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جهت طراحی واحد جديد و زدا با ابعاد صنعتی نمكهیدرودينامیك جريان در تحلیل 

 CFDشبیه سازي  با استفاده ازرفع مشکالت عملیاتی واحد موجود 
 

  8* سید حسن هاشم آبادی،  8سورن نوروزی، 1عباسیحسین 

 ،1 چمانمهندسی و ساخت شرکت  واحد پژوهش و توسعه، ،5تهران، قیطریه، خیابان شب افروز، پالک 

 8 تهران، نارمک، دانشگاه علم و صنعت ایران،دانشکده مهندسی شیمی،آزمایشگاه تحقیقاتی دینامیک سیاالت محاسباتی

 
 :چکیده

امروزه دستگاههای نمکزدا در صنعت به دلیل حذف نمک از جریان نفت و کاهش ریسک خوردگی 

های نمک زداسازی در این تحقیق شبیهتجهیزات در پایین دست بسیار مورد توجه قرار گرفته اند. 

-جداسازی نفت از آب با استفاده از تکنیک عددی در مقیاس صنعتی انجام شده است. مسآله به شکل تک
 k-فازی انجام شده وجریان سیال توربوالنت در نظر گرفته شده است. برای حل میدان آشفتگی از مدل 

در مقاطع مختلف  نمک زدا  استاندارد استفاده شده است. در این تحقیق تاثیر میدان سرعت ایجاد شده 

دبی متفاوت مورد  میزان دبی ورودی به دستگاه نمک زدا در سهبعالوه  .مورد بررسی قرار گرفته است

بررسی قرار گرفت و نتایج با یکدیگر از نظر یکنواختی جریان در دو سمت الکترودها مورد بررسی 

همچنین به دلیل اهمیت پارامتر اتالف انرژی جنبشی در طراحی نمکزداها این پارامتر  قرار گرفت.

شود که میزان آشفتگی یبا توجه به نتایج، دیده م در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است.

سازی طراحی آن در سالتر بوده و بهینهجریان در توزیع کننده بسیار باالتر از نواحی دیگر دی

 .تواند منجر به بهبود نتایج جداسازی گرددمی افزایش اتالف انرژی ورودی جریان جهت
 

 استاندارد، k-، مدل CFDآب، -، جداسازی نفتنمک زدا :کلمات کلیدي

 

 مقدمه -1

با  ها بر روی مدلی شود آزمایش های تجربی، ترجیح داده می های زیاد اندازه گیریامروزه به دلیل هزینه

های  خطای دستگاه ها، ها و ساده سازی آزمایش تر از نسخه اصلی انجام پذیرد. حذف پیچیدگی مقیاس کوچک

B-101 
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ها رو به رو  های عملی با آن که روش اندازه گیری و بعضی موانع در راه اندازه گیری از جمله مشکالتی هستند

  .] 8و1[ کنند ها را در بعضی موارد دچار اشکال می هستند و کارآیی این حالت

ها در صنعت نفت مانند حذف نمک و آب از جریان نفت برای جلوگیری نمک زداکاربردهای زیاد و حیاتی 

دستگاهها در صنعت نفت بویژه صنعت  از آسیبهای جدی مانند خوردگی در پایین دست سبب شده است که این

ها به خصوص در نمک زدابر روی  اندکیتا امروز تحقیقات  .از اهمیت بسزایی برخوردار باشند ماننفت کشور

برای  اییسعی بر استخراج رابطه VOFمقیاس صنعتی انجام شده است. محمدی و همکاران با استفاده از مدل 

به  CFDسعی کرداند تا با استفاده از  ]4[. بانسال و آمنسایال  ]3[اند چسبندگی ذرات در حالت دوتایی کرده

 های آزمایشگاهی بپردازند. نمک زدابررسی رفتار سیال در 

ها در صنعت نفت تا امروز هیچ کار جدی بر روی این دستگاهها در مقیاس نمک زدارغم اهمیتهای علی

انجام نشده است. در این تحقیق سعی  CFDا استفاده از صنعتی چه با استفاده از روشهای آزمایشگاهی و چه ب

در مقیاس صنعتی شبیه سازی و گلوگاههای موجود در این  نمک زدایک  CFDشده است که با استفاده از روش 

 دستگاهها با توجه به هیدرودینلمیک دستگاه پیدا شود. 

