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 چكيده 
  نهیبه  ی، طراحهمین دلیل. به  کنندایفا مینفت و گاز    کنندهدیتولمیادین  نقش بسیار مهمی در    ی سطحیها سازجدا

ها است.  سازابعاد جدا  نییتع  ی برا  یی ابتدا  یروش  ،یتجرب مهین  ی. طراحدارد  اهمیت  اریبس  برای کاربردهای میدانی  آنها

از ابعاد    یبیبرآورد تقر  یبرا  تنهاشود،  یاستفاده م  یتجرب مهین  یطراحهای  روشدر  که    کنندهساده  اتیفرض  لیبه دل

دوآزمایشگاهی  واحد  .  دنشومیاستفاده    سازهاجدا از  ی  فاز جداساز  مق  یفاز دو   یافق  جداساز  کیمتشکل    اسیدر 

  ی برا  ع یما  لتریف  کی و    یدو فاز   انیجر  جادیا  یبرا  کیاستات  کنندهمخلوط   ک یها، کمپرسورها و  ، پمپیشگاهیآزما

راندمان  شده  انداختهگیر   ع یما  یا هقطرهکردن  با استفاده از وزناست.  ی  خروججریان گاز  از    ع یقطرات ما  انداختن گیر

،  پژوهش   ن یدر ا  شود.یم  نییتع  خروجیحداکثر قطر قطرات مایع در جریان گاز    یربرداریتصو با استفاده از  و  جداسازی  

ی از  استفاده  با  بهینه جداساز  ابتداارائه شده است.    دی جد  ی بیروش ترک  ک ابعاد  ارائه شده    در روش ترکیبی جدید 

با استفاده از    های انجام شدهیساز هیشب  سپس  انجام گردید.  یشگاهیآزما  اسیدر مقساز دوفازی  جدا  CFD یسازهیشب

  در نهایت با  تعیین شد.ساز  جدا  الغرینسبت    یبرا  بهینه  دامنه  سنجی شدند. همچنیناعتبار  گاهیشیآزما  یهاداده

-عملکرد جداساز دوفازی طراحیسپس  و  ابعاد جداساز تعیین    ی،دابعا  تحلیلروابط نوین ارائه شده بصورت  استفاده از  

سنجی نشان دادند که روش جدید ارائه شده  نتایج اعتبار.  شد  سنجیاعتبار  CFDسازی  شده با استفاده از مدل شبیه

باالیی در طراحی جداسازهای گاز نتایج  -قابلیت  بین  نسبی  مقدار خطای  دارد.    و   شدهدادهتوسعه    CFDمدل  مایع 

  جداساز دوفازی ابعاد  به منظور استفاده میدانی از روش نوین ارائه شده،  .  درصد بود  7کمتر از  گاهی  شیآزما  یهاداده

  ی دستاوردها  نیاز مهمتر  یکی.  شد  نییتع  یپارس جنوب  یگاز   دانیواقع در م  یدیتول  یهااز چاه  یکی  یبرا  یسطح

 است.  برای استفاده های میدانی  یسطح  یها جداسازو ساخت    نهیبه  یطراح  یبستر الزم برا  نمودنفراهم    پژوهش  نیا
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 اختصارات جدول عالئم و 

 

 واحد  تعریف نماد واحد  تعریف نماد
D  قطر جداساز m ρg چگالی گاز Kg/m3 

Leff  طول موثر جداساز m ρl چگالی مایع Kg/m3 

T  دمای جداساز °C CD  ضریب درگ ---- 

Z  ضریب تراکم گاز ---- dm  قطر قطرات مایع Micron 

P  فشار جداساز Pa Qg  دبی حجمی گاز m3/hr 

vt  سرعت حد m/s Ql دبی حجمی مایع m3/hr 



 

 

S  نسبت لغزش ---- x کیفیت گاز ---- 

σ  تنش سطحی دوفازی N/m k 
خمیدگی ناحیه ای  

 بین فازی
---- 

δ  تابع تغییر دیراک ---- n 
بردار عمودی  

 سطح 
---- 

R  قطر حباب گاز m α  کسرحجمی گاز ---- 

ν  سرعت m/s Re عدد رینولدز ---- 

μ  ویسکوزیته Pa.s tr  زمان ماند s 

g  شتاب گرانشی m/s2 β 

زاویه خط مماس  

بر سطح تماس  

 دوفاز 

° 

𝑚𝑔  دبی جرمی گاز Kg/hr 𝑚𝑙 دبی جرمی مایع Kg/hr 

ρ𝑐  چگالی فاز پیوسته Kg/m3 ρ𝑑 
چگالی فاز  

 پراکنده
Kg/m3 

μ𝑐  ویسکوزیته فاز پیوسته Pa.s μ𝑑 
ویکوزیته فاز  

 پراکنده
Pa.s 

𝐷𝑝  قطر داخلی لوله m 𝑣𝑐 
سرعت سطحی  

 فاز پیوسته 

𝑚

𝑠
 

𝑌𝑑 
کسر جرمی قطرات با  

 𝑑𝑚 قطر بزرگتر از 
----    

 

 مقدمه-1
 

شرایط دما و فشار    رییتغبه دلیل  های مختلف است که  دروکربنی از ه  ی بیترک  هیدروکربوریاز مخازن    دی یتول  الیس

  شده در سطح  دیجداسازی فازهای تولفرایند  .  شودی متشکیل  گاز و مایع    یبه شرایط مخزن، جریان دوفاز   نسبت

  ی جداسازها، جدایش ثقلدر    یاصل  مکانیزم های یکی از  فازی است.  الزم از جمله جداسازهای چند  زات ی تجه  ازمندین

  ن یو همچن  یاتیعمل  نه یشرایط به  نییو تع  یبررسدوفاز است. بنابراین    نی ب  یاختالف چگال  از  استفاده  گاز و مایع با 

های  ، بر روی کاهش هزینهی جداساز  راندمانعالوه بر افزایش    چندفازی  جداسازهایابعاد    ق یدق  یبه طراح  یابیدست

  یطراحدر  خواهد داشت.    گیریچشم  ر یمحصوالت با ارزش تاث  دیتول  از  حاصل  شتری به درآمد ب  ی ابیاقتصادی و دست

، وجود یک  طراحی جداسازهای چندفازی  برای  .شودطراحی می   جداساز   برای   مناسب، طول و قطر  جداسازها  فرآیندی 

مطالعه،   نیدر اضروری است.  یاتیعمل مختلف جداساز در شرایط راندمان  یبه منظور بررس یپایلوت آزمایشگاهواحد  

ساز  جدا CFD  یسازهیشب جدید،  روش ن یادر . شودمی  ارائه د یجد ی بیروش ترک کابعاد بهینه جداساز با استفاده از ی 

به دست    گاهیشیآزما  یها با استفاده از داده  یسازهی شبنتایج    گردند. سپسانجام می  ی شگاهیآزما  اسیدر مقدوفازی  

استفاده از    گردد. در نهایت باارائه میساز  جدا  الغرینسبت  بهینه    دامنهدر این پژوهش    گردند.اعتبارسنجی می  آمده

میدانی، با استفاده از روش نوین ارائه    کاربردبه منظور    ی، ابعاد جداساز تعیین شد.دا بعا  تحلیلشده  روابط جدید ارائه

ابتدا مروری بر  در این پژوهش    مایع تعیین گردید.-جداساز گاز  ابعاد  های تولیدی پارس جنوبیشده برای یکی از چاه

  چندفازی سرچاهی  جداساز   یطراحشود. اولین روابط تئوری  انجام شده در زمینه طراحی جداساز ارائه می  مطالعات

فاز پیوسته      ی سرعت ظاهر  [1] سودرز و براون  توسطبا استفاده از روابط ارائه شده  ارائه شد.  [1] سودرز و براون  توسط

سودرز    توسطشده  تجربی ارائه روابط نیمهدر    رییبا تغ  محققان نیز دیگر  .  گردیدمحاسبه  بود  گاز  که در این مطالعه فاز  

   .ز آن بهره بردندا[1] و براون



 

 

جنبه    شتریارائه کردند که ب  چندفازی سرچاهی جداساز    یطراح  ی برا  یروش  [2]و همکارانچیلینگریان    1987در سال  

گاز و    یاساز چه مقدار باشد تا بتواند دبکه حجم جد  بود   فرض  نی ا  ه ی. روش آنها بر پای داشتاتیو عمل  آزمایشگاهی

  1993در سال    .ردی صورت گ  شی جدا  ن یرچگونه باشد تا بهت   ی ابعادی آن طراح  نکهیدهد، نه ا  یرا در خود جا   عیما

ترین  تجربی برای طراحی انواع جداسازهای چندفازی افقی و قائم ارائه نمودند. از مهمروابط نیمه  [3]مانری و سروک

