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چكيده :در اين مطالعه تبديل گاز سنتز استاندارد به هيدروکربنهاي خطي در يک راکتور فيشر ـ تروپش بستر ثابت
تک لولهاي با استفاده از فناوري ديناميک سيالهاي محاسباتي ) (CFDمورد بررسي قرار گرفته است .براي
اين منظور از يک مدل جامع دو بعدي شبه همگن شامل معادلههاي بقاي جرم ،انرژي ،مومنتوم و اجزا و همچنين
سرعت واکنش استفاده و توسط کدهاي محاسباتي ،حل عددي شده است .راکتور از نوع پوسته و لوله بوده که
با کاتاليستهاي کروي پايه کبالت پر شده بود .شرايط عملياتي بدين قرار بود :دماي سيال خنک کننده  555کلوين،
فشار  71بار و شدت جريان مولي گاز سنتز ورودي معادل با  .5335 gmole/sرفتار پيشبيني شده ميزان تبديل کربن مونوکسيد
و هيدروژن ،ميزان توليد هيدروکربنها ،افت فشار و دماي سيال در طول محور راکتور مورد تجزيه قرار گرفت.
نتيجههاي به دست آمده از اين شبيهسازي با دادههاي تجربي موجود ،اعتباري سنجي شد .مدل رياضي مورد استفاده،
ميزان تبديل کربن مونوکسيد و هيدروژن را به ترتيب برابر با  64و  64درصد پيش بيني کرد که در مقايسه با
مقدارهاي تجربي ،به ترتيب خطاي مثبت  75و  76درصدي را نشان داد .در مورد فراوردههاي واکنش ،بيشترين خطاي
به دست آمده در پيش بيني ميزان توليد پروپان با 76درصد به دست آمد که نشان از تطابق خوب بين نتيجههاي
به دست آمده از مدل و دادههاي تجربي دارد.
واژههاي كليدي :سنتز فيشر ـ تروپش؛ راکتور بستر ثابت؛ کاتاليست کبالت؛ مدل رياضي دو بعدي؛ ديناميک
سياالت محاسباتي.
KEYWORDS: Fischer-Tropsch synthesis; Fixed bed reactor; Cobalt catalyst; 2D mathematical
model; Computational fluid dynamics.

مقدمه

يکي از راههاي استفاده از گاز طبيعي تبديل آن به مواد
ارزشمند ديگر است .سنتز فيشر ـ تروپش( )1روشي مناسب براي
تبديل گاز طبيعي ،زغال سنگ و يا پسماند زيستي به فراوردههاي
با ارزشتر مانند سوختهاي مايع مي باشد .فرايند سنتز فيشرـ تروپش
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در چارچوب فناوريهايي مانند
قرار ميگيرد ] .[1سنتز فيشر ـ تروپش ،فرايندي است کاتاليستي
که طي آن از گاز سنتز ،متشکل از  COو  ، H2هيدروکربنهاي
مايع توليد ميشوند .گستره فراوردههاي بهدست آمده
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جدول 1ـ واکنشهاي سنتز فيشر ـ تروپش.

گرماي

واکنش )(kJ/mol

-171

واکنشهاي اصلي
پارافينها:
الفينها:

-152

 2n  1 H2  nCO  Cn H2n 2  nH2 O
2nH2  nCO  Cn H2 n  nH2 O

جابجايي گاز ـ آب:

-41

CO  H2 O  CO2  H 2

واکنشهاي جانبي
الکلها2nH2  nCO  Cn H2n 2 O   n  1 H2O :

اکسايش کاتاليستي:

M x O y  yH 2  H 2 O  xM

با توجه به شرايط عملياتي و نوع کاتاليست بهکار رفته
از  C2تا  C01است .سوختهاي توليد شده با استفاده از اين روش مانند
برشهاي ميان تقطير نفت خام هستند با اين تفاوت که بدون
ترکيبهاي آالينده گوگردي و نيتروژني ميباشند و درصد
هيدروکربنهاي آروماتيکي آنها بسيار ناچيز است ] .[2درنتيجه
اين فرايند از نظر زيست محيطي بسيار مورد توجه بوده و ميتوان گفت
سوختهاي توليد شده از اين روش به دليل نداشتن مواد سنگين و
دارا بودن عدد ستان( )1باال ،به لحاظ احتراقي کيفيت بااليي نيز دارند.
جدول  1مجموعه واکنشهاي درگير در سنتز فيشر ـ تروپش را
نشان ميدهد.
فرايند سنتز فيشر ـ تروپش بسته به فراوردههاي مورد نظر،
فرايندي دما پائين ،در بازهي دمايي  211-251درجه سلسيوس ،و
يا دما باال ،در بازهي دمايي  311-351درجه سلسيوس ،ميباشد.
سه نوع راکتور شامل راکتورهاي بستر ثابت چند لولهاي ،راکتورهاي
ستون حبابي دوغابي و راکتورهاي بستر سيال براي اين فرايند
مورد استفاده قرار ميگيرند .سنتز فيشر ـ تروپش به طور معمول
بر روي کاتاليستهاي پايه آهن و پايه کبالت انجام ميپذيرد ].[3
توزيع فراوردهها متأثر از متغيرهاي فرايندي همچون دماي واکنش،
شدت جريان خوراک ورودي ،چگالي کاتاليست ،فشار عملياتي و
نسبت هيدروژن به کربن مونوکسيد در خوراک ميباشد ].[4
با پيشرفت فناوريهاي عددي در حل مسئلههاي پيچيده ،استفاده
از ديناميک سيالهاي محاسباتي در زمينه شبيهسازي راکتورهاي

سنتز فيشر ـ تروپش نيز مورد توجه واقع شده است .در اين پژوهش
فرايند سنتز ـ فيشر تروپش دما پائين در راکتور بستر ثابت لولهاي
با استفاده از فناوري ديناميک سياالت محاسباتي مورد مطالعه
قرار گرفته است و هدف از انجام آن ،پيش بيني عملکرد راکتور
شامل پروفايلهاي دما ،فشار و غلظت ،ميزان پيشرفت واکنش و
توزيع فراوردهها ميباشد.
تاکنون پژوهشهاي زيادي بر روي مدلسازي اين فرايند
انجام پذيرفته است .اتوود( )2و همکاران ] [5مدلي يک بعدي و
ناهمگن را براي بررسي تاثير پارامترهاي گوناگون بر عملکرد
راکتورهاي صنعتي ارايه دادند .باب( )3و همکاران ] [0مدلي
دو بعدي و شبه همگن را براي پيشبيني توزيع فراورده ارايه کردند.
ليو( )4و همکاران ] [7با استفاده از مدلي دو بعدي و ناهمگن رفتار
پايا و پوياي راکتور بستر ثابت فرايند سنتز فيشر ـ تروپش را
مورد مطالعه قرار دادند .ونگ( )5و همکاران ] [8مدلي يک بعدي و
ناهمگن را براي شبيه سازي عملکرد راکتورهاي بستر ثابت توليد
هيدروکربن ارايه کردند .جس( )0و همکاران ] [9از يک مدل
دو بعدي و شبه همگن براي مقايسه عملکرد کاتاليستهاي پايه آهن و
پايه کبالت در راکتور بستر ثابت چند لولهاي ،بهره گرفتند.
مشاهدههاي آنها نشان داد که سرعت موثر واکنش با کاتاليست
کبالت بيش از کاتاليست آهن ميباشد .گوتل( )7و همکاران ][11
با استفاده از مدلي يک بعدي انواع راکتورها را شبيهسازي و عملکرد
آنها را با يکديگر مقايسه کردند .رحيمپور و همکاران ][11

