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 چکیده:

 هیدروسیکلون ونجداسازی آب و نفت درگذار در افزایش راندمان پارامترهای تاثیربررسی  هدف: 

 ایفا را بسزایی نقش پتروشیمی و نفتی صنایع و معادن پزشکی، از اعم مختلفی صنایع در هاهیدروسیکلون پژوهش:شناسی روش

 نفتت  از آب جداسازی برای زداآب هایهیدروسیکلون باشد. ازمی جداسازی بخش در آن یاستفاده ترینمهم از یکی که کنندمی

 (Hsiehاین پژوهش مدل هندسی و تجربتی هستیه    گردد. در می استفاده آب در امتزاج غیرقابل مایعات دیگر و هاروغن انواع یا

او تر و همننتین متدل     -ستازی بتا استتفاده از متدل او تر     . این شبیهسازی گردیدسیاالت محاسباتی شبیهتوسط مدل دینامیک 

 .برای بررسی رفتار جریان سیال دوفازی آب و نفت درون هیدروسیکلون در یک هندسه جدید انجام پذیرفت k-ɛآشفتگی 

وجود آمدن اختالف فشار درون هیدروسیکلون و همننین نیتروی گریتز از مرکتز واردشتده بتر جریتان ستیال، فتاز         با به :هایافته

رود و دو طترف مرکتز هیدروستیکلون متی     نفت( به ترکند و فاز سبکمیی هیدروسیکلون حرکت طرف دیواره آب( به ترسنگین

باشد، باعت  جداستازی درون هیدروستیکلون    گردابه مختلف ایجادشده که یکی دور بدنه هیدروسیکلون و دیگری در مرکز آن می

انویه(، نفت را به ستمت سترریز    ث دهد و گردابه مرکزیریز حرکت میشود. گردابه دور بدنه هیدروسیکلون، آب را به سمت تهمی

نتایج نشان داد با توجه به تئوری مستئله، ستهم بتاالیی از قتترات نفتت پتر از قترار گترفتن در گردابته ثانویته            کند.منتقل می

رونتد و پتر از قترار    کنند و همننین قترات آب به سمت دور دیواره هیدروستیکلون متی  ایجادشده، به سمت سرریز حرکت می

 کنند.ریز هیدروسیکلون حرکت میبه دور بدنه سهم باالیی از قترات آب به سمت تهگیری در گردا
-شده است. ا گوی جریان مناست  گردابته  افزار ارائهبا توجه به تغییر هندسه مدل هسیه نتایج قابل قبو ی توسط نرم گیری:نتیجه

پژوهش است. با توجته بته خرخشتی بتودن کتل تجهیتز       ترین دستاوردهای سازی از مهمهای درون هیدروسیکلون، در این شبیه

هیدروسیکلون در مدل هسیه، با ثابت در نظر گرفتن این تجهیز و عدم خرخش بیرونی آن، این نتیجه حاصل شد که بتا افتزایش   

سترعت ورودی و  کنتد. بتا توجته بته    شرط عدم شکست قترات، راندمان جداسازی افزایش پیدا میسرعت ورودی تا یک مقتع به

دهتد و بتا افتزایش فرستایش و     شرط عدم شکست قترات، افزایش عدد رینو دز احتمال ایجاد فرسایش در سیستم را افزایش می

یابد،  تذا رستیدن بته نقتته بیشتینه در مقتدار سترعت        های باال، راندمان کلی در جداسازی کاهش میشکست قترات در سرعت

های مختلف در ورودی با توجه به شتکل هندستی مستئله ایتن نتیجته      عتدر این پژوهش با بررسی سر .ورودی امر ضروری است

سی فشتار درون هیدروستیکلون   شود. با برردر جداسازی حاصل میدرصد  90باالی راندمان  ،m/s 5/4حاصل شد که در سرعت 

 کته بتا افتزایش   داد نیابتد. همننتین نتتایج نشتا    افزایش می kPa 12ون هیدروسیکلون از باال تا پایین، فشار در مشاهده شد که

 رانتدمان  ،غلظتت  امتا بتا تغییتر    یابتد، جداستازی افتزایش متی   میتزان  اندازه قترات ورودی،  اختالف خگا ی بین دوفاز و همننین

   .ماندمی ثابتتقریباً  هیدروسیکلون

 ، جداسازی آب و نفتیک سیاالت محاسباتی، هیدروسیکلونشبیه سازی، دینام  های کلیدی:واژه

 



 3   مقدمه و هدف

 مقدمه و هدف -1

 

 شده در نفت خامآب حل -1-1

 جداسازی بنابراین دارد، خود همراه را نفتی ضایعات از بزرگی بسیار حجم نفتی صنایع در موجود و شدهاستفاده آب

 موضتوع  مختلتف،  صتنایع  بترای  محیط، حتی یا و سیستم درون به شدهاستفاده آب دوباره ورود برای نفتی ضایعات این

 ،[1] استت  قرارگرفتته  استفادهمورد  اآلن به تا دور سا یان از زمینه این در متعددی هایروش. است حیاتی و مهم بسیار

 بته  توانمی را آ وده آب یک در نفتی مشتقات و آب جداسازی هایروش. شوداشاره می آن مورد خندین به ادامه در که

 هتای روش و جتذب  شتناوری،  هایروش مانند دارد اشاره بنیادی و ایپایه جداسازی به اول دسته ،کرد تقسیم دودسته

 همننتین  و حرارتی جداسازی مانند رودمی کار به آب سازیشیرین برای هاییروش دوم دسته در و پیشرفته شیمیایی

 .[2] غشایی جداسازی

آب  در موجود امو سیون صورتبه نفت قترات و اندنشدهحل مایع دو اول حا ت در ،دارد حا ت دو نفت و آب ترکی 

 جداسازی برای بیو وژیکی و یونی مباد ه هایروش از باید که است شدهحل آب در نفت دوم حا ت در .مانندباقی می

