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یکی از مشکالت جدی موجود در صنعت نفت و پتروشیمی ،رسوبگذاری نفت خام در لولههای پیشگرمکن واحد تقطیر است .رسوبگذاری
باعث افزایش مقاومت حرارتی و افزایش افت فشار در لولههای پیشگرمکن شده که منجر به افزایش مصرف انرژی و کاهش راندمان کلی
سیستم میشود .عامل اصلی رسوب در لولههای پیشگرمکن مادهای به نام آسفالتین است که ترکیب مولکولی مشخصی ندارد .به طور کلی
رسوبگذاری شامل دو مرحله ی انتقال ذرات نامحلول به نزدیکی سطح و اتصال ذرات به سطح است .مشکل عمدهی موجود در روند
شبیهسازیهای ی که تاکنون در این زمینه انجام شده است ،عدم توجه کافی به پدیدههای موجود در نزدیکی سطح و عدم موفقیت در مدلسازی
درست مرحلهی اتصال است .در این پژوهش با تمرکز بر جریان نزدیک مرز ،موسوم به الیهی مرزی ،سعی شده تا پدیدههایی که در نزدیک
سطح بر روند رسوب ذرات اثرگذار است بررسی شود .جهت رسیدن به این هدف مسیر حرکت ذرات با استفاده از دیدگاه اویلر-الگرانژ دنبال شده
و مرحلهی اتصال با استفاده از مفهوم سرعت بحرانی نشست مدل شده است .حلگر عددی با استفاده از اطالعات آزمایشگاهی موجود برای ذرات
معلق در هوا اعتبارسنجی شده و نتایج حاصل با نتایجی که از مشاهده به وسیلهی میکروسکوپ الکترونی به دست آمده ،مقایسه شده است .نتایج
به دست آمده نشان میدهد که نیروی غالب وارد بر ذرات در الیهی مرزی که موجب نشست میشود ،نیروی بروانی است .سرعت نشست برای
قطرهای مختلف محاسبه شده و نشان داده شد که با کاهش قطر ذرات ،سرعت نشست افزایش مییابد.
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One of the serious problems in the oil and petrochemical industry is the deposition of crude oil in the
preheaters of the distillation unit. Deposition increases the thermal resistance and increases the pressure
drop in preheaters, which leads to increase of energy consumption and decrease of overall system
efficiency. The main source of deposit in preheaters is a substance called asphaltene, which does not
have a definite molecular composition. Generally, deposition involves two stages; one is the transport of
insoluble particles to the surface and the other is to stick particles to the surface. So far, a major problem
in the simulations is the lack of attention to phenomena that can play an important role near the surface
and failure in modeling of particle stacking correctly. In this study, focusing on the boundary layer flow,
phenomena that affect the particle deposition process near the surface were investigated. In this regard,
the path of motion of particles is followed by Euler-Lagrangian approach, and the bonding stage is
modeled using the concept of deposition critical velocity. Numerical solver is validated using available
experimental data for aerosol and also with the scanning electron microscopy data. Obtained results
show that the dominant force that affects the particle motion in the boundary layer is Brownian force.
The deposition velocity is calculated for different diameters and it is shown that with the decrease in the
diameter of the particles, the deposition velocity increases.
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 -1مقدمه
یکی از چالش های مهم و قدیمی در صنایع ،مشکالت ناشی از رسوب است .با
تشکیل رسوب بر روی سطوح انتقال حرارت ،ضریب کلی انتقال حرارت و
سطح مقطع عبوری جریان کاهش مییابد .بنابراین برای انتقال حرارت مورد
نیاز سیستم و همچنین غلبه بر افت فشار ناشی از کاهش سطح مقطع عبوری
جریان ،نیاز به مصرف انرژی بیشتری است که منجر به کاهش راندمان
برای ارجاع به این مقاله از عبارت ذیل استفاده نمایید:

