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 MASCOTTE G2 پیشران مایعموتورتأثیر شار نفوذی حاصل از احتراق در 

 

 

های سوخت بررسی نحوه انتقال حرارت موجود در دیواره محفظه احتراق و شيپوره راکت ،دليل شار حرارتی باالدر موتور پيشران مایع به - چکيده

تاا حادود    MW/m21دمای باال احتراق و نرخ باالی انتقاال حارارت از    باشد، های الزم میمقولهترین منظور طراحی کل مجموعه از اساسیمایع به

MW/m2161 همين دليل ترین موضوع در زمينه این نوع موتورهاست. بهترین و چالشیمهم( در دیواره محفظه احتراق و نازل موتور پيشران یکی از

مورد بررسی قرار گرفته  بر محفظه احتراقمطالعات پارامتری  ثراته است و اشدمحاسبه نویسی با استفاده از کد  متغيير شار حرارتی مقالهدر این 

صرف نظر از پيشرفت تکنولوژی کامپيوتری ثابت بوده است. اما باا توساعه کاامپيوتر حال      حرارتمسائل انتقال  ،در نتيجه محاسبات کلی است.

های استفاده شده در ناحيه مبرد باه  اخل محفظه پيشران مرسوم گردیده اما کماکان مدلعددی معادالت بقا در الیه مرزی محصوالت احتراق در د

واسطه پيچيدگی مسير حرکت سيال سه بعدی بودن آن، اثرات ناحيه ورودی در مقاطع مختلف اغتشاش کامل و تغيير سطح جریان در طول مسير 

ساازی  شبيهبا سوخت متان مایع کاری یک موتور پيشران مایع سپس کانال خنک تجربی بوده است.های تجربی و نيمهمتکی بر استفاده از فرمول

 گيرد. اثر برخی از پارامترهای تأثيرگذار از جمله اثر دما بر افت فشار و دمای دیواره مورد بررسی قرار می ،شود. پس از بررسی نتایجعددی می

  .، متان مایعکاری، محفظه احتراقشارحرارتی، کانال خنکموتور پیشران مایع،  -کلید واژه

 مقدمه -1

 2333و بااالتر و سار      مگا پاسکال 21کلوین، فشار  0133تا  9133در موتورهای موشک، محصوالت احتراق دارای دماهای باال 

 اخاتال   [1،9].باشاند  یما ی مذکور باالتر از نقطه ذوب فلزات، آلیاژها و بسیاری از مواد نسوز دماها [2]،باشند یممتر بر ثانیه  2933تا 

به مقادیر زیادی برسد. دیواره موتور موشک بایستی تحمل فشارهای زیاد  تواند یم ها آنضخام  کم  وجود بادماهای بین سطوح جداره 

ی بااال   سار   د. ابا ی یما کااهش   سار    باه البته استحکام بیشتر مواد در دماهای باال و قبل از رسیدن باه نقطاه ذوب    .را داشته باشد

. از طار   گاردد  یما در ناحیه گلوگاه ناازل   خصوصبهمحصوالت احتراق همراه با دمای باالی آن موجب فرسایش سریع و شدید دیواره 

برای تحمل دما  رسد یمنظر ضخام  آن بستگی دارد. لذا بهتحمل کند کامالً به تواند یمیی که دیواره موتور موشکی ها تنشدیگر میزان 

اما از طرفای دیگار،    ؛تنش و نقطه ذوب باال و ضخام  زیاد طراحی کرد تحمل بااال بایستی دیواره موتور را از موادی ی بسیار بها تنشو 

. از طار  دیگار تااکنون    شود یمکه در صنایع هوافضا یک نقص محسوب  گردد یماین موضوع با ث افزایش شدید وزن موتور و موشک 

معقاول   حال  راهی بااالیی را داشاته باشاد. تنهاا     ها تنشتحمل  حال  نی  درر ذوب نشده و ی یاف  نشده که تا دماهای مذکوا مادههیچ 

از نقطاه ذوب مااده ساازنده     تار  نییپای موتور موشکی تا دمایی بسیار ها وارهیدکاری تنش بسیار باال و خنک تحمل بااستفاده از موادی 

 واسطه بهی مدرن با ث کوچک شدن نسبی موتورهای پیشران شده و ها راک امروزه استفاده از فشارهای بسیار زیاد در  .باشد یمدیواره 

ازدیاد سر   محصوالت احتراق و کم شدن سطح انتقال حرارت سر   جرمی گازهای حاصل انتقال و در پی آن ضریب انتقال حارارت  

درجه  اس . شده کسبکانات فنی و تجربیات ام برحسبکاری ای بیشتر شده اس ، لذا روش مناسب خنکتوجه  قابل اندازهبهجایی جابه

  2، کورس نکوفر1هنگامه شهبازی
 shahbazi_hengameh@yahoo.comدانشجوی کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاد اسالمی، واحد تهران غرب،1

 nekoufar@iauc.ac.ir،ستادیار،عضو هيأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی، واحد چالوسا2
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. این مشکل خیلی ظریف اس  و محاسابات دقیاو و همیناین    کند یکاری را بیان میند خنکآحرارت باالی محصوالت احتراق، لزوم فر

 . معماوالً اسا  ی و مقاوما  مصاالح   کا یتیانرژاپتیمم، مسائل حرارتای،   حل راهمبنای  کاربراساس  .طلبد یبررسی دقیو رژیم تزریو را م

از نقطه ذوب مواد استفاده شونده باالتر اس  و دیگر اینکه اساتحکام ایان ماواد در دماهاای بااالتر نیاز        ها موشکدمای احتراق پیشران 

 .امری ضروری اس  تر نییپاکمتر از نقطه ذوب و دماهای بنابراین رساندن دمای این مواد به ابدی یمکاهش  شدت به

