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مشخصات مقاله

چكیده

تاريخچه مقاله:

در عمليات جداسازي با استفاده از فرایند تقطير ،برجهاي پر شده بخاطر وجود
محاسني نظير راندمان باال مورد توجه ميباشند .در این پژوهش جداسازي اکسيد
دوتریوم (( )D2Oآب سنگين) و اکسيد هيدروژن (( )H2Oآب معمولي) با استفاده از
یک برج پر شده در شرایط خالء نسبي بصورت ناپيوسته بررسي شد .در انجام این
آزمایشها از آب سنگين با غناي  50% ، 10%و  90%استفاده شده و جداسازي با
استفاده از آکنههاي شبه دیکسون از جنس فوالد زنگ نزن مورد بررسي قرار گرفت.
براي این منظور طراحي آزمایش فاکتوریل انجام شد که در آن اثرات غلظت آب
سنگين ،فشار و ميزان جریان برگشتي بر ميزان ارتفاع معادل سيني تئوري )(HETP
در برج بررسي شد .در این ميان اثر غلظت بيشتر از دو متغير دیگر بود و با بهينه
سازي انجام گرفته این نتيجه حاصل شد که در حالتي که همه متغيرها در حالت
کمينه خود باشند ،کمترین (بهترین) ارتفاع معادل حاصل خواهد شد .همچنين
آزمایشها نشان داد که پارامتر فشار به تنهایي در محدوده مورد بررسي بر ميزان
جداسازي بي اثر است ،گرچه بر همکنش آن با فاکتورهاي دیگر معنيدار ارزیابي شد.

دريافت 7 :خرداد 1400
دريافت پس از اصالح 30 :شهريور 1400
پذيرش نهايی 26 :اذر 1400

كلمات كليدي:
ایزوتوپهاي پایدار
دوتریوم
تقطير
ارتفاع معادل

حقوق ناشر محفوظ است.

* عهده دار مکاتبات
a-fazlali@araku.ac.ir

79

علمي پژوهشي

علیرضا فضلعلي ،محسن روشنائي

 -2-1مرور تحقيقات قبلی

-1مقدمه

یاماموتو1

ایزوتوپهاي پایدار کاربردهاي ویژه و منحصر به فردي
دارند که از جمله ميتوان به کاربردهاي آنها در علوم زمين
شناسي ،هيدرولوژي ،محيط زیست ،پزشکي ،دارویي ،صنایع
غذایي ،کشاورزي ،علوم دامي و  ...اشاره کرد که با توجه به
گستره کاربرد آنها ،اهميت آنها بيشتر روشن ميشود.
ایزوتوپ پایدار به عنوان ایزوتوپي تعریف ميشود که
تاکنون هيچ شکلي از واپاشي آن مشاهده نشده است .اگر نسبت
نوترون به پروتون عنصري کمتر از یک و نيم باشد عنصر بدون
واپاشي و پرتوزایي است .ایزوتوپ پرتوزا ،گونهاي از ایزوتوپ
ناپایدار است که نيمعمر پایيني دارد .اگر نسبت نوترون به
پروتون در عنصري بيش از یک و نيم باشد پرتوزا است.
آبسنگين عمدتا به عنوان یک کند کننده در راکتورهاي
هستهاي بکار ميرود .ارزش آب سنگين به عنوان کند کننده،
توانایي باالي اتمهاي دوتریوم در جذب انرژي نوترونهایي است
که با آنها برخورد ميکند ،بدون اینکه به طور همزمان با تعداد
زیادي از این نوترونها برخورد کرده و یا آنها را جذب نماید.
در ميان روشهاي مختلف براي جداسازي ایزوتوپهاي
هيدروژن ،روش تقطير آب ،عليرغم پایين بودن فاکتور
جداسازي ،داراي مزیتهایي مانند آساني عمليات ،وجود
نداشتن جزء سمي و خورنده ( H2Sکه در فرایند تبادل دو دمایي
آب – سولفيد هيدروژن براي توليد آبسنگين استفاده مي
شود) ،عدم وجود تبدیل گاز هيدروژن آب بهوسيله الکتروليز (در
فرایند تبدیل ایزوتوپ هيدروژن آب) و عدم وجود کاتاليست
براي تبادل ایزوتوپ را دارد [.]1
در این تحقيق از برجهاي پرشده براي تقطير آب استفاده
شده است .برجهاي پرشده ،زماني در تقطير استفاده ميشود که
عمل جداسازي آسان باشد و قطر ستون مورد نياز خيلي بزرگ
نباشد [ ]2البته در مورد این پژوهش جداسازي چندان هم آسان
نيست ولي قطر ستون کم است .ستونهاي آکنده قيمت کمتري
دارند .مشکل عمده این ستونها عدم توزیع مناسب مایع است،
خصوصا زماني که ستون قطر بزرگي دارد و یا بسيار بلند است.