Keywords:
Deposition
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سیستم میشود .از طرف دیگر خارج کردن بخشی از سیستم برای عملیات
رسوبزدایی و هزینههای ناشی از آن بر هزینههای تعمیر و نگهداری یک
واحد صنعتی میافزاید .صنعت نفت و پتروشیمی از صنایعی است که به شدت
با پدیدهی رسوب و مشکالت ناشی از آن درگیر است .نفت خام مخلوطی از
ترکیبات مختلف آلی با نقاط جوش متفاوت است .در طول فرآیند بهدست
آوردن نفت خام ،از استخراج تا فرآوری ،شرایط هیدرودینامیکی و نیز
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با پیشرفت فناوری در زمینهی علوم کامپیوتر و به وجود آمدن توانایی
انجام محاسبات سنگین ،شبیهسازی پدیدههای سیاالتی بهصورت عددی
بسیار رایج شده است .شبیه سازی عددی فرآیند رسوب در نفت خام به دو
شیوهی الگرانژی و اویلری انجام میشود.
پژوهشهای سوزا و همکاران [ ،]8بیات و همکاران [ ]9و حقشناسفرد و
هومن [ ]10از جمله تالشهای صورت گرفته جهت مدلسازی رسوب در نفت
با استفاده از دیدگاه اویلر-اویلر است .با استفاده از دیدگاه اویلری میتوان
تشکیل فاز نامحلول در جریان و مرحله ی انتقال فاز نامحلول به نزدیکی سطح
جامد را با دقت خوبی مدل کرد .اما دیدگاه اویلری کمبودهای آشکاری جهت
مدلسازی مرحلهی اتصال دارد .در برخی تحقیقات سعی شده که این خأل با
استفاده از ضریبی به نام احتمال چسبندگی 3که وابسته به سرعت جریان
است جبران شود .احتمال چسبندگی متناسب با نسبت نیروهای چسبندگی
بین سطوح به نیروهای هیدرودینامیکی وارد بر ذره است [ .]11اگرچه
استفاده از این ضریب نتایج حاصل از مدلسازی را بهبود میبخشد اما
استفاده از این ضریب نه تنها دقت کافی را ندارد بلکه بهطور کامل منطبق بر
فیزیک مسئله نیست .بنابراین جهت مدلسازی پدیدههای نزدیک مرز جامد
از جمله برخورد ذرات با سطح و چگونگی اتصال ذرات با سطح نیازمند
استفاده از دیدگاه اویلر-الگرانژ هستیم.
اکثر کارهایی که تاکنون در زمینه نشست ذرات با استفاده از دیدگاه
اویلر الگرانژ انجام شده است در مورد نشست ذرات معلق در هوا 4بوده است.
از این دسته از تحقیقها میتوان به مقاالت مک الفمن [ ،]12فان و احمدی
[ ]13و هی و احمدی [ ]14اشاره کرد.
مطالعاتی در زمینه نشست ذرات در مایع نیز انجام شده است .بهعنوان
مثال ،مانیرو و کانو مدلی برای نشست ذرات جامد در سیالی با فاز مایع ،ارائه
دادند [ .]15آنها دیوارهی لوله را بهطور کامل صاف فرض کرده و از تاثیرات
ناهمواری سطح صرف نظر کردند .آنها همچنین مرحلهی جدایش ذرات
نشست کرده و بازگشت آنها به جریان اصلی را نادیده گرفتند .مانیرو و کانو،
با مدل سازی نیروهای وارد بر ذره از جمله نیروهای درگ ،5لیفت 6و نیروهای
پخشی و فرض اثرگذاری یک طرفهی ذرات و سیال موفق به دنبال کردن
مسیر ذرات در جریان شدند .مانیرو و کانو با استفاده از تئوری نیروهای
چسبندگی در زمینهی اتصال ذرات به دیواره مدل خود را کامل کردند [.]16
همانطور که گفته شد علت انتخاب دیدگاه اویلر-الگرانژ در این پژوهش،
بررسی پدیدههای نزدیک سطح جامد و مدلسازی مرحلهی اتصال است.
میهل و همکاران مسائل مربوط به مدل های پراکندگی تصادفی در رابطه با
رسوب ذرات میکرو و نانو را در جریان های آشفته در نزدیکی دیواره مورد
بررسی قرار دادهاند [ .]17آنها برای در نظر گرفتن تأثیرات اغتشاشات جریان
بر مسیر حرکت ذرات ،سرعت لحظهای سیال حامل را با توجه به
ناهمسانگردی آشفتگی مدل کرده و تأثیرات آن را بررسی کردند.
7
هی و وانگ با استفاده از روش شبیهسازی گردابههای بزرگ جهت
مدلسازی فاز پیوسته و با بهرهمندی از دیدگاه اویلر-الگرانژ جهت تعیین
مسیر حرکت ذرات فاز گسسته ،به مدلسازی پخش و رسوب ذرات در
نزدیکی دیواره پرداختند [ .]18آنها از تأثیر برخورد ذرات با یکدیگر و
تأثیرات ذره بر میدان جریان صرفنظر کردند و خواص اغتشاشی جریان و
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ترمودینامیکی تغییر میکند .این تغییرات در مواردی باعث بروز مشکالتی در
بخشهای مختلف صنایع نفتی میگردد .یکی از شناخته شدهترین و
مهم ترین این مشکالت ،رسوب آسفالتین است که باعث تحمیل هزینه های
فراوان در طول فرآیند استحصال نفت خام میگردد [.]1
در تمام فرایندهای پاالیش نفت خام امکان رسوبگذاری وجود دارد .اما
بیش از  50درصد کل رسوبگذاری در پیشگرمکنهای  1واحد تقطیر
نفتخام  2اتفاق میافتد [ .]2پیشگرمکنهای نفت خام شبکهای از مبدلهای
بازیاب حرارتی هستند که توسط گرمای باالی ناشی از محصوالت خروجی
برج تقطیر ،دمای نفت خام را تا دمای مورد نیاز برای ورود به کورهی واحد
تقطیر باال میبرند .عامل اصلی رسوب در پیشگرمکنهای نفت خام مادهای
به نام آسفالتین است [ .]3آسفالتین معموالً به عنوان سنگینترین و
قطبیترین ترکیب نفت معرفی میشود .آسفالتین یک مولکول پیچیده است
که فرمول شیمیایی مشخصی ندارد .این مولکول درشت که میتواند از نفت
یا ذغالسنگ مشتق شود در نرمال آلکانها حل نمیشود اما قابل حل در
بنزن است .ساختار مولکولی آسفالتین هنوز هم به طور کامل حتی برای یک
نفت خاص ،شناخته نشده است و از یک چاه به چاه دیگر تغییر میکند.
مولکولهای آسفالتین میتوانند تحت تأثیر تغییر در شرایط ترمودینامیکی
جریان رسوب کنند [.]4
پژوهشهای فراوانی در زمینهی رسوب به صورت کلی و رسوب در نفت
به صورت خاص انجام شده است .نداشتن درک کامل از چگونگی تشکیل
رسوب در نفت خام و عدم توانایی در مدلسازی تمام شرایط فیزیکی
تأثیرگذار بر مسئله ،باعث شده تمامی تالشها در جهت کاهش نرخ رسوب
بازدهی موردنظر را نداشته باشند .از جمله اولین تالشهای انجام شده در
زمینهی مدلسازی رسوب در جریان نفت ،رابطهی نیمهتجربی ارائه شده
توسط پانچال است [ .]5او بیان کرد که با برونیابی دادههای تجربی
رسوبگذاری به سمت صفر ،می توان به شرایطی از سرعت و دما رسید که در
آن شرایط رسوب نفت خام تشکیل نشود .پانچال پیشنهاد کرد که
رسوب گذاری در نفت خام توسط دو مکانیزم رقابتی کنترل میشود .اولین
عامل که مربوط به واکنش شیمیایی است سبب تقویت رسوبگذاری میشود،
در حالی که عامل دوم که مربوط به تنش برشی در سطح لوله است ،منجر به
تعدیل فرآیند و کاهش نرخ رسوبگذاری میگردد .اگر مکانیسم اول بر
مکانیسم دوم غالب شود ،رسوب گذاری بر روی سطح انتقال حرارت رخ
می دهد .پلی و همکاران جمله مربوط به برداشت رسوب را وابسته به رینولدز
جریان فرض کردند [ .]6آن ها همچنین دمای دیواره را جایگزین دمای فیلم
در رابطهی ارائه شده توسط پانچال کردند و موفق شدند نتایج دقیقتری برای
نفت خام حوزهی آالسکا به دست آورند .مزیت مهم مدل پلی نسبت به مدل
پانچال این است که جمله مربوط به الیه بردار رسوب در این مدل وابسته به
عدد رینولدز است .از اینرو دیگر نیازی به محاسبهی جمله تنش برشی در
سطح رسوب وجود ندارد .نصر و گیوی مدلی دیگر برای رسوبگذاری ارائه
دادند [ .]7استفاده از این مدل بهدلیل حذف عدد پرانتل از محاسبات و عدم
نیاز به محاسبهی آن راحتتر است .مزیت دسته مدلهای آستانه
رسوبگذاری ،سهولت کاربرد است .اما از جمله مشکالت این مدلها میتوان
به فراگیر نبودن این مدلها اشاره نمود .در واقع این مدلها عموما برای نوع
خاصی از نفت خام نتایج قابل قبول در پی دارد و امکان استفاده از آنها به
صورت گسترده و در شرایط کارکرد متنوع وجود ندارد.

