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بررسی آزمایشگاهی و شبیهسازی فرآیند
میکروفیلتراسیون جریان متقاطع امولسیون نفت
درآب با غشای سلولز استات
امیرحسین بهروزی ،1نوراله کثیری ،*1محمد شیخی 1و تورج محمدی
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 -1آزمایشگاه تحقیقاتی مهندسی فرآیند به کمک کامپیوتر ،دانشکده مهندسی شیمی ،نفت و گاز ،دانشگاه علم و صنعت ایران ،تهران
 -2مرکز تحقیقات و فناوری فرآیندهای غشایی ،دانشکده مهندسی شیمی ،نفت و گاز ،دانشگاه علم و صنعت ایران ،تهران
تاريخ دريافت1397/7/4 :

تاريخ پذيرش1397/11/24 :

چكيده
فاضالبهــای هیدروکربنــی و مشــکالت زیس ـتمحیطی آن ســبب شــده اســت کــه نیــاز بــه رســیدگی فــوری داشــته باشــد .از ســوی
دیگــر خالصســازی آب جهــت اســتفادههای ضــروری انگیــزهای بــرای محققــان جهــت جداســازی ایــن فاضالبهــا توســط فرآینــد
میکروفیلتراســیون در ســالهای اخیــر موردتوجــه قرارگرفتــه اســت .در ایــن مطالعــه ،جداســازی امولســیون نفــت در آب در فرآینــد
میکروفیلتراســیون توســط غشــای ســلولز اســتات بهصــورت آزمایشــگاهی و شبیهســازی بررسیشــده اســت .در بخــش آزمایشــگاهی،
میــزان شــار تراویــده بــرای آب خالــص و امولســیون نفــت درآب در فشــارهای عملیاتــی یکســان و متفــاوت بــه دســت آورده شــده اســت.
در بخــش شبیهســازی توســط نرمافــزار کامســول ورژن  ،5/3شــار تراویــده در حالتپایــا بــه کمــک قانــون دارســی پیشبینیشــده
و بــا دادههــای آزمایشــگاهی مقایســه شــده اســت .مقایســه نتایــج نشــان داد کــه مقادیــر پیشبینیشــده بــرای شــارش آب هنــگام
اســتفاده از خــوراک حــاوی قطــرات نفــت در حالتپایــا ،در فشــارهای عملیاتــی  1و  2بــار بــه میــزان  %15و  ،%35امــا بــرای آب خالــص
 %5خطــا بهدس ـتآمده اســت .ایــن خطــا بــرای امولســیون نفــت در آب میتوانــد ناشــی از در نظــر نگرفتــن ســاختار غشــا ،صرفنظــر
کــردن مقاومتهــای گرفتگــی داخلــی غشــا و الیــه قطبیدگــی غلظتــی در معادلــه دارســی باشــد .بــا حــل همزمــان معــادالت مخلــوط،
موازنــه جــرم و قانــون دارســی در دامنــه محاســباتی ،اثــر پارامترهــای مختلــف ازجملــه ســرعت خــوراک ورودی و فشــار متوســط بــر
ضخامــت الیــه قطبیدگــی غلظتــی و ســرعتهای خروجــی نیــز آنالیــز شــده اســت .بــا افزایــش ســرعت خــوراک از  0/1بــه  1/1متــر
بــر ثانیــه در شبیهســازی ،میــزان ضخامــت الیــه قطبیدگــی غلظتــی  %52کاهــش ،بــا افزایــش فشــار متوســط از  1بــه  2بــار ،ســرعت
خروجــی جریــان تراویــده تقریب ـاً  %190افزایــش مییابــد.
كلمــات كليــدي :امولســیون نفــتد ر آب ،میکروفیلتراســیون ،شبیهســازی ،غشــای ســلولز اســتات ،قطبیدگــی
غلظتــی
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از فرآیندهــای غشــایی در اثــر بــه وجــود آمــدن ایــن

مقدمه

در طــول چنــد دهــه گذشــته ،فرآینــد فیلتراســیون

پدیدههــا در حیــن عملیــات جداســازی افــت میکنــد.

غشــایی نقــش مهمــی دررونــد جداســازی صنعتــی ایفــا

گرفتگــی را شــاید بتــوان تحــت عنــوان رســوب مــواد بــر

روش کارآمــد در صنایــع و کاربردهــای مختلــف فنــاوری

کــه تاکنــون شــناخت کافــی در مــورد آن بــرای فرآینــد

داروســازی ،بیوتکنولــوژی و زیســت پزشــکی مورداســتفاده

گرفتگــی را بــه دودســته تقســیم کــرد :گرفتگــی داخلــی

فاضــاب هیدروکربنــی یــک نگرانــی مهــم زیسـتمحیطی

ســاختار غشــا و دیگــری گرفتگــی خارجــی غشــا یــا

کــرده اســت .فرآینــد میکروفیلتراســیون بهعنــوان یــک

ســطح و یــا در داخــل حفــرات یــک غشــا تعریــف کــرد

ماننــد تولیــد آب آشــامیدنی ،تصفیــه فاضــاب ،صنعــت

میکروفیلتراســیون وجــود نــدارد .بهطورکلــی میتــوان

قرارگرفتــه اســت [.]1

غشــا یــا همــان چســبیدن مــواد بــه داخــل حفــرات

اســت کــه نیــاز بــه توجــه فــوری دارد .ایــن فاضــاب

همــان تشــکیل کیــک بــر روی ســطح غشــا [.]5 ،4

میتوانــد از مخــزن نفــت ،نشــت از مخــازن و مخــازن

در طــی فرآینــد میکروفیلتراســیون قســمتی از خــوراک

بــا توجــه بــه نگرانیهــای زیس ـتمحیطی و کمبــود آب،

همــراه غلظــت کمتــری از فــاز پخششــده نســبت بــه

هیدروکربنــی یــا نفتــی بــرای تولیــد آب بــرای اســتفاده

پخششــده در جریــان تراویــده از غلظــت آن در خــوراک

میکروفیلتراســیون یــک نــوع فرآینــد فیلتراســیون

جداســازی ،غلظــت فــاز پخششــده (مــواد حلشــده)

یــک خــوراک حــاوی ذرات در انــدازه میکــرون (بزرگتــر

غلظــت افزایشیافتــه ،منجــر بــه ایجــاد یــک جریــان بــا

مشــخص عبــور میکنــد تــا میکروارگانیســمها و ذرات

خــوراک بازخواهــد گشــت .ایــن پدیــده تــا زمانــی کــه

متقاطــع یــک فرآینــد مقرونبهصرفــه در ذخیــره انــرژی

ســطح غشــا بــا شــار تراویــده از غشــا بــه تعــادل برســد

1

از ســطح غشــا تــا تــوده خــوراک شــکل میگیــرد .ایــن

نگهــداری و صنایــع پاالیــش و پتروشــیمی تولیــد شــود.

