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 خالصه

کننده بهینه سازی طراحی سیستم های خنک خودرو سازی صنایع جمله از مختلف هایمحققین، درحوزهیکی از مهمترین اهداف 

-کباشد، چراکه با افزایش بازدهی سیستم های خنبمنظور افزایش بازدهی وکوچک کردن سیستم های مورد استفاده در این صنایع می

 ل کرد و دمای کاری را تا حد مورد نظر پایین آورد. امروزه استفاده ازتوان شار حرارتی بیشتری را در یک ابعاد خاص منتقکاری می

راه موثر برای افزایش  کند، یکمی ایجاد جریان میدان حرارت انتقال ضرایب در که توجهی قابل افزایش واسطۀ به جوشش پدیده

وجود دمای باال وکنترل نشده در اطراف  نکته قابل توجه در استفاده از پدیده جوشش باشد.کننده موتور میبازدهی سیستم خنک

قاله، کند. در این مکاری تعبیه شده در بستار و استوانه است، که محدودیت هایی را در حرکت سیال عامل ایجاد میراهگاههای خنک

افزار استفاده از نرم بعدی باسه CFD با روش  )دریایی(استوانه 11به بررسی شار حرارتی عبوری از بدنه بستار یک موتور دیزل سنگین 

ANSYS/Fluent  می پردازیم. همچنین حل معادالت پدیده جوشش مادون سرد بر اساس دو الگوی رایج چن وBDL افزار در نرم

Maple-18 های سرعت، دما و فشار سیال در زمان وقوع پدیدۀ جوشش بر انتقال حرارت با روند ساده انجام شده است و تاثیر شاخص

ظر های با و بدون در نکاری مورد مطالعه قرارگرفته است. مقایسه شار حرارتی گذرنده از دیواره بستار در حالتاه خنکدیواره راهگ

 تواند به میزان قابل توجهی شار حرارتی را افزایش دهد.دهد که رخداد پدیده جوشش میگرفتن پدیده جوشش نشان می
 

 موتور دیزل سنگین ،BDLچن و الگوی  جوشش مادون سرد،  شار حرارتی ،کلمات کلیدی: 

 

 

  مقدمه .1
 

نند. این موتورها کموتورهای دیزل سنگین موتورهای حرارتی هستند که انرژی شیمیایی سوخت را به انرژی مکانیکی تبدیل می 

شوند. استفاده میای نظیر مولدهای برق، نیروی محرکه وسایل دریایی، وکاربردهای کشش در راه آهن در کاربردهای گسترده

 از حرارت انتقال ، مبحث انتقال حرارت در آنها است. نرخ(IC)ترین مباحث مطرح در موتورهای دیزل سنگین یکی از مهم

 گاز سرعت دیواره، دمای احتراق، یمحفظه سطح نسوخته، مساحت و سوخته گازهای دمای ،استوانه فشار مثل فاکتورهایی

 مکش سیستم های دیواره و سیال بین حرارت انتقال مقدار بینی پیش توانایی شود.می زده تخمین پیستون میانگین سرعت و
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های از جنبه ICاست. چراکه، انتقال حرارت موتورهای  مهم بسیار طراح مهندس برای کاریخنک و خروجی سیستم و

در بخش های حساس موتور در مقابل ذوب باشد. یکی از این موارد محافظت از مواد به کار رفته گوناگونی حائز اهمیت می

اشد. شایان بشدن و یا تغییر شکل است. مورد دیگر افزایش توان مفید موتور با کاهش خروج انرژی در داخل محفظه احتراق می

 جرم سوخت مقدار یک دهد. برایمی قرار تاثیر تحت را موتور خروجی و بازده موتور، کارکرد حرارت ذکر است، انتقال

 در و شده احتراق گازهای و فشار دما شدن کم باعث احتراق یمحفظه های دیواره به بیشتر حرارت انتقال ،استوانه  لداخ

هستند. از  موتور حرارت انتقال مقدار تاثیر تحت بازده و توان مخصوص شود. بنابراینمی استوانه کار کاهش به منجر نهایت

حرارتی است، تا از این  تحلیل شود، انجام بایدIC بدنه موتورهای روی بر طراحی هنگام در هایی که تحلیل از این رو، یکی

 درجهت افزایش توان وکوچک سازی بدنه ادامه یابد. ICطریق حرکت سریع و رو به رشد موتور های 

انیکی از: توان مکشود. این سه طریق عبارتند ی سوخت در یک موتور دیزل سنگین به سه طریق از آن خارج میانرژی آزاد شده

ها نقش بسزایی در ها. انتقال حرارت در دیوارهتولید شده، انرژی گازهای داغ خروجی از موتور و انتقال حرارت از طریق دیواره

های حرارتی و خستگی کم چرخه در موتور دیزل دارد. به همین دلیل، درک تخمین صحیح توزیع دما به منظور بررسی تنش

 گیرد، یک پیش شرط ضروری برایایی که در طراحی سامانه خنک کاری در موتورهای دیزل مد نظر قرار میبنیادی از فراینده

موتورهای کاری ها در سامانه خنکمهمترین بخش باشد. یکی ازخنک کاری بهینه بر اساس ابعاد، نوع اجزا و ظرفیت حرارتی می

و بستار است. از این رو،  طراحان با بهرهگیری از پدیده جوشش  با  کاری تعبیه شده در داخل استوانههای خنک، راهگاهدیزل

  کاری هستند.بدنبال بهینه نمودن سامانه خنکتغییر در ظرفیت و انتقال حرارت سیال عامل  نگاه
 

