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افزایش اثربخشی خنککاری الیهای پرهی توربین در حال چرخش با استفاده از سوراخ تزریق
گسترش یافته جانبی
2

امیرحسین معینی ،1مهران رجبی زرگرآبادی

دانشکده مهندسی مکانیک ،دانشگاه سمنان ،سمنان

چكیده
در این مقاله ،بهینه سازی اثربخشی خنککاری الیهای در یک پره توربین
متقارن سه بعدی ،با استفاده از سوراخ تزریق گسترش یافته جانبی انجام
شده است .در این راستا خنککاری الیهای پره توربین در دو سرعت
چرخش صفر و  133دور بر دقیقه با استفاده از دو نوع سوراخ استوانهای
(بیضوی) و سوراخ گسترش یافته جانبی مورد بررسی قرار گرفته است .از
مدل آشفتگی  RNG k-εبرای تحلیل و شببیه سازی عددی خنککاری
الیهای پره توربین استفاده شده است .برای خنککاری با سوراخ استوانه
ای ،نتایج شبیه سازی عددی تحقیق حاضر در سرعتهای دورانی مختلف
با مقادیر تجربی موجود مقایسه شده است .نتایج به دست آمده نشان می
دهد که افزایش سرعت دورانی پره به واسطه ایجاد شتاب کریولیس ،منجر
به انحراف جریان هوای خنک کننده از روی خط مرکزی می شود .انحراف
جریان هوای خنک کننده باعث کاهش میزان اثربخشی خنککاری در
خط مرکزی پره به ویژه در پایین دست سوراخ تزریق میشود .مقایسه
نتایج سوراخ تزریق استوانهای و مجرای گسترش یافته جانبی نشان می-
دهد که اختالط هوای خنککاری با جریان گرم در مجرای گسترش یافته
جانبی کمتر از سوراخ استوانهای خواهد بود .استفاده از مجرای گسترش
یافته جانبی در سرعت های چرخش صفر و  133دور بر دقیقه منجر به
افزایش اثربخشی خنککاری پره توربین به ترتیب به میزان  53/2و 03
درصد خواهد شد.

