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چکیده :میدان جریان دوفازی در باالدست روزنه تخلیه اتمایزر مایع هوادهیشده ،در دبی مایع  6/98لیتر در دقیقه و در
نسبتهای دبی جرمی گاز به مایع مختلف  %6/05 ،%6/95و  ،%9/52بهصورت عددی مطالعه شده است .شبیهسازی
سهبعدی جریان داخل اتمایزر با استفاده از روش حجم سیال انجام شده است .بهدلیل سرعت باالی گاز هواده در
روزنههای خروجی لوله هوادهی ،این گاز در همه نسبتهای هوادهی بهصورت گاز ایدئال فرض شده است .نتایج مطالعه
برای هر نسبت هوادهی بهصورت کانتورهای کسر حجمی گاز نیتروژن در زمانهای مختلف و کانتورهای سرعت ارائه شده
است .کانتورهای کسر حجمی گاز نیتروژن ،مطابق نتایج تجربی ،نشاندهنده غالببودن رژیم جریان حلقوی در درون
مجرای تخلیه اتمایزر شبیهسازیشده در همه نسبتهای هوادهی مورد بررسی است .همچنین ،مشاهده شد که با افزایش
میزان هوادهی ،عالوهبر کاهش ضخامت فیلم مایع در مجرای تخلیه ،تغییرات این ضخامت در طول مجرا نیز کاهش
مییابد .از این رو ،میتوان پیشبینی کرد که قطرات اسپری حاصل از اتمایزر مایع هوادهیشده در نسبتهای هوادهی
باالتر ،بهدلیل کاهش ضخامت فیلم مایع در مجرای تخلیه ،ریزتر بوده و بهدلیل کمترشدن تغییرات ضخامت فیلم مایع
درون این مجرا ،یکنواختتر باشد.
کلیدواژگان :اتمایزر مایع هوادهیشده ،جریان دوفازی ،نسبت دبی جرمی گاز به مایع ،روش حجم سیال

مقدمه
برای اتمیزاسیون سوخت در سیستمهای احتراقی ،عمدتاً از اتمایزرهای فشاری ،فشاری چرخشی و یا دوسیالی استفاده میشود.
اتمایزرهای دوسیالی ،بهدلیل مزیتهایی ازقبیل نیاز به فشار پایینتر سوخت ،اسپری ریزتر و انتشار کمتر آلودگی بهصورت
گسترده بهکار میروند[ .]9همچنین ،اتمایزرهای دوسیالی اختالط داخلی ،که در آنها برخورد بین گاز اتمیزه کننده سرعتباال
و مایع درون بدنه اتمایزر اتفاق میافتد ،بهدالیلی ازقبیل کیفیت اتمیزاسیون باال ،مصرف کمتر هوای فشرده و یکنواختی
مطلوب در فرایند پودرسازی ،کاربردهای گستردهای ازجمله در توربینهای گازی صنعتی و دیگهای بخار دارند[ .]9اتمایزر
مایع هوادهیشده 9در دسته اتمایزرهای دوسیالی اختالط داخلی قرار میگیرد که برخالف سایر انواع اتمایزرهای دوسیالی ،گاز
اتمایزر برای تشکیل مخلوط دوفازی در باالدست روزنه تخلیه به درون مایع تزریق میشود[ .]5مکانیزم جریان داخلی اتمایزر
مایع هوادهیشده باعث شده است که این نوع اتمایزر نسبت به اتمایزرهای تکسیالی و سایر اتمایزرهای دوسیالی برتریهایی
داشته باشد که منجربه توجه خاص به این نوع اتمایزرها در دهههای اخیر شده است[ .]9ازجمله مزایای اتمیزاسیون به روش
مایع هوادهیشده در کاربردهای توربین گاز میتوان به کیفیت باالی اتمیزاسیون این روش حتی در فشارهای پاشش و دبیهای
1. Effervescent atomizer
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پایین هوا اشاره کرد .همچنین ،بهدلیل امکان استفاده از مجاری و روزنههای بزرگتر در این روش ،مشکالت مربوط به گرفتگی
مجاری و روزنهها تا حد زیادی کاهش مییابد .بهعالوه ،بهدلیل هوادهی اسپری ،از طریق حضور حبابهای هوا در آن ،تولید
دوده و دود خروجی کاهش پیدا میکند .قابلیت اطمینان باال ،تعمیر آسان و قیمت پایین ،بهدلیل سادگی دستگاه ،نیز از دیگر
مزایای این روش است[ .]2از این میان ،امکان استفاده از مجاری و روزنههای بزرگتر میتواند مزیت مهمی برای سیستمهای
احتراقی سوزاننده سوختهای باقیمانده ،سوختهای مایع یا هر نوع سوخت دیگری که فرایند اتمیزاسیون آن بهدلیل گرفتگی
نازل مستلزم استفاده از روزنه و مجرای با اندازه بزرگ است ،باشد .در این نوع اتمایزرها ،جریان دوفازی گاز-مایع درون اتمایزر
نقش مهمی در تعیین عملکرد آن دارد ،در حالی که درک فعلی از جریان داخلی اتمایزر مایع هوادهیشده نسبتاً محدود
است[.]2
تاکنون مطالعات تجربی زیادی روی ویژگیهای جریان دوفازی داخل اتمایزر مایع هوادهیشده و همچنین تأثیر آن
بر مشخصههای اسپری حاصل انجام شده است .با این حال ،مطالعات عددی که روی جریان دوفازی درون اتمایزر مایع
هوادهیشده انجام شدهاند ،به دلیل پیچیدگی بسیار زیاد رفتار آماری پدیده دوفازی ،نسبتاً کم هستند .نتایج مطالعات تجربی
نشاندهنده انتقال رژیم جریان دوفازی درون محفظه اختالط و مجرای تخلیه ،بهترتیب از رژیم جریان حبابی به لختهای 9و
سپس به حلقوی ،متناسب با افزایش نسبت دبی جرمی گاز به مایع( 5نسبت هوادهی) است[ .]8-0لین و همکاران[]1
آزمایشهای مفصلی را روی ساختارهای جریان دوفازی درون اتمایزر مایع هوادهیشده و اسپریهای مربوطه در میزان
هوادهیهای مختلف انجام دادند .آنها در آزمایشهایشان از پنج نوع مجرای هوادهی مختلف برای تولید رژیمهای مخلوط
دوفازی متفاوت استفاده کرده و ضخامت فیلم مایع در مجرای تخلیه را برای نسبتهای دبی جرمی گاز به مایع و دبیهای مایع
مختلف اندازهگیری کردند .مشاهدات آنها نشان داد که افزایش جریان گاز هوادهی ،باعث نازکترشدن فیلم مایع در ساختار
جریان حلقوی در مجرای تخلیه و درنتیجه بهبود فرایند اتمیزاسیون میشود.
در بیشتر مطالعات عددی انجامشده روی جریان داخلی اتمایزر مایع هوادهیشده ،اتمایزر نوع پنج آزمایششده توسط لین
و همکاران[ ،]1از آن جهت که لوله هوادهی آن تکسوراخه بوده و برای شبیهسازی عددی راحتتر است ،انتخاب شده است.
تیان و همکاران[ ]96ساختار جریان دوفازی درون این اتمایزر را با استفاده از مدل مخلوط 9دوفازی برای دو نسبت هوادهی
 %6/68و  %5/22بهصورت دوبعدی و سهبعدی شبیهسازی کردند .نتایج شبیهسازی دوبعدی آنها برای نسبت هوادهی %6/68
نشاندهنده ترکیبی از رژیم جریان دوفازی لختهای و حلقوی درون اتمایزر و نتایج شبیهسازی دوبعدی و سهبعدی آنها
نشاندهنده غالببودن رژیم جریان حلقوی برای نسبت هوادهی  %5/22است .بهعالوه نتایج بهدستآمده توسط این محققین
بهخوبی با نتایج تجربی سازگار بوده است .علیزاده و انصاری[ ]99نیز جریان دوفازی درون این اتمایزر را برای نسبتهای هوادهی
مختلف و با درنظرگرفتن اثر تراکمپذیری گاز نیتروژن در نسبتهای هوادهی باال ،با استفاده از روش حجم سیال ،2بهصورت
دوبعدی شبیهسازی کردند .آنها ،بهکمک شبیهسازی دوبعدی و با استفاده از مدلهای بهکارگرفتهشده ،مشاهده کردند که با
افزایش نسبت هوادهی ،رژیم جریان دوفازی درون مجرای تخلیه از رژیم جریان حبابی با حبابهای کشیده به رژیم جریان
حلقوی انتقال مییابد .آنها ،همچنین ،با تغییر طول محفظه اختالط این اتمایزر در نسبتهای هوادهی مختلف مشاهده کردند
که در نسبت دبی جرمی گاز به مایع پایین افزایش طول محفظه اختالط باعث افزایش ضخامت فیلم مایع خارجشونده از اتمایزر
میشود ،در حالی که در نسبت دبی جرمی گاز به مایع باال عکس این حالت اتفاق میافتد[ .]95ساختار سهبعدی جریان
دوفازی درون اتمایزر نوع پنج آزمایششده توسط لین و همکاران[ ]1توسط اسفرجانی و دولتآبادی[ ]99با استفاده از روش

