
کنفرانس سوخت و احتراق ایران پنجمین

  1392بهمن ماه  - علم و صنعت ایراندانشگاه  - تهران
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  

1

بررسی سوزش فرسایشی در موتورهاي پیشرانه جامد

معصومه ندیمی
*

 ، سید هوشنگ خاندانی، علی اسدي

  سازمان صنایع دفاع

!mndsmnds40@yahoo.com!  

  

  چکیده 

تا  .رخ دادن سوزش فرسایشی باعث انحراف نرخ سوزش از قانون رابرت می شود و می تواند تاثیرات مخربی روي عملکرد راکت داشته باشد

کنون مدل هاي گوناگونی براي پیش بینی این پدیده ارائه شده است و براي عینیت بخشیدن به آنها ، روش هاي تجربی بسیاري نیز بر پایه 

در این روش ها با مقایسه ي حالتی که انتظار می رود سوزش فرسایشی رخ دهـد و  .سوزش دو بعدي یا حالت واقعی پیشنهاد گردیده است

همچنین با بررسی پارامتر هایی از جمله ضخامت . ان عدم وقوع آن را استنباط کرد، به نتایج و پیش بینی هایی خواهند رسیدحالتی که بتو

  . در این مقاله، عوامل مختلف موثر بر سوزش فرسایشی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. پیشرانه، می توان نرخ سوزش را اندازه گیري کرد

  

   سوزش فرسایشی -موتور - جامد -انهپیشر: هاي کلیدي واژه

  

   مقدمه -1

در لحظات اولیۀ عملکـرد  . یکی از مهمترین پدیده هاي تأثیرگذار برعملکرد راکت هاي سوخت جامد سوزش فرسایشی می باشد

موتورهاي سوخت جامد، گازهاي حاصل از احتراق با نرخ جرمی زیاد از مجاري باریک سوخت مـی گذرنـد در ایـن لحظـات بـه      

لیل کوچکی سطح مقطع مجراي سوخت و باال بودن نرخ جرمی گذرکننده از آن، سرعت عبور گازها فوق العـاده زیـاد خواهـد    د

سرعت زیاد گازهاي حاصل از احتراق، باعث انتقال حرارت قابل توجهی از شعله به سطح سوخت از طریق جابجایی شـده و  . بود

. د و در نهایت نرخ سوزش سوخت جامد افزایش قابل مالحظه اي خواهد یافتسطح را به شدت گرم میکند، در نتیجه نرخ تصعی

. سوزش فرسایشی ناشی از افزایش شار حرارتی از فاز گاز به سطح پیشرانه مـی باشـد  . این افزایش همان سوزش فرسایشی است

ود و میزان سوخت بیشتري در معرض با افزایش شار انتقال گرما به سطح پیشرانه، پیشرانه به طور سریع و ناگهانی تبخیر می ش

) فرسایش منفی(یا کوچکتر از) فرسایش مثبت( سرعت سوزش می تواند بزرگتر . اکسید کننده ي محفظه احتراق قرار می گیرد

  .مقدار سرعت سوزش مبناي بدست آمده در غیاب یک جریان عرضی باشد

. ت بعنوان تابعی از سرعت جریان عرضـی در آن وجـود دارد  چندین تئوري براي بررسی اثر افزایش انتقال حرارت به سطح سوخ

با افزایش   1استدالل می کند که میزان شار گرمایی در جریان مرکزي( این تئوري ها شامل   انتقال حرارت از محفظه جریان 

رت اضافی ایجاد شده سرعت جریان عرضی افزایش  می یابد، بنابر این شار حرارتی عبوري از محفظه ي احتراق و در نتیجه حرا

این تئوري دربـاره ي انحنایـافتن  انتشـار شـعله نهـایی توسـط جریـان        (  2"انحناي شعله"). در سطح سوخت افزایش می یابد

افـزایش تالطـم و   . و تالطم)  محفظه به سمت سطح پیشرانه و حرکت نقطه انتشار حرارت نزدیکتر به سطح، استدالل می نماید

  .سطح پیشرانه در فاز گازي، ضریب رسانش و نفوذ گرما را به سطح سوخت افزایش می دهد شکل گیري گردابه ها روي

با این حال تمام مدل هاي توسعه یافته پیشرانه هاي کامپوزیتی موجود، عواملی مورفولوژي ،سرعت عرضی، شـعله هـاي آتـش،    

نچه مورد نیاز است یک مدل چند بعدي است که بتواند آ. را به صورت یک بعدي مطالعه و ارتباط آنها را بررسی کرده اند... لبه و

