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مطالعه آزمایشگاهی و شبیهسازی  CFDانتقال حرارت راکتور پرشده تحت تأثیر
دیواره :اثر شکل دانه کاتالیستی و حالت قرارگیری آن بر تشکیل نقاط داغ با
استفاده از روش تاگوچی
مهدی زارع  ،1سید حسن هاشمآبادی

1

 1آزمایشگاه دینامیک سیاالت محاسباتی ،دانشکده مهندسی شیمی ،نفت و گاز ،دانشگاه علم و صنعت ایران
نوع مقاله :ترویجی
دریافت1398/06/11 :

پذیرش1398/12/25 :

چکیده
در مطالعه حاضر انتقال حرارت تکدانه کاتالیستی (استوانهای ،استوانهای شیاردار و سهپر) به ترتیب با نسبت قطر
بستر به قطر دانه ( 6/7 ،5/1 ،4/5 )Nدر مجاورت دیواره بستر بهصورت آزمایشگاهی و عددی مطالعه شد .در قسمت
عددی بهمنظور حل معادالت مومنتوم ،پیوستگی و انرژی از روش اجزای محدود ( )FEMاستفاده گردید .بهمنظور
اعتبارسنجی روش عددی از دادههای آزمایشگاهی استفاده شد .نتایج نشان داد که سه ناحیه مهم در اطراف دانه وجود
دارند :ناحیه سرعتپایین در مجاورت دانه ،فضای بین دانه و دیواره و فضای پشت دانه .با کاهش فاصله دانه-دیواره
تأثیر دیواره بر میزان انتقال حرارت بررسی شد .نتایج نشان داد که دانه استوانهای و استوانهای شیاردار برای
 yc/Dp≤0/143ایجاد نقطه داغ میکنند و زوایای  θz=90و  θa=60بیشترین احتمال ایجاد نقاط داغ را دارند.
درنهایت با استفاده از روش تاگوچی به بررسی حالت قرارگیری بهینه دانه در مجاورت دیواره پرداخته شد.
کلمات کلیدی :دانه استوانهای ،استوانهای شیاردار ،سهپر ،انتقال حرارت ،بستر پرشده ،دینامیک سیاالت محاسباتی
( ،)CFDتأثیر دیواره ،نقطه داغ ،تاگوچی.
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مقدمه
بسترهای پرشده با شکلهای متفاوت از دانهها بهوفور در صنایع برای فرایندهای مختلف شیمیایی (بخصوص برای
واکنشهایی که در سطح دانهها انجام میشوند) به کار میروند .راکتورهای با گرمای واکنش باال ،مانند واکنشهای
ریفرمینگ متان 1در حالت کلی رفتاری غیرخطی و نامتقارن دارند و باعث ایجاد نقاط داغ 2میشوند [ .]1-4در دو
دهه اخیر با پیشرفت صنعت سختافزار ،استفاده از روشهای شبیهسازی (ازجمله  )CFDبهمنظور پیشبینی دقیق
جریان در بسترهای پرشده 3گسترش زیادی یافت .یکی از اولین مطالعات انجامشده در راکتورهای بستر پرشده
شبیهسازی جریان خزشی در یک چیدمان 4تایی ساده کروی توسط سورنسن و استوارت است [ .]5در ادامه
شبیهسازی دوبعدی انتقال حرارت بر روی یکدانه [ ،]6دو دانه نزدیک دیواره [ ]7و چندین دانه در یک بستر [-10
 ]8بررسی گردیدند .دیکسون به بررسی عددی بستری پرشده از ذرات کروی با  N=2-4پرداخت و تائید کرد که
روش  CFDتوانایی پیشبینی بسترهای پرشده با  Nکوچک را دارد .در ادامه کارهای زیادی با استفاده از CFD
بهمنظور مطالعه پدیدههای انتقال انجام شد [ .]11-13در این مطالعات از فنهای مختلف جهت ساخت بستر استفاده
گردید [14و ]15و پارامترهای مهمی ازجمله تأثیر دیواره [16و ]17نسبت قطر بستر به قطر دانه [8و ،]18نقاط
تماس بین دانهها [8و ]19و شکل دانههای کاتالیستی [20و ]21مطالعه شد .مطالعاتی نیز به بررسی رفتار تکدانه
کاتالیستی درون راکتور و تعمیم آن به راکتور کامل پرداختند [8و.]22
دیکسون و نایجمآیلند به بررسی هیدرودینامیک و انتقال حرارت بستر پرشده با دانههای کروی بهصورت آزمایشگاهی
و عددی پرداختند و توزیع دما و سرعت را تحلیل نمودند [ .]24 ،23 ،20نتایج آنها نشان داد که در نقطه تماس
دانه و دیواره بستر به دلیل سرعت کم سیال ،مکانیسم انتقال حرارت از نوع هدایت 4است [ .]23آنها در ادامه به
بررسی آزمایشگاهی و عددی انتقال حرارت در لولههای ریفرمر متان پرداختند و نشان دادند که استفاده از دانههای
حفرهدار نرخ انتقال حرارت را بهبود داده و طول عمر لولههای راکتور را افزایش میدهد [ .]20هاشمآبادی و همکاران
به شبیهسازی انتقال حرارت دانه-سیال در بستر پرشده با دانههای نفتالینی پرداختند [ ]25-27و از ناسلت
بهدستآمده از آنالوژی جرم و حرارت جهت اعتبار سنجی نتایج شبیهسازی استفاده کردند .آنها با در نظر گفتن
تأثیر دیواره رابطهای جهت انتقال حرارت دانه استوانهای [ ]28و چندپر [ ]29ارائه دادند.
یکی از پدیدههای مهم که باید در بسترهای پرشده در نظر گرفته شود انتقال حرارت داخل راکتور است مخصوصاً
برای واکنشهای با گرمای واکنش شدید .در صورت عدم انتقال حرارت مناسب ،نقاط داغ در سطح دانهها و دیواره
بستر تشکیلشده و باعث کاهش طول عمر دیواره میشوند .یکی از قانونهای سرانگشتی در راکتورهای  SMRنشان
میدهد که اگر دمای دیواره  21درجه باالتر از حالت نرمال باشد ،عمر لولههای راکتور  50%کاهش پیدا میکند .با
در نظر گرفتن زمان تعویض لولهها ،تعویض کامل لولههای راکتور ( 300-400لوله) هزینهای بین  5-8میلیون دالر
دارد [ .]30همچنین بهواسطه این تخریب امکان نشت واکنشدهندهها از راکتور و ایجاد انفجار وجود دارد .نواحی

