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در اين مقاله نتايج حاصل از آزمايشهاي انجام شده براي بررسي اثر زاويه شيب و فاصله عمودي در کانال با
 ثابت بودن زاويه شيب و تغيير، نقشههاي الگوي جريان با دو معيار متفاوت. شکل ارائه و تحليل شده استS هندسه
 نتايج نشان دادند که با.طول قسمت مياني و ثابت بودن طول قسمت مياني و تغيير در زاويه شيب مقايسه شدهاند
 گذار به الگوي جريان قالبيگردابهاي در سرعتهاي ظاهري باالتري از مايع رخ ميدهد و ناحيه با الگوي،افزايش طول
 منجر به، همچنين افزايش طول.جريان حلقويتکهاي مهآلود کوچکتر شده و به سمت دبيهاي باالتر فاز گاز ميرود
.بزرگتر شدن ناحيه با الگوي جريان چرن شده و در ازاي آن ناحيه با الگوي جريان لختهاي گردابهاي کوچکتر ميشود
 گذار به الگوي جريان قالبي گردابهاي در سرعتهاي ظاهري باالتر هوا صورت ميگيرد و اندازه،با افزايش شيب نيز
اين ناحيه کاهش مييابد و همچنين اندازه ناحيه با الگوي جريان چرن بزرگتر شده و در ازاي آن گستره ناحيه با
.الگوي جريان لختهاي کوچکتر ميشود
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An Experimental Investigation on the Effect of
Vertical Distance and Inclination Angle of S-Shaped
Channel on Two-Phase Flow Patterns
M.R. Ansari, M. Azadi and R. Gheisari
ABSTRACT
An experimental investigation is conducted to study the effect of vertical distance and inclination
angle of a S-shaped channel on two-phase flow patterns. Five flow patterns of vortex plug, vortex slug,
vortex wavy-annular, churn and mist packet annular were observed. Flow pattern maps were obtained for
each case and then compared based on the different vertical distance and inclination angle to perform a
parametric study. Increasing mid-section length and inclination angle cause the transition to vortex plug
flow pattern to occur at higher liquid velocities as well as a greater area of churn flow pattern at the
expense of smaller vortex slug flow pattern area. However, increasing mid-section length and decreasing
inclination angle, ends in smaller area of mist packet annular area. It is revealed that for higher midsection lengths, effect of increasing inclination on shifting transition lines between flow patterns is more
determining.
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گزارش شدند.
يکي از اشکال پرکاربرد در خطوط انتقال نفت و گاز با توجه
شناسايي دقيق الگوي جريان به دليل کاربرد مهم و اساسي

به محدوديتهاي جغرافيايي S ،شکل است .در کاربردهاي عملي

در مطالعه جريانهاي دروني دوفازي ،بسيار اهميت دارد.

وجود موانع طبيعي موجود در مسير انتقال ،محدوديتهاي

استفاده دقيق بسياري از روابط تجربي مربوط به افت فشار،

هندسي موجود در سامانههاي لولهکشي صنعتي ،مسيرهاي

انتقال حرارت و کسر فضاي خالي ،وابسته به تعيين الگوي

لولهکشي در تجهيزات نيروگاهي از قبيل بويلرها و غيره باعث

جريان است .بنابراين ،تعيين الگوي جريان دوفازي ،جزئي از

ميشود که اين شکل به عنوان يکي از پرکاربردترين جهت-

هر تحقيق جريانهاي دوفازي خواهد بود .از طرفي ،شناسايي

گيريهاي مجاري انتقال مخلوط دوفازي شناخته شود .با اين

الگوي جريان به صورت ذاتي اثرپذير از انجامدهنده آزمايش

وجود ،هيچ مطالعهاي در پيشينه پژوهش ،به مطالعه الگوي

بوده و تا حدودي به تعبير شخصي محقق وابسته است.

جريان دوفازي در جهتگيري  Sشکل نپرداخته است.

الگوهاي جريان ديده شده ،به جهتگيري مجرا وابسته هستند.

در اين مطالعه ،به بررسي آزمايشگاهي اثر شيب و فاصله

البته بعضي از الگوهاي جريان در هر شيبي از مجرا مشترک

عمودي بر الگوي جريان دوفازي آب-هوا در قسمت مياني

هستند.