1. Slug
)2. Gas-Liquid ratio (GLR
3. Mixture
)4. Volume of Fluid (VOF
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نشانگر و سلول چندسیالی 9مدلسازی شد .آنها رفتار فیلم مایع حاوی نانوذرات در مجرای تخلیه را برای نسبتهای هوادهی
مختلف مورد بررسی قرار دادند .نتایج بهدستآمده از مطالعه این محققین نشاندهنده افزایش اختالط بین فاز گاز و مایع با
افزایش میزان هوادهی و تغییر ساختار جریان از جریان لخته ای به جریان حلقوی در نزدیکی خروجی نازل است .همینطور
نتایج آنها نشاندهنده عدم تأثیر قابل توجه غلظت نانوذرات بر ضخامت فیلم مایع خروجی از اتمایزر ،در صورت تغییر سیال در
محدوده سیال نیوتنی ،است .محمود و مسعود[ ]92جزئیات جریان دوفازی داخل اتمایزر مایع هوادهیشده را بهکمک روش
حجم سیال بهدست آوردند .آنها برای مقایسه مطلوب روش حجم سیال و روش نشانگر و سلول چندسیالی ،هندسه و اندازه
شبکه و دیگر جزئیات کار خود را همانند کار اسفرجانی و دولتآبادی[ ]99انتخاب کردند .با این حال ،بهمنظور بهدستآوردن
پدیده جریان واقعی ،برخالف کار اسفرجانی و دولتآبادی[ ،]99که نصف ناحیه را مدلسازی کرده بودند ،از مدل کامل
سهبعدی استفاده کردند .نتایج شبیهسازی آنها ضمن تطابق نزدیک با نتایج منتشرشده قبلی ،خطای محاسباتی کمتری نیز
نسبت به کار اسفرجانی و دولتآبادی[ ]99داشت .هلمی و همکاران[ ]92نیز جریان داخلی اتمایزر مایع هوادهیشده نوع پنج
لین و همکاران[ ]1را با استفاده از روش حجم سیال در نسبتهای هوادهی کمتر از  %6/8و برای سوخت هواپیمایی Jet-A1
شبیهسازی کردند .نتایج شبیهسازی آنها مطابقت خوبی با نتایج تجربی داشت و نشاندهنده سه رژیم جریانی لختهای،
لختهای-حلقوی و حلقوی در مجرای تخلیه برای میزان هوادهیهای مختلف بوده است.
با توجه به اهمیت ماهیت جریان دوفازی در باالدست روزنه تخلیه اتمایزر مایع هوادهیشده بر مشخصات اسپری حاصل از
این اتمایزر ،در مطالعه حاضر جریان دوفازی درون مجرای تخلیه اتمایزر مایع هوادهیشده نوع یک لین و همکاران[ ]1بهصورت
عددی مورد بررسی قرار گرفته است .لوله هوادهی اتمایزر نوع یک آزمایششده توسط لین و همکاران[ ]1دارای شانزده سوراخ
هواده است .بنابراین ،مخلوط جریان دوفازی تشکیل شده درون آن نسبت به چهار نوع اتمایزر مورد آزمایش دیگر توسط این
محققین ،بهدلیل تعداد بیشتر سوراخهای هوادهی ،همگنتر بوده و اسپری حاصل از آن نیز یکنواختتر است .از این رو ،در
مطالعه حاضر این اتمایزر برای اولینبار بهصورت سهبعدی (بهدلیل ماهیت سهبعدی جریان دوفازی و آشفته) شبیهسازی شده
است .شبیهسازی میدان جریان دوفازی درون این اتمایزر بهکمک نرمافزار انسیس فلوئنت 5در دبی مایع  6/98لیتر در دقیقه و
در نسبتهای دبی جرمی گاز به مایع مختلف  %6/05 ،%6/95و  ،%9/52منطبقبر کار لین و همکاران[ ]1و با استفاده از روش
حجم سیال انجام شده است .همچنین ،برای درنظرگرفتن اثر تراکمپذیری گاز هوادهی ،بهدلیل باالبودن سرعت این گاز در
سوراخهای لوله هوادهی ،فاز گازی در شبیهسازیها بهصورت گاز ایدئال درنظر گرفته شده است .نتایج بررسی عددی جریان
دوفازی درون مجرای تخلیه این اتمایزر در نسبتهای هوادهی مختلف بهکمک کانتورهای کسر حجمی گاز نیتروژن و سرعت
ارائه شده است .بهعالوه ،بهمنظور بررسی دقیقتر تغییرات جریان دوفازی درون این مجرا ،در هر نسبت هوادهی کانتورهای
کسر حجمی گاز نیتروژن در زمانهای مختلف نیز رسم شده است. .