 جوشش 
رخ  جوششهنگامی که سطحی در تماس با یک مایع قرار گرفته و درجه حرارت آن بیش از درجه حرارت اشباع مایع باشد، 

های سطح و اشباع مایع دارد. اگر سیالی که در تماس با سطح داغ دهد و شار حرارتی بستگی به اختالف درجه حرارتمی

نامیده  2واگر برروی سطح جریان داشته باشد جوشش جریانی 1قراردارد ساکن باشد فرایند جوشش را جوشش استخری یا مخزنی

یا موضعی گویند. همچنین،   3ز درجه حرارت اشباع باشد، فرآیند را جوشش مادون سردمی شود. اگر درجه حرارت مایع کمتر ا

  یا حجمی است.  4اگر مایع در درجه حرارت اشباع نگه داشته شود، فرآیند موسوم به جوشش اشباع
 

 جوشش در استوانه و بستار 

های بوجود آمده از سطح داغ این دیواره ها استوانه حبابکاری تعبیه شده در بستار و در اثر عبور سیال عامل از راهگاه خنک

شوند  ودر اثر آن دمای الیه های میانی افزایش می یابد. با افزایش دمای دیواره ها ای با دمای پایین تر میجدا شده و وارد ناحیه

انتقال حرارت افزایش یابد.  گردد که ضریبیابدکه این امر موجب میهای ایجاد شده در سطح نیز افزایش میتعداد حباب

های جدا شده از سطح داغ بستار و استوانه بیشتر از تعداد رسد که تعداد حبابای میدرادامه رژیم تشکیل حباب به مرحله

ند گیرتر شکل میها بسیار سریعاست. به تدریج حباب  5ایگر آغاز جوشش هستههای تشکیل شده است. این ناحیه نمایانحباب

ها بابآورند. در این نقطه حنحوی که سطح گرم کننده را پوشانده و از رسیدن و جایگزینی مایع تازه جلوگیری به عمل میبه 

پوشاند. حرارت باید پیش از رسیدن به مایع و تأثیرگذاری بر فرآیند گیرد و سطح را میای از بخار شکل میمتالشی شده و الیه

                                                                                                                                                    
1 Pool boiling 

2 Flow boiling 
3 Subcooled boiling 
4 Saturated boiling 

5Nucleate boiling  
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یه و این فرآیند موسوم به ناح دشود. مقاومت حرارتی این الیه سبب کاهش شار حرارتی میجوشش از طریق این الیه هدایت شو

است. برای استفاده از پتانسیل پدیده جوشش به منظور افزایش نرخ انتقال حرارت باید این نکته مهم را   1ای یا فیلمیجوشش الیه

ای درنواحی داغ ای خود باشد. جوشش هسته، در رژیم هستهایدر نظر داشت که فرایند جوشش با فاصله از ناحیه جوشش الیه

کند. شایان ذکر است از آنجایی که نوع بستار و استوانه مفید است، چرا که به ازای تغییر کم دما، شار حرارتی باالیی را منتقل می

مطالبی که بیان شده در راستای جوشش باشد، لذا افتد از نوع جوشش جریانی مادون سرد میپدیده جوشش که در موتور اتفاق می

 بندی کرد. تقسیم دسته به دو توانموتور را می کارکرد شرائط تحت جوشش زمینۀ در ای مادون سرد است. پژوهش هاهسته

 دوم محاسبه می شوند. مختلف هایمقطع سطح با مجاری داخل در جوشش و محاسبۀ تجربه راه از که تحقیقاتی نخست

یکی از اولین  کنند. برای نمونهبررسی می موتور آب راهگاه در کاربردی صورت به را سازی جوشش شبیه که تحقیقاتی

انجام داده   2فینلی 1191ی بررسی جوشش در موتورهای احتراق داخلی انجام شد، کاری است که در سال کارهایی که در زمینه

و همکارانش با یک دستگاه آزمایشگاهی متشکل از یک لوله با مقطع دایروی )از جنس های مس،  فینلیدر این کار . [1]است 

آلومینیوم و چدن(  سعی در بررسی پدیده جوشش در یک موتور احتراق داخلی کردند. نتایج بدست آمده از این کار 

ش در این کار آزمایشگاهی نشان دادند که در و همکاران فینلی مورد مقایسه قرارگرفت. عددیآزمایشگاهی با استفاده از مدل 

جایی خالص است. اما با کاهش سرعت به تدریج های باال انتقال حرارت  بین سیال عامل و سطح داغ  به صورت جابهسرعت

 اربرد درای برای کیکی از تحقیقات بسیار موثر در زمینه جوشش هسته همچنین گردد.اثرات انتقال حرارت جوششی ظاهر می

صورت گرفته است. این تحقیق که  [2]  3توسط رابینسون و همکارانش 2113موتور های احتراق داخلی کاری است، که در سال 

استفاده شده به بررسی جوشش در موتور و  [3]  4باشد، بر اساس دستگاهی که در تحقیقات کمپلیک کار آزمایشگاهی می

های باال در سرعت حاکی از آن است که [4]پردازد. مقایسه نتایج رابینسون و همکارانش با نتایج چن تاثیرات زبری سطح می

ی مینهاز کارهای بسیار خوب در زدیگر یکی  افتد.جایی آنقدر باالست که عمالً جوشش اتفاق نمیتأثیر انتقال حرارت جابه

انجام دادند. وی برای این منظور از یک  2111در سال  [5]و همکاران   5سازی جوشش مادون سرد کاری است که اشتاینرمدل

سازی نمود.  او اذعان کرد که نتایج شبیه BDLتجربی خود را با استفاده از مدل  هایدستگاه آزمایشگاهی استفاده کرد و یافته

های تجربی داشته و در مقایسه با روش چن از دقت بهتری برخوردار مطابقت بسیار خوبی با یافته BDLدست آمده از روش به

بر روی راهگاه آب موتور  2111در سال  [1]تحقیق دیگر در زمینه جوشش کاری است که مهدی پور و همکارانش  باشد.می

آنها در این پژوهش تالش کردند تا الگو های عددی برای شبیه سازی انتقال حرارت در راهگاه آب  انجام دادند. EF7ملی 

های این تحقیق ارائه مدل جدید بر همچنین از نوآوری موتور احتراق داخلی را معرفی و عملکرد این الگوها را بررسی کنند.