کانال  Sشکل پرداخته شده است .با ثابت نگه داشتن دبي حجمي

با وجود اينکه مطالعات گستردهاي در اين زمينه انجام شده

فاز مايع ،الگوي جريان دوفازي براي دبيهاي حجمي متفاوت

است ،اما بيشتر اين مطالعات بر جريانهاي افقي يا عمودي

فاز گاز ديده شدند .سپس دبي فاز مايع تغيير داده ميشد و اين

متمرکز بودهاند و در مقايسه با حالت افقي و عمودي ،تحقيقات

فرايند دوباره تکرار شد .نقشه جريان براي زوايا و طول قسمت

کمتري در زمينه بررسي اثر شيب بر الگوي جريان دوفازي

مياني مختلف بدست آمد و مطالعهاي بر چگونگي گذار الگوهاي

درون لوله انجام شده است .بارني و همکاران [ ،]1دادههايي

مختلف ديده شده ،صورت گرفت.

براي گذار الگوي جريان در لولههاي شيبدار گاز-مايع گزارش
دادند .جريان آب و هوا درون لولههاي با قطر  1/59و 2/99

براي ايجاد يک سامانه آزمايشي براي مطالعه جريان

سانتيمتر و تا زوايه ˚ 11مطالعه شدهاند .طرح تحليلي ارائه

دوفازي گاز-مايع پنج بخش اصلي وجود دارد که شامل خط

شده توسط تايتل و داکلر [ ]2در لولههاي افقي با دادههاي

تأمين آب ،تأمين هوا ،قسمت مخلوط کننده هوا و آب ،کانال

آزمايشگاهي امتحان شد .براي زاويه شيب باالتر از ˚ 11رژيم

حاوي جريان دوفازي همراه با مخزن و سامانه اندازهگيري

اليهاي ديده نشد .رژيم اليهاي صاف براي شيبهاي رو به باال

است.

به جز براي شيبهاي بسيار کوچک (کوچکتر از ˚ )1/29ديده

نمايي از سامانه آزمايشگاهي مورد استفاده در اين پژوهش

نشد .نتايج آزمايشگاهي آنها نشان داد که براي شيبهاي رو

نيز در شکل ( )1نشان داده شده است .به طور معمول به دليل

به باال ،بازه دبيهايي که براي آن جريان نوبتي وجود داشت،

دسترسي آسان از هوا ،به عنوان گاز و از آب ،به عنوان مايع

در ازاي ناحيه اشغال شده توسط جريان اليهاي ،گستردهتر

در بررسي جريان دوفازي استفاده ميشود.

ميشود.

براي تأمين هوا ،از کمپرسور و براي تأمين آب نيز از پمپ

در يکي از مطالعات اخير در لولههاي شيبدار با قطر

استفاده شده است .هوا و آب بعد از رسيدن به قسمت مخلوط-

کوچک توسط تيشووا و همکاران [ ،]3جريان هوا -آب در

کننده ،وارد کانال ميشوند و با عبور از قسمت آزمايش ،وارد

شيبهاي مختلف رو به باال مطالعه شد .آنها متوجه شدند که

مخزني ميشوند که هوا و آب را از هم جدا مينمايد.

جريان ميتواند بر اساس شيب و شرايط جريان ،متقارن و
نامتقارن باشد.
در آزمايشي ديگر براي لولههاي شيبدار با قطر باال ،اُدي و
همکاران [ ]4مطالعهاي آزمايشگاهي روي لولهاي با قطر 19 cm
و طول  11 mو با تغيير شيب بين ˚ 1تا ˚ 52انجام دادند.
جريانهاي حبابي ،لختهاي ،اليهاي و اليهاي-موجي در اين
آزمايش ديده شدند .در اين کار نتايج به دست آمده براي
پسماند به عنوان تابعي از دبي ،رژيم جريان و شيب لوله،
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براي تأمين آب از دو پمپ استفاده شد .همان طور که در
شکل ( )1ديده ميشود براي بستن حلقه جريان آب ،از دو
مخزن استفاده شده است .براي جلوگيري از تغيير دبي حجمي
آب در حلقه و پايداري آن ،به دليل نوسان ايجاد شده در سطح
آب درون مخزن ()2که از ورود اسالگها و پالگهاي مايع
ناشي ميشود ،از دو مخزن ،همراه با دو پمپ ،استفاده شد.

