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 سيني دارخشك كن  :عنوان 

 در خشك كن سيني دارآشنايي و بررسي مكانيسم خشك كردن  :هدف 
 

ودر زمينه هاي مختلف وبه روش است مهندسي شيمي يكي از مهمترين مباحث عمل خشك كردن  :مقدمه 
هاي گونـاگون بـراي خشـك كـردن فـرآورده هـاي شـيميايي، اجسـام، كريسـتالها و حبوبـات ومحصـوات            

 .شود كشاورزي استفاده مي
 

ده و وارد فاز گازي مـي  داغ قرار گيرد ، رطوبت آن خارج ش درتماس با هواي ،اگر جامد مرطوبي :تئوري 
انتقال جرم محسوب مي شود و بعد از خشك كردن مرحله  آخرين مرحله در عمليات ،خشك كردن. شود 

 :خوراك مورد استفاده در خشك كن ها به يكي از فرم هاي زير است . بسته بندي محصول قرار دارد 

  )granules(دانه اي شكل  -1
 ) Grumbs(مواد جامد متخلخل  -2

 )sludge(شكل مواد گلي  -3

و وقتـي خشـك   .مي باشـد   μ200كه كوچكتر از ) : free flowing powder(پودرهاي سيال  -4
 .شوند به صورت غبار در مي آيند 

 .مايعات حاصل از استخراج و اموسيون  -5
 
 

 :شوند  به دو دسته تقسيم مي انتقال جرمخشك كن ها ازحيث 

جسم مرطوب درتماس بـاهواي داغ  ).عامل خارجي استفاده مي شوداز () : In direct(مستقيم غير -1
  .است  جابجاييقرار مي گيرد و انتقال حرارت به صورت 

حرارت به طور مستقيم بـه جسـم مـي رسـد ورطوبـت جسـم       )محيط داغ داريم( :)direct(مستقيم  -2
 .است  و تشعشع شود كه انتقال حرارت به صورت هدايتي واردهوا مي

  
  
  
 



 بندي ازحيث پيوسته و نا پيوستهتقسيم 

بـراي توليـد   . بسـتگي بـه ميـزان توليـد دارد     continiousباشـد يـا    Batchاينكه خشك كن بـه فـرم   
hrكمتــر ازمحصــول 

kg1000 خشــك كــن ،Batch  ــزان توليــد بــيش از  . مناســب اســت ــراي مي وب

hr
kg1000  خشك كن هاي پيوسته ارجحيت دارند.  

  
 منحني خشك كردن 

  :به طور كلي خشك كردن شامل دو مرحله است 
  )  constant rate(خشك كردن با سرعت ثابت  -1
 ) falling rate(با سرعت نزولي  خشك كردن -2
 

R 
  

              Constant Rate 
  
  
  
  

                                                            X  
   X*                             Xc                         X1  

  
سرعت ثابت است و خشك كردن طبـق مكـانيزم اول    ،تا زماني كه رطوبت بر سطح جسم جامد وجود دارد

سـرعت خشـك كـردن ثابـت      ،ازبين برودشود ورطوبت سطحي  ديده مي زماني كه لكه هاي خشك .است
  .ماند و مطابق مكانيزم دوم خواهد شد  نمي

  
 
  
  

Falling 
Rate 



 رطوبت واقسام آن 

  .دارد  مبناي كلي براي تعريف رطوبت وجودو د
كــه عبــارت اســت ازكيلــو گــرم هــاي آب بــه كيلــوگرم جامــد ) :wet Basis(مبنـاي رطوبــت   -1

 .مرطوب 

  

solidwetofkg
oHofkg

x
.........

...... 2=  
  .كه عبارت است از كيلو گرم هاي آب به كيلوگرم هاي جامد خشك ) : Dry Basis(مبناي خشك  -2

solidDryofkg
oHofkgX

.........
...... 2=  

  
  

 .شود  درمحاسبات خشك كردن ازمبناي دوم استفاده مي: نكته 

  
 :انواع رطوبت كه در پديده هاي خشك كردن مطرح مي شوند عبارتند از 

 
)رطوبت ابتدايي  -1 )1X  :رطوبت اوليه خوراك راگويند. 

)رطوبت نهايي  -2 )2X  :را گويند رطوبت موجود درمحصول. 

)رطوبت بحراني  -3 )cX  :كه درآن مكانيزم خشك كردن ازسرعت ثابت بـه حالـت نزولـي     يرطوبت
 .تغيير مي كند را رطوبت بحراني مي نامند 

)وبت تعادلي رط -4 )*X  :توان به آن رسـيد والزامـاً    رطوبتي است كه با خشك كردن مي ترين پايين
برابر صفر نيست چرا كه در بعضي از مواد اگر بخواهيم باحرارت دادن ازايـن ميـزان هـم پـايين تـر      

 .رطوبت تعادلي است از رطوبت نهايي بيش. شود  برويم ماده جامد تجزيه مي

را گويند وعبارت است ازتفاوت رطوبت اوليه وبحراني  رطوبت هاي سطحي: رطوبت غير پيوندي  -5
( )cXX −1  

رطوبت هاي دروني كه به جسم چسـبيده اسـت وعبـارت    ) : Bond Moisture(رطوبت پيوندي  -6
)است از تفاوت رطوبت بحراني و رطوبت تعادلي  )*XX c −  



گرفـت عبـارت اسـت از     توان ازجسـم  ميزان رطوبتي كه مي) : free Moisture: ( رطوبت آزاد -7
)تفاوت رطوبت اوليه و تعادلي  )*

1 XX − 
 
 

 محاسبات خشك كن ها   

  .به صورت زير تعريف مي شود )  N(سرعت خشك كردن 

                                     )1(  
dt

dm
A

N t1
−=  

tm  :جرم جامد مرطوب  
A  : سطح درمعرض خشك شدن  

sL  :ثابتي است شدن مقدار  جرم جامد خشك كه در حين خشك. 

)2(  

dt
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Ldt
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L
Lm

x

t

s

s

st

1
=

−
=

 

  
 :داشت  خواهيم) 2(و ) 1(از معادله 

)3(  
dt
dx

A
L

N s .−=  
                                                                     

 :شود  صورت زير محاسبه مي زمان خشك شدن به) 3(از معادله 

)4(  ∫
−

=
N
dx

A
L

t x
x
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  .باشد  مطابق منحني خشك شدن مي xبا  Nارتباط 
  :  مرحله سرعت ثابت خشك شدن  براي -1

  ( )21 xx
AN
L

t
c

s −=  



                                                    
  : براي مرحله سرعت نزولي با معادله خطي  -2
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منحني اسـت، عمـل خشـك شـدن  شـامل       به صورت falling rateدر سيستم هايي كه قسمت  -3

 .صادق است  زبراي اين سيستم ها قانون دوم ني است ومكانيزم نفوذ 

2

2

z
xD

t
x

∂
∂

=
∂
∂  

  :و زمان خشك شدن عبارت است از   

x
x

D
st 2

1
2

2 8ln4
ππ

=  
  

  
 :تجهيزات جانبي خشك كن ها 

 بوسـيله يـك   dryerقبـل از ورود بـه    بعضي وقتها. يكي ازتجهيزات استفاده از آبگير يا فيلتر است  •
 .گيريم  مقداري ازرطوبت جسم را مي) آبگير مكانيكي (وسيله 

راخشك كنيم اگربدون همـزن   sludgeبخواهيم  وقتي. (جانبي ديگرهمزن مكانيكي است  وسيله •
 .)اقدام كنيم توزيع حرارت يكنواخت خواهد بود 

 شـوند لـذا   بعضي ازمواد مثل بيسكويتها و قرصها بايدبه همان شكل خـود خشـك  : دهنده ها  شكل •
 .جسم بدهند  وسائلي داريم كه شكل بخصوصي رابه نياز به

 به داخل خشك كن  انتقال دهنده مواد •

 .نمود  ورودي عاري ازگرد و غبار باشد مي توان ازيك فيلتر يا سيلكون استفاده براي اينكه هواي •

