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n tubular reactors, there are different parameters which can affect the degree of
conversion. The type of fluid motion and velocity profile of substances in the
reactor are of most central measures. Different rheological models can be employed
to study the behavior of fluids; power law model is one of the most commonly used
models. In this study, the rheological behavior of polymerization reaction of methyl
methacrylate was examined. Due to the similarity function of tubular and batch
reactors, the number of test tubes are used to prepare the solution. After preparation
of the reactor solution, the n value of power law model was estimated within the
span of 0.3492 to 0.9889 by curve fitting. Employing these rheological data, a reactor
has been designed. Moreover, the effects of parameters such as reaction temperature,
initiator wt%, the concentration of monomer and reactor’s radius on the degree of
conversion have been studied. The obtained results in the research indicate a direct
proportionality of conversion with the reaction temperature, initiator wt% and the
concentration of monomer and also an inverse proportionality of conversion with
reactor’s radius. Finally, the amount of conversion was obtained equal to 56.47%
and according to its laboratory proportion which was 55.88% we have reached the
conclusion that the modeling duly undertaken is applicable and valid.
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چکیده
در راکتور لولهای پارامترهای مختلفی بر درصد تبدیل ،اثرگذارند .از مهمترین این عوامل ،الگوی

حرکت سیال و توزیع سرعت مواد درون راکتور است .مدلهای رئولوژیکی مختلفی برای بیان
رفتار سیال مطرحاند که مدل توانی یکی از کارآمدترین این مدلهاست .در پژوهش حاضر ،رفتار

واژههای کلیدی

رئولوژیکی واکنش پلیمرشدن متیل متاکریالت بررسی شد .با توجه به شباهت عملکرد راکتور

مدلسازی،

لولهای و ناپیوسته ،عملکرد راکتور ناپیوسته درون لوله آزمایش مطالعه شد .با انجام برازش

متیل متاکریالت،

با استفاده از اطالعات رئولوژیکی سیال درون آن انجام شد .اثر پارامترهایی از قبیل دمای واکنش،

راکتور لولهای،
جریان آرام،
درصد تبدیل

منحنی جریان ،مقدار پارامتر  nمدل توانی در بازه  0/3492تا 0/9889معین شد .مدلسازی راکتور

درصد وزنی آغازگر ،غلظت مونومر و شعاع راکتور روی درصد تبدیل ،بررسی شد .نتایج بهدست

آمده نشان میدهد ،درصد تبدیل با دمای واکنش ،درصد وزنی آغازگر و غلظت مونومر ،نسبت
مستقیم و با اندازه شعاع راکتور نسبت عکس دارد .درنهایت ،درصد تبدیل در این مدلسازی برابر

 56/47%حاصل شد که با توجه به نزدیکی این مقدار به مقدار تجربی ( )55/88%میتوان گفت،
مدلسازی بهخوبی پیشرفت واکنش را در راکتور پیشگویی میکند.
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مقدمه
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در صنایع شیمیایی برای فرایندهای با مقیاس بزرگ معموالً از
راکتورهای لولهای استفاده میشود ،زیرا نگهداری سامانه این نوع
راکتورها به علت نداشتن بخشهای متحرک آسان است .همچنین،
این راکتورها معموالً در واکنشهای درجه  nبیشترین درصد تبدیل
مواد اولیه در واحد حجم راکتور را در مقایسه با سایر راکتورهای
سامانه جاری دارند [ .]1در طراحی راکتور لولهای ،دستیابی به مقدار
درصد تبدیل بیشتر با صرف هزینه و وقت کمتر ،مهمترین هدف
است .غیرنیوتنیبودن محلول درون راکتور و الگوهای مختلف
جریان آن مثل قالبی ،مخلوطشونده و آرام بر مقدار درصد تبدیل
اثر میگذارند.
ولی سؤال اینجاست ،آیا اثر الگوهای مختلف جریان بر درصد تبدیل
در برابر هزینه صرف شده ب ه اندازهای است که الگوی جریان تغییر
داده شود .بهعنوان مثال ،برای تبدیل جریان آرام به قالبی میتوان از
همزنهای ایستا استفاده کرد ،بهطوری که استفاده و نگهداری از این
همزنها مستلزم صرف هزین ه است .حال اگر با وجود این هزینهها،
درصد تبدیل راکتور چندان بهبود نیابد ،این کار از نظر اقتصادی بهصرفه
نیست .بنابراین ،مقایسه جریان مخلوطشونده با قالبی و آرام در راکتور
منجر به کسب اطالعات مفیدی درباره اصول طراحی آن میشود.
از جمله مهمترین واکنشهایی که در راکتورهای لولهای انجام
میشود ،واکنشهای پلیمرشدن هستند .در این واکنشها ،مونومر با
غلظتی مشخص وارد راکتور شده و پس از زمان اقامت معین ،به
حالت محلول از پلیمر و باقیمانده مونومر از راکتور خارج میشوند.
از مهمترین این واکنشها ،پلیمرشدن متیل متاکریالت است که منجر
به محصول پلیمتیل متاکریالت میشود که از پرکاربردترین پلیمرها
در صنعت است [.]2
درواقع ،مقدار پیشرفت واکنش در راکتورهای لولهای وابسته به
زمان اقامت مواد درون راکتور است .هر چه مقدار زمان اقامت مواد در
راکتور بیشتر باشد ،مقدار درصد تبدیل مواد بیشتر است .این عملکرد
راکتور لولهای در انجام واکنش ،مانند عملکرد راکتور ناپیوسته است.
به عبارت دیگر ،مقدار درصد تبدیل برای هر دو راکتور لولهای و
ناپیوسته براساس زمان اقامت مواد واکنشدهنده در راکتور محاسبه
میشود .با توجه به این نکته ،میتوان برای بررسی تجربی راکتور
لولهای مدنظر ،راکتور ناپیوسته به روش تجربی بررسی شود .دینامیک
سیال و نحوه اختالط مواد در راکتور لولهای تفاوتهایی با راکتور
ناپیوسته دارد که این تفاوتها درواقع همان الگوهای حرکت سیال
در راکتور لولهای هستند.
معیارها و پارامترهای مختلفی وجود دارند که در راکتورهای لولهای