هندسه اتمایزر مایع هوادهیشده مورد مطالعه
در کار حاضر ،اتمایزر مایع هوادهیشده نوع یک لین و همکاران[ ]1بهصورت سهبعدی شبیهسازی شده است .در این اتمایزر،
لوله هوادهی دارای دو ردیف هشتتایی سوراخ هواده است .بنابراین ،در مجرای ورودی آب نیز جریان دوفازی تشکیل میشود و
مخلوط همگنتری از جریان گاز-مایع وارد محفظه اختالط میشود.
هندسه و ابعاد اتمایزر نوع یک لین و همکاران[ ]1و نمای نزدیک لوله هوادهی آن در شکل  9نشان داده شده است .در
این اتمایزر ،قطر لوله هوادهی  9/0میلیمتر و ضخامت آن  6/9میلیمتر است .قطر سوراخهای هواده نیز  6/52میلیمتر بوده و
فاصله هر دو ردیف متوالی از سوراخها با یکدیگر  9/50میلیمتر است .فاصله آخرین ردیف سوراخها تا انتهای لوله هوادهی
)1. Multi-Fluid Marker and Cell (MFMAC
2. ANSYS Fluent

50

زهرا علیزاده کاکلر و محمدرضا انصاری

 5/22میلیمتر است .مقطع محفظه اختالط این اتمایزر مستطیلی به ابعاد  5میلیمتر ×  0/2میلیمتر بوده و طول آن 96
میلیمتر است و با زاویه همگرایی  26درجه به مجرای تخلیه متصل میشود .مجرای تخلیه نیز  26میلیمتر طول داشته و
سطح مقطع آن مربعی به ابعاد  5میلیمتر ×  5میلیمتر است.

)Figure 1- Geometry and dimensions of Lin et al. [9] I-type effervescent atomizer (dimensions are in millimeters

شکل  -1هندسه و ابعاد اتمایزر مایع هوادهیشده نوع یک لین و همکاران[( ]9ابعاد بر حسب میلیمتر است)

معادالت حاکم بر جریان دوفازی داخل اتمایزر مایع هوادهیشده
برای کاربردهای جریان دوفازی ،روشهای اویلری 9بهدلیل ویژگیهای منحصربهفردشان سریعتر از روشهای مش متحرک رشد
کردهاند و به همین دلیل در بسیاری از نرمافزارهای شبیهسازی جریان بهکار میروند .ازبین روشهای اویلری نیز روش حجم
سیال ،بهدلیل ردیابی دقیق سطح و داشتن مزایایی چون استفاده از یک معادله اضافی برای تسخیر سطح مشترک و قابلیت آن
در بقای جرم بهصورت گسترده ،در شبیهسازیهای جریان دوفازی بهکار میرود[ .]90لذا ،در پژوهش حاضر از روش حجم
سیال برای تسخیر دقیق سطح مشترک استفاده شده است.
مدل حجم سیال )(VOF

در روشهای اویلری ،سطح مشترک بهوسیله میدان تابع نشانگر I ( x, t ) 5تعریفشده در سراسر میدان جریان ،که روی مش
محاسباتی ثابت بهدست میآید ،مشخص میشود .شکل مناسب برای تابع نشانگر ،یک تابع گسسته با مقدار یک در فاز اولیه
تعیین شده و مقدار صفر در فاز ثانویه است ،بهطوری که سطح مشترک با تغییرات تند )  I ( x, tواقع میشود .کل میدان مورد
بررسی با یک سیال پوشیده میشود که خواص آن بهصورت ناگهانی در عرض سطح مشترک مطابق فرموالسیون بهاصالح
تکسیالی جریان دوفازی تغییر میکند .بنابراین ،یک میدان سرعت ،فشار و دمای واحد در میان فازها بهاشتراک گذاشته
می شود و یک مجموعه واحد از معادالت جریان نوشته شده و در سراسر میدان جریان حل میشود .اثرات سطحی ،ازجمله
نیروی کشش سطحی یا تغییر فاز ،بهصورت میدانهای پیوسته ،که در سطح مشترک منفردند ،در معادالت جریان اعمال
میشوند و بنابراین توسط توابع  مدل میشوند[.]90
1. Eulerian
2. Marker function
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براساس روش اتخاذشده برای جابهجایی میدان تابع نشانگر ،روشهای ردیابی سطح اویلری برای جریانهای دوفازی را
میتوان به الگوهای ردیابی سطح مشترک 9و تسخیر سطح مشترک 5تقسیم کرد.ردر تسخیر سطح مشترک ،موقعیت سطح مشترک
در میدان تابع نشانگر بهصورت ضمنی است ،یعنی بهصورت یک کمیت اسکالر بیاثر از طریق حل معادله بقا جابهجا میشود.
روش حجم سیال جزو روشهای تسخیر سطح مشترک است که تابع )  I ( x, tدر آن تابع نشانگری است که سطح
مشترک روی منحنی  I  0واقع شده و خواص سیال بهکمک رابطه زیر محاسبه میشود:
b  x, t   b2   b1  b2  I  x, t 
()9
که  bخاصیت نوعی سیال است و زیرنویسهای  1و  2فاز اول و دوم را مشخص میکنند .جابهجایی تابع نشانگر با حل معادله
انتقال زیر برای  Iانجام میشود:
I
1
1
 u I 
m  x  xS  dS  m S
t
1 Γt 
1

()5

عبارت انتگرالی در سمت راست رابطه باال تبادل جرم در سطح مشترک بهدلیل تغییر فاز را نشان میدهد که  mنرخ انتقال
جرم است Γ  t  .نشاندهنده سطح مشترک فازها و    x  xS تابع دلتای چندبعدی است که فقط در  x  xSغیرصفر بوده
و  xS  x S,t نقاط مربوط به سطح مشترک  Γ  t است.
نسخه مجزایی از تابع نشانگر ،انتگرال مکانی آن در حجم سلول محاسباتی است که کسر حجمی  نامیده میشود:
1
I  x  dV
V V

()9



 Vدر این رابطه حجم سلول است .کسر حجمی نسبت حجم سلول اشغالشده توسط فاز اول را نشان میدهد که اگر سلول با فاز
اول پر شود ،   1 ،اگر سلول با فاز دوم پر شود   0 ،و برای سلول با سطح مشترک دوفاز در آن 0    1 ،است .چون
مقادیر  در فاصله یک یا حداکثر دو سلول محاسباتی از صفر تا یک تغییر میکنند ،کسر حجمی در عرض سطح مشترک با
شیب تندی تغییر میکند .این مسئله منجربه ناحیه انتقالی باریکی برای خواص سیال محاسبهشده توسط رابطه ( )9میشود.
با انتگرالگیری از معادله ( )5بر روی سلول محاسباتی و با استفاده از تعریف کسر حجمی ،معادله بقا ،که برای بهروزکردن
میدان کسر حجمی حل میشود ،بهصورت زیر نتیجه گرفته میشود:
 1
1
 I  x  u.nS dS 
m
t V S
1 S

()2

u.

