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تخمين ضریب انتقال حرارت ميان یک سطح غوطه ور و بستر سيال شده گاز- جامد

كيوان طریقتي *، نياز نيساني ساماني، معاونت نظارت بر تولید   

تخمیــن ضریــب انتقــال حــرارت در واحد  هــاي بســتر ســیال شــده  یکــي از فاکتورهــاي مهــم طراحــي 
اســت و بــه تخلخــل بســتر وابســته اســت. ایــن امــر مطالعــه مدل هــاي موجــود جهــت تخمیــن تخلخــل 
ــدل  ــب دو م ــش ترکی ــن پژوه ــد. درای ــروري مي نمای ــم ض ــاي مه ــبه پارامتره ــراي محاس ــتر را ب بس
ــر بســتر ســیال  ــي حاکــم ب ــم جریان ]1[  Davidson & Harrison  و ]visser& valk]2  براســاس رژی
شــده در نواحــي ذره اي و حیاتــي مــورد مطالعــه قــرار گرفتــه و بــراي تشــخیص میــان ایــن دو ناحیــه 
ــا نتایــج آزمایشــگاهي بســترهاي  ــار Gibilaro ]3[ etal اســتفاده شــده  اســت. روش مذکــور ب از معی
ــوع سیســتم  ــه ن ــن روش ب ــه رضایت بخــش بوده اســت. ای ــج حاصل ســیال شــده مقایســه شــده و نتای
گاز وابســته نبــوده و بــراي هــر نــوع بســتر ســیال شــده اي کاربــرد دارد. در ایــن پژوهــش یــک مــدل 
ــد  ــدل Martin ]4[ مي باش ــاً م ــه اصطاح ــرارت ک ــال ح ــب انتق ــن ضری ــت تخمی ــد جه ــع جدی جام
ارائــه گردیده اســت. در ایــن مــدل در ناحیــه جریــان آرام، حرکــت ذرات و تمــاس ســیال بــا ســطح 
ــطح  ــي از س ــاس جزئ ــرارت براس ــال ح ــاي انتق ــب مؤلفه ه ــته و ترکی ــل داش ــرارت تداخ ــال ح انتق
صــورت مي گیــرد و ترکیــب هــر یــک از ایــن مؤلفه هــا در آن جــز مؤلفــه  برتــر مي باشــند. در ناحیــه 
آشــفته، حرکــت ذرات و تمــاس گاز بــا ســطح انتقــال حــرارت تداخلــي نداشــته و ترکیــب مؤلفه هــا بــه 
طــور ســاده انجــام مي گیــرد. ایــن مــدل اصــالح شــده بــا نتایــج آزمایشــگاهي، مقایســه شــده و خطــاي 

متوســط حاصــل در حــدود 5 درصــد کمتــر از خطــاي حاصــل از مــدل Martin مي باشــد.

بسـترهاي سـیال شـده گاز جامـد کاربـرد زیـادي در صنعـت دارنـد. از 
جملـه مي تـوان بـه مواردي چـون نیل به سـرعت هاي بـاال در انتقال جرم 
و حـرارت، اختـالط مناسـب و توزیع یکنواخت درجه حرارت در بسـتر 
اشـاره نمود. اگرچه اسـتفاده از تکنیک سـیال شـدن در صنعت در سـال 
1926 بـراي گازي کـردن ذغـال سـنگ  آغـاز شـد ولـي از سـال 1940 
بـراي اسـتفاده در راکتورهاي بسـتر سـیال جهـت کراگینگ کاتالیسـتي 
نفـت گسـترده و معمـول گردیـد. از آن پـس محققـان زیـادي جهـت 
بهبـود ایـن فرآینـد بـراي کاهش میـزان هدر رفتـن کاتالیسـت و کاربرد 

عملیـات در سـرعت هاي کـم تـالش نمودند.
در اواخر دهه 1940 راکتورهایي براي برشـته کردن سـنگ معدن از نوع 
بسـتر سـیال مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه و در دهـه 1950 خنک کن هـاي 
بسـتر سـیال نیز به کار برده شـدند. از آن پس از بسـترهاي سـیال به عنوان 
محفظـه احتـراق نیـز اسـتفاده گردیـد. امـروزه از بسـترهاي سـیال شـده 

گاز- جامـد اسـتفاده هاي زیـادي به عمـل مي آیـد.

