مقاالت علمی  -پژوهشی

اثر تغییر شعاع مارپیچ و تغییر قطر لوله در شبیهسازی جداسازی
نفت–آب درون جداکننده با لولههای مارپیچ
محمد موسوی* ،شرکت ملی حفاری رضا باهوش کازرونی ،1دانشگاه شهید چمران اهواز

جداسازی نفت-آب در صنایع نفت و گاز کاربرد فراوانی دارد و تاکنون روشها و دستگاههای متعددی برای این هدف بهکار رفته
است .یکی از دستگاههای جداکنندهي رایج ،جداکنندهي لولهي مارپیچی است که در آن جداسازی دو فاز با چگالیهای متفاوت
با استفاده از شتاب گریز از مرکز و گرانش انجام میشود .در این تحقیق با استفاده از شبیهسازی عددی بهروش دینامیک سیاالت
محاسباتی ،نحوهي عملکرد یک جداکنندهي لولهي مارپیچی بررسی شده است .برای مدلسازی جریان دوفازی در نرمافزار فلوئنت
از روش اویلری-اویلری استفاده شده است .متغیرهای مسأله مانند قطر لوله و شعاع ژیراسیون مارپیچ جهت بهینهسازی عملکرد
دستگاه بررسی شدند .برای بهینهسازی دو هدف در نظر گرفته شده؛ یکی افت فشار جریان و دوم میزان جداسازی .هرچقدر افت
فشار کمتر و میزان جداسازی بیشتر باشد از نظر عملکرد برای دستگاه مطلوبتر است .نتایج تحقیق نشان داد که هر یک از متغیرها
مقادیر بهینهای دارند .در نهایت قطر لوله  50میلیمتر و شعاع مارپیچ  500میلیمتر بهعنوان مقادیر بهینه بهدست آمدند.
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مقدمه

