 -1مقذمه
ثؼیبی اص ٔؼبئّی و ٝدس عجیؼت  ٚفٗآٚسی ثب آٟ٘ب ٔٛاجٟیٓ ٔخّٛعی اص چٙذ فابص ٞؼادٙذف فبصٞابکی وا ٝدس ػّآ
فیضکه ٚجٛد داس٘ذ فبصٞبی جبٔذٔ ،بکغ ٌ ٚبص ٞؼدٙذ أب ٔف ْٟٛفبص دس جشکبٖ چٙاذ فابصی ٚػایغتاش  ٚجابٔغتاش
ٔیثبؿذف دس جشکبٖ چٙذ فبصی ٔیتٛاٖ که ٔبدٜی خبف لبثُ ؿٙبػبکی و ٝداسای پبػخ کب ٚاوٙـی خبف ٘ؼاجت
ثٔ ٝیذاٖ پدب٘ؼیّی و ٝخٛد دس آٖ غٛعٚٝس اػتٔ ،یثبؿذ سا فبص ٘بٔیذف ث ٝػٛٙاٖ ٔثابَ ٔایتاٛاٖ رسا جبٔاذ ثاب
ا٘ذاصٜٞبی ٔدفب ٚو ٝاص که جٙغ ٞؼدٙذ سا ث ٝكٛس چٙذ فبص دس ٘ظش ٌشفت صکشا ٞش ٔجٕٛػ ٝاص اکٗ رسا واٝ
داسای ا٘ذاصٜٞبی کىؼبٖ ٞؼدٙذ ،پبػخی ٔـبث ٝثٔ ٝیذاٖ جشکبٖ (ػبکش رسا ) داس٘ذف

 -2رشیمهای جریان چنذفازی
سطکٓٞبی جشکبٖ چٙذ فبصی سا ٔیتٛاٖ ث 4 ٝدػد ٝتمؼیٓ وشد:
1ف جشکبٖٞبی ٔبکغٌ-بص کب ٔبکغ ٔ -بکغ
2ف جشکبٖٞبی ٌبص -جبٔذ
3ف جشکبٖٞبی ٔبکغ -جبٔذ
4ف جشکبٖٞبی  3فبصی
 -1-2جریانهای مایع-گاز یا مایع  -مایع
سطکٓٞبی صکش سا ٔیتٛاٖ ٌبصٔ -بکغ کب ٔبکغ – ٔبکغ ٘بٔیذ:
جشکبٖ حجبثی :1ػجبس اػت اص جشکبٖ ٔحیظ ٌبصی ٌؼؼد ٝکب حجبة دس داخُ ٔحیظ ػیبَ پیٛػدٝف

Bubbly flow

1

جشکبٖ لغشٜای : 1ػجبس اػت اص جشکبٖ که لغش ٜػیبَ ٌؼؼد ٝداخُ که ٔححیظ ٌبصی پیٛػدٝف
جشکبٖ اػالي :2ػجبس اػت جشکبٖ حجبةٞبی ثضسي داخُ ػیبَ پیٛػدٝف
جشکبٖ عجمٝای /ػغح آصاد :3ػجبس اػت اص جشکبٖ ػیبَٞبی ٔخّٛط ٘ـذ٘ی وا ٝتٛػاظ کاه فلاُ ٔـادشن
ٔـخق جذا ؿذٜا٘ذف
ؿىُ (٘ )1ـبٖ دٙٞذ ٜجشکبٖٞبی فٛق ٔیثبؿذف

ؿىُ ( )1جشکبٖٞبی حجبثی ،لغشٜای ،اػالي  ٚػغح آصاد
 -2-2جریانهای گاز -جامذ
سطکٓٞبی ٌبص -جبٔذ ث ٝكٛس صکش ٔیثبؿٙذ:
1

Droplet flow
Slug flow
3
Stratified/ free-surface flow
2

جشکبٖ پش رس :1ٜػجبس اػت اص جشکبٖ رسا ٌؼؼد ٝداخُ ٌبص پیٛػدٝف
ا٘دمبَ ٘یٔٛبتیىی :ث ٝؿىّی اص جشکبٖ ٌفدٔ ٝیؿٛد و ٝتبثغ پبسأدشٞبکی ٘ظیش ٔمذاس ٔبد ٜجبٔاذ ،ػاذد سکِٛٙاذص ٚ
ٔـخلب رسٔ ٜی-ثبؿذف
اؿىبَ ػٕٔٛی اکٗ جشکبٖ ػجبس ا٘ذ اص جشکبٖ سٚاٖ ،2جشکبٖ اػالي ،جشکبٖ ثؼدش ٚ 3جشکبٖ 4ٍٕٗٞف
ثؼدش ػیبَ :5اکٗ جشکبٖ ػجبس اػت اص که اػدٛا٘ ٝػٕٛدی و ٝحبٚی رسا جبٔذ اػت  ٚاص عشکاك کاه تضسکاك
وٙٙذٌ ٜبص ث ٝآٖ ٚاسد ٔیؿٛدف ٕٞب٘غٛس وٌ ٝبص ث ٝثؼدش ٚاسد ٔیؿٛد رسا ٔٛجٛد ٔؼّك ٔیؿ٘ٛذف ثؼد ٝث ٝدثای
ٌبص ٚسٚدی حجبثٟبکی پذکذ ٔیآکٙذ و ٝدس ثؼدش ث ٝػٕت ثبال حشوت ٔیوٙٙذ  ٚخبكیت ٔخّٛط ؿذٖ سا دس ثؼدش
تـذکذ ٔیوٙٙذف اص ثؼدش ػیبَ ٔی تٛاٖ ثشای ٔخّٛط وشدٖ ػیبَ  ٚجبٔذ اػدفبد ٜوشدف ثب ٔخّٛط ؿذٖ ػایبَ ٚ
جبٔذ وُ ٔخّٛط سفدبسی ٔـبث ٝػیبَ خٛاٞذ داؿتف وبسثشد اکٗ ثؼدش دس ٔاٛاسدی چا ٖٛپٛؿاؾ دادٖ فّاضا ٚ
ساودٛسٞب ؿیٕیبکی ٔیثبؿذف ؿٕبتیه ثؼدش ػیبَ دس ؿىُ (٘ )2ـبٖ داد ٜؿذ ٜاػتف