که  Sمرز سطح سلول و  nSبردار نرمال واحد بر  Sاست .معادله کسر حجمی تنها برای فاز مرجع حل میشود و کسر حجمی
فاز دوم بهراحتی با رابطه  1  معین میشود .عبارت جابهجایی در سمت چپ رابطه ( ،)2که نشاندهنده پیچیدهترین بخش
روش  VOFاست ،شامل درونیابی تابع نشانگر روی صفحههای سلول محاسباتی بوده و باید با استفاده از یک الگوی درونیابی
مناسب محاسبه شود[.]90

معادالت حاکم
همانطور که بیان شد ،روش حجم سیال یک مجموعه واحد از معادالت تکانه را توسط سیالها ،از طریق وزندارکردن خواص
سیالها بهکمک تابع کسر حجمی ،بهاشتراک گذاشته و از معادله کسر حجمی برای بهدستآورن سطح مشترک استفاده
میکند .بهمنظور مقایسه نتایج شبیهسازی میدان جریان دوفازی داخل اتمایزر مایع هوادهیشده با نتایج تجربی لین و
همکاران[ ،]1از آب بهعنوان فاز مایع و نیتروژن بهعنوان فاز گازی برای شبیهسازی استفاده شده است .بهدلیل باالبودن عدد
1. Interface tracking
2. Interface capturing
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رینولدز و درنتیجه مغشوشبودن جریان دوفازی در داخل محفظه اختالط و مجرای تخلیه اتمایزر مایع هوادهیشده ،در
شبیهسازیها اثرات اغتشاشی نیز درنظر گرفته شده است .بنابراین ،معادالت واحد پیوستگی و ناویر-استوکس متوسطگیریشده
رینولدز بهصورت زیر در سراسر دامنه محاسباتی حل میشوند:
()2
()0


     u  0
t

  u       uu   p       T  u  uT    g  F
t
 F ،)Yبردار نیروی کشش سطحی و  Tلزجت دینامیکی اغتشاشی است.

که  gبردار شتاب گرانشی (در خالف جهت محور
خواص سیال شامل چگالی  و لزجت دینامیکی  بهصورت زیر محاسبه میشوند:

   l l   g g

()0

   l l   g g

که  کسر حجمی ،زیرنویس  lمربوط به فاز مایع آب و زیرنویس  gمربوط به فاز گازی نیتروژن است و در هر سلول
محاسباتی  . l  g  1برای مشخص کردن موقعیت سطح مشترک نیز باید معادله بقای کسر حجمی برای یکی از فازها حل
شود .با توجه به اینکه بین فازها انتقال جرم وجود ندارد و در همه شبیهسازیها فاز مایع بهصورت تراکمناپذیر درنظر گرفته
شده است ،معادله کسر حجمی بهصورت زیر در میدان محاسباتی برای فاز مایع حل خواهد شد:
 l
 u  l  0
t

()8

نیروی کشش سطحی  Fنیز براساس روش استاندارد نیروی سطحی پیوسته 9پیشنهادشده توسط برکبیل و همکاران[]90
بهصورت زیر محاسبه میشود:



()1

,      / 

F  

که  انحنای سطح و  ضریب کشش سطحی است.
در شبیهسازی میدان جریان دوفازی داخل اتمایزر مایع هوادهیشده بهدلیل باالبودن سرعت فاز گازی اثر تراکمپذیری آن
نیز درنظر گرفته شده است .بنابراین ،معادله انرژی زیر نیز به معادالت حاکم اضافه میشود:

  E     u   E  p      keff T 
t

()96

 keffضریب هدایت حرارتی مؤثر 5دوفاز است که بهصورت زیر تعریف میشود:
keff  l kl  g kg
()99
همچنین ،برای مدلکردن لزجت اغتشاشی ، T ،نیز ،با توجه به نتایج بهدستآمده در شبیهسازی دوبعدی[ ،]99از مدل دو
معادلهای  3 k  ω SSTاستفاده شده است .بنابراین ،باید دو معادله انرژی جنبشی اغتشاشی  kو نرخ اتالف ویژه  ωنیز بهصورت
زیر همراه با معادالت قبلی درنظر گرفته شوند:

()95
  k       ku      Γ k k   Gk  Yk
t

()99
  ω      ωu      Γωω  Gω  Yω  Dω
t
که  Γ kو  Γ ωبهترتیب نفوذپذیری مؤثر  kو  Gk ، ωو  Gωبهترتیب تولید  kدر اثر گرادیان سرعت متوسط و تولید Yk ، ω

و  Yωبهترتیب اتالف  kو  ωدر اثر اغتشاش و  Dωنفوذ متقابل 9است.
1. Continuum Surface Force
2. Effective thermal conductivity
3. k  ω shear stress transport
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شبکهبندی ،شرایط مرزی و روش حل
بهمنظور شبکهبندی بهتر میدان جریان داخل اتمایزر مایع هوادهیشده نوع یک لین و همکاران[ ،]1که هندسه و ابعاد آن در
بخش قبلی بیان و در شکل  9نشان داده شده است ،این میدان بهکمک نرمافزار دیزاین مدلر 5به  182حجم کوچکتر تقسیم شده
است .تقسیمبندی میدان جریان داخل اتمایزر مایع هوادهیشده بههمراه شرایط مرزهای آن در شکل  5نشان داده شده است.

Figure 2- Internal flow field division of the effervescent atomizer along with its boundary conditions

شکل  -2تقسیم بندی میدان جریان داخلی اتمایزر مایع هوادهیشده بههمراه شرایط مرزی آن
1. Cross-diffusion
2. Design Modeler
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شبکهبندی هندسه بهکمک نرمافزار انسیس مشینگ 9مطابق شکل  9انجام شده است .همه حجمها بهجز حجم مربوط به
بخش همگرای اتمایزر بهصورت سازمانیافته 5شبکهبندی شدهاند .در ورودیهای آب و نیتروژن به اتمایزر بهترتیب شرط مرزی
سرعت و دبی جرمی ثابت ،در خروجی اتمایزر شرط مرزی فشار ثابت (فشار اتمسفریک) و در دیوارهها شرط عدم لغزش اعمال
شده است .جدول  9سرعت آب ورودی و دبی جرمی نیتروژن ورودی به اتمایزر را در نسبتهای هوادهی مختلف نشان میدهد.
همچنین ،در ابتدا فرض شده است که کل فضای داخل اتمایزر بهجز لوله هوادهی توسط آب و لوله هوادهی توسط نیتروژن
اشغال شده است .گاز نیتروژن بهصورت گاز ایدئال و دمای اولیه فازها برابر  518/92کلوین درنظر گرفته شده است .همچنین،
دیوارهها بهصورت عایق فرض شدهاند.

