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  شبيه سازي هيدرديناميك بيورآكتورهاي غشايي
  هاي پتروشيمي با استفاده از در تصفيه پساب

  )CFD(ديناميك سياالت محاسباتي
  

  4زاده ، محمد حسين صراف3، مريم والي2،محمدرضا مهرنيا1اميرحسين خليلي گركاني
  دانشگاه تهران، دانشكده فني، دانشكده مهندسي شيمي

mmehrnia@ut.ac.ir 
  
  
  
  
  كيدهچ

هاي حاصل از فرآيندها و مسائل زيست محيطي، به فرآينـدهايي كـه از نظـر هزينـه بـازدهي              با توجه به نياز روزافزون صنعت براي تصفيه پساب        
 در بسياري از كشورهاي دنيا پيشرفت چشمگيري داشـته     )MBR(در سال هاي اخير استفاده از بيورآكتورهاي غشايي       . بيشتري دارند، نياز است   

ديناميك سياالت  . جهت افزايش بازده و بهبود فرآيند در طراحي اينگونه رآكتورها مانياز به درك صحيحي از هيدروديناميك رآكتور داريم                 . است
اي از فنـون      ايـن روش مجموعـه    . است... ابزاري قدرتمند براي بررسي دقيق چگونگي توزيع سرعت، درجه حرارت، غلظت و             ) CFD(محاسباتي  

هاي فراواني در آن ايجاد شده  ها، قابليت افزار رايانه افزار و نرم هاي سخت هاي انتقال است كه با توسعه سيستم   ت حاكم بر پديده   حل عددي معادال  
هـاي مهـم    يكـي از قابليـت  .  هاي مختلف تبديل شـده اسـت   هاي اصلي تحقيق و پژوهش در رشته     ها به يكي از روش       با اين قابليت   CFD. است

هـاي شـيميايي و رشـد         هـايي بـا اجـزاي شـيميايي مختلـف يـا همـراه بـا واكـنش                   حاسـباتي توانـايي مـدل كـردن جريـان         ديناميك سياالت م  
صنايع نفت، گاز و در اين تحقيق ابتدا مروري بر بيورآكتورهاي غشايي و كاربرد اين تكنولوژي در واحدهاي تصفيه پساب         . ها است   ميكروارگانيسم

 رفتار هيدروديناميكي بيورآكتورهاي غشايي را با استفاده از ديناميك سياالت محاسباتي بررسي خـواهيم                خواهيم داشت و پس از آن      پتروشيمي
  .هاي تجربي نشان داده است شبيه سازي مدل دو بعدي و سه بعدي انجام شده ونتايج تطابق خوبي را با داده. كرد

  
  ، تصفيه پساب)MBR(يورآكتورهاي غشايي، بهيدرديناميك ،)CFD(ديناميك سياالت محاسباتي: هاي كليدي واژه

  
  
  
  
  

  

                                                 
  طراحي فرآیند-آارشناس ارشد مهندسي شيمي ١
  ) دانشكده مهندسي شيمي عضو هيات علمي–استاديار (دآتري مهندسي شيمي ٢
  آارشناس ارشد مهندسي شيمي ٣
 ) دانشكده مهندسي شيمي عضو هيات علمي–استاديار (دآتري مهندسي شيمي ۴
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  :مقدمه-1
فرآينـدهاي توليـد بـسياري از       . هاي اصلي صنعت نفت از جمله صنايع مهـم و مـادر كـشور اسـت                 پتروشيمي به عنوان يكي از بخش     

ها   تخليه اين پساب  . ستندشود كه حاوي مقادير قابل توجه تركيبات آلي سمي ه           هاي پساب منجر مي     هاي پتروشيمي به توليد جريان      فرآورده
هاي طبيعي آلوده شده       آب در اغلب موارد غلظت اكسيژن محلول     . هاي طبيعي را كاهش دهد      تواند كيفيت آب    هاي طبيعي مي    به سيستم آب  
نـوان بخـشي از   هـا بـه ع   بنابراين الزم است عمليات تصفيه و تخليه روي پساب. كند تر از حد الزم براي زندگي آبزيان افت مي        به مقدار پايين  