امیرحسین نظری و همکاران
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 -2فیزیک مسئله
همان طور که بیان شد در این پژوهش تمرکز بر جریان نزدیک دیواره است ،از
اینرو میدان حل ،الیهی مرزی توسعه یافته است .در واقع جریان در کل لوله
بررسی نخواهد شد و فرض بر این است که ذرات به نزدیکی مرز جامد
رسیده اند و رفتار ذرات در نزدیکی سطح جامد بررسی خواهد شد .شبیهسازی
در لولههای افقی پیشگرمکن و به صورت دو بعدی انجام شده و تأثیر گرانش
در حرکت ذرات در نظر گرفته شده است .لولههای پیشگرمکن تحت تأثیر
شار حرارتی ثابت فرض شده است .شرایط لولهی پیشگرمکن که جهت
شبیهسازی انتخاب شده در جدول  1آورده شده است .با توجه به عدد
رینولدز ،جریان داخل لوله آشفته است.
ذرات از فاصلهی  𝑦 + = 50به داخل میدان حل تزریق میشوند .مرز
باالیی میدان حل در فاصلهی  𝑦 + = 100از دیواره قرار میگیرد و اگر ذرات از
مرز باالیی عبور کنند از میدان حل خارج میشوند .توضیحات الزم جهت
شرایط مرزی نشست ذرات روی دیواره در قسمت برهمکنش ذرات و سطح
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اتصال و نشست ذرات روی سطح دانست .در واقع مدلسازی انتقال ذرات
آسفالتین تا نزدیکی مرز جامد با دقت قابل قبولی انجام میشود ،اما از تاثیرات
دیواره بر روی جریان در نزدیکی سطح ،برهمکنشهای سطح و ذره و تغییر
مرتبهی نیروهای تأثیرگذار چشمپوشی میشود .از بررسی مقاالتی که در
زمینه ی رسوب آسفالتین در نفت به روش الگرانژی انجام شده است این گونه
برمیآید که در این تحقیقات عموماً از مرحلهی اتصال ذرات به سطح جامد و
برخورد ذرات با سطح چشمپوشی شده است .در این پژوهش سعی شده با
تمرکز بر جریان نزدیک دیواره علت اختالفات موجود در نتایج حاصل از
شبیهسازی عددی و دادههای تجربی مشخص شود .آشفتگیهای جریان در
نزدیک مرز با استفاده از روابط تحلیلی در هر جهت به صورت جداگانه مدل
شده و به سرعت متوسط جریان اضافه خواهد شد .مرحلهی اتصال ذرات به
سطح به وسیلهی مفهوم سرعت بحرانی برخورد مدل شده و تأثیرات برخورد
دیواره با سطح جامد و برگشت ذرات به جریان مدل شده است .از آنجایی که
مرحله ی اتصال ذرات به سطح در مدلسازی نشست ذرات آسفالتین نقش
مهمی دارد ،تمرکز اصلی این پژوهش بر روی مدلسازی چگونگی نشست و
اتصال ذرات روی سطح است .بهدلیل کمبود اطالعات تجربی مناسب ،نحوهی
عملکرد نیروهای وارد بر ذرات به وسیلهی نتایج تجربی موجود برای ذرات
معلق در هوا اعتبارسنجی شد .اگرچه تفاوتهایی میان نشست ذرات آسفالتین
و ذرات معلق در هوا وجود دارد ،اما استفاده از نتایج تجربی موجود در
زمینهی رسوب ذرات معلق در هوا می تواند اعتبار کد عددی را تا حد قابل
قبولی تأیید کند .اطالعات تجربی موجود در زمینهی رسوب آسفالتین که با
استفاده از مشاهده بهوسیلهی میکروسکوپ الکترونی بهدست میآید محدود
به تعیین قطر ذراتی است که میتوانند روی سطح رسوب کنند .نتایج به
دست آمده از مدل سازی رسوب ذرات آسفالتین با این نتایج مقایسه شده و
تطابق خوبی به دست آمده است .سایر نتایج تجربی ارائه شده در این زمینه
عموماً مربوط به چگونگی افزایش مقاومت حرارتی ناشی از رسوب در لولههای
پیشگرمکن است .نتایج حاصل از این پژوهش میتواند بهعنوان شرط مرزی
جهت شبیهسازی هایی که کل لوله را مدل میکنند استفاده شود .در واقع
هدف اصلی این پژوهش بررسی فیزیک جریان در نزدیکی مرز و بررسی تأثیر
برهمکنشهای سطح و ذره در نشست ذرات آسفالتین و به دست آوردن یک
شرط مرزی مناسب جهت نشست ذرات آسفالتین است.
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تاثیر گردابهها بر انتقال ذرات را مورد بررسی قرار دادهاند.
مقاالتی که تاکنون بررسی شد ،مقاالتی کلی در مورد چگونگی نشست
فاز گسسته در یک جریان بو د .از تحقیقاتی که با استفاده از دیدگاه اویلر-
الگرانژ در مورد رسوب آسفالتین در جریان نفت انجام شده است میتوان به
پژوهشهای کر و خراط [ ،]19سیدباقری و میرزایی [ ]20و امانی و همکاران
[ ]21اشاره کرد.
کر و خراط دو مکانیسم پخش و اینرسی را جهت نشست ذرات آسفالتین
در جریان نفت در نظر گرفتند .آنها تأثیرات اندازه ی ذرات ،سرعت جریان و
لزجت سیال را بر مرتبه ی نرخ رسوب ذرات آسفالتین بررسی کردند .نتایج
این پژوهش نشان داد که با افزایش لزجت سیال ،نیروی درگ وارد بر ذرات را
در سطح داخلی لوله افزایش میدهد و ذرات تمایل دارند که از سطح دور
شوند و در نتیجه نرخ کلی رسوب با افزایش لزجت سیال کاهش مییابد [.]19
سید باقری و میرزایی با استفاده از مدل آشفتگی 𝜔  𝑘 −جهت مدلسازی
اغتشاش جریان و ردیابی الگرانژی ذرات در یک محیط سهبعدی ،فرآیند
رسوب آسفالتین در یک لولهی عمودی را مدلسازی کردند .اثرات سرعت
جریان و زبری سطح بر سرعت نشست نیز مورد بررسی قرار گرفته است ].[20
امانی و همکاران با استفاده از ردیابی الگرانژی ذرات آسفالتین و فرض
کوپلینگ یک طرفه میان فاز گسسته و پیوسته ،موفق به مدلسازی رسوب
آسفالتین در سمت پوسته در مبدلهای لوله پوسته شدند .آنها با فرض یک
محیط سه بعدی تأثیرات تنش برشی بر روی دیواره را بر رسوب آسفالتین
بررسی کرده و به این نتیجه رسیدند که با افزایش تنش برشی ،میزان رسوب
آسفالتین تا حد مشخصی کاهش یافته و پس از آن در حد تقریباً ثابتی باقی
خواهد ماند [.]21
از تمامی پژوهشهای انجام شده در زمینه رسوب این گونه برمیآید که
رسوبگذاری شامل دو مرحلهی کلی انتقال و اتصال است .در واقع هنگامی
که موادی که باعث رسوب می شوند ،به هر دلیلی به صورت نامحلول در سیال
حامل درآیند ،پس از آن جهت تشکیل رسوب باید به سطح انتقال حرارت
منتقل و سپس به آن متصل شوند .در تمامی فرآیندهای رسوبگذاری ،فاز
نامحلول باید توسط مکانیزمهایی از جریان اصلی سیال به سمت منطقهای که
در آن شرایط برای نشست و اتصال به سطح انتقال حرارت و تبدیل آن به
رسوب آماده است ،منتقل شوند .اگر نرخ کلی رسوبگذاری وابستگی شدیدی
به فرآیند انتقال داشته باشد ،نرخ رسوب تنها باید یک تابع ضعیف از درجه
حرارت جریان باشد ،همچ نین نرخ رسوب باید با افزایش سرعت ،به صورت
خطی در جریان آشفته و ضعیفتر در جریان آرام افزایش یابد [ .]22هنگامی
که انتقال فاز نامحلول انجام شد ،مرحلهی نشست و اتصال رسوب به سطوح
انتقال حرارت آغاز میگردد .عوامل موثر بر چسبندگی شامل انرژی سطحی،
دمای سطح ،نیروهای برشی موثر در سطح و همچنین ماهیت و ترکیب
رسوبات قبلی موجود بر سطح است .اگر مرحلهی اتصال ،نرخ رسوبگذاری
کلی را کنترل کند ،نرخ رسوبگذاری کلی باید به شدت با درجه حرارت
سطح افزایش یابد زیرا مرحلهی اتصال بسیار حساس به دما است [.]23
مکانیزم غالب در روند رسوبگذاری نفت خام ،مرحلهی اتصال است .به همین
دلیل مدلسازی درست این قسمت می تواند گامی مهم در جهت مدلسازی
درست پدیدهی رسوب در نفت باشد .در مدلسازیهایی که تاکنون در زمینه
رسوب نفت خام انجام شده است ،نکته ای که جلب توجه میکند اختالف زیاد
نتایج حاصل از شبیه سازی عددی و نتایج حاصل از دادههای تجربی است.
علت عمدهی این اختالف را میتوان متوجه عدم مدلسازی درست مرحلهی
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جدول  1ویژگیهای لوله پیشگرمکن
Table 1 Characteristics of the Preheater Pipe

ویژگی فیزیکی

واحد

نماد

مقدار

قطر لوله
سرعت متوسط
سرعت اصطکاکی
عدد رینولدز
شار حرارتی وارد بر دیواره

mm
m⁄s

𝐷
̅
𝑈

25
1

m⁄s

∗𝑢

0.0343

---

Re

18125

kW⁄m2

̇𝑞

50

)(1

𝑦+ < 5
5 < 𝑦 + < 30
30 < 𝑦 + < 200

𝑢+ = 𝑦 +
𝑢+ = 5ln(𝑦 + ) − 3.05
𝑢+ = 2.5ln(𝑦 + ) − 5.5

از آنجایی که نوسانات سرعت در نزدیکی مرز جامد میتوانند نقش مؤثری در
نشست ذرات ایفا کنند ،لذا مدلسازی درست این نوسانات در این ناحیه گامی
مهم در جهت شبیهسازی نشست ذرات خواهد بود.
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)(2

0.4𝑦 +
) (1 + 0.0239(𝑦 + )1.496

=

0.0116(𝑦 + )2
) (1 + 0.2039𝑦 + + 0.0014(𝑦 + )2.421

=

√𝑢,2 rms
∗𝑢
√𝑣 ,2 rms
∗𝑢

= 𝑢𝑓

= 𝑣𝑓

در رابطهی ) 𝑢∗ (2نشاندهندهی سرعت اصطکاکی است .نتیجه این روابط
حداکثر اندازه نوسانات سرعت در یک فاصله مشخص از دیواره است .این
مقدار در یک عدد اتفاقی بین  -1تا  1ضرب شده و به مقدار متوسط سرعت
اضافه میشود.
در واقع سرعت کلی جریان در هر نقطه با استفاده از روابط ) (3و ) (4به
دست میآید [.]27
2

