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اســتفاده از دینامیــک ســیاالت محاســباتی بــرای
شبیهســازی راکتــور بســتر ســیال فرآینــد تولیــد
الفینهــای ســبک از متانــول و مدلســازی
ســینتیکی آن
مهدی صدیقی 1و مجید محمدی

*2

 -1گروه مهندسی شیمی ،دانشکده فنی و مهندسی ،دانشگاه قم ،ایران
 -2گروه مهندسی انرژی ،دانشکده مهندسی مکانیک ،دانشگاه صنعتی قم ،ایران
تاريخ دريافت 1400/03/06 :تاريخ پذيرش1400/08/11 :

چكيده
در بیــن فرآیندهــای بــا بازدهــی بــاال جهــت تولیــد الفینهــای ســبک ،روش تبدیــل کاتالیســتی متانــول بــه الفیــن طــی یــک دهــه
گذشــته ،توســعه قابــل توجهــی داشــته اســت .در ایــن مطالعــه ســعی شــده اســت تــا بــا اســتفاده از دینامیــک ســیاالت محاســباتی
( )CFDو بهکمــک نرمافــزار کامســول بــه بررســی فرآینــد تبدیــل متانــول بــه الفیــن پرداختــه شــود .از مــدل اویلرین-اویلریــن بــرای
حــل جریــان فــاز پیوســته و پراکنــده اســتفاده شــد و روابــط بــا اســتفاده از روش المــان محــدود حــل شــدند .بــرای فرآینــد متانــول
بــه الفیــن ،مــدل ســینتیکی پیشــنهاد شــد و پارامترهــای ســینتیکی توســط الگوریتــم ژنتیــک در نرمافــزار متلــب بهدســت آمدنــد.
ســپس مقایسـهای بیــن نتایــج تجربــی و مــدل پیشــنهادی بــرای محصــوالت مهــم صــورت گرفــت کــه نشــان از تطابــق خــوب بیــن ایــن
دو داشــت و متوســط خطــای نســبی بــرای درصــد مولــی اتیلــن ،پروپیلــن و بوتــن بهترتیــب برابــر  %1/35 ،%2/40و  %3/11بهدســت
آمــد .در ادامــه پــس از اعتبارســنجی مــدل ،پارامترهــای مختلفــی از جملــه توزیــع فــاز جامــد درون بســتر ،بردارهــای ســرعت ،انــدازه
ذرات ،افــت فشــار بســتر و متوســط کســر جرمــی اجــزاء ،بــر عملکــرد راکتــور مــورد بررســی قــرار گرفتنــد .بررســی توزیــع فــاز جامــد
درون بســتر در ســرعت ورودی و زمانهــای مختلــف نشــان داد کــه غلظــت جامــد درون بســتر تقریب ـاً رقیــق بــوده و ســاختار جریــان
بهطــور کلــی نســبتاً همگــن بهنظــر میرســد .عالوهبــرآن ،بررســی اثــر انــدازه ذرات بــرروی بردارهــای ســرعت مــورد بررســی قــرار
گرفــت و مشــاهده شــد کــه بــا افزایــش قطــر ذرات ،آشــفتگی بردارهــای جریــان بیشــتر شــده و تعــداد گردابههــای تشــکیل شــده در
مناطــق پایینــی بســتر افزایــش یافتــه اســت .ســپس ،بررســی متوســط کســر جرمــی هیدروکربنهــای تولیــد شــده در طــول راکتــور
نشــان داد کــه میــزان کســر جرمــی اجــزاء افزایــش پیــدا کــرده اســت .همچنیــن ،میــزان تبدیــل متانــول در خروجــی راکتــور بــه بیــش
از  %90رســید.
كلمات كليدي :راکتور بستر سیال ،متانول ،الفین ،دینامیک سیاالت محاسباتی ،مدل سینتیکی
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مقدمه

در دو دهــه گذشــته تولیــد مــواد شــیمیایی و بهویــژه

ســوخت اتومبیــل و ســایر وســایل نقلیــه از منابــع انــرژی

غیرنفتــی و زغالســنگ توجــه خــاص تحقیقاتــی را بــه
خــود معطــوف کــرده اســت [ .]1مصــرف عمــده گاز

طبیعــی بهعنــوان مــاده اولیــه ترکیبــات شــیمیایی و

ســوخت مایــع ،بســیار مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت.

گاز طبیعــی کــه جــزء اصلــی آن متــان اســت در کشــور
ایــران بــه فراوانــی قابــل اســتحصال اســت و یــک منبــع

انــرژی بســیار خــوب بــرای مصــرف کننــدگان اســت.
ایــن گاز در مناطــق نفــت خیــز بهصــورت گاز همــراه
نفــت اســت کــه یــا ســوزانده میشــود و یــا بــرای
ازدیــاد برداشــت از مخــازن ،تزریــق مجــدد میشــود

[ .]2از ایــن رو ،یکــی از راههــای بهتــر اســتفاده کــردن
از آن تبدیــل بــه مــواد شــیمیایی و یــا ســوختهای

جدیــد اســت کــه هــم از نظــر اقتصــادی و هــم از لحــاظ
زیســت محیطــی مقــرون بهصرفــه اســت [ .]3از طرفــی،

تکنولوژیهــای مرســوم در صنایــع پتروشــیمی ،قابلیــت
تولیــد الفینهــا و محصــوالت پتروشــیمیایی را فقــط
از گاز مایــع و اتــان موجــود در گاز طبیعــی دارنــد .از

ایــن رو ،بــا تکیــه بــر فرآیندهــای فعلــی پتروشــیمیایی

نمیتــوان ارزش افــزوده موجــود را چنــدان ارتقــاء داده

و مشــکالت صــادرات گاز را کاهــش داد .بنابرایــن ،بایــد

بهدنبــال تکنولوژیهــای جدیــدی بــود کــه توانایــی
تبدیــل متــان موجــود در گاز را بــه فرآوردههــای
بــا ارزش افــزوده داشــته باشــد [ .]4از فرآیندهایــی

کــه تبدیــل متــان را بــه محصــوالت بــا ارزشــی نظیــر
الفینهــا میســر میکنــد ،متانــول بــه الفیــن 1و متانــول

بــه پروپیلــن 2اســت [ 5و  .]6در طــی ایــن فرآینــد ،در
مرحلــه اول ،گاز طبیعــی بــه متانــول خــام تبدیــل شــده
و در مرحلــه دوم متانــول حاصــل از طریــق واکنــش

کاتالیســتی بــه اتیلــن و پروپیلــن تبدیــل میگــردد.

