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 117ا :صفح تعداد     2/11/69دفاع تاریخ                             فني ن مهندسي :دانشكده 

 :چكیده

ی نانو ذرا ، تهیه قبیل تقطیر، دفع، جذب، از يمیشهای مهندسي دنار در ب یاری از فرایند پرشدههای ب تر

آنردن اطالعا   بدستگیرد. آنالیز جریان سیال در این تجهیزا  برای قرارمي استفاده موردن...  گازترشسازی شیرین

یس  عنوان بهدینامیس سیا   محاسباتي، نامه ندر این پایاها  زم است. هیدرندینامیكي ن بررسي پدیده انتقال در آن

های دلیل ساختار پیچیده این تجهیزا ، رنش. بهقرارگرفت استفاده مورد انیجر زیآنالابزار مفید ن مناسب برای 

تواند برای آنالیز جریان دینامیس سیا   محاسباتي مي رن نیا ازباشد. مي ادیز ی نهیهزبر ن دارای آزمایشگاهي زمان

-دن جریانن های تس فازی ی برای آنالیز جریانبعد سهسازی ها مفید ن سودمند باشد. در این پرنژه شبیهدر این ب تر

، دبي گاز، دبي مایع، نجود بافل، میزان ها از قبیل سرعت چرخشارر برخي پارامتر گرفت.قرار  مطالعه موردی فاز

برای  افت فشارمه با افزایش دبي گاز،  دادسازی نشان . نتایج شبیهشدندبررسي  افت فشار برتخلخل ن طراحي رنتور 

دهند مه افزایش دبي مایع ن چنین این نتایج نشان ميیابد، همی افزایش ميفازب تر دنهر دن حالت ب تر خشس ن 

فازی های دنبرای ب تر افت فشار ، سبب افزایشدارند. افزایش سرعت چرخش افت فشاربرممي  ریتأرمیزان تخلخل 

 ب تر دنفازی بررسي شد ن افت فشار برها چنین ارر تعداد نازلب تر خشس دارد ن هم افت فشاربرممي  ریتأرشده اما 

افت فشار مرطوب  ماهشسبب  ها لفباگردد. نجود مي افت فشارها سبب افزایش نشان داد مه افزایش نازل نتایج

آنالیز جریان تس فازی نشان دادمه مولفه سرعت  ب تر خشس دارد. افت فشارارر ممي بر  رنتورطراحي  گردیده است.

فازی آنالیز جریان دن باشد.شعاعي ن محوری ميهای سرعتن بت به مولفه ترین مقدار سرعتمماسي دارای بیش

بافل ن بدنن بافل به  شده باپر برای هر دن حالت ب ترگاز شود جریان نشان داد مه افزایش سرعت چرخش سبب مي

افزایش دبي گاز در سرعت چرخش ن دبي معین مایع برای ب تر بدنن بافل  ریان پالگ پیش رند.سمت الگوی ج

شود ن برای ب تر پرشده با بافل به الگوی جریان پالگ نشان داد مه جریان گاز از الگوی جریان پالگ خارج مي

بدست  11%تر از ممدرصدخطای ن بي سنجي شد ن های تجربي اعتبارداده سازی باشبیه در نهایت شود.نزدیس مي

 .آمد

 بافل ،آنالیز جریان ،افت فشار ،دینامیس سیا   محاسباتي ،ب ترهای پرشده دنار: هاناژه ملید
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 12 .................................................................................................................................................................................... م ئله انیب -1-1

 12 ....................................................................................................................................................................... پژنهش یهاسوال -1-2

 13 ............................................................................................................................................................................... پژنهش هدف -1-3
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 .Error! Bookmark not defined ............... .(C.-C. Lin et al., 2017) دنار پرشده ب تر ا ییجز: 1-2 جدنل

 Error! Bookmark not .................. (.Zhao et al., 2016) دنار پرشده یب ترها فشار افت رنابط:  2-2  جدنل

defined. 
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 هافهرست شکل

 صفحه                                                        شکل عنوانشماره و 

 