1- Steam Methane Reforming
2- Hot Spots
3- Packed Beds
4- Condcution
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داغ میتواند در راکتورهای پرشده به دالیلی از قبیل فعالیت ناقص ذرات کاتالیستی [ ]31و یا انسداد موضعی جریان
سیال بهواسطه شکل ذرات [ ]32و غیره اتفاق بیافتد.
ایجاد نقاط داغ در فرایندهای کاتالیستی عمدتاً به دو دلیل فعالیت غیریکنواخت 5کاتالیستها و یا سرعتپایین
جریان واکنشی ایجاد میشود [ .]33-35 ،9اولین بار بیلوس و آموندسون به بررسی حساسیتهای موجود در
راکتورهای لولهای پرداختند [ .]36در صنعت بهمنظور جلوگیری از ایجاد نقاط داغ و یا غیرفعال شدن سریع دانههای
کاتالیستی از راکتورهای پرشده چند لولهای 6با سیستم خنککاری خارجی و یا راکتورهای دوغابی حبابی 7استفاده
میشود [ .]37گلزاده و همکاران [ ]38به بررسی اثر فشار و دمای خوراک بر تشکیل نقاط داغ در راکتور پرشده با
استفاده از شبیهسازی  CFDدوبعدی پرداختند .آنها نشان دادند که در فرایند فیشرتروپس 8به دلیل نرخ باالی
واکنش در ابتدای راکتور ،نقاط داغ بیشتری در این ناحیه تشکیل میشوند .همچنین نشان دادند که افزایش دمای
خوراک نرخ واکنش را باال برده و نقاط داغ بیشتری تشکیل میشود .دما و فشار مناسب برای واکنش فیشرتروپس
به ترتیب  565کلوین و  21بار است .بندجائوهدو و همکاران [ ]39سعی بر کاهش نقاط داغ با استفاده از دبی حجمی
گاز ورودی در چهار راکتور پرشده سری نمودند .آنها نشان دادند که نقاط داغ ایجادشده وابستگی زیادی به دمای
گاز ورودی دارند و فشار کل و غلظت مواد ورودی روی آنها تأثیر چندانی ندارند .مطالعات زیادی به بررسی نقاط
داغ موضعی در یک راکتور پرشده پرداختهاند .بارکلو و گامهیر [ ]40دانههای کاتالیستی ذوبشده را در یک راکتور
بستر قطرهای  HDS9بررسی کرد .ویک و اونکن [41و ]42با بررسی یک موقعیت شعاعی در سطح مقطع راکتور
بستر پرشده دماهای متفاوتی را مشاهده کردند و نشان دادند که شرایط تقارن زاویهای در این بسترها وجود ندارد.
بورسکو و همکاران [ ]43و ماتروس [ ]31به بررسی نواحی داغ ایجادشده در بستر پرشده طی فرایند اکسیداسیون
جزئی ایزوبوتیل الکل پرداختند .نتایج آنها نشان داد که دلیل ایجاد نواحی داغ توزیع غیریکنواخت کاتالیستها
است.
همانطور که در باال توضیح داده شد ایجاد نواحی داغ در نزدیکی دیواره باعث کاهش مقاومت مکانیکی دیواره شده
و عالوه بر بار مالی ،امکان نشتی و انفجار را نیز دارد؛ بنابراین ایجاد این نواحی داغ از موضوعات مهم مطالعاتی و
همچنین عملی است .با توجه به مطالعات انجامشده کاری درزمینۀ بررسی شکل دانه بر ایجاد نقاط داغ در بستر
انجام نشده است .این در حالتی است که به دلیل وجود نواحی محدب و مقعر در دانهها ،نحوه قرارگیری آنها در
مجاورت دیواره پارامتر مهمی است .در این مطالعه به بررسی تأثیر شکل و نحوه قرارگیری دانه بر سرعت جریان بین
دیواره بستر-دانه که یکی از عوامل ایجاد نقاط داغ است پرداخته شده است .نرمافزار تجاری کامسول برای حل
معادالت حاکم استفاده شد و اثر زاویه قرارگیری دانه با استفاده از روش تاگوچی بر نواحی داغ بررسی گردید .موارد
مطرحشده در این مطالعه بهمنظور درک بهتر انتقال حرارت و شرایط نقاط داغ در راکتورهای بستر پرشده مفید
میباشند.

