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چكیده

در اين مقاله مدلسازی و شبیهسازی جذب شیمیايي  SO2از جريان گازی خروجي از دودکشها با استفاده از تماسدهنده غشايي
الیاف توخالي مورد بررسي قرار گرفته است  .يک مدل رياضي دو بعدی به منظور بررسي انتقال  SO2از میان غشاء و جذب آن
توسط آب بعنوان حالل جاذب ارائه شده است و سپس معادالت مدل با استفاده از نرمافزار comsol multiphysicsبصورت عددی
حل شده اند .نتايج حاصل از مدل با نتايج آزمايشگاهي مقايسه و اعتبارسنجي و نشان داده شد که توافق خوبي بین آنها وجود
دارد .با توجه به نتايج شبیهسازی راندمان حذف  SO2با استفاده از تماسدهنده غشايي بیشتر از  %08است و در مقادير باالتر
دبي مايع (بیشتر از  )24ml/minحذف SO2تقريبا بصورت کامل انجام خواهد شد .همچنین در اين پروژه تاثیر پارامترهای مختلف
از جمله دبي گاز و مايع ،غلظت  ،تعداد و طول الیاف و نسبت تخلخل به انحناء بر راندمان فرآيند مورد بررسي قرار گرفته است.
واژگان کلیدی :مدلسازی ،شبیهسازی ،تماسدهنده غشایی ،جذب.SO2 ،
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اين میان تماسدهنده های غشايي به عنوان يک تكنولوژی
جديد برای جذب گازهای سمي ارائه شده اند و برای آالينده
هايي از قبیل  VOC ،NH3 ،H2S ،SO2 ،CO2 ،COو بخارات
جیوه مورد استفاده قرار گرفته اند] .[4در حالت کلي
تماسدهنده غشايي شامل يک غشاء میكرومتخلخل است که
فازهای گاز و مايع را از يكديگر جدا ميسازد .انتقال جرم از
طريق نفوذ از درون جريان گاز به داخل غشاء و سپس جذب
درون مايع انجام ميشود.
اين روش نسبت به ساير روشهای متداول دارای مزايايي از
قبیل انعطاف پذيری عملیاتي ،جريان مستقل گاز و مايع،
نسبت سطح به حجم باالتر ،فشردگي ابعاد و افزايش مقیاس
راحتتر است [ .]5يک تماسدهنده غشايي الیاف توخالي
وسیله ايست که انتقال جرم گاز/مايع و يا مايع/مايع را بدون
پراکندگي يک فاز در ديگری فراهم مينمايد .اين روش در
کاربردهای متفاوتي از جمله متالورژی ،حفاظت محیط زيست
و صنايع غذايي کاربرد دارد [.]4
بررسي جذب گازهای متفاوت با استفاده از حالل های
مختلف در غشاهای آبگريز توسط پژوهشگران انجام شده
است و اين نتیجه حاصل شده است که شدت انتقال جرم
خیلي بیشتر از موارد مشابه در برج های پرشده است.
همچنین نتايج تحقیقات نشان ميدهد با وجود اينكه غشاء
مقاومت اضافي را در مقابل انتقال جرم ايجاد مينمايد ولي
مساحت سطح بیشتر در اين نوع از مدولها باعث افزايش
انتقال جرم ميشود [ .]0يكي از انواع تماسدهنده های
غشايي ،غشاء الیاف توخالي با جريان مخالف گاز و مايع در
دو سمت غشاء و سطح مشترک سیال/سیال در لبه منافذ
غشاء است  .در اين روش انتقال جرم از طريق نفوذ از سطح
مشترک انجام ميشود و لذا غشاء نقش انتخابي را ندارد.
نیروی محرکه گراديان غلظت مبتني بر انحاللپذيری است
[.]9
تا به حال برخي مطالعات مدلسازی و آزمايشگاهي در زمینه
جداسازی گاز با استفاده از تماسدهنده های غشايي انجام
شده است .لي و همكارانش] ،[8به بررسي جذب  SO2در
تماسدهنده های غشايي الیاف توخالي پرداختند .آنها
ضريب انتقال جرم و راندمان حذف در جريانهای متفاوت از
گاز و مايع و نیز جاذبهای مختلف را مورد بررسي قرار دادند،
همچنین تاثیر پارامترهای عملیاتي مختلف بر راندمان را
ارزيابي نمودند.