 :1تصفيهکننده هوا  :2کمپرسور  :3مخزن هوا  :4تنظيمکننده فشار  :9بلوئر  :6سامانه کنترل  :7تصفيهکننده آب  :8سامانه خنککننده هوا  :5لوله
انعطافپذير  :11دروازه لغزان  :11صفحه نازک فلزي  :12بخش مورد ازمايش  :13تخليه  :14شير  :19پمپ ( :16 )1تأمين آب  :17پمپ (:18 )2
شير يکطرفه  :15مخزن ( :21 )2صفحه کنترل سطح  :21ميراکننده لختههاي مايع  :22مخزن ( :F 23 )1دبيسنج  :Mموتور الکتريکي  :Pگيج فشار
 :Tگيج دما
شکل ( :)2نمودار سامانه آزمايشگاهي حاضر

با توجه به آنچه که گفته شد ،آب موجود در سامانه دو
در اين حالت آب ورودي به مخزن ( ،)15به وسيله پمپ

مسير مجزا را طي مينمايد .يکي از اين مسيرها شامل مسير

( ،)17وارد مخزن ديگر ( )22ميشود که در ارتفاع  6متري از

اصلي است که دبي آب مورد نياز براي آزمايش را فراهم

زمين قرار دارد .مخزن بااليي ،از مخزن پاييني کوچکتر است و

مينمايد و مسير دوم ،آب مازاد موجود در مخزن بااليي را

داراي يک تيغه جداکننده است که سطح مايع را کنترل مينمايد.

براي ثابت نگه داشتن هد پمپ مسير اصلي به گردش در

ابعاد اين قسمت از مخزن طوري طراحي شده است که قسمت

ميآورد.

اول آن که هد پمپ مسير اصلي ( )19را تأمين مينمايد ،همواره
پر باشد و آب مازاد بعد از ريختن به قسمت دوم مخزن از راه

براي ايجاد جريان هوا با دبي مناسب هوا ،از يک کمپرسور

يک لوله وارد قسمت دوم مخزن پاييني شود .با توجه به آنچه

با توان  49کيلووات استفاده شده است .همانطور که در شکل

که بيان شد آب الزم براي آزمايش از طريق پمپ مسير اصلي

( )1نشان داده شده است ،هواي مکيده شده از محيط آزمايشگاه

( )19و از مخزن بااليي به داخل سامانه رانده ميشود و اين امر

بعد از عبور از تصفيهکننده هوا ( ،)1وارد کمپرسور ( )2شده و

باعث ميشود که دبي آب در حين آزمايش بدليل ثابت ماندن هد

به داخل مخزن هوا ( )3فرستاده ميشود .هواي درون مخزن که

پمپ ،همواره ثابت بماند .دبي مورد نظر براي آزمايش نيز

در دما و فشار باال قرار دارد براي کاهش دما و رسيدن به

توسط خط ميانبر و شيرهاي موجود بعد از پمپ مسير اصلي

دماي آب از سامانه خنک کاري ( ،)8عبور مينمايد .اين کار به

و همچنين يک معکوسکننده که به آن مرتبط است ،کنترل

اين دليل انجام ميشود که شرط تعادل دمايي بين دو فاز مايع

ميشود.

و گاز در ورودي کانال برقرار باشد .هوا بعد از عبور از سامانه

آب بعد از عبور از پمپ شماره  1و شيرهاي گفته شده به

خنککاري به سمت دبيسنجهاي هوا رانده ميشود و از آنجا

سمت دبيسنجهاي آب رانده شده و بعد از اندازه گيري دما و

نيز بعد از اندازهگيري دما در ورودي قسمت مخلوطکننده به

فشار آب در ورودي مخلوطکننده به وسيله يک شلنگ قابل

وسيله شلنگ قابل انعطاف و از باال وارد قسمت مخلوطکننده

انعطاف و از پايين متصل است.

ميشود.

با توجه به اين که آزمايشها بايد در سرعتهاي مختلف

منظري  1/9است .طول کلي کانال  39متر است که از  16تکه دو

هوا انجام شود و همچنين براي کنترلپذيري بيشتر سامانه خط

متري و سه تکه يک متري تشکيل شده است .اين تکهها به

تأمين هوا ،از يک معکوسکننده براي کنترل دور موتور استفاده

وسيله فلنجهايي از جنس پلکسيگالس به هم متصل شدهاند.

شده است که به کمک آن ميتوان دبي را در هر مقدار مشخص
تأمين و تنظيم نمود.

