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چکیده
رسوب تشکیل شده در لوله های مبدل حرارتی واحد تغلیظ گالیکول در یکی از کارخانه های گااز و گااز ماای
بوسیله مدلی که شامل دو بخش میباشد ،مورد بررسی قرار گرفتهاست .بخش اول بار مبناای معادلاه موازناه
جمعیت و برای بدست آوردن توزی اندازه ذرات در هر نقطه از طول مبدل و بخش دوم بارای مااسابه میااان
انتقال ذرات به سمت دیواره به کار میرود .برای بررسی ناوه انتقال ذرات باه سامت دیاواره  4عامال بویانسای،
توربولنسی ،توربوفورتیک و نیروی وزن در نظر گرفته شده است .نتایج بدست آمده نشان میدهد که نیروی وزن
نقش اصلی در انتقال ذرات به سمت دیواره را بر عهده دارد .مدل ارائه شده زمان پرشدن لوله های مبادل را باا
دقت قابل قبولی تخمین میاند.

کلمات کلیدی
موازنه جمعیت ،توزی اندازه ذرات ،بویانسی ،توربولنسی ،توربوفورتیک ،نیروی وزن

نکات برجسته پژوهش


مدل ارائه شده قادر است زمان پرشدن لولههای مبدل حرارتی را با دقت قابل قبولی تخمین باند.

 -1مقدمه
مبدل های حرارتی نقش عمده ای در صنای بر عهده دارند و اهمیت آنها به توجه به رشد صانای  ،روز باه روز در حاال
افاایش است .در صنای نفت و گاز ،وسایل انتقال حرارت بطور گسترده و با اهداف مختلفی بکار برده میشوند .در کارخاناههاای
گاز و گاز مای  ،تبادل حرارتی بین گالیکول غنی 1ورودی به قسمت تغلیظ و گالیکول احیاء شده خروجای از ایان قسامت کاه
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برای تاریق به جریان گاز بکار خواهد رفت ،درون دو مبدل حرارتی از نوع پوسته و لوله رخ میدهد.
تمیای لولهها و پوسته این دو مبدل یک مسئله مهم میباشد :زیرا تجم ذرات ناخواسته در لوله های مبدل باعث بروز
مشکالت عملیاتی از قبیل افاایش افت فشار ،گرفتگی تیوب ها و در بدترین حالت باعث خاموشیهای ناخواسته واحد و باه تبا
آن تواتر تعمیرات اساسی را به دنبال خواهد داشت.
در این مقاله رسوب تشکیل شده در لولههای مبدل حرارتی واحد تغلیظ گالیکول یک کارخانه گاز و گاز مای بر اساا
معادله موازنه جمعیت 1مورد مطالعه و مدلسازی قرار گرفته است.
معادله موازنه جمعیت یک معادله مشتق جائی -انتگرالی غیرخطی میباشد .این معادله تعداد واحادهای منفصال درون
یک سیستم پیوسته را که می توانند ذرات جامد ،حباب یا قطره باشند را با در نظر گرفتن تغییراتی که ممکن اسات در نتیجاه
فرایندهای مختلف از قبیل تجم  ،2شکست ،3هسته زایی4و رشد 5برای آنها رخ دهد  ،ردیابی میکند[1].
معادله موازنه جمعیت بر اسا دانسیته یک متغیر غیر شدتی مناسب که معموال تعداد ذرات است نوشته میشاود .ایان
معادله در واق ناوه توزی اندازه ذرات را در هر زمان در طول فرایند ردیابی کرده و به کمک آن رفتار کلی سیستم کاه عموماا
متاثر از توزی اندازه ذرات میباشد ،شرح داده میشود[2].
7
6
این معادله معموال در فضای فازی ذره تعریف میشود .این فضا شامل دو مختص داخلی و خارجی میباشد .آن دساته
از خواص را که وابسته به موقعیت مکانی ذره می باشند را مختص خارجی و خواص وابسته به حالت درونی ذره می باشند مانند
اندازه ذره را مختص درونی می نامند.
فرم کلی معادله موازنه جمعیت به صورت زیر تعریف میشود:
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در این رابطه  ،nدانسیته تعداد بوده و به صورت
)(2
تعداد ذراتی است که در فاصاله  Lتاا L+dLقارار دارناد و
تعریف میشود که در آن
خارجی و سرعت مختص داخلی می باشد .در معادله  B ،1و  Dبه ترتیب نرخ تولد و مرگ ذره می باشد[3].
برای حل معادله موازنه جمعیت ،روش های مختلفی از جمله روش مجااسازی ،8روش ممان ها 9و روش مونت کارلو
وجود دارد .در کار حاضر ،معادله مذکور با استفاده از روش مجااسازی حل شده است .در این روش دامنه اندازه ذرات به تعداد
مادود و مشخصی از بازه تقسیم میشود .این تقسیم بندی میتواند به صورت هندسی ،یکنواخت و یا شکلهای دیگر باشد .در
نتیجه این تقسیم بندی معادله موازنه جمعیت به یکسری معادالت دیفرانسیلی تبدیل شده که با حل همامان این معادالت،
توزی اندازه ذرات به دست می آید.
سارعت مخاتص