برگردانــده میشــود و قســمتی دیگــر (فــاز جداشــده) بــه

خالصســازی و تصفیــه آبهــای آلــوده بــه ترکیبــات

خــوراک از غشــا عبــور خواهــد کــرد؛ بنابرایــن غلظــت فــاز

صنعتــی ،کشــاورزی و ســایر مــوارد ضــروری هســتند [.]2

کمتــر خواهــد بــود .بــا عبور خــوراک از ســطح غشــا و ادامه

فیزیکــی بــا نیــروی محرکــه فشــاری اســت کــه در آن

رفتهرفتــه در ســطح غشــا افزایــش پیــدا میکنــد .ایــن

از  0/1میکــرون) ،از یــک غشــا بــا انــدازه حفــرات

مکانیســم غالــب نفــوذ خواهــد شــد کــه بــه ســمت تــوده

معلــق از ســیال جــدا شــوند .میکروفیلتراســیون جریــان

جریــان همرفتــی تــوده دارای فــاز پخششــده بــه ســمت

بــرای جداســازی نفــت از امولســیون نفــتدرآب اســت

ادامــه خواهــد داشــت؛ بنابرایــن یــک پروفایــل غلظتــی

و ذرات جامــد ریــز اســتفاده میشــود .در ایــن فرآینــد،

پدیــده را کــه یکــی از عوامــل بســیار تأثیرگــذار بــر راندمان

قســمتی از خــوراک ورودی از غشــا عبــور میکنــد کــه

مینامنــد [ .]5قطبیدگــی غلظتــی ممکــن اســت نتیجــه

جریــان باقیمانــده 3یــا پســماند نامیــده میشــود [.]3

الیهمــرزی متمرکــز در نزدیکــی ســطح غشــا باشــد .ایــن

غشــا تأثیــر میگذارنــد کــه ازجملــه آنهــا میتــوان بــه

سیســتم ،طبیعــت و انــدازه مولکولهــا ،ســایز حفرههــا و

کــه بهطــور گســتردهای بــرای جداســازی سوسپانســیون

جریــان خــوراک بــه دو جریــان تقســیم میشــود؛

سیســتم فیلتراســیون غشــایی اســت ،قطبیدگــی غلظتــی

جریــان تراویــده 2و قســمتی کــه پــسزده میشــود،

تشــکیل الیــه کیــک بــر روی ســطح غشــا و یــا ایجــاد یــک

در ایــن فرآیندهــا مشــکالت گوناگونــی بــر روی عملکــرد

پدیــده بهصــورت قابلتوجهــی متکــی بــه هیدرودینامیــک

تجمــع قطــرات نفــت بــر روی ســطح غشــا و تشــکیل

خصوصیــات غشــا اســت [.]7 ،6

رســوب ،گرفتگــی داخلــی غشــا و تشــکیل الیــه قطبیدگی

غلظتــی 4اشــاره کــرد .شــار تراویــده از غشــا در بســیاری

1. Suspension
2. Permeate
3. Retentate
)4. Concentration polarization (CP
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دینامیــک ســیال محاســباتی )CFD( 1یــک تکنیــک

کوپــل کــردن معــادالت ناویر-اســتوکس ،7قانــون دارســی

شبیهســازی هیدرودینامیــک ســیال بــر روی ســطح

غلظتــی درون یــک غشــای لولـهای توســعه دادنــد .نتایــج

کاربــردی اســت کــه بهطــور گســتردهای میتوانــد بــرای
غشــا ،مدلســازی ســرعت انتقــال جــرم و پیشبینــی
الیــه قطبیدگــی غلظتــی اســتفاده شــود .مطالعــات

CFD

و معادلــه موازنــه جــرم بــرای شبیهســازی الیــه قطبیدگی

آنهــا نشــان داد کــه فــرض شــار تراویــده متغیــر بــرای

خروجــی غشــا میتوانــد نتایــج قابلقبولتــری نســبت

در فنــاوری غشــایی میتوانــد بــه دودســته تقســیم شــود:

بــه نتایــج آزمایشــگاهی داشــته باشــد .همچنیــن عباســی

مدلهایــی بــرای پیشبینــی شــار تراویــده از غشــا

از امولســیون نفــت درآب توســط غشــای ســرامیکی

یکــی اســتفاده از دادههــای آزمایشــگاهی جهــت توســعه
و شبیهســازی پدیــده قطبیدگــی غلظتــی بــر اســاس

خــواص خــوراک و غشــا و دیگــری توســعه رویکردهــای

متفــاوت بــرای افزایــش تنــش برشــی روی ســطح غشــا
بهمنظــور افزایــش کارایــی غشــا و همچنیــن کاهــش

و همــکاران [ ]8بهصــورت آزمایشــگاهی جداســازی نفــت
میکروفیلتراســیون را بررســی کردنــد و بــا اســتفاده از

بررســی عــددی مدلهــای هرمیــا بــرای پیشبینــی
شــار ،مشــخص شــد کــه مــدل تشــکیل کیــک 8بهتریــن

پیشبینــی را از شــار تراویــده ایــن فرآینــد داشــته اســت.

میــزان رســوب [.]4
اخیــرا ً مطالعــات تجربــی و محاســباتی متعــددی بــر

امولســیون نفــت در آب در فرآینــد میکروفیلتراســیون

جداســازی در ایــن فرآیندهــا انجامشــده اســت [.]12-8

اســتات ،9بررســیهای آزمایشــگاهی صــورت گرفتــه

( ،)CFVفشــار متوســط دو ســوی ســل غشــایی،)TMP( 3

از مــدل مخلــوط انجامشــده اســت .همچنیــن اثــر

غشــا و هیدرودینامیــک ســیال روی ســطح غشــا بــر روی

قطبیدگــی غلظتــی بررسیشــده اســت.

روی کاربــرد غشــاهای مختلــف جهــت افزایــش بازدهــی
پارامترهــای مختلفــی از قبیــل ســرعت جریــان متقاطــع

2

غلظــت اولیــه خــوراک ،نــوع و جنــس غشــا ،قطــر حفــرات
عملکــرد فرآینــد تأثیــر میگذارنــد [ .]15-13در ایــن

فرآیندهــا مدلهــای مختلفــی ازجملــه مــدل هرمیــا

4

بــرای پیشبینــی شــار تراویــده از غشــا توســعه دادهشــده
اســت [ .]17 ،16در ســالهای اخیــر بــرای توصیــف شــار

تراویــده از ســطح غشــا از قانــون دارســی 5استفادهشــده

اســت کــه ایــن معادلــه تابعــی از فشــار متوســط ،مقاومــت

(مجمــوع مقاومــت کیــک و مقاومــت داخلــی غشــا) و
ویســکوزیته 6ســیال اســت [.]19 ،18

احمــد و همــکاران [ ]20یــک شبیهســازی  CFDدوبعــدی

بــرای پیشبینــی الیــه قطبیدگــی غلظتــی درون یــک

کانــال غشــایی نــازک انجــام دادنــد .آنهــا یــک مقــدار
ثابــت را بــرای شــار تراویــده از ســطح غشــا تحــت

شــرایط آرام در نظــر گرفتنــد .آنهــا ثابــت کردنــد بــا
افزایــش تنــش برشــی در نزدیکــی ســطح دیــواره ،پدیــده

قطبیدگــی غلظتــی کاهــش مییابــد .پــاک و همــکاران

[ ]21یــک محاســبات عــددی دوبعــدی بــا اســتفاده از

در ایــن پژوهــش بــرای دو نــوع خــوراک آب خالــص و
جریــان متقاطــع بــا اســتفاده از غشــای آبدوســت ســلولز
و شبیهســازی ایــن فرآینــد در حالتپایــا بــا اســتفاده
پارامترهــای عملیاتــی بــر روی عملکــرد فرآینــد و الیــه

معادالت حاکم
در محاســبات

CFD

معمــوالً بــرای توصیــف

هیدرودینامیــک ســیال بــه دلیــل ســادگی از معــادالت

ناویر-اســتوکس اســتفاده میشــود کــه ایــن معادلــه

بــرای توصیــف هیدرودینامیــک آب خالــص تراویــده از

غشــا در شبیهســازی استفادهشــده اســت؛ امــا بــرای

شبیهســازی امولســیون نفــت در آب از مــدل مخلــوط

10

استفادهشــده اســت کــه معــادالت ایــن مــدل بــه همــراه
معــادالت موازنــه جــرم و دارســی بــرای توصیــف ضخامــت
1. Computational Fluid Dynamics
2. Cross-flow Velocity
3. Trans-membrane Pressure
4. Hermia’s Model
5. Darcy’s Law
6. Viscosity
7. Navier-stokes
8. Cake Filtration Model
9. Cellulose Acetate
10. Mixture Model
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الیــه قطبیدگــی غلظتــی نزدیــک ســطح غشــا بهصــورت

 vm ،ρmو  μmبــه ترتیــب ســرعت ،چگالــی و ویســکوزیته

معــادالت پیوســتگی و مومنتــم و موازنــه جــرم در زیــر

معادله مومنتم برای مخلوط:

همزمــان حــل میشــوند.

