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بررسي نظريه آشفتگي کولموگروف و تعيين ضريب نفوذ دارسي
در بستر آکنده دوار
+

فريبا زارعي ،محمودرضا رحيمي*

آزمايشگاه تحقيقاتي تشديد فرايندها ،گروه مهندسي شيمي ،دانشگاه ياسوج ،ياسوج ،ايران

چكيده :بستر آکنده دوار به عنوان يکي از برجستهترين تجهيزات تشديد فرايند مستلزم مطابقت با نظريههاي انتقال جرم
حاکم بر سامانههاي جداسازي است .در اين ميان رابطهي دارسي به عنوان يکي از مطرحترين مدلها براي
پيشبيني سرعت حرکت سيال در محيطهاي متخلخل و نظريه آشفتگي کولموگروف (با توجه به شرايط خاص
عملياتي اين سامانه مانند سرعت دوراني باال) از مناسبترين نظريهها براي بررسي وضعيت هيدروديناميکي
بستر آکنده دوار است .مطالعه تجربي ـ نظري صورت گرفته در اين پژوهش بر پايه مباني نظري مدل دارسي و همچنين
نظريه آشفتگي کولموگروف است که با هدف مطالعه وضعيت افت فشار و اندازه قطرههاي موجود در سامانه
(با درنظر گرفتن شرايط عملياتي حاکم بر بستر آکنده دوار) انجام شد .معادل سازي عاملهاي اساسي هريک از
اين دو نظريه در اين سامانه سرانجام منجر به پيشبيني قطر متوسط قطرههاي موجود در بخش پرشده و ارايه مدلي براي
ضريب نفوذ دارسي شد .در اين راستا ،پس از بررسي اثرپذيري افت فشار از سه متغير عملياتي (سرعت چرخش بستر
و نرخ جريان دو فاز ورودي درگير در فرايند) عملکرد مدل ارايه شده در تعيين ضريب نفوذ دارسي ارزيابي شد.
مقدار  0/59براي عامل همبستگي در اين مقايسه به روشني بيانگر دقت قابل پذيرش فرضيهها و معادلسازيهاي
صورت گرفته بود که در نتيجه آن درستي رابطه بهدست آمده در پيشبيني نظري ميزان افت فشار بسترهاي آکنده
دوار (بدون نياز به انجام آزمايشهاي هيدروديناميکي) تأييد شد .افزون بر اين ،مقايسه مقدارهاي تجربي دردسترس
قطر متوسط قطرههاي موجود در بستر (گزارش شده توسط ساير پژوهشگران در پژوهشهاي پيشين) و همچنين
مقدارهاي محاسبه شده با بهرهگيري از مدلهاي ارايه شده با نتيجههاي بهدست آمده با استفاده از مباني نظري
آشفتگي کولموگروف انجام شد که مطابق با آن قابليت پذيرش باالتر اين نظريه نسبت به ساير رابطهها و مدلهاي
ارايه شده در پيشبيني مقدارهاي نزديکتر با دادههاي تجربي به روشني مشهود بود.
واژههاي كليدي :نظريه آشفتگي کولموگروف؛ افت فشار؛ ضريب نفوذ دارسي؛ بستر آکنده دوار.
;KEYWORDS: Kolmogorov turbulence theory; Pressure drop; Darcy permeability coefficient
Rotating Packed Bed.
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ايده ساخت بستر آکندهي دوار براي اولين بار در سال  1891ميالدي
توسط رامشاو ومليسون ] [1مطرح شد .اين سامانه با هدف

