بررسي جريان چگالشي بخار در گذرگاه پرههاي يک توربين
همراه با نازل ورودي مرطوب
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چكيده
بخار با انبساط سريع در شيپورهها و نيز گذرگاه پرههاي توربين ،فوق سرد ميشود؛ بخار فوق سرد مستعد
جوانهزايي هموژن است و فرآيند چگالش به طور معمول به صورت لحظهاي و به وسيله شوک چگالش که موجب
تلفات ترموديناميکي و آئروديناميکي است ،انجام ميگيرد .به اين ترتيب ،با تشکيل قطرات و در نتيجه کاهش
انرژي گيبز ،تعادل ترموديناميکي برقرار ميشود .براي حل دوبعدي جريان گفته شده ،معادالت بقاء با معادالت
حاکم بر تشکيل و رشد قطرات ترکيب شده و از روش تايممارچينگ جيمسون مبني بر حجم کنترلي و طرح
مغشوش بالدوين  -لوماکس استفاده شده است .براي بررسي اعتبار روش تدوين شده ،توزيع فشار در امتداد
مسير يک شيپوره و نيز گذرگاه پرههاي يک توربين و همچنين اندازه قطرات در انتهاي هر دو هندسه محاسبه و
با مقادير تجربي موجود مقايسه شدهاند که برابري خوبي بين نتايج عددي و دادههاي تجربي گزارش شده است.
با توجه به اعتبار روش تدوين شده ،بررسي تئوريک براي کنترل شدت و موقعيت شوک ميعان در گذرگاه
پرههاي يک توربين ازراه پاشش قطرات در ورودي انجام شده است .براي اين کار يک شيپوره همگرا در باال دست
پره توربين در نظر گرفته شده است و نتايج به دست آمده از حل عددي نشان ميدهند که وجود قطرات با اندازه
مناسب در ورودي گذرگاه پرههاي توربين سبب ضعيف شدن و به تعويق افتادن شوک چگالش در گذرگاه پرهها
ميشود.
كلمات كليدي  :فوق سرد ،جوانهزايي ،شوک چگالش ،جريان بخار مرطوب ،جيمسون ،بالدوين لوماکس و پاشش ...

An Investigation of Condensing Steam Flow in a
Turbine Cascade with Injection of Water Droplets at
Inlet
A.R. Teymourtash, M.R. Mahpaker, E. Lakzian
ABSTRACT
During the course of expansion of steam in a Laval nozzle and a cascade of turbine, the state path
crosses the saturation line; the steam first supercools and then reverts to equilibrium through the
spontaneous formation of droplets or condensation shock, which causes aerodynamics and
thermodynamics losses. In this way by formation of droplets and so reducing Gibbs energy, equilibrium
is reached. This paper describes a two-phase model and provides an approach for including spontaneous
homogeneous nucleation. In order to solve conservation equations, coupled with the equations of
formation and growth of the droplets, a 2-D time-marching solution scheme with Baldwin-Lomax
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turbulence model, was used in this study. Pressure distribution and droplets size in a Laval nozzle and a
turbine cascade are predicted and compared with empirical results. In the strength of validation, the effect
of injection of water droplets into the steam flow in order to control the intensity and location of
condensation shock is considered theoretically. A converging nozzle is used to producing droplets at inlet
of turbine cascade. The results illustrate that wet steam at inlet of a turbine cascade weakens or delays the
condensation shock in the passage of the blades.
KEYWORDS : Supercooled, Nucleation, Condensation Shock, Wet Steam, Jameson, Baldwin-Lomax,
Injection of Droplets.

 -1مقدمه

برخوردار است ،استفاده نمود و نشان داد كه روش جيمسون
در آشكارسازي شوكهاي جريان چگالشي قابليت بااليي دارد.

تحليل جريان چگالشي بخار در بسياري از جنبههاي

كرماني و گربر ] [5توسط يك بسته نرمافزاري تجاري با عنوان

مهندسي مانند شيپورههاي گذرصوتي بخار و گذرگاه پرههاي

 CFX-TASC flowبه پيشبيني تلفات ترموديناميكي و

طبقات كم فشار توربينهاي بخار كاربرد فراوان دارد .در اين

آئروديناميكي در جريان چگالشي دوبعدي درون يك نازل

جريانها به طور معمول نرخ انبساط سريعتر از آن است كه

پرداختند و نتيجه گرفتند كه تلفات آئروديناميكي ناشي از اثرات

بخار در شرايط تعادلي باقي بماند و از اين رو ،بدون تغيير فاز

لزجت و شوكها در مقايسه با تلفات ترموديناميكي تشكيل

تا زير خط اشباع سرد شده و در شرايط غير تعادلي موسوم به

قطرات بسيار بيشتر است .ياماموتو ] [1با استفاده از روش

فوق اشباع يا فوق سرد قرار ميگيرد؛ درپايان با افزايش درجه

تفاضل محدود ،جريان بخار مرطوب و لزج را بين پرههاي

فوق سردي تصادم اتفاقي مولكولها باعث توليد جوانهها و

توربين حل نمود .فليپو و همكاران ] [7جريان بخار مرطوب را

خوشههاي پايدار مايع شده و با ايجاد سطح كافي در داخل

در داخل يك كانال همگرا  -واگرا يا نازل بهصورت لزج بررسي

بخار ،بر اثر فرآيند چگالش ناگهاني ،سيستم به تعادل

نمودند .در ادامه ،تيمورتاش ] [1به تحليل اثر نرخ انبساط بخار

ترموديناميكي برميگردد .فرآيند گفته شده كه در نبود سطوح

بر توليد بينظمي جريان چگالشي درون يك نازل الوال پرداخت

صلب و ذرات خارجي رخ ميدهد ،جوانهزايي همگن و چگالش

و نتيجه گرفت كه افزايش نرخ انبساط موجب افزايش درصد

خودبخودي ناميده شده است .شكل ( )1شرايط غيرتعادلي تا

رطوبت و تخريب اگزرژي ميشود.

خط ويلسون (خط )A-Aرا كه نهايت درجه فوق سردي است

در اين تحقيق حاضر جريان چگالشي بخار با استفاده از

نشان ميدهد .بعد از خط ويلسون ،بخار چگالش يافته و گرماي

معادالت ناويراستوكس و روش تايم مارچينگ جيمسون مبتني

نهان خود را به محيط اطراف ميدهد .اين امر باعث كاهش ماخ

بر حجمكنترل ،به صورت دوبعدي و با طرح مغشوش بالدوين

و افزايش فشار در جريان فرا صوتي ميشود .اين پديده كه به

 -لوماكس شبيهسازي شده و سپس ،حلهاي مختلف ناشي از

شوك چگالش ( )A-Bمعروف است تلفات ترموديناميكي و

طرح تدوين شده با نتايج تجربي موجود مقايسه شده و اعتبار

آئروديناميكي را باعث ميشود.