بيرون منتقل شـود   جسم خشك شونده توسط هوا به ممكن است گرد و غبار وذرات بعضي ازوقتها •
 .كنيم  فيلتر يا سيلكون استفاده مي لذا باز ازيك

  



Tray Dryer  
 :ازتشكيل شده دستگاه :   شرح دستگاه 

  cm 130و طول   cm230 در 32نال با مقطع مستطيلي به ابعاد كا .1

 فريم صلب .2

 .راتامين مي كند هواي ورودي كه fanيك  .3

 گرمايش هواي  عدد هيتر جهت تامين يك  .4

 . محفظه اي كه سيني هاي خشك كن داخل آن قرار گرفته است  .5

 عـدد  4هاي موجود درمحفظـه   تعداد سيني. سيني ها كه ذرات مرطوب برروي آن پخش مي شوند .6
 A=27 × 27 cm2مساحت سيني ها  .است

  :ترمومتر هايي جهت نمايش موارد زير بر روي دستگاه نصب شده اند  .7
o  دماي خشك(كنبه خشك نمايش دماي هواي ورودي:T1 

o دماي مرطوب(نمايش دماي هواي ورودي به خشك كن(: T2 

o    دمـاي  (خشـك كـن    محفظـه ورودي در هيتـر  عبـور از  از  گـرم بعـد  نمايش دمـاي هـواي
 T3 : )خشك

o          دمـاي  (نمايش دمـاي هـواي گـرم بعـد از عبـور از هيتـر در ورودي محفظـه خشـك كـن
 T4 :)مرطوب

o دماي خشك(نمايش دماي هواي خروجي(: T6 

o دماي مرطوب(نمايش دماي هواي خروجي(: T5 

  
 

 :روش انجام آزمايش  

 .نيدرا وزن ك جسم جامد خشك مورد آزمايش .1

 .دانه ها را مرطوب كرده و سپس در اين حالت هم آنها را وزن كنيد .2

جسم جامد را روي سيني ها به طور يكنواخت پاشيده و سيني ها را داخـل محفظـه خشـك كـن      .3
 .قرار دهيد



مـي توانيـد فقـط از تعـداد محـدودي سـيني جهـت انجـام آزمـايش          (. ها را وزن كنيدتمام سيني  .4
 .)استفاده كنيد

از پر بودن مخازن آب مربوط به حسـگرهاي دمـاي مرطـوب در بـاال و در پـايين بـرج، اطمينـان         .5
 .حاصل كنيد

 .و توان هيتر را ياد داشت نماييد هيتر را روشن نموده .6

 . نظيم كنيد دبي هواي ورودي روي مقدار خاص ت .7

 .و در جدول يادداشت كنيد  درزمانهاي مختلف دماها را بخوانيد .8
 

دما   (◦C)  
( )min

4t = ( )min
3t = ( )min

2t = ( )min
1t  شماره ترموكوپل =

    
1T  

    
2T  

    
3T  

    
4T  

    
5T  

    6T  
   وزن سيني

 شماره سيني
1  
2  

( )min
4t = ( )min

3t = ( )min
2t = ( )min

1t = 
    
    

  
 .زمان سيني ها را از داخل محفظه ها خارج نموده و وزن كنيددر همين   .9

 .آزمايش فوق را تكرار كنيد  ،براي دبي هاي مختلف هواي ورودي .10

ساعت سيني ها را از داخل محفظه خشك كن در آورده و سپس هيترها و فـن   2بعد از ماكزيمم  .11
  .دستگاه را خاموش كنيد



 ها  خواستهنتايج و  

  .جامد را بر مبناي خشك بدست آوريدرطوبت ابتدايي جسم  -1
 .رطوبت نهايي جسم جامد را بر مبناي مرطوب بدست آوريد -2

 .هواي دبي هاي مختلف رسم كنيد توزيع دما را براي منحني -3

 .مختلف هواي ورودي در زمانهاي يكسان با هم مقايسه نمايد دبي هاي  راندمان دستگاه را براي -4

درزمـان خشـك كـردن آن    ) قطـر  ( متخلخل آيـا ضـخامت   درعمليات خشك كردن اجسام جامد  -5
 تاثيردارد ؟ چگونه ؟

 .، رسم كنيدt (min)را بر حسب زمان  Xنمودار -6

را  با توجه به اينكه خشك شدن در ناحيه با سرعت ثابت و يا نزولي قرار گرفته، زمان خشك شدن -7
 .كنيدتا رسيدن به رطوبت نهايي تخمين بزنيد و با زمان واقعي مقايسه 

به كمك دماي حباب خشك و مرطوب و با استفاده ازنمودار نـم سـنجي،نم مطلـق هـوا را بدسـت       -8
 ) نحوه خواندن اعداد بر روي جدول  الزامي است( حجم مرطوب هوا چقدر است؟. آوريد

 .در دماي حباب مرطوب بدست آوريدرا  )iλ( گرماي نهان تبخير آب -9

 :را به دو روش زيرتعيين كنيد )◦m(باشد، دبي جرمي هوا  m/s 2چنانچه سرعت ظاهري هوا،  -10

  با استفاده از چگالي) الف
  به كمك حجم مرطوب هوا) ب

  .را محاسبه كنيد  hyچنانچه جريان هوا، موازي سطح جامد مرطوب باشد، ضريب انتقال حرارت   -11
 چقدر است؟در اثر تبخير آب، مقدار انتقال گرما  ،hy با استفاده از ضريب انتقال حرارت -12
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  هگزان از استيك اسيد توسط حالل آبn- شكل واقعي سيستم استخراج 



  
  مايع-دستگاه استخراج مايع:عنوان
  حالل آب توسط) نرمال هگزان( از محلول آن اسيد استيك  استخراج:هدف
استخراج مايع از مايع جداسازي اجزاء يك محلول توسط تماس با مايع غير قابل حل د رآن محلول :مقدمه

اگر مواد مورد استخراج بين دو فاز به طور متفاوت پراكنده شوند آنگاه يك جداسازي صورت . مي باشد
مراحل مختلف و يا براي بهبود عمل مي توان همانند عمل جذب گاز و يا تقطير از تعداد . گرفته است

  :مايع در مواردي استفاده مي شود كه–از فرايند استخراج مايع . جريان برگشتي استفاده نمود
بـه طـوري كـه تقطيـر، غيـر اقتصـادي       ) گرماي نهان تبخير باال (بااليي صورت مي گيرد  ي تقطير در دما-1

  . با آب جدا مي گردداستيك توسط عمل تقطير به سختي از محلول رقيق آن  دمثالً اسي. شود
  .به يك باشد كضريب فراريت اجزاء نزدي-2
  .جلوگيري از تجزيه حرارتي مثل جداسازي آنتي بيوتيكها-3
  وتروپئوجود شرايط آز-4
  

  :تئوري
. نـام دارد  (Feed)محلولي كه بايد جزئي از آن استخراج شود، خـوراك   ،عماي -در عمليات استخراج مايع

 (Solvent)در خود حل مي كند حالل  رامايعي كه در تماس با خوراك قرار مي گيرد و اجزاي خوراك 
و بـه مـايع باقيمانـده اي كـه جـزء       Extractبه حاللي كه از جزء استخراج شده غني اسـت  . ناميده مي شود

  .گفته مي شود Raffinateمورد نظر از آن خارج شده است 
  

  :تعاريف
A:  خواهد بود حاوي جزء مورد استخراجكه مايع .  
B: حالل خالص  
C: جزء مورد استخراج  
E: استخراج شده عدبي ماي  
R: دبي جرمي مايع باقيمانده  



X :در صد وزني C در ،Raff 

 :Y درصد وزني C در ،Ext. 

