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 چکيده
در این مطالعه ، یک مدل هموژن یک بعدی پایا عملکرد راکتور کوپل حرارتی را برای تولید 

همزمان هیدروژن و بنزن درحالت همسو پیش بینی می کند. در این پیکر بندی، واکنش های 

ز ا تری ریفرمینگ متان به عنوان تامین کننده حرارت برای پیش برد واکنش هیدروژن زدایی

سیکلو هگزان در یک راکتور پالگ بستر ثابت به روش کوپل بهبود یافته با یکدیگر کوپل شده 

اند، در ضمن جهت مطالعه تاثیر کوپل حرارتی بروی فرآیند تری ریفرمینگ متان نتایج یک 

راکتور تری ریفرمینگ متان بهینه شده نیز با نتایج این مدلسازی مقایسه شده است. نتایج 

𝐻2سازی، میزان تبدیل متان ، بازده تولید هیدروژن و نسبتاین مدل 𝐶𝑜 ⁄   در سمت گرماده

در بخش   % 6/12و میزان تبدیل سیکلو هگزان را   1/8و   28/1،  1/11راکتور به ترتیب %

گرماگیر راکتور نشان می دهد. عالوه بر این، به منظور یافتن دمای مناسب تر خوراک ورودی 

راکتور، تغییرات دماهای مختلف خوراک در طول راکتور نیز مورد مطالعه قرار به هر دو بخش 

 .گرفته است

 راکتور ثابت، بستر راکتور مدلسازی ریفرمینگ متان ، تری واکنش :يديکل واژگان

 .هیدروژن زدایی از سیکلوهگزان واکنش حرارتی، شده کوپل
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مدل سازي و بررسی ميزان توليد هيدروژن در راکتور 

کوپل حرارتی فرآیند تري ریفرمينگ متان با واکنش 

 هيدروژن زدایی از سيکلو هگزان

 2 سعديزهرا عرب ابو ، 1 احسان دهقانفرد

 مرودشت، ایراندانشگاه آزاد اسالمی، ، واحد مرودشتگروه مهندسی شیمی،  1
 مرودشت، ایراندانشگاه آزاد اسالمی، ، واحد مرودشتانجمن نخبگان و محققان جوان،  8
 

 نام نویسنده مسئول:
 زهرا عرب ابوسعدي
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 مقدمه

 فرایند تري ریفرمينگ متان-1-1
و  3بخار نگیفرمیر ،8دکربناکسیید نگیفرمیردر واقع ترکیبی از واکنش های گرماگیر و گرماده  1متان نگیفرمری یترفرآیند 

در یک  یعیاز گاز طب دکربنیبه مونواکس دروژنیگاز سنتز با نسبت مطلوب ه میمستق دیتول ه منظورباست که  4متان کامل ونیداسیاکس

 ند،آیفر نیدر ا ]18[برای اولین بار پیشنهاد شد  8001و همکارانش در سال  5جدید توسط سانگراکتور استفاده می شود. این فرآیند 

، گرمای این فرآیند تا حدی است که دکننیم نیمتان تأم یجزئ ونیداسیخود را از واکنش گرمازا اکس ازیحرارت مورد ن ریگرماگ هاینشواک

تولید گازهای سنتزی و  ]7[عنوان منبع تامین حرارت استفاده کرد. رحیم پور و همکارانشمی توان از آن در راکتور های کوپل حرارتی به 

هیدروژن را با استفاده از کوپل فرآیند تری ریفرمینگ متان با واکنش گرماگیر هیدروژن زدایی از اتیل بنزن در یک راکتور کوپل حرارتی 

 کردند. مدلسازی

 

 یکوپل حرارت يراکتورها -1-2
 ترکیب برای تکنولوژی است که این شیمی مهندسی در توجهی قابل های روش از یکی 6(PIفرآیند ) سازی نولوژی یکپارچهامروزه تک

و همچنین افزایش بازده مطرح  محیطی زیست ای گلخانه گازهای تولید کاهش و هزینه ها و مواد و انرژی مصرف کاهش منظور به فرآیند چند

راکتورهای چند  .تجزیه و تحلیل ها بود نتایج این از یکی به عنوان روشی جدید 7منظوره چند های راکتور. ایده استفاده از [4]شده است 

 از ادهاستف نمونه ی منطوره به دسته ای از راکتورها اطالق می شود چندین فرآیند و یا واکنش با هم در یک راکتور انجام می شوند. بهترین

 ورط به توان را می گرماگیر و گرماده واکنش بین کوپلینگ حرارتی .است گرمازا و گرماگیر های واکنش دو کوپل منظوره چند های راکتور

  . 10یافته بهبود ، کوپل 1کننده احیا ، کوپلینگ 2مستقیم : کوپلینگ  [9]کرد بندی طبقه گروه سه به گسترده

 

 واکنش هيدروژن زدایی از سيکلو هگزان -3-1
یک واکنش گرماگیر است و برای پیش بردش نیاز به منبع تامین کننده حرارت دارد  بنزن  به هگزان سیکلو از زدایی هیدروژن واکنش

بار تعیین  013/1و فشار کل راکتور در  کلوین  580-483که با توجه به تحقیقات صورت گرفته دمای بهینه واکنش در محدوده و رنج دمایی 

از جمله کارهایی که   .[1] می باشد  3O2Pt/Al  سیکلوهگزان زدایی هیدروژن واکنش برای دههمچنین کاتالیزور استفاده ش .[1]شده است 

 واکنش دو اشاره کرد که کوپل ]6[همکارانش  و در زمینه کوپل این فرآیند با واکنش های گرماده صورت گرفته است ، می توان به کار خادمی

 کردند.      سازی بهینه  حرارتی کوپل راکتور در را سیکلوهگزاناز  زدایی هیدروژن واکنش و دی متیل اتر سنتز

           

 شرح فرآیند -2
، فرآیند تری ریفرمینگ متان با واکنش هیدروژن زدایی از سیکلو هگزان در یک راکتور کوپل  شود می دیده (1) شکل در که همانطور

لوله ی متحدالمرکز تشکیل شده است که در  800این راکتور از  حرارتی بهبود یافته به منظور تولید گاز سنتزی و هیدروژن کوپل شده اند. 

