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ارائــه روش طراحــی بهبودیافتــه جداســاز
دوفــازی و طراحــی جداســاز صنعتی با اســتفاده
از نتایــج آزمایشــگاهی و تحلیــل ابعــادی
علی سلمانی سیاح ،1یوسف رفیعی ،1محمد جواد عامری ،*1مهدی فدایی ،1کیوان قربان پور 1و صادق ادنان
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 -1دانشکده مهندسی نفت ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر ،تهران ،ایران
 -2دانشکده مهندسی نفت ،دانشگاه کربال ،عراق
تاريخ دريافت1399/6/4 :

تاريخ پذيرش1400/1/29 :

چكيده
ســیال تولیــدی از چاههــای نفــت و گاز معمــوالً بهصــورت دوفــازی بــوده کــه بــا توجــه بــه لــزوم حداکثرســازی بازدهــی جداســازهای
دوفــازی ،دســتیابی بــه طراحــی دقیــق ابعــاد ایــن جداســازها ضــروری اســت .امــا یکــی از مشــکالت اساســی کشــور نبــود یــک روش
طراحــی دقیــق ابعــاد جداســازهای دوفــازی صنعتــی اســت .بنابرایــن یکــی از مســائل مهــم حــال حاضــر در صنعــت نفــت ،دســتیابی
بهروشــی مطمئــن بــرای طراحــی ابعــاد جداســازهایی اســت کــه بهتریــن راندمــان عملیاتــی را در فرآینــد جداســازی ســیال تولیــدی
داشــته باشــند .در ایــن پژوهــش ابتــدا مــروری بــر روشهــای طراحــی کالســیک جداســازهای دوفــازی کــه بــر مبنــای روشهــای
تئــوری و نیمهتجربــی اســتوار هســتند ،انجــام شــد .ســپس بــه منظــور بررســی آزمایشــگاهی عملکــرد جداســازهای دوفــازی ،پایلــوت
آزمایشــگاهی جداســاز طراحــی شــد .بنابرایــن یکــی از مشــکالت اصلــی ایــن حــوزه یعنــی نبــود جداســاز آزمایشــگاهی مناســب جهــت
بررســی تجربــی عملکــرد جداســاز دوفــازی ،برطــرف شــد و در حــال حاضــر امــکان بررســی دقیــق ابعــاد جداســاز دوفــازی بــا اســتفاده
از نتایــج تجربــی فراهــم شــد .بــا توجــه بــه نتایــج آزمایــش هــای انجــام شــده در شــرایط مختلــف عملیاتــی و مقایســه بــا طراحــی
کالســیک ،ضریــب تصحیــح ( )αبــرای اصــاح روابــط کالســیک ارائــه شــد .در نهایــت روش تحلیــل ابعــادی بــرای طراحــی ابعــاد جداســاز
دوفــازی صنعتــی بــا اســتفاده از نتایــج آزمایشــگاهی معرفــی شــد .بــه منظــور اعتبارســنجی روش تحلیــل ابعــادی ،ابعــاد اســتاندارد بــرای
جداســازی قطــرات مایــع بزرگتــر از  750 µmاز فــاز گاز در ســیال تولیــدی یکــی از چــاه هــای میــدان پــارس جنوبــی ارائــه شــد و بــا
ابعــاد جداســاز واقعــی مقایســه شــد .الزم بــه ذکــر اســت میــزان خطــای ابعــاد جداســاز طراحیشــده در مقایســه بــا ابعــاد جداســاز
واقعــی کمتــر از  %4بــوده اســت.
كلمات كليدي :طراحی کالسیک ،آنالیزابعادی ،جداساز ،جریان دوفازی ،ضریب تصحیح
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مقدمه

معمــوالً منابــع هیدروکربنــی کــه در الیههــای زمیــن

کشــف میشــوند ،از فشــار و دمــای باالیــی برخــوردار

هســتند .امــا زمانیکــه حفــاری الیههــای مخزنــی توســط
مهندســین حفــاری بــه پایــان رســید ،ســیال مخزنــی باید
تولیــد و مــورد بهرهبــرداری قــرار گیــرد .معمــوالً ســیال
تولیــد شــده از ســر چــاه ،مخلــوط پیچیــدهای از ترکیبــات

هیدروکربنــی اســت کــه هــر ترکیــب خــواص فیزیکــی
مخصــوص بــه خــود را دارد .در مســیر بــاال آمــدن ســیال
تولیــدی ،فشــار و دمــای ســیال کاهــش مییابــد کــه ایــن
امــر موجــب تغییــر ماهیــت ســیال و دو فــاز شــدن آن

میشــود .بــرای رســیدن بــه شــرایط مطلــوب محصــول

نهایــی ،ســیال تولیــدی بایــد بهوســیله جداســاز مــورد
جداســازی قــرار گرفتــه و ســپس هــر کــدام از فازهــای
گاز و مایــع بهحالــت تکفــاز در آمــده و بهســمت

واحدهــای بهرهبــرداری منتقــل میشــوند .در واقــع،

جداســازی فیزیکــی فازهــا یکــی از اساســیترین کارهــا
در تولیــد ،طراحــی و عمــل آوری نفــت و گاز اســت.
بنابرایــن ،طراحــی اســتاندارد جداســازهای دوفــازی

صنعتــی کــه بیشــترین راندمــان عملیاتــی جداســازی را
داشــته باشــد ،یکــی از چالشهــای حــوزه بهرهبــرداری از
میادیــن نفــت و گاز اســت .اولیــن روابــط تئــوری طراحــی

جداســاز دوفــازی توســط ســودرز و بــراون [ ]1ارائــه
شــده اســت .بــا اســتفاده از روابــط ارائــه شــده توســط
ســودرز و بــراون ســرعت ظاهــری گاز محاســبه گردیــد.

دیگــر محققــان نیــز بــا تغییــر در رابطــه نیمــه تجربــی

ارائــه شــده توســط ســودرز و بــراون از آن بهــره بردنــد.
چیلینگریــان و همکارانــش [ ]2روشــی بــرای طراحــی
جداســاز دوفــازی ارائــه کردنــد کــه بیشــتر جنبــه تجربــی

و عملیاتــی داشــت .روش آنهــا بــر پایــه ایــن اصــل بــود

کــه حجــم جداســاز چــه مقــدار باشــد تــا بتوانــد دبــی

گاز و مایــع را در خــود جــای دهــد ،نــه اینکــه طراحــی
چگونــه باشــد تــا بهتریــن جدایــش صــورت گیــرد .مونری

و ســورکک [ ]3روابطــی نیمــه تجربــی بــرای طراحــی
انــواع جداســازهای دوفــازی افقــی و قائــم ارائــه نمودنــد.

اقــای بویانگــو و همــکاران [ ]4روشــی بــرای انتخــاب
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(نــه طراحــی) جداســاز دوفــازی صنعتــی ارائــه کردنــد .در
ایــن روش ،بــا اســتفاده از جــدول جداســازهای اســتاندارد
و چنــد فرمــول ســاده ،جداســاز مناســب انتخــاب

میشــود کــه از مهمتریــن کاســتی ایــن پژوهــش

عــدم ارائــه ابعــاد اســتاندارد جداســاز دوفــازی میباشــد.
آرنولــد و اســتوارت [ ]5در کتــاب خــود ،طراحــی جداســاز
را بهصــورت تئــوری و عملــی ارائــه کردنــد .طبــق نتایــج
بهدســت آمــده از طراحــی جداســاز دوفــازی و مقایســه بــا
ابعــاد واقعــی ،بهتریــن روش بــرای طراحــی ابعاد جداســاز،

روش آرنولــد و اســتوارت میباشــد .بنابرایــن ایــن روش

مبنــای روشهــای طراحــی جداســاز دوفــازی قــرار
گرفتــه اســت .امــا یکــی از اشــکاالت اساســی مدلهــای

نیمــه تجربــی ،اســتفاده از فرضهــای ســاده شــونده و

در نظــر نگرفتــن عوامــل واقعــی اســت .در ایــن مدلهــا،
فــرض ســقوط قطــرات بــا ســرعت ثابــت ،عــدم بررســی

حمــل مجــدد قطــرات و  ...باعــث خطــای محاســباتی در
طراحــی جداســاز میشــود .یکــی دیگــر از روشهــای

طراحــی جداســاز ،اســتفاده از مدلســازی جریــان بــه

کمــک روش دینامیک ســیاالت محاســباتی ( )CFDاســت.
یایــا و همکارانــش [ ]6جریــان ســیال دوفــازی درون دو

هندســه متفــاوت جداســاز (ورودی ســیال از کنــاره و از
بــاال) را بــا  CFDشبیهســازی کــرده و اثــر مــکان ورود
ســیال ،فاصلــه بیــن ورودی و ســرعت ورودی ســیال را بــر

بــازده جداســازی مــورد بررســی قــرار دادنــد .آنهــا نشــان
دادنــد کــه بیشــینه بــازده جداســازی در حالــت ورودی

در بــاال و بــا کمتریــن ســرعت ورودی و بیشــترین فاصلــه
صفحــه منحرفکننــده بررســی شــده حاصــل میشــود.