 موتور پيشران مایع  -2

باشاد. سیساتم   ترین بخش موشک بوده و وظیفه آن تأمین نیروی الزم جه  پیشرانش موشک میموتور یا سیستم پیشرانش، مهم

هاای مقیااس   ترین آزماایش ترین و مشکلترین زمان طراحی،   مدهمنزله قلب یک موشک بوده و بیشترین بودجه، طوالنیپیشرانش به

هاای پیشرانشای،   یشرانش در یک مفهوم وسیع،  مل تغییر حرک  یک جسام اسا  و مکاانیزم   واقعی را به خود اختصاص داده اس . پ

حرک  درآورده و زمانی که به یک جسم که در حال حرکا  اسا  سار   آن را    کند که جسم در حال سکون را بهنیرویی را ا مال می

ی که یکی از پیشرانش ج  اس  نیاروی رانشای، حاصال    نماید. در پیشرانش موشکتغییر داده و یا بر نیروی کندکننده حرک  غلبه می

 [0]باشد.خروجی از موتور به موشک می کس العمل مومنتوم مواد 

 ساختمان موتور موشکی سوخت مایع -2-1

 :باشد یمی یک موتور موشکی سوخ  مایع شامل اجزای زیر کل طور به

 مخازن سوخ  و اکسیدکننده -

 تزریقگر -

 توربوپمپ -

 محفظه احتراق -

 نازل -

و محتارق   مخلاو   ،زهیا اتم ،ویا تزر ی مایع به مقدارهای معینای وارد، ها شرانیپمحفظه رانش یک وسیله احتراقی اس  که در آن 

ی حاصل از احتراق اس  که در دماهای بسایار  گازها ی مزبور،واکنش گازها جهیو نت داده  رخباال  فشار  تح احتراقی  واکنش .گردند یم

متار   0933تاا   2033ی باال ها سر  و تا  شده  منبسط در نازلگازها سپس  نیا .دارند را وسیسلس 0133تا  9133حدود باالیی یعنی 

محفظه رانش موشکی معمواًل شامل چند بخاش یعنای انژکتورهاا، محفظاه احتاراق، یاک ناازل،         مجمو ه .شود یمشتاب داده  هیبر ثان

ی پیشران بزرگ خااص  ها محفظهبرای  خصوص بهکاری در مجموع طراحی سیستم خنک .باشد یمی زن جرقهتجهیزات نصبی و سیستم 

اس  و برای نازل و قسم  محفظه احتراق متفاوت اس . بر طبو تغییرات پارامترهای حرارتی جریان گاز، سطح مقطع  باوری جریاان   

ناسب درک خوبی از انتقال گرماا در محفظاه   کاری ممتغیر باشد لذا جه  دسترسی به یک سیستم خنک س یبا یمکننده سیال خنک

ی یک موتور موشاک اسا . بخشای اسا  کاه ماایع در آن       ها بخش نیتر مهممحفظه پیشران یکی از  .پیشران موتور موشک الزم اس 

حفظاه  د. مریا گ یمشتاب  و نازلو حاصل این واکنش گازی اس  که درون محفظه  شود یمپاشیده، پودر، بخار، مخلو  و نهایتاً سوخته 

ی محفظاه  دارا Lbf2333 ی با تراس  بااالتر از  ها معموالً موشکپیشرانش شامل اتاق احتراق، گلوگاه و نازل واگرا )فوق صوت( اس  و 

 [1](.باشند یمدارای استوانه پیشران یا اتاق احتراق موشک  ها موشکمابقی ) باشند یمپیشران 

دیواره در مقدار حرارت به نیشتریب در طول محور محفظه پیشران متغیر اس ، شدت دریاف  حرارت از گازهای داغ وارده بر دیواره

Kw/cmبزرگی حدوداً )آهنگ انتقال گرما در گلوگاه به گردد یم، وارد شود یمکه مقطع بحرانی نامیده ناحیه گلوگاه آن
( و رساد  یم 223
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کاه   کناد  یما تغییار   شدت بهطول محور محفظه پیشران همینین فشار گاز  در [6].شود یمکمترین مقدار آن در مقطع خروجی ا مال 

 .اس بیشترین مقدار آن در محفظه احتراق و کمترین آن در مقطع خروجی نازل 

 کاری در موتورهای موشکی سوخت مایعساختار انتقال حرارت و خنک -3

 .میپرداز یممایع  در این بخش به بررسی ساختارهای مورد استفاده در محفظه موتورهای سوخ 

همگرای نازل و  بخش ی،ا استوانه، کل محفظه شامل بخش میده یمیی را مورد استفاده قرار تنها  بهوقتی کلمه محفظه  پس  نیا از

ی  جبهاه ی محفظاه اسا  کاه    ا اساتوانه بخاش   منظور فقطبخش واگرای آن مدنظر اس ، اما اگر  بارت محفظه احتراق استفاده شود، 

 .گردد یماحتراق در آن تشکیل 

 های ساختار محفظه و نازلویژگی -3-1

ی خاود از   نوبه بهی محفظه،  بدنهاس   میتقس  قابلی موتور، ازدیدگاه تولیدی به دو بخش بدنه و کالهک انژکتوری  محفظهساختار 

ابعااد هندسای اصالی و     چونی ا هیاولی ها داده، پیش از هر چیزی  محفظهی ریگ شکلبرای  .اس  شده  لینازل تشک وی ا استوانهبخش 

. دیا آ یما دس  این ابعاد و این پروفیل با انجام محاسبات دینامیک گاز به پروفیل گاز دینامیکی  محفظه، بایستی مشخص و معلوم باشد.

