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محمد موسوی*، شركت ملی حفاری  رضا باهوش كازرونی1، دانشگاه شهید چمران اهواز

جداسازی نفت-آب در صنایع نفت و گاز کاربرد فراوانی دارد و تاکنون روش ها و دستگاه های متعددی برای این هدف به کار رفته 
است. یکی از دستگاه های جداکننده ي رایج، جداکننده ي لوله ي مارپیچی است که در آن جداسازی دو فاز با چگالی های متفاوت 
با استفاده از شتاب گریز از مرکز و گرانش انجام می شود. در این تحقیق با استفاده از شبیه سازی عددی به روش دینامیک سیاالت 
محاسباتی، نحوه ي عملکرد یک جداکننده ي لوله ي مارپیچی بررسی شده است. برای مدل سازی جریان دوفازی در نرم افزار فلوئنت 
از روش اویلری-اویلری استفاده شده است. متغیرهای مسأله مانند قطر لوله و شعاع ژیراسیون مارپیچ جهت بهینه سازی عملکرد 
دستگاه بررسی شدند. برای بهینه سازی 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 مطلوب تر است. نتایج تحقیق نشان داد که هر یک از متغیرها 

مقادیر بهینه ای دارند. در نهایت قطر لوله 50 میلی متر و شعاع مارپیچ 500 میلی متر به عنوان مقادیر بهینه به دست آمدند.
واژگان كلیدی:
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اثر تغییر شعاع مارپیچ و تغییر قطر لوله در شبیه سازی جداسازی
 نفت–آب درون جداكننده با لوله های مارپیچ

توسع��ه ي فعالیت های اکتشافی استخ��راج و بهره برداری از منابع نفتی در 
کشوره��ای نفت خیز سبب ب��روز مشکالت زیس��ت محیطی متعددی برای 
آن کشوره��ا شده که یکی از مهم ترین آنه��ا آلودگی منابع آب و افزایش 
مقدار هیدروکربن ها درآب است. آلودگي آب مي تواند تأثیرات مس��تقیم 
و غیرمستقیمي بر سالمت انسان داشته باشد. به عالوه استفاده از مواد غذایي 
دریای��ي آلوده به ترکیبات نفتی ممکن است سالمتي انس��ان را تهدید کند؛ 
چراکه برخي مواد آلي در بدن موجودات دریایي به خصوص ماهي ها تجمع 
مي کنن��د و از این طری��ق ممکن است وارد زنجیره ي غذایي انس��ان شوند. 
این موض��وع عامل اصلی محدودکننده ي تولید نف��ت و گاز است که اگر 
مقررات و الزوم��ات آن رعایت نشود می تواند تأثیرات محیطی و اقتصادی 
زیان باری داشته باشد. به عالوه مقدار آب تولیدی تأثیر به سزایي در خطوط 
لول��ه ي انتقال نفت دارد و می تواند ظرفیت انتق��ال نفت را کاهش دهد. در 
واق��ع هدف این جداسازی ارسال آب تمیز به دریا یا بازگشت دوباره ي آن 
به مخزن است. نسبت آب به استخراج سیال هیدروکربني بیشتراز 80 درصد 
است که این موضوع باعث افزایش بار عملیات تولید مي شود. به طوری که 
در یک س��ال در مجموع 300 میلیون بشکه  ب��رای عملیات جداسازی نیاز 

است ]2و1[.
با افزایش قابلیت هاي بازیافت آب، تولید نفت افزایش خواهد یافت و در 
غیر این صورت تولید نفت با تنگناهایي روبرو خواهد بود. در برخي موارد 
تثبیت فشار مخزن و افزایش تولید نیازمند تزریق مجدد آب به مخزن است. 
بنابرای��ن وجود نفت و ش��ن اضافی در آب تزریقی می توان��د به تجهیزات 
آسی��ب بزن��د و بر این اساس بای��د آب تزریقي به مخ��زن از شرایط خاص 
و استاندارده��اي کنترل کیف��ي )از لحاظ میزان نفت و سای��ر ناخالصي ها( 

