بررسی اثر پارامترهای جریان بر توان خروجی میکروتوربین واحد توان کمکی بالگرد

مهدی اغنیا ،1محمد اعالیی

2

 1دانشجوی دکتری ،دانشکده مهندسی هوافضا ،دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری ،تهران،

aghnia.afm@gmail.com

 2دکترای هوافضا ،دانشکده مهندسی هوافضا ،دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری ،تهران

تاريخ دريافت1398/04/04 :
تاريخ پذيرش1398/08/11 :

چکیده
در این پژوهش دمای داخل محفظه احتراق و اندازهگیری توان خروجی میکروتوربین
 Solar T-62T-2Aدر شرایط طرح و خارج از طرح با استفاده از نرمافزار تجاری انسیس فلوئنت
مورد مطالعه قرار گرفته است .به منظور تحلیل شرایط عملکردی موتور ،تغییرات دبی هوای
ورودی و دمای ورودی به کمپرسور و دبی جرمی سوخت ورودی به محفظه بررسی شدهاند .در
روش عددی جهت تحلیل پدیده احتراق ،جریان بصورت سه بعدی ،پایا ،تراکم ناپذیر ،لزج ،آشفته
و همراه با تشعشع در نظر گرفته شده است .در مدلسازی احتراق ،از مدل احتراقی غیر
پیشآمیخته و برای اعمال اثرات آشفتگی ،از مدل 𝜀  𝑘 −قابل تحقق استفاده شده است که در
مسائل احتراقی ،همخوانی خوبی با نتایج تجربی نشان میدهد .مهمترین خصوصیت مدل استفاده
شده این است که محدودیتهای ریاضی مربوطه را در مدل نمودن تنشهای رینولدزی اقناع کرده
و با فیزیک جریان آشفته سازگار و دارای دقت بیشتری بوده و مدلسازی با آن واقعیتر است و به
همان نسبت هزینه محاسباتی باالتری نیز دارد .بنابراین درک بهتری از فرایندهای فیزیکی حاصل
میشود .نتایج بدست آمده از حل عددی محفظه احتراق با نتایج ارائه شده توسط شرکت سازنده
اعتبارسنجی شدهاند .نتایج حاصل نشان میدهد ،به ازای دبیهای سوخت کمتر از 0/0125
کیلوگرم بر ثانیه ،افزایش دمای هوای ورودی به کمپرسور منجر به افزایش توان اما به ازای
دبیهای باالتر از آن منجر به کاهش توان میشود.
واژگان کلیدی
توربینهای گازی ،میکروتوربین سوالر  ،T-62T-2Aشبیه سازی عددی ،دبی جرمی ،توان خروجی موتور.
 .1مقدمه

به این منبع تولید انرژی شده است .محدودیتهای آالیندگی،

استفاده از توربینهای گازی در صنعت بطور چشمگیری نسبت به

زیست محیطی و منابع شرایطی را ایجاب نموده است تا مطالعات

گذشته افزایش یافته است و همین امر منجر به افزایش توجهات

بر روی بهینهسازی عملکرد ،کاهش مصرف سوخت و کاهش

سال هشتم ،شماره دوم ،پاییز و زمستان 1398
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آالیندگیها توربینهای گازی بیش از گذشته انجام شود .شناسایی

احتراق استوانهای توربین گاز را با پاشش سوخت گاز متان ،و

عملکرد سامانه احتراقی در شرایط طرح و خارج از طرح اولین گام

درصدهای متفاوت متان و دیاکسیدکربن ( 90به  75 ،10به 25

برای تحلیلها و طراحیهای بهینه در آینده لست.

و 70به  )30بررسی کرده و کاهش درجه حرارت شعله با افزایش

این منابع تولید انرژی شامل توان تولیدی  150کیلووات در

درصد دیاکسیدکربن را نتیجه گرفتهاند [ .]6همانگونه که بیان

ابعاد کوچک (میکروتوربینها) و توان تولیدی  100مگاوات در ابعاد

شد گوسب و همکاران نیز محفظه احتراق را برای ساده شدن حل

بزرگ (نیروگاههای گازی) هستند [ .]1از طرفی ،برای تمامی

با سوخت متان مدل کردند .به موارد دیگری از این نوع پژوهشها

طراحانی که با توربینهای گازی سر و کار دارند ،پیشرفتهای

در مراجع [ ]10-7پرداخته شده است.

اخیر در رایانهها و مدلهای ریاضی قوی ،به آنها این اجازه را

هدف دسته دوم این تحقیقات ،بهبود مشخصات سوخت،

میدهد تا بتوانند محفظه احتراقی کارآمدتر و با تولید آالیندههای

استفاده یا عدم استفاده از مواد افزودنی در سوخت و تحلیل رفتار

کمتر و مقرون به صرفهتر از لحاظ اقتصادی طراحی کنند.

شعله براساس سینتیک شیمیایی و رفتار حرارتی-آیرودینامیکی

شبیهسازی این امکان را میدهد که با سرعت بیشتری به

است .علیگودرز و همکاران محفظه احتراق حلقوی  18مشعله

نتایج دست یافت و به راحتی اثر تغییرات را بر روی نتایج مشاهده

یک میکروتوربین را از خروجی کمپرسور تا ورودی توربین با

کرد .جریان سیال درون محفظه احتراق شامل پیچیدگیهای

استفاده از مدل احتراقی  TFCو مدل آشفتگی  𝑘 − 𝜀 RNGبه

فراوانی نظیر فرآیند احتراق ،آشفتگی ،انتقال حرارت ،تغییر فاز و

صورت عددی شبیهسازی کرده و به دمای خروجی مناسبی دست

انتقال جرم است .به همین دلیل شناخت دقیق و صحیح میدان

یافتهاند [ .]11همچنین نویسنده (اغنیا) محفظه احتراق

جریان نیاز به شبیهسازی دقیق جریان درون محفظه دارد که این

میکروتوربین  GTCP 85-180را با استفاده از سوخت کروسین با

مهم تنها با روشهای سهبعدی عددی پیشرفته امکانپذیر است.