الیست زدایی از سیکلوهگزان روی کاتتی بر پایه نیکل و در پوسته واکنش هیدروژنلوله میانی واکنش تری ریفرمینگ متان برروی کاتالیس

3O2Pt/Al   د. گرمای باشانجام می گیرند. الزم به ذکر است که در هر دو بخش راکتور کوپل شده بستر کاتالیست به صورت بستر ثابت می

یابد. دمای خوراک بخش گرمازا ازا از طریق دیواره ی لوله ها انتقال میمورد نیاز این واکنش گرماگیر و گرمای تولید شده توسط واکنش گرم

بار وارد راکتور کوپل حرارتی می شوند  1کلوین و فشار  580بار و خوراک بخش گرماگیر آن با دمای  80کلوین و فشار  1100راکتور با دمای 

اگیر هیدروژن زدایی از سیکلو هگزان می شود، پس در این روش . گرمای حاصل از فرآیند تری ریفرمینگ متان باعث پیش برد واکنش گرم

بنابراین مصرف انرژی و انتشار گازهای گلخانه ای تا حدودی  ما نیازی به سیستم های گرمایش و خنک کننده برای پیشبرد فرایندها نداریم،

                                                           
1 - Tri – reforming of methane 
2 - Dry reforming of methane 
3 - Steam reforming of methane 
4 - Complete oxidation of methane 
5 - Song 
6 - Process integration 
7 - Multi-functional reactors 
8 - Direct coupling 
9 - Regenerative coupling 
10 - Recuperative coupling 
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اکسیژن مخلوط می شود و وارد قسمت و  دی اکسید کربن  بخار،  مناسب نسبت با طبیعی کاهش می یابد. در بخش گرماده این راکتور گاز

 کاتالیست .شود است، می شده پر  3O2/Al2ZrO-Mg/Ce-NiO  کاتالیزورهای ذرات با متان در راکتور که ریفرمینگ تری انجام فرآیند

3O2/Al2ZrO-Mg/Ce-NiO  همانند رات این کاتالیزورذ دهد. اندازه می کاهش را کاتالیزرها سطح و راکتور دیوار بروی کک تشکیل 

 8011در سال   [2]متان توسط عرب ابوسعدی و همکارانش  ریفرمینگ تری راکتور برای ورودی پارامترهای . است معمولی بخار ریفرمینگ

 مینگریفر تری بخش برای شده گرفته نظر سازی در شبیه شرایط پارامتر ها عملیاتی و دیگر کسر مولی اجزا وروری، سازی شد که بهینه

 است . برای بخش گرماگیر راکتور هم  شرایط عملیاتی و کسر مولی اجزا ورودی برای واکنش هیدروژن زدایی شده ( ذکر1) جدول در راکتور

( آورده شده 3( ارائه شده است. مشخصات راکتور کوپل حرارتی مدلسازی شده در این مقاله در جدول )8سیکلوهگزان به بنزن در جدول )

 است. 

 

 

 : شماتيکی از راکتور کوپل حرارتی تو فرآیند تري ریفرمينگ متان و هيدروژن زدایی از سيکلو هگزان1شکل 

 واکنش ها و معادالت سرعت  -3
 فرآیند تري ریفرمينگ متان -1-3

ریفرمینگ  ونهایی چفرآیند تری ریفرمینگ متان در واقع ترکیبی از سه واکنش اصلی کاتالیستی ریفرمینگ گاز طبیعی است. واکنش 

 یک ( در(3های) واکنش) متان اکسیداسیون و ((5) واکنش) ، ریفرمینگ متان با دی اکسید کربن(( 8) و (1) های واکنش) با بخار آب متان

 :  [2]واحد که عبارتند از  راکتور
𝐶𝐻4 + 𝐻2𝑂 ↔ 𝐶𝑂 + 3𝐻2    ∆𝐻298 = 206.3 𝐾𝑗/𝑚𝑜𝑙       (1) 

𝐶𝐻4 + 2𝐻2𝑂 ↔ 𝐶𝑂2 + 4𝐻2    ∆𝐻298 = 164.9 𝐾𝑗/𝑚𝑜𝑙   (2) 
𝐶𝑂 + 𝐻2𝑂 ↔ 𝐶𝑂2 + 𝐻2        ∆𝐻298 = −41.4 𝐾𝑗/𝑚𝑜𝑙     (3) 

𝐶𝐻4 + 2O2 ↔ 𝐶𝑂2 + 2𝐻2𝑂   ∆𝐻298 = −880 𝐾𝑗/𝑚𝑜𝑙    (4) 

𝐶𝐻4 + 𝐶𝑂2 ↔ 2CO + 2𝐻2     ∆𝐻298 = 247.3 𝐾𝑗/𝑚𝑜𝑙    (5) 

 

بهينه سازي شده براي راکتور تري ریفرمينگ متان توسط عرب ابوسعدي و  یاتيعملپارامتر ها وروري و   اجزا مولی کسر :  1جدول 

 [2]همکارانش 

 اجزا واکنش (mol %)  کسر مولی اجزا

11/22 𝐶𝑂2 

11/1 𝐶𝑂 

33/1 𝐻2 
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7/11 𝐶𝐻4 

71/1 𝑂2 

11/24 𝐻2𝑂 

11/1 𝑁2 

 مقدار پارامترها

شدت جریان کلی خوراک )کيلو مول بر 

 ساعت(
4/82115 

 80 فشار )بار(

 1100 دما )کلوین(

 2/87 حجم کلی کاتاليست )متر مکعب(

 8 طول راکتور)متر(

 11× 16 قطر ذره )ميليمتر(

 4/0 تخلخل بستر

 ]4[از سيکلوهگزان زدایی : شرایط عملياتی براي واکنش هيدروژن2جدول

 مقدار پارامتر

  کسر مولی

12H6C 1/0 

6H6C 0 

2H 0 

Ar 1/0 

 580 دما )کلوین(

 013/1 فشار  )بار(

 31/0 تخلخل بستر

 3−10×3/55 قطر ذرات کاتالیست )متر(

 : ابعاد راکتور و دبی کوپل انجام شده 3جدول 

 مقدار پارامتر

 54 )کیلو مول بر ساعت( Shellقسمت  شدت جریان کلی خوراک ورودی به
 4/1 طول راکتور)متر(

 1414/0 )متر( Tubeقطر داخلی 

 151/0 )متر( Tubeقطر خارجی 

 1277/0 )متر( Shellقطر داخلی 

 

. است شده گرفته نظر در(( 4) واکنش) متان  کامل  اکسیداسیون نیز و( 8( , )1) متان واکنش های ریفرمینگ تری فرآیند توصیف برای