)(3
)(4

rms

𝑢, = 𝜁 √𝑢,

𝑢 = 𝑢̅ + 𝑢,

در رابطهی ) 𝜁 ،(3یک عدد تصادفی بین  -1و  1است" .شکل "2
نشاندهندهی حداکثر اندازهی نوسانات سرعت در نزدیکی مرز است که به
وسیلهی سرعت اصطکاکی بدون بعد شده است.
برای افزایش راندمان کوره ،نفت در لولههای پیشگرمکن تحت تأثیر
حرارت قرار می گیرد تا دمای آن تا حد مشخصی افزایش یابد .به همین دلیل
دمای نفت در لولههای پیشگرمکن به صورت پیوسته در حال افزایش است.
ناحیه ی نزدیک دیواره مکانی است که به شدت تحت تأثیر گرادیان دما است
و از آن جایی که دمای سیال و گرادیان دما بر روی حرکت ذرات تأثیرگذار
است ،مشخص شدن چگونگی توزیع دما در نزدیکی مرز جامد امری ضروری

Fig. 2 Root mean square of the fluctuations of the current in relation to
the frictional velocity near the solid surface
شكل  2نسبت اندازهی نوسانات جریان به سرعت اصطکاکی در نزدیکی سطح جامد

911
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Fig. 1 A view of the sub layers of fluid flow near the solid surface
شكل  1نمایی از زیرالیههای جریان در نزدیک سطح جامد

در نزدیکی دیواره ،فرض همسانگردی نوسانات سرعت برقرار نخواهد بود.
بنابراین نمیتوان از روابطی مانند 𝜔  𝑘 −و 𝜖  𝑘 −که فرض همسانگردی
نوسانات را دارند ،جهت بهدست آوردن نوسانات سرعت در نزدیکی مرز
استفاده کرد .نوسانات سرعت در نزدیکی مرز برحسب فاصله بدون بعد از
دیواره محاسبه میشود .برای مدلسازی ناهمسانگردی نوسانات سرعت در
جریان نزدیک دیواره برای  𝑦 + < 100میتوان از رابطهی ) (2استفاده کرد
[.]27

] [ Downloaded from mme.modares.ac.ir on 2023-01-08

ارائه شده است .از آنجایی که تغییر شکل لحظهای ذرات در هنگام برخورد با
سطح تأثیر چندانی بر اتصال و یا سرعت جدایش ذرات از سطح جامد ندارند،
ذرات به صورت کره هایی سخت بدون تغییر شکل در طول زمان حل در نظر
گرفته میشوند ] . [24کسر جرمی ذرات آسفالتین در جریان نفت در حدود
 2.87×10-3تا  6.32×10-3است ] .[25بنابراین میتوان جریان نفت و آسفالتین
را یک جریان رقیق در نظر گرفت و از بر هم کنش ذرات با یکدیگر و ذرات بر
جریان صرفنظر کرد (فرض کوپلینگ یک طرفه).
تغییرات سرعت و دمای سیال در ناحیهی نزدیک مرز تنها در جهت
عمود بر دیواره خواهد بود و در طول زمان ثابت است .جهت مدلسازی
جریان سیال در نزدیکی سطح جامد از روابط توزیع لگاریتمی سرعت در
نزدیکی مرز جامد استفاده میشود .توزیع لگاریتمی سرعت با استفاده از
روابط تجربی تأیید میشود تا جایی که به آن قانون طبیعی یا قانون دیواره
گفته میشود [ . ]26بنابراین تغییرات سرعت متوسط جریان تنها در جهت
عمود بر دیواره و به صورت پیوسته در تمامی نقاط محاسبه خواهد شد.
در ادامه به بررسی جریان حامل در نزدیکی مرز خواهیم پرداخت و
سپس عو امل موثر بر حرکت ذرات در نزدیکی مرز را معرفی خواهیم کرد.
"شکل  "1نمایی از زیرالیههای الیهی مرزی و چگونگی توزیع سرعت در این
زیرالیهها نشان داده شده است.
رابطهی ) (1تغییر سرعت جریان را برحسب فاصله بدون بعد از دیواره نشان
میدهد [.]26
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به نظر میرسد .از این رو از روابط مربوط به توزیع دمای بدون بعد در اطراف
دیواره برحسب فاصله بدون بعد شده از دیواره استفاده شده است .دمای سیال
با استفاده از رابطهی ) (5به صورت بدون بعد معرفی میشود [.]28
𝑇 𝑇𝑤 −
∗𝑇

)(5

= 𝑇+

∗

که در آن 𝑤𝑇 دمای دیواره 𝑇 ،دمای سیال و 𝑇 مقیاس دما در نزدیکی مرز
است که در رابطهی ) (6تعریف میشود [.]28
𝑤𝑞𝛼
∗𝑢𝑘
و 𝑘 ضریب

= ∗𝑇

)(6

که در آن 𝛼 ضریب نفوذ گرمایی 𝑞𝑤 ،شار حرارتی وارد بر دیواره
هدایت حرارتی سیال است .رابطهی ) (7توزیع دمای بدون بعد در نزدیکی
دیواره را نشان میدهد [.]28
)(7

𝑦+ < 5
5 < 𝑦 + < 30
30 < 𝑦 + < 200

𝑇 + = Pr𝑦 +
2
3
𝑇 + = 𝐶0 + 𝐶1 𝑦 + + 𝐶2 𝑦 + + 𝐶3 𝑦 +
𝑇 + = 1.8ln(𝑦 + ) + 3.8

 𝐶2 ،𝐶1 ،𝐶0و  𝐶3ضرائب موجود در رابطهی ) (7به شکل زیر تعریف میشود
[.]28
)(8

𝐶0 = 1.28 − 2.88Pr
𝐶1 = −0.54 + 2.21Pr
𝐶2 = 0.0628 − 0.138Pr
𝐶3 = −0.00117 + 0.00224Pr

 -1-2نیروهای وارد بر ذرات
در روش اویلر-الگرانژ مسیر حرکت هر ذره بهطور جداگانه و با استفاده از
روابط ) (9و ) (10محاسبه میشود [.]29
)(9
)(10

𝑢 = 𝑝⃗𝑥𝑑
𝑡𝑑)𝑡( 𝑝⃗⃗
𝑢𝑑
𝑡𝑑 ⃗𝐹⃗⃗𝑝 = Σ

⃗𝐹 Σمجموع

)(11

π𝑑𝑝2
1
| 𝑝𝑢 𝐹𝐷 = 𝐶𝐷 𝜌𝑐 (𝑢𝑐 − 𝑢𝑝 )|𝑢𝑐 −
2
4

که در آن 𝑐𝑢 سرعت فاز پیوسته و 𝐷𝐶 ضریب درگ است که به عدد رینولدز
ذره بستگی دارد .در این پژوهش ضریب درگ با توجه به روابط ) (12تعیین
میشود [.]30
| 𝑝𝑢 𝜌𝑐 𝑑𝑝 |𝑢𝑐 −
𝑐𝜇

= 𝑝Re

24
𝑝Re
24
= 𝐷𝐶 → Re𝑝 > 1
) (1 + 0.15Re𝑝 0.687
𝑝Re
= 𝐷𝐶 → Re𝑝 < 1

)(12

از آن جایی که چگالی فاز گسسته و پیوسته در جریان نفت و آسفالتین به هم
نزدیک است ،نیروی جرم مجازی از دیگر نیروهای تأثیرگذار بر مسیر حرکت
ذرات است .از آنجایی که ذره جامد و سیال نمیتوانند بهصورت همزمان
فضای فیزیکی یکسانی را اشغال کنند ،ذره باید سیال هم حجم خود را نیز در
هنگام حرکت جابجا کند .این نیرو ناشی از عکسالعمل نیرویی است که ذره
برای جابجایی سیال همحجم خود به سیال وارد میکند .در واقع زمانی که
یک ذره شتابدار در یک سیال حرکت کند ،بهواسطه کار انجام شده توسط
ذره ،سیال نیز شتاب می گیرد .این مقدار کار اضافی ،به اثر جرم مجازی
معروف است .نیروی جرم مجازی از رابطهی ) (13محاسبه میشود [.]31
)(13

