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 گاز طبیعی -1-1

تر سوختي پاکزیرا  ،شودترین منبع انرژی بشر امروزی تبدیل ميعنوان اصليتدریجاً بهطبیعي گاز 

پیشرفت و ترقي بشر امروز،  .باشدبرانگیز نميای بحثباشد و مانند انرژی هستهسنگ مياز نفت و ذغال

 هایناپذیری در تمامي عرصهنقش انكارترین موتور تمدن بشری عنوان اصليانرژی است و انرژی بهمدیون 

نقش بسیار حساسي برای انرژی و منابع انرژی از له سبب قائل شدن أزندگي انسان امروز دارد. این مس

 کابوسي غیرقابل تصوربه  زندگي بدون انرژی ،سوی کشورهای پیشرفته شده است و در دنیای امروز

 یهای فسیلي به محیط زیست، گرم شدن کرهتبدیل شده است، از طرفي خسارات جبران ناپذیر سوخت

گاز »روآوردن به سوختي پاک و ارزان نموده که را ناگزیر به ز بشر امرو ،ایهای گلخانهزمین و ایجاد گاز

های فسیلي سوخت سایر باگزیني عنوان سوختي پاک و ارزان بیشترین شانس را برای جایبه« طبیعي

ذخایر گازی دنیا این قابلیت را  یعنوان دومین دارندهباشد و خوشبختانه کشور عزیز ما ایران بهدارا مي

 (.(Demirbas, 2006 شایان در تأمین این سوخت حیاتي ایفا کند نقشيکه دارد 

-مي تولید گیاهي و حیواني أبا منش ی آليفت و ذغال سنگ از هر نوع مادهبرخالف نگاز طبیعي  

ها ها و میكروپالنكتوننگیاهي و نفت خام از بقایای پالنكتوتنها از مواد  ،که ذغال سنگحاليدر ،شود

 . سایر ترکیبات شامل اتان، پروپان، بوتان،باشدای از ترکیبات آن متان ميو بخش عمده شودحاصل مي

که ترکیب درصد هر یک باشد اکسید، بخارآب و مقدار ناچیزی از سایر گازها ميدینیتروژن، کربن ،پنتان

ی خواص با توجه به مقدار زیاد متان در گاز طبیعي، برای مقایسه .ارائه شده است 1-1جدول ها دراز آن

  .((Demirbas, 2010 شودها از خواص متان استفاده ميگاز طبیعي با سایر سوخت

 ت بررسی آنورضررسوبات معدنی و  -2-1

 تشكیل رسوبات معدني است ،ی توزیع و انتقال گاز طبیعيهای بسیار مخرب در شبكهیكي از پدیده
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های الیهاین گردد. دهد و منجر به بروز مشكالت اساسي ميعلل و عوامل مختلف روی مي که در اثر

  رسوب

 

 یعیطب گاز ییایمیش باتیترک :1-1 جدول

 ی درصد حجميمحدوده                        درصد حجمي    ترکیبات 

 9/87-9/06 6/04 متان

 8/1- 1/5 5/2                                                      اتان

 1/9-5/1  2/9  پروپان

 94/9-7/9  1/9 هاروکربندیرهیسا

 3/1-6/5  6/1 نیتروژن 

 1/9-9/1  7/9 اکسیددیکربن

 91/9-1/9  92/9 اکسیژن

 

حتي  ،، گاهي اوقاتباشدمي 1که معروف به پودر سیاه هاهای داخلي لولهتشكیل شده بر سطح دیواره

های شیمیایي و مكانیكي روش (.(Veluswamy et al., 2011شود انسداد کامل مسیر جریان گاز مي سبب

های اقتصادی های رسوب در دسترس است که موجب تحمیل هزینهمنظور زدودن این الیهمختلفي به

ی باالیي های جلوگیری از تشكیل رسوب نیز هزینهروشیگر از سوی دگردد. سنگین بر این صنعت مي

 (.Nergaard & Grimholt, 2010)دارد 

                  های رسوب تشكیل شده دلیل انسداد خطوط لوله در اثر الیهی توقف انتقال گاز طبیعي بهمسأله

های اجتماعي و اقتصادی تواند پیامدمي ،های تقویت فشارها و سیستمهای داخلي لولهسطح دیواره بر

های باالی حفاظت از خطوط لوله، باشد. عالوه بر آن کاهش بازده عملیاتي، هزینه پي داشتهسنگیني در 

