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ن كـوره   در اين گزارش برپايه تجربه هـاي انـدازه گيـري دمـا و فشـار و تخمـين گراديانهـاي دمـايي، ديناميـك گـاز درو                            چكيده  

در توصيف ميدان جريان شاره و منطبق       .  و نقش جريان همرفت گاز در انتقال حرارت مورد بررسي قرار گرفته است             (CZ) ١چوخرالسكي

 و اسـتوانه گرمـايش      (ECW) ٢بخـش تابنـده بوتـه     (2200K~)شـامل سـطح آزاد مـذاب        ‐با طراحي واقعي ايـن نظـام، منطقـه درونـي          

 شامل سـقف و ديـواره داخلـي كـوره بـا             ‐»فضاي چوخرالسكي « از منطقه بيروني يا      (ATS) ٤تي   محصور در شيلد حرار    (AHC)٣ثانوي

 به تقريب هاي قابل اعتمادي منجر شده است كه برپايـه            Petukhovبا معادالت   » فضاي چوخرالسكي « و در    Churchil-Chuمعادالت  

 الگوي نامتقارن ميدان جريان در حـوزه        (2D) در دوبعد    (FVM)٥آن همانند پردازي رايانه اي ميدان جريان شاره، به روش حجم محدود           

 .مركزي اين نظام را آشكار مي سازد

 

  همانند پردازي– انتقال حرارت – ديناميك شاره ‐ نظام چوخرالسكي:واژه هاي كليدي 

 

  مقدمه‐ ۱ 

پـژوهش  . [1]شناخته مـي شـود    فناوري رشد بلور به روش چوخرالسكي براي صنايع الكترونيك، اپتيك و ارتباطات راهبردي              

 ويژگيهاي ساختاري بلور    (S/L) نشان داده است كه مورفولوژي فصل مشترك دوفاز          [3] و مشاهدات تجربي     [2]هاي نظري   

درعين حال، شكل گيـري جبهـه انجمـاد بـه ميـدان جريـان شـاره                 . و كيفيت اپتيكي آن را به وضوح تحت تاثير قرار مي دهد           

 كـه ديناميـك گـاز درون        [4]آشكار شده است  .  تابع موازنه حرارتي در نظام چوخرالسكي است       وابسته است كه خود   ) مذاب(

اگرچـه پيشـينه    . كوره رشد بلور مي تواند پروفايلهاي دمايي در بلور و موروفولوژي فصل مشترك را به نحو موثري تغيير دهد                  

 را شامل مي شود اما اسناد منتشر شده در زمينه           تحقيق در ديناميك مذاب چوخرالسكي بيش از دو دهه فعاليت تجربي و نظري            

اين گزارش براسـاس يـك مـدل    . ديناميك گاز در اين نظام محدود است و بنابراين بحث تفصيلي در اين حوزه ضروري است       

                                                           
١ Czochralski 
٢ Exposed Crucible Wall 
٣ After Heater Cylinder 
٤ AH-Thermal Shield 
٥ Finite Volume Method 



 .نزديك به واقعيت از نظام چوخرالسكي، محاسبات مربوط به ميدان شاره را در دوبخش مركزي و پيراموني آن تكميل مي كند                    

آنگاه نتايج تقريب هاي حاصله همراه با اندازه گيريهاي انجام شده به عنوان داده هاي اوليه و شرايط مرزي در همانند پـردازي                       

 .  لحاظ مي شوند[5]رايانه اي به روش حجم محدود 

 
 پروفايل سرعت جريان همرفت آزاد گاز در سيستم چوخرالسكي: ديناميك شاره ‐۲

 

ك جسم جاري است توزيع سرعت و توزيع دما در همسايگي بالفصل سطح، انتقال حرارت از طريـق                  زمانيكه شاره بر سطح ي    

مفهوم اليه مرزي به همين دليل در مدل هاي ارائه شده بـراي تحليـل               .  را به شدت تحت تاثير قرار مي دهند        (CHT)همرفت  

همواره در اين مباحث Tδو اليه مرزي uδت  بكار مي رود و دوگونه متفاوت اليه مرزي، يعني اليه مرزي سرع     CHTمسائل  

بطـور كلـي   .  مورد بررسي قـرار مـي گيـرد   (Reynolds; Re)در اين بخش پروفايل سرعت و عدد رينولدز. شوند مطرح مي

 افقـي در جهـت   (Flat Plate)ي با سطح صفحه تخـت  ، با بردارهاي سرعت موازU∞فرض بر اين است كه گاز با سرعت 

در اليـه   ( شاره تاجائيكه شاره داراي حركت اليه اي         (x=0)٦اين جريان بر روي صفحه ، از لبه ورود        .  جريان مي يابد   xمحور  

ز اين  ، فراتر ا  xدر امتداد محور    .  خواهد بود  Re<2300 منظم است و در اين ناحيه عدد رينولدز          XYاست، در صفحه      )مرزي