و همکاران در تحقيق بر روي جداسازي ایزوتوپ
 H2O – HTOبا استفاده از تقطير آب ،دیناميک  HETPآکنه
دیکسون  SUSرا در یک برج پرشده کوچک بررسي کردند [.]3
احمد شریعت 2و جان ج کانش 3راندمان آکنهها را در مقياس
تجاري با استفاده از توزیع کننده لولهاي 4و توزیع کننده با شيار
 Vشکل 5مورد بررسي قرار دادند [ .]4برج مورد استفاده در این
کار قطري معادل  1/22mداشته و دو ارتفاع بستر  3/66mو
 5/49mمورد بررسي قرار گرفت .در این تحقيق چهار اندازه از
آکنه با دو نوع توزیعکننده مورد آزمایش قرار گرفت .عالوه بر
اینکه ارتفاع معادل آکنههاي ذکر شده در شرایط آزمایش بدست
آمد مشاهده شد که در همه آزمایشها توزیع کنندههاي لولهاي
نتایج بهتري داشتند .زاکرزسکا-ترزنادل 6و همکاران مطالعاتي
بر روي جداسازي پروتيوم  /دوتریوم و اکسيژن / 16 -اکسيژن-
 18با استفاده از تقطير غشائي داشتند [ .]5آنها تالش کردند
تا ایزوتوپهاي دوتریوم و اکسيژن سنگين (اکسيژن)18-
مشاهده شده در فرایند تقطير غشائي )MD( 7را توجيه کنند.
کانا اوکي 8و همکاران بر روي قابليت کاربرد غشائي پاالدیوم
براي جداسازي پروتيوم و دوتریوم تحقيقاتي انجام دادند [.]6
در این تحقيقات جداسازي پروتيوم و دوتریوم با استفاده از
غشاي پاالدیوم در شرایط دما و فشار مورد بررسي قرار گرفت.
اوهتا 9و همکاران تحقيقاتي راجع به تقطير ایزوتوپهاي
هيدروژن براي مقاصد هيدروژن-دوتراید ( )HDقطبي شده
داشتند [ .]7آنها یک سيستم تقطير برودتي جدید را ارتقاء دادند
تا گاز هيدروژن-دوتراید ( )HDرا براي مقاصد  HDقطبي شده
خالصسازي کنند .دوالن 10وهمکاران بر روي تغليظ دوتریوم با
استفاده از غشاهاي وانادیوم کارکردند [ .]8ایشان طبق
آزمایشهایي که با هدف محاسبه تراوش پذیري هيدروژن و
دوتریوم در غشاي پاالدیوم با پوشش وانادیوم در دماي 300°C
انجام شد به این نتيجه رسيدند که هيدروژن با سرعت  1/5برابر
سریعتر از دوتریوم تراواش ميکند .یونته 11و همکاران دفع
پروتيوم و دوتریوم از بسترهاي تيتانيوم متفاوت را مورد بررسي
قرار دادند [ .]9در این کار تحقيقي راجع به بازیابي ایزوتوپهاي
مختلف هيدروژن از دو نوع بستر تيتانيوم ( )Tiبا نامهاي
بسترهاي پودري تيتانيوم و بسترهاي اسفنجي تيتانيوم انجام

1 Ichiro Yamamoto
2 Ahmad Shariat
3 John G.Kunesh
4 Tubed Drip Pan Distributor
5 V-notched trough distributor
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10 Michael D. Dolan
11 Eusebiu Ilarian Ionete
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شد .کریستنسون 1و همکاران با یک برج تقطير ،جابجایي
ایزوتوپ هيدروژن از مایع ليتينيوم را آزمایش کردند [ .]10آنها
یک روش عمليات حرارتي را در قالب برج تقطير براي استخراج
ایزوتوپهاي هيدروژن از مایع ليتينيوم طراحي کردند و این
سيستم را ارتقاء داده و ساختند.
آکنههاي دیکسون ارتفاع معادل کمي (بازده خوبي) دارند
و استفاده از آنها در جداسازي هاي سخت از جمله جداسازي
ایزوتوپهاي پایدار هيدروژن ميتواند بسيار مفيد واقع شود .این
آکنه ميتواند بازده جداسازي را به طور خوبي افزایش دهد و از
ارتفاع برجهاي مورد استفاده به ميزان قابل توجهي بکاهد .از
طرفي اطالعات منتشر شده درباره جداسازي آب سنگين با
تقطير به ویژه تقطير با آکنه از نوع دیکسون زنگ نزن موجود
نيست و از آنجا که با شرایط موجود در کشور و محدودیتهاي
خرید آکنههاي دیکسون از شرکت سازنده ،امکان تهيه آنها
وجود نداشت .با تهيه این آکنهها از سازندههاي دیگر عملکرد
آنها بررسي شد تا مشخص شود راندمان این آکنهها چگونه است.
تا در صورت مطلوب بودن عملکرد آنها ،بتوان در این زمينه از
آنها استفاده نمود .الزم به توضيح است که نام گذاري این آکنهها
به شبه دیکسون بخاطر این است که از غير از شرکت سازنده
دیکسون تهيه شده است.

بيشتر است که در عمل این کار هرچند استحکام آن را بهبود
ميبخشد اما با وجود کشش سطحي آب ،اجازه نفوذ آب به
ساختار دروني آکنه را نميدهد.
دستگاه مورد استفاده در این آزمایشها یک برج تقطير
پرشده است که در حالت جریان برگشتي کامل و به صورت
ناپيوسته کار ميکند و مانند همه برجهاي تقطير دیگر از بدنه
برج ،بستر پرشده  ،جوش آور 2و چگالنده 3تشکيل شده است.
قطر برج  6 inو ارتفاع بستر  2mاست .بدنه اصلي برج از دو لوله
 6اینچي تشکيلشده است که بهصورت عمود بر سطح زمين و
روي یکدیگر قرارگرفتهاند و در واقع بستر پرشده در لوله باالیي
قرار دارد .در پایين بستر پرشده یک نگهدارنده توري شکل تعبيه
شده که آکنهها روي آن ریخته شده است .کار نگهداري و
جلوگيري از ریزش آنها به عهده این نگهدارنده است .جوشآور
مورد استفاده در این برج از نوع ترموسيفون ميباشد ،لذا یک
مرحله تعادلي به حساب نميآید [ ]11این جوشآور در واقع
یک مبدل پوسته  -لولهاي 4است که بخار در قسمت پوسته
جریان دارد .یک خط لوله از قسمتهاي باالتر از مبدل ،جریان
آب را وارد مبدل ميکند و با استفاده از انرژي بخار که در پوسته
جریان دارد ،آّب به صورت بخار در ميآید .بخار توليدي از بستر
عبور ميکند و در آنجا با مایعي که از باال به پایين جریان دارد
در تماس است و انتقال جرم انجام ميگيرد .بخار پس از عبور از
بستر وارد چگالنده ميشود .چگالنده هم یک مبدل پوسته –
لولهاي است که آب خنک کننده در پوسته آن جریان دارد .در
چگالنده همهي بخار ورودي به صورت مایع در ميآید و در یک
ظرف که زیر آن قرار دارد جمعآوري ميشود و از آنجا وارد
توزیع کننده ميشود ،سپس از توزیع کننده روي آکنهها مي-
ریزد.
در واقع در این برج از هيچ پمپي استفاده نشده است و
مایع با استفاده از نيروي جاذبه به پایين ميریزد و بخار رو به
باال حرکت ميکند .از قسمت باالي برج بعد از چگالنده یک خط
به منبع خأل وصل شده که خأل برج از آنجا تأمين ميشود.
همچنين یک ونت 5روي این مسير تعبيه شده که براي تغيير
فشار از آن استفاده ميشود .تجهيزات ابزاردقيقي که روي این
برج وجود دارد و مورد استفاده قرار ميگيرد یک حسگر فشار6
است که در پایين بستر قرار گرفته و عالوه بر آن یک حسگر
سطح 7نيز در محدوده مایع تعبيه شده که سطح داخل برج را
نشان ميدهد .دو نقطه نمونهگيري در پایين و باالي برج وجود

