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میالد سمائیلی*، دانشگاه آزاد اسالمی واحد ماهشهر 

بيش از پنجاه س��ال است که هيدروسيکلون هاي جداکننده ی مايع-جامد به عنوان يک تجهيز عملياتي در 
صنايع مختلف به کار مي روند. با توجه به اهميت اين موضوع، مطالعات آزمايش��گاهي و عددي فراوانی جهت 
تخمين عملکرد هيدروسيکلون در زمینه ی افت فشار حاصل و بازده جداسازي )قطر حد جدايش ذره( انجام 
ش��ده اس��ت. اغلب مطالعات عددي براي شبيه سازي الگوي جريان سيال درون س��يکلون با نرم افزار تجاري 
 COMSOL Multiphysics در نرم افزار CFD انجام شده است. روش ديگر براي اين ارزيابي، کاربرد Fluent
اس��ت. تمرکز اين مطالعه بيشتر بر تأثیر سرعت مماسي ورودي و شناخت الگوي جريان به دلیل شبيه سازي 
CFD با نرم افزار قدرتمند COMSOL Multiphysics است. در اين تحقیق همچنین روابط ارائه شده توسط 
چند محقق )روابط بارت، ايزيا-ليث، کوچ-ليچ، الپل، موش��لناتز، ريتما( را با داده هاي آزمايش��گاهي شده تا 
عملکرد آنها نس��بت به يکديگر مش��خص گردد. در اين بين، روابط بارت و کوچ-ليچ که تطابق مناس��بی با 
داده هاي مرجع داش��تند براي آناليز حساس��يت انتخاب ش��دند. طبق نتايج مشخص شد سه متغیر هندسي 
مربوط به بدنه ی هيدروسيکلون تأثیر به سزايي بر عملکرد جداسازي دارند. نتايج نشان داد که با کاهش قطر 
دهانه ی خروجي س��رريز و پهناي ورودي مي توان ضريب بهره وري هيدروس��يکلون را افزايش داد. در حالي 
که افزايش قطر بدنه  تأثیر منفي بر بهره وري هيدروس��يکلون دارد. از س��وي ديگر بازدهي سيکلون با افزايش 

اختالف چگالی سيال-جامد و سرعت ورودي خوراک افزايش مي يابد.

واژگان کلید   ی:
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هیدروسیکلون
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هيدروس��يكلون وسيله اي به ش��كل ظرفي استوانه اي-مخروطي 
اس��ت. س��یکلون هایی ک��ه مخصوص مایع��ات طراحی ش��ده اند 
را هیدروس��یکلون1 ی��ا س��یکلون هیدرولیک��ی می نامن��د. پایه و 
اساس جداس��ازی در سیکلون ها ته نش��ینی گریز2 از مرکز است. 
در ته نش��ینی گریز از مرکز ذره ی معلق ش��ده ، تحت تأثیر شتاب 
گری��ز از مرک��ز ق��رار گرفت��ه و باعث جداس��ازی آنها از س��یال 
می ش��ود. اگرچه در یک س��یکلون نیروی گری��ز از مرکز به وجود 
می آید اما خود س��یکلون ها هیچ قسمت محرکی ندارند و حرکت 
 گرداب��ه ای مورد نیاز توس��ط خود جریان س��یال ایجاد می گردد. 
شکل-1 نمایی از س��طح مقطع هیدروسیکلون با طراحی رایج را 

نشان می دهد.
همان طور که در این شکل مشخص است هیدروسیکلون از یک 
قس��مت استوانه ای که به قسمتی تحتانی منتهی می شود تشکیل 
شده است. ذرات معلق همراه مایع به صورت مماسی از قسمت باال 
)ورودی( وارد هیدروس��یکلون می شوند و در نتیجه ی این حرکت 
مماس��ی س��یال، یک حرکت چرخشی در داخل س��یکلون ایجاد 
می گردد. قس��متی از مایع حاوی ذرات ریز از طریق یک خروجی 
سیلندری ش��کل که در باالی هیدروسیکلون واقع شده )سرریز3( 

خارج می ش��وند. مایع��ات باقیمانده که حاوی اجرام درش��ت تری 
هستند از خروجی سیلندری شکلی که در نوک )ته( مخروط واقع 

شده )ته ریز4( خارج می گردند. 
مثل سایر اصول جداسازی در دینامیک سیاالت، دانستن الگوی 
جریان در هیدروس��یکلون امری ضروری است. جهت پیش بینی 
ب��ازده جداس��ازی با دانش الگوی جریان چرخش��ی، پیوس��تگی 
طراحی بهینه و ارزیابی مس��یر حرکت ذرات امری اجتناب ناپذیر 

است. ]1[

1- روش تحقیق
 ارزيابي و تحقيق درب��اره ی پروفايل جريان مخلوط مايع-جامد 
 3.5COMSOL درون هيدروسيکلون با استفاده از نرم افزار تجاري

Multiphysics

ارزياب��ي عملک��رد  ب��راي  رياض��ي  برنامه نويس��ي مدل ه��اي   
هيدروسيکلون در شرايط متفاوت توسط روابط تعیین شده

 نمايش نتايج حاصل از شبیه سازی و مدل سازی هيدروسيکلون 
جهت ارزیابی عملکرد آن

 آناليز و نتيجه گيري از يافته هاي بررسی انجام شده
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1-1- متدولوژي
در اين تحقيق به صورت عمده توزيع سرعت سيال و عملکرد 
جداس��ازي ذرات جامد درون مخلوط ورودي هيدروسيکلون با 

شبيه سازي و مدل سازي رياضي بررسي مي شود.