 مهدی پور وهمکارانش، برای .باشدپایه میجایی جابهبرای بدست آوردن ضریب  Foster- Zuberساس تغییرات الگویا

 در نتایج آنها حاکی از آن است که کردند. استفاده [5] مرجع در شده معرفی تجربی نتایج از مطرح شده روش دقت بررسی

 پیش % 21 حدود در دقتی با را ضریب جابجایی تجربی، نتایج سازی شبیه ملی، موتور متوسط سرعت نزدیک به های سرعت

، هبعالو  دهد.همچنین الگوی عددی پیشنهاد شده در این کار سرعت تحلیل را بطور چشمگیری افزایش می .نماید می بینی

انتقال حرارت جوششی در راهگاه ی از الگو مخلوط دو حالتی برای شبیه سازی با ارائه مقاله 2111درسال  [1]محمدی و یعقوبی 

کننده آب موتور دیزل استفاده کردند. گزارش آنها نشان داد که در صورت بکارگیری جوشش به شکل موضعی، جریان خنک

های ایجاد شده در سطح داغ را حمل کند و نگرانی ماندن حباب روی بدنه را برطرف نماید. مقاله دیگر قادر خواهد بود حباب

بر روی راهگاه آب موتور ملی پرخوران انجام  2113در سال  [9] شش کاری است که همت خانلو و همکارانشدر زمینه جو

                                                                                                                                                    
1 Film Boiling 
2 Finlay 
3 Robinson 
4 Campbell 
5 Steiner 
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 [2] رابینسون های تجربی آزمایش نتایج از جوشش )بر اساس الگوی چن( سازی شبیه اعتبار و صحت بررسی آنها برای دادند.

 محض( جایی)جابه حالت تک حرارت ضریب انتقال که شد دیده پرخوران ملی موتور آب راهگاه تحلیل در کردند. استفاده

، یکی دیگر از کارهای صورت گرفته در زمینه سیستم همچنین است. مستقل دیوار دمای از و است سیال وابسته سرعت به بشدت

ازموتور دیزل سرعت   FEو CFD، آنها با تحلیل[1]می باشد 2119خنک کاری فعالیت جعفر آبادی وهمکارانش در سال 

ک کاری پرداختند. نقطه قوت به بررسی جریان عبوری از راهگاه خن  ANSYS/CFXشکل از نرم افزار  V استوانه 12متوسط 

 در ادامه تحقیقات خود [11]تحقیق مذکور بررسی دوفازی جریان می باشد. بعالوه، در سال های اخیر جعفر آبادی وهمکارانش 

چهار طرح برای خنک کاری جریان بستار ارائه کردند و پس از بررسی مزایا ومعایب طرح های پیشنهادی بهترین آن را  [1]

یک دستگاه آزمایشگاهی ی جوشش در موتور به منظور بررسی پدیده [11]ران و همکا  8تورگروسا 2114معرفی نمودند.  در سال 

که در د نگزارش کردمقایسه نموده و را با روابط چن دست آمده بهادیر آزمایشگاهی تیب دادند. آنها مقترمشابه شرایط موتور 

 .چن دقت کافی ندارند یهای بر پایهدماهای باال مدل

حاکی از آن است که استفاده از پتانسیل پدیده جوشش یک موضوع جالب توجه برای محققیق در زمینه  همطالب بیان شد

های دیزل و احتراق داخلی است. هدف از پژوهش حاضر بررسی شار حرارتی عبوری از بدنه بستار یک موتور موتورکاری خنک

باشد. همچنین حل معادالت می ANSYS/Fluentافزار بعدی با استفاده از نرمسه CFD استوانه با روش  11دیزل سنگین 

با روند ساده انجام شده است و تاثیر  Maple-18افزار در نرم BDLپدیده جوشش مادون سرد بر اساس دو الگوی رایج چن و 

کاری مورد مطالعه های سرعت، دما و فشار سیال در زمان وقوع پدیدۀ جوشش بر انتقال حرارت دیواره راهگاه خنکشاخص

 قرارگرفته است.
 

