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 چکیده 

 09تا  5های مختلف و متوالی در تحقیق حاضر، سرعت و تغییر شکل حباب هوا در مایع ساکن در شیب

هوا با استفاده از روش حجم -بررسی شده است. به این منظور، جریان دوفازی آبدرجه نسبت به افق 

است. برای ردیابی سطح مشترک دوفاز از روش بازسازی سطح مشترک سازی عددی شدهسیال شبیه

سازی شده است. نیروی کشش سطحی با مدل نیروی سطحی پیوسته مدلای خطی استفاده شده تکه

باشد که با نتایج درجه می 55دهد که بیشینه سرعت حباب در زاویه نشان می سازیاست. نتایج شبیه

سازی های مختلف شبیهمحققان پیشین تطابق دارد. در ادامه، حرکت حباب در دو شیب متوالی در حالت

شود. دلیل حرکت مایع تحت نیروی گرانش، یک گردابه تشکیل میشده است. در محل تغییر شیب، به

شود. گردابه در تغییر شیب کم به زیاد، موجب پخ شدن باعث تغییر شکل و سرعت حباب می این گردابه

نوک حباب و کاهش سرعت آن شده و در تغییر شیب زیاد به کم، موجب تیز شدن نوک حباب و افزایش 

 شود.سرعت آن می

 ، جریان دوفاز، عملکرد لوله های انتقال سیاالتسازی عددیشبیهواژگان كلیدی: 
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 مقدمه  

ای ، راکتورهای قطره1افزایش بازیافت نفتجریان صعود حباب در کانال پر شده از مایع کاربردهای وسیعی در صنایعی همچون 

 دارد کننده الکترونیکیهای خنکپزشکی و میکروسیستمهای ، کاربرد3، ساختارهای یکپارچه2بستر

(Amaya and Lee, 2011)عنوان مثال حرکت حباب بر انتقال د حباب ضروری است، به. درک مناسب از فیزیک صعو

. وجود و (Rudman et al, 1997) حرارت در فرآیندهای جوشش و افت ولتاژ در کاربردهای الکترولیتی تاثیر گذار است

ن نقش حرکت حباب در سیال مایع با توجه به نقش آن در اختالط مایع به سبب حرکت حباب و گردابه ناشی از آن و همچنی

های آن در انتقال حرارت داخل تجهیزات صنعتی حائز اهمیت است. روشن است که حرکت حباب در مایعات در جهت

تواند بر عملیات در انواع فرایندها تاثیرگذار باشد. جهت طراحی مناسب تجهیزات در فرآیندها، نیاز به تعیین غیرعمودی می

 . (Maneri and Zuber, 1974)باشددار میهای حرکت حباب در کانال شیبویژگی

 میالدی مورد تحقیق قرار گرفت.  1099دار از دهه بررسی حرکت حباب در لوله و کانال شیب

را در سیاالت گوناگونی در لوله  5ایسرعت حرکت تک حباب هوا استوانه )Beardmore White and(1962 , وایت و بدمور

العه قرار دادند. ایشان شیب کانال را یک پارامتر موثر بر سرعت حد حباب معرفی متر مورد مطسانتی 78/3تا  599/9با قطر 

درجه نسبت به عمود دریافتند که با تغییر شیب از  29تا  9کردند. ایشان با بررسی اثر شیب در سرعت حد حباب برای شیب 

 یابد.درجه نسبت به عمود، سرعت حد حباب افزایش می 29تا  9

در دامنه . (Runge and Wallis, 1965)ی مایل توسط رانگ و والیس هااز حرکت حباب در لولهاولین بررسی جامع 

 .عنوان زاویه بحرانی سرعت حباب بود. زوکوسکیدرجه به 55وسیعی از سیاالت انجام شد. نتیجه این تحقیق معرفی زاویه 

6)Zukoski, 196( دار با قطر مختلف نشان داد که با افزایش های شیبو آب در لوله 5با مطالعه رفتار حباب در داخل استون

