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بررسی آزمایشگاهی تفکیکگر سیکلون
استوانهای گاز و مایع
حمیدرضا اسعدیان و بهرام سلطانی سولگانی

*

گروه مهندسی نفت ،دانشکده نفت ،دانشگاه صنعت نفت ،اهواز ،ایران
تاريخ دريافت96/11/28 :

تاريخ پذيرش97/11/2 :

چكيده

اخیــرا ً نســل جدیــدی از تفکیکگرهــا بــا عنــوان تفکیکگرهــای ســیکلون اســتوانهای گاز و مایــع توانســتهاند خــود را بــه عنــوان
جایگزیــن مناســبی بــرای تفکیکگرهــای معمــول جاذبــه محــور معرفــی کننــد .در ایــن پژوهــش تــاش شــده اســت تــا تاثیــر ایجــاد
تغییــرات فیزیکــی در اجــزای مختلــف ایــن تفکیکگــر بــر روی عملکــرد و دامنــه آن مــورد بررســی و تحقیــق واقــع شــود .از ایــن
رو نتایــج ایــن تغییــرات بــر روی یــک نمونــه آزمایشــگاهی تفکیکگــر ســیکلون اســتوانهای گاز و مایــع کــه ســیال هــوا را از آب
جــدا میکنــد ،مشــاهده و گــزارش شــده اســت .همچنیــن تاثیــر ایــن تغییــرات بــر روی نتایــج مــدل ریاضــی ثابــت شــده بــرای ایــن
تفکیکگــر بررســی شــده اســت .ایــن تغییــرات فیزیکــی شــامل افزایــش طــول خروجــی هــای گاز و مایــع ،کاهــش ســتون گازی ،قطــر
نــازل ورودی ،قطــر بدنــه اصلــی و خروجیهــای گاز و مایــع اســت .نتایــج ایــن تحقیــق نشــان میدهنــد کــه کاهــش در قطــر نــازل
ورودی باعــث بهبــود عملکــرد تفکیــک فازهــا دســتگاه شــده اســت .ایــن در حالــی اســت کــه هرگونــه کاهــش قطــر بدنــه اصلــی و قطــر
خروجیهــای گاز و مایــع تفکیکگــر جدایــش فازهــای ســیال چندفــازی را مشــکلتر کــرده اســت .همچنیــن تغییــر در طــول ســتون
گازی تفکیکگــر تغییــری در عملکــرد دســتگاه نشــان نمیدهــد .هرگونــه افزایــش در طــول خروجــی دســتگاه باعــث بیشــتر شــدن
اثــر اصطــکاک و تضعیــف عملکــرد دســتگاه میشــود.
كلمــات كليــدي :تفکیکگــر ســیکلون اســتوانهای گاز و مایــع ،نــازل ورودی ،بدنــه اصلــی ،خروجیهــای گاز و

مایــع ،عملکــرد تفکیــک فازهــا

مقدمه

در دهــه گذشــته جدایــش کامــل مخلــوط گاز و مایــع در
صنعــت نفــت و گاز بــه خصــوص مناطــق فــرا ســاحلی

بــه یکــی از موضوعــات مهــم و دغدغــه صنعــت نفــت و

گاز بــدل شــده اســت .تولیــد نفــت پــس از اکتشــاف و
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انتقــال آن بــا حضــور آب و گاز همــراه ،همــواره یکــی
از چالشهــای بــزرگ در صنعــت تولیــد و بهرهبــرداری

نفــت و گاز بــوده اســت .بــه همیــن علــت روشهــای
جدایــش ســرچاهی ،پیــش از انتقــال نفــت تولیــدی

بــه مراکــز بهرهبــرداری بــه عنــوان یــک راهحــل موثــر
مطــرح میشــوند .تفکیکگرهــای متــداول ســرچاهی

بــا کمــک گرفتــن از نیــروی جاذبــه و نگــه داشــتن ســیال
چندفــازی در محفظ ـ ه خــود و زمــان دادن بــه آن اجــازه
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جدایــش فازهــای مختلــف ســیال را میدهنــد .ایــن

ســیکلون اســتوانهای گاز و مایــع نشــان داده شــده اســت.

و گاز بــزرگ ،ســنگین ،گــران جهــت ســاخت ،تعمیــر

یــک لولــه عمــودی بــا یــک نــازل ورودی زاویــهدار در

مــدل از تفکیکگرهــای متــداول در صنعــت نفــت

و نگــهداری هســتند [ .]4-1همینطــور بــه علــت نــوع

کاربــری ،جهــت اســتفاده در مناطقــی دارای محدودیــت
مکانــی ماننــد مناطــق فراســاحلی ،مناســب نیســتند .بــه

علــت مشــکالت ذکــر شــده مربــوط بــه تفکیکگرهــای
مرســوم ،صنعــت نفــت و گاز بــه دنبــال بهــره گرفتــن

