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چکیده
 این نوع بلور بهصورت عمده از طریق بلورسازی.آمونیوم پر کلرات که یکی از اکسید کننده های اصلی در بسیاری از پیشرانههای جامد به شمار میرود
 بهمنظور بهدست آوردن دیدی جامع از الگویAnsys Fluent با استفاده از نرمافزارDTB  در این تحقیق هیدرودینامیک جریان در بلورساز.تولید میشود
 مشخصرات هیردرودینامیک در بخرش هرای مختلرف بلورسراز. بررسی شده است،جریان بلورساز که تثثیر به سزایی بر روی توزیع اندازه ذرات بلور دارد
 جریان باالرونده بوده و بیشترین تالطم و سرعت محوری جهت، نتایج حاصل از شبیهسازی نشان داد که در فدای داخلی لوله مکش.بررسی شده است
. بیشترین هستهزایی در منطقه جوشش به دلیل فوق اشباعیت باال و تنش برشی جریان اتفاق میافتد.رساندن خوراک تازه به سطح جوشش وجود دارد
 رشرد،هستههای تشکیل شده در منطقه عرضی بین لوله مکش و بفل در حدور جریان یکنواخت پایینرونده و سرعت کمتر نسبت به داخل لوله مکش
 جریان بسیار آهسته و عاری از هر گونه تالطم به سمت باال بوده و در نتیجره،) در منطقه دستهبندی (منطقه عرضی بین بفل و دیواره بلورساز.میکنند
.بهترین منطقه جهت دستهبندی ذرات به شمار رفته و ذرات درشتتر به دلیل نیروی گرانش در این منطقه جداسازی میشوند
. رشد هسته، هستهزایی،) – هیدرودینامیکDraft Tube Baffle(  بلورساز- دینامیک سیاالت محاسباتی،بلور آمونیوم پرکلرات:واژههای کلیدی
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Abstract
The ammonium perchlorate (AP) is one of the useful oxidizer for making solid fuels, which is mainly produced by
crystallization. In this study, the hydrodynamics of DTB crystallizer was simulated using Ansys Fluent in order to achieve a
good understanding of flow pattern inside crystallizer which affects the CSD of AP. The hydrodynamic characteristics of
crystallizer were studied for different sections of the crystallizer. The results showed that the upward flow inside the tube
pushes the fresh feed to the boiling zone. Nucleation occurs in the boiling zone due to high saturation and shear stress of
stream. The formed nuclei grow in the cross-section region between the tube and baffle in the presence of uniform
downstream flow. In the classification region, the upward flow is uniform and slow enough to classify the crystals. Hence,
this region is the best area to classify particles separated by the gravitational force.
Keywords: Ammonium Perchlorate, Computational Fluid Dynamics, DTB Crystallizer, Hydrodynamics, Nucleation,
Crystal Growth.
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 -3مقدمه
نمک آمونیوم پرکلرات ،نمکی معدنی با ساختار بلروری یکری از اکسرید
کننده اصلی در بسیاری از پیشرانههای جامد است و به دلیل دارا بودن
درصد باالی اکسیژن و به جا نگذاشتن پسماند ،عملکرد فوقالعادهای در
پیشرانهها و مواد پیروتکنیک دارد و همچنین بهعنوان رایجترین اکسنده
در پیشرانههای جامد مرکب شناخته میشود .آمونیوم پرکلرات بهصورت
عمده توسط بلورسازی تولید مریشرود .در سرالهرای اخیرر تحقیقرات
فراوانی بر روی رشد و حاللیت این ماده انجام شد که نشران داد وجرود
ناخالصیها همچون نمک پتاسیم کلراید باعر کاهش رشرد و حاللیرت
بلورها در بلورساز میشود .دو مقاومت یعنری نفروذ مولکرولی و اتصرال
مولکولها به بلور  ،با استفاده از دادههای رشد تخمین زده شدند .بررای
رشد بلورهای آمونیوم پرکلرات در حالت خالص ،سازوکار اصلی کنتررل
کننده نفوذ است .در حالی که برای حالت وجود نمک خوراکی بهعنوان
ناخالصی ،هر دو سازوکار نفوذ و اتصال ملکولها به بلرور برر روی رشرد
بلور تثثیر میگذارند[ .]1یکی از روشهای تولید ایرن مراده اسرتراتژیک
بلورسازی از محلول است.
بلورسازی از جمله عملیات مهم جهت خالصسازی ،جداسازی و تولیرد
مواد بلوری در محدوده اندازه مطلوب و شکل مورد نظر است .در صنایع
مختلف از جمله صنایع داروسازی ،صرنایع غرذایی ،صرنایع شریمیایی و
صنایع دفاعی کاربرد دارد .عملکررد بلورسرازهای مختلرف برا توجره بره
کیفیت بلورها (شکل بلور ،میانگین انردازه بلورهرا ،توزیرع انردازه بلرور)
سنجیده می شود .در بین انواع بلورسازهای موجود ،بلورسراز  DTBبره
خاطر شکل منحصر به فرد خود (تجهیز شدن بره لولره مکرش و بفرل)
قابلیت دسته بندی و تولید بلرور برا توزیرع انردازه ذرات باریرک را دارد.
شماتیک اجزای داخلی بلورسراز  DTBدر شرکل ( )1نشران داده شرده
است .تثثیر نیروی مومنتوم ایجاد شده توسط همزن بره واسرطه وجرود
بفل به حداقل مقدار خود رسیده و امکران رشرد بلرور و عردم شکسرته
شدن آن درون بلورساز فراهم میشود .عدم هستهزایی کنتررل نشرده و
جوشش در سطح مایع از ویژگیهای مهم دیگرر ایرن نروع بلورسراز بره
شمار مری رود  .ایرن نروع بلورسراز هزینره عملیراتی بسریار کمری دارد.
پارامترهای هندسی و فرآیندی متعددی در عملکرد بلورسراز تثثیرگرذار
است .ولی اولین قدم بررای بررسری اینگونره پارامترهرا شرناخت دقیرق
عملکرد بلورساز و شناسایی ویژگیهای هیدرودینامیک هر منطقه از آن
است .ابزار مناسب جهت شناسایی این ویژگیها شبیهسرازی دینامیرک
سیاالت محاسباتی ( )CFDبوده که با استفاده از این ابزار بهطور دقیرق
میتوان عملکرد هیدرودینامیک بلورساز را بررسی کرد[.]2-0