طــی ســالهای  ،1944-99متانــول از بازگشــت ســرمایه
مطلوبتــری برخــوردار بــوده و الفینهــا بعــدا ً بــه
ســطح فــوق رســیدهاند .لیکــن ،روزهــای اوج متانــول

دیگــر بــه پایــان رســیده اســت ولــی در مــورد الفینهــا
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مشــخص گردیــده اســت کــه از رشــد ســاالنهای معــادل

 %5در کشــور امریــکا برخــوردار هســتند ،درحالیکــه

متانــول کمــاکان بــا مــازاد ظرفیــت مواجــه بــوده و ایــن

وضعیــت طــی دههــای آینــده نیــز ادامــه خواهــد داشــت.
ایــن امــر بیانگــر اهمیــت تبدیــل متانــول بــه الفینهــا
از طریــق فرآینــد  MTOاســت .ایــن فرآینــد بــا اســتفاده

از کاتالیزورهــای گوناگونــی از جملــه  ZSM-5و

SAPO-

 34انجــام میشــود [ .]7کادینــگ و باتــر [ ]8کاتالیســت
 ZSM-5را بــا ترکیبــات فســفر اصــاح و مشــاهده کردنــد

کــه گزینشپذیــری نســبت بــه پارافینهــای دو تــا پنــج
کربن��ی ،پنــج  %وزنــی و نســبت بــه آروماتیکهــا  20تــا

 %40وزنــی کاهــش و از طــرف دیگــر ،گزینشپذیــری

نســبت بــه الفینهــا تــا  %39افزایــش پیــدا میکنــد.

کاتالیســتهای  SAPO-34بــرای تبدیــل متانــول بــه
الفیــن عملکــرد بســیار خوبــی دارنــد [ .]9کســیر و

همکارانــش [ ]10در بررســی عملکــرد ایــن کاتالیســت

گزینشپذیــری  %96بــرای الفینهــای ســبک و تولیــد

بســیار کــم متــان را گــزارش کردنــد .ایــن کاتالیســت
همچنیــن توســط مارچــی و فرومنــت [ ]11در دمــای
C

°

 480و بــرای تبدیــل  100 gمتانــول مــورد بررســی

قــرار گرفــت 41 g .اتیلــن 37 g ،پروپیلــن 13 g ،بوتــن و

مقــداری متــان و پارافیــن در طــی ایــن واکنــش تولیــد

شــده اســت .آروماتیکهــا و ایزومرهــای شــاخهدار
در طــی فرآینــد متانــول بــه الفیــن بــا اســتفاده از

کاتالیســت

SAPO-34

تولیــد نمیشــوند .در تــاش

بــرای بهبــود گزینشپذیــری و افزایــش طــول عمــر
عملیاتــی کاتالیســت  ،SAPO-34اینویــو و همکارانــش

[ ]12بــا اســتفاده از تلقیــح ســریع نیــکل بــا نســبت
ســیلیس بــه آلومینیــم  40تــا  ،100موفــق بــه افزایــش

گزینشپذیــری اتیلــن تــا  %90در تبدیــل کامــل
متانــول شــدند .امــروزه ،دینامیــک ســیاالت محاســباتی

()CFD

بهطــور گســتردهای بــرای بررســی جزئیــات

هیدرودینامیکــی در راکتورهــای پیچیــده جریــان چنــد
فــازی اســتفاده میشــود [ 13و .]14

1. MTO
2. MTP

مهدی صدیقی و همکاران

استفاده از دینامیک سیاالت ...

بهعنــوان مثــال ،ژانــگ و همکارانــش [ ]15از  CFDو
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و پراکنــده اســتفاده شــده اســت .همچنیــن ،مــدل

 1 DEMبــرای بررســی رفتــار خوشــهبندی ذرات جامــد

ســینتیکی پیشــنهاد شــده اســت و پارامترهــای ســینتیکی

نتایــج نشــان داد کــه تشــکیل خوشــهها ،تحــت تأثیــر

آمدهانــد .ســپس ،مقایسـهای بیــن نتایــج تجربــی و مــدل

در راکتــور باالرونــده /2پاییــن رونــده 3اســتفاده کردنــد.
طیــف وســیعی از متغیرهــا از جملــه شــرایط عملیاتــی،
خــواص ذرات و خــواص بســتر قــرار دارد .تســوجی و

همکارانــش [ ]16از شبیهســازی ترکیبــی

CFD-DEM

توســط الگوریتــم ژنتیــک در نرمافــزار متلــب بهدســت

پیشــنهادی بــرای محصــوالت مهــم صــورت گرفــت .در
ادامــه پــس از اعتبارســنجی مــدل ،پارامترهــای مختلفــی
از جملــه توزیــع فــاز جامــد درون بســتر ،بردارهــای

بــرای بررســی ســاختارهای جریــان ناشــی از حبابهــای

ســرعت ،انــدازه ذرات ،افــت فشــار بســتر و متوســط کســر

کردنــد .بهطــور خــاص ،دینامیــک ســیاالت محاســباتی

گرفتنــد .اســتفاده از مــدل ســینتیکی پیشــنهادی و در

ایجــاد شــده در بســتر ســیال مســتطیلی شــکل اســتفاده

بــرای شبیهســازی فرآینــد تبدیــل متانــول بــه الفیــن هــم
مــورد اســتفاده قــرار گرفــت .بهعنــوان نمونــه ،چانــگ و

همــکاران [ ]17بررســی محاســباتی از هیدرودینامیــک و

واکنشهــای ســینتیکی فرآینــد  MTOدر یــک راکتــور

بســتر ســیال ارائــه دادنــد .نتایــج نشــان داد کــه نــرخ

جرمــی اجــزاء ،بــر عملکــرد راکتــور مــورد بررســی قــرار
ادامــه شبیهســازی ایــن فرآینــد در راکتــور بسترســیال
توســط نرمافــزار کامســول ،ایــن مطالعــه را نســبت بــه

ســایر کارهــای محققیــن متمایــز میکنــد.
شبیهسازی و مدلسازی سینتیکی فرآیند

تبدیــل متانــول و بــازده محصــول بــه دمــا و فشــار واکنش

در ایــن قســمت بــه بررســی روابــط حاکــم بــر فرآینــد

دارنــد .محققیــن دیگــری بــرروی شبیهســازی جریــان

نرمافــزار کامســول خواهیــم پرداخــت .در مقالــه حاضــر

ســیال مطالعاتــی را انجــام دادنــد .نتایــج بیانگــر آن بــود

اویلریــن -اویلریــن جریــان دو فــازی گاز -جامــد در

ورودی آب بــه متانــول بهطــور قابــل توجهــی بــرروی

بســتر ســیال بــا جریــان گردشــی شبیهســازی شــده

[ ]19اثــرات افزایــش مقیــاس را بــا تغییــر انــدازه راکتــور

کــروی جامــد (کاتالیســت) بــا ســیال گازی در باالرونــده

دریافتنــد کــه ویژگیهــای هیدرودینامیکــی را میتــوان

بــه خروجــی ،دوبــاره از مجــاورت گاز ورودی در پاییــن

رفتــار واکنــش امکانپذیــر نیســت .همچنیــن ،ســونوچ و

توســط جریــان گاز ســیالیده شــده و بهســمت خروجــی

بــا جریــان برگشــتی توســط  CFDشبیهســازی کردنــد.