1

Particle laden flow
Dune flow
3
Packed beds
4
Homogenous flow
5
Fluidized bed
2

ؿىُ ( )2ؿٕبتیه ثؼدش ػیبَ

 -3-2جریان های مایع -جامذ
سطکٕٟبی جشکبٖ صکش سا ٔیتٛاٖ جشکبٟ٘بی ٔبکغ -جبٔذ دس ٘ظش ٌشفت:
جشکبٖ ٔبد ٜآثىی :1اکٗ جشکبٖ ػجبس اػت اص ا٘دمبَ رسا جبٔذ دس داخُ کاه ٔابکغف سفدابس اػبػای جشکبٟ٘ابی
ٔبکغ -جبٔذ ثب تغییش خٛاف رسا جبٔذ ٘ؼجت ثب ٔبکغ ،تغییش ٔیوٙذف دس جشکبٖ ٔبد ٜآثىی ػذد اػادٛوغ ،2واٝ
دس ثخـٟبی آکٙذ ٜتٛضیح داد ٜخٛاٞذ ؿذٔ ،ؼٕٛالً صکش  1اػتف اٌش ػذد اػدٛوغ ثبالتش اص که ثبؿاذ خلٛكایت
جشکبٖ ،ثؼدش ػیبَ جبٔذٔ -بکغ خٛاٞذ ثٛدف
Slurry flow
Stokes number

1
2

ا٘دمبَ ثب ٔبکغ :1اکٗ ٘ٛع جشکبٖ تٛصکغ رسا جبٔذ ثب چٍبِی ثبال سا داخُ که ٔبکغ تٛكیف ٔیوٙذف
ت٘ٝـیٙی :2اکٗ جشکبٖ تٛكیفٌش که ػدٔ ٖٛخّٛط ٔبکغ  ٚجبٔذ اػت وا ٝدس اثداذا ثا ٝكاٛس ٍٕٞاٗ ثاب ٞآ
ٔخّٛط ؿذٜا٘ذف دس وف اکٗ ػد ٖٛرسا داسای ػشػت ثؼیبس وٕی ٞؼدٙذ  ٚکه الکا ٝسا تـاىیُ ٔایدٙٞاذف ثاب
ٌزؿت صٔبٖ دس ثبال که فلُ ٔـدشن ثذ ٖٚرس ٚ ٜدس ٚػظ که ٔٙغم ٝت٘ٝـیٙی اکجبد خٛاٞذ ؿذف اکٗ جشکبٖٞب
دس ؿىُ (٘ )3ـبٖ داد ٜؿذٜا٘ذف

ؿىُ ( )3جشکبٖٞبی ٔبکغ -جبٔذ

 -4-2جریان های سه فازی
جشکبٖ ػ ٝفبصی تشویجی اص سطکٕٟبی جشکب٘ی ٞؼدٙذ و ٝلجالً تٛضیح داد ٜؿذ ٜاػتف

 -3مثالهایی از سيستمهای چنذ فازی
ٔثبِٟبی ٔـخلی اص سطکٕٟبی جشکبٖ و ٝدس ثخـٟبی لجُ تٛضیح داد ٜؿذ ٜاػت رکالً اسائ ٝؿذ ٜاػت:

Hydrotransport
Sedimentation

1
2

ٔ ثبِٟبی جشکبٖ حجبثی ؿبُٔ جبرةٞبٞ ،1اٛادٞی ،2پٕا ثابالثش ٞاٛا ،3وبٚکدبػای ،ٖٛتجخیاش وٙٙاذٜٞاب،
ؿٙبٚسی ٚ 4تٙظیف وٙٙذٜٞب( 5ؿىُ ())4ف
ٔ ثبِٟبی جشکبٖ لغشٜای ؿبُٔ جبرةٞب ،اتٔٛبکضسٞبٔ ،6حفظ ٝاحدشاق ،پٕ ٞبی ثشٚدتی ،7خـه وٙٙاذٜ
ٞبٌ ،بصٞبی خٙه وٙٙذ ٚ ٜتٙظیف وٙٙذٜٞبف

ؿىُ ( )4ؿٕبتیه که تٙظیف وٙٙذٛٞ ٜا
ٔ ثبِٟبی جشکبٖ اػالي ؿبُٔ حشوت حجبثٟبی ثضسي داخُ ِِٞٝٛب ٔ ٚخبصٖ

1

Absorbers
Aeration
3
Air lift pumps
4
Floatation
5
Scrubbers
6
Atomizers
7
Cryogenic pumps
2