روی مقدار درصد تبدیل ،اثرگذارند .از جمله این معیارها میتوان به
دمای واکنش ،غلظت مواد اولیه ،طول و شعاع راکتور اشاره کرد [.]3
از مهمترین این معیارها که بهطور قابلتوجهی روی درصد تبدیل
راکتور اثر میگذارد ،نوع حرکت سیال و توزیع سرعت مواد در
داخل راکتور است [ .]4برای بررسی توزیع سرعت و رفتار سیاالت
غیرنیوتنی ،میتوان از مدلهای رئولوژیکی متفاوتی استفاده کرد که
از مهمترین و پرکاربردترین این مدلها ،مدل توانی است .از جمله
مهمترین و اثرگذارترین پارامترهایی که درباره توزیع سرعت مدل
توانی ،دیده میشود ،پارامتر  nاست که تغییر این پارامتر در جریان
آرام منجر به تغییر توزیع سرعت و درنتیجه بهدست آمدن محصول با
درصدهای تبدیل مختلف میشود [.]5
درگذشته ،پژوهشهای زیادی در زمینه بررسی تجربی پلیمرشدن متیل
متاکریالت و مدلسازی راکتورهای لولهای آنها انجام شده است [.]6-13
با بررسی این مقالهها مشاهده شد ،در این پژوهشها یا جریان داخل
راکتور را قالبی یا اگر هم مدل توانی برای محاسبه توزیع سرعت
استفاده شده باشد ،پارامترهای  nو  kدر طول راکتور ثابت درنظر
گرفته شد .از آنجا که فرضهای موجود در کارهای پیشین دارای
کمبود و کاستی در مدلسازی هستند ،پس بررسی و محاسبه توزیع
سرعت محلول ،بهکمک مدلهای رئولوژیکی با پارامترهای مختلف و
بهدست آوردن این توزیع در طولهای مختلف راکتور اهمیت ویژهای
دارد .این کار میتواند باعث افزایش دقت در مدلسازی شود.
در این پژوهش ،با بررسی رفتار رئولوژیکی سیال داخل راکتور،
پارامتر  nمدل توانی ،در طول راکتور معین شد .سپس با استفاده از
این مقادیر ،توزیع سرعت در طول راکتور بهدست آمد .با حل عددی
معادله دیفرانسیل جزئی حاصل از موازنه جرم ،درصد تبدیل مونومر
در جهت شعاعی و محوری معین شد .در ادامه ،اثر پارامترهایی نظیر
دمای واکنش ،درصد وزنی آغازگر ،غلظت مونومر یا حالل استفاده
شده و شعاع راکتور روی درصد تبدیل مونومر بررسی شد .همچنین،
عملکرد راکتور با درنظرگرفتن سه الگوی جریان قالبی ،مخلوطشونده و
آرام با یکدیگر مقایسه شد .درانتها ،با مقایسه درصد تبدیل حاصل از
مدلسازی و تجربی ،دقت مدلسازی بررسی شد.

تجربی
مواد

با توجه به فرضیهها و شرایط عملیاتی که در جدول  1آمده ،راکتور
لولهای (شکل  )1که در آن پلیمرشدن متیل متاکریالت انجام میشود،
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جدول  -1فرضها و شرایط عملیاتی راکتور مدنظر.
مقدار

مشخصه
طول راکتور)m( L ،
شعاع داخلی راکتور)m( R ،
مونومر ورودی به مخلوطکن)mL( MMA ،
حالل ورودی به مخلوطکن ،زایلن ()mL
آغازگر ورودی به راکتور)g( BPO ،
غلظت ورودی مونومر)mol/L( Cm0 ،
سرعت جریان ورودی خوراک)m3/s( Q ،
زمان اقامت مواد در راکتور)min( t ،
دمای انجام واکنش)oC( T ،
فشار)atm( P ،
سرعت متوسط)m/s( u z = L ،
t

5/4
0/016
50
60
0/2222
4/15455
0/402 × 10-6
180
70
1
5 ×10-4

فرض شده است که دمای انجام واکنش به کمک آب جاری در پوشش راکتور ثابت و
نیز جریان محلول از داخل راکتور به حالت آرام ،پایا و متقارن محوری است.

درنظر گرفته شده است .همچنین ،مشخصات و کاربردهای مواد
استفاده شده در جدول  2آمده است [.]10،12،14
دستگاهها و روشها

شکل  -1راکتور لولهای.
روش زیر مشخص شده است:
ابتدا شیش ه ساعت خالی و سپس شیشهساعت به همراه نمونه آماده
شده وزن شد .پس از آن ،شیشه ساعت مدنظر ،مدتی در گرمخانه
آزمایشگاهی قرار گرفت .سپس با وزنکردن نهایی شیشه ساعت،
مقدار درصد تبدیل نمونه مدنظر بهدست آمد .نتایج و دادههای تجربی
در جدول  3آمده است .شایان ذکر است ،برای بررسی تکرارپذیری
آزمایشها ،تمام آزمایشها سه مرتبه تکرار شد .با مقایسه نتایج بهدست
آمده ،دادهها در جدول  3تنظیم شده است .بهعنوان مثال ،برای نمونه 9
مقدار تبدیل برای سه مرتبه آزمون برابر  55/73و  55/86و 56/05%
بهدست آمد که با محاسبه میانگین این مقادیر ،مقدار  55/88%بهدست
آمده است .همچنین ،خطای موجود برای این دادهها بهطور تقریبی
برابر  0/57%تخمین زده شده است.
بررسی رئولوژیکی محلول داخل راکتور

