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چکیده
. هوای خنککننده از طریق جتهایی روی سطح تزریق میشود تا الیهای محافظ در برابرر اازهرای دمرا براال فرراه شرود،در خنککاری الیهای
 و لراا بهینرهسرازی و اصرال شرکل هندسری روزنره جرت بررای.عملکرد خنککاری الیهای تا حد زیادی تحت تأثیر شکل روزنه جتها قرار دارد
 عملکرد خنککاری الیهای هندسه جدید جتهای استوانهای ناقص (نخرودی، در این پژوهش.دستیابی به عملکرد خنککاری بهتر ضروری است
 آزمایشها در حالت انتقال حرارت پایا در عدد رینولردز جریران اصرلی.بهصورت تجربی با استفاده از روش دما نگاری مادونقرمز بررسی شده است
) مختلرM=ρjetVjet/ρ∞V∞(  اندازهایریها در چهار نسرتت دمرش. روی صفحه تخت انجام شده است71،111 Rejet( براساس قطر معادل جت
 درجره91  در زاویه تزریق جت1/7  نتایج حاصل نشان میدهد که هندسه پیشنهادی دارای نستت دمش بهینه. انجام شدهاند1/8  و1/7 ،1/4 ،1/5
 با استفاده از همان مقدار نرخ جریان جرمی، بهعتارت دیگر. اثربخشی خنککاری الیهای هندسه جدید بیشتر است،است و در نستت دمش یکسان
. توزیع یکنواختتری از الیه سیال خنککننده حاصل میشود،تزریقشده
 تونلباد، آزمایش تجربی، روزنه جت نخودی، هندسه جدید روزنه جت، اثربخشی خنککاری الیهای:واژههای کلیدی
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ABSTRACT
In film cooling, coolant air is injected over the surface to provide a protective cool film against the high temperature
gases. Film-cooling performance is largely influenced by the jet hole shape. And thus optimizing the hole shape
configuration is necessary to achieve better cooling performance. The present study investigated the cooling
effectiveness of the novel incomplete cylindrical jet hole (pea jet hole) experimentally, using an infrared thermography
method. Steady state heat transfer experiments were performed at free stream Reynolds number, based on jet hole
diameter of 10,000, over a flat plate. Measurements were carried out at four blowing ratios (M=ρjetVjet/ρ∞V∞) of 0.4, 0.5,
0.7, and 0.8. Out results show that the novel pea jet hole has an optimum blowing ratio of 0.7 and at the same blowing
ratio, in comparison to the cylindrical jet hole, the cooling effectiveness of the new geometry is higher. Another words
applying the same amount of injected fluid, the coolout fluid is distributed more uniformly over the surface.
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 -1مقدمه
بهمنظور دستیابی به بازده حرارتی باال ،با پیشرفت فنآوری،
دمای ورودی توربین ااز پیوسته در حال افزایش است.
خنککاری الیهای ،روشی فوقالعاده مه برای خنککاری
پرهها و تیغههای توربینهای اازی پیشرفته میباشد [.]7
ایمنی و قابلیت اطمینان پرهها و تیغههای توربین بهشدت
وابسته به عملکرد خنککاری الیهای است که بهطور عمده به
شکل روزنه جتهای 7خنککاری بستگی دارد .در طراحی
هندسههای روزنه پیشرفته ،الزم است که با استفاده از مقدار
یکسان هوای خنککننده ،اثربخشی خنککاری باالتری تأمین
شود .درضمن ،شکل هندسی روزنه جدید باید از منظر ساخت،
ساده و آسان باشد .بنابراین ،مطالعه روی هندسه جدید روزنه
جت ،یکی از مسایل اصلی در زمینه پژوهشهای خنککاری
الیهای بوده است [.]2
تأثیر هندسه روزنه جت روی اثربخشی خنککاری الیهای
اولین بار توسط الدشتاین و اِکرد ]9[ 2مورد مطالعه قرار
ارفت .آنها دریافتند که میتوان با استفاده از روزنههای شکل
داده شده بادبزنی ،پوشش جانتی بهتری ایجاد کرد .آنها به
1- Jets
2- GoldsteinEckert

این نتیجه رسیدند که کاهش اندازهحرکت جت بهدلیل این
واقعیت است که بسط هندسی روزنه جت ،اندازه حرکت و در
نتیجه پرتاب عمودی جت را کاهش میدهد .اندازهایریهای
دقیق میدان جریان که توسط اندروپولوس و ردی ]5[ 9انجام
شده است ،در ابتدا نشان داد که توزیع جانتی سیال
خنککننده با استفاده از ''اردابههای کلیوی'' و یا جفت
اردابه خالف ه ارد (سی.آر.وی.پی  5کنترل میشود .این
جفت اردابه خالف ه ارد ،سیال خنککننده را از سطح تیغه
دور نموده و بر اثربخشی آدیاباتیک اثر منفی میااارد .اار
حرکت عمودی سیال خنککننده بهوسیله جفت اردابه
ماکور کنترل شود ،ممکن است اثربخشی به دو علت بهتود
یابد :اصال شکل هندسه جت خنککننده برای کاهش قدرت
اردابه سی.آر.وی.پی و مستعد کردن جتها جهت تشکیل
اردابههایی با جهت چرخش مخال برای به حداقل رساندن
قدرت سی.آر.وی.پی.
در طول دهههای ااشته ،جتهای استوانهای بهدلیل
ساختار ساده ،رایجترین روزنه خنککاری مورد استفاده بوده
است .از آنجا که دمای ورودی توربینهای پیشرفته فعلی به
سطح بسیار باالیی رسیده است ،عیب و نقص روزنههای
استوانهای در ناسازااری با نستتدمشهای باال ،به تدریج
آشکار شده است .در نتیجه ،اغلب مطالعات انجامشده روی
شکل هندسی روزنه ،بر اصال روزنه استوانهای متمرکز شده
است [.]2
بهخوبی آشکار است که با استفاده از روزنههرای شرکلداده
شده خروجی جت ،میتوان بهتود قابرل تروجهی در اثربخشری
خنککاری الیهای بهدست آورد .تاکنون ،پژوهشهای تجربی و
عددی بسیاری در مورد روزنههای خروجری شرکل داده شرده،
انجام اردیده است .اریچ 4و همکارانش [ ]4پژوهشری تجربری
برای تعیین اثرات هندسه روزنه و عدد ماخ 6جریان عرضری برر
اثربخشی خنککاری الیهای روزنره اسرتوانهای و دو روزنره برا
بخش خروجی شکل داده شده پخشی انجام دادند .ساموبرر 7و
همکارانش [ ]6تغییرات اثربخشی خنککاری الیهای را در اثرر
تغییررر شرردت آشررفتگی جری ران آزاد و زاوی ره خروج ری برررای
روزنههای استوانهای و دو روزنه شکل داده شده متفاوت مرورد

