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 .1گروه مهندسی شیمی ،دانشگاه سیستان و بلوچستان ،ایران
مشخصات مقاله

چكيده

تاریخچه مقاله:

برجهای آکنده ،قسمت مهمی از تجهیزات وسیع انتقال جرم و حرارت هستند .امروزه،
استفاده از برجهای آکنده به دلیل افت فشار کمتر ،ظرفیت و انتقال جرم باالتر نسبت
برجهای سینیدار ،در حال افزایش است .در این تحقیق پارامترهای مؤثر بر عملکرد
برج مانند ماندگی مایع و ضرایب انتقال جرم فاز گاز در برج رطوبتزنی با استفاده از
آکنههای نامنظم در برجهایی به قطر  ٠/2و  ٠/1متر و ارتفاع  1متر ،اندازهگیری شد.
در آزمایشات ،از آب و هوا برای فاز گاز و مایع استفاده شد .دبی هوا بین 1/92تا
9/99مترمکعب بر ساعت و دبی مایع  1٠تا  ٠٠مترمکعب بر ساعت میباشد .یکی از
پارامترهای تأثیرگذار بر انتقال جرم سطح تماس مؤثر است .در این تحقیق از مدل
 Nakajimaجهت محاسبه سطح تماس مؤثر استفاده شد ،سپس مقادیر آزمایشگاهی
ضرایب انتقال جرم فاز گاز با مدلهای Zech, Onda, Billet, Shulman, Grouff, Shi
مقایسه شد .درصد خطای نسبی میانگین این مدلها با نتایج آزمایشگاهی به
ترتیب %9١ ،%21 ،%29 ،%1١ ،%٠و  %19١میباشد .نتایج نشان داد که با کاهش قطر
برج ،ضریب انتقال جرم فاز گاز ( )Kg.aeافزایش مییابد .همچنین مقادیر ماندگی
بهدستآمده نشان داد که ماندگی در برج به قطر ٠/1بیشتر از برج به قطر ٠/2متر
میباشد.
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-1مقدمه
تحقیقات و مطالعات گستردهی بسیاری از سازمانهای
علمی و همچنین شرکتهای سازنده آکنهها بر روی آکنههای
نامنظم از سال  199٠شروع شد .روابط انتقال جرم بر اساس
دادههای تئوری بیانشدهاند که دقتها ،محدودیتها و
محدودههای عملیاتی متفاوتی دارند ].[1
شدت انتقال جرم مستقیماً متناسب با سطح مشترک
مؤثر گاز -مایع در فرآیندهاست ] .[2در این قسمت روابط
ارائهشده در مقاالت برای پیشبینی سطح تماس مؤثر را مرور
میکنیم .برای نخستین بار  Ondaو همکاران ،در سال 1961
رابطهای برای پیشبینی سطح مؤثر آکنههای نامنظم ارائه
کردند ،اساس این مدل بر مبنای مطالعات هیدرودینامیک و
خصوصیات فیزیکی مایع میباشد ] .[9در سال Billet ،1999
و  ،Schultesمدل تئوری بر اساس هندسه آکنه و خصوصیات
فیزیکی مایع ارائه کردند .در این مدل اثر تغییرات کشش
سطحی فاز مایع در طول برج روی مساحت مشترک گاز -مایع
در نظر گرفته شد ] .[9در سال  Hanley 1999و همکاران،
مدلی بر اساس تئوری پدیدههای بحرانی و افت الکتریکی ارائه
و صحت آن را با دادههای بهدستآمده از انجام آزمایش روی
آکنههای نامنظم و منظم تعیین کردند ].[١
در این تحقیق ابتدا روابط انتقال جرم و پارامترهای
وابسته به این روابط مانند سطح مؤثر انتقال جرم ارائه
میشوند ،سپس به ارائه و مقایسه مقادیر آزمایشگاهی با این
مدلها پرداخته میشود.

