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مطالعهتجربــی و مدلســازی  CFDجداســاز
دوفــازی
مهدی فدائی ،محمدجواد عامری* و علی سلمانی

دانشکده مهندسی نفت ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر ،تهران ،ایران
تاريخ دريافت1399/03/19 :

تاريخ پذيرش1399/08/06 :

چكيده
تمرکــز اصلــی ایــن پژوهــش بــرروی بررســی عملکــرد جداســازدوفازی (مایــع -گاز) آزمایشــگاهی بهصــورت تجربــی و همچنیــن ،ارائــه
مــدل شبیهســازی دقیــق بــه منظــور اســتفاده در طراحــی جداســازهای صنعتــی بــوده اســت .بــه همیــن منظــور ،جداســازصنعتی
دوفــازی در ابعــاد آزمایشــگاهی بــا اســتفاده از روابــط تجربــی موجــود طراحــی گردیــد .در مدلهــای نیمهتجربــی عــاوه بــر فرضهــای
ســاده شــونده ،تأثیــر منحرفکننــده ورودی جداســاز بــر فرآینــد جداســازی نادیــده گرفتــه شــده و قطــر قطــرات فــاز ثانویــه یــک مقــدار
ثابــت تعییــن شــده میباشــد کــه تمامــی قطــرات مایــع در باالتریــن نقطــه جداســاز قــرار دارنــد و از آن نقطــه بــه طــرف ســطح مایــع
ســقوط میکننــد .همچنیــن ،مفاهیــم مربــوط بــه جریــان آشــفته در ایــن روشهــا مدنظــر گرفتــه نشــده اســت .در ایــن پژوهــش،
چرخــه جریانیدوفــازی در ابعــاد آزمایشــگاهی طراحــی و ســاخته شــد .در چرخــه جریانــی ســاخته شــده ،آب بهعنــوان ســیال مایــع
و هــوا بهعنــوان ســیال گاز مــورد اســتفاده قــرار گرفتنــد .ســیال آب و هــوا در نقطــه اختــاط کــه یــک مخلــوط کننــده اســتاتیک
میباشــد ،تشــکیل جریــان دوفــازی داده و پــس از طــی مســافتی معــادل بــا  160برابــر قطــر خــط لولــه ،جریــان توســعهیافته
تشــکیل شــده و وارد جداســاز میشــود .دبــی آب در بــازه  2-0/5 m3/hو دبــی گاز در بــازه m3/hا 100-0در نظــر گرفتــه شــد .بــه
منظــور بررســی عملکــرد جداســاز دوفــازی ،از فیلتــر  20 μدر خروجــی گازجداسازاســتفاده شــد وکســرحجمی قطــرات آب باقیمانــده
در جریــان گاز خروجــی اندازهگیــری شــد .همچنیــن بــا اســتفاده از سیســتم عکسبــرداری ،قطــر قطرههــای آب بــه دام افتــاده در
فیلتــر اندازهگیــری شــد .نتایــج شبیهســازی  CFDجداســاز دوفــازی بــا نتایــج تجربــی بهدســت آمــده اعتبارســنجی شــدند و بهتریــن
مــدل شبیهســازی چندفــازی ،مــدل اغتشــاش و ضرایــب تخفیــف بــرای فرآینــد شبیهســازی  CFDجداســاز دوفــازی تعییــن شــدند.
از مهمتریــن دســتاوردهای ایــن پژوهــش فراهــم نمــودن بســتر الزم جهــت طراحــی جداســاز دوفــازی گاز -مایــع در ابعادصنعتــی بــا
توجــه بــه شــرایط تولیــد و تأثیــر هریــک از اجــزای داخلــی جداســاز میباشــد.
كلمات كليدي :مطالعهتجربی،شبیهسازی ،CFD ،جداساز ،دوفازی

مقدمه

مدلهــای نیمهتجربــی ارائــه شــده بــرای طراحــی
*مسؤول مكاتبات
ameri@aut.ac.ir
آدرس الكترونيكي
شناسه دیجیتال)DOI: 10.22078/pr.2020.4191.2900( :

جداســازهای چندفــازی از فرضهــای ســاده شــوندهای

اســتفاده میکننــد کــه نتایــج حاصــل از آنهــا را تــا

حــدودی غیرقابــل اعتمــاد میکنــد .بدیــن منظــور،
شــرکتهای معتبــر طراحــی جداســاز همــواره از روشهــای
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آزمایشــگاهی بــرای صحتســنجی طراحیهــای حاصــل

باشــد .البتــه ضعــف بــزرگ در ایــن پژوهــش ،ایــن بــود

روشهــا اســتفاده میکننــد .الزم بــه ذکــر اســت کــه ایــن

آزمایشــگاهی و مدلهــای دینامیــک ســیاالت محاســباتی

از ایــن روش و تعییــن حــدود پارامترهــای مجهــول ایــن

نــوع از کارهــای آزمایشــگاهی بســیار هزینهبــر و زمانبــر
اســت و از طــرف دیگــر ،هیــچ شــرکتی نتایــج حاصــل از
ایــن کارهــا را منتشــر نمیکنــد .بنابرایــن ،لــزوم وجــود

یــک واحــد پیشــتاز آزمایشــگاهی بــرای دریافــت اطالعات
آزمایشــگاهی صحیــح بیــش از پیــش احســاس شــده و

هــدف ایــن پژوهــش هــم پیشــبرد همیــن مــورد اســت.

هــر یــک از روشهــای طراحــی جداســاز مجموع ـهای از
ابعــاد متفــاوت را ارائــه میدهنــد کــه در نهایــت ابعــاد
بهینــه باتوجــه بــه ضریــب الغــری 1تعییــن میشــود.

کــه درصــد بــاز بــودن صفحــات مشــبک در مدلهــای
تفــاوت داشــتند و ایــن امــر از دقــت مقایســه کاســته بــود.

کلیــه مدلهــای اســتفاده شــده در ایــن مطالعــه توســط
نرمافــزار فونیکــس تحلیــل گردیــد.از جملــه نقــاط قــوت
ایــن پژوهــش نســبت بــه پژوهــش انجــام شــده توســط

ویلکینســون و همــکاران ،مدلســازی دقیــق جداســاز
آزمایشــگاهی بــا اســتفاده از نرمافــزار فلوئنــت میباشــد

زیــرا نرمافــزار فونیکــس اثــرات مربــوط بــه اغتشــاش
جریــان چندفــازی را در نظــر نمیگیــرد و از مدلهــای

بســیار ســاده چندفــازی مثــل مــدل ترکیــب اســتفاده

در روشهــای نیمهتجربــی ،تأثیــر منحرفکنندههــای

میکنــد درحالیکــه مدلهــای چندفــازی جدیدتــر

شــده و قطــر قطــرات فــاز ثانویــه یــک مقــدار ثابــت و از

پارامترهــای جریــان چندفــازی از جملــه اغتشــاش،

داخلــی جداســاز بــر فرآینــد جدایــش نادیــده گرفتــه
پیــش تعیینشــده درنظــر گرفتــه شــده اســت .همچنیــن
در روشهــای نیمهتجربــی ایــن گونــه فــرض شــده اســت

کــه تمامــی قطــرات مایــع در باالتریــن نقطه جداســاز قرار
دارنــد و ســپس از آن نقطــه ســقوط میکننــد .درحالیکــه

وجــود منحرفکننــده ورودی باعــث میشــود کــه تکانــه
ذرات مایــع بهســرعت کــم شــده و فقــط تعــداد کمــی از

ایــن قطــرات جدایــش گرانشــی خــود را از باالتریــن نقطــه

جداســاز شــروع کننــد .همچنین،مفاهیــم مربــوط بــه

جریــان آشــفته در ایــن روشهــادر نظــر گرفتــه نشــدهاند.

بــه همیــن منظــور ،ویلکیســون و همکارانــش [ ،]1یکــی از
کاملتریــن فرآیندهــای طراحــی جداســاز را بهکمــک
روش دینامیــک ســیاالت محاســباتی و روشهــای
آزمایشــگاهی انجــام دادنــد .رونــد کاری آنهــا ،از ســاخت

مــدل آزمایشــگاهی یــک جداســاز کوچــک مقیــاس آغــاز
شــد و بــه بررســی کارایــی و شــیوه طراحــی جداســازهای

چندفــازی بــزرگ مقیــاس بــه روش دینامیــک ســیاالت
محاســباتی ختــم شــد .نتایــج کار ایــن گــروه بهخوبــی

نشــان داد کــه بهتریــن جدایــش بیــن فازهــا زمانــی اتفاق
میافتــد کــه پدیــده حمــل مجــدد مایــع توســط فــاز گاز

صــورت نگیــرد و در کنــار آن جریــان در قســمت جدایــش
گرانشــی ،بهصــورت کامــ ً
ا یکنواخــت و دور از تالطــم

از جملــه حجمســیال توانایــی مدلکــردن تمامــی

گردابههــا ،قطــرات مایــع و اثــرات اغتشــاش در نزدیــک
دیــواره و جداشــوندگی و بــه هــم پیوســتن قطــرات را
دارا میباشــد .همچنیــن ،یکــی دیگــر از نقــاط قــوت
ایــن پژوهــش نســبت بــه پژوهــش انجــام شــده توســط
ویلکینســون و همــکاران ،نشــان دادن پدیــده حمــل
مجــدد قطــرات مایــع توســط جریــان آب بهصــورت
تجربــی و شبیهســازی دینامیــک ســیاالت محاســباتی

میباشــد .لــی و همــکاران [ ،]2بــرای حــل مشــکالت

عملیاتــی موجــود در جداســازها چندیــن پیشــنهاد
عملیاتــی را ارائــه دادنــد و مؤثــر بــودن ایــن پیشــنهادها

را از طریــق روش دینامیــک ســیاالت محاســباتی ارزیابــی

کردنــد .شــبکهبندی ایــن مــدل در محیــط نرمافــزار

گمبیــت انجــام شــد و تحلیــل آن بهکمــک نرمافــزار
فلوئنــت انجــام شــد .یکــی از نقــاط قــوت ایــن پژوهــش
نســبت بــه پژوهــش انجــام شــده توســط لــی و همــکاران،

اعتبارســنجی نتایــج شبیهســازی دینامیــک ســیاالت

محاســباتی بــا نتایــج تجربــی میباشــد کــه از ایــن

طریــق بهتریــن مــدل شبیهســازی دینامیــک ســیاالت
محاســباتی بــرای شبیهســازی جداســاز چندفــازی

تعییــن میشــود.