1 M. Christenson
2 Reboiler
3 Condenser
4 Shell & Tube

5 Vent
6 Pressure Transmitter
7 Level Transmitter

 -2مواد و روش انجام آزمايش
 -1-2مواد و دستگاه مورد استفاده در آزمايش
براي جداسازي ایزوتوپهاي پایدار هيدروژن ،روشهاي
متفاوتي وجود دارد .با توجه به مزایاي فرایند تقطير ،روش
تقطير آب انتخاب شد و لذا مادهي مورد استفاده در این
آزمایشها آب است که در واقع مخلوطي از آب معمولي ()H2O
و آبسنگين ( )D2Oميباشد .با توجه به روش آزمایش و اهداف
مورد نظر ،آزمایشها در غلظتهاي اوليه  %50، %10و %90آب
سنگين انجام شد.
آکنه مورد استفاده در این پژوهش آکنه شبه دیکسون
است که شباهت بسيار زیادي به آکنه دیکسون دارد .این آکنه
ساختاري شبيه حلقه لسينگ دارد و از یک ساختار شبکهاي
(توري) ساخته شده است و از زاویه دید قاعده آن ،حرف  eرا
تداعي ميکند .از نظر ظاهري تفاوت این آکنه با آکنه دیکسون
اصلي این است که تعداد دورهاي پيچيده شدن آن در اکثر موارد
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دارد که براي نمونهگيري از آنها استفاده ميشود و با توجه به
تحت خأل بودن برج داراي دو شير هستنند که براي نمونهگيري
ابتدا شير نزدیک به برج باز شده تا مقداري مایع داخل خط لوله
شود سپس این شير بسته ميشود و شير دوم باز ميشود و نمونه
گيري انجام ميشود.
در جوش آور ،بخار با حالت فوق اشباع وارد شده و پس از
تبادل حرارت با مایع ته برج و دادن حرارت محسوس و نهان
خود به آن ،به حالت مایع اشباع از جوشآور خارج ميشود .به
منظور اطمينان از خارج نشدن بخار از خروجي جوشآور یک
تله بخار در خروجي آن تعبيه شده است .لذا با اطمينان ميتوان
گفت که از خروجي فقط مایع اشباع خارج ميشود .البته به
صورت چشمي نيز این موضوع قابل مشاهده است و در عمل
فقط مایع از جوشآور خارج ميشود.
الزم به ذکر است که سرتاسر برج به خوبي عایق شده است تا از
اتالف حرارتي در برج جلوگيري شود.
ميزان جریان بخار مورد استفاده در جوشآور برج ،معياري
از جریان برگشتي است .همانطور که قبال ذکر شد برج به طور
بسيار خوبي عایق شده است و اتالف حرارتي از برج کم است و
از آنجا که مقدار گرماي نهان تبخير آب با فشار تغييرات کمي
دارد ،لذا ميزان جریان برگشتي قابل محاسبه است .بخار توليدي
در پایين برج (جوشآور) به سمت باال ميرود و در نهایت در
چگالنده همه بخار توليدي به مایع تبدیل شده و به پایين برمي-
گردد .پس ميتوان گفت که با اختالف کمي ،مقدار بخار مصرفي
معادل جریان برگشتي در برج است و با اندازهگيري مقدار
کندانس بخار ميتوان مقدار جریان برگشتي را به دست آورد.
مقدار کندانس خروجي از جوشآور با ميزان بخار توليدي در
پایين برج  10%تا  11%اختالف دارد .در جدول ( )1ميزان
کندانس خروجي از جوشآور و جریان برگشتي محاسبه و ميزان
اختالف آنها برحسب درصد آمده است .از رابطه ( )1براي
محاسبه ميزان جریان برگشتي استفاده ميشود.
براي محاسبه ميزان جریان برگشتي باید توجه داشت که بخار
مقداري باالتر از حالت اشباع (فوق داغ) است و مقدار تفاوت
انرژي آن با حالت اشباع باید مد نظر قرار گيرد.

 %اختالف

جریان

برگشتي)(Lit/hr

11/61

4/93

11/37

8/08

9

11/14

11/70

13

11/26

12/58

14

11/02

18/01

20

10/81

23/46

26

10/67

27/11

30

10/56

27/49

30/4

10/45

30/51

33/7
𝑄 ḿĺ𝑓 = 𝑚𝑙f +

که  mمقدار جریان عبوري از جوشآور lf ،گرماي نهان آب در
فشار جوشآور ḿ ،مقدار بخار توليدي در پایين برج ĺf ،گرماي
نهان آب در فشار برج (پایين برج) و  Qاختالف گرماي بخار فوق
داغ تا بخار اشباع ( )mc∆Tاست.
 -2-2روش انجام آزمايش
پس از اطمينان از تميز بودن آکنهها و قسمتهایي از برج
که با آب در تماس است ،جریان آب خنک کننده به چگالنده
باالي برج برقرار و سپس فشار برج با اتصال به منبع خالٌ کاهش
داده شد و پس از آن خوراک از نقطه نمونه گيري باال یا پایين
(با شلنگي که به آن نقطه وصل شد) به برج تزریق شد .با توجه
به تحت خأل بودن برج این کار به آساني و با مکش خوراک به
داخل برج انجام شد .پس از تزریق  20کيلوگرم خوراک ،جریان
بخار به جوشآور برقرار و برج در سرویس قرار گرفت و در ابتداي
هر روز از باال و پایين برج نمونه گيري شده و با دستگاه طيف
سنج مادون قرمز تبدیل فوریه ( )FTIRآناليز به عمل آمد .پس
از اطمينان از رسيدن برج به حالت پایا ،از دادههاي آن روز براي
محاسبه ارتفاع معادل استفاده شد.
قبل از اینکه معياري از زمان کافي براي آزمایشها بدست
آید یا به عبارتي از کارکردن برج در حالت پایا اطمينان حاصل
شود ،باید این نکته یادآوري شود که برج از نظر هيدرودیناميکي
و غلظتي به دو زمان متفاوت براي پایا شدن نياز دارد .با توجه
به وجود حسگر فشار و سطح برج بعد از چند ساعت از لحاظ
هيدرودیناميکي به حالت پایا ميرسد اما براي مشخص شدن
حالت پایا با معيار غلظتي ابتدا و قبل از انجام آزمایشهاي
طراحي شده برج با خوراک  10%و به مدت پنج شبانه روز در
سرویس قرار گرفت و هر روز صبح از برج نمونه گيري شد و
نمونه مورد آناليز قرار گرفت و مشاهده شد که از روز سوم به
بعد غلظت نمونههاي باال و پایين برج ثابت ميشود .به این معنا
که غلظتهاي پایين و باالي برج به ترتيب زیاد و کم نميشود
( معموال روز دوم به بعد هم نتایج یکسان بود) لذا معيار زماني

