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دراين تحقيق واكنش جفت اكسايشي متان (OCM) در مقياس 

ـت در راكتور  دانه اى مدل ســازي شــده و رفتار دانه كاتاليـس

بســتر ثابت از دو ديدگاه آزمايشگاهي و عددي مورد بررسي 

ـت توسط  ـت. مدل ســازي عددي دانه كاتاليـس قرارگرفته اـس

نرم افزار FLUENT انجام شــده و بــراى ارائه يك مدل جامع 

و دقيق، اين نرم افزار به دو زير برنامه متصل شــده است. نقطه 

عطف اين مدل ســازي، اجــراي موفق اين دو زيــر برنامه در 

نرم افزار مي باشد كه منجر به مزدوج قرار گرفتن واكنش و نفوذ 

در داخل دانه مي شود. شــرايط ورودي مدل منطبق بر شرايط 

آزمايشگاهي است. دانه كاتاليست با اندازه مش ۸- ۷ در داخل 

راكتور ديفرانســيلي بســتر ثابت با قطر mm ۱۲ در نظر گرفته 

شــده و دماهاي عملياتــي ۱۰۲۳، ۱۰۴۸ و K ۱۰۷۳ و تركيب 

خوراك (نسبت مولى متان به اكيسژن) ۲ اعمال شده است. كليه 

                                                                                         ۱۲۰۰۰ h -1 ثابت برابر GHSV آزمايشات در فشار اتمسفريك و

ـت در  ـت. با بررســي اثر دما بر رفتار كاتاليـس انجام گرفته اـس

 ،C2 تــرم هــاى درصد تبديل متــان و گزينش پذيــرى و بازده

ـت تيتانيت  دماي بهينه در اين محدوده عملياتى براي كاتاليـس

پروسكايت K ۱۰۴۸ پيشنهاد شده است. دراين دما، كاتاليست 

 C2 بيشترين گزينش پذيري و راندمان براي محصوالت مطلوب

ـت. پروفايل دمايي در داخل دانه از ديگر نتايج  را خواهد داـش

اين مدل ســازي به شــمار مي آيد. مقايســه نتايج مدل سازى و 

داده هاى تجربى تطابق نسبتًا خوبى را نشان مي دهد.

مقدمه

ـت و گاز و مجتمع هــاي   امــروزه در پااليشــگاه هاي نـف

پتروشيمي، مدل هاي كامپيوتري و روش هاي رياضي نقش 

مهمي را در طراحي تجهيزات جديد كارآمد و بهينه ســازي 

آنها ايفا مي كند. در اين راستا در مهندسي واكنش ها، بررسي 

واكنش هاي غير همگن جامد-گاز و پديده هايي مانند انتقال 

حرارت، نفوذ و واكنش شــيميايي در تجهيزات فرايندي و 

خطوط توليد از اهميت ويژه اي برخوردار مي باشد.
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در چند دهه اخير محققــان تالش هاي زيادي را در جهت 

مدل سازي اين پديده ها با استفاده از ابزارها و نرم افزارهاي 

پــر قدرت به منظور افزايش راندمــان تجهيزات و واحدها 

و همچنيــن درك بهتر از مكانيزم هاي فيزيكي و شــيميايي 

فرايندها انجام داده اند و توســط آن توانســته اند روش هاي 

جديدي را در جهت بهينه ســازي فرايندها به منظور كاهش 

هزينه هــاي اقتصادي و بهره وري بيشــتر ارائــه نمايند. در 

اين ميان طراحي و مدل ســازي راكتورهاي كاتاليستي بستر 

ثابت توجه بســياري از محققان و مهندسان را در چند دهه 

ـت [۱]. تحليل كلي رفتار  گذشــته به خود جلب كرده اـس

راكتورهاي بســتر ثابت از مقياس ميكروسينتيك (با بررسي 

دانه و ساختار حفره اي آن كه پديده هاي نفوذ و واكنش در 

آن رخ مي دهد) آغاز مي گردد و با مطالعه و تحقيق بر شكل 

هندســي و مشخصات بستر راكتور جايي كه پديده هاي جا 

بــه جايي و انتقال جرم و حرارت و پراكندگي رخ مي دهد، 

به مقياس ماكرو ختم مى گردد [۲]. مهم ترين و اساسي ترين 

بخش چنين مدل ســازي هايى، مدل سازي دانه كاتاليست۱ و 

رفتار جريان ســيال در داخل دانه مي باشــد كه حكم قلب 

راكتور كاتاليستي بستر ثابت را دارد.

در فرايند جفت شــدن اكسايشــي متان هيدروكربن هاي با 

ارزش تــر نظير اتــان و اتيلن حاصل مي شــود كه فرايندي 

بســيار مهم و حائز اهميت مي باشد. زيرا از اين محصوالت 

مي توان به عنوان خوراك مجتمع هاي پتروشــيمي اســتفاده 

ـت  نمــود. خصوصــًا به دليل اين كه در حال حاضر برداـش

از مخازن نفتي در حال كاهش مي باشــد، دسترسي به منابع 

گازي بــه عنوان خوراك پتروشــيمي به جاي اســتفاده از 

محصوالت باالدســتي پااليشــگاهي يك مزيت در صنعت 

پتروشيمي به شمار مي آيد [۳].

در تحقيقــات گــزارش شــده توســط ســاير محققيــن، 

ـت هاي مختلف در مقياس  واكنــش  OCM تحت كاتاليـس

راكتــوري مورد بررســي و مدل ســازي قــرار گرفته [۴-

 OCM ۶] و مدل ســازي در مقيــاس دانه اي بــراي واكنش

ـت. لــذا در اين تحقيــق واكنش جفت  گزارش نشــده اـس

ـت  اكسايشــي متــان در مقياس دانــه اي براي دانه كاتاليـس

ـت پروســكايت توـسـط ديناميك ســيال  متخلخــل تيتانـي
ـت. نرم افزار مورد  محاســباتي (CFD)۲ مدل سازي شده اـس

1. Single Pellet
2. Computational Fluid Dynamics

                                                                                     FLUENT & GAMBIT اســتفاده در ايــن مدل ســازي 

 CFD .به شمار مي آيد CFD مي باشــد كه يكي از ابزارهاي

يكي از شــاخه هاي ديناميك ســياالت است كه از روش ها 

و الگوريتم عددي براي حل مســائل جريان ســيال، انتقال 

حــرارت و پديده هــاي همراه نفوذ و واكنش شــيميايي بر 

اساس شبيه سازي كامپيوتري استفاده مي نمايد.

