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 بررسی اوًاع مدلُبی راکتًر کبتبلیستی بستر پر ضدٌ
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 .مبَطُر اسالمی ياحد(ػضً َیئت ػلمی داوطگبٌ آزاد 2) 

 

 

 

 چکیدٌ

یؼتی لذلْبی ساوتَس وبتبدس ایي همبلِ ثذًجبل ثْتشیي هذل ثشای ساوتَس وبتبلیؼتی ثؼتش پش ؿذُ ّؼتین لزا اثتذا اًَاع ه

ُ سا وِ ؿبهل هذل پیَػتبس،هذل ػلَلی،هذل ًبّوگي،هذل دیٌبهیه ٍ ....اػت سا ثغَس هجضا ثشسػی هی وٌین ٍ ثؼتش پشؿذ

بیت ّش هذل سا ثغَس هجضا ثشسػی هی وٌین ػپغ ّش هذل سا ثَػیلِ ی دادُ ّبی كٌؼتی اوؼبیؾ جضئی اتیلي هضایب ٍ هؼ

ٍ ًتبیج سا ثب ّن همبیؼِ هی وٌین ّوبًگًَِ وِ پیذاػت هذل ٍ اوؼبیؾ جضئی هتبًَل ثِ فشهبلذّیذ ثشسػی هی وٌین 

تذا فمظ ثَػیلِ ی دادُ ّبی ایي هذل هذلؼبصی      پیَػتبس سایجتشیي هذل ثَدُ ثذلیل آصهبیؾ ّبی صیبدتشی وِ دس اث

          ثٌبثشایي، ثشای تَكیف اغلت ساوتَسّبی ؿیویبیی، ثبیذ ثِ هذل ّبی ػبدُ ػبصی ؿذُ ثب دس ًظش گشفتي  ؿذُهی 

ٍیظگی ّبی هْن هؼئلِ تىیِ وٌین، ایي ّوچٌیي ثذیي هؼٌی اػت وِ ّیچ هذل ولی ٍجَد ًذاسد. ثْتشیي هذل ثشاػبع 

    ثب دس ًظش گشفتي اهىبى  _ٍیظگیْبیی اص ػیؼتن وِ ثِ آى ّب ػاللِ هٌذین_ٍیظگی ّبی خبف دس ًظش گشفتِ ؿذُ، 

ٍ هذل دیٌبهیه ًیض تٌْب  اًذاصُ گیشی ایي پبساهتشّب ٍ جٌجِ ّبی ثشسػی حل ػذدی هؼبدالت هذل، اًتخبة هی ؿَد

تْب ًیض ثْتشیي هذل سا ثَػیلِ همبیؼِ ًتبیج ٍ پیـگَیی ثْتش تفبٍتؾ ثب هذلْبی دیگش تشم تغییشات صهبى هی ثبؿذ.دس اً

 ًتبیج آصهبیـگبّی هـخق هی وٌین.

 

 ساوتَس ثؼتش پش ؿذُ،هذلؼبصی،هذل دیٌبهیه،اوؼبیؾ جضئی اتیلي.:ياشٌ َبی کلیدی

 

                                                           
1-hassan_hassanpur22@yahoo.com 

2- zarinabadi@yahoo.com 
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 مقدمٍ-1

یه فشآیٌذ سا ثشای  ثش هی گشدد وِ دس آى صهبى، پشیجیي فیلیجغ 1831ػبل اٍلیي وبسثشد تجبسی ساوتَس ثؼتش پش ؿذُ ثِ        

تَلیذ ػَلفَس تشی اوؼیذ ثِ ٍػیلِ ی ػجَس دادى َّا ٍ ػَلفَس دی اوؼیذ اص سٍی یه ثؼتش داؽ اػفٌجی اص پالتیٌیَم،اثذاع 

 وشد. 

آى ثِ ػٌَاى یه جشیبى پیَػتِ اص ٍاوٌؾ اص آى جبیی وِ وبتبلیضٍس دس ٍاوٌؾ هلشف ًوی ؿَد هی تَاى ثِ عَس هتٌبٍة اص 

دٌّذُ ّبی ػجَسی اص سٍی ثؼتش اػتفبدُ وشد، ثذٍى ایٌىِ احتیبجی ثِ جذاػبصی ٍ ثبصیبثی وبتبلیضگش ثبؿذ. ػلی سغن ٍجَد اًَاع 

