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 -1دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد
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خالصه
در نیروگاههای فسیلی در انتهای توربینهای بخار و در نیروگاههای هستهای از همان ابتدا در اثر انبساط
بخار ،دمای بخار کاهش یافته و در نتیجه بخار ما فوق گرم خط اشباع را قطع کرده و وارد منطقه دو فازی
میشود به علت سرعت باالی جریان ،بخار کماکان تک فاز میباشد که به این بخار ،بخار مافوق سرد گفته
میشود .در این حالت است که بدون وجود ذرات خارجی سیال شروع به جوانه زایی از نوع همگن مینماید.
رها شدن گرمای نهان به بخار مافوق صوت ،باعث افزایش فشار ناگهانی میگردد به این پدیده شوک میعان
نیز گفته میشود .که به علت دوفازی شدن جریان بخار در توربینها باعث تلفات و خوردگی پرهها
میگردد.به توجه به اهمیت جوانه زایی در پدیده دوفازی ،و نقش بسیار مهم تنش سطحی قطرات در آن ،در
تحقیق حاضر برای اولین بار دو مدل مختلف جوانه زایی با سه نوع تنش سطحیهای مختلف ترکیب
گردیده و نتایج توزیع فشار و شعاع قطرات محاسباتی در چندین حالت با نتایج تجربی مقایسه گردیده
است .بر این اساس استفاده از معادله تنش سطحی سطح صاف در ترکیب با اصالح کورتنی کانتراویتز بر
معادله جوانه زایی در نازل های مور کالسیک بهترین کارکرد را در تطابق با نتایج تجربی دارد .بعد از آن
معادله جوانه زایی هیل می باشد که نوع معادله تنش سطحی تاثیری بر آن ندارد.
کلمات کلیدی :تئوری جوانه زایی ،شوک چگالشی ،جریان دوفازی ،کشش سطحی ،الگوریتم ژنتیک.

 .1مقدمه
هنگامیکه بخار خالص در حال انبساط که فاقد ذرات خارجی و یونها میباشد از خط اشباع
میگذرد،بخار بالفاصله چگالیده نمیشود و جای آن به حالت فوق اشباع درمیآید ،بخار فوق اشباع در یک
حالت نیمه پایدار است و در طی یک دوره زمانی ک ه ممکن است بسته به درجه فوق اشباع کوتاه یا طوالنی
باشد بازگشت به حالت تعادل از طریق شکلگیری و رشد تعداد زیادی قطرات مایع صورت میگیرد این
پروسه جوانه زایی همگن نامیده میشود.اولین تحقیق تحلیلی درزمینهٔ جریان چگالشی توسط اسواتیچ
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] [1ارائه گردید .روشهای ریاضی یا حل دقیق حتی بهصورت یکبعدی هنوز از اهمیت ویژهای برخوردار
است که دکتر مه پیکر فعالیت بخصوصی در این زمینه داشته است ] .[2-6حضور فاز مایع در بخار باعث
ایجاد تلفات سهگانه مکانیکی (افت مومنتوم در اثر نوسانات قطره) ،ترمودینامیکی (انتقال حرارت
برگشتناپذیر) و ایرودینامیکی (خفگی در جریان دوفازی و ناپایداری جریان) میشود .که این امر باعث
اهمیت موضوع و مطالعه آن توسط محققین شده است.بنابراین بهمنظور مقابله با این تلفات و مشکالت
حاصله که تأثیرات بر متغیرهای جریان میگذرد ،مطالعه و بررسی دقیق پدیده چگالش و ظهور فاز مایع
داخل آن ضروری میباشد.
معادله جوانه زایی یکی از معادالت حاکم بر فاز مایع است .این معادله در هر گام محاسباتی تعداد
قطرات تازه شکل گرفته با شعاع بحرانی را محاسبه میکند و در نتیجه تعیینکننده تعداد قطرات تولیدی
میباشد .دانشمندان زیادی برای تحلیل پدیده جوانه زایی همگن تالش نمودهاند و نتیجه کار ایشان تحت
عنوان معادله جوانه زایی کالسیک بیان شده است .پس از مطالعه بر روی موضوع جوانه زایی منجر به
اعمال اصالحات متنوع بر معادله کالسیک شده است .همچنین هیل با استفاده از استدالالت مقیاسی یک
معادله جوانه زایی مستقل از معادله کالسیک بدست آورد  .اگر به معادله جوانه زایی کالسیک در معادله
Error! Reference source not found.و نیز معادله انرژی آزاد گیبس ()2رجوع کنیم متوجه
میشویم که انرژی آزاد سطح کالسترهای بحرانی (تنش سطحی) بهصورت