𝑖𝜌𝑐 𝑉𝑝 𝐷𝑢𝑐,𝑖 𝑑𝑢𝑝,
(
−
)
2
𝑡𝐷
𝑡𝑑
ذره و ( )Duc,i/Dtمشتق

= 𝑖𝐹𝑣𝑚,

𝑝𝑉 در رابطهی ) (13نشاندهندهی حجم
سرعت سیال است.
یکی از نیروهای تاثیرگذار بر مسیر حرکت ذرات کوچک ،نیروی براونی
است .این نیرو حاصل حرکت مولکولهای سیال حامل است که بر حرکت
ذرات اثر میگذارد .مومنتوم لحظهای که بر اثر برخورد میان مولکولهای
سیال حامل و ذرات معلق به ذره وارد میشود ،موجب یک حرکت کاتورهای و
غیرقابل پیشبینی میشود .این حرکت با نام حرکت براونی شناخته میشود.
برای مدل سازی نیروی براونی وارد بر ذره در راستای 𝑖 از رابطهی )(14
استفاده شده است [.]32
)(14

مادی

𝑛𝑛𝑆π
√ 𝑖𝜁 = 𝑖𝐹𝐵𝑟,
𝑡Δ

در رابطهی ) Δ𝑡 (14گام زمانی 𝜁𝑖 ،یک عدد تصادفی بهدست آمده از فرآیند
اغتشاش سفید 6و مقدار 𝑛𝑛𝑆 از رابطهی ) (15به دست میآید.
)(15

𝛽𝑇 𝐵𝑘2
𝑝𝑚π

= 𝑛𝑛𝑆
8

در رابطهی ) 𝑘𝐵 (15ثابت بولتزمن 𝑇 ،7دمای سیال 𝑚𝑝 ،جرم ذره و 𝛽 پویایی
ذره نام دارد که برابر با عکس زمان ماند ذره است.
به علت وجود گرادیان دما در نزدیکی سطح جامد ،یکی دیگر از نیروهایی
که اثر آن بر حرکت ذرات مورد بررسی قرار گرفته است ،نیروی ترموفورسیس

4

Brownian Force
Bassett Force
White noise process
7
Boltzmann constant
8
mobility
5

Range-Kuta
Virtual mass
Thermophoresis
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در روابط ) (9و ) 𝑥⃗𝑝 (10بردار مکان ذره 𝑢⃗⃗𝑝 ،بردار سرعت ذره و
نیروهای وارد بر ذره است .در این پژوهش سرعت هر ذره با توجه به نیروهای
وارد شده در هر گام زمانی با استفاده از روش رانج-کوتا 1مرتبه چهارم به
دست می آید .سپس مکان هر ذره ،با توجه به سرعت به دست آمده در آن
گام زمانی و با استفادهی مجدد از روش رانج-کوتا مرتبه چهارم محاسبه
میشود .گام زمانی جهت ردیابی ذرات بهوسیلهی انتخاب مقدار کمینه میان
زمان ماند ذرات و مشخصهی زمانی آشفتگی جریان مشخص میشود .استفاده
از گام زمانی کوچک و بهرهمندی از روش رانژ-کوتا مرتبه چهارم در حل هر
دو معادله ی سرعت و مکان ،دقت حل را تا حد قابل قبولی افزایش میدهد.
مهم ترین نیروهای هیدرودینامیکی وارد بر ذرات آسفالتین که بررسی آنها در
این مطالعه الزم است ،عبارتند از :نیروی درگ  ،نیروی لیفت ،نیروی جرم
مجازی ،2نیروی ترموفورسیس 3و نیروی براونی .4سایر نیروها از جمله نیروی

باست 5بر روند حرکتی ذرات آسفالتین تأثیر چندانی ندارند و از مدلسازی
آنها صرفنظر شده است [.]20
یکی از مهمترین نیروهای وارد بر فاز گسسته در جریانهای حاوی ذرات
نیروی درگ است .نیروی درگ تقریب ًا در تمامی نواحی جریان از جمله
نیروهای تأثیرگذار بر حرکت ذره است .این نیرو با استفاده از رابطهی )(11
تعریف میشود [.]24

] [ Downloaded from mme.modares.ac.ir on 2023-01-08

جهت پیشبینی دقیق مسیر حرکت ذرات ،میبایست تمامی عوامل موثر بر
حرکت ذرات در نظر گرفته شود .از مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر حرکت ذرات
در نزدیکی دیواره میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
 )1تأثیر آشفتگی جریان حامل بر حرکت و پراکندگی ذرات
 )2نیروهای هیدرودینامیکی و وزن ذرات
 )3برخورد ذرات با مرز جامد
در قسمت قبلی توضیحات مربوط به میدان جریان سیال و چگونگی
مدل سازی آشفتگی در نزدیکی مرز جامد بیان شد .در ادامه به دیگر عوامل
تأثیر گذار بر حرکت ذرات خواهیم پرداخت.

امیرحسین نظری و همکاران
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است .دمای یک ماده را میتوان معیاری از جنبش مولکولی در آن ماده
دانست .هنگامی که بخشی از سیال حامل دمای بیشتری دارد ،جنبش
مول کولی در آن بخش بیشتر است .در واقع اگر ذره در یک سیال با تغییرات
دما قرار گیرد ،مقدار نیروی ناشی از جنبش مولکولی سیال که به ذره وارد
میشود در بخش گرم تر بیشتر است .این عدم تعادل در جنبش مولکولی که
به واسطه گرادیان دما در دو طرف ذره به وجود میآید باعث وارد شدن یک
نیرو در جهت خالف گرادیان دما بر ذره میشود .این نیرو با استفاده از
رابطهی ) (16محاسبه میشود [.]33
𝑇∇
𝑇

)(16

𝑝𝐹𝑇ℎ = −𝐷𝑇,

مقدار 𝑝 𝐷𝑇,ضریب نیروی ترموفورسیس است که بهصورت زیر محاسبه
میشود [.]33
𝑘

)6πdp 𝜇 2 𝐶𝑠 (( ) + 𝐶𝑡 Kn
𝑝𝑘

)(17

= 𝑝𝐷𝑇,

𝑘

)𝜌(1 + 3𝐶𝑚 Kn)(1 + 2 ( ) + 2𝐶𝑡 Kn
𝑝𝑘

𝑢(
)⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗⃗𝑐 −
⃗⃗⃗⃗⃗ × 𝑝𝑢
𝑐𝜔
𝜔|
|⃗⃗⃗⃗⃗
𝑐

)(18

𝑐𝜌 𝑐𝜇√ 𝐹⃗𝑆𝑎𝑓𝑓 = 1.61𝑑𝑝2

در رابطهی ) (18مقدار 𝑐𝜔 برابر با کرل سرعت نسبی سیال نسبت به ذره
است.
ویژگیهای فیزیکی سیال و ذرات آسفالتین در جدول  2آورده شده است
[.]35
 -2-2مدلسازی برخورد ذره با سطح

2

2

ترتیب برابر با ) 𝑚2 𝑢𝑦(0) + 𝐸 (0و ) 𝑚2 𝑢𝑦(2) + 𝐸 (2خواهد شد .با صرفنظر
کردن از مقدار انرژی که بهواسطه اثرات لزجت تلف میشود خواهیم داشت
[.]36
1
2

)(19

)

)𝐸 (2) − 𝑒 2 𝐸 (0
(0)2
𝑢
𝑦 2

𝑚

)(2

= (𝑒 2 −

𝑦𝑢

)(0
𝑦𝑢

هنگامی که  𝑢𝑦(2) = 0باشد ذره نمیتواند از سطح برگردد ،در واقع شرط
اتصال ذره روی سطح این است که سرعت برگشت ذره برابر صفر باشد .با این
فرض و فرض 𝐸 = ) 𝐸 (0) = 𝐸 (2میتوان عبارتی برای سرعت بحرانی برخورد
ذره با دیواره محاسبه کرد .منظور از سرعت بحرانی ،سرعتی است که اگر ذره
با سرعت عمودی کمتر از این مقدار با دیواره برخورد کرد ،به دیواره متصل
می شود و اگر سرعتی باالتر داشته باشد پس از بخورد با دیواره به جریان
برمیگردد .سرعت بحرانی برخورد با استفاده از رابطهی ) (20محاسبه میشود
[.]36
1