1. Slenderness Ratio
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هانســن [ ،]3جریــان دوفــازی داخــل جداســاز افقــی را بــا

از مــدل حجمســیال بــرای شبیهســازی جریــان دو

کــرد .در فرآینــد شبیهســازی دینامیــک ســیاالت

در مرحلــه بعــد ،فــاز گسســته نفتــی از ورودی جداســاز

اســتفاده از دینامیــک ســیاالت محاســباتی شبیهســازی
محاســباتی ،توزیــع یــک قطــره گوســی در نظــر گرفتــه

شــده بــود و شبیهســازی بــا در نظــر گرفتــن انعقــاد

1

فــازی در ابعــاد ماکروســکوپی بهــره گرفتــه شــده اســت.
تزریــق شــده اســت و مســیر حرکــت فــاز گسســته تــا

خروجــی گاز مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت .نتایــج

و بــدون آن انجــام شــد .هانســن نتیجــه گرفــت کــه

حاصــل از ایــن مــدل ،بــه جــز در مــوارد بســیار محــدود،

میتوانــد پیشبینیهــا را انجــام دهــد .از جملــه

تعییــن دبــی مناســب کاری جداســاز ،بســیار بــه نتایــج

دینامیــک ســیاالت محاســباتی بهتــر از بقیــه روشهــا

نقــاط قــوت ایــن پژوهــش نســبت بــه پژوهــش انجــام
شــده توســط هانســن ،در نظــر گرفتــن جدایــش قطــرات

عــاوه بــر انعقــاد بــود زیــرا در جداســازهای چندفــازی
بهدلیــل حرکــت قطــرات مایــع جدایــش قطــرات نیــز
رخ میدهــد کــه حتمــاً بایــد در نظــر گرفتــه شــود.

چــه در زمینــه تعییــن کارایــی جداســاز و چــه در زمینــه
آزمایشــگاهی نزدیــک اســت .در ایــن روش نیــز بــرای

شبیهســازی اثــر توربوالنســی از مــدل کا-اپســیلون

اســتاندارد بهــره گرفتــه شــده اســت .از جملــه نقــاط قــوت

ایــن پژوهــش نســبت بــه پژوهــش انجــام شــده توســط

پوراحمــدی اللــه و همــکاران عــدم فــرض دیــواره بــدون

پوراحمــدی اللــه و همــکاران [ ،]4از روش دینامیــک

اصطــکاک در ســطح تمــاس فــاز مایــع و گاز میباشــد

چهــار جداســاز در ابعــاد آزمایشــگاهی بهــره گرفتنــد.

در فرآینــد شبیهســازی دینامیــک ســیاالت محاســباتی

ســیاالت محاســباتی بــرای شبیهســازی جریــان درون

مــدل اغتشــاش مــورد اســتفاده در شبیهســازی ،مــدل
شــناخته شــده کا-اپســیلون بــود .در ایــن مطالعــه از دو

روش متفــاوت بــرای شبیهســازی جریــان درون جداســاز
دوفــازی بهــره گرفتــه شــده اســت .در روش اول از مــدل

چندفــازی فــاز گسســته بــرای مســیریابی قطــرات نفــت
درون فــاز پیوســته گاز اســتفاده شــد .در ایــن رونــد حــل،

از یــک دیــواره بــدون اصطــکاک بــرای شبیهســازی

ســطح تمــاس نفــت و گاز بهــره گرفتــه شــد .هنگامیکــه
قطــرات نفــت بــه ایــن دیــواره میرســند ،بــه دام افتــاده

و انــرژی آنهــا بــه فــاز پیوســته گاز انتقــال پیــدا میکنــد

و هیــچ پدیــده حمــل مجــدد گاز بــه چشــم نمیخــورد.

نتایــج ایــن رونــد حــل بــرای تعییــن دبــی کاری مناســب
جداســاز بــا نتایــج آزمایشــگاهی تطابــق مناســبی دارد.
امــا ایــن روش در تعییــن کارایــی جداســاز ،دارای خطــای

بســیار بزرگــی نســبت بــه نتایــج آزمایشــگاهی بــود .بــا
ایــن وجــود ،نتایــج ارائــه شــده توســط پــور احمــدی اللــه
خطــای بســیار زیــادی را بیــن نتایــج تجربــی و نتایــج

شبیهســازی دینامیــک ســیاالت محاســباتی نشــان
میدهنــد کــه علــت ایــن ضعــف را میتــوان در شــیوه

ت و جــو کــرد بــه ایــن صــورت کــه
مدلســازی جســ 

کــه پدیــده حمــل مجــدد قطــرات مایــع توســط فــاز گاز
مــدل میشــود و نتایــج حاصــل از شبیهســازی دینامیــک

ســیاالت محاســباتی بــه نتایــج تجربــی بســیار نزدیــک

خواهنــد شــد .غفارخــواه و همــکاران [ ،]5بــا اســتفاده از
دو روش تعییــن ابعــاد تجربــی آرنولــد اســتوارت 2و مونری

و ســروک ابعــاد جداســاز چندفــازی را تعییــن نمودنــد.
3

ســپس بــا ترکیــب دو مــدل حجمســیال و مــدل فــاز

گسســته بــه همــراه مــدل اغتشــاش کا-اپســیلون بــرای
بررســی رفتــار ســیاالت چندفــازی و میــزان جداســازی در
جداســاز چندفــازی اســتفاده نمودنــد و بــرای مدلکــردن

ســرعت ســیال در فــاز دیگــر از مــدل گام تصادفــی مجــزا

4

اســتفاده کردنــد .نتایــج شبیهســازی دینامیــک ســیاالت
محاســباتی نشــان دادکــه انــدازه ســرعت و مقــدار انــرژی

جنبشــی در روش تجربــی مونــری و ســروک از آرنولــد
اســتوارت باالتــر بــود و مقــدار حمــل مایــع در جداســاز
مونــری و ســروک افزایــش یافــت .همچنیــن ،نتایــج

شبیهســازی نشــاندهنده بــازده باالتــر جداســاز آرنولــد
اســتوارت در قســمت پخــش آب و نفــت دارد.

1. Coalescence
2. Arnold and Stewart
3. Monroe and Svrcek
)4. Discrete Random Walk (DRW
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عالوهبــر ایــن ،انــرژی جنبشــی ذرات در فــاز گاز بــا

حالــت ورودی در بــاال و بــا کمتریــن ســرعت ورودی و

انتهــا پیشــنهاد شــد کــه بهتریــن روش تعییــن ابعــاد

حاصــل میشــود .ایــن شبیهســازی بــا روش اولریــن-

اســتفاده از روش مــدل فــاز گسســته تحلیــل شــد و در

جداســاز مقایســه روش نیمهتجربــی و دینامیــک ســیاالت
محاســباتی اســت.از نقــاط قــوت ایــن پژوهــش نســبت

بــه پژوهــش انجــام شــده توســط غفارخــواه و همــکاران،

بیشــترین فاصلــه صفحــه منحرفکننــده بررســی شــده
اولریــن انجــام شــد کــه بــر خــاف روش حجمســیال

4

توانایــی تشــخیص مــرز فازهــا و تخمیــن قطــر قطــرات

فــاز پراکنــده را نــدارد .در ایــن پژوهــش ،اعتبارســنجی

مقایســه نتایــج شبیهســازی دینامیــک ســیاالت

نتایــج شبیهســازی بــا دادههــای تجربــی نیــز انجــام نشــده

مــدل شبیهســازی دینامیــک ســیاالت محاســباتی بــرای

پژوهــش انجــام شــده توســط یایــا و همــکاران اســتفاده

محاســباتی بــا نتایــج تجربــی میباشــد کــه بهتریــن

شبیهســازی جداســاز چندفــازی تعییــن شــد .آچاریــا و

کاســیمیرو [ ]6از شبیهســازیهای

CFD

بــه منظــور

تعییــن دو پارامتــر زمــان مانــد متوســط 1و توزیــع زمــان

اســت .از جملــه نقــاط قــوت ایــن پژوهــش نســبت بــه

از مــدل چندفــازی حجمســیال و اعتبارســنجی نتایــج

شبیهســازی

CFD

بــا نتایــج آزمایشــگاهی میباشــد.

احمــد و همکارانــش [ ]8پایلــوت جداســاز دوفــازی بــا

مانــد 2بهصــورت توابعــی از مقادیــر مختلــف کســرحجمی

دو کیفیتپاییــن و بــاالی حجمــی گاز را بــا اســتفاده از

تجربــی محققــان پیشــین کــه یــک هندســه مشــابه را

مایــع (نفــت و آب) و ارتفــاع مانــع ســرریز و در جداســاز

متوســط نفــت را براســاس توزیــع زمــان مانــد ارزیابــی

کننــد .دو مــدل جریــان چندفــازی اولریــن و حجمســیالبه

آب در دبــی ورودی اســتفاده کــرده و نتایــج را بــا نتایــج

بـهکار گرفتــه بودنــد ،مقایســه کردنــد .آنهــا زمــان مانــد
کــرده و نشــان دادنــد کــه زمــان مانــد متوســط بــا مقــدار

 CFDشبیهســازی کردنــد تــا در جداســاز اول ،اثــر دبــی

دوم ،اثــر دبــی ورودی را بــر عملکــرد جداســاز بررســی
منظــور شبیهســازی الگــوی جریــان و رفتــار فــازی ســیال

کســرحجمی آب در دبــی ورودی رابطــه مســتقیم داشــته و

درون هــر جداســاز مــورد اســتفاده قــرار گرفتنــد .در ایــن

در دبــی ورودی بهبــود مییابــد .بهعــاوه ،مقادیــر باالتــر

پراکنــده در نظــر گرفتــه شــد کــه تأثیــر توزیــع انــدازه
قطــرات در شبیهســازی را کامــ ً
ا مــورد چشمپوشــی

