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 از آن جا که ضریب انتقال جرم حجمی کل یکی از پارامترهاي مهم در طراحی زیست رآکتور فرایند هوازي همراه با همزن مکانيکی:چکیده
 متغيرهاي عملياتی مورد مطالعه. در این مقاله ضریب انتقال جرم اکسيژن در محدوده ي وسيعی از متغيرهاي عملياتی مورد بررسی قرار گرفت،است
 نتایج تجربی به دست آمده نشان داد که اثر توان.  توان مصرفی همزن و سرعت ظاهري جریان هوا بودند،در این تحقيق غلظت سلولی باکتري
 محدودهي ضریب انتقال جرم حجمی.مصرفی همزن بيشتر از سرعت ظاهري جریان هوا و اثر این آخري بيشتر از غلظت سلولی باکتري است
 مقادیر به دست آمده براي ضریب انتقال جرم همچنين نشان داد که انتقال جرم اکسيژن در. محاسبه شد14h-2  تا12 ،کل اکسيژن در این آزمایشها
 تطابق مدلهاي ریاضی پيشنهادي برحسب پارامترهاي عملياتی براي ضریب.فرایند فروشویی ميکروبی اورانيم از پارامترهاي محدودکننده نيست
انتقال جرم با نتایج تجربی نشان داد که معادالت ارایه شده برحسب دور همزن یا توان مصرفی و سرعت ظاهري جریان هوا از سازگاري نسبتاً خوبی
 این مدل براي پيشبينی ضریب انتقال جرم در فرایند فروشویی، لذا. تعيين شد0/911  و0/916 ) آنها برابرR6( برخوردار هستند و ضریب همبستگی
.ميکروبی اورانيم میتواند استفاده شود

 زیست رآکتور همزندار، اورانیم، فروشویی میکروبی، اکسیژن، ضریب انتقال جرم:کلیدواژهها
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Abstract: Oxygen mass transfer coefficient is one of the most important parameters in the design of
aerobic process bioreactor, which is represented by the overall volumetric oxygen mass transfer. The
purpose of this article was the investigation of the mass transfer coefficient in the vast range of
operational parameters in a stirred tank reactor. The effects of cell concentration, stirred power
consumption and apparent air velocity on the mass transfer coefficient show that oxygen mass transfer in
microbial leaching of uranium and in this range of parameter is not limited in these experiments. The
overall volumetric oxygen mass transfer was determined in the range of 36-84 hr-1. Agreements of the
suggested mathematical correlation for predicting the mass transfer were also evaluated. The results
showed that the equation based on the rpm and/or power consumption and apparent air velocity specifies
a good agreement with the experimental results with the coefficient of determination of R2=94.2 and
93.4. It was concluded that the introduced models are suitable for evaluation of the mass transfer
coefficient in the microbial leaching of uranium.
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 .1مقدمه
فراهمسازي اکسيژن کافی در طراحی و عمليات زیسترآکتورهاي

ویژه و سرعت ظاهري جریان هوا به صورت تجربی مورد بررسی

هوازي از جمله فرایند فروشویی ميکروبی به وسيلهي

قرار گرفته و با تجزیه و تحليل دادههاي تجربی ،مدل ریاضی

()2

خودپرورهاي

در این مقاله ،اثر عوامل غلظت سلولی باکتري ،توان مصرفی

اکسندهي آهن ،از اهميت خاصی برخوردار

مناسب براي پيشبينی آنها ارایه شده است.