)3( Wang et al

)7( Cetane

)6( Jess et al

)2( Atwood et al

)3( Guettel et al

)7( Bub et al
)7( Liu et al
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شرايط عملياتي را براي بيشينه کردن توليد بنزين ،بهينه کردند.
آنها راکتوري را شامل دو بستر ثابت براي واکنشهاي گرمازاي
فيشر ـ تروپش و گرماگير هيدروژن زدايي از سيکلوهگزان
در توليد بنزن ،پيشنهاد دادند.
پژوهشگران زيادي نيز از کدهاي ديناميک سيالهاي
محاسباتي براي شبيه سازي واکنشهاي همگن و ناهمگن
استفاده کردهاند .برونر( [12] )1از مدلي يک بعدي و شبه همگن
براي پيبردن به اثر شکل و اندازه کاتاليست بر تخلخل بستر،
ضريب انتقال گرما کلي و ضريب تأثير کاتاليست ،استفاده کرد.
عليقليزاده ] [13از فناوري ديناميک سياالت محاسباتي براي
شبيه سازي ميزان تبديل و توزيع فراوردهها در راکتور بستر ثابت،
بهره گرفت .چبوت( [14] )2در شبيه سازي خود ،از يک مدل
دو بعدي شبه همگن براي بررسي تأثير اندازه لوله بر رفتار گرمايي
و عملکرد راکتور بستر ثابت در فرايند دما پائين ،استفاده کرد .نتيجههاي
به دست آمده وابستگي باالي رفتار گرمايي راکتور را نسبت به
ضريب هدايت گرمايي مخلوط در مقابل ظرفيت گرمايي و
گرانروي آن ،نشان داد.
بيشتر پژوهشهاي بسياري که پيرامون مدلسازي و
شبيهسازي عددي راکتورهاي بستر ثابت سنتز فيشر ـ تروپش
صورت پذيرفته است ،مدلهاي رياضي سادهاي شدهاي ميباشند
که به منظور کاهش بار و زمان محاسباتي از برخي جملههاي
معادلههاي همچون نفوذ محوري و جابهجايي شعاعي در آنها
صرف نظر شده است .حال آنکه در شرايط جرياني آرام و شدت
جريانهاي پائين خوراک ورودي به راکتور ،حذف برخي از
ترمهاي معادلههاي بقا در مقايسه با ديگر جملفها چندان منطقي
به نظر نميرسد .از اين رو هدف پژوهش حاضر بهکارگيري و حل
عددي يک مدل جامع دو بعدي و بررسي توانايي آن در پيشبيني
عملکرد يک راکتور بستر ثابت سنتز فيشر ـ تروپش با شرايط
مشخص ميباشد.
بخش تجربي

سامانه مورد شبيهسازي شامل راکتوري عمودي و بستر ثابت بوده
که مجموعه واکنشهاي سنتز فيشر ـ تروپش در بستر پر شده
از کاتاليستهاي کروي رخ ميدهد .طول راکتور  2متر،
قطر داخلي آن  2772ميليمتر و ضخامت ديواره آن  3715ميليمتر
ميباشد .خوراک گازي با نسبت هيدروژن به کربن مونوکسيد 2
از باالي راکتور وارد شده و به سمت پائين جريان مييابد.
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همچنين براي برقراري موازنه جرم ،از  5درصد نيتروژن به عنوان
ماده بي اثر در ترکيب گاز سنتز ورودي استفاده شده است.
فراوردهها واکنش به همراه گاز سنتز واکنش نداده از انتهاي راکتور
خارج ميشوند .به علت گرمازا بودن شديد واکنش ،در پوسته راکتور
از آب اشباع تحت فشار براي حذف گرماي واکنش استفاده
شده است.
ديگر شرايط عملياتي در جدول  2و ويژگيهاي کاتاليست
مورد استفاده در جدول  3آورده شده است ].[15
مدل رياضي

براي شبيهسازي راکتور لولهاي سنتز فيشر ـ تروپش،
از يک مدل شبه همگن دو بعدي در راستاي محور و شعاع استفاده شده و
با توجه به تقارن زاويهاي موجود ،محور لوله به عنوان محور تقارن
فرض شده است .در ورودي راکتور از شرط مرزي جرم ورودي و
در خروجي آن از شرط مرزي فشار خروجي استفاده شده است.
با توجه به استفاده از آب اشباع براي حذف گرماي واکنش،
بر جداره خارجي راکتور نيز شرط مرزي انتقال گرماي جابهجايي
اعمال شده است .همچنين بستر پر شده نيز با استفاده از ديدگاه
محيط متخلخل مدل شده و جريان عبوري از آن داراي رژيم آرام
ميباشد .معادلههاي حاکم بر مدل به شرح زير ميباشد:
معادله موازنه جرم

شکل کلي معادله موازنه جرم ،يا معادله پيوستگي ،به قرار زير
ميباشد:
() 1


      Sm
t

ترم چشمه  Smمربوط به جرم اضافه شده از فاز پيوسته به فاز
پراکنده يا هر منبع اضافه شده دلخواه است که در شرايط مسئله
حاضر ،صفر ميباشد.
در هندسه دو بعدي با تقارن محوري معادله پيوستگي
به شکل زير نوشته ميشود:
()2


 


 x     r   r 

t x
r
r

که در آن  xراستاي محور r ،راستاي شعاع x ،مولفه محوري
سرعت و  rمولفه شعاعي آن ميباشد.
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جدول 2ـ شرايط عملياتي رآکتور.

