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چكيده :سيني دريچهاي يکي از پرکاربردترين سينيها در برجهاي تقطير و جذب در صنعت نفت ،پتروشيمي و
ديگر صنايع مرتبط ميباشد .در اين پژوهش ،به منظور شناخت بيشتر و بهتر هيدروديناميک سيني دريچهاي و ارايه
دادههاي تجربي کاربردي ،عمليات دو فازي آب -هوا در يک برج هيدروديناميکي به قطر  ۱/۲متر شامل دو سيني
دريچهاي با سطح آزاد  %۱۱و در مقياس صنعتي مورد مطالعه قرار گرفت .نتيجههاي تجربي ارتفاع مايع زالل،
ارتفاع سرکف ،موجودي متوسط مايع ،افت فشار کل ،افت فشار خشک ،ريزش و ماندگي بهدست آمد و رابطههايي
تجربي باتقريب قابل پديرش ،براي آنها ارايه شد .حد باال و پايين عملياتي مورد تحليل و بررسي قرار گرفت.
همچنين نتيجههاي بهدست آمده از رابطههاي تجربي ارايه شده و دادههاي آزمايشگاهي با يکديگر مقايسه شدند و اعتبار
اين رابطهها مورد بررسي قرار گرفت .نتيجهها نشان ميدهد که سرعت جريان گاز بر روي پارامترهاي هيدروديناميکي
تأثير بيشتري نسبت به سرعت جريان مايع روي سيني دارد و سيني دريچهاي انعطاف بيشتري نسبت به تغييرهاي
شدت جريان مايع دارد.
واژههاي كليدي :سيني دريچهاي؛ هيدروديناميک؛ ريزش؛ ماندگي؛ ارتفاع مايع زالل.
KEYWORDS: Valve tray; Hydrodynamics; Weeping; Entrainment; Clear liquid height.

مقدمه

در بسياري از صنايع  ،عمليات جداسازي يکي از مهمترين
مسائلي است که مورد توجه صنعتگران و پژوهشگران قرارگرفته است.
امروزه برجهاي سينيدار قسمت بزرگي از فرايندهاي جداسازي را

به خود اختصاص دادهاند .با ورود آکندههاي منظم و غير منظم
به برجها و جايگزيني تدريجي آنها به جاي سينيها در ابتدا
تصور ميشد که اين برجهاي آکنده ميتواند به طور کامل جايگزين
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کيفيت توزيع گاز در فاز مايع مورد استفاده قرار گرفت .براهم و
همکاران ] ،[7يک مطالعه آزمايشگاهي در مورد تأثير طول مسير

برجهاي سيني دار شوند .اما در حدود سال  0991ميالدي،
مشخص شد که آکندههاي ساختاريافته در جداسازيهايي که
در فشارهاي باال صورت ميگيرد ،کارايي مناسبي ندارند ].[0
سينيهاي برجهاي تماس دهنده انواع گوناگوني دارند .سه نوع
اصلي اين سينيها ،سيني غربالي( ،)0دريچهاي( )2و کالهکدار( )3ميباشد.
امروزه در صنايع ،سيني دريچهاي به علت پنجره عملياتي (نمودار
عملکردي ) بس ي ار مناسب و افت فشار و بازده قابل پذيرش،
متداولترين نوع سيني مورد استفاده ميباشد .پژوهشها بر روي
اين نوع سيني هم به صورت آزمايشگاهي و هم مدلسازي
ديناميک سياالت محاسباتي ) (CFDدر حال انجام است.
چف و ويلند ] ،[2ويژگيهاي انتقال جرمي سيني دريچهاي
در يک مقياس آزمايشگاهي مورد بررسي قرار دادند .مصطفي و مولنار ]،[3
ويژگيهاي هيدروديناميکي سيني دريچه اي ناتر( )4را بررسي
نمودند .در اين مطالعه ارتفاع مايع زالل در رژيمهاي عملياتي
متفاوت مشخص شد و روابط جديدي براي ارتفاع بند( ،)5ارايه شد.
براهم و همکاران ] ،[4يک مطالعه آزمايشگاهي بر روي
هيدروديناميک سينيهاي دريچهاي انتشار دادند .در اين پژوهش
يک برج داراي سيني دريچهاي طراحي شد که در آن از رابطههاي
تجربي بهره گرفته شد .ايشان رابطههايي براي ارتفاع مايع زالل،
موجودي متوسط مايع و ارتفاع تعليق پيشنهاد نمودند .وناولي و
همکاران ] ،[5بر روي کارايي سيني دريچهاي بررسي انجام دادند.
ايشان بيان نمودند که با وجود تفاوتهاي موجود بين سيني
دريچه اي و غربالي ،خيلي از پديدههاي موجود در سيني غربالي و
دريچهاي يکسان است .در نتيجه مدلهاي سيني غربالي ميتوانند
براي تخمين در زمينه سينيهاي دريچهاي مورد استفاده قرار گيرند.
در اين پژوهش از دادههاي عمومي  )6(FRIاستفاده شد.
علي زاده داخل و همکاران ] ،[6پژوهشي با استفاده از  CFDو
مطالعه آزمايشگاهي انجام دادند که اين پژوهش به منظور بررسي
تأثير وزن دريچههاي سيني دريچهاي بر روي کارايي يک برج
سينيدار انجام شد .در آن پژوهش ،يک برج آزمايشگاهي مجهز
به يک سيني دريچهاي ،يک بند( )7و دو ناوداني( )8مورد استفاده
قرار گرفت .همچنين يک صفحه داراي نوسان براي اندازهگيري

