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چکیده
تبديل کاتالیستی مستقیم متان به متانول روش جديدی است که به واسطه آن فرايند میانی
و هزينه بر تولید گاز سنتز حذف میشود .با استفاده از اين تکنولوژی میتوان از میادين گازی
با ذخیره کم و میادين غیرمتعارف ،بدون نیاز به ساخت واحدهای پر هزينه تبديل گاز به
محصوالت مايع بهرهبرداری الزم را به عمل آورد .در اين مقاله مدلسازی و شبیهسازی فرايند
تک مرحلهای تبديل متان به متانول در يک راکتور بستر سیال پر شده با کاتالیست پنتااکسید
واناديوم مورد بررسی قرار گرفته است .ابتدا راکتور در شرايط پايا شبیهسازی شده و تأثیر
پارامترهايی مانند دمای راکتور و زمان اقامت واکنشدهندهها داخل راکتور روی درصد تبديل
متان و انتخاب پذيری محصوالت مورد بررسی قرار گرفته است .در مرحله بعدی شبیهسازی
ناپايای فرايند انجام گرفته و رفتار حلقه باز راکتور نسبت به اغتشاشات وارده به پارامترهای
مهم اثرگذار در دمای راکتور و انتخابپذيری محصوالت بررسی شده است .در شرايط پايا برای
زمان اقامت  9ثانیه بیشترين بازده تولید متانول در فشار و دمای ورودی  50بار و  773کلوين
بهدست آمد .در اين شرايط درصد تبديل متان  32/2و انتخابپذيری متانول برابر  42/1درصد
بهدست آمد .نتايج نشان میدهد که با افزايش دمای راکتور و زمان اقامت ،درصد تبديل متان
زياد ولی انتخاب پذيری متانول کم میشود .همچنین دمای سیال خنک کننده و زمان اقامت
داخل راکتور بیشترين تأثیر را در عملکرد راکتور دارند .نتايج شبیه سازی روند مشابه با نتايج
به دست آمده برای نمونه آزمايشگاهی راکتور بستر ثابت مشابه را نشان میدهد.