                                                

 
1 Black powder 
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اجزای آسیب دیده،  ی باالی تعمیرات قطعات وهای تقویت فشار و نیز هزینهتوربوکمپرسورهای ایستگاه

. شناسایي دقیق و تعیین علل تشكیل (Eskin et al., 2011)نماید نیاز به این بررسي را ضروری مي

ؤثر ناشي از آن بسیار ماقتصادی و اجتماعي نشیني ذرات، در کنترل مشكالت رسوبات معدني و فرآیند ته

منظور کاهش سازی فرآیند و شرایط عملیاتي و ممانعت از تشكیل رسوب بهبنابراین بهینه خواهد بود.

-بیني نمودن فرآیند تهرسد که این امر از طریق پیشنظر ميضروری به ها و افزایش بازده، کامالًهزینه

معدني موجود در داخل خطوط مواد  پذیر است.سازی دقیق امكاننشیني مواد معدني، توسط یک مدل

و  1آهنباشد که شامل انواع مختلف اکسیدصورت ذرات ریز جامد ميی توزیع و انتقال گاز طبیعي، بهلوله

و هر ترکیب  3هیدروکسید منیزیوم ها،، ترکیبات گوگردی، نمک2آهنسایر اکسیدهای فلزی، سولفید

% از 81. (Khan & Al-Shehhi, 2015; Sandengen, 2006) باشدشیمیایي دیگر بدون مولكول آب مي

این ترکیبات مضر در . (Filali et al., 2016) دهندترکیبات رسوبات معدني را اکسیدهای آهن تشكیل مي

شوند. این مواد معدني تحت شرایط مختلف، تمایل به های شیمیایي تولید ميواکنشاثر یک سری 

رسوبات . (Sandengen, 2006)های داخلي خطوط لوله دارند بر سطح دیواره 5نشینيو ته 4تشكیل رسوب

 .(Veluswamy et al., 2011) شوندذرات تشكیل مي یمعدني از طریق تشكیل هسته و افزایش اندازه

از . دهدی گاز، بیشتر در نقاطي که افت فشار شدید وجود دارد، روی مينشیني در خطوط لولهته

 . مكانیزم تشكیل رسوب به فشار، دما،توان به اتصاالت زانویي و فیلترها اشاره نمودی این نقاط ميجمله

صورت ی گاز، بهریان در خطوط لوله، میزان رطوبت و کیفیت سیال بستگي دارد. جمیزان غلظت ذرات

ی باشد. دینامیک و آشفتگي جریان، نقش مهمي را در مكانیزم پیچیدهآشفته و دارای رینولدز باالیي مي

-نشیني ذرات، ميثر در مكانیزم ته. از دیگر عوامل مؤ(Veluswamy et al., 2011)کند شیني ایفا ميته

                                                

 
1 Iron oxides 
2
 Iron sulfide (FeS) 

3                     )  )      
4 Precipitation 
5 Depositon 
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ی ذرات میزان انرژی برخوردی بین ذرات و اندازهی مقطع عبور جریان سیال، ی سطح، هندسهتوان به زبر

  (.Guha, 2008)اشاره نمود 

 الیس -ذره یدو فاز انیدر جر مؤثر یهاروین انواع و ذرات حرکت یبررس -3-1

و به معرفي این نیروها  این بخشگیرد که در نیروهایي قرار مي تأثیرتحت  ،درون سیالدر ذره 

-عالوه بر بزرگي دارای جهت نیز مي ،های موجود در معادالتکمیتشود. مي پرداختهمعادالت مربوطه 

ذرات جامد و یا  .((Guha, 2008شودواحد جرم ذره محاسبه مي در ،بزرگي نیروهای وارد بر ذرهباشند. 

دهد. بین ذره و سیال را تشكیل مي -جریان دوفازی ذره ،قطرات ریز مایع که در یک سیال معلق است

 رسوب وتواند منجر به دهد و ميقرار مي تأثیرشود که حرکت ذره را تحت تقابل نیرویي ایجاد مي ،سیال

ذره با حرکت . 1تواند چهار شكل مختلف داشته باشد: حرکت ذره درون سیال مي ذرات شود. نشینيته

. حرکت ذره 3دار درون میدان یكنواخت جریان . حرکت ذره شتاب2سرعت ثابت در میدان جریان سیال 

ای یكنواخت در میدان جریان . چرخش با سرعت زاویه4با سرعت ثابت در میدان جریان غیریكنواخت. 

