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با استفاده از دینامیک سیاالت محاسباتی
2

زهره خلیفات ،1مرتضی زیودار ،*2رهبر رحیمی

 -1دانشجوی دکتری مهندسی شیمی ،دانشگاه سیستان و بلوچستان
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چكیده
جداکنندههای چندفازی گرانشی یکیاز مهمترین تجهیزات برای جدایش فازهای باا ارزش
در صنایع مختلف بهشمار میروند .بهدلیل ضعفهای مربوطباه ماد هاای نیماهتجربای و
هزینههای باالی انجام آزمایش برای یافتن طراحی بهینه برای این جداکنندهها ،استفاده از
دینامیک سیاالت محاسباتی ) (CFDرو به گسترش است .در اینتحقیق پس از مارور کلای
جداکنندههای گرانشی به بررسی مروری بر کارهای انجامشاده باا اساتفاده از  CFDبارای
انتخاب مد مناسب در طراحی و بهیناهساازی جداکننادهها،پرداختاه شادهاسات .نتاای
نشانمیدهد که اگرچه اساتفاده از  CFDیاکروش قدرتمناد بارای ماد ساازی و بهباود
طراحی جداکننده است ولی کاستی های آن همچون اساتفاده از ماد نادرسات ،فرضایات
سادهکننده و روش بهینهسازی نامناسب ،منجربه نبود دقت کافی در نتاای شابیهساازی و
بهینهسازی شدهاست که باید در کارهای آینده بررسی شوند.

تاریخ پذیرش99/40/21 :
شماره صفحات 00 :تا 50

کلیدواژهها :جداکنندۀ گرانشای،
شاابیهسااازی ،دینامیااک ساایاالت
محاسباتی ،جریان چندفازی

 .1مقدمه

یکجداکننده با بازده باال استفاده کرد تا از اتاف ایانذخاارر مها

جداکننادههاای چنادفازی گرانشای یکای از نخساتین و مهمتاارین

جلوگیری شود .الزم به ذکر است که عفوهبر اهمیت جدایش فازهای

تجهیزات برای جادایش فازهاای امتازا ناپاذیر در صانایع مختلاف

باارزش ،عملکرد ایانجداکننادههاا تایریر باهسازایی بار واحادهای

بهشمار میروند .برای نشاندادن اهمیت این جداکنندهها میتوان به

پاییندستی مانند پمپها یا کمپرسورها دارد .از اینرو طراحی دقیق

استخرا نفت از چاه نفات اشاارهکارد .نفات اساتخراجی از چااههاا

جداکننده ها برای دسترسی به بازده بااالی جادایش و جلاوگیری از

معموالً بهصورت دو فاز گاز -نفت ،نفات -آب یاا باهصاورت ساهفااز

خسارت واحدهای پاییندستی امری ضروری است[ .]1درگذشاته از

گاز -نفت -آب است که برای دسترسی به نفت یا گاز خالص بایاد از

1

طراحیهای مبنی بر  APIبرای اینجداکنندهها استفاده میشد کاه
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1. American Petroleum Institute

تعیین زمان ماند برای جدایش فازها استفاده میکند ولای باهدلیال

استفاده شدهاست[.]3-0

درنظر نگرفتن شرایطی مانند آرماانینباودن سایا و ارار تجهیازات

با توجه به اهمیت جداکنندههای چندفازی گرانشی در صنعت و نیاز

داخلی جداکننده ،منجرباه طراحایهاایی باا ابعااد بااال و نامناساب

بااه ارارااۀ یااکروش مناسااب عااددی در طراحاای و بهینااهسااازی

می شوند .در روشهاای دقیاقتار بارای طراحای جداسااز از قاانون

جدا کنندهها و همچنین با توجهبه اینکه توسعۀ یک مد مناسب باا

سقوط قطره بارای جادایش قطارات ماایع از گااز و ماایع از ماایع،

استفاده از  CFDپیشنیاز طراحی و بهینهسازی جداکنندههاا اسات،

استفاده می شود .زمان ماند مناسب در ایانروشهاا از راه دادههاای

در اینمطالعه به بررسی مروری بر ماد ساازیهاای انجاامشاده باا

آزمایشگاهی و صنعتی استخرا میشود[ .]2درحقیقت این مد های

استفاده از  CFDروی جداکنندههای گرانشی پرداخته شده است تا با

نیمهتجربی از شرایط و فرضهای ساادهشاوندهای همچاون ساقوط

ارارۀ یک چارچوب جامع ،به محققان این حوزه کمک شود .بهمنظور

قطرات با سرعت رابت ،سقوط از باالترین نقطۀ جداساز ،تیریرنداشتن

بررسی بهتر در اینتحقیق ،پیش از مرور مطالعات عددیِ انجامشاده،

جریان آشفته و تیریر نداشتن تجهیزات داخلای بار پدیادۀ جادایش

ابتدا به مارور کلای جداکننادههاای گرانشای پرداختاه و در پایاان

استفاده میکنند .همچنین در اینروشها بارای برخای از مؤلفاههاا

پیشنهادهایی برای بهبود تحقیقات انجامشده در زمینۀ شابیهساازی

مانند نسبت طو به قطار ،یاک محادوده اراراه مایشاود .بناابراین

جدا کنندهها اراره شده است.

شرکتهای طراحی جداساز همواره از روشهای آزمایشاگاهی بارای
صااحتساانجی طراحاای و تعیااین حاادود مؤلفااههااای مجهااو

 .2جداکنندههای گرانشی در صنعت نفت و گاز

استفاده میکنناد .افازون بار ایان باتوجاه باه در نظار نگارفتن ارار

در حالت کلی جداکنندههای گرانشی به دودستۀ کلی جداکنندههای

تجهیزات داخلای در تماام روشهاای موجاود طراحای ،اساتفاده از

دوفازی و سهفازی در دوحالت افقی و عمودی دستهبندی میشاوند.

طراحیهای جدید یعنی در نظر گرفتن ارر تجهیازات درونای مانناد

این جداکنندهها اغلاب باه ساهناحیاۀ اصالی بارای جادایش فازهاا

صفحات هادایتکننادۀ ورودی ،گاردابشاکن ،نا گیرهاا ،صافحات

تقسی میشوند که این نواحی در شکل ( )1نشان داده شدهاست:

سوراخدار و غیره ،برای ترکیبشادن باا روشهاای طراحای موجاود

ناحیۀ نخست ،ناحیه ای است که در آن جدایش دوفاز گاز و ماایع در

ضروری است[ .]3بررسی ارر هرکدام از ایان مؤلفاههاا بارای یاافتن

ارر برخورد جریان سیا با یک صفحۀ انحرا دهندۀ ورودی و تغییار

بهترین بازده نیاز باه انجاام آزماایشهاای متعادد نیااز دارد .طباق

ناگهانی در جهت و سرعت سیا  ،ایجااد مایشاود .درحقیقات ایان

بررسیهای انجامشده مشخص شدهاست که بهدلیال متفااوتباودن

تغییر ناگهانی در جهت و سرعت باعث میشاود کاه قطارات بازر

خواص فیزیکی سیاالت در یک میدان نفتی و شرایط آزمایشاگاهی و

مایع روی صفحۀ انحرا دهندۀ ورودی تجمع و در ارر نیروی جاذباه

همچنین متفاوت بودن ارر تجهیزات داخلی در شرایط آزمایشگاهی و

به سمت پایین حرکت کنند .ناحیۀ دوم به ناحیۀ جادایش گرانشای

صنعتی ،رسیدن به یکطراحای بهیناه بارای جداسااز بادون انجاام

معرو است؛ در اینناحیه ،فازهای بخار و مایع با سرعت و آشافتگی

آزمایشهای وقتگیر و هزینهبر امکانپذیر نیست؛ بنابراین استفاده از

کمتر حرکت میکنند و قطرههای مایع که در ناحیۀ نخست موفق به

مد سازی و شبیهسازی ریاضی در این کار امری ضاروری باهشامار

جداشدن از فاز گاز نشدهاند ،در اینناحیه با نیروی جاذبه باه سامت

میرود تا با توسعۀ یک مد مناسب برای شبیهسازی جدا کنندههاا

پایین جداکننده حرکت می کنند .الزم به ذکر است که نیروی جاذبه

بتوان با اطمیناان ،مناسابتارین طراحای را بارای داشاتن بهتارین

قادر به جداسازی همۀ قطرههای ریز نیست و این قطارات بسایارریز

عملکرد یک جداکننده انتخاب کرد .بهتازگی ،باهدلیال برتاریهاای

که نتوانستهاند در ارر نیروی جاذبه تهنشاین شاوند باه ناحیاۀ ساوم

مناسب  CFDنسبت به آزمایش ،مانند صر وقات و هزیناۀ کمتار،

یعنی ناحیۀ حذ ن نهایی یاا نا گیرهاا مایروناد .در ایان ناحیاه

امکان دسترسی به دادههاای مهندسای در نقااط مختلاف ساامانه و

بسااته بااه نیاااز از ن ا گیرهااای متفاااوتی ماننااد صاافحات موجاادار،

بررساای جااامعتاار مااد جریااان از دینامیااک ساایاالت محاسااباتی

پدهای توری به ه بافتهشده و غیره اساتفاده مایشاود .درحقیقات
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اینروشها از قانون سرانگشاتی 1بارای طراحای ابعاادی جداسااز و

بااااارای بهباااااود طراحااااای و عملکااااارد ایااااان تجهیااااازات

1. Thumb Rule
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خروجی گاز

ناحیه دوم
ناحیه اول

ناحیه سوم

ورودی

فاز مایع سبک
مایع سبک

فاز مایع سنگین

خروجی مایع سنگین

خروجی مایع سبک

شکل  .1تقسیمبندی جداکننده به نواحی مختلف[.]5

پس از برخورد جریان گاز دارای قطرات بسیارریز با نا گیرهاا ،ایان

کمتر از  10تا  %24جرمی کل جریان باشد) دستهبندی میشوند که

قطرات روی ن گیرها تجمع مییابند و پس از تشکیل قطرات بزرگتر،

در شکل ( )2نشاان داده شاده اسات[8و .]2از مهمتارین تجهیازات

در ارر نیروی جاذبه تهنشین میشوند[ .]0در جداکنندههای دوفاازی

دروناای جداکنناادههااا ماایتااوان بااه هاادایت کنناادههااای ورودی،

مایع -مایع یا هنگام جدایش دوفاز مایع در یک جداکنندۀ سه فاازی،

صفحات سوراخدار یا بافلها و ن گیرها اشاره کرد[9و.]0

دو سازوکار فیزیکی مه انعقاد قطرات (که در این حالت ،دو قطره به
ه میچسبند) و تهنشینی قطرات اتفاا مایافتاد .در حالات کلای

 .3مدلهای مورد استفاده در جریان چندفازی

دوفاز به دلیل اخاتف چگاالی از ها جداشاده ،ساپس قطراتای از

بهطور کلی از دو دیدگاه برای مد سازی جریان چنادفازی اساتفاده

فاز سبک (نفت) که در فاز سنگین (آب) و قطراتی از فاز سنگین که

ماایشااود :دیاادگاه اولاار -الگرانااو و دیاادگاه اولاار -اولاار .در دیاادگاه

و ایجااد زماان اقامات کاافی،

اولر -الگرانو یکفاز پیوسته و چندفاز پراکنده بررسی می شاوند کاه

هرکدام به فاز مربوط به خود میپیوندند[1و .]5الزم به ذکر است که

فاز پیوسته به وسیلۀ حل معادالت ناویراساتوکس و فااز ناپیوساته از

بیشتر بین فازها از

ردیابی تعداد زیادی ذرات در فاز پیوسته بر مبنای قانون دوم نیاوتن

در فاز سبک هساتند ،در ارار تماا

جداکنندههای سهفازی افقی بهدلیل سطح تما

0

کاربرد بیشتری در صنعت برخوردارند که این جداکنندهها معموالً به

مد میشوند .مد فاز پراکناده ( )DPMمرباوط باه ایان دیادگاه

چهار نوع جدا کنندۀ سهفازی افقی همراه باا سارریز( 1هنگاامی کاه

است .در دیدگاه اولر -اولر ،همۀ فازها بهصورت فااز پیوساته در ها

2

نفوذکننده در نظر گرفته میشوند که با یکدیگر بر همکنش دارناد و

(هنگامیکه نسبت شدت جریان ماایع سانگین باه سابک ،زیااد یاا

به وسیلۀ معادالت ناویراساتوکس ماد مایشاوند .اساتفاده از ایان

مایع سنگین زیاد باشد) ،جداکنندۀ سهفاازی افقای سابد و سارریز

دیدگاه منجربه مد هاای حجا سایا

اختف چگالی دو فاز ک باشد و همچنین برای حالتی کاه کنتار
سطح مشترک دو فاز مایع بهدلیل مقدار زیاد امولسایون یاا پاارافین
کار ساختی باشاد) و جداکننادۀ ساه فاازی افقای هماراه باا باوت

3

(زمانی که حج مایع سنگین قابال توجاه نباشاد؛ یعنای مقادار آن

1

( ،)VOFماد مخلاوط و

مد اولری  ،میشود .مد هاای 𝜀 k-𝝎 ،k-و ماد تانش رینولادز

8

) (RSMمد های مختلف آشفتگی بارای بررسای آشافتگی جریاان
هستند[14-13و.]3

1. Weir Separator
2. Bucket and Weir
3. Boot Separator
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4. Dispersed Phase Model
5. Volume of Fluid
6. Mixture Model
7. Eulerian Model
8. Reynold’s Stress Model

نمگیر

خروجی گاز

ورودی
گاز
نفت
آب

خروجی نفت

خروجی آب

(الف)

خروجی گاز

هدایتکننده ورودی

کنترلکننده سطح

ورودی
گاز
نفت
آب
مخزن نفت
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کنترلکننده سطح
هدایتکننده ورودی

خروجی آب

خروجی نفت

(ب)

کنترلکننده سطح
ورودی

خروجی گاز

نمگیر

هدایتکننده ورودی
گاز
نفت

خروجی نفت

آب
مخزن بوت
خروجی آب

(پ)
شکل  .2نمایی از جداکنندۀ سهفازی افقی (الف) دارای سرریز (ب) دارای سبد و سرریز (ج) دارای بوت[.]5
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 .4مطالعااات  CFDانجااامشااده روی جداکنناادههااای