 18 ........................................................................................ (.Zhao et al., 2014)دنار پرشده ب تر سی از یينما: 1-2 شكل

 21 ...................... (.C. C. Lin et al., 2003)ازن گاز ممس به محلول سی از رنگ حذف دستگاه سیشمات: 2-2 شكل

 871/1 ،376/1 ،883/2 ،376/2 ریمقاد با عیما يدب 1 یازا به رنگ حذف بازده بر چرخش سرعت ارر: 3-2 شكل

 ,.C. C. Lin et al)قهیدق بر دنر 382-1718 در رنتور چرخش سرعت محدنده نیهمچن ن قهیدق بر تریل 371/2

2003.) ......................................................................................................................................................................................................22 

 .C)قهیدق بر تریل 382/2-371/2 ریمقاد با عیما فاز متفان  یهايدب از يتابع صور به رنگ حذف بازده: 1-2 شكل

C. Lin et al., 2003.) .....................................................................................................................................................................22 

 بر تریل 371/2 ،871/1 ،376/1 ،883/2 ،387/2 عیما يدب ریمقاد در رنگ حذف بازده بر هیانل غلظت ارر: 1-2 شكل

 23...................................................... (.C. C. Lin et al., 2003)قهیدق بر دنر 381 ن1718 يچرخش سرعت در ن قهیدق

 21 ....................................................................... .(Mondal et al., 2012)ریتقط ندیفرا یبرا دنار پرشده ب تر: 9-2 شكل

 انتقال سطح ریمقاد در ،39/2 -/ 92 ریمقاد با F-factor یبرا انتقال سطح مقابل در يچرخش سرعت ارر: 8-2 شكل

 29 .....................................................................................................................(.Mondal et al., 2012)22/0 -1/2 محدنده در

 !Error ..................... (.Hsu et al., 2012)فرار يآل یيدنتا با یترم حذف یبرا دنار پرشده ب تر دستگاه: 6-2 شكل

Bookmark not defined. 

 بوتانول-1 هیانل غلظت ن ppmv2222 هیانل متانول غلظت در جرم انتقال بیضر بر يچرخش سرعت ارر: 12-2 شكل

ppmv2222( .a )22 در=QG 11/0 ن= QL قهیدق بر تریل (b) 22 =QG  91/0 ن =QL قهیدق بر تریل ;(c )12= 

QG 11/0 ن =QL قهیدق بر تریل; (d) 12 QG =91/0 ن QL= قهیدق بر تریل(Hsu et al., 2012.) .................. Error! 

Bookmark not defined. 

 بوتانول-6 هیانل غلظت ن ppmv 2222 متانول هیانل غلظت در جرم انتقال بیضر بر گاز يدب زانیم ارر: 11-2 شكل

ppmv2222 (a)11/2=QL 922 ن قهیدق بر تریل w= قهیدق بر دنر; (b)11/0  =QL 1822 ن قهیدق بر تریلw= دنر 

 بر دنر =1822wن قهیدق بر تریل91 /0=QL(d) ; قهیدق بر دنر =922w ن قهیدق بر تریل91/0=QL  (c) قهیدق بر

 .Error! Bookmark not defined .......................................................................................(.Hsu et al., 2012)قهیدق

  ppmهیانل بوتانول-1 غلظت ن ppm  2222یهانل متانول غلظت در جرم انتقال بیضر بر عیما زانیم ارر: 12-2 شكل

2222 (a )22QG= 922 ن قهیدق بر تریل w= قهیدق بر دنر ; (b )22 QG= 1822 ن قهیدق بر تریل=w قهیدق بر دنر 

(c) 12 = QG 1822 ن قهیدق بر تریل w= ن قهیدق بر دنر (d )12 = QG 1822 ن قهیدق بر تریل w= بر دنر 

 .Error! Bookmark not defined ....................................................................................... (.Hsu et al., 2012)قهیدق

 ن مكان ح ب بر را هیران بر متر 2/ 1-2 هیانل سرعت مقابل در يمماس ن يشعاع جهت در سرعت عیتوز: 13-2 شكل