حذف ناکارآمديهايي چون ميزان طغيان و افت فشار باال
در بسترهاي پر شده معمولي طراحي و ارايه شد .اين سامانهها
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با گذشت زمان با توجه به برتريهاي چشمگيري خود نسبت به
برجهاي پر شده معمولي (مانند اندازههاي کوچکتر همراه با
هزينههاي عملياتي و نگهداري کمتر ،قابليت پذيرش شدت
جريانهاي باالتر و هچنين گستردهتر بودن بازهي گرانروي سيالهاي
ورودي ] )[2جايگاه خود را در فرايندهاي بسيار جداسازي مانند تقطير،
جذب ،عريانسازي ،اکسيد کردن اوزون و اختالط-تهنشيني در
سامانههاي امولوسيون ] 22ـ  [3پيدا کردند .با اين حال ،بازده
بيشينه اين سامانهها به شدت تحت تأثير طراحي مناسب و بهينه
آنها است .بهطوري که لزوم پيشبيني مناسب عاملهاي اساسي
طراحي به منظور تعيين ميزان بهينه اندازه ،شدت جريانهاي
ورودي و سرعت چرخش بستر داراي اهميت است .در اين ميان،
افت فشار يکي از اصليترين مشخصههاي طراحي در اين سامانه-
ها است .تاثير اين پارامتر بر ميزان انرژي مصرفي پمپ و ساير
تجهيزات مورد استفاده و همچنين ميزان طغيان و حمل مايع
چشمگير است ] .[22در نتيجه ،بازهي عملياتي شدت جريانهاي دو
فاز و همچنين هزينههاي عملياتي به شدت تحت تأثير مقدار افت
فشار است ] .[29بنابراين اين عامل يکي از اثرگذارترين پارامترها
در طراحي سامانههاي عملياتي (به ويژه سامانههاي شامل بخش
پر شده) است ] [28که ميزان بازدهي بخش پر شده را به شدت تحت
تاثير قرار ميدهد ] .[33در اين راستا ،پيشبيني مناسب آن با توجه
به اثرپذيري اين پارامتر از فيزيک بستر و عاملهاي عملياتي
(عاملهايي مانند ارتفاع و نوع آکنههاي مورد استفاده در بخش پر
شده و سرعت حرکت دو فاز در محيط) از اهميت ويژهاي برخوردار
است .در نتيجه ،نظريه دارسي به عنوان يکي از مناسبترين مدل-
هاي موجود در پيشبيني مي زان افت فشار در محيطهاي
متخلخل در اين پژوهش به تفضيل مورد مطالعه قرار گرفت .در اين
پژوهش ،ضريب دارسي ( )به عنوان يکي از عاملهاي برجسته در
اين نظريه (که له شدت تابع نوع محيط متخلخل است) به واسطه
بهرهگيري از نتيجههاي تجربي افت فشار اندازهگيري شده (با هدف
پيشبيني هرچه دقيقتر افت فشار فاز گاز) محاسبه و ارزيابي شد.
افزون بر اين ،با توجه به اهميت ارايه نظريه مناسب (با توجه به
شرايط خاص عملياتي حاکم در بسترهاي آکنده دوار) از ميان
نظريههاي مرسوم انتقال جرم منتشر شده ،مطالعه مطابقت شرايط
عملياتي اين سامانه با نظريههاي انتقال جرم دردسترس ،از ديگر
بررسيهاي انجام شده در اين پژوهش است .در اين بررسي که
با هدف فراهم آمدن امکان مطالعه وضعيت جريانهاي جاري
در بستر و همچنين نوع تبادل جرم ميان دو فاز انجام شد ،شرايط
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ويژه عملياتي بستر آکنده دوار (مانند اهميت قابل توجه پارامتر
سرعت) برجستهترين عامل مورد نظر بود .در اين ميان ،نظريه
آشفتگي کولموگروف به عنوان يکي از محدود مدلهاي ارايه شده
مطرح است که به ميزان چشمگيري با شرايط ويژه بسترهاي
آکنده دوار مطابقت داشت .تأثير چشمگير پارامتر سرعت نسبت به
ساير متغييرهاي موثر و همچنين اهميت باالي اين عامل
در بسترهاي آکنده دوار خود شاهدي بر اين مدعا است .در نتيجهي
مباحث مطرح شده ،باال بودن حجم مطالعههاي صورت گرفته
در اين حوزه ،طي ساليان اخير (با توجه به کيفيت چشمگير
اين سامانهها و اهميت تعيين پارامترهاي هيدروديناميکي و طراحي
در آنها) دور از انتظار نيست .ليو و همکارن در سال  1882ميالدي
با استفاده از سامانه عريانسازي اتانول ،به منظور بررسي افت فشار
ايجاد شده در بسترهاي آکنده دوار گام مهمي در زمينه
مطالعه هيدروديناميک اين سامانهها برداشتند .پژوهش
صورت گرفته توسط اين گروه از پژوهشگران سرانجام منجر به ارايه
يک رابطهي نيمه تجربي به منظور محاسبه و پيشبيني افت فشار
در بسترهاي آکنده دوار شد ] .[31پس از آن در سال  2332ميالدي
لي و چان با استفاده از آکنههاي تيغه اي براي دو فرايند
اکسيژن زاديي از آب و جذب ايزوپرويل الکل از جريان گاز ،افت فشار
ايجاد شده در بستر را بررسي کردند ] .[32افت فشار و ويژگيهاي
انتقال جرمي مربوط به بسترهاي آکنده دوار در سال  2313ميالدي
توسط يوژي و ژيپک مورد بررسي قرار گرفت .آن ها در اين
مطالعه ضمن بهرهگيري از سامانه الکل و آب و نوعي ويژهاي از
آکنهها موسوم به  ، Fin baffle packingتأثير پارامترهايي چون
متوسط ضريب گرانش ،نسبت جريان برگشتي مايع و شدت
خوراک را بر ميزان افت فشار بررسي کردند ] .[33جياو و همکاران
در همان سال با استفاده از دو نوع آکنهي متخلخل ويژگيهاي