بیا نشــد هاند:

معادله پیوستگی (آب خالص):

()1

( ∂ρ ∂ ) ρu ( ∂ ) ρv
+
+
=
0
∂t
∂x
∂y

()2

( ∂ ) ρu
( ∂ ) ρu
∂P
+v
=
−
+
∂x
∂y
∂x
∂
∂u
∂
∂u
)µ
(+
)µ
(
∂x
∂x
∂y
∂y

معادالت مومنتم در دو جهت (آب خالص):

()3

u

( ∂ ) ρv
( ∂ ) ρv
∂P
+v
=
−
∂x
∂y
∂y
∂
∂v
∂
∂v
+
)µ
(+
)µ
(
∂x
∂x
∂y
∂y

u

کــه در ایــن معــادالت  ρو  μبــه ترتیــب دانســیته و
ویســکوزیته ســیال u ،و  vســرعت ســیال در جهــت  xو

y

مختصــات کارتزیــن و  tنمایانگــر زمــان اســت.
معادله موازنه جرم:

()4

∂C
∂C
∂C
∂
∂C
)D y
(
+u
+v
=
∂t
∂x
∂y
∂y
∂y

راســتای  yمختصــات اســت.

معــادالت مــدل مخلــوط امولســیون نفــت در آب بــرای
فــاز پیوســته آب ( )pو فــاز گسســته نفــت ( )qدر زیــر

ارائهشــد هاند:


∂
= ( )ϕ k ρ k ( + ∇.)ϕ k ρ k v k
∂t

( −∇.)ϕ k ρ k v dr . k

 kنمایانگــر شــمارنده فــاز اســت کــه در اینجــا میتوانــد
فــاز آب ( )pو نفــت ( )qباشــد .همچنیــن  φk ،ρk ،vkو

vdr,

 kبــه ترتیــب نمایانگــر درصــد حجمــی ،چگالــی ،ســرعت
متوســط جرمــی ،ســرعت رانشــی 1فــاز  kهســتند.


∂
) ρ m ( + ∇.) ρ m v m ( = 0
∂t



()8

k =1

در ایــن معادلــه نیــز g ،و  Fشــتاب گرانــش و نیــروی وارده

به ســیال اســت.

میــزان جداســازی نفــت توســط غشــا توســط ترمــی تحت
عنــوان پسزنــی بیــان میشــود کــه بهصــورت زیــر
2

محاســبه میشــود:

()10

( × 100

Cp
Cb

= Rejection
)1 −

کــه  Cpغلظــت نفــت در جریــان تراویــده و  Cbغلظــت
معادله قانون دارسی:

()11

∆P
P − P2
= 1
µm Rtot µm Rtot

=
J

کــه در آن P1 ،همــان  TMPیــا فشــار متوســط اعمالشــده
در دو ســوی ســل غشــایی P2 ،فشــار در کانــال جریــان
تراویــده μm ،ویســکوزیته مخلــوط عبــوری از ســطح غشــا

و  Rtotمجمــوع مقاومــت رســوب و مقاومــت داخلــی غشــا

ρk v k

n

k

∑ϕ

ρm

k =1

()12

=
Rtot l mem R mem + l cake Rcake

 lcakeو  lmemبــه ترتیــب ضخامتهــای الیــه کیــک و غشــا و

 Rcakeو  Rmemمقاومتهــای الیــه کیــک و غشــا هســتند کــه

بهصــورت آزمایشــگاهی اندازهگیــری شــدهاند .معادلــه 11

بهعنــوان ســرعت عمــود بــر ســطح غشــا بــا واحــد متــر بــر
ثانیــه ( )m/sدر شبیهســازی در نظــر گرفتهشــده اســت.

بــرای تعییــن ضخامــت الیــه قطبیدگــی غلظتــی از
معادلــه زیــر استفادهشــده اســت:

معادله کلی پیوستگی برای مخلوط:

()7

()9

کــه بهصــورت بــه دســت آورده شــده اســت:

معادله پیوستگی برای هر فاز:

()6



∂
) ρ m v m ( + ∇.) ρ m v m v m ( = −∇P
∂t

T
]( +∇.[ µm )∇v m + ∇v m
n

 
( + ρ m g + F + ∇.) ∑ϕ k ρ k v dr .q v dr .q

نفــت در خــوراک اســت.

کــه در آن  Cغلظــت و  Dyنمایانگــر نفــوذ نفــت در آب در

()5

مخلــوط هســتند.


= vm

n

ρ m = ∑ϕ k ρ k
k =1

()13

Co −Cb
< 0.01
Cb

کــه در آن  Cbو  Coبــه ترتیــب غلظــت نفــت در تــوده
ســیال باالگــذر غشــا و غلظــت نفــت در الیــه قطبیدگــی

غلظتــی اســت.

1. Drift Velocity
2. Rejection
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شبیهســازی ایــن پژوهــش بــا اســتفاده از نرمافــزار

ميكروفيلتراســيون آبدوســت الزم اســت .غشــا

شبیهســازی ،بــا توجــه بهانــدازه قطــر متوســط در نظــر

متوســط ســايز  0/45ميكــرون اســت .ايــن غشــا ســاخته

انتخابشــده از جنــس ســـلولز اســـتات و بـــا حفــرات

کامســول ورژن  5/3انجامشــده اســت .در ایــن

شــركت ســارتریوس 2آلمان بـــا شـــماره  293-11106که

گرفتهشــده بــرای قطــرات ( )2 μبــر اســاس توزیــع

ضخامــت ،تخلخــل و ســطح مؤثــر آن بــه ترتیــب ،120 μ

انــدازه قطــرات 1و انــدازه حفــرات گــزارش شــده بــرای

 %70و  )cm2( 50اســت .عکــس میکروســکوپی غشــا در

غشــا ،میــزان پسزنــی  %100در نظــر گرفتهشــده اســت

شــکل  2نشــان دادهشــده اســت.

بهعبارتدیگــر قطــره نفتــی وارد حفــرات غشــا نمیشــود
و مقاومــت غشــا ( )Rmemبــرای آب خالــص اندازهگیــری

روش ساخت امولسیون

شــده اســت .دامنــه محاســباتی در شبیهســازی بــه

بــرای تهیــه امولســیون از دو نــوع ســورفکتانت غیــر یونــی

دادهشــده اســت

اســت کــه مشــخصات کامــل آنهــا در جــدول  1آمــده

مواد و روشها

روش ســاخت امولســيون پايــدار بايد مقـــدار ســـورفكتانت

همــراه شــرایط مــرزی اعمالشــده در شــکل  1نشــان

بانامهــای تجــاری توییــن  80و اســپن  80استفادهشــده
اســت .پــس از تعييــن نــوع ســورفكتانت ،بــراي تعييــن

غشای مورداستفاده

الزم نيــز مــورد ارزيابــي قــرار گيــرد.

