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بررسی تجربی سیستم خنککاری با اسپری آب دیفیوزر خروجی گاز مافوق صوت
نعمتاله فوالدی ،*1سید احمدرضا میربابایی ،2مهدی خسرو انجم
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 1پژوهشکده سامانههاي حملو نقل فضايي ،پژوهشگاه فضايي ایران ،تهران ،ایران
 2دانشکده هوافضا ،دانشگاه صنعتی شریف ،تهران ،ایران
خالصه :بهمنظور آزمون عملکرد موتورهای مورد استفاده در ارتفاعات باال از سکوی شبیهساز ارتفاع مجهز به دیفیوزر
خروجی گاز مافوقصوت استفاده میشود .غالباً ،دمای گاز خروجی از نازل این موتورها بسیار باالتر از حد تحمل بدنه فلزی

دیفیوزر است .در تست موتورهای سوخت جامد برخورد ذرات اکسید آلومینیوم با دمای باالتر از  2500درجه سانتیگراد

به دیواره دیفیوزر شرایط انتقال حرارت را در محل برخورد بحرانی میکند .هدف تحقیق حاضر ارزیابی روش خنککاری

با اسپری آب بدنه فلزی یک دیفیوزر با انجام تستهای تجربی با یک موتور سوخت جامد آزمایشگاهی میباشد .ابتدا

به منظور شناسایی نقاط بحرانی دمایی ،تست موتور با فشار متوسط  60بار و دمای محفظه  3100درجه سانتیگراد

در شبیهساز خالء بدون خنککاری دیفیوزر فلزی انجام شده است .نتایج حاکی از رسیدن دمای بدنه دیفیوزر در ناحیه
ورودی و همگرایی به دمای باالتر از  1500درجه سانتیگراد است ،به طوریکه منجر به ذوب و سوراخ شدن بدنه دیفیوزر

در این ناحیه شده است .در ادامه دو تست دیگر با فشارهای موتور میانگین  33و  55بار به همراه خنککاری بدنه دیفیوزر

با اسپری آب انجام شده است .نتایج نشان میدهد که در دو تست خنککاری انجام شده بیشترین دما در سطح بیرونی

دیفیوزر به مقادیری کمتر از  200و  400درجه سانتیگراد رسیده و تا انتهای تست ثابت مانده است .همگرا شدن بیشینه
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تست تجربی

دماهای ثبت شده در سطح بیرونی دیفیوزر به دماهای مورد انتظار در این تستها تاییدی بر عملکرد مناسب سیستم

خنککاری طراحی شده میباشد.

 - 1مقدمه

تجهیزات تست ارتفاع شامل زیرسیستمهای متفاوتی میباشد

سامانههای انتقال مداری به منظور قرار دادن فضاپیماها و

که مهمترین آنها دیفیوزر خروجی گاز مافوقصوت است .در عمل

ماهوارهها در مدارهای مشخصی در اطراف زمین به کار میروند .یکی

گازهای احتراقی خروجی از نازل که در دیفیوزر جریان دارند ،دمایی

از پیشرانههای محبوب این سامانهها موتورهای سوخت جامد هستند

باالتر از  2200درجه سانتیگراد دارند و این امر حفاظت حرارتی بدنه

که معموال در مراحل باالی فضاپیماها به عنوان سیستم پیشران

دیفیوزر را با چالش مواجه میسازد .بنابراین طراحی و تحلیل یک

اصلی در کنترل مداری و تثبیت موقعیت ماهوارهها استفاده میشوند.

سیستم خنککاری بهگونهای که دمای باالی گازها به بدنه دیفیوزر

نازلهای اینگونه موتورها برای کارکرد بهینه در شرایط کم فشار

لطمهای وارد نکند ،در انجام تست ارتفاع ضروری است.

موجود در ارتفاع باال از نسبت انبساط باالیی برخوردارند .هنگامیکه

پدیده انتقال حرارت در یک دیفیوزر خروجی گاز مافوقصوت از

این نازلها روی سطح زمین تست میشوند ،به علت جدایش جریان

فیزیک پیچیدهای برخوردار است .جریان گازهای احتراقی با سرعت

درون نازل ،عملکرد دقیق آنها قابل ارزیابی نیست .لذا برای به دست

نزدیک به  3000متر بر ثانیه که حاوی ذرات اکسید آلومینیوم است

آوردن عملکرد مناسب نازل در فشار خروجی باالتر از طراحی (فشار

به دیواره ورودی دیفیوزر برخورد میکند .در ادامه زنجیرهای از امواج

اتمسفر محلی) ،از تجهیزات تست ارتفاع جهت شبیهسازی محیط خأل

ضربهای در جریان این گازها در داخل دیفیوزر شکل میگیرد که

در اطراف نازل استفاده میشود [ 1و .]2

باعث افزایش فشار و دمای استاتیک این گازها میشود .تخمین ضریب

* نویسنده عهدهدار مکاتباتn.fouladi@isrc.ac.ir :

انتقال حرارت این بخش از سیال که حاوی ذرات دما باالی اکسید

حقوق مؤلفین به نویسندگان و حقوق ناشر به انتشارات دانشگاه امیرکبیر داده شده است .این مقاله تحت لیسانس آفرینندگی مردمی ()Creative Commons License
در دسترس شما قرار گرفته است .برای جزئیات این لیسانس ،از آدرس  https://www.creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcodeدیدن فرمائید.
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آلومینیوم است در این مسئله دشوار است.

از نظر کیفیت نتایج و همچنین صرفه اقتصادی برای این تستها

مطالعه تاریخچه تحقیق نشان میدهد که در مورد طراحی

مطلوب میباشد.

سیستم خنککاری دیفیوزر استند خأل ،گزارشهای بسیار نادری

خنککاری با اسپری آب کاربردهای متنوعی در صنایع مختلف

موجود است .بخشی از کارهای صورت گرفته در این زمینه شامل

ازجمله صنایع ماهواره و تجهیزات ماهوارهبرها ،تجهیزات پزشکی،

گزارشهای صنعتی و آکادمیک از طراحی و تحلیل تجربی دیفیوزر

صنایع فوالد ،صنایع پتروشیمی دارد [ .]9با وجود تحقیقات گسترده

گاز گرم میباشد [ 2و  .]3در اکثر این گزارشها در مورد چگونگی

انجامشده در این زمینه هنوز محققین بسیاری در این عرصه کاربردی

طراحی و مشخصات سیستم خنککاری مورد استفاده جزئیاتی ارائه

مشغول فعالیت هستند [ 10و  .]11این روش خنککاری یک پدیده

نشده است .تروت و مککوی [ ]4پدیده انتقال حرارت در یک دیفیوزر

بسیار پیچیده است که پارامترهای متنوعی در عملکرد آن تأثیرگذارند

خروجی گاز لوله مستقیم به صورت تحلیلی مورد بررسی قرار دادند.