درجه، سرعت حباب  09تا  55یابد و در ادامه با افزایش زاویه از درجه، سرعت حباب افزایش می 55شیب لوله از صفر تا 

 وینباشد. اسپدینگ و نگدرجه یک زاویه بحرانی برای ایجاد بیشینه سرعت حباب می 55یابد. در واقع زاویه کاهش می

(Spedding and Nguyen, 1978). درجه را  35های مختلف حباب، زاویه با مطالعه تجربی صعود حباب در لوله با حجم

در جریان مایع  9های طویلبا مطالعه تجربی حرکت حباب )Bendiksen , (1984زاویه بحرانی معرفی کردند. بندیکسن

 دست آورد. نسبت به افق بهدرجه  55الی  39ساکن، زاویه بحرانی را در محدوده 

صورت تجربی و مدل تحلیلی، سرعت با بررسی جریان دوفازی گاز و نفت به (Hassan and Kabir 1988)حسن و کبیر

حرکت حباب در زیر  )Maxworthy 9119(  درجه بدست آوردند. مکسورثی 59را در زاویه حدود  8های تیلوربحرانی حباب

                                                           
1- Enhanced oil recovery 

2- Trickle-bed reactors 

3- Monolithic structures 

4- Single cylindrical air bubble 

5- Acetone 

6- Long bubbles 

7- Taylor bubbles 
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ای باال مورد مطالعه قرار داد که نتایج آزمایشات او با نتایج زوکوسکی تطابق خوبی داشت. وی دار را در رینولدزهصفحه شیب

صورت تجربی به (Alves et al, 1993) درجه نسبت به افق گزارش داد. آلوز و همکاران 59بیشینه سرعت حباب را در زاویه 

ها با نتایج زوکوسکی و بندیکسن مطابقت نتایج تجربی آندر لوله را مطالعه کردند.  7شدههای کشیده و تحلیلی سرعت حباب

 داشت.
درجه نسبت به افق و ارتفاع مقطع  5و  2های و هوا در شیب صورت عددی با روش حجم سیال، جریان آبرادمن و همکاران به

اب و ارتفاع مقطع کانال متر بررسی کردند. ایشان نشان دادند که سرعت و شکل حباب به اندازه حبمیلی 57و  39، 12کانال 

است. همچنین سرعت و شکل حباب به زاویه شیب، ضرایب لزجت و کشش سطحی وابستگی کمتری دارد. شدت وابسته به

صورت تجربی و عددی، حرکت حباب هوا در مایعات آب و اتیلن را مورد به (Cook and Behnia, 2001) کوک و بهنیا

دست آوردند که منطبق بر نتایج زوکوسکی بود. آمایابوور و درجه را زاویه بحرانی به 55 بررسی قرار دادند. ایشان نیز زاویه

سرعت بیشینه حباب را در  0بولتزمن-صورت عددی با روش لتیسها بهبا بررسی حباب (Amaya and Lee, 2011)لی

 درجه گزارش کردند که با نتیجه زوکوسکی مطابقت دارد. 55شیب 
های تک سازی جریان حباب در لولهشود که تمرکز بیشتر بر مدلپیشین روی دینامیک حباب دیده میبا توجه به تحقیقات 

است. از آنجا که در خطوط لوله صنعتی، دست آمده عنوان زاویه بحرانی بهدرجه به 55است. در اکثر نتایج، زاویه شیب بوده 

حقیق حاضر، جریان حباب در دو شیب متوالی مورد بررسی قرار های متوالی در مسیرهای فرآیندی وجود دارد، لذا در تشیب

استوکس و روش حجم سیال به زبان فرترن نوشته شده است. جهت -گرفته است. به این منظور، کد حلگر معادالت ناویر

است. ن شده های مختلف مورد بررسی قرار گرفته و زاویه بحرانی تعییسازی، ابتدا سرعت حد حباب در شیباعتبارسنجی شبیه