مجــدد از طریــق ورودی و در نزدیکــی ورودی گاز ،بــه

امــا بــازده پروپیلــن را افزایــش داده اســت .در ایــن

ســیال گردشــی میشــود.

نســبت بــه مقــدار متانــول اولیــه حساســیت بیشــتری

تبدیــل متانــول بــه الفيــن و شــرایط حــل آنهــا بهکمــک

گاز  -جامــد و واکنــش کاتالیــزوری  MTOدر راکتور بســتر

ســعی بــر آن شــده کــه بــا کمــک ابــزار  CFDو دیــدگاه

کــه دمــای خــوراک ،ســرعت گاز ورودی و نســبت خــوراک

باالرونــده شبیهســازی گــردد .در ایــن مــدل ،راکتــور

بــازده واکنــش تأثیــر میگذارنــد [ .]18لــو و همکارانــش

اســت .در ایــن سیســتم ،فــاز پراکنــده متشــکل از ذرات

بــا شبیهســازی  CFDمــورد بررســی قــرار دادنــد و

عمــودی بــاال مــیرود .فــاز پراکنــده بهمحــض رســیدن

بــا افزایــش مقیــاس پیشبینــی کــرد ولــی پیشبینــی

بســتر تزریــق میشــوند ،ســپس ایــن ذرات جامــد کــروی

همکارانــش [ ]20فرآینــد  MTOرا در راکتــور بسترســیال

بســتر در بــاال حرکــت میکننــد و بــا خــروج از بســتر،

آنهــا دریافتنــد کــه ایــن راکتــور بــازده اتیلــن را کاهــش

بســتر تزریــق میشــوند .ایــن امــر باعــث ایجــاد بســتر

مقالــه ،بــا اســتفاده از دینامیــک ســیاالت محاســباتی و

بهکمــک نرمافــزار کامســول بــه بررســی و شبیهســازی

فرآینــد تبدیــل متانــول بــه الفیــن پرداختــه میشــود .از
مــدل اویلرین-اویلریــن بــرای حــل جریــان فــاز پیوســته

1. Discrete element method

( Riser .2گاز و ذرات جامد به سمت باال جریان دارند)
( Downer .3گاز و ذرات جامد به سمت پایین جریان دارند)
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همچنیــن بــرای ســینتیک واکنــش فرآینــد ،MTO

مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت .همچنیــن در روابــط

مولکولــی بــرای تولیــد محصــوالت اصلــی توســعه داده

()Paا τنشــان داده میشــود و ()m/s2ا gبــردار شــتاب

مدلســازی ســینتیکی انجــام شــد و واکنشهــای

شــده اســت.

انتقــال مومنتــم اســت .در ایــن روابــط ،تأثیــر کشــش

مــدل اویلریــن -اویلریــن بــرای حــل جریــان فــاز پیوســته

و پراکنــده اســتفاده شــده اســت .بهدلیــل ضریــب نفــوذ
پاییــن گاز در جامــد ،گاز صرفــاً در خلــل و فــرج ذرات
جامــد (کاتالیســت) وارد میشــود .بنابرایــن ،رابطــه

پیوســتگی بــرای فــاز پیوســته و پراکنــده بهصــورت زیــر

بیــان میشــود:

∂
) ρd φd ( + ∇.) ρd φd u d ( = 0
∂t

()1

()2

∂
) ρc φc ( + ∇.) ρc φc u c ( = 0
∂t

زیــر نویسهــای  cو  dنشــاندهنده مقادیــر مربــوط بــه
فــاز پیوســته و پراکنــده و  ϕنشــاندهنده کســر حجمــی

فازهــا اســت کــه میتــوان رابطــه زیــر را بــرای آنهــا

تعریــف کــرد:
()3

φc = 1 − φd

بــا بســط روابــط  1و  ۲و سادهســازی روابــط و پایــا بــودن
دو فــاز خواهیم داشــت:

∂
(φc ) + ∇. (φcu c ) = 0
∂t

()4
()5

∂
(φd ) + ∇. (φd u d ) = 0
∂t

رابطــه پیوســتگی بــرای مخلــوط را بــا توجــه بــه روابــط ۴
و  ۵میتــوان بهصــورت کلــی زیــر نوشــت:

()6
0
= ))
همچنیــن ،روابــط موازنــه مومنتــم بــرای فــاز پیوســته
∇. (φd u d + u c (1 − φd

و فــاز پراکنــده بــا اســتفاده از روابــط زیــر بهدســت
()7

∂



= ρc φc  (u c ) + u c ∇. (u c ) 
 ∂t


−φc ∇p + ∇. (φcτ c ) + φc ρc g + Fm ,c + φc Fc

()8

گرانشــی زمیــن اســتFm .ا()N/m3نیــروی بیــن فــازی

1

روابط حاکم ،موازنه جرم و مومنتم

میآیــد:

مومنتــم تانســور تنــش ویســکوز بــرای هــر فــاز توســط



ســطحی در مــورد فــاز گاز چشــم پوشــی شــده و توزیــع
انــدازه پتانســیل ذرات پراکنــده در نظــر گرفتــه نشــده
اســت .در نهایــت روابــط  7و  8بهصــورت زیــر ســاده
میشــوند:

∂
= ) ρc (u c ) + ρcu c ∇. (u c
∂t

()9

F
∇φcτ c
+ ρc g + m ,c + Fc
φc
φc

()10

= ) ) + ρd u d ∇. (u d

−φd ∇p + ∇. (φd τ d ) + φd ρd g + Fm ,d + φd Fd

در اینجــا ∇  pتوزیــع فشــار در بســتر بــوده کــه در ادامــه

∂
ρd
(u d
∂t

F
τ 
τ ∇p
−∇p + ∇.  d  + ∇φd . d2 − s + ρd g + m ,d + Fd
φd φd
φd
 φd 

در همــه روابــط F ،نشــاندهنده ســرعت حرکــت انتقالــی
بیــن فــازی اســت .نیــروی درگ 2اضافــه شــده بــه روابــط