  .(Azadi et al., 2011)خت یكنواغیر

 1یبراون یروین -1-3-1

های سیال در معرض برخورد با مولكول ،باشدکوچک در یک سیال معلق مي یهنگامي که یک ذره

في تغییر دصورت تصاای وارد بر ذره بهمنتوم لحظهمو ،ای ذرات خیلي کوچک )در ابعاد نانو(باشد. برمي

بلكه در یک مسیر تصادفي  نداشته باشدشود ذره در امتداد خطوط جریان سیال حرکت کرده که باعث مي

 آید. به حرکت در ،شودو نامنظم که تحت عنوان حرکت براواني شناخته مي

ها باشد که حاصل برخورد فرکانسي ذرات با اتمحرکت تصادفي ذرات درون سیال مي ،حرکت براوني

همیشه  ،ذره -های سیالباشد. نفوذ در سیستمهایي با سرعت باال در سیال مایع یا گاز ميیا مولكول

                                                

 
1
Brownian force 
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در مدت زمان ی متوسطي که ذره جذور فاصلهم ،1اسملوچوسكي-تینشاساس تئوری اینحضور دارد. بر

  (Mazo, 2002):شودصورت زیر ارائه ميکند بهطي مي tمشخص 

2
B= 6 tr D (1-1) 

-ی استوکسبر اساس رابطه باشد.ضریب نفوذ مولكولي مي   شعاع ذره و  r ،ی فوقدر رابطه

 شود:مي صورت تعریفضریب نفوذ به ،2تیناینش

(1-2) B c

KT
D = ( )C

6πμr
 

ضریب تصحیح  CCسیال و  یویسكوزیته μ ،قدمای مطل T ،3ثابت بولتزمن K ،(1-2ی )در رابطه

ضریب نفوذ افزایش و در  ،شود که با افزایش دمای مطلقفوق نتیجه ميی باشد. از رابطهمي 4کانینگهام

 ,.Jun Zhang et al) یابدضریب نفوذ کاهش مي ،ی باالترذره و یا ویسكوزیته یمقابل با افزایش اندازه

2016.)   

 5نیروی دراگ -2-3-1

همیشه با مقاومت فشاری و  ،وردر سیالور یا حرکت اجسام غوطهاجسام غوطه روی حرکت سیال بر

شوند. دراگ در واقع نام نیروی دراگ بر ذره مياصطكاک همراه است که موجب وارد آمدن نیرویي به

-صورت زیر تعریف مياست. نیروی دراگ وارد بر جرم ذره به یناشي از دو اثر تنش برشي و نیروی فشار

 شود: 

                                                

 
1
Einstein-Smoluchowski 

2 Stokes-Einstein 
3 Boltzman constant 
4 Cunningham correction factor 

5 Drag force 
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(1-3) 
D

D 2

p p

μC Re3
F =

4 ρ d
 

قطر ذره و  ترتیب دانسیتهبه dpو  ρp ی سیال،ویسكوزیته μ ،ضریب دراگ ذره DC ،ی فوقرابطه در

 در موردضریب دراگ به شكل هندسي ذره بستگي دارد و  .(Balachandar & Eaton, 2010) باشدمي

معدني دارای شكل  ذراتارائه شده است. ی آن، جهت محاسبهذرات کروی و غیرکروی روابطي مستقل 

راین چنین جایي که مطالعات دقیق در مورد شكل ذرات معدني وجود ندارد، بنابباشد و از آنکروی ميغیر

 باشدمي 8/9و دارای ضریب کرویت برابر با  1هیدرونفرض شده است که ذرات کروی مشابه با ذرات پلي

(Kharoua et al., 2017; Liao, 2013.) صورت به 3و الكساندر 2ضریب دراگ ذرات کروی، توسط مرسي

 : (Morsi & Alexander, 1972) ( ارائه شده است1-4) رابطه

(1-4) 32
D 1

aa
C =a + +

Re Re
 

برای را ی ضریب دراگ رابطه، 5و لونشپیل 4باشند. هایدرثوابت رابطه مي a3و  a1 ،a2ی فوق، در رابطه

 : (Haider & Levenspiel, 1989)نمودند صورت زیر ارائه ذرات غیرکروی به

(1-5)  2
3 sphb

D 1 sph

sph 4 sph

b Re24
C = 1+b Re +

Re b +Re
 

-(ميφتوابعي از ضریب کرویت ذره )، b4و  b1 ،b2 ،b3ی کروی و رینولدز ذره Resph ،(1-5ی )در رابطه

 باشد. 

