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شبیهسازی جریان سیال اطراف پیگ متحرک در
لوله با استفاده از دینامیک سیاالت محاسباتی
رضا کاوه* ،محمدرضا نظری و محمد سفید
دانشكده مهندسی مکانیک دانشگاه یزد ،ايران
تاريخ دريافت92/11/18 :

تاريخ پذيرش93/6/16 :

چكيده
از خطــوط لولــه بــرای انتقــال انــواع محصــوالت ،خصوصــاً در صنعــت نفــت و گاز اســتفاده میشــود .بــرای داشــتن عملکــرد مؤثــر،
خطــوط لولــه بایــد در بازههــای زمانــی مشــخص پیگرانــی شــوند .پیگهــا بایــد در ســرعت ثابتــی حرکــت کننــد و ســرعت
کنترلنشــده و فزاینــده پیــگ میتوانــد بســیار خطرنــاک باشــد .بــرای کنتــرل ســرعت پیــگ و مطالعــه رفتــار دینامیکــی آن و
همچنیــن تخمیــن متغیرهــای مرتبــط بــا حرکــت پیــگ ،مطالعــه رفتــار ســیال در اطــراف پیــگ ضــروری بــه نظــر میرســد .در ایــن
تحقیــق ،جریــان ســیال اطــراف پیــگ متحــرک در لولــه بــه كمــك نرمافــزار تجــاری قدرتمنــد  ANSYS CFXشبیهسازیشــده اســت.
ت آمــده و بــا نتایــج موجــود مقایســه شــده اســت کــه
در ابتــدا نیــروی وارد بــر پیــگ ســاکن بــرای بایپسهــای مختلــف بــهدس ـ 
انطبــاق خوبــی را نشــان میدهــد .در ادامــه ،بــرای حرکــت شــبکه اطــراف پیــگ متحــرک در لولــه ،از روش شــبکهبندی مجــدد در
تکنیــک شــبکه دینامیــک اســتفادهشــده اســت .میــدان جریــان باالدســت و پاییندســت پیــگ و همچنیــن ســرعت ،شــتاب و موقعیــت
پیــگ در زمانهــای مختلــف بهدس ـت آمــده اســت .بدیــن منظــور ،معــادالت ناویر-اســتوکس و بقــای جــرم بــرای جریــان ســیال لــزج
تراکمناپذیــر حــل و از مــدل تالطــم  k-εبــرای شبیهســازی توربوالنــس اســتفادهشــده اســت .در بررســی حرکــت پیــگ داخــل لولــه
نتایــج نشــان دادهانــد کــه ابتــدا ،نیــروی وارد بــر پیــگ از طــرف ســیال زیــاد اســت و بــا گذشــت زمــان بــه دلیــل کاهــش نیــروی وارد
بــر پیــگ ،شــتاب پیــگ بــه ســمت صفــر میــل میکنــد و ســرعت پیــگ ثابــت میگــردد .همچنیــن ،بــا گذشــت زمــان و بــا جلــو
رفتــن پیــگ ،بــه علــت کاهــش شــتاب پیــگ ،تغییــرات ســرعت و فشــار در طــول لولــه کاهــش مییابنــد بهطوریکــه شــرایط جریــان
بــه ســمت حالــت دائــم پیــش م ـیرود .در بررســی تأثیــر وجــود پیــگ بــر ســرعت جریــان در طــول لولــه نیــز مشــخص میگــردد
کــه بیشــترین تأثیــر وجــود پیــگ بــر روی ســرعت جریــان خروجــی پیــگ اســت و در فواصــل دورتــر از پیــگ تغییــرات ســرعت کمتــر
هســتند.
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ســیاالت

*مسئول مكاتبات
آدرس الكترونيكي

r.kaveh26@gmail.com

شماره ،86

34

مقدمه

خطــوط لولــه متداولتريــن و ایمنتریــن روش بــراي
انتقــال فرآوردههــاي نفــت و گاز هســتند.بــا گذشــت

زمــان ذرات معلــق در ســياالت عبــوري از داخــل لولــه

بهصــورت رســوب بــه دیــواره لولــه ميچســبند و باعــث

بــاال رفتــن ضريــب اصطــکاک بيــن ســطح لولــه و ســيال و

کاهــش قطــر داخلــی لولــه و درنتیجــه افــت دبــي جريــان
عبــوري از آن و درنهایــت اتــاف انــرژی ميشــوند.
واکسهــا ،میعانــات گازی ،آب ،برادههــا ،ذرات شــن و

1395-1

میکننــد .آزودو 5و همکارانــش در ســال  1996حركــت

مكانيكــي پيــگ را در خطــوط لولــه افقــی بررســي

كردنــد[ .]3در ایــن تحقیــق ،ســيال تكفــازي حالــت
پایــا و تراکمناپذیــر فــرض شــده اســت .همچنیــن مــدل

هيدروديناميكــي جريــان بايپــس گذرنــده از پيــگ
6

تحليــل و ســاده شــده اســت .نیکلــه و همکارانــش در
7

ســال  2001بــه بررســي و شبيهســازي حركــت پيــگ
دارای جریــان بایپــس داخــل لولههــاي گاز و مايــع

