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سازی فرآیند احتراق در محفظه احتراق موتور بررسی و مطالعه شبیه

توربین گاز

3،روزبه آریان نژاد2معین حسین پور سلیمی، 1مهدی جهانگیری

 جامع امام حسین)ع( دانشگاه -1

دانشگاه علم و صنعت ایران  -2

 دانشگاه شهید بهشتی-3

 چكیده 

در این مقاله به بررسی و شبیه سازی یک محفظه احتراق استوانه ای 

توربین گاز پرداخته شده است، که نتایج تجربی این محفظه احتراق موجود 

بوده و در مراحل مختلف شبیه سازی با داده های عددی مقایسه گردید . 

با انتخاب شرایط مرزی مناسب تحلیل صورت گرفته و محل و نحوه توزیع 

راخ ها ، باز شدگی ورودی محفظه احتراق ، سوخت های مختلف ، دوده سو

به همراه توزیع سرعت ، دما  و قطرات مورد بررسی قرار گرفته اند.  NOXو 

مقادیر مورد بررسی در مقایسه با بررخی مقادیر اندازه گیری شده به 

صورت تجربی از تطابق خوبی برخوردار بوده که این نشان دهنده طراحی 

 ناسب مدل عددی می باشد .م

 -شبیه سازی عددی -توربین گاز -محفظه احتراق : واژه های كلیدی
نتایج تجربی.

 مقدمه 

روش هایی که برای دست یابی به پارامترهای محفظه احتراق وجود دارند 

روش -3روش تجربی)آزمایشگاهی( -2روش تحلیلی -1عبارتند از:

عددی.ازبین این روش ها روش تحلیلی برای هندسه های پیچیده سه 

بعدی و با عملکرد خاص بسیار سخت و زمانبر می باشد.روش تجربی)با 

بسیلر پرهزینه است و نیاز به تجهیزات اندازه گیری و  وجود اینکه زمانبر و

امکانات زیادی دارد ودر هرجا و تحت هرشرایطی قابل اجرا نمی باشد( 

برای دست یابی به پارمترهای مورد نظر به کار گرفته شده است که در 

ذیل به آن می پردازیم.روش دیگر روش عددی است که در حال حاضر به 

مند برای تحلیل رفتار جریان سیال در سیستم های با صورت یک ابزار توان

هندسه ناموزون و نامتعارف مطرح می باشد که توانایی شبیه سازی شرایط 

واقعی و شرایط ایده آل را دارا بوده و ضمناً کم هزینه و دارای سرعت 

در این مقاله سعی بر آن است تا با استفاده از روش  ]1[باالیی است. 

پارامترهای عملکردی محفظه  (Fluent)ه نرم افزارفلوئنت عددی و به وسیل

احتراق توربین گاز محاسبه شوند.شایان ذکر است که با داشتن مقادیر 

تجربی به راحتی می توان به حل دقیق دست پیدا کرد و نرم افزار را 

 کالیبره نمود. به کارگیری این روش برای سایر نمونه های آزمایش خصوصاً 
 M.jahangiri2015@gmail.com مهندسی هوافضا  ارشدکارشناس  -1

 مهندسی مکانیک دانشجوی کارشناسی ارشد – 2

مهندسی مکانیک دانشجوی کارشناسی ارشد-3

در جایی که امکان تست تجربی نداشته باشد، می تواند بسیار مفید و 

 سودمند باشد. 