E   Bو عاري از  (A+C)مايع استخراج شده برمبناي :′
 

  :به دو قسمت تقسيم مي شوند اصوالً حاللها
  :اجمتزحاللهاي غير قابل ا-1

اين حاللها فقط به طور انحصاري جزء اصلي را در خود حل مي كننـد و قـادر بـه حـل كـردن جـزء همـراه        
در واقـع  . است (A,C)شامل  Raffinateاست و فاز  (B,C)شامل  .Extractدر اين صورت فاز . نيستند

قـبالً  )   x ,y(دو بعـدي اسـت    xyتند و منحني تعـادلي آنهـا يـك ديـاگرام     هر دو فاز حاصله دو جزئي هس
  ).تعريف شد

  : نسبي اج پذيريامتزحاللهاي با -2
. موجـود هسـتند     Raff .و .Extدرهر دو فاز  (B)و حالل  (A)و همراه  ( C)جزء اصلي  3در اين حالت 

درصد اجزاء سازنده بـا يـك ديـاگرام مثلثـي      كدر واقع هر فاز يك سيستم سه جزئي است كه ارتباط نزدي
  . قابل نشان دادن است

  :انواع دياگرام مثلثي مورد استفاده به قرار زير است
  عمودي كه از يك نقطه داخل مثلث بر اضالع آن وارد  3مجموع : گرام مثلثي متساوي االضالعادي: الف
در نظر گرفته و ارتفاع نظير هررأس را  100ا بنابراين ارتفاع مثلث ر. ارتفاع مثلث است با برابر ودمي ش

  .اضالع مثلث موجود، مخلوط دو جزء موجود در دو طرف آن مي باشد. تركيب درصد آن رأس مي گيريم
در ايـن حالـت، محـور    . رسـم مـي نمـائيم    Bرا برحسب درصد وزني   x,yدراين دياگرام : دياگرام قائم:ب

  .انتخاب نمود عمودي را مي توان به اندازه دلخواه بزرگ
  

  :شرايط حالل
  :به صورت زير تعريف مي شود: Selectivityقدرت جداسازي  

  E    (     =βدر  Cدرصد وزني)  /   (  Eدر  Aدرصد وزني (    
  )    Rدر  Cدرصد وزني)  /   (  Rدر  Aدرصد وزني(    



 
جداسـازي امكـان پـذير    β=1بزرگتر از يك باشد عمل جداسازي بهتر صـورت مـي گيـرد  در    βهر چه 
  .نيست
  . ل استخراج با مقدار حالل كمتري صورت مي پذيردمبزرگتر باشد عβهر چه : نكته
=>1در استخراج با وجود :نكته

x
yk

 
  .باشد جداسازي امكان پذير استβ>1اگر 

غير محلول تر باشند، جداسازي بهتـر صـورت گرفتـه و     A,Bهر چه حاللهاي : عدم حالليت حالل 
 .است ترعمل استخراج نسبت به تغييرات انعطاف پذير

 .حالل بهتري است زيرا منطقه غير حالليت آن بيشتر است Bبه عنوان مثال در شكل روبرو 

اگـر بـراي بازيـابي بخـواهيم از عمـل      . در عمل استخراج حالل بايد از هر فاز بازيابي شـود : بازيابي 
 .تقطير استفاده كنيم نبايد مخلوط آزئوتروپ تشكيل دهد و همچنين فراريت حالل بايد زياد باشد

ر صـورت  تـ  هر چه اختالف دانسيته حالل با حالل اوليه بيشتر باشد جداسازي فازها راحـت : دانسيته 
  .مي پذيرد

 .هر چه كشش سطحي بيشتر باشد عمل مخلوط كردن دو فاز مشكل تر مي شود: كشش سطحي  
  ولي درعوض در قسمت جدا سازي هر چه كشش سطحي بيشتر باشد دو فاز سريعتر از هم جدا

 .براي تسريع در جداسازي مناسب استمي شوند ، و معموالً كشش سطحي بيشتر  

 .ي مثل خورندگي و غيره داشته باشددستگاهها اثرات شيميايحالل نبايد روي  

اين خواص اگر كمتر باشـند از نظـر انتقـال و انبـار كـردن      : ويسكوزيته و فشار بخار و نقطه انجماد  
 .حالل  راحت تر مي باشد 

 غير قابل اشتعال غير سمي و ارزان بودن حالل  

يعني دراين ناحيه دو فاز كه يكي غني . شده است  ناحيه دو فازي نشان داده LRPEKدر شكل زير منحني 
است وجود دارد كه دو سر خطوط )  Raffinate(و ديگري غني از جزء همراه )  Extract(از حالل 

تركيب  Eيك خط رابط محسوب مي شود كه نقطه  REخطوط موربي چون . هستند )  Tile-line(رابط 
  .را مي دهد  Raffinateاز تركيب درصد ف Rرا و نقطه  Extractدرصد فاز 



خط . ( وجود دارد  Tile-line آخرين ،گويند چرا كه دراين نقطه plate pointدر شكل فوق را  Pنقطه 
نقطـه   Pدقت شود كـه نقطـه   . ) يكسان است Rو  Eرابطي به طول صفر و تركيب درصد جزء اصلي دو فاز 

  .است Tile-lineماكزيمم در منحني شكل فوق نيست بلكه مربوط به آخرين 
صـورت   LRPEKتك فازي است استخراج در ناحيه دو فازي يعني زيـر منحنـي     LRPEKناحيه باالي 
  .مي گيرد

.  
مالحظه مي شود كه هـر چـه دمـا زيـاد شـود      . ما بر استخراج نشان داده شده استدر شكل زير اثر افزايش د

در دمـاي بحرانـي هـر    ) . ثر افزايش دمـا  به علت افزايش حالليت در ا( محدوده استخراج كوچك مي شود 
پـس هـر چـه    . دوده اي براي استخراج وجود نداردسه جزء به طور كامل در هم محلول مي شوند و هيچ مح

  .شرايط براي استخراج مناسب تراست دما پايين تر باشد

  
123 ttt >>  



 استخراج يك مرحله اي مي تواند به صورت پيوسته يا ناپيوسته : عمليات استخراج تك مرحله اي  •

⎟خوراك . باشد 
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

hr
lbF  با درصد وزنيFx در تماس با حالل ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

hr
lbS  با درصد وزنيsy   قرار مي گيـرد

  .خارج مي گردد  Eو Rدو فاز  Cو پس از انتقال جرم جزء 
  :موازنه جرمي براي اين سيستم به صورت زير است 

  
                                           موازنه كلي

   
)1 (  F +S = R + E = M                           
 

  موازنه جرم جزئي     
   )2 (  

mSF MxEyRxSyFx =+=+ 11 
                    

  : از معادالت باال نتيجه مي شود  Mبا حذف 
)3 (  

SF
SyFx

x SF
M +

+
=  

  
  .خواهد بود  sy=0باشد آنگاه  Cاگر حالل عاري از

سـپس بـا   . محاسبه نمـود  )  3(است از معادله  FSرا كه روي خط  Mxمي توان مختصات   Sو   Fبا داشتن 
 Mاز نقطه   Tile – lineآنگاه با گذراندن خط . مشخص مي شود  Mاستفاده از منحني مثلثي محل نقطه 

  .محاسبه مي شود  Rو Eر معادالت را از نمودار پيدا نمود وسپس با استفاده از ساي 1yو  1xمي توان مقادير 



 
اين روش تعميمي از استخراج تك مرحله اي است كه : استخراج چند مرحله اي با جريان متقاطع  •

در شـكل زيـر شـماي ايـن نـوع      . در هر مرحله با حالل تازه مجاور مـي شـود    Raffinateدر آن 
 :ام چنين است  nموازنه جرم براي هر مرحله دلخواه . استخراج نشان داده شده است 

nnnnMnnsnnn

nnnnn

xRyExMySxR
REMSR

+==+
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−−

−

11

1  

  

  
  

,.....,1سيون داريم لتا امو nدر اين حالت  MM n    و خروجي در هر مرحله براي مرحله بعدي مثـل خـوراك
,11را رسم مي كنيم تـا   1Mوصل كرده و  Sرا به  F. محاسبات مثل قبل است . عمل مي كند  ER   حاصـل

  ...دا مي كنيم ورا پي 2Mوصل كرده مختصات  Sرا به  1Rشود اينك 



  
  

