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زياد است ،بیشتر مديران صنايع بايد در درجه اول اقدامات راهب ردی
مانند بررسي گزينه ساخت و فناوری دستگاه های تولی د ،ج ايگزيني
مواد خام ،بهبود روش های کنترل فرايند و  . . .را م ورد توج ه ق رار
دهند .متأسفانه در بعضي م وارد از چن ین گزين ه ه ايي نم ي ت وان
استفاده کرد و ناچار بايد تجهیزات کنترل مورد توجه ق رار گی رد .ب ا
توجه به هزينه زياد اين تجهیزات ،بايد درست و با دقت زي اد ص ورت
گیرد تا در حالي که جوابگوی مقررات است ،کمترين هزينه را هم ب ر
صنعت تح میل کند .در طراحي اين سامانه ها بر روش های راهبری و
نگهداری هر چه ساده تر و ارزان تر تأکید مي ش ود .ذرات معل ق در
هوا و خاك باعث شیوع بیماری های موجود در هوا شده و مش کالت
محیطي جدی را به وجود مي آورند .جمع آوری ذرات جامد در گازها
با اهداف زير مد نظر مي باشد[:]3
کنترل آلودگي هوا
•
کاهش تجهیزات تعمیر و نگهداری
•
حذف خطرات و مضرات سالمتي و ايمني
•
توسعه و ترقي کیفیت محصول،
•
بازيابي يک محصول با ارزش  ،همانند جم ع آوری گ رد و
•
غبار از خشک کن ها و جم ع آوری پس اب ه ا وذرات جام د از گ از
طبیعي ،که هدف اين پژوهش نیز مي باش د .درك خ واا اساس ي و
مشخصه های فیزيکي وش یمیايي ذرات جام د و ذرات گ ازی ،ب رای
طراحي تجهیزات کنترل کننده غبار صنعتي ضروری است.
هیدروسیکلون يکي از وسايل طبقه بندی مواد بر روش غیر مس تقیم
مي باشد ،بطور دائم کار مي کند و در آن برای تس ريع در ج داکردن
ذرات دانه ريز ازدانه درشت از نیروی گريزاز مرکز استفاده م ي ش ود.
ساختمان هیدرو سیکلون ها متشکل از يک طرف مخروطي شکل که
در قسمت انتهايي دارای سوراخي است که ته ري ز ي ا ش کل متص ل
شده است که دارای يک دهانه ورودی است که بطور مماس ي ب ه آن
متصل شده است .اين بخش استوانه ای ش کل توس ط ص فحه ای در
قسمت فوقاني بسته شده است که از وس ط آن ص فحه ،لول ه س رزير
عبور داده شده است که در شکل ( )3و( )2نشان داده شده است .اين
لوله به داخل بخش استوانه ای شکل ادامه يافته است و دارای مقط ع
کوچکي است که ي ک  VORTEXو ي ک ول و قاب ل تنظ یم بن ام
 APEX VALVEبرای تنظیم دهانه ته ريز وجود دارد.