معرفی مدل

بر روی یک محفظه احتراق [ 2و همکاران ]( Samuelsen)ساموئلسن 

ها، ای مدل تحقیقات انجام دادند محل و نحوه توزیع سوراخاستوانه

به همراه   NOX های مختلف، دوده وبازشدگی ورودی محفظه، سوخت

( نمایی 1شکل ).اندتوزیع سرعت، دما و قطرات مورد بررسی قرار گرفته

 دهدواره از این هندسه را نشان میطرح

که حاصل تحقیقات ساموئلسن و بازدیدی  WJCC محفظه احتراق

 320باشد، از یک هشت ضلعی به طول و همکارانش می]4و3[طهرانی

میلیمتر تشکیل شده است. چهار جت اولیه عمود بر هم  80میلیمتر و قطر 

میلیمتری از صفحه ورودی محفظه  80میلیمتر در فاصله  5/7به قطر 

تشکیل ناحیه بازگردش تعبیه شده  احتراق، جهت بهبود احتراق و کمک به

میلیمتر در فاصله  9است. یک ردیف چهارتایی سوراخ دیگر نیز به قطر 

میلیمتری از ورودی محفظه احتراق قرار داده شده است تا ضمن  160

سازی گازهای حاصل از احتراق، دمای خروجی از محفظه احتراق را رقیق

از نوع محوری  WJCCر محفظه تر سازد. سوئیرلر مورد استفاده دیکنواخت

میلیمتر می 57میلیمتر و قطر خارجی آن  19بوده که قطر داخلی آن 

سوئیرلر ((Solidityو سالیدتی Swirl Number) (باشد. عدد سوئیرل

درجه با یکدیگر  60پره آن، زاویه  12% بوده و 100و  4/1اصلی به ترتیب 

 ئلسن )مدلدارند.در هندسه اولیه محفظه احتراق مدل سامو

(Can Combustor Axisymmetric )ASCC در اوایل چنین هم( و

شده است. استفاده می پاش مخروطی، از سوختWJCCاستفاده از مدل 

 (Airblastپاش ایربلستاما ساموئلسن در ادامه تحقیقاتش از سوخت

(Atomizer ،استفاده خاصی که توسط پارکر برای این هندسه طراحی شده

نموده است. با توجه به اطالعات ناقص از این نازل سوخت و تاثیر قابل 

های سرعت و دمای جریان، در این توجه نوع و ساختار آن بر روی پروفیل

اقدام شده (  Parker )پاش پارکرپژوهش نسبت به طراحی مجدد سوخت

که در شکل باشد می Sو J است. اتمایزر پارکر دارای دو نوع اتمایزر نوع 

[. طبق مطالعات صورت پذیرفته، در طراحی 5اند ]( نشان داده شده2)
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-های سوخت ها و الهام از اندازهنسبت اندازه ، با رعایتWJCCپاش سوخت

 دانل[ طراحی نموده است )مک2] دانلپاش ایربلستی که مک

Mcdonell) (از شاگردان ساموئلسن بوده است و در این راستا تحقیقاتی 

پاش مورد های تقریبی سوختاند(، اندازهنیز به صورت مشترک انجام داده

پاش ایربلست ( سوخت3است. شکل )سازی استخراج شده استفاده در مدل

دهد. در کل اطالعات هندسی محفظه احتراق  دانل را نشان می مک

WJCC ( ارائه شده1را به صورت خالصه در جدول )اند. 

 محفظه احتراق و عملكردی سی( مشخصات هند1جدول )

 محدوده پارامتر

 80 (mmقطر محفظه )

 320 (mmطول محفظه )

 Jet-A نوع سوخت

 atm 1فشار کاری 

 57-19 (mmسوئیرلر )

 4/1 عدد سوئیرل

 60 های سوئیرلرزوایه پره

 
 

 شبیه سازی عددی

 GAMBITنرم افزاری ، از بسته WJCCبندی محفظه احتراق جهت شبکه

یافته بوده و با توجه استفاده شده است. شبکه مورد استفاده از نوع سازمان

دهد و  که در نواحی اولیه محفظه احتراق، پدیده احتراق رخ می به این

گذارند، در این سازی نیز تاثیر زیادی بر جریان میهای اولیه و رقیقجت

است. جهت  بندی استفاده شدههای ریزتری برای شبکهنواحی از سلول

رسیدن به نتایج پایدار و مستقل از شبکه، از سه سایز شبکه مختلف برای 

( 4است. شکل ) استفاده شده WJCCسازی جریان درون محفظه شبیه

 دهد.نشان می توزیع سرعت محوری را در این سه شبکه

هزار سلول محاسباتی تشکیل شده است. شبکه دوم  250شبکه اول از 

ول محاسباتی بوده و شبکه سوم از یک میلیون و هزار سل 870شامل 

تشکیل شده است. با توجه به  CFDدویست هزار سلول برای محاسبات 

(، با توجه به دقت مناسب و هزینه کمتر شبکه دوم نسبت به دو 4شکل )