توان به عدم ارائه ابعاد بهینه جداساز اشاره نمود. در سال  می  ]3[نواقص مشاهده شده در پژوهش مانری و سروک  

روش، با استفاده    نی ارائه کردند. در ا  چندفازی سرچاهی   جداساز   انتخاب   ی برا  ی روش  [4]اقای بویانگو و همکاران  2007

ترین کاستی  که از مهم  شودیساده، جداساز مناسب انتخاب م  رابطه  و چند  ارائه شده  استاندارد  یاز جدول جداسازها

-مفصل از  یکی[ 5و همکاران ]  نسونیلکیو   باشد.این تحقیق عدم ارائه ابعاد استاندارد جداساز چندفازی سرچاهی می

آنها با ساخت   روشانجام داد.  یتجرب ی کردهایو رو  CFDسازی  شبیهاستفاده از را با    جداساز یطراح یندها یفرا  رینت

چند    جداساز   یو روش طراح  ییکارا  یابیآغاز شد و با ارز  آزمایشگاهی  اس یدر مقساز  جدا   کیاز    یشگاهیمدل آزما  کی

بود    نیا  این پژوهش  قابل توجههای  از کاستی.  دیرس  انی به پا  CFDسازی  شبیهبا استفاده از    میدانی  اسی مق  رد  یفاز

  اری را بس  سهیمتفاوت بود و دقت مقا  گریکد یبا    CFDو    یشگاهیآزما  یهادر مدل  مشبککه درصد باز شدن صفحات  

  سه یدر مقا  پژوهش   نی ا از مزایای.  استفاده شده بود  نتایج  ل ی و تحل هی تجز  برای   PHOENICSافزار  نرم  داده و ازکاهش  

افزار  با استفاده از نرم  یشگاهیجداکننده آزما  قیدق  یساز [ مدل5و همکاران ]  نسونیلک یانجام شده توسط و  پژوهشبا  

ANSYS Fluent  ز کننده  شامل    PHOENICSافزار  نرم  رایاست،  توصیف  از    ست ین  یفاز چندهای  انیجرمعادالت  و 

  یافق  جداساز   کیرا در    ی دوفاز  انی [ جر6کند. هانسن ]یساده مانند مدل مخلوط استفاده م  ار یبس  ی فازچند  ی هامدل

  یها را نسبت به روش  یبهتر  یهاینیبشیتواند پیم   CFDگرفت که    جهینت  یکرد. و   یسازهی شب  CFDبا استفاده از  

ات  قطر  شکستگرفتن  ن[ در نظر  6هانسن ]  پژوهش انجام شده توسطنسبت به    پژوهش  ن یا  از مزایایانجام دهد.    گرید

  اس ی در مق  های چندفازینندهکجدا  ی سازهی شب  یبرا  CFD[ از روش  7الله ]  یاحمد، پور  2011در سال    است.  1مایع

  ی ارائه شده توسط پوراحمد  جی. نتااستفاده کرد  k-epsilon  چندفازی  اغتشاش   وی از مدلاستفاده کرد.    یشگاهیآزما

روش  انتخاب نا مناسب    ل ی، که به دلدهد یرا نشان م  CFD  ج یو نتا  ش یآزما  ج ینتا  نی ب  گیریاختالف چشم[  7الله ]

شده و به همین    عیباعث جذب قطرات ما   ع یماو    گاز سطح تماس بدون اصطکاک در    وار ید  کی است. فرض   یسازمدل

اختالف   لیدل  نیکند و به هم  ی نیبشیرا پ  توسط جریان گاز عیما  قطرات  مجدد  حمل  ده یتواند پدیمدل نم  نی ا  دلیل

الله    یاحمدپور    پژوهشنسبت به    پژوهش  نیا  یشود. برتریمشاهده م  CFDو    یشگاه یآزما  جینتا  نیب  گیریچشم

  قطرات  مجدد  حمل  ده یو گاز فرض نشده و پد  عیما  سطح تماس در    یبدون اصطکاک  وارهید  چ یاست که ه  نی[ ا7]

گاز  عیما جریان  فرآ  توسط  داده    CFD  یساز هیشب  ندیدر  نشان  خوبی  میمبه  باعث  و  نتایشود  از    ج یشود  حاصل 

 .  باشد یتجرب ج یبه نتا کترینزد ار یبس CFD  یسازهیشب

شده    ند. اما در روش ارائهارائه کرد  یو عمل  یجداساز را به صورت تئور  یطراح  [8]آرنولد و استوارت   2014در سال  

کردن  فرضکننده نظیر ثابت فرض کردن سرعت سقوط قطرات مایع،  از فرضیات ساده  ]8[توسط آرنولد و استوارت  

اثر   و  گاز  جریان  توسط  مایع  قطرات  مجدد  حمل  اثر  گرفتن  نظر  در  عدم  جداساز،  نقطه  باالترین  از  قطره  سقوط 

  جداسازهای[ ابعاد  9]غفارخواه    کننده ورودی و جریان مغشوش در ورودی و نزدیک دیواره جداساز اشاره نمود.منحرف

دو مدل    ب یترکبا استفاده از  سپس  تعیین کرد.    3روک س-یو مونر 2ت استوار-را با استفاده از دو روش آرنولد  یفاز چند

 
1 Droplet break-up 
2 Arnold-Stewart 
3 Monnery-Svrcek 



 

 

در   ی جداساز راندمانو   الی مطالعه رفتار س ی برا اپسیلون-اغتشاش کا، همراه با مدل  5و مدل فاز گسسته  4ال یسحجم

  سروک-مانریدر روش    یجنبش  ینشان داد که مقدار سرعت و مقدار انرژ  CFDسازی  شبیه   جینتا  کرد.استفاده  ساز  جدا

نشان    ج ینتا  نیاست. همچن  افتهی  ش یافزاسروک  -روش مانریدر    6ع یما  داشتنگه  زانی باالتر بوده و م  استوارت -آرنولداز  

  پژوهش   نی ا  از نقاط قوت دارد.    و نفت کارایی باالتری در جداسازی فازها استوارت در بخش آب  -آرنولد  جداسازداد که  

-هیمدل شب   ن یبهتر  ن یاست، بنابرا  ی تجرب  جی نتا  با   CFD ی سازهی شب  جینتا   سه یهمانطور که مقا  ،[9نسبت به غفارخواه]

دو    نییتع  ی برا  CFD  یساز هی[ از شب10]  ایآچار  شود.ی م  ن ییتع  یجداساز چندفاز   کی   ی سازهیشب  ی راب  CFD  یازس

  ان یآب در جر  یمختلف کسر حجم  ریبه عنوان توابع مقاد  "8زمان اقامت  ع یتوز"و    "7زمان اقامت   ن یانگیم"پارامتر  

  همچنین .  کرد  سهیبا همان هندسه مقا   ی محققان قبل  ی تجرب  جیآنها را با نتا  ج یاستفاده کرده و نتا  ی به جداسازورود

زمان ماند با کسر    نی انگیکردند و نشان دادند که م  یابیزمان اقامت ارز  عیرا بر اساس توز  نفتزمان ماند    نیانگیم

و    ی دو بعد  یسازهیشب توان به  پژوهش می  نیاز نقاط ضعف ا  .ابدییم  شیافزا   ی به جداسازورود انیآب در جر  یحجم

توان به  می[  10]  ایآچار  پژوهش نسبت به    پژوهش   نی ا  از جمله نقاط قوت.  اشاره نموداندازه ذرات    ع یتوزعدم بررسی  

احمد و همکاران   اشاره نمود.  جداساز گاز یدر خروج  عیما اتقطر قطرتعیین  و  یسه بعدبه صورت  CFD  یسازهیشب

کردند تا اثر    یسازه ی شب CFDبا استفاده از    نیی گاز باال و پا  یحجم  تیفیموجود را با ک  یگاهشیآزماساز  دا[ دو ج11]

  ی جداساز  راندمانکند    یدوم را بررسساز  در جدا  یورود  یاول و اثر دب  جداسازو آب( و ارتفاع موج در    نفت)  عیما  یدب

استفاده شد.    الیسو حجم ن  ی اولر  ی فاز، از دو مدل چند جداسازدر هر    ال یو رفتار فاز س  انی جر  یالگو یسازهیشب  یبرا

  ن ی ا  ی ا مزای  از .  دارد  خطا   ٪30تا    ی تجرب  یها با داده  سه یبا هر مدل مختلف در مقا  یسازهیشب  ن یدر ا   ی بازده جداساز 

است که در    یسازه یدر شب  اپسیلون - اغتشاش کامدل  ه همراه  ب  سیال و مدل فاز گسستهحجم  مقاله استفاده از مدل 