از آنجا كه واكنش OCM برهم كنش پيچيده اي بين سينتيك 

ـت، نقطه عطف اين تحقيق  واكنــش و فرآيندهاي نفوذ اـس

ـت. در اين  مزدوج نمــودن پديده هاي انتقال با واكنش اـس

ـت متخلخل  مطالعه، مدل ســازي بر روي يك دانه كاتاليـس

متمركز شــده و در اين راســتا دو زير برنامــه اختصاصى 

ـت كه پس از حل همزمان آنها با معادالت  نوشــته شده اـس

ـت آمده و رفتار دانه اي با محاسبه  بقاء، پروفايل دما به دـس

 C2 درصد تبديل متــان، گزينش پذيرى و بازده محصوالت

در طول دانه پيش بيني شــده است. سپس اعتبار مدل مورد 

ارزيابى قرار گرفت كه بين نتايج پيش بيني شده توسط مدل 

با داده هاي تجربي تطابق نسبتا خوبى مشاهده شده است.

تجربي
كاتاليست

كاتاليست مورد استفاده در اين تحقيق تيتانيت پروسكايت 

                                                                                                        sol-sol مي باشــد كه در آزمايشــگاه به روش (SnBaTiO3)

ـت داراي فرمول عمومي   آماده مي گــردد [۷]. اين كاتاليـس

(ABO3) مي باشــد. عناصــر شــيميايي در ايــن فرمــول 

كاتيون هاي (B+n و n=1, 2, 3 A+m و m= 4, 5) مي باشند. در 

ـت توسط آميخته كردن مقادير معيني از H2O،ا  ابتدا كاتاليـس

،SnCl2 ،TiO2 و BaCO3 در آب آماده مي گردد. اين دوغاب 

در دماي ۹۷۳ تا K ۱۰۷۳ به مدت ۸ الي ۱۰ ساعت كلسينه 

و خشك مي شود. سپس پودرهاي كاتاليست به شكل قرص 

كروي فشرده مي گردند. در اين آزمايش، كاتاليست با اندازه 

ذرات (mesh ۸-۷) مورد اســتفاده قرار گرفته است. جدول 

۱ خواص فيزيكي كاتاليست را نشان مي دهد.
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جدول ۱- خواص فيزيكي دانه كاتاليست در مدل سازي

ضريب هدايت حرارتي (W m-1 K-1)ظرفيت گرمايي (J Kg-1 K-1) دانسيته (Kg m-3)كاتاليست

۵۸۰۰۵۵۱/۵۲/۹تيتانيت پروسكايت

راكتور

آزمايشات كاتاليستي با اســتفاده از راكتور لوله اي بستر ثابت 

انجام شــده و به علت دماي بــاالي واكنش، جنس راكتور از 

كوارتز انتخاب شده است. راكتور كاتاليستي در كوره الكتريكي 

مجهز به كنترل كننده دما قرار گرفته و درجه حرارت توســط 

يك ترموكوپل k-type كه در محل چاه گرمايي۱ قرار مي گيرد، 

ـت. جزئيات راكتور مورد اســتفاده در  اندازه گيري شــده اـس

شكل۱ ديده مي شود. همان طور كه مشاهده مي شود، راكتور 

به كار رفته يك راكتور ديفرانسيلي با قطر خارجي mm ۱۲ و 

قطر داخلي mm ۱۰ مي باشد كه چاه گرمايي به قطر mm ۴ در 

وسط آن قرار دارد. 

دستگاه كاتاتست

بــراي تبديل مســتقيم متان به اتيلن يك مجموعه ســخت 

ـت بررســي عملكرد  ـت جـه افــزاري موســوم به كاتاتـس

ـت در دماهــاي مختلف مورد اســتفاده قرار گرفته  كاتاليـس

ـت [۸]. اين دســتگاه شــامل مخازن گازهاي خوراك،  اـس

دســتگاه كروماتوگرافــي گازي on-line، كنترل كننده هاي 

 N2 ،O2) مربوط به گازهاي خوراك (MFC) جرمــي جريان

و CH4)، فشــار سنج هاي گاز ورودي و گازهاي خروجي، 

كنتــرل كننده هاي دماي راكتور، دمــاي گاز ورودي و گاز 

خروجي در شيرهاي ورودي و خروجي مي باشد. خوراك 

ورودي بــه راكتور، مخلوط گاز متان با خلوص %۹۹,۹۹۵، 

نيتروژن با خلوص ۹۹,۹۹% و اكســيژن با خلوص %۹۹,۹۹ 

مي باشــد. از گاز نيتــروژن به عنــوان گاز حامل اســتفاده 

مي شــود. گاز حامل كه بايد از نظر شــيميايي بي اثر باشد، 

نقش كاهش دهنده فشــار جزئي هيدروكربن ها را دارد. از 

اين گاز به عنوان رقيق كننده نيز اســتفاده مي شود تا ميزان 

حرارتي كه در فرايند OCM توليد مي شــود را كنترل نمود 

زيرا فرايند بايد در حالت دما ثابت انجام شــود. شــكل ۲ 

شماي كاتاتست مورد استفاده در آزمايش را نشان مي دهد. 