روند آزمایشگاهی بهدستآوردن مقدار درصد تبدیل

حمام آب گرم با دمای ثابت  70°Cو  9لوله آزمایش تهیه و در هریک
مونومر ،حالل و آغازگر ریخته شد .بهطوری که غلظت مونومر و
درصد وزنی آغازگر نسبت به مونومر در هر لوله ،به ترتیب برابر
 4/15455 mol/Lو  0/48%بود .سپس ،در بازههای زمانی 20 min
هر لوله آزمایش از حمام آب گرم خارج و بازدارنده به آن تزریق شد.
پس از  3 hآخرین لوله آزمایش از حمام آب خارج شد .در ادامه،
محلول موجود در هر لوله آزمایش به دو بخش تقسیم شد .یکی برای
بررسی رئولوژیکی و دیگری برای تعیین مقدار درصد تبدیل ،که به

برای بررسی رئولوژیکی محلول داخل راکتور ،از رئومتر
 MCR 301استفاده شد .در این پژوهش ،منحنی جریان برای بازه
گسترده سرعت برش از  0/1 s-1تا  100 s-1درنظر گرفته شد .گفتنی
است ،تغییر فاز در رئومتر اتفاق نیفتاده و نیز اندازهگیریهای منحنی
جریان سه مرتبه انجام شده است .شکل  2رفتار گرانروی بهدست
آمده از رئومتر را برای نمونههای مختلف نشان میدهد .همچنین،
شکل  3نشاندهنده منحنی جریان برای نمونههای مختلف است.
Physica

جدول  -2مشخصات مواد اولیه* استفاده شده []10،12،14
ماده اولیه

فرمول شیمیایی

کاربرد

خلوص ()%

متیل متاکریالت
زایلن
بنزوئیل پراکسید
هیدروکینون

CH3(CH2)CCO2CH3

مونومر
حالل
آغازگر
بازدارنده

99
97
98
96

C6H4(CH3)2
[C6H5C(O)]2O2
C6H4(OH)2

*همه مواد استفادهشده در این پژوهش ،از شرکت  Merckآلمان تهیهشدند.
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مشخصات

چگالی ()g/cm3

وزن مولی ()g/mol

0/915
0/886
1/33
1/3

100/12
106/16
242/23
110/11
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جدول  -3نتایج تجربی برای بهدستآوردن درصد تبدیل.
نمونه
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

زمان اقامت
)(min
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180

طول
()m
0
0/6
1/2
1/8
2/4
3
3/6
4/2
4/8
5/4

وزن شیشه
ساعت خالی )(g
67/83
43/11
46/83
28/92
28/14
33/09
41/28
37/56
38/92

سینتیک و سرعت واکنش

در پژوهش حاضر ،برای بررسی پلیمرشدن متیل متاکریالت از
سازوکار رادیکال آزاد استفاده شده است [ .]15،16پلیمرشدن رادیکال
آزاد مونومر متیل متاکریالت اثر ژل بسیار قوی دارد که در پایان ناحیه
تبدیل کم (از حدود  )20%ظاهر میشود .در ناحیه تبدیل میانه (20%
تا  )60%اثر ژل کنترلکننده رفتار سامانه است [ .]17در پلیمرشدن
جرمی متیل متاکریالت در ناحیه تبدیل زیاد (بیش از  )60%پدیده
دیگری با نام اثر شیشهای سبب کاهش شدید ثابت سرعت مرحله
انتشار و توقف واکنشهای پلیمرشدن میشود .این موضوع ،به دلیل
رسیدن دمای انتقال شیشهای محلول به دمای واکنش و جامدشدن
محیط واکنش است .در مواردی ،پیش از تبدیل کامل مونومر به پلیمر،
محیط جامد میشود که در این حالت وجود حالل موضوع حیاتی
برای ادامه روند حرکتی محلول داخل راکتور است [ .]18واکنشهای
موجود در سازوکار رادیکال آزاد پلیمرشدن متیل متاکریالت ،در طرح 1

شکل  -2رفتار گرانروی نمونههای مختلف.

وزن شیشه ساعت
با محلول اولیه )(g
72/60
47/29
50/25
32/88
31/53
36/34
43/95
39/78
41/57

مقدار تبدیل
()%
0
5/89
12/92
21/49
31/11
42/72
50/55
55/05
55/50
55/88

وزن شیشه ساعت
پس از تبخیر )(g
67/96
43/36
47/17
29/49
28/81
33/85
41/96
38/13
39/61

آمده است .در این طرح I ،نشاندهنده آغازگر I0 ،رادیکال آزاد اولیه،
 Pnرادیکال آزاد (پلیمر زنده) در طول مولکول  Dn ،nپلیمر مرده
در طول مولکول  M ،nمونومر S ،حالل Z ،بازدارنده و  fzنمایانگر
بازدارنده بوده که به رادیکال آزاد ختمشده است .گفتنی است ،ممان
صفرم پلیمر زنده را میتوان از معادله ( )1محاسبه کرد [:]11
و

و

					
()1

2 f k d Ci
kt0

= l0

در این معادله f ،نشاندهنده ضریب اثربخشی آغازگر kd ،ثابت
تخریب آغازگر Ci ،غلظت آغازگر در محلول واکنش و  kt0ثابت
اختتام است .ضریب اثربخشی آغازگر ( )fنشاندهنده کسری از
رادیکالهای آزاد ابتدایی است که در پلیمرشدن آغازی شرکت دارند.