 درصد دارد. 8حداکثر خطای نسبی برابر با  یتجرب ی اهبا داده سهیمقا

-هیبا استفاده از شب  ی ازدو ف  جداسازی عملکرد    یسازنهیمهم به  یها جنبه  یی در شناسا  ی[ سع12همکاران ]فرانک و  

و    ی فیخود را از نظر ک  ی شنهادهایپ   شتر یانتخاب کردند و ب  ی بررس  ی طرح خاص را برا  کی . آنها  داشتند  CFD  یازس

 دانیم  الی س  اتیو با توجه به خصوص  CFD[ با استفاده از  13و همکاران ]  غفارخواهآن طرح خاص ارائه دادند.    یبرا

  ج ینتا  سهی. با مقاندکرد  ی سازهیشب  رانیا  میعانی  گاز  هایمیداناز    ی کی  دررا    یاتیعملساز  جدا  کی،  تولیدی مدنظر

.  ابدییکاهش م  الغری جداسازنسبت  افزایش  با    جداساز، آنها نشان دادند که عملکرد  یتجرب  ی هابا داده  ی سازهیشب

جداساز    CFDسازی  نتایج شبیه   به منظور اعتبارسنجی   ی تجرب  ی ها است که داده  ن یها اضعف قابل توجه در کار آن  کی

،  گاز  جدایش رفتار    ی نیب  ش یپ  یبرا  CFD-تیجمع ل مدل تعاد  ک یاز    ]14[اوشینو و ویالجینز    نداشتند.  اختیاردر  

فشار باال    و   یبا دما  یسه فاز  یجداکننده افقپایلوت    کیسطح آب در    یباال  ونیامولس  هیو آب و ضخامت ال  نفت

اندازه قطرات به کار   ن یتخم یرا برا تیجمع عادلاستفاده کرده و مدل ت اولرین  یفازاستفاده کردند. آنها از مدل چند 

،  اندازه قطرات برای اعتبارسنجی نتایج به دست آمده برای توزیع  در دو بعد انجام شد و    CFD  یساز هیشبگرفتند.  

  گاهی شیبه صورت آزما  ات مایعقطر قطر   پژوهش  نی که در ا  ی، در حالگاهی نیز در دسترس نداشتندشیآزما  یهاداده

 است:   ر یکار حاضر به شرح ز  ی ها ی. نوآورانجام شده است یبعد سهنیز به صورت    CFD یسازهیو شب  اند هبه دست آمد

   گاهیشیآزما یدو فاز  جداساز پایلوتو ساخت  ی طراح •

 
4 Volume of fluid (VOF) 
5 Discrete phase model (DPM) 
6 Liquid holdup 
7 mean residence time 
8 residence time distribution 



 

 

 نفت و گاز  ایع در صن دوفازی ی ها جداساز CFD  یسازهیشب یمدل برا  نی بدست آوردن بهتر •

با    رانیا  جنوب  در  یپارس جنوب  میعانی  گاز  دانیدر م  یدیتول  یها از چاه  یکتعیین ابعاد جداساز سرچاهی برای ی  •

   جداساز آزمایشگاهی  استفاده از تحلیل ابعادی با توجه به ابعاد

 استوارت -تجربی آرنولدروش نيمه -2
 

شوند. جداساز باید دبی  تعیین میدو قید ظرفیت گاز و ظرفیت مایع  مایع،  -در این روش به منظور طراحی جداساز گاز

قطرات مایع درون فاز پیوسته گاز فرصت سقوط به سمت فاز پیوسته  مشخصی از گاز را به صورتی در خود جای دهد که  

های گاز نیز  مایع را پیدا کنند. جداساز همچنین باید حجمی برای مایع فراهم کند تا زمان ماند کافی تأمین شده و حباب

ت به صورت مجزا طراحی  از مایع خارج شده و دو فاز به تعادل برسند. بنابراین ابعاد جداساز برای هر کدام از دو ظرفی

 د.  نشومی
 

 رفيت گازقيد ظ- 1-2

 

تعیین ابعاد جداساز به منظور جدایش قطرات مایع از جریان گاز به سرعت قطرات مایع وابسته است. هر چقدر سرعت  

سوی دیگر،  سقوط قطرات مایع بیشتر باشد، ابعاد کوچکتری برای جدا شدن آنها از فاز پیوسته گاز ضروری خواهد بود. از  

ها در تعیین ابعاد  پذیرد. بدین ترتیب دانستن اندازه قطرات و سرعت سقوط آن ها تأثیر میسرعت سقوط ذرات از اندازه آن 

کند که در حالت شرایط  (، رابطه حد گاز را برای جداسازهای دوفازی بیان می 1رابطه ) جداساز بسیار حائز اهمیت است.

 . ]15 [باشدمی 9سطحی

 

𝐷 × 𝐿𝑒𝑓𝑓 = 34.5 ∗ (
𝑇𝑍𝑄𝑔

𝑃
) [(

𝜌𝑔

𝜌𝑙−𝜌𝑔
)

𝐶𝐷

𝑑𝑚
]0.5                                                                                                   (1) 

 

قيد ظرفيت مایع - 2-2  
 

پارامتر اصلی در طراحی جداساز بر مبنای قید ظرفیت مایع، زمان ماند است. زمان ماند بدین معنا است که جریان مایع به 

ماند. هر چه این مدت زمان بیشتر باشد، ابعاد جداساز نیز باید بزرگتر طور متوسط برای چه مدت زمانی در جداساز می

گونهگردد به  باید  طراحی جداسازها  ان.  تأمین شودای  مایع  ماند  زمان  که  ابعاد  ]15[  جام شود  تعیین  برای  زیر  رابطه   .

 پر با دبی حجمی مایع و زمان ماند معلوم قابل استفاده است: جداسازهای نیمه

(2 )  𝑑2𝐿𝑒𝑓𝑓 =
𝑡𝑟𝑄𝐿

0.7
   

کند. این  جداساز اشغال میحاصلضرب دبی حجمی مایع در زمان ماند آن برابر است با حجمی که مایع در  (  2در رابطه )

نیمه پر باشد صادق است و در غیر این صورت یک ضریب به رابطه افزوده  رابطه فقط برای زمانی که جداساز به حالت 

 شود. می

 

 مدل حجم سيال -3

 

 
9 Surface condition 



 

 

است. در این مدل یک سری معادالت    ناپذیر طراحی شدهاین مدل به منظور ردیابی فصل مشترک بین چند سیال امتزاج 

شود و درصد هر یک از فازها در هر سلول با ردیابی کسر حجمی در هر سلول تکانه به جریان چندفازی اختصاص داده می

ای، جریان سطح آزاد، حرکت حباب در یک مایع یا قطره در گاز،  های الیهسیال برای جریان گردد. مدل حجمتعیین می

با استفاده از  .]16[مایع قابل استفاده است    -هر نوع فصل مشترک گاز  11یا غیر پایای   10رهگیری پایا   حرکت جت سیال و

 .  ]17[  گرددتعیین می ،( کسرحجمی فاز گاز در جریان دوفازی که نسبت لغزش برابر با واحد نباشد 3رابطه )

(3) = [1 +
(1−𝑥)

𝑥
(

𝜌𝑔

𝜌𝑙
) 𝑆]−1    α  

شود، که شامل مراحل  یحل م  یکل محدوده محاسبات  یو تکانه برا  پیوستگیاست که معادالت    به این صورتروش حل  

  ی فازها  بیمحاسبه و با توجه به ترک  ویسکوزیتهو    ی از جمله چگال  الیس  اتیمعادالت، خصوص  نیمختلف است. در حل ا

دو فاز در    ی شود. وقتی اضافه م  تکانه به معادله  یکشش سطح  و ترم   شوند یم نیگزیمخلوط جا  نیقواناستفاده از  مختلف با  

است که سرعت و   یبدان معن   نی. اآید به وجود میاز سرعت و تنش در فازها    یوستگیپ  کی،  رند یگیقرار م  گریکدیکنار  

به صورت حباب    یجهش برا  نیجهش است. ا  یفشار دارا  ترم،  ی کشش سطح  لیبرابر است، اما به دل  هتنش دو فاز در رابط

 شود: یم انیبزیر 

𝛥𝑃 =
2 𝜎

𝑅
 

(4) 

  یداخل و خارج حباب است. اگر قرار باشد حباب به طور مداوم و هنگام حرکت بررس  نی اختالف فشار ب  ΔP،  رابطه باالدر  

  ن یشود. الزم به ذکر است که ایم  لیسطح آن به فشار داخل حباب تبد  یبا پرش رو  طی شود که فشار محیشود، گفته م

معادالت    یسر  ک ی،  یوستگی، عالوه بر معادله پ الیس  حجم  صادق است. در روش   یچندفاز  ی هاانیبحث تعادل در تمام جر