ٔ ثبِٟبی جشکبٖ ػغح آصاد ؿبُٔ جذاوٙٙذٜٞبی چشخـی ،جٕغ آٚسی ٌشد  ٚخبن ،تلافیٞ ٝاٛا ،جشکبٟ٘ابی
ٔحیغی پش اص سکضٌشد
ٔ ثبِٟبی ا٘دمبَ ٘یٔٛبتیىی ؿبُٔ ا٘دمبَ ػیٕبٖ ،ؿٗ ٔ ٚبػ ٚ ٝپٛدس فّضا
ٔ ثبِٟبی ثؼدش ػیبَ ؿبُٔ ساودٛسٞبی ثؼدش ػیبَ  ٚثؼدش ػیبَ چشخـی
ٔ ثبِٟبی جشکبٖ ٔبد ٜآثىی ؿبُٔ ا٘دمبَ  ٚپشداصؽ ٔٛاد ٔؼذ٘ی
ٔ ثبِٟبی ا٘دمبَ ثب ػیبَ ؿبُٔ پشداصؽ ٔٛاد ٔؼذ٘ی  ٚػیؼدٓ ٞبی ػیبالتی پضؿىی  ٚفیضکىی -ؿیٕیبکی
ٔ ثبِٟبی ت٘ٝـیٙی ؿبُٔ پشداصؽ ٔٛاد ٔؼذ٘ی

 -4انتخاب یک مذل چنذ فازی برای حل مسائل
ٌبْ ا َٚدس حُ ٞش ٔؼئّ ٝچٙذ فبصی تـخیق سطکٓ آٖ جشکبٖ اػتف ثبکاذ دلات ٕ٘اٛد وا ٝواذاْ سطکآ ؿابُٔ
ثیـدشکٗ اعالػب جٟت تؼییٗ ٔذَ چٙذ فبصی اػتف ٕٞچٙیٗ ثشای جشکبٖٞبی ؿبُٔ حجبة ،لغش ٜکب رس ٜثبکاذ
تـخیق داد ؤ ٝیضاٖ وٛپّی ًٙفبصٞب ثب کىذکٍش چمذس اػت ٔ ٚغبثك ٔیضاٖ وٛپّیٔ ،ًٙذَ ٔٙبػت جٟت حاُ
سا ا٘دخبة ٕ٘ٛدف

 -1-4روشهای مذلسازی جریان چنذ فازی
پیـشفدٟبی اخیش دس صٔی ٝٙدکٙبٔیه ػیبال ػذدی پبکٌ ٝزاسی ٞبکی سا دس جٟت ؿٙبخت ثیـادش  ٚتحّیاُ اکاٗ
ٌ ٝ٘ٛجشکبٖ ٞب فشا ٓٞػبخد ٝاػتف دس حبَ حبضش د ٚسٚؽ ػذدی ثشای ٔحبػجب جشکبٟ٘بی چٙاذ فابصی ٚجاٛد
داسد :سٚؽ اٚکّش -الٌشا٘ظ  ٚسٚؽ اٚکّش -اٚکّشف

 -2-4روش اویلر-اویلر
دس سٚؽ اٚکّش-اٚکّش فبصٞبی ٔخدّف اص ٘ظش سکبضی ث ٝكٛس که ٔحیظ پیٛػد ٝو ٝدس ٘ ٓٞفٛر ٔیوٙٙذ دس ٘ظاش
ٌشفدٔ ٝی ؿٛدف اص آ٘جبکی و ٝحجٓ که فبص تٛػظ فبصٞبی دکٍش اؿغبَ ٕ٘یؿٛدٔ ،ف ْٟٛوؼش حجٓ فبصیٔ 1ؼشفی
ؿذ ٜاػتف اکٗ وؼشٞبی حجٕی تٛاثؼی پیٛػد ٝاص صٔبٖ ٔ ٚىبٖ ٞؼدٙذ و ٝجٕغ آٟ٘ب ثشاثش که ٔایثبؿاذف ثاب دس
٘ظش ٌشفدٗ ٔؼبدال ثمب ثشای ٞش که اص فبصٞبٔ ،جٕٛػٝای اص ٔؼبدال ث ٝدػت ٔیآکذ و ٝثشای ٞش فبص ػابخدبسی
ٔـبث ٝداسدف ثشای ثؼدٗ اکٗ ٔجٕٛػ ٝاص ٔؼبدال اص اعالػب تجشثی  ٚدسكٛس

دا٘اٝای ثاٛدٖ جشکابٖ اص تئاٛسی

ا٘شطی جٙجـی اػدفبدٔ ٜیؿٛدف
دس ٘شْ افضاس  FLUENTػٔ ٝذَ چٙذ فبصی اٚکّش -اٚکّش ٚجٛد داسدٔ :ذَ حجٓ ػیبَ (ٔ ،)VOFاذَ ٔخّاٛط
(ٔ ٚ )mixtureذَ اٚکّشی ()Eulerian

 -3-4مذل VOF
 VOFکه تىٙیه تؼمیت ػغح اػت و ٝث ٝکه ؿجى ٝاٚکّشی اػٕبَ ٔیؿٛدف اکٗ ٔذَ ثشای د ٚکب چٙاذ ػایبَ
ٔخّٛط ٘ـذ٘ی عشاحی ؿذ ٜاػت و ٝدس آٖ فلُ ٔـدشن ثیٗ ػیبِٟب ٔٛسد ػؤاَ اػتف دس ٔذَ ٔ VOFجٕٛػٝ
ای اص ٔؼبدال ٔٙٔٛدٓ ؤ ٝشثٛط ث ٝػیبال ٔخدّف اػت حُ ٔیؿ٘ٛذ  ٚوؼش حجٕای ٔشثاٛط ثاٞ ٝاش کاه اص
ػیبَٞب دس ٞش که اص ػَّٞٛبی ٔحبػجبتی دس فضبی حُ د٘جبَ ٔیؿٛدف اص وبسثشد ٞبی ٔذَ ٔ VOFیتٛاٖ ثاٝ
ث ٝجشکبٟ٘بی عجمٝای ،جشکبٟ٘بی ػغح آصاد ،پش ؿذٖ ،تالعٓ ،حشوت حجبثٟبی ثضسي داخُ ٔبکغ ،حشوت ٔبکغ ثؼذ
اص ؿىؼت ػذ ،2پیؾ ثیٙی ا٘حالَ جت ٚ 3تؼییٗ فلُ ٔـدشن ٌبصٔ -بکغ اؿبس ٜوشدف

