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مرز بیت فازی،
انًقال حرارف سري .

 -1مقدمه

تماس يک جسمم دا مماننمد اراف فلمز ممذاا بما يمک سمیال خنمک نسماًاف فرارتمر
مماننممد )ا در صممناي ريخًممهگممری فلممزاف ،کاغممذسممازی در ر)کًهرهممای هسممًه ای
محًمل می باشد .انًقال حرارف بسمیار شمديد سمري ناشمی از ايمت تمماس ممیتهانمد
فشممار داخممل فممیلم بخممار تشمم یل شممده بممر ر ی اره دا را در مممدف زممماا انممدکی
افممزاي دهمد منجممر بممه رخممداد پديممده انفجممار بخممار همممراه بمما ايجمماد مممه فشمماری
شممديدی داخممل مخممزا حمما ی مماده فرارتممر گممردد .در ايممت مقالممه ابًممدا مممدل ريا ممی
مسئله برخهرد کره دا فلمزی کهچمک از جمن مم بما )ا بمهدسمت )ممده سمس
)ثممار تیییممر فشممار مخممزا ن هدارنممده )ا بممر ر ی تیییممراف ش م ا فممیلم بخممار ،فشممار
در ا فممیلم بخممار دمممای اشمماا مممرز بممیت فممازی بررسممی شممده اسممت .در انًهمما نیممز
نًمماي رشممد فممیلم بخممار فشممار در ا ايممت فممیلم بممرای رخممداد چنممیت پديممدهای در
نیر گاههای هسمًه ای کمه فشمار سمیال خنمککمت میلمههمای سمهخت )ا بمیت  60تما
 150بار میباشد ،مهرد بررسمی رمرار گرفًمه اسمت .بمراسماس نًماي بمهدسمت )ممده در
فشممارهای خیلممی بممازی مخممازا ،پممال فشممار در ا فممیلم بخممار در زممماا کهتمماهی
بهشدف افزاي میيابد احًمال رخداد پديده انفجار بخار را باز میبرد.

1

فاج ه ان یزی بهجهد ) رد .تماس مهاد مذاا در ا ر)کًهر

مطال ه رشد حااا يا فیلم بخار تش یل شده بر اثر تماس
يک ماده دا با ماي اف نساًاف فرارتر که با تیییر ناگهانی
فشار

دما همراه است ،اهمیت بهسزايی دارد .احًمال

بر ز ايت پديده در صناي ی مانند انرژی هسًهای ،ا ا
ل اا فلزاف همچنیت در پديده های طای ی مانند ريزش
گدازه های )تشفشانی در )ا دريا ،جهد دارد ]1

.[2

گاهی تیییراف ناگهانی ايت فیلم بخار میتهاند حهادث

نیر گاه با )ا خنک کت ر)کًهر میتهاند منجر به رخداد
پديده انفجار بخار ) (Vapor Explosionشهد .مانند
حادثه نیر گاه اتمی چرنهيل ا کرايت که در سال 1986
به ره پیهست ] .[5-3پديده انفجار بخار در اثر انًقال
حرارف بسیار شديد ناشی از تماس يک ماي دا ممانند
رطراف فلز مذاا

يک ماده خنک نساًاف فرارتر ممانند

)ا ايجاد میشهد .تاثیرگذاری رطراف دا مذاا ر ی
سیال خنک کت که با سرعت بازيی رخ میدهد ،منجر به
انًقال حرارف شديد

* پست ال ًر نیک نهيسنده مسئهلa_jahangiri@sun.semnan.ac.ir :
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سري

همراه با تاخیر ماي

خنککننده میشهد .تهلید سري بخار در محد ده سطح
مشًرک د سیال باعث تهلید مه فشاری شديد در فضای
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اطراف خهاهد شد که ايت مه میتهاند به انهدام مخزا

تش یل شده بر ر ی يک کره دا از جن

مسازه ن هدارنده مهاد مربهطه منجر شهد ] .[1در مقاله
حا ر انًقال حرارف رشد فیلم ناشی از تماس کره فلزی
دا

)ا بررسی میگردد.

پرداخًند

م

تیییراف بد ا ب د ش ا حااا کر ی را با اسًفاده از د
مدل محاسااتی در مخًصاف کر ی مًقارا

با

درنظرگرفًت ريب انًقال حرارف هدايت در ا فیلم بخار
بهصهرف تاب خطی از دمای فیلم بهدست ) ردند.

 -2پیشینه تحقیق

مطال ه ادبیاف مهجهد نشاا میدهد که تاکنها فر)يند

نلسها د دا ] [6به مطال ه پديده انفجار بخار تش یل
تخريب فیلم بخار بر ر ی مذاا اکسید )هت غهطه ر در
)ا پرداخًند) .اها ،جهد شرايط تقارا در هندسه کر ی
را در تحلیل ايت پديده به اثااف رساندند.
هم اران ] ،[7در مطال ه مهردی خهد به بررسی

کا

جهد يک رطره مذاا دا فلزی در ا يک

اندرکن

سیال خنک

اثر اعمال پال

فیلم بخار پرداخًهاند

فشار خارجی بر تخريب

نشاا دادند که پ

حااا بخار ناشی از اعمال ايت پال

از تخريب

فشار

بررراری

تماس ماي خنک کت با فلز مذاا يک مه سطحی
کهچک ر ی رطره مذاا بهجهد می)يد
جديدی با رشد سري ر ی سطح مذاا شر
شدا خهاهند کرد

حاااهای
به بزرگ

در انًها ايت حاااها هم از بیت

میر ند.

