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   الخالصة
نسبة تحميل الصلب ورقم رينولد على معامل الخسائر  تناول هذا البحث دراسة تأثير        

صلب خالل فوهة  –جريان ثنائي الطور غاز فجائي لاتساع  ةالثانوية ومعامل الضغط لمنطق
Orifice  حفظ ( حل المعادالت الحاكمة من ثم وتم تهيئته لهذا الغرض وذلك من خالل جهاز

  . رياضياً ) حفظ الكتلة , الطاقة 
ير إلى الكبير بنسبة مساحة تحول مقطع الجريان من الصغعند لدراسة ا ةلقد تم اختيار منطق     
لدراسة التغييرات التي تطرأ على معامل الخسائر الثانوية ومعامل  )2.4(ونسبة أقطار  )5.8(

وقد اختبرت عدة معدالت . ) 1.645(و) 0(وزنية حيث تراوحت بين  لعدة نسب تحميل الضغط
اوح أرقام رينولد من لبيان تأثير أرقام رينولد حيث تتردقيقة /كغم) 7.8- 1.02(للخليط  جريان

  .) 75909(ى إل )42863(
معاملي قلل خطياً من أهم االستنتاجات التي حصلنا عليها هي إن زيادة نسبة تحميل الصلب ت   

وفي مدى أرقام رينولد المذكورة أعاله ,  الفجائياالتساع  ةالخسائر الثانوية والضغط لمنطق

  . بصورة كبيرةال يعتمدان عليها  فأنهما
The Influence of Sudden Cross Section Change on Two Phase 

Flow Characteristics  
Abstract                                                    

This research study the influence of the solid loading ratio & Reynolds number on 
minor losses coefficient and pressure coefficient for sudden expansion region for 
two-phase flow type gas-solid through an orifice by preparing an apparatus with 
solving the mass , momentum , Bernoulli equations mathematically .                                                                    
An expansion area was chosen with flow cross-section changing from small to 
large with area ratio (5.8) & diameters ratio (2.4) to study the changes which occur  
on minor losses coefficient and pressure coefficient with different loading ratio (0) 
to (1.645) . Test a different mixture flow-rates (1.02-7.8) kg/min to find the 
influence of Reynolds number with ranges of (42863) to (75909) on minor losses 
coefficient and pressure coefficient .  
It was found that the increase in solid loading ratio reduced linearly the minor 
losses coefficient and pressure coefficient for sudden expansion region , also they 
depend on (Re) but with little effect .      
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