است .انتقال جرم در زیسترآکتور با خصوصيت ضریب انتقال
()1

جرم حجمی کل( (KLa) )6و نرخ مصرف اکسيژن

)(OUR

 .2تئوری

مشخص میشود .دانستن مقادیر دقيق ضریب انتقال جرم حجمی

روشهاي مختلفی براي اندازهگيري  KLaوجود دارد [ ،]7اما تنها

کل و نرخ مصرف اکسيژن براي طراحی و انجام عمليات

تعداد معدودي از آنها براي اندازهگيري در طول عمليات در

ضروري است .این متغيرها به عوامل زیادي شامل گرانروي و

سيستمهاي ميکروبی قابل استفادهاند .روش دیناميک []4

کشش سطحی محلول ،غلظت باکتري ،هيدرودیناميک

مشهورترین و متداولترین روش در اندازهگيري  KLaدر

زیسترآکتور ،نرخ هوادهی ،چگالی دوغاب و اندازهي ذرات

فنآوري ميکروبی است .در این روش غلظت اکسيژن محلول در

جامد بستگی دارند .تعيين مقادیر  KLaدر سيستمهاي ميکروبی

زمانهاي مختلف اندازهگيري میشود .در گام اول ،جریان گازي

دشوار است .اندازهگيري این دادهها در محيطهاي کشت براي

که اکسيژن را به زیسترآکتور میرساند قطع میشود ،نرخ

اهداف مختلف الزم است ].[2

تهیشدن از اکسيژن از طریق جذب باکتري اندازهگيري میشود

نرخ کلی انحالل در فرایند فروشویی ميکروبی با چند فرایند

تا خصوصيت مصرف اکسيژن ( )OURتعيين شود .سپس جریان

فرعی تعيين میشود؛ فرایند فرعی با پایينترین نرخ غالب خواهد

گاز به مقدار عملياتی اوليهي خود بازگردانده میشود و افزایش

شد ] .[6به علت پایين بودن انحاللپذیري اکسيژن در آب که در

در غلظت اکسيژن محلول با زمان براي محاسبهي  KLaمورد

دماي  61درجهي سانتیگراد از مرتبهي  7/4ميلیگرم بر ليتر و در

استفاده قرار میگيرد [ .]2تعدادي از پژوهشها سعی در ارایهي

محيطهاي کشت حتی کمتر از این هم میشود الزم است نرخ

روش دیناميکی اصالح شده داشتهاند؛ در این روش براي

انتقال جرم گاز به مایع تعيين شود ] .[1پژوهشهاي انجام شده

جلوگيري از تغيير هيدرودیناميکی جریان در رآکتور ،به جاي

نشان میدهد که وجود نمک در آب با غلظت  0/21مول بر ليتر

قطع جریان از جریان ثابت با غلظت متفاوت بهره گرفته میشود.

ميزان انحاللپذیري اکسيژن را حدود  1درصد کاهش میدهد.

نتایج نشان داده است که این روش تفاوت چندانی در نتایج ندارد

این کاهش در محلولهاي با غلظت باال ،به  20درصد نيز میرسد

[.]2

] .[1نرخ انتقال جرم از فاز گاز به مایع نيز در دماهاي باالتر از 20

در سيستمهاي گاز -مایع -جامد موازنهي جرم اکسيژن در

درجهي سانتیگراد به علت کاهش انحاللپذیري میتواند

فاز مایع چنين است

محدودکننده باشد ].[1

dC L
K a
 L (C *  C L )  N A
dt
)(1  

()2

در مورد تعيين ضریب انتقال جرم در فرایند فروشویی
ميکروبی پژوهش کمی انجام شده است .این مطالعات یا در قالب
بررسی ضریب انتقال جرم در رآکتورهاي سه فازي و یا در

که در آن  dCLآهنگ تجمع اکسيژن در فاز مایع C*, CL ،به

زیسترآکتورها صورت گرفته است .نتایج نشان میدهد که

ترتيب غلظت و غلظت اشباع اکسيژن در محلول KLa ،ضریب

وجود جامد سبب کاهش ضریب انتقال جرم میشود ].[2

انتقال جرم حجمی کل ε ،موجودي فاز جامد پراکنده

پژوهشهاي انجام شده بر روي ستونهاي همدما در فروشویی

محلول و  NAنرخ مصرف اکسيژن توسط باکتري در فرایند

ميکروبی مس مقادیر ضریب انتقال جرم را در گسترهي  11تا

اکسایش باکتریایی است و به صورت زیر بيان میشود

dt

()1

 12h-2به دست دادهاند ].[1
() 6
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که در آن  xغلظت باکتري q O ،نرخ مصرف اکسيژن به ازاي