محاسابه شاارهای حرارتای     ، محاسبات هیدرولیکی انژکتورها وها مؤلفهپس از انجام محاسبات دینامیک گاز، بایستی محاسبات اختال  

ی داخلی و انتخاب جنس برای  پوستهی استفاده از پوشش محافظ برای حفاظ  حرارتی  مسئلهمراحل اس  که  نیا از  پس .انجام گیرد

مراحل پدید آمدن یک محفظه، طراحی و تولیاد سااختاری مناساب بارای      نیتر دهیییپبنابراین یکی از  .ردیگ یماجزای محفظه، انجام 

ی بار، دارای انواع بسیار مختلف و متفاوتی اس .  کننده  تحملکاری، از نظر شکل و اتصاالت کاری اس . ساختار مسیر خنکر خنکمسی

ی شکل کلی ساختار محفظاه، اساتحکام آن، میازان قابلیا  اطمیناان       کننده  نییتعکاری بایستی توجه داش  که ساختار مسیر خنک

 .کاری آن اس بخش ساختار محفظه، ساختار و نوع مسیرخنک نیتر یاصلپس  .رمی محفظه اس ی جها یژگیوکاری و سیستم خنک

 های انتقال حرارت در موتورهای موشک سوخت مایعانواع حالت -3-2

 .ی دو حال  انتقال حرارت گذرا و پایدار در موتورهای موشکی سوخ  مایع وجود داردکل طور به
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1-  

2-  

3-  

3-1-  

3-2-  

 :داشت خواهد وجود حالت چهار در گذرا حرارت انتقال -3-2-1

 کار موتور تا رسیدن به حال  پایدار؛زمان شروع به

 زمان خاموش شدن موتور؛

 کاری موتور موشکی؛بروز نقص در سیستم خنک

 .شوند ینمکاری موتورهای موشکی که خنک

 پایدار حرارت انتقال -3-2-2

حرارت از نوع پایدار باوده   انتقال کاری،شونده، در صورت  ملکرد بدون نقص سیستم خنکهنگام کارکرد موتورهای موشکی خنک

 [7] و به ترتیب اهمی  به سه صورت زیر وجود خواهد داش :

که در دماهای مختلف قرار دارند را انتقال حرارت جایی: انتقال حرارت بین یک سطح و سیال  بوری از روی آنانتقال حرارت جابه

 گویند.جایی میجابه

حرارت بین اجسام غیر هم دما که از طریو امواج الکترومغناطیس صورت پاذیرد را انتقاال حارارت     انتقال حرارت تشعشعی: انتقال

 پذیرد که دو جسم یکدیگر را ببینند.تشعشعی گویند. این انتقال درصورتی انجام می

ماا در آن جسام را   دلیل وجاود اخاتال  د  انتقال حرارت هدایتی: انتقال حرارت در یک جسم جامد و یا سیال بدون تنش برشی به

 انتقال حرارت هدایتی گویند.

کاه نارخ انتقاال حارارت و درجاه حارارت       ، یعنی ایان باشد یمروش پایا کاری اساسی بهکاری موجود، خنکاساساً در دو نوع خنک

  ش دوم . روباشاند  یما کااری  ی بازیابی و تشعشاعی شاامل ایان ناوع خناک     ها یکار، خنکرسد یممحفظه پیشران به یک دمای تعادل 

و  شاود  یما کاری چاه حرارتی نیز نامیده کاری، خنکاس ، این نوع خنک ایناپاکاری براساس انتقال حرارت گذرا یا انتقال حرارت خنک

، ظرفی  جاذب  ابدی یمبا پیشرف  موشک افزایش  جیتدربهو درجه حرارت  رسد ینمدر آن محفظه پیشران به یک حال  تعادل گرمایی 

حالا  بحرانای و   پیشران به در محفظه شده  استفادهکه مواد ، در واقع قبل از اینشود یمحرارت تا پایان انجام مأموری  موشک محاسبه 

 شاود  یما ی با فشار و نرخ انتقاال حارارت پاایین اساتفاده     ها در محفظهاس . از این روش  افتهی  انیپاذوب برسند، کار محفظه احتراق 

 [0].شود یمکاری باال استفاده ( در هر دو بخش ذکر شده خنکها پوششی حرارتی مخصوص)ها مقاومکاری فیلم و خنک

فرآیند انتقال حرارت در موتورهای موشکی سوخ  مایع بوده و تنها فرآیند انتقال حرارت از دیاواره باه سایال     نیتر مهمجایی جابه
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 .دیآ یم حساب به کننده خنک

 ری موتورهای سوخت مایعکاخنک هایروش -4

ی ها لوله، روش اصلی گذراندن سوخ  یا اکسیدکنندها از شود یممعموالً به دو روش اصلی و کمکی انجام  ها موشککاری در خنک

کااری فایلم باا اساتفاده از الگاوی      ی کمکی که شاامل خناک  ها یکارخنک کاری بازیابی( واطرا  و یا بیرون دیوار اتاق احتراق )خنک

تبخیر یا تصعید مواد از سطح درونای   لهیوس بهکاری تعریقی که الیه گاز نسبتاً خنک، خنک جادیو ا ها وارهیدپاششی سوخ  در نزدیکی 

رمای سطح داغ را جاذب  که گی متخلخل، استفاده از موادیها وارهیدیا از خود دیواره به شکل پاشش مایعات یا گازها از میان  اتاق وارید

، ناد یگو یما کاری فنایی نیز که به آن خنک روند یم نیاز بنیز  جیتدر بهو دیگری استفاده از مواد مقاوم در مقابل حرارت باال که  کند یم