مســتقیم پرداختهانــد[.]4

دیگــر ذرات خارجــی رســوبکرده بــر دیــواره خــط لولــه

معــادالت بقــاي جــرم ،بقــاي مومنتــم و حالــت بــراي

سیســتمهای خــط لولــه هیدروکربنــی تأثیــر منفــی

و بــا معــادالت تعــادل پيــگ و معادلــه جريــان بايپــس،

چنــد ســال کارکــرد ،دچــار آســیبهای فیزیکــی نظیــر

نتايــج بهدســتآمده از ايــن تحقيــق بــراي ســه حالــت

ایــن خوردگیهــا میتواننــد باعــث تخریــب خــط لولــه

آبزدايــي يــا خشــک کــردن ،حركــت پيــگ درون

همگــی میتواننــد بــر ظرفیــت ،عملکــرد و یکپارچگــی

حركــت ســيال تراکمپذیــر درون لولــه در نظــر گرفتــه

بگذارنــد .همچنیــن ،دیوارههــای خطــوط لولــه ،پــس از

ب شــدهاند.
كــه از داخــل بدنــه پيــگ ميگــذرد ،ترکیــ 

تورفتگــی و خوردگیهــای داخلــی میشــوند.

حركــت پيــگ درون لولــه شــامل حرکــت پیــگ بــراي

و کاهــش عمــر و راندمــان هیدرولیکــی و صافــی ســطح
لولــه شــوند و در نتیجــه هزينههــاي عملياتــي و انتقــال
ســیال را افزایــش دهنــد .پیــگ 1وســیلهای اســت کــه

در طــول لولــه حرکــت ميكنــد و عملیــات خدماتــی و

یــا بازرســی را انجــام میدهــد .پیگرانــی 2منجــر بــه
تخلیــه خطــوط لولــه از مایــع ،کاهــش افــت فشــار کلــی و

افزایــش بــازده جریــان میشــود.

اوليــن تحقيقــات در زمينــه عمليــات پيگرانــي و

بــه دســت آوردن معــادالت حرکــت مربــوط بــه آن را
مکدونالــد و بيکــر 3در ســال  1964انجــام دادنــد[.]1

خطــوط لولــه گاز و حركــت پيــگ درون خطــوط لولــه بــا
وجــود جريــان بايپــس نشــان داده شــدهاند .نگویــن و
8

همکارانــش نیــز در ســال  ،2001بــه بررســي و تحليــل
ديناميكــي حركــت پيــگ داخــل لولههــاي گاز مســتقیم

و افقــي پرداختهانــد[ .]5بــراي تحليــل گاز ایــدهآل و

جریــان تکفــازی و یکبعــدی لولــه افقــي بــا قطــر
ثابــت ،ضريــب اصطــكاك تابعــي از زبــري ديــواره لولــه

و عــدد رينولــدز و جریــان گاز غیردائــم و تراکمپذیــر
فــرض شــده اســت .ایــن تحقیــق بــه بررســي رفتــار
مشــخصههاي ديناميكــي (جريــان ســيال گاز ،موقعيــت و
ســرعت پيــگ) میپــردازد .ایــن مرجــع ،ســرعت مناســب

در ایــن تحقیقــات بیــانشــده کــه پیگرانــی لولــه

پیــگ در عملیــات پیگرانــی را ،بــرای لولههــای دارای

دهــد .کوهــدا 4و همکارانــش در ســال  1988اولیــن مــدل

ســیال تراکمناپذیــر  2تــا  7 m/sبیــان کــرده اســت.

میتوانــد کارایــی انتقــال ســیال را  30تــا  %70افزایــش
شبیهســازی پیگرانــی را بــر پایــه جریــان دوفــازی
فرمولبنــدی کردنــد[.]2

نتايــج معــادالت بــا روش عــددی اختــاف محــدود
و بــا اســتفاده از دو سیســتم مختصــات ثابــت و
متحــرک جمعبنــدی شــدهاند .نتایــج تجربــی و نتایــج

پیشبینیشــده بــا حــل عــددی بهخوبــی برابــری

ســیال تراکمپذیــر  1تــا  5 m/sو بــراي لولههــای دارای

)1. Pipeline Inspection Gauge (pig
2. Pigging
3. McDonald and Baker
4. Kohda
5. Azevedo
6. By Pass
7. Nieckele
8. Nguyen
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شبیهســازی عــددی حرکــت پیــگ بــا جریــان بایپــس در

اســتخراج معــادالت بــهکار رفتــه انــد .همچنیــن در ایــن

 2007ارائــه کردهانــد[ .]6مشــابه مرجــع  ،4معــادالت

در ســال  1386هجــری شمســی ،داوودیــان شبیهســازی

خطــوط لولــه گاز را حســینعلیپور و همکارانــش در ســال
پیوســتگی ،مومنتــوم خطــی و حالــت بــرای جریــان گاز

تحقیــق ســرعت ســیال ثابــت در نظــر گرفتـ ه شــده اســت.
حرکــت پیــگ در لولههــای گاز و مایــع را انجــام داد[.]10

تراکمپذیــر در نظــر گرفتــه شــدهاند .ســپس ایــن معــادالت

در ایــن تحقیــق خــط لولــه مســتقیم و دارای زاویــه بــا

تفاضــل محــدود بــا شــبکهبندی متحــرک و متنــاوب 1حــل

ثابــت فــرض شــده اســت .نتایــج شبیهســازی بــا دادههــای

بــه همــراه معادلــه پیــگ و جریــان بایپــس از روش
شــدهاند .گاز بــه هــر دو صــورت ایــدهآل و حقیقــی مــدل

شــده اســت .بــا مقایســه ایــن نتایــج مشــخص میشــود

افــق ،ســیال یکبعــدی و تکفــاز و ســطح مقطــع لولــه
تجربــی بهدســتآمده از خــط لولــه آقاجــری بــه مــارون
مقایســه شــدند.

