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چکیده :در این مقاله ،تبخیر گذرای قطره دوجزئی در دما و فشار زیاد بهصورت عددی مدلسازی شده است .در فاز گاز،
معادالت بقای جزء ،تکانه و انرژی و در فاز مایع ،معادالت بقای جزء و انرژی ،با رویکرد حجم محدود حل شدهاند.
تغییرات خواص ترموفیزیکی برحسب دما و فشار درنظر گرفته شده است .همچنین فرض تعادل فوگاسیتی در سطح
مشترک و معادله حالت پنگ-رابینسون لحاظ شده است .قطره کروی فرض شده و از انحاللپذیری گاز در مایع و اثرات
شتاب گرانش صرفنظر شده است .نتایج مدل برای قطره دوجزئی هپتان-هگزادکان درگسترههای دمایی و فشاری
گسترده اعتبارسنجی شدند و مطابقت خوبی با دادههای تجربی موجود در ادبیات نشان دادند .اثر تغییرات فشار در
دماهای مختلف بر تبخیر قطره بررسی شد .مشاهده شد که در یک دمای ثابت با افزایش فشار تا  2مگاپاسکال ،عمر قطره
افزایش یافته ولی افزایش فشار به  2/5مگاپاسکال منجربه کاهش عمر قطره میشود .رفتار تبخیری قطره با ترکیبات
مختلف تغییری نداشت .نقش معادالت حالت مختلف بر پیشبینی عمر قطره مطالعه شده و درنهایت تأثیر فشار و دمای
محیط بر فوق بحرانیشدن دمای سطح قطره بررسی و مشاهده شد که در فشار و دمای به اندازه کافی زیاد قطره میتواند
به حالت بحرانی برسد.
كلیدواژگان :تبخیر قطره ،دوجزئی ،فشار زیاد ،فوگاسیتی ،پنگ-رابینسون

مقدمه
تحقیقات تئوری در زمینه تبخیر افشانه 9و فرایندهای احتراقی دستگاههای مصرفکننده سوخت مایع معموال نیازمند محاسبه
نرخ تبخیر قطرات است .تخمین مشخصههای مهم موتورهای احتراق داخلی ،مانند میزان مصرف سوخت و تولید آالیندهها،
بستگی قابل توجهی به دقت مدلهای ارائهشده برای تبخیر قطرات دارد .در اغلب این کاربردها ،شرایط محیط برای قطرات
نزدیک یا وراء شرایط بحرانی آنهاست .مطالعه اولیه در زمینه تبخیر گذرا در شرایط فوق بحرانی توسط اسپالدینگ صورت
گرفته است[ .]9در این مطالعه ،تغییرات چگالی مایع نادیده گرفته شده و گاز ایدئال فرض شده است .تبخیر قطره تکجزئی
کربندیاکسید و هگزادکان در فشار زیاد با معادله حالت ردلیچ-کونگ بهترتیب توسط مانریک و بورمن[ ]2و ماتلوز و
همکاران[ ]9مطالعه شد .کادوتا و هیرویاسو[ ]4تبخیر هپتان در فشار زیاد را با دو فرض گاز ایدئال و معادله حالت ردلیچ-
کونگ 2مطالعه کرده و دریافتند که استفاده از معادله حالت گاز ایدئال نتایج قابل قبولی ارائه نمیکند .ژو و آگاروال[ ]5تبخیر
قطره تکجزئی در محیط فوق بحرانی را بهصورت عددی بررسی کردند .آنها نقش معادالت حالت مختلف شامل ردلیچ-کونگ،
سو-ردلیچ-کونگ 9و پنگ-رابینسون 4را بر مدلسازی تبخیر قطره مطالعه کرده و دریافتند که تحت شرایط محیطی مختلف
استفاده از معادله حالت پنگ-رابینسون بهترین مطابقت را با دادههای تجربی دارد .استفاده از این معادله حالت در مطالعات
کرتیس و فارل[ ]6،7و کیم و سانگ[ ]1نیز دیده میشود.
1. Spray
2. Redlich-Kwong
3. Soave-Redlich and Kwong
4. Peng-Robinson
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جین و بورمن[ ]1مدلی برای تبخیر قطره چندجزئی در فشار زیاد با درنظرگرفتن جابهجایی اجباری در فاز گاز ارائه
کردند و نشان دادند که با افزایش فشار محیط ،اختالف بین نرخ تبخیر اجزا کمتر میشود .تبخیر قطره دوجزئی بهصورت گذرا
در دما و فشار زیاد با درنظرگرفتن انحاللپذیری گاز در مایع و با استفاده از معادله حالت سو-ردلیچ-کونگ توسط استنگل و
همکاران[ ]92مطالعه شد .مطالعات آنها برای مدل نفوذ محدود نشان میدهد که در دمای زیاد ( 2222کلوین) با افزایش
فشار ،عمر قطره کاهش پیدا میکند ،در حالی که در دمای متوسط ( 122کلوین) عمر قطره ابتدا افزایش و سپس کاهش پیدا
خواهد کرد .نتایج مطالعات آگاروال و ژو[ ]99روی قطرات تکجزئی و چندجزئی نشان میدهد که در فشار زیاد تبخیر قطره
حساسیت بیشتری به مدل انتقال حرارت قطره نسبتبه ترکیب آن دارد .برگر و همکاران[ ]92تبخیر قطرات چندجزئی مانند
کروسین ،دیزل و بنزین را بهکمک منحنی تقطیر مدل کرده و بهمنظور مطالعه در فشارهای مختلف ،تاثیر گاز واقعی را لحاظ
کرد .مدلسازی تبخیر قطره متحرک در فشار زیاد توسط ژانگ و همکاران[ ]99انجام شد .آنها دریافتند که وقتی فشار کاهیده
محیط کمتر از  2باشد ،میانگین ثابت تبخیر تابع خطی از تغییرات فشار است .در فشارهای بحرانی بزرگتر ،تغییرات ثابت
تبخیر با فشار به سرعت جریان آزاد بستگی دارد .همچنین ،عمر قطره با افزایش فشار محیط و یا افزایش سرعت اولیه جریان
آزاد ،کاهش مییابد .نتایج مطالعه النگ و همکاران[ ،]94برای شبیهسازی تبخیر قطره سوخت چندجزئی در دما و فشار زیاد،
نشان داد که اثر تشعشع روی رفتار تبخیری قطره به قطر آن و دمای محیط وابسته است .تاثیر تغییر قطر قطره دوجزئی روی
نرخ تبخیر در محیط آشفته تا فشار  92بار و دمای  922درجه سلسیوس توسط وروی و بیروک[ ]95آزمایش شد .نتایج نشان
می دهد که بین قطر اولیه قطره و نرخ تبخیر پایای آشفته رابطه خطی برقرار است .تبخیر افشانه و قطره چندجزئی در محیط
آشفته و در دما و فشار زیاد با رهیافت شبیهسازی گردابههای بزرگ ( )LESتوسط سیریواستاوا و جابری[ ]97مطالعه شد.
تحقیقات اخیر در حوزه تبخیر قطره در فشار زیاد با استفاده از معادله حالت پنگ-رابینسون صورت گرفته است .گائو و
همکاران[ ]96تبخیر قطره تکجزئی و چندجزئی را با فرض شبهپایا برای حل معادالت انرژی و بقای جزء در فاز گاز بررسی
کرده و بهصورت تجربی و عددی بهمطالعه نرخ تبخیر و عمر قطره پرداختند .ری و همکاران[ ،]91با درنظرگرفتن انحاللپذیری
گاز محیط در قطره ،تبخیر قطره سه جزئی را در فشار زیاد مطالعه کرده و تاثیر فشار ،دما و ترکیب قطره را روی انحاللپذیری
بررسی کردند .آنان[ ،]91در مطالعه دیگر  ،تبخیر قطره دوجزئی را در فشار زیاد با درنظرگرفتن اثر گرانش و انحاللپذیری
مطالعه کردند .نتایج نشان داد که افزایش سرعت نیتروژن در محیط سبب کاهش عمر قطره میشود .پیشتر ،عربخلج و
همکاران[ ]22تبخیر قطره چندجزئی را با رویکرد گذرا در فشار اتمسفریک مطالعه کردند .از آنجایی که در اغلب کاربردها
قطرات در محیطی با فشار و دمای نزدیک یا فراتر از بحرانی تبخیر میشوند ،در این مقاله ،با ادامه کار آنان ،به مطالعه این
موضوع و تفسیر چگونگی فرایند تبخیر در چنین شرایطی پرداخته شد.
تبخیر قطرات دوجزئی در فشار زیاد در مطالعات محدودی دیده شد .با وجود این ،جزئیات تغییرات شرایط ترمودینامکی
در قطره و پیرامون آن به صورت عمومی مطرح نشده است .از این رو ،برای هر ترکیبی از قطره الزم است تا شرایط منحصر به
آن بررسی شود .برای دستیابی به دید کلی در این موضوع ،تبخیر یک قطره دوجزئی با تفاوت زیاد در فراریت مطالعه شده
است .بهطور ویژه ،در این مطالعه ،بهکمک معادله حالت مناسب و با انتخاب خواص ترموفیزیکی متناسب با محدوده دما و فشار
مدنظر ،اعتبارسنجی مدل در محدوده وسیعی صورت گرفته است .تاثیر دما و فشار محیط و ترکیب قطره بر عمر آن بررسی
شده و شرایط محیطی الزم برای تبخیر فوق بحرانی قطرات دوجزئی بهخوبی بیان شده است.