1-2- روند شبیه سازی
در این قس��مت جزئیات روند شبیه سازی جریان مثل: تعیین 
هندس��ه ی هیدروس��یکلون، مواد، ش��رایط مرزی، مش بندی، 
 COMSOL روش ح��ل و آنالیز پس ازپردازش توس��ط نرم اف��زار
Multiphysics 3.5 بیان می ش��ود. روند آغاز، اجرای برنامه تا جواب 

نهایی به ترتیب در فلوچارت شکل- 2 نشان داده شده است.

1-3- مواد مورد استفاده
س��یال و ذرات جامد مورد استفاده در شبیه سازی خواص بیان 

شده در جدول- 1 قرار گرفته اند.

1-4- شرایط مرزی
تمامی شرایط مرزی در یک هیدروسیکلون همراه با سطوحی با 
خوراک ورودی، دیواره ی س��یکلون، سرریز و ته ریز به چهار دسته 

تقسیم شوند. )جدول- 2(

1-5- مش بندی
یک مش، قس��متی از هندسه ی مدل اس��ت که به قسمت های 
کوچک تر و س��اده تر تقسیم ش��ده اس��ت. جزئیاتی از متغیرهای 

مش بندی در جدول- 3 ارائه شده است.

1-6- روش حل مسأله
پ��س از ط��ی چهار گام پیش��ین می ت��وان solver م��ورد نظر 
 را در ای��ن نرم اف��زار انتخ��اب کرد. پیش��نهاد این مقال��ه انتخاب 
Direct UMFPACK solver اس��ت. زی��را عالوه بر س��رعت زیاد 

محاس��باتی توانایی زیادی در حل مس��ائل غیرخطی به هم تنیده 

 2  روند کلی در شبیه سازی هیدروسیکلون با نرم افزار Multiphgsics COMSOL 1  نمایی از پیکربندی یک هیدروسیکلون

 1  خواص فیزیکی مواد مورد استفاده در شبیه سازی

مقدارمواد تشکیل دهنده
)kg/m3( 998چگالی سیال مایع

)kg/m3( 2700چگالی ذرات جامد

)Pa.s( 0/001گرانروی سیال

)μm( 400-5اندازه ی ذرات مورد تحلیل
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شده را دارد.

1-7- آنالیز پس از پردازش
در نرم افزار COMSOL به مجموعه اقداماتی که جهت بررسی و 
آنالیز مدل پس از حل مسأله انجام می شود آنالیز پس از پردازش 

می گویند.

2- فشار استاتیکی
اگرچ��ه نرم اف��زار COMSOL محدودیت هایی در شبیه س��ازی 
هیدروس��یکلون دارد اما نتایج حاصل از توزیع فش��ار اس��تاتیکی، 
به صورت غیرمس��تقیم مدارکی را داّل بر اینکه یک فضای مرکزی 
CS درون هیدروسیکلون به وجود می آید ارائه می دهد. در شکل- 3 

مشخص است که کمترین یا حتی مقدار منفی از فشار استاتیکی 
در منطقه ای در مرکز محور س��یکلون محیط شده اند که نشانی از 

وجود فضایی سیلندری شکل CS است.
در ه��ر ارتفاع از س��تون محور، فش��ار اس��تاتیکی در نزدیکی 

دیواره بیش��ترین مقدار خود را دارد. این در حالی اس��ت که فشار 
به س��مت مرکز در حال کاهش اس��ت. همچنین بیش��ترین فشار 
به س��مت مرکز استاتیکی از باال به پایین نیز در حال کاهش است 
)از س��رریز تا ته ریز(. بنابراین ذرات سرگردان در نزدیکی دیواره ی 
هیدروس��یکلون به صورت حرکتی منظومی ش��کل به سمت پایین 
کش��یده می ش��وند. همچنین افت فش��ار در مرکز هیدروسیکلون 
به گونه ای کاهش می یابد ک��ه ذرات نزدیک به محوطه ی CS این 
توانایی را داش��ته باش��ند تا با حرکت چرخشی به صورت عمودی 

به سمت باال حرکت کنند و از سرریز خارج گردند.