نتای  CFDنشاندادند که با نصب بافلهای سوراخدار ،توزیع جریاان

چندفازی گرانشی

با تبدیل چرخشهای بزر

ویلکینسون 1و همکاران ،یک جداکننادۀ دوفاازی را (نفات -آب) در

شدهاست .در ادامه در اینکار از مد  DPMاستفاده شد تا با ردیابی

آزمایشاگاهی باا اساتفاده از ماد  DPMو ماد آشافتگی

ذرههای سیا به بررسی زمان اقامت پرداخته شود .در اینمرحلاه از

𝜀 k-شبیهسازی کردند .بررسی ارر میزان بازبودن صفحات ساوراخدار

افزایش زمان اقامت ذرات سیا بهعنوان معیاری برای بهبود عملکرد

روی یکنواختتر شدن جریان ،هد اصلی این کار بودهاست .اگرچه

جداکننده ،استفاده شد .با توجهبه نتای  ،CFDزمان اقامت فاز نفات

نتای  CFDهنگام مقایسۀ توزیع سرعت در بعضی نقااط باا شارایط

بعد از نصب بافل سوراخدار از  024رانیه به  100رانیه و بارای آب از

آزمایشگاهی ه خوانی داشت؛ ولی نتای مربوط باه مقایساۀ میازان

 534رانیه به  984رانیه افزایش یافت[.]15

مقیا

فضااای بهینااۀ باااز بافاالهااای سااوراخدار در مااد و آزمایشااگاه

ویفجین و آخارا

متفاوت بودند[.]10

سیکلونی در یکجداکنندۀ سهفازی افقی دارای سرریز ،پرداختند .در

فارانکیس و لاای 2باه مطالعاۀ مااد جریاان در جداکنناادۀ دوفااازی

ایانکاار از ماد اولاری باارای شابیهساازی اساتفاده شاد و باادون

(نفت -آب) و سهفازی دارای سارریز (گااز -نفات -آب) در مقیاا

اعتبارسنجی مد تنها با معیار بهبود توزیع سارعت در جداکنناده و

آزمایشگاهی پرداختند .در اینکار ارر شکل ناز ورودی ،توزیعکنندۀ

یکنواختتر شدن ماد جریاان بعاد از قاراردادن ایانناوع ورودی،

جریان ،هدایتکنندۀ ورودی ،صفحات سرریز ،صافحات ساوراخدار و

نتیجهگرفتند که جداکننده دارای عملکرد بهتری شدهاست[.]11

شکل ناز خروجی هرکدام باهصاورت جداگاناه بادون بررسای ارار

محمدی قلعهنی و همکاران ،به شبیهسازی یک جداکننادۀ دوفاازی

باه بررسای ارار هادایتکننادۀ ورودی از ناوع

برهمکنش بین مؤلفهها ،روی بازده جداکننده بررسای شاد .از ماد

افقی گاز -مایع در مقیا

چندفازی  VOFو مد آشفتگی 𝜀 k-در ایان شابیهساازی اساتفاده

چناادفازی  VOFو مااد آشاافتگی 𝜀 k-اسااتفاده شاادهاساات .نتااای

شدهاست .نتای نشان دادند که همۀ تجهیزات درونی استفادهشده در

شبیهسازی با دادههای تجربی تطابق خوبی نداشاتند ،باا ایانوجاود

ایانکاار روی خطااوط جریاان تیریرگااذار باودهانااد .بارای بعضاای از

هد اصلی در اینکار ،بررسی ارر افزایش دبای جریاان ورودی روی

دارای دادههای آزمایشگاهی بودند مقایسۀ بین CFD

ماندگی قطرات مایع در جریان گاز خروجی بودهاست .نتای نشانداد

و نتای آزمایشاگاهی برحساب توزیاع سارعت ،بارای اعتبارسانجی

که افزایش دبی بهدلیل کاهش زمان اقامت مایع در ناحیۀ جداسازی

استفاده شد و در بقیۀ موارد بدون اعتبارسنجی ،تنها از بهبود خطوط

گرانشی ،منجربه افزایش حضور قطرات مایع در جریان گاز خروجای

جریان بهدستآمده از نتای شبیهسازی برای بررسای ارار تجهیازات

و درنتیجه کاهش بازده جداکننده شدهاست[.]18

جداکنندهها که

صانعتی پرداختناد .در ایانکاار از ماد

0

داخلی جداکننده استفادهشد[.]10

هایتهام حسین و همکااران ،ارار مکاانهاای مختلاف بافال را روی

لااو 3و همکاااران ،اراار بافاالهااای سااوراخدار را روی بهبااود عملکاارد

یکنواخااتکااردن جریااان در یااک جداکنناادۀ گرانشاای دوفااازی

جداکنندۀ دوفازی در مقیا

صنعتی بررسی کردند .بهدلیل ساختار

(نفت -آب) در مقیا

آزمایشگاهی بررسیکردند .در اینکار از ماد

و هندس اۀ متقااارن جداکننااده تنهااا نیماای از مخاازن مااد سااازی

 VOFاستفادهشد .توزیع سرعت بهدستآمده از شبیهسازی با نتاای

شدهاست .اینفرض سادهکننده بهدلیل انحرا زیاد از رژیا جریاان

یک کار نظری ارارهشده در اینتحقیق از تطابق خوبی برخوردار باود.

درون جداکننده منطقی نبودهاست .مد چندفازی مخلاوط و

نتای شبیهسازی نشانداد که بهترین مکان بافل برای حاداقلشادن

مد آشافتگی 𝜀 k-بادون اعتبارسانجی ماد در ایانکاار اساتفاده

حج ناحیۀ چرخشی در طو جداکنناده باین  10تاا  84درصاد از

شدهاست .از بهبود خطوط و مد جریاان باهعناوان معیااری بارای

طو کلی جداکننده بودهاست[.]19

بهبود عملکرد جداکننده هنگام استفاده از بافل استفاده شادهاسات.

حاجیدولو و همکاران ،یک جداکنندۀ افقی دوفازی را (نفت -گاز) در

پف

مقیا
1. Wilkinson
2. Frankiewicz and Lee
3. Lu
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جریان به چارخشهاای کوچاک ،بهتار

نشريه مهندسي شيمي ايران ـ سال نوزدهم ـ شماره صد و ده ()9311

صانعتی شابیهساازی کردناد .در ایانشابیهساازی از ماد
4. Vilagine and Akhras
5. Haitham Hussein

در ایاانکااار تایریر ورودی ساایکلونی باار آشاافتگی جریااان در طااو

در نظرگرفتن این تجهیزات باا جزریاات کامال ،بارای ساادهساازی

جداکننده ،هنگام افزایش دبی  -که یک مشاکل اساسای در صانعت

بودهاست .برای اینکار و برای بهدستآوردن ضرارب مورد نیاز بارای

است -بودهاست .مد مورد نظر در اینکار صحتُسنجی نشدهاسات.

اعما در مد محیط متخلخل ،از دادههای واقعی برای محاسبۀ افت

معیار بهبود در این جداکننده نیز ،بهبود توزیع سرعت در نظر گرفته

فشار برحسب سرعت استفاده و بعد از بهدستآمدن ضرارب مناساب

شدهاست .نتای شابیهساازی باا ترسای توزیاع سارعت در مقااطع

از مد محیط متخلخل استفادهشد .اگرچه اعتبارسنجی اینمد باا

مختلف نشانداد که اساتفاده از ورودی سایکلونی باه جاای ورودی

نتااای آزمایشااگاهی انجااام نشاادهاساات؛ ولاای نتااای ایاانتحقیااق

ساده باعث میشود کاه جریاان در جداکنناده باا سارعت بیشاتری

نشان می دهد که رفتار کلی جداکننده هنگام سادهسازی مد ساازی

آرامگیرد[.]24

بااا اسااتفاده از مااد محاایط متخلخاال در تطااابق خااوبی بااا رفتااار

رضایی و زارعی ،یاک جداکننادۀ افقای (گااز -نفات -آب) در ابعااد

جداکننده هنگام استفاده از این تجهیزات داخلی با جزریات کامال و

پایلوت را با مد چندفازی  VOFو مد آشفتگی 𝜀 k-شبیهساازی و

بدون سادهسازی است[.]23

نتای کارشان را با نتای یکپووهش موجود در اینمقاله که مربوطبه

با توجه به آنچه تاکنون دربارۀ مطالعات انجامشده گفتهشد ،میتاوان

توزیااع و انحاارا اسااتاندارد ساارعت در طااو جداکننااده بااود،

چنین بیان کرد که:

مقایسهکردند که از تطابق خوبی برخاوردار باود؛ ساپس ارار شادت



جریان ورودی را روی بازده جداساز سهفاازی بررسایکردناد؛ نتاای
نشان داد که افزایش شدت جریان بهدلیل کاهش زمان اقامت ،بازده

مختلف روی بازده جداکننده پرداخته شدهاست.