Figure 3- The meshing of the different parts of the effervescent atomizer using the ANSYS Meshing software

شکل  -3شبکهبندی بخشهای مختلف اتمایزر مایع هوادهیشده بهکمک نرمافزار انسیس مشینگ
1. ANSYS Meshing
2. Mapped Mesh Type
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جدول  -1شرایط مرزی ورودی آب و نیتروژن در نسبتهای هوادهی مختلف
Table 1- The boundary conditions of water and nitrogen inlet at different GLR values
)Nitrogen mass flow rate (mg/s

)Water velocity (m/s

GLR%

20.23
39.20
78.39

0.618
0.618
0.618

0.32
0.62
1.24
9

در کار حاضر ،گسستهسازی و حل عددی معادالت حاکم بر مسئله بهکمک نرمافزار انسیس فلوئنت و با دقت مضاعف
انجام شده است .بهدلیل ماهیت گذرای جریان ،از حلگر فشار-مبنا 5با فرمولبندی گذرای ضمنی مرتبه اول 9استفاده شده
است .ترمهای جابهجایی مربوط به معادالت پیوستگی ،تکانه ،انرژی ،انرژی جنبشی اغتشاشی و نرخ اتالف ویژه با استفاده از
الگوی پیشرو مرتبه دوم ،2بهدلیل نفوذ عددی کمتر ،گسسته شدهاند .برای ترم جابهجایی مربوط به معادله کسر حجمی نیز از
الگوی بازسازی هندسی ،2بهدلیل تعقیب دقیق سطح مشترک استفاده شده است .برای جفتشدگی فشار-سرعت ،الگوریتم
قوی پیزو 0با یک مرحله تصحیح بهکار رفته است .برای معادله کسر حجمی نیز از فرموالسیون صریح 0استفاده شده است.
باقیمانده حل برای معادله پیوستگی  96-2و برای سایر معادالت  96-0تنظیم شده است .با ثابت قراردادن عدد کورانت 8مساوی
 ،6/5مقادیر گام زمانی در هر مرحله برحسب بیشترین سرعت و کمترین طول ضلع سلولها بین  96-0تا  96-8تغییر میکنند.

ارائه و تحلیل نتایج
بررسی استقالل از شبکه و اعتبارسنجی نتایج
بررسی استقالل از شبکه شبیهسازی جریان سهبعدی درون اتمایزر مایع هوادهیشده بهکمک شبکههایی با تعداد ،550102
 206961و  811220سلول محاسباتی و در دبی مایع  6/98لیتر در دقیقه و نسبت دبی جرمی گاز به مایع  ،%9/52منطبقبر
شرایط جریانی آزمایششده توسط لین و همکاران[ ]1انجام شده است .بدینمنظور ،با توجه به گذرابودن حل ،از میانگین
سطحی کسر حجمی آب در چهار مقطع مختلف درون مجرای تخلیه اتمایزر مایع هوادهیشده روی بازه زمانی  8میلیثانیه
میانگین زمانی گرفته شده است .یکی از این مقاطع منطبقبر خروجی اتمایزر و سه مقطع دیگر بهترتیب به فاصله  56 ،96و
 96میلیمتر در باالدست خروجی اتمایزر انتخاب شده است .نتایج این بررسی در نمودار شکل  2نشان داده شده است.
با توجه به نمودار شکل  ، 2نتایج متوسط زمانی میانگین سطحی کسر حجمی آب برای شبکه با تعداد  206961سلول
محاسباتی بر نتایج شبکه با تعداد  811220سلول محاسباتی منطبق است .بنابراین ،شبکه با تعداد  206961سلول محاسباتی
بهعنوان شبکه مستقل برای شبیهسازیهای بعدی جریان سهبعدی درون اتمایزر مایع هوادهیشده انتخاب شده است.
برای اعتبارسنجی نتایج بهدستآمده از شبکه مستقل ،ضخامت فیلم مایع خارجشونده از اتمایزر مایع هوادهیشده برای
نسبتهای هوادهی مختلف محاسبه و با نتایج تجربی لین و همکاران[ ]1مقایسه شده است .لین و همکاران[ ]1برای ضخامت
فیلم مایع خارجشونده از پنج نوع اتمایزر مایع هوادهیشدهای که مورد آزمایش قرار دادند به رابطه تجربی زیر رسیدند:
b  0.18QG 0.62
()92
که  bضخامت فیلم مایع برحسب میلیمتر در مقطعی از مجرای تخلیه است که  9میلیمتر باالتر از خروجی اتمایزر قرار دارد
و  QGدبی حجمی فاز گازی برحسب لیتر در دقیقه است.
1. Double Precision
2. Pressure-Based
3. First Order Implicit
4. Second Order Upwind
5. Geometrical reconstruction
)6. Pressure Implicit with Splitting of Operator (PISO
7. Explicit
8. Courant number
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Figure 4- The time-averaged values of the surface-averaged water volume fraction at four different cross-sections inside
the discharge passage of the effervescent atomizer for grids with different computational cells

شکل  -4مقادیر متوسط زمانی میانگین سطحی کسر حجمی آب در چهار مقطع مختلف واقع در مجرای خروجی اتمایزر مایع
هوادهیشده برای شبکه با تعداد سلولهای محاسباتی مختلف

