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شبیهسازی هیدرودینامیکی قطرات استخراج
مایع -مایع و تأثیر انتقال جرم بر هیدرودینامیک
سپیده رشدی ،1نوراله کثیری* 1و احمد رهبر کلیشمی

2

 -1دانشکده مهندسی شیمی ،نفت وگاز ،آزمایشگاه طراحی فرآیند به کمک کامپیوتر ،دانشگاه علم و صنعت ایران
 -2دانشکده مهندسی شیمی ،نفت وگاز ،آزمایشگاه جداسازی ،دانشگاه علم و صنعت ایران
تاريخ دريافت96/1/24 :

تاريخ پذيرش96/7/10 :

چكيده
شبیهســازی هیدرودینامیکــی و انتقــال جرمــی قطــره تولوئــن باالرونــده در ســیال ســاکن آب مــورد بررســی قــرار گرفــت .بــرای
شبیهســازی هیدرودینامیکــی از روش حجــم ســیال بــا مــدل کشــش ســطحی  CSSو روش  PLICاســتفاده شــد .قطــرات در ســه رژیــم
کــروی ،چرخشــی و نوســانی شبیهســازی شــدند و همخوانــی بســیار خــوب بــا نتایــج تجربــی بــا میانگیــن خطــای  %3/63بهدســت
آمــد .همچنیــن مــدل هیدرودینامیکــی تحقیــق حاضــر توانســت رژیــم نوســانی قطــره را در قطــر  4/4 mmو قطــر قطــره بــا ســرعت
بیشــینه را در قطــر  3/5 mmپیشبینــی نمایــد کــه دارای همخوانــی بســیار خــوب بــا نتایــج تجربــی بــود .در گام بعــدی شبیهســازی،
بهمنظــور تأثیــر انتقــال جــرم در ســرعت قطــرات تولوئــن  ،2 mmمعــادالت انتقــال جرمــی بــه شبیهســازیها اضافــه شــد .تمامــی
خــواص ســیال در شبیهســازیها ب ـ ه غیــر از کشــش ســطحی ثابــت نظــر گرفتــه شــد .نتایــج شبیهســازی نشــان داد بــدون در نظــر
گرفتــن تابعیــت کشــش ســطحی بــا غلظــت ،ســرعت شبیهسازیشــده بــا نتایــج تجربــی موجــود در مقــاالت دارای میانگیــن خطــای
 %83بــود کــه بــا درنظرگرفتــن آن میــزان خطــا تــا حــدود  %2کاهــش یافــت .گــزارش خطــوط جریــان ،شــکل قطــرات ،ســرعت محــوری
و ســرعت حــدی از نتایــج دیگــر ایــن تحقیــق اســت.
كلمات كليدي :شبیهسازی عددی ،مدل حجم سیال ،استخراج مایع -مایع ،انتقال جرم ،هیدرودینامیک.

مقدمه

شبیهســازی انتقــال جــرم و هیدرودینامیــک قطــرات

باالرونــده در ســیال ســاکن از اهمیــت زیــادی در
سیســتمهای مختلــف اســتخراج مایع-مایــع برخــوردار
اســت .بــا اســتفاده از هیدرودینامیــک جریــان ،زمــانماند

و انــدازه قطــره در سیســتم تــک قطــره معلــوم شــود کــه
از پارامترهــای مهــم تأثیرگــذار در ضریــب انتقــال جــرم
*مسؤول مكاتبات
Capepub@cape.iust.ac.ir
آدرس الكترونيكي
شناسه دیجیتال)DOI: 10.22078/pr.2017.2640.2222( :

و بــازده مرحل ـهای اســت .همچنیــن شبیهســازی انتقــال

جرمــی سیســتم تــک قطــره کمک شــایانی در فهــم عمیق

پدیــده انتقــال جــرم و شناســایی پارامترهــای مؤثــر حیــن

حرکــت دســتهجمعی قطــرات در برجهــا در مقیــاس
صنعتــی خواهــد نمــود .از مهمتریــن سیســتمهای تــک

قطــره اســتخراج مایــع -مایــع میتــوان بــه ســه سیســتم

اســتاندارد اســتخراج مایــع -مایــع شــامل تولوئــن /آب،

بوتانــول /آب و بوتیــل اســتات /آب اشــاره کــرد کــه مــورد
تائیــد فدراســیون مهندســی شــیمی اروپاســت.
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در مــورد سیســتم تولوئــن /آب میتــوان بــه تحقیــق

تائیــد فدراســیون مهندســی شــیمی اروپــا ،روش مــش

قطــرات تولوئــن بــا اندازههــای  1تــا  7 mmدر حالــت بــدون

ســطحی  CSFو  ]13[ 3 GFMبهکاربــرده شــده اســت

دو پروفایــل متفــاوت از ســرعت لحظــهای نســبت بــه

داده شــد [ .]13در مــورد بررســی تجربــی و مدلســازی

شبیهســازی انگبــرگ و همــکاران [ ]2توانســت نتایــج

بــهروش  LSمیتــوان بــه تحقیــق وانــگ و همــکاران

وگنــر و همــکاران اشــاره کــرد کــه بــه بررســی تجربــی

اســتون پرداختنــد [ .]1بــرای قطــر قطــرات ،3 mm

زمــان از یــک نــازل یکســان بهدســت آمــد .نتایــج

تجربــی وگنــر و همــکاران [( ]1دو ســرعت متفــاوت
از یــک نــازل یکســان) را توجیــه کنــد .در راســتای
مطالعــات مدلســازی و انتقــال جرمــی سیســتم تولوئــن/

اســتون /آب میتــوان بــه مطالعــه مدلســازی انگبــرگ

و همــکاران [ 4و  ]3بــهروش  1 LSاشــاره کــرد .تأثیــر

مارانگونــی در هیدرودینامیــک و انتقــال جــرم قطــرات 2

دینامیــک [ ]12و روش  LSهمــراه بــا دو مــدل کشــش
کــه برتــری نســبی  LS-GFMنســبت بــه  LS-CSFنشــان
سیســتم متیــل ایزوبوتیــل کتــون /اسیداســتیک /آب

[ ]14و تکاملیافتــه مطالعــه وانــگ توســط چنــو
همــکاران [ ]15بــه روش کاهــش نفــوذ کاذب در جریــان
جابهجایــی انتقــال جــرم بــا روش شــبه الگرانــژی اشــاره