5- Non-Uniform
6- Multitubular Fixed Bed
7- Slurry Bubble Column
8- Fisher Trops
9- Hydro-Desulfurization Trickle-Bed Reactor
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 -2مطالعه آزمایشگاهی و مدلسازی
 -1-2روش آزمایشگاهی و آنالوژی چیلتون-کلبرن

بهمنظور اعتبارسنجی نتایج شبیهسازی از دادههای حاصل از کار آزمایشگاهی استفاده شد .شکل  1شماتیک دستگاه
آزمایشگاهی و دانههای مطالعه شده را نشان میدهد .بستر از لولهای شیشهای به قطر  66میلیمتر تشکیل شده که
یک دانه کاتالیستی بهصورت محوری در وسط آن قرار گرفته است .جریان هوای فشرده پس از عبور از توزیعکننده،
از روی دانه عبور کرده و باعث تصعید نفتالین میگردد .جریانهای بررسیشده در این کار  8 ،6و  10مترمکعب بر
ساعت میباشند که از طریق روتامتر موجود اندازهگیری شدند.

شکل  .1شماتیک دستگاه آزمایشگاهی.

دانههای مطالعه شده در کار آزمایشگاهی در شکل  2نشان داده شده است .دانهها با استفاده از نمک و چسب
مخصوصی ساخته شدند و سپس با استفاده از روش غوطهوری در نفتالین مذاب الیهای از نفتالین به ضخامت 2
میلیمتر روی آنها ایجاد گردید .با قرار دادن این دانهها به مدت  30دقیقه در جریان هوا ،مقدار انتقال جرم از طریق
تصعید نفتالین محاسبه شد و با استفاده از آنالوژی جرم و حرارت عدد ناسلت معادل محاسبه شد .بدین منظور
محاسبه عدد شروود آزمایشگاهی [ ]26با استفاده از مقدار انتقال جرم بهدستآمده از آزمایش محاسبه گردید و
درنهایت ناسلت آزمایشگاهی از معادله  1بهدست آمد.
()1

Pr n
)
Sc

( Nu  sh 

که  nثابتی است که از نتایج آزمایشگاهی محاسبه شده است و مقدار آن بین  1/3-1/4است .در این مطالعه از روش
چیلتون-کلبرن 10استفاده شد که بر اساس آن مقدار  nبرابر با  1/3است .یکی از پارامترهای مهم در بسترهای پرشده
10- Chilton–Colburn
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میزان تأثیرپذیری بستر از دیواره آن است که با پارامتر  Nنشان داده میشود (معادله  .)2با توجه به اینکه دانهها غیر
کروی میباشند از قطر معادل کروی (معادله  )3در این محاسبات استفاده شد [.]44
D
N b
()2
dp
6Vp