حرکت جريان بر عملکرد برجهاي تقطير سينيدار انجام دادند.
در اين کار ،رابطههاي به دست آمده با نتيجههاي صنعتي و نيز پژوهشهاي
پيشين مقايسه شد و افزون بر سازگاري مناسب ،اين رابطهها
اهميتي از بابت پيشبيني نتيجهها در شرايط صنعتي را دارا بود.
مشکلي که در پژوهشهاي اشاره شده ،وجود دارد ،اين است
که مقياس مورد استفاده آنها آزمايشگاهي و کوچک است.
در بررسي عملکرد سينيها مقياس سيني به علت وجود پديدههايي
همچون نقاط مردابي ،توزيع جريان گاز و مايع در سيني ،جريانهاي
چرخشي و  ...بسيار مهم ميباشد .اين پديدهها در مقياسهاي
کوچک کمتر رخ ميدهند و از حالت واقعي و عملياتي به دور هستند.
دادههاي در مقياس واقعي به طور عموم توسط شرکتهاي بزرگ
توليد کننده سيني مانند کوخ گليتس ،سولزر و موسسه تحقيقات
جداسازي ) (FRIصورت ميپذيرد که به طور معمول انتشار
نمييابد .بنابراين وجود و انتشار چنين دادههايي در پژوهشهاي
دانشگاهي محدود ميباشد .از طرف ديگر با گسترش روزافزون
محاسبههاي رايانهاي و مدلسازيهاي ديناميک سياالت
محاسباتي پژوهشها در زمينه سينيها در مقياسهاي صنعتي
به آن سو گرايش يافت ] 01ـ .[8
رحيمي ] ،[00 ،02اختالف فازها را در سيني غربالي با استفاده
از ديناميک سياالت محاسباتي مطالعه نمود .در اين امر يک مدل
ديناميک سياالت محاسباتي سه بعدي دوفازي در چهارچوب
اولري اولري براي شبيه سازي هيدروديناميک جريانها روي
سيني غربالي در مقياس صنعتي به منظور مطالعه اختالف فازها
توسعه داده شد .براي بررسي وضعيت اختالف فازها ،سه پارامتر
توزيع جزء حجمي ،توزيع دانسيته مخلوط و سطح تماس فازهاي
گاز -مايع در مکان هاي گوناگون سيني بررسي شدند .اين مدل
امکان ديد جزئياتي را فراهم نمود که تاکنون مطالعههاي موجود
قادر به ارايه آن نبودهاند .زارعي و همکاران [ ،]03يک شبيهسازي
ديناميک سياالت محاسباتي در مورد هيدروليک سيني )9(MVG
ارايه نمودند .هندسه و شرايط عملياتي سيني غربالي بر اساس

)6( Fractionation research institute

)۱( Sieve tray

)7( Weir

)۲( Valve tray

)8( Downcomer

)3( Bubble cap trays

)9( Mini V-Grid

)۱( Nutter valve tray
)5( Weir height
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بررسي آزمايشگاهي و ارايه روابط تجربي براي سيني دريچهاي ...