توسع��هي فعالیتهای اکتشافی استخ��راج و بهرهبرداری از منابع نفتی در
کشوره��ای نفتخیز سبب ب��روز مشکالت زیس��تمحیطی متعددی برای
آن کشوره��ا شده که یکی از مهمترین آنه��ا آلودگی منابع آب و افزایش
مقدار هیدروکربنها درآب است .آلودگي آب ميتواند تأثيرات مس��تقيم
و غيرمستقيمي بر سالمت انسان داشته باشد .بهعالوه استفاده از مواد غذايي
درياي��ي آلوده به ترکیبات نفتی ممكن است سالمتي انس��ان را تهديد كند؛
چراكه برخي مواد آلي در بدن موجودات دريايي بهخصوص ماهيها تجمع
ميكنن��د و از اين طري��ق ممكن است وارد زنجيرهي غذايي انس��ان شوند.
این موض��وع عامل اصلی محدودکنندهي تولید نف��ت و گاز است كه اگر
مقررات و الزوم��ات آن رعایت نشود میتواند تأثیرات محیطی و اقتصادی
زیانباری داشته باشد .بهعالوه مقدار آب تولیدی تأثير بهسزايي در خطوط
لول��هي انتقال نفت دارد و میتواند ظرفيت انتق��ال نفت را کاهش دهد .در
واق��ع هدف این جداسازی ارسال آب تمیز به دریا یا بازگشت دوبارهي آن
به مخزن است .نسبت آب به استخراج سيال هيدروكربني بیشتراز  80درصد
است كه این موضوع باعث افزايش بار عمليات توليد ميشود .بهطوری که
در يك س��ال در مجموع  300میلیون بشکه ب��رای عملیات جداسازی نیاز
است [2و.]1
با افزايش قابلیتهاي بازیافت آب ،توليد نفت افزايش خواهد يافت و در
غير اين صورت توليد نفت با تنگناهايي روبرو خواهد بود .در برخي موارد
تثبيت فشار مخزن و افزایش تولید نيازمند تزریق مجدد آب به مخزن است.
بنابراي��ن وجود نفت و ش��ن اضافی در آب تزریقی میتوان��د به تجهیزات
آسي��ب بزن��د و بر اين اساس باي��د آب تزريقي به مخ��زن از شرايط خاص
و استاندارده��اي كنترل كيف��ي (از لحاظ ميزان نفت و ساي��ر ناخالصيها)
*نويسندهی عهدهدار مکاتبات ()smousavi289@yahoo.com
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برخوردار باشد.
ب��رای اولین بار در  1984شرکته��اي  TOTAL CFPو NEYRTEC
جهت ح��ذف ناخالصيه��اي مذك��ور سیکلونه��ای استوان��هي چرخان
را طراح��ی كردن��د [ .]3ساخت��ار آنه��ا تقریب��اً پیچیده اس��ت و ارتعاشات
طوالنیمدت محفظه در آنها اجتنابناپذیر است .بنابراین نفتی که در محور
مرکزي متمرکز میشود نیز ناپایدار است .سیکلونهای چرخان در مقایس��ه
ب��ا  LLHCها كاربرد وسيعي ندارند ،اگرچ��ه  LLHCها معایبی نيز دارند.
مث ً
ال تعيين قطر یک  LLHCدر بازده جداسازی بسيار اهميت دارد .همچنين
2
ورودی مماس��ی سیال منجر ب��ه ایجاد گردابهي نامتق��ارن و در نتيجه افت
فش��ار زیادی خواهد ش��د [5و .]4در  1996دریکزاگر هیدروسیکلوني را با
ورودی محوری  AIHطراحی كرد که طي ساليان اخیر در صنایع مهندسی
و در فنآوريهای  FMCبهعنوان هیدروسیکلونها و آبزداهای In-line
رایج شدهان��د [ .]6کاربرد اصلی نتايج اين تحقیق در بهرهبرداری از نفت و
جداکردن آب از نفت است .اما بهدلیل حجم كم دستگاه ،بازدهی زياد آن
در مراحل حفاری چاه توليدي ،تفکیک سیال برگشتی از چاه حین عملیات
حف��اری و همچنین تمیزس��ازی آب آلودهي دریا به نف��ت (در اثرحوادث
دریایی) نیز قابل استفاده است.
ه��دف اصلی تحقیق بررسی نحوهي عملکرد یک جداکنندهي مارپیچی
است .سپس بهکمک تغییر متغیرهای مس��أله مانن��د قطر لوله و قطر مارپیچ،
عملکرد دستگاه بهینهسازی میشود .دو متغير اصلي در بهينهسازي عملكرد
دستگ��اه مؤثرند؛ یکی افت فشار جریان و ديگ��ري میزان جداسازی فازها.
بدیهی است شرايط عملكرد مطلوب در افت فشار کمتر و میزان جداسازی
بیشتر خواهد بود .هدف این پژوهش ارائهی مقادیر بهینهی طراحی هندسی

ی علمی -ترویجی اکتشاف و تولید نفت و گاز| شماره ی 150
ماهنامه 

ح��دودا ً از  3میلیون سلول استفاده شده است .برای ایجاد این شبکه نرمافزار
جهت عملکرد مطلوب دستگاه است.
 Ansysبهك��ار رفته اس��ت .جهت بررس��ی استقالل نتای��ج از شبکه ،چند
 -1فرضیات و هندسهی مورد مطالعه
شبک��ه با اندازههای مختل��ف سلول انتخاب شده اس��ت .دو شبکهی اول با
فرضیات مورد استفاده عبارت هستند از:
ابعاد یکنواخت ایج��اد شده و اندازههای  4و  2میلیمتر برای کوچکترین
جریان دوفازی ،دائم و آشفته است.
ضلع سلولها انتخاب شدند و در دو شبکهی بعدی سلولهای نزدیک دیوار
چگال��ی نف��ت  836کیلوگ��رم ب��ر مت��ر مکع��ب و لزج��ت آن  20ریزت��ر گردیدند .ریز کردن شبکهی نزدی��ک دیواره جهت بررسي شرايط
ﻗﺎﺑﻞثانیه
میلیپاسکال
سيال در اليهی مرزي بوده و وضعيت الیهی مرزی ،در پنج الیه انجام شده
است.اﺳﺖ.
ﻗﺒﻮل
با توجه به مقدار زياد کس��ر نفت ،استفاده از روش اویلری-اویلری برای است .پس از مقایسهی نتایج کسر حجمی در نقاط متناظر ،اختالف مشاهده
ﺟﺪاﻛﻨﻨﺪه ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ.
ورودي