1- تئوري
سـیالیت بسـترها بـه سـرعت سـیال، قطـر ذره و دانسـیته آن وابسـته بـوده 
و بـا افزایـش تدریجـي سـرعت گاز، بسـتر از حالت مینیمم سـیال شـدن 
شـروع بـه انبسـاط نمـوده و به صـورت ذره اي و یـا حبابـي در مي آیـد. 

منظـور از سـیالیت حبابـي، جریـان سـیال در ناحیـه آشـفته و منظـور از 
سـیالیت ذره اي، جریـان سـیال در ناحیـه آرام مي باشـد.

گـروه بـي بُعـد Fu معیـاري بـراي انتقـال از سـیالیت ذره اي بـه سـیالیت 
حبابـي معرفـي شـده و بـه صـورت زیـر تعریـف مي گـردد:

                                                                       )1(

Fu< 0  و حالـت  بـراي حالـت سـیالیت ذره اي  پارامتـر  ایـن  محـدوده 
سـیالیت حبابـي Fu>0  اسـت. در اینجـا Ue معیـاري از سـرعت نزدیـک 
شـدن ذرات بـه یکدیگـر و Uε معیـاري از سـرعت دور شـدن ذرات از 
یکدیگـر اسـت. بـر هـر ذره در درون یـک سـیال نیروهایي چـون وزن، 

شـناوري و کشـش نیـز اعمـال مي گـردد. 
حرارت  انتقال  آوردن ضریب  به دست  براي  شده  ارائه  مدل هاي  بیشتر 
به  منتهي  آن  تخمین صحیح  و  دارند  بستر  تخلخل  به  زیادي  وابستگي 
داشته  تئوري  پایه  که  معادله  یک  مي شود.  مدل ها  این  عملکرد  بهبود 
 ]1[  Davidson & Harrison بستر سیال شده  فازي  نظریه دو  براساس 

است که به صورت دو ناحیه اي مدل مي شود. این دو ناحیه عبارتند از:
فـاز ذره اي )بـا امولسـیون( کـه دبـي جریـان برابر دبـي جریان مـورد نیاز 

در شـروع سـیال شـدن بـوده و در آن، تخلخـل مقدارثابت ε mf اسـت.
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از طریـق آن عبـور  فـاز حبابـي کـه مقـدار اضافـي گاز سـیال کننـده 
یـد. مي نما

ضریب انتقال حرارت ممکن است به دو صورت کلي مطرح شود: 
الـف- ضریـب انتقـال حـرارت میـان ذرات جامـد و گاز کـه از رابطـه 

مي نمایـد. پیـروي   ]5[  Kumii & Levemspiel
 

                               )2(
   

ب-  ضریـب انتقـال حـرارت میـان یـک سـطح غوطـه ور و بسـتر سـیال 
 Mickley & Fairbanks شـده کـه ممکن اسـت از مـدل رفتـار تـوده اي

]6[ پیـروي نمـوده و یـا مـدل رفتـار ذره اي ]Matin ]4 را دنبـال نمایـد.
 در مـدل Mickley & Fairbanks بـا توجـه بـه مقـدار ضریـب تخلخـل 
)نسـبت فضـاي خالـي موجـود بـراي عبـور از میـان بسـتر ذرات به حجم 
کلـي بسـتر( کـه بـراي ذرات کـروي در حـدود 41 درصـد و نیـز مقدار 
ضریـب تخلخـل بـراي آرایش هاي مکعبي و منشـور شـش وجهي که به 
ترتیـب 0/475 و 0/395 اسـت، چنیـن اسـتنباط مي شـود کـه هـر ذره در 
هر لحظه در تماس مسـتقیم با 8 همسـایه اسـت و ذرات در همبسـته هایي 
بـه سسـتي به یکدیگر قفل شـده اند. سـرعت لحظـه اي انتقال حـرارت به 

