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چوکرالسکی اثز نیزوهای دورانی بز انتقال حزارت در مدل مذاب 
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 ایراى -143995-1113تهراى،صندوق پستی -پژوهشگاه علوم و فنوى هسته ای-پژوهشکده لیسر و اپتیک

 

 چکیده
اس تِ ًحَ تؼییي وٌٌذُ ای اًتمال حشاست، تِ ٍیظُ دس ّوؼایگی خثِْ اًدواد،سا تحت دس آسایؾ چَوشالؼىی تشای سؿذ تلَس اص هزاب اوؼیذّا،ّیذسٍدیٌاهیه ؿاسُ دٍ

هَسد  "تَتِ اػتَاًِ ای تاص"اػتَوغ دٍ تؼذی ٍ هؼتمل اص صهاى،ّوشاُ تا هؼادلِ گشها، دس یه هذل -ٍیشادس گضاسؽ حاضش،ًتایح حل هؼادالت ى.تاثیش لشاس هی دّذ

ٍ تاثیش ایي هیذاى خشیاى تشویثی تش اًتمال حشاست تِ تؼییي ( ؿٌاٍسی ٍ هاساًگًَی)سٍّای دٍساًی دس تشاتش خشیاى ّای عثیؼی تشسػی ًمؾ ًی. تحمیك لشاس گشفتِ اػت

افتِ، ًیشٍّای دٍساًی تش هیذاى خشیاى تؼلظ ی  rad/s =Ω 2.65ًـاى دادُ هی ؿَد وِ تِ اصای آٌّگ چشخؾ . پاساهتش تحشاًی حاون تش هَاصًِ ایي ًیشٍّا هی اًداهذ

ایي . ؿَد ًمغِ تاللی خشیاى ّای خثشی ٍ عثیؼی اص سٍیِ خثِْ اًدواد تِ ػغح آصاد هزاب هٌتمل ٍ ػیوای ٌّذػی فصل هـتشن آهادُ یه دگشگًَی لغؼی هی

سن فاصّای خاهذ ٍ هایغ، تحَالت تا تغییش ػالهت ًاّوگٌی ؿاس حشاستی اص هزاب تِ تلَس ٍ ظَْس یه ًمغِ ػغف دس ًوَداس تغییشات ؿؼاػی گشها دس فصل هـت

 .هتٌاظش اػت
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Abstract 
 

Hydrodynamics of an oxide melt affects strongly the heat transport along the crystallization front in a 

Czochralski growth configuration. Presently, the results of a two-dimensional and steady-state simulation of the 

Navier-Stokes equations, associated with heat equation, are reported for an “open cylindrical crucible” model. 

Increasing the intensity of rotational forces against the natural convection (buoyancy and Marangoni), 

theforced convection effect on the heat flux through the melt boundaries is studied. It is shown that, for the 

crystal rotation rates Ω≥2.65 rad/s , the rotational forces dominate the natural convection flow and the contact 

point of the thermal and rotational flows displaces from the crystallization front towards the melt surface, and 

so  the interface shape is expected to change abruptly. Correspondingly, there is a sharp change in the sign of 

the heat flux inhomogeneity associated with appearance of an inflection point on the curve of the radial 

variation of the heat flux through the crystal-melt interface 

. 

PACS No.47 

  