وتَسّب ثشای جذیذتش ساوتَسّب هثل ساوتَسّبی ثؼتش ػیبل، ساوتَسّبی وبتبلیضٍسی ثؼتش پش ؿذُ یىی اص پش اػتفبدُ تشیي ًَع سا

 گبص اػت.-هبیغ ٍ جبهذ -ٍاوٌؾ ّبی جبهذ
ثشای غلجِ ثِ ثشخی  [1] ّوىبساًؾاص پشاوٌذگی ّیذسٍدیٌبهیىی تَػظ ٍػتشتشح ٍ  1996یه هفَْم هَجی دس ػبل 

ووجَدّبی هفَْهی هذل ّبی پیَػتِ ی هشػَم یه ثؼذی، اسائِ ؿذُ اػت. ایي هذل هَجی ػبل ثؼذ ثشای تَكیف پشاوٌذگی 

ٍ لبثلیت ّبی سٍؽ جذیذ ثشای  [2]گشهب ٍ جشم دس ساوتَسّبی اػتَاًِ ای تَػظ ثٌّىش ٍ ّوىبساًؾ ثِ وبس ثؼتِ ؿذعَلی 

التش وشًٍجشي سٍؽ سا ثشای تَكیف فشآیٌذّبی  1999تَكیف فشآیٌذّب دس یه هؼیش كَت فیضیىی سا آؿىبس ػبخت. دس ػبل 

آصهبیؾ ّبی ؿجیِ ػبصی ٍ وبسثشد هذل ّبی هَجی  [3] ذُ ثؼظ داداًتمبل هبدُ ٍ گشهب دٍ ثؼذی دس ساوتَسّبی ثؼتش پش ؿ

ثِ ٍضَح هضایبی هذل ّبی  جذیذ ٍ هذلْبی هتؼبسف ًفَری ثشای تَكیف ًتبیج آصهبیـی ثذػت آهذُ تَػظ ثٌّىش ٍ ّوىبساًؾ

 [4]هی وٌذهَجی سا ثیبى وشدُ ٍ هحممبى سا ثِ اػتفبدُ اص هذل ّبی هَجی ثشای ساوتَسّبی ثؼتش پش ؿذُ تـَیك 

ػالٍُ ثش تَكیف سیبضی ساوتَسّبی ثؼتش پش ؿذُ، سفتبس سیبضی هؼبدالت هذل حبون ًیض ثبیذ ثب دلت هَسد ثشسػی لشاس گیشًذ. ثِ 

خبعش غیش خغی ثَدى ػجبست ّبی ًشخ ٍاوٌؾ، جَاة تحلیلی ػیؼتن سا ثب هؼبدالت دیفشاًؼیلی / ججشی  ثِ ًذست هی تَاى 

 .ض هؼوَالً ثش سٍی جَاة دلیك ػذدی هؼبدالت هی ثبؿذثذػت آٍسد. ثٌبثش ایي توشو
چٌذیي هؼئلِ ی ػذدی خبف ثشای هؼبدالت هذل ساوتَس ثؼتش پش ؿذُ ٍجَد داسد. هؼوَالً هذل ّب ؿبهل تؼذاد صیبدی اص 

هؼبدالت دیفشاًؼیلی جضئی هی ثبؿذ. ثِ خبعش گؼتشدگی فشآیٌذّبی فیضیىی ٍ ؿیویبیی هٌؼىغ ؿذُ دس هؼبدالت هذل، 

تؼذادی اص تىٌیه ّبی ػذدی سا ثبیذ ثِ عَس ّوضهبى ثِ وبس ثؼت. حضَس ػجبست ّبی ًشخ ٍاوٌؾ غیش خغی ثب احتوبالً گؼتشُ 

ی ٍػیؼی اص صهبى ّبی هـخلِ ثشای ٍاوٌؾ ّبی هختلف ثِ یه حل وٌٌذُ ی هحىن ثشای هؼبدالت ػخت ًیبص داسد. گؼؼتِ 

ت خغی ؿبهل هبتشیغ ّبی خیلی پشاوٌذُ تَلیذ هی وٌذ. یه حل وٌٌذُ ػبصی جوالت ًفَر هؼوَالً یه هجوَػِ اص هؼبدال

هَثش وِ دس ایي جب اسائِ ؿذ ایي پشاوٌذگی سا دس ًظش هی گیشد. اص آى جبیی وِ جبثجبیی، هىبًؼین غبلت اًتمبل گشهب ٍ هبدُ 

هؼبدالت هذل هَجی داسای اػت، تَجِ خبكی ثبیذ ثِ گؼؼتِ ػبصی جوالت ّوشفتی اختلبف یبثذ. ایي اهش ثِ ٍیظُ ثشای 

اّویت هی ثبؿذ وِ ؿبهل جوالت ًفَر ًوی ثبؿٌذ )صیشا پشاوٌذگی ثِ ٍػیلِ ی هخلَط وشدى جشیبى ّبی ّوشفتی ثب ػشػت 

 ّبی هتفبٍت تؼشیف هی ؿَد(.

