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انجمن هوافضاي ایرانچهاردهمین کنفرانس بین المللی 

Aero2015P565  1393اسفند 14تا  12، سازمان پژوهش هاي علمی و صنعتی ایران، پژوهشکده مخابرات و فن آوري ماهوارهتهران،

  استاد یار -1

نویسنده ( poladrang@gmail.com،  09335293544 دانشجوي کارشناس ارشد -2

   )مخاطب

 تحلیلی خنک کاري الیه اي  بررسی                    

  

  2یونس پوالدرنگ ،1 نوذر اکبري

  مهرآباد جنوبی دانشکده مهندسی هوافضا – دانشگاه هوایی شهید ستاري -2و1

  

  چکیده 

 خنک کاري الیه اي در موارد متعددي کاربرد دارد که از جمله آنها می

به همین منظور ، بر روي . توان خنک کاري پره هاي توربین گاز را نام برد

پره ها سوراخ هایی ایجاد می شود که از داخل آنها سیال خنک وارد 

هايپرهکاريخنک. جریان اصلی شده و بر روي سطح پره قرار می گیرد

ازبهینهوبرداري مطمئنبهرهبرايالزمواساسیعملیکتوربین

مجازدمايیکدرتوربینپره هايشودمیباعثکهاستگازيربینتو

ابتدا در این کار  .شودمیآنانعمربه افزایشمنجرنهایتاًوکنندکار

با انرژي وحرکتاندازهجرم،بقاءمعادالتشاملحاکمپژوهشی معادالت

نوشته تشعشعباهمراهوآشفتهلزج،تراکم ناپذیر،فرضیات جریان پایا،

هدف از این کار تحقیقی بدست آوردن اثرات نسبت سرعت بین . شده است

جت تزریق شده و میزان آشفتگی بر اثر جت و جریان عرضی، دماي

مراجع معتبرباآمدهبدستنتایج. بخشی خنک کاري الیه می باشد

تطابق قبولی نتایج ازحاکیقرارگرفت کهمقایسهموردتجربی و عددي

این نتایج نشان می دهد وقتی  .می باشددر این کار پژوهشی بدست آمده

نسبت تزریق بین جت و جریان عرضی زیاد شود بازده خنک کاري الیه اي 

افزایش میزان بانیز افزایش خواهد شد، همچنین  نشان می دهدکه

الیه خنک کارياثربخشیخنک کننده،جریانتزریقنقطۀآشفتگی در

شده در بدو ورود به الیه تزریقجتسپس اثر دمايمی یابد، کاهشاي

نتایج نشان می . خنک کننده مورد بحث و بررسی قرار گرفته شده است

دهد با کاهش دماي جت تزریق شده اثر بخشی الیه خنک کننده افزایش 

.این تحقیق انجام شده بر اساس محاسبات تحلیلی می باشد. می یابد

 - اثربخشی خنک کاري الیه اي -الیه ايخنک کاري  : واژه هاي کلیدي

  نسبت سرعت جت  -دماي جت تزریق شده -میزان آشفتگی

  

  مقدمه 

ي حرارتدرجهبهوابستهکامالًگازيتوربینموتورهايحرارتیراندمان 

دمايافزایشدیگر باعبارتباشد، بهمیتوربینبهوروديداغگازهاي

یابد، دما مینیز افزایشکلی سیکلراندمان،توربینبهوروديگازهاي

درجه کلوین باال می رود و این در  2400در ورودي توربین حتی تا حدود 

بهتارو،ازاین.توربین تحمل این افزایش دما را ندارندهايحالی است پره

یکایجادمانند(ترمقاومهايتولید پرهجهتزیاديهايتالشحال

درترضعیفولیحرارتیهايتنشدربرابرمقاومموادازخارجیيالیه

صورتهاپرهکردنخنکیاو)هاپرهاي رويسازههايتنشمقابل

روشپرکاربردترینومؤثرترینازکهايالیهکاريخنک.  ]1[استگرفته

ازخنکهوايدر این روش. رودمیشماربهسطوحازمحافظتدرها

  شده، گرفتهبخش کمپرسور

  

  

