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 -1مقدمه

پارچه ،کاغذ و پالستیک حاوی انواع متنوعی از رنگزاها هستند [.]1

یكی از مسائل مهمی كه سالمت محیطهای اكولوژیكی آبی را

رنگزاها از جمله خطرناکترین گروههای ترکیبات شیمایی یافت شده

تهدید كرده و سالمت انسان را به خطر میاندازد ،تركیبات مقاوم

در پسابهای صنعتی بوده که بنا به دالیلی از قبیل کاهش قابلیت

و سمی هستند كه توسط فاضالبهای صنعتی وارد محیط زیست

نفوذ نور و به دنبال آن ایجاد اختالل در انجام فرآیند فتوسنتز در

میگردند .با توجه به آنكه منابع آبی قابل استفاده در جهان بسيار

منابع آبی از اهمیت قابل مالحظهای برخوردار است .همچنین رنگزاها

محدود میباشند ،در بسياری از مناطق مخصوصا در مناطق خشک

به دلیل ساختار پیچیده ،اغلب پایدار و مقاوم به تجزیه بیولوژیک بوده

بازيابی پسابها به عنوان يكی از منابع مهم آب برای استفادههايی

که غالبا سمی ،سرطانزا و جهشزا هستند .رنگزاها از مهمترین مواد

مانند كشاورزی بهصورت روزافزونی مورد توجه سازمانهای تامين آب

آلودهکننده فاضالب صنایع نساجی است ،زیرا بخش قابل توجهی از

قرار گرفته است .بخش قابل توجهی از پساب مربوط به صنایع گوناگون

رنگزای تولیدی در این صنایع مصرف و از طریق فاضالب وارد محیط

مانند صنعت نساجی ،رنگسازی ،رنگرزی و صنایع تولید کننده چرم،

زیست میشود که تهدید جدی برای محیط زیست و سالمتی انسان

* نویسنده عهدهدار مکاتباتm.rahmani@aut.ac.ir :

است [.]1

حقوق مؤلفین به نویسندگان و حقوق ناشر به انتشارات دانشگاه امیرکبیر داده شده است .این مقاله تحت لیسانس آفرینندگی مردمی ()Creative Commons License
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امروزه فرآیندهای مشتق شده از فرآیندهای اكسیداسیون

از راکتور به دلیل فعال نشدن کاتالیست کارایی نخواهد داشت و

پیشرفته 1به دلیل عدم محدودیت فرآیندهای بیولوژیكی به نحو

بازده کاهش مییابد .بنابراین روشهای مختلفی برای حل معادله

مناسبی توانایی حذف آالینده از پساب را دارند .فرآیند فتوكاتالیستی

انتقال تابش 2و نحوه پخش نور درون راکتورهای فتوکاتالیستی ارائه

با نانوذرات دیاكسید تیتانیم یكی از فرآیندهای اكسیداسیون

شده است [ .]12-9اسداهللفردی و همکاران [ ]10برای حل معادله

پیشرفته است كه توانایی آن برای حذف انواع تركیبات سمی و سخت

معادله انتقال تابش دو روش مونت کارلو 3و جهتهای مجزا 4را با

تجزیهپذیر اثبات شدهاست [ 2و  .]3این ذرات برخالف فلزات كه

یکدیگر مقایسه کردند .نتایج کار آنان نشان داد هر دو روش نتایج قابل

حالت الکترونی پیوسته دارند ،دارای یک ناحیه خالی از انرژی هستند

قبولی بهدست میدهند اما روش جهتهای مجزا دارای خطای کمتر

[ .]4در سالهای اخیر انواع بهبود یافته دیاکسید تیتانیوم مانند

و نتایج دقیقتری است .بسیاری از محققین از روش جهتهای مجزا

نانوکامپوزیتهای اکسید تیتانیوم–نانوتیوب کربن توسعه داده شده

برای حل معادله انتقال تابش استفاده کردهاند [ .]14 ،13 ،7در این

است که بهبود عملکرد قابل توجهای را نشان میدهد [.]5

روش میدان تشعشع به جهتهای مجزا تقسیمبندی شده و معادله

در طول سالیان اخیر پژوهشهای زیادی در این زمینه انجام

انتقال تابش برای هر یک از این جهتها نوشته و حل میشود .چن و

شده است که میتوان به کارهای آزمایشگاهی و شبیهسازی راکتور

همکاران [ ]15با استفاده از نرمافزار فلوئنت یک راکتور بسته گندزدا

اشاره کرد .با پیشرفتهای حاصل در زمینه تصفیه فتوکاتالیستی،

6

را با مدل هیدرودینامیکی رینولدز-کا-اپسیلون 5و مدل تابش پی وان

طراحی دقیق راکتور فتوکاتالیستی از اهمیت ویژهای برخوردار شده

شبیهسازی کردند .نتایج آنها نشان داد اثر انعکاس دیواره در نرخ

است .شبیهسازی در بسیاری زمینهها از جمله مدلسازی راکتورهای

گندزدایی باالتر ،تاثیرگذارتر بود.

صنعتی و آزمایشگاهی ،برای درک بهتر پیرامون نحو ه عملکرد آنها،

در فرآیند تجزیه فتوکاتالیستی ،نحوه اثرگذاری پارامترهای مختلف

بهکار میرود [ .]6شناخت هیدرودینامیک راکتور فتوکاتالیستی جهت

بر فرایند فتوکاتالیستی ،با انجام واکنشهای متعدد راکتوری بهدست

انجام محاسبات مربوط به تشعشع درون راکتور ضروری است .دلیل

میآید که مستلزم زمان و هزینه باال است ،استفاده از روشهای

این امر ،شناخت رفتار هیدرودینامیکی حاکم بر بستر مورد نظر برای

دینامیک سیاالت محاسباتی (سیافدی) روشی نوین ،کمهزینه

محاسبه توزیع کاتالیست درون راکتورهای دوغابی و شناسایی نواحی

و سریع است .در این روش پس از اعتبارسنجی مدل با دادههای

گردابی و یا ساکن بستر است .در راکتورهای فتورکاتالیستی همگن،

آزمایشگاهی میتوان شبیهسازیهای مختلفی را طرح و اجرا کرد.