برخوردار باشد.
 NEYRTEC و TOTAL CFP ب��رای اولین بار در 1984 شرکت ه��اي
جهت ح��ذف ناخالصي ه��اي مذک��ور سیکلون ه��ای استوان��ه ي چرخان 
را طراح��ی کردن��د ]3[. ساخت��ار آنه��ا تقریب��اً پیچیده اس��ت و ارتعاشات 
طوالنی مدت محفظه در آنها اجتناب ناپذیر است. بنابراین نفتی که در محور 
مرکزي متمرکز می شود نیز ناپایدار است. سیکلون های چرخان در مقایس��ه 
ب��ا LLHC ها کاربرد وسیعي ندارند، اگرچ��ه LLHC ها معایبی نیز دارند. 
مثاًل تعیین قطر یک LLHC در بازده جداسازی بسیار اهمیت دارد. همچنین 
ورودی مماس��ی سیال منجر ب��ه ایجاد گردابه ي2 نامتق��ارن و در نتیجه افت 
فش��ار زیادی خواهد ش��د ]5و4[. در 1996 دریکزاگر هیدروسیکلوني را با 
ورودی محوری AIH طراحی کرد که طي سالیان اخیر در صنایع مهندسی 
 In-line به عنوان هیدروسیکلون ها و آب زداهای FMC و در فن آوري های
رایج شده ان��د ]6[. کاربرد اصلی نتایج این تحقیق در بهره برداری از نفت و 
جداکردن آب از نفت است. اما به دلیل حجم کم دستگاه، بازدهی زیاد آن 
در مراحل حفاری چاه تولیدي، تفکیک سیال برگشتی از چاه حین عملیات 
حف��اری و همچنین تمیزس��ازی آب آلوده ي دریا به نف��ت )در اثرحوادث 

دریایی( نیز قابل استفاده است.
ه��دف اصلی تحقیق بررسی نحوه ي عملکرد یک جداکننده ي مارپیچی 
است. سپس به کمک تغییر متغیرهای مس��أله مانن��د قطر لوله و قطر مارپیچ، 
عملکرد دستگاه بهینه سازی می شود. دو متغیر اصلي در بهینه سازي عملکرد 
دستگ��اه مؤثرند؛ یکی افت فشار جریان و دیگ��ري میزان جداسازی فازها. 
بدیهی است شرایط عملکرد مطلوب در افت فشار کمتر و میزان جداسازی 
بیشتر خواهد بود. هدف این پژوهش ارائه ی مقادیر بهینه ی طراحی هندسی 

مقدمه

    )smousavi289@yahoo.com( نویسنده ی عهده  دار مکاتبات*
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جهت عملکرد مطلوب دستگاه است.

1- فرضیات و هندسه ی مورد مطالعه
فرضیات مورد استفاده عبارت هستند از:

 جریان دوفازی، دائم و آشفته است.
 20 آن  لزج��ت  و  مکع��ب  مت��ر  ب��ر  کیلوگ��رم   836 نف��ت  چگال��ی   

میلی پاسکال ثانیه است.
 با توجه به مقدار زیاد کس��ر نفت، استفاده از روش اویلری-اویلری برای 

مدل سازی جریان دوفازی قابل قبول است.
 نرخ ورودی به واحد جداکننده ثابت است.

 جریان آب-نفت از پایین ترین قس��مت دستگاه وارد شده و از باال خارج 
می شود.

 جریان در خروجی توسعه یافته درنظر گرفته می شود.

 شرط عدم لغزش برای تمام دیواره ها قابل قبول است.

هندسه ي اصلی مطابق کار ژان��گ و همکارانش ]7[ انتخاب شده است. 
قط��ر لوله )D( 40 میلی متر، شعاع مارپی��چ )R( 400 میلی متر و گام مارپیچ 
)t( 100 میلی متر درنظ��ر گرفته شده است. لوله ی ورودی جهت رسیدن به 
پروفایل مناسب برای جریان ورودی بلندتر درنظر گرفته شده است. هندسه 

در نرم افزارSolid Works ساخته شده است.