 سازی نهایی جریان درون محفظهشبکه دیگر، از شبکه دوم جهت شبیه

ها سازی نهایی مورد استفاده برای شبیه( شبکه 5استفاده شده است. شکل )

 .دهدرا نشان می

به کار رفته شدده در   RANSهای با توجه به مطالعات انجام شده پیرو مدل

 هدا از دو مددل  سدازی محفظده احتدراق تدوربین گداز، بهتدرین جدواب       مدل

Realizable K-ɛ  وK-ɛ       استاندارد حاصل شدده اسدت. لدذا فعدال در ایدن

 استفاده می شود. K-ɛ Realizable رو، مدلبخش از رساله پیش 

اتمسدفر،   1بوده کده در فشدار    kg/h 163 هوای ورودی به محفظه احتراق

% 40هدای اولیده و   % سدهم جدت  35مانده آن، % آن به سوئیرلر و از باقی25

بده   Jet-Aگردد. سدوخت  سازی جریان درون محفظه میمابقی صرف رقیق

نسدبت  گدردد.  ایربلست وارد محفظه مدی از نازل سوخت  kg/h 3/27میزان

کده   با توجه به اینباشد. می 3پاش مقدار دبی هوا به دبی سوخت در سوخت

( تدا  1باشدد، لدذا طبدق روابدط )    هوای ورودی به سوئیرلر دارای چرخش می

های محوری و مماسی ورودی به محفظده بده صدورت پروفیدل     (، سرعت3)

کده . زاری فلوئنت معرفی شده اسدت به بسته نرم اف  UDFداده شده و با کد

, ,tip t nR S
 

به ترتیب عدد سوئیرل جریان، زاویه پدره در مقطدع خدارجی    

 باشند.سوئیرلر و شعاع خارجی سوئیرلر می
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در داخل نازل سوخت نیز هوا دارای چرخشی هم جهت بدا سدوئیرلر اصدلی    

باشد که با توجه به نبود اطالعات کافی در خصوص سدوئیرلر داخدل آن،   می

 آید. میزان چرخش از طریق آزمون و خطا بدست می

[ بدا معیدار   6] 0/15نرم افزاری انسیس فلوئندت  سازی جریان در بستهشبیه

بدرای معدادالت اندر ی،     6-10 برای معادله بقدای پیوسدتگی،   5-10همگرایی

های احتراقی، فاز گسسته و تشعشع گرمایی و ممنتوم، اجزاء، معادالت مدل

انجام شده است. معادالت حداکم بدر جریدان بده      NOX  برای آالینده 10-11

-سدازی شدده  سازی شده و به صورت مرتبه دو گسسته صورت ضمنی خطی

یفیو ن در معدادالت انتقدال بدا اسدتفاده از روش اخدتالف      های داند. عبارت

اندد.  مرکزی و عبارات جابجایی به صورت مرتبه دو باالدست گسسدته شدده  

کندد.  [ عبارت فشار و سرعت را به یکدیگر متصل می6] Cالگوریتم سیمپل 

با فرض احتراق غیر پیش آمیخته هوا و سوخت های احتراقی معادالت مدل

مدورد اسدتفاده قدرار     PDFتکیه بر مدل  مدل احتراقدی  مایع کروزن با

فاز گسسته )قطرات سوخت مدایع( معمدوالً از   برای مدل کردن است.  گرفته

الگرانژی استفاده استفاده شدده اسدت.    -کوپلینگ دو طرفه و با نگرش اویلر

عمدل فداز   ، عکدس ال  3-10تدا تقریبداً   6-10برای کسرهای جرمی در محدوده

تواندد محاسدبه گدردد     گسسته روی مشخصات دینامیکی سیال پیوسته می

سدازی تشعشدع گرمدایی، از ضدرایب جدذب      )کوپلینگ دو طرفه(. در مددل 

مناسب در دو بازه نامرئی و مرئی، برای دیواره و مدل توزیع وزندی مجمدوع   

اسدت.   اسدتفاده شدده  برای محیط سدیال   (WSGGM)گازهای خاکستری 

 ا اسدتفاده شدده و از  حرارتی از تدابع احتمدال بتد    NOX  آالینده سازیمدل

NOX معادالت اشاره شده بده  است. همه  نظر گردیدهسریع و سوختی صرف

 .اندصورت پایا و برای جریان غیر قابل تراکم حل شده

 