 -1مقدمه
نظريه استفاده از گاز طبیعی برای تولید محصوالت
پتروشیمی برای اولین بار در دهه  70میالدی مطرح شد و
دلیل اصلی آن افزايش شديد قیمت نفت ،به علت برخی
مسائل سیاسی در جهان بود .از آنجا که هزينه انتقال گاز
طبیعی به صورت گازی ،بسیار بیشتر از انتقال آن به صورت
محصوالت مايع است ،راهحل منطقی ،تبديل گاز به
محصوالت مايع و سپس عرضهی آن میباشد [ 1و  .]2از
طرفی انتقال گاز به صورت گاز مايع ( )LNGبه دلیل آنکه
متان بهعنوان جزء اصلی گاز طبیعی دارای نقطه جوش
پايین است ،هنگام انتقال برای سردسازی به مقادير زياد
نیتروژن مايع ،که به نوبهی خود مادهای گران قیمت است،
* پست الکترونیک نويسنده مسئولa-farzi@tabrizu.ac.ir :
 .1دانشجوی دکترا ،دانشکده مهندسی شیمی و نفت ،دانشگاه تبريز
 .2استاديار ،دانشکده مهندسی شیمی و نفت ،دانشگاه تبريز
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نیاز دارد .بنابراين اين فرايند بسیار پرهزينه است و ضريب
ايمنی پايینی دارد [ .]1-3همین امر باعث شده تا محققان
بسیاری بر روی پروژههای مختلف تبديل گاز طبیعی به
مايعات هیدروکربنی با ارزش افزوده باال فعالیت کنند.
امروزه متانول با مصرف ساالنه بیش از  60میلیون تن
جايگاه ويژهای در بین محصوالت پتروشیمی به خود
اختصاص داده است .موارد کاربرد آن به دو دسته اصلی
سنتزهای شیمیايی و کاربردهای سوختی تقسیم بندی می
شود [ 4و  .]5هماکنون قسمت عمده متانول از گاز طبیعی
و به وسیله فرايند دو مرحلهای و پرهزينه تولید میشود که
اين فرايند شامل تولید گاز سنتز 3با استفاده از بخار آب و
تبديل گاز سنتز به متانول است .فرايند تبديل متان به گاز
Syngas
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سنتز با استفاده از بخار آب عالوه بر اينکه با وارد کردن
مقدار زيادی گاز گلخانهای به هوا باعث آلودگی شديد
میشود ،به علت پايداری مولکولهای متان و همچنین
محدوديتهای ناشی از تعادل واکنشها بازدهی حرارتی کم
دارد و يک فرايند پرهزينه محسوب میشود [ .]5تبديل
مستقیم متان به متانول روشی است که به واسطهی آن
فرايند میانی و هزينه بر تولید گاز سنتز حذف میشود .با
استفاده از اين تکنولوژی میتوان از میادين گازی با مقیاس
کم ، 1دور افتاده و همچنین منابع گازی غیر متعارف مانند
گاز سخت 2و گاز شیل ، 3بدون نیاز به ساخت واحدهای
پرهزينه تبديل گاز به محصوالت مايع ( )GTLيا احداث
خطوط لولهی طوالنی ،بهرهبرداری الزم را به عمل آورد
[ 6و  .]7در زمینه تبديل مستقیم متان به متانول از ابتدای
کشف فرايند تحقیقات زيادی صورت گرفته که اين مطالعات
را میتوان به دو گروه اصلی تبديل مستقیم در محیط
همگن و تبديل در سیستمهای کاتالیستی ناهمگن تقسیم
کرد [ .]5از مطالعات انجام شده روی فرايند تبديل مستقیم
همگن در فاز گازی میتوان به کارهای حقیقی و همکاران
[ ،]8ژانگ و همکاران [ ،]9تاکموتو و همکاران [ ،]10تنگ
و همکاران[ ،]11چالپا و همکاران [ ]12و غیره اشاره کرد.
در راستای دستیابی به دانش فنی اکسیداسیون کاتالیستی
مستقیم جزئی متان به متانول تحقیقات وسیعی توسط
محققان و بر روی جنبههای مختلف فرايند صورت گرفته
است .مهمترين موارد ،بررسی سینتیک واکنش ،راکتور و
کاتالیست و نیز مدلسازی رياضی فرايند در راکتور است .از
بین کاتالیستهای مختلفی که برای اين فرايند استفاده
شده است ،نتايج مربوط به کاتالیستهای اکسیدهای
واناديوم و مولیبدنیوم در مقايسه با کاتالیستهای ديگر
دارای نتايج بهتری است [ .]8چالپا و ويسوانات واکنش
تبديل مستقیم متان به متانول را در يک راکتور لولهای
همدما و با استفاده از کاتالیست  MoO3  Fe2 O3و در
محدوده دمای  648تا  743کلوين و فشار  3تا  67بار با در
نظر گرفتن هوا بهعنوان اکسنده و غلظت کمتر از  4/5درصد
اکسیژن در خوراک انجام دادند و نشان دادند که اين
کاتالیست يکی از بهترين کاتالیست ها برای اين واکنش
است[ .]13آنها انتخابپذيری  43/1درصد برای متانول و
درصد تبديل  5/6را برای متان در دمای  743کلوين و فشار
Low-scale sources
Tight gas
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 34بار گزارش دادند [ .]13سهرابی و وفاجو تبديل مستقیم
متان به متانول را در يک راکتور بستر ثابت پر شده از ذرات
کاتالیستی  V2 O5 / SiO2مورد مطالعه قرار دادند و نشان
دادند که با افزايش درصد تبديل متان انتخاب پذيری
متانول کم میشود و نیز دما بیشترين تأثیر را در سرعت
واکنش دارد و میزان تبديل متان در يک بار عبور از راکتور
برابر  %8است [.]5
راکتور گاز – جامد  -جامد طرح خاصی از راکتور است که
شامل يک بستر پرشده با ذرات جامد ،بهطور عمده
کاتالیست ،و يک جامد دوم به عنوان جاذب يکی از
محصوالت میباشد که میتواند بهطور هم سو و يا ناهمسو
با گاز جريان يابد .اين راکتور ،پیشنهاد بعدی محققان برای
افزايش درصد تبديل متان و انتخابپذيری متانول در فرايند
تبديل مستقیم بود [ .]15دالوس و همکارانش در
مدلسازی راکتور گاز – جامد  -جامد نشان دادند که
واکنش در دو فاز انجام میگیرد .واکنش همگن در فاز گازی
و واکنش کاتالیستی ناهمگن در داخل کاتالیستها اتفاق
میافتد .نتايج آنها نشان داد که درصد تبديل متان به
متانول در يک نمونه آزمايشگاهی اين نوع راکتور چهار برابر
نمونه بستر ثابت آن با همان ابعاد و شرايط عملیاتی است و
همچنین از بین جاذبهای مختلف ،جاذب سیلیکا  -آلومینا
بهترين جاذب برای متانول است [.]15
در اين تحقیق سعی شده است که پارامترهای مهم اثرگذار
فرايند تبديل مستقیم در راکتور بستر سیال شناسايی ،و با
استفاده از مزايای عمده راکتور بستر سیال نسبت به نوع
بستر ثابت (کاهش مقاومتهای نفوذی و محدوديتهای
تعادلی) که توسط محققان قبلی انجام گرفته ،امکان افزايش
بازده تولید متانول بررسی شود.