 واکنش از را آن توان می که است مستقل واکنش یک(( 5) واکنش)خشک متان  ریفرمینگ واکنش  متان، ریفرمینگ تری واکنشهای میان در

 گرفتن نظر در به نیازی و است کافی(  3) و( 1) واکنش های برای سنتیکی مدل گرفتن نظر در رو، این از .( بدست آورد3) واکنش ( منهای1)

گاز  –(، واکنش جابجایی آب 3در واقع واکنش ). نیست(( 5)واکنش ) دی اکسید کربن  ریفرمینگ متان با واکنش  برای سنتیکی مدل

http://www.ieaj.ir/
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(WGSR)11  نامیده می شود که در طول راکتور تری ریفرمینگ متان رخ می دهد و نقش تاثیر گذار و به سزایی را در این فرآیند بازی می

برای واکنش احتراق متان  ]13[  13و مدل سنتیکی تریم و الم (3) و (8، ) (1) واکنش های برای    [5]  18ژیو و فرومنت سنتیکی کند. مدل

 است که به شرح زیر است: شده استفاده ( 4)

 

𝑅1 =  
𝑘1

𝑝𝐻2

2.5  (𝑝𝐶𝐻4
𝑝𝐻2𝑂 − 

𝑝𝐻2 
3 𝑝𝐶𝑂

𝐾𝐼

) ×
1

𝜙2
                          (6) 

𝑅2 =  
𝑘2

𝑝𝐻2

3.5  (𝑝𝐶𝐻4
𝑝𝐻2𝑂

2 −  
𝑝𝐻2 

4 𝑝𝐶𝑂2

𝐾𝐼𝐼

) ×
1

𝜙2
                        (7) 

𝑅3 =  
𝑘3

𝑝𝐻2

 (𝑝𝐶𝑂𝑝𝐻2𝑂 − 
𝑝𝐻2

𝑝𝐶𝑂2

𝐾𝐼𝐼𝐼

) ×
1

𝜙2
                            (8) 

𝑅4 =  
𝑘4 𝑎𝑝𝐶𝐻4

𝑝𝑂2

(1 + 𝐾𝐶𝐻4

𝑐 𝑝𝐶𝐻4
+ 𝐾𝑂2

𝑐 𝑝𝑂2
)2

+
𝑘4 𝑏𝑝𝐶𝐻4

𝑝𝑂2

(1 + 𝐾𝐶𝐻4

𝑐 𝑝𝐶𝐻4
+ 𝐾𝑂2

𝑐 𝑝𝑂2
)

            (9) 

𝜙 = 1 + 𝐾𝐶𝑂𝑝𝐶𝑂 + 𝐾𝐻2
𝑝𝐻2

+ 𝐾𝐶𝐻4
𝑝𝐶𝐻4

+ 𝐾𝐻2𝑂

𝑝𝐻2𝑂

𝑝𝐻2

 (10) 

 

 چهارم و دومین ثابت واکنش برای واکنش سرعت ثابت تعادلی واکنش،  اولین به ترتیب  ثابت  𝑘4 bو    K  ،𝑘4 aکه در معادالت فوق 

 14پارامترهای ونت هوف. دهد می نشان را آرینوس و پارامتهای واکنش تعادل ثابت (4) جدول چهارم هستند. واکنش برای واکنش سرعت

استفاده می شوند  انتقال درون ذره ای یهفاکتورهای تأثیر، برای محاسبه ی محدود .است  شده ذکر (5) جدول در  سطحی اجزا جذب برای

 [:3برابر هستند با ]و 

𝜂1 = 0/07    ، 𝜂2 = 0/06   ، 𝜂3 = 0/7  ، 𝜂4 = 0/05     

 

 واکنش هيدروژن زدایی از سيکلو هگزان -2-3 
 سیکلوهگزان به شرح زیر است : زدایی هیدروژن واکنش

𝐶6𝐻12 ↔ 𝐶6𝐻6 + 3𝐻2    ∆𝐻298 = 206.2 𝐾𝑗/𝑚𝑜𝑙       (11) 
  

 

 

 

  : ]6[از  آن عبارتست بر حاکم سرعت و معادله

𝑟𝐶 =
−𝑘(𝐾𝑃𝑃𝐶 𝑃𝐻2

3 − 𝑃𝐵)⁄

1 + (𝐾𝐵𝐾𝑃𝑃𝐶 𝑃𝐻2

3 )⁄
                                       (12) 

 

 تعادلی تثاب و  حسب پاسکال بر جزئی فشار بنزن، برای جذب تعادلی ثابت واکنش، سرعت ثابت ترتیب به  𝐾𝑃و 𝑘  ،𝐾𝐵  ،𝑃𝑖 آن در که

 است. شده ارائه  (6) جدول مقادیر آنها در ، که هستند واکنش

 [2]: ثابت هاي تعادلی و پارامترهاي سينتيکی آرینيوس براي واکنش هاي تري ریفرمينگ متان 2جدول

(Jol)jE (mol/(kgcat s)) ojk jEquilibrium constant, K Reaction,j 

240100 17/1×1015   bar 0.5 )114.30
26830

exp( 



s

I
T

K

     (bar2) 1 

243900 23/8×10 14 bar 0.5 
IIIIII KKK .      (bar2) 2 

67130 43/5×10 5   -bar 1 )036.4
4400

exp( 
s

III
T

K

 
3 

                                                           
11 - Water-gas shift reaction 
12 - Xu & Froment 
13 - Trim & Lam 
14 - Van't Hoff 
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86000 11/2×105   -bar 2  4 

86000 28/6×10 5   bar 2-   

  )exp(
RT

E
kk

j

ojj




 

 [2پارامترهاي ونت هوف ] : 3 جدول

Δ(J/mol) C
iH )1-(bar C

oiK Δ(J/mol) iH )1-(baroi K Components 
  -38280 65/6×104- 

4CH 

  -70650 83/2×105- 
CO 

  -82900 618/×109- 
2H 

  88680 77/1×10 5 bar O2H 

-27300 86/1×101-   (combustion) 4CH 

-92800 86/1×107-   (combustion) 2O 

    )exp(
RT

H
KK oii




 
    )exp(

RT

H
kK

C

iC

oi

C

i




 
 

 مدلسازي ریاضی -2
جهت مدلسازی این  که مدل یک بعدی هموژن یک مدل معمولی برای راکتور کاتالیزوری با مقاومتهای انتقال حرارت و جرم است

برای مدلسازی ریاضی این راکتور حرارتی باید  راکتور به منظور تعیین توزیع غلظت و درجه حرارت در داخل آن در نظر گرفته شده است.