امــا ایــن شبیهســازی توانایــی تشــخیص مــرز فازهــا و
تخمیــن قطــر قطــرات فــاز پراکنــده را نــدارد .در ایــن

پژوهــش ،اعتبارســنجی نتایــج شبیهســازی بــا دادههــای
تجربــی نیــز انجــام نشــده اســت امــا از نقــاط قــوت ایــن

پژوهــش نســبت بــه پژوهــش انجــام شــده ،ســهبعدی

بــودن شــبیه ســازی دینامیــک ســیاالت محاســباتی و

تعییــن قطــر قطــرات مایــع در جریــان گاز خروجــی از
جداســاز میباشــد .احمــد و همکارانــش [ ]7دو جداســاز

پایلــوت موجــود بــا دو کیفیــت پاییــن و بــاالی حجمــی

سلمانی سیاح و همکاران
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گاز را بــا اســتفاده از  CFDشبیهســازی کردنــد تــا در

کســر حجمــی آب در دبــی ورودی اســتفاده کــرده و

مانــع ســرریز و در جداســاز دوم ،اثــر دبــی ورودی را

هندســه مشــابه را بــه کار گرفتــه بودنــد مقایســه کردنــد.

جداســاز اول ،اثــر دبــی مایــع (نفــت و آب) و ارتفــاع

بــر عملکــرد جداســاز بررســی کننــد .در ایــن پژوهــش،
یــک مقــدار متوســط بــرای قطــر قطــرات فــاز پراکنــده

نتایــج را بــا نتایــج تجربــی محققــان پیشــین کــه یــک
از نواقــص ایــن پژوهــش میتــوان بــه دو بعــدی بــودن
شبیهســازی و عــدم بررســی توزیــع انــدازه ذرات اشــاره

در نظــر گرفتــه شــد کــه تأثیــر توزیــع انــدازه قطــرات در
شبیهســازی را کام ـ ً
ا مــورد چشمپوشــی قــرار میدهــد.

جداســاز در جــدول  1بهطــور مختصــر ارائــه شــده اســت.

از دو مــدل مختلــف در مقایســه بــا دادههــای تجربــی

شــده بهصــورت تئــوری ،نیمــه تجربــی و یــا ()CFD

بــازده جداســازی در ایــن شبیهســازیها بــا هــر کــدام
تــا  %30خطــا دارد .فرانــک و همکارانــش [ ]8تــاش

کردنــد تــا بــا اســتفاده از شبیهســازی  CFDجنبههــای
مهــم بــرای بهینهســازی عملکــرد جداســاز دوفــازی را
شناســایی کننــد .آنهــا یــک طراحــی خــاص را بــرای

بررســی انتخــاب کــرده و بیشــتر اصالحــات پیشــنهادی
را بــرای آن طراحــی و بهطــور کیفــی ارائــه کردنــد .ایــن

پژوهــش نیــز فاقــد اعتبارســنجی بــا دادههــای تجربــی

بــود .آچاریــا و کاســیمیرو [ ]9از شبیهســازیهای

CFD

بــه منظــور تعییــن دو پارامتــر زمــان مانــد متوســط و
توزیــع زمــان ماندبهصــورت توابعــی از مقادیــر مختلــف

کــرد .تحقیقــات انجــام شــده بــر روی طراحــی ابعــاد
همانطــور کــه مشــخص اســت در پژوهشهــای انجــام
بــرای طراحــی جداســاز دوفــازی ،یــا بهوســیله دادههــای
تجربــی اعتبارســنجی نشــدهاند و یــا دارای فرضهــای
ســاده شــونده و همچنیــن خطــای زیــادی نســبت بــه

دادههــای تجربــی بودهانــد .نکتــه دیگــر درخصــوص

روش دینامیــک ســیاالت محاســباتی ،نیــاز بــه در اختیــار
داشــتن سیســتمهای قــوی رایانــهای اســت .لــذا ،یکــی

از راهکارهــای مفیــد و ســریع بــه منظــور طراحــی ابعــاد
جداســازهای دوفــازی ،اســتفاده از دادههــای تجربــی و

بهبــود روشهــای نیمــه تجربــی موجــود اســت.

جدول  1تحقیقات انجام شده بر روی طراحی ابعاد جداساز
محقق

سال تحقیق

روش تحقیق

نقاط قوت

نقاط ضعف

سودرز و براون

1934

ارائه روابط تئوری

ارائه اولین روش تئوری طراحی جداساز

استفاده از فرضهای ساده شونده در رابطه

چیلینگریان و
همکاران

1987

محاسبه حجم جداساز بر
مبنای دبی سیال

ارائه روش ساده تر برای محاسبه ابعاد جداساز

محاسبه ابعاد جداساز براساس حفظ دبی
سیاالت و عدم بررسی ابعاد بهینه در
جداسازی

مونری و سورکک

1993

ارائه روابط نیمهتجربی

بهبود روابط تئوری و فرضهای ساده شونده با
استفاده از ضرایب مورد استفاده

عدم تطابق دقیق نتایج صنعتی با ضرایب
ارائه شده

بویانگو و همکاران

2007

ارائه روش انتخاب جداساز

ارائه روش انتخاب جداساز با استفاده از
تجارب صنعتی

عدم ارائه ابعاد استاندارد برای جداساز

آرنولد و استوارت

2014

ارائه روش نیمهتجربی
بهبود یافته

بهبود ضرایب مورد استفاده و افزایش دقت
طراحی

عدم تطابق ضرایب ارائه شده با نتایج
آزمایشگاهی موجود

یایال و همکاران

2019

شبیهسازی  CFDحرکت
قطره مایع در جداساز

تعیین بیشینه بازدهی برای حالت های
مختلف ورودی جداساز

عدم بررسی قطر قطره و عدم تشخیص
مرز فازها

احمد و همکاران

2019

شبیهسازی  CFDجریان
دوفازی در جداساز

مقایسه بازدهی جداساز در نسبتهای مختلف
گاز به مایع

چشم پوشی از توزیع قطر قطرات -خطای
باال در مقایسه با دادههای تجربی

فرانک و همکارانش

2019

شبیهسازی  CFDجداساز

بررسی عوامل مؤثر بر بازدهی جداساز

عدم اعتبارسنجی با داده های تجربی

آچاریا و کاسیمیرو

2020

شبیهسازی  CFDجداساز

بررسی تأثیر کسرحجمی آب در سیال ورودی
بر زمان ماند متوسط و توزیع زمان ماند

دوبعدی بودن هندسی طراحی شده
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مقاله پژوهشی

شماره  ،120آذر و دی  ،1400صفحه 17-30

در ایــن مقالــه ســعی شــده تــا بــا اســتفاده از دادههــای

بقــای الزم را تأمیــن میکنــد تــا گاز بتوانــد بــه آهســتگی

نیمــه تجربــی موجــود ،ضرایــب تصحیــح بهینــه بــرای

بپیونــدد .همچنیــن ،فضایــی ایجــاد میکنــد تــا نوســانات

تجربــی دقیــق و مقایســه بــا معتبرتریــن روشهــای

دســتیابی بــه پارامترهــای مهــم از جملــه بیشــینه
قطــر قطــرات مایــع و ســرعت ســقوط قطــرات مایــع کــه

در نهایــت بــه طراحــی دقیقتــر ابعــاد بهینــه جداســاز
میانجامــد ،ارائــه شــود .در نهایــت بــا اســتفاده از روش

تحلیــل ابعــادی کــه از روشهــای مهــم و کاربــردی
بهشــمار مـیرود ،نتایــج آزمایشــگاهی بــه نتایــج صنعتــی
تبدیــل شــده و ابعــاد بهینــه جداســاز صنعتــی بــا توجــه

بــه خــواص ســیال تولیــدی از چــاه و بــا اســتفاده از
ضرایــب تصحیــح ارائــه شــده ،طراحــی میشــود.