 

 شبیه سازی عددی پدیده جوشش .2
 

 :دارد وجود روش دو سیاالت رفتار تحلیل برای درتحقیقات مهندسی

 تجربی و آزمایشگاهی روش 

 حاکم( معادالت از تفادهعددی )اس روش 

 باعث...  و لهمسئ هندسی بزرگی ابعاد مسئله، بودن دوفازی مرزی شرایط هندسه، بودن بعدی سه یا بعدی دو مانند مسئله شرایط

، در مقایسه با آزمایشهای تجربی عددی سازیشبیه. مهمترین امتیاز گردیده است معادالت حل جهت عددی های روش از استفاده

اطالعات کامل با  توان،مزیت سرعت باالی محاسبات می براساسهمچنین،  .باشدمیآن  محاسباتو سرعت باالی  هزینه کم

اغلب  ،مقابلدر سراسر حوزه مورد نظر به دست آورد. در  درجه حرارت و غیره را، فشار، از قبیل تغییرات سرعت ،جزئیات بیشتر

جهت بدست آوردن این گونه اطالعات مشکل و مستلزم صرف زمان زیاد بوده و در بعضی  اوقات شبیه سازی آزمایشگاهی

هند از دسازی آزمایشگاهی ترجیح میاز این رو طراحان صنعتی در اغلب موارد بجای استفاده از شبیهغیر ممکن است.  شرایط

های مختلف  های مختلف داشته باشند. تحلیلاستفاده کنند تا فرصت بیشتری را جهت تستسازی عددی در مسائل مهندسی شبیه

ائه در این بخش ابتدا با ارباشد. های دیزل به دلیل پیچیدگی زیاد در هندسه یکی از این نمونه مسائل در صنعت میدر موتور

سازی عددی جوشش جریانی مادون سرد به شبیهسازی عددی و انتخاب الگوی مور نظر های مختلف ریاضیاتی از شبیهمدل

  شود. ودر ادامه با ارائه نتایج حاصل از شبیه سازی سه بعدی به تجزیه وتحلیل نتایج می پردازیم.پرداخته می
 

 مدل های ریاضیاتی 

                                                                                                                                                    
1 Torregrosa 
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ی بر همه دقیق حاکمسازی پدیده جوشش باید تمام سازوکارهای حاکم در این پدیده را در نظر گرفت. اما یافتن روابط برای مدل

این سازوکارها نظیر حجم حباب تشکیل شده، فرکانس جداشدن حباب، قطر جداسازی حباب و...کاری بسیار مشکل است. 

شود. یکی از الگوهایی که کننده استفاده میسازی انتقال حرارت پدیده جوشش از یک سری فرضیات سادهبنابراین برای مدل

باشد، که از مجموع مقادیر شارحرارتی جابجایی اجباری و شار حرارتی شود الگوی زیر میه میسازی جوشش استفادبرای شبیه

 [ مطرح شده است.21]  1ای بر پایه فرضیات رزولفجوشش هسته

(1) ( ) ( ).total conv boil conv w f boil w sq q q h T T h T T        

ترین زیادی مطرح شده که معروفباشد. برای این ضریب روابط ضریب انتقال حرارت جابجایی اجباری می convh (1)در رابطه 

 است.  2ی دیتوس بولتزو پرکاربردترین آن رابطه

(2) 0.8 0.4/ 0.023Re .Prconv hh k D 

ترین روابطی که برای ضریب انتقال حرارت باشد. معروفای میضریب انتقال حرارت جوشش هسته boilh(، 1همچنین در رابطه )

 [ است. 12و روزنف ] [13]   3زوبر –شود، روابط مطرح شده توسط فاستر جوشش هسته ای ارائه می

زوبر  می باشد، این رابطه خوب در عین سادگی دارای نقطه ضعف عدم درنظر  –( الگوی مطرح شده توسط فاستر 3رابطه )

هند تا این رابطه ان ترجیح می دگرفتن زبری سطح است. ولی با این حال به دلیل هزینه پایین وکاهش زمان محاسبات، بیشتر محقق

 . [12[ و ]1]در پژوهش های خود استفاده کنند

(3)    
0.79 0.45 0.49

1.24 0.751 ,

0.5 0.29 0.24

1 ,

0.00122
( )

p l l

conv s s

l g

k C
h T p

h



  

 
    

  

 

    5وگورنفلو [41]  4وجود دارد مانند کوپر boilh ایروش های دیگری جهت بدست آوردن ضریب انتقال حرارت جوشش هسته

های گوناگون استفاده را مطرح کردند. از این الگو ها محققین مختلف به شکلکه بر پایه اطالعات آزمایشگاهی روابط خود [ 15]

 بیشتر از دیگران مورد قبول واقع شد.  BDLنمودند، که از میان آنها روش چن و

 1روش چن 

صالح ا[ پس از روابطی که برای انواع جوشش جریان مطرح شده بود، رابطه جوشش جریانی مادون سرد را به این صورت 4چن ]

 نمود:

(4) ( ) ( ) .total conv boil chen conv w l boil w s chenq q q S h T T h T T S          

دلیل این  یابد.ای کمی کاهش میدرپی وقوع جوشش در حین جریان اثر انتقال حرارت جابجایی در مقایسه با جوشش هسته

شود ضخامت الیه مرزی و تاثیر فوق گرم شدن در اطراف حباب از بین برود و اتفاق آن است که جابجایی اجباری باعث می

وارد نمود تا تاثیر این کاهش انتقال حرارت را  (4)رشد حباب سرکوب شود. از این رو چن یک ضریب اصالحی را در رابطه 

شود، و شناخته می  1(S) کننده[ با نام ضریب سرکوب 4[ توسط چن ]12معادله رزولف ] برطرف کند. ضریب وارد شده در

 آید:از رابطه زیر بدست می و مقدار آن که بین صفر تا یک است

                                                                                                                                                    
1 Rohsenow 
2 Dittus-Boelter 
3 Forster - Zuber 
4 Cooper 
5 Gorenflo 
6 Chen 
7 Suppression Factor 
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(5) 
4 1.17

1

1 0.12(Re 10 )
chenS




 
 

 به صورت زیر ارائه نمود. ی دیگری را برای ضریب سرکوب کنندهرابطه [11]  8بعدها باترورف

(1) 
, 6 1.17

1

1 0.12 10 (Re)
chen correctedS




 
 

 برای جوشش جریان مادون سرد بر اساس روش چن ارائه شده است:( 1)با توجه به این مطالب رابطه 

(1) 
6 1.17

1
( ) ( ) .