1

Phasic volume fraction
Dam break
3
Jet breakup
2

 -4-4مذل Mixture
دس ٔذَ ٘ Mixtureیض فبصٞب ث ٝػٛٙاٖ ٔحیغٟبی پیٛػد ٝو ٝدس ٘ ٓٞفٛر ٔیوٙٙذ دس ٘ظش ٌشفدأ ٝایؿا٘ٛذف دس
ٔذَ ٔ Mixtureؼبدال ٔٙٔٛدٔ ْٛخّٛط حُ ٔیؿ٘ٛذ  ٚفبصٞب ثب اػدفبد ٜاص ػشػت ٞبی ٘ؼجی اعالق ؿاذ ٜثاٝ
آٟ٘ب ،تٛكیف ٔیؿ٘ٛذف اص وبسثشدٞبی اکٗ ٔذَ ٔیتٛاٖ ث ٝجشکبٖ رس( ٜثب ٔمذاس وٓ) ،جشکبٖ حجابثی ،تا٘ٝـایٙی ٚ
جذاوٙٙذٜٞبی چشخـی اؿبس ٜوشدف ٕٞچٙیٗ ٔیتٛاٖ اص ٔذَ  Mixtureثذ ٖٚاػادفبد ٜاص ػاشػتٞابی ٘ؼاجی
ثشای ٔذِؼبصی جشکبٖ چٙذ فبصی  ٍٕٗٞاػدفبد ٜوشدف

 -5-4مذل Eulerian
ٔذَ  Eulerianپیچیذٜتشکٗ ٔذَ چٙذفبصی دس ٔ FLUENTیثبؿذف اکٗ ٔذَ ثشای ٞش فابص ٔجٕٛػاٝای اص n
ٔؼبدِٙٔٛٔ ٝد ٚ ْٛپیٛػدٍی سا حُ ٔیوٙذف اکٗ ٔؼبدال اص عشکك فـبس  ٚضشاکت ٔجبدِ ٝثیٗ فابصی ،ثا ٝکىاذکٍش
وٛپُ ٔیؿ٘ٛذف ٘حٜٛی وٛپُ ؿذٖ ثٛ٘ ٝع فبصٞب ثؼدٍی داسدف وٛپُ ؿذٖ جشکبٖٞبی دا٘ٝای ( ػیبَ -جبٔاذ) ثاب
وٛپُ ؿذٖ جشکبٖٞبی غیش دا٘ٝای ( ػیبَ  -ػیبَ) تفب ٚداسدف ثشای جشکبٖٞبی دا٘ٝای ،خٛاف ،اص ث ٝوبسٌیشی
تئٛسی ا٘شطی جٙجـی ث ٝدػت ٔیآکذف ٔجبدِٙٔٛٔ ٝد ْٛثیٗ فبصٞب ٕٞچٙیٗ ثٛ٘ ٝع ٔحبػج ٝاکٗ ٔٙٔٛد ْٛثؼادٍی
داسدف اص وبسثشدٞبی ٔذَ چٙذ فبصی ٔ Eulerianیتٛاٖ ث ٝػدٖٞٛبی حجبة ،تؼّیك رس ٚ ٜثؼدش ػیبَ اؿبس ٜوشدف
 -6-4مقایسه مذلها
ث ٝعٛس وّی ،پغ اص تؼییٗ سطکٓ جشکبٖ ثشای ػیؼدٓ چٙذ فبصی ٔیتٛا٘یذ ٔذَ ٔٙبػت سا ثش ٔجٙبی سإٙٞبکیٞبی
صکش ا٘دخبة وٙیذ:
 ثشای جشکبٖٞبی حجبثی ،اص ٔذَ  VOFاػدفبد ٜوٙیذف
 ثشای جشکبٖٞبی ػغح – آصاد  /الکٝای ،اص ٔذَ  VOFاػدفبد ٜوٙیذف