واژه های کلیدی :بهینه سازی – خنککاری الیهای – پره توربین –
سوراخ تزریق گسترش یافته – سرعت چرخش
 -1مقدمه
عملکرد و بازده ی گرمایی توربین گاز به شدت تحت تاثیر دمای ورودی
توربین میباشد .از نقطه نظر ترمودینامیکی افزایش راندمان توربین از
طریق افزایش دمای گاز ورودی امکان پذیر است .گرایش رو به رشد به
استفاده از دماهای باالتر برای ورودی به توربین ،منجر به بار حرارتی باالتر
بر روی پرههای توربین میشود .امروزه توربینهای گازی مدرن برای کار
در دماهای ورودی  1033تا  2333درجهی کلوین طراحی شدهاند که
بسیار فراتر از محدودهی مجاز دمایی برای متریال و مواد بکار رفته در
ساخت پرهها میباشد[ .]1بنابراین روشهای خنککاری متعددی به
منظور حصول اطمینان از طول عمر مناسب پره به کار گرفته شده است.
برای غلبه بر بار حرارتی ،فن آوری های متعددی برای خنککاری
 -1کارشناس ارشد مهندسی مکانیک
 -2استادیار دانشکده مهندسی مکانیکrajabi@semnan.ac.ir ،325-51155511 ،
(نویسنده مخاطب)
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داخلی استفاده گردیده است .عالوه بر این فناوریهای خنککاری داخلی،
خنککاری الیهای در توربینهای گاز به طور معمول استفاده میشود .در
این روش ،هوای خنک کننده به صورت الیهی جدا کننده بین گاز داغ و
جداره پره شکل میگیرد ،که به دلیل اختالط هوای خنک کننده با جریان
اصلی ،اثر بخشی آدیاباتیک خنک کاری در پایین دست جریان به سرعت
کاهش می یابد .هوای خنککنده بطور مستقیم از کمپرسور بدون اینکه
وارد محفظهی احتراق گردد ،بکار گرفته میشود .بنابراین این فرآیند،
منجر به کاهش توان خروجی موتور میگردد؛ لذا هدف اصلی طراحی در
خنککاری الیهای ،به حداقل رساندن مقدار مصرف هوای خنککننده با
بهینه سازی شکل سوراخ تزریق خنککاری میباشد در صورتی که این
عمل باعث به حداکثر رساندن بازدهی خنککاری ،اختالط کمتر هوای
خنک کننده با جریان اصلی و همچنین تولید تنش حرارتی قابل قبول بر
روی سطح پره گردد.
بررسی های متعدد قبلی نشان می دهد که خنک کاری الیه ای به
عوامل مختلفی چون نسبت شار جرمی ،میزان اغتشاش جریان آزاد،
انحنای سطح ،ناپایداری جریان ،اندازه ،شکل و موقعیت سوراخ و زاویه
تزریق بستگی دارد .بوگارد و تول مقاله ای مروری را منتشر کرده اند که
به بررسی این عوامل و تأثیر آنها بر اثربخشی خنک کاری پرداخته است
[.]2
طی دو دهه اخیر با توجه به رشد چشم گیر توانمندی رایانه ها ،بر
دامنه کاربرد روش ها و تحلیل های عددی افزوده شده است .یکی از زمینه
های مورد توجه محققان این شاخه ،بررسی توانایی ها و نقاط ضعف مدل
های آشفتگی در شبیه سازی میدان جریان و انتقال حرارت انواع خنک
کاری است .تحقیقات بسیاری در زمینه پیش بینی جریان وانتقال حرارت
الیه ای انجام شده است .بازدیدی تهرانی و مستاجر [ ]5تاثیر تعداد و قطر
سوراخها توسط روش خنککاری الیهای از طریق پوشش کامل را مورد
بررسی تجربی قرار دادند .آنها نشان دادند که افزایش تعداد و قطر
سوراخ ها موجب افزایش کلی و آدیاباتیک و همچنین کاهش ضریب انتقال
حرارت جابجایی از طرف جریان گازهای داغ به جداره میشود .در مقالهای
دیگر ،بازدیدی تهرانی و اندروز تحقیقات خود را بر روی اثر نرخ های
مختلف تراکم گازهای داغ برای خنککاری الیهای انجام دادند[ .]0نتایج
آنها نشان دهنده ی این است که اثر بخشی خنک کاری به طور قابل
مالحظهای با افزایش تعداد سوراخهای خنککاری افزایش مییابد.
بازدیدی تهرانی در مقالهای به تحلیل عملکرد سوراخهای تزریق مجزا با
زاویه تزریق  51درجه ،در دو حالت با و بدون مخزن تغذیه پرداخت[.]1
نتایج بدست آمده حاکی از آن است روش شبیه سازی گردابههای بزرگ
) (LESتوانایی بهتری در پیش بینی رشد جانبی جت نسبت به مدلسازی
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به روش معادالت متوسط گیری شده رینولدز ) (RANSدارد و همچنین
وجود منبع تغذیه تاثیر بسزایی بر عملکرد جت خنککننده خواهد داشت.
آمر و همکاران مقایسه ای بین مدل های آشفتگی مختلف در پیش بینی
جریان خنک کاری الیه ای دو ردیف سوراخ جا به جا شده انجام دادند
[ .]6آن ها از طریق مقایسه جواب های حاصل از مدل های آشفتگی k-ε
و  k-εغیر ایزوتروپ k-ω ،و  k-ωبهبود یافته مختلف با نتایج تجربی
موجود نتیجه گرفتند که توانایی مدل های آشفتگی برای پیشگویی جریان
خنک کاری الیه ای با نسبت سرعت و فاصله پایین دست از سوراخ های
جت رابطه ای مستقیم دارد .رجبی و بازدیدی تهرانی به منظور بهبود
پیش بینی جریان خنککننده الیهای از از مدل های مرتبه دوم برای مدل
سازی جریان و انتقال حرارت آشفته استفاده کردند [ .]3مدل سه بعدی
متقارن مورد استفادهی آنها با زاویه تزریق ثابت  51درجه بود .نتایج
تحلیل عددی به دست آمده آنها در مدل سازی توزیع دما و اثربخشی
خنککاری تطابق بسیار خوبی با دادههای تجربی موجود دارد.
طیبی و کیماسی [ ]0به حل عددی خنککاری الیهای سه بعدی
با تزریق از سوراخ های جداگانه با مقطع مربعی بر روی یک سطح صاف
پرداختند و با مقایسهی اثربخشی خنککاری برای نسبتهای سرعت و
زاویههای تزریق مختلف ،مقدار بهینهی زاویهی تزریق برابر با  53درجه را
بدست آوردند .طیبی رهنی و همکاران به بررسی مقایسهای مدل سازی
خنککاری الیهای با دو روش شبیهسازی گردابههای بزرگ و معادالت
متوسط گیری شده رینولدز پرداختند [ .]9مدل دینامیکی ارائه شدهی آنها
بسیار ساده تر و در عین حال مناسب تر نسبت به مدل های موجود و
همچنین دارای تطایق بسیار خوبی با نتایج تجربی میباشد.
ژی تائو و همکاران با انتخاب مدل آشفتگی ناهمسانگرد به بررسی
خنک کاری الیهای تحت چرخش پرداختند [ .]13مدل انتخابی آنها،
مدل آشفتگی ناهمسانگرد دوالیه ای ) (TLVAبود که به مقایسهی آن با
مدل آشفتگی ایزوتروپ ،شامل مدل های  k-εو  k-ωو  SSTپرداختند.
نتایج آنها نشان میدهد که پیش بینی انحراف الیهی خنک کاری در