2- شبکه ي محاسباتی
جهت حل حج��م محدود توسط نرم افزار از طری��ق شبکه ي محاسباتی، 

ح��دوداً از 3 میلیون سلول استفاده شده است. برای ایجاد این شبکه نرم افزار 
Ansys به ک��ار رفته اس��ت. جهت بررس��ی استقالل نتای��ج از شبکه، چند 
شبک��ه با اندازه های مختل��ف سلول انتخاب شده اس��ت. دو شبکه ی اول با 
ابعاد یکنواخت ایج��اد شده و اندازه های 4 و 2 میلی متر برای کوچک ترین 
ضلع سلول ها انتخاب شدند و در دو شبکه ی بعدی سلول های نزدیک دیوار 
ریزت��ر گردیدند. ریز کردن شبکه ی نزدی��ک دیواره جهت بررسي شرایط 
سیال در الیه ی مرزي بوده و وضعیت الیه ی مرزی، در پنج الیه انجام شده 
است. پس از مقایسه ی نتایج کسر حجمی در نقاط متناظر، اختالف مشاهده 
ش��ده در نتای��ج حاصل از دو شبک��ه ی آخر کمتر از 5 درص��د بوده است. 
به همین دلیل شبکه ی محاسباتی انتخابی سوم که در آن کوچک ترین ضلع 
سل��ول محاسبات��ی 4 میلی متر بوده و سلول های نزدی��ک دیوار در پنج الیه 
ری��ز شده اند، از دیدگاه استقالل نتایج و کاهش هزینه ی محاسباتی به عنوان 

شبکه ی مناسب انتخاب گردید.

2-1- شرایط مرزی 
در نرم اف��زار فلوئن��ت برای مرز ورودی از شرط م��رزِی سرعت ورودی 
و ب��رای مرز خروج��ی از شرط مرزِی جریان خروج��ی استفاده شده است. 
برای شرایط کاری فشار اتمسفریک درنظر گرفته شده است. جریانی کاماًل 
توسعه یافت��ه در خروجی ایجاد خواه��د شد و شرط مرزِی عدم لغزش روی 
دیواره ها نیز اعمال می شود. فرض می گردد کس��ر حجمی آب در ورودی 

0/3 باشد.
ب��رای حل مع��ادالت در جریان چند فازی، باید دست��ه ی معادالت بقای 
جرم جدی��دی معرفی شود. عالوه بر معرفی معادالت جدید، باید معادالت 
اولی��ه )جری��ان تک فاز( نی��ز تغییر کند. ای��ن تغییرات شامل معرفی کس��ر 
حجمی αN α1,α2,… ب��رای فازهای چندگانه و مکانیزم انتقال مومنتوم بین 
فازهاس��ت. تمامی معادالت در این بخ��ش از راهنمای نرم افزار فلوئنت ]8[ 

استخراج شده اند.

3- روش اجراي تحقیق و بررسي داده ها
3-1- اثر تغییر اندازه ی شعاع مارپیچ در میزان جداسازی

جهت یافتن ان��دازه ی شعاع مارپیچ بهینه جهت جداسازی مطلوب آب-
نف��ت چندین شبیه سازی با شعاع های مارپیچ مختلف 100، 200، 400، 500 
و 600 میلی مت��ر انج��ام شده است. در این شبیه سازی ه��ا، قطر قطرات نفت 
2 میلی مت��ر، سرعت سیال 0/5 متر بر ثانیه و کس��ر حجمی نفت در ورودی 
0/3 درنظ��ر گرفته شده است. نتایج شبیه سازی پس از حلقه ی پنجم مارپیچ 
در شک��ل-3 نشان داده شده است. ب��ا افزایش شعاع مارپیچ، شتاب گریز از 
مرکز کاهش می یابد. در حالی که اث��ر جداسازی نفت-آب بهبود می یابد. 
در تئوری، شتاب گریز از مرکز با عکس شعاع متناسب است و شعاع کمتر 
منج��ر به شت��اب بیشتر و جداسازی بهتر فازها می ش��ود. با این وجود شتاب 
خیل��ی زیاد باعث تشکیل امولس��یون ش��ده و بنابراین باع��ث به هم خوردن 
جدایش آب-نف��ت می گردد. بنابراین با افزایش شع��اع مارپیچ در دامنه ی 
مح��دود، می��زان جداسازی بهبود می یاب��د و در شعاع ه��اي بیشتر از 1200 