3- Andreopoulos and Rodi
)4- Counter Rotating Vortex Pairs (CRVP
5- Gritsch
6- Mach Number
7- Saumweber
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مطالعه قرار دادند .سراموبرر و شرولز [ ]7اثررات زاویره بسریط
پخشی ،زاویه و طول کانال روزنه در ورودی روزنههای برادبزنی
شکل داده شده و استوانهای را مورد بررسی قرار دادند .بررد 7و
همکارانش [ ]8اثر شدت آشفتگی جریان آزاد و نستت طول به
قطر کانال جت را بر خنککاری الیرهای شرتیهسرازی کردنرد.
اثرات زاویه خروجی روزنههای اسرتوانهای و نسرتت دمرش برر
اثربخشی خنککاری الیهای کره آنهرا شرتیهسرازی نمودنرد،
توسط یوان 2و همکارانش [ ]3و برنزدورف 9و همکارانش []71
بهطور تجربی بررسی شده است .بونکر ]77[ 5اساس روزنههای
خنککاری الیهای شکل داده شده را مورد بررسری قررار داد و
ادبیات استردهای در رابطه برا عملکررد ایرن نرو روزنرههرای
خنککاری ارایه نمود.
بهمنظور ارزیابی عملکرد و ویژایهای هندسههای مختل
روزنه جت ،مطالعات عددی بسیاری انجام شده است ،بهعنروان
مثال میتوان به پژوهشهای اصغر و حیردر [ ،]72دای و لرین
[ ، ]79اسالمی و همکارانش [ ، ]75مونتومرولی 4و همکرارانش
[ ،]74یوسپ 6و همکارانش [ ،]76سلیمی و همکرارانش []77
و اسالمی و جتران [ ]78اشاره نمود.
یکی از موفقیتآمیزترین راههای بهتود هندسه روزنه جت،
روزنه بسیط بوده که بهطور استردهای در توربینهای پیشرفته
مررورد اسررتفاده قرررار ارفترره اسررت .پرریشتررر ،الدشررتاین و
همکررارانش [ ]9دریافتنررد کرره بسررط دادن خروجرری روزنرره
استوانهای میتواند اثربخشی خنککاری الیهای را بهطور قابرل
توجهی افزایش دهد .آنها ،بهتود اثربخشی را به کاهش انردازه
حرکت جت خنککننده در خروجی آن نستت دادنرد .پر از
آن ،مطالعات زیادی روی روزنره خروجری بسریط انجرام شرده
است .از آن جمله میتوان به روزنه شکل داده شرده بسریط برا
اام روزنه مختل [ ،]73روزنههای پخشری [ ،]21روزنرههرای
زاویه مرکب و شکل داده شده بادبزنی [ ]27و روزنه شکل داده
شده شیاردار [ ]22اشاره نمود .این مطالعات نشران داده اسرت
که با اصال هندسه خروجی جت ،میتوان بهتود قابل تروجهی
در اثربخشی خنککاری در مقایسه با روزنه استوانهای بهدست
آورد .بدین ترتیب ،طر های متنو جدید روزنه جرت از قتیرل
روزنههای دارای پله پ رو در خروجی [ ،]74روزنههای شرکل
1- Burd
2- Yuen
3- Bernsdorf
4- Bunker
5- Montomoli
6- Yusop
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داده شده در لته حملره [ ،]29روزنره بسریط برا زاویره تزریرق
مختل [ ]25و  ،...جهت اصال شکل خروجری روزنره بسریط
ارائه شده است .این مطالعات ،ساختارهای جریران و چگرونگی
انتقالحرارت در خروجی روزنه پخشی یا بسیط را مورد بررسی
قرار دادند.
روزنه خروجی چنداانه ،دسته دیگری از هندسههای روزنه
است که توجه زیادی را به خود جلب کردهاند .مطالعات انجرام
شده روی روزنه جت دواانه [ ،]24روزنه ضد اردابه شراخهای
[ ،]26-27روزنه سهپایره پیشررفته [ ]28و  ، ...نشران داد کره
تشکیل منطقی اردابههای جدید پاییندست توسرط خروجری
چنداانه میتواند بهطور قابل توجهی اثربخشی خنرککراری را
بهتود بخشد .در ضمن ،تشکیل اردابه ماکور میتوانرد اتصرال
سیال خنککننده به سطح را در پاییندست جریان بهتر حفظ
کند .عالوه بر این ،بسیاری از مطالعات روی دستهای از هندسه
روزنه متمرکز شدهاند که در آن ،جس خارجی خاصری روزنره
استوانهای را احاطره کررده اسرت .از جملره ایرن پرژوهشهرا،
مرریترروان برره رمررپ باالدسررت ،]23[ 7تولیدکننررده اردابرره
پاییندست [ ]91و زائده هاللی شکل داده شرده پراییندسرت
[ ]97اشاره نمود .هرچند کره اثربخشری خنرککراری الیرهای
توسط این تمهیدات بهتود یافته است ،اما وجود اجسام مراکور
در جریان اصلی ،به ناچار منجرر بره ایجراد نقرا دا موضرعی
میشود که عمالً باعث ایجراد محردودیت در اسرتفاده از آنهرا
میشود.
همانطور که در باال ذکر شد ،همه "روزنههای شکل داده
شده" بررسی شده ،میتوانند اثربخشی خنککاری الیهای را
ک و بیش افزایش دهند .بهعالوه ،اثرات پارامترهای مختل بر
اثربخشی خنککاری الیهای توسط بسیاری از مطالعات تجربی
و عددی مورد بررسی قرار ارفته است .با این حال ،با توجه به
استرده بودن متغیرهای هندسی ،هنوز میتوان روزنههای
خنککاری شکل داده شده دارای اثربخشی بهتری نیز ارایه
نمود .لاا در پژوهش حاضر ،آزمایشهای تجربی انتقال حرارت
پایا با استفاده از دما نگاری مادونقرمز 8روی هندسه جدید
روزنه جت انجام شده است که عوامل رسانش اطراف خروجی
روزنه را به حداقل رسانده و دقت اندازهایری را بهتود
میبخشد .نوآوری این پژوهش در ارائه هندسه جدیدی برای
روزنه جت میباشد که منجر به اثربخشی بهتر خنککاری
7- Upstream Ramp
8- Infra Red (IR) Imaging Technique
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الیهای اردیده است .بهمنظور اثتات دقت نتایج و مقایسه،
روزنههای استوانهای نیز مورد آزمایش قرار ارفته است .الزم
بهذکر است که جتهای استوانهای و همچنین جتهای دارای
هندسه جدید استوانهای ناقص (نخودی با زاویه ˚ 91نستت
به سطح تزریق شده است .با بهکار بردن ردیفی از این جتها
( 7جت در هر ردی  ،اندازهایریهای اثربخشی خنککاری
الیهای روی صفحه آزمون در نستت دمشهای  1/5الی 1/8
انجام شده است .انتخاب زاویه تزریق ˚ 91با توجه به تحقیقات
محققین قتلی انتخاب شده و تعداد ردی جتها نیز بهمنظور
کاهش اثرات دیوارهها بر جریان جتها انتخاب شده است .لاا
نتایج مربو به جت چهارم که در وسط جتها قرار ارفته
است ،بهمنظور مطالعه انتخاب شده است.