()20

P
k La  C1 ( a )C2 (vg )C3
V
Pa C2
k La  C1 ( ) (vg )C3 (1  C4 x  C5 x2 )C6
V
P
k La  C1 ( a )C2 (vg )C3 ( N)C4
V
Pa C
k La  C1 ( ) ( vg )C (m )C
V

() 22

k La  C1NC2 vg

() 7

2

erial
 rFeBactنرخ اکسایش باکتریایی آهن فرو
واحد باکتري و
2+

()4

است.
فرمولبندي روش دیناميکی براي تعيين  KLaبراساس چرخهي

()9

جذب و دفع انجام میشود .در مرحلهي دفع ،نرخ انتقال اکسيژن
به علت این که جریان هوا وجود ندارد صفر است .در این حالت
با انتگرالگيري از معادلهي ( )6چنين نتيجه میشود

4

C3

که در آنها  Paتوان مصرفی ویژه vg ،سرعت ظاهري جریان هواx ،
V
غلظت سلولی باکتري μm ،گرانروي محلول و  Nدور همزن است.

CL  CL  NA t

() 1

3

2

در اینجا ميزان مصرف اکسيژن از شيب نمودار  CLبرحسب
 .4مواد و روشها

زمان به دست میآید.

 1.4ریزجاندار و محیط کشت

در مرحلهي هوادهی انتقال جرم و مصرف اکسيژن به صورت

ریزجاندار استفاده شده ،گونهي بومی باکتري اسيدي تيوباسيلوس

هم زمان اتفاق میافتد و منحنی تغييرات  CLبر حسب زمان به

()1

فروکسيدان

صورت زیر بيان میشود

1   dC L
({
*)  N A}  C
K La
dt

()1

تهيه شده از معدن اورانيم بندرعباس بود [.]27

محيط کشت براي رشد باکتري و نيز آزمایشهاي فروشویی
ميکروبی از ترکيب  6گرم  0/1 ،(NH1(6SO1گرم ،K6HPO1

C L =-

 0/1گرم  0/2 ،MgSO1.1H6Oگرم  0/02 ،KClگرم
 Ca)NO1(6.1H6Oو  60گرم  FeSO1.7H6Oبه ازاي هر ليتر

در این حالت مقدار ضریب انتقال جرم ( )KLaو مقدار
غلظت اشباع اکسيژن محلول (* )Cاز روي شيب و عرض از مبدأ

تهيه و  pHآن در مقدار  6ثابت نگه داشته شد ].[24

نمودار  CLبر حسب }  {( dCL )  NAتعيين میشود.
dt

 2.4زیسترآکتور مخزنی همراه با همزن مکانیکی

براي تعيين ضریب انتقال جرم اکسيژن مدلهاي متعددي

آزمایشها در یک زیسترآکتور به حجم کاري  2ليتر به قطر

پيشنهاد شده است .شکل کلی آنها به دو صورت زیر است ]،9

داخلی  22/1سانتیمتر ،با  1بفل با زوایهي ˚ 90نسبت به هم و
()2

.[22 ،20

با نسبت ارتفاع به قطر  6انجام شدند .همزن از دو پروانهي
(در قالب اعداد بدون بعد)

راشتون( )7با نسبت قطر پروانه به قطر رآکتور  0/11و عرض پره

)Sh = f(Re, Sc,...

به قطر پروانهي  0/6تشکيل شده بود .فاصلهي بين پروانهها برابر

()1

قطر رآکتور و فاصلهي پروانهي پایينتر نسبت به کف رآکتور

P

(با استفاده از توان مکانيکی ورودي و سرعت ظاهري جریان هوا) k L a=f  a , vs ,...
V


نصف قطر پروانه بود .توزیعکنندهي هوا از نوع ميلهاي با 1

()2

سوراخ  2ميلیمتري در هر سمت ميله به فاصلهي یکسان تعبيه
شده بود .طرحوارهي رآکتور در شکل  2نشان داده شده است.
رابطهي ( )2در کاربردهاي عملی و یا براي افزایش مقياس

