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مقایسه میزان نفوذ اسپري در دو مجراي متفاوت با استفاده از نرم افزار 
openFoam

3ثم مهرپوریم،2سیدمهدي میرساجدي،1کاوه احمدزاده

198396411صندوق پستی–تهران،دانشگاه شهید بهشتی-3و2و1

چکیده 
سپري سوخت هپتان در این مقاله به بررسی پدیده شکست قطرات حین ا

بدین منظور .اي پرداخته می شوددر دو مجراي مکعب مستطیلی و استوانه
استفاده شده و معادالت ناویراستوکس openFoamاز نرم افزار متن باز 

با ضرایب استاندارد به عنوان معادالت حاکم k-ɛبه همراه مدل اغتشاشی 
که شامل قطرات نیزن سازي فاز گسسته میدامدل.اندرفته شدهدر نظر گ

KHRTوRW،ETAB،TABمایع است با استفاده از چهار مدل شکست 
عالوه بر این با اعمال تغییراتی در حلگر.صورت گرفته است

dieselFoam ،طول نفوذ بدان اضافه شده استقابلیت اندازه گیري.
محاسبه نیز در دو مجرا بدین ترتیب میزان نفوذ و بازشدگی چتر اسپري 

.انده و با نتایج مراجع مقایسه شدهشد
- میزان نفوذ-openFoam–ه شکست قطر:هاي کلیديواژه

انژکتور-اسپري 

مقدمه 
آن اسپري سوخت و اکسید در دنبالطراحی و انتخاب نوع انژکتور و به 

بر عملکرد، بازده و پایداري احتراق بسزاییتاثیر ،سیکل طراحی موتور
و دبی مطلوب و ایجادبا فشارنتقال سوخت و اکسیداپاشش مناسب،.دارد

وظایف مهم سیستم جزءتوان مخلوط یکنواخت داخل محفظه را می
توان با استفاده از روابط مدل سازي پاشش را می.]1[انژکتور دانست

چه که اگر.بی بدست آوردرهاي تجمتدهاي عددي و یا تستتحلیلی،
تر است اما هزینه انجام تر و کاملعیهاي تجربی همواره واقتایج تستن

لذا استفاده از نتایج .باشدهاي محققان میها همواره از دغدغهتست
در .هاي جایگزین مطرح هستندی و یا عددي همواره به عنوان روشتحلیل

اق درون محفظه با استفاده سازي پاشش و فرآیند احترشبیه،روش تحلیلی
و با استفاده از بدین منظور. پذیردرت میهاي ترمودینامیکی صواز مدل

.]2[هاي مختلف را نیز بیان نمودتوان ارتباط بین پارامترروابط ریاضی می
هاي متاخر صورت گرفته در این زمینه می توان به از جمله فعالیت

اشاره کرد که در آن با بهبود روابط موجود1987تحقیقات فیث در سال 
هاي اغتشاشی را نیز مورد کنش میان ذرات و مدلاندر،در تحلیل اسپري
در عین حال استفاده از متدهاي تحلیلی اگرچه که . ]3[بررسی قرار داد

با داراي سرعت تحلیل بسیار باالیی هستند اما اجراي آنها در هر میدان و 
هاي عددي استفاده از روشلذا.باشدهر شرط مرزي با مشکل مواجه می

بیباشند جایگزین مناسهاي پیچیده نیز قابل تحلیل میکه در آنها میدان
نشان داد که 1996در سال نابر . آیندبراي روش بیان شده به حساب می

تاثیر چگالی گاز به نفوذ اسپري بیشتر از تاثیر آن بر پراکندگی قطرات در

اي که او مورد آزمایش قرار داد به صورت محفظه.باشدحین پاشش می
ریکارت و همکاران .]4[روش اندازه گیري او نیز اپتیکی بودفشار تابت و 

براي نخستین 1997سالمدیس در- تحقیقات موتور ویسکانسیندر مرکز 
بار طول نفوذ پاشش سوخت مایع را با همان روش اپتیکی در بارهاي 

مقایسه KIVA IIگیري و با حل عددي بدست آمده از جزئی مختلف اندازه
مدلی براي چرخش و تغییر شکل قطرات لیو2001در سال .]5[نمود

.]6[ارائه نمودKIVAاسپري در موتور دیزل با اضافه کردن کد به نرم افزار 
پدیده شکست اولیه و ثانویه پاشش مایع توسط ویلر و ،2004سالدر

در .]7[شبیه سازي شد)Volume of Fluid(گوسمن در میدان چند فازي 
کلر و همکاران،قاتی هلمهلتز دانشگاه وتنبرگ،در مرکز تحقی2012سال

مدل openFoamقدیمی نرم افزار ویرایشدیفیوز اغتشاشی را در 
توان گفت که بیشترین تحقیقات شبیه در سال هاي اخیر می.]8[کردند