 [1](.2شکل)شوند یمی کمکی محسوب ها یکارهمگی از جمله خنک

 
[1] یقیتعری فیلم،چاه حرارتی و ها یکار: طرح خنک2شکل                     

ی پیشران بازرگ خااص اسا  و بارای ناازل و قسام  محفظاه        ها محفظهبرای  خصوص بهکاری در مجموع طراحی سیستم خنک

 کاری در موتورهای موشکی سوخ  مایع  بارتند از:های خنکاحتراق متفاوت اس . به طور کلی روش

 کای بازیابیخنک

 ای(کاری قشری )الیهخنک

 کاری فیلمیخنک

 کاری تراوشیخنک

 کاری دفعیخنک

 کاری فرسودنی )فنایی(خنک

 کاری با استفاده از مواد  ایوخنک

 کاری با استفاده از چاه حرارتیخنک

 کاری تشعشعیخنک

 کاری بازیابیخنک

وسایله سایال   احتاراق باه   های محفظاه کاری در موتورهای سوخ  مایع اس . در این روش، جدارهترین روش خنکاین شیوه مهم

ی داغ   گازهاا باه دیاواره ناشای از     شاده  منتقلکاری بازیابی به این معنی اس  که مقدار حرارت اصلی شود. خنککننده شسته میخنک

و  نصار   شود یمساخته  پوسته دومحفظه احتراق از  جه   نایهب .شود یمگرفته  (دکنندهیاکسسوخ  یا )یکی از  ناصر اصلی  لهیوس به
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در جه  خال   جاآن ازکه مقدار و  شود یم، بلکه ابتدا به کلکتور نازل وارد شود ینموارد  انژکتورمستقیم به صفحه  طور به، کننده خنک

 (1شکل).کند یمکه مقدار الزم حرارت را از دیواره داخلی جذب  شود یمجریان به انژکتور هدای  

 

[1]ی از خنک کاری بازیابیا نمونه: 1شکل  

سوخ انژکتور  -1گلوگاه  -0پوسته داخلی و خارجی محفظه احتراق  -9مخلو  سوخ  اکسیدکننده  -1انژکتورهاصفحه -2  

 

    هاا  پوستهاول اتصال  روشاز:  اند  بارت ها آن نیتر متداولکه  شود یمی متعددی استفاده ها روشیکدیگر از به ها پوستهبرای اتصال 

اس  که پوسته داخلی که با گاز در تماس اسا  یاک ورقاه     صورت  نیبد. روش دوم ردیگ یمنازک صورت یکدیگر به کمک یک ورق به

ی نازک به ها لولهی با ا مجمو هنحوی اس  که ناحیه محفظه احتراق از روش به نیسوم .شود یمی طولی فرز شده ساخته ها پرهنازک با 

ی مقاوم حرارتی خیلی زیااد نیسا  و در حاد چناد     ها مانضخام  ال ها طرحاس . در همه این  شده  دادهشکل خاص فرم داده تشکیل 

. جانس  شاود  یمانتخاب  متر یلیماس  و فاصله آزاد  بور یا همان جریان که تح  اثر فشار خارجی اس  در حد سه الی چهار  متر یلیم

ی بارهاا ی خارجی نازل برای تحمل  پوسته. در دشو یمی داخلی از مس یا برنز و جنس پوسته خارجی از نیکل و یا فوالد ساخته  پوسته

. چون ضخام  دیواره خنک شونده خیلی زیاد نیس  و جنس آن ساری  شود یمیی( برای محکم شدن نصب ها )حلقهی ها نگیرنیرویی 

کاری حتی باا  و سیستم خنک رود ینممواد هادی حرارت اس  مقاوم  حرارتی دیواره خیلی کم اس  بنابراین حرارت تا نقطۀ ذوب باال 

ی هاا  لیا فوبا  خألبه یکدیگر از بریز در ها  شبکهو  ها پوسته. برای اتصال کند یمخوبی و کامالً مناسب کار چنین فلز سبکی مانند مس به

طراحی کرد که  توان یمی ا گونهکاری را بهسیستم خنک رو  نیا از [9]د.شو یمهای خاصی استفاده نسب  کنترل دقیو و چف   بس به

. نکتاه  میا دار راکه باالترین شاار گرماایی    در گلوگاهشار گرمایی باالیی را بدون خطر ایجاد نقا  داغ یا سوختگی جذب کند، مخصوصاً 

باازتری نصاب    صاورت  به ها لولهکاری بیشتر در گلوگاه برای خنک مثالً .باشد یمدر مقاطع مختلف متفاوت  ها لولهدیگر اینکه سطح این 

کاه   شاود  یما بیشتر شود این کار به این شکل انجام  کننده خنکتا ضریب انتقال گرمای ظر  مایع با افزایش احتمالی سر    شوند یم

ی موجاود در محفظاه احتاراق    هاا  لولاه ، بنابراین بخشی از نازل شامل دو برابر ردیگ یمیک رف  و نیم برگش  صورت  صورت بهطراحی 

 [2].گردد یمهای متوسط و باال استفاده ی با تراس ها موشکالً برای کاری بازیابی معمواس . خنک

 نرخ انتقال حرارت در نازل -5

   . در نازل دمای جریاان در رژیام حرارتای پایادار، نساب       شود یمی پایدار و متغیر نازل تقسیم ها میرژی حرارتی، در نازل بهها میرژ
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 دیگر متفاوت اس . نقطه  به  نقطهزمان ثاب ، اما دمای بدنه از یک به

جریان گازی سیال، پایدار و یکنواخا  اسا  و    جهیدرنتفرض کرد که وضعی  حرارتی  توان یمکافی نازک اس  و  اندازه بهمحفظه 

. مقدار حرارت انتقالی از دیاواره محفظاه خیلای کمتار از کال انارژی       ردیگ یمشونده صورت انتقال حرارت از طر  بیرونی دیواره خنک