ثب جوالت ًْبیتبً تَجِ داؿتِ ثبؿیذ وِ ثِ هٌظَس تشویت تىٌیه ّبی هختلف پشداصًذُ ثِ پذیذُ ّبی هختلف )وِ دس هؼبدالت 

هختلفی ًـبى دادُ هی ؿًَذ( دس یه الگَسیتن وِ ول هجوَػِ ی هؼبدالت سا حل هی وٌذ، ّش تىٌیه هٌفشد ثبیذ اًؼغبف پزیش 

ثَدُ ٍ ثِ اًذاصُ ی وبفی ػبدُ ثبؿذ تب ادغبم دس یه ثشًبهِ ثضسي سا هوىي ػبصد ٍ دس ػیي حبل ثبیذ ثِ لذس وبفی هحىن ٍ هَثش 

         َست وبسآهذ ٍ لبثل اػتوبد حل وٌذ. سٍؽ ّبی ػذدی لذستوٌذ ثؼیبسی ثشای حل هؼبدالت ثبؿذ تب هؼبئل سا ثِ ك

     فیضیىی ؿبهل هؼبدالت هذل ثؼتش پش ؿذُ ،تَػؼِ یبفتِ اًذ. هؼبدالت دیفشاًؼیلی هؼوَالً اغلت تَػظ تىٌیه  -سیبضی

 [5] وبتبیب سٍؽ گیش حل هی ؿًَذ-ساًج
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 پر ضدٌمدلُبی راکتًر بستر -2
چٌذیي گشٍُ اص هذل ّبی اػتفبدُ ؿذُ ثشای تَكیف ساوتَسّبی ثؼتش پش ؿذُ ٍجَد داسًذ. اٍلیي ٍ پش اػتفبدُ تشیي گشٍُ        

اص هذل ّبی ساوتَس ثؼتش پش ؿذُ، هذل ّبی پیَػتِ )صًجیشُ ای( اػت. دس ایي ًَع اص هذل ّب، ػیؼتن ًبّوگي ثِ ػٌَاى یه 

دیفشاًؼیلی ثشای هتغیشّبی  –بصی ثشسػی هی ؿَد. سٍؽ پیَػتبس ثِ یه هجوَػِ هؼبدالت ججشی پیَػتبس چٌذ فبصی یب ته ف

 فبص جبهذ ٍ تَدُ جشیبى هٌجش هی ؿَد
ثش عجك سٍؽ دٍم، ّش گلَلِ وبتبلیضٍسی ّوشاُ ثب تَدُ جشیبى اعشاف آى ثِ ػٌَاى یه ٍاحذ ساوتَس یب ػلَل دس ًظش گشفتِ هی 

َل ّبی ّوؼبیِ اؽ هشتجظ اػت. ؿجىِ ّبی ػلَلی ٍ ثش ّن وٌؾ هیبى آًْب، هذل ّبی ػلَلی ؿَد. ّش ػلَل ثِ ثشخی اص ػل

 .ٍ هؼشٍف سا ؿىل هی دٌّذ

ًْبیتبًًٌ یه گشٍُ اص هذل ّب ثِ كَست آصهبیـی تَصیغ وؼش خبلی )تخلخل( اًذاصُ گیشی ؿذُ سا ثلَست ؿشح سیبضیبتی اػالم هی 

وٌٌذ. ایي هذل ّب ثیـتش ثِ ػٌَاى هذل ّبی وبًبلی روش ؿذًذ. تخلخل هحل دس ًضدیىی دیَاسُ حذاوثش اػت ٍ دس هؼیش ثِ 

یبثذ ّش وبًبل ثِ ػٌَاى یه ساوتَس لغشّبی رسُ، وبّؾ هی  1-2ُ تٌبٍة حذٍد ػوت هحَس لَلِ ثِ كَست ًَػبًی ثب دٍس

جشیبى پیؼتًَی دس ًظش گشفتِ هی ؿَد وِ دس آى ػشػت جشیبى  ثِ ٍػیلِ ی تخلخل هیبًگیي وبًبل تؼییي هی ؿَد ٍ ایي وِ 

ووجَدّبی خَد سا داسد، ساوتَسّبی ثؼتش اگش چِ ّش ًَع هذل، پتبًؼیل ّب ٍ  گشهب ٍ جشم سا ثب وبًبل ّبی هجبٍستجبدل هی وٌذ.