مومنتــم بهصــورت زیــر تعریــف میشــود:
=
= −Fdrag ,c
βu slip
()11

Fdrag ,c

کــه در آن  βضریــب نیــروی درگ بــوده و ســرعت لغــزش
بهصــورت زیــر تعریــف میشــود:
()12

u slip
= ud − uc

تخمین پارامترهای سینتیکی

بــه منظــور بــرآورد پارامترهــای ســینتیکی ،از الگوریتــم

ژنتیــک در نرمافــزار متلــب اســتفاده شــد .در هــر
مرحلــه ،الگوریتــم ژنتیــک چندیــن مقــدار را بــرای

پارامترهــای ســینتیکی بهدســت مــیآورد .تابــع هــدف
زیــر بــه منظــور بــرآورد پارامترهــای ســینتیکی مــورد
اســتفاده قــرار گرفــت [:]21
()13

2

∂

= ρd φd  (u d ) + u d ∇. (u d ) 
 ∂t


∇p + ∇. (τ c ) +





=تابع هدف

exp
model
1 nc ne  y ij − y ij

∑∑
exp
l − p =i 1 =j 1 
y ij

در اینجــا  lتعــداد کل دادههــای تجربــی،

پارامترهــای ســینتیکی،

nc

تعــداد اجــزا،

p

ne

تعــداد

تعــداد

1. Inter-Phase
2. Drag

مهدی صدیقی و همکاران

استفاده از دینامیک سیاالت ...

آزمایشهــا yijexp ،جریــان مولــی آزمایشــگاهی جــزء  iدر
تســت  jو  yijmodelجریــان مولــی مــدل پیشــنهادی جــزء

i

در تســت  jاســت .همچنیــن ،ثوابــت ســینتیکی بــا رابطــه

آرنیــوس بــه شــرح زیــر تعریــف شــده اســت [:]21
()14
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بــه مــدل ســینتیکی بــا بهتریــن توانایــی پیــش بینــی
بهدســت آورده شــد.

نتایج و بحث

 −E i  1 1  
=مدلسازی سینتیکی فرآیند MTO
نتایج
k i k 0i .exp 
 −  
 R T T 0  

در رابطــه  R ،14ثابــت گازهــا (J/mol.Kا)8/314ا،

 T0دمــای مرجــع k0i ،ضریــب پیــش نمایــی واکنــش

i

و  k iثابــت ســرعت واکنــش  iو  Eانــرژی فعالســازی

پارامترهــای ســینتیکی باتوجــه بــه تابــع هــدف (رابطــه

 )13و بــا اســتفاده از الگوریتــم ژنتیــک بهدســت آورده
شــدند کــه در جــدول  2نشــان داده شــده اســت.

میباشــد.

()kJ/mol

شــبکه واکنشــی پیشــنهاد شــده و مــدل ســینتیکی بــرای
فرآینــد MTO

جــدول  1شــبکه واکنشــی فرضــی را بــرای فرآینــد MTO

بــرروی کاتالیســت  SAPO-34پیشــنهاد میکنــد.

جــدول  2پارامترهــای ســینتیکی بهدســت آمــده بهوســیله
الگوریتــم ژنتیــک
شماره واکنش

k0i

Ei

1

0/15

45/87

2

0/05

70/21

3

4/52

41/58

4

1/32

32/95

9/54

52/64
62/46

جــدول  1شــبکه واکنشــی پیشــنهاد شــده بــرای فرآینــد MTO
بــرروی کاتالیســت SAPO-34

شماره واکنش

واکنش

1

2MeOH → CH 3OCH 3 + H 2O

5

CH 3OCH 3 → C2 H 4 + H 2O

6

0/05

CH 3OCH 3 + C2 H 4 → C3 H 6 + H 2O

7

6/36

58/73

CH 3OCH 3 + 2C3 H 6 → 2C4 H 8 + H 2O

8

24/81

25/41

CH 3OCH 3 + 2C4 H 8 → 2C5 H10 + H 2O

9

22/18

32/75

2

k1

k2

3

k3

4

k4

5

k5

6

k6

MeOH → 2 H 2 + CO

7

k7

8

k8

9

k9

CH 3OCH 3 + 2 H 2 → 2CH 4 + H 2O
C2 H 4 + H 2 → C2 H 6
C3 H 6 + H 2 → C3 H 8

در ایــن مطالعــه ،متانــول و دی متیــل اتــر هــر دو
بهعنــوان منبــع تولیــد اتیلــن در نظــر گرفتــه شــدهاند.
همانطــور کــه در جــدول  1مشــاهده میشــود،

یــک شــبکه واکنشــی پیشــنهاد شــد کــه از دادههــای
جم ـعآوری شــده از پیادهســازی چندیــن ســعی و خطــا
و بــا اســتفاده از واکنشهــای مختلــف بــرای رســیدن

بــرای ارزیابــی مــدل پیشــنهادی از پارامترهــای  R2و
 RMSEاســتفاده میشــود کــه بهصــورت زیــر تعریــف

میشــوند [:]22
()15

2

)

model
i

∑ (y
i =1

n
2

()16

−y

exp
i

n

) − y imodel
2

) − y iexp

∑ (y
1−
∑ (y

exp
i

exp
i

= RMSE

n

i =1
n

2

= R

i =1

بــا توجــه بــه جــدول پارامترهــای ســینتیکی بهدســت
آمــده و روابــط  15و  ،16بــرای  C2H4 ،C3H6و  C4H8مقــدار
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 R2بهترتیــب برابــر بــا  0/974 ،0/981و  0/987و مقــدار

زمانهــای اولیــه (شــروع واکنــش) مشــاهده میشــود.

کــه نشــان از تطابــق خــوب مــدل و نتایــج تجربــی دارد.

تجمــع بیــن ذرات صــرف و همیــن باعــث نــرخ کمتــر بــاز

 RMSEبهترتیــب برابــر بــا  1/59 ،1/23و  1/21اســت

همچنیــن ،جــدول  3مقایســه بیــن نتایــج تجربــی و مــدل
را بــرای محصــوالت مهــم نشــان میدهــد .همانطــور
کــه مشــاهده میشــود ،نتایــج مــدل بــا نتایــج تجربــی

مطابقــت دارد و دارای خطــای نســبی پایینــی اســت.
متوســط خطــای نســبی بــرای درصــد مولــی اتیلــن،

پروپیلــن و بوتــن بهترتیــب برابــر  %1/35 ،%2/40و
 %3/11اســت.

