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   mahdavy@kntu.ac.ir، 09123236588استاديار،  -2و  1

  كارشناس ارشد -3

  دوسياله موشك سوخت مايع شبيه سازي پاشش انژكتور پيچشي

  3سياوش علي زاده يغمايي ،1،2حسين مهدوي مقدم

تهران، فلكه چهارم تهرانپارس- دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، دانشكده مهندسي هوافضا -1  

  تهران، بلوار شهداي حصارك-دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات، دانشكده مهندسي مكانيك و هوافضا - 3و2             

  

   چكيده

به منظور تعيين ابعاد در اين مقاله ابتدا يك انژكتور پيچشي تك پايه 

اين كار . بررسي مي شود كدنويسي و مناسب براي شبيه سازي پاشش،

بانمونه آزمايشگاهي انژكتورهاي احيا كننده و اكسيد كننده از حيث اندازه 

فرايند . هاي شعاع نازل، گذرگاه و محفظه چرخشي مقايسه مي گردد

پاشش و اتميزاسيون در انژكتورپيچشي دوپايه با همان شرايط كار تجربي 

انژكتور پيچشي تك پايه با  در ادامه. به صورت پايا، شبيه سازي مي شود

در آخر نيز  .سوخت اتانول به صورت وابسته به زمان مدل مي گردد

انژكتورهاي پيچشي تك پايه و دوپايه با سوخت هاي متفاوت نفت، 

كروسين، نيتروژن مايع، هيدروژن مايع و اكسيد كننده هاي آب و اكسيژن 

ه بين انژكتورهاي هدف از اين شبيه سازي ها، مقايس. شبيه سازي مي شود

كوچكترين قطر . پيچشي از حيث سرعت و قطر قطرات خروجي مي باشد

قطرات و بيشترين سرعت قطرات خروجي در پاشش مربوط به انژكتورهاي 

نتايج اين . پيچشي با سيال هيدروژن مايع به عنوان احيا كننده مي باشد

ور انژكتدر كوچكترين قطر قطرات خروجي تحقيق نشان مي دهد كه 

 e49/7-6 و در انژكتورهاي پيچشي تك پايه متر e76/6-6پيچشي دوپايه 

  . متر مي باشد

قطـر   -پاشـش  -انژكتور پيچشـي  -موشك سوخت مايع: واژه هاي كليدي

  .سرعت قطره -قطره

  