واﺣﺪ است.
دوفازیﺑﻪقابلقبول
ﻧﺮخجریان
مدلسازی
ش��ده در نتای��ج حاصل از دو شبک��هی آخر کمتر از  5درص��د بوده است.
نرخ ورودی به واحد جداکننده ثابت است.
سوم که در آن کوچکترین ضلع
انتخابی
شبکهی
واردهمین
ﺗﺮﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ دﺳﺘﮕﺎه به
ﺷﻮد.
محاسباتی ﻣﻲ
ﺑﺎﻻ ﺧﺎرج
ﺷﺪهدلیلو از
 ﺟﺮﻳﺎن آب-ﻧﻔﺖ از ﭘﺎﻳﻴﻦ
خارج
باال
از
و
شده
وارد
دستگاه
جریان آب-نفت از پایینترین قس��مت
سل��ول محاسبات��ی  4میلیمتر بوده و سلولهای نزدی��ک دیوار در پنج الیه
ﺷﻮد.شدهاند ،از دیدگاه استقالل نتایج و کاهش هزینهی محاسباتی بهعنوان
میشود.ﺟﺮﻳﺎن در ﺧﺮوﺟﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪﻳﺎﻓﺘﻪ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ری��ز
جریان در خروجی توسعهیافته درنظر گرفته میشود.
شبکهی مناسب انتخاب گردید.
دﻳﻮارهﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞﻗﺒﻮل اﺳﺖ.
 ﺷﺮط ﻋﺪم ﻟﻐﺰش ﺑﺮاي ﺗﻤﺎم
شرط عدم لغزش برای تمام دیوارهها قابلقبول است.
 -1-2شرایط مرزی

هندسهي اصلی مطابق کار ژان��گ و همکارانش [ ]7انتخاب شده است.
ِ
م��رزی سرعت ورودی
در نرماف��زار فلوئن��ت برای مرز ورودی از شرط
است .ﺷﻌﺎع
شدهﻣﺘﺮ،
ﻣﻴﻠﻲ
40
(
D
)
ﻟﻮﻟﻪ
ﻗﻄﺮ
اﺳﺖ.
ﺷﺪه
اﻧﺘﺨﺎب
[
7
ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ ]
ژاﻧﮓ
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻛﺎر
اﺻﻠﻲ
ﻫﻨﺪﺳﻪي
400ومیلیمتر و گام
مارپی��چ ()R
یمتر ،شعاع
( 40 )Dمیل
قط��ر لوله
ِ
مرزی جریان خروج��ی استفاده
مارپیچ و ب��رای مرز خروج��ی از شرط
جهت(tرسیدن
ﮔﺎم ورودی
است.و لولهی
400گرفته
متر(درنظ��ر
(100 )t
ﻟﻮﻟﻪجریانی کام
اﺳﺖ.است.
گرفته شده
درنظر
اتمسفریک
برای شرایط
ورودي ًال ﺟﻬﺖ
ﺷﺪه
ﮔﺮﻓﺘﻪ
فشارﻧﻈﺮ
کاری در
ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮ
ﺑﺮاﺑﺮبه 100
ﻣﺎرﭘﻴﭻ )
شدهﻣﺘﺮ
ﻣﻴﻠﻲ
ﻣﺎرﭘﻴﭻمیل )یR
هندسه
است.
شده
گرفته
درنظر
بلندتر
ورودی
جریان
برای
مناسب
پروفایل
ِ
توسعهیافت��ه در خروجی ایجاد خواه��د شد و شرط مرزی عدم لغزش روی
ورودیSolid
ﻧﺮماﻓﺰار
حجمیدر
ﻫﻨﺪﺳﻪ
ﮔﺮﻓﺘﻪ
دیوارههادرنیزﻧﻈﺮ
است.ﺑﺮاي ﺟﺮﻳﺎن ورودي ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ
ﻨﺎﺳﺐ
Solidﻳﻞ ﻣ
Worksﭘﺮوﻓﺎ
افزار ﺑﻪ
رﺳﻴﺪن
ساخته شده
در نرم
آب در
اﺳﺖ.کس��ر
ﺷﺪه میگردد
شود .فرض
اعمال می
 0/3باشد.
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
Works
 -2شبکهي محاسباتی
ب��رای حل مع��ادالت در جریان چند فازی ،باید دست��هی معادالت بقای
جهت حل حج��م محدود توسط نرمافزار از طري��ق شبکهي محاسباتی ،جرم جدی��دی معرفی شود .عالوه بر معرفی معادالت جدید ،باید معادالت
اولی��ه (جری��ان تکفاز) نی��ز تغییر کند .ای��ن تغییرات شامل معرفی کس��ر
حجمی  α1,α2 …,αب��رای فازهای چندگانه و مکانیزم انتقال مومنتوم بین
N
فازهاس��ت .تمامی معادالت در این بخ��ش از راهنمای نرمافزار فلوئنت []8
استخراج شدهاند.
 -3روش اجراي تحقيق و بررسي دادهها
 -1-3اثر تغییر اندازهی شعاع مارپیچ در میزان جداسازی