کــه رفتــار دینامیکــی پیــگ در هــر دو حالت مشــابه اســت

در ســال  2011رامیــرز 2و همکارانــش ،بــرای بــه حداقــل

زیــاد حجــم محاســبات در مــدل گاز حقیقــی ،فــرض گاز

وارد میشــود و همچنیــن حداکثــر كــردن حجــم پیــگ

 2009اســماعیلزاده و همکارانــش مدلســازی ریاضــی و

الکتریکــی و غیــره ،از مدلهــای پیــگ بــا بایپسهــای

و مایــع توســط انجــام دادنــد[ .]7در ایــن تحقیــق خطــوط

شــده كــه اگــر قطرهــاي ورودی و خروجــی بایپــس

یکبعــدی و غیــر همدمــا ولــی جریــان مایــع تکفــاز و

پیــگ رخ ميدهنــد و بــرای جلوگیــری از ایــن پدیــده از

در خطــوط لولــه گاز و مایــع بــا دبیهــای مختلــف ســیال

اســتفاد ه شــده و نیــروی وارد بــر پیــگ از طــرف ســیال

و تفــاوت چندانــی نــدارد .بنابرایــن بــا توجــه بــه افزایــش

رســاندن نیرویــی کــه از طــرف ســیال بــر پیــگ ســاکن

ایــدهآل عاقالنــه و مقــرون بهصرفهتــر اســت .در ســال

بهمنظــور قــرار دادن وســایلی ماننــد باتــری ،بردهــای

شبیهســازی عملیــات پیگرانــی را در خطــوط لولــه گاز

مختلــف اســتفاده كردنــد[ .]11در ایــن تحقیــق عنــوان

لولــه مســتقیم و دارای زاویــه بــا افــق؛ جریــان گاز تکفــاز،

یکســان باشــند ،تغییــرات شــدید جریــان در جلــو و پشــت

همدمــا فــرض شــده اســت .شبیهســازی حرکــت پیــگ

ســه مــدل پیــگ پــخدار ،پیــگ نــازل و پیــگ ســهموی

انجــام و در هــر حالــت منحنــی ســرعت پیــگ رســم شــده

بــرای هــر ســه مــدل بــه دســت آمــده اســت .بــا توجــه

 2009مدلســازی دینامیکــی پیگهــای کوچــک را در

در مطالعــات گذشــته مدلســازی نشــده اســت .در ایــن

میــدان جریــان روی حرکــت پیــگ در نظــر گرفتــه نشــده

شبیهســازی و

اســت .بــرای اولیــن بــار ســعیدبخش و همکارانــش در ســال

بــه مطالعــات فــوق ،جزئیــات جریــان پیــگ متحــرک

خــط لولــه فضایــی انجــام دادنــد[ .]8در ایــن تحقیــق اثــر

تحقیــق جریــان حــول پیــگ ســاکن و متحــرک بــا اســتفاده

و تنهــا نیــروی محــرک تابعــی از زمــان فــرض شــده اســت.
بــرای ســادگی ،ضریــب اصطــکاک ثابــت و پیــگ کوچــک
فــرض شــده اســت .معــادالت بهدســتآمده بــرای ســه

ی و نتایــج آنهــا نشــان داد ه شــدهاند.
نمونــه لولــه ارزیابــ 
در ســال  2012لســانی و همکارانــش از معــادالت مرجــع

 8اســتفاده کردنــد و بــا ترکیــب آنهــا بــا معــادالت جریــان

ســیال تراکمپذیــر و معادلــه جریــان بایپــس ،تحلیــل
دینامیکــی پیــگ دارای جریــان بایپــس را در لولههــای
مای��ع دوبع��دی و سـ�هبعدی انجــام دادنــد[ .]9فرضیــات

ســادهکنندهای نظیــر کوچــک بــودن پیــگ ،ثابــت بــودن

ضریــب اصطــکاک پیگ/دیــواره و ســیال تراکمناپذیــر در

از نرمافــزار محاســباتی

ANSYS CFX

جزئیــات جریــان بــرای ســرعت ،فشــار و نیــرو ارائــه

شــد هاند.

حل عددی در CFX

نرمافــزار  ANSYS CFXاز یــک روش ترکیبــی بــه نــام
حجــم محــدود مبتنــی بــر المــان اســتفاده و بهمنظــور
3

حــل معــادالت ،حــوزه ســیال را بــه مجموعــه محــدودی
از حجمهــای کنتــرل ،کــه شــبکه 4نامیــده میشــود،

گسســت ه میكنــد.