()3

Ap

dp 

 -2-2روش عددی
 -1-2-2شبیهسازی CFD

بسترهای پرشده به دلیل هزینه پایین ،زمان ساخت پایین و انعطافپذیری خوب در اندازهگیری پارامترهای متنوع
در صنعت استفاده زیادی دارند .بهمنظور بررسی با دقت باال ،هندسه مسئله بهصورت سهبعدی در نرمافزار کامسول
ساخته شد .نرمافزار کامسول بر اساس روش اجزاء محدود میتواند مسائل مختلف مهندسی را حل کند .جهت
شبیهسازی از یک عدد کامپیوتر با سی پی یو  7هسته و  20گیگابایت رم استفاده شد .دانههای مطالعه شده و ابعاد
آنها در شکل  2نشان داده شده است .الزم به ذکر است در این مقاله جهت اعتبار سنجی نتایج شبیهسازی از
دادههای آزمایشگاهی دانههای توپر (شکل 2الف2 ،ب2 ،ج) استفاده گردید .پس از اطمینان از صحت روش
شبیهسازی ،مطالعه بر روی دانههای توپر و حفرهدار (شکل 2الف2-و) با استفاده از شبیهسازی بسط داده شد.

(الف)

(ب)

(ج)

(د)

(ه)

(و)

شکل  -2دانههای کاتالیستی الف) استوانهای ،ب) استوانهای شیاردار ،ج) سه پر ،د) استوانهای حفرهدار ،ه) استوانهای
شیاردار حفرهدار و) سه پر حفرهدار

 -2-2-2معادالت حاکم

در این مطالعه معادالت پیوستگی ،مومنتوم و انرژی برای سیال غیرقابل تراکم در یک لوله بهصورت همزمان حل
شدند [.]27
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()4
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()6

که در آن  Shترم چاه/منبع حرارت  t ،ویسکوزیته متالطم و  k tبیانگر هدایت حرارتی متالطم 11هستند .بهمنظور
حل معادالت از روش    استفاده گردید .مدل تالطم    از دو بخش انرژی جنبشی متالطم12
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تشکیل شده است که در آنها  انرژی جنبشی متالطم  ،پراکندگی متالطم  ،ویسکوزیته سینماتیکیU ،

ترانهاده گرادیان سرعت و  Ce2 ، e ،  k ، Cثوابت تجربی هستند [ .]25در روش عددی ضریب انتقال حرارت از
معادله  1محاسبه شد .ناسلت میانگین برای هر دانه از انتگرالگیری معادله  11در سطح آن محاسبه گردید [.]27
()9
()10

k  T 


Ts  Tb   s
 T 
 
Ts  Tb   s
dp



hd p
k

h

Nu 

که  بیانگر بعد عمود بر سطح دانه است .مهمترین پارامتری که دقت محاسبه ناسلت را تضمین میکند کیفیت
مش در اطراف دانه به دلیل تأثیر آن بر گرادیان دما است .کیفیت مش وابسته است به  y+که در بخش  1-3شرح
داده شده است.
 -3-2-2شرایط مرزی

شرایط مرزی استفاده شده در مسئله در جدول  1آمده است .بهمنظور کاهش تغییرات ترموفیزیکی سیال ،دمای
سطح دانه  11درجه سانتیگراد گرمتر از سیال ورودی در نظر گرفته شد .ثابت در نظر گرفتن خواص سیال حل
معادالت پیوستگی ،مومنتوم و انرژی را بهصورت مجزا ممکن میسازد .شرط مرزی عدم لغزش 14در دیوارهها در نظر
گرفته شد و بهمنظور محاسبه رفتار سیال در مجاورت دیواره 15از تابع دیواره استفاده گردید.
در این مطالعه غلظت نفتالین در سطح دانهها ثابت و برابر با غلظت اشباع فرض شد [28و .]29مطابق با آنالوژی
جرم و حرارت ،دمای سطح دانه ثابت در معادله انرژی با غلظت ثابت در انتقال جرم معادل است [ .]29 ،25همچنین

11- Turbulent Thermal Conductivity
12- Turbulent Kinetic Energy
13- Turbulence Dissipation Rate
14- No-Slip Boundary Condition
15- Wall Function
FARAYANDNO
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به دلیل باال بودن زمان آزمایش (هر آزمون  30دقیقه) میتوان فرض کرد که شرایط آزمونها پایا بوده است؛ بنابراین
معادالت  8-4در حالت پایا حل شدند.
جدول  .1شرایط مرزی هیدرودینامیکی و حرارتی
معادالت