  است. سازی در دو شیب متوالی توسعه داده شدهسپس کد برای شبیه

 
 روش تحقیق

 معادالت حاكم

است. در این روش سازی جریان دوفازی حرکت حباب در مایع استفاده شده برای شبیه 19در کار حاضر، از روش حجم سیال

جایی برای کسر حجمی فاز مایع در هر سلول محاسباتی حل بر حل معادالت پیوستگی و مومنتوم، یک معادله جابهعالوه

 : (Hirt and Nichos, 2001) صورت روابط زیر استشود. معادالت مورد استفاده برای جریان تراکم ناپذیر لزج بهمی

 :(1معادله پیوستگی طبق رابطه )

 

 

 (:2معادله مومنتوم طبق رابطه )

                                                           
8- Elongated bubbles 

9- Lattice Boltzmann method 

10- Volume Of Fluid (VOF) 

(1) 
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 (:3جایی کسر حجمی فاز مایع طبق رابطه )معادله جاب

 (:5چگالی دوفاز طبق رابطه )

 (:5لزجت دوفاز طبق رابطه )

C هایی با مقدار دهد. سلولرا به خود اختصاص می 1تا  9باشد و مقدار بین سکالر میکسر حجمی است که یک پارامتر ا

0<C<1 ( به5( و )5ترتیب از روابط )دهد. چگالی و لزجت برای معادله مومنتوم بهسطح مشترک مایع و گاز را تشکیل می-

 آید.دست می

s نیروی کشش سطحی
F با استفاده از مدل نیروی سطحی پیوسته  در معادله مومنتومCSF) )11   شود )رابطه محاسبه می

9 .)n  وκ ترتیب بردار نرمال سطح مشترک و انحناء سطح مشترک در هر سلول استبه 

  )et al, 1992) Brackbill ( 7و  8)روابط  
 

 هندسه و شرایط مرزی

متر دوم تحت  1و  g1متر اول تحت گرانش  1متر که  2منظور بررسی حرکت حباب در دو شیب متوالی، کانالی به طول به

-باشد. این راهدهنده دو شیب مختلف میدو قسمت کانال، نشاناست. به عبارت دیگر، قرار دارد، درنظر گرفته شده  g2گرانش 

درجه نیز  09از شیب صفر به شیب  12رایزر-سازی جریان دوفازی در سیستم لولهبرای شبیه  (Bay, 2008) کار در مرجع 

 است.مورد استفاده قرار گرفته 

، 55، 39، 15، 5درجه و زاویه شیب دوم  85 و 99، 55، 39، 15، 5برای بررسی حرکت حباب در دو شیب، زاویه شیب اول 

است. شرط مرزی دیواره، شرط عدم حالت مورد بررسی قرار گرفته  52درجه درنظر گرفته شده است که جمعا  09و  85، 99

باشد. در لحظه صفر، یک حباب به شکل اولیه مستطیلی در سمت چپ میدان درنظر گرفته شده لغزش برای تمام مرزها می

 است.

 ستقالل حل از شبکها

رسم شده است. با  3درجه در شکل  5منظور بررسی استقالل حل از شبکه، مکان صعود حباب برحسب زمان برای شیب به

 شود.انتخاب می 29در  599دست آمده، شبکه توجه به نتایج به

 

                                                           
11- Continuum Surface Force (CSF) 
12- Pipe-Riser system 
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 درجه 5استقالل حل از شبکه برای مکان مركز جرم حباب در شیب  3شکل 

 

 نتایج و بحث

 سرعت حباب در تک شیب

 های مختلف با نتایج آزمایش که در مرجعابتدا برای راست آزمایی، سرعت متوسط صعود حباب برای شیب

 (Cook and Behnia, 2001)درجه افزایش  55تا  9(. سرعت حباب با افزایش شیب از 5شود )شکل  ارائه شده مقایسه می

سازی نیز همین رفتار برای حباب در شیب مشاهده یابد. در شبیهمی درجه کاهش 09تا  55و سپس با افزایش شیب از 

