چْارهيي كٌفزاًس سَخت ٍ احتزاق ايزاى
كاشاى  -داًشگاُ كاشاى  -بْوي هاُ 0931
FCCI2012-1004

بزرسی ًسبت تزاكن ٍ قطع پاشش سَخت بز عولکزد سيکل ديشل استاًدارد َّا در
يک فزآيٌد بزگشت ًاپذيز
ًگار اصغزی ،0سيد رضا هَسَی سيدی

*2

داًشگاُ علَم كشاٍرسی ٍ هٌابع طبيعی ساری ،گزٍُ هکاًيک هاشيي ّای كشاٍرسی
*سيد رضا هَسَی سيدی)Mousavi22@yahoo.com :

چکيدُ
دس ایي تحمیك عولىشد سیىل دیضل استاًذاسد َّا تا استفادُ اص تشهَدیٌاهیه صهاى هحذٍد تشسسی ضذُ است .دس ایي هذل
ساتغِ غیش خغی تیي گشهاّای ٍیژُ سیال واسی ٍ دهای هتٌاظش تا آىّا ،اتالف اصغىاوی هتٌاظش تا سشعت هتَسظ
پیستَى ،تشگطت ًاپزیشیّایی وِ حاصل اص ساًذهاىّای تشاون ٍ اًثساط ّستٌذ ،اتالف اًتمال حشاست ٍ ًسثت لغع
پاضص سَخت دس ًظش گشفتِ ضذُ اًذ .سٍاتظ تْیٌِ تیي تَاى خشٍخی ٍ ًسثت تشاون ،ساًذهاى حشاستی ٍ ًسثت تشاون ٍ
ّوچٌیي ساتغِ تْیٌِ تیي تَاى خشٍخی ٍ ساًذهاى حشاستی سیىل تِ دست آهذُ است .اثشات تشگطت ًاپزیشیّای داخلی،
اتالف اًتمال حشاست ،اتالف اصغىاوی ٍ ًسثت لغع پاضص سَخت سٍی عولىشد سیىل تشسسی ضذُ استً .تایح ًطاى
هیدّذ تا افضایص تشگطت ًاپزیشی داخلی ،اتالف اصغىاوی ٍ ًسثت لغع پاضص سَخت ،تَاى خشٍخی ٍ ساًذهاى حشاستی
واّص هییا تذ .اتالف اًتمال حشاست ّیچ تاثیشی سٍی تَاى خشٍخی ًذاسدّ .وچٌیي افضایص اتالف اًتمال حشاست ،هٌدش تِ
واّص ساًذهاى حشاستی هیضَد.
ٍاصُّای كليدی تشهَدیٌاهیه صهاى هحذٍد-سیىل دیضلً-سثت لغع پاضص سَخت-اصغىان-ظشفیت گشهاّای ٍیژُ

 -0هقدهِ
سیىل استاًذاسد َّای ایذُ ال دیضل تِ عٌَاى سٍش هٌاسثی تشای تحلیل چگًَگی هذلّای ٍالعی هَتَسّاای دیاضل تاِ
واسهیسٍد .یه سیىل واسی ،هدوَعِای اص هشاحل تٌفس ،تشاون ،اًفداس ٍ تخلیِ هیتاضذ .دس عی ّش سیىلی سفتاسّای فیضیىی
ٍ ضیویایی دس فضای احتشاق اًدام هی ضَد وِ اثش هتماتل تش یىذیگش داسًذ ٍ هحاسثات سا ووی پیچیذُ هیًوایٌذ .تثاادل گشهاا
دس هشحلِ تشاون ٍ دس صهاى احتشاق تیي گاص ٍ دیَاسُ سیلٌذس ٍ سایش پاساهتشّا اص خولِ ایي عولیات هیتاضذ .تٌااتشایي تاا تشسسای
ّش یه اص عَاهل فَق هی تَاى تِ ًتیدِ هَسد ًظش دست یافت .تا تَخِ تِ ًىات روش ضاذُ های تاَاى عولىاشد هَتاَس سا تحات
فشضیات سادُ تشسسی ًوَد ٍ اص پاساهتشّایی وِ اّویت ووتاشی سا تشخاَسداس های تاضاٌذ ،صاشف ًظشواشد .تاا اساتفادُ اص ایاي
فشآیٌذّاوِ داسای هحاسثات دلیمی ّستٌذ ،هیتَاى تمشیة هٌاسةتشی تشای فشآیٌذّای حمیمی تِ دست آٍسد.
یىی اص هذل ّای هْن هَتَسّای حشاستی سیىل دیضل هی تاضذ .دس تحمیماتی هذل تشگطت ًاپزیش سیىل دیضل استاًذاسد
تشسسی ضذ .تا دس ًظش گشفتي حشاست ٍ تلفات اصغىاوی تْیٌِ ساصی تَاى خشٍخی ٍ ساًذهاى حشاستی سیىل تش اساس ًسثت
تشاون ٍ ًسثت لغع پاضص صَست گشفت ٍ تا همادیش هَتَسّای ٍالعی همایسِ ضذًذ ،وِ دس آى سیىل هَسد تشسسی ًوَداس
حلمِای ضىل تَاى ٍ ساًذهاى حشاستی سا وِ هطخصات عولىشد هَتَسّای حشاستی ٍالعی سا ًطاى هی دّذ ،اسائِ ضذ].[1

