
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 مجموعه مقاالت چهارمين كنفرانس ملي مهندسي فرآيند، پااليش و پتروشيمي
هاي صدا و سيما، ايران، تهران، مركز همايش1394خرداد   7   

021 – 88671676مجري: اهم انديشان انرژي كيميا       
www.Processconf.ir 

 
 
 
 

          021- 88671676تلفن:      همايش علمي مهندسي فرآيند          مجري: هم انديشان انرژي كيميا
www.Processconf.ir 

 
 

  

 

با  بر ضريب انتقال جرم تشكيل قطره در ستون پاششي تاثير نانوذرات
 انتقال جرم از فازپيوسته به پراكنده

 
 

  3،حسين بهمنيار2ننادگاني ،فرشته سليمي1سميرامحمدي
  11365- 4563شيمي، صندوق پستي  مهندسي ، دانشكدهنيهاي ف پرديس دانشكده، نشگاه تهراندا، تهران

hbahmany@ut.ac.ir 
 
 

  
 چكيده 

بررسي ضريب انتقال جرم قطره درمرحله تشكيل، به عنوان مهم ترين پارامتر    
ستون پاششي براي ارزيابي كيفي انتقال جرم ازفازپيوسته به پراكنده در حضور  در

ضروري مي باشد. به اين منظوراز سيستم شيميايي  2SiOنانو ذرات 
ميلي ليتر بر دقيقه 30،20،10آب در سه دبي مختلف -كروزين- اسيداستيك

استفاده مي شود و دركليه ي آزمايش ها جهت انتقال جرم ازفازپيوسته(آب اشباع 
.دراين مقاله تاثير نانوذره با  از كروزين) به پراكنده (كروزين اشباع از آب)مي باشد

بر ضريب انتقال جرم تشكيل قطره در زمان هاي  1/0و05/0درصدهاي حجمي 
ر متوسط قطره ها و اعداد رينولدز تشكيل بررسي شده مختلف تشكيل قطره ، قط

است.نتايج آزمايشات نشان مي دهدكه درسيستم مورد آزمايش با افزودن نانوذره 
به فازپراكنده، ضريب انتقال جرم تشكيل قطره بدليل افزايش چرخش هاي دروني 

رم وحركات براوني افزايش مي يابد.باافزايش زمان تشكيل قطره،ضريب انتقال ج
تشكيل قطره بدليل نزديك شدن به حالت سكون و تغيير مكانيزم انتقال جرم 

ضريب انتقال براي هم چنين با افزايش قطر متوسط قطره ها كاهش مي يابد. 
يك نقطه بحراني وجود دارد كه پس از نقطه بحراني، ضريب  جرم تشكيل قطره

  انتقال جرم كاهش مي يابد
  ستون پاششي انتقال جرم، جهت نانوذره، ضريب انتقال جرم، مايع،-تخراج مايعاس: هاي كليديواژه         

  
  

                                                           
 1-  كارشناسي ارشد مهندسي شيمي، دانشكده فني، دانشگاه تهران 

 2-  كارشناسي ارشد مهندسي شيمي، دانشكده فني، دانشگاه تهران
 3-  استاد مهندسي شيمي، دانشكده فني، دانشگاه تهران
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   همقدم - 1
مايع، ضريب انتقال جرم مي باشد.يكي از عواملي كه -يكي از پارامترهاي مهم در بررسي وطراحي دستگاه هاي استخراج مايع   

در فاز پيوسته است كه دربسياري از دستگاه هاي استخراج  باعث افزايش اين پارامتر مي شود توزيع فاز پراكنده به صورت قطره
   .[1,2]مايع صورت مي گيرد اين توزيع باعث افزايش سطح انتقال جرم و در نتيجه افزايش ضريب انتقال جرم خواهد شد-مايع

حركات با  شگران، ذرات نانو، طبق نظر پژوهشوندذرات با ابعاد نانو در سياالت معمولي حاصل مي پايدار انو سياالت كه از توزيعن
براوني خود در درون سيال باعث افزايش خواص انتقالي در نانو سياالت مي شوند،كاربرد نانو سياالت در زمينه انتقال حرارت 