 نتایج

-های اولیه و رقیقهوا فقط از سوئیرلر اصلی و سوراخ ،در حل جریان سرد

طور که در ابتدا اشاره شد، سوئیرلر  گردد. همانمحفظه میسازی وارد 

اصلی برای این هندسه رسم گردید، ولی با توجه به عدم دسترسی به 

تر، نتایج جریان سرد همراه با سوئیرلر ترسیم شده، در اطالعات دقیق

نواحی دور از صفحه ورودی، خطای زیادی داشتند. لذا با توجه به 

گیری جریان دست دارند، جهت ادامه ه در شکلپارامترهای بسیاری ک

های محوری و مماسی استفاده شده ها، از عدد سوئیرل و سرعتسازی شبیه

( نحوه توزیع سرعت و شکل ساختار جریان در داخل 6است. شکل )

تواند معرف توزیع مناسب جریان هوا درون محفظه و محفظه احتراق، می
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(، توزیع 7) مناسبی از آن باشد. شکلتشکیل ناحیه بازگردش در ناحیه 

دهند. در ناحیه اولیه مقادیر سرعت سرعت محوری واکنشی را نشان می

در ناحیه نزدیک به خط محور محفظه احتراق، سرعت کم بوده است. 

پاش افزایش یافته که متاثر از ممنتمم پاشش قطرات سوخت از سوخت

سازی  بیانگر لیه و رقیقهای برخوردی اواست. نواحی بین جتمدل شده 

های اولیه و ایجاد جریان شتابدار به سمت خروجی قدرت ممنتم جت

-باشد. در ناحیه خروجی ساختار سرعت متاثر از سرعتمحفظه احتراق می

یان باشد و جرسازی وسرعت سوخت نمیهای رقیقهای هوای قبل از جت

وط جریان در ( توزیع دما و خط8شکل) رود.به سمت یکنواختی پیش می

مقطع طولی را نشان داده است. این شکل نواحی دما باال، شعله و 

 1100یکنواختی توزیع دما در خروجی از محفظه احتراق به مقدار متوسط

کند. ناحیه باز گردش در پایداری شعله درون محفظه کلوین را بیان می

در  های ساکنکند. بازگردش و گردابهاحتراق نقش به سزایی ایفا می

-جریان خروجی از جتجریان متاثر از برخورد جریان چرخشی سوئیرلر و 

سازی، به دلیل به های اولیه و رقیقباشد. در ناحیه بین جتهای هوا می

آید. بعد از به وجود می یدام افتادن شعله در ناحیه چرخشی، دمای باالی

یکنواخت، به های تقریبا سازی، خطوط جریان با شتابهای رقیقجت

های سمت دهانه خروجی از محفظه احتراق ایجاد شده است. وجود گردابه

ساکن در گوشه سمت راست و اطراف ناحیه پاشش سوخت در ایفای 

برای این که تاثیر نواحی دمای پایین نقش به سزایی ایجاد کرده است. 

( به 9واکنش بر روی جریان درون محفظه احتراق مشخص شود، شکل )