از نســل جدیــد تفکیکگرهــا بــا ســاختار فشــردهتر
و ارزانتــر در ســاخت و نگهــداری ،اســت .یکــی از ایــن

نمونــه از تفکیکگرهــا کــه در مرحلــه آزمایشــگاهی
و عملیاتــی ،عملکــرد رضایــت بخشــی داشــته اســت،

تفکیکگرهــای ســیکلون اســتوانهای گاز و مایــع

بودهانــد .ایــن گونــه از تفکیکگرهــا بــه علــت اشــغال

یــک تفکیکگــر ســیکلون اســتوانهای گاز و مایــع شــامل

مرکــز و دو خروجــی افقــی در دو ســر لولــه بــرای فازهــای
ســیال گاز و مایــع اســت [ .]8نیــروی جاذبــه بــه عنــوان
اساس ـیترین عامــل جدایــش فازهــا در تفکیکگــر باعــث

حرکــت ســیال ســبک بــه ســمت خروجــی بــاال و ســیال
ســنگینتر بــه ســمت خروجــی پاییــن میشــود .عــاوه

بــر آن بــه علــت زاویــهدار بــودن نــازل ورودی و شــکل
اتصــال آن بــه بدنــه اصلــی جریــان چندفــازی ورودی در

بــدو ورود بــه تفکیکگــر بــر روی بدنــ ه اصلــی جریــان
پیــدا میکنــد و باعــث شــکلگیری جریــان گردآبــه در
لولــه عمــودی یــا بدنــ ه اصلــی تفکیکگــر میشــود.

در جریــان گردآبــه ایجــاد شــده نیــروی گریــز از مرکــز

فضــای بســیار محــدود ،ســبکی ،ســادگی در طراحــی و
ســاخت کــه متعاقب ـاً منجــر بــه کمتــر شــدن تعمیــرات

ســیال ســبکتر (گاز) را بــه ســمت مرکــز گردآبــه هدایــت

عملیاتــی ماننــد مناطــق فراســاحلی کــه فضــای عملیاتــی

پیوســتهای از گاز را تشــکیل میدهنــد و از خروجــی

و راحتــی در راهانــدازی میشــود ،در مناطــق ســخت

محــدود اســت ،مــورد توجــه هســتند [.]7-5

در شــکل  1شــمایل ســادهای از یــک تفکیکگــر

ســیال ســنگینتر را نزدیــک بــه دیــواره نگــه م ـیدارد و
میکنــد .حبابهــای گاز متصــل شــده بــه یکدیگــر فــاز

باالیــی خــارج میشــوند در حالــی کــه مایــع بــه جــا
مانــده از خروجــی پایینــی دســتگاه تخلیــه میشــود [.]9

شکل  1شماتیک تفکیکگر سیکلون استوانهای گاز و مایع []7

114

شماره  ،105خرداد و تیر 1398

هــدف اصلــی تفکیکگــر ســیکلون اســتوانهای ،جدایــش

دقــت بیشــتری همــراه اســت .بــه ارتفــاع قــرار گرفتــه

جایگزیــن جداســازی نشــان از ایــن دارد کــه ایــن گونــه

اســتوانهای گاز و مایــع کــه زیــر محل نــازل ورودی قــرار دارد

فازهــای گاز و مایــع از یکدیگــر اســت .اســتفاده از روشهــای

شــده ســطح مایــع در ســتون اصلــی تفکیکگــر ســیکلون

راهحلهــای جایگزیــن بــه مراحــل کاربــردی قابــل قبولــی

ســطح تعادلــی مایــع اطــاق میشــود .هــدف اصلــی ایــن

ایــن دســتگاه در فرآینــد جداســازی و کنتــرل سیســتم

پدیــده و تاثیــر آنهــا بــر روی علمکــرد تفکیکگــر و ارتفــاع

رســیدهاند .از جملــ ه ایــن روشهــا میتــوان بــه اســتفاده
چندفــازی اشــاره کــرد .اندازهگیــری جریانهــای چندفــازی،

پژوهــش بررســی آزمایشــگاهی عملکــرد دســتگاه و ایــن دو
ســطح تعادلــی مایــع خواهــد بــود [ 14و .]15