بیشــترین نیــروی درگ در ایــن مرحلــه ،بــرای شکســتن
شــدن بســتر در زمانهــای اولیــه و ســرعتهای پاییــن
میشــود .از طرفــی ،در ســرعتهای پاییــن بــا بــاز
شــدن بســتر و تشــکیل خوش ـهها در نواحــی جانبــی آن

و کاهــش نیــروی درگ در طــول باالرونــده ،خوشــههای
ذرات مجــدد بــه درون بســتر ریــزش کــرده و بهســمت

پاییــن بســتر حرکــت میکننــد (بخــش قرمــز رنــگ) کــه
ایــن پدیدههــا در نتایــج بهدســت آمــده از شبیهســازی

نتایج شبیهسازی فرآیند MTO

بهطــور واضحــی مشــاهده میشــود.

بررســی توزیــع فــاز جامــد درون بســتر در ســرعت ورودی و

بررســی بردارهــای ســرعت درون بســتر در ســرعتهای

زمانهــای مختلــف

ورودی مختلــف

شــکل  1تصاویــر لحظــهای شبیهســازی شــده از توزیــع

بــرای تشــخیص مســیر حرکــت ذرات و فــاز گاز از

در ســرعتهای ورودی  1/1 ،0/5و  1/6 m/sرا نشــان
میدهــد .غلظــت جامــد درون بســتر تقريبــاً رقیــق

بــه وضــوح نحــوه تشــکیل خوشــهها و اختــاط آنهــا
را در طــول بســتر نشــان داده و نحــوه گســترش

بهنظــر میرســد .بــه همیــن دلیــل ،خوشــههای ذرات

در زمانهــای اولیــه بــه تصویــر کشــیده اســت .در

ذرات درون بســتر ســیال در زمانهــای 6 ،4 ، 2، 0و ۸ s

بــوده و ســاختار جریــان بهطــور کلــی نســبتاً همگــن

بــا گــذر زمــان در امتــداد دیوارههــای بســتر شــکل
گرفتــه کــه در شــکل  1بهخوبــی مشــاهده میشــود.
همانطــور کــه مشــخص اســت بــه خاطــر ســرعت کمتــر

نزدیــک دیوارههــا و در نتیجــه نیــروی درگ کمتــر در
ایــن نواحــی ،ذرههــای انباشــته شــده بهدلیــل نیــروی

وزن ،بهســمت پاییــن بســتر و نواحــی مرکــزی کشــیده
میشــوند .همچنیــن ،انبســاط بســتر بهطــور واضــح در

هــر ســه حالــت ســرعت اولیــه  0/5و  1/1و  1/6 m/sدر

بردارهــای ســرعت اســتفاده شــده اســت .ایــن بردارهــا

آنهــا و حرکــت حلزونــی شــکل فــاز گاز و جامــد را

شــکل  2مشــاهده میشــود کــه بــا افزایــش ســرعت

در نزدیکــی ورودی ،بهدلیــل انبســاط ســریعتر بســتر

و کشــیدن ذرات بهســمت بــاال و مقاومــت وزنــی ذرات،

خوشــهها بهطــور واضــح تــری شــکل گرفتــه اســت.
ایــن خوشــهها بــا افزایــش ســرعت بهدلیــل افزایــش

نیــروی درگ ،در نواحــی باالتــری از باالرونــده و در
اندازههــای کوچکتــری شــکل گرفتهانــد.

جدول  3مقایسه نتایج تجربی و مدل پیش بینی شده برای محصوالت مهم (اتیلن ،پروپیلن و بوتن) در فرآیند MTO

درصد مولی اتیلن)%( C2H4 ،

درصد مولی پروپیلن)%( C3H6 ،

آزمایش

مدل

15/35

15/12

1/49

23/14

22/23

3/93

26/40

26/43

25/89

2/04

31/28

30/88

29/11

28/48

2/16

38/66

38/14

2/40

متوسط خطای نسبی ()%

متوسط خطای نسبی ()%

خطای نسبی ( )%آزمایش

مدل

درصد مولی بوتن)%( C4H8 ،
مدل

خطای نسبی ()%

خطای نسبی ( )%آزمایش

19/21

19/01

1/04

6/15

6/03

1/95

25/94

1/74

9/25

8/94

3/35

1/28

11/47

11/12

3/05

1/34

14/87

14/26

4/10

1/35

متوسط خطای نسبی ()%

3/11
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شکل  1تصویری از توزیع ذرات درون بستر سیال در زمانهای  6 ،4 ، 2، 0و  ۸ sدر سرعتهای ورودی الف) ،0/5ب) 1/1و ج) 1/6 m/s

شکل  2بردارهای سرعت و مسیر حرکت ذرات و فاز گاز در سرعتهای ورودی مختلف.
بررسی اندازه ذرات برروی بردارهای سرعت

شــکل  3اثــر قطــر ذرات جامــد  60و  110 µmرا
در ســرعت ورودی ثابــت بــرروی بردارهــای ســرعت

نشــان میدهــد .همانطــور کــه مشــاهده میشــود
بــا افزایــش قطــر ذرات ،آشــفتگی بردارهــای جریــان

بــا افزایــش قطــر ذرات افزایــش پیــدا کــرده کــه دلیــل

آن نیــروی وزن و کاهــش نیــروی درگ در ایــن مناطــق
اســت.

بررســی اثــر ســرعت گاز در راســتای محــوری در
ارتفــاع و زمانهــای مختلــف

بیشــتر شــده و تعــداد گردابههــای تشــکیل شــده در

شــکل  4ســرعت محــوری فــاز گاز شبیهســازی شــده

خوشــههای تشــکیل شــده در مناطــق باالیــی بســتر

چهــار زمــان  ۶ ،۴ ،۲و  ۸ sرا نشــان میدهــد.

