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  ساز صنعتي از نوع بستر سيالدانهيك در  دانهبررسي توزيع 
  

  2، حسين نعمتي1مهدي مالكي
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد نجف آباد

mehdi.maleki90@yahoo.com  
  

  

  

  

  چكيده
كاربرد زيادي  دارنژروغذاي مردم جهان مي باشد. كه از اين ميان، كودهاي نيتكودسازي داراي اهميت زيادي در تأمين 

به  دانه هاي اوره مي شوند. توليد دانه شكل در يا مايع بصورت كودها، اين دارند. يكي از انواع اين كودها، اوره مي باشد.
ساز به ذرات با قطر بزرگتر  اين ذرات به دليل كوچك بودن، توسط دانه شود. عنوان ماده اوليه كود اوره شناخته مي

در  دانه هاي اورهتوزيع ، اين مقاله سازي نقش مهمي را در توليد كود اوره ايفا مي كند. در از اين رو دانه شوند. تبديل مي
، 2، 1با قطرهاي مختلف شامل  دانه هاييظور، اين منساز صنعتي از نوع بستر سيال مورد بررسي قرار گرفته است. به  دانه

و فشار  دانهكسر حجمي ميانگين براي هر اندازه قطر ذره انتخابي، ميليمتر انتخاب گرديد. در هر حالت،  8و  5، 3
رهاي سپس نمودااستخراج گرديد. صنعتي ساز  دانهيك براي به كمك نتايج حاصل از شبيه سازي عددي  استاتيك

رات بوده و ذ، مستقل از قطر دانه سازدهد كه فشار استاتيك درون  نشان مينتايج . ترسيم شد حاصل از اين داده ها
كند كه  براي ذرات با قطرهاي مختلف به گونه اي تغيير مي دانهكسر حجمي ميانگين تقريباً همواره ثابت است. همچنين 

  همواره اين فشار استاتيك ثابت بماند.
  

  گرانول، بستر سيالساز، دانههاي كليدي: واژه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            
  تبديل انرژي، دانشگاه آزاد اسالمي واحد نجف آباد- دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي مكانيك - 1 

  ت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد مرودشت، گروه مكانيكعضو هيأ -  2
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  مقدمه - 1

 ناديده نبايد بشر بقاي در را آن اهميت كند،مي ايفا جهان سراسر در غذا تأمين در مهمي نقش كودسازي اينكه به توجه با
 از جهان غذايي پروتئين درصد 40 از بيش. شود تغذيه تواندنمي كودها از گسترده استفاده بدون جهان، شك بدون. گرفت

 ميزان دليل به اوره،. شودمي مصرف گسترده طور به اوره دار، نيتروژن كودهاي ميان در. گردد مي تأمين دار نيتروژن كودهاي
 كود پركاربردترين كودها، ديگر انواع با شدن تركيب در پذيري انعطاف نيز و استفاده سهولت كم، هزينه ،)46(% باال نيتروژن

 ريزذرات  فرآوري و بردن بكار. شوندمي توليد دانه شكل در يا مايع بصورت كودها،اين  .]2، 1[ است جهان در استفاده مورد
 ذرات با كه صنايعي در ذرات، اندازه رشد دادن هايروش. است بوده مطرحاساسي در تهيه دانه ها  مشكل يك بعنوان همواره

 اوره، سازدانه در هدف ها مي باشد.اين روش ها استفاده از دانه ساز جملهكه از گيرد. مي قرار استفاده مورد دارند كار و سر ريز
 است. سازدانه خروجي در خاص اندازه يك آوردن دست به و اوره ذرات رشد

بر روي دانه هاي اوليه اوره  مذاباوره به حساب مي آيد كه با پاشش  اوره توليد فرآيند در كليدي واحد يك ساز،دانه
معمول دانه  طور به مختلفي از دانه سازها را مي توان نام برد. با اين حال انواعموجب بزرگ شدن اندازه ذرات مي گردد. 