انواع جداساز

جداســازها از یــک منظــر ،بــه دو گــروه کلــی تقســیم
میشــوند؛ جداســازهای دوفــازی و جداســازهای

ســهفازی .جداســازهای دوفــازی ،جریــان دوفــازی گاز-

مایــع (یــا مایع-مایــع) را بــه یــک جریــان گاز و یــک
جریــان مایــع (یــا دو جریــان مایــع مجــزا) تفکیــک

میکننــد .جداســازهای ســهفازی عالوهبــر جدایــش فــاز
مایــع و گاز ،جریــان مایــع را بــه دو فــاز نفــت و آب تفکیک

میکننــد .در ایــن پژوهــش ،جداســازهای دوفــازی مــورد

بررســی قــرار گرفتنــد .همچنیــن ،جداســازها بــه لحــاظ
هندســه ،بــه ســه شــکل افقــی ،قائــم و کــروی طراحــی
میشــوند .فــارغ از شــکل آنهــا ،همــه جداســازهای دوفازی
دارای چهــار بخــش اصلــی هســتند .ایــن چهــار بخــش

شــامل بخــش جدایــش اولیــه ،بخــش جدایــش ثانویــه یــا

جدایــش گرانشــی ،بخــش تجميــع مایــع و بخــش مهگیــر
یــا بخــش بــه هــم آمیختــن اســت [ .]9ســیال زمانــی کــه
وارد جداســاز میشــود بــا منحرفکننــده ورودی کــه بــه

اصطــاح توزیعکننــده ورودی نیــز شــناخته میشــود،
برخــورد میکنــد و باعــث تغییــر ناگهانــی در مومنتــوم
ســیال میشــود .اولیــن جدایــش عمــده مایــع و گاز در
منحرفکننــده ورودی اتفــاق میافتــد .نیــروی گرانــش

باعــث میشــود قطــرات مایــع درون جریــان گاز ،بــه

پاییــن جداســاز ســقوط کننــد؛ جایــی کــه مایــع آنجــا

انباشــته میشــود .ایــن بخــش تجميــع مایــع ،زمــان

بــاال رود و از بخــش مایــع خــارج شــود و بــه فــازگاز
جریــان مایــع را کنتــرل کنــد .پــس از آن ،مایــع از نــازل

خروجــی مایــع ،از پاییــن جداســاز خــارج میشــود.

کنترلگــر ارتفــاع ،شــیر خروجــی مایــع را تنظیــم
میکنــد .کنترلگــر ارتفــاع تغییــرات ســطح (ارتفــاع)
مایــع را حــس میکنــد و بنابــر آن ،شــیر خروجــی مایــع
را تنظیــم میکنــد .گاز از بــاالی منحــرف کننــده ورودی،
بــاالی مایــع جریــان مییابــد .همزمــان کــه گاز در ایــن

بخــش جریــان مییابــد ،قطــرات ریــز مایــع کــه درون گاز

وارد شــده بودنــد و منحــرف کننــده ورودی نتوانســته بــود

آنهــا را جــدا کنــد ،اکنــون بــا نیــروی گرانــش از گاز جــدا

میشــوند و بــه ســطح گاز و مایــع ســقوط مــی کننــد.
مقــداری از قطــرات کــه قطــر بســیار کوچکــی دارنــد،

نمیتواننــد بهآســانی در بخــش تهنشــینی گرانشــی جــدا
شــوند .قبــل از اینکــه گاز از جداســاز خــارج شــود ،از میــان

مهگیــر عبــور میکنــد .در ایــن بخــش از اجزایــی نظیــر

پــره ،توریهــای ســیمی یــا صفحــات مــورب اســتفاده

میشــود تــا قطــرات بســیار ریــز مایــع را بههــم ملحــق

کــرده و قبــل از خــروج بههمــراه گاز ،آنهــا را جــدا کنــد.
کنترلگــر فشــار ،فشــار درون جداســاز را ثابــت نگــه
مـیدارد .کنترلگــر فشــار ،تغییــرات فشــار درون جداســاز

را حــس میکنــد و بنابرایــن ســیگنالی میفرســتد تــا
شــیر کنترلگــر فشــار ،بــاز یــا بســته شــود .بــا تنظیــم

دبــیگاز بــه هنــگام خــروج از خروجی گاز جداســاز ،فشــار

درون جداســاز ثابــت نگــه داشــته میشــود .جداســازهای
افقــی معمــوالً در وضعیتــی کار میکننــد کــه تــا نصفــه

پــر از مایــع هســتند تــا ســطح تمــاس گاز و مایــع حداکثــر
شــود .اجــزای مختلــف جداســاز افقــی دوفــازی در شــکل

 1نشــان داده شــده اســت.
طراحی جداساز

طراحــی جداســازها ،بــه دو روش عمــده صــورت میگیــرد.

منظــور از طراحــی جداســاز ،تعییــن قطــر و طــول آن و
طراحــی اجــزای داخلــی آن اســت.

سلمانی سیاح و همکاران

ارائه روش طراحی بهبود ...
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شکل  1توصیف اجزای جداساز دوفازی افقی

طراحــی بــهروش کالســیک بــر پایــه تئــوری ســرعت

میشــود .ابعــاد جداســاز ،بایــد بتوانــد هــر دو ظرفیــت

فرضیاتــی مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد تــا بتــوان بــر

قید ظرفیت گاز

حــد (ســرعت ثابــت ســقوط قطــره) اســت .در ایــن روش

را تأمیــن کنــد.

پایــه ســرعت حــد ســقوط قطــرات ،طــول و قطــر جداســاز

اســاس تعییــن انــدازه جداســاز بــرای جــدا شــدن قطــرات

مــورد بحــث قــرار نمیگیــرد .در نهایــت بــا اســتفاده از

بســتگی دارد .هرقــدر ســرعت ســقوط قطــرات بیشــتر

بــر ســیال بــرای یــک جداســاز بــا هندســه معلــوم،

قطــرات مایــع از جریــان گاز جــدا شــوند .از طــرف دیگــر،

بــا اســتفاده از دینامیــک ســیاالت محاســباتی نمیتــوان

ذرات هرچــه بزرگتــر باشــند ،ســرعت ســقوط بیشــتری

شــده را بهبــود بخشــید .همچنیــن بــرای طراحــی اجــزای

قطــرات ،در تعییــن انــداز ه جداســاز بســیار اهمیــت دارد.

اســتفاده نمــود .واضــح اســت مزیــت اصلــی وجــود

رابطــه نیمــه تجربــی زیــر بیــان شــد:

محاســبه گردد .در روش کالســیک طراحی اجــزای داخلی

مایــع از جریــان گاز ،بهســرعت ســقوط قطــرات مایــع

دینامیــک ســیاالت محاســباتی بــا حــل معــادالت حاکــم

باشــد ،جداســاز بــا طــول و قطــر کوچکتــری الزم اســت تا

عملکــرد جداســاز پیشبینــی میشــود .توجــه شــود کــه

انــدازه ذرات بــر ســرعت ســقوط آنهــا تأثیــر میگــذارد.

جداســاز را طراحــی کــرد بلکــه میتــوان طراحــی انجــام

دارنــد .بنابرایــن تعییــن انــدازه قطــرات و ســرعت ســقوط

داخلــی ،میتــوان از دینامیــک ســیاالت محاســباتی

ایــن ســرعت اولیــن بــار توســط ســودرز و بــراون [ ]1بــا
ρl − ρ g
ρg

پایلــوت آزمایشــگاهی ،کنتــرل شــرایط آزمایشــگاهی و

()1

دوفــازی صنعتــی میباشــد [.]10

ســودرز و بــراون ایــن رابطــه را بــا برابــر قــرار دادن

تغییــر پارامترهــای مؤثــر عملیاتــی بــر عملکــرد جداســاز

روشهای کالسیک طراحی جداسازهای دوفازی

بــرای طراحــی جداســاز بـهروش کالســیک ،قیــد ظرفیــت
گاز و قیــد ظرفیــت مایــع بایــد بــرآورده شــود .جداســاز

بایــد بتوانــد دبــی مشــخصی از گاز را در خــود جــای

دهــد بــه گونــهای کــه قطــرات مایــع فرصــت ســقوط
داشــته باشــند .همچنیــن ،جداســاز بایــد حجمــی بــرای
مایــع مهیــا کنــد تــا زمــان مانــد کافــی را تأمیــن کنــد تــا