و این امر باعث میشود که نتوان یک نتیجهگیری کلی از عملکرد آن

روابط تحلیلی ارائه شده توسط آنها دارای پارامترهای مجهولی

برای مسائل مختلف تعمیم داد [ .]12زیرا هرکدام از روابط تجربی

است که مقادیر آنها بدون تست تجربی و یا تحلیل عددی مشخص

و نتایج ارائهشده در مراجع با سیستمهای متفاوت و برای کاربرد

نیست .در این مرجع در خصوص فیزیک حاکم بر انتقال حرارت و

خاص بهدستآمدهاند .ازاینرو ،انجام تستهای آزمایشگاهی برای

تاثیر قابل توجه ذرات اکسید آلومینیوم بر آن اطالعات مفیدی ارائه

کسب اطمینان از عملکرد مناسب سیستم خنککاری طراحیشده در

شده است .موضوع پژوهش انجام گرفته توسط ییم و همکاران [،]5

این تحقیق الزامی است .هدف تحقیق حاضر بررسی تجربی سیستم

در خصوص طراحی دیفیوزر گاز گرم و دفع حرارت از بدنه دیفیوزر

خنککاری دیفیوزر استند خالء با روش اسپری آب است .برای این

توسط یک سیستم خنککاری با جداره آبی میباشد .در این مرجع

منظور بعد از ارائه روش طراحی سیستم خنککاری ،تستهای مقیاس

با رویکرد شبیهسازی عددی تاثیر فشار محفظه احتراق بر میزان شار

کوچک با استفاده از موتور آزمایشگاهی سی-استار تعریف شده است.

حرارتی عبوری از دیواره دیفیوزر مورد بررسی قرار گرفته است .آناماال

با انجام این تستها و تحلیل نتایج آنها عملکرد سیستم خنککاری

و همکاران [ ]6برای خنککاری بدنه فلزی دیفیوزر لوله مستقیم

مورد ارزیابی دقیق قرار گرفته است.

از روش اسپری آب استفاده نمودهاند .متاسفانه در این پژوهش در

در ادامه ،در بخش  2کلیات تحقیق که شامل روش خنککاری

ارتباط با روش طراحی و تحلیل سیستم خنککاری اطالعاتی ارائه

با اسپری آب ،پارامترهای مهم در طراحی و فیزیک حاکم بر جریان

نشده است .در حال حاضر در داخل کشور شواهدی دال بر استفاده

گازهای احتراقی در یک دیفیوزر استند خالء میباشد ،شرح داده شده

از سیستم خنککاری برای حفاظت از بدنه دیفیوزر استند خالء

است .سپس مسئله خنککاری در این تحقیق معرفی شده است .در

وجود ندارد .در پژوهشکده سامانههای حملونقل فضایی از دیفیوزر

بخش  3مراحل طراحی سیستم خنککاری دیفیوزر استند خالء به

کامپوزیتی فناشونده در استند خالء استفاده میشود .این روش با

طور خالصه شرح داده شده است .در بخش  4تجهیزات تست تجربی

توجه به تجربهای که در ساخت و استفاده از آن در پژوهشکده مزبور

مورد استفاده در این تحقیق معرفی شده است .در بخش  5نتایج

وجود دارد دارای معایبی است که از جمله آنها میتوان به هزینه

تستهای تجربی ارائه شده و مورد بحث قرار گرفته است.

ساخت باال ،زمانبر بودن ساخت و همچنین از بین رفتن آن بعد انجام
هر تست نام برد .همچنین با توجه به کیفیت پایین ساخت این بدنهها
در داخل کشور ،به دلیل جدا شدن تکههای بزرگ الیاف کامپوزیتی

- 2کلیات تحقیق
 -1-2روش خنککاری با اسپری آب

از سطح داخلی آن ،اغتشاش قابل توجهی در عملکرد دیفیوزر ایجاد

در شکل  1روشهای مختلف خنککاری بر اساس بازههای ضریب

میشود .در مراجع [ ]7و [ ،]8در خصوص ناکارآمد بودن بدنههای

انتقال حرارت قابل حصول با این روشها دستهبندی شدهاند [.]12

فناشونده مورد استفاده در استند خالء اطالعاتی قید شده است .این

مطابق شکل از میان روشهای معرفی شده ،بیشترین ضریب انتقال

در حالی است که استفاده از دیفیوزر با بدنه فلزی و خنککاری آن

حرارت قابل حصول با روش اسپری آب امکانپذیر است .در این
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شکل  :1مقایسه ضریب انتقال حرارت در روشهای مختلف خنککاری []12

شکل  :1مقایسه ضریب انتقال حرارت در روشهای مختلف خنککاری []12
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تحقیق روش اسپری آب برای خنککاری دیفیوزر مورد بررسی قرار
گرفته است .دلیل عمده استفاده از این روش هزینههای پایین ساخت،
انعطافپذیری باالی این روش در مقابل تغییرات هندسی دیفیوزر و
البته کارایی زیاد آن برای دفع بازه بزرگی از شارهای حرارتی است.

در روش خنککاری با اسپری ،سیال (عمدتاً آب) با عبور از یک

نازل بهصورت اتمیزه شده بر روی سطح مورد خنککاری پخش
میشود .با برخورد قطرات ریز مایع خنککننده به سطح جسم،
گرمای سطح از طریق رسانش گرمایی ،همرفت و تابش دفع میشود.
با برخورد قطرات به سطح ،یکالیه نازک از سیال روی سطح به وجود
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شکل :2
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میآید و سیال از محیط برخورد به سمت پیرامون حرکت میکند.
با افزایش دما ،سیال شروع به بخار شدن از مرز جامد-مایع میکند.
با شروع تبخیر ،قطرات اسپری با حبابهای بخار روی سطح داغ
تعامل میکنند .در این روش قطرات ریز سیال خنککننده با سرعت
و مومنتوم باال به الیه نازک روی سطح نفوذ میکنند .سپس با جذب
حرارت مستقیم از سطح بخار شده و به صورت بخار ،الیه نازک سیال
را ترک میکنند .این امر باعث افزایش زیاد ضریب انتقال حرارت در
این روش میشود .شماتیکی از این فرآیند در شکل  2نمایش داده
شده است .فاکتورهای مهم اثرگذار روی عملکرد اسپری آب در مرجع
[ ]13مورد مطالعه قرارگرفته است .ازجمله این فاکتورها میتوان
به نوع نازل ،ارتفاع نازل از سطح ،قطر اوریفیس نازل اسپری ،زاویه
اسپری ،دبی جریان (وابسته به فشار) ،خواص سیال ،چگونگی پخش

عدد وبر 1اشاره نمود.
قابل ذکر است که نصب و راهاندازی این سیستم دقت باالیی
را میطلبد .با توجه به کوچک بودن قطر اوریفیس نازل اسپری در
صورت عدم استفاده از فیلترهای مناسب امکان گرفتگی آنها وجود
دارد .همچنین محور نازلهای اسپری باید کامال عمود بر سطح
دیفیوزر نصب شوند .سطح استوانهای دیفیوزر باید توسط اسپری آب
به طور کامل پوشش داده شود .اگر هرکدام از این عوامل به دقت
رعایت نشوند باعث ناکارآمدی سیستم خنککاری شده و منجر به
ایجاد نقاط دما باال روی سطح میشوند .این امر ممکن است باعث
سوراخ شدن دیفیوزر و خرابی تست بشود.
یک نازل اسپری به تنهایی سطح محدودی را به لحاظ تامین