 شود:یحل م ریبه شرح ز نیز دامنه محاسبات یحرکت برا
Ə

Ə𝑡
(𝜌𝑈𝑗) +

Ə

Ə𝑥𝑖

(𝜌𝑈𝑖𝑈𝑗) =  −
Ə𝑃

Ə𝑥𝑖

+
Ə

Ə𝑥𝑖

𝜇 (
Ə𝑈𝑖

Ə𝑥𝑗

+
Ə𝑈𝑗

Ə𝑥𝑖

) + 𝜌𝑔𝑖 + 𝐹𝑖  (5) 

 

 شده است. یسازهیاعمال شده بر حجم شب یخارج یروین کیبه عنوان  یکشش سطح  یروهایدر مورد ن ترم ترم آخر 

𝐹𝑖 =  
𝜎𝐾𝛿𝑛

𝑉
 

(6) 

 

 های تجربی مراحل انجام آزمایش-4
 

  ی ورودنشان داده شده است،   1دهد. همانطور که در شکل یرا نشان مز گا-عیما جداساز دوفازی یابعاد واقع 1شکل 

از    عیکنترل سطح ما  یوجود دارد. برا  عیگاز و ما  ی خروج  جداساز  یدرجه است و در انتها   90  زانویی  کساز یجدا

ه  فشار و دما استفاده شد  هایجیاز گ  شیدر طول آزماای جداساز  فشار و دم  یریگاندازه  یسنج استفاده شد. برا ارتفاع

 .است

 

 
1
steady 

2
unsteady  



 

 

 
 ایع آزمایشگاهی م-ابعاد واقعی جداساز دوفازی گاز -1شكل

 

 مایع -مدار جریان دوفازی گاز- 1-4

 

  شکل که در  و ساخته شد    یگاز( طراح-عی)ما  ی دو فاز  یانی جر  مدار  کیگاز،  -عیدو فاز ما   جداساز عملکرد    یابیارز  یبرا

  ی ریگشود و پس از اندازهیپمپ م  ی انیجر  مدار آب از مخزن آب به    پمپآب توسط    انی . جرنشان داده شده است  2

از کمپرسور هوا در نقطه اختالط  حاصل  گاز    انی، با جردما و فشار آن  نییآن توسط روتامتر آب و تع  انیجر  زانیم

استاتمخلوط   کیتوسط   فاز  انیجر   تشکیل  کی کننده  طی  .  دهندمی  ی دو  از  پس  دوفازی  جریان  به    فاصلهسپس 

توسط کمپرسور هوا    که  زیهوا ن  انی. جرشودمیتشکیل    افتهی توسعه    یدو فاز   انیجر،  برابر قطر خط لوله  160اندازه

دما  های  و گیج هوا  سنجدبیتوسط    ب ی، دما و فشار آن به ترتانیجر  دبیقبل از ورود به نقطه اختالط،  ،  شودیم  نیتأم

د.  نشویجدا م یاصل ی به فازها یدو فاز جداساز پس از ورود به  ع یدو فاز گاز و ما انی د. جرنشویم یریگو فشار اندازه

  های مختلفی ازنرخ  در  و(  کل جداساز  ارتفاع  از  ٪90و   50،  10) عیما  ی از در سطوح مختلف  ع یما-گاز  ی دو فازساز  جدا

را    کرونیم  20با قطر    عیتواند قطرات ما یکه طبق کاتالوگ م  لتریف  کیقرار گرفت.    یو گاز مورد بررس  عیما  انجری

  ی عکاس  ستمیس  کی هوا با استفاده از    ان یآب در جر   اتقطرقطر    یریگگاز نصب شد. اندازه  یجذب کند، در خروج

شد. سپس قطر قطرات    یبه حداقل رساندن اثرات شکست نور عکسبردار  یاز سه جهت مختلف برا  لتریانجام شد و ف

حداکثر،    ریو مقاد  12مایزر دیجی  ریافزار پردازش تصو اند، با استفاده از نرمحرکت با هم ادغام نشده  ن یکه در ح  عیما

  30با سرعت    یعکسبردار  نی شد. اگیری  اندازه  کشخط  ی رو  اس ی، بر اساس مقعیما   اتقطر قطر  ن یانگی و م  داقل ح

به    عیبرابر انجام شد و وزن قطرات ما  10تا    ییبزرگنما  تیبا قابل  یکسلیمگاپ  25  نیبا استفاده از دورب  هیدر ثان  میفر

 گرم انجام شد.   0/ 01با دقت  ترازوده از استفا بادام افتاده 

 
12 Digimizer 



 

 

 
 مایع -دوفازی گاز آزمایشگاهی پایلوت -2شكل

 

 تفسير و تحليل نتایج آزمایشگاهی -5
 

درصد کل ارتفاع جداساز( و با   90و   50، 10های مختلف ارتفاع مایع درون جداساز )های آزمایشگاهی در حالتتست

ها برای دو حالت متفاوت خروجی، یک بار در میانه  های سیال و فشارهای مختلف انجام شد. هر کدام از تستدبی

متر( انجام شد تا دو طول مؤثر مختلف جداساز در نظر  سانتی    90سانتی متر( و یک بار در انتهای آن )  45جداساز )

ها، هر تست سه مرتبه تکرار شد و نتایج در تمام  گرفته شوند. الزم به ذکر است که به منظور اطمینان از نتایج آزمایش

داساز،  ها ارتفاع سطح مایع در جداساز، فاصله بین ورودی و خروجی ج. در این آزمایشخوانی داشتندکامال همموارد  

های انجام شده را به منظور تفسیر نتایج نشان  برخی از نتایج تست  1شوند. جدول  فشار و دبی گاز تغییر داده می

 دهد. می
 

 

 های آزمایشگاهی با واحد پایلوت : نتایج تست 1جدول 

Liquid 

level  )%(  
P T Qg ρg ρl 

Leff 

(long) 

Leff 

(half) 

dm 

(long) 

dm 

(half) 

10 101,225 26 19 1.2 998 0.9 0.45 315 470 

10 202,450 26 23.6 2.32 998 0.9 0.45 428 638 

50 101,225 26 18.9 1.2 998 0.9 0.45 129 222 

50 202,450 26 23.6 2.32 998 0.9 0.45 138 439 

50 253,062 26 35.4 2.91 998 0.9 0.45 450 780 



 

 

90 101,225 26 18.9 1.2 998 0.9 0.45 40 62 

 

توان از نتایج تجربی گرفت این است که طول مؤثر جداساز با بیشینه قطر قطرات مایع در  ای که میترین نتیجهواضح

شود، قطرات مایع در خروجی  های انجام شده مشاهده میخروجی گاز رابطه عکس دارد. همانطور که در تمام آزمایش

نزدیکتر به ورودی جداساز )طول مؤثر کمتر( بزرگتر هستند. دلیل این پدیده نیز در آن است که با کمتر شدن فاصله  

نیز کمتر   گاز  مایع موجود در جریان  اختیار قطرات  در  و جداسازی  فرصت سقوط  و خروجی جداساز،  ورودی  بین 

تواند باعث رخ دادن پدیده حمل  از اندازه طول مؤثر می شود. البته باید به این نکته نیز توجه کرد که افزایش بیشمی

  1 همانطور که در جدول  مجدد قطرات مایع توسط جریان گاز و افزایش مجدد قطر قطرات مایع در خروجی گاز شود.

تر باشد بیشینه اندازه قطر قطره مایع در خروجی گاز نشان داده شده است، هر چقدر سطح مایع در جداساز پایین

از %یابد. مشاهده میجداساز افزایش می افزایش سطح آب  با  ، بیشینه قطر  90کل ارتفاع جداساز به %  50شود که 

، بیشینه قطر  10کل ارتفاع جداساز به %  50کاهش یافته و با کاهش سطح مایع از %  %72قطرات آب به طور متوسط  

اافزایش می  211قطرات آب به طور متوسط % با کاهش  برای این که  رتفاع سطح مایع، مسافت طییابد. زیرا  شده 

قطرات مایع به سطح مشترک گاز و مایع برسند افزایش یافته و مسلماً به طول بیشتری جهت جداسازی قطرات نیاز  

، افزایش دبی  1با توجه به جدول  دهند.خواهد بود، لذا قطرات بزرگتری فرصت رسیدن به جریان مایع را از دست می

تواند باعث افزایش بیشینه اندازه قطر قطرات مایع در خروجی گاز شود. زیرا با بیشتر شدن دبی  نیز می گاز در ورودی

گاز در ورودی، قطرات مایع موجود در جریان گاز درون جداساز با سرعت بیشتری به سمت خروجی رفته و زمان کافی  

شود برای حالتی  دیده می 1مانطور که در جدول کنند. هبرای سقوط، رسیدن به جریان مایع و جداسازی را پیدا نمی