 .Error! Bookmark not defined ............. .(W. Yang et al., 2010 )قهیدق بر دنر 922 يچرخش سرعت در



 ه

 

 بر دنر 922 ن1222 يچرخش سرعت ریمقاد با يمماس ن يشعاع یهاسرعت عیتوز بر يچرخش سرعت ارر: 11-2 شكل

 .Error! Bookmark not defined ....................................... (.W. Yang et al., 2010 ) مكان برح ب را قهیدق

 Ma rtínez et al., 2012)).. Error! Bookmark not رنتور در گاز چرخش بر ینرند يطراح ارر: 11-2 شكل

defined. 

 !Error ........... (.W. Yang et al., 2010 )هیران بر متر 1/2 هیانل سرعت در سرعت یبردارها ن مانتور: 19-2 شكل

Bookmark not defined. 

 .W )77/9× 12-2 ن 28/9× 12-2 گاز يدب ریمقاد با خشس ب تر در فشار افت بر يچرخش سرعت ارر: 17-2 شكل

Yang et al., 2010.) ................................................................................................ Error! Bookmark not defined. 

 محدنده در ن قهیدق بر دنر 922 يچرخش سرعت در گاز يدب از يتابع صور به خشس ب تر در فشار افت: 18-2 شكل

 .Error! Bookmark not defined ....................................... (.W. Yang et al., 2010 )229/2-227/2 گاز يدب

-هیشب جینتاa) ) شكل هیران بر متر 2/ 1هیانل سرعت در شعاع یراستا در هانگیپك سطح در عیما عیتوز: 16-2 شكل

 Error! Bookmark not............(Shi et al., 2013)انگی توسط شده انجام يشگاهیآزما جینتا ن CFD  با یساز

defined. 

 122 يچرخش سرعت در( a) شكل شعاع یراستا در عیما عیتوز بر يچرخش سرعت ن هیانل سرعت ارر: 22-2 شكل

 بر متر 12/2هیانل سرعت ن قهیدق بر دنر 622 يچرخش سرعت در( b) شكل ه،یبرران. 12/2 هیانل سرعت ن قهیبردق دنر

 !Error ... .(Shi et al., 2013)هیران بر متر 2 هیانل سرعت ن قهیدق بر دنر 622 يچرخش سرعت در( C) شكل ه،یران

Bookmark not defined. 

 در ن قهیدق بر دنر 122 چرخش سرعت در بافل با دنار پرشده ب تر در عیما يحجم م ر یمانتورها: 21-2 شكل

 .Error! Bookmark not defined ...................................................................... .(Shi et al., 2013)هیران12/0 زمان

 !Error .......... .(Shi et al., 2013)هیران بر متر 12/2هیانل سرعت در ن ماند زمان بر چرخش سرعت ارر: 22-2 شكل

Bookmark not defined. 

 !Error ...... .(Shi et al., 2013)متفان  چرخش یهاسرعت در عیما عیتوز بر MEA هیانل غلظت ارر: 23-2 شكل

Bookmark not defined. 

 !Error .. .(Xie et al., 2017) متفان  يچرخش یهاسرعت در عیما عیتوز بر MEA هیانل غلظت ارر: 21-2 شكل

Bookmark not defined. 

 .Error! Bookmark not defined ........(Xie et al., 2017) عیما يماندگ بر يچرخش سرعت ارر: 21-2 شكل

 !Error ................... .(Xie et al., 2017)دنار پرشده ب تر در عیما عیتوز بر عیما هیانل سرعت ارر مانتور: 29-2 شكل

Bookmark not defined. 