 -2تئوری
 -1-2سینتیک واكنش
در اين مقاله از مکانیسم ارائه شده توسط چالپا و ويسوانات
[ ]13به دلیل کارايی بهتر و در برگرفتن محصوالت اصلی
واکنش ،برای مدلسازی سیستم واکنش استفاده شده
است.
()1
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سرعت واکنش پنجم خیلی زياد است و به صورت آنی اتفاق
افتاده و به تعادل میرسد .در نتیجه اين واکنش اثری در
نتیجه محاسبات مورد نظر شامل درصد تبديل متان و
انتخابپذيری متانول ،فرمالدئید و اکسیدهای کربن نخواهد
داشت [ .]14واکنشهای  1تا  4ابتدايی و درجه اول
محسوب میشوند که ثابت سرعت آنها از رابطه آرنیوس به
دست میآيد [ .]14مقادير پارامترهای سینتیکی برای هر
يک از واکنش ها در جدول  1آمده است.
جدول  :1پارامترهای مدل سینتیکی واکنش و گرمای واکنشها
[]14
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 -1فاز متراکم در اثر حرکت حبابها کامالً اختالط يافته و
فاز حباب جريان قالبی فرض میشود،
 -2فاز حباب عاری از ذرات کاتالیست بوده و همه واکنشها
در فاز متراکم رخ میدهند،
 -3دبی حجمی جريان گازی در فاز متراکم با تغییر تعداد
مولهای واکنش و دما تغییر میکند ،ولی دبی حجمی
جريان فاز حباب ثابت است .به علت سرعت پايین واکنش
و همچنین نسبت حجمی خیلی کم فاز حباب ،تغییر
مولهای مواد در فاز حباب فقط در اثر تبادل جرم با فاز
متراکم خواهد بود که آن هم با مکانیسم نفوذ با تعداد مول
مساوی بین دو فاز میباشد.
 -4فاز متراکم در شرايط حداقل سیالیت قرار دارد .برای
جلوگیری از به وجود آمدن شرايط تالطم شديد و کانالیزه
شدن گاز داخل راکتور ،مازاد گازی که برای حداقل سیالیت
الزم است ،به صورت حباب از بین بستر عبور میکند.
 -5همچنین به دلیل مقادير زياد چگالی و ظرفیت گرمايی
فاز متراکم نسبت به فاز حباب میتوان فاز حباب را در حالت
شبهپايا 2در نظر گرفت.
با توجه به فرض  1طول المان گرفته شده برای فاز متراکم
برابر طول راکتور است.