لــذا عملکــرد جداســاز بــا افزایــش مقــدار کســرحجمی آب
زمــان مانــد متوســط بــرای هــر مقــدار کســرحجمی آب

در دبــی ورودی در ســرریز بــا ارتفــاع بیشــتر 3بهدســت

پژوهــش ،یــک مقــدار متوســط بــرای قطــر قطــرات فــاز

قــرار میدهــد .بــازده جداســازی درایــن شبیهســازیها

میآیــد .از نواقــص ایــن پژوهــش میتــوان بــه دو

بــا هــر کــدام از دو مــدل مختلــف در مقایســه بــا دادههای

ذرات اشــاره کــرد .از نقــاط قــوت ایــن پژوهــش نســبت

پژوهــش نســبت بــه پژوهــش انجــام شــده توســط احمد و

بعــدی بــودن شبیهســازی و عــدم بررســی توزیــع انــدازه
بــه پژوهــش انجــام شــده توســط آچاریــا و کاســیمیرو

ســهبعدی بــودن شبیهســازی دینامیــک ســیاالت

تجربــی تــا  %30خطــا دارد.از جملــه نقــاط قــوت ایــن

همکارانــش اســتفاده از مــدل شبیهســازی حجمســیال بــا

مــدل اغتشــاش کا-اپســیلون میباشــد کــه باعــث کاهــش

محاســباتی و تعییــن قطــر قطــرات مایــع در جریــان

خطــا بیــن نتایــج شبیهســازی  CFDبــا دادههــای تجربــی

[ ]7جریــان ســیال دوفــازی درون دو هندســه متفــاوت

قطــر قطــرات فــاز پراکنــده در شبیهســازی  CFDجداســاز

شبیهســازی کــرده و اثــر مــکان ورود ســیال ،فاصلــه

قطــرات مایــع بــا فــاز گاز میباشــد.

گاز خروجــی از جداســاز میباشــد .یایــا و همکارانــش
جداســاز (ورودی ســیال از کنــاره و از بــاال) را بــا CFD

بیــن ورودی و صفحــه منحرفکننــده و ســرعت ورودی

ســیال را بــر بــازده جداســازی مــورد بررســی قــرار دادنــد.

آنهــا نشــان دادنــد کــه بیشــینه بــازده جداســازی در

بــه کمتــر از  %8میشــود و همچنیــن در نظــر گرفتــن
دوفــازی آزمایشــگاهی و نشــان دادن پدیــده حمــل مجــدد

1. Mean Residence Time
2. Residence Time Distribution
3. Higher Weir
4. VOF
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فرانــک و همکارانــش[ ]9تــاش کردنــد تــا بــا اســتفاده از

ایــران و خــاور میانــه بــا قابلیــت ارتقــاء بــه ســهفازی

عملکــرد جداســازدوفازی را شناســایی کننــد .آنهــا یــک

• بررســی صحــت و اعتبارســنجی روابــط نیمهتجربــی

شبیهســازی  CFDجنبههــای مهــم بــرای بهینهســازی

طراحــی خــاص را بــرای بررســی انتخــاب کــرده و بیشــتر

اصالحــات پیشــنهادی را بــرای آن طراحــی و بهطــور

کیفــی ارائــه کردنــد .ایــن پژوهــش نیــز فاقد اعتبارســنجی
بــا دادههــای تجربــی بــود و نتایــج شبیهســازی

CFD

(نفــت ،گاز و آب)

ارائــه شــده بــرای طراحــی جداســاز چندفــازی بــا نتایــج
تجربــی

•

تعییــن بهتریــن مــدل شبیهســازی

CFD

بــرای

شبیهســازی جداســازهای چندفــازی در صنایــع نفــت و

بــا نتایــج حاصلــه از نرمافــزار اولــگا 1مقایســه شــدند.

گاز

بهینــه جداســازهای ســهفازی ،یــک جداســاز نصــب

چندفــازی کــه از جملــه معیارهــای اصلــی طراحــی

و براســاس خــواص ســیال آن

• بررســی پدیــده فیزیکــی حمــل مجــدد قطــرات مایــع

غفارخــواه و همکارانــش [ ]10بــه منظــور تعییــن ابعــاد

شــده در یکــی از میادیــن میعانــات گازی ایــران را بــا

شبیهســازی

CFD

میــدان شبیهســازی کردنــد .آنهــا بــا مقایســه نتایــج
شبیهســازی بــا دادههــای تجربــی نشــان دادنــد کــه

عملکــرد جداســاز بــا ضریــب الغــری رابطــه عکــس دارد.
از نقــاط ضعــف پژوهــش انجــام شــده توســط غفارخــواه و

• تعییــن ضریــب الغــری 3بهینــه بــرای جداســازهای
جداســازهای چندفــازی میباشــد

توســط جریــان گاز بــه دو صــورت تجربــی و شبیهســازی
4

CFD

روش انجام آزمایش

همکارانــش نبــود دادههــای تجربــی بــه منظــور مقایســه

در شــکل  1ابعــاد واقعــی جداســاز دوفــازی مایــع-گاز

و ویالجینــز [ ]11از یــک مــدل ترکیبــی  -CFDتعــادل

اســت .همانطورکــه در شــکل  1مشــخص اســت ورودی

نتایــج شبیهســازی  CFDبــا آنهــا بــود .بهعــاوه ،اوشــینو

بــه همــراه نمونــه واقعــی تســت شــده نشــان داده شــده

جمعیــت 2بــه منظــور پیشبینــی رفتــار جدایــش گاز،

جداســاز بهصــورت زانویــی  90°میباشــد و در قســمت

آب در یــک جداســاز پایلــوت افقــی س ـهفازی دارای دمــا

میباشــد .بــرای کنتــرل ســطح مایــع از ارتفاعســنج

چندفــازی اولریــن اســتفاده کــرده و بــرای تخمیــن توزیــع

بــرای تنظیــم فشــار و دمــای جداســاز حیــن عملیــات

نتایــج ایــن مــدل ترکیبــی بــا دادههــای تجربــی حاصــل از

مدار جریانی دوفازی (مایع-گاز)

نفــت و آب و ضخامــت الیــه امولســیون بــاالی ســطح

انتهایــی ،جداســاز دارای خروجیهــای گاز و مایــع

و فشــار بــاال اســتفاده کردنــد .آنهــا از مــدل جریــان

اســتفاده گردیــد .همچنیــن از فشارســنج و دماســنج

انــدازه قطــرات مــدل تعــادل جمعیــت را ب ـهکار گرفتنــد.

اســتفاده شــد.

جداســاز موجــود مقایســه شــدند .شبیهســازی ایــن مــدل

جهــت بررســی عملکــرد جداســاز دوفــازی مایــع-گاز

انــدازه قطــرات بــا دادههــای تجربــی مقایســه نشــدند.

شــد .مــدار جریانــی دوفــازی طراحــی و ســاخته شــده

بــا اســتفاده از  CFDبهصــورت دوبعــدی انجــام شــده و

مــدار جریانــی دوفــازی (مایــع-گاز) طراحــی و ســاخته

در حالــی کــه در پژوهــش حاضــر انــدازه قطــر قطــرات

در شــکل  2نشــان داده شــده اســت .جریــان تکفــاز آب

بهصــورت تجربــی تعییــن شــدهاند و شبیهســازی

CFD

جداســاز چندفــازی بهصــورت ســهبعدی انجــام شــده

اســت.از جملــه نوآوریهــای پژوهــش حاضــر میتــوان

بــه مــوارد زیــر اشــاره نمــود:
•

طراحــی و ســاخت مجموعــه آزمایــش جداســاز

آزمایشــگاهی دوفــازی مایــع-گاز بــرای اولیــن بــار در

بــه وســیله پمــپ از مخــزن آب بــه مــدار جریانــی پمــپ
میشــود.

1. Olga
2. Population Balance
3. Slenderness Ratio
4. Re-entrainment
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شکل  1جداساز دوفازی مایع-گاز طراحی شده

شکل  2مدار دوفازی (مایع-گاز) طراحی و ساخته شده

پــس از اندازهگیــری دبــی آن توســط روتامتــر آب و

جــدا میشــود .جداســازی اولیــه توســط منحرفکننــده

گاز ورودی از کمپرســور هــوا در نقطــه اختــاط توســط

گرانــش انجــام میشــود .جداســاز دوفــازی گاز-مایــع در

تعییــن دمــا و فشــار جریــان تکفــاز آب ،بــا جریــان

میکسراســتاتیک 1تشــکیل جریــان دوفــازی میدهــد.
جریــان دوفــازی تشــکیل شــده پــس از طــی مســافتی
معــادل بــا  160برابــر قطــر خــط لولــه ،توســعه یافتــه

میشــود .جریــان هــوا نیــز توســط کمپرســور هــوا

تأمیــن میشــود و قبــل از ورود بــه نقطــه اختــاط،
دبــی ،دمــا و فشــار آن توســط روتامتــر هــوا ،گیــج دمــا

و فشــار اندازهگیــری میشــود .جریــان دوفــازی گاز
و مایــع پــس از ورود بــه جداســاز دوفــازی و برخــورد

بــه منحرفکننــده ورودی بــه فازهــای تشــکیلدهنده

ورودی انجــام شــده و جداســازی ثانویــه توســط نیــروی

حالتهــای مختلــف کــه ارتفــاع آب چنــد درصــد ارتفــاع

کل جداســاز باشــد ( 50 ،10و %90ارتفاع کل جداســاز) در

دبیهــای مختلــف مایــع و گاز بررســی شــد .در خروجــی
گاز جداســاز بــا اســتفاده از یــک فیلتــر کــه بــا توجــه بــه
کاتالــوگ دســتگاه ،قطــرات مایــع بــا حداقــل قطــر برابــر

بــا  20 μرا جــذب مینمایــد قطــرات حمــل شــده در
جریــان گاز خروجــی بــه دام انداختــه شــدند.