2𝐸 1 − 𝑒 2 2
)) = ( ( 2
𝑚
𝑒

)(20

)(0
𝑐𝑢𝑦,

مقدار انرژی پتانسیل سطح با استفاده از رابطه زیر محاسبه میشود [.]37
𝑝𝑑𝐴
=𝐸
12𝑦0
و  𝑦0فاصله

)(21

در رابطهی ) 𝐴 (21ثابت هاماکر بین ذره و سطح 𝑑𝑝 ،قطر ذره
تعادلی میان ذره و سطح است که مقدار آن عموم ًا برابر با  4 𝐴°فرض میشود.
𝑒 نیز نشاندهنده ی ضریب االستیسیته است که با فرض ذرهها به صورت
کرههایی سخت ،مطابق با رابطهی ) (22تعریف میشود [.]24
)(2

دو مدل کلی برای مدل سازی برخورد ذره و دیواره وجود دارد .در مدل اول،
ذرات به صورت کرههایی سخت در نظر گرفته میشوند که از تغییر شکل
لحظهای ذره صرفنظر میشود .در مدل دوم که به مدل ذره نرم موسوم است،
تأثیر تغییر شکل ذرات در هنگام برخورد نیز در نظر گرفته میشود .همانطور
که پیش از این اشاره شد در این پژوهش جهت مدلسازی برخورد ذرات به
دیواره از مدل ذرات سخت استفاده شده است .سرعت ذره در هنگام برخورد
با دیواره پارامتری تأثیرگذار در مسیر حرکت ذره پس از برخورد با دیواره
است .در سرعت های پایین ذرات پس از برخورد با دیواره به دیواره متصل

𝑦𝑢

)(22

)(0

𝑦𝑢

تغییر مومنتوم ایجاد شده در هنگام برخورد ذره با دیواره برابر با نیروی دافعه
وارد بر ذره در مدت زمان برخورد ذره با دیواره است .در صورتی که سرعت
ذره پیش از برخورد بیشتر از سرعت بحرانی باشد ،جهت مشخص کردن
سرعت ذره پس از برخورد ،از جدول  3استفاده میشود ].[24
در جدول  𝑓 ،3ضریب اصطکاک کلمبی و 𝑥𝜖 نشاندهندهی نسبت
سرعت در جهات مختلف است .رابطهی بین این ضرائب در جهات مختلف به
صورت زیر است [.]24
𝜖𝑥2 + 𝜖𝑧2 = 1

)(23

آسفالتین][35

𝑒=−

]Table 2 Physical Properties of Crude Oil and Asphaltene [35

ویژگی فیزیکی
چگالی
گرمای ویژه
هدایت حرارتی
لزجت دینامیکی
ضریب نفوذ حرارتی

نفت خام

آسفالتین

نماد

واحد

𝜌

kg⁄m3

860

1200

𝑝𝑐

J⁄kg K

213

920

𝑘

W⁄kg K

0.120

0.75

𝜇

Pa. s

0.0018

---

𝛼

2⁄

m s

-4

6.55×10

-7

شرایط

چگونگی تغییرات سرعت

𝑦𝑢
2
<−
|𝑢|
)7𝑓(𝑒 + 1

)5 (0) 𝑑𝑝 (0
)(2
) 𝑧𝜔 𝑢𝑥 = ( )(𝑢𝑥 −
7
5
)(0
)(2
𝑦𝑢𝑒𝑢𝑦 = −

)(0

)(0

𝑦𝑢
2
−
<
< 0
|𝑢|
)7𝑓(𝑒 + 1

6.79×10

Knudsen number
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جدول  3سرعت ذره پس از برخورد با سطح

][24

]Table 3 Particle velocity after particle- surface collision [24

)(0

)(0

)(2

) 𝑦𝑢)𝑢𝑥 = 𝑢𝑥 − 𝜖𝑥 𝑓(𝑒 + 1
)(0

)(2

𝑦𝑢𝑒𝑢𝑦 = −

1
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جدول  2ویژگیهای فیزیکی نفت خام و

شده میشوند .اما با افزایش سرعت ذرات در هنگام برخورد ،احتمال برگشت
ذرات پس از برخورد با دیواره نیز باال میرود ] .[36برگشت ذرات از سطح
زمانی اتفاق میافتد که انرژی جنبشی ذره به اندازهای باشد که بر نیروی
جاذبهی وارد از طرف دیواره غلبه کند .اگر ) 𝑢𝑦(0و ) 𝑢𝑦(2بهعنوان سرعت عمود
بر سطح ذره پیش و پس از برخورد باشد و 𝐸 انرژی پتانسیل برهمکنش سطح
و ذره باشد ،انرژی ذره در نزدیکی سطح پیش و پس از برخورد با سطح ،به

] [ Downloaded from mme.modares.ac.ir on 2023-01-08

در رابطهی ) (17مقادیر 𝑘 و 𝑝𝑘 به ترتیب ،رسانایی حرارتی سیال و ذره
است 𝐶𝑡 = 2.28،𝐶𝑠 = 1.17.و  𝐶𝑚 = 1.14ثوابت رابطه هستند ،همچنین Kn
نشان دهندهی عدد نودسن 1است.
نیروی بعدی که اثر آن در این پژوهش بررسی شده است نیروی لیفت
است .این نیرو به علت اختالف فشار اطراف ذره که ناشی از وجود گرادیان
سرعت سیال در الیهی برشی است به وجود میآید .در واقع اختالف سرعت
در سطوح باالیی و پایینی ذره باعث وارد شدن این نیرو به ذره میشود.
سفمن در سال  1956رابطهی زیر را برای نیروی لیفت ارائه داد [.]34

امیرحسین نظری و همکاران

امیرحسین نظری و همکاران
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 -3-2سرعت نشست
سرعت نشست ذرات ،کمیتی تأثیرگذار به منظور بیان میزان نشست ذرات
است .سرعت نشست ذرات معلق در یک سیال به صورت زیر تعریف میشود
[.]38
)(24

𝑆̅
𝐽
𝑈
𝑁in
=
(ln
)
𝐶∞ 𝑃𝐿 𝑁out
∞𝐶 غلظت ذرات در تودهی

= 𝑑𝑉

در رابطهی ) 𝐽 (24شار جرمی نشست ذرات،
سیال 𝑈̅ ،سرعت متوسط سیال در لوله 𝑃 ،𝑆 ،و 𝐿 به ترتیب مساحت سطح
مقطع ،محیط و طول لوله است 𝑁in .و  𝑁outنیز به ترتیب نشاندهندهی تعداد
ذرات وارد شده به میدان حل و تعداد ذرات خارج شده از میدان حل است.
سرعت نشست به صورت بدون بعد و با استفاده از رابطهی ) (25محاسبه
میشود [.]38
)(25

𝑑𝑉
∗𝑢

= 𝑉𝑑+

سرعت بدون بعد ذرات عموماً برحسب زمان ماند بدون بعد بیان میشود که با
استفاده از رابطهی ) (26محاسبه میگردد [.]38
)(26