 -2-2مدل راكتور بسترسیال
با توجه به شرايط عملیاتی ،جهت مدلسازی راکتور بستر
سیال از تئوری دو فازی سیالسازی 1استفاده میشود .در
اين تئوری مواد داخل راکتور به همراه ذرات کاتالیست به
دو فاز تقسیم میشوند .بخشی از گاز ورودی به راکتور به
صورت حبابهايی در میآيد که در طول راکتور باال میروند
و اصطالحاً به آن فاز حباب میگويند و مناطق ديگر راکتور
که غنی از ذرات جامد است ،را فاز متراکم يا امولوسیون
مینامند [ .]16در واقع فاز متراکم فاز پیوسته و فاز حباب
فاز پراکنده میباشد.
شکل ( )1نمايی از المان در نظر گرفته شده داخل راکتور
را نشان میدهد.
فرضیاتی که در تئوری دو فازی سیالسازی وجود دارند به
صورت زير خالصه میشوند [ 17و :]18
Two phase theory of fluidization
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شکل  :1نمايی از المانهای در نظر گرفته شده داخل راکتور
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جدول  :2معادالت هیدرودينامیکی راکتور بستر سیال
پارامتر

رابطه تجربی یا تئوری
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سرعت جريان حجمی خوراک (سهم فاز متراکم)

ضريب انتقال حرارت کلی (
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 موازنههای جرم و انرژی در حالت پایا-3-2
 فاز حباب-الف
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 معادالت بقای جرم و انرژی در حالت ناپایا-2-4
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 معادالت هیدرودينامیکی راکتور بستر سیال2 در جدول
ارائه شده است که شامل روابط تئوری يا تجربی برای
محاسبه تمامی پارامترهای به کار رفته در مدلسازی راکتور
.میباشد

 نتایج و بحث-3
 شبیهسازی حالت پایا-1-3
مشخصات راکتور و کاتالیست و شرايط عملیاتی راکتور در
. مالحظه میشود4  و3 جدولهای
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 -2-3نتایج حاصل از شبیهسازی

40
CO
CH3OH
CO2
HCHO

جدول  :3مشخصات راکتور بستر سیال مدلسازی شده
پارامتر

مقدار

واحد

تخلخل بستر

40

%

45

%

تخلخل کاتالیست

35
30
25
20
15
10

4

قطر معادل کاتالیست

8 10

m

طول پر شده راکتور

0/02

m

قطر راکتور

0/005

m

)Bubble phase concentration (mol/m 3

نتايج شبیهسازی حالت پايا در جدول  5و شکل ( )2ارائه
شده است .با توجه به اينکه فاز متراکم ،اختالط يافته کامل
در نظر گرفته شده است ،در اين فاز غلظت محصوالت و
واکنشدهندهها برابر يک مقدار مشخص در کل فاز خواهد
بود و همچنین چون فاز حباب جريان قالبی در نظر گرفته
شده است ،غلظت فقط تابعی از طول راکتور خواهد بود که
در شکل ( )2نشان داده شده است .غلظت هر يک از مواد
در خروجی راکتور ،حاصل جمع مقادير گزارش شده در
جدول  5با غلظت فاز حباب در خروجی راکتور خواهد بود
که با استفاده از آن انتخابپذيری محصوالت به دست می
آيد که در جدول  6آمده است .همانطور که در شکل ()2
ديده میشود ،غلظت محصوالت در فاز حباب در طول
راکتور افزايش میيابد که ناشی از انتقال جرم از فاز متراکم
است.