  . فرآيند شيميايي در صنايع پتروشيمي انجام گيرد
.  مواد جامد معلق يا مواد محلـول در پـساب اسـت    از جمله براي حذف مواد آالينده آلي، مؤثريك روش تصفيه بيولوژيكي فاضالب،     

رآينـدي بـا يـك فرآينـد جداسـازي غـشايي،           از تلفيـق چنـين ف     . باشـد   متداولترين فرآيند تصفيه بيولوژيكي فاضالب، فرآيند لجن فعال مـي         
تـصفيه آب و فاضـالب      كه در زمينـه     هايي   سيستميكي از جديدترين      1كتورهاي غشايي  رآ بيو .آيند  هاي بيورآكتور غشايي بوجود مي      سيستم
 استفاده قـرار گرفتـه       سال پيش مورد   40، كه اولين بار در حدود       دنيا مورد توجه قرار گرفته است     سازمانهاي محيط زيست    محققان و   توسط  
مزيتي كه اين راهكار جديد نسبت به فرآيندهاي موجود در صنعت دارد اين است كه با بكارگيري  فيلتراسيون غشايي همـراه بـا يـك                          . است

  ]. 1[ خروجي  دست يافت باالي پسابفرآيند بيولوژيك مي توان در يك واحد فرآيندي كوچك  به كيفيت
  

  
  

  ] 1[اكتور غشايينمايي از يك بيور: 1شكل
  

  :مزاياي ديگر اين فرايند جديد عبارتند از 
  توانايي  بهتر در نگهداري مواد معلق جامد و مواد حل شده به صورت انتخابي در بيوراكتور به كمك غشاء-1
  توانايي نگه داري تمام باكتريها و ويروسها-2
  امكان كنترل جمعيت ميكروبي و انعطاف پذيري آن در طي فرآيند-3

تواند به عنوان منبع آب آشاميدني مورد اسـتفاده          مي اين مزايا باعث مي شوند خروجي از سيستم  داراي كيفيت بسيار بااليي بوده و              
  .ها مي شود آب خروجي از واحد باعث جلوگيري از شيوع بيماريها از  ها و ميكرو ارگانيسم حذف آاليندهقرار گيرد و همچنين 

                                                 
1 Membrane Bioreactor (MBR) 
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 ليتر در 500 ي با دبي صنايع مختلف از جمله پساب يك واحد پتروشيميها  در مورد تصفيه پسابيينسك كه گاليل و لويدر پژوهش
هـا    از حـذف آالينـده   يبه كمك يك سيستم پايلوت بيورآكتور غشايي انجام دادند، به نتايج قابل قبـول             ...  و BTEX روغن، آمونيوم،    يروز حاو 
گـرم در ليتـر بـه         ي ميل 4 از   BTEXهمچنين غلظت   .  بودند 2BOD 97% و   99 %كدورت آب   ، 96 % روغن به ميزان   آنها شاهد حذف  . رسيدند
  ]. 2[ رسيد0 /01كمتر از 

  صورت شامل غشا مسطح بيورآكتور غشايي ي با   واحد پتروشيم   پساب يك  ي كه توسط جون كوين و همكارانش رو       ي ديگر يدر بررس 
 رسيد و غلظـت  يگرم در جريان خروج  ميلي50 به كمتر از ي بر ليتر در ورودگرم  ميلي700-1200 از 3COD :گرفت نتايج زير به دست آمد

  ]. 3[ كاهش يافت5گرم در ليتر نهايتا به كمتر از عدد   ميلي56-132آمونيوم از عدد 
  :]1[شوند بيوراكتورهاي غشايي از نظر ساختمان به دو دسته كلي تقسيم مي

  4ـ بيوراكتورهاي غشايي غوطه ور يا تلفيقي1
  5 بيوراكتورهاي غشايي برگشتي يا جريان جانبيـ2