هر يک از اين کانالها بر روي سکوهايي قرار گرفتهاند که
اين امکان را فراهم مينمايد که عالوه بر ايجاد شيب کانال،
بتواند در سه جهت  x,y,zنيز حرکت داشته باشد .درنتيجه

در مطالعات جريان دوفازي ،يکي از پرکاربردترين
هندسههاي مورد استفاده براي مخلوط کردن دوفاز در ابتداي
خطوط لوله ،ورودي  Tشکل است ،همانطور که محققين
بسياري از اين نوع مخلوطکننده استفاده نمودهاند [.]1،9،6
قسمت ورودي کانال يا همان مخلوطکننده به شکل يک سه
راهي بوده و از جنس پلکسيگالس ساخته شده است و با
فلنجهايي از همان جنس به کانال متصل ميشود .در اين قسمت

وجود سکوها و همچنين به دليل اين که کانالها به صورت
تکههاي مجزا ساخته شدهاند ،امکان ايجاد اشکال مختلف در
طول مسير کانال وجود دارد.
کانالهاي حاوي جريان دوفازي در انتهاي خود به وسيله
فلنج به مخزن شماره ( )2متصل ميشوند .اين مخزن به عنوان
جداکننده مخلوط دوفازي عمل مينمايد و داراي يک تيغه جدا
کننده است که آن را به دو قسمت تقسيم مينمايد.

از سامانه آزمايشگاهي آب ،از قسمت زير و هوا ،از سمت چپ
وارد ميشود .مسير هوا و آب به وسيله يک تيغه فلزي نازک از
هم جدا شدهاند.

سامانه اندازهگيري مورد استفاده در اين مطالعه،
اندازهگيري دبي هوا و آب را در بر ميگيرد .دبي حجمي آب و

اين تيغه به وسيله مجموعهاي از پيچها به ديواره بااليي

هوا به وسيله فلومترهايي که در خط تأمين هوا و آب قرار داده

متصل است و درنتيجه ارتفاع آن قابل تنظيم است و به کمک آن

شده است ،به طور جداگانه اندازهگيري ميشود .با اندازهگيري

ميتوان کسر حجمي و سرعتهاي مختلف هوا و آب را در

دبي حجمي هوا و آب و همچنين مشخص بودن ابعاد کانال،

ورودي کانال کنترل نمود .عالوه بر وجود تيغه فلزي ،يک

سرعت ظاهري هر يک از فازها طبق رابطه زير بدست ميآيد:

شاخص به صورت يک دروازه لغزان نيز در مسير جريان هوا
به ورودي تعبيه شده است که عالوه بر ممانعت از ورود آب به
مسير هوا به کمک آن نيز ميتوان کسر حجمي و سرعت
ورودي هوا را کنترل نمود .براي اتصال مسير هوا و آب به
قسمت ورودي کانال ،از لولههاي قابل انعطاف استفاده شده
است .نمايي از مخلوطکننده مورد استفاده ،در شکل ( )2نشان
داده شده است.

Q
A
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که در اين رابطه Q ،دبي حجمي هر يک از دو فااز و  Aمسااحت
سطح مقطع کانال است.
فلومتر هوا از نوع ورتکسي با دقت  1/11 m 3 / hrو فلومتر
آب از نوع الکترومغناطيس با دقت  1/12 m 3 / hrاست که در
مسير آب ،قبل از ورود به مخلوطکننده قرار داده شده است.
ميزان عدم قطعيت اندازهگيريها بر اساس استانداردهاي
 ]7[ ANSI/ASMEانجام شد .محاسبات انجام شده نشان داد
که بيشترين مقدار عدم قطعيت براي دبي حجمي آب و هوا به
ترتيب برابر  ±1/29%و  ±9%است.

 :1ورودي هوا  :2ورودي آب  :3کانال  :4دروازه لغزان  :9صفحه

براي تعيين نقشه جريان دوفازي ،ابتدا مسير آب باز شده و

فلزي نازک  :6پيچهاي تنظيمکننده براي بخش شماره ( :7 )9فلنج

آب وارد کانال ميشود تا کسر حجمي اوليه  1/9در ابتداي

شکل ( :)2نمايي از مخلوط کننده آب و هوا

آزمايش فراهم شود و جريان آب به حالت پايدار برسد .بعد از
پايداري دبي آب در يک مقدار مشخص ،سرعت دوراني