 1   هندسه ي اصلی مورد استفاده

  قبول است.قابل
ورودي به واحد جداكننده ثابت است. نرخ  
شود.ترين قسمت دستگاه وارد شده و از باال خارج مينفت از پايين-جريان آب  
شود.نظر گرفته مييافته درجريان در خروجي توسعه  
قبول است.ها قابلشرط عدم لغزش براي تمام ديواره 

  
شعاع ، مترميلي D (40انتخاب شده است. قطر لوله ( ]7[ ژانگ و همكارانشاصلي مطابق كار  يهندسه

 جهتنظر گرفته شده است. لوله ورودي در مترميلي 100) برابر tو گام مارپيچ ( مترميلي 400) Rمارپيچ (
 Solidافزارنرمنظر گرفته شده است. هندسه در ناسب براي جريان ورودي بلندتر دريل مارسيدن به پروف

Works .ساخته شده است  
  

  
  اصلي مورد استفاده ي. هندسه1شكل

  
  محاسباتي يشبكه - 2

ميليون سلول استفاده شده  3 از اًحدود ،محاسباتي يشبكهطريق افزار از حل حجم محدود توسط نرمجهت 
چند  ،بررسي استقالل نتايج از شبكه جهتاست.  كار رفتهبه Ansysافزار است. براي ايجاد اين شبكه نرم

 هاياول با ابعاد يكنواخت ايجاد شده و اندازه يشبكهانتخاب شده است. دو سلول مختلف  هاياندازه شبكه با
هاي نزديك ديوار بعدي سلول يدر دو شبكهو  انتخاب شدند هاترين ضلع سلولكوچكبراي  مترميلي 2و  4

وضعيت بوده و مرزي  يجهت بررسي شرايط سيال در اليه هنزديك ديوار يند. ريز كردن شبكهريزتر گرديد
نتايج كسر حجمي در نقاط متناظر، اختالف  ينج اليه انجام شده است. پس از مقايسهدر پ ،مرزي ياليه

 يهمين دليل شبكهدرصد بوده است. به 5آخر كمتر از  يدر نتايج حاصل از دو شبكهمشاهده شده 
هاي بوده و سلول مترميلي 4ترين ضلع سلول محاسباتي برابر محاسباتي انتخابي سوم كه در آن كوچك

 ۲   شبکه ی محاسباتی به کار رفته

 يعنوان شبكههبمحاسباتي  ياستقالل نتايج و كاهش هزينه ديدگاهاز  ،اندنزديك ديوار در پنج اليه ريز شده
  مناسب انتخاب گرديد.

  

  
  كار رفتههمحاسباتي ب ي. شبكه2شكل

  
از  يمرز خروج يو برا يسرعت ورود يِ از شرط مرز يمرز ورود يبراافزار فلوئنت در نرم شرايط مرزي:

نظر گرفته شده است. شار اتمسفريك درفبراي شرايط كاري . استفاده شده است يخروج انيجر يِشرط مرز
ها نيز اعمال عدم لغزش روي ديواره يافته در خروجي ايجاد خواهد شد. شرط مرزيِ جريان كامًال توسعه

  باشد. 3/0د كسر حجمي آب در ورودي برابر گردشود. فرض ميمي
معادالت بقاي جرم جديدي معرفي شود. عالوه بر  يدستهبايد ، جريان چند فازيالت در حل معادبراي 

