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نشريه شيمي و مهندسي شيمي ايران

بررسي عاملهای مؤثر بر راندمان صفحههای موجدار
جداکننده مايع از گاز
الهامه نريماني● ،شاهرخ شاه حسيني*

+

تهران ،دانشگاه علم و صنعت ايران ،دانکشده مهندسي شيمي

چكيده :صفحه موجدار (وين  )Vaneيک ابزار بسيار مفيد و با اهميت در جداسازي قطرههاي مايع از جريان گاز
در صنعت مي باشد .در اين پژوهش ،جريان دو فازي گاز ـ مايع بين صفحههاي جداکننده موجدار به روش
ديناميک سيالهاي محاسباتي) (CFDشبيه سازي شد و تأثير سه عامل سرعت گاز ورودي ،فضاي بين صفحهها
و زاويه وين ها بر راندمان جداسازي اين صفحهها مورد بررسي قرار گرفت .براي مدل نمودن جريان دو فازي
متشکل از گاز و قطرههاي مايع از ديدگاه اولرين ـ الگرانژين استفاده شد .راندمان جداکننده وين در سرعتهاي
 8 m/sـ  3براي قطرههاي آب در هوا با جزء مرطوب  9/980مورد بررسي قرار گرفت .در اين شبيه سازي پديده
شکست فيلم مايع تشکيل شده بر ديواره وين در شبيه سازي ها در نظر گرفته شد .مقايسه نتيجههاي شبيهسازي
با دادههاي تجربي نشان داد که پيش بيني مدل رياضي به طور متوسط 9/0درصد نسبت به نتيجههاي تجربي خطا دارد.
مطابق نتيجههاي شبيهسازي راندمان صفحههاي موجدار وابسته به سرعت گاز ورودي ،زاويه وين ها و فاصله
صفحههاي وين مي باشد.
واژههاي كليدي :صفحههاي وين؛ راندمان جداسازي؛ ديدگاه اولرين ـ الگرانژين؛ ديناميک سيالهاي محاسباتي؛
زاويه وين؛ سرعت گاز ورودي؛ فاصله وينها.
KEY WORDS: Vane plates; Separation efficiency; Eulerian-Lagrangian approach; Computational
fluid dynamics; Vane tuning angle; Inlet gas velocity; Vane spacing.

مقدمه

در جداکنندهايي که شامل صفحههای موجدار هستند صفحهها
بسيار نزديک به هم ميباشند تا جريان گاز با قطرههای مايع
موجود در آن با حرکت بين اين صفحههای جداکننده ،تحت تأثير
نيروی اينرسي قطرهها و سانتريفوژ و چسبندگي ،قطرههای مايع
خود را از دست بدهد .دليل جدا کردن اين قطرهها اين است که
ورود اين قطرههای مايع در گاز به تجهيزات مهم صنعتي همچون
پمپها وکمپرسورها باعث ايجاد خوردگي در پرهها وکاهش
*عهده دار مکاتبات
● نشاني جديد :کانادا ،شربوروک ،دانشگاه شربوروک ،دانشکده مهندسي مکانيک
علمي ـ پژوهشي