کمــک بــه پمــپ ســیاالت چندفــازی ،کنتــرل نســبت گاز به

در ایــن مــدل محــدوده مجــاز عملکــرد دســتگاه زمانــی

ســیکلون اســتوانهای اســت .همچنیــن بــه جهــت فشــردگی

دو ســوم طــول ســتون مایــع تفکیکگــر قــرار گیــرد .زمانــی

آن در عملیاتیهــای مختلــف ماننــد چاهآزمایــی چاههــای

اصلــی تفکیکگــر ســیکلون اســتوانهای گاز و مایــع افزایــش

مایــع ســیکلون اســتوانهای در عملیاتهــای دیگــر نیــاز بــه

ایــن ســطح از دو ســوم طــول ســتون مایــع باالتــر بیایــد و

اســت .طراحــی تفکیکگــر ســیکلون اســتوانهای گاز و مایــع

احتمــال ایجــاد اغتشــاش در نزدیکــی محــل اتصــال نــازل

مایــع ،کنتــرل جریــان لختـهای و  ...از کاربردهــای تفکیکگر

اطــاق میشــود کــه ســطح تعادلــی مایــع بیــن یک ســوم و

ایــن تفکیکگــر و قابــل حمــل بــودن آن امــکان اســتفاده از

کــه دبــی مایــع ورودی زیــاد شــود مانــد مایــع در ســتون

گاز و نفــت وجــود دارد .جهــت اســتفاده از تفکیکگــر گاز و

مییابــد و ســطح تعادلــی مایــع بــاال میآیــد .زمانــی کــه

بازطراحــی آن متناســب بــا شــرایط و عملکــرد جدیــد آن

بــه محــل اتصــال نــازل ورودی بــا بدنــه اصلــی نزدیک شــود،

بــه علــت ایجــاد جریــان گردآبــهای دارای پیچیدگیهــای
خاصــی اســت کــه عمـ ً
ا آن را بــا مشــکالتی همــراه کــرده

قطــرات مایــع بــه درون فضــای ســتون گازی میشــود

عملکــرد ایــن نــوع تفکیکگــر بــر اثــر دو پدیــده

خروجــی گازی دســتگاه میشــود .بــه همیــن صــورت اگــر

بــه صــورت قطــرات ریــز و خــروج ســیال گاز از مســیر

و مایــع افزایــش یابــد ،تجمــع حجــم گاز در بدنــه اصلــی

اســت [.]10-12

محــدود میشــود :خــروج ســیال مایــع از مســیر گازی
مایــع بــه صــورت حبــاب .پیشبینــی صحیــح وقــوع

ایــن دو پدیــده اجــاز ه طراحــی مناســب و کاربــردی یــک

تفکیکگــر ایــده آل را خواهــد داد .مدلهــای ریاضــی
مختلفــی بــرای پیشبینــی عملکــرد تفکیکگــر گاز
و مایــع ســیکلون اســتوانهای ارائــه شــدهاند .یکــی از

بــا بدنــه اصلــی بــاال م ـیرود .ایــن اغتشــاش باعــث پرتــاب
کــه ایــن موضــوع خــود باعــث خــروج نامطلــوب مایــع از

دبــی گاز ورودی بــه تفکیکگــر ســیکلون اســتوانهای گاز
تفکیکگــر زیــاد میشــود و ســطح تعادلــی مایــع را بــه

ســمت پاییــن هــل میدهــد .ایــن کاهــش ســطح اگــر از

یــک ســوم طــول ســتون مایــع کمتــر شــود باعــث افزایــش

شــانس نفــوذ حبابهــای گازی بــه درون خروجــی گازی
میشــود [ 13و .]15

مدلهــای ســاده و کاربــردی مــدل هیدرودینامیکــی

مطالعــات بــر روی تفکیکگرهــای ســیکلون اســتوانهای

فشــار تعادلــی در یــک حلقــهی تفکیکگــر گاز و مایــع

بــرای اولیــن بــار ریــدون و گاویــن رفتــار یــک جریــان

و مایــع را پیشبینــی میکنــد [ .]13در ایــن مــدل بــه

[ .]16در ادامــه میلینگتــون و تیــو بــه بررســی تاثیــر

ماننــد ســطح تعادلــی مایــع ،افــت فشــار در ســتون اصلــی

اســتوانهای بــر روی پروفایــل ســرعت و فشــاری جریــان

آرپنــدی و همــکاران اســت کــه بــا بررســی معــادالت

از ســال  1981آغــاز شــده اســت و تــا کنــون ادامــه دارد.

ســیکلون اســتوانهای دامنــه دبیهــای عملیاتــی مجــاز گاز

گردآبــه را در ســیکلون مخروطــی شــکل بررســی کردنــد

علــت بــه کار بــردن مفاهیــم فیزیکــی قابــل اندازهگیــری

هندســه نــازل ورودی بــه بدنــه تفکیکگــر ســیکلون

تفکیکگــر و مانــد مایــع ،اســتفاده از آن راحــت و بــا

گردآبــهای را گــزارش کردنــد [ .]17بوندیوپادهیــاه روش
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عــددی بــرای بررســی مکانســیم جدایــش حبابهــای گازی

کمپرســور هــوا بــا فشــار نهایــی  90 psiتامیــن میشــود.