. به دليل تشابه بين پديده هاي انتقال مي توان از نتايج انتقال حرارت [3]استاخيرا مورد توجه بسياري از محققين قرار گرفته 
براي انتقال جرم نيز استفاده كرد. اخيرا پژوهش هايي نيز در زمينه تاثير ذرات نانو بر انتقال جرم در ستون هاي پاششي صورت 

حضور نانو ذرات به همراه انتقال جرم از فازپيوسته به  درگرفته است اما تاكنون بررسي انتقال جرم در ستون هاي پاششي 
 پراكنده صورت نگرفته است.

مايع و تاثير پارامترهاي موثر را بر آن -ياري از محققين ضريب انتقال جرم قطره در دستگاه هاي مختلف استخراج  مايعبس   
  با توجه به اين مطالعات مي توان اهميت بررسي اين پارامتر را در زمينه كار تجربي ضروري دانست. بررسي كرده اند.

ن هاي پاششي را طي سه مرحله در نظر گرفته اند: مرحله تشكيل قطره،صعود محققان انتقال جرم قطره در رژيم قطره در ستو
وائتالف، و بررسي هاي مهمي را در زمينه ي اين سه مرحله از انتقال جرم انجام داده اند و نتايج قابل قبولي را بدست آورده اند 

[4,5].  
رمي كه ستون انجام مي دهد مربوط به انتقال جرم در طبق چنين نتايجي محققان معتقدند، نزديك به نيمي از كل انتقال ج   

مرحله ي تشكيل قطره مي باشد. به همين دليل، شناخت و بررسي ضرايب انتقال جرم وعواملي كه بر اين پارامترها تاثير مي 
  .[6]گذارند براي ارزيابي انتقال جرم ضروري و مهم است

هاي   هاي مختلف بر ضريب انتقال جرم قطره در مرحله تشكيل در زماندر درصد 2SiOدر اين كار تجربي،تاثير نانو ذرات   
درمقاله حاضر ضريب انتقال  مختلف تشكيل قطره، ،قطر متوسط قطرات و رينولدزهاي متفاوت موردارزيابي قرار گرفته است.

. فرضي كه در اين [7]انداز روش اسليتر وهمكارانش استفاده شده است، بدست آمده  توسط معادالت زير كهجرم تشكيل قطره 
روش وجود دارداين است كه كل مقاومت انتقال جرم در فاز قطره است. ضريب انتقال جرم تشكيل قطره توسط معادله ي 

  زيربدست مي آيد:
Kdf  =(d32/6tf)ln(1- Ef) (1) 

  
fE به مي شود:بازده انتقال جرم در مرحله ي تشكيل قطره مي باشد كه با استفاده از معادله ي زير محاس  

Ef=(C0-Cf)/C0 (2) 
  
كه  مايع مي باشد-اندازه قطره به عنوان يكي از پارامترهاي اساسي در ستون پاششي و ساير دستگاه هاي استخراج مايع   

. درستون هاي پاششي به دليل يكسان نبودن اندازه ي [8]محققين مطالعات زيادي در زمينه ي اندازه قطره  انجام داده اند
  حجمي ) استفاده مي شود كه معادله ي آن بصورت زير است:-ر محاسبات از قطر سوتر(قطرميانگين سطحيقطرات د

d32=∑nidi
3/∑nidi

2 (3) 
  
 di .قطر هر قطره است كه مي توان با عكس گرفتن از ستون در هر مرحله از آزمايش هاآن را اندازه گيري كرد 
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  دستگاه ها و مواد شيميايي مورد استفاده- 2
سانتي متراست استفاده مي 120سانتي مترو ارتفاع9دراين آزمايش ازستون پاششي كه جنس آن از شيشه پيركس ،با قطر    

سانتي متر است، در قسمت خروجي ستون از 14شير براي نمونه گيري كه فاصله ي شيرها از يكديگر7شود اين ستون داراي 
تخليه فازپيوسته استفاده مي شود.دراين آزمايش ها ازيك نازل به قطر دو شير يكي براي ورودي فازپراكنده و ديگري هم براي 