 

  تعريف مسئله -2

(  1ن جداساز ثقلی بررسی شده است. شکل)در این تحقیق پارامترهای مربوط به جریان سیال درو

  دهد.را نشان می Gambitهای صنعتی در نرم افزار طراحی مورد بررسی ساخته شده  بر اساس داده

 

افزار گمبیتايجاد شده در نرم نمك زداساختار هندسی مخزن  1:شکل   
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خصوصیات سیال و جريان ورودي :1جدول   

Flow Rate (kg/h) Viscosity (c.St) Density (Kg/m3)  

523684 4.6 855.7 Case 1 

458052.8 3.4 845.7 Case 2 

 

در این تحقیق برای بررسی میدان سرعت از سیال مخلوط استفاده شده است که خصوصیات آن در 

( از نظر نوع سیال و میزان دبی مورد بررسی 1( آمده است. در این تحقیق دو سیستم متفاوت )جدول 1جدول )

 آمده است. 1قرار گرفته است. مشخصات هر یک از سیستمهای ذکر شده در جدول 

 روش تحقیق -3
سازی از مدل  ( نشان داده شده است. در این شبیه1ها در شکل ) سازی شمای مخزن مورد نظر برای شبیه

Standard k-ɛ سازی در . معادالت حاکم بر شبیه]2-4[ برای شبیه سازی جریان آشفته استفاده شده است

 1ادله مومنتوم از روش باالدستهای جابجایی در مع سازی ترمشرایط پایا در نظر گرفته شده است. برای انفصال

در این . ]4[ استفاده شد SIMPLEدرجه دو استفاده شده است. و به منظور حل معادالت حاکم از الگوریتم 

برای همچنین  سل استفاده شده است. 8300000تحقیق برای ایجاد مش از مش با ساختار نامنظم و با تعداد 

استفاده شده است.  (standard wall Function)بیه سازی رفتار سیال در کنار دیواره از مدل تابع دیواره ش

تمام ضرایب زیر تخفیف  کنترل شده است. 300-00در کنار دیواره در محدوده  +yبعالوه در تمام موارد میزان 

در ورودی و در خروجی فشار مشخص  اند. شرایط مرزی دبی جرمی ورودی مشخصدر نظر گرفته شده 1/0برابر 

اند. شرایط مرزی دبی جرمی برای ورودی و فشار ها بدون لغزش در نظر گرفته شدهاعمال شده است. دیواره

 2ها با یک سیستم کامپیوتری دارای  تمام شبیه سازیسازی استفاده شده است. مشخص در خروجی برای شبیه

هر مورد حافظه انجام شد. الزم به ذکر است که طول مدت محاسبه برای  گیگابایت 2گیگاهرتز و   06/8پردازنده 

  .روز می باشد 3

                                                 
1Second Order Upwind   
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 تجزيه و تحلیل نتايج -4

 بررسی وکتور و کانتور سرعت  -4-1
در طراحی مخازن ثقلی سعی بر این است که پروفایل سرعت قبل از وارد شدن به منطقه الکترودها دارای 

جهت ارتفاع مخزن باشد. از این رو در این مطالعه بیشتر تمرکز  سرعت یکنواخت در تمام سطح مقطع طولی در

دهند نشینی در جهت شعاعی و طولی نشان میکانتور سرعت را در داخل تانک ته 8باشد. شکلدر این مورد می

شود که  مقادیر سرعت تقریبا در باالی مخزن دهد. با توجه به شکل دیده میبرای دو سیستم متفاوت نشان می

باشند. حال آنکه این مقدار فقط در قسمتهای پایین و در قسمت خروجی تانک ار قابل توجهی را دارا نمیمقد

باشد. بدیهی است باشند. این روند در درون هر دو سیستم به وضوح قابل رویت میمقدار قابل توجهی  را دارا می

رد اما میزان سرعت در تمام نواحی مقدار که اگر چه مقدار سرعت در قسمت باالی داخل مخزن مقدار زیادی ندا

های توزیع باشد. با توجه به شکل مقدار سرعت در نواحی موازی با ناحیه خروج سیال از کانالیکسانی را دارا نمی

کننده بیشتر از دیگر نواحی است. همچنین بعد از عبور سیال از ناحیه الکترودها به دلیل کاهش سطح مقطع 

در  3شود. این نواحی به شکل دو بعدی نیز در شکل یال به خروجی سرعت زیاد میتانک و نزدیک شدن س

نشان دهنده سرعت عمودی در  4اند. همچنین شکل مقاطع طولی بر اساس ارتفاع از کف مخزن نشان داده شده

ه سرعت شود که در مقاطع پایینی به علت وجود گردابباشد. با توجه به شکل دیده میمقاطع متفاوت مخزن می

باشد. در حالی که این مقادیر در مقاطع باال در بعضعی از نقاط منفی و در نقاط دیگر مثبت )به سمت باال( می