1 0.12 10 (Re)
total conv boil chen conv w f boil w sq q q S h T T h T T


         

 
 

 

   روشBDL2 

با روش چن در مقدار  BDLآید. تنها تفاوت روش ( بدست می1مانند روش چن از معادله ) BDLانتقال حرارت کلی در روش 

مطرح شد، سعی دارد  [11]  3[ با استفاده از کار ژنگ5] است. این روش که اولین بار توسط اشتاینر (S)ضریب سرکوب کننده 

 تا ضریب سرکوب را با استفاده از دینامیک بخار و میدان جریان در نزدیکی سطح داغ تعیین کند. 

(9) BDL flow subS S S  

(1)  /
n

flow D LS d d 

(11)  ( ) / ( )sub w s w bS T T T T   

نامند. را ضریب سرکوب کننده ناشی از مادون سرد می subSرا ضریب سرکوب کننده در اثر جریان و  flowS (9)در معادله 

نشان داده شده است. حباب در  (1)باشد، که در شکل مطابق با تئوری ژنگ  جدا شدن حباب از سطح داغ شامل سه مرحله می

شود. سپس در مرحله دوم حباب چسبیده متمایل می θزا در اثر نیروی هیدرودینامیکی به اندازه مرحله اول در نقطه هسته حباب

دهند. نشان می Drلغزد. شعاع حباب در این مرحله را با رسد که روی سطح داغ میای میکند تا به اندازهبه سطح آنقدر رشد می

برسد. در این مرحله نیروی شناوری سبب جدا شدن حباب از سطح داغ  Lrکند، تا حباب به شعاع روند رشد حباب ادامه پیدا می

 شود.می ترو ورود آن به توده سیال با دمای پایین

یان تای عمود بر جربرای بدست آوردن شعاع جدایش و شعاع صعود بایستی معادالت اندازه حرکت در راستای جریان و در راس

 محاسبه شوند. (3-2)مطابق با شکل 

(11) sin 0,d duF F   

(12) cos 0.bcy du slF F F   

                                                                                                                                                    
1 Butterworth 
2 Boiling Departure Lift off 
3 Zeng 
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 مراحل جدا شدن حباب از سطح داغ  -1شکل      

 
 بر حباب. های واردهموازنه نیرو  -2شکل                                                               

 

هستند. روش   3، و برشی ، شناوری 2، رشد حباب 1به ترتیب نیروهای پسا sLF و dF، duF، bcyF، (11) الی( 14)در معادالت 

 ها بدین صورت است:بدست آوردن این نیرو

(13)   3 3 3

1

36 {(2 / 3) [ 12 / Re 0.796 ] } , 0.65
n n n

d l bF ur n 



    

(14) 2 2 1/2 2 2 1/4(1.938) ((1/ Re ) 0.014 )sl l s b sF u r G G    

(15) 3(4 / 3) ( )bcy l gF r g    

(11) 2 2(3 / 2. )du l sF r C r rr     

(11) Re 2 /b l lur  

(19) .u
s

y y r

d r
G

d u


 

را  sG را رینولدز حباب و bReپیشنهاد شده است. همچنین در روابط باال  21.3 [11]( توسط مرجع 11( و )11مقدار پارامتر )

 آید:بدست می [13]( شعاع حباب با رابطه زوبر 11معادله )نامند. همچنین، در تنش برشی بدون بعد می

(11) ( ) 2 / . . lr t b Ja t  

                                                                                                                                                    
1 Drag 
2 Bubble growth 
3 Shear lift 

   ش ر ی دی اره
     جدای 

   د   ا 
    

 

 

 

مرا     

U(y)
Inclination
Angle

Nucleation
Site

Heating 
Surface

Sliding
Bubble

Lift-off
Bubble

Center of 
Mass

Levels
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(21) , lg( ) /l p l w s gJa C T T h   

(21) ,/l l l p lk C  

 های افقیضریب پخش حرارت در حالت مایع است، که برای جریان α ثابت تجربی و bو   1عدد ژاکوپی Ja، (11)در رابطه 

سرعت جریان در ارتفاع مرکز  u، پارامتر sG تنش برشی بدون بعد و bRe[. در معادله رینولدز حباب 5شود ]پیشنهاد می 1.21

های حباب در داخل الیه مرزی است. قبل از حل معادالت مومنتوم باید پروفیل جریان مشخص شود. پروفیل سرعت در داخل الیه

 [.19آید]مرزی با استفاده از معادالت زیر بدست می

(22) 1
ln(1 ) 1 exp( ) exp( ) .

3

u y y y
u ky C

u k  

  
   
        

 
 

(23) /l ly u y   

(24)  
1/2

/w lu T  

ها بسته به مقادیر پذیرفته شده برای ثابتسرعت اصطکاک دیواره است. همچنین  τu فاصله نرمال بدون بعد و y+در معادله باال 

مایع اطراف شود. در لحظه بلند شدن حباب، هیچ لغزشی بین حباب و تعیین می  = 1.4Cو = k =  ،11 χ 1.41زبری سطح در 

صفر است. از این  (𝜃)بنابراین نیروی پسا و برآی برشی و همچنین زاویه انحراف حباب نسبت به محور عمود  آن وجود ندارد.