1. Staggered
2. Ramirez
3. Element Based Finite Volume
4. Mesh
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معــادالت کلــی کــه در نرمافــزار  ANSYS CFXحــل

میشــوند معــادالت گــذرای ناویــر -اســتوکس در حالــت
بقایــی هســتند .اگــر جریــان یــک مؤلفــه مشــخص بــه

كمــك معادلــه انتقــال شبیهســازی شــود ،کســر جرمــی

شکل  2دامنه محاسباتی براي شبیهسازی نیروی وارد بر پیگ.

آن مؤلفــه نیــز محاســبه میشــود .معــادالت بقــای جــرم

جدول  1مشخصات پیگ ،لوله و سیال.

و مومنتــوم در جریــان تراکمناپذیــر در روابــط زيــر نشــان

پارامتر

مقدار

واحد

طول لوله

6000

mm

قطر داخلی لوله

304/8

mm

زبری داخلی لوله

25

mμ

طول پیگ

600

mm

قطر داخلی پیگ

121/92

mm

چگالی سیال

747

kg/m3

داده شــدهاند:
()1

()2

کــه در آن  vبــردار ســرعت p ،فشــار µ ،ویســکوزیته

دینامیکــی و  ρgمیــدان جاذبــه اســت.
پیگ ساکن در لوله

لزجت دینامیکی سیال 0/00657

مدلسازی مسئله

سرعت سیال

ابتــدا ،لولــه بهصــورت اســتوانهای ،مســتقیم و افقــی و
ســیال گازوئیــل در نظــر گرفتــهشــده اســت .پیــگ نیــز

بــه شــکل اســتوانهای بــا یــک ســوراخ میانــی بهعنــوان
بایپــس اســت و بایپسهــای مختلــف بــا تغییــر

نســبت قطــر داخلــی بــه قطــر خارجــی پیــگ بــه دســت

میآینــد .بهعنــوانمثــال بایپــس  ،0/4بــا در نظــر

گرفتــن قطــر داخلــی پیــگ 121/92 mm ،و بــه نســبت
قطــر خارجــی آن 304/8 mm ،بهدســتآمــده اســت.

نیرویــي كــه ســيال بــر پیــگ ســاکن وارد ميكنــد ،بــرای

5

Pa.s
m/s

نتایج

نیــروی وارد بــر پیــگ ســاکن ،بــرای بایپسهــای،0/2

 0/6 ،0/5 ،0/4 ،0/3و  0/7بهدســت آمــده و بــراي بررســی
دقــت حــل عــددی حاضــر ،بــا نتایــج بهدســتآمده در

تحقیــق رامیــرز 1و همکارانــش مقایســه شــده اســت[.]10

همــانگونــه کــه در شــکل  3نشــان داد ه شــده ،نتایــج

انطبــاق خوبــی دارنــد.

بایپسهــای  0/6 ،0/5 ،0/4 ،0/3 ،0/2و  0/7محاســبه

گردیــده اســت .نمایــی از پیــگ ســاکن بــا بایپــس نســبت

 0/4را میتــوان در شــکل  1ديــد .مدلســازي دامنــه
در شــکل  2نشــان داده شــده اســت .مشــخصات پیــگ،

لولــه و ســیال در ایــن شبیهســازی طبــق جــدول  1در

نظــر گرفتــهشــده انــد.

0/7

0/3
0/4
0/5
0/6
نسبت قطر داخلی به قطر خارجی

نیرو ()N×10--5

محاســباتي در نرمافــزار  ANSYS CFXبــرای محاســبه نیــرو

تحقیق حاضر
رامیرز و همکاران[]10

6
5
4
3
2
1
0
0/2

شکل  3مقایسه تغییرات نیروی وارد بر پیگ ساکن برحسب
نسبت قطر با نتایج رامیرز و همکاران[.]10

شکل  1نمایی از پیگ ساکن با بایپس نسبت .0/4

1. Ramirez
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همــانگونــه کــه نتایــج نشــان ميدهنــد ،بــا افزایــش

دامنــه محاســباتي در نرمافــزار  ANSYS CFXو نمــای

ميكنــد ،بهعلــت کوچــک شــدن ســطح پیــگ کــه بــا

شرایط اولیه و مرزی

قطــر بایپــس نیرویــي كــه ســيال بــر پیــگ ســاکن وارد

بزرگشــده شــبکه در شــکل  5نشــان داد ه شــدهاند.

ســیال در تمــاس اســت ،کاهــش مییابــد .بدینترتیــب

در ایــن مســئله بــراي شبیهســازی عــددی ،بهعلــت

وارد بــر پیــگ و در نتیجــه ســرعت پیــگ را کنتــرل كــرد.