کانال مورد استفاده در اين مطالعه از جنس پلکسيگالس
شفاف به ضخامت  11ميليمتر ساخته شده است و داراي سطح
مقطع مستطيلي شکل با ابعاد  9×11سانتيمتري و نسبت
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کمپرسور توسط معکوسکننده در حداقل ميزان الزم براي
هوادهي قرار داده شد .بعد از رسيدن به حالت پايا ،رژيم جريان
تعيين خواهد شد .براي بررسي سرعتهاي باالتر هوا ،درحالي

که دبي آب ثابت است ،سرعت دوراني موتور با گام  1هرتز
افزايش داده شده و در هر گام بعد از رسيدن به حالت پايا،
تعيين الگوي جريان انجام شد .اين مراحل براي دبيهاي باالتر
آب نيز تکرار شد.
شکل ( :)4بررسي اثر فاصله عمودي قسمت مياني کانال  Sشکل

S

براي تغيير شيب قسمت مياني  Sشکل ،از سکوهايي که
کانالها برروي آن قرار داده شده است ،استفاده شد .براي
شيبدهي 3-4 ،متر از طول ابتدايي کانال بعد از ورودي انتخاب
ميشد و بعد از اين فاصله از اتصاالت مناسب استفاده گرديد.
زانوييها ،با شيب ˚ 67/9˚ ،49˚ ،22/9و ˚ 51درجه هستند و به
کمک فلنج به کانال متصل ميشوند .زانوييها نيز مانند کانال از
جنس پلکسيگالس شفاف هستند و براي ساخت آنها بعد از
محاسبه مقدار طول و زاويه اضالع و تهيه نقشه به وسيله برش
ليزر ،برشکاري شد و در پايان ،اين صفحات به وسيله
کلروفرم به هم چسبانده شدند .بعد از انجام آزمايش نشتي به
صورت هيدرواستاتيک زانويي مناسب براي هر شيب در جاي
خود قرار داده شد .اين زانوييها در شکل ( )3نشان داده
شدهاند.

دبيهاي مورد بررسي در اين کار بر اساس شرايط مجاز
کارکرد آزمايشگاه و همچنين بر اساس شرايط مورد مطالعه در
پيشينه پژوهش و مطالعات قبلي انتخاب شد .بر همين اساس،
دبي آب در بازه  )1/18  j f  1/6( 1/9-11 m3/hrتغيير داده
شد .همچنين دبي هوا نيز در بازه 19-391 m3/hr
( )1/8  j g  15/9انتخاب شد .خواص فيزيکي آب و هوا در
دماي  ،27˚ Cدماي متوسط محيط آزمايشگاه و از جداول
مربوطه [ ]8بدست آمد.
پنج رژيم ديده شده ،قالبي گردابهاي ،لختهاي گردابهاي،
موجي-حلقوي گردابهاي ،چرن و حلقوي تکهاي مه آلود ناميده
شدهاند .پسوند گردابهاي مورد استفاده در الگوهاي جريان
قالبي ،لختهاي و موجي-حلقوي ،براي ايجاد تمايز بين الگوهاي
قالبي ،لختهاي و موجي-حلقوي توصيف شده در پيشينه
پژوهش و الگوهاي ديده شده با حالت گردابهاي در تحقيق
حاضر است .چون جريان سيال در اين مطالعه رو به باال است
همواره بخشي از مايع وارد شده به قسمت مياني کانال  Sشکل
تحت اثر نيروي گرانش ،موفق به عبور کردن با ممنتوم اوليه
نيست و در نتيجه به پايين باز ميگردد .با وارد شدن مايع با
انرژي جنبشي باالتر از قسمت زانويي اول و مواجه شدن با

شکل ( :)3زانوييهاي مورد استفاده براي ايجاد هندسه

جريان برگشتي که در بيشتر حاالت در زير اليه کف کانال ديده

شکلS

ميشود ،گردابههايي در قسمت مياني ،شکل ميگيرد .از اين رو
S

براي بررسي اثر فاصله عمودي در يک کانال  Sشکل با
شيب ثابت ،از سه کانال مختلف با طولهاي  129 ،1229و 1
متري در قسمت مياني و بين دو زانويي استفاده شد .کانال
قسمت مياني به وسيله فلنج به زانوييها متصل شد .شکل ()4
سه حالت از هندسه  Sشکل با طول قسمت مياني متفاوت و
شيب ثابت ˚ ،49براي بررسي اثر فاصله عمودي قسمت مياني
در اين مطالعه را نشان ميدهد.