 شود.می

 
 های مختلفمقایسه سرعت متوسط حباب تیلور در شیب 4شکل 

 

است. با درجه رسم شده  5متر با شیب  95/9متر و ارتفاع  1ثانیه برای کانالی به طول  2اجزا حباب تیلور در زمان  5در شکل 

است. حباب تشکیل شده  15و پرش هیدرولیکی 15، بدنه13سازی، حباب در شیب کانال سه قسمت نوکیهتوجه به نتایج شب

                                                           
13- Nose 
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شود. تقریبا در مرکز ای شکل میتیلور در کانال با توجه به نیروی شناوری وارد بر آن در کانال حرکت کرده و ابتدای آن گلوله

در انتهای  .ماند که این قسمت بدنه حباب نام دارده عبارتی دیگر ضخامت فیلم مایع مجاور حباب ثابت میآن، قطر حباب و ب

دهد. در این بخش، امکان جدایش سمت پایین یک پرش هیدرولیکی رخ میحباب با توجه به سرعت آب مجاور حباب به

 های کوچک از حباب تیلور وجود دارد. حباب

شود که خطوط جریان داخل حباب تیلور در است. مشاهده میفازهای آب و هوا نشان داده شده خطوط جریان  9در شکل 

کند. در سمت پایین کانال حرکت میسمت باال حرکت کرده و با یک چرخش در جلوی حباب، در فیلم مایع بهطول کانال به

نشان داده  8د. طرحواره این پدیده در شکل شودلیل وجود گردابه، چرخش مشاهده میپشت حباب و در پرش هیدرولیکی به

 است.شده 

-باشد. بهسازی برای ناظر بیرونی کانال میمبدأ مختصات بر روی کانال قرار دارد و در حقیقت نتایج حاصل از شبیه 9در شکل 

سرعت حباب در  منظور مشاهده چرخش جریان داخل حباب تیلور بایستی مبدأ مختصات بر روی حباب باشد. از این رو مولفه

شود. های سرعت نسبت به حباب محاسبه میبا اینکار بردار .شودطول کانال از سرعت حد حباب در هر لحظه از زمان، کم می

با تغییر مبدأ مختصات از کانال به حباب، خطوط  7کند. در شکل به بیان دیگر حباب ثابت است و مایع به طرف آن حرکت می

سمت پایین حرکت کرده و خطوط جریان آب بر سطح حباب مماس شده شود که آب بهاهده میاست. مشجریان رسم شده 

 دهد.خوبی نشان میاست. خطوط جریان داخل حباب، چرخش هوا را به

 
 درجه 5دهنده حباب تیلور در شیب اجزا تشکیل 5شکل 

 

 

 
 دارر در كانال شیبخطوط جریان برای حركت حباب تیلو 6شکل 

 

                                                                                                                                                                                     
14- Body 

15- Hydraulic jump 
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 دارطرحواره حركت آب و هوا در صعود حباب تیلور در كانال شیب 7شکل

 

 

 
 

 دارخطوط جریان برای حركت حباب تیلور در كانال شیب 8شکل 

 

 بررسی حركت حباب 

سمت باال تحت علت حرکت حباب بهدسه بهرسم شده است. در این هن0طرحواره حرکت حباب از شیب کم به زیاد در شکل 

سمت پایین تحت نیروی گرانش، در محل زانویی یک گردابه در سطح نیروی شناوری و در جهت مقابل آن حرکت آب به

سمت پایین دلیل حرکت آب از باالی گردابه و بهباشد که این بهگرد میشود. چرخش گردابه پادساعتپایینی کانال تشکیل می

 است.کانال 

با توجه به چرخش پادساعتگرد گردابه، هنگام عبور حباب از شیب کم به زیاد، گردابه نقش مانع در مقابل حرکت حباب خواهد 

 85به  99عنوان نمونه حرکت حباب از شیب شود. بهداشت. بنابراین گردابه باعث پخ شدن نوک حباب و کاهش سرعت آن می