معادالت حاكم
در این بخش ،معادالت حاکم بر تبخیر قطره ،در محیطی شامل نیتروژن ساکن ،با رویکرد گذرا براساس معادالت ارائهشده در
مرجع [ ]29توضیح داده شده است .سیستم یکبعدی و متقارن و کروی بوده و از اثرات دوفور و سورت ،شتاب گرانش و نفوذ
فاز گاز به فاز مایع صرف نظر شده است .در سطح مشترک مایع و بخار ،تعادل ترمودینامیکی برقرار بوده و برای درنظرگرفتن
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نفوذ جرم و گرما بهترتیب از قانون فیک و فوریه استفاده شده است .ذکر این نکته الزم است که خواص ترموفیزیکی تابعی از
فشار و دما درنظر گرفته شدند.

فاز گاز
دامنه مطالعه شده از مرکز قطره تا فاصله بسیار زیاد آن گسترده درنظر گرفته شده است .قطره با شعاع لحظهای
مایع و فاز گاز را جدا میکند .معادالت حاکم در فاز گازی ) ( به شرح زیر است.
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معادله ( )9بقای جزء ،معادله ( )2بقای تکانه ،معادله ( )9بقای انرژی و معادله ( )4شکل عمومی معادله حالت مکعبی
برای گاز واقعی است .در این معادالت ،تعداد اجزای فاز گاز ،نماینده زمان ،نشاندهنده مکان ،سرعت فاز گاز، ،
بهترتیب چگالی ،ضریب نفوذ و آنتالپی جزء ام در فاز گاز ،ضریب گرانروی ،ضریب هدایت حرارتی و آنتالپی
و
بهترتیب دما ،سرعت و کسر جرمی در فاز گازند .ضرایب  ،b ،aو
مخلوط گاز است .مجهوالت آنها نیز  ،و
در معادله ( ،)4برای معادالت حالت مختلف در مرجع [ ]22موجودند.