قطرات ،نیروی برخورد اسپری با سطح ،زاویه نازل نسبت به سطح و

Weber Number
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سیال خنککننده به میزان الزم بر روی آن پوشش میدهد که به
آن سطح پوشش موثر نازل گفته میشود .جهت خنککاری سطوح
بزرگ که در این تحقیق مورد نیاز است ،میبایست تعداد زیادی از این
نازلها با آرایش خاص در کنار هم قرار گیرند .یکی از فاکتورهای مهم
در چیدمان نازلهای اسپری ،لحاظ کردن مقدار مناسبی از تداخل
ت اسپری این نازلها بر روی سطح خنککاری است .در مرجع
ج 
[ ]14در ارتباط با مدلهای مختلف تداخل جتهای اسپری دو نازل
کنار هم اطالعات مفیدی ارائه شده است.
 -2-2پارامترهای مهم در خنککاری با اسپری
در این تحقیق هدف از طراحی سیستم خنککاری جذب
مقدار مناسبی شار حرارتی از دیواره دیفیوزر به گونهای است که
دمای دیواره
شار حجمی

تأثیرگذار
پارامترهای
دیفیوزر و
مقطع
نسبت به
اسپری
موقعیت
شکل :3
تأثیرگذار
پارامترهای
دیفیوزر و
مقطع
نسبت به
اسپری
موقعیت
شکل :3
از مقدار مجاز تجاوز نکند .برای این منظور میبایست
Fig. 3: Spray nozzle position relative to the diffuser
 parametersالزم
(دبی حجمی بر واحد سطح) سیال خنککننده
ay nozzle position
relative toand
themain
diffuser
cross-section
cross-section
design
parameters and main design

بر روی سطح دیفیوزر توسط اسپری آب تامین شود .شماتیکی از
موقعیت هندسی یک نازل اسپری نسبت به مقطع استوانهای دیفیوزر
و پارامترهای مهم تأثیرگذار بر میزان شار حجمی ایجاد شده روی
سطح در شکل  3نشان داده شده است .با تعیین پارامترهای اصلی
اسپری مانند ارتفاع نازل اسپری از سطح ( ،)Hزاویه اسپری ( ،)θفشار
اسپری ( )Pو قطر اوریفیس نازل اسپری ( )d0میتوان شار حجمی

شکل  :4فیزیک جریان داخلی دیفیوزر []16

سیال موردنیاز روی سطح را تامین کرد .در حالت کلی با افزایش

شکل  :4فیزیک جریان داخلی دیفیوزر []16
Fig.4:
Fig.4:Physics
Physicsofofthe
thediffuser
diffuserinternal
internalflow
]flow[16
][16

مییابد .این امر از نظر کاهش تعداد نازلهای اسپری برای خنککاری

عملکرد خنککاری دارد .هرچه قطر قطرات اسپری کمتر باشد ،بازده

 Hو  θسطح پوشش جت اسپری بر روی سطح خنککاری افزایش
سطوح بزرگ مفید است .با این وجود افزایش Hو  θباعث کاهش

خنککاری افزایش مییابد.]15[ .

حجمی الزم بر روی سطح مزبور تامین نشود .از طرفی با کاهش H

 -3-2جریان داخلی دیفیوزر

شار حجمی بر روی سطح خنکشونده میشود و ممکن است شار
و  θشار حجمی سیال روی سطح افزایش مییابد و شار حرارتی
بیشتری از سطح دفع میشود .اما در این حالت تعداد نازلهای الزم
برای پوشش سطوح بزرگ افزایش مییابد .افزایش فشار اسپری باعث
افزایش شار حجمی سیال روی سطح ،افزایش سرعت برخورد قطرات
به آن و کاهش قطر قطرات اسپری میشود .این عوامل باعث افزایش
شار حرارتی عبوری از سطح میشوند .افزایش قطر اوریفیس نازل
اسپری باعث افزایش شار حجمی سیال و قطر قطرات اسپری در
مجاورت سطح میشود .اندازه قطرات اسپری تاثیر قابل توجهی در
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شماتیکی از نحوه کار یک دیفیوزر مافوقصوت در شکل  4نمایش
داده شده است .گازهای خروجی از نازل در شرایط فرو منبسط وارد
قسمت ورودی دیفیوزر میشوند .جت سیال گازهای منبسط شده
به دیواره دیفیوزر برخورد کرده و موج ضربهای مایل جریان تشکیل
میشود که به کاهش سرعت و افزایش فشار استاتیک گازها کمک
میکند .در ادامه ،تداخل پیدرپی موجهای ضربهای جریان با دیواره
دیفیوزر و همدیگر در طول دیفیوزر رخداده و توسط موج ضربهای
قائم سرعت جریان به زیر صوت رسانده میشود .سپس توسط یک
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شیپوره واگرا گازهای احتراقی تا فشار اتمسفر در خروجی دیفیوزر

در اثر انبساط دمای خود را از دست نمیدهند .بنابراین این ذرات با

متراکم میشود .با انبساط جت سیال در ورودی دیفیوزر فشار گازها

دمای باالی  3000درجه سانتیگراد به دیواره برخورد کرده و شرایط

در این نواحی پایینتر از فشار گاز خروجی نازل میشود .این امر باعث

دمایی را بحرانیتر میکنند [.]4

ایجاد مکش در دهانه محفظه خالء (یا محفظه تست) شده و شرایط

 -4-2هندسه دیفیوزر

خالء را در پیرامون نازل و محفظه تست تا زمان خاموشی موتور بهطور

دیفیوزر مورداستفاده در این تحقیق یک دیفیوزر گلوگاه ثانویه

خودکار حفظ میکند [ .]16در این تحقیق از دیفیوزر گلوگاه ثانویه

است .الگوریتم طراحی دیفیوزر گلوگاه ثانویه که بر اساس روش موج

استفادهشده است .یک دیفیوزر گلوگاه ثانویه شبیه به دیفیوزر لوله

ضربهای قائم است در مرجع [ ]16ارائهشده است .در شکل  5هندسه

مستقیم شکل  3است با این تفاوت که در قسمت عمدهای از طول

و در جدول  1ابعاد دیفیوزر مورد استفاده در این تحقیق بهصورت

ثابت لوله مقطع آن باریکتر شده باشد .در یک دیفیوزر گلوگاه ثانویه

بیبعد معرفیشدهاند .در مرجع [ ]17جریان گازهای احتراقی در

به دلیل اینکه موجهای ضربهای جریان در بیشتر طول لوله در سطح

دیفیوزر مزبور بهصورت عددی مورد تحلیل قرارگرفته است .نشان

مقطع کوچکتری عمل میکنند ،تراکم سیال در طول دیفیوزر با

دادهشده است که این دیفیوزر با فشار احتراق باالتر از  30بار در

افت فشار کل کمتری همراه است .بنابراین این نوع دیفیوزر بازیافت

وضعیت راهاندازی قرار میگیرد .بهعبارتدیگر دیفیوزر شکل  5جهت

فشار بهتری نسبت به دیفیوزر لوله مستقیم (شکل  )4داشته و به

برقراری جریان مافوقصوت در داخل آن به فشار احتراق باالی 30

فشار استارت کمتری نیاز دارد ،ازاینرو برای تست موتورهایی با فشار

بار نیاز دارد.