 -1داًطدَی واسضٌاسی اسضذ ،داًطگاُ علَم وطاٍسصی ٍ هٌاتع عثیعی ساسی
 -2استادیاس ،داًطگاُ علَم وطاٍسصی ٍ هٌاتع عثیعی ساسی
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دس تحمیمات دیگشی هذل سیىل هَتَس حشاستی دیضل تا فشآیٌذ تشگطت ًاپزیش ٍ تا دس ًظش گشفتي ظشفیت ّای گشهایی
ٍیژُ هتغیش سیال واسی ٍ اتالف ًطت حشاست دیَاسُ سیلٌذس ،تِ دست آهذ .هٌحٌی ّای هطخصِ عولىشد ،تْیٌِ ساصی عشاحی
هَتَسّای دیضل ٍالعی سا فشاّن ساخت].[2
هغالعِ دیگشی تشگطت ًاپزیشی داخلی سا تا استفادُ اص ساًذهاى ّای تشاون ٍ اًثساط ٍ ّوچٌیي عولىشد سیىل دیضل سا
دس دهای ثاتت ،تشسسی ًوَد] .[3تشسسی دیگشی تِ اسصیاتی همایسِ ای هیضاى تَاى ٍ ساًذهاى حشاستی هاوضیون تشای سیىلّای
دٍگاًِ ٍ دیضل تشگطت ًاپزیش پشداختِ ٍ پاساهتشّای عشاحی تِ دست آهذُ تا یىذیگش همایسِ ضذُ اًذ .ایي ًتایح دس تحلیل ٍ
تْیٌِ ساصی هَتَسّای ٍالعی هَسد استفادُ لشاس گشفت].[4
تشس سی ّای دیگشی عولىشد سیىل اتَ ٍ دٍگاًِ استاًذاسد َّا سا تا استفادُ اص تشهَدیٌاهیه صهاى هحذٍد آًالیض ًوَد ٍ
هذل سیىل تشگطت ًاپزیشی وِ تِ هذل ٍالعی ًضدیه تش است ،هطخص وشد .ساتغِ تْیٌِ تیي تَاى خشٍخی ٍ ساًذهاى حشاستی
تا ًسثت تشاون هتغیش تِ دست آهذ .ساتغِ غیش خغی تیي ظشفیت گشهاّای ٍیژُ سیال واسی ٍ دها ،اتالف اصغىاوی هتٌاظش تا
سشعت هتَسظ پیستَى ٍ تشگطت ًاپزیشی داخلی وِ تا استفادُ اص ساًذهاى دس هشاحل تشاون ٍ اًثساط تیاى هی ضًَذ ٍ ّوچٌیي
اتالف اًتمال حشاست ،دس ًظش گشفتِ ضذُ اًذً .تایح تِ دست آهذُ هی تَاًذ تِ هٌظَس عشاحی هَتَسّای احتشاق داخلی هَسد
استفادُ لشاس گیشد] .[5,6هذل هَتَس حشاستی دٍگاًِ تشگطت ًاپزیش وِ ضاهل سیىل ّای اتَ ٍ دیضل است ،اسائِ ٍ تشای تشسسی
تاثیش تشگطت ًاپزیشی ّای حاصل اص فشآیٌذّای آدیاتاتیه ،فشآیٌذّای صهاى هحذٍد ٍ اتالف ًطت حشاست اص عشیك دیَاسُ
سیل ٌذس سٍی عولىشد سیىل تِ واس تشدُ ضذُ است .تاثیش پاساهتشّای هختلف عشاحی سٍی عولىشد سیىل تشسسی ضذ ٍ تَاى
خشٍخی ٍ ساًذهاى حشاستی سیىل تِ دست آهذ .عولىشد تْیٌِ سیىل ّای اتَ ٍ دیضل دس یه فشآیٌذ تشگطت ًاپزیش تشسسی ٍ
ّوچٌیي هٌحٌی ّای هطخصِ عولىشد سِ هَتَس اسائِ ضذ ُ اًذً .تایح ًطاى هی دّذ وِ تَاى هَتَس حشاستی هستمل اص اتالف
ًطت گشها ٍ ساًذهاى حشاستی ٍاتستِ تِ اتالف ًطت گشها هی تاضذ].[7
تحمیمی دیگش هذل سیىل تشگطت ًاپزیش هَتَس حشاستی اتَ سا تِ دست آٍسد وِ غالثا ضاهل تشگطت ًاپزیشی ّای حاصل
اص فشآیٌذّای تشاون ٍ اًثساط غیش ایضًتشٍپیه ،فشآیٌذّای صهاى هحذٍد ٍ اتالف حشاست اص عشیك دیَاسُ سیلٌذس است .دس ایي
تحمیك خشٍخی تَاى ٍ ساًذهاى حشاستی تِ دست آهذ] .[8هغالعات دیگشی عولىشد تشهَدیٌاهیىی سیىل دٍگاًِ استاًذاسد َّا سا
تا دس ًظشگشفتي اتالف اًتمال حشاست ،اصغىان ٍ گشهاّای ٍیژُ هتغیش ٍ ثاتت سیال واسی تشسسی وشدُ است .ایي تحمیمات
سٍاتظ تْیٌِ تیي تَاى خشٍخی ٍ ساًذهاى حشاستی تا ًسثت تشاون ٍ ّوچٌیي ساتغِ تْیٌِ تیي تَاى خشٍخی ٍ ساًذهاى حشاستی سا
تِ دست آٍسدًذً .تایح تِ دست آهذُ اص ایي هغالعات هی تَاًذ ساٌّوای هٌاسثی تشای عشاحی هَتَسّای ٍالعی تاضذ].[9,10
دس ایي همالِ ظشفیت گشهاّای ٍیژُ هتغیش دس هحذٍدُ دهایی  0-3500Kتِ دست آهذُ است .وِ دس آى عولىشد سیىل
دیضل تشگطت ًاپزیش تا دس ًظش گشفتي اًتمال حشاست ،اصغىان ٍ اتالف ّای تشگطت ًاپزیش داخلی ٌّگاهی وِ دهای هاوضیون
سیىل ،ثاتت تاضذ ،هَسد هغالعِ لشاس هی دّذ.

