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Introduction
Cyclone separators use the centrifugal force generated by the gas flow stream to separate the particles from
their carrier gas. Simple design, low capital, and easy maintenance make them ideal for use as a valuable prerefining or sedimentation device. The cause of the particles moving towards the wall and separating from the
fluid phase is the centrifugal force created by the rotational flow in a cyclone.
Computational fluid dynamics (CFD) is one of the most well-known and widely used advanced modeling
methods used for a variety of applications, including separation processes, thermal processes such as dryers, as
well as a wide range of engineering and agricultural applications. The numerical solution of Navier-Stokes
equations is the basis of all CFD techniques, which is the result of the rapid progress of computers and a deep
understanding of the numerical solution of turbulence phenomena.

Materials and Methods
The measurement system of experimental data includes a cyclone separator, feeder, piping, and fan.
Measurements of velocity and pressure were carried out using a hot wire air flow rate, (Model 8465-TSI with a
resolution of 0.07 m.s-1 and a working range of 0.125 to 150 m.s-1), as well as a differential pressure gauge
(CPE310s- KIMO, with an accuracy of 0.1 Pa), respectively. To investigate the effect of the output flow
regulator plate on the cyclone performance, five different positions in addition to the base position (zero degree
angle or fully open) including angles of 15, 30, 45, 60, and 75 degrees were evaluated.
The conservation laws governing the various flows and geometries in the CFD include the conservation law of
mass, conservation law of momentum, and conservation law of energy.
According to the Mach number value, the pressure base solver was selected. Also, the Reynolds stress model
(RSM) was applied to model the flow turbulence. In the discrete phase model (DPM), the fluid phase is solved
continuously by solving averaged time equations, while the dispersed phase is calculated by tracing a large
number of particles through the flow field.
The boundary conditions used in this study include the inlet velocity boundary condition at the inlet of the
cyclone, the outlet pressure boundary condition in the upper and lower outlet sections, and the non-slip wall
boundary condition for other surfaces. The particle collision to the wall was also defined as reflective. In the
mesh section of the cyclone simulation, five mesh levels were used to check the mesh independence test. The
numbers of mesh cells in the five levels were 196810, 283120, 427890, 634940, and 1045290. The selected
mesh was 427890 level regarding time consideration.

Results and Discussion
In the first section, the validation of simulation results with experimental results is discussed. The value of
the velocity magnitude decreased with increasing the angle of the plate, which is probably due to the reduction of
the inlet level as well as the reduction of the exhaust airflow in the cyclone air outlet.
The maximum value of velocity magnitude occurred according to the direction of the air inlet in the cyclone
inlet, which is gradually reduced due to the rotational motion inside the cyclone.
The collection efficiency in the cyclone at different levels of regulating plate has values of 85.1% to 95.3%,
with maximum collection efficiency at 30° which was 95.3%. The turbulent intensity contours show that
turbulence intensity decreases to an angle of 30 °, and then reaches an almost constant value for the 30, 45, and
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60 ° angles.

Conclusion
As the angle of the output current regulator plate increased, the magnitude of velocity decreased significantly.
The separation efficiency showed an increasing-decreasing trend for different values of the regulator plate
such that up to a 30° angle of the plate had a positive effect on the separation efficiency.
In general, considering the compromise between separation efficiency and pressure drop as two key parameters
affecting the performance of the cyclone, an angle of 30 degrees was selected as the best angle among the
studied angles for application.
Keywords: Computational Fluid Dynamics, Pressure drop, Separation efficiency, Turbulent intensity
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چکیده
سیکلونها با توجه به هزینههای ساخت و نگهداری نسبتاً پایین و سادگی آنها همواره در صنعت و کشاورزی مورد توجه بودهاند .دینامیک سییات
محاسباتی ( )CFDیکی از ابزارهای توانمند برای پیشبینی رفتار در شرایط مختلف است که با حل عددی معادت ناویر -استوکس درک بهتری از حل
عددی در شرایط آشفتگی جریان سیال میدهد .در این مطالعه تأثیر صفحه تنظیم جریان مکشی در یک سیکلون مورد استفاده در صینعت آرد بیر روی
جریانهای داخلی در داخل سیکلون مورد بررسی قرار گرفته است .از نرمافزار گمبیت و نرمافزار انسیس فلوئنت نسخهی  42بهترتیب برای رسم هندسیه
مسئله ایجاد شبکه اعمال شرایط مرزی و همچنین برای حل معادت بقا بهره گرفته شد .از مدل آشفتگی تنشهای رینولدز  RSMبرای شبیهسیازی
آشفتگی جریان داخل سیکلون ا ستفاده گردید .تزم به ذکر است که با توجه به رقیق بودن جریان آرد در داخل جریان هوای حامل از مدل فیاز گسسیته
( )DPMبرای ردیابی ذرا از طریق میدان جریان استفاده گردیده است .در زوایای صفحه صفر  00 12 30 42و  52درجه پارامترهای اندازه سرعت
سرعت محوری بازده جمعآوری افت فشار ضریب اصطکاک سطح و همچنین شد آشفتگی با جزئیا استخراج گردیده و در قالب کانتورهای هیمارز
شده با شاخص یکسان با یکدیگر مقایسه شدند .عالوه بر این برای درک هرچه بیشتر رفتار جریان کانتورهای مربوط به مسیر حرکت بیرای سییکلون
استخراج گردیدند .نتایج نشان داد که با در نظر گرفتن تمامی شرایط زاویه صفحه تنظیمکننده  30درجه با افت فشار  431/5پاسکال و بازده جمیعآوری
 92/3درصد دارای بهترین شرایط در بین حالتهای مورد بررسی میباشد.
واژههای کلیدی :افت فشار بازده جداسازی دینامیک سیات محاسباتی شد آشفتگی