سيني غربالي سوالري و بل ] [04بود .در اين مطالعه نيز بهدليل
کمبود دادههاي صنعتي و حتي آزمايشگاهي کافي و معتبر
در زمينه سينيهاي دريچهاي ،نتيجههاي به دست آمده از طرح
با دادههاي مربوط به سيني غربالي سوالري و بل مقايسه شده است.
همانگونه که اشاره شد،کمبود اطالعات منتشر شده صنعتي
معتبر در زمينه سيني دريچهاي به منظور درک بهتر از عملکرد
عملياتي اين سينيها ،به روشني احساس ميشود .افزون بر اين
کارهاي صورت گرفته در اين زمينه ،اغلب به شکل آزمايشگاهي و
نيز در انحصار شرکتهاي معتبر ميباشد .در اين پژوهش با هدف
ايجاد شناخت بيشتر از عمليات سينيهاي دريچهاي ،يک برج
هيدروديناميکي شامل دو سيني دريچهاي ساخته شد و عمليات
يک سيني دريچه اي در وضعيت هيدروديناميکي در مقياس
صنعتي (قطر برج  0/2متر ميباشد) مورد بررسي قرار گفت.
نتيجههاي تجربي اين کار شامل افت فشار کل ،افت فشار خشک،
ريزش( ،)0ماندگي( ،)2ارتفاع مايع زالل( ،)3ارتفاع سرکف( )4و
موجودي متوسط مايع( )5ميباشد .در بحث سينيها ،پنجره و بازه
عملياتي اين ابزارها داراي بازهي خاصي ميباشد که کران باال و
پايين آن همان پارامترهاي ريزش و ماندگي ميباشند .منظور
از اين امر اين است که اگر ريزش يا ماندگي از حدي فراتر رود سبب
اختالل در عمليات سيني ميشود ].[05
در نتيجه در مطالعه حاضر ،يک پژوهش در مقياس صنعتي
با ديد گسترده بر پارامترهاي هيدروديناميکي سيني دريچهاي
صورت پذيرفته است.
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اهميت کار در اين پژوهش از آن جهت است که تالش شده
است با ارايه دادههاي تجربي ،براي پارامترهاي مورد نظر و بررسي
چگونگي تغييرها و چگونگي الگوي رفتاري آنها ،نسبت به آن ها
شناخت بيشتر و مناسبي ايجاد شود .در اين فعاليت ،فشار
اتمسفري( )6و دماي  25درجه سلسيوس( )7به عنوان فشار و
دماي( )8عملياتي تعيين شدند.
عمليات فازها

هوا از طريق بلورهاي (شکل  0ـ شماره  )0قرار گرفته در زير
برج با شدت جريان مشخص وارد سينيهاي دودکشي(( )9شکل 0ـ
شماره  )2و از راه آنها وارد برج ميشود .پس از برخورد دو فاز
بر روي سيني پاييني (شکل 0ـ شماره  ،)3هوا از اين بازه خارج و
به شکل عمودي حرکت نموده و وارد حوزه سيني بااليي ميشود
(شکل 0ـ شماره  )4و مجددا پس از برخورد فازي ،فاز گاز
به حرکت عمودي خود در جهت باال ادامه ميدهد .در اين مسير
با برخورد فاز گاز با سيني دودکشي (شکل0ـ شماره  )6و همچنين
در ادامه اين برخورد با مشهاي نم زدا که در باالي برج تعبيه شده
(شکل 0ـ شماره  ،)5فاز مايع همراه آن جدا ميشود .سرانجام
در باالي برج ،عمليات فاز گاز به پايان رسيده و از برج خارج ميشود.
فاز مايع نيز پس از برخورد با فاز گاز بر روي سيني ،از طريق
ناوداني به سيني پاييني و قسمتهاي پايينتر منتقل ميشود .سرانجام
با استفاده از ناوداني (شکل 0ـ شماره  )03از برج خارج ميشود.
روشهای اندازه گيری پارامتر های هيدروديناميکي
مانومتر()01

در بخش آزمايشگاهي يک برج هيدروديناميک شامل
دو سيني دريچهاي ساخته شده است .عمليات در اين برج ،دو فازي
آب ـ هوا ميباشد .در اين کار ،هيدروديناميک سيني دريچهاي
مورد بررسي قرار گرفته است .چگونگي قرارگيري سينيهاي
دريچهاي برج در شکل  0ديده ميشوند.
شکل  2تصوير سيني دريچهاي را نشان ميدهد .ويژگيهاي
مربوط به سينيهاي دريچه اي در جدول  0داده شده است.

به منظور محاسبه مقدارهاي ارتفاع مايع زالل از
 Uشکل استفاده شده است .اين مانومتر بر روي بدنه برج تقطير
نصب شده است (شکل 0ـ شماره  .)8يک سر اين مانومتر به پايين
سيني مورد نظر و سر ديگر آن به فضاي باالي سيني وصل
ميباشد .با اين شرايط ،فشار بر روي سطح مايع درون مانومتر و
فشار باالي سيني و ارتفاع مايع درون لوله مانومتر با ارتفاع مايع
زالل روي سيني برابر مي باشد .با اندازه گيري ارتفاع درون مانومتر
در هر شرايط ،ارتفاع مايع زالل در آن وضعيت بهدست ميآيد.

)6( Atmospheric Pressure

)۱( Weeping

)7( Centigrade

)۲( Entrainment

)8( Temprature

)3( Clear liquid height

)9( Chimney
)۱1( Manometer

)۱( Froth height
)5( Average liquid hold up
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شکل 3ـ طرح کلي و شماي برج ساخته شده در بخش تجربي.