                                                

 
1 Polyhedrons 
2 Morsi 
3 Alexander 
4 Haider 
5 Levenspiel 
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1نیروی لیفت -3-3-1
 

سرعت در  در اثر گرادیان ،با سرعتي ثابت هنگام حرکت ذرهبه ی لیفتنیرو ( 1-1مطابق شكل )

سافمن . گرددهایي با رژیم تنش برشي باال ایجاد ميدلیل مكانیزمی لوله و یا بههای مجاور دیوارهبخش

  :(PGT Saffman, 1965; PG Saffman, 1968)برای توصیف این نیرو ارائه نمود را ی زیر رابطه

(1-6)                             x
sy x xa

p

dUρ 1 1
F =1.524 v (U -V )

ρ r v dy
 

میكرون  کمتر از ذراتي با قطر برای اشد. این نیرو معموالًبمي 2ضریب لزجت سینماتیكي  νآنکه در 

 .داردهای برشي کاربرد جریان و 

 

 

 وارد بر ذره در یک جریان برشینیروی سافمن  :1-1شکل 

                                                

 
1 Lift force 
2 Kinematic vicosity 
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 1اینرسی برخورد -4-3-1

اختالف زیادی بین سرعت  ،ای تغییر کندصورت لحظهاگر بزرگي و جهت سرعت متوسط سیال به

انحراف  ،های متوسط زماني سیالکه خط جریان شود. زمانيتر( ایجاد ميویژه ذرات بزرگذره و سیال )به

خط سیر  ،دکت نكننردلیل داشتن اینرسي ممكن است در راستای خط جریان حکنند ذرات بهپیدا مي

عنوان برخورد اینرسي نشین شوند که این بهخود را ادامه داده و در نهایت با دیواره برخورد نمایند و ته

 (Guha, 2008).نشان داده شده است  2-1.شماتیكي از نیروی اینرسي در شكلشود شناخته مي

 

 

 

 

 

 

 هم فشردگی اینرسیبه :2-1شکل 

 2گرانشی خالصنیروی  -5-3-1

چنین گیرد. همدر جهت شتاب گرانشي قرار مي ،نیروی وزن تأثیریک ذره در میدان گرانشي تحت 

شود که مقدار این نیرو طبق اصل نیروی شناوری در جهت مخالف شتاب گرانشي بر ذره وارد مي

جا شده است. بنابراین نیروی خالص وارد بر واحد جرم ذره در میدان برابر با وزن سیال جابه ،ارشمیدس

 :(Guha, 2008)رت زیر است صوبه  FG،گرانشي

                                                

 
1 Inertial impaction 
2 Net gravitational force 
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(7-1) G

p

ρ
F = (1- )g

ρ
 

رسد که در حالتي که نیروهای گرانشي و آیرودینامیكي در تعادل باشند ذره به سرعت نهایي خود مي

ی ابطهگرانشي با استفاده از ر نشینيتهشود. بزرگي سرعت شناخته مي ،گرانشي نشینيتهعنوان سرعت به

 شود:محاسبه ميزیر 

(1-8) 
gs I

ρ
V =(1- )gτ

ρ
 

نیروهای گریز از مرکز ممكن است نیروی حجمي مشابهي مثل  ،در چهارچوب منبع غیر اینرسي

 .(Guha, 2007) نیروی گرانشي را داشته باشد

  1یسترموفورس یروین -9-3-1

ای با دمای شود و ذرات از نقطهنیرویي است که در اثر گرادیان دما ایجاد مينیرویترموفورسیس،  

  .کنندتر حرکت ميای با دمای پایینباالتر به سمت نقطه

(0-1) 
thermF (η/m) lnT   

 ،همكاران و 2باشد. تالبوتترتیب دمای مطلق سیال و جرم ذره ميبه mو  T ،(1-19)ی در رابطه

  .(Talbot et al., 1980)ی ضریب نیروی ترموفورسیس ارائه نمودند صورت زیر برای محاسبهای بهمعادله