در شکلهای ( )3و ( )4اثر دما و زمان اقامت بر درصد تبديل
متان و انتخابپذيری محصوالت نشان داده شده است.
مالحظه میشود که با افزايش دمای واکنش و زمان اقامت،
درصد تبديل متان افزايش و انتخابپذيری متانول کاهش
میيابد .با توجه به اينکه در زمینه تبديل متان به متانول
در راکتور بستر سیال هیچ داده تجربی در دسترس نیست،
برای اعتبارسنجی نتايج مدل از دادههای به دست آمده از
راکتور بستر ثابت [ ]5استفاده شده است .مشاهده میشود
که روند کلی و میزان تغییرات درصد تبديل متان و انتخاب
پذيری محصوالت واکنش در راکتور بستر سیال نیز شبیه
راکتور بستر ثابت است و در نتیجه معادالت هیدرودينامیکی
راکتور و سینتیک واکنش دارای دقت خوبی هستند.

5

0.035

0.03

0.025

0.02

0.015

0
0.01

)Reactor Length (m) (%

جدول  :4شرايط عملیاتی راکتور

شکل  :2منحنی توزيع غلظت محصوالت در طول راکتور برای
فاز حباب

دمای خوراک ()K

773

دمای گرمکن ()K

500

فشار ورودی )(bar

50

ترکیب درصد خوراک

 %95متان  %5 +اکسیژن

زمان اقامت در راکتور )(s

9

مقايسه نتايج نشان میدهد با وجود اين که انتخابپذيری
متانول در راکتور بستر سیال نسبت به بستر ثابت در شرايط
مشابه کاهش میيابد ،ولی بازده تولید متانول 1به طور
متوسط  20درصد افزايش میيابد .بازده تولید متانول به
صورت رابطه ( )22تعريف میشود.

جدول  :5غلظت محصوالت در فاز متراکم و دمای راکتور
ماده

غلظت محصوالت در فاز
متراكم (

m3

) mol

CO

132

CH3OH

114

CO 2

23/3

HCHO

8.34 103

دمای خروجی راکتور ()K

857

Methanol yield
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()22

Smethanol  xmethane
100

Yield methanol 

اين افزايش بازده به علت افزايش درصد تبديل متان است
که میتوان آن را به مزايای راکتور بستر سیال نسبت به نوع
بستر ثابت ،مرتبط دانست .از جمله اين مزيتها میتوان به
حذف مقاومتهای نفوذ در ذرات کاتالیست به علت اندازه
کوچک آنها و توزيع يکنواختتر دما اشاره کرد که مجموعه
1
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اين عوامل باعث افزايش میزان تبديل متان و بازده تولید
متانول میشوند.
جدول  :6انتخابپذيری محصوالت و درصد تبديل متان در
خروجی راکتور
ماده

درصد انتخاب پذیری

CO

49/23

CH3OH

42/1

CO 2

8/61

HCHO

0/0032

درصد تبديل متان

32/2
10

94

9

92

8

90

6
5
4
3

)Methane Conversion (%

7

88
86
84
82
)Theoretical
)Theoretical
)Theoretical
)Experimental
)Experimental
)Experimental

2
1

780

770

760

750

740

730

0
720

770

780

740

750

760

78
76
74
720

730

)Temperature (K

)Temperature (K

شکل  :3اثر دما و زمان اقامت بر درصد تبديل متان (دادههای
تئوری ،حاصل از شبیهسازی حالت پايای راکتور بستر سیال و
دادههای تجربی مربوط به راکتور بستر ثابت است)

3 sec.
5 sec.
9 sec.
3 sec.
5 sec.
9 sec.

residence time:
residence time:
residence time:
residence time:
residence time:
residence time:

80

شکل  :4اثر دما و زمان اقامت بر انتخاب پذيری متانول (مقايسه
دادهای حاصل از شبیهسازی و دادههای تجربی)
863

 -3-3شبیهسازی ناپایای راكتور
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862