سرعت حجمي گاز

111

ورودي )GHSV (Nml/gcat.h

دماي خوراک (کلوين)

473

فشار رآکتور (بار)

21

کسر مولي هيدروژن (درصد)

01

کسر مولي کربن مونوکسيد (درصد)

34

کسر مولي نيتروژن (درصد)

5

جدول 3ـ ويژگيهاي کاتاليست مورد استفاده.

خاصيت

مقدار

واحد

آلمينيوم اکسيد

87

درصد وزني

کبالت

9/4

درصد وزني

سطح ويژه

201

m2/g

حجم حفره

1/34

cm2/g

چگالي توده

711

kg/m3

محتوي رطوبت

3/0

درصد وزني

قطر

3

mm

معادله موازنه مومنتوم

()5

معادله موازنه مومنتوم به قرار زير است:
()3



       p      g  F

t

1


Fi    i  C2   i 
2



که در آن  گرانروي مولکولي و  اندازه سرعت ميباشد.
همچنين  و  C2به ترتيب تراوايي و ضريب مقاومت اينرسي محيط
بوده و طبق روابط زير محاسبه ميشوند.
732

1501  2

   

که در آن  pفشار استاتيک  ،تنسور تنش  g ،نيروي
حجمي گرانش و  Fهر نيروي خارجي ديگر ميباشد .در مسئله
حاضر  Fترم چشمه ناشي از محيط متخلخل بوده که وارد
محاسبهها ميشود.
در يک محيط متخلخل همگن ،ترم چشمه ناشي از تخلخل
برابر است با:
() 4

d 2p  3

3 / 5 1  

()0

d p 3

در معادلههاي باال
ميباشد.
براي تنسور تنش داريم:
dp

() 7

قطر متوسط ذرهها و







C2 

تخلخل بستر



2


       T   I 
3



که در آن  Iتنسور واحد و ترم دوم در سمت راست معادله،
تأثير انبساط حجمي است.
در هندسههاي دو بعدي متقارن ،معادلههاي موازنه مومنتوم
محوري و شعاعي توسط معادلههاي زير معرفي ميشوند:
کوتاه پژوهشي
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 r  r  x  
t
r r
 p 1     x  2
 


      
r   2
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() 8

    x  r 
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  F
r r   r
 r  x

1

   r 


1
 r  x r   r  r  r r r  
r x
 p 1     x  r  
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r r x   r
 x 

1

()9



t

    r  2
 
      
r   2
r r   r  3
 

1

2     2z  F
 
r
3r
r



r
r2

 2

که در آن داريم:
r

() 11

r



 r
r



 x
x

 

در محاسبه افت فشار از رابطه پيشنهادي ارگان براي
بسترهاي پر شده يکنواخت استفاده شده است.

1 75 1  2
dp 150 1  
 2
  /

3
dx
d p 3 
dp


()11
معادله موازنه انرژي

با فرض اينکه محيط واکنش و جريان سيال در تعادل گرمايي
با يکديگر باشند ،شکل کلي معادله بقاي انرژي در يک محيط
متخلخل به شرح زير است:
()12


 E  1   s Es      f Ef  p  
t  f f

در معادلهي باال  f ،Es ،Efو  sبه ترتيب انرژي کلي سيال،
انرژي کلي محيط جامد ،چگالي سيال و چگالي محيط جامد ميباشند.
همچنين  keffضريب هدايت گرمايي مؤثر محيط بوده و داريم:
()13

k eff   kf  1  ks

در معادله ( hi )12آنتالپي جز  iو  Jiشار نفوذي آن ميباشد.
همچنين  Sfجمله چشمه ناشي از گرماي واکنش ميباشد و برابر
است با:
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() 14

Ri

hi
Mi

Sf  
i

در معادله ( h i )14آنتالپي تشکيل جز  iدر دماي مرجع و
جرم مولکولي آن ميباشد .همچنين  Riنرخ حجمي تشکيل يا
مصرف جز  iبوده که در ادامه معرفي ميشود.