چکیده
با توجه به اهمیت موضوع پژوهش ،بررسي و شناخت رفتار اي ن ن وع
ذرات جامد ناش ي پس اب ه ای نفت ي در راس تای بررس ي عملک رد
تجهیزات مکانیکي مانند س یکلون و هیدروس یکلون  ،هم واره م ورد
توجه پژوهشگران بوده است .در اين مقاله امکان سنجي س یکلون ه ا
جهت جداسازی پودرسیاه وپسماندهای صنعتي از گاز طبیعي صورت
گرفته است .در اين تحقیق هندسه سیکلون گاز – جام د ب ه ص ورت
سه بعدی توسط نرم افزار  Gambitترسیم شد و مسیر جري ان گ از
همراه با ذرات جامد در داخل سیکلون توسط نرم افزار  Fluentشبیه
سازی شد .ذرات جامد و پسماندها و گاز طبیعي در آزمايشگاه نفت و
گاز گچساران موردآزمايش وآنالیز قرارگرفت  .معادالت گاز پیوسته با
استفاده از روش حجم محدو د ،گسسته سازی شده و برای ارتباط بین
معادالت پیوستگي و مومنتوم از الگوريتم  SIMPLEاس تفاده ش د.
همچنین از مدل  kє-RNGبرای شبیه سازی جريان آشفته استفاده
شده است .از مقايسه نتايج شبیه سازی با نتايج آزمايشگاهي گ زارش
شده ،تطابق خوبي مشاهده گرديد .در بررس ي س یکلون ه ای ش بیه
سازی شده معلوم گرديد که سیکلون با قطر  D=205mmوس رعت
 m/s22بهترين راندمان با کمترين افت فش ار را در جداس ازی ذرات
جامد وپسماندهای ص نعتي از گ از طبیع ي دارا م ي باش د و گزين ه
مناسبي جهت استفاده در ايستگاههای تقويت فشار گ از ش هری ب ه
عنوان پیش فیلتر مي باشد.
واژه های كلیدی
دينامیک سیاالت محاسباتي ،هیدروسیکلون ،بازده جداسازی ،پس اب
های نفتي ،افت فشار،ذرات جامد،آلودگي هوا.
مقدمه
در خطوط انتقال گ از طبیع ي در ا ر فع ل و انفع االت ش یمیايي و
فیزيکي از جمله انجام واکنش های خوردگي ،سايش مسیر ،کن دان
هیدروکربنهايي سنگین وپیگ راني خطوط لول ه گ از ،پ ودری س یاه
رنگ ايجاد مي شود که عدم حذف آن از جريان گاز طبیعي مشکالت
فراواني از قبیل آلودگي هوا ،و خاك وآب . . .ايجاد مي کند .آل ودگي
ناشي از ذرات جامد يک نگراني اجتماعي است ،که چندين دهه است
که به عنوان يک مشکل ظهور نموده است .از آنج ا ک ه هزين ه ه ای
خريد ،راهبری و نگهداری ،تجهیزات سامانه های کنترل آلودگي ه وا
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جريان گاز و بازيابي محصول باارزش مورد استفاده ق رار م ي گیرن د.
آنها عالوه بر پاك سازی نهايي ذرات درشت تر ،در پاکسازی اولیه نیز
به عنوان ته نشین کننده الکترو استاتیکي  ،ضدعفوني کننده و فیلت ر
نیز عمل مي کنند .مهمترين عیب جداکننده های سیکلوني در واق ع
همان بازده ناچیز آنها در جداسازی ذراتي است که قطر آنها کمت ر از
 5میکرومتر باشد ،سیکلونها برای جمع آوری ذرات کوچک راندمان و
کارايي زيادی ندارند ،زيرا ذرات کوچک جرم کمي دارن د ت ا بتوانن د
نیروی گريز از مرکز ايجاد کنند .در اي ن مقال ه تحقیق ات بنی ادی و
کاربردی در بخش های محیط زيستي انجام گرفته ودر همین راس تا
نیز به امکان سنجي و بررسي تا یر سیکلون های ب ا قطره ا وس رعت
های مختلف بر روی بازده جداسازی ذرات مي پردازيم.

نیروی گريز از مرکز باعث افزايش سرعت انتقال ذرات به ج داره م ي
شود ،در حالیکه نیروی مقاومت در برابر نیروی ف و مقاوم ت ک رده،
ذرات را به قسمت میاني و نهايتاً سرريز منتقل مي کند.

مشخصات مدل مورد بررسی ونحوه شبکه بندی
مدل مورد بررسي ،سیکلون شکل ( )1شامل يک ورودی مي باشد که
از
جريان گاز را به صورت مماسي وارد استوانه اصلي مي کند و پ
جداسازی ذرات بوسیله نیروی گريز از مرک ز  ،ذرات جام د از بخ ش
انتهايي س یکلون و جري ان گ از پ اك س ازی ش ده از بخ ش ب االيي
ياگردابه ياب خارج مي شود.

شکل :3هندسه هیدروسیکلون

مکانیزم هیدروسیکلون ها تقريبا شبیه سیکلون هاست .س یکلون ه ا
نمونه ايي از جدا کننده ها هستند که عمل جداسازی ذرات جام د از
جريان گاز را انجام مي دهند .واز فن آوری های نوين در جم ع آوری
وتصفیه مهندسي به شمار مي آيند.