را کاهش دادهاست[.]21

در برخی موارد که اعتبارسنجی انجام شدهاست از مؤلفههایی
مانند توزیع سرعت و زماان اقامات بارای مقایساه اساتفاده

آخاریا و کازیمیرو 1به بررسی جدایش مایع -مایع در یک جداکننادۀ
افقی در مقیا

بدون توجه به اعتبارسنجی مد به بررسای ارار مؤلفاههاای

شده اسات .درحقیقات صاحت سانجی بایاد براساا

پایلوت با استفاده از مد چنادفازی اولاری و ماد

باازده

جداکننااده برحسااب توزیااع جاارم هریااک از فازهااا در

آشفتگی 𝜀 k-پرداختند .در اینمطالعه بهمنظور اعتبارسانجی ،زماان

خروجی های جداکننده (به عنوان مثا میزان حضور قطارات

اقامت فازها با نتاای تجربای مقایساه و تطاابق مناسابی باین آنهاا

مایع در فااز گااز) حسااب شاود ،زیارا اگرچاه ممکاناسات

مشاهدهشد .هاد از ایانکاار بررسای ارار میازان آب (بارشهاای

معیارهایی مانند سرعت و زمان اقامت از نتای آزمایشگاهی و

مختلااف )2و همچنااین بررساای اراار ارتفاااع ساارریز روی عملکاارد

مد یکسان باشند اما لزوماً بازده کلی جداکنناده از ماد و

جداکننده بودهاست .نتای نشانداد که با افازایش میازان بارش آب،

نتای تجربی یکسان نمیشود و بادون انجاام ایانکاار دقات

زمان اقامت فاز آلی (کروزن) افزایش یافتهاست و در هرمیزان بارش

شبیهسازی انجامشده مشخص نمیشود[.]0

از آب ،با افزایش ارتفاع سرریز نیز افزایش زمان اقامت مایع مشااهده

مروری بر مدلسازی جداکنندههای چندفازی گرانشی با استفاده از...

چندفازی  VOFو مد آشفتگی 𝜀 k-استفاده شدهاست .هد اصالی

انعقاددهناادههااا 0و بافاالهااا بااهصااورت محاایط متخلخاال بااهجااای



در بهینهسازی جداکننده هنگام اضافهکردن تجهیزات داخلی

شدهاست .بنابراین ،اینمحققان از بهبود ایان مؤلفاه یعنای افازایش

از مؤلفه هایی مانند بهبود زمان اقامت ،بهبود توزیع سرعت و

زمان اقامت فاز آلی بهعنوان معیاری برای بهبود عملکرد جداکنناده

کاهش آشفتگی یا یکنواختی جریان بهعنوان معیااری بارای

استفادهکردند[.]22

بهبود بازده کلی جداکننده استفاده شده اسات .شاایان ذکار

کرزمیانوسااکی 3و همکاااران بااه بررساای رفتااار جریااان و عملکاارد

است که اگرچه بهبود این مؤلفهها باه جادایش بهتار فازهاا

جداکننده در یک جداکنندۀ سهفاازی صانعتی باا اساتفاده از ماد

کمک میکناد ،اماا لزومااً باعاث افازایش باازدهی ماؤرر در

چندفازی اولری و مد آشافتگی 𝜀 k-پرداختناد .هاد از ایانکاار

جداکننده نمیشود[ .]0به عنوان مثا اضافه کردن یک بافال

بررساای امکااان در نظرگاارفتن تجهیاازات داخلاای جداکننااده ماننااد

میتواند از طرفی با بهبود مد جریان باعاث جادایش بهتار

1. Acharya and Casimiro
2. Water Cut
3. Krzemianowski

فازهاااا و افااازایش باااازده جداکنناااده شاااود و از طرفااای
4. Coalescer
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مقاالت

می تواند باعث پدیدۀ شکست قطرات و درنتیجه کاهش بازده

برخی فرضیات مربوطبه مد  ،مانند استفاده از اندازۀ قطارات رابات

بااهدلیاال جاادایش سااخت قطاارات ریااز شااود .بنااابراین و

برای فازهای ناپیوسته و در نظر نگرفتن شکسات و باهها پیوساتن

بر ایناسا

که کدامیک بر دیگری غلبه میکند باازده کلای

قطرات ،خطای نتای شبیهسازی در حدود  %04مشاهدهشد[.]25

جداکننده مشخص میشود .الزم به ذکر است که این دو ارار

در مطالعۀ دیگری خاروا و همکاران برای غلبهبر محدودیتهای مد

میتواند بهگونه ای باشاند کاه ارار یکادیگر را خنثایکنناد؛

استفادهشده در کار پیشینشان[ ]20در استفادهاز توزیع اندازۀ قطرات

باااهطاااوری کاااه تغییااار خاصااای در باااازده جداکنناااده

برای فازهای رانویه و در نظرگرفتن پدیدۀ شکست و باهها پیوساتن
1

مشااااهده نشاااود[20و10و .]0بناااابر ایااان باااازده واقعااای

قطااااارات ،از ترکیاااااب ماااااد موازنااا اۀ جمعیااااات

یک جداکننده بایاد بعاد از اضاافهکاردن تجهیازات داخلای

با مد اولری استفادهکردند تا به شبیهساازی جداکننادۀ ساهفاازی

حساب شاود تاا ارار واقعای روی عملکارد کلای جداکنناده

دارای سرریز بپردازند .اگرچه نتای اینمطالعه نسابتباه کاار قبلای

مشخص شود.

بهبودیافات امااا احتماااالً باهدلیاال اینکااه ایاان ماد تنهااا قااادر بااه

)(PBM

در ادامه به عنوان بخش بعدی مقاله ،تحقیقاتی کاه در آنهاا معیاار

در نظرگرفتن توزیع اندازۀ قطرات برای یکی از فازهای رانویه است و

صحیح بازده برای اعتبارسنجی مد ها استفاده شادهاسات ،بررسای

همچنین مد اولری قادر به شبیهسازی مناسب برای جدایش فازها

خواهندشد تاا باا یاک مطالعاۀ دقیاق باه میازان دقات ماد هاای

با مرز مشترک مشاخص نیسات دوبااره تطاابق خاوبی باین نتاای

مااورد اسااتفاده در شاابیهسااازی جداکنناادههااا دسااتیافتااه شااود.