 گاز يدب( b)قهیدق بر دنر 122چرخش سرعت ن معكب متر 12 گاز يدب( a) يكیاستات فشار یمانتورها: 27-2شكل

 بر دنر 122 يچرخش سرعت ن مكعب متر 12 گاز يدب( c)قهیدق بر دنر 1222 يچرخش سرعت ن معكب متر 12

  y=0در شده دهیبر صفحا  نa1،b1،  c1) قهیدق بر دنر 1222 يچرخش سرعت ن مكعب متر 12 گاز يدب( d)قهیدق

; a2 ،b2  ،c2 d2,   در شده دهیبر صفحا z=25  باشديم(Xie et al., 2017).........Error! Bookmark not 

defined. 
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 در قهیدق بر دنر 1222 يچرخش سرعت در ن ساعت بر معكب متر 12 گاز يدب در سرعت یمانتورها:28-3شكل

 .Yi Liu et al., 2017 ....................................... Error! Bookmark not defined).) متر يلیم21 یمحور ارتفاع

 بر تریل 22-12گاز يدب محدنده در ن قهیدق بر تریل3/2عیما يدب در يچرخش سرعت مقابل در فشار افت: 26-2 شكل

 .Error! Bookmark not defined .....................................................................................(.Sung et al., 2012)قهیدق

 بر تریل 12-12 گاز يدب محدنده در ن قهیدق بر تریل3/2 عیما يدب در گاز يدب برح ب فشار افت را ییتغ: 32-2 شكل

 Error! Bookmark not ......(.Sung et al., 2012)قهیدق بر دنر 1222 ن 822 يچرخش یهاسرعت در ن قهیدق

defined. 

 822 يچرخش یهاسرعت ن قهیدق بر تریل 32 با برابر گاز نیمع يدب در عیما يدب با فشار افت را ییتغ: 31-2 شكل

 .Error! Bookmark not defined .......................................................... (.Sung et al., 2012)قهیدق بر دنر1222ن

 ن قهیدق بر دنر 922-1822 محدنده در يچرخش سرعت برح ب گاز يمل جرم انتقال بیضر را ییتغ: 32-2 شكل

 !Error ......... (.Sung et al., 2012)قهیدق بر تریل 22 گاز يدب در ن قهیدق بر تریل1/2 ن2/2 با برابر عیما یها يدب در

Bookmark not defined. 

 سرعت در ن قهیدق بر تریل 12 ن 12 گاز یهايدب در ن عیما يدب برابر در جرم انتقال بیضر را ییتغ: 33-2 شكل

 .Error! Bookmark not defined ................... (.Sung et al., 2012)قهیدق بر دنر 1822 ن 922 نیب يچرخش

 بر تریل 12 خوراک زانیم ن 1 يبرگشت ن بت در انتقال ناحد ارتفاع بر يچرخش سرعت ارر: 31-2 شكل

 .Error! Bookmark not defined ............................................................................ (.Xiuping et al., 2010)قهیدق

 دنر 18211 يچرخش سرعت در متفان  یهانگیپك یبرا انتقال ناحد ارتفاع مقابل در يبرگشت عیما ارر: 31-2 شكل

 .Error! Bookmark not defined ...................................................................... (.Xiuping et al., 2010) قهیدق بر
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  فهرست عالئم اختصاری