شکل  -3شماتیک بلورساز .DTB

نرم افزارهای مورد استفاده برای شبیهسازی  CFDامکران پریشبینری و
مدل کرردن رفترار هیردرودینامیک جریران سریال را فرراهم مریکنرد.
مدلهای استفاده شده در اینگونه نرمافزارها امکان شبیهسازی تک فراز
یا چند فاز را فرآهم کرده و نرخ تغییرات دمرا ،فشرار ،تالطرم و اجرزای
موجود در جریان را پیشبینی میکنند .بررسیهای انجام شده به کمک
شبیهسازی  CFDبرای یازده نروع بلورسراز ،نشران داد کره در بلورسراز
 DTBسوانسون و بلورساز تحت خأل ناپیوسته قابلیت دستیابی به توزیع
اندازه ذرات باریکتری وجود دارد[ .]3در مطالعهای دیگر ،شربیهسرازی
جریان دوفازی بلورساز  ،DTBجهت بررسی تثثیر شکل کف مخرزن برر
روی هیدرودینامیک و تعلیق ذرات نشان داد که شکل کف مخزن تثثیر
زیادی بر هیدرودینامیک جریان داشته ،بهطوری که هر چه شرکل کرف
مخزن بستهتر و حالت  Wداشته باشد ،گردابهها کوچکتر شده و ذرات
شانس بیشتری برای تعلیق خوب در داخل مخزن و ورود به ناحیه رشد
را دارند[ .]2جهت بررسی شکل کف مخزن شبیهسرازی دیگرری انجرام
شد .نتیجه این بررسی نشان داد که مخزن با کف مسطح و بردون لولره
مکش ،نیاز به نیروی ورودی بیشتری نسبت به مخزن با کف بیدروی و
مجهز به لوله مکش دارد[.]1
در این تحقیق تالش شده است که عرالوه برر بررسری هیردرودینامیک
بلورساز  DTBتفاوت های هیدرودینامیکی در مناطق مختلرف ایرن نروع
بلورساز نیز بررسی گردد تا بهترین مکانهرا جهرت هسرتهزایری ،رشرد
هسته و دستهبندی بلورهای مشخص گردد.