تخميرکنندهها که در آنها انتقال جرم اکسيژن به عنوان معيار

 4.4سنگ معدن

کارآیی استفاده میشود ،مفيد است [26] .در مورد رابطهي ()6

سنگ معدن اورانيم از آنومالی  6ساغند تهيه شده بود .مقدار
اورانيم آن براساس تجزیهي عنصري با استفاده از پراش پرتو

حالتهاي مختلفی تعریف شده است که عبارتند از ]،21 ،21

ایکس ( )XRFبرابر  210ppmگزارش شده بود .این سنگ
معدن با اندازهي ذرات  40ميکرون مورد آزمایش قرار گرفت.

[22 ،21
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Air

N2

بر  KLaاندازهگيري شده تأثير بگذارد [ .]1چنانچه در

O2

CO2

نوشتارهاي علمی تأکيد شده است به دليل این که مقادیر KLa

محاسبه شده در همهي موارد کوچکتر از  0/1بر ثانيه هستند

همزن

فرض شده است که پاسخ الکترود براي تغييرات غلظت اکسيژن

مکانيکی

ریزصافی

به اندازه کافی سریع بوده و اثري بر روي دقت تعيين شده نداشته

سنسور اکسيژن

است [ .]26غلظت باکتريها از طریق شمارش مستقيم با استاندارد

ورودي هوا

خروجی هوا

مخلوطکنندهي

 ASTM D 4455–85اندازهگيري شد.

گاز

پروانه

 .3نتایج و بحث

پخشکننده

 1.3بررسی تغییرات غلظت اکسیژن در چرخهی جذب و دفع
شکل  .1طرحوارهي رآکتور استفاده شده.

در این بخش ،براي اندازهگيري ضریب انتقال جرم اکسيژن

 3.4آزمایشهای فروشویی میکروبی

آزمایشهایی با سه متغير سرعت ظاهري جریان هوا ،توان مصرفی

آزمایشهاي فروشویی ميکروبی با سرعت همزنی  100 ،100و

ویژه و غلظت باکتري انجام شد .در شکل  6تغييرات غلظت

 200دور بر دقيقه و با نرخ هوادهی  0/2 ،0/6و  2vvm1با نسبت

اکسيژن محلول در مراحل جذب و دفع برحسب زمان براي

جامد به مایع ثابت  1درصد وزنی -حجمی انجام شد .در هر

شرایط عملياتی مختلف نشان داده شده است .در این شکل

مرحله از آزمایشها تعداد باکتريها به عنوان یکی از پارامترهاي

مشاهده میشود که با افزایش زمان در مرحلهي دفع ،غلظت

مورد بررسی شمارش شد.

اکسيژن محلول کاهش و در مرحله جذب ،افزایش مییابد .دليل
این کاهش در مرحلهي دفع مصرف اکسيژن محلول توسط

 6.4تجزیهها

اکسيژن محلول با استفاده از الکترود پوالروگرافيکی متلر تولدو

باکتري است.

()4

مدل  InPro 6850iاندازهگيري شد .مشخصهي الکترود میتواند
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شکل  .2تغييرات غلظت اکسيژن ) (ppbدر مرحلهي جذب (بخش نزولی منحنیها) -واجذب (بخش صعودي منحنیها) با زمان (دقيقه).
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غلظت اکسیژن )(ppb

8000

8000
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بر پایهي معادلهي ( )1پيشبينی میشود تغييرات غلظت

از آنجا که طيف وسيعی از فرایندهاي ميکروبی ،هوازي

اکسيژن برحسب زمان در مرحلهي دفع خطی باشد اما منحنیهاي

هستند ،در محاسبهي توان اثر فاز گاز نيز باید در نظر گرفته شود.
()9

رسم شده نشان میدهند که این تغييرات با زمان خطی نيستند.

در این حالت هوگمارک

دليل اصلی این امر وجود هواي ساکن در بخش باالیی رآکتور

رابطهي زیر را پيشنهاد نمود

[ ]62براي تخمين توان مصرفی
1

است که با کاهش غلظت اکسيژن محلول ميزان انتقال اکسيژن از
هوا به محلول افزایش مییابد.