 ثشای ا٘دمبَ پٔٛٙبتیه دس كٛستی و ٝجشکبٖ  ٍٕٗٞثبؿذ ،اص ٔذَ ٔخّٛط  ٚثشای جشکبٖ دا٘ٝای اص ٔاذَ
اٚکّشی اػدفبد ٜوٙیذف
 ثشای ثؼدشٞبی ػیبَ ثب جشکبٖ دا٘ٝای اص ٔذَ اٚکّشی اػدفبد ٜوٙیذف
 ثشای جشکبٖٞبی ٔبد ٜآثىی  ٚا٘دمبَ ثب آة ،اص ٔذَ ٔخّٛط کب اٚکّشی اػدفبد ٜوٙیذف
 ثشای ت٘ٝـیٙی اص ٔذَ اٚکّشی اػدفبد ٜوٙیذف
ثشای جشکبٖٞبی چٙذ فبصی پیچیذٔ ٜؼِٕٛی و ٝؿبُٔ سطکٓٞبی جشکبٖ چٙذٌب٘ ٝاػت ،اٍِٛی جشکب٘ی و ٝثیـادش
ٔٛسد ٘ظش اػت سا ا٘دخبة ٔ ٚذِی و ٝثشای اکٗ اٍِٙٔ ٛبػتتش سا ثشٌضکٙیذف تٛج ٝداؿد ٝثبؿیذ و ٝدلت ٘دابک ثاٝ
خٛثی جشکبٖٞبکی و ٝفمظ ؿبُٔ که سطکٓ جشکبٖ اػت ٘یؼت چٔ ٖٛذَ ؿٕب فمظ ثشای ثخـی اص جشکاب٘ی واٝ
ؿٕب ٔذَ ٔیوٙیذ ،كبدق اػتف
ٕٞبٖعٛس و ٝدس اکٗ لؼٕت ثحث ؿذٔ ،ذَ  VOFثشای جشکبٖٞبی الکٝای کب ػغح آصادٔ ٚ ،ذَٞبی ٔخّٛط کاب
اٚکّشی ثشای جشکبٖٞبکی و ٝفبصٞب ٔخّٛط کب جذا ٔیؿ٘ٛذ ٚکب وؼشٞبی حجٕی فبص پشاوٙذ ٜاص  %11ثیـدش اػات،
ٔٙبػت ٔیثبؿذف جشکبٖٞبکی و ٝدس آٖ وؼشٞبی حجٕی فبص پشاوٙذ ٜوٕدش اص  %11اػت سا ٔیتٛاٖ ثب اػادفبد ٜاص
ٔذَ فبص ٌؼؼدٔ 1ٝذَ وشدف
ثشای ا٘دخبة ثیٗ ٔذَٞبی ٔخّٛط  ٚاٚکّشی ،ثبکذ ث ٝسإٙٞبکیٞبی صکش تٛج ٝؿٛد:
اٌش تٛصکغ ٌؼدشدٜای اص فبص پشاوٙذ ٜداؿد ٝثبؿیٓ ث ٝػٛٙاٖ ٔثبَ اٌاش ا٘اذاص ٜرسا فاشق وٙاذ  ٚرسا ٘دٛا٘ٙاذ اص
ٔیذاٖ جشکبٖ اِٚی ٝجذا ؿ٘ٛذٔ ،ذَ ٔخّٛط تشجیح دادٔ ٜیؿٛد ،چٞ ٖٛضکٔ ٝٙحبػجبتی وٕدش ٔیثبؿذف اٌاش فابص
پشاوٙذ ٜدس ثخـی اص فضبی حُ غّیظ ثبؿذ ،ثبکذ ٔذَ اٚکّشی ا٘دخبة ؿٛدف

Discrete Phase Method

1

اٌش لٛا٘یٗ دسي ثیٗ فبصی ٔٙبػت ثشای ٔؼئّٛٔ ٝسد ٘ظش (چ ٝاص عشکك  FLUENTچا ٝاص عشکاك  ) UDFدس
دػدشع اػتٔ ،ذَ اٚکّشی ٔؼٕٛالً ٘دبک دلیكتشی ٘ؼجت ثٔ ٝذَ ٔخّٛط ٔیدٞذ ،اکٗ دس كٛستی اػت و ٝؿٕب
ثدٛا٘یذ ٕٞبٖ لب٘ ٖٛدسي سا ثشای ٔذَ ٔخّٛط ث ٝوبس ثشکذف اٌش لٛا٘یٗ دسي فلُ ٔـادشن ٘ابٔؼّٞ ْٛؼادٙذ کاب
لبثّیت ث ٝوبسٌیشی آٟ٘ب دس ٔؼئّٚ ٝجٛد ٘ذاسدٕٔ ،ىٗ اػت ٔذَ ٔخّٛط ا٘دخبة ثٟدشی ثبؿذف ثشای ثیـدش حبال
ثب رسا وشٚی لب٘ ٖٛؿیّش٘ -یٙٔ 1ٗٔٛبػت ثٛد ٚ ٜثشای رسا غیش وشٚی ثبکذ اص  UDFاػدفبد ٜؿٛدف
اٌش ؿٕب ٔیخٛاٞیذ که ٔذَ ػبدٜتش و٘ ٝیبص ثٔ ٝحبػجب وٕدش داسد سا حُ وٙیذٔ ،ذَ ٔخّٛط ٌضکٝٙی ثٟداشی
اػت ،چ ٖٛتؼذاد ٔؼبدال وٕدشی ٘ؼجت ثٔ ٝذَ اٚکّشی حُ ٔیوٙذف ٚلدی دلات ٟٔآتاش اص ٔیاضاٖ ٔحبػاجب
اػتٔ ،ذَ اٚکّشی ا٘دخبة ثٟدشی اػتف ث ٝخبعش داؿد ٝثبؿیذ ؤ ٝذَ اٚکّشی ث ٝخبعش پیچیذٌی ٘ؼجت ثٔ ٝذَ
ٔخّٛط اص ٘ظش ٔحبػجبتی پبکذاسی وٕدشی داسدف الصْ ث ٝروش اػت ٔذَٞبی چٙذ فبصی فّٛئٙت ثب عشح ٔذَػبصی
ٔؾ دکٙبٔیه ػبصٌبس ٔیثبؿذف