شکل 0ـ تصوير سيني دريچهاي مورد آزمايش قرار گرفته.

در اين پژوهش و براي اندازه گيري ارتفاع سرکف از اندازه گيري
به گونه چشمي استفاده شده است .ارتفاع سرکف به صورت اليهاي
از کف( )0در باالي سيني قابل ديدن است .هر بار با کمک
يک خطکش اندازه گيري و سپس ثبت شده است .براي اين کار،
ابتدا يک شرايط عملياتي معين براي برج در نظر گرفته شده و در آن
شرايط سامانه به اجرا درآمده است که اين اجرا بين  5تا  01دقيقه
براي پايا شدن جريان زمان نياز دارد .پس از اجراي عمليات و

اندازه گيري ارتفاع سرکف ،شرايط عملياتي عوض شده و هر بار
با همين روش محاسبه اندازههاي اين پارامتر بهدست آمده است.
همچنين موجودي متوسط مايع ،نسبت ارتفاع مايع زالل
به ارتفاع سرکف مي باشد .براي بهدست آوردن مقدارهاي اين پارامتر
در شرايط عملياتي گوناگون ،ابتدا در هر شرايط با روشهاي گفته شده
در بخشهاي قبل ،ارتفاع مايع زالل و ارتفاع سرکف محاسبه شده
و مقدارهاي موجودي متوسط مايع ،که نسبت اين دو پارامتر
نسبت به يکديگر است ،محاسبه ميشود.
در بيان مفهوم افت فشار خشک ميبايست بيان شود که اين
پارامتر بيانگر ميزان افت فشار فاز گاز به هنگام عبور فاز گاز
از درون سوراخها و نيز در برخورد با دريچهها در غياب فاز مايع
ميباشد .براي اندازه گيري افت فشار خشک از يک مانومتر مدرج
که مايع آن آب ميباشد استفاده شده است .دقت اين فشارسنج
 ± 1/15سانتي متر آب معادل تقريبا  5پاسکال ميباشد .افزون بر اين
در اين پژوهش افت فشار کل اندازه گيري و مورد بررسي قرار گرفته است.
مجموع افت فشار خشک و افت فشار ناشي از برخورد فاز گاز
با فاز مايع ،افت فشار کل ميباشد .براي محاسبه اين پارامتر همانند
افت فشار خشک از مانومتر مدرج استفاده شده است.
از ديگر پارامترهاي مهم هيدروديناميکي در بحث سينيها ،ريزش
ميباشد .براي محاسبه اين پارامتر  ،سيني پاييني در نظر گرفته شده است.
)۱( Foam
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جدول 3ـ ويژگيهاي سيني دريچهاي مورد نظر.
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ارتفاع مايع زالل

مشخصه

تعداد يا اندازه

قطر سيني (متر)

0/2

فاصله دو سيني (ميليمتر)

601

ارتفاع بند (ميليمتر)

51

طول بند (ميليمتر)

731

تعداد دريچه ها

008

ضخامت سيني (ميليمتر)

2

درصد سوراخ ها

04۱

مساحت سطح فعال سيني(متر مربع)

0/11776

وزن دريچه ها(کيلوگرم)

1/124

ارتفاع باال آمدن دريچه ها(ميلي متر)

02/5

براي اين کار يک سيني دودکشي در زير سيني مورد نظر تعبيه
شده است .اين سيني دودکشي مايع ريزش شده از سيني مورد نظر را
جمع ميکند .سپس ميزان اين مايع اندازه گيري شده تا ميزان ريزش
بهدست آيد.
سرانجام بايد بيان نمود ،ميزان مايعي که به همراه فاز گاز
در اثر تداخل با فاز مايع روي سيني جدا ميشود و به باال ميرود
ماندگي گويند ] .[06براي محاسبه اين پارامتر سيني بااليي
مدنظر قرار گرفته است .سپس يک سيني دودکشي در باالي اين سيني
تعبيه شده است و در باالي سيني دودکش يک مش نم زدا
کارگذاشته شده است .فاز گاز با دودکشها و سپس با مشها
برخورد کرده و قطرههاي مايع آن بر روي سيني دودکش ريزش
نموده ،جمع آوري شده و اندازهگيري شده است.