پش ؿذُ ػوذتبً ثب اػتفبدُ اص هذل ّبی پیَػتبس، هذل ػبصی ٍ ثْیٌِ ػبصی هی ؿًَذ. یىی اص دالیل ثشای آى، ایي حمیمت اػت 

لجبً همبدیش وِ آصهبیؾ ّبی اًتمبل گشهب ٍ جشم اٍلیِ تمشیجبً ثِ كَست هٌحلش ثش اػبع هذل ّبی پیَػتبس، آًبلیض ؿذُ اًذ، ٍ هتؼب

پبساهتش هؼتمیوبً ثشای هذل ّبی پیَػتبس دس دػتشع هی ثبؿٌذ. دلیل دٍم ایي اػت وِ ػشػت ّبی ٍاوٌؾ غیش خغی سا گبّی 

هی تَاى دس هؼبدالت دیفشاًؼیلی دس همبیؼِ ثب هؼبدالت ججشی ، ػبدُ تش هی ؿًَذ، اگش چِ سٍؽ ّبی ػذددی پیـشفتِ ثشای 

ؿبهل تىٌیه ّبی اػتفبدُ ؿذُ ثشای جَاة هؼبدالت ججشی غیش خغی هی ثبؿٌذ. ثٌبثشایي، اثش هؼبدالت دیفشاًؼیلی غیش خغی 

 حبضش ثش سٍی هذل ّبی پیَػتبس ٍ ثشسػی ػذدی آًْب هتوشوض ؿذُ اػت.

 مدل َبی پیًستبر -2-1

ثشای ؿجیِ ػبصی یه ساوتَس ثؼتش پش ؿذُ ، ػجبست ّبی ػشػت ٍاوٌؾ هٌبػت الصم هی ثبؿٌذ ٍ پذیذُ ّبی اًتمبلی اتفبق         

 افتبدُ دس داًِ ی وبتبلیضگش، تَدُ جشیبى ٍ ػغح هـتشن ّبی آًْب ثبیذ هذل ػبصی ؿًَذ. 

 ایي پذیذُ ّب سا هیتَاى ثِ گشٍُ ّبی صیش عجمِ ثٌذی وشد: 

  ُای گشهب ٍ جشم ًفَر دسٍى رس 

  تجبدل گشهب ٍ جشم هیبى رسُ وبتبلیضگش ٍ تَدُ جشیبى 

 ّذایت جشیبى 

  پشاوٌذگی گشهب ٍ جشم دسفبص جشیبى ٍ ّذایت گشهبیی دس فبص جبهذ 

  ُتجبدل گشهبیی ثب دیَاسُ ّبی هحلَس وٌٌذ 

پذیذُ ّبی پیـتش روش ؿذُ دس دسجِ ی وبسایی هذل ثِ ٍػیلِ ی فشم ّبی پزیشفتِ ؿذُ، ٍ هتؼبلجبً تَػظ چگًَگی ادغبم 

ثش عجك عجمِ ثٌذی دادُ ؿذُ وِ تَػظ فَسهٌت ٍ ثیـبف اًجبم ؿذُ ٍ ثِ عَس گؼتشدُ دس جبهؼِ ی  هذل تؼییي هی ؿَد.

 [6] هٌْذػی ؿیوی پزیشفتِ ؿذُ اػت، هذل ّبی پیَػتبس سا هی تَاى ثِ دٍ گشٍُ تمؼین وشد: هذل ّبی ًبّوگي ٍ ؿجِ ّوگي

 سیستم َبی راکتًر بستر پر ضدٌ دي ومًوٍ از 2-1-1

گشفتِ ؿذًذ.  7( یه هذل ٍاوٌؾ ػبدُ ػبصی ؿذُ ثشای اوؼبیؾ جضئی اتیلي هی ثبؿذ. دادُ ّب اص هشجغ ؿوبسُ Iهثبل          

  ثش عجك عشح ٍاوٌؾ صیش تـىیل هی ؿًَذ H2O, CO2ٍاوٌؾ دس جضء اضبفی اتیلي اتفبق هی افتذ. دٍ هحلَل جبًجی ػوذُ 
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 اص احتشاق اتیلي اوؼیذ چـن پَؿی وشدُ اص ایي سٍ، عشح ٍاوٌؾ ػبدُ ػبصی ؿذُ ثِ كَست صیش اػت: هی تَاى

O2+2C2H4

  
→ 2C2H4O 

O2+
 

 
 C2H4

  
→ 
 

 
  2+

 

 
H2O 

 ػجبست ّبی ػشػت ٍاوٌؾ ثِ ؿشح صیش اػت . 