درون همبسـته ها ممکـن اسـت از معادلـه زیر حاصل شـود:

                                             )3(

در مـدل ذره اي Martin بـا فرضـي ناچیـز بـودن مؤلفـه انتقـال حـرارت 
تشعشـعي در دمـاي معمولـي، ضریـب انتقـال حـرارت کلـي به صـورت 
و  جامـد  ذرات  از  ناشـي  حـرارت  انتقـال  مؤلفـه   ضریـب  دو  مجمـوع 
ضریـب انتقـال حرارت ناشـي از گاز، میان سـطح اِلمـان حرارتي و یک 

ذره تنهـا در نظـر گرفتـه مي شـود.

          )4(
       

 
 Baskakov et al  )7( رابطـه  از  مي تـوان   hgc آوردن  به  دسـت  بـراي 

براسـاس مقیـاس میـان انتقـال جـرم و حـرارت اسـتفاده نمـود:

                                         )5(
به دسـت آوردن ضریـب  بـراي  ذرات  رفتـار  فقـط    Martin مـدل  در 
انتقـال حـرارت از کنِوکسـیون ذرات در نظـر گرفتـه مي شـود و شـار 

انـرژي منتقـل شـده از رابطـه زیـر حاصـل مي گـردد.

                                       )6(
 

مـدل Molerus )8-13( نیـز بـراي تخمیـن ضریب انتقال حـرارت مورد 
اسـتفاده بـوده و بـراي ذرات خیلـي درشـت و نیـز خیلـي ریـز بـه یـک 
حالـت حـد میـل نمـوده و رفتـار سیسـتم هاي دیگـر بیـن ایـن دو قـرار 
مي گیـرد. بدیـن صـورت کـه در مـورد ذرات ریـز  (Ar>102 ( مؤلفـه 
کنوکسـیون ذرات جامد مکانیزم غالب اسـت و در مورد ذرات درشـت 

)A>108<105( مؤلفـه کنوکسـیون گاز، مکانیـزم غالـب مي باشـند.
بـا چنیـن رفتـاري Molerus دو رابطـه زیـر را بـراي ماکزیمـم ضریـب 

انتقـال حـرارت در دو محـدوده مذکـور به دسـت آورد.

                                         )7(

    
                                           )8(

            
2- نتایج و بحث

جریانـي  رژیـم  کـه  مي گـردد  مشـاهده  تخلخـل  ضریـب  تخمیـن  در 
سـیالیت ذره اي و حبابـي بـا یکدیگـر متفاوتنـد. یـک روش تلفیقي براي 
یافتـن ضریـب تخلخـل بسـتر در ایـن پژوهـش ارائـه مي شـود. مقایسـه 
ضریـب انتقـال حـرارت جابه جایـي در مقادیـر تجربـي بـا مقادیر حاصل 
برابـر  به ترتیـب  Molerus خطاهایـي   ]12[ Martin و   ]4[ از مدل هـاي 
31/23 و 22/23 درصـد را نشـان مي دهـد و در شـکل هاي )1( و )2(   

نیـز نمایان اسـت.
بـا توجـه بـه دقـت معـادالت در نواحـي ذره اي و حبابـي و نیز با اسـتفاده 
از معیارهـاي ارائه شـده توسـط معادلـه  Gibilaro & Fascolo )3( چنین 
تخمیـن ضریـب  بـراي  باشـد،    Fu<o اگـر  کـه  مي شـود  نتیجه گیـري 

از رابطه: تخلخـل 

                                                                  )9(
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در اینجا                                         
و در صورتي که FU>o  باشد، براي تخمین ضریب تخلخل از رابطه

