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بهبودفرآیندجداسازیفازیهیدروکربنجامد-مایعبراساسمکانیسمهیدروسیکلون
میالد سمائیلی* ،شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری

چکیده

اطالعات مقاله

بیش از  50س��ال هیدروسیکلونها بهعنوان ابزاری عملیاتی برای جداسازی مایعات از جامدات در صنایع
مختلف استفاده شدهاند .در این مقاله تأثیر سرعت مماسی ورودی به هیدروسیکلون بر عملکرد آن و همچنین
تاریخ ارسال به د   اور97/02/18 :
تاریخ پذیرش د   اور97/04/21 :
ش��ناخت الگوی جریان بررس��ی و مطالعه ش��د .بدین منظور از شبیهس��ازی دینامیک سیاالت محاسباتی و
نرمافزار  COMSOLاس��تفاده شد .طبق نتایج س��رعت محوری در ناحیهی نزدیک به بدنهی سیکلون منفی
است و این بهمعنی جهت رو به پایین جریان است .این در حالی است که سرعت حرکت رو به باال در مرکز
سیکلون مقدار مثبتی دارد .از طرفی فشار استاتیک در نزدیکی دیواره بیشترین مقدار خود را دارد .با اینحال
فش��ار بهس��مت مرکز فشار در حال کاهش است .همچنین نتایج نش��ان میدهد که با افزایش شعاع از مرکز واژگان کلید ی:
هیدروسیکلون ،شبیه سازی ،CFD
محور ،سرعت مماسی افزایش مییابد .با این وجود بیشینهی سرعت مماسی در فاصلهای بین مرکز است.
تاریخ ارسال نویسند   ه97/02/10 :

الگوی جریان ،افت فشار ،سرعت مماسی

مقدمه

هيدروس��يكلون وسيلهاي بهشكل ظرف استوانهاي-مخروطي است.
آن دس��ته از س��یکلونهایی که مخصوص مایعات طراحی شدهاند را
هیدروس��یکلون 1یا س��یکلون هیدرولیک��ی مینامند .پایه و اس��اس
جداس��ازی فازها در س��یکلونها تهنش��ینی گریز 2از مرکز اس��ت .در
تهنش��ینی گریز از مرکز ،ذرهی معلق ش��ده تحت تأثیر ش��تاب گریز
از مرکز قرار میگیرد که این باعث جداس��ازی آنها از س��یال میشود.
اگرچه در یک س��یکلون نیروی گریز از مرکز بهوجود میآید اما خود
س��یکلونها هیچ قسمت محرکی ندارند و حرکت گردابهای مورد نیاز
توس��ط جریان سیال ایجاد میگردد .ش��کل 1-نمایی از سطح مقطع
هیدروسیکلون با طراحی رایج را نشان میدهد.
همانط��ور که از ش��کل مش��خص اس��ت هیدروس��یکلون از یک
قس��متی اس��توانهای که به قس��متی تحتانی منتهی میشود تشکیل
ش��ده اس��ت .ذرات معلق همراه مایع بهصورت مماسی از قسمت باال
(ورودی) وارد هیدروس��یکلون میگردن��د و در نتیج��ه ی این حرکت
مماسی س��یال ،حرکتی چرخشی در داخل س��یکلون ایجاد میشود.
قس��متی از مایع حاوی ذرات ریز از طریق خروجی سیلندریش��کلی
که در باالی هیدروس��یکلون واقع ش��ده خارج میگردد .این خروجی
به نام سرریز 3شناخته ش��ده است .مایعات باقیمانده که حاوی اجرام
درشتتری هستند از خروجی سیلندریشکل واقع شده در نوک (ته)
4
مخروط خارج میشوند .این خروجی منتهی مخروطیشکل را تهریز
میگویند [.]1-7
در  CFDمع��ادالت حاک��م ب��ر هيدروس��يکلون (مع��ادالت نوير-
6
اس��توکس) بهش��کل تفاضل محدود 5نوش��ته ش��ده و ب��ا گرهبندي
کل فضاي هيدروس��يکلون حل ميش��وند .در اين شبيهس��ازي ذرات

ميتوانند بهعنوان فاز دوم باش��ند ي��ا ميتوانند بهصورت مجزا پس از
محاسبهی اوليهی فاز سيال مسيريابي گردند.