جوشآور)(Lit/hr

5/5

11/06

16/21

18

()1

جدول ( )1ميزان جريان جوشآور و برگشتی
جریان

11/12

13/95

15/5
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محدوده پایين جریان جوشآور انتخاب شد .با توجه به آزمایش-
هاي سنتي انجام شده (یک متغير در زمان) ،در نرخ جریان
برگشتي  ،40 Lit/hrفرآیند همچنان در محدوده خطي قرار
دارد .لذا این مقدار نيز به عنوان حد باال در نظر گرفته شد .الزم
به ذکر است که جریانهاي باالتر از  40 Lit/hrدر محدوده
کاهش شدید ارتفاع معادل ( محدوده غير خطي) قرار دارد.

براي انجام آزمایشها سه شبانه روز به طور پيوسته در نظر
گرفته شد .البته در مواردي که آناليز نمونهها با خطا مواجه
ميشد آزمایش یک شبانه روز دیگر یا بيشتر ادامه ميیافت تا
از ثابت بودن غلظتها اطمينان حاصل شود.
بر مبناي آزمایشهاي طراحي شده هر آزمایش انجام و براي
تنظيم جریان برگشي از شير تنظيم بخار جوشآور و براي
تنظيم فشار از شير ونت باالي برج استفاده و متغيرها در مقادیر
طراحي شده تنظيم شد.
به منظور تهيه خوراک با غلظتهاي یاد شده با توجه به در
دسترس نبودن این غلظتها ،اقدام به محلول سازي شد که براي
این منظور ابتدا آزمایشهایي به منظور تعيين تجمع استاتيک1
آکنهها انجام شد .سپس با توجه به غلظتهاي در دسترس و
مقدار تجمع استاتيک محلول سازي و تهيه غلظت
هاي  50% ،10%و  90%انجام شد.
براي تعيين مقدار جریان جوشآور مایع اشباع خروجي از آن با
استفاده از استوانه مدرج در زمان هاي مختلف اندازه گيري شد
و این اندازه گيري آنقدر ادامه پيدا کرد تا از صحت اندازه گيري
اطمينان حاصل شد.
پس از نمونه گيري و آناليز نمونهها با استفاده از معادله فنسک2
( )2و با داشتن ضریب فراریت نسبي ،محاسبات  HETPانجام
شد و به عنوان پاسخ در نرم افزار طراحي آزمایش ،مورد استفاده
قرار گرفت.
𝑊𝑋𝑋𝐷 1−

()2

𝑊𝑋 𝐷𝑋1−

غلظت : 10% -90%
در این پژوهش از غلظتهاي  50% ، 10%و  90%استفاده شد.
فشار : 20-40kpa
با توجه به این که شاخص فشار (تغييرات فشار) ،حسگر
فشاري است که زیر بستر قرار گرفته است و در نرخ جریان
برگشتي باال ،فشار پایين برج (حسگر فشار مذکور) باال ميرود
و با در نظر گرفتن مقداري احتياط ،حد پایين  20kpaدر نظر
گرفته شد .از طرفي این سؤال مطرح بود که تغييرات فشار تا
چه اندازه روي راندمان برج اثر گذار است و با توجه به شرایط
برجهاي صنعتي مقدار  40kpaبراي حد باال انتخاب شد.
با توجه به خصوصيات ذکر شده در این پژوهش از طراحي
باکس – بنکن براي تعيين آزمایشها استفاده شد .در این
طراحي متغيرها باید در سه سطح ( )-1 ، 0 ، +1کد گذاري
شوند .جدول ( )2مقادیر واقعي و کدگذاري شدهي متغيرها را
در این کار نشان ميدهد.
پس از تعيين متغيرها و سطوح مختلف آنها ،طراحي
آزمایش به روش باکس – بنکن و با سه نقطه مرکزي انجام شد
و جدول ( )3بدست آمد که شامل  15آزمایش ميباشد.

𝑔𝑜𝑙

𝑣𝑎𝛼 log

= 𝑁+1

با توجه به تجربيات به دست آمده در جداسازي
ایزوتوپهاي پایدار هيدروژن با استفاده از تقطير خأل مواردي
که به نظر ميآمد در تغيير ارتفاع معادل یا به عبارت دیگر در
راندمان مؤثر هستند ،شناسایي شد و در ميان این عوامل ،سه
عامل غلظت ،فشار و نرخ جریان برگشتي به عنوان فاکتورهاي
آزمایش در نظر گرفته و در بازههایي این عوامل بررسي شد.

جدول ( )2مقادير واقعی و كدگذاري شده سطح متغيرهاي
فرايند

نرخ جريان برگشتی : 10-40 Lit/hr
با توجه به نمودار تغييرات ارتفاع معادل با جریان برگشتي
[ ،]12ناحيه خطي ،مناسب براي طراحي برج پرشده است پس
در محدوده خطي این تغييرات بررسي شد .از آنجایي که شروع
تغييرات خطي از فلوي  10 Lit/hrبود ،این جریان به عنوان

جریان برگشتي

فشار

غلظت

مقادیر کد گذاري
شده

10
25
40

20
30
40

10
50
90

-1
0
+1

در این مرحله با استفاده از نرم افزار و استفاده از ارتفاعهاي
معادل سيني تئوري به عنوان پاسخ یک مدل ریاضي بر روي
2 Fenske equation