آنها بررسي قرار شده است .با توجه به اعتبار بدست آمده ،اثر

اولين حل دوبعدي بخار چگالشي در نازلها و بين تيغههاي

تزريق قطرات آب در بخار ورودي به گذرگاه پرههاي يك

توربين به وسيله باختر و توچايي ] [1براساس روش تايم-

توربين براي بررسي اين ترفند بر شدت و موقعيت شوك

مارچينگ دنتون ابداع شد .هر چند كه ،اختالفات مهمي بين

چگالش و نيز بر اندازه قطرات نهايي اقدام شده؛ براي اين كار

جريان بخار خشك و مرطوب ارائه شد ،اما دقت جوابها خوب

در مدلسازي عددي از يك شيپوره همگرا در باال دست پره كه

نبودند .پس از آن فعاليتهاي تئوري مختلفي انجام شد كه از

موجبات چگالش بخار را فراهم آورده و قطرات با شعاع مناسب

مهمترين آنها اعمال روش تايم مارچينگ دنتون در پرههاي

براي ورود به گذرگاه را توليد مينمايد ،استفاده شده است .به

نازل يك توربين توسط مه پيكر ] [2است .وايت و همكارانش

اين ترتيب عملكرد جريان بخار همراه با قطرات ورودي معلوم

] [3تئوري جريان چگالشي و چگونگي تشكيل شوك چگالش در

درگذرگاه پرههاي توربين موردنظر به صورت تئوري مورد

گذرگاه پرههاي توربين را به طور تجربي مورد تاييد قرار دادند.

مطالعه قرار گرفته و مقايسهاي با وضعيت عادي جريان به عمل

تيمورتاش ] [4براي دستيابي به جوابهاي بهتر از روش رانج-

آمده است.

كوتا منسوب به جيمسون كه از دقت رسته دو در فضا
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] .[0در بخار فوقسرد كه از تعادل ترموديناميكي خارج شده

Non-equilibrium Model
Equilibrium Model

است ،نسبت فوق اشباع بزرگتر از  1است؛ در اين حالت اگر
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شعاع قطراتي كه بصورت تصادفي و از برخورد مولكولها
تشكيل شدهاند از شعاع بحراني  ، r * ،متناظر با قله منحني
بيشتر باشد ،قطره شروع به رشد مينمايد و سيستم با كاهش
انرژي گيبز به سوي شرايط تعادلي ميل مينمايد .قطرات
كوچكتر از قطرات بحراني با از دست دادن مولكولها ،تبخير و

)Non Dim(X/L

دوباره كاهش گيبز را فراهم مينمايند .در اين صورت G  0

نشان دهنده حالتي است كه قطرهاي در بخار فوق سرد تشكيل
نشده است .بر اساس مرجع ] [0شعاع بحراني از رابطه زير
شکل ( :)1توزيع ماخ براي جريان گذر صوتي بخار با در نظر گرفتن

محاسبه ميشود :
2 r

چگالش و بدون چگالش در يک شيپوره همگرا-واگرا

 -2جوانهزايي همگن و تشكيل قطرات مايع در بخار



P 


P
 s TG  

()2

 L RTG Ln

رابطه ( )2به معادله كلوين هلمهلتز معروف است كده بدراي هدر

فوقسرد
برخورد تصادفي مولكولهاي بخار مبناي تشكيل
خوشههاي مولكولي (كالسترها) در جريان بخار است .تعداد
كالسترها كه جنينهاي تشكيل قطره هستند از تئوري سينتيك
گازها توسط رابطه بولتزمن بهدست ميآيد ].[0
()1

r* 

  G 

n g  n1 EXP
 KTG 

كه در آن معادله  ، n gتعداد كالسترهاي g ،مولكولي در واحدد
حجم  Clusters m3 و  Kثابت بولتزمن است.

نسبت فوق اشباع ،اندازه قطرهاي كه در تعادل شبه پايدار اسدت
را معلوم ميكند.
معادله جوانهزايي كالسيك كه بيانگر نرخ توليد قطرات با
شعاع بحراني بر واحد حجم در بخار فوق سرد است ،بر اساس
مرجع گفته شده به صورت رابطه ( )3ارائه شده است :

J st  J class 

 G * 
 2  2 r 
qc G 
exp 

3 
 L  M 
 KTG 

()3

كه در آن  qcضريب چگالش بوده كه برابر با يدك فدر

شدده

است .بعدها اصطالحات مختلفي بر معادله جوانهزايدي كالسديك
اعمال شده است كده مديتدوان بده تصدحيحات كدورتني ] [19و
كانترويتز ] [11اشاره نمود كه در اين تحقيق به كار رفتهاند.
1
J st
1

()4

J Ka 

كه در آن:
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در رابطه فوق   rضريب انتقال حرارت است و  Lگرماي نهدان
تبخير است.
شکل ( :) 2تغييرات در انرژي آزاد گيبز هنگام تشکيل يک قطره در
بخار  100Cو مقادير مختلف نسبت فوق اشباع .[9] P PS TG 

اگر نسبت فشار حاكم به فشار اشباع متناظر با دماي بخار
را نسبت فوق اشباع ،كه معياري از عدم تعادل ترموديناميكي
است ،بدانيم ،در شكل ( )2تغييرات انرژي آزاد گيبز هنگام
تشكيل يك قطره كروي برحسب شعاع آن براي آب در 100C

()1

L  hG  hL

يك رابطه تجربي براي   rبهوسيله گارماسي ] [12به

صورت رابطه ( )7ارائه شده است:
()7


) r (1  3.18K n

r 

كه در آن  ضريب هدايت حرارتي قطره و  K nعدد بدون بعدد
ندسن ميباشد ].[13

و به ازاء مقادير مختلف نسبت فوق اشباع نشان داده شده است
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به طوري كه:

 -3رشد قطرات مايع در بخار فوق سرد
اندازه قطره آنقدر كوچك است (درحدود ميکرومتر) كه با
صرفنظر از اينرسي حرارتي قطره ،باالنس انرژي در تشكيل

 u 
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()13

قطرهاي به شعاع  rبا رابطه ( )0تعريف ميشود :
dmr
 4r 2 r TL  TG 
dt

()0

L

گارماسي براي محاسبه دماي قطره برحسب دماي بخار،
شعاع قطره و درجه فوق سردي از تقريب رابطه ( )19استفاده
نموده است ]: [12
 r* 
TL  TG  1  Ts  p   TG 
r