 ست:  گرفت که در زیر ارائه شده افرضیاتی را در نظر 

 .عملکرد هر دو بخش از راکتور در حالت پایا فرض شده است 

 آل برای فاز گاز صادق است.ز ایده آل در هر دو بخش راکتور کاتالیستی فرض شده است پس قانون گازهای ایدهمخلوط گاز یک گا 

 .) تغییرات شعاعی در هر دو بستر ناچیز و از آن صرف نظر شده است.)مدل یک بعدی  

 .با توجه به سرعت باالی گاز، نفوذ محوری جرم و حرارت در هر دو بخش ناچیز می باشد 

 ست.ل بستر در جهت های محوری و شعاعی راکتور ثابت اتخلخ 

 )برای هر دو بخش گرماگیر و گرمازا راکتور فرض شده است . مدل جریان گاز درون راکتورها به شکل جریان پالگ )پیستونی 

 .از اتالف حرارت به محیط صرف نظر شده است 

 هموژن در نظر گرفته شده است. واکنش های شیمیایی در حال انجام در هر دو بخش راکتور به صورت  

 ن استفاده شده است.وبرای محاسبه افت فشار در طول راکتور از معادله ارگ 

 
 ]4[هاي واکنش هيدروژن زدایی از سيکلو هگزان: ثابت 4جدول

 

 راکتور داخل محوری جهت امتداد در 𝑑𝑧به ضخامت  دیفرانسیلی المان یک انرژی، و جرم موازنه معادالت آوردن دست به به منظور

 ( نشان داده شده است.8که در  شکل ) شده گرفته در نظر

0    B(K) A 𝑘 = 𝐴𝑒𝑥𝑝(
𝐵

𝑅𝑇
)
 

-4270 881/0    1-s 1-Pa3mol m K 

6270 03/8×1010- 1-Pa BK 

3190 21/4×10 35 3Pa PK 
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 محوري راکتور جهت امتداد در 𝒅𝒛به ضخامت  دیفرانسيلی : المان2شکل 

 برای این مدلسازی عبارتند از : ی و فشارانرژ ،جرم یموزانه ها، اتیو فرض یلینسافریبه المان د با توجه

 : معادله موازنه جرم 

−
𝐹𝑡

𝐴𝑐

𝑑(𝑦𝑖)

𝑑𝑧
+ ((𝑟𝑖)𝜌𝑏𝛼) = 0                                (13) 

 

𝑦𝑖و  𝑟𝑖  ،𝜌𝑏  ،𝐴𝑐  ،αکه در آن  دانسیته بستر کاتالیست ، مساحت سطح مقطع، ضریب اکتیویته (، 𝑖به ترتیب سرعت واکنش جزء )   

 ( در داخل راکتور هستند.𝑖کاتالیست و کسر مولی جزء )

 

  :معادله موازنه انرژی 

−
𝐹𝑡

𝐴𝑐
𝐶𝑝

𝑑𝑇

𝑑𝑧
±

𝜋𝐷𝑗

𝐴𝑐
𝑈1−2(𝑇1

𝑔
− 𝑇2

𝑔
) + ((∑ 𝑟𝑖(−∆𝐻𝑟𝑖))𝜌𝑏𝛼) = 0

𝑖=𝑛

𝑖=1

  (14) 

 

 ب دما، گرمای حاصل از واکنش ها و ضریب انتقال حرارت بین فاز گاز و دیواره راکتور هستند.به ترتی  𝑈1−2و  𝑇  ،∆𝐻𝑖که در آن 

 

 :معادله افت فشار در طول راکتور 

𝑑𝑝

𝑑𝑧
= 150

(1 − 𝜀)2𝜇𝑢𝑔

𝜀3𝑑𝑝
2

+ 1.75
(1 − 𝜀)𝑢𝑔

2𝜌

𝜀3𝑑𝑝

        (15) 

 

سیال هستند. این  به ترتیب ویسکوزیته و چگالی ρو  μسرعت گاز ،  𝑢𝑔قطر ذرات کاتالیزور ،  𝑑𝑝گرادیان فشار ،   𝑑𝑃که در آن  

نامیده می شود ، معموال برای محاسبه افت فشار در میان کاتالیزورهای بستر ثابت مورد استفاده قرار می  15معادله ارگون نمعادله به عنوا

 .[8] گیرد
 

 شرایط مرزي -1-2
برای این مدلسازی نداریم و بدلیل اینکه معادالت جرم ، انرژی و افت فشار  t=0در زمان با توجه به پایا بودن سیستم شرایط اولیه ای 

 تدر این شبیه سازی مرتبه اول هستند پس فقط به یک شرایط مرزی برای هر کدام از آنها نیاز داریم. در ورودی راکتور دمای ورودی و ترکیبا

 استفاده شده است: گاز ورودی مشخص هستند. بنابراین از شرایط مرزی زیر
𝑧 = 0    𝑦𝑖.𝑔 = 𝑦𝑖.𝑔0     𝑇 = 𝑇𝑖𝑛     𝑃 = 𝑃𝑖𝑛     (16) 

 

                                                           
15 - Ergun 
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 معادالت کمکی -2-2 

جهت برآورد خواص فیزیکی و شیمیایی اجزا ، تخمین انتقال حرارت و ضریب کلی انتقال حرارت بین بخش های پوسته و لوله راکتور 

روابط کمکی برای محاسبه گرمایی ویژه، ویسکوزیته گازها، ضرایب انتقال جرم و انتقال  به منطور تکمیل مدل سازی می بایست از یک سری

 اند.( آورده شده7حرارت و ...  استفاده شود، این معادالت کمکی در جدول )

 

 محاسبه بازده و درصد تبدیل -3-2
( و 12( و )17های )بازده تولید هیدروژن و میزان درصد تبدیل متان در راکتور تری ریفرمینگ متان از معادله  محاسبه منظور به

ی هاهمچنین برای محاسبه بازده تولید هیدروژن و میزان درصد تبدیل سیکلوهگزان در راکتور هیدروژن زدایی از سیکلو هگزان از معادله

 ( استفاده شده است.80( و )11)