استفاده مدل احتراق غیرپیشآمیخته و مدل آشفتگی 𝜀  𝑘 −قابل

اساس تغییرات و به تبع آن مطالعات در میکروتوربینها به دو

تحقق شبیهسازی کرده و شعله قابلقبول و دمای خروجی مناسبی

دسته اصلی هندسه و سوخت تقسیم میشوند .دسته اول ،بهبود

به دست آورده است [ .]12به موارد دیگری از این نوع پژوهشها

هندسه محفظه احتراق و تحلیل رفتار مربوط به حجم ،فواصل،

در مراجع [ ]15-13پرداخته شده است.

موقعیتها و تعداد سوراخها ،نازلها ،موقعیت جریان و  ...است .در

عالوه بر موارد ذکر شده ،شبیهسازیهای عددی دیگری نیز با

این راستا مطالعات متعددی صورت گرفته که در ادامه به برخی از

استفاده از ابزارهای متفاوت انجام گرفته است که میتوان به

آنها اشاره میشود .اولین شبیهسازیها با استفاده از مکانیک

حلگرهای مدلهای تشعشعی ،مدلهای احتراقی و  ...اشاره کرد

سیاالت عددی برای محفظه احتراق استوانهای در حالت دو بعدی

که دارای نتایج رضایتبخشی نیز هستند .زالدویچ و فنیمور دیگر
6

و سه بعدی انجام گرفته است .در این شبیه سازیها برای حل از

مدلهای احتراقی از قبیل مدل اتالف گردابه با مدل انتشار

مدل 𝜀  𝑘 − 𝜀 ، 𝑘 −گروه دوباره نرمال شده ، 1مدل تنش

اکسیدهای نیتروژن توسط برای حالت سه بعدی را معرفی کردهاند

رینولدز ،2و مدلهای احتراقی تابع چگالی احتمال 3و مدل

[16و .]17استفاده از این مدلها در محفظه احتراق لولهای برای

فلیملت 4استفاده شده است [ .]4-2یاشایاهو لوی و همکاران

حالت  2بعدی و  3بعدی نیز انجام شده و نتایج آنها نشان میدهد

محفظه احتراق یک میکروتوربین را با سوخت متان به صورت

که مدل اتالف گردابه و تابع چگالی احتمال ،دقت قابل قبولی در

عددی شبیهسازی کردند .در این شبیهسازی که با استفاده از مدل

مقایسه با نتایج تجربی دارند [ .]18از دیگر تحقیقات مشابه که

احتراق غیرپیشآمیخته 5و مدل آشفتگی 𝜀  𝑘 −استاندارد انجام

اهمیت ویژهای دارند ،میتوان به [ ]21-19اشاره کرد که دقت

گرفته ،ترکیب سوخت و هوا توسط شش نازل به محفظه تزریق

مدل تنش رینولدز را نسبت به مدل 𝜀  𝑘 −در نفوذ هوا در

شده و نتایج ارائه شده با مدل تجربی اعتبارسنجی شده است [.]5

سوراخهای رقیقساز محفظه احتراق نشان میدهند.

در این کار ،بر خالف سوخت مصرفی موتورها که سوخت مایع

اهمیت دینامیک سیاالت محاسباتی در محاسبات مسائل

است ،محفظه احتراق برای ساده شدن حل با سوخت متان مدل

احتراقی ،در توسعه سیستمها و سرویسهای تخصصی موتورهای

شده است .گوسب و همکاران نیز تأثیر سوخت بر یک محفظه

هانیول نیز قابل مشاهده است که در مراجع [22و ]23بدان اشاره
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رفتار آالیندهها و شعلهها در انواع محفظه احتراق و جنبههای

و میکروتوربین برای افزایش عملکرد ،کاهش مصرف سوخت و

خوداشتعالی سوخت را مورد مطالعه قرار داده است .رفتار شعله در

آالیندگی و اثرات زیست محیطی میتوان استفاده نمود.

محفظه احتراق حلقوی برای توربینهای گازی کوچک توسط

میکروتوربین مورد بررسی که در شکل  1نمایش داده شده است،
7

شرکت هاروستر مدل  ،T-62T-32با استفاده از مدل اتالف

به عنوان تامینکننده توان کمکی بالگرد شینوک استفاده

گردابه نیز مورد بررسی قرار گرفته که دارای نتایج رضایتبخش

میگردد .این میکروتوربین دارای محفظه احتراق از نوع حلقوی

وابسته به شرایط مشخص شده از قبیل ،جریان غیرپیشآمیخته

است که در شکل 2به تصویر کشیده است .این محفظه دارای 6

بین هوا و سوخت قبل از جرقه زدن و جریان دائمی با جریان

لوله برای ورود مخلوط معینی از سوخت و هوا است تا پیش از

ثانویهای چرخشی در نتیجه موقعیت انحنای نازل نسبت به محور

احتراق ،کامال عمل پیشمخلوط انجام گیرد .بنابراین هوا با

اصلی است [.]24

سوخت تحت فشار و سرعت باال ترکیب شده و سپس به درون

در پژوهش حاضر بهطور خاص ،محفظه احتراق میکروتوربین

محفظه پاشیده میشود.