()19

در اين تقريب از تغييرات ضريب كشش سطحي و انتالپي تبخيدر
در بازه  TLتا  TGصرفنظر شده اسدت .از تركيدب معدادالت
( )0و ( )19رابطدده ( )11ايجدداد مدديشددود .ايددن معادلدده بددراي
محاسبات رشد قطره در ناحيه جوانهزايي مدورد اسدتفاده قدرار

بددردار  Wشددامل متغيرهدداي بقددايي ،بردارهدداي  Fو  Gبيددانگر
شارهاي غيرلزج ،بردارهاي  Rو  Sمبين اثدرات لزجدت بدوده و
 k , h0 , e0به ترتيب بر انرژي كل ،آنتالپي كدل و ضدريب هددايت
حرارتي بخار داللت دارند.
همچنين   x ,  y , xy , yxجملههاي تنش هستند به طوري
كه:
 u v 
u
  2 eff


x

y
x



)(14

ميگيرد :
()11





 r  r* 
a 2
  d t
r  r12  br  r1   c ln 
 r  r* 
2
 1


كه در آن *  rشعاع بحراني r1 ،مقددار اوليده شدعاع در زمدان t1

و   t  t  t1بيانگر بازه زماني بدوده و ضدرايب معادلده فدوق

عبارتند از:

)(11

 u v 
  eff 
 
 y x 









h

G

c  r * r *  1.59l hG  c L TG  TD 


Ts P   TG 
L

d

كه در آن  ، hGانتالپي فاز بخار ، cL ،گرمداي ويدهه آب، Ts P  ،
دماي اشباع در فشار موردنظر ، TD ،دماي مرجدع بدا مقددار آن
 ، l ، 273.16 Kمسير پدويش آزاد مولكدولي ،  ،ضدريب انتقدال

حرارت هدايتي و  ، TGدماي بخار است.

 -4معادالت جريان
در اين مطالعه تعقيب و بررسي قطرات آب بهصورت

 xy   yx

  effمجموع لزجت مولكولي و لزجت مغشوش است .بهطوري
كه همواره :

 eff     t

)(17

b  r *  1.59l 

 c L Ts P   TD   c L r * Ts P   TG 

()12

)(15

 u v 
2
v
 y    eff     2 eff
3

x

y

y



a  hG  c L Ts P   TD 



2
3

 x    eff 

نحوه محاسبه و اعمال لزجت مولكولي و لزجت مغشوش
در معادالت حاكم به صورت زير تحقق يافته است.
 -2-4لزجت مولكولي
براي محاسبه لزجت مولكولي بهاستناد مرجع ] [14و به
صورت رابطه ( )11اقدام شده است:

  , T 
   ,    0  . 1  , 
*

()11
كه در آن:
()10


T
,   * ,  *  1  10 6 Pa s
*
T



الگرانهي و تحليل جريان بخار همانطور كه شرح خواهد يافت،

تابع  در محاسبه لزجت از حاصدلضدرب توابدع   0 ,  1بده-

به صورت اويلري مدل شدهاند.

دست ميآيد  0 .بيانگر لزجت در گاز ايدهآل اسدت بده طدوري

 -1-4معادالت حاكم بر جريان

كه:

معادالت بقاء جرم ،ممنتوم و انرژي براي بخار لزج و
جريان تراكمپذير در مختصات كاتزين دوبعدي عبارتند از:
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1

()29





4



 i 1

 0     0.5  ni0 1i 

()21

T
*



J



كه در آن:

i 1




  * ,  *   c  322 kg m 3


T

و مقدار  ni0بهاستناد همان مرجع از جدول زير محاسدبه مدي-
شود:

جدول( :)1محاسبه ضرايب  0



21



 1  ,    exp   ni   1Ii  1  1 i 

()22

در معادله(:)29
, T *  Tc  647.096 K

  1از رابطه( )22بهدست ميآيد:

()23

, T  Tc  647.096 K
*

*T



T

و ضرايب معادله   1طبق مرجع گفته شده از جدول زير بدست

][14

ni

i

ni

i

(9/131151*19 )-2

3

(9/117752*19 )-1

1

(-9/241195*19 )-2

4

(9/229412*19 )-1

2

ميآيد:

جدول ( :)2محاسبه ضرايب  1

][14

ni

Ji

Ii

i

ni

-9/772470

2

2

12

9/529904

9

-9/410137

3

2

13

(9/159105*19 )-1

1

-9/257949

4

2

14

()1

-9/191374*19

Ji

Ii

i

9

1

9

2

2

9

3

9/111013

9

3

15

-9/210555

3

9

4

9/257300

1

3

11

9/222531

9

1

5

(-9/325372*19 )-1

9

4

17

9/000115

1

1

1

(9/101452*19 )-1

3

4

11

(9/111707*19 )1

2

1

7

(9/172192*19 )-2

4

5

10

()1

3

1

1

(-9/435173*19 )-2

3

1

29

9/129573

5

1

0

(-9/503214*19 )-3

5

1

21

-9/211371

9

2

19

-9/091151

1

2

11

 -3-4لزجت مغشوش با استفاده از مدل بالدوين-
لوماكس
براي انجام هرگونه محاسبات در جريان مغشوش با توجه
به جملههاي تنش در معادالت حاكم ،تخمين مقادير لزجت
مغشوش الزم است .براي رسيدن به اين هدف طرح جبري

9/121113*19

رابطه ( )25بهدست ميآيد:

i   KYD 
2

()25

كه در آن  دانسيته K  0.4 ،ثابت فون كدارمن Y ،فاصدله
عمودي از ديواره D ،ميرايي ون دريست است كه بده صدورت
رابطه ( )21تعريف شده است:

بالدوين  -لوماكس ] [15مورد استفاده قرار گرفته است .طرح
گفته شده ساده بوده و محاسبات پيچيده جريان چگالشي را به
مخاطره نينداخته و نيز ضمن برآوردن خواستههاي موردنظر

()21

 Y  

D  1  exp
 26 



در زمان محاسبات ،صرفهجويي شده است .اين طرح جبري ،دو
اليهاي است ][11؛ بهطوريكه ،اليه مرزي را به دو ناحيه داخلي
و خارجي تقسيم مينمايد .مقدار لزجت مغشوش براي هر نقطه
برابر با كمينه لزجت داخلي و لزجت خارجي است:
t  mini , o 
()24
 iلزجت مغشوش در اليده داخلدي و  oلزجدت مغشدوش در
اليه خارجي است (شكل  .)3لزجت مغشوش در اليه داخلدي كده