 معادالت کمکی بکار رفته در این مدلسازي -7 جدول

 منابع پارامتر معادله

2-2 dTcTbTaCp  





n

i

ipimixp CyC
1

,,

 

 هر جزء ظرفیت گرمایی

 ظرفیت گرمایی مخلوط
[8] 

[16] 

T

C

T

C

TCC

2

43

1

1

2





 









5.0

,

5.0

,

m

iwi

iwii

My

My 


 

 ویسکوزیته گاز

 ویسکوزیته مخلوط گازها

[14] 
[15] 
[17] 

3/2
)

ρ

μ
(

407.0

ε

458.0
)

μ
(

ρμ pudK

pC

C

h

Bp
=

 
 ضریب انتقال حرارت بین دو فاز گاز و دیواره راکتور

[8] 
[10] 
[11] 

 

ii

i

W

ioi

i hA

A

LK

DDA

hU

1

2

ln11


 
 [14] ضریب کلی انتقال حرارت

[18] 

 

 

𝐻𝑦𝑑𝑟𝑜𝑔𝑒𝑛  𝑦𝑖𝑒𝑙𝑑 (𝑖𝑛 𝑡𝑢𝑏𝑒) =
𝐻2,𝑜𝑢𝑡 − 𝐻2,𝑖𝑛

𝐶𝐻4,𝑖𝑛

          (17) 

𝑀𝑒𝑡ℎ𝑎𝑛𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛 =
𝐶𝐻4,𝑖𝑛 − 𝐶𝐻4,𝑜𝑢𝑡

𝐶𝐻4,𝑖𝑛

              (18) 

𝐻𝑦𝑑𝑟𝑜𝑔𝑒𝑛  𝑦𝑖𝑒𝑙𝑑 (𝑖𝑛 𝑠ℎ𝑒𝑙𝑙) =
𝐻2,𝑜𝑢𝑡 − 𝐻2,𝑖𝑛

𝐶6𝐻12,𝑖𝑛

        (19) 

𝐶6𝐻12  𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛 =
𝐶6𝐻12,𝑖𝑛 − 𝐶6𝐻12,𝑜𝑢𝑡

𝐶6𝐻12,𝑖𝑛

             (20) 

 

 حل عددي  -2-2
قسمت تقسیم شده است. این  100حل معادالت در حالت پایدار به روش رانگ کوتا انجام شده و برای حل این معادالت، راکتور به 

وپل اکتور کمدل از یک مجموعه معادالت دیفرانسیلی معمولی تشکیل شده که به قوانین  بقای جرم و انرژی وابسته است. الگوریتم حل ر

 ( ارائه شده است. 3حرارتی در شکل )
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 : الگوریتم حل راکتور کوپل حرارتی 3شکل

 

 اعتبار سنجی مدل -3

از مدلسازی راکتور تری ریفرمینگ متان قبل از بکار گیری در راکتور کوپل  به منظور اعتبار سنجی مدل ابتدا داده های بدست آمده 

بدست آمده از مدل سازی و بهینه سازی فرآیند تری ریفرمینگ متان که توسط عرب ابو سعدی و حرارتی در این تحقیق با داده های 

 ( ارائه گردیده است .2[ صورت گرفته است، مقایسه شده که در جدول )8همکارانش ]

 

 بحث و نتایج -4
سیکلوهگزان پرداخته و سپس نتایج حاصل از بخش زدایی از سازی راکتور هیدروژندر این قسمت ابتدا به بررسی نتایج حاصل از مدل 

 گرماده این راکتور کوپل حرارتی را مورد بررسی قرار خواهیم داد .

 

 نتایج بخش گرماگير راکتور کوپل حرارتی -4-1

ه بسیکلو هگزان به عنوان خوراک وارد بخش گرماگیر راکتور کوپل حرارتی می شود و طی یک واکنش گرماگیر هیدروژن و بنزن 

مشاهده می کنید.  (4عنوان محصوالت واکنش از راکتور خارج می شوند. کسر مولی سه ماده سیکلوهگزان ، هیدروژن و بنزن را در شکل )

یابد و با توجه به معادله سنتیکی واکنش با کاهش کسر مولی کسر مولی سیکلوهگزان به عنوان ماده اولیه در طول راکتور کاهش می

راکتور، کسر مولی هیدروژن و بنزن نسبت به ضرایب استوکیومتری معادله سینتیکی واکنش در طول راکتور افزایش  سیکلوهگزان در طول

 یابند و این نتایج نشان دهنده این است که کوپل انجام شده برای تولید محصوالت این راکتور مناسب بوده است.می
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 حرارتی ) واکنش هيدروژن زدایی از سيکلو هگزان (:کسر مولی اجزاء در بخش گرماگير راکتور کوپل  2شکل

( ، میزان تبدیل 6( و )5های )با توجه به تعریف بازده تولید هیدروژن و میزان تبدیل سیکلو هگزان و رسم این دو تعاریف در شکل

 گیر راکتور را درصد بدست آمد. پروفایل دمایی بخش گرما 15/8و  6/12سیکلو هگزان و بازده تولید هیدروژن به ترتیب 

توان متوجه باالتر بودن دمای راکتور و در نتیجه افزایش در تولید ( مشاهده نمود، با توجه به این شکل می7می توان در شکل )

 هیدروژن شد.

 مقایسه بين نتایج حاصل از مدل سازي راکتور تري ریفرمينگ متان -1جدول 

 

 
 :مقایسه ميزان تبدیل سيکلو هگزان در بخش گرماگير راکتور کوپل حرارتی 3شکل

 پارامترها
نتایج مدلسازی راکتور تری ریفرمینگ 

 [2]بهینه شده   متان

نتایج مدلسازی راکتور تری ریفرمینگ 

 متان در این تحقیق
 درصد خطای نسبی

 1,48 12,8 11,6 درصد تبدیل متان

 )درصد مولی( کسر مولی اجزا 
2CO 18/18 17/15 5/6 

CO 17/54 16/6 5/3 
2H 22/13 28/27 27/7 
4CH 0/06 0/27 77/7 

O2 H 40/37 37/72 6/6 

درصد خطای نسبی =

− نتایج مدلسازی راکتور تری ریفرمینگ متان در این کار)) ( نتایج مدلسازی راکتور تری ریفرمینگ متان بهینه شده ⁄نتایج مدلسازی راکتور تری ریفرمینگ متان در این کار ) × 100    
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 بازده توليد هيدروژن در بخش گرماگير راکتور کوپل حرارتی :مقایسه 4شکل

 

 :مقایسه دما در بخش گرماگير راکتور کوپل حرارتی 7شکل

 نتایج بخش گرماده راکتور کوپل حرارتی -2-4
ررسی ب در این قسمت نتایج حاصل از بخش گرماده راکتور کوپل حرارتی که فرآیند تری ریفرمینگ متان در آن صورت می گیرد مورد

 قرار گرفته است. 