 -2شبيِ ساسی تزهَديٌاهيکی فزآيٌد بزگشت ًاپذيز ديشل
ضىل ( )1هذل سیىل دیضل استاًذاسد َّا سا ًطاى هی دّذ .هشحلِ 2s←1یه فشآیٌذ تشاون آدیاتاتیه تشگطت پزیش
است .هشحلِ 2←1فشآیٌذ آدیاتاتیه تشگطت ًاپزیش هی تاضذ وِ تشگطت ًاپزیشی داخلی دس فشآیٌذ تشاون ٍالعی سا دس ًظش
گشفتِ است .هشحلِ 3←2افضایص حشاست ّن فطاس هی تاضذ ٍ .هشحلِ  4s←3یه فشآیٌذ اًثساط آدیاتاتیه تشگطت پزیش هی-
تاضذ .هشحلِ 4←3فشآیٌذ آدیاتاتیه تشگطت ًاپزیش است وِ تشگطت ًاپزیشی داخلی دس فشآیٌذ اًثساط ٍالعی سا دس ًظش گشفتِ
است ٍ .هشحلِ  1←4گشهای اص دست دادُ ضذُ فشآیٌذ ّن حدن هیتاضذ.
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شکل ً -0وَدار دها-آًتزٍپی سيکل ديشل بزگشت ًاپذيز

دس اغلة هذل ّای سیىل فشض هی ضَد سیال واسی هاًٌذ گاص ایذُ ال تا گشهاّای ٍیژُ ثاتت سفتاس هیوٌذ ،اها ایي فشض
تٌْا تشای تغییشات دهایی وَچه هٌغمی هی تاضذ .ایي فشض تشای تغییشات دهایی تضسي وِ سیىل ّای ٍالعی تا آى هَاخِ
ّستٌذً ،وی تَاى تِ واس تشد.
دادُ ّای ظشفیت گشهایی ٍیژُ دس حدن ثاتت ٍ دسخِ حشاست اص هٌثع ] [11استخشاج ضذ .تا استفادُ اص ایي دادُّا
هعادالت ظشفیت گشهای ٍیژُ دس حدن ثاتت تشای دٍ هحذٍدُ دسخِ حشاست تِ ضشح صیش تِ دست آهذ.
ظشفیت گشهایی ٍیژُ دس حدن ثاتت ( ٍ )Cvضشیة تثییي ( )R2تشای تغییشات دهایی ( 0-1500K ،)Tهغاتك هعادلِ صیش
هیتاضذ:
11 3
7
2
5
Cv  6.03  10
T  1.756  10 T  5.99  10 T  0.7205
()1
R 2  0.999

ظشفیت گشهایی ٍیژُ دس حدن ثاتت تشای تغییشات دهایی  1500-3500Kاص عشیك هعادلِ صیش تِ دست هیآیذ:
 6.3  10 12T 3  5.64  10 8 T 2  2.098  10 4 T  0.6144
()2

Cv

R2  1

ساتغِ تیي گشهای ٍیژُ فطاس ثاتت ( ٍ )Cpگشهای ٍیژُ حدن ثاتت ( )Cvتا فشهَل صیش تیاى هی ضَد:
()3
وِ دس آى  ،Rg=0.287KJ/Kg.Kثاتت گاص سیال واسی استٍ .احذ  KJ/Kg.K ،Cv ٍ Cpهی تاضذ.
گشهای اضافِ ضذُ ( )Qinدس ّش ثاًیِ تِ سیال واسی دس عَل هشحلِ 3←2تشاتش است تا:
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T3

 (Cv  Rg )dT

Qin  M

T2

T 3  1.756  10  7 T 2  5.99  10  5 T  1.0075)dT

()4

11

1500

 (6.03  10

M

T2

T 3  5.64  10  8 T 2  2.098  10  4 T  0.9014)dT



1500
T2

12

T3

 (6.3  10

M

1500


 M 1.575  10

 M  1.5075  10 11T 4  5.8533  10  8 T 3  2.995  10  5 T 2  1.0075T



T3
1500

T 4  1.88  10  8 T 3  1.049  10  4 T 2  0.9014T

12

گشهای خاسج ضذُ ( )Qoutدس ّش ثاًیِ اص سیال واسی دس عَل هشحلِ 1←4تشاتش است تا:
T4



Qout  M Cv dT
T1
11 3

T  1.756 10 7 T 2  5.99 10 5 T  0.7205)dT

()5

1500

 (6.03 10

M

T1

T 3  5.64 108 T 2  2.098 10  4 T  0.6144)dT



1500
T1

12

T4

 (6.3 10

M

1500


 M 1.575 10

 M  1.5075 1011T 4  5.8533 108 T 3  2.995 105 T 2  0.7205T



T4

T 4  1.88 108 T 3  1.049 10 4 T 2  0.6144T 1500
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ٍاحذ  KW ،Qout ٍ Qinاست M .هیضاى خشیاى خشم سیال واسی هی تاضذ ٍ ٍاحذ آى  Kg/sاست T1 ،دهاا سایال وااسی دس
اتتذا فشآیٌذ تشاون آدیاتاتیه تشگطت ًاپزیش T2 ،دها سیال واسی دس اًتْا فشآیٌذ تشاون آدیاتاتیه تشگطت ًاپازیش T3 ،دهاا سایال
واسی دس اًتْا فشآیٌذ احتشاق تشگطت ًاپزیش ٍ  T4دها سیال واسی دس اًتْا فشآیٌذ اًثساط آدیاتاتیه تشگطت ًاپزیش هیتاضٌذ.
تشای دٍ فشآیٌذ آدیاتاتیه 4←3 ٍ 2←1ساًذهاى ّای تشاون ( ٍ )ηcاًثساط ( )ηeتِ صَست صیش هی تاضذ]:[2,3
T T
()6
  2s 1
T2  T1
T  T3
e  4
T4 s  T3
c