  .پارامترهاي مختلف را شامل شود

                                                          
1 : core flow
2 : flow bending
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براي پیشرانه هاي کامپوزیتی نشان داده شده است که فرسایش مثبت نتیجه ي افزایش رسانایی گرمایی و ضرایب نفـوذ  

در نظریه ي اول ذکر شده . وجود داردبراي فرسایش منفی دو نظریه . در جریان توسعه یافته ي متالطم در مقیاس کوچک است

ضریب نفـوذ  ( است که سرعت واکنش در حضور اغتشاشات بزرگ کاهش می یابد و نظریه ي دوم عدم تعادل بین ضرایب انتقال

را دلیل فرسایش منفی می داند) جرمی و حرارتی در دو جریان آرام و متالطم

ي که شامل تاثیر خصوصـیات انتقـال ناشـی از تالطـم اسـت را بسـط       کینگ مدل یک بعد  1براي بررسی پیشرانه هاي دو پایه

  [18].داد

الزم بـه  . کینگ مشاهده کرد هنگامی که ناحیه فیز به عنوان قسمتی از فاز گاز رفتار کند، نتایج تجربی و تئوري همخوانی دارند

پیشرانه کـامپوزیتی وهمـوژن کـاربرد     ذکر است که مدل تک بعدي کینگ با تغییر مناسب در مکانیزم جنبشی، براي هر دو نوع

  .واضح است که گسترش یک چهارچوب واحد براي هر دو نوع پیشرانه کامپوزیتی وهموژن، یک هدف مطلوب می باشد. دارد

در حال حاضر این نکته به خوبی شناخته شده است که راکت هایی با پیشرانه جامد در معرض برشهاي وابسته به زمان و پاسخ 

اختالالت جریانی که تولید می شوند می توانند منطقه اکوستیک درون محفظه . اق به این جریان برشی می باشندمنطقه احتر

با توجه به این که سوزش فرسایشی پدیده اي است . را اصالح نمایند و بدلیل اتصال دوطرفه، منجر به ناپایداریهاي شدید شوند

کامالً آشکار خواهد بود که پیش بینی نکردن و عدم جلوگیري از اثرات  که در صورت عدم پیش بینی غیر قابل کنترل است،

سوزش فرسایشی مشکالت عمده اي را به همراه خواهد داشت که مهمترین این اختالالت، باال رفتن فشار درون محفظۀ موتور 

پدیدة به ظاهر مخرب استفادة هدف  عالوه بر این در بعضی موارد، از این. به صورتی نامطلوب و در اکثر موارد مخرب خواهد بود

به عنوان مثال در بعضی از راکت ها براي مقاصد مختلف به شتاب اولیۀ زیادي نیاز می باشد، به همین دلیل از یک . دار می شود

اگر بتوان سوزش فرسایشی را پیش بینی نمود می توان بدون اضافه نمودن سیستم هاي فرعی، . بوستر جانبی استفاده می شود

قابل  1اثر سوزش فرسایشی در موتورهاي پیشرانه جامد در شکل . از موتور اصلی در لحظات اولیه به عنوان بوستر استفاده نمود

  .مشاهده است

  

!!

نمودار شماتیکی اثر سوزش فرسایشی در موتورهاي سوخت جامد -1شکل

                                                          
1 : double –based
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  تئوري هاي سوزش فرسایشی - 2

افزایش انتقال نر خ حرارت به سطح پیشرانه از عوامل اصلی ایجـاد سـوزش فرسایشـی    به طور کلی محققان بر این باور ند که    

نظریه هاي متفاوتی در این راستا ارائه شده است که سعی در توصیف این پدیده دارند و عمده ي آنها بـر تغییـر ضـخامت    . است

اي موجـود در مـدل هـاي ارائـه شـده توسـط       گذشته از تفاوته. و سطح پیشرانه تاکید دارند 1الیه ي مرزي بین جریان مرکزي 

محققان، همگی بیان می کنند که افزایش دماي سطح پیشرانه ناشی از شدت انتقال گرماي منتقل شده به آن ، میزان تبخیـر و  

سوزش سطح را به سرعت افزایش می دهد و میزان بیشتري از سوخت و اکسنده وارد واکنش شده لذا افـزایش میـزان حـرارت    

  .ده پیوسته ادامه پیدا می کندتولید ش

  :بسیاري از این تئوري ها این افزایش انتقال حرارت را بررسی کرده اند و بر این دو نکته اشاره می کنند

این . افزایش سرعت جریان مرکزي ضخامت الیه مرزي را کم کرده و میزان انتقال حرارت در آن افزایش می یابد-1

  .قابل مشاهده است  2پدیده در شکل

سوزش در سطح سوخت خواهد  2اغتشاش و تغییر ایجاد شده در ناحیه ي نفوذ در سطح پیشرانه باعث افزایش محلی -2

