
 



كلیة الھندسة

وجیھ العسكريسامى محمد البحیرىاسم الباحث:

عنوان البحث:
دراسات عددیة و عملیة النتقال الحرارة في سریان غاز محمل بجسیمات خالل صاعد رأسي

طریقة البحث:
یعرض ھذا البحث دراسة عددیة ونظریة النتقال الحرارة في سریان ثنائي الطور من غاز وجسیمات صلبة خالل عملیة

نقل بالھواء. تم اختبار حالتین حرارتین  للدخول لألنبوبة وھما:  األولى جسیمات باررة في غاز ساخن بینما الثانیة
جسیمات ساخنة في غاز بارد. تم استخدام الرخام المطحون لیمثل الجسیمات الصلبة. كذلك استخدم طریقة

Eulerian–Lagrangian العددیة لمحكاة العملیة المدروسة. كذلك تم تطویر نموذج SIMPLE لیأخذ في االعتبار
انضغاطیة الغاز. ھذا النموذج یأخذ في االعتبار تأثیر التصادم بین الجسیمات وبعضھا البعض وكذلك بین الجسیمات

وجدار األنبوبة وتغیر اضراب الغاز نیجة الجسیمات الصلبة. تم التحقق من دقة النموذج المقترح بمقارنة النتائج التي
تم الحصول علیھا مع نتائجعملیة نشرت آلخرین وكذلك مع النتائج العملیة التي تم الحصول علیھا في ھذه الدراسة

وحققت توافقا مقبوال. اظھرت النتائج أن االنخفاض في الضغط یقل في حالة وجود جسیمات ساخنة ویزداد في حالة
وجود جسیمات باردة. كذلك اظھرت النتائج أن نموذج االنظغاط البد أن یستخدم عند سرعات النقاللعالیة بینما السرعات

المنخفضة یمكن اعتبار الغاز غیر انضغاطي كما أن درجة حرارة االتزان بین طوري السریان تتاثر كثیرا بعوامل
التشغیل.
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عنوان البحث:
دراسة عددیة النتقال الحرارة و الكتلة في مجفف نقل بالھواء

طریقة البحث:
یعرض ھذا البحث دراسة عددیة النتقال الحرارة والكتلة في سریان ثنائي الطور من غاز وجسیمات صلبة خالل مجفف
نقل بالھواء. استخدمت طریقة Eulerian–Lagrangian العددیة لمحكاة العملیة المدروسة. كذلك تم تطویر نموذج
SIMPLE لیأخذ في االعتبار انضغاطیة الغاز. ھذا النموذج یأخذ في االعتبار تأثیر التصادم بین الجسیمات وبعضھا
البعض وكذلك بین الجسیمات وجدار األنبوبة وتغیر اضراب الغاز نیجة الجسیمات الصلبة. كما استخدم نموذج تجفیف
ریاضي على مرحلتین. تمت مقارنة عدة معادالت معملیة لحساب معامل انتقال الكتلة الختیار أفضل آداء من بینھا. تم
التحقق من دقة النموذج المقترح بمقارنة النتائج التي تم الحصول علیھا مع نتائج عملیة نشرت آلخرین وحققت ھذه

المقارنة توافقا مقبوال.   كما أظھرت مقارنة النموذج المقترح آداء أفضل بمفارنتھ بالنماذج السابقة. كذلك أظھرت
النتائج أن إھمال أي من التصادم بین الجسیمات أو تأثیر االضطراب یؤدي إلى معدالت أقل من إنتقال الحرارة والكتلة.
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