 -5تشریح راهنمای انتخاب مذل
ثشای جشکبٖٞبی الکٝای  ٚاػالي ،ا٘دخبة ٔذَ  VOFدسػت اػتف ا٘دخبة که ٔذَ ثشای ػبکش ا٘ٛاع جشکابٖٞاب
ػبدٕ٘ ٜیثبؿذف ث ٝعٛس وّی ،پبسأدشٞبکی ٚجٛد داس٘ذ و ٝجٟت ٔـخق وشدٖ ٔاذَ چٙاذ فابصی ٔٙبػات ثاشای
جشکبٖٞب ،ث ٝؿٕب وٕه ٔیوٙٙذف اکٗ پبسأدشٞب ػجبس ا٘ذ اصٔ :یضاٖ رسا  ٚ β 2ػذد اػادٛوغ Stف تٛجا ٝداؿادٝ
ثبؿیذ و ٝوّٕٝی رس ٜدس اکٗ ثحث ثشای رسٜی جبٔذ ،لغشٜی ٔبکغ کب حجبة ٌبص ٔیثبؿذف

Schiller Neumann
Particulate loading

1
2

 -1-5اثر ميسان ررات
ٔیضاٖ رسا ٔ ،یضاٖ ثشٓٞوٙؾٞبی فبص سا ٘ـبٖ ٔیدٞذف ٔیضاٖ رسا ث ٝكاٛس ٘ؼاجت دا٘ؼایدٝی جشٔای فابص
پشاوٙذ )d( 1ٜث ٝفبص حبُٔ )c( 2تؼشکف ٔیؿٛد:
 d d
 c c

()1-5



٘ؼجت دا٘ؼید ٝد ٚفبص:
d
c

()2-5



𝛾 ثشای جشکبٖٞبی ٌبص – جبٔذ ثضسيتش اص  ،1ثشای جشکبٖٞبی ٔبکغ – جبٔذ دس حذٚد  ٚ 1ثشای جشکبٖٞبی ٌبص –
ٔبکغ وٕدش اص  1/111اػتف ثب اػدفبد ٜاص اکٗ پبسأدشٞب ٔیتٛاٖ فبكّ ٝد ٚرس ٜاص کىذکٍش سا تخٕیٗ صدف اکٗ تخٕیٗ
تٛػظ ٕٞ ٚ Croweىبساٖ ث ٝكٛس ساثغٝی صکش ث ٝدػت آٔذ ٜاػت:
L
 1 K 1 3
( 
)
dd
6
K

()3-5

و ٝثشای تؼییٗ

چٍٍ٘ٛی سفدبس ثب فبص پشاوٙذ ٜداؿدٗ اعالػب دس خلٛف اکٗ پبسأدشٞب ٔ ٟٓاػاتف ثاٝ

ػٛٙاٖ ٔثبَ ثشای جشکبٖ ٌبص – رس ٜثب ثبسٌیشی رسٜای  ، 1فبكّ ٝثیٗ رسا

دس حذٚد  8اػات ،ثٙابثشاکٗ رسا

ٔیتٛا٘ٙذ جذا دس ٘ظش ٌشفد ٝؿ٘ٛذ (ٔثال ٔیضاٖ رس ٜخیّی پبکیٗ)ف
ٔغبثك ثب پبسأدش،

 ،دسج ٝثشٓٞوٙؾ ٔیبٖ فبصٞب ٔیتٛا٘ذ ث ٝػ ٝدػد ٝصکش تمؼیٓ ؿٛد:
Dispersed phase
Carrier phase

1
2

ثشای خیّی پبکیٗ ،تبثیش فبصٞب ثش کهدکٍش که عشف ٝاػتف ٔاثالً ػایبَ حبٔاُ ،رس ٜسا اصعشکاك ٘یاشٚی دسي ٚ
جشکبٖ اغدـبؽ تحت تبثیش لشاس ٔی دٞذ ،أب رسا تبثیشی ثشػیبَ حبُٔ ٘ذاس٘ذف ٔذَٞبی فبص ٌؼؼدٔ ،ٝخّٛط ٚ
اٚکّشیٔ ،ی تٛا٘ٙذ اکٗ ٘ٛع ٔؼبئُ سا ث ٝدسػدی ثشسػی وٙٙذف چٔ ٖٛذَ اٚکّشی ثیـدشکٗ ٞضک ٝٙسا داسدٔ ،ذَ فابص
ٌؼؼد ٝکب ٔذَ ٔخّٛط تٛكیٔ ٝیٌشددف
ثشای

ٔدٛػظ ،تبثیش د ٚعشف ٝاػتف ٔثالً ػیبَ حبُٔ ،فبص رس ٜسا اص عشکك ٘یشٚی دسي تحت تأثیش لشاس ٔیدٞذ،

أب رسا  ،ػیبَ حبُٔ سا اص عشکك وبٞؾ ٔٙٔٛدٔ ْٛدٛػظ تحت تأثیش لشاس ٔایدٙٞاذف ٔاذَٞابی فابص ٌؼؼاد،ٝ
ٔخّٛط  ٚاٚکّشی ٍٕٞی ثشای اکٗ حبِت لبثُ ث ٝوبس ٌیشی اػت ،أب ؿإب ٘یابص ثا ٝدس ٘ظاش ٌاشفدٗ فبودٛسٞابی
دکٍشی ثٙٔ ٝظٛس تلٕیٌٓیشی دس ٔٛسد اکٗو ٝوذاْ ٔٙبػتتش اػت ،داسکذف اعالػب دس خلٛف اػدفبد ٜاص ػاذد
اػدٛوغ دس ثخؾ ثؼذی آٔذ ٜاػتف
ثشای

ثبال ،که تأثیش د ٚعشف ٝثیٗ فبصٞبی رس ٚ ٜػیبَ ث ٝػال ٜٚفـبس رسا ث ٝکهدکٍش  ٚتاٙؾٞابی ٚکؼاىٛص