ارتفاعي از مايع ،با فرض حضور نداشتن گاز بر روي سيني را
ارتفاع مايع زالل گويند [ .]07در صورتي که شرايط عملياتي
به خوبي تعيين نشود و يا اينکه ريزش و ماندگي بيش از حد باشد،
ارتفاع مايع زالل ممکن است کمتر از حد انتظار بوده و اين مسئله
در اختالط فازها بر روي سي ني و کارا يي س ي ني ت أ ثي ر بدي
خواهد داشت[. ]08
شکل  3نتيجههاي مربوط به ارتفاع مايع زالل را نشان ميدهد.
همانگونه که از اين شکل پيداست ،با افزايش عدد Fs
(که بيانگر شدت جريان گاز ميباشد) ميزان ارتفاع مايع زالل
کاهش يافته است .اين بدان علت است که با افزايش سرعت گاز،
ماندگي گاز در فاز مايع افزايش مييابد که اين بيانگر تماس بهتر
دو فاز ميباشد .از سوي ديگر ،شکل  3نشان ميدهد که
با افزايش شدت جريان مايع ،ميزان اين پارامتر نيز افزايش مييابد.
وجود دريچهها بر روي سوراخهاي سيني سبب ميشود که گاز
به هنگام خروج از سوراخهاي سيني تا حدي منحرف شود و
راستاي عمودي حرکت آن تغيير نمايد که اين امر نيز به تداخل
بهتر مايع و گاز کمک مينمايد .همچنين در ادامه و براي نتيجههاي
تجربي به دست آمده و با رسم نمودار سازگار با دادهها ،رابطه
تجربي زير براي ارتفاع مايع زالل برحسب شدت جريان گاز و
مايع ،بهدست آمده است:
()0

Hcl   00060526
Fs2 00002437
QL  00424918
/
/
/
R 2 0/ 9

شکل  4مقايسه بين نتيجههاي به دست آمده از رابطه تجربي
و نتيجههاي آزمايشگاهي را نشان ميدهد .نتيجههاي پيشبيني شده
به دادههاي تجربي نزديک بوده ،هرچند که در شدت جريانهاي
مايع باالتر اندکي فاصله نتيجهها افزايش يافته است.
ارتفاع سرکف

نتيجهها و بحث

در اين پژوهش يک پايلوت آزمايشگاهي شامل دو سيني
دريچه اي و در مقياس صنعتي مورد بررسي قرار گرفته است.
در اين فعاليت ،شرايط عملياتي ،دماي  25درجه سلسيوس و فشار
اتمسفري مي باشد .افت فشار خشک ،افت فشار کل ،ريزش،
ماندگي ،ارتفاع مايع زالل ،ارتفاع سرکف و موجودي متوسط مايع
از جمله پارامترهاي مورد بررسي در اين پژوهش ميباشند.
علمي ـ پژوهشي

رژيم حاکم بر روي سيني دريچهاي در اين شرايط عملياتي
سرکف ميباشد .در رژيم سرکف ،فاز مايع فاز پيوسته و فاز گاز،
فاز پراکنده ميباشد .سطح باالي اين حالت دوفازي بر روي سيني
تا کف سيني را ارتفاع سرکف مينامند .هر چه اين ارتفاع سرکف
بيشتر باشد بيانگر اختالط بهتر دو فاز و انتقال جرم بيشتر
ميشود .هرچند که افزايش بيش از اندازه آن باعث ماندگي
فاز مايع ميشود.
026
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2/20
2/23

2/25
2/25
2/20
2/20

ارتفاع مايع زالل (متر)

2/23

2/26
3/3

3/0

3/0

3/2

2/3

2/8

2/0

2/0
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شکل  5تغييرهاي ارتفاع سرکف بر روي سيني در شدت
جريانهاي گوناگون مايع بر حسب  Fsنشان ميدهد .ارتفاع
سرکف با افزايش ضريب  ، Fsافزايش يافته است .اين درحالي است
که با افزايش شدت جريان مايع نيز ارتفاع سرکف افزايش مييابد.
با استفاده از همبستگي (رگرسيون) دادهها معادله ( )2براي
ارتفاع سرکف سيني دريچهاي بهدست آمده است.
()2

Hf 00096784
Fs 2 00003825
QL 00461643
/
/
/

R 2 0/ 94

2/26
2/2

Fs

شکل 6ـ ارتفاع مايع زالل در شدت جريانهاي گوناگون مايع
نسبت به .Fs
2/20

همانگونه که در شکل  6ديده ميشود ،روند و تغييرهاي
نتيجهها در دو حالت نزديک به هم ميباشد که اين مطلب خود
بيانگر اعتبار رابطه تجربي ميباشد .درنتيجه ميتوان به خوبي
از اين رابطه در پيش بيني نتيجهها در هر شرايط عملياتي استفاده نمود.