()7

ایي دٍ ساًذهاى تشای تَصیف تشگطت ًاپزیشی داخلی فشآیٌذّای تشاون ٍ اًثساط تِ واس هی سًٍذ T2s .دها سیال وااسی دس
اًتْا فشآیٌذ تشاون آدیاتاتیه تشگطت پزیش ٍ  T4sدها سیال واسی دس اًتْا فشآیٌذ اًثساط آدیاتاتیه تشگطت پزیش ّستٌذ.
اص آًدایی وِ ٍ Cv ٍ Cpاتستِ تِ دها ّستٌذ تَاى آدیاتاتیه  k=Cp/Cvتا دها تغییش خَاّذ وشد .تٌاتشایي هعادلاِ ای سا واِ
اغلة دس فشآیٌذ آدیاتاتیه تشگطت پزیش تا همذاس  kثاتت استفادُ هی ضَد سا ًوی تَاى دس فشآیٌذ آدیاتاتیاه تشگطات پازیش تاا k
هتغیش استفادُ ًوَد .تمشیة هٌاسة هٌْذسی تشای فشآیٌذ آدیاتاتیه تا همذاس  kهتغیاش های تاَاى تاِ دسات آٍسد .ایاي فشآیٌاذ
هی تَاًذ تِ تعذاد صیادی فشایٌذّای وَچه خذا ًطذًی تثذیل ضَد ٍ تشای ّش یه اص ایي فشآیٌذّا تَاى آدیاتاتیه  kهای تَاًاذ
ثاتت دس ًظش گشفتِ ضَد .تشای هثال ّش فشآیٌذ آدیاتاتیه تیي حالت ّای  j ٍ iهی تَاًذ ضاهل تعذاد صیادی فشایٌاذّای وَچاه
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 dTدس دهاا ٍ تغییاش dV

خذا ًطذًی تا  kثاتت دس ًظش گشفتِ ضَد .تشای ّش یه اص ایي فشآیٌذّا ٍلتی تغییش وَچه خذا ًطذًی
دس حدن سیال واسی سٍی هیدّذ ،هعادلِ فشآیٌذ آدیاتاتیه تا همذاس kهتغیش هی تَاًذ هغاتك هعادلِ (ًَ )10ضت]:[5,6,9,12
()8
TV k 1  (T  dT )(V  dV ) k 1
تا تسظ دٍ خولِ ای ًیَتي عشف دٍم هعادلِ ( ٍ )8تا صشف ًظش وشدى اص خولِ ّای وَچه ،خَاّین داضت:
()9
) (T  dT )(V  dV )  (T  dT )(V k 1  (k  1)V k  2 dV
تا حاصل ضشب عشفیي داسین:
k 1
k 2
k 1
k 1
()10
TV
 (k  1)TV dV  V dT  TV
سپس هعادلِ ( )10تِ صَست صیش هشتة هی ضَد:
dV
dT
()11
)(k  1

T

R
ٍ تا خایگزاسی
Cv

V

 k 1 دس هعادلِ ( ،)11ساتغِ صیش تِ دست هی آیذ:
dV
dT
 Cv
V
T

()12

R

ٍ تا اًتگشال گیشی اص عشفیي خَاّین داضت:
R ln V ij  Cv ln T ij

()13

Vi
Vj

 Rg ln

Tj
Ti

 Cv ln

تشای فشآیٌذ افضایص گشها ّن حدن  ،i-jگشهاا اضاافِ ضاذُ )  Qin  Cv (T j  Ti )  T si j  T Cv ln(T j / Tiاسات].[5
تٌاتشایي داسین ، T  (T j  Ti ) / ln(T j / Ti ) :وِ  Tدهای هعادل فشآیٌذ خزب گشها هی تاضذٌّ .گاهی واِ  Cvتااتع دهاا اسات،
)  Cv (Tهی تَاًذ تِ عٌَاى گشهای ٍیژُ هتَسظ تا حدن ثاتت دس ًظش گشفتِ ضَد.
وِ دها دس هعادلِ ( )13تشای  T  (T j  Ti ) / ln(T j / Ti ) ،Cvهی تاضذ.
ًسثت تشاون (ً ٍ )rcسثت لغع پاضص سَخت ( )reتِ صَست صیش تعشیف هیضَد:
()14

V1
V2

V3
T
 3
V2
T2

()15
تٌاتشایي هعادالت فشآیٌذ آدیاتاتیه تشگطت پزیش  2s←1تِ ضشح صیش هی تاضٌذ:
()16

T2 s
V
) )  Rg ln( 1
T1
V2 s

rc 

re 

(Cv ln

V1
T V
 2 1
V2 s
T2 s V2

()17

تا اضافِ وشدى  T2s-1دس صَست ٍ هخشج ٍ ّوچٌیي تا خوع ٍ تفشیك  T2sT1 ٍ T12دس صَست ٍ تاا خایگازاسی  ηcخاَاّین
داضت:
V1
T  cT1  T1 V1
()18
 ( 2s
)
V2