احتراق پایینتر گزینه مناسبتری به شمار میرود.

غالباً گازهای خروجی از نازل موتورهای سوخت جامد که بهصورت

 - 3مراحل طراحی سیستم خنککاری دیفیوزر

فرو منبسط به دیواره داخلی دیفیوزر برخورد میکنند ،حاوی ذرات

 -1روند طراحی با فرضهای اولیه مقادیر برخی از پارامترها شروع

جامد اکسید آلومینیوم هستند .با وجود اینکه گازهای احتراقی در اثر

میشود .این پارامترها عبارتند از دمای مجاز بدنه فلزی دیفیوزر،

انبساط درون نازل افت دما پیدا میکنند ولی ذرات اکسید آلومینیوم

دمای سیال خنککننده ،فشار اسپری و قطر اوریفیس نازل میباشد.

مختلف آن
بخشبخهای
معرفی
ثانویه و
گلوگاه
هندسهیوزر
هندسه دیف
شکل :5
مختلف آن
شهای
معرفی
ثانویه و
گلوگاه
دیفیوزر
شکل :5
Fig.5:
Secondthroat
throat
exhaust
diffuser
its different
sections
Fig.
5: Second
exhaust
diffuser
andand
its different
sections

جدول  :2محدوده پارامترهای طراحی
جدول  :2محدوده پارامترهای طراحی
Table 2: The range of design parameters
Table 2: The range of design parameters
بیشینه
کمینه
پارامتر
فشار (بار)

2

30

ارتفاع نازل از سطح (متر)

n  d0

)1  sin( 2
(D
)
)sin( 2

زاویه اسپری (درجه)

20

130

قطر اوریفیس (میلیمتر)

0/8

5/2
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 -2سپس با استفاده از شبیهسازیهای انجامشده روی جریان

گام به گام تا فشار ماکزیمم انجام میشود .در نهایت اگر همچنان شار

داخلی دیفیوزر که جزئیات آن در مراجع [ ]16و [ ]17ارائه شده

حجمی سیال الزم به سطح نرسد با افزایش قطر اوریفیس نازل اسپری

است ،با فرض دمای ثابت دیواره (همان دمای مجاز) ،مقدار شار

محاسبات از مرحله  3تکرار میشود.
• برای حالتی که شار حجمی سیال بزرگتر از )1>λ >1/1( λبرابر

حرارتی عبوری از سطح بدست میآید.
 -3در مرحله بعدی حداقل مقدار شار حجمی الزم سیال

حداقل شار حجمی باشد .میتوان با افزایش  Hیا  θدر محدوده قابل

خنککننده با استفاده از رابطه تجربی ( )1که توسط کلینزینگ و

قبول ،شار حجمی سیال روی سطح را کاهش داد .اگر همچنان میزان

همکاران [ ]15ارائه شده است به دست میآید.

شار حجمی سیال روی سطح باالتر از میزان قابل قبول باشد با کاهش
فشار اسپری تا فشار حداقل ،محاسبات از مرحله  3تکرار میشود .در

()1

نهایت اگر همچنان شار حجمی سیال باالتر از مقدار الزم به سطح
=
q ′′ 141345(Tw −T f )0.461Q ′′0.566U 0.639
برسد با کاهش قطر اوریفیس نازل اسپری محاسبات از مرحله  3تکرار
که در آن  ”qشار حرارتی عبوری از سطح Tw ،دمای سطح

میشود.

خنکشونده Tf ،دمای سیال خنککننده Q′′ ،شار حجمی سیال

 -6بعد از انتخاب ارتفاع نازل از سطح ،زاویه و فشار اسپری با

خنککننده روی سطح و  Uسرعت میانگین قطرات اسپری است.

استفاده از محاسبات هندسی تعداد نازلهای مورد نیاز برای پوشش

سرعت میانگین قطرات مطابق مرجع [ ]18از رابطه ( )2بدست میآید.

کامل سطح استوانهای دیفیوزر محاسبه میشود.

()2

=
U 0.0626(∆P )0.46

رابطه ( )1میزان شار حرارتی عبوری از سطح را به میزان شار
حجمی سیال روی سطح خنکشونده ربط میدهد و برای یک
محدوده مشخصی از شار حجمی سیال دارای اعتبار است .این
محدوده در رابطه ( )3نشان داده شده است.
()3
 ) 3.5 ×10−3 < Q ′′ < 9.96 ×10−3 (m3sec −1 /m 2
 -4در مرحله بعد ،میزان ارتفاع نازل از سطح و زاویه اسپری (که تابع
مشخصات هندسی نازل است) فرض میشود .سپس با استفاده از روابط
ارائه شده در مرجع [ ]19برای محاسبه شار حجمی سیال خروجی از یک
نازل اسپری خاص روی بدنه ،ابتدا میزان شار حجمی یک نازل خاص روی
سطح صاف بدست میآید و بعد از آن میزان شار حجمی سیال روی سطح
استوانهای با یک سری عملیات هندسی محاسبه می شود.
 -5در ادامه ،شار حجمی سیال بر روی سطح استوانهای باحداقل
شار حجمی مورد نیاز مقایسه میشود.
• اگر میزان شار حجمی این نازل کمتر از میزان مورد نیاز باشد

مقادیر بیشینه و کمینه پارامترهای مختلف با توجه به
محدودیتهای هندسی و امکانات موجود در جدول  2نشان داده
شده است .حد باالی فشار با توجه به امکانات موجود برای تامین
فشار باال و محدودیت سازهای و عملکردی نازل اسپری تعیین میشود
و حد پایین آن حداقل فشاری است که نازل مورد نظر برای اتمیزه
کردن سیال نیاز دارد .حد باالی ارتفاع نازل از سطح با توجه به
محدودیتهای هندسی تعیین میشود .در ارتفاعهای باالتر از Hmax
(جدول  )2قطرات اسپری بدون اینکه به سطح خنککاری برخورد
داشته باشند به محیط اطراف پخش میشوند .این امر کارایی سیستم
خنککاری را به شدت کاهش میدهد .به عبارت دیگر در ارتفاعهای
باالتر از  Hmaxناحیه پوشش اسپری باالتر نمیرود .حد پایین ارتفاع
هم حداقل ارتفاعی است که سیال برای اتمیزه شدن کامل نیاز دارد.
برای یک فشار اسپری مشخص حداقل ارتفاع به صورت  n × d 0تعیین
میشود d0 .قطر اوریفیس نازل اسپری و  nاز آزمایشهای تجربی
مشخص میشود .حد باال و پایین زاویه اسپری و قطر اوریفیس نازل
با توجه به نوع نازل اسپری و محدودیتهای عملکردی آن تعیین

و  Hیا  θبزرگتر از کمینه مقدار خود باشند ،با کاهش  Hیا ،θ

میشود که توسط کارخانه سازنده اعالن میشود.

