتالف لزج ميترتيب بيانگر رسا

باشد.
شود:، انرژي به صورت زير تعريف مي)4در معادله (

)5(
2

2

P v
E h


  

شود:آل در جريان غير قابل تراكم، به شكل زير تعريف ميهاي ايدهكه در آن انتالپي محسوس، براي گاز

)6(j j
j

P
h Y h


 

jYكسر جرمي جزء شيميايي ،jباشد.مي

)7(,
ref

T

j p j
T

h C dT 
باشد.ي كلوين ميدرجهrefT ،15/298دماي مرجع،

)، شامل توليد انرژي حرارتي به واسطه انجام واكنش شيميايي مـي باشـد. ايـن    4همانطور كه گفته شد، عبارت مولد در معادله (
گردد:عبارت به صورت زير توصيف مي

)8(
0

, ,

ref

T
j

h rxn p j j
jj T

h
S C dT R

M

 
   
 
 

 
0طه،كه در اين راب

jhانتالپي تشكيل جزء ،jبوده وjRنرخ تشكيل حجمي جزءj.مي باشد

معادله انتقال اجزاء شيميايي- 3-4
ام بـه صـورت محلـي    iمحاسبه گردد، كسر جرمـي جـزء  سازي واكنش شيميايي، يكي از مواردي كه بايد جهت انجام شبيه

شود:باشد. براي انجام اين محاسبه، معادله انتقال اجزاء شيميايي بايد حل شود. اين معادله به صورت زير نوشته ميمي

)9(   . ii i iY vY J R
t
 

   


 

باشـد، معادلـه فـوق    Nباشد.اگر تعداد اجزاء شيميايي مورد نظـر، ، نرخ خالص توليد، توسط واكنش شيميايي ميiRكه در آن
براي 1N شود و كسر جرمي جزءجزء حل ميNگـردد. نـرخ   ها محاسبه ميجرميام با توجه به يك بودن مجموع كليه كسر

شود:نيز به صورت نيز نمايش داده مي2واكنش آرنيوس

1 Effective conductivity
2 Arrhenius reaction rate

www.SID.ir



Arc
hive

 of
 S

ID

)10(
2 4 2 4

exp
a b

a
f N H N O

E
A C C

R T
            


-مـي 8/0و 1بـه ترتيـب   bو aدارد. 8/2×108ضريب پيش فاكتور است و مقداري برابـر  Aانرژي فعال سازي، aEكه در آن

].10باشند[

3-5-
kدر اين پژوهش  از مدل   نوع“Realizable”سازي اثر توربوالنس استفاده شده است. مزيـت اصـلي ايـن    براي شبيه

بيني انتشار جريان واكنشي است.مدل، دقت باال در پيش
ييييتيسنييتع

)11(    t
j k b m k

j j k j

k
k ku G G Y S

t x x x


   


     

               
، توليد انرژي جنبشي آشفتگي بـه واسـطه گراديـان    k ،kG، عدد پرانتل آشفته برايk، انرژي سنيتيكي آشفته،kكه در آن
، سهم اتساع نوسـان در اغتشـاش تـراكم بـه     mY، توليد انرژي جنبشي آشفتگي به واسطه خاصيت شناوري،bGوسط،سرعت مت

باشد.عبارت مولد در اين معادله ميkSميزان اتالف كلي و
يهمچن ييين

)12(   
2

1 2 1 3
t

j b
j j j

u C S C C C G S
t x x x kk v

   


       
 

     
               

توليد انـرژي جنبشـي آشـفتگي بـه واسـطه خاصـيت       k،bG،عدد پرانتل آشفته براي، نرخ اضمحالل، كه در اين رابطه 
1باشد. در اين معادله شناوري مي 2 1 2 3, , , ,C C C C C  مقادير ثابت هستند وS باشد.عبارت مولد مي

مسئلهسازیمدل-4
شـوند. شـرايط حـل همزمـان     ور همزمان حـل مـي  حل اين مسئله بصورت پايا و متقارن محور است و معادالت حاكم آن بط

گيرد. همچنين بـراي  و گسسته سازي معادالت به صورت مرتبه دوم انجام ميSimpleسرعت و فشار جريان واكنشي نيز از مدل 
هاي واكنش شيميايي به صورت انتقالي و جريان توربولنسي آن بـر اسـاس تركيبـي از    سازي جريان واكنشي معادالت گونهشبيه

گردد.شكست گردابه ها و نرخ محدود تعيين مي

يط مرزيشرا- 4-1
شرايط مرزي زير براي بدست آوردن معادالت در نظر گرفته شده است:

هاي سـرعت ورودي  در ورودي جريان از شرط مرزي سرعت ورودي استفاده شده است، با استفاده از كميتالف)شرط ورودي:
شـارهاي مـومنتم، انـرژي و    ط مرزي سرعت ورودي، براي محاسبه دبي جرمي ورودي،و ديگر پارامترهاي مشخص شده در شراي

شود:هاي مختلف شيميايي استفاده ميگونه
)13(,, ,in in i i inu u T T Y Y  

-مـي در اين مسئله از شرط مرزي فشار خروجي استفاده شده است و شرايط مرزي به صورت زيـر تعريـف   ب) شرط خروجي:

شود:

)14(0g i
T Yu

x x x

 
  

  

-شود و گراديان تمام پارامترهاي جريان صفر در نظـر گرفتـه مـي   گونه پارامتري تعريف نميدر شرط تقارن هيچج)مرز تقارن:

شود.