هیدرودینامیک

انرژی

مرز

نوع شرط مرزی

واحد

مقدار

دیواره بستر

عدم لغزش

m/s

0

دیواره دانه

عدم لغزش

m/s

0

ورودی بستر

دبی ورودی

m3/s

10 ،8 ،6

خروجی بستر

فشار خروجی

Pa

0

دیواره بستر

عایق دما

[]

---

سطح دانه

دمای ثابت

K

320

ورودی بستر

دمای ثابت

K

300

خروجی بستر

شار همرفتی

[]

---

 -4-2-2طراحی آزمایش با روش تاگوچی

روش تاگوچی بهمنظور کاهش هزینه محاسباتی در مطالعه رفتار تکدانه کاتالیستی در مجاورت دیواره استفاده شد.
مهمترین بخش در طراحی آزمایش انتخاب پارامترهای تأثیرگذار است و هرچقدر پارامترهای تأثیرگذار بیشتری در
نظر گرفته شوند دقت نتایج بهتر خواهد شد .بهمنظور یافتن دانه و زاویه قرارگیری دانه با بهترین میزان انتقال
حرارت از تاگوچی  4( 25Lفاکتور با  5سطح) استفاده شد .پارامترها به همراه سطوح استفادهشده در طراحی آزمایش
در جدول  2آمده است.
جدول  .2فاکتورها و سطوح انتخابشده در طراحی آزمایش
فاکتور کنترلی

سطح 1

سطح 2

سطح 3

سطح 4

سطح 5

زاویه چرخش حول محور ) x ( x

0.0

22.5

45.0

67.5

90.0

زاویه چرخش حول محور )  y ( y

0.0

45.0

90.0

135.0

180.0

زاویه چرخش حول محور ) z ( z

0.0

22.5

45.0

67.5

90.0

زاویه چرخش حول محور ) a ( a

0.0

15.0

30.0

45.0

60.0

 4فاکتور در نظر گرفته شامل زاویه چرخش حول محور  ،) x ( xحول محور  ،)  y ( yحول محور  ) z ( zو حول
محور خود دانه (  ) aمیباشند .در این مطالعه از سیستم مختصات کارتزین استفاده شد و محور عمود بر سطح
داخلی لوله  yدر نظر گرفته شده است .هر فاکتور شامل  5سطح است که طوری انتخابشدهاند که تمام زوایا را
پوشش دهند.
جدول  .3نتایج شبیهسازیهای انجامشده بر اساس طراحی آزمایش تاگوچی برای دانههای استوانهای ،استوانهای شیاردار
و سهپر
ردیف

x

y

z

a

1
2
3

0.0
0.0
0.0

0.0
45
90

0.0
22،5
45

0.0
15
30

Ts,max

استوانهای

استوانهای شیاردار

سه پر

319.18
308.27
317.78

311.93
308.52
317.75

308.34
308.53
317.38
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4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

0.0
0.0
22.5
22.5
22.5
22.5
22.5
45
45
45
45
45
67.5
67.5
67.5
67.5
67.5
90
90
90
90

135
180
0
45
90
135
180
0
45
90
135
180
0
45
90
135
180
0
45
90
135

67.5
90
22.5
45
67.5
90
0
45
67.5
90
0
22.5
67.5
90
0
22.5
45
90
0
22.5
45

309.12
319.23
308.44
308.29
317.80
309.23
308.57
308.45
308.47
317.80
309.95
309.11
308.87
309.42
317.75
311.78
310.53
314.64
317.77
317.68
317.71

45
60
30
45
60
0
15
60
0
15
30
45
15
30
45
60
0
45
60
0
15

309.27
317.81
308.35
308.50
317.88
309.36
308.66
308.61
308.56
317.83
310.35
309.34
309.32
309.73
317.71
312.37
310.69
315.16
318.03
317.83
317.60

309.22
313.02
308.31
308.55
317.98
309.13
308.35
308.68
308.88
317.10
310.18
309.12
309.42
310.15
318.09
314.09
311.93
315.49
317.92
317.51
317.16

4
با انتخاب روش  ،25Lانتخاب  4فاکتور و  5سطح ،تعداد شبیهسازیهای موردنیاز از  ) 5  625 ( 625به  25عدد
کاهش یافت .درنتیجه میتوان با انجام  25شبیهسازی با ترکیب پارامترها و سطوح ارائهشده به نتایج تقریبی 625
شبیهسازی دست یافت .نتایج شبیهسازی بر اساس طراحی آزمایش برای دانههای استوانهای ،استوانهای شیاردار و
سهپر به ترتیب در جدول  3آمده است .هدف در این مطالعه یافتن زاویهای است که کمترین نقطه داغ را ایجاد
میکند.