 کهطوریبه است وابسته خام نفت ترکی  و دما نظیر عواملی به خام نفت در آب انحالل میزان .[3] نمود استفاده

 در آب انحالل میزان خام نفت سنگین ترکیبات افزایش با. شودمی خام نفت در آب حال یت افزایش باع  دما افزایش

 بیشتر شیرین خام نفت به نسبت ترش خام نفت در آب حال یت که است ذکر به الزم همننین .یابدمی کاهش نفت

 هایهیدروکربن در آب حال یت میزان بر هیدروکربنی زنجیره طول و قتبیت دما، تأثیر دهندهنشان 1-1 شکل. است

 .[5, 4] باشدمی مایع

 
 نفت و آب مخلوط -1-1 شکل

 در ppm29 تا 18 بین باید فرآیند به برگشتی آب در موجود نفت میزان آمریکا کشور زیستمحیط قانون اساس بر

 .[6] باشد هفتگی میانگین

   امولسیون -1-2

 با آنکهبی( آب مانند  دیگر مایعی در( نفت مانند  مایع یک ریز هایقتره آن در که است محلو ی 1امو سیون

 حال به و نشوند حل هم در مایع دو کهدرصورتی را مایع با مایع تجمیع دیگرعبارتبه. است پراکنده درآمیزند، یکدیگر

                                                                                                                                                                        
1 Emulsion 
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 و )W/O( 1نفت در آب دودسته به عمدتاً 2-1 شکلمتابق  مایع-مایع هایامو سیون. گویندمی امو سیون درآیند تعلیق

 در. دهدمی تشکیل را پیوسته فاز آبی فاز دومی در و نفتی فاز او ی در .شوندمی بندیتقسیم )O/W( 2آب در نفت

. شودمی گفته معکوس امو سیون O/W هایامو سیون به شودمی برخورد W/O هایامو سیون با بیشتر که نفت صنعت

 و O1+O2/W و W/O/W و O/W/O هایامو سیون مانند شوندمی تشکیل تریپینیده هایامو سیون صنعت، در

1W/O/2O نحوه فرآیند تشکیل  3-1. در شکل [8, 7] شودمی گفته 3پینیده هایامو سیون ها،امو سیون این به

 .شودامو سیون آب و نفت مشاهده می

 

 
 امو سیون -2-1 شکل

                                                                                                                                                                        
1 Water in oil emulsions 
2 Oil in water emulsions 
3 Complex emulsions 
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 فرآیند تشکیل امو سیون آب و نفت -3-1شکل

   امولسیون هایویژگی -1-3

 دو تماس ستح کاهش باع در نتیجه  و کنند تربزرگ قتراتی ایجاد ،خسبیدگی هم به با دارند تمایل هاامو سیون

 و هستند ستحی فعال مواد نوعی که هاسورفکتنت وجود د یل به هاآن پایداری هاامو سیون خواص از یکی. شوند فاز

 ها،آسفا تین ها،رزین خام نفت در موجود هایسورفکتنت ترینمهم ازجمله. باشدمی قترات نشینیته عدم همننین

 قترات، قتر ازجمله متعددی عوامل به هاامو سیون پایداری. باشندمی والیگل حتی و پارافینی ترکیبات ها،اکرو

 ایاشاره عوامل این از برخی به که دارد بستگی غیره و محیط بودن بازی یا اسیدی دما، حجمی، و جرمی نسبت

 میزان دما افزایش با همننین است، پایدارتر باشد کمتر امو سیون قترات قتر هرخه که ترتی اینبه شود،می

 .[8]گردد می امو سیون پایداری کاهش باع  فازها حجمی نسبت افزایش شود ومی بیشتر هاامو سیون خسبندگی

 امولسیون و نفتی مشتقات -1-3-1

. است شدهپخش فاز عنوانبه آب و پیوسته فاز نفت که هستند نفت در آب نوع از هاامو سیون نوع این معموالً

 پارافینی خام نفت مثال طوربه دارند، متفاوتی امو سیونی پایداری هاآن در موجود ترکیبات اساس بر نفتی مشتقات

 خام نفت این درون که موادی. دهد تشکیل پایداری امو سیون تواندمی نفتایی خام نفت اما ندارد پایداری امو سیون

 1هاوکر و هاآسفا تین ها،رزین به مثال عنوانبه توانمی که شوند امو سیونی پایداری این باع  توانندمی دارند وجود

 .کرد اشاره

 نفتی یهاونیامولسانواع  -1-3-2

 گردند:تقسیم میبه خهار گروه کلی  4-1شده، متابق شکل های نفتی بر اساس نسبت آب به نفت تشکیلامو سیون

 های آب در نفتامو سیون  W/O) 

 های نفت در آبامو سیون  O/W) 

 های آب در نفت در آبامو سیون  W/O/W)2 

 های نفت در آب در نفتامو سیون  O/W/O)1 

                                                                                                                                                                        
1 Wax 
2 Water in oil in water emulsions 
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 ا ف                                  ب                                        پ                                         ت

 O/W/Oامو سیون  ت(W/O/W امو سیون پ( O/Wامو سیون ب( W/Oامو سیون ا ف( ها،انواع امو سیون -4-1شکل

 شده در صنعت نفت آورده شده است.های تشکیلهایی از انواع امو سیونمثال 1-1در جدول 

 
 [9]صنعت نفتشده در های تشکیلانواع امولسیون -1-1جدول

 

 نوع امولسیون وقوع

  های نامطلوبامولسیون

 W/O چاهی های سرامولسیون

های ناشی از نشست سوخت در امولسیون

 های آبیمحیط
W/O 

امولسیون ناشی از شناوری شن و ماسه نفت، 

 کف
W/O  یاO/W 

امولسیون ناشی از شناوری شن و ماسه نفت، 

 شدهکف رقیق
O/W/O 

 W/O امولسیون ناشی از نشت نفت

 O/W امولسیون ناشی از رخنه تانکرها

 O/W های مطلوبامولسیون

 O/W امولسیون خط لوله نفت سنگین

 O/W مایع حاصل از فرآیند شناوری شن و ماسه نفت

 O/W امولسیون گل روغنیامولسیون مایع حفاری، 

 W/O امولسیون مایع حفاری، گل نفتی

 O/W امولسیون قیری

 O/W های ناشی از افزایش بازیافت نفتامولسیون

                                                                                                                                                                        
1 Oil in water in oil emulsions 
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 جرم قانون اساس بر که د یل این به شودمی امو سیون پایداری کاهش باع  نفت و آب خگا ی اختالف افزایش