گازی کوچک سوالر  T-62T-2Aساخت شرکت هاروستر ،بررسی
شده است .در پژوهشهای پیشین این میکروتوربین ،تحلیل
عملکرد محفظه احتراق اغلب در شرایط طرح بوده است .در این
تحقیق ،عملکرد این میکروتوربین در گستره تغییرات دبی سوخت
و هوای ورودی در دماهای مختلف ورودی در شرایط طرح و خارج
از طرح بررسی گردیده و تغییرات توان نسبت به شرایط دمایی
مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است که این مطالعات
بر روی مدل انتخابی (محفظه احتراق حلقوی با اسپری سوخت
شکل  .1میکروتوربین مدل سوالر T-62T-2A

مایع کروسین) تاکنون انجام نگرفته است .معموال چنین
بررسیهایی توسط کارخانه سازنده انجام میگیرد و نتایج آن

(الف)

(ب)

شکل  .2محفظه احتراق توربین گازی سوالر T-62T-2A

در میکروتوربین مورد مطالعه ،انحنای  90درجهای نازل

الف) نمای خارجی  ،ب) نمای داخلی

نزدیکی دیواره الینر قرار گیرد .شرکت هاروستر ،توربین گازی

پاشش سوخت منجر به چرخشی شدن جریان سوخت ورودی به

مدل سوالر  T-62T-2Aرا بر اساس سوخت کروسین یا دیزلی

8

طراحی نموده است که شرایط عملکردی آن به صورت زیر

محفظه میشود که همین امر منجر به افزایش زمان اقامت

میشود که به بهبود عملکرد فرآیند احتراق کمک میکند .جریان
شعله داخل محفظه چرخشی بوده و به همین دلیل نباید شعله در
سال هشتم ،شماره دوم ،پاییز و زمستان 1398

میباشد:
الف) فشار سوخت در ورودی نازل  275790پاسکال است.
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شده است .عالوه بر این موارد ،کریستینا در سال  2004میالدی،

منتشر نمیگردد .از چنین نتایجی برای بهینهسازی محفظه احتراق
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ب) دما و فشار محیط بر اساس شرایط استاندارد 25 ،درجه
سانتیگراد و  1اتمسفر است.

حالتی که از سوخت مایع استفاده میشود ،ابتدا باید توسط مدل فاز
گسسته ،اسپری سوخت به درون محفظه احتراق مدل گردد .در

ج) دبی جرمی برای  6نازل  0/0125کیلوگرم بر ثانیه است.

این حالت فاز دوم ناپیوسته در قالب مرجع الگرانژی شبیهسازی

د) مصرف سوخت  0/85کیلوگرم بر ثانیه است.

میگردد که بیانگر ذرات پخششده درون فاز پیوسته میباشد.

ه) فشار ،دما و دبی هوای خروجی از کمپرسور 206843

خصوصیات فیزیکی از قبیل انتقال حرارت و چگالیده هر لحظه بر

پاسکال 52 ،درجه سانتیگراد و  0/906کیلوگرم بر ثانیه است.
و) بیشترین دمای گاز در خروجی از محفظه احتراق 637
درجه سانتیگراد است.
ز) بیشترین دمای گاز در خروجی از توربین  493/2درجه
سانتیگراد است.

روی خطوط مسیر ذرات فاز گسسته (سوخت) ،درون فاز پیوسته
(هوا) محاسبه میشوند.
با توجه به شرایط مسئله حاضر و همچنین به علت حجیم
بودن محاسبات در مدل سهبعدی و به تبع آن نیاز به استفاده از
پردازش موازی ،بهترین مدل حل انتقال حرارت تشعشعی برای
10

در تحقیق حاضر ،شبیهسازی احتراق به روش مدل غیر

حل این مساله ،مدل مختصات گسسته تشخیص داده شد .این

پیشآمیخته انجام گرفته است که در آن جریان بهصورت سوخت

مدل را میتوان در تمام محدودههای اپتیکی و نیز در مسائل

و اکسید کننده به ناحیه واکنش وارد میشوند .در این مدل ،حل

تشعشع سطح به سطح در محیطهای فعال مانند محفظههای

معادالت انتقال برای یک یا دو کسر مخلوط انجام میشود ،بدین

احتراق به کار برد .هزینه محاسبات و حافظه مورد نیاز این مدل،

صورت که معادالت برای هر جز مجزا حل نمیشوند ،در عوض،

بهطور نسبی کم میباشد.

غلظت اجزا سیال ،از پیشبینی زمینه کسر مخلوط به دست میآید.
همچنین واکنش ترموشیمیایی به پارامتر کسر مخلوط ارتباط داده

 .2شبیه سازی مسئله

میشود که از کسر جرمی سوخت ناشی میشود .به عبارتی ،کسر

در مدلسازی محفظه احتراق لولهای توربین گازی از نرمافزار

جرمی محلی عناصر سوخته و نسوخته سوخت است .در این روش

انسیس فلوئنت 11استفاده شده است که بر مبنای روش حجم

احتراق به یک مسئله اختالط ساده شده و از مشکالت مرتبط با

محدود کار میکند .در این روش حل ابتدا حجم سیال را به

نرخ متوسط واکنش غیرخطی اجتناب میشود.