معادالت کالسیک نویر-استوکس برای محاسبات هیدرودینامیکی

نحوه پخش نور در یک راکتور فتوکاتالیستی از مهمترین پارامترها

بهکار میرود اما برای جریانهای چندفازی دو رویکرد اولر-اولر و

برای طراحی است و به عوامل مختلفی از قبیل هندسه راکتور ،جنس

اولر -الگرانژ برای شبیهسازی هیدرودینامیکی وجود دارد .بویجو و

و ضریب انعکاس دیوارههای راکتور و غلظت کاتالیست بستگی دارد.

همکاران [ ]7در شبیهسازی سهبعدی راکتور حلقوی فتوکاتالیستی

اگرچه کارهای بسیار زیادی جهت بررسی نحوه تابش و مقدار بهینه

از روش اویلر-اویلر برای حل معادالت جریان استفاده کردند .نتایج

پارامترهای موثر بر آن انجام گرفته است اما گزارش جامعی درخصوص

کار آنان نشان داد کانتور ذرات فتوکاتالیست و جریان آب بسیار

چگونگی اثر انعکاس دیواره ،توان المپ و غلظتهای مختلف کاتالیست

شبیه به هم میباشد .گرچه کار آنان با فرض جریان آشفته بود ،اما

بر نحوه پخش نور درون راکتور فتوکاتالیستی دوغابی با استفاده از

بسیاری از پژوهشگران در حل با جریان آرام نیز از این فرض استفاده

سیافدی انجام نشده است .هدف از این کار بررسی پدیدههای انتقال

کرده و نتایج قابل قبولی بهدست آوردهاند [ 8و  .]9از آنجاییکه

همراه با واکنش شیمیایی و تشعشع و تاثیر پارامترهای مختلف روی

فتوکاتالیستها نیازمند نور فرابنفش برای فعال شدن هستند ،نحوه

سیستم فتوکاتالیستی بهوسیله روش دینامیک سیاالت محاسباتی

پخش نور یک پارامتر مهم برای طراحی یک راکتور فتوکاتالیستی
است .در صورت عدم پخش مناسب نور فرابنفش درون راکتور بخشی
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است .برای شبیهسازی راکتور از نرمافزار تجاری انسیس فلوینت 17/2

فتوکاتالیستی از روش اویلر-اویلر در حالت چندفازی (ذرات

بهره برده شده است .فلوئنت از پرکاربردترین نرمافزارهای تجاری مورد

کاتالیست-جامد) و معادالت نویر استوکس در حالت همگن برای حل

استفاده درحوزه سیافدی است .در این نرمافزار معادالت دیفرانسیل

معادالت جریان استفاده کردند .نتایج کار آنان نشان داد پراکندگی

پارهای بقای جرم ،انرژی و مومنتوم با استفاده از روش گسستهسازی

ذرات کاتالیست در راکتور یکنواخت است و میتوان سیستم را همگن

حجم محدود و نیز معادله انتقال تابش با روش جهتهای مجزا به

درنظر گرفت .بسیاری از محققین در حل با جریان آرام از این فرض

معادالت جبری تبدیل میشوند .در روش حجم محدود ،معادالت

استفاده کرده و نتایج قابل قبولی بهدست آوردهاند [ .]19 ،14 ،9در

عمومی بقا در شکل انتگرالی استفاده میگردند ،محدود ه حل به

راکتورهای فتوکاتالیستی همگن ،معادالت کالسیک نویر-استوکس

تعداد معینی حجم کنترل تقسیم شده و معادالت در آن محدوده

برای محاسبات هیدرودینامیکی بهکار برده میشوند.

حل میگردند .کمیتها در مرکز گرهها محاسبه شده و جهت بهدست
آوردن مقادیر روی سطوح باید درونیابی انجام گیرد [.]16

شبیهسازی انجام شده در این کار ،سهبعدی با جریان آرام و پایا
است .برای بررسی رفتار جریان ،معادالت پیوستگی و مومنتوم بهکار
برده شده به قرار زیر است [:]20

 -2مدلسازی نظری
با توجه به مطالعات و نتایج آزمایشگاهی پوما و همکاران [،]17
راکتور فتوکاتالیستی درنظر گرفته شده برای شبیهسازی در پژوهش
حاضر ،با راکتور فتوکاتالیستی آزمایشگاهی ایشان مطابق دارد .راکتور
درنظر گرفته شده برای شبیهسازی استوانهای با قطر خارجی 0/038
متر ،قطر داخلی  0/026متر و ارتفاع  0/255متر میباشد .شبیهسازی
در سه بعد انجام شده است .در این کار از حلگر مبتنی بر فشار
و الگوریتم سیمپل 1استفاده شده است .همگرایی حل عددی از
طریق دستیابی به مقدار باقیماندههای  10-6برای متغیرهای معادله
پیوستگی ،مومنتوم و تابش و مقدار  10-4برای غلظت حاصل شده

()1

پیوستگی و مومنتوم بهدست میآید ،همچنین از حل معادله تابش،
شدت تابش و مقدار انرژی جذب شده در هر نقطه از راکتور بهدست
میآید .معادالت مومنتوم و تابش در این مطالعه مستقل از هم هستند
چرا که تابش اثری بر هیدرودینامیک جریان ندارد [ ]18اما هر دو
پدیده بهطور مستقیم بر نرخ واکنش اثرگذار میباشند .نرخ واکنش
تابعی از مقدار انرژی جذب شده 2است که نیازمند حل معادالت تابش
و نویر استوکس میباشد.