 سرعت افزایش باع  که بود خواهد بیشتر نفت در آب قترات سقوط سرعت باشد بیشتر فاز دو خگا ی اختالف هرخه

 .[7] شودمی قترات بین شدیدتری برخوردهای همننین و نشینیته

 

  1هارزین -4-1

 تبدیل پلیمر بهاین ترکیبات  بیشتر .شوندمی ساخته و مصنوعی طبیعی طوربه کههستند  جامد ترکیباتی هارزین

 سه امروزه. هستند رزین اصلی عنصر دو کربن و هیدروژن. شودمی شناخته آ ی ترکی  یک عنوانبه رزین .شوندمی

 ،2اپوکسی تشکیل که شوندمی استفاده آرامید و فایبرگالس کربن، فیبر با شدن، استفاده برای هارزین از اصلی نوع

 .دارند متفاوتی خواص هرکدام که دهندمی 4استرپلی رزین و 3سترل اوینی

 

 نفتی هایرزین -1-4-1

 تهیته ( او یته  متاده  عنتوان بته   او فینتی  هتای مخلتوط  شدن پلیمر از اغل  که اند سبک پلیمرهایی ،نفتی هایرزین

 از مشخصتی  هایبرش شکل به خام نفت اجزای از برخی راکلینگک محصوالت تفکیک از او فینی هایمخلوط. شوندمی

 هتای پوشتش  ،هاالستیک ،هاخس  در 5خسبندگی عامل عنوانبه اغل  هارزین این کاربرد .شوندمی تأمین نفت صنعت

 .است ترافیک هایرنگ ازجمله دیگر مصارف و ستوح محافظ

 بایتد  هابرش این صورت این غیر در خه است، توأم بسیاری افزودهارزش با نفتی، هایرزین به نفتی هایبرش تبدیل

 کنتار  در(. گیترد متی  صتورت  کشتور  در اکنتون هم ظاهراً که کاری   برسند مصرف به آ ی هایحالل یا سوخت عنوانبه

 برختورداری  ضتمن  که شودمی استفاده نفتی رزین تهیه برای نیز( آروماتیک پایه  خا ص منومر از او فینی، هایمخلوط

 .[10]ترند گران ا بته و دارند تریحساس و ترتخصصی کاربردهای برتر، خواص و مشخص ساختار از
 

  6آسفالتین -5-1

 مختزن  بته  مختزن  یک از هاآن ترکیبی ماهیت اینکه د یل به ترکیبات این. هستند ایپینیده ترکیبات هاآسفا تین

 ستاختار  بتودن  دارا د یتل  بته  آستفا تینی  مواد دیگر طرف از. باشندنمی معینی مو کو ی وزن دارای ،کندمی تغییر دیگر

 شتیمیایی  هایحالل در اما .شوندمی حل خوبیبه غیره و بنزن تو وئن، مانند حلقوی و آروماتیکی هایحالل در حلقوی،

 نفتت  فتاز  از آسفا تینی مواد کردن خارج منظوربه پر .شوندنمی حل هپتان نرمال یا هگزان نرمال مانند هاآ کان نرمال

 ،شتود متی  ایجتاد  نفتت  بازیافتت  مراحتل  کتارگیری به هنگام به که مسائلی ترینمهم از یکی .کنیممی اضافه آ کان خام،

 .[11]باشد می آسفا تین رسوب مشکل
 

                                                                                                                                                                        
1 Resin 
2 Epoxy 
3 Vinyl ester 
4 Polyester resin 
5 Tackifier 
6 Asphaltene 
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  هاآسفالتین و هارزین تفاوت -1-6

 بته  کته هنگتامی  روازایتن . دارند کمی بسیار رنگ ترسبک هایرزین و هستند قرمزرنگ باال، مو کو ی وزن با هارزین

 گیرنتد و تی  قرار متی  دپسمان در بخش ترسنگین به عنوان مواد هاگردد، آسفا تینجداسازی میخام  نفت تقتیر، کمک

 بتاالیی  انتدازه  تتا  هتا بختش  این رنگ. شوندمی پخشجداسازی  گوناگون هایبخش در میزان فراریت اساس بر هارزین

 نفتت  در هتا آستفا تین . دارد هتا آسفا تین غلظت به بستگی زیادی، نسبت به پسمان رنگ. دارد هارزین بودن به بستگی

  .[11]هستند  حلقابل  نفت در آسانیبه هارزین اما گردندمی پخش کلوئیدی شکل به بلکه شوندنمی حل
 

  جداسازی یهاستمیس انواع -1-7

 متورد  بستیار  فلتزی،  صنایع و پتروشیمی غذایی، نساجی، نفت، صنایع از اعم مختلف صنایع در نفت و آب جداسازی

-متی  را جداستازی  آب، و نفت هایآ ودگی سایر و صنعتی نفتی هایفاضالب مسئله حل در کاربرد د یل به. است توجه

 .دانست نفت صنعت خصوصبه صنایع در حیاتی مسائل از توان

 

  جداسازی هایروش -1-8

 :نمود بندیطبقه بخش پنج به توانمی را نفت و آب امو سیون جداسازی هایروش

 

 حرارتی یهاروش -1-8-1

 ایتن  بتر  . عالوهشودمی قترات نشینیته افزایش سرعت باع  درنتیجه و ویسکوزیته کاهش باع  نفت حرارت دادن