3- سرعت محوری
با مشاهده ی شکل- 4 می توان یکی از ویژگی های مهم درباره ی 
حرکت محوری س��یال درون س��یکلون را یافت. از شکل مشخص 
اس��ت که س��رعت محوری در ناحیه ی نزدیک به بدنه ی سیکلون 
منفی اس��ت؛ یعنی جهت جریان رو به پایین اس��ت. این در حالی 
اس��ت که سرعت حرکت رو به باال در مرکز سیکلون مقدار مثبتی 

z در ارتفاعات متفاوت از محور xy 4  توزیع سرعت محوری با نمای کانتوری از سرعت در سطح مقطع عمودی 3  توزیع فشار درون هیدروسیکلون در صفحه ی 
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دارد. م��کان اتصال این دو س��رعت مخالف هم، مکانی اس��ت که 
 Locus of zero vertical velocity( سرعت محوری صفر دارد و به
LZVV( مش��هور است. از ش��کل- 4 می توان LZVV را به صورت 

ظاهری تخمین  زد. ذراتی که مسیرشان در ناحیه ی LZVV است 
را می ت��وان به صورت تخمینی به عن��وان ذرات با حد قطر جدایش 
ش��ناخت. بدین دلیل که مقدار سرعت محوری نقش به سزایی در 
تعیی��ن زمان ماند دارد، خط مس��یر LZVV در هیدروس��یکلون 
می توان��د بیان��ی دیگر برای تعری��ف عملکرد هیدروس��یکلون در 
جداسازی ذرات جامد باش��د.  مثاًل افزایش سرعت عمودی زمان 
ماند را کاهش می دهد و نهایت باعث می شود مجموعه ی اندازه ی 
ذرات قابل جداس��ازی کاس��ته ش��ود و به عبارت دیگ��ر قطر حد 

جدایش کاهش یابد.
 

4-سرعت مماسی
عام��ل محرکه، نیروی گریز از مرکز درون س��یکلون ناش��ی از 
س��رعت مماسی است. شکل -5 نمایی کانتوره ای از توزیع سرعت 

مماسی در سطح مقطع عمودی )عمود بر صفحه ی xy( را نمایش 
می ده��د. نتایج نش��ان می دهد ب��ا افزایش ش��عاع از مرکز محور، 
س��رعت مماس��ی افزایش می یابد. با این وجود بیشینه ی سرعت 
مماسی در فاصله ای بین مرکز هیدروسیکلون و دیواره ی سیکلون 

واقع شده است.

5- سرعت لغزش ذرات
تا اینجا موضوع مشخص شده که پس از ورود سیال به داخل سیکلون 
بر اثر حرکت چرخش��ی س��یال، نیروی گریز از مرکزی بر ذرات اعمال 
می شود که باعث حرکت آنها در جهت بدنه ی سیکلون می شود. شکل-6 
مقدار تفاوت سرعت ذرات از سیال )سرعت لغزش ذرات( را با بردارهای 
جهت دار در سطح مقاطع متفاوت نشان می دهد. بردارهای مشخص شده 
در شکل همواره در هر سطح مقطعی به سمت بیرون هستند. پس این 
 نشان می دهد که در هر ارتفاعی نیروی خروجی بر ذرات اعمال می شود. 
ش��کل- 6-ب همچنین بیان می کند که س��رعت لغزش ذرات از باال به 

پایین در حال کاهش است.

yz 5  توزیع کانتوره ای از سرعت مماسی در صفحه ی 

 2  شرایط مرزی استفاد ه شده در شبیه سازی هید روسیکلون

مقد ارمتغیرمرزها ی تعریف شد ه
0سرعت )m/s(د یواره ی هید روسیکلون

1/25سرعت )m/s(خوراک ورود ی

0فشار )kpa(سرریز
0فشار )kpa(ته ریز

 3  آمار مش بند ی

مقدارمتغیرهای مش بندی
Number of degrees of freedom26106

Number of mesh points753

Number of elements2942

Tetrahedral2942

Prism0

Hexahedral0

Number of boundary elements946

Triangular946

Quadrilateral0

Number of edge elements251

Number of vertex elements38

Minimum element quality0/2885

Element volume ratio 3/06×10-4
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6- ارزیابي هیدروسیکلون با مدل هاي ریاضي
ارزيابي پيکره ی هيدروس��يکلون نيازمند توزيع س��رعت سيال 
در مدل سازي هيدروسيکلون اس��ت. به همين دليل پژوهش گران 
تالش زيادي براي دس��تيابي به اين مهم کرده اند و در اين زمينه 
نتايج ارزش��مندي براي الگوي جريان در س��يکلون حاصل ش��ده 
اس��ت. دو مفهوم متفاوت در بررس��ي عملکرد هيدروس��يکلون ها 
وجود دارد که بر اساس آن هيدروسيکلون را مدل سازي مي کنند. 
اين دو تئوري تعادل محوري5 و زمان ماندگاري6 هستند. در ادامه 
مع��ادالت پايه اي که پيچيدگي کمتري دارن��د براي بيان مفاهيم 

اين دو تئوري ارائه مي شوند ]3و2[.