ت امل فیلم بخار بر ر ی سطح اجسام غهطه ر در ماي اف
فرارتر ممانند برخهرد اره مسی دا با )ا با درنظرگرفًت
اثراف غیرت ادلی تیییراف دمای سطح بیت فازی ماي -
بخار بهطهر جام

ارائه مدل مناسب برای بررسی ايت پديده ر ری بهنظر
میرسد.

 -3مدلسازی مسئله
بهمنظهر بررسی مسئله فرض میشهد کره دا از جن
م

در عمق م یت داخل )ا غهطه ر است فیلم نازکی

از بخار )ا از ابًدا بر ر ی سطح کره مسی جهد دارد.
برای محاساه خامت ا لیه فیلم بخار ،در لحظه شر
فر)يند ،میتهاا از رابطه م 1که تهسط می یک ارائه شده
است؛ اسًفاده نمهد ].[13

در نهايت نًاي

کار خهد را با نًاي

)زمايش اهی

] ،[10 9در مطال اف )زمايش اهی خهد

0.5

) , Tsat  (Tw - Tsat

به بررسی فاز تحريک پديده انفجار بخار با هدف مقايسه

 k 
, f  

  C p  f

با پديدهای که ام اا رخداد )ا در ر)کًهرهای هسًهای
محًمل است ،پرداخًند .ايشاا يک رطره مذاا از چند
جن

مانند رل  ،سرا) ،لهمینیهم ،ر ی در نهايت دی

اکسید ا رانیم با دمای م یت را به در ا )ا رها کردند.
پ

از تماس )ا مذاا با تصهيربرداری تهسط د ربیت

سرعت باز م 40500فريم در ثانیه تیییراف فشار رشد
تخريب فیلم بخار با زماا را ثات نمهدند .گهبايدالیت
سانی هف ][11

همچنیت خابیف

گانیف ] ،[12به

بررسی رفًار دينامی ی ،انًقال جرم حرارف در فیلم بخار
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A2
)  1  R(t
B2

At

کهرادينی] ،[8مقايسه نمهدند.
)اِ هم اران

گسًرده مهرد بررسی ررار ن رفًه است

 Tsat h fg v 
A  b

 Tsat  f 
0.5

12

B   Ja 2 f 



(Tw - Tsat )  f C p f

v h fg

for t   t

, Ja 


7

b

م1
-6
برايت اساس در لحظه زمانی ا لیه ،t1=1×10 sش ا
محاساه شده از رابطه می یک از مرتاه 4/5×10-4m
میباشد

بنابرايت انًخاا ش ا فیلم بخار ا لیه م ادل

 0/0001mمناسب است.
بهمنظهر تحلیل رشد فیلم بخار برحسب زماا حل
م ادزف بقاء جرم ،اندازه حرکت انرژی که بهترتیب در
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ر ری

ر ابط م 2الی م 4ارائه شدهاند ،برای فاز ماي
است.

هندسه مسأله م ادله پیهسً ی مم ادله  2در مخًصاف
کر ی در امًداد ش ا بهصهرف زير ساده میشهد:

D
 .u  0
Dt
Du

 p   2u  F
Dt

م2
م3

DT
= .(k T ) + q + μφ
Dt

م4

ρC p

در ر ابط م 1الی م ρ ، 4جرم حجمی u ،سرعت p ،فشار،
 μلزجت F ،نیر های جسمیT ،دما،

k

ريب هدايت

حرارتی q ،شدف تهلید انرژی داخلی φ ،تاب اتالف انرژی
لزجًی میباشد.
ش ل  1هندسه يک اره کر ی از جن

م

به ش ا Rw

دمای سطح  Twکه در عمق م یت  ،hاز )ا فر رفًه
است را نشاا میدهد .با درنظرگرفًت هندسه ش ل 1
فر یاف اشاره شده ،م ادزف حاکم به ش ل سادهتر
بازنهيسی میشهد.