فاز مایع
در فاز مایع) ،

( معادله انرژی و بقای جزء ،بهترتیب ،بهصورت روابط ( )5و ( )7است.
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ظرفیت گرمایی ویژه در فشار ثابت بوده و مجهوالت این معادالت کسر جرمی فاز مایع
که در آن تعداد اجزای فاز مایع،
و دمای قطره است .معادله تکانه در فاز مایع ،بهدلیل درنظرنگرفتن سرعت داخل قطره ،حل نمیشود.

شرایط مرزی و اولیه
طرحواره از قطره و محیط اطراف آن در شکل  9نشان داده شده است .در مرکز قطره
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( ،گرادیان دما و گرادیان غلظت

و
،
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) .در فواصل خیلی دورتر از سطح ) ( نیز شرایط
و
صفر است (
برقرار است .در سطح قطره ) ( ،برای برقراری تعادل جرم و انرژی بهترتیب از روابط ( )6و ( )1استفاده میشود[.]29
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بهترتیب کسر جرمی فاز گاز و فاز مایع ،مساحت سطح قطره در هر لحظه ،ضریب هدایت حرارتی
و
که در آن
فاز مایع ،ثابت استفان-بولتزمن و ضریب جذب سطح است .این ضریب تابعی از دما و قطر قطره و نوع سوخت
بوده[ ]29،24و در کار حاضر بین  2/6تا  2/1انتخاب شده است .تنها مجهول این معادالت ̇ است.
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Figure 1- Schematic of droplet and environment

شکل  -1طرحواره قطره و محیط اطراف

تعادل فاز بخار و مایع
فرض برقراری تعادل فاز روی سطح قطره به منظور تعیین کسر جرمی بخار سوخت در فاز گاز است .در فشار کم ،رفتار گاز و
مایع ایدئال بوده و تعادل فاز از قانون رائولت (رابطه ( ))1پیروی میکند .طبق این قانون ،بخار سوخت در مجاورت قطره در
حالت اشباع قرار دارد و کسر مولی هر جزء بهکمک فشار بخار آن در دمای سطح قطره تعیین میشود[.]25
()1
فشار محیط ،کسر مولی فاز مایع و کسر مولی فاز گاز است .در فشارهای
فشار اشباع جزء ،
در این رابطه،
زیاد ،رفتار مخلوط مایع از حالت ایدئال فاصله گرفته و درنتیجه استفاده از رابطه باال مناسب نیست .بهطور کلی ،برای برقراری
تعادل ترمودینامیکی روی سطح قطره ،باید دما ،فشار و فوگاسیتی هر جزء در فاز مایع و گاز باهم برابر باشند .برای محاسبه
ضریب فوگاسیتی از معادله حالت پنگ-رابینسون استفاده شده است .بدینمنظور ،ابتدا با معلومبودن کسر مولی فاز مایع در
سطح از رابطه ( )1تقریب اولیه برای کسر مولی سطح در فاز گاز بهدست میآید .سپس ،مطابق رابطه ( )92ضریب تراکمپذیری
هم برای مخلوط گاز و هم برای مخلوط مایع در سطح قطره محاسبه میشود .جزئیات و ضرایب مورد استفاده در مرجع []27
موجودند .سپس ،ضریب فوگاسیتی برای هر جزء در هر فاز از رابطه ( )99حساب میشود[.]22
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ضرایب روابط باال مشابه ضرایب رابطه ( )92و قاعده اختالط آن تعریف میشود .همچنین ̅ ،ضریب اندرکنش دوتایی
است که برای مواد مختلف در جداول مرجع [ ]27موجود است .درنهایت با برابر قراردادن فوگاسیتی دو فاز در سطح مطابق
رابطه ( )99کسر مولی فاز گاز تعیین میشود.
()99
کسر مولی جزء آخر در فاز گاز از رابطه ( )94محاسبه میشود.
∑

()94
بعد از محاسبه نرخ تبخیر سرعت گاز روی سطح قطره از رابطه ( )95تعیین میشود.
|)

()95
برای محاسبه شعاع در هر لحظه از رابطه ( )97استفاده میشود.
()97

(

̇

̇

)(

در سمت راست این رابطه ،عبارت اول نشاندهنده نقش تبخیر روی کاهش شعاع قطره بوده و عبارت دوم تاثیر تغییرات
چگالی را نشان میدهد .شایان ذکر است که انبساط حرارتی توسط ترم دوم لحاظ شده است.
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بهعنوان شرط اولیه ،برای فشار و دمای قطره مایع و گاز محیط مقادیر مشخصی انتخاب شده و ترکیب محیط نیز نیتروژن
درنظر گرفته شده است.
)(
)(

()96

{

خواص فاز مایع و گاز
خواص م ورد استفاده برای هر جزء در فاز گاز شامل چگالی ،ظرفیت گرمایی ویژه ،آنتالپی ،لزجت ،ضریب هدایت حرارتی و
ضریب نفوذ است .در فاز مایع ،عالوهبر خواص یاد شده در فاز گاز ،فشار بخار و گرمای نهان تبخیر نیز مورد نیاز است .روش
محاسبه این خواص ،با ذکر مرجع ،در جدول  9ذکر شده است.
جدول  -1خواص فاز گاز و مایع
Table 1- Gas and liquid properties
Rules
]Peng-Robinson EOS [26
Low pressure from NASA polynomial [27] and high
]pressure from Lee -Kesler [28
]Lee -Kesler [28
]Chung method [25
Low pressure from NASA polynomial [29] and high
]pressure from Lee -Kesler [28
]Chapman-Enskog method [25
]Alto method [25
]Bondi method [28
]From API-TDB [26
]From [26
]From Wilke-Chung method [25
]Antoin equation [25
]From [25

Property
Gas Phase
Density
Specific heat
Enthalpy
Viscosity
Thermal Conductivity
Diffusion
Liquid phase
Density
Specific heat
Viscosity
Thermal Conductivity
Diffusion
Vapor pressure
Latent heat

روابط مورد استفاده برای محاسبه خواص مخلوط در فاز مایع و گاز بهشرح زیرند.