)15(0g i
T Yu

v
y y y
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غير قابل نفوذ براي معادالت مومنتم اعمال شده و گراديان جزء جرمـي عمـود   در ديواره شرط عدم لغزش ود)ديواره محفظه:
بر ديوار صفر در نظر گرفته و براي معادالت انرژي شرط دما ثابت اعمال شده است.

ي محفظه احتراقطراح- 4-2
-د واقعي موتور چنـد مرحلـه  اي بوده و مدل آن به صورت دوبعدي و كارتزين با استفاده از ابعامحفظه احتراق از نوع استوانه

طراحي شده است و طول مشخصه آن مناسب و ايده آل بـراي احتـراق پيشـران هيـدرازين و تتـرا اكسـيد       5موشك آريان 1اي
است و محفظه نيـازي  2باشد. احتراق با توجه به تركيب و ماهيت پيشران دومولفه هيدرازين، از نوع احتراق خودبخوديكربن مي

ندارد. شرايط مرزي با توجه به پارامترهاي موتور موشك سوخت مايع و شرايط احتراق پيشران به 3رقه زنيبه طراحي سيستم ج
صورت زير تعريف شده است:

مشخصات جريان پيشران در محفظه احتراق-1جدول 
تروژن)يد نيد كننده (اكسياكس. 1

kg/m31,457تهيدانس
kg/s80/5انينرخ جر

ن)يدرازيسوخت (ه. 2
kg/m31,014تهيدانس

kg/s83/4انينرخ جر
O/F2/1نسبت اختالط

پارامترهاي اصلي در محفظه تراست طراحي شده-2جدول 

N33,360

s320ي

atm48/7يي
atm80/6

c*%98

c*m/s5/514

Cf858/1
Ac/At2

Ae/At35

Atm2026/0

%70

32

سازينتايج شبيه- 5
) توزيـع  3) و (2شـكل ( سازي در محيط نرم افزار انجام گرفت. درجريان احتراق، شبيهپس از به دست آوردن شرايط بهينه

هاي واكنش احتراق هيدرازين و تترا اكسيد نيتروژن به صورت كانتور نشان داده شـده اسـت. همـانطور كـه در     كسر جرمي گونه
سازي براي خنك كاري محفظه احتراق و جلوگيري از انهـدام محفظـه احتـراق از مـدل     شود، در اين شبيهكانتورها مشاهده مي

زي استفاده شده است، بر اين اساس  فشار انژكتورهاي انتهايي نسبت به ديگر انژكتورها باال در نظر گرفتـه  ي مركاري اليهخنك

1 Multi stage
2 Hypergolic
3 Ignition system
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شده است. نسبت اختالط سوخت و اكسيدكننده، شرايط احتراق و طول مشخصه طوري در نظر گرفته شده است كه احتراق در 
ي كمـي بعـد از   در فاصـله N2O4شود كه اكسيد كننده ه ميمحفظه احتراق كامل شود و سوخت به طور كامل مصرف شود. ديد

) نيـز  N2H4رسد. سوخت هيدرازين(پاشش به علت تبديل شدن به محصوالت احتراق كاهش يافته و مقدار آن تقريبا به صفر مي
) توزيع كسر جرمـي  5) و (4يابد. در شكل (يابد و احتراق پس از گلوگاه نيز ادامه ميتا گلوگاه نازل به طور محسوسي كاهش مي

هـاي  هاي واكنش احتراق هيدرازين و تترا اكسيد نيتروژن مقايسه شده است. طبق واكـنش سـوخت و اكسـيدكننده، گونـه    گونه
شوند؛ ايـن  شوند. پس از احتراق پيشران گونه هاي محصوالت به سرعت توليد ميمحصوالت به صورت كسر جرمي زير توليد مي

) 6شـود. در شـكل (  شـده و متوقـف مـي   يابد و پس از گلوگاه از سرعت توليـد محصـوالت كاسـته   ه ميروند تا گلوگاه نازل ادام
هاي واكنش با يكديگر مقايسه شدند.تغييرات جرمي گونه

احتراق راكت سوخت مايعمحفظهكانتور توزيع كسر جرمي سمت چپ)هيدرازين و راست)اكسيد نيتروژن در -2شكل 

ع كسر جرمي محصوالت سمت چپ) نيتروژن و راست)بخار آب در محفظه احتراق راكت سوخت مايعكانتور توزي-3شكل 

يد نيييهاگونهييي- 4
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IDبيني هاي تجربي همـانطور  اس پيشدر اشكال زير نرخ واكنش آرنيوسي و انرژي جنبشي آشفته نشان داده شده است. بر اس
رسد و انرژي جنبشي آشفته نيز قبل از گلوگـاه افـزايش   رفت نرخ واكنش آرنيوسي قبل از گلوگاه به مقدار صفر ميكه انتظار مي

يابد.يابد و پس از آن كاهش ميمي

5 -

تغي- 6
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ID گيري:نتيجه-6
بـه كمـك   5اي آريـان  جريان واكنشي پيشران هيدرازين در شرايط واقعي در محفظه احتراق سامانه موشـكي چنـد مرحلـه   

طراحي و توسعه ،دهيپدنياشتريهر چه بييدر شناساتوانديمآن يمطالعه عددجينتاديناميك سياالت انجام گرفت. تحليل و 
.واقع شودديو بهبود عملكرد و راندمان احتراق مفعيسوخت ماياحتراقيهاستميس
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