ميليمتر استفاده مي شود.دبي حجمي فاز پراكنده توسط روتامتر تنظيم مي شود،براي انجام آزمايش ها از سيستم شيميايي 1
يوسته و اسيداستيك بعنوان اسيداستيك استفاده مي شود،كروزين بعنوان فاز پراكنده،آب بعنوان فازپ-آب-شيميايي كروزين

 2SiOمورد استفاده قرار مي گيرند.نانوسيال مورد استفاده نيز از پراكندن نانو ذرات آبگريز %2جزء منتقل شونده با جزء حجمي 
در فاز پراكنده كه به عنوان سيال پايه در نظر گرفته شده است،بدست آمد. براي اطمينان از پايداري نانو سيال آن را به مدت 

سانتي متري براي نمونه گيري فاز 41،57،65،73ساعت در دستگاه آلتراسونيك قرار داديم.ازقيف نمونه گيري در ارتفاع هاي 1
مي شود، تجزيه نمونه ها كه براي اندازه گيري غلظت اسيد استيك در فازپراكنده است توسط تيتراسيون انجام  پراكنده استفاده

براي عكسبرداري از قطره ها در باالي نازل  استفاده   SX210مدل  Canonكسلي مگاپي14از دوربين عكاسي  مي شود.
شيميايي مورد آزمايش به ترتيب نموديم.شكل ستون پاششي مورد استفاده در آزمايش ها و همچنين خواص فيزيكي سيستم 

  .آورده شده است1شكل و 1جدولدر
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خواص فيزيكي سيستم شيميايي مورد استفاده-1جدول  

 
 

  
 

  
  
  
  

  
 
 
 

  پالستيكي نگه دارنده فازپراكندهمخزن  -1
  مخزن شيشه اي نگه دارنده فازپراكنده -2
  شير خروجي فازپيوسته موجود در مخزن پالستيكي -3
  شير خروجي فازپراكنده موجود در مخزن شيشه اي =4
  ستون شيشه اي -5
  نازل شيشه اي -6
شير تخليه ستون-7  

  شير نمونه گيري     -8 
اششي مورد استفاده در آزمايشگاهنمايي از ستون پ-)1(شكل  

 
 

 

  آزمايش هاي انجام شده- 1- 2
ابتدا دو فاز پراكنده وپيوسته  به طور كامل ازيكديگر اشباع شده وسپس ستون از فاز پيوسته تا محل معيني كه توسط      

ته توزيع مي شود.دبي حجمي روتامتر قابل تنظيم است پر مي شود.فاز پراكنده ازطريق نازل به صورت قطره به داخل فاز پيوس
ميلي ليتر بر دقيقه بوده است. آزمايش ها در دو سري نانو و بدون نانو انجام شده، در سري اول 60فاز پيوسته، ثابت وبرابر
ميلي ليتر بر دقيقه فاز پراكنده انجام شده 30و20و10ميلي متري در سه دبي مختلف 1از نازل به قطر  آزمايش هاي بدون نانو

در سه دبي مختلف مانند سري اول پارامترهاي مورد  1/0،  05/0در سري دوم آزمايش هاي با نانو با درصدهاي حجمياست. و
بوسيله ي نرم افزار اتوكد  در هر آزمايش ازدوربين براي عكسبرداري از قطره ها استفاده شده  و .نياز اندازه گيري مي شوند

نيز توسط معادله ي قطر سوتر بدست آمده است. براي  اندازه گيري زمان تشكيل  ،اندازه ي قطره ها محاسبه شده و قطر معادل
قطره ها در نازل  از كرونومتر استفاده شده است سپس يك مقدار ميانگين براي آن بدست آمده است. در ستون هاي پاششي 

ه از سر نازل تا فاصله ي  سه سانتي متري باالي نازل در نظر گرفته شده است. پارامتر زمان تشكيل قطره را ،زمان رسيدن قطر

  γ تمسيس

(mN/m)  

µc  

 (cp)  