دائــم بــرای پیــگ ســاکن) بهعنــوان شــرط اولیــه در نظــر

میتــوان بــا کاهــش و یــا افزایــش قطــر بایپــس ،نیــروی

نامشــخص بــودن شــرایط اولیــه ،جریــان پایــدار (حــل

گرفتــه و از شــرایط مــرزی زیــر اســتفاده شــده اســت:

پیگ متحرک در لوله

 -در ورودی ،ســرعت یکنواخــت  5 m/sدر امتــداد محــور

مدلسازی مسئله

بــراي مدلســازی میــدان محاســباتی ،از مــدل پیــگ

پیشنهادشــده در بررســی رامیــرز و همکارانــش[،]10

بــراي کاهــش تغییــرات ناگهانــی جریــان در جلــو و پشــت

پیــگ ،اســتفادهشــد .در ایــن مــدل ،پیــگ اســتوانهای

در نظــر گرفتــهشــده کــه ابتــدا و انتهــای آن پــخدار
است(شــکل .)4

لولــه بهصــورت اســتوانهای ،مســتقیم و افقــی و نوع ســیال

گازوئیــل و موقعیــت اولیــه پیــگ بــه فاصلــه 609/6 mm

از ابتــدای لولــه در نظــر گرفت ـه شــده اســت .مشــخصات

پیــگ و لولــه و ســیال در ایــن شبیهســازی نیــز طبــق

جــدول  1در نظــر گرفتــه شــدهاند .مدلســازي

لولــه انتخــاب و ســرعت در جهتهــای دیگــر صفــر در

نظــر گرفت ـه شــده اســت؛

 -در خروجــی ،فشــار اســتاتیک صفــر در نظــر گرفتــه

شــده اســت؛

 -پیگ بهعنوان یک جسم صلب تعریفشده است؛

 -دیوارههــای لولــه بهعنــوان دیــوار بــا شــرط عدملغــزش

در نظــر گرفتــهشــدهاند.
شبکه متحرک

مــدل شــبکه ديناميــك 1در شبیهســازی جریانهایــی

اســتفاده ميشــود كــه شــكل دامنــه بــه دليــل حركــت

در مرزهــاي دامنــه بــا زمــان در حــال تغييــر باشــد.

شکل  4نمایی از مدل پیگ استفادهشده در تحقیق حاضر.

شکل  5دامنه محاسباتی و نمای بزرگشده شبکه براي شبیهسازی پیگ متحرک در لوله.
1. Dynamic mesh
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ايــن حركــت میتوانــد حرکتــی از پیــش تعیینشــده

میشــود؛

زاویــه مــدل مركــز ثقــل يــك جســم جامــد را بــا زمــان

صلــب .در ايــن صــورت حركــت جســم مغــروق بــا حــل

باشــد .بهعنــوانمثــال میتــوان ســرعتهای خطــي و
مشــخص كــرد .همچنیــن ايــن حركــت میتوانــد حركتــي

تعييننشــد ه باشــد كــه حركــت بعــدي براســاس حــل

ن مثــال ســرعتهای
فعلــي بــه دســت میآیــد .بهعنــوا 

خطــي و زاویــهای از تعــادل نيــروي واردشــده بــر يــك
جســم جامــد محاســبه میشــوند .شبیهســازی پیــگ در
ایــن مقالــه یــک حرکــت ازپیشتعییننشــده اســت.

ســه روش متــداول در روش شــبکه دینامیــک بــراي

 -2تعريــف يــك Immersed Solidبهعنــوان يــك جســم
معــادالت حركــت جســم صلــب مدلســازي میشــود.

نرمافــزار

ANSYS CFX

مــكان و جهتگیــری يــك

جســم صلــب را بــه كمــك معــادالت حركــت محاســبه
میکنــد .ايــن معــادالت میتواننــد تــا  6درجــه آزادي
( )6DOFرا فراهــم آورنــد :ســه درجــه آزادي بــراي حرکت

انتقالــي در راســتاي ســه محــور مختصــات و ســه درجــه

آزادي بــراي چرخــش حــول ســه محــور مختصــات.

تجدیــد شــبکه در نواحــي تغييرشــكليافته در هــر بــازه

كوپــل كــردن حركــت جســم صلــب (پيــگ) بــا جريــان

دینامیکــی و روش شــبکهبندی مجــدد.

صلــب (پيــگ) انجــام میشــود .در چنيــن مــواردي،

زمانــی وجــود دارنــد :روش هموارســازی ،روش الیههــای

ســيال داخــل لولــه از تعــادل نيروهــاي وارد بــر جســم

در روش شــبکهبندی مجــدد هنگامــی کــه حرکــت

حركــت و ميــدان جريــان كوپــل هســتند .حلگــر

اســت ،بــه از بیــن رفتــن كيفيــت ســلول و حتــی خــود

گرانــش و آئروديناميكــي روي جســم را محاســبه میکنــد.

مشــكالت همگرايــي در زمــان ورود بــه قــدم زمانــي بعدي

اضافــي مربــوط بــه جســم صلــب نيــز مشــخص میشــود.

از آن شــبکهای از ســلولهای یکنواخــت در مرزهــای

مختصــات اينرســي بهصــورت زیــر تعریــف میشــود:

مــرز در مقايســه بــا انــدازه ســلولها خیلــی بــزرگ

 6DOFنيروهــا و ممانهايــی ماننــد نیروهــا و ممانهــاي

ســلول (در نتيجــه حجــم ســلول منفــي) و در نهایــت

ايــن نيروهــا بــا انتگرالگیــری عــددي و پارامترهــاي

منجــر میشــود کــه نیازمنــد بازســازی اســت تــا پــس

معادلــه حاكــم بــر حركــت انتقالــی مركــز جرم در سيســتم

تغییرشــكلداده ایجــاد شــود.

()3

جســم صلــب بــه جســم جامــدي اطــاق میشــود كــه

بــردار نيرو اســت.