مقدمه

32 1

عملیا جداسازی در صنعت و کشاورزی همواره از اهمیت باتیی
برخوردار بوده است .سیکلونهای جداکننده از نییروی گرییز از مرکیز
تولید شده از جریان گاز رشتهای برای جداسیازی ذرا از گیاز حامیل
آنها استفاده میکنند .طراحی ساده سرمایهی کم و تعمیر و نگهداری
آسان آنها را برای استفاده بیهعنیوان ییک دسیتگاه بیا ارزش پییش
پاتیش یا تهنشینکننده ایدهآل کرده است .عامل ایجاد حرکیت ذرا
به سمت دیواره و جدا شدن از فاز سیال نیروی گریز از مرکیز ایجیاد
شده توسط جریان چرخشی در یک سییکلون مییباشید .طرییق کیار
 -4دانشآموخته کارشناسی ارشد گروه مهندسی بیوسیستم دانشگاه ارومیه ارومیه
ایران
 -5استادیار گروه مکانیک بیوسیستم دانشگاه ارومیه ارومیه ایران
 -3استاد گروه مکانیک بیوسیستم دانشگاه ارومیه ارومیه ایران
)Email: V.rostampour@urmia.ac.ir
(* -نویسنده مسئول:
DOI: 10.22067/jam.2021.67389.1000

سیکلون بهگونهای است که ذرا درشتتر توسط نیروی گریز از مرکز
قوی تر حرکیت کیرده و در خروجیی پیایینی در کیف سییکلون جمیع
می شوند .در نقطه مقابل ذرا ریزتر در جریان سیال باقی مانیده و از
طریق گردابهیاب 1از خروجی باتی سیکلون خارج میشیوند .همیواره
برای ارزیابی عملکرد یک سیکلون دو پارامتر بازده جمعآوری ذرا و
افت فشار مورد بررسی و ارزیابی قرار میگیرد .پیشبینی افت فشار در
داخل سیکلون بسیار مهم است چرا که بهطور مستقیم با هزینیههیای
عملیاتی در ارتباط است .در زمینهی بهبود وضعیت کاری سیکلونها و
افزایش کارایی این سیستمهیا تحقیقیا متنیوعی در مراکیز مختلیف
تحقیقاتی در حال انجام میباشد و محققین با اعمال تغییرا مختلفی
که در هندسه و پارامترهای طراحی این سیستمها انجام میدهند روز
بیهروز بیه درک عمییقتیری از عوامیل می ثر بیر کیارایی و عملکییرد
سیکلونها دست پیدا میکنند .همانطیوری کیه بییان شید از جملیه
موارد بسیار مهم در عملکرد یک سیکلون بیازده جداسیازی آن اسیت
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4- Vortex finder
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که سایر موارد مهم را نیز تحت تأثیر قرار میدهد و بهصیور رابطیه
( )4محاسبه میشود:
Ei  Ee
 100
Ei

()4



کیه در آن  Eiذرا جامید در ورودی و  Eeذرا آرد در خروجیی
سیکلون هستند .محاسبا بر اساس کنترل مقیدار ورودی و خروجیی
ذرا جامد میباشد.
دینامیک سیاالت محاسباتی
4

دینامیک سیات محاسباتی )  (CFDیکی از شناختهشدهتیرین و
گستردهترین روش مدلسازی پیشرفته است که برای انواع کاربردها از
جمله انواع فرآینیدهای جداسیازی فرآینیدهای حرارتیی ماننید انیواع
خشککینهیا و همننیین طییف وسییعی از کاربردهیای مهندسیی و
کشییاورزی مییورد اسییتفاده قییرار میییگیییرد .حییل عییددی معییادت
ناویر -استوکس 5اساس تمام تکنیکهای  CFDمیباشد کیه نتیجیه
پیشرفت سریع رایانهها و درک بهتر از حل عددی آشیفتگی اسیت .بیا
توسعه به این پیشرفت سریع  CFDاستفاده از شبیهسازیهای عددی
برای پیشبینی عملکرد سیکلون توجه زیادی را بیهخیود جلیب کیرده
اسیت .معیادت بقیای جیرم مومنتیوم (انیدازه حرکیت) و انیریی در
جریانهای سیال در عبار های معادت دیفرانسیل با مشتقا جزئی
بیان میشیود کیه راهحیل را بیا روشهیای تحلیلیی ارائیه مییدهید
( .)ANSYS Fluent theory guide, 2013تزم به ذکیر اسیت کیه
برای انجام حل عددی به روش  CFDدر نرمافزار انسیس فلوئنت به
شبکه ایجادشده در یکی از نرمافزارهای ایجاد شبکه نیاز است.
مطالعا انجام گرفته در مورد سیکلونهای جداکننده تأثیر ابعیاد
مختلییف سیییکلون بییر بییازده جمییعآوری افییت فشییار وی گیییهییای
جریانهای داخلی و همننیین بحی هیای مربیوط بیه سیایش بدنیه
سیکلون را شامل میشود .از اولین کارهای انجام گرفته در این حیوزه
شامل مطالعهای با موضوع مدلسازی تجربی و عددی عملکیرد ییک
سییکلون اسیت ( .)Griffiths and Boysan, 1996در ییک مطالعیه
تجربی اثرا طول سیکلون بر عملکرد آن مورد بررسی قیرار گرفتیه
است .در این مطالعه نشان داده شده که با افزایش طول سیکلون (تیا
 2/2برابر قطر سیکلون) عملکیرد سییکلون بیهصیور چشیمگییری
افیزایش میییابید ( .)Hoffmann et al., 2001در ادامیه گیمبیون و
همکاران ( )Gimbun et al., 2005aمطالعه دیگری در زمینه مطالعه
دینامیک سیات محاسباتی بر بیازده جمیعآوری سییکلون و مباحی
مربوط به عملکرد سیکلون انجام دادند .همننین مطالعیهای بیر تیأثیر
1- Computational Fluid Dynamics
2- Navier-Stokes