٘بؿی اص رسا (تأثیش چٟبس عشفٚ )ٝجٛد داسدف فمظ ٔذَ اٚکّشی اکٗ ٔؼبئُ سا ث ٝخٛثی ؿجیٝػبصی ٔیوٙذف
 -2-5اهميت عذد استوکس
ثشای ػیؼدٓٞبی ثب

ٔدٛػظ ،ثب تخٕیٗ ٔمذاس ػذد اػدٛوغ ٔیتٛاٖ ٔٙبػتتشکٗ ٔذَ سا ا٘دخابة واشدف ػاذد

اػدٛوغ ث ٝكٛس ساثغٝی ٔیبٖ صٔبٖ ػىغاِؼُٕ رس ٚ ٜصٔبٖ ػىغاِؼُٕ ػیؼدٓ ث ٝكٛس صکش تؼشکاف ٔای-
ؿٛد:
()4-5
 d d d2
و ٝدس آٖ
18c
Ls
Vs

 ts ف

d
ts

St 

 t s ٚ  d ثش ٔجٙبی عٔ َٛـخل ٚ ) Ls ( ٝػشػت ٔـخل ) Vs ( ٝػیؼدٓ ٔٛسد ٔغبِؼ ٝاػت ٚ

ثشای  St  1رس ٜاص جشکبٖ تجؼیت وشدٞ ٚ ٜش که اص ػٔ ٝذَ فابص ٌؼؼادٔ ،ٝخّاٛط کاب اٚکّاشی ٔٙبػات اػاتف
ثٙبثشاکٗ ٔیتٛاٖ ٔذَ وٓ ٞضکٝٙتش (ٔذَ ٔخّٛط دس ثیـدش حبال )  ٚکب ٔٙبػتتش ثب دس ٘ظاش ٌاشفدٗ فبودٛسٞابی
دکٍش سا ا٘دخبة وشدف ثشای  St  1رس ٜث ٝكٛس ٔؼدمُ اص جشکبٖ حشوت وشد ٜثٕٞ ٝیٗ دِیُ ٔذَ فبص ٌؼؼدٝ
کب ٔذَ اٚکّشی لبثُ ث ٝوبسٌیشی اػتف
ٔثبَ :ثشای دػدٝثٙذی وٙٙذٜی رغبَ ثب عٔ َٛـخلٝی  ٚ 1mػشػت ٔـخلٝی  ،11m/sػذد اػدٛوغ ثشای
رسا ثب لغش ٔ 31یىش ٖٚثشاثش  1/14اػت ،أب ثشای رسا ثب لغش ٔ 311یىش ٖٚثشاثش  4اػتف ٚاضح اػت ؤ ٝذَ
ٔخّٛط ٕ٘یتٛا٘ذ ثشای حبِت د ْٚث ٝوبس سٚدف
ثشای فشآٚسیٞبی ٔؼذ٘ی دس که ػیؼدٓ ثب عٔ َٛـخلٝی  ٚ 1/2mػشػت ٔـخلاٝی ،2m/sػاذد اػادٛوغ
ثشای رسا ثب لغش ٔ 311یىش ٖٚثشاثش  1/115اػتف دس اکٗ حبِت ٔیتٛاٖ ثیٗ ٔذَٞبی ٔخّٛط  ٚاٚکّشی کىی سا
ا٘دخبة وشدف ثشای اػدفبد ٜاص ٔذَ فبص ٌؼؼد ٝوؼشٞبی حجٕی خیّی ثبال ٞؼدٙذف
تٛج :ٝث ٝخبعش داؿد ٝثبؿیذ و ٝاػدفبد ٜاص ٔذَ فبص ٌؼؼدٔ ٝحذٚد ث ٝوؼشٞبی حجٕی پبکیٗ اػاتف ٕٞچٙایٗ
ٔذَ فبص ٌؼؼد ،ٝتٟٙب ٔذَ چٙذ فبصی اػت و ٝث ٝؿٕب اجبصٔ ٜیدٞذ تٛصکغ رسا ٔ ٚذَػبصی احدشاق سا ؿجی-ٝ
ػبصی وٙیذف
 -3-5طرحهای زمانی در جریان چنذ فازی
دس ثؼیبسی اص وبسثشدٞبی چٙذ فبصی ،س٘ٚذ اجشا ٔیتٛا٘ذ ث ٝكٛس ٔىب٘ی ٕٞ ٚچٙیٗ صٔب٘ی تغییش وٙذف ثٙٔ ٝظاٛس
افضاکؾ دلت ٔذَ جشکبٖ چٙذ فبصی ٓٞ ،فضبی ٔشتج ٝثبالتش  ٓٞٚعشحٞبی ٌؼؼدٝػبصی صٔبٖ ٔٛسد ٘یابص اػاتف
ػال ٜٚثش عشح صٔب٘ی ٔشتج ٝا َٚدس ٘شْافضاس ،عشح صٔب٘ی ٔشتج ٝد ْٚدس ٔذَٞبی چٙذ فبصی ٔخّاٛط  ٚاٚکّاشی ثاٝ
ٕٞشا ٜعشح ضٕٙی  VOFلبثُ دػدشع ٞؼدٙذف الصْ ث ٝروش اػت و ٝعشح صٔب٘ی ٔشتج ٝدٕ٘ ْٚیتٛا٘ذ ثاب عاشح
كشکح ٛٔ VOFسد اػدفبد ٜلشاس ٌیشدف عشح صٔاب٘ی ٔشتجا ٝد ْٚثاب تٕابٔی ٔؼابدال ا٘دمابَ ٔغبثمات داسدف اکاٗ