المانهای کوچکتر هرمی یا مکعبی که بطور منظم یا غیرمنظم در

همچنین به منظور اعمال اثرات آشفتگی در جریان ،از مدل

کنار یکدیگر قرار میگیرند ،تقسیم میشوند .ابعاد این المانها

𝜀  𝑘 −قابل تحقق استفاده شده است که در مسائل احتراقی،

بستگی به شرایط مرزی مسئله دارد [ .]25مدل ایجاد شده از یک

همخوانی خوبی با نتایج تجربی نشان میدهد .مدل 𝜀  𝑘 −دارای

نمونه اصلی محفظه احتراق لولهای که دارای  6نازل پاشش

انواع استاندارد ،گروه دوباره نرمال شده و قابل تحقق 9میباشد.

سوخت با انحنای  90درجه تهیه شده است .این مدل دارای 18

نوع قابل تحقق از دو جهت با مدل استاندارد آن متفاوت است.

سوراخ در ناحیه اولیه و دو رینگ داخلی و خارجی که در شکل

نخست اینکه دارای یک فرمول پیشنهادی برای ویسکوزیته

(1ب) مشخص است و  12سوراخ ثانویه میباشد که وظیفه آنها

مغشوش است و در ثانی معادله اصالح شده انتقال برای نرخ

کمک کردن در فرایند احتراق ،رقیقسازی و خنکسازی گازهای

اتالف ،بهصورت یک معادله حقیقی انتقال از میانگین مربعات

داغ میباشد.

نوسانات ورتیسیتی حاصل میگردد .از خصوصیات مهم مدل

مطالعات ویلیان ،گوسلین و همکاران [26و ]27نشان میدهد
1

استفاده شده در این تحقیق این است که محدودیتهای ریاضی

که استفاده از مدل

مربوطه را در مدل نمودن تنشهای رینولدزی اقناع کرده و با

رضایتمندی در حل انتقال حرارت و احتراق برای کل محفظه را در

فیزیک جریان آشفته سازگار میباشد .این نوع مدلسازی از دیگر

بر دارد .روش موصوف این امکان را میدهد که تعداد المانهای

انواع آن دارای دقت بیشتری بوده و مدلسازی با آن واقعیتر

شبکه مدل شده کمتر شده و دستیابی به پاسخها (کانتور سرعت،

است و به همان نسبت هزینه محاسباتی باالتری نیز دارد .بنابراین

فشار ،دما و آالیندهها) سریعتر شود .بنابراین همانگونه که در

درک بهتری از فرایندهای فیزیکی حاصل میشود .همچنین در
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این مطالعه ،شبکه بیسازمان با تعداد  1608162المان و 298582

احتراقی غیرپیشآمیخته استفاده شده است .مدل احتراقی غیر

گره به صورت هرمی و مکعبی در کنار یکدیگر تولید شدهاند .در

پیشآمیخته از یک روش مدلسازی که معادله انتقال را برای یک
12

این شبکه محاسباتی ،محدوده Y +مجاز دیواره ما بین  30تا 80

یا دو اسکالر حفظ شده (کسرهای جرمی) حل میکند ،استفاده

قرار دارد .شکل  4شبکه پیاده شده برای بررسی این محفظه

میکند .همچنین به جهت استفاده موتور مورد مطالعه از سوخت

احتراق را نمایش میدهد [ .]28در این شبیهسازی ،حل معادالت

مایع ،اسپری سوخت در محفظه و تبخیر آن مدل گردیده است.

مرتبط بهصورت سهبعدی ،پایا ،تراکمناپذیر ،لزج ،آشفته همراه با

(الف)

(ب)

شکل  .3مدل محفظه احتراق :الف) نمونه اصلی ،ب) نمونه مورد مطالعه

شکل  .4شبکه ایجاد شده بر روی نمونه مورد مطالعه

رابطه ( )1فرم کلی معادله پیوستگی برای جریان تراکمپذیر و

 .3معادالت حاکم
معادالت حاکم بر شبیهسازی ،به صورت پایا حل شدهاند .این

تراکمناپذیر است که در آن  ρچگالی 𝑣̅ ،بردار سرعت و 𝑚𝑆 جرم

شبیهسازی در شرایط جریان سهبعدی ،تراکمناپذیر ،لزج ،آشفته و

اضافه شده به فاز پیوسته از فاز دوم منتشر شده میباشد (منبع

همراه با تشعشع انجام گرفته است .معادالت حاکم شامل معادله

حاصل از تبخیر سوخت مایع ،مثالی از این حالت میباشد) .این

بقای جرم ،بقای مومنتم و معادله بقای انرژی غیرپیشآمیخته

معادله برای هندسههای متقارن دوبعدی به شکل معادله ()2

است که در ادامه تشریح شده است.

درمیآید.

()1

𝑚𝑆 =) ̅𝑣+ ∇.(ρ

سال هشتم ،شماره دوم ،پاییز و زمستان 1398

𝜌𝜕
𝑡𝜕

()2

𝑚𝑆 =

𝑣𝜌
𝑟

(𝜌𝑣) +

𝜕
𝑟𝜕

(𝜌𝑢) +

𝜕
𝑥𝜕

+

𝜌𝜕
𝑡𝜕
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محفظه احتراق میکروتوربین مدلسازی و بررسی شده است .در

تشعشع در نظر گرفته شده و در مدلسازی احتراق نیز ،از مدل

بررسی اثر پارامترهای جريان بر توان خروجی میکروتوربین واحد توان کمکی بالگرد

که در آن  xمختصات محوری r ،مختصات شعاعی u ،سرعت
محوری و  vسرعت شعاعی جریان است.