(19-1)    r

r

2.34(6πμvr)(λ +4.36Kn)
η=

(1+6.8Kn)(1+8.72Kn+2λ )
 

                                                

 
1 Thermophoresis forc 
2 Talbot 
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 .باشدمي ،   (به ضریب هدایت حرارتي ذره)   رارتي سیالنسبت ضریب هدایت ح    که در آن

محاسبات عددی نشان داده است که نیروی ترموفورسیس ممكن است برای ذرات کوچكتر حتي در 

ی توربین پره ،های گازی خنک شوندهکم نیز دارای اهمیت باشد. در توربین های دمایي نسبتاًگرادیان

باشد. در تر از گاز باشد که گرادیان دمایي در این مورد باال ميی کلوین خنکممكن است صدها درجه

   (Guha, 2008).دهدقرار مي تأثیرشدت تحت ورسیس حرکت ذرات را بهنتیجه نیروی ترمورف

 ورسیسبوفرونیروی ت -7-3-1

 مرتبط که دهد،يم قرار ریتأث تحت را ذرات ينینشته و انتقال که است یگرید مهم عامل يآشفتگ

تواند موجب تأثیر تغییرات سرعت نوساني مي. (Guha, 2008)است  سینام توربوفورسبه یادهیپد با

 ،در این موردبا این تفاوت که  .ترموفورسیس استبا این اثر مشابه  نشیني ذارت شود.اینرسي بر روی ته

  .(Tang, 2012) استآشفته جنبشي گرادیان انرژی ، نیروی محرکه

  یکیالکتر یروین -8-3-1

گیرد. اگر یک در معرض نیروهای الكتریكي قرار مي ،درون سیال که دارای بار الكتریكي است یذره  

وجود داشته باشد و کل بار الكتریكي یک ذره برابر  Eمیدان الكتریكي خارجي حاصل از نیروی الكتریكي 

-باردار درون سیال به یباشد. یک ذرهمي qEنیروی کولن حاصل از میدان اعمال شده برابر با  ،باشد qبا 

گیرد و دلیل وجود بارهای الكتریكي القایي بر روی دیواره در معرض نیروهای الكتروستاتیكي نیز قرار مي

تحت  ،نام موجود در سیالدلیل حضور ذرات باردار همده به دیواره بهیچسبد. ذرات چسببه دیواره مي

  .(Nadler et al., 2003)شود گیرند که مقدار این نیرو از نیروی کولني کم مينیروی دافعه قرار مي تأثیر

(11-1) 
2

Ey 2 0 3 2

0 p

qE 3q
F = -

m 64π ε ρ r y
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عبارتي برای  1باشد. هسكسی ذره از دیواره ميفاصله y  و ضریب گذردهي خأل    ،فوق یدر رابطه

 (:Guha, 2008)دهد صورت زیر ارائه ميحداکثر میزان بار الكتریكي ذره به

(12-1) 2-19 -6
maxq = 2000×(1.6× )(r / )10 10 

 جامد -گاز یفاز دو انیجر ییشناسا یهاپارامتر -4-1

ذرات جامد  ،جامد -دهند که در جریان گازبر این فرضیه قرار ميجامد را  -مبنای تحلیل جریان گاز 

دچار  ،حضور خواص آشفتگي جریان یواسطهشوند و بهجا ميی اصلي جریان جابهبه کمک هسته

باشد قدری کوچک ميدر بسیاری از حاالت نسبت حضور ذرات به ،شوند. حال درون جریانپراکندگي مي

پوشي فاز ذرات جامد در این جریان چشم تأثیرکنند و از غالب فرض مي که خواص آشفتگي فاز گاز را

ای باشد گونهبهتواند ميدرصد ذرات در جریان سیال و مشخصات فیزیكي جریان ذرات  ،بلشود. در مقامي

که  نمودتوان فرض حالت را ميدو ای از این که خواص ذرات بر کل جریان غالب باشد و یا شكل میانه

های کلي و معرف جریان ذکر پارامتر. در این قسمت به(Tang, 2012) متقابل هردو فاز مهم باشد تأثیر

  .   شودجامد پرداخته مي -گاز

                                      دد رینولدز ذرهع -1-4-1 

سیال  یویسكوزیتهقطر ذره و  ،سیال یدانسیته ،عدد رینولدز ذره برحسب سرعت نسبي ذره و سیال