در ايـن منطقـه     . مي ناميم، جريان شاره بين دو حالت اليه اي و مـتالطم نوسـان مـي كنـد                  ٧رگذامنطقه ناحيه اي كه آنرا ناحيه       

4000Re2300 جريان سيال هرگونه انتظامي را از      )هاxدر امتداد محور  (مشخصه حركت شاره است و در شرايطي كه         ≥≥

اين نكته قابل ذكر است كه براي شـاره هـاي بـا عـدد     . ميشود متالطم حركت شاره آغاز    باشد ناحيه  (Re>4000)دست داده   

)پرانتل نزديك به واحد  )1Pr )()(، مانند گازها، ≅ xx Tu δδ  . برقرار است≅

، خصوصا از اين نظر كـه       است با عدد رينولدز داراي اهميت       Nu و يا در واقع رابطه عدد        (hm)بستگي ضريب انتقال حرارت     

معـدل ضـريب انتقـال حـرارت از     .  از طريق چنين روابطي مشخص خواهد شد      hmنوع حركت شاره به ازاي ضرايب متفاوت        

x=0 تا x=L ميشود در طول يك صفحه تخت از معادله زير تعيين : 
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، يعنـي اسـتوانه گرمـايش       mm12070×φبه ابعـاد واقعـي    ) ايريديومي(فرض كنيد كه مسئله، صرفا ديناميك گاز در استوانه          

د محور است مـور   ‐مذاب تماس داشته و با آن هم      محتوي  ) mm100100×φايريديومي به ابعاد  ( كه با بوته     (AHC)ثانوي  

 از دريچـه موجـود در سـطح    TEگاز با دمـاي    .  صرفنظر شده است   AHCدر اينجا از وجود بلور درون       . مطالعه قرار مي گيرد   

 و در   ميشـود  AHCو ECWسـطح آزاد مـذاب      ، وارد محفظـه اي شـامل        (Zirconia)استوانه محصـور بـا عـايق مناسـب          

MLبا دمايي مانند    (همسايگي سطح مذاب     TT  140mm~ (AHC و از دهانـه      ميشـود در تبادل حرارتي به شدت گـرم        ) ≤

بـه  ) Dدر اسـتوانه اي بـه قطـر       (بنا به تعريف عدد رينولدز براي ديناميك شاره بطور كلي           . ميشودخارج  ) باالتر از سطح مذاب   

صورت 
ν

DVm=Re ميشوداده يعني تابعي از سرعت متوسط حركت شاره و گرانروي سينماتيك آن د . 

در مباحث عمومي ديناميك شاره، يك سطح مرزي مفروض جريان سـيال را در مقطعـي از اسـتوانه بـه دو ناحيـه بخـش مـي                    

ناحيه اليه مرزي، كه در آن آثار ناشي از گرانروي و سرعت شاره تغييرات مهم و محسوسي دارندو ناحيه جريان روان، كـه        :كند

پهناي اليـه مـرزي در جهـت جريـان شـاره            .  صرفنظر است و سرعت ثابت باقي مي ماند        در آن اثرات ناشي از اصطكاك قابل      

ناحيه اي كه از ورودي استوانه تـا نقطـه          . افزايش مي يابد تا زمانيكه به مركز استوانه برسد و آنگاه تمامي استوانه را پر مي كند                

                                                           
٦Leading Edje 
٧Transition Region  



پروفايل سرعت شاره حاصـل اسـت، منطقـه ورودي          اي از محور تقارن استوانه كه در آن اليه مرزي ظاهر شده و سيماي يك                

يا به ٩ و از همين نقطه و در جهت جريان سيال ناحيه انكشاف هيدروديناميكيميشود ناميده HERيا به اختصار ٨هيدروديناميك

ــار  ــاز   آHDRاختص ــودغ ــه . ميش ــول ناحي ــتوانهHERط ــك اس ــا   ١٠ در ي ــد ب ــه اي باش ــاره الي ــان ش ــورتيكه جري  در ص

Re106 2 DLh
 طول اين ناحيه برابر قطر استوانه خواهد بود اما با سـرعت             Re=20 و بنابراين به ازاي      ميشودتقريب  ≅×−

2300Reدر  . شاره به صورت خطي افزايش مي يابد        Lh، به عنوان حد پائين شاره در انتقال از جريان اليه اي به متالطم،               ≅

طـول  ) در يك استوانه با سطح داخلي صـاف و همـوار       ( براي يك جريان متالطم   . د يافت  افزايش خواه  138Dبه كميتي برابر    

6 از رابطه  HERناحيه  
1

Re4.4 DLh طم بسـيار  ال براي جريـان هـاي مـت   HERدر واقع طول منطقه . ميشودتخمين زده ≅

DLh، طول Re=4000كوتاهتر است، بطوريكه به ازاي   . م داشترا خواهي≅18

 ديواره استوانه نسبت مسـتقيم دارد و تـنش          ١١افت فشار در جهت جريان شاره به دليل آثار ناشي از گرانروي آن با تنش برشي               