مدل آشفتگی ناهمسانگرد دوالیه ای نسبت به سه مدل ایزوتروپ دیگر به
شرایط واقعی بسیار نزدیکتر میباشد .همچنین این مدل عملکرد بهتری
نسبت به مدل های ایزوتروپ دارد و اثر خنککاری محلی مطابقت
بیشتری با نتایج تجربی دارد .به غیر از اثر خنککاری ،انحراف الیه خنک-
کاری از مرکز که ناشی از نیروهای کوریولیس و گریز از مرکز تحت
مختصات چرخان میباشد نیز توسط این مدل بهتر پیش بینی میشود.
کی دون لی و همکاران اثر متغیرهای هندسی سوراخ فن شکل
) (Laidback fan shapeبر خنک کاری الیه ای را بررسی کردند [.]11
آن ها با استفاده الگوریتم فرا ابتکاری به بهینه سازی این هندسه پرداختند.
سوراخ فن شکل با چهار متغیر طراحی هندسی زاویه تزریق سوراخ ،زاویه
گست رش جانبی ،زاویه گسترش رو به جلو و نسبت طول به قطر سوراخ
تعریف می گردد .افزایش زاویهی گسترش رو به جلو باعث کاهش
اثربخشی خنککاری الیهای و زاویه گسترش جانبی بیشترین اثر را بر
بهبود خنککاری خواهد داشت.
مطالعات عددی بر روی یک ردیف از سوراخهای همگرا در سمت
مکش تیغه با عدد رینولدز بین  033.333تا  633.333و نرخ دمش  3/1تا
 5توسط یاوو و همکاران انجام شده است [ .]12آنها به این نتیجه
رسیدند که با افزایش نرخ دمش از  3/1تا  5ضریب آنتالپی حدود 3/3321
کاهش پیدا می کند که به دلیل افزایش نفوذ جت به جریان اصلی و
افزایش تلفات ناشی از اختالط می باشد .این حالت با افزایش عدد رینولدز
نیز اتفاق می افتد .قراب به بررسی عددی خنککاری الیهای با استفاده از
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سوراخ تزریق با خروجی شکل داده شده ترکیبی پرداخت [15و.]10
سوراخ تزریق استوانهای با چهار نوع شکل مختلف خروجی بررسی شده
عبارتند از :ذوزنقه ،بیضوی با زاویه ترکیبی  3تا  ،93مستطیل و مربع ،که
با نرخ دمش  3/1تا  1مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت .نتایج حاکی از آن
است که طرح ترکیبی منجر به کاهش ضخامت الیه مرزی و افزایش
اثربخشی خنک کاری می شود .مونتمولی و همکاران به بررسی عددی و
آزمایشگاهی هندسهی جدید خنککاری الیهای با نسبت گسترش یافتگی
زیاد پرداختند [ .]11مطالعات آنان یک طرح نوآورانه که باعث بهبود
پوشش جانبی و تقلیل بلند شدن جت از سطح میشود را پیشنهاد می-
کند .لیانگ و همکاران به بررسی تجربی خنککاری الیهای لبههای جلویی
سوراخهای استوانهای فن شکل با شیب و زوایای مختلف پرداختند [.]16
آنها چهار مدل تجربی با چهار نرخ متفاوت دمش را برای بررسی اثر شکل
سوراخ تزریق انجام دادند .لیانگ و همکاران در تحقیق دیگری به بررسی
عددی و تجربی حساسیت خنککاری الیهای سوراخ فن شکل با توجه به
شکلهای مختلف خروجی آن و شدت آشفتگی جریان اصلی پرداختند
[ .]13آنها عملکرد خنککاری الیهای دو سوراخ فن شکل را در چهار نرخ
دمش مختلف با استفاده از روش اندازهگیری کریستال مایع گذرا بررسی
نمودند .برای این کار شکل گوشههای خروجی سوراخها را از لبه تیز به
گوشههای گرد برای بررسی سوراخ فن شکل تغیر دادند .نتایج دست یافته
حاکی از آن است که در نرخهای دمش باال ،شدت اغتشاش جریان اصلی
میتواند منجر به افزایش اثربخشی جانبی خنککاری الیه ای شود .بررسی
عددی اثر حرکت چرخشی سیال خنککننده بر عملکرد خنککاری الیه-
ای توسط ژینگ یانگ و همکارانش انجام گردید [ .]10آنان تحقیقات خود
را بر روی تأثیر حرکت چرخشی سیال خنککننده بر روی سه سوراخ
تزریق استوانهای ،شبدر شکل (سهپر) و سوراخ زاویهی ترکیبی انجام دادند.
نتایج بدست آمده حاکی از آن است که این حالت خنککاری در مقایسه با
حالت پایهای اثربخشی خنککاری را به طور محسوسی بهبود خواهد
بخشید .کلقاتگی و آچاریا به بررسی بهبود اثربخشی خنککاری الیهای با
دهانهی مدور و منحنی شکل سوراخ تزریق خنککاری پرداختند [.]19
هدف از طرح پیشنهادی آنها ایجاد یک جفت گردابه میباشد که در
میدان جفت گردابههای اصلی وارد شده و در میدان توسعه یافته تقلیل
یافته و از بین می رود ،که این حالت موجب باقی ماندن جریان خنک-
کننده در نزدیکی سطح پره میشود .رامش و همکاران به تحیل عملکرد
هندسهی سوراخ تزریق سهپایه بر روی خنککاری الیهای پرداختند [.]23
نتایج آنها نشان میدهد که این هندسهی جدید عملکرد فوقالعاده بهتری
نسبت به سوراخ استوانهای و همچنین سوراخ تزریق شکل داده شده
خواهد داشت .هانگ وو به بررسی تاثیر موقعیت سوراخ تزریق جانبی و نرخ
دمش در کنار سوراخ اصلی بر عملکرد خنککاری الیهای بر روی صفحهی
تخت پرداخت [ .]21این امر موجب بهبود خنککاری و جدا شدن کمتر
جریان خنککننده گردید.
تحقیقات بسیاری در زمینه خنککاری الیهای بر روی سطح صاف
ساکن انجام شده است که ممکن است تا حدی با شرایط واقعی کارکرد پره
های توربین متفاوت باشد .چرا که چرخش و انحنای پره سبب میشود تا
شرایط جریان در باالدست و پایین دست سوراخ تزریق تغییر کند و الیه
مرزی و گردابه های تشکیل شده متفاوت باشد .نقطه سکون در نزدیکی
لبه حمله پره توربین که به شدت در معرض جریان آزاد گاز داغ قرار دارد
به عنوان بحرانی ترین قسمت پره محسوب میشود و خنککاری آن می
تواند عمر پره را به مقدار قابل توجهی افزایش دهد .در تحلیل عددی
حاضر پیش بینی جریان و انتقال حرارت خنک کاری الیه ای ،در نزدیکی
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سوراخ تزریق سیال خنک کننده که به دو صورت استوانه ای یا بیضوی و
گسترش یافتهی جانبی می باشد بر روی یک پره سه بعدی در حال
چرخش ،با استفاده از مدل های آشفتگی مدلهای آشفتگی k-ε
 k-w ،RNG k-ε ،Realizableاستاندارد و  SST k-wانجام شده است.
نتایج به دست آمده با مقادیر تجربی ژی تائو و همکاران [ ]22مورد
مقایسه قرار گرفته است .همچنین تاثیر سوراخ گسترش یافته جانبی بر اثر
بخشی خنک کاری پره توربین در سرعتهای مختلف چرخش پره توربین
مورد بررسی قرار گرفته است.