861

860

859

)Temperature (K

با انتخاب شرايط عملیاتی پايای نشان داده شده در جدول
 4به عنوان شرايط اولیه ،شبیهسازی در حالت ناپايا انجام
گرفت .برای اين کار رفتار سیستم در حالت حلقه باز نسبت
به تغییر دمای خوراک ورودی ،دمای مقاومت الکتريکی به
عنوان سیال خنک کننده ،تغییر ترکیب درصد خوراک
ورودی و تغییر زمان اقامت واکنشگرها داخل راکتور که
اغتشاشات اثرگذار در فرايند هستند ،بررسی گرديد.
در شکل ( )5تأثیر افزايش دمای خوراک به اندازه  25درجه
سلسیوس و به صورت پلهای از حالت پايا ،روی دمای راکتور
مالحظه میشود .با افزايش دمای خوراک ،به علت افزايش
سرعت واکنشهای مصرف متان که گرمازا هستند و
همچنین افزايش آنتالپی خوراک ورودی به راکتور ،دمای
راکتور نیز افزايش میيابد و بعد از گذشت  250ثانیه به
حالت پايای جديد میرسد .در شکل ( )6پاسخ حلقه باز

)Methanol Selectivity (%

)Theoretical
)Theoretical
)Theoretical
)Experimental
)Experimental
)Experimental

3 sec.
5 sec.
9 sec.
3 sec.
5 sec.
9 sec.

residence time:
residence time:
residence time:
residence time:
residence time:
residence time:

انتخاب پذيری محصوالت واکنش نسبت به اين تغییر پلهای
ديده میشود .انتخاب پذيری متانول با افزايش دما کاهش
و انتخاب پذيری اکسیدهای کربن افزايش میيابند ،با اين
تفاوت که شیب افزايش انتخابپذيری مونواکسیدکربن
خیلی بیشتر از دیاکسیدکربن است .روند تغییرات انتخاب
پذيری محصوالت با نتايج موجود در منابع مطابقت خوبی
دارد [ 5و  .]22همچنین با توجه به دادههای جدول 1
انرژی فعالسازی واکنش تبديل متان به دیاکسید کربن
بیشتر از ساير واکنشها است ،در نتیجه افزايش دما در
افزايش سرعت اين واکنش تأثیر بیشتری نسبت به واکنش
تولید متانول خواهد داشت.

858

500

450

400

350

300

250

200

150

100

50

0

857

)Time (s

شکل  :5پاسخ حلقه باز دمای خروجی راکتور نسبت به تغییر
پلهای  +25درجه سلسیوس در دمای خوراک ورودی

برای جلوگیری از افزايش بیش از حد دمای راکتور از
گرمکن الکتريکی که دارای دمايی کمتر از دمای راکتور
است ،استفاده میشود .در شکل ( )7تغییرات دمای راکتور
و در شکل ( )8تغییرات انتخابپذيری محصوالت نسبت به
سال شانزدهم ،شماره  ،52بهار 1397
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858

تغییر پلهای در دمای گرمکن الکتريکی نشان داده شده
است.

856

854

0.55

0.45
850

0.4
)Selectivity (%

0.35
0.3
CH3OH

0.25
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CO2

0.2

846
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)Time (s

200
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100
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0

0.05

0.55

شکل  :6پاسخ حلقه باز انتخاب پذيری محصوالت واکنش
نسبت به تغییر پلهای  +25درجه سلسیوس در دمای خوراک
ورودی

0.5
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868
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)Temperature (K

870
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0.3
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CH3OH

874

450

400

350

300

250

200

150

100

50

844
0

شکل  :9پاسخ حلقه باز تغییرات دمای راکتور نسبت به تغییر
ترکیب درصد خوراک از  95درصد به  90درصد متان

0.1

500

848

)Time (s
0.15

450

)Temperature (K

0.5

852

0.1
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)Time (s
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0
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شکل  :10پاسخ حلقه باز انتخابپذيری محصوالت واکنش
نسبت به تغییر ترکیب درصد خوراک از  95درصد به  90درصد
متان