فاز گاز
()91
لزجت و ضریب هدایت حرارتی مخلوط گاز از روش چانگ و همکاران[ ]25و ظرفیت حرارتی ویژه از روش لی-کسلر[]21
محاسبه میشود.

فاز مایع
)

()91

(
)

(

)

(

()22

∑

()29

∑

()22

∑√
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الگوریتم حل
ابتدا ،بهعلت عدم برابری تعداد مجهوالت با معادالت ،باید فرضیات اولیهای به مسئله وارد شود .به همین دلیل ،ابتدا ،دمای
سطح قطره و دبی تبخیر حدس زده شده است که این حدس در مراحل بعدی اصالح میشود .در کنار این حدس به تمامی
مجهوالت مسئله یک مقدار اولیه معقول نیز نسبت داده میشود .در گام بعدی ،خواص مورد نیاز برای حل معادالت مانند
چگالی و ضریب نفوذ و ضریب هدایت و لزجت با دمای اولیه بهدست آورده میشود .سپس ،تغییر شعاع اولیه با این خواص
محاسبه شده و وارد معادله بقای فاز گاز می شود و در آنجا کسر جرمی اجزای مختلف فاز گاز محاسبه شده و بنابر قانون
پایستگی جرم ،کسر جرمی جزء آخر (نیتروژن) بهدست میآید .پس از آن ،دبی تبخیر حدسزدهشده با داشتن مقادیر معلوم
اصالح میشود .در ادامه ،سرعت فاز گاز با حل معادله تکانه ،کسر جرمی اجزای مختلف فاز مایع با حل معادله بقای جزء و
دمای مایع با حل معادله انرژی در فاز مایع بهدست میآید .در این مرحله ،دمای سطح مایع ،که حدس زده شده بود ،اصالح
میشود .حال ،با بررسی تفاوت مقادیر بهدستآمده با حدسهای اولیه ،در صورت عدم تطابق ،با جایگزینی مقادیر بهدستآمده
بهعنوان حدس اولیه ،مجدداً ،روند حل تکرار میشود و در صورت نزدیکی آنها وارد گام زمانی بعدی میشود[ .]92همین روند
تا زمانی که نسبت مربع شعاع قطره به شعاع اولیهاش برابر  2/25برسد یا دما به دمای بحرانی مخلوط برسد ،ادامه پیدا میکند.
فلوچارت الگوریتم حل در شکل  2نشان داده شده است.

]Figure 2- Flowchart of the droplet evaporation model [20

شکل  -2الگوریتم حل تبخیر قطره[]22
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̇  | ̇ - ̇ |⁄است .در ادامه روند
 | - - |⁄و برای نرخ تبخیر
معیار همگرایی برای دمای سطح
حل مقادیر بهدستآمده با مقادیر حدسزدهشده مقایسه میشوند و درصورت قرارگرفتن در محدوده معیار همگرایی ،کد وارد
گام زمانی بعدی میشود .این روند حل تا زمانی ادامه پیدا میکند که مربع نسبت قطر قطره به قطر اولیه آن  2/25شود و یا

دمای قطره به دمای بحرانی مخلوط برسد .دمای بحرانی مخلوط با تعریف پارامتر
حجم ویژه بحرانی و

∑

 ،که در آن

کسر مولی،

دمای بحرانی جزء jام است ،از رابطه ( )29محاسبه میشود[.]22
∑

()29

گام زمانی کمتر از  2/29ثانیه ،بستهبه مورد ،انتخاب شده و تعداد گرههای محاسباتی برای فاز مایع  922گره یکنواخت و
برای فاز گاز  622گره نایکنواخت درنظر گرفته شده است .همچنین ،معادالت دیفرانسیلی حاکم با رویکرد حجم محدود
گسستهسازی و با روش بادسو مرتبه اول حل شدهاند[ .]99این روش نسبتبه سایر روشها سادهتر بوده و زمان محاسبات
کوچکتری داشته ،در عین حال ،با توجه به یکنوایی اغلب مولفههای پاسخ در میدان ،از دقت بسیار خوبی نیز برخوردار است.
مجموعه معادالت حاکم و زیرمدلهای انتخابی ،در یک برنامه به زبان فرترن ،یکپارچه شده است و از هیچگونه کد یا نرمافزار
تجاری استفاده نشده است.

استقالل از شبکه
بهمنظور ارزیابی استقالل از شبکه ،تبخیر قطره دوجزئی هپتان و هگزادکان با درصد حجمی  52-52در دمای  169کلوین و
فشار  9مگاپاسکال ،شبکههایی با تعداد  922 ،52 ،25و  222در فاز مایع و  622 ،952 ،965و  9422در فاز گاز بررسی شدند.
همانطور که در شکل  9مشخص است ،با تغییر اندازه در شبکه از  622-922به  9422-222حداکثر میزان اختالف 9/27
درصد خواهد شد .بهدلیل کمتربودن زمان محاسبات ،شبکه  622-922برای مطالعات انتخاب شده است.