این پارامترها ،میزان شار حجمی سیال الزم روی سطح تامین نشود

 - 4معرفی تجهیزات تست تجربی

محاسبات تکرار میشود .اگر همچنان با تغییر  Hیا  θتا مقدار کمینه
با افزایش فشار نازل ،محاسبات از مرحله  3تکرار میشود .این عمل
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استند آزمایش ساختهشده برای تستهای مقیاس کوچک موتور
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جدول  :2محدوده پارامترهای طراحی
جدول  :2محدوده پارامترهای طراحی

Table 2: The range of design parameters
Table 2: The range of design parameters
پارامتر

کمینه

بیشینه

فشار (بار)

2

30

ارتفاع نازل از سطح (متر)

n  d0

)1  sin( 2
(D
)
)sin( 2

زاویه اسپری (درجه)

20

130

قطر اوریفیس (میلیمتر)

0/8

5/2

برداری
داده
سیستم
آزمایشگاهی و
خالء
تستاستند
تست
شماتیک
شکل 6
برداری
داده
سیستم
آزمایشگاهی و
خالء
استند
شماتیک
شکل : 6:
Fig. 6: Schematic of the vacuum test stand and the data acquisition system

Fig. 6: Schematic of the vacuum test stand and the data acquisition system

و دیفیوزر به همراه سیستم خنککاری در شکل  6نشان داده شده

ترموکوپل نوع کا 3در  6نقطه روی سطح آن اندازهگیری میشود.

است .این استند شامل سیستم خنککاری ،موتور آزمایشگاهی،

ترموکوپل نوع کا مورد استفاده ،دارای قطر  1میلیمتر است و دقت

دیفیوزر گلوگاه ثانویه و سیستم دادهبرداری است .در این تحقيق از دو

اندازهگیری آن در محدوده دمایی مورد استفاده 3 ،درجه است .به

نوع سنسور کوالیت 1و سنسيس 2به ترتیب جهت اندازهگیری فشار در

منظور بهبود تأخیر زمانی اندازهگیری دما از ترموکوپل با سیم نازک

طول دیفیوزر و فشار موتور استفادهشده است .هرکدام از این سنسورها

استفادهشده و همچنین اتصال به سطح با چسب سیلیکون مخصوص

برای استفاده در محدوده فشار خاصی کاربرد دارند .سنسور کوالیت

با ضریب انتقال حرارت بسیار باال انجام شده است .آنالیز عدم قطعیت

برای استفاده در رژیمهای جریانی مختلف بسيار مناسب است .یكی از
مزایای این سنسور نصب مستقيم آن بر سطح مدل است که باعث به
حداقل رسیدن مسئله تأخير زمانی میشود .سنسور سنسیس دارای
محدوده کاری از صفر تا  200بار است و ویژگی آن هم اندازهگيری

جهت بررسی میزان خطای تجهیزات اندازهگیری صورت گرفته است.
در جدول  3عدم قطعیت تجهیزات اندازهگیری ارائه شده است .سیستم
آبرسانی قابلیت تامین آب با فشار  20بار را دارد .موتور آزمایشگاهی
مورد استفاده با نام سی-استار در پژوهشکده سامانههای حمل و نقل

فشار بهصورت مطلق است .دمای سطح بیرونی دیفیوزر با استفاده

فضایی ایران طراحی و ساخته شده است .برای قسمت ورودی دیفیوزر

1
2

3

Kulite
Sensys

K-Type Thermocouple
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Table
3: List of the measuring instrument
Table 3: List of the measuring instrument
تجهیز

سازنده و مدل

متغیر اندازهگیری

عدم قطعیت ()%

سنسور فشار

Kulite-XCQ-062

فشار دیفیوزر

ترانسدیوسر فشار

Sensys-M5156

فشار موتور

± 0/202

ترموکوپل نوع کا

Jumo-901210/10

دمای سطح دیفیوزر

± 0/11
± 0/1

جدول  : 4نتایج الگوریتم طراحی برای قسمت ورودی و گلوگاه ثانویه

جدول  :4نتایج الگوریتم طراحی برای قسمت ورودی و گلوگاه ثانویه
Table4:4:Results
Resultsofofthe
thedesign
design algorithm
algorithm for
sections
Table
forthe
theinlet
inletand
andthe
thesecond
secondthroat
throat
sections
پارامتر

)H (mm

)˚( θ

)P (bar

)d0 (mm

ورودی و همگرایی دیفیوزر

04

04

51

2

گلوگاه ثانویه دیفیوزر

51

04

51

4/7

و همگرایی آن از نازل اسپری شرکت ایواسپری 1استفاده شده است.

پارامترهای مهم سیستم خنککاری که از روش طراحی (بخش )3

کاربرد اصلی این نازلها در صنایع فوالد و کاغذسازی ،خنککاری

بدست آمده است ،در جدول  4ارائه شده است.

کوره و کاربردهای شستشو در فشار باال میباشد .در صنایع فوالد
برای خنککاری فلز گداخته با سرعت خنککاری مشخصی از این
نازل اسپری استفاده میشود .از خواص این نازل اسپری پخش نسبتا

 - 5نتایج و بحث
 -1-5تست موتور در شبیهساز خالء بدون خنککاری بدنه دیفیوزر

یکنواخت سیال روی سطح میباشد .برای قسمت گلوگاه ثانویه از

در مرحله اول تحقیق تست موتور در استند خالء بدون

انژکتورهای سوختی شرکت دنفوس 2برای خنککاری استفاده شده

خنککاری بدنه دیفیوزر انجامشده است .این تست بهمنظور بررسی

است .این انژکتورها قطر اوریفیس نسبتاً کوچکتری دارند و کاربرد

عملکرد دیفیوزر و به دست آوردن دمای سطح آن انجامشده است.

اصلی آنها در مشعلهای گازوئیلی میباشد .بدنه دیفیوزر با ضخامت

در این تست از موتور سوخت جامد سی-استار با فشار  60بار و زمان

 5میلیمتر و با استفاده از فوالد  ،309که عملکرد حرارتی مناسبی

کارکرد  13ثانیه استفادهشده است .شکل  7نمای جانبی دیفیوزر را

دارد ،ساخته شده است .جزئیات بیشتر در خصوص تجهیزات تست

در زمانهای مختلف تست نمایش میدهد .مطابق شکل مزبور ،سطح

تجربی مورد استفاده در مرجع [ ]20موجود است.

