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 چكیده

ای در یک پره توربین کاری الیهخنکاثربخشی  سازی بهینه این مقاله،در 

انجام جانبی  با استفاده از سوراخ تزریق گسترش یافته بعدی، متقارن سه

دو سرعت ای پره توربین در کاری الیهدر این راستا خنکشده است. 

ای دور بر دقیقه با استفاده از دو نوع سوراخ استوانه 133چرخش صفر و 

از  )بیضوی( و سوراخ گسترش یافته جانبی مورد بررسی قرار گرفته است.

کاری سازی عددی خنک برای تحلیل و شببیه k-ε RNGمدل آشفتگی 

ستوانهکاری با سوراخ ابرای خنکای پره توربین استفاده شده است. الیه

مختلف  یدورانهای عددی تحقیق حاضر در سرعتشبیه سازی نتایج ای، 

نتایج به دست آمده نشان می با مقادیر تجربی موجود مقایسه شده است.

، منجر سیولیشتاب کر جادیا به واسطهپره  ینراسرعت دودهد که افزایش 

انحراف  می شود. یخط مرکز یاز رو هوای خنک کننده انیانحراف جر به

در  کاریی خنکاثربخش زانیمجریان هوای خنک کننده باعث کاهش 

شود. مقایسه می قیدست سوراخ تزر نییپا خط مرکزی پره به ویژه در

-ای و مجرای گسترش یافته جانبی نشان مینتایج سوراخ تزریق استوانه

کاری با جریان گرم در مجرای گسترش یافته اختالط هوای خنک دهد که

ای خواهد بود. استفاده از مجرای گسترش کمتر از سوراخ استوانهجانبی 

دور بر دقیقه منجر به  133یافته جانبی در سرعت های چرخش صفر و 

 03و  2/53توربین به ترتیب به میزان  کاری پرهافزایش اثربخشی خنک

 درصد خواهد شد.

 –پره توربین  –ای کاری الیهخنک – بهینه سازی واژه های کلیدی:
 سرعت چرخش –سوراخ تزریق گسترش یافته 

 

 مقدمه  -1

ی گرمایی توربین گاز به شدت تحت تاثیر دمای ورودی عملکرد و بازده 

 از راندمان توربین افزایش نظر ترمودینامیکی نقطه باشد. ازتوربین می

گرایش رو به رشد به  است. پذیرورودی امکان  گاز افزایش دمای طریق

استفاده از دماهای باالتر برای ورودی به توربین، منجر به بار حرارتی باالتر 

های گازی مدرن برای کار شود. امروزه توربینهای توربین میبر روی پره

اند که ی کلوین طراحی شدهدرجه 2333تا  1033در دماهای ورودی 

ای متریال و مواد بکار رفته در ی مجاز دمایی بربسیار فراتر از محدوده

به کاری متعددی های خنک[. بنابراین روش1باشد]ها میساخت پره

 .شده استبه کار گرفته  پره از طول عمر مناسب نانیمنظور حصول اطم

کاری خنکبرای  یمتعدد یها یفن آور ،یغلبه بر بار حرارت یبرا

کاری داخلی، های خنکعالوه بر این فناوری .گردیده استاستفاده  یداخل

در شود. استفاده میهای گاز به طور معمول ای در توربینکاری الیهخنک

 ی جدا کننده بین گاز داغ واین روش، هوای خنک کننده به صورت الیه

گیرد، که به دلیل اختالط هوای خنک کننده با جریان جداره پره شکل می

اصلی، اثر بخشی آدیاباتیک خنک کاری در پایین دست جریان به سرعت 

ور بدون اینکه کنده بطور مستقیم از کمپرسکاهش می یابد. هوای خنک

شود. بنابراین این فرآیند، ی احتراق گردد، بکار گرفته میوارد محفظه

گردد؛ لذا هدف اصلی طراحی در منجر به کاهش توان خروجی موتور می

کننده با ای، به حداقل رساندن مقدار مصرف هوای خنککاری الیهخنک

که این  باشد در صورتیکاری میبهینه سازی شکل سوراخ تزریق خنک

کاری، اختالط کمتر هوای عمل باعث به حداکثر رساندن بازدهی خنک

کننده با جریان اصلی و همچنین تولید تنش حرارتی قابل قبول بر خنک

 گردد.روی سطح پره 

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 

مقاله ای مروری را منتشر کرده اند که و تول تزریق بستگی دارد. بوگارد 

عوامل و تأثیر آنها بر اثربخشی خنک کاری پرداخته است  به بررسی این

[2.] 

