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آنالیز افت فشار دوفازی در آکنههای ساختاریافته به کمک دینامیک سیاالت
محاسباتی
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چکیده
در آکنههای ساختاریافته افت فشار یکی از مهمترین پارامترهای مهم در محاسبه قطر بهینه برج است .در پژوهش
پیشرو افت فشار دوفازی در آکنه ساختاریافته  SulzerBXتوسط دینامیک سیاالت محاسباتی محاسبه و با دادههای
آزمایشگاهی مقایسه شده است .درصد خطای نسبی  9/1%بهدستآمده است .میزان افت فشارها در بیشترین حالت
 833/7پاسکال بر متر به ترتیب در سرعتهای گاز و مایع  0/899و  0/0298متر بر ثانیه و در کمترین حالت25/1 ،
پاسکال بر متر به ترتیب در سرعتهای گاز و مایع  0/341و  0/0298متر بر ثانیه بهدستآمده است .در مقایسه نتایج
حاصل از افت فشار صفحات سوراخدار با نتایج حاصل از افت فشار در صفحات ساده و بدون سوراخ ،افت فشار در
صفحات سوراخدار  7%کاهش داشته است .در این پژوهش به بررسی اثر سوراخهای موجود بر روی صفحات آکنه بر
افت فشار دوفازی پرداخته شده است.
کلمات کلیدی :آکنه ساختاریافته ،افت فشار دوفازی ،دینامیک سیاالت محاسباتی
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 -1مقدمه
امروزه در صنایع پاالیش و پتروشیمی برجهای آکنده با جریانهای متقابل در فرایندهای مختلفی ازجمله تقطیر و
جذب کاربرد بسیاری دارند .به علت تنوع زیاد آکنهها و همچنین بازده باالی آنها ،توجه زیادی را به خود جلب
نمودهاند ] .[1استفاده از آکنههای ساختاریافته در مقابل آکنههای نامنظم و سینیها موجب کاهش قطر و ارتفاع برج،
کاهش انرژی مصرفی ،کاهش میزان افت فشار در بستر و همچنین افزایش انتقال جرم میگردد .آکنههای ساختاریافته
به علت دارا بودن افت فشار بسیار پایینتر نسبت به سینیها در عملیات تقطیر تحت خأل باتوجه به هزینه ساخت
بیشتر نسبت به سینیها ترجیح داده میشوند ]2و .[3این آکنهها دارای ساختار هندسی پیچیدهای بوده و از صفحات
موجدار و مشبک ساخته میشوند .جنس این آکنهها معموالً از استیل ضدزنگ بوده ولی مدلهای سرامیکی و پلیمری
این آکنهها نیز تولید میشوند .صفحات تشکیلدهنده این آکنهها بهصورت استاندارد دارای زاویه کانالهای  45و 60
درجه نسبت به افق میباشند .اولین بار آکنههای ساختاریافته توسط شرکت سولزر و با جنس صفحات موجدار و توری
شکل ارائه شدند ،پسازآن در اواخر دهه هفتاد شرکت سولزر آکنه ساختاریافته فلزی  Mellapak 250Yرا ارائه نمود
] .[4نمونه اولیه آکنههای ساختاریافته دارای زاویه کانال  45درجه بودند که به آنها آکنههای نوع  Yگفته میشد.
باگذشت زمان تقاضای بازار جهت افزایش ظرفیت آکنهها زیاد شد .در آن زمان محققین شرکت سولزر با انجام بررسی
ها و آزمایشهای گوناگون آکنه با صفحات فلزی تحت عنوان مالپک 1نوع  Xرا ارائه کردند .در این مدل زاویه صفحات
از  45درجه به  60درجه افزایشیافته بود .آکنههای نوع  Xافزایش چشمگیری در ظرفیت برج ایجاد کردند] .[5در
بستر آکنده معموالً آکنههای ساختاریافته با زاویه چرخشی  90درجه نسبت به آکنه قبل خود قرار میگیرند .در این
حالت گاز در زمان باال رفتن مجبور به تغییر جهت جریان ناگهانی میشود و همین امر منجر به افزایش افت فشار
ناگهانی میگردد ] .[6بهمنظور اصالح و رفع این مشکل شرکت  Kochآکنه  Flexipak-HCرا ارائه نمود که در بخش
انتهایی صفحات موجدار این آکنهها الیهای در نظر گرفته شده بود بهمنظور افزایش قطر هیدرولیکی و تغییر جهت
گاز به سمت محور عمودی ،در این حالت جریان بهصورت عمودی به آکنه وارد و همچنین خارج میگردید و گاز در
بین دو آکنه دچار تغییر جهت ناگهانی نمیگردید .شکل  1شماتیک صفحات تشکیلدهنده آکنه ساختاریافته
 Flexipak-HCو شکل  2نشان دهنده جهت جریان فازها در آکنه ساختاریافته را نشان میدهند.