شکل  -3مقایسه منحنی جریان نمونههای مختلف.
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واکنشهای شروع

kd
→I 
2I
ki
→I + M 
P

واکنش انتشار

1

kp

Pn + M → Pn +1

واکنشهای اختتام

به روش ترکیب
به روش تسهیم نامناسب

k

td
→Pn + Pm 
Dn + Dm

k

fm
→Pn + M 

D n + P1

به حالل
واکنش بازدارنده

حجم محلول پلیمری ثابت است ( .)e=0بنابراین ،میتوان زمان اقامت
محلول را برای راکتورهای مختلف با حجم یکسان ،برابر درنظر
گرفت ،یعنی . t = t p = t m

k

tc
→Pn + Pm 
D n +m

واکنشهای انتقال
به مونومر

موازنه جرم

k

الگوی جریان قالبی

برای این حالت ،موازنه جرم به شکل معادله ( )4نوشته میشود [:]22
d Cm
= rm
dz

					
()4

fs
→Pn + S 
D n + P1

kz
→f z Pn + Z 
Dn

uz

با جاگذاری معادله سرعت واکنش در معادله ( ،)4معادله ( )5بهدست میآید:
d Cm
= − (8.35836 ´ 10 −5 ) C m
dz

uz

طرح  -1سازوکار رادیکال آزاد پلیمرشدن متیل متاکریالت.

			
()5

در پلیمرشدن متیل متاکریالت ،این اثر از اثر نفوذ در سرعت انتشار
مهمتر و حساستر است .در پژوهش حاضر ،از آغازگر بنزوئیل
پراکسید استفاده شد که مقدار اثربخشی آن  1است [ .]19براساس
سازوکار گفته شده ،سینتیک و سرعت واکنش به کمک معادله ()2
بیان میشود [:]8

با انتگرالگیری و سادهسازی معادله ( ،)5معادله ( )6بهدست میآید:

			
()2

rm = − ( k p + k f m ) C m l 0

ثابتهای موجود در معادلههای سرعت واکنش در جدول  4و
معادلههای شدت اثر ژل و شیشهای در جدول  5آمده است [.]20،21
بهطوری که در معادلههای جدول  fp ،5نمایانگر کسر حجمی پلیمر
است .درنهایت ،با محاسبه ثابتهای موجود در معادله سرعت واکنش و
جاگذاری آنها در آن ،این معادله به شکل معادله ( )3بهدست میآید:
			
()3

rm − (8.35836 ´ 10 −5 ) C m mol/L.s

 8.35836 ´ 10 −5 
C m = C m 0 exp−
L
uz



		
()6

همانطور که پیشتر هم گفته شد ،میتوان نسبت فاصله به سرعت
L
را برابر زمان اقامت قرارداد ( =  ،) tپس معادله ( )6به معادله ()7
uz
تغییر میکند:

]

		
()7

[

C m = C m 0 exp − (8.35836 ´10 −5 )t p

درنهایت ،با جاگذاری مقادیر زمان اقامت و غلظت ورودی مونومر،
غلظت خروجی مونومر از راکتور به ترتیب زیر بهدست میآید:

[

]

C m = 4.15455 exp − (8.35836 ´ 10 −5 )10800 = 1.68455 mol/L

بنابراین ،درصد تبدیل برای حالت قالبی به روش زیر بهدست میآید [:]23
جدول  -4ثابتهای سینتیک و سرعت واکنشها [.]14-16
)k d = 1.58 ´1015 exp(−1.2874 ´10 5 /RT

جدول  -5معادلههای اثر ژل و اثر شیشهای.

)k p0 = 7 ´ 10 6 exp(−2.633 ´ 10 4 /RT

)k t0 = 1.76 ´ 10 9 exp(−1.704 ´ 10 4 /RT
)k f m = 4.661 ´ 10 9 exp(−7.447 ´ 10 4 /RT
R=8.314
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) k P = k P0 /(1 + k P0 l 0 /Bk θP



) 2.303(1 - f P

B = exp
−6
2
0.168
8.2
1
1
0
(
T
)387
0.0
3(1
)
−
´
−
+
−
f
P 

)k θp = 3.023 ´ 1013 exp(−1.17 ´ 10 5 /RT
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Cm 0 − Cm
4.15455 − 1.68455
= ´100
´100 = 59.45
Cm 0
4.15455

= XP

با همین روند میتوان غلظت و درصد تبدیل را برای هر مقطع
(طولهای مختلف راکتور) بهدست آورد.

رابطه بین غلظت ،سرعت واکنش و زمان اقامت برای راکتور
مخلوطشونده درحجم ثابت به شکل معادله ( )8است [:]23
Cm 0 − Cm
- rm

= tm

با جاگذاری معادله سرعت واکنش در معادله ( ،)8معادله ( )9بهدست
میآید:
			
()9


∂Cx
)  − u z ( r
= −rx
∂z


()10

 1 ∂C x ∂ 2C x ∂ 2C x
+
D 
+
∂r 2
∂z2
 r ∂r

با ضربکردن جمله  t/R2در معادله ( ،)10معادله ( )11بهدست میآید:

الگوی جریان مخلوطشونده

				
()8

پیروی میکند.
در این حالت ،موازنه جرم به شکل معادله ( )10نوشته میشود [:]24

Cm 0 − Cm
(8.35836 ´ 10 -5 ) C m

= tm

درنهایت ،با جاگذاری مقادیر زمان اقامت و غلظت ورودی مونومر،
غلظت خروجی مونومر از راکتور به ترتیب زیر بهدست میآید:
4.15455 − C m
→ C m = 2.18349 mol/L
(8.35836 ´ 10 -5 ) C m

= 10800

()11

 t
∂Cx
t
)  − 2 u z ( r
= −rx 2
∂z
R
 R

D t  1 ∂C x ∂ 2C x ∂ 2C x

+
+
R 2  r ∂ r
∂r 2
∂z2

در این معادله D ،نمایانگر ضریب پراکندگی یا پخش محوری است.
برای سیاالت نیوتنی مثل آب در حالتی که جریان آرام است ،این ضریب
برابر با همان ضریب نفوذ مولکولی و تقریب ًا  10-9 m2/sاست .ولی
برای سیاالت غیرنیوتنی ،مثل سیاالت شبهپالستیک ،مقدار آن از
 10-9 m2/sبزرگتر است [ .]25کارهای مختلفی برای اندازهگیری
این ضریب برای محلولهای پلیمری در یک لوله با جریان آرام
انجام شده [ ،]26-28بهطوری که بازه تغییرات آن از  10-6 m2/sتا
 10-11 m2/sدرنظر گرفته شده است .برای مدل مدنظر در پژوهش
حاضر ،این ضریب بین  10-8 m2/sتا  10-9 m2/sاست که درنهایت
برابر  1/532×10-9تخمین زده شده است [ .]29برای جمله  Dt/R2نیز
آزمونهایی انجام شده و نتایج زیر بهدست آمده است [:]30
 -1اگر  Dt/R2 <3×10-3باشد ،آنگاه میتوان از جمله نفوذ در جهت
شعاع صرفنظر کرد.
 -2اگر  Dt/R2 >3×10-3باشد ،آنگاه نمیتوان از جمله نفوذ در جهت
شعاع صرفنظر کرد.
و