 شکستته  و امو سیون بنسبند یکدیگر به قترات شودمی باع  و نموده پاره را قترات فیلم امو سیونی اطراف گرم کردن

 تبخیتر  نفتت،  در موجتود  فترار  و ستبک  هایهیدروکربن شود، گرم ازاندازهبیش خام نفت اگر که داشت توجه باید. شود

 کته  شتود متی  نفتت  کیفیتت  کتاهش  خام و نفت مفید ترکیبات رفتن هدر موج  کار این. شوندمی خارج از آن و شده

 بتا   یتا  و غیرمستتقیم  هتای کتوره  یا مستقیم هایکوره از استفاده با نفت کردن است. گرم نفت قیمت کاهش آن نتیجه

 .[12]گیرد می انجام غیرمستقیم هایگرمکنپیش

 

 مکانیکی یهاروش -1-8-2

. شتود متی  استتفاده  جداکننتده  عنوان تحت خاصیتجهیزات  از نفتی هایامو سیون شکست جهت مکانیکی درروش

. گیترد می قرار  تیغه(دارکنگره صفحات هاآن داخل در که هستند 1ثقلی مخازن هاجداکننده پرکاربردترین انواع از یکی

 بتین  برشتی  نیتروی  اختالف از درواقع. شودمی آب قترات بهتر و تجمع تماس ستح بردن باال باع  صفحات این وجود

 .است وابسته زمان به شدتبه فرآیند این. گرددمی استفاده نفت از آب برای جداسازی نفت آب و

 هتا آن بتین  اتصال و بنسبند هم به ندارند توانایی دیگر آب شوند، قترات زیادتر حدی از سرعت و فشار نوسانات اگر

 باشتند،  شتده ترکیت   هم با نشدنی مخلوطمایع  دو اگر کلی، حا ت در. شودمی شکسته ادغام عمل شدن از تکمیل قبل

 .[12]شود می یکدیگر به هاآن پیوستن هم به موج  ندرتبهعادی  حا ت در ذرات بین تماس

                                                                                                                                                                        
1 Gravity tanks 
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 الکتریکی یهاروش -1-8-3

 اصتل  ایتن  پایته  بر روش این. است روش ا کتریکی ،رودمی به کار نفتی هایامو سیون شکست برای که سومی روش

 بتا  و کترده  حرکتت  سترعت بته  باال و تاژ با ا کتریکی جریان یک برقراری دنبال به هستند بار که دارای قتراتی که است

ا قتایی   هتای دوقتبتی  ا قاء باع  باال و تاژ با ا کتریکی جریان اعمال از طرفی. یابندمی انعقاد و کنندمی برخورد یکدیگر

 و یکتدیگر  بته  هتا مو کتول  ایتن  سریع اتصال امر موج  این که شودمی نفتی امو سیون یک آبی فاز آب هایمو کول در

 مختزن  و یتک  ترانستفورماتور  یتک  از کتار  ایتن  بترای  مورداستتفاده  ا کترواستتاتیکی  سیستم .شودمی نشینیته تسریع

 .گیرندمی قرار مخزن این در ا کترودها که است شدهتشکیل

 استتفاده  ختام  نفتت  از آب قترات برای جداسازی مستقیم جریان یا باال و تاژ با متناوب جریان سیستم نوع به بسته

 در جریان ا کتریکتی  برقراری. شودمی مخزن وارد امو سیون این نخست نفتی یک امو سیون شکست منظوربه. گرددمی

 ایتن . شودمی آب از تریسنگین و تربزرگ قترات و تشکیل نفتی امو سیون این آبی فاز آب قترات ترکی  باع  مخزن

 در حاصتله  خام نفت. شوندمیخارج  سیستم از و کرده حرکت پایین سمت به گرانش نیروی تأثیر تحت تربزرگ قترات

ا کترواستتاتیکی   زدایتی آب. شتود متی  وارد پتاالیش  سیستتم  به دوباره کمی دارد، بسیار آب میزان که فرآیند این پایان

 همتراه  حرارتتی  و شتیمیایی  هتای روش با و عموماً شودمی استفاده نفتی هایامو سیون شکست برای تنهاییبه ندرتبه

 .[12] است

 

  شیمیایی یهاروش -1-8-4

شتیمیایی استتفاده    هتای روشموجتود در آب، از   هتای آالینتده  با متناس  فیزیکی، هایروش کفایتعدم صورت در

و منعقتد ستازی از    نفت جهت سبک کردن، حذف متواد ستمی   آب تو یدی همراه یتصفیه. در مراحل مختلف شودمی

کاتا یستت نتوری،    هتای واکتنش ا کتروشتیمیایی،   هتای واکتنش ، اکسایش، دهیرسوب. گرددمیمواد شیمیایی استفاده 

 روش هستتند. در  هتا روشاین  یازجملهفرآیند فنتون، تصفیه با اوزون، مایعات یونی در دمای اتاق و مواد تعلیق شکن 

 تحتت  امو ستیون  شتکننده  شتیمیایی  مواد سری یک با کمک نفتی هایامو سیون شکست و نفت خام تصفیه اییشیمی

 عملکرد. شوندمی دنیا فروخته در مختلفی تجاری اسامی با مواد این. گیردمی صورت 1دمو سیفایر شکن یا تعلیق عنوان

 هتم  بته  قتترات  ایتن  و شتود  پتاره  آب امو سیونی قترات اطراف غشاء نازک شوندمی باع  که است ایگونهبه مواد این

 را امو ستیونی  هتای سیستتم  تواننتد متی که  هستند ستحی فعال ترکیبات از گروهی هاشکنتعلیق درواقع. متصل شوند

تو یتد   باعت   متواد،  ایتن  ازحتد بتیش  تزریتق  کته  داشتت  توجته  بایتد  ا بته. خنثی کنند را امو سیونی عوامل و بشکنند

 نتر   تعیتین  در  تذا  ،کنتد متی  ایجاد مشکالت فراوانی پساب تصفیه فرآیند در بعدها که شودمی جدیدی هایامو سیون