مترمکعب بر ساعت است، قطرات آب    19پاسکال و دبی گاز    101,225ارتفاع کل جداساز، فشار    10که سطح مایع %

قسمت الف نشان داده شده است. وقتی خروجی    3شوند که در شکل  میکرون در خروجی گاز مشاهده می  315با قطر  

میکرون( در   470میکرون )برابر با    315تیمتری از ورودی نصب شود قطرات با قطر بزرگتر از  سان  45گاز در فاصله  

ارتفاع    50قسمت ب نشان داده شده است. در حالتی که سطح مایع %  3شوند که در شکل  خروجی گاز مشاهده می

در خروجی  ب بر ساعت است که  مترمکع  18/9بر با  پاسکال و دبی گاز برا  101,225کل جداساز، فشار عملیاتی برابر با  

با فاصله   با قطر    90گاز  ورودی جریان دوفازی قطرات  از    3میکرون مشاهده شدند که در شکل    129سانتیمتری 

سانتیمتری از ورودی جریان دوفازی نصب شود    45شود. در حالتی که خروجی گاز در فاصله قسمت ج نشان داده می

شود. در حالتی که قسمت د نشان داده می 3ز مشاهده شدند که در شکل میکرون در خروجی گا 222قطرات با قطر 

مترمکعب بر    18/9پاسکال و دبی گاز برابر با    101,225ارتفاع کل جداساز، فشار عملیاتی برابر با    90سطح مایع %

مشاهده  میکرون    40سانتیمتری از ورودی جریان دوفازی قطرات با قطر    90ساعت است، در خروجی گاز با فاصله  

  62سانتیمتری از ورودی جریان دو فازی قطرات آب با قطر حداکثری برابر با    45شدند و در خروجی گاز با فاصله  

 میکرون مشاهده شدند. 

مترمکعب بر ساعت    35/4پاسکال و دبی گاز برابر با    202,450فشار عملیاتی برابر با    پر و جداساز نیمهدر حالتی که  

میکرون در خروجی   450سانتیمتر باشد قطرات آب با قطر  90گیر تا ورودی جداساز برابر با است، وقتی فاصله نمونه

گیر تا ورودی جداساز برابر  نهقسمت ه نشان داده شده است؛ در حالی که فاصله نمو 3گاز مشاهده شدند که در شکل 

قسمت و نشان    3میکرون در خروجی گاز مشاهده شدند که در شکل    780سانتیمتر است قطرات آب با قطر    45با  

  2/5و در حالت دوم برابر با %   1/8داده شده است. در حالت اول کسر حجمی آب در خروجی گاز جداساز برابر با %



 

 

پاسکال و    202,450کل ارتفاع جداساز، فشار عملیاتی برابر با    10از برابر با %بود. برای حالتی که سطح مایع جداس

به    2/1مترمکعب بر ساعت باشد، مقدار کسر حجمی مایع در خروجی گاز جداساز برابر با %23/6 دبی گاز برابر با  

کسر حجمی مایع   سانتیمتری از ورودی نصب شود مقدار  45دست آمد. در حالتی که خروجی گاز جداساز در فاصله  

کل ارتفاع    90به دست آمد. برای حالتی که سطح مایع جداساز برابر با %  2/8در خروجی گاز جداساز دوفازی برابر با %

مترمکعب بر ساعت باشد، مقدار کسر حجمی   18/9پاسکال و دبی گاز برابر با    101,225جداساز، فشار عملیاتی برابر با  

سانتیمتری    45به دست آمد. درحالتی که خروجی گاز جداساز در فاصله  0/5 ر با %مایع در خروجی گاز جداساز براب 

 به دست آمد.0/69 از ورودی نصب شود، مقدار کسر حجمی مایع در خروجی گاز جداساز دوفازی برابر با %

      
 پ ه  د ج ب الف 

گاز   یهوا در خروج انیقطرات آب در جر  ریتصو Error! No text of specified style in document.3شكل 

 جداساز 

 

 

 سنجی و اعتبار  CFDسازی تفسير نتایج شبيه-6

مایع طراحی و  -مایع با توجه به ابعاد و مشخصات جداساز گاز-های تجربی جداساز گازسازی آزمایشبه منظور شبیه

آزمایش تجربی از نرم  ساخته شده در آزمایشگاه، خصوصیات جریان دوفازی )آب و هوا( و شرایط عملیاتی حاکم بر  

 گردد. افزار گمبیت جهت ساخت مش استفاده مینرم  به منظور ایجاد هندسه جداساز استفاده گردید.  13افزار گمبیت

  گردد.افزار فلوئنت استفاده میافزار گمبیت به عنوان ورودی نرم، مدل خروجی از نرمCFDسپس جهت ساخت مدل  

های  شرایط آزمایش تجربی از جمله خصوصیات سیال دوفازی، شرایط مرزی، مدل  14فلوئنتافزار  سپس با استفاده از نرم

سازی با نتایج تجربی به دست آمده مورد  های حل به طور کامل بررسی شد. نتایج حاصل از شبیهسازی و روششبیه

ده و برای بررسی اثر جریان  بو  15های ایجاد شده به صورت چهار ضلعیگیرد. نوع مشسنجی قرار میمقایسه و اعتبار

با   16در نزدیکی دیواره لوله از توابع استاندارد دیواره استفاده گردید. شرایط مرزی ورودی به صورت مرز ورودی جریان

ریزد به صورت مرزهای  های مشخص آب و هوا و مرز های خروجی جداساز چون جریان دوفازی به محیط میدبی

فضای داخلی جداساز به    در نظر گرفته شد.   18به صورت شرایط مرزی دیواره  داسازج های  و دیواره17جریانی خروجی

شتاب جاذبه برابر با   د.در نظر گرفته شد که مانع حرکت جریان دوفازی نگرد  19صورت فضای جریانی 
𝑚

𝑠2  81 /9  به سمت

 
13Gambit 
14 Fluent 
15Quad 
16Mass Flow Inlet Boundary 
17Out Flow Boundary 
18Wall 
19Interior  



 

 

  اولرین استفاده شد. مدل -اولرینها، از مدل چندفازی  ها در نظر گرفته شد. در قسمت مدلy پایین در جهت محور  

. به منظور بررسی اثرات آشفتگی و خصوصیات  داستفاده ش  اغتشاشاپسیلون استاندارد جهت مدلسازی  - ویسکوزیته کا

و  همچنین به منظور مدلسازی  ، توابع استاندارد دیواره در نظر گرفته شد.  جداسازجریان چندفازی در نزدیک دیواره  

  756400سازی برابر با های شبیهاستفاده شد. تعداد سلول 20سیال بین فازی، از مدل حجمتر مرزهای تشخیص دقیق

سازی دینامیک محاسباتی  شبیه بندی تعیین گردید. پس از انجام آنالیز استقالل شبکه سازی  های شبیهتعداد سلول  بود.

سازی دینامیک محاسباتی سیال  انجام شد و نتایج شبیه  شده  ارائه گاز با توجه به مراحل  -سیال جداساز دوفازی مایع

  90و    50،  10سازی جداساز برای سه ارتفاع مایع متفاوت )گاز در ادامه بیان شده است. شبیه-جداساز دوفازی مایع

سانتیمتر از ورودی جداساز و    90گیری متفاوت )انتهای جداساز با فاصله  جداساز( و دو محل نمونهدرصد کل ارتفاع  

های  سازیسانتیمتر از ورودی جداساز( انجام شد. تمام نتایج به دست آمده از تمام شبیه  45میانه جداساز با فاصله  

های انجام شده با طول مؤثر و ارتفاع سطح  سازیشبیهابتدا نتایج    شوند. های آزمایشگاهی مقایسه میانجام شده با داده

قرار می بررسی  مورد  متغیر  مایع %مایع  ارتفاع  برای  با  50گیرند.  برابر  گاز  دبی  و فشار    35.4،  بر ساعت  مترمکعب 

  های پاسکال است. کانتورهای کسرحجمی هوا و چگالی ترکیب در جداساز به ترتیب در شکل  253,062عملیاتی برابر با  

  1/8نشان داده شده است. در این حالت کسر حجمی آب در جریان گاز خروجی به صورت تجربی برابر با %   5و    4

آب وجود دارد که در   1/65دهد که در خروجی گاز جداساز % تعیین شد و نتایج دینامیک محاسباتی سیال نشان می

سانتیمتری از ورودی نصب شود، کسر حجمی    45گیر در فاصله  نشان داده شده است. برای حالتی که نمونه  4شکل  

تعیین شد و نتایج دینامیک محاسباتی سیال، کسر حجمی آب در   2/5آب در خروجی گاز به صورت تجربی برابر با %

 نشان داده شده است.   6نشان داد که در شکل  2/4خروجی گاز جداساز را برابر با % 

 