 -0روش تحقیق
 -3-0معادالت حاکم
شبیهسازی با نرمافزار  Ansys Fluentانجام و حلگر برر اسراس تغییررات
فشار و در حالت زمانی پایا با در نظر گرفتن جاذبه ،مشخص شرده اسرت.

1- Diffusion
2- Integration
3- Draft Tube Baffle (DTB) Crystallizer
)4- Computational Fluid Dynamics (CFD
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سیال شبیهسازی شده از نوع نیوتنی و مخلوطی همگن از آمونیم پرکلرات
و آب با مشخصات ثابت بوده است .برا توجره بره ایرن فرضریات معرادالت
کنترل کننده ،معادالت پیوستگی ( ،)1ممنتوم ( )2و معادله انتقال انرژی
جنبشی تالطم و نرخ اضمحالل آن ( )3است.
( )1پیوستگی
( )2مومنتوم

]̅̅̅̅̅̅̅

( [

)

)

( )3انرژی جنبشی تالطم

̅̅̅̅̅̅̅

(

معادالت تالطم با استفاده از مدلهای ویسکوز 1تنظریم و برا توجره بره
سرعت کم حرکت سیال و همچنین وجود تثثیرات جریان غیر خطی ،از
مدلهای کا-اپسیلون 2با مدل نرمالسازی عدد رینولدز ( 3)RNGو توابع
توابع استاندارد دیواره 2استفاده شده است .این مدل پیشبینری خروبی
برای جریانهای پیچیده مانند تانکهای همزندار ارائه میکند[.]9-11
معادالت تالطم استفاده شده شامل ( )2و ( )0است که در این معادالت
 GKتشکیل انرژی جنبشی تالطم ناشی از گرادیان سرعت GB ،تشرکیل
انرژی جنبشی تالطم ناشی از نیروی بویانسی YM ،نشان دهنرده سرهم
گسترش تغییرات در تالطرم بره نررخ از برین رفرتن آن بروده و  akو aε
مربوط به مقادیر معکوس عدد پرانتل برای مقادیر  kو  εهستند .اعرداد
 SKو  Sεنیز بهصورت تجربی قابل محاسبه هستند.
)

() 2

(
]

)

() 0

)

)

(

(

[
)

(
]

(

[
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 -0-0رسم هندسه و مش بندی
با توجه به اهمیت ساختار پرههرای همرزن در فرآینرد شربیهسرازی ،رسرم
هندسرره بلورسررازها در دو بخررش همررزن و بدنرره برره ترتیرب بررا اسررتفاده از
نرمافزارهای گمبیرت 9بره دلیرل دارا برودن قردرت مرانور براالتر در ترسریم
ساختارهای همزن و همچنین نرمافزار طراحی  13Ansysانجام گرفتره اسرت.
پروانه مورد استفاده در این شبیهسازی از نروع ملخری 11بروده کره در ثلرر
پایینی لوله مکش قرار گرفته است .مطابق شرکل ( )3در قسرمتهرایی کره
تغییرات فشار و سرعت وجرود دارد بررای همگرایری بهترر و دقرت براالتر از
مشهای ریزتر استفاده شده است .ابعراد دقیرق بلورسراز نیرز در شرکل ()1
آورده شده است.
 -1-0استقالل از مش