شکل  .1صفحات تشکیلدهنده آکنه [14] Flexipak-HC
1- Mellapak
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شکل  .2جهت جریان فازها در آکنه ساختاریافته ][7

بر پارامتر افت فشار گاز عوامل زیادی مانند نوع آکنه ،سطح ویژه ،ابعاد کانالهای آکنه ،زاویه کانالها و میزان تخلخل
تأثیر میگذارد .دینامیک سیاالت محاسباتی یکی از روشهای قدرتمند برای بررسی رفتار سیال است .در شبیهسازی
توسط دینامیک سیاالت محاسباتی معادالت و روابط اساسی بر جریان سیال حاکم هستند که شامل معادالت حرکت
و معادالت پیوستگی میباشند .در بخشهای بعدی به تعریف این معادالت پرداخته میشود .پژوهشهای متعددی به
کمک نرمافزار  2CFDصورت گرفته است که به تعدادی از آنها در سالهای اخیر اشاره خواهد شد .مزارعی ستوده و
همکاران در سال  2018در طراحی یک مدل دوبعدی و سهفازی ،هیدرودینامیک ،انتقال حرارت و انتقال جرم چند
جزئی را در فرایند تقطیر همراه با واکنش شیمیایی به کمک دینامیک سیاالت محاسباتی بررسی کردند .مشاهده شد
که نتایج  CFDبا دادههای تجربی سازگاری خوبی دارد و خطاهای نسبی پایینتر از  10درصد بوده است .]7[ .در
سال  2019سچر 3و همکاران در پژوهش خود یک مدل جدید شبیهسازی دینامیک سیاالت فاز گازی با مقیاس
متوسط( 4مقیاس مزو) و توزیع غلظت در پرکنهای ساختاری را ارائه دادند که در ستونهای جذب و تقطیر کاربرد
دارد .افت فشار در این کار مورد بررسی قرار گرفت .نتایج نشان داد که الیه برشی در اتصاالت متقاطع دلیل قسمت
عمدهای از افت فشار در پرکنهای ساختاری است [ .]8در سال  2020حسن وند و همکاران ،پژوهشی با روش
دینامیک سیاالت محاسباتی برای آکنه ساختاریافته  PACK-1300Yانجام دادند .در این کار بررسی پارامترهای
کلیدی هیدرودینامیکی این پرکن مانند افت فشار خشک و مرطوب و همچنین بازده انتقال جرم برای سیستم هوا/آب
انجام شد .نتایج آنها نشان داد که میانگین خطای نسبی بین خروجیهای حاصل از شبیهسازی دینامیک سیال
محاسباتی و نتایج تجربی برای بازده انتقال جرم و افت فشار مرطوب و خشک به ترتیب  27% ،24%و  16%بوده است
[ ،]9در سال  Miramontes 2020و همکارانش آکنه  Mellapak 250Yرا با پرینت سهبعدی پلیمری و ساختار
آلومینیومی ساختند و پارامترهای افت فشار دوفازی ،انتقال حرارت ،جرم را برای جذب مونوکسید کربن بر روی این
دو مدل بررسی نمودند و از نرمافزار  CFDنیز برای آنالیز آنها استفاده کردند .درنهایت نتایج بهدستآمده را با مدل
اصلی که از استیل ساخته شده است مقایسه کردند .افت فشار خشک در ساختار آلومینیومی از ساختار پلیمری نیز
2- Computational Fluid Dynamics
3- Johannes Sacher
4- Mesoscale
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بیشتر بوده؛ درحالیکه افت فشار مرطوب و تر شوندگی آن به مدل اصلی نزدیک است ] ،[10در سال  Sun 2021و
همکارانش به بررسی پارامترهای هیدرودینامیکی و انتقال جرم در آکنه  spiropackپرداختند .ابتدا آنها این آکنه را
با استفاده  CFDشبیهسازی کردند و سپس آن را با مدلهای پرینت شده  Mellpak 250Xو Montzpak B1-500
مقایسه نمودند .علت استفاده از این آکنه افت فشار بسیار کم و سطح ویژه زیاد آن است .در نتایج بهدستآمده
 Spiropackمیتواند در مقایسه با سایر آکنههای تجاری دارای سطح ویژه  50تا  200واحد در واحد سطح داشته
باشد و همچنین افت فشار را تا  50%نیز کاهش دهد ] .[11در این پژوهش به بررسی پارامتر افت فشار دوفازی در
آکنه ساختاریافته  SulzerBXبا صفحات سوراخدار پرداخته شده است و نتایج حاصل از شبیهسازی نیز با نتایج تجربی
مقایسه گردیده است .باتوجه به پژوهشهایی انجام شده درزمینة آکنه ساختاریافته با استفاده از دینامیک سیاالت
محاسباتی ،در این پژوهش پارامتر افت فشار دوفازی در هندسه با صفحات سوراخدار مورد بررسی قرار گرفته است.
همچنین ضخامت صفحات آکنه نیز در نظر گرفته شده است که در شبیهسازیهای قبل موردتوجه نبوده است.
 -2مدلسازی با نرمافزار CFD