يير مي كند؛ افـت     غ ت (r=R) تا بيشينه آن در سطح استوانه        (r=0)به صورت خطي از صفر در محور تقارن استوانه          Wσبرشي  

) Wσ ازفشار سيال  )DLP  :تابعي از آن است) در يك استوانه افقي( و پروفايل سرعت جريان شاره ميشودتعيين ∆=4
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 كـه سـرعت متوسـط شـاره         ]6[اي صـادق اسـت و مـي تـوان نشـان داد             ره نيوتوني بـا جريـان اليـه        براي يك شا   (2)معادله  

Vm=(1/2)Vmax نيز از حاصلضرب سرعت متوسـط سـيال در سـطح قاعـده اسـتوانه محاسـبه                 آهنگ شارش حجمي    .  است

 : ميشود

(3)                                                                                                                       ;84 LPR ηπν ∆=& 

28بنابراين افت فشار را مي توان برحسب سرعت متوسط به صورت             RnLVP m=∆        بدسـت آورد و درصـورتيكه جهـت

 )θ<0ن به باال ، براي جريان از پائي(داشته باشد θجريان با سطح افق زاويه اي مانند 

(4)                                                                                                        
( )

L
DgLPVm η

θρ
32

sin 2−∆
= 

 : ميشودبرحسب قطر استوانه به صورت زير بيان &νو آهنگ شارش حجمي 

(5)                                                                                                    ( );sin
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 را دارد، آثار ناشي از      θ≠0با سطح افق زاويه   ) در راستاي محور تقارن استوانه    (بنابراين در يك استوانه زماينكه جهت جريان        

)، و گرانش    ∆Pتفاوت فشار،    )θρ singL            در صورت   12جريان را پيش مي راند و بديهي است كه در يك جريان صعودي ،

)برقراري تساوي  )θρ singLP  .  منجر خواهد شد&ν=0به وضعيت خاص ∆=

است كه تا حدودي به واقعيت موجود در سيستم چوخرالسكي نرديك اسـت و در ايـن   محاسبات عددي در اينجا برپايه مدلي     

)استوانه عمودي است  ) الف: (زمينه بايد به چند نكته اشاره شود       )1sin =θ         و جهت جريان در خالف جهت بـردارg   اسـت؛ 

ه رفرض بـر ايـن اسـت كـه ديـوا          ) ج (. جزئي است  ∆P مقايسه با     در gLρدانسيته گازها بسيار اندك است واز اينرو        ) ب(

                                                           
٨ Hydrodynamic Entry Region 
٩ Hydrodynamically Developed Region 
١٠ Pipe 
١١ Shear Stree 
١٢ Uphill 



به عنوان شاره در جريان، اليه مرزي سرعت كـوچكتر از           ) آرگون( براي گاز    Pr<1به دليل   ) د. ( همدما است  (AHC)استوانه  

Tδ 7[خواهد بود[. 

گـاز  ( چوخرالسكي، براساس مدلي كه مفروضـات آن تصـريح شـد، رانـش شـاره                 نظامنكته اساسي بحث در اينجاست كه در        

در طـول محـور تقـارن     gدر جهت بـردار  ايزوترم، ناشي از گراديان دمايي ) سطح جانبي( با ديواره    AHCدر استوانه   ) آرگون

AHC در ايـن سيسـتم      .  شماتيك جريان شاره را در سيستم نشان ميدهـد         ۱شکل.  استAHC  تم محسـوب   جزئــي از سيسـ

به عبارت ديگـر    .  سرد شده و فروريزش مي كند      TFWكوره با دماي ثابت     ) دوجداره( و در واقع گاز در سقف و ديواره          ميشود

 از حفره 45o با زاويه TEگاز با دماي متوسط : يكبار ديگر مدل را مرور مي كنيم      .  نيست AHCسيكل گردش شاره محدود به    

و استوانه گرمايش ١٣ وارد سيستمي شامل بوته، سطح آزاد مذاب، سرپوشAHC جانبي   در پائين سطح  ) 35mm×35به ابعاد   (

KTبـا دمـاي كـار       (بوته ، سـرپوش و اسـتوانه هـر سـه ايريـديومي              . ميشودثانوي   o2800≥       و ضـريب هـدايت حرارتـي

11..60 −−≅ KmWk (     و البتـه در واقـع فقـط    ميشودده آل فرض هستند و انتقال حرارت بين اين سه جزء سازنده سيستم اي 

شاره پس از ورود به درون اين سيستم به شدت گرم شده و از استوانه عمـودي در      . بوته و سرپوش در ميدان القايي قرار دارند       

 .  و سيكل جريان شاره به اين ترتيب ادامه داردميشودخارج  gجهت خالف 

 باالتر از اين سـطح  20mm، ترموكوپل حدود AHCدر سطح دهانه فوقاني  اندازه گيري دماي گاز (VII 02 82)در تجربه 