حبابهــای گاز از مایــع خــارج و فازهــای گاز و مایــع بــه
تعــادل برســند .بنابرایــن ابعــاد جداســاز ،یــک بــار بــرای

ظرفیــت گاز و بــار دیگــر بــرای ظرفیــت مایــع طراحــی

×

2 gd p
3C

=
Vt

نیروهــای بویانســی ،وزن و نیــروی مقاومــت (نیــروی
درگ) بهدســت آوردنــد .امــا از آنجــا کــه دربــاره انــدازه

قطــرات چیــزی نمیدانســتند ،فقــط اشــاره کردهانــد
کــه" :متغیــری نامعیــن اســت ولــی احتمــاالً بــا کشــش
ســطحی مایــع در ارتبــاط اســت .همیــن باعــث شــد کــه
عبــارت ظاهــر شــده در معادلـه ســرعت حــد را بهصــورت

ضریــب تجربــی  kدر نظــر بگیرنــد .در نهایــت رابطــه
ســودرز و بــراون [ ]1بهصــورت زیــر ارائــه شــد:
()2

2 gd p
3c

= K
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کــه در آن  kضریــب تجربــی و تابعــی از شــرایط عملیاتــی

نظــر گرفتــه مــی شــود .بــرای محاســبه ســرعت ظاهــری

صــورت توانســتند متغیــر انــداز ه قطــره را از معادلــه

مقطــع گازتقســیم شــود.

اســت و  cضریــب درگ بیبعــد اســت .آنهــا بــه ایــن

حــذف کننــد .در نهایــت رابطــه ســودرز و بــراون []1
بهصــورت زیــر ارائــه شــد:

ρl − ρ g
ρg

()3

Vt = K

گاز ،کافــی اســت دبــی گاز در شــرایط جداســاز برســطح

در مدلــی کــه آرنولــد اســتوارت [ ]5ارائــه کردنــد" :یــک
قطــره مایــع از فــاز گاز جــدا خواهــد شــد ،اگــر پیــش
از رســیدن بــه خروجــی گاز ،خــود را بــه ســطح تمــاس

آرنولــد و اســتوارت [ ]5نیــز رابطــهای تئــوری بــرای

مایــع -گاز رســانده باشــد ،بنابرایــن ،کافــی اســت کــه

نیروهــای بویانســی ،وزن و درگ بهدســت میآیــد.

مؤثــر جداســاز را طــی کنــد ،کمتــر یــا مســاوی مــدت

محاســبه مقــدار  kیافتنــد کــه بــا برابــر قــراردادن برآینــد
4 gd p

()4

3C D

= K

مــدت زمانــی کــه طــول میکشــد قطــره مســافت طــول
زمانــی باشــد کــه مســافت قائــم را طــی میکنــد .در ایــن
صــورت اســت کــه میتــوان ادعــا کــرد قطــره از فــاز گاز

کــه در آن  CDضریــب درگ (بیبعــد) اســت و در واقــع

جــدا خواهــد شــد .بنابرایــن بــا برابــر قــرار دادن مــدت

مقــدارش  2برابــر شــده اســت و ضریــب رابطــه  Kرا تغییر

قائــم ،طــول و قطــر مناســب جداســاز بهدســت میآیــد.

تابعــی از عــدد رینولــدز چنیــن بــرآورد میشــود:

قطــرات مایــع بــا ســرعت حــد ســقوط میکننــد.

همــان ضریــب  cدر رابطــه ســودرز و بــراون [ ]1اســت که

زمــان جابهجایــی افقــی بــا مــدت زمــان جابهجایــی

داده اســت .بهطــور کلــی ،ضریــب درگ  CDبهصــورت

منظــور از طــول مؤثــر جداســاز ،فاصلــهای اســت کــه

()5
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+
+ 0.34
Re Re

= CD

Leff
 TZQ g 
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2 
 Pd 

()8

کــه در آن Re ،عــدد رینولــدز اســت و بهصــورت زیــر
تعریــف میشــود:

ρ g d pv t
Re = 0.0049
µg

()6

در نهایــت آنهــا بــا قــرار دادن مقــدار شــتاب گرانشــی در

رابطــه ضریــب  ،kرابطــه ســرعت حــد ســقوط قطــرات را
بهصــورت زیــر بیــان کردنــد:
()7

0.5

 dp 


 C D 

 ρ l − ρ g
V t = 0.0119 

 ρ g

بــرای محاســبه ضریــب درگ بایــد از روش ســعی و خطــا
اســتفاده شــود.

طراحی ابعاد جداساز براساس قید ظرفیت گاز

()9

0.5

d
2
dp 
 
 C d 

 ρ − ρ
0.0119*  l g
 ρ g

= tL

= t d /2

در نهایــت بــا مســاوی قــرار دادن روابــط  8و  ،9رابطــه

زیــر حاصــل میگــردد.
()10

CD

 dp

 ρg

 ρl − ρ g

TZQ g
420
= d × Leff
P

در ایــن رابطــه ،متغیرهــای ســمت راســت معادلــه معلــوم

هســتند ،در حالــی کــه طــول و قطــر جداســاز نامعلــوم

هســتند .بنابرایــن از ایــن رابطــه یــک پاســخ یکتــا بــرای
طــول و قطــر جداســاز بهدســت نمیآیــد .بهعبــارت

آرنولــد و اســتوارت [ ،]5بــا ارائــه یــک مــدل تئــوری،

دیگــر ،مجموعــهای از طــول و قطرهــا میتواننــد پاســخ

جدایــش گرانشــی جداســاز ،قطــرات مایــع در فــاز گاز

تبدیــل دبــی حجمــی گاز از شــرایط جداســاز بــه شــرایط

افقــی و قائــم اســت ،مؤلفــه قائــم همــان ســرعت حــد

شــرایط جداســاز اندازهگیــری میشــود و نیــازی بــه

جدایــش فــاز مایــع از گاز را تحلیــل کردنــد .در بخــش

مســأله باشــند .ظاهــر شــدن عبــارت فشــار بهعلــت

پخــش شــدهاند .ســرعت ایــن قطــرات شــامل دو مؤلفــه

اســتاندارد اســت .حــال آنکــه ابتــدا دبــی حجمــی گاز در

اســت کــه نحــوه محاســبه آن شــرح داده شــد و مؤلفــه

تبدیــل دبــی حجمــی گاز بــه شــرایط اســتاندارد نیســت.

افقــی ســرعت قطــرات ،ســرعت ظاهــری فــاز گاز در

سلمانی سیاح و همکاران

ارائه روش طراحی بهبود ...
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بنابرایــن بــرای طراحــی فرآینــد جداســازی کافــی اســت

داشــت کــه طــول بهدســت آمــده از قیــد ظرفیــت گاز و

هیــچ نیــازی بــه دانســتن فشــار کاری جداســاز نیســت.

یکنواخــت جریــان ،بایــد طــول اصلــی جداســاز کــه

دبــی حجمــی گاز در شــرایط جداســاز معلــوم باشــد و

البتــه بایــد توجــه داشــت کــه فشــار بــر ویژگیهــای گاز

مایــع ،طــول مؤثــر جداســازی اســت .امــا بــرای توزیــع

بــا نــام طــول جــوش تــا جــوش شــناخته میشــود،

ماننــد چگالــی و ویســکوزیته تأثیــر میگــذارد .دانســتن

اندکــی بزرگتــر از طــول مؤثــر آن باشــد .رابطــه زیــر

بهطــور مســتقل بــر عملکــرد جداســاز تأثیرگــذار نیســت"

میشــود:

ایــن نکتــه کــه" :فشــار کاری جداســاز بــه خــودی خــود و

بســیار بــا ارزش اســت .چــون تأمیــن فشــار کاری بــاال در

بــرای بهدســت آوردن طــول جــوش تــا جــوش اســتفاده
()12

4
Lss = Leff
3

شــرایط آزمایشــگاهی ،بســیار هزینهبــر و پرخطــر اســت.

مطالعــات بســیاری دربــارهی جداســازهای دوفــازی و ســه

عملکــرد جداســاز را بررســی کــرد.

درحالیکــه مطالعاتــی کــه جزئیــات را در ابعــاد میکــرو

بنابرایــن میتــوان بــا هزینــه کــم و در شــرایط ایمــن،

فــازی قائــم و افقــی بــا نــگاه ماکــرو انجــام شــده اســت.