1. Thermowell

شكل ۱- مشخصات راكتور ديفرانسيلي بستر ثابت مورد استفاده در آزمون هاي كاتاليستي

ورودي

۳۰۰ ميلي متر

۵ ميلي متر

۴۰ ميلي متر
۱۰ ميلي متر

بستر ميلي متر

۲۰۰ ميلي متر
۹ ميلي متر ۵ ميلي متر

چاه گرمايي
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به سمت تهويه

به سمت فلومتر

GC

TC 1

V3V5V4

V1

V2

CH4
O2 N2

MFC3
MFC1 MFC2

شكل ۲- شماتيك كاتاتست مورد استفاده در آزمون هاي كاتاليستي

V1: مســير آناليز مســتقيم مخلوط جريان گازهاي خوراك 

GC به سمت
V2: مسير جريان خوراك به سمت راكتور يا فلومتر صابوني

V3: مسير جريان محصول به سمت فلومتر صابوني

GC مسير جريان محصول به سمت :V4

V5: خروج مستقيم جريان محصول

TC1: كنترل كننده دماي كوره

MFC1: كنترل كننده جريان متان

MFC2: كنترل كننده جريان اكسيژن

MFC3: كنترل كننده جريان نيتروژن

روش انجام كار آزمايشگاهي

مرحله اول آماده ســازي راكتور است. بدين منظور مقداري 

خرده كوارتز داخل راكتور مي ريزيم تا به ابتداي بستر راكتور 

برسد. ســپس مقدار يك گرم براي آزمون هاي كاتاليزوري 

در مقياس آزمايشــگاهي كلسينه و آماده شده داخل راكتور 

مي ريزيم. مخلوط گاز خوراك متان، اكســيژن و نيتروژن با 

خلوص ۹۹,۹۹% مي باشــد. پس از چندي كه دماي راكتور 

در درجه حرارت مورد نظر ثابت ماند، خوراك با دبي معين 

و با نسبت معيني از متان به اكسيژن به داخل راكتور پر شده 

ـت، فرستاده مي شود. واكنش OCM تحت فشار  از كاتاليـس

اتمســفري صورت مي گيرد و محصــوالت اصلي عبارتند 

از: ٬CO ٬C2H6 C2H4 و CO2 و H2O. داده هــاي خروجي و 

مورد بررسي در اين روش آزمايشگاهي عبارتند از:  درصد 

تبديل متان، گزينش پذيري و راندمان محصوالت. 

ـت آمده از آزمايش در سه دماي ۱۰۲۳، ۱۰۴۸  نتايج به دـس

ـت متان به  و GHSV= ۱۲۰۰۰ h-1 ،۱۰۷۳ K و نســبت ثاـب

اكســيژن ۲ و اندازه ذرات كاتاليست mesh ۸-۷ در جداول 

۲ تا ۴ نشــان داده شده است. الزم به ذكر است در هر دما 

تعداد چهار آزمــون پياپي، جهت اطمينان از پايداري رفتار 

كاتاليست، انجام شده است.

 Q= ۲۰۸ ml/minا،CH4 /O2 =۲ ،T=۱۰۲۳ K جدول۲- شرايط عملياتي فرايند

شماره آزمايش(%) O2 (%) CH4درصد تبديلگزينش پذيريبازده

آزمايش ۱۰/۹۵۳۴/۵۵۳۱/۶۹۱۹/۳۷۳۹/۳۴۱

آزمايش ۹/۰۱۳۰/۳۵۲۹/۶۷۱۹/۳۷۳۹/۳۴۲

آزمايش ۹/۲۶۲۹/۵۰۳۱/۳۸۱۹/۳۷۳۹/۳۴۳

آزمايش ۸/۸۰۲۷/۷۷۳۱/۶۹۱۹/۳۷۳۹/۳۴۴

Q= ۲۰۸ ml/minا،CH4 /O2 =۲ ،T=۱۰۴۸ K جدول۳- شرايط عملياتي فرايند

شماره آزمايش(%) O2 CH4 (%)درصد تبديلگزينش پذيريبازده

آزمايش ۱۳/۳۶۳۸/۸۲۳۴/۴۱۱۸/۷۳۳۹/۶۵۱

آزمايش ۱۳/۱۶۳۷/۲۲۳۵/۳۶۱۸/۷۳۳۹/۶۵۲

آزمايش ۱۱/۴۹۳۴/۰۶۳۳/۷۴۱۸/۷۳۳۹/۶۵۳

آزمايش ۱۰/۶۰۳۲/۵۰۳۲/۶۱۱۸/۷۳۳۹/۶۵۴
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Q= ۲۰۸ ml/minا،CH4 /O2 =۲ ،T=۱۰۴۸ K جدول۴- شرايط عملياتي فرايند

شماره آزمايش(%) O2 CH4 (%)درصد تبديلگزينش پذيريبازده

آزمايش ۱۳/۰۵۳۸/۲۱۳۴/۱۴۱۸/۴۴۳۹/۱۷۱

آزمايش ۱۱/۵۹۳۴/۴۱۳۳/۶۹۱۸/۴۴۳۹/۱۷۲

آزمايش ۱۰/۶۱۳۱/۶۴۳۳/۵۳۱۸/۴۴۳۹/۱۷۳

آزمايش ۹/۹۲۲۹/۸۲۳۳/۲۸۱۸/۴۴۳۹/۱۷۴

مدل سازي
ساختار هندسي

اولين قدم در مدل ســازي، ســاختن شــكل هندسي آن در 

نرم افزار GAMBIT مي باشــد. اين ســاختار هندســي كه با 

لحــاظ كردن ابعاد دقيق دانه و فيلــم گازي دور دانه همراه 

است، به صورت يك فضاي محاسباتي با مش بندي مناسب 

دامنه محاســباتي در نرم افزار پيش پردازنده آماده مي گردد. 

پــس از آن وارد نرم افزار FLUENT شــده و به كمك حل 

كننده بــه روش حجم محدود، مدل ســازي دانه به مرحله 

اجرا در مي آيد.