سطح فیلم مایع در مجرای تخلیه ،بهدلیل اختالف سرعت بین مایع و گاز هوادهی ،ثابت نبوده و بهصورت موجدار است.
لین و همکاران[ ]1برای سهولت در اندازهگیری این ضخامت از ساختار موجی سطح فیلم مایع صرفنظر کرده و فرض کردند
که گاز هوادهی درون یک مجرای استوانهای با قطر ثابت جریان دارد .بدینمنظور ،آنها ضخامت فیلم مایع را در  9میلیمتر
باالتر از خروجی اتمایزر از صد تصویر سایهنگار 9جداگانه ،برای کاهش عدم قطعیت حاصل از موجهای سطحی ،اندازهگیری
کردند .آنها همچنین از اثرات گوشه مجرای مربعی نازل صرفنظر کرده و برای معتبربودن این فرض نسبت هوادهی را کمتر از
 %0درنظر گرفتند.
با توجه به توضیحات دادهشده ،در شبیهسازی حاضر برای محاسبه ضخامت فیلم مایع در خط واقع بر مقطع طولی میانی
و در  9میلیمتر باالتر از مجرای تخلیه از نصف میانگین طولی کسر حجمی آب در زمانهای مختلف میانگین زمانی گرفته شده
است .درنتیجه فرمول محاسبه ضخامت فیلم مایع بهصورت زیر خواهد بود:
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که  nتعداد گامهای زمانی در بازه زمانی  m ، tتعداد سلولهای شبکه در مقطع مورد نظر از مجرای تخلیه xi ،المان طولی
و   iکسر حجمی آب در سلول  iام است .با توجه به کوچکبودن گامهای زمانی در شبیهسازی حاضر (از مرتبه  ،)96-8نتایج
شبیهسازی برای هر  9666گام زمانی ذخیره شده است .بنابراین ،مقدار  nدر رابطه ( )92برای هر نسبت هوادهی و با توجه
به بازه زمانی درنظرگرفتهشده برای متوسطگیری زمانی ،مطابق جدول  5خواهد بود .همچنین ،در شبکهبندی مربوط به
شبیهسازی حاضر  m  18است.
1. Shadowgragh
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در کار لین و همکاران[ ]1اطالعاتی راجع به زمان شروع و طول بازه متوسطگیری آورده نشده است .با توجه به اینکه
ضخامت فیلم مایع نسبت به زمان نوسان می کند ،محاسبه اندازه ضخامت فیلم مایع در هر نسبت هوادهی وابسته به بازه زمانی
است که روی آن متوسطگیری زمانی انجام میگیرد .بهمنظور کمترشدن این وابستگی در شبیهسازی حاضر ،در هر نسبت
هوادهی به اندازه دوبرابر مدت زمانی که الزم است گاز نیتروژن از محفظه اختالط و مجرای خروجی عبور کرده و خود را به
روزنه خروجی اتمایزر برساند به جریان دو فازی داخل اتمایزر مایع هوادهیشده اجازه داده شده که از روزنه تخلیه عبور کند.
سپس ،برای محاسبه ضخامت فیلم مایع خروجی از اتمایزر ،از میانگین طولی کسر حجمی آب در  9میلیمتر باالتر از خروجی
اتمایزر روی بازه زمانی مناسب ،با توجه به مراجع [ ،]92-99مطابق جدول  ،5متوسطگیری زمانی انجام شده است .شکل 2
نتایج این اعتبارسنجی را نشان میدهد.
جدول  -2زمان خروج گاز نیتروژن از روزنه تخلیه ،بازه زمانی و تعداد گامهای زمانی مورد نظر برای محاسبه ضخامت فیلم مایع
خروجی از اتمایزر مایع هوادهیشده نوع یک لین و همکاران[ ]9در نسبتهای هوادهی مختلف
Table 1- The exit time of Nitrogen gas, the interval time and number of time steps to calculate the liquid film thickness exiting from
the outlet of Lin et al[9] I-type effervescent atomizer at different GLR values
Number of time steps
)(n
48
27
21

)Averaging time interval (ms
)(at present work
17.2-23.2
13.4-15.4
10.4-11.4

)exit time of Nitrogen (ms

GLR%

8.6
6.7
5.2

0.32
0.62
1.24

Figure 5- The liquid film thickness computed from the present simulation results at 3 mm upstream of the effervescent
atomizer outlet for different aeration ratios compared with the Lin et al. [9] measuring results

شکل  -5ضخامت فیلم مایع بهدستآمده از نتایج شبیهسازی حاضر در  3میلیمتر باالتر از خروجی اتمایزر مایع هوادهیشده برای
نسبتهای هوادهی مختلف در مقایسه با نتایج اندازهگیریشده توسط لین و همکاران[]9

با توجه به نمودار شکل  2و با مقایسه نتایج کار حاضر با نتایج تجربی ،مشاهده میشود که ضخامت فیلم مایع
بهدستآمده از نتایج شبیهسازی سهبعدی در خروجی اتمایزر مایع هوادهیشده دارای روندی مشابه با تغییرات بهدستآمده
از نتایج تجربی برای این ضخامت است .همچنین ،نتایج بهدستآمده از شبیهسازی سهبعدی حاضر دارای حداکثر خطای
نسبی  %99/99هستند که با توجه به ماهیت دوفازی و گذرابودن جریان شبیهسازیشده ،نشاندهنده مناسببودن مدلهای
بهکارگرفتهشده است.
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رژیم جریان دوفازی درون مجرای تخلیه اتمایزر مایع هوادهی شده
براساس آزمایشهای تجربی لین و همکاران[ ]1شبیهسازی سهبعدی میدان جریان دوفازی درون اتمایزر مایع هوادهیشده در
دبی مایع  6/98لیتر در دقیقه و نسبتهای دبی جرمی گاز به مایع مختلف  %6/05 ،%6/95و  %9/52انجام شده است که در
این بخش نتایج آن ارائه و بررسی میشود.
شکل  0کانتورهای کسر حجمی گاز نیتروژن و سرعت در صفحه طولی میانی ( )Z=0مجرای تخلیه اتمایزر مایع هوادهیشده
را برای نسبتهای هوادهی مختلف در کنار هم نشان میدهد.

Figure 6- Countors of nitrogen volume fraction and velocity within the middle surface across the length of the discharge passage of
the effervescent atomizer at different aeration ratios

شکل  -6کانتورهای کسر حجمی نیتروژن و سرعت در صفحه طولی میانی مجرای تخلیه اتمایزر مایع هوادهیشده در نسبتهای هوادهی
مختلف