شکل :1هندسه سیکلون مورد بررسي

به منظور شبکه بندی محیط حل از شبکه چهار وجهي غی ر س ازمان
يافته استفاده گرديده است.
جدول :3ابعاد هندسه سیکلون شبیه سازی شده ()D=205 mm

شکل :2شماتیک هیدروسیکلون

سیکلون های جداکنن ده گ از ،ب ه خ اطر هندس ه س اده و تعمی ر و
نگهداری آسان و ضريب اقتصادی مقرون به ص رفه ،نس بت ب ه س اير
تجهیزات کنترل آلودگي هوا و همچن ین انعط اف پ ذيری ب ا دم ا و
فشارهای باال به طور گسترده در صنايع مختلف از جمله نیروگاههای
بر  ،نفت و گ از و پتروش یمي ب ه منظ ور ج داکردن ذرات جام د از
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شرط مرزی ورودی به سیکلون  ،سرعت گاز ورودی به میزان m/s22
مي باشد .شرط مرزی خروجي خروجي فشار ب ه می زان  atm3م ي
باشد .ذرات جامد ورودی به سیکلون دارای چگالي  kg/m³2522و از
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معادله فو هم برای جريان آرام و هم جريان مغشوش معتب ر اس ت.
اما برای يک جريان آشفته متغیرهای وابس ته نظی ر س رعت و فش ار
وابسته به زمان ميباشند .با قرار دادن کمیتهای متوس ط زم اني در
معادله و اعمال متوسطگی ری زم اني ب ر ط رفین معادل ه در نهاي ت
معادله مومنتوم برای جريان آشفته به صورت زير بیان ميگردد:

سطح ورودی به سیکلون تزريق مي شوند وسرعت آن ها برابر سرعت
گاز ورودی فرض شده است .سیال کاری گاز طبیعي مي باشد و فرض
مي شود تراکم ناپذير مي باشد و گاز طبیعي به همراه ذرات جامد ،ب ا
قطر  5میکرومتر وارد سیکلون مي ش ود .ذرات جام د در آزمايش گاه
نفت و گاز مورد آزمايش قرار گرفت  ،همچنین گاز طبیعي ورودی به
ايستگاههای تقويت فشار نیز توسط دستگاه کروماتوگرافي مورد آنالیز
قرار گرفت که نتايج آن در جدول ( )2آمده است.
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و به همین ترتیب معادلهی بقای ان رژی نی ز ب ه ص ورت زي ر نوش ته
ميشود:

جدول :2پارامترهای مورد استفاده در ا ين مقاله

فاز گاز
چگالي گاز ورودی

گازطبیعي
0.667 kg/m³

نوع گاز ورودی
سرعت گاز ورودی

20 m/s

ويسکوزيته

1.10 E-5 N.S/m3

()5

قطر ذرات جامد
چگالي متوسط ذرات جامد

2500 kg/m³

سرعت ورودی ذرات

20 m/s

مدلسازی رياضی بااستفاده از معادالت حاكم
معادالت حاکم عبارتند از]8,7,8[ :
 معادله بقای جرم معادله بقای مومنتوم معادله بقای انرژیفرم عمومي معادالت فو به صورت زير میباشد:
عبارت تولید +عبارت پخش = عبارت جابجايي  +عبارت غیر پايا
دراين تحقیق جريان گاز ورودی به داخل سیکلون به ص ورت جري ان
ناپايا ،سه بعدی  ،تراکم ناپذير  ،آش فته ب ا ب ازه زم اني ∆ t=0.001
فرض شده است .با فرض يک مقدار متوسط ويک مقدار نوساني برای
متغیرها ،از بقای جرم فرم ديفرانسیلي معادله پیوستگي به صورت زير
است:

روش حل عددی معادالت حاكم
برای حل معادالت حاکم از روش حجم محدود استفاده شده است .در
اين روش با محاسبه انتگرال معادالت ديفرانسیل بر روی حجم ه ای
کوچک ،حاصل از تقسیم حوزه محاسبه  ،معادالت انفصال بدست مي
آيند .جمالت جابه جايي در معادالت اندازه حرکت و انرژی  ،از روش
 QUICKمحاسبه مي شوند[ .]2,8برای حل اين معادالت جب ری از
الگوريتم نیمه ضمني سیمپل با شبکه بندی جا ب ه ج ا ش ده و ح ل
کنن ده  pressure- basedب ا فرموالس یون ض مني Implicit
استفاده شده است [ .]8 ,2رفتار جريان سیال نیز در مج اورت ج دار
جامد به کمک روش توابع ديوار محاسبه ش ده اس ت .ح ل مع ادالت
جبری پ از  3252تکرار با معیار همگرايي  3 ×32همگرا گرديده
و برای کمک به همگرايي از ضرائب زير تخفیف با مق دار  2.1ب رای
کلیه معادالت استفاده شده است .قطر هیدرولیکي  337میلي مت ر و
شدت اغتشاش  %5محاسبه شده است .در شبیه سازی س یکلون گ از
– جامد از ديدگاه اولرين -الگرانژين استفاده شده است در اي ن روش
فاز پیوسته از ديدگاه اولرين و حرکت و رديابي ذرات ف از پراکن ده از
ديدگاه الگرانژين مدل سازی مي شوند و مقادير متوسط بدست آمده
از پراکندگي ذرات برای اطالعات مورد نیاز برای فاز پراکنده اس تفاده
مي شوند .اين روش ب رای جري ان ه ای دو ف ازی ب ا کمت ر از %32
حجمي مناسب مي باشد .و برای جريان های با کس ر حجم ي ب االتر
روش اولرين پیشنهاد مي شود .اين شبیه سازی ها به کمک نرم افزار
 FLUENTانجام شده است.
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مطالعه استقالل نتايج از شبکه
ISME2011, 10-12 May, 2011

 t

که پارامتر بیان کننده هدايت حرارت است.
به ترم تانسور تنش رينولدز گفت ه م يش ود .تانس ور ت نش رينول دز
مشخص کننده ا ر رفتار ادیه ای آش فتگي ب ر روی می دان جري ان
متوسط ميباشند .که ازاغتشاش میدان جريان با روش های متف اوتي
به مساله القا مي شود و نتیجه کارهای نظری در محاسبات عددی در
انتخاب مدل آشفتگي وچگونگي ارتباط آن ها به میدان های متوس ط
محاسباتي است .مدل اغتشاش مورد استفاده  Kє-RNGمي باش د،
اين مدل يکي از مدل های مناسب آشفتگي برای شبیه سازی جريان
ه ای پیچش ي ب ر مبن ای می انگین گی ری زم اني مع ادالت ن اوير-
استوک مي باشد[.]7,8

فاز جامد
0.5µm-30µm
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سمت ديواره ها که نزديک مي شود .مقدار آن کاهش مي ياب د .و در
ديواره ها به صفر مي رسد.
معادله تجربي الپل برای قطر ذرات و افت فشار و بازده جداسازی ب ه
صورت زير مي باشد :الپل با استفاده از سیکلون هايي با همان نسبت
ابعاد ،منحني کلي شکل  5را برای بازدهي سیکلون در برابر نس بت
قطر ذرات به قطر  52درصد مطابق معادله  8رسم کرده است [.]2

با توجه به اهمیت شبکه بندی در حل عددی معادالت حاکم  ،در اين
تحقیق به منظور بررسي ا ر شبکه بر نتايج و انتخاب شبکه مناسب و
برای افزايش دقت محاسبات در مناطقي که گراديان وتغییرات شديد
متغیرها وجود دارند از جمله نزديک ديواره های سیکلون  ،شبکه
محاسباتي به آرامي ريزتر شده است .لذا شبکه ايي با  172217سلول
بدلیل دقت باالی محاسبات و زمان مناسب حل ،بعنوان شبکه
مناسب انتخاب شده است.
يکي از پارامترهای مهم در شبیه سازی جريان آشفته ،اطمینان از
اندازه ارتفاع بي بعد مجاور ديواره  Y plusو بنابراين تعداد کافي
سلول در اليه مرزی است.در يک شبیه سازی معتبر جريان آشفته
مي بايست  Yمجاور ديواره در حدود  12باشد.در مدل های بر پايه
 wدر مجاور ديواره مانند  sstاعداد کوچکتر از آن نیز قابل قبول
وحتي موجب باال رفتن دقت شبیه سازی مي شود.لیکن در مدل های
بر پايه  єکه در نزديکي ديواره از تابع ديواره استفاده مي کنند . Y
کوچکتر از  25به دلیل قرار گرفتن سلول محاسباتي در منطقه میاني
اليه مرزی آشفته ونامعلوم بودن داده های تجربي در اين منطقه
موجب استخراج نتايج اشتباه مي گردد .در نرم افزار  FLUENTاز
نسخه  34و با استفاده از گزينه  ،Scalableاليه های دارای Y
کوچکتر از اين میزان  ،به صورت خودکار ناديده گرفته مي شوند.در
اين شبیه سازی اندازه ارتفاع بي بعد مجاور ديواره  88بدست آمد.
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اگر گاز حامل هوا باشد رابطه افت فشار به صورت رابطه ( )2خالص ه
مي شود:

39.7KQ 2 P 2
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 Kضريبي است که با قطر سیکلون نسبت عک
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( )8
همانطور که ديده مي شود افت فشار با مجذور حجم گاز حام ل و در
نتیجه سرعت آن رابطه مستقیم دارد و انتظار هم همین است که ه ر
چه سرعت بیشتر شود افت فشار نیز افزايش يابد از طرفي ديگر رابطه
( )8نشان مي دهد بازدهي جمع آوری نیز وابسته به س رعت اس ت .
يعني هر چه سرعت بیشتر شود بازدهي افزايش مي يابد .بنابراين هم
افت فشار و هم بازدهي هر دو به طور مستقیم با سرعت گاز و يا مي
توان گفت با حجم جريان گاز رابطه دارند .بن ابراين انتخ اب س رعت
جريان گاز باي د مط ابق ش کل 8ط وری باش د ک ه ي ک س یکلون
مشخص در حد معق ول ه ر دو نظ ر را ت امین کن د .اف ت فش ار در
سیکلون های معمولي بین  35تا  52میلیمتر آب و در سیکلون ه ای
با بازدهي زياد بین  52تا  352میلیمتر آب در نظر گرفته مي شود.

اعتبار سازی مدل عددی
در اين تحقیق برای اعتبار سنجي از داده های تجربي وانگ []2
استفاده شد و سیکلون آن مقاله با تکنیک مشابه شبیه سازی شد و
نتايج زير بدست آمد سیکلون وانگ در شرايط استاندارد عمل مي
کند و هوا با سرعت  22متر بر انیه به آن وارد مي شود .فشار در
باالی گردابه ياب يک اتمسفر مي باشد و کسر حجمي فاز ذره کمتر
از  32درصد مي باشد .سیکلون شبیه سازی شده را با نتايج تجربي
وانگ و نتايج حاصل از حل معادله تجربي الپل [ ]2مقايسه کرديم و
در شکل ( ) 4مشاهده مي شود که نتايج شبیه سازی و تجربي تطابق
خوبي با يکديگر دارند.

شکل :5بازدهي سیکلون در برابر نسبت اندازه ذرات (اقتباس از الپل
]2[ )3253،
شکل :4سرعت مماسي تجربي در موقیعت های محوری متفاوت در برابر
سرعت شبیه سازی شده[]2

سرعت مماسي تابعي از شعاع مي باشد و همان طور ديده م ي ش ود
سرعت مماسي با افزايش شعاع ،افزايش مي يابد  ،تا اينک ه در ناحی ه
ورتک داخلي و خارجي به بیشینه مقدار خود مي رسد و سپ ب ه
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شکل :8بازدهي وافت فشار سیکلون در برابر سرعت ورودی (اقتباس از الپل
.]2[ )3253،

شکل :2کانتور فشاراستاتیک

همانطور که مشاهده شد  ،بیشینه سرعت مماس ي ب ا تغیی ر جايگ اه
محوری تغییر چنداني نمي کند و سرعت مماس ي ب ه ش عاع وابس ته
است.کانتور فشار برای سیکلون در شکل ( )8و شکل( )2نش ان داده
شده است .در شکل( )7سرعت مماسي در سیکلون با قط ر mm225
با مقدار سرعت سیکلون استاندارد وانگ مقايسه شده است .مش اهده
مي شود که در سیکلون ب ا قط ر  mm 205 = Dک ه ب ه س یکلون
استاندارد استیرماند نزدي ک اس ت ،بیش ینه مق دار س رعت مماس ي
افزايش پیدا مي کند که به معن ای اف زايش ب ازده جداس ازی اس ت.
درشکل ( )32اين مقايسه برای افت فشار صورت گرفته است.