2/23

2/20
2/26
2/20

ارتفاع مايع زالل (متر)

2/25

2/23

3/69
3/33
2/36
2/00
3/00
2/39
2/39
2/63
3/63
3/29
2/03
2/00
3/09
3/32
2/96
2/88
2/08

2/22

Fs

شکل 0ـ نمودار مقايسهاي نتيجههاي ارتفاع مايع زالل به دست آمده
از کار تجربي و معادله تجربي.
2/32
2/29
2/28
2/28
2/20
2/20
2/23

ارتفاع مايع زالل (متر)

2/29

2/23
3/3

3/0

3/0

3/2

2/8

2/3

2/0

2/0

2/25
2/2

Fs

شکل  5ـ ارتفاع سرکف در شدت جريانهاي گوناگون مايع نسبت به
. Fs

()1

موجودی متوسط مايع

موجودي متوسط مايع ،نسبت ارتفاع مايع زالل به ارتفاع
سرکف ميباشد .براي محاسبه اين پارامتر همانگونه که در بخش
روش کار نيز عنوان شد ،ميبايست ابتدا مقدارهاي ارتفاع مايع
زالل و ارتفاع سرکف محاسبه شود .نسبت ارتفاع مايع زالل
به ارتفاع سرکف ،موجودي متوسط مايع را نتيجه ميدهد.
شکل  7موجودي مايع در شدت جريانهاي گوناگون مايع
نسبت به  Fsرا نشان ميدهد .با افزايش ضريب  Fsموجودي
متوسط مايع روند کاهشي داشته و انطباق نمودارها بر روي
يکديگر بيانگر تأثير ناچيز تغيير شدت جريان مايع بر نتيجههاي
به دست آمدهي اين پارامتر ميباشد.
در ادامه بر اساس نتيجههاي تجربي مربوط به موجودي
متوسط مايع رابطه ( )3بهوسيله همبستگي دادهها بهدست آمده است
که اين رابطه براي پيش بيني نتيجههاي موجودي متوسط مايع
در شدت جريانهاي گوناگون گاز و مايع قابل استفاده است:
()3

Liq HoldUp   01691633
Fs 00002379
QL 
/
/
2

R 2 0/ 94

0/ 8378059

هم پوشاني خوب دو نمودار موجود در شکل  8اعتبار و دقت
رابطه تجربي به دست آمده را به اثبات ميرساند .با اين نتيجه،
پيشبيني موجودي متوسط مايع در هر شرايط عملياتي ديگر نيز
به سادگي و با دقت بسيار بااليي امکان پذير ميباشد.
)۱( Liquid hold up
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2/32

افت فشار خشک

2/29
2/20
2/23
2/25
2/20
2/26

ارتفاع سر کف(متر)

2/28

2/20
2/23

3/69
3/33
2/36
2/00
3/00
2/39
2/39
2/63
3/63
3/29
2/03
2/00
3/09
3/32
2/96
2/88
2/08

2/22

Fs

شکل  3ـ نمودار مقايسهاي نتيجههاي به دست آمده از کار تجربي و
معادله تجربي.
3/2

2/8
2/0
2/3

موجودي متوسط مايع

2/9

2/5

3/3

3/0

3/0

3/2

2/3

2/ 8

2/0

2/0
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2/0
2/2

Fs

شکل 0ـ موجودي مايع در شدت جريانهاي گوناگون مايع نسبت به
. Fs

شکل  9افت فشار خشک به ازاي بازهي  Fsرا نشان ميدهد.
با افزايش ضريب  Fsافت فشار خشک نيز افزايش مييابد .همانگونه
که در شکل نيز ديده ميشود در شدت جريانهاي پايين گاز
شيب تغيير افت فشار شديد است .علت اين امر اين است
که افت فشار گاز صرف باز کردن دريچهها ميشود .اين شيب
زياد تغييرها تا  FSحدود  1/5ادامه دارد .در اين شدت جريان گاز،
با افزايش سرعت گاز شيب تغييرهاي افت فشار تا  FSحدود ،0
به تقريب ثابت ميماند .علت اين امر در اين است که در FS
حدود  1/5همه دريچه ها باز شدهاند و افت فشار براي غلبه بر باز کردن
دريچهها صرف نميشود .در  FSبزرگتر از  0دوباره به علت
افزايش شديد سرعت گاز و افزايش اصطحکاک دوباره افت فشار
البته با شيب ماليمتري ،افزايش مييابد.
افت فشار کل

نتيجههاي مربوط به افت فشار کل در شکل  01رسم شده است.
همانگونه که در اين شکل ديده ميشود ،افت فشار کل با افزايش
شدت جريان گاز و افزايش شدت جريان مايع افزايش مييابد.
نکته چشمگير در اين است که وابستگي افت فشار به شدت
جريان گاز بيشتر از شدت جريان مايع است.
براي اين نتيجههاي آزمايشگاهي و با رسم نمودار سازگار با
دادهها ،رابطه تجربي زير براي افت فشار کل برحسب شدت
جريان گاز و مايع ،بهدست آمده است:
()4

 PT  222/130 6 Fs 2 1/ 773364QL  438 / 2346

2/32

R 0/ 91

2/28

در شکل  00به خوبي ديده ميشود که رابطه به دست آمده
در اين قسمت از دقت بااليي برخوردار ميباشد و حتي نتيجههاي
به دست آمده از رابطه ،فاصله ناچيز خود را نسبت به نتيجههاي
تجربي ،به تقريب در تمام شدت جريانهاي مايع حفظ شدهاند.