𝜏𝑣 𝑢∗ 2 𝜌𝑝 𝑑𝑝2 𝑢∗2
=
𝑐𝜈
𝑐𝜈 𝑐𝜇18

= 𝜏𝑣+
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باال جهت رسیدن به دیواره دارند که بایستی این مومنتوم را از گردابههای
بزرگ جریان بگیرند .با افزایش اندازهی ذرات میزان تأثیرپذیری ذرات از
گردابههای جریان کمتر میشود و میزان نشست ذرات کاهش مییابد.
 -3نتایج مدلسازی
به دلیل کمبود اطالعات آزمایشگاهی در زمینه رسوب آسفالتین ،جهت
اعتبارسنجی مدل انتقال ذرات از اطالعات موجود برای ذرات معلق در هوا
استفاده میکنیم .از طرف دیگر عملکرد نیروها جهت انتقال ذرات معلق در
هوا و ذرات آسفالتین تقریباً یکسان است .اما ممکن است اثرگذاری نیروها با
توجه به فیزیک جریان متفاوت باشد .از طرف دیگر در کارهای مشابه از جمله
پژوهش انجام شده توسط سیدباقری [ ]20نیز جهت اعتبارسنجی از دادههای
تجربی مربوط به ذرات معلق در هوا استفاده شده است .هر چند این کار
ممکن است از دقت باالیی بهرهمند نباشد اما میتواند تا حد خوبی اعتبار
نحوهی مدلسازی نیروها را تأیید کند .همچنین نتایج مربوط به کد عددی با
استفاده از مشخصات ذرات معلق در هوا با نتایج آزمایشگاهی ارائه شده توسط
لو 3و همکاران مقایسه شده است [ .]42لو جهت اندازه گیری سرعت نشست
ذرات معلق در هوا ،یک لولهی شیشهای با قطر داخلی  1.27سانتیمتر و طول
 102سانتی متر در نظر گرفت .نتایج ارائه شده توسط لو در دو رینولدز مختلف
و برای نشست ذرات در طول  50.8سانتیمتر از لوله در "شکل  "4ارائه شده و
این نتایج با نتایج حاصل از کد عددی مقایسه شده است.
در قسمت (الف) "شکل  "4جریان رینولدز کمتری دارد و زمان ماند
بدون بعد ذرات ،اکثرا در ناحیهی گذار نشست قرار میگیرند اما در قسمت
(ب) با افزایش سرعت جریان که موجب افزایش سرعت اصطکاکی و در نتیجه
افزایش زمان ماند بدون بعد ذرات میشود ،ذرات در ناحیهی اینرسی قرار
گرفته و سرعت نشست تقریبا ثابت است.
از آنجایی که ذرات در روند شبیهسازی در الیهی مرزی به جریان وارد
میشوند ،انتظار میرفت که سرعت نشست حاصل از شبیهسازی بیشتر از
دادههای تجربی باشد .زیرا برخی از مکانیزمهای فعال در تودهی سیال که در
روند شبیهسازی وارد نشدهاند ،نسبت تعداد ذرات نشست کرده به کل ذرات را
کاهش میدهند .اما نکتهی مهم دنبال کردن روند نشست ذرات برحسب
زمان ماند است که در نتایج حاصل از شبیهسازی به خوبی دیده میشود.

1
2

Liu

3
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Diffusional deposition regime
Stopping distance

شكل  3رژیمهای مختلف نشست ذرات
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از پژوهشهای آزمایشگاهی که تاکنون در زمینه اندازهگیری سرعت نشست
ذرات انجام شده است میتوان به کارهای مککوی و هانارتی [ ]39و همچنین
ولز و چمبرلین [ ]40اشاره کرد" .شکل  "3نتایج سرعت نشست بدون بعد
ذرات برحسب زمان ماند بدون بعد را نشان میدهد .همانطور که در شکل
مشخص است ،نشست ذرات به سه رژیم مختلف تقسیم میشود .در رژیم اول
که به رژیم پخش 1ذرات موسوم است ،با افزایش زمان ماند ذرات سرعت
نشست کاهش می یابد .به بیان دیگر هر چه ذره بزرگتر باشد میزان نشست
آن کمتر میشود .از آن جایی که در این بازه ،مکانیزم غالب انتقال ذرات به
سطح مکانیزم پخش است ،بدیهی است که در این شرایط سرعت نشست
ذرات کوچکتر بیشتر باشد ،چرا که ذرات کوچکتر بیشتر تحت تأثیر پخش
مولکولی قرار میگیرند .در این رژیم انتقال ذرات در هسته مرکزی لوله در اثر
پخش ناشی از آشفتگی جریان و در ناحیهی نزدیک به دیواره تحت تأثیر
پخش ناشی از نیروی براونی است [ .]41ناحیهی بعدی در نمودار نشست
ذرات با نام ناحیه ی گذار از پخش به اینرسی شناخته میشود .در این ناحیه با
افزایش زمان بدون بعد ذره سرعت نشست در حدود سه یا چهار مرتبه
افزایش مییابد.
+
بیشینهی سرعت نشست ذرات در حدود  𝜏𝑣 = 30اتفاق میافتد که
البته مقدار دقیقی نیست و با توجه به شرایط جریان میتواند تغییر کند .در
این رژیم عامل انتقال ذرات به نزدیکی سطح جامد تأثیر گردابههای جریان بر
مسیر حرکت ذرات است .برای توجیه این افزایش قابل توجه سرعت نشست
در این بازه از مفهوم مسافت توقف 2استفاده میشود .مسافت توقف به حداکثر
مسافتی گفته میشود که یک ذره با سرعت اولیهی  𝑉0در یک سیال ساکن
می پیماید تا متوقف شود .در واقع در این رژیم اگر ذره به فاصلهی یک
مسافت توقف از سطح جامد برسد ،اینرسی الزم برای عبور از زیر الیهی لزج و
رسیدن به دیواره را دارد .از آنجایی که مسافت توقف ذرات با افزایش اندازهی
قطر ذرات رابطهی مستقیم دارد ،بنابراین در این ناحیه افزایش اندازهی ذرات
باعث افزایش سرعت نشست ذرات میشود.
رژیم سوم در نمودار رژیم اینرسی غالب نام دارد .در این رژیم پخش
ذرات تأثیر چندانی در نشست ذرات ندارد .ذرات بزرگ نیاز به یک مومنتوم

Fig. 3 Different particles deposition regimes
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خواهد بود .از طرف دیگر برای ذرات کوچکتر که نیروی براونی در مرتبهی
نیروهای تأثیرگذار قرار میگیرد ،مسیر حرکت ذرات به گونهای خواهد بود که
ممکن است چندین بار از یک فاصله ی مشخص از دیواره عبور کند .در هر
نوبت که ذره از یک فاصلهی مشخص عبور میکند به دلیل تغییر در جهت و
اندازهی سرعت ذره ،میزان نیروهای وارد بر ذره تغییر میکند .از این رو برای
به دست آوردن مقدار هر یک از نیروهای وارد بر ذره در فاصلهی مشخص از
دیواره باید از روش متوسطگیری استفاده کرد .جهت متوسطگیری و به دست
آوردن نتایج میبایست تعداد ذرات تزریق شده به میدان حل را تا حدی
افزایش دهیم که نتایج به دست آمده از تعداد ذرات تزریق شده به سیستم
مستقل شود.
 -1-3بررسی نیروهای وارد بر ذرات در نزدیكی سطح
الف) رینولدز جریان برابر با 9894

a) Reynolds No. = 9894

مختلف ][41
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Table 4 Dimensionless Relaxation Time of Asphaltene particles
زمان ماند بدون بعد
قطر ذره μm
1
50

4.34×10-5
1.18×10-1

Fig. 5 Forces on a 50 micrometer particle in boundary layer
شكل  5نیروهای وارد بر ذره  50میکرومتری در الیهی مرزی

912

] [ DOR: 20.1001.1.10275940.1397.18.3.14.5

در ادامه به بررسی نشست ذرات آسفالتین در جریان نفت میپردازیم .بازهی
قطر ذرات آسفالتین از یک میکرومتر تا  50میکرومتر در نظر گرفته شده است
[ .]35امکان تشکیل ذرات آسفالتین بزرگتر در جریان نفت وجود دارد اما
بهدلیل وجود تنش برشی و تقسیم ذرات به اندازههای کوچکتر نسبت ذرات
موجود در اندازههای بزرگتر از  50میکرومتر کم و قابل صرفنظر است .از
طرف دیگر با افزایش قطر ذرات سرعت بحرانی نشست افزایش یافته و
مرحلهی اتصال ذرات برای ذرات بزرگتر به سختی انجام میشود .با تمام این
تفاسیر حتی اگر ذرهی بزرگتر از  50میکرومتر هم در جریان نفت نشست
کند ،امکان ماندگاری آن روی سطح به علت وارد شدن ممان و نیروهای
موجود در جهت جدایش ،بسیار ناچیز است .از طرف دیگر اندازهگیریهای
انجام شده در زمینهی اندازهی ذرات آسفالتین نشست کرده روی سطح،
درستی فرض باال را تأیید میکند [.]35
از آن جایی که نوسانات میدان سرعت و نیروی براونی به صورت تصادفی
بر ذرات اعمال میشود ،مسیر حرکت یک ذره با ذرهی مشابه و همچنین
اندازه و جهت نیروهای وارد بر ذره در یک فاصله مشخص از دیواره متفاوت

