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  :چكيده         

 برج ها  اهميت شاياني دارد، توزيع                   در برج هاي پر شده، تماس بين بخار و مايع بصورت پيوسته انجام شده و  آنچه در بين
امروزه، آكنه ها درصد بيشتري از برج هاي . مناسب گاز و مايع روي بستر آكنه ها و ايجاد سطح تماس زياد بين مايع و گاز مي باشد

به همين  .جداسازي را به خود اختصاص داده اند كه اين امر منجر به كاهش قابل توجهي در ارتفاع برج هاي جداسازي شده است
در اين مقاله،  . دليل، آزمايش آكنه هاي جديد در كشور و گسترش و نصب آنها در برج هاي جداسازي امري ضروري به نظر ميرسد

 درجه در يك برج تقطير ناپيوسته 45 متر مربع بر متر مكعب از بستر و زاويه خم 750، با سطح ويژه Wire-Gauzeآكنه نوع 
 متر، در حالت جريان برگشتي كامل براي تركيبي از اتانول و آب مورد بررسي قرار 1,36تيمتر و ارتفاع  سان14آزمايشگاهي به قطر 

.  اينچي، يكي از انواع قديمي و پر كاربرد آكنه هاي نامنظم، مقايسه شده است1گرفته و عملكرد آن با حلقه هاي راشيگ سراميكي 
  .  درصد در مقايسه با آكنه هاي نامنظم مي باشد33 به HETPار يافته و كاهش نتايج، بيانگر عملكرد بسيار عالي آكنه هاي ساخت

    
 HETP آكنه ساختار يافته، آكنه نا منظم، :         كلمات كليدي

 

                                              
   دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي شيمي،گرايش جداسازي،دانشگاه صنعتي شريف-1

  )استاد( عضو هيئت علمي دانشكده مهندسي شيمي و نفت، دانشگاه صنعتي شريف -2
 

  

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

كنفرانس  پتروشيمي ايراناولين   

 

         

  

  مقدمه  -1
ايع گاز پااليشگاهها، صنايع پتروشيمي، صنايع شيميايي و صن        تقطير، رايج ترين و مهمترين فرايند جداسازي استفاده شده در

ستون هاي سيني دار در . دو نوع عمده ستون هاي سيني دار و آكنه دار در كاربرد هاي صنعتي استفاده مي شود. [1,2]مي باشد
اين ستون ها براي سرويس هاي رسوب . فشار هاي عملياتي باالتر مناسب ترند و براي ستون هاي با قطر بزرگ پيشنهاد مي شوند

به ازاي هر . اسب بوده و در نقطه ورود خوراك، انعطاف پذير  و داراي تجهيزات كم هزينه هستند من)fouling service(گير 
سيني افت فشار متوسط تا بااليي وجود دارد و بنابر اين ستون هاي سيني دار براي عمليات هاي فشار پايين يا مواردي كه شدت 

ر مقايسه با برج هاي سيني دار براي سرويس هاي رسوب گير، كمتر برج هاي آكنده د. جريان كم مورد نياز است، ايده آل نيستند
مناسب هستند، با اين وجود به منظور كاهش ميزان رسوب گيري، مي توان از آكنه سراميكي يا پليمري بجاي آكنه فلزي استفاده 

ابل توجهي، راندمان جداسازي آكنه ها و توزيع بد مايع، به طور ق برج هاي پر شده در نقطه ورود خوراك انعطاف پذيري ندارند. كرد
با توجه به وجود افت . [3] متر محدود شوند0,914را كاهش مي دهد، بنابر اين برج هاي پر شده بايد به ستونهاي با قطر كمتر از 

ان يك نتيجه به عنو. فشار كم در ميان بستر آكنه، ايده آل است كه عمليات تحت خالء و فشار پايين در يك برج آكنده انجام شود
 liquid(از افت فشار پايين، هزينه هاي عملياتي كمتر مي شوند و شدت جريان مايع، در نتيجه، ظرفيت به علت كاهش تجمع مايع

holdup(افزايش مي يابد ،.  
در ستون . بخار است-       ميزان جداسازي قابل دستيابي در هر يك از انواع ستون ها تابع سطح مشترك موجود براي تماس مايع

بخار يا -هاي سيني دار، حباب هاي بخار، از درون مايع تجمع يافته روي هر سيني باال مي آيند و انتقال جرم در سطح مشترك مابع
سطح مشترك موجود براي انتقال جرم به اندازه حباب و پايداري براي يك هندسه خاص . روي سطوح حباب ها اتفاق مي افتد

در برج هاي .  در ستون هاي سيني دار عمدتا تابع خواص مايع و به مقدار كمتر تابع طراحي سيني استراندمان. سيني وابسته است
سطح مشترك موجود براي تماس . آكنده، يك فيلم مايع روي سطح آكنه تشكيل شده و انتقال جرم در سطح فيلم اتفاق مي افتد