در مدل سازي به دليل تقارن دانه۱، نصف دانه كروي مطابق 

شكل ۳ در نظرگرفته شده است. پس از ساختن نيمه بااليي 

دانه و در نظر گرفتن حالت تقارن در بخش مش بندي، دانه 

به چهار ناحيه مختلف جهت مش بندي تقسيم شده و نوع 

مش مطلوب براي هر ناحيــه، در بخش مش بندي انتخاب 

شده است [۹]. همان طور كه در شكل ۳ مشاهده مي شود، 

نواحــي ۱ و ۲ هر كدام داراي ۳۶۶ المــان، ناحيه ۳ داراي 

۲۰۲۲۶ المــان و ناحيه ۴ داراي ۷۰۷۰ المان مي باشــند كه 

مش بنــدي همه نواحي از نوع Tri pave مي باشــد. بنابراين 

ـت.  مجموع المان هاي دامنه محاســباتي، ۲۸۳۶۸ المان اـس

پارامترهاي مهم و مــورد نياز جهت ادامه كار در جدول ۵ 

ارائه شده است. 

معادالت حاكم

در روش CFD، ابتــدا معــادالت حاكــم بر جريان ســيال 

(معادالت ناوير اســتوكس، انــرژي و واكنش) به صورت 

معادالت ديفرانســيل پاره اي كه بيان گــر قوانين اصل بقاء 

جرم، مومنتوم و انرژي هستند، به دست مي آيند. سپس اين 

معادالت، به مجموعه اي از معادالت جبري تبديل شــده و 

براي تعيين ميدان جريان در نقاط گسسته دامنه محاسباتي، 

به صورت عددي حل مي شوند [۳].

ـت، شامل معادالت  معادالت حاكم در حل مدل دانه كاتاليـس

پيوستگي و معادالت انرژي براي تمامي اجزاي سازنده مي باشد.

1. Axisymmetric

ناحيه ۱

ناحيه ۲ ناحيه ۳

ناحيه ۴

GAMBIT شكل ۳- ساختار هندسي متقارن دانه مش بندي شده در محيط
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مكانيزم هاي نفوذ و واكنش توسط حل معادالت پيوستگي 

و انرژي در داخل دانه مورد بررســي قــرار مي گيرند. اين 

معادالت عبارتند از:

معادله پيوستگي (شامل نفوذ و واكنش در داخل دانه):

                         (۱)

معادله انرژي (موازنه آنتالپي، شــامل نفوذ حرارت به همراه 

ترم توليد حرارت در داخل دانه):

                (۲)

  Rc
jـت و Tp دمــاي محلي در موقعيت ξ داخل دانه كاتاليـس

ســرعت خالص توليــد كاتاليتيكي جــزء j در واحد حجم 

ـت مي باشد. ترم دوم معادله ۲ توليد حرارت ناشي  كاتاليـس

از واكنش مي باشــد. از آن جا كه واكنش OCM به شــدت 

گرمازاست، لذا احتساب اين ترم حايز اهميت است.

  (ξ=0) بــه دليل تقارن دانه، شــرط مــرزي در مركز دانــه

عبارتست از:

                             (۳)

 ،(Ϭ = و شــرط مرزي حرارتي درســطح خارجي دانه (

ـت حرارت جا به جايي در نظر گرفته شــده و فرض  انتقاـل

مي شود غلظت مولي هر جزء برابر غلظت مولي آن جزء در 

سطح خارجي دانه مي باشد:

                            (۴)

hf ضريب انتقال حرارت ســيال - دانه و Ts متوـسـط درجه 

جدول ۵- پارامترها و داده هاي مورد نياز براي مدل سازي دانه كاتاليست

مقدارخواص و مشخصات

  (m2 s-1) ۵-۱۰× ۲/۸۸ضريب نفوذ

  (CH4/O2) ۲تركيب خوراك

 (Kg s-1) ۱۰-۱۰× ۵/۶۷دبي جرمي ورودي

 (atm) ۱فشار عملياتي

 (K) ۱۰۷۳، ۱۰۴۸ و ۱۰۲۳دماهاي عملياتي

 (mesh) ۸-۷اندازه دانه كاتاليست

 (mm) ۰/۱۶۶قطر مجراي داخلي ورودي گاز

 (mm) ۰/۱ضخامت فيلم گازي اطراف دانه

۰/۵تخلخل 

حرارت دانه كاتاليست مي باشد.

بــراي لحــاظ نمودن ترم واكنــش، تــرم دوم رابطه ۱، زير 

برنامه اي UDF ۱، مبتني بر ســينتيك واكنش OCM نوشــته 

شــده و از مدل واكنش ۱۰ مرحله اي اســتنچ و همكارانش 

استفاده شــده [۱۰] و معادالت و پارامترهاي سينتيكي اين 

مدل [۱۱] با معادالت فوق مزدوج شــده  است. الزم به ذكر 

است كه مدل ســينتيكى استنچ، مدلى جامع از واكنش هاى  

ـت و در تحقيقاتى كه بر روى مدل هاى سينتيكى  OCM اـس

مختلف در فرايند OCM توســط روش هاى آزمايشــگاهى 

انجام شــده اين مدل كمترين درجه انحراف نسبى ميانگين 

مطلق ۲(AARD) را نسبت به مدل هاى سينتيكى ديگر دارد 

                                                                                       visual studio C++ [۱۱]. اين كد در محيط زبان برنامه نويسي

توســط Define_VR_Rate Macro نوشــته شــد و اجراي 

آن در نرم افــزار FLUENT بــه عنوان تــرم واكنش از مدل 

سينتيكي انتخابي، نقطه عطفي در مدل سازي دانه كاتاليست 

به شمار مي آيد.