.نمایشی از این رخ داد قابل مشاهده است4و   3در شکل   . شد

  

  
  افزایش انتقال حرارت به دلیل کاهش الیه مرزي -2شکل 

                                                          
1Core Flow
2Local
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  طقه نفوذافزایش انتقال حرارت به دلیل تغییر من  - 3شکل

  
  افزایش انتقال حرارت به دلیل  اغتشاش -4شکل

  

.مهمترین موضوع صحت تاثیر هر یک از این دو نظریه  یا تلفیق آنها می باشد

  

. در مجموع روش هاي نظري ارائه شده براي پیش بینی و تخمین سوزش فرسایشی به سه گروه کلی تقسیم بندي می شوند

  ].8[اي مختلف انجام شده است این طبق بندي بر اساس نظریه ه

  .نظریۀ انتقال حرارت که واکنش شیمیایی و ساختار شعله را مد نظر نمی گیرد. 1

  . نظریۀ شعله که بر اساس مکانیزم احتراق یا ساختار شعله بیان می شود. 2

  . بررسی هم زمان حرارتی و ایرودینامیکی در الیه مرزي با وجود واکنش هاي شیمیایی. 3

بصورت خالصه می توان این نظریه را به این . می باشد] 13[ 1ین نظریه در شاخۀ انتقال حرارت، تئوري لنیر ـ روبیالردبارزتر

شایان ذکر است که . شکل بیان نمود که سوزش فرسایشی با ضریب انتقال حرارت جابجایی به سطح سوخت متناسب می باشد

اول اینکه منبع حرارتی، دماي گازهاي گذرکننده از . و شکل انجام می گیردنظریۀ انتقال حرارت، بسته به منبع حرارتی به د

سطح سوخت فرض می شوند دوم اینکه حرارت انتقالی به سطح سوخت، ناشی از واکنش هاي شیمیایی درون ناحیۀ سوزش با 

ی رسیم که نظریۀ اول بنابر اثر دماي گازهاي جانبی بر سوزش فرسایشی به این نتیجه م. دماي شعلۀ سوخت فرض می شود

                                                          
1 !!! Lenior&Robilard
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معتبر نبوده و تئوري لنیر ـ روبیالرد نیز به همین سبب تخمین هاي درستی را ارائه نمی دهد اما روش دوم روشی است 

اولین کارهایی که بر اساس نظریۀ شعله . که در این تحقیق ازآن استفاده شده است و صحت عملکرد آن به اثبات رسیده است

این محقق ساختار شعله و مکانیزم تجزیۀ فاز جامد سوخت هاي . وضع شده اند] 14[ 1وسط واندنکروکووپایه گذاري شده اند، ت

مدلی را براي سوزش فرسایشی سوخت هاي مرکب ارائه داد، نظریۀ ایشان بر اساس کج ] 15[کینگ . دو پایه را مدنظر گرفت

سطح سوخت و ناحیۀ آزاد سازي گرما، گرماي کم شدن فاصلۀ بین . شدن، شعله را به سطح سوخت نزدیک تر می کند

البته کج شدن شعله مخصوص سوخت هاي مرکب بوده و در . بازگشتی به سطح را افزایش داده و نرخ سوزش را باال می برد

  . خصوص سوخت هاي دوپایه، الیۀ واکنشی در اثر جریان هاي جانبی کوچکتر می شود

براي  3ارائه شد، در این روش نظریۀ پرانتل ـ کارمن] 16[ 2ن بار توسط کرنرسوزش فرسایشی بر اساس روش الیه مرزي اولی

، سوخت تحلیل نمودند گرچه باید ذکر شود که جریان در ]18[، رازدان ]17[ 4تسوجی. بیان میدان جریان استفاده شده است

آشفته به همراه نظریۀ پخش شعله را حل انتگرانی الیه مرزي ] 20[ 5لنگل. حالت وجود سوزش فرسایشی کامالً آشفته می باشد

. مدل چند معادله اي آشفته را براي حل مسئلۀ الیه مرزي استفاده نمود] 21[ 6بدبنی. براي پیشرفت مدل خود در نظر گرفت

گرچه تأکید فراوانی بر صحت انواع روش هاي مختلف در حل . را در نظر گرفت) دوپایه ( او احتراق سوخت هاي جامد همگن 

  . فرسایشی شده است، اما واقع بینانه ترین تحلیل، واکنش هاي متقابل بین ناحیۀ شعله و میدان جریان می باشدسوزش 

  

  اثر پارامترهاي مختلف بر سوزش فرسایشی - 3

در ادامه اکثر پارامترهاي شناخته شده که امکان ایجاد . ایجاد و تشدید سوزش فرسایشی متأثر از پارامترهاي مختلفی می باشد