Mi

معادله موازنه اجزا

()15

    Yi    J   R i

   Yi 
t

همانگونه که پيشتر گفته شد ،سنتز فيشر ـ تروپش شامل
توليد طيف گستردهاي از فراوردههاي هيدروکربني اشباع و
غير اشباع ،و در برخي موارد مواد اکسيژندار ناشي از رخداد
واکنشهاي جانبي است .از اين رو در نظر گرفتن تمامي آنها
در شبيهسازيهاي عددي ،به علت افزايش شديد زمان محاسباتي
و در نتيجه هزينه حل ،امري دشوار و چه بسا ناشدني است.
از سوي ديگر بسياري از پژوهشگران بيان داشتهاند که ميزان
ترکيبهاي اکسيژندار در ميان فراوردههاي واکنش بسيار اندک بوده و
از اين رو قابل چشم پوشي ميباشند ] .[15همچنين به علت
نرخ پائين واکنش جابهجايي گاز ـ آب بر روي کاتاليست کبالت،
اين واکنش نيز در نظر گرفته نميشود ].[10
سنتز فيشر ـ تروپش شامل طيفي از واکنشهاي پليمريزاسيون
به شکل کلي زير ميباشد:
() 10

CO  3H2  CH4  H2 O

() 17

CO  2H2   CH2    H2 O

براي سادگي ،واکنشهاي توليد  C1تا  C4را به شکل مستقيم
در نظر گرفته و فراوردههاي بعدي با يک شبه ماده به اسم C5+
به عنوان فراوردهي دلخواه ،تخمين شده ميوند ].[3
()18

2CO  5H2  C2 H6  2H2O

()19

3CO  7H2  C3 H8  3H2O

()21

4CO  9H2  C4 H10  4H2O

()21

6 /05CO 13 /1H2  C6 05 H14 1  C5   6 /05H2O
/

/

معادله نرخ کلي واکنش فيشر ـ تروپش از معادله ()22
محاسبه ميشود:
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 E 
a  exp  a   CCO  C H
2
 RT 



 E a 
1  b  exp 
  CCO 
 RT 



() 22
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rFT

براي هر يک از فراوردهها بهطور خاص داريم:
 E 
rC  d  exp  d   rFT
1
 RT 
 E 
rC  d  exp  e   rFT
2
 RT 

() 23
() 24

rC   rC

()25

2

()20

3

()27

FT

3

rC   rC
4

rC   rC
5

مقدارهاي پارامترهاي سينتيکي معادلههاي ( )22تا ()27
در جدول  2مقاله منتشر شده توسط رفيق( )1و همکاران ][15
موجود ميباشد.
روش حل

در گسسته سازي معادلههاي حاکم ،از روش حجم محدود
استفاده شده است .مطابق اين روش ابتدا يک بار از تمامي معادلههاي
حاکم روي حجم کنترلي انتگرال گرفته شده و سپس خروجي
انتگرال توسط طرحهاي تفاضل ،گسسته سازي ميشود .از آنجايي که
اين روش بر موازنه بين ورود و خروج حجم کنترلي استوار است،
از دقت بااليي در مقايسه با ديگر روشهاي حل عددي معادلههاي
ديفرانسيل برخوردار ميباشد .همچنين براي برقراري ارتباط
بين پروفايل فشار و ميدان سرعت از الگوريتم SIMPEL
استفاده شده است.
با مشخص شدن پروفايل غلظت ،ميزان تبديل اجزا واکنش دهنده
برابر است با:
()28

غلظت خروجي ـ غلظت ورودي
غلظت ورودي

= ميزان تبديل

نتيجهها و بحث

شکل  1کانتور( )2فشار استاتيک درون راکتور را نشان ميدهد.
همانگونه که از شکل  1قابل ديدن است ،فشار راکتور
نمودار برجسته ()2
737

شکل 1ـ کانتور فشار استاتيک راکتور.