T2 sc

T2 s
) (T  cT1  T1
)  Rg ln 2 s
 Rg ln rc
T1
T2 sc

()19
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دس ساتغِ ّای ( V1 ،)14(-)19حدن سیال واسی دس اتتذای فشآیٌذ تشاون آدیاتاتیه تشگطت ًاپزیش V2 ،حدن سیال وااسی
دس اًتْای فشآیٌذ تشاون آدیاتاتیه تشگطت ًاپزیش V3 ،حدن سیال واسی دس اًتْا فشآیٌذ آدیاتاتیه تشگطات ًاپازیش ٍ  V2sحدان
سیال واسی دس اًتْای فشآیٌذ تشاون آدیاتاتیه تشگطت پزیش ّستٌذ.
ّوچٌیي هعادالت فشآیٌذ آدیاتاتیه تشگطت پزیش  4s←3تِ ضشح صیش هی تاضٌذ:
T
V
()20
) C ln( 4 s )  R ln( 3
g

V4 s

T3

v

V3
T V
 3 2
V4 s T2 V1

()21

T4 s
)  Rg ln( re )   Rg ln rc
T3

()22

(Cv ln

دس ساتغِ ( V4s ،)21حدن سیال واسی دس اًتْا وَسس اًثساط آدیاتاتیه تشگطت پزیش ّستٌذ.
تشای هذل سیىل دیضل ایذُ ال ّیچ اتالف اًتمال گشهایی ٍخَد ًذاسد .دس صَستی وِ تشای سایىل دیاضل ٍالعای تشگطات
ًاپزیشی ،اًتمال گشها تیي سیال واسی ٍ دیَاسُ سیلٌذس لاتل چطن پَضی ًوی تاضذ .هی تَاى فشض وشد وِ دهاا دیاَاسُ ثاتات ٍ
اتالف اًتمال حشاست اص عشیك دیَاسُ سیلٌذس (اتالف ًطت گشها) هتٌاسة تا هتَسظ دهای سیال واسی ٍ دیاَاسُ سایلٌذس تاضاذ.
اگش گشهای آصاد ضذُ تَسظ احتشاق دس ّش ثاًیِ  ٍ A1ضشیة اًتمال حشاست دیَاسُ سیلٌذس  B1تاضذ ،گشهای اضافِ ضذُ تِ سایال
واسی دس ّش ثاًیِ تَسظ احتشاق هغاتك ساتغِ خغی صیش هی تاضذ]:[13
()23
 T2  T3

 T0 


2

Qin  A1  MB1


اص هعادلِ ( )23هیتَاًین هطاّذُ وٌین وِ  Qinضاهل دٍ لسوت هیتاضذ :لسوت اٍل  ،A1گشهای آصاد ضذُ تَسظ احتشاق
دس ّش ثاًیِ ٍ لسوت دٍم اتالف ًطت گشها ( )Qleakدس ّش ثاًیِ هیتاضذ وِ تِ ضشح صیش است] :[2,3
) Qleak  MB(T2  T3  2T0
()24
ٍاحذ  KJ/kg.K ،B1 ٍ KW ،A1است ٍ .داسین:
B  B1 / 2

اتالف اصغىاوی پیستَى ( )fµتش حسة  ،Nعثاست است اص]:[1,5,6,9,10
()25

dx
dt

f     

ضشیة اصغىاوی ٍ ٍاحذ آى  N.s/mاست وِ اتالف ولی سا دس ًظش هیگیشد ٍ  xتغییش هىاى پیستَى ٍ ٍاحذ آى  mهی-
تاضذ .دس ًتیدِ تَاى اتالفی ( )Pµتش حسة  KWتشاتش است تا:
dw
dx dx
()26
2
 

dt dt



dt

P 

 سشعت خغی پیستَى تش حسة  t ٍ m/sصهاى تش حسة ثاًیِ ّستٌذ .فاصلِ عی ضذُ پیستَى ( )Lتش حسة  mدس ّش
سیىل دس هَتَسّای چْاس صهاًِ تِ ضشح صیش است:
) 4L  4( x1  x2
()27
سشعت هتَسظ پیستَى(  ) تش حسة  m/sتشاتش است تا:
  4LN
()28
وِ  x2 ٍ x1تِ تشتیة هَلعیتّای پیستَى دس ًماط حدنّای هاوضیون ٍ هیٌیون تش حسة  mهیتاضٌذ ٍ  Nتعذاد سیىل
هَتَس دس ثاًیِ ) (cycles/sاست.
تٌاتشایي تَاى خشٍخی ( )Pdiتش حسة  KWتشاتش است تا:
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Pdi  Qin  Qout  P

()29

)  M [1.575  10 12 (T34  T44 )  1.88  10 8 (T33  T43 )  1.049  10 4 (T32  T42 )  1.5075  10 11(T24  T14
 5.8533  10 8 (T23  T13 )  2.995  10 5 (T22  T12 )  0.7205T1  0.9014T3  1.0075T2  0.6144T4 ]   2

ٍ ساًذهاى حشاستی ( )ηdiسیىل تِ ضشح صیش هیتاضذ:
Qin  Qout  P
Pdi

 Qleak
Qin  Qleak

Qin

 di 

M [1.575  10 12 (T34  T44 )  1.88  10 8 (T33  T43 )  1.049  10 4 (T32  T42 ) 




  1.5075  10 11 (T24  T14 )  5.8533  10 8 (T23  T13 )  2.995  10 5 (T22  T12 )


