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در اين تحقيق اثر نسبت آب به ديزل و سرعت هوادهي بر روي نگهداشت گاز و انتقال اآسيژن در بيوراآتورهاي ايرليفت با گردش داخلي  : چكيده 
لسيونهاي آب در برشهاي نفتي بعنوان محيط مدل جهت شبيه سازي فرآيندهاي گوگرد زدايي استفاده از ميكروامو. مورد بررسي قرار داده شده است 

  و  kLaرابطه بين .  آاهش مي يابد kLaنگهداشت آلي گاز و % ٢٠ الي ٠%نتايج نشان داد آه با افزايش درصد آب در  محدوده .گرديده است 
 ثانيه روند افزايشي را از خود نشان مي دهد گرچه با افزايش نسبت آب در ميكروامولسيونهاي  متر بر٠٫٠۴نگهداشت گاز  تا سرعت سرعت هوادهي 

 و نگهداشت گاز و مشاهدات صورت kLaداده هاي  .  آب در برشهاي نفتي نرخ افزايش اين دو پارامتر با افزايش سرعت هوادهي آاهش مي يابد 
 . حالت حبابي همگن به حالت غير همگن مي باشد گرفته در  بيوراآتور نشانگر تغيير رژيم جريان از

 بيوراآتورهاي ايرليفت ، نگهداشت گاز،انتقال جرم ، امولسيون: آلمات آليدي 
 

 :مقدمه 
 امروزه با گسترش آاربردهاي بيوتكنولوژي در صنايع مختلف استفاده از بيوراآتورهاي ايرليفت در فرآيندهاي شيميايي 

يكي از رويكردهاي نوين استفاده از اين بيوراآتورها آاربرد آن در فرآيند حذف .ه است زيستي افزايش چشمگيري داشت
بنابراين داليل استفاده از .ترآيبات گوگردي موجود در سوختهاي فسيلي با استفاده از روشهاي زيستي مي باشد 

به نسبت راآتورهاي همزن دار بيوراآتورهاي ايرليفت را مي توان ساده بودن ، حسن هوادهي آسان و تنش برشي آمتر 
 J. Korpijarvi , et all ,1999]وارد مي آند ) biomass(ايجاد مي آند در نتيجه صدمه آمتري به بيومس 

[S.P.Godbole, et all,1984. در  فرآيندهای گوگرد زدايی زيستی معموال از ميكروامولسيونهاي آب در نفت در
سازي هيدرودبناميکی وانتقال جرمی در  قات منتشر شده قبلي در رابطه با مشخصهاآثر تحقي. بيوراآتور استفاده مي گردد 

 J .Korpijarvi , et all , 1999 / Ju,L.Ho,1998 ] . بيوراکتورهای ايرليفت در محيطهای آبی صورت گرفته است 
Feritaze,C/1998].نفتي با خواص فيزيكي با توجه به تفاوت خواص فيزيكي شيميايي ميكروامولسيونهاي آب در برشهاي 

شيميايي محيطهاي آبي، براي طراحي و راه اندازي بيوراآتورهاي ايرليفت مورد استفاده در فرآيندهاي گوگرد زدايی 
زيستی نياز به مطالعه در رابطه با مشخصه سازي هيدروديناميكي و انتقال جرمي در بيوراآتورهاي ايرليفت حاوي 

 . باشد ميكروامولسيون مي
 و همكاران تاثير برخي پارامترهاي طراحي را بر روي هيدروديناميك وانتقال جرم در بيوراآتورهاي ابرليفت حاوي مهرنيا

ميكروامولسيونهاي نفتي مورد بررسي قرار داده و نشان دادند آه اثر پارامترهاي طراحي و بر روي پارامترهاي 
در آن تحقيقات عمدتا از . مولسيون متفاوت مي باشدهيدروديناميكي و انتقال جرمی براي محيطهاي آبي و ميكروا

ر در اين مقاله به بررسی تاثي [mehrnia ,et all ,2004] .ميكروامولسيونهاي آب در نفت سفيد استفاده شد
ی ، بر روی نگهداشت گاز و انتقال يونهای مختلف  آب در ديزل، به عنوان محيط مدل فرآيند گوگرد زدايامولس
يرليفت  .پرداخته شده استاکس کتورهای اورا يژن در بي

 :مواد و روشها
 ٠٫١٤رکس که دارای مخزنی به قطر داخلی برای انجام آزمايشات از يک راکتور هواگرد داخلی از جنس شيشه پي

ي متر استفاده گرد١٫١ متر به ارتفاع ٠٫١ متر و لوله باالبر با قطر داخلی ١٫٨٩٧متر و ارتفاع  برای توز. ده است  ع ي
. از گاز  يک توزي متر استفاده شده است٠٫٠٠١ سوراخ به قطر ٣٠ع کننده گاز به شکل نردبانی که حاوی 

ون های آب در محلولهای بکار رفته  در اين تحقيق آب مقطر ،( iso kerosene) ، (diesel isomax) و امولسي
ي . می باشد٢٠% ، ١٠%  ،٥% زل به نسبتهای د

 با استفاده از اختالف بين حجم هوادهي اندازه گيري نگهداشت گاز از روش انبساط بستر استفاده شد بدين صورت کهبرای 
کلی گاز اندازه گيري  :گرديدشده و حجم قبل از هوادهي و با استفاده از فرمول زير مقدار نگهداشت 

[Xiaoping Lu , et all ,2000 /Merchuk ,et all ,1999]                         
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Va :حجم سيال هوادهي شده  
V:   حجم سيال قبل از هوادهي   
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.استفاده گرديده است برای اندازه گيری انتقال اکسيژن از  اين روش براساس اندازه گيري غلظت اآسيژن روش ديناميك 