حتی اختالف کمی نتایج بیان گردد .شکل  5به مقایسه نتایج حل
عددی و نتایج آزمایشگاهی موتور مذکور ارائه شده توسط شرکت

معادله بقای مومنتوم نیز به شکل معادله ( )3میباشد که در

سازنده میپردازد [ .]29از آنجا که دو معیار توان تولید شده و

آن ̿̅𝜏 تانسور تنش و  Fنیروهای جسمی خارجی است که میتواند

مصرف سوخت ویژه اهمیت قابل توجهی در مقایسه عملکرد

شامل ترمهایی مانند محیط متخلخل نیز گردد.
(ρ𝑣̅ ) + ∇. (ρ𝑣̅ 𝑣̅ ) = −∇. ρ + ∇. (𝜏̅̿) + F

()3

موتورها دارند ،در این مقاله اعتبارسنجی بر روی توان تولیدی در
𝜕
𝑡𝜕

شرایط مصرف سوخت ثابت انجام شده است .در این قسمت دمای

معادله انرژی نیز به شکل معادله ( )4میباشد که در آن E

هوای ورودی بین  213تا  325تغییر کرده و دبی جرمی سوخت

انرژی کل K ،انرژی جنبشی آشفتگی 𝐾𝑡 ،ضریب هدایت حرارتی،

دارای مقدار ثابت  0/0112کیلوگرم بر ثانیه است در حالی که دبی

 Sاندازه تانسور نرخ کرنش r ،بردار موقعیت و  Tدرجه حرارت

جرمی و دمای هوای ورودی به طور هماهنگ در حال تغییر
هستند .همانطور که مالحظه میشود کمینه خطا مربوط به حالتی

میباشد.
𝜕

(ρ𝐸) + ∇. (ρ𝑣̅ E) = ∇. (k + 𝐾𝑡 )∇T +
∇. (𝜏̅̿𝑣̅ ) − ∇. (𝑃𝑣̅ ) + 𝑆𝑟 + 𝑆ℎ

()4

𝑡𝜕

به علت حجیم بودن محاسبات در مدلسازی سهبعدی،
بهترین مدل حل انتقال حرارت تشعشعی برای حل این مساله،
مدل مختصات گسسته است .این مدل در تمام محدودههای
اپتیکی و نیز در مسائل تشعشع سطح به سطح در محیطهای فعال
مانند محفظههای احتراق کاربرد دارد .هزینه محاسبات و حافظه
مورد نیاز این مدل ،بهطور نسبی کم می باشد .شرط استفاده از این
مدل ،فرض ثابت ماندن ضرایب جذب در هر بازه است که به آن
شیوه حل غیرخاکستری اطالق میگردد .مدل انتقال تابش برای

است که دمای هوای ورودی آن  213کلوین بوده و خطای آن در
حدود  6درصد و همچنین بیشینه خطا برای دمای ورودی 269
کلوین و مقدار آن  12درصد است .از عوامل موثر در ایجاد خطا،
در نظر نگرفتن تلفات داخلی کمپرسور ،توربین و غیره را میتوان
نام برد .همانگونه که در شکل  5نیز مشاهده میشود ،زمانیکه
توان توربین مقدار کمتری دارد ،به علت پایینتر بودن اصطکاک و
اتالفات ،خطای محاسباتی کمتر بوده و با افزایش توان ،اختالف
محاسباتی نیز افزایش مییابد که این امر به رابطه مستقیم افزایش
تلفات و افزایش دور مرتبط است.

شدت طیفی )⃗𝑠  𝐼𝜆 (𝑟⃗,به شکل معادله ( )5نوشته میشود.
()5

∇. (𝐼𝜆 (𝑟⃗, 𝑠⃗)𝑠⃗) + (𝑎 + 𝜎𝑠 )𝐼𝜆 (𝑟⃗, 𝑠⃗) = 𝑎𝜆 𝑛2 𝐼𝑏𝜆 +
𝜋𝜎𝑠 4
́∫ 𝐼(𝑟⃗, 𝑠́⃗) φ(𝑠⃗, 𝑠́⃗)dΩ
4𝜋 0

که در آن 𝜆 طول موج 𝑎𝜆 ،ضریب جذب طیفی 𝐼𝑏𝜆 ،شدت
تشعشع جسم سیاه داده شده توسط تابع پالنک 13میباشد .ضریب
پراکندگی ،تابع فاز پراکندگی و شاخص انکساری  ،nمستقل از
طول موج در نظر گرفته شدهاند .مدل تشعشعی مختصات
گسسته ،14معادله مختصات تشعشع را حل میکند .به منظور
اطالع در خصوص جزئیات موارد مذکور به راهنمای نرمافزار ارجاع
داده میشود.

شکل  .5اعتبارسنجی بین نتایج عددی و تجربی در دبی جرمی سوخت
ثابت  0/0112کیلوگرم بر ثانیه

 .4اعتبارسنجی
با توجه به اینکه این تحقیق اولین فعالیت انجام شده در زمینه این

 .5بررسی استقالل نتایج از شبکه محاسباتی

موتور خاص در داخل کشور بوده و تاکنون در خارج از کشور نیز

به منظور بررسی استقالل شبکه تولید شده ،پنج شبکه با تعداد

نتایجی منتشر نشده ،در واقع تنها روش بحث بر روی چگونگی

سلولهای مختلف مدنظر گرفته شد (جدول  ،)1شایان ذکر است

اعتماد به نتایج ،مقایسه آن با نتایج آزمایشگاهی موتور مذکور ارائه

که به منظور کاهش هزینههای محاسباتی هندسه مسئله T-62T-

شده توسط شرکت سازنده بوده که میتواند به صورت کیفی و

 2Aبه صورت سه بعدی پریودیک (یک ششم حول مرکز) حول
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تغییرات در بیشینه دمای شعله کروسین -هوا با توجه به شرایط

بیشترین سرعت مربوط به ناحیه خروجی از الینر میباشد .علت

مرزی ثابت انتخاب شد.