1. Static Mixer
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جهــت بررســی عملکــرد فیلتــر ،فیلتــر بــرروی خــط

محاسبه طول مؤثر جداساز دوفازی مایع-گاز

جریــان گاز نصــب شــد و بــا اســتفاده از ســرنگ بــه

بــرای محاســبه ضریــب درگ و ســرعت حــد از روابــط زیــر

بــار انجــام آزمایــش و اندازهگیــری وزن فیلتــر راندمــان

حــدس اولیــه بــرای ضریــب درگ ،مقادیــر همگــرا شــده

شــد کــه حداقــل  %90قطــرات آب موجــود در جریــان گاز

[.]5

آب بــا اســتفاده از سیســتم تصویربــرداری بــه ایــن

دادن در رابطــه زیــر

داخــل جریــان گاز قطــرات آب تزریــق شــد .پــس از ســه

اســتفاده میشــود .در روش زیــر بــا اســتفاده از تکــرار و

عملیاتــی فیلتــر برابــر بــا  %90تعییــن شــد ومشــاهده

بــرای ضریــب درگ و ســرعت حــد بهدســت میآینــد

در فیلتــر بــه دام میافتنــد .اندازهگیــری قطــر قطــرات

مرحلــه اول :حــدس اولیــه بــرای ضریــب درگ و قــرار

صــورت بــود کــه از ســه جهــت از فیلتــر عکــس گرفتــه

()1

قطــرات مایــع بــه حداقــل برســد .ســپس بــا اســتفاده

محاســبه عــدد رینولــدز قطــرات مایــع حمل شــده توســط

شــد کــه اثــرات شکســت نــور در اندازهگیــری قطــر

از نرمافــزار پــردازش تصویــر 1قطــر قطرههایــی از مایــع
کــه در حیــن حرکــت بــه هــم نچســبیدهاند بــا توجــه

بــه درجهبندیهــای روی خطکــش مــدرج تعییــن
شــد و حداقــل ،حداکثــر و متوســط قطــر قطــرات مایــع

در جریــان هــوا اندازهگیــری گردیــد .همچنیــن ،کســر
حجمــی قطــرات آب موجــود در جریــان هــوا بــه روش
وزنــی بــا اســتفاده از تــرازو تعییــن شــد .عکسبــرداری

بــا سیســتم تصویربــرداری بــا قابلیــت بزرگنمایــی 10

برابــر و دوربیــن  25مگاپیکســل بهصــورت  30تصویــر
در ثانیــه انجــام شــد و بــرای اندازهگیــری وزن قطــرات
بــه دام افتــاده از تــرازو بــا دقــت  0/01 gاســتفاده شــد.

در شــکل  2شــماتیک جریانــی دوفــازی گاز-مایــع نشــان

داده شــده اســت.

همانطورکــه در شــکل  2نشــان داده شــده اســت،

0.5





 dm

CD

 ρ l − ρ g
V t = 0.0199 
 ρ g

جریــان گاز بــا اســتفاده از رابطــه  2بهصــورت زیــر:
ρ g d mv
()2
Re = 0.0049
µ
ســپس محاســبه دوبــاره ضریــب درگ بــا اســتفاده از
رابطــه  3بهصــورت زیــر:
()3

24
3
C D = + 0.5 + 0.34
Re Re

و ســپس محاســبه دوبــاره ســرعت حــد بــا اســتفاده

از رابطــه  1و ایــن مراحــل تــا رســیدن بــه همگرایــی
ســرعت حــد ادامــه پیــدا میکنــد و در نهایــت ،ضریــب

درگ بهدســت میآیــد .ضریــب درگ بهدســت آمــده در

ایــن مرحلــه بــرای محاســبه طــول مؤثــر و قطــر جداســاز

در رابطــه  4اســتفاده میشــود [.]5
()4

0.5





CD

 dm
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  ρl − ρ g

 TZQ g
=
420 
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D × Leff

جریــان دوفــازی گاز-مایــع پــس از وارد شــدن به جداســاز

رابطــه  4رابطــه قیــد ظرفیــت گاز میباشــد .رابطــه قیــد

برگشــتی بــه مخــزن آب برگشــته و جریــان گاز خروجــی

()5

دوفــازی بــه جریــان مایــع و گاز جــدا میشــود .جریان آب

جهــت اندازهگیــری کســر حجمــی آب و قطــر قطــرات
مایــع موجــود در آن بــه ســمت سیســتم تصویربــرداری

و گیرانــدازی قطــرات مایــع هدایــت میشــود .هــر کــدام
از آزمایشهــا ســه بــار در شــرایط کام ـ ً
ا مشــابه از نظــر
دبــی آب ،دبــی هــوا ،ســطح مایــع ،دمــا و فشــار عملیاتــی
تکــرار شــد و نتایــج بــا هــم مقایســه شــدند .معــادالت
تئــوری مربــوط بــه محاســبه طــول مؤثــر جداســازی در

ادامــه آورده شــدهاند.

ظرفیــت مایــع بهصــورت رابطــه  5میباشــد.

t rQ L
0.7

= D 2 Leff

بــا اســتفاده از رابطــه  4طــول مؤثــر بــرای جداســاز
برحســب ظرفیــت گاز تعییــن شــد .ســپس در ســطح
مایــع برابــر بــا  %50 ،%10و %90کل ارتفــاع جداســاز

کســرحجمی آب در جریــان گاز خروجــی و حداکثــر قطــر

قطــرات آب تعییــن شــد.

1. Digimizer
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از رابطــه  6بــرای تعییــن کســرحجمی هــوا در جریــان

جداســاز دوفــازی آزمایشــگاهی ابتــدا هندســه جداســاز

 (1 + x )  ρ g  
α= 1 +


x  ρl  


آزمایشــگاهی از جملــه طــول و قطــر جداســاز ،محــل

دوفــازی (آب و هــوا) اســتفاده شــد [.]12
−1

()6

بــا اســتفاده از نرمافــزار گمبیــت 1ســاخته شــد .بــرای
ســاخت هندســه جداســاز دقیقــاً از ابعــاد جداســاز

پارامتــر  xدر رابطــه  6نشــاندهنده کیفیــت فــاز گاز

قرارگیــری ورودی و خروجــی فازهــا و قطــر مجراهــای

رابطــه  4مشــخص گردیــد کــه هرچــه ارتفــاع مایــع در

شبیهســازی جریــان دوفــازی بــا اســتفاده از نرمافــزار

در جریــان دوفــازی گاز-مایــع میباشــد .بــا بســط

جداســاز دوفــازی مایــع-گاز پایینتــر بیایــد ،رابطــه  4بــه

رابطــه  7تبدیــل میشــود .بــه ایــن معنــا کــه بــا کاهــش
ســطح مایــع در جداســاز دوفــازی ،قطــرات مایــع بایــد

مســیر طوالنیتــری را بــرای رســیدن بــه ســطح مایــع

طــی کننــد .پــس بــه همیــن دلیــل قطــرات بیشــتری

بــا جریــان گاز حمــل شــده و از خروجــی گاز جداســاز
خــارج میشــوند و کســرحجمی مایــع در خروجــی گاز
افزایــش مییابــد .اختــاف رابطــه  4و  7فقــط در ضریــب

رابطــه میباشــد .بهطوریکــه رابطــه  4بــرای جداســاز
دوفــازی گاز-مایــع درحالتیکــه ســطح مایــع در %50
ارتفــاع کل جداســاز میباشــد و روابــط  7و  8بهترتیــب

بــرای جداســاز دوفــازی گاز-مایــع بــا ســطح مایــع برابــر
بــا  %10و  %90ارتفــاع کل جداســاز دوفــازی گاز-مایــع
میباشــند.
()7

0.5

ورودی و خروجــی فازهــا اســتفاده شــد .ســپس

فلوئنــت 2و بــا توجــه بــه شــرایط آزمایــش ،خصوصیــات

ســیال دوفــازی ،شــرایط مــرزی ،انــواع مدلهــای موجــود

و روشهــای حــل انجــام گردیــد .هندســه شــبکهبندی

بــه منظــور کاهــش دادن زمــان اجــرای شبیهســازی
و تحلیــل بهتــر نتایــج بهصــورت ســهبعدی ایجــاد

شــد .نتایــج حاصــل از شبیهســازی بــا نتایــج تجربــی
بهدســت آمــده مقایســه و اعتبارســنجی گردیــد .در

شــکل  3جداســاز دوفــازی آزمایشــگاهی نشــان داده
م کنتــرل در نظــر گرفتهشــده
شــده اســت .بــرای حجــ 

پوســته جداســاز و منحرفکننــده ورودیبــا شــرط مــرزی
دیــواره 3در نظــر گرفتــه شــدند .صفحــه ورودی جریــان

دوفــازی بهعنــوان ورودی جریــان 4و صفحــه خروجــی گاز
حجمکنتــرل بــا شــرط مــرزی فشــار خروجــی 5و صفحــه

خروجــی مایــع حجــم کنتــرل بــا شــرط مــرزی ســرعت

 TZQ g
760 
= D × Leff
 P

خروجــی 6نظــر گرفتــه شــدند .شــتاب جاذبــه برابــر بــا

از ســویی دیگــر ،بــا افزایــش ســطح مایــع در جداســاز

گرفتــه شــد.در فرآینــد شبیهســازی جداســاز دوفــازی

CD 


 d m 

  ρ g
 
  ρl − ρ g

دوفــازی قطــرات مایــع مســیر کوتاهتــری را بــرای

رســیدن بــه ســطح مایــع طــی میکننــد .بــه همیــن

دلیــل قطــرات کمتــری بــا جریــان گاز حمــل شــده و از
خروجــی گاز جداســاز خــارج میشــوند و کســرحجمی
مایــع در خروجــی گاز کاهــش مییابــد .بــر ایــن اســاس،

رابطــه  4بــه رابطــه  8تبدیــل میگــردد.
()8

0.5

CD 


 d m 

  ρ g
 
  ρl − ρ g

 TZQ g
=
84 
 P

D × Leff

شبیهســازی دینامیــک ســیاالت محاســباتی جداســاز

دوفازی مایــع-گاز

بــه منظــور شبیهســازی دینامیــک ســیاالت محاســباتی

 9/28 m/sو در جهــت عمــودی بــه ســمت پاییــن در نظــر
آزمایشــگاهی رونــد حــل معــادالت بــر طبــق فشــار بــوده
7

و شــرایط ناپایــدار 8در نظــر گرفتــه میشــود .در فرآینــد

شــبیه ســازی  CFDجداســاز دوفــازی ،شــرط بــه اتمــام
رســیدن فرآینــد شبیهســازی  ،CFDهمگــرا شــدن مقــدار

متوســط وزنی-ســطحی کســر حجمــی آب در جریــان
9

گاز خروجــی از جداســاز دوفــازی میباشــد.