Figure 3- Mesh independency study for a bi-component droplet consists of 50% heptane and 50% hexadecane

شکل  )3استقالل از شبکه برای قطرهی دوجزئی متشکل از  02%هپتان و  02%هگزادكان

اعتبارسنجی
اعتبارسنجی تبخیر قطره دوجزئی هپتان -هگزادکان با دادههای تجربی قاسمی و همکاران[ ]92به سه صورت انجام گرفته
است .در حالت اول ،تبخیر قطره دوجزئی با درصد حجمی ثابت  ،52-52به قطر  9/9میلیمتر و در دمای ثابت  722درجه
سلسیوس در فشارهای  2 ،9/5 ،9 ،2/5و  2/5مگاپاسکال بررسی میشود .همانطور که در شکل  4مشخص است ،مدل حاضر
عالوهبر عمر ،فرایند تبخیر را نیز بهخوبی نشان میدهد.
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Figure 4- Comparison of a bi-component droplet lifetime consists of 50% heptane and 50% hexadecane with the experiment of
Ghassemi et al [32] at
and different pressures
شکل  -4مقایسه عمر قطره دوجزئی متشکل از  %02هپتان و  %02هگزادكان با دادههای تجربی قاسمی[ ]32در °C

و

فشارهای مختلف

دومین حالت در اعتبارسنجی مدل حاضر مربوطبه تبخیر در فشار ثابت  9مگاپاسکال و همان ترکیب در دماهای ،422
 722 ،522و  622درجه سلسیوس است .نتایج این حالت در شکل  5نشان داده شده است.
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با توجه به این نمودارها میتوان فرایند تبخیر قطرات دوجزئی را به سه مرحله تقسیم کرد که در آن نرخ تبخیر بهترتیب
توسط جزء سبکتر (در اینجا هپتان) ،هر دو جزء و سپس جزء سنگینتر (در اینجا هگزادکان) کنترل میشود .اولین مرحله
شامل گرمایش اولیه و تبخیر جزء فرارتر (هپتان) است .در بازه زمانی گرمایش اولیه ،با افزایش دمای قطره ،چگالی آن کاهش
یافته و سبب افزایش حجم قطره میشود .سپس ،تبخیر شروع شده و حجم قطره کاهش مییابد.

Figure 5- Comparison of a bi-component droplet lifetime consists of 50% heptane and 50% hexadecane with the experiment of
Ghassemi et al [32] at
and different temperatures

شکل  -0مقایسه عمر قطره دوجزئی متشکل از  %02هپتان و  %02هگزادكان با دادههای تجربی قاسمی[ ]32در فشار  1مگاپاسکال و
دماهای مختلف

بعد از اطمینان از صحت کد در شرایط دمایی و فشاری مختلف ،الزم است تا این صحتسنجی در ترکیبهای مختلف
اجزای سازنده قطره نیز انجام شود .به همین منظور ،نمودار عمر قطره دوجزئی هپتان و هگزادکان در درصد حجمیهای
مختلف در دمای  722درجه سلسیوس و فشار  9مگاپاسکال برای قطرهای به قطر  9/9میلیمتر در شکل  7آورده شده است.
همانطور که در این شکل مشخص است ،رفتار تبخیر و عمر قطره در درصد حجمیهای مختلف بهخوبی با دادههای تجربی
مطابقت دارد.

Figure 6- Comparison of a bi-component droplet lifetime consists of heptane and hexadecane with the experiment of Ghassemi et al
[32] at constant temperature and pressure with different compositions

شکل  -6مقایسه عمر قطره دوجزئی هپتان-هگزادكان با دادههای تجربی قاسمی[ ]32در دما و فشار ثابت با تركیبات مختلف
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نتایج و بحث
در زیر نتایج مطالعات ،تاثیر فشار و دمای محیط و همچنین ترکیب قطره بر عمر آن ارائه شده است .عالوه بر این ،نقش معادله
حالت در این مطالعه با انتخاب سه معادله حالت مکعبی مطرح بررسی شده است .همچنین ،اثر فشار و دمای محیط بر بحرانی-
شدن شرایط قطره مطالعه شده است.

تاثیر فشار و دمای محیط بر عمر قطره
دما و فشار محیط دو عامل مهمیاند که روی عمر قطره تاثیرگذارند .اثر این عوامل در تبخیر قطرهای از نسبت مساوی هپتان-
هگزادکان مطالعه شده است .همانطور که در شکل  6نشان داده شده است ،ارتباط عمر قطره با فشار لزوما خطی نیست ،ولی
روند مشخصی دارد ،بهطوری که با افزایش فشار تا  2مگاپاسکال ،با کاهش نفوذ جرم و نرخ تبخیر ،در تمامی دماهای مطالعه-
شده عمر قطره افزایش پیدا کرده و پس از آن برای فشار باالتر ( 2/5مگاپاسکال) با کاهش کشش سطحی] [92و گرمای نهان
تبخیر ،نرخ تبخیر افزایش یافته و عمر قطره کاهش مییابد .تغییرات نرخ تبخیر با زمان در دمای  169کلوین در شکل  1نشان
داده شده است.

Figure 7- Changes in the lifetime of a bi-component droplet consists of 50% heptane and 50% hexadecane with pressure at different
ambient temperatures

شکل  -7تغییرات عمر قطره دوجزئی متشکلاز  %02هپتان و  %02هگزادكان با فشار در دماهای مختلف

Figure 8- Changes in the evaporation rate of a bi-component droplet consists of 50% heptane and 50% hexadecane with normalized
time at T = 873 K and different ambient pressures