 مفهوم یا توضیح عالمت اختصاری مفهوم یا توضیح عالمت اختصاری

af  های پکینگسطح موثر الیه GrG گراشف گاز 

taها بر واحد حجم بستر سطح پکینگ Scl اشمیت مایع 

inC( غلظت ورودیmol/lit) 
k  کسر حجمی فازK 

outC
 (mol/lit)غلظت خروجی 

ip افت فشار داخلی 

edقطر هیدردینامیکی 
p افت فشار 

E
 (%) انتقال جرم بازده

0p  خارجیافت فشار 

G
 (lit/min)دبی گاز 

wetp افت فشار بستر مرطوب 

h
 ارتفاع محوری روتور

ap افت فشار کاویتاسیون محیط خارجی 

SKثابت  آزمایشگاهی 
fp افت فشار ناشی از نیروی درگ 

GK aضریب انتقال جرم کلی 
crp ناشی از نیروی کریولسفشار اف 

Mrمایع-نسبت مولی گاز 
bp افت فشار بستر مرطوب 

QLدبی مایع (lit/min) 
w تخلخل بستر مرطوب 

QGدبی گاز (lit/min)  تخلخل 

ir
 هاشعاع ناحیه داخلی پکینگ

m ویسکوزیته موثر 

ReG
 رینولدز گاز

k  افتتتتت فشتتتتار حارتتتتل از نیتتتتروی درگ 
 Kویسکوزیته فاز 

ReL
 رینولدز مایع

out فشار خارجیضریب اف 

rpm ( سرعت چرخشrad/sec) 
in  داخلی افت فشارضریب 

kSترم چشمه 
m دانسیته متوسط 

S
 سطح کنترل

G  دانیسته گاز(   𝑘𝑔 

Sh شروود 
1 دانسیته مایع 

1V ویسکوزیته سینماتیکی مایع 
k

 کشش سطحی  

gvویسکوزیته سینماتیگی گاز 


 حجم کنترل
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 بیان مسئله -6-6

هوا  . این ب وتر باشندميفرایندهای مهندسي شیمي ماربردیكي از تجهیزا   عنوان به پرشدههای ب تر

، سبب افزایش میوزان انتقوال جورم ن    دنمن يمسطح تماس زیادی مه بین دن فاز گاز ن مایع ایجاد  دلیلبه

برخوورد   نحووه  نیهوم چنو   نهوا  ی گاز ن مایع در این ب تردنفازهای گردند. آنالیز جریانافزایش بازده مي

چنین مكوان نرندی  ریان ن همهای جزیادی بر میزان انتقال جرم ن بازده دارد. الگو ریتأرها، جریان این فاز

شوده دنار بوه مموس نیورنی     های پرتواند سبب افزایش بازده انتقال جرم گردند. ب ترن خرنجي جریان مي

سوبب افوزایش سوطح مشوترک      د،منها تحمیل ميمه توسط چرخش رنتور بر آمنه شدیدیگریز از مرمز 

ضریب انتقال جرم  هایتن درسطح تماس ن ، نفوذ مولكولي ن جابجایي، افزایش افت فشارمایع، ماهش -گاز

ها به شود. مایع از مرمز آمنهها نارد ميمننده به مرمز آمنهجریان مایع از یس توزیع در این ب تر .شودمي

م وتقیم بوین   یس تماس غیور   جهینتدر، شودنارد مي داخل ب تر به نگاز از بیرنن ب تر ب ترسمت بیرنن 

 گردد.مایع ایجاد مي-گاز

 های پژوهش سوال -6-2

تخلخل چه تاریری بر های هیدرنینامیكي از قبیل دبي گاز، دبي مایع، سرعت چرخش، پارامتر -1

 افت فشار ب تر خشس ن مرطوب دارد؟
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 گردد؟فشار ميافزایش بافل به ب تر پرشده دنار چگونه باعث ماهش افت -2

 ؟دب تر مرطوب دارری بر افت فشار چرخش ن یا رابت بودن بافل چه تاری -3

 چگونه است؟ پرشده دنارهای خشس ن مرطوب ب تر آنالیز جریان برای ب تر -1

 

 هدف پژوهش -6-9

ری از دانشومندان قورار گرفتوه    های اساسي بشر مورد توجوه ب ویا  امرنزه انرژی به عنوان یكي از نیاز

ب ویار بوا یي برخووردار اسوت.      های مهندسوي از اهمیوت  سازی انرژی مصرفي فرایندبنابراین بهینهاست. 

هوای مهندسوي موورد    در ب یاری از فرایند یل سطح تماس زیاد بین گاز ن مایعهای پرشده دنار به دلب تر

منند. بنابراین مواهش  انرژی زیادی مصرف مي ،ها به دلیل دنار بودن رنتورگیرد. این ب تراستفاده قرار مي

تر از ایون  تواند گامي مهمي در استفاده هر چه بیشها ميین ب ترمصرف انرژی ن به عبارتي افت فشار در ا

فشار شرایط عملیاتي از قبیول سورعت چورخش، دبوي     گذار بر افتها داشته باشد.از جمله عوامل تاریرب تر