بندی و ایجاد شرایط مرزی و تعریف سیال مورد بررسی در نرم افزار آیسم
سی اف دی ) (ICEM CFDانجام پذیرفته است .شبکههای ایجاد شده به
صورت سازمان یافته میباشند و در نزدیکی دیوارهها شبکهها ریزتر شدهاند
تا مقدار  y+در ناحیهی زیر الیهی ویسکوز ( )y+<1قرار بگیرد .همچنین
در نزدیکی سوراخ تزریق به دلیل باال بودن گرادیانهای میدان جریان و
انتقال حرارت ،شبکهها ریز شده است تا حل دقیقتر گردد.

 -2هندسه و شرایط مرزی
هندسه پره ،همانند هندسهی تحقیق تجربی آقای ژی تائو و همکاران می-
باشد ،که شامل دو بلوک مجزا است .کانال جریان اصلی و سوراخ تزریق
سیال خنککننده که سیال خنککننده از طریق آن وارد کانال جریان
اصلی میگردد .همچنین هندسهی گسترش یافته جانبی سوراخ تزریق
سیال خنککننده بر اساس هندسهی پیشنهادی آقای لیلک انتخاب شده
است[ .]25هندسه و نمای کلی پره در حال چرخش به همراه سوراخ هوای
خنک در شکل ( )1مشخص شده است.

شكل -2هندسه و شرایط مرزی پره مورد بررسی

ابعاد انتخابی برای کانال اصلی جریان ،مکعب مستطیلی به ابعاد (، 113
 31و  )233میلی متر به ترتیب در جهات Y ، Zو Xمیباشد.
همچنین در شکل ( )5دو نوع سوراخ تزریق استوانهای و گسترش
داده شده جانبی مورد استفاده در خنککاری پره توربین نشان داده شده
است.
سیال انتخابی ،هوا در فشار اتمسفر بوده و به صورت گاز ایده آل
تراکم ناپذیر در نظر گرفته شده است .در ورودی کانال جریان اصلی ،از
شرط مرزی دبی جرمی استفاده شده و مقدار آن در ورودی ،بصورت یک
پروفیل یکنواخت و برابر با  3/2کیلوگرم بر ثانیه و دمای برابر با 521/11
کلوین در نظر گرفته شده است .توزیع یکنواخت برای  εو 𝑘 با شدت
آشفتگی جریان آزاد برابر با  1 %و قطر هیدرولیکی 3/302متر اعمال شده

است.