واردهاپرهيریشهازشدهایجادسطحرويکههاییحفرهطریقاز

عرضیجریانسپس به داخلشود،میآنهادرتعبیه شدههايکانال

ها،پرهرويمحافظ خنک کننده يالیهیکایجادکه با .تزریق می شود

باعثعملاین .شودمیجلوگیريسطحباداغگازهايمستقیمتماساز

کارکرددمايبهنسبتتريپاییندمايدرهاي توربینپرهکهشودمی

ازباالتردماییتاراتوربینبخشدمايبتوانرواینازداشته وقرارموتور

چندطولدربنابراین،.  ]2[دادافزایشهاپرهتوسطقابل تحملدماي

افزایش جهتزیاديهايتالشگذرد،میروشاینابداعکه ازسالی

که انددادهنشانمحققان.گرفته استصورتکاريخنکراندمان

ازتاثیرگذارهستندپیچیدهجریاناینهیدرودینامیکبرزیاديپارامترهاي

ها،هندسی سوراخشکلدمش،نسبتبهتوانمیپارامترهااینجمله

بهجتدبینسبت .نموداشارهچگالینسبتوهاجتچیدمانوآرایش

. نامندمیدمشنسبترامقطع یکسانسطحیکبرايعرضیجریاندبی

توسطکاريخنکراندماندرعواملازموثرترینیکیعنوانبهپارامتراین

کهدهدمینشانآنهانتایجاست،گرفتهقرارتوجهزیادي موردمحققان

هندسی شکلجملهاززیاديعواملتابعدمشنسبتيمقداربهینه

و)Goldestein(گلدشتاین .باشدمیآنهاتزریقزاویه يوهاسوراخ

 ]4[ )Jubran , Brown(براونوجبرانو1973سالدر ]3[همکارانش

تزریقيزاویهوهاسوراخهندسیاثرات شکلترتیب،به1985سالدر

دادنشانآنهانتایج .دادندقراربررسیموردبهینهدمشنسبتبرراآنها

 باشد،می5/0حدود دراياستوانهجتیکبهینه برايدمشنسبتکه

عرضیجریاندرجتنفوذدمش،نسبتبیشترافزایشدیگر باعبارتبه

خنکبرايکافیسیالدمش،نسبتکاهشباالبته،.یابدافزایش می

که دادندنشانهمچنینآنها .شودنمیتزریقسطحرويکاري مناسب

روشایندر .کندمیتغییرتزریقيزاویهتغییربابهینهدمشنسبت

وداغسیالخنک،جتبین سیالحرارتانتقالفیزیکخنک کاري،

اثراتواستجابجائیحرارتانتقالنوعازغالباکاري،خنکموردسطح

بهوابستهتنهادمامیدان،بنابراین .استاندكبسیارو هدایتتابش

هاياندرکنش جریانکهپارامترهائیتمامیوباشدمیسرعتمیدان

مینیزتاثیرحرارتیمیدانبردهد،میقرارتاثیرتحترامتقاطع

هوايشود،تعبیهپرهتري سواخ رويبیشتعدادچقدرهر. ]5[گذارد

از .گیردمیصورتبهترکاريوخنکشدهدمیدهپرهسطحرويبیشتري

بازدهبرموضوعاینمی شود،تأمینازکمپرسورخنکهواياینکهآنجا

هندسه،بررسیبابایدبنابراین، .می گذاردتاثیرکارآیی توربینوکمپرسور

جملهازبردباالمؤثرصورتبهراکلیبازدهدمش،ونسبتدبینسبت

مطالعاتبهتوانمیزمینه،ایندرگرفتهصورتاولین تحقیقات

اولینبرايکهکرداشاره 1954سالدر ]6[وهمکارانش)Eckert(اکرت

جایی جابهوتراوشیالیه اي،کاريخنکروشسهبینايبار، مقایسه
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وتالمور .م1968سالدر .کردندارائهآشفتهوآرامجریانرژیمدودر