جهت یافتن ان��دازهی شعاع مارپیچ بهینه جهت جداسازی مطلوب آب-
نف��ت چندین شبیهسازی با شعاعهای مارپیچ مختلف 500 ،400 ،200 ،100
شده است .در این شبیهسازیه��ا ،قطر قطرات نفت
ﻋﻨﻮانانج��ام
ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ ﺑیﻪمت��ر
ﻧﺰدﻳﻚ دﻳﻮار در ﭘﻨﺞ ﻻﻳﻪ رﻳﺰ ﺷﺪهاﻧﺪ ،از دﻳﺪﮔﺎه اﺳﺘﻘﻼل ﻧﺘﺎﻳﺞ و ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪي و  600میل
ﺷﺒﻜﻪي
 2میلیمت��ر ،سرعت سیال  0/5متر بر ثانیه و کس��ر حجمی نفت در ورودی
ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪ.
 0/3درنظ��ر گرفته شده است .نتایج شبیهسازی پس از حلقهی پنجم مارپیچ
استفاده
اصلی مورد
 1هندسهي
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده
اﺻﻠﻲ
ﻫﻨﺪﺳﻪي
ﺷﻜﻞ.1
در شک��ل 3-نشان داده شده است .ب��ا افزایش شعاع مارپیچ ،شتاب گریز از
مرکز کاهش مییابد .در حالیکه اث��ر جداسازی نفت-آب بهبود مییابد.
در تئوری ،شتاب گریز از مرکز با عکس شعاع متناسب است و شعاع کمتر
 -2ﺷﺒﻜﻪي ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ
منج��ر به شت��اب بیشتر و جداسازی بهتر فازها میش��ود .با این وجود شتاب
خیل��ی زیاد باعث تشكيل امولس��يون ش��ده و بنابراین باع��ث بههم خوردن
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه
ﺟﻬﺖ ﺣﻞ ﺣﺠﻢ ﻣﺤﺪود ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮماﻓﺰار از ﻃﺮﻳﻖ ﺷﺒﻜﻪي ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ ،ﺣﺪوداً از  3ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺳﻠﻮل
جدایش آب-نف��ت میگردد .بنابراین با افزایش شع��اع مارپیچ در دامنهی
ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ ﺑﻪﻛﺎر رﻓﺘﻪ
اﺳﺖ.ﺷﺒﻜﻪي
ﺷﻜﻞ.2
بیشتر از
شعاعه��اي
ﺑﺮرﺳﻲیاب��د و در
جداسازی بهبود می
 ،1200ﭼﻨﺪ
ﺷﺒﻜﻪ
ﻧﺘﺎﻳﺞ از
اﺳﺘﻘﻼل
می��زان ﺟﻬﺖ
مح��دود،اﺳﺖ.
ﺷﺒﻜﻪ ﻧﺮماﻓﺰار  Ansysﺑﻪﻛﺎر رﻓﺘﻪ
اﻳﺠﺎد
ﺑﺮاي
اﻳﻦهکار رفته
محاسباتی ب
شبکهی
2