 -2روابط انتقال جرم فاز گاز
در این قسمت روابط ارائهشده برای پیشبینی ضرایب
انتقال جرم فاز گاز را مرور میکنیم .این روابط در جدول 1
آورده شدهاند ] 6و .[٠
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اندازهگیری سطح واقعی بسیار پیچیده و خطای زیادی دارند
] .[9در این آزمایش از رابطهی  Nakajima et.alبرای
پیشبینی سطح تماس مؤثر استفاده شده است ].[1٠
 Nakajimaرابطه زیر را برای محاسبه  aeپیشنهاد کرد:
()1

 -4روش اندازهگیری ضرایب انتقال جرم
برای به دست آوردن ضرایب انتقال جرم ،ابتدا باید
تعداد واحدهای انتقال  NTUgرا به دست آورد .از روش رطوبت
زنی آدیاباتیک در آزمایشات استفاده شد .این یک حالت خاص
است که در آن مایع در دمای اشباع آدیاباتیک گاز ورودی به
سیستم وارد میشود .این تحول را میتوان بهطور مداوم و با
واردکردن پیدرپی مایع خروجی از برج (بدون افزودن یا
کاستن حرارت از آن) به داخل برج مطابق شکل  1انجام داد.
شکل  1شماتیکی از برج رطوبت زنی را نشان میدهد .برای
جلوگیری از اتالف حرارت برج عایقکاری شده است [.]1
جدول :1روابط انتقال جرم فاز گاز
رابطه

مدل
Shulman and
]grouff [12
Shulman et al [13].
]Onda et al [14
]bravo and fair [15
Zech and
]mersmann [16
Shi and
]mersmann, [3
Billet and
]schultes [17

 -3سطح تماس مؤثر
سطح تماس مؤثر انتقال جرم یک پارامتر مهم در بازده
انتقال جرم میان فازهای گاز و مایع است .برای سنجش میزان
سطح مؤثر روابط زیادی در مقاالت یافت میشود ] .[1در
طراحی عملیاتی مهمترین هدف در انتخاب آکنه برای تقطیر،
مینیمم کردن افت فشار و ماکزیمم کردن سطح تماس
میباشد .شدت انتقال جرم مستقیماً متناسب با سطح مشترک
مؤثر گاز -مایع در فرآیندهاست .روشهای آزمایشگاهی برای
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جهت انجام این مقایسه دو مقدار  9/٠و  ٠/6١برای عدد
لوئیس در نظر گرفته شده است.

()2
()9

-1-4ضرایب انتقال جرم فاز گاز

برای به دست آوردن ضرایب انتقال جرم ،ابتدا باید تعداد
واحدهای انتقال  NTUgرا به دست آورد .روابط حاکم از موازنه
آنتالپی در قسمت دیفرانسیل آکنه به دست میآید [1و.[11
با فرض برابر بودن مساحت انتقال جرم و حرارت :aH =a
()9
بهعبارتدیگر:
()١
با رابطه زیر HTUg ،به دست میآید.
()6
با استفاده از رابطه لوئیس:

در آزمایشات ،قطر برج  ٠/2متر ،ارتفاع آن  1متر،فاز
مایع آب و فاز گاز هوا و دبی هوا بین  1/92تا  9/99مترمکعب
بر ثانیه بود .در چهار دبی مایع ( ١٠ ،9٠ ،1٠و )m3/hr٠٠
آزمایشات انجام شد .دقت دماسنج در آزمایشگاه  ٠/1درجه
سانتیگراد بود.
آکنهی بکار برده شده در آزمایشات آکنهی پال رینگ
 16میلیمتری پالستیکی میباشد که شکل  2تصویر این آکنه
از نماهای مختلف است .در جدول 2مشخصات این آکنه آورده
شده است.
تعداد واحدهای انتقال  NTUgبا اندازهگیری دماها ،از
رابطه  1به دست میآید .رابطه  19ارتفاع واحدهای انتقال
 HTUgرا میدهد ] .[19در شکل  ،9نمودار  HTUgبرحسب
ضریب ظرفیت گاز نشان دادهشده است.
Fs

()٠
با جایگذاری رابطه  ٠در رابطه :6
()1
از رابطه زیر  NTUgبه دست میآید.
()9
با مقایسه رابطه  9و  NTUg ،١به صورت تابعی از دما بهه
دست میآید [.]11
()1٠
همانطور که مشاهده شد محاسبات بر اساس عدد
لوئیس یک انجام شده است .برای مقدار غیر از یک نیز  kgبا
استفاده از رابطه کلی لوئیس ]:[11
()11
اندازهگیری شده و مقدار آن با مقدار  Kgزمانی که عدد
لوئیس یک بود برای مقدار دبی مایع ) L=50(m3/hrمقایسه
شده است و نتایج در شکل  1٠آورده شده است.