 :(Becker, 1970)شود ( بیان مي1-12رابطه ) صورتبه

(13-1) 
p p

p

ρ u-ud
=Re

μ
 

                                                

 
1 Hesketh 
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 زمان پاسخ ذره -2-4-1

زمان رهایي نیز گفته  ،باشد که به آنیكي از مشخصات اصلي فاز ذرات جامد مي ذره، پاسخزمان   

منظور رسیدن ، نمایانگر اینرسي ذره در جریان سیال و تخمیني از مدت زمان الزم بهپاسخزمان شود. مي

  (Ljus et al., 2002): گرددی زیر تعریف ميصورت رابطهو به سرعت ذره به سرعت سیال است

(1-14) 
2

p p

p

ρ d
τ =

18μ
 

،فوق یدر رابطه
pρ ذره و دانسیته μ با استفاده از سرعت ذره زمان پاسخ باشد. سیال مي یدانسیته

 شود: ی زیر ارائه ميصورت رابطهبعدسازی و بهاصصكاکي بي

*2

p p

u+τ = τ
ν

 (15-1)  

  1عدد استوکس -3-4-1

ثر بر جریان را عوامل مؤ یجامد که مجموعه -های شناسایي جریان گازترین پارامتریكي از مهم

ارائه شده  و همكاران 2فارلندصورت زیر در تحقیق مککه به باشدمي عدد بدون بعد استوکس ،دربردارد

 . (McFarland et al., 1997) تاس

(16-1) 
2

pd u
Stk=

9μL

p 

 قطر لولهبا برابر  ،ای با قطر یكنواختمعرف قطر هیدرولیكي مجرا است که برای لوله  L،که در آن

کنند. دنبال ميخوبي ذرات با جریان همراه شده و جریان را به ،1اعداد استوکس کمتر از ی باشد. برامي

 ،مستقل از جریان حرکت کرده و در مقابل آشفتگي سیال طورذرات به ،1اعداد استوکس بزرگتر از برای 

                                                

 
1 Stokes (Stk) 
2 McFarland 
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 کنند. دهند و جریان سیال را دنبال نمينمي عكس العمل نشان

 کانینگهامضریب تصحیح  -4-4-1

گاز  تأثیری بزرگ و ی سرعت لغزشي در مورد ذرات با اندازهمحاسبهمربوط به در محاسبات عددی   

توان با ات گاز رقیق را ميتأثیروجود دارد.  پاسخ ذرهنیاز به تصحیح زمان  ،رقیق بر ذرات بسیار ریز

( 1تر از ات عدد رینولدز لغزشي باال )بزرگتأثیراز طرفي  .مدل نمود ،استفاده از ضریب تصحیح کانینگهام

 ,Guha) شودی زیر ارائه ميشود که در نهایت رابطهمدل مي ،1کارگیری ضریب دراگ تجربي ذرهبه با

2008:) 

I p

p D

24
τ =τ Cc

Re C
 (17-1)  

 ،این ضریب .باشدمي ضریب دراگ تجربي ذره ،DCو ضریب تصحیح کانینگهام  ،CCکه در آن 

ریب گ و ضابین نیروی در یرابطه .باشدها مياثر لغزش بین مولكولدراگ در نیروی معرف کاهش 

 :(Ren et al., 2011) صورت زیر استبه کانینگهامتصحیح 

(18-1) D 2

p p

18μ
F =

d Cc
 

است که بسیار  (1-26)ی رابطه ،ی ضریب تصحیح کانینگهاممنظور محاسبهبه یكي از روابط موجود

  .باشدپرکاربرد مي

c

0.55
C =L+Kn(2.154+0.8exp(- ))

Kn
 (10-1)            

در این  .شودتعریف مي Kn=L/2rصورت باشد که بهعدد نادسن مي Knضریب نفوذ براوني و BDکه      

 .   (Morsi & Alexander, 1972)شعاع ذره است rمسیر پویش آزاد متوسط گاز و   L،هرابط

                                                

 
1 Empirical particle drag coefficient 
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، محاسبه    ( 1-24ی )با استفاده از رابطه آن که مقدار باشدفاصله متوسط بین مولكولي سیال مي

مقدار ضریب تصحیح  ،با افزایش در میزان فشار ،مذکوری طبق رابطه که قابل ذکر استشود. مي