شکل -8تغییرات نرخ تبخیر قطره دوجزئی متشکلاز  %02هپتان و  %02هگزادكان با زمان نرمالشده در دمای  873Kو فشارهای مختلف
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ذکر این نکته الزم است که مقدار میانگین این تغییرات مثبت و افزایشی-کاهشی است ،در حالی که طبق رابطه ()97
قرینه نرخ تبخیر در محاسبه شعاع استفاده شده و سبب تغییرات عمر مطابق روند یادشده میشود .این عدم یکنواختی تغییرات
عمر قطره با فشار در مطالعات تجربی قاسمی و همکاران[ ]92نیز مشاهده شده است .در این مطالعه تجربی نیز ،با گذر از فشار
 2مگاپاسکال در دمای ثابت  169کلوین ،تغییر روند در عمر قطرات دوجزئی مشاهده شده است.
تغییرات عمر با فشار در دماهای کمتر محسوستر است ،بهگونه ای که در دماهای بیشتر با افزایش فشار ،عمر قطره تقریبا
ثابت باقی میماند .از این رو ،می توان گفت ،در دماهای باال ،تاثیر دما از فشار بهمراتب بیشتر است .در یک فشار ثابت با افزایش
دما ،میزان تغییرات عمر قطره کاهش مییابد ،بهطوری که در فشار  9/5مگاپاسکال ،با افزایش دما از  769به  669کلوین ،عمر
قطره  %44کاهش یافته ،اما در همین فشار با افزایش دما از  169به  169کلوین ،عمر قطره  %99کاهش مییابد.
طبق رابطه ( ،)6نرخ تبخیر متاثر از پدیده نفوذ در فاز مایع و گاز است .ابتدا ،توزیع اجزا در فاز مایع یکنواخت بوده ،ولی
بهدلیل اختالف فراریت بین آنها ،با تبخیر هپتان ،گرادیان غلظت بهوجودآمده داخل قطره سبب نفوذ اجزا در داخل قطره
میشود .این پدیده در گازها قویتر از مایعات بوده و با توجه به اهمیت بیشتر چگالی در قانون نفوذ فیک ،روند مشاهدهشده در
تغییرات نرخ تبخیر ناشی از نحوه تغییرات چگالی بوده که به تغییرات فشار بخار اجزا وابسته است .برای تفسیر این فرایند،
تغییرات چگالی اجزای سوخت در فاز گاز ،مخلوط آنها با نیتروژن و کسر جرمی اجزا در هر دو فاز روی سطح قطره در فشار 9
مگاپاسکال و دمای  169کلوین در شکل  1رسم شده است.

b) Mass fraction of gas species

a) Mass fraction of liquid species

c) Density
Figure 9- Density of gas phase and mass fraction of species in the liquid phase and the gas phase at the droplet surface with
normalized time

شکل  -9چگالی فاز گاز و كسر جرمی اجزا در فاز مایع و گاز با زمان نرمالشده در سطح قطره
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 2/5هپتان بهتنهایی در حال تبخیر بوده و هگزادکان در مرحله گرمایش اولیه قرار دارد.
طبق شکل -1ب ،تا زمان
بنابراین ،با افزایش کسر جرمی هپتان ،چگالی نیز افزایش پیدا میکند .سپس ،با تبخیر هگزادکان و اتمام تدریجی هپتان در فاز
مایع (شکل-1الف) بهمرور فشار جزئی (چگالی) هپتان در حال کاهش بوده و عکس این فرایند برای هگزادکان رخ میدهد .پس
از نفوذ کامل بخارهای هپتان در محیط اطراف ،بخار هگزادکان روی سطح قطره را فرا گرفته و با ثابتماندن فشار ،افزایش
دمای قطره منجربه کاهش چگالی و درنتیجه نرخ تبخیر میشود.

تاثیر تغییر تركیب قطره و فشار محیط روی عمر قطره
بهمنظور بررسی تاثیر تغییر ترکیب روی عمر قطره دوجزئی هپتان-هگزادکان به قطر  9/9میلیمتر در دمای  722درجه
سلسیوس ،مطالعات در سه فشار  9 ،2/5و  2مگاپاسکال با درصد حجمیهای  52-52 ،92-62و  62-92بهترتیب برای هپتان
و هگزادکان انجام شده و نتایج در شکل  92نشان داده شده ا ست .با تغییر فشار ،رفتار تبخیر قطره یکسان است و با افزایش
درصد جزء فرارتر (هپتان) ،شیب نمودار در مرحله اول تبخیر بیشتر میشود ،اما شیب نمودار در مرحله سوم تبخیر (مرحلهای
که هگزادکان کنترلکننده است) در تمامی ترکیبها یکسان است .زیرا ،همواره قبل از رسیدن به این مرحله هپتان کامال
تبخیر شده و در مرحله سوم هگزادکان تبخیر میشود .ازطرفی ،با توجه به شکل  ،4نرخ تبخیر هگزادکان در این مرحله با
تغییر فشار ثابت مانده است .همچنین ،مانند بخش قبل ،در دمای ثابت ،با افزایش فشار تا  2مگاپاسکال ،عمر قطره افزایش پیدا
کرده و ترکیب قطره روی این ویژگی تاثیری ندارد .در یک فشار ثابت ،با افزایش درصد هگزادکان ،بهدلیل فراریت کمتر آن،
عمر قطره افزایش یافته است.

Figure 10- Changes in the lifetime of a bi-component droplet consists of heptane and hexadecane with pressure and composition at
constant temperature

شکل  -12تغییرات عمر قطره دوجزئی هپتان-هگزادكان با تغییر فشار و تركیب در دمای ثابت

نقش معادله حالت
بهمنظور بررسی نقش معادله حالت در شبیهسازی فرایند تبخیر قطره دوجزئی هپتان-هگزادکان با درصد حجمی  ،52-52در
فشار  9مگاپاسکال و دمای  169کلوین ،فوگاسیتی و چگالی با معادالت حالت پنگ-رابینسون ( ،)PRردلیچ-کوونگ ( )RKو
سو-ردلیچ-کوونگ ( )SRKمحاسبه شدهاند .تغییر مساحت بیبعدشده با زمان در شکل  99نشان داده شده است.
با تغییر معادله حالت ،عالوهبر اینکه رفتار تبخیری قطره از حالت واقعی خود فاصله میگیرد ،معادله حالت  RKمراحل
سهگانه تبخیر را نیز بهدرستی نشان نداده و تبخیر قطره را همانند تبخیر قطرههای تکجزئی مدل میکند .همانطور که در
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مطالعات ژو و آگاروال[ ]5نیز آورده شده  ،تغییر معادله حالت سبب تغییر نرخ تبخیر شده و درنتیجه عمر قطره را کمتر از مقدار
واقعی آن پیشبینی میکند .بنابراین ،مشخص است که معادله حالت پنگ-رابینسون بهترین نتیجه را برای مدلسازی تبخیر
قطرات در فشار زیاد دارد.