گسسته سازی معادالت 0با روش حجم محدود 3انجام گرفته و الگوریتم
سیمپلک 2بررای کوپرل کرردن سررعت و فشرار اسرتفاده شرده اسرت.
همگرایی پارامترها با استفاده از ( )3انجام گرفته است.
|

شکل  -0شماتیک بلورساز ( )DTBشبیهسازی شده و شرایط مرزی.

|

شرایط مرزی مطرابق شرکل ( )2تنظریم شرده اسرت .خروراک ورودی
بهعنوان دبی جرمی ورودی با شدت تالطم و قطرر دینامیرک  %0و 3/1
سانتیمتر تنظیم شده است .عدم لغزش برای تمامی دیوارههرا در نظرر
گرفته شده است .روش  MRFبرای شبیهسازی پروانه همزن و سررعت
آن  203دور در دقیقه در نظر گرفته شده است.

1- Viscous Model
( 2- K-Epsilon
)
3- Renormalization Group (RNG) methods
4- Enhanced Wall Treatment
5- Discretized Governing Equations
6- Finite Volume Method
7- SIMPLEC (Semi-Implicit Method for Pressure Linked EquationsConsistent) Algorithm
)8- Multiple Reference Frame (MRF

به جهت اطمینان از استقالل نتایج از تعداد مشهای اسرتفاده شرده در
این شبیهسازی ها ،با انتخاب یک مدل و استفاده از  3نوع مشبندی برا
تعداد متفاوت ،استقالل از مش این شبیهسازیهرا بررسری شرد .توزیرع
سرعت محوری برای بلورساز در محدوده زیر لوله مکش بررای  3مردل
متفرراوت مررشبنرردی شررده (مرردل  033,333 :1عرردد مررش ،مرردل :2
 1033,333عدد مش و مدل  1,033,333 :3عدد مش) در شرکل ()2
مقایسه شده است .نتایج نشان داد که بین دو مدل  2و  3تفاوت بسریار
کمی از لحاظ عددی (در حدود  )%0وجود دارد که قابرل چشرمپوشری
است .بدین صورت از مدلی با مش های کمتر برای صرفه جویی در زمان
محاسبات استفاده میشود.
)9- Geometry and Mesh Generation Toolkit (GAMBIT
10- Ansys Workbench-Design Modular
11- Propeller Impeller
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میانگین نرخ تنش ( )Gaveدر این شبیهسازی  23بر روی ثانیره در نظرر
گرفته شده است .مطابق مطالعات انجام شده بیشترین مقردار میرانگین
نرخ اضمحالل تالطم ( )εدر محل پروانه رخ میدهد[ 13و  .]12مطابق
شکل ( )3مقادیر میانگین نرخ اضمحالل تالطرم ( )εبرهدسرت آمرده از
شبیه سازی حاضر با مقادیر به دسرت آمرده توسرط آقرای ویپنر []12
مقایسه شده است .هر دو مقرادیر بیشرترین شردت تالطرم را در محرل
پروانه ( 3/32در نمودار عمودی) نشان داده و تفاوت ناچیزی (بیشترین
مقدار تفاوت  )%0/0بین آنها وجود دارد.
شکل  -1شماتیک مشبندی بلورساز.

1
]Weipeng et al. [12
Present Study

 -4-0اعتبار سنجی معادالت استفاده شده

0.8

Z/H

اعتبارسنجی شربیهسرازی عرددی انجرام شرده برا اسرتفاده از بلورسراز
همزندار مکعبی که توسط آقای ویپن [ ]12بررسیشده ،انجام گرفتره
است .مدل کا-اپسیلون ( )RNGبرای شبیهسازی جریان آشفته با توابرع
استاندارد دیواره استفاده شرده اسرت .تمرامی پارامترهرا برا اسرتفاده از
درونیابی مرتبه دوم بهدست آمده اسرت .در ایرن شربیهسرازی حردوداً
 333,333مش برای شبکهبندی تانک اسرتفاده شرده اسرت .شرماتیک
تانک و همزن آن در شکل ( )0و اعتبار سنجی در شکل ( )3آورده شده
است.