هيدروديناميکي سامانه را مورد مطالعه قرار دادند .در اين پژوهش
ميزان افت فشار بستر با بهرهگيري از سامانه مخلوط هوا
و کربن دي اکسيد و محلول آبي سديم هيدروکسيد بررسي شد ].[33
از ديگر پژوهش هاي صورت گرفته در اين زمينه ميتوان به نتيجههاي
بهدست آمده توسط سانگ و چن در سال  2312ميالدي اشاره کرد
که در اين پژوهش با ابداع نوع جديد از بستر ،افت فشار
به دست آمده تا حدود  %33کاهش پيدا کرد ] .[33در اين ميان
تعداد محدودي از پژوهشها نيز بر مطالعه نظري سطح تماس
ويژه و اندازههاي متوسط قطرههاي جاري در بستر معطوف شده است.
مدل فنگو پذيرفته شده ترين رابطه موجود در اين زمينه است
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که در سال  1882ميالدي توسط گروهي از پژوهشگران و با بهرهگيري
از نظريه تجديد سطح ارايه شد ] .[32از ديگر مطالعههاي مهم
صورت گرفته در اين زمينه تالشهاي انجام شده توسط في و
همکاران در سال  2338ميالدي بود که با استفاده از سامانه جذب
کربن دي اکسيد در محلول بيفنيل انجام شد .آنها طي اين
پژوهش اندازه متوسط قطرههاي موجود در محيط بسترهاي آکنده
دوار را بر حسب فاصله از توزيع کننده مورد بررسي قرار دادند ].[32
با اين حال ارايه نکردن مدل مناسب براي مطالعه و پيشبيني
دو عامل افت فشار و اندازه متوسط قطرههاي مايع جاري در بستر
به عنوان ضعف عمده مطالعههاي صورت گرفته تا به امروز
پابرجاست .در مطالعه حاضر ميزان ضريب دارسي نسبي فاز گاز
در محيط متخلخلي از جنس فوالد ضد زنگ تعيين و گزارش شد
که در نتيجه آن امکان استفاده از اين نظريه در بررسي افت فشار
در بستر آکنده دوار (بدون نياز به انجام آزمايشهاي هيدروديناميکي)
فراهم شد .همچنين ،اهميت دستيابي به مدل انتقال جرم مناسب
(با توجه به مباحث مطرح شده) به طور کامل روشن است
که در اين راستا نظريه آَشفتگي کولموگروف با هدف ارزيابي ميزان
مطابقت اين نظريه با شرايط خاص بستر آکنده دوار (با در نظر گرفتن
مباني مطرح شده در آن) در اين پژوهش بررسي شد که در نتيجه
آن تابعيت سطح تبادل جرم از اندازه دو فاز پيوسته و پراکنده و
به دنبال آن اثرپذيري ميزان بازده نهايي سامانه عملياتي از اين
پارامتر بهطور تئوري قابل پيشبيني بود .بنابراين ،مباني نظري
آَشفتگي کولموگروف در اين مطالعه به واسطه مطالعه شرايط
عملياتي سامانه مورد ارزيابي قرار گرفت و به واسطه مقايسه
نتيجههاي به دست آمده برتري کارايي اين نظريه اثبات شد.
پس از آن نتيجههاي مربوط به پيشبيني قطر متوسط ذرهها گزارش
و به واسطه مقايسه با مقدارهاي تجربي دردسترس (گزارش شده
توسط ساير پژوهشگران) عملکرد اين نظريه در سامانه مورد نظر
(بستر آکنده دوار) ارزيابي شد.
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روند تأثير عدد رينولدز بر ميزان آشفتگي ،به تفضيل در مورد تأثير
اندازهي گردابههاي موجود در سيال بر ميزان و چگونگي تبادل
انرژي در جريان آشفته پرداخت .مطابق اين نظريه تقسيمبندي بر
اساس اندازهي گردابهها ارايه شد که ميتوان به واسطهي آن
چگونگي تبادل انرژي و ميزان پايداري گردابهها را پيشبيني کرد.
پارامتر کليدي تعريف شده در اين نظريه نرخ اتالف انرژي است
که بر اساس آن محاسبههاي مربوط به سرعت آشفتگي و پيش-
بيني طول گردابهها در سيال آشفته انجام شد .همچنين ،از آنجايي
که عمده تفاوت بسترهاي آکنده دوار با بسترهاي پر شده معمولي
در اعمال نيروي دوارني به سامانه است ،بررسي اين عامل در
مطالعه وضعيت جريان جاري در اين سامانهها داراي اهميت است.
در اين راستا ،معادلهي معرف مفهوم کلي عامل اتالف انرژي است
که نشان دهنده اثرپذيري چشمگير اين نظريه از سرعت حرکت
دو فاز است .اين پارامتر بهصورت نسبت ميزان انرژي مصرفي
جرم  mاز سيال در طي مسير انتقال جرم است ،که با استفاده از
آن در مقدار بحراني عدد وبر ،متوسط قطر قطرههاي موجود در
بسترهاي آکنده دوار تعيين شد .بنابراين( ،با توجه به تعريف ارايه
شده) عامل اتالف انرژي بهصورت ميزان انرژي انتقال يافته از فاز
مايع به گاز (به منظور تماس ميان دو فاز در کل مسير انتقال جرم
تعريف شده) بر واحد جرم است .با فرض آنکه انرژي از دست
رفته جريان مايع در اين مسير بهصورت کامل توسط فاز گاز
دريافت شده است ،ميتوان معادلهي مربوط
به پارامتر اتالف انرژي را بهصورت نسبت تغييرهاي انرژي جنبشي
جريان مايع بر واحد جرم بيان کرد.
() 1
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بنابراين با توجه به اهميت اين پارامتر عمده بررسيهاي
صورت گرفته درباره اين عامل است.
تعيين تجربي افت فشار و تئوري دارسي