 0.7205T1  0.9014T3  1.0075T2  0.6144T4 ]   2





()30
1

12 4

T3  1.88  10 8 T33  1.049  10 4 T32  0.9014T3  1.5075  10 11T24 
M [1.575  10



8 3
5 2


)  5.8533  10 T2  2.995  10 T2  1.0075T2  32.4458]  MB (T2  T3  2T0


ٌّگاهی وِ  ηc ٍ T3 ،T1 ،rcهعلَم تاضٌذ T2s ،سا هی تَاى تا استفادُ اص هعادلِ ( )19تِ دست آٍسد T2 .تا خایگزاسی  T2sدس
هعادلِ ( T4s ،)6اص هعادلِ ( ٍ )22سشاًدام  ،T4تا خایگازاسی  T4sدس هعادلاِ ( )7تاِ دسات هایآیاذ .تاا خایگازاسی  T4 ٍ T2دس
هعادالت ( )30( ٍ )29تَاى خشٍخی ٍ ساًذهاى حشاستی حاصل هیضَد .سپس سٍاتظ تیي تاَاى خشٍخای ٍ ساًاذهاى حشاستای تاا
ًسثت تشاون ٍ ّن چٌیي ساتغِ تْیٌِ تیي تَاى خشٍخی ٍ ساًذهاى حشاستی تِ دست هیآیذ.

ً -9تايج ٍ بحث
فشهَلّای تِ دست آهذُ دس تاال ٍ ّوچٌیي ثاتت ّا ٍ داهٌِ پاساهتشّایی وِ دس ریل آهذُ است ،دس سسن ضىلّای صیش تِ
واس هی سًٍذ]:[5,6
T1=350K, T3=2200K, x1=8×10-2m, x2=1×10-2m, N=30cycles/s, M=4.553×10-3Kg/s.

ضىل ( )2اثشات تشگطت ًاپزیش داخلی ٍ اتالف اصغىان سا سٍی تَاى خشٍخی سیىل دس  re=3.1سا ًطاى هیدّذ .هاوضیون
تَاى خشٍخی تشای حالتّای  1تا  4تِ تشتیة  1/6 ٍ 2/5 ،1/81 ،2/72ویلَ ٍات دس ًسثتّای تشاون  12 ٍ 12 ،13 ،13هی-
تاضذ .همایسِ هٌحٌی  1تا  ،3اثش تشگطت ًاپزیش داخلی سٍی تَاى خشٍخی تذٍى اتالف اصغىان هیتاضذ ،دس حالی وِ همایسِ
هٌحٌی  2تا  ،4اثش تشگطت ًاپزیش داخلی سٍی تَاى خشٍخی تا اتالف اصغىان است .تشگطت ًاپزیشی داخلی تذٍى اتالف
اصغىاوی هاوضیون تَاى خشٍخی سا تِ هیضاى  8/13دسصذ واّص هیدّذ .دس حالی وِ تشگطت ًاپزیشی داخلی تا اتالف
اصغىاوی ایي همذاس سا  12/21دسصذ واّص هیدّذ .هٌحٌی ّای  ،2 ٍ 1اثش اتالف اصغىان سٍی تَاى خشٍخی تذٍى تشگطت
ًاپزیش داخلی است ،دس حالی وِ هٌحٌی ّای  4 ٍ 3اثش اتالف اصغىان سٍی تَاى خشٍخی تا تشگطت ًاپزیش داخلی هیتاضذ.
هاوضیون تَاى خشٍخی تا دس ًظش گشفتي تلفات اصغىاوی تذٍى تاصگطت ًاپزیشی داخلی تِ هیضاى  33/43دسصذ واّص هییاتذ.
دس حالی وِ دس ًظش گشفتي تلفات اصغىاوی تا تشگطت ًاپزیشی داخلی هاوضیون تَاى خشٍخی سا تِ همذاس  36/4دسصذ واّص
هیدّذ .ایي ضىل ًطاى هیدّذ وِ ًسثت تشاون اثش هْوی سٍی تَاى خشٍخی داسد .تا افضایص هیضاى ًسثت تشاون ًخست تَاى
خشٍخی افضایص ٍ پس اص سسیذى تِ همذاس هاوضیون تا ضذت تیطتشی واّص هییاتذ.
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شکل  -2تاثيز بزگشت ًاپذيزی داخلی ٍ اتالف اصطکاكی رٍی تَاى خزٍجی در

re=3.1

ضىل ( )4( ٍ )3تاثیش ًسثت لغع پاضص سَخت ،سٍی تَاى خشٍخی تشای ً µ=12.9N.s/m ٍ ηc=ηe=0.97 ،ηc=ηe=1طاى
هیدّذ .هاوضیون تَاى خشٍخی دس حالت ّای  1تا  4تشای ضىل ( )3تشاتش  3/2 ٍ 3 ،2/25 ،1/81ویلَ ٍات دس ًسثتّای تاشاون
 ٍ 8 ٍ 9 ،12 ،13تشای ضىل ( 3 ٍ 2/78 ،2 ،1/6 ،)4ویلاَ ٍات دس ًساثت ّاای تاشاون  8 ٍ 8 ،11 ،12هایتاضاذ .تاا همایساِ
هٌحٌیّا ،هیتَاى واّص تَاى خشٍخی سا تا افضایص  reهطاّذُ وشد .افضایص  reهٌدش تِ افضایص  T4هیضَد وِ دس ًْایات تاَاى
خشٍخی ٍ ساًذهاى حشاستی سا واّص هیدّذ (هعادالت ّ .)30 ٍ 29وچٌیي تا افضایص تشگطت ًاپزیش داخلی تشای ًسثت تاشاون-
ّای یىساى ،هیضاى تَاى خشٍخی واّص هییاتذ .دسصذ افضایص تَاى خشٍخی دس ضىل ( )3تشای حالت ّاای  1تاا  2 ،2تاا ٍ 3
ّوچٌیي  3تا  4تِ هیضاى  7/1 ٍ 33 ،24دسصذ است .ایي همادیش تشای ضىل ( 7/71 ٍ 37 ،27/5 ،)4دسصذ هیتاضذ.