1 d 2
(r u )  0
r 2 dr

م5

مفرض میشهد که ش ل کر ی حااا در کل فرايند حفظ
گردد.
م ادله اندازه حرکت مرابطه  3در مخًصاف کر ی که در
)ا از نیر های جسمی صرف نظر شده باشد ،به ش ل زير
نهشًه میشهد:
u
u
1 P
u

t
r
 r

م6

با فرض غیررابل نفها بهدا سطح بیت فازی ماي  -بخار،
سرعت حرکت )ا برابر سرعت ش اعی حرکت اره ماي
ار بر ر ی )ا میباشد .با انً رالگیری از م ادله م، 5
شرط مرزی سرعت ر ی ديهاره پهسًه حااا
م u ( r  R)  u R  R

اعمال میگردد .نًیجه حاصل در

م ادلهم 6جایگذاری شده
شا

از طرفیت م ادله اخیر ،از

 rتا ∞ ،انً رالگیری میشهد .سس

هیدر اسًاتیک

P()  Po   gh

تن

رابطه

سطحی نیز در

م ادله اعمال میگردد .نهايًاف م ادله رشد حااا بخار
بهصهرف زير نهشًه میشهد:
م7

3 2
R
1
2 
R  4    Po   gh  P(G ) 
2
R

R 

که در )ا
ش ل  -1نمای کلی هندسه مساله

حاااσ ،تن

اگر شار حرارتی ناشی از دمای سطح کره دا مسی بیشًر
باشد ،رشد

از شار حرارتی بحرانی مهرد نیاز برای جهش

d 2R
dt

R

RR 

در ار شًاا اره ار بر سطح

سطحی g ،شًاا گران

 υلزجت

سینماتی ی است.
در م ادله فهق اگر از )ثار لزجت کش

سطحی صرف

فیلم بخار ادامه میيابد درغیرايتصهرف بخار تقطیر شده

نظر گردد به هماا م ادله ريلی )،[16-14] (Rayleigh

يا فیلم بخار تخريب میگردد] .[13دمای ا لیه اره مسی

منًهی خهاهد شد.

همچنیت

ززم به اکر است که فشار در ا گاز م مهزف م ادل فشار

عمق ررارگیری مرکز کره مسی ،مشخص فرض میشهد.

اشاا گاز در دمای مًناظر میباشد لی بهطهر دریقتر

دا  ،رطر ،فشار

دمای ر ی سطح )زاد )ا

همچنیت فرض میشهد هر د فاز ماي

بخار )ا لز

اگر )ثار سینًیک مهل هلی گازها را درنظرگرفًه شهد برای

میباشد .هدف ،يافًت تیییراف فشار در ا پهسًه

محاساه دریق فشار گاز در ا حااا میتهاا از رابطه

همچنیت تیییراف ش ا فیلم بخار با گذشت زماا ي نی

زبهنًسف اسًفاده نمهد]:[18 17

) R(tمیباشد .با درنظرگرفًت تقارا در مسأله مهرد نظر
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0.44qi

م8

2 RH 2OTsat

P(G )  PS (Tsat ) 

در )ا  Tsatدمای اشاا سیال qi ،شار حرارتی ر ی

ماي

را میتهاا با اسًفاده يک

ريب انًقال حرارف

مناسب محاساه نمهد .

سطح بیت فازی PS ،فشار اشاا مًناظر با دمای اشاا
 RH 2Oثابت يژه بخار )ا است.
همچنیت ارتااط بیت فشار اشاا  PSبا دمای اشاا مًناظر
نیز تهسط رابطه کالسیهس کالپیر ا بهصهرف زير بیاا
میگردد ].[19
م9

Ps  v RH 2OT

,

h fg
dPs

dTsat  1 1 
 -  Tsat
  v l 

در رابطه اخیر  hfgگرمای نهاا تاخیر
جرم حجمی فاز ماي

 ρv ρlبهترتیب

فاز بخار میباشد.

 -1-3انتقال حرارت از میان فیلم بخار

ب د از بررسی م ادله رشد حااا ززم است در مهرد انًقال
حرارف تهزي دما در مسأله پی

ر به بحث پرداخًه

ش ل  -3شماتیک انًقال انرژی ر ی مرزها

برای بررسی مناسب میتهاا مساله انًقال حرارف را
مطابق ش لهای  3 2به د بخ

انًقال حرارف در ا

فاز بخار انًقال حرارف در فاز ماي تقسیم نمهد ]11
 .[12در حالت کلی انًقال حرارف در فیلم بخار بهطهر
همزماا بهصهرف هدايت

جابهجايی صهرف میگیرد.

الاًه مًدا ل است با ت ريف يک ريب هدايت م ادل
م keqتاادل حرارف صرفاف هدايت فرض شهد ]:[20 3

شهد.

keq

م10
) (Т w  Tv

که در )ا  δخامت فیلم بخار است .نشاا داده شده
است که هرگاه

Gr Pr  103 

qin vapor film 

باشد ،میتهاا مقدار

ريب هدايت م ادل م keqرا با درت کافی برابر با ريب
هدايت بخار م kvدرنظر گرفت .اعداد  Gr Prبايسًی
در دمای مًهسط سطهح دا
ش ل  -2تهزي دما در دامنه حل

خنک محاساه شهند ]3

.[20
بهمنظهر ت ییت شار حرارتی  qiر ی سطح بیت فازی،

اگر جرم در ا فیلم بخار ناچیز فرض شهد از تیییراف

ر ری است که شار حرارتی ر ی سطح کره م  qwت ییت

انرژی )ا میتهاا صرفنظر کرد فرض کرد که کل شار

شهد .با درنظرگرفًت کل انرژی مهجهد ر ی سطح بیت

ساط شده از کره دا ر ی سطح بیت فازی ظاهر میشهد.