 كاهش را مواد حمل زمان همچنين و فرآيند زمان سيال بستر چرا كه .سازهاي بستر سيال از مقبوليت بيشتري برخوردارند
  .]3[دهد مي

 معموالً  كه كند، رفتار سيال يك مانند شود مجبور ذرات جامد از ايعمده مقدار كه شودمي تشكيل هنگامي سيال بستر
 با توانمي را يكنواخت فرآوري شرايط. گيردمي صورت جامد ذرات ميان از) گاز مانند( فشار تحت سيال يك عبور به وسيله

  .]4[ آورد دست به سيال حالت يك ايجاد براي شده كنترل سرعت شرايط تحت از بين ذرات هوا عبور
. كرد اشاره فاز دو بين باال تماس سطح و كردن مخلوط بهتر خاصيت به توانمي سيال بستر از گسترده استفاده داليل از
 .]5[ شودمي ذرات جابجايي كنترل باعث جامد ذرات گونه سيال رفتار مثال براي است زيادي بسيار مزاياي داراي سيال بستر

 معموالً  كه( اوره كوچك بسيار ذرات سيال، بستر با اوره سازدانه درساز صنعتي با بستر سيال بدين صورت است كه عملكرد دانه
 قسمت از) 96(% اوره غليظ محلول يك كه حالهمين  در ،شوند مي سيال وارد بستر به مداوم طور به) شوند مي ناميده دانه

 سريع تبخير باعث كه گردد، مي فراهم سيال بستر طريق از حرارت و جرم انتقال باالي نرخ. شود مي اسپري دستگاه پايين
 رشد به رو پديده عنوان به و گرديده ها دانه رشد به منجر و شود مي دانه روي بر اوره اسپري ريز ذرات انجماد و رطوبت
 مدت ها دانه كه كنندمي فراهم را امكان اين كه باشندمي رشد هاي اتاقك داراي اغلب صنعتي سازهايدانه .شودمي شناخته
 جريان يك كمك به كردند، رشد كافي اندازه به مذاب اوره هاياسپري توسط اينكه از پس و داشته اقامت هااتاقك در را زماني
  .كنند حركت جلو سمت به افقي

 حال در جهان سراسر دراز نوع بستر سيال  اوره سازيدانه از بسياريبا توجه به اهميت و كارايي دانه سازهاي بستر سيال، 
روابط صريحي در طراحي آنها وجود ندارد و بيشتر به صورت مهارتي  حال، اين با. هستند ساخت حال در برخي و كردن كار

 هايدستگاه اين پوياي پيچيده رفتار با آشنايي به نيازتجربي و تنها در اختيار برخي سازندگان خاص مي باشد. به همين دليل 
  .]1[دارد  وجود سازدانه

  
  تئوري - 2

اصطالح چهار سويه مي باشد. به اين در يك دانه ساز بستر سيال، هر دو فاز گاز و جامد وجود دارد و ارتباط بين فازها در 
ثيرات ذرات جامد بر روي يكديگر نيز تأ ،ثير فاز جامد بر فاز گاز و نيز فاز گاز بر فاز جامدمعني كه در كنار در نظر گرفتن تأ

حل معادالت ذرات به روش الگرانژي مناسب  ،در نظر گرفته شود. اگرچه در مسايلي كه به نوعي به ذرات بر مي گرددبايستي 
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 مالً كه در بين ذرات رخ مي دهد، ع تر است، اما به دليل تعداد زياد ذرات، متراكم بودن آن ها و نيز وجود برخوردهاي زيادي
ثيرات متقابل اويلري در نظر گرفته مي شود و تأ استفاده از اين روش امكان ناپذير است. به همين دليل فاز جامد نيز به صورت

جمالت اضافه در معادله مومنتوم در نظر گرفته مي شود كه در زير به روابط مورد استفاده در اين پژوهش هر فاز به صورت 
  اشاره شده است.

  
  اويلري-ويلريمدل ا -2-1

و مرز صريحي بين فازها  گردندمي مخلوط هم با كامل طور به فازها له،در اين مسأ بررسي مورد در شرايط كه آنجا از
را معرفي مي كند. در اين جا  گيري، مفهوم كسر حجميروش ميانگين .است نياز گيريميانگين روش از نوعي به ،وجود ندارد

را بصورت زير تعريف  qكسر حجمي مي توان حجم فاز  شود. با استفاده ازاستفاده مي qبراي نمايش كسر حجمي فاز  نماد 
  كرد.