ٔؼبدال ؿبُٔ ٔؼبدال ٔٙٔٛد ْٛفبص ٔخّٛطٔ ،ؼبدال ا٘شطیٔ ،ؼبدال ا٘دمبَ اجضأ ،ذَٞبی اغدـبؽٔ ،ؼابدال
وؼش حجٕی فبصیٔ ،ؼبدِ ٝتلحیح فـبس ٔ ٚذَ جشکبٖ دا٘ٝای ٔیثبؿذف دس جشکابٖ چٙاذ فابصی ،کاه ٔؼبدِاٝی
ا٘دمبَ وّی ٔیتٛا٘ذ ث ٝكٛس صکش ٘ٛؿد ٝؿٛد:

  
  
 .   V    .  S
t



()5-5

و ٝدس آٖ ٔ دغیش که ٔخّٛط (ثشای ٔذَ ٔخّٛط) کب که فبص  ،وؼش حجٕی فبص (ثشای ٔؼبدِأ ٝخّاٛط ٚاحاذ
اػت)  ،دا٘ؼیدٔ ٝخّٛط،



V



ػشػت ٔخّٛط کب فبص (ثؼد ٝثٔ ٝؼبدال )  ،تشْ ٘فٛر  S ٚتشْ چـٕ ٝاػتف ثٝ

ػٛٙاٖ که عشح وبٔالً ضٕٙی  ٚاػدفبد ٜاص تمشکت پؼش ٚاٚکّش ثشای تشْ صٔبٖٔ ،ؼبدِ ٝا٘دمبَ وّی (ٔؼبدِٝی())5-5
ث ٝكٛس صکش ٔٙفلُ ٔیؿٛد:
()6-5

 SUn1  S pn1 pn1

n 1

   Anb nb   p 

n 1

 4  p  p pVol    p  p pVol 
n

n 1

3  p  p pVol 

2t

ٔؼبدِٝی ()6-5سا ٔیتٛاٖ ث ٝؿىُ ػبدٜتش ٘یض ٘ٛؿت:
Ap p   Anbnb  S

()7-5

و ٝدس آٖ
1.5( p  pVol )n1
t
n 1



n 1
p

S

Ap   A

n 1
nb

2  p  p pVol   0.5  p  p pVol 
n

t

S  Sun 1 

اکٗ عشح ثش ٔجٙبی عشح اٚکّش ٔشتجٝی اٛٔ َٚجٛد دس فّٛئٙت ث ٝساحدی لبثُ اجشاػت  ٚثذٞ ٖٚیچ لیذ  ٚؿاشعی
پبکذاس اػتٞ ،ش چٙذ ضشکت ٔٙفی دس تشْ صٔبٖ ٕٔ tn 1ىٗ اػت دس كٛس ثضسي ثٛدٖ ٌبْ صٔاب٘یٛ٘ ،ػاب٘بتی سا
دس حُ اکجبد وٙذ و ٝاکٗ ٔـىُ سا ٔیتٛاٖ ثب ٚاسد وشدٖ عشح ٔشتج ٝد ْٚحُ وشدف اص آٖجب و ٝحُٞبی ٘ٛػب٘ی
ثیـدش دس جشکبٖٞبی ٔبکغ تشاوٓپزکش دکذٔ ٜیؿ٘ٛذ ،دس ٘ؼخٝی و٘ٛٙی ٘شْافضاس ،عشح صٔب٘ی ٔشتج ٝد ْٚفمظ ثشای
جشکبٖٞبی ٔبکغ تشاوٓپزکش ث ٝوبس ثشد ٜؿذ ٜاػت  ٚثشای جشکبٖٞبی ٔبکغ تهفبصی  ٚچٙذفبصی تشاوٓپزکش ،عاشح
صٔب٘ی ٔشتج ٝد ،ْٚعشح پیؾفشم اػتف
 -4-5پایذاری و همگرایی
فشآکٙذ حُ ػیؼدٓٞبی چٙذفبصی ث ٝعٛس راتی ٔـىُ اػت ٕٔ ٚىٗ اػت ؿإب ثاب ثشخای ٔؼابئُ دس خلاٛف
پبکذاسی ٍٕٞ ٚشاکی ٔٛاج ٝثبؿیذف اٌش ٔؼأِٚ ٝاثؼد ٝث ٝصٔبٖ حُ ٔیؿٛد  ٚاص ٔیذاٖٞبی ٔجضا ثشای ؿشاکظ اِٚیٝ
اػدفبدٔ ٜیٌشدد ،پیـٟٙبد ٔیؿٛد و ٝچٙذکٗ تىشاس ثب ٌبْ صٔب٘ی وٛچه ،حذالُ ثب ٔشتجا ٝوٛچاهتاش اص صٔابٖ
ٔـخلٝی جشکبٖ ا٘جبْ ٌیشدف ٔیتٛاٖ ثؼذ اص ا٘جبْ چٙذکٗ ٌبْ صٔب٘ی ،ا٘ذاصٜی ٌبْ صٔاب٘ی سا افاضاکؾ دادف ثاشای
حُٞبی پبکب تٛكیٔ ٝیؿٛد ثب ضشکت صکش تخفیف 1وٛچه ثشای وؼش حجٕی ؿشٚع وشدف ٕٞچٙیٗ تٛكایٔ ٝای-
ؿٛد و ٝاص که جض وؼش حجٕی ٔؼبدَ كفش ؿشٚع ٘ىٙیذف ٌضکٝٙی دکٍش ؿشٚع ثاب ٔحبػاجب ٔاذَ چٙاذ فابصی
ٔخّٛط  ٚػپغ تغییش ثٔ ٝذَ چٙذ فبصی اٚکّشی اػتف

Under-relaxation factor

1