کــرد .همچنیــن درزمینــه مدلســازی سیســتم متیــل
ایزوبوتیــل /کتــون در حضــور مــواد فعــال ســطحی نیــز
قبــ ً
ا تحقیقــات متعــددی انجامشــده اســت کــه از آن

و  5 mmموردبررســی قــرار گرفــت و تغییــرات ســرعت

جملــه میتــوان بــه تحقیقــات لــی و همــکاران اشــاره

گردیــد .همچنیــن در مــورد سیســتم تولوئــن /اســتون/

کتــون /آب در حضــور مــاده فعــال ســطحی پرداختنــد

لحظ ـهای در حالــت همــراه و بــدون مارانگونــی گــزارش
آب در مطالعــات اخیــر بــه بررســی تجربــی و مدلســازی

بــه روش  VOFبــدون در نظــر گرفتــن تغییــر شــکلها

نیــز اشارهشــده اســت [ .]5-8در مــورد بررســی تجربــی

انتقــال جــرم سیســتم بوتانــول /اســید سوکســینیک /آب
میتــوان بــه تحقیــق دهکــردی و همــکاران [ ]9اشــاره
کــرد کــه بــه بررســی قطــرات بوتانــول تحــت شــرایط
انتقــال جــرم بــا جــز منتقلشــونده اسیدسوکســینیک

همــراه و بــدون مــواد فعالســطحی پرداختنــد .همچنیــن
شبیهســازی هیدرودینامیکــی در حالــت بــدون انتقــال

جــرم سیســتم بوتانــول /آب ،بــه روش اجــزا محــدود
و لتیــس بولتزمــن ،بــه ترتیــب توســط برتاکیــس و

همــکاران [ ]10و کمراکــوا و همــکاران [ ]11انجامشــده
اســت .در مطالعــه برتاکیــس ،مــدل کشــش ســطحی
CSF

2

و بــرای ردیابــی فصــل مشــترک از روش

LS

کــرد کــه بــه شبیهســازی سیســتم متیــل ایــزو بوتیــل
[ 17و  .]16در زمینــه انتقــال جــرم از حبــاب گازی نیــز
تحقیقــات مدلســازی متعــدد وجــود دارنــد [.]18-22

همانطــور کــه اشــاره شــد ،اگرچــه برخــی از مطالعــات

قبلــی روش حجــم ســیال را بهعنــوان روش تعییــن

فصــل مشــترک بــرای مطالع ـ ه هیدرودینامیــک و انتقــال
حبابهــا بهکاربردهانــد ،تاکنــون ،هیــچ مطالعــه

مدلســازی وجــود نــدارد تــا روش حجــم ســیال را

بــرای حرکــت قطــرات واقعــی اســتخراج مایــع -مایــع
در بــازه وســیع از قطــرات در تمــام رژیمهــای کــروی،
چرخشــی و نوســانی بهکاربــرده باشــد .همچنیــن بعــد از

مدلســازی ،اعتبارســنجی دقیــق بــا دادههــای تجربــی
میبایســت انجــام بگیــرد تــا مــدل بهدســتآمده
قابلیــت کاربــردی در کاربردهــای مهندســی را داشــته

باشــد .بنابرایــن در مطالعــه حاضــر بــه مدلســازی

اســتفاده شــد و تطابــق خــوب بــا دادههــای تجربــی

هیدرودینامیکــی قطــرات تولوئــن در بــازه  1تــا 4/4 mm

از دادههــای تجربــی بــرای قطــرات کوچکتــر برابــر %5

ســطحی  CSSپرداختهشــده اســت.

بهدســت آمــد .امــا در مطالعــه کمراکــوا ،میــزان انحــراف

و بــرای قطــرات بزرگتــر نوســانی برابــر  %20گــزارش

گردیــد [ .]11بــرای شبیهســازی هیدرودینامیکــی
ســه سیســتم متــداول اســتخراج مایــع -مایــع مــورد

بــرای اولیــن بــار بــا روش حجــم ســیال و مــدل کشــش

1. Level Set
2. Continuum Surface Force
3. Ghost Fluid Method
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بعــد از اعتبارســنجی دقیــق مــدل حاضــر بــا دادههــای

حــل معادلــ ه بــرای کســر حجمــی فــاز پراکنــده در

جرمــی بــر معــادالت هیدرودینامیــک درنظرگرفتــه

حجمــی بهصــورت زیــر نوشــته میشــود [:]23

سیســتمهای دوفــازی انجــام میشــود .معادلــ ه کســر

تجربــی موجــود ،در مرحلــه بعــد تأثیــر معــادالت انتقــال
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شــده اســت .تــرم کشــش ســطحی متغیــر بــا غلظــت

(

مــدل  CSSپیشــنهادی توســط الفاریــه و همــکاران []24

(مارانگونــی) ،در روش حجــم ســیال در تحقیــق حاضــر

در تحقیــق حاضــر بــرای مدلســازی کشــش ســطحی

بــرای اولیــن بــار بهکاربــرده شــد کــه معــادالت

بــهکار رفتــه اســت .برخــاف روش  ،CSFدر ایــن روش

هیدرودینامیــک را بــا معــادالت انتقــال جــرم کوپــل

محاســبه مســتقیم انحنــا وجــود نــدارد .روش

میکنــد .بــرای ایــن منظــور قطــره تولوئــن 2 mm

CSS

درنظرگرفتــه شــده اســت و تأثیــر غلظــت اولیــه اســتون

نیــروی کشــش ســطحی را بــه فــرم تنــش  Tبهصــورت

داخــل قطــره مــورد بررســی قــرار گرفــت.
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زیــر تبدیــل میکنــد:

بــر ســرعت لحظــهای قطــره تولوئــن و الگــوی جریــان

روش مدلسازی

تــرم چشــمه بهدســتآمده از رابطــه  7بــر رابطــه 2

در ایــن قســمت معــادالت حاکــم بــر حــل مســئله

اعمــال میشــود ( ⊗ ضــرب تنســوری دو بــردار).

خالصهشــده اســت .ایــن معــادالت شــامل معــادالت

معادالت انتقال جرمی

هیدرودینامیکــی همــراه بــا تــرم کشــش ســطحی

معادلــه انتقــال جــرم بــرای فازهــای مجــزای تولوئــن و

(بهعنــوان تــرم چشــمه معادلــه مومنتــم) از روش

آب بهترتیــب بهصــورت روابــط  8و  9نوشــته میشــوند.