                              )10(

استفاده مي شود و این، مستقل از نوع سیستم گاز است.
آزمایشـگاهي  داده هـاي  نتایـج  فـوق،  روش  دقـت  بررسـي  به منظـور 
مربـوط بـه سیسـتم هاي هـوا- ذرات پلـی اسـتایرن، هـوا-ذرات آلومینیم 
و بـراي تخمیـن ضریـب تخلخـل مـورد بررسـي قـرار گرفـت. بیشـتر 
داده هـاي تجربـي در ناحیـه سـیالیت حبابـي و تعـداد کمتـري در ناحیـه 

سـیالیت ذره اي قـرار گرفتنـد. بـا اسـتفاده از ایـن روش خطایـي معـادل 
6/1 درصـد بـراي کل داده هـا به دسـت آمد. ایـن داده هـاي تجربي براي 
برخـي روابـط دیگـر نیز مورد سـنجش قـرار گرفت که نتایـج حاصل از 

آنهـا در همیـن مرجـع نشـان داده شـده اسـت]14[.
در  آزمایشـگاهي  داده هـاي  از  نتایـج حاصـل  از  کـه  بررسـي هایي  در 
ایـن پژوهـش به عمـل آمـد، تغییـرات ضریـب انتقـال حرارت بر حسـب 
سـرعت ظاهـري )ورودي( گاز به صـورت نتایـج حاصـل در شـکل-3  
نمایـان گشـت. برخـي از ایـن داده هـا تمـام دامنـه عملیـات را پوشـش 
مي دهنـد و برخـي دیگر تنها قسـمتي از دامنه را مي پوشـانند. نتایج نشـان 
مي دهـد کـه بـا افزایش سـرعت ظاهـري گاز، ضریـب انتقال حـرارت تا 
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یـک مقـدار ماکزیمـم افزایـش یافته و سـپس کاهـش مي یابـد و پس از 
عبـور از یـک نقطـه مینیمـم، مجـدداً افزایـش مي یابـد.

ایـن مشـاهده بیانگـر آن اسـت کـه دو عامـل مؤثـر در انتقـال حـرارت 
در محـدوده دامنـه عملیاتـي، مخالـف یکدیگـر عمـل نمـوده و سـبب 
انتقـال  ضریـب  در  نسـبي  مینیمـم  و  ماکزیمـم  نقـاط  آوردن  به وجـود 
حـرارت مي گردنـد. در شـکل-4 پارامتـر FU کـه نمـادي از آشـفتگي 
در بسـتر اسـت نشـان داده شـده و بیانگـر آن اسـت کـه مینیمـم ضریـب 
انتقـال حـرارت در جایـي قـرار مي گیـرد کـه FU کمترین مقـدار عددي 

را داراسـت.
ایـن مشـاهده نشـان مي دهـد کـه علـت به وجـود آمـدن نقـاط ماکزیمـم 
و مینیمـم آ  ن  اسـت کـه بـا افزایـش سـرعت ظاهـري گاز، هـر دو مؤلفـه 
کنوکسـیون گاز و کنوکسـیون ذرات جامد شـروع به افزایش مي نمایند. 
سـپس سـرعت گاز سـبب کاهـش مؤلفه کنوکسـیون ذرات جامد شـده 
و تـا رسـیدن بـه نقطـه مینیمـم ادامـه مي یابـد. بـا افزایـش سـرعت گاز از 
نقطـه مینیمـم بـه بعـد، اثرکنوکسـیون ذرات جامد مقـدار ثابتي داشـته و 
به دلیـل افزایـش مؤلفـه کنوکسـیون گاز، ضریـب انتقـال حـرارت کلـي 
افزایـش مي یابـد. افزایـش ضریـب انتقال حـرارت از نقطه مینیمـم به بعد 
در امتـداد مجانبـي صـورت مي گیـرد که مـوازي امتـداد افزایش ضریب 

انتقـال حرارت آغازین سـیال شـدن اسـت.
در ایـن پژوهـش براسـاس مشـاهدات، ناحیـه عملکرد بسـتر سـیال شـده 