شبيه سازي اوليه جريان در لوله حلقوي 

ـت، يك سري شبيه سازي  پيش از مدل ســازي دانه كاتاليـس

اوليــه جريان هــوا در حالت بدون واكنــش در داخل يك 

لوله كوچك (با مقياس مشــابه با دانه كاتاليست) در شرايط 

عملياتي متفاوت انجام شده است. اين شبيه سازي به منظور 

1. User Defined Function
2- Average Absolute Relative Deviation



شماره ۷۱ ۱۱۰

اعتبار بخشــيدن به نرم افزار FLUENT version 6.3 [۱۲] و 

همچنين اطمينان يافتن از درســتي حل معادالت CFD در 

مقياسي مشابه مقياس دانه كاتاليست انجام شد است كه ايده 

انجام آن از تحقيقات مشابه براي واكنش احتراق پروپان [۹]، 

گرفته شده است. در شبيه سازي بدون واكنش به دليل نبود 

گراديان هاي غلظت، پديده نفوذ مطرح نمي شود. از آنجايي 

كه جريــان تــوده گاز در نتيجه گراديان هاي فشــار غالب 

ـت، از جدا سازي اجزاي ســازنده به دليل گراديان هاي  اـس

حرارتي صرف نظر شده است. اين شبيه سازي در سه حالت 

آدياباتيك (با بررسي پروفايل جريان در حال توسعه)، دماي 

ثابت ديواره و شــار ثابت ديواره (با بررسي پروفايل دمايي 

و درســتي عدد ناســلت) در طول لوله انجام شــده است. 

شــكل ۴ شــرايط عملياتي جريان را در سه حالت مختلف 

نشان مي دهد. لوله به صورت دو بعدي axymetric در نظر 

گرفته شده است. شــرايط مرزي ورودي جريان هوا براي 

 mass و براي حالت دوم و سوم velocity inlet حالت اول

flow inlet در نظر گرفته شــده، همچنين شــرايط خروجي 

                                                                                    wall و flow out و ديــواره براي تمامي حاالت بــه ترتيب

فرض شده است.

حالت اول: بررسي پروفايل جريان

در اين شبيه ســازي در ابتداي لوله، پروفايل دما و ســرعت 

به صورت يكنواخت وارد مي شــود. فرضيات شبيه ســازي 

عبارتند از: جريان هوا هيــچ گونه انتقال حرارتي با ديواره 

انجام نمي دهد. شــرايط به صورت آدياباتيك در طول لوله 

فرض مي شــود. سيال به صورت گاز ايده آل در نظر گرفته 

مي شــود. همان گونه كه مشــاهده مي شــود و مورد انتظار 

ـت، زماني كه پروفايل سرعت توسعه مي يابد، در مركز  اـس

لوله ســرعت ماكزيمم مي باشــد و با فاصله گرفتن از مركز 

لوله و نزديك شــدن به ديواره ســرعت كاهش مي يابد كه 

ـت آمدن يك شكل سهمي كالسيك مطابق  نتيجه آن به دـس

شكل ۵ مي باشد. شــكل ۶ توسعه يافتگي پروفايل سرعت 

جريان در طول لوله را نشان مي دهد.

حالت دوم: بررسي اعداد ناسلت در حالت دماي ثابت ديواره

در ايــن حالت، دماي ديواره ثابت و برابر K ۱۰۰۰ در نظر 

گرفته شــده و مشــابه حالت اول پروفايل سرعت و دما به 

صورت تخت وارد مي شــوند. همچنين دانســيته ســيال به 

صورت گاز ايده آل فرض شــده و بــه دليل اين كه دماي 

ديواره بيشــتر از دماي ورودي سيال است، انرژي از سمت 

ديــواره به ســمت گاز جريان مي يابد. برخــي از نتايج اين 

شبيه سازي در شكل هاي۷ و۸ نشان داده شده است.

۰= شار حرارتي ديواره

K ۱۰۰۰= دماي ديواره

w/m2 ۶۰۰= شار حرارتي ديواره

 حالت ۱) 
سيال: هوا

 ۵۰۰ K :دما
۱ m/s سرعت

 حالت ۲) 
سيال: هوا

 ۵۰۰ K :دما
دبي جرمي: Kg/s ۶-۱۰×ا۷/۲

 حالت ۳) 
سيال: هوا

 ۵۰۰ K :دما
دبي جرمي: Kg/s ۶-۱۰×ا۷/۲

شكل۴- جريان گاز در يك لوله (قطر لوله mm ۶/۳ و طول لوله mm ۹۰)، ۱) بررسي پروفايل سرعت؛ ۲) بررسي عدد Nu در دماي 
ديواره ثابت؛ ۳) بررسي عدد Nu در فالكس حرارتي ثابت
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همان طور كه انتظار داريمT دماي گاز در طول لوله افزايش 

مي يابــد. همچنين دما در جهت شــعاعي تغييــر مي كند. با 

اســتفاده از داده هاي مربوط به اين شبيه سازي مقادير محلي 

Nu در فواصل مختلف در طول لوله محاسبه شده است. ابتدا 

 FLUENT فرضيات مدل و شــرايط ورودي را در نرم افزار

وارد كرده و سپس به كمك اين شرايط و فرضيات، دماهاي 

                                                                                           ۱۰ mm ميانگين وزني سيال از ابتدا تا انتهاي لوله و در فواصل

ـت آمده از  ـت. به كمك دماهاي به دـس ـت آمده اـس به دـس

نرم افــزار، عدد Nu در طول لوله طبق مراحل زير محاســبه 

شده است:

ابتــدا مقــدار حرارت انتقــال يافته در فواصــل mm ۱۰ از 

لوله به كمك رابطه تعيين مي شــود. در اين رابطه Ts دماي 

ميانگين ديــواره و T1 دماي ميانگين ســيال در موقعيت ۱ 

و T2 دمــاي ميانگين در موقعيت ۲ (بــه فاصله mm ۱۰ از 

موقعيت ۱) مي باشد.