الگوهاي جريان قالبي و لختهاي ديده شده در اين تحقيق
گردابهاي هستند .الگوي جريان حلقوي تکهاي مهآلود به دليل
حالت نوبتي عبور جبههاي ،از ذرات بسيار ريز مايع از قسمت
مياني و مشابه پيشنهادي که کولمن و گاريمال [ ]5ارائه
نمودهاند ،انتخاب شده است.
تصاوير گرفته شده از الگوهاي جريان گفته شده ،با استفاده
از دوربين پر سرعت با قابليت فيلمبرداري با سرعت  911فريم
بر ثانيه ،در شکل ( )9نشان داده شده است.

a

b

شکل ( :)6نقشه الگوي جريان در شيب ˚ 22/9و طولهاي قسمت مياني
متفاوت.
c

همانطور که ديده ميشود ،با افزايش طول ،گذار به الگوي
جريان قالبي گردابهاي از سرعت ظاهري آب  1/19 m/sتا
1/2تغيير نموده و در دبي باالتري از آب با اين الگوي جريان
روبرو ميشويم .افت ممنتوم بيشتر با افزايش طول باعث
ميشود فاز مايع نياز به سرعت ظاهري باالتري براي عبور از

d

قسمت مياني در دبيهاي پايين هوا (متناظر با الگوي جريان
قالبي گردابهاي) داشته باشد .همچنين اگر به مرز بااليي گذار
شکل ( :)5الگوي جريان ديده شده )a .قالبي گردابهاي )b ،لختهاي

قالبي-لختهاي دقت شود ،ديده ميشود که با افزايش طول تا

گردابهاي ) c ،موجي-حلقوي گردابهاي )d ،حلقوي تکهاي مهآلود.

دبيهاي باالتري از فاز گاز جريان قالبي گردابهاي وجود دارد.
اين مسئله ،افزايش طول قالبهاي هوا با افزايش طول ،را توجيه
مينمايد .در اين شيب تغيير چنداني در گذار لختهاي گردابهاي

در اين قسمت به مطالعه اثر تغيير طول قسمت مياني بر
نقشه الگوي جريان دوفازي پرداخته ميشود .تغيير طول در
شيب ثابت همچنين متناظر با تغيير فاصله عمودي کانال  Sشکل
است.
 -1-1-4شيب ˚22/5
مقايسه نقشههاي بدست آمده براي طولهاي مختلف در
شيب ˚ 22/9در شکل ( )6ارائه شده است.
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به موجي-حلقوي ديده نميشود .اما براي الگوي جريان حلقوي،
با افزايش طول ،ناحيه با الگوي جريان حلقويتکهاي مهآلود
کوچکتر شده و به سمت دبيهاي باالتر فاز گاز ميرود .اين
رفتار به دليل افزايش اثر نيروي گرانش و غلبه آن بر نيروي
برشي فاز گاز ،با زياد شدن فاصله عمودي است.
 -2-1-4شيب ˚45
نقشه الگوي جريان دوفازي براي شيب ˚ 49و طولهاي
مياني مختلف در شکل ( )7نشان داده شده است.

شکل ( :)7نقشه الگوي جريان در شيب ˚ 49و طولهاي قسمت مياني
متفاوت.

در اين حالت نيز با افزايش طول ،گذار به الگوي جريان
قالبي گردابهاي در سرعتهاي ظاهري باالتر هوا رخ ميدهد.
تنها تفاوت شيب ˚ 49با ˚ 22/9در اين است که براي شيب فعلي،
با افزايش طول به  ،111 cmالگوي جريان قالبي گردابهاي ديگر
به وجود نميآيد .با افزايش فاصله عمودي بيشتر از حد معيني
و در بازه دبيهاي آب مورد مطالعه ،انرژي جنبشي فاز مايع به
اندازهاي نيست که بتواند بر نيروي گرانشي وارده غلبه نمايد و
در سرعتهاي ظاهري پايين ،هوا از قسمت مياني عبور نمايد.
اين مسئله باعث ميشود تا آب در زانويي اول جمع شود و با
افزايش فشار هواي پشت سد آب ،الگوي جريان قالبي گردابهاي
جاي خود را به الگوي جريان لختهاي گردابهاي (به صورت

شکل ( :)8نقشه الگوي جريان در شيب ˚ 67/9و طولهاي قسمت مياني
متفاوت.