خاود در طاول دیاواره،     حرکا   در. ذرات گااز  گاذارد  یماس  اما این مقدار کم حرارت گاز، اثر بسیار زیادی روی سازه محفظه  جریان

ی کاه در نزدیکای دیاواره قارار دارد در ایان فرآیناد       ا هیا الجایی، فقط . در انتقال حرارت جابهدهند یمدیواره سهمی از انرژی خود را به

ی، ساختار و ضخام  آن تابعی از ویساکوزیته جریاان و همیناین    مرز هیال( مشخصه تغییر درجه حرارت در یمرز هیال) کنند یمشرک  

ی هاا  وارهیدحرارتی به  صورت بهدر گاز،  شده دیتولاز کل انرژی  %13تا  %1توربوالنس آن اس . فقط  تر یکلسر   جریان یا به  بارت 

 باین   شود یممنتقل  ها وارهیدحرارتی که به ( نرخlbf 23333) N 00013. مثالً برای یک موشک با تراس  شود یممحفظه انتقال داده 

MW 71/3  تاMW 1/9 .بستگی به شرایط و طراحی دارد 

  تای  جریاان همرف  لهیوسا  بهناچیز اس  ولی بیشترین انتقال حرارت  ها وارهیدمقدار انتقال حرارت ناشی از هدای  جریان گاز گرم به

محفظاه باا افازایش ساطح      ثابا   فشاار در یاک   ردیا گ یمانتقال حرارت تشعشعی صورت  لهیوس به% نیز 91% تا 1جایی( و حدود )جابه

اس  اما نیروی پیشاران   تر راح  تر بزرگکاری در سایزهای باالتری خواهیم رسید، بنابراین این خنک راندمان باکاری به خنک ها وارهید

اما از طر  دیگر مواد دیواره ما را  طلبد یمکه برای جبران آن فشار باالی محفظه احتراق را  ابدی یمبا افزایش سطح کاهش  شدت بهنیز 

هد ، طراحی سیستمی با فشار باالی محفظه احتاراق و نارخ انتقاال حارارت بااال البتاه باا در نظار گارفتن           جهینت در کند یممحدود 

⁄          )انتقال حرارت معموالً از . نرخباشد یمی مواد ها  یمحدود )    ⁄
⁄        )تا  

 
)      ⁄ . کناد  یما تغییر   

 [6].اس بیشترین مقدار معموالً در گلوگاه و کمترین مقدار در خروجی نازل 

 کاری بازیابیمحاسبه انتقال حرارت در خنک -5-1

 دارای که مایع سوخ  با موتورهای از بزرگ ابعاد با هایموشک ید.گرد مطرح کاری خنک هایروش انواع و ضرورت قبل، هایبخش در

( 9شاکل )  اسا ،  موتورها نوع این در اساسی کارهایخنک از کاریخنک نوع این کنند.می استفاده هستند بازیابی کاریخنک سیستم

 حرارت انتقال هایپدیده که اس  ضروری کاری خنک سیستم نوع این طراحی برایدهد. کاری را نشان مینمایی کلی از این نوع خنک

 محفظاه  در را دیاواره  دمای و گرمایی شارهای چگونه که کنیم بررسی خواهیممی اکنون شود. درک خوبی به پیشران محفظه نازل در

  دنباال  ناازل  اساسای  پارامترهاای  روی بار  را آنها تأثیر سپس. کرد برآورد توانمی بازیابی کاریخنک مایع سوخ  هایموشک پیشران

 :از اند بارت شوندمی مطرح و معرفی موتورها این در که اساسی و کلیدی پارامترهای .کنیممی

 ΔMax رسدمی دیواره به که حرارتی درجه بیشترین

 Δp یابدمی جریان هاکانال در که کنندهایخنک فشار اف 

 آن ساازه  رفتن بین از و موشک موتور کارکرد زمان برآورد جه  از آن مقدار بیشترین محاسبه همینین و دیوار به گرما نفوذ محاسبه

 پدیادهای  اس  مهم بسیار سیستم در پمپ قدرت و ابعاد تعیین جه  هاکانال در کنندهخنک مایع فشار اف  محاسبه و اس  ضروری

 یاک  با مایع حال  در اکسیدکننده  امل و سوخ  طورکلیبه اما دارند، دخال  مایع سوخ  موشک موتور  ملکرد در بسیاری مختلف

 باه   )سوختن( شیمیایی واکنش و مخلو  شدن، پودر از پس و شوندمی پاشیده احتراق محفظه داخل به مخصوص جرمی گذر نسب 

 محفظاه  و ناازل . کناد مای   بور واگرا همگرا نازل یک داخل از که شودمی گازی تولید و رسندمی حرارت درجه و فشار سطح باالترین

 کاریخنک برای و گردد کاریخنک بایس می درواقع یعنی شود داشته نگه خنک باید باال حرارت درجه این کردن تحمل برای احتراق

 تولیدشاده  گازهاای  واکانش  شاروع  هنگاام  در شاود، می استفاده شود، هدای  انژکتورها به پاشش برای اینکه از قبل سوخ  از معموالً
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 صوت سر  به نازل گلوگاه در اینکه تا یافته افزایش سر   احتراق محفظه در درحرک  تدریج به و هستند صوت مادون سر   دارای

 [3] باشند.می صوت مافوق سر   دارای کندمی ترک را محفظه هنگامیکه و رسندمی

 
[3]کاری بازیابیمقطع  رضی از سیستم خنک :9شکل     

 معادالت حاکم -5-2

 باشند:به شرح زیر می بنابراین معادالت حاکم بر حل جریان در بویلر

 معادله پیوستگی

 معادله مومنتوم )در سه جه (

 معادله انرژی
 

4-  

5-  

5-1-  

5-2-  

 ناویراستوکس معادالت -5-2-1

ناپذیر لزج در حال  آشفته، توسط معادالت ناویراستوکس متوساط گیاری شاده، موساوم باه      ک  یک سیال تراکممعادالت حاکم بر حر