 1 CSSاســت .در انتهــا بــه معــادالت انتقــال جــرم

در بخــش روش حــل بهترتیــب حــل معــادالت اشــاره

اشارهشــده اســت.

میشــود.

معادالت هیدرودینامیکی

()8

درروش حجــم ســیال ،مؤلفههــای ســرعت و فشــار بیــن

()9

فازهــا بــه اشــتراک گذاشــته میشــود .بنابرایــن معادلــه

بهصــورت زیــر نوشــته میشــود:
()2

(∇U + ∇U ) + ρ g + F


SF



T



 )10و عــدم پیوســتگی غلظــت رابطــه  11زیــر تعریــف

شــد هاند:


∂ρ
+ ∇.ρU = 0
∂t

()1

)
)

(
(

مشــترک بهصــورت شــرط برابــری فالکــس (رابطــه

حــل میشــود .معــادالت میانگیــن پیوســتگی رابطــه 1

و مومنتــم رابطــه  2بــرای دو ســیال غیرقابــل امتــزاج


∂C d
) ) + ∇. C d U = ∇. ( D d ( ∇C d
∂t

∂C C
) ) + ∇. C C U = ∇. ( DC ( ∇C C
∂t

در فصــل مشــترک قطــره -مایــع شــرایط مــرزی فصــل

منفــرد مومنتــم و پیوســتگی بــرای جریــان چنــد فــازی
2


 



∇α ⊗ ∇α
 ∇α I −
∇α



∂ ρU

( ) + ∇.ρUU = −∇P + ∇.µ
∂t

()10

()11

∂C d
∂C C
= DC
∂n
∂n

Dd

Cd
=K
CC

غلظــت اســتون در دو ســوی فصــل مشــترک در حالــت

کــه در معادلــ ه بــاال ،نیــروی کشــش ســطحی بهعنــوان

تعــادل ترمودینامیکــی بهصــورت ناپیوســته اســت .کــه

ســیال ،مشــخصات فــاز از قبیــل دانســیته و ویســکوزیته از

میشــود .اعمــال شــرایط مــرزی روابــط  10و  11در



تــرم چشــمه (  ) F SFواردشــده اســت .در دیــدگاه حجــم

روابــط زیــر حســاب میشــود [:]23
()3
()4



=
ρ α X , t ρd + 1 − α X , t

)) ρ
( )) µ
c

c

(

(

)

(



=
µ α X , t µd + 1 − α X , t

(

)

(

بــرآورد فصــل مشــترک در دیــدگاه حجــم ســیال توســط

منجــر بــه تغییــرات شــدید غلظــت در فصــل مشــترک
روش حجــم ســیال بــا مشــکل مواجــه اســت.

1. Continuum Surface Stress
2. Immiscible
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زیــرا هیــچ گــرهای 1در فصــل مشــترک وجــود نــدارد

کــه شــرایط مــرزی بــاال در آنهــا بهطــور مســتقیم

هندسـه حاکــم بر مســئله ،مشــخصات مــواد مورداســتفاده
و روش حــل

اعمــال شــوند .بنابرایــن بهمنظــور اعمــال شــرایط مــرزی

مشــخصات مــواد مورداســتفاده در شبیهســازی در جــدول

غلظتــی معادلــه  12پیشنهادشــده اســت کــه شــرایط

نرمافــزار فلوئنــت استفادهشــده اســت .شــماتیک دامنــه

رســیدن بــه رابطــه  12از روابــط  8تــا  11بهتفصیــل در

دادهشــده اســت .دامنــه محاســباتی متشــکل از شــرایط

و ناپیوســتگی غلظــت در فصــل مشــترک تــک معادلــه

 1نشــان دادهشــده اســت .بهمنظــور شبیهســازیها از

معادلــه  13را در بــر میگیــرد [ 3و  .]22اثبــات چگونگــی

محاســباتی همــراه ســاختار شــبکه در شــکل  1نشــان

کار پتــرا و همــکاران پرداختــه اشارهشــده اســت [.]25

مــرزی دیــواره ،2شــرط فشــار 3و شــرط تقــارن محــوری

که در آن مقدار ˆ Cبهصورت زیر تعریف میشود:

معــادالت متناســب بــا هریــک از شــرایط مــرزی یادشــده


ˆ∂C
ˆ+ ∇. UCˆ = ∇. D ∇C
∂t

)) ( (

()12

) (

4

اســت کــه در شــکل  -1الــف نشــان دادهشــده اســت.

 α = 1برای
()13
 α = 0برای Cˆ = C c
بهجــای حــل یــک معادلــه بــرای فــاز قطــره و یــک معادله

و در جهــت عمــود بــر شــرط تقــارن محــوری صفــر قــرار

شــرایط رابطــه  13حــل میشــود .در رابطــه  12بهجــای

بــزرگ در نظــر گرفتهشــده اســت ،شــرایط گرادیــان

Cˆ = C d

در نرمافــزار در شــکل  –1الــف نشــان دادهشــده اســت.

گرادایــان کســر حجمــی در راســتای عمــود بــر دیوارههــا

بــرای فــاز پیوســته ،رابطــه منفــرد  12بــرای هــردو فــاز بــا

داده شــده اســت .چــون ارتفــاع دامنــه بهانــدازه کافــی

غلظــت ˆ Cدر فــاز پراکنــده و پیوســته ،بــر طبــق رابطــه

صفــر بــرای بقیــه کمیتهــا در شــرط مــرزی فشــار

 13بهترتیــب  Cو
d

KC C

قــرار داده میشــوند [.]3
الف

خروجــی لحــاظ شــده اســت.