  =810       ,    =70.4exp(-59860/R/T) 

R2=2430      ,   =49400exp(-89791/R/T) 
 ایي یه ػیؼتن ٍاوٌؾ هتؼبدل ثب دهبی هتَػظ ٍ پشٍفبیل ّبی غلظت دس ساوتَس هی ثبؿذ.

( اوؼبیؾ جضئی هتبًَل ثِ فشهبلذّیذ سا ًـبى هی دّذ . دادُ ّبی اػتفبدُ ؿذُ دس ایي هثبل اص آصهبیؾ ّبی ساوتَس IIهثبل 

یه وبتبلیضٍس تجبسی آّي اوؼیذ / هَلیجذًیَم ٍاوٌؾ دس  [8] ٍاحذ كٌؼتی گضاسؽ ؿذُ تَػظ ٍیٌذع ٍ ّوىبساى ثذػت آٍسًذ

400-250اوؼیذ دس جضء اضبفی اوؼیظى دس فـبس اتوؼفشی ٍ دس  –
 o
C اًجبم هی ؿَد. ٍاوٌؾ هغلَة 

CH3OH+
 

 
O2

  
→ 2CH2O+ H2O 

 ثب یه ٍاوٌؾ پی دس پی غیش هغلَة ّوشاُ اػت

CH2O+
 

 
O2

  
→ CO+H2O 

 دس ایي جب داسین.

  =
        

  

          
    ,   =125.107exp(-79496/R/T) 

  =1.12exp(-8368/R/T)  ,   K3=54.105exp(-66944/R/T) R2=
       

  

         
   

 مدل ضبٍ َمگه یک بؼدی  2-1-2

ػبدُ تشیي هذل ؿجِ ّوگي تٌْب پشٍفبیل ّبی هحَسی دهبّبی هیبًگیي ؿؼبػی ٍ غلظت سا تَكیف هی وٌذ. اص آى جبیی          

تٌْب هىبًیؼن اًتمبل دس ًظش گشفتِ ؿذُ ،ّوشفت اػت، هذل ثِ ػٌَاى یه هذل جشیبى پیؼتًَی دس ًظش گشفتِ هی ؿَد. دس وِ 

ایي جب ًیض ٍیظگیْبی فیضیىی ثبثت )هیبًگیي( جشیبى  دسٍى ساوتَس سا فشم هی وٌین، ثِ كَستی وِ هؼبدالت پبیؼتگی ثشای 

 حبلت پبیِ ػجبست اػت اص :

Us
   

  
=-  (C,T)                                                        

Us ρfCP  
  

  
=RT(C,T)-

   

  
(T-TW) 

 مدل وبَمگه تک بؼدی-2-1-3

ػبدُ تشیي هذل ًبّوگي ته ثؼذی ، وِ تفبٍت ّبی غلظت ٍدهبی هیبى تَدُ جشیبى  ٍ ػغح وبتبلیضگش سا ًـبى هی دّذ         

 :ثِ كَست صیش اػت

     (  
 -  )=-  ( 

 ,   ) 
    (  -T)=   (  ,   ) 

 فاز جامد : 

 

     (  
 -  )=-  ( 

 ,   ) 
 
    (  -T)=   (  ,   ) 

 فاز جامد : 
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ؿجِ ّوگي ته ثؼذی، ثب اػتفبدُ اص هثبل ّبی لجلی هَسد ثحث لشاس هی گیشد. پشٍفبیل ّبی  تفبٍت هیبى هذل ّبی ًبّوگي ٍ

 سػن ؿذُ اًذ 1ثب اػتفبدُ اص هذل ؿجِ ّوگي دس ؿىل  Iهحَسی غلظت ٍ دهب ثشای هثبل 

 
ي دمب محبسبٍ ضدٌ بب استفبدٌ از  C2H4O( پريفبیل َبی محًری غلظت Iاکسبیص جسئی اتیله )مثبل  -1ضکل

 [9]مدل جریبن پیستًوی ضبٍ َمگه یک بؼدی 

 