ﺷﺒﻜﻪ ﺑﺎ اﻧﺪازهﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻠﻮل اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ .دو ﺷﺒﻜﻪي اول ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه و اﻧﺪازهﻫﺎي

ي ﺳﺮﻋﺖ ورودي و ﺑﺮاي ﻣﺮز ﺧﺮوﺟﻲ از
ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺮزي :در ﻧﺮماﻓﺰار ﻓﻠﻮﺋﻨﺖ ﺑﺮاي ﻣﺮز ورودي از ﺷﺮط ﻣﺮز ِ

اﺳﺖ .ﺷﺒﻜﻪي ﺑﻌﺪي ﺳﻠﻮلﻫﺎي ﻧﺰدﻳﻚ دﻳﻮار
در دو
ﺷﺪﻧﺪ
ﺑﺮاي ﺿﻠﻊ
ﺗﺮﻳﻦ
ﻛﻮﭼﻚ
ﺑﺮاي
ﺎنﻣﺘﺮ
ﻣﻴﻠﻲ
4
ﮔﺮﻓﺘﻪوﺷﺪه
اﻧﺘﺨﺎبدرﻧﻈﺮ
ﻫﺎاﺗﻤﺴﻔﺮﻳﻚ
ﺳﻠﻮلﺸﺎر
ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎري ﻓ
اﺳﺖ.
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه
ﺧﺮوﺟﻲ
2يِ ﺟﺮﻳ
ﺷﺮطو ﻣﺮز
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ﺑﺮرﺳﻲﻫﺎ ﻧﻴﺰ
ﺟﻬﺖروي دﻳﻮاره
ﻋﺪم ﻟﻐﺰش
ي
ﻧﺰدﻳﻚﻣﺮز ِ
يﺷﺪ .ﺷﺮط
ﺧﻮاﻫﺪ
ﻛﺮدناﻳﺠﺎد
رﻳﺰ ﺧﺮوﺟﻲ
ﻳﺎﻓﺘﻪ در
ﻼ
رﻳﺰﺗﺮﻛﺎﻣ ً
ﺟﺮﻳﺎن
ﺷﺒﻜﻪ
ﮔﺮدﻳﺪ
اﻋﻤﺎل ﺳﻴﺎل در ﻻﻳﻪي ﻣﺮزي ﺑﻮده و وﺿﻌﻴﺖ
ﺷﺮاﻳﻂ
دﻳﻮاره
ﺗﻮﺳﻌﻪﻧﺪ.

ﻣﻲﺷﻮد .ﻓﺮض ﻣﻲﮔﺮدد ﻛﺴﺮ ﺣﺠﻤﻲ آب در ورودي ﺑﺮاﺑﺮ  0/3ﺑﺎﺷﺪ.

مقاالت علمی  -پژوهشی

میلیمتر ،جداسازی فازها در مقایس��ه ب��ا شعاعهای کمتر ،از حالت مطلوب
فاصله ميگيرد .بنابراین تعيين شعاع بهینه برای مارپیچ بسيار اهميت دارد.
 -2-3اثر تغییر قطر لوله بر میزان جداسازی

جه��ت بررسی اثر قط��ر لولهی مارپي��چ بر بازده جداس��ازی آب-نفت،
چندی��ن شبیهسازی با قطرهای مختلف  50 ،40 ،30 ،20و  60میلیمتر انجام
ش��ده است .در این شبیهسازیها ،شعاع مارپی��چ  400میلیمتر ،قطر قطرات
نف��ت  2میلیمت��ر ،سرعت سیال  0/5مت��ر بر ثانیه و کس��ر حجمی نفت در
ورودی  0/3درنظر گرفته ش��ده است .در شکل 4-نتایج شبیهسازی پس از
حلقهی پنجم مارپیچ بهصورت خالصه نشان داده شده است .همانطور که
مشاه��ده میشود با افزایش قطر لوله از  20ت��ا  50میلیمتر جداسازی بهبود
یافته ام��ا از آن بهبعد بهدلیل افزایش عدد رینول��دز و ایجاد آشفتگی بیشتر
دوباره اختالط اتفاق میافت��د .بنابراین میتوان با انتخاب لولهاي به قطر 50
میلیمتر به نتایج بهتری دست یافت.
 -3-3بررسي تأثير اختالف فشار