شرایط مرزی فشار

ب

شرایط مرزی تقارن محوری

شرایط مرزی دیواره
شکل  1شماتیک دامنه محاسباتی الف) همراه با شرایط مرزی ،ب) همراه با ساختار مش
جدول  1مشخصات مواد مورد استفاده در شبیهسازی []6
ضریب نفوذ ()m2/s

ویسکوزیته ()mPa.s

دانسیته ()kg/m3

ماده

2/9×10-9

0/8903

997/02

آب

1/25×10-9

0/552

862/3

تولوئن
1. Node
2. Wall
3. Pressure Outlet
4. Axis Symmetric

شبیهسازی هیدرودینامیکی ...
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شــرایط مــرزی فشــار بــر مبنــای تصحیحشــده با اســتفاده

()15

دکتــرای راچــه و همــکاران بــه آن پرداختهشــده اســت

 )12از روش حجــم محــدود اســتفادهشــده اســت .ترتیــب

از رابطــه  14درنظرگرفتــه شــدهاند کــه در پایــان نامــه

[.]26
()14

P = P − ρ gy
*

=σ
( 0.0025 + 0.03285exp)−0.0145C D

بهمنظــور گسستهســازی معــادالت (روابــط ( 5، 2 ،1و
حــل معــادالت بهصــورت اســت کــه در ابتــدا معادلــه کســر
حجمــی حــل میشــود (رابطــه  )5و مشــخصات ســیال

در رابطــه  y ،14فاصلــه از کــف دامنــه محاســباتی اســت.

شــامل دانســیته و ویســکوزیته (معادلــه  3و  )4بــر مبنــای

شــکل  -1الــف نشــان دادهشــده اســت .قطــره در حالــت

هــر دو جهــت  xو  yحــل میشــود (رابطــه  )2و پـسازآن

بــا توجــه بــه شــرایط اشارهشــده ،شــرایط مــرزی در

اولیــه بهصــورت کــروی و مــکان اولیــه آن باالتــر از دیــواره

پایینــی و بهصــورت ســکون در نظــر گرفتــه شــده اســت

1

آن بهروزرســانی میشــوند .ســپس معادلــه مومنتــم در

معادلــه پیوســتگی حــل میشــود و ســرعتهای

بهدســتآمده بــه روزرســانی میشــوند (رابطــه .)1

و از ســرعت صفــر و بهدلیــل نیــروی بویانســی شــروع بــه

بعــد از حــل معادلــه پیوســتگی معادلــه غلظــت حــل

برابــر انــدازه قطــر قطــره فــرض شــده اســت ،همچنیــن

بــا مقادیــر غلظــت بهدســتآمده بهروزرســانی میشــود

حرکــت میکنــد .انــدازه عــرض دامنــه محاســباتی 8

میشــود (معادلــه )12و ســپس معادلــه کشــش ســطحی

در هــر قطــر معیــن قطــره ،ارتفــاع دامنــه محاســباتی بــه

(رابطــه .)15پــس از کشــش ســطحی بهدســتآمده

ارتفــاع تغییــر نکنــد .بــا ایــن مشــخصات حــل ،نتایــج

معادلــه کســر حجمــی (رابطــه  )5تکــرار میشــوند تــا

شــبکه در شــکل  -1ب نشــان دادهشــده اســت .بهمنظــور

فشــار از الگوریتــم  PISOاستفادهشــده اســت .بهمنظــور

انــدازهای تغییــر دادهشــده اســت کــه ســرعت حــدی بــا

وابســته بهانــدازه دامنــه محاســباتی نیســتند .ســاختار
شــبکهبندی از نرمافــزار گمبیــت و نــوع شــبکه منظــم

2

از معادلــه غلظــت ،ترتیــب حــل معــادالت از ابتــدا (از

حــل بــه همگرایــی برســد .بهمنظــور کوپــل ســرعت-
محاســبه گردایانهــا از روش

Least square cell

در نظــر گرفتــه شــد .بهمنظــور رســیدن بــه درجــه کافــی

 ،basedو بــرای معادلــه فشــار از روش گسستهســازی

اطــراف قطــره ناحی ـهای بــا عــرض  1/5برابــر قطــر قطــره

معادلــه مومنتــم بــا روش  Quickو ترمهــای نــا پایــا در

برابــر قطــر قطــره بــرای قطــرات

بهمنظــور حــل معادلــه اســکالر 3غلظــت رابطــه  ،12از

از ریزتــر شــدن شــبکه بــرای ردیابــی فصــل مشــترک ،در

درنظرگرفتــه شــد انــدازه شــبکه در داخــل آن مطابــق

دادههــای جــدول ،2

1
80

درنظرگرفتــه شــد .در دامنــه اطــراف قطــره ( بیــرون ناحیه

حرکــت قطــره)  ،شــبکه درشـتتر شــد (شــکل  -1ب) .بــر

طبــق نتایــج تجربــی وگنــر و همــکاران [ ،]6هنگامیکــه
مقــدار اســتون در فــاز پراکنــده تولوئــن کمتــر از  %3وزنــی

باشــد ،مقــدار ضریــب توزیــع در دمــای محیــط برابــر 0/63

میشــود .بــا توجــه بــه اینکــه غلظــت اســتون در تولوئــن
در تحقیــق حاضــر در ایــن بــازه قــرار دارد ،بنابرایــن مقــدار

 0/63در شبیهســازیها بــهکار رفتــه اســت (معادلــه
 .)11بــه دلیــل غلظــت پاییــن اســتون در شبیهســازیها

 PRESTOاســتفادهشــده اســت .ترمهــای جابهجایــی

روابــط  1و  2بــا روش ضمنــی مرتبــه دوم حلشــدهاند.
روش آپوینــد درجــه دوم اســتفاد ه شــده اســت .همچنیــن
بهمنظــور حــل معادلــه کســر حجمــی (رابطــه  )5از روش
صریــح و بــرای گسستهســازی آن ب ـرروی ســطوح حجــم

کنتــرل از روش  PLICاســتفادهشــده اســت.
نتایج و بحث

در ایــن بخــش نتایــج شبیهســازی در حالــت بــا و بــدون
اســتون خالصهشــده اســت.

تمامــی خصوصیــات بــهغیــر از کشــش ســطحی مســتقل

از غلظــت فــرض شــدهاند و تابعیــت کشــش ســطحی بــا
غلظــت بهصــورت زیــر نوشــته میشــود [ 6و :]3، 4

1. Patch
2. Structured
)3. User Defined Scalar(UDS
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جدول  2آنالیز حساسیت از مش برای قطرات 2 mm

تولوئن با روش حجم سیال و مدل کشش سطحی CSS

d
120

d
100

d
80

d
60

d
40

d
20

اندازه مش ()mm

110/25

110/23

110/24

109/029

107/03

98/70

سرعت حدی ()mm/s

بــه ســمت بیضــوی و بــه دنبــال آن افزایــش ضریــب

نتایج شبیهسازی هیدرودینامیک بدون انتقال جرم

درگ ،کاهــش مییابــد .رژیــم نوســانی از قطــر قطــرات

آنالیز حساسیت از مش

نتایــج شبیهســازی بــا روش حجــم ســیال در ایــن بخــش
خالصهشــده اســت .نتایــج آنالیــز حساســیت مــش قطــره

 2 mmدر جــدول  2خالصهشــده اســت .همانطــور کــه

مالحظــه میشــود ،در انــدازه مــش برابــر  dقطــر قطــره،
80

نتایــج شبیهســازی بــه مقادیــر ثابــت میــل کردهانــد.