µd  

 (cp)  

ρc  

(gr/cm3)  

ρd  

 (gr/cm3)  

 784/0 998/0 31/1 87/0 7/48  كروزين -  آب

87/0 47  كروزين-اسيد استيك - آب   31/1 998/0 785/0  

 -كروزين-اسيد استيك - آب 

  2SiOآبگريز  نانوذرات

5/47  85/0  18/1 998/0 788/0 
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ديگري كه براي محاسبه ضريب انتقال جرم تشكيل قطره در نظر گرفته شده است سرعت حد قطره است، كه در فواصل 
فاع مشخص به وسيله ي كرونومتر سانتي متري باالي نازل تا ارت10مشخصي از طول ستون، لحظه ي عبور قطره از فاصله ي 

  اندازه گيري شده است كه از تقسيم طول طي شده تقسيم بر زمان صعود تا ارتفاع مشخص،سرعت حد قطرات بدست مي آيد.
براي انجام اين آزمايش ها از يك سري فرض ها استفاده شده است كه يكي از آن ها تمام مقاومت انتقال جرم در فاز قطره    

ض منطقي و قابل قبول مي باشد،زيرا حجم فاز پيوسته زياد بوده و از حجم فاز پراكنده در مقايسه با آن مي توان است، اين فر
صرف نظر كرد، وچون غلظت اسيد استيك در اين آزمايش ها بسيار كم است از انتقال آن به درون فاز پيوسته با حجم زياد مي 

 .وسته اين فرض تاييد شده استتوان صرف نظر كرد البته با تيتر كردن فاز پي

براي سامانه ي شيميايي كروزين،آب،اسيداستيك در دبي هاي مختلف با استفاده  مقدار هاي ضريب انتقال جرم تشكيل قطره   
از معادله هاي باال ي محاسبه شده است و چگونگي تغييرهاي اين ضريب نسبت به پارامترهايي مانند قطر متوسط قطره ها، 

ارزيابي شده است كه به  در درصدهاي مختلف نانو ذرات (Reynolds Number)  قطره و عدد رينولدز تشكيل زمان تشكيل
 ترتيب در شكل هاي  زير نشان داده شده است.

  

  
  

   بر حسب اندازه قطره تغييرات ضريب انتقال جرم تشكيل قطره برحسب-)2شكل(

  
  

  تشكيل قطره  زمانتغييرات ضريب انتقال جرم تشكيل قطره -)3شكل(
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تغييرات ضريب انتقال جرم تشكيل قطره بر حسب عدد رينولدز تشكيل-)4شكل(  
  

  بحث ها و نتايج- 3
افزودن نانوذرات به فازپراكنده،كشش سطحي قطرات را زياد مي كند درنتيجه اندازه قطرات درشت تر و زمان صعود       

ت باعث افزايش حركات براوني شده و مكانيزم انتقال جرم از حالت نفوذ به قطرات كاهش مي يابد، از طرف ديگر افزودن نانو ذرا
حالت گردابه ها نزديكتر شده، در نتيجه ضريب انتقال جرم تشكيل و راندمان افزايش مي يابد .گرچه با افزايش چرخش هاي 

  ل جرم افزايش مي يابد.دروني احتمال شكست قطرات بيشتر شده و ريزتر مي شوند در نتيجه سطح موجود براي انتقا
) با افزايش اندازه قطرات، در هر دو حالت با نانو و بدون نانو، ضريب انتقال جرم تشكيل ابتدا افزايش سپس كاهش 2در شكل(   

درواقع با افزايش اندازه قطرات دو عامل چرخش هاي دروني وسطح ويزه قطرات در حال رقابت هستند در جايي كه  مي يابد.
دو عامل بر ديگري غالب شود ضريب انتقال جرم افزايش يا كاهش مي يابد.درقسمت صعودي با افزايش اندازه  يكي از اين

قطرات چرخش هاي دروني قطرات درحال افزايش اما سطح ويژه براي انتقال جرم در حال كاهش است و عامل چرخش هاي 
ح ويزه قطرات در حال كاهش و چرخش هاي دروني در عامل سط دروني بر سطح ويژه غالب مي شود. در قسمت نزولي نمودار