عمر مفيد اين دستگاه ها ميشود .اين جداکنندهها در مقايسه
با ساير جداکنندهها مانند جداکنندههای الياف به هم بافته با افت فشار
کمتر ،راندمان جداسازی باالتری ايجاد ميکند و همچنين
برای مواد گرانرو و چسبنده مناسب ميباشد .وينها ميتوانند
عمودی يا افقي باشند .همچنين شکل وين ها مي تواند گوشه دار
يا منحني وار باشند و قالب دار يا بدون قالب باشند .در حال حاضر
بسياری از پژوهشگران پارامترهای مؤثر بر اين نوع جداکننده جديد را
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که بهدليل راندمان باال بسيار ارزشمند ميباشد؛ در شرايط عملياتي
گوناگون مورد بررسي قرار ميدهند .از سوی ديگر با پيشرفت
سريع در امکانات نرم افزاری و استفاده از فناوری  ، CFDميتوان
عاملهای مؤثر بر راندمان اين جداکننده را بدون نياز به توليد
مدلهای پرهزينه صنعتي تحليل نمود.
)
1
(
راندمان جداسازی در جداکننده وين توسط جيا و همکاران
با ديدگاه اولرين ـ الگرانژين مورد بررسي قرار گرفته است ].[1
در پژوهش ديگری که توسط بريگادو( )2انجام شده است،
از ديدگاه اولرين ـ اولرين برای شبيه سازی اين جداکننده استفاده
شده است ].[2
در پايان نامه دکتری انجام شده توسط يوسانگ( )3راندمان
در يک وين اندازه گيری شده است و با شبيه سازی عددی
مقايسه شده است ].[3
در مقاله ارايه شده توسط ژائو( )4و همکاران يک نوع جداکننده
وين مورد شبيه سازی قرار گرفته است و سپس توسط روش
پاسخ سطحي يک رابطه رياضي بين راندمان جداسازی وين و
پارامترهای مؤثر بر جداسازی به دست آمده است ].[4
افت فشار و سرعت در جداکننده دارای الياف به هم بافته شده
توسط رحيمي و همکاران به روش اولرين ـ اولرين شبيهسازی شده
و با دادههای تجربي مورد مقايسه قرار گرفته است ].[5
با توجه به پژوهشهای انجام شده در اين زمينه که بسيار
اندک و ناچيز مي باشد ،در اين پژوهش يک نوع جداکننده وين
بدون قالب مورد شبيه سازی قرار مي گيرد .نتيجههای شبيهسازی
با داده های تجربي به دست آمده از مقاله پژوهشي لي جيا مقايسه
ميشود .هدف از اين پژوهش بررسي تأثير سرعت گاز ورودی،
فاصله وين ها و زاويه وينها بر راندمان جداسازی اين نوع وين
مي باشد .در اين پژوهش با استفاده از مدل شکست بسته قطرهها
خطای محاسبات به طور چشمگيری کاهش مييابد.
اين جداکننده به صورت شمايي در شکل  1نشان داده شده است.
در کار حاضر جداکننده وين در سرعت های  3-8m/sشبيه سازی
ميشود .قطر قطرههای آب بين  11 -111 mمي باشد .شرايط
عملياتي و ويژگي های جريان در جدول  1آورده شده است.
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جدول 3ـ ويژگيهاي جريان.

داده های تجربي

عنوان

آب ـ هوا

ترکيب جريان

جريان پراکنده

نوع جريان

1/1

P, Mpa

21

T, °C

1/2

3

998

3

g , kg / m

d , kg / m

18

g , pa / s

998

d , pa / s

33

, m  N / m

شکل 3ـ شماي جداکننده وين.

1ـ اثر متقابل قطرهها با يکديگر
2ـ شکست قطرهها
3ـ ريزش قطرههای برخورد کرده
اثرهای متقابل قطرهها با يکديگر

اين حالت در غلظت باالی قطرهها اتفاق ميافتد .در اين
پژوهش که جزء حجمي قطرات کمتر از  1/1ميباشد از اين اثر
صرف نظر مي شود.
شکست قطرات

مکانيسمهای توليد قطرههای ثانويه
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تشکيل قطرههای جديد با  3مکانيسم زير صورت ميگيرد ].[2 ، 6

شکست قطرهها يعني تبديل قطرهها به قطرههای ريزتر که
در سه مکانيسم اتفاق مي افتد:

)3( Josang A.I.
)4( Zhao J. et al.

)1( Jia L. et al.
)2( Brigadeau A..
علمي ـ پژوهشي

بررسي عاملهاي مؤثر بر راندمان صفحههاي موجدار ...