7- تئوري تعادل محوري
ش��کل-7 مفه��وم پيش زمينه ی م��دل تعادل مح��وري را بيان 

 )CS( 7مي کند. محققان در اين مدل يک س��طح سيلندري ش��کل
را که به صورت پيوسته تا پايين سيکلون آمده را درنظر مي گيرند. 
اي��ن مدل بر اس��اس توازن نيروي وارد ب��ر ذره ی در حال گردش 
حول اين س��طح CS بنا شده است. ش��عاع اين سطح، نصف قطر 
هدايت کننده ی گرداب اس��ت )Rx=1/ 2Dx(. در اين توازن نيروي 
بيروني گريز از مرکز در تعادل با نيروي داخلي کشش��ی8 ناشي از 
 x3 مقاومت س��يال است. در نيروي گريز از مرکز، نيرو متناسب با
اس��ت. در حالي که براي نيروي کشش��ي مقدار تناسب x تعريف 
مي شود. بنابراين ذرات بزرگ به سمت ديواره ی سيکلون به حرکت 
درمي آيند. در حالي که ذرات ريزتر به داخل CS کشيده مي شوند. 
اندازه ی ذره اي که بر اثر اين دو نيرو به تعادل مي رسد را قطر حد 
جدايش x50 مي نامند. همان طور که قباًل اشاره شد اين ذره اساس 

مدل سازي و ارزيابي هيدروسيکلون هاست.

 6  توزیع سرعت لغزش ذرات د ر سطح متفاوت الف( شکل نرمال از توزیع سرعت لغزش ب( شکل توزیع سرعت لغزش

بالف
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 آن دسته از ذراتي که اين دو نيرو بر آنها برابر است همواره در 
محدوده ی روي CS در حال چرخش هس��تند و به عنوان ذرات با 
قط��ر حد جدايش x50 معروف هس��تند. به نوعي اين ذرات با قطر 
x50 ش��انس برابری جهت ب��راي خروج از ته ريز يا س��رريز دارند. 

با ساده س��ازی معادالت س��رعت مماس��ی و ش��عاعی و همچنین 
نیروهای گریز از مرکز و نیروی کشش��ی وارد بر ذره مي توان قطر 

حد جدايش را از رابطه ی-1 محاسبه کرد ]4[.
       

50 29 rCS x

CS

v Dx
v θ

µ
ρ

=                      )1(

8- تئوري زمان ماندگاري
ش��کل-7 رويک��رد ديگري از مدل س��ازي را تعريف مي کند. در 
اينجا حرکت ذره ی جامد به س��مت ديواره ی سيکلون مورد توجه 
قرار مي گيرد و سرعت سيال ورودي به داخل ناديده گرفته مي شود. 
در م��دل زمان ماند اين س��ؤال مطرح می گردد که آيا ذره پس از 

ورود از يک مکان در ورودي، اين فرصت را دارد تا قبل از رسيدن 
به انتهاي سيکلون خود را به ديواره برساند و در ته ريز جمع شود.

 اولين محققانی که با اس��تفاده از اين تئوري درپي محاس��به ی 
قطر حد جدايش برآمدند رزين9 و همکاران بوده اند. آنها براي اين 
کار زمان مورد نياز براي اينکه ذره بتواند در هر شعاعي به ديواره ی 
س��يکلون برس��د را با زمان قبل از آنکه ذره به ته ظرف سيکلون 
برس��د مقايسه کردند. بدين ترتيب کوچک ترين ذره ای که پس از 
ورود به سيکلون، مسافت ش��عاعي )کل پهناي ورودي( را قبل از 
رس��یدن به انتهاي ظرف ط��ي می کند ذره اي با قطر حد جدايش 

x50 است.

        
50

9
) )s in p

bx
N v

µ
π ρ ρ

=
−                  )2(

ح��ل اي��ن معادله نیازمند مق��دار Ns اس��ت. در 2001 زنس10 
نم��وداری جهت به دس��ت آوردن Ns بر اس��اس س��رعت ورودي 

 8  نمایي از پیش زمینه تئوري زمان ماند 7  نمایي از پیش زمینه ی تئوري تعادل محوري
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پيشنهاد داد )رابطه ی-3( ]6و5و2[.
0.00666.1)1 )inv

sN e −= −             )3(

9- مدل تجربي
یکی از مدل های تجربي که کاربرد زيادي در صنعت يافته  مدل 
پليت11 اس��ت. پليت آزمايش هاي خود را در هيدروسيکلون هايي 
با ابع��اد 6-1/25 اینچ انجام داد. پليت عالوه بر آزمايش هاي خود 
از نتاي��ج کارهاي لينچ  و رااو12 نيز اس��تفاده ک��رد. او در مجموع 