فاز) نيز تغيير كند. اين تغييرات شامل معرفي كسر معادالت اوليه (جريان تكبايد معرفي معادالت جديد، 
معادالت در  تماميبراي فازهاي چندگانه و مكانيزم انتقال مومنتوم بين فازهاست.  nα,… 2α,1αحجمي 

  اند.استخراج شده ]8[فلوئنت  افزارنرماين بخش از راهنماي 
  
  هابررسي داده اجراي تحقيق و روش - 3
  شعاع مارپيچ در ميزان جداسازي ياثر تغيير اندازه - 1-3

 هايسازي با شعاعنفت چندين شبيه-آب مطلوب جداسازي جهت شعاع مارپيچ بهينه ياندازه جهت يافتن
ها، قطر انجام شده است. در اين شبيه سازي مترميلي 600و  500، 400، 200، 100مارپيچ مختلف 

نظر گرفته در 3/0و كسر حجمي نفت در ورودي  متر بر ثانيه 5/0، سرعت سيال مترميلي 2قطرات نفت 
نشان داده شده است. با افزايش شعاع  3- پنجم مارپيچ در شكل ياز حلقه پسسازي نتايج شبيه شده است.

 ،يابد. در تئوريآب بهبود مي-كه اثر جداسازي نفتدر حالي .ديابمارپيچ، شتاب گريز از مركز كاهش مي
اسازي بهتر فازها شتاب گريز از مركز با عكس شعاع متناسب است و شعاع كمتر منجر به شتاب بيشتر و جد

هم خوردن جدايش بهباعث و بنابراين  شده امولسيونباعث تشكيل  شتاب خيلي زيادشود. با اين وجود مي
د و يابميزان جداسازي بهبود پيدا ميمحدود،  يدر دامنهد. بنابراين با افزايش شعاع مارپيچ گردنفت مي-آب
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میلی متر، جداسازی فازها در مقایس��ه ب��ا شعاع های کمتر، از حالت مطلوب 
فاصله مي گیرد. بنابراین تعیین شعاع بهینه برای مارپیچ بسیار اهمیت دارد.

3-2- اثر تغییر قطر لوله بر میزان جداسازی
جه��ت بررسی اثر قط��ر لوله ی مارپی��چ بر بازده جداس��ازی آب-نفت، 
چندی��ن شبیه سازی با قطرهای مختلف 20، 30، 40، 50 و 60 میلی متر انجام 
ش��ده است. در این شبیه سازی ها، شعاع مارپی��چ 400 میلی متر، قطر قطرات 
نف��ت 2 میلی مت��ر، سرعت سیال 0/5 مت��ر بر ثانیه و کس��ر حجمی نفت در 
ورودی 0/3 درنظر گرفته ش��ده است. در شکل-4 نتایج شبیه سازی پس از 
حلقه ی پنجم مارپیچ به صورت خالصه نشان داده شده است. همان طور که 
مشاه��ده می شود با افزایش قطر لوله از 20 ت��ا 50 میلی متر جداسازی بهبود 
یافته ام��ا از آن به بعد به دلیل افزایش عدد رینول��دز و ایجاد آشفتگی بیشتر 
دوباره اختالط اتفاق می افت��د. بنابراین می توان با انتخاب لوله اي به قطر 50 

میلی متر به نتایج بهتری دست یافت.

3-3- بررسي تأثیر اختالف فشار
با توجه به نقش اختالف فشار در جداسازي فازها در این بخش اختالف 
فشار جداکننده ی لوله ی مارپیچی در حالت های مختلف مقایسه شده است. 
در مفروضات سناریوهاي مورد بررسي قطر لوله 40 میلی متر،   قطر قطرات 
نفت 2 میلی متر، سرعت سیال ورودی 0/5 متر بر ثانیه و کس��ر حجمی نفت 
در ورودی 0/3 درنظ��ر گرفت��ه شده است. با توجه به اینک��ه در تمامی این 
شبیه سازی ها تعداد 7 دور حلقه درنظر گرفته شده و با درنظر گرفتن شعاع های 