مربوطبه شبیهسازی و دادههای صنعتی (خطایی باین  04تاا )%80

در اینتحقیقات همچنین ارر تجهیزات داخلی با در نظرگرفتن معیار

برحسب جرم قطرات در خروجایهاا مشااهدهنشاد .در ایانمطالعاه

صحیح روی افزایش بازده کلی جداکنناده انجاام شادهاسات تاا ارار

همچنین به مقایسۀ زمان اقامت بین نتاای مرباوطباه ماد و دادۀ

واقعای هار تجهیاز داخلای مشاخص شاود .شاایان ذکار اسات کاه

صنعتی که در کارهاای گذشاته باهعناوان معیاار باازده جداکنناده

شبیهسازی جداکننده ها ،کاه نتاای واقعای باازده باا نتاای تجربای

استفاده میشد ،پرداخته شدهاست؛ نتای نشانداد که زماان اقامات

مقایسه شدهاند ،بسیار محادود باودهاسات و بیشاتر آنهاا از دیادگاه

متوسط بهدستآمده در شبیهسازی از تطابق نسبتاً خوبی با دادههای

اولر -اولر به بررسی فرایند جدایش پرداختاهاناد کاه باه شارر زیار

صنعتی برخودار بود .الزم به ذکر است که اگرچه مقایسۀ زمان اقامت

هستند:

تطابق خوبی داشت؛ اما بازده واقعی -که نشاندهندۀ کارکرد واقعای

خاروا و همکاران بهمنظور بررسای رفتاار جریاان ساهفاازی در یاک

جداکننده است -تطابق ضعیفی بین نتاای ماد و صانعت داشات،

جداکنندۀ صانعتی دارای سارریز باه شابیهساازی ایان جداکنناده

که خود تیییدکنندۀ ایان نکتاه اسات کاه تحقیقاات گذشاته کاه از

پرداختند و از مد اولری و از مد آشفتگی 𝜀 k-استفاده کردناد .در

اینمعیار بهعنوان ارزیابی عملکرد استفاده میکردند ،دقیق نبودهاناد.

اینتحقیق بهدلیل محدودیت مد  ،فازهای رانویۀ آب و نفت هرکدام

در اینتحقیق ارر ن گیر و هدایتکنندۀ ورودی بهطور همزمان تنها با

با یک اندازۀ قطره رابت شبیهسازی شدهاناد؛ البتاه از شکسات و باه

یک ساختار از نظر طراحای ،روی باازده واقعای جداکنناده در نظار

ه پیوستن قطرات در اینمطالعه صر نظر شدهاست .بهدلیال ایان

گرفتهشدند .اگرچه نتای اینتحقیق نشانداد کاه اضاافهکاردن ایان

فرضیات سادهکننده که محادودیت موجاود در ایان ماد هساتند،

تجهیزات داخلی باعث بهبود عملکرد جداکننده شدهاسات؛ ولای باا

تطابق بسیار ضعیفی بین نتای تجربی و نتای مربوط به شبیهساازی

درنظرگرفتن تنهاا یاک حالات از تجهیازات داخلای (حضاور هاردو

برحسب میزان جرم قطرات مایع در خروجی مشاهدهشد[.]20

بهصورت همزمان در یکحالت) امکان بررسی اینکاه آیاا هرکادام از

احمد و همکاران شبیهسازی یک جداکنندۀ سهفازی دارای سرریز را

تجهیزات به طاور جداگاناه ارار قابال تاوجهی روی عملکارد فرایناد

آزمایشگاهی با استفاده از مد اولری و معادلاۀ آشافتگی

جدایش در یک جداکننده را دارد یا خیر ،فراه نمیکند؛ همچناین

𝜀 k-انجامدادند؛ نتای شبیهسازی برحسب میزان جرم قطارات ماایع

بره کنش بین این مؤلفهها برای در نظرگرفتن ارر آن روی عملکارد

در فاز خروجی با ه مقایسهشد .در اینروش نیز بهدلیل اساتفاده از

جداکننده مشخص نمیشود[.]21

در مقیا

1. Population Balance Model
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برای بررسی جدایش گاز -نفت -آب استفادهکردناد .در ایانکاار باا

مناسب باشد؛ در این مد قطرات بهصاورت تارمهاای چشامهای از

در نظرگرفتن امولسیون تشکیلشده بین آب و نفت ،برهمکنش بین

تکانه عمل میکنناد کاه در فضاا در حرکتناد .ولای مشاکل اصالی

آنها در سطح مشترک و تشکیل یاک الیاۀ باه ها فشارده )،(DPL2

استفادهاز این ماد باهتنهاایی در جداکنناده اینگوناه اسات کاه از

شبیهسازی  CFDانجامشد .جداکننادۀ ماورد نظار یاک جداکننادۀ

فازهای پیوستۀ نفت و آب که در پایین جداکننده تجماع یافتاهاناد،

پایلوت بودهاست .نتاای ایان کاار برحساب

صر نظر شده ،بنابراین بره کنش قطارات باا ایان فازهاا در نظار

و ضااخامت الیااه DPL

گرفته نمیشود[31و ]34و این امر به نتای نامناسبی در شبیهسازی

دارای سرریز در مقیا

بااازده جداکننااده ،توزیااع اناادازۀ قطاارات

در جداکننده اراره و با نتای پایلوت مقایسهشد .نتای  CFDنشانداد

جداکننده می انجامد[ .]32بنابراین با توجاهباه امکاان خاوب ماد

که اگرچه استفاده از ایان ماد نسابتباه اساتفاده از ماد اولاری

 DPMدر ردیابی قطرات ،برای غلبهبر مشکل مربوط به نادیده گرفتن

بهتنهایی یکگام بهسمت پیشاگویی بهتار باازده اصالی جداکنناده،

فازهای پیوسته نیازبه درنظرگرفتن سه فاز پیوسته (در جادا کننادۀ

ضخامت الیۀ  DPLبااالی ساطح آب و ارزیاابی توزیاع انادازۀ ذرات

سهفازی) در پسزمینه وجود دارد تا بتواند با قطارات بار ها کانش

درون جداکننده بودهاست ،ولی برای رسیدن به نتای بهتر باا دقات

انجام دهد و همچنین رفتار کلی جداکننده را از نظر جادایش کلای

باالتر ،به استفاده از مد هاای دقیاقتار نیااز اسات[ .]28اوشاینو و

فازها نشان دهد[33و .]0باا توجاهباه امکاان خاوب ماد  VOFدر

ویفجین 3در ادامۀ ایانکاار ،از یاک رابطاۀ ریاضای دقیاقتار بارای

شبیه سازی فازهای پیوسته با سطح مشترک دقیق باین آنهاا ،ایان

محاسبۀ خواص امولسیون تشکیلشده هنگام جادایش ماایع -ماایع

مااد یااک نااامزد مناسااب باارای ترکیاابشاادن بااا مااد

استفاده کردند و با مقایسه با کار قبلایشاان باه نتاای ماد ساازی

اساات[32-33و .]34بااا وجااود قاباال قبااو بااودن مااد ترکیباای

بهتری برای تخمین  DPLو میزان جدایش آب از نفت دست یافتند.

 VOF-DPMهنگام بررسی همزمان قطرات و رفتار فازهاای پیوساته

با اینوجود بیشترین خطای مشاهدهشده برای جادایش آب از نفات
نسااااابت باااااه نتاااااای آزمایشاااااگاهی در حااااادود %03/0

DPM

در جریااانهااای چناادفازی[30و ،]34در زمینااۀ جداکنناادههااای
چندفازی که از ایان ماد ترکیبای بارای نشااندادن رفتاار واقعای

مروری بر مدلسازی جداکنندههای چندفازی گرانشی با استفاده از...