بنابرایــن بــرای شبیهســازی هیدرودینامیکــی انــدازه
مــش  d/80بهکاررفتــه اســت.

بهمنظــور بهدســت آوردن ســرعت لحظــهای قطــرات از

()16

خــوب بــا نتایــج تجربــی وگنــر و همــکاران اســت (شــکل
 -2ج) [ .]1ســرعت حــدی قطــرات تولوئــن در شــکل -2

د نشــان دادهشــده اســت .تطابــق بســیار خــوب بــا نتایــج
تجربــی در بــازه وســیع قطــر قطــرات  1تــا 4/4 mm

در شــکل  -2د مشــاهده میشــود .خطــای روش

vi
i

i

i

i =1
n

∑α V
i

LS

اســت [.]27

بهمنظــور مقایســه بــا نتایــج شبیهســازی ،نتایــج ســرعت

n

∑α V

LS

نســبت بــه روش حجــم ســیال اندکــی کمتــر اســت کــه
ایــن بــه دلیــل جریانهــای مجــازی کمتــر در روش

سرعت قطرات

رابطــه  16اســتفاده شــد:

 4/4 mmشــروع شــده اســت کــه دارای همخوانــی بســیار

= V cm , y

i =1

در معادلــه  ،V cm , y ،16مؤلفــه  yســرعت مرکــز جــرم، α i ،

کســر حجمــی قطــره در ســلول محاســباتی  ،v i ،iحجــم
iامیــن ســلول محاســباتی و  v iمؤلفــه  yســرعت فــاز

قطــره در مرکــز ســلول محاســباتی  iاســت .قطــرات در

سیســتم اســتخراج مایــع -مایــع بــه ســه رژیــم کــروی،

چرخشــی و نوســانی تقســیم میشــوند .قطــرات بــا نســبت
ابعــادی 1بیشــتر از  0/95قطــرات کــروی و قطــرات بــا

تغییــرات نســبت ابعــادی بیشــتر از  %2نســبت بــه زمــان،
قطــرات نوســانی نامیــده میشــود [ .]12قطــرات مابیــن

حــدود اشارهشــده قطــرات چرخشــی نامیــده میشــوند.

ســرعتهای لحظــهای قطــرات تولوئــن در رژیمهــای
کــروی ،چرخشــی و نوســانی در شــکل  -2الــف تــا ج
نشــان دادهشــده اســت .بــا افزایــش انــدازه قطــر قطــره
از  1تــا  ،3/5 mmافزایــش ســرعت مشــاهده میشــود

ولــی پــسازآن کاهــش مییابــد .ایــن بهدلیــل افزایــش
نیــروی بویانســی در مقابــل نیــروی وزن اســت .ولــی

بعــد از قطــر قطــرات  3/5 mmســرعت بهدلیــل افزایــش
ســطح قطــره و تمایــل قطــره بــرای تغییــر شــکل از کــره

حــدی رابطــه گریــس و همــکاران [ ،]28همیلــک و

همــکاران [ ]29و تورســن و همــکاران [ ]30در شــکل
 -2د نمایــش دادهشــده اســت .همانطــور کــه مالحظــه
میشــود ،نتایــج گریــس و همــکاران مقادیــر ســرعت

حــدی کمتــری نســبت بــه نتایــج شبیهســازی و نتایــج
ســرعت بیشــینه تجربــی ارائــه میدهنــد .ایــن بــه آن

دلیــل اســت کــه رابطــه گریــس بــرای سیســتمهای
آلــوده اســت کــه در آن تنشهــای ســطحی منتــج از

آلودگیهــا ســبب افزایــش ضریــب درگ و کاهــش
ســرعت حــدی میشــود .همچنیــن مــدل همیلــک و

همــکاران [ ]29توانســته اســت بــا دقــت خــوب بــرای
قطــرات کــروی -چرخشــی بــه کار رود .درحالیکــه

بــرآورد مــدل تورســن از ســرعت حــدی بــرای قطــرات
نوســانی مناســب نیســت [.]30

شــکل قطــرات و پروفایــل ســرعت محــوری و خطــوط
جریــان

شــکل قطــرات تولوئــن در قطرهــای  1تــا  4/4 mmدر
شــکل  3نشــان دادهشــده اســت.

1. Aspect Ratio
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الف

1 mm
1/5 mm
2 mm
2/5 mm
1/5

0/5

1

زمان ()s

ب

3 mm
3/5 mm
4 mm
1/5

0/5

1

زمان ()s

2/5

مدل حجم سیال( CSS-مدل حاضر)
مدل ]13[CSF-LS
مدل ]13[ GFM-LS
مدل گریس و همکاران []28
مدل همیلک و همکاران []29
مدل تورسن و همکاران []30

2

د

220
200
180
160
140
120
100
80
60
40

سرعت مرکز جرم قطره ()mm/s

سرعتبیشینه تجربی []1
سرعت مشخصه تجربی []1

1/5

1

زمان ()s

0/5

0

سرعت مرکز جرم قطره ()m/s

ج

0/2
0/18
0/16
0/14
0/12
0/1
0/08
0/06
0/04
0/02

سرعت مرکز جرم قطره ()m/s

0/2
0/18
0/16
0/14
0/12
0/1
0/08
0/06
0/04
0/02
0
0

سرعت مرکز جرم قطره ()m/s

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

1 1/5 2 1/5 3 3/5 4 4/5
قطر قطره ()mm
شکل  2سرعت لحظهای قطرات تولوئن در الف) رژیم کروی ،ب) چرخشی ،ج) نوسانی و د) سرعت حدی قطرات تولوئن بهدستآمده از
شبیهسازی حال حاضر در مقایسه با نتایج شبیهسازی انگبرگ و همکاران [ ،]13نتایج تجربی وگنر و همکاران [ ]1و روابط تجربی گریس
[ ،]28همیلک [ ]29و تورسن []30

