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0 е константа, 

получена от експерименталните данни.

Фигура 1. Модел на геометрия за мембранен канал
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ВЪВЕДЕНИЕ

Тази работа е част от изследване на интегрирани биореактори с мембранно

разделяне. Мембранното филтруване играе важна роля в съвременния живот и е

прераснало от специализиран експериментален метод в широко разпространен

промишлен процес. Моделирането на пропускливостта на мембраната е сложна

задача и в литературата се предлагат различни подходи.

ЧИСЛЕНО МОДЕЛИРАНЕ

Целта на настоящото изследване е да направи сравнителна оценка на

подходите за моделиране на пренос на маса във филтрационна клетка

чрез компютърна динамика на флуидите (CFD), въз основа на

експериментални данни от литературата. Избрана е проста геометрия

(фиг.1) на мембранно филтруване с напречен поток, за да се намали

изчислителното време. Състои се от двуизмерен (2D) канал с височина h

= 0,001m и дължина l = 0.020m, като долната стена е мембрана.

БЛАГОДАРНОСТИ: Работата е извършена с финансовата подкрепа от Министерство на образованието и науката по Национална програма "Млади учени и постдокторанти", ПМС 203/19.09.18 г.

ИЗВОДИ

➢ Използвано е хидродинамично моделиране, за да се опише

поведението на потока в мембранен канал. При мембраната

бяха приети условия на непропусклива стена и постоянна

концентрация. Този подход е проверен спрямо

експериментални и числени данни от литературата.

➢ Моделът с флуиден поток и масопренос през мембраната дава

възможност за симулация на концентрационната поляризация.

➢ Бъдещата работа е насочена към подобряване на

хидродинамичния модел и разработване на модел за

едновременна симулация на флуиден поток и пренос на маса

през мембраната, използвайки техниките на ANSYS Fluent с

UDF функции, при приемливо изчислително време.

➢ Крайната цел на моделите е оценка и повишаване на

ефективността на интегрираните процеси.

➢ Бъдещата работа ще се фокусира върху използването на CFD

моделиране за получаване на критерии и зависимости за тази

цел.
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Фигура 2. Изчислителна мрежа на 2D геометричен модел на мембранен канал,

а) вход на канала, б) изход на канала
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РЕЗУЛТАТИ 

Фигура 3. CFD симулация с непроницаема мембрана:  Контурни графики на концентрацията на 

разтвореното вещество при Re = 246, а) вход на канала б) изход на канала

Два подхода според граничните условия на мембраната:

Фигура 4. Концентрационен граничен слой при разстояние до входа 

на процепа при стойности на Рейнолдс   (Re = 246, 789 и 1085) –

CFD симулация с непроницаема мембрана

Фигура 5. Концентрационен граничен слой при разстояние до 

входа на процепа при стойности на Рейнолдс (Re = 250 и 1000) от 

литературата [Geraldes et al. (2001)]

Изчислителна област и мрежа

Приемания в модела:

➢Стационарен поток в двуизмерна област от страната на

ретентата;

➢Ламинарно течение, описано с уравненията на Навие-

Стокс за движението и непрекъснатостта;

➢Включено е уравнение за пренос на масата на

разтворената компонента;

➢Уравненията се решават числено със средствата на

софтуера ANSYS Fluent на основата на метода на крайните

обеми.

. 

1. Модел с непроницаема стена и постоянна 

концентрация по повърхността на мембраната
2. Модел с флуиден поток и масопренос през мембраната 

у = 0, Vx,     u = 0, v = 0, ωA = const.

където

скорост на потока през мембраната

[Geraldes et al. J. Membrane Science 191 (2001) 109-128]