 ( همبیؼِ ؿذُ اًذ.2پشٍفبیل ّبی هحَسی غلظت ٍ دهب ثشای دٍ هذل، دس ؿىل)

 

 
يدمبی محًری محبسبٍ ضدٌ بب استفبدٌ از مدل َبی جریبن پیستًوی وبَمگه یک بؼدی  C2H4Oمقبیسٍ ی پريفبیل َبی غلظت  -2ضکل

 ، اکسبیص جسئی اتیله (I)مثبل 

3-2ؿىل ًـبى هی دّذ وِ هذل ًبّوگي، 
o
C  دهبّبی ثیـتش سا ثشای ّش دٍ فبص جبهذ ٍ جشیبى دس همبیؼِ ثب هذل ؿجِ ّوگي

 پیؾ ثیٌی هی وٌذ ایي تفبٍت دهبیی اص یه سلبثت هیبى ػشػت ّبی تجبدل جشم ٍ گشهبی ثیي ػغحی ًتیجِ هی ؿَد

o ( حذٍد 3دس حمیمت، پشٍفبیل ّبی هحَسی دهب سػن ؿذُ دس ؿىل )
C33 سا ًـبى هی دٌّذ.  اختالف دس دهبّبی ًمبط داؽ

هىبى ًمغِ ی داؽ پیؾ ثیٌی ؿذُ تَػظ هذل ًبّوگي ثِ ػوت ٍسٍدی ساوتَس جبثجب هی ؿَد. ایي اهش ثِ ٍػیلِ ی تجذیل 

ػشیؼتش هتبًَل ثشای هذل ًبّوگي ثِ خبعش دهبّبی ثبالتش تَضیح دادُ هی ؿَد. هذل ؿجِ ّوگي یه تجذیل هتبًَل هالین تش، سا 

شؽ یبفتِ ، ًـبى هی دّذ . تفبٍت ّبی هـبّذُ ؿذُ ثِ ٍػیلِ ی همبٍهت دس همبثل اًتمبل گشهب اص ثب یه ًبحیِ ٍاوٌؾ گؼت

 س ثِ تَدُ ی جشیبى ایجبد هی ؿَد.ٍػغح وبتبلیض

 
ي دمبی محًری محبسبٍ ضدٌ بب استفبدٌ از مدل َبی جریبن پیستًوی وبَمگه یک  CH3OHمقبیسٍ ی پريفبیل َبی غلظت  -3ضکل

 (، اکسبیص جسئی اتیله Iبؼدی ي ضبٍ َمگه یک بؼدی )مثبل 
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 مدل َبی دي بؼدی -2-1-4

جِ دس هذل دٍ ثؼذی ، پشٍفبیل ّبی غلظت ٍ دهبی ؿؼبػی دس ًظش گشفتِ هیـًَذ. پشاػتفبدُ تشیي هذل دٍ ثؼذی، هذل ؿ        

 ّوگي دادُ ؿذُ تَػظ هؼبدالت صیش هی ثبؿذ

  
   

  
-
   

 

 

  
{r
   

  
}=   (C,T) 

Us ρfCP  
  

  
-
   

 

 

  
{r
  

  
}=  ( ,  ) 

 ٍّوشاُ ثب ؿشایظ هشصی

00 , CCTT 
 :0z

 
 

0,0 
dr

dT

dr

dCi

 
:0r

  

0
dr

dCi    )( wTTBi
dr

dT


   
:

2
td

r 
 

، ًتبیجی هـبثِ هَاسد ثذػت آهذُ ثب هذل ّبی Iوبسثشد هذل ّبی دٍ ثؼذی ثشای هحبػجِ ی ساوتَس تَكیف ؿذُ تَػظ هثبل 

 ( هشاجؼِ وٌیذ4یه ثؼذی اسائِ هی وٌذ، ثِ ؿىل)

 
ي دمبی محًری محبسبٍ ضدٌ بب استفبدٌ از مدل َبی جریبن پیستًوی وبَمگه ي ضبٍ  C2H4Oمقبیسٍ پريفبیل َبی غلظت  -4ضکل

 ، اکسبیص جسئی اتیله(Iَمگه یک بؼدی ي دي بؼدی ) مثبل 

 

دهبی ثبالتش ًضدیه اًتظبس هی سٍد. دس حمیمت، ثِ خبعش  IIّوبًٌذ لجل، تفبٍت ّبی ؿذیذتش هیبى هذل ّبی هختلف ثشای هثبل 

هحَس ساوتَس ٍ ثِ خبعش ٍاثؼتگی خیلی ؿذیذ ػشػت ّبی ٍاوٌؾ ثِ دهب، تشویت دس حبل ٍاوٌؾ اغلت ًضدیه هحَس هی ػَصد. 