  ] 1. [یا تشدید سوزش فرسایشی را دارند مورد بررسی قرار خواهند گرفت

  

  سرعت آستانه اي - 1- 3

اعالم نموده اند که سوزش فرسایشی زمانی واقع می شود که سرعت گازهاي جانبی از مقداري ] 31- 22[بعضی از محققین  

دست آمده نشان می دهد که هرگاه تعادلی بین کاهش در این رابطه به ] 24[ 8نتایجی که توسط زوکرو. فراتر رود 7آستانه اي

انتقال حرارت بر اثر افزودن جرم به الیه مرزي و افزایش انتقال حرارت بر اثر جابجایی ایجاد شود سوزش در سرعت آستانه اي 

ر جرمی آستانه اي مقدار شا) جریان تراکم پذیر ( اگر دانسینه تابع فشار باشد ] 25[ 9طبق مشاهدات کریدلر. واقع خواهد شد

همچنین وابستگی سرعت آستانه اي به فشار توسط زوکرو نشان داده شده . به صورت خطی با افزایش فشار، افزایش می یابد

در راستاي مشاهدات زوکرو، نتایج به دست آمده . شایان ذکر است که سرعت آستانه اي با افزایش فشار کاهش می یابد. است

] 30[ 11مشاهدات آمبلیا و سامسو. که با افزایش فشار، عدد ماخ   آستانه اي کاهش خواهد یافت نشان داد] 31[ 10توسط کمث

                                                          
1! Vandenkerckhove
2 !!! Corner
3 !!! Prandtl& Karman
4 !!! Tsuji
5 !!! Lengelle
6 !!! Beddini
7 !!! Uth
8 !!! Zucrow
9! Kriedler
10 !!! Kamath
11 !!! Samsev&Umblia
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سرعت . نشان داد که با افزایش دماي جریان جانبی گذر کننده از روي سوخت، سرعت آستانه اي کاهش خواهد یافت

ضمناً به این دلیل که سرعت گازها از . می آیدآستانه اي را نمی توان به طرق تحلیلی بدست آورد و عموماً از تجربه به دست 

اگر بتوان سرعت گازها را نیز از روش تجربی . روابط تقریبی بدست می آیند، خطا مقدار زیادي را به خود اختصاص خواهد داد

هاي دو  شایان ذکر است که در سوخت. بدست آورد، بهبود بیشتري در اندازه گیري مقدار سرعت آستانه اي بوجود خواهد آمد

پایه، سرعت آستانه اي آنقدر کم است که در مقایسه با سوخت هاي مرکب قابل اغماض می باشد چرا که سوخت دو پایه نسبت 

  . به سوخت هاي مرکب از حساسیت خیلی بیشتري به سوزش فرسایشی برخوردار می باشند

  

زش منفیسو - 2- 3

سوزش سوخت هاي مرکب به  کمتر از سرعت آستانه در تحقیقات مربوط به سوخت هاي مرکب مشاهده شده که نرخ  

تزریق جرم به داخل الیه مرزي و . به اثبات رسیده است] 34[این پدیده توسط نتایج تجربی زوکرو . اي کاهش می یابد

البته این پدیده در مورد سوخت . کاهش انتقال حرارت از شعله به سطح سوخت، عامل ایجاد این پدیده عنوان شده است

]2[دوپایه به ندرت و بسیار خفیف مشاهده شده استهاي 

  

   اثر سرعت گازهاي جانبی و فشار  - 3- 3

افزایش .  ].28- 25[مشاهده شده که نرخ سوزش سوخت هاي جامد با افزایش فشار و سرعت گازهاي جانبی افزایش می یابد  

از نواحی سوزش به سطح پیشرانه می نرخ سوزش پیشرانه بر اثر عبور جریان هاي جانبی ،به سبب افزایش انتقال حرارت 

در صورتی که جریان وجود نداشته باشد،انتقال گرما تنها به صورت هدایتی انجام گرفته و بسته به خصوصیات مولکولی  .باشد

ا نفوذ نمی کند ام) 5شکل (همچنین گرمایی از شعله نهایی به داخل ناحیه فیز .گاز هاي حاصل از احتراق کم یا زیاد خواهد بود

در صورتیکه در ناحیه سوزش جریان جانبی وجود داشته باشد،انتقال حرارت به وسط پیشرانه ، هم از طریق هدایتی هم از 

انتقال .طریق جابه جایی صورت می گیرد که در اکثر موارد ، انتقال حرارت جابه جایی چندین برابر انتقال حرارت هدایتی است

ن جریان است که باعث انتقال ذرات پر انرژي از نواحی سوزش به سطح پیشرانه شده و حرارت جابه جایی ناشی از آشفتگی درو