()21
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 2.3بررسی تغییرات ضریب انتقال جرم

در ایـن بـخش مقـادیـر  KLaنشـان داده شـده در جدول 2

که در آن  Wعرض ) (mپرههاي توربين Q ،نرخ جریان حجمی

بـراي تـعـدادي از آزمـایـشها از روي منحنی تغييرات  CLبرحسب

( )m1s-2گاز g ،ثابت گرانش ( )9/42ms-6و  Vحجم ()m1

dCL
} )  NA
dt
گسترهي تغييرات ضریب انتقال جرم از  12/01تا  41/2بر ساعت

است.

بود .که این ،میتواند اطالعات مناسبی براي افزایش مقياس این

 3.3ارزیابی مدلهای ارایه شده برای ضریب انتقال جرم

نوع رآکتور باشد.

از برازش مدلهاي ریاضی ارایه شده براي ضریب انتقال جرم

({ به دست آمد .براساس اطالعات این جـدول

اکسيژن (معادلههاي  )22 ،4 ،7با دادههاي تجربی معادلههاي زیر

 4.3محاسبهی توان

به دست آمد

توان همزن در روند جریان آشفته و در حالت کامالً توسعه یافته
( )NRe>2000و در حالتی که بفلها با فاصلههاي مساوي از هم

()21

قرار گرفته و عرض هر کدام  0/2قطر مخزن باشد ،از رابطهي

Pa 0/ 526
() (v g )0/248(1 - 1/955 1013 x  2/ 56  1026 x 2 )C6 )21
V

راشتون و همکاران [ ]29محاسبه میشود
()26

Pa 0/526
) (vg )0/229
V

( k La  2/ 41 103

()22

P  N PN m3 D5

( k L a  4 / 3  10 3

k L a  2/26  106 ( N)1/53 ( v g )0/116

مقادیر ضریب همبستگی( )R6( )20براي معادلههاي (،)21
( )21و ( )22به ترتيب  0/911 ،0/911و  0/916به دست آمد که
حاکی از آن است که مدلهاي ریاضی ارایه شده از نظر دقت
قابلقبول هستند؛ ميزان انحراف مقادیر پيشبينی شده به وسيلهي
مدلها از مقادیر تجربی در شکل  1این نتيجه را تأیيد میکند.

که در آن  NPعدد توان بوده و به نوع پروانه و تعداد آن بستگی
دارد .در حالت چند پروانهاي ،عدد توان هر پروانه در تعداد
پروانهها ضرب میشود .البته از این رابطه میتوان براي مقادیر
باالتر از  100عدد رینولدز استفاده نمود [.]60

جدول  .1مقادیر  KLaو نرخ مصرف اکسيژن براساس متغيرهاي دورهمزن (توان مصرفی) ،سرعت ظاهري جریان هوا و غلظت سلولی باکتري
ضریب حجمی انتقال جرم
نرخ مصرف اکسيژن
غلظت سلولی باکتري
توان مصرفی همزن
سرعت ظاهري جریان هوا
سرعت همزن
()hr-2
()ppb lit-2 min-2
()Cell m-1
()w m-1
()cm s-2
)(rpm
26
12/01
149/9
1/4×20
100/2
100
0/0971
2
26
12/16
117/7
1/4×20
146/1
100
0/0971
6
24/24
206/1
1×2026
994/9
200
0/0971
1
17/16
72/4
1/6×2026
611/9
100
0/696
1
21/9
72/11
1/6×2026
142
100
0/696
1
71/72
204
1×2026
462/9
200
0/696
2
14/19
201/2
1×2026
622/1
100
0/147
7
12/67
201/2
1×2026
101/2
100
0/147
4
41/2
201
1×2026
272/2
200
0/147
9
26
26
-1
غلظت اوليهي سلولی باکتري  2/2×20 cell mو دقت اندازهگيري غلظت سلولی باکتري .0/4×20
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منحنی اثرات اصلی براي  KLaمتوسطهاي برازش شده

90
Eq. 14
Eq. 15
Eq. 16

سرعت ظاهري جریان هوا

دور همزن

80

L

متوسط

60

-1
(hr-1)KLa
Model
K )ahr
مدل (

70

غلظت باکتري

50

40

80

90

70

50

60

40

30
30

-1

 (hrتجربی ( hr
K-1
KLa)Experimental
)
La

شکل  .4مقایسهي مقادیر  KLaتجربی و به دست آمده از مدلها.