 بتا نیروهتای   تنهتا  باشتند،  ضتعیف  ،شتده تشکیل هایامو سیون اگر. بگیرد صورت محاسبات دقیقی باید مواد این تزریق

  تذا  ،افتتد می اتفاق ندرتبه معموالً شرایتی خنین و ی داد انجام را تفکیک عمل و کرد خنثی را هاآن توانمی مکانیکی

 متواد  میتزان  و نتوع نفتت   بته  متواد  ایتن  تزریتق  مقتدار . کرد تزریق سیستم به را شکن تعلیق باید مواد شرایط اکثر در

 .[13] بستگی دارد و غیره pH دما، ها،آسفا تن مانند ساز امو سیون

. دارد مصترفی  شتکن  تعلیتق  متواد  انتختاب نتوع   روی بتر  فراوانتی  تتأثیر  امو ستیونی  متواد  نتوع  و خام نفت خواص

 هتای نفتت  کته  خترا  دارنتد،  احتیاج بیشتری شیمیایی مواد به سبک هاینفت نسبت به سنگین هاینفت ،طورمعمولبه

 و رس ختاک  امتالح، . هستتند  ستبک  هتای نفتت با  مقایسه در بیشتری هایهیدروکربن و آسفا تن میزان دارای سنگین

 ستتح  بترای اینکته   آستفا تی  و پتارافینی  متواد  و ی ،شوندمی جدا نفت از و شده شسته با آب راحتیبه حفاری هایگل

 فرآینتد  در تغییتری  هرگونته  کته  داشت توجه باید. احتیاج دارند شیمیایی مواد به حتماً شود، شکسته هاآن یامو سیون

                                                                                                                                                                        
1 Demulsifier 
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-متی  تتأثیر  متواد  این میزان تزریق روی بر غیره و فصل تغییر فشاری، و دمایی شرایط تغییر تغییر جریان، مثل تصفیه

 بهتتر  اختالط موج  پمپاژ از قبل مواد این تزریق. بود خواهد شرایط متغیر با متناس  مواد این تزریق مقدار  ذا ،گذارد

 هتای امو ستیون  شکستت  حاضتر  حال در .رساندمی حداقل به را پمپ در امو سیون تشکیل و شودمی خام نفت با هاآن

 و متواد  ایتن  بته بررستی   ابتدا  ذا است، غیرممکن موجود، هایفنّاوری کلیه از نظرصرفمواد،  این از استفاده بدون نفتی

 .[15, 14]شود می پرداخته هاآن شیمیایی ساختار

 

 بیولوژیکی روش -1-8-5

در این نوع تصفیه مواد محلتول ماننتد قنتد، خربتی، متواد آ تی دارای زنجیتره کوتتاه یتا نیتتروژن و فستفر توستط             

. بخشتی از آب تو یتدی در ایتن    گتردد متی و محصول نهتایی پایتدار تشتکیل     شوندمیتجزیه تصفیه(  هامیکروارگانیسم

بیو توژیکی از انتواع    هتای روش. شتود متی تبتدیل   و سایر محصوالت نهایی استفادهقابلکربن، آب  اکسیددیبه  هاروش

 هایحوضنهخکنده،  فیلترهای، بسترسیال راکتورهای، یافتهتوسعهبوده و شامل  جن فعال، هوادهی  هوازیبیهوازی و 

 .[16] زیستی دوار هستند هایدهندهتماس  جذب زیستی واکسیداسیون، 

 

  1هیدروسیکلون -9-1

 کننتد می ایفا را ییازبس نقش پتروشیمی و نفتی صنایع و معادن ،پزشکی از اعم مختلفی صنایع در هاهیدروسیکلون

 در موجتود  معلتق  ذرات جداستازی  جهت وسیله این از. باشدمی جداسازی بخش در آن یاستفاده ترینمهم از یکی که

 از آب جداستازی  بترای  زداآب هتای هیدروسیکلون از. گرددمی استفاده مایع - مایع جداکننده یک عنوانبه یا و مایعات

 را هتا هیدروستیکلون  کتار  استاس . [17]گتردد  متی  استتفاده  آب در امتزاج غیرقابل مایعات دیگر و هاروغن انواع یا نفت

 از گریتز  نیتروی  تتأثیرات  و یفوژستانتر  جریان به سیکلون به ورود  حظه در مایعات ختی سرعت تبدیل پایه بر توانمی

ای از شتماتیک یتک هیدروستیکلون    نمونته  .دانستت  معلتق  ذرات یتا  نفتت  و آب بین دانسیته اختالف همننین و مرکز

 نیرومحرکته  ایجتاد  بترای  بلکته  نیستتند  متحرک قتعات دارای هاهیدروسیکلون است.آورده شده 5-1صنعتی در شکل 

 .[18]کنند می تبدیل جنبشی انرژی به را مایع یک استاتیکی انرژی ،فازها جداسازی جهت

 
 هیدروسیکلون صنعتی شماتیکی از یک -5-1شکل 

                                                                                                                                                                        
1 Hydrocyclone 
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 معتادن  و داروستازی  از اعتم  مختلتف  صنایع در جداسازی تجهیز یک عنوانبه میالدی 1940 سال از هیدروسیکلون

 ثابتت  تجهیتز  یتک  د یتل  بته  هاهیدروسیکلون. گیردمی قرار مورداستفاده هاپتروشیمی و هاپاالیشگاه و سیمان و سنگ

 و عملیتاتی  هایهزینه و دارند کمتری تعمیرات حالدرعین و ساده طراحی ،هاآن در دوار تجهیز از استفاده عدم و بودن

 .[19]باشند می جداسازی تجهیزات سایر از کمتر نسبت به هاآن فرآیندی

 

  جریان درون هیدروسیکلون -1-10

 داختل  در. شتود می دستگاه وارد ورودی از نفت و آب از مخلوط جریانی یک ،زدانفت و زداآب هایهیدروسیکلون در