  مقدمه 

به طور كلي مي توان انژكتور ها را به سه دسته كلي جريان مستقيم، 

در انژكتورهاي پيچشي سيال . پيچشي يك پايه و دو پايه تقسيم كرد

داخل محفظه چرخش، مومنتم زاويه اي حول محور اصلي خود انژكتور 

از موارد كاربرد اين انژكتورها، موتور موشك، توربين هاي . خواهد گرفت

بررسي قطر قطرات اسپري شده . ستم هاي تهويه هوا مي باشدگازي و سي

و سرعت آن از مسائل مورد توجه در مباحث مهندسي و فناوري بوده و 

اين از جمله . مطالعات متعددي در اين راستا انجام گرفته و مي گيرد

 مي توان به بررسي قطرات اسپري شده توسط انژكتور به تاثيرتحقيقات 

در اين . ]1[نمود اشاره ات خروجي توسط رانگانادافشار روي قطر قطر

زمينه كوتو و نتو به بررسي تئوري هايي در مورد قطر قطرات خروجي 

عالوه بر اين لفبور، بيان كرد كه از  .]2[انژكتورهاي پيچشي پرداختند

مهمترين پارامترهاي تاثيرگذار در انژكتور، قطر و طول دهانه خروجي آن 

جريان پتانسيل استفاده شود، مقدار ضريب تخليه،  است و اگر از تئوري

وي و همكارانش نشان . مستقل از اختالف فشار دو سر انژكتور خواهد بود

دادند كه در اختالف فشار باال، نسبت طول به قطر اريفيس تاثير چنداني بر 

روي قطر متوسط قطرات ندارد، در حاليكه در اختالف فشار پايين اين 

بايول و ارزچوفسكي رفتار انژكتور را مشابه رفتار . ]3[تموضوع صادق نيس

يك كانال رو باز همراه با سطح آزاد در نظر گرفتند و مانند كانال باز براي 

آن ها موج هاي ايجاد شده بر . انژكتور يك سرعت بحراني تعريف كردند

روي سطح آزاد انژكتور را ناشي از نيروهاي گريز از مركز دانستند و مقدار 

زاويه اسپري را كم تر از پيش بيني هاي قبل و نزديك تر به شرايط واقعي 

تحقيقاتي انجام دادند كه منجر به  رامورتي و تاراكان]. 4[پيش بيني كردند

آن ها بررسي . افزايش كارايي موتور با اضافه كردن ذرات فلز به سوخت شد

 1995هاي خود را به صورت كدنويسي عددي و تحليل تجربي در سال 

در اين تحقيق اثرات اضافه كردن فلزات مختلف روي كارايي . چاپ نمودند

طراحي انژكتور با سوخت مايع براي توربين ]. 5[موشك بررسي شده است

توسط جان  2011هاي گازي موضوع تحقيقي مي باشد كه در سال 

. استيونسون با مشخصه هاي انرژي قديمي براي موشك به چاپ رسيد

 2013در سال ]. 6. [تحليل كامل توربين گاز مي باشد قيق،موضوع اين تح

وينگرت و همكارانش، انژكتور هم محور پيچشي را براي موشك هايي با 

از نتايج اين بررسي مي توان به متناسب . سوخت متان را  طراحي كرد

بودن اندازه قطرات توليدي حين اتميزاسيون با طول سريعترين موج 

]. 7[خ توليد با نرخ رشد اغتشاشات جت اشاره كردسطحي رشد كننده و نر

تحقيقات متعدد دكتر امي در اين از جمله تحقيقات داخلي نيز مي توان به 

به مدل سازي  1390امي و همكارانش در سال . رابطه اشاره كرد

آن ها اثر ويسكوزيته و . اتميزاسيون اوليه اسپري چرخان لزج پرداختند

يزاسيون يك اسپري حلقوي تو خالي لزج و سرعت چرخشي مايع روي اتم

. چرخان تحت نوسانات سينوسي و جريان هواي غير لزج را بررسي كردند

در نهايت نيز به معادله توزيع بدون بعد نرخ رشد موج، كه بر ناپايداري اليه 

با توجه به كارهاي انجام شده، هدف ]. 8[حلقوي مايع حاكم است، رسيدند

شبيه سازي عددي پاشش انژكتور پيچشي با سوخت از انجام اين تحقيق، 

 .هاي متفاوت به منظور مقايسه قطر و سرعت قطرات خروجي مي باشد

به منظور تعيين ابعاد مناسب براي شبيه ابتدا يك انژكتور پيچشي تك پايه 

به منظور صحت سنجي با مدل . بررسي مي شود سازي پاشش، كدنويسي و

. گذرگاه و محفظه چرخش مقايسه مي گردد آزمايشگاهي از نظرشعاع نازل،

قابل ذكر است كه از همين انژكتور براي شبيه سازي پاشش با شرايط 

به منظور صحت سنجي، نحوه . مرزي مدل آزمايشگاهي استفاده مي گردد

پاشش انژكتور پيچشي دوپايه كه متشكل از انژكتور داخلي و خارجي مي 

بعد از . شگاهي مقايسه مي شودباشد، شبيه سازي شده و با كار آزماي

صحت سنجي، ادامه شبيه سازي ها به صورت عددي با سوخت هاي نفت، 

كروسين، نيتروژن مايع، هيدروژن مايع و اكسيد كننده هاي آب و اكسيژن 

نحوه پاشش انژكتور پيچشي تك پايه در بين زمان . مايع صورت مي گيرد

ميلي ثانيه به صورت وابسته به زمان شبيه سازي شده و با  2/3تا  8/0هاي 

  . مقايسه مي گردد )كار تجربي(نمونه عكسبرداري شده 
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 كدنويسي انژكتور پيچشي تك پايه