  )تلفيقي(ـ بيوراكتور غشايي غوطه ور 1
نيـرو  . بينيد، در يك بيوراكتورهاي غشايي غوطه ور، غشاء در داخل محفظـه بيوراكتـور قـرار گرفتـه انـد                    مي 1 همانطور كه در شكل   

بنـابراين، فيلتراسـيون غـشايي درون    . باشد بيروني و دروني غشاء ميمحركه الزم براي فرآيند جداسازي در غشاء، گراديان فشار در دو سمت         
  .شود بيوراكتور انجام مي

  )جريان جانبي(ـ بيوراكتور غشايي برگشتي 2
باشند و  مي) بيوراكتور(كنيد، اين بيوراكتورها شامل يك قسمت بازگشتي به مخزن مخلوط مايع    مشاهده مي  1 همانطور كه در شكل   

به طور هم جهت سيال نيرو محركه غشاء، فشاري است كه به واسطه سرعت حركت سريع جريان   . راكتور قرار دارد  بيورون  واحد غشايي در بي   
  .شود طول سطح آن، ايجاد مي با غشاء در
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ] 1[انواع بيوراكتورهاي غشايي: 2شكل 
  

                                                 
2 Biological oxygen demand 
3 Chemical oxygen demand 
4 Submerged membrane bioreactors 
5 External loop membrane bioreactor or side stream membrane bioreactor 
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  .ته شده استبهره گرف) ور يا تلفيقي غوطه(در اين مقاله از بيورآكتور غشايي نوع اول 
هاي تصفيه پساب معمولي بـه كـار رفتـه اسـت، در ايـن                 سازي سيستم   از آنجايي كه ديناميك سياالت محاسباتي براي آناليز و بهينه         

. هاي ديناميك سياالت محاسباتي در بهبود عملكرد بيورآكتورهاي غشايي صـورت گرفتـه اسـت    اي به منظور نشان دادن توانايي  مقاله مطالعه 
  :تواند در موارد زير مورد استفاده قرار گيرد  روي هيدروديناميك بيورآكتورها ميتحقيق بر

 بررسي مكان مناسب براي ماژول غشايي و طراحي ماژول .1
 بررسي مكان و نوع سيستم هوادهي .2
 طراحي هندسه خود بيورآكتور .3

 
هاي اطراف غشا در مقياس ميكرو صورت      پديده. به هنگام مدلسازي يك واحد بيورآكتور غشايي موارد گوناگوني را بايد در نظر گرفت             

بـرعكس بـراي    . شـود   ها حتي براي محاسـبه در فـضايي كوچـك مـي             هاي كوچك دارد كه سبب افزايش تعداد المان         گرفته و احتياج به مش    
 .باشد مدلسازي كل واحد به يك تقريب ماكرو نياز مي

اژول غشايي و نحوه هوادهي بـر هيـدروديناميك يـك سيـستم بيورآكتـور               اي تاثير نحوه قرارگيري م      بوئتهورن و همكارانش در مقاله    
ها از يك سيستم دو فازي        آن. اند  سازي كرده      در مقياس آزمايشگاهي را شبيه     6ژول غشايي از نوع فيبرهاي توخالي       ور با ما    غشايي از نوع غوطه   

  ]. 4[اند گرفتهافزار بهره   و معادالت حجم جزئي در اين نرم®Fluent 6.3در نرم افزار 
ور در مقياس آزمايـشگاهي مـورد بررسـي قـرار             تاكه و همكارانش نيز نحوه تغييرات رژيم جريان و سرعت را در يك بيورآكتور غوطه              

  ]. 5[اند بهره گرفتهAnsys-CFX10 افزار ها در اين تحقيق از نرم آن. دادند
 در مقياس صنعتي كه به منظور تصفيه پساب در سوبلگرا بلژيـك بـه   در تحقيق ديگري سالباخ و هونز يك سيستم بيورآكتور غشايي 

  ].6[ براي اين منظور استفاده كردند®Fluent 6.3افزار  بعدي در نرم ها از يك سيستم سه آن. كار گرفته شده بود را مورد بررسي قرار دادند
  