شکل  .3نمودار اثرات اصلی استخراج شده از نرمافزار  Minitabبه منظور
بررسی روند اثر هر یک از متغيرهاي دور همزن ،سرعت ظاهري جریان هوا و

 6.3تحلیل واریانس ()ANOVA

غلظت باکتري.

نتایج تحليل واریانس براي پارامترهاي مورد بررسی ،توان دو
پارامترها و تداخل پارامترها نشان داد که اثرات توان دو پارامترها

100
باکتریایی
 of Bioleachingفروشویی
Bioleaching
Extraction
کنترلی
 Sampleنمونهي
Control
Extraction
of Control

و اثر تداخلی آنها در درجهي اطمينان  91درصد در گسترهي

90

ظاهري جریان هوا معنیدار هستند .با مقایسهي نمودارهاي اثرات

70

()22

60

نمایش داده شده در شکل  1نيز میتوان دریافت که

50

پارامترهاي دور همزن و سرعت ظاهري جریان هوا داراي اثر

40

معنادارند اما باکتري با توجه به این که در نمودار اثرات اصلی،

30

روند نزولی و صعودي دارد بیمعنا است.

20

اصلی

بررسی صورت گرفته در مورد تعيين ميزان اثر پارامترها بعد

10

از هموزن کردن متغيرها (بر پایهي بيشينه ،کمينه و نقطهي مرکزي

6

7

5

( ))0،-2،+2نشان داد که دور همزن ،سرعت ظاهري جریان هوا

3
4
Time
)((daysروز)
زمان

2

1

و غلظت زیستتوده در گسترهي مورد بررسی به ترتيب بيشترین

شکل  .6درصد استخراج فرایندهاي زیست فروشویی و نمونهي کنترل (بدون

اثر را در مقدار ضریب انتقال جرم دارند که این امر در شکل  1با

باکتري).

در نظر گرفتن شيب نمودارهاي اثرات اصلی به وضوح قابل

 .6نتیجهگیری
 -محدودهي مقادیر ضریب انتقال جرم اکسيژن در رآکتور

مشاهده است.
نمودار بازده استخراج براي فرایندهاي فروشویی ميکروبی و

مخزنی با همزن مکانيکی  12/01تا  41/2بر ساعت است که

نمونهي کنترلی (بدون باکتري) در شکل  1نشان داده شده است،

خود میتواند مبنایی براي طراحی باشد.

که حاکی از آن است که حضور باکتري به مقدار قابل توجهی

-

بازده استخراج را افزایش میدهد.

اثر دور همزن بر روي ضریب انتقال جرم بيشتر از سرعت
ظاهري و اثر سرعت ظاهري جریان هوا بيشتر از غلظت

در بررسی حالتهاي مختلف مدلهاي تجربی براساس

زیستتوده است.

عوامل مؤثر بر روي  KLaاز بسته نرمافزار  MATLABاستفاده

-

شد .ضریب نيز در محيط  MATLABمحاسبه گردید .در بحث

با بررسی معادلههاي به دست آمده و تحليل واریانس نتایج
میتوان پارامتر غلظت زیستتوده را در گسترهي متغيرهاي

تحليل واریانس و نمودار اثرات اصلی از نرمافزار  Minitabبهره

مورد بررسی ،یک عامل بی اثر یا کم اثر دانست.

گرفته شد.
29

0

0

%
درصد استخراج
Extractionاورانیم

آزمایش شده بیمعنا هستند اما پارامترهاي دور همزن و سرعت

80
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:مرجعها

] غلظت اکسيژن66[ با توجه به پژوهشهاي انجام شده

-
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