  (6( ٍ ؿىل)5ثِ ػٌَاى یه ًتیجِ، ًبحیِ ای وِ ٍاوٌؾ دس آى اتفبق هی افتذ دس حبلت یه ثؼذی ثبسیىتش هی ؿَد، ثِ ؿىل)

ِ خبعش تجذیل وبهل هتبًَل ٍ دهبی ثبالتش پیؾ ثیٌی ؿذُ تَػظ هذل ًبّوگي، ًمغِ ی داؽ ثِ ػوت هشاجؼِ وٌیذ. دٍثبسُ، ث

 ٍسٍدی ساوتَس جبثِ جب هی ؿَد.

 
، اکسبیص متبوًل II)مثبل  .مقبیسٍ ی پريفبیل َبی دمبی محًری بباستفبدٌ از مدل َبی جریبن پیستًوی وبَمگه يضبٍ َمگه-5ضکل 

 بٍ فرمبلدئید(
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محًری محبسبٍ ضدٌ بب استفبدٌ از مدل َبی جریبن پیستًوی وبَمگه ي ضبٍ َمگه.  CH3OHمقبیسٍ ی پريفبیل َبی غلظت -6ضکل

 ، اکسبیص متبوًل بٍ فرمبلدَید( II)مثبل 

ًتیجِ هذل ّب ثشای ػیؼتن ٍاوٌؾ اٍل )اوؼبیؾ جضئی اتیلي( تَلیذ گشهبی هتَػظ ٍ دهبی ون ٍ تغییشات غلظت دس ساوتَس 

اػت، توبم هذل ّب تمشیجبً ًتبیج هـبثْی سا پیؾ ثیٌی هی وٌٌذ. اگش چِ، پیؾ ثیٌی ّبی كَست گشفتِ تَػظ هذل ّبی 

 ل( ثب یىذیگش ػبصگبس ًیؼتٌذ.  هختلف ثشای ػیؼتن ٍاوٌؾ دٍم )اوؼبیؾ جضئی هتبًَ

 

 مدل َبی دیىبمیک-2-1-5

هذل ػبصی دیٌبهیه ساوتَسّبی ثؼتش پش ؿذُ، دس حبلت پبیب، هَضَع جزاثی ثشای هذلؼبصی اػت. ایي هذل ػبصی ّب دس         

 وبسثشد داسد.لؼوت ّبی هختلف ساوتَسّبی ثؼتش پش ؿذُ هثل ساُ اًذاصی ٍ غیش فؼبل ػبصی ساوتَس، پبیذاس ػبصی ٍ...

هؼبدالت هذل ّبی دیٌبهیه ػوَهبً هـبثِ هذل ّبی حبلت پبیب، هی ثبؿٌذ، تٌْب جوالت اضبفی تَكیف وٌٌذُ ی ػشػت ّبی 

تغییش غلظت ّب ٍ دهب دس صهبى یؼٌی 
t

T

t

C

t

T s












,,

 
ٍ 

t

C s




 اضبفِ هی ؿًَذ. 

 مدل َبی سلًلی-2-2

ؿیویبیی دس ساوتَسّبی ثؼتش پش ؿذُ  –پغ اص هذل ّبی پیَػتبس، هذل ّبی ػلَلی ثشای تَكیف پذیذُ ّبی فیضیىی          

  اسائِ ؿذ. دس هذل ّبی ػلَلی، ساوتَس ثِ  هَسد اػتفبدُ لشاس هی گیشًذ. یه هذل ػلَلی اٍلیي ثبس تَػظ دًغ ٍ الپیذاع

ّش ػلَل ثِ كَست ثخـی اص  .[10] آل )ػلَل ّب( ًـبى دادُ هی ؿَدٍػیلِ ی یه ؿجىِ اص ساوتَسّبی هخضى ّوضًذاسایذُ 

ساوتَسهحذٍد ؿذُ تَػظ دٍ ػغح اػتَاًِ ای ّن هحَس ٍ دٍ كفحِ ی ػوَد ثش هحَس ساوتَس تؼشیف هی ؿَد، ّوبى عَس وِ 

 ( ثب حجن ػبیِ صدُ ؿذُ ًـبى دادُ ؿذُ اػت.7دس ؿىل)

 

