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ABSTRACT 
A geometrical model of a real pattern type orifice plate with adjacent pipeline was built. 

A network of computational cells in order to apply CFD method (Computational Fluid 

Dynamic) was carried out. A 3D computational grid was used to solve the Navier-Stokes 

equations. The flow field before, around and after the orifice plate was reached. The CFD 

method enabled to obtain the pressure drop caused by orifice plate in wide range of Reynolds 

numbers. The computational data was used to determine the discharge coefficients and to ravel 

the pressure drop dependence of the mass flow. The results were validated by laboratory 

experiments. The work represents a computational graduation line of an orifice plates. It could 

be used in absence of a real one or for educational purpose. 
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ВЪВЕДЕНИЕ 

Съвременното развитие на науката и технологиите налагат използването на нови и 

иновативни методи за локално и пълно описание на процесите и явленията. Изчислителната 

механика на флуиди (CFD), макар все още нов метод, вече заема ключова позиция в етапите 

на проектиране, оптимизиране и анализ на съществуващи или нови конструктивни решения в 

инженерната химия. В настоящата работа е направен опит за анализ на широко използван и 

познат обект (дебитомер от тип диафрагма) чрез нов иновативен метод в лицето на CFD. 

Към момента са известни редица стандарти, препоръчващи геометрични размери за 

този тип устройства от гледна точка на работния флуид, дебелината на диафрагмата, 

отношението на диаметъра на отвора към диаметъра на тръбата и редица други (ISO 5167 [3], 

BS 1042 [1]). През годините са проведени множество изследвания върху работните 

характеристики на диафрагмите, калибрирането им и инсталационните изисквания. Reader-

Harris at al. [6] предлагат вариации на уравнения за изчисляване на дебитния коефициент на 

диафрагмите при различни работни условия (позиция на щуцерите за манометъра, различни 

отношения d/D). Morrison at al.
 

[5] също изследват връзката между отношенията на 

диаметрите и критерия на Рейнолдс, като функция от Δp. На по-късен етап, използвайки 

средствата на лазер-доплер анемометрията (LDA), същия екип успява да измери локални 

стойности на скоростта и турбулентната кинетична енергия на флуида в близост до 

диафрагма, което показва нуждата от локални изследвания, чието лабораторно обезпечение 

за съжаление изисква закупуване на скъпа техника за внедряване на такъв тип методи за 

анализ. 

Алтернативно решение, чийто възможности далеч не отстъпват на методи като Particle-

image velocimetry,  Лазер-доплер анемометрия и други физични методи за съвременен анализ 

се явява изчислителната механика на флуиди (CFD). При нея анализирания обект е 

представен с точен геометричен компютърен модел в трите пространствени направления. 
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Заключеното пространство от стените, което се заема от флуида е дискретизирано на мрежа 

от изчислителни клетки. В хода на симулацията, за всяка клетка от изчислителната мрежа се 

решават уравненията на Навие-Стокс, до достигане на определен критерий на сходимост. 

Резултатът е изчислителна информация за хидродинамиката във всяка клетка от моделната 

геометрия, която включва абсолютно налягане, скорост, тангенциална деформация и редица 

други механични параметри, с богата гама от инструменти за последващ анализ на 

протичащия процес. 

Целта на настоящата работа е да приложи метода CFD върху реален образец 

диафрагма, посредством геометричен компютърен модел и симулационно-

изчислителна процедура с достигне до информация за хидродинамичните параметри. 

Изследването има и определена методическа насоченост, която би могла да се използва 

при обучението на студенти по инженерни специалности.  

МАТЕМАТИЧЕН МОДЕЛ 

За единица елементарен обем от изчислителната мрежа CFD метода симулира 

хидродинамичното поле с помощта на уравнението за непрекъснатост (1), уравненията на 

Навие-Стокс (2) и граничните условия: 

- Уравнение за непрекъснатост на потока (1): 
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- Уравнения на Навие-Стокс (в осреднен вариант - RANS модел) (2): 
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Лявата страна на уравнение описва конвективният пренос, а в дясната страна са 

сумирани градиента на налягането, дивергенцията на тензора на напрежението (от 

вътрешното триене) и гравитационните сили. Турбулентността е моделирана, чрез т.нар. 