شکل ( :)3شماتيک لزجت مغشوش داخلي و خارجي

نزديك به سطح است به استناد مرجدع گفتده شدده بده صدورت
اميركبير /مهندسي مکانيک  /سال چهل و سه  /شماره  / 1تابستان 1931
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Y

w  w

()27

w

Y 



  wتددنش برشددي دي دواره  w ،لزجددت آرام در ديددواره و
ورتيسيتي است .لزجت مغشوش در اليه خدارجي عبدارت اسدت
از:

 0  kCcp Fwake Fkleb

()21
1

6





()20

()39



Y
 1  5.5 Ckleb
Ymax



Fkleb


Fwake  min Ymax Fmax , CwkYmax

Fmax

2
U diff

بصورت رابطه ( )31تعريف شده است:

تغييرات و شرايط فيزيكي حساستر بوده و از اين رو ،مديبايدد
روي فواصل كوتاهتر انتگرالگيدري شدوند .همچندين ،معدادالت

جريان تصور شود كه ايدن خطدوط هميشده بدر خطدوط شدبكه
محاسباتي منطبق نيستند .بندابراين داليدل دو رشدته محاسدبات

 Ymaxطبق شكل  ،3در محلي است كه  F Y بيشينه ميشدود و
 U diffنيز به صورت رابطه ( )32تعريف ميشود:



min

 v2

2

اين محاسبات اهميت دارد .براي كار ،كسر رطوبت (معادلده )33
كه از حل معادالت جوانهزايي و رشد قطرات بهدست ميآيد ،در
محاسبه انتالپي و دانسيته مخلوط به صورت رابطده ( )34كمدك
گرفته ميشود:

F Y   Y  D

()31

  u
max

 v2

2

u

بيشينه و كمينه سرعت در راستاي محور عمودي است.

h  whL  1  w hG

()34

1 w 1  w


 L
G

()35

U diff 

كه در آن  ، u ،سرعت در راستاي محور افقي ، v max ،و ، v min

گفتني است كه كسر رطوبت در عمل در هر نقطه از ميدان
محاسباتي توسط شعاع بهوسيله قطرات و تعداد قطرات در
واحد جرم مخلوط مايع و بخار قابل محاسبه است.
اطالعات مورد نياز ديگر در اين مطالعه روابط توصيف
كننده خواص براي مايع و بخار آب بوده كه حجم مخصوص

 -5تركيب معادالت بقاء و جملههاي رطوبت
گفتني است كه در جريان چگالشي كسر رطوبت  ، w ،از
تقسيم جرم مايع به جرم كل بدست ميآيد كه به صورت رابطه
( )33تعريف شده است:
()33

تشكيل و رشد قطرات در مقايسه بدا معدادالت ديگدر نسدبت بده

جداگانه اما موازي بهكار گرفته ميشوند .تركيب نمودن صحيح

كه در آن  C wk  0.25و  Fmaxحداكثر مقدار تابع  Fاست كده

()32

تفاوت اين دو دسته معادالت اهميت دارد ،زيرا روابط حداكم بدر

بنابراين هرگونده تغييدر در قطدرات مديبايدد در امتدداد خطدوط

كه  Ckleb  0.3است.





تركيب و به طور همزمان حل نمود .در روند گفته شده توجه به

رشد قطره در اصل بر مبناي ديدگاه الگرانه شدكل گرفتدهاندد و

در آن  k  0.0168 , Ccp  1.6هستند.





(4و )19كه حاكم بر تشدكيل جواندههدا و رشدد قطدرات هسدتند،

 

مايع اشباع  vLاز كينان و كيز استخراج شده است.

vC  aTC  TS   bTC  TS   cTC  TS 

4

(31

13

1  d TC  TS   eTC  TS 
13

)
ML
ML  MG

w

vL 

در رابطه ( )33پانويس  Gو  Lبه ترتيب بده فداز بخدار و مدايع

كدده در آن  vC حجددم مخصددوص آب در نقطدده بحراندددي و
معددادل  TC  ، 3.1975cm gدمدداي بحرانددي معددادل 647.27K

داللت دارند .براي تحليل اين جريانها نحوه عمل بر ايدن شديوه

است و نيز:

استوار است كه بخار مرطوب بهصورت مجموعدهاي از قطدرات

)(-5

3

b  -1.203374×10

a  -0.3151548

مايع كروي كه بدا انددازهاي معلدوم درون بخدار تحدت فشدار و

d  0.1342489

)c  7.48908×10(-13

دمايي مشخص پراكنده شدهاندد ،تصدور مديشدود و نيدز از آن

in SI units

)e  -3.946263×10(-3

لحاظ كه اندازه جوانهها و قطرات تشدكيل شدده بسديار كوچدك
است ،بهطور معمول فر

ميشود كه اين قطرات خط مسير را

بدون لغزش طي مينمايندد .بده عندوان يدك اصدل ،كدل سيسدتم
ميبايد از قوانين بقاء تبعيت نمايد ،اما بدراي اعمدال قدوانين يداد
شده بدر جريدان بخدار مرطدوب مديبايدد آنهدا را بدا معدادالت

 17

انتالپي مخصوص آب در دماي قطره  , TL از رابطه ()37
بهدست آمده است:
)(37

hL  cL TL  TD 

كه  TDدماي مبنا و برابر با  273.15 Kاست.
و باالخره از تركيب قوانين اول و دوم ترموديناميك و با
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استفاده از روابط ماكسل ميتوان نشان داد كه:


P

)(31


 v
  vG  TG  G

 TG

بقاء به دست ميآيند ،در نتيجه با استفاده از سرعتها داريم:
 hG

 PG

()24

در اجراي برنامه ،ابتدا يك مقدار براي دماي بخار TG 

و يا:

 v 
hG   vG  TG  G  dp  Fh TG 
 TG 


)(30

با استفاده از معادله حالت ،عبارت نهايي براي انتالپي بخار
خشك به شكل رابطه ( )49خواهد شد:

u 2  v2
2

e  e0 

حدس زده ميشود .با استفاده از معادله حالت ،فشار بدست

ميآيد .از اين مقادير فشار و دماي بخار  TG , P براي
محاسبه انتالپي (رابطه )49استفاده ميشود .از انتالپي براي
محاسبه انرژي داخلي با استفاده از رابطه

( )42استفاده


RTG 
4 PB
TG dB 
)(49
 hG  2  1  RT  11  B dT   Fh TG ميشود .اگر اين مقدار با نتيجه بهدست آمده از رابطه ()43
G
G




مساوي نباشد ،مقدار  TGبه روش نيوتن  -رافسون اصالح
ميتوان نشان داد كه:
ميگردد .براي اين كار تابع خطا به صورت رابطه ( )44در نظر
2
Fh TG   a ln TG  bTG  cTG
)(41
گرفته شده است:
3
4
5
 dTG  eTG  fTG  const .

u 2  v 2  
P 

به طوري كه:
()22

F TG   e0 
  hG 

b  1.47276

G 

a  46

d  7.33297108

3

c  0.41946510

f  1.94063 1014

e  6.165481011


 

2




و از اين رو ،تصحيح دمدا بده صدورت رابطده ( )45امكدانپدذير
ميشود.

const.  1782.24 in SI units

مجموعه معادالت فوق براي تشريح ميدان جريان كافي

 F TG 
dF TG 
dTG

()24

هستند ].[4

بنابراين:

TG new  TG old   TG

()24

 -6روش عددي

TG 

دقت الزم وقتي بهدست ميآيد كه  TG TG  باشد كه

معادالت حاكم با روش تايممارچينگ جيمسون حل شدهاند.