براساس کانتورهای کسر حجمی نیتروژن در شکل  ،0برای هر سه نسبت هوادهی ،رژیم جریان دوفازی درون مجرای
تخلیه بهصورت حلقوی بوده و همانطور که در نمودار شکل  2نیز نشان داده شد ،با افزایش مقدار هوادهی ،ضخامت فیلم مایع
در مجرا کاهش یافته است .با درنظرگرفتن همزمان کانتورهای ک سر حجمی گاز نیتروژن و سرعت در شکل  0مشاهده میشود
که با افزایش نسبت هوادهی سرعت هسته گازی در جریان حلقوی درون مجرای تخلیه افزایش مییابد .با افزایش سرعت هسته
گازی ،فشار درون مجرا کاهش یافته و درنتیجه ،بهدلیل چگالی کمتر گاز ،این فاز کسر حجمی بیشتری را در داخل مجرا به
خود اختصاص میدهد .بنابراین ،کسر حجمی و ضخامت فیلم مایع در مجرا کاهش پیدا میکند .با کاهش ضخامت فیلم مایع و
با توجه به ثابتبودن دبی مایع در هر سه نسبت هوادهی ،سرعت فیلم مایع نیز افزایش مییابد.
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همانطور که در شکل  0مشاهده میشود ،در هر سه نسبت هوادهی هنگام ورود جریان دوفازی از قسمت همگرای
محفظه اختالط به درون مجرای تخلیه ،با توج ه به کاهش سطح مقطع جریان ،سرعت هر دو فاز مایع و گاز افزایش مییابد .فاز
گازی بهدلیل چگالی کمتر شتاب بیشتری گرفته و سطح مقطع بیشتری از مجرا را به خود اختصاص میدهد ،بهطوری که فاز
مایع به صورت یک فیلم مایع ناپایدار در اطراف دیواره مجرا و فاز گازی در هسته آن قرار میگیرد .به سمت پاییندست مجرا،
بهخصوص در نسبتهای دبی جرمی گاز به مایع پایینتر ،که ضخامت فیلم مایع تشکیلشده در آنها بیشتر است ،بهدلیل تنش
برشی ناشی از اختالف سرعت بین دو فاز در سطح فیلم مایع ،بخشهایی از فیلم مایع توسط فاز گازی در اثر ناپایداری
کلوین-هلمهولتز 1به درون هسته گازی کشیده میشود.
فیلم مایع ناپایدار (دارای امواجی در سطح مشترک آن) به روشهای مختلفی میتواند به داخل جریان گازی کشیده شود.
در جریان حلقوی ،مهمترین مکانیزمی که بهکمک آن فیلم مایع به درون جریان گازی کشیده میشود مکانیزم جداکردن
قطرات از موج چرخشی 5است[ .]98فیلم مایع ناپایدار در نزدیکی دیواره تحت تأثیر نیروی پسای ناشی از تنش برشی بین دو
فاز و نیروی کشش سطحی قرار میگیرد .موج ایجادشده در سطح مشترک دو فاز بهکمک نیروی پسا بهصورت لیگامنت 9به
درون جریان گاز کشیده میشود .با افزایش سرعت فاز گازی در مقایسه با فاز مایع (در نسبتهای هوادهی باالتر) ،تنش برشی
ایجادشده در سطح مشترک باعث ایجاد نیروی پسایی می شود که بر نیروی کشش سطحی غلبه کرده و قطراتی از مایع را از
قله موج ناپایدار کشیدهشده جدا میکند .قطرات جداشده از قله موج خود درون جریان گازی و تحت تأثیر نیروهای پسا 2و
کشش سطحی ممکن است به قطرات کوچکتر تقسیم شود .شکل  0ناپایداری فیلم مایع در مجرای تخلیه و جداشدن
لیگامنتها و قطرات از سطح آن در همه نسبتهای هوادهی را بهکمک مکانیزم توضیحدادهشده بهخوبی نشان میدهد .در
شکل  0مشاهده می شود که با افزایش نسبت هوادهی و درنتیجه افزایش سرعت برشی بین گاز و مایع ،تعداد قطرات بیشتری
به درون هسته گازی کشیده میشوند ،بهطوری که رژیم جریان بهصورتی در میآید که در کناره دیوارهها ورقه نازک مایع و
درون هسته گازی قطرات پراکنده مایع جریان خواهد داشت .در ادامه ،بهکمک رسم کانتورهای کسر حجمی گاز نیتروژن با
گذشت زمان در صفحه طولی میانی مجرای تخلیه اتمایزر ،جزئیات جریان دوفازی درون این مجرا و ضخامت فیلم مایع
خروجی از آن در هر نسبت هوادهی بیشتر توضیح داده میشود.
در نسبت دبی جرمی گاز به مایع  ،%6/95همانطور که در شکل  0نشان داده شده است ،پس از ورود جریان دوفازی به
درون مجرای تخلیه ،در ابتدا ،به دلیل تخلیه حجم مایع موجود در محفظه اختالط توسط فاز گازی با فشار باالتر ،لختههایی از
مایع در این مجرا مشاهده میشود (در زمان  96میلی ثانیه) .مشابه چنین لختههایی در آزمایش تجربی لین و همکاران[ ]1نیز
مشاهده شده است.
با توجه به کانتورهای کسر حجمی نیتروژن در شکل  ،0بعد از زمان  95میلیثانیه رژیم جریان درون مجرای تخلیه
بهصورت رژیم حلقوی در میآید .بهدلیل پایینبودن دبی گاز در این نسبت هوادهی ،فاز مایع با فشار گاز نیتروژن بهصورت
متناوب از قسمت همگرای محفظه اختالط به درون مجرای خروجی تخلیه میشود .بنابراین ،همانطور که در زمانهای 90
میلیثانیه و  55میلیثانیه کامالً مشخص است ضخامت فیلم مایع درون مجرای تخلیه بهصورت تناوبی کم و زیاد میشود.
ضخامت زیاد فیلم مایع درون مجرای تخلیه و نوسانات شدید آن میتواند باعث شود که علیرغم غالببودن رژیم جریان حلقوی
در بیشتر زمانها ،در بعضی از زمانها نیز ،همانند زمان  96یا  95میلیثانیه در شکل  ،0همچنان احتمال تشکیل لختههای
مایع مخلوطشده با فاز گاز در بعضی از نقاط درون مجرا وجود داشته باشد.

1. Kelvin-Helmholtz
2. Roll-wave
3. Ligament
4. drag
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Figure 7- Countors of nitrogen volume fraction within the middle surface across the length of the discharge passage of the
effervescent atomizer at different times in GLR=0.32%

شکل  -7کانتورهای کسر حجمی نیتروژن در صفحه طولی میانی مجرای تخلیه اتمایزر مایع هوادهیشده در زمانهای مختلف برای
نسبت هوادهی %0/32

با افزایش نسبت هوادهی به مقدار  ،%6/05همانطور که در شکل  8نشان داده شده است ،با خارجشدن گاز نیتروژن از
خروجی اتمایزر بعد از گذشت زمان  8میلیثانیه رژیم جریان درون مجرای تخلیه بهصورت کامالً حلقوی در میآید .تغییرات
ضخامت فیلم مایع در مجرای تخلیه به کمک کانتورهای کسر حجمی گاز نیتروژن در این نسبت هوادهی نیز قابل تشخیص
است.
رژیم جریان حلقوی درون مجرای تخلیه ،بهدلیل عدم حضور لختههای مایع و بنابراین عدم تغییرات شدید در اندازه
قطرات اسپری حاصل ،بهعنوان یک رژیم مطلوب در اتمیزاسیون مایع هوادهیشده محسوب میشود[ .]91با توجه به شکلهای
 0و  ،8شبیهسازی سهبعدی اتمایزر مایع هوادهیشده نوع یک لین و همکاران[ ]1در نسبت دبی جرمی گاز به مایع  %6/95و
 %6/05نشاندهنده وجود رژیم جریان حلقوی درون مجرای تخلیه (بعد از گذشت زمان مناسب) است .اما ،کانتورهای کسر
حجمی گاز نیتروژن در این شکلها در زمانهای مختلف نشاندهنده تغییرات ضخامت فیلم مایع در رژیم جریان حلقوی درون
مجرای تخلیه در این نسبتهای هوادهی است .این تغییرات محسوس در ضخامت باالی فیلم مایع ،عالوهبر اینکه احتمال
تشکیل لختههای مایع را باال میبرد ،منجربه تغییرات محسوس در اندازه قطرات اسپری حاصل در خروج از روزنه تخلیه نیز
خواهد شد.
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Figure 8- Countors of nitrogen volume fraction within the middle surface across the length of the effervescent atomizer at different
times in GLR=0.62%