کــرد [ .]18ایــن تحقیــق باعث شــد تــا آرپنــدی و همکارانش

بــه عنــوان ســیال گازی اســتفاده شــده اســت .دبیهــای

عملکــرد تفکیکگــر ســیکلون اســتوانهای ارائــه کننــد .ایــن

اســتوانهای گاز و مایــع بــا دو روتامتــر اندازهگیــری

و اندازهگیــری تــا بــه امــروز مــورد اســتفاده در طراحیهــای

ســیال گازی بــا ســه روتامتــر ســنجیده میشــود .در هــر

در یــک گــردآب در تفکیکگــر ســیکلون اســتوانهای ارائــه
مدلــی ریاضــی ســاده امــا کاربــردی بــرای پیشبینــی

روش بــه علــت اســتفاده از مفاهیــم فیزیکــی قابــل مشــاهده

تفکیکگــر ســیکلون اســتوانهای اســت [.]13

گومــز و همــکاران نرمافــزاری بــرای طراحــی تفکیکگرهــای
ســیکلون اســتوانهای تدویــن کردنــد .در ایــن نرمافــزار
بــا اســتفاده از مدلهــای ریاضــی و عــددی حاضــر تــا آن

زمــان بــه طراحــی اولیــه تفکیکگــر ســیکلون اســتوانهای
میپرداخــت .شــوهام و گومــز بــرای اولیــن بــار بــه بررســی

امــکان جدایــش فازهــای مایــع از مایــع به کمــک تفکیکگر
ســیکلون اســتوانهای پرداختنــد .گرچــه ایــن کاربــرد بــرای

دســتگاه بــه صــورت مطلــق و قطعــی پیشــنهاد نمیشــود و

بدیــن حالــت جدایــش دوفــاز ســیال آب و نفــت بــه صــورت
کامــل شــدنی نیســت .ایشــان مشــاهده کردنــد در خروجــی
پاییــن دســتگاه جریــان نســبتاً تمیــزی از ســیال آب خــارج
میشــود منتهــی در خروجــی بــاال کــه بــرای خــروج ســیال
نفتــی در نظــر گرفتــه شــده بــود ســیال دوفــازی مشــاهده

شــد کــه بیشــتر ســهم آن را نفــت در بــر میگرفــت .تفــاوت
عمــده طراحــی ایــن تفکیکگــر بــا کاربــرد جدایــش دو
فــاز مایــع در ایــن مســئله اســت کــه در ایــن حالــت نــازل

ورودی بــه بدنــه اصلــی ،افقــی و بدون زاویــه اســت [ .]19در

ادامــه بریتــو و توریجیلــو در یــک بررســی آزمایشــگاهی بــه

در ایــن دســتگاه از آب بــه عنــوان ســیال مایــع و هــوا

ورودی ســیال مایــع قبــل از ورود بــه تفکیکگــر ســیکلون

میشــود .همینطــور بــرای ســیال گازی دبــی ورودی
یــک از خروجیهــای دســتگاه یــک تلــه گازی و مایــع

بــرای شناســایی خــروج احتمالــی ســیال گاز و مایــع مزاحم
تعبیــه شــده اســت .ســتون اصلی دســتگاه بــا طــول 2/4 m

و قطــر  7/6 cmبــه دو بخــش ســتون گازی و ســتون مایع با

طــول یکســان تقســیم میشــود و ورودی یــا قطــر 7/6 cm

کــه بــا نــازل کاهنــد ه ســطح مقطــع تــا  %25در بیــن
ایــن دو بخــش بــه ســتون اصلــی متصــل شــده اســت.

خروجیهــای ایــن دســتگاه با قطــر  5 cmو طــول 2/60 cm

طراحــی شــدهاند .تجهیــزات و اجــرای بــهکار رفتــه در

ایــن دســتگاه بــه دو بخــش اساســی تقســیم میشــوند:
 -1بخــش اندازهگیــری  -2بخــش تفکیکگــر .دربخــش
اول ســیاالت پــس از اندازهگیــری توســط روتامترهــا

بهوســیل ه یــک مخلــوط کــن اســتاتیک بــا یکدیگــر
مخلــوط میشــوند و ســیال دو فــازی یکنواختــی بهدســت

میآیــد .پــس از آن ســیال دوفــازی بهدســت آمــده بــه

ســمت بخــش تفکیکگــر هدایــت میشــود تــا دو فــاز گاز

و مایــع از یکدیگــر جــدا شــوند .شــکل  2نمایــی از دســتگاه
ســاخته شــده را نشــان میدهــد.

بــرای انجــام آزمایشــات  6دبــی مختلــف بــرای مایــع و

تاثیــر گرانــروی فازهــای ورودی بــه تفکیکگــر ســیکلون
اســتوانهای پرداختنــد [ .]20و نهایت ـاً هریــز و همــکاران در

هــر یــک از ایــن  18آزمایــش ســطح تعادلــی مایــع

ســیاالت محاســباتی عملکــرد تفکیکگــر ســیکلون

دســتگاه ســطح مایــع بایــد بیــن ارتفــاع  42تــا 84 cm

دو کار مجــزا بــه اســتفاده از روشهــای عــددی و دینامیــک
اســتوانهای را بررســی کردنــد [ 21و ]22
روش کار

دســتگاه آزمایشــگاهی تفکیکگــر ســیکلون اســتوانهای
گاز و مایــع ســاخته شــده توســط یــک پمــپ و یــک