 بر ها، رایانه توانمندی چشم گیر رشد به توجه با اخیر دهه دو طی

 زمینه از شده است. یکی افزوده عددی های تحلیل و روش ها کاربرد دامنه

مدل  ضعف نقاط و ها توانایی بررسی شاخه، این محققان توجه مورد های

خنک  حرارت انواع انتقال و میدان جریان سازی شبیه در یهای آشفتگ

کاری است. تحقیقات بسیاری در زمینه پیش بینی جریان وانتقال حرارت 

[ تاثیر تعداد و قطر 5الیه ای انجام شده است. بازدیدی تهرانی و مستاجر ]

ای از طریق پوشش کامل را مورد کاری الیهها توسط روش خنکسوراخ

ها نشان دادند که افزایش تعداد و قطر قرار دادند. آن بررسی تجربی

ها موجب افزایش کلی و آدیاباتیک و همچنین کاهش ضریب انتقال سوراخ

ای شود. در مقالهحرارت جابجایی از طرف جریان گازهای داغ به جداره می

و اندروز تحقیقات خود را بر روی اثر نرخ های  تهرانی دیگر، بازدیدی

[. نتایج 0ای انجام دادند]کاری الیهم گازهای داغ برای خنکتراک مختلف

ی این است که اثر بخشی خنک کاری به طور قابل ها نشان دهندهآن

یابد. کاری افزایش میهای خنکای با افزایش تعداد سوراخمالحظه

های تزریق مجزا با ای به تحلیل عملکرد سوراخبازدیدی تهرانی در مقاله

[. 1درجه، در دو حالت با و بدون مخزن تغذیه پرداخت] 51 زاویه تزریق

 های بزرگنتایج بدست آمده حاکی از آن است روش شبیه سازی گردابه

(LES) سازی توانایی بهتری در پیش بینی رشد جانبی جت نسبت به مدل
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دارد و همچنین  (RANS) به روش معادالت متوسط گیری شده رینولدز

کننده خواهد داشت. ر بسزایی بر عملکرد جت خنکوجود منبع تغذیه تاثی

 بینی پیش در مختلف آشفتگی های بین مدل ای همکاران مقایسه آمر و

دادند  شده انجام جا به جا سوراخ ردیف دو ای کاری الیه خنک جریان

  k-εآشفتگی  های مدل از حاصل های جواب مقایسه از طریق آن ها [.6]

 تجربی نتایج با بهبود یافته مختلف  k-ωو k-ω ایزوتروپ، غیرk-ε و 

 جریان پیشگویی برای آشفتگی های توانایی مدل که گرفتند نتیجه موجود

 سوراخ های از دست پایین فاصله و سرعت نسبت ای با الیه کاری خنک

دارد. رجبی و بازدیدی تهرانی به منظور بهبود  مستقیم ای جت رابطه

ای از از مدل های مرتبه دوم برای مدل کننده الیهپیش بینی جریان خنک

[. مدل سه بعدی 3سازی جریان و انتقال حرارت آشفته استفاده کردند ]

درجه بود. نتایج  51ی آنها با زاویه تزریق ثابت متقارن مورد استفاده

تحلیل عددی به دست آمده آنها در مدل سازی توزیع دما و اثربخشی 

 های تجربی موجود دارد.دهکاری تطابق بسیار خوبی با داخنک

ای سه بعدی کاری الیه[ به حل عددی خنک0طیبی و کیماسی ]

های جداگانه با مقطع مربعی بر روی یک سطح صاف با تزریق از سوراخ

های سرعت و کاری برای نسبتی اثربخشی خنکپرداختند و با مقایسه

درجه را  53ی تزریق برابر با ی زاویههای تزریق مختلف، مقدار بهینهزاویه

ای مدل سازی طیبی رهنی و همکاران به بررسی مقایسهبدست آوردند. 

معادالت های بزرگ  و سازی گردابهشبیهای با دو روش کاری الیهخنک

ی آنها [. مدل دینامیکی ارائه شده9متوسط گیری شده رینولدز پرداختند ]

های موجود  و نسبت به مدل بسیار ساده تر و در عین حال مناسب تر 

 باشد.همچنین دارای تطایق بسیار خوبی با نتایج تجربی می

همسانگرد به بررسی تائو و همکاران با انتخاب مدل آشفتگی ناژی

ها، [. مدل انتخابی آن13] ای تحت چرخش پرداختندخنک کاری الیه

ی آن با سهکه به مقایبود  (TLVA) الیه ایهمسانگرد دومدل آشفتگی نا

پرداختند.  SSTو  k-ωو  k-εمدل آشفتگی ایزوتروپ، شامل مدل های 

ی خنک کاری در دهد که پیش بینی انحراف الیهها نشان مینتایج آن

الیه ای نسبت به سه مدل ایزوتروپ دیگر به همسانگرد دومدل آشفتگی نا

عملکرد بهتری باشد. همچنین این مدل تر میشرایط واقعی بسیار نزدیک

کاری محلی مطابقت نسبت به مدل های ایزوتروپ دارد و اثر خنک

-کاری، انحراف الیه خنکبیشتری با نتایج تجربی دارد. به غیر از اثر خنک

کاری از مرکز که ناشی از نیروهای کوریولیس و گریز از مرکز تحت 

. شودباشد نیز توسط این مدل بهتر پیش بینی میمختصات چرخان می

  کی دون لی و همکاران اثر متغیرهای هندسی سوراخ فن شکل
(Laidback fan shape) [ 11بر خنک کاری الیه ای را بررسی کردند .]