در اين شيب نيز همانند شيب ˚ ،49رفتاري مشابه آنچه در
مورد گذار الگوهاي جريان قالبي گردابهاي و حلقوي گفته شد،
ديده ميشود .خط گذار بين دو الگوي جريان لختهاي گردابهاي
و چرن با افزايش طول به گونهاي جابجا ميشود که ناحيه با
الگوي جريان چرن بزرگتر و الگوي جريان لختهاي گردابهاي
کوچکتر ميشود .جهش ناگهاني اين مرز گذار از طول 91 cm
به  111 cmبه دليل تغيير زياد فاصله عمودي در شيبهاي باال
با تغيير طول قسمت مياني است.
 -4-1-4شيب ˚09
مقايسه نقشههاي الگوي جريان در شيب ˚ 51و طولهاي
مختلف در شکل ( )5نشان داده شده است.

جهشي و ضربهاي) بدهد .همچنين ديده ميشود که با افزايش
طول در اين شيب و در سرعتهاي ظاهري پايين آب ،مرز گذار
لختهاي چرن به سمت چپ جابجا ميشود .با افزايش طول،
جريان برگشتي نيز بيشتر شده و در نتيجه گستره الگوي
جريان آشفته چرن نيز بزرگتر ميشود .در اين شيب ،افزايش
طول اثر چنداني بر مرز چرن-حلقوي نميگذارد که از مقايسه
اين حالت با شيب ˚ 22/9ميتوان نتيجه گرفت که با افزايش
زاويه زانويي ،ترکيب دو فاز بهتر انجام ميشود و در نتيجه
تغيير طول اثر چنداني بر الگوي جريان حلقوي تکهاي مهآلود
نميگذارد.
 -3-1-4شيب ˚76/5
اثر طول بر نقشه الگوي جريان در شيب ˚ 67/9در شکل ()8
مورد بررسي قرار گرفت.

شکل ( :)5نقشه الگوي جريان در شيب ˚ 51و طولهاي قسمت مياني
متفاوت.

در اين شيب نيز ديده ميشود که با افزايش طول از 91 cm

به  ،111 cmکاهش ناگهاني در اندازه ناحيه با الگوي جريان

جريان چرن ميشود .افزايش شيب منجر به افزايش جريان

لختهاي بهوجود ميآيد .اين پديده به علت افزايش جريان

بازگشتي و همچنين افزايش ترکيب دو فاز ميشود که اين

برگشتي و در نتيجه آن ترکيب بيشتر و تغيير شکل حبابهاي

شرايط امکان پيدايش الگوي جريان آشفته چرن را سريعتر مهيا

تيلور موجود در جريان لختهاي و گذار به الگوي جريان چرن

مينمايد.
همچنين براي خطوط گذار چرن-حلقوي نيز با افزايش

ايجاد ميشود.

شيب ،جابجايي به گونهاي صورت ميگيرد که اين ناحيه بزرگتر
براي بررسي اثر شيب کانال  Sشکل بر گذار بين الگوهاي
جريان ،نقشههاي جريان بهدست آمده براي هندسههاي با طول
قسمت مياني ثابت و شيب متغير در ادامه ارائه شده است.
گفتني است که در اين نقشهها و براي شيب ˚ ،22/9ناحيه نشان
داده شده با الگوي جريان چرن نشاندهنده همان الگوي جريان
موجي-حلقوي توصيف شده در اين شيب است.
 -1-2-4طول 25 cm
اثر تغيير شيب در طول  29 cmو شيبهاي مياني مختلف

ميشود .اين رفتار کامالً متأثر از زاويه درگير شدن دو فاز
مايع و گاز در زانويي اول است .با افزايش اين زاويه ،امکان
کنار زده شدن مايع توسط نيروي برشي گاز راحتتر فراهم
شده و در نتيجه الگوي جريان حلقوي تکهاي مهآلود سريعتر
ايجاد ميشود.
 -2-2-4طول 59 cm
مقايسه شيبهاي قسمت مياني مختلف در طول  91 cmدر
شکل ( )11نشان داده شده است.