 -1مقدمه
مشكالت ناشي از گسترش روند مصرف سوختهای فسیلي،
صدمات جبران ناپذيری بر زندگي انسانها وارد کرده است.
امروزه بسیاری از کشتي های باربری و نفتكش دنیا از سوخت
های فسیلي استفاده ميکنند .اما استفاده از اين نوع سوخت
های فسیلي باعث تولید میزان بسیار زيادی سولفور در سال
ميشود .هر کشتي باربری بزرگ در سال  4هزار تن سولفور
تولید ميکند که معادل میزان ايجاد شده از اين ماده توسط
 48میلیون دستگاه خودرو است.
در کشور ما مقدار فروش سوخت به کشتيها (بانكرينگ)
ساالنه حدود  3میلیون تن است که بخش عمده آن نفت
کوره از سوخت های با ايجاد االينده های فراوان است .در
مجموع حدود  13درصد نفت کوره کشور و حدود  3درصد
نفت و گاز کشور در بخش کشتیراني مصرف ميگردد [.]1
علیرغم مطالعات انجام شده در زمینه کنترل آالينده های
گازی و تالش به منظور بهینه سازی عملكرد و کاهش
آاليندهها در موتورهای ديزلي [ ]2باز هم شاهد انتشار
گا زهای آالينده ناشي از مصرف اينگونه سوختها هستیم که
اين موضوع اهمیت مطالعه جهت حذف اين آاليندهها را
روشن ميسازد.
 SO2يكي از عوامل مهم تشكیل باران اسیدی است ،در هوا
به تدريج اکسید شده و تبديل به SO3ميشود و در ترکیب با
بخار آب  ،اسید سولفوريک را بوجود ميآورد .همچنین
گزارش شده است که اين آالينده در واکنش های تخريب ازن
در استراتوسفر نیز شرکت مينمايد ،لذا حذف  SO2از
جريانهای گازی يكي از الزامات مهم زيست محیطي و
اقتصادی است [.]3
در حال حاضر تكنولوژيهای مختلفي به منظور سولفورزدايي
وجود دارند .جذب گاز با استفاده از يک تماسدهنده غشايي
گاز -مايع يک فرآيند جداسازی به منظور حذف آالينده های
گازيست .به منظور حذف  SO2از حجم زيادی از جريان گاز،
در صورت استفاده از روشهای متداول مانند اسكرابرها ،برج
های پرشده و  ،...نیاز به مساحت سطح مقطع زيادی است تا
از پديده طغیان جلوگیری نموده و نهايتا میزان جاذب
بیشتری مورد نیاز خواهد بود.
عالوه بر آن روشهای متداول جداسازی دارای مشكالت
عملیاتي از قبیل نیاز به فضای بیشتر ،هزينه سرمايه گذاری
باال ،خوردگي ،کانال سازی مايع ،طغیان و کف هستند .در
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جي اون و همكارانش [ ،]7جذب  SO2در تماسدهنده های
غشايي متخلخل و آبگريز در دوجنس  PVDF1و  PTFE2و
خواص سطح مشترک غشاء و مايع را بررسي و رابطه مربوط
به فشار شكست میاني را ارائه نمودند .نتايج نشان داد که
فشار شكست میاني در غشاء  PTFEبیشتر از غشاء PVDF
است .پارک و همكارانش [ ،]18جذب  SO2از گازهای
خروجي دودکش در يک تماسدهنده غشايي الیاف توخالي
گاز -مايع را مورد بررسي قرار دادند .غشاء الیاف توخالي
آبگريز با تخلخل کم از پلىوينیلیدن فلورايد و  -Nمتیل- 2 -
پیرولیدن توسط فرآيند وارونگي فاز تَر جت -خشک ساخته
شد و تاثیر متغیرهای عملیاتي گوناگون از قبیل سرعت
جريان گاز و مايع ،غلظت گاز  SO2در جريان ورودی ،غلظت
و ماهیت جاذب روی بازده حذف بررسي شد.
لوئیس و همكارانش [ ]9به مدلسازی جذب در يک
تماسدهنده غشايي الیاف توخالي پرداختند و تاثیر نوع ماده
جاذب در ترشدگي غشاء را بعنوان يک پارامتر مهم با استفاده
از ثابت هنری بررسي نمودند .آنها همچنین عدم تشابه بین
ماده جاذب و جزء نفوذ کننده و افزايش ثابت هنری را بر
سرعت مورد نیاز فاز مايع ،افت فشار در تماسدهنده غشائي
و هزينه عملیاتي را ارزيابي نمودند .کشاورز و همكارانش []0
فرآيند جذب در تماسدهندههای غشايي بر اساس فرضیه
توزيع نامنظم الیاف غشا را مدلسازی و مدل ارائه شده را با
مدل پالگ و مدل هاپل مقايسه نمودند و عملكرد غشاء در
حضور تاثیرات مجراسازی در پوسته را با استفاده از مدل
رياضي ارائه شده بررسي نمودند.
نتايج حاصل از اين تحقیق نشان داد مدل ارائه شده برای
بررسي عملكرد غشاهای تجاری و دو مدل ساده تر پالگ و
هاپل برای بررسي رفتار تماسدهنده های غشايي
آزمايشگاهي مناسب است .رضوی و همكارانش [ ]11روشي
را برای شبیهسازی جذب  CO2با استفاده از محلول آمونیاک
در يک تماسدهنده غشايي ارائه نمودند که نتايج حاصل
نشان دادن مدل ارائه شده برای بررسي حذف  CO2از مخلوط
گازی در تماسدهنده های غشايي مناسب است .حسین زاده
و همكارانش [ ]12مدل رياضي برای جذب هم زمان  CO2و
 SO2با استفاده از محلول متیل اتیل آنیلین در يک
تماسدهنده غشايي ارائه نمودند و سپس با استفاده از مدل
ارائه شده به بررسي توزيع غلظت و تاثیر پارامترهای عملیاتي
Poly Vinylidene Fluoride