شکل  -9تاثيز ًسبت قطع پاشش رٍی تَاى خزٍجی
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شکل  -4تاثيز ًسبت قطع پاشش رٍی تَاى خزٍجی

ضىل ( )6( ٍ )5تاثیش اتاالف اًتماال حاشاست ٍ ًساثت لغاع پاضاص ساَخت سا سٍی ساًاذهاى حشاستای تاشای ،ηc=ηe=1
ً µ=12.9N.s/m ٍ ηc=ηe=0.97طاى هیدّذ .هاوضیون ساًذهاى حشاستی تشای حالت ّای  1تا  4دس ضىل ( )5تاِ تشتیاة ،0/33
 0/35 ٍ 0/23 ،0/5دس ًسثتّای تشاون  14 ٍ 17 ،22 ،22است .ایي همادیش تشای ضىل ( 0/327 ٍ 0/198 ،0/46 ،0/28 ،)6دس
ًسثتّای تشاون  12 ٍ 15 ،18 ،19هیتاضذ .هٌحٌیّای  2 ٍ 1تاثیش  reسٍی ساًذهاى حشاستی تا دس ًظش گشفتي تلفات اصغىاوی
تذٍى اتالف اًتمال حشاست است .دس ایي حالت افضایص  53دسصذی هاوضیون ساًذهاى حشاستی سا تاا وااّص  52دسصاذی  reسا دس
ضىل ( )5داسین .ایي هیضاى افضایص دس ضىل ( 62/5 ،)6دسصذ هیتاضذ .دس حاالی واِ هٌحٌایّاای  4 ٍ 3اثاش  reسٍی ساًاذهاى
حشاستی تا دس ًظش گشفتي تلفات اصغىاوی ٍ اتالف اًتمال حشاست هیتاضذ .دس ایي هٌحٌی ّا هاوضیون ساًذهاى حشاستی دس ضاىل
( 56 ،)5دسصذ ٍ دس ضىل ( 65/7 ،)6دسصذ تا  52دسصذ واّص  reافاضایص هاییاتاذ .همایساِ هٌحٌای  1تاا  2 ٍ 3تاا  ،4تااثیش
افضایص اتالف اًتمال سا سٍی ساًذهاى حشاستی حشاست ًطاى هیدّذ .افضایص اتالف اًتمال حشاست هاوضیون ساًاذهاى حشاستای سا دس
ضىل ( )6( ٍ )5تِ تشتیة  30 ٍ 31دسصذ دس ًسثت لغع  3/1واّص هیدّذ .ایي همادیش تشای ًسثت لغع  ،1/5تاِ تشتیاة 30
ٍ  29دسصذ هی تاضذ .افضایص  Bهٌدش تِ افضایص اتالف ًطت حشاست هیضَد (هعادلِ  ،)24تٌاتشایي همذاس گشهای اضافِ ضذُ تاِ
هَتَس واّص هییاتذ (هعادلِ  .)23دس ًتیدِ هاوضیون ساًذهاى حشاستی تا افاضایص  Bوااّص هاییاتاذ (هعادلاِ  .)30تاا افاضایص
تشگطت ًاپزیشی داخلی تشای ًسثت تشاون ّای یىساى ،هیضاى ساًذهاى حشاستی واّص هییاتذ.

شکل  -5تاثيز اتالف اًتقال حزارت ٍ ًسبت قطع پاشش رٍی راًدهاى حزارتی در ηc=ηe=1,µ=12.9
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شکل  -6تاثيز اتالف اًتقال حزارت ٍ ًسبت قطع پاشش رٍی راًدهاى حزارتی در
ηc=ηe=0.97,µ=12.9