قطر نوک مخروط سیکلون بر افت فشار و عملکرد سیکلونهیا انجیام
شد و نتیجه گرفته شد کیه زمیانی کیه قطیر نیوک مخیروط کیاهش
مییابد افت فشار کل و عملکرد سیکلون افزایش مییابد ( Gimbun
.)et al., 2005b
در مطالعه دیگری عملکیرد سییکلونهیای تیک ورودی راییج بیا
سیکلونهایی دارای دو ورودی مقایسه شد و برای حالت با دو ورودی
افزایش عملکرد از نظر افزایش بازده جداسازی بهدست آمد ( Zhao et
 .)al., 2006از نقطه نظر تاثیر بهینهسازی بر سیکلونها بهینهسیازی
هندسه سیکلون جداکننده برای افزایش عملکیرد سییکلون از طرییق
کمینه کردن افت فشیار و بیاتبردن بیازده جداسیازی بیا اسیتفاده از
مدلهای ریاضیاتی و شیبیهسیازی میورد مطالعیه قیرار گرفتیه اسیت
( .)Elsayed and Lacor, 2010همننییین رضییوانیونیید فنییائی و
نیکبخت ( )Rezvanivandefanayi and Nikbakht, 2015در قالب
یک مطالعه عددی تأثیر قطر ذرا خوراک بر انیدازه سیرعت و افیت
فشار در داخل یک سیکلون جداکننده را مورد بررسی قیرار دادنید .ال
احمیدی و نواکوفسیکی ()Alahmadi and Nowakowski, 2016
یک رویکیرد شیبیهسیازی عیددی بیا اسیتفاده از ییک میدل تالطیم
ویسکوزیته گردابی پیشنهاد کردند که اثرا انحنای ساده و چرخش را
حساب میکند .در این رویکرد مدل آشفته تنش برشی انتقالی ()SST
با استفاده از عدد ریناردسون محاسبه شیده بیرای اثیرا چیرخش و
انحنا اصالح شد .پیشبینیهای عددی بیا اسیتفاده از نتیایج تجربیی
اعتبارسنجی شده و با دادههای بهدست آمده از سایر مدلهیا مقایسیه
گردییید .نتییایج نشییان داد کییه مییدل پیشیینهادی در مقایسییه بییا مییدل
تنشهای رینولدز از نظر دقت و همننین هزینه محاسیباتی عملکیرد
بهتری دارد.
مازیان و همکاران ( )Mazyan et al., 2018مطالعهای در میورد
افزایش عملکرد جداسیازی ذرا جامید سییکلون بیر اسیاس اصیالح
هندسی سیکلون و با اضافه کردن ییک محفظیه مماسیی بیه بخیش
مخروطی سیکلون انجام دادند و دریافتند که افیزایش سیرعت ورودی
بازده جداسازی را افزایش میدهد و بیرای طراحیی بیا ییک محفظیه
مماسییی افییزایش سییرعت ورودی از  41 m.s-1بییه  50 m.s-1باع ی
افزایش بازده جداسازی میشود .نعیمی و همکیاران ( Naimi et al.,
 )2019در مطالعه دیگری بهصور تجربی و عددی جداسازی گنیدم
با استفاده از سیکلون استرماند بازده بات را مورد بررسی قرار دادنید .در
مطالعه آنها که در  0سرعت مختلف ورودی میواد (40 41 45 40
 41و  50متر بر ثانیه) و همننین  3دبی جرمی مختلف (0/02 0/04
و  0/4کیلوگرم بر ثانیه) انجام شد مشخصا داخل سیکلون از جملیه
بازده جداسازی افت فشیار مییدان سیرعت پارامترهیای آشیفتگی و
سایش بهصور کامل مورد بررسی قرار گرفت و سرعت  40متیر بیر
ثانیه بهعنیوان بهتیرین سیرعت ورودی انتخیاب شید .در ییک طیرح
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نوآورانه اثر تیغه منحرفکننده جریان بر وی گیهای جرییان در ییک
سامانه ثقلی جداسازی نخود بهصور تجربیی و شیبیهسیازی عیددی
مطالعه گردید .برای مدلسازی آشفتگیهای داخل محفظه تهنشینی از
مدل  k-εاستاندارد استفاده گردید .بررسیها نشان داد که مدل آشیفته
 k-εاستاندارد از توانایی باتیی برای شبیهسازی جریانهای آشفته در
جداکنندههای ثقلی برخوردار است استفاده از این تیغه باعی افیزایش
 44/1درصدی بیازده تیهنشیینی و همننیین کیاهش  0/05درصیدی
جریان هیوای میورد نییاز در سیسیتم و کیاهش مییزان سیایش شید
(.)Zobeiri et al., 2019
تمرکز اصلی مطالعا انجام گرفته در زمینه سیکلونها با اسیتفاده
از دینامیک سیات محاسباتی بر روی پارامترهای ورودی و هندسیی
مختلف از جمله سرعت و دبی تأثیر ابعاد ورودی ارتفاع بخیشهیای
مختلییف سیییکلون قطییر بخییش اسییتوانهای قطییر بخییش خییارجی
وضعیتهیای مختلیف قرارگییری گردابیهییاب و ارائیهی روشهیای
بهینهسازی برای کمینه کردن افت فشار متمرکیز شیده اسیت .طبیق
بررسیهای انجیام شیده تیاکنون مطالعیهای در میورد تیأثیر صیفحه
تنظیمکننده جریان خروجی بر فعل و انفعات اتفاق افتیاده در داخیل
سیکلون افت فشار بازده جمعآوری و همچنین پارامترهای آشفتگی و
غیره انجام نشده است.
بنابراین هدف از پی وهش حاضیر بیهدسیت آوردن تیأثیر زواییای
مختلف صفحه خروجی جریان گاز بر پارامترهای عملکردی سییکلون
از جمله افت فشار بازده جمعآوری و همننین بهدست آوردن بهتیرین
زاویه صفحه خروجی بهمنظیور حصیول بیاتترین بیازده جداسیازی و
کمترین افت فشار در جهت ایجاد مصالحه بین این دو کمیت اساسیی
(افت فشار و بازده جمعآوری) در بررسی عملکرد سیکلون است.
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توسط اهرم مربوطه ایجاد گردید و پارامترهای سرعت و فشار در ایین
 0وضعیت اندازهگیری شد .از مقادیر انیدازهگییری سیرعت در زواییای
صفحه مختلف برای اعمال شرایط مرزی مربیوط بیه شیبیهسیازیهیا
استفاده گردید .شکل  5بیه همیراه جیدول  4بیهترتییب شیماتیکی از
سیکلون مورد استفاده در آزمایشها را به همراه اندازههای بخشهیای
مختلف آن نشان میدهند.
مدل عددی و معادالت حاکم