ازتأثیرتوربوالنسشدتکهدادندنشان،)Talmor , carlson(کارلسون

به است؛اي برخوردارالیهکاريخنکاثربخشیرويبرايمالحظهقابل

خنک جریانتزریقنقطۀتوربوالنس درشدتافزایشباعمومًاکهگونه اي

1975سالدر. ]7[می یابدکاهشالیه ايخنک کارياثربخشیکننده،

منجرباالتوربوالنسکهنشان دادند)Tasina , Mark(ماركوتاسینا .م

کاهشبهمنجرامراینکهخنک کاري میگرددالیۀسریعتفکیکبه

ویاوزکورت .م1987سالدر ]8[میگرددالیه ايخنک کارياثربخشی

اثربخشیرويبررادمشتأثیرنرخ،)Yavuzkert , Vebster(وبستر

1990سالدر.[9]دادندقراربررسیتحقیق وموردالیه ايخنک کاري

روزنه هايازشدهتزریقسیالدمايهمکاران، تأثیرو)Bicen(بیسن .م

گازهايدرصدوايالیهخنک کارياثربخشیبررويرااحتراقمحفظۀ

در نهایت با توجه . ]10[دادندقراربررسیوتحقیقموردراازاحتراقناشی

و کارهاي انجام شده و کار صورت گرفته در این مقاله میتوان به این نکته 

اشاره نمود که در عمده کارهایی که تاکنون انجام شده است به بررسی 

شکل سوراخ ، زاویه تزریق، فاصله سوراخ : کمیت هاي هندسی مانند 

ولی در این تحقیق به بررسی  .پرداخته شده... ها،چیدمان سوراخ ها و 

خواص دو جریان و تاثیر آن براي تداخل کمتر و باال بردن راندمان خنک 

کاري الیه اي ، فیزیک جریان ، تاثیر نسبت سرعت جت تزریق شده به 

سرعت جریان عرضی بر اثر بخشی خنک کاري الیه اي و همچنین تاثیرات 

با کارهاي تجربی و عددي  بازده با میزان آشفتگی پرداخته شده و نتایج

  . دیگران نیز همخوانی خوبی دارد

  معادالت حاکم

استفاده شده در این تحقیق بترتیب شامل معادله  [11]معادالت حاکم

: می باشد) 2(، معادله بقاي مومنتوم)1(بقاي جرم
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، بترتیب ضریب آشفتگی جریان،  

قطر، جریان جرمی، سرعت جریان اصلی مماس بر جت، سرعت جریان 

عمود بر جت، پارامتر رقیق سازي در جت می باشدکه عبارت است از 

ر منفذ جت نسبت جریان اصلی که وارد جت می شود به جریان اولیه که د

 sترم . پارامتر رقیق سازي از معادله زیر بدست می اید. موجود بوده است

.مولفه بردار مکان می باشد
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هاي استفاده شده بر مبناي زیر یسبطور کلی در طول مقاله تمامی اند

  :تعریف شده است

jo=  شرایط اولیه موجود در جت جریان  

j = شرایط موجود در جت جریان  

Lo =شرایط اولیه موجود در الیه خنک کننده  

L =شرایط موجود در الیه خنک کننده  

W=شرایط موجود در دیوار  

و تمامی ترم هاي بدون اندیس نشان دهنده شرایط موجود در جریان 

  .اصلی و داغ می باشد

  :از معادله انرژي بصورت زیر بدست می آیددماي متوسط جت نیز 
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با توجه به اینکه جریان تراکم ناپذیر فرض شده است، چگالی متوسط در 

  . جت خنک کننده بصورت زیر بدست می آید
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) 7(و ) 6(دماي متوسط جت و دماي متوسط الیه نیز از معادله هاي 

  :بصورت  زیر بدست می آید
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ارتفاع الیه خنک کن می باشد hترم ) 7(در معادله 

ضریب تاثیر خنک کاري الیه اي بی دررو یا میزان اثر بخشی الیه ترم �

  :خنک کننده می باشد که از رابطه زیر تعریف می شود
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یکسانسیالدوهرچگالیاگرفوق،رابطهدرنسبت تزریق،  ̇�که در آن 

  :شودمیزیرسادهصورتبهنسبتاینباشد
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.     رعت نامیده می شودنسبت س DR ،)10(در رابطه  

  

  :و نسبت چگالی بصورت زیر تعریف می شود
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نتایج

اثر بخشی خنک کاري الیه اي  بادماي دیواره  ��اثر تغییرات،1در شکل 

نشان داده شده است همانطور که در شکل مشخص است با کاهش دماي 

  .می یابد افزایش خنک کاري الیه اي بازده دیواره 

اثر بخشی خنک کاري الیه اي برآشفتگی جریان ضریب  nاثر 2،شکلدر 

جریان همانطور که در شکل مشخص است هرچه . نشان داده شده است

ضریب پس . می گیردنتوربوانس تر باشد خنک کاري خوبی صورت 

نتایج باکه رابطه عکس دارنداثر بخشی خنک کاري الیه اي آشفتگی و 

  .مطابقت دارد آمده است7که در شکل ماركوتاسینا

 ،Tثابت ،با افزایش  nبه ازاي باشدمیدماي جریان اصلی  T، 3شکل در

ه بهمینطور می توان از شکل نتیجه گرفت که . افزایش می یابد بازده

افزایش می یابد و اگر این خنک کاري بازده ، nثابت ، با افزایش  Tازاي 

با نتایج نیز که این نتایج .نزولی خواهیم داشتفرایند بر عکس شود سیر 

که در ماركوتاسینانتایج بامطابقت دارد و همچنین کارلسونوتالمور

  .تطابق خوبی را نشان می دهدآمده است4شکل

دماي جت در بدو ورود به الیه با راندمان خنک  		�Tj		رابطه بین  5شکل

کمتر باشد باعث می شود خنک کاري  �Tjکاري را بیان می کند هرچه 

باید توجه شود که این تغییرات در صورتی صادق . خوبی صورت بگیرد

  . ثابت باشند �Tjاست که بقیه پارامترها بجز 
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�رابطه بین  6در شکل
�	