شكل -1نمای کلی موقعیت و جهت چرخش پره

ابعاد هندسه مورد بررسی در تحقیق حاضر مطابق مرجع [ ]22در
نظر گرفته شده است .زاویه تزریق هوای خنک  53درجه ،قطر سوراخ
تزریق  0میلیمتر و طول سوراخ  0برابر اندازۀ قطر سوراخ میباشد .فاصله
مرکز سوراخ در محل تقاطع با دیواره معبر اصلی جریان ،از باالدست
جریان  01و تا پایین دست جریان  15/1برابر اندازه قطر سوراخ تزریق
میباشد .کل کانال حول محور دورانی در فاصله  013میلیمتر از آن حول
محور  Xمیچرخد.
در شکل ( )2شرایط مرزی و شبکه محاسباتی ایجاد شده نشان داده
شده است .طراحی و مدلسازی در نرم افزار انسیس ) (ANSYSو مش
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شكل -3هندسهی سوراخ تزریق سیال خنککننده

برای سطح تحتانی سوراخ تزریق ،شرط مرزی ورودی دبی جرمی و برابر با
−4

 1/609 × 10کیلوگرم بر ثانیه با دمای  511/11کلوین در نظر
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گرفته شده است .توزیع یکنواخت برای  εو 𝑘 با شدت آشفتگی جریان
آزاد برابر با  1 %و همچنین قطر هیدرولیکی برابر با  3/3312متر اعمال
شده است .در مرز خروجی کانال ،معادلهی موقعیت گرادیان صفر با تعیین

سطح خروجی کانال به عنوان جریان خروجی اعمال شده است.
عدد رینولدز بر اساس سرعت جریان اصلی و قطر هیدرولیکی کانال
جریان اصلی برابر  1/01×131میباشد .همچنین عدد ماخ برای جریان
اصلی برابر  3/3052میباشد که نشان میدهد جریان تراکم ناپذیر می-
باشد .شکل ( )0شبکهی محاسباتی را برای این دو نوع سوراخ تزریق
نشان میدهد.

() 5

𝑈𝑟 ⃗
𝜔(𝜌 ⃗ ) +
𝐹 ⃗ ) = −𝛻𝑃 + 𝛻. (𝜏) +
𝑈𝜌( 𝛻.
𝑈× ⃗

که در این رابطه  ،Uسرعت مطلق ،Ur ،سرعت نسبی و  ،ωسرعت
چرخش پره می باشد .رابطهی بین سرعت مطلق و سرعت نسبی و
همچنین معادلهی تانسور تنش به صورت زیر میباشد:
𝑈 = 𝑟⃗
𝜔( ⃗ −
() 0
𝑈
)𝑟 × ⃗
() 1
2
𝑈∇ ⃗ +
]𝐼⃗ 𝑇 ) − ∇. ⃗U
𝑈∇([𝜇 = 𝜏
3
که در رابطهی فوق  ،Iتانسور واحد و ترم دوم سمت راست معادله
اتساع حجمی میباشد .با در نظر گرفتن ترم سرعت نسبی ،معادله ( )5به
صورت زیر خواهد شد:
()6

𝑈𝑟 ⃗
𝜔⃗ 𝑟 ) + 𝜌(2
𝜔⃗𝑟 +
𝑈𝜌( 𝛻.
𝑈× ⃗
𝜔× ⃗
)𝑟 × ⃗
𝐹)𝜏( = −𝛻𝑃 + 𝛻.

الف) سوراخ تزریق بیضوی

که در این رابطه ) 𝑟 ⃗
𝜔 𝜌(2نیروی کوریولیس میباشد .بر
𝑈× ⃗
اساس تقریب بوزینسک تانسور تنش رینولدز ،τ ،از طریق چسبندگی
𝜇
آشفتگی 𝜌 𝑣𝑡 = 𝑡⁄با گرادیان محلی سرعت متوسط مرتبط می-
شود[.]20
در این تحقیق برای شبیه سازی ترم های آشفتگی ،ابتدا از چهار
مدل آشفتگی  k-w ،RNG k-ε ،Realizable k-εاستاندارد و SST k-w
استفاده شده است و پیرامون نتایج آن بحث گردیده است که در ادامه به
آن پرداخته شده است.
پس از تحلیل عددی میدان دما ،اثربخشی خنککاری از رابطه ()3
قابل محاسبه خواهد بود.
∞𝑇 𝑇𝑤 −
=𝜂
() 3
∞𝑇 𝑇𝑗𝑒𝑡 −
که در این رابطه Tw ،دمای دیواره T∞ ،دمای جریان اصلی و Tjet

دمای جت برخوردی میباشد.
همچنین متوسط اثربخشی جانبی بر اساس مقدار متوسط اثربخشی
خنککاری در جهت جانبی  zاز رابطه ( )0بدست میآید.
ب) سوراخ تزریق گسترش یافتهی جانبی

() 0

شكل  -4شبكهی محاسباتی

𝐿

متوسط اثربخشی خنککاری بر روی سطح نیز از رابطهی ()9
بدست میآید.