  دههقم
اًتمال حشاست دس ًظام چَوشالؼىی تشای سؿذ تلَس اص هزاب      

، تش (  GGGتِ اختصاس )  Gd3Ga5O12 اوؼیذّای دیشگذاص ًظیش

، تحت تاثیش ًیشٍهٌذ (GaAs تِ ػٌَاى هثال ، ) خالف ًین سػاًاّا 

ایي تفاٍت، اص اختالف تاسصی وِ . هیذاى خشیاى ػیال لشاس هی گیشد

ٍ (  Pr>1) ٍ ًیوِ ّادی ّا(  Pr>1) وؼیذّاا تیي ػذد پشاًتل

     دس ًتیدِ ًؼثت تیي پٌْای الیِ ّای هشصی هَهٌتَم ٍ حشاست،

δ u  / δ T ≈ Pr
1/3

ػیوای ػوَهی . ٍخَد داسد، ًاؿی هی ؿَد   

خثِْ اًدواد دس سؿذ تلَسّای اوؼیذ تِ سٍؽ چَوشالؼىی، 

احیِ اػت ٍ پٌْای الیِ ّای هشصی دس ى هخشٍعی تِ ػوت هزاب

دس ) پیشاهًَی تِ ًحَ لاتل هالحظِ ای ووتش اص حَصُ هشوضی

تا تَخِ تِ هفَْم الیِ هشصی . اػت( ًضدیىی هحَس تماسى هخشٍط
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، تٌاتشایي تیـیٌِ ؿاس گشها دس حَصُ پیشاهًَی (thermal) حشاستی