(

∇. ρνν = −∇P + ∇.τ + ρ g
فرض شده است که سیال ،نیوتونی ،غیرقابلتراکم و با دمای ثابت

است که دارای خواص فیزیکی ثابت است.
برای هر جزء شیمیایی  iدرون دامنه محاسباتی ،معادله موازنه
جرم بهصورت زیر است:
()3

∂
( ρY i ) + ∇ ρν Y i = ∇J i + R i
∂t

)

(

که در آن  Y iجزء جرمی  iدر مخلوط J i ،شار نفوذی و
 R iنرخ تولید (یا مصرف) آن توسط واکنش است که در ادامه
شرح داده شدهاست .بردار سرعت ،v ،موازنه جرم را به محاسبات
هیدرودینامیکی کوپل میکند .شار نفوذی با استفاده از قانون اول
فیک بهصورت زیر محاسبه میشود:
()4

= Ji
− ρ D i , m ∇Y i

ضریب نفوذ (  ) Dمواد آلی در آب در  300کلوین برابر با

-9

 1⨯10مترمربع بر ثانیه درنظر گرفته شده است [.]21
 -2-2معادله انرژی و انتقال تابشی

 -1-2مدلسازی هیدرودینامیک راکتور و انتقال جرم
بویجو و همکاران [ ]7در شبیهسازی سهبعدی راکتور حلقوی
Simple
)Local Volumetric Rate of Energy Absorption (LVREA

)

()2

است (نمودار همگرایی در پیوست الف آورده شده است) .شبیهسازی
متشکل از سه بخش است .میدان سرعت با استفاده از معادالت

) (

= ∇ ρν
0

1
2

معادله انرژی را میتوان متشکل از دو بخش حرارتی و تابشی
درنظر گرفت .در راکتورهای فتوکاتالیستی ،به دلیل غلظت پایین
آالینده ،اثرات دمایی ناشی از واکنش ناچیز است و معادله انتقال
575

∂t

ط J i ،ﺷﺎر ﻧﻔﻮذي و  R iﻧﺮخ ﺗﻮﻟﯿﺪ )ﯾﺎ ﻣﺼﺮف( آن ﺗﻮﺳﻂ واﮐﻨﺶ اﺳﺖ ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﺷﺮح داده
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ﻗﺎﻧﻮندوره
مکانیک،
نشریه مهندسی
اول،۵۳ﻓﯿﮏ
اﺳﺘﻔﺎده از
ﺮم را ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻫﯿﺪرودﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ ﮐﻮﭘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺷﺎر ﻧﻔﻮذي ﺑﺎ
= Ji
)− ρ D i ,m ∇Y i (4

تابشی مستقل از بخش حرارتی معادله انرژی است .از طرفی ،اثرات

 30ﮐﻠﻮﯾﻦ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ -9
.[21مالحظه نیست .به
قابل
فتوکاتالیستی
شهای
ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮواکن
دمایی10بر⨯1سینتیک
اﺳﺖ ]
درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه
ﺛﺎﻧﯿﻪ

همین دلیل در مدلسازی راکتور فتوکاتالیستی بهطور معمول نیازی

به حل معادله انرژی حرارتی وجود ندارد [.]23 ،22 ،18
ﺨﺶ ﺣﺮارﺗﯽ و ﺗﺎﺑﺸﯽ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ .در راﮐﺘﻮرﻫﺎي ﻓﺘﻮﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻻﯾﻨﺪه،
جهت
ﻃﺮﻓﯽ λ،در
طولازموج
شدت I
ﺑﺨﺶفوتون
ﻣﺴﺘﻘﻞ ازدسته
برای یک
ﯾﯽ Sﺑﺮ
اﺛﺮات دﻣﺎ
اﻧﺮژيو اﺳﺖ.
ﺣﺮارﺗﯽباﻣﻌﺎدﻟﻪ
ﺖ و ﻣﻌﺎدﻟﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﺗﺎﺑﺸﯽ
ﺣﻞ
ﻧﯿﺎزي ﺑﻪ
ﻣﻌﻤﻮل
ﻓﺘﻮﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﻪ
ﺳﺎزي راﮐﺘﻮر
در ﻣﺪل
ﻫﻤﯿﻦ
حجمی
ضریب جذب
محیط با
دﻟﯿﻞدر
ی Ω
ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﯿﺴﺖ.وﺑﻪزاویه
پخش
ضریب
ﻃﻮر κλو
.[23 ،22
حجمی  ، σλمعادله تابش بهصورت زیر است [:]22
ل ﻣﻮج  λدر ﺟﻬﺖ  Sو زاوﯾﻪي  Ωدر ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺎ ﺿﺮﯾﺐ ﺟﺬب ﺣﺠﻤﯽ  κλو ﺿﺮﯾﺐ ﭘﺨﺶ ﺣﺠﻤﯽ
:[2
) dI λ ,Ω (s , t
) + [κ λ (s , t ) ] I λ ,Ω (s , t ) + σ λ ( s , t )  I λ ,Ω (s , t
ds
SCATTERING-IN

)(5

EMISSION

4π
1
'σ λ (s , t ) ∫ p (Ω' → Ω)I λ ,Ω (s , Ω' )d Ω
= jν ( s , t ) +
0
4π
e

SCATTERING-OUT

ABSORPTION

تابش در یک نقطه از فضا ) s(xبا زاویه انتشار  Ωممکن است به
دالیل زیر تغییر کند (شکل  :)1یک :جذب فوتون ناشی از صدور،1
که در 3
راکتورهای فتوکاتالیستی به دلیل باال نبودن دما درنظر گرفته