در ايـن  . شماي اين سيستم در شكل زيـر آمـده اسـت    : استخراج چند مرحله اي با جريان ناهمسو  •
نوع استخراج تعداد مراحل كمتري براي يك مقدار حالل مشخص مورد نيـاز اسـت و يـا چنانچـه     

 .لوم باشد حالل كمتري بكار مي رودتعداد مراحل مع

 
ممكن است گاهي در سمت راست دياگرام مثلثي هم واقـع شـود كـه ايـن امـر      RΔپر واضح است كه نقطه 
دورتـرين نقطـه سـمت     RΔباشـد   1Eبـاالتر از   Fاگر . نسبت به هم دارد  1Eو  Fبستگي به موقعيت نقاط 

قـرار دارد و   FSروي راسـتا   Mبـا توجـه بـه موقعيـت      1Eموقعيت نقطه . راست دياگرام مثلثي خواهد بود 
نزديكتر باشد  Sبه  Mهرچه 

F
S  1باال موقعيتE         پايين تـر قـرار مـي گيـرد و امكـان قـرار گـرفتنRΔ  در

نزديكتـر شـده و نتيجـه     Sبـه   Mهرچه ميزان حالل مصرفي بيشـتر باشـد   . سمت راست وجود خواهد داشت
در نقطه اي دورتر درسـمت چـپ همـديگر را قطـع خواهنـد كـرد تـا زمـاني كـه در           SRNPو  1EFامتداد 

بـراي  . به نقطه اي در بي نهايت منتقل خواهد شـد   RΔراستاي اين دوخط موازي باشند كه در اين صورت 
 .رفي از اصل مذكور استفاده مي شودپيدا كردن حداقل حالل مص



  : تعيين ضريب توزيع) الف 
  .است "و اسيد استيك و آب   نرمال هگزان "اين آزمايش جهت تعيين ضريب توزيع سيستم 

  . نرمال هگزان استيك، نرمال، اسيد نيم فتالئين، سود ،فنل ،ارلن بورت :نياز مورد وسايل
  

  :تئوري
فـاز  با هم مخلوط مـي شـوند و سـپس بـه صـورت دو      ) و اسيد استيك نرمال هگزان (و محلول ) آب(حالل

  .استخراج و باقي مانده از يكديگر جدا مي گردند 
همـراه بـا مقـدار جزئـي اسـيد        نرمـال هگـزان   و اسيد استيك  و فاز باقيمانده شـامل  آبفاز استخراج شامل 

  .استيك مي باشند 
  :به صورت نسبت زير تعريف مي شود  kضريب توزيع 

x
yk = 

y:                               غلظت ماده اصلي در فاز استخراج  
x:غلظت ماده اصلي  در فاز باقي مانده  

  .بين اين دو فاز تعادلي وجود داردفرض مي شود كه 
  .، ضريب توزيع بستگي به غلظت دارددر غلظت هاي كم 

 
 :شرح آزمايش  •

مخلـوطي از   ( حجمي اسيد استيك تهيه كنيـد % 6، با استفاده از نرمال هگزان، محلول ارلن در يك -1
ml 6   اسيد استيك وml 94 نرمال هگزان بسازيد.( 

  .نرمال تهيه كنيد 5/0سود  -2
3- ml100 را بوسيله بشر به مخلوط اضافه كنيد  آب.  

 .دقيقه تكان دهيد  5در ظرف را بگذاريد و حداقل  -4

 . از هم جدا شوند دقيقه به محلول فرصت دهيد تا 10 -5

6- ml  30 از مخلوط باال را برداريد و دور بريزيد. 



 .نمونه برداريد  ml 10از اليه ي بااليي باقي مانده    -7

8-  ml 10 فنل فتالئين و محلول هيدروكسيد سديم  شناساگر نمونه را  باMol
2
 رنـگ  تـا  تيتر كنيد 1

 .حجم سود مصرفي را يادداشت كنيد .گردد ارغواني محلول

 .تكرار كنيد   ml 12ر اغلظت ديگر از اسيد استيك يعني براي مقد يكآزمايش را براي  -9
 
  

  : محاسبات
. مول كل اسـيد حـل شـده را بدسـت آوريـد     : راهنمايي(ضريب توزيع اين سيستم را بدست آوريد  -1

فـاز آبـي را    ml100 اسـيد موجـود در   مـول . فاز آبي را بدست آوريد ml10 مول اسيد موجود در
 .)فاز آلي نيز بدست خواهد آمد ml100 اسيد موجود در به اين ترتيب مول. نيزبدست آوريد

 . حالل و خوراك را تعيين نماييد  -2

3- Extract  وRaffinate را معلوم كنيد. 

 .جدول زير را پر كنيد  -4
 

x
yk =

  
غلظت اسيد 
 xدر اليه الي

اسيد در  تغلظ
 Yاليه آبي

  سود مصرفي
N 0.5 

  اسيد استيك

          
 

  
  
  
  
  
  
  
 



  :مايع  –استخراج مايع : ب 
  

 :شرح دستگاه  •
 

  :استتشكيل شده  از اجزاي زير دستگاه
  .برج كه خود شامل اجزاي زير است -1

  بـا توجـه بـه بدنـه شـفاف بـه راحتـي       .  m 1و به طول  mm 50برج شيشه اي  به قطر داخلي ) الف
  .مي توان مسير حركت مواد را مشاهده كرد 

  همزن براي افزايش سطح تماس مواد وكارايي برج با قابليت تغيير دور) ب
هـدايت   ورودي مربوط به فاز سنگين كه در باالي برج قرار داردو مايع از طريق پمـپ بـه بـاال    ) ج

  .شده و  از باال به داخل برج مي ريزد
  .ورودي مربوط به فاز سبك كه در زير برج قرار دارد) د
  وط به محصوالتخروجي هاي مرب) ه
 

اين مخزن داراي شير تخليـه كلـي اسـت كـه از آن     . ليتر 8مخزن مربوط به فاز سنگين با گنجايش   -2
بـرج  به سـوي  يك مسير براي هدايت فاز سنگين به عنوان براي نمونه گيري هم استفاده مي شود و 

 .بكار مي رود

تخليه كلي است كه از آن براي  اين مخزن داراي شير .ليتر 8با گنجايش مخزن مربوط به فاز سبك  -3
 .بكار مي رودبرج به سوي   بكمسير براي هدايت فاز ساين . نمونه گيري هم استفاده مي شود

تغييـرات دبـي را از نمايشـگر    . اسـت  lit/min 2   مربوط به فاز سبك كه ماكزيمم دبـي آن پمپ  -4
 .ديجيتالي كه بر روي جعبه برق دشتگاه قرار دارد مي توان مشاهده نمود

در يكـي در بـاال و ديگـري    كه  Raffinateو   Extractدو مخزن مربوط به جمع آوري  دو فاز  -5
 . در زير هركدام از اين مخازن يك شير تخليه قرار گرفته. داردپايين برج قرار

 :برق دستگاه كه شامل موارد زير است جعبه -6

 سيستم 1-0كليد ) الف -7



  .كه دبي سيال را در مسير مربوط به  حالل نمايش مي دهد) 1نمايشگر (نمايشگر ديجيتالي دبي) ب
اســتيك % 6كــه دبــي ســيال را در مســير مربــوط بــه محلــول ) 2نمايشــگر (نمايشــگر ديجيتــالي دبــي )ج

  .اسيدنمايش مي دهد
  .استفاده مي شود 1كنترل جريان درپمپ براي  1ولوم )د
  .استفاده مي شود 2جريان پمپ كه براي كنترل 2ولوم )ه
  ولوم مربوط به تنظيم دور همزن در برج شيشه اي) و
  

 :نحوه انجام آزمايش 
  .پر كنيد  آبليتر  6ا با ر )1(يكي از تانك ها  -1
بـه آن اضـافه نمـوده و     نرمال هگزانليتر  64/5. اسيد استيك پر كنيد cc360  را با) 2(تانك ديگر  -2