باشند. با انجام این پرنژه، شرایط عملیواتي بور افوت فشوار     ها ن نجود بافل ميگاز ن مایع ن تخلخل پكینگ

   رسید. جریانها با ممس آنالیز تر از این نوع ب ترگیرد تا بتوان به شناخت بیشررسي قرار ميمورد ب

 ضرورت و اهمیت پژوهش -6-4

 ماهش افت فشار در ب وتر پرشوده دنار، انتخواب مناسوب شورایط عملیواتي ن       بر مؤرریكي از عوامل 

سبب  ،منندمرمز ب یار زیادی مه تولید ميها به دلیل نیرنی گریز از باشد. این ب ترها ميپكینگتخلخل 

مصرف بوا ی انورژی    ،های پرشده دنارباشد. از جمله معایب ب ترمایع مي-سطح تماس دن فاز گازافزایش 

 باشد.مي

گوردد.  افزایش دبي گاز مه سبب افزایش افت فشوار موي   یاتي از قبیلهای عملدر این پژنهش پارامتر

 مه سبب افزایش زموان مانود ذرا    هاپكینگ میزان تخلخل ،باشدفشار تاریر تواند بر افتدبي مایع مه مي

چنوین  گوردد ن هوم  گردد. افزایش بافل مه سبب ماهش افت فشوار موي  ها ميدر ناحیه پكینگ گاز ن مایع
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توانود گوامي   نهش ميژگیرد. این پگردد، مورد بررسي قرار ميها مه باعث افزایش افت فشار ميتعداد نازل

هوا ن  سوازی نامونش  نیازی بورای انجوام مودل   چنین پیشها ن همتر از این سی تمشناخت هر چه بیشدر 

 ها باشد.  بررسي ضریب انتقال جرم در این ب تر

 

 

 

 

 

 

 

 فصل دوم:

 پژوهش پیشینه                   
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 مقدمه  -2-6

یافتن رنابوط حوامم بور عملكورد      به دنبالی پیشگویي جا بهدانان در انایل توسعه علم، ریاضي هرچند

-ن بت به دانشمندان علووم تجربوي پویش    شده  انجامهای اما امرنزه با پیشرفت .ی موجود بودندها دستگاه

هوای  ها آشنا ه تند نلوي بورای آزموایش   با حل ریاضي پدیده اگرچهقدم ه تند. دانشمندان علوم تجربي 

-موي  ریاضوي  ازنظور مربوط به دینامیس سیا    م ئلهترین باشند. مهميخود با مشكال  زیادی مواجه م

-نیازمند زموان نیز برای انجام عملیا  ریاضي  اند شده  حلهم مه  هایين آن نشده حلهاست مد  باشد مه

-، بنوابراین پیچیوده  هدشو تر این مشكل آسان ن آسانتكنولوژی  افزنن رنزبا توسعه  باشند.های طو ني مي

است. امورنزه   حل  قابلباشند از طریق رایانه های مهم انتقال حرار  ن سیا   ميم ائل مه از بحثترین 

صور  یس ابزار قوی ن توانا برای تحلیل رفتار جریوان سویال ن انتقوال    علم دینامیس سیا تي محاسباتي به

. اسوت  درآموده ین ی با هندسه ن معاد   حوامم پیچیوده بورای محققوین ن مهندسو     ها دستگاهحرار  در 

ا بوودن اغلوب م وائل    گوذار های فیزیكي مختلوف،  یر متقابل پدیدهتأر، م ئلهپیچیدگي معاد   حامم بر 

هوای  های مربوط بوه تجهیوزا  آزمایشوگاهي ن محودندیت اسوتفاده از دسوتگاه      مهندسي، با  بودن هزینه

هوای تحلیلوي ن   فاده از رنشند موه اسوت  ه وت گیری در ب یاری از م وائل علموي از جملوه د یلوي      اندازه

-تعیوین پوارامتر   ها،سازی ب وتر مند. جهت شبیههای عددی محدند ميآزمایشگاهي را در مقای ه با رنش