 به یک معادله به شکل زیر تبدیل خواهد شد. Lrرو معادله مومنتوم برای تعیین 

(25) 0du bcyF F  

بدست  flowSضریب سرکوب کننده ناشی از جریان،  Lrو  Drو بدست آوردن مقادیر  (25)و  (1) ،(9)معادالتپس از تشکیل 

  آید.می
 

 تولید هندسه و آماده سازی شبکه محاسباتی .3
 

 . نسبت قطر به(3)شکل کننده میانی استمجهز به خنک [ 11] استوانه 11موتور هدف در این مطالعه یک موتور دیزلی سنگین 

[. 11باشد ]دور در دقیقه می 1911کیلووات/ 2111متر و نسبت توان نامی /سرعت نامی برابر میلی115متر/میلی115طول مسیر برابر 

  Ansys Meshingسازمان در نرم افزارهای بیمدل با استفاده از روش شبکه بستار این موتور از جنس چدن نشکن است.

وجهی های ششباشد که عمدتاً متشکل از سلولمی 2351111تعداد شبکه تولیدی در نرم افزار در حدود بندی شده است. شبکه

(Hex ) است. 
 

  شرایط مرزی 
اتیلن گلیکول در نظر  %51آب و %51سیال خنک کننده در حالت کلی موتور ترکیبی از آب و اتیلن گلیکول با نسبت حجمی 

[. شرایط 21شود]لحاظ می 313.9 (K)گرفته شده است، که خواص فیزیکی و حرارتی این ترکیب در دمای کارکرد موتور یعنی 

 نشان داده شده است. (1)مرزی دیواره بستار در جدول 

                                                                                                                                                    
1 Jacob Number 
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 . ICکاری و بستار موتور نمایی از مجرای خنک -( a3شکل )

 
 .ICکاری و بستار موتور مجرای خنکمدل شبکه بندی شده نمایی از -( b3شکل )

 

 .[11]های بستار دما متوسط و ضریب انتقال حرارت در دیواره  -1جدول 

 (K2W/m.) ضریب انتقال حرارت (K)دما  ناحیه

 115-111 391 راهگاه هوا

 351-311 991 راهگاه دود

 151-111 1151 محفظه احتراق

 نتایج و بحث .4

Smoke 
outlet

Air 
inlet

fluid 
inlet

fluid 
outlet

Air port 
location Smoke port 

location

Flame face

cylinder head 
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مادون سرد بر اساس معادالت که قبال ارائه شده  در این بخش ابتدا به بیان نتایج حاصل از شبیه سازی عددی پدیده جوشش

 سه بعدی به تجزیه وتحلیل داده ها می پردازیم. شود و در ادامه با ارائه نتایج شبیه سازیپرداخته می
 

   سازی پدیده جوششنتایج حاصل از شبیه 
زوبر  –سازی با دو روش مختلف و بر اساس الگوی فاستر به منظور بررسی دقت و صحت نتایج حاصل از پدیده جوشش، شبیه

 [ انجام شده است. 13]

 
 Chen.و BDL های سازی برای روشمقایسه نتایج شبیه - 4شکل 

 
 Chen.و BDL های سازی برای روشمقایسه نتایج شبیه  - 5شکل                                     
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برای مقادیر   BDLی خروجی حل به روش چن ومقایسه دهد.های مطرح شده را نشان می( مقایسه روش2( و)1شکل های )

و سرعت ورودی حاکی از آن است که در سرعت های پایین اختالف نمودارها  فشار، مختلف از پارامتر های تاثیر گزار نظیر دما

همچنین باید متذکر شد که در دما های ورودی باال نیز تا حدودی اختالف دو  باشد. برای دو الگوی مختلف نسبتا محسوس می

نسبت به روش دیگر نیست. چرا که رسد. اختالف نمودارها در این شکل ها نشان دهنده برتری یک روش روش به حداقل  می

[، و 9سازی چن همخوانی قابل قبولی با نتایج تجربی دارد ]در بعضی از تحقیقات بر اساس نوع مسئله و شرایط کاری سامانه شبیه

ی [. این بدان معناست که اثبات کیفیت داده های عدد1همخوانی بهتری با نتایج آزمایشگاهی دارد ] BDLدر برخی دیگر نتایج 

 و سرعت باالی هزینه کمبدلیل   تنها با مقایسه آزمایشگاهی حاصل می شود با این حال استفاده از هر دو روش مطرح شده

 کند.فراهم می های مختلففرصت بیشتری را جهت تست محاسبات
 

است. از این رو اعتبار  های فعال )که پیشتر به آن اشاره شد(در این مقاله هدف نشان دادن پدیده جوشش در اثر تغییر شاخص

جهت بررسی تاثیر فشار، سرعت و دما بر روی دمای  BDL ( بر اساس روش2سنجی در هفت گروه از محاسبات مطابق جدول )

باشد. برای درک بهتر ( آب و اتیلن گلیکول می51-51دیواره و شار حرارتی صورت گرفته است. سیال عامل ترکیب حجمی )

[. 9درجه به بعضی از این خواص اشاره می شود ] 11( در دمای کاری موتور یعنی3)عامل در جدولازخواص ترموفیزیکی سیال 

 تحلیل شده است.  1با روند ساده  Maple-18افزار برای محاسبه مقادیر شار حرارتی معادالت در نرم