گيرند و وظيفه دارند تا  تزريقگرها در ورودي محفظه احتراق قرار مي

كوچك را به صورت ذراتي بسيار ) سوخت و اكسيدكننده(هاي مايع  پيشران

به طور . با زاويه، سرعت و قطر كامالً معين به داخل محفظه احتراق بپاشند

ترين  ترين و حساس تزريقگرها انواع مختلفي دارند و يكي از پيچيدهكلي 

به همين دليل انژكتورها، بايد . هاي يك موتور پيشران مايع هستند قسمت

شبيه سازي هاي براي طراحي و . مورد بررسي دقيق و تحليل قرار بگيرند

دقيق تر يك انژكتور پيچشي تك پايه طراحي شده و با نمونه تجربي از 

به منظور آشنايي بيشتر با نحوه كاركرد . حيث ابعاد صحت سنجي مي شود

] 10و9[انژكتورها و سياالت عامل مناسب جهت تشكيل شعله از منابع 

ترهايي نظير از پارامبراي طراحي يك انژكتور پيچشي، . استفاده شده است

تداي در اب .استفاده مي شود (A)مشخصه هندسي  و )µ(ضريب جريان 

نمودار اين پارامترها در . تعيين مي شوندكدنويسي نيز اين دو پارامتر 

براساس آزمايشات تجربي و بررسي هاي صورت گرفته بر  2و  1شكل هاي 

مورد پارامترهاي . رسم شده است] 11[روي انژكتور، موجود در منبع 

بررسي عبارتند از دبي اكسيدكننده و سوخت، افت فشار و زاويه مخروط 

پاشش كه بر طبق مشخصات انژكتور پيچشي دوپايه كار تجربي تعيين مي 

انژكتورهاي پيچشي دوپايه متشكل از انژكتورهاي احياكننده و . شوند

مشخصات انژكتور احياكننده  2و  1در جداول . اكسيد كننده مي باشد

  .، تعيين مي شوند)انژكتور خارجي( و انژكتور اكسيدكننده) ژكتور داخليان(

  

 ]12[مقادير پارامترهاي ورودي مسئله براي انژكتور داخلي  -1جدول 

مقدار                                               پارامتر             

متر ميلي 83/1 قطر نازل خروجي  

درجه45 نيم زاويه پاشش  

 C19H30(l)نفت  نوع مايع تزريق شده

كلوين 300 دماي جريان ورودي  

كيلوگرم بر ثانيه 02/0 دبي خروجي  

بار 10 اختالف فشار كاري  

 ]12[پارامترهاي ورودي مسئله براي انژكتور خارجي  -2جدول 

مقدار                                            پارامتر                

خروجيقطر نازل  متر ميلي 28/4   

درجه 40 نيم زاويه پاشش  

 H2o(l)آب نوع مايع تزريق شده

كلوين 300 دماي جريان ورودي  

كيلوگرم بر ثانيه 110/0 دبي خروجي  

بار 4 اختالف فشار كاري  

 

در كد نوشته شده به منظور طراحي ابعاد انژكتور پيچشي ابتدا از        

در . چگالي و ويسكوزيته را مي خواهدكاربر، مشخصات سيال از جمله 

ادامه تعداد گذرگاه هاي ورودي به محفظه چرخش انژكتور سوخت و 

به مشخصات انژكتور مورد نظر تعيين شده و ضريب  اكسيدكننده باتوجه

گشودگي آن نيز باتوجه به اطالعات داده شده، براي سيال سوخت و 

اشش، مشخصه هندسي و بعد از تعيين زاويه پ. اكسيدكننده فرض مي شود

شعاع ) 1(ضريب جريان انژكتور مشخص مي گردد و با استفاده از رابطه 

  . نازل بدست مي آيد

)1(  
        Rn=0/475� �� �

μ��ρ∆� 

	R(بعد از تعيين تعداد گذرگاه هاي ورودي  و ضريب گشودگي انژكتور  
� (

بدست ) 2(بر اساس رابطه  �
R)(برمبناي مالحظات طراحي، شعاع داخلي 

  .مي آيد

)2(         (R	
�=Rin/Rn) 

  ]:13[تعيين مي شود ) 3(در آخر شعاع گذرگاه ورودي طبق رابطه 

)3(         r
� = �R
�R�nA  

عدد رينولدز ورودي مشخص مي شود و براساس ) 4(با توجه به رابطه 

  ]:14[تعيين مي گردد  )RS(، شعاع محفظه چرخش )5(رابطه 

)4(  Rein= ������� �√�� = ��� �
π�����ρ� 

)5(  Rs=Rin+rin 

نمودارهاي زاويه پاشش برحسب يعني  2و  1براساس شكل هاي        

توان با مي مشخصه هندسي و ضريب جريان برحسب مشخصه هندسي، 

مشخصه نمودارهاي  .ابعاد انژكتور را تعيين نمودباال، استفاده از روابط 

در . رسم مي گرددهندسي و ضريب جريان با استفاده از نرم افزار متلب 

مقادير شعاع نازل، شعاع گذرگاه و شعاع  ،با توجه به ضريب گشودگيادامه 

آورده  3نتايج كد نويسي در جدول . محاسبه مي شودمحفظه چرخش 

آزمايشگاهي مقايسه شده شده و به منظور صحت سنجي با يك نمونه 

قابل ذكر است كه از ابعاد همين انژكتور كدنويسي شده به منظور  .است

شبيه سازي پاشش انژكتورهاي پيچشي تك پايه و دوپايه بصورت پايا و 

ابعاد انژكتور تحليل شده توسط كد به . وابسته به زمان استفاده مي شود

منظور اعتبارسنجي با ابعاد مدل تجربي ساخته شده در آزمايشگاه، مقايسه 

براي شبيه سازي هاي پاششي كه در ادامه تحقيق آورده شده از . ي شودم

 . همان مشخصات و پارامترهاي اوليه مدل تجربي استفاده شده است

  