2

2/29

2/23
2/25
2/20
2/26

موجودي متوسط مايع

2/20

2/20
2/23
2/22

3/69
3/33
2/36
2/00
3/00
2/39
2/39
2/63
3/63
3/29
2/03
2/00
3/09
3/32
2/96
2/88
2/08

Fs

شکل  8ـ نمودار مقايسهاي نتيجههاي به دست آمده از کار تجربي و
معادله تجربي.

کران پايين عملياتي (ريزش())1

يکي از برتريهاي سيني دريچهاي نسبت به سيني غربالي
در اين است که به علت وجود دريچههاي تنظيم شونده با شدت
جريان گاز ،اين سينيها در شدت جريانهاي پايينتر گاز ،ميزان
ريزش قابل پذيشتري دارند .ميزان ريزش پايينتر باعث ميشود
)۱( Weeping
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822

322
522
022
622
022

افت فشار خشک (پاسکال)

022

322
3/8

3/3

3/0

3/0

3/2

2/8

2/3

2/0

2/0

2
2/2

Fs

شکل  9ـ افت فشار خشک براي سيني دريچهاي نسبت به .FS
3322
3222
922
022
322

افت فشار کل

822

522
022
622
3/3

3/0

3/0

3/2

2/3

2 /8

2/0

2/0

2/2

اين سينيها پنجره عملياتي بزرگتري از سينيهاي غربالي داشته باشند.
بنابراين پيشبيني ميزان ريزش اين سيني و ارايه رابطههاي
تجربي مربوط به آن بسيار مهم خواهد بود.
شکل  02ميزان ريزش را برحسب تغييرهاي شدت جريان گاز
در چهار شدت جريان گوناگون مايع را ميدهد .همانگونه که
در شکل  02ديده ميشود ،تغييرهاي شدت جريان مايع بر روي
ميزان ريزش تاثير چشمگيري ندارد .علت اين پديده را ميتوان
به نقش دريچههاي سيني دريچهاي اشاره نمود .نقطه شروع
ريزش( )0در  Fsبرابر  1/9است .ميزان ريزش در اين سيني
در شدت جريانهاي پايين گاز ،نيز درصد کمي از شدت جريان ورودي
مايع است که اين بيانگر رفتار مناسب سيني در کران پايين
عملياتي ميباشد .نکتهي مهم ديگر در اين شکل ،تأثير کم
شدت جريان مايع بر ميزان ريزش در اين سيني است .علت اين امر،
نقش کنترل کننده دريچهها ميباشد .بنابراين ميتوان گفت،
انعطاف پذيري اين نوع سيني در شدت جريانهاي گوناگون مايع،
باال است و اين يکي از امتيازهاي چشمگير اين نوع سيني ميباشد.
با توجه به شکل  ،02ريزش با افزايش ميزان ، Fs
کاهش مييابد .معادلهي ( )5بر اساس دادههاي تجربي ريزش
بهدست آمده است.
()5

Fs

شکل 32ـ افت فشار کل براي سيني دريچه اي در چهار دبي مايع.
3022

822
322
022

افت فشار کل (پاسکال)

3222
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شکل  03مقايسه بين نتيجههاي آزمايشگاهي و رابطه
ارايه شده را نشان ميدهد .رابطه بهدست آمده براي ريزش
از درجه سه ميباشد و نتيجه اين امر با ارايه نمودار مقايسهاي
در شکل  03به خوبي قابل ديدن است.
کران باالی عملياتي (ميزان ماندگي())2

شکل  33ـ نمودار مقايسهاي نتيجههاي به دست آمده از دادههاي
تجربي و معادله تجربي ارايه شده.

حد باالي عملياتي سيني بهوسيله ميزان ماندگي کنترل ميشود.
ماندگي زياد سرانجام باعث طغيان( )3در برج ميشود ].[09
دريچهها در سيني دريچهاي باعث ميشود که جريان گاز بر روي سيني
از حالت حرکت عمودي منحرف شود .همين پديده باعث ميشود
که ميزان ماندگي در سينيهاي دريچهاي از سينيهاي غربالي
کمتر شود.