 
 گروه از محاسبات. 1شرایط شبیه سازی برای   -2جدول

 (℃)دمای ورودی (m/s)سرعت ورودی سیال  (bar)فشار کار  شماره

1 1  1.3- 1.1 -1.5 -3 91 
2 1- 1.4 -2 1.25 11 

3 1 1.25 15 - 15- 115 

4 1- 1.4 -2 1.15 91 

5 2 1.5 - 1.2 -4 11 

1 1 1 15- 15- 115 

1 2 1.2 15 - 15- 115 

 
 .[9] ( آب و اتیلن گلیکول51-51ترکیب حجمی ) خواص  -3جدول

 کمیت اندازه واحد
j/Kg∙K 3411 گرمای ویژه 

3Kg/m 1131 چگالی 

W/m∙K  1.44 ضریب هدایت حرارت 

                                                                                                                                                    
1 Simple algorithm 
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 .bar 1و فشار ورودی 91 ℃تاثیر سرعت جریان سیال بر روی نمودار شار حرارتی بر حسب دمای دیواره، دمای ورودی   -1شکل 

 
 .bar 2و فشار ورودی 11 ℃تاثیر سرعت جریان سیال بر روی نمودار شار حرارتی بر حسب دمای دیواره، دمای ورودی   -1شکل 
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 .m/s 1.25و سرعت ورودیbar 1تاثیر دمای سیال ورودی بر روی نمودار شار حرارتی بر حسب دمای دیواره، فشار ورودی   -9شکل 

 
 .m/s 1و سرعت ورودیbar 1تاثیر دمای سیال ورودی بر روی نمودار شار حرارتی بر حسب دمای دیواره، فشار ورودی  -1شکل 
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 . m/s 1.21و سرعت ورودیbar 2تاثیر دمای سیال ورودی بر روی نمودار شار حرارتی بر حسب دمای دیواره، فشار ورودی  -11شکل 

 
 .m/s 1.15و سرعت ورودی 91 ℃تاثیر فشار بر روی نمودار شار حرارتی بر حسب دمای دیواره، دمای ورودی  -11شکل 
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 .m/s 1.25و سرعت ورودی 11 ℃تاثیر فشار بر روی نمودار شار حرارتی بر حسب دمای دیواره، دمای ورودی  -12 شکل

 

قبل از نقطه شروع جوشش )نزدیک دمای اشباع در فشار متناظر(،  ( نشان داده شده است، تا12( الی )1های )طور که در شکلهمان

اشد وتا این بتغییرات شار حرارتی نسبت به دمای دیواره به صورت خطی است. این بیانگر انتقال حرارت بصورت اجباری می

ای ضریب جوشش هسته ((. با شروع5( و)4مرحله شار حرارتی برای هر دو شبیه سازی  تقریبا یکسان است)بر اساس شکل های)

ند. این کیابد و در نتیجه شیب نمودار شار حرارتی بر حسب دمای دیواره بطور ناگهانی صعود میانتقال حرارت افزایش می

توان حرارت ای رخ دهد، میموضوع حاکی از آن است که به ازای یک دمای سطح ثابت در صورتی که پدیده جوشش هسته

 ی است. اقع این موضوع معرف پتانسیل افزایش انتقال حرارت توسط سیال عامل در ناحیه جوشش هستهبیشتری را دفع نمود. در وا

های کمتر از دهد که در سرعتکننده بر شار حرارتی بر حسب دمای دیواره بستار نشان مینمودار تاثیرات سرعت سیال خنک

متر بر ثانیه، تقریبا پدیده جوشش اتفاق  2.5سرعت ها باال تر از ای قابل مالحظه است. اما درمتر بر ثانیه، اثر جوشش هسته 1.5

ت سیال عبارتی با کاهش سرعجایی است. بهتر رژیم غالب انتقال حرارت جابهنمی افتد این بدان معناست که در سرعت های باال

کاهش  این نکته غافل شد که با یابد. با این حال نباید ازای شروع خواهد شد کاهش میعامل، دمایی که در آن جوشش هسته

 سرعت ورودی حساسیت به نقطه شروع جوشش الیه ای باال می رود. 

( نشان داده شده 11( و )1(، )9کننده بر شار حرارتی بر حسب دمای دیواره بستار در شکل)تاثیرات دمای ورودی سیال خنک

د افت، نقطه دمایی که در آن پدیده جوشش اتفاق میشود، با کاهش دمای ورودی سیال عاملاست. همان طور که مالحضه می

تری است. درواقع این بدان معناست که با کاهش دمای سیال ورودی بتدریج اثرات انتقال حرارت جوشش در دمای دیواره پایین

یابد. با میظاهر می شود، بدین صورت که هر چه دمای ورودی پایین تر باشد حساسیت به نقطه شروع جوشش الیه ای افزایش 

کند که در نتیجه آن این حال افزایش بیش از حد دمای ورودی نیز زمان ایجاد نقطه شروع جوشش هسته ای را نزدیک تر می

افتد. براساس مطالب بیان شده باید اذعان کرد که دمای ورودی یکی ای در زمان زودتری اتفاق میشروع پدیده جوشش الیه
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ده جوشش است.  چراکه کم یا زیاد بودن دمای ورودی تاثیر به سزای در زمان و دمای وقوع پدیده فاکتور های مهم در ایجاد پدی

  جوشش دارد.

د اثر چندانی بر توانجایی باشد )یعنی تا قبل از شروع پدیده جوشش( تغییرات فشار نمیهدر حالتی که انتقال حرارت از نوع جاب

خ تواند تأثیر بسزایی در نردهد، فشار میه انتقال حرارت از طریق جوشش رخ مینرخ انتقال حرارت داشته باشد، اما زمانی ک

ر را در نظر کند بایستی تأثیر فشاهای پایین که جوشش اهمیت بیشتری پیدا میانتقال حرارت داشته باشد. در واقع در سرعت

ای گردد، و حساسیت ورود به این منطقه الیه تواند موجب به تعویق افتادن شروع جوششگرفت. به این ترتیب که فشار باال می

 را کاهش دهد. 
 