 

 : کسر مولی اجزاء در بخش گرماده راکتور کوپل حرارتی ) فرآیند تري ریفرمينگ متان (1شکل 

دهد، همانطور که از این  شکل مشخص است کسر مولی (  کسرمولی اجزاء بخش گرماده راکتور کوپل حرارتی را نشان می2شکل )

ته و اکسیژن به علت انجام واکنش احتراق متان در ابتدای راکتور بطور کامل مصرف می شود و متان در ابتدای راکتور کاهش شدیدی داش

یابد. گرمای حاصل از این واکنش باعث پیشبرد واکنش های گرماگیر ریفرمینگ همزمان کسر مولی آب و دی اکسید کربن نیز افزایش می

اگیر های گرممولی مونواکسید کربن و هیدروژن به علت پیشرفت این واکنش متان در طول راکتور خواهد شد و همانطور که می بینید  کسر

افزایش یافته است. پس می توان نتیجه گرفت که واکنش اکسیداسیون متان در ابتدای راکتور کنترل کننده شرایط است و وقتی که این 
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رایط در طول راکتور هستند. دمای باال و نسبت باالی واکنش به حالت تعادل رسید، واکنش های گرماگیر ریفرمینگ متان کنترل کننده ش

بخار به کربن در خوراک ورودی به بخش تری ریفرمینگ متان راکتور از عوامل اصلی تشکیل کک بروی سطح کاتالیزورها و دیواره راکتور 

ها حدودی از شکل گیری کک بروی سطح کاتالیزور هستند که بازده راکتور را تحت تاثیر قرار خواهند داد. با انتخاب درست کاتالیزور می توان تا

و دیواره راکتور جلوگیری کرد . برای درک بهتر اثر کوپل حرارتی بر تولید و مصرف مواد موجود در راکتور تری ریفرمینگ متان به مقایسه 

تور تری ریفرمینگ متان را نشان می ( بترتیب کسر مولی تمام اجزا موجود در راک13( تا )1رفتار تک تک اجزا می پردازیم . شکل های )

که توسط عرب ابوسعدی  16(OTRMدهند، در ضمن در این شکلها، نتایج بدست آمده با نتایج یک راکتور تری ریفرمینگ متان بهینه شده )

گ باعث این کوپلین ها و مقایسه صورت گرفته می توان دریافت کهصورت پذیرفته ، مقایسه شده است. با توجه به این شکل ]8[و همکارامش 

( تا نیمه اول طول راکتور به علت انجام 1شود. کسر مولی متان در شکل )می 17(TRMکاهش تولید محصوالت فرآیند تری ریفرمینگ متان )

واکنش گرماده اکسیداسیون متان و بالفاصله پس از آن واکنش های گرماگیر ریفرمینگ متان به سرعت کاهش می یابد ولی در نیمه دوم 

بسیار کمتر از میزان آن در  OTRM راکتور این میزان کاهش را نخواهیم داشت. با توجه به شکل میزان کسر مولی متان در خروجی راکتور 

است چون راکتور کوپل حرارتی مقداری از  TCRنسبت به  OTRMاست و دلیل آن دمای بیشتر راکتور  12(TCRراکتور کوپل حرارتی )

واره برای پیش برد واکنش گرماگیر هیدروژن زدایی از سیکلو هگزان از دست می دهد و به همین خاطر واکنش های دمای خود را از طریق دی

 بیشتر صورت می پذیرد و کسر مولی متان هم بیشتر کاهش می یابد. OTRMگرماگیر ریفرمینگ متان در راکتور 

 

 تیحرار : مقایسه کسرمولی متان در بخش گرماده راکتور کوپل 9شکل 

 

 : مقایسه کسرمولی آب در بخش گرماده راکتور کوپل حرارتی 11شکل 

توان دریافت در ابتدای طول راکتور یک افزایش دهد. با توجه به این شکل می( کسر مولی آب را در طول راکتور نشان می10شکل )

واکنش احتراق در ابتدای راکتور و علت کاهش را شدید و سپس یک کاهش شدید در کسر مولی آب بوجود آمده است، علت افزایش، انجام 

 OTRMبسیار کمتر از راکتور  TCRخروجی   می توان به علت پیشرفت آنی واکنش ریفرمینگ متان با بخار آب دانست. کسر مولی آب در

گرماده ای چون واکنش است پس شرایط برای انجام واکنش   OTRMاست. چون دما در نیمه دوم  راکتور کوپل حرارتی کمتر از راکتور 

مناسب تر است ، پس با انجام این واکنش میزان کسرمولی آب در نیمه   OTRMنسبت به راکتور TCRدر   (WGSRگاز ) -جابجایی آب

                                                           
16 Optimized tri-reforming of methane 
17 Tri-reforming of methane 
18 Thermally coupled reactor 
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توان در کسر مولی دی اکسید کربن نیز ( همان تغیرات شدید در کسر مولی آب را می11بیشتر کاهش می یابد. با توجه به شکل ) TCRدوم 

باشد، چرا که کسرمولی آب در نیمه میاهده نمود. تفاوت اصلی بین پروفایل کسرمولی آب و دی اکسید کربن در نیمه دوم طول راکتور مش

جام واکنش تواند اناکسید کربن نمیباشد. علت افزایش کسر مولی دیاکسید کربن افزایشی میدوم بصورت کاهشی بوده ولی کسر مولی دی

های و واکنش WGSRتوان آنرا ناشی از واکنش که اکسیژن در ابتدی طول راکتور بطور کامل مصرف شده است، پس می احتراق باشد چرا

( نشان داده شده است. در ابتدای طول با انجام واکنش های 18جانبی دیگر دانست. کسر مولی منو اکسید کربن را در طول راکتور در شکل )

 های جانبی و واکنش های برگشتی، واکنش  WGSRکربن افزایش یافته و سپس با انجام  واکنش  ریفرمینگ متان کسر مولی منواکسید