بــراي جداســازي امولســيون نفــت در آب ،غشــا

100 mm
دیواره
جریان تراویده

غشای میکروفیلتراسیون

دیواره
الف

dC/dy=0

1 mm

جریان باقیمانده

سرعت ورودی -معادله دارسی

خوراک ورودی

0/3 mm

y

Pout

Uin

Patm

dC/dx=0
dC/dy=0

ب
شکل ( 1الف) دامنه محاسباتی (ب) شرایط مرزی اعمالشده

شکل  2عکس میکروسکوپ الکترونی غشای سلولز استات
1. Droplet Size Distribution
2. Sartorius
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جدول  1مشخصات سورفکتانت های تجاری استفادهشده []22
سورفکتانت

1

مشخصه شیمیایی

حاللیت

ساختار مولکولی

تویین 80

PEG-20
PEG-20
Sorbitan
Sorbitanmonooleate
monooleate

حالل در آب

اسپن 80

Sorbitanmonooleate

Sorbitan
monooleate

حالل در نفت

بــا توجــه بــه اینکــه نفــت ســفید از بیــن دیگــر

در زمانهــاي مختلــف اختــاط ،نمونهبـــرداري شــد.

ضریبهــای اشــتعالپذیری (بــا در نظــر گرفتــن شــرایط

قطــرات نفتـــي بعـــد از گذشـــت حـــدود  30 minتقريبـاً

هیدروکربنهــای در دســترس یکــی از کمتریــن
نگهــداری ایمــن) را دارا اســت بهعنــوان فــاز آلــی

پخشکننــده در محیــط آبــی انتخــاب شــد .بــراي ايــن
منظور سه امولسيون بـــا غلظـــت  1000 mg/Lاز كروسن

1

بررســي نمونههــا توســط ميكروســكوپ نشــان داد انــدازه
ثابــت ميمانــد .از امولســيون نهايــي بعــد از گذشــت

زمــان اختــاط كافــي ،جهــت اندازهگيــري توزيــع انـــدازه
قطــرات توســط دســتگاه زتاســايزر نمونـهبـــرداري شـــد.
2

بــه كمــك ســه مقــدار از ســورفكتانت ،يعنـــي بــه ترتیــب

بــر اســـاس توزيـــع انـــدازه قطــرات ارائهشــده در شــکل

يــك از امولســيونها بــه مدت يـــك ســـاعت در سيســـتم

توجــه بــه آن ،انــدازه متوســط قطــرات را ميتــوان 2 μ

 1 ،0/5و  1/5درصــد وزنــی فـــاز نفتـــي تهيــه شــدند .هــر

ميكروفيلتراســـيون بــه کمــک پمـــپ ســانتريفيوژ بــه
گــردش درآمــد .ســپس از امولســیونهای ساختهشــده

 3توزیــع انــدازه قطــرات نشــان داده شــده اســت کــه بــا

در نظــر گرفــت کــه در شبیهســازی نیــز همیــن انــدازه
استفادهشــده اســت.

توزیع قطر قطرات با درصد تعداد قطرات

25
20
تعداد ()%

15
5
10000

1000

100

10

1

0
0/1

قطر قطرات ()μm

شکل  3توزیع اندازه قطرات امولسیون اندازهگیری شده توسط زتاسایزر
1. Surfactant
2. Kerosene
3. Zeta Sizer
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مورداســتفاده در شــکل  4نشــان دادهشــده اســت.

سیستم میکروفیلتراسیون

ایــن دســتگاه باهــدف اندازهگیــری لحظــهای دمــا و

تحلیل نتایج آزمایشگاهی

فشــار ،بــه ترتیــب یــک و دو دماســنج و فشارســنج

محاسبه شار تراویده

دیجیتــال (یکــی از فشارســنجها قبــل و دیگــری بعــد
از ســل غشــایی) مجهــز شــدهاند .وظیفــه تأمیــن

بــرای محاســبه شــار تراویــده از غشــا ،روش وزن ســنجی

فشــار متوســط و ســرعت جریــان متقاطــع موردنظــر بــر

بــه کار گرفتهشــده اســت .وزن محصــول تــراوش کــرده

عهــده یــک پمــپ ســانتریفیوژ اســت .بهمنظــور تنظیــم

در مدتزمــان مشــخص توســط تــرازوی دیجیتالــی بــا

شــدتجریان ســیال ورودی بــه ســل غشــایی (و درنهایــت

دقــت  0/1گــرم ،اندازهگیــری شــده و ســپس بهمنظــور

کنتــرل ســرعت خطــی ســیال بــر ســطح غشــا) ،دســتگاه

ثابــت نگهداشــتن غلظــت خــوراک ورودی ،بــه داخــل

بــه یــک روتامتــر کالیبــره شــده مجهــز شــده اســت.

مخــزن خــوراک بازگردانــده شــد .رابطــه استفادهشــده

یــک مبــدل گرمایــی در خــارج از دســتگاه و دو رشــته

بــرای محاســبه شــار تراویــده بهصــورت زیــر اســت:

m
()13
A × ∆t
کــه در آن  mمیــزان آب نفــوذ کــرده برحســب (A ،(L

کویــل در داخــل مخــزن خــوراک جایگــذاری شــدهاند

= J

تــا تغییــرات دمــای خــوراک بــا دقــت و ســرعت کنتــرل

شــود .کاربــرد دیگــر مبــدل گرمایــی در ایــن پژوهــش،

ســطح غشــا برحســب ( )m2و  tزمــان برحســب ( )hاســت.

ثابــت نگهداشــتن دمــای امولســیون ،کاهــش تغییــرات

شــار تراویــده بــرای دو خــوراک آب خالــص و امولســیون

ویســکوزیته آن در طــول فرآینــد میکروفیلتراســیون

نفــت در آب در شــرایط یکســان آزمایشــگاهی

اســت کــه در ایــن صــورت میتــوان فرآینــد را بــا فــرض

اندازهگیــری شــده اســت .نتایــج حاصــل از آزمایشهــای

همدمــا شبیهســازی کــرد و از حــل معــادالت انــرژی

انجامشــده در دمــای  298کلویــن ،فشــار متوســط 1 bar

صرفنظــر کــرد .الزم بــ ه ذکــر اســت کــه بهمنظــور

و ســرعت ورودی خــوراک  0/8متــر بــر ثانیــه ارائهشــده

اختــاط کامــل و یکنواخــت شــدن دمــا و غلظــت خــوراک

اســت .نمــودار تغییــرات شــار تراویــده بــا زمــان بــرای آب

در داخــل مخــزن ،از یــک همــزن کوچــک استفادهشــده

خالــص در شــکل  5گزارششــده اســت.