بخش نظري
نظريه آشفتگي کولموگروف

نظريه آشفتگي کولموگراف که نتيجهي مطالعههاي انجام شدهي
توسط آندري نيکوالويچ کولموگراف روسي در سال  1831ميالدي
بود که طي چندين مقاله انتشار يافت .اين نظريه را ميتوان مسبب
ايجاد تحوالت شگرفي در زمينهي بررسيهاي صورت گرفته در
حوزهي مطالعه آشفتگي دانست ] .[39اين نظريه ضمن بررسي
علمي ـ پژ وهشي

معادله ( )2تعريفي از سرعت در محيطهاي متخلخل با استفاده
از نظريه دارسي را نشان ميدهد که مطابق با آن تابعيت
اين پارامتر از ميزان افت فشار سامانه به طور کامل مشهود است.
()2
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مقدارهاي تجربي افت فشار فاز گاز پس از تعيين بازهي
عملياتي شدت جريان دو فاز ورودي گاز و مايع و همچنين
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جدول 3ـ دقت اندازهگيري پارامترهاي عملياتي.
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شکل 3ـ نماي کلي سامانه آزمايشگاهي بستر آکندهي دوار.

سرعت چرخش بستر با هدف اجتناب از وقوع پديدههاي طغيان و
حمل مايع ،اندازهگيري شد .بدين منظور ،از سامانه عملياتي مطابق
شکل  1استفاده شد .شدت جريان دو فاز ورودي با استفاده از
جريان سنجهاي تعبيه شده در مسير ورودي جريان (مطابق با شکل)
و با دقت ارايه شده در مطابق با جدول  1نتظيم شد .بازهي شدت
جريان دو فاز ،پس از انجام آزمايشهاي هيدروديناميکي
مشخص شد .مطابق نتيجههاي بهدست آمده بازهي شدت جريان
مايع از  3/2تا  3/3ليتر بر دقيقه و بازهي عملياتي نرخ جريان گاز
 13تا  33ليتر بر دقيقه بود که اين مقدارهاي متناسب با
اندازههاي سامانه و نوع آکنه مورد استفاده بهدست آمد.
همچنين ،تعريف عام نظريه دارسي مطابق معادلهي ( )2است.
محاسبه افت فشار در مقطع و مسافت تعريف شده با در دست داشتن
مقدار ضريب دارسي محيط مورد نظر و همچنين شدت جريان
حجمي فاز گاز ورودي قابل انجام است .بنابراين؛ در اين مطالعه
949