۰/۰۹۰/۰۸۰/۰۷۰/۰۵۰/۰۶۰/۰۴۰/۰۳۰/۰۲

۲/۲

۲

۱/۶

۱/۲

۱/۴

شكل ۵- پروفايل سرعت در طول دانه از ورودي تا ناحيه توسعه 
يافتگي

۰۰/۰۱
۱

(m) مكان

۱/۸

۰/۰۰۲۰/۰۰۱۵۰/۰۰۱۰ ۰/۰۰۰۵۰

۰/۵

۱

۲

۱/۵

(m) شعاع

۲/۵

شكل ۶- پروفايل جريان در حال توسعه در حالت آدياباتيك

۱

۳/۵
۳

۰/۴۰/۲۰

۴

۵
۴/۵

۰/۶۰/۴

۲/۵

۰
۰/۵

شكل۸- مقادير Nu در طول لوله در حالت دما ثابت

۱

۲
۱/۵

(m) مكان

ســپس مقدار h با استفاده از رابطه زير در فاصله مورد نظر 

محاسبه شده است:

                                                 (۵)

در ايــن رابطه A ســطح جانبي لولــه در هر يك از فواصل 

mm ۱۰ و Tb دماي توده گاز مي باشــد كه به صورت دماي 

ميانگين سيال در هر فاصله تعريف مي شود.

                                                   (۶)

سپس عدد Nu از رابطه زير به دست آمده است: 

                                                    (۷)

همان طور كه در شــكل۸ نشان داده شده، عدد ناسلت در  

Nu= ۳/۶۶ طول لوله به مقدار ۳/۴۹ مي رســد كه به مقدار

براي جريان سيال آرام توسعه يافته لوله در حالت دما ثابت 

ديواره نزديك مي باشــد. شكل ۷ پروفايل دماي شعاعي را 

در سه فاصله متفاوت از ابتداي لوله نشان مي دهد.

۲۱/۸۱/۶۰ ۰/۸
(m) مكان

۱/۲ ۱/۴۰/۲ ۰/۶۰/۴ ۱

۹۰۰

۹۴۰
۹۲۰

۹۸۰

۹۶۰

۱۰۰۰

۸۲۰

۸۶۰
۸۴۰

۸۸۰

شكل ۷- پروفايل دماي شعاعي در سه فاصله متفاوت از ابتداي 
لوله در حالت دما ثابت

در مقطع
mm ۸۰ 

در مقطع
mm ۵۰ 

در مقطع
mm ۲۰ 
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حالت سوم: بررسي عدد ناسلت در حالت شار حرارتي ثابت ديواره

 Nu در حالت سوم نيز تمامي فرضيات و همچنين محاسبه

مشــابه حاالت قبل مي باشــد كه نتايج آن در شكل هاي ۹ 

ـت. با اين تفاوت كه در جريان  و ۱۰ نشــان داده شــده اـس

سيال آرام توسعه يافته در حالت شار حرارتي ثابت ديواره، 

عــدد Nu برابــر مقدار ۴/۳۶ مي باشــد. با توجه به شــكل 

۱۰ و محاســبات، عدد Nu به مقدار ۴/۱۸ مي رســد كه به 

مقدار۴/۳۶ نزديك مي باشد.

مدل در مقياس دانه اي

پس از شبيه ســازي اوليه بدون واكنش و اطمينان از صحت 

داده ها، دانه كاتاليسي توأم با واكنش مدل سازي شده است. 

شــرايط ورودي مــدل در نرم افــزار FLUENT منطبــق بر 

شرايط آزمايشگاهي در سه دماي K ۱۰۲۳، ۱۰۴۸ و ۱۰۷۳، 

GHSV= ۱۲۰۰۰ h-1، نســبت متــان به اكســيژن ثابت ۲ و 

اندازه كاتاليست mesh ۸-۷ در نظر گرفته شده و براي حل 

معادالت اجزا، مدل انتقالي MBNJOBS�ĕOJUF�SBUF انتخاب شده 

 ،mass flow inlet است. همچنين شرايط مرزي در ورودي

در خروجي pressure outlet و در ديواره wall تعريف شده 

ـت. داخل محيط متخلخل دانه به صورت fluid با شرايط  اـس

متخلخل توام با واكنش فرض شــده است. شايان ذكر است 

كه تمامي شــرايط آزمايشگاهي غير از تركيب اجزاي واكنش 

دهنده، منطبق بر شرايط ورودي مدل دانه كاتاليست در نرم افزار 

مي باشد. نكته مهم در چنين مدل سازي هايي (مدل سازى هاى 

مقياس كوچك مانند دانه كاتاليست) اين است كه بايد تركيب 

اجزا در نرم افزار CFD به صورت بسيار رقيق وارد گردد، زيرا 

واكنش در حجم بسيار كوچك دانه كاتاليست انجام مي شود و 

اين مقدار فضاي كوچك كاتاليست توانايي تبديل كردن مقدار 

كمي از واكنش دهنده ها را با توجه به ســطح فعال خود دارد. 

اين دستاورد نتايج آخرين تحقيقات در اين زمينه مي باشد [۱۳] 

كه در اين مدل ســازي اعمال شده و نتايج مطلوبي نيز حاصل 

شده است.

نتايج و بحث
اعتبار مدل

ـت توســط مقايســه بــا داده هاي  اعتبار مدل دانه كاتاليـس

ـت. همان گونه  تجربي مورد ارزيابي قرار گرفته شــده اـس

كه در شكل ۱۱ مشــاهده مي شود داده هاي حاصل از مدل 

در شــرايط عملياتي مختلف تطابق نسبتا خوبي (با خطاي 

حدود ۱۴%) با نتايج تجربي دارد. نتايج تجربي ارايه شــده 

در اين منحني ها متوســط ۴ آزمون پياپي گزارش شــده در 

جداول ۲ تا ۴ مي باشد. 

اين ارزيابي براساس پارامترهاي درصد تبديل متان (منحني 

۱۱-الف)، گزينش پذيري محصوالت C2 (منحني۱۱-ب) و 

بازده C2 (منحني ۱۱-ج) كــه حاصل ضرب درصد تبديل 

در گزينش پذيري مي باشد، انجام شده است.