مارپیچ مختلف طول مسیر طی شده متفاوت خواهد بود، در بررسی اختالف 
فشار به صورت کلی اطالعات چندان مفیدی حاصل نمي شود. بنابراین برای 
اینکه بتوان مقایس��ه ی بهتری انجام داد، باید اخت��الف فشار در طول واحد 
14 افت فشار واحد  Rπ مس��یر بیان شود. بنابراین با تقسیم افت فشار کلی به

بر حسب پاسکال به میلی متر به دست می آید.
در شک��ل-5 نم��ودار تغییرات افت فش��ار واحد در شعاع ه��ای مارپیچ 
مختل��ف مشاهده می ش��ود. ب��رای 400 میلی متر، افت فش��ار واحد به دلیل 
خط��اي محاسبات��ي کمی افزایش داشت��ه است. می توان گف��ت افت فشار 
واح��د برای قطرهای بیش از 200 میلی متر تقریباً یکس��ان است. با توجه به 
شکل-5 با کاهش شعاع مارپیچ به 100 میلی متر، افت فشار افزایش می یابد. 
بنابراین مي توان شعاع مارپیچ را تا جایي افزایش داد که بر بازده جداسازی 
آب-نفت اثر منفی نداشته باشد. ب��ا درنظر گرفتن شعاع مارپیچ ثابت 400 
میلي متر، مقایس��ه ی دیگ��ری بین اختالف فشار در قطره��ای متفاوت لوله 
انج��ام شده است. قطر قطرات نف��ت 2 میلی متر، سرعت سیال ورودی 0/5 

متر بر ثانیه و کسر حجمی نفت در ورودی 0/3 درنظر گرفته شده است.
در شک��ل-6 تغییرات افت فشار واحد در قطرهای مختلف لوله مشاهده 
می شود ک��ه نشان دهنده ی 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.

3-4- متغیرهای بهینه
با توجه به شبیه سازی ها اثر متغیرهای هندسی شعاع مارپیچ، تعداد دور مارپیچ، 

 ۳   کســر حجمــی نفــت در مخلــوط آب-نفت بــا درنظر گرفتن شــعاع 
مارپیچ های مختلف برای ســیال ورودی، قطر لوله ۴0 میلی متر، قطر 
قطرات نفت ۲ میلی متر، ســرعت ســیال ورودی 0/5 متر بر ثانیه و 
کسر حجمی نفت در ورودی 0/۳ درنظر گرفته شده است. رنگ قرمز 

بیانگر کسر حجمی یک و رنگ آبی بیانگر کسر حجمی صفر است.

از حالت مطلوب  ،هاي كمتره با شعاعدر مقايسفازها جداسازي ، مترميلي 1200تر از يشهاي بشعاعدر 
  بسيار اهميت دارد.شعاع بهينه براي مارپيچ  تعيين بنابراين .گيردفاصله مي

  

    

  

  مترميلي 100شعاع مارپيچ   مترميلي 200شعاع مارپيچ 

 
  مترميلي 400شعاع مارپيچ 

  
 

  مترميلي 500شعاع مارپيچ   مترميلي 600شعاع مارپيچ 
  

هاي مختلف براي سيال نظر گرفتن شعاع مارپيچنفت با در-حجمي نفت در مخلوط آب كسر -3شكل
متر بر ثانيه و كسر  5/0، سرعت سيال ورودي مترميلي 2، قطر قطرات نفت مترميلي 40ورودي، قطر لوله 

 ۴   کسر حجمی نفت در مخلوط آب-نفت با قطرهای مختلف لوله، شعاع 
مارپیچ ۴00 میلی متر، قطر قطرات نفت ۲ میلی متر، ســرعت سیال 
ورودی 0/5 متر بر ثانیه و کســر حجمی نفت در ورودی 0/۳ درنظر 
گرفته شــده اســت. رنگ قرمز بیانگر کســر حجمی یک و رنگ آبی 

بیانگر کسر حجمی صفر است.