بـراي یافتـن ضریـب انتقـال حـرارت بـه دو دسـته زیر تقسـیم شـد:
1-ناحیـه اي کـه در آن جریـان آرام بـوده و نقـش کنوکسـیون ذرات 
جامـد در آن بسـیار مهـم اسـت؛ ایـن نقـش را ممکـن اسـت پـاره کردن 
الیـه مـرزي حرارتي و جابه جایي حرارت و اختالط در گاز سـیال کننده 

دانست.
2-ناحیـه اي کـه در آن جریـان آشـفته بـوده و در آن مؤلفه کنوکسـیون 

ذرات جامـد پـس از کاهـش بـه یـک مقـدار نسـبتاً ثابتي مي رسـد.
در ناحیـه آرام فرکانـس جابه جایـي ذرات کـم بوده و سـطح هر ذره در 
زمـان قابـل مالحظـه اي در حـال انتقـال حـرارت اسـت کـه مانـع تمـاس 
به صـورت جابجایـي مي شـود.  انتقـال حـرارت  بـا سـطح  مسـتقیم گاز 
سـطح انتقـال حـرارت در این ناحیـه ناشـي از دو مؤلفه کنوکسـیون گاز 

و کنوکسـیون ذرات جامـد اسـت.

                                                              )11(
   A=Agc+Ap در اینجا 

در نهایت ضریب انتقال حرارت کل در ناحیه آرام خواهد شد.

                                                     )12(

Af با استفاده از نتایج تجربي بر حسب گروه هاي بی بُعد به دست مي آید:

                                    )13(

ــه آرام  ــه ناحی ــبت ب ــد نس ــت ذرات جام ــان اقام ــفته، زم ــه آش در ناحی
ــري در  ــه نســبت کمت ــد ب ــا ذره جام ــوده و در نتیجــه، گاز ب ــر ب کوتاه ت
ــب  ــذا ترکی ــت. ل ــد داش ــري خواه ــري کمت ــوده و تأثیرپذی ــاس ب تم
ــه )4(  ــوان از معادل ــد را مي ت ــیون گاز و ذرات جام ــاي کنوکس مؤلفه ه
به دســت آورد. در ایــن معادلــه hp از رابطــه پیشــنهادي )Martin )4 کــه 
ــزم انتقــال حــرارت دارد، حاصــل مي گــردد و  ــر مکانی ــدي ذره اي ب دی

hgc از رابطــه Decker & Glicksmgh )14( به دســت مي آیــد. 

                         )14(

              )15(

از مطالعـه ارقـام و اطالعـات تجربـي در مي یاببـم کـه براي جریـان آرام 
Rer>1  و بـراي جریـان آرام- ناحیـه انتقـال  Rep<1  مي باشـد.

روش ارائـه شـده در ایـن پژوهش بـا اطالعات و داده هاي آزمایشـگاهي 
در غالـب چنـد سـوي مقایسـه شـد و خطـاي حاصـل در حـدود 17/91 
 Molerus 4[ و[ Martin درصـد بـود که در مقایسـه با خطـاي مدل هـاي
]12[ کـه به ترتیـب 31/23 درصـد و 22/23 درصـد اسـت، بهبـودي را 

نشـان مي دهـد. ایـن نتیجه در شـکل-5 نشـان داده شـده  اسـت.

نتيجه گيري
در تخمیـن ضریـب انتقـال حـرارت بیـن یـک سـطح غوطـه ور و بسـتر 
سـیال شـده گاز جامـد، محاسـبه تخلخـل از اهمیـت برخـوردار اسـت. 
ترکیبـي  روش  یـک  از  مي تـوان  بسـتر  تخلخـل  ضریـب  محاسـبه  در 
اسـتفاده نمـود. درایـن روش در نواحـي ذره اي و حبابـي بـه ترتیـب از 
اسـتفاده   ]1[  Davidson & Harrison و    ]2[  Visser Valk معامـالت 
مي شـود و مـرز بین ایـن دو از معیـار Gibilaro & Foscolo ]3[ به دسـت 