شماره  ،98فروردین و اردیبهشت 1397

54
زمان ()s
0/1 0/2 0/3 0/4 0/5 0/6

دونقطــه بیشــینه در مرکــز قطــره دیــده میشــود (شــکل
 -4ج و د) .بهمنظــور بررســی کمــی توزیــع ســرعت

1/5

3/5

قطر قطره ()mm

2/5

4/4

محــوری در انــدازه مختلــف قطــرات ،نمودارهــای توزیــع

ســرعت محــوری در شــکلهای  -4ه و  -4و نشــان
دادهشــده اســت .اعــداد محــور عمــودی ،تغییرات ســرعت
محــوری بــه ســرعت محــوری در مرکــز قطــره و اعــداد

شکل  3شکل قطرات تولوئن در رژیمهای مختلف

محــور افقــی ،فاصلــه از مرکــز قطــره را بهصــورت بیبعــد

همانطــور کــه مالحظــه میشــود ،بــا افزایــش انــدازه

بیشــترین مقــدار اســت .بــا پیشــروی از مرکــز قطــره بــه

میــل میکنــد .شــکل قطــرات شبیهســازی در تطابــق

اعمالــی از ســیال پیوســته بــر فــاز پراکنــده ،ســرعت

قــرار دارد .کانتورهــای ســرعت محــوری در شــکل  -4الــف

فصــل مشــترک بــه ســمت آب ،ســرعت قطــره کمتــر

مرکــز قطــره یکنواخــت و دارای بیشــترین مقــدار اســت

قطــره در ســیال آب اســت کــه بهدلیــل بزرگتــر فــرض

ســرعت بیشــینه در مرکــز قطــره غیــر یکنواخــت و

شــده اســت و از حرکــت قطــره تأثیــر نپذیرفتهانــد.

نشــان میدهــد .در مرکــز قطــره ،ســرعت محــوری دارای

قطــرات ،شــکل قطــرات از کــروی بــه ســمت بیضــوی

ســمت فصــل مشــترک ،بهدلیــل تنشهــای برشــی

خــوب بــا نتایــج تجربــی موجــود در مقــاالت [ 28و ]12

محــوری کمتــر میشــود .همچنیــن بــا پیشــروی از

نشــان دادهشــده اســت .در قطــرات  2و  3 mmســرعت در

میشــود .ســرعت صفــر مربــوط بــه نواحــی دوردســت

(شــکل  -4الــف وب) .درحالیکه در قطــرات  4و ،4/4 mm

کــردن دامنــه محاســباتی ،ســرعت در آن نقــاط صفــر

ب

الف

2 mm

ج

3 mm

د

4 mm

4/4 mm

سرعت محوری مرکز قطره
سرعت محوری

سرعت محوری مرکز قطره
سرعت محوری

1/2
1/2
ه
و
1/0
1/0
0/8
2/5 mm
0/8
1 mm
3/0 mm
0/6
0/6
1/5 mm
3/5 mm
0/4
0/4
4 mm
2 mm
0/2
0/2
0
0
-0/2
-0/2
-0/4
-0/4
-0/6
-0/6
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
مکان بیبعد ()r/R
مکان بیبعد ()r/R
شکل  4الف تا د) کانتورهای سرعت محوری قطرات تولوئن در اندازههای مختلف ،ه و و) نمودار توزیع سرعت محوری در داخل قطره در
اندازههای مختلف
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همچنیــن بــا تغییــر شــکل قطــرات از کــروی بــه بیضــوی

پیــدا نمیکنــد و کشــش ســطحی شــدیدا ً تابــع غلظــت

محــوری تغییــر و انــدازه جریــان برگشــتی در اطــراف

قطــره اتفــاق میافتــد (شــکل  -6الــف تــا ج) و ســبب

(بهترتیــب شــکلهای  -4ه و  -4و) ،پروفایــل ســرعت

میشــود .تعــداد متعــددی از نواحــی چرخشــی در داخــل

فصــل مشــترک بیشــتر میشــود .خطــوط جریــان در

برهــم ریختگــی الگــوی منظــم جریــان در داخــل قطــره

کــه مالحظــه میشــود ،جریــان چرخشــی داخــل قطــره

در حالــت بــدون انتقــال جــرم (شــکل  ،)5ســبب کاهــش

و هیــچ گردابــهای در پشــت قطــره تولوئــن مشــاهده

تأثیــر غلظــت اســتون در ســرعت لحظــهای ،حــدی،

قطــرات در شــکل  5نشــان دادهشــده اســت .همانطــور

بهدلیــل انتقــال مومنتــم فصــل مشــترک شــکل میگیــرد

میشــود و نســبت بــه حالــت الگــوی چرخشــی منظــم
ســرعت لحظــهای و حــدی میشــود.

نمیشــود.

ســرعت محــوری و خطــوط جریــان.

شبیهسازی همراه انتقال جرم

ســرعت لحظـهای قطــرات تولوئــن  2 mmدر حالــت بــدون

در ایــن قســمت نتایــج شبیهســازی در حضــور اســتون

اســتون و همــراه بــا اســتون بــا غلظــت اولیــه  7/5 g/Lدر

آنالیز حساسیت مش در حضور انتقال جرم

مارانگونــی و فــرض کشــش ســطحی ثابــت (،0/035 )N/m

خالصهشــده اســت.

اثــرات انــدازه مــش در ســرعت حــدی قطــرات 2 mm

بــا غلظــت اولیــه اســتون  7/5 g/Lدر جــدول  3نشــان

دادهشــده اســت .بــا انــدازه مــش  ، dانــدازه انتقــال جــرم
20

افزایــش و مقادیــر بیشــتری از اســتون در زمانهــای اولیــه

خیــزش قطــره از ســیال تولوئــن بــه ســیال آب انتقــال

مییابــد ،بنابرایــن مقادیــر غلظــت در معادلــه کشــش

ســطحی (رابطــه  )15بــه مقادیــر بســیار کوچــک و ثابــت

میــل میکنــد کــه برابــر حالــت بــدون انتقــال جــرم اســت
و ســرعت حــدی قطــره بــه حالــت بــدون انتقــال جــرم
میــل میکنــد .بــا ریزترکــردن انــدازه مــش ،مقادیــر