  

 

  مترميلي 20قطر لوله   مترميلي 30قطر لوله 

  
  مترميلي 40قطر لوله   مترميلي 50قطر لوله 

  

 
  مترميلي 60قطر لوله 

  

  
، قطر مترميلي 400نفت با قطرهاي مختلف لوله، شعاع مارپيچ - حجمي نفت در مخلوط آب كسر -4شكل

درنظر  3/0متر بر ثانيه و كسر حجمي نفت در ورودي  5/0، سرعت سيال ورودي مترميلي 2قطرات نفت 
  گرفته شده است. رنگ قرمز بيانگر كسر حجمي يك و رنگ آبي بيانگر كسر حجمي صفر است.

  
  )مترميلي(شعاع مارپيچ   )پاسكال(افت فشار كلي   )مترميليپاسكال به (افت فشار واحد 

493/0  6/2168  100 
142/0  2/1252  200 
213/0  3/3740  400 
145/0  9/3196  500 
141/0  4/3737  600 
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 5   مقایسه ی افت فشار واحد در شعاع های مارپیچ مختلف

  مارپيچ مختلفهاي افت فشار در شعاع يمقايسه -1جدول 
  

  
  مارپيچ مختلفهاي افت فشار واحد در شعاع يمقايسه . 5شكل

  
 400شود. براي مختلف مشاهده ميمارپيچ هاي نمودار تغييرات افت فشار واحد در شعاع 5-در شكل

توان گفت افت فشار واحد مي .كمي افزايش داشته استخطاي محاسباتي  دليلبهافت فشار واحد  ،مترميلي
 100با كاهش شعاع مارپيچ به  5-تقريباً يكسان است. با توجه به شكل مترميلي 200 يش ازبراي قطرهاي ب

 بازدهبر  كه افزايش دادجايي تا توان شعاع مارپيچ را ميد. بنابراين يابمي افزايشافت فشار  ،مترميلي
 يمقايسه ،مترميلي 400 با درنظر گرفتن شعاع مارپيچ ثابت .نفت اثر منفي نداشته باشد-جداسازي آب

، سرعت مترميلي 2انجام شده است. قطر قطرات نفت وله ديگري بين اختالف فشار در قطرهاي متفاوت ل
  فته شده است.نظر گردر 3/0و كسر حجمي نفت در ورودي  متر بر ثانيه 5/0سيال ورودي 

  
  )مترميلي(قطر لوله   )پاسكال(افت فشار كلي   )مترميليپاسكال به (افت فشار واحد 

463/0  3/8147  20 
242/0  4/4263  30 
213/0  6/3740  40 
105/0  4/1857  50 
079/0  2/1385  60 

  
  افت فشار در قطرهاي مختلف لوله يمقايسه -2جدول 
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 ۶   مقایسه ی افت فشار واحد در قطرهای مختلف لوله

افت  ي افزايشدهندهكه نشان شودمشاهده ميلوله مختلف  قطرهايتغييرات افت فشار واحد در  6- شكلدر 
 بازدهبر منفي  ياثر (يعني تا جايي كهممكن  حدتا ، بايد قطر لوله را بنابراين  است.فشار با كاهش قطر لوله 

  افزايش داد. ندارد)نفت - جداسازي آب
  

  
  افت فشار واحد در قطرهاي مختلف لوله يمقايسه )6شكل

  
  هاي بهينهمتغير - 3-4

هاي متغيرهاي هندسي شعاع مارپيچ، تعداد دور مارپيچ، قطر لوله و متغيرها اثر سازيبا توجه به شبيه
حالت  4- بق جدولانتخاب مقادير طبا  كه شدقطرات نفت بررسي  يفيزيكي سرعت سيال ورودي و اندازه

  :آيدميوجود هبهينه ب
  

  هاي هندسي و فيزيكي بهينهمتغير )4جدول
  متر)(ميلي نهيبه رمقدا  متغير

 500  شعاع مارپيچ
 50  قطر لوله

  
گيرينتيجه
متناسب با تغييرات  ي مارپيچياز نوع لولهساز جدايك جداسازي و توان الزم براي پمپاژ  بازده مطالعهدر اين 