اوشینو 1و همکاران ،از مد چندفازی اولری باههماراه ماد

PBM

 DPMبرای غلبهبر مشکل مربوطباه ماد کاردن قطارات مایتواناد

جدایش استفاده شده باشد ،تحقیقات بسیار محدودی وجود دارد:

مشاهده شدهاست[.]29
با توجهبه شبیهسازیهای انجامشده با استفاده از مد های مربوطباه
دیدگاه اولر-اولر(مد اولری و مخلوط) ،اگرچه این مد ها قاادر باه
پیشبینی توزیع سرعت ،فشار و زمان اقامت با دقت خوبی بودهاند اما
در تخمین دقیق رفتار جدایش بارای محاسابۀ میازان جارم واقعای

پوراحمدی الله و همکااران در یاک مطالعاه باه عیابیاابی فرایناد
جدایش در یک جداکنندۀ سهفازی دارای سرریز در مقیا

صانعتی

و به بررسی ارر بافل و سرریز روی عملکارد جداکنناده پرداختناد .از
مااد ترکیباای چناادفازی  VOF-DPMو مااد آشاافتگی 𝜀 k-در

خار شده از جداکنندهها ضعیف عمل میکنند .درحقیقت عفوهبار

اینتحقیق استفاده و توزیع اندازۀ قطرات ،شکست و باهها پیوساتن

محدودیت ایان ماد هاا در ماد ساازی قطارات ،ایان ماد هاا در

آنها در نظر گرفته شد .الزم باه ذکار اسات کاه هندساۀ جداکننادۀ

مد سازی فصل مشترک بین فازها که الزمۀ فرایند جادایش اسات،

مشبندیشده و کیفیات آن بررسای شاد کاه نماایی از ایان ماش

ضعیف عمل مایکنناد .اگرچاه ماد  VOFدر ماد ساازی ساطح

ترکیباای ساااختارنایافته در شااکل ( )3نشااان داده شاادهاساات .در

مشترک بین فازها و همچنین مد کردن قطرات کاه هرکادام دارای

اینتحقیق بهدلیل نبود دسترسی باه دادههاای صانعتی ،ایان ماد

یکسطح مشترک با فاز پیوسته هستند ،مناسب عمل مایکناد اماا

اعتبارسنجی نشدهاست .نتای اینتحقیق روی جداکننادۀ ساهفاازی

بهدلیل اینکه مد سازی در اطارا هرقطاره بایاد انجاام شاود ،باه

نشانداد که با وجود بهبود توزیع سرعت پس از اضافهکاردن بافال و

تعدادی شبکۀ بسیارریز در جداکننده نیاز است؛ بناابراین اساتفادهاز

افزایش ارتفاع سرریز ،تغییر خاصای در میازان باازده واقعای از نظار

این مد در ابعاد صنعتی مقرونبه صارفه نیسات .اساتفاده از ماد

مقدار مایع خار شده از فااز گااز و همچناین خلاوص دیگار فازهاا

1. Oshinow
2. Dense Packed Layer
3. Vilagines

مشاهده نشد ،بنابراین روشن است کاه تنهاا بهباود توزیاع سارعت،
تضمین بهبود عملکرد کلی جداکننده نیست .با توجهباه جدیادبودن
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مقاالت

مد ترکیبی در تحقیق نامبرده ،جزریات مد مورد اساتفاده مانناد

شدهبود ،در اینکار جداکنندۀ مورد نظر از نوع بوت انتخااب شاده و

بررسی ارر زیار ماد هاای مختلاف در ایان ماد ترکیبای بررسای

نتای محاسبات عددی برحسب توزیعهای جریاان ساهفاازی ،رفتاار

نشدهاست .گفتنی اسات کاه در ایانمطالعاه ارار باره کانش باین

فازهااای رانویااه ،بااازده جداکننااده و توزیااع اناادازۀ قطاارات بررساای

تجهیزات داخلی ( ارر سریز و بافل) روی بازده جداکننده نیز در نظر

شاادهاساات .نتااای نشااانداد کااه مااد  CFDمااورد نظاار قااادر بااه

گرفته نشدهاست[.]0

تخمینزدن خوبی از رفتار کلی جدایش و همچنین رفتار قطارات در
یک جداکنندۀ سهفاز دارای بوت است .عیبیابی فرایند جادایش در
جداکنندۀ مورد نظر نشاندهندۀ کاربرد نامناسب نوع هادایتکننادۀ
ورودی ،نیاز به وجود ن گیر مناسب در خروجی گاز و همچنین نیااز
به یک گردابشکن در خروجی مایع بودهاست[.]35
خلیفات و همکاران در کاار دیگاری ،باهمنظاور توساعۀ ایان ماد
ترکیبی به بررسی جزریات مد برای یافتن یک مد مناسب با دقت
کافی باهد ایجاد یک شبیهسازی واقعبیناناه ،پرداختناد .نماایی از

شکل  .3نمایی از مش مربوط به هندسۀ جداکننده[.]5

شبکۀ ترکیبی چهاروجهی ساختارنایافته بهکار گرفتهشده در اینکاار
(مربااوطبااه مخاازن بااوت) در شااکل ( )0نشااان داده شاادهاساات.

غفارخواه و همکاران از ماد ترکیبای  VOF-DPMباههماراه ماد

ارر زیر مد های مختلف شامل نیروی جرم مجازی ،شکست قطارات

آشفتگی 𝜀 k-برای مقایسۀ دو ماد نیماهتجربای در طراحای ابعااد

و مااد گااام تصااادفی )DRW( 1بررساای شااد .نتااای نشااانداد کااه

(طو و قطر) جداکنندۀ سهفازی دارای سارریز اساتفادهکردناد[.]3

مد ترکیبی مورد نظر با درنظرگرفتن هرسه زیر مد و تیریر بااالی

پس از انتخاب مد تجربی مناسب درکار دیگاری[ ]30باه طراحای

زیرمد  DRWیک مد موفق (خطای شبیهسازی  %12/9نسبت به

ابعاد یک جداکنندۀ سهفازی دارای سرریز با شرایط موجاود در یاک

دادۀ صنعتی) در تخمین بازده جداکننده بودهاست[.]31

جداکنندۀ سهفازی صنعتی پرداختند .نتای این شابیهساازی بارای
انتخاب بهترین ابعاد دارای اختف بسایارکمی باا نتاای جداکننادۀ
موجود در صنعت بودهاست .بهمنظور بررسی ارر تجهیزات داخلی در
اینکار ،بررسی همزمان ارر ن گیر ،هدایت کنندۀ ورودی و بافل روی
کیفیت جداکنندۀ سهفازی دارای سرریز انجام شدهاست .همانند کار
خاروا و همکاران[ ]21تنها یکساختار از تجهیزات درون جداکنناده
در نظرگرفتااهشااد .نتااای ایاانکااار نشااانداد کااه بااا تعااوی

نااوع

هاادایتکنناادۀ ورودی ،اضااافهکااردن ناا گیاار در خروجاای گاااز و
اضافهکردن بافل در قسمت مایع بهطاور همزماان ،خلاوص فازهاای
جداشده از خروجی جداکننده افزایش یافتهاست .ولی در اینکار نیز
ارر هرکدام از مؤلفهها و همچنین بره کنش بین آنها روی عملکرد
جداکننده در نظر گرفته نشدهاست.
خلیفات و همکاران باا اساتفاده از یاک ماد ترکیبای

VOF-DPM

به عیاب یاابی و تحلیال رفتاار فرایناد جادایش در یاک جداکننادۀ
سهفازی صنعتی دارای باوت ،پرداختناد .بار خاف کارهاای هماۀ
محققان که تنها به شابیهساازی جداکننادۀ دارای سارریز پرداختاه
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شکل  .4نمایی از مشهای مربوطبه جداکننده[.]33
1. Discrete Random Walk

 .5نتیجهگیری کلی
در اینمقاله پس از مرور اناواع جداکننادههاای گرانشای؛ تحقیقاات

گرانشاای ،تمااام کارهااا ،بااه اسااتثنای کااار خلیفااات و

انجامشده بهوسیلۀ  CFDروی این جدا کننادههاا مارور شادهاسات.