در ورودي بيشينه بوده و مطابق معادله ارگان ،معادلهي (،)11
با پيشروي در طول راکتور بهصورت خطي کاهش مييابد .ميزان
افت فشار در کل طول بستر  120پاسکال بوده که با توجه به
سرعت کم خوراک ورودي قابل توجيه است .شکل  2نمودار
تغييرهاي دماي راکتور را روي محور آن نشان ميدهد.
مطابق شکل  ،2دماي راکتور ابتدا تا يک مقدار بيشينه افزايش
يافته ،و دوباره با پيشروي در طول راکتور کاهش مييابد.
علت اين امر غلظت باالي واکنش دهندهها در ورودي راکتور
و در نتيجه باال بودن نرخ واکنش و به دنبال آن ميزان باالي
گرماي آزاد شده ميباشد .همچنين مطابق شکل  3با کاهش
غلظت واکنش دهندهها در طول راکتور ،نرخ واکنش نيز کاهش يافته
و موجب کاهش دماي راکتور ميشود.
نمودار کسرهاي جرمي واکنش دهندهها و فراوردهي دلخواه
بهصورت مقايسهاي در شکل  4رسم شده است .مطابق انتظار
کسر جرمي واکنش دهندهها در طول محور راکتور کاهش و کسر
جرمي فراوردهي دلخواه افزايش يافته است .تغييرهاي کسرهاي
جرمي يک روند خطي را نشان ميدهد .همچنين نيتروژن
به عنوان ماده بي اثر در جريان گاز ورودي حاضر بوده و بدون تغيير
از انتهاي راکتور خارج ميشود.
تغييرهاي چگالي جريان گاز درون راکتور در شکل 5
نشان داده شده است .از آنجايي که سنتز فيشر ـ تروپش منجر به توليد
طيف از هيدروکربنهاي خطي ميشود ،در طول راکتور و با افزايش
کسر جرمي فراوردهي دلخواه ،چگالي جريان نيز افزايش مييابد.
)7( Rafiq et al.
کوتاه پژوهشي

شبيه سازي راکتور بستر ثابت سنتز فيشرـ تروپش در فرايند ... GTL

نشريه شيمي و مهندسي شيمي ايران

دوره  ،73شماره 1793 ،1

432
432

2/2
2/3

433

436
435
435
434

2/5
2/4
2/7
2/7
2/1

434
437
7
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1

2/2

2/6
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کسر جرمي

436

دماي راکتور (کلوين)

433

2/6

7

1/7 1/4 1/6 1/2

1

2/2

2 2/7 2/4 2/6

2

طول (متر)

شکل 7ـ کانتور فشار استاتيک راکتور.

شکل 4ـ تغيير کسر جرمي اجزا در طول محور راکتور.

شکل 7ـ کانتور سرعت واکنش توليد فراورده دلخواه.

شکل  5ـ تغيير چگالي جريان گاز درون رآکتور.

تغييرهاي سرعت جريان درون راکتور در شکل  0نشان داده
شده است .مطابق اين شکل سرعت جريان در ورودي راکتور بيشينه بوده
و همزمان با پيشروي در طول راکتور ،کاهش مييابد .اين امر بهواسطهي
پيشرفت واکنش و افزايش چگالي جريان ،همانگونه که در شکل 5
توضيح داده شد ،قابل توجيه است .در واقع با توليد فراوردههاي
سنگينتر و ثابت ماندن جرم جريان عبوري از بستر ،حجم جريان
کاهش يافته و موجب کاهش سرعت آن ميشود .همچنين با توجه به
استفاده از شرط مرزي نبود لغزش روي ديواره ،سرعت جريان در ناحيههاي
نزديک ديواره به يکباره کاهش يافته و بر روي آن صفر ميشود.
شکل  7نمودار تغييرهاي نرخ واکنشهاي پنجگانه درگير
در راکتور را از ورودي تا خروجي آن بهصورت مقايسهاي نشان ميدهد.

همانگونه که قابل مشاهده است ،واکنش توليد فراوردهي دلخواه،
واکنش شماره  ،5با اختالف چشمگير نسبت به ديگر واکنشها
داراي بيشترين نرخ بوده و پس از آن واکنش شماره ،1
توليد متان ،قرار دارد .همچنين نرخ واکنشهاي توليد اتان ،پروپان
و بوتان به تقريب به يک اندازه و ناچيز ميباشند.
ميزان گرماي آزاد شده از واکنش در نقاط گوناگون رآکتور
در شکل  8نشان داده شده است.
مطابق شکل  ،8ميزان گرماي آزاد شده از مجموع واکنشها
در مرکز راکتور کمينه بوده و با حرکت شعاعي به سمت ديواره آن،
افزايش مييابد .با توجه به نمودار ( ،)7بيشتر گرماي آزاد شده
در راکتور ناشي از واکنش پنجم ميباشد و از طرفي طبق معادلههاي
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سينتيکي ( )22و ( ،)27نرخ واکنش پنجم ،با کاهش دما افزايش مييابد.
از اين رو نرخ واکنش با افزايش شعاع و نزديک شدن به ديواره
راکتور ،که در مجاورت محيط جابهجايي خارجي قرار دارد،
بيشتر شده و به دنبال آن ميزان گرماي آزاد شده نيز افزايش مييابد.
اعتبار سنجي نتيجهها