напрежения на Рейнолдс ''

jiuu  (турбулентни напрежения на деформация), предизвикани от 

флуктуациите на скоростта спрямо средното ѝ значение. Въз основа на хипотезата на 

Босинеск [7], напреженията на Рейнолдс са моделирани, чрез средните градиенти на 

скоростта и турбулентния вискозитет, като последния се моделира с помощта на различни 

турбулентни модели (k-ε модели [4]): 

 






































i

j

j

i
tijji

x

U

x

U
kuu 

3

2''  (3) 

 teff    (4) 

Дебитните коефициенти CD са изчислени с препоръчаната от ISO 5167
 
[2] зависимост 

(5), като функция от масовия дебит, пада на налягането и отношението между диаметъра на 

диафрагмата и този на тръбопровода (β = d / D): 
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ГЕОМЕТРИЧЕН МОДЕЛ 

За реализиране на изчислително-итеративна процедура с цел симулация на 

хидродинамичните процеси, протичащи в тръбата с монтирана в нея диафрагма е изграден 

3D геометричен модел в декартова координатна система (фиг.1 – част от геометричния 

модел в разрез). 

 
Фиг.1 Сегмент от 3D геометричния модел с визуализирана диафрагма 

 

Геометричният модел включва участък от тръбопровод с дължина 400mm и вътрешен 

диаметър 40mm, в който централно е изградена  диафрагма с диаметър на отвора 20mm (β = 

0,5) и дебелина на стената 4mm. Моделните размери са подбрани, така че да съвпадат с 

лабораторната постановка, която е използвана за валидизация на численото решение. На база 

на 3D геометрията е изградена изчислителна мрежа от клетки, която за 90% от обем е 

съставена от правоъгълници, а в зоната на диафрагмата от тетраедри. С цел постигане на по-

голяма точност, мрежата в близост до стените е с намаляваща стъпка (рафинирана мрежа) 

ГРАНИЧНИ И РАБОТНИ УСЛОВИЯ 

Числените и лабораторни (валидизационни) експерименти са проведени при средна 

температура 20⁰С с работен флуид въздух за поредица от дебити в турбулентната област. За 

изчислените експерименти граничните условия включват фиксирана начална скорост на 

флуида през входното сечение на тръбопровода и стени с нулев скоростен градиент при 

средна грапавина 0,8 mm.    

РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ 

Резултатите обхващат общо 16 симулации на хидродинамичното поле за дебити от 5 до 

160 m
3
/h. Валидизиращите лабораторни данни са в ограничен от лабораторния ротаметър 

диапазон от 5 до 40 m
3
/h. Всяка итерационна процедура е проведена до достигане на 

сходимост на математичното отклонение между две съседни итерации 10
-6

. 

На фиг.2 е представен общ изглед на токовите линии на флуида за централно надлъжно 

сечение за един от случаите (при дебит 40m
3
/h). Ясно се виждат зоните на рециркулация на 

флуида веднага след диафрагмата, което е в унисон с известните данни от литературата
 
[2]. 

Размерът на рециркулационните зони е функция от динамиката на налягането, поради което 

неговото изменение също е симулирано и онагледено на фиг.3.  

 



Science & Technologies 

 Volume IV, Number 4, 2014 

 Technical studies 58 

 
Фиг.2 Симулационен изглед на токови линии на хидродинамичното поле. 

 
Фиг.3 Изменение на локалното абсолютно налягане по хода на тръбопровода. 