براي محاسبه نمو متغيرها در نقاط محاسباتي ،سيستم

 عامل همگرايي معادل  10انتخاب شده است .سپس مقادير

معادالت(  ، )13به طور جداگانه براي هر المان بهكار رفته است.

جديد فشار و دماي بخار محاسبه ميشود .پس از معلوم شدن

4

پس از حل جريان ،متغيرهاي بقايي   ,  u,  v,  e0 بهدست

مقادير نهايي فشار  ، P ،دماي بخار  TG ،و نيز انتالپي  ، hGنرخ

آمدهاند .مقدار صحيح فشار در جريان بخار مرطوب بايد با

جوانهزايي محاسبه شده و با حداقل مقدار ممكن كه ميتوان

استفاده از حل معادالت فاز مايع در هر گام محاسباتي بهدست

هنوز جريان را تكفاز تصور نمود ،مقايسه ميشود .در اين

آيد .چگونگي حل معادالت حاكم بر فاز مايع بستگي به وضعيت

تحقيق  J min  1018 Nuclei kg . secدر نظر گرفته شده است

جريان دارد .يكي از شرايط خشك ،جوانهزايي و مرطوب ممكن

].[4

است در جريان بخار اتفاق بيفتد .روش حل براي هر يك از اين
سه حالت عبارت است از:
.I

جريان خشك

جريان جوانهزايي
.II
در بررسي جريانهاي چگالشي ،متغيرهاي بقايي بر مخلوط
مايع و بخار داللت داشته و از اين رو ،معادالت بقاء همانگونه

در قسمتي از جريان كه بخار تغيير فاز نداده است ،جريان

كه بر ناحيه تك فاز حاكم هستند ،شامل حال قسمت دوفازي نيز

تكفاز و كسر رطوبت صفر تلقي ميشود .از اين رو انتالپي

ميشوند .بنابراين ،با توجه به شكل ( )4مراحل بروز دانسيته و

G

انرژي در نقطه محاسباتي  Dبراي وضعيت تكفاز و دوفاز

مخصوص  h مساوي با  hGو دانسيته كل   مساوي با
بوده و انرژي داخلي به صورت رابطه ( )42تعيين ميشود:
P
e  hG 
()24
G

در حل عددي ،دانسيته و انرژي داخلي كل از حل معادالت
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يكسان است .اما نحوه محاسبه فشار و دما از مقادير معلوم
دانسيته و انرژي در مقايسه با ناحيه تك فاز متفاوت است ،زيرا
اين محاسبات در شرايط دو فازي با كسر رطوبت ، w ،درگير
بوده و به حل معادالت رشد قطره و تعيين ميزان رطوبت

11

نيازمند است .گفتني است كه ،محاسبات مربوط به رشد قطرات

كار ميآيند ،به صورت تحليلي محاسبه شدهاند.

بر ديدگاه الگرانه وابسته بوده ] [2و ميبايد در امتداد خطوط
جريان انجام شوند و از اين رو ،خط جريان  QDكه از نقطه
 Dميگذرد ،بايد مشخص شود .اين عمل با توجه به مقادير
سرعت و معادله خط جريان امكانپذير است .در اين صورت با
معلوم بودن شرايط در ايستگاه  BAEمتشكل از نقاط
محاسباتي ( Eو  (B, Aكه قبال به روز شدهاند ،شرايط در نقطه
 Qقابل ميانيابي بوده و زمان الزم براي رسيدن قطرات به

نقطه  Dيعني   tقابل محاسبه خواهد بود.
()24

X D
 u D  2

flow
Q

u

Calculated
streamline

t

كه در آن  X Dحد فاصل افقي نقطه  Qتا نقطه محاسباتي

شکل ( :)4جزئيات خط جريان محاسبه شده

 Dاست.
شعاع قطرات  rQ ،و تعداد قطرات در واحد جرم N Q ،در
نقطه  Qبه عنوان شرايط شروع در محاسبه نرخ رشد قطرات


P
F1  e D  e D  1  whG  wh L    e D


1
1
1
F2 

 1  wvG  wv L D 
 D  D
 D

()24

در امتداد  QDپذيرفته ميشوند .مقادير ياد شده اگر در مرحله

F3  rD  rD

شروع شدن دوفازي باشند ،از رابطه شعاع بحراني قطرات
جوانه (رابطه ( ))2زده شده و نيز نرخ توليد جوانهها (رابطه ())4
محاسبه ميشوند .در غير اين صورت از روابط رشد و ايجاد
قطرات در مراحل قبلي بهدست ميآيند .در هر حال به طور كلي
محاسبات با حدس دماي بخار ، TG ،دماي قطره TL ،و نيز دماي
اشباع متناظر با فشار بخار يعني  TS P به عنوان متغيرهاي
مستقل در  Dشروع ميشود .بهاين ترتيب خواص سيال نظير

  L ,  G , hGو نيز تخمين شعاع قطره از تقريب گارماسي

(معادله  )19امكانپذير ميشود .پس از آن فرايند حل براي
محاسبه رشد قطره به طور رسمي و توسط انتگرالگيري انجام
ميشود .چنانچه در انتهاي مرحله انتگرالگيري از معادله رشد

قطره ،جمله رطوبت و مقادير تخميني اوليه براي نقطه D

از آنجا كه پديده جوانهزايي بسيار سريع اتفاق ميافتد ،الزم
است مسير بين  Qو  Dرا به تعدادي زير فاصله مناسب
تقسيم نموده و فرايند تكرار ،براي هريك جداگانه انجام شود.
در اين صورت توزيع دانسيته و انرژي داخلي در امتداد مسير
 QDخطي فر

شده و گاه تا هشت زير فاصله لحاظ شده

است .در انتهاي اين رشته از محاسبات تمام خواص سيال
شامل فشار ،دما و انتالپي در نقطه  Dبروز شده و حل براي
تكميل تكرارهاي الزم ادامه يافته است.
جريان مرطوب
.III
نقطه شروع و خاتمه ناحيه جوانهزايي توسط نرخ

J min

ارضاء نشوند ،حدس جديدي براي دماهاي سه گانه (دماي

جوانهزايي موثر

بخار ، TG ،دماي قطره TL ،و نيز دماي اشباع متناظر با فشار
بخار) در نظر گرفته شده و فرايند تكرار ميشود.