 -2-1تولید هندسه

قدم اول در هر شبیهسازی تولید هندسه است .با طراحی و تولید یک هندسه دقیق و پرهیز از شرایط ساده کننده در
تولید هندسه میتوان به همگرایی سریع سیستم و همچنین نتایج دقیقتر دستیافت .در این بخش از پژوهش به
طراحی هندسه آکنه ساختاریافته  SulzerBXبا صفحات سوراخدار پرداخته شده است .در پژوهشهای گذشته
شبیهسازیهای صورت گرفته شامل هندسههای ساده که دربرگیرنده دو صفحه ساده از کل المان و یا یک کانال از
کل المان بودهاند .در این پژوهش سعی گردیده تا هندسه بسیار نزدیک به مدل واقعی و صنعتی طراحی گردد و بر
روی صفحات این هندسه مطابق با مدل صنعتی سوراخهای نامنظمی ایجاد شده است .مشخصات هندسی آکنه
 Sulzer_BXدر جدول  1آورده شده است ،هندسه طراحی شده آکنه  Sulzer_BXجهت شبیهسازی افت فشار
دوفازی در شکل  3نمایش داده شده است .جهت طراحی از نرمافزار  Design Modeler 18.2استفاده گردیده است.
جدول  .1مشخصات هندسی آکنه ساختاریافته SulzerBX

سطح ویژه

تخلخل

قطر سوراخها

زاویه آکنه

ابعاد کانال مثلثی
)h(m

)S(m

)b(m

)ap(m-1

(ε )%

)d (mm

)θ(deg

0/0057

0/008

0/0114

498

90

0/5

60

نوع آکنه
Sulzer_BX
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شکل  .3هندسه آکنه  SulzerBXبا صفحات سوراخدار