 [23]باشند:پیوستگی )بقای جرم( و حرک  )بقای مومنتوم( به صورت زیر میشوند. معادالت می ( بیانRANSرینولدز )

 پيوستگی معادله -5-2-2

 باشد.صورت زیر می  کلی در جریان گذرای سه بعدی بهمعادله پیوستگی در حال
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                                                                      مومنتوم معادله-5-2-3

 صورت زیر بیان شود:اگر معادله مومنتوم به
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 در معادله فوق:

Ui   مؤلفه سر   در جهXi  ،P  فشار کلρ  چگالی سیالgi    شتاب ثقل در جهاX  وijτ            تانش باوده کاه در حالا  جریاان آشافته

 شود.صورت معادله بیان میبه

(9) 

 



















































 ij

i

i
t

i

j

j

i
t

x

u
vlp

x

u

x

u
vvpij  )(

3

2
)(

 

های آشفته، تنش برشی شامل دو ترم بوده و  الوه بر تنش برشی ناشی از مؤلفه متوسط جریان، تنش برشی دیگری ناشای از  در جریان

 :شودصورت معادله نشان داده میرینولدز معرو  بوده و به هایشود که به تنشهای نوسانی سر   ایجاد میمؤلفه
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ای یا لزج  آشفتگی اس  که بر خال  لزجا  مولکاولی از ناوع خاصای  سایال نیسا  بلکاه تاابع         گردابه ijδمعادالت فوق لزج  در 

ای به نقطاه دیگار متفااوت اسا . بارای کااربردی       خصوصیات جریان و آشفتگی آن اس  و مقدار آن از سیالی به سیال دیگر و از نقطه

 شود.( به صورت زیر بیان میKای اس . انرژی جنبشی آشفتگی بر واحد جرم )کردن تعریف لزج  گردابه

(1)                           222
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1
kji uuuk                                                                                                 

   (6)                                                                
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  هاای رینولادز در معاادالت    آشفته براساس معادالت پیوستگی و رینولدز، نیاز اس  تا   تانش جریان منظور حل میدان مدل آشفتگی به

روش خاصی مدل شوند. در این صورت در جه  جریان سه بعدی با وجود چهار معادله )یک پیوستگی و سه مومنتوم(، چهار مجهول به

 باارت بهتار،   های رینولدز و یا بهشوند. جه  بیان تنشمی و فشار معین Zو جه   Y، جه  Xها در جه  میدان جریان یعنی سر  

 شود.استفاده می های آشفتگیبستن سیستم معادالت فوق از مدل

 های رینولدزبرای تنش بوزیسنکفرضیه 
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هاا،  یان راه هاای رینولادز هساتند. یکای از ا    گونه که در باال ذکر شد، معادالت متوسط رینولدز نیازمند روابطی برای تعیین تانش همان

 سازد.های سر   متوسط مربو  میهای رینولدز را به گرادیانبوزیسنک اس  که تنش هیفرضاستفاده از 

 

(7) ' ' 2
( ) ( ) ,

3

 
    

  

ji l
i j t t ij

j i l

vv v
v v k

x x x
    

 

شاود. ارزش ایان روش، هزیناه    اساتفاده مای   k-ωیهاا و همینین مدل k-εهای وزینسک در مدل اسپاالرت آلمارس، انواع مدلفرضیه ب

، به تنهاا  شود. البته در مدل اسپاالرت آلمارسمربو  می μtمحاسبات الزم برای پیدا کردن به هم آنمحاسباتی نسبتاً پایین آن اس  که 

ه برای انارژی  شوند. )یک معادلدو معادله حل می μtبرای محاسبه  k-ωو k-εیهااما در مدل نیاز اس ، μtن دیک معادله برای حساب کر

 ωو یاا   εو  kلزجا  اغتشاشای تاابعی از     چراکاه ( ωو یا نرخ اتال  مخصوص εو دیگری برای نرخ اتال  اغتشاشی  kجنبشی اغتشاشی 

شاود کاه البتاه همیشاه     گرد در نظر گرفتاه مای  ، یک کمی  اسکالر همسانμtاس . ایراد فرضیه بوزینسک این اس  که در این فرضیه 

 صحیح نیس .

هاای لزجا  جاای داد.    مادل ادی  ( وRSMمدل انتقال تنش رینولدز ) دودستهشود در را می RANSبندی، معادالت تقسیمدر یک 

  ای تقسایم  معادلاه هاای دو ای و مادل معادلاه ای )طول اختالطی(، مدل یاک های صفرمعادلهخود معادالت ادی لزج  به سه بخش مدل

 شوند.می

 انرژی معادله -5-2-4

 شود.صورت زیر بیان میجریان درون بویلر به معادله انرژی برای

(0) 

 
(3) 

h= c pT - C
 
 

T + ∑     = ht + ∑     

 اعتبار سنجی -6

سازی این تحقیو از روش  ددی استفاده شده اس  ابتدا باید نشان داده شود این روش برای این تحقیو کااربرد  از آنجایی که شبیه

( نشان داده شاده اسا    0با انتخاب کار سانگ و سان در این زمینه که تصویر آن در شکل )داشته و از دق  قابل قبولی برخوردار اس . 