 -2روش اندازهگیری و دستگاه آزمایش
شرکل شررماتیکی از تجهیرزات آزمررایش برهکرار رفترره در ایررن
پژوهش در شکل  1نشان داده شده و در شکل  ،2مقطع آزمون
تونل باد 7و چگونگی قرار ارفتن مدل در آن نشران داده شرده
است.

شکل ( :)2دستگاه و تجهیزات بهکار رفته در آزمایش.
 -1-2روش اندازهگیری مادونقرمز
در این پژوهش ،از روش دما نگاری مادونقرمز (دوربین مادون
قرمز  FLIR C2برای اندازهایری دمای سرطح اسرتفاده شرده
است .دوربین ماکور دارای ویژایهرایی شرامل بهترود تصرویر
واقعرری ام.اس.ایک ر  ،2حساسرریت برراال و میرردان دیررد وسرریع
 97°×57°اسررت .تصرراویر حرارترری ام.اس.ایکرر پیشرررفته،
جزئیات بسیار خوبی جهت تشرخیص آسرانترر ناحیره هردف،
فراه میکند .دوربین قادر به اندازهایرریهرای تصرویربرداری
حرارتی از  -71˚Cتا  741˚Cاست .دوربین اسرتفاده شرده در
این تحقیق ،دارای فرکان تصویر  3Hzو دقت اندازهایری %2
است .ولی پ از کالیتراسریون برا دماسرنج تماسری برا پاسر
فرکانسی باال ،دقت آن به ک تر از 1/4 ˚ Cمریرسرد .جزییرات
بیش تر راجع به دوربین حرارتی و کالیتراسریون آن در مراجرع
[ ]92-99آمده است .قتل از انجرام آزمایشرات ،دوربرین مرورد
نظر با استفاده از حسگر دمایی پی.تی  711نو آلفا 9که دارای
دقت  1/2 ˚Cمیباشد ،کرالیتره 5اردیرده اسرت .برا توجره بره
اندازهایریها و محاستات انجام شرده ،عردم قطعیرت کلری در
حالتیکه اثربخشی خنککاری الیهای برابر با  1/3باشد ،معادل
با  ±1/178،7و در حرالتیکره اثربخشری برابرر برا  1/2باشرد،
معادل  ±1/173،5بهدست آمده است [ .]23-91آزمایشات در
4
سرعت جریان اصرلی  27 m/sکره منجرر بره عردد رینولردز
جریرران اصررلی براسرراس قطررر معررادل جررت ( )Rejetبرابررر بررا

شکل ( :)1شمایی از تجهیزات بهکار رفته در پژوهش.