ضىل ( )7اثش تشگطت ًاپزیشی داخلی ،اتالف اًتمال حشاست ٍ ًسثت لغاع پاضاص ساَخت سٍی تاَاى خشٍخای دس تشاتاش
ساًذهاى حشاستی سا دس ً µ=12.9N.s/mطاى هیدّذ .هاوضیون تَاى خشٍخی دس حالاتّاای ّ ٍ 7 ٍ 5 ،4 ٍ 2 ،3 ٍ 1وچٌایي دس
حالتّای  8 ٍ 6تشاتش  2/8 ٍ 1/6 ،3 ،1/8ویلَ ٍات هی تاضذ .هاوضیون ساًذهاى حشاستی تشای حالتّای  1تا  8تشاتاش ،0/5 ،0/33
 0/33 ٍ 0/0،197/46 ،0/28 ،0/35 ،0/23است .تا همایسِ هٌحٌی  1تا  2 ،5تا  3 ،6تا ّ ٍ 7وچٌیي  4تا  8تاثیش تشگطت ًاپزیش
داخلی سا سٍی هاوضیون تَاى خشٍخی ٍ ساًذهاى حشاستی دس هاوضیون تَاى خشٍخی ًطاى هیدّذ .افضایص تشگطت ًاپزیش داخلای
تا ٍ تذٍى اتالف اًتمال حشاست دس ًسثت لغع  1/5 ٍ 3/1هاوضیون تَاى خشٍخی سا تِ تشتیة تاِ هیاضاى  7 ٍ 12دسصاذ وااّص
هیدّذ .ایي همادیش واّص تشای هاوضیون ساًذهاى حشاستی تذٍى اتاالف اًتماال حاشاست  8/7 ٍ 13/8دسصاذ ٍ تاا اتاالف اًتماال
حشاست  7/5 ٍ 12/8دسصذ است .همایسِ هٌحٌیّای  1تا  2 ،3تا  5 ،4تا ّ ٍ 7وچٌیي  6تا ً 8طااى های دّاذ تاَاى خشٍخای
تحت تاثیش اًتمال حشاست ًیست (هعادلِ  )29دس حالی وِ ساًذهاى حشاستی دس هاوضیون تَاى خشٍخی وااّص های یاتاذ (هعادلاِ
 .)30تا افضایص اتالف اًتمال حشاست دس ًسثت لغع پاضص  1/5 ٍ 3/1تذٍى تشگطت ًاپزیشی داخلی ،هاوضیون ساًاذهاى حشاستای
 30 ٍ 31دسصذ واّص هییاتذ .واّص هاوضیون ساًذهاى حشاستی تشای ایي حالت تا تشگطت ًاپزیشی داخلای  29 ٍ 30/4دسصاذ
هیتاضذ .همایسِ هٌحٌیّای  1تا  3 ،2تا  5 ،4تا ّ ٍ 6وچٌیي  7تا  8تاثیش  reسا تش هاوضیون تَاى خشٍخی ٍ ساًذهاى حشاستای دس
هاوضیون تَاى خشٍخی ًطاى هیدّذ .واّص ًسثت لغع پاضص سَخت اص  3/1تِ  1/5تذٍى تشگطت ًاپزیش داخلای ،تاا ٍ تاذٍى
اتالف اًتمال حشاست هاوضیون تَاى خشٍخی سا تِ هیضاى  65دسصذ افضایص هیدّذ .افاضایص هااوضیون ساًاذهاى حشاستای دس ایاي
حالت تذٍى اتالف اًتمال حشاست  53دسصذ ٍ تا اتالف اًتمال حشاست  56دسصذ استّ .وچٌیي واّص  reاص  3/1تِ  1/5هاوضیون
تَاى خشٍخی سا تا تشگطت ًاپزیشی داخلی ،تا ٍ تذٍى اتالف اًتماال حاشاست  74/6دسصاذ افاضایص هایدّاذ .هااوضیون ساًاذهاى
حشاستی دس ایي حالت تذٍى اتالف اًتمال حشاست  ٍ 62/5تا اتالف اًتمال حشاست  65/7دسصذ افضایص هییاتذ.
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شکل  -7تاثيز بزگشت ًاپذيزی داخلی ،اتالف اًتقال حزارت ٍ ًسبت قطع پاشش سَخت در
µ=12.9

ً -4تيجِگيزی
ایي همالِ هذل سیىل دیضل استاًذاسد َّای تشگطت ًاپزیش سا وِ تِ هذل ٍالعی ًضدیهتش است سا تا دس ًظش گاشفتي ساتغاِ
غیش خغی تیي گشهاّای ٍیژُ سیال واسی ٍ دهای هتٌاظش تا آى ّا ،اتالف اصغىان هتٌاظش تا سشعت هتَسظ پیساتَى ،تشگطات
ًاپزیش حاصل اص ساًذهاى ّای تشاون ٍ اًثساط ،اتالف اًتمال حشاست ٍ ّوچٌیي ًسثت لغع پاضص ساَخت پیطاٌْاد هایًوایاذ.
سٍاتظ تْیٌِ تیي تَاى خش ٍخی ٍ ًسثت تشاون ،ساًذهاى حشاستی ٍ ًسثت تشاون ٍ ّوچٌایي ساتغاِ تْیٌاِ تایي تاَاى خشٍخای ٍ
ساًذهاى حشاستی سیىل تِ دست آهذُ است .تا افضایص ًسثت تشاون تَاى خشٍخی ًخست افاضایص ٍ پاس اص سسایذى تاِ هماذاس
هاوضیون خَد تا ضذت تیطتشی واّص هی یاتذً .تایح ًطاى هی دّذ وِ تا تغییش تشگطت ًاپازیشی داخلای ،اتاالف اصاغىاوی ٍ
ًسثت لغع پاضص سَخت همذاس تَاى خشٍخی ٍ ساًذهاى حشاستی تغییش های وٌاذ .هااوضیون تاَاى خشٍخای  3/2ویلاَ ٍات دس
ًسثت لغع ً ٍ 1/3سثت تشاون  8تا اتالف اصغىاوی ٍ تذٍى تشگطت ًاپزیشی داخلای تاِ دسات های آیاذّ .وچٌایي هااوضیون
ساًذهاى حشاستی دس ًسثت لغع ً ٍ 1/5سثت تشاون  22تا دس ًظش گشفتي اتالف اصغىاوی ،تذٍى اتالف اًتمال حشاست ٍ تاصگطات
ًاپزیشی داخلی تشاتش  0/5هی تاضذ .حذاوثش تغییش هاوضیون تَاى خشٍخی ،افضایص آى تِ هیاضاى  74/6دسصاذ تاا وااّص ًساثت
لغع پاضص سَخت اص  3/1تِ  1/5تا دس ًظش گشفتي اتالف اصغىاوی تا ٍ تذٍى اتالف اًتمال حشاست تا تشگطت ًاپازیشی داخلای
است .تا تغییش اتالف اًتمال حشاست ،ساًذهاى حشاستی تغییش هییاتذ .حذاوثش افضایص ساًذهاى حشاستی تِ هیضاى  65/7دسصاذ تاا دس
ًظش گشفتي تشگطت ًاپزیشی داخلی ٍ اتالف اًتمال حشاست ٍ واّص ًسثت لغع پاضص سَخت اص  3/1تِ  1/5اسات .ایاي ًتاایح
هیتَاًذ ساٌّوای هٌاسة تشای اسصیاتی عولىشد هَتَسّایی تا سیىل ٍالعی تاضذ.
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