، تابع نوع، اندازه و HETP بنام ارتفاع معادل با يك سيني تئوري يا راندمان آكنه،. بخار به پايداري فيلم مايع وابسته است-مايع
انتخاب برج سيني دار يا آكنده براي يك جداسازي معين به شرايط عملياتي، ابعاد ستون . جنس آكنه و همچنين خواص مايع است

ار در حالي كه انرژي مورد نياز و و مشخصه هاي سيستم وايسته است بطوريكه راندمان جداسازي و ظرفيت ستون در حد اكثر مقد
سطح مشترك موثر . وابستگي راندمان سيني به سيستم يك موضوع كامال اثبات شده است. اتالف محصول در حداقل مقدار باشند

 .[2]عمدتا به خواص اجزاي مايع، كشش سطحي استاتيك، گراديان كشش سطحي، ويسكوزيته، دانسيته و نفوذپذيري وابسته است
آكنه هاي ساختاريافته، به طور . آكنه هاي مورد استفاده در برج هاي آكنده به دو نوع نامنظم و ساختاريافته تقسيم مي شوند       

در طول دو دهه اخير، آكنه هاي . [4]فزاينده اي براي كاربرد در ستون هاي آكنده در فرايندهاي جذب و تقطير، رايج شده اند
اين آكنه ها، به كاهش هزينه سرمايه . [5,6] باالي مايع و بخار و با افت فشار كم، توسعه يافته اندساختار يافته براي بارهاي خيلي

با اين وجود، انتقال . گذاري و عملياتي كمك مي كنند و بنابراين كاربرد وسيعي در صنعت شيميايي و پتروشيمي پيدا مي كنند
گرچه ممكن است تصور .[4]هاي گاز و مايع در سرتاسر آكنه يكنواخت باشدجرم باال مي تواند بوجود آيد تنها اگر توزيع و سرعت 

شود تكنولوژي مرتبط با آكنه هاي ساختاريافته به بلوغ رسيده است، اما هنوز مشاهدات تجربي كافي براي فراهم كردن يك پايه 
اكثر داده هاي عملكردي منتشر . داردمحكم جهت توسعه و تاييد مدلهاي عمومي و معتبر براي پيش بيني عملكرد آكنه، وجود ن

 درجه و 45 بر مبناي زاويه موج استاندارد )corrugated metal sheet packings( شده، با آكنه هاي ورقه فلزي موج دار
در حال حاضر، اكثر سازنده ها، آكنه هاي با سطح ويژه متفاوت و زاويه . ، بدست آمده اندm2/m3 250-220سطح ويژه در محدوده
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هدف از اين  .[7] درجه، براي براورده كردن نيازهاي كاربردي فزاينده، مخصوصا جهت افزايش ظرفيت، پيشنهاد مي كنند60وج م
- در اين تحقيق، آكنه ساختاريافته از نوع توري. تحقيق، بررسي عملكرد آكنه ساختاريافته و مقايسه آن با آكنه نامنظم مي باشد

راشيگ سراميكي، يكي از انواع قديمي و پر كاربرد آكنه هاي نامنظم، مورد تست قرارگرفته و حلقه هاي  (wire-gauze)سيمي 
  .و نتايج آنها مورد مقايسه قرار گرفته اند

  
   روش تحقيق- 2

 " مجموعابرج تقطير از دو ستون شيشه اي.  اتمسفر انجام شده اند0,9       تمام آزمايشات تحت شرايط رفالكس كامل و در فشار 
 ليتر، يك ريبويلر با جريان الكتريكي غير قابل تغييير و يك 100 سانتيمتر، يك مخزن به حجم 14 متر و قطر 1,36به طول 

جهت نمونه گيري، دو مقطع ،يكي در داخل مخزن خوراك و ديگري در . كندانسور كامل با سيال مبرد آب شهري تشكيل شده است
 ).1شكل(بود مسير جريان برگشتي تعبيه شده 

 

  
 

 كندانسور) 3(ستون شيشه اي شامل آكنه هاي ساختاريافته يا نامنظم ) 2(مخزن خوراك و ريبويلر ) 1. ( برج آزمايشگاهي-1شكل
  

جهت تست، يك نوع . درصد مولي اتانول و مابقي، آب تشكيل شده بود1,6سيستم مورد نظر از مخلوط اتانول و آب با تركيب        
سيمي و يك نوع آكنه نامنظم نيز از نوع حلقه هاي راشيگ سراميكي با مشخصات داده شده در - يافته از نوع توريآكنه ساختار

  . قطعه از اين آكنه ها نصب شد8 سانتيمتر بود كه در كل برج، 17طول هر آكنه ساختاريافته . جدول زير انتخاب شدند
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  مشخصات آكنه نا منظم-1جدول
 طح ويژهس  (mm) رقط  جنس  نوع

m2/m3 
جزء حجمي 
 فضاي خالي
m2/m3 

  0,64  201  25  سراميك  حلقه راشيگ
 
  