شکل  :2آکنهی پال رینگ پالستیکی مورداستفاده در آزمایش
جدول  :2مشخصات آکنهی پال رینگ پالستیکی
991

1٠

31

مسعودخراساني،مرتضي زيودار،فرشادفرشچي تبريزي

شکل ( )3نمودار  HTUgبرحسب ضریب ظرفیت گاز ،قطر برج  ٠/2متر

شکل ( ae: )٥بدست آمده از روابط  ،Nakajima et.alقطر برج  ٠/2متر

مقدار  Kgaeاز رابطه  1به دست میآید .شکل  9نمودار
 Kgaeبرحسب  Fsضریب ظرفیت گاز را نشان میدهد.
برای به دست آوردن  Kgباید  aeسطح تماس مؤثر را
محاسبه کنیم .در این قسمت از مدل Nakajima et.alجهت
محاسبه  aeاستفاده میشود .در شکل  ae ،١محاسبه شده ارائه
شده است.
با محاسبه سطح تماس مؤثر ٬ضرایب انتقال جرم فاز گاز
به دست میآید .در شکل  6مقادیر آزمایشگاهی ضرایب انتقال
جرم فاز گاز نشان داده شده است.
مقادیر  Kgآزمایشگاهی با مقادیر بهدستآمده مدلهای
 Shulman, Grouff, Onda, Zech, Shi, Billetدر دبیهای
مختلف مایع در شکل  ٠مقایسه شده است.
همانطور که در شکلهای ٠نشان داده شد ،مدلهای
 Onda, Billet, Grouffمقدار  Kgرا باالتر از مقادیر
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شکل ( )4نمودار حاصلضرب ضریب انتقال جرم در سطح تماس مؤثر
برحسب ضریب ظرفیت گاز ،قطر برج  ٠/2متر

شکل ( )٦مقادیر  Kgآزمایشگاهی،قطر برج  ٠/2متر

آزمایشگاهی ،مدلهای  Shi, Shulmanپایینتر از مقادیر
آزمایشگاهی پیشبینی میکنند؛ اما مدل  Zechپیشبینی
بهتری نسبت به سایر مدلها داشته و مقادیر  Kgبهدستآمده
از این مدل به مقادیر آزمایشگاهی نزدیکتر است .خطای
محاسبه شده مدل  Zechبا مقادیر آزمایشگاهی برابر
٪٠میباشد .در جدول  9درصد خطای نسبی کلیهی مدلهای
مذکور آورده شده است.

 -١مقایسه ضرایب انتقال جرم در برجهایی به
قطر  ٠/1و  ٠/2متر
برای پی بردن به تأثیر قطر برج در ضرایب انتقال جرم،
آزمایشهایی با شرایط یکسان در برجی به قطر  ٠/1متر انجام
شد .در شکل  1مقادیر  Kg.aeدر برجهای با قطر  ٠/1و ٠/2
متر در دبیهای مختلف مایع باهم مقایسه شده است
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شکل  :٧مقایسه ضرایب انتقال جرم با مدلهای مختلف ،قطر برج ٠/2متر

همانطور که در شکل  1نشان داده شد با کاهش قطر
برج Kg.ae ،افزایش پیدا میکند .یکی از دالیل افزایش Kg.ae
این است که با کاهش قطر برج توزیع مایع بهتر انجام میشود
و درنتیجه سطح تماس انتقال جرم باال میرود.
دلیل دیگر ،تأثیر سطح دیواره برج در انتقال جرم
است .رابطه  12نسبت سطح دیواره برج به سطح پکینگ را
نشان میدهد [.]2٠
()12
طبق رابطه باال ،وقتی قطر برج کاهش پیدا میکند،
دیواره برج تأثیر بیشتری در ایجاد سطح تماس برای انتقال
جرم دارد ،درنتیجه با افزایش سطح تماس انتقال جرمKg.ae ،
افزایش پیدا میکند.
در شکل  9مقادیر ماندگی در دو برج مقایسه شده
است.
همانطور که در شکل  1٠مشاهده میشود با افزایش عدد
لوئیس از مقدار عددی یک به  9/٠مقدار  kgکاهش یافته و با
کاهش عدد لوئیس به عدد  ٠/6١مقدار  Kgافزایش مییابد.