 .)اسيد استيك% 6(خوب به هم بزنيد تا غلظت ها يكنواخت شود 

 .ليتر بر دقيقه  پر كنيد 2/1جريان  را روشن كرده و برج را با شدت)  2(و ) 1(پمپ   -3

دقيقـه   5ارتفاع برج  رسيد پمـپ هـا را خـاموش كنيـد و      4/3به محض اينكه ارتفاع آب در برج به  -4
 . صبر كنيد 

 .هم بخورد بهمزن دستگاه را روشن كنيد تا دو فاز الي و آبي خو -5

سپس پمپ ها را با شدت جريان  -6
min

2.1 lit        روشن كنيد تا برج پـر شـود و مقـداري هـم سـر بـرود
 .تا دو فاز از هم جدا شونددقيقه صبر كنيد 10. سپس پمپ ها را خاموش نماييد 

شن كرده و شدت جريان را در موقعيت سپس پمپها رو -7
min

2.1 lit  قرار دهيد تا محلول از باالي برج
نمونـه   مخـزن به محض روشـن كـردن پمـپ هـا  از  زيـر      .سر ريز شود  مخزن جمع آوريبه داخل 

 . بگيريد و به روش باال تيتر نماييد 

هر مرحله شدت جريان پمپ ها  را در طول . دقيقه صبر كنيد  تا حالت يكنواخت بوجود آيد  15 -8
، چنانچه دبي پمپ از اين ليتر بر دقيقه 2/1(ت بودن آنها اطمينان حاصل كنيد بررسي كنيد تا از ثاب

 ) مقدار كمتر شود، محتويات برج به محزن خوراك پس زده مي شود

9- 10 ml برداريد  مخزن نمونه گيرينمونه از زير . 



Molنمونه را با سود  -10
2
 .گردد ارغواني محلول رنگ تافنل فتالئين تيتر كنيد  در حضور شناساگر 1

آزمايش را در حالي كه شدت جريان به   -11
min

2 lit برسد تكرار كنيد . 

  
  
  
 
 :محاسبات  •
  .را مشخص كنيد Raffinateو  Extractفاز  -1
  .درصد استخراج را محاسبه كنيد  -2
  .را براي سيستم بدست آوريدβضريب جداسازي  -3
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  عمليات رطوبت زني - خنك كردن آب توسط هوا: هدف

  :تئوري برج خنك كن
. مي يابداگر  مايع گرم با گاز اشباع نشده تماس يابد، بخشي از مايع تبخير مي شود و دماي آن كاهش 

هدف بسياري از عمليات هاي تماس گاز با مايع مخصوصاً تماس هوا با آب، سرد كردن مايع است آب در 
مقادير زياد در حوضچه هاي پاششي يا در برج هاي بلندي كه از آن هوا به طور طبيعي يا به كمك يك 

. ف چند باره آن استدر برج سرد كننده هدف حفظ آب سرد و مصر. پنكه عبور مي كند، سرد مي شود
آب گرم، كه معموالً از يك مبرد يا هر واحد انتقال گرماي ديگر عبور مي كند، از باالي برج وارد و توزيع 

هوا توسط پنكه به باالي . مي شود و از شبكه اي عبور مي كند كه فراواني بين هوا و آب را برقرار مي سازند
  .برج فرستاده مي شود
لذا اگر آب در تماس با هواي داراي درجه . دي به خروجي را دامنه مي گويندتغيير دماي آب از ورو

 80  به oF 95 از oF   70حرارت مرطوب 
oF 15سرد شود، دامنه oF 10 و تقريب 

oF است.  
گرما نياز  btu 100آب تقريباً  1lbتلفات آب براثر تبخير در سرد كردن، جزئي است چون براي تبخير 

سرد شود تا گرماي كافي براي تبخير يك پوند آب را فراهم  oF 10آب بايد به ميزان        100lb. داريم
 10لذا به ازاي تغيير . كند

oF  است% 1دماي آب، تلفات ناشي از تبخير.  
عالوه بر اين، تلفات ناشي از پاششي مكانيكي نيز وجود دارد، اما در مواردي  كه خوب طراحي شده است 

در سرد كردن مايعات ديگر از طريق تبخير، تلفات ناشي از تبخير گرچه . است 2/0%حدود اين تلفات فقط 
جزئي است ولي به خاطر كم تر بودن گرماي تبخيرآن ها نسبت به آب، تلفات نسبت به آب كمي بيشتر 

  .است
  

  :شرح دستگاه
انشجويان يك ديد عملي سيستم ارائه شده دراين دستگاه براين اساس طراحي و ساخته شده است كه براي د

از ساختمان، طراحي و مشخصات كاري سيستم هاي پيشرفته سرمايش ايجاد كند اين سيستم همچنين يك 
  مثال خوب براي سيستم باز مي باشد كه در آن دو سيستم سيال آب و هوا در جريان

  .مي باشد و انتقال حرارت از يك سيال به سيال ديگر انجام مي شود 



  
  :دستگاهشرح ساختمان 

  :مدار گردش آب-1
روي دستگاه يك صفحه ديجيتالي . آب تانك توسط يك سيستم گرمايش فيدبك دار گرم مي شود

را در  set point چنانچه عدد . كنار آن قرار گرفته است  set pointمشاهده مي شود كه يك دكمه 
  .گرم خواهد شد  set pointدماي معين تنظيم نمائيد، آب درون مخزن توسط هيتر تا دماي 

آب گرم توسط سيستم لوله كشي به باالي برج خنك كن منتقل شده و در آنجا توسط يك لوله با 
بعلت تبخير آب درتماس با هوا درجه . سوراخهاي ريز روي روي هواي عبوري از برج دوش مي شود

  .حرارت آب در پايين برج پايين خواهد آمد
  :گردش هوا-2

در زير برج يك محفظه بنام محفظه تقسيم . ر به داخل سيستم مكيده  مي شودهوا توسط يك فن از اتمسف
 dryو  wet bulbهوا از فن وارد اين محفظه مي شود و در آنجا با دو دماسنج با حالتهاي . هوا وجود دارد

bulb   تماس پيدا مي كند.  
موجود در برج را مي توان به با توجه به اين كه ديواره برجها از جنس شفاف ساخته شده است جريانهاي 

  .راحتي مشاهده نمود
  :تانك آب گرم - 3

آب اين تانك توسط يك يك . اين تانك بين محفظه پخش هوا و باكس الكترونيك دستگاه قرار دارد
  .گرم مي شود set pointهيتر با دماي 

اين سيستم يك كليد باشد هيترها كار خواهند كرد و   setتا زماني كه دماي تانك پايين تر از دماي 
  .اطمينان است كه دماي تانك از دماي مشخص باالتر نرود

  :كه شامل موارد زير است جعبه الكترونيكي -4
  كليد مخصوص روشن كردن فن) الف
  مخصوص روشن كردن هيتر كليد) ب
  كليد مخصوص راه اندازي پمپ) ج
  



  
  :شرح آزمايش

مرطوب در باال و در پايين برج، اطمينان حاصل از پر بودن مخازن آب مربوط به حسگرهاي دماي  -1
در طول آزمايش آب اين مخازن، تحت نظارت يكي از افراد گروه، به طور كامل كنترل .كنيد

 .شود تا نتايج دقيق تري بدست آوريد

در ابتدا كليد المان حرارتي را براي . گرم كنيد)C ◦30(با تنظيم توان هيتر، آب  را تا دماي معلوم  -2
 .به دماي  مورد نظر بيشتر باز كنيدو با نزديك شدن به دماي مورد نظر ، آن را كم كنيدرسيدن 

در اين صورت زمان زيادي را بايد براي خنك . دقت كنيد تا آب از حد تعيين شده باالتر نرود -3
 .كردن آب صرف كنيد

را كامال باز قبل از روشن كردن پمپ، شير ورودي روتامتر را كامال بسته و شير جريان برگشتي  -4
 .سپس كليد پمپ را روشن كنيد. نماييد