فازی در مخًصاف کر ی میتهاا شار مهجهد ر ی سطح

در ر ی مرز بیت فازی بخشی از شار ساب تاخیر مقداری

بیت فازی را به ش ل رابطه م 11بهدست ) رد.

از )ا شده

بخ

باریمانده )ا در فاز ماي منًقل

میشهد مدر حالت ساده فرض میشهد ترابری انرژی در فاز

مجله مدل سازی در مهندسی

م11

Tw (t ) - Ti ( sat ) (t ) Rw
) R(t ) - Rw R(t

qi  kv
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ا ح است که دمای بخار در امًداد فیلم مًییر است
ايت امر در مقدار

یت جهد تاخیر میباشد ،بهصهرف مًییر با زماا

ريب هدايت حرارتی بخار تاثیر

محاساه شده است.

 P(bar ) 0.24

میگذارد .در ا لیت تقريب خهاص مهجهد در میان یت
دمای ا لیه سطح بیت فازی
) Tw  Ti( sat

دمای سطح کره

م16

0.72





) h( w / m 2 K )  1.95 q( w / m 2

104 w / m2  q  106 w / m 2
0.5bar  P  20bar

درنظرگرفًه میشهند.

ززم به اکر است که در سطح بیت فازی ،چ الی فاز بخار

2
با تهجه به سرعت بازی فر)يند مکهچک بهدا زماا رخداد

گرمای نهاا تاخیر )ا به شدف مًییر بهده تاب ی از

بزرگ بهدا

دمای اشاا در مرز میباشد ،بنابرايت برای محاساه چ الی

ريب انًقال حرارف هدايت ،تهزي دمای کره دا را

نیز برای محاساه گرمای

پديده  ،کهچک بهدا اب اد هندسی کره دا

میتهاا با ر ش ظرفیت فشرده 1مدلسازی نمهد

به

فاز بخار اشاا از م ادله م17

نهاا تاخیر )ا از م ادله م 18اسًفاده شده است تا
تیییراف ايت پارامًرها در محاسااف لحاظ گردد ]28

ش ل زير بازنهيسی کرد:
dTw
dt

م12

qw Aw  mwCw

.[29
  
Ln  v   c1 2 /6  c2 4 /6  c3 8 /6
 crit 
 c4 18 /6  c5 37 /6  c6 71/6
T
 1Tcrit
c1  -2.02957 , c2  -2.68781
c3  -5.38107 , c4  -17.3151

dT
4
qw (4 Rw2 )    w (  Rw3 )Cw w
3
dt
dTw
3qw


dt
 w RwCw

م13

با جایگذاری شار حرارتی مهجهد ر ی سطح کره دا
در م ادله اخیر خهاهیم داشت:
) 3k T (t )  Ti (t ) R(t
dTw
  v 2w
dt
]  w RwCw [ R(t )  Rw

م14

م17

]c5  -44.6384 , c6  -64.3486 [28

حل م ادله ديفرانسیل اخیر با اعمال شرط ا لیه

0.38

 Tw (t  0)  Tw0با اسًفاده از ر شهای عددی راي
] [21تهزي زمانمند خنک شدا سطح کره دا را ارائه
خهاهد داد.
در ادامه ززم است ترابری انرژی در ا فاز ماي بررسی
شهد بديت منظهر در صهرف يافًت ريب انًقال حرارف

][29

م18

1- T 
r
h fg  hfg 

1 - Tr 
Tsat
Tcrit

Tr 

در رابطه م hfg Tr ، 16در يک دمای مرج که خهاص

کلی مناسب ايت انًقال انرژی را با درنظرگرفًت تاخیر

ترمهفیزي ی )ا در دسًرس باشد ،لحاظ میشهند.

ر ی مرز بیت فازی میتهاا بهصهرف زير نهشت:

همچنیت رابل اشاره است که با تهجه به اخًالف دمای

qin liquid phase (4πRv2 ) = Qi - mh fg

م15

) qin liquid phase  h (Ti ( sat ) - T

بیت سطح کره دا
سات

مرز بیت فازی ،شار حرارتی تش ش ی

شده از سطح کره دا که به سطح بیت فازی

که در رابطه م Qi ، 15کل حرارف رسیده به مرز بیت فازی

میرسد ،با اسًفاده از رابطه م 19محاساه میشهد؛ رابل

ريب انًقال حرارف

صرفنظر نمیباشد چرا که براساس محاساه انجام گرفًه،

م ادل با اسًفاده از رابطه م 16که تهسط فريًز ] [22ارائه

مقدار ايت شار نسات به کل شار حرارتی رسیده به سطح

میباشد .در مساله حا ر ،مقدار
شده

مربهط به

ريب انًقال حرارف جابهجايی در

بیت فازی حد د  20درصد است

م 0.2


qrad

qinitial

 .در ايت

1 - Lump Method
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محاساه مقدار ريب صد ر سطح کره دا مسی 0/15

به مطال ه پیشیت بزرگتر بهدست )مده است در صهرف

لحاظ شده است ].[30

حذف انًقال حرارف تش ش ی از مدلسازی حا ر نًاي
4
   (Tw4  Tsat
qrad
)

م19

بنابرايت کل شار حرارتی مهجهد ر ی سطح بیت فازی که

تیییراف ش ا بد ا ب د بسیار نزديک به مطال ه مذکهر
بهدست خهاهد )مد.