نشريه شيمي و مهندسي شيمي ايران

جدول 2ـ مقايسه اعداد وبر بحراني در کاربردهاي گوناگون آن ].[6






عدد وبر بحراني

توضيح
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ريزش آزاد قطرات بزرگ
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ريزش آزاد قطرههای بزرگ بر اساس قطر قطرهها
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سقوط ناگهاني قطرهها در جريان گاز

12  14 

مدل باال به همراه بعضي تصحيحات

 f

/

 f D d  

1/2~2/5




حالت جريان درهم شديد

1ـ شکست قطرهها به دليل اثر متقابل با فاز پيوسته
2ـ شکست قطرهها به علت برخورد با فيلم مايع
3ـ شکست قطرهها در اثر تنش سطحي بين فازها
در مورد اول شکست قطرهها هنگامي اتفاق ميافتد که عدد
وبر قطره با معادله زير محاسبه شود .اين حالت در سرعت های
باالی گاز اتفاق ميافتد ].[6
()1

Dd


We  g (u g  u d )2

مقدار بحراني اين کميت در مدلهای گوناگون ،متفاوت ميباشد
که در کاربردهای گوناگون اين جداکننده به کار ميرود .اين عدد
شامل اثرات جريان درهم  ،اثرات فاز پيوسته و اثرات ژئومتری
ميباشد .فرمولهای گوناگون به کار رفته با توجه به کاربرد مورد نظر
در جدول  2آورده شده است.
برای قطرههايي که به طور ناگهاني در معرض جريان گاز
قرار ميگيرند يک گروه گرانرو به عدد  12ضرب ميشود.
عدد وبر در اين پژوهش بسيار پايين و نزديک صفر ميباشد و
فرض ميشود که سرعت نسبي صفر است .پس از شکست قطرههای
با اين مکانيسم صرف نظر مي شود .در مورد شکست فيلم مايع
عدد وبر مايع با توجه به مدل  Woodmanseeتعريف مي شود.
()2




)Wef  g (u g  c

مدل عدد وبر ثابت ،مدلي براساس تشکيل قطرههای جديد و
بازگشت از موج های باريک( )1ايجاد شده روی فيلم مايع ته نشين شده
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روی ديواره مي باشد .اين موجهای باريک از برخورد قطرهها،
تنش يا اثرهای درهم ايجاد ميشوند .قطر قطره برخورد کرده برای
به دست آوردن اندازههای موج باريک به کار مي رود .اندازه ليگامنت
در تعريف بازگشت قطرهها به کار ميرود .شکل  2نمای تقريبي تشکيل
بازگشت دوباره قطرهها را از ليگامنت نشان ميدهد .اين شکل برخورد
قطره به فيلم مايع را نشان ميدهد و باعث تشکيل امواج روی
سطح قطره بزرگ مي شود .اگر برخورد دارای انرژی کافي باشد
يک ليگامنت از سطح تشکيل ميشود .اگر برخورد دارای سرعت باال باشد
ليگامنت جدا خواهد شد .برای مقياس پايداری ليگامنت جداشده
موازنه انرژی را دور آن مينويسند ].[2
()3

1 u 2
2 g g

Dl 2 C D



4

Dl  

سمت چپ معادله باال نيروهای سطحي مي باشد که نيروی
درگ هوا برآن غلبه مي نمايد .نيروی درگ در سمت راست معادله
قرار مي گيرد .معادله عدد وبر به شکل زير است.

8

()4

CD

We 

در اين مدل قانون درگ استوکس مورد استفاده قرار ميگيرد.