اســت .شــماتیک دســتگاه آزمایشــگاهی میکروفیلتراسیون
فشارسنج

فشارسنج

P

P

مبدل حرارتی
مخزن

ماژول غشایی

رونامتر

جریان برگشتی
نمونهگیری

همزن

T

دماسنج

پمپ سانتریفیوژ
شکل  4سیستم آزمایشگاهی میکروفیلتراسیون مورداستفاده

شیرتخلیه
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شکل  5تغییرات شار تراویده با زمان برای آب خالص (فشار متوسط  ،1 barسرعت خوراک  0/8 m/sو دمای )293 K

بــا توجــه بــه ســاختار اســفنجی و متخلخــل غشــای
ســلولز اســتات ،ایــن غشــاها تقریب ـاً همیشــه تحــت اثــر

پایــدار بــرای آب خالــص محاسبهشــده اســت و مقــدار آن

فشــردگی غیرقابلبازگشــت اســت .بهمنظــور بررســی اثــر

لحــاظ شــده اســت.

فشــار متوســط فشــرده میشــوند .بهگونــهای کــه ایــن
فشــار متوســط داخــل کانــال خــوراک بــر تــراوش غشــا

همچنیــن مقــدار مقاومــت غشــا در برابــر جریــان در حالــت
در محاســبه شــار تراویــده بــرای امولســیون نفــتدرآب

اثر فشار متوسط

در اثــر تراکمپذیــری غشــا ،فرآینــد را بــا آب خالــص یــا

بــرای بررســی تأثیــر فشــار متوســط بــر شــار تراویــده،

آزمایــش قــرار میدهنــد؛ امــا بــا توجــه بــه اینکــه انجــام

همانطــور کــه انتظــار مــیرود ،بــا افزایــش فشــار

تغییــر در ســاختار غشــا و کاهــش ضخامــت آن شــود ،در

بــا زمــان ،حــدود  %120افزایشیافتــه اســت .طبــق

خــوراک در فشــار متوســط و یــا فشــارهای باالتــر مــورد

آزمایــش در دو فشــار متوســط مختلــف انجــام شــد.

تســت فشــردگی در فشــارهای باالتــر ممکــن اســت باعــث

متوســط از  1بــه  2بــار میــزان تغییــرات شــار تراویــده

ایــن مطالعــه بــا در نظــر گرفتــن شــرایط عملــی در صنایع،

قانــون دارســی ،میــزان شــار تراویــده بــا فشــار متوســط

شــد .مطابــق شــکل  ،5افــت شــار بــرای آب خالــص تــا

فشــار متوســط بــرای امولســیون نفــت در آب بــر شــار

آزمایــش در فشــار متوســط  1بــار و بــا آب خالــص انجــام

رابطــه مســتقیم دارد کــه در اینجــا تأثیــر افزایــش

دقیقــه بیســتم از ابتــدای فرآینــد ادامــه خواهــد داشــت،
امــا تقریبــاً شــدت ایــن افــت از دقیقــه پنجــم بــهبعــد

تراویــده آزمایشــگاهی بهصــورت مقــداری در شــکل 7

گزارششــده اســت .فشــارهای بیانشــده بهصــورت

کاســته خواهــد شــد؛ بنابرایــن بهمنظــور اعمــال اثــر تراکــم

فشــار مطلــق گزارششــدهاند.

بهدســتآمده از دقیقــه ششــم بــه بعــد رســم خواهنــد

تحلیل نتایج شبیهسازی

غشــای ســلولز اســتات ،تمامــی دادههــای آزمایشــگاهی
شــد .بــرای امولســیون نفــت در آب نمــودار تغییــرات شــار
تراویــده بــا زمــان برای امولســیون نفــت در آب در شــکل 6

استقالل از مش

بــرای اثبــات مســتقل بــودن نتایــج شبیهســازی از

آورده شــده اســت .همانطــور کــه مشــخص اســت میــزان

انــدازه مــش ،پروفایــل ســرعت خروجــی در مشهایــی

کمتــر از آب خالــص اســت کــه ناشــی از تشــکیل الیــه

شــکل  8اثــر تغییــر مــش بنــدی بــر نتایــج شبیهســازی

شــار تراویــده بــرای امولســیون نفــت در آب بهمراتــب

بــا ســایزهای متفــاوت بــه دس ـت آورده شــده اســت .در

کیــک توســط قطــرات نفــت بــر روی ســطح غشــا اســت.

بررسیشــده اســت.

بررسی آزمایشگاهی و شبیهسازی ...

119

450
400
شار تراویده ()L/m2hr

350
300
250
200
150
3400

2900

1400

1900 2400

400

900

100

زمان ()s
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شکل  7اثر افزایش فشار متوسط بر شار تراویده برای امولسیون نفت در آب (سرعت خوراک  0/8 m/sو دمای )293 K
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شکل  8توزیع پروفایل سرعت برحسب عرض کانال در مش بندیهای متفاوت (الف) پروفایل سرعت خروجی جریان باقیمانده (ب)
بزرگنمایی پروفایل سرعت در مقدار ماکزیمم
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در قســمت (الــف) پروفایــل ســرعت خروجــی جریــان

در حالتپایــا در جــدول  2آورده شــده اســت .نتایــج

کانــال خــوراک) در مشهــای مختلــف گزارششــده و

دادههــای آزمایشــگاهی در فشــارهای متوســط  1و  2بــار

باقیمانــده نســبت بــه عــرض کانــال (ارتفــاع خروجــی

در قســمت (ب) پروفایــل ســرعت جهــت مشــاهده بهتــر
تأثیــر مــش بنــدی ،در مقــدار ماکزیمــم بزرگنمایــی شــده
اســت .همانطــور کــه در شــکل ( 8ب) مشــخص اســت،

در تعــداد ســلولهای کــم پروفایــل ســرعت بهصــورت
شکســته و مقادیــر ســرعت متفــاوت اســت امــا از تعــداد

ســلولهای  85000عــدد بــه بیشــتر ،پروفایــل ســرعت

نشــان میدهــد کــه مقادیــر پیشبینیشــده نســبت بــه
بــه ترتیــب  %15/76و  %35/32خطــا دارد بااینکــه بــرای
آب خالــص خطــای خیلــی کمتــری مشــاهده میشــود.

ایــن خطــا بــرای امولســیون نفــتدرآب میتوانــد ناشــی
از در نظــر نگرفتــن اثــر مقاومــت الیــه قطبیدگــی غلظتــی

و گرفتگــی داخلــی غشــا توســط قطــرات نفــت باشــد.
پروفایل سرعت

بهصــورت ســهموی درمیآیــد و تغییــر ســایز مــش

انتهــای دامنــه محاســباتی کانــال خــوراک و کانــال

بــرای کاهــش زمــان محاســباتی و اطمینــان از مســتقل

در شــکل ( 9الــف) نشــان دادهشــده اســت .همچنیــن

انتخابشــده اســت.