جسم صلب 1و

2

6DOF

درون حــوزه ســيال حركــت میکنــد بــدون ايــن كــه

كــه در آن  V°Gحركــت انتقالــي مركــز جــرم m ،جــرم و
بررسی تأثیر اندازه شبکه بر نتایج

خــود تغييــر شــكل دهــد .جســم صلــب را نيروهــا و

تنهــا راه حــذف خطاهــای ناشــی از درســتی شــبکه

نيــروي خارجــي (از قبيــل نيــروي گرانــش) و گشــتاورهاي

اســت از بهبــود اولیــه یــک شــبکه درشــت تــا رســیدن

در نرمافــزار  ANSYS CFXيــك جســم صلــب را بــه دو

شبیهســازی مســتقل از شــبکه خواهــد بــود.

گشــتاورهاي اعمالشــده از طــرف ســيال بهعــاوه هــر

انجــام مطالعــات مربــوط بــه شــبکه اســت کــه عبــارت

خارجــي حركــت ميدهنــد.

بــه مرحل ـهای کــه نتایــج کلیــدی تغییــر نکننــد .آن گاه

روش میتــوان مــدل كــرد:

 -1تعريــف آنبهعنــوان مجموع ـهای از نواحــي دوبعــدي

كــه ســطوح آن را تشــكيل میدهنــد .هنگامــیکــه يــك
جســم صلــب از ايــن طريــق تعريــف میشــود ،ديگــر

بــه توليــد شــبكه بــراي خــود جســم صلــب نيــاز نيســت.
از گزينــه  Mesh Motionبــراي حركــت دادن ســطوح جســم

مطابــق بــا حــل معــادالت حركــت جســم صلــب اســتفاده

ن ترتیــب ســه شــبکه بیســاختار بــا تعــداد ســلول
بدیــ 

 1,394,845و  1,805,244و  2,113,052در نظــر گرفتــه

شــدهاند و ســرعت پیــگ در زمانهــای مختلــف بــرای
ایــن ســه شــبکهبندی در شــکل  6نشــان دادهشــده اســت.
1. Rigid Body
2. Degree of Freedom
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2/0

1/5

1/0

زمان ()s

0/5

سرعت ()m/s

تعداد سلول1394845 :
تعداد سلول1805244 :
تعداد سلول2113052 :

4
3/5
3
2/5
2
1/5
1
0/5
00/0

شکل  6سرعت پیگ در زمانهای مختلف برای سه شبکه با تعداد سلول مختلف.

همــان گونــه کــه مشــاهده میشــود ،نتایــج

همــراه نمــودار ســرعت در محــور لولــه ،برحســب طــول

 1,805,244و  2,113,052تطابــق خوبــی دارنــد و نتایــج

همــانطــور کــه در نتایــج مشــاهده میگــردد ،بــا افزایــش

بهدســتآمده بــرای دو شــبکهبندی بــا تعــداد ســلول

لولــه در زمانهــای مختلــف ،دیــد.

مســتقل از شــبکهاند.

زمــان ،پیــگ بــه ســمت جلــو حرکــت ميكنــد و ســرعت

در ایــن تحقیــق ضریــب اصطــکاک بیــن دیــواره پیــگ و

پیــگ کــه در ابتــدا زیــاد اســت کاهــش مییابنــد .فشــار

شــده اســت .بــه دلیــل کاهــش ســرعت نســبی بیــن

ا ست .

نتایج

لولــه ،بــراي سادهســازی ،ثابــت و  0/2در نظــر گرفتــه

پیــگ و ســیال ،نیرویــی کــه از طــرف ســیال بــه پیــگ
ش ميیابــد و بــه یــک مقــدار ثابــت
وارد میشــود کاهــ 
نزدیــک میشــود کــه تقریب ـاً برابــر بــا نیــروی اصطــکاک
اســت و لــذا برآینــد نیروهــای وارد بــر پیــگ بــه ســمت

صفــر میــل میکنــد .نمــودار برآینــد نیروهــای وارد بــر

پیــگ در شــکل  7نشــان دادهشــده اســت .در ابتــدای
حرکــت پیــگ ،بــهعلــت بــاال بــودن نیــروی وارد بــر پیگ،

شــتاب پیــگ زیــاد اســت و بهمــرور زمــان بــا جلــو رفتــن

پیــگ بهعلــت کاهــش نیــروی وارد بــر پیــگ ،شــتاب
پیــگ نیــز بــه ســمت صفــر میــل میكنــد و لــذا ســرعت
پیــگ ثابــت میشــود .نمــودار شــتاب و ســرعت پیــگ در
زمانهــای مختلــف و ســرعت پیــگ در موقعیتهــای

مختلــف در شــکلهای  8تــا  10نمایــش داده شــدهاند.

ســیال داخــل پیــگ و همچنیــن فشــار ســیال باالدســت

در میانــه بایپــس ،بــه علــت ســرعت زیــاد ســیال ،کــم
بــه دلیــل کاهــش شــتاب ،میــزان تغییــرات ســرعت در
طــول لولــه نیــز کمتــر شــده اســت .همچنیــن مقادیــر
ماکزیممهــای منحنیهــای ســرعت بــا افزایــش زمــان

کاهــش ميیابــد و شــکل منحنیهــای ســرعت یکســان
میشــود .منحنیهــای فشــار برحســب طــول لولــه نیــز
بــا افزایــش زمــان تقریب ـاً یکســان میشــوند و در نتیجــه
شــرایط جریــان بــه ســمت حالــت دائــم پیــش میرونــد.