1- Wind Tunnel

)2- Multi-Spectral Dynamic Imaging (MSX
3- PT100 Type α
4- Calibration
)5- Reynolds Number (Re

بررسی تجربی تأثیر یک روزنه نوین جت نخودی بر عملکرد حرارتی جتهای تزریقشده در یک جریان عرضی

 71،111میشود ،انجام شده اسرت .ضرخامت الیره مررزی در
باالدست روزنههای جتهرا حردود  1/38Dو شردت آشرفتگی
جریان اصلی که توسط دستگاه جریرانسرنج سری دا انردازه-
ایری شده 7/4 ،درصد میباشد.
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 -2-2تجهیزات آزمایش
در این پژوهش ،از تونل باد سرعت پایین نو مکشی با حداکثر
سرعت  41m/sاستفاده شده است .سطح مقطع آزمرون تونرل
باز و برهصرورت اسرتوانهای بره قطرر  41cmو طرول 81 cm
میباشد .دستگاه آزمایش شامل سرامانههرای مکرانیکی و دمرا
نگاری میباشد .سرامانه دمرا نگراری شرامل واحرد جمرعآوری
اطالعات ،دوربین و واحد پردازش است .سامانه مکانیکی شامل
دو حلقه جریان شامل خطو جریران اصرلی (تونرل و ثانویره
(جریان جت میباشد .تامین هوا برای جتهای خنرککننرده
توسط مخزنی در فشار  8 atmکره بره کمپرسروری برا قردرت
هوادهی  311 L/minمتصل است ،صورت مریایررد .جریران
اصلی تونل نیز توسط فنی با توان 29 kwتامین میاردد.

در خنککاری الیهای ،دمای جریان اصلی براالتر از دمرای
جتها میباشد .بدین منظور ،باید دمای جریان تونل ارم شود
که مستلزم هزینه زیادی است .روش دیگر کره توسرط برخری
محققین نیز استفاده شده این است که دمای جریران جرتهرا
ارم شود و دمای جریان تونل برابرر برا دمرای محریط در نظرر
ارفته شود .با توجه به اینکه سطح خنککاری الیرهای عرایق
در نظر ارفته میشرود و در محاسرته اثربخشری خنرککراری
الیهای از دمای آدیاباتیرک سرطح اسرتفاده مریشرود و تترادل
حرارت صرفاً بین جریانهای جت و جریان اصلی میباشد ،لراا
اثربخشی اندازهایری شده در این حالت نیز با واقعیت مطابقت
خواهد داشت .التته ،اخرتالف بسریار کمری در نسرتت چگرالی
ایجاد خواهد شد که ناچیز است .بنابراین ،در این تحقیق دمای
جریان اصلی( 29˚ Cدمای محیط و دمای جرتهرا 59/9 ˚C
در نظر ارفته شده و چهار نسرتت دمرش (∞)M=ρjetVjet/ρ∞V
 1/7 ،1/4 ،1/5و  1/8مورد بررسی قرار ارفته است .با توجه به
اختالف دمای برین جریران اصرلی و جرتهرا ،نسرتت چگرالی
(نستت چگالی جت به چگالی جریان اصلی  DRحردود 1/37
میباشد.

برای اندازهایری دبی هوای ثانویه از اریفری  2اسرتفاده
شده ،در حالیکه دبی جریان اصلی ثابت اسرت .برا اسرتفاده از
یک ارمکن الکتریکی ،جریان هوای ثانویه خروجی از مخزن تا
دمای مورد نظر ارم میشود و وارد محفظه جتها مریارردد.
جریان ثانویه از  7جت مجزا که در یک ردی قرار ارفترهانرد،
قتل از تحویل به مقطع آزمون ،ارم مریشرود .جریران ثانویره،
قتل از ورود به کانال جتها ،وارد محفظه جتها مریارردد ترا
جریان بتواند بهصورت یکنواخت وارد کانال هر یک از جرتهرا
شود .محفظه جتها ،مکعب مربعی به ابعاد  74 cmاسرت کره
دو تیغه حائل به فاصله  4 cmدر داخل آن نصب شده است.

سطح آزمون با تزریق هوای دا از طریق کانال روزنههرای

در شکلهای  2و  ،0نمای دقیقی از هندسههای دو روزنه

در نظر ارفته شده جهت خنککاری الیرهای ،اررم مریشرود.

جت بررسیشده نشان داده شده است .این هندسهها شامل
روزنه استوانهای ساده و روزنه نخودی میباشد که با زاویه ˚91
نستت به سطح تزریق میشوند .هندسه استوانهای دارای قطر
 4/75 mmمیلیمتر میباشد .هندسه جدید نخودی نیز که
دارای سطح مقطع برابر با هندسه استوانهای میباشد ،به
اونهای طراحی شده است که دارای لتههای تیز نتاشد و
ساخت آن با دستگاه سی.ان.سی 9امکانپایر باشد .فاصله
جتها در جهت عرضی (اام روزنه و طول کانال روزنه برای
هندسه نخودی ،بهترتیب 77/2 mmو  91 mmانتخاب شده
است .هماناونه که ذکر شد ،مساحت مقطع دو روزنه
استوانهای ساده و نخودی تقریتاً یکسان و برابر24/84 mm2
میباشد .لاا ،قطر معادل هندسه نخودی (با استفاده از رابطه

دمررای سررطح آزمررون ) ،(Tawتوسررط دوربررین مررادونقرمررز
اندازهایری شده است .بردین ترتیرب ،اثربخشری خنرککراری
الیهای روی سطح صفحه )𝜂( توسط معادله ذیل قابل محاسرته
است:
(7

,

Taw  T
T jet  T



که در آن 𝜂 ،اثربخشی خنککاری الیهای T∞ ،دمرای جریران
اصلی و  Tjetدمای جت خنککننده میباشد .ضرمناً ،دمرا و در
نتیجه اثربخشی خنککاری الیهای در هر پیکسرل ،7از توزیرع
دقیق دمای سرطح برهدسرت آمرده توسرط نررمافرزار دوربرین
مادونقرمز محاسته شده است.
1- Pixel

2- Orifice
)3- Computer Numerical Control (CNC
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 πreq.2= 24/84برابر با  4/75خواهد شد .صفحه تخت نیز از
مواد پلکسیاالس 7با هدایت حرارتی بسیار پایین
) (k=0.187m-1K-1ساخته شده است .صفحه پلکسیاالس
ماکور که روی آن خنککاری الیهای صورت میپایرد ،دارای
طول  ،51 cmعرض  74 cmو ضخامت  7/4 cmمیباشد.
ردی روزنههای خنککاری الیهای در فاصله  78 cmاز لته
حمله صفحه آزمون واقع شدهاند.