قوانین حاکم بر جریانها و هندسههای مختلف در  CFDقیانون
بقای جرم قانون بقای تکانه و قانون بقای انریی را شامل مییگیردد.
در این مطالعه قوانین بقا برای جرییان داخلیی هیمدمیا حیل گردیید.
معادت بقای جرم و مومنتیوم در حالیت کلیی بیهصیور زییر بییان
میشوند (:)ANSYS Fluent theory guide, 2013
()5

) ( 
 .(  v)  Sm
t

()3

)(  v
 .(  vv)  p  .( )   g  F
t

که  Smجرم اضافه شده به فاز پیوسیته  pفشیار اسیتاتیک  g

نیروی حجمی جاذبه  Fنیروی حجمیی خیارجی  تانسیور تینش
است و از طریق رابطه ( )1بهدست میآید:
T
2


()1
   ( v   v )  .vI 
3


که  ویسیکوزیته مولکیولی  Iتانسیور واحید و عبیار دوم در
طرف راست اثر اتساع حجم است.
انتخاب نوع حلگر

مواد و روشها
برای بهدست آوردن دادههای تجربی بهمنظور اعتبارسنجی نتیایج
عددی حاصل از شبیهسازی از سیستم نشیان داده شیده در شیکل 4
استفاده گردیید .ایین سیسیتم شیامل سییکلون جداکننیده اسیترماند
تغذیهکننده مواد لولههای پایپنگ 4و فن میباشد .انیدازهگییریهیای
سرعت و فشار بهترتیب با استفاده از یک سرعتسنج هوای سییم دا
(مدل  8465- TSIبا رزولوشن  0/05 m.s-1و محدوده کیاری 0/452
تا  )20 m.s-1و همننین یک اختالف فشارسینج (میدل CPE310s-
 KIMOبا دقت  0/4پاسکال) انجام گرفت .برای بررسی اثر صیفحه
تنظیمکننده جریان خروجی بیر عملکیرد سییکلون و مطالعیه الگیوی
جریان در داخل آن  2وضعیت مختلف عالوه بیر حالیت پاییه (زاوییه
صفر درجه یا کامالً باز) شیامل زواییای  00 12 30 42و  52درجیه
1- Piping tubes

از موارد مهم در یک شبیهسازی انتخاب حلگر مناسب مییباشید.
5
انتخاب نوع حلگر در نرمافزار انسیس فلوئنت بیه عیدد بییبعید میا
بستگی دارد .طبق تعریف عدد ما بهصور سرعت ییک جسیم بیه
سرعت صو تعریف میگردد .عدد ما بزرگتر از  0/3نشیاندهنیده
یک محیط تراکمپذیر و عدد ما کمتر یا برابر  0/3نشاندهنیده ییک
محیط تراکمناپذیر است .با توجه به شرایط حیل بیرای محییطهیای
تراکمپذیر از حلگر بر پایه چگالی 3و برای محیطهای تیراکمناپیذیر از
حلگر بر پایه فشار 1استفاده میگردد .با در نظر گرفتن سرعت جرییان
ورودی به سیکلون و همننین عدد ما پایین جریان از حلگر بر پاییه
فشار بهره برده شده است.

2- Mach Number
3- Density based
4- Pressure based
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شکل  -1ب -زوایای مختلف برای صفحه تنظیم جریان مکشی
Fig.1. b. Various angles for suction flow alignment

شکل  -1پ -موقعیت قرارگیری صفحه داخل لوله قسمت خروجی

شکل  -1الف -سیکلون استرماند استفاده شده

Fig.1. c. Location of alignment plate inside the outlet pipe

Fig.1. a. Stairmand Cyclone used

شکل  -2سیکلون مورد استفاده
Fig.2. Cyclone used

جدول  -1اندازههای بخشهای مختلف سیکلون
()H
13.5

Table 1- Values of different parts of cyclone
پارامترها
()A( )B( )C( )D( )E( )F( )G

Parameters

48

65

12

5.6

34

18

75

اندازه
)Value (cm
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مدلسازی آشفتگی

مدل آشفتگی بهمنظور مدلکیردن آشیفتگیهیای داخیل جرییان
آشفته مورد استفاده قرار میگییرد .محیدودیتهیای مسیئله و شیرایط
خاص آن در انتخاب مدل آشفتگی مناسب حایز اهمیت بسیاری است.
در پ وهش حاضر از مدل آشفتگی تینشهیای رینولیدز ( )RSM4کیه
تنشهای آیزنتروپیک 5آشفته را در نظر میگیرد اسیتفاده شید .میدل
 RSMبهصور رابطه ( )2بیان میگردد:
() 2







 ui'u 'j 
( uk ui'u 'j )  Dij  Pij   ij   ij  S
dt
xk

که دو عبار سمت چپ بهترتیب مشتق زمانی محلیی و عبیار
انتقال همرفتی هسیتند .دیفییوین تینش بیهصیور رابطیه ( )0میدل
میگردد:
()0

  ' ' 
' ' '  
' '
' '
 uiu j uk   p u j ik   p ui  jk    uiu j 
xk 
 xk 

Dij  

در این رابطیه عبیار تولیید تینش بیهصیور رابطیه ( )5بییان
میگردد:
()5

u j

ui 
'pij    ui'uk
' u 'j uk

xk
xk 


عبار کرنش فشار بهصور رابطه ( )1مدل میگردد:
 ui' u 'j 
()1
ij

p
  x  x 
i 
 j
عبار تلفا بهصور آیزنتروپیک و بهصور رابطیه ( )9فیر
میگردد.