 

 ی و ورود ی خروج نيب  یمتريسانت 90پر و فاصله مهيهوا در جداساز در حالت ن ی کانتور کسر حجم  4شكل 

 
20 Volume of fluid (VOF) 



 

 

  

 

 یو ورود یخروج ن يب ی متريسانت 90پر و فاصله  مهيمخلوط در جداساز در حالت ن یکانتور چگال  5شكل 

 

 ی و ورود یخروج ني ب یمتريسانت 45پر و فاصله مهيهوا در جداساز در حالت ن ی کانتور کسر حجم  6شكل 

 

است.   پاسکال  253,062مترمکعب بر ساعت و فشار عملیاتی برابر با    35/4، دبی گاز برابر با  10برای ارتفاع مایع %

نشان داده شده است. در این حالت کسر    8و    7های  کانتورهای کسر حجمی هوا و چگالی ترکیب در جداساز در شکل

تعیین شد و نتایج دینامیک محاسباتی سیال نشان   2/1حجمی آب در جریان گاز خروجی به صورت تجربی برابر با %

گیر  برای حالتی که نمونه  نشان داده شده است.  7آب وجود دارد که در شکل    1/9دهد که در خروجی گاز جداساز %می

تعیین   2/8تری از ورودی نصب شود کسر حجمی آب در خروجی گاز به صورت تجربی برابر با %سانتیم 45در فاصله 

نشان داد. کانتور    2/6%  شد و نتایج دینامیک محاسباتی سیال کسر حجمی آب در خروجی گاز جداساز را برابر با 

 نشان داده شده است. 9چگالی ترکیب در جداساز در شکل 



 

 

 

 ی و ورود یخروج نيب  یمتريسانت 90و فاصله   10% ع یهوا در جداساز با ارتفاع سطح ما ی کانتور کسر حجم  7شكل 

 

 ی و ورود یخروج  ن يب ی متري سانت 90و فاصله   10% ع یمخلوط در جداساز با ارتفاع سطح ما یکانتور چگال  8شكل 

 

 ی و ورود یخروج ن يب ی متري سانت 45و فاصله   10% ع یمخلوط در جداساز با ارتفاع سطح ما یکانتور چگال  9شكل 

 



 

 

  253،062مترمکعب بر ساعت و فشار عملیاتی برابر با    35/4، دبی گاز برابر با  90ارتفاع سطح آب %  ی کهبرای حالت

نشان داده شده است. در   11و   10های  پاسکال بود. کانتورهای کسر حجمی هوا و چگالی ترکیب در جداساز در شکل

% با  برابر  تجربی  صورت  به  خروجی  گاز  جریان  در  آب  حجمی  کسر  حالت  دینامیک    0/5این  نتایج  و  شد  تعیین 

نشان داده شده    10آب وجود دارد که در شکل     0/46دهد که در خروجی گاز جداساز %محاسباتی سیال نشان می

سانتیمتری از ورودی نصب شود، کسر حجمی آب در خروجی گاز به    45گیر در فاصله  است. برای حالتی که نمونه

تعیین شد و نتایج دینامیک محاسباتی سیال کسر حجمی آب در خروجی گاز جداساز   0/69رابر با  % صورت تجربی ب

قابل مشاهده    2های تجربی متناظر در جدول  داده  دی و مقایسه آن با سازی عدنشان داد. نتایج مدل   0/63%را برابر با  

 است.

 

 ی و ورود  یخروج ن يب ی متري سانت 90و فاصله  90%  عیهوا در جداساز با ارتفاع سطح ما یکانتور کسر حجم 10شكل 

  

 

 ی و ورود یخروج نيب  یمتريسانت 90و فاصله   90% ع یمخلوط در جداساز با ارتفاع سطح ما یکانتور چگال 11شكل 

 

 ی تجرب جی با نتا سهیو مقا یجداساز بدون منحرف کننده ورود یسازه يشب  جینتا: 2جدول 

 35.4 دبی گاز 1.1 دبی مایع 



 

 

گیر )خروجی( تا  فاصله نمونه

 ورودی جداساز 

)%( ارتفاع سطح مایع در جداساز    

50 10 90 

 کسر حجمی مایع در خروجی گاز )%(

90 cm 
 0.5 2.1 1.8 تجربی

 0.46 1.9 1.65 عددی 

45 cm 
 0.69 2.8 2.5 تجربی

 0.63 2.6 2.4 عددی 

 

  7سازی دینامیک محاسباتی سیال ساخته شده با خطای نسبی کمتر از توان نتیجه گرفت که مدل شبیهبنابراین، می

توان به نتایج حاصل از آن برای شرایطی که انجام آزمایش تجربی  های تجربی معتبر است و میدرصد در مقایسه با داده

 مربوطه ممکن نیست اعتماد کرد.
 

از سطحی با استفاده از آناليز ابعادیتعيين ابعاد جداس-7  
 

تحلیل ابعادی،    روشهای مورد نیاز در یک مساله است  ساده برای کاهش تعداد آزمایش  روشیتحلیل ابعادی،    روش

های بدون بعد  ای متشکل از کمیتکند یک مساله فیزیکی را تبدیل به مسالهی ابعادی، سعی مینبر مبنای اصل همگ

گوید دو طرف یک  می اصل همگنی ابعادی  . ابعادی اگر درست انجام گیرد از ارزش زیادی برخوردار استکند. تحلیل 

تحلیل ابعادی هدف آن است که متغیرهای    روش یکسان باشند. در    ( ، طول و زمانممعادله، باید به لحاظ ابعاد )جر

متغیر به   n گوید: »اگر تابعی با تعدادهام می. قضیه پی باکینگکردبعد بیان  های بیموثر بر مسأله را به صورت گروه

  m. )بعد مستقل در آوردحاصل ضرب بی  "n – m"ساده بین    توان به صورت رابطهطور ابعادی همگن باشد، آن را می

تحلیل ابعادی، تعداد پارامترهای موثر    روشبا استفاده از    .ا است(کمترین تعداد بعدهای مرجع الزم برای بیان متغیره

های  مسأله را تبیین نمود. سپس با استفاده از داده  ،شود تا بتوان با متغیرهای کمتر و بی بعد مسأله کاهش داده می  بر

رابطه بی  آزمایشگاه،  اعداد  با  بین  می  عملکردبعد  به دست  از  جداساز  نتایج حاصل  تشابه،  اساس  بر  نهایت  در  آید. 

 [18].شودداده میتعمیم  میدانیآزمایشگاه به جداسازهای درابعاد 

 

 پارامترهای موثر بر کيفيت جدایش مایع از گاز-1- 7

 

تاثیر گذار معرفی    های( پارامتر7)  رابطه در    پارامترهای متعددی بر درجه تفکیک جداساز در خروجی گاز موثر هستند. 

 عبارتند از: پارامترهای موثر بر جداسازی  اند.شده

(7 ) )𝜌, g∆ 𝑑𝑝,𝜌𝑔, 𝐿𝑒𝑓𝑓, D, 
µ𝑔

µ𝑙

, g, Ql= f (Qg2 Ƞ 

  اند. فشار و دما بر خواص فوق، فشار و دما به عنوان متغیرهای موثر بر مساله آورده نشده  پارامترهایدقت شود در  

گاز    فیزیکی   گذارند. بنابراین وقتی خواصدر شرایط جداساز تأثیر میاز جمله چگالی آنها    فیزیکی فازهای گاز و مایع

الزم نیست فشار و دما را به عنوان متغیر    ،ذکر شده باشند   ی تاثیر گذار مسالهیعنی چگالی و ویسکوزیته جزو متغیرها



 

 

های بی  گروه در نهایت گردد.یابد و تحلیل نتایج آسانتر میبعد کاهش میمستقل آورد. با این کار تعداد متغیرهای بی

 : آیدبه صورت زیر بدست می جریان گاز در جداساز دوفازی بعد برای مسأله جداسازی فاز مایع از 

(8) 
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بعد بدست  گروه بی  5بنابراین کیفیت عملکرد جداساز دوفازی، در جدایش قطرات مایع از فاز گاز به صورت تابعی از  

 :است آمده

(9 ) 
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به نمونه صنعتی ی  آزمایشگاه   تعمیم نتایج از نمونه  نحوه،  های آزمایشگاهیمهمترین مسأله در طراحی بر پایه داده

است. به عبارت دیگر چه تضمینی وجود دارد که برای جداساز با ابعاد بزرگتر نتایج مشابه نتایج آزمایشگاهی به دست  

،  آزمایشگاهی  نتایج به دست آمده برای مدل  ،تشابه وجود داشته باشد  مدل صنعتیو    آزمایشگاهی  اگر بین مدل  آید.