 :آیدمی وجود به 6-1 شکلمتابق  مختلف جریان دو هیدروسیکلون

 پتتایین قستتمت از جداستتازی از پتتر و خرختتدمتتی هیدروستتیکلون درون پینشتتی صتتورتبتته کتته جریتتانی – اول

 .گرددمی خارج 1ریزیا به عبارتی ته هیدروسیکلون

 2سترریز  تتا  کته  شتود متی  تشتکیل  آن مرکتز  در هیدروستیکلون  داختل  بته  ختوراک  ورود از بعتد  که جریانی -دوم

 .باشدمی اول جریان جهت برخالف جریان این جهت است، متصل هیدروسیکلون

 

 
شماتیکی از جریان درون هیدروسیکلون -6-1شکل

                                                                                                                                                                        
1 Underflow 
2 Overflow 



 

 قیتحق نهیشیو پ یمبان -2

 

  یدروسیکلونه یمبان -2-1

 :است شدهتشکیل مختلف اجزاء پنج از هیدروسیکلون

 ورودی .1

 سیکلون بدنه .2

 ریزته .3

 خروجی دهانه همان یا سرریز .4

 19ورتکر دهانه همان یا سرریز گردابه .5

 شده است.در شکل زیر هندسه هیدروسیکلون با اجزا نشان داده

 

 
سرریز و شروع دهانه  -5ریز سر -4 ریزته -3 بدنه هیدروسیکلون -2ورودی  -1هندسه هیدروسیکلون : جزییات  -1-2شکل 

 گردابه  دهانه ورتکر(

                                                                                                                                                                        
19 Vortex 



 

 ورودی -2-1-1

 ستاختار  در مهمتی  بستیار  نقش قسمت این هیدروسیکلون، ورودی طریق از هیدروسیکلون به خوراک ورود د یل به

 متا عتات  اینکته  به توجه با دارد. هیدروسیکلون داخل در جداسازی میزان درنتیجه و خرخش شدت همننین و جریان

 برای بهینه مختلف هندسه خند است، گرفته صورت هیدروسیکلون بازده بر آن تأثیرات و ورودی هندسه روی بر زیادی

 و 21دوتتایی  هتای ورودی ،20تکی هایورودی ،ایدایره یا ایاستوانه هایورودی شامل که ،[21, 20] دارد وجود ورودی

 .است شدهداده نشان 2-2 شکل در هاورودی انواع. شودمی 22دارپیچ یا گسترنده هایورودی همننین

 این ،شوندمی فرسایش باع  اما کنندمی تبدیل دورانی سرعتبه را سیال جنبشی انرژی اینکه با دارپیچ هایورودی

 بتا  ورودی بتودن  پینشتی  واستهبه و جنبشی انرژی همان با سیال شودمی باع  شودمی تعبیه ورودی در که خرخشی

 نیتز  هیدروستیکلون  درون ستیال  دورانتی  سرعت به هیدروسیکلون درون سیال با او یه برخورد در دورانی سرعت همان

 طرفبه او یه برخورد در نتوانند دیگر تردرشت ذرات کهطوریبه نمایدمی بهتر را جداسازی نحوه همننین و کند کمک

 بیشتتری  تقتارن  گردد تعبیه هیدروسیکلون برای( دوتایی ورودی ورودی دو اگر.شوند تخلیه سرریز از و شوند پرتاب باال

 .[21]گردد می حاصل جریان برای

 

 

 
 [22]های هیدروسیکلونانواع مختلف ورودی -2-2شکل

 

 که شود حاصل را برشی تنش شدن کمتر و دورانی شتاب باالترین که شد متمئن ورودی هندسه انتخاب برای باید

 .[23] گردد جلوگیری آب قترات شدن شکسته از

 آن د یل و شودمی گرفته نظر در ترکوخک هیدروسیکلون از خروجی  و ه از سایز یک هیدروسیکلون به ورودی  و ه

 حاصتل  اطمینتان  کامتل  صتورت به تا داد معلق ذرات به ماندیزمان بایستی هیدروسیکلون طراحی در که است این هم

 .گرددمی حذف هیدروسیکلون از ذرات این که نماییم
 

 25/0 از کمتر خیلی هیدروسیکلون ورودی دهانه قتر اگر که رسید نتیجه این به آزمایشگاهی یپروژه یک در یانگ

 .[24] بود خواهد ترضعیف بسیار جداسازی باشد هیدروسیکلون بدنه قتر
 

 هیدروسیکلون بدنه -2-1-2

متتابق   بدنته  مختلتف  نتوع  خهتار  هستند، متفاوت یکدیگر با مختلف هایجداسازی طراحی در هیدروسیکلون بدنه

                                                                                                                                                                        
20 Single Inlet 
21 Twin Inlet 
22 Involute Inlet 
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 :[25] است موردبح  3-2 شکل

 23نمایی حا ت .1

 24مخروطی حا ت .2

 25حا ت بدنه پروفیل خندوجهی خندگانه .3

 استاندارد حا ت .4

 

 بدنته  طراحتی  اگر دارد، فراوانی تأثیر هیدروسیکلون درون جریان خرخش خگونگی در هیدروسیکلون محفظه شکل

 کامتل  صتورت بته  جداستازی  درنتیجه و بود خواهد کمتر خرخش میزان پر باشد، کوتاه بدنه ارتفاع که باشد ایگونهبه

 درون حجمتی  ظرفیتت  امتا  شتد  خواهد بیشتر دورانی سرعت اینکه به توجه با باشد کم بدنه قتر اگر و گیردنمی انجام

 ایجتاد  باعت   بدنه پروفیل خنتدوجهی خندگانته   روش از استفاده است ذکر به الزم .[26]یابد می کاهش هیدروسیکلون

 .[25]گردند می جداسازی در بازده کاهش باع  هاگردابه این که شودمی خرخشی جریان در کوخکی هایگردابه

 

 