بنابراین ،مقدار تبدیل برای حالت مخلوطشونده برابر 47/44%
بهدست میآید .با همین روند میتوان غلظت و درصد تبدیل را برای
هر مقطع (طولهای مختلف راکتور) بهدست آورد.
الگوی جریان آرام

در اين حالت ،معادله موازنه جرم با استفاده از فرضيههای زير انجام
میشود:
 جريان دوبعدی و متقارن محوری است. شرایط واکنش و جریان به حالت پایاست. شرط عدم لغزش محلول در دیواره راکتور موجود است. واکنش گرمازاست ،ولی به کمک آب جاری در پوشش راکتور،دمای داخلی راکتور ثابت میماند.
 مونومر از قانون نفوذ فيک پيروی میکند و پلیمر نفوذ نمیکند. سرعت شعاعی صفر است. گرانروی محلول تابع دما ،غلظت ،وزن مولکولی و سرعت برش است. -محلول داخل راکتور غیرنیوتنی است و از مدل رئولوژیکی توانی

و

از آنجا که در راکتور مدنظر،

)D t 1/532 ´10−9(10800
=
= 0/0646 > 3 ´10−3
R2
(0/016) 2

است ،پس نمیتوان از نفوذ شعاعی چشمپوشی کرد .در این حالت

با بیبعدکردن معادله در جهت شعاع و طول لوله به کمک تغییر
متغیرهای

r
=r
R

و

،z = z
L

میتوان با سادهسازی از جمله نفوذ در

جهت محور چشمپوشی کرد.
برای این کار ،معادله ( )11به شکل معادله ( )12نوشته میشود:
()12

 u z (r) ∂C m
−
= −rm

R 2 ∂z


2

2
 R  ∂ Cm
 
2
 L  ∂z

 1 ∂Cm ∂ 2Cm

+
 r ∂r
∂r 2


D
R2

با توجه به اینکه نسبت  )R/L)2بسیار کوچک است

2
 0/016 
−6
=
(  = 8/7 ´10
 L   5/4 
2

معادله ( )13ساده کرد:

 ،)  R میتوان معادله ( )12را به شکل
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()13

 u z (r) ∂C m
 −
= −rm
R 2 ∂z


 1 ∂Cm ∂ 2Cm

+
∂r 2
 r ∂r

D
R2

درنهایت با برگرداندن متغیرهای قبلی ،معادله موازنه جرم را میتوان
به شکل معادله ( )14نوشت:
		
()14


∂Cm
)  − u z ( r
= −rm
∂z


 1 ∂Cm ∂ 2Cm
D 
+
∂r 2
 r ∂r

شرایط مرزی استفاده شده برای حل این معادله دیفرانسیل عبارتاند از:
 راکتور به شکل متقارن محوری است. غلظت مونومر در دیواره صفر است ،چون زمان اقامت محلول دردیواره بسیار زیاد و زمان واکنش بینهایت است که باعث میشود،
همه مونومر موجود به پلیمر تبدیل شود.
 غلظت در ابتدای راکتور برابر با غلظت ورودی است.بهعبارت دیگر:
				
()15

∂ Cm
=0
∂r

B.C.1) @ r = 0,

		
()16

B.C.2) @ r = R = 0.016, C m = C m ,w = 0

		
()17

B.C.3) @ z = 0, C m = C m 0 = 4.15455 mol/L

حل معادله موازنه جرم حالت جریان آرام و تعیین توزیع غلظت

برای حل معادله دیفرانسیل جزئی مدنظر از روش عددی تفاضلهای
محدود استفاده شده است .برای این کار ،ابتدا باید فضای محاسباتی را
شبکهبندی کرد .بنابراین ،با توجه به جهتهای موجود که در اینجا دو
جهت شعاعی و محوری هستند ،گامهای  Dr = 0/0005و  Dz =0/01و
شمارندههای  iو  jانتخاب شدند .درواقع ،طول راکتور به  540بخش و
شعاع آن به  32بخش تقسیم شده است .با جاگذاری معادله سرعت
واکنش ،معادله توزیع سرعت و ضریب  Dدر معادله ( ،)14معادله ()18
بهدست میآید:
n +1


 1 ∂ C m ∂ 2 C m   3n + 1    r  n 

1.532 ´ 10 
+
u
−
1
−




∂ r 2   n + 1    R  
 r ∂r


∂ Cm
−5
= (8.35836 ´ 10 ) C m
∂z
−9

()18

سپس ،با استفاده از تقریب مشتقها (تفاضل مرکزی برای شعاع و
تفاضل پسرو برای محور) و استفاده از روش ضمنی ،گسستهسازی
معادله انجام میشود:
430