856

885

)Time (s

شکل  :7پاسخ حلقه باز دمای خروجی راکتور نسبت به تغییر
پلهای  +20درجه سلسیوس در دمای گرمکن

880

0.55
0.5

CH3OH
CO
CO2

0.45
865

0.4

0.3
0.25
0.2
0.15
0.1

500

400

350

250
300
)Time (s

200
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0
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شکل  :8پاسخ حلقه باز انتخاب پذيری محصوالت واکنش
نسبت به تغییر پلهای +20درجه سلسیوس در دمای گرمکن
الکتريکی
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)Selectivity (%
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شکل  :11پاسخ حلقه باز توزيع دمای راکتور به کاهش  2ثانیه
زمان اقامت در راکتور

با افزايش دمای مقاومت الکتريکی دمای پوسته راکتور زياد
شده و به دنبال آن دمای بستر کاتالیستی هم افزايش می
يابد .روند تغییرات ،شبیه حالت افزايش در دمای خوراک
است و با نتايج موجود در منابع [ 5و  ]22مطابقت دارد.
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تفاوتی که اين حالت با حالت اغتشاش در دمای خوراک
دارد اين است که شیب تغییرات در اين حالت زياد است و
مانند حالت قبل بعد از زمان مشخص دوباره به حالت پايای
مشخص میرسد .تمام استداللهايی که در بخش قبل برای
عملکرد راکتور ارائه شد ،در اين بخش نیز میتواند به کار
برده شود .همچنین میتوان نتیجه گرفت که دمای گرمکن
الکتريکی تأثیر زيادی نسبت به دمای خوراک در عملکرد
راکتور دارد.
0.55
CH3OH

0.5

CO
CO2

0.45
0.4

0.3
0.25

)Selectivity (%
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50

0
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شکل  :12پاسخ حلقه باز انتخابپذيری محصوالت واکنش
نسبت به کاهش  2ثانیه زمان اقامت در راکتور

ترکیب درصد خوراک نیز از پارامترهای مهم در عملکرد
راکتور است .برای بررسی اثرات آن ،ترکیب خوراک از 95
درصد متان و  5درصد اکسیژن به  90درصد متان و 10
درصد اکسیژن و به صورت پلهای تغییر داده شد .شکلهای
( )9و ( )10نتايج اين تغییر روی دمای راکتور و انتخاب
پذيری محصوالت را نشان میدهند .انتخابپذيری متانول
در لحظات اولیه از يک مقدار مینیمم (در زمان تقريبی 10
ثانیه) عبور کرده و سپس افزايش میيابد .دلیل رفتار راکتور
را به اينصورت میتوان توضیح داد که با کاهش ترکیب
درصد متان در خوراک چون سینتیک واکنشهای اول و
دوم بر اساس غلظت متان وارد مدل شده است ،در نتیجه
سرعت اين واکنشها که گرمازا هستند ،پايین میآيد و
باعث کاهش دمای راکتور میشود .همچنین به دنبال
کاهش تولید متانول ،سرعت مصرف آن نیز پايین میآيد و
برايند اين تغییرات کاهش دمای راکتور و افزايش انتخاب
پذيری متانول است .با توجه به شکل ( ،)10بعد از اعمال
تغییرات ،گزينشپذيری متانول تا  10ثانیه کم و سپس زياد
میشود و اين به دلیل رفتار دينامیکی سیستم است .به اين
صورت که چون واکنش مصرف متانول واکنش ثانويه است،