1. Gambit
2. Fluent
3. Wall
4. Mass Flow Inlet Boundary
5. Pressure Outlet Boundary
6. Velocity outlet Boundary
7. Pressure Based
8. Unsteady
9. Area-weighted Average
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فشــار عملیاتــی حداکثــر برابــر بــا 202450پاســکال و

قــرار میگیرنــد ،پیوســتگی ســرعت و تنــش در فازهــا

شــد .الگوریتــم  PISOبهعنــوان روش حــل 1انتخــاب

ســرعت و تنــش دو فــاز بــا هــم برابــر اســت ولــی بــا

دمــای عملیاتــی برابــر بــا دمــای محیــط در نظــر گرفتــه

وجــود دارد .بــه ایــن معنــی کــه در فصــل مشــترک،

و جهــت همگرایــی بهتــر بــا اســتفاده از ســعی و

توجــه بــه وجــود کشــش ســطحی ،تــرم فشــار یــک پــرش

نیروهــای حجمــی ،مومنتــوم ،کســر حجمــی و ترمهــای

اســت [ 14و .]15

خطــا بهتریــن ضرایــب تخفیــف 2بــرای فشــار ،چگالــی،

انــرژی جنبشــی بهترتیــب برابــر بــا ،0/9 ،0/9 ،0/12

 0/052 ،0/0005و 0/7بهدســت آمدنــد .در ابتــدای حــل،
جداســاز بهصــورت نیمهپــر در نظــر گرفتــه شــد و بــرای
ثابــت مانــدن ســطح مایــع جداســاز ســرعت خروجــی

بــرای فــاز مایــع در خروجــی مایــع برابــر بــا ســرعت
ورودی مایــع در ورودی جداســاز قــرار داده شــد (دبــی

ورودی و خروجــی مایــع برابــر در نظــر گرفتــه شــدند).
بــرای شبیهســازی جریــان دوفــازی از مــدل حجــم
ســیال 3و بــرای شبیهســازی اغتشــاش از مــدل آشــفتگی

کا-اپســیلون اســتاندارد اســتفاده شــد.به منظــور بررســی
اثــرات آشــفتگی و خصوصیــات جریــان دوفــازی در

نزدیــک دیــواره جداســاز دوفــازی آزمایشــگاهی از مــدل
توابــع اســتاندارد دیــواره 4اســتفاده شــد.

روش حجمسیال برای مدلسازی جریان چندفازی

بــرای مطالعــه برهمکنشهــای بیــن فــازی ،مثــل
تأثیــر هرکــدام از فازهــا روی هیدرودینامیــک ،انــرژی و

ترکیــب درصــد اجــزاء در فــاز دیگــر نیــاز بــه مطالعــه
ســطح مشــترک بیــن فازهــا ضــروری میباشــد .روش

حجمســیال بــرای سیســتمهای چندفــازی شــامل دو
یــا تعــداد بیشــتری ســیال غیرقابــل امتــزاج اســت کــه در
آن بررســی موقعیــت فصــل مشــترک ســیاالت مــورد نظــر

میباشــد [ .]11روش حــل در دیــدگاه حجمســیال بــه
ایــن صــورت اســت کــه معــادالت پیوســتگی و مومنتــوم

بــرای کل دامنــه محاســباتی کــه شــامل فازهــای مختلــف
اســت ،حــل میشــوند .در حــل ایــن معــادالت خــواص

ســیال شــامل چگالــی و ویســکوزیته بــا توجــه بــه ترکیــب

درصــد فازهــای مختلــف بــا قوانیــن اختــاط محاســبه و
جایگزیــن میشــوند .آنچــه در ایــن دیــدگاه بــه معادلــه
مومنتــوم اضافــه میشــود ،تــرم مربــوط بــه کشــش

ســطحی میباشــد .میدانیــم وقتــی دوفــاز در کنــار هــم

دارد کــه بهصــورت ســاده بــرای حبــاب بــه ایــن صــورت
2σ
= ∆P
R

()9

در رابطــه بــاال ∆ Pاختــاف فشــار بیــن داخــل و خــارج
حبــاب میباشــد .اگــر قــرار باشــد بهصــورت پیوســته

حبــاب در حــال حرکــت بررســی شــود ،گفتــه میشــود

فشــار محیــط بــا یــک جهــش روی ســطح حبــاب بــه
فشــار داخــل حبــاب تبدیــل میشــود .بایــد دقــت

شــود کــه در همــه جریانهــای چنــد فــازی ایــن بحــث

تعادلــی صــادق اســت .در روش حجــم ســیال عالوهبــر
معادلــه پیوســتگی ،یــک ســری از معــادالت مومنتــوم

بــرای دامنــه محاســباتی بهصــورت زیــر حــل میشــود:
()10

  ∂ (v ) ∂ ( ρv j )  
i

∂µ 
+
  ∂x j
∂x i  
) ∂ ( ρv j ) ∂ ( ρv jv j
) ∂ (P



+
=
−
+
+ ρ g i + Fi
∂t
∂x i
∂x i
∂x i

در رابطــه  10تــرم آخــر مربــوط بــه نیروهــای کشــش
ســطحی بهصــورت یــک نیــروی خارجــی وارد بــر حجــم
شبیهســازی میگــردد.

σKδ

()11

v

= Fi

کــه خــواص مخلــوط در معادلــه مومنتــوم اســتفاده

میشــود .پارامتــر  kکــه انحنــای محلــی فصــل مشــترک
میباشــد بهصــورت مقــدار واگرایــی بــردار واحــد عمــود

بــر ســطح میباشــد [ 15و .]16

ردیابی فصل مشترک با دیدگاه حجم سیال

در دیــدگاه حجــم ســیال کــه یکــی از پرکاربردتریــن
روشهــای ردیابــی فصــل مشــترک بیــن فــازی اســت،
الگوریتمهــای خــاص ریاضــی بــرای تعییــن فصــل
مشــترک مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد.

1. Solution Methods
2. Under Relaxation Factors
)3. Volume Of Fluid (VOF
4. Standard Wall Function Model
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کــه روشهــای مختلفــی بــرای تعییــن فصــل مشــترک

1
) (αi+1, j+1 + 2αi, j+1 + αi−1, j+1 − αi+1, j−1 − 2αi, j+1 − αi−1, j−1
∆y

کــه میتــوان بهدســتهبندی ســطح 1و روش ارتفــاع

در محاســبه مؤلفههــای بــردار نرمــال مقــدار کســر

در دیــدگاه حجــم ســیال مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد

=n y ( i,
)j

()13

مایــع اشــاره کــرد .معــادالت حاکــم در دیــدگاه حجــم

حجمــی تمــام همســایههای ســلول محاســباتی وارد

مخلــوط و معــادالت کســر حجمــی ســلولها کــه پــس از

چــپ و راســت ســلول محاســباتی نســبت بــه ســلولهایی

حجمــی هرکــدام از فازهــا در ســلولهای محاســباتی

شــدهاند .اگــر  n x > n yباشــد ،فصــل مشــترک مــوازی

نحــوه مشــخصکردن فصــل مشــترک بــا دیــدگاه حجــم

نظــر گرفتــه میشــود [ .]13در روشبازســازی هندســی

صرف ـاً پــس از محاســبه کســر حجمــی هرکــدام از فازهــا

از گرادیــان کســر حجمــی ســلولهای همســایه زاویــه

ســیال عبارتنــد از معــادالت پیوســتگی و مومنتــوم بــرای

میشــود .میــزان تأثیــر ســلولهایی کــه در بــاال ،پاییــن،

حــل آنهــا نمــودار فشــار و از همــه مهمتــر مقــدار کســر

کــه در گوشــهها قــرار گرفتهانــد ،بــا ضریــب دو لحــاظ

بهدســت میآیــد [.]13

محورyهــا و در غیــر اینصــورت ،مــوازی محورxهــا در

ســیال

بــا توجــه بــه مؤلفههــای بــردار نرمــال محاســبه شــده

در حجمهــای کنتــرل موجــود در دامنــه محاســباتی

 βبهدســت میآیــد کــه برابــر اســت بــا :اگــر باشــد،

کــرد .پــس از حــل معــادالت کســر حجمــی فازهــا در

مــوازی محــور xهــا در نظــر گرفتــه میشــود [.]13

نمیتــوان فصــل مشــترک صحیــح بیــن دو فــاز را تعییــن

فصــل مشــترک مــوازی محورyهــا و در غیــر اینصــورت،

ســلولهایی کــه مقــدار کســر حجمــی فــاز صفــر یــا

در روشبازســازی هندســی بــا توجــه بــه مؤلفههــای

محاســباتی ،ایــن ســلولها را از محاســبات خــود خــارج

ســلولهای همســایه زاویــه  βبهدســت میآیــد کــه

یــک اســت فصــل مشــترک وجــود نــدارد و الگوریتــم

بــردار نرمــال محاســبه شــده از گرادیــان کســر حجمــی

میکنــد .ولــی در ســلولهایی کــه مقــدار کســر حجمــی
فــاز عــددی بیــن صفــر و یــک اســت معمــوالً بــا اســتفاده

برابــر اســت بــا:

از روشهــای متفاوتــی فصــل مشــترک صحیــح بیــن فازها
تعییــن میشــود .در روش بازســازی هندســی ،2فصــل

مشــترک فــاز در هــر حجــم کنتــرل بــا پــاره خطهایــی
تقریــب زده میشــود کــه شــیب آنهــا بــا اســتفاده از بــردار

نرمــال فصــل مشــترک محاســبه میشــود .ایــن بــردار
نرمــال از گرادیــان کســر حجمــی بهدســت میآیــد .ایــن

روش ســادهترین روش ردیابــی فصــل مشــترک میباشــد

کــه زمــان محاســباتی زیــادی الزم نــدارد ولــی دقــت

پیشبینــی فصــل مشــترک بهوســیله آن کــم اســت کــه

بــردار نرمــال بــا اســتفاده از گرادیــان کســر حجمــی فازهــا

بهدســت میآیــد [ .]13نحــوه محاســبه مؤلفــه  xبــردار
نرمــال ســلول محاســباتی بــا مختصــات ( )i,jو همینطــور

مؤلفــه  yبــردار نرمــال بــرای شبیهســازی دو بعــدی

جریــان دوفــازی بهصــورت زیــر اســت:

1
=n x ( i ,
)j
) (αi +1, j +1 + 2αi +1, j −1 − αi −1, j +1 − 2αi −1, j − αi −1, j −1
∆x

()12

()14

−n
( β = tan ) x
ny
−1

در شــکل  3مقایسـهای بیــن فصــل مشــترک تعیین شــده

بــه روشهــای دســتهبندی ســطح و بازســازی هندســی

نشــان داده شــده اســت .همانطورکــه در شــکل  3نشــان

داده شــده اســت روش بازســازی هندســی دقــت باالتــری
در تعییــن ســطح مشــترک بیــن فازهــای گاز و مایــع دارد.