بــرای فرآینــد جدایــش واقعــی بررســی کنــد ،بســیار

قید ظرفیت مایع

اســاس طراحــی جداســاز بــر مبنــای قیــد ظرفیــت مایــع،
زمــان مانــد اســت .زمــان مانــد بــه معنــای آن اســت کــه

جریــان مایــع بهطــور متوســط چــه مــدت زمــان در

جداســاز میمانــد .هــر چــه مایــع مــدت زمــان بیشــتری

در جداســاز بمانــد ،قطــر و طــول جداســاز بایــد بزرگتــر

شــود .منابــع مختلــف دالیــل متفاوتــی را بــر اهمیــت

زمــان مانــد ذکــر کردهانــد .بــرای جدایــش حبابهــای
گاز از مایــع ،بــه تعــادل رســیدن دو فــاز گاز و مایــع و

همچنیــن مالحظــات عملیاتــی ،الزم اســت مایــع مــدت
زمانــی در جداســاز بمانــد .مقــدار زمــان مانــد برحســب

میــزان ســنگین یــا ســبک بــودن نفــت ،دمــای عملیاتــی

و نــوع تجهیزاتــی کــه پــس از جداســاز قــرار گرفتــه اســت،
تفــاوت میکنــد .همچنیــن مشــخص شــد کــه تئــوری

واضحــی بــرای جدایــش حبــاب گاز از مایــع ارائــه نشــده
اســت امــا بــرای جداســازهای دوفــاز بــا اغلــب کاربردهــا،

زمــان بقــای بیــن  30 sتــا  3 minکافــی اســت .در صــورت

کــم اســت .در واقــع روشهــای ســنتی متــداول بــرای
طراحــی جداســاز ،غالب ـاً بــه کمبــود مــدل ریاضــی قابــل

اســتفاده بــرای تخمیــن ســرعتهای تهنشــینی قطــره
منجــر میشــود .ایــن امــر ســبب میشــود طراحــی
محتاطانهتــر و جداســاز بســیار بزرگتــر از انــدازه بهینــه
طراحــی شــود [ .]10در واقــع در ســالهای اخیــر بــه

ایــن نکتــه پــی بــرده شــده اســت کــه عملکــرد واقعــی
جداســاز ممکــن اســت بســیار بــا آنچــه کــه در روشهــای
تئــوری تصــور میشــود ،تفــاوت داشــته باشــد .علــت آن
الگــوی واقعــی جریــان در داخــل جداســاز اســت کــه ایــن

امــر بــه کمــک دینامیــک ســیاالت محاســباتی و همچنیــن

مدلســازی فیزیکــی بــا اســتفاده از روش تحلیــل ابعــادی
محقــق شــده اســت [.]11

تحلیل ابعادی و موارد استفاده از آن

روش تحلیــل ابعــادی ،روشــی ســاده بــرای کاهــش تعــداد
آزمایشهــای مــورد نیــاز در یــک مســئله اســت .روش

مشــخص بــودن زمــان مانــد مایــع ،ابعــاد جداســاز بــا توجه

تحلیــل ابعــادی ،بــر مبنــای اصــل تشــابه ابعــادی ،ســعی

= d 2 × Leff
Ql t r

متشــکل از کمیتهــای بدونبعــد کنــد .تحلیــل ابعــادی

بــه قیــد ظرفیــت مایــع بهصــورت زیــر محاســبه میشــود:
()11

میکنــد یــک مســأله فیزیکــی را تبدیــل بــه مســألهای

در نهایــت بــا اســتفاده از قطــر و طــول بهدســت آمــده

اگــر درســت انجــام گیــرد ،از ارزش زیــادی برخــوردار

قطــر و طــول بزرگتــر بــا هــدف اطمینــان از درســتی

معادلــه ،بایــد بــه لحــاظ ابعــاد (جــرم ،طــول و زمــان)

از رابطــه قیــد ظرفیــت گاز و رابطــه قیــد ظرفیــت مایــع،

و قطعیــت جداســازی انتخــاب خواهنــد شــد .بایــد توجــه

اســت .اصــل همگنــی ابعــادی میگویــد دو طــرف یــک
یکســان باشــند.
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در روش تحلیــل ابعــادی هــدف آن اســت کــه متغیرهــای

()14

کــرد .قضیــه پــی باکینگهــام میگویــد" :اگــر تابعــی بــا

()15

µg d p
= Π2
Q ρg

()16

dp
= Π3
d

()17

g ∆ρd p 4 L
= Π4
Q µg d

مؤثــر بــر مســأله را بهصــورت گروههــای بیبعــد بیــان
تعــداد  nمتغیــر بهطــور ابعــادی همگــن باشــد ،آنرا

میتــوان بهصــورت رابطــه ســادهای بیــن " "n – mگــروه

بیبعــد مســتقل درآورد کــه  mکمتریــن تعــداد بعدهــای
مرجــع الزم بــرای بیــان متغیرهــا اســت .بــا اســتفاده از

روش تحلیــل ابعــادی ،تعــداد پارامترهــای مؤثــر بر مســأله

کاهــش داده میشــود تــا بتــوان بــا متغیرهــای کمتــر و

بیبعــد ،مســأله را تبییــن نمــود .ســپس رابطــه بیــن اعداد
بیبعــد بــا درجــه تفکیــک جداســاز بهدســت میآیــد.
در نهایــت براســاس اصــل تشــابه ،ابعــاد آزمایشــگاهی بــه
ابعــاد جداســازهای صنعتــی تعمیــم داده میشــود [.]20
پارامترهای مؤثر بر کیفیت جدایش مایع از گاز

پارامترهــای متعــددی بــر درجــه تفکیــک جداســاز

در خروجــی گاز مؤثــر هســتند .پارامترهــای مؤثــر بــر
جداســازی عبارتنــد از:

()13

g ∆ρd p 5
Π1 = 2
Q ρg

بنابرایــن کیفیــت عملکــرد جداســاز دوفــازی ،در جدایــش
قطــرات مایــع از فــاز گاز بهصــورت تابعــی از چهــار گــروه

بیبعــد بهدســت آمــده اســت:
()18

4

µ g d p d p g ∆ρd p L
, ,
(
Q ρg d
Q µg d

,

5

g ∆ρd p
2

Q ρg

) η =f

مهمتریــن مســأله در طراحــی بــر پایــه دادههــای

آزمایشــگاهی ،نحــوه تعميــم نتایــج از نمونــه آزمایشــگاهی

بــه نمونــه صنعتــی اســت .بهعبــارت دیگــر ،چــه تضمینــی

وجــود دارد کــه بــرای جداســاز بــا ابعــاد بزرگتــر نتایــج

مشــابه نتایــج آزمایشــگاهی بهدســت آیــد؟ پاســخ ایــن

=
( η f )Q , ρ g , µ g , d , L , d p , g ∆ρ

الزم بــه ذکــر اســت کــه در پارامترهــای فــوق ،فشــار و دمــا

بهعنــوان متغیرهــای مؤثــر بــر مســأله آورده نشــدهاند.
دلیــل ایــن امــر آن اســت کــه فشــار و دمــا بــه خــودی

خــود بــر پدیــده جدایــش فازهــا تأثیرگــذار نیســتند.

بلکــه فشــار و دمــا بــر خــواص و دبــی حجمــی گاز در
شــرایط جداســاز تأثیــر میگذارنــد .بنابرایــن وقتــی دبــی

حجمــی گاز در شــرایط جداســاز و خــواص گاز یعنــی

چگالــی و ویســکوزیته جــزء متغیرهــا ذکــر شــده باشــند،

الزم نیســت فشــار و دمــا را بهعنــوان متغیــر مســتقل در
نظــر گرفــت .از طرفــی ،بهدلیــل جدایــش ســریع حبــاب
گاز از مایــع نســبت بــه ســقوط قطــره مایــع درگاز ،قیــد

اســت اگــر بیــن جســم مــدل و جســم اصلــی تشــابه وجود
داشــته باشــد ،نتایــج بهدســت آمــده بــرای مــدل ،قابــل

تعمیــم بــه جســم اصلــی اســت .تشــابه بایــد در ســه

جهــت هندســی ،ســینماتیکی و دینامیکــی برقــرار باشــد.
بــا توجــه بــه اینکــه تســاوی اعــداد بدونبعــد بیــن مــدل
و جســم اصلــی بــه معنــای وجــود تشــابه دینامیکی اســت،
میتــوان نتیجــه گرفــت کــه تســاوی اعــداد بدونبعــد

بیــن مــدل و جســم اصلــی در بطــن خــود انــواع دیگــر
تشــابه را نیــز بههمــراه دارد.