نرخ جوانهزايي از مقدار بيشينه عبور نموده و سپس به حداقل
مقدار تعريف شده نزول نمايد ،ناحيه مرطوب آغاز ميشود .در

در عمل مقادير انرژي ،دانسيته و شعاع قطره ناشي از

اين ناحيه نرخ جوانهزايي ناچيز است و چگالش فقط با رشد

مشخص ميشود .بنابراين هنگامي كه

اعمال معادالت بقاء و فرايند گامزني زماني يعني  , eD
rD ,  D

قطره انجام ميشود .از آنجا كه در ناحيه مرطوب شعاع قطرات

با مقادير تخميني ،براساس دماهاي فرضي مقايسه گرديده و

از اندازه بحراني بزرگتر است ،براي محاسبه شعاع قطرات از

اختالف آنها به صورت توابع  F1 , F2 , F3بيان ميشوند.
تغيير الزم در مقادير دماهاي حدسي

معادله ( )40استفاده شده است ].[17
يعني

 TG , TL , TS Pبه كمك روش نيوتن  -رافسون و از راه
توابع ياد شده انجام شده است .مشتق هاي جزئي الزم مانند
 F1 , F1 , F1كه در فرايند تكرار نيوتن  -رافسون به

TG TL Ts P 

 17

r  1.59 l 

()24


t









 T  TG
 r1 r1  2 1.59 l  2  L
 hG  hL

1.59l 

2

كه  r1شعاع اوليه در هر بازه زماني  tاست.
از آنجا كه در اين ناحيه قطره جديدي بوجود نميآيد،
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بنابراين به فرايند متوسطگيري براي اندازه قطرات نياز نيست.

همگرايي به روش باال پس از تحقق يافتن رابطه ( )52بهدست

در هر حال روند كلي محاسبات مانند چيزي است كه براي

ميآيد .بنابراين معيار اخير به عنوان شاخص نهايي انتخاب

ناحيه جوانهزايي توصيف شد .در اين حالت خطاهاي F1 , F2

شده است.

طبق قبل تعريف شده ،اما نحوه بررسي خطا در مورد شعاع

 -9اعتبارسنجي طرح عددي تدوين شده

كمي تغيير يافته است .ابتدا شعاع قطره  rDبا استفاده از رابطه
( )40محاسبه شده و با استفاده از فرمول گارماسي ( ،)19دماي

قطره ،
 TLDبدست ميآيد .دماي گفته شده با مقدار حدسي،
 TLDمقايسه و خطاي  F3به صورت رابطه ( )59در نظر گرفته

شده:

F3  TLD - TLD

()59

بر اين اساس ،دما بروز شده و تا ارضاء شرايط همگرايي،

براي اعتبارسنجي نتايج حل عددي حاضر ،از دو هندسه
متفاوت به شرح زير كمك گرفته شده است:
الف) شديپوره  Cمنسدوب بده مدور و همكدارانش ] [10كده
هندسه و دادههاي تجربي توزيع فشار در امتداد محور و انددازه
قطرات در خروجي آن از قبل انتشار يافتهاند.
ب) گذرگاه پره هاي يدك تدوربين در تحقيقدات منسدوب بده
باختر و همكاران ] [2كه دادههاي تجربي فشار در امتداد جريان

سعي و خطا تكرار شده است.

و اندازه قطرات در خروجي آن موجود هستند.

 -7پايداري حل

 -1-9شيپوره همگرا  -واگراي مور

به طور كلي براي بقاء پايداري در طرحهاي صريح ،بيش-

شرايط آزمايش براي شيپوره  Cمنسوب به مور در جدول

ترين گام زماني توسط شرط كورانت ) (CFLتعيين ميشود ،به

 3ديده ميشود؛ هندسه شيپوره و شبكهبندي مربوطه نيز در

طوري كه:

شكل ( )5ارائه شدهاند.

x
 V  a

()51

t  FT .CFL.

جدول ( :)3فشار و دماي ورودي در شيپوره  Cدر آزمايشهاي
منسوب به مور و همکاران ][19

 FTعامل زمان CFL ،عدد كورانت x ،گام مكانيV ،
اندازه سرعت و  aسرعت صوت است .براي روش استاندارد

P0in  25 Kpa

T0in  358.6 K

رانج كوتاي چهار مرحلهاي جيمسون CFL  2 2 ،گزارش

POUT  8 Kpa

شده است ] ،[11در روش تدوين شده ،بدون اعمال روشهاي

Nozzle C- P0=25 kPa-T0=358.6 K
Nozzle C---P0= 25
]KPa---T0= 358.6 K [17
][19
31*220
31*220

تسريع در همگرايي ،انتخاب عامل زماني  FTتا  0.4هيچ مشكلي
در پايداري حل ايجاد نمينمايد.

0

در اين تحقيق ابتدا تغيير در مقدار سرعت محوري به عنوان
معيار همگرايي در نظر گرفته شد و براين اساس شرط همگرايي
به صورت رابطه ( )52در نظر گرفته شد:

0.8

0.4

0.6

0.2

)Y(m

 -8همگرايي حل

0.1

-0.1

)X(m

شکل ( :)5هندسه و شبکهبندي شيپوره  Cمنسوب به مور و

u
 0.01%
u

()52

سپس مالك ديگري مبتني بر متوسط مجموع تغييرات

همکاران ][19

در شكل ( )1تغييرات نسبت فشار

  Pدر خط مركزي



 P0in 

دانسيته در حوزه حل مورد توجه قرار گرفت كه در ديناميك

شيپوره مور حاصل از تحقيق حاضر با دادههاي تجربي مرجع

سياالت محاسباتي بسيار رايج است به طوري كه:

] [10مقايسه شده كه برابري خوبي را نشان ميدهد.



  ij2 

()53



ij

1 

N node 

Rerror 

در اين معيار  N nodeكل نقاط محاسباتي و 

در شكل ( )7شعاع تئوري قطرات ،در انتهاي خط مركزي
اين شيپوره بر اساس روش ارائه شده با دادههاي تجربي مور

تغيير

] [10مقايسه شده است .همانگونه كه ديده ميشود اختالف

دانسيته در دو گام متوالي است .با اين روش شرط همگرايي

كمي بين نتايج محاسباتي و تجربي وجود دارد كه با توجه به
مقياس ميكروني شعاع قطرات ،علت اختالف را ميتوان به عدم

عبارت است از:
()54

4

Rerror  1 10

به تجربه معلوم شده است كه در اكثر حاالتها ،ارضاء

قطعيت در اندازهگيري آزمايشگاهي ،خطاي فرمولي و
محاسباتي نسبت داد و ديگر محققان از جمله گربر و كرماني
] [5نيز چنين اختالفي بين نتايج تجربي و تحليلي را گزارش
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مينمايد .همچنين در شكل ( )1خطوط هم ماخ حاصل از حل

نمودهاند.