به واسطه استفاده از مقدارهاي تجربي افت فشار در شدت جريان
مشخص از فاز گاز و ابعاد فيزيکي بستر ،مقدار ضريب نفوذ دارسي
مطابق با معادلهي ( )3محاسبه شد که سرانجام ضريب نفوذ
محاسبه شده با در نظر گرفتن مقدارهاي مربوط به فاکتورهاي
عملياتي تأثيرگذار (مانند شدت جريان دو فاز و سرعت چرخش بستر)
و با بهرهگيري از نرم افزار  LABFITمدلسازي شد.
() 3
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نتيجهها و بحث
افت فشار

شکل  1نشان دهنده الگوي حرکت جريان گاز در بستر آکنده
دوار است .جريان گاز با ورود به محيط سامانه تحت تأثير سرعت
گريز از مرکز ايجاد شده قرار گرفت که سرانجام منجر به حرکت منظم
علمي ـ پژوهشي
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بررسي نظريه آشفتگي کولموگروف و تعيين ضريب نفوذ دارسي ...

شکل 9ـ الگوي جريان فاز گاز در بسترهاي آکنده دوار در سرعت چرخشهاي
گوناگون  (aدور موتور صفر  (bدور موتورهاي  072دور بر دقيقه ].[69

نشان داده شده ،شد .بنابراين روند تغييرهاي افت فشار در بسترهاي
آکنده دوار نسبت به بسترهاي پر شده متفاوت است .تأثير چشمگير
سرعت دوراني اعمالي در ايجاد اختالط و تبادل مومنتوم در فاز پيوسته،
از برجستهترين تفاوتهاي موجود بين اين سامانه و بسترهاي متداول
است .با توجه به تعريف کلي افت فشار در بسترهاي پرشده
(که ميزان افت فشار را به تنش ايجاد شده بين دو فاز درگير در فرايند
نسبت ميدهد) در نتيجه اعمال سرعت ميزان افت فشار
افزايش مييابد .در اين راستا ،نتيجههاي تجربي اندازهگيري شده
تغييرهاي افت فشار فاز گاز در بستر آکندهي دوار ( در سرعت چرخش
بستر و شدت جريانهاي ورودي گوناگون) در شکل  2نشان داده شد.
روند ديده شده در اين شکل بهطور کامل با وضعيت حرکت جريان
گاز در سامانه مطابق بود .بر اساس تعاريف مرسوم ارايه شده
در مورد بسترهاي پر شده ،اصطکاک از جمله مؤثرترين کميتها
در تحليل ميزان افت فشار ايجاد شده در سامانه است .بنابراين بخش
عمده مطالعه افت فشار را ميتوان به بررسي تغييرهاي نيروي
اصطکاک وارده نسبت داد .در اين راستا ،اثرپذيري هر يک از
پارامترهاي عملياتي مورد بحث (سرعت چرخش بستر و نرخ جريان
گاز و يا مايع ورودي) بر ميزان اصطکاک وارده شده بر جريان گاز،
بررسي شد .مطابق با بررسي هيدروديناميکي انجام شده در بستر
آکنده دوار ،افزايش سرعت چرخش بستر و يا نرخ جريان گاز ورودي
منجر افزايش سرعت ظاهري سيال (در مسير مارپيچي نشان داده شده)
شد .بنابراين ،نيروي اصطکاک وارد شده به جريان گاز در اثر
افزايش سرعت حرکت جريان پيوسته (در اثر افزايش سرعت چرخش
بستر و يا نرخ جريان گاز ورودي) افزايش يافت که در نتيجه آن
علمي ـ پژوهشي
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تابعيت افت فشار جريان گاز از سرعت چرخش بستر و همچنين
نرخ جريان گاز بهصورت افزاينده بود .با اين حال با توجه به پراکندگي
بيشتر گازها نسبت به مايعها و در نتيجه آن اثرپذيري کمتر سرعت
ظاهري سيالهاي گازي از سرعت گريز از مرکز ،شيب تغييرهاي
افت فشار به سرعت چرخش بستر نه سبت به نرخ جريان گاز ورودي
به مراتب کمتر بود .از سوي ديگر حضور فاز مايع به عنوان فاز ثانويه
در محيط سامانه و افزايش تنش مبادله شده در اثر تقابل دو فاز
(و در نتيجه آن بيشتر شدن مجموع نيروهاي ايجاد کننده افت فشار)