   مشخضات آكنه ساختاريافته-2جدول
 سطح ويژه  زاويه موج  (cm)ارتفاع (cm)قطر  نوع

m2/m3 
  750  45  17  14  سيمي-توري

       
پس از گذشت حدود يك ساعت، شرايط عملياتي به . عمليات تقطير با پر كردن مخزن خوراك و راه اندازي ريبويلر آغاز شد       

نمونه از مقطع پايين و . پس از پايداري دماي پايين و باالي برج و دماي آب ورودي و خروجي كندانسور ثبت شد. حالت پايدار رسيد
 محصول به مقدار مورد در آزمايشات ابتدايي، تركيب درصد. باالي برج گرفته و تركيب درصد اتانول در باال و پايين برج مشخص شد

پس از . انتظار نرسيد كه با بررسي برج، علت، نشتي آب خنك كننده در كندانسور و مخلوط شدن آن با محصول تقطير شده بود
با داشتن تركيب درصد اتانول در باال و پايين و نمودار . برطرف كردن مشكل، مجددا آزمايشات انجام و نتايج مربوطه، ارائه شده است

 براي اين آكنه از نسبت ارتفاع برج به "ارتفاع معادل با يك سيني تئوري" اتمسفر، بازدهي يا 0,9لي تركيب مورد نظر در فشار تعاد
 و با Aspen اتمسفر از طريق نرم افزار 0,9بخار در فشار -داده هاي تعادلي مايع. تعداد واحد هاي تعادلي، محاسبه شده است

 .ده اند بدست آمNRTLاستفاده از مدل 
  
   نتايج و بحث- 3

نتايج حاصل، در .        نتايج حاصل از آزمايشات در حالت رفالكس كامل، با دو نوع متفاوت آكنه، در جداول زير آورده شده اند
 اتمسفر و پس از پايداري سيستم ثبت شده اند كه در آن دماي باال و پايين برج و دماي سيال مبرد ورودي و خروجي 0,9فشار 

  . ت شده اندثاب
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   نتايج آزمايش با آكنه ساختاريافته-3جدول

درصد (آب  )درصد مولي(اتانول  نمونه
  دبي آب خنك كننده  دما  )مولي

)lit/hr(  
  70  12  88  جريان برگشتي

  92,5  98,8  1,2  مخزن خوراك
124,4  

  
  
  
  
  
  

   نتايج آزمايش با آكنه نامنظم-4جدول

درصد (آب  )درصد مولي(اتانول  نمونه
  دبي آب خنك كننده  دما  )مولي

)lit/hr(  
  70,5  24  76  جريان برگشتي

  92  98,7  1,3  مخزن خوراك
185,9  

  
 

 براي اين آكنه ها از نسبت ارتفاع برج به تعداد واحد هاي تعادلي، محاسبه شده "ارتفاع معادل با يك سيني تئوري"بازدهي يا        
  . ارائه شده اند5نتايج در جدول. است

  
   در آكنه ساختاريافته و نامنظم"ارتفاع معادل با يك سيني تئوري" مقايسه – 5لجدو

 (HETP)ارتفاع معادل با يك سيني تئوري   نوع آكنه
(cm)  

  37,8  حلقه هاي راشيگ
  12,4   (wire-gauze)سيمي-توري

  
 درصد در مقايسه با آكنه هاي 33ه  بHETP، بيانگر عملكرد بسيار عالي آكنه هاي ساختار يافته و كاهش 5       نتايج جدول
اين نتيجه، بيانگر كاهش ارتفاع برج به . نامنظم مي باشد

3
، از طريق بكارگيري آكنه ساختاريافته مي باشد كه كاهش قابل توجهي 1

  .است
  
   نتيجه گيري-4

توزيع مايع . رج هاي آكنده از اهميت شاياني برخوردار است       توزيع مناسب مايع و ايجاد سطح تماس زياد بين مايع و گاز در ب
دارد  به ريزش از سمت ديواره ها تمايلدر آكنه نامنظم نسبت به اكنه ساختاريافته يكنواخت نمي باشد و در اين نوع آكنه، مايع، 
ا بكارگيري آكنه ساختاريافته، از توزيع ب. كه اين امر، زمان ماند مايع را كاهش داده و از تماس مناسب مايع و گاز جلوگيري مي كند
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نتايج حاصل از اين آزمايش، بيانگر كاهش قابل توجه . بد مايع، جلوگيري شده و سطح تماس مناسبي بين مايع و گاز ايجاد مي شود
  .باشدسيمي، در مقايسه با حلقه هاي راشيگ سراميكي مي -در ارتفاع برج با استفاده از آكنه ساختاريافته از نوع توري
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