 -2-2شبکهبندی مدل

جهت حل معادالت حاکم بر مدل ،ایجاد یک شبکه مناسب جزء مهمترین بخشهای مدلسازی است .درصورتیکه
شبکه ایجاد شده نامناسب باشد ،باعث عدم رسیدن سیستم به همگرایی مناسب و همچنین ایجاد ناپایداری در سیستم
میشود .در این پژوهش عملیات شبکهبندی ابتدا از لبههای مدل شروع گردیده و سپس سطوح و در آخر هم کل
مدل شبکهبندی میگردد.
حالتهای گوناگونی برای شبکهبندی مدلها وجود دارد که از انواع آن میتوان به المانهای مثلثی ساختار نایافته و
مربعی اشاره کرد .در این تحقیق باتوجه به هندسه مدل از شبکههای ساختارنایافته مثلثی استفاده کردیم .دلیل
استفاده از این نوع مشبندی این است که چون ساختار نایافته است زوایا را بهخوبی پوشش میدهد و با کوچکتر
کردن اندازه شبکهها تعداد گره بیشتری ایجاد میشود که این خود در نزدیک شدن نتایج حاصل از مدلسازی به
دادههای تجربی بسیار مؤثر است.
جهت محاسبه افت دوفازی ،شبکهبندی از نوع چهاروجهی با اندازههای  0/8 ،0/7 ،0/6 ،0/5 ،0/4 ،0/3و  0/9میلی
متر انجام گرفت و مشاهده گردید که نتایج افت فشار دوفازی در المانهای  0/3و  0/4میلیمتر یکسان است و نتایج
افت فشار از المان  0/5میلیمتر شروع به تغییر میکنند .درنتیجه المان  0/4میلیمتر بهعنوان بزرگترین اندازه المان
جهت شبیهسازی انتخاب گردید .تعداد کل المانها برای هندسه سوراخدار برابر با  16594039و برای هندسه بدون
صفحات سوراخدار برابر با  12490860است .در شکل  4بررسی استقالل از شبکه در قالب نمودار نمایش دادهشده
است.
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شکل  .4نتایج افت فشار بر اساس سرعتهای مختلف گاز در شبکههای مختلف

 -2-3معادالت حاکم بر جریان دوفازی

شکل کلی معادالت پیوستگی در حالت دوفازی جریان گاز بهصورت زیر است []12؛
معادله پیوستگی برای فاز گاز:
()1
معادله پیوستگی برای فاز مایع:

(𝛾𝑔 𝜌𝑔 ) + ∇(𝛾𝑔 𝜌𝑔 𝑢𝑔 − Γ𝑔 ∇𝛾𝑔 ) = 0
(𝛾𝑙 𝜌𝑙 ) + ∇(𝛾𝑙 𝜌𝑙 𝑢𝑙 − Γ𝑙 ∇𝛾𝑙 ) = 0

()2
معادله اندازه حرکت برای فاز گاز:
()3

𝜕
𝑡𝜕
𝜕

𝑡𝜕

= ]) 𝑔𝑢 𝑔𝑢 𝑔𝜌( 𝑔𝛾[∇ (𝛾𝑔 𝜌𝑔 𝑢𝑔 ) +
𝑡

𝜕
𝑡𝜕

𝑔𝑓 −𝛾𝑔 ∇𝑝𝑔 + ∇. [𝛾𝑔 𝜇𝑒𝑔 (∇𝑢𝑔 + (∇𝑢𝑔 ) )] + 𝛾𝑔 𝑏𝑔 −

معادله اندازه حرکت برای فاز مایع:
= ]) 𝑙𝑢 𝑙𝑢 𝑙𝜌( 𝑙𝛾[∇ (𝛾𝑙 𝜌𝑙 𝑢𝑙 ) +

()4
𝑙𝑓 + 𝛾𝑙 𝑏𝑙 −

]) 𝑡)

𝜕
𝑡𝜕

𝑙𝑢∇( −𝛾𝑙 ∇𝑝𝑙 + ∇. [𝛾𝑙 𝜇𝑒𝑙 (∇𝑢𝑙 +

 -2-4شرایط مرزی و فرضیات

سطح پایین آکنه بهعنوان سطح ورودی و سطح باالی آکنه را بهعنوان سطح خروجی در نظر گرفته شده است .سطح
پایینی آکنه را بهعنوان شرط مرزی سرعت ورودی هر فاز و سطح باالی آکنه را شرط مرزی فشار خروجی تعریف می
نماییم .شرط مرزی سرعت صفر برای ذرات در دیواره و شرط مرزی لغزش آزاد 5برای سوراخهای روی صفحات تعریف
شدهاند .باید توجه نمود که در مرز ورودی سرعت ورودی فاز گاز با عالمت مثبت و سرعت ورودی فاز مایع در خالف
جهت  Yو با عالمت منفی در نظر گرفته میشوند .در وارد نمودن مقادیر سرعت ورودی ،فرض میشود که سرعت
فقط در جهت  yاست و اجزا سرعت در جهات  xو  zنادیده گرفته شده است.
5- free slip
FARAYANDNO