 -3معادالت حاکم
در تحقیق حاضر ،معادالت حاکم در حالت سه بعدی و پایا حل شده و
خواص آشفتگی به صورت همسانگرد فرض شدهاند .مدلسازی عددی
میدان جریان و حرارت شامل حل معادالت پیوستگی ،معادالت متوسط
گیری شده مومنتوم و انرژی در دستگاه مختصات چرخان است .این
معادالت در حالت کلی به صورت زیر خواهند بود:
() 1

𝛻. 𝑈 = 0

() 2

𝜕
𝑈𝜌( ⃗ ) + ∇.
𝑈⃗
⃗⃗⃗ ⃗ ) = −∇𝑃 + ∇. (𝜏) + 𝜌𝑔 +
𝑈𝜌(
𝐹
𝑡𝜕
در حالت پایا و در نظر گرفتن دستگاه مختصات چرخان :
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1
𝑧𝑑 𝐹(𝜂̅ ) = ⁄𝐿 ∫ 𝜂.

() 9

1
𝐴𝑑 𝜂̅ = ⁄𝐴 ∬ 𝜂.
𝐴

 -4حل عددی
معادالت حاکم شامل معادالت پیوستگی ،ممنتوم ،انرژی و معادالت انتقال
 kو  εاست که بر اساس روش حجم محدود گسسته شده است .ارتباط
میان فشار و سرعت از طریق الگوریتم سیمپل سی ) (Simple Cبرقرار
شده است.
شبکه های ایجاد شده به صورت با سازمان می باشند و در نزدیکی
دیواره ها شبکه ها ریزتر شدهاند تا مقدار  𝑦 +در ناحیهی زیر الیهی
ویسکوز قرار بگیرد .همچنین با استفاده از شبکه بندی مناسب در ناحیهی
سوراخ خنک کاری ،میزان کشیدگی سلول ها به مقدار کمتر از  3/3کاهش
داده شده است .به منظور دست یابی به حل مستقل از شبکه بندی ،در
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سه حالت با تعداد گرههای  905033 ،353161و  1113250المان شش
وجهی با سازمان ،شبکه بندی انجام شده است .با بررسی و مقایسه توزیع
اثربخشی جانبی میانگین خنک کاری الیه ای حل مستقل از شبکه بندی،
تعداد  905033سلول برای تحلیل عددی انتخاب شده است .حل
معادالت حاکم با استفاده از نرم افزار تجاری انسیس فلوئنت (Fluent) 16
انجام شده است .معیار همگرایی ،مجموع باقیماندههای کمتر از 13-1در
نظرگرفته شده است .شکل ( )1استقالل از شبکه و مقایسهی نتیجهی حل
عددی را با تعداد مشهای مختلف نشان میدهد.

بدون چرخش برابر با  3/10میباشد .در کلیهی روشهای عددی موجود،
میزان بیشینهی اثربخشی در نزدیک ی سوراخ تزریق نزدیک به یک تخمین
زده شده است که علت این اختالف با نتایج تجربی را میتوان خطای اندازه
گیری در نزدیکی سوراخ تزریق در حالت تجربی بیان نمود .با افزایش
فاصله از سوراخ تزریق اثربخشی پیشبینی شده به تدریج کاهش مییابد.
در نواحی پایین دست >1/1

𝑋

D

نتایج شبیه سازی عددی مطابقت قابل

قبولی با مقادیر تجربی دارند.
1.4

RNG

experimental

]Zhi tao [38

SST k-w

k-w
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شكل -7مقایسه تغییرات اثربخشی خنک کاری بر روی خط مرکزی در

شكل -5استقالل از شبكه

سرعت دورانی 500 rpm

 -5نتایج و بحث
شکل های ( )6و ( )3مقایسه مقادیر تجربی و نتایج عددی اثربخشی خنک
کاری الیهای روی خط مرکزی پره را نشان میدهد .همانگونه که قبال
اشاره گردید تحلیل عددی با استفاده از مدلهای آشفتگی k-ε
 Realizableو  RNG k-εهمراه با توابع دیواره و  k-wاستاندارد و SST
 k-wبه دست آمده است.
1.4

k-ɛ RNG
k-w

k-ɛ Realizable

]Zhi Tao [38

SST k-w

1.2

1

0.8

0.6

0.4

0.2

0
3

2.5

2

1.5

1

0.5

0

X/D

شكل -6مقایسه تغییرات اثربخشی خنک کاری بر روی خط مرکزی در
سرعت دورانی 0 rpm

نتایج تجربی و عددی نشان می دهد که بیشترین مقدار اثر بخشی
خنککاری مربوط به نواحی نزدیک سوراخ تزریق میباشد .با افزایش
فاصله از سورخ تزریق ،اختالط الیه سیال خنک با هوای گرم اطراف پره
توربین موجب کاهش اثربخشی خنککاری روی خط مرکزی میشود.
مطابق نتایج تجربی شکل ( ،)6بیشینهی مقدار اثربخشی در حالت پره
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اگرچه در این مدلهای آشفتگی ،میزان اثربخشی را در نزدیکی
سوراخ تزریق نزدیک به یک برآورد مینماید ولی در نزدیکی سوراخ تزریق
(= 1