)3( Flooding

)۱( Weep point

022
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3/29
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)۲( Entrainment
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شکل 30ـ ريزش براي سيني دريچهاي در چهار شدت جريان
گوناگون مايع.
2/230

2/228
2/223
2/220

ريزش (متر مکعب بر دقيقه)

2/232

دوره  ،63شماره 3693 ،6

شکل  04روند تغييرهاي ماندگي را نشان ميدهد .با افزايش
ضريب  ،Fsماندگي نيز افزايش مييابد و اين به دليل افزايش
سرعت گاز ميباشد .شکل  04نشان ميدهد که با افزايش شدت
جريان مايع ،ماندگي کاهش مييابد و اين امر به اين دليل
ميباشد که با افزايش شدت جريان مايع ،افت فشار براي فاز گاز
افزايش مييابد .همچنين نزديکي نتيجهي مورد نظر در شدت
جريانهاي مايع گوناگون ،دليلي بر تاثير ناچيز شدت جريان مايع
بر ميزان ماندگي ميباشد .بنابراين سرعت گاز نقش بسيار مهمتري
در ميزان ماندگي نسبت به شدت جريان مايع دارد.
در ادامه بر اساس دادههاي تجربي ماندگي معادلهي ()6
بهدست آمده است که اين رابطه نيز تطابق خوبي با نتيجههاي
تجربي دارد و براي پيش بيني ماندگي در حالتهاي گوناگون
قابل استفاده است:
()6

Entrainment 00032617
Fs 2  1184
E 05  QL 
/
/

R 2 0/ 9

00007151
/

شکل  05مقايسه بين نتيجههاي آزمايشگاهي و رابطه تجربي
بهدست آمده از همبستگي دادهها را نشان ميدهد.
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Fs

شکل 36ـ نمودار مقايسهاي نتيجههاي به دست آمده از ريزش
در کار تجربي و معادله تجربي.
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Fs

شکل  30ـ ماندگي براي سيني دريچهاي در چهار شدت جريان مايع.

در اين پژوهش ،به منظور ايجاد شناخت بيشتر از
ه ي درود ي نام ي ک س ي ن ي ها ي در ي چه ا ي  ،ي ک نمونه پا ي ل وت ( ) 0
ساخته شد .اين مجموعه شامل يک برج هيدروديناميک داراي
دو سيني دريچهاي به قطر  0/2متر است که عمليات
هيدروديناميکي مربوط به سيني دريچهاي در اين برج مورد بررسي
قرار گرفت .نتيجههاي به دست آمده ،شامل افت فشار خشک،
افت فشار کل ،ري زش ،ماندگي  ،ارتفاع مايع زالل ،ارتفاع
سرکف و موجودي متوسط مايع ميشود .مطالعه در شرايط
عملياتي گوناگون از سرعتهاي گاز و مايع صورت پذيرفت.
به علت وجود دريچههاي قابل تنظيم با سرعت گاز ،تأثير پذيري
اين سيني نسبت به شدت جريان مايع در همه پارامترهاي
هيدروديناميکي ،کمتر است .اين عامل باعث ميشود پنجره
عملياتي اين سيني بزرگتر شود .به بيان ديگر انعطافپذيري
اين سيني در شرايط عملياتي گوناگون بهتر ميشود .ارايه
رابطههاي تجربي از دادههاي آزمايشگاهي با روش همبستگي دادهها
از نکتههاي مهم پژوهش حاضر است .رابطههاي تجربي ارايه شده
)۱( Pilot
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طالب زارعي و همکاران
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Hf
liqHold Up

VS
ρ

،ارتفاع مايع زالل
m ،ارتفاع سرکف
موجودي متوسط مايع
m3/s ،شدت جريان حجمي مايع
m/s ،سرعت مجازي فاز گاز بر اساس سطح حبابساز
kg/m3 ،دانسيته فاز
m

2/225

ماندگي

HCL

QL

2/223

F-factor=VS√ρG (m/s(kg/m3)0.5)
9/80 m/s2 ،شتاب گرانش

FS
g

نشريه شيمي و مهندسي شيمي ايران

2/220
2/226
2/220
2/223
2/222

3/69
3/33
2/36
2/00
3/00
2/39
2/39
2/63
3/63
3/29
2/03
2/00
3/09
3/32
2/96
2/88
2/08

3693 ،6  شماره،63 دوره

Fs

قدرداني

از شرکت آذر انرژي تبريز به خاطر حمايتهاي مالي و فني
.در انجام پژوهش حاضر تشکر و قدرداني ميشود

۱395/۱۲/۱6 :  ؛ تاريخ پذيرش۱39۱/ 5/۲9 : تاريخ دريافت

ـ نمودار مقايسهاي نتيجههاي به دست آمدهاز کار تجربي و35 شکل
.معادله تجربي

ميتواند مورد استفاده صنعتگران و پژوهشگران در کمبود رابطهها
 پژوهشهاي آينده. قرار گيرد،و دادههاي صنعتي در اين زمينه
ميتواند بر روي سينيهاي دريچهاي از نوع ثابت و ديگر سينيهاي
.با ظرفيت باال مانند سينيهاي سانتريفيوژ باشد
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