اين پارامتر عامل موثر ديگري در بررسي ميزان افت فشار بود که
در شکل  2بررسي شد .افزايش شدت جريان مايع ورودي موجب
بيشتر شدن سرعت حرکت قطرهها و فيلمهاي مايع جاري در بستر شد.
در نتيجه اين امر و حرکت متقابل دو فاز گاز و مايع نسبت بههم،
تنش مبادله شده بين دو فاز (در اثر برخورد فاز پيوسته و پراکنده) و
همچنين اصطکاک وارد شده به جريان گاز افزايش يافت .بنابراين
ميزان افت فشار فاز گاز با اضافه شدن جريان مايع و همچنين بيشتر
شدت شدت جريان ورودي آن به بستر بيشتر شد .بنابراين نتيجههاي
تجربي بهدست آمده به روشني تأثير سه عامل عملياتي مورد بحث
(شدت جريان دو فاز و سرعت چرخش بستر) بر ميزان افت فشار را
نشان داد .پس از آن رابطهي دارسي به عنوان يکي از مطرح ترين
رابطههاي در زمينه تعيين سرعت ظاهري سيال در محيطهاي متخلخل
با استفاده از اين نتيجههاي تجربي مورد بررسي قرار گرفت .معادله ()2
نشان دهنده تابعيت ضريب خود نفوذي مدل دارسي از افت فشار،
گرانروي و سرعت ظاهري جريان گاز در محيط متخلخل است.
بنابراين ،با توجه به اين رابطه و مقدارهاي مربوط به افت فشار
اندازهگيري شده ،امکان پيشبيني ضريب نفوذ نسبي رابطهي دارسي
(مربوط به سامانه دو فازي گاز-مايع در بسترهاي آکنده دوار با آکنههاي
از جنس فوالد ضد زنگ) فراهم است.
معادله ( )3رابطهي مربوط به تعيين ضريب نفوذ دارسي نسبي
بهصورت تابعي از سرعت چرخش بستر و نسبت جريان مايع
به گاز ورودي را نشان است که با استفاده نرم افزار  LABFITو
بهرهگيري از نتيجههاي اندازهگيري شده ،مدلسازي شد.
در اين معادله ،ضريب نفوذ نسبي بهدست آمده بر اساس عاملهاي
عملياتي بحث شده بهدست آمد که سرانجام مقدار افت فشار
پيشبيني شده (به منظرو ارزياب عملکرد رابطه بهدست آمده)
از تلفيق اين معادله  3و  3به ازاي مقدارهاي مشخص از نرخ جريان
دو فاز گاز و مايع ورودي و همچنين سرعت چرخش بستر محاسبه شد.
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به منظور بررسي ميزان مطلوبيت رابطه بهدست آمده
مقدارهاي افت فشارهاي تجربي و محاسبه شده با استفاده
از اين رابطه در شکل  3مقايسه شد که مطابق با اين شکل
نزديکي نسبي توزيع نقاط بهدست آمده حول خط نيمساز نمودار خود
شاهدي بر اين مدعا است و بيانگر کيفيت عملکرد اين رابطه
در پيشبيني مقدار مناسب ضريب خود نفوذي رابطهي دارسي ( و
در نتيجه آن افت فشار فاز گاز) است.
نظريه آشفتگي کولموگروف

مطابق مباني نظري آشفتگي کولمورگروف (که در مطالعههاي
بسياري تشريح شده است) در ارزيابيهاي انجام شده بر اساس
اين نظريه ،عامل اتالف انرژي مهمترين و اثرگذار ترين پارامتر
است .با توجه به تعريف ارايه شده اين پارامتر بهصورت ميزان
انرژي انتقال يافته از فاز مايع به گاز بر واحد جرم در کل مسير
انتقال جرم تعريف شده (به منظور تماس ميان دو فاز) است.
بنابراين ،رابطهي مربوط به پارامتر شدت اتالف انرژي (با فرض
دريافت انرژي از دست رفته جريان مايع در اين مسير توسط فاز گاز)
بهصورت نسبت تغييرهاي انرژي جنبشي جريان مايع بر واحد جرم است.
که اين رابطه با فرض ناچيز بودن انرژي جنبشي ورودي جريان مايع
در مقايسه با انرژي جنبشي در خروجي سامانه (با توجه به کم بودن
944
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شکل 9ـ بررسي اثر پذيري افت فشار در بستر آکنده دوار از سرعت
چرخش بستر.