  مقايسه ابعادي انژكتور كدنويسي شده با نمونه آزمايشگاهي -3جدول 

 پارامتر

  انژكتور خارجي

  )آب(

 

  

  خطا

 

  انژكتور سوخت

  )نفت(

 

 خطا

 
انژكتور 

 خارجي
 - نتايج كد

انژكتور 

 داخلي

  نتايج

 كد
- 

 - 110 110 - 20 20 (gr/sec)دبي جرمي

 - 4 4 - 10 10 (bar)افت فشار

 - 90 90 - 80 80 )درجه(زاويه پاشش 

 - 3  - 1  ضريب گشايش

 13/2 66/1 %22 915/0 41/1 %27 (mm)شعاع نازل

 - 2 2 - 4 4 تعداد گذرگاه

 11/1 83/0 %23 828/0 71/0 %15 (mm)شعاع گذرگاه

 81/2 5/2 %11 32/2 11/2 %17 (mm)چرخش شعاع محفظه

    

همانطور كه مالحظه مي شود پس از مقايسه ابعاد انژكتور با نمونه      

كه كدنوشته شده به طور نسبي از دقت  نتيجه گرفتتجربي، مي توان 

دليل خطاي باالتر براي انژكتور احيا كننده نيز . خوبي برخوردار مي باشد

استفاده از روابط انژكتور اكسيد كننده براي طراحي كلي اين دو انژكتور 

  . مي باشد

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

  مدل هندسي و طرح عددي

بررسي  در قسمت قبل انژكتور پيچشي براساس كد نوشته شده، آناليز و

در اين قسمت ابتدا با هندسه انژكتور آشنا شده و سپس نحوه پاشش . شد

   .تزريقگر شبيه سازي مي شود

در اين قسمت جريان خروجي از انژكتورهاي پيچشي، شبيه سازي        

هدف از اين شبيه سازي ها، مقايسه انژكتورهاي پيچشي با . مي شود

. طر قطرات خروجي مي باشدسوخت هاي مختلف از لحاظ نحوه پاشش و ق

اولين شبيه سازي مربوط به انژكتور پيچشي دو پايه مي باشد كه نحوه 

پاشش آن با نمونه تجربي به منظور صحت سنجي كار عددي مقايسه مي 

 .شماتيك انژكتور پيچشي دوپايه مشاهده مي شود 3در شكل . گردد

احيا كننده مي روزنه ورودي  Fو روزنه ورودي اكسيد كننده  Oمنظور از 

بزرگتر از قطر نازل  doكه قطر نازل اكسيد كننده  قابل ذكر است. باشد

به ترتيب سرعت و قطر قطرات خروجي  dpو  U. مي باشد df  احيا كننده

   .نيز نيم زاويه پاشش نسبت به خط عمود مي باشد θ .مي باشد

پارامترهاي ورودي براي انژكتور پيچشي دو پايه با  2و  1در جداول 

اين پارامترها براساس . سوخت نفت و اكسيد كننده آب، آورده شده است

به علت امكان اعتبارسنجي  ]12[مدل آزمايشگاهي انژكتور پيچشي دوپايه 

اين پارامترها براي تعيين انژكتور پيچشي در قسمت . انتخاب شده است

 .الگرانژي مسئله كاربرد داردحل 

  

  استقالل از شبكه

سازي  با استفاده از ابعاد هندسي موجود براي انژكتور پيچشي دو پايه، مدل

 مرحله توليد شبكه، گيرد و پس از آن انجام مي كتياافزار  بعدي در نرم سه

 نسبت بهفيزيكي  ديدبا توجه به . مي باشدنرم افزار فلوئنت  با استفاده از

نزديك به خروجي پاشش از بايد در مناطق  ،حركت سيال درون انژكتور

ي كافي ريز باشد تا  بندي به اندازه انژكتور، شبكهداخل و يا در  انژكتور

براي اطمينان از . شود خوبي نشان داده  رفتار سيال در آن مناطق به

بندي، سرعت متوسط خروجي از انژكتور  بودن جواب از شبكه مستقل

  .بررسي مي شود 4ق جداول مطاب

  