30

نشریه علمی /بهار  /1399شماره 69

 -3بحث و نتایج
در حالت جریان دوفازی گاز-مایع ،جریان سیالها به صورت متقابل است .برای فاز گاز ،از هوا با چگالی ()kg/m3
 1/185و برای فاز مایع از آب با چگالی ( 998 )kg/m3استفاده گردیده است .فاز گاز در حالت آشفته و فاز مایع در
حالت آرام در نظر گرفته شدهاند .به علت وجود سوراخها بردار جریان مایع در نزدیکی سوراخها بهصورت گردابهای
شکل میگیرد ،در حالی در صفحات ساده جریان مایع یکنواخت است .نتایج حاصل از شبیهسازی افت فشار دوفازی
برای آکنه ساختاریافته  Sulzer_BXبا صفحات سوراخدار و صفحات ساده در جدول  2با نتایج تجربی مقایسه شدهاند
و درصد خطاهای نسبی برای هرکدام از مدلهای هندسی گزارش شده است .جهت شبیهسازی افت فشار دوفازی از
مدل آشفتگی  BSLاستفاده گردیده است .همانگونه که از نتایج بهدستآمده مشخص است مدل آشفتگی انتخاب
شده جهت افت فشار دوفازی نتایج بسیار خوبی را ارائه داده است و نتایج بهدستآمده مطابقت خوبی را با دادههای
تجربی دارند .متوسط خطای نسبی کل برای افت فشار دوفازی  9/1%است.
جدول  .2مقایسه نتایج افت فشار دوفازی با دادههای تجربی ][13
خطای

نتایج شبیهسازی

خطای

نتایج شبیهسازی

افت فشار

نسبی

با صفحات

نسبی

با صفحات ساده

تجربی

گاز )(fs

%

سوراخدار)(Pa

%

)(Pa

)[13] (Pa

)(m/s

14/61

25/104

26/09

21/729

29/4

0/341

0/0298

7/96

99/221

21/15

85

107/8

0/544

0/0298

13/26

221/004

17/82

209/37

254/8

0/739

0/0298

9/69

283/209

21/84

245/102

313/6

0/822

0/0298

6/92

319/28

14/06

294/771

343

0/841

0/0298

8/69

420/569

12/3

403/93

460/6

0/859

0/0298

6/23

689/234

9/25

667

735

0/877

0/0298

5/47

833/738

6/4

825/513

882

0/899

0/0298

9/1

16/11

سرعت ظاهری
6

سرعت ظاهری
مایع )(m/s

متوسط خطای نسبی

در شکل  5نتایج حاصل از شبیهسازی افت فشار دوفازی برای دو سرعت ثابت مایع و سرعتهای مختلف فاز گاز با
نتایج تجربی مقایسه و ترسیم شدهاند .با افزایش سرعت مایع افت فشار نیز افزایش مییابد .علت این امر ماندگی مایع
درون آکنه است .مایع بخشی از حجم کانالهای بستر را اشغال نموده و باعث میگردد تا فاز گاز فضای کافی برای
عبور از درون کانالهای آکنه را نداشته باشد.

 -6ضریب  fsاز حاصلضرب جذر چگالی گاز در سرعت ظاهری گاز بهدست میآید 𝑓𝑠 = 𝑢𝑔 √𝜌𝑔 :واحد آن ]  [𝑚/𝑠(𝑘𝑔/𝑚3 )0.5دبی
جرمی می باشد.
FARAYANDNO

نشریه علمی /بهار  /1399شماره 69

31

شکل  .5مقایسه افت فشار دوفازی در صفحات سوراخدار با اعداد تجربی ] [13برحسب افزایش فاکتور ظرفیت ()Fs