 1نمای یک هیدروسیکلون

* نويسند   هي عهد 
   هد   ار مکاتبات ()Miladsama999@gmail.com
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شبيهسازي س��هبعدي کامل براي طراحي هيدروسيکلون در اواخر
ده��هی  90ميالدي بهثمر رس��يد [9و .]8هي 7و همکاران [ ]10بيان
کردند که براي مدلس��ازی جريان سيال هيدروس��يکلون حتماً بايد
شبيهسازي سهبعدي انجام شود .شبيهسازي دوبعدي با مدنظر گرفتن
تقارن ،حتي ب��ا دخیل کردن معادالت آش��فتگي و چندفازي جريان
نميتواند حرکت چرخشي سيال را بهدست آورد.
در  2004يانگ 8و همکاران [ ]11با شبيهسازي  CFDهيدروسيکلون
در س��هبعد ،مدعي تخمين توزيع سرعت س��يال و بازدهي جداسازي
مايع-جامد (آب-خاک) درون يک سيکلون شدند .جهت دستيابي به
اين هدف ،جريان سيکلون را با درنظر گرفتن حالت آشفته و طي آن
بيان معادالت نوير-اس��توکس و پيوستگي ،همراه با بهکارگيري مدل
محاس��به کردند .س��پس با توجه به روش مس��يريابي ذرات 9و اعمال
ت��وازن نيروی متقابل روي ذرات ،مس��ير حرک��ت ذرات جامد درون
س��يکلون را دنبال کردند .همچنين با تعريف بازدهي جداس��ازي ،بر
اس��اس نسبت خروجي ذرات تهريز به خروجي ذرات سرريز در سيال،
بازدهي را محاس��به کردند .آنها در نهايت براي ارزيابي کار خود نتايج
مدل را با دادههاي آزمايش��گاهي مقايسه کردند که تطابقی مطلوب و
نتايجی راضيکننده داشت.
11
در  2006راجامان��ي 10و دلگاديل��و [ ]12با هدف بررس��ي تأثير
شکل و هندس��هی هيدروسيکلون بر بازدهي جداس��ازي ،از نرمافزار
 Fluent-6.0اس��تفاده کردن��د ت��ا با اس��تفاده از مع��ادالت حاکم در
هيدروس��يکلون ،متغيرهاي جريان را طي فرآين��د اندازهگيري کنند.
آنها در اين مدلس��ازي جريان آش��فته را مدنظر قرار داده و با تغيير
هندس��ه  ی س��اختار هيدروس��يکلون ،کارآيي ش��ش نوع متفاوت از
سيکلون را مطالعه کردند.
در سال  2014جوی 12و همکاران [ ]13به صورت هدفمند با انجام
هندسه هیدروسیکلون
مشخصات سیال
شرایط مرزی
مش بندی
روش حل مسئله
آنالیز پس از پردازش
 2فلوچ��ارت روند کلی در شبیه سازی هیدروسیکلون با نرم افزار COMSOL
Multiphysics
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کارهاي آزمايش��گاهي و شبيه س��ازي با نرمافزار ANSYS/FLUENT

فضاي مرکزي تش��کيل دهنده ی هوا را مطالعه کردند .آنها که معتقد
بودند تا آن زمان بيش��تر مطالعات در زمينهی توزيع س��رعت س��يال
بوده و تحقيقاتي در زمينهی هواي مرکزي موجود در هيدروس��يکلون
انجام نشده ،با اين ديدگاه مطالعات خود را در زمينهی تشکيل هواي
مرکزي و عوامل مؤثر بر اندازه ی آن خالصه کرده و براي مدلس��ازي
از  Reynolds Stress Model RSMجهت محاس��بهی شدت آشفتگي
اس��تفاده کردند .آنها نتایج کار خود را با آزمايشها مقايس��ه کرده و
بهطور خالصه نشان دادند که در مقابل اثر زياد قطر سرريز بر عملکرد
هيدروس��يکلون ،تغيي��ر قطر تهري��ز اثر چنداني بر جريان س��يال در
هيدروسيکلون ندارد.
مثل همهی اصول جداس��ازی در دینامیک سیاالت ،دانستن الگوی
جریان در هیدروس��یکلون نیز امری ضروری است .در این مطالعه نیز
با هدف دانستن الگوهای حرکتی سیال درون هیدروسیکلون ،بررسی
و آنالیز این مهم با نرمافزار  COMSOL Multiphysicsانجام میشود.
 -1روند شبیهسازی و متغیرهای ورودی مدل