ها با استفاده الگوریتم فرا ابتکاری به بهینه سازی این هندسه پرداختند. آن

سوراخ فن شکل با چهار متغیر طراحی هندسی زاویه تزریق سوراخ، زاویه 

رش جانبی، زاویه گسترش رو به جلو و نسبت طول به قطر سوراخ گست

ی گسترش رو به جلو باعث کاهش تعریف می گردد. افزایش زاویه

ای و زاویه گسترش جانبی بیشترین اثر را بر کاری الیهاثربخشی خنک

 کاری خواهد داشت.بهبود خنک

های همگرا در سمت مطالعات عددی بر روی یک ردیف از سوراخ

تا  1/3و نرخ دمش  633.333تا  033.333مکش تیغه با عدد رینولدز بین 

ها به این نتیجه [. آن12توسط یاوو و همکاران انجام شده است ] 5

 3321/3ضریب آنتالپی حدود  5تا  1/3رسیدند که با افزایش نرخ دمش از 

کاهش پیدا می کند که به دلیل افزایش نفوذ جت به جریان اصلی و 

تلفات ناشی از اختالط می باشد. این حالت با افزایش عدد رینولدز افزایش 

ای با استفاده از کاری الیهقراب به بررسی عددی خنک نیز اتفاق می افتد.

[. 10و15سوراخ تزریق با خروجی شکل داده شده ترکیبی پرداخت ]

ای با چهار نوع شکل مختلف خروجی بررسی شده سوراخ تزریق استوانه

، مستطیل و مربع، که 93تا  3از: ذوزنقه، بیضوی با زاویه ترکیبی عبارتند 

مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاکی از آن  1تا  1/3با نرخ دمش 

است که طرح ترکیبی منجر به کاهش ضخامت الیه مرزی و افزایش 

اثربخشی خنک کاری می شود. مونتمولی و همکاران به بررسی عددی و 

ای با نسبت گسترش یافتگی کاری الیهی جدید خنکندسهآزمایشگاهی ه

[. مطالعات آنان یک طرح نوآورانه که باعث بهبود 11] زیاد پرداختند

-شود را پیشنهاد میپوشش جانبی و تقلیل بلند شدن جت از سطح می

های جلویی ای لبهکاری الیهکند. لیانگ و همکاران به بررسی تجربی خنک

[. 16ای فن شکل با شیب و زوایای مختلف پرداختند ]های استوانهسوراخ

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 

ای سوراخ فن شکل با توجه به کاری الیهعددی و تجربی حساسیت خنک

جی آن و شدت آشفتگی جریان اصلی پرداختند های مختلف خروشکل

ای دو سوراخ فن شکل را در چهار نرخ کاری الیه[. آنها عملکرد خنک13]

بررسی  گیری کریستال مایع گذرادمش مختلف با استفاده از روش اندازه

ها را از لبه تیز به های خروجی سوراخنمودند. برای این کار شکل گوشه

سی سوراخ فن شکل تغیر دادند. نتایج دست یافته های گرد برای بررگوشه

های دمش باال، شدت اغتشاش جریان اصلی حاکی از آن است که در نرخ

کاری الیه ای شود. بررسی تواند منجر به افزایش اثربخشی جانبی خنکمی

-کاری الیهکننده بر عملکرد خنکعددی اثر حرکت چرخشی سیال خنک

[. آنان تحقیقات خود 10] نش انجام گردیدای توسط ژینگ یانگ و همکارا

کننده بر روی سه سوراخ را بر روی تأثیر حرکت چرخشی سیال خنک

ی ترکیبی انجام دادند. پر( و سوراخ زاویهای، شبدر شکل )سهتزریق استوانه

کاری در مقایسه با نتایج بدست آمده حاکی از آن است که این حالت خنک

کاری را به طور محسوسی بهبود خواهد ای اثربخشی خنکحالت پایه

ای با کاری الیهبخشید. کلقاتگی و آچاریا به بررسی بهبود اثربخشی خنک

 [.19کاری پرداختند ]ی مدور و منحنی شکل سوراخ تزریق خنکدهانه

باشد که در ها ایجاد یک جفت گردابه میهدف از طرح پیشنهادی آن

ه و در میدان توسعه یافته تقلیل های اصلی وارد شدمیدان جفت گردابه

-یافته و از بین می رود، که این حالت موجب باقی ماندن جریان خنک

رامش و همکاران به تحیل عملکرد  شود.کننده در نزدیکی سطح پره می

[. 23ای پرداختند ]کاری الیهپایه بر روی خنکی سوراخ تزریق سههندسه

العاده بهتری ی جدید عملکرد فوقهدهد که این هندسها نشان مینتایج آن

ای و همچنین سوراخ تزریق شکل داده شده نسبت به سوراخ استوانه

خواهد داشت. هانگ وو به بررسی تاثیر موقعیت سوراخ تزریق جانبی و نرخ 

ی ای بر روی صفحهکاری الیهدمش در کنار سوراخ اصلی بر عملکرد خنک

کاری و جدا شدن کمتر د خنک[. این امر موجب بهبو21تخت پرداخت ]