 (.Guha, 2008) یابدمي کاهشکانینگهام 

(1-29) 0
0

p
λ=λ

p
 

متوسط بین یفاصله 0λ،فشار کاری سیالp،معرف فشار در شرایط استاندارد 0p ،فوق یدر رابطه

متوسط بین یباشد. بنابراین با داشتن مقادیر فشار و فاصلهسیال در شرایط کاری سیال مي يمولكول

و از نمود بین مولكولي را محاسبه  متوسط یتوان فاصلهمي ،استاندارد و فشار کاریمولكولي در شرایط 

معروف در مورد  هایتوضیح پارامتردر ادامه بهپرداخت. کانینگهام ضریب تصحیح  یبه محاسبه سپس

 شود. جریان گاز در لوله و زانویي پرداخته مي

 سی جریان به لحاظ اعداد بدون بعدبرر -5-1

تعریف  صورت زیربهکه عدد رینولدز  یوسیلهبه مستقیم مشخصاً یجریان در درون یک لولهنوع  

 : (McFarland et al., 1997) گرددميتعیین  ،شودمي

(21-1) iρud
Re=

μ
 

چه چنان .شودجریان آرام در نظر گرفته مي ،باشد 2399از متر ک رینولدز ای که اگر عددگونهبه

 ،باشد فوقبین دو مقدار  ،عدد رینولدز جریاناگر و فرض کرده  آشفتهرا جریان  ،باشد 3999باالتر از 

 جریان در درون ،دیگر سویاز باشد. قطر لوله مي ،id بحراني خواهد بود. در رابطه باال ،جریان درون لوله

  .باشدمي دارد که عدد دین خود تابعي از عدد رینولدز جریان درون لولهبستگي  1زانویي به عدد دین-لوله

                                                

 
1 Dean 
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(1-22) 1/2

Re
De=

δ
 

برابر  ،شعاع داخلي لوله aباشد که در آن مي R/a صورتنسبت انحنای زانویي به δ،ی فوقدر رابطه      

idبا اگر  ،و همكاران ارلندطبق تحقیقات صورت گرفته توسط مكف .باشدشعاع انحنای زانویي مي Rو  2/

  .(McFarland et al., 1997) بودزانویي آرام خواهد یجریان درون لوله ،باشد 379عدد دین کوچكتر از 

 یل جریان دوفازتحلیهای عددی برای مدل -9-1

فازی پیشنهاد گردد. های چندهای متنوعي برای جریانشده است تا مدلموجب پیشرفت ریاضیات 

مورد  استوکس -فاز گاز را از دیدگاه اویلری و با نوشتن معادالت نویر اًعموم ،جامد -در تحلیل جریان گاز

-های الگرانژی و اویلری فقط مربوط به بررسي معادالت فاز جامد بهدهند و طرح دیدگاهبررسي قرار مي

های برای مدل کردن جریان دو روش ،طور کليباشد. با توجه به مطلب فوق بهمنظور حل جریان مي

 (.Kuan, 2005) وجود دارند ،شوندذرات که با یک سیال گازی شكل حل مي

  1الگرانژ-روش اویلر-1-9-1

از  ،پراکندهعنوان فاز صورت یک فاز پیوسته از دیدگاه اویلری و فاز جامد بهفاز گاز به ،در این روش

طور مستقل مورد بررسي و در فاز گاز به گیرد. در واقع هر ذرهدیدگاه الگرانژی مورد بررسي قرار مي

شود و حرکت ذره در مسیر توصیف مياختصاصي  یگیرد. حرکت هر ذره با یک معادلهقرار مي تحلیل

 ،الگرانژ -شود. در مدل اویلردیفرانسیلي در دستگاه مختصات الگرانژی بیان مي یخود توسط معادله

 آیدمي دستبهمعادالت مسیر ذرات طریق از  ،از انتگرال عددی گیریبا بهره ،مسیر ذرات معین

(Bakhshesh et al., 2008.) 