همکاران[31و ،]35مربوط باه بررسای عملکارد جادایش در

نتای اینمطالعه بهطور کلی نشانداد که اگرچه  CFDیکروش مؤرر

جداکنندۀ گرانشی سهفازی دارای سرریز بودهاست.

برای اصفر رفتار جریان برای بهبود عملکرد جداکنناده اسات ولای



باوجود کاربرد گستردۀ جداکننادۀ ساهفاازی دارای باوت در

کاستیهای متعددی در تحقیقات انجام شده دیده میشود .با بررسی

صنایع پتروشیمی ،نفت و گاز تاکنون هیچ تحقیقای بار روی

کلی تحقیقات انجامشده مشخصشد که:

این نوع از جداکنندهها با استفاده از  CFDبارای بررسای ارار





در بعضی از کارها بدون توجهبه اعتبارسنجی مد  ،به بررسی





1

اراار مؤلفااههااای مختلااف روی بااازده جداکننااده پرداخت اه

باتوجااه بااه بررساای گاااوا

شدهاست.

یکجریان سهفازی (آب ،نفت و گاز) حتای باا تغییار مقادار

در بیشترکارها از مؤلفههایی مانند بهبود زمان اقامت و بهبود

اندک در آب ،رفتار جریان سهفاز بهدلیال باره کانشهاای

توزیع سارعت باهعناوان معیااری بارای بهباود باازده کلای

متفاوت بین فازهای مایع ،متفاوت میشاود و ارار تجهیازات

جداکننده هنگاام اضاافه کاردن تجهیازات داخلای اساتفاده

داخلی درون هر جداکننده متفاوت اسات .بناابراین بررسای

شده است .درحقیقت بازده جداکننده برحساب توزیاع جارم

هر نوع جداکننده ،بهویوه در مقیا

صنعتی ،نیاز به بررسای

قطرات در خروجی جدا کننده (ه برای اعتبارسنجی و ها

جداگانه برای در نظرگرفتن فرایند جدایش و بهبود عملکارد

برای بررسی بهبود عملکرد) باید حساابشاود کاه محققاان

آن دارد.


کمی به آن پرداختهاند.


تجهیزات داخلی بهمنظور بهینهسازی آنها انجام نشادهاسات.

راهکار مؤرری برای مشکل کاهش بازده در ارر افازایش دبای

[ ]38مشااخصشااد کااه در

به منظور بررسی ارر تجهیزات داخلی در برخی تحقیقات تنها
یک ترکیب از همۀ حاالت ،استفاده شده است و تنهاا از روش
2

ورودی -کااه یااکمشااکل اساساای در صاانعت اساات -ارارااه

بهینهسازی معمو

نشدهاست.

مؤلفه ها در نظرگرفته نمی شود -استفاده شده است .بناابراین

مروری بر مدلسازی جداکنندههای چندفازی گرانشی با استفاده از...



با توجه به کارهای انجام شده روی جداکنندههاای ساهفاازی

 که در ایانروشهاا باره کانش باین3

در بیشتر تحقیقات از مد های دیدگاه اولری -اولاری بارای

اسااتفادهاز روشهااای آماااری بهینااهسااازی کااه قابلیاات

مد سازی استفاده شدهاست؛ اگرچه این مد ها قادرند رفتار

مشخص شدن میزان اهمیت هر مؤلفه و همچنین بره کنش

کلی فازها مانند توزیع سرعت و فشاار را باه خاوبی تخماین

بین آنها را دارد[ ،]39ضروری است .تاکنون هیچ بهینهسازی

بزنند؛ اما در تخمین بازده واقعی جادایش باا دقات مناساب

آماری روی جدا کنندههای گرانشی برای بررسی ارر چنادین

موفق نبوده اند .در مواردی که نیاز به دقات بااال وجاود دارد،

مؤلفه بهصورت همزمان انجام نشدهاست .بهدلیل هزینۀ باالی

بررسی همزمان رفتار کلی فازها و قطرات پیشنهاد میشاود.

انجام آزمایش در بهینه سازی آماری جداکنناده هاا ،ترکیاب

در زمینۀ مد های ترکیبی مانناد ماد  ،VOF-DPMبارای

 CFDبااا روشهااای بهینااهسااازی آماااری بااهتیکیااد توصاایه

دقیقتر شدن جزریات شبیهسازی و بررسای زیار ماد هاای

شدهاست که این عمل نیز در جداکنندهها انجام نشدهاست.

مناساب آن ،باارای یااافتن بهتاارین نتااای در جداکنناادههااا،

باتوجهبه مطالب بیانشده ،شبیهسازیها باید با درنظرگرفتن مواردی

کارهای بسیار محدودی انجام شدهاست.

که در اینقسمت بهعنوان کاستیها ذکر شده ،انجام شود تا با غلبهبر

در بیشتر این تحقیقات در جدا کنندهها برای سادگی از مد

این کاستیها نتای دقیقتری بهدست آید.

آشفتگی 𝜀 k-استفاده شده و به بررسی مد های پیچیادهتار
پرداخته نشدهاست.
1. Gawas
2. Usual Optimization
3. Statistical Optimization

)Iranian Chemical Engineering Journal – Vol. 19 - No. 110 (2020

56

[1]

[2]
[3]

[4]
[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

Behin, J., Aghajari, M., "Influence of water level on
oil-water separation by residence time distribution
curves investigations", Separation and Purification
Technology, 64: pp. 48-55, (2008).
Arnold, K., Stewart, M., "Surface Production
Operations", 3rd edition, Elsevier, New York, (2008).
Ghaffarkhah, A., Ameri shahrabi, M., Keshavarz
Moraveji, M., Eslami, H., "Application of CFD for
designing conventional three phase oilfield
separator", Egyptian journal of petroleum, 26 (2):
pp. 413-420, (2017).
Skelton, G. F., "Our Industry Petroleum", British
Petroleum Company, London, Chapter 7, (1977).
Pourahmadi Laleh, A., "CFD Simulation of
Multiphase Separators", PhD Dissertation, University
of Calgary, Calgary, Canada, (2010).
Das, S. K., Biswas, M. N., "Separation of oil-water
mixture in tank", Chem. Eng. Comm., 190:
pp. 116-127, (2003).
Frising, T., Christine, N., Christine, D., "The liquid/
liquid sedimentation process: From Droplet
coalescence to technologically enhanced water/oil
emulsion gravity separators: A Review", Journal of
Dispersion Science and Technology, 27 (7):
pp. 1035-1057, (2006).
Monnery, W. D., Svrcek, W. Y., "Successfully
Specify Three-Phase Separators", Chem. Eng Prog.,
90: pp. 29-40, (1994).
Ahmed, T., Makwashi, N., Hameed, M., "A review of
gravity three-phase separators", Journal of Emerging
trends in engineering and applied science, 8 (3):
pp. 143-153, (2017).