این اثرات گرماي انتقالی به سطح پیشرانه را افزایش داده و فرآیند . نواحی احتراقی را به سطح پیشرانه نزدیک تر می کند

  .اهد یافتاحتراق را سرعت بیشتري می بخشد که در نتیجه نرخ سوزش پیشرانه افزایش خو

  

  
  )همگن(ساختار سوزشی پیشرانه ي دو پایه - 5شکل 

  

  . در شارهاي جرمی بیش از شار آستانه اي، سوزش فرسایشی در فشارهاي پایین بروز بیشتري نسبت به فشارهاي باال دارد 
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   اثر نرخ سوزش سوخت - 4- 3

خت هایی که نرخ سوزش بیشتري دارند به در نتایج آزمایشگاهی اثبات شده که سوخت هاي با نرخ سوزش کمتر نسبت به سو 

در این رابطه نشان دهندة این ] 33[ 1تحقیقات رازدان و کور]. 33، 32، 24، 22[پدیدة سوزش فرسایشی حساس تر می باشند 

نظریه اي که . واقعیت است که براي یک سوخت معین با تنها اختالف در نرخ سوزش، نرخ سوزش فرسایشی متفاوت خواهد بود

در این رابطه ارائه داد به نحوة تشکیل الیه مرزي روي سطح سوخت بازمی گردد بدین صورت که الیه مرزي ] 22[ 2گرین

تشکیل شده روي ناحیۀ سوزش سوخت هاي جامد با نرخ سوزش کمتر، با شرایط ثابت بودن سرعت گازهاي جانبی، قطورتر از 

ادیان دماي داخل آن را کاهش داده و گرماي بازگشتی به سطح ضخامت الیه مرزي گر. حالت با نرخ سوزش بیشتر می باشد

  . سوخت را کاهش می دهد که در نتیجه سوزش فرسایشی کمتري را خواهیم داشت

  

  سوختاثر دماي اولیۀ  -5- 3

بر اثر کاهش دماي اولیۀ سوخت، نرخ سوزش ]. 33، 24[وخت افزایش می یابد سوزش فرسایشی با کاهش دماي اولیه س 

واهد یافت، از طرفی به دلیل بروز بیشتر سوزش فرسایشی در سوخت هاي با نرخ سوزش کمتر، با کاهش دماي عادي کاهش خ

همچنین با افزایش دماي اولیۀ سوخت، سوزش فرسایشی بروز . اولیۀ سوخت، سوزش فرسایشی بروز بیشتري خواهد داشت

  . کمتري خواهد داشت

  

   اثر دماي گازهاي جانبی - 6- 3

ده شده که در فشار و سرعت معین گازهاي جانبی، سوزش فرسایشی مستقل از دماي گازهاي جانبی می در اکثر موارد، دی 

در طی آزمایش هاي متعددي براي دماهاي مختلف، این حقیقت را به اثبات رسانیده ] 32[کینگ ]. 34، 32، 30، 23[باشد 

 2594این آزمایش ها در دماهاي . تصدیق نموده اند نیز این مطلب را براي سوخت هاي دو پایه] 34[ 1اسبورن و بوریک. است

در توجیه این مطلب می توان اضافه نمود که اکثر حرارت انتقالی به سطح سوخت ناشی . درجۀ کلوین انجام شده اند 3767تا 

زایی بر از گرماي ایجاد شده بر اثر سوزش خود سوخت با دماي شعلۀ آن می باشد چرا که دماي شعلۀ خود سوخت، تأثیر بس

دارد و جریان هاي جانبی تنها باعث بازگشت بیشتر گرما از شعلۀ نهایی ) با و بدون جریان ( نرخ سوزش سوخت در هر حال 

در نهایت می توان نتیجه گرفت که دماي گازهاي گذرکننده، . خود سوخت به سطح آن شده و نرخ سوزش را افزایش می دهند

پس مدل هایی که بر اساس افزایش انتقال حرارت به سطح سوخت، تنها بر اثر عبور . نداثر چندانی در تعیین نرخ سوزش ندار

  .نادرست بوده و با جواب هاي علمی سنخیت ندارند] 13) [رویبالرد -مدل لنیر( گازهاي داغ پایه گذاري شده اند 

  

 اثراضافه نمودن فلز به سوخت -7- 3

تلف به سوخت انجام شده که عمدتاً اثر افزایش آلومینیوم بوده و اثر تحقیقات متعددي در ارتباط با اثر افزایش فلزات مخ 

البته افزایش ذرات آلومینیم در سوخت باعث کم ]. 36، 35[کمی را بر سوزش فرسایشی سوخت از خود نشان داده است 