0.6
0.4
0.2
0
1

0.2
0.4
0.6
0.8
Area-weighted average of turbulence dissipation rate
)(m2/s3

0

شکل  -2اعتبارسنجی نتایج.

Case 1 500,000 Grids

 -1نتایج و بحث

Case 2 850,000 Grids

0.17

Case 3 1,500,000 Grids

0.07
0.02

1.00

0.50

0.00
x/R

-0.50

)Axial velocity (m/s

0.12

)(-0.03
-1.00

شکل  -4سرعت محوری برای  3مدل با تعداد مشهای متفاوت.

منطقه بندی بلورساز :بررسی عملکرد هر بلورساز با توجه به کیفیت
محصول تولیدی ارزیابی میشود .در بلورسازهای  DTBامکان دستهبندی
ذرات وجود دارد .فرآیندهای مهم در بلورساز عبارتند از -1 :فرآیند انتقال
خوراک تازه به سطح جوشش (داخل لوله مکش -2 ،)1فرآیند هستهزایی
(در سطح جوشش) -3 ،فرآیند رشد هسته (در مقطع عرضی 2بین لوله
مکش و بفل) -2 ،رشد بلور و جداسازی ذرات درشت از ریز (ناحیه زیر لوله
مکش تا حدفاصل دیواره بلورساز) و  -0دستهبندی بلور (مقطع عرضی
تهنشینی 3بین بفل و دیواره بلورساز) .جهت بررسی دقیق عملکرد این نوع
از بلورساز ،ملزومات هیدرودینامیکی هر منطقه بهطور جداگانه بررسی شد.
در شکل ( )2نحوه بخشبندی نواحی مختلف به تصویر کشیده شد است.
ناحیه داخلی لوله مکش (منطقـه  :)3در شرکل هرای ( )1و ( )9بره
ترتیب کانتورهای تالطم و بردار جریان بلورساز شبیهسازی شده نشران
داده شده اسرت .همران طرور کره از جزئیرات تصراویر مشرخص اسرت،
بیشترین شدت تالطم و سرعت محوری به واسطه حدور پروانره داخرل
لوله مکش در این منطقه به وجود میآیند .با فاصله گرفتن از پروانه نیز
جریان یکنواخت میشود .به واسطه مومنتوم پروانه ،نیرروی الزم بررای
اختالط کامل خوراک تازه ورودی با محلول موجود درون بلورساز فراهم

شکل  -2شماتیک تانک شبیهسازی شده برای اعتبارسنجی[.]12

1- Draft Tube
2- Annular Space
3- Annular Settling Zone
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میشود .به همین دلیل همیشه غلظت خروراک درون بلورسراز در ایرن
منطقه و منطقه جوشش (منطقه  )2ثابت مانده و از هستهزایی خود بره
خودی جلوگیری میشود.
ناحیه جوشش (منطقه  :)0در این منطقه به دلیل چرخش جریان که در
شکل ( )13مشخص اسرت و همچنرین نیرروی تالطرم ایجراد شرده در
قسمت قبلی شدت تالطم باالیی به وجود مریآیرد (شرکل  .)1در ایرن
منطقه ،فرآیند جوشش سبب کاهش حالل و دمای محلول و درنهایرت
باعر افزایش سطح فوق اشباعیت میشود .ولی باوجود تالطم باالی این
منطقه اختالف زیاد غلظت به وجود نمیآید و همچنرین از هسرتهزایری
خودبه خودی نیز جلوگیری میشود .اکثر هستههرای تشرکیل شرده در
این ناحیه از نوع هستهزایی ثانویه بوده که در اثرر ترنش برشری سریال
ایجاد میشوند.