()19

C
- 2Ci-1 , j + Ci-1 , j 
 −
+ i +1 , j
(D r ) 2


Ci+1 , j - Ci-1 , j
2D r

 1
1.532 ´ 10 −9 
 (i - 1) D r

n +1


 3n + 1    (i - 1)D r  n  Ci , j - Ci , j-1
u
−(8.35836 ´ 10 −5 ) Ci , j = 0
 1− 

Dz
 n +1    R  



گفتنی است ،شمارندههای  iو  jهردو از عدد  1شروع شدند.
مشاهده میشود ،با استفاده از این روش ،معادله دیفرانسیل موجود
از موازنه جرم ،به معادلهای جبری تبدیل شده که به آن معادله
تفاضلی گفته میشود .درنهایت برای کل راکتور ،یک دستگاه
معادلههای جبری بهدست میآید که برای حل این دستگاه از نرمافزار
 MATLAB R2012aاستفاده شد .مشاهده میشود ،در هر مقطع
راکتور برای هر گره ،یک غلظت مشخص بهدست آمده است.
بنابراین ،در حالت کلی برای بهدست آوردن غلظت مونومر در هر
طول باید یک غلظت متوسط درنظر گرفت [:]27
		
()20

1 R
C m (r, z)u z (r)2prd r
uA ∫0

= ) Cm ( z

نتایج و بحث
نتایج بهدستآمده از مدلسازی

نتایج بهدستآمده از مدلسازی و برنامهنویسی به کمک شکلها نشان
داده شدهاند .شکلهای  4و  5بهترتیب نشاندهنده توزیع محوری
درصد تبدیل در حالت قالبی و مخلوطشونده هستند .همچنین ،توزیع
شعاعی و محوری درصد تبدیل برای حالت جریان آرام بهترتیب در
شکلهای  6و  7نشان داده شده است.
تعیین نوع و توزیع سرعت محلول داخل راکتور

همانطور که از شکل  2مشخص است ،با افزایش سرعت برش،
گرانروی همه نمونهها بهطور نمایی کاهش مییابد .در این حالت
مشخص میشود ،محلول پلیمتیل متاکریالت داخل راکتور به شکل
شبهپالستیک است .افزون بر این مشاهده میشود ،با افزایش درصد
تبدیل در طول راکتور ،گرانروی محلول بهطور نمایی افزایش مییابد.
برای تعیین توزیع سرعت محلول داخل راکتور ،میتوان از مدلهای
رئولوژیکی استفاده کرد .در حالت کلی ،تعیین معادله توزیع سرعت با
استفاده از مدل توانی امکانپذیر و آسانتر از سایر مدلهاست .نحوه
کار برای مدل توانی به این روش است که میتوان با انتگرالگیری و
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شکل  -4تغییرات محوری درصد تبدیل در حالت جریان قالبی.
شکل -6تغییرات شعاعی درصد تبدیل در حالت جریان آرام برای
طولهای مختلف راکتور.

سادهسازی معادله آن ،به معادله توزیع سرعت دست یافت [:]5
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برای محاسبه پارامترهای تنظیمشدنی مدل توانی ،رابطه این مدل با
دادهها و منحنیهای جریان بهدست آمده و برازش شده است .برای
این کار از نرمافزار  MATLAB R2012aاستفاده شد .پارامترهای
محاسبه شده برای مدل توانی در جدول  6آمده است .همانطور
که در این جدول مشخص است ،در مدل توانی پارامتر  nبرای
همه نمونهها کمتر از  1است که میتوان گفت ،محلول پلیمتیل
متاکریالت موجود در راکتور لولهای به شکل شبهالستیک است .نتیجه
بهدستآمده برای نوع محلول پلیمتیل متاکریالت از پارامترهای
جدول  3با نتایج حاصل از شکل  2باهم یکساناند که از این نکته
میتوان نتیجه گرفت ،برازش منحنی برای مدل توانی بهخوبی انجام
شده است .در این مدل ،پارامتر  nبرای نمونه  0بسیار به  1نزدیک

است .این موضوع بدین معناست که رفتار محلول در ورودی راکتور
شبهنیوتنی است .بنابراین ،میتوان معادله توزیع سرعت در ورودی را
سهمیشکل درنظر گرفت .برای نمونههای بعدی و با افزایش درصد
تبدیل (پیشرفت در طول راکتور) ،پارامتر  nدر حال کاهش است .این
بدان معنی است که با حرکت در طول راکتور ،رفتار محلول پلیمتیل
متاکریالت غیرنیوتنیتر میشود.
از طرفی ،برای سیاالت غیرنیوتنی در جریان آرام در لوله ،هر چه
پارامتر  nمدل توانی به صفر نزدیکتر باشد ،رفتار جریان به حالت
قالبی نزدیکتر است [ .]31بنابراین میتوان گفت ،با پیشرفت در
طول راکتور و افزایش درصد تبدیل ،جریان در راکتور به حالت
قالبی نزدیک میشود .در آخرین نمونه (خروجی راکتور) با  nبرابر
 ،0/3492الگوی جریان محلول پلیمتیل متاکریالت نسبت به سایر
بخشها بیشترین شباهت را به الگوی قالبی دارد .البته گفتنی است،
الگوی حرکت محلول داخل راکتور ،حتی در انتهای راکتور ،هیچگاه
بهشکل قالبی نمیشود .همچنین ،نتایج جدول  6بیانگر این است که

شکل  -5تغییرات محوری درصد تبدیل در حالت جریان مخلوطشونده.

شکل  -7تغییرات محوری درصد تبدیل در حالت جریان آرام.