ابتدا میدان جریان برای  ،چنین گفت که در تحلیل عددی جریان از دیدگاه الگرانژیوان اینتمي

                                                

 
1 Eulerian  - Lagrangian 
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شود و در نهایت با معادالت نیرو اعمال مي ،شود. سپس برای هر ذرهها محاسبه مينقاط و زمان یهمه

 یبیني کرد. در تحلیل جریان دو فازتوان پیششكل حرکت ذره را مي ،این دو مقادیر ایجاد ارتباط بین

که بررسي جریان ممكن است به چند صورت انجام شود. نخست آن ،جامد از دیدگاه الگرانژی -گاز

و فاز دیگر  آشفتههای فقط شامل حرکت ذره با سرعت اصلي سیال بدون در نظر گرفتن پارامتر ،بررسي

در  گازقدری قوی باشد که تغییرات سرعت فاز های حرکتي فاز جامد بهپارامتر ،عبارت دیگرباشد. به

ای های دیگر ممكن است درصد حجمي ذرات به اندارهشود. در حالت فرض تأثیرفاز جامد بي یمجموعه

ای میاني که نتوان هکم باشد که جریان رقیق فرض شده و خواص آشفتگي فاز گاز غالب باشد و یا حالت

-عنوان یكي از پارامترذرات بر میدان جریان به تأثیر .پوشي نمودات متقابل دو فاز بر یكدیگر چشمتأثیراز 

عنوان یک محیط پیوسته عمل کرده و توسط در این روش فاز سیال به. رودشمار ميله بههای اصلي مسأ

پراکنده با تعقیب کردن تعداد زیادی از ذرات در  که فازدر حالي ،شوداستوکس حل مي -معادالت ناویر

 یشود. یک فرض اساسي در این نوع مدل این است که فاز ثانویهحل مي ،میدان جریان محاسبه شده

های کند. این روش هنگامي که ذرات با اندازهیک حجم کوچكي از حجم کل را اشغال مي ،شامل ذرات

-بهباشد و در مورد فاز ذرات اطالعات ریز و با معني ای مزیت ميدار ،گیرندمختلف مورد بررسي قرار مي

 اویلر -ت به روش اویلرزیاد نسب یطوالني کامپیوتر و حافظهدهد. البته این روش به محاسبات ميدست 

 (.Bakhshesh et al., 2008) انجامدمي

 1اویلر -روش اویلر-2-9-1

پیوسته فرض صورت بلكه فاز جامد نیز به ،های سیال(فازنه تنها فاز سیال ) اویلردر دیدگاه اویلر

های سرعت و چون لزجت و گرادیان يهایعنوان یک سیال و دارای پارامتر. در واقع فاز جامد نیز بهشودمي

شود. از جمله استوکس استفاده مي -ها از معادالت ناویرفشار در نظر گرفته شده و برای تمامي فاز

                                                

 
1Eulerian  - Eulerian  
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اما از  ،ها اشاره نموداستفاده از یک روش حل عددی واحد برای تمامي فازتوان به محاسن این روش مي

له و های مختلف بنابر شرایط مسأتوان به محدودیت اعمال این روش برای سیستممعایب این روش مي

 .(Bakhshesh et al., 2008) اشاره نمود ،است منظور حل الزمي که بهیهاسازیسادهنیز 

،کنندپخش ذرات نقش مهمي را ایفا مي یوقتي که ابعاد ذرات در حد نانو باشد و پدیده ،این روش

روش در  ،گیردذره است که مدنظر قرار مي اینرسي،الگرانژ که درآن -کاربرد دارد. برخالف روش اویلر

مفهوم کسر حجمي  ،فاز دیگر اشغال شود یوسیلهتواند بهکه حجم یک فاز نمي یيجاناز آاویلر -اویلر

-ای از زمان و سرعت باشند و مجموع آنهای حجمي توابع پیوستهشود که کسرشود. فرض ميتعریف مي

شود که حاصل ميآیند و یک سری از معادالت مي دستبهبرای هر فاز  ءها برابر یک باشند. معادالت بقا

 ،ها از اطالعات تجربياین معادالت با فراهم کردن رابطهها دارند. فاز یهم برای همهساختاری شبیه به

از  ،درصد است 19تر از ای که در آن حجم ذرات کمهای ذرهکلي برای جریانطور به. شوندحاصل مي

درصد  19تر از بیش ،چه این کسر حجميها چنانشود و برای این جریاندیدگاه الگرانژی استفاده مي

 یيجاآن در این پژوهش از .( Bakhshesh et al., 2008) گیردمورد استفاده قرار مياویلری مدل  ،باشد

سازی حرکت شبیه از دیدگاه الگرانژی برای ،گیرددرصد حجم کلي رادر بر مي 19تر از که حجم ذرات کم

  .استفاده شده است معدني ذرات
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