شکل  -9بردارهای جریران سریال بلورسراز
(رنگی شده با سرعت محوری).

شکل  -32خطوط جریان در داخل منطقه 2.

شکل  -7بخشبندی نواحی مختلف در بلورساز.

ناحیه رشد هسته (منطقه  :)1همرانطرور کره در شرکل ( )9مشرخص
است ،جریانی یکنواخت به سمت پایین در این ناحیه در حرال حرکرت
است .با بررسی کرانتور شردت تالطرم کره در شرکل ( )1آمرده اسرت،
مشخص میشود که شدت تالطم در این ناحیه به نسبت نرواحی قبلری
کمتر است ولی به واسطه حدور تالطم ،فرآیند رشرد هسرته راحرتترر
صورت میگیرد .کنترل کننده فرآیند هستهزایی ،نفوذ مولکولی اسرت و
تالطم موجود در این بخش باعر افزایش ضریب نفوذ مولکولی میشود.
تثثیر پروانه در این منطقه نسبت به داخل لوله مکش بسیار کمتر است.
در نتیجه بهترین مکان جهت رشد بلور به شمار میرود.
ناحیه تهنشینی (منطقه  :)4جریان در این ناحیه بره سرمت براال تغییرر
جهت داده و باعر به وجود آمدن تالطم میشود .ذرات تشکیل شده در
نواحی قبلی به واسطه این جریانها به سمت باال هردایت و وارد ناحیره
بعدی میشوند .چرخش جریان ،گردابههایی را به وجود مریآورنرد کره
باعر افزایش زمان ماند ذرات و در نتیجه رشد بیشتر آنهرا مریشروند
(شکل  .)11چنرین جریرانی در ایرن منطقره از ترهنشرینی ذرات و بره
هم پیوستگی آنها جلوگیری مینماید و کمک میکند که ذرات همواره
بهصورت معلق در این ناحیه بمانند تا درنهایرت برهصرورت محصرول از
بلورساز خارج شوند.

شکل  -1کانتور شدت تالطم.

ناحیه دستهبندی ذرات (منطقه  :)2جریان در این منطقه به سمت باال
و یکنواخت بوده و همچنین شدت تالطم بسیار کمی دارد .ذرات پس از
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منتقل شدن به این ناحیه به واسطه نیروی گرانش و اختالف قطر از هم
.جدا شده و ذرات ریز به کمک جریان بازگشتی از سامانه خارج میشود
عدم وجود تالطم در این ناحیه باعر کاهش برخورد ذرات به یکدیگر و
.دیوارهها شده و در نتیجه نرخ هستهزایی ثانویه بهشدت کاهش مییابد

.2  خطوط و چرخ جریان در منطقه-33 شکل

 نتیجهگیری-4
) مشخصراتCFD( به کمک شبیهسازی دینامیک سریاالت محاسرباتی
. بررسی گردیدDTB هیدرودینامیکی جریان در مناطق مختلف بلورساز
نتایج حاصل از شبیه سازی نشان می دهرد کره در منطقره داخرل لولره
 ایرن منطقره.مکش بیشترین تالطم و سررعت محروری موجرود اسرت
 بیشرترین.وظیفه رساندن جریان خوراک تازه را به سطح جوشش دارد
هسته زایی در منطقه جوشش به دلیل فوق اشرباعیت براال و همچنرین
 هسرتههرای تشرکیل شرده در منطقره.تنش برشی زیاد اتفاق میافترد
عرضی بین لوله مکش و بفل به دلیل جریان یکنواخت در ایرن منطقره
 در منطقه دستهبندی (منطقه عرضی بین بفرل و دیرواره.رشد میکنند
بلورساز) جریان بسیار آهسته و عاری از هر گونه تالطم است در نتیجره
.بهترین منطقه جهت دستهبندی ذرات به شمار میرود
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