 یابد.ریفرمینگ متان کاهش می

 

 : مقایسه کسرمولی دي اکسيد کربن در بخش گرماده راکتور کوپل حرارتی 11شکل 

 

 حرارتی: مقایسه کسرمولی مونو اکسيد کربن در بخش گرماده راکتور کوپل  12شکل 

 

 :مقایسه کسرمولی هيدروژن در بخش گرماده راکتور کوپل حرارتی 13شکل 
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( مشاهده می کنید، افزایش شدید کسر مولی هیدروژن در ابتدای طول راکتور به علت پیشرفت واکنش 13همانطور که در شکل )

  OTRMبیشتر از راکتور TCRولی هیدروژن در خروجی باشد. با توجه به شکل میزان کسر مهای ریفرمینگ متان در ابتدای طول راکتور می

در آن   WGSRاست و شرایط برای انجام واکنش تاثیر گذار   OTRMکمتر از راکتور   TCRاست .چون دمای نیمه انتهایی بخش گرماده 

 بیشتر است .  TCRمناسب تر است پس کسر مولی هیدروژن در 

( درصد تبدیل متان و میزان بازده تولید هیدروژن نشان داده شده است. همانطور که می بینید میزان تبدیل 15( و )14های )در شکل

متان به دلیل انجام واکنش های اکسیداسیون متان و واکنش های گرماگیر ریفرمینگ متان در نیمه اول راکتور کوپل حرارتی به شدت افزایش 

ده هیدروژن توسط واکنش های ریفرمینگ متان در ابتدای راکتور کوپل حرارتی افزایش یافته است. در این مدلسازی می یابد و همینطور باز

درصد در خروجی راکتور بدست آمده است. همانطور که در شکل دیده می  2/1و  1/11میزان تبدیل متان و بازده تولید هیدروژن به ترتیب 

است، چون دمای آن بیشتر است و با جای دیگری تبادل حرارتی ندارد. بازده  TCRبیشتر از  OTRMشود، میزان تبدیل متان در راکتور 

 تولید هیدروژن در ابتدای راکتور به دلیل انجام واکنش های اکسیداسیون و ریفرمینگ متان ابتدا به سرعت افزایش می یابد.

 

 حرارتی : مقایسه درصد تبدیل متان در بخش گرماده راکتور کوپل 12شکل 

 

 :مقایسه بازده توليد هيدروژن در بخش گرماده راکتور کوپل حرارتی 13شکل 

توان در پروفایل دمای راکتور تری ریفرمینگ متان علت تمام تغیرات شدید در کسرمولی اجزاء موجود در راکتور کوپل حرارتی را می

ی ریفرمینگ متان یک افزایش شدید به علت واکنش گرمازای احتراق ( رسم شده است، درک نمود. پروفایل دمای راکتور تر16که در شکل )

 های گرماگیر ریفرمینگ متان در طول راکتور را نشان می دهد. متان و یک کاهش شدید به علت انجام واکنش
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 :مقایسه دماي بخش گرماده راکتور کوپل حرارتی 14شکل 

 

 انتخاب دماي مناسب خوراک بخش گرماگير -3-4

به منظور انتخاب دمای مناسب برای بخش گرماگیر راکتور کوپل حرارتی و با توجه به اینکه محدوده رنج دمایی واکنش هیدروژن 

کلوین است، تصمیم گرفتیم که مقدار تاثیر تغییرات دمای بخش گرماگیر راکتور کوپل حرارتی را بر  580تا  483زدایی از سیکلو هگزان بین 

( آورده شده است. با توجه 12( و )17هگزان در راکتور کوپل حرارتی مورد بررسی قرار دهیم، که نتایج آن در شکلهای )میزان تبدیل سیکلو 

(  نتیجه می گیریم که افزایش دما باعث افزایش تبدیل سیکلوهگزان در بخش گرماگیر راکتور می شود و همچنین در شکل 17به شکل )

اها تاثیر زیادی بروی دمای خروجی بخش گرماگیر راکتور کوپل حرارتی ندارد، پس ما دمای ماکزیمم ( دیده می شود که این افزایش دم12)

 کلوین است را به عنوان دمای خوراک بخش گرماگیر راکتور کوپل حرارتی انتخاب کردیم.  580که 

 

 

 : تاثير دماهاي مختلف بر ميزان تبدیل سيکلوهگزان در راکتور کوپل حرارتی 17شکل 
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 : تاثير دماهاي مختلف بروي دماي خروجی بخش گرماگير راکتور کوپل حرارتی 11شکل

 

 تاثير تغييرات دماي خوراک بخش گرماده  -2-4
کلوین را برای بخش گرماده راکتور کوپل حرارتی انتخاب کردیم. با این وجود الزم دیدیم که تاثیر  1100در این کار دمای بهینه ی 

ماده راکتور کوپل حرارتی را بر میزان تبدیل متان و سیکلو هگزان و همچنین بازده تولید هیدروژن در دو بخش این تغییرات دمای بخش گر

کلوین را به همین منظور انتخاب کردیم که نتایج آن در  1150تا  150راکتور کوپل حرارتی مورد بررسی قرار دهیم. تغییرات رنج دمایی 

کلوین دست  1150درصد از متان در دمای  4/13( ما توانستیم به میزان تبدیل 11ده است. در شکل )( قابل مشاه88( تا )11شکل های )

( بازده 88( و )81کلوین رسید. در شکل های ) 1150درصد در دمای  2/11(  میزان تبدیل سیکلوهگزان به 80یابیم و همچنین در شکل )

 کلوین رسید. 1150در دمای  18/3و  25/1پل حرارتی به ترتیب به تولید هیدروژن در دو بخش گرماده و گرماگیر راکتور کو

 

 : تاثير دماهاي مختلف خوراک بخش گرماده راکتور بر ميزان تبدیل متان در  راکتور کوپل حرارتی 19شکل 

 

 حرارتی: تاثير دماهاي مختلف خوراک بخش گرماده راکتور بر ميزان تبدیل سيکلو هگزان در راکتور کوپل  21شکل 
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 : تاثير دماهاي مختلف خوراک بخش گرماده راکتور بر بازده توليد هيدروژن بخش گرماده راکتور کوپل حرارتی 21شکل 

 

 : تاثير دماهاي مختلف خوراک بخش گرماده راکتور بر بازده توليد هيدروژن بخش گرماگير راکتور کوپل حرارتی 22شکل
 

دمای خوراک بر پروفایل دمایی هر دو بخش گرماده و گرماگیر راکتور کوپل حرارتی را نشان ( تاثیر تغییرات 84( و )83شکل های )

 می دهند.