بندي براي انژكتور   نتايج حاصل از مطالعات استقالل از شبكه  -4جدول 

  داخلي 

  
  حالت

  تعداد 

 صفحه

  تعداد 

 سلول

سرعت 

متوسط 

خروجي 

)m/s(  

  

  درصد 

  خطا

1  229306  109978  75/12  -  

2  481119  232580  19/14  29/11  

3  1215571  590020  96/11  17/6  

4  1967195  956748  43/12  4/2  

5  3200532  1563416  33/12  3/3  

  

بررسي تعداد سلول ها به منظور استقالل از شبكه براي انژكتور        

خارجي نيز به مانند انژكتور داخلي انجام گرفت كه در اينجا آورده نشده 

با ريزتر كردن . مشخص مي باشد 4طور كه از اطالعات جدول  همان. است

شبكه از مقداري مشخص، تغيير محسوسي در سرعت متوسط خروجي از 

انژكتور داخلي با سوخت نفت و انژكتور خارجي با سيال آب، حاصل 

، 4در شكل . بودن اندازه شبكه است مطلوب  دهنده شود كه نشان نمي

 نمودار بررسي استقالل از شبكه براي حالت پايا به ترتيب براي دو سيال

و نمودار نشان  ولبا توجه به جد .نفت و آب در زير آورده شده است

، براي شبكه بندي انژكتورهاي داخلي و خارجي 4شده در شكل  داده

   .قبول است سلول مناسب و قابل 1563416و  956748ترتيب با تعداد  به

بعد از تعيين فضاي محاسباتي و رسيدن به تعداد سلول مناسب، شبيه 

قابل . فشاري دوسياله آغاز مي شود - انژكتورهاي پيچشيسازي پاشش 

ذكر است كه شبيه سازي ها متشكل از فاز پيوسته و گسسته مي باشد كه 

  .در ابتدا الزم است كه معادالت حاكم بر آن ها بررسي شود

  

  معادالت حاكم

از مهمترين معادالت حاكم بر فاز پيوسته در شبيه سازي مي توان به 

  .پيوستگي، مومنتم، انرژي و توروبوالنس اشاره كردمعادالت 

  

)6(  �ρ�� + ∇. (ρv ! = S�   
)7(  �ρ�# (ρv ! + ∇. (ρv$%v$%! = −∆P + ∇. τ̿ + ρg$%      
)8(  ∂∂+ (ρE! + ∇. -v$%(ρE + p!/ 

  = ∇n. 0− 1 h3J% + τ̅eff. v$%83
9 

  

نشانگر توليد انرژي جنبشي آشفته به دليل اثر  Gb ،معادالت توربوالنسدر 

نيز در  GK از .شناوري است و در تحقيق حاضر از آن صرف نظر مي شود

مواقعي استفاده مي شود كه تغييري شديد در گراديان سرعت رخ دهد كه 

درجريان تراكم پذير براي اعداد ماخ   .نظر شده استدر اينجا از آن صرف 

به عنوان اثر تراكم پذيري در آشفتگي، به معادله انرژي  YMبسيار باال، 

 .شود جنبشي اضافه مي

   )9(  ∂ρ∂+ (ρk! + ∂ρ∂X
 (ρku
! = 

         ∂∂X3 =>μ + μ+σAB ∂k∂X3C + GE + GF − ρε − YJ 

   )10(  
∂∂+ (ρε! + δ∂X
 (ρεu
! = 

∂∂X3 =>μ + μ+
σAB ∂ε∂X3C +CLε

εk (GA + CMεGF! − C�ερ
ε�K  

سوخت مايع در بسياري از سيستم هاي احتراقي به عنوان منبع        

سوخت به قطره هاي كوچكي اتميزه مي شود تا . انرژي به كار مي رود

با افزايش سطح تماس، . سطح تماس سوخت با هواي گرم بيشتر شود

. تبديل فاز مايع به فاز گاز و اختالط با اكسيژن سريع تر صورت مي گيرد

ميزان نشر آالينده ها به اتميزاسيون سوخت، حركت و  راندمان احتراق و

حركت . تبخير قطرات سوخت و اختالط سوخت و هوا بستگي زيادي دارد

نيروهاي موثر . فاز گسسته در سيستم به صورت الگرانژي دنبال مي شوند

بقاي اندازه ) 11(رابطه . وارد بر قطره شامل نيروي درگ و گرانش است

  .مي باشد xت محور حركت براي قطره درجه
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)11(  duPdt = FS-u − uP/ + gT(ρP − ρ!
ρP + FT 

قابل ذكر است كه قطرات در هنگام پاشش از شكل كروي به ديسكي 

در رابطه . تبديل مي شود كه اين مورد روي نيروي دراگ تاثير مي گذارد

  .ضريب دراگ آورده شده است) 12(

)12(  Cd = cd.sphere(1+2.632y) 

 .باال، اعوجاج قطره از حالت معمولي كروي استدر رابطه  yمتغير 

Uدرجريان توربوالنس سرعت به صورت  = U + Ú درنظر گرفته مي شود .