شير روتامتر را بتدريج باز كنيد و به طور همزمان شير جريان برگشتي را ببندبد  تاآب  از طريق  -5
 .روتامتربا دبي مشخص دوش شود

به علت نوسانات ولتاژ برق و عملكرد پمپ، الزم است كه در طول آزمايش، دبي آب توسط شير  -6
بدون شك، اين نظارت منجر به نتايج .حت نظارت و كنترل يكي از اعضاي گروه باشدروتامتر ت

 .دقيق تر خواهد بود

 .درجه دمنده را تنظيم كنيد تا فن دستگاه به كار افتد -7

 .دماي مرطوب و خشك آب ورودي و هواي خروجي را اندازه گيري كنيد -8

T1= دماي خشك هواي ورودي   
T2=دماي خيس هواي ورودي 
T3= هواي خروجي شكي خدما  

T4= هواي خروجي يسدماي خ  

T5=دماي آب ورودي 
T6=دماي آب خروجي 

  



  :توصيه هاي مهم درمورد دستگاه 
ساعت كار دستگاه عوض كرده و همچنين براي جلوگيري از  20آب تانك آب گرم را بايد بعد از حدود 

  .آنرا عوض كردآب بايد  ،چنانچه مدت طوالني از دستگاه استفاده نمي شود ،گردش آب آلوده در مسير
  .براي جلوگيري از خراب شدن هيتـر، در هنگام خالي بودن تانك آبگرم هيتر را روشن نكنيد

 make upدر هريك از مراحل باال، مقداري از آب تبخير مي شود كه معموال براي جبران آن، جريان 
  .قرار مي دهند

  
  :تئوري اساسي

در نظر بگيريد كه يك سطح آب گرم در تماس با جريان هوا باشد و در نظر بگيريد كه هوا سردتر از آب 
  .خنك خواهد شدزير باشد آب به دالئل

  .بين آبگرم و محيط كه بسيار كوچك مي باشد و قابل اغماض است Radiationبوسيله -1
  .گي به اختالف دما و سطح تماس و سرعت هوا داردبوسيله انتقال و جابجايي كه اين حالت بست-2
 .اينجا در اثر تبخير آب و گرما گير بودن اين پديده سيستم خنك مي شود: بوسيله تبخير آب-3
 

  :تبخير از يك سطح خيس
 ،نرخ تبخير آب از يك سطح خيس به فشار بخار سطح مايع و موارد ديگربستگي دارد در يك سيستم بسته

  .ادامه دارد كه هوا اشباع شود  تبخير تا زماني
در يك برج خنك كن با سايز كوچك با يك نرخ هواي  مشخص، دماي آب خروجي از نظر تئوري با 

 .هواي ورودي برابر است Wet bulbدماي 

  
  آزمايش بررسي افت فشار: اول آزمايش

در صورتيكه بخواهيم افت  .از روي اختالف ارتفاع مايع درون مانومتر، اختالف فشار مشخص مي شود
اختالف . فشار بين ابتدا و انتهاي برج را معلوم  كنيم، دوسر مانومتر را به دوطرف برج متصل مي كنيم

  .ارتفاع عمودي مايع مانومتر، ميزان افت فشار برج را نشان مي دهد
  



  آزمايش تغيير آنتالپي آب در باال و پايين برج: آزمايش دوم 
  :يع برابر است باآنتالپي ويژه يك ما

  
  كه در آن

hf=83.9 kj/kg 
p sat=0.02337 bar 
p=1.013 bar 
νf=0.001 m3/kg 
h=83.9 +0.001 (1.013 – 0.02337)=84 kj/kg 

  
آنتالپي ويژه  ،شود درجه خنك  20درجه تا  50 از مثالً در فشار اتمسفريك،  اگر آباين بدان معناست كه 

  .خواهد داشت 125پايين مي آيد كه كاهش برابر  KJ/Kg 84تا  209.3از 
  

سپس فن را روشن نموده و  ،برسد  C◦50 هيتر را روشن كنيد تا دماي آب بهبنابراين براي انجام آزمايش 
باال و آب خروجي و  dry bulbبا توجه به دماي  . ش كنيدود  )L/min 3 (مشخص  آب را با دبي

آنتالپي در آن دماها تغيير آنتالپي آب را بدست بياوريد كه بزرگي اين عدد نشانگر كارآيي برج است 
  .آنتالپي آب در هر فشار و دمايي را مي توان از جداول بدست آورد

  
  

  .جريان در معادله انرژي Steady Stuteكاربرد شرايط : آزمايش سوم
  .ادله را نوشت بايد سيستم راتعريف كردقبل از اينكه بتوان مع



  
براي سيستم باال گرما توسط تانك آبگرم به سيستم ت وارد مي شود و ممكن است مقداري نيز با محيط 

  .تبادل حرارتي داشته باشد 
  .كار توسط پمپ به سيستم وارد مي شود

  وارد مي شود Aهواي با رطوبت پايين از نقطه 
  .خارج مي شود Bهواي با رطوبت باال از 

 .:مي توان نوشت Steady Stuteبا توجه به روابط 

entryexit HHPQ
•••

−=−  
EEAssdaaBssdaa hmhmhmhmhmPQ •••

••

−+−+=− )()(.  

  
  .توان پمپ بعنوان كار ورودي بحساب مي آيد

  .آنتالپي ويژه هوا و بخار آب و آب را مي توان توسط جداول تخمين زد

EEABa hmhhmPQ •• −−=− )(  
a ( نرخ عبور هواي خشك(ma

در برج خنك كن ثابت است تا زمانيكه نرخ هواي مرطوب بر اثر تبخير  (.
  .مقداري آب زياد شود

b( مقدارEm  .معموالً بسيار كوچكتر از ترمهاي ديگر است •

  



  :جرمموازنه معادله 
  .معادله بقاي جرم را نوشت  Steady Stuteبا در نظر گرفتن معادله بقاي جرم مي توان در حالت 

BaAa mm )()( •• =  
BsEAs mmm )()( ••• =+  
AsBsE mmm )()( ••• −=  

  
           .براي يك حالت نهائي مي توان از نمودارهاي سايكرومتريك بدست آورد (w)نسبت بخار به هوا 

                                                                                               BaBs wmm =• )(  

  
  

)( ABaE wwmm −= •  
inletexit                                         .سيستم را مي توان بشكل زير نيز توصيف كرد HHPQ −=−•  

  بايد مقدار كوچكي داشته باشد نسبت به انتقال حرارت بين سيستم و محيط P=0  ،Qكه 
))( ••••••• ++−+= EEcwAaDwBa hmhmhmhmhmQ  

••••• −−+−= EECDWABa hmhhmhhmQ )()(  
  
  
  
  



  :نتايج و خواسته ها
طول ، عرض  و ارتفاع پركن براي محاسبه سطح ويژه  -اندازه گيري طول ، عرض و ارتفاع برج -1

 پركن

ورودي و خروجي  شامل نم نسبي، نم مطلق، درصد رطوبت ، آنتالپي تعيين مشخصات هواي  -2
 به كمك  دماي خشك و مرطوب هوا و با استفاده ازنمودار نم سنجي....هوا  

 برقراري موازنه جرم و انرژي حول برج خنك كننده -3

 برآورد ميزان اتالف انرژي از برج با توجه به موازنه انرژي به همراه بحث پيرامون آن -4

 تعيين معادله تغيير آنتالپي گاز بر حسب تغييرات دمايي مايع -5

 و ارائه معادله خط آن   Tlبر حسب g ′Hرسم منحني تعادلي  -6

تا دماي نهايي  t=0از دماي مايع گرم ورودي در زمان  Tl  g ′H - رسم خط كار بر روي نمودار -7
 t=30 minمايع سردخروجي از برج در زمان 

 با استفاده از جداول كتاب انتقال جرم مختلف   Tlتعيين آنتالپي تعادلي در دماهاي  -8

 محاسبه تعداد واحد هاي انتقال  به كمك انتگرالگيري از سطح زير منحني و محاسبه ارتفاع برج -9