1 Static Hold up
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دادهها برازش شد .در واقع دادههاي آزمایشگاهي کدگذاري شده
با استفاده از روش حداقل مربعات ،به مدل انتخاب شده برازش
شد [.]13

 -3نتايج و بحث
نتایج آزمایشهاي طراحيشده در شرایط تعيين شده در
جدول ( )4آمده است .پس از به دست آمدن ارتفاع معادل در
آزمایشهاي طراحيشده ،یک رابطه به دادههاي آزمایشگاهي
برازش شد و همچنين تحليل و ارزیابي با استفاده از نرم افزار
 Minitabانجام گرفت .از دادههاي جدول ( )4براي محاسبه
ضرائب (چندجملهاي) رابطه ( )3از روي حداقل مربعات استفاده
شد ( که این رابطه براي حالت غير کد شده است).
جدول ( )3آزمايشهاي طراحی شده به روش باكس  -بنکن

10
40
25
40
25
25
10
25
40
10
40
25
10
25

60/73
80/88
60/8
65/85
74/9
44/66
49
74
68
33
60/7
65/08
61/9
80/1

20
40
40
20
30
20
40
30
30
30
30
40
30
20

50
50
10
50
50
10
50
50
90
10
10
90
90
90

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

9
12
3
11
13
1
10
14
8
5
7
4
6
2

جدول ( )5آناليز واريانس اوليه در حالت غير كد شده.
P-Value

F-Value

Adj MS

Adj SS

Source

reb.flow
)(Lit/hr

Pressure
)(KPa

Concentration
)(%mol/mol

StdOrder

RunOrder

0/00000714

203/64

274/909

2474/18

Model

25
10
40
25
40
25
25
10
25
40
10
40
25
10
25

30
20
40
40
20
30
20
40
30
30
30
30
40
30
20

50
50
50
10
50
50
10
50
50
90
10
10
90
90
90

15
9
12
3
11
13
1
10
14
8
5
7
4
6
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

0/0000340

339/07

457/750

1373/25

Linear

0/0000264

548/98

741/125

741/13

conc

0/27785165

1/48

2/000

2/00

pressure

0/00000394

466/76

630/125

630/13

reb.flow

0/00003176

137/64

185/811

557/43

Square

0/00001899

246/84

333/231

333/23

conc*conc

0/09356681

4/27

5/769

5/77

pressure*pressure

0/00003277

197/61

266/769

266/77

reb.flow*reb.flow

0/00003380

134/20

181/167

543/50

2-Way
Interaction

0/00004233

177/96

240/250

240/25

conc*pressure

0/00022213

89/63

121/000

121/00

conc*reb.flow

0/00008291

135/00

182/250

182/25

pressure*reb.flow

1/350

6/75

Error

0/40968373

1/58

1/583

4/75

Lack-of-Fit

1/000

2/00

Pure Error

2480/93

Total

با بکارگيري روش سطح – پاسخ ،مدل چندجملهاي درجه دوم
براي به دست آوردن ارتفاع معادل ( )HETPبه عنوان تابعي از
متغيرهاي مستقل فرایند به صورت رابطه ( )3بدست آمد.
در جدول آناليز واریانس براي این رابطه یا همان جدول ( )5که
در واقع حالت غير کد شده است ،مقادیر  P-valueبراي فشار
( )pressureو حاصلضرب  Pressure×pressureبيش از 0/05
است لذا حاصلضرب  Pressure×pressureحذف شد.

ولي از آنجایي که فشار فاکتور اصلي در آزمایش است و بر طبق
رعایت اصل سلسله مراتب در طراحي آزمایش و از آنجایي که
برهمکنش فشار با سایر متغيرها معنادار است متغير فشار حذف
نشد.
آناليز واریانس پس از حذف حاصلضرب  pressure×pressureدر
جدول ( )6در آمده است ،که آناليز واریانس براي حالت غير کد
شده است.

جدول ( )4آزمايشهاي طراحی شده به همراه  HETPبدست آمده
HETP
)(cm

reb.flow
)(Lit/hr

Pressure
)(KPa

Concentration
)(%mol/mol

Std
Order

Run
Order

72/8

25

30

50

15

1
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()3

-10.80 + 1.6448 conc
+ 0.644 pressure + 1.589 reb.flow
- 0.005938 conc*conc
- 0.01250 pressure*pressure
- 0.03778 reb.flow*reb.flow
- 0.01937 conc*pressure
- 0.009167 conc*reb.flow
+ 0.04500 pressure*reb.flow

=

HETP

با توجه به آناليز واریانس ثانویه با حذف حاصلضرب
 pressureضرائب جدیدي براي معادله بدست آمد.
با این تغيير مدل چند جمله اي درجه دوم (رابطه ( ))3بهصورت
رابطه ( )4نوشته شد.

×pressure

()4

0.10 + 1.6388 conc
- 0.106 pressure + 1.568 reb.flow
- 0.005877 conc*conc
- 0.03735 reb.flow*reb.flow
- 0.01937 conc*pressure
- 0.00917 conc*reb.flow
+ 0.04500 pressure*reb.flow