در رابطه م 15منظهر شده است ،در ار مجمه شار
حرارتی هدايًی محاساه شده در م ادله م11

شار

حرارتی تش شی اخیر میباشد.
 -2-3اعتبارسنجی حل

برای حل همزماا سیسًم م ادزف 14 ،7

 15از يک

برنامه رايانهای اسًفاده شده است اندازه گامها بهگهنهای
کهچک انًخاا شده است ) (∆t=10-9secکه کهچکتر
کردا بیشًر )ا تاثیری در نًاي بهدست )مده نداشًه
باشد

در )ا مرتاه خطاهای رابل پی بینی ،از مرتاه

) O(∆t4میباشد .همچنیت جهت تايید

اعًاار بیشًر؛

ش ل  -4مقايسه تیییراف ش ا بد ا ب د فیلم بخار نسات به
زماا بی ب د با اسًفاده از  3ر ش حل مًفا ف

نًاي بهدست )مده از برنامه نهشًه شده برای برخهرد يک
جسم کر ی دا از جن

م

با )ا ،با نًاي محاسااتی

گهبايدالیت سانی هف] [11مقايسه شده است که با تهجه
به نمهدار ش ل  4نزديک بهدا جهااها

ر ند تیییراف

ش ا فیلم بخار )ا را تايید میکند .ايت نًاي
برخهرد کره دا از جن

م

برای

با دمای  1356Kبا )ا

ماي در دمای  368Kبهدست )مده است .ايت گر ه با
اسًفاده از د ر ش که در پژ ه

مذکهر )مده است

تیییراف ش ا بد ا ب د حااا بخار را برحسب زماا
بد ا ب د رسم نمهدهاند که نًاي کار ايشاا در ش ل  ،4با
مدل ريا ی پژ ه

حا ر مقايسه شده است .همااطهر

که از )ا بر می)يد تطابق ر ند تیییراف ش ا حااا بخار

 -4نتایج
نًاي بهدست )مده از حل عددی سیسًم م ادزف مذکهر
با درنظرگرفًت فشارهای مخًلف مخزا ن هدارنده )ا،
پارامًرهايی مانند رشد فیلم بخار ،فشار در ا فیلم بخار
دمای اشاا مرز بیت فازی بررسی شده است .ززم به اکر
است که مسئله مذکهر برای برخهرد اره کر ی از جن
م

با )ا میباشد خهاص ترمهفیزي ی ايت د ماده در

شرايط حل مسئله ارد شدهاند.
 -1-4اثر تغییر فشار مخزن در دماهای مختلف

تضمیت میگردد.

برای بررسی اثر تیییر فشار مخزا ،تماس اره کر ی مسی

شاياا تهجه است که در مطال ه گهبايدالیت سانی هف اثر

مش ا  1mmدمای  1356Kبا )ا در دماهای مخًلفی

انًقال حرارف تش ش در نظر گرفًه نشده است ايت در

که از دمای اشاا )ا در فشار مًناظر )ا پائیتتر باشد؛

حالی است که میزاا شار حرارتی تش ش ی در شرايط ايت

در عمق يک سانًیمًر پايیت تر از سطح )زاد ماي

مطال ه رابل صرفنظر ناهده حد د  %20کل شار حرارتی

درنظرگرفًه شده است.

ر ی مرز بیت فازی است .لذا نًاي محاسااتی حا ر نسات

مجله مدل سازی در مهندسی
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 -1-1-4اثر تغییر فشار مخزن در دمای360K

در ايت بخ

اثر تیییر فشار مخزا که )ا محًهی )ا

دارای دمای  360Kباشد ،بررسی میگردد .ايت دما نسات
به دمای اشاا )ا در فشار  ،75kPaحد د  5oCکمًر
میباشد .بنابرايت در فشار  ،75kPaاخًالف دمای اشاا
)ا با دمای فاز ماي )ا )(ΔTsub= Tsat - TLکه هماا
میزاا زير اشاا بهدا دمای سیال است،ΔTsub=5oC ،

ش ل  -5تیییراف ش ا فیلم بخار نسات به زماا با افزاي
فشار مخزا در دمای 360K

میباشد .برای فشارهای بازتر از ايت مقدار ،دمای اشاا
مًناظر بیشًر بهده

بنابرايت اخًالف دمای  ΔTsubنیز

بازتر خهاهد رفت .در نمهدار ش ل  5رشد فیلم بخار
تش یل شده بر سطح اره کر ی دا  ،در فشارهای مخًلف
مشاهده میشهد .همااطهر که رابل انًظار است در يک
دمای ثابت برای )ا مهجهد در مخزا ،هرچه فشار مخزا
کمًر باشد ،در ار فشار ر ی سطح بیر نی پهسًه فیلم
بخار کمتر بهده ام اا رشد فیلم بخار بیشًر میشهد.
در نمهدار ش لهای  7 6رفًار پالسی ش ل فشار بخار
دمای اشاا نظیر )ا ر ی مرز بیت فازی در بازه زمانی به