انتقــال جــرم بــه مقادیــر واقعــی میــل میکننــد و ســرعت

حــدی نیــز بــه مقادیــر تجربــی نزدیکتــر میشــود .در
شبیهســازیهای همــراه انتقــال جــرم d ،بهعنــوان
100

شــبکه مناســب در محاســبات انتقــال جرمــی نیــز ب ـهکار
رفتــه اســت .در مــورد انــدازه مــش  ، dبــه دلیــل اینکــه
100

ســرعت انتقــال جــرم بــه مقادیــر واقعــی میــل میکنــد،
غلظــت اولیــه قطــره ماننــد انــدازه مــش  ، dســریعاً افــت
20

ب

الف

2 mm

شــکل  7نشــان دادهشــده اســت .در حالــت بــدون پدیــده

تأثیــر معادلــه غلظــت ( معادلــه  )12از طریــق معادلــه

کشــش ســطحی (رابطــه  )15بــر معادلــه مومنتــم (رابطــه
 )2حــذف میشــود و معادلــه مومنتــم مســتقل از معادلــه

غلظــت حــل میشــود .بنابرایــن ســرعت حــدی قطــرات
تولوئــن همــراه اســتون بــه حالــت بــدون انتقــال جــرم

در شــکل  7میــل میکنــد .بنابرایــن میانگیــن خطــای
ســرعت حــدی تــا  %83افزایــش مییابــد .بــا در نظــر

گرفتــن مارانگونــی میــزان ســرعت حــدی بــه مقــدار
تجربــی آن در شــکل  7میــل میکنــد و میانگیــن خطــا

تــا حــدود  %2کاهــش پیــدا میکنــد [ .]8درنظرگرفتــن

پدیــده مارانگونــی (کشــش ســطحی بــا تابعیــت غلظــت

رابطــه  ،)15ســبب بههمریختگــی الگــوی جریــان داخــل
قطــره شــده (شــکل  6نســبت بــه شــکل  )5و تنشهــای

برشــی اضافــی در فصــل مشــترک شــکل میگیــرد کــه
منجــر بــه ایجــاد مومنتــم اضافــی در خــاف جهــت

حرکــت قطــره شــده و ســبب کاهــش ســرعت لحظـهای و
حــدی و درنتیجــه افزایــش نیــروی درگ میشــود.

ج

4 mm
3 mm
شکل  5خطوط جریان در قطرات با اندازههای مختلف.

د

4/4 mm
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جدول  3تأثیر اندازه مش در سرعت حدی قطره  2 mmتولوئن با غلظت اولیه استون 7/5 g/L
d
120

d
100

d
60

d
20

اندازه مش ()mm

58/06

58/62

65/66

109/17

سرعت حدی ()mm/s

ب

الف

ج

0/5 s
0/3 s
0/1 s
d
در زمانهای مختلف با غلظت اولیه استون 7/5 g/L
شکل  6الگوی جریان قطره  2 mmدر اندازه مش
100

100
80
60

سرعت حدی تجربی بدون انتقال جرم []1
سرعت لحظهای بدون انتقال جرم مدل
سرعت لحظهای همراه انتقال جرم مدل
سرعت حدی تجربی همراه انتقال جرم مدل []8

1/2

1

0/8

0/6

0/4

زمان ()s

0/2

40
20
0

سرعت مرکز جرم قطره ()mm/s

120

0

شکل  7تأثیر غلظت استون در سرعت لحظهای و سرعت حدی قطرات تولوئن

تغییرات ســرعت محــوری در راســتای شــعاع ( )r/Rدر حالت

بــدون انتقــال جــرم در شــکل  5میشــود .زیــرا در ایــن

همانطــور کــه از شــکل  9مالحظــه میشــود ،در حالــت

میشــود و الگــوی جریــان و خطــوط جریــان مســتقل از

همــراه و بــدون انتقال جرم در شــکل  8نشــان دادهشــدهاند.
بــدون انتقــال جــرم ،انــدازه ســرعت محــوری در طــول زمان
افزایــش مییابــد و درنهایــت بــه حالــت پایــا میرســد .ایــن

حالــت تأثیــر معادلــه غلظــت بــر معادلــه مومنتــم حــذف
غلظــت اســتون شــده و هیچگونــه گردابــهای در خــارج از

قطــره تشــکیل نمیشــود شــکل  -9الــف تــا ج .همچنیــن

در حالــی اســت کــه در غلظــت اولیــه  ،7/5 g/Lســرعتهای
محــوری در مقادیــر نســبتاً کمتــر نســبت بــه حالــت بــدون

وجــود دارد (شــکل  -5الــف) ،الگــوی جریــان منظــم حاکــم

 2در حالــت انتقــال جــرم در دو حالــت همــراه و بــدون

 9از قســمت (د) تــا (و) مشــاهده میشــود ،در زمانهــای

بــدون مارانگونــی (شــکل  -9الــف تــا ج) الگــوی جریــان

مشــترک قطــره ســیال شــکل میگیــرد و در طــول زمــان

انتقــال جــرم واقعشــدهاند.

خطــوط جریــان قطــرات mm

مارانگونــی در شــکل  9نشــان دادهشــده اســت .در حالــت

بــا غلظــت اولیــه  7/5 g/Lباحالــت بــدون انتقــال جــرم
برابــر اســت (شــکل  -5الــف) .هنگامیکــه انتقــال جــرم از

داخــل قطــره تولوئــن بــدون مارانگونــی (بــدون درنظرگرفتن

تابعیــت غلظــت کشــش ســطحی) درنظرگرفتــه شــود،
الگوهــای جریــان در داخــل و خــارج قطــره شــبیه حالــت

در داخــل قطــره نیــز هماننــد آنچــه در حالــت بــدون انتقــال
اســت .در حالــت بــا مارانگونــی ،همانطــور کــه از شــکل

اولیــه انتقــال جــرم ،گردابههــای بســیار کوچــک در فصــل
تمــام قطــره را پوشــش میدهنــد (شــکل  -9ه ،و) .همچنین

انتقــال جــرم ســبب ظهــور گردابههــا در خــارج قطــره نیــز
شــده اســت (شــکل  -9د ،ه ،و) .کانتورهــای غلظــت اســتون

در فــاز پراکنــده و پیوســته در شــکل  10نشــان دادهشــدهاند.
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 -0/5 sبدون انتقال جرم
 -0/4 sبدون انتقال جرم
 -0/3 sبدون انتقال جرم
 -0/5 sهمراه انتقال جرم
 -0/4 sهمراه انتقال جرم
 -0/3 sهمراه انتقال جرم