 تعيين ضريب نفوذ مولكولي آب در هوا در دماي متوسط هواي ورودي و خروجي -10

 نهايت ضريب انتقال جرم ودر Sc ،Re  ،Shتعيين عدد  -11

  تعيين بازده دمايي بر اساس اختالف دماي باال و پايين برج -12
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

  
  جذب گاز
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  درآّب CO2جذب گاز شكل واقعي سيستم



  :مقدمه
در يك واحد عملياتي به  است كه در آن گاز با فاز مايع حاللغير مستقيم عمليات جذب نوعي عمليات 

پس از تماس دوفاز، انتقال جرم جزء . صورت موازي و همسو يا موازي و غيرهمسو در تماس قرار مي گيرد
پس از جذب، مواد . يا اجزاء خاص از فاز گاز به فاز مايع صورت گرفته و اين اجزاء در مايع حل مي شوند

جاذب را مي توان دور ريخت يا دوباره مورد استفاده قرار  حل شده با تقطير از مايع بازيابي مي شوند و مايع
اين عمل را كه . گاهيماده حل شده اي از مايعي براثر تماس مايع با يك گاز بي اثر حذف مي شود. داد

  .برعكس جذب گاز است، واجذبي يا عريان سازي گاز مي گويند
  

  طراحي برج هاي پرشده
اين . بعضي عمليات ديگر به كار مي رود، برج پرشده استيكي از وسايل رايجي كه در جذب گاز و 

وسيله متشكل از برج استوانه اي مجهز به ورودي گاز و فضاي توزيعي در پايين، ورودي مايع و توزيع 
نگهدارنده . كننده در باال، خروجي مايع در پايين و توده اي از ذرات جامد بي اثر به نام پركن برج است

ي با كنگره هايي براي استحكام است و داراي مساحت باز بزرگي است به طوري كه پركن معموال يك تور
مايع ورودي كه مي تواند يك حالل خالص يا محلول رقيقي از حل . طغيان در نگهدارنده روي نمي دهد

در . شده در حالل باشد و آن را ليكور رقيق مي گويند، توسط توزيع كننده در باالي پركن توزيع مي شود
  .الت ايده آل، سطوح پركن به طور يكنواخت خيس مي شوندح
  

گاز حاوي ماده حل شده، يا گاز غني، وارد فضاي توزيعي زير پركن مي شود و به طور ناهمسو با جريان 
پركن مساحت تماس بزرگي را بين مايع . مايع، از طريق سوراخ هاي ريز پركن به طرف باال جريان مي يابد

ماده حل شده در گاز توسط مايعي . ورد و تماس نزديكي را بين فازها برقرار مي كندو گاز به وجود مي آ
مايع، در ضمن جريان رو به . از باال خارج مي شود) فقير(كه تازه وارد برج شده است جذب و گاز رقيق 

ايع از پايين در برج، از ماده حل شده غني مي شود و مايع غليظ، به نام ليكور غليظ، از طريق خروجي م
 .پايين برج خارج مي شود



انتقال جرم . غيرقابل امتزاج هستند و به ترتيب براي مايع و گازبه كار مي روند G وL دو فاز :فرض مي كنيم
از فاز . مي باشد و اجزاء ديگر منتقل نمي شوند Aجزء انتقالي جزء . صورت مي گيردLبه Gاز فاز 

G چيزي به فازLكامال يكنواخت استشرايط . منتقل نمي شود.  
  
1G =تعداد مول هاي ورودي در واحد زمان  

Ls =تعداد مول هاي ورودي در فازG  بدون جزءA) =1y-1(1G=1y1G- 1G  
1y =جزء موليA در ورودي فازG  

1Y  = نسبت موليA  در ورودي فازG  =
 1y 1y

1y
در (Aكل مول هاي ) / درنقطه ورودي( Aكل مول هاي =  

  كل مول هاي ورودي –) نقطه ورودي
1L  =تعداد مول هاي ورودي در واحد زمان  
1x  = جزء موليA  در ورودي فازL  
SL  = تعداد مول هاي ورودي بدون جزءA = )1x-1(1L  

1X  = نسبت مولي در ورودي فازL =
1x

1x
  

را روي كل سيستم  Aبيالن مولي جزء . تعريف كرد 2به همين ترتيب خروجي ها را نيز مي توان در نقطه 
  :مي نويسيم

G 1 y                   
1 1

 

 
1

                         1
1

 
  

  :مولي براي جزء منتقل شونده بيالن

  
  .مقدار مي گذاريم 2Lو  1G  ،2G  ،1Lبه جاي 

1y1G- 1G  =SG    



1
1

 

1  
1

 

1  
1

 

1 1 1 1
 

 

 

 

 
  

وصل )    (را به )    (ناميده مي شود كه نقاط  تيخط عمل كل واحد عمليامعادله فوق، معادله 
  .است مي نمايد وشيب آن 

حل (تي ابه صورت ترسيمي و يا روش محاسب XYدر تصوير تعادليبا رسم خط عملياتي و منحني 
  .، مي توان مجهول مسئله را پيدا كرد)XYدستگاهي شامل خط عملياتي و منحني تعادلي بر حسب 

صورت مي گيرد و خط عملياتي در باالي منحني     ، Lبه Gدر عمليات جذب انتقال جرم از فاز 
  . تعادلي قرار مي گيرد

  
 

  دستگاه شرح
شده، يك پمپ، يك مخزن آب، دو مانومتر، يك همپل، سه عدد طور كلي از يك ستون پراين دستگاه به

  .شودهواي سيستم توسط يك كمپرسور تامين  مي. روتامتر و يك تابلو فرمان تشكيل شده است
آب . شودمتصل مي CO2باشد كه توسط يك شلنگ به روتامتر صورت يك كپسول مينيز به  CO2مخزن

قرار ) V8شير ( Bypassشود در اين مسير يك شير توسط پمپ مخزن آب به باالي ستون پرشده پمپاژ مي
در . وسيله اين شير مقداري از آب پمپاژ شده توسط پمپ را به مخزن آب برگرداندتوان بهدارد كه مي



. ياز سيستم را به خوبي تامين كندشرايط كاركردپمپ بهتر است اين شير بسته باشد تا پمپ بتواند هد مورد ن
البته بايد دقت داشت كه مسير باالدست پمپ مسدود نشود زيرا باعث فشار آمدن به پمپ و خرابي آن مي 

 .شود

و يك عدد روتامتر درمسير جريان آب به باالي برج قرار داده ) V1شير (پس از جريان برگشتي، يك شير
آب از روتامتر عبور كرده،وارد ستون پر شده مي شود و از باالي . ودشده است تا بتوان دبي را كم و زياد نم

  .ريزدها ميستون بر روي آكنه
سپس هوا .شودگرددو توسط يك شلنگ به دستگاه متصل ميهواي دستگاه از يك كمپرسور تامين مي

بي هوا را تنظيم توان مقدار دبا اين شير مي.گرددو ازشير وارد روتامتر مي) V2شير (وارد يك شير شده 
  .نمود

اكسيد كربن و هوا مخلوط شده در اين سه راهي، گاز دي.راهي قرار داده شده است پس از روتامتر يك سه
  . شودبه زير ستون تزريق مي CO2و بعد از آن هواي داراي گاز

ز يك درمسير گاز ني. شودمورد نياز توسط يك كپسول كه به دستگاه متصل شده است تامين مي CO2گاز 
توان دبي گاز را قرار دارد با اين شير مي) V3شير (روتامتر كوچك نصب شده و باالي روتامتر يك شير 

  .گرددشده و با هوا مخلوط ميپس از اينروتامتر گاز دي اكسيد كربن به سه راهي وارد . تنظيم نمود
ويك همپل با يك )) 1(ترمانوم= مانومتر سمت راست(بر روي صفحه مشكي رنگ دستگاه دو عدد مانومتر

شاخه سمت راست . به باالي برج متصل شده است) 1(شاخه سمت چپ مانومتر .سرنگ نصب شده است
ها به وسط برج متصل ديگر متصل و هر دوي اين شاخهبه هم) 2(و شاخه سمت چپ مانومتر) 1(مانومتر 