ش ل  -6تیییراف فشار در ا فیلم بخار نسات به زماا با
افزاي فشار مخزا در دمای 360K

ت ادل رسیدا فشار در ا فیلم بخار با فشار مخزا ترسیم
شده است .با تهجه به شدف انًقال حرارف در زماا )غاز
فر)يند ،فشار در ا فیلم بخار در زماا بسیار کهتاهی باز
سس

در اثر رشد فیلم بخار فشار در ا )ا به

رفًه

سرعت کاه

فر)يند به ش ل مه فشاری در

يافًه

ماي تهس ه می يابد .همچنیت براساس نمهدار ش لهای 6
 ،7هرچه فشار مخزا کمتر باشد ،انرژی کمتری برای
رسیدا به شرايط اشاا مهرد نیاز میباشد
فشار بخار در ا فیلم
ام اا افزاي

در نًیجه

دمای اشاا ر ی مرز بیت فازی

بیشًری میيابند .بر ايت اساس پال

ايجاد شده در فشارهای کمًر ،شديدتر میباشد.

مجله مدل سازی در مهندسی
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 -2-1-4اثر تغییر فشار مخزن در دمای368K

دمای اشاا )ا در فشار ،100kPaحد د  373Kمیباشد،
که در ايت شرايط با انًخاا دمای  368Kبرای )ا مهجهد
در مخزا ،مقدار ،ΔTsub=5oCلحاظ میگردد .دمای

فشارهای پائیتتر میباشد .در ار در فشارهای بازتر،
انرژی بیشًری صرف رساندا دمای )ا به شرايط اشاا
میشهد در نًیجه انرژی باری مانده جهت رشد فیلم
بخار تاخیر کمًر میشهد.

 ،368Kاز دمای اشاا مًناظر با فشار  ،75kPaبیشًر
میباشد

بنابرايت در ايت بخ

فشارهای بازتر از

 ،100kPaبررسی میگردد .مطابق ش ل  8باز هم در
فشارهای پائیتتر ،پال

فشار ايجاد شده در ا فیلم بخار

شديدتر خهاهد بهد چرا که در شرايط ي ساا

دريافت

انرژی مشابه ،هر چه فشار بیر ا پهسًه فیلم بخار کمًر
باشد ،ام اا غلاه بر )ا راحت تر بهده پال

فشار در ا

فیلم بخار ،شديدتر میشهد.
ش ل  -9تیییراف فشار در ا فیلم بخار نسات به زماا با
افزاي فشار مخزا در دمای 375K
 -2-4اثر تغییر دمای آب در فشارهای مختلف

برای بررسی اثر تیییر دمای )ا ،تماس اره کر ی مسی
مش ا  1mmدمای  1356Kبا )ا در فشارهای مخًلف
در عمق  1cmپايیت تر از سطح )زاد ماي درنظرگرفًه
شده است.
ش ل -8تیییراف فشار در ا فیلم بخار نسات به زماا با
افزاي فشار مخزا در دمای 368K
 -3-1-4اثر تغییر فشار مخزن در دمای375K

 -1-2-4اثر تغییر دمای آب در فشار75kPa

در ايت بخ

اثر تیییر دمای )ا در ا مخزا در فشار

 ،75kPaبررسی میگردد .دمای اشاا )ا در ايت فشار،
دمای اشاا )ا در فشار ،128kPaحد د  380Kمیباشد،
که در ايت شرايط با انًخاا دمای  375Kبرای )ا مهجهد
در مخزا ،مقدار  ،ΔTsub=5oCلحاظ میگردد .دمای
 ،375Kاز دمای اشاا مًناظر با فشار  ،100kPaبیشًر
میباشد بنابرايت در ايت بخ فشارهای بازتر از
 ،128kPaبررسی میگردد .همااطهر که از ش ل  9بر
می)يد باز هم در فشارهای کمتر ،میزاا پال فشار بخار
در ا فیلم ،دارای مقدار حداکثر بیشًری میباشد که
ناشی از بیشًر بهدا انرژی صرف شده منزديک بهدا دمای
)ا به شرايط اشاا در فشارهای کمًر جهت تاخیر در

مجله مدل سازی در مهندسی

حد د  365Kمیباشد .مسئله برای  4دمای مخًلف )ا
در ا مخزا در نظر گرفًه میشهد .نمهدار ش ل 10
تیییراف ش ا فیلم بخار را در دماهای مخًلف نشاا
میدهد .هر چه دمای )ا در ا مخزا بیشًر باشد ي نی
بهعاارف دي ر شرايط )ا به حالت اشاا نزديکتر باشد
م ΔTsubکمًر  ،بهدلیل صرف انرژی کمتر برای رسیدا به
شرايط اشاا

باری ماندا انرژی بیشًر برای فاز تاخیر،

میزاا رشد فیلم بخار بیشًر خهاهد بهد .همچنیت مطابق
ش لهای  ،12 11هر چه دمای دمای )ا در ا مخزا
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بیشًر باشد ،انرژی کمتری برای رسیدا به شرايط اشاا
مهرد نیاز میباشد بر ايت اساس پال

فشار ايجاد شده

دمای اشاا ر ی مرز بیت فازی در دماهای بازتر ،به مقدار
بیشینه بازتری میرسد.