ه سازي پاشش با نرم افزار فوق توسط دانشگاه چالمرز سوئد صورت گرفت
کردن اسپري گازوئیل با انژکتور تک مدلتوان به میاز جملهاست که 

میگلیاسیو و 2011در سال .]9[اشاره نمودپایه به وسیله چن هونگ
ل دبه مطالعه بر روي مافزارهاي موجود نرمیر در حلگرهمکارانش با تغی

همان سال در.]10[هاي توربوالنسی جریان در فشارهاي باال پرداختند
همراه کارسون از شرکت ولو بر روي کاسترز از دانشگاه چالمرز سوئد به

سازي اسپري در موتور دیزل با این نرم افزار تحقیقی به انجام شبیه
از دانشگاه گسینگ و همکارانش2014همچنین در سال .]11[رساندند

اتمیزه کردن و پاشش سوخت موتور دیزل پدیدهفنی دانمارك بر ادغام
هاي صورت گرفته نشان ه فعالیتمطالع.]12[تحقیقاتی صورت دادند

استفاده از آن را با اقبال openFoamباز بودن نرم افزار دهد که متنمی
افزار،لذا در این تحلیل و با استفاده از نرم.بیشتري مواجه نموده است

سازي شکست قطرات سوخت هپتان در دو مجراي مکعب مستطیلی و مدل
طول نفوذ میزان ند مدل شکست، و با استفاده از چانجام شده اي استوانه

.انداسپري با هم مقایسه شده

تعریف مساله 
.همانگونه که بیان شد میدان حل به دو صورت در نظر گرفته شده است

که در میلیمتر110×20×20اد عاول یک میدان مکعب مستطیلی  به اب
یک دوم،.معرفی شده و نتایج مربوط به آن ارائه شده است]13[مرجع

اول با مجراي طر هیدرولیکی و طول مشابه اي که داراي قدان استوانهمی
وجهی سازمان یافتهششه میدان حل از نوع شبکه مورد استفاد.باشدمی
تعداد نقاط در نظر گرفته شده در آنها نیز پس از بررسی استقالل .باشدمی

یی از نما.گرفته شده استدر نظر 42313و 48951به ترتیب برابرشبکه،
در این .شودمشاهده می1در شکل سطحی در هر دو محفظهشبکه
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بعنوان k-ɛتشاشیمدل اغهبه همرااستوکسیرتحلیل از معادالت ناو
فاز بدلیل دو فازي بودن میدان، تحلیل .ت حاکم استفاده شده استمعادال
بدین ترتیب حل معادالت .شودالگرانژین در نظر گرفته میبصورت مایع 

) Discrete Droplet method(اشش به روش قطرات مجزاپ
هاي جداگانههر یک از بستهدر معادالت در این روش،.باشدمی

)Parcel (شوندکه هر کدام شامل قطرات غیر واکنشی در نظر گرفته می.
با یک قطره جایگزین می تمامی قطرات درون یک بسته،،در این حالت

.]14[شوند

سازيتئوري مدل
در پاشش و چگونگی مدلاجراهاي قابل توصیف پدیدهدر این قسمت به 

پدیده سازي مدلنقطه ثقل کار حاضر بر روي .شودمیاشارهسازي آنها 
که از آن –قطرات یا شکست اولیهاتمیزه شدني شکست پس از مرحله

.قرار دارد-شودبه شکست ثانویه تعبیر می
تجزیه و فروپاشی قطرات بجا مانده از لب در قاثانویه،فرآیند شکست 

ها را دلیل این شکست.پذیردصورت میشکست اولیه به قطرات کوچکتر 
توان وجود نیروهاي آیرودینامیکی ایجاد شده توسط سرعت نسبی می

این نیروها منجر به .قطرات سیال دانستبین گاز درون محفظه و
باعث فروپاشی به قطرات ریزتر ي سطح قطره ورشد ناپایداري امواج بر رو

کروي قطره ساختاربا توجه به تالش نیروي کششی براي حفظ .گرددمی
توان این کنش را توسط عدد بی می،دهندهدر مقابل نیروي تغییر شکل

.]15[بیان کرد1و بر اساس رابطه فاز پیوسته دربعد وبر 
(1)

این عدد بی بعد بیانگر نسبت نیروي آیرودینامیکی به نیروي کشش
هاي تجربی، بسته به عدد وبر با استناد به بررسی.باشدسطحی قطره می

در این .هاي مختلفی از شکست قطرات در نظر گرفتتوان مکانیزممی
مورد ،قابلیت استفاده دارندکه نرم افزاردر معرفی شدهچهار روش ،میان