 -3بحث و نتیجهگیری
 -1-3استقالل از مش

قبل از اینکه بتوان روی نتایج حاصل از شبیهسازی  CFDبر انتقال حرارت دانه به سیال بحث کرد ،باید صحت مش
ایجادشده بررسی گردد .همانطور که در بخش دوم توضیح داده شد ،یکی از پارامترهای مهم جهت ایجاد مش
مناسب ،توجه به مقادیر  y+بر روی سطوح هست .بدین منظور ،استقالل از مش برای هر دانه بهصورت مجزا برای
دبیهای  8 ،6و  10مترمکعب بر ساعت انجام شد و مشهای ایجادشده طوری انتخاب شدند که مقدار  y+بین 10
تا  1000باشد و افزایش مش تأثیری در عدد ناسلت نداشته باشد .مش بهینه انتخابشده برای هر دانه با توجه به
هزینههای محاسباتی در جدول  2ذکر شده است.
جدول  .4نتایج استقالل از مش برای دانههای مختلف در بستر

FARAYANDNO

ردیف

دانه

تعداد مش

1
2

استوانهای
استوانهای شیاردار

35،048
35،924
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3
4
5
6

سهپر
استوانهای حفرهدار
استوانهای شیاردار حفرهدار
سهپر حفرهدار

43

53،567
59،767
61،661
64،765

 -2-3اعتبارسنجی مدل

عدد ناسلت با استفاده از ضرایب انتقال جرم بهدستآمده از مطالعه آزمایشگاهی و آنالوژی جرم و حرارت محاسبه
شد و جهت اعتبارسنجی نتایج شبیهسازی استفاده گردید [ .]29شکل  3ناسلت حاصل از آنالوژی جرم و حرارت و
شبیهسازی  CFDرا برای دانههای بدون سوراخ (شکل  2الف-ج) در دبیهای  8 ،6و  10مترمکعب بر ساعت نشان
میدهد .این شکل نشان میدهد که نتایج حاصل از شبیهسازی تطابق خوبی با دادههای حاصل از مطالعه آزمایشگاهی
دارند (میانگین خطا برای استوانهای ،استوانهای شیاردار و سهپر به ترتیب  7/6 ،8/7و  8/1درصد).

شکل  .3مقایسه ناسلت حاصل از کار آزمایشگاهی و شبیهسازی CFD

 -3-3انتقال حرارت دانه کاتالیستی

شکل  4شمارگرهای سرعت و دما را در قطاعهای محوری و شعاعی نشان میدهد .همانطور که مشاهده میشود
جریان پس از برخورد به دانه از مجاورت آن عبور میکند .در این مسیر به دلیل انحراف جریان یک سری نواحی با
سرعت پایین در پشت و کنارههای دانه ایجاد میگردند که باعث کاهش سرعت و افزایش دمای آن ناحیه میشوند.
در راکتورهای پرشده به دلیل افزایش نسبت سطح به حجم که پارامتر مهمی در انتقال حرارت و جرم هست،
شکلهای متفاوتی از دانه استفاده میگردد .رفتار انتقال حرارت دانههای کاتالیستی با شکلهای متفاوت (شکل )2
در مجاورت دیواره بستر بهمنظور یافتن دانه با بهترین عملکرد ازلحاظ کاهش نقاط داغ انجام شد .همچنین در این
مطالعه با استفاده از روش طراحی آزمایش تاگوچی ،زاویه فضایی مناسب دانه در کنار دیواره محاسبه گردید.
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شکل  .4کانتورهای سرعت و دمای تکدانه کاتالیستی الف) استوانهای ،ب) استوانهای شیاردار ،ج) سهپر برای دبی ورودی
𝒉 . 6 𝒎𝟑 ⁄شبیهسازیهای مشابهی برای دبیهای  8و  10مترمکعب بر ساعت نیز انجام شد که نتایج مشابهی داشت.

شکل  5تغییرات دمای بیشینه سطح دانه با نزدیک شدن به دیواره را نشان میدهد .مشاهده میشود که اگرچه به
دلیل نواحی مقعر ،دمای بیشینه دانه سهپر در ابتدا بیشتر از سایرین است ولی با نزدیک شدن به دیواره بستر ،دمای
دانه سهپر تقریباً ثابت میماند .این در حالی است که دمای دانه استوانهای و استوانهای شیاردار برای yc/Dp≤0/143
با شیب زیادی افزایشیافته و این افزایش دما برای دانه استوانهای بیشتر از دانه استوانهای شیاردار هست.