 3دبــی مختلــف بــرای گاز انتخــاب شــده اســت .بــرای
بررســی شــده اســت .بــا توجــه بــه طــول ســتون مایــع
ســتون مایــع قــرار بگیــرد .در ادامــه تغییــرات فیزیکــی
مشــخصی بــر روی هندســه دســتگاه اعمــال شــده اســت

و بــرای  18حالــت دبیهــای ورودی ســطح تعادلــی مایــع

اندازهگیــری شــده اســت .موثــر یــا مضــر بــودن هــر یــک

از ایــن تغییــرات در ادامــه بررســی و آنالیــز شــده اســت
[.]25-23

شماره  ،105خرداد و تیر 1398
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بخش اندازهگیری سیاالت بخش مخلوط کننده سیاالت

بخش تفکیکگر سیکلونی استوانهای گاز و مایع

شکل  2نمای نمونه آزمایشگاهی تفکیکگر سیکلونی استوانهای گاز و مایع

همینطــور از مــدل ریاضــی آرپنــدی و همــکاران بــرای

مشــخص شــود و نقــاط قــوت و ضعــف آن پیــدا شــود.

در انتهــا نتایــج آزمایشــگاهی بــا نتایــج مــدل ریاضــی

نقــاط  1و  2بــه صــورت رابطههــای افــت فشــاری در

بررســی همیــن تغییــرات فیزیکــی اســتفاده شــده اســت.

در مــدل مذکــور بــا توجــه بــه شــکل  3افــت فشــار بیــن

مقایســه شــده اســت تــا دقــت مــدل آرپنــدی و همــکاران

شــاخه گازی و مایــع تعریــف میشــود [ 13و .]26

شکل  3حلقه تفکیکگر سیکلون استوانهای گاز و مایع []13
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()1

∆Pi

مناســب و عملیاتــی بــرای ایــن تفکیکگــر ســیکلون

اســتوانهای گاز و مایــع اســت .همچنیــن دادههــای
آزمایشــگاهی هــم مــدل ریاضــی را تاییــد میکننــد.

()2

در حالــی کــه مقــدار  ϕlو  ϕgبرابــر بــا افــت فشــار

اصطکاکــی در بخــش مایــع و گازی اســت .در ادامــه بــا

برابــر قــرار دادن دو رابطــه بــاال مقــدار ســطح تعادلــی
مایــع از رابطــه زیــر حاصــل خواهــد شــد [.]13

همچنیــن ســرعت ظاهــری ســیاالت بــه صــورت زیــر
تعریــف میشــود .ایــن نمــودار در مقایســه بــا حــاالت

دیگــر بــا عنــوان شــرایط معمــول آورده شــده اســت.
()4

عملکــرد تفکیکگــر ســیکلون اســتوانهای گاز و مایــع در
اثــر کاهــش قطــر نــازل ورودی

()3

در ایــن بخــش قطــر نــازل ورودی بــه تفکیکگــر

بحث و نتایج

ســیکلون اســتوانهای گاز و مایــع را بــه میــزان 1/5 cm

عملکــرد نرمــال تفکیکگــر ســیکلون اســتوانهای گاز و

کــم کاهــش داده شــده اســت .ایــن کاهــش باعــث

شــکل  4عملکــرد تفکیکگــر ســیکلون اســتوانهای گاز

در زمــان ورود بــه تفکیکگــر بهتــر و موثرتــر اتفــاق

میشــود تــا چرخــش جریــان دوفــازی بــر روی بدنــه

مایــع (شــرایط معمــول)

و مایــع در حالــت معمولــی نشــان میدهــد .همانطــور

کــه مشــخص اســت هرچــه ســرعت ظاهــری مایــع

بیشــتر میشــود ســطح تعادلــی مایــع باالتــر مــیرود.

بــر خــاف آن هرچــه ســرعت ظاهــری گاز افزایــش یابــد
ســطح تعادلــی مایــع کاهــش خواهــد یافــت .در ایــن بیــن

کمتریــن و بیشــترین حــد مجــاز بــرای ســطح تعادلــی
مایــع بــه صــورت دو خــط افقــی نشــان داده شــده اســت.

بیافتــد .همانطــور کــه در رابطــه  5مشــخص شــده
اســت کاهــش قطــر ورودی و یــا بــاال رفتــن ســرعت

زاوی ـهای باعــث افزایــش نیــروی گریــز از مرکــز میشــود
کــه نتیجت ـاً بــه خاطــر اختــاف چگالــی دو ســیال گاز و
مایــع منجــر بــه جداســازی راحتتــر فازهــای ســیال از