شکل  -8کانتورهای کسر حجمی نیتروژن در صفحه طولی میانی اتمایزر مایع هوادهیشده در زمانهای مختلف برای نسبت هوادهی
%0/62

با افزایش بیشتر نسبت هوادهی به  % 9/52کانتورهای کسر حجمی گاز نیتروژن در صفحه طولی میانی مجرای تخلیه
اتمایزر مایع هوادهیشده شبیهسازیشده در زمانهای مختلف بهصورت شکل  1در میآید .همانطور که در این شکل مشاهده
میشود ،با گذشت زمان در این نسبت هوادهی ،تقریباً کل مجرای تخلیه توسط گاز نیتروژن اشغال شده و فاز مایع تنها
بهصورت یک فیلم بسیار نازک در اطراف دیوارهها و قطرات پراکنده در هسته گازی قابل مشاهده است .درنتیجه ،جریان حلقوی
با ضخامت بسیار کم فیلم مایع در این مجرا جریان خواهد داشت .آزمایشهای تجربی لین و همکاران[ ]1نیز در نسبت دبی
جرمی گاز به مایع  %9/52نشاندهنده رژیم جریان حلقوی مغشوش درون مجرای تخلیه بوده است.
با توجه به توضیحات دادهشده و با توجه به کانتورهای کسر حجمی گاز نیتروژن در شکلهای  0تا  ،1میتوان گفت که در
همه نسبتهای هوادهی مورد بررسی ( %6/05 ،%6/95و  )%9/52رژیم جریان دوفازی غالب درون مجرای تخلیه اتمایزر
شبیهسازیشده بهصورت رژیم جریان حلقوی است ،اما در نسبتهای هوادهی پایینتر ( %6/95و  ،)%6/05بهدلیل ضخامت
بیشتر فیلم مایع و تغییرات شدید آن ،احتمال تشکیل لختههای مایع در بعضی از زمانها نیز وجود دارد .همچنین ،با افزایش
میزان هوادهی عالوه بر کاهش ضخامت فیلم مایع در مجرای تخلیه ،تغییرات ضخامت فیلم مایع در این مجرا نیز کمتر میشود.
از این رو ،قابل پیشبینی است که با افزایش میزان هوادهی و کاهش ضخامت فیلم مایع و تغییرات آن در خروجی اتمایزر اندازه
متوسط قطرات اسپری حاصل نیز ریزتر و یکنواختتر شود.
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Figure 9- Countors of nitrogen volume fraction within the middle surface across the length of the effervescent atomizer at different
times in GLR=1.24%

شکل  -9کانتورهای کسر حجمی نیتروژن در صفحه طولی میانی اتمایزر مایع هوادهیشده در زمانهای مختلف برای نسبت هوادهی
%1/24

نتیجهگیری
در مقاله حاضر ،برای اولینبار جریان دوفازی سهبعدی در باالدست روزنه تخلیه اتمایزر مایع هوادهیشده نوع یک آزمایششده
توسط لین و همکاران[ ]1بهصورت عددی مطالعه شده است .این اتمایزر دارای لوله هوادهی با دو ردیف هشتتایی سوراخ
هواده است که بهدلیل زیادتربودن سوراخ های هوادهی (نسبت به انواع دیگر مورد آزمایش) فاز گازی و فاز مایع در درون اتمایزر
و در محفظه اختالط آن بهتر مخلوط شده و در اندازه محفظه اختالط کوتاهتر جریان دوفازی همگنتری را ایجاد میکند .آب
با دبی  6/98لیتر در دقیقه بهعنوان فاز مایع و گاز نیتروژن با دبیهای مختلف و متناسب با نسبتهای دبی جرمی گاز به
مایع  %6/05 ،%6/95و  %9/52بهعنوان فاز گازی ،منطبق بر آزمایشهای لین و همکاران[ ،]1درنظر گرفته شده است .اثر
تراکمپذیری گاز هواده نیتروژن نیز در همه نسبتهای هوادهی ،بهدلیل سرعت باالی این گاز در روزنههای خروجی لوله
هوادهی ،لحاظ شده است .نتایج شبیهسازی نشان داد که در همه نسبتهای هوادهی مورد بررسی رژیم جریان دوفازی غالب
در داخل مجرای تخلیه به صورت رژیم جریان حلقوی است .با توجه به کانتورهای کسر حجمی گاز نیتروژن درون مجرای تخلیه
اتمایزر و در زمانهای مختلف م شاهده شد که با افزایش نسبت دبی جرمی گاز به مایع به مقدار  ،%9/52عالوهبر کاهش
ضخامت فیلم مایع در مجرای تخلیه اتمایزر مایع هوادهیشده ،تغییرات در ضخامت این فیلم نیز کاهش مییابد .بنابراین،
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افزایش نسبت هوادهی از یک طرف باعث کاهش ضخامت فیلم مایع جریان حلقوی در مجرای تخلیه شده که منجربه
ریزترشدن قطرات اسپری حاصل میشود و از طرف دیگر باعث کاهش تغییرات ضخامت فیلم مایع در این مجرا میشود که
.یکنواختترشدن اندازه قطرات اسپری حاصل را بهدنبال خواهد داشت
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English Abstract

Numerical study of the 3D internal flow field in the discharge passage of
effervescent atomizer at different aeration levels
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Two-phase flow field upstream of the discharge orifice of effervescent atomizer has been numerically studied
at 0.38 L/min liquid flow rate and different gas to liquid mass ratios of 0.32%, 0.62%, and 1.24%. The
internal flow of the atomizer has been three-dimensionally simulated using the volume of fluid method.
Aeration gas is considered as an ideal gas at all aeration levels due to the high velocity of it at the exit of the
aerating tube. At any aeration level, the simulation results have been represented by the contours of nitrogen
volume fraction at different times and the contours of velocity. At all considered aeration levels, according to
experimental results, the contours of nitrogen volume fraction show the annular flow regime is dominant in
the discharge passage of the simulated atomizer. Also, by increasing the aeration level, both the liquid film
thickness in the discharge passage and its change along the passage will be decreased. Therefore, it can be
expected the spray of the effervescent atomizer at high aeration levels be finer due to a reduction of the liquid
film thickness in the discharge passage and more uniform due to fewer changes in the liquid film thickness in
this passage.
Keywords: Effervescent atomizer, Two-phase flow, Gas-Liquid ratio (GLR), Volume of fluid (VOF) method
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