.دنگیرمیقرار بررسی اجمالی 

TABمدل )الف
هاي وابسته به پدیده از دسته روشهاي ساده و جزو مدلاین مدل 

در این حالت . باشدمی) Phenomenological models(سیشنا
شکست برهنگیيدو ناحیه چتر قطرات و ناحیهدر شکست قطرات 

)Stipping (معیار  فقط عدد در ناحیه اول،. ]16-17[شودتعریف می
گردد قطره 6تر از که اگر این عدد بی بعد بزرگايگونهبه باشدوبر می

.گرددپیوستگی چتر قطرات حفظ میشکسته شده و اگر کمتر از آن باشد،

ETABمدل )ب
هاي سرعت هاي مربوط به پاشش همچون اندازه قطرات و مولفهپارامتر

برخورد و تبخیر بر دیواره هایی مانند شکست قطرات،نتیجه پدیده
هاي هاي خاص از روي دادهي تاثیر هر یک از این پدیدهمحاسبه.باشندمی

مدل برخورد و شکست .تجربی و آزمایشگاهی امکان پذیر نیست
هاي هاي پاشش براي پدیدهسازياستانداردي که امروزه در بیشتر مدل

.]18[می باشدETABمدلفته شده به کار می رودگ

RWمدل )ج
هاي نازل به مدل، اولین خروجیدر سازي سادهاعمال در این متد براي 

بسط و ]19[این متد توسط ریتز و دیاکر. شوداي تصور میصورت قطره
اي در واقع فرض غیر الزم به توضیح است که روش قطره. توسعه داده شد

.بودن فاز اول پاشش یا اتمیزاسیون استقابل تشخیص

KHRTمدل )د
این متد استفاده از ،سازي بهتر پاششبینی و مدلبراي افزایش دقت پیش

هاي تماما اسپريدرهاي ترکیبی مدلی که از بهترین روش.شودمی
اگر مدل .باشدمیRTوKHترکیبی از دو مدل روشاین .مخروطی است

RT به امواج ناپایدار بدهد و شکستگی با گام زمانی واقعی را اجازه رشد را
RTفروپاشی و تجزیه به قطرات بر طبق مکانیزم شکست بینی نماید،پیش

به ترکقطرات کوچ،KHدر غیر این صورت روش .رخ داده شده است
به بیان ساده اگر .دهدمیکاهشي اولیه را قطرهياندازهوجود آورده و 

ندازه قطرات کاهش ا،طره تازه خارج شده از نازل اعمال شودبه قRTمدل 
تحلیل در توان چنین گفت که بدین ترتیب می.رساندرا سریع به انجام می

نزدیکی درو RTمدل ازتوان از نازل مییي معینفاصلهشکست و در 
.]20[استفاده نمودKHمکانیزم ازنازل 

نتایج ارائه
در بدست آوردن .شودتایج بدست آمده اشاره میدر این بخش به ارائه ن

50و 600برابر با فشار در پشت محفظه و درون آن به ترتیبنتایج اخیر، 
درجه 683دماي سیال ورودي به انژکتور نیز برابر وگرفته شده بار در نظر
ارائه 2منحنی تغییرات دبی جرمی ورودي نیز در نمودار . باشدکلوین می
. شده است
اي میان طول نفوذ در محفظه مکعبی با نتایج مرجع مقایسه3در شکل 

و قبال نیز بیان شد، شودهمانگونه که مشاهده می.ارائه شده است]13[
. ربی داردهاي تجبا دادهتريمناسبتطابقدر تحلیل پاشش،KHRTمدل 

اخته ساي هاي احتراق به صورت استوانهغالبا محفظهحال با توجه به آنکه 
چگونگی در ادامه به تحلیل شده و کاربرد محفظه مکعبی عمومیت ندارد،

ذکر این نکته ضروریست .شوداي پرداخته میهاي استوانهپاشش در محفظه
نتایج اي،هاي مربوط به میدان استوانهبا توجه به عدم دستیابی به دادهکه

.شوندمقایسه میهاي میدان مکعبیاین میدان نیز به لحاظ کیفی با داده
ان طول نفوذ در مقایسه می، و با حفظ شرایط مرزي مورد نظر4در شکل 

نه که مشاهده همانگو.ارائه شده است]13[با مرجعاي یک میدان استوانه
شود طول نفوذ اولیه پاشش نسبت به یک میدان مکعبی کمتر بوده و با می

.کندذشت زمان تقریبا با آن برابري میگ
محفظه هر دو در یک برش طولی از توزیع پاشش و چتر اسپري 5کلشدر
مقایسه سرعت .ارائه شده استمیلی ثانیه25و 15، 10در سه زمان و 

نفوذ قطرات درون میدان در دو محفظه نشان دهنده آن است که در 
اي تر از محفظه استوانهلحظات اولیه و در محفظه مکعبی، این مقدار سریع