یکدیگــر میشــود.
()5

ایــن محــدوده نشــان دهنــده ســرعتهای ظاهــری
1/4

سرعت ظاهری گاز )m/s( 0/3
سرعت ظاهری گاز )m/s( 3/0
سرعت ظاهری گاز )m/s( 0/6

1/2

دادههای آزمایشگاهی

0/8
0/6

0/4
0/2
4/0

3/5

3/0

2/5

2/0

1/5

سرعت ظاهری مایع ()m/s

1

0/5

0/0
0/0
-0/2
-0/4

شکل  4نمودار عملکرد نرمال تفکیکگر سیکلون استوانه ای گاز و مایع

سطح تعادلی مایع ()m

1/0
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در شــکل  5نتیجــه ایــن تغییــر مشــهود اســت .نمودارهای

در خروجــی تفکیکگــر ســیکلون اســتوانهای گاز و مایــع

کاهــش پیــدا کــرده اســت .همیــن موضــوع باعــث شــده

شــود تــا ســطح تعادلــی مایــع در تفکیکگــر را کنتــرل

میتوانــد بــه عنــوان یــک سیســتم کنترلــی اعمــال

عملکــرد بــه یکدیگــر نزدیکتــر شــدهاند و شــیب آنهــا

کنــد .منتهــی ایــن روش کنترلــی بــرای مواقعــی موثــر و

اســت تــا نقــاط بیشــتری از دبیهــای ورودی بیــن

کاربــردی اســت کــه دبــی گازی ورودی بــه تفکیکگــر

محــدوده مجــاز عملیاتــی قــرار بگیرنــد .ایــن اثــر مثبــت

بــاال باشــد وگرنــه در حالــت دبــی پاییــن گازی ایــن

در دبیهــای بــاالی گازی و مایــع بیشــتر مشــهود اســت.

عمــل میتوانــد احتمــال ایجــاد نفــوذ قطــرات مایــع بــه

همچنیــن دادههــای آزمایشــگاهی اثــر کاهــش قطــر نــازل

خروجــی گازی را افزایــش دهــد.

را بــر روی عملکــرد تفکیکگــر ســیکلون اســتوانهای گاز
و مایــع مثبــت نشــان میدهنــد.

در شــکل  6اثــر کاهــش قطــر خروجــی بــر روی عملکــرد

عملکــرد تفکیکگــر ســیکلون اســتوانهای گاز و مایــع بــر

تفکیکگــر نشــان داده شــده اســت .ایــن تغییــر بــه

همانطــور کــه در قبــل مطــرح شــد انباشــتگی مایــع در

قــرار گرفتــن آن در محــدوده ســطح تعادلــی مایــع مجــاز

میشــود .در ایــن مرحلــه از بررســی آزمایشــگاهی

گازی و دبــی بــاالی مایــع مضــر واقــع شــده اســت .در

یافتــه اســت .همیــن کاهــش در قطــر خروجــی باعــث

اســتوانهای گاز و مایــع کمککننــده ظاهــر نشــده اســت

معمــول کندتــر انجــام شــود .اســتفاده از شــیر دروازهای

تعادلــی مایــع از آن بهــره بــرد.

اثــر کاهــش قطــر خروجــی مایــع

جابهجایــی نمــودار مربــوط بــه ســرعت بــاالی گازی و

بدنــه اصلــی باعــث باالتــر رفتــن ســطح تعادلــی مایــع

کمــک میکنــد .ولــی ایــن تغییــر در دبیهــای پاییــن

قطــر خروجــی دســتگاه بــه مقــدار  0/5 cmکاهــش

مجمــوع ایــن تغییــر بــرای عملکــرد تفکیکگــر ســیکلون

میشــود تــا تخلیــه مایــع در بدنــه در مقایســه بــا حالــت

ولــی میتــوان بــه عنــوان راه حلــی بــرای کنتــرل ســطح

1/4

 0/3سرعت ظاهری گاز  m/sمعمول
 3/0سرعت ظاهری گاز  m/sمعمول
 0/6سرعت ظاهری گاز  m/sمعمول
دادههای آزمایشگاهی
 0/3سرعت ظاهری گاز m/s
 3/0سرعت ظاهری گاز m/s
 0/6سرعت ظاهری گاز m/s

1/2
1/0

0/6
0/4
0/2
4/0

3/5

3/0

2/5

2/0

1/5

سرعت ظاهری مایع ()m/s

1

0/5

0/0

0/0
-0/2
-0/4

شکل  5نمودار عملکرد تفکیکگر سیکلون استوانهای گاز و مایع در اثر کاهش قطر نازل ورودی

سطح تعادلی مایع ()m

0/8
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سرعت ظاهری گاز )m/s( 0/3
سرعت ظاهری گاز )m/s( 3/0

1/5
سطح تعادلی مایع ()m

سرعت ظاهری گاز )m/s( 0/6
سرعت ظاهری گاز  )m/s( 0/3معمول
سرعت ظاهری گاز  )m/s( 3/0معمول
سرعت ظاهری گاز  )m/s( 0/6معمول
دادههای آزمایشگاهی

2/0

1/0
0/5

4/0

3/5

3/0

2/5

2/0

1/5

1

0/5

سرعت ظاهری مایع ()m/s

0/0

0/0

-0/5

شکل  6نمودار عملکرد تفکیکگر سیکلون استوانهای گاز و مایع بر اثر کاهش قطر خروجی مایع
عملکــرد تفکیکگــر ســیکلون اســتوانهای گاز و مایــع بــر
اثــر کاهــش قطــر خروجــی گاز

در شــکل  7تاثیــر ایــن تغییــر نشــان داده شــده اســت.