اتصال هر شاخه به برج يك شير  در محل. به پايين برج متصل شده است) 2(شاخه راست مانومتر .شودمي
 در باالي نگهدارنده. تواناتصال مانومتر به برج را قطع و وصل نمودوسيله آن ميقرار داده شده است كه به

) V17و  V16شيرهاي ) (2(و دو شير بر روي مانومتر ) V15شير ) (1(مانومترها يك شير بر روي مانومتر 
بدين منظور در . مانومترها را به اتمسفروصل نمود تا هم فشار گردند توانبا اين سه شير مي. نصب شده است

زماني كه مسير جريان آب و هواي ورودي به برج بسته است بايد هر سه شير را همزمان باز نمود تا فشار هوا 
ي در زمان كاركرد برج بايد سه شير نصب شده باال. شاخه، فشار اتمسفر شود و ارتفاعها برابرشوند 4در هر 

  .پاشدزيرا با افزايش فشار، آب مانومتر به بيرون مي ،مانومتر حتما بسته شوند



به (هرگاه بخواهيم اختالف فشاروسطو باالي برج را تعيين نماييم كافي است شير هاي وسط و باالي برج 
پايين و  چنين براي تعيين اختالف فشارهم. متصل به مانومتر را باز نماييم)  V13و  V10ترتيب شيرهاي 

شير (و شير شاخه متصل شده به وسط ) V6شير (وسط برج، شير شاخه مانومتر متصل شده به پايين برج 
V10 (نماييم و در هر حالت بايد اختالف فشار را از روي مانومتر مطالعه نمودرا باز مي.  

  
  :همپل

سمت چپ همپل داراي  مخزن.باشدابزار ديگري كه برروي صفحه مشكي دستگاه قرار دارد يك همپل مي
اين گوي بايد از سودسوزآور يك موالر پر شودو . باشدارتفاع كمتري نسبت به مخزن سمت راست مي

توجه كنيد كه همپل را (سانتي متر درون لوله باالي مخزن سمت چپ همپل باال بيايد  1تقريبا سود بايد تا 
ا وارد شدن سود به سيستم وجود خواهد بيش از اين مقدار پر نكنيد، زيرا خطر سرريز شدن سود و ي

در سمت چپ همپل يك سرنگ قرار .مخزن سمت راست همپل نيز به هواي اتمسفر متصل است). داشت
موجود  CO2توان نمونه هوا را از باال، وسط و پايين برج گرفت ومقداربا اين سررنگ مي. داده شده است

ر يك چهارراهه يك شاخه از همپل، شاخه مسير در باالي همپل د. در آن را توسط همپل مشخص نمود
هم ديگر متصل سرنگ، يك شير و يك شلنگ خروجي از سيستم، در يك مكعب مستطيل سفيد رنگ به

اين .شلنگ خروجي از سيستم، براي نمونه گيري هواي ورودي يا خروجي از برج تعبيه شده است. شوندمي
يك شاخه به وسط برج و شاخه ديگر به پايين برج  يك شاخه به باالي برج،: شودشلنگ سه شاخه مي

در مسير هر شاخه يك شير قرار داده شده كه بايد فقط يكي ). شلنگ هاي نارنجي رنگ(متصل شده است 
  .گيري نمودها باز باشد تا بتوان از دستگاه نمونهاز آن

  
 

  :روش استفاده از همپل
براي پر كردن مخزن (شود ها با سود پر ميهمپل از دو مخزن فلزي ساخته شده است كه يكي از اين گوي 

ها از هوا تخليه براي استفاده از اين ابزار بايد مسير لوله). موالر نياز داريد 1ميلي ليتر سود  500حدودا به 
ع آزمايش، حتما سطح سود موجود در لوله پيش از شرو. ها را پر نمايدشود و جريان هواي داخل برج، لوله

  .باالي مخزن سمت چپ همپل را با خودكار عالمت گذاري كنيد



كه از باال، پايين و يا وسط براي اين. شوندمشاهده ميV21و  V19 ،V20در باالي همپل سه شيربه نام هاي 
براي نمونه گيري از پايين (اشد گيري شود، كافي است شير محل موردنظر باز و بقيه شيرها بسته ببرج نمونه
و  V21گيري شيرهايبراي نمونه). را باز كنيد V14و از باالي برج شير  V11، از وسط برج شير V5برج شير 

V19  بايد بسته و شيرV20 سرنگ را از هواي داخل برج پر كنيد، شير . بايد باز باشدV20  را بسته و شير
V21  هوا تخليه كرده، دوباره شير را باز نماييد و سپس سرنگ را بهV21  را بسته و شيرV20 را باز كنيد و

 V20را بسته، شير V21اكنون شير . بار اين عمل را تكرار نماييد 3. سرنگ را پر كنيد و به اتمسفر تخليه كنيد
 3در حد (را يك لحظه باز كردهV21را بسته و شير V20سپس شير . را باز كرده و با دقت سرنگ را پر كنيد

را باز نماييد و گاز داخل  V19و دوباره ببنديد، سپس شير ) ثانيه، تا فشار داخل سرنگ برابر فشار هوا گردد
دقت شود كه اين گاز بايد به آرامي تزريق شود كه در شاخه ديگر (سرنگ را به درون همپل تزريق نماييد 

بايد كامال بسته باشد و  V21و  V20اكنون شير ). حباب ايجاد نشود و سود از مخزن سمت چپ سرريز نشود
حال به آرامي سرنگ را به بيرون بكشيد و اين كار را تا آنجا ادامه دهيد كه سطح سود . باز باشد V19شير 

مقدار باقيمانده از حجم سرنگ . در لوله بااليي مخزن سمت چپ همپل به محل عالمت گذاري شده برسد
اين عمل را براي باال و پايين . . دي اكسيد موجود در هواي برج ميلي ليتر برابر است با حجم كربن 100تا 

طرح شماتيك دستگاه و نام . اكسيد كربن را تعيين نماييدبرج نيز تكرار كنيد و درصد حجمي گاز دي
  :گذاري شيرها در شكل بعد آمده است

  



  



. شاخه ديگر آن حباب ايجاد نشودتزريق گاز به همپل بايد به آرامي و با دقت زياد انجام شود تا در  :هشدار
  .در صورت ايجاد شدن حباب تزريق بايد از اول انجام گيرد

 
  :آزمايش

  :ها را انجام دهيدمطابق جدول زير ازمايش
  .ليتر بر دقيقه قرار دهيد 10را در تمام آزمايشات برابر  CO2دبي  •

300 250 200 150 100 Water Flow 
(L/hrs.) 

0 0 0 0 0 Air Flow 
(m3/hrs.) 

       ΔP1 
       ΔP2  

100 100 100 100 100 Water Flow 
(L/hrs.) 

4 3 2 1.5 1 Air Flow 
(m3/hrs.) 

       ΔP1 
       ΔP2  

150 150 150 150 150 Water Flow 
(L/hrs.) 

4 3 2 1.5 1 Air Flow 
(m3/hrs.) 

       ΔP1 
       ΔP2  

200 200 200 200 200 Water Flow 
(L/hrs.) 

4 3 2 1.5 1 Air Flow 
(m3/hrs.) 

       ΔP1 
       ΔP2  

250 250 250 250 250 Water Flow 
(L/hrs.) 

4 3 2 1.5 1 Air Flow 
(m3/hrs.) 



       ΔP1 
       ΔP2  

ΔP1: Pressure Difference between column top and middle 
ΔP2: Pressure Difference between column middle and bottom 

 

 :خواسته ها •

 .علل تغييرات اختالف فشار بين مقاطع مختلف برج را توضيح دهيد -

  .بازده برج را در هر مرحله محاسبه كنيد -
را بر بازده برج ) دي اكسيد كربن، هوا و آب(تاثير ميزان دبي هر كدام از مواد موجود در آزمايش  -

 .توضيح دهيد

 

 

 

  
 