شکل ( :)2نمایی از هندسههای روزنه خنککاری الیهای
استوانهای ساده و استوانهای ناقص (نخودی که دارای
سطح مقطع یکسان میباشند.

از نو پی.تی  711اندازهایری شده است .همچنین ،درجه-
حرارت جت ،Tj ،نیز با استفاده از حسگر دمای پی.تی  711در
داخل محفظه جتها اندازهایری شده است .عدم قطعیت
دمای جریان اصلی و جت با توجه به دقت حسگر دمای مورد
نظر و خطای تکرارپایری ،بهترتیب  ±1/28 ˚Cو ±1/2 ˚C
محاسته شده است .بهعالوه ،عدم قطعیت دادههای مادونقرمز
نیز  ±1/92 ˚Cبرآورد شده است .سرعت ورودی جریان اصلی
توسط جریانسنج سی دا اندازهایری شده است .برای انجام
اندازهایریها از فشار سنج تک کاناله استفاده شده که دارای
دقت  ±1/624 Paمیباشد و با انجام آزمایشهای خطای
تکرارپایری ،عدم قطعیت کل آن  ±1/22 Paبهدست آمده
است.
عدم قطعیت کلی آزمایش در حالت اثربخشی  ،1/3برابر برا
 %2/12میباشد .التته ،در حالتی که اثربخشی  1/2باشد ،عدم
قطعیت کلی محاسته شده  %3/7خواهد بود .برهعترارت دیگرر،
هرچه اختالف دمای جت و جریان اصلی بیشتر باشد ،خطرای
اندازهایری بزرگتر خواهد بود .اندازهایری اثربخشی در پایین
دست جریان در فاصله  0˂X/D˂15انجام شده است

 -2نتایج و بحث

شکل( :)0نمایی از صفحه آزمون تخت با روزنههای
خنککاری الیهای.
بهمنظور ایجاد شرایط پایا از لحاظ انتقال حرارت بین دو
جریان ،ابتدا جریان جت ارم شد و روی سطح تزریق اردید.
سپ  ،دما در نقطهای در داخل محفظه جتها و همچنین در
دو نقطه روی سطح بهطور وابسته به زمان اندازهایری شد.
پ از مشاهده روند همگرایی در این نمودارها ،پایا بودن
انتقال حرارت فرض اردید و اندازهایریهای خنککاری
الیهای انجام شد.
عدم قطعیت نتایج آزمایش با استفاده از روش شر داده
شده توسط موفات ]95[ 2برآورد شده است .دمای جریان
اصلی  ،T∞،در مقطع آزمون تونل باد با استفاده از حسگر هوای
1- Plexi Glass
2- Moffat

آزمایشهای این پژوهش در چهار نستت دمش مختل برای
دو هندسه متفاوت مقطع جت که در مجمو  8آزمایش
میشود ،انجام شده است .تمام آزمایشات در شدت آشفتگی
جریان اصلی  %7/4صورت ارفته است .در این بخش ،ابتدا
خالصهای از صحتسنجی انجام شده روی نتایج آزمایشهای
پژوهش حاضر آمده است .سپ  ،نتایج مربو به هندسه
جدید نخودی و استوانهای ساده در نستتهای دمش مختل
مورد بحث قرار ارفته است.
 -1-2عملکرد خنککاری الیهای هندسه جدید نخودی
جهت صحتسنجی نتایج پژوهش حاضر ،اثربخشی خنککاری
الیهای بیدررو اندازهایریشده برای روزنههرای اسرتوانهای برا
نتایج پژوهشهای مشابه قتلی مقایسه شده است .از آنجا کره
شرایط آزمایش دقیقاً یکسان نمیباشد ،چنرد پرژوهش مشرابه
برررای مقایسرره در نظررر ارفترره شررده اسررت .شررکل  ،5نتررایج
اندازهایریشده مربو به آزمایشی با نستتدمش  ،1/4نسرتت
چگررالی  1/37و نسررتت اررام  9را نشرران مرریدهررد .نتررایج
اندازهایریشده با استفاده از روش مادونقرمز (یعنی دادههرای

بررسی تجربی تأثیر یک روزنه نوین جت نخودی بر عملکرد حرارتی جتهای تزریقشده در یک جریان عرضی

پررژوهش حاضررر و هانگررل 7و همکررارانش ] ، [35در فاصررله
 1<X/D<13خیلی به ه نزدیک هستند .تفاوتهرای مشراهده
شده بین دادههای دو منحنی مربوطه ،ممکرن اسرت برهدلیرل
اختالف نستت چگالی و شدت آشفتگی باشد .الزم بهذکر است
که نتایج حاصل از آزمایشات مادونقرمز الوسون و تول،[36] 2
مقادیر اثربخشی خیلی باالتری در مقایسره برا پرژوهش حاضرر
است که در شدت آشفتگی جریان اصلی براالی  72/9درصرد،
نستت چگالی کمی باالتر و نستت سرعت کمی پایین تر انجرام
شده است.