خارجی دیفیوزر در ناحیه رمپ ورودی بعد از سپری شدن  6ثانیه از

مراحل طراحی سیستم خنککاری با فرض دمای سیال

آغاز تست شروع به قرمز شدن کرده است .پس از گذشت  10/4ثانیه

خنککننده  20درجه سانتیگراد و دمای مجاز سطح دیفیوزر 500

دیفیوزر در این ناحیه سوراخ شده است .شکل  8برش مقطعی دیفیوزر

درجه سانتیگراد انجام شده است .با شبیهسازی عددی جریان داخل

را بعد از انجام این تست نشان میدهد .مشخص است که سطح داخلی

دیفیوزر ،با فرض فشار احتراق  60بار و دمای احتراق  3200درجه

دیفیوزر دچار ذوب الیهای شده و ضخامت آن کاهش پیداکرده است.

سانتیگراد و فرض دمای سطح  500درجه سانتیگراد ،شار حرارتی

شکل  9بیشینه دمای سطح دیفیوزر در نقاط مختلف آن که

بیشینه برابر  2/5مگاوات بر متر مربع بدست آمده است .جزئیات

ت شده است ،را نشان میدهد .مطابق شکل
توسط ترموکوپلها ثب 

شبیهسازی عددی در مراجع [ ]16و [ ]17ارائه شده است .مقادیر

پیشگفته دمای سطح دیفیوزر در قسمت رمپ ورودی باالتر از حد
تحمل دیفیوزر فلزی است .ناحیه سوراخ شدگی دیفیوزر روی شکل

Eu Spray
Danfoss

1
2

1800

نشان دادهشده است .بهمنظور بررسی دقیقتر و تخمین دمای سطح
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شکل  :7وضعیت دیفیوزر فلزی در زمانهای مختلف تست بدون سیستم خنککاری
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Fig. 7: Diffuser body at different motor burning times without cooling system

Fig. 7: Diffuser body at different motor burning times without cooling system
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Fig.8: Cross-section of the diffuser body after the test without cooling system

Fig.8: Cross-section of the diffuser body after the test without cooling system

شکل  :9بیشینه دمای سطح در طول دیفیوزر
شکل  :9بیشینه دمای سطح در طول دیفیوزر
Fig.9: Maximum surface temperature along the diffuser

Fig.9: Maximum surface temperature along the diffuser

داخلی دیفیوزر آزمایشهای متالوگرافی بر روی نمونههای بدنه دیفیوزر

قرار میدهد .بررسیهای انجامشده در آزمایشگاه متالوگرافی نشان

سوراخ شده انجام شده است .در آزمایشگاه متالوگرافی ساختار ریز

دادهاند که سطح داخلی دیفیوزر در این تست به دمایی باالتر از

نمونه بدنه دیفیوزر با استفاده از میکروسکوپهای نوری و الکترونی

 1500درجه سانتیگراد رسیده است .همچنین حفرههای انقباضی در

ی مربوطه
مورد بررسی قرار میگیرد .مقایسه این نتایج با استانداردها 

مجاورت سطح به وجود آمده است که نشاندهنده ذوب شدن سطح

به پیشبینی خواص مکانیکی و حرارتی نمونه ،تخمین مناسبی از

در این مناطق است .مناطق ذوبشده در اثر برخورد ذرات اکسید

دمای سطوحی که در طول تست قابلدسترسی نبودهاند را در اختیار

آلومینیوم با سرعت باال و دمای  2500درجه سانتیگراد از سطح
1801
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شکل  :10فشار استاتیک در ورودی دیفیوزر و مقایسه آن با فشار محفظه موتور
شکل  : 10فشار استاتیک در ورودی دیفیوزر و مقایسه آن با فشار محفظه موتور
Fig.10: Static pressure variations at the diffuser inlet during the first test
Fig.10: Static pressure variations at the diffuser inlet during the first test

جداشدهاند .به همین دلیل ضخامت بدنه در قسمت ورودی دیفیوزر

سانتیگراد خواهد بود .این دما پایینتر از دمای سرویس 1بدنه فلزی

در نواحی سوراخ نشده در حدود  2میلیمتر کاهش پیدا کرده است.

انتخاب شده است .در این محدوده دمایی فلز موردنظر (فوالد )309

بهعبارتدیگر در اثر باال رفتن دمای بدنه فلزی دیفیوزر (باالتر از دمای
کاری مجاز که در حدود  1000درجه سانتیگراد است) فلز موردنظر

استحکام خود را کام ً
ال حفظ میکند و از پدیده سایش توسط برخورد

جریان سرعت باالی حاوی ذرات اکسید آلومینیوم جلوگیری میشود.

استحکام خود را ازدستداده و در مقابل برخورد ذرات آلومینیوم دچار
سایش سطحی شده است .بنابراین اگر سیستم خنککاری بتواند مانع
از باال رفتن دمای سطح داخلی از مقدار مجاز گفته شده بشود ،پدیده

 -2-5تست خنککاری اول
تست بعدی بر روی دیفیوزر فلزی به همراه سیستم خنککاری
اسپری انجامشده است .سیستم خنککاری به کمک روش ارائهشده

سایش در این سیستم بهکلی منتفی میشود.
با توجه به دماهای ثبت شده روی سطح بیرونی بدنه دیفیوزر

در بخش  3طراحیشده است .در این تست از موتور با فشار محفظه

مطابق شکل  9و نتایج آزمایش ترموگرافی بیشینه دمای سطح

 33بار و زمان عملکرد  33ثانیه استفادهشده است .هدف از این

خارجی و داخلی دیفیوزر به ترتیب برابر  1120و  1500درجه

تست ارزیابی عملکرد سیستم خنککاری است .در ابتدا برای تحلیل

سانتیگراد است .از طرفی با در نظر گرفتن ضریب انتقال حرارت بدنه

عملکرد دیفیوزر ،فشار استاتیک در ورودی دیفیوزر بررسیشده است.

در این دماها ( )25 W/m2Kو با استفاده از رابطه خطی شار حرارتی

فشار استاتیک ( )Psدر فاصله  25و  35میلیمتری از ورودی دیفیوزر

فوریه با فرض ضخامتهای  4 ،3و  5میلیمتر ،بیشینه شار حرارتی

به همراه فشار موتور ( )Pmدر شکل  10نشان دادهشده است .مطابق

عبوری از بدنه به ترتیب برابر  2/4 ،1/95و  3/25مگاوات بر مترمربع

شکل مزبور در  2ثانیه اول تست ،فشار استاتیک در موقعیت 15

است .با توجه به شبیهسازی عددی انجامشده که جزئیات آن در

میلیمتری از ورودی دیفیوزر از فشار محیط  0/86بار به فشار پایین

مرجع [ ]17موجود است ،بیشینه شار حرارتی در این سیستم در فشار

در حدود  0/12بار رسیده است .البته فشار استاتیک جریان در صفحه

موتور  60بار در حدود  2/5مگاوات بر مترمربع است .در مرجع [ ]5نیز

خروجی نازل بهمراتب پایینتر از این مقدار و در حدود  0/04بار

برای یک موتور سوخت جامد در داخل یک دیفیوزر مقدار 2/5-2/8

تخمین زده میشود .در این تست ،موقعیت اولین حسگر بعد از

مگاوات بر مترمربع برای شار حرارتی بیشینه تخمین زدهشده است.