()21
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جدول  -6نتایج حاصل از برازش منحنیها برای مدل توانی.
نمونه
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

پارامترهای تنظیمشدنی
مدل توانی

تبدیل
()%

n

K

0
1/81
6/20
17/06
30/57
42/72
50/55
55/05
55/50
55/88

0/9889
0/9479
0/9127
0/8539
0/7341
0/5123
0/4768
0/3635
0/3543
0/3492

0/03587
0/0590
0/05475
0/1196
0/2733
1/712
2/417
4/984
5/112
5/2

ضریب
رگرسیون
0/9999
0/9999
0/9999
0/9998
0/9992
0/9994
0/9994
0/9991
0/9991
0/9991

در مدل توانی ،پارامتر  Kبا افزایش درصد تبدیل افزایش مییابد و از
آنجا که این پارامتر به نوعی نمایانگر مقاومت سیال در برابر تنش است،
میتوان نتیجه گرفت ،سیال با افزایش درصد تبدیل گرانروتر میشود.
اثر دما بر مقدار درصد تبدیل

آزمون انجا م شده در بخش تجربی ،با تغییر  20درجه در دما یعنی
برای دو دمای  50و  90°Cبا حفظ سایر شرایط تکرار شده و اثر دما
بر درصد تبدیل راکتور مدنظر بهدست آمده است .نتایج حاصل از این
آزمونها در شکل  8نشان داده شده است .همانطور که از این شکل
مشخص است ،با افزایش دمای واکنش ،شیب نمودار درصد تبدیل یا
به عبارت دیگر سرعت پلیمرشدن افزایش مییابد .همچنین مشاهده
میشود ،با افزایش دمای واکنش ،وقوع اثر ژل به تعویق میافتد.

شکل  -8اثر دما بر درصد تبدیل راکتور.
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اثردرصد وزنی آغازگر بر مقدار درصد تبدیل

بار دیگر آزمون انجام شده در بخش تجربی ،با تغییر درصد وزنی
آغازگر یعنی برای دو مقدار  0/24و  0/96%آغازگر ،با حفظ سایر
شرایط تکرار شده و اثر درصد وزنی آغازگر روی درصد تبدیل بهدست
آمده است .نتایج بهدستآمده از این آزمونها در شکل  9نشان داده
شده است .مانند حالت پیش ،همانطور که از این شکل مشخص
است ،با افزایش درصد وزنی آغازگر ،شیب نمودار درصد تبدیل ،یا به
عبارت دیگر سرعت پلیمرشدن افزایش مییابد .از سوی دیگر مشاهده
میشود ،با افزایش درصد وزنی آغازگر وقوع اثر ژل به تعویق میافتد.
اثرغلظت مونومر بر مقدار درصد تبدیل

بار دیگر آزمون انجام شده در بخش تجربی ،با تغییر غلظت مونومر و
حفظ سایر شرایط ،تکرار شده و اثر غلظت مونومر یا به عبارت دیگر،
اثر مقدار حالل بر درصد تبدیل بهدست آمده است .از آنجا که حجم
محلول ثابت و برابر  11 mLاست ،تغییر مونومر ،تغییر حالل است.
یعنی میتوان اثر مقدار حالل را روی مقدار درصد تبدیل بهدست
آورد .شکل  10نشاندهنده توزیع درصد تبدیل در مقدارهای مختلف
غلظت مونومر یا به عبارتی دیگر ،مقدارهای مختلف حالل است.
همانطور که در این شکل مشخص است ،افزایش حالل یا کاهش
غلظت مونومر ،باعث کاهش وقوع اثر ژل میشود .وجود حالل،
باعث یکنواختترشدن توزیع درصد تبدیل میشود .از سوی دیگر،
در این شکل مشاهده میشود ،هر چه غلظت مونومر بیشتر باشد،
مقدار درصد تبدیل بهدستآمده بیشتر است.
اثر اندازه شعاع راکتور بر مقدار درصد تبدیل

مزیتهای مدلسازی اینجا آشکار میشود ،بهطوری که بدون صرف
هزینه برای ساخت راکتور لولهای با شعاعهای مختلف ،میتوان
اثر این پارامتر را روی مقدار درصد تبدیل بررسی کرد .شکل 11

شکل  -9اثر درصد وزنی آغازگر بر درصد تبدیل راکتور.
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شکل  -10توزیع درصد تبدیل در مقادیر مختلف غلظت مونومر یا
مقادیر مختلف حالل.
نشاندهنده توزیع درصد تبدیل برای راکتور با شعاعهای مختلف
است .با توجه به نتایج در این شکل ،کاهش شعاع باعث افزایش
مقدار درصد تبدیلشده است .همچنین مشاهده میشود ،اثر افزایش
شعاع بر مقدار درصد تبدیل نسبت به کاهش این پارامتر ناچیز است.
افزون بر این ،کاهش شعاع باعث نایکنواختی یا نماییشدن توزیع
درصد تبدیل شده است ،بهطوری که افزایش شعاع توزیع درصد
تبدیل را یکنواختتر میکند .همانطور که گفته شد ،راکتور مدنظر
همدماست ،یعنی توزیع محوری و شعاعی دما وجود ندارد .بنابراین
واضح است ،دلیل کاهش مقدار درصد تبدیل با افزایش شعاع به دمای
واکنش بستگی ندارد .بهعبارت دیگر ،افزایش شعاع راکتور باعث
افزایش سرعت و درنتیجه کاهش زمان اقامت و درنهایت کاهش
مقدار درصد تبدیل محلول راکتور میشود.
مقایسه راکتور در سه حالت جریان قالبی ،مخلوطشونده و آرام

به کمک نتایج بهدستآمده از بخشهای پیشین میتوان راکتور را

شکل  -12مقایسه راکتور در سه حالت جریان قالبی ،مخلوطشونده و آرام.
در سه حالت جریان قالبی ،مخلوطشونده و آرام با یکدیگر مقایسه
کرد .شکل  12نشاندهنده این مقایسه است .همانطور از این شکل
مشخص است:
 بیشترین درصد تبدیل نهایی برای حالت قالبی و کمترین آن برایحالت مخلوطشونده است.
 درصد تبدیل نهایی راکتور در حالت جریان آرام بین حالت قالبی ومخلوطشونده است.
 برای حالت جریان آرام ،در ابتدای راکتور ،درصد تبدیل از حالتمخلوطشونده کمتر است و با پیشرفتن در طول راکتور ،درصد
تبدیل مدنظر به درصد تبدیل حالت قالبی نزدیک میشود.
بررسی دقت مدلسازی

ت آمده برای توزیع درصد تبدیل در دو حالت
با مقایسه نتایج بهدس 
مدلسازی و تجربی ،میتوان دقت مدلسازی را بررسی کرد .برای
این کار میتوان از خطاهای آماری استفاده کرد که در جدول 7
آمده است .همچنین ،شکل  13بهطور کلی نشاندهنده این مقایسه
است .همانطور که از این شکل مشخص است ،دقت مدلسازی
تقریب ًا قابل قبول است ،بهویژه برای درصد تبدیل خروجی که
مقدار بهدست آمده از مدلسازی ( )56/47به مقدار تجربی موجود
( ،)55/88بسیار نزدیک است .ولی همانطور که در جدول  7مشاهده
میشود ،مقدار میانگین درصد مطلق خطای نسبی تقریب ًا زیاد است
جدول  -7خطاهای آماری برای مقایسه توزیع درصد تبدیل در دو
حالت مدلسازی و تجربی.