ui uj
()9
xk xk
و در انتها  Sکه عبار چشمه یا منبع است.

 ij  2

مدل فاز گسسته)DPM( 3

در مدل فاز گسسته (مدل چندفازی رویکرد تگران ی )1فاز سییال
با حل معادت میانگینگیری شیده زمیانی بیهصیور پیوسیته حیل
میشود در حالی که فاز پراکنده بیا ردییابی تعیداد زییادی از ذرا از
طریق میدان جریان محاسبه میگردد .فاز پراکنده قابلیت ایین را دارد
که جرم مومنتوم و انریی را با فاز سیال تبادل نماید.
1- Reynolds Stress Model
2- Isentropic
3- Discrete Phase Model
4- Lagrangian approach

یک فر اساسی موجود در این رویکرد این اسیت کیه فیاز دوم
پراکنده یک کسر حجمی پایین (معموتً کمتر از  45درصد که درصید
حجمی نسبت بین حجم کل ذرا و حجم ناحیه سیال است) میباشد.
مسیییرهای ذرا بییهصییور جداگانییه در فواصییل مشییخص شییده در
محاسبه فاز سیال محاسبه مییشیوند .تزم بیهذکیر اسیت کیه بیرای
مییدلسییازی جریییانهییای ذرهای مناسییب اسییت .بییرای مییدلسییازی
سیکلونهای با بارگذاری شدید تعامال ذره با ذره و آشیفتگی ذرا
باید در نظر گرفته شود .از نظر رویکرد تگران ی معادلیه حرکیت ذره
در راستای  iتوسط رابطههای ( )40و ( )44بیان میگیردد ( ANSYS
:)Fluent theory guide, 2013
()40

Re p
) gi (  p  
18
Cd
(u i  u pi ) 
2
dpp
24
p

()44



 u pi

du pi
dt

dx pi

dt
که عبار  Fk  182  Cd Reبرابر با نیروی درگ بیر واحید
dpp
24
-3
جرم ذره  ρچگالی گاز (  )kg.mو  µویسیکوزیته دینیامیکی ()Pa.s
هستند همننین  Cdضریب درگ  uiو  upiبهترتیب سرعت گاز و ذره
( )m.s-1در راستای  iمیباشند gi .شیتاب جاذبیه در راسیتای  iو Rep
عدد رینولدز نسبی است که بهصور رابطه ( )45تعریف میشود:
 d p ug  u p
()45
Re p 

ضریب درگ 2برای ذرا کیروی بیا اسیتفاده از همبسیتگیهیای
توسعهیافته محاسبه میگیردد .معادلیه حرکیت بیرای ذرا در امتیداد
مسیر یک ذره منفرد انتگرالگیری میگردد .همننین برخوردهای بین
ذرا و دیوارههای سیکلون بهصور اتستیک کامل فر میگیردد.
فاز پیوسته شامل هوا با چگالی  4/552 kg.m-3ویسکوزیته دینامیکی
 4/1 ×40-5 Pa.sو فاز گسسته شامل ذرا آرد میباشد .تزم به ذکر
است که بازده جمعآوری با رها کردن تعداد مشخصی از ذرا گسسته
از ورودی سیکلون و نظار بر تعیداد خیارج شیده از طرییق خروجیی
پایینی حاصل میشود .طبق دسیتهبنیدی گلیدار ذرا جامید آرد بیا
توجه به متوسط قطر ( 400میکرومتر) در دسته  Bقرار میگیرد.
شرایط مرزی مورد استفاده

شرایط مرزی استفاده شده در این مطالعیه شیامل شیرط میرزی
سرعت در ورودی سیکلون شرط مرزی فشیار خروجیی در دو بخیش
خروجی بات و پایین و شرط مرزی دییواره بیدون لغیزش بیرای سیایر
5- Drag coefficient
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سطوح است .همچنین برخورد ذرا بیه دییواره بیهصیور بازگشیتی
تعریف گردید .نوع شرایط مرزی و همننین مقادیر آنها در جیدول 5
آورده شده است .تزم به ذکر است که تعریف بهترین نوع شرط مرزی

دارای اهمیت زیادی برای حل صحیح مسئله میباشد .شیرایط میرزی
مورد استفاده در شکل  3نشان داده شده است.

شکل  -3شرایط مرزی مورد استفاده در شبیهسازی
Fig. 3. Boundary condition used in simulation

مسئله بهصور پایا حل شد .با توجه به این که نمودار باقیمانیده
مربوط به پیوستگی بعد از شروع حل و با مقیدار پییشفیر (مقیدار
ضریب  )4دارای نوسان بود لذا برای کاهش نوسانا ضریب مربیوط
به چگالی به  0/1کاهش یافته و نمودار باقیمانده پیوسیتگی بیه زییر
معیار همگرایی یعنی  40-1رسید .از روش گسسیتهسیازی مرتبیه دوم
پیشرو استفاده شد .همننین کوپلینگ سیرعت و فشیار بیا اسیتفاده از
اسییکیم  SIMPLE4انجییام گرفییت .تزم بییه ذکییر اسییت کییه بییرای
شبیهسازیها از یک رایانه بیا پردازشیگر  Intel core i5و حافظیه رم
 40مگابایت استفاده گردید.