به   باشد؛ تشابه هندسی، تشابه سینماتیکی و تشابه    مدل صنعتیقابل تعمیم  برقرار  باید در سه جهت  است. تشابه 

به معنای وجود تشابه دینامیکی   عتی آزمایشگاهی و صن  مدل دو  رمی، با توجه به اینکه تساوی اعداد بدون بعد بین  ج

در بطن خود انواع دیگر  آزمایشگاهی و صنعتی  مدل  دو  توان نتیجه گرفت که تساوی اعداد بدون بعد بین  است، می

مایع و  دبی و چگالی  پس از بررسی تجربی جداساز آزمایشگاهی و با توجه به اینکه    .[18]به همراه داردتشابه را نیز  

  ر، طرف دیگ  از.  تعیین گردیدند  معلومات مسأله هستند  از  که  آزمایشگاهیبرای جداساز  الزم  رهای  گاز و تمام پارامت

هستند. همانطور   گیری و معلومقابل اندازهپارامترها   سایر و   است مجهول چندفازی سرچاهیفقط طول و قطرجداساز 

جداساز در یک معنا به مفهوم تعیین طول و قطر جداساز است. بنابراین، برای تعیین  فرایندی  که قبال ذکر شد، طراحی  

های  را برابر گروه چندفازی سرچاهیبعد جداساز های بی، کافی است که گروهچندفازی سرچاهیطول و قطر جداساز 

برای جداساز  بی و قطر    آزمایشگاهیبعد  چندفازی  جداساز  برای  قرار دهیم. در این صورت به سادگی مقادیر طول 

 شود.محاسبه می سرچاهی

 

 طراحی جداساز صنعتی -2-7

 



 

 

های تولیدی میدان گازی پارس جنوبی در ایران باید شرایط تولید  برای طراحی جداساز سرچاهی برای یکی از چاه

 های میدان گازی پارسمورد نیاز را داشته باشیم. به همین دلیل با استفاده از اطالعات جریان تولیدی یکی از چاه

شرایط تولید از چاه تولیدی میدان گازی    3جنوبی در ایران، جداساز مناسب برای این چاه طراحی شد. در جدول  

 در ایران آورده شده است.   9پارس جنوبی فاز 
 

 9مشخصات سیاالت تولیدی از چاه تولیدی میدان گازی پارس جنوبی واقع در فاز  -3جدول

 عملیاتی شرایط   

 سیال تولیدی 
دبی تولیدی  

 حجمی طراحی

دبی جرمی  

تولیدی  

 طراحی 

 تنش سطحی ویسکوزیته چگالی وزن مولکولی 

 -- 6−10×16 99 19/93 115688 137218/72 گاز

هیدروکربن های  

 مایع 
53/93 16900 -- 626/7 127×10−6 157×10−5 

 0.064 4−10×8 1186/7 -- 99 6000 آب

 دمای عملیاتی عملیاتیفشار 

12500194 55 

 

،  9بعد، چون گاز تولیدی از چاه تولیدی واقع در مخزن گازی پارس جنوبی فاز  های بیبه منظور بررسی برابری گروه

چگالی و ویسکوزیته متوسط فاز گاز   21قانون ترکیب باشد لذا با استفاده از  متشکل از دوفاز گاز و هیدروکربن مایع می

گروه در  و  شده  محاسبه  مخزن  از  بیتولیدی  گروههای  این  برابری  بررسی  منظور  به  مدل  بعد  دو  در  بعد  بی  های 

شده در دو دسته مقادیر طول  بعد ارائههای بی. با برابر قرار دادن گروه[19]شوندآزمایشگاهی و سرچاهی استفاده می

  1000ی برای شرایط عملیاتی ارائه شده که در خروجی گاز حداکثر قطر قطرات مایع برابر با  و قطر جداساز سطح

بعد دسته اول مقادیر طول و قطر جداساز سرچاهی به  های بدونبا حل کردن گروه  آید.میکرون باشد به دست می

رسد که پارامترهای تاثیرگذار  آیند که اصال اقتصادی نیست و به نظر میمتر به دست می  14/2و    50ترتیب برابر با  

ده  اند. با بررسی مجهوالت مساله برای دسته دوم دادسته گروه بدون بعد اول کمتر از مقادیر الزم در نظر گرفته شده

این پژوهش آب و    شود که چون سیاالت مورد استفاده در لوپ آزمایشگاهی ارائه شده در های بدون بعد مشخص می

ادیر چگالی و ویسکوزیته هر فاز مشخص هستند و تنها مجهوالت مساله دبی گاز، دبی مایع و قطر  گاز هستند، پس مق

مجهول وجود دارد که   5باشند یعنی عمال سرچاهی می قطرات مایع در شرایط آزمایشگاه و طول موثر و قطر جداساز 

,𝛱1بعد  های بیمعادله که از برابر قرار دادن گروه  5توسط   … , 𝛱5    برای هر دو حالت میدانی و آزمایشگاهی حاصل

,𝛱1های بی بعد  می شوند باید حل شوند. پس از حل معادالت حاصل شده توسط گروه … , 𝛱5    برای هر دو حالت

  1و   18/9و آزمایشگاهی مقادیر دبی گاز، دبی مایع و قطر قطرات مایع در شرایط آزمایشگاه به ترتیب برابر با  میدانی

باشند. با  متر می 2و   7میکرون و طول موثر و قطر جداساز سرچاهی نیز به ترتیب برابر با  129مترمکعب بر ساعت و 

دارد    API 12Jوده مناسب استاندارد  توجه به دما و فشار عملیاتی قطر جداساز سطحی در محد  نتایج  [20]قرار    .

,𝛱1حاصل شده از حل گروه های بدون بعد   … , 𝛱5  که برای هر دو حالت میدانی و آزمایشگاهی برابر قرار داده شدند .  

 
21 Mixing rule 



 

 

استفاده  پس از بررسی نتایج آنالیز ابعادی، و اینکه شرایط آزمایشگاهی به دست آمده کامال بررسی شده است پس با  

با استفاده از رابطه  گیرد.  جداساز سرچاهی بدست آمده از نظر عملکردی مورد بررسی قرار می  CFDسازی  از شبیه

جوش 10) تا  جوش  طول  با    22(،  برابر  صنعتی  جداساز  طراحی  می  متر  9برای  در  که  دیگری  مهم  پارامتر  باشد. 

باشد. با احتساب طول جوش تا جوش، سیال دوفازی  الغری میمایع باید تعیین گردد نسبت  -جداسازهای دوفازی گاز

 . [15]یابدکننده ورودی توسعه میورودی پس از برخورد با منحرف 

(10) 𝐿𝑒𝑓𝑓 = Lss −  d 

 . [15]گردد( استفاده می11جهت به دست آوردن نسبت الغری از رابطه )

=نسبت الغری (11)
𝐿𝑠𝑠

𝑑
 

باشد. با توجه به  می  4/5( مقدار نسبت الغری جداساز دوفازی سرچاهی طراحی شده برابر با  11با استفاده از رابطه )

هرچه نسبت الغری بزرگتر شود    اطالعات منابع تجربی، در مواقعی که حجم گاز در مقایسه با حجم مایع غالب باشد،

نسبت   CFDسازی اتفاق بیفتد که با استفاده از شبیه 23گاز -ممکن است پدیده حمل مجدد قطرات مایع از سطح مایع

 .[15]آیدمایع سرچاهی به دست می-الغری بهینه برای جداساز دوفازی گاز

 

 CFDسازی  بررسی عملكردی جداساز دوفازی سطحی طراحی شده با استفاده از شبيه-3-7
 

ق نتایج تجربی به دست  دوفازی آزمایشگاهی که طبجداساز    CFDسازی  ها و روش انجام شبیهدر این مرحله از مدل 

بوده و برای بررسی اثر    24های ایجاد شده به صورت چهار ضلعی نوع مششود.  سنجی شدند استفاده میآمده اعتبار

از توابع استاندارد دیواره استفاده گردید. شرایط مرزی ورودی به صورت مرز ورودی   لوله  جریان در نزدیکی دیواره 

ریزد به صورت  های خروجی جداساز چون جریان دوفازی به محیط میهای مشخص آب و هوا و مرزبا دبی  25جریان

دیواره26مرزهای جریانی خروجی  دیواره و  مرزی  به صورت شرایط  داخلی    27های جداساز  گرفته شد. فضای  نظر  در 

با  در نظر گرفته شد. شتاب جاذبه برابر    28جداساز به صورت فضای جریانی 
𝑚

𝑠2  81 /9  به سمت پایین در جهت محور 

yاپسیلون  -ویسکوزیته کا  اولرین استفاده شد. مدل-ها، از مدل چندفازی اولرینها در نظر گرفته شد. در قسمت مدل