 [22سازی شد و نتایج به دس  آمده با کار مقاله مذکور مقایسه گردید.]صورت کامل شبیهبه
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[22هندسه مورد بررسی در این پژوهش ]: 0شکل         

 

محاسبات از حجم باالیی برخوردار خواهاد باود، شاار     و گرددمیدو سیال در حل وارد  اس  که محاسبات مربو  به حالتی در اینجا

( نشاان  1نتایج این بررسی در شکل ) کاری لحاظ شده اس . نوان شر  مرزی برای مجرای خنکی تولید شده از سیال داخلی بهیگرما

نتایج مورد مقایسه قرار گرفتند. این بررسی که روی پارامتر  سازی شده وطور دقیو شبیهاین صورت که کار تجربی بهداده شده اس  به

باشاد. در شاکل   دهد که اختال  کمی بین نتایج در حل  ددی انجام گرفته و نتایج مرجاع ماذکور مای   دما انجام گرفته اس  نشان می

    را نشاان  انادازه طاول کاناال     دما برحساب کلاوین و محاور افقای    محور  مودی نمودار که در شکل نشان داده شده اس  مقدار مذکور 

گردد و در محلی که با مقادار منفای نشاان داده    میلیمتری وارد کانال می 1/13در این بررسی جریان با دبی مشخص در محل دهد. می

  بارت دیگر جه  جریان در این نمودار از سم  راس  به چپ اس .گردد. به شده اس  خارج می

 

 
سانگ: ا تبار سنجی نتایج با کار 1شکل   

 شار حرارتی اعمال شده -7

ساه شاار   در شاکل   شاده اسا .   نشاان داده ( 6)شاکل   در افرار داده شده اسا  استفاده از یک کد به نرم که بای شار حرارتی ا مال

جریاان غیرتعاادلی و مادل    و حال  دوم و سوم به ترتیب مارتبط باه مادل     flameletحرارتی برای سه حال  حال  اول مربو  به مدل 

، در دبای معلاوم  شار  مارزی در ورودی    باشد. شر  مرزی انتخاب شده برای این تحقیو همان حال  اول خواهد بود. معادله بارتز می

ی نازل شار   صورت شر   دم لغزش لحاظ شده اس . همانطور که گفته شد در سم  دیوارههها بو دیواره "جریان خروجی"خروجی 

سم  کناری با توجه به تقارن شکل شر  مرزی شار صفر و در طر  رو به خارج شر  دما ثابا  لحااظ    ر قرار گرفته و در دوشار متغی
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 شده اس .

 
[22: شار ا مال شده برای ا تبارسنجی]6شکل     

 ی پایينیسازی عددی دما روی صفحهنتایج حاصل از شبيه -8

نمایاد  درجه کلوین اس . این جریان با توجه به شاری که دریاف  مای  113ودی جریان در ورودی به کانال دارای دمای تقریبی حد

درجاه کلاوین افازایش     013دمای آن رو به افزایش بوده تا جایی که در این حال  بیشترین دما در گلوگاه رخ خواهد داد و این دما تاا  

خواهد یاف . و پس از آن کاه جریاان محتارق شاده و دماای      خواهد یاف . در این مکان باتوجه به افزایش شار حرارتی دما نیز افزایش 

شود. همانطور که از این نمودار پیداس  روی محور افقی طاول  یابد، دمای سیال نیز کم میواگرا کاهش می -گازهای درون نازل همگرا

ره باودن در ایان شاکل ایان     هندسه قرار گرفته اس  و روی محور  مودی مقدار دما برحسب کلوین جای گرفته اس .  ل  چند نمودا

ها برداشته شده اس  و در یک نمودار جای گرفته اس . هماانطور کاه مشاخص اسا  در     بوده که در روی چندیدن خط از صفحه داده

دلیل قرار گرفتن در معرض حارارت بااالتر دارای   روی دیواره چسپیده به نازل دما در تمام صفحه یکنواخ  نبوده، بلکه در مرکز نازل به

 توان نکات زیر را یادآور شد:می طور کلی در رابطه با این هندسهبه مای بیشتری اس .د

یابد و ایان  زایش میفطور پیوسته اهب سرمازاباشد، که مطابو انتظار دمای سیال سوخ  ی ورود تا گلوگاهی میافزایش دما در لحظه

 باشد.می دلیل مجاورت سیال در کنار گاز خروجی گرمبه

به کمترین مقادار خواهاد رساید،     مقطعسطح  محلباشد و این، به آن دلیل بوده که در این ی گلوگاهی میین دما در ناحیهبیشتر 

 ناحیاه موجاب افازایش شادید دماا در ایان      امر رود گرمای بیشتری از طر  گاز احتراق شده به سیال وارد شود که این پس انتظار می

 .خواهد شد

طاور کامال انجاام    هتواند به احتراق برگردد که در ابتدا هنوز با اهی مشاهده شده اس ، دلیل این امر میکاهش دما در بعد از گلوگ 

 شود دمای سیال مقدار اندکی بعد از گلوگاهی کاهش یابد.می و گازهایی با دمای پایین در نازل وجود دارد که این با ث اس  نگرفته

کند. از ایان  دلیل تغییرات شدید دما این پارامتر نیز تغییر میدر ناحیه گلوگاهی به تغییرات فشار همواره روند کاهشی داشته به جز

 پاسکال رخ خواهد داد. 2333گردد که اف  فشاری درحدود نمودار چنین معلوم  می
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کیلوگرم بر ثانیه 3032ی در حال  دبی در صفحه ی پایین و فشار توزیع دمانمودار : 7شکل      

 

مجرای حامل سوخ دما در صفحه ی پایینی توزیع کانتور : 0شکل          

 افزایش دوبرابری دبی ورودی -9

مربو  به تغییرات (، 3شکل )باشد که نتایج این بررسی در میکیلوگرم برثانیه  31/3دبی جریانی به مقدار مربو  به بررسی دیگری 