شکل  .5دمای بیشینه دیواره بستر با نزدیک شدن دانه به دیواره
FARAYANDNO
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شکل  .6پروفایل سرعت و دما برای دانههای استوانهای ،استوانهای شیاردار و سهپر الف) دانه در مرکز بستر ،ب) دانه در
مجاورت دیواره

شکل  6پروفایلهای سرعت را حول دانه و در صفحه  y=0نشان میدهد .همانطور که از شکل پیداست ،با نزدیکی
دانه به دیواره بستر ،جریان عبوری از بین دانه و دیواره رفتهرفته کاهش یافته و به طبع آن انتقال حرارت در این
ناحیه کاهش مییابد .برای دانه استوانهای شیاردار به دلیل شیار موجود در کنار دانه ،جریان کمی از این ناحیه عبور
میکند که از بسته شدن مسیر جریان جلوگیری کرده و باعث میشود انتقال حرارت بیشتری نسبت به دانه
استوانهای بین دانه و دیواره بستر انجام شود .دانه سهپر بهخوبی جریان را از ناحیه مقعر حاصل بین دیواره بستر و
دانه عبور میدهد که باعث بهبود انتقال حرارت دانه-دیواره بستر شده و نواحی داغ کمتری در سطح دانه ایجاد
میگردد (شکل -6ب) .شکل  5و  6همچنین نشان میدهند که شکل نامتقارن دانهها و زاویه قرارگیری آنها در
مجاورت دیواره پارامتر مهمی میباشند.
FARAYANDNO
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 -4-3تحلیل آماری

یکی از موارد مهمی که با استفاده از تحلیل آماری میتوان به آن دست یافت میزان تأثیر هر پارامتر بر نتیجه مدنظر
هست .شکل  7اثر پارامترهای طراحی (  ) a ، z ،  y ، xرا بر نسبت ( S/N16بیانگر بزرگی  )Ts,maxنشان میدهد.

شکل  .7اثر پارامترهای طراحی بر تابع سیگنال ( )S/Nالف) دانه استوانهای ،ب) دانه استوانهای شیاردار ،ج) دانه سهپر در
مجاورت دیواره در دبی سیال  6مترمکعب بر ساعت

شکل  7نشان میدهد که افزایش  θxدر ابتدا باعث افزایش در نسبت  S/Nمیشود ولی در ادامه مقدار آن با شیب
زیادی کاهش مییابد .برخالف  ،θxافزایش  θyدر ابتدا باعث کاهش نسبت  S/Nشده ولی بعد از  90درجه مجدداً
نسبت  S/Nافزایش مییابد θz .و  θaبهاندازه  θxو  θyبر نسبت  S/Nتأثیرگذار نیستند .نتایج نشان داد که کمترین
دمای دیواره بستر در ( θa=0 ،θz=22.5 ،θy=0.0 ،θx=22.5برای دانه استوانهای شیاردار و سهپر)،θy=45 ،θx=22.5 ،
( θa=0 ،θz=22.5دانه استوانهای) و بیشترین دمای دیواره بستر در  θy=90 ،θa=60 ،θz=90و  θx= 90حاصل می
گردد .نتایج شبیهسازی برای دو حالت حاصل از تحلیل آماری در جدول  5آمده است.
جدول  .5نتایج شبیهسازی برای هندسه فضایی حاصل از تحلیل آماری تاگوچی
ردیف
1
2

شکل دانه
استوانهای حفرهدار

x

y

z

a

Ts,max

22.5

45.0

22.5

---

318.061

90.0

90.0

90.0

---

317.819
16- Signal-To-Noise Ratio
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3
4
5
6

استوانهای شیاردار
حفرهدار
سهپر حفرهدار

22.5

0.0

22.5

0.0

90.0

90.0

90.0

315.649 60.0

22.5

0.0

22.5

0.0

308.163

90.0

90.0

90.0

314.478 60.0
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308.597

دمای بیشینه دیواره بستر ( )Ts,maxدر موقعیت پیشنهادشده از روش تاگوچی در جدول ( 5شمارههای  3 ،1و )5
نشان داده شده است .با مقایسه نتایج حاصل از جدول  5و جدول  3میتوان نتیجه گرفت که نتایج حاصل از تحلیل
آماری تاگوچی تطابق خوبی با نتایج حاصل از شبیهسازی دارند و روش تاگوچی بهخوبی نقطه بهینه را برای کاهش
نقاط داغ پیشبینی کرده است .دو دلیل اصلی برای افزایش دما در دیواره بستر وجود دارد :اول ،دانهای که بهصورت
عمودی در مجاورت دیواره قرار گرفته است .در این موقعیت فضای کافی بین دانه و دیواره بستر برای عبور سیال
وجود نداشته و انتقال حرارت کاهش مییابد .دوم ،دانهای که بهصورت افقی در مجاورت دیواره قرار گرفته است .در
این موقعیت باوجوداینکه فضای کافی برای عبور سیال از ناحیه بین دانه و دیواره بستر وجود دارد ولی سرعت سیال
در داخل حفرهها پایین بوده که باعث کاهش انتقال حرارت از سطح داخلی حفرات به سیال میگردد.