24

()5

Re

CD 

با قرار دادن مقدار ثابت درگ در فرمول عدد درگ ،عدد درگ
به شکل زير به دست مي آيد.
()6

g u g Dl
3g



Re

3

We 

 Dlدر شکل  2آمده است .اين معادله ممکن است برای
توضيح بازگشت دوباره قطرهها به کار ميرود و يک حد برای عدد وبر
الزم مي باشد .مقدار عدد وبر بحراني  1/2ميباشد .مقدار عدد وبر،
بيشترين قطر پايدار قطره را در جريان درهم نشان ميدهد.
جدول  3خالصه ای از آزمون به وجود آمدن بازگشت دوباره قطرهها
را نشان ميدهد ].[3
 Dlکه در تعريف عدد وبر به کار رفته است ،متغير ضخامت
ليگامنت است که ممکن است اساس تشکيل قطره جديد باشد.
در ابتدا فرض ميشود که ليگامنت يا موج تشکيل شده دارای
اندازه يکسان با قطره اصلي ميباشد .اين ممکن است يک حد بااليي
از قطر پيش بيني شده برای ليگامنت باشد .در کل فرض ميشود
)1( Ligament

علمي ـ پژوهشي
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جدول 4ـ تست بازگشت دوباره ].[4
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انرژی برخورد از معادله زير به دست مي آيد.

عدد وبر بحراني

نتيجه ليگامنت

Wecritical 1/ 2

بازگشت دوباره

Wecritical 1/ 2

بدون تغيير

()8









 D 
1
E2  r d 
bl
h0
 
 min( D ,1)  D
d
d

2

 دانسيته مايع و rسرعت نسبي قطرهها در قالب ديواره
ميباشد Dd .قطر قطرهها و  کشش سطحي مايع ميباشد.
 blضخامت اليه مرزی ميباشد.
Dd

() 9
()11



Re
 r Dd

bl 
Re 

رژيم چسبيدن هنگامي اتفاق ميافتد که  E  16kJباشد.
ريزش فيلم هنگامي بهدست ميآيد که انرژی برخورد باالتر از
حالت بحراني باشد که مقدار آن  53/3ميباشد.
Ecr  57 / 7

()11
شکل 2ـ برخورد يک قطره به قطره بزرگتر و تشکيل ليگامنت.

که مقدارهای باال برای قطر موج برخوردهای زياد قطره را
تصحيح ميکند .در مواردی که بازگشت دوباره قطره اتفاق ميافتد
قطر قطرهای که مجدد بازگشته است از معادله ( )3به دست ميآيد.
3 Wecriticalg
()3
D

در مسئله حاضر انرژی برخورد بين  13-16kJميباشد و
در نتيجه از ريزش فيلم صرف نظر شده است .اگر عدد رينولدز
هيدروليک در داخل کانال کمتر از  4111باشد ،جريان آرام خواهد بود.
g u g Dh

()12

g

Re 

مدل درهم به کار رفته مدل  K-ميباشد و از حالت
 Enhanced wall Treatmentدر نزديک ديواره استفاده شده است.

g g

در اين پژوهش مقدار عدد وبر بحذاني براساس اين معادله
حدود  4-3مي باشد .درنتيجه بايد شکست فيلم را نيز در نظر گرفت.

معادلههای حرکت قطرهها يا فاز گسسته

برای رديابي مسير ذرهها در جريان ،موازنه نيرو را برای آن
مينويسيم که در شکل الگرانژين خواهد بود.
()13

ريزش قطرهها برخورد کرده

) u g  u d (u g  u d

3g CD
4d Dd



dt

du d

اثرهای متقابل ديواره روی قطرهها براساس کار پژوهشي
استنتون و همکاران به چهار رژيم تقسيم بندی ميشود .اگر دمای
قطرههای مايع زير دمای جوش مايع باشد ،ممکن است چسبيدن()1
يا پخش شدن( )2يا ريزش فيلم( )3اتفاق بيافتد .هنگامي که دمای
باالی دمای جوش مايع است ،قطرهها ممکن است منعکس( )4شوند
يا ريزش اتفاق بيافتد .اين تقسيم بندیها براساس انرژی برخورد و
نقطه جوش به دست ميآيد ].[2 ، 6

به اين ترتيب پروفايل جريان و وضعيت قطره هنگامي که
قطرهها به يک سلول وارد و از آن خارج مي شوند محاسبه ميشود.