برخورد جت جریان به دیواره بوده است و در اثر موج ضربهای مایلی

بنابراین سیستم خنککاری با فرض دمای سطح خارجی  500درجه

که قبل از حسگر شکل میگیرد ،فشار استاتیک جریان افزایش

سانتیگراد و شار حرارتی  2/5مگاوات بر مترمربع طراحی شده است.

مییابد .یک نکته قابلتوجه منحنی فشار در موقعیت  25و 35

در این حالت بیشینه دمای سطح داخلی دیفیوزر در حدود  900درجه

1802
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شکل  :11مقایسه فشار بدنه دیفیوزر در شبیه سازی عددی و نتایج تست تجربی
شکل  : 11مقایسه فشار بدنه دیفیوزر در شبیه سازی عددی و نتایج تست تجربی

Fig.11: Comparison of static pressure distributions along the diffuser resulted from the numerical simulation and
the experimental
test diffuser resulted from the numerical
Fig.11: Comparison of static pressure distributions
along the
simulation and the experimental test

شکل  :12جایگذاری ترموکوپلها روی سطح بیرونی دیفیوزر
 arrangementبیرونی دیفیوزر
ترموکوپلها روی سطح
externalجایگذاری
surfaceشکل :12
Fig.12: Thermocouple
on the diffuser

Fig.12: Thermocouple arrangement on the diffuser external surface
میلیمتر افزایش تدریجی و غیرمنتظره فشار استاتیک جریان در این

است .مطابق مقایسه انجام شده در شکل  ،11نتایج آزمایشگاهی و

نقاط است .اصوالً با ثابت ماندن فشار موتور ،فشار استاتیک سیال در

تحلیل عددی همخوانی قابل قبولی دارند و این امر میتواند تأییدی بر

این نقاط نیز میبایست ثابت بماند .بررسیها در این خصوص نشان

راهاندازی شدن دیفیوزر مورد استفاده در این تحقیق باشد.

داده است که این امر به دلیل رسوب کردن اکسید آلومینیوم سوخت

در این تست دمای دیفیوزر در  6نقطه روی سطح خارجی

در سطح داخلی دیفیوزر اتفاق افتاده است .ایجاد رسوب باعث تنگتر

دیفیوزر اندازهگیری شده است .موقعیت نقاط اندازهگیری دما نسبت

شدن مجرای عبور جریان در گلوگاه ثانویه شده و باعث باال رفتن

به صفحه ورودی دیفیوزر در شکل  12و جدول  5نشان داده شده

تدریجی فشار در ورودی دیفیوزر میشود.

است .ترموکوپلهای اندازهگیری دمای  T3و  T4در زاویه  90درجه

بهمنظور بررسی راهاندازی شدن دیفیوزر تحلیل عددی جریان

(˚ )φ=90نسبت به سایر ترموکوپلها نصب شدهاند .از این  6عدد

داخلی دیفیوزر انجا م شده است .جزئیات روش عددی مورد استفاده

ترموکوپل  4عدد روی رمپ ورودی دیفیوزر و  2عدد روی گلوگاه

و اعتبارسنجی آن در مرجع [ ]16ارائه شده است .در شکل  11توزیع

ثانویه نصب شدهاند .دمای دیفیوزر در قسمت ورودی در چهار نقطه

فشار در طول بدنه دیفیوزر که از نتایج تحلیل عددی بهدستآمده با

اول در شکل  13نشان داده شده است .در شکل  14دمای دیفیوزر

نتایج تست اول مقایسه شده است .با توجه به اینکه در شبیهسازی

روی گلوگاه ثانویه در دونقطه باقیمانده نشان دادهشده است .همچنین

عددی اثرات رسوبگرفتگی داخل دیفیوزر در نظر گرفته نشده است،

برای مقایسه بهتر فشار محفظه موتور در هر دو شکل نشان دادهشده

بنابراین نقاط مورد مقایسه از دادههای تجربی مربوط به لحظات اولیه

است .مطابق شکلهای پیشگفته ،دمای سطح بیرونی دیفیوزر در

کارکرد دیفیوزر است .بیشترین اختالف فشار دو روش نسبت به فشار

هیچ یک از این نقاط از  200درجه سانتیگراد تجاوز نکرده است.

اتمسفر محلی کمتر از  %8است که در قسمت ورودی دیفیوزر رخ داده

بررسی نتایج شکلهای  13و  14نشان میدهد که بیشینه دمای
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جدول  :5موقعیت ترموکوپلها
جدول  :5موقعیت ترموکوپلها
Table5:
5:location
location of
Table
of thermocouples
thermocouples

سطح بیرونی دیفیوزر در این تست در موقعیت طولی  114میلیمتری
اتفاق افتاده است .در این موقعیت بعد از  13ثانیه تا زمان خاموشی

شماره ترموکوپل

(dمیلیمتر)

) ˚( φ

موتور دمای سطح ثابت مانده است .بهعبارتدیگر سیستم خنککاری

T1

00

0

طراحیشده توانسته شار حرارتی ثابتی را از سطح جذب کند و مانع

T2

531

0

افزایش دما در قسمت بحرانی سطح دیفیوزر شود .همانطورکه انتظار

T3

551

00

T4

511

00

T5

211

0

T6

201

0

میرفت دما در نقاط  5و  6دیفیوزر به دلیل کمتر بودن شار حرارتی
در این بخش [ 5و  ،]21پایینتر از نقاط  1تا ( 4رمپ ورودی دیفیوزر)
میباشد.
مطابق بررسیهای مرجع [ ]13رابطه ( )4بین شار حرارتی عبوری
از سطح دیفیوزر و فشار موتور در ناحیه بحرانی برقرار است.
0.8

()4

q 2′′  Pm ,2 
=

q1′′  Pm ,1 

از تست بدون خنککاری در بخش  1-5مشخصشده است که
شار حرارتی در فشار موتور  60بار در حدود  2/5مگاوات بر مترمربع
است .بنابراین مطابق رابطه ( ،)4شار حرارتی در فشار موتور  33بار
برابر  1/37مگاوات بر مترمربع خواهد شد .با توجه به ثابت بودن
سرعت میانگین قطرات اسپری (  )Uو شار حجمی سیال ( ) Q ′′
در سیستم خنککاری ،با استفاده از رابطه ( )1میتوان به رابطه ()5

شکل  :13دمای سطح بیرونی دیفیوزر در قسمت رمپ ورودی در تست اول

شکل  :13دمای سطح بیرونی دیفیوزر در قسمت رمپ ورودی در تست
Fig.13: Diffuser external surface temperature at the inlet ramp in the first test
اول
Fig.13: Diffuser external surface temperature at the inlet
ramp in the first test

رسید.
0.461

()5

q 2′′  ∆T 2 
=

q1′′  ∆T1 

با برابر قرار دادن طرف راست دو رابطه ( )4و ( )5میتوان دمای
بیشینه مورد انتظار را در فشارهای مختلف موتور به دست آورد .با
انجام این محاسبه در فشار موتور  33بار ،دمای بیشینه مورد انتظار
سطح دیفیوزر  197درجه سانتیگراد به دست میآید .مطابق شکل
 13دمای مورد انتظار سطح با این سیستم خنککاری با دمای
اندازهگیری شده روی سطح تطابق قابلقبولی دارد.
شکل  :14دمای سطح بیرونی دیفیوزر در قسمت گلوگاه ثانویه در تست اول