ست فرآيند عاري ا سيستم قبًال توسط ازت دهي عاري از اآسيژن شده البته به, محلول به صورت تابعي از زمان است
نمودن محلول از اآسيژن مي تواند عبور گاز ازت از محلول و يا در محيطهاي آشت تخميري آه اآسيژن را مصرف مي 

يژن مي براي چنين سيستمي با برقراري ساختن موازنه جرم اآس. صورت گيرد, توسط قطع آردن فرآيند هوادهي, آنند
[Xiaoping Lu ,et all  ,2000 /Merchuk ,et all,1999  ].:توان نوشت
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��� :  برابر است با مقدار , با فرض اينكه مقادير ثابت و مستقل از زمان باشند و غلظت اآسيژن در حالت پايدار باشد
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: ری  بحث و نتيجه گي
 :نگهداشت گاز 

نگهداشت گاز بدست آمده در بيوراکتور های ايرليفت برای محلولهای ديزل و امولسيونهای مختلف آب در ) ١(در شکل  
دهد آه در حالت کلی با افزايش سرعت  نتايج ارائه شده در شكل نشان مي. ديزل بر حسب سرعت هوادهی آمده است 

از طرف ديگر در .يابد يکند ولي نرخ افزايش با افزايش درصد هوادهی آاهش ميهوادهی نگهداشت گاز افزايش پيدا م
بر .سرعتهاي هوادهي يكسان  با افزايش در صد آب  در امولسيونهای آب در ديزل مقدار نگهداشت گاز کاهش می يابد

فزايش سرعت باال رفتن اساس تحقيقات صورت گرفته با افزايش مقدار آب در محلول  سبب کاهش ويسکوزيته و در نتيجه ا
 .حبابها در باالبر و انتقال کمتر به ناودان می گردد ،که سبب کاهش نگهداشت گاز می گردد 

[ Merchuk ,et all /1999] بيشترين مقدار نگهداشت گاز مربوط به  (diesel isomax)  و iso kerosene)  ( می 
 Benyahia ,F., et all] اشت گاز کشش سطحی می باشديکی ديگر از پارامترهای تاثير گذار بر روی نگهد.باشد 

 در اينجا احتماال   استفاده از مواد فعال سطحی باعث آاهش کشش سطحی و بطور غير مستقيم  افزايش نگهداشت [1997/
 . گاز شده است

يع در بيوراکتورهای هواگرد  : انتقال اکسي ما–ژن 
kLa   مي باشد بيشتر تحقيقات انجام شده د ضريب انتقال جرمي يكي از ضرايب مهم در طراحي بيوراآتورهاي هواگر

خواص , هندسه, نشان مي دهد آه نرخ انتقال جرم در راآتور هواگرد تابعي از متغيرهاي مختلف از قبيل نوع بيوراآتور
 [S.P.Godbole, et all,1984 /Xiaoping Lu , et all ,2000] .سيال و متغيرهاي عملياتي مي باشد

زل و امولسيونهای مختلف آب در          ضريب انتقال جرم   )٢ (لدر شک ای دي رای محلوله ا ب ور ه ن  بيوراکت ده در اي بدست آم
ن    . ديزل بر حسب سرعت هوادهی آمده است         م در اي با افزايش سرعت هوادهی  عالوه بر نگهداشت گاز ، انتقال اکسيژن ه

د   دا ميکن زايش پي ا اف زايش در . بيوراکتوره ا اف دار  از طرفی ب اهش مق ر ک زل عالوه ب يونهای آب در دي  صد آب  در امولس
د          ه  شکل          .نگهداشت گاز ،انتقال اکسيژن هم کاهش می ياب ا مطالع ه ب م  و جالب ک ه مه د کاهش      )  ٢(يک نکت بدست می آي

ازي در بيوراآت    .  متر بر ثانيه می باشد   ٠٫٠۵٧ تا   ٠٫٠۴انتقال جرم  مابين سرعت هوادهی        ان دو ف ور نشان  مشاهدات جري
تيم  ه هس تالطم غيريکنواخت مواج ت م ه حال ابی يكنواخت ب ان از حالت حب م جري ر رژي ا تغيي ا ب ه م ن ناحي ه در اي از  .داد آ

دهد انتقال جرم و نگهداشت       مقايسه نتايج بدست آمده در اين تحقيق و نتايج بدست آمده در تحقيق مهرنيا و همكاران نشان مي                 
يون   ای ميکروامولس از در محيطه تگی دارد      گ د آب بس ه در ص م ب ی و ه رش نفت ه ب م ب د آب در   . ه زايش در ص ا اف ه ب ک

 [mehrnia ,et all ,2004] .امولسيون باعث کاهش انتقال جرم و نگهداشت گاز می گردد
 

 : تشكر و قدرداني 
دس       انم مهن ا         سونا کهس    در ا ينجا الزم می دانم از کمکها      و راهنما يی ها خانم   مهندس  مهناز منصوری و خ ه  م ه ب اری ک

.م در انجام ا ين بررسی ها ياری می رسانند کمال  تشکر را  می نمايي
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 تاثيرسرعت هوادهی بر نگهداشت گاز : ١شکل 

ينگهداشت گاز برای ديز زل بر حسب سرعت ظاهری آب در د% ٢٠و % ١٠و % ٥ونهای 
گاز

ل ايزوماکس و امولسي
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 يژنتاثير سرعت هوادهی بر انتقال اکس : ٢شکل 

ي زل بر حسب سرعت ظاهری گاز آب در د% ٢٠و % ١٠و % ٥ونهای   kLa  برای ديزل ايزوماکس و امولسي
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