=

HETP

0/00000161

219/38

457/750

1373/25

Linear

0/00000144

355/19

125/741

741/12

Conc

0/36536863

0/96

2/000

2/00

Pressure

0/00000233

302/00

630/125

630/12

reb.flow

0/00001093

132/20

275/832

551/66

Square

0/00001568

157/42

328/463

328/46

conc*conc

0/00003005

125/72

262/320

262/32

reb.flow*reb.flow

0/00002476

86/83

181/167

543/50

2-Way
Interaction

0/00003869

115/14

240/250

240/25

conc*pressure

0/00026721

57/99

121/000

121/00

conc*reb.flow

0/00008507

87/35

182/250

182/25

pressure*reb.flow

2/087

12/52

Error

0/29398704

2/63

2/630

10/52

Lack-of-Fit

1/000

2/00

Pure Error

2480/93

Total

-

-

با استفاده از تحليل واریانس عالوه بر بررسي اعتبار مدل
به دست آمده ،اهميت متغيرهاي فرایند را نيز ميتوان بررسي
کرد .یک راه بررسي اهميت متغيرهاي فرایند استفاده از مقادیر
 Pميباشد که هرکدام از متغيرها که مقدار  Pکمتري داشته
باشد در مدل مؤثرتر مي باشند.
با توجه به ضرائب جدول ( ،)6غلظت ،بيشترین اثر را بر
روي ارتفاع معادل داشت .پس از آن ميزان جریان جوشآور
(برگشتي) بيشترین اثر را داشت و همانطور که مشخص است
اثر فشار بسيار کم بود .در بين جمالت درجه دوم ،مجذور غلظت
بيشترین اثر و بعد از آن مجذور جریان جوشآور مؤثر بود و
پس از آن در بين برهمکنشها ،برهمکنش غلظت و فشار ،پس
از آن فشار و جریان جوشآور و درنهایت برهمکنش غلظت و
ميزان جریان جوشآور در آخرین مرحله اثر در مدل بود .الزم
به ذکر است مجذور فشار به علت باال بودن مقدار  Pدر مرحله
تحليل نتایج حذف شد ،لذا در جدول ( )6مشاهده نميشود.
قبل از اینکه نمودارها و نتایج برر سي شود باید این نکته
را مد نظر قرار داد که مولکول آّب علي رغم این که در ظاهر
بسيييار سيياده اسييت ،پيچيدگيهاي خاصييي دارد .در مورد این
آز مایش واکنش  D2Oو  H2Oو ت بد یل شيييدن به  HDOو
برعکس ،بسيار مهم است .به عنوان مثال در غلظت  50%از آب
سيينگين 50% ،مولکول هاي آب به صييورت  HDOوجود دارد
[ ]14که منجر به رفتار متفاوت آن در این غلظت مي شود .این

در مورد صحت نتایج و توانایي آن در پيشبيني پاسخ و
همچنين اعتبارسنجي مدل و بررسي اهميت متغيرهاي فرایند
و ميزان تأثير گذاري آنها در ارتفاع معادل از تحليل واریانس
استفاده شد.
در جدول ( )6مقادیر  1fو مقادیر  2Pمربوط به هر فاکتور
آمده است .با توجه به اینکه در این آناليز ،اطمينان  %95در نظر
گرفته شده است ،مقدار معيار  Pبراي معنيدار بودن پارامترهاي
مدل باید کمتر یا مساوي  /05باشد .مقدار پارامتر  Pدر واقع
معنادار و یا بيمعنا بودن هر فاکتور را در مدل نشان ميدهد.
با توجه به تحليل واریانس ،همانطورکه در جدول ()6
آمده است ،مقدار  Pدر مدل انتخاب شده براي به دست آوردن
ارتفاع معادل (خيلي کم) کمتر از  0/05است .این مقدار نشان
ميدهد که مدل به دست آمده از اهميت آماري خوبي برخوردار
است .از طرفي مقدار ضریب تعيين مدل ( )R2براي مدل برازش
شده  99/5%ميباشد و مقدار ضریب تعيين تنظيم شده
( 98/82% )R2adjustedبه دست آمده است که نشان دهنده این
است که مدل به طور مناسبي دادههاي آزمایشگاهي را پوشش
ميدهد.
جدول ( )6آناليز واريانس ثانويه درحالت غير كد شده.
P-Value

F-Value

Adj MS

Adj SS

Source

0/00000254

147/88

308/552

2468/41

Model

2 P-value

1 f-value
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یکي از عواملي اسيييت که ميتواند برخي رفتارهاي متفاوت آب
در غلظت  50%را توجيه کند که در بعضيييي نمودارهاي ارائه
شييده اثرگذار اسييت و اطالعات دقيقي از این صييورت ایزوتوپي
وجود ندارد.
 -1-3اثر غلظت بر ارتفاع معادل
همانطور که در قسمت قبل به آن اشاره شد ارتفاع معادل
سيني تئوري در غلظت  10% D2Oو  50%و  90%مورد بررسي
قرار گرفت .شکل ( )1اثر افزایش غلظت دوتریوم بر روي ارتفاع
معادل را در فشار ثابت  30kpو جریان جوشآور  25lit/hrنشان
ميدهد .همانطور که مشاهده ميشود ،ارتفاع معادل با افزایش
غلظت افزایش ميیابد و یا راندمان برج با افزایش غلظت کاهش
ميیابد که علت آن را ميشود چنين ذکر کرد که در غلظتهاي
باال نمودار تعادلي به نيمساز نزدیک ميشود .البته این مطلب
در غلظتهاي پایينتر از  10%هم صادق است ،به خصوص اینکه
هرچقدر که به سمت غلظتهاي پایينتر از  10%ميرویم
جداسازي با تقطير بسيار سخت و با تعداد مراحل کم غير ممکن
ميشود .اگر از دید ميکروسکوپي به عمل تقطير در برج و یا
بهطور کلي به تقطير نگاه کنيم ،ماده مطلوب یا محصول در
اینجا  D2Oاست و نياز است تا  H2Oتبخير شود تا  D2Oتغليظ
شود .در این صورت در غلظتهاي باالتر  H2Oو یا غلظتهاي
کمتر  D2Oاین عمل راحتتر صورت ميگيرد و بدین معناست
که در غلظتهاي کمتر  ،H2Oاحتمال اینکه  H2Oتبخير شود،
کمتر ميشود .چون  D2Oبيشتر است و احتمال تبخير شدن
 D2Oزیاد است .پس به تعداد مراحل بيشتري نياز است و یا
جداسازي سختتر است .لذا راندمان برج کمتر یا ارتفاع معادل
بيشتر مي شود.
کشش سطحي با افزایش غلظت کاهش ميیابد ،در مورد
افزایش کمتر ارتفاع معادل در تغيير غلظت از  50%به  90%مي-
توان گفت که در این تغيير ،اثر کشش سطحي بيشتر از تغيير
غلظت از  10%به  50%است لذا مقداري افزایش ارتفاع معادل را
تعدیل ميکند.

شکل ( )1اثر غلظت بر ارتفاع معادل

 -2-3اثر فشار بر ارتفاع معادل
ارتفاع معادل در فشارهاي  40KPa ،30 ،20و در
غلظت  50%و ميزان جریان جوشآور  25lit/hrمورد بررسي قرار
گرفت .همانطور که قبال ذکر شد فاکتور فشار به تنهایي در
آزمایش بي اثر است هر چند که مربع فشار و یا بر همکنش آن
با فاکتورهاي دیگر مؤثر است .در شکل ( )2مشاهده ميشود که
با افزایش فشار راندمان کاهش ميیابد .علت آن را مي توان
کاهش ضریب فراریت نسبي ( )αبا افزایش فشار (افزایش دما)
ذکر نمود.