کاهــش قطــر خروجــی گازی باعــث شــده اســت تــا

کاهــش در قطــر خروجــی گازی باعــث انباشــتگی گاز در
بدنــه اصلــی تفکیکگــر شــده و نهایتــاً ایــن انباشــتگی

نمودارهــا مربــوط بــه دبیهــای بــاال و متوســط گازی
بــه ســمت پاییــن جابجــا شــوند .در نمــودار مرتبــط بــه
دبــی گازی کــم تغییــری مشــاهده نمیشــود .ایــن بــدان

باعــث پایینتــر نگهداشــتن ســطح تعادلــی مایــع

معنــی اســت کــه ایــن میــزان از دبــی گاز بــا مقــدار قطــر

میشــود .هماننــد کاهــش قطــر خروجــی مایــع ایــن

تغییــر یافتــه منجــر بــه انباشــتگی گاز نشــده اســت .قطعـاً

عمــل معــادل بــا نصــب یــک شــیر دروازهای اســت کــه

کاهــش بیشــتر در قطــر در جابهجایــی ایــن نمــودار

میتــوان بــا آن ســطح تعادلــی مایــع را کنتــرل کــرد.

تاثیرگــذار خواهــد بــود.
 0/3سرعت ظاهری گاز

m/s

 3/0سرعت ظاهری گاز m/s
 0/6سرعت ظاهری گاز m/s
سرعت ظاهری گاز  m/sمعمول

1/0

0/3
 3/0سرعت ظاهری گاز  m/sمعمول
 0/6سرعت ظاهری گاز  m/sمعمول
دادههای آزمایشگاهی

0/5

0/5

0/0
0/0

2/0

1/5

1

سطح تعادلی مایع ()m

4/0

3/5

3/0

2/5

1/5

-0/5

سرعت ظاهری مایع m/s

-1/0

شکل  7نمودار عملکرد تفکیکگر سیکلون استوانهای گاز و مایع بر اثر کاهش قطر خروجی گاز
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عملکــرد تفکیکگــر ســیکلون اســتوانهای گاز و مایــع بــر
اثــر کاهــش طــول ســتون گازی

بدنــه اصلــی تفکیکگــر ســیکلونی اســتوانهای در شــرایط
معمــول توصیــه نمیشــود.

در شــکل  8تغییــرات کاهــش  120 cmاز طــول ســتون

عملکــرد تفکیکگــر ســیکلون اســتوانهای گاز و مایــع بــر

گازی نشــان داده شــده اســت .بــا اینکــه نمودارهــا تغییری

اثــر افزایــش طــول خروجیهــا

را نشــان نمیدهنــد و شــایان ذکــر اســت کــه ایــن تغییــر

همانظــور کــه در شــکل  9نشــان داده شــده اســت

حالــت معمــول آن نباشــد .از مشــاهدات آزمایشــگاهی

میشــود تنهــا اثــری کــه در عملکــرد دســتگاه وارد

میشــود کــه تغییــر در ســتون گازی تاثیــری بــر روی

عبــوری اســت .ایــن اثــر در دبیهــای بــاالی گاز و مایــع
مشــهود اســت .ایــن تغییــر تمامــاً مضــر و محــدوده

بــه درون خروجــی گازی بــاال م ـیرود و باعــث تضعیــف

معمــول گازی اثــر اصطــکاک مایــع نســبت بــه گاز بیشــتر

بــاالی گازی محتملتــر اســت .الزم بــه ذکــر اســت ایــن

خاطــر ســطح تعادلــی مایــع باالتــر آمــده اســت .منتهــی

اســت و مــدل ریاضــی توانایــی پیشبینــی ایــن پدیــده را

مایــع پیشــی گرفتــه اســت و انباشــتگی گاز بیشــتر اســت.

باعــث شــده اســت تــا عملکــرد تفکیکگــر بــه درســتی

زمانــی کــه بــه طــول خروجیهــای تفکیکگــر افــزوده

و پیشبینــی مــدل ریاضــی اینطــور نتیجــه گرفتــه

میشــود افزایــش نیــروی اصطــکاک بــر روی جریــان

ســطح تعادلــی مایــع نــدارد ولی کاهــش آن احتمــال ورود

قطــرات پخــش شــده در بخــش گازی بدنــه تفکیکگــر

عملیاتــی دســتگاه را کاهــش میدهــد .در دبیهــای

عملکــرد دســتگاه میشــود .ایــن اتقــاق در ســرعتهای

اســت و انباشــتگی مایــع بیشــتر از گاز اســت بــه همیــن

پدیــده در بررســیهای آزمایشــگاهی مشــاهده شــده

در دبــی بــاالی گازی و دبــی کــم مایــع اصطــکاک گاز از

نــدارد .بــه همیــن علــت کاهــش در طــول ســتون گازی

بــه همیــن علــت ســطح تعادلــی مایــع پایینتــر از حالــت
معمــول آمــده اســت.