در شکل ( )11مورد مطالعه قرار گرفته است .با افزايش شيب،
گذار به الگوي جريان قالبي گردابهاي به سرعتهاي ظاهري
باالتر هوا صورت ميگيرد و اندازه اين ناحيه کاهش مييابد تا
جاييکه در شيب ˚ ،51اين الگو جريان به وجود نميآيد .با
افزايش فاصله عمودي و افت ممنتوم ،نياز به انرژي جنبشي
بيشتري براي عبور از قسمت مياني الزم است که به همين دليل
گذار به اين الگو در دبيهاي باالتر آب رخ ميدهد.

شکل ( :)11نقشه الگوي جريان در طول قسمت مياني  91 cmو
شيبهاي متفاوت.

نقشه بدست آمده در اين مقايسه مشابه طول  29 cmاست.
تنها تفاوت اين نقشه با حالت قبل ،رخداد الگو جريان قالبي در
سرعتهاي ظاهري باالتر هوا با افزايش شيب است .در
شيبهاي پايين با افزايش دبي هوا ،حجم بيشتري از مايع از
قسمت مياني عبور داده ميشود و در نتيجه با هر پر و خالي
شدن مقطع قسمت مياني ،الگوي جريان لختهاي ايجاد ميشود.
شکل ( :)11نقشه الگوي جريان در طول قسمت مياني  29 cmو
شيبهاي متفاوت.

با دنبال نمودن خطوط گذار لختهاي-چرن ،مشخص است
که افزايش شيب باعث افزايش شديد اندازه ناحيه با الگوي
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اما در شيبهاي باالتر با افزايش سرعت ظاهري هوا تا حد
بيشتري ،همچنان به دليل اثر بيشتر نيروي گرانش ،حجم
زيادي از مايع در قسمت مياني موجود است.

 -3-2-4طول 199 cm
نقشه الگوي جريان در طول قسمت مياني  111 cmو



شيبهاي مختلف در شکل ( )12نشان داده شده است.



با افزايش طول ،گذار به الگوي جريان قالبيگردابهاي
در سرعتهاي ظاهري باالتري از مايع رخ ميدهد.
با افزايش طول قسمت مياني ،طول قالبها و لختههاي
مايع درون کانال افزايش مييابد.



با افزايش طول ،ناحيه با الگوي جريان حلقويتکهاي
مهآلود کوچکتر شده و به سمت دبيهاي باالتر فاز
گاز ميرود.



با افزايش طول به  111 cmدر شيبهاي ˚ 49و
˚ ،67/9الگوي جريان قالبي گردابهاي ايجاد نميشود.



با افزايش طول ،ناحيه با الگوي جريان چرن بزرگتر
شده و در ازاي آن ناحيه با الگوي جريان لختهاي
گردابهاي کوچکتر ميشود.



در شيبهاي ˚ 67/9و ˚ 51با افزايش طول از 91 cm
به  ،111 cmتغييري ناگهاني در مرز گذار چرن-
لختهاي ايجاد ميشود.

شکل ( :)12نقشه الگوي جريان در طول قسمت مياني  111 cmو
شيبهاي متفاوت.

و در بررسي اثر شيب نتايجي که در ادامه آورد شده
است ،حاصل شد:


همانطور که ديده ميشود در اين طول ،فقط در شيب 22/9

با افزايش شيب ،گذار به الگوي جريان قالبي گردابهاي

شاهد شکلگيري الگوي جريان قالبي گردابهاي هستيم .رفتار

در سرعتهاي ظاهري باالتر هوا صورت ميگيرد و

ديده شده در اين حالت از نظر چگونگي جابجايي مرزهاي گذار

اندازه اين ناحيه کاهش مييابد.


همانند دو طول قبلي است با اين تفاوت که تغييرات بسيار
شديدتر شدهاند .اين مسئله به دليل تغيير زياد فاصله عمودي از

ديگر ايجاد نميشود.

طول  91 cmبه طول  111 cmاست .به صورت کلي و با مقايسه



نقشههاي ارائه شده در بررسي اثر شيب ،ميتوان گفت که با

الگوي جريان لختهاي ميشود.

مرزهاي گذار بين الگوهاي جريان شديدتر و تعيينکنندهتر



نتايج بدست آمده براي هندسههاي مختلف کانال  Sشکل به



ميشود.

با افزايش طول قسمت مياني ،اثرات تغيير شيب بر
جابجايي مرزهاي گذار بين الگوهاي جريان شديدتر و

و شيب کانال تقسيمبندي شدهاند.

تعيينکنندهتر ميگردد.

در بررسي اثر طول قسمت مياني ،نتايج زير حاصل شد:
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