  . شدن ناپایداري احتراق و در بعضی موارد افزایش ایمپالس ویژه سوخت خواهد شد

  

                                                          
1 !!! Razdan&Kuo
2! Green
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  ل دهندة گاز جریان آزاداثر ترکیبات تشکی -8- 3

قرار داده و براي ایجاد گاز  2در آزمایشات سوزش فرسایشی، رایج است که مقداري سوخت را درون محفظه اي به نام مولدگاز 

واضح است که باید اثر ترکیبات گازي خارج شده از . گذرکننده از روي سوخت نمونۀ تحت آزمایش، مورد استفاده قرار می دهند

بر پایه این مهم تحقیقات الزم را انجام داد و در ] 37[ 3بدین منظور وایلز. از را بر سوزش فرسایشی بررسی نمودمولد هاي گ

. مولدگازهاي خود سه نوع سوخت استفاده نمود و عمالً مشاهده کرد که نوع سوخت مولد گاز اثري بر سوزش فرسایشی ندارد

  . سوخت هاي دو پایه به اثبات رساندند نتایج فوق را براي] 34[همچنین اسبورن و بوریک 

  

 اثر تراکم پذیري - 9- 3

تعدادي از محققین عدد ماخ را تغییر داده و اثر آنرا بر سوزش فرسایشی مطالعه نموده اند و به این نتیجه رسیده اند که 

  ]. 40، 39- 37، 31، 26[اکثر این اثرات خود را در سرعت گازهاي جانبی نشان می دهند 

  

   اثر اندازه موتور - 10- 3

و موتورهاي واقعی انجام شده، نشان می دهند که در موتورهاي کوچک،  4مقایسه هایی که بین موتورهاي آزمایشگاهی کوچک

، مقدار سوزش فرسایشی با عکس قطر ]26[ 5بر اساس مشاهدات سادرهولم. سوزش فرسایشی بروز فوق العاده بیشتري دارد

نتایج نشان دهندة این واقعیت هستند که با کاهش قطر سوخت، نرخ سوزش . متناسب است 1هیدرولیکی سوراخ داخلی گرین

. فرسایشی، افزایش قابل مالحظه اي می یابد این افزایش به سبب کاهش قطر و رفتار الیه مرزي روي سطح سوخت می باشد

ثابت جریان و قطر متغیر، توسط جهت تأکید بر اثر کاهش قطر، نتایجی براي نسبت تشدید نرخ سوزش در شرایط سرعت 

نتایج ثابت نگه داشتن سرعت گازهاي جانبی و کوچک نمودن قطر داخلی سوخت نشان می . ارائه شده اند] 6[رازدان و کوو 

مطلب قابل توجه در اینجا . دهد که کاهش قطر سوخت، موتور را نسبت به سوزش فرسایشی فوق العاده حساس تر می نماید

  . درون کانال با قطرهاي مختلف است) توسعه یافته و یا در حال توسعه ( تشکیل الیه مرزي اختالف در نحوة 

  

  اثر غیر یکنواختی در سوراخ سوخت -11- 3

بر طبق مشاهدات رازدان و کوو شکل طولی کانال داخلی سوخت در تعیین مقدار سوزش فرسایشی بسیار مؤثر است بطوریکه  

چرا که با واگرا نمودن سوراخ داخلی، . توان سوزش فرسایشی را به شدت کاهش دادبا واگرا نمودن کانال داخلی سوخت می 

  . سرعت محلی گازها کم شده و بدنبال آن، سوزش فرسایشی کاهش خواهد یافت

  

   اثر خواص سوخت  -12- 3

                                                                                                                                                                                     
1! Burik& Osborn
2 !!! Gas Generator
3! Viles
4 !!! Subscale
5 !!! Saderholm
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] 24[زوکرو ]. 36، 10[استفاده شده در سوخت هاي مرکب است  2سوزش فرسایشی به شدت تحت تأثیر نوع ترکیبات 

قابل توجه . ه این نتیجه رسید که نوع ترکیبات بکار رفته در سوخت، سرعت آستانه اي را مورد تغییر و تحول قرار می دهدب

است که نتایج نشان دهندة این واقعیت می باشند که سوخت هاي دوپایه نسبت به سوخت هاي مرکب به سوزش فرسایشی 

زش بیشتر نسبت به سوخت هاي مرکب با نرخ سوزش کمتر، به سوزش حساس ترند تا حدي که سوخت هاي دوپایه با نرخ سو

  . فرسایشی حساس تر می باشند

  

  روش هاي شبیه سازي سوزش فرسایشی  -4

البته روش . همانطور که قبالً اشاره شد، روش هاي شبیه سازي پدیدة سوزش فرسایشی به سه دسته تقسیم بندي می شوند