 155190عدد و  031910عدد شبکه) کمتر از  %5بود .بنابراین بیرای
صرفهجوییهای زمانی در حل شبکه با تعداد  155190عدد بهعنیوان
شبکه پایه در این مطالعه استفاده گردید.
شبکهبندی (مشبندی) انجام شده سیکلون بیه کمیک نیرمافیزار
گمبیت  5.1.0انجام شد که شیماتیکی از آن در شیکل  2ارائیه شیده
است .تزم به ذکر است بیرای شیبکهبنیدی هندسیه از شیبکهبنیدی
ترکیبی با سازمان استفاده شد همننین مقادیر مربوط به کیفیت مش
در جدول  3ارائه شده است.
جدول  -2شرایط مرزی

آزمون استقالل از شبکه

در بخش مربوط به ایجاد شبکه مدل هندسی بیرای شیبیهسیازی
سیکلون از پنج سطح شبکه برای آزمون استقالل شبکه بهیره گرفتیه
شیید .تعییداد سییلولهییای شییبکه در پیینج سییطح 513450 490140
 031910 155190و  4012590عدد بودند .نتایج شبیهسیازی نشیان
داد (شکل  )1که تفاو بین افیت فشیار بیین ورودی گیاز و خروجیی
گردابیاب در بیین سیطوح شیبکهبنیدی سیوم و چهیارم (بیهترتییب
1- Semi Implicit Method for Pressure Linked Equation

Table 2- Boundary conditions
نوع شرط مرزی
مقدار یا حالت
Value/ Condition

Type of boundary condition

10 m.s-1

سرعت ورودی
Inlet velocity

فشار اتمسفر

فشار خروجی

Atmospheric pressure

Outlet pressure

شرایط بدون لغزش

دیواره

No slip condition

Wall
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144

144

142

118

104
1200000

1000000

600000
800000
Numbers of grids

400000

200000

)Pressure drop (Pa

150
145
140
135
130
125
120
115
110
105
100
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شکل  -4آزمون استقالل از شبکه
Fig. 4. Mesh independency test

شکل  -5شبکهبندی سیکلون در نرمافزار گمبیت 5.1.0
Fig.5. Meshing of cyclone in Gambit 2.4.6

جدول  -3مقادیر کیفیت شبکه
Table 3- Mesh quality values
پارامتر کیفیت
مقدار
Value
4.94
0.84
0.19

Quality parameter
Maximum aspect ratio
Minimum Orthogonal Quality
Maximum Orthogonal Skewness

نتایج و بحث
در این بخش ابتدا به اعتبارسنجی نتایج شبییهسازی با استفاده از
نتایج تجربی حاصل پرداخته میشود .سپس در ادامه نتایج مربوط بیه
اندازه سرعت سرعت محوری بازده جمیعآوری و افیت فشیار بحی
میگردند و در نهایت کانتورهای خط مسیر شد آشفتگی و ضیریب
اصطکاک بهعنوان پارامترهای با اهمیت در ییک سییکلون جداکننیده

مورد مطالعه میگیرند .بهمنظور درک کامل از فرآیند انجیام گرفتیه در
هر بخش برشی از مقطع داخیل سییکلون توسیط ییک صیفحه هیم
بهصور عمودی و هم بهصور افقی و در کنار همدیگر آورده شیده
است.
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اعتبارسنجی

شبیهسیازیهیای  CFDبیهمنظیور قابیل اعتمیاد بیودن بایسیتی
اعتبارسنجی شوند .برای این منظور از دادههای مربوط به افیت فشیار
در زوایای مختلف صفحه استفاده گردید .مقادیر افت فشار اندازهگیری

شده بهعنوان یکی از پارامترهای کلیدی در یک سیکلون در زاویههای
مختلف صفحه از تطابق خوبی با نتایج حاصل از شبیهسازی برخیوردار
بودند که این تطابق در شکل  0نشان داده شده است.

180
Experimental

170

Numerical

160
140
130
120
110

)Pressure drop (Pa

150

100
90
80
75

30
45
)Plate angle (degree

60

15

0

شکل  -6اعتبارسنجی نتایج تجربی و عددی
Fig.6. Validation of experimental and numerical results

کانتورهای اندازه سرعت و سرعت محوری

کانتورهای اندازه سرعت به ازای زوایای مختلف صفحه در شیکل
 5ارائه شده است .همانطور که مالحظه میگردد مقدار اندازه سیرعت
با افزایش زاویه صفحه روند کاهشی بهخود گرفته است که احتماتً به
دلیل کاهش سطح خروجی و به تبع آن کاهش دبی هوای خروجی در
بخش خروجی هوای سیکلون است که به این صور خیود را نشیان
داده است .بیشترین مقدار اندازه سرعت ( )44/50 m.s-1با توجیه بیه
جهت ورودی هوا در ورودی سیکلون ایجاد شده است که رفتهرفتیه و
با توجه به حرکت چرخشی داخل سییکلون از مقیدار آن کاسیته شیده
است .همننین کمترین مقدار اندازه سرعت محوری به بخیش وسیط
سیکلون و مناطقی که در آن فشار منفی ایجاد میگردد تعلیق دارد .در
کل با توجه به نوع جریانیابی مواد در داخیل سییکلون مقیدار انیدازه
سرعت در نزدیکی دیوارهها نسبتاً مقیدار بیاتیی داشیته و بیا نزدییک
شدن به مرکز سیکلون از مقدار آن کاسته شده است .برشهای افقیی
سیکلون که دید از بات را نشان میدهند بهخوبی تیأثیر بیاتی زاوییه
صفحه را بر مقدار و دامنه اندازه سرعت نشان میدهد.
در زمینه سرعت محوری و با توجه به ماهیت آن مسیئله متفیاو
است .بیشترین مقدار سیرعت محیوری بیا مقیدار  44/50 m.s-1بیه
مناطق نزدیک گردابهییاب تعلیق دارد .همیانطیوری کیه از شیکل 1

مشخص است تغییرا صفحه تأثیر چندانی بر روی الگیوی سیرعت
محوری و همننان مقادیر آن نداشته است .دلیل این امر را مییتیوان
به ماهیت سرعت محوری ارتباط داد چرا که با تغیییر زاوییه پیره بیر
الگوی محوری جریان اثر چندانی حاصل نمیشود .بعد از گردابهیاب و
تا نزدیکیهای انتهای بخش مخروطی سیرعت محیوری دارای رونید
کاهشی است.
در کار سایر محققین نیز میدان سرعت از موارد حائز اهمیت جهت
گزارش عملکرد سیکلون بوده است .مازیان و همکاران ( Mazyan et
 )al., 2018روند تغییرا سرعت داخل سیکلون جداکننده را بیه ازای
تعداد مختلف محفظههای مماسی مورد برسی قرار دادند .در کار آنها
افزایش تعداد محفظه مماسی سبب کاهش بیشینه مقدار سرعت شد.
بازده جمعآوری