 باشد.سمت باال و عدم وجود گردابه میدهنده حرکت سیال بهفقط مقادیر مثبت را شامل شده که نشان
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 در مخزن جداساز در دو سیستم مختلفطولی و شعاعی  مقاطعدر   (m/s)سرعت    اندازه کانتور -2شکل 
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 در مخزن جداساز در فواصل متفاوت از کف مخزن طولی مقطعدر   (m/s)کانتور سرعت  3شکل

دهند. با توجه به شکل دیده نشینی در جهت شعاعی نشان میبردار سرعت را در داخل تانک ته 5شکل 

باشند. حال باالی کانالهای توزیع کننده مقدار قابل توجهی را دارا نمی شود که  مقادیر  بردار سرعت تقریبا درمی

باشند. همانطور آنکه این مقدار فقط در قسمتهای پایین و در قسمت خروجی تانک مقدار قابل توجهی  را دارا می

ب کاهش ای  بوجود آمده است که سبشود در داخل کانال و در قسمت پایین مخزن جریان گردابهکه دیده می

شوند. بدیهی است که ارائه راهکاری مناسب به منظور کاهش راندمان دستگاه و افزایش اختالط آب و نفت می

کانتور سرعت  0شکل گردد. نمک زداتواند باعث افزایش راندمان در جداسازی ای میدادن این جریانهای گردابه

دهد. با توجه به کانالهای توزیع کننده نشان مینشینی در جهت شعاعی و طولی  در داخل را در داخل تانک ته

شود که  مقادیر سرعت تقریبا در قسمت ورودی به هر کانال زیاد بوده و رفته رفته از مقدار آن در شکل دیده می
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شود که میزان سرعت در کانال انتهایی که دارای لوله اتصال نمی شود. همچنین دیده میانتهای کانال کمتر می

 باشد.ر میباشد بیشت

 

  در مخزن جداساز در فواصل متفاوت از کف مخزن طولی مقطع  (m/s)(   Vyکانتور مولفه عمودي سرعت ) 4شکل 

تواند های کانال میبدیهی است که ارائه راهکاری برای کاهش سرعت درون کانال بعد از برخورد جت به دیواره

کانتور  6ها بر پراکندگی فاز آب درون نفت گردد. شکل باعث کم شدن سرعت درون کانال و کاهش تاثیر گردابه

رود بیشترین اتالف در نقاط دهد. همانطور که انتظار میدر داخل مخزن ثقلی را نشان می اتالف انرژی جنبشی

همچنین کنار دیواره و در ناحیه الکترودها نیز اتالف  باشد.برخورد جت آب با دیواره کانالهای توزیع کننده می

نمودار سرعت میانگین در مقاطع مختلف در جهت ارتفاع را بر  2کند. شکلافزایش پیدا می  انرژی جنبشی

دهد.حسب ارتفاع از ته تانک برای دو شرایط عملیاتی متفاوت نشان می  
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 در جهت شعاعی در مخزن جداساز  (m/s)بردار سرعت    :5شکل

 

 در مخزن جداساز در کانالهاي توزيع کنندهشعاعی  و طولی  عمقطدر   (m/s)سرعت   اندازه کانتور  :6شکل 

آورده شده است. با توجه به شکل  1خصوصیات مربوط به شرایط به هر یک از شرایط عملیاتی در جدول 

باشد که به علت نزدیکی به ورودی است. سپس سرعت کاهش پیدا شود که در ته مخزن سرعت زیاد میدیده می

نمک باشد. در قسمت باالی ه دلیل اتالف انرژی جنبشی و افزایش سطح مقطع تانک میکرده که این کاهش ب

 کند.نیز به دلیل کاهش سطح مقطع سرعت دوباره افزایش پیدا می زدا
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 شعاعی و طولی در مخزن جداساز مقطعدر   (m2/s3)کانتور اتالف انرژي جنبشی    :7شکل 
 

 

 در مقاطع مختلف  نمك زداجريان تك فازي در مخزن   (m/s)سرعت متوسط   : 8شکل

 

رود افت فشار در مورد شرایط دهد. همانطور که انتظار میرا نشان می نمک زداافت فشار درون  8جدول 

بیشتر است. بدیهی است که این افت فشار به سبب دبی باالتر جریان و در نتیجه سرعت بیشتر در  1عملیاتی 

 خروجی است.
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 کمی يکنواختی سرعت  بررسی -4-2
زدا مورد سرعت در داخل دستگاه نمکدر این تحقیق میزان تغییرات دبی بر روی تغییرات توزیع میدان 

 دهد.سه حالت مورد بررسی در این کار را نشان می 8بررسی قرار گرفته است. جدول 

در سه حالت مورد بررسیخصوصیات سیال  :2جدول   

 Re 

 ارسرعتانحراف معي

(mm/s) 

 ن وزنی انرِژی جنبشی اغتشاشميانگي

(m2/s2) 

 باالی الکترود ر الکتروديز  باالی الکترود ر الکترودزي

Case1 14961 2.32 2232 03000.0 03000.0 

Case2 0463 0030 0032 030000. 0300002 

Case3 466 230 2 030000 03000. 