عددي حاضر براي جريان مغشوش و چگالشي بخار به نمايش

0.8

Nozzle C---P0=25 KPa---T0=358.6 K

در آمدهاند و موقعيت گلوگاه در اين جريان گذر صوتي با

Throat

]Experiment Moore et.al.[19
Theoritical Mid passage

 M  1مشخص شده است.

0.6

P/P0

در شكل ( )0تغييرات نسبت فشار

P

 P 
 0in 

در سطح فشار و

مكش پره مربوطه حاصل از تحقيق حاضر با داده هاي تجربي

0.4

اخذ شده از مرجع ] [2مقايسه شدهاند .برابري با نتايج تجربي
در سطح فشار بسيار خوب است .شوك چگالش در امتداد سطح
0.4

0.6

0.8

0.2

0

مكش به خوبي گرفته شده است .افزايش فشار در x c  0.7

)Non Dim (X/L

شکل ( :) 6توزيع فشار تئوري در طول شيپوره  Cمنسوب به مور

(c

براي جريان مغشوش و چگالشي بخار (تحقيق حاضر) در مقايسه

چگالش است كه بعد از گلوگاه اتفاق افتاده و توافق مطلوب بين

با مقادير تجربي مور ][19

بيانگر وتر محوري است ).روي سطح فشار ،به علت شوك

نتايج عددي و دادههاي تجربي ] [2در شكل ديده ميشود.

Nozzle C---P0= 25 KPa---T0= 358.6 K
10-5

]Experiment Moore et.al.[19
Theoritical Mid passage

-7

10

)Droplet Radius(m

Throat

-6

10

0.2

Throat
Mach=1
0.9
1

0.4
0.5 0.6
0.70.8

0.3

1. 1

10-8

41*115
-9

1

0.8

0.6

0.4

0.2

10

0

)Non Dim (X/L

شکل ( : )7مقايسه شعاع قطره روي خط مياني در انتهاي شيپوره
موردنظر ،حاصل از محاسبات لزج مغشوش (تحقيق حاضر) با مقدار
تجربي مور ][19

 -2-9گذرگاه پرههاي توربين منسوب به تحقيقات
باختر

شکل ( :)8هندسه ،شبکهبندي و خطوط هم ماخ حاصل از حل عددي
براي جريان مغشوش و چگالشي بخار براي گذرگاههاي توربين
منسوب به تحقيقات باختر ][2

براي بررسي اعتبار نتايج حاصل از شبيهسازي پرههاي
ثابت توربين دادههاي تجربي باختر و همكارانش ،از مرجع ][2

P0=1.72 bar
P/P0=0.48
T=T(Ps)-8

0.9

استفاده شده است .شرايط آزمايشگاهي كه در ارائه نتايج
0.8

0.7

جدول ( :)4فشار و دماي ورودي در گذرگاههاي توربين منسوب به

]Exp Suction Side [2
]Exp Pressure Side [2
Theoretical Suction Side
Theoretical Pressure Side

تحقيقات باختر و همکاران ][2

P0in  172 Kpa
T0in  380 K
POUT  82.56 Kpa

in  0
هندسه گذرگاه و شبكهبندي مربوطه در شكل ( )1مشخص
شدهاند؛ شبكهبندي مورد استفاده با توجه به مراجع ] [5-4-2از
نوع

P/P0

عددي از آنها استفاده شده به شرح زير هستند:

0.6

0.5
1

0.5

0

Axial Distance/Axial Chord

شکل ( :)9توزيع فشار تئوري در سطح فشار و مکش گذرگاههاي
توربين منسوب به باختر براي جريان مغشوش و چگالشي بخار
(تحقيق حاضر) در مقايسه با مقادير تجربي باختر ][2

 Hانتخاب شده است .انتخاب اين نوع شبكه حجم

در شكل ( )19تغيير شعاع قطرات در امتداد سطح فشار و

محاسبات را كاسته و تحليل جريان چگالشي پيچيده را سادهتر

سطح مكش در جريان بخار مرطوب لزج نشان داده شده است.
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در اين شكل شعاع متوسط قطرات در انتهاي گذرگاه با شعاع

شيب بيشتر شرايط وقوع جوانهزايي بحراني زودتر حاصل

تجربي مقايسه شده است .مشخص است كه پيشبيني اندازه

شده است .همانطوري كه در شكل مشخص است با استفاده از

قطره با مقدار واقعي در انتهاي گذرگاه پرههاي توربين بسيار

نازل  3جوانهزايي در محل  ، X=0.053 mبا نازل  2در محل

خوب انجام شده است.

 X=0.058 mو با نازل  1جوانهزايي در محل X=0.065 m

اتفاق افتاده است.

10-6

P0= 172 KPa---T0= 380.66 K

]Experimental [2
Rmean-Present Computation
Suction Side-Present Computation
Pressure Side-Present Computation

41*230

)Droplet Radius(m

10-7

0.01

0

-0.01

10-8

Nozzle 1, m= 5%

)Y(m

-0.02

-0.03
1.3

1.2

1.1

1

0.9

0.8

0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2
Y

Axial Distance/Axial Chord

Nozzle 3, m= 7 %
Nozzle 2, m= 6 %

شکل ( :)11توزيع تغييرات شعاع قطره در سطح فشار و مکش پره

-0.04

X

-0.05

توربين منسوب به باختر براي جريان مغشوش و چگالشي بخار
براي خروجي باالي صوت در جريان لزج و چگالشي بخار (تحقيق
حاضر) و مقايسه شعاع ميانگين قطره در انتهاي گذرگاه توربين
حاصل از تحقيق حاضر با مقدار تجربي باختر ][2

 -11بحث و بررسي نتايج عددي

0.08

0.1

0.02

0.04

0.06

)X(m

شکل ( :)11هندسه نازل  1با شيب  ، %5نازل  2با شيب  ،%6نازل 3
با شيب  %7به همراه هندسه گذرگاه پرههاي منسوب به تحقيقات
باختر به همراه شبکهبندي ايجاد شده روي کل حوزه حل
1

در اين تحقيق براي ايجاد قطرات در ورودي به گذرگاه
پرههاي توربين از شيپورههاي همگرايي با شيب ( %5نازل،)1

0.9

( %1نازل )2و ( %7نازل )3به صورت تئوري استفاده شده است.