100
80
60
40
20
1/2

0/8

1

0/4

0/6

زمان ()s

0

0/2

سرعت مرکز جرم قطره ()mm/s

120

0

شکل  8تغییرات سرعت محوری در حالت همراه و بدون انتقال جرم در راستای شعاعی در زمانهای مختلف
ب

الف

ج

د

و

ه

0/6 s
0/4 s
0/003 s
0/4 s
0/2 s
0/03 s
g/L
 7/5در حالت انتقال جرم در دو حالت بدون مارانگونی (الف تا ج) و همراه
شکل  9خطوط جریان در قطرات  2 mmبا غلظت اولیه
مارانگونی (د تا و)
بدون مارانگونی

الف

ب

ج

د

با مارانگونی
شکل  10تغییر کانتورهای غلظت استون در دو حالت بدون مارانگونی (ردیف باال) و همراه مارانگونی (ردیف پایین) در زمانهای الف) صفر
ثانیه ،ب)  ،0/003 sج)  0/4 sو د) 0/6 s

همانطــور کــه مالحظــه میشــود ،در حالــت بــدون

رژیــم قطــره کــروی ،چرخشــی و نوســانی بــرای اولیــن

گردابــهای تبدیــل میشــود .درحالیکــه در حالــت

 CSSانجــام شــد .بعــد از اعتبارســنجی دقیــق مــدل

مارانگونــی پروفایــل غلظــت در داخــل قطــره بــه حالــت
همــراه مارانگونــی پروفایــل غلظــت در داخــل قطــره در
زمانهــای مختلــف متفــاوت اســت.

نتیجهگیری

شبیهســازی هیدرودینامیکــی و انتقــال جرمــی قطــرات

باالرونــده تولوئــن بــا جــز منتقلشــونده اســتون در ســیال
ســاکن آب در تحقیــق حاضــر موردبررســی قــرار گرفــت.
بــرای ایــن منظــور ،شبیهســازی هیدرودینامیکــی در ســه

بــار بــه روش حجــم ســیال بــا مــدل کشــش ســطحی
هیدرودینامیکــی ،بــه شبیهســازی انتقــال جرمــی بــرای

اولیــن بــار بــا روش حجــم ســیال CSS-پرداختــه شــد.
مارانگونــی بهصــورت تــرم کشــش ســطحی بــا تابعیــت

غلظــت در محاســبات وارد شــد و ســبب وابســتگی معادلــه
مومنتــم بــه معادلــه غلظــت شــد .خطــوط جریان ،ســرعت
محــوری ،ســرعت حــدی و شــکل قطــرات گــزارش گردیــد.

نتایــج زیــر از شبیهســازی حــال حاضــر حاصــل گردیــد:

 -1شبیهســازی حجم ســیال با مدل کشش سطحی
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 CSSتطابــق بســیار خــوب بــا نتایــج تجربــی در هــر ســه

رژیــم کــروی ،چرخشــی و نوســانی بــا میانگیــن خطــای

 % 3/63نشــان داد.

 -2شبیهســازی هیدرودینامیکــی ،شــروع رژیــم نوســانی

بــرای قطــرات تولوئــن را از قطــر  4/4 mmنشــان داد.
همچنیــن قطــر قطــره  3/5 mmدارای بیشــترین انــدازه
ســرعت در میــان قطــرات شبیهسازیشــده بــود .نتایــج

اشارهشــده بــا نتایــج تجربــی موجــود در مقــاالت در

تطابــق کامــل قــرار داشــت.

 -3بــا افزایــش انــدازه شــبکه محاســباتی در حالــت انتقال

جــرم ،ســرعت انتقــال جــرم افزایــش یافــت و بیشــتر از
مقــدار واقعــی شــد و ســرعت شبیهســازی بــه حالــت

بــدون انتقــال جــرم میــل کــرد .بهتریــن انــدازه شــبکه
بــرای  d/100بهدســت آمــد.

 -4بــدون لحــاظ اثــر مارانگونــی ،الگــوی جریــان در داخل
و خــارج قطــره در حالــت همــراه و بــدون انتقــال جــرم بــا

یکدیگــر برابــر اســت .بنابرایــن انتقــال جــرم هیــچ تأثیــری

بــر هیدرودینامیــک قطــرات نخواهد داشــت.

 -5بــا در نظــر گرفتــن مارانگونــی خطای ســرعت حدی در

غلظــت اولیــه  ،7/5 g/Lاز  %83تــا حــدود  %2کاهش یافت
و ســرعت حــدی قطــرات  2 mmتولوئــن برابــر sا58 mm/

بــر بهدســت آمــد کــه در تطابــق بســیار دقیــق بــا نتایــج
تجربــی موجــود در مقــاالت قرار داشــت.

 :Dضریب نفوذ

()m2/s

 :V tسرعت حدی

()m/s

 :d pقطر قطره ( :V (mحجم قطره
 :F SFنیروی کشش سطحی

 :Xبردار موقعیت
 :gشتاب جاذبه

()m

()m/s2

 :nبردار عمود بر سطح مشترک

 :Nبردار عمود بر سطح

 :Pفشار

 :tزمان

( )kg/ms
2

()s

 :Uبردار سرعت

()m/s

 :uمؤلفه  xسرعت

 :Vtسرعت حدی

 :Vحجم قطره

()m/s

()m/s

()m3

 :Xبردار موقعیت

()m

حروف یونانی

 :μویسکوزیته دینامیک
 :ρدانسیته

()kg/m3

 :aکسر حجمی

زیروندها

 -6در نظــر گرفتــن پدیــده مارانگونــی ســبب
داخــل قطــره میشــود .متعاقــب آن نواحــی چرخشــی

 :tزیروند سرعت حدی

متعــدد در داخــل قطــره و در فصــل مشــترک شــکل

میگیــرد و ســبب کاهــش ســرعت حــدی قطــره

میشــو د .

عالئم و نشانهها

 :vمؤلفه  yسرعت

()m/s

()Pa.s

 :δضریب کشش سطحی

 :cفاز پیوسته

بههمریختگــی الگــوی چرخشــی منظــم جریــان در

()N

 :dفاز پراکنده

()N/m

( )m
3
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