 کننده گردید.جریان خنک

ای بر روی سطح صاف کاری الیهتحقیقات بسیاری در زمینه خنک

ساکن انجام شده است که ممکن است تا حدی با شرایط واقعی کارکرد پره 

شود تا های توربین متفاوت باشد. چرا که چرخش و انحنای پره سبب می

پایین دست سوراخ تزریق تغییر کند و الیه  شرایط جریان در باالدست و

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 

کاری آن می شود و خنکبه عنوان بحرانی ترین قسمت پره  محسوب می

تحلیل عددی در ابل توجهی افزایش دهد. تواند عمر پره را به مقدار ق

در نزدیکی  حاضر پیش بینی جریان و انتقال حرارت خنک کاری الیه ای،
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که به دو صورت استوانه ای یا بیضوی و  خنک کننده الیس قیسوراخ تزر

بر روی یک پره سه بعدی در حال  ی جانبی می باشدگسترش یافته

 k-εهای آشفتگی مدلچرخش، با استفاده از مدل های آشفتگی 

Realizable، RNG  k-ε ،k-w  استاندارد وSST k-w  .انجام شده است

[ مورد 22نتایج به دست آمده با مقادیر تجربی ژی تائو و همکاران ]

مقایسه قرار گرفته است. همچنین تاثیر سوراخ گسترش یافته جانبی بر اثر 

های مختلف چرخش پره توربین بخشی خنک کاری پره توربین در سرعت

 مورد بررسی قرار گرفته است.
 

 هندسه و شرایط مرزی -2

-ی تحقیق تجربی آقای ژی تائو و همکاران میهندسه پره، همانند هندسه

باشد، که شامل دو بلوک مجزا است. کانال جریان اصلی و سوراخ تزریق 

جریان کننده از طریق آن وارد کانال کننده که سیال خنکسیال خنک

ی گسترش یافته جانبی سوراخ تزریق گردد. همچنین هندسهاصلی می

لک انتخاب شده ی پیشنهادی آقای لیکننده بر اساس هندسهسیال خنک

[. هندسه و نمای کلی پره در حال چرخش به همراه سوراخ هوای 25است]

 ( مشخص شده است.1خنک در شکل )

 

 
 نمای کلی موقعیت و جهت چرخش پره -1شكل

 

[ در 22ابعاد هندسه مورد بررسی در تحقیق حاضر مطابق مرجع ]

درجه، قطر سوراخ  53نظر گرفته شده است. زاویه تزریق هوای خنک 

باشد. فاصله قطر سوراخ می ۀبرابر انداز 0میلیمتر و طول سوراخ  0تزریق 

اصلی جریان، از باالدست مرکز سوراخ در محل تقاطع با دیواره معبر 

برابر اندازه قطر سوراخ تزریق  1/15و تا پایین دست جریان  01جریان 

میلیمتر از آن حول  013باشد. کل کانال حول محور دورانی در فاصله می

 چرخد.می Xمحور 

شرایط مرزی و شبکه محاسباتی ایجاد شده نشان داده  (2)در شکل 

و مش  (ANSYS)انسیس م افزار شده است. طراحی و مدلسازی در نر

بندی و ایجاد شرایط مرزی و تعریف سیال مورد بررسی در نرم افزار آیسم 

های ایجاد شده به انجام پذیرفته است. شبکه (ICEM CFD) سی اف دی

اند ها ریزتر شدهها شبکهباشند و در نزدیکی دیوارهصورت سازمان یافته می

( قرار بگیرد. همچنین y+>1ی ویسکوز )ی زیر الیهدر ناحیه y+تا مقدار 

های میدان جریان و در نزدیکی سوراخ تزریق به دلیل باال بودن گرادیان

 ر گردد.تها ریز شده است تا حل دقیقانتقال حرارت، شبکه

 

 
 هندسه و شرایط مرزی پره مورد بررسی -2شكل

 

،  113اد )ابعاد انتخابی برای کانال اصلی جریان، مکعب مستطیلی به ابع

 باشد.می X وZ   ،Y( میلی متر به ترتیب در جهات 233و  31

ای و گسترش دو نوع سوراخ تزریق استوانه (5)همچنین در شکل 

کاری پره توربین نشان داده شده داده شده جانبی مورد استفاده در خنک

 است.