دادههای آزمایشگاهی

1/4
1/2
1/0
0/8
0/6
0/4
0/2

4/0

3/5

3/0

2/5

2/0

1/5

سرعت ظاهری مایع ()m/s

1

0/5

0/0
0/0
-2/0
-4/0

شکل  8نمودار عملکرد تفکیکگر سیکلون استوانهای گاز و مایع بر اثر کاهش طول ستون گازی

سطح تعادلی مایع ()m

 0/3سرعت ظاهری گاز m/s
 3/0سرعت ظاهری گاز m/s
 0/6سرعت ظاهری گاز m/s
 0/3سرعت ظاهری گاز  m/sمعمول
 3/0سرعت ظاهری گاز  m/sمعمول
 0/6سرعت ظاهری گاز  m/sمعمول

1/6
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 0/3سرعت ظاهری گاز

2/0

m/s

 3/0سرعت ظاهری گاز m/s
 0/6سرعت ظاهری گاز m/s
سرعت ظاهری گاز  m/sمعمول

1/5
1/0
0/5

3/5

4/0

3/0

2/5

2/0

1/5

0/5

1

0/0

سطح تعادلی مایع ()m

0/3
 3/0سرعت ظاهری گاز  m/sمعمول
 0/6سرعت ظاهری گاز  m/sمعمول
دادههای آزمایشگاهی

0/0

-0/5

سرعت ظاهری مایع ()m/s

شکل  9نمودار عملکرد تفکیکگر سیکلون استوانهای گاز و مایع بر اثر افزایش طول خروجیها
عملکــرد تفکیکگــر ســیکلون اســتوانهای گاز و مایــع بــر

بدنــه اصلــی باعــث میشــود تــا ســتون گازی در مرکــز

در شــکل  10تاثیــر کاهــش قطــر بدنــه اصلــی آمــده اســت.

تفکیکگــر نزدیــک شــود .در ادامــه ایــن عمــل احتمــال

جریــان گردآبــه کشــیدهتر و بــه خروجــی مایــع در پاییــن

اثــر کاهــش قطــر بدنــه اصلــی

خــروج حبابهــای گاز از خروجــی مایــع بیشــتر شــود.

هــر گونــه تغییــر در قطــر بدنــه اصلــی باعــث اثــر بــر روی

عمــا ایــن تغییــر باعــث شــده اســت تــا در دبیهــای باالی

ماهیــت جریــان گردآبــه درون تفکیکگــر میشــود.

مایــع ســطح تعادلــی مایــع باالتــر قــرار بگیــرد و تاثیــری

جریــان گردآبــه شــامل جریانــی از مایــع کــه بــه صــورت

منفــی بــر روی عملکــرد تفکیکگــر بگــذارد .طبیعــت

چرخشــی حــول محــوری در حــال گــردش اســت در حالــی

جریــان گردآبــه دارای پیچیدگیهــای خــاص خــود اســت

کــه ســتونی نــازک و مخروطــی شــکلی از گاز در وســط

کــه بــرای آنالیــز آن نیــاز بــه مطالعــات بیشــتر اســت.

آن قــرار دارد .در دبیهــای بــاالی مایــع ،کاهــش در قطــر
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کاهــش در قطــر نــازل ورودی بــه عملکــرد تفکیکگــر
کمــک میکنــد .ایــن تغییــر باعــث میشــود تــا
دبیهــای بیشــتری از گاز و مایــع جهــت جدایــش کامــل

بــه درون تفکیکگــر وارد شــوند .کاهــش در قطــر خروجی
مایــع اثــری منفــی بــر روی عملکــرد تفکیکگــر دارد امــا

ایــن کاهــش میتوانــد بــه عنــوان ابــزاری جهــت کنتــرل

ســطح تعادلــی مایــع اســتفاده شــود .همیــن طــور کاهــش

در قطــر خروجــی گاز هــم اثــری منفــی بــر روی عملکــرد

دســتگاه دارد ولــی میتــوان از آن جهــت جلوگیــری از

نفــوذ مایــع بــه خروجــی گازی اســتفاده کــرد .کاهــش
در طــول ســتون گازی اثــری بــر روی ســطح تعادلــی
مایــع نــدارد ولــی میتوانــد عملکــرد دســتگاه را بــه

خطــر بیانــدازد .افزایــش در طــول خروجیهــای دســتگاه

باعــث افزایــش نیــروی مضــر اصطــکاک میشــود .نهایت ـاً
کاهــش در قطــر بدنــه اصلــی تفکیکگــر میتوانــد
احتمــال ورود گاز بــه خروجــی مایــع را بــاال ببــرد.
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