مارپیچ مختلف طول مسیر طی شده متفاوت خواهد بود ،در بررسی اختالف
فشار بهصورت کلی اطالعات چندان مفیدی حاصل نميشود .بنابراین برای
اینکه بتوان مقایس��هی بهتری انجام داد ،باید اخت�لاف فشار در طول واحد
مس��یر بیان شود .بنابراین با تقسیم افت فشار کلی به  14π Rافت فشار واحد
بر حسب پاسکال به میلیمتر بهدست میآید.
در شک��ل 5-نم��ودار تغییرات افت فش��ار واحد در شعاعه��ای مارپیچ
مختل��ف مشاهده میش��ود .ب��رای  400میلیمتر ،افت فش��ار واحد بهدلیل
خط��اي محاسبات��ي کمی افزایش داشت��ه است .میتوان گف��ت افت فشار
واح��د برای قطرهای بیش از  200میلیمتر تقریباً یکس��ان است .با توجه به
شکل 5-با کاهش شعاع مارپیچ به  100میلیمتر ،افت فشار افزایش مییابد.
بنابراین ميتوان شعاع مارپیچ را تا جايي افزایش داد كه بر بازده جداسازی
آب-نفت اثر منفی نداشته باشد .ب��ا درنظر گرفتن شعاع مارپیچ ثابت 400
ميليمتر ،مقایس��هی دیگ��ری بین اختالف فشار در قطره��ای متفاوت لوله
انج��ام شده است .قطر قطرات نف��ت  2میلیمتر ،سرعت سیال ورودی 0/5
متر بر ثانیه و کسر حجمی نفت در ورودی  0/3درنظر گرفته شده است.
در شک��ل 6-تغییرات افت فشار واحد در قطرهای مختلف لوله مشاهده
میشود ک��ه نشاندهندهی افزای��ش افت فشار با کاهش قط��ر لوله است.
بنابرای��ن باید قطر لول��ه را تا حد ممکن (یعنی تا جای��ی که اثری منفی بر
بازده جداسازی آب-نفت ندارد) افزایش داد.

با توجه به نقش اختالف فشار در جداسازي فازها در اين بخش اختالف
فشار جداکنندهی لولهی مارپیچی در حالتهای مختلف مقایسه شده است.
در مفروضات سناريوهاي مورد بررسي قطر لوله  40میلیمتر ،قطر قطرات
نفت  2میلیمتر ،سرعت سیال ورودی  0/5متر بر ثانیه و کس��ر حجمی نفت
در ورودی  0/3درنظ��ر گرفت��ه شده است .با توجه به اینک��ه در تمامی این  -4-3متغيرهای بهینه
در ﺷﻌﺎعﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮ از  1200ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮ ،ﺟﺪاﺳﺎزي ﻓﺎزﻫﺎ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺷﻌﺎعﻫﺎي ﻛﻤﺘﺮ ،از ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻄﻠﻮب
با توجه به شبیهسازیها اثر متغيرهای هندسی شعاع مارپیچ ،تعداد دور مارپیچ،
شبیهسازیها تعداد  7دور حلقه درنظر گرفته شده و با درنظر گرفتن شعاعهای
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻲﮔﻴﺮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﻌﺎع ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺑﺮاي ﻣﺎرﭘﻴﭻ ﺑﺴﻴﺎر اﻫﻤﻴﺖ دارد.