نمیشود .دو :از دست دادن فوتون به دلیل جذب شدن توسط محیط.2
سه :از دست دادن فوتون به دلیل پراکنش .3چهار :جذب فوتون ناشی
از پراکنش محیط اطراف .4در یک راکتور دوغابی فتوکاتالیستی،

توزیع تابش
نحوه
شکل .1
ﺗﺎﺑﺶ
ﺗﻮزﯾﻊ
ﻧﺤﻮه
ﺷﮑﻞ :1

Fig 1. Radiation distribution profile

Fig 1. Radiation distribution profile

است [ .]22با حل این معادله میتوان میدان تابش را در هر نقطه از
راکتور بهدست آورد .در این پژوهش از روش جهتهای مجزا و حجم
محدود برای حل معادله انتقال تابش استفاده شده است .شبکهبندی
فضایی توسط مشبندی هندسه و شبکهبندی در جهت تابش مقدار
 6×6معین گردید .ضرایب جذب و پراکنش حجمی با استفاده از
حاصلضرب پارامترهای مربوطه در غلظت کاتالیست بهدست میآیند:

سوسپانسیون کاتالیست بهعنوان یک محیط شبههمگن و همچنین

()7

K λ = K λ* W cat

میشود .با این فرض که انتشار در یک راکتور فتوکاتالیستی با دمای

()8

σ λ = σ λ* W cat

ضرایب جذب و دفع در یک طول موج خاص ،ثابت درنظر گرفته
پایین ،ناچیز است معادله انتقال تابش به فرم زیر خواهد بود [ 22و
:]24
()6

که در آن  W catغلظت کاتالیست برحسب  g/m3است.

) dI λ ,Ω (s , t

پارامتر دیگری که برای حل معادله تابش موردنیاز است تابع حالت

) + κ λ I λ ,Ω (s , t ) + σ λ I λ ,Ω (s , t
ds
میباشد .در این کار از فرم غیرایزوتروپیک خطی استفاده شده است:
4π
1
=
'σ λ (s , t ) ∫ p (Ω' → Ω)I λ ,Ω (s , Ω' )d Ω
0
4π
()9
) P (θ )= (1 + A cos θ

که در آن  Iشدت یک دسته فوتون با طول موج  λدر جهت  Sو

که در آن  Aبرابر با  0 ،-1و  1به ترتیب برای پراکنش رو به

زاویه  κλ ،Ωضریب جذب حجمی محیط σλ ،ضریب پخش حجمی

عقب ،5یکسان 6و جلو 7خواهد بود .تابع حالت غیرایزوتروپیک خطی

نشاندهنده نحوه پراکنش فوتونها

با  Aبرابر با صفر توسط بسیاری از محققین در مدلسازی راکتورهای

محیط و تابع حالت

Emission
Absorption
Scattering-Out
Scattering-In

1
2
3
4
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دوغابی ( کاسانو و آلفانو [ ،]22رومرو و همکاران [ ،]12پریک و
Backward
Isotropic
Forward

5
6
7
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Outlet (pressure outlet) =0

2

wall (semitransparent)=185/2 W/m

Wall=no slip
opaque
Inlet (mass flow inlet) =8/333×10-7 m3/s
ﺷﺮاﯾﻂ
راﮐﺘﻮر و
ﺷﮑﻞ :2
ﻣﺮزيمرزی
شرایط
راکتور و
ﻫﻨﺪﺳﻪهندسه
شکل .2
Fig 2. Reactor geometry and boundary conditions

Fig 2. Reactor geometry and boundary conditions

ﺟﺪول : 1ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ

جدول . 1شرایط
عملیاتیTable
1. Operating
conditions
Table 1. Operating conditions

دﺑﯽ ﺳﯿﺎل ورودي

8/33⨯10-7 m3/s

ﻏﻠﻈﺖ اﯾﺰوﭘﺮوﺗﻮرن در ورودي
3

ﺿﺮﯾﺐ ﺟﺬب ﺟﺮﻣﯽ ﻣﺤﯿﻂ
338m /kg

0/0011kg/m

2

همکاران [ )]25استفاده شده است.

ﺿﺮﯾﺐ ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﺟﺮﻣﯽ ﻣﺤﯿﻂ
964 m /kg
2

 -4-2شرایط مرزی و عملیاتی
یک راکتور با قطر خارجی  0/038متر ،قطر داخلی  0/026متر و
ارتفاع  0/255متر در این مطالعه انتخاب شده است .شرایط فیزیکی و

ل سرعت واکنش
 -3-2مد 
در این کار از معادله سینتیکی بهدست آمده توسط پوما و همکاران
[ ]17استفاده شده است
()10

rp= k 1 × (LV REA ) m C jn

که در آن  k1ثابت واکنش برحسب kg (1− n )s −1m3m +3n −3 W − m

و  Cjغلظت جزء  jبرحسب  kgm −3است .پوما و همکاران []17
مجموعهای از آزمایشهای هدفمند را انجام دادند و پس از تنظیم
نتایج ،پارامترهای سینتیکی معادله فوق با کاتالیست دگوسا پی ۲۵

1

متغیرهای عملیاتی برای شبیهسازی در درجدول  1و شکل  2آورده
شده است.
 -5-2روش حل مساله
بهمنظور دستیابی به مدل مناسب ریاضی و شبیهسازی راکتور
فتوکاتالیستی از نرمافزار انسیس فلوئنت استفاده شده است .فلوئنت
از پرکاربردترین نرمافزارهای تجاری به حوزه سیافدی میباشد.
در این نرمافزار معادالت دیفرانسیلی بقای جرم ،انرژی و مومنتوم با
استفاده از روشگسستهسازی حجم محدود به معادالت جبری تبدیل

را بهدست آوردند .مطابق کار آنان  mو  nبه ترتیب برابر با  0/82و 1

میشوند .در روش حجم محدود معادالت عمومی بقا در شکل انتگرالی

و  k1برابر با  7/6🞨10-5 kg (1−n )s −1m3m +3n −3 W − mاست.