شکل ( )2اثر فشار بر ارتفاع معادل

به هرحال این کاهش راندمان آنقدر کم است که مي توان
آن را نادیده گرفت (با توجه به نمودار  1cmدر  63cmعدد
بزرگي نيست) .همانطور که گفته شد مقدار  Pبراي فشار در
تحليل آناليز واریانس بزرگتر از  0/05است که نشان از بي اثر
بودن آن در آزمایش دارد.
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در غلظت پایين ( )10%ارتفاع معادل از افزایش جریان
برگشتي بيشتر تأثير ميپذیرد .این تأثير پذیري در غلظت ،50%
همان طور که از شيب نمودار معلوم ميشود کمتر ميشود و در
غلظت  90%این تأثير پذیري به کمترین مقدار ميرسد.

-3-3اثر جريان برگشتی بر ارتفاع معادل
در فشار  30kpaو غلظت  50%در جریانهاي جوشآور ،10
 40lit/hr ،25رفتار ارتفاع معادل مورد بررسي قرار گرفت و
نمودار آن به صورت شکل ( )3بدست آمد.
با توجه به نمودار ،با افزایش ميزان جریان برگشتي ارتفاع
معادل افزایش ميیابد .این کاهش راندمان یا افزایش ارتفاع
معادل را ميتوان اینگونه توجيه نمود که افزایش جریان برگشتي
باعث افزایش تجمع مایع در بستر ميشود و از آنجا که زاویه
تماس (تر شوندگي) آب و فوالد زنگ نزن کم است و یا به عبارت
دیگر فوالد زنگ نزن آب دوست نيست و بخاطر نيروي پيوستگي
بين مولکولهاي آب این تجمع بر روي سطوح آکنهها کمتر
صورت ميگيرد و تمایل آب به پيوستن با مولکولهاي خود است
تا سطح آکنه .لذا این سطح ،مفيد واقع نميشود و باعث کاناليزه
شدن جریان بخار ميشود و راندمان را کاهش ميدهد .البته با
افزایش جریان برگشتي (جریان جوشآور  )40lit/hrاین اثر
مقداري تعدیل ميشود و آب به ناچار در سطح آکنهها هم جاي
ميگيرد و سبب کاهش کمتر راندمان (افزایش کمتر ارتفاع
معادل) ميشود .همچنين افزایش جریان برگشتي زمان ماند آب
بر روي آکنهها را کاهش ميدهد که این خود اثر منفي بر بازده
آکنهها دارد.

شکل ( )4برهمكنش بين غلظت و جريان جوشآور ( برگشتی )

در مورد علت رفتار این نمودارها باید گفت که همانطور که
در قسمت  3-3گفته شد ،افزایش جریان برگشتي تا جایي باعث
افزایش تجمع در آکنهها ميشود .همچنين فوالد زنگ نزن آب
دوست نيست و ترشوندگي خوبي ندارد .لذا با افزایش جریان
برگشتي ،با توجه به کشش سطحي ،تمایل آب به پيوستن به
مولکولهاي خود است تا سطوح آکنهها .پس با افزایش جریان
برگشتي تجمع در سطح آکنهها صورت نگرفته و با کاناليزه شدن
جریان بخار ،ارتفاع معادل افزایش یافته است .این امر در مورد
غلظت  10%صدق ميکند .البته این افزایش ارتفاع معادل تا
جایي ادامه پيدا ميکند و نهایتا با افزایش تجمع ،باالخره ذرات
آب به ناچار بر سطوح آکنه هم مينشيند و تا حدودي افزایش
ارتفاع معادل را تعدیل ميکند .در مورد غلظت هاي  50%و 90%
بخاطر کاهش کشش سطحي با افزایش غلظت ،اثر افزایش ارتفاع
معادل تعدیل شده است که همانطور که مشاهده ميشود ،روند
افزایش ارتفاع معادل در غلظت  50%بعد از جریان ،25lit/hr
متوقف شده و در غلظت  ،90%این تعدیل با کاهش ارتفاع
معادل ،خود را نشان داده است .در مجموع در غلظتهاي باال
اثر جریان برگشتي بر ارتفاع معادل کمتر است.

شکل ( )3اثر جريان جوشآور (برگشتی) بر ارتفاع معادل

پس از بررسي اثرهاي هر فاکتور به تنهایي ،در ادامه اثر
برهمکنش بين دو فاکتور مورد بررسي قرار ميگيرد.

 -5-3اثر برهمكنش بين فشار و جريان برگشتی
 -4-3اثر برهمكنش بين غلظت و جريان برگشتی

در مورد برهمکنش بين فشار و جریان جوشآور که بهصورت
شکل ( )5است ميتوان گفت با افزایش فشار در جریان جوش-
آور ،10lit/hr ،راندمان افزایش ميیابد یا بعبارتي ارتفاع معادل
کاهش ميیابد .در جریان جوشآور  ،25 lit/hrروند کاهش

در شکل ( )4در فشار ثابت ،اثر برهمکنش بين غلظت و
جریان برگشتي نشان داده شده است .
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خطي با شيب مثبت در نظر گرفته شود ،ميتوان گفت در جریان
جوشآور کمينه ،کاهش کشش سطحي اثري بيشتر از دوعامل
دیگر داشته و در حالت دوم این عوامل تقریبا در تعادل و در
حالت بيشينه جریان جوشآور کاهش ضریب فراریت و زمان
ماند اثر بيشتري دارند.

ارتفاع معادل کمتر شده و در جریان  40lit/hrبا افزایش فشار
ارتفاع معادل افزایش ميیابد.

 -6-3اثر برهمكنش بين غلظت و فشار
شکل ( )6اثر این برهمکنش را نشان ميدهد .در
غلظت  ،10%با افزایش فشار ،ارتفاع معادل افزایش ميیابد .در
غلظت  50%اثر افزایش فشار خيلي کم ميشود و در غلظت 90%
افزایش فشار ،نه تنها ارتفاع معادل را افزایش نميدهد ،بلکه آن
را کاهش نيز ميدهد .با توجه به قسمتهاي قبل در مورد این
نمودار باید گفت ،در غلظت  10%با افزایش فشار ،کشش سطحي
کاهش ميیابد ،اما کاهش ضریب فراریت نسبي اثر بيشتري
دارد.