گاز ایده آل  صورت به و بوده اتمسفر فشار هوا در انتخابی، سیال

است. در ورودی کانال جریان اصلی، از  شده گرفته نظر ناپذیر در تراکم

شرط مرزی دبی جرمی استفاده شده و مقدار آن در ورودی، بصورت یک 

 11/521کیلوگرم بر ثانیه و دمای برابر با   2/3پروفیل یکنواخت و برابر با  

با شدت 𝑘 و   εکلوین در نظر گرفته شده است. توزیع یکنواخت برای 

متر اعمال شده 302/3و قطر هیدرولیکی   1آشفتگی جریان آزاد برابر با % 

 .است
 

 
کنندهی سوراخ تزریق سیال خنکهندسه -3شكل  

 

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

1/609 × 10
کلوین در نظر  11/511کیلوگرم بر ثانیه با دمای  4−
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با شدت آشفتگی جریان  𝑘و   εگرفته شده است. توزیع یکنواخت برای 

متر اعمال  3312/3و همچنین قطر هیدرولیکی برابر با   1آزاد برابر با % 

یین تعی موقعیت گرادیان صفر با شده است. در مرز خروجی کانال، معادله

 .سطح خروجی کانال به عنوان جریان خروجی اعمال شده است
کانال  یکیدرولیو قطر ه یاصل انیبر اساس سرعت جرعدد رینولدز 

باشد. همچنین عدد ماخ برای جریان می 01/1×113ی برابر اصل انیجر

-دهد جریان تراکم ناپذیر میباشد که نشان میمی 3052/3اصلی برابر 

ی محاسباتی  را برای این دو نوع سوراخ تزریق شبکه (0)شکل  باشد.

 دهد.نشان می

 

 
الف( سوراخ تزریق بیضوی   

 
ی جانبیب( سوراخ تزریق گسترش یافته  

 ی محاسباتیشبكه -4 شكل

 

 معادالت حاکم -3

 و حالت سه بعدی و پایا حل شده در معادالت حاکم حاضر، تحقیق در

 سازی عددیاند. مدلشده فرض صورت همسانگرد به آشفتگی خواص

پیوستگی، معادالت متوسط معادالت  حل شامل حرارت و جریان میدان

است. این  انرژی در دستگاه مختصات چرخان مومنتوم و شده گیری

 معادالت در حالت کلی به صورت زیر خواهند بود:

(1) 𝛻. 𝑈 = 0 

(2) 𝜕

𝜕𝑡
(𝜌�⃗⃗� ) + ∇. (𝜌�⃗⃗� �⃗⃗� ) = −∇𝑃 + ∇. (𝜏) + 𝜌𝑔 + 𝐹 ⃗⃗  ⃗ 

 در حالت پایا و در نظر گرفتن دستگاه مختصات چرخان :

(5) 𝛻. (𝜌�⃗⃗� 𝑟�⃗⃗� ) + 𝜌(�⃗⃗� × �⃗⃗� ) = −𝛻𝑃 + 𝛻. (𝜏) + 𝐹  

سرعت  ،ω، سرعت نسبی و rU، سرعت مطلق، Uکه در این رابطه 

ی بین سرعت مطلق و سرعت نسبی و چرخش پره می باشد. رابطه

 باشد:ی تانسور تنش به صورت زیر میهمچنین معادله

(0) �⃗⃗� 𝑟 = �⃗⃗� − (�⃗⃗� × 𝑟 ) 

(1) 
𝜏 = 𝜇[(∇�⃗⃗� + ∇�⃗⃗� 𝑇) −

2

3
∇. U⃗⃗ 𝐼] 

ترم دوم سمت راست معادله  ، تانسور واحد وIی فوق که در رابطه

( به 5باشد. با در نظر گرفتن ترم سرعت نسبی، معادله )اتساع حجمی می

 صورت زیر خواهد شد:

(6) 𝛻. (𝜌�⃗⃗� 𝑟�⃗⃗� 𝑟) + 𝜌(2�⃗⃗� × �⃗⃗� 𝑟 + �⃗⃗� × �⃗⃗� × 𝑟)

= −𝛻𝑃 + 𝛻. (𝜏)𝐹  

× 𝜌(2�⃗⃗�که در این رابطه  �⃗⃗� 𝑟)  باشد. برنیروی کوریولیس می 

چسبندگی  طریق از ،τرینولدز،  تانسور تنش بوزینسک تقریب اساس

𝑣𝑡  آشفتگی =
𝜇𝑡

𝜌⁄ می مرتبط متوسط محلی سرعت گرادیان با-

 [.20شود]

از چهار  آشفتگی، ابتدا های ترم سازی در این تحقیق برای شبیه

 SST k-wاستاندارد و  k-ε Realizable ،RNG  k-ε ،k-wمدل آشفتگی 

گردیده است که در ادامه به  استفاده شده است و پیرامون نتایج آن بحث

 آن پرداخته شده است.

 (3)کاری از رابطه پس از تحلیل عددی میدان دما، اثربخشی خنک

 قابل محاسبه خواهد بود. 