Фиг.3 показва и характера на изменението на налягането след диафрагмата. Видно е, че 

налягането достига постоянна стойност на около 150 mm след диафрагмата. Това налага 

въпроса за мястото на позициониране на манометричния щуцер. Монтирането на изходящия 

щуцер в рамките на 150mm след диафрагмата (в конкретния случай) ще доведе до неточност 

при отчитането на Δр. Въпреки това, за да не възникне противоречие между лабораторните и 

числените експерименти, по нататък пада на налягането е определян на база изчислителната 

информация за сеченията стоящи на разстояние 35mm от двете страни на диафрагмата (за да 

съвпадат с лабораторната постановка). 

Една от основните задачи на настоящото изследване бе да провери дали CFD метода е в 

състояние да даде точна градуировъчна информация за изменението на пада на налягането 

като функция от дебита на флуида. Данните от симулациите заедно с лабораторните 

измервания са представени на фиг.4. За наличния диапазон от дебити се наблюдава пълно 

препокриване на лабораторните и изчислителни данни. 
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Фиг.4 Градуировъчна линия 

 

 
Фиг.5 Изменение на дебитния коефициент Cd, като функция от критерия на Рейнолдс. 

 

По-нататък в хода на изследването бе проведено сравнение между получените по 

лабораторен и изчислителен път данни за дебитните коефициенти Cd, като функция от 

критерия на Рейнолдс. Резултатите са представени на фиг. 5. Наблюдава се тенденция към 

леко занижение на получените по изчислителен път стойности за Cd спрямо лабораторните. 

Трябва да се отбележи, че относителната грешка при определянето на дебитните 

коефициенти по лабораторен път в някои случаи  може да надхвърли 8-10%. Грешката при 
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CFD метода е значително по-малка и може да се породи основно в резултата на некачествена 

изчислителна мрежа или неправилно подбран турбулентен модел.   

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Изграден е компютърен геометричен модел на реален образец дебитомер тип 

диафрагма с прилежащ към него тръбопровод. Съставена е мрежа от изчислителни клетки за 

прилагане на метода „Изчислителна механика на флуиди“ (CFD – Computational Fluid 

Dynamics). С изчислителната мрежа е проведена итеративна симулационна процедура за 

решаване на уравненията на Навие-Стокс за трите пространствени направления с цел 

получаване на пълна картина на хидродинамичното поле на флуида преди, около и след 

диафрагмата. Намерени са падовете на налягането за серия от дебити, покриващи широк 

диапазон на критерия на Рейнолдс. От изчислителните данни са определени дебитните 

коефициенти и е установена зависимостта на пада на налягането от дебита на преминаващия 

флуид. Резултатите са валидизирани с реален лабораторен експеримент. Установено е 

много добро съответствие между лабораторните и изчислителните данни, което е 

достатъчно основание да се приеме, че предложения CFD-метод може да се използва с 

успех за такъв тип инженерни задачи, както и при обучението на специалисти. 

 

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА 

1. British Standards I, 1997. Measurement of fluid flow by means of pressure differential 

devices. Pt1, Orifice plates, nozzles and Venturi tubes inserted in circular cross-section conduits 

running full 

2. Imada, F., Saltara, F., 2013. Numerical determination of discharge coefficients of orifice 

plates and nozzles, 22-nd International congress of mechanical engineering COBEM2013,  1755-

1760   

3. International Standards Organization (ISO), 1980. Measurement of fluid flow by means of 

orifice plates, nozzles and Venturi tubes inserted in circular cross-section conduits running full 

4. Launder BE, Spalding DB, 1974. The Numerical Computation of Turbulent Flows, 

Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 3, 269-289 

5. Morrison, G., L., DeOtte, R.E., Moen, M., Hall, K.R. and Holste, J.C., 1990. “Beta ratio, 

swirl and reynolds number dependence of wall pressure in orifice flowmeters”. Flow Measurement 

and Instrumentation, Vol. 1, pp. 269–277 

6. Reader-Harris, M., J., 1995. FlowMeasInstrum, 6 (2) 

7. Wilcox DC, 1998. Turbulence Modeling for CFD, DCW Industries Inc., La Canada, 

California 