در شــکل  15موقعیــت پیــگ در طــول لولــه در زمانهــای
مختلــف نشــان داده و یــک مقطــع خــاص بهصــورت

خــط عمــودی در نظــر گرفتــهشــده اســت .در شــکل

 16منحنیهــای ســرعت در آن مقطــع در زمانهــای
ن گونــه کــه در
مشخصشــده رســم شــدهاند .همــا 

شــکل  16مشــاهده میگــردد ،ماکزیمــم ســرعت در

بــراي درک بهتــر رفتــار ســیال اطــراف پیــگ متحــرک

زمــان  1ثانیــه و در باریکتریــن مقطــع بایپــس اســت.

و  1/55ثانیــه و نمــودار فشــار در محــور لولــه برحســب

در زمانهــای  0/92و  1/05ثانیــه ،بــه دلیــل یکســان

در لولــه ،کانتــور فشــار در زمانهــای 0/35 ،0/1 ،0/03

طــول لولــه در زمانهــای مختلــف در شــکلهای  11و
 12نشــان دادهشــده اســت .همچنیــن در شــکلهای 13

و  14میتــوان کانتــور ســرعت در زمانهــای فــوق را بــه

همچنیــن در دو مقطــع نزدیــک بــه ورود و خــروج پیــگ
بــودن تقریبــی انــدازه مقطــع ،منحنیهــای ســرعت
تقریبــاً یکســان هســتند.
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شکل  7برآیند نیروهای وارد بر پیگ در زمانهای مختلف.
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شکل  8شتاب پیگ در زمانهای مختلف.
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شکل  11کانتور فشار در طول لوله در زمانهای مختلف.
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شکل  10سرعت پیگ در موقعیتهای مختلف.
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شکل  9سرعت پیگ در زمانهای مختلف.

t= 1/55 s
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شکل  12نمودار فشار در محور لوله برحسب طول لوله در زمانهای مختلف.
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شکل  13کانتور سرعت در طول لوله در زمانهای مختلف.
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شکل  14نمودار سرعت در محور لوله برحسب طول لوله در زمانهای مختلف.

t= 0/03 s
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t= 0/88 s
t= 0/92 s
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t= 1/05 s
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شکل  15موقعیت پیگ در زمانهای مختلف و مقطع موردنظر.

شعاع لوله ()m
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شکل  16منحنی سرعت در مقطع مشخصشده در زمانهای مختلف.
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1395-1

در مقطــع خروجــی پیــگ و در زمــان  0/88ثانیــه ،بــا افزایش

ســرعت در زمــان یــک ثانیــه نمایــش داده شــده و چنــد

نقطــه خــروج از پیــگ تــا دیــواره لولــه ،بــه دلیــل در مســیر

 4/5متــر از ابتــدای لولــه مشــخص و شــمارهگذاری شــدهاند.

مقطــع مختلــف بــه فاصلههــای  3/9 ،3/4 ،2/5 ،2 ،1/5و

ش ميیابــد و از
فاصلــه از محــور لولــه ،مقــدار ســرعت کاه ـ 

جریــان نبــودن ،تغییــرات ســرعت کنــد ميشــوند و در جداره

شــکل  18نیــز منحنــی ســرعت را در مقاطــع مشخصشــده

ثانیــه بــه دلیــل دور بــودن از پیــگ ،منحنیهــای ســرعت

کــه مشــاهده میگــردد ،منحنیهــای ســرعت بــرای

ن گونــه
در زمــان یــک ثانیــه نمایــش میدهــد .همــا 

لولــه بــه صفــر میرســند .در زمانهــای  0/7 ،0/03و 1/57

مقاطــع ابتدایــی تــا مقطــع شــماره  3و مقطــع انتهایــی
لولــه ،از مقطــع شــماره  5بــه بعــد ،تقریبــاً یکســاناند

تختترانــد ،ولــی در ایــنبیــن در زمــان  0/7ثانیــه بــه علــت
ایــن کــه مقطــع موردنظــر نســبت بــه دو زمــان دیگــر فاصله

کــه دلیــل آن کاهــش اثــرات پیــگ بــر جریــان در ایــن

کمتــری نســبت بــه پیــگ دارد ،تغییــرات منحنــی ســرعت

فواصــل اســت و بیشــترین تغییــرات در مقطــع خروجــی

بیشــتر اســت .در زمــان  1/08ثانیــه نیــز در ورودی پیــگ،

منحنــی ســرعت تغییــرات بیشــتری را نســبت بــه زمانهای

پیــگ (مقطــع شــماره  )4رخ ميدهنــد .در شــکل 19

زمانهــای  1 ،0/92و  1/05ثانیــه ،بــا افزایــش فاصلــه از

فاصلههایــی کــه در شــکل  17نشــان داده شــده نمایــش

کانتورهــای ســرعت در مقاطــع عمــود بــر محــور لولــه بــه

قبلــی نشــان میدهــد .در مقاطــع داخلــی پیــگ یعنــی در

داده شــدهاند.