(3) 𝜂 =
𝑇𝑤 − 𝑇∞

𝑇𝑗𝑒𝑡 − 𝑇∞

 

 Tjetدمای جریان اصلی و ∞T  ،دمای دیواره Twکه در این رابطه، 

 باشد.دمای جت برخوردی می

همچنین متوسط اثربخشی جانبی بر اساس مقدار متوسط اثربخشی 

 آید.بدست می (0)از رابطه  zکاری در جهت جانبی خنک

(0) 𝐹(�̅�) =
1

𝐿
⁄ ∫ 𝜂. 𝑑𝑧

𝐿

 

 (9)ی کاری بر روی سطح نیز از رابطهاثربخشی خنک متوسط

 آید.بدست می

(9) �̅� =
1

𝐴
⁄ ∬ 𝜂. 𝑑𝐴

𝐴

 

 

 حل عددی -4

 انرژی و معادالت انتقال ،پیوستگی، ممنتومحاکم شامل معادالت  معادالت

k  وε محدود گسسته شده است. ارتباط  حجم روش اساس است که بر

برقرار  (Simple C) الگوریتم سیمپل سی از طریق سرعت و میان فشار

 است.  شده

شبکه های ایجاد شده به صورت با سازمان می باشند و در نزدیکی 

ی ی زیر الیهدر ناحیه +𝑦اند تا مقدار دیواره ها شبکه ها ریزتر شده

ی ویسکوز  قرار بگیرد. همچنین با استفاده از شبکه بندی مناسب در ناحیه

کاهش  3/3 کشیدگی سلول ها به مقدار کمتر ازسوراخ خنک کاری، میزان 

 در بندی، شبکه از مستقل حل به دست یابی منظور داده شده است. به
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المان شش  1113250و  905033، 353161های گره تعداد با سه حالت

 شده است. با بررسی و مقایسه توزیع انجام بندی شبکه وجهی با سازمان،

ای حل مستقل از شبکه بندی،  الیه کاری خنک اثربخشی جانبی میانگین

سلول برای تحلیل عددی انتخاب شده است. حل  905033تعداد  

 (Fluent) 16 تجاری انسیس فلوئنتمعادالت حاکم با استفاده از نرم افزار 

در  13-1های کمتر ازباقیمانده مجموع انجام شده است. معیار همگرایی،

ی حل ی نتیجهاستقالل از شبکه و مقایسه (1)شکل  .نظرگرفته شده است

 دهد.های مختلف نشان میعددی را با تعداد مش

 

 استقالل از شبكه -5شكل 

 

 نتایج و بحث -5

( مقایسه مقادیر تجربی و نتایج عددی اثربخشی خنک3( و )6های ) شکل

دهد. همانگونه که قبال ای روی خط مرکزی پره را نشان میکاری الیه

 k-εهای آشفتگی اشاره گردید تحلیل عددی با استفاده از مدل

Realizable  وRNG  k-ε  همراه با توابع دیواره وk-w  استاندارد وSST 

k-w .به دست آمده است 

 

مقایسه تغییرات اثربخشی خنک کاری بر روی خط مرکزی در  -6شكل 

 rpm 0 سرعت دورانی 

  

نتایج تجربی و عددی نشان می دهد که بیشترین مقدار اثر بخشی 

باشد. با افزایش کاری مربوط به نواحی نزدیک سوراخ تزریق میخنک

اختالط الیه سیال خنک با هوای گرم اطراف پره  فاصله از سورخ تزریق،

شود. کاری روی خط مرکزی میتوربین موجب کاهش اثربخشی خنک

ی مقدار اثربخشی در حالت پره ، بیشینه(6)مطابق نتایج تجربی شکل 

های عددی موجود، ی روشباشد. در کلیهمی 10/3بدون چرخش برابر با  

ی سوراخ تزریق نزدیک به یک تخمین ی اثربخشی در نزدیکمیزان بیشینه

توان خطای اندازه که علت این اختالف با نتایج تجربی را می زده شده است

. با افزایش گیری در نزدیکی سوراخ تزریق در حالت تجربی بیان نمود

یابد. بینی شده به تدریج کاهش میفاصله از سوراخ تزریق اثربخشی پیش

1/1𝑋در نواحی پایین دست 

D
نتایج شبیه سازی عددی مطابقت قابل   <

 قبولی با مقادیر تجربی دارند.