همانگونه که در شکل  9مشاهده میگردد بیازده جمیعآوری در
سیکلون در سطوح مختلف زاویه صفحه خروجیی دارای مقیادیر 12/4
درصد تا  92/3درصد میباشد که بیشینه بازده جمعآوری بیرای زاوییه
صفحه  30درجه ( 92/3درصد) و کمینه بازده جمعآوری بیرای زاوییه
صفحه  52درجه ( 12/4درصد) بهدست آمد.
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بهمنظور مقایسه بازده هر حالت (ستون رنگ قرمز) با حالیت پاییه
(ستون با رنگ سبز) مقدار بازده حالت پایه در قالیب سیتون در کنیار
حالت مورد بررسی به ازای زوایای مختلف صیفحه ارائیه شیده اسیت.
روند افزایشی -کاهشی بازه جمیعآوری بیر اسیاس زواییای مختلیف
صفحه تنظیمکننده به علت زاویه خاص در بخش خروجی مییباشید.
در زاویه  30درجه بهترین حالت نیروی گریز از مرکز مورد نیاز بیرای
جریان چرخشی ایجاد شده است .چرا که بازده جمیعآوری در ارتبیاط
مستقیم با نیروی گرییز از مرکیز ایجیاد شیده در بخیش گردابیهییاب

333

سیکلون است .بعد از زاویه  30درجه به علت ایجیاد میانع بیرای گیذر
هوای خروجی بازده جمعآوری کاهش یافته و در زوایای بیشیتر ( 00و
 52درجه) افت محسوسی را نشان میدهد .در زمینیه کارهیای انجیام
گرفته و مرتبط با مطالعیه بیازده جداسیازی در پی وهش انجیام شیده
توسط الساید و همکاران ( )5040نشان داده شد که بیا افیزایش قطیر
ذرا از محییدوده  0/4تییا  40میکییرون بییازده جداسییازی افییزایش
قابلتوجهی را از خود نشان میدهد (.)Elsayed and Lacor, 2011
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شکل  -9مقایسه بازده جمعآوری در زوایای مختلف صفحه تنظیمکننده با حالت بدون زاویه (زاویه صفر)
Fig.9. A comparison of collection Efficiency in regulator plate angles with zero angle situations

افت فشار

یکی از پارامترهای ارزیابی عملکرد یک سییکلون افیت فشیار در
داخل آن است .هرچه قدر سیستم دارای افیت فشیار کیمتیری باشید
پایداری باتتری داشته و از نظیر عملکیرد دارای ارجحییت اسیت .در
شکل  40کانتورهای فشار استاتیکی بهازای زواییای مختلیف صیفحه
تنظیمکننده ارائه شده است .با افزایش زاویه صفحه فشار استاتیکی و
در نتیجه افت فشار کاهش یافته است و میتوان از نقطیه نظیر افیت
فشار وجود این صفحه را مثبت ارزیابی کرد .تزم بیه ذکیر اسیت کیه
کمترین افت فشار مربوط به حالت صفحه با زاویه  52درجه است کیه
مقدار افت فشار در این سطح  441پاسکال میباشد.
نکته حایز اهمیت این است که هر دو پیارامتر بیازده جداسیازی و
افت فشار بایستی برای بیهدسیت آوردن میاکزیمم عملکیرد مصیالحه
گردند لذا با در نظر گرفتن دو پارامتر افیت فشیار و بیازده جداسیازی

حالت  30درجه با توجه بیه بیازده عملکیردی  92/3درصید (بهتیرین
حالت) و افت فشار  450پاسکال (جزو حالتهای بیا افیت فشیار کیم)
بهعنوان بهترین سطح از نظر عملکرد انتخاب گردید .در سایر کارهای
انجام شده تغییرا انجام شده بر روی متغیرهای ورودی و یا هندسیه
سیکلون سبب افزایش یا کاهش افت فشار شده است .بهعنوان مثیال
در کییار انجییام گرفتییه توسییط رضییوانیونیید فنییائی و نیکبخییت
( )Rezvanivandefanayi and Nikbakht, 2015افییزایش قطییر
ذرا خوراک سبب افزایش افت فشیار داخیل سییکلون شیده اسیت.
همننین در تحقیق دیگری که توسط نعیمی و همکاران ( Naimi et
 )al., 2019انجام شده است افزایش سیرعت ورودی ریییم جرییان
سبب افزایش افت فشار شده است که مقیدار افیزایش افیت فشیار در
سرعتهای باتتر بیشتر گزارش شده است .روند افیزایش افیت فشیار
بهازای افزایش سرعت ورودی در کار گیمبون و همکاران ( Gimbun
 )et al., 2005نیز گزارش شده است.
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شکل  -11کانتور خط مسیر برای وضعیت زاویه صفحه  30درجه تنظیمکننده
Fig.11. Path line contours in 30˚ angles of regulator plate

خط مسیر

به منظور مشیاهده هرچیه بهتیر مسییر حرکیت جرییان در داخیل
سیکلون کانتور مربوط به خط مسیر برای حالت صیفحه تنظییمکننیده
جریان  30درجه (بهترین حالت در بین حالتهای بررسی شیده) ارائیه
شده است .همانطور که در شکل  44مالحظه میگیردد بعید از ورود
جریان به داخل سیکلون از طریق بخش ورودی جریان به دو بخیش
شامل بخش خروجی میواد (خروجیی پیایین) و بخیش خروجیی گیاز
(خروجی بات) تقسیم شده است و عمدتاً از بخش خروجی پایین خارج
شده است.
شدت آشفتگی