دس . ٍ وویٌِ آى دس ًاحیِ هشوضی خثِْ هخشٍعی تدشتِ هی ؿَد

اس حشاستی اص هزاب تِ دسٍى فاص گضاسؽ حاضش، ایي ًاّوگٌی ؽ

تَتِ  "خاهذ، ٍ اثش هیذاى خشیاى ؿاسُ دٍاس تش آى، تش پایِ یه هذل 

ػَاتك هَثش تحمیك دس . هَسد تحمیك لشاس هی گیشد "اػتَاًِ ای تاص

ساتغِ تیي ّیذسٍدیٌاهیه ؿاسُ چَوشالؼىی ٍ هَسفَلَطی خثِْ 

 پیگیشی وشد ] 6-1 [اًدواد سا هی تَاى دس هشاخغ 

 دل شاره چوکرالسکیم
خشیاى ؿاسُ دس تَتِ چَوشالؼىی تِ دلیل حضَس ًیشٍّای ٍاتؼتِ 

تِ گشادیاى ّای ؿؼاػی ٍ هحَسی دها، یؼٌی ًیشٍّای ؿٌاٍسی ٍ 

، ًٍیشٍّای دٍساًی ًاؿی اص چشخؾ (هاساًگًَی) تٌؾ ػغحی 

الگَی . پیچیذُ اػت( حَل هحَس تماسى)تلَس دس ػغح آصاد هزاب 

یي ؿاسُ دٍاس ، تٌاتشایي، اص یه ػَ تاتغ اختالف سفتاس دیٌاهیىی ا

ٍ اص عشف دیگش تحت تاثیش  ΔTmax=Tw-Tmدهای ساًؾ ػیال،  

ؿذت خشیاى ؿٌاٍسی تا . اػت Ω(rad/s)  آٌّگ چشخؾ تلَس

Gr=(gβ/νگشاؿَف ػذد
2
)ΔTmaxrc

 Ra=Gr.Prٍیاػذدسایلی 3

ضشیة اًثؼاط حدوی،  βؿتاب ثمل،  gتؼییي هی ؿَد وِ دس آى 

ν اًشٍی ٍ عَل هـخصِگشrc  ِچَوشالؼىی اػت ٍ  ؿؼاع تَت

ًؼثت تیي گشاًشٍی ٍ ضشیة پخؾ گشهایی   Pr=ν/αپشاًتل ػذد

اختالف دها تیي دیَاسُ تَتِ اػتَاًِ ای .سا ًـاى هی دّذ هزاب

تِ گشادیاى تٌؾ (Tmp)ٍ ًمغِ رٍب اوؼیذ( Tw=cte)ػاوي

ػَم ٍ دس ًتیدِ تِ ظَْس خشیاًی هَ T=-∂ζl/∂Tγػغحی ؿاسُ 

اص دیَاسُ تَتِ تِ ػوت فصل ) ایي خشیاى . تِ هاساًگًَی هی اًداهذ

تِ تمَیت حشوت ًاؿی اص ًیشٍّای ( هـتشن فاصّای هایغ ٍ خاهذ

ؿٌاٍسی، تِ ٍیظُ دس ًاحیِ هشصی ؿاسُ هی اًداهذ ٍ ؿذت آى تا 

هـخص هی ؿَد وِ   Ma=( γT/μα) ΔTmaxrcػذد هاساًگًَی 

خشیاى ًاؿی اص ًیشٍّای . راب اػتگشاًشٍی دیٌاهیه م  μدس آى  

دٍساًی، ػلَل ّوشفت خثشی دس خالف خْت گشدؽ عثیؼی ٍ دس 

سا ؿىل هی دّذ (  CMI) صیش فصل هـتشن فاصّای هایغ ٍ خاهذ

Re=rx ٍؿذت آى تا ػذد سیٌَلذص
2
Ω/ν دس . تشآٍسد هی ؿَد

هـخصِ ّای ٌّذػی یه  rx/ rc  ٍhl/rcتؼشیف یه هذل، 

تِ  rx ٍhlُ دػت هی دٌّذ وِ دس آى آسایؾ چَوشالؼىی سا ب

ًؼثت ؿذت خشیاى .اػت تشتیة ؿؼاع تلَس ٍ استفاع هزاب

Gr/ Reؿٌاٍسی تِ خشیاى ًاؿی اص ًیشٍّای دٍساًی،
،پاساهتش  2

حاون تش ّیذسٍدیٌاهیه ػیال چَوشالؼىی ًاهیذُ هی ؿَد ٍ 

ξ)اًحٌای فصل هـتشن تلَس ٍ هزاب 
+
=ξ >0  تشای فصل

  .هی وٌذ  سا تؼییي ( ابهـتشن واٍ تِ ػوت هز

هحاػثات هذل تَتِ اػتَاًِ ای تاص دس ایي گضاسؽ تش هثٌای دادُ 

اًدام GGG  (2023 K Tmp= )تشای هزاب   [7]ّای هشخغ

ایي هذل، اهىاى تشسػی تحَالت ووی ؿاس گشها دس . گشفتِ اػت

تِ (  α=120°تا صاٍیِ ساع) یه خثِْ اًدواد هخشٍعی ؿىل 

Re=Lخشیاى خثشی، اصای تغییش دس ؿذت 
2
Ω/ν  سا فشاّن هی

( . 1ؿىل ) عَل یال هخشٍط اػت   L=rx/sinαآٍسد، وِ دس آى  

 تؼذ دس ایي هذل، دیٌاهیه ؿاسُ تا وویت ّای تذٍى

Pr=4.69،10
4*Gr=8.22 ٍMa=2*10

دس ؿشایظ حضَس ) 4

اًتمال حشاست دس . هـخص هی ؿَد(Ma≠0ًیشٍّای هاساًگًَی، 

، ّذایت ٍ تاتؾ ػغح آصاد اًدام هی ایي ًظام اص عشیك ّوشفت 

صاٍیِ سؿذ . گیشد ٍ اص تاتؾ دسًٍی ػیال صشف ًظش ؿذُ اػت

دس  mm 4.5ٍ تٌاتشایي استفاع ّاللی ثاتتی تشاتش  ] [7 °17تشاتش 

  .] [8ٌّذػِ هذل حاضش ٍاسد ؿذُ اػت 

 
 n=(nr  ,nz)استفاع ّاللی،  hmهشصّای هزاب دس تَتِ تاص چَوشالؼىی، :  1ؿىل

استفاع ) ػوك فصل هـتشن kٍ ( یال) عَل هَلذ Lتشداس ًشهال اص ػغح آصاد،  

 .دس دػتگاُ هختصات اػتَاًِ ای( 2αهخشٍط دٍاس تا صاٍیِ ساع 

دس ایي هذل، تش پایِ یه اختالف دهای تدشتی دس سؿذ تلَسّای 

GGG ، تِ سٍؽ تدشتیK◦ΔTmax=72  هتٌاظش تا گشادیاى ،

         ی ثاتت دیَاسُ تَتِ،، دها T/ ∂r=12 K/cm∂ؿؼاػی 

Tw= Tmp +ΔTmax،دهای ثاتت هحیظ سؿذ ٍ                        

Ta= Tmp-ΔTmax ٍ ًؼثت . وف تَتِ آدیاتاتیه فشض ؿذُ اػت
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اص دادُ ّای تدشتی ٍ  rc/ hl= rx /rc=0.5ّای ٌّذػی 

تشای )  0.58تشاتش   K/ rxفصل هـتشن (    convexity)تحذب

α=60° )اػت . 