  :حاصل شد زيرنتايج  شد وبررسي قطر لوله و شعاع مارپيچ 
يشهاي بشعاعدر يابد. آب بهبود مي-اثر جداسازي نفت قابل قبولي، يدر دامنه با افزايش شعاع مارپيچ 

براي  مترميلي 1000 يبنابراين شعاع بهينه و يابدكاهش مي جداسـازي بازده، مترميلي 1200 از
 شود.مارپيچ پيشنهاد مي

 داما از آن به بعد اختالط مجد .يابدميجداسازي بهبود  بازده مترميلي 50تا  20با افزايش قطر لوله از 
  به نتايج بهتري دست يافت. مترميلي 50 يتوان با انتخاب قطر لولهافتد. بنابراين مياتفاق مي

0

0/2

0/4

0/6

10 20 30 40 50 60 70

P
re

su
re

 l
o

ss
 (

P
a

/m
m

)

Tube Radius (mm)

قط��ر لوله و متغیرهای فیزیک��ی سرعت سیال ورودی و ان��دازه ی قطرات نفت 
بررسی شد که با انتخاب مقادیر طبق جدول-3 حالت بهینه به وجود مي آید.

 نتیجه گیری
در ای��ن مطالعه بازده جداسازی و ت��وان الزم برای پمپاژ یک جداساز از 
نوع لول��ه ی مارپیچی متناسب با تغییرات قطر لوله و شعاع مارپیچ بررسی و 

نتایج زیر حاصل شد:
 ب��ا افزایش شعاع مارپیچ در دامن��ه ی قابل قبولي، اثر جداسازی نفت-آب 
بهبود می یابد. در شعاع هاي بیش از 1200 میلی متر، بازده جداس�ازی کاهش 
مي یابد و بنابراین شعاع بهینه ی 1000 میلی متر برای مارپیچ پیشنهاد می شود.

 با افزایش قطر لوله از 20 تا 50 میلی متر بازده جداسازی بهبود مي یابد. اما 
از آن ب��ه بعد اختالط مجدد اتفاق می افت��د. بنابراین می توان با انتخاب قطر 

لوله ی 50 میلی متر به نتایج بهتری دست یافت.
از م��وارد دیگری که می توان اثر آنرا بر می��زان جداسازی بررسی کرد گام 
مارپیچ است که مي تواند مالک بررسي موضوع در سناریوها و شبیه سازي هاي 
آت��ي باشد. همچنین اثر زبری سطح داخلی لوله بر الگوی جریان می تواند نقش 
مهم��ي در ب��ازده تفکیک فازها داشت��ه باشد که در اینجا بررس��ی نشده است. 
همچنی��ن صحت سنجی روش کس��ر حجم��ی در بررسی جداس��ازی دوفاز با 

استفاده از روش الگرانژي نیز مي تواند از دیگر جنبه هاي تحقیق حاضر باشد.

 ۳  متغیرهای هندسی و فیزیکی بهینه

مقدار بهینه )میلی متر(متغیر
500شعاع مارپیچ

50قطر لوله

 ۲  مقایسه ی افت فشار در قطرهای مختلف لوله
افت فشار واحد )پاسکال به میلی متر(افت فشار کلی )پاسکال(قطر لوله )میلی متر(

۲081۴٧/۳0/۴۶۳
۳0۴۲۶۳/۴0/۲۴۲
۴0۳٧۴0/۶0/۲1۳
50185٧/۴0/105
۶01۳85/۲0/0٧9

 1  مقایسه ی افت فشار در شعاع های مارپیچ مختلف
افت فشار واحد )پاسکال به میلی متر(افت فشار کلی )پاسکال(شعاع مارپیچ )میلی متر(

100۲1۶8/۶0/۴9۳
۲001۲5۲/۲0/1۴۲
۴00۳٧۴0/۳0/۲1۳
500۳19۶/90/1۴5
۶00۳٧۳٧/۴0/1۴1
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