Figure 11- Changes in the droplet lifetime with equation of state

شکل  -11تغییرات عمر قطره با تغییر معادله حالت

تأثیر فشار و دمای محیط بر بحرانیشدن دمای سطح
این مطالعه بر یک مخلوط حجمی  52-52از دو سوخت هپتان و هگزادکان تمرکز دارد .برخی از ویژگیهای شاخص این
سوختها در جدول  2آمده است .با مشاهده جرم مولکولی ،میتوان گفت که هگزادکان بهعنوان سوخت سنگینتر و هپتان به -
عنوان سوخت سبکتر ایفای نقش میکنند.
جدول  –2ویژگی سوختها][20
Critical pressure
)(MPa
2.7
1.4

]Table 2- Properties of fuels [25
Molecular mass
Critical temperature
)(g/mole
)(K
100.2
540.2
226.45
723.0

Chemical
formula
C7H16
C16H34

Fuel
Heptane
Hexadecane

در قطرههای چندجزئی ،بهمنظور بررسی شرایط مورد نیاز برای بحرانیشدن دمای سطح قطره ،دما و فشار بحرانی
مخلوط تعریف میشوند[ .]22فشار بحرانی مخلوط از رابطه ( )24محاسبه میشود که در این رابطه ضریب بیمرکزی بوده و
و از روابط موجود در مرجع [ ]22تعیین میشوند .همانطور که از روابط ( )29و ( )24مشخص است ،دما و فشار
بحرانی مخلوط عمدتا تابعی از ترکیب قطرهاند .در تبخیر قطرهها ،ترکیب آن نیز عوض میشود و با اختیار کسر مولی اجزا در
سطح قطره ،دما و فشار بحرانی بهکمک معادالت ( )29و ( )24بهدست آمده و در شکلهای  92و  ،99در طول زمان تبخیر
نشان داده شدهاند .این نتایج نشان می دهند که در یک دمای ثابت با تغییر فشار و یا در یک فشار ثابت با تغییر دما ،محدوده
تغییرات آنها باریک و محدود به  52کلوین و  9/2مگاپاسکال است.
])

()24

()

(

[

محدوده تغییرات دمای بحرانی مخلوط برای قطره دوجزئی متشکلاز  %52هپتان و  %52هگزادکان با زمان نرمالشده،
بین 762تا  622/7کلوین است .وقتی دمای محیط  169 ،669و  169کلوین باشد ،قطره در محیطی با دمای بیشتر از دمای
19

مهنا مرادی و حجت قاسمی

بحرانی مخلوط خود قرار میگیرد .ذکر این نکته الزم است که در دمای  769کلوین ،قطره ابتدا در محیطی با دمای بیشتر از
دمای بحرانی مخلوط است ،اما ،طبق شکل  ،92با گذشت اندک زمانی ،این دما افزایش یافته و از  769بیشتر میشود.

b) Constant temperature
a) Constant pressure
Figure 12- Changes in the mixture critical temperature of a droplet consists of 50% heptane and 50% hexadecane at constant
pressure and temperature with normalized time

شکل )12تغییرات دمای بحرانی مخلوط قطره متشکلاز  %02هگزادكان و  %02هپتان در دما و فشار ثابت با زمان نرمالشده

ازطرفی ،محدوده تغییرات فشار بحرانی مخلوط با زمان بین  9/4تا  2/7است .پس ،طبق شکل  ،99وقتی فشار محیط
 2 ،9/5و  2/5مگاپاسکال باشد ،بهترتیب بعد از زمان نرمالشده  9 ،9/1و  ،2/7با گذشت زمان ،فشار بحرانی مخلوط از فشار
محیط کمتر میشود .با توجه به اینکه دما و فشار محیط در حالتهای یادشده فراتر از دما و فشار بحرانی مخلوطاند ،میتوان
گفت که قطره در محیطی با شرایط فوق بحرانی قرار میگیرد.

a) Constant pressure

b) Constant temperature

Figure 13- Changes in the mixture critical pressure of droplet consisting of %50 heptane and %50 hexadecane at constant
pressure and temperature with normalized time

شکل  -13تغییرات فشار بحرانی تركیب قطره متشکلاز  %02هگزادكان و  %02هپتان در دما و فشار ثابت با زمان نرمالشده
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در شکل  ،94با ثابتنگهداشتن دمای محیط برای قطره دوجزئی متشکلاز  %52هپتان و  %52هگزادکان به شعاع 9/9
میلی متر ،تغییرات دمای سطح با زمان در فشارهای مختلف رسم شده است .وقتی قطره در محیطی با دمای  169کلوین و
فشار  2/5مگاپاسکال تبخیر شود ،سطح قطره شرایط فوق بحرانی را تجربه میکند .همچنین ،با افزایش دمای محیط به 169
کلوین نیز ،سطح قطره همچنان در فشار  2/5مگاپاسکال در شرایط فوق بحرانی قرار میگیرد .دلیل این اتفاق این است که در
این فشار قطره مدت زمان بیشتری در محیط فوق بحرانی قرار داشته و زمان کافی برای فوق بحرانیشدن را داشته است.