300 نوع آزمايش روي هيدروس��يکلون هاي متفاوت را جمع آوري 
کرد. پلیت عالوه بر متغيرهاي ابعادي مانند قطر ورودي، سرريز و 
ته ريز، ارتفاع هدايت کننده ی گرداب و قطر بدنه ی هيدروسيکلون 
را نيز تحليل کرد. او همچنين متغيرهاي ورودي و خروجي را نيز 
درنظر گرفت و در نهايت با رگراسيون خطي، روابط مدل سازي را 
ارائه کرد. در اين مدل با داشتن تمامی ابعاد هيدروسيکلون همراه 
با گس��تره ی توزيع ان��دازه ی ذرات، مي توان افت فش��ار، قطر حد 
جدايش ذره و تقسيم جريان را محاسبه کرد. معادالت پايين براي 

 9  مقایسه ي داده هاي ارائه شده در آیپیت و کازاندرایو و تخمین ضریب بهره وري 
نسبت به قطر ذرات با شش مدل

 10  تأثیر چگالی ذرات بر ضریب بازدهي با دو مدل بارت و کوچ-لیچ

 11  تأثیر سرعت خوراک ورودي بر عملکرد هیدروسیکلون

 12  پهناي ورودي و تأثیر آن در بازدهي
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يافتن شرايط هيدروس��يکلون به کار مي آيند. قطر حد جدايش از 
رابطه ی-4 محاسبه می شود:

        
( )0.0630.46 0.6 1.21

50 1 0.71 0.38 0.45

50.5
) )

vc
i x

p f

D D D ex C
B h Q ρ ρ

 
= ×  

−  
               )4(

که در آن C1 ضريب تصحيح براي تعيين دقيق قطر حد جدايش 
است. افت فشار در طول سيکلون از رابطه ی-5 محاسبه می گردد:

     
( )0.00551.78

2 0.37 0.94 0.28 2 2 0.87

1.88
) )

vc

i x

Q ep C
D D h B D
 

∆ = ×  +  
             )5(

ک��ه در آن C2 ضري��ب تصحي��ح براي تعيين دقيق افت فش��ار 
هيدروسيکلون است. نرخ ورودي نسبت به ته ريز Rv  از رابطه ی-6 

محاسبه می شود:
1v

SR
S

=
+                     )6(

که در آن S نماد تقس��يم جريان )نرخ س��رريز به نرخ خوراک( 
است و مقدار آن نيز برابر است با:

 
)7(

3.31
)0.0054 )0.54 2 2 0.36

3 0.24 1.11

1.9 ) ) vc
x

x

B h B D e
D

S C
H D

  
 + 
  = ×  
 
  

       

ک��ه C3 ضري��ب تصحيح ب��راي تعيي��ن دقيق تقس��يم جريان 
هيدروس��يکلون اس��ت. همچنين در رابطه ی-H ،7، افت فشار بر 

حسب متر سيال است.
براي بي��ان تندي نم��ودار ضري��ب بهره وري متغی��ر m طبق 

رابطه ی-8 تعريف مي شود.
0.152

) 1.58 )

4 1.94
v

D hR
Q

m C e

   −      = ×                )8(

که Q نرخ ورودي به سيکلون و C4 ضريب تصحيح براي تعيين 
دقيق تندي شيب نمودار عملکرد هيدروسيکلون است.

پليت در نهايت براي محاس��به ی ضريب بهره وري رابطه ی-9 را 
پيشنهاد داد:

50
0.693

1

m
ix

x

iy e

   −  
   = −

                          )9(

م��دل پليت می تواند بدون تنظيم13 ضرايب ثابت به خوبي نتايج 
موردنظر را حاصل کند و اين امتيازي اس��ت که اين مدل نس��بت 
به س��اير مدل ها دارد. نقص این مدل در مقایسه با سایر مدل های 

تجربی نیز درنظر نگرفتن تابع توزيع اندازه ی است ]7[.
ضريب به��ره وري در يک هيدروس��يکلون به عوام��ل متفاوتي 
مثل ابعاد هيدروس��يکلون، چگالی ذرات، خواص فيزيکي سيال و 
شرايط ورودي و خروجي بستگي دارد. هدف اين قسمت، بررسي 
مدل هاي متف��اوت برپايه ی نظريه ی تعادل مح��وري و زمان ماند 
اس��ت. در اين بين هفت مدل مش��هور و مط��رح در اين زمينه با 
یکدیگر مقايسه می شوند تا بهترين آنها براي آناليز بيشتر انتخاب 
گردد. الزم به ذکر اس��ت که در اين نوشتار ضرايب مدل پليت14، 
با اس��تفاده از قوانين بهينه س��ازي با ش��رايط ورودي تطبيق داده 

مي شود تا نسبت به حالت عادي، نتايج ارزنده تري ايجاد شود.

10- تخمین ضریب بهره وري
در شکل-9 مقايس��ه بين مقدار محاسبه شده با مدل هاي بارت 
)تعادل مح��وري(، ايزي اوليس15 )زم��ان ماندگاري(،کوچ و ليچ16 
)زمان مان��دگاري(، الپل17، موش��لناتز18 )تعادل محوري(، ريتما19 

)زمان ماندگاري( و داده هاي آيپيت و کازاندرايو ارائه شده است.