ش ل  -12تیییراف دمای اشاا مرز بیت فازی نسات به زماا با
افزاي دمای )ا مهجهد در مخزا در فشار 75kPa
 -2-2-4اثر تغییر دمای آب در فشار100kPa

ش ل -10تیییراف ش ا فیلم بخار نسات به زماا با افزاي
دمای )ا مهجهد در مخزا در فشار 75kPa

دمای اشاا )ا در فشار  ،100kPaحد د 373K
میباشد ،که در ايت شرايط با انًخاا  4دمای مخًلف
برای )ا مخزا ،مطابق ش ل  ،13باز هم مقدار بیشینه
فشار در ا فیلم بخار ،در دماهای بازتر نزديکتر به
شرايط اشاا  ،بیشًر خهاهد بهد .در ار در دماهای بازتر،
باتهجه به نزديک بهدا به شرايط اشاا  ،انرژی بیشًری
جهت رشد فیلم بخار تاخیر باری میماند.

ش ل  -11تیییراف فشار در ا فیلم بخار نسات به زماا با
افزاي دمای )ا مهجهد در مخزا در فشار 75kPa
ش ل -13تیییراف فشار در ا فیلم بخار نسات به زماا با
افزاي دمای )ا مهجهد در مخزا در فشار 100kPa
 -3-2-4اثر تغییر دمای آب در فشار128kPa

در ايت بخ با تهجه به ايتکه دمای اشاا )ا در فشار
 ،128kPaحد د  380Kمیباشد؛  4دمای مخًلف
کهچکتر از ايت دمای اشاا  ،برای )ا مخزا درنظرگرفًه
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میشهد .مطابق ش ل  ،14که تیییراف فشار در ا فیلم
بخار را در دماهای مخًلف نشاا میدهد ،همااطهر که
رابل پی بینی است مقدار بیشینه فشار در ا فیلم بخار،
در دماهای بازتر نزديکتر به شرايط اشاا  ،بیشًر
خهاهد بهد که مؤيد نًاي رالی میباشد .براساس ش ل
 ،14فشار در ا فیلم بخار در بازه زمانی کهتاهی باز رفًه
سس در اثر رشد فیلم بخار ،فشار در ا )ا کاه
میيابد .از )اجا که در دماهای بازتر ،ام اا رشد فیلم
بخار بیشًر است ،با افزاي دمای )ا در ا مخزا
نزديک تر شدا به شرايط اشاا مربهطه ،پال تیییر فشار
در بازه زمانی بزرگتری به ت ادل با فشار مخزا میرسد.

ش ل  -15تیییراف فشار در ا فیلم بخار نسات به زماا با
افزاي دمای )ا مهجهد در مخزا در فشار 179kPa

 -3-4اثر تغییر فشار در ΔTsub=5oC

در ايت بخ

اثر تیییر فشار مخزا در شرايطی برررسی

میشهد که در تمامی حازف اخًالف دمای )ا مخزا با
دمای اشاا مًناظر با فشار مخزا ي ساا

م ادل

 ،ΔTsub=5oCباشد .در ايت شرايط با تهجه به برابر بهدا
اخًالف دما در تمامی حازف ،انرژی دريافًی جهت
رسیدا به شرايط اشاا ي ساا شده عامل ت ییت کننده
ش ل  -14تیییراف فشار در ا فیلم بخار نسات به زماا با
افزاي دمای )ا مهجهد در مخزا در فشار 128kPa
 -4-2-4اثر تغییر دمای آب در فشار179kPa

دمای اشاا )ا در فشار  ،179kPaحد د 390K
میباشد ،که در ايت شرايط  4دمای مخًلف ،که اخًالف
)اها با دمای اشاا مًناظر 40 30 ،15 ،5 ،درجه
سانًی راد باشد ،در نظر گرفًه شده است .براساس ش ل
 ،15باز هم مقدار بیشینه فشار در ا فیلم بخار ،در
دماهای بازتر نزديکتر به شرايط اشاا  ،بیشًر خهاهد
بهد.