شکل ( :)5مقایسه اثربخشی خنککاری الیهای متوسطایری
شده جانتی پژوهش حاضر ،با نتایج منتشرشده از پژوهشهای
قتلی در نستت دمش .1/4
شرررایط آزمررایش کنررز 9و همکررارانش [ ،]97جانسررون 5و
همکررارانش [ ]98و ان 4و همکررارانش [ ]97مشررابه پررژوهش
حاضر است که میزان اثربخشی ک تری در مقایسه با الوسون و
تول دارند .اما در اثر نستت چگالی و شدت آشرفتگی متفراوت،
دارای اثربخشی خنککراری براالتری در مقایسره برا پرژوهش
حاضررر هسررتند .مقایسرره نتررایج حاصررل از آزمررایشهررای ایررن
پژوهش با نتایج سینها 6و همکارانش [ ،]93اختالفات آشکاری
را نشان میدهد که ناشی از باالتر بودن نستت دمرش (، 1/47
نستت چگرالی براالتر ( ، 7/6شردت آشرفتگی بسریار کمترر و
همچنین نستت طول به قطر کانال جرت کمترر (L/D =1.75
است .همچنین ،مقایسه با نتایج راالبندی 7و همکارانش [،]51
1- Dhungel
2- Lawson and Thole
3- Kunze
4- Johnson
5- An
6- Sinha
7- Rallabandi
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اختالفاتی را نشان میدهد که در اثر نستت سرعت بریشترر و
شدت آشفتگی ک تر میباشد .پژوهشهای ماکور با استفاده از
روشهای پی.اس.پی ،8آی.آر 3و ترموکوپل استخراج شده است
[ .]91مقایسرره انجررام شررده ،بررا لحرراظ کررردن اخررتالف در
پارامترهایی که وجود دارد ،تطابق خوبی را نشان میدهرد کره
بیانگر صحت روش انجام آزمایش و دقت نتایج میباشد.
در شکل  ،1اثرات نستت دمش بر توزیع اثربخشی
خنککاری الیهای برای روزنههای استوانهای ساده و نخودی را
نشان میدهد .همانطور که مشاهده میشود ،در پاییندست
روزنه جتها ،در ابتدا جریان جت به سطح چستیده است ولی
با فاصله ارفتن از روزنهها ،جریان جت تقریتاً از روی سطح
جدا شده و اثر آن تضعی میاردد .بنابراین ،در ناحیه
پاییندست مجاور به خروجی جت ،بیشترین اثربخشی حاصل
شده است .الزم بهذکر است که در این شکل ،مقداری عدم
تقارن در خطو ه تراز مشاهده میشود .این عدم تقارن در
تحقیقات تجربی سایر محققین نیز مشاهده شده است
] 79 ،2و  .[28برخی این عدم تقارن را ناشی از ماهیت
آشفتگی جریان و برخی ناشی از اثرات شتاب کوریولی
دانستهاند .التته ،ذکر این نکته خالی از لط نیست که با
افزایش زمان دادهبرداری در این تحقیق ،عدم تقارن کاهش
یافت ،ولی هر چقدر ه که زمان دادهبرداری افزایش داده شد،
این عدم تقارن از بین نرفت.

شکل ( :)1توزیع دما روی سطح پلکسیاالس (دیواره بیدررو
با استفاده از دما نگاری مادونقرمز برای روزنههای استوانهای
ساده و نخودی در نستت دمشهای مختل .
8- pressure Sensitive Paint
)9- Infrared (IR
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همانطور که مشاهده میشود جت پ از جدایش دوباره
روی سطح قرار ارفته که در هندسه نخودی اتصال مجدد جت
بیشتر مشهود است .از نظر فیزیک جریان ،شکل روزنه
نخودی بهاونهای است که جت به یکباره روی سطح تخلیه
نمیشود .انحنای سطح مقطع روزنه باعث میشود که در
برخورد جت با جریان اصلی ،متوسط ارتفا جهش عمودی آن
در مقایسه با جت دایرهای کاهش یابد .در همه نستت دمش
ها ،بهخصوص نستت دمش  ،1/5تفاوت عملکرد روزنههای
استوانهای ساده و نخودی کامالً مشهود است .بهعتارت دیگر،
در نستت دمشهای ماکور ،برای روزنههای استوانهای ساده،
اثر جت در پاییندست روی سطح تقریتاً از بین میرود .اما
برای روزنههای نخودی فاصله اثراااری باالتری دارد .برای
هندسه نخودی نستت به هندسه استوانهای ساده ،توزیع
یکنواختتر در هر دو جهت محوری و جانتی دیده میشود .در
نستت دمش  ،1/7تقریتاً برای هر دو هندسه ماکور ،جت اثر
قویتر و توزیع بهتری روی سطح اااشته است.

1/7 ،1/4 ،1/5و  1/8نشان میدهد .دادههای مربو بره شرکل
ماکور نشان میدهد که با افزایش نستت دمش از  1/5تا ،1/7
اثربخشی خنککاری الیهای متوسط نیز افزایش مییابد ولی با
افزایش بیشتر نستت دمش از  1/7به  ،1/8اثربخشری متوسرط
ماکور کاهش مییابد .در نستتدمش  ،1/5خنککاری خیلری
ضعیفی صورت میایرد و امکان انتقالحرارت به سطح بیشتر
است .فاصله اثراااری خنککاری در نستت دمش  1/7بیشتر
از سایر نستت دمشها است .لاا ،نستت دمرش بهینره در ایرن
حالت  1/7میباشد .شکل منحنی اثربخشی خنککاری الیهای
متوسررطایررری شررده جررانتی در دو نسررتت دمررش  1/7و 1/8
مشابه یکدیگر است ولی در تمام فاصله پراییندسرت جرتهرا،
اثربخشرری خنررککرراری در نسررتتدمررش  1/7دارای مقرردار
بیشتری میباشد.