مناطــق پایینــی بســتر افزایــش یافتــه اســت .از طرفــی،

در ارتفاعهــای  3/5 ،2/5و  4/5 mاز پاییــن بســتر در
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شکل  3اثر اندازه ذرات برروی بردارهای سرعت

شــکل  4اثــر تغییــرات ســرعت محــوری فــاز گاز در راســتای محــوری بســتر در ارتفاعهــای  3/5 ،2/5و  4/5 mاز پاییــن بســتر در چهــار
زمــان  ۶ ،۴ ،۲و 8 s

در ارتفــاع  ،2/5 mســرعت گاز در منطقــه هســته در

راســتای حرکــت بهســمت بــاال ،بســیار باالتــر از آن اســت
کــه در منطقــه پوســته مشــاهده میشــود .درحالیکــه

گاز هــم بهطــور متوســط یکنواختتــر میشــود.
بررســی اثــر ســرعت فــاز جامــد در راســتای محــوری در
ارتفــاع و قطــر ذرات مختلــف

ســرعت گاز در نزدیکــی دیــواره در نواحــی پاییــن برعکس

شــکل  5تغییــرات ســرعت فــاز جامــد را در ارتفاعهــای

ســيال 1میگوینــد ،کــه مقــدار آن بــا گذشــت زمــان و

بررســی ،دو حالــت از انــدازه ذرات در نظــر گرفتــه شــده

اســت .بــه ایــن پدیــده بــه اصطــاح جريــان برگشــتي

 3/5 ،2/5و  4/5 mنشــان میدهــد .در ایــن مرحلــه از

بــاز شــدن بســتر بهطــور یکنواخــت در کل باالرونــده کــم

اســت.

میشــود .بــا افزایــش ارتفــاع بــه  3/5و  ،4/5 mســرعت

1. Back Mixing
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شکل  5اثر تغییرات سرعت فاز جامد در ارتفاع و قطر ذرات مختلف.

نتایــج نشــان میدهــد کــه ســرعت فــاز جامــد در ارتفــاع

زمــان در راســتای طــول بســتر بررســی میشــود.

بهصــورت یکنواخــت اســت ،امــا در ذرات بــا قطــر

اســت ،مقادیــر محاســبه شــده افــت فشــار در راســتای

 2/5 mمتــر و در ذرات بــا قطــر  ،6۰ µmبــاال بــوده و
 ۱1۰ µmدر منطقــه پوســته بهطــور واضــح پدیــده

جريــان برگشــتي ســيال مشــاهده میشــود .همچنیــن

بــا افزایــش ارتفــاع بســتر ( 3/5و  ،)4/5 mرفتــار ذرات
درحالتیکــه انــدازه  6۰ µmاســت بســیار مســطح شــده
کــه ایــن بهدلیــل غلظــت پاییــن ذرات جامــد و همگــن

شــدن توزیــع ذرات در ایــن ناحیــه اســت .درحالتیکــه
قطــر ذرات برابــر  ۱1۰ µmاســت بهدلیــل نیروهــای

گرانــش ،آشــفتگی و تشــکیل خوشــههای ذرات در کل
طــول بســتر اتفــاق میافتــد.

بررســی اثــر افــت فشــار در راســتای طــول بســتر در
زمــان و قطرهــای مختلــف ذرات

افــت فشــار میتوانــد رفتــار جریــان ذرات را منعکــس

کنــد و یکــی از پارامترهــای مهــم بــرای رســیدن بــه

مقیاسبنــدی مناســب و طراحــی راکتــور بســتر ســیال

اســت کــه بــا اســتفاده از دینامیــک ســیاالت محاســباتی
میتــوان بهخوبــی آن را بررســی و پیشبینــی نمــود.
معمــوالً تغییــرات افــت فشــار بهعنــوان یــک تابــع از

همانطــور کــه در شــکل -6الــف نشــان داده شــده
طــول بســتر در زمانهــای مختلــف در ســرعت ورودی

 1/6 m/sبررســی شــده اســت .اگــر طــول بســتر در ســه

منطقــه در نظــر گرفتــه شــود ،میتــوان گفــت کــه

بیشــترین افــت فشــار در همــه زمانهــا ،در منطقــه
پاییــن بســتر و در شــروع واکنــش ایجــاد میشــود کــه
دلیــل اصلــی آن غلبــه بــر تجمــع ذرات قبــل از بــاز

شــدن و ســیالیده شــدن آن اســت .ایــن پدیــده در شــکل
-6الــف بهصــورت شکســت در زمانهــای مختلــف
دیــده میشــود .همانطــور کــه مشــخص اســت بــا
افزایــش زمــان ،شکســت ناگهانــی بــه منطقــه انتهایــی

بســتر کشــیده میشــود .از ســوی دیگــر ،در شــکل

-6ب مشــاهده میشــود کــه بــا افزایــش انــدازه قطــر

ذرات از  6۰بــه  ۱1۰ mµمیــزان افــت فشــار بهطــور
قابــل توجهــی افزایــش پیــدا کــرده و همچنیــن ،ناحیــه

شکســت افــت فشــار در ذرات بــا قطــر  ۱1۰ µmبــه

نواحــی انتهایــی بســتر جابهجــا میشــود.
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شــکل  7میــزان شــار جرمــی ذرات خروجــی از راکتــور بــا زمــان الــف) در ســرعتهای ورودی  0/5و  1/1و  1/6 m/sو ب) در قطــر
ذرات  6۰و ۱1۰ µm
بررســی اثــر میزان شــار جرمــی خروجــی در ســرعتهای

در خوشــههای تشــکیل شــده درون بســتر باشــد.

ورودی و قطــر ذرات مختلف

متوسط کسر جرمی اجزاء در طول راکتور

یکــی دیگــر از پارامترهایــی کــه مــی توانــد در درک بهتــر

در شبیهســازی  9جــزء مختلــف در مخلــوط گازی وجــود

جریــان گاز-جامــد بــه منظــور طراحــی راکتورهــای بســتر

دارد ،از جملــه

گــذر زمــان اســت .شــکل -7الــف میــزان شــار جرمــی

از  8جــزء باقیمانــده 7 ،جــزء آن طــی واکنــش شــیمیایی

ورودی  0/5و  1/1و  1/6 m/sنشــان میدهــد .همچنیــن،

میــزان تولیــد متــان بســیار ناچیــز بــوده کــه در بســیاری

قطــر ذرات  6۰و  ۱1۰ µmدر ســرعت ورودی 1/6 m/s

نظــر میکننــد [ 10و  .]23شــکل -8الــف متوســط

CH4, C2H4, C3H6, C3H8, C4H8, C5H10,

ســیال اســتفاده شــود ،شــار جرمــی خروجــی از بســتر بــا

 MeOHو  H2Oو همچنیــن CO2 ،کــه گاز بــی اثــر اســت.