ﺷﻌﺎع ﻣﺎرﭘﻴﭻ  200ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮ

ﺷﻌﺎع ﻣﺎرﭘﻴﭻ  100ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮ

ﺷﻌﺎع ﻣﺎرﭘﻴﭻ  400ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮ

ﺷﻌﺎع ﻣﺎرﭘﻴﭻ  600ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮ

ﺷﻌﺎع ﻣﺎرﭘﻴﭻ  500ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮ

ﻗﻄﺮ ﻟﻮﻟﻪ  30ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮ

ﻗﻄﺮ ﻟﻮﻟﻪ  20ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮ

ﻗﻄﺮ ﻟﻮﻟﻪ  50ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮ

ﻗﻄﺮ ﻟﻮﻟﻪ  40ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮ

ﻗﻄﺮ ﻟﻮﻟﻪ  60ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮ

لوله،
آب-نفت
مخلوط
آب-در
نفت
حجمی
ﺷﻜﻞ -4ﻛﺴﺮ 4
شعاع ﻗﻄﺮ
ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮ،
مختلف400
قطرهای ﻣﺎرﭘﻴﭻ
ﻣﺨﺘﻠﻒباﻟﻮﻟﻪ ،ﺷﻌﺎع
ﻗﻄﺮﻫﺎي
ﻧﻔﺖ ﺑﺎ
ﻣﺨﻠﻮط
کسر در
ﺣﺠﻤﻲ ﻧﻔﺖ

ﺳﻴﺎل
گرفتنﺑﺮاي
درنظر ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻣﺎرﭘﻴﭻﻫﺎي
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﻧﻔﺖ ﺑﺎ در
ﻣﺨﻠﻮط آب
کس��رﻧﻔﺖ در
 3ﺣﺠﻤﻲ
ﺷﻜﻞ -3ﻛﺴﺮ
ش��عاع
ﺷﻌﺎعب��ا
آب-نفت
مخل��وط
نف��ت-در
حجم��ی
ﻛﺴﺮ
ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ
 040ﻣﺘﺮ
ورودي /5
ورودی ،ﺳﻴﺎل
س��یالﻣﺘﺮ ،ﺳﺮﻋﺖ
ﻧﻔﺖ  2ﻣﻴﻠﻲ
ﻗﻄﺮات
ﻣﺘﺮ ،ﻗﻄﺮ
ﻣﻴﻠﻲ
ورودي ،ﻗﻄﺮ ﻟﻮﻟﻪ 40
مارپیچ  400میلیمتر ،قطر قطرات نفت  2میلیمتر ،س��رعت سیال
متر ،وقطر
میلی
قطر لوله
برای
مختلف
های
مارپیچ
ﻗﻄﺮات ﻧﻔﺖ  2ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮ ،ﺳﺮﻋﺖ ﺳﻴﺎل ورودي  0/5ﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ و ﻛﺴﺮ ﺣﺠﻤﻲ ﻧﻔﺖ در ورودي  0/3درﻧﻈﺮ
ورودی  0/5متر بر ثانیه و کس��ر حجمی نفت در ورودی  0/3درنظر
قطرات نفت  2میلیمتر ،س��رعت س��یال ورودی  0/5متر بر ثانیه و
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻛﺴﺮ ﺣﺠﻤﻲ ﻳﻚ و رﻧﮓ آﺑﻲ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻛﺴﺮ ﺣﺠﻤﻲ ﺻﻔﺮ اﺳﺖ.
گرفته ش��ده اس��ت .رنگ قرمز بیانگر کس��ر حجمی یک و رنگ آبی
کسر حجمی نفت در ورودی  0/3درنظر گرفته شده است .رنگ قرمز
بیانگر کسر حجمی صفر است.
بیانگر کسر حجمی یک و رنگ آبی بیانگر کسر حجمی صفر است.

اﻓﺖ ﻓﺸﺎر واﺣﺪ )ﭘﺎﺳﻜﺎل ﺑﻪ ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮ(
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اﻓﺖ ﻓﺸﺎر ﻛﻠﻲ )ﭘﺎﺳﻜﺎل(

ﺷﻌﺎع ﻣﺎرﭘﻴﭻ )ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮ(

0/493

2168/6

100

0/142

1252/2

200

0/213

3740/3

400

0/145

3196/9

500

0/141

3737/4

600

ی علمی -ترویجی اکتشاف و تولید نفت و گاز| شماره ی 150
ماهنامه 

 1مقایسهی افت فشار در شعاعهای مارپیچ مختلف
شعاع مارپیچ (میلیمتر)

افت فشار کلی (پاسکال) افتفشار واحد (پاسکال به میلیمتر)