مجله مدل سازی در مهندسی

هماا فشار ا لیه مخزا میباشد .بر ايت اساس مطابق
ش ل  ،16در فشارهای بازتر در ار فشار مهجهد ر ی
پهسًه خارجی فیلم بخار بیشًر بهده
بخار محد د میگردد
رشد ش ا

ام اا رشد فیلم

بنابرايت با افزاي

فیلم بخار کاه

فشار مخزا،

میيابد .لی براساس

ش لهای  18 17با تهجه به اخًالف دمای ي ساا در
تمامی حازف ،هرچه فشار ا لیه مخزا بیشًر باشد به
هماا میزاا پال

فشار بخار در ا فیلم

دمای اشاا

ر ی مرز بیت فازی ،به مقادير بیشینه بیشًری دست
میيابد.
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 -4-4ایجاد پالس فشار در مخزن با فشار بسیار باال

با تهجه به ايتکه برخی از مخازا مانند مخازنی که در
ر)کًهرهای اتمی مهرد اسًفاده ررار میگیرند ،با فشارهای
بسیار باز سر

کار دارند در ايت بخ

در ا فیلم بخار در مخازا با فشار

تیییراف فشار
دمای باز بررسی

میگردد .فشار مخزا مهرد بررسی 14820kPa

دمای

اشاا مًناظر )ا  ،615Kدرنظرگرفًه شده است .ايت
مقادير در حد د شرايط سیسًم )ا خنک کت ر)کًهرهای
ش ل  -16تیییراف ش ا فیلم بخار نسات به زماا در فشارهای
مخًلف مخزا ΔTsub=5oC

اتمی میباشد .مطابق ش ل  19هر چه دمای )ا بیشًر
بهده

به شرايط اشاا نزديکتر باشد پال

فشار در ا

فیلم بخار شديدتر خهاهد شد .بهطهریکه در
 ،ΔTsub=5oCپال

فشار ايجاد شده در يک لحظه زمانی

کهچک حد د  6MPaاز فشار ا لیه مخزا م14/82MPa
بازتر است میتهاند صدماف جارااناپذيری ايجاد نمايد.

ش ل  -17تیییراف فشار در ا فیلم بخار نسات به زماا در
فشارهای مخًلف مخزا ΔTsub=5oC

ش ل  -19تیییراف فشار در ا فیلم بخار نسات به زماا در
فشارهای بسیار باز

 -5نتیجهگیری
در ايت مقاله تاثیر فشارهای مخًلف بر رشد فیلم بخار
تش یل شده ر ی سطح کر ی يک اره دا از جن

م

در تماس با )ا بررسی گرديد .پارامًرهايی نظیر فشار
ش ل  -18تیییراف دمای سطح بیت فازی نسات به زماا در
فشارهای مخًلف مخزا ΔTsub=5oC

مخزا ن هدارنده )ا ،دمای )ا
دمای اشاا نظیر

اخًالف دمای )ا با

اثراف )اها بر تیییراف ش ا فیلم
تیییراف فشار در ا فیلم بخار،

بخار ،دمای مرز اشاا
مهرد تحقیق ررار گرفت.
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با تهجه به نمهدارها

نًاي بهدست )مده از حل عددی

میشهد که میتهاند در مهاردی تا حد د  3برابر فشار ا لیه

مسئله در فشارهای مخًلف نًاي کلی زير بهدست )مده

افزاي

است:

دهد.

 -براساس نمهدارها مشاهده میگردد که در دمای ثابت

 -در شرايطی که  ،ΔTsubدر تمام حازف تیییر فشار ثابت

)ا در ا مخزا هر چه فشار مخزا کمًر باشد ،ام اا

درنظرگرفًه شهد ،هر چه فشار داخل مخزا بیشًر باشد

فشار بخار

ام اا رشد فیلم بخار را محد د خهاهد کرد رشد فیلم

در ا فیلم نیز شديدتر میشهد .در مهاردی که دمای ثابت

میيابد .لی از طرف دي ر در فشارهای بازتر،

رشد ش ا فیلم بخار بیشًر میگردد
)ا بزرگتر باشد؛ ايت پال

پال

فشار میتهاند حًی تا 3/5

کاه

يابد

شدف پال

خطر رخداد پديده انفجار بخار را افزاي

میيابد .بنابرايت در

فشار ايجاد شده ،افزاي

برابر بزرگتر از فشار ا لیه شهد.در چنیت شرايطی احًمال

ايت شرايط هر چه فشار در ا مخزا بیشًر باشد دمای

بر ز پديده انفجار بخار ،بسیار باز خهاهد رفت مخصهصاف

اشاا مًناظر نیز بزرگًر باشد ،پال

فشار شديدتری

اگر بهطهر همزماا چند تماس بیت چند کره دا مسی

ايجاد شده احًمال رخداد پديده انفجار بخار را افزاي

)ا بهجهد )مده باشد پال های فشار ي دي ر را تقهيت

میدهد.

نمهده

يک انفجار فشاری شديد ايجاد نمايند ممطابق

ت ريف پديده انفجار بخار .
 -افزاي

 -در مخازا با فشارهای بسیار باز نیز نًاي

مشابهی

بهدست )مده است بهطهریکه هر چه فشار بازتر بهده

دمای )ا در ا مخزا در يک فشار ثابت نیز

دما به حالت اشاا نظیر نزديکتر باشد؛ شرايط برای

فشار در ا

پال های فشار در ا

منجر به افزاي

رشد فیلم بخار شدف پال

فیلم میگردد .بطهري ه هر چه دمای )ا به شرايط اشاا
در هماا فشار نزديک تر باشد ،پال

رخداد انفجار بخار )مادهتر است
فیلم بخار به شدف افزاي

میيابد.

فشار رهیتری ايجاد
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