شبیهسازیعددیهیدرودینامیکوانتقالحرارتدربسترهایسیالیجتدار
حبیباهللسایهوند،1حسنامطیری2

 -1استادیار گروه مهندسی مکانیک دانشکده مهندسی دانشگاه بوعلی سینا  ،همدان
 -2دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک دانشگاه بوعلی سینا  ،همدان
h.moteiri@eng.basu.ac.ir
دانشگاه بوعلی سینا
دانشکده مهندسی

چکیده
در این تحقیق از مدل دو سیالی به همراه معادله انرژی حرارتی برای توصیف هیدرودینامیک و انتقال گرما در بسترهای سیال گازی استفاده می شود .در این مدل فازهای جامد و سیال با معرفی متغیر کسر حجمی در درون یک حجم معیار قرار می
گیرند .هر فاز جداگانه با استفاده از معادالت بقای جرم ،اندازه حرکت و انرژی حل می گردد .جت هایی در یک بستر سیالی گاز-جامد تشکیل می شوند ،هر تغییری در رفتار جت تاثیر قابل مالحظه ای بر رفتار هیدرودینامیکی و انتقال حرارتی درون
بستر دارد .در نتیجه درک مشخصات جت برای بهبود عملکرد بسترهای سیالی گاز جامد از اهمیت قابل مالحظه ای برخوردار است.
کلمات کلیدی  :بستر سیالی ،دینامیک سیاالت محاسباتی ،بستر جتدار ،جریان دوفازی

مقدمه
بسترهای سیالی گاز-جامد به خاطر نرخ انتقال حرارت باالی ناشی از حرکت شدید ذرات جامد و سطح مشترک ویژه
آن ها ،انتخاب مناسبی در عملیات انتقال حرارت می باشند  .این بسترها در صنایع بسیاری نظیر صنایع شیمیایی،
مکانیکی ،معدنی ،غذایی و دارویی به کار می روند .به همین دلیل در صنعت از اهمیت باالیی برخوردار هستد.
بسترهای سیالی گاز-جامد به دلیل دوفازی بودن برای حل دارای پیچیدگی هایی هستند به همین دلیل انتخاب روش
مناسب برای حل اینگونه مسائل دارای اهمیت است .در میان بسیاری از مدل هایی که سعی در پیشبینی
هیدرودینامیک و ویژگی های مربوط به بسترهای سیالی و دیگر سیستم هایی که جریان چند فازی متراکم دارند،
دینامیک سیاالت محاسباتی دارای بیشترین توان برای حل این مسائل است .این روش قابلیت مدل کردن نیروهای
درگ و لیفت ،پدیده های سطحی ،ذرات با طیف وسیعی از اشکال ،اندازهها و چگالیها وبا حرکت جداگانه و نیز
برخورد های بینذرهای که همگی در بسترهای سیالی مورد توجه قرار میگیرند را دارد .بنابراین با تکیه بر این روش می
توان هیدرودینامیک و انتقال حرارت را در بسترهای سیالی گاز-جامد جت دار شبیه سازی کرد و به بررسی اثرات
جابجایی مکان و تغییر سرعت جت ورودی ،تغییر اندازه و نوع ذره که از اهداف این تحقیق هستند پرداخت.
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