 محدود بوده است و فشارسنج بر ديواره دوجـداره كـوره بـا دمـاي ثابـت                  360Aاين تجربه به توان ورودي      . كار گذاشته شد  

290oK  ــه ــا در آن نقطـ ــاز را تنهـ ــار گـ ــه در  (G) فشـ ــد، بطوريكـ ــون 360A مشـــخص مـــي كنـ ــاز آرگـ ــار گـ ، فشـ

][03.036.1 atmPG 7.0351][ برابر G و دما در نقطه =± KTG اندازه گيري شد و دماي گاز در سطح فوقـاني   =±

AHC با دماي ديواره دهانه بوته (TW)نقطه .  مقايسه شده استG 220 روي ديواره كوره و با فاصله عمودي mm باالتر از 

 معرفـي شـده     TW كه با دمـاي      ميشود به درون محيطي وارد      TEاز با دماي    بنابراين در مسير ريزش گ    .  قرار دارد  AHCدهانه  

 . است

cm در حـدود     AHCاين تجربه به تخمين گراديان دمايي حاكم بين دو دهانه استوانه عمودي             
K

Z
T o40≅∂
در جهـت   ∂

. درون استوانه توليـد مـي كنـد       ) MKS در   4-10از مرتبه   (شتاب ثقل مي انجامد كه يك گراديان جزئي در چگالي گاز آرگون             

 در سه دمـاي     AHCدر اين محاسبات سرعت شاره در       . جمعبندي شده است  ) ١(جدول در       (5-2)نتايج حاصل از معادالت     

) ١٤»جريان انتقالي «يك  مفروض براينكه جريان گاز در اين فضا         متفاوت، )4000Re2300 بـا  . است، تعيين شده است   ≥≥

 چندين برابـر ارتفـاع اسـتوانه        (HER) ، آشكار است كه منطقه ورودي هيدرو ديناميك          AHCنه عمودي   توجه به ابعاد استوا   

 .  فرصت انكشاف هيدروديناميكي نداردAHCاست و به عبارت ديگر شاره درون 

) تغييرات افت فشار‐ ۱جدول  )P∆سرعت متوسط شاره ،(Vm) و آهنگ شارش حجمي ( )ν& استوانه عمودي دهانه خروجي گاز آرگون در

(AHC)انتقالي بودن حركت شاره  با فرض ( )4000Re2000  .به ازاي سه دماي متفاوت≥≥

[ ] 10sec. 13 ×−mν& Vm [m.sec-1] [ ]PaP∆ Temp. [K] 

35.020.0 ≤≤ν& 28.660.3 ≤≤ mV 976.0845.0 ≤∆≤ P 
1000 

67.039.0 ≤≤ν& 23.1203.7 ≤≤ mV 223.1893.0 ≤∆≤ P 
1500 

16.168.0 ≤≤ν& 11.2114.12 ≤≤ mV066.2329.1 ≤∆≤ P 
2000 

 

                                                           
١٣ Lid 
١٤ Transitional Flow 



هرگاه اين تغيير صرفا بـه  . تا حدودي تغيير مي دهد طبعا نتايج حاصل از اين مدل را mm12040×φحضور بلوري به ابعاد   

 كاهش خواهد يافت در حاليكه آهنگ شارش حجمي تنها          %18كاهش قطر استوانه محدود شود، سرعت متوسط شاره حدود          

  . افت خواهد كرد3.4%

) و باالتر مشروط به اينكه       Pr=0.7براي شاره هايي با عدد       ) ( ) 24/1 105.2 −×<LGrD
L  ي توان مسئله يك    برقرار باشد م

شرط فوق به عدد گراشوف شاره   mm12040×φبراي يك بلور به ابعاد      . استوانه عمودي را به يك صفحه عمودي تقليل داد        

810074.2) گاز آرگون ( ×≅LGr    به عنوان كميتGr      به ازاي عـدد گراشـوف بدسـت        .  براي صدق شرط تقليل مي انجامد

 زير  براي بلور، از معادله L=120 mmآمده و طول 

(6)                                                                           ( ) LGrT
4

1
4

12
1

Pr952.0Pr93.3
−

+=δ 
mmT پهناي اليه مرزي     53.5≅δ  خطاي حاصل از تقليل مدل استوانه عمودي به صفحه عمودي را از رابطه             . شود  تعيين مي

 : مي توان تعيين كرد[7]زير 

(7)                                                                                                          
( )

( )R
L

GrL
⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
=

4
1

22ξ 

 . ودخواهد بξ=14%بنابراين، به ازاي ابعاد بلور در حال رشد و عدد گراشوف ذكر شده، خطاي موجود 

810364.2هرگاه عدد گراشوف شاره به همين اندازه افرايش يابد، يعني            ×≅LGr       خطاي مدل كاهش جزئي خواهد داشـت

 عـدد   Ra=Gr.Prاز تعريـف    .  تقليل خواهـد يافـت     5.33mmبه  Tδو در عين حال شرط تقليل برقرار خواهد بود و پهناي            