در عبارت نمایی معادله

تأثیر چشمگیری در نرخ جوانه زایی
جوانه زایی ظاهر میشود .پس بهطور واضح تغییرات کوچک در
دارد .در این مقاله سعی شده است تا به معرفی یک رابطهی مناسب برای کشش سطحی پرداخته شود که
تطابق خوبی با نتایج تجربی داشته باشد.
() 1
()2
 .2معادالت تحلیلی برای رشد قطره
معادالت تحلیلی رشد قطره از مرجع ] [7استخراج گردیده است:
()1
()2
نرخ تغییر درجه حرارت قطره از رابطه ساده زیر قابلمحاسبه خواهد بود.
()3
با تعیین

رابطه فوق جهت تعیین تغییرات شعاع و درجه حرارت قطره نسبت به زمان میتواند توسط روش استاندارد

رانگ–کوتا انتگرالگیری عددی شود
 2.1معادالت تحلیلی حاکم بر جریان دوفازی
با استفاده از فرضهای زیر معادالت جریان استخراجشده است
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 جریان یکبعدی ،آدیاباتیک و یکنواخت باشد. حجم اشغالی توسط فاز مایع در مقایسه با حجم بخار ناچیز است. از سرعت لغزشی بین دوفاز صرفنظر شده است بنابراین سرعت دوفاز با یکدیگر برابر است. به علت کوچکی قطرات از نیروهای درگی و افتهای اصطکاکی صرفنظر شده است. از تغییرات حرارت نهان ) ( در طول المان چشمپوشی میشود.با معرفی کسر خشکی و متغیر داریم:
()4
()5

()6

()7

با فرض معلوم بودن چهار متغیر مستقل

، ،

و

سیستم معادالت فوق قابل انتگرالگیری خواهد شد.

دودسته قطرات در نظر گرفته میشود.
برای مقدار مایع تشکیلشده در یک المان به طول
الف :قطراتی که بهطور واقعی در داخل المان ،جوانهزده و به وجود میآیند .این دسته قطرات با توجه به محل تشکیل
شدنشان در خروج از المان به مقدارهای متفاوتی رشد خواهند کرد.
ب :قطراتی که در باالدست المان ،جوانه زده اند .این گروه از قطرات ضمن عبور از المان رشد میکند و از المان خارج
میشود.و مقدار متوسط تغییرات نرخ جرم رابر است با:
()8

حال با به دست آمدن مقادیر

و

معادالت جریان توسط روش عددی رانج-کوتا قابل انتگرالگیری خواهد بود.

 .3اثر کشش سطحی
 1.3تئوری بنسون و شاتل ورث
بنسون و شاتل ورث ] [8بیان کردند که پدیده جوانه زایی به ویژگی کالسترهای کوچک مولکولی بستگی داردو فرمول زیر
را پیشنهاد دادند.
()9

 2.3تئوری گیبس
()12
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 3.3تئوری وندروالس
()13

تئوری گیبس و وندروالس بر اساس شعاع قطره بهدستآمدهاند و ازآنجاکه معادله جوانه زایی که در کد قرار داده شده
مستقل از شعاع میباشد درنتیجه این معادالت نتایجی مشابه حالت سطح صاف میدهند و در شکلها بررسی نشده است.
 4.3تئوری تولمان
تولمان ] [9برای به دست آوردن تأثیر اندازه قطره بر تنش سطحی بین قطره مایع و بخار متشکل از یک ماده واحد ،از
تئوری تنش سطحی گیبس کمک گرفت و فرمول زیر را برای نشان دادن وابستگی تنش سطحی  σبه شعاع rبه دست
آورد.
()14