  .زير مي توان مكان ذره را محاسبه كرد) 13(با استفاده از رابطه 

)13(  WTW+ = up 

اگر فرض شود نيروهايي كه در هر بازه زماني به ذره وارد مي شود، ثابت 

 :نوشت) 14(توان به صورت رابطه  را مي) 13(گاه رابطه باشد آن 

 

)14(  duPdt = 1
τP -u − uP/ 

YZ زمان رهايي ذرات است ،.  

 راملر - براي محاسبه توزيع سايز قطره ها از روش موسوم به روش رزين 

در اين روش، دامنه  اندازه قطره ها به تعداد مناسبي . استفاده مي شود

بزرگتر است به  dتقسيم شده و نسبت جرمي قطره هايي كه قطرشان از 

  .بيان مي شود) 15(وسيله رابطه 

)15(  YW = e[(W/W	!�
 

  

تاثير توربوالنس بر روي قطره را مي توان با استفاده از روش هاي اتفاقي و 

در روش اتفاقي، معادله مكان براي تعداد قطره هاي . نظر گرفت توده اي در

Uمعين حل و سرعت در معادالت به صورت  = U + Ú با حل . است

معادله مكان براي اين تعداد از قطره ها كه نماينده كل قطره ها هستند، 

 .توان اثر اغتشاش را بر روي قطره نشان داد مي

 

  شبيه سازي پاشش

از نتايج اين شبيه سازي مي توان به نحوه پاشش انژكتورهاي داخلي، 

براي اعتبار سنجي اين . خارجي و نحوه پاشش همزمان آن ها اشاره نمود

خروجي ها، تمامي پارامترهاي ورودي اين انژكتورها مي بايست با نمونه 

و  1به همين سبب از پارامترهاي ورودي جداول . آزمايشگاهي يكسان باشد

شود، نحوه  همانطور كه مالحظه مي .ستفاده مي شودابراي شبيه سازي  2

نشان داده شده، مطابقت  6 و 5پاشش اين دو نمونه كه در شكل هاي 

باشد،  انژكتور داخلي كه همان انژكتور احياكننده مي .خوبي با يكديگر دارند

اين . داراي مخروط پاشش بزرگتري نسبت به انژكتور اكسيدكننده است

تفاوت در زاويه پاشش محسوس نمي باشد، چرا كه اختالف فشار اعمالي 

. بار مي باشد 4بار و در انژكتور اكسيد كننده  10در انژكتور احيا كننده 

اين اختالف فشار باالتر در انژكتور احيا كننده باعث شده كه اين تغيير 

به طور كلي در انژكتورهاي پيچشي  .زاويه در پاشش محسوس نباشد

دوپايه با اختالط خارجي، اختالف زاويه پاشش بين دو مخروط خروجي 

به همين دليل فشار اعمالي . درجه تجاوز كند 15تا  10پاشش نيايد از 

روي انژكتور احياكننده بايد از فشار اعمالي در انژكتور اكسيدكننده بيشتر 

اي در انژكتوره. باشد كه زواياي مخروط پاشش به يكديگر نزديكتر شوند

پيچشي با اختالط داخلي اين اختالف زاويه بين مخروط هاي پاشش بين 

بعد از صحت سنجي انژكتور پيچشي دوپايه با . درجه مي باشد 40تا  30

سياالت آب و نفت، شبيه سازي تزريق انژكتورهاي پيچشي به منظور 

، بار 10و  4مقايسه قطر و سرعت قطرات خروجي در فشارهاي مختلف 

-نتايج حاصل از شبيه سازي انژكتور پيچشي 5در جدول  .ودانجام مي ش

  .فشاري دوپايه با سياالت آب و نفت، آورده شده است

  

قطر قطرات و سرعت انژكتورهاي پيچشي تك پايه و دوپايه   -5جدول 

  شبيه سازي شده با سياالت آب و نفت

  سيال  نوع انژكتور
 فشار

 

قطرقطرات 

  خروجي

بيشترين سرعت 

  خروجي قطرات

    (bar)  (m)  (m/s)  

  4  آب  پيچشي تك پايه
00049/0  

5-e80/6  

  