تا زمانيكه عدد ريلي به كميت بحراني . شود  تعيين ميRa=1.508×108 برابر L=120 mmه ازاي ريلي براي گاز آرگون، ب

Ra*           نرسيده است، انتقال حرارت صرفا از طريق هدايت انجام خواهد گرفت و عدد Nusselt برابر واحد (Nu=1)  خواهـد 

 . نقش ايفا خواهد كردمكانيسم انتقال حرارت از طريق همرفت  برقرار شد، *Ra>Raبود و از زماني كه 

 :شود  به صورت زير بيان ميNu=Numمعدل عدد ] 6 و McAdams ]7در مدل صفحه عمودي براساس تصحيح 

(8)                                                                                                               ( )nLm GrcNu Pr.= 

داده شـده  ) ٢(جدول جريان شاره اليه اي و يا متالطم باشد در 15مان‐ بسته به اينكه گونه    n و كميت    cو مقادير ضريب ثابت     

 . است

 .(8) در معادله n و توان cثابت ) ٢ (جدول

n C  محدودهGr.Pr مان جريان شاره‐گونه 

 (Laminar)اليه اي  104-109 0.59 ¼

 (Turbulent)متالطم  109-1013 0.10 1/3

 

بدست آمده جريان گاز آرگون را مي توان  نخست اينكه با توجه به عدد ريلي،: دو نكته در ارتباط با اين جدول قابل ذكر است      

نكتـه دوم اينكـه مـي       . شروع تالطم صرفا يك مرتبه بزرگي فاصله دارد       ) حدود( از كميت    Raاليه اي فرض كرد هرچند عدد       

 خواهد  L مستقل از طول مشخصه      hm در صورت متالطم بودن حركت شاره معدل ضريب انتقال حرارت            [7]وان نشان داد    ت

 . بود

                                                           
١٥ Type 



-Churchillازطرف ديگر معـادالت     . شود  تعيين مي  Num=65.38برابر  n=1/4   ، c=0.59عدد به ازاي    كه   (8)از تعريف   

Chu          همدما داده شده است و به ازاي كليه اعداد       كه براي همرفت آزاد بر صفحه عمودي در شرايط سطح Pr  ،صدق مي كنـد 

 )RaL<109جريان اليه اي ، ( ، 

(9)                                                                                       

( )[ ] 9
4

16
9

4
1

Pr492.01

67.068.0
+

+=
RaNum 

بنـابراين بـا توجـه بـه اينكـه          .  است (8)از تعريف   ت حاصل   يشود كه در واقع تصحيحي بر كم        تعين مي  Num=56.98عدد  

λLhNu به صورت Nusselt در تعريف عدد hmضريب انتقال  mm  و L=120 mmشود مي توان به ازاي   وارد مي=

ــاز آرگــــون   K( ،112 1200در دمــــاي (ضــــريب هــــدايت حرارتــــي گــ ..1081.4 −−−×= KmWλ كميــــت 

12..8.22 −−≅ KmWhm اين كميت   .  آورد را بدست( )123 ..10284.2 −−−× KcmW        از نظر مرتبه بزرگي با ضريب انتقـال

ــور      ــد بلـ ــدران در رشـ ــه راماچانـ ــايي كـ ــت      Siگرمـ ــرده اسـ ــب كـ ــون تقريـ ــاز آرگـ ــيط گـ ــي [8] در محـ  يعنـ

123 ..10328.1 −−−×≅ KcmWhm  اگر چه نمي توان تقريب را ماچانـدران را معيـار و ضـابطه در نظـر                 . قابل مقايسه است

بنـابراين از   . اسـت mNu≈13.33شود متناظر با عـدد       ولي در هرصورت ضريب انتقالي كه از اين تقريب حاصل مي          گرفت  

ــه  ــاظر  (8)معادل ــي متن ــدد ريل ــر    Ra=Gr.Prو از Ra=1.665×107 ع ــب اخي ــون در تقري ــاز آرگ ــوف گ ــدد گراش ، ع

107×Gr=2.609ه در اين محاسبات جمعبندي شده استنتايج تقريب هاي انجام شد)٣ (جدولدر . خواهد بود . 