 

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

 rpm 500 سرعت دورانی 

 

های آشفتگی، میزان اثربخشی را در نزدیکی اگرچه در این مدل

ولی در نزدیکی سوراخ تزریق  نمایدسوراخ تزریق نزدیک به یک برآورد می

(
𝑋

D
= ( افت زیاد اثربخشی با شیب تند رخ داده و در ادامه این کاهش  1

1/1یابد. در نواحی پایین دست اثربخشی با شیب کمتری ادامه می
𝑋

D
>  

( 3) نتایج عددی مطابقت قابل قبولی با مقادیر تجربی دارند. در شکل

دور بر دقیقه نشان  133رانی اثربخشی بر روی خط مرکزی و در سرعت دو

 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 

حالت  دوشود در هر یابد. همانطور که مشاهده میسوراخ تزریق کاهش می

ن دست سوراخ تزریق مدل دور بر دقیقه در پایی 133و  صفر

به داده های تجربی نزدیک بوده و خطای آن در مقایسه   RNGآشفتگی

با سایر مدل های آشفتگی کمتر است. خظای این روش با مقادیر تجربی 

دور  133و 3های درصد در سرعت 0و  1در پایین دست جریان به ترتیب 

ی پرهیز از تکرار، در باشد. با توجه به نتایج بدست آمده و برابر دقیقه می

اکتفا می  RNGها به نتایج به دست آمده از مدل آشفتگیی بررسیادامه

 شود.   

برای بررسی اثرات چرخش باید به بررسی نیروهای وارد بر جریان 

نشان داده شده است  (1)پرداخت. با توجه به جهت چرخش که در شکل 

( zدر جهت عرضی )مثبتدر اثربخشی دو نیرو در اثر شتاب گریز از مرکز 

با  ]22[آید. به وجود می (y−) صفحه بر عمود جهت و شتاب کریولیس در

توانند تاثیر گذار ی سرعت دورانی هر یک از این نیروها میتوجه به اندازه

 های دورانی کم، اثر شتاب کریولیس ناچیز است.باشند. در سرعت

دقیقه، نیروهای به دور بر  133با افزایش سرعت دورانی از صفر به 

وجود آمده در اثر شتاب کریولیس، جریان سیال خنک کننده را به سطح 

چسباند. به همین دلیل در نزدیکی سوراخ تزریق با افزایش سرعت پره می

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3

 

X/D

experimental k-ɛ RNG

k-ɛ Realizable k-w

SST k-w Zhi Tao [38]

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5

 

X/D

737165

943870

1110234

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3

 

X/D

experimental RNG

SST k-w Zhi tao [38]

Realizable k-w

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

یابد کاری افزایش میدور بر دقیقه، اثربخشی خنک 133دورانی از صفر به 

ولی با افزایش 
X

D
وراخ تزریق، در یک دست سو پیشروی در جهت پایین 

کننده بر روی سطح سرعت دورانی ثابت به علت پخش شدن سیال خنک

کاری بر پره و همچنین انحراف آن از روی سطح، میزان اثربخشی خنک

 یابد. روی خط مرکزی کاهش می

چگونگی توزیع دما روی سطح پره را برای مدل  (9)و  (0) شکل

دهد. بطور کلی نشان می های مختلفدر سرعت دورانی RNGآشفتگی 

مقدار بیشینه راندمان، در نزدیکی سوراخ تزریق بوده و هرچه از سوراخ 

شویم به دلیل اختالط جریان اصلی با تزریق در جهت جریان اصلی دور می

همچنین با  یابد.کاری کاهش میکننده میزان راندمان خنکجریان خنک

کننده بر روی ان خنکافزایش سرعت دورانی، به علت انحراف جت جری

-سطح پره از میزان راندمان خنک کاری بر روی خط مرکزی کاسته می

 شود.

 

 
توزیع دما در سطح پره در سرعت دورانی  -8شكل  

ω= 0  rpm 

 

 
توزیع دما در سطح پره در سرعت دورانی  -9شكل  

ω= 500  rpm 

 

  خطوط جریان را در نزدیکی سطح پره نشان می دهد. 10شکل 

 
سوراخ تزریق بیضوی الف(  

 
 ی جانبیب( سوراخ تزریق گسترش یافته

 خطوط جریان نزدیک سطح پره -10شكل

 

مطابق شکل، ناحیه تشکیل جریان ثانویه در خنک کاری با سوراخ 

تزریق گسترش یافته جانبی کوچکتر از این ناحیه در سوراخ تزریق 

جریان گرم در ای است. در نتیجه اختالط هوای خنک کاری با استوانه

ای خواهد بود. این امر سوراخ گسترش یافته جانبی کمتر از سوراخ استوانه

 منجر به افزایش اثربخشی خنک کاری سوراخ گسترش یافته خواهد شد.

کاری در دو ی تغییرات اثربخشی خنکمقایسه (11)در شکل 

 سوراخ تزریق بر روی خط مرکزی نشان داده شده است. 