این امر آن است که تمام دبی جرمی داخل محفظه از این ناحیه با
سطح مقطع کم خارج میشود و همچنین بیشتر بودن سرعت در

جدول  .1بررسی استقالل شبکه
شماره شبکه
1
2
3
4

تعداد کل سلولها
733068
850948
943170
1608162

بیشینه دمای شعله خروجی ()K
2336
2289
2961
2308

5

2496370

2312

داخل نازل سوختپاش نسبت به دیگر نواحی محفظه بهخاطر
واکنش شیمیایی سوختن ذرات سوخت کروسین بوده که منجر به
افزایش سرعت میشود.
شکل  8کانتور دما در مقطع خروجی را نمایش میدهد.
میانگین دمای در مقطع خروجی  801کلوین بوده که مقدار آن به
خاطر ترکیب با هوای رقیقسازی کاهش مییابد .در شکل 9

 .6نتایج حل عددی در محفظه احتراق اصلی
کانتورهای بدست آمده در این قسمت برای حالتی بوده که دبی
جرمی هوای ورودی  0/906کیلوگرم بر ثانیه و دبی جرمی سوخت
 0/0125کیلوگرم بر ثانیه میباشد .شکل  6تغییرات فشار داخل
محفظه احتراق در صفحه به وجود آمده را نشان میدهد.

کانتور دمای درون محفظه احتراق نمایش داده شده است.
همانطور که در شکل مالحظه میگردد ،بیشینه دما مربوط به
ناحیه خروجی انژکتور است ،در این ناحیه فرآیند احتراق کامل
میشود و مقدار دمای آن  2444کلوین است .همچنین دما در
خروجی محفظه احتراق نیز از  550تا  900درجه کلوین متغییر
است .الزم به ذکر است که نتایج به دست آمده با معیار همگرایی
 10-3در حل معادالت پیوستگی ،مومنتوم ،آشفتگی و تشعشع
بوده و برای معادالت انرژی و فعل و انفعاالت شیمیایی برابر با -4
 10میباشد.

شکل  .6تغییرات فشار کل در محفظه احتراق

همانطور که در این شکل  6مالحظه میگردد ،تغییرات فشار
کل داخل محفظه ثابت بوده و بیشینه فشار مربوط به فضای بین
الینر و پوسته میباشد .شکل  7کانتور سرعت را در صفحه
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شکل  .7کانتور سرعت در مقطعی از محفظه احتراق
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مرکز مشعل در نظر گرفته شده است .شبکه  4برای بررسی بیشتر

مشخص شده نشان میدهد .در این شکل مشاهده میشود که

بررسی اثر پارامترهای جريان بر توان خروجی میکروتوربین واحد توان کمکی بالگرد

حال با دما و فشار معلوم شده در هر نقطه ،کار خالص و بازده
قابل محاسبه هستند .ابتدا کار در توربین و کمپرسور محاسبه

جرمی سوخت  0/0075تا  0/0151بدست آمدهاند که نتایج در
شکل  10نشان داده شده است.

میشود .توان مورد نیاز برای اجرای کمپرسور به صورت رابطه ()6
میباشد [30و.]31
𝑇
𝑇𝑑)𝑇( 𝑟𝑖𝑎𝑚̇𝑐 ∫𝑇 2 𝑐𝑝,
1

()6

= 𝑊̇𝑐 = 𝑚̇𝑐 ∆ℎ1−2

همچنین کار تولید شده توسط توربین از رابطه ( )7محاسبه
میگردد:
()7

𝑇
𝑇𝑑)𝑇( 𝑥𝑖𝑚𝑊̇𝑡 = 𝑚̇𝑒 ∆ℎ4−3 = 𝑚̇𝑒 ∫𝑇 2 𝑐𝑝,
1

از طرفی دیگر:
()8

𝑚̇𝑒 = 𝑚̇3

کار خالص موتور از رابطه ( )9محاسبه میشود:
()9

𝑐̇𝑊 𝑊̇𝑛𝑒𝑡 = 𝑊̇𝑡 −

شکل  .9کانتور دمای درون محفظه احتراق

در این نمودار مالحظه میگردد که با افزایش توان شفت ،نرخ
دبی جرمی هوای عبور کرده از کمپرسور نیز افزایش پیدا میکند.
همچنین افزایش بار بهکار گرفته شده در دینامومتر منجر به
افزایش دبی جرمی سوخت به داخل محفظه احتراق میگردد تا بار
اضافی را جبران کند .بنابراین افزایش دمای ورودی به توربین
منجر به افزایش قدرت خروجی توربین میشود .هندسه ثابت
توربین باعث کند شدن خروج محصوالت احتراق گردیده و باعث
بهوجود آمدن فشار برگشتی میشود .فشار برگشتی منجر به
شکل  .8کانتور دما در خروجی محفظه احتراق