اين مقدار خطا را مي توان ناشــي از اين واقعيت دانست كه 

رسيدن به رفتار دانه اي كاتاليست در راكتور كاتاليستي بستر 

ثابت دشوار مي باشد. 

(m) مكان

۵۱۰

۵۸۰

۵۹۰

۵۷۰

۵۶۰

۵۴۰
۵۵۰

۵۳۰
۵۲۰

۵۰۰

شكل۹- پروفايل دماي شعاعي در سه فاصله متفاوت از ابتداي لوله در حالت شار ثابت
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۱۰/۶ ۰/۸۰/۴۰ ۰/۲
(m) مكان

۸

۶
۷

۴

۰

۳

۱
۲

۵

۱۰۸۰۱۰۲۰

۲۵

۰ ۱۰۶۰۱۰۴۰
(k) دما

۴۵

۳۰

۴۰
۳۵

درصد تبديل متان در كار آزمايشگاهي 

الف

۲۰

۵

۱۵
۱۰ درصد تبديل متان در مدل 

۱۰۸۰۱۰۲۰ ۱۰۶۰۱۰۴۰

ب

۱۰۳۰ ۱۰۷۰۱۰۵۰
(k) دما

۲۵

۰

۳۰

۴۰

۳۵

۲۰

۵

۱۵
۱۰

(k) دما

گزينش پذيري كار آزمايشگاهي 

گزينش پذيري مدل 

۱۰۸۰۱۰۲۰ ۱۰۶۰۱۰۴۰

۱۰

۰

۱۲

۸

۲

۶

۴ بازده كار آزمايشگاهي 

ج

بازده مدل 

شكل ۱۱- مقايسه نتايج مدل سازي با داده هاي تجربي الف) 
(C2 و ج) بازده C2 درصد تبديل متان، ب) گزينش پذيري

شكل-۱۰ مقادير Nu در طول لوله در حالت شار ثابت

همچنين به دليل فضاي كوچك دانه، فرض شرايط بسيار رقيق 

اجزاي واكنش دهنده در مدل مي تواند منجر به فاصله گرفتن 
از شرايط آزمايشگاه شود. يكي ديگر از منابع خطا استفاده از 

                                                                                                                      La2O3 /CaO مدل سينتيكي استنچ مي باشد كه براي كاتاليست

ارائــه شــده در حالي كــه نتايج آزمايشــگاهي بر اســاس 

كاتاليست تيتانيت پروسكايت است.

پروفايل و كانتور درجه حرارت

پروفايل دما و كانتور آن به ترتيب در شكل هاي ۱۲-الف و 

ب نشان داده شده اند. از آن جا كه واكنش OCM به شدت 

ـت، لذا حرارت ناشي از واكنش، منجر به افزايش  گرمازاـس

درجه حرارت در بستر كاتاليست مي شود كه اين مطلب در 

ـت. الزم به ذكر است كه  شــكل ۱۲-الف قابل مشاهده اـس

به دليل  غلظت كم واكنش دهنده ها، تغييرات دمايي بســيار 

جزيي (كمتر از K ۲) در داخل دامنه محاسباتي قابل انتظار 

مي باشد. با اين وجود، پيش بيني پروفايل درجه حرارت در 

اين دامنه بسيار ضروري است. 

 (۰/۷ mm) همان طور كــه انتظار مي رود در مقطع ورودي

گاز كمترين دما را دارد و با پيشــروي به سمت سطح دانه، 

به دليل شــروع شدن واكنش هاي اكسيداسيون، دماي سطح 

دانه تا K ۱۰۵۰  افزايش مي يابد و با كمي گذر از سطح دانه 

به بيشترين مقدار خود مي رسد.

عــالوه بر باال بودن غلظت واكنــش دهنده ها و افزايش دما 

در نتيجه واكنش هاي گرمازا (اكسيداسيون)، انتظار باالترين 

ســرعت مصرف واكنش دهنده ها و به تبع آن باالترين دما 

را در محدوده (۰/۳- الي mm ۰/۵) خواهيم داشت. سپس 

با پيشــروي بيشتر به سمت پايين دست دانه و شروع شدن 

واكنش هاي گرماگير، كاهش دمــا را در طول دانه خواهيم 

ـت و در انتها در بخش فيلم گازي پايين دست دانه به  داـش

دليل انتقال حرارت گاز با ديواره كه دما ثابت فرض شــده 

بود، كاهش هر چه بيشتر دما را شاهد خواهيم بود.

نتايج مدل ســازي درجه حرارت در مقياس دانه اي (منحني 

۱۲-الف) نشــان مي دهد كــه واكنش هاي گرمــازا قبل از 

واكنش هاي گرماگير در داخل دانه كاتاليستي اتفاق مي افتد 

كه اين نتيجه گيري مشــابه نتايج تحقيقات انجام شــده در 

مقياس راكتوري [۶] مي باشد.

۱۴
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تأثير درجه حرارت بر رفتار كاتاليستي

تأثيــر درجه حــرارت برروي درصد تبديــل متان، گزينش 

پذيــري و بازده محصوالت C2 در شــكل ۱۳ نشــان داده 

شــده است. همان گونه كه مالحظه مي شود، افزايش درجه 

حــرارت باعث افزايش قابل مالحظــه اي در درصد تبديل 

متان مي شــود، در حالي كه تأثير آن بر روي گزينش پذيري 

ـت. همان طور كه در شكل ۱۳ مشاهده  به اين شــدت نيـس

مي شود، در محدوده دمايي K ۱۰۷۳-۱۰۲۳ دماي بهينه براي 

ـت تيتانيت پروسكايت برابر K ۱۰۴۸ پيشنهاد  دانه كاتاليـس

مي شــود. با افزايش دما تا حدود K ۱۰۴۸ گزينش پذيري و 

راندمان محصوالت C2 افزايــش مي يابند. اين گونه به نظر 

مي رســد كه در دماي باالي K ۱۰۲۳ بعضي از واكنش هاي 

متوالــي فاز گاز كه به نفع راندمــان و گزينش پذيري عمل 

مي كنند، پيشرفت كرده و باعث به وجود آمدن يك ماكزيمم 

در اين منحني ها مي شــود. در دماهاي باالتر از دماي بهينه، 

واكنش هاي اكسيداســيون غالب شــده و باعث پايين آمدن 

گزينش پذيري مي گردد كه در نتيجه آن راندمان نيز كاهش 

مي يابد.