از  متوأرر شود   هوا بوه  رسد. هیودرندینامیس ایون ب وتر   مي به نظرهای هیدرندینامیكي آن امری ضرنری 

هوای زیوادی جهوت    ها در صنعت تالشاین ب ترهای نسیع ماربرد به دلیل. باشدميها مقیاس عملكرد آن

محققین جهت دسوتیابي   درگذشتهینان برای افزایش مقیاس صور  گرفته است. اطم  قابلارائه یس رنش 

در  لزنماًها نتایج حاصل از این آزمایش .پرداختندها به تجارب آزمایشگاهي ميبه هیدرندینامیس این ب تر

طوور  عنوان قوانین افزایش مقیاس قابول مواربرد نبودنود. بوه    ابراین بهبن. های بزرگ صحت نداشتندمقیاس

ها مشخص ن ناضح است موه ایون   یر دیواره یس ب تر موچس بر حرمت، تشكیل ن شك تن حبابتأرمثال، 
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میوزان ن چگوونگي ایون تفوان  معلووم نی وت ن بهتورین راه        . باشدتر متفان  ميیر در ب ترهای بزرگتأر

های بزرگ، انجام آزمایش در ب ترهایي با هموان قطور اسوت موه ب ویار      هیدرندینامیس قطریابي به دست

یج بوه نتوا  سوازی مورد ن بوا توجوه     توان ب تر را در اندازه ناقعي شبیهمي CFDبه ممس  .باشدبر ميهزینه

 (.1362)ایراني  دست یافتب تر برای طراحي به هندسه ن شرایط مناسب  ،حاصل

 1 ده دواربسترهای پرش -2-2

های پرشده دنار به عنوان یكي از تجهیزا  جدیود در صونعت مهندسوي شویمي در ب ویاری از      ب تر

 ,.Shi et al., 2013; Sung et al., 2012; Xiuping et al) گیردهای مهندسي مورد استفاده قرار ميفرایند

باشوند.  های پرشده معموول موي  تری ن بت به برجاین تجهیزا  دارای حجم ن هزینه عملیاتي مم. (2008

 C.-C. Lin et)به صونعت معرفوي شودند    1689در سال  3ن مالی نو 2های پرشده دنار توسط رام شانب تر

al., 2011.) 

توانند فیلم مایع نقطرا  موچس ایجاد مننود  پرشده دنار به ممس نیرنی گریز از مرمز ميهای ب تر

 ,.C.-C. Lin et al., 2006; Sung et al., 2012; Tan et al) گوردد موه سوبب افوزایش انتقوال جورم موي      

های با ی گاز ن موایع عملیواتي شووند بوه دلیول ایون موه        توانند در دبيهای پرشده دنار ميب تر. (2006

 ,.C.-C. Lin et al) افتدهای با  اتفاق ميپرشده معمولي در دبي هایها ن بت به برجطغیان در این ب تر

2008; Lockett, 1995) .باشند تری ن بت به ب تر پرشده معمولي مياین تجهیزا  دارای افت فشار بیش

 ;Ratheesh et al., 2004) باشود ب تر پرشده معمولي مي تر ازها بیشبنابراین انرژی مصرفي در این ب تر

Said et al., 2011; Zheng et al., 2000) .های پرشده دنار بوه دلیول میوزان بوا ی انجوام نامونش       ب تر

ی از ماربردهوایي موه   اند. ب ویار های پرشده رابت مورد توجه ب یاری از محققین قرار گرفتهن بت به ب تر

از: جووذب، دفووع، تقطیوور،  انوود عبووار اسووت  قرارگرفتووه اسووتفاده موووردهووا تووامنون در ایوون نوووع ب ووتر

حوذف  ، سوولفورزدایي  سوازی گواز، پلیمریزاسویون   مری تالیزاسیون، تولید ن آماده سازی نانو ذرا ، شیرین