بر فرآيند جذب پرداختند .در پروژه حاضر جذب  SO2از هوا
با استفاده از آب در يک تماسدهنده غشايي الیاف توخالي
گاز -مايع مورد بررسي قرار گرفته است .يک مدل دوبعدی
به منظور بررسي اين فرآيند ارائه و به منظور حل معادالت از
روشهای  CFDاستفاده شده است .به منظور تعیین توزيع
سرعت در پوسته (مسیرجريان گاز) از مدل هاپل استفاده
شده است [ .]13 ،12هدف نهايي شبیهسازی تعیین غلظت
 SO2در تماسدهنده غشايي و بررسي تاثیر پارامترهای
عملیاتي مختلف بر راندمان فرآيند بوده و در نهايت مدل ارائه
شده با نتايج و اطالعات آزمايشگاهي اعتباردهي شده است.
 -2مواد و روشها
مطابق با شرايط آزمايشگاهي درصد  SO2در جريان گازی
ورودی يک درصد حجمي در نظر گرفته شده است .جريان
گازی مخلوطي از هوا و  SO2است که از درون پوسته عبور
داده شده و مايع جاذب (آب) بصورت متقابل به داخل لوله
وارد ميشود .فشار گاز و دما مطابق با شرايط آزمايشگاهي
 1atmو ℃ 25در نظر گرفته شده است .نتايج مدل ارائه شده
با نتايج آزمايشگاهي جذب  SO2از هوا توسط آب در يک
تماسدهنده غشايي پلي پروپیلني الیاف توخالي مقايسه و
اعتبار دهي شده است .خصوصیات غشاء الیاف توخالي مورد
استفاده و شرايط عملیاتي در جدول( )1ارائه شده است.
جدول ( )1خصوصیات مدول تماسدهنده غشایی الیاف توخالی
و شرایط آزمایشگاهی [.]11 ،11

1

Value

Parameter

Celgard X20
120
150
40
2.5
0.4572
18
75
0.03
1
298
200
12

Membrane module
)Fiber inner radius(µm
)Fiber outer radius(µm
)Fiber porosity(%
Fiber tortuosity
)Module inner radius(cm
)Fiber length(cm
Number of fibers
)Pore diameter(µm
)Gas inlet pressure(atm
)Temperature(K
)Gas flow rate(ml/min
)Liquid flow rate(ml/min

Poly Tetra Fluoro Ethylene
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 -3مدل انتقال جرم

سرعت و زمان هستند .برای تعیین فالکس نفوذی جزء ،i
قانون فیک استفاده ميشود .معادله پیوستگي پايا برای جذب
 SO2در سمت لوله در رابطه ( )2بیان شده است:

به منظور بررسي انتقال  SO2از میان غشاء ،يک مدل رياضي
دوبعدی ارائه گرديد .در ارائه اين مدل فرض شده که غشاء
غیر تر باشد بطوريكه منافذ غشاء از گاز پر شده و نحوه تماس
دو فاز گاز و مايع در داخل غشاء بصورت متقابل است .جريان
گاز در داخل پوسته و جريان مايع جاذب در داخل لوله است.
در توسعه مدل ،نفوذ شعاعي و محوری در داخل لوله ،در
میان غشاء و در امتداد پوسته در نظر گرفته شده است.