بهشــرط عــدم لغــزش در دیوارههــا در شــکل ( 9ب)

تأثیــری بــر نتایــج شبیهســازی نــدارد .در ایــن پژوهــش

جریــان تراویــده کــه توســط غشــا از هــم جــدا میشــوند،

بــودن نتایــج ،مــش مربعــی بــا تعــداد  85000ســلول

پروفایــل ســرعت خروجــی ایــن کانالهــا بــا توجــه

شار تراویده محاسبهشده در حالتپایا

گزارششــده اســت .همانطــور کــه مشــاهده میشــود

همانطــور کــه بیــان شــد ،بــرای محاســبه شــار تراویــده

ســرعت در هــر دو کانــال بــا توجــه بــه عدمتغییــر در
راســتای افقــی کام ـ ً
ا توســعهیافته اســت .گفتنــی اســت

و غشــا بــر اســاس دادههــای آزمایشــگاهی (بر اســاس شــار

مخلــوط بــرای دو فــاز آب و نفــت ،ضریــب اصطــکاک از

در حالتپایــا از معادلــه دارســی استفادهشــده اســت .در

ایــن معادلــه ضخامــت و مقاومــت ناشــی از تشــکیل کیــک
تراویــده در حالــت پایــدار) محاسبهشــده و شــار تراویــده
از غشــا فقــط تابعــی از فشــار محلــی در ســل غشــایی
اســت .در شبیهســازی انجامشــده ،شــار تراویــده بــرای
آب خالــص در فشــار متوســط  1بــار و امولســیون نفــت در

آب در فشــارهای  1و  2بــار محاسبهشــده اســت .مقادیــر
پیشبینیشــده توســط شبیهســازی بــرای شــار تراویــده

کــه بــرای در نظــر گرفتــن نیــروی دراگ 1در معــادالت
مــدل شــیلر-نیومن استفادهشــده اســت .همانطــور
2

کــه مشــاهده میشــود حداکثــر ســرعت خروجــی بــرای

کانــال خــوراک  1/2متــر بــر ثانیــه و بــرای کانــال جریــان
تراویــده  3×10-5متــر بــر ثانیــه اســت .نمایانگــر ســمت

راســت بــرای مقادیــر ســرعت کانــال خــوراک و نمایانگــر
ســمت چــپ بــرای ســرعت جریــان تراویــده اســت.

جدول  2شار تراویده در حالتپایا (زمان)3600 s :
شار تراویده در حالتپایا ()L/m2.hr

نوع خوراک

فشار متوسط ()bar

آب خالص

1

1201

1

87/09

100/82

2

151/64

205/21

امولسیون نفت در آب

خطای نسبی ()%

آزمایشگاهی

شبیهسازی
1268/84

5/64
15/76
35/32

1. Drag Force
2. Schiller-naumann
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الف

100

101

99

97

98

2
1/8
1/6
1/4
1/2
1
0/8
0/6
0/4
0/2
0
-0/2
-0/4

96

mm

Feed Channel

Permeat Channel

×105
3
2/5
2
1/5
1

0/5
0

mm

98/5

99

98/5

98

97/5

97

1/8
1/6
1/4
1/2
1
0/8
0/6
0/4
0/2
0
-0/2
-0/4
-0/6

شکل ( 9الف) انتهای دامنه محاسباتی برای سل غشایی در شبیهسازی (ب) پروفایل سرعت در انتهای کانالها
اثر سرعت خوراک

در ایــن بخــش ،اثــر تغییــر ســرعت متقاطــع ورودی بــر

میــزان و پروفایــل ســرعت بــرای خروجــی کانالهــا
بررسیشــده اســت .شــکل  10ســرعت خروجــی کانــال
خــوراک و شــکل  11ســرعت خروجــی کانال جریــان تراویده

نشــان دادهشــده اســت .همانطــور کــه مشــاهده میشــود

آن بــر روی جریــان تراویــده بــه کمــک محاســبات دینامیک

ســیال محاســباتی بــود کــه نیــازی بــه اســتفاده از مدلهــای

پیشبینــی کننــده بــرای نــرخ شــار تراویــده از ســطح غشــا

نباشــد کــه همــه عوامــل هیدرودینامیکــی ســیال بهطــور
مســتقیم بــر روی آن تأثیــر بگــذارد.

اثر فشار متوسط

بــا افزایــش ســرعت متقاطــع ورودی ،ســرعت خروجــی

در ایــن بخــش ،اثــر فشــارهای متوســط متفــاوت بــر

تأثیــر آن بــر روی ســرعت خروجــی جریــان تراویــده بســیار

اســت .همانطــور کــه در شــکلهای  12و  13مشــخص

جریــان تراویــده از غشــا تابــع از فشــار و مطابــق بــا قانــون

تأثیــر میگــذارد امــا بــا توجــه بــه اینکــه فشــار در طــول

کانــال خــوراک و جریــان تراویــده افزایــش مییابــد امــا

پروفایــل ســرعتهای خروجــی کانالهــا بررسیشــده

ناچیــز اســت .همانطــور کــه بیــان شــد ،در ایــن پژوهــش

اســت فشــار متوســط بــر روی ســرعت جریــان تراویــده

دارســی تعریفشــده اســت کــه تأثیــر ســرعت ورودی بــر

کانــال خــوراک ثابــت و برابــر بــا فشــار متوســط اســت ،بــر
روی ســرعت جریــان باقیمانــده تقریبــاً بیتأثیــر اســت.

اختــاف فشــار بیــن ورودی و خروجــی کانــال خــوراک در

اســت باعــث تغییــر در ســرعت جریــان تراویــده شــود کــه

اســت بــه همیــن دلیــل تأثیــر ســرعت خــوراک بــر ســرعت

نظــر گرفتــه نشــده اســت .ســرعت خــوراک ورودی ثابــت

آن در معادلــه دارســی گنجانــده نشــده اســت .بااینکــه اثــر
ســرعت در فشــار دیــده میشــود امــا در ســل غشــایی

گفتنــی اســت کــه گرفتگــی داخلــی غشــا نیــز ممکــن

طــول کل آزمایشهــا ،ثابــت و برابــر بــا فشــار متوســط

در ایــن شبیهســازی ســاختار و گرفتگــی داخلــی غشــا در

جریــان تراویــده ناچیــز اســت .در مطالعــات آینــده ،بایــد بــه
دنبــال یافتــن چگونگــی تشــکیل رســوب و تأثیــر مســتقیم

و برابــر بــا  0/8 m/sدر نظــر گرفتهشــده اســت.
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2/50E-05
2/40E-05

0/25

0/21

0/17

0/13

عرض کانال ()mm

0/09

2/30E-05
2/20E-05
2/10E-05
2/00E-05
0/05

سرعت جریان تراویده ()m/s

2/90E-05
2/80E-05
2/70E-05
2/60E-05

شکل  10اثر سرعت خوراک ورودی بر سرعت جریان تراویده خروجی (فشار متوسط )1 bar

0/3 0/4 0/5 0/6 0/7 0/8 0/9 1
عرض کانال خوراک ()mm

0/1 0/2

0

0/2
0

سرعت جریان باقیمانده خروجی ()m/s

1/8
1/6
1/4
1/2
1
0/8
0/6
0/4

شکل  11اثر سرعت خوراک ورودی بر سرعت جریان باقیمانده خروجی (فشار متوسط )1 bar

0/3

0/25

0/1

0/15
0/2
عرض کانال ()mm

0/05

1/00E-05
0/00E-05
0

سرعت جریان تراویده ()m/s

9/00E-05
8/00E-05
7/00E-05
6/00E-05
5/00E-05
4/00E-05
3/00E-05
2/00E-05

شکل  12اثر فشار متوسط بر سرعت جریان تراویده خروجی (سرعت خوراک )0/8 m/s
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0/7

0/6 0/65

0/35 0/4 0/45 0/5 0/55
عرض کانال ()mm

1/1
1/08
1/06
1/04
1/02
1
0/3

سرعت جریان باقیمانده خروجی ()m/s

1/2
1/18
1/16
1/14
1/12

شکل  13اثر فشار متوسط بر سرعت جریان باقیمانده خروجی (سرعت خوراک )0/8 m/s
الیه قطبیدگی غلظتی