  : آزمايشها-2

انجام شده  m0025/0و ضخامت  m09/0 يركس با قطر داخليپشه ياز جنس شستم يسك ي ياز بر روي مورد نيهاي تجرب شيآزما
ش قابل ي مورد آزماي بنا بر سرعت ظاهرm4/1شود و ارتفاع خود ستون تا  يش پر ميال مورد آزماي از سm 9/0 تا ارتفاعدستگاهن يادر . است
عنوان  به يليك صفحه مستطي .ته شده استع كننده گاز در نظر گرفي توزي برايك ورودي  وير خروجيك شيدر كف راكتور . ش استيافزا

  .ه شده استي از كناره سمت چپ دستگاه درون آن تعبm005/0 از كف وm1/0در فاصله m08/0و عرض m8/0طول غشا 

 حـاوي   m024/0ل ضد زنگ به قطر      يي از جنس است   يل شده از لوله ها    يبراي توزيع گاز يك توزيع كننده گاز صفحه سوراخدار، تشك         
ل يـ ه شده است تـا در صـورت تما  يز تهي نيگري ديع كننده هايعالوه بر آن توز  .  ساخته و استفاده شده است     m00065/0ه قطر    سوراخ ب  36
 باالتر از كف سـتون قـرار        m065/0توزيع كننده گاز در مركز و در فاصله         . رنديع كننده گاز مورد استفاده قرار گ      ي توز ي اثر طراح  ي بررس يبرا

 داخـل كپـسول     يهـوا . ي به منظور خروج محصول و نمونه گيري در قسمت كف بيوراكتور قرار داده شده اسـت                  يك شير دست  . گرفته است 
ل  پـس از  يله رگالتور از طريق لوله هـاي اسـت  ي بوسbar5/3 پس از عبور از شيرهاي فشار شكن و كاهش فشار تا )  درصد99/99خشك تا (

   .شود ين  به سيستم وارد مكطرفه و روتامتر جهت تنظيم جريايك شير يعبور از 
 شـده انـدازه   يج مدلسازيسه با نتايبه منظور مقا m3/0-0131/0 متفاوت در گستره ي هفت سرعت ظاهرير نگهداشت گاز برايمقاد

  . شديريگ

                                                 
6 Hollow fiber 
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  : مدلسازي-3

 مـورد اسـتفاده قـرار    Eulerian يمدل چنـد فـاز  .  انجام شدFLUENT 6.3.26 راكتور مورد مطالعه با استفاده از نرم افزار يمدلساز
 هـر دو فـاز      يوسته در نظر گرفته شدند و معـادالت موازنـه جـرم و حركـت بـرا                يوسته و پراكنده بصورت پ    ين روش هر دو فاز پ     يدر ا . گرفت

  : شدير مدلسازيات زيند وابسته به زمان با فرضيفرا. جداگانه حل شدند
  . باشديان همدما ميجر -1
 .ان آشفته استيم جريرژ -2
 . باشندير قابل تراكم ميهر دو فاز غ -3
  و انتقال جرم در مرز مشترك فازهاييايميعدم وجود واكنش ش -4
 .ده گرفته شدي فازها ناد8ي و از هم گسستگ7يوستگيرات بهم پياز تاث -5
ز معادلـه موجـود در       با اسـتفاده ا    9 كشش يروين.  بكار برده شد   ي استاندارد به عنوان مدل آشفتگ     ε−k حاضر،معادله   يدر مدلساز 

ز توسـط نـرم افـزار بـا         يـ  ن 10ي جرم مجاز  يروين.  موجود است در معادالت وارد شد      symmetric با نام مدل     FLUENTمنابع كه در نرم افزار      
ده يـ  ناد يزج مدلـسا  يز بـر نتـا    يار ناچ ير بس يا تاث ير و   ي با توجه به عدم تاث     11 باالبر يروياز ن . ش فرض در نظر گرفته شد     ياستفاده از معادالت پ   