در ادام��ه جزئیات مربوط به مدل و روند شبیهس��ازی جریان مثل
هندسهی هیدروسیکلون ،مواد ،شرایط مرزی ،مشبندی ،روش حل و
آنالیز پس از پردازش توس��ط نرمافزار COMSOL Multiphysics-3.5
آمده اس��ت .ش��کل 2-فلوچارت خالصه ی روند شبیهس��ازی را نشان
میدهد.
جهت شبیهس��ازی باید از س��یال و ذرات جامد اس��تفاده شود که
خواص آنها در جدول 1-ارائه شده است.
در جدول 2-تمامی ش��رایط مرزی در یک هیدروسیکلون همراه با
س��طوحی با خوراک ورودی ،دیوارهی سیکلون ،سرریز و تهریز نشان
 1خواص فیزیکی مواد مورد استفاده در شبیه سازی
مواد تشکیل د هند ه

اطالعات

چگالی سیال مایع ()kg/m3

998

چگالی ذرات جامد ()kg/m3

2700

گرانروی سیال ()pa.s

0/001

اند ازه ی ذرات مورد تحلیل ()μm

5-400

 2شرایط مرزی استفاده شده در شبیه سازی هیدروسیکلون
مرزها ی تعریف شد ه

پارامتر

مقد ار

د یواره ی هید روسیکلون

سرعت

0

خوراک ورود ی

سرعت

m/s 1/25

سرریز

فشار

KPa.

ته ریز

فشار

KPa.
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است (از سرریز تا تهریز) .بنابراین ذرات سرگردان در نزدیکی دیوارهی
داده شده است.
اطالعات مربوط به مشبندی و هندسه نیز در جدول- 3ارائه شده است .هیدروسیکلون بهصورت حرکتی منظومیشکل بهسمت پایین کشیده
پس از وارد کردن اطالعات انتخاب روش حل مناس��ب ،شبیهسازی میش��وند .همچنی��ن افت فش��ار در مرکز هیدروس��یکلون بهگونهای
کاهش مییابد که ذرات نزدیک به محوطهی  CSاین توانایی را داشته
انجام شد که در ادامه ،نتایج ارائه و در خصوص آنها بحث میشود.
باش��ند که بهصورت عمودی با حرکت چرخش��ی بهسمت باال حرکت
کرده و از سرریز خارج شوند.
 -2بحث و نتایج
 -1-2فشار استاتیکی

اگرچ��ه نرماف��زار  COMSOLدر شبیهس��ازی هیدروس��یکلون
محدودیتهای��ی دارد ام��ا نتایج حاصل از توزیع فش��ار اس��تاتیکی،
بهصورت غیرمستقیم مدارکی ّ
دال بر بهوجود آمدن یک فضای مرکزی
 CSدرون هیدروسیکلون ارائه میدهد .در شکل- 3مشخص است که
کمترین یا حتی مقداری منفی از فش��ار اس��تاتیکی در منطقهای در
مرکز محور س��یکلون محیط ش��دهاند که نش��انی از وجود یک فضای
سیلندری شکل  CSاست.
با توجه به این ش��کل مشخص اس��ت که توزیع فشار استاتیکی در
هر ارتفاع از س��تون محور ،در نزدیکی دیواره بیش��ترین مقدار خود را
دارد .این در حالی است که فشار بهسمت مرکز در حال کاهش است.
همچنین بیش��ترین فشار اس��تاتیکی از باال به پایین در حال کاهش

 3توزیع فشار درون هیدروسیکلون در صفحه  xyدر ارتفاعات متفاوت از محور z

 -2-2سرعت محوری

با مشاهده ی ش��کل- 4میتوان یکی از ویژگیهای مهم حرکت
محوری سیال درون سیکلون را یافت .در این شکل مشخص است
که در ناحیهی نزدیک به بدنهی س��یکلون س��رعت محوری منفی
است .یعنی جهت جریان رو به پایین است .این در حالی است که
س��رعت حرکت رو به باال در مرکز س��یکلون ،مقدار مثبتی است.
مکان اتصال این دو س��رعت مخالف هم ،مکانی اس��ت که سرعت
محوری صفر دارد و به  LZVVمش��هور است .از شکل- 4میتوان
 LZVVرا بهص��ورت ظاه��ری تخمین زد .این نکت��ه قابلبازبینی
اس��ت که ذراتی که مسیرشان در ناحیهی  LZVVاست را میتوان
بهصورت تخمینی بهعنوان ذراتی با حد قطر جدایش شناخت .پس

 4شکل  :Error! No text of specified style in documentتوزیع سرعت محوری با
نمای کانتوری از سرعت در سطح مقطعه ای عمودی
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خط مس��یر  LZVVدر هیدروس��یکلون میتواند بیانی دیگر برای
تعریف عملکرد هیدروس��یکلون در جداس��ازی ذرات جامد باشد.
بدین دلیل که مقدار سرعت محوری نقش بهسزایی در تعیین زمان
ماند دارد .افزایش س��رعت عمودی ،زمان ماند را کاهش میدهد یا
بهعب��ارت دیگر زمان کمتری برای ذرات با قطر درش��تتر توأم با
 3آمار مشبندی
متغیرهای مش بند ی