 13  الگوي مناسب و غیرمناسب از حرکت گردشي سیال با تغییر اندازه ی پهناي ورودي

 14  نمودار ضریب عملکرد سیکلون در سه قطر بدنه ی متفاوت هیدروسیکلون
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مدل ايزي اوليس تخمینی بس��يار عالي نس��بت ب��ه داده ها در 
شرايط ذکرشده دارد. مدل الپل و موشلناتز تخمين نسبتاً کمتري 
از ضري��ب به��ره وري ذرات دارند. اين در حالي اس��ت که در يک 
قطر معين از ذرات مدل بارت و ريتما تخمين بيش��تري از ضريب 
به��ره وري ارائه می کند. مدل کوچ و ليچ براي ذرات ريزتر تخمين 
بيش��تري از بازدهي دارد. در حالي که در مقايسه با ذرات بزرگ تر 

اين موضوع در مدل کوچ و ليچ برعکس است.
به عل��ت محدودي��ت فضا بررس��ي دقيق هم��ه ی مدل هاي باال 
غيرممکن اس��ت. بنابراين براي بررس��ي تأثیر عوامل متفاوت در 
عملکرد س��يکلون، دو مدل مشهور بارت و کوچ-ليچ از دو تئوري 
تعادل محوري و زمان ماندگاري به علت بازه ي عملياتي زیادش��ان 

انتخاب شده اند که در ادامه از آنها براي آناليز استفاده مي شود.

11- تأثیر چگالی ذرات بر بازدهي
تفاوت چگالی س��يال-جامد )مايع-جامد( )ρ p-ρf( متغیري اساسي 
در بررس��ي بازدهي عملکرد س��يکلون اس��ت. در ش��کل-10 ضريب 
 به��ره وري در مقياس ه��اي متف��اوت چگال��ی در دو م��دل ب��ارت و 
کوچ-ليچ نمايش داده ش��ده است. همان طور که مشخص است، ذرات 
با چگالی بيش��تر، تمايل به ايجاد نيروي گريز از مرکز بيش��تري دارند 
و ني��روي گريز از مرکز بيش��تر ب��ر ذرات منجر به کاه��ش قطر ذره، 
جداي��ش و در نهاي��ت افزايش بازدهي مي ش��ود. همچنين با افزايش 
تفاوت مقدار )ρ p-ρf( ، نمودار ضريب بازدهي ش��يب تندتري نس��بت 

ب��ه قطر ذرات خواه��د گرفت. اين نکته را نباي��د فراموش کرد که در 
س��يکلون هاي گاز-جامد تأثیر چگالی ذرات بر ضريب بازدهي بس��يار 
بيش��تر از س��يکلون هاي مايع-جامد اس��ت. دليل اين امر نيز کمبود 

چندمرتبه اي چگالی گازها نسبت به مايعات است.

12- تأثیر سرعت ورودي خوراک
س��رعت س��يال ورودي vi، متغیر مهمي در طراحي س��يکلون 
جهت دست يافتن به عملکرد مناسب در جداسازي است. سرعت 
مايع ورودي در نتيجه تقس��يم نرخ ورودي بر سطح مقطع ورودي 
اس��ت. يک ن��رخ ورودي زياد، س��رعت ورودي زی��ادی نيز ايجاد 
مي کند. قطر جدايش به صورت تخميني با معکوس مجذور سرعت 
ورودي به هيدروسيکلون متناسب است. در شکل-11تأثیر سرعت 
خوراک ورودي بر عملکرد هيدروسيکلون نشان داده شده که براي 
اندازه هاي يکس��ان و هندسه ی مشخص سيکلون، سرعت ورودي 
بيشتر منجر به تندتر شدن شيب نمودار ضريب بهره وري مي شود.

با اين وجود مش��خص اس��ت که س��رعت زیاد، نتيج��ه ای معکوس بر 
عملکرد س��يکلون خواهد داشت. زيرا س��رعت زياد باعث توليد آشفتگي 
شديد، جست وخيز20 ذرات و ايجاد حباب21 مي شود. با وجود این تأثیرات، 

شدت سرعت ورودي به اندازه ی 18m/s را بهينه دانسته اند ]8[.