استفاده میگردند ،محدوده حل به تعداد معینی حجم کنترل مجاور

Degussa P25

1

هم تقسیم شده و معادالت در آن محدوده حل میگردند .کمیتها
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ﺟﺪول : 2اﺳﺘﻘﻼل از ﺷﺒﮑﻪ
استقالل از
جدول. 2
شبکهTable 2.
Mesh
independency

Table 2. Mesh independency

ﺗﻌﺪاد ﺳﻠﻮلﻫﺎي ﺷﺒﮑﻪ

)C12H18N2O × 106(M

)LVREA(W/m3

320000

5/015

7625/908

100000

4/713

830000

7835/239

5/227

1100000

7591/017
7590/017

5/228

7850

5/30E-06

7800

5/20E-06

)LVREA (W/m^3

7750

5/00E-06

7700

4/90E-06

7650

4/80E-06

7600
7550
1/E+06

)Molarity (mol/L

5/10E-06

4/70E-06
1/E+06

8/E+05

6/E+05

4/E+05

2/E+05

4/60E-06
0/E+00

Mesh number
)C12H18N2O (M

LVREA

شبکه
استقاللازازﺷﺒﮑﻪ
شکل.3:3اﺳﺘﻘﻼل
ﺷﮑﻞ
Fig 3. Mesh independency
Fig 3. Mesh independency

در مرکز گرهها محاسبه شده و جهت بهدست آوردن مقادیر روی

تقسیم میکند .حلگر سیافدی از این المانها ،برای ایجاد حجمهای

سطوح باید درونیابی انجام گیرد .با گسستهسازی معادالت حاکم

کنترل استفاده مینماید .این المانها براساس شکل آنها دستهبندی

بر جریان در حجم کنترلها ،معادالت دیفرانسیل جزئی ،به یک

میشوند .در این کار تعداد  830000مش شش وجهی با روش کات

دستگاه از معادالت جبری تبدیل میشوند و سپس تمامی معادالت

سل 2تولید و برای شبیهسازی راکتور استفاده شد.

هندسههای پیچیده کاربرد دارد.

 -3نتایج

جبری بهصورت عددی حل میشوند .روش حجم محدود برای تمام

 -0-3استقالل از شبکه
 -6-2شبکهبندی راکتور

به منظور بررسی استقالل نتایج از شبکهبندی ،چهار شبکهبندی

بهمنظور شبکهبندی سیستم مورد بررسی ،از نرمافزار شبکهبندی
انسیس 1استفاده شده است .شبکه ،هندسه را به تعداد زیادی المان
Ansys Meshing

1
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مختلف با تعداد  830000 ،320000 ،100000و  1100000برای
شبیهسازی درنظر گرفته شده است .نتایج حاصل برای غلظت آالینده
Cut Cell

2
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-14/3
-14/2

-14
-13/9
-13/8
-13/7

]ln(-dC/dt) [kg/m3 s

-14/1

-13/6
5/8

5/6

5/7

5/5

5/4

5/2

5/3

5/1

5

4/9

-13/5

]ln(Iw) [W/m2
CFD

EXP

آزمایشگاهی
داده
شبیه
نتایج
مقایسه
شکل .4
هایآزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ
ﻫﺎي
سازیﺑﺎ باداده
ﺳﺎزي
ﺷﺒﯿﻪ
ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ
ﺷﮑﻞ :4
Fig 4. Validation of the simulation results with experimental data
Fig 4. Validation of the simulation results with experimental data

ﺟﺪول : 3ﺧﻄﺎي ﻧﺴﺒﯽ و ﻣﻄﻠﻖ ﺑﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزي و آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ

آزمایشگاهی
errorsهسازی و
نتایج شبی
CFDمطلق بین
نسبی و
 andخطای
جدول. 3
Table 3. Absolute
and relative
between
results
experimental data
Table 3. Absolute and relative errors between CFD results and experimental data

ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﭘﻮﻣﺎ و ﻫﻤﮑﺎران ][17

ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزي
]ln(-dC/dt) [kg/m3.s
-14/163

]ln(Iw) [W/m2
5

]ln(-dC/dt) [kg/m .s
-14/2

-13/761

5/5

-13/82

-14/009
-13/656
-13/6

5/2

5/64
5/7

3

-14/03
-13/69
-13/65

در خروجی راکتور و متوسط انرژی جذب شده درون راکتور درجدول

] ln(Iw) [W/m
5

ﺧﻄﺎي
ﻧﺴﺒﯽ
)درﺻﺪ(

ﺧﻄﺎي
ﻣﻄﻠﻖ

2

5/2
5/5

5/63
5/65

-0/26056

0/037

-0/14968

0/021

-0/24863

0/034

-0/42692
-0/3663

0/059
0/05

مناسب تشخیص داده شد.