 -2مدل ارائه شده
مدل ارائه شده دارای دو بخش می باشد که در بخش اول با استفاده از مکانیام پیشنهادی هانسلو و همکارانش در ساال
( 1988معادله  )1توزی اندازه ذرات بدست می آید و در بخش دوم با استفاده از اطالعات خروجی از بخاش اول ،انتقاال ذرات
به سمت دیواره و در نتیجه زمان پرشدن خط لوله مااسبه میشود.
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 1-2بخش اول
در این بخش توزی اندازه ذرات با استفاده از مدلی که هانسلو و همکارانش در ساال  1988ارائاه کردناد بدسات آماده
است .هانسلو و همکارانش با در نظر گرفتن تقسیم بندی هندسی ،طول هر بازه را  2برابر بازه قبلی در نظر گرفتند:
)(3
آنان هم چنین با در نظر گرفتن  4مکانیام برای برخورد دوگانه ذرات ،معادلاه موازناه جمعیات گسساته را باه صاورت
معادله  4را بدست آورد.
∑

∑

∑

)(4

کرنل اگلومراسیون می باشد[4].
در این معادله
اسکین و همکارانش در سال  2011کرنل اگلومراسیون را باه صاورت جما دو کرنال بویانسای و توربولنسای در نظار
گرفتند]:[5
)(5
)

)(6
)

(

(

)(7
نرخ تنش برشی کولموگروف می باشد.
ثابت بولتامن و
که در روابط باال
بر اسا روابط باال و در نظر گرفتن ذرات منتقل شده به سطح داخلی لوله (بخش دوم) و نیا با تقسیم طول لولاه 3/4
اینچی مبدل به  160قسمت به طول  1فوت ،توزی اندازه ذرات در طول مبدل مطابق با شکل  1بدست آمد .همانگوناه کاه در
شکل نشان ) 1(aداده است در طول مبدل قله نمودار پایین آمده و به سمت ذرات بارگتر جابه جا شده است نتایج مدل ارائه
شده مطابق شکل ) 1(bاین مشاهده را تصدیق میکند.

)(a

)(b
شکل :1توزیع اندازه ذرات در طول مبدل ( a:تجربی  (bمدل

 2-2بخش دوم
در سال  Eskin ،2011و همکارانش عوامل بویانسی ،توربولنسی و توربوفورتیک را به عنوان مکانیام های انتقال ذره به
سمت دیواره مطرح و بر اسا این عوامل فالکس جرمی ذرات به سمت دیواره را مااسبه نمودند .بر اسا کار اسکین و
همکارانش فالکس جرمی ذرات به واسطه بویانسی به صورت زیر تعریف میشود .در این رابطه ضریب چسبندگی ذرات
با دیواره و مقدار آن ) 2/2 * 10^ (-5میباشد[5].
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همچنین فالکس جرمی بواسطه توربولنسی به صورت
( √
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فاصله نرمال از دیواره می باشد.
بوده که در آن
اسکین همچنین مکانیام توربوفورتیک را به عنوان دیگر عامل موثر در انتقال ذرات به سمت دیواره لوله مطرح کرد و باا
بیان مفهوم سرعت توربوفورتیک (

) فالکس جرمی بواسطه این عامل را به صورت معادله  10بیان نمود:
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در سال  2013میرزایی و همکارانش نقش نیروهای مختلف در انتقال ذرات به سمت دیواره را بررسی کردند .بر اساا
کار آنها و تعریف سرعت ته نشینی به صورت زیر
)(13
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)) (
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نیروی وزن و بویانسی به عنوان عوامل موثر دیگر در انتقال ذرات به سمت دیواره در نظر گرفته شده اند .در رابطه بااال
نیروی ناشی از وزن ذرات
)(14
نیروی بویانسی:
و
)(15
و ضریب اصالح کانینگهام می باشد[6] .
جایی از حجم قسمت آخر که توسط ذرات اشغال میشود مبنای مقایسه نقش هریک از این عوامل در انتقال ذرات باه
سمت دیواره قرار گرفته و نتیجه در شکل  2نشان داده شده است .بر این اسا نیروی وزن عامل اصلی انتقال ذرات به سامت
دیواره می باشد و مرتبه عددی انتقال ذرات به واسطه آن بترتیاب  6 4و  9برابار بیشاتر از انتقاال ذرات باه واساطه بویانسای
توربولنسی و توربوفرتیک میباشد.
بر اسا عامل وزن ،مقدار جرم رسوب بر جداره داخلی لولاه مبادل پاس از  1سااعت مطاابق شاکل  3خواهاد باود.
مااسبات نشان میدهد که پس از  490روز قسمت آخر پر خواهد شد.
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(عامل نیروی وزنa) عامل های انتقال ذرات به سمت دیواره:2شکل

 ساعت1  جرم رسوب داده شده پس از:3 شکل

)( عامل توربولنسی(قرمز) عامل توربوفورتیک (زردc) (عامل بویانسیb)

 نتیجهگیری-3
 از باین عوامال.توزی اندازه ذرات با استفاده از معادله موازنه جمعیت مجاا شده تطابق مناسبی باا یافتاه تجربای دارد
 بار ایان اساا. عامل اصلی انتقال ذرات به سمت دیواره نیروی وزن می باشد، توربوفورتیک و نیروی وزن، توربولنسی،بویانسی
. روز پر خواهد شد490 قسمت آخر خط لوله پس از

سپاسگزاری
.را داریم

از شرکت ملی مناطق نفتخیا جنوب به خاطر در اختیار قرار دادن اطالعات الزم نهایت تشکر و سپا
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