تئوریهای بیشماری برای تصحیح تنش سطحی فیلم تخت با افزایش انحنای سطح توسط محققین بسیاری ارائهشده ،اما
توافق کلی حتی روی نحوه تغییر تنش سطحی با شعاع وجود ندارد .بههرحال به خاطر حساسیت باالی  Jبه تغییرات  σتا
زمانی که این مشکل حل نشده باشد احتمال ارائه تئوری جوانه زایی راضیکنندهای که توافق عالی با نتایج تجربی داشته
باشد ،بسیار ضعیف است.
محمدی ] [10با کمک الگوریتم ژنتیک روابطی برای تنش سطحی یافت شده که در صورت استفاده از آنان توافق بسیار
خوبی بین نتایج تحلیلی با دادههای متعدد آزمایشگاهی صورت میگیرد[8]:

()15

 T  35 C 
 T 35 C 

T
T

1.357
 [1  0.720  (1 
])
)   0.2429  (1  647.096
647.096

T
  0.2429  (1  T
) 1.445  [1  0.780  (1 
])

647.096
647.096

 .4نتایج
شکل  1توزیع شعاع قطره در نازل کرول ر ا نشان می دهد همانطور که مشاهده می شود بهترین تطابق نتایج
آزمایشگاهی با معادله جوانه زایی کالسیک همراه با تنش سطحی صاف می باشد و در رتبه دوم معادله جوانه زایی هیل با
تصحیح گیرشفت جیو قرار دارد (الزم به ذکر است که در این نمودار تنش سطحی در معادله هیل تاثیری نداشته و تمام
نتایج روی هم قرار دارند
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شکل  -1توزیع شعاع قطره حاصل از معادله جوانه زایی کالسیک با تصحیح کورتنی کانتراویتز در ترکیب با
معادله جوانه زایی هیل با تصحیح گیرشیک جیو در تنش سطحی های مختلف در نازل کرول
شکل  2توزیع نسبت فشار در نازل مور هندسه  Aرا نشان می دهد همانطور که مشاهده می شود بهترین تطابق نتایج
آزمایشگاهی با معادله جوانه زایی کالسیک همراه با تنش سطحی صاف می باشد و در رتبه دوم معادله جوانه زایی هیل با
تصحیح گیرشفت جیو قرار دارد( .الزم به ذکر است که در این نمودار تنش سطحی در معادله هیل تاثیری نداشته و تمام
نتایج روی هم قرار دارند) .شکل  3توزیع شعاع قطره در نازل مور هندسه  Aرا نشان می دهد همانطور که مشاهده می شود
بهترین تطابق نتایج آزمایشگاهی با معادله جوانه زایی کالسیک همراه با تنش سطحی بنسون شاتل ورث می باشد می
باشد( .الزم به ذکر است که در این نمودار تنش سطحی در معادله هیل تاثیری نداشته و تمام نتایج روی هم قرار دارند).

شکل  -2توزیع نسبت فشار حاصل از معادله جوانه زایی کالسیک با تصحیح کورتنی کانتراویتز در ترکیب با
معادله جوانه زایی هیل با تصحیح گیرشیک جیو در تنش سطحی های مختلف در نازل  Aمور
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شکل  3توزیع شعاع قطره در نازل مور هندسه  Aرا نشان می دهد همانطور که مشاهده می شود بهترین تطابق نتایج
آزمایشگاهی با معادله جوانه زایی کالسیک همراه با تنش سطحی بنسون شاتل ورث می باشد می باشد( .الزم به ذکر است
که در این نمودار تنش سطحی در معادله هیل تاثیری نداشته و تمام نتایج روی هم قرار دارند)

شکل  -3توزیع شعاع قطره حاصل از معادله جوانه زایی کالسیک با تصحیح کورتنی کانتراویتز در ترکیب با
معادله جوانه زایی هیل با تصحیح گیرشیک جیو در تنش سطحی های مختلف در نازل  Aمور
شکل  4توزیع نسبت فشار در نازل مور هندسه  Bرا نشان می دهد همانطور که مشاهده می شود بهترین تطابق نتایج
آزمایشگاهی با معادله جوانه زایی کالسیک همراه با تنش سطحی صاف می باشد و در رتبه دوم معادله جوانه زایی هیل با
تصحیح گیرشفت جیو قرار دارد (الزم به ذکر است که در این نمودار تنش سطحی در معادله هیل تاثیری نداشته و تمام
نتایج روی هم قرار دارند).