0.8

شرايط سيال ورودي به شيپورههاي همگرا ،مشابه جدول ()2
شدهاند .هندسه شيپورههاي گفته شده به همراه گذرگاه

فر

0.6

پره هاي توربين كه در مجموع ،حوزه حل عددي را تشكيل مي-

Suction Side
Mid Passage
Pressure Side

دهند ،در شكل ( )11ارائه شدهاند .براي وضوح ،فقط شبكهبندي
نازل  1به تصوير در آمده است.

P/P0

Nozzle 1
P0=172 KPa---T0=380.66 K

0.7

0.5

0.4
0.1

0.08

0.06

0.02

0.04

)Axial Distance (m

در شكل ( )12تغييرات نسبت فشار   P P در امتداد
 0in 
محوري نازل  1و بر روي سطوح فشار ،مكش و خط مياني

سطوح فشار ،مکش و خط مياني گذرگاه پرههاي توربين براي

گذرگاه پرههاي توربين ،حاصل از تحقيق حاضر رسم شده

جريان گذر صوتي مغشوش و چگالشي بخار (تحقيق حاضر)

شکل ( :)12توزيع فشار تئوري در امتداد محوري نازل  1و بر روي

Nozzle 1
Nozzle 2
Nozzle 3

است .در امتداد شيپوره از ) (X=0تا انتهاي آن )،(X=0.065 m

-6

10

نرخ انبساط به آهستگي صورت گرفته اما تغييرات فشار در
Droplet
)Y Radius(m

10-7

گذرگاه پرههاي توربين ) ،(X>0.075 mبه شدت افزايش يافته
است.

10-8

در شكل ( )13اندازه شعاع قطرات در امتداد خط مياني در
جريان گذر صوتي ،مغشوش و چگالشي بخار در نازلهاي
 3،2،1به همراه گذرگاه پرههاي توربين منسوب به باختر نشان

10-9

0.1

0.08

0.06

0.04

0.02

)Axial Distance(m

داده شده است .از آنجا كه با افزايش شيب نازل (زاويه
واگرايي) نرخ انبساط افزايش مييابد؛ بنابراين در نازلهاي با
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صوتي ،مغشوش و چگالشي بخار (تحقيق حاضر)

شکل (  :) 13اندازه شعاع قطره در امتداد محوري نازلهاي  3،2،1و
بر روي خط مياني گذرگاه پرههاي توربين براي جريان گذر

در شكل ( )14توزيع فشار در سطح مكش پره توربين در
دو وضعيت با وجود قطرات ورودي توسط نازل و بدون وجود
قطرات (حالت عادي) مقايسه شده است .در عمل طبقات انتهايي
توربين با قطرات ورودي ناشي از چگالش بخار در طبقات باال
روبرو ميشوند كه هدف از اين كار مدلسازي و پيشبيني اثر
اين قطرات برالگوي جريان بوده است .وجود قطرات ورودي،
سطح كافي در اختيار بخار فوقسرد قرار ميدهد به طوري كه
چگالش به تدريج بر روي سطح قطرات موجود انجام ميشود و
بنابراين گرماي نهان چگالش نيز بهتدريج به جريان منتقل
ميشود در اين حالت ،افزايش ناگهاني فشار (شوك چگالشي) را
نخواهيم داشت .اما در نبود پاشش قطرات ،جريان پس از عبور
از خط ويلسون بطور ناگهاني گرماي نهان خود را به بخار
اطراف ميدهد كه همراه با شوك چگالش خواهد بود؛ بنابراين
با توجه به شكل ( )14افزايش فشار ناشي از شوك ميعان در
جريان همراه با پاشش قطرات ورودي ،ديده نميشود و
تغييرات فشار نسبت به حالت بدون پاشش هموارتر است.
P0=172 KPa---T0=380.66 K

0.9
0.8

P/P0

0.7

0.7
0.6

1

0.05

)Axial Distance (m

بالدوين لوماكس ،در شيپوره  Cمنسوب به مور و پره توربين
منسوب به تحقيقات باختر ،توزيع فشار در امتداد محور طولي و
نيز شعاع قطرات در انتهاي هر دو هندسه با دادههاي تجربي
مقايسه شده كه به واسطه اعمال لزجت و توربوالنسي ،برابري
مطلوبتري بين نتايج عددي و دادههاي تجربي در مقايسه با
حلهاي غير لزج حاصل شده است؛ در ادامه پس از اعتبار
سنجي طرح عددي تدوين شده ،بهصورت تئوري اقدام به
استفاده از شيپوره همگرا در ورودي به يك كسكيد از پرههاي
توربين شده است .همانطور كه در نمودارهاي ارائه شده
مشخص است ،با استفاده از يك شيپوره مناسب قبل از كسكيد
موردنظر ،قطرات مايع در جريان بخار ايجاد شده كه سطح
كافي براي عمل چگالش را براي بخار فوقسرد پديد آورده

در ضمن همانگونه كه گزارش شد ،طرح موجود از
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جنبههاي مختلف قابليت پيشبيني جريان لزج و چگالشي بخار
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جريان لزج و چگالشي بخار ضمن استفاده از مدل توربوالنسي

نتيجه تلفات آئروديناميكي و ترموديناميكي ضعيف ميشوند.

0.9
Nozzle 1
P0=172 KPa---T0=380.66 K

با توجه به نتايج مدل تدوين شده براي پيشبيني رفتار

است ،بدين ترتيب شوك چگالش از جريان حذف شده كه در

1
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 -11نتيجهگيري

0

تحليل گذرگاه پرههاي توربين بخار به جهت پيشبيني تلفات
آئروديناميكي و ترموديناميكي ناشي از شوك چگالش بهحساب
بدون حضور قطرات ورودي

آورد.

با حضور قطرات ورودي

شکل ( :)14مقايسه توزيع فشار تئوري در سطح مکش پره توربين
در دو وضعيت :با استقرار نازل باالدست (حضور قطرات ورودي) و
بدون نازل باالدست (بدون حضور قطرات ورودي) براي جريان
مغشوش و چگالشي بخار (تحقيق حاضر)

 -12فهرست عالئم
سطح المان
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تعداد مولكولها بر واحد جرم بخار
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نرخ تشكيل قطرات بر واحد حجم

J

جرم يك مولكول آب

ضريب هدايت حرارتي بخار

k

مسير پويش آزاد مولكولهاي بخار

M
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انرژي داخلي
تغييرات انرژي گيبس

ثابت بولتزمن
عدد ندسن (نسبت مسير پويش آزاد مولكولهداي
بخار به قطر قطره)
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