بررسی اثر دانسیته شبکهبندی

بــا توجــه بــه مــوارد ذکــر شــده در فرآینــد شبیهســازی
جداســاز دوفــازی آزمایشــگاهی ابتــدا بایــد از صحــت

شــبکهبندی و دانســیته آن اطمینــان حاصــل کــرد.

بــه عبــارت دیگــر اثــر انــدازه حجمهــای کنترلــی بــر
نتایــج شبیهســازی مبتنــی بــر پیشبینــی مشــخصات

هیدرودینامیکــی ســیال بایــد بررســی گــردد ،کــه البتــه
واضــح اســت ایــن متغیــر بایــد اثــر قابــل توجهــی در

پیشبینــی نتایــج حاصــل از شبیهســازی داشــته باشــد.
1. Level Set
)2. Piecewise Liner Interface Calculation (PLIC
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شــکل  3جداســاز دوفــازی آزمایشــگاهی نشــان داده شــده

اســت .بــه همیــن منظــور در شــکل  4اثــرات تغییــرات
تعــداد ســلولهای حجــم کنتــرل بــر مقــدار متوســط

وزنی-ســطحی کســر حجمــی فــاز مایــع در خروجــی گاز
نشــان داده شــده اســت .بــا توجــه بــه شــکل  4تعــداد

بهینــه ســلولهای شبیهســازی جهــت شبیهســازی
دینامیــک ســیاالت محاســباتی برابــر بــا  454158بــا

حداکثــر نســبت ابعــادی 1برابــر بــا  30/41تعییــن شــد.

در شــکل  ،5هندســه شــبکهبندی جداســاز دوفــازی

شــکل  3مقایســه فصــل مشــترک تعییــن شــده بیــن فازهــای
گاز و مایــع در جریــان دوفــازی گاز-مایــع

در فرآینــد شــبیه ســازی هرچــه تعــداد حجمهــای

کنترلــی افزایــش یابــد ،زمــان و منابــع ســختافزاری
مــورد نیــاز نیــز افزایــش مییابــد .لــذا ،همیشــه ســعی
بــر ایــن اســت کــه بــا کمتریــن تعــداد مــش ،بهتریــن

و دقیقتریــن جوابهــا حاصــل شــوند کــه ایــن مهــم

بهدقــت مطلــوب مســأله نیــز بســتگی دارد .از ایــن

رو ،تعییــن دانســیته مــش بهینــه در هــر عملیــات
شبیهســازی ضــروری بــه نظــر میرســد .بــرای بررســی
تعییــن دانســیته بهینــه مــش از یــک پارامتــر بهعنــوان

معیــار اســتفاده میشــود .پارامتــر معیــار بــرای بررســی
دانســیته بهینــه در ایــن پژوهش،متوســط وزنی-ســطحی

آزمایشــگاهی نشــان داده شــده اســت.

تفسیر نتایج تجربی

بــا اســتفاده از رابطــه  4طــول موثــر جداســاز مایــع-گاز

بــرای حالتهایــی کــه ســطح مایــع برابــر بــا %50 ،%10
و  %90ارتفــاع کل جداســاز باشــد محاســبه شــد کــه در

جــدول  1ایــن نتایــج نشــان داده شــدهاند .همانطورکــه

در جــدول  1نشــان داده شــده اســت هرچقــدر ســطح
مایــع در جداســاز دوفــازی مایــع-گاز پایینتــر باشــد

طــول موثــر جداســازی بــرای قطرههــای بــا قطــر 100 μ

بیشــتر میگــردد بــه ایــن صــورت کــه مســافت طی شــده
بــرای قطــرهای کــه در باالتریــن ارتفاع جداســاز قــرار دارد
تــا بــه ســطح مایــع برســد افزایــش یافتــه و مســلماً بــه
طــول بیشــتری جهــت جداســازی نیــاز دارد.

کســر حجمــی فــاز مایــع در خروجــی گاز میباشــد .در
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متوسط وزنی -سطحی کسر حجمی
مایع در خروجی گاز
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0
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1. Aspect Ratio
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شکل  5مشبندی جداسازافقی دوفازی آزمایشگاهی
جدول  1نتایج تجربی برای جداساز شکل 1
ا.maxاdm
اHALF

LONGا
.maxاdm

Lact.

Leff

CD

Z

ρL

ρg

x

S

Qg

dm

T

)FILL(%

P

470

315

0/8

199948 26 100 0/016 43/1 022/0 2/35 998 0/99 7/72 0/94

10

638

428

0/8

248211 26 100 0/020 1/53 0/028 2/96 998 0/99 7/72 0/96

10
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0/8

199948 26 100 0/016 1/43 0/022 2/35 998 0/99 7/72 0/53

50

439

138

0/8

248211 26 100 0/020 1/53 0/028 2/96 998 0/99 7/72 0/94

50

780

450

0/8

19948

50

62

<62

0/8

199948 26 100 0/016 1/43 0/022 2/35 998 0/99 7/72

90

26 100 0/030 1/77 0/041 2/35 998 0/99 7/72 0/98
0/1

بــا توجــه بــه جــدول  1کاهــش ســطح مایــع در جداســاز

بــه همیــن ترتیــب وقتــی خروجــی گاز در فاصلــه 40 cm

جداســازی قطرههــای مایــع بــا قطــر  100 μمیشــوند.

(برابــر بــا  )470 μدر خروجــی گاز مشــاهده میشــوند

و افزایــش دبــی گاز باعــث افزایــش طــول موثــر جهــت

از ورودی نصــب شــود قطــرات بــا قطــر بزرگتــر از 315 μ

مبنــای محاســبات تئــوری در جــدول  1بــرای قطرههــای

کــه در شــکل  6قســمت ب نشــان داده شــده اســت .در

 1دیــده میشــود بــرای حالتــی کــه ســطح مایــع %10

گاز و فشــار عملیاتــی برابــر بــا 202450پاســکال و دبــی

پاســکال و دبــی آب و گاز بهترتیــب برابــر بــا  1و 20 m3/h

موثــر جدســازی بــرای قطــرات بــا قطــر  100 μبرابــر بــا

قطــرات آب بــا قطــر  100 μبرابــر بــا  94 cmبهدســت

از ورودی جریــان دوفــازی قطــرات بــا قطــر 129 μ

مایــع باقطــر  100 μمیباشــد .همانطورکــه در جــدول

ارتفــاع کل جداســاز باشــد در فشــار برابــر بــا202450
باشــند ،طــول موثــر محاســبه شــده بــرای جداســازی

حالتــی کــه ســطح مایــع  %50ارتفــاع کل جداســاز مایــع-

آب و مایــع بهترتیــب برابــر بــا  1و  20 m3/hباشــند طــول
 53 cmتعییــن شــد کــه در خروجــی گاز بــا فاصله 80 cm

میآیــد و بــا توجــه بــه اینکــه خروجــی گاز در فاصلــه

مشــاهده شــدند کــه وجــود قطــرات بــا قطــر بزرگتــر از

بــه همیــن دلیــل قطــرات آب بــا قطــر بیشــتر از 100 μ

توســط جریــان گاز 1میباشــد کــه در شــکل  6قســمت

 80 cmاز ورودی جریــان دوفــازی قــرار گرفتــه اســت
(برابــر بــا  )315 μدر خروجــی گاز مشــاهده میشــوند

کــه در شــکل  6قســمت الــف نشــان داده شــده اســت و

 100 μبهدلیــل پدیــده حمــل مجــدد قطــرات مایــع
ج نشــان داده شــد.

1. Re-entrainment
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شکل  6تصویر قطرات آب در جریان هوا در خروجی گاز جداساز دوفازی

و در حالتــی کــه خروجــی گاز در فاصلــه  40 cmاز ورودی

ه

پ

و درشــرایطی کــه فاصلــه نمونهگیــر تــا ورودی جداســاز

جریــان دوفــازی نصــب شــود قطــرات بــا قطــر  222 μدر

کمتــر از  )40 cm( 98 cmباشــد قطــرات آب بــا قطــر

نشــان داده شــد .در حالتــی کــه ســطح مایــع  %90ارتفــاع

قســمت پ نشــان داده شــده اســت و در حالــت اول کســر

خروجــی گاز مشــاهده شــدند کــه در شــکل  6قســمت د

کل جداســاز دوفــازی مایــع-گاز و فشــار عملیاتــی برابــر با
 202450 Paو دبــی آب و مایــع بهترتیــب برابــر بــا  1و

μ

 780در خروجــی گاز مشــاهده شــدند کــه در شــکل 6

حجمــی آب در خروجــی گاز جداســاز برابــر بــا  %1/8و
در حالــت دوم برابــر بــا  %2/5بــود .بــرای حالتــی کــه

 20 m3/hباشــد طــول موثــر بــرای جداســازی قطــرات بــا

ســطح مایــع جداســاز برابــر بــا  %10کل ارتفــاع جداســاز

گاز بــا فاصلــه  80 cmاز ورودی جریــان دوفــازی قطرات با

دبــی آب و مایــع بهترتیــب برابــر بــا  1و  40 m3/hباشــد

فاصلــه  40 cmاز ورودی جریــان دوفــازی قطــرات آب بــا

بــا  %2/1بهدســت آمــد و درحالتــی کــه خروجــی گاز

ســطح آب از  %50کل ارتفــاع جداســاز دوفــازی مایــع-گاز

کســر حجمــی مایــع در خروجــی گاز جداســاز دوفــازی

 %72کاهــش مییابــد و بــا کاهــش ســطح مایــع از %50

مایــع جداســاز برابــر بــا  %90کل ارتفــاع جداســاز باشــد

قطــر  100 μبرابــر بــا  10 cmتعییــن شــد کــه در خروجی
قطــر کمتــر از  62 μمشــاهده شــدند و در خروجــی گاز بــا
قطــر حداکثــری برابــر با  62 μمشــاهده شــدند .بــا افزایش

بــه  ،%90قطــر حداکثــری قطــرات آب بــه طــور متوســط
کل ارتفــاع جداســاز دوفــازی مایــع-گاز بــه  ،%10قطــر

حداکثــری قطــرات آب بهطــور متوســط  %211افزایــش

مییابــد .الزم بــه ذکــر اســت کــه بــا افزایــش دبــی گاز

در جریــان ورودی بــه جداســاز دوفــازی مایــع-گاز کســر
حجمــی آب در جریــان گاز خروجــی افزایــش مییابــد.