13- تأثیر پهناي ورودي
هرچه پهناي ورودي هيدروس��يکلون بيشتر باشد )b(، انبساط 

 15  نمودار ضریب عملکرد سیکلون در سه قطر هدایت کننده ی گرداب متفاوت 
 16  مقایسه ی ضریب بهره وري مدل اصالح شده ی پلیت و داده هاي آیپیتهیدروسیکلون
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گ��رداب درون آن افزایش مي یاب��د و باعث ايجاد گرداب ضعيف تر 
درون س��يکلون می گردد  که در نهايت بازدهي را کاهش مي دهد. 
شکل-12 نمونه ای از افزايش پهناي سيکلون و کاهش بازدهي را 
نشان مي دهد. گرداب ضعيف باعث کاهش در تعداد چرخش هاي 
درون س��يکلون می گ��ردد و منجر به کاهش بازدهي جداس��ازي 
مي ش��ود. ش��کل-13 الگوي جريان در دو پهناي متفاوت ورودي 
و در نتيجه اختالل در عملکرد صحيح هيدروس��يکلون با افزايش 
بيش از حد پهناي ورودي را نش��ان مي دهد. کوکر21 بدين منظور 
پيشنهاد داده که بهترين انتخاب براي پهناي ورودي بايد از مقدار 

D-De(/2( کمتر باشد ]9[.
  

14- قطر بدنه و قطر هدایت کننده ی گرداب هیدروسیکلون
اين بس��يار مهم است که تأثیر قطر س��يکلون، بر اندازه ی قطر 
حد جدايش تحت ش��رايط عملياتي مش��خص باش��د. عموماً قطر 
ح��د جدايش متناس��ب با مجذور قط��ر بدن��ه و هدايت کننده ی 
هيدروسيکلون است. براي مقايس��ه و بررسي قطر بدنه های 0/2، 
0/25 و 0/3 مت��ر با دو مدل بارت و کوچ-ليچ درنظر گرفته ش��د. 
m/ ش��کل-14 نتيجه ی اين بررسي در س��رعت ورودي میانگین
s 1/28 را نش��ان مي ده��د. نتيج��ه اینک��ه قطر بدن��ه ی بزرگ تر 
هيدروسيکلون باعث کاهش اندازه ی قطر حد جدايش يا به عبارتي 

ديگر منجر به تندتر شدن شيب ضريب بازدهي مي شود.
برعک��س آنچ��ه در ش��کل-15 ب��راي قط��ر بدن��ه ديده ش��د 
هيدروس��يکلون با قطر هدايت کننده ی گرداب بزرگ تر نمي تواند 
ذرات ريزت��ر را جدا کند. نکته ی مهم اينس��ت که مدل کوچ-ليچ 
چندان مؤثر واقع نش��ده؛ در حالي ک��ه در مدل بارت قطر بدنه و 
هدايت کنن��ده ی گرداب نس��بت به قطر ذرات تأثیر به س��زايي در 

ضريب بازدهي دارد.
با توج��ه به اي��ن تأثیر اندازه ی هندس��ه ی هيدروس��يکلون 
ب��ر عملکرد آن مي ت��وان نتيجه ی بررس��ي و آناليز را براي يک 
طراحي عملي در واحدهاي صنعتي مهم و کارا دانست. بنابراين 
با ترکيب درس��تي از ان��دازه ی بدنه و ش��رايط ورودي مي توان 
بهتري��ن عملکرد را در حوزه ی جداس��ازي با هيدروس��يکلون 

به وجود آورد ]9[.

15- مدل اصالح شده ی پلیت
جهت تولید مدلی مطلوب مي توان از مدل پايه ی پليت استفاده 
کرد. بدين منظور ابتدا ضريب افت فش��ار C2 با حداقل سازي تابع 
هدف بهينه سازي مي ش��ود تا ضريب تصحيح افت فشار به دست 
آید. س��پس ضرايب تصحيح قطر جدايش C1، تقسيم جريان C3 و 
تندي ش��يب نمودار بهره وري C4 با بهينه سازي از طريق الگوريتم 

ژنتيک به دست مي آيند.
ب��راي يافت��ن ضريب افت فش��ار C2 داده هاي آيپي��ت به عنوان 
 مق��دار واقع��ي درنظر گرفت��ه مي ش��ود و تابع هدف ب��ا رابطه ی
|obj=∑i|pexp,i-pcal,i به گونه اي حداقل سازي مي شود که ضريب افت 

فشار تنظيم شده، کمترين مقدار را براي تابع هدف حاصل کند.
پ��س از يافت��ن C2 مج��دداً داده هاي ارائه ش��ده ب��راي ضريب 
بهره وري نسبت به قطر ذرات جامد پراکنده شده در هيدروسيکلون 
)ش��کل4-14( را به عنوان مقدار واقعي درنظر گرفته مي شود و با 
هدف کمينه کردن تاب��ع |obj=∑i|yexp,i-ycal,i  مقادیر ضرايب C1 و 

C3 و C4 محاسبه مي شود ]10[.

نتايج حاصل از دو بهينه سازي تابع هدف در جدول-4 و شکل-
16 آمده اس��ت. اي��ن نکته را نبايد فراموش ک��رد که اين ضرايب 
ب��راي يک هيدروس��يکلون با ابعاد مش��خص )ابعاد تعريف ش��ده 
توس��ط آيپيت( تعبيه ش��ده و با تغيير اندازه ی اين ضرايب تغيير 
خواهند کرد. همان طور که در شکل-16 مشخص است مدل پليت 
اصالح ش��ده به خوبي با نتايج خروجي آيپيت تطابق دارد. بنابراين 
مدل اصالح ش��ده ی مذک��ور قدرت زیادی ب��راي تخمين عملکرد 

هيدروسيکلون دارد.