روش طراحــی جداســاز دوفــازی صنعتــی بــر پایــه

ابعــاد جداســاز آزمایشــگاهی

ظرفیــت گاز میتوانــد قیــد ظرفیــت مایــع را نیــز پوشــش

طــول و قطــر جداســاز آزمایشــگاهی بــا توجــه بــه در

مؤثــر در جداســازی اســتفاده شــده اســت .بــا ایــن کار

تجربــی آرنولــد و اســتوارت [ ]5و بهکمــک روش

دهــد .بــه همیــن دلیــل از دبــی گاز بهعنــوان پارامتــر

اختیــار داشــتن شــرایط آزمایــش ،توســط روابــط نیمــه

تعــداد متغیرهــای بیبعــد کاهــش مییابــد و تحلیــل

دینامیــک ســیاالت محاســباتی تعییــن گردیــد .ابعــاد و

بعــد بــرای مســأله جداســازی فــاز مایــع از جریــان گاز در

صنعتــی امیرکبیــر بهترتیــب در شــکلهای  2و  3نشــان

نتایــج آســانتر میگــردد .در نهایــت ،گروههــای بــی
جداســاز دوفــازی بهصــورت زیــر بهدســت میآیــد:

تصویــر جداســاز آزمایشــگاهی ســاخته شــده در دانشــگاه
داده شــده اســت.

سلمانی سیاح و همکاران

ارائه روش طراحی بهبود ...
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شکل  2نقشه جداساز آزمایشگاهی ساخته شده (دانشگاه امیرکبیر)

شکل  3جداساز آزمایشگاهی ساخته شده در دانشگاه امیرکبیر

بنابرایــن ،بــرای تعییــن طــول و قطــر جداســاز صنعتــی،

فرآیند جداسازی آزمایشگاهی

کافــی اســت کــه گروههــای بیبعــد جداســاز صنعتــی

جریــان دوفــازی گاز-مایــع ،وارد جداســاز آزمایشــگاهی

قــرار دهیــم .در ایــن صــورت بهســادگی مقادیــر طــول و

یعنــی انتظــار مـیرود جریان دوفــازی در ورودی جداســاز،

اینکــه فرآینــد جداســازی در نمونــه کوچک در آزمایشــگاه

گاز و مایــع تبدیــل شــده باشــد .در قســمت خروجــی

مایــع وارد جداســاز آزمایشــگاهی شــود و پــس از آنکــه

شــدهاند ،جمــعآوری شــده و گاز خالــص بــدون هیــچ

را برابــر گروههــای بیبعــد بــرای جداســاز آزمایشــگاهی

میشــود تــا فرآینــد جداســازی دو فــاز انجــام شــود.

قطــر بــرای جداســاز صنعتــی محاســبه میشــود .بــرای

هنــگام خــروج از جداســاز ،بــه دو جریــان تفکیــک شــده

شبیهســازی شــود ،ابتــدا بایــد جریــان دوفــازی گاز-

گاز ،مایعــی کــه بههمــراه گاز از نــازل خروجــی خــارج

شــرایط آزمایــش پایــدار شــد ،بایــد پارامترهــای مــورد

نظــر اندازهگیــری شــوند.

مایعــی از فیلتــر خــارج میشــود.
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هــر چقــدر مایــع کمتــری در فیلتــر جمــعآوری شــود،

ســیاالت و دبــی ســیاالت در جــدول  2بیــان شــده اســت.

از قطرهگیــر و فیلتــر نصــب شــده در خروجــی گاز

شــده در فیلتــر ،نمــودار ضریــب تصحیــح ( )αبراســاس

نشــاندهنده عملکــرد بهتــر جداســاز اســت .بــا اســتفاده
جداســاز دوفــازی گاز-مایــع ،قطــر قطــرات مایــع و

کســر حجمــی مایــع در جریــان گاز خروجــی از جداســاز
دوفــازی گاز-مایــع تعییــن میشــوند .چرخــه جریــان
ســیال در واحــد جداســاز آزمایشــگاهی در شــکل  4نشــان

داده شــده اســت [.]21
تفسیر نتایج تجربی

بــا اســتفاده از رابطــه  10طــول مؤثــر جداســاز مایــع-

گاز بــرای حالتیکــه ســطح مایــع برابــر بــا  %50ارتفــاع
کل جداســاز باشــد ،محاســبه شــد .الزم بــه ذکــر اســت

کــه بــرای اندازهگیــری قطــر قطــره ،ابتــدا فیلتــر شــفافی
بــرای بــه دام انداختــن قطــره اســتفاده شــد و ســپس بــا
اســتفاده از دوربیــن عکسبــرداری از آن در کنــار یــک

خــط کــش عکــس گرفتــه شــد .در نهایــت بــا کمــک

نرمافــزار رایانــه عکسهــا بزرگنمایــی شــده و انــدازه
دقیــق قطــر قطــره بــا کمــک درجهبنــدی خــط کــش

بهدســت آمــد .بــا توجــه بــه نتایــج بهدســت آمــده از
جداســاز آزمایشــگاهی ،ابعــاد حاصــل از طراحــی بـهروش

آرنولد-اســتوارت بــا ابعــاد واقعــی مقایســه شــده کــه

نتیجــه آن در جــدول  1نشــان داده شــده اســت .همچنین
شــرایط انجــام هــر آزمایــش شــامل فشــار ،دمــا ،چگالــی

بــا توجــه بــه نتایــج بهدســت آمــده بــرای قطــرات جــذب
قطــر قطــره در شــکل  5ارائــه شــده اســت .در نهایــت

بــا در نظــر گرفتــن نمــودار ارائــه شــده ،رابطــه  19بــرای
ضریــب تصحیــح رابطــه آرنولد-اســتوارت بــه منظــور

اصــاح نتایــج طراحــی حاصــل از ایــن روش ،تعییــن

شــد800.
1.67
dp 
()19
α = 
 98 
رابطــه بهبــود یافتــه آرنولد-اســتوارت بــه شــکل زیــر
تغییــر یافــت:
TZQ g  ρ g  C D
()20


 ρl − ρ g  d p

P

) 420 (α
= d × Leff

همانطــور کــه بیــان شــد در ایــن مطالعــه فرآینــد
جداســازی دو فــاز مایــع-گاز در شــرایط مختلــف عملیاتی

مــورد بررســی قــرار گرفــت و میــزان خطــای نتایــج

واقعــی نســبت ب ـهروش طراحــی کالســیک تعییــن شــد.

در مــورد بررســی خطــای روشهــای طراحــی کالســیک،
پوراحمــدی اللــه [ ]10از طریــق مقایســه بازدهــی
جداســاز طراحــی شــده و جداســاز واقعــی ،بــه خطــای

حــدود  %15طراحــی کالســیک نســبت بــه نتایــج واقعــی

پــی بــرد .همچنیــن ،غفارخــواه [ ]14نیــز در مطالعــات
خــود از طریــق شبیهســازی فرآینــد بــهروش  ،بازدهــی

جداســاز طراحیشــده را مــورد بررســی قــرار داد.

جدول  2نتایج آزمایشگاهی و نتایج طراحی رابطه آرنولد-استوارت
ضریب

طول جداساز

طول جداساز

ضریب

چگالی مایع چگالی گاز

دما

تصحیح ()α

تئوری ()mm

حقیقی ()mm

قطر قطره
()µm

()MMscfd

دبی گاز

تصحیح ()Z

()lb/ft3

()lb/ft3

1/05

855

900

100

0/135

0/98

62/3

0/07

103421

1/8

500

900

140

0/186

0/99

62/3

0/07

137895

538

2/62

343

900

175

0/1376

0/98

62/3

0/07

103421

538

3/87

116/3

450

220

0/065

0/98

62/3

0/07

103421

538

12/7

35/43

450

450

0/0624

0/99

62/3

0/07

137895

538

26/01

17/3

450

700

0/035

0/98

62/3

0/07

103421

538

فشار ()pa

()°R

538
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30
25

15
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ضریب تحصیح ()α

20

5
800

600

700

500

400

300

200

0

100

0

قطر قطره ()µm

شکل  5نمودار تغییرات ضریب تصحیح ( )αبراساس قطر قطره

امــا در هیچیــک از ایــن مطالعــات ،ضریــب تصحیــح

خاصــی بــه منظــور اصــاح رابطــه کالســیک و کاهــش

خطــای طراحــی ارائــه نشــده و تنهــا بــه بررســی میــزان
خطــای طراحــی اکتفــا شــده اســت .بنابرایــن میتــوان