89/11  

  

  10  آب  پيچشي تك پايه
00028/0  

5-e92/3  

  

23/12  

  

  4  نفت  پيچشي تك پايه
00183/0  

0003/0  
89/11  

  10  نفت  پيچشي تك پايه
00135/0  

00018/0  
9/11   

 

در . شبيه سازي هاي صورت گرفته در قسمت قبل، به صورت پايا انجام شد

اين قسمت، انژكتور پيچشي تك پايه به صورت وابسته به زمان و به منظور 

قطرقطرات و سرعت خروجي   هاي پاشش و تغيير دراندازه بررسي مخروط

. ، مدلسازي مي شود)هميلي ثاني 2/3تا  8/0از (قطرات در لحظات مختلف 

از . تعيين مي گردند ]15[ بر اساس كار تجربيشبيه سازي اين مشخصات 

 5/0مي توان به سيال عامل اتانول، قطر نازل خروجي جمله اين مشخصات 

. كرداشاره بار،  20و اختالف فشار  3/2ميلي متر، نسبت طول به قطر نازل 

 8 ميلي ثانيه و شكل 6/1و  8/0نمونه عكسبرداري شده در لحظات  7شكل 

  نمونه تجربي با عكسبرداري از نحوه. نمونه شبيه سازي شده مي باشد

فريم در  5000پاشش انژكتور در لحظات مختلف توسط ليزر با سرعت 

، شبيه سازي در ابعاد اصلي آورده شده 9شكل . ثانيه انجام شده است

براي صحت سنجي بهتر اين پاشش از نماي روبرو نمايش داده شده . است

ميلي ثانيه،  2/3و  4/2نمونه عكسبرداري شده در لحظات   11ل شك. است

  .مي باشد

بديهي است . ميلي ثانيه انجام گرفت 2/3تا  0سازي پاشش از لحظه  شبيه

ميلي ثانيه از اندازه قطر قطرات  8/0تا  0كه در زمان پاشش يعني از لحظه 

شش از ميلي ثانيه، نحوه پا 2از شروع پاشش تا لحظه . كاسته مي شود

حالت مخروط خارج نمي شود و دقيقا در اين لحظه از حالت خود خارج 

قطر ) ملي ثانيه 2/3تا  8/0(با گذر زمان .  مي شود 10شده و مطابق شكل 

متر  18حدود (قطرات تقريبا يكسان باقي مانده ولي سرعت پاشش كم 

 . مي شود) برثانيه

  

  بحث روي نتايج

پاشش انژكتورهاي پيچشي تك و دو پايه با سياالت مختلف از جمله نفت، 

كروسين، هيدروژن مايع و نيتروژن مايع به عنوان سوخت، آب و اكسيژن 

براي نتايج حاصل . مايع به عنوان اكسيد كننده، شبيه سازي شد

براي سوخت  .آورده شده است 6در جدول انژكتورهاي پيچشي دوپايه 

كيلوگرم بر 0000133/0(نيز به سبب ويسكوزيته بسيار كم هيدروژن مايع 

ابعاد مناسب انژكتور براساس كد . انژكتور تغيير كند ، بايد هندسه)متر ثانيه
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قطر نازل خروجي در . نوشته شده در همين تحقيق، تعيين مي گردد

متر تعيين گرديد  00997/0انژكتورهاي پيچشي با سوخت هيدروژن مايع، 

 .بار، شبيه سازي صورت گرفت 6و 4 و در فشارهاي

بعد از مقايسه بين انواع انژكتورها مالحظه مي شود كه كوچكترين        

قطر و باالترين سرعت قطرات خروجي در هنگام پاشش مربوط به 

قطر قطرات خروجي از انژكتور پيچشي . انژكتورهاي پيچشي دو پايه است

ايع و هيدروژن مايع نسبت به با سياالت اكسيژن م) متر e76/6-6(دوپايه 

با سيال هيدروژن مايع نيز كمتر مي ) متر e49/7-6(انژكتور تك پايه 

به همين خاطر و ديگر مزاياي گفته شده، از اين نوع از انژكتورها . باشد

  .تور موشك سوخت مايع صورت مي گيردبيشترين استفاده در مو

  

دوپايه شبيه سازي قطر قطرات و سرعت انژكتورهاي پيچشي   -6جدول 

  شده با سياالت متفاوت

نوع 

  انژكتور
  سيال

  

 فشار

 

  

  

  قطرقطرات

  خروجي

  

بيشترين و 

كمترين 

  بيشترين

سرعت قطرات 

  خروجي

    (bar)  (m)  (m/s)  