شکل  :14دمای سطح بیرونی دیفیوزر در قسمت گلوگاه ثانویه در تست
Fig.14: Diffuser external surface temperature at the second throat in the first test
اول
Fig.14: Diffuser external surface temperature at the
second throat in the first test
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 -3-5تست خنککاری دوم
در ادامه تست خنککاری دوم با فشار موتور میانگین  55بار انجام
شده است .نمودار فشار استاتیک در ورودی دیفیوزر به همراه فشار
محفظه موتور در شکل  15نشان دادهشده است .مطابق شکل  15فشار

نشريه مهندسي مکانيک اميرکبير ،دوره  ،52شماره  ،7سال  ،1399صفحات  1793تا 1808

به منظور مقایسه کمی نتایج در دو حالت با خنککاری و بدون
خنککاری اختالف دما در مکانهای مختلف بر روی بدنه دیفیوزر
در جدول  6ارائه شده است.مطابق جدول مزبور ،کاهش دما در نقاط
مختلف اندازهگیری شده بیش از  %65بوده است.
قابلذکر است که در دو تست خنککاری انجام شده ،یک
دیفیوزر واحد مورد استفاده قرار گرفت و بیشینه دمای سطح بیرونی
دیفیوزرباوفشار
ورودی مقایسه آن
در دیفیوزر و
ورودی
استاتیک در
 ::15فشار
شکل 15
موتوربا فشار
محفظه آن
مقایسه
استاتیک
فشار
شکل
محفظه موتور
Fig.15: Static pressure variations at the diffuser inlet during the second test
Fig. 15: Static pressure variations at the diffuser inlet
during the second test

ثبتشده در بحرانیترین نقطه کمتر از  400درجه سانتیگراد بوده
است .با استفاده از رابطه انتقال حرارت خطی فوریه میتوان اثبات
کرد که بیشینه دمای سطح داخلی دیفیوزر از مقدار  800درجه
سانتیگراد تجاوز نکرده است .این در حالی است که فلز مورداستفاده

موتور در این تست ثابت نبوده و بیشینه مقدار آن  70بار است .در ثانیه

در این تحقیق قابلیت تحمل دما تا  1000درجه سانتیگراد را دارد.

 16از شروع تست مقدار فشار موتور به  40بار رسیده است .متوسط

مشاهدات بعد از تست هم نشان داده است که سطح داخلی دیفیوزر

فشار موتور تا ثانیه  16در حدود  55بار است که معیار ارزیابی سیستم

کام ً
ال سالم مانده است؛ بنابراین سیستم خنککاری مورداستفاده در

خنککاری در نظر گرفته میشود .همانطورکه از شکل  15مشخص

این تحقیق قابلیت حفظ بدنه دیفیوزر فلزی (فوالد  )309تا فشار

است ،فشار استاتیک جریان در موقعیت  2/5میلیمتر در فاصله زمانی

موتور  60بار را دارد.

 2ثانیه از مقدار  0/88بار به مقدار  0/13بار رسیده است .همانند تست

این تحقیق بهمنظور جایگزینی دیفیوزر فلزی بهجای دیفیوزر

قبلی به دلیل رسوب اکسید آلومینیوم سوخت فشار استاتیک بهتدریج

کامپوزیتی فناشونده در تست استند خالء پژوهشکده سامانههای

ش یافته است .درحالیکه به دلیل کاهش فشار موتور از ثانیه  3تا
افزای 

حملونقل فضایی انجامشده است .در حال حاضر جهت نهاییسازی

یمتر سیر
 16انتظار میرفت که فشار استاتیک در موقعیت  2/5میل 

توسعه این روش ،تستهای مقیاس بزرگ تعریف شده و در حال

کاهشی داشته باشد .از ثانیه  16تا  18به دلیل کاهش زیاد فشار موتور

انجام است.

کاهش فشار استاتیک در موقعیت  2/5میلیمتر بر اثرات رسوب گرفتگی
غالب بوده و بنابراین کاهش محسوس در فشار استاتیک دیده میشود.

 - 6نتیجهگیری

در ثانیه  18به دلیل کاهش فشار موتور به زیر  30بار (فشار استارت

در این پژوهش مراحل طراحی سیستم خنککاری بدنه دیفیوزر

ج شده و دیگر جریان مافوق
دیفیوزر) دیفیوزر از حالت استارت خار 

مافوقصوت خروجی گازهای احتراقی ارائه شد .با استفاده از این

صوت در ورودی آن برقرار نیست و به همین دلیل فشار استاتیک جریان

روش یک سیستم خنککاری برای دیفیوزر مدل با موتور سی-استار

در نقطه  2/5میلیمتر با شیب تندتری افزایش پیداکرده و نهایتاً به

طراحی و ساخته شد .در مرحله اول بهمنظور شناسایی پدیدههای

مقدار  0/88بار (فشار اتمسفر) رسیده است.

حاکم و رفتار دمایی سیستم ،تست بدون سیستم خنککاری انجام

دمای سطح خارجی دیفیوزر در چهار نقطه اول روی رمپ ورودی

گرفت .مشخص شد که قسمت رمپ ورودی دیفیوزر به لحاظ دمایی

دیفیوزر در شکل  16و روی گلوگاه ثانویه در شکل  17نشان دادهشده

نسبت به سایر مناطق بحرانیتر است و دمایی باالتر از  1500درجه

است .در قسمت رمپ ورودی دما به حدود  380درجه سانتیگراد

سانتیگراد در این ناحیه ثبت شد .درنتیجه این تست ،دمای بیشینه

رسیده است .این مقدار با دمای مورد انتظار  400درجه سانتیگراد

سطح دیفیوزر ،نقاط بحرانی دمایی و زمان سوراخ شدن دیفیوزر به

که با استفاده از روابط ( )4و ( )5برای بخش بحرانی دیفیوزر محاسبه

دست آمدند .در ادامه دو تست با فشار موتور میانگین  33و  55بار

شده است ،تطابق خوبی دارد .همچنین در این تست نیز دما به حالت

با خنککاری بدنه دیفیوزر انجام گرفت .دادههای دمایی و مشاهدات

پایا رسیده است که گویای کارایی مناسب سیستم خنککاری است.

بعد از تست نشان دادند که سیستم خنککاری قابلت محافظت از
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ثانویه دوم
گلوگاهدر تست
گلوگاه ثانویه
درقسمت
دیفیوزر در
سطح دیفیوزر
دمای دمای
:17 شکل
در تست دوم
قسمت
سطح
:17 شکل
دوم تست دوم
تست در
ورودی
دیفیوزردردر
سطح
:16 شکل
قسمتی در
قسمت ورود
سطح دیفیوزر
دمایدمای
:16 شکل
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Fig.16: Diffuser external surface temperature at the inlet in the second test
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Table 6:Table
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