)3( Splash

)1( Stick

)4( Rebound

)2( Spread
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 CDضريب درگ ميباشد .با انتگرال گيری از معادله ()13
سرعت ذره در هر نقطه از طول مسير به دست مي آيد.
()14

dx
 ud
dt

علمي ـ پژوهشي
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استفاده خواهد شد .در اين روش يک بازه کامل از اندازه ذره
به يک گروه از بازههای سايز ذرهها تقسيم ميشود .رابطه
اين مدل براساس فرض وجود نسبت تواني بين قطر قطرهها  dو
جزء جرمي قطرهها با قطر بزرگتراز  dبه دست ميآيد ].[6
()21
قطر متوسط قطرهها
برابر با  4.2خواهد بود.

شکل 4ـ نمودار ناحيه بندي اثرهاي متقابل ديواره.

در اين پژوهش هوا که دارای قطرههای آب ميباشد فاز
پيوسته محسوب مي شود .معادلههای نوير استوکس و  K-εبرای
فاز پيوسته حل مي شود.
() 15

u v

0
x y

()16

u
u
u
p 1   2 u  2 u 
u
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, Cµ=0.09, C1=1.44, C2=1.92, σk=1.0

در اين معادلهها
 σε=1.3و  µtسرعت درهم مي باشد که مقدار آن از معادله زير
به دست مي آيد.
C k 2


t 

توزيع قطرهها

در نسبت شدت های جرمي گوناگون قطرهها برای هر اندازه،
ممکن است توزيع خطي نياز ما را برآورده نسازد .در اين پژوهش
از مدل  Rosin-Rammlerبرای مدل نمودن توزيع قطرهها
علم ي ـ پژوهشي
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n

که پارامتر پخش مي باشد

نتيجهها و بحث

معادلههای فاز پيوسته

() 21

 d n

 d

Yd  e

جريان گاز مايع بين صفحههای وين مطابق با دادههای
جدول  1در سرعت های گاز ورودی شبيه سازی شده و راندمان
جداسازی به دست آمده از اين شبيه سازی با داده های تجربي
مقايسه شده است ].[2
ابتدا شبيهسازی در سرعت  3/5 m/sدر دو حالت وجود
شکست فيلم مايع و عدم شکست فيلم مايع انجام شده است.
نتيجههای اين دو حالت در جدول  4در مورد راندمان جدايش
قطرههای مايع بايکديگر مقايسه شده است .مطابق اين شبيهسازی
خطای شبيه سازی برای فرض عدم شکست فيلم  3/6درصد و
فرض شکست فيلم مايع  1/2درصد ميباشد .بنابراين مطابق
رابطه مدل عدد وبر ثابت در جدول  2در اين شبيه سازی الزم است
که شکست فيلم در شبيه سازی لحاظ شود.
با توجه به شبيه سازی های انجام يافته در اين پژوهش
با افزايش سرعت گاز ورودی ميزان شکست قطرههای مايع افزايش
مييابد .با انجام چندين شبيه سازی در سرعتهای گوناگون گاز
مطابق جدول  ،5بسته های شکسته قطرههای مايع با يک نسبت
خطي افزايش مي يابد .ميزان بسته های شکسته برای هر سرعت
از گاز ورودی با حدس و خطا به دست مي آيد .با انجام برازش
خطي برای اين داده ها رابطه بين سرعت گاز ورودی و تعداد بستههای
شکسته به شکل زير به دست مي آيد.
()22

B P=A×V+B

که  Aو  Bپارامترهای مدل ميباشند و مقدارهای آنها
بهترتيب برابر با  1/4163و  5/4142ميباشد.
در ادامه عوامل موثر بر راندمان وين مورد بررسي قرار ميگيرند.
سه عامل مهم سرعت گاز ورودی ،فاصله صفحههای وين
و زاويه وينها بر راندمان وژن اثر بيشتری دارند که در بر اساس
نتيجههای شبيه سازی بررسي شده اند.
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جدول 3ـ مقايسه راندمان به دست آمده با حالت آزمايشگاهي.