شکل  -4توزیع نسبت فشار حاصل از معادله جوانه زایی کالسیک با تصحیح کورتنی کانتراویتز در ترکیب با
معادله جوانه زایی هیل با تصحیح گیرشیک جیو در تنش سطحی های مختلف در نازل  Bمور
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شکل  5توزیع نسبت فشار در نازل مور هندسه  Dرا نشان می دهد همانطور که مشاهده می شود بهترین تطابق نتایج
آزمایشگاهی با معادله جوانه زایی کالسیک همراه با تنش سطحی صاف می باشد و در رتبه دوم معادله جوانه زایی هیل با
تصحیح گی رشفت جیو قرار دارد (الزم به ذکر است که در این نمودار تنش سطحی در معادله هیل تاثیری نداشته و تمام
نتایج روی هم قرار دارند) .شکل  6توزیع نسبت فشار در نازل مور هندسه  Dرا نشان می دهد همانطور که مشاهده می
شود بهترین تطابق نتایج آزمایشگاهی با معادله جوانه زایی کالسیک همراه با تنش سطحی صاف می باشد و در رتبه دوم
معادله جوانه زایی هیل با تصحیح گیرشفت جیو قرار دارد (الزم به ذکر است که در این نمودار تنش سطحی در معادله
هیل تاثیری نداشته و تمام نتایج روی هم قرار دارند)

شکل  -5توزیع نسبت فشار حاصل از معادله جوانه زایی کالسیک با تصحیح کورتنی کانتراویتز در ترکیب با
معادله جوانه زایی هیل با تصحیح گیرشیک جیو در تنش سطحی های مختلف در نازل  Cمور

شکل - 6توزیع نسبت فشار حاصل از معادله جوانه زایی کالسیک با تصحیح کورتنی کانتراویتز در ترکیب با
معادله جوانه زایی هیل با تصحیح گیرشیک جیو در تنش سطحی های مختلف در نازل  Dمور

www.EMME.ir

7

شکل  7توزیع نسبت فشار در نازل یانگ را نشان می دهد همانطور که مشاهده می شود بهترین تطابق نتایج
آزمایشگاهی با معادله جوانه زایی کالسیک همراه با تنش سطحی صاف می باشد و در رتبه دوم معادله جوانه زایی هیل با
تصح یح گیرشفت جیو قرار دارد (الزم به ذکر است که در این نمودار تنش سطحی در معادله هیل تاثیری نداشته و تمام
نتایج روی هم قرار دارند).

شکل  -7توزیع نسبت فشار حاصل از معادله جوانه زایی کالسیک با تصحیح کورتنی کانتراویتز در ترکیب با
معادله جوانه زایی هیل با تصحیح گیرشیک جیو در تنش سطحی های مختلف در نازل یابنگ
 .5نتیجه گیری

در جریانهای چگالشی معادالت و پارامترهایی وجود دارند که صحت آنها مورد تردید بوده و بین محققین مختلف در
مورد آنها اختالف نظر وجود دارد .از جمله این پارامترها می توان ،تغییرات تنش سطحی در قطرات با اندازه بسیار کوچک
(میکروسکوپی) نام برد .از طرفی به علت تاثیر این پارامتر در معادالت جوانه زایی ،رشد قطره و نیز معادالت حاکم ،محل
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شوک میعان در راه حل تئوریک بسیار به مقادیر استفاده شده برای این پارامتر حساس است و در صورتی که این پارامتر به
 لذا نیاز.طور صحیح تعیین نشوند ممکن است باعث خطای زیاد و عدم مطابقت نتایج تئوری با داده های تجربی گردد
 بدین منظور همانطور که مشاهده شد معادله.مبرمی به یافتن روابط صحیحی برای این پارامتر تاثیر گذار احساس می شود
جوانه زایی کالسیک با تصحیح کورتنی کانتراویتز همراه با تنش سطحی صاف بهترین نتیجه را می دهد که در رتبه بعدی
.معادله هیل با تصحیح گیر شیک جیو قرار دارد که بدون وابستگی به تنش سطحی نتیجه خوبی می دهد
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