مجله مدلسازی در مهندسی

اعمال تغییرات در تولید متانول زودتر از مصرف متانول اثر
میگذارد.
در شکلهای ( )11و ( )12تأثیر کاهش زمان اقامت مواد از
 9ثانیه به  7ثانیه (افزايش دبی خوراک) بر عملکرد راکتور
گزارش شده است.
با توجه به نتايج شبیهسازی حالت پايا (شکلهای ( )3و
( ))4و همچنین نتايج تجربی [ 5و  ]22با کاهش زمان
اقامت در دمای ثابت ،درصد تبديل متان کاهش و انتخاب
پذيری متانول افزايش میيابد .ولی شکلهای ( )11و ()12
نتايج متفاوتی را نشان میدهند .دلیل تفاوت اين است که
با توجه به اينکه در اين مطالعه سعی شده است که شرايط
واقعی سیستم راکتور شبیهسازی شود ،بنابراين دمای
راکتور متغیر و تأثیرپذير از اغتشاشات در شرايط خوراک
خواهد بود .عملکرد راکتور در اين حالت را اينگونه میتوان
توجیه کرد که با کاهش زمان اقامت ،مواد داخل راکتور
زمان کمتری برای انجام واکنش خواهند داشت و درنتیجه
گرمای آزاد و مصرف شده در واکنشها هم تحت تأثیر اين
پديده قرار خواهند گرفت .برايند اين تغییرات بعد از پايا
شدن سیستم به صورت افزايش دمای راکتور و کاهش
انتخابپذيری متانول خواهد بود .دلیل تغییرات متفاوت
انتخابپذيری متانول در زمان شروع اغتشاش تا حدود 10
ثانیه اول و بعد از آن (شکل ( ،))12به پاسخ دينامیکی
راکتور نسبت به اين تغییرات مربوط میشود و میتواند
ناشی از رفتار هیدرودينامیکی و سینتیکی بستر سیال در
زمانهای مختلف بعد از اعمال تغییرات باشد.

 -4نتیجهگیری
در اين تحقیق فرايند اکسیداسیون کاتالیستی مستقیم
جزئی متان به متانول در يک راکتور بستر سیال در شرايط
پايا و ناپايا مدلسازی و شبیهسازی شد .برای مدلسازی
راکتور از تئوری دوفازی سیالیت استفاده شد و برای سیستم
واکنشی هم از مکانیسم چالپا و ويسوانات [ ]13استفاده
شد .روند تغییرات دمای راکتور و انتخاب پذيری محصوالت
در راکتور بستر سیال مشابه نمونه بستر ثابت آن است ،با
اين تفاوت که بازده تولید متانول در راکتور بستر سیال تا
حدود  20درصد افزايش يافته است .نتايج شبیهسازی ناپايا
نشان داد که با افزايش دمای راکتور و کاهش زمان اقامت،
درصد تبديل متان زياد ولی انتخابپذيری متانول کم می
شود .همچنین نتايج نشان میدهند که دمای سیال خنک
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... مدلسازی و شبیهسازی تبديل کاتالیستی مستقیم جزئی متان به
) m ( قطر کاتالیست
)m

dp

( شتاب گرانش

G

) m ( ارتفاع بستر در حداقل سیالیت

H mf
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Kg
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Qb
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Smethanol
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Vp
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H i
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کننده و زمان اقامت داخل راکتور بیشترين تأثیر را بر روی
.درصد تبديل متان و انتخابپذيری محصوالت دارند
طراحی کنترلکننده مناسب برای حذف اغتشاشات و
نگهداری شرايط فرايند در مقادير بهینه میتواند موضوعی
.برای تحقیقات بعدی در اين زمینه باشد

 عالئم و نشانهها-5
پارامتر

عالمت اختصاری

m 2 ،سطح مقطع راکتور

A

m 2 ،سطح مقطع فاز حباب

Ab

m ،مساحت واقعی ذره کاتالیست

Ap

m 2 سطح جانبی راکتور

Ar

2

مساحت کره فرضی هم حجم با ذره
m 2 ،کاتالیست
J kg.K

As

،ظرفیت گرمايی ويژه

Cp

) m ( قطر راکتور

D

 در مخلوط گازیj ضريب نفوذ جزء
) m2 s (

D jm
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