بهطوریکــه بــا افزایــش دبــی فــاز گاز از 20 m3/h
تــا  40 m3/hدرحالتیکــه جداســاز تــا نصفــه از آب پــر

باشــد و فشــار عملیاتــی نیــز برابــر بــا 202450پاســکال و

دبــی آب برابــر بــا  1 m3/hباشــد کســر حجمــی آب در گاز
خروجــی برابــر بــا  %1/8میباشــد .در ایــن حالــت طــول

باشــد و فشــار عملیاتــی برابــر بــا  202450پاســکال و

مقــدار کســرحجمی مایــع در خروجــی گاز جداســاز برابــر
جداســاز در فاصلــه  40 cmاز ورودی نصــب شــود مقــدار

برابــر بــا  %2/8بهدســت آمــد و بــرای حالتــی کــه ســطح
و فشــار عملیاتــی برابــر بــا 202450پاســکال و دبــی آب

و مایــع بهترتیــب برابــر بــا  1و  40 m3/hباشــد مقــدار

کســرحجمی مایــع در خروجــی گاز جداســاز برابــر
بــا  %0/5بهدســت آمــد و درحالتیکــه خروجــی گاز

جداســاز در فاصلــه  40 cmاز ورودی نصــب شــود مقــدار

کســر حجمــی مایــع در خروجــی گاز جداســاز دوفــازی
برابــر بــا  %0/69بهدســت آمــد.

تفسیر نتایج دینامیک سیاالت محاسباتی

شبیهســازی دینامیــک ســیاالت محاســباتی جداســاز

موثــر برابــر بــا  98 cmاســت بهطوریکــه وقتــی فاصلــه

دوفــازی مایــع-گاز بــا توجــه بــه مراحــل گفتهشــده

باشــد قطــرات آب با قطــر  450 μدر خروجی گاز مشــاهده

محاســباتی جداســاز دوفــازی مایــع-گاز در ادامــه بیــان

نمونهگیــر تــا ورودی جداســاز کمتــر از )80 cm( 98 cm
شــدند کــه در شــکل  6قســمت ه نشــان داده شــده اســت

انجــام شــد ونتایــج شبیهســازی دینامیــک ســیاالت
شــده اســت
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تفســیر نتایــج دینامیــک ســیاالت محاســباتی جداســاز

بــا 1 m3/hو دبــی هــوا برابــر بــا  40 m3/hو فشــار عملیاتــی

ارتفــاع جداســاز

کســرحجمی هــوا و چگالــی ترکیــب در جداســاز دوفــازی

دوفــازی مایــع-گاز بــا ســطح مایــع برابــر بــا  %50کل

عملیاتــی برابــر بــا 202450پاســکال میباشــد ،تصاویــر

در شــکلهای  7قســمت الــف و ب کــه دبــی آب برابــر

نشــان داده شــده اســت.

الف

شکل  7الف کانتور کسر حجمی هوا در جداساز در حالت نیمه پر و فاصله  90 cmبین خروجی و ورودی
ب

شکل  7ب کانتور چگالی مخلوط در جداساز در حالت نیمه پر و فاصله  90 cmبین خروجی و ورودی
ج

شــکل  7تصویــر کســر حجمــی هــوا الــف) ،چگالــی ترکیــب ب) ،کســر حجمــی هــوا بــا خروجــی گاز در  40 cmورودی ج) در جداســاز
افقــی دو فــازی گاز-مایــع بــا دبــی آب و گاز بهترتیــب برابــر بــا  1و 40 m3/h
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در ایــن حالــت کســرحجمی آب در جریــان گاز خروجــی

کســرحجمی هــوا و چگالــی ترکیــب در جداســاز دوفــازی

دینامیــک ســیاالت محاســباتی نشــان میدهــد کــه

در جریــان گاز خروجــی بهصــورت تجربــی برابــر بــا %0/5

بهصــورت تجربــی برابــر بــا  %1/8تعییــن شــد و نتایــج
در خروجــی گاز جداســاز  %1/65آب وجــود دارد کــه
در شــکل  7قســمت الــف نشــان داده شــده اســت.برای
حالتــی کــه نمونهگیــر در فاصلــه

cm

 40از ورودی

نصــب شــود کســرحجمی آب در خروجــی گاز بهصــورت

نشــان داده شــده اســت .در ایــن حالــت کســرحجمی آب

تعییــن شــد و نتایــج دینامیــک ســیاالت محاســباتی

نشــان میدهــد کــه در خروجــی گاز جداســاز %0/46

آب وجــود دارد کــه در شــکل  -8ه نشــان داده شــده

اســت .بــرای حالتــی کــه نمونهگیــر در فاصلــه 40 cm

تجربــی برابــر بــا  %2/5تعییــن شــد و نتایــج دینامیــک

از ورودی نصــب شــود کســرحجمی آب در خروجــی گاز

جداســاز را برابــر بــا %2/4نشــان دادنــد کــه در شــکل 7

دینامیــک ســیاالت محاســباتی کســرحجمی آب در

تفســیر نتایــج دینامیــک ســیاالت محاســباتی جداســاز

تعییــن ضریــب الغــری بهینــه بــا اســتفاده از

ســیاالت محاســباتی کســرحجمی آب در خروجــی گاز

قســمت ج نشــان داده شــده اســت.

بهصــورت تجربــی برابــر بــا %0/69تعییــن شــد و نتایــج

خروجــی گاز جداســاز را برابــر بــا %0/63نشــان دادنــد.

دوفــازی مایــع-گاز بــا ســطح مایــع برابــر بــا  %10کل

شبیهســازی

ارتفــاع جداســاز

بــا توجــه بــه اینکــه مبنــای طراحــی جداســازهای

در شــکلهای  -8الــف و  -8ب کــه دبــی آب برابــر بــا

دینامیــک

ســیاالت

محاســباتی

چندفــازی بهصــورت  %50پــر میباشــد و در صنایــع

 1 m3/hو دبــی هــوا برابــر بــا  40 m3/hو فشــار عملیاتــی

نفــت و گاز جداســاز حتیاالمــکان در حالــت نیمهپــر

هــوا و چگالــی ترکیــب در جداســاز دوفــازی نشــان داده

مــدل شبیهســازی دینامیــک ســیاالت محاســباتی

برابــر بــا 202450پاســکال اســت ،تصویــر کســرحجمی
شــده اســت .در ایــن حالــت کســرحجمی آب در جریــان

نگــه داشــته میشــود .بــا اســتفاده از بهتریــن
تعیینشــده ،جداســاز آزمایشــگاهی دوفــازی در حالــت

گاز خروجــی بهصــورت تجربــی برابــر بــا  %2/1تعییــن

نیمهپــر در نظــر گرفتــه شــد و طــول آن تغییــر داده

میدهــد کــه در خروجــی گاز جداســاز  %1/9آب وجــود

دوفــازی مایــع-گاز بهدســت آیــد .بــا توجــه بــه شــکل

شــد و نتایــج دینامیــک ســیاالت محاســباتی نشــان

دارد کــه در شــکل  -8الــف نشــان داده شــده اســت.
بــرای حالتــی کــه نمونهگیــر در فاصلــه  40 cmاز ورودی

نصــب شــود کســرحجمی آب در خروجــی گاز بهصــورت

شــد تــا مقــدار بهینــه ضریــب الغــری بــرای جداســاز

 9مشــاهده میشــود کــه نســبت بیــن طــول موثــر بــه

قطــر جداســاز در حالــت بهینــه برابــر بــا  3.8میباشــد
کــه در طراحــی جداســاز بایــد مــد نظــر قــرار بگیــرد.

تجربــی برابــر بــا  %2/8تعییــن شــد و نتایــج دینامیــک

افزایــش کســر حجمــی فــاز مایــع در خروجــی گاز

جداســاز را برابــر بــا %2/6نشــان دادنــد کــه در شــکل

پدیــده حمــل مجــدد قطــرات آب توســط جریــان گاز

ســیاالت محاســباتی کســرحجمی آب در خروجــی گاز

 -8ج کــه نشــاندهنده چگالــی ترکیــب در جداســاز
دوفــازی آزمایشــگاهی اســت نشــان داده شــده اســت.

تفســیر نتایــج دینامیــک ســیاالت محاســباتی جداســاز

جداســاز بــرای ضریــب الغــری بیشــتر از  3/8ناشــی از
1

میباشــد .بــا توجــه بــه اینکــه نمــودار شــکل  9بــدون

بعــد میباشــد ایــن نمــودار بــرای کلیــه جداســازهای
دوفــازی افقــی قابــل اســتفاده اســت.