/

افت فشار پيشبيني شده

922

3222

شکل 6ـ مقايسه افت فشار تجربي و مقدارهاي محاسبه شده با استفاده
از معادلهي ( )4و معادله دارسي.

سرعت در ورودي بستر نسبت به سرعت قطرههاي مايع در شعاع خروجي)
بهصورت معادلهي ( )3است:
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از سويي زمان ماند جريان مايع در بستر را با استفاده از مفهوم
سرعت ظاهري بهصورت زير است:
()2
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که در آن شعاع بهصورت متوسط هندسي شعاع داخلي و
خارجي بستر درنظر گرفته شد:
R  Ri
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بنابراين با توجه به رابطههاي تعريف شده در باال ميتوان
مقدار شدت اتالف انرژي مربوط به بسترهاي آکنده دوار را تعيين کرد.
از طرفي قطر پايدار قطرهها را با توجه به تعريف عدد بدون بعد وبر
در شرايطي که مقدار آن برابر با مقدار بحراني ([33] )Wecrit =2
است قابل دست يابي ميباشد .معادلهي ( )9نشان دهنده تعريف
عدد بدون بعد وبر است:
()9

u 2 L d max


Wecrit  F F 

علمي ـ پژوهشي
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از سويي ،مطابق با پژوهشهاي صورت گرفته توسط پرينس و
همکاران ] [31ارتباط ميان سرعت قطرهها در محيط آشفته
با شدت اتالف انرژي بر اساس معادله زير تعريف ميشود.
2

u 2  2   d max  3

()8

که سرانجام ميتوان قطر قطرههاي ايجاد شده در بسترهاي
آکنده دوار را (با بهرهگيري از رابطهها تعريف شده در باال و
استفاده از مفهومهاي نظريه آشفتگي کولموگراف) با استفاده از
معادلهي ( )13محاسبه کرد:
3
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اين رابطه به عنوان نماينده نظريه آشفتگي کولموگروف
در تعيين و پيشبيني اندازهي متوسط قطرههاي ايجاد شده در محيط
سامانه است .جدول  2مقايسه ميان قطر محاسبه شده با استفاده از
تحليلهاي ارايه شده با بهرهگيري از مفاهيم نظريه آشفتگي
کولموگراف و ميزان قطر قطره پيشبيني شده با استفاده از رابطهي
معروف فنگو (معادلهي ( ))11که در سال  1882توسط وي و
همکاران ] [32ارايه شده است ،را نشان داد.
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همانگونه که قابل ديدن است استقالل نتيجههاي بهدست آمده
با استفاده از اين نظريه از شدت جريان مايع ورودي با رابطهي
فنگو مطابقت چشمگيري داشت .با اين حال اختالف نتيجههاي
محاسبه شده با استفاده از اين نظريه و رابطهي فن گو قابل انکار نبود.
بنابراين لزوم اعتبار سنجي نتيجههاي بهدست آمده با استفاده از
نظريه کولموگروف در نتيجهي ارايه شاخص مشخص و قابل اطمينان
به منظور تأييد و يا رد نتيجههاي بهدست آمده به طور کامل
داراي اهميت بود .در اين راستا نتيجههاي تجربي مربوط به قطر
متوسط قطره که توسط في و همکاران ] [32گزارش شده بود
در شکل  3ارايه شد .شکل  3نشان دهنده تغييرهاي اندازه
قطر متوسط قطرههاي ايجاد شده در بستر آکنده دوار در اثر
تغييرهاي شعاع روتور است که مطابق با اين شکل بازهي
مربوط به ميزان قطر متوسط در حدود  133-123ميکرو متر است.
مقايسه اين بازه با نتيجههاي بهدست آمده در اثر اعمال فرضيههاي
نظريه آشفتگي کولموگروف در بستر آکنده دوار و همچنين
علمي ـ پژ وهشي
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مقدارهاي بهدست آمده با استفاده از مدل فنگو انجام شد.
در نتيجه ،ارزيابي صورت گرفته (با توجه به مقدارهاي گزارش شده
در جدول  )2مطابقت بيشتر نتيجههاي بهدست آمده با استفاده از
نظريه کولموگروف را با نتيجههاي تجربي گزارش شده توسط
في و همکاران نشان داد که همين امر شاهدي بر برقراري و
هماهنگي مباني اين نظريه با اصول حاکم بر بسترهاي آکنده
دوار بود.
نتيجهگيري