گفــت کــه در پژوهــش انجــام شــده ،بــا اســتفاده از نتایــج
تجربــی دقیــق و ترســیم آن (شــکل  ،)5بــرای اولیــن بــار

ضریــب تصحیــح مناســبی بــرای رابطــه آرنولد-اســتوارت

در طراحــی جداســاز دوفــازی ارائــه شــده اســت.
طراحی جداساز صنعتی

بــرای طراحــی جداســاز صنعتــی بایــد شــرایط میدانــی

جریــان دوفــاز را در اختیــار داشــته باشــیم .بــه همیــن دلیل
بــا اســتفاده از اطالعــات جریــان تولیــدی یکــی از چاههــای

( d = 1.90)m

بنابرایــن بــا اســتفاده از تســاوی بــاال ،قطــر جداســاز
صنعتــی برابــر  1/90 mخواهــد بــود .در مرحلــه بعــد بــا
اســتفاده از رابطــه بیــن دبــی گاز و نســبت الغــری ،طــول
مناســب بــرای جداســاز صنعتــی انتخــاب میشــود.

m
Kg
( 9.8) 2 ( × 997.6) 3 ( × 0.00014 )m ( × 0.88)m
s
m
=
m3
Kg
)0.02586) ( × 0.0018
( ( × 0.254)m
s
m .s
m
Kg
( 9.8) 2 ( × 528.6) 3 ( × 0.000754 )m ( × L )m
s
m
3
m
Kg
)37.216
)( × 0.0016
( ( × d )m
s
m .s
4

g ∆ρd p L
= Π4
Q µg d

میــدان پــارس جنوبــی ،جداســاز مناســب بــرای ایــن چــاه

طراحــی شــد .اطالعــات ســیال تولیــدی از چــاه و همچنین،

ابعــاد جداســاز صنعتــی مــورد اســتفاده در ســرچاه بهترتیــب

در جــداول  3و  4آورده شــده اســت .بــا اســتفاده از اطالعــات

ســیال تولیــدی از چــاه ،ابعــاد بهینــه جداســاز بــا اســتفاده از
روش مذکــور ،طراحــی شــده و در نهایــت بــا ابعــاد جداســاز
مــورد اســتفاده در صنعــت ،مقایســه میشــود .حــال بــا

اســتفاده از گروههــای بیبعــد مربــوط بــه طــول و قطــر،

طــول و قطــر جداســاز صنعتــی بــرای جداســازی قطرههــای

بزرگتــر از  750 µmبهدســت آمــد.

( 0.0001)m ( 0.00075)m
=
( 0.254)m
( d )m

dp
= Π3
d

( Lss = 5.17)m

( Leff = 5.016)m

L
= 2.64
d

بهدلیــل حساســیت بیشــتر طراحــی جداســاز بــه قیــد
ظرفیــت گاز نســبت بــه قیــد ظرفیــت مایــع ،تعییــن طول
الزم بــرای قیــد ظرفیت گاز ،طــول الزم بــرای قید ظرفیت

مایــع هــم پوشــش داده میشــود .بــا اســتفاده از تســاوی

بــاال ،طــول مناســب بــرای جداســاز صنعتــی 5/016 m

میباشــد .ایــن عــدد بیانگــر طــول مؤثــر بــرای جداســازی

اســت ،امــا طبــق رابطــه  12طــول جــوش تــا جــوش ایــن
جداســاز برابــر  5/17 mخواهــد بــود.
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جدول  3مشخصات سیال تولیدی یکی از چاههای میدان پارس جنوبی

دبی گاز ()m3/s

چگالی گاز ()kg/m3

چگالی مایع ()kg/m3

ویسکوزیته گاز ()Pa.s

فشار ()Pa

دما ()°C

37/216

99

628

0/000016

12500194

203

جدول  4مشخصات جداساز صنعتی مورد استفاده در یکی از چاههای میدان پارس جنوبی
قطر داخلی جداساز ()mm

طول جداساز ()mm

1850

5000

طبــق اطالعــات موجــود ،طــول جــوش تــا جــوش

نتیجهگیری

جداســاز مــورد اســتفاده در صنعــت بــا مشــخصات بیــان

بــا بررســی تاریخچــه روشهــای طراحــی جداســاز

طــول و قطــر طراحــی شــده نســبت بهحالــت واقعــی،

میتوانــد بهعنــوان روش اولیــه طراحــی ابعــاد جداســاز

الزم بــه ذکــر اســت اعتبارســنجی روش طراحــی

عملیــات در فــاز صنعتــی ،دقــت ابعــاد طراحــی شــده باید

شــده بــرای ســیال خروجــی از چــاه 5 m ،اســت .بنابرایــن،

دوفــازی ،مشــاهده شــد کــه روشهــای کالســیک

دارای خطــای کمتــر از  %4اســت.

دوفــازی بــهکار گرفتــه شــود .امــا بهدلیــل حساســیت

بهبودیافتــه کــه در مقالــه ارائــه شــد ،بــا اســتفاده از نتایــج
تجربــی آزمایشــگاهی در شــرایط مختلــف عملیاتــی انجــام
شــد .همچنیــن بهدلیــل مشــخص بــودن ابعــاد و شــرایط

عملیاتــی جداســاز مــورد اســتفاده در صنعــت ،ابعــاد
جداســاز طراحیشــده بــا اســتفاده از روش تحلیــل ابعــادی

بــا ابعــاد جداســاز مــورد اســتفاده در صنعــت مقایســه شــد

و عملکــرد روش ارائهشــده مــورد بررســی و اعتبارســنجی
قــرار گرفــت .از آنجاییکــه جداســاز مــورد اســتفاده در

صنعــت بازدهــی قابــل قبولــی داشــته و از نظــر طراحــی

مــورد تأییــد صنعــت بــوده اســت ،لــذا ایــن جداســاز

بهعنــوان نمونــه قابــل قبــول بــرای اعتبارســنجی مــورد
اســتفاده قــرار گرفــت .البتــه در صــورت مشــخص نبــودن

اطالعــات جداســاز مــورد اســتفاده در صنعــت ،یکــی از
روشهــای اعتبارســنجی بــرای بررســی عملکــرد جداســاز
طراحــی شــده ،اســتفاده از شبیهســازی  CFDبــه منظــور

بررســی دقیــق رفتــار ســیاالت در جداســاز اســت .بنابراین
بــا اســتفاده از یــک مــدل شبیهســازی  CFDکــه درســتی

عملکــرد آن بــا اســتفاده از نتایــج واقعــی صحتســنجی
شــده باشــد نیــز میتــوان عملکــرد جداســازهای مختلــف

طراحــی شــده را بهطــور مناســب پیشبینــی کــرد و
مــورد بررســی قــرار داد.

بســیار بــاال باشــد .از طرفــی بــا توجــه بــه ریســکها و
هزینههــای عملیاتــی میدانــی ،شــرایط مــورد نظــر بایــد

در ابعــاد آزمایشــگاهی بررســی شــود تــا طراحیهــای
الزم انجــام شــود و روش تحلیــل ابعــادی ابــزار مناســبی

بــرای تبدیــل نتایــج آزمایشــگاهی بــه نتایــج صنعتــی و
بالعکــس خواهــد بــود .بنابرایــن در ایــن تحقیــق ابتــدا
جداســاز آزمایشــگاهی ســاخته شــد و بــا اســتفاده از

نتایــج حاصــل شــده از جداســاز آزمایشــگاهی ،رابطــه
آرنولــد -اســتوارت بــا تعییــن ضریــب تصحیــح ( )αاصــاح
شــد .همچنیــن در ادامــه بــرای بررســی کارآیــی جداســاز
آزمایشــگاهی و دقــت روش تحلیــل ابعــادی ،ابعــاد دقیــق

جداســاز دوفــازی صنعتــی بــرای شــرایط واقعــی یکــی از
چاههــای میــدان پــارس جنوبــی بــا اســتفاده از روش
تحلیــل ابعــادی و بهکمــک نتایــج آزمایشــگاهی موجــود
محاســبه شــد .بــا توجــه بــه ابعــاد بهدسـتآمده ،جداســاز

دوفــازی صنعتــی بــرای جداســازی قطــرات مایــع بزرگتــر
از  750 µmاز فــاز گاز در شــرایط میدانــی ،بایــد دارای