  
)1                      (                                                                                                                       

	
	

 

  
  فاز:  nو براي

  
)2           (                                                                                                                                                                   

∑ 1 
  

گردد. گيري، مركب از معادله پيوستگي و مومنتوم براي هر فاز حاصل ميعمل ميانگينمعادالت جريان چند فازي پس از 
اما برخي از شرايط اضافي مربوط به تعامالت بين فازها  ،باشنداين معادالت بسيار شبيه به معادالت ناوير استوكس معمولي مي

و معادالت  qادله پيوستگي براي يك فاز عمومي و همچنين شرط فشار براي فاز ذرات نيز در اين معادالت وجود دارد. مع
  شوند.) به شرح زير نوشته ميs) و مواد جامد (gمومنتوم براي گاز (

  
)3                  (                                                                                                     

. 0  
)4   (                              . .

  
)5(                       . .
	  

  
 )Drag( ضريب پسا  فشار فاز جامد،  فشار فاز گاز،  ، qسرعت فاز  بيانگر كسر حجمي،   ،در معادالت باال

  كند.چگالي فاز گاز و جامد مي باشند. فرض مي شود كه تانسور تنش از رابطه نيوتني پيروي مي و  بين فازها و 
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)6          (                                                              
.  
  

  واحد تانسور مي باشند. Iويسكوزيته برشي و حجمي و   و  در اين معادله 
 سازي مدل در مهم بسيار كار ،مومنتوم معادالت در موجود gsK فازي بين ضريب پسا براي دقيق مدل يك كردن پيدا

 است گيداسپو توسط شده ارائه روش گردد،مي استفاده ضريب پسا محاسبه براي گسترده طور به كه مدلي. است ذرات شناور
 مدل. هستند تجربي هاييافته اساس بر مدل دو هر كه باشد مي] 7[ يو و ون و ]7[ ارگون درگ هايمدل از تركيبي كه] 6[

 اين تركيب بنابراين. دارد رقيق هاي جريان در بيشتري صحت يو و ون مدل و است معتبر غليظ هاي سوسپانسيون در ارگون
  .دهدمي غليظ و رقيق حالت دو هر در دقيقي نتيجه ما به مدل دو

  :داريم ضريب پسا براي ارگون مدل براي
  

)7                                                                                  (150

1.75 

  
  .باشدمي زير بصورت ضريب پسا تعريف يو و ون مدل در و
 

)8           (                                                                                       
. 

  
  .آيدمي بدست نيومن-شيلر رابطه از DC ضريب

 
)9(                                                                       

1 0.15 . 						 1000
				

0.44																																											 1000
										 

  
  .گرددمي محاسبه زير بصورت باال رابطه در موجود رينولدز عدد

 
)10              (                                                                                                          

  

  
  .]7،6[ شوندمي تركيب ناپيوسته روش با يو و ون و ارگون درگ مدل دو گيداسپو مدل در
 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 مجموعه مقاالت چهارمين كنفرانس ملي مهندسي فرآيند، پااليش و پتروشيمي
هاي صدا و سيما، ايران، تهران، مركز همايش1394خرداد   7   

021 – 88671676مجري: اهم انديشان انرژي كيميا       

www.Processconf.ir 
 
 

5 
 

)11                (                                                                                               
						 0.2

									 0.2  
  
  مدل توصيف -2-2

صفحه سوراخ دار در اين اتاقك از يك  .باشدساز اوره از نوع بستر سيال مييك اتاقك از دستگاه دانه ،مدل مورد استفاده
   ن اتاق برخورد وپايين اتاقك تشكيل شده است كه هوا از درون سوراخ هاي ريز و نزديك به هم به دانه هاي جامد اوره در در

مي نمايد و موجب شناور شدن دانه ها مي گردد. در فواصل معين در روي اين ورق افشانه هايي نصب شده است كه عهده دار 
 عچگونگي توزي ،له در اتاقكأهواي اضافه از باالي اتاقك خارج مي شود. مهمترين مس بر روي ذرات مي باشد.پاشش اوره مذاب 

خطوط مشكي ، نشان داده شده است. در اين شكل 1در شكل  ،رايط مرزيشذرات است كه به قطر ذره بستگي دارد. هندسه و 
  باشد.تاقك و خط آبي بيانگر ورودي اتاقك ميها و خط قرمز نشان دهنده خروجي ابيانگر شرط مرزي ديواره