 
( حا ت بدنه D( حا ت مخروطی C( حا ت نمایی B( حا ت استاندارد Aخهار نوع مختلف بدنه هیدروسیکلون،  -3-2شکل

 [25]پروفیل خندوجهی خندگانه 

 زیرته -2-1-3

 بتر  مختلتف  شترایط  در آن قتتر  و طتول  میتزان  کته  دارد قرار شکل ایاستوانه ناحیه هیدروسیکلون پایینی بدنه در

 افزایش ماندزمان هیدروسیکلون، ریزته ایاستوانه قسمت همننین و بدنه قسمت وجود به توجه با. دارد تأثیر جداسازی

                                                                                                                                                                        
23 Exponential 
24 Conical 
25 Quadratic polynomial body profile 



 

 از ستنگین  و ستبک  ذرات شتدن  جدا سب  هیدروسیکلون در خرخش حال در سیال ماندن زمان افزایش این و یابدیم

 دورانتی  سترعت  باشتد  کمتتر  خروجتی  استتوانه  قتر اندازه خه هر ،گرددمی جداسازی بازده افزایش درنتیجه و یکدیگر

 و شودمی بیشتر مرکز از گریز نیروی افزایش واستهبه ذرات جداسازی دورانی سرعت افزایش با و شودمی بیشتر جریان

 خروجتی  ستیال  کته  باشتد  کوخک خیلی نباید خروجی این که داشت نظر در را نکته این باید اما ،یابدمی افزایش بازده

 در ایجادشتده  گردابته  درون بته  خروجی به مربوط ذرات از برخی برگشت امکان زیرا گردد خارج آن از فشرده صورتبه

 .دارد وجود سرریز سمت به حرکت و هیدروسیکلون مرکز

 

 سرریز -2-1-4

 از جداشده ذرات تا کندمی حرکت باال سمت به و جریان پینشی حرکت برعکر جهت در ایجادشده داخلی گرداب

 تتر بتزرگ  مقتدار  این هرخه دارد، مستقیم تأثیر جداسازی بازده در سرریز خروجی قتر اندازه. گردد تخلیه سرریز طریق

 مقدار ،شودمی جداسازی در بازده کاهش باع  که شوندمی سرریز خروجی وارد باالتری نسبت به ترسنگین ذرات باشد

 متناست   بازده با خروجی هم و گردد کمک ورتکر قسمت در گردابه جریان به هم که گردد انتخاب نحوی به باید قتر

 باشیم داشته را
 

 ورتکس دهانه -2-1-5

 داختتل جریتان  بحتت  در ستزایی  بته  تتتأثیر آن ختارجی  و داخلتی  قتتتر و آن ارتفتاع  شتامل  ورتکتتر دهانته انتدازه  

 .دارد هیدروسیکلون اطراف در و مرکز در شدهتشکیل هایگردابه مانند هیدروسیکلون
 

  هاهیدروسیکلون انواع -2-2

 تتر صترفه بته  و اعتمتادتر قابتل  دارنتد  کمتری متحرک هایقسمت که اندتجهیزاتی هاهیدروسیکلون اینکه به توجه با

 قترار  مورداستتفاده  آب تصتفیه  زمینته  در خته  و متا وژی بخش در خه دستگاه این که است قرننیم از بیش  ذا هستند

 و متایع  – متایع  هتای هیدروستیکلون  نتوع  دو بته  را هتا هیدروسیکلون توانمی آن گسترده کاربرد به توجه با. گیرندمی

 .کرد تقسیم جامد – مایع هایهیدروسیکلون
 

 مایع – جامد هایهیدروسیکلون -2-2-1

 کوختک  معدنی مواد دیگر و بادیماسه و ریز هایشن ،برقی و مکانیکی قتعه به نیاز بدون هاهیدروسیکلون نوع این

 ریتز تته  از تتر سنگین ماده عنوانبه ماسه و شن و سرریز از ترسبک ماده عنوانبه آب کهنحویبه نمایندمی جدا آب از را

 وسیلهبه هیدروسیکلون است.نشان داده شده 4-2مایع در شکل -نمونه ای از یک هیدروسیکلون جامد .گردندمی تخلیه

 آوریجمتع  هیدروسیکلون گیرشن محفظه توسط و نمایدمی جدا را آب از ترسنگین هایدانه ایجادشده ورتکر جریان

 .شودمی
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 مایع -های جامدهیدروسیکلون -4-2شکل

 

ریز و مایع از دهانه سترریز هیدروستیکلون   شده است، ذرات جامد از دهانه تهنشان داده 4-2طور که در شکل همان

 شود.خارج می

 مایع – مایع هایهیدروسیکلون -2-2-2

. کنتد متی  استتفاده  مداوم مایع فاز از شدهپراکنده فاز کردن جدا برای مرکز از گریز نیروی از هیدروسیکلون نوع این

 .گردید بررسی هاهیدروسیکلون نوع این ترپیش که نفت و آب جداسازی مانند



 

 
 مایع –هیدروسیکلون مایع  -5-2شکل

 

رنگ بته ستمت   سیاه ، مخلوط دو مایع در ورودی وجود دارد، که مایع زردرنگ به سمت سرریز و مایع5-2در شکل 

 شود.ریز جداسازی میته
 

  هاهیدروسیکلون تفاوت -2-3

 متایع  هایمخلوط بین خگا یتوان گفت مثال میعنوانبه دارد وجود هاییتفاوت ذکرشده هیدروسیکلون نوع دو بین

 را جداستازی  زمتان  و نحتوه  خگتا ی  تفتاوت  ایتن  ،باشتد می مایع – جامد هایمخلوط خگا ی از ترکوخک بسیار مایع –

 ایتن  اگر و دارد وجود( آب  تربزرگ هایقتره شکستن امکان برشی تنش میزان افزایش با همننین. سازدمی ترمتفاوت

 .ابدیمی کاهش هاآن جداسازی احتمال و شوندمی ترکوخک حجمی از حاظ گردند جدا ذرات

 
 