همانطور که در شکل  -1الف مشاهده میشود ،نسرتت
دمش بهینه برای روزنههای نخودی برابر با  1/7اسرت .در ایرن
نستت دمش ،تقریتاً مقدار اثربخشری خنرککراری الیرهای در
تمام فاصلهی پراییندسرت جرت ،در مقایسره برا بقیره نسرتت
دمررشهررا ،بیشررینه اسررت .در نسررتت دمررش  1/5در فاصررله
 ،0˂X/D˂5اثربخشی خنککاری الیهای محروری بریشتررین
مقدار را دارد .یعنی در بدو ورود جت به جریان اصرلی ،جریران
جت پوششدهی بهترری روی سرطح ایجراد مریکنرد .امرا بره
یکباره اثربخشی آن شدیداً کاهش پیدا میکند .این تغییررات
از آن جهت است که چون در بردو ورود ،نسرتت دمرش کمری
دارد .در این حالت ،پرش عمودی زیرادی نداشرته و کر ترر برا
جریان اصلی تداخل پیدا میکنرد .در نتیجره ،بهترر بره سرطح
میچستد .بنابراین ،در یک برازه کوتراه ،اثربخشری آن بیشرینه
است .اما بهدلیل آن که مقردار دبری هروای کمری دارد ،انردازه
حرکت آن در هر دو جهت عمودی و افقی ک است و جرت در
راستای افقری بررد زیراد نداشرته و فاصرله اثرارااری آن روی
سطح ،کمینه است .در نستتدمشهرای  1/8و بخصروص ،1/7
در مقایسرره بررا سررایر نسررتت دمررشهررا ،برریشترررین میررزان
پوششدهی روی سطح ایجاد شده و جریان جرت در مجراورت
سطح نگه داشته شده است.
شکل -1ب اثربخشی خنککاری الیرهای متوسرطایرری
شده جانتی مربو به هندسه نخودی را در چهار نستتدمرش

شکل ( :)1توزیع اثربخشی خنککاری الیهای اندازهایریشده
با استفاده از دما نگاری مادونقرمز ال
ب متوسطایریشده جانتی.

در جهت جریان اصلی
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در جدول  ،1مقادیر اثربخشی متوسرطایرریشرده جرانتی
مربو به دو نسرتت دمرش  1/7و 1/8در شرکل  -1ب آورده
شده است که در چند مقطع عرضی مشخص ،دو نستت دمرش
مرراکور بررهطررور میررانگین 2/9 ،درصررد برراه اخررتالف دارنررد.
بنابراین ،نستت دمش 1/7هرچند بره میرزان کر برترری دارد.
الزم بهذکر است که برای شرکل  -1الف نیرز ایرن محاسرتات
انجام ارفته است .تقریتاً حدوداً  2درصد بین مقادیر اثربخشری
خنککاری محوری اختالف وجود دارد.
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افزایش اندازه حرکت عمودی جت کمتر و میزان افزایش اندازه
حرکت افقی آن بیشتر شود .لاا ایرن طرر  ،منجرر بره پخرش
وسیعتر جریان جت روی سرطح شرده و در نتیجره اثربخشری
بهتری را پاییندست جتها ایجاد نمایرد .منحنری اثرر بخشری
مربو به هندسه روزنه نخرودی در نسرتتدمرش  ،1/7نشران
میدهد که پوششدهی جت در راستای جریان اصلی بهخروبی
صورت ارفته است .الزم بهذکر است که اثربخشی خنککراری
الیهای محوری مربو به هندسه جدید نخودی ،در مقایسه برا
هندسه ساده استوانهای 62 ،الی  274درصد افزایش مییابد.

جدول ( :)1مقادیر اثربخشی خنککاری الیهای
متوسطایریشده جانتی در شش مقطع خاص.

ردی

فاصله
بیبعد از
مرکز روزنه

اثربخشی
اثربخشی
متوسطایریشده متوسطایریشده
در نستت دمش
در نستتدمش
1/8
1/7

7

7

1/58

1/58

2

9

1/57

1/5

9

4

1/528

1/577

5

7

1/55

1/52

4

71

1/5

1/937

6

72

1/96

1/965

شکل  ،8اثرر هندسره روزنره روی اثربخشری خنرککراری
الیهای محوری برای هر چهار نسرتت دمرش  1/7 ،1/4 ،1/5و
 1/8را نشان میدهد .از نمودار ماکور ،واضح است که در تمرام
نستت دمشهای بررسی شده ،اثربخشی خنرککراری الیرهای
مربررو برره هندسرره جدیررد نخررودی ،در مقایسرره بررا هندسرره
استوانهای ساده ،بیشتر است .بهعتارت دیگرر ،در یرک نسرتت
دمش مشخص ،اثربخشری بریشترری حاصرل مریارردد .الزم
بهذکر است که در بدو ورود جت بره جریران اصرلی ،بیشرترین
پرتاب عمودی جریان رخ میدهد و با افرزایش نسرتت دمرش،
اندازه حرکت ماکور نیز افزایش مییابد .التته ،با افزایش نستت
دمش ،اندازه حرکت جت در راستای جریان اصلی نیز افرزایش
مییابد .هندسه جدید نخودی باعث شده است که در مقایسره
با هندسه استوانهای سراده ،برا افرزایش نسرتت دمرش ،میرزان