  

 
  لهاهندسه مس -1شكل 

  
بندي شده به نرم افزار فلوئنت سپس هندسه شبكه .ديگردبندي هندسه اتاقك باال شبكه ،ابتدا توسط نرم افزار گمبيت

در نظر گرفته شده ، شروع به كار دانه ساز ارتفاع اوليه دانه ها درمتر از ارتفاع اتاقك به عنوان  3/0شد و به اندازه انتقال داده 
همچنين،  گردد.ها خارج ميافشانه متر بر ثانيه از  4و با سرعت  سوراخ دار از صفحهمتر بر ثانيه  35/2هوا با سرعت  .است

  مي باشد. 1مطابق جدول مورد استفاده در نرم افزار و اوليه شرايط مرزي 
  

  شرايط مرزي و اوليه -1جدول 

Values Description 

Gidaspow Granular Viscosity 

Lun et al Granular Bulk Viscosity 

Lun et al Solid Pressure 

Algebric Granular Temperature 
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Gidaspow Drag Law 

Velocity Inlet Inlet Boundary Condition 

Pressure Outlet Outlet Boundary Condition 

No Slip Wall Boundary Condition 

0.3 Initial Bed Height (m) 

0.524 Initial Solid Volume Fraction 

0.001 Time Step (s) 

4 Spray Gas Velocity (m/s) 

2.35 Perforated Plate Gas Velocity (m/s) 

1.225 Air Density (kg/m3) 

1330 Urea Density (kg/m3) 

  
  نتايجبررسي  - 3

نشان  2شكل . نشان داده شده است 2شكل  ، دراز نتايج بدست آمده از حل عددي معادالت در طول زمانيك نمونه 
مشخص است ابتدا  همانطور كه در شكلهاي مختلف مي باشد.  در خالل زمان ميليمتر 2دهنده كسر حجمي دانه هايي با قطر 

ها را باال برده و پس از بين گيرد كه دانههايي شكل ميابحب ،هاي گرانول عبور كرده و پس از گذشت زمانهوا از ميان دانه
  گردد.ها در اتاقك ميو اين امر سبب اختالط دانه سقوط مي كنندها به پايين دانه ،هارفتن حباب

  
  
  

  
0.2s 

 
1s  

 
3s  

 
5s  
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8s  

 
13s  

 

  هاي مختلفدر زمان دانه ها حجمي كسر - 2شكل 
  

   جهت استخراج نتايج از ميانگين  ادامه درمند است. بنابراين،  له ناپايدار و زمانأله يك مسأمس، اين 2با توجه به شكل 
 ميانگين حجمي كسر همچنين و گرانول حجمي كسر استاتيك، فشار هايداده سپس،. ه استشد ها در طي زمان استفاده داده

ميانگين گيري شد. اين خطوط در فاصله ميان افشانه ها قرار  3 شكل رنشان داده شده د خطوط روي بردانه ها نيز مجدداً 
مكاني بدست آمد كه نمونه اي از نتايج حاصل براي دانه هايي به -دارند. به اين ترتيب نتايجي حاصل از ميانگين گيري زماني

  آورده شده است. 5و  4 هاي در شكل ميليمتر 2 قطر
  

  
  مسئله هندسه در فرضي خطوط -3شكل 

  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 مجموعه مقاالت چهارمين كنفرانس ملي مهندسي فرآيند، پااليش و پتروشيمي
هاي صدا و سيما، ايران، تهران، مركز همايش1394خرداد   7   

021 – 88671676مجري: اهم انديشان انرژي كيميا       

www.Processconf.ir 
 
 

8 
 

 

ميليمتر 2گرانول براي ذره به قطر  ميانگين حجمي كسر - 4شكل   
 

 

  ميليمتر 2استاتيك براي ذره به قطر  فشار -5شكل 
  

ميلي متر نيز اعمال شد  8و  5، 3، 1 فرآيند حل معادالت و ميانگين گيري به همين ترتيب براي ساير ذرات به قطرهاي
ارائه شده  ،7و  6هاي شكل درميليمتر  8تا  1 به قطر براي ذرات استاتيك، و فشاردانه ها  حجمي كسرتوزيع  ميانگينكه 
  .است
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  ميليمتر 8و  5، 3، 2، 1گرانول براي ذرات به قطر  ميانگين حجمي كسر - 6شكل 