لزوم مطالعه افت فشار ايجاد شده در بسترهاي آکنده
(به عنوان يکي از مهمترين ويژگيهاي هيدروديناميکي تجهيزات
انتقال جرمي) و بررسي اثر پذيري آن از متغييرهاي عملياتي داراي
اهميت است .در اين ميان با توجه به قابليت اثبات شده رابطهي
دارسي در محاسبه افت فشار و يا سرعت حرکت سيال در محيط
متخلخل ،تعيين ضريب نفوذ مربوط به اين رابطه از مهمترين
نتيجههاي گزارش شده در اين مطالعه بود که در نتيجه آن امکان
بررسي و پيشبيني افت فشار بسترهاي آکنده دوار بدون نياز
به انجام آزمايشهاي هيدروديناميکي و تنها با استفاده از رابطه
گزارش شده ميسر بود .بنابراين افت فشار و پارامترهاي عملياتي
وابسته به آن به سادگي قابل تعيين بود .همچنين معرفي نظريه
مناسب براي مطابقت با اصول حاکم بر بستر آکنده دوار با توجه به
فرضيههاي مطرح شده در هريک از نظريههاي موجود از ديگر
مطالعههاي صورت گرفته از اين پژوهش بود .شرايط خاص
بسترهاي آکنده دوار (مانند سرعت دوارني باال ،برابر نبودن
ضخامت اليه انتقال جرم هر دو فاز ،وجود واکنش شيميايي
در سطح تبادل دو فاز و حضور بخش بزرگ مقاومت انتقال جرم
در فاز گاز که در بيشتر فرايندهاي جذب در اين سامانه برقرار است)
سرانجام موجب نبود کارايي براي نظريههاي مرسوم انتقال جرم
در اين سامانه بود .در اين راستا قطر متوسط قطرههاي موجود
در بستر به واسطه اعمال مباني نظريه آشفتگي کولموگروف محاسبه
و گزارش شد .نتيجههاي بهدست آمده با استفاده از اين نظريه
با نتيجههاي محاسبه شده با استفاده از مطرحترين مدلهاي موجود
در زمينه پيشبيني اندازه متوسط قطرههاي موجود در بستر آکنده
دوار و نتيجههاي تجربي گزارش شده ،مقايسه شد .مطابقت
چشمگير به دست آمده شده از اين مقايسه به روشني بيانگر
انعطاف پذيري بسترهاي آکندهي دوار نسبت به اين نظريه بود.
بنابراين ،اين نظريه مناسبترين مدل موجود در زمينه مطالعه
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جدول 9ـ مقايسه قطر قطره پيش بيني شده با استفاده از تئوري کولموگراف و رابطهي فن گو

قطر پيشبيني شده با استفاده از تئوري آشفتگي کولموگراف
(ميکرومتر)

قطر محاسبه شده با استفاده از رابطهي 11
(ميکرو متر)
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شکل 4ـ تأثير شعاع بستر بر ميزان قطر قطرههاي ايجاد شده
در سامانه ].[67

شرايط حاکم بر بسترهاي آکنده دوار و پيشبيني سطح تماس بين
دو فاز است .بنابراين در نتيجه اين مطالعه (معادلهي ( )3در تعيين
افت فشار و معادلسازيهاي انجام شده براي نظريه آشفتگي
کولموگروف) امکان بررسي نظريه عاملهاي اساسي طراحي
در بسترهاي آکنده دوار (به عنوان تجهيزاتي نوظهور در زمينه
جداسازي) ميسر خواهد بود که در نتيجه آن کارآيي اين سامانهها
در فرايندهاي گوناگون صنعتي (در نتيجه سادگي در طراحي و
پيشبيني ميزان عملکرد و بازدهي آنها در شرايط عملياتي
گوناگون) بهطور چشمگيري گسترش خواهد يافت.

سطح عمود
شدت جريان مايع وروديkg/s ،
سرعت فاز مايع در ورودي سامانهm/s ،
سرعت فاز مايع در خروجي سامانهm/s ،
جرم مايع موجود در بسترkg ،
دانسيته فاز مايعkg/m3 ،
کشش سطحي فاز مايعN/m ،
قطر متوسط قطرهm ،
سرعت در محيط آشفته m/s ،
شدت اتالف انرژيm2/s3 ،
نرخ جريان مايعm3/s ،
زمان ماندs ،
تخلخل بستر
شعاع داخلي و خارجي بستر پر شدهm ،
ضريب خود نفوذي دارسي در محيطm2 ،
افت فشارpa ،
گرانرويpa.s ،
طول مسيرm ،

A

mL
V1
V2
mL


dmax
u

Q
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