𝑋

D

) افت زیاد اثربخشی با شیب تند رخ داده و در ادامه این کاهش
𝑋

اثربخشی با شیب کمتری ادامه مییابد .در نواحی پایین دست >1/1
نتایج عددی مطابقت قابل قبولی با مقادیر تجربی دارند .در شکل ()3
اثربخشی بر روی خط مرکزی و در سرعت دورانی  133دور بر دقیقه نشان
داده شده است.
سرعت دورانی پره و ایجاد شتاب کریولیس منجر به انحراف جریان
جت از روی خط مرکزی شده ،در نتیجه میزان اثربخشی در پایین دست
سوراخ تزریق کاهش مییابد .همانطور که مشاهده میشود در هر دو حالت
صفر و  133دور بر دقیقه در پایین دست سوراخ تزریق مدل
آشفتگی  RNGبه داده های تجربی نزدیک بوده و خطای آن در مقایسه
با سایر مدل های آشفتگی کمتر است .خظای این روش با مقادیر تجربی
در پایین دست جریان به ترتیب  1و  0درصد در سرعتهای 3و  133دور
بر دقیقه میباشد .با توجه به نتایج بدست آمده و برای پرهیز از تکرار ،در
ادامهی بررسیها به نتایج به دست آمده از مدل آشفتگی RNGاکتفا می
شود.
برای بررسی اثرات چرخش باید به بررسی نیروهای وارد بر جریان
پرداخت .با توجه به جهت چرخش که در شکل ( )1نشان داده شده است
در اثربخشی دو نیرو در اثر شتاب گریز از مرکز در جهت عرضی (مثبت)z
و شتاب کریولیس در جهت عمود بر صفحه ( )−yبه وجود میآید [22] .با
توجه به اندازهی سرعت دورانی هر یک از این نیروها میتوانند تاثیر گذار
باشند .در سرعتهای دورانی کم ،اثر شتاب کریولیس ناچیز است.
با افزایش سرعت دورانی از صفر به  133دور بر دقیقه ،نیروهای به
وجود آمده در اثر شتاب کریولیس ،جریان سیال خنک کننده را به سطح
پره میچسباند .به همین دلیل در نزدیکی سوراخ تزریق با افزایش سرعت
D
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دورانی از صفر به  133دور بر دقیقه ،اثربخشی خنککاری افزایش مییابد
X

ولی با افزایش و پیشروی در جهت پاییندست سوراخ تزریق ،در یک
D
سرعت دورانی ثابت به علت پخش شدن سیال خنککننده بر روی سطح
پره و همچنین انحراف آن از روی سطح ،میزان اثربخشی خنککاری بر
روی خط مرکزی کاهش مییابد.
شکل ( )0و ( )9چگونگی توزیع دما روی سطح پره را برای مدل
آشفتگی  RNGدر سرعت دورانیهای مختلف نشان میدهد .بطور کلی
مقدار بیشینه راندمان ،در نزدیکی سوراخ تزریق بوده و هرچه از سوراخ
تزریق در جهت جریان اصلی دور میشویم به دلیل اختالط جریان اصلی با
جریان خنککننده میزان راندمان خنککاری کاهش مییابد .همچنین با
افزایش سرعت دورانی ،به علت انحراف جت جریان خنککننده بر روی
سطح پره از میزان راندمان خنک کاری بر روی خط مرکزی کاسته می-
شود.

الف) سوراخ تزریق بیضوی

ب) سوراخ تزریق گسترش یافتهی جانبی
شكل -10خطوط جریان نزدیک سطح پره

شكل -8توزیع دما در سطح پره در سرعت دورانی
ω= 0 rpm

مطابق شکل ،ناحیه تشکیل جریان ثانویه در خنک کاری با سوراخ
تزریق گسترش یافته جانبی کوچکتر از این ناحیه در سوراخ تزریق
استوانهای است .در نتیجه اختالط هوای خنک کاری با جریان گرم در
سوراخ گسترش یافته جانبی کمتر از سوراخ استوانهای خواهد بود .این امر
منجر به افزایش اثربخشی خنک کاری سوراخ گسترش یافته خواهد شد.
در شکل ( )11مقایسهی تغییرات اثربخشی خنککاری در دو
سوراخ تزریق بر روی خط مرکزی نشان داده شده است.
1.2
Laterally-Diffused Hole
Cylindrical Hole