با در نظر گرفتن تعریف شید آشیفتگی کیه بیهصیور نسیبت
انحراف معیار نوسانا سرعت به سرعت میانگین میباشد مییتوانید
بهعنوان معیاری برای شناسایی آشفتگیهای داخل سییکلون اسیتفاده
گردد .تزم به ذکر است که با توجیه بیه کیارکرد دائمیی سییکلون در
مسیرهای فرآوری و کاربردهای صنعتی آشیفتگیهیا بیا گیذر از حید
مشخص میتوانند به سیستم ارتعاش وارد کرده و سبب ایجاد اختالل
در کار سیکلونها و همننین کار سیستم شوند.
با توجه به شکل  45که کانتور شد آشفتگی در زوایای مختلیف
صفحه تنظیمکننده را نشان میدهد شد آشفتگی تا زاویه  30درجه
کاهش مییابد سپس به مقدار تقریباً ثابت برای زوایای  12 30و 00

درجه میرسد .در ادامه این مقدار برای زاویه صفحه تنظییمکننیده 52
درجه افزایش مییابد که بهواسیطه کیاهش مجیرای خروجیی هیوا و
آشفته شدن جریان است.
ضریب اصطکاک سطح

در صیینایعی همنییون صیینعت آرد بحی خییوردگی تحییت تییأثیر
اصطکاک ایجاد شده در مقاطع سیکلون یک مشکل اساسی میباشید
که میتوان با شناسایی محلهای ایجیاد سیایش و اتخیاذ روشهیای
مناسب تزم هزینه تعیوی و نگهیداری واحیدهای اسیتفادهکننیده از
سیکلونها را تقلیل داد .تحت تأثیر اصطکاک جرییان میواد در دییواره
سیکلون خوردگی ایجاد شده و به سبب ورود مماسی میواد و برخیورد
مستقیم مواد با دیواره در محل ورودی بیشینه مقدار ضریب اصطکاک
در بخش ورودی و سطح باتیی قسمت استوانهای مشاهده میگیردد.
شکل  43روند کاهشی مقدار ضریب اصطکاک سطح را بیا توجیه بیه
افزایش زاویه صفحه تنظیمکننده را نشان میدهد .دلییل ایین پدییده
(کاهش ضریب اصطکاک سطح) کیاهش مجیرای خروجیی هیوا و در
نتیجه کمتر شدن حجم ورودی و خروجی هواسیت کیه سیبب ایجیاد
گرادیان فشاری کمتیر بیهمنظیور مکیش در خروجیی هیوا در مرکیز
سیکلون میگردد .در پ وهش انجام شیده توسیط نعیمیی و همکیاران
( )Naimi et al., 2019افزایش سرعت ورودی مواد سیبب افیزایش
ضریب اصطکاک در بدنه سیکلون گردیده است.
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نتیجهگیری
در ایین مطالعیه تییأثیر شیش زاوییه ایجییاد شیده توسیط صییفحه
تنظیمکننده جریان خروجی شامل زوایای صفر  00 12 30 42و 52
درجه بر عملکرد سیکلون جداکننده آرد مورد بررسی قرار گرفت .برای
انجام آزمایشهای تجربی از یک سرعتسنج هوای سییم دا و ییک
ابزار اندازهگیری اختالف فشار با دقت  0/4پاسیکال اسیتفاده شید .در
بخش عددی مدل هندسی سهبعدی در نرمافزار گمبیت نسیخه 5.1.0
رسم گردید و سپس بعد از انجام شبکهبندی مناسب و تعریف شیرایط
مرزی مطلوب جهت تحلیل و استخراج نتیایج بیه نیرمافیزار انسییس
فلوئنت نسخه  42وارد شد .کانتورهای مربوط به اندازه سرعت سرعت
محوری بازده جداسازی افت فشیار خیط مسییر شید آشیفتگی و
همننین ضریب اصطکاک سطح سیکلون بیرای سیطوح مختلیف بیه
کمک نرمافزار پس از پردازش انسیس فلوئنت ( )CFD-Postاستخراج
شده و مورد بح قرار گرفتند .مهمترین نتایج بهدست آمده از تحلییل
نتایج به شرح زیر است:
 -4با افزایش مقدار زاویه صفحه تنظییمکننیده جرییان خروجیی
مقدار اندازه سرعت روند کاهشی محسوسی بیهخیود گرفیت منتهیی
تغییر زاویه تأثیر چندانی را بر روی سیرعت مماسیی نشیان نیداد کیه
بهخاطر نوع قرارگیری صفحه در زاویههای مختلیف بیه ایین صیور
درآمده است.

 -5از نظر شد آشفتگی این پارامتر تا زاویه صیفحه جداکننیده
 30درجه روند کاهشی داشت سپس به مقدار تقریباً ثابت برای زوایای
 12 30و  00درجه رسید و در انتها برای زاویه صفحه تنظیمکننده 52
درجه افزایش یافت .همننین مقیدار ضیریب اصیطکاک سیطح رونید
کاهشی را با توجه به افزایش زاویه صفحه تنظیمکننده نشیان داد کیه
به دلیل کاهش مجرای خروجی هوا و در نتیجه کیمتیر شیدن حجیم
ورودی و حجم خروجی هواست .این کیاهش حجیم هیوای خروجیی
سبب ایجاد گرادیان فشاری کمتر بهمنظور ایجیاد مکیش در خروجیی
هوا در مرکز سیکلون میشود.
 -3بازده جداسازی روند افزایشی -کاهشی برای مقیادیر مختلیف
صفحه تنظیمکننده نشان داد بهطوری که تا زاویه  30درجه صفحه اثر
مثبت بر روی بازده جداسازی داشت منتهیی بعید از  30درجیه رونید
کاهشی شده و رفته رفته اثر این تأثیر با شد بیشتری خود را نشیان
داد .کمترین میزان بیازده جداسیازی بیرای زاوییه صیفحه  52درجیه
بهدست آمد .همننین افت فشار با افزایش زاویه صفحه تنظییمکننیده
روند کاهشی را نشان داد که برای عملکرد کلی سیکلون مثبت بود.
 -1در مجموع و با در نظر گرفتن مصالحه بین بازده جداسیازی و
افت فشار بهعنوان دو پارامتر تأثیرگذار بر عملکرد سییکلون زاوییه 30
درجه بهعنوان بهترین زاویه در بین زوایای مورد بررسی جهت استفاده
انتخاب شد.
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