  

  
  ميليمتر 8و  5، 3، 2، 1استاتيك براي ذرات به قطر  فشار - 7شكل 

  
نيز در فاصله اندكي از روي صفحه كسر حجمي ذرات به  ميليمتر 1 ، حتي در كوچكترين ذره با قطر6با توجه به شكل 

مقدار قابل مالحظه اي مي باشد. همچنين با كاهش قطر ذرات، ارتفاع بستر سيال نيز افزايش مي يابد. ميزان تغييرات ارتفاع 
 2ميليمتر و  1 در بين دو ذره بستر سيال در قطرهاي پايين قابل مالحظه تر است. به اين معني كه اختالف ارتفاع بستر سيال

از سوي ديگر با اضافه شدن  مي باشد. ميليمتر 3ميليمتر و  2 بسيار بيشتر از اختالف ارتفاع بستر سيال در بين دو ذره ميليمتر
با تقريب خوبي مي توان توزيع ذرات را قطر ذرات، تراكم ذرات (كسر حجمي ذرات) به شدت افزايش مي يابد. اما در هر حال 

          به  نيز مشاهده نمود. 7ي ذرات را مي توان در توزيع فشار نشان داده شده در شكل تيكنواخت در نظر گرفت. اين يكنواخ
خطي در نظر گرفت. به اين گونه اي كه تغييرات فشار مخلوط از روي صفحه تا نزديك به ارتفاع بستر سيال را مي توان تقريباً 

سيال يك چگالي معادل و ثابت در نظر گرفت. اما در ارتفاعات باالتر كه تراكم ذرات كمتر شده  معني كه مي توان براي بستر
    است و اثر چگالي ظاهري هوا در مقايسه با چگالي ظاهري ذرات قابل مالحظه مي شود، تغييرات فشار از حالت خطي خارج 
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               به بيان ديگر مرز بستر سيال در ذرات سنگين تر مي گردد كه اين پديده در ذرات با اندازه كوچكتر مشهودتر است. 
وط هوا و شار استاتيك مخلفدر  دانه هاقطر هاي فوق، با توجه به شكلتفكيك پذيرتر است. نكته جالب ديگر اين است كه 

در فاصله بسيار كمي از ثر نيست. علت اين امر را مي توان در تراكم دانه ها ؤدار چندان م در روي سطح ورق سوراخگرانول 
فشار ناشي از وزن  ،روي صفحه دانست. چرا كه در اين حالت، هواي تراكم ناپذير محبوس در بين صفحه و فضاي متراكم دانه ها

ستون مخلوط را به طور كامل به صفحه زيرين منتقل مي نمايد و به اين ترتيب، فشار بر روي صفحه تقريباً از قطر ذرات 
  كند كه اين فشار ثابت بماند.اي تغيير ميبه گونه دانه ها حجمي كسر د و ميانگيناستقالل مي ياب

  
  گيرينتيجه -4

دانه كسر حجمي ميانگين در دانه ساز صنعتي از نوع بستر سيال، فشار استاتيك و  دانه هاي اورهبه منظور بررسي توزيع 
ميليمتر انتخاب  8و  5، 3، 2، 1با قطرهاي مختلف از قبيل ذراتي  ،قرار گرفت. در اين راستا مطالعهدر اتاقك دانه ساز مورد  ها

مستقل از اندازه قطر ذرات مي باشد و فشار استاتيك در مورد تمام ذرات تقريباً داراي  ،گرديد. نتايج نشان داد كه توزيع فشار
كه اين فشار گونه اي تغيير مي كند  بهبا قطرهاي مختلف  دانه هاكسر حجمي ميانگين  به همين دليل مقدار يكسان مي باشد.

و از سوي  مي يابد كاهشقطر ذرات، ارتفاع بستر سيال نيز  افزايشهمچنين مشخص گرديد كه با همواره ثابت باقي بماند. 
تغييرات در قطرهاي پايين قابل مالحظه تر اين ميزان ديگر تراكم ذرات (كسر حجمي ذرات) به شدت افزايش مي يابد كه 

  است.
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