=]

∂2 Ci−tube
∂z2

+

1 ∂Ci−tube
∂r

r

+

∂2 Ci−tube
∂r2

[ Di−tube

∂Ci−tube

()2
 rو  zبه ترتیب اشاره به مختصات شعاعي و محوری دارد.
توزيع سرعت در سمت لوله بصورت جريان آرام نیوتني در
نظر گرفته شده است:
– Ri

2

] ) ̅tube [1 − ( r
𝑉z−tube = 2V

()3

 -1-3معادالت مدل

∂z

Vz−tube

r1

 )m/s(V̅tubeسرعت متوسط در سمت لوله و  r1شعاع داخلي
الیاف است.
سه بخش لوله ،غشاء و پوسته ،نحوه مش بندی و شرايط
مرزی(مطابق با روابط  )0،7،18،11،10،17،28،21در شكل
( )1نشان داده شده است .با توجه به انجام واکنش شیمیايي
بین  SO2و آب ،ترم  Riکه مربوط به واکنش شیمیايي است
با توجه به معادله سرعت جايگذاری ميشود .روابط مربوط به
واکنش گاز  SO2و آب در روابط ( )5-9بیان شده است:

ابتدا موازنه جرم دو بعدی و پايا برای سه بخش لوله ،غشاء و
پوسته انجام شد .جاذب در ( )Z=0به داخل لوله و مخلوط
گاز در ( )Z=Lبه داخل پوسته تزريق شده است SO2 .از
طريق نفوذ از بالک گازی به داخل غشاء و سپس جذب در
حالل مايع زدوده ميشود .در توسعه مدل فرضیات زير در
نظر گرفته شده است:
 )aشرايط پايا و همدما (ايزوترمال)
 )bپروفیل سرعت کامال توسعه يافته برای مايع
 )cمدل هاپل برای بدست آوردن توزيع سرعت در سمت
پوسته استفاده شده است.
 )dرفتار گاز ايده ال فرض شده است.
 )eقانون هنری برای سطح مشترک گاز -مايع قابل کاربرد
است.
 )fجريان آرام برای گاز و مايع در غشاء
 )gشرايط غیر تر ( )Non-wettedکه در آن مخلوط گاز منافذ
غشاء را پر مينمايد.
 )hهیچ گونه واکنشي در سمت پوسته (فاز گاز) رخ نميدهد.
اين مطلب بايستي در نظر گرفته شود که با توجه به جنس
پروپیلني غشاء و خاصیت آبگريزی آن ،جاذب موردنظر
نمي تواند به داخل منافذ غشاء نفوذ نمايد .لذا فرض عدم تر
شدگي غشاء در شبیهسازی مورد استفاده قرار گرفت.

𝑘1

()5

↔SO2 + 2H2O
) 𝐻3 𝑂 + + 𝐻𝑆𝑂3 − 𝐾𝐸 = 0.014(𝑚𝑜𝑙. 𝑚−3
𝑘2

HSO3- + H2O ↔ H3O+ + SO3-2 KE = 6.24×108
)(mol.m-3

()4
در صووورتي که  pHکمتر از  5-4باشوود ،ميتوان از تشووكیل
 SO3-2صووورفنظر کرد  .بووا توجوه فرض  pHکمتر از ،5-4
معادله سورعت واکنش با استفاده از رابطه ( )0بیان ميشود
[.]10

 -1-1-3معادالت سمت لوله
معادله پیوستگي در يک سیستم جذبي شیمیايي با استفاده
از رابطه ( )1بیان ميشود:
= −(∇. Ci . V) − (∇. Ji ) + R i

∂𝐶i

()1
 )m/s(V،)mol/m3.s(R i ،)mol/m2.s( Ji ،)mol/m3(𝐶iو )s(t
به ترتیب غلظت ،فالکس نفوذی ،سرعت واکنش جزء ،i
∂t

شكل ( )1زیر دامنه های مدل و نحوه مش بندی .سه زیردامنه به
ترتیب از چپ به راست عبارتند از لوله (مسیر جاذب) ،غشاء و
پوسته (مسیر گاز)
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2

()0

] [𝐶𝐻𝑆𝑂3 −

𝑘1
KE

آزاد هاپل نیز استفاده نمود .در اين مدل جريان سیال در
سمت پوسته ،بصورت سیالي در نظر گرفته ميشود که اطراف
لیف را احاطه کرده است و هیچ برهم کنشي بین الیاف وجود
ندارد] [6,7,12,13که در اين مقاله نیز برای بیان توزيع
سرعت در پوسته در محدوده شعاعي (-20397054
148میكرومتر) از اين مدل استفاده شده است .لذا با استفاده
از اين مدل معادله سرعت بصورت رابطه ( )14خواهد بود:

−𝑅𝑆𝑂2 = 𝑘1 [𝐶𝑆𝑂2 ] −

بوا توجوه به رابطه ( ،)0واکنش وابسوووته به غلظت
اسوووت لذا نفوذ اين جزء نیز در فاز مايع بايد در نظر گرفته
شود .معادله سرعت واکنش برای جزء  HSO3-مطابق رابطه
( )9است:

HSO3-

2

() 9

] [𝐶𝐻𝑆𝑂3 −

𝑘1
KE

−𝑅𝐻𝑆𝑂3 − = −𝑘1 +

لذا معادله کلي انتقال جرم در سمت لوله بايستي برای اين
جزء نیز نوشته شود .شرايط مرزی در نظر گرفته شده برای
معادالت در سمت لوله در روابط ( )0-11بیان شده است:
= 𝑍 = L, NSO2 = CSO2 Vz−tube , N𝐻𝑆𝑂3 −
C𝐻𝑆𝑂3 Vz−tube
()0
𝑍 = 0, 𝐶SO2−𝑡𝑢𝑏𝑒 = 0, 𝐶𝐻𝑆𝑂3 − −𝑡𝑢𝑏𝑒 = 0
()7
شرط شار جابجايي بیان ميدارد تمام جرم عبوری از میان
اين مرز بصورت جابجايي است و هرگونه شار نفوذی از میان
مرز موردنظر صفر است.
(= 0 )18

𝑒𝑏𝑢𝑡𝜕𝐶𝐻𝑆𝑂 −−

VZ−shell

r 2
] ) ̅Shell [1 − ( 2
= 2V
r3
)(r/r3 )2 − (r2 /r3 )2 + 2ln(r2 /r
[×
]
) 3 + (r2 /r3 )4 − 4 (r2 /r3 )2 + 4ln(r2 /r3

()14
 V̅shellو  r3به ترتیب سرعت متوسط جريان مايع در پوسته
و شوعاع موثر پوسته ميباشند که  r3از معادله ( )10پیروی
ميکند:
1⁄
2

𝑒𝑏𝑢𝑡𝜕𝐶SO −

3
2
𝑟 = 0,
= 0,
𝑟𝜕
𝑟𝜕
𝐻 × 𝑚𝑒𝑚𝑟 = 𝑟1 , 𝐶SO2−𝑡𝑢𝑏𝑒 = 𝐶SO2 −

=0

()11

𝑒𝑏𝑢𝑡𝜕C𝐻𝑆𝑂3−−
𝑟𝜕

()10
در رابطه ( ε )10جزء حجمي فضای خالي(درصد تخلخل)
است که با استفاده از رابطه ( )19تعیین ميگردد:

,

=]

∂2 Ci−shell
∂z2

1−ε

1 ∂Ci−shell
r

+

∂2 Ci−shell
∂r2

[ D𝑖−shell

∂Ci−shell

()12
با توجه به معادله ( )12به منظور تعیین غلظت در سمت
پوسته بايستي معادله ممنتوم و معادله پیوستگي به صورت
هم زمان حل شوند .توزيع سرعت در بخش پوسته با استفاده
از حل معادله ممنتوم (معادالت ناويراستوک) بدست ميآيد
(معادالت  13و .)15
𝑇
−∇. η(∇𝑉𝑧−𝑠ℎ𝑒𝑙𝑙 + (∇𝑉𝑧−𝑠ℎ𝑒𝑙𝑙 ) +
()13
∂r

𝐹 = 𝑃∇ 𝜌(𝑉𝑧−𝑠ℎ𝑒𝑙𝑙 . ∇)𝑉𝑧−𝑠ℎ𝑒𝑙𝑙 +
()15

= 1−ε

()19
در رابطه ( 𝑁 )19تعداد الیاف و  Фشعاع داخلي مدول است.
شرايط مرزی در سمت پوسته با استفاده از روابط ()10-21
بیان شده است:
𝑙𝑎𝑖𝑡𝑖𝑛𝑖𝑍 = 𝐿, 𝐶SO2−𝑠ℎ𝑒𝑙𝑙 = 𝐶SO2 −
()10
𝑙𝑙𝑒𝑍 = 0, NSO2−shell = 𝐶SO2 𝑉𝑧−𝑠ℎ
()17
𝑒𝑛𝑎𝑟𝑏𝑚𝑒𝑚𝑟 = 𝑟2 , 𝐶SO2−𝑠ℎ𝑒𝑙𝑙 = 𝐶SO2−
𝑙𝑙𝑒𝜕𝐶SO2 −𝑠ℎ
()28
𝑟 = 𝑟3 ,
=0
𝑟𝜕
()21

معادله پیوستگي حالت پايا برای  SO2در سمت پوسته غشاء،
در مختصات استوانه ای با توجه به قانون نفوذ فیک در رابطه
( )12بیان شده است:
+

)

𝑁𝑟2 2
Ф2

 -2-1-3معادالت سمت پوسته

∂r

1

( r3 = r2

VZ−shell

 -3-1-3معادالت بخش غشاء
معادله پیوستگي حالت پايا برای انتقال  SO2به داخل غشاء،
با توجه به اين مطلب که انتقال جرم در اين بخش با استفاده
از نفوذ است بصورت نفوذ است به صورت رابطه ( )22بیان
ميشود:

𝑉𝑧−𝑠ℎ𝑒𝑙𝑙 = 0

(] = 0 )22

در رابطه فوق  ρ, V,Pو ηبه ترتیب فشار ،سرعت ،دانسیته
سیال و ويسكوزيته دينامیكي ميباشند .معادله ناوير استوک
جريان سیاالت ويسكوز را از طريق موازنه ممنتوم برای هر
يک از اجزا بیان مينمايد که در اين معادالت فرض بر اين
است که ويسكوزيته و دانسیته سیال ثابت هستند] .[16برای
بیان توزيع سرعت در سمت پوسته ميتوان از مدل سطح

∂2 Ci−mem
∂z2

+

1 ∂Ci−mem
∂r

r

+

∂2 Ci−mem
∂r2

[ Di−mem

ضريب نفوذ غشاء در رابطه ( )23بیان شده است:
𝜀

()23
در رابطه ( 𝜀 )23تخلخل و 𝜏 انحناء غشاء است و 𝑘𝑙𝑢𝑏𝐷SO2−
ضريب نفوذ  SO2در فاز گاز است .شرايط مرزی در بخش
غشاء در روابط ( )25-20بیان شده است:
) ( 𝑘𝑙𝑢𝑏𝐷SO2−𝑚𝑒𝑚 = 𝐷SO2 −
𝜏

()25
57

𝑒𝑏𝑢𝑡𝐶SO2 −
𝐻

= 𝑒𝑛𝑎𝑟𝑏𝑚𝑒𝑚𝑟 = 𝑟1 , 𝐶SO2−
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r=r

𝑒𝑏𝑢𝑡𝑟 = 𝑟2 , 𝐶SO2−𝑚𝑒𝑚𝑏𝑟𝑎𝑛𝑒 = 𝐶SO2−

()20

𝑍 = 0, 𝑍 = 𝐿 ∇𝐶SO2−𝑚𝑒𝑚𝑏𝑟𝑎𝑛𝑒 = 0

at Z = L

𝐴𝑑)𝑟(𝐶 ∫ ∫r=0 1
r=r

∫r=0 1 ∫ dA

در رابطه ( A(m2) ،)20مساحت سطح مقطع لوله است .به
منظور بررسي صحت مدل ارائه شده نتايج حاصل از
شبیهسازی با نتايج آزمايشگاهي موجود ] [14برای جداسازی
 SO2از هوا با استفاده از تماسدهنده غشايي مقايسه گرديد،
شكل ( .)2همانگونه که در شكل ( )2مشاهده ميگردد بین
نتايج حاصل از شبیهسازی و نتايج آزمايشگاهي تطابق خوبي
برقرار است .در بررسي تاثیر دبي مايع در راندمان حذف
همانطور که در شكل( )2مشاهده ميشود با افزايش دبي مايع
شدت انتقال جرم افزايش و راندمان حذف  SO2نیز افزايش
خواهد يافت بطوريكه با افزايش دبي مايع از  1به  2394میلي
لیتر بر دقیقه ،راندمان حذف  SO2از  24به  73درصد
افزايش خواهد يافت .در دبي های کمتر از مايع راندمان حذف
کمتر است و با افزايش دبي مايع شیب تغییرات راندمان
بیشتر از دبي های باالتر است چراکه در دبي های کمتر مقدار
جاذب موجود برای جذب کمتر است و لذا انتقال به داخل
فاز مايع توسط مقاومت فیلم مايع محدود ميشود .حال آنكه
در دبي های باالتر اين مقاومت کمتر شده و جذب  SO2با
سهولت بیشتری انجام ميگیرد لذا شدت انتقال  SO2به
داخل مايع جاذب افزايش مييابد.

 -2-3حل عددی معادالت مدل
معادالت مربوط به پوسوووته ،لوله و غشووواء با در نظر گرفتن
شرايط مرزی مربوطه ،با استفاده از نرمافزار comsol multi
 physicsحل شوود .اين نرمافزاراز روش جزء محدود ()FEM
برای حول عوددی معوادالت اسوووتفاده مينمايد .آنالیز جزء
محودود بوا اسوووتفواده از حول کننده عددی UMFPACK
) (version4,2با مش بندی مناسوووب و کنترل خطا ترکیب
ميشوووود .کوواربردی بودن ،توانووايي و دقووت اين روش برای
تماسدهنده های غشوايي اثبات شوده است [ .]10شكل()1
بخشي از مش بندی مورد استفاده برای بررسي رفتار انتقال
گاز در غشاء را نشان ميدهد .در قسمت مش بندی نرمافزار
 ،comsolاين نرمافزار مشهووای مثلثي کووه از نظر انوودازه
ايزوتروپ هستند ايجاد مينمايد و سپس با توجه به مقیاس
بندی تعداد زيادی عنصوور تشووكیل خواهد شوود .با توجه به
اختالف زياد بین طول و قطر خارجي غشاء از فاکتور مقیاس
 78در جهت  zاسوتفاده شده است .اين نرمافزار بعد از مش
بندی بطور خودکار هندسوه سیستم را مقیاس بندی نموده
کوه در نتیجوه آن مش بنودی غیرايزوتروپ بوا تعداد 3540
عنصور ايجاد شوده است .در شبیهسازی انجام شده استقالل
توزيع غلظت از مش بندی از طريق مش بندی های متفاوت
صوورت گرفت و اين نتیجه حاصوول شد که در مش بندی و
تعوداد المان های انتخاب شوووده  ،تغییری در غلظت SO2
خروجي در فاز گاز ايجاد نميگردد.