 

هاست. پایین بودن سرعت عبور نمک زداسرعت عبور سیال از الکترودها از پارامترهای کلیدی  در طراحی 

ایده آل  نمک زدانفت حین عبور از الکترودها شرایط را برای بهم پیوستن قطرات بهتر می کند. بنابراین در یک 

 دبی ورودی مشخص امکانپذیر گردد.سرعت در زیر الکترودها کامال یکنواخت است تا کمترین سرعت برای یک 

انحراف  کیس مطرح شده با استفاده از  پارامتر 3یکنواخت بودن سرعت قبل از ورود به ناحیه الکترودها برای 

میلیمتر  100میلیمتر زیر الکترود و یک سطح با فاصله  100در یک سطح با فاصله  Yسرعت در راستای  8معیار

 نتایجبا توجه به  نشان داده شده است. 8نتایج بدست آمده در جدول  باالی الکترودها اندازه گیری شده است.

 .باشدمیشود که میزان تغییرات سرعت در باال و پایین الکترودها از یکنواختی مناسب برخوردار می دیده

است که با استفاده از پارامتر میانگین وزنی آرام بودن نفت حین گذر از الکترودها نیز پارامتر دیگری 

یکی از پارامترهای مهم در  کیس و در دو سطح ذکر شده اندازه گیری شده اند. 3برای  3انرژِی جنبشی اغتشاش

خارج می شود. مقدار نفت خروجی همراه با  نمک زدامیزان نفتی است که همراه با آب از زیر  نمک زداطراحی 

                                                 
2 Standard deviation 
3 Mass weighted Turbulent kinetic energy 
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ا میزان اغتشاش در قسمت زیر پخش کننده ها دارد. از اینرو میزان اغتشاش از طریق آب ارتباط مستقیمی ب

کیس اندازه گیری و در  3متغیر میانگین وزنی انرژِی جنبشی اغتشاش در سطح زیر پخش کننده ها برای 

اثر کیس است، می توان برای مقایسه  3از آنجاییکه هدف اصلی مقایسه این  نشان داده شده اند. 3جدول 

 رینولدزهای مختلف در اغتشاش پایین مخزن از این نتایج استفاده کرد.

در سه حالت مورد بررسیخصوصیات سیال  :2جدول   

   (m2/s2)ن وزنی انرِژی جنبشی اغتشاشميانگي 

Case1 03000. 

Case2 030000 

Case3 03002. 

 گیري نتیجه -5

در مقیاس  CFDهای جداسازی نفت از آب با استفاده از تکنیک نمک زداسازی در این تحقیق شبیه

 k-فازی انجام شده است. برای حل میدان آشفتگی از مدل صنعتی انجام شده است. مسآله به شکل تک

نمک بیشتر اتالف انرژی در استاندارد استفاده شده است. با توجه به نتایج بدست آمده میتوان مشاهده کرد که 

تشاش ایجاد شده در غت ورودی اتفاق افتاده و با استفاده از تمهیدات مناسب میتوان این میزان اها در قسمزدا

کانالهای ورودی را کنترل کرده و به ته نشینی سیال در کف مخزن کمک کرد. بیشترین عامل کاهش راندمان 

میزان دبی ورودی به در این تحقیق همچنان   این دستگاهها را میتوان نحوه طراحی کانال ورودی دانست.

دستگاه نمک زدا در سه دبی متفاوت مورد بررسی قرار گرفت و نتایج با یکدیگر از نظر یکنواختی جریان در دو 

 سمت الکترودها مورد بررسی قرار گرفت.
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Abstract 
 Nowadays, Desalters are of great significance in many industrial applications since they remove 
salt, which leads to eliminate corrosion in downward equipments. In current study, CFD 
simulation of industrial De-Salter type for removing salt and water from oil was conducted. In 
simulation, the hydrodynamics of oil-water mixture as a single phase through the desalter was 
considered. The  Standard k- model was used to simulate the turbulent flow through the tank. 
The effects of design parameter were also considered in different cross section of desalter. 
Moreover, the effect of flow uniformity was considered over the electrodes cross sections in 
three different flow rates. The dissipation rate of kinetic energy over the electrodes and desalter’s 
wall was considered as it is a very important parameter in desalters design. According to the 
results, It is observed that turbulence kinetic energy in flow distributor is much higher compared 
to other regions and therefore the optimum efficiency can be attained by optimizing the design 
parameters of inlet distributors.  
 
Key Words: Desalter, oil-water separation, CFD, Standard k-. 
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