شکل ( )5برهمكنش بين فشار و جريان جوشآور

در اینجا چند عامل وجود دارد که نمودارها را تحت تاثير
قرار ميدهد .کشش سطحي و ضریب فراریت نسبي که با افزایش
دما (فشار) کاهش ميیابد .همچنين افزایش جریان برگشتي،
زمان ماند آب بر روي آکنه ها را کاهش ميدهد که این هم
عاملي در جهت کاهش غني سازي است .در نهایت باید گفت
کاهش کشش سطحي و در مقابل آن کاهش ضریب فراریت
نسبي و زمان ماند منجر به رفتار نمودار فوق ميشود .در جریان
 10lit/hrهرچند با افزایش فشار ،ضریب فراریت نسبي کم مي-
شود اما کاهش کشش سطحي منجر به کاهش ارتفاع معادل
شده است .این که در این جریان ارتفاع معادل کمتر از جریان-
هاي دیگر است به زمان ماند بيشتر آن برميگردد .در زمان ماند
مربوط به جریان  25 lit/hrو در فشار  20تا  30 kpaاثر کاهش
ضریب فراریت بيشتر از کاهش کشش سطحي است .اما در فشار
 30تا  40 kpaاثر کشش سطحي غالب است که منجر به کاهش
ارتفاع معادل در این بازه شده است .در حالت بيشينه جریان
برگشتي و با توجه به زمان ماند این جریان که در حالت کمينه
قرار دارد ،اثر سه عامل زمان ماند ،ضریب فراریت و کشش
سطحي به صورت همزمان منجر به افزایش ارتفاع معادل در بازه
مورد نظر ميباشد .الزم به ذکر است که در نمودارهاي برهم-
کنش ،باید سه متغير را همزمان در نظر گرفت تا بتوان تفسير
صحيحي از آن ارائه نمود.
چون به صورت کمي اظهار نظر در مورد این عوامل دشوار
است .اگر روند کلي نموارها را در نظر بگيریم به این صورت که
در جریان جوشآور  10lit/hrخطي با شيب منفي ،در جریان
 25 lit/hrخطي با شيب تقریبا ثابت و در جریان 40 lit/hr

شکل ( )6برهمكنش بين غلظت و فشار

در غلظت  50%هر چند در بازه فشار  20-30 kpaکاهش ضریب
فراریت و در بازه  30-40 kpaاثر کاهش کشش سطحي غالب
است .اما ميتوان گفت در کل بازه ،این دو عامل در تعادل نسبي
ميباشند .در غلظت  90%اثر کاهش کشش سطحي به مراتب
بيشتر از کاهش ضریب فراریت نسبي است که منجر به رفتار
نزولي در این نمودار شده است .اگر روند نمودارها را در نظر
بگيریم ،اثر فشار در غلظت پایين بيشتر و اثر آن منفي است،
این اثر در غلظت ميانگين کمتر و در غلظت بيشينه کاهش
ارتفاع معادل است.
 7-3شرايط بهينه
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اثر خيلي کم بود و در غلظت  90%منجر به کاهش ارتفاع معادل
شد .همچنين اثر جریان برگشتي در غلظت ثابت با افزایش فشار
افزایش یافت که منظور از افزایش اثر ،افزایش ارتفاع معادل
است.

در نهایت با استفاده از نرم افزار ،شرایط بهينه براي کمينه
شدن ارتفاع معادل تعيين شد ،که نشان دهنده این بود که،
هنگامي که مقادیر فاکتورها در کمترین حالت خود باشند،
شرایط آزمایشها بهينه خواهد بود .یعني غلظت
 ،10%mol/molفشار  20kpaو جریان جوشآور  ،10lit/hrکه در
این حالت ،مقدار ارتفاع معادل کمترین خواهد شد .از آنجا که
در تستهاي سنتي ،شرایطي نزدیک به این شرایط را داشتيم
(در جریان جوشآور پایين) دیگر این تست تکرار نشد .شکل
( )7پراکندگي دادههاي آزمایش را نشان ميدهد.

شکل ( )7پراكندگی داده هاي آزمايش

 -4نتيجه گيري
ارتفاع معادل آکنه طرح دیکسون با توجه به شرایط غلظت،
فشار و جریان برگشتي تغير ميکند ،که با استناد به نتایج به
دست آمده از طراحي آزمایش ،در شرایط غلظتي هر برج
(واقعي) ميتوان فشار و جریان برگشتي را انتخاب نمود .در
شرایطي که تنها متغير غلظت باشد و فشار و جریان برگشتي
ثابت باشد ،افزایش غلظت ،افزایش ارتفاع معادل را در پي خواهد
داشت .پارامتر فشار اثر کمتري روي ارتفاع معادل داشت یا مي-
توان گفت به تنهایي بي اثر بود .گرچه توان دوم فشار و برهم-
کنش آن با دو فاکتور دیگر مؤثر واقع شد .همچنين در شرایط
غلظت و فشار ثابت ،افزایش جریان برگشتي منجر به افزایش
ارتفاع معادل شد .در غلظتهاي باالتر (با افزایش غلظت) اثر
جریان برگشتي روي ارتفاع معادل کم شد .اثر افزایش فشار در
غلظت پایين ،افزایش ارتفاع معادل بود که در غلظت  50%این
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Separation of stable hydrogen isotopes by packed tower distillation
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In separation operations using the distillation process, the
packed towers are preferred for their advantages such as high
efficiency. In this study, the separation of deuterium oxide
(D2O) (heavy water) and hydrogen oxide (H2O) (ordinary
water) was investigated using a packed tower under relative
vacuum conditions. In these experiments, heavy water with
10%, 50% and 90% concentrations was used and the
separation was examined using Dixon-like packing made of
stainless steel. For this purpose, a factorial experiment was
designed in which the effects of heavy water concentration,
pressure and recycle flow on the equivalent height of the
theoretical tray (HETP) in the tower were investigated.
According to the results, the effect of concentration was more
than the other two variables and with the optimization, it was
concluded that if all variables are at their minimum, the
lowest (best) equivalent height will be obtained. The
experiments also showed that the pressure parameter in the
studied range had no effect on the rate of separation, although
its interaction with other factors was evaluated as significant.
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