 2ارائه شده است.
دادههای موجود در جدول  ،2در شکل  3با یکدیگر مقایسه

 -1-3اعتبارسنجی با داده آزمایشگاهی
همانطور که در شکل  4نشان داده شده است ،ابتدا مقادیر

شدهاند.
با توجه به شکل  3و ثبات نتایج با تغییر شبکهبندی از تعداد
 830000به  ،1100000تعداد  830000سلول برای شبیهسازی

متوسط نرخ واکنش با استفاده از نتایج آزمایشگاهی بهدست آمده
توسط پوما و همکاران [ ]17اعتبارسنجی گردید.
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نتایج حاصل از شبیهسازی با دقت خوبی با نتایج آزمایشگاهی

راکتور در اطراف المپ میباشد و با افزایش فاصله در جهت شعاعی

تطابق دارد بهطوریکه متوسط خطا  0/29درصد و بیشینه آن ۰/۴۹

میزان جذب کاهش مییابد .مقدار جذب و شدت کاهش شعاعی

درصد میباشد .درجدول  3خطای نسبی و مطلق بین نتایج عددی و

وابسته به غلظت کاتالیست درون راکتور است.

آزمایشگاهی آورده شده است.
شکل  ،5متوسط حجمی انرژی جذب شده را در صفحهای عمود بر

 -2-3اثر غلظت کاتالیست بر میزان جذب انرژی و نرخ واکنش

راکتور در مرکز آن با غلظت  ۰/۴گرم بر لیتر کاتالیست نشان میدهد.

نرخ واکنش و انرژی جذب شده برای دو حالت ضریب

همانطور که شکل نشان میدهد ،بیشترین میزان جذب انرژی درون

انعکاسپذیری سطح دیواره برابر با صفر و  ۹۸درصد در غلظتهای
مختلف در شکلهای  6و  7رسم شده است .همانطور که نتایج
شکلهای  6و  7نشان میدهد ،با افزایش غلظت کاتالیست تا 0/4
گرم بر لیتر ،نرخ واکنش در ابتدا افزایش مییابد اما در غلظتهای
باالتر از  0/4تقریبا ثابت است .اگرچه ضریب جذب محیط با افزایش
غلظت کاتالیست افزایش مییابد اما به دلیل باال رفتن کدورت،
نفوذپذیری نور فرابنفش درون راکتور کاهش یافته و در نتیجه نرخ
واکنش و انرژی جذب شده ثابت میماند .نتایج شکل  6نشان میدهد
در غلظتهای پایین کاتالیست ( 0/4گرم بر لیتر و کمتر) ،به دلیل
کوچک بودن ضریب جذب محیط ،با افزایش ضریب انعکاس دیواره به
 ۹۸درصد ،نرخ واکنش تا  50درصد افزایش مییابد این افزایش ناشی
از این امر است که محیط دارای غلظت کمتری از کاتالیست دارای
ضریب جذب پایینتر بوده و در نتیجه میزان قابل توجهی از تابش

اﻧﺮژي
ﺣﺠﻤﯽ
ﻣﺘﻮﺳﻂ
پروفایلﺷﻌﺎﻋﯽ
شکل.5:5ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ
ﺷﮑﻞ
ﺷﺪهشده
ﺟﺬبجذب
انرژی
حجمی
متوسط
شعاعی

توسط دیوارههای راکتور دریافت میشود ،در حالیکه در غلظتهای

Fig Fig
5. Radial
profile
5. Radial
profileofofLVREA
LVREA
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شکل  .6نرخ واکنش در غلظتهای مختلف کاتالیست در دو حالت ضریب انعکاسپذیری سطح دیواره صفر و  ۹۸درصد

 98درﺻﺪ
ﺳﻄﺢ دﯾﻮاره
differentﭘﺬﯾatﺮي
ﺿﺮﯾﺐ اﻧﻌﮑﺎس
concentrationﺣﺎﻟﺖ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺴﺖ در دو
reflectionﻫﺎي
واﮐﻨﺶ در ﻏﻠﻈﺖ
andﻧﺮخ
ﺷﮑﻞ :6
ﺻﻔﺮ وFig
6. Reaction
rate
catalyst
and wall
of zero
98%
Fig 6. Reaction rate at different catalyst concentration and wall reflection of zero and 98%
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Fig 7. LVREA at different catalyst concentration and wall reflection of zero and 98%
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شکل  .8شدت تابش شعاعی در دو حالت انعکاسپذیری سطح راکتور صفر و  ۹۸درصد
ﺷﮑﻞ  :8ﺷﺪت ﺗﺎﺑﺶ ﺷﻌﺎﻋﯽ در دو ﺣﺎﻟﺖ اﻧﻌﮑﺎسﭘﺬﯾﺮي ﺳﻄﺢ راﮐﺘﻮر ﺻﻔﺮ و  98درﺻﺪ
Fig 8. Radial irradiation intensity at wall reflection of 0 and 98%
Fig 8. Radial irradiation intensity at wall reflection of 0 and 98%

زیاد ( 0/6گرم بر لیتر و بیشتر) این افزایش تنها  5درصد است چرا که

کاتالیست در شکل  7نمایش داده شده است .همانطور که شکل نشان

مقدار تابش رسیده در غلظت باالی کاتالیست به دیواره بسیار اندک

میدهد با افزایش غلظت کاتالیست میزان انرژی جذب شده در راکتور

است .میزان انرژی دریافت شده در راکتور در غلظتهای مختلف

افزایش مییابد که به دلیل افزایش ضریب جذب محیط است .از
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Fig 9. Radial LVREA profile at wall reflection of 0 and 98%
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4/0E+04
3/5E+04
3/0E+04

2/0E+04
1/5E+04
1/0E+04

LVREA W/m3

2/5E+04

5/0E+03
2p

0/0E+00
0.5p

p

W/m2

lamp power
zero reflectivity

98% reflectivity
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Fig 10. LVREA profile at different lamp power and wall reflection of zero and 98%
جدول . 4ضخامت اپتیکی راکتور فتوکاتالیستی در غلظتهای مختلف
ﺟﺪول : 4ﺿﺨﺎﻣﺖ اﭘﺘﯿﮑﯽ راﮐﺘﻮر کاتالیست
ﻓﺘﻮﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در ﻏﻠﻈﺖﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺴﺖ

طرفی اثر انعکاس دیواره بر میزان انرژی جذب شده در غلظتهای

باالتر کاتالیست کاهش مییابد.
Table
4. Optical
of the photoreactor
differentconcentratio
Table 4. Optical
thickness
of thickness
the photoreactor
at differentatcatalyst
catalyst
concentrations
معادله  9بیانگر ضخامت اپتیکی 1راکتور فتوکاتالیستی است.
ﺿﺨﺎﻣﺖ اﭘﺘﯿﮑﯽ
ﻏﻠﻈﺖ ﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺴﺖ )(g/l
ضخامت اپتیکی راکتور فتوکاتالیستی تابعی از ضرایب جذب و
1/5624
0/1
پراکنش محیط )  ، (σ + κضخامت فضای واکنش ]) [ R (1 − η
6/2496
0/4
و غلظت فتوکاتالیست میباشد .ضخامت اپتیکی از نظر فیزیکی به
9/3744
0/6
14/0616
0/9
Optical Thickness
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Fig 11. Reaction rate profile at different lamp power and wall reflection of zero and 98%
Fig 11. Reaction rate profile at different lamp power and wall reflection of zero and 98%
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شکل  .12مقایسه شدت تابش بیبعد بهصورت شعاعی در توانهای مختلف المپ
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Fig 12. Radial profile of dimensionless irradiation intensity at different lamp powers
Fig 12. Radial profile of dimensionless irradiation intensity at different lamp powers

معنای نسبت ضخامت فضای واکنش به فاصله پویش آزاد فوتونها

1

در سوپانسیون میباشد [ .]11جدول  4ضخامت اپتیکی راکتور
فتوکاتالیستی در غلظتهای مختلف کاتالیست آورده شده است .با

بهینه برای این راکتور حدود  6میباشد.
()11

τ =+
(σ κ )R (1 − η )C cat

توجه به نتایج بهدست آمده در شکلهای  7و  ،10ضخامت اپتیکی

مقدار و نحوه کاهش شدت تابش در طراحی قطر داخلی و خارجی

1

راکتور اهمیت باالیی دارد .برای بررسی اثر محیط بر چگونگی کاهش

Photons Mean Free Path
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Fig 13. Radial profile of irradiation at different lamp power and catalyst concentration a. 0.1g/l, b. 0.4g/l and c. 1g/l
Fig 13. Radial profile of irradiation at different lamp power and catalyst concentration a. 0.1g/l, b. 0.4g/l and c. 1g/l
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شدت تابش و میزان جذب انرژی در راکتور ،نمودار شدت تابش و

نشان میدهد اثر ضریب انعکاسپذیری سطح دیواره در توان دو برابری

انرژی جذب شده بهصورت شعاعی در غلظتهای مختلف کاتالیست 1

المپ تنها یک درصد بیشتر از توان اولیه المپ بوده است.

گرم بر لیتر0/4 ،گرم بر لیتر و  0/1گرم بر لیتر به ترتیب در شکلهای

پروفایل شدت تابش به تابش اولیه (تابش بیبعد) در توانهای

 8و  9رسم شده است .شکل  8نشان میدهد که در غلظتهای

مختلف المپ ،دو برابر و نیم برابر مقدار اولیه ( )P=185/2در شکل

کاتالیست باالتر از  0/4گرم بر لیتر ،میزان تابش در جهت شعاعی

 12رسم شده است .نتایج نشان میدهد ،نحوه کاهش شدت تابش

به سرعت افت میکند و عمده میزان تابش در نزدیکی المپ است

بیبعد بهصورت شعاعی تابعی از ضریب جذب محیط (که متاثر از

در نتیجه حجمی از راکتور که مقدار تابش کمتری در مقایسه با

غلظت کاتالیست است) است بهطوریکه در فاصله  1میلیمتری از

غلظتهای پایینتر کاتالیست دریافت میکند ،بیشتر است .این امر

المپ ( )r=14 mmدر غلظت  1گرم بر لیتر ،میزان تابش به  47درصد

بر اثرگذاری انعکاس دیواره بر شدت تابش درون راکتور نیز تاثیرگذار

مقدار اولیه و در غلظت  0/1گرم بر لیتر به  80درصد مقدار اولیه

بوده است .به گونهای که در غلظت کاتالیست برابر با  0/1گرم بر لیتر،

کاهش مییابد .اگرچه استفاده از المپ با توان باال اثر مستقیمی بر

افزایش ضریب انعکاس دیواره به  98درصد متوسط تابش درون راکتور

افزایش نرخ واکنش دارد اما تابش بیبعد ،تابعی از ضریب جذب محیط

را  75درصد افزایش داده این در حالیست که در غلظت  1گرم بر

میباشد و همواره درصد ثابتی از توان المپ به دیوارههای راکتور

لیتر افزایشی در متوسط تابش مشاهده نمیشود .در شکل  9متوسط

میرسد ،بهطوریکه در غلظتهای کاتالیست برابر با  1و  0/4گرم بر

انرژی جذب شده بهصورت شعاعی رسم شده است .نتایج شکل 9

لیتر حدود یک درصد و در غلظت  0/1گرم بر لیتر حدود  ۷درصد

نشان میدهد که در غلظتهای باالتر از  0/4گرم بر لیتر میزان انرژی

میزان تشعشع المپ به دیوارهها میرسد .این عدد مستقل از توان

جذب شده در نقاط دور از المپ (از میانه راکتور به بعد) به شدت

المپ میباشد و تنها تابعی از غلظت کاتالیست است.