ذرات خروجــی از راکتــور بــا زمــان را در ســرعتهای

تولیــد و تنهــا متانــول مصــرف میشــود .همچنیــن،

شــکل -7ب میــزان شــار جرمــی ذرات بــا زمــان را در

از مطالعــات صــورت گرفتــه در ایــن زمینــه از آن صــرف

نشــان میدهــد .نتایــج شبیهســازی نشــان میدهــد کــه

کســر جرمــی هیدروکربنهــای تولیــد شــده در ایــن

افزایــش پیــدا میکنــد .همچنیــن ،میتــوان بهخوبــی

نشــان میدهــد .همانطــور کــه مشــخص اســت در

ذرات بــه خروجــی بســتر ،نیــاز بــه زمــان دارد کــه بــا

میکنــد .همچنیــن ،شــکل -8ب متوســط کســر جرمــی

بهطوریکــه در ســرعت  0/5 m/sبهدلیــل پاییــن بــودن

میــزان تبدیــل متانــول بــه بیــش از  %۹۰میرســد و

بــوده اســت .عالوهبــر ایــن ،در شــکل -7ب مشــاهده

پیــدا میکنــد .شــکل  9متوســط کســر جرمــی اجــزاء

در زمانهــای پایینتــر کاهــش امــا در زمانهــای بــاال

نشــان میدهــد.

بــا افزایــش ســرعت ورودی ،شــار جرمــی ذرات خروجــی

شبیهســازی را برحســب طــول راکتــور در دمــای ۷40 K

مشــاهده کــرد کــه ســیاليده شــدن بســتر و رســیدن

طــول راکتــور میــزان کســر جرمــی اجــزاء افزایــش پیــدا

کاهــش ســرعت ،ایــن زمــان افزایــش پیــدا کــرده اســت،

متانــول و آب را نشــان میدهــد کــه در خروجــی راکتــور

ضریــب درگ ،شــار خروجــی در تمــام زمانهــا صفــر

کســر جرمــی بخــار آب در طــول راکتــور نیــز افزایــش

شــده اســت کــه بــا افزایــش قطــر ذرات ،شــار خروجــی

درون راکتــور را در دمــای  740 Kبهصــورت شــماتیک

افزایــش پیــدا میکنــد کــه دلیــل آن میتوانــد آشــفتگی
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شکل  8متوسط کسر جرمی هیدروکربنهای تولید شده در طول راکتور در دمای ۷4۰ K

شکل  9متوسط کسر جرمی اجزاء درون راکتور در دمای ۷4۰ K

همانطــور کــه مشــاهده میشــود در طــول راکتــور

وجــود تولیدکننــدگان متعــدد ،اســتفاده از تکنولوژیهــای

افزایــش پیــدا میکنــد .همچنیــن ،مشــاهده میشــود

روشهــا ،تبدیــل متانــول بــه الفیــن اســت کــه عالوهبــر

کســر جرمــی متانــول کاهــش و کســر جرمــی باقــی اجزاء
کــه کســر جرمــی  CH4بســیار ناچیــز اســت .عالوهبــر آن،
بیشــترین میــزان تولیــد مربــوط بــه  C2H4و  C4H8اســت.
نتیجهگیری

در صنایــع پتروشــیمی ،خصوصــاً در خاورمیانــه بهدلیــل

نویــن بســیار بهصرفــه خواهــد بــود .یکــی از ایــن
نــوآوری و اقتصــادی بــودن ،دارای امتیــازات ویــژهای
بــرای کشــورهایی اســت کــه از گاز طبیعــی بهعنــوان

خــوراک پتروشــیمی اســتفاده میکننــد .در ایــن مقالــه،

بــا اســتفاده از دینامیــک ســیاالت محاســباتی ( )CFDو
بهکمــک نرمافــزار کامســول ،بــه بررســی فرآینــد تبدیــل
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متانــول بــه الفیــن پرداختــه شــده اســت .همچنیــن،

ورودی مختلــف نشــان داد کــه بــا افزایــش ســرعت در

توســط الگوریتــم ژنتیــک در نرمافــزار متلــب بهدســت

بهســمت بــاال و مقاومــت وزنــی ذرات بهطــور واضحتــری

مــدل ســینتیکی پیشــنهاد شــد و پارامترهــای ســینتیکی
آمدنــد .نتایجــی کــه حاصــل شــد عبارتنــد از:
 -1شــبکه واکنشــی بــرای فرآینــد
کاتالیســت

SAPO-34

MTO

بــرروی

پیشــنهاد شــد و پارامترهــای

ســینتیکی بــا توجــه بــه تابــع هــدف و بــا اســتفاده از
الگوریتــم ژنتیــک بهدســت آمدنــد.

نزدیکــی ورودی ،انبســاط ســریعتر بســتر و کشــیدن ذرات
شــکل گرفتــه اســت .همچنیــن ،خوشــههای تشــکیل

شــده در نواحــی جانبــی و جهــت حرکــت آنهــا نیــز
مشــاهده میشــود .ایــن خوشــهها بــا افزایــش ســرعت

بهدلیــل افزایــش نیــروی درگ در نواحــی باالتــری از
باالرونــده و در اندازههــای کوچکتــری شــکل گرفتهانــد.

 -2مقایســهای بیــن نتایــج تجربــی و مــدل پیشــنهادی

 -6بررســی اثــر انــدازه ذرات بــرروی بردارهــای ســرعت

نشــان از تطابــق خــوب بیــن ایــن دو داشــت و متوســط

ســرعت جریــان بیشــتر شــده و تعــداد گردابههــای

ســینتیکی بــرای محصــوالت مهــم صــورت گرفــت کــه

خطــای نســبی بــرای درصــد مولــی اتیلــن ،پروپیلــن و
بوتــن بهترتیــب برابــر  %1/35 ،%2/40و  %3/11بهدســت
آمــد.

نشــان داد کــه بــا افزایــش قطــر ذرات ،آشــفتگی بردارهای
تشــکیل شــده در مناطــق پایینــی بســتر افزایــش یافتــه
اســت .از طرفــی خوشــههای تشــکیل شــده در مناطــق

باالیــی بســتر بــا افزایــش قطــر ذرات افزایــش پیــدا کــرده

 -3پــس از اعتبارســنجی مــدل ،پارامترهــای مختلفــی از

کــه دلیــل آن نیــروی وزن و کاهــش نیــروی درگ در ایــن

انــدازه ذرات ،افــت فشــار بســتر و متوســط کســر جرمــی

 -7بررســی افــت فشــار در راســتای طــول بســتر در زمــان

جملــه توزیــع فــاز جامــد درون بســتر ،بردارهــای ســرعت،

اجــزاء بــر عملکــرد راکتــور مــورد بررســی قــرار گرفتنــد.

 -4بررســی توزیــع فــاز جامــد درون بســتر در ســرعت

مناطــق اســت.