ش ميیابــد تــا در جــداره
محــور لولــه ،ســرعت ســیال کاه ـ 

پیــگ بــهســرعت پیــگ میرســد .در شــکل  17کانتــور

سرعت ()m/s) (w
0 2 4 5 7 9 1113 14 16 18

6
5
4
3
2
1
شکل  17کانتور سرعت در زمان یک ثانیه و مقاطع موردنظر.

9

8

شعاع لوله ()m

مقطع 1
مقطع 2
مقطع 3
مقطع 4
مقطع 5
مقطع 6

0/16
0/14
0/12
0/1
0/08
0/06
0/04
0/02
0
0

7

6

5

4

3

2

سرعت در راستای )m/s)w

1

شکل  18منحنی سرعت در مقاطع مشخصشده در زمان یک ثانیه.

شبیهسازی جریان سیال ...

مقطع 3

مقطع 6
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مقطع 2

مقطع 5
شکل  19کانتورهای سرعت در مقاطع عمود بر محور لوله.

مقطع 4

بــر پیــگ ،شــتاب پیــگ کاهــش ميیابــد و بــه ســمت

نتیجهگیری

در ایــن مقالــه ابتــدا ،نیــروی وارد بــر پیگ ســاکن از طرف
ســیال بــا نتایج مرجع  10مقایســه شــده کــه تطابق خوبی

را نشــان میدهــد .ســپس ،حرکــت پیــگ دارای بایپــس
در لولــه بــه كمــك نرمافــزار

مقطع 1

تجــاری ANSYS CFX

بــا موفقیــت بررســی شــده اســت .مــدل پیــگ
شبیهسازیشــده مــدل پیشــنهادی مرجــع  10اســت و

صفــر میــل میکنــد و ســرعت پیــگ ثابــت میگــردد.

همچنیــن ،بــا توجــه بــه نتایــج بهدســتآمده مشــخص
میشــود کــه بــا گذشــت زمــان و بــا جلــو رفتــن پیــگ،

بــه علــت کاهــش شــتاب پیــگ ،تغییــرات ســرعت و فشــار
در طــول لولــه نیــز کاهــش مییابنــد بــهطــوریکــه

شــرایط جریــان بــه ســمت حالــت دائــم پیــش م ـیرود.

طــول لولــه  6 mدر نظــر گرفتــهشــده و بــا اســتفاده

بــا مقایســه منحنــی ســرعت در مقاطــع مختلــف مشــخص

دینامیــک حرکــت پیــگ در ســیال شبیهســازیشــده

مقطــع بایپــس اســت .همچنیــن در دو مقطــع نزدیــک

از روش شــبکهبندی مجــدد در تکنیــک شــبکهبندی

میشــود کــه ماکزیمــم ســرعت مربــوط بــه باریکتریــن

اســت.

بــه ورود و خــروج پیــگ بــه دلیــل یکســان بــودن تقریبــی
انــدازه مقطــع ،منحنیهــای ســرعت تقریبــاً یکســان

در بررســی حرکــت پیــگ داخــل لولــه ،نتایــج نشــان
دادهانــد کــه ابتــدا ،نیــروی وارد بــر پیــگ از طــرف ســیال
زیــاد اســت و بــا گذشــت زمــان ،بــه دلیــل کاهش ســرعت

نســبی بیــن پیــگ و جریــان ســیال ،نیــروی وارد بــر پیــگ

کاهــش مییابــد ،بــهطــوریکــه بــا نیــروی خارجــی
وارد بــر آن (اصطــکاک) برابــر و برآینــد نیروهــای وارد بــر

پیــگ صفــر میشــود .بــا کاهــش برآینــد نیروهــای وارد

هســتند .در مقطــع خروجــی پیــگ نیــز بــا افزایــش
فاصلــه از محــور لولــه ،مقــدار ســرعت کاهــشميیابــد

و از نقطــه خــروج از پیــگ تــا دیــواره لولــه ،بــه دلیــل در
مســیر جریــان نبــودن ،تغییــرات ســرعت کنــد ميشــوند
تــا در جــداره لولــه بــه صفــر میرســند .همچنیــن در

مقاطعــی کــه از پیــگ فاصلــه دارنــد ،منحنیهــای
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 فشار:P

 منحنــی، در مقطــع ورودی پیــگ.ســرعت تختترانــد

 حرکت انتقالی مرکز جرم:V°G

.قبــل خــود نشــان میدهــد

)Pa(
)s(
)m/s2(

)kg/m (
3

)m/s(
)Pa.s(
)m /s(
2

 زمان:t

 چگالی سیال:ρ

 سرعت سیال:U

 ویسکوزیته دینامیکی:µ

 ویسکوزیته سینماتیکی:ν

ســرعت تغییــرات بیشــتری را نســبت بــه مقطعهــای مــا

در بررســی تأثیــر وجــود پیــگ بــر ســرعت جریــان در
طــول لولــه نیــز مشــخص میگــردد کــه بیشــترین تأثیــر

وجــود پیــگ بــر ســرعت جریــان خروجــی پیــگ اســت و
. تغییــرات ســرعت کمترانــد،در فواصــل دورتــر از پیــگ

عالئم و نشانهها
)N(

 بردار نیرو:FG
)kg(

 جرم:m
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