اي بصورت ن در حالیست که سرعت نفوذ در محفظه استوانهای. باشدمی
عالوه بر این . شودنیز بوضوح دیده می3مودار نباشد که در تر مییکنواخت

)اتمیزه شدن(شود که بدلیل عدم استفاده از مدل شکست اولیه مشاهده می
.اند، قطرات اسپري تا طول میانی محفظه نفوذ کردهدر هر دو حالت

اي و مکعبی، توزیع هاي استوانهو در یک مقایسه میان محفظه6ل در شک
25و 15، 10ثانیه و در سه مقطع طولی میلی15چتر پاشش در زمان 
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مقایسه چتر پاشش در این . متري از سطح انژکتور ارائه شده استمیلی
اي نمودارها نشان دهنده آن است که توزیع چتر در محفظه استوانه

.باشدتري میه و داراي تقارن مناسبتر بودمطلوب
مشاهده . هاي شکست مختلف ارائه شده استطول نفوذ در مدل7در شکل 

این RWطول نفوذ کمتر و مدل ETABو TABهاي شود که مدلمی
افزایش طول نفوذ در مدل . دهندنمایش میKHRTمقدار را بیش از مدل 

RWانژکتور را به هاي با فرض صورت گرفته در این مدل که خروجی
به ETABسازي با مدل در شبیه.کند تطابق داردصورت قطره تصور می

ي میدان حل، تفاوت فاحش با ي محفظهدلیل االستیک فرض کردن دیواره
کهگفت توانمیTABهمچنین در حل با مدل .داده تجربی آشکار است

که ]13[مرجعدر اسپري ) Parcel(مجزاهايبه دلیل تعداد باالي بسته
سازي کامپیوتري براي حفظ شبیهدر نظر گرفته شده است،12000

. ناقص عمل کرده است،پیوستگی چتر پاشش
میزان طول نفوذ بازاي تغییرات فشار درون محفظه ارائه شده 8در شکل 

باشد، رفت، هرچه فشار درون محفظه بیشترهمانگونه که انتظار می.است
در انتها با ثابت فرض کردن چند فشار در .گرددمیطول نفوذ اسپري کمتر

شاهده شد که طول مدرون محفظه،بودن فشار بازاي ثابت و پشت انژکتور 
انژکتور بکار رفته در این به عبارت دیگر،.)9شکل(کند، نفوذ تغییري نمی

حساسیت تحقیق نسبت به رنج اشاره شده تغییرات فشار در باال دست،
.لت اشباع رسیده استنداشته و به حا

نتیجه گیري
به تحلیل پدیده شکست فوماپندر این تحقیق و با استفاده از نرم افزار

به همراه مدل بدین منظور معادالت ناویر استوکس .قطرات پرداخته شد
وبه عنوان معادالت حاکم در نظر گرفته شده و درون دk-ɛآشفتگی 

شکست قطرات نیز با استفاده از . داي حل گردیدنمیدان مکعبی و استوان
از میان چهار مدل مورد که مشاهده شد . چهار مدل شبیه سازي گردید

میزان ،عالوه بر این. کندتري ارائه مینتایج مناسبKHRTمدل اشاره،
نفوذ اسپري درون میدان به فشار درون محفظه بستگی داشته و مستقل از 

.باشدفشار انژکتور می

ودارهاشکل ها ونم

محفظه مکعبی) الف

ايمحفظه استوانه) ب
محفظه سطحی شبکه-1شکل
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تغییرات دبی جرمی بر حسب زمان-2شکل
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]13[مرجعدر محفظه مکعب مستطیلی با نفوذ طولمقایسه -3شکل
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]13[با مرجعاي  نفوذ در محفظه استوانهطولمقایسه - 4شکل

Experimental, Cubic
--------- Present, Cylindrical
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ايمحفظه استوانه) الف

مکعبیمحفظه ) ب
میلی 25و 15، 10محفظه در زمان هايونتوزیع چتر پاشش در-5شکل
)ور از سمت چپتبرش طولی محفظه، ورودي انژک(،ثانیه

متري از انژکتورمیلی10فاصله ) الف

متري از انژکتورمیلی15فاصله ) ب

متري از انژکتورمیلی25فاصله ) ج
اي و استوانهمکعبی هاي توزیع چتر پاشش در محفظهمقایسه -6شکل

میلی ثانیه15در زمان 
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شکست قطراتمختلفهاي مقایسه بین مدل-7شکل
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بار محفظه90و 70، 50، 30در فشار هاي میزان نفوذ قطرات-8شکل

Time (ms)

Pe
ne
tra
tio
n
Le
ng
th
(m
)

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2
0

0 .01

0 .02

0 .03

0 .04

0 .05

0 .06

میزان نفوذ قطرات در فشارهاي مختلف انژکتور-9شکل
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