جدول  4زمان ماند بدون بعد ذرات آسفالتین
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b) Reynolds No. = 50000
ب) رینولدز جریان برابر با 50000
Fig. 4 Compare the results of simulation with experimental data in two
]different Reynolds number [41
شكل  4مقایسهی نتایج حاصل از شبیهسازی با دادههای تجربی در دو رینولدز

در جدول  4مقدار زمان ماند بدون بعد برای مقادیر بیشینه و کمینهی بازهی
قطر در نظر گرفته شده برای ذرات آسفالتین در رینولدز  18125محاسبه شده
است .با توجه به اطالعات موجود در جدول  4و رژیمهای نشست معرفی شده
در "شکل  ،"3همه ی ذرات آسفالتین در رژیم پخشی قرار میگیرند .بنابراین
مکانیزم پخش براونی اصلیترین مکانیزم انتقال ذرات در الیهی مرزی است.
بنابراین انتظار میرود که نیروی غالب وارد بر ذرات در این ناحیه نیروی
براونی باشد.
مطابق با نتایج به دست آمده نیروهای لیفت و ترموفورسیس تأثیر چندانی
در مسیر حرکت ذرات ندارند و سه نیروی درگ ،براونی و جرم مجازی سه
نیروی غالب وارد بر ذرات در نزدیک مرز جامد است" .شکل  5و  "6مقایسهی
نیروهای وارد بر ذرات  50میکرومتری و یک میکرومتری که از فاصلهی = 𝑦 +
 50به میدان حل تزریق شدهاند ،را نشان میدهد .سرعت اولیهی ذرات برابر با
سرعت سیال در آن نقطه فرض شده است که با توجه به کوچک بودن زمان
ماند ذرات فرض قابل قبولی به نظر میرسد.

بررسی پدیده های تأثیرگذار بر رسوب ذرات آسفالتین با استفاده از دیدگاه اویلر-الگرانژ در پیشگرمکنهای نفت خام

Fig. 6 Forces on a 1 micrometer particle in boundary layer

شكل  6نیروهای وارد بر ذره یک میکرومتری در الیهی مرزی

 -2-3محاسبهی سرعت نشست آسفالتین
در ادامه با توجه به رابطهی ) (24و نتایج حاصل از کد عددی ،سرعت نشست
برای قطرهای مختلف محاسبه شده است .در "شکل  "7نتایج سرعت نشست
بدون بعد برحسب زمان بدون بعد ذرات ارائه شده است .ذرات آسفالتین در
شش دسته با قطرهای  30 ،20 ،10 ،5 ،1و  50میکرومتری به داخل جریان
تزریق و سرعت نشست برای هر دسته از قطر ذرات محاسبه شده است.
نکته حائز اهمیت در نتایج ،عدم نشست ذرات با زمان ماند بدون بعد
بیشتر از  4.26 × 10−2است .این موضوع تناقضی با نمودار کلی نشست که در
"شکل  "3ارائه شده بود ندارد .زیرا که "شکل  "3مربوط به نشست ذرات

معلق در هوا است .در زمینهی نشست ذرات معلق در هوا ،مکانیزم کنترل
کننده ی نشست ،انتقال ذرات به سطح است .اما در فرآیند رسوبگذاری در
نفت ،مکانیزم کنترل کنندهی فرآیند رسوب مرحلهی اتصال ذرات به سطح
است.
بنابراین صفر بودن سرعت نشست برای یک دسته از ذرات آسفالتین به
این معنی نیست که هیچکدام از این ذرات به سطح نمیرسند ،بلکه ممکن
است قسمتی از ذرات به سطح رسیده اما به آن متصل نشده و به جریان
سیال برگردند .نکتهی دیگر افزایش چشمگیر سرعت نشست با کاهش قطر
ذرات به  5میکرومتر است .با استفاده از میکروسکوپ الکترونی نشان داده
شده است که عمدهی ذرات آسفالتین که در جریان نفت رسوب میکنند،
قطری کوچکتر از  10میکرون دارند [.]35
با توجه به نتایج به دست آمده به این نتیجه میرسیم که میتوان با فرض
یک توزیع قطر مناسب برای ذرات آسفالتین و بدون نیاز به افزایش چشمگیر
هزینهی محاسباتی ،نتایج به دست آمده از شبیهسازیهای قبلی در زمینه
رسوب آسفالتین را بهوسیلهی مدل سازی درست جریان نزدیک مرز و ایجاد
یک شرط مرزی مناسب جهت نشست اصالح نمود .در واقع میتوان مرحلهی
انتقال فاز نامحلول به نزدیکی سطح جامد را با روش اویلری مدل نمود و
سپس با استفاده از روش الگرانژی مرحلهی اتصال ذرات به سطح و
برهمکنش ذرات و سطح را مدل نمود.
 -4جمعبندی

 -5فهرست عالیم
A
Fig. 7 Dimensionless Deposition Velocity of Asphaltene particles
شكل  7سرعت نشست بدون بعد ذرات آسفالتین
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در این پژوهش با استفاده از یک مدل دوبعدی و با استفاده از دیدگاه اویلر
الگرانژ چگونگی رفتار ذرات آسفالتین در نزدیک سطح جامد و چگونگی
نشست و اتصال ذرات روی سطح بررسی شده است .سرعت متوسط و
اغتشاشات جریان در هر مکان با استفاده از روابط حاکم بر میدان سرعت در
نزدیکی مرز محاسبه شده و نیروهای وارد بر ذره در هر نقطه محاسبه
میشود .مدلسازی درست آشفتگیهای نزدیک جریان در فرآیند نشست
ذرات تأثیر بسزایی دارد چرا که نوسانات نزدیک سطح میتواند ذرات را به
سطح برساند .از این رو مدلسازی آشفتگیهای جریان در جهات مختلف با
استفاده از روابط مربوط به الیهی مرزی انجام شد .مشخص شد که نیروی
غالب وارد بر ذرات آسفالتین در نزدیک سطح جامد نیروی براونی است .در
واقع در پدیدهی نشست ذرات آسفالتین مکانیزمی که ذرات را به سطح
میرساند ،مکانیزم پخش براونی است .عالوهبر مکانیزم غالب انتقال ،تفاوت
اصلی میان نشست ذرات آسفالتین و نشست ذرات معلق در هوا ،مرحلهی
کنترلکنندهی فرآیند نشست است .برخالف ذرات معلق در هوا که مرحلهی
انتقال ،فرآیند رسوب را کنترل میکند ،مرحلهی تعیینکننده در نشست
ذرات آسفالتین مرحلهی اتصال ذرات به سطح است .از اینرو در گام بعدی
اتصال ذرات به سطح با استفاده از مفهوم سرعت بحرانی نشست مدل شده
است و در نهایت سرعت نشست برای قطرهای مختلف محاسبه شده است .از
سرعت نشست بهدست آمده برای قطرهای مختلف ذرات آسفالتین میتوان به
عنوان شرط مرزی نشست جهت شبیهسازیهایی که به روش اویلری انجام
میشود ،استفاده نمود.
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همانطور که مشخص است در بیشینه و کمینهی بازهی قطر ذرات آسفالتین،
نیروی براونی نیروی غالب است .از طرف دیگر با کاهش قطر ذرات اندازهی
نیروی براونی افزایش می یابد و از آنجایی که ذرات آسفالتین در ناحیهی
پخشی نشست قرار دارند انتظار میرود سرعت نشست ذرات با کاهش قطر
افزایش یابد.

امیرحسین نظری و همکاران
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