100

2168/6

0/493

200

1252/2

0/142

400
500

3740/3
3196/9

0/213
0/145

600

3737/4

0/141

نتیجهگیری

در ای��ن مطالعه بازده جداسازی و ت��وان الزم برای پمپاژ یک جداساز از
نوع لول��هی مارپیچی متناسب با تغييرات قطر لوله و شعاع مارپیچ بررسی و
نتايج زیر حاصل شد:
ب��ا افزایش شعاع مارپیچ در دامن��هی قابلقبولي ،اثر جداسازی نفت-آب
بهبود مییابد .در شعاعهاي بیش از  1200میلیمتر ،بازده جداسـازی كاهش
مييابد و بنابراین شعاع بهینهی  1000میلیمتر برای مارپیچ پیشنهاد میشود.
با افزایش قطر لوله از  20تا  50میلیمتر بازده جداسازی بهبود مييابد .اما
از آن ب��ه بعد اختالط مجدد اتفاق میافت��د .بنابراین میتوان با انتخاب قطر
لولهی  50میلیمتر به نتایج بهتری دست یافت.
از م��وارد دیگری که میتوان اثر آنرا بر می��زان جداسازی بررسی کرد گام
مارپیچ است كه ميتواند مالك بررسي موضوع در سناريوها و شبيهسازيهاي
آت��ي باشد .همچنین اثر زبری سطح داخلی لوله بر الگوی جریان میتواند نقش
مهم��ي در ب��ازده تفكيك فازها داشت��ه باشد که در اینجا بررس��ی نشده است.
همچني��ن صحتسنجی روش کس��ر حجم��ی در بررسی جداس��ازی دوفاز با
استفاده از روش الگرانژي نيز ميتواند از ديگر جنبههاي تحقيق حاضر باشد.

 2مقایسهی افت فشار در قطرهای مختلف لوله
قطر لوله (میلیمتر)

افت فشار کلی (پاسکال)

افت فشار واحد (پاسکال به میلیمتر)

20

8147/3

0/463

30

4263/4

0/242

40
50

3740/6
1857/4

0/213
0/105

60

1385/2

0/079

در ﺷﻜﻞ 6-ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻓﺖ ﻓﺸﺎر واﺣﺪ در ﻗﻄﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻟﻮﻟﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﺷﻮ

ﻓﺸﺎر ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻗﻄﺮ ﻟﻮﻟﻪ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ  ،ﺑﺎﻳﺪ ﻗﻄﺮ ﻟﻮﻟﻪ را ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻤﻜﻦ )ﻳﻌﻨﻲ

 3متغيرهای هندسی و فیزیکی بهینه
متغير

ﺟﺪاﺳﺎزي آب-ﻧﻔﺖ ﻧﺪارد( اﻓﺰاﻳﺶ داد.

مقدار بهینه (میلیمتر)

شعاع
مارپیچاﻓﺖ ﻓﺸﺎر در ﺷﻌﺎعﻫﺎي ﻣﺎرﭘﻴﭻ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪي
ﺟﺪول -1
500

قطر لوله

قط��ر لوله و متغيرهای فیزیک��ی سرعت سیال ورودی و ان��دازهی قطرات نفت
بررسی شد که با انتخاب مقادير طبق جدول 3-حالت بهينه بهوجود ميآيد.

50
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)Presure loss (Pa/mm
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0
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)Tube Radius (mm
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 5مقایسهی افت فشار واحد در شعاعهای مارپیچ مختلف

ﺷﻜﻞ .5ﻣﻘﺎﻳﺴﻪي اﻓﺖ ﻓﺸﺎر واﺣﺪ در ﺷﻌﺎعﻫﺎي ﻣﺎرﭘﻴﭻ ﻣﺨﺘﻠﻒ
پا نویس ها

40

 6مقایسهی افت فشار واحد در قطرهای مختلف لوله

ﺷﻜﻞ (6ﻣﻘﺎﻳﺴﻪي اﻓﺖ ﻓﺸﺎر واﺣﺪ در ﻗﻄﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻟﻮﻟﻪ
2. vortex

در ﺷﻜﻞ 5-ﻧﻤﻮدار ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻓﺖ ﻓﺸﺎر واﺣﺪ در ﺷﻌﺎعﻫﺎي ﻣﺎرﭘﻴﭻ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﺷﻮد .ﺑﺮاي 400
منــــابع

30

20

10

)Presure loss (Pa/mm

0/6
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