 ضدٌ بٍ ػىًان یک ياحد سبزودٌ در مدل َبی سلًلی.ارائٍ ی ضمبتیک سلًل مىفرد، استفبدٌ -7ضکل
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ثشسػی ػذدی هذل ّبی ػلَلی ػبدُ تش اص هذل ّبی پیَػتبس اػت. تؼذاد هؼبدالت ججشی ػبصًذُ ی یه هذل ػلَل ػوذتبً 

 .وَچىتش اص همذاسی اػت وِ اص تمشیت ّبی تفبضل هحذٍد هذل ّبی پیَػتبس ًتیجِ هی ؿَد

 وتیجٍ گیری-3
سی ٍؿیویبیی پیچیذُ وِ دس ساوتَسّبی وبتبلیض –ع اص هذل ّبی سیبضیبتی تمشیت صًٌذُ ی فشآیٌذُ ّبی فیضیىی چٌذیي ًَ     

ثؼتش پش ؿذُ ٍالغ هی ؿًَذ، دس ًظش گشفتِ ؿذُ اًذ. اص توبم هذل ّبی دس ًظش گشفتِ ؿذُ )پیَػتبس، وبًبلی ٍ ػلَلی( هذل ّبی 

پیَػتبس پش اػتفبدُ تشیي ثَدى ٍ ثِ كَست ػیؼتوبتیه دس ایي ثخؾ هَسد ثشسػی لشاس گشفتِ اًذ.  پیؾ ثیٌی ّبی هذل ّبی 

ذ هْن كٌؼتی همبیؼِ ؿذًذ: اوؼبیؾ اتیلي ٍ اوؼبیؾ هتبًَل ثِ فشهبلذّیذ. فشآیٌذ اٍل وِ پیَػتبس هختلف ثشاػبع دٍ فشایٌ

    دس  ؿشایظ ػولىشد اًتخبثی دس ًظش گشفتِ هی ؿَد یه اًشطی هتَػظ ثب پشٍفبیل ّبی غلظت ٍ دهبی ًؼجتب ون دس ساوتَس 

 40-20هی ثبؿذ. افضایؾ دهبی هبوضیون دس ساوتَس حذٍد 
o
C دٍم ًـبى دٌّذُ ی یه ػیؼتن خیلی گشهبصا  اػت. فشآیٌذ

 200-150اػت. افضایؾ دهب دس ساوتَس 
o
C  100اػت. تغییش دهب دس هؼیش ؿؼبػی هی تَاًذ ثبالتش اص

 o
C  دس هىبى ًمغِ داؽ

 ثبؿذ. 

، دهبی پیؾ ثیٌی ؿذُ تَػظ هذل ّبی هختلف ثشای فشایٌذ اوؼبیؾ اتیلي ًـبى دادُ ؿذُ اػت وِ پشٍفبیل ّبی غلظت ٍ

خیلی ًؼجت ثِ هذل اًتخبة ؿذُ حؼبع ًوی ثبؿٌذ . تفبٍت ثشآٍسدُ ؿذى هیبى پیؾ ثیٌی ّبی هذل یه ثؼذی ؿجِ ّوگي 

 % هی ثبؿذ. تفبٍت هیبى هذل ّبی یه ثؼذی ٍ دٍ ثؼذی حتی ووتش هی ثبؿذ. 5ٍ هذل ًبّوگي یه ثؼذی، حذٍد 

سا ثیبى هی وٌذ. ثؼیبسی اص فشآیٌذّبیی وِ دس ساوتَس  ػیؼتن دٍم یه دٍگبًگی ثضسي هیبى پیؾ ثیٌی ّبی هذل ّبی هختلف

اتفبق هی افتٌذ سا ًوی تَاى ثب ّن جوغ وشد ٍ ثبیذ ثِ كَست هـخق دس ًظش گشفتِ ؿًَذ. تفبٍت هیبى دهبی فبص جبهذ ٍ دهبی 

10تَدُ جشیبى هی تَاًذ حذٍد 
 o

C ؿجِ ّوگي  ثبؿذ. ایي اهش ثِ دٍگبًگی ثضسي هیبى پیؾ ثیٌی ّبی هذل ّبی ًبّوگي ٍ

% اػت. ثِ خبعش پشٍفبیل ّبی غلظت ٍ دهبی ؿؼبػی آؿىبس، 15هٌجش هی ؿَد. تفبٍت تخویي صدُ ؿذُ دس تَلیذ گشهب ثیـتش اص 

   ثؼذی ثِ هذل ّبی یه ثؼذی تشجیح دادُ هی ؿًَذ. دٍهذل ّبی 
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