 عادالت حاکن و شرایط هرزیم
، هؼادالت حشوت ( تَتِ اػتَاًِ ای تاص) تش پایِ هفشٍضات هذل 

ؿاسُ ٍ اًتمال حشاست ، ؿاهل هؼادالت پیَػتگی، هَهٌتَم ٍ گشها 

:  تِ تشتیة صیشتیاى هی ؿًَذ

 
تشداس ػشػت خشیاى ؿاسُ دس  u=(ur,uθ,uz)دس ایي هؼادالت، 

 تشداس ؿتاب ثمل،  gای هزاب،دم Tفـاس،  Pهختصات اػتَاًِ ای، 

 ٍρ تشای ػشػت خشیاى دس دیَاسُ تَتِ  .خشم حدوی ػیال اػت

آى ، ؿشط ( T/ ∂z=0∂)آدیاتاتیه  ٍوف( T=Tw)ػاوي 

ػغح ) فصل هـتشن تلَس ٍ هزاب. تشلشاس اػت  u=0هشصی

 ur= uz=0ٍ uθ=rΩ تا ؿشایظ ( T=Tmpخاًثی هخشٍط، 

 ٍ دس( , z= hl ;rx ≤ r ≤ rc)دس ػغح آصاد ػیال . تؼشیف هی ؿَد

                                                                                ،(Ma≠0)هاساًگًَی حضَسًیشٍّای  
∂uθ/∂n=0      (4)   , μ(∂ur/∂n)=-γT(∂T/∂r), uz=0-

λ(∂T/∂n)=h(T-Ta)+εζ(T
4
-Ta

4
)                        (5)    

                                                                                

 n=(nr,nz) تشداس ًشهال اص ػغح آصاد تِ ػوت هحیظ سؿذ 

(h=10W/m
2
K,T=Ta )ٍ λ,ε,σ   تِ تشتیة ضشیة ّذایت

تَلتضهي  -حشاستی، ضشیة گؼیل پشتَگشهایی ٍ ثاتت اػتفاى

دس ًاحیِ  n تش خالف ػغح تخت ؿاسُ، تشداس. هؼشفی هی ؿًَذ

سٍی هحَس تماسى . اػت nr≠0ّاللی داسای هَلفِ ؿؼاػی 

ur=uθ=0  ٍ∂uz/∂r=0    ٍ∂T/∂r=0  اػت.  

 نتایج هحاسبات هدل چوکرالسکی
 𝜂=(Qx/Ql)(Al/Ax)  ، تغییشات ًؼثت ؿاس خشٍخی2دس ؿىل 

تشای دٍ ( تـذیذ ّوشفت خثشی) آٌّگ چشخؾ تلَس تاافضایؾ

، یؼٌی ( هخشٍعی ٍ تخت) خواد ػیوای ٌّذػی هتفاٍت خثِْ اى

، ٍ M2(ξ=0;K/rx=0) ٍ M1(ξ>0; K/rx=0.57) هذلْای 

. ًمؾ ًیشٍّای هاساًگًَی دس ّش وذام اص آًْا، ًـاى دادُ هی ؿَد

تِ تشتیة ؿاسّای خشٍخی اص ػغَح   Qx ٍQlدس ایي ًوَداس ، 

ؿاس گشهای . اػت اص ػغح آصاد هزاب  (Al)ٍ (Ax)فصل هـتشن

تؼشیف هی ؿَد ٍ هؼیاسی تشای دلت    QW=Ql+QAٍدی ٍس

تِ تشتیة تشاتش   M1 ٍ M2تشای   Al/Axًؼثت . هحاػثات اػت

 . اػت 0.19ٍ  0.22

10*2تشاتش)  ≠Ma=0  ٍ0 Maدس ّش دٍ ؿشایظ 
 𝜂، وویت   (4

تا تـذیذ   (𝜂)ایي وویت. تضسگتش اػت M1عی تشای هذل هخشٍ

Gr/Re ٍ تٌاتشایي واّؾ) خشیاى ّوشفت خثشی 
2
افضایؾ هی (  

تِ ایي دلیل وِ فصل هـتشن هخشٍط دٍاس تٌؾ تشؿی . یاتذ

(Shear)   تضسگتشی تش هزاب ٍاسد هی وٌذ ٍ تِ اصای ّش وویت

ؿذت تیـتشی  M1دس هذل  (Re)، ّوشفت خثشی  𝛺دلخَاُ تشای

تٌاتشایي تا تَخِ تِ . خَاّذ داؿت  M2ًؼثت تِ هذل  (33%~)