مقد ار

د رجه ی آزاد ی

26106

تعد اد نقاط مش بند ی

753

تعد اد المان  ها

2942

چهار ضلعی

2942

منشوری

0

مکعبی

0

تعد اد المان های مرزی

946

مثلثی

946

چهار پهلو

0

تعد اد لبه های المان

251

تعد اد المان های گرد ابی

38

حد اقل المان های کیفی

0/2885

حجم نسبی المان

0/000306

سرعت محوری بیشتر ،جهت انتقال به محفظهی ( CSکه در مرکز
هیدروس��یکلون واقع اس��ت) مهیا میگردد .در نهایت مجموعهی
اندازهی ذرات قابلجداس��ازی کاسته میشود؛ بهمعنای دیگر قطر
حد جدایش کاهش یابد.
 -3-2سرعت مماسی

شکل- 5نمایی کانتورهای از توزیع سرعت مماسی در سطح مقطع عمودی
(عمود بر صفحه ی  )xyرا نمایش میدهد .نتایج نش��ان میدهد که با افزایش
شعاع از مرکز محور ،سرعت مماسی مطابق با نیروی گریز از مرکز اعمال شده
بر سیال افزایش مییابد .با این وجود با درنظر گرفتن نیروی اصطکاک دیواره
بر س��یال ،حداکثر س��رعت مماس��ی در فاصلهای بین مرکز هیدروسیکلون و
دیوارهی سیکلون واقع شده است.
 -4-2سرعت لغزش ذرات

تا اینجا مشخص شده که پس از ورود سیال به داخل سیکلون بر اثر
حرکت چرخشی سیال ،نیروی گریز از مرکزی بر ذرات اعمال میشود
ک��ه باع��ث حرکت آنها در جهت بدنهی س��یکلون میگردد .ش��کل-
 6مقدار تفاوت س��رعت ذرات به س��یال (س��رعت لغزش ذرات) را با
بردارهای جهتدار در س��طح مقاطع متفاوت نشان میدهد .بردارهای
مش��خص شده در ش��کل همواره در هر سطح مقطعی بهسمت بیرون
هس��تند .زیرا نیروی گری��ز از مرکز با افزایش ش��عاع بهطرف بدنهی
سیکلون افزایش مییابد .همانطور که اشاره شد نیروی گریز از مرکز
و بهتبع آن س��رعت لغزش��ی ذرات از باال به پایین به حداقل میرسد.
شکل--6ب این موضوع را نشان میدهد.
نتیجهگیری

 5توزیع کانتورهای از سرعت مماسی در روی صفحهی yz
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در هر ارتفاع از س��تون محور ،فش��ار اس��تاتیکی در نزدیکی دیواره
بیشترین مقدار خود را دارد .این در حالی است که با حرکت بهسمت
مرکز فشار در حال کاهش است.
با استفاده از  CFDمشخص شد که فضایی فرضی بهنام  CSدر مرکز
هیدروسیکلون و در زیر سرریز آن وجود دارد.
بردارهای س��رعت لغزش ذرات نسبت به سیال همواره در هر سطح
مقطعی بهسمت بیرون هستند .پس در هر ارتفاعی نیروی خروجی بر
ذرات عمل میشود.
جری��ان محوری س��یال ،از دیوارهی هیدروس��یکلون تا  CSبهطرف
تهریز (پایین) و در داخل  CSبهطرف سرریز (باال) جاری است.
حرکت مماس��ی در هیدروسیکلون ،پیوس��ته از باال تا پایین آن در
جریان است و شدت آن از باال به پایین در حال کاهش است.
محی��ط فض��ای  CSالیهی مرزی اس��ت که روند جری��ان در داخل
هیدروسیکلون را به دو قسمت تقسیم میکند.
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 توزیع سرعت لغزش ذرات در سطح متفاوت الف) شکل توزیع سرعت لغزش ب) شکل نرمال از توزیع سرعت لغزش6

پانویس ها
1. Hydro cyclone
2. Centrifugal Sedimentation
3. Overflow pipe or Vortex finder
4. Spigot or Under flow orifice
5. Finite Difference
6. Grid

7. He
8. Yang
9. Particle Trajectory
10. Rajamani
11. Delgadillo
12. Gui
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