شکل  -11توزیع درصد تبدیل برای راکتور لولهای با شعاعهای مختلف.

رگرسیون

انحراف
معیار

میانگین درصد
خطای نسبی

میانگین درصد
مطلق خطای نسبی

0/94384

0/31593

-8/75186

18/89731
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دما بیش از حد باشد ،چرا که باعث غیرقابلکنترلشدن واکنش
میشود .ازاینرو ،دمای واکنش پلیمرشدن متیل متاکریالت در بازه
مطلوب  60°Cتا  80°Cپیشنهاد میشود.
اختصارات

شکل  -13مقایسه توزیع درصد تبدیل در دو حالت تجربی و مدلسازی.
که یکی از نقصهای مدلسازی است ،بهطوری که اثرهای ژل و
شیشهای را درنظر نگرفته است .بهعبارت دیگر ،توزیع درصد تبدیل
در مدلسازی تقریب ًا یکنواخت است ،ولی این توزیع در حالت واقعی
(تجربی) اینگونه نیست.

نتیجه گیری
در این پژوهش ،رئولوژی محلول راکتور لولهای که در آن
پلیمرشدن متیلمتاکریالت انجام شده ،بررسی و با انجام برازش
منحنی جریان ،مقدار پارامتر  nمدل توانی محلول داخل راکتور
در بازه  ./9889تا  ./3492معین شد .سپس با استفاده از این
مقادیر ،راکتور مدلسازی شد .نتایج بهدست آمده در این پژوهش
نشان میدهد ،محلول پلیمتیل متاکریالت داخل راکتور به حالت
شبهپالستیک است .همچنین ،توزیع سرعت با افزایش درصد تبدیل و
حرکت در طول راکتور ،از توزیع سهمیشکل شروع شده و به الگوی
قالبی نزدیک میشود ،ولی هرگز به الگوی قالبی نمیرسد .سایر
نتایج بهدستآمده نشان میدهد ،مقدار درصد تبدیل راکتور با دمای
واکنش ،درصد وزنی آغازگر و غلظت مونومر ،نسبت مستقیم و با
اندازه شعاع راکتور نسبت عکس دارد .بهطوری که اثر دما و شعاع
راکتور نسبت به سایر متغیرها بیشتر است .افزون بر این ،افزایش مقدار
حالل یا کاهش غلظت مونومر باعث کاهش وقوع اثر ژل میشود.
درصد تبدیل نهایی راکتور در حالت جریان آرام از حالت قالبی
کمتر است ،ولی با توجه به هزینهبربودن ایجاد جریان قالبی ،پیشنهاد
میشود ،الگوی جریان بهشکل آرام درنظرگرفته شود .همچنین ،برای
دستیابی به مقدار درصد تبدیل زیاد ،بهمنظور صرفهجویی در مواد و
هزینه دستگاهها ،پیشنهاد میشود ،دمای واکنش افزایش داده شود و
مقادیر آغازگر و مونومر و شعاع راکتور تغییر نکنند .ولی نباید افزایش
434

سطح مقطع ()m2
غلظت مونومر ()mol/L
غلظت ورودی مونومر ()mol/L
غلظت آغازگر ()mol/L
غلظت مونومر در دیواره ()mol/L
غلظت متوسط مونومر در هر مقطع ()mol/L
ضریب پراکندگی محوری ()m2/s
ضریب نفوذ مولکولی ()m2/s
پلیمر مرده با طول مولکول  ،nبیبعد
ضریب اثربخشی آغازگر ،بیبعد
مولکول بازدارنده که به رادیکال آزاد ختمشده ،بیبعد
شمارنده برای جهت شعاعی ،بیبعد
آغازگر ،بیبعد
رادیکال آزاد اولیه ،بیبعد

شمارنده برای جهت محوری ،بیبعد
ضریب پایداری ،متغیر
ثابت سرعت واکنش ()1/s
ثابت سرعت برای تجزیه آغازگر ()1/s
3
ثابت سرعت برای انتقال به مونومر ()m /mol.s
3
ثابت سرعت برای انتشار رادیکال آزاد ()m /mol.s
ثابت سرعت آغازی برای انتشار رادیکال آزاد ()m3/mol.s
ثابت سرعت آغازی برای اختتام ()m3/mol.s
پارامتر معادله اثر ژل ()1/s

طول راکتور ()m
مونومر ،بیبعد
وزن مولکولی ()g/mol
شاخص رفتار سیال در مدل توانی ،بیبعد
فشار ()atm
رادیکال آزاد (پلیمر زنده) با طول  ،nبیبعد
سرعت جریان ورودی خوراک ()m3/s
پارامتر شعاعی ،بیبعد
سرعت واکنش پلیمرشدن ()mol/L.s
شعاع راکتور ()m
ثابت جهانی گازها ()kJ/Kmol
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D
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j
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kp
Kp0
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kθp

L
M
Mw
n
P
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Q

r
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Z

 بیبعد،بازدارنده
عالئم یونانی

e

 بیبعد،پارامتر تغییر حجم
 بیبعد،کسر حجمی پلیمر
 بیبعد،ممان صفرم پلیمر زنده
)Pa( تنش برشی
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