دوفــازی مایــع-گاز بــا ســطح مایــع برابــر بــا  %90کل
ارتفــاع جداســاز

در شــکلهای  -8د و  -8ه کــه مربــوط بــه دبــی آب
و هــوا بهترتیــب برابــر بــا  1 m3/hو  40 m3/hو فشــار
عملیاتــی برابــر بــا  202450پاســکال میباشــد ،تصویــر

1. Re-entrainment
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الف

ب

ج

د

ه

شــکل  8الــف) کانتــور کســر حجمــی هــوا در جداســاز افقــی دو فــازی گاز-مایــع بــا دبــی آب و گاز بهترتیــب برابــر بــا  1و 40 m3/h
ب) تصویــر چگالــی ترکیــب در جداســاز افقــی دو فــازی گاز-مایــع بــا دبــی آب و گاز بهترتیــب برابــر بــا  1و  40 m3/hج) تصویــر چگالــی
ترکیــب در جداســاز افقــی دو فــازی گاز-مایــع بــا دبــی آب و گاز بهترتیــب برابــر بــا  1و ( 40 m3/hخروجــی گاز در  40 cmورودی) د)
تصویــر کســر حجمــی فــاز هــوا در جداســاز افقــی دو فــازی گاز-مایــع بــا دبــی آب و گاز بهترتیــب برابــر بــا  1و  40 m3/hه) تصویــر
چگالــی ترکیــب در جداســاز افقــی دو فــازی گاز-مایــع بــا دبــی آب و گاز بهترتیــب برابــر بــا  1و 40 m3/h

شماره  ،116فروردین و اردیبهشت 1400
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شکل  9نمودار عملکرد جداساز افقی دو فازی در حالت  %50پر به ازای دبی آب و گاز بهترتیب برابر با  1و 40 m3/h

از شبیهســازی دینامیــک ســیاالت محاســباتی بــا نتایــج

نتیجهگیری

در ایــن پژوهــش ،عملکــرد جداســاز دوفــازی (مایــع-گاز)
آزمایشــگاهی بهصــورت تجربــی بررســی شــد .بــه همیــن

منظــور ،جداســاز دوفــازی بــا اســتفاده از روابــط تجربــی
موجــود بــرای طراحــی جداســازهای دوفــازی مایــع-

گاز طراحــی گردیــد .بــرای بررســی عملکــرد جداســاز
دوفــازی گاز-مایــع و میــزان جدایــش قطــرات مایــع از

جریــان دوفــازی مایــع-گاز ،در خروجــی گاز جداســاز،

جریــان گاز خروجــی از نظــر کســرحجمی آب و حداکثــر
قطــر قطرههــای آب بررســی شــد .ســپس ،نتایــج
شبیهســازی  CFDجداســاز دوفــازی مایــع-گاز بــا نتایــج

تجربــی بهدســت آمــده اعتبارســنجی شــدند و بهتریــن

مــدل چندفــازی ،مــدل اغتشــاش و ضرایــب تخفیــف

بــرای فرآینــد شبیهســازی

CFD

جداســاز دوفــازی

آزمایشــگاهی معرفــی شــدند .همانطورکــه نشــان داده

شــد هرچقــدر ســطح مایــع در جداســاز دوفــازی مایــع-

گاز پایینتــر باشــد طــول موثــر جداســازی بــرای قطــره
مایــع بــا قطــر مشــخص بیشــتر میگــردد بــه ایــن

صــورت کــه مســافت طــی شــده بــرای قطــرهای کــه

در باالتریــن ارتفــاع جداســاز قــرار دارد تــا بــه ســطح
مایــع برســد افزایــش یافتــه و بــه طــول بیشــتری جهــت
جداســازی نیــاز خواهــد داشــت .عالوهبرایــن بــا توجــه

بــه نتایــج تجربــی بهدســت آمــده ،کاهــش ســطح مایــع
در جداســاز و افزایــش دبــی گاز باعــث افزایــش طــول
موثــر جهــت جداســازی قطرههــای مایــع بــا قطــر
مشــخص میشــوند .بــا مقایســه نتایــج بهدســت آمــده

تجربــی مشــاهده گردیــد کــه مقــدار خطــای متوســط بین

کســرهای حجمــی اندازهگیــری شــده بهصــورت تجربــی

و دینامیــک ســیاالت محاســباتی کمتــر از  %8بــوده کــه
نشــاندهنده بهتریــن مــدل جهــت شبیهســازی

CFD

جداســاز چندفــازی میباشــد .همچنیــن بــا انجــام

بررســیهای حساسیتســنجی بــرای طــول جداســاز

دیــده شــد کــه بــا افزایــش ضریــب الغــری جداســاز از
 3تــا  3/8میــزان کســر حجمــی فــاز مایــع در خروجــی

گاز جداســاز کاهــش یافــت و بــه ازای ضریــب الغــری

جداســاز بیشــتر از  3/8کســر حجمــی فــاز مایــع در
خروجــی گاز جداســاز آزمایشــگاهی بهدلیــل پدیــده حمل
مجــدد قطــرات مایــع توســط فــاز گاز افزایــش مییابــد.

از مهمتریــن دســتاوردهای ایــن پژوهــش ،میتــوان
بــه طراحــی و ســاخت مجموعــه تســت جداســازهای

چندفــازی آزمایشــگاهی و تعییــن مــدل مناســب جهــت

شبیهســازی

CFD

جداســاز چندفــازی آزمایشــگاهی

و تعییــن ضریــب الغــری بهینــه اشــاره کــرد .ثوابتــی

ماننــد ضریــب الغــری بهینــه در طراحــی جداســازهای
ســرچاهی بهدلیــل مســایل اقتصــادی بســیار اهمیــت

دارد .ایــن پژوهــش بــه نوبــه خــود میتوانــد باعــث
فراهــم نمــودن بســتر الزم جهــت طراحــی جداســازهای

دوفــازی گاز-مایــع ســرچاهی بــا اســتفاده از انجــام آنالیــز
ابعــادی پــس از مطالعــات تجربــی و شــبیه ســازی

بــا توجــه بــه شــرایط تولیــد میشــود.

CFD
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Introduction
Wilkinson et al. [1] performed one of the most
comprehensive designing processes of separator
using CFD modeling and experimental methods. They
manufactured a small scale laboratory separator, and
then they investigated the functionality and designing
methods of large scale multi-phase separators
using CFD modeling. Their study showed that if
re-entrainment phenomena does not occur the best
separation between phases will be occurred and also
the turbulent effects should not been observed in
gravity settlement section. But in this research, the
opening percent of porous plates were not the same
in the laboratory and CFD simulation. Lee et al. [2]
proposed some instructions to solve operational
problems of separators and investigated their
effectiveness using CFD modeling. Hansen et al. [3]
simulated two-phase flow in horizontal separators and
they observed that the CFD simulation can predict the
results for multi-phase separators better than other
methods. Pourahmadi laleh et al. [4] modeled four
laboratory separators using CFD. Ghaffarkhah et al. [9]
determined the dimensions of multi-phase separator
using arnold-stwart and monery-srveck methods.
They investigated the treatment of fluids effects and
separator performance in separation process. They
used VOF multiphase flow model with DPM in CFD
modeling process. They showed that velocity and
kinetic energy magnitude which was determined by
monery-srveck method is more than arnold-stwart
method and re-entrainment phenomena was increased
in monery-srveck separator. Kinetic energy of particles
in gas phase was investigated using DPM and finally
Ghaffarkhah et al. concluded that the best method for
determining the separator dimensions is comparing the
CFD and empirical results.

Accepted: October/27/2020

Experimental
The empirical study of performance of two-phase (gasliquid) separator was the most important goal of this
study. The two-phase separator was designed using
empirical correlations. The simplifying assumptions
were considered in these empirical correlations that
lead to make the obtained results of these correlations
less trustable. The companies do not publish the
results of their empirical investigations and determine
the range of unknown parameters. The effects of the
inlet diverter and fundamentals of turbulent flow were
neglected in the empirical correlations. The two-phase
(gas-liquid) flow loop was designed and manufactured.
Air and water flows were mixed at the mixing section
that was a 45° Tee. The maximum operational pressure
was equal to 202650 Pa and operational temperature
was equal to ambient temperature. The liquid fraction
of gas flow in the gad outlet section and the diameter
of liquid droplets in gas flow were measured using
liquid droplets trapper with a filter which was mounted
at gas outlet section. It was observed that if liquid
height in the separator decreases the effective length
for liquid droplets separation increases, in other words,
the volume fraction of liquid in gas flow increases.
Increasing the gas flow rate had the same effect on
the effective length for liquid droplets separation.
The CFD modeling results were compared with the
experimental results and it was seen that the average
error was lower than 4%. It was observed that if the
air and water flow rates be equal to 20 and 1 m3/h,
respectively, the measured effective length for liquid
droplets separation was equal to 94cm and when the
liquid droplets trapper with filter was mounted at 80cm
long from inlet diverter, the liquid droplets with bigger
diameter (315 µm) were observed.
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Results and Discussion
It was observed that if the air and water flow rates be
equal to 20 and 1 m3/h, respectively, the measured
effective length for liquid droplets separation was
equal to 94cm and when the liquid droplets trapper
with filter was mounted at 80cm long from inlet
diverter the liquid droplets with bigger diameter (315
µm) were observed. The CFD modeling results were
compared with the experimental results and it was
seen that the average error was lower than 4%.
Conclusion
In order to perform the computational fluid dynamics
simulation process, the solver method was pressure
based. The acceleration of gravity was assumed to be
9.8 m/s2 in the vertical direction downward. Multiphase fluid volume model and standard K-Epsilon
turbulence model were considered. Standard wall
functions were used to investigate perturbations near
the wall. The inlet velocity boundary condition for the
two-phase liquid-gas inlet flow, the outlet pressure for
the outlet gas pressure and the outlet velocity boundary
condition for the liquid outlet were considered. The
maximum operating pressure was considered to be
202450 Pa and the operating temperature equals to
the ambient temperature. The PISO algorithm was
chosen as the solution method and to better converge,
the under relaxation coefficients for pressure, density,
momentum, momentum, volume fraction and kinetic
energy terms were 0.1, 0.9, 0.9, 0.0005, 0.05 and 0.7,
respectively. At the beginning of the solution, the
separator was considered as half-filled and to maintain
the liquid level of the separator the outlet velocity for
the liquid phase was equal to the liquid inlet velocity
at the separator inlet (the inlet and outlet liquids were
considered equal). It was observed that the average
error rate between the empirically measured fraction
and the computational fluid dynamics results is less
than 3%.
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