الف)

ب)

ج)
Figure 14- Changes in the surface temperature of droplet consisting of 50% heptane and 50% hexadecane at constant temperature
with pressure

شکل  -14تغییرات دمای سطح قطره دوجزئی متشکلاز  %02هپتان و  %02هگزادكان در دمای ثابت و در فشارهای مختلف

در دمای  169کلوین و فشار  2/5مگاپاسکال ،اگر قطره بهصورت دو جزء مجزا با دما و فشار بحرانی منحصر به هر جزء
درنظر گرفته شود ،در زمان نرمال  2/15دمای سطح به دمای بحرانی هپتان ( 542کلوین) میرسد .طبق شکل  95در این زمان
مقدار کسر جرمی هپتان روی سطح ،که در حالت فوق بحرانی قرار گرفته 2/925 ،است .از آنجایی که هپتان تا زمان  2/5روی
سطح قطره وجود دارد و دمای آن رفتهرفته از دمای بحرانی فراتر میرود ،اگر فشار از فشار بحرانی هپتان ( 2/6مگاپاسکال)
بیشتر بود ،تبخیر هپتان فوق بحرانی میشد.
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a) Changes in the surface temperature
and

b) Changes in the mass fraction of liquid

Figure 15- Bi-component droplet consists of 50% heptane and 50% hexadecane at

شکل  -10قطره دوجزئی متشکلاز  %02هپتان و  %02هگزادكان در دمای  873كلوین و فشار  2/0مگاپاسکال

نتیجهگیری
در این مقاله ،تبخیر قطره دوجزئی هپتان-هگزادکان با درصد حجمی  52-52در دما و فشار زیاد مدلسازی شده است .این
مطالعه در حالت ریزگرانش و بدون درنظرگرفتن انحاللپذیری گاز در مایع است .معادالت حاکم با رویکرد گذرا و با روش حجم
محدود گسستهسازی و حل شدهاند .تعادل فوگاسیتی روی سطح مشترک برقرار بوده و از معادله حالت گاز واقعی پنگ-
رابینسون استفاده شده است .خواص ترموفیزیکی متناسب با محدوده دما و فشار محیط پیرامون انتخاب شدند .اعتبارسنجی
مدل ،در محدوده گستردهای از دما و فشار محیط ،از دقت خوبی برخوردار است .نتایج اصلی مطالعه بهشرح زیرند:








فشار و دمای محیط نقش زیادی روی عمر قطره دارند .با افزایش فشار تا  2مگاپاسکال ،کاهش نرخ تبخیر ،که متاثر
از رفتار چگالی فاز گاز است ،سبب افزایش عمر قطره میشود ،در حالی که کاهش عمر با افزایش بیشتر فشار تا 2/5
مگاپاسکال ناشی ا ز افزایش نرخ تبخیر و از سوی دیگر کاهش کشش سطحی و گرمای نهان تبخیر است .در یک فشار
ثابت ،افزایش دمای محیط با نفوذ بیشتر گرما به داخل قطره همراه بوده و عمر آن را کاهش میدهد.
تبخیر قطره با ترکیبهای مختلفی از اجزای تشکیلدهنده آن نشان داد که تغییرات عمر با فشار به ترکیب وابسته
نیست و رفتاری مشابه با آنچه قبال ذکر شد ،بهوقوع میپیوندد .با افزایش درصد حجمی هپتان ،نرخ تبخیر در مرحله
اول تبخیر افزایش مییابد ،این در حالی است که نرخ تبخیر هگزادکان همواره ثابت میماند.
نقش معادله حالت گاز واقعی بهمنظور تخمین درست مراحل تبخیر و عمر قطره اهمیت زیادی دارد .پس از مطالعه
این موضوع ،ضمن تاکید بر نتایج کارهای پیشین ،معادله حالت پنگ-رابینسون بهعنوان یک معادله حالت مناسب
انتخاب شد.
با محاسبه دما و فشار بحرانی مخلوط و مقایسه آن با دما و فشار مورد مطالعه ،شرایط الزم برای فوق بحرانیبودن
محیط در تبخیر قطرات دوجزئی مشخص شد .تغییرات دمای سطح قطره و کسر جرمی اجزای آن نشان داد که وقتی
قطره در محیطی با شرایط فوق بحرانی قرار میگیرد ،الزاما تبخیر فوق بحرانی رخ نخواهد داد .با گذشت زمان،
درصورتی که دما و فشار به اندازه کافی زیاد باشند این امر محقق خواهد شد .برای قطره مورد مطالعه در فشار 2/5
مگاپاسکال و دماهای  169و  169کلوین سطح قطره به دمای بحرانی میرسد.
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Transient evaporation of a bi-component droplet at high temperature and pressure condition has been
modeled numerically. In the gas phase, the equations of species, momentum, and energy, and in the liquid
phase, the equations of species and energy by assuming fugacity equilibrium, and Peng-Robinson equation of
state using the finite volume method have been solved. The droplet is assumed to be spherical, the solubility
of the gas in the liquid and effect of gravity have been neglected. The results of the proposed model for
heptane-hexadecane droplet in various temperatures and pressures have been validated against the available
experimental data. Results were in good agreement. The effect of pressure on the evaporation showed that at a
constant temperature, by increasing pressure up to 2 MPa the droplet lifetime increases but further increase in
pressure (up to 2.5 MPa) reduces droplet lifetime. Evaporation behavior does not change with different
compositions. The role of different equations of state on the prediction of binary droplet lifetime was studied,
and finally the effect of ambient temperature and pressure on the surface temperature of the droplet was
investigated. It was observed that at high enough pressure and temperature, the droplet surface could reach
the critical condition.
Keywords: droplet evaporation, bi-component, high ambient pressure, fugacity, Peng-Robinson
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