نتیجه گیری
 در هر ارتفاع از ستون محور، فشار استاتيک در نزديکي ديواره ی 
بيش��ترين مقدار خ��ود را دارد؛ اين در حالي اس��ت که با حرکت 

به سمت مرکز، فشار در حال کاهش است.
 در هر س��طح مقطع از ب��اال به پائين يکنواختي فش��ار افزایش 

می یابد.
 با اس��تفاده از CFD مشخص شد که فضایی فرضي به نام CS در 

مرکز هيدروسيکلون و در زير سرريز آن وجود دارد.
 محي��ط فض��اي CS الي��ه ا ی مرزي اس��ت که رون��د جريان در 

هيدروسيکلون را به دو قسمت تقسيم مي کند.
 جريان محوري سيال، از ديواره ی هيدروسيکلون تا CS به طرف 

ته ريز )پائين( و در داخل CS به طرف سرريز )باال( جاري است.

 4  نتایج بهینه سازي ضرایب تصحیح شده در مدل پلیت

ضریب تصحیح قطر 
C1 جدایش

ضریب افت فشار 
C2

ضریب تقسیم جریان 
C3

ضریب تندي شیب نمودار 
C4 بهره وري

0/038751/270/19530/1762



ماهنامه ی  علمی- ترویجی اکتشاف و تولید نفت و گاز| شماره ی 162 

89

 حرکت مماس��ي در هيدروسيکلون، پيوس��ته از باال تا پائين آن 
در جريان است و شدت آن از باال به پائين در حال کاهش است.

 افزاي��ش س��رعت ورودي تأثی��ري در افزايش کمترين س��رعت 
مماسي ندارد.

 جريان گردش��ي معکوس در زير س��رريز هيدروسيکلون شدت 
بيشتري نسبت به مناطق ديگر سيکلون دارد.

 بردارهاي س��رعت لغزش ذرات نسبت به س��يال همواره در هر 
س��طح مقطعي به سمت بيرون هستند. پس در هر ارتفاعي نيروي 

خروجي بر ذرات اعمال مي شود.
 با شبيه س��ازي CFD مشخص شد که با افزايش سرعت ورودي، 

مقدار تقسيم جريان افزایش مي یابد.
 مدل هاي متفاوت بر اس��اس دو نظريه ی معروف تعادل محوري 

و زمان ماند تحليل شد.
 در اين رس��اله دو مدل ب��ارت از نظريه ی تعادل محوري و مدل 
کوچ-لي��چ از نظري��ه ی زمان مان��د، براي آناليز حساس��يت روي 

متغیرهاي اساسي انتخاب شدند.

 ذرات با چگالی بيش��تر، تمايل بیش��تری به ايجاد نيروي گريز از 
مرکز دارند و وارد ش��دن نيروي گريز از مرکز بيشتر بر ذرات منجر 
به کاهش قطر ذره ی جدايش و در نهايت افزايش بازدهي می گردد.

 براي يک هندس��ه ی مشخص سيکلون، س��رعت ورودي بيشتر 
منجر به تندتر شدن شيب نمودار ضريب بهره وري مي شود.

 هرچه پهناي ورودي هيدروس��يکلون بيش��تر باشد )b(، انبساط گرداب 
درون س��يکلون افزای��ش مي یاب��د و باعث ايجاد گ��رداب ضعيف تر درون 

سيکلون مي شود که در نهايت بازدهي را کاهش مي دهد.
 قطر بدنه ی بزرگ تر هيدروس��يکلون باعث کاهش اندازه ی قطر 
حد جدايش يا به عبارتي ديگر منجر به تندتر ش��دن شيب ضريب 

بازدهي مي شود.
 هيدروسيکلون با قطر هدايت کننده ی گرداب بزرگ تر نمي تواند 

ذرات ريزتر را جداسازي کند.
 مدل تجربي پليت براي هيدروس��يکلون با ابعاد و شرايط مرجع 
اصالح  ش��د و ضرايب اصالح کننده ی آن بر اساس منطق حاکم بر 

اصول بهينه سازي محاسبه گردید.

پانویس هاپانویس ها
1. Hydrocyclone
2. Centrifugal Sedimentation 
2. Overflow pipe or Vortex finder
4. Spigot or Under flow orifice
5. Equilibrium Orbit
6. Residence Time
7. Cylindrical Surface
8. Drag Force
9. Rosin
10. Zenz
11. Plitt

12. Lynch and Rao
13. Adjusting 
14. Plitt
15. Iozia and Leith
16. Koch and Lich
17. Lapple
18. Muschelknautz
19. Reitema
20. Saltation
21. Re-entrainment
22. Coker
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