 بعدیسازی سهنتایج حاصل از شبیه 

استوانه با  11در این پژوهش، بر اساس شرایط مرزی که قبال به آن اشاره شد، توزیع شار حرارتی در یک موتور دیزل سنگین 

 گرفته سعی شده با تنظیم شبکه در نزدیکی انجامالزم به ذکر است در محاسبات  بعدی محاسبه شده است.سه   CFDروش 

در محدوده قابل قبول  y+ دهد مقدار( نشان می13شکل ) در محدوده قابل قبول صورت گیرد.  y+دیواره با در نظر گرفتن میزان 

ی در دسترس برای موتور دیزل سنگین با سرعت و های تجربسازی، دادههمچنین به منظور اعتبار سنجی از نتایج شبیه [.21است ]

با نتایجی که از روش تئوری برای همان موتور بدست آمده،  rpm1111/kw1131تا  rpm451/kw115توان نامی در محدوده 

 [.1مقایسه شدند]
  

 

 .y+نمایی از کانتور   -13شکل                                                                       

های دود و اطراف ( حاکی از آن است که دمای بیشینه بستار در ناحیه پل بین دریچه14تحلیل حرارتی از بدنه بستار در شکل )

از از گتواند با تغییر شکل یا ذوب شدن بدنه بستار موجب نشتیکاری مناسب در این نواحی میدهد. عدم خنکشمع رخ می

 در نتیجه افت توان گردد.محفظه احتراق و 

5.835e+001

4.669e+001

3.503e+001

3.337e+001

1.171e+001

5.216e-002

1.050e+002

9.332e+001

8.166e+001

7.000e+001

1.166e+002

Contour 1

Y plus
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 .ICتوزیع دمای بستار موتور  -14شکل 

 به تصویر کشیده شده است.  (15)شار حرارتی گذرنده از دیواره بستار بدون در نظر گرفتن پدیده جوشش در شکل

 

 شار حرارتی گذرنده از دیواره بستار. -15شکل                                                            

دهد، استفاده از پدیده ( نشان می(11( الی )4های)شکلسازی عددی پدیده جوشش )مقایسه میان این شکل با نمودارهای شبیه

کاری بهتر نقاط حساس )اطراف شمع و تواند به میزان قابل توجهی شار حرارتی را افزایش دهد  و موجب خنکجوشش می

فاصله   1شود. البته جوشش مادون سردی که با یک ضریب اطمینان مناسب از ناحیه شار حرارتی بحرانینشیمنگاه خروج دود( می

                                                                                                                                                    
1 Critical Heat Flux 
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ت شود و هم از خطراهای فرآیند جوشش در افزایش نرخ انتقال حرارت استفاده میپتانسیلدر این حالت هم از  داشته باشد.

 ته باشد )تولید حباب و بسته شدن جریان( جلوگیری خواهد شد.تواند داشاحتمالی که پدیده جوشش می

 

 

 نتیجه گیری  .5
 

بعدی با استفاده سه CFD استوانه با روش  11در این مقاله، به بررسی شار حرارتی عبوری از بدنه بستار یک موتور دیزل سنگین 

پردازیم. همچنین حل معادالت پدیده جوشش مادون سرد بر اساس دو الگوی رایج چن و می ANSYS/Fluentافزار از نرم

BDL افزار در نرمMaple-18 های دیزل انجام شده است. هدف از این کار استفاده بهتر از پدیده جوشش در بدنه موتور

-صباشد. همچنین تاثیر شاخاقل رساند میهزینه محاسبات را به حد وهمچنین نشان دادن روابطی که بواسطه آن می توان زمان و

 های سرعت، دما و فشار سیال ورودی در زمان وقوع پدیدۀ جوشش بر انتقال حرارت دیواره مورد مطالعه قرارگرفته است.  

 نتایج نشان می دهند:

 متر بر  2.5تر از ای قابل مالحظه است. اما درسرعت ها باال متر بر ثانیه، اثر جوشش هسته 1.5های کمتر از در سرعت

 ثانیه، تقریبا پدیده جوشش اتفاق نمی افتد.

 دهد که های با و بدون در نظر گرفتن پدیده جوشش نشان میمقایسه شار حرارتی گذرنده از دیواره بستار در حالت

 نظر داشتتواند به میزان قابل توجهی شار حرارتی را افزایش دهد. اما این نکته را باید در رخداد پدیده جوشش می

 ای باشد.که رژیم جوشش در ناحیه هسته

 .با کاهش دمای سیال ورودی مقدار شار حرارتی انتقال یافته به دیواره افزایش می یابد 

 ی جوشش هم استفاده کرد و همچنین از که بتوان بهترین شرایط انتقال حرارت را فراهم کرد و از پدیدهبرای این

پاپ ی اول نقاط با شار حرارتی باال ) نواحی بین سواجتناب نمود، بایستی در وهله رسیدن به شرایط جوشش فیلمی نیز

دود و یا اطراف شمع( را شناسایی کرد و با تغییر در پارامتر های فعال)سرعت، دما و فشار سیال ورودی( شرایطی را 

 جایی باشد.هفراهم نمود که رژیم غالب انتقال حرارت در این نواحی جاب
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