قطــر داخلــی  1/90 mو طــول  5/17 mباشــد .همچنیــن

بــا توجــه بــه اطالعــات موجــود از ابعــاد جداســاز دوفــازی
مــورد اســتفاده در همیــن چــاه ،خطــای ابعــاد جداســاز
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)m3/h(

... ارائه روش طراحی بهبود

 دبی حجمی مایع:Ql
)M(

 قطر جداساز:d
)m(

 طول:L

-  ضریب پسا:C

)m/s(

 ضریب تجربی:K

)kg/m3(

 چگالی مایع:ρl

)kg/m3(

 چگالی گاز:ρg
)Pa(

 فشار:P

)C(
)M(

 دما:T

 قطر قطره:dp

-  ضریب تراکم پذیری گاز:Z
)m/s(

 سرعت حد سقوط قطره:vt

)m/s(

 سرعت ظاهری گاز:vg
)pa.s(

)m/s2(

 ویسکوزیته:µ

 شتاب گرانش:g

-  عدد رینولدز:Re
)m2(

 سطح مقطع:A
)S(

%4 طراحیشــده نســبت بــه نمونــه واقعــی کمتــر از

 همانطــور کــه مشــاهده میشــود بــا اســتفاده از.اســت
،اصــل تشــابه و همچنیــن بــا کمــک روش تحلیــل ابعــادی

امــکان طراحــی دقیــق ابعــاد جداســازهای دوفــازی
صنعتــی بــا اســتفاده از نتایــج آزمایشــگاهی بــا خطــای

 بنابرایــن بــا ســاخت جداســاز.بســیار کــم وجــود دارد
دوفــازی آزمایشــگاهی و بهکمــک روشهــای معرفــی

 زمــان انجــام آزمایــش و، هزینههــای عملیاتــی،شــده
ریســکهای عملیاتــی بهصــورت چشــمگیری کاهــش
یافتــه و در نتیجــه ابعــاد جداســازهای دوفــازی صنعتــی

 بــا،از طریــق در اختیــار داشــتن نتایــج آزمایشــگاهی

 همچنیــن در.خطــای بســیار کــم قابــل طراحــی اســت
صــورت نبــود اطالعــات صنعتــی بهمنظــور اعتبارســنجی

 تأییــدCFD  بــا اســتفاده از یــک مــدل،روش طراحــی
شــده میتــوان بازدهــی جداســازهای صنعتــی مــورد

.طراحــی را بهطــور قابــل مالحظــهای پیشبینــی کــرد

 زمان:T

-  درجه تفکیک جداساز:Ƞg

عالئم و نشانهها
)m3/h(

 دبی حجمی گاز:Qg
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and practice. According to the results obtained from
Introduction
multiphase separator design and comparison with real
Usually, the fluid produced from the wellhead is a
dimensions, the best method for separator dimension
complex mixture of hydrocarbon compounds, each
design is Arnold and Stewart method [5].
of which has its own physical properties. Therefore,
the standard design of industrial multiphase separators
Materials and Methods
that have the highest operational efficiency of
Separator Design
separation is one of the challenges in the field of
exploitation of oil and gas fields. The first relations of
Separator design means determining its diameter
multiphase separator design theory were proposed by
and length and designing its internal components.
Soders and Brown [1]. The apparent velocity of the
The following equation is presented to determine the
gas was calculated using the equations presented by
dimensions of the separator based on the simplified
Soders and Brown [1]. Other researchers have taken
assumption of droplet fall at a constant velocity.
advantage of this by changing the quasi-experimental
TZQ g  ρ g  C D
relationship proposed by Soders and Brown [1]. In
(1)
420
d × Leff =


1987, Chilingarian et al [2] proposed a method for
P
 ρl − ρ g  d p
designing multiphase separators that was mostly
The following equation should be used to design a
experimental and operational. Their method was
separator based on the liquid capacity constraint.
based on the principle of what is the volume of the
(2)
d 2 × Leff =
Ql t r
separator to be able to accommodate the flow of gas
and liquid, not the design to be the best separation.
Dimensional Analysis
In 1993, Monnery and Svrcak [3] introduced quasiThe method of dimensional analysis, based on the
experimental relationships for the design of horizontal
principle of dimensional similarity, tries to turn
and vertical multiphase separators. In 2007, Mr.
a physical problem into a problem consisting of
Boyango et al [4] proposed a way to select (rather
dimensionless committees. Using the dimensional
than design) an industrial multiphase separator. In this
analysis method, the number of parameters affecting
method, using a table of standard separators and a few
the problem is reduced so that the problem can be
simple formulas, the appropriate separator is selected,
explained with fewer and dimensionless variables. The
which is one of the most important shortcomings
parameters affecting the separation are:
of this study is the lack of standard dimensions of
=
η f (Q , ρ g , µ g , d , L , d p , g ∆ρ )
(3)
multiphase separators. In 2014, Arnold and Stewart [5]
Finally,
dimensionless
groups
for
the
problem
of
in their book, presented the separation design in theory
separating the liquid phase from the gas flow in a two-
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phase separator are obtained and have been shown in
Table 1:
Table 1 dimensionless numbers.
µg d p
Π2 =
Q ρg

g ∆ρ d p 5
Π1 = 2
Q ρg

dp
Π3 =
d

g ∆ρ d p 4 L
Π4 =
Qµ g d

Interpretation of Experimental Results
According to the results obtained from the laboratory
separator, the dimensions obtained by the ArnoldStewart method are compared with the actual
dimensions, the result of which is shown in Table 2.
Results and Discussions

the main length of the separator, known as the weld-toweld length, must be slightly larger than its effective
length. The following equation is used to obtain the
weld to weld length:
4
(6)
Lss = Leff
3
Industrial Separator Design
To design an industrial separator, we must have the
field conditions of two-phase current. For this reason,
using the production flow information of one of the
wells in South Pars field which is presented in Table 3,
a suitable separator was designed for this well.
Table 3 operational conditions.

Correction Coefficient of Design Method

According to the results obtained for the adsorbed
droplets in the filter, the correction factor diagram (α)
based on the droplet diameter is presented in Table 2.
Also the trend of correction factor (α) is illustrated in
Figure 1:
Table 2 Correction factor vs droplet diameter
dp(micron)

6

Leff
(real) L eff(desined) Correction
(mm)
(mm)
factor(α)

129

900

552

1.63

138

900

511

1.76

175

900

344.8

2.61

260

900

176.1

5.11

320

900

124.6

7.22

450

900

70.4

12.78

T(C)

P(Pa)

µ g (Pa.s)

ρL

ρg

Qg

203

12500194

0.000016

628

99

37.216

Using dimensional groups related to length and
diameter, the length and diameter of the industrial
separator for separating droplets larger than 750μm
were obtained.
dp
0.0001(m ) 0.00075(m )
Π 4=
→
=
→ d= 1.90(m ) (6)
d
d
0.254(m )
Therefore, using the above equation, the diameter
of the industrial separator will be 1.90(m). In the
next step, using the relationship between gas-flow
and slenderness ratio, the appropriate length for the
industrial separator is selected.
g ∆ρd p 4 L L
Π=
→ = 2.64 → Leff= 5.016(m ) → L=
5.17(m )
4
ss
Q µg d
d
(7)
According to the available information, the length of
the weld to the separator used in the industry with the
stated specifications for the fluid leaving the well is 5
meters. Therefore, the designed length and diameter
have an error of less than 4 percent compared to the
real case.

Fig. 1 Correction factor vs droplet diameter.

Finally, considering the presented diagram, the
following equation was determined for the correction
coefficient of the Arnold-Stewart relation in order to
correct the design results obtained from this method.
1.67

dp 

 98 

(4)

α =

The improved Arnold-Stewart equation was changed
as follows:
420 (α )
d × Leff =

TZQ g
P

 ρg

 ρl − ρ g

CD

 dp

(5)

It should be noted that the length obtained from the
gas and liquid capacity constraint is the effective
separation length. But for uniform flow distribution,

Conclusions
Examining the history of classical methods of
industrial multiphase separator design, it was found
that the classical method can be used as the initial
design of the separator. Using the results of the
laboratory separator test, the modified Arnold-Stewart
relationship with the correction factor was presented.
Also, using the properties of the fluid produced in
the field, the necessary dimensions for the industrial
separator were presented by the dimensional analysis
method. According to the available information on
the dimensions of the separator used in the industry,
the design error is less than 4 percent. As can be seen,
using the principle of similarity and also with the
help of dimensional analysis method, it is possible to
properly design the dimensions of industrial separators
for oil and gas fields with very low error.
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