 -2-1توزیع غلظت در تماسدهنده غشایی
شكل( )3توزيع غلظت  SO2در سمت پوسته ،غشاء و لوله را
نشان ميدهد .مخلوط گازی شامل  SO2و هوا در(،)z=L
مرزی که در آن غلظت  SO2بیشترين مقدار است

 -1-1اعتباردهی به مدل
راندمان حذف  SO2با استفاده از رابطه ( )29قابل محاسبه
است:
=

(ϑC)inlet

()29

Model
simulation
Experiment
al

𝑅𝑒𝑚𝑜𝑤𝑎𝑙𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑦 % = 100
)

Coutlet
Cinlet

100 (1 −

23/5

پارامتر  (𝑚𝑜𝑙⁄m3 ) Cinletغلظت  SO2درجريان ورودی و

15/5

12

SO2 removal efficiency

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

 -1بحث و نتایج

(ϑC)inlet −(ϑC)outlet

=

Coutlet

1

)Liquid flow rate(ml/min

 (𝑚𝑜𝑙⁄m3 ) Coutletغلظت  SO2درجريان گاز خروجي از

شكل ( )2مقایسه نتایج آزمایشگاهی] [11,12با نتایج حاصل از

3

غشاء ϑ (m ⁄s) ،دبي حجمي گاز است .به دلیل ناچیز بودن
تغییرات غلظت  SO2در ورودی و خروجي ،ميتوان دبي را
ثابت در نظر گرفت [.]14

شبیهسازی ،Qg=200(ml/min) ،غلظت ،N=75 ،1%vol=SO2
).L=0.18(m

48
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120

80
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20

)SO2 removal efficiency(%

100

0
250

200

150

100

50

)Gas flow rate(ml/min

شكل ( )1تاثیر شدت جریان گاز بر راندمان حذف ،SO2
) ، QL=12(ml/minغلظت .L=0.18(m) ،N=75 ،SO2=1%vol

 -1-1تاثیر غلظت  SO2بر راندمان حذف
شكل( )3توزیع غلظت  SO2در تماسدهنده غشایی

شوووكول ( )4نمودار تغییر رانودموان حذف  SO2را با تغییر
غلظوت در جريوان ورودی در دبي ثوابت گاز و مايع نشوووان
ميدهود .بوا افزايش غلظوت  SO2در فواز گاز ،میزان جاذب
مورد نیاز به منظور جذب افزايش خواهد يافت لذا با افزايش
غلظوت  SO2در دبي ثوابوت از موايع ،راندمان حذف کاهش
خواهد يافت.

) ،QL=12(ml/min) ،Qg=200(ml/minغلظت ،SO2=1%vol
.L=0.18(m) ،N=75

حالل مايع(آب) در ( ،)z=0مرزی که در آن غلظت گاز
در فاز مايع صفر در نظر گرفته شده است ،جريان مييابد.
زمانیكه مخلوط گاز در داخل پوسته در جريان است به دلیل
اختالف غلظت (نیروی محرکه) ،جزء گازی موردنظر( )SO2به
سمت غشاء انتقال مييابد و سپس با استفاده از جاذب در
حال حرکت در داخل لوله جذب شده و هم زمان واکنش
شیمیايي بین آب و  SO2انجام ميشود .مكانیسم انتقال جرم
در لوله و پوسته جابجايي و نفوذ است .در جهت  ،zمكانیسم
غالب در انتقال جابجايي است زيرا سیال در جهت  zدارای
سرعت است در حالیكه در جهت  rبه دلیل ناچیز بودن
سرعت مكانیزم غالب در انتقال جرم نفوذ است .مكانیسم
انتقال جرم در بخش غشاء بصورت نفوذ بوده و سپس جزء
موردنظر توسط جاذب در حال حرکت در سمت لوله جذب
ميشود.
SO2