 

  در سيستم چوخرالسكي (Pr=0.638)مقايسه نتايج تقريب هاي اعمال شده در ديناميك گاز آرگون ). ٣ (جدول

28.953.510074.21061.2][  و اليه مرزي (Grashof)عدد گراشوف 87 mmGr TL <<⇒×<≤× δ 

87 (Rayleigh)عدد ريلي 1051.11067.1 ×<≤× LRa 

98.5613.33 (Nusselt)عدد ناسلت <≤ mNu 

33 [W.cm-2.K-1] ضريب انتقال حرارت 10284.210328.1 −− ×<≤× mh 

محاسـبه  حاضـر    در گـزارش     Nuو  Raو  Gr شده و مقادير متناظر براي       يين تع hm تنهاپردازي راماچاندران   ‐در مانند : توضيح

 .اند شده

 

ه باشد، عبارتست از آن شرط تقليلـي كـه بـراي مسـئله              رابطه اي كه مي تواند به عنوان ضابطه اي در تعريف مدل كاربرد داشت             

 :[6] استوانه عمودي معين شده است 

(10)                                                                                                                     4/135 GrLD ≥ 

 ,LS) نه ابعـاد بلـور   D و Lسبات پارامترهاياسادگي قابل تحقيق است كه اگر دراين مح  حاكم برمدل به(10)برپايه ضابطه 

DS)   بلكه ابعاد استوانه ايريديومي گرمـايش ثـانوي (DA=70 mm , LA=LS=120 mm)      باشـد كـه بلـوري بـه ابعـاد 

( )mm12040×φ               حاصـل  )) ٤ (جـدول (ه نتـايج زيـر      را در برگرفته و ديناميك گاز آرگون در درون آن مطرح اسـت،  آنگـا

 . خواهد شد

 ديناميك گاز آرگون در همرفت آزاد در استوانه گرمايش ثانوي در سيستم چوخرالسكي). ٤ (جدول

05.1167.910211.210296.1][ و اليه مرزي  عدد گراشوف 77 mmGr TL <<⇒×<<× δ 

76 عدد ريلي 10411.110268.8 ×<<× LRa 

82.3193.27 عدد ناسلت <≤ mNu 

10275.110120.1]..[ ارتضريب انتقال حر 1233 −−−− ×<<× KcmWhm 



 

) تبيين شده است از رابطه       hmبه ازاي آخرين مقاديري كه براي        )aSm TTAhq  مقدار گرمايي كه بلور به سـطح جـانبي         &=−

SS LDA π=           اين كميـت در واحـد سـطح، در ايـن تقريـب             . از طريق همرفت آزاد گاز از دست مي دهد قابل محاسبه است

2/72.146.1 cmWq <<  . است&

 

 جريان همرفت گاز آرگون در فضاي كوره چوخرالسكي ‐۳

 سيسـتم  درونـي  اسـت، بخـش   AHCو  مـذاب،  سطح آزادهرگاه بخشي از سيستم چوخرالسكي كه شامل كويل القايي، بوته،        

‐دوجداره فوالدي است كه با بخش دروني هـم        با ديواره   cm8040×φ استوانه اي به ابعاد      فضاي چوخرالسكي  ناميده شود، 

 . شماتيك هندسي اين سيستم داده شده است١شکلدر .محور است

نتايج پيشين، ابعاد واقعـي كـوره و مفروضـات          از  در فضاي كوره چوخرالسكي بر پايه برخي        ) گاز آرگون (تحليل جريان شاره    

 :زير انجام ميگيرد

KTLسطح آزاد مذاب داراي دماي ثابت     ‐١
o2243= را ايفاء مي محرك جريان همرفت گازدر سيكل جريان شاره نقش 

 . كند

KTA ، با دمايي در حدودVm<6 m/sec>3گاز با سرعتي بين  ‐٢
o1260= از دهانه AHC  خارج شده و در خـالف 

)شار خروجي گاز در حدود .  جريان مي يابدgجهت  ) 132 sec.103.22.1 −−<< mν&شود ميبرآورد. 

)سقف كوره ‐٣ )2126.0 mAFW KTFWوسطح جانبي دروني آن بادماي ثابت =
o290= ميشودتعريف.  

؛ بنابراين سرعت متوسـط جريـان شـاره از    ميشود cm 40اي به قطر   وارد استوانهcm 7.0 به قطر AHCگاز از دهانه  ‐٤

122 تا سقف كوره     AHCدهانه   sec.108.13)/( −−×≅=′ mVDdV mmبه عبارت ديگر سرعت شـاره      .  بود خواهد

 AHCفرض براين است كه فاصله دهانـه        . يابد  كاهش مي  AHC سرعت متوسط خروجي آن از دهانه        1/32يكباره به   

mV با سرعت متوسطي مانند(38cm)تا سقف كوره   . ميشود طي ′

) دماي   ‐٥ ) 2FWAf TTT  شاره اسـت و ويژگـي هـاي ترمـوفيزيكي           ١٦سبات، دماي اليه  ، طبق معمول در اين نوع محا      =+

 .شاره به ازاي اين دما از جداول استاندارد قابل استخراج است

4.723Reشاره  ) در محور تقارن سيستم   (بر پايه اين مفروضات عدد رينولدز در حركت صعودي           ≅′= νDVm   و بنابراين 

(Re<2300)       براي جريان شاره با اين ويژگي و بـه ازاي عـدد پرانتـل      . ست ا ١٧ جريان گاز در اين بخش اليه ايPr=0.665 

 : ميشود از رابطه زير تعيين Nusseltمتوسط عدد 

(11)                                                                                                3
1

2
1

PrRe664.0==
λ

LhNu m
m 

 .  احتياج به توضيح مختصري داردLرت به سادگي قابل محاسبه است؛ اما مفهوم كه از آن ضريب انتقال حرا

 كـه ضـلع هـاي       ميشـود  درنظـر گرفتـه      ZY است در صفحه     AHCدر واقع مثلث قائم الزاويه اي كه راس آن در مركز دهانه             

OM وMN 38 به ترتيب برابرcm 20 و cmابراين وتـر  بن.  استON  43 تقريبـا cm  در واقـع بـه ازاي   .  خواهـد بـود

38<L<43 cm 12 متوسط ..20.2 −−≅ KmWhm ميشودتخمين زده . 