 

 ω =0  rpm )الف 

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5

 

X/D

Laterally-Diffused Hole

Cylindrical Hole

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5

 

X/D

Laterally-Diffused Hole

Cylindrical Hole

 ω= 500  rpm   (ب

کاری بر روی خط مرکزی در ی نمودار اثربخشی خنکمقایسه -11شكل

 های مختلفسرعت دورانی

 

شکل، با افزایش سرعت دورانی، میزان اثربخشی در راستای مطابق 

خ شکل کاری سورایابد. همچنین اثربخشی خنکخط مرکزی کاهش می

به طور محسوسی از  های مختلف دورانیگسترش یافته جانبی در سرعت

، میزان اثربخشی زایش سرعت دورانیبا اف ای بیشتر است.سوراخ استوانه

نزدیک سوراخ تزریق  ییافته جانبی در ناحیهخنک کاری سوراخ گسترش 

باشد ولی ای اندکی بیشتر از سوراخ گسترش یافته میبرای سوراخ استوانه

31/3ی در ناحیه
𝑋

D
این مقدار  برای سوراخ گسترش یافته به حدود دو   <

رسد. در پایین دست پره اختالف ای میبرابر اثربخشی سوراخ استوانه

-سرعت دورانی کاهش می 2به تدریج برای  ادیر اثر بخشی دو هندسهمق

 یابد.

متر  33112/3کاری متوسط بر روی سطحی به ابعاد اثربخشی خنک

 (9)ی مربع بر روی دیواره برای هریک از دو هندسه با استفاده از رابطه

نشان داده شده است. همانطور که مشاهده  (1)بدست آمده و در جدول 

کاری متوسط برای سوراخ گسترش یافته برای گردد اثربخشی خنکمی

درصد  03و  2/53دور بر دقیقه به ترتیب در حدود  133و  3 هایسرعت

ی عملکرد بهتر سوراخ باشد که نشان دهندهای میبیشتر از سوراخ استوانه

 ی توربین است.کاری سطح پرهگسترش یافته در خنک

 
 کاری برای دو هندسه تزریقاثربخشی خنکی متوسط مقایسه -1جدول 

 سرعت چرخش
(rpm) 

مجرای گسترش 

 یافته جانبی
 ایسوراخ استوانه

درصد افزایش 

 اثربخشی

3 51/3 225/3 2/53 

133 29/3 233/3 03 

 

کاری جانبی، ی تغییرات متوسط اثربخشی خنکمقایسه (12)شکل 

یافته جانبی روی خط مرکزی در  را برای دو سوراخ استوانه ای و گسترش

دهد. الزم به ذکر است که متوسط های مختلف نشان میسرعت دورانی

 .محاسبه شده است (0)اثربخشی جانبی از رابطه 

( مشاهده می گردد متوسط اثربخشی 12همانطور که که در شکل )

خنک کاری جانبی برای سوراخ گسترش یافته جانبی در پایین دست 

ای خواهد داشت که سیار کمتری نسبت به سوراخ استوانهجریان، افت ب

 باشد.نشان از عملکرد بهتر این هندسه در نواحی پایین دست جریان می
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ω= 0  rpm )الف 

ω= 500  rpm)ب 

مقایسه ی نمودار متوسط اثربخشی جانبی بر روی خط  -12شكل

 مرکزی در سرعت دورانی های مختلف

 

 نتیجه گیری -6

کاری پره توربین در حال در این تحقیق، حل عددی سه بعدی خنک

های مختلف مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته چرخش در سرعت دورانی

های آشفتگی مختلفی برای پیش بینی میدان جریان و انتقال است. مدل

حرارت آشفته مورد ارزیابی قرار گرفته است. این مدل ها شامل مدل های 

می   SST k-wاستاندارد و  k-ε Realizable ،RNG  k-ε ،k-wآشفتگی 

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 

دهد که پیش بینی اثربخشی است. نتایج شبیه سازی عددی نشان می

مطابقت  RNG  k-εآشفتگی  کاری پره توربین با استفاده از مدلخنک

 قابل قبولی با مقادیر تجربی دارد.

نتایج این تحقیق نشان می دهد که افزایش سرعت چرخش پره به 

کننده از واسطه ایجاد شتاب کریولیس، منجر به انحراف جریان هوای خنک

کننده شود. در اثر انحراف جریان هوای خنکخط مرکزی سوراخ تزریق می

به ویژه در پایین دست سوراخ تزریق  میزان اثربخشی در خط مرکزی پره

کاهش می یابد. همچنین اختالط هوای خنک کاری با جریان گرم در 

ای است که این امر مجرای گسترش یافته جانبی کمتر از سوراخ استوانه
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کاری سوراخ گسترش یافته می منجر به افزایش متوسط اثربخشی خنک

( میزان اثر 31/3شود. به جز فواصل نزدیک سوراخ خنک کاری )

بخشی خنک کاری مجرای گسترش یافته به میزان قابل توجهی بیشتر از 

دهد سوراخ استوانه ای خواهد بود. مقایسه نتایج به دست آمده نشان می

 و که استفاده از مجرای گسترش یافته جانبی در سرعت های چرخش صفر

کاری توربین به ترتیب دور بر دقیقه منجر به افزایش اثربخشی خنک 133

 درصد خواهد شد. 03و  2/53به میزان 
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