 .7تاثیر دبی جرمی هوا و سوخت ورودی بر توان
در این بخش به بررسی اثر مشخصههای عملکردی فرایند احتراق
همچون دبی جرمی سوخت و هوا بر ساختار شعله داخل محفظه
احتراق پرداخته میشود .در تحقیق حاضر ،میدان توان خروجی
موتور در بازه عملکردی دبی جرمی هوا  0/728تا  1/177و دبی
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انسداد جریان هوای تازه به سیستم شده و در نتیجه نرخ دبی
جرمی هوا از طریق کمپرسور کند میشود .دبی جرمی عبوری از
کمپرسور با افزایش دمای هوای ورودی کاهش مییابد .علت این
امر ،کاهش چگالی هوا به دلیل افزایش دما اتفاق میافتد.
()10
()11

𝑃
𝑇𝑅

=ρ

ṁ = ρV

نشریة علمي دانش و فناوري هوافضا

است ،در حالی که دبی جرمی در حال کاهش میباشد .دبی جرمی
هوای عبوری از کمپرسور با افزایش توان شفت کاهش مییابد و
همچنین با کاهش دمای هوای ورودی افزایش مییابد.

اگر افزایش سوخت پاشیده شده به محفظه بهطور مناسب
صورت نگیرد ،احتمال آسیب رسیدن به پرههای توربین بسیار زیاد

Q = AV

()12

ورودی منجر به کاهش توان میشود.

میشود.
همچنین به دلیل پاشش سوخت اضافی ،با افزایش توان،
دمای گاز خروجی نیز افزایش مییابد .بنابراین انرژی بیشتری طی
فرآیند احتراقی آزاد میشود که خود نشان دهنده دمای هوای
ورودی باالتر به توربین باالتر میباشد .دمای ورودی باالتر به
توربین به معنای افزایش دمای گازهای داغ خروجی از توربین
میباشد .دمای گاز خروجی از محفظه احتراق سبب ورود دمای
باالتر به توربین و همینطور تخیله کمپرسور در دمای باالتر
میباشد.
در شکل  11تغییرات توان نسبت به دما در نسبتهای هوا به
سوخت ثابت رسم گردیده است .مشاهده میگردد ،در هر نسبت
هوا به سوخت ثابتی ،توان خروجی به دمای ورودی به کمپرسور
بسیار حساس بوده و با افزایش دما ،با یک شیب منفی  20تا 30
درجهای کاهش مییابد که این مقدار حساسیت به دما برای

شکل  .10تاثیر دبی جرمی سوخت و هوای ورودی بر توان میکروتوربین

نسبتهای هوا به سوخت باالتر ،کمتر است.

افزایش بیش از حد متعارف دبی جرمی هوا در یک دبی
مخصوص سوخت ،منجر به عملکرد ضعیف موتور میشود .علت
این امر آن است که طبق روابط ترمودینامیکی ،افزایش دبی
جرمی هوای ورودی منجر به کاهش دمای سیال خروجی از
محفظه احتراق میشود و در نتیجه کاهش بهرهوری موتور را در
پی دارد و همچنین کاهش دبی جرمی هوای ورودی منجر به
عملکرد ضعیف موتور در خنکسازی محفظه میشود.
همانطور که در شکل  10مالحظه میشود با افزایش توان
شفت ،مقدار سوخت پاشیده شده به داخل محفظه افزایش مییابد.
مقدار سوخت پاشیده به داخل محفظه با استفاده از کنترلر
مخصوص دبی سوخت تنظیم میشود .به محض اینکه توان
تقاضای زیاد شدن را میکند ،سوخت مجبور است بیشتر پاشیده
شود تا جبران بار اضافی را تحمل کند .توان خروجی موتور در
برابر تغییرات دما به ازای دبی سوختهای متفاوت میتواند باعث
کاهش آن و یا منجر به افزایش توان شود .به ازای دبیهای
سوخت کمتر از  0/0125کیلوگرم بر ثانیه ،افزایش دما منجر به
سال هشتم ،شماره دوم ،پاییز و زمستان 1398

شکل  .11تغییرات توان نسبت به دما در نسبتهای هوا به سوخت ثابت

 .8نتیجهگیری
در مطالعه حاضر ،دمای داخل محفظه احتراق و اندازهگیری توان
خروجی میکروتوربین  Solar T-62T-2Aبا استفاده از نرمافزار
انسیس فلوئنت در شرایط طرح و خارج از طرح مورد مطالعه قرار
گرفته است .حل معادالت مرتبط بهصورت سهبعدی ،پایا،
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اما دبی حجمی هوای عبوری این سیستم دارای مقداری ثابت

افزایش توان ولی به ازای دبی باالتر از آن ،افزایش دمای سیال
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تراکمناپذیر ،لزج ،آشفته همراه با تشعشع در نظر گرفته شده و در

میشود .این افزایش مصرف سوخت به دلیل درخواست توان

مدلسازی احتراق ،از مدل احتراقی غیرپیشآمیخته و برای اعمال

خروجی باالتر از موتور است .علیرغم افزایش دو برابری در مصرف

اثرات آشفتگی ،از مدل 𝜀  𝑘 −قابل تحقق استفاده شده است که

سوخت ،مقدار نسبت سوخت به هوا در حد  1به  60میباشد که

در مسائل احتراقی ،همخوانی خوبی با نتایج تجربی نشان میدهد.

بیانگر موتور با مصرف سوخت رقیق است.

همچنین به دلیل استفاده این موتور از سوخت مایع ،اسپری

افزایش بیش از حد دبی هوای ورودی در شرایط عملکردی

سوخت در محفظه احتراق و تبخیر آن مدل گردیده است.