دهاد. ایان   ای را نشان مای درجه 03در حداکثر دمایی آن به مقدار کاهش دما و دمایی روی صفحه پایینی کانال حاوی متان مایع بوده 

 گردد.های این صفحه نیز مشاهده میکاهش در دیگر قسم 

همانطور که در این شکل پیداس  همانند حال  قبلی بیشترین دما در قسم  گلوگاهی رخ خواهد داد و همینین روناد افازایش و   

شود مقادار  در اینجا بیشترین دمایی که مشاهده می گردد.به حال  قبلی نیز مشاهده می سپس کاهش دما البته با شیب کمتری نسب 

درجه کلوین نیز بوده اس . و همانطور که از نتایج پیداس   013ی کلوین اس  درحالی که درحال  قبل این مقدار تا حدود درجه 960

کااری ایجااد   پاسکال در این مجارای خناک   1133ته و افتی در حدود پاسکال در کانال ایجاد گش 9133ی تغییراتی فشار تا حدود بازه

 گردیده اس .
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کیلوگرم بر ثانیه 3031ی در حال  دبی در صفحه ی پایین و فشار توزیع دمانمودار : 3شکل      

 

کیلوگرم بر ثانیه 3031با دبی دما در صفحه ی پایینی توزیع کانتور : 23شکل           

 دبی ورودی افزایش هفت برابری -11

 13ی کلوین اس . همینین اف  فشار برای این حالا  حادود   درجه 903در این حال  بیشترین دما در صفحه کانال در این حال  

 هزار پاسکال اس .

  
 

کیلوگرم بر ثانیه 3037ی در حال  دبی در صفحه ی پایین و فشار توزیع دمانمودار : 22شکل  
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کیلوگرم بر ثانیه 37/3 رضی در قسم  گلوگاهی در حال  دبی : توزیع دما در صفحه ی 21شکل   

 گيری نتيجه -11

ی احتاراق باه مجارای جریاان ساوخ  و      پارامترهایی که در اینجا مورد مطالعه قرار گرفته اس  شامل شار انتقال یافته از محفظاه 

 باشد.کاری میهمینین تأثیر دبی بر دمای سوخ  درون مجرای خنک

 دهد:کاری نشان مییر مقدار دبی جاری شده در مجرای خنکبررسی پارامتر تأث

 با افزایش مقدار دبی، مقدار سر   در کانال افزایش یافته و به دنبال آن دمای جریان سیال کاهش پیدا خواهد کرد.

در گلوگااه   درصدی حداکثر دما 23گردد، با ث کاهش با افزایش هف  برابری دبی سوخ  که منجر به خنک شدن جداره نازل می

 گردد.  می

 2333کیلوگرم بر ثانیاه، مقادار افا  فشاار      32/3ای که در حالتی با دبی گونهافزایش دبی با ث افزایش اف  فشار در مجرا شده به

 .رسدپاسکال می 13333کیلوگرم بر ثانیه این مقدار به  37/3پاسکال و در حال  دبی 

ی پایینی ناشی از احتراق حاداکثر روی  دهد که شار وارده در صفحهطولی نشان مینتایج مربو  به دما در یک صفحه در هر مکان 

درصد از سیال درون کانال اثر گذار خواهد بود و دیگر دمای کانال به صورت تقریبا مستقل از شاار وارد شاده باه صافحه باا هماان        11

 گردد.دمای وارد شده در کانال جاری می

افزایش دما و احتراق بهتر، باید مقدار دبی از مقدار مشخصی بیشاتر نباشاد و از طرفای بارای آنکاه       کند که برایاین نتایج بیان می

    کااری نشاان   بررسای مرباو  باه دماای سایال خناک       دمای بدنه از مقدار مشخصی فراتر نرود باید دبی از مقدار مشخصی کمتر نباشد.

به گلوگاهی بوده که در این مکان دما به بیشترین مقدار خود خواهد رساید  دهد که بیشترین شار گرمایی ا مالی روی کانال مربو  می

باید. در ایان بررسای کاناال    ی آن دما کاهش میدنبالهیابد که بهسم  خروجی مقدار شار ا مالی کاهش میو سپس با حرک  سیال به

طول کانال ثاب  اس . اما تغییارات فشاار در   سازی شد دارای سطح مقطع مستطیلی بوده و این سطح مقطع در حامل سوخ  که شبیه

    دلیل تغییر شکل هندساه و نیاز تغییارات مقادار شاار، فشاار دارای تغییارات بیشاتری         طول کانال روند ثابتی نداشته و در گلوگاهی به

ر چند گرماای بیشاتری از   گردد باید در طراحی لحاظ گردد. و این بدین معنی بوده که هگردد که این اف  که تغییر شکل ایجاد میمی

 کند.گیرد، اما اف  فشاری در مجرا افزایش پیدا میی احتراق میمحفظه
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 سپاسگزاری -12

  ظما   باا سپاس خدای را که نعم  دانش را به ما ارزانی داش .  شو به تحصیل و توفیو کسب  لم را به ما  طا فرمود تا بیشاتر  

 آشنا شویم و طبیع  پیرامون خود را بهتر بشناسیم. شیها دهیآفر

از استاد ارجمند جناب آقای دکتر کورس نکوفر که در طول انجام این تحقیاو هماواره باا صابر و حوصاله مارا راهنماایی نمودناد         

دانام  ندم. الزم بر خود مای ایشان را در کسوت استادی از درگاه خداوند منان آرزوم روزافزون. توفیو مینما یمصمیمانه تشکر و قدردانی 

 از زحمات سایر اساتید محترم گروه مکانیک کمال تشکر و قدردانی را به  مل آورم.
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