 است.رسم شده  19متری کانال در شکل  2/1تا  8/9های مختلف و در مکان درجه در زمان
متر در  1درجه است. در این زمان یک گردابه در مکان  99ثانیه حباب در شیب  0/1شود در زمان طور که مشاهده میهمان

آن است. با نزدیک شدن حباب به گردابه، شکل حباب پخ شده و طول سطح پایین کانال با چرخش پادساعتگرد ایجاد شده 

کم ثانیه(. گردابه کم 5/2تا  2دهد )زمان سمت باال حرکت خود را ادامه مییابد. سپس حباب با هل دادن گردابه بهکاهش می

 ثانیه(. 1/3تا  9/2شود )زمان به داخل شیب دوم هل داده شده و توسط حرکت حباب مضمحل می

درجه رسم شده است.  85و  99ترتیب ی اول و دوم بههامکان و سرعت مرکز جرم حباب برحسب زمان در شیب 11در شکل 

 دهد.متر در محل گردابه یک کمینه سرعت در نمودار سرعت حباب رخ می 1شود در مکان مشاهده می

ثانیه و  2شود. در این شکل، گردابه تشکیل شده در زمان دیده می 12تاثیر شیب دوم بر اندازه گردابه تشکیل شده در شکل 

توان گفت گردابه تشکیل شده، است. میدرجه رسم شده  09تا  5درجه و شیب دوم  15متر برای شیب اول  2/1 تا 7/9مکان 

 شود.تر میبا افزایش اختالف دو شیب، بزرگ
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 درجه و تشکیل گردابه در سطح پایین كانال 75به  61حركت حباب از شیب  01شکل 

 

 
 درجه 75به  61رحسب زمان از شیب نمودار مکان و سرعت مركز جرم حباب ب 00شکل 
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درجه رسم شده است )شکل  09و  85، 99، 55درجه به  15ثانیه هنگام عبور حباب از شیب  2شکل نوک حباب در زمان 

است. پدیده حاضر به این دلیل است که با افزایش شیب تر شده شود با افزایش شیب دوم، نوک حباب پخ(. مشاهده می13

، 15، 5شود. در زوایای شیب دوم تری در مقابل حرکت حباب محسوب میتر بوده و مانع قویل شده بزرگدوم، گردابه تشکی

 است.دلیل کوچک بودن گردابه، نوک حباب تغییر زیادی نکرده درجه به 55و  39

است )شکل درجه رسم شده  09و  85، 99، 55درجه به  15ثانیه هنگام عبور حباب از شیب  2شکل نوک حباب در زمان 

است. پدیده حاضر به این دلیل است که با افزایش شیب تر شده شود با افزایش شیب دوم، نوک حباب پخ(. مشاهده می13

، 15، 5شود. در زوایای شیب دوم تری در مقابل حرکت حباب محسوب میتر بوده و مانع قویدوم، گردابه تشکیل شده بزرگ

 است.ردابه، نوک حباب تغییر زیادی نکرده دلیل کوچک بودن گدرجه به 55و  39

 

 
 =s1tهای دوم مختلف، درجه و شیب 05گردابه تشکیل شده در شیب اول  01شکل

 
 

 
 درجه 01تا  45های دوم درجه و شیب 05اول  شکل نوک حباب، شیب 03شکل 
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 گیریبندی و نتیجهجمع

های مختلف و متوالی بررسی شد. زاویه دار با شیبباب در کانال شیبدر مقاله حاضر، با استفاده از روش حجم سیال، حرکت ح

دست آمد که با نتایج محققان پیشین مطابقت دارد. زاویه بحرانی برای دو درجه به 55بحرانی شیب کانال در حالت تک شیب 

رکت مایع، یک گردابه در محل دلیل حدست آمد. در دو شیب متوالی بهدرجه به 39و زاویه دوم  99شیب متوالی، زاویه اول 

دهد. حباب در حالت شیب کم به زیاد دچار کاهش سرعت در محل تغییر شیب شده و نوک حباب پخ تغییر شیب رخ می

  .شودمی
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