خاص ،منجر به کاهش دمای خروجی سیال میشود که خود این

مهمترین خصوصیت مدل استفاده شده این است که

باعث کاهش توان موتور میشود و همچنین کاهش دبی هوای

محدودیتهای ریاضی مربوطه را در مدل نمودن تنشهای

ورودی بیش از حد مشخص در شرایط عملکردی خاص منجر به

رینولدزی اقناع کرده و با فیزیک جریان آشفته سازگار و دارای

کاهش خنککاری مناسب محفظه احتراق و افزایش احتمال

دقت بیشتری بوده و مدلسازی با آن واقعیتر است و به همان

خرابی موتور میشود.

نسبت هزینه محاسباتی باالتری نیز دارد .بنابراین درک بهتری از

اما توان خروجی موتور نسبت به تغییرات دمای ورودی به

فرایندهای فیزیکی حاصل میشود .در این تحقیق ابتدا

کمپرسور به ازای دبیهای متفاوت سوخت میتواند باعث کاهش

مشخصههای عملکردی محفظه احتراق مانند دبی جرمی هوای

یا افزایش توان شود .به ازای دبیهای سوخت کمتر از 0/0125

ورودی و دبی جرمی سوخت پاشیده شده بررسی شده و پس از آن

کیلوگرم بر ثانیه ،افزایش دمای هوای ورودی به کمپرسور منجر

با تحلیل کانتورهای فشار و سرعت و میدان دمایی و ساختار شعله

به افزایش توان اما به ازای دبیهای باالتر از آن منجر به کاهش

در داخل محفظه احتراق ،با مدلسازی ترمودینامیکی ،توان

توان میشود .با افزایش دمای ورودی به کمپرسور ،توان خروجی

خروجی محفظه بررسی و تحلیل شده است .در این محفظه

با یک شیب منفی  20تا  30درجهای در نسبت هوا به سوخت

احتراق ،بیشترین فشار مربوط به ناحیه بین الینر و پوسته خارجی

ثابت کاهش مییابد .همچنین مقدار حساسیت توان خروجی به

محفظه احتراق بوده و بیشینه سرعت مربوط به مقطع خروجی

دمای ورودی به کمپرسور برای نسبتهای هوا به سوخت باالتر،

محفظه میباشد که تمامی جریان در حال خارج شدن است.

کمتر است .بر اساس یافتههای این تحقیق ،تاثیر فشار ورودی هوا

همچنین بیشینه دما مربوط به لوله ورودی سوخت (انژکتور) است

از کمپرسور به داخل محفظه احتراق ،توان خروجی موتور به ازای

که به دلیل اضافه شدن دبی جرمی سوخت به داخل محفظه

استفاده از سوختهای متفاوت ،اثر هندسه تزریقکننده سوخت و

احتراق و شروع واکنش ذرات در داخل محفظه اتفاق افتاده و

ابعاد هندسی محفظه سوخت بر توان خروجی موتور در دست اقدام

واکنشهای پیدرپی را به دنبال دارد که منجر به افزایش سرعت

میباشد که نتایج آن طی مقاله دیگری منتشر خواهد شد.

جریان میگردد.

همچنین بررسی اگزرژی و بازده در شرایط طرح و خارج از طرح

نتایج بدست آمده حاکی از آن است که عدم یکنواختی دما در

در کارهای آینده انجام و منتشر خواهد گردید.

خروجی محفظههای احتراق ،سبب ایجاد تنشهای حرارتی شده و
میتواند منجر به ایجاد سوختگی در بخشهای بعدی موتور گردد.

 .9نمادها

هر چند که کاهش دما در خروجی به دلیل ترکیب شدن با هوای

𝜆𝑏𝐼

شدت تشعشع جسم سیاه

تازه ،کاهش دمای سیال را به دنبال داشته و احتمال آسیب به

𝑄

انتقال حرارت محلی)𝐽𝑘(

پرههای توربین را کم میکند .عدم مشاهده دمای باال در مجاورت

𝜆𝑎

ضریب جذب طیفی

دیواره و رینگ خنککاری نیز تاثیرپذیری کمتر الینر از تنشهای

́𝑠

بردار راستای جذب

حرارتی را در پی داشته و احتمال بهوجود آمدن ترک و شکستی در

̅𝑣

بردار سرعت

محل جوشخوردگی را کاهش میدهد .همچنین به ازای دبی

𝐸

انرژی کل

جرمی هوای ورودی  0/906کیلوگرم بر ثانیه افزایش دو برابری در

𝐹

نیروهای جسمی خارجی

مصرف سوخت منجر به  83درصد افزایش توان خروجی موتور
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𝑔
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𝑇

y  وx بردارهای یکه در جهات

(s) زمان

𝑡

انرژی جنبشی آشفتگی

𝐾

)m/s( Xi سرعت سیال در راستای

𝑢

ضریب هدایت حرارتی

𝐾𝑡

)m/s( Xj سرعت سیال در راستای

𝑣

(Pascal) فشار نسبی

𝑃

(𝑘𝑔/𝑚. 𝑠) لزجت سینتیکی سیال

𝜈

بردار موقعیت

𝑟

(kg/m^3(چگالی سیال

𝜌

بردار راستا

𝑠

ثابت استفان بولتزمن

𝜎

اندازه تانسور نرخ کرنش

𝑆

(𝐽/𝑘𝑔) انرژی ویژه اصطکاک بین دیواره و سیال

𝜑

جرم اضافه شده به فاز پیوسته

𝑆𝑚

طول موج

𝜆

ضریب جذب

𝜎𝑠
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