ئه شده اند که این روش ها یا به نحوي در قالب این سه روش می گنجند و یا اینکه هاي دیگري نیز توسط افراد مختلف ارا

همچنین مدل هایی نیز وجود دارند که ترکیبی از روش هاي ارائه . روش هاي آنچنان معتبري نیستند که بتوان از آنها نام برد

  . شده می باشند

ند تا قادر به شبیه سازي پدیدة سوزش فرسایشی در موتورهاي پژوهشگران متعددي از مدل هاي ارائه شده استفاده نموده ا

هر کدام از مدل هاي ارائه شده مزایا و معایب خاص خود را دارد و بطور مشخص نمی توان به خوبی و . پیشرانه جامد باشند

از پیشرانه ها نسبت  شایان ذکر است که بعضی از این مدل ها براي بعضی]. 1[بدي مطلق مدلی از این مدل ها رأي قطعی داد 

  ]. 1.[اما در مجموع هر سه روش تقریباً از ارزش برابري برخوردار می باشند. به مدل هاي دیگر کارآمدتر و ره گشاتر می باشند

همانطور که در بخش قبل عنوان شد، به صورت مطلق نمی توان اظهار نظر کرد که چه مدلی بهترین و کامل ترین روش براي 

فرسایشی است، اما اگر بحث را بر سوخت معینی متمرکز کنیم شاید بتوان روش بهتري را از روش هاي  مدل سازي سوزش

متداول ترین روشی که در حال حاضر براي انواع پیشرانه ها بکار می رود، روش تحلیل . دیگر براي آن نمونۀ خاص انتخاب نمود

همراه در نظر گرفتن معادالت بقاي جرم، مومنتوم، و انرژي انجام البته تحلیل به . الیه مرزي آشفته روي سطح سوزش می باشد

می گیرد که پس از حل جریان، ضرایب انتقال را تصحیح نموده و نرخ بازگشت حرارت از شعله به سطح پیشرانه محاسبه می 

ده اي است که سر راه اما واضح ترین ایرادي که این روش دارد مشکالت عدی. شود و در نهایت نرخ سوزش تخمین زده می شود

به همین سبب ابتدا سعی شده تا مدل ساده اي براي وارد نمودن آشفتگی به معادالت اضافه . حل معادالت حاکم وجود دارند

مدل استفاده شده، مدلی است صفر معادله اي که در این مدل اثرات دمش گاز از سطح پیشرانه نیز در نظر گرفته شده . شود

براي وارد نمودن آشفتگی استفاده شده  kـ  εجریان را به دو بعد تعمیم داده و از مدل دو معادله اي  سپس معادالت] 2[است

  . است

و بررسی اثر پارامترهاي متفاوت بر سوزش فرسایشی می توان به این نتیجه رسید ] 1[با بازبینی مطالعات و مشاهدات مختلف 

نتایج بدست آمده از روش حاضر . ر و سرعت گازهاي جانبی می باشندکه مهم ترین پارامترهاي مؤثر بر این پدیده، فشا

  . همخوانی قابل قبولی را با نتایج تجربی نشان می دهد

  

  روش هاي کنترل سوزش فرسایشی  -5 

 واگرایی کانال داخلی گرین -5-1

                                                                                                                                                                                     
1 !!! Port
2 !!! Binders
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ی، از مقدار بنابر دانشی که تاکنون به دست آمده است، سوزش فرسایشی زمانی بروز می کند که سرعت گازهاي جانب

آستانه اي بگذرد و یا به عبارتی قبل از سرعت آستانه هاي و در سرعت هاي کم جریان عرضی، اثر سوزش فرسایشی 

با فرض ثابت بودن مقطع کانال داخلی گرین، دبی جرمی گازهاي ناشی از احتراق سطح . قابل اغماض می باشد

در نتیجۀ این فرآیند و به . به حداکثر مقدار خود می رسد پیشرانه در طول سوخت افزایش یافته و در انتهاي سوخت

دلیل ثابت بودن سطح مقطع کانال عبور گازها، سرعت از سر تا انتهاي سوخت مدام در حال افزایش است که امکان 

گذشتن از سرعت آستانه اي به معناي وقوع . رسیدن و حتی گذشتن سرعت از مقدار آستانه اي وجود خواهد داشت

براي کنترل سوزش فرسایشی کافی است تدبیري اندیشیده شود که سرعت گازهاي عبوري از . فرسایشی استسوزش 

شایان ذکر است، همانطور که قبالً عنوان شد در سوخت هاي جامد دوپایه می توان . مقدار آستانه اي عدول نکند