شکل( :)8مقایسه توزیع اثربخشی خنککاری الیهای طولی
برای روزنههای نخودی و استوانهای ساده در نستت دمشهای
مختل .
شکل  ،3اثربخشی خنککاری متوسطایری شرده جرانتی
مربو به هندسه استوانهای ساده و نخرودی در چهرار نسرتت
دمش  1/7 ،1/4 ،1/5و  1/8را نشان مریدهرد .در ایرن شرکل،
اثربخشی خنککاری الیهای در راستای جانتی (در راستای Y
میانگینایری شده است .بهعتارت دیگر ،میزان پخرش جرانتی
جت و اثربخشی آن در راستای ماکور (فضای پ از جتهرا و
همچنین ،فضای بین جتها نشان داده شده است .با مقایسره
منحنیهای این شرکل برا منحنریهرای متنرا ر در شرکل ،1
مشاهده میشود که فاصله بین منحنریهرای مربرو هندسره
نخودی با منحنیهای مربرو بره اسرتوانهای سراده در حالرت
متوسطایری شده جانتی بیشتر از حالت متوسطایری نشرده
است .بهعتارت دیگر ،اثربخشی خنککاری متوسطایری شرده
جانتی نستت به خنککاری محوری ،افزایش بیشتری داشرته
است .لاا ،اثربخشی خنککراری الیرهای متوسرطایرری شرده
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جانتی برای هندسه جدید نخودی 64 ،الی  241درصد بیشرتر
از هندسه استوانهای ساده میباشد .این موضو به این مفهروم
است که هندسه جدید نخرودی ،باعرث پوشرش جرانتی بهترر
جریان جت در جهت عرضی شده است .در حقیقت ،با طراحی
استفاده از هندسه نخودی برای خنککاری الیهای ،انردرکنش
جت و جریان اصلی ک میشود .بهعتارت دیگر ،جت راحتترر
در مجاورت سطح میماند و اردابههای جت تضعی میارردد.
این مسئله ،باعث کاهش اندازهحرکت عمودی جرت مریشرود.
ذکر این نکته ضروری است که در هر نستت دمش ،اثربخشری
خنککراری مربرو بره روزنره نخرودی در مقایسره برا روزنره
استوانهای ساده ،بیشتر است .با مقایسه منحنیهای اثربخشی
مربو نستت دمش  1/7مشاهده مریشرود کره پوشرشدهری
جریان جت در هر دو راستای طولی و جانتی بهخروبی صرورت
ارفته است و لاا ،بیشرترین اثربخشری در ایرن نسرتت دمرش
صورت میپایرد.

هندسه نخودی در نستت دمش  1/7رخ میدهد .در هر چهار
نستتدمش ،مزیت استفاده از هندسه جدید نخودی کامالً
مشهود است.

شکل ( :)11اثر نستت دمش بر اثربخشی خنککاری الیهای
متوسطایریشده کل ناحیه.
شکل  ،11مقایسه توزیع اثربخشی خنککاری جانتی در
پاییندست جتها در موقعیت  X/D=5را نشان میدهد.
منظور از  Y/Dروی این شکل ،فاصله بیبعد جانتی روی سطح
میباشد .با دقت در این شکل میتوان مشاهده نمود که
بهطور کلی ،در سه نستت دمش  1/7 ،1/4و  ،1/8اثربخشی
خنککاری الیهای جانتی برای هندسه جدید نخودی ،در
مقایسه با هندسه استوانهای ساده ،باالتر میباشد .در هر سه
نستت دمش ماکور و در فاصله  ،-1.5˂X/D˂1.5اثربخشی
خنککاری الیهای جانتی هندسه نخودی ،در مقایسه با
هندسه استوانهای ساده ،بهطور قابل مالحظهای باالتر است.

شکل ( :)3مقایسه توزیع اثربخشی خنککاری متوسطایری
شده جانتی برای روزنههای نخودی و استوانهای ساده در
نستت دمشهای مختل .
شکل  ،11اثربخشی خنککاری الیهای متوسطایری شده
در کل ناحیه پاییندست جتها در فاصله  0˂ X/D˂12برای
هر دو هندسه استوانهای ساده و نخودی در نستت دمشهای
مختل را نشان میدهد .در این شکل بهوضو مشخص است
که با استفاده از هندسه جدید نخودی ،در مقایسه با هندسه
استوانهای ساده ،در تمام نستت دمشها اثربخشی خنککاری
باالتری بهدست میآید .ضمناً ،بیشترین اثربخشی
متوسطایری شده ناحیهای برای هندسه استوانهای ساده و

شکل ( :)11مقایسه توزیع اثربخشی خنککاری الیهای جانتی
در فاصله  4برابر قطر روزنه.

بررسی تجربی تأثیر یک روزنه نوین جت نخودی بر عملکرد حرارتی جتهای تزریقشده در یک جریان عرضی

هنگامیکه از روزنه نخودی استفاده میشود ،نفوذ سیال
خنککننده در جهت جانتی بهتر صورت میایرد .پوشش
سیال خنککننده در ناحیه میانی در نستت دمش پایینتر،
ممکن است با توجه به استرش جانتی کافی نتاشد .ولی با
افزایش نستت دمش ،پوشش سیال خنککننده در این ناحیه
نیز افزایش مییابد .بهعالوه ،در شکل ماکور مشاهده میشود
که طر جدید هندسه نخودی ،بهعلت کاهش اندازهی حرکت
عمودی جت ،افزایش فاصله طولی اثراااری جت و پوشش
جانتی بیشتر سطح ،توزیع بهتر جریان جت را روی سطح
فراه میکند .بنابراین ،بازده خنککاری جانتی در پاییندست
جت افزایش مییابد.

 -0نتیجهگیری
در این پژوهش ،مطالعه تجربی انتقال حرارت پایا با اسرتفاده از
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ت هندسه نخودی ،در نستت دمرشهرای آزمرایش شرده ،در
مقایسه با هندسه استوانهای ساده ،باعرث افرزایش  62الری
 241درصدی در اثربخشی خنککاری الیهای میاردد و
ث هندسرره جدیررد پیشررنهادی ،دارای نسررتت دمررش بهینرره
باالتری است و در نستت دمش یکسان ،اثربخشی براالتری
دارد.
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