  .گرفته شد
  : باشندير ميستم به قرار زين سي در ايط مرزيشرا

  . استفاده شد12وارهيواره ها از روش تابع ديدر طول د -1
 .ديستم مشخص گردي سي در وروديسرعت گاز ورود -2
 . دستگاه در نظر گرفته شدي فشار در بااليط خروجيشرا -3

ه ير اوليدر ضمن مقاد.  باشدي از آب مm9/0ه ي بودن دستگاه تا ارتفاع اول    ستم و پر  ي عدم وجود حباب در س     t=0ه در لحظه    يشرط اول 
  . وارد شدندي معادله آشفتگي پارامترهايش فرض برايپ

با توجه به هندسه ساخته شـده بـه   . دي فرض گرد mm5ستم ي سيقطر حباب برا. ن ساخته شديهندسه دستگاه در مختصات كارتز
 با توجـه بـه انـدازه        يگام زمان .  انجام شد  mm5 با ابعاد سلول     يز نظر دقت و زمان حل، در انتها شبكه بند         ج ا ين نتا ي به بهتر  يابيمنظور دست 

 ي و سـه بعـد  ي مـدل دو بعـد  يه سازيشب.  باشديمs001/0، ي و سه بعد   يستم، در هر دو مدل دو بعد      ي س يداريسلولها و در نظر گرفتن پا     
  . باشد يمانند هم م
  
  
  
  

                                                 
7 Coalescence 
8 Break-up 
9 Drag 
10 Virtual mass 
11 Lift 
12 Wall Function Method 
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  : نتايج و بحث-4
ن شكل مشخص است، نگهداشـت  يهمانگونه كه در ا   .  نشان داده شده است    2 در شكل    ي و سه بعد   ي دوبعد ي و مدلساز  يربج تج ينتا

 و سه   ي دو بعد  يج مدلساز ي مربوط به نتا   يدر ضمن هر دو منحن    . ابدي يش م ي گاز افزا  يش سرعت ظاهر  يب ثابت با افزا   يك ش يبا با   يگاز تقر 
  . باشندين روند را دارا ميزاي نيبعد

 ين هـواده يي پـا ين انحـراف در سـرعتها    يا.  دارد يج تجرب ي از نتا  يشتري آشكارا انحراف ب   يسه با مدل سه بعد    ي در مقا  يمدل دو بعد  
 نگهداشت گاز با يشي كه روند افزايبه نحو.  شوديز كمتر مي ني دو بعديج مدلساز يش سرعت گاز دقت نتا    يج با افزا  ي باشد و به تدر    يكمترم

جاد گردابـه   يشتر و ا  يش سرعت و اختالط ب    يستم بر اثر افزا   ي س يش آشفتگ يل افزا ين امر به دل   يا.  باشد ي كندتر م  يبعد دو   يسرعت در منحن  
 يش خطا مـشاهده مـ     ي، افزا ين گردابه ها در بعد شعاع     ي درمحاسبه ا  ي مدل دو بعد   يل ناتوان يبه دل .  باشد ي م ي باالتر هواده  يها در سرعتها  

، خطـادر   يواره در حـل دو بعـد      يز عدم در نظر گرفتن اثرات د      ي مورد مطالعه و ن    يشگاهيستم آزما يم تقارن س  ل عد يز به دل  ي ن يبطور كل . شود
  . باشدي مين حالت قابل انتظار و منطقيا
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  تغييرات نگهداشت گاز با افزايش سرعت ظاهري گاز: 3شكل

  
 تاثير چنداني ندارد، هر چند بر سـرعت         كتور غشايي بيورآهمچنين نتايج كار نشان داد كه حضور غشا بطور كلي بر نگهداشت گاز در               

 بكـار رفتـه در تـصفيه پـساب     بيورآكتـور غـشايي  ي ه سـاز يشـب  و   هيـدروديناميكي بررسي بيشتر مشخـصات     . چرخش مايع تاثير مي گذارد    
  . در دست انجام مي باشدپتروشيمي
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