پيچشي 

  تك پايه

هيدروژن 

  مايع
6  

5-e48/5  

6-e50/7  
39/84  

پيچشي 

  تك پايه

هيدروژن 

  مايع
4  

5-e22/9  

5-e30/1  
54/64  

پيچشي 

 پايهدو 

اكسيژن 

  مايع،

  كروسين

4  

10  

00198/0  

5-e18/6  
61/33  

پيچشي 

  دو پايه

 اكسيژن

  مايع،

هيدروژن 

  مايع

4  

6  

00196/0  

6-e77/6  

  

39/83  

پيچشي 

  دو پايه

اكسيژن 

  مايع،

نيتروژن 

  مايع

4  

10  

  

00198/0  

6-e35/6  

  

06/30  

  

  نتيجه گيري

در انژكتورهاي : از نتايج اين تحقيق مي توان به موارد زير اشاره نمود

باشد، با افزايش ويسكوزيته سيال و  پيچشي وقتي شرايط اوليه يكسان 

كاهش اختالف فشار اعمالي در انژكتور، در هنگام پاشش، قطر قطرات 

براي مثال قطر قطرات در هنگام پاشش نفت توسط . افزايش مي يابد

زرگتر از بار ب 4در فشار مشابه ) متر 0003/0(انژكتورهاي پيچشي تك پايه 

  . مي باشد)  متر e29/1-5(قطر قطرات حاصل از پاشش هيدروژن مايع 

به طور كلي قطر قطرات خروجي در انژكتورهاي پيچشي دوپايه كوچكتر از 

قابل ذكر است . قطر قطرات خروجي از انژكتور پيچشي تك پايه مي باشد

االت با سيقطر قطرات خروجي انژكتور پيچشي دوپايه كه كوچكترين 

اين قطر در  .مي باشد متر e76/6-6اكسيژن مايع و هيدروژن مايع، 

مي متر  e49/7-6با سوخت هيدروژن مايع، تك پايه پيچشي  هايانژكتور

با سوخت  در انژكتورهاي پيچشي بيشترين سرعت قطرات خروجي. باشد

. مي باشد) متر بر ثانيه 84(هيدروژن مايع سوخت  هاي متفاوت مربوط به

انژكتورهاي پيچشي به منظور رسيدن به قطرقطرات خروجي كوچكتر به 

اي و بهبود شكست  چرخش سيال و در نتيجه افزايش مومنتم زاويه  واسطه

براساس . تر از انژكتورهاي جريان مستقيم مي باشد در جهت سيال، مناسب

ر قطرات پاشش، مناسب دو معيار بيشترين سرعت قطرات و كوچكترين قط

  .ترين سوخت براي انژكتورهاي پيچشي، هيدروژن مايع مي باشد

  

  
  Aتغييرات زاويه پاشش برحسب مشخصه هندسي  -1شكل 

 

  
 )  Aبر حسب iµ( تغييرات مشخصات هندسي نسبت به هم  -2شكل 

 

 
  ]8[شماتيك انژكتور پيچشي دوپايه مدل شده -3شكل 

  

  
  نمودار بررسي استقالل از شبكه  -4شكل 
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، از چپ به ]12[كار تجربي(پاشش انژكتور پيچشي دوپايه   نحوه -5شكل 

  )داخلي، خارجي، كلي:راست

  

  
كار عددي انجام شده، از (پاشش انژكتور پيچشي دوپايه   نحوه -6شكل 

  )داخلي، خارجي، كلي:چپ به راست

  

  
، از چپ به  ]15[كار تجربي(پيچشي پاشش انژكتور   نحوه -7شكل        

  )ميلي ثانيه 6/1و  8/0در لحظات : راست

  

  
كار عددي انجام شده، از چپ (پاشش انژكتور پيچشي   نحوه -8شكل      

  )ميلي ثانيه 6/1و  8/0در لحظات : به راست

  

  
كار عددي (پاشش انژكتور پيچشي در ابعاد اصلي   نحوه -9شكل         

  )ميلي ثانيه 2/3و  4/2در لحظات : چپ به راست انجام شده، از

 

  
كار عددي انجام شده از نماي (پاشش انژكتور پيچشي  نحوه - 10شكل 

  )ميلي ثانيه 2/3و  4/2در لحظات : روبرو، از چپ به راست

  

  

 

  
كار تجربي از نماي روبرو، از چپ به (پاشش انژكتور پيچشي  نحوه -11شكل 

  ]15[)ميلي ثانيه 2/3و  4/2در لحظات : راست
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