استاندارد جهت مدلسازی اغتشاش استفاده شد. به منظور بررسی اثرات آشفتگی و خصوصیات جریان چندفازی در  

و تشخیص دقیقنزدیک دیواره جداس توابع استاندارد دیواره در نظر گرفته شد. همچنین به منظور مدلسازی  تر  از، 

مایع برابر با  -سازی جداساز سرچاهی گازهای شبیهاستفاده شد. تعداد سلول  29سیالمرزهای بین فازی، از مدل حجم 

حداکثر و متوسط قطر قطرات مایع در جریان دوفازی به ترتیب برابر با    CFDسازی  در فرایند شبیه بود.    2345600

شود که در خروجی گاز  مشاهده می  CFDسازی  با توجه به نتایج شبیهمیکرون در نظر گرفته شدند.    1500و    2000

باشد.  میکرون می  1028حداکثر قطر قطرات مایع خروجی برابر با    4/ 5شده با ضریب الغری  جداساز سطحی طراحی

 شده به صورت خالصه نشان داده شده است. برای جداسازهای طراحی CFDسازی  نتایج شبیه 4در جدول 

 
22Seam-to-seam length 
23Re-entrainment 
24Quad 
25Mass Flow Inlet Boundary 
26Out Flow Boundary 
27Wall 
28Interior volume 
29 Volume of fluid (VOF) 



 

 

 
 مایع - جداساز سرچاهی دوفازی گاز CFDسازی نتایج بررسی عملكردی شبيه-4جدول

کسر  

حجمی  

مایع در  

 ورودی  

کسرحجمی  

مایع در  

خروجی  

گاز  

 )درصد( 

تعداد  

قطره های  

در  مایع  

خروجی  

 گاز

راندمان  

جداسازی  

 )درصد( 

حداکثر  

قطر قطره  

در  

خروجی  

 گاز

 جداساز  نسبت الغری 

4/4 0/008 20 99/8 1028 4/5 
طراحی  

 شده 

 

های سرچاهی  شده در این پژوهش قادر است که به منظور استفادهشود روش نوین ارائهمشاهده می  4با توجه به جدول  

را تعیین کند. به طوریکه در طراحی جداساز سطحی    %   2/ 8مایع را با دقت  -و میدانی ابعاد طراحی جداساز سطحی گاز

از خروجی گاز مدنظر بود که با استفاده از روش نوین    1000مایع حداکثر قطر مایع خروجی برابر با  -گاز میکرون 

  1028از جداساز طراحی شده سطحی حداکثر قطر قطره مایع برابر با ترکیبی ارائه شده در این پژوهش، از خروجی گ

عدد و کسر حجمی مایع در    20برابر با    CFDمیکرون خارج شده که حداکثر تعداد قطرات خارج شده طبق نتایج  

برای  است. پس با این حساب  % 99/ 8بوده و راندمان جداسازی برابر با  % 0/ 008جریان گاز خروجی از جداساز برابر با 

متر   2، جداساز بهینه طراحی شده دارای قطر برابر با 9چاه ارائه شده در میدان گاز میعانی پارس جنوبی واقع در فاز 

. در شکل  [15]باشد  باشد که در محدوده استاندارد نیز میمی  4/ 5متر و ضریب الغری بهینه برابر با    7و طول موثر  

 نشان داده شده است.  Aکانتور کسرحجمی فاز مایع در جداساز دوفازی سطحی  12

 
 کانتور کسر حجمی فاز مایع در جداساز دوفازی سطحی طراحی شده-12شکل

نشان داده شده است، جداساز دوفازی سطحی که با استفاده از    CFDسازی  از نتایج شبیه  12همانطور که در شکل  

های تجربی و آنالیز ابعادی طراحی شد، دارای عملکرد بسیار قابل توجهی در جداسازی فازهای گاز و مایع دارد  بررسی



 

 

شود. مجدد قطرات مایع توسط فاز گاز باشد مشاهده نمیدهنده پدیده حملهای بلند که نشانو در سطح مایع نیز موج

کانتور کسرحجمی فاز مایع در خروجی گاز جداساز نشان داده شده است به طوری که کسرحجمی فاز    13در شکل  

 شود.تعیین می % 0/ 008برابر با  CFDسازی مایع در خروجی گاز جداساز با استفاده از شبیه

 طراحی شده کانتور سرحجمی فاز مایع در خروجی گاز جداساز دوفازی سطحی -13شکل

 

برابر با    سطحی طراحی شدهشود که کسرحجمی فاز مایع در خروجی گاز جداساز  مشاهده می  13با توجه به شکل  

به دست آمده است    شدهسطحی طراحیجداساز    CFDسازی  که از نتایج شبیه  4جدول    با توجه به   است. %    0/ 008

باشد که در آنالیز ابعادی نیز حداکثر قطر قطرات  میکرون می 1028حداکثر قطر قطرات مایع در خروجی گاز برابر با 

میکرون در نظر گرفته شد که با مقایسه حداکثر قطر قطرات در خروجی    1000مایع در خروجی گاز جداساز برابر با  

مایع قادر است  -شود که روش نوین ارائه شده برای طراحی جداسازهای سطحی دوفازی گازگاز جداساز مشاهده می

 مایع را تعیین کند.  -ابعاد جداساز سطحی گاز  %2/ 8با دقت 

 

 گيری نتيجه-9

 

تجربی موجود برای طراحی جداسازهای سرچاهی انجام شد و سپس با  های نیمهمروری بر روشدر این پژوهش ابتدا  

تجربی  های نیمهمشاهده شد که این روش  های آزمایشگاهیو انجام بررسی  طراحی و ساخت واحد پایلوت آزمایشگاهی

ساده فرضیات  دلیل  روش  کنندهبه  این  در  بررسیکه  انجام  از  پس  دارند.  توجهی  قابل  خطای  دارد،  وجود  های  ها 

سنجی  اعتبار  % 7های تجربی با متوسط خطای نسبی برابر با  با استفاده از داده  CFDسازی  آزمایشگاهی، مدل شبیه

رهای موثر بر فرایند جداسازی دخیل هستند ارائه گردید و با  بعدی که در آنها تمامی پارامتهای بیشد. سپس گروه

تعیین شد.    9های تولیدی میدان گاز میعانی پارس جنوبی فاز  استفاده از آنها ابعاد جداساز سطحی برای یکی از چاه

د، جداساز  آزمایشگاهی اعتبارسنجی شده بو  یهاکه با استفاده از داده  CFDسازی  در ادامه با استفاده از مدل شبیه



 

 

بینی  توزیع قطرات مایع از خروجی گاز جداساز سطحی را پیش  %2/ 8سازی شد و با دقت  شده شبیهسطحی طراحی

 توان موارد زیر را بیان کرد. ترین دستاوردهای این پژوهش مینمود. از مهم

 استوارت به منظور طراحی جداسازهای سطحی -تجربی آرنولدبررسی روش نیمه •

 مایع -ساخت واحد پایلوت آزمایشگاهی تست جداسازهای دوفازی گازطراحی و  •

 سازی جداسازهای دوفازی آزمایشگاهی و میدانیبه منظور شبیه CFDسازی ارائه بهترین مدل شبیه •

 بعد جدید به منظور استفاده از نتایج آزمایشگاهی برای طراحی ابعاد جداساز سطحی های بیارائه گروه •

 % 2/ 8جدید به منظور طراحی ابعاد جداسازهای سطحی با دقت ارائه روش ترکیبی  •
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Horizontal separators play a very important role in oil and gas fields. For this reason, their optimal design is 

crucial for field operations. Semi-experimental design approach is a basic way to determine the dimensions 

of separators. However, due to the simplifying assumptions used in them, it can only be used to obtain an 

approximate estimate of the dimensions of the separators. In this paper, the optimal dimensions of the 

separator using a new hybrid method are presented. This method includes CFD simulation of two-phase 

separator at laboratory scale and validation of simulation using laboratory data; determining the optimum 

amplitude for the separator slenderness ratio and using dimensional analysis and final evaluation of the 

performance of the surface-designed two-phase separator validated using the CFD simulation model. Two-

phase separator laboratory pilot consisting of a laboratory-scale two-phase horizontal separator, pumps, 

compressors and a static mixer to generate two-phase flow and a liquid filter to trap liquid droplets from the 

exhaust gas stream separately. The separation efficiency is determined by weighing the trapped liquid 

droplets and the maximum diameter of the liquid droplets in the exhaust gas flow is determined by imaging. 

The CFD model developed with laboratory data had a relative error of less than 7%. Using the above steps, 

the dimensions of the horizontal two-phase surface separator for one of the production wells located in South 

Pars gas field was determined. One of the most important achievements of this research is to provide the 

necessary basis for the optimal design of surface separators for field operations. 

Keywords: approach, design, separator, gas, liquid. 
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