همانطــور کــه بیــان شــد ،فــرض شــده اســت کــه
جداســازی بهصــورت کامــل انجــام میشــود و هیــچ
قطــره نفتــی از غشــا عبــور نمیکنــد بنابرایــن پسزنــی

 %100اســت و انتظــار مــیرود کــه غلظــت نفــت در
جریــان تراویــده صفــر بــه دســت آیــد .بــرای ایــن منظــور،
در ســطح غشــا بــرای جــزء نفــت ،شــار تراویــده از ســطح

غشــا بهعنــوان شــرط مــرزی ،مقــدار صفــر در نظــر
گرفتهشــده اســت .میــزان نفــوذ قطــرات نفــت در آب

برابــر نفــوذ مولکولــی نفــت در آب ( )1/2×10-9 m2/sفرض
شــده اســت .پروفایــل غلظتــی در کانالهــای دو ســمت

غشــا در حالــت پایــدار در شــکل  14نشــان دادهشــده
اســت .بــر اســاس نتایــج مشــاهد ه شــده ،غلظــت نفــت در
الیــه قطبیدگــی غلظتــی تقریبـاً ثابــت گزارششــده اســت

امــا در ناحیــه نزدیــک ســطح غشــا مقادیــر بیشــتری دارد.
ایــن غلظــت تقریبــاً ثابــت میتوانــد ناشــی از بررســی

حالتپایــای مســئله و در نظــر نگرفتــن تجمــع قطــرات

نفــت بــر روی ســطح غشــا باگذشــت زمــان باشــد .در ایــن
شبیهســازی ،الیــه قطبیدگــی غلظتــی توســط غلظــت

نهایــی روی ســطح غشــا و تأثیــر آن بــر روی الیههــای
نزدیــک ســطح غشــا بهواســطه ضریــب نفــوذ تشــکیل
میشــود .بــا بررســی حالــت گــذرای فرآینــد و درنتیجــه
افزایــش غلظــت نفــت در الیــه قطبیدگــی غلظتــی و
تشــکیل کیــک ،ممکــن اســت ضخامــت الیــه قطبیدگــی

غلظتــی افزایــش یابــد کــه بایــد بهصــورت تابعــی از
زمــان ،خــواص فیزیکــی و شــیمیایی قطــرات نفــت جهــت
تشــکیل کیــک و پارامترهــای دیگــر بررســی شــود.

x10-5

1
کانال خوراک

کانال عبوری

98/5

98

97/5

97

عرض کانال ()mm

3/55

0

1/8
1/6
1/16
1/4
1/2
1
0/8
0/4
0/2
0
1
-0/2
-0/4
-0/6

99
99/5
طول کانال ()mm
شکل  14پروفایل غلظتی در انتهای کانالهای خوراک و جریان تراویده (فشار متوسط  1 barو سرعت خوراک )0/8 m/s
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ســطح غشــا تأثیــر میگــذارد ســرعت جریــان متقاطــع
ورودی اســت .در اینجــا اثــر چهــار ســرعت خــوراک

ورودی تحــت شــرایط آرام بــر ضخامــت ایــن الیــه

بررسیشــده اســت .نتایــج شبیهســازی بــرای چهــار
ســرعت  0/1 ،0/5 ،0/8 ،1/1در شــکل  15ارائهشــده
اســت .از بررســی نتایــج مشــخص شــد کــه افزایــش

0/12 mm

0/17 mm

ســرعت متقاطــع ورودی باعــث کاهــش ضخامــت ایــن

(الف) سرعت خوراک0/1 m/s :

(ج) سرعت خوراک0/8 m/s :

متــر بــر ثانیــه ،بــه ترتیــب  0/14 ،0/12 ،0/08و 0/17

میلیمتــر بهدســتآمده اســت .از مقادیــر گزارششــده

نتیجــه میشــود بــا افزایــش  11برابــری ســرعت خــوراک
ورودی ،ضخامــت الیــه قطبیدگــی غلظتــی  %52کاهــش

مییابــد .در شبیهســازی ،از معادلــه  13بــرای تعییــن

حداکثــر ضخامــت الیــه قطبیدگــی غلظتــی در کانــال
خــوراک استفادهشــده اســت.

0/08 mm

یکــی از عواملــی کــه بــر الیــه قطبیدگــی غلظــت نزدیــک

غلظتــی بــرای ســرعتهای ورودی 0/1 ،0/5 ،0/8 ،1/1

0/14 mm

اثر سرعت خوراک بر ضخامت الیه قطبیدگی غلظتی

الیــه میشــود .حداکثــر ضخامــت الیــه قطبیدگــی

(ب) سرعت خوراک0/5 m/s :

(د) سرعت خوراک1/1 m/s :

شکل  15اثر سرعت متقاطع ورودی بر ضخامت الیه قطبیدگی غلظتی (فشار متوسط )1 bar

نتیجهگیری

بررسیشــده اســت.

در ایــن مطالعــه ،بــا توجــه بــه کاهــش روزافــزون آب و

در قســمت آزمایشــگاهی ،تغییــرات شــار تراویــده بــا

نفتــی توســط فرآینــد میکروفیلتراســیون پرداختهشــده

درآب بــه دســت آورده شــده اســت .اثــر افزایــش فشــار

نفتــی اســت کــه در اینجــا بهصــورت آزمایشــگاهی توســط

شــد .بــا اســتفاده از نتایــج آزمایشــگاهی بــرای آب خالــص

مشــکالت محیــط زیســتی ،بــه جداســازی فاضالبهــای

زمــان بــرای دو خــوراک آب خالــص و امولســیون نفــت

اســت .امولســیون نفــت در آب یکــی از انــواع فاضالبهــای

متوســط بــر شــار تراویــده امولســیون نفــت در آب بررســی

غشــای ســلولز اســتات و شبیهســازی در حالتپایــا

در حالــت پایــدار شــار تراویــده ،مقاومــت غشــای ســلولز
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اســتات بهدســتآمده و بهعنــوان مقاومــت غشــا در

برابــر جریــان باشــد .همچنیــن ممکــن اســت بخشــی از

شبیهســازی استفادهشــده اســت .معادلــه دارســی

فرآینــد در شــرایط پایــا انجامشــده اســت کــه ایــن
فــرض بــرای یــک فرآینــد وابســته بــه زمــان کامــ ً
ا

معادلــه دارســی بــرای پیشبینــی شــار تراویــده در

استفادهشــده بــرای شــار تراویــده از غشــا در شبیهســازی،
تابعــی از فشــار محلــی در ســل غشــایی ،مقاومــت در

برابــر جریــان (مقاومــت ناشــی از تشــکیل کیــک و غشــا)
و ویســکوزیته ســیال اســت .نتایــج نشــان داد کــه خطــای
ناشــی از بررســی حالتپایــای شــار تراویــده بــرای آب

خالــص حداکثــر  %5در فشــار متوســط  1بــار و بــرای
ت در آب حداکثــر  %35در فشــار متوســط
امولســیون نف ـ 

 2بــار اســت کــه بــا توجــه بــه فرضیــات ســاده کننــده
و مطالعــات پیشــین خطــای قابــل قبولــی اســت .ایــن
افزایــش خطــا در اثــر افزایــش فشــار متوســط از  1بــه 2

خطــا بــه دلیــل ایــن واقعیــت باشــد کــه شبیهســازی

درســتی نیســت .همچنیــن خطــای ناشــی از بررســی
حالتپایــای سیســتم باشــد .همچنیــن بــا حــل همزمــان

معــادالت ناویر-اســتوکس موازنــه جــرم و قانــون دارســی،
اثــر پارامترهــای مختلــف ازجملــه ســرعت ورودی خــوراک

و فشــار متوســط بــر ســرعت خروجــی از کانالهــای

جریــان تراویــده و جریــان باقیمانــده و ضخامــت الیــه
قطبیدگــی غلظتــی بررســی شــد .نتایــج گزارششــده

نشــان داد کــه بــا افزایــش ســرعت خــوراک ورودی از 0/1

بــه  1/1متــر بــر ثانیــه ،میــزان ضخامــت الیــه قطبیدگــی

بــار میتوانــد ناشــی از افزایــش میــزان گرفتگــی باشــد.