  حال افزايش است عامل سطح ويزه قطرات بر عامل چرخش هاي دروني غالب شده و ضريب انتقال جرم كاهش مي يابد.
افزايش زمان تشكيل قطره  ) قابل مشاهده است، با3تغييرات ضريب انتقال جرم تشكيل بر حسب زمان تشكيل قطره در شكل (

حال كاهش است، در واقع از ابتداي فرآيند تشكيل تا جدا  يب انتقال جرم تشكيل در هر دو حالت با نانو و بدون نانو درها ضر
شدن قطره از سر نازل ، چرخش هاي دروني و اغتشاشات آن روندي نزولي  مي يابد، يعني در آغاز فرآيند تشكيل قطره 

ي است كه قطره از سر نازل جدا مي شود.با افزايش زمان تشكيل حالت درون ،توربولنسي و اغتشاشات درون آن بيشتر از زمان
قطره به ساكن شدن نزديكتر است  و اين كاهش نوسانات درون قطره باعث مي شود مكانيسم انتقال جرم به  نفوذ نزديكتر 

  شده و در نتيجه ضريب انتقال جرم كاهش مي يابد.
تشكيل قطره بر حسب عدد رينولدز تشكيل قابل مشاهده است،با افزايش عدد ) تغييرات ضريب انتقال جرم 4در شكل(   

رينولدز تشكيل بدليل افزايش سرعت قطرات خروجي از نازل و به دنبال آن افزايش توربولنسي و اغتشاشات دروني قطره، 
 نو ديده مي شود.ضريب انتقال جرم تشكيل در حال افزايش است و اين روند براي هر دو حالت با نانو و بدون نا
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در  ميلي ليتر بر دقيقه و10،20،30كه اثر نانو ذرات در سه دبي مختلف  اين كار تجربي براي اولين بار صورت گرفته است      
ضريب مورد بررسي فرار گرفته است. از نمودارها مي توان نتيجه گرفت كه  پنج صدم و يك دهم درصدهاي مختلف  غلظت

يابد،در واقع چرخش هاي دروني و حركات براوني باعث  رم قطره در مرحله ي تشكيل با افزايش درصد نانو افزايش ميانتقال ج
اندازه قطرات تا حد معيني باعث افزايش ضريب انتقال جرم اما  .افزايش راندمان و در نتيجه ضريب انتقال حرم تشكيل مي شود

كه  طرات دو عامل چرخش هاي دروني وسطح ويزه قطرات در حال رقابت هستنددرواقع با افزايش اندازه قتشكيل مي شوند، 
ل قطرات باعث كاهش زمان تشكي افزايش غالب شدن يك عامل بر ديگري باعث افزايش يا كاهش ضريب انتقال جرم مي شوند.

لدز و سرعت قطرات، ضريب انتقال جرم مي شود كه دليل آن كاهش اثر چرخش هاي دروني مي باشد. با افزايش عدد رينو
  ال جرم افزايش مي يابد.رات بيشتر در نتيجه ضريب انتقاغتشاشات دروني قط

  
  
  

  
  فهرست عالئم و متغيرها -5

 
  

)mm/sec( ضريب انتقال جرم تشكيل قطره: dfK  

tf: زمان تشكيل قطره (sec) 

d32: قطرمعادل قطره (mm)   
Ef :بازده انتقال جرم در مرحله ي تشكيل قطره  
C0 :غلظت اوليه ي فاز پراكنده (mol/lit) 

Cf: غلظت قطره در لحظه ي جدا شدن از نازل    
di : قطر هر قطره (mm) 

 γ :  طحيكشش س (mN/m)  

µc :ويسكوزيته فاز پيوسته (cp) 

µd :ويسكوزيته فاز پراكنده(cp) 

ρc: دانسيته فاز پيوسته  (gr/cm3) 

ρd: دانسيته فاز پراكنده  (gr/cm3) 

C: از پيوستهف  

d : فاز پراكنده   
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