سه خطوط جریان در صفحه گذرنده محوری و حالت سرد و واکنشی مقای

شود،ناحیه بازگردش در این طور که مشاهده می است. همان پرداخته شده

ها است. دو حالت متفاوت بوده و این ناشی از توزیع سرعت متفاوت در آن

در جریان سرد ناحیه بازگردش بزرگتری نسبت به جریان واکنشی تشکیل 

تر و . با ورود سوخت از نازل و احتراق آن، این ناحیه کوچکاست شده

شود. در جریان سرد،  تر شده و سرعت در راستای محوری بیشتر میضیف

-سازی مشاهده میهای رقیقناحیه بازگردش دیگری نیز در نزدیکی جت

-های اولیه، حضور این جریانشود که در حالت واکنشی، از بعد از سوراخ

( توزیع دما روی دیواره محفظه 10شود. شکل)تر میرنگمهای برگشتی ک

دهد. وجود  را نشان می احتراق با حضور و بدون حضور تشعشع گرمایی

تشعشع نقش مهمی در توزیع دمای دیواره، به خصوص در نواحی بین 

باشد، ایفا کرده سازی که شعله متمرکز میهای برخوردی اولیه و رقیقجت

های برخوردی تابش سطح به محیط سیال به جتاست. در نواحی بین 

کلوین رسانده  1500کلوین به  2000خوبی مدل شده و مقدار دما را از

های برخوردی اولیه تابش سیال باالدست بر دیواره است. نواحی قبل جت

 آن ناحیه موجب افزایش دمای آن نسبت به حالت بدون تشعشع گردیده

 است.

دهدد. ایدن کدانتور     صفحه میانی را نشدان مدی  ( کانتور سرعت در 11شکل )

باشد. مقددار  ها و مراجع ذکر شده میهای معقول در طراحیگر سرعتبیان

[ 7سرعت در ورودی محفظه احتراق در محدوده عدد ماخ پیشنهادی ملدر ] 

ی سدرعت بدین الیندر در ناحیده     چنین محدودهباشد. هم ( می35/0-25/0)

متر بر ثانیه اسدت. بدا    20ار معقول کمتر از اولیه محفظه احتراق دارای مقد

 80ادامه جریان تا خروجی از محفظه، مقدار سرعت بده مقدادیری کمتدر از    

-. این کانتور، عملکرد و نفوذ هدوای مناسدب از سدوراخ   رسدمتر بر ثانیه می

های بدنه الینر به داخل الیندر را بده خدوبی نشدان     های خنک کاری، سوراخ

 دهد. می

( میدان فشار در مقطع طولی )صفحه تقدارن محفظده( نشدان    12در شکل )

گدردد فشدار در هنگدام ورود بده      داده شده است. همانگونه که مشاهده مدی 

محفظه باال بوده و به تدریج با حرکت به سمت انتهای محفظه احتدراق، بده   

یابدد. در   های اصطکاکی و لذا افزایش سدرعت، فشدار کداهش مدی     دلیل افت

ت بسیار پائین است، فشار به میزان زیادی افزایش یافتده  هایی که سرع محل

 است.

دهد. با تبخیر سوخت  ( کانتور دما در صفحه میانی را نشان می13شکل )

یابد. با پاشیده شده و احتراق آن، دما در ادامه محفظه احتراق افزایش می

توجه به شرایط سوئیرلر، جریان داغ به سرعت به سمت ابتدای الینر 

گردد، اثر ورود هوای اولیه در طورکه مالحظه می شود. همان می منحرف

باشد. در ادامه جریان داغ با هوای رقیق  بستن ناحیه واکنشی مشخص می

ساز ورودی )که از عمق نفوذ مطلوبی نیز برخوردار است( در آمیخته 

دهد که در ادامه  شود و دمای گازهای ورودی به توربین را کاهش می می

رسد. الزم به ذکر است برای  کلوین می 1080دمای خروجی به میانگین 

های  رسیدن به کانتورهای دمای مناسب در محفظه احتراق مذکور، حل

 عددی متعددی به صورت آزمون و خطا انجام پذیرفته است..