و قطرهــای مختلــف ذرات نشــان داد کــه بیشــترین افــت
فشــار در زمانهــای کــم (شــروع واکنــش) در منطقــه

ورودی و زمانهــای مختلــف نشــان داد کــه غلظــت جامــد
درون بســتر تقريبـاً رقیــق بــوده و ســاختار جریــان بهطــور

بــر تجمــع ذرات قبــل از بــاز شــدن و ســیالیده شــدن

پاییــن بــا بــاز شــدن بســتر و تشــکیل خوشـهها در نواحــی

 -8بررســی متوســط کســر جرمــی هیدروکربنهــای

کلــی نســبتاً همگــن بهنظــر میرســد .در ســرعتهای
جانبــی بســتر و کاهــش نیــروی درگ در طــول باالرونــده،
خوش ـههای ذرات دوبــاره بــه درون بســتر ریــزش کــرده

و بهســمت پاییــن بســتر حرکــت میکننــد کــه ایــن
پدیدههــا در نتایــج بهدســت آمــده از شبیهســازی

بهطــور واضحــی مشــاهده میشــود.

 -5بررســی بردارهای ســرعت درون بســتر در ســرعتهای
مراجع

پاییــن بســتر ایجــاد میشــود کــه دلیــل اصلــی آن غلبــه
ذرات اســت.

تولیــد شــده نشــان داد کــه در طــول راکتــور میــزان کســر
جرمــی اجــزاء افزایــش پیــدا کــرده اســت .همچنیــن،
مشــاهده شــد کــه در خروجــی راکتــور میــزان تبدیــل

متانــول بــه بیــش از  %۹۰رســیده ولــی کســر جرمــی
بخــار آب در طــول راکتــور نیــز افزایــش پیــدا کــرده

اســت.
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Introduction

As a raw material for chemical compounds and
liquid fuels, natural gas receives much attention.
The principal component of natural gas is methane,
widely extracted in our country, and it is a good energy
source for consumers [1]. In this case, converting it
into new chemicals and fuels is both economically
and environmentally beneficial [2]. The methanol
to olefin (MTO) and methanol to propylene (MTP)
processes enable methane to be converted into
valuable products such as olefins [3, 4]. Nowadays,
computational fluid dynamics (CFD) is widely
used to study the hydrodynamic details of complex
multiphase flow reactors [5, 6]. In this study, Comsol
software and computational fluid dynamics were used
to simulate methanol to olefin conversion. Continuous
and scattered phase flows have been analyzed using
the Eulerian-Eulerian model. A kinetic model was
also proposed and kinetic parameters were derived
using MATLAB software. Afterwards, a comparison
was made between the experimental results and
the proposed model for essential products. After
validating the model, various parameters, such as solid
phase distribution in the bed, velocity vectors, particle
size, bed pressure drop, and average mass fraction of
the components were investigated. Using a proposed
kinetic model and subsequent simulation of this
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process in a fluidized bed reactor sets this study apart
from other studies.
Materials and Methods
Simulation and Kinetic Modeling
This section will examine the equations that govern
the methanol-to-olefin conversion process and the
conditions necessary for solving them using COMSOL
software. The present study uses CFD tools and the
Eulerian-Eulerian perspective to simulate a two-phase
gas-solid flow in a riser. Kinetic modeling of the MTO
reaction was also performed.
Proposed Reaction Network and Kinetic Model for
the MTO Process
According to the Table 1, a reaction network was
developed using the SAPO-34 catalyst for the MTO
process. The study considers methanol and dimethyl
ether as sources of ethylene production.
Result and Discussion
Results of Kinetic Modeling of MTO Process
The genetic algorithm was used to obtain kinetic
parameters according to the objective function, as
shown in Table 2.
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Table 1 The proposed reaction network for the MTO process on the SAPO-34 catalyst
Number

Reactions

1

k1

2MeOH → CH 3OCH 3 + H 2O

2

k2

CH 3OCH 3 → C2 H 4 + H 2O

3

k3

CH 3OCH 3 + C2 H 4 → C3 H 6 + H 2O

4

k4

CH 3OCH 3 + 2C3 H 6 → 2C4 H 8 + H 2O

5

k5

CH 3OCH 3 + 2C4 H 8 → 2C5 H10 + H 2O

6

k6

MeOH → 2 H 2 + CO

7

k7

CH 3OCH 3 + 2 H 2 → 2CH 4 + H 2O

8

k8

C2 H 4 + H 2 → C2 H 6

9

k9

C3 H 6 + H 2 → C3 H 8

Table 2 Kinetic parameters determined by genetic algorithm.
Number

Ei

k0i

1

45.87

0.15

2

70.21

0.05

3

41.85

4.52

4

32.95

1.32

5

52.64

9.54

6

62.46

0.05

7

58.73

6.36

8

25.41

24.81

9

32.75

22.18

Simulation Results of the MTO Process
The Effect of Pressure Drop Along the Bed Length at
Different Times and Particle Diameters
Figure 1a shows the calculated pressure drop along the
bed at different times when the inlet speed is 1.6 m/s.
The highest pressure drop will occur at all times when
the reaction starts in the lower region of the bed. This
is caused primarily by overcoming the accumulation
of particles before opening and fluidizing the bed. Figure 1b shows that by increasing particle diameter from
60 to 110 µm, the amount of pressure drop increases
and the area of pressure drop failure in particles with

a diameter of 110 µm has shifted to the end areas of
the bed.
Average Mass Fraction of Components During
Reactor
Figure 2a shows the average mass fraction of hydrocarbons produced in this simulation in terms of reactor
length at 740 K. During the reactor, the mass fraction
of the components increased. Figure 2b also shows the
average mass fractions of methanol and water at reactor output. Methanol conversion has exceeded 90%,
and water vapor has also increased during the reactor.

Petroleum Research, 2021(February-March), Vol. 30, No. 115

26

Fig. 1 Pressure drop along the bed length (a) at different times for an inlet velocity of 1.6 m/s and (b) for different dimensions

of particle diameter.

Fig. 2 (a) Average mass fraction of hydrocarbons produced during the reactor and (b) average mass fractions of methanol and
water produced during the reactor, at 740 K.

Conclusions
The process of converting methanol to olefin is
examined in this paper using computational fluid
dynamics (CFD) and Comsol software. A kinetic
model was also proposed, and kinetic parameters were
derived using MATLAB software. The experimental
results and the proposed kinetic model for essential
products were compared, and they showed a good
agreement. Thereafter, the model was validated by
adjusting various parameters including solid phase
distributions, velocity vectors, particle sizes, bed
pressure drops, and average mass fractions. According
to an examination of the average mass fraction of
hydrocarbon produced during the reactor, the mass
fraction of components increased. Additionally, at the
reactor outlet, the conversion rate of methanol reached
more than 90%, but the mass fraction of water vapor
also increased.
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