غلظتــی  %52کاهــش و بــا افزایــش فشــار متوســط از  1به
 2بــار ،ســرعت خروجــی جریــان تراویــده تقریب ـاً %190

درنتیجــه افزایــش مقاومــت داخلــی غشــا ،صرفنظــر

فشــار متوســط در طــول کانــال خــوراک ،افزایــش فشــار

خطاهــای شبیهســازی حاضــر میتوانــد ناشــی از در

نظــر نگرفتــن ســاختار غشــا ،گرفتگــی داخلــی غشــا و
کــردن از اثــر الیــه قطبیدگــی غلظتــی و مقاومــت آن در
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INTRODUCTION

function [3]. In these processes, various models,

Over the past few decades, membrane filtration

which include the Hermia model, have been de-

has played an important role in the industrial

veloped to predict permeate flux [4]. In the re-

separation processes. Moreover, hydrocarbon

cent years, the law of Darcy has been used to de-

sewage is an important environmental concern

scribe the permeate flux through the membrane

which needs urgent attention. In addition, cross-

surface, which is a function of TMP, resistance

flow microfiltration is an economical energy stor-

(summation of cake and internal membrane re-

age process to separate oil from the oil-in-water

sistances), and fluid viscosity [5].

emulsion emulsion [1].
Recent experimental and computational stud-

EXPERIMENTAL PROCEDURE

ies have been carried out on the use of different

EMULSION PREPARATION

membranes to increase the separation efficiency

In order to prepare emulsion, two non-ionic

in these processes [2]. Various parameters such

surfactants have been used with commercial

as cross-flow velocity (CFV), Trans-membrane

names for the Twin 80 and Span 80. Moreover,

pressure (TMP), initial feed concentration, mem-

the required amount of surfactant should also

brane type, the diameter of membrane pores

be evaluated to choose the preparing method

and fluid hydrodynamics on membrane surface

for stable emulsion. For this purpose, three
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emulsions with a concentration of 1000 mg/L
(mg/L) from kerosene were prepared using three
amounts of surfactant, i.e. 0.5, 1 and 1.5% by
weight of the oil phase. Moreover, all emulsions
were circulated in the microfiltration setup using a
centrifuge pump for an hour. Then, the emulsions
were sampled at different times of mixing. The
examination of samples by microscope showed
that the number of oil droplets remained almost
constant after about 30 minutes. The final
emulsion was sampled after sufficient mixing
time using zeta sizer to measure the droplet size
distribution (DSD). Based on the droplet size
distribution given in Fig. 1, the average droplet
size can be considered as 2 microns, which is also
used in the simulation.

Figure 2: Microfiltration setup

RESULTS AND DISCUSSION PERMEATE FLUX
The equation below has been used to calculate
the permeate flux through the membrane:
J =

m
A × ∆t

(1)

where m is the water volume pass through the
membrane (L3), A is the membrane area (m2),
and t is process time with the unit of h.
The experimental permeate fluxes are shown for
pure water and oil-in-water emulsion in Fig. 3 (a)
and Fig. 3 (b) respectively.

Figure 1: Droplet size distribution.

MICROFILTRATION SETUP
This device is equipped with a calibrated
rotameter a thermometer and two digital
barometers. A heat exchanger is placed in the
setup and two coils inside the feed tank to control
the changes in feed temperature and reduce
its viscosity changes during the microfiltration
process. In which case, it is possible to simulate
the process with the assumption at the isothermal
condition and eliminate energy equations in the
simulation. It should be noted that a small stirrer
was used to completely mix the temperature and
concentration in the feed tank. The schematic
view of the microfiltration setup is shown in Fig. 2.

Figure 3: Variation of permeate flux vs. time for (a)
pure water (b) oil-in-water emulsion at TMP of 1 bar,
CFV of 0.8 m/s and temperature of 293 K.
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However, due to the fact that performing

5 (b) respectively. As expected, by increasing

compaction testing at higher pressures may cause

CFV, the outlet velocity of concentrate channel

a change in the membrane structure and reduce

increases, and also by increasing TMP, the outlet

its thickness. In this study, by taking into account

velocity of the permeate channel increases due

the industrial conditions, the test was carried out

to Darcy's law equation.

at TMP of 1 bar for pure water as feed. As shown
in Fig. 3 (a), the permeate flux for pure water will
decrease until the 20th minute from the beginning
of the process, but almost the intensity of this
drop will reduce from the fifth minute. Therefore,
in order to apply the effects of cellulose acetate
membrane compacting, all the experimental data
are reported after the sixth minute.

TMP EFFECTS ON PERMEATE FLUX
The experiments were carried out at two
different TMPs to investigate the effects of TMP
on flux. As expected, by increasing pressure from
1 to 2 bar, the values of permeate fluxes have
increased about 120%. According to Darcy's
law, the permeate flux has a direct relation with
TMP. Here, the effects of TMP on experimental
permeate flux for oil-in-water emulsion is
reported in Fig. 4.

Figure 5: Effects of CFV and TMP on velocity profile at
outlet (a) concentrate channel (b) permeate channel.

CONCLUSIONS
Time variation of permeate flux has been
obtained for both pure water and oil-in-water
emulsion as feeds. The effect of TMP increasing
on the permeated flux was also investigated.
Darcy's law equation has been used to simulate
Figure 4: The effects of TMP on permeate flux vs.
time for oil-in-water emulsion at CFV of 0.8 m/s
and temperature of 293 K.

VELOCITY PROFILE
The effects of CFV and TMP on the output velocity
profile of the concentrate and permeate channels
are investigated as shown in Fig. 5 (a) and Fig.

membrane permeate flux which is a function of
local pressure in membrane module, resistance
to flow (resistance of cake formation and
membrane) and fluid viscosity. The results
showed that the errors for steady-state fluxes
are 5% and 35% for pure water and oil-in-water
emulsion at 1 and 2 bars respectively. Due to

Petroleum Research, 2019(October-November), Vol. 29, No. 107

32

simplifying assumptions and previous studies, the

[18]. Emani S., Uppaluri R. and Purkait M. K., “Mi-

errors are acceptable. Also, by solving the Navier-

crofiltration of oil–water emulsions using low cost

Stokes equations, mass balance and Darcy’s law,

ceramic membranes prepared with the uniaxial dry

the effects of various parameters such as CFV and

compaction method,” Ceramics International, Vol.

TMP on the output velocity of the concentrate

40, No. 1, pp. 1155-1164, 2014.

and permeate channels and the thickness of the
CP layer were investigated. Finally, the results
showed that by increasing feed speed from 1.0
to 1.1 m/s, the CP thickness decreases 52% and
by increasing TMP from 1 to 2 bars, the outlet
velocity of permeate channel increases by about
190%. However, due to the constant pressure
condition over the feed channel, the increase
in TMP does not affect the outlet velocity of the
concentrate channel.
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