دهد. جنس بدنه الیندر   های الینر را نشان می ( توزیع دما در بدنه14شکل )

باشدد.   اسدت کده مقاومدت دمدایی آن بداال مدی       در نظدر گرفتده شدده    فوالد

شدود، توزیدع دمدا بدر روی بدنده الیندر بسدیار         طور کده مشداهده مدی    همان

هدای اولیده و   یکنواخت نبدوده، بده طدوری کده دمدا در بدین ندواحی جدت        

کلدوین رسدیده اسدت. امدا مدابقی       1500سازی به علت وجود شعله تا  رقیق

 ت.کلوین تجاوز نکرده اس 1250نواحی آن از 

( کانتور کسر جرمی کروسین بخار شدده تصدویر شدده اسدت.     15در شکل )

کروسین بخار شده در ادامه با هوای ورودی از سدوئیرلر و همچندین هدوای    

کند.  دهد و تولید گاز داغ می های ابتدایی واکنش انجام می ورودی از سوراخ

نیدز   ( کانتور کسر جرمی بخار آب را نشان می دهد. در این حالت16شکل )

در نزدیکی شدعله زیداد بدوده و بدا       H2O مشاهده می شود که کسر جرمی

یابدد.توزیع   سازی به جریان، کسر جرمی آن کداهش مدی   افزایش هوای رقیق

 CO2گاز 
( قابدل مشداهده اسدت.    17در صفحه میدانی محفظده در شدکل )   

  CO2شود که کسر جرمی گاز مالحظه می
در نزدیکی شعله زیاد بدوده و بدا   

یابدد.پروفیل   سازی به جریان، کسر جرمی آن کاهش می افزایش هوای رقیق

( نشان داده شدده اسدت..   18در مقطع طولی محفظه در شکل ) NOتوزیع 

شود در محدوده شعله به دلیل باال بودن دما، کسر  همانطور که مشاهده می

. با اضافه شدن هدوا بده جریدان در    باشد می دارای مقدار باالتری NOجرمی 

 کاهش یافته است.     NOسازی، مقدار کسر جرمی  بخش رقیق

( کانتور غلظت آالینده اکسید نیترو ن حاصل از نتدایج عدددی   19در شکل)

دهدد. مقدادیر حاصدل از    در صفحه خروجی از محفظه احتراق را نشدان مدی  

ذکر شده نتایج تجربدی،  ی با محدوده خوانی نزدیکینتایج عددی تقریباً هم

های صفحه خروجی دارندد. علدت اخدتالف مقدادیر در     به خصوص در گوشه

بعضی از نواحی صفحه خروجی محفظه احتراق با نتایج تجربی رایدج متداثر   

بدا نتدایج    NOXبیندی  سازی آالینده ناکس اسدت اخدتالف در پدیش   از مدل

سدریع   NOXن تواندد ناشدی از در نظدر نگدرفت    آزمایشگاهی وجود دارد، مدی 

(Propmt) سدازی  نیز باشد. ضمن این که مدلNOX     بده دلیدل حساسدیت

سازی ایدن آالیندده از جملده    مدل زیاد به دما، همواره با خطا همراه است و

 گیرد.مباحثی است که هنوز بر روی آن تحقیقات صورت می

( کانتور کسر جرمی منوکسید کربن حاصدل از نتدایج عدددی    20در شکل )

طدور کده    خروجی از محفظه احتراق نشان داده شده است. همدان  در صفحه

شود توزیع عددی کسر جرمدی منوکسدید کدربن دارای تقدارن     مشاهده می

 .اسدت  CO2عددی متناسب با مقدار مینیمم   COباشد. مقدار ماکزیمممی

پداش، ندوع سدوخت     سازی فرآیند احتراق، ندازل سدوخت   خطا ناشی از مدل

اد احتدراق کامدل در تحلیدل دینامیدک سدیاالت      چندین ایجد  مصرفی و هدم 
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 محاسباتی بوده است.

( کانتور کسر جرمی دی اکسید کربن حاصدل از نتدایج عدددی    21در شکل)

در صفحه خروجی از محفظه احتراق نشدان داده شدده اسدت. بدا توجده بده       

-ی دیوار صفحه خروجی هدم ها( مقادیر دی اکسید کربن درگوشه21شکل)

منو کسید کدربن دارد. مقدادیر کسدر جرمدی دی اکسدید      خوانی نزدیکی با 

از  سازی عددی در وسط صفحه خروجی بیشدتر اسدت   کربن حاصل از شبیه

کامل بودن احتراق نسدبت بده فرآیندد احتدراق     به  نتایج تجربی،که علت آن

 گردد.برمی
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