  هیدروسیکلون جنس -2-4

 شتود  هیدروستیکلون  وارد خورنتده  متایع  کته درصتورتی  و شتوند می ساخته فوالد جنر از معموالً هاهیدروسیکلون

 فایبرگالس با را هیدروسیکلون داخلی ستوح توانمی حتی یا و گرفت بهرهضدزنگ  26استیل استنلر فوالد از توانمی

-پوشتش  عملیتات  هتا استپری  توسط توانمی همننین . شود محافظت خوردگی مقابل در هیدروسیکلون تا داد پوشش

 .گردد اعمال هیدروسیکلون روی بر خوردگی ضد هایپوشش و شود انجام 27دهی

                                                                                                                                                                        
26 Stainless Steel 
27 Coating 
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  هیدروسیکلون در رگذاریتأث یپارامترها -2-5

 .قرارداد موردبررسی را سرریز از جداسازی راندمان باید هیدروسیکلون جداسازی راندمان تخمین برای

 

𝐸𝑓 =
𝑄𝑜𝑖𝑙(𝑜𝑣𝑒𝑟 𝑓𝑙𝑜𝑤)

𝑄𝑜𝑖𝑙(𝑖𝑛𝑙𝑒𝑡)
× 100%                                                                              1-2)  

 

 :داریم جرم بقای قانون طریق از ابتدا کنیم محاسبه را آن ریزته از سرریز، از راندمان محاسبه جایبه بخواهیم اگر

 ریزتهجریان  +جریان سرریز  =ورودی 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ریزقانون بقای جرم ساده در هیدروسیکلون، ورودی = جریان سرریز + جریان ته -6-2شکل 

 

 :داشت خواهیم درنتیجه و

      2-2  )                                                    𝐸𝑓 = [1 −
𝑄𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟 𝑓𝑙𝑜𝑤∙𝐶𝑜𝑖𝑙(𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟 𝑓𝑙𝑜𝑤)

𝑄𝑖𝑛𝑙𝑒𝑡∙𝐶𝑜𝑖𝑙(𝑖𝑛𝑙𝑒𝑡)
] × 100% 

 

 

 نفتت،  عملیتاتی  هتای داده از استفاده جایبه توانمی همننینباشد. غلظت فاز نفت در سیال می oilCدر این معاد ه 

 دبتی  از نفت، خروجی و ورودی دبی از استفاده جایبه کهنحویبه کرد، استفاده آب عملیاتی هایداده از باال معادالت در

 تغییتر  در مختلفتی  پارامترهتای  گردیتد،  اشتاره  قبتل  هتای قسمت در که طورهمان .کرد استفاده آب خروجی و ورودی

 .شد خواهد بح  هاآن با رابته در ادامه در که تأثیرگذارند هیدروسیکلون در نفت و آب جداسازی راندمان
 

 ورودی جرمی دبی نرخ -2-5-1

 دبتی  افتزایش  ایتن  ایمحتدوده  در سپر ،کندمی پیدا افزایش جداسازی راندمان، 8-2متابق شکل  دبی افزایش با

 افتت  سترعت بته  رانتدمان  دبتی  افزایش با بعد به محدوده یک از اما ،گرددمی جداسازی در راندمان شدن ثابت به منجر

 .[27]کندمی شدیدی

 

inletQ 
overflowQ 

underflowQ 
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Abstract 

Research Aim: Investigation of effective parameters in increasing the efficiency of water and oil 

separation within hydrocyclone 
Research method: Hydrocyclones play an important role in various industries such as medicine, mines and 

Refineries and petrochemicals, and one of the most important applications in the separation sector. 

Hydrocyclones are used to separate water from oil or other types of oils and other immiscible liquids. In 

this study, the Hsieh geometrical and experimental model was simulated by computational fluid 

dynamics. This simulation was performed using the Euler-Euler model and k-ɛ turbulence model to 

investigate the behavior of two-phase fluid (water and oil) inside a hydrocyclone in a new geometry. 
Findings: As expected, Due to the difference in pressure within the hydrocyclone as well as the 

centrifugal force applied to the fluid stream, the heavier phase (water) moves to the hydrocyclone wall 

and the lighter phase (oil) moves to the center of the hydrocyclone, and two different vortices are 

created, one around the hydrocyclone body. And the other one is in the center that Causes separation in 

hydrocyclone. The vortex around the body of hydrocyclone moves water to the underflow and the 

central (secondary) vortex moves oil to the overflow. The results show that according to the theory of 

the problem, a high proportion of oil droplets move to the overflow after being created in the secondary 

vortex and also water droplets move around the hydrocyclone wall And after placing around the body, a 

large proportion of the water droplets move toward the underflow of the hydrocyclone. 
Conclusion: Due to the change in geometry of the Hsieh model, the results are acceptable by the 

software. The proper flow pattern of vortices inside the hydrocyclone is one of the most important 

research results in this simulation. Due to the total rotation of the hydrocyclone equipments in the Hsieh 

model, it was concluded that by increasing the inlet velocity up to a cross section under drop failure 

condition, the equilibrium efficiency was increased by considering this equation and not its outer 

rotation. Due to the inlet velocity and drop failure condition, increasing Reynolds number increases the 

probability of system erosion, and with increasing droplet erosion and failure at high speeds, the overall 

separation efficiency decreases. Therefore, it is necessary to reach the maximum point in the input 

velocity value. In this study, by examining different input velocity with respect to the geometrical form 

of the problem, it was concluded that at 4.5 m/s speed the highest separation efficiency is obtained. By 

examining the pressure inside the hydrocyclone, it was observed that the pressure from the inside of the 

hydrocyclone increased from top to bottom. It was also observed that as the size of the inlet droplets 

increased, the separation increased. By examining the different concentrations, it was found that at all 

of these concentrations, the efficiency was almost constant in the hydrocyclone. Also, by examining the 

density difference between the two phases, it was observed that the more the density difference between 

the two phases, the higher the separation efficiency of the system. 
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