راندمان جداکننده تجربي

92%

راندمان حاصل از شبيه سازی با فرض شکست فيلم مايع

92/2%

راندمان حاصل از شبيه سازی با فرض عدم شکست فيلم مايع

%99

جدول  5ـ نتيجههاي شبيهسازي جداکننده وين در سرعتهاي گوناگون گاز ورودي.

راندمان جداسازی

بسته های شکسته

سرعت گاز ورودی

1/912

11

3

1/931

11

4

1/931

11

4/5

1/959

13

5

1/954

14

6

1/962

15

3

1/949

13

8

8/98
8/96
8/92
8/98
8/88
8/86

8

7

6

آزمايشگاهي

8/83

شبيهسازي

8/82

5

3

4

راندمان جداسازي

8/93

8/88

سرعت هوا )(m/s

شکل 3ـ مقايسه نتيجههاي شبيهسازي با دادههاي تجربي.

اثر سرعت گاز ورودی

جريان گاز مايع در بين دو صفحه وين در سرعتهای متفاوت
از گاز ورودی شبيه سازی شده است و راندمان جداسازی در اين
سرعتها مطابق جدول  5به دست آمده است .در شکل 4نتيجههای
به دست آمده از شبيهسازی برای راندمان جداکننده ،با داده های
تجربي موجود در مرجع مربوطه مقايسه شده است .با افزايش
سرعت گاز ورودی تا سرعت  3 m/sراندمان وين افزايش مييابد.
دليل افزايش راندمان با افزايش سرعت گاز ورودی اين است که
82

با افزايش سرعت قطرهها سريع تر حرکت ميکنند و سريع تر
تغيير جهت مي دهند که اين امر باعث برخوردهای بيشتر آنها
با صفحههای وين و افزايش راندمان وين ها مي شود .بعد از سرعت
 3m/sبا افزايش سرعت گاز راندمان وين کاهش مي يابد که دليل
اين امر افزايش تعداد بسته های قطرههای شکسته شده در اثر
سرعت باالی گاز مي باشد .در اثر شکست قطرهها ،قطرههای
ريزتر و جديد توليد ميشوند که سبب کاهش راندمان جداسازی
وين مي گردند .شکل  4راندمان جداسازی قطرهها توسط وين را
در سرعتهای گوناگون نشان مي دهد.
اثر فاصله وين ها بر راندمان

يکي ديگر از عوامل موثر بر راندمان صفحههای وين فاصله
وين ها از يکديگر مي باشد .در شکل  5ميتوان اثر افزايش فاصله
وينها بر راندمان را به روشني ديد .با افزايش فاصله وينها
راندمان ته نشين شدن قطرهها کاهش مييابد .دليل اين امر
افزايش فضای پخش شدن قطرهها مي باشد که سبب دوری
قطرهها از ديواره ها مي شود .در واقع با افزايش فاصله وينها
قطرهها انرژی خود را از دست مي دهند و در نتيجه انرژی برخورد،
تعداد برخورد قطرهها و ته نشين شدن آن ها کاهش مييابد.
با توجه به شکل  5در وين با فاصله  21ميليمتر کسر جرمي قطرهها
علمي ـ پژوهشي
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جدول  6ـ مقايسه افت فشار در دو زاويه گوناگون وين.

افت فشار ()Pa

فاصله وين

افت فشار ()Pa

فاصله وين

1/1434

21

1/122

61

1/1213

31

1/111

91

1/1135

41

1/114

121

شکل  5ـ کسر جرمي قطرهها در دو وين با فاصله صفحات  28و 38
ميليمتر.

شکل  6ـ بردارهاي سرعت شبيهسازي شده در سرعت گاز ورودي
 4 m/sزاويه  98و  328درجه.