        ایٌىِ ػلَل گشدؽ ًاؿی اص دٍساى دس ًاحیِ صیشتلَس ؿىل 

 .اػت M2دس هذل هخشٍعی تضسگتش اص  𝜂 هی گیشد، عثؼا وویت

 ٍ   Ma=0ًـاى دادُ هی ؿَد وِ دس ّش دٍ ؿشایظ  2دس ؿىل 

ٍ0 Ma≠  تا افضایؾ ، 𝛺 وویت 𝜂   افضایؾ هی یاتذ . 

  ّوَاسُ 𝛺>2rad/s تِ اصای یه آٌّگ چشخؾ هؼیي

(Ma=0) �(Ma≠0)< 𝜂′ 𝜂 ایي اختالف تیي . اػت𝜂 ٍ ′ 𝜂   تا

تذیي هؼٌی . افضایؾ ػشػت صاٍیِ ای هخشٍط دٍاس هتٌاػة اػت

. تا تـذیذ خشیاى ّوشفت خثشی  ، افضایؾ هی یاتذ  𝜂 - 𝜂 ′وِ 

  Ma=0دس ؿشایظ    Ql(w)  ٍQx(w)همایؼِ تفىیىی ؿاس گشها 

   ٍMa≠0  آؿىاس هی ػاصد وِ اثش هاساًگًَی تشQl   تِ افضایؾ

. اًداهیذُ اػت  𝛺≥2≤6دس هحذٍدُ  (1.5±25.5)تشاتشثاتتی 

تٌاتشایي تمَیت خشیاى ّوشفت عثیؼی تِ دلیل حضَس ًیشٍّای 

دس ) هاساًگًَی، دس ٍالغ هؼتمل اص تـذیذ خشیاى ّوشفت خثشی 

اثش هاساًگًَی تش افضایؾ ؿاس . اػت(  M1  ،Re=108.4𝛺هذل 

تا افضایؾ . تفاٍت آؿىاسی ًـاى هی دّذ 𝛺≥Qx (2≤(6گشهای 

 ٍ     Ma=0 دس ّش دٍ ؿشایظ Qxؿذت ّوشفت خثشی ، 

Ma≠0  افضایؾ هی یاتذ، ٍ ٍسٍد ًیشٍّای هاساًگًَی تِ اصای 

=2rad/s𝛺 دس   (%30تِ افضایـی تشاتشQx اها . ٍدهٌتْی هی ؽ

 Qxتـذیذ ّوشفت خثشی، ایي اثش افضایـی ًیشٍّای هاساًگًَی تش 

. ، تِ صفش واّؾ هی دّذ 𝛺≈4سا تِ ؿذت هحذٍد ٍ تِ اصای

 Qx  (𝛺)اص تغییشات  M1دس هذل   |𝜂 - 𝜂 ′| تٌاتشایي ، افضایؾ

.  هتاثش اػت
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ٍ ( M1)تشای هذل ّای هخشٍعی𝜂 ؿاس خشٍخیهمایؼِ تغییشات ًؼثت :  2ؿىل

 .≠Ma=0   ٍ0 Ma دس ؿشایظ 𝛺≥2≤6تِ اصای ( M2)تخت

ّواًٌذ هذل هخشٍعی  ، (M1)دس هذل فصل هـتشن تخت دٍاس

M16، اثش هاساًگًَی تش)≥𝛺≥Ql (2   تِ افضایؾ ثاتتی دس حذٍد 

س اها حضَس خشیاى هاساًگًَی ، ؿا. هی اًداهذ%(27.5±1.5)