شکل  .8کانتورهای دما در سطح دانه کاتالیستی برای موقعیتهای پیشنهادی روش تاگوچی الف) استوانهای حفرهدار
(جدول  -5شماره  ،)1ب) استوانهای حفرهدار (جدول  -5شماره  ،)2ج) استوانهای شیاردار حفرهدار (جدول -5شماره ،)3
د) استوانهای شیاردار حفرهدار (جدول -5شماره  ،)4ه) سهپر حفرهدار (جدول -5شماره  )5و) سهپر حفرهدار (جدول -5
شماره )6

شکل  8کانتورهای دما را در سطح دانه کاتالیستی برای موقعیتهای پیشنهادی روش تاگوچی نشان میدهد .نتایج
نشان میدهد که بهترین موقعیت برای کاهش نقطه داغ حالت قرارگیری اُریب در مجاور دیواره است .در این حالت
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سیال بهراحتی از فضای بین دانه-دیواره بستر عبور کرده و انتقال حرارت به سیال بهخوبی انجام خواهد شد .در
حالت اُریب به دلیل گردابههای موجود در ناحیه پشتی آن بیشینه دما در سطح پشتی دانه تشکیل میگردد .همچنین
مشاهده میشود که برخالف دانه استوانهای ( ،)θy=45زاویه  θyبهینه برای دانه استوانهای شیاردار و سهپر به دلیل
کاهش سرعت سیال در نواحی مقعر آنها صفر درجه هست .شکل  8همچنین نشان میدهد که بدترین موقعیت
دانه که بیشترین احتمال ایجاد نقطه داغ را دارد ،در حالت افقی است .همانطور که شکل -8ب و -8د مشاهده
میشود در این حالت سطح داغ در داخل حفرهها ایجاد میشود که تأثیری بر نقاط داغ دیواره ندارد .از طرفی
دانههای کاتالیستی واحدهای ریفرمینگ متان معموالً از جنس سرامیک ساخته میشوند که دمای داغ تأثیر چندانی
در تخریب آنها ندارد .درنتیجه موقعیت افقی دانهها تأثیری در ایجاد نقاط داغ ندارند؛ بنابراین میتوان نتیجه گرفت
که بدترین حالت قرارگیری دانه کاتالیستی با بیشترین احتمال ایجاد نقاط داغ حالت مماس بر دیواره است که در
شکل  6توضیح داده شد.
 -4نتیجهگیری
در این تحقیق به تأثیر زاویه قرارگیری دانه کاتالیستی در بسترهای پرشده پرداخته شد .با بررسی مطالعات پیشین
مشاهده شد که در مجاورت دیواره به دلیل کاهش میزان انتقال حرارت جابجایی ،انتقال حرارت به کندی انجام
میشود .در این مطالعه پس از اعتبارسنجی نتایج شبیهسازی با کاهش فاصله بین دانه و دیواره مشاهده شد که دما
در سطح دیواره افزایش مییابد .با کاهش فاصله دانه-دیواره از  yc/Dp≤0/143مشاهده شد که دمای بیشینه دیواره
برای دانههای استوانهای و استوانهای شیاردار افزایش یافت این در حالی است که دمای دیواره برای دانه سهپر
تغییرات چندانی نکرد .بدین منظور طراحی آزمایشی با استفاده از روش تاگوچی انجام شد و نتایج نشان داد که با
دور شدن حالت قرارگیری دانه استوانهای از حالت عمودی ،احتمال ایجاد نقاط داغ کاهش مییابد .نتایج نشان داد
که کمترین دمای دیواره بستر در ( θa=0/0 ،θz=22/5 ،θy=0.0 ،θx=22/5دانه استوانهای شیاردار و سهپر)،θy=45 ،
( θa=0/0 ،θz=22/5دانه استوانهای) و بیشترین دمای دیواره بستر در  θz=0 ،θy=0 ،θx=0و  θa=60مشاهده شد.
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