 بنابراين، . از دست مي دهد) 290Kبا دماي ثابت (شاره از طريق همرفت گرماي خود را در سقف كوره 

(12)                                                                                                                ( )mFWm TTAhQ −=& 

                                                           
١٦ Film Temperature 
١٧ Laminar 



 درنظـر گرفتـه شـود، آنگـاه     AHC همـان دمـاي گـاز در خروجـي     Tm هرگـاه .  متوسـط دمـاي شـاره اسـت    Tmكـه در آن  

WQ  با گراديـان    MNو  OMدات تجربي، شاره طي جريان در محورهاي      از طرف ديگر، بنابر مشاه    . خواهد بود &≅−268

بنـابراين معـدل دمـاي    . خود را از دست مي دهـد ) و انرژي سينتيك( دما K/cm  ، 22.5K/cm 25.6هاي دمايي به ترتيب 

مقـدار گرمـايي      در نتيجه، .  خواهد بود  775Kل برابر    به تقريب او   ميشود حاصل   OMNشاره در مخروطي كه از دوران مثلث        

WQكه شاره از دست مي دهد،   . خواهد بود&≅−5.135

1.6.25 شاره در يك ميدان حرارتي كه از دو گراديـان            ZYدر صفحه    −≅
∂
∂ cmK
Z
T

   ، 1.40 −≅
∂
∂ cmK

R
T

 تشـكيل شـده     

بـا اسـتناد بـه    . اي باشـد   كه حركت شاره در فضاي مورد بحث، جريان پيچيـده رودانتظار مي بنابراين ، . است، حركت مي كند  

و در واقع سطح جـانبي  (، گراديان محوري در راستاي ديواره كوره ميشود ، كه در آن فشار گاز سنجيده    Gدماي شاره در نقطه     

در مركـز  آن در مخروطـي كـه راس   از طرف ديگر بايد ذكر شود كه جريان شـاره  . ميشود برآورد K.cm-1 4.4در حدود )آن

 و بـرعكس در اسـتوانه مفروضـي كـه ديـواره كـوره               ١٨ و قاعده آن منطبق بر سقف كوره است، جرياني صعودي          AHCدهانه  

 نـام گـذاري   HVC٢٠ايـن اسـتوانه عمـودي فرضـي       . اسـت  g١٩بخشي از سطح جانبي آنرا تشكيل ميدهد، جرياني در جهت           

 بر سـقف كـوره انطبـاق دارد و قاعـده            HVCقاعده فوقاني استوانه    . درنظر گرفته شده است   cm4513×φو ابعاد آن    ميشود

 . ميشود ورودي گاز به بخش دروني سيستم را شامل (E)پائيني آن سطح مفروضي است كه كانال 

 اسـت   TFWعده فوقاني برابر    دما در قا  .  عدد رينولدز را مي توان به ازاي ابعاد اين استوانه تعيين كرد            HVCدر استوانه فرضي    

KTEو در قاعده تحتاني      1060487 بنابراين، براي تعيين ويژگي هـاي      . ميشودفرض  ) براساس گراديان هاي موجود    (≥≥

KTfگاز، دماي مرجع   . ميشوددرنظر گرفته ≅530

 ود، بازنويسي ش gهرگاه عدد رينولدز براي يك جريان شاره عمودي در جهت 

(13)                                                                                                      ( )gLP
L
D ρ
η
ρ

+∆= 2

3

32
1Re 

 :به صورت زير HVCدر آنگاه عدد رينولدز شاره 

(14)                                                                                                    ( )90.31004.1Re 5 +∆×≅ P 

 بـوده و جريـان شـاره    105 همواره مثبت است، بنابراين عدد رينولدز از مرتبه  ∆Pچون. ميشوداست حاصل   ∆Pكه تابعي از  

5100.4Reهرگاه عدد رينولدز     . است (Re>4000)متالطم    معادلـه دوم  درنظر گرفته شود از رابطه زير، موسـوم بـه           ≅×

  تخمين زد، HVC را مي توان براي جريان همرفت شاره در Nu، عدد (Petukhov)پتوخوف 

(15)                                                                                         
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ـ   2000Pr5.0ه بـه ازاي مقـادير       اين معادل 64 و     ≥≥ 105Re10  از جـداول    ٢١صـادق اسـت و فـاكتور سـايش        >>×