نتيجه گيري 

در اين تحقيق، واكنش OCM در شــرايط پايدار در مقياس 

دانه اي با حل مزدوج واكنش و انرژي، مدل ســازي عددي 

ـت مورد بررسي قرار گرفت.  شــد و رفتار دانه اي كاتاليـس

مدل ســازي در مقياس دانــه اي بر لحاظ نمــودن جزئيات 

(mm) اندازه
۰/۸۰/۲ ۰/۶۰/۴۰-۰/۶ -۰/۲-۰/۴-۰/۸

۱۰۵۷

۱۰۶۰
۱۰۵۸/۵

۱۰۵۵/۵

۱۰۵۲/۵
۱۰۵۴

۱۰۵۱

۱۰۴۸
۱۰۴۹/۵

(الف)

۱۰۵۵/۵

۱۰۵۴/۵

(k) دما
۱۰۵۹/۵
۱۰۵۹

۱۰۵۷/۵

۱۰۵۸/۵
۱۰۵۸

۱۰۵۷

۱۰۵۳/۵

۱۰۵۶/۵

۱۰۵۲/۵
۱۰۵۲

۱۰۴۹

۱۰۵۱/۵

۱۰۴۹/۵
۱۰۵۰/۵
۱۰۵۰
۱۰۵۱

۱۰۴۸/۵
۱۰۴۸

(ب)

۱۰۵۶

۱۰۵۵

۱۰۵۴

۱۰۵۳

شكل ۱۲- الف) پروفايل دما و كانتور درجه حرارت ب) در دامنه محاسباتي دانه كاتاليست
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(K) دما

گزينش پذيري مدل

۱۰۶۰ ۱۰۸۰۱۰۷۰
۰

۱۰۵۰۱۰۲۰ ۱۰۳۰ ۱۰۴۰

درصد تبديل مدل

بازده مدل
۱۵

۱۰

۲۰

۲۵

۳۰

۳۵

۴۰

۵

GHSV=۲ و CH4/O2=۲ در C2 شكل ۱۳- تأثير درجه حرارت بر درصد تبديل متان، گزينش پذيري و بازده

شــيمي واكنش در ترم هاي ســرعت واكنش و توليد انرژي 

تمركز داشته است. از نتايج بسيار مهم اين مدل سازي تعيين 

ـت متخلخل مى باشد. مهم ترين  دماي بهينه در دانه كاتاليـس

نتايج اين تحقيق عبارتند از:

- مقاديــر پيش بينــي شــده بــراي درصــد تبديــل متان، 

گزينش پذيــري و بازده C2 تطابق نســبتًا خوبي با داده هاي 

تجربي دارد.

- حــل همزمان معادالت جرم و انــرژي و اجراي دو زير 

ـت در واكنش OCM در  برنامــه در پيش بيني رفتار كاتاليـس

ـت پايدار موفــق بوده و نتايج مي توانــد به فهم هرچه  حاـل

بيشــتر برهم كنش هاي پيچيــده پديده هاي انتقال و واكنش 

در فرايند OCM كمك كند. 

- تغييــرات درجه حــرارت كمتر از K ۲ در اين شــرايط 

عملياتي پيش بيني شــده كه ناشــي از انجــام واكنش هاي 

گرمازاي اكسيداسيون مي باشد.

 ۱۰۴۸ K دماي بهينه براي كاتاليست تيتانيت پروسكايت -

پيشنهاد شد. در اين دما فرايند OCM در داخل دانه حداكثر 

بازدهي محصوالت را نشان مى دهد.

- نتايج مدل سازي در فرايند OCM نشان داد كه واكنش هاي 

گرمازا قبل از واكنش هاي گرماگير اتفاق مي افتند.

- نتايج به دست آمده تأييدي مجدد بر اين دستاورد است كه 

در مقياس هاي خيلي كوچك نظير دانه متخلخل كاتاليستي 

مي بايد از فرض خوراك بسيار رقيق استفاده نمود.

ايــن نتيجه گيري ها مي توانــد راه كاري را براي طراحي يك 

راكتور كاتاليستي بستر ثابت در شرايط بهينه عملياتي فراهم 

نمايد. به بياني ديگر با مطالعات بيشــتر بر روي مدل سازي 

دانه و توســعه آن، مي توان زمينه الزم را براي طراحي يك 

راكتور كاتاليستي و كنترل آن در شرايط بهينه فراهم آورد.

عالئم و نشانه ها

(m2) مساحت جانبي :A

  (J/kg s) ظرفيت گرمايي در فشار ثابت :Cp

(kmol/m3) در داخل دانه كاتاليست j غلظت جزء :CS (Cs,j)

ـت  ـب نفوذ موثر جــزء j در داخل دانه كاتاليـس De: ضرـي

(m2/s)

(m) قطر هيدروليكي :DT

(m) قطر دانه :d

(W/m2K) ضريب هدايت حرارتي :h

 (J /mol) امين واكنش jگرماي تشكيل :∆Hj

 (g) جرم :m

N: تعداد كل اجزاء واكنشي

Nu: عدد بي بعد  ناسلت 

(W) شارحرارتي :Q

kmol/) جزدر داخل دانه كاتاليست j سرعت توليد جزء :Rj

  (kg cat s

                      (K) درجه حرارت :T

(m) مختصات شعاعي دانه كاتاليست :ξ

(kg/m3) دانسيته :ρ

(W/m K) ضريب هدايت حرارتي :λes
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