 -1-1تاثیر طول و تعداد الیاف بر راندمان حذف SO2

شوووكل(-0الف) نمودار تغییرات راندمان حذف  SO2را در
طول های متفاوت از الیاف نشووان ميدهد .همانطور که در
شوكل (-0الف) نشوان داده شده است با افزايش طول الیاف
راندمان فرآيند نیز افزايش مييابد .با افزايش طول الیاف،
زمان و سووطح تماس بین دو فاز گاز و مايع افزايش مييابد
لذا میزان انتقال جرم و جذب  SO2به داخل فاز مايع نیز
افزايش خواهد يافت .همانطور که در شكل ( )a-0نشان داده
شده است با افزايش طول الیاف از  891به  894متر ،راندمان
حذف از  98به  70درصوود افزايش مييابد .شووكل (-0ب)
نمودار تغییرات راندمان حذف  SO2را بر حسب تعداد الیاف
نشوووان ميدهد .تاثیر تعداد الیاف بر راندمان حذف  SO2با
توجه به تاثیر اين پارامتر بر مسوواحت موثر انتقال جرم و نیز
سرعت مايع جاذب مورد بررسي قرار گرفته است .با افزايش
تعووداد الیوواف ،بووا توجووه بووه رابطووه (سوووطح لولووهدتعووداد
الیاف*مسواحت سوطح مقطع عرضوي لیف) سوطح محاسبه
شووده برای قسوومت لوله افزايش مييابد و در نتیجه سووطح
موجود برای انتقوال جرم افزايش خواهد يافت ،نیز با افزايش
سطح لوله با توجه به رابطه (سرعت سیال در لولهد مساحت
سووطح مقطع عرضووي لوله/دبي مايع جاذب) سوورعت حرکت

 -3-1تاثیر دبی گاز بر راندمان حذف
با توجه به شكل ( )5همانطور که انتظار ميرود افزايش شدت
جريان گاز در تماسدهنده غشايي باعث کاهش زمان ماند در
تماسدهنده و در نتیجه کاهش زمان تماس بین دو فاز گاز
و مايع و کاهش میزان جذب  SO2خواهد شد و در نتیجه
راندمان فرآيند کاهش خواهد يافت .با افزايش دبي گاز از 48
به  248میلي لیتر بر دقیقه ،راندمان حذف از  77977به 94
درصد کاهش مييابد ،همچنین شدت کاهش راندمان حذف
 SO2با افزايش دبي گاز ،در دبي های باالتر بیشتر است.
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موايع در داخل آن کاهش و زمان تماس دو فاز افزايش و در
نتیجوه رانودمان حذف  SO2افزايش خواهد يافت .همانطور
که در شوكل ( )b-0مشوخ است با افزايش تعداد الیاف از
 28بوه  78رانوودموان حوذف  SO2از  %42بووه  %00افزايش
مييابد.
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با توجه به رابطه ( ، )23نسبت تخلخل به انحناء بر ضريب
نفوذ از میان غشاء و نهايتا انتقال جرم کلي تاثیر گذار است.
به منظور بررسي تاثیر اين پارامتر بر راندمان ،تغییر نسبت
تخلخل به انحناء بین  891و  897مورد ارزيابي قرار گرفت
(شكل( .))9مقدار اين نسبت با توجه به مقدار تخلخل بین
 8914و  8994و انحناء بین  2و  3که در غشاهای متخلخل
متداول وجود دارد ارائه شده است [ .]10همانطور که در
شكل ( )9مشاهده ميگردد با تغییر اين نسبت از  891به 897
مقدار راندمان از  03به  09درصد افزايش مييابد.
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 -1نتیجه گیری

)Fiber lenght(m

در اين پروژه جوذب شووویمیوايي  SO2توسوووط آب در يک
تماسدهنده غشوايي الیاف توخالي مورد بررسي قرار گرفت.
يک مدل رياضووي دوبعدی به منظور بررسووي جذب  SO2در
تماسدهنده ارائه شود .مدل براساس حل هم زمان معادالت
برای جزء گوازی در سوووه بخش ،پوسوووتوه ،غشووواء و لوله
تماسدهنده غشووايي ارائه گرديد .روش  FEMبرای حل هم
زموان معادالت ديفرانسووویل انتقال جرم اسوووتفاده و نتايج
حاصول از شبیهسازی با نتايج آزمايشگاهي برای جذب SO2
در آب اعتباردهي شوود .نتايج شووبیهسووازی نشووان داد که با
افزايش دبي گاز ،کاهش دبي مايع و افزايش غلظت SO2در
جريان ورودی ،راندمان حذف گاز آالينده کاهش مييابد و با
افزايش تعداد و طول الیاف درصوود جداسووازی  SO2افزايش
مييابد .نتايج حاصول از اين پروژه نشان داد که مدل انتقال
جرم ارائووه شوووده ميتوانوود بووه منظور پیش بیني عملكرد
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شكل (( )6الف) تاثیر طول الیاف بر راندمان حذف  SO2و (ب)
تاثیر تعداد الیاف بر راندمان حذف ، Qg= 200(ml/min)،SO2
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