21031.1،  ]٥[موجود −×≅f 458 به (15)معادله . ميشود لحاظ≅Nu كه ضريب انتقال حرارت در ميشود منجر HVC 

]را برابر    ]12 ..8.28 −−≅ KmWhm  در ورود بـه كانـال       ) گاز آرگون (بنابراين مي توان فرض كرد كه شاره        . تعيين مي كندE 

براساس گراديان شـعاعي در قاعـده   .  تعيين شده است  hmناظر بر سطح آزاد مذاب حداقل داراي ضريب انتقال حرارتي معادل            

                                                           
١٨ Uphill 
١٩ Downhill 
٢٠ Hypothetical Vertical Cylinder 
٢١ Friction Factor 



هرگـــاه دمـــاي ســـطح آزاد مـــذاب . ت درنظـــر گرفـــKo780 را مـــي تـــوان در حـــدود TE دمـــاي HVCتحتـــاني 

23402240 << LT             فرض شود، آنگاه بيشينه اتالف گرمـايي سـطح مـذاب [ ]2.50.4 −≅ cmWq&    ايـن تقريـب    نتيجـه

 .خواهد بود

 

 نتايج و جمع بندي ‐۴

گـون در كـل ايـن       محدود به نقـش گـاز آر      (مسئله انتقال حرارت    , بر اساس يك مدل نزديك به واقعيت دستگاه چوخرالسكي        

شـامل سـطح   ) بخش درونـي (در اين مدل حوزه مركزي  . و ديناميك گاز درون كوره رشد بلور مورد بحث قرار گرفت          ) فرايند

);120mm70AHC(  و استوانه گرمايش ثانوي    (ECW) سطح جانبي تابنده بوته   , آزاد مذاب  2×Φ    يرامـوني آن   پ از حوزه

شـامل دريچـه     (AHCشيلد حرارتي دور    , )سطح جانبي و سقف كوره    ( داخلي كوره    محدود به ديواره  ) فضاي چوخرالسكي (

كـه بـه روش     , در حـوزه مركـزي    ) گاز آرگـون  (در اين مدل رفتار  حرارتي شاره        . و دهانه آن تفكيك شده است     ) ورودي گاز 

ــا نقطــه ذوب گــرم مــي شــود القــايي  يــك حالــت مفــروض بــر اينكــه جريــان شــاره  , و بــه نحــو كــامال جايگزيــده اي ت

40002300(گذار ≤≤ eR(    با معادالت   ,  را تجربه مي كندChurchil-Chu         توصيف شده است؛ تحليل ديناميك شـاره در 

  امكان يك انكشاف كامل هيدروديناميكي را نـدارد؛ از طـرف ديگـر   AHCحوزه مركزي نشان مي دهد كه جريان شاره درون         

 در قطر دهانـه خروجـي اسـتوانه         ،۲‐۷، شکلهای FVM(2D)ز همانند پردازي    حاصل ا  ، ۸ در شکل  ميدان سرعت  نمودارهاي

نمايش مي دهد كـه تـابعي از طراحـي ايـن نظـام و                در اين ميدان را      Vortexگرمايش ثانوي فقدان تقارن محوري و تشكيل        

23030محدود بودن ناحيه ورودي گاز به يك دريچه          mm×     و زاويه فروديo45~          آن به مركز سطح آزاد مـذاب اسـت .

 AHCدر نيمـــه دوم ,  300cm/sec ايـــن نمودارهـــا نشـــان مـــي دهنـــد كـــه بـــه ازاي ســـرعتهاي ورودي بزرگتـــر از

)5.30( cm<Φ<                   05.3(  انكشاف هيدروديناميكي شاره واقعيت مـي يابـد در حاليكـه در نيمـه اول آن( cm<Φ<− 

به نظر مي رسد فرض حالت گذار براي جريان شـاره درون اسـتوانه گرمـايش                , بنابراين. رعت جريان ناگهاني است   تغييرات س 

تحـت تـا ثيـر      ) فضاي چوخرالسكي (جريان شاره در حوزه پيراموني      . منطقي بوده است  , ثانوي در ابتداي محاسبات انجام شده     

جريان پيچيده اي است كه شامل يك حركت        , ناگهاني سرعت اهش  ميدان حرارتي متشكل از گراديانهاي دمايي متفاوت و با ك         

  HVCتقريب عدد رينولدز در استوانه فرضـي  . به سمت دريچه ورودي است  , توده گاز ريزش   و آنگاه فرو   g در خالف جهت  

 توصيف شده Petukhov بنابراين رفتار حرارتي گاز با معادله دوم , نشان ميدهد كه در اين حوزه جريان شاره كاتوره اي است

سازگاري نتايج حاصل از مسيرهاي متفاوت محاسباتي تصوير كمابيش روشني از جريان شاره در نظام چوخرالسـكي را                  . است
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