ش فرسایشی به سرعت جریان، گفت که سرعت آستانه اي مفهوم عملی ندارد، اما در این نوع سوخت ها سوز

در این حالت . حساسیت فراوانی دارد، به صورتی که با افزایش سرعت، سوزش فرسایشی به شدت افزایش می یابد

روشی که براي جلوگیري از اثرات شدید سوزش فرسایشی توصیه می شود واگرا نمودن کانال داخلی سوخت جامد 

  ). 6شکل ( است 

  

  

  ا کانال واگرا شدهپیشرانه جامد ب - 6شکل 

  

  استفاده از سوخت با نرخ سوزش باالتر  -5-2

چرا که . روش دیگري که براي کنترل سوزش فرسایشی توصیه می شود، استفاده از سوخت هاي با نرخ سوزش باالتر است

هرقدر نرخ سوزش سوخت در حالت بدون گازهاي جانبی بیشتر باشد، حساسیت سوخت به سوزش فرسایشی بسیار کمتر 

روش دیگري که در همین راستا پیشنهاد می شود جایگزین نمودن سوخت با نرخ سوزش باال در مقاطعی از سوخت . اهد بودخو

  . که سوزش فرسایشی احتمال وقوع بیشتري دارد می باشد

  

  افزایش فشار محفظه  -5-3

اسیت به سوزش فرسایشی حس 2با افزایش فشار درون محفظۀ موتور، نرخ سوزش سوخت افزایش خواهد یافت و بنابر بند 

البته افزایش فشار محفظه مشکالت عدیده اي را به همراه خواهد داشت، که پیش بینی و کنترل آنها . کاهش خواهد یافت

  . ضروري می باشد

  

  کوچک کردن گلوگاه نازل -5-4
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افزایش فشار، در  اول اینکه فشار محفظه افزایش می یابد که اثر. با گوچک کردن گلوگاه نازل دو نتیجه خواهیم گرفت 

شرح داده شد، اثر دوم کاهش عدد بی بعد ماخ و درنتیجه سرعت در مقاطع انتهایی سوخت است که در کاهش  3بند 

  . سوزش فرسایشی نقش بسزایی خواهد داشت

  

  تغییر سوخت از دوپایه به مرکب - 5-5

د، به صورتی که سوخت هاي دوپایه سوخت هاي دوپایه نسبت به سوخت هاي مرکب به سوزش فرسایشی حساس تر می باشن 

از این رو یکی از روش . با نرخ سوزش بیشتر نسبت به سوخت هاي مرکب با نرخ سوزش کمتر به سوزش فرسایشی حساس ترند

هاي کم کردن اثر سوزش فرسایشی، استفاده از سوخت هاي مرکب بجاي سوخت هاي دوپایه یا جایگزینی سوخت مرکب 

  .اطعی که سوزش فرسایشی بروز بیشتري دارد، می باشدبجاي سوخت دوپایه در مق

  

  :نتیجه گیري -6

پیش . سوزش فرسایشی در موتورهاي سوخت جامد، قادر به بر هم زدن تمامی برنامه ها و پیش بینی هاي طراح موتور است

و این دو شاخص در بینی طراح در عملکرد موتور سوخت جامد، عمدتاً نیروي پیشران و مدت زمان عملکرد موتور می باشند 

از طرفی به دلیل اینکه سوزش فرسایشی، نرخ سوزش سوخت را به . ارتباط مستقیم با نرخ سوزش سوخت جامد می باشند

. شدت تحت تأثیر قرار می دهد، تعیین پارامترهاي طرح، بدون شناسایی اثرات سوزش فرسایشی تقریباً ناممکن خواهد بود

یز تابع نرخ سوزش سوخت جامد است، از این رو مقدار فشار محفظه نیز غیر قابل پیش همچنین فشار درون محفظۀ موتور ن

اثر دیگري که سوزش فرسایشی عامل . بینی خواهد بود و نهایتاً امکان از هم گسیختگی بدنۀ موتور، اجتناب ناپذیر خواهد بود

اده گرم از روي بدنۀ موتور در زمان هاي انتهایی بوجود آورندة آن است، سوزش سریع تر انتهاي سوخت و عبور گازهاي فوق الع

در نتیجه مقاومت پوسته به دلیل کاهش تنش تسلیم فلز در دماهاي باال و اضافه شدن تنش هاي حرارتی، به . سوزش است

م که از مطالب عنوان شده به این نتیجه می رسی. شدت کاهش یافته، تخریب بدنۀ موتور کامالً معقول و قابل پیش بینی است

پیش بینی نحوة اثرگذاري سوزش فرسایشی بر نرخ سوزش سوخت جامد در شرایط مختلف محیطی، فوق العاده حائز اهمیت 

    . می باشد
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