مي آیـد.
بـراي به دسـت آوردن ضریـب انتقال حـرارت، ناحیه عملکرد و بسـتر به 

دو ناحیه آرام و آشـفته تقسـیم مي شود.
در محاسـبه ضریـب انتقـال حـرارت ناحیـه آرام، به دلیـل تداخـل تماس 
ذرات جامـد و گاز بـا سـطح انتقـال حـرارت، ترکیـب مؤلفه هـاي انتقال 
حـرارت بـا توجـه به جزیي از سـطح انتقال حـرارت که متأثـر از حضور 

آن اسـت، انجـام مي گیرد.
سـاده  به طـور  حـرارت  انتقـال  مؤلفه هـاي  ترکیـب  آشـفته،  ناحیـه  در 

مي گیـرد. صـورت 

عالئم و نشانه ها
A سطح انتقال حرارت کل

Af جزیي از تصویر سطح یک ذره جامد بر روي سطح انتقال حرارت

مکانیـزم  آن،  در  کـه  کل  حـرارت  انتقـال  سـطح  از  جزیـي   Agc
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اسـت. گاز  برتر،کنوکسـیون 
Am سطح تماس همبسته با دیواره

Ap سطح تصویر یک ذره جامد بر روي سطح انتقال حرارت

انتقـال حـرارت کل کـه در آن مکانیـزم بـرت،  Apw جزیـي از سـطح 

اسـت. جامـد  ذرات  کنوکسـیون 
Cg ظرفیت گرمایي گاز

Cm ظرفیت گرمایي همبسته

Cp ظرفیت گرمایي ذره جامد

Db قطر بستر

dp قطر ذره جامد

g شتاب ثقل
h ضریب انتقال حرارت کلي

hgc ضریب انتقال حرارت ناشي از گاز

hp ضریب انتقال حرارت ناشي از ذرات جامد

Hwp ضریب انتقال حرارت میان سطح آلمان حرارتي و یک ذره تنها

Hmf طول بستر در شرایط مینیمم سیال شدن

Kgc ضریب هدایت حرارتي گاز

Km ضریب هدایت حرارتي همبسته
n تعداد ذرات در تماس با سطح جامد

Lt طول مشخصه
qm سرعت لحظه اي انتقال حرارت به درون همبسته ها

q شار حرارتي کل
qgc شار حرارتي ناشي از کنوکسیون گاز

To دماي توده سیال
qp شار حرارتي ناشي از کنوکسیون ذرات جامد

To دماي توده سیال
T1 دماي سطح انتقال حرارت

TB دماي سیال در نقطه حضور حباب

t c زمان تماس ذره جامد
U سرعت ظاهري )ورودي گاز(

(3.2gd (1- ε)( ρp-ρ)/ ρp] سرعت موج االستیک Ue
nut(I- ε) ε n-1 سرعت انتشار تخلخل U ε

Umb سرعت ظاهري گاز در نقطه حضور حباب

Umf سرعت ظاهري گاز در نقطه مینیمم سیال شدن

UP سرعت متوسط ذرات جامد

Ut سرعت حد )سقوط آزاد( یک ذره جامد

Vp حجم تصویر یک ذره جامد بر روي سطح انتقال حرارت

عالئم التين
ρ دانسیته سیال

ρ m دانسیته همبسته
ρ p دانسیته ذرات جامد

µ ویسکوزیته دینامیکي سیال
γ  p ضریب تطبیق ذره جامد

τ زمان اقامتت متوسط همبسته ها
ε ضریب تخلخل

ε mb ضریـب تخلخل در نقطه حضور حباب

ε mi ضریب تخلخل در نقطه مینیمم سیال شدن

گروه هاي بي بعد
Ar عدد ارشمیدس 

Fr عدد فرد اصالح شده         

Nugc   عدد ناست گاز

Kgr]µ  [Cp/ عدد پرانتل گاز Pr

 µ/   [ρ udp[ عدد رینولدز ذرات جامد Rep
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