 "مقدمهای بر دینامیاک،. ع، هشترودی،. ر. م،] شجاعیفرد14[
،"انتشااارات دانشااگاه عل ا و صاانعت.ساایاالت محاسااباتی

[16]

[17]

[18]

[19]

"شابیهساازی، . ن، دلخاواه، . ر. ا، نقرهآبادی، . ا،] حاجیدولو24[
" اولاین.جریان سیا در جداکنندۀ افقی دو فاز نفات و گااز
،همایش ملی تکنولوژیهای ناوین در شایمی و پتروشایمی
.)1392( ، اهواز،ه اندیشان چرخۀ عل و صنعت

"شبیهسازی جداکنندۀ افقی گرانشی، . ط، زارعی، . ه،] رضایی21[
 گااز و،"اولاین کنفارانس ملای (نفات.گاز/آب/سهفازی نفت
، شاارکت علماای پووهشاای پنداراناادیش رهپااو،)پتروشاایمی
.)1393( ،شیراز
[22]

.)1392(
CFD  "شابیهساازی،. ع.م

، دهناوی،. ر.

،] هااشآباادی11[

"انتشااارات.Fluent جریااانهااای چناادفازی بااا ناارمافاازار
[23]

.)1394( ،اندیشهسرا
[12]
[13]

[14]

[15]

ANSYS Fluent version: 16.2, Fluent Theory Guide,
(2016).
Pourahmadi Laleh, A., Svrcek, W. Y., Monnery, W.
D., "Design and CFD studies of multiphase
separators- A Review", The Canadian Journal of
Chemical Engineering, 90: pp. 1547-1560, (2011).
Wilkinson, D., Waldie, B., Nor, M. I. M., Lee, H. Y.,
"Baffle Plate Configuration to Enhance Separation in
Horizontal Primary Separators", Chem. Eng. J., 77
(2): pp. 189-196, (2000).
Frankiewicz, T., Lee, C. M., "Using Computational
Fluid Dynamics (CFD) Simulation to Model Fluid

Motion in Process Vessels on Fixed and Floating
Platforms", SPE annual technical conference and
exhibition, San Antonio, Texas, (2002).
Lu, Y., Lee, J. M., Phelps, D., Chase, R., "Effect of
Internal Baffles on Volumetric Utilization of a
FWKO- A CFD Evaluation", SPE annual technical
conference and Exhibition, Anaheim, California,
U.S.A, (2007).
Vilagines, R. D., Akhras, A. R., "Three-phase flows
simulation for improving design of gravity separation
vessels", SPE annual technical conference and
exhibition, Society of Petroleum Engineers, Florence,
Italy, (2010).
Mohammadi Ghaleni, M., Zivdar, M., Nemati, M. R.,
"Hydrodynamic Analysis of two-phase separator by
computational fluid dynamic (CFD)", 6th International
Conference on Advanced computational Engineering
and Experimenting, Istanbul, Turkey, (2012).
Hussein, H. A., Abdullah, R., Harun, S., Abdulkhaleq,
M., "Numerical model of baffle location effect on
flow pattern in oil and water gravity separator tanks",
World Appl. Sci. J., 26 (10): pp. 1351-1356, (2013).

مقاالت

مراجع

[24]

[25]

Acharya, T., Casimiro, L., "Evaluation of flow
characteristics in an onshore horizontal separator
using computational fluid dynamics", Journal of
ocean and engineering science, Article in press,
(2019).
Krezmianowski, Z., Lackowski, T., Ochrymiuk, T.,
Flszynski, P., "Substitude model and CFD
investigation of a coalescer in a three-phase crude oil
gravity separator", Journal of applied fluid mechanics,
13 (3): pp. 805-813, (2020).
Hansen, E. W. M., Heitmann, H., Laksa, B.,
Ellingsen, A., Ostby, O., Morrow, T. B., Dodge, F. T.,
"Fluid flow modelling of gravity separators", 5th
international conference on multiphase production,
Texas, U.S.A, (1991).
Kharoua, N., Khezzar, L., Saadawi, H., "CFD
simulation of three-phase separator: effects of size
distribution", ASME Fluids Engineering Summer
Meeting, Nevada, USA, (2013).

)9311( نشريه مهندسي شيمي ايران ـ سال نوزدهم ـ شماره صد و ده

55

...مروری بر مدلسازی جداکنندههای چندفازی گرانشی با استفاده از
54

[26]

[27]

[28]

[29]

[30]

[31]

[32]

Ahmed, T., Hamed, F., Russell, P. A., "The use of
CFD simulation to compare and evaluate different
sizing algorithm for three – phase separator", OTC
offshore technology conference, Janeiro, Brazil,
(2017).
Kharoua, N., Khezzar, L., Saadawi, H., "CFD
Modelling of a horizontal three-phase separator: A
population balance Approach", American Journal of
Fluid Dynamic, 3 (4): pp. 101-118, (2013).
Oshinowo, L., Elsaadawy, E., Vilagines, R., "CFD
modeling of oil-water separation efficiency in threephase separators", 10th International Conference on
CFD in oil & Gas, Metallurgical and process
Industries SINTEF, Trondheim, Norway, (2014).
Oshinowo, L., Vilagines, R., "Modeling of oil-water
separation efficiency in three-phase separators: Effect
of emulsion rheology and droplet size distribution",
Chemical engineering research and design, 59:
pp. 278-290, (2020).
Cloete, S., Olsen, J. E., Skjetne, P., "CFD modeling of
plume and free surface behavior resulting from a
sub-sea gas release", Applied Ocean Research, 31 (3):
pp. 220-225, (2009).
Kirveski, L., "Design of Horizontal three-phase
separator using computational fluid dynamics", MSC
Dissertation, Aalto university school of chemical
technology, Espoo, Finland, (2016).
Pourahmadi Laleh, A., Svrcek, W. Y., Monnery, W.
D., "Computational fluid dynamics simulation of
pilot-plant-scale two-phase separators", Chem. Eng.
Technol., 34 (2): pp. 296-306, (2011).

[33]

[34]

[35]

[36]

[37]

[38]

[39]

Qarot, Y. F., Kharoua, N., Khezzar, L., "Discrete
phase modeling of oil droplets in the gas compartment
of a production separator", ASME International
Mechanical Engineering Congress and Exhibition,
Montreal, Canada, (2014).
Cloete, S., Eksteen, J. J., Bradshaw, S. M., "A
mathematical modelling study of fluid flow and
mixing in full scale gas stirred ladles", Computational
Fluid Dynamics, 9 (6): pp. 345-356, (2009).
Ghafarkhah, A., Shahrabi, M. A., Moraveji, M. K.,
Eslami, H., "3D Computational-Fluid-Dynamics
Modeling of Horizontal Three-Phase Separators: An
Approach for Estimating the Optimal Dimensions",
Oil and Gas. Fac., 33 (4): pp. 1-17, (2018).
Khalifat, Z., Zivdar, M., Rahimi, R., "Application of
CFD for troubleshooting and hydrodynamic analysis
in an industrial three-phase gravity separator", Journal
of gas technology, 5: pp. 57-69, (2019).
Khalifat, Z., Zivdar, M., Rahimi, R., "Simulation of
an industrial three-phase boot separator using
computational fluid dynamics", Journal of gas
technology, 6: pp. 30-42, (2020).
Gawas, K., "Studies in low-liquid loading in
gas/oil/water three phase flow in horizontal and
near-horizontal pipes", Ph.D. dissertation, The
University of Tulsa, Tulsa, Oklahoma, (2013).
Montgomery, D. C., "Design and analysis of
experiments", second edition, John Wiley & Sons,
(2008).

Iranian Chemical Engineering Journal – Vol. 19 - No. 110 (2020)