شکل  6ـ کانتور تغييرهاي سرعت جريان درون رآکتور.
2/2223

2/2225
2/2224
2/2227
2/2227
2/2221
7

1/7 1/4 1/6 1/2

1

2/2

2 2/7 2/4 2/6

2

طول (متر)

شکل 3ـ تغييرهاي نرخ واکنشهاي درگير در رآکتور.

شکل  2ـ کانتور توزيع گرماي واکنش در رآکتور.
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نرخ واکنش ()kgmol/m7.s

2/2226

براي اثبات دقت روش حل ،از مقايسه بين نتيجههاي به دست آمده
از شبي سازي با دادههاي تجربي ارايه شده توسط رفيق و
همکاران ( 2111ميالدي) استفاده شده است .جدول  4خالصهاي
از نتيجههاي به دست آمده و دادههاي تجربي گزارش شده را ارايه ميکند.
مطابق جدول  ،4ميزان تبديل کربن مونوکسيد و ميزان
تبديل هيدروژن به ترتيب  15و  14درصد با دادههاي تجربي
گزارش شده در اختالف ميباشند که مبين تطابق خوبي بين
دادههاي تجربي و نتيجههاي به دست آمده از شبيه سازي عددي
است .علت اين اختالف افزون بر خطاهاي مرسوم در حلهاي
عددي ،از جمله خطاي گسسته سازي مشتقها و گرد کردن عددها،
ميتواند ناشي از فرض گاز ايدهآل براي مخلوط گازي باشد.
نتيجهگيري

در پژوهش حاضر ،با استفاده از يک مدل رياضي دو بعدي و
متقارن شبه همگن ،راکتور بستر ثابت سنتز فيشر ـ تروپش دما
پائين با هندسه لولهاي ،مورد شبيه سازي عددي قرار گرفته است.
در اين مدل بر خالف ديگر مدلهاي عددي معمول ،به منظور
افزايش دقت شبيه سازي ،جملههاي جابهجايي شعاعي و نفوذ
محوري نيز گنجانده شده است .طول راکتور  2متر ،قطر آن
 2772سانتي متر ،فشار عملياتي آن  21بار و دماي خوراک ورودي به آن
 473کلوين ميباشد .به منظور حل مجموعه معادلههاي حاکم
از کدهاي عددي ديناميک سيالهاي محاسباتي منطبق با روش
حجم محدود بهره گرفته شد .براي اطمينان از صحت روش حل،
مقايسهاي بين نتيجههاي به دست آمده با دادههاي تجربي موجود
صورت پذيرفت و ميزان خطاي محاسبه شده نشان از انطباق
مناسب نتيجههاي عددي با دادههاي تجربي داشت .بر اين اساس،
مدل رياضي مورد استفاده ،به ترتيب با پيشبيني  40و  49درصدي
از ميزان تبديل کربن مونوکسيد و هيدروژن ،خطاي مثبت  15و  14درصدي
را در مقايسه با مقدارهاي تجربي نشان داد .همچنين در بين
فراوردههاي توليدي ،بيشترين خطا با مقدار مثبت  14درصد
به ميزان توليد پروپان اختصاص داشت.
کوتاه پژوهشي
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.ـ مقايسه بين نتيجههاي به دست آمده از حل عددي و دادههاي تجربي4 جدول

درصد خطا

داده تجربي

حل عددي

کميت

15

41

40

)%( ميزان تبديل کربن مونوکسيد

14

43

49

)%( ميزان تبديل هيدروژن

0/0

5/7111-4

0/1911-4

(g/gcat.h) متان

5/1

5/2711-5

5/5411-5

(g/gcat.h)

7/1

1/5411-4

1/0511-4

(g/gcat.h) بوتان

توليد

14

2/2111-4

2/5211-4

(g/gcat.h) پروپان

توليد

8/2

1/111-4

1/911-2

(g/gcat.h) آب

8

7/7111-4

8/3211-3

(g/gcat.h) مطلوب

توليد

توليد اتان

توليد بخار
توليد محصول
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