 

 : تاثير دماهاي مختلف خوراک ورودي فرآیند تري ریفرمينگ متان بر   پروفایل دمایی بخش گرماده راکتور 23شکل 
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 پروفایل دمایی بخش گرماگير راکتور کوپل حرارتی: تاثير دماهاي مختلف خوراک بخش گرماده راکتور بر  22شکل 
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 نتيجه گيري 
در این پروژه یک راکتور کوپل حرارتی شامل دو فرآیند تری ریفرمینگ متان در بخش گرماده و فرآیند هیدروژن زدایی از سیکلو  

بررسی قرار گرفت. هدف ما در این کوپلینگ بیشتر بروی تولید گازهای سنتزی و تا هگزان در بخش گرماگیر آن مدل سازی و مورد مطالعه و 

حاصل از این مدلسازی حاکی از امکان پذیر بودن کوپل دو فرآیند بود، بطوری که توانستیم به  حدودی تولید هیدروژن متمرکز است. نتایج

 28/1و میزان تولید هیدروژن در بخش گرماده و گرماگیر راکتور به ترتیب  6/12و   1/11میزان تبدیل متان  و تبدیل سیکلوهگزان به ترتیب 

𝐻2و همچنین به نسبت  16/8و  𝐶𝑜⁄   دست یابیم که نسبتی مناسب برای سنتز متانول است.  تاثیر تغییرات دمای ورودی هر   1/8به مقدار

دادیم و به این نتیجه رسیدیم که با افزایش دمای خوراک بخش دو بخش گرماده و گرماگیر را روی عملکرد کوپل حرارتی مورد بررسی قرار 

H2کلوین می توان به میزان درصد تبدیل متان، بازده تولید هیدروژن و نسبت  1150گرماده راکتور به مقدار  𝐶𝑜⁄  25/1،  4/13به ترتیب 

در بخش گرماگیر راکتور دست یافت.  18/3و 1/11و همچنین به میزان درصد تبدیل سیکلوهگزان و بازده تولید هیدروژن به ترتیب  03/8و

کلوین که فرآیند هیدروژن زدایی از سیکلوهگزان در آن رخ می دهد چندان تاثیری بر  580افزایش دمای بخش گرماگیر راکتور به میزان 

هگزان و بازده تولید هیدروژن می میزان تبدیل متان و بازده تولید هیدروژن در بخش گرماده راکتور ندارد ولی باعث افزایش تبدیل سیکلو

کلوین را به عنوان دمای مطلوب ورودی بخش گرماگیر راکتور انتخاب کردیم. بطور کلی کوپل مناسب  580شود، به همین دلیل ما دمای 

یره سازی و صرفه ذخ -8تولید محصوالت متعدد از یک راکتور  -1واکنش های گرماده و گرماگیر در یک راکتور می تواند مزایایی از جمله :

حذف سیستم -5حذف سیستم گرمایشی برای پیش برد واکنش گرماگیر  -4افزایش تولید هیدروژن در راکتور گرماگیر  -3جویی در انرژی 

حذف سوخت های فسیلی و در  -2صرفه جویی در هزینه ها   -7کاهش طول و حجم  سیستم  -6سرمایشی برای پیش برد واکنش گرمازا 

 لودگی محیط زیست را به همراه داشته باشد.نتیجه کاهش آ

 

 سپاسگزاري

 کلیه ی نویسندگان سپاس و قدردانی می کنند از دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت برای حمایت و پشتیبانی از این مقاله

 

 اختصاري عالئم و نماد
𝑨𝒄       ( سطح مقطع عرضی هر تیوب𝑚2) 

𝑨𝒊       ( سطح داخلی هر تیوب𝑚2) 

𝑨𝒐       ( سطح خارجی هر تیوب𝑚2) 

𝑪𝒑𝒈     (  گرمای ویژه مخلوط گازی دز فشار ثابت𝑗. 𝑚𝑜𝑙−1) 

𝑪𝒕       ( غلظت کل𝑚𝑜𝑙. 𝑚3) 

𝑪𝒊        غلظت جزءi    (𝑚𝑜𝑙. 𝑚3 ) 

𝑫𝒊       قطر داخلی تیوب   (m) 

𝑫𝒐       ( قطر خارجی تیوبm) 

𝒅𝒑       ( قطر ذرهm ) 

𝒅𝒑       ( گرادیان فشارbar) 

𝑭𝒕          نرخ جریان مولی کل(mol. S−1)  

𝑭𝒊         نرخ جریان مولی جزء i (mol. S−1)  

𝒉𝒊         ضریب انتقال حرارت جابجایی بین فاز سیال و دیواره تیوب در بخش گرماده راکتور(W. m−2K−1)     

𝒉𝒐      ( ضریب انتقال حرارت جابجایی بین فاز سیال و دیواره تیوب در بخش گرماگیر راکتور(W. m−2K−1 
𝒌𝟏           ثابت سرعت واکنش برای اولین معادله سرعت(𝑚𝑜𝑙. kg−1. s−1) 

𝒌𝟐          ثابت سرعت واکنش برای دومین معادله سرعت(mol. kg−1. s−1) 

𝒌𝟑         نش برای سومین معادله سرعت  ثابت سرعت واک(mol. kg−1. s−1) 

𝒌𝟒 𝒂         اولین ثابت سرعت واکنش برای چهارمین معادله سرعت(mol. kg−1. s−1) 

𝒌𝟒 𝒃         دومین ثابت سرعت واکنش برای چهارمین معادله سرعت(mol. kg−1. s−1) 

𝑲𝒘        ضریب انتقال حرارت هدایتی دیواره راکتور(g. mol−1) 
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 L           طول راکتور(m)  

𝑴𝑾𝒊       وزن مولی جزء i  (g. mol−1) 

 N          تعداد اجزاء استفاده شده در مدلسازی 

P           فشار کل(bar) 

𝑷𝒊          فشار جزئی اجزاء واکنش(bar) 

𝒓𝒊          سرعت واکنش جزءi  ام واکنش  (mol. kg−1. s−1) 

𝑹𝟏          سرعت واکنش برای اولین واکنش ریفرمینگ متان با بخار (mol. kg−1. s−1) 
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