 -٦نتیجهگیری
یکی از پارامترهای تأثیرگذار بر انتقال جرم سطح
تماس مؤثر است .در این مقاله از مدل  Nakajima et.alجهت
محاسبه  aeاستفاده شد .با محاسبه سطح تماس مؤثر ،ضرایب
انتقال جرم محاسبه شدند ،سپس مقادیر  Kgآزمایشگاهی با
مقادیر بهدستآمده از مدلهای Zech, Shi, Shulman,
 Billet, Onda, Grouffمقایسه شدند .نتایج نشان داد که در
مدلهای  Onda, Billet, Grouffمقدار  Kgرا باالتر از مقادیر
آزمایشگاهی ،مدلهای  Shi, Shulmanپایینتر از مقادیر
آزمایشگاهی پیشبینی میکنند؛ اما مدل  Zechپیشبینی
بهتری نسبت به سایر مدلها داشته و مقادیر  Kgبهدستآمده
از این مدل به مقادیر آزمایشگاهی نزدیکتر میباشد .خطای
محاسبه شده مدل  Zechبا مقادیر آزمایشگاهی برابر
٪٠میباشد.
برای پی بردن به تأثیر قطر برج در ضرایب انتقال جرم،
آزمایشهایی با شرایط یکسان ،در برجی به قطر ٠/1متر انجام
شد .نتایج نشان داد که با کاهش قطر برج Kg.ae ،افزایش پیدا
میکند .یکی از دالیل افزایش  Kg.aeاین است که با کاهش
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شکل  :٨مقادیر  Kg.aeدر برجهای با قطر  ٠/2و  ٠/1در دبیهای مختلف مایع

شکل  :٩مقایسه ماندگی برحسب  Fsدر برجهایی به قطر  ٠/1و ٠/2متر

شکل  :1٠مقایسه مقادیر  kgبه ازای مقادیر مختلف عدد لوئیس

قطر برج توزیع مایع بهتر انجام میشود و درنتیجه سطح
تماس انتقال جرم باال میرود .دلیل دیگر ،تأثیر سطح دیواره
برج در انتقال جرم است .با کاهش قطر ،دیواره برج تأثیر
بیشتری در ایجاد سطح تماس برای انتقال جرم دارد ،درنتیجه
با افزایش سطح تماس انتقال جرم Kg.ae ،افزایش پیدا می-
کند.
در مورد استفاده از مقادیر مختلف عدد لوئیس ،مشاهده شد

شتاب جاذبه زمین

که با افزایش عدد لوئیس مقدار  kgکاهش مییابد.

سرعت جرمی گاز
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عالئم اختصاری و نمادها
سطح مؤثر آکنه

)ae (m2/m3

سطح ویژه آکنه

)ap (m2/m3

قطر معادل آکنه

)deq (m

فاکتور ظرفیت جریان گاز
)g (m/s2
)G(kg/m2.s
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Measurement of mass transfer coefficients in the humidification
column with random packing
Masoud Khorasani1,*, Morteza Zivdar1, Farshad Farshchi Tabrizi1
1.Department of Chemical Engineering, University of Sistan & Baloochestan, Zahedan, Iran
ABSTRACT
Packed columns are important parts of mass and heat transfer
equipments, Nowadays, using packed columns is increasing
due to lower pressure drop, higher capacity and mass transfer
compared with tray columns.
In this survey, parameters affecting column performance were
measured, these include: liquid hold up and gas-phase mass
transfer coefficient in a humidification column using random
packing in towers with 0.1m and 0.2m diameters and 1m
height. In these experiments, liquid and gas phase were water
and air, respectively. Air velocity was between 1.32 to 3.92
(m3/hr) and liquid velocity was between 10 and 70(m3/hr).
In this paper, Nakajima model was used to predict the
effective area. Experimental data of gas-phase mass transfer
coefficient was compared with Zech, Shi, Grouff, Shulman,
Billet and Onda models. Average relative errors were 7%,
15%, 29%, 21%, 45% and 195% ,respectively. To predict
mass transfer coefficients, Zech model was more accurate
Also, by decreasing diameter of tower, gas-phase mass
transfer coefficient(Kg.ae) increased.
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