چگالی الیه خنک کار به اثر بخشی خنک کاري  

  . نشان داده شده است

بازده ،Tبا افزایش باشد، میدماي جریان اصلی  T،7در نمودار شکل 

افزایش می  بازده ،Tثابت ،با افزایش  nبه ازاي . افزایش خواهد داشت

ثابت ، با  Tازاي ه بهمینطور می توان از شکل نتیجه گرفت که . یابد

افزایش می یابد و اگر این فرایند بر عکس خنک کاري بازده ، nافزایش 

با افزایش نسبت سرعت در  نموداردر این شود سیر نزولی خواهیم داشت

سلیمی و نتایج با نیز که این نتایج باال می رودثابت ، بازده  Tیک دماي 

خوبی را نشان می تطابقآمده است 8همکارانش همانطور که در شکل 

  .دهد

، در سه نسبت  2و  1،  5/0اثر بخشی خنک کاري براي سه نسبت چگالی 

) 13-ج(الی ) 13-الف(در شکل هاي  به ترتیب 0/2و  0/1،  5/0سرعت 

مشاهده می شود که با  5/0در نسبت سرعت . نشان داده شده شده است

افزایش نسبت چگالی ، با وجود اینکه مقدار سیال خنک تزریق شده روي 

��(سطح افزایش یافته  = ، اما با تشدید میزان اختالط جریان )������

ت این افزایش نسبت تزریق خنثی می جت با جریان عرضی ، نه تنها اثرا

شود، بلکه اثر بخشی خنک کاري الیه اي در نواحی نزدیک به جت و 

مشاهده می شود  1در نسبت سرعت . نواحی دور از آن نیز کاهش می یابد 

این . ، جدایش جت از سطح به وقوع می پیوندد  1که در نسبت چگالی 

زدیک به جت کامال مشخص مسئله از افت ناگهانی اثر بخشی در نواحی ن

این جدایش اثر بخشی خنک کاري میانگین را در نواحی نزدیک به . است 

کاهش می دهد ، اما در نواحی دورتر  5/0جت در مقایسه با نسبت چگالی 

،  2در نسبت سرعت . از جت ، این پارامتر به تدریج افزایش می یابد 

  .    [12]مال آشکار استافزایش اثر بخشی به ازاي افزایش نسبت چگالی کا

  نتیجه گیري

:میشودحاصلاز این کار پژوهشی نتایج زیر

  یابدبا افزایش دماي جریان عرضی، بازده خنک کاري افزایش می –1

  .با افزایش دماي جت تزریقی ، بازده خنک کار باال می رود -2

  .داشتبا افزایش میزان آشفتگی ، بازده خنک سازي سیر نزولی خواهد  -3

میزان آشفتگی جریان با سرعت الیه و دماي دیواره رابطه اي مستقیم  -4

  .دارد

در الیه اثر بخشی خنک کاري الیه کاهش با افزایش متوسط چگالی  -5

می یابد و بر عکس با کاهش متوسط چگالی در الیه ، اثر بخشی خنک 

.کاري الیه اي افزایش می یابد

  :اگر دماي جریان عرضی ثابت بگیریم -6

با افزایش میزان ) ب. با افزایش نسبت سرعت ، افزایش بازده داریم) الف

  .آشفتگی ، کاهش بازده داریم

  

  

  :نمودارها

  

  
  تغییرات اثر بخشی خنک کاري الیه اي با دماي دیواره - 1شکل

  

  
  تغییرات اثر بخشی خنک کاري الیه اي با آشفتگی -2شکل

  

  

  
  تغییرات اثر بخشی خنک کاري الیه اي با دماي جریان عرضی -3شکل

  در ضرایب آشفتگی مختلف 
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  ]8[ارتباط خنک کاري الیه اي با میزان آشفتگی جریان - 4شکل

  
  تغییرات اثر بخشی خنک کاري الیه اي با دماي جت تزریق شده -5شکل

  

  
  چگالی در الیهتغییرات اثر بخشی خنک کاري الیه اي با متوسط  -6شکل

  

  

در (تغییرات اثربخشی خنک کاري الیه اي با دماي جریان عرضی -7شکل 

  )نسبت سرعت هاي مختلف

  5/0نسبت سرعت  -الف-8شکل 

  

  0/1نسبت سرعت - ب-8شکل 
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0/2نسبت سرعت -ج-8شکل 

نمودارهاي اثر بخشی خنک کاري الیه اي در نسبت سرعت ها و ) 8شکل 

  ]12[نسبت چگالی هاي مختلف 
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