دس هذل . سا تِ ًحَ تؼیاس هَثشتشی افضایؾ هی دّذ  Qx گشهای 

M2 تا افضایؾ آٌّگ دٍساى تلَس، اگشچِ اص ؿذت تاثیش هاساًگًَی ،

اثش ّوَاسُ تضسگتش  واػتِ هی ؿَد، اها ایي Qx تش

. تمشیثا تشاتش آى اػت 6𝛺=ٍ تِ اصای   %(1.5±27.5)اص

 
دس حَصُ ( M1)ًوَداس تغییشات ؿاسخشٍخی اص فصل هـتشن هخشٍعی:  3لؿه

 دس ؿشایظ 𝛺≥2≤3تِ اصای ( M2)تخت (QC)ٍ حَصُ هشوضی ( Qm)پیشاهًَی

0 Ma≠. 
ساع هخشٍط سٍی ) ، ؿاس خشٍخی دس حَصُ هشوضی 3دس ؿىل 

W/m) (تا( هحَس تماسى
2 QC   ؿاس خشٍخی اص ًاحیِ پیشاهًَی ٍ

ًـاى دادُ ؿذُ   Qm تا( دس ّوؼایگی استفاع ّاللی) سن فصل هـت

   Qm تِ ؿذت افضایؾ ٍ QC وویت ؿاس  𝛺>2< 3تا افضایؾ. اًذ

تِ ٍیظُ تشای  ٍ 𝛺<2.5ؿذت ایي تغییشات تِ اصای. واّؾ هی یاتذ

. سوضی تلَس، تؼیاس تیـتش اص حَصُ پیشاهًَی اػتحَصُ م

 تِ  r≤L≥0، وویت ًاّوگٌی ؿاس گشها دس خثِْ اًدواد4دس ؿىل  

ػشیف ٍ تغییشات آى ت ΔQ=(Qm - QC)/(Qm + QC)   صَست

تٌاتشایي واّؾ پاساهتش  Reٍ افضایؾ  ) تا آٌّگ چشخؾ تلَس

Gr/ Reسیاى تشویثی، حاون تش هیذاى ج
 .ًـاى دادُ هی ؿَد(  2

تِ  %80~اص (ΔQ) ، ًاّوگٌی ؿاس گشها𝛺<2.65>2تا افضایؾ

Gr/ Reٍ هتٌاظش تا آى ، پاساهتش%10 حذٍد
تِ   1.75~اص  2

، ؿذت 𝛺=2.65 یتٌاتشایي ، تِ اصا. واّؾ هی یاتذ  1.00~

خشیاى ّای خثشی ٍ ؿٌاٍسی تا یىذیگش تشاتش ٍ تا افضایؾ تؼذی 

. تِ صفش هیل هی وٌذ ΔQ ، وویت  (𝛺>2.65)دس آٌّگ چشخؾ 

تِ   rpm 25اص ًمغِ ًظش فٌی، ػشػت چشخؾ تلَس دس حذٍد 

ص همایؼِ ا. ًاپایذاسی فصل هـتشن تلَس ٍ هزاب هی اًداهذ

، هی تَاى ًـاى داد وِ تا  M1پشٍفایل ّای ؿاس گشها دس هذل 

( quadratic)اص یه ػْوی  Qx  (r,𝛺)، تاتغ 𝛺≤3≥2افضایؾ 

ظاّش  r=rx 2/تثذیل ؿذُ ٍ ًمغِ ػغفی دس تِ یه تاتغ دسخِ ػِ

ًذادُ ٍ ساع  چٌیي تغییشی سا ًـاى M2هذل .هی ؿَد

  .اًغثاق داسد  r=rx 2/تش   Qx  (r,𝛺)ػْوی

 
 دس خثِْ اًدواد ٍ تغییشات ًؼثت ΔQ ًوَداس واّؾ ًاّوگٌی ؿاس:  4ؿىل

Gr/ Re
 .≠Ma 0 دس ؿشایظ (M1هذل ) تا افضایؾ آٌّگ چشخؾ تلَس 2
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