شکل  6نشاندهنده کانتور فشار در جریان دوفازی بوده که توسط مدل  BSLمحاسبه شده است .نواحی آبیرنگ
مربوط به فشار کمتر و قرمزرنگ مربوط به فشار و سرعت بیشتر است .در قسمتهایی که سیال با دیواره برخورد می
کند فشار باالتر است .در پایین برج فشار هوا زیاد بوده و در اثر عبور از داخل آکنه فشار آن کاهش مییابد .با دقت
در این شکل مشخص میشود که در نواحی پایین بستر ،فشار در یک سری از نقاط بهصورت متناوب در جهت افقی
کاهش و افزایش مییابد .علت به وجود آمدن این پدیده وجود کانالهای متقاطع که در بستر آکنه وجود دارد است.
در شکل  7مشاهده میشود وجود سوراخها بر روی صفحات تأثیر زیادی در حرکت فاز گاز و مایع درون آکنه دارند.
در شکل  7در نقاطی که سوراخها وجود دارند ،حرکت سیال بهصورت گردابهای اطراف آنها قابلمشاهده است .علت
این امر عبور فاز گاز از درون سوراخها است و باعث میگردد فاز مایع بهصورت پیوسته به سمت پایین حرکت نکند.
این پدیده باعث افزایش انتقال جرم در طول بستر نیز میشود .وجود این سوراخها بر روی صفحات تأثیر زیادی بر
روی سرعت و جریان سیال دارد.

شکل  .6کانتور فشار در آکنه سوراخدار
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شکل  .7بردار سرعت مایع در مرکز آکنه

در شبیهسازی افت فشار در سرعتهای باالی جریان ،درصد خطا نسبت به دادههای تجربی بیشتر میگردد .از
مهمترین دالیل این پدیده میتوان به دو مورد اشاره نمود .مورد اول توزیع ناقص گاز در انجام آزمایشها در سرعتهای
باالی جریان است که در شبیهسازی اینچنین نبوده و توزیع گاز بهصورت یکنواخت صورت میگیرد .مورد دوم در
انجام آزمایشها در سرعتهای باالی جریان ،پدیده کانالیزه شدن و طغیان به وجود میاید که باعث ایجاد افت فشار
زیادی میگردد ولی در شبیهسازی این پدیده رخ نمیدهد.
 -4نتیجهگیری
در این پژوهش شبیهسازی افت فشار دوفازی برای هندسه با صفحات سوراخدار توسط آنالیز  CFDانجامگرفته است.
مدل آشفتگی  BSLجهت شبیهسازی بهترین تطابق را با دادههای تجربی دارد .کانتورهای فشار و سرعت گزارش
شده است .همانطور که در نمودارها و کانتورها مشاهده میشود ،با افزایش سرعت گاز و مایع میزان افت فشار در
آکنه افزایش مییابد .با استفاده از صفحات سوراخدار و مقایسه نتایج نسبت به صفحات ساده و بدون سوراخ افت فشار
در صفحات سوراخدار  7%کاهش داشته است .باتوجه به میانگین درصد خطای کم نسبت به مقادیر آزمایشگاهی،
میتوان بیان کرد که نرمافزار  CFXیک ابزار مهم و پرکاربرد در پیشگویی و تحلیل مسائل با هندسههای پیچیده
است.
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فهرست عالئم
عالمت

نشانه

)A (m2

سطح مقطع

)ap (m-1

سطح ویژه آکنه

)B (n/m3

نیروی جسمی ،گرانش

)b (m

قاعده کانال مثلثی

)C (kg/sm3

ضریب دراگ بین فازها

CD

ضریب نیروی دراگ

)Fs (m/s(kg/m3)0.5

فاکتور جریان گاز

)h (m

ارتفاع کانال در آکنه

)hpb (m

ارتفاع بستر آکنه

)hpe (m

ارتفاع المان آکنه ساختاریافته

)P (pa

فشار

)Q (m3 / m2.h

دبی حجمی

)s (m

ضلع مجاور قاعده در کانال مثلثی

)t (s

زمان

)U (m / s

سرعت

)∆P / ∆z (pa / m

افت فشار به ازای واحد طول

)uls (m/s

سرعت ظاهری فاز مایع

عالئم یونانی
ɛp

تخلخل آکنه

θ

زاویه رأس کانال آکنه

γa

جزء حجمی فاز α
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