1

0.8

0.6

0.4

0.2

شكل -9توزیع دما در سطح پره در سرعت دورانی
ω= 500 rpm
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شکل  10خطوط جریان را در نزدیکی سطح پره نشان می دهد.
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ب) ω= 500 rpm
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شكل -11مقایسهی نمودار اثربخشی خنککاری بر روی خط مرکزی در

Laterally-Diffused Hole

0.6

سرعت دورانیهای مختلف

Cylindrical Hole

0.5

مطابق شکل ،با افزایش سرعت دورانی ،میزان اثربخشی در راستای
خط مرکزی کاهش مییابد .همچنین اثربخشی خنککاری سوراخ شکل
گسترش یافته جانبی در سرعتهای مختلف دورانی به طور محسوسی از
سوراخ استوانهای بیشتر است .با افزایش سرعت دورانی ،میزان اثربخشی
خنک کاری سوراخ گسترش یافته جانبی در ناحیهی نزدیک سوراخ تزریق
برای سوراخ استوانهای اندکی بیشتر از سوراخ گسترش یافته میباشد ولی

)̅ (

0.4

0.3
0.2
0.1

𝑋

در ناحیهی  >3/31این مقدار برای سوراخ گسترش یافته به حدود دو
D
برابر اثربخشی سوراخ استوانهای میرسد .در پایین دست پره اختالف
مقادیر اثر بخشی دو هندسه به تدریج برای  2سرعت دورانی کاهش می-
یابد.
اثربخشی خنککاری متوسط بر روی سطحی به ابعاد  3/33112متر
مربع بر روی دیواره برای هریک از دو هندسه با استفاده از رابطهی ()9
بدست آمده و در جدول ( )1نشان داده شده است .همانطور که مشاهده
میگردد اثربخشی خنککاری متوسط برای سوراخ گسترش یافته برای
سرعتهای  3و  133دور بر دقیقه به ترتیب در حدود  53/2و  03درصد
بیشتر از سوراخ استوانهای میباشد که نشان دهندهی عملکرد بهتر سوراخ
گسترش یافته در خنککاری سطح پرهی توربین است.
جدول  -1مقایسهی متوسط اثربخشی خنککاری برای دو هندسه تزریق
مجرای گسترش
یافته جانبی

سوراخ استوانهای

درصد افزایش
اثربخشی

3

3/51

3/225

53/2

133

3/29

3/233

03

سرعت چرخش
)(rpm

شکل ( )12مقایسهی تغییرات متوسط اثربخشی خنککاری جانبی،
را برای دو سوراخ استوانه ای و گسترش یافته جانبی روی خط مرکزی در
سرعت دورانیهای مختلف نشان میدهد .الزم به ذکر است که متوسط
اثربخشی جانبی از رابطه ( )0محاسبه شده است.
همانطور که که در شکل ( )12مشاهده می گردد متوسط اثربخشی
خنک کاری جانبی برای سوراخ گسترش یافته جانبی در پایین دست
جریان ،افت بسیار کمتری نسبت به سوراخ استوانهای خواهد داشت که
نشان از عملکرد بهتر این هندسه در نواحی پایین دست جریان میباشد.
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شكل -12مقایسه ی نمودار متوسط اثربخشی جانبی بر روی خط
مرکزی در سرعت دورانی های مختلف
 -6نتیجه گیری
در این تحقیق ،حل عددی سه بعدی خنککاری پره توربین در حال
چرخش در سرعت دورانیهای مختلف مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته
است .مدل های آشفتگی مختلفی برای پیش بینی میدان جریان و انتقال
حرارت آشفته مورد ارزیابی قرار گرفته است .این مدل ها شامل مدل های
آشفتگی  k-w ،RNG k-ε ،Realizable k-εاستاندارد و  SST k-wمی
باشند که با نتایج تجربی مقایسه شده اند .برای خنک کاری سطح پره از
دو نوع سوراخ استوانه ای و سوراخ گسترش یافته جانبی استفاده شده
است .نتایج شبیه سازی عددی نشان میدهد که پیش بینی اثربخشی
خنککاری پره توربین با استفاده از مدل آشفتگی  RNG k-εمطابقت
قابل قبولی با مقادیر تجربی دارد.
نتایج این تحقیق نشان می دهد که افزایش سرعت چرخش پره به
واسطه ایجاد شتاب کریولیس ،منجر به انحراف جریان هوای خنککننده از
خط مرکزی سوراخ تزریق میشود .در اثر انحراف جریان هوای خنککننده
میزان اثربخشی در خط مرکزی پره به ویژه در پایین دست سوراخ تزریق
کاهش می یابد .همچنین اختالط هوای خنک کاری با جریان گرم در
مجرای گسترش یافته جانبی کمتر از سوراخ استوانهای است که این امر
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