شکل :32مقايسه تا یر سرعت مماسي شبیه سازی شده در برابر تجربي
وانگ بر روی افت فشار

درنهايت ب ا مقايس ه روش ع ددی و روش تجرب ي س ازگاری خ وبي
مشاهده گرديد .که در جدول  1نشان داده شده است.
جدول :1مقايسه روش عددی و روش تجربي وانگ

حل

حل عددی

تجربی

فشار

وانگ

استاتیک+فشار
دينامیک

افت
فشار()pa

شکل :7مقايسه تا یر سرعت مماسي شبیه سازی شده در برابر تجربي وانگ
بر روی بازده جداسازی

3122

421+ 727=3222

بحث و نتیجه گیری
در اين تحقیق قطر بدنه و سرعت گ از ورودی در س یکلون ب ا ه دف
افزايش راندمان جداسازی ذرات جامد و همچنین کاهش اف ت فش ار
مورد مطالعه قرار گرفت  .دو متغیر مهم در انتخاب سیکلون ،راندمان
جداسازی و افت فشار مسیر مي باشد .با توجه به شکل ها و نمودار و
ساير نتايج حاصل از شبیه سازی جريان گاز ورودی در سیکلون م ي
توان گفت :
•بهترين سرعت ورودی گاز به سیکلون  m/s 20مي باشد.
•بهترين قطر بدنه مناسب جهت داشتن راندمان جداسازی باالتر قطر
 mm 205مي باشد.
•جهت داشتن کمترين افت فشار  ،داشتن س رعت  m/s 20و قط ر
بدنه  mm 205الزم مي باشد.

شکل :8کانتور فشار دينامیک
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[4] R.B. Xiang, K.W.Lee "Numerical study of flow field
in cyclones of different height" Chemical
Engineering and Processing vol 44 ,pp.877-883,(2005).
[5] M. Azadi, A.Mohebbi,"A CFD study of the effect of
cyclone size on its performance parameters
"Journal of Hazardous Materials vol 182 ,pp 835[6] Documentation of Commercial package 841,(2010).
FLUENT 6.3.26
[7] Patankar, S.V., ‘Numerical Heat Transfer and Fluid
Flow’.
Hemisphere
Publishing
Corporation,
Taylor & Francis Group, New York. 1980.
[8] Versteeg, H.K., Malalasekera, W., ‘An Introduction
to Computational Fluid Dynamics ’. Longman
Group Ltd. 1995.

از آنجايي که سرعت مماسي پارامتر نشان دهنده بازده جداسازی مي
 سرعت مماسي در سیکلون رسم شد و مشاهده شدکه ماکزيمم،باشد
 و هرچه.سرعت مماسي در قسمتهای ورودی نزديک ديواره مي باشد
به سمت ته ريز نزديک شويم اين ماکزيمم به سمت مح ور س یکلون
 در واق ع.متمايل مي گردد و تابع توزيع سرعت متقارن تر مي گ ردد
هر چه سرعت مماسي بیشتر باشد نیروی س انتريفوژ وارد ب ر قط رات
 همچن ین س ه.بیشتر و نهايتاً راندمان جداسازی بیشتر خواه د ب ود
سیکلون با قطرهای مختلف شبیه سازی شده و مش خص گردي د ک ه
سیکلون بازده باالی شبیه استیرماند دارای افت فش ار کمت ر و ب ازده
 مي توان همین روند را برای هیدروس یکلون.جداسازی باالتری است
.ها در صنايع نفت وشیمیايي و همچنین در بخش فاضالب انجام داد
 در مس یر33 قرار دادن چند فیلتر سیکلوني مطابق شکل
•
چاهک و ورود لوله پرچ به چاهک

[9]B.Wang , D.L. Xu ,K.W. Chu ,A.B. Yu ,Numerical
study of gas – solid flow in a cyclone separator,
Applied Mathematical Modelling 30, 1326-1342,(2006).
[10]Oil

&Gas

Journal

(2003)

 روش حل مهار آلودگي از خطوط لوله گاز شهری:33شکل

پیشنهادات
جامد اين است که برای ذرات کوچکتر از-تنها عیب سیکلون گاز
 برای.میکرومتر بازده جداسازی به طور قابل توجهي پا يین مي آيد5
جلوگیری از بروز اين مشکل پیشنهاد مي شود که از سیکلون بعنوان
پیش فیلتر و از بگ فیلتر بعنوان جداساز نهايي به طورترکیبي و
.توأمان استفاده شود
عالئم و واحدها
dc characteristic size, m
dp diameter of particle, m
FD drag force, N
P pressure, N/m2
u velocity of fluid, m/s
up velocity of particle, m/s
ρdensity of fluid, kg/m3
p density of particle, kg/m3
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