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 الملخص

كفاءة الحرارية تلعب المحركات التوربينة الغازية دوًرا حيويًا في حياتنا. ويتزايد الطلب على الطاقة لدينا بشكل كبير ومستمر، مما أدى إلى تحسين ال  

للتوربينات.   الداخلةغازات  في درجات حرارة ال  ارتفاعلمحركات التوربينات الغازية. ولتحسين الكفاءة الحرارية في محركات التوربينات الغازية يتطلب ذلك  

على المواد المصنوع منها ريش التوربينات الغازية؛  الموجودةللتوربينات هو القيود  الداخلةالغازات  حرارةوبما أن العامل األساسي في تحديد درجات 

   .اخل لهادرجة حرارة الغاز الد ارتفاعمبتكره لحماية شفرة التوربين من   حراريةطرق تبريد  استخداملذلك يتم 

، ونظًرا ألن التشغيل في درجات حرارة عالية قد يضر بسالمة كلفن(  2000)  حواليتعمل المحركات التوربينة الغازية المتقدمة في درجات حرارة عالية،  

أنظمة تبريد مختلفة في شفرات التوربينات لتقليل درجة حرارة الشفرة وإطالة عمرها. ومن أكثر تقنيات التبريد فاعلية وقوة    استخدامبنية الشفرة، يتم  

ألعلى درجة حرارة نظًرا ألنها   للشفرة، والذي يستخدم في الغالب في الحافة األمامية للجنيحات الدوارة. تتعرض الحافة األمامية  باالصطدامهو التبريد  

بسبب المنطقة المحلية    باالصطدام. وتعتبر الحافة األمامية للشفرة الدوارة مناسبة تماًما للتبريد  االحتراق عرضه ألشد الغازات الساخنة القادمة من غرفة  م

  .السميكة نسبيًا للشفرة

شفرة. ومع ذلك، فإن األبحاث عن طريقة التبريد النفاثات بالحافة األمامية لل  اصطدامدرس الباحثون عوامل مختلفة على مر السنين لتحديد وتحسين  

النفاثات على قناة داخلية    اصطدامالنفاثات تحت التناوب محدودة. ومن ثم، فإن الهدف من هذه الدراسة هو تقييم تبريد الشفرة عبر    اصطدامبواسطة  

تجريبيًا وعدديًا لغرض التحقق من صحة النتائج. بعد ذلك تم   الدراسة  هذهالبداية اُجريت    مراحل، فينصف دائرية دوارة. تمت هذه الدراسة على عدة 

العوامل    عددي لفهمتطوير نموذج   أرقام   الداخلية لتبريدالنفاثات    اصطدامعلى    المؤثرةتأثير سلسلة من  الدوارة مع نطاق أعلى من  الحافة األمامية 

سبع نفاثات تصطدم داخل قناة   استخدامقمية لتبريد القناة الداخلية وذلك عن طريق رينولدز وأرقام الدوران. ثم تم إجراء دراسات التحقق التجريبية والر

  .داخلية نصف دائرية دوارة 

  باستخدام   العدديةدورة في الدقيقة. تم إجراء التحاليل    200إلى    0وخمس سرعات دوارة تتراوح من    7500أُجريت الدراسات التجريبية لرينولدز عدد  

المضطرب مع تجزئة دقيقة للمجسم المدروس تم تحليله بشكل دقيق. ومن خالل مقارنة النتائج التجريبية والنتائج العددية، تم التقاط  (SST k-ꞷ) نموذج

  .لهذه المقارنات ُوجد تقارب جيد بالنتائـج ونتيجةجميع ميزات توزيع درجة الحرارة على السطح المستهدف بدقة. 

دورة  750إلى   0، وسـرعة دوران أعلى تتراوح من 30000إلى  7500أرقـام رينولـدز والتي تتراوح بين  الختبارائي أُستخـدم النمـوذج العـددي النـه

  اصطدام النفاثات عند أرقام رينولدز العالية هي طريقة فعالة لتبريد الحواف األمامية الدوارة. ويتأثر أداء تبريد    اصطدامفي الدقيقة. أظهرت النتـائج أن  

النفاثة    النفاثات بموقع  الدوران    الفردية، بشدة  تأثير  أن  الشفرة. ويالحظ  دوران  األخرى، وسرعة  النفاثات  من  المتقاطع  أرقام   يتضاءل والتدفق  عند 

 رينولدز العالية. ويتحسن أداء التبريد مع زيادة رقم رينولدز وتناقص سرعة الدوران

الرئيسية البحث  الغازية، نقل  :  كلمات  التوربينات  التوربينات، تبريد االصطدام، تبريد شفرة محرك  الحرارية، درجة حرارة مدخل  الكفاءة  الحرارة، 

 .التوربينات
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