در بخش عمدهای از خروجي به صفر ميرسد و به تقريب بر روی
همه ديوارهها قطرهها ته نشين شدهاند .در حالي که در وين
با فاصله بين صفحههای  41ميليمتر قطرهها تنها بر روی ديواره
بااليي ته نشين شدهاند و کسر جرمي مايع در هيچ نقطهای
از خروجي به صفر نرسيده است.
از سوی ديگر با کاهش فاصله صفحههای وين مطابق جدول 6
افت فشار افزايش مي يابد .اين امر سبب استفاده از انرژی بيشتر
برای پمپ نمودن جريان بين وين ها ميشود.

اين امر سبب افزايش راندمان با کاهش زاويه وين ها ميشود.
با توجه به اين فرض که در اين پژوهش با کاهش زاويه وينها
تعداد زانويي ها افزايش مي يابد تعداد سطوح نيز افزايش مي يابد
و در اثر افزايش سطح تماس راندمان جداکننده افزايش مي يابد.
شايان گفتن است که با کاهش زاويه وينها افت فشار افزايش
مييابد اين موضوع در جدول  3نشان داده شده است.
با توجه به پژوهشهای انجام شده سه عامل مهم فاصله
صفحهها ،سرعت گاز ورودی و زاويه در راندمان وين تأثير
بيشتری دارند .در پژوهشهای گذشته تأثير اين عاملها بر روی
راندمان وين با يک زانويي مورد بررسي قرار گرفته است ].[3

اثر زاويه وين بر راندمان

با افزايش زاويه وين راندمان ته نشيني قطرهها کاهش مييابد.
دليل اين امر کاهش نيروی سانتريفوژ با افزايش زاويه وين
ميباشد .در شکل  6اثر افزايش زاويه در کاهش نيروی سانتريفوژ
و جريان گردابي قابل ديدن است .با کاهش زاويه وينها
جريان گاز توانايي نفوذ به زانوييهای وينها را از دست ميدهد
و در نتيجه فيلم تشکيل شده بر ديوارههای وينها از فرسايش و
شکستن در راستای توليد قطرههای ثانويه در امان مي ماند که

علمي ـ پژوهشي
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در اين پژوهش صفحههای موجدار که در داخل جداکنندههای
گاز مايع به عنوان نمزدا به کار ميرود توسط روش  CFDو
از ديدگاه اولری الگرانژی شبيهسازی شد .راندمان به دست آمده
از شبيهسازی با دادههای آزمايشگاهي مورد مقايسه قرار گرفت.
توافق خوبي بين دادههای تجربي موجود در مراجع و نتيجههای
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شبيهسازی ديده شد .نتيجهها همچنين نشان داد راندمان
جداسازی دو صفحه وين با افزايش سرعت گاز ورودی افزايش
مييابد سرعت باالتر گاز ورودی سبب ميشود قطرهها
در مسيرهای بيشتر حرکت کنند و احتمال برخورد با ديواره و
ته نشين شدن قطرهها افزايش مييابد .با افزايش زاويه خم
در صفحههای موجدار و افزايش فاصله صفحهها راندمان جداسازی
کاهش مييابد که به دليل کاهش نيروی سانتريفوژ ميباشد.
اما بايد توجه نمود که کاهش فاصله صفحهها و کاهش زاويه خمها
سبب افزايش افت فشار و مصرف انرژی بيشتر برای پمپ نمودن
ميشود .درنتيجه بايد در ساخت اين صفحهها انرژی مصرفي و
توجيه اقتصادی نيز مد نظر قرار گيرد و فقط باال بودن راندمان
جداسازی مورد توجه قرار نگيرد.
فهرست نمادها
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ضريب درگ
قطر لي گامنت
عدد وب ر
عدد ري نولدز
انرژی برخورد قطرهها
سرعت نسبي قطرهها
ارتفاع اوليه فيلم مايع
ضخامت اليه مرزی
انرژی برخورد بحراني قطرهها
بسته های شکسته
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