کاهش مییابد بنابراین میبایست در غلظتهای باالتر کاتالیست از

در شکل  ۱۳نمودار مقایسهای شدت تابش بهصورت شعاعی در

راکتور با قطر کوچکتر استفاده کرد .استفاده از دیوارههایی با ضریب

توانهای مختلف المپ و در غلظت کاتالیست برابر با  0/4 ،0/1و 1

انعکاس باالتر نیز تنها در غلظتهای پایین موثر است.

گرم بر لیتر آورده شده است .همانطور که در توضیح شکل  12ذکر
شد همواره مقدار ثابتی از توان المپ به دیوارههای راکتور میرسد که

 -3-3اثر توان المپ بر میزان جذب انرژی و نرخ واکنش
برای بررسی اثر توان المپ بر میزان جذب انرژی در راکتور با
انعکاس  ۹۸درصد دیواره ،میزان انرژی جذب شده و نرخ واکنش
در توانهای مختلف المپ با غلظت کاتالیست  0/4گرم بر لیتر به
ترتیب در شکلهای  10و  11رسم شده است .نتایج شکل  11نشان
میدهد با دو برابر کردن توان اولیه المپ ( ،)2Pنرخ واکنش به میزان
 ۱۰۰درصد افزایش پیدا میکند ،همچنین کاهش توان المپ به نصف
مقدار اولیه ،نرخ واکنش را  50درصد کاهش میدهد .در ادامه اثر
توان المپ در انعکاسپذیری سطح دیواره  ۹۸درصد بررسی شد .نتایج
نشان میدهد افزایش انعکاسپذیری دیواره در مقایسه با دیواره بدون
انعکاس ،نرخ واکنش را  12/2درصد افزایش میدهد ،در حالیکه این
میزان از افزایش در توان اولیه المپ بهکار رفته در راکتور  ۱۱درصد
است .با کاهش توان المپ به نصف مقدار اولیه ،هیچگونه افزایشی در
نرخ واکنش با افزایش انعکاس دیواره مشاهده نمیشود .این مقایسه

تابعی از غلظت کاتالیست میباشد .شکل  13نشان میدهد که افزایش
توان المپ باعث افزایش میزان تابش رسیده به دیوارهها شده و
درنتیجه با افزایش ضریب انعکاس ،متوسط تابش درون راکتور افزایش
مییابد اما در غلظتهای باال ( 1گرم بر لیتر) به دلیل ناچیز بودن
میزان تابش رسیده به دیوارهها افزایش ضریب انعکاسپذیری حتی در
توانهای باالی المپ ،بیاثر است .درنتیجه افزایش توان المپ برای
بهرهبردن از اثر انعکاسپذیری دیوارهها ،تنها زمانی سودمند خواهد
بود که غلظت مناسبی از کاتالیست انتخاب شود.
 -4نتیجهگیری
در این پژوهش راکتور دوغابی فتوکاتالیستی با استفاده از دینامیک
سیاالت محاسباتی شبیهسازی شده است .ابتدا نتایج حاصل از
شبیهسازی با دادههای آزمایشگاهی معتبر اعتبارسنجی شده و سپس
از مدل اعتبارسنجی شده برای بررسی رفتار سیستم و پیشبینی
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عملکرد آن در شرایطی متفاوت بهره گرفته شده است.
ابتدا اثر غلظت کاتالیست بر میزان جذب انرژی و نرخ واکنش در
دو حالت ضریب انعکاسپذیری سطح دیواره برابر با صفر و  ۹۸درصد
بررسی گردید .نتایج نشان میدهد اثر انعکاس دیواره در غلظتهای
پایین کاتالیست ،به دلیل میزان جذب پایین محیط واکنش ،بر نرخ

s, z

فاصله ()m

d

قطر ()m

عالئم يونانی
κ

ضریب جذب تابش محیط ()m-1

σ

ضریب پراکنش محیط ()m-1

θ

مختصات زاویهای ()Radian

φ

زاویه فضایی ()Radian

η

شعاع المان المپ در مدل حجمی ()m

میدهد اما اثر چشمگیری بر میزان تابش رسیده به دیوارههای راکتور

ρ

ندارد .با دو برابر کردن توان المپ نرخ واکنش در حالت دیواره با

دانسیته ()kg/m3

ω

فرکانس زاویهای ()steradian

ζ

عدد بیبعد قطر ذره

λ

طول موج ()Hz

η

نسبت قطر داخلی به قطر خارجی (بیبعد)

واکنش بیشتر است .افزایش انعکاس دیواره به میزان  ۹۸درصد در
غلظتهای  0/4و  0/6گرم بر لیتر کاتالیست ،نرخ واکنش را به ترتیب
به میزان  50درصد و پنج درصد افزایش میدهد .در ادامه اثر توان
المپ بر میزان جذب انرژی و نرخ واکنش بررسی شد .اگرچه افزایش
توان المپ به دو برابر مقدار اولیه ،نرخ واکنش را  100درصد افزایش

ضریب انعکاس  ۹۸درصد به میزان  12/2درصد افزایش مییابد که
در مقایسه با افزایش  11درصدی برای شدت اولیه المپ به معنای
بهبود  1/2درصدی است .در انتها اثر غلظت کاتالیست و توان المپ
بر چگونگی کاهش تشعشع در محیط بررسی شد .نتایج نشان داد
پروفایل شعاعی تابش در راکتور تابع شدیدی از غلظت کاتالیست

زيرنويس
Ʋ

فوتون

بیبعد نداشته و در هر غلظت از کاتالیست همواره درصد ثابتی از

i

تابش اولیه سطح المپ به دیوارههای راکتور میرسد.
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