                                                
1Rotating packed bed 
2Ramshaw 
3Mallison 
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 Eimer, 2003; Mondal et al., 2012; Tsai et)اسوتخراج   نمری تالیزاسویون  ، پلیمرزاسویون  ،ذرا  گاز

al., 2015; Wang et al., 2014; Wei et al., 2014; Xiuping et al., 2010) .   ،ب ویاری از محققوین

دلیول  بوه آزمایشگاهي بررسوي مردنود.    صور  بهها را هیدرندینامیس ن ضریب انتقال جرم در این نوع ب تر

 .W)دارد ها نجوود  آنالیز جریان در این نوع ب تر در موردممي ، ها اطالعا ساختار پیچیده این نوع ب تر

Yang et al., 2010).  است. شده  دادهشده دنار نمایش رنمایي از یس ب تر پ 1-2 شكلدر 

 

 

 .(Zhao et al., 2014)شده دوارر پربستنمایی از یک : 6-2شکل 

ن مایع به صوور  ناهم وو بوا یكودیگر در      های رابت دن فاز گازدنار همانند ب تر پرشدههای در ب تر

 منند.داخل ب تر پرشده تماس پیدا مي

 ،هوا در ب وتر   ینگكگرادیان فشار در میان پ دلیل بهجریان گاز از لبه خرنجي بدنه نارد ب تر شده ن 

بوه مموس یوس لولوه      رنتوور گردد. جریوان موایع از مرموز    خارج مي رنتورسپس از مرمز ن  یابدجریان مي

عموود بور محوور ب وتر      صور  بههای مایع مه  مننده یعتوزبه ممس سپس  شود.ميمننده، نارد ب تر یعتوز

شود. جریوان موایع بوه    درجه از هم دیگر قرار دارند، به داخل ب تر پخش مي182ی ن با زانیه  اندقرارگرفته

یابد ن در انتها از موف  شود، در داخل ب تر جریان مياعمال مي رنتورممس نیرنی گریز از مرمز مه توسط 

یجادشوده ن سوطح تمواس ن    اهم و تماس غیر صور  بهمایع –شود. بنابراین بین دن فاز گازب تر خارج مي

 .(Zhao et al., 2014)شود تر ميها بیشبازده انتقال جرم در این ب تر
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 کاربرد بسترهای پرشده دوار -2-9

چنودین   ینیورن  ایجاد دلیلبهند استفاده قرار گرفتد در مهندسي شیمي مور هابار مه این ب تر نانلی

ن ماهش مقانمت ملي انتقال مایع -سبب افزایش سطح مشترک گاز بود مهنیرنی گرانش  ی ن بت بهبرابر

هوای  حجم ب تر، افزایش ضریب انتقوال جورم ن مواهش هزینوه     اندازه بودن  مناسب بنابراینشود. ميجرم 

 مند.ميمناسب مایع -گازهای نامنش را برای هاعملیاتي این ب تر

 است: ذمرشدهباشند مه در زیر چند مورد فراناني مي هایشده دنار دارای ماربردب ترهای پر 

 زمیني  های زیرآب از 1حذف ترمیبا  آلي فرار سبس 

  ام ید مربن دیجذب 

  ازنجذب 

  ازنام یداسیون 

 ملراید  یدرنژنه تصفیه 

  های صنعتي  دندمش مارخانهخرنجي از های گازتصفیه 

 مواد معدني هایي با سوختش مورهدندم یي ازگوگردزدا 

 های تولید برق خانهمارهای فعال فیلتراسیون خام تر 

  تقطیر 

 ن آب زمان حذف همH2S از گاز طبیعي 

 زاسیون )ب پارش(یپلیمر 

  تولیدHOCl 

 2سازیعاری 

گیری آب از یوس  خأل برای هوا یكرپ برج غول یجا  هب1گلیندر میدان نفتي ش 3شرمت سینوپس یراًاخ

                                                
1Volatile organic compounds 
2Stripping 
3Sinopec 
4Shengli oilfield 
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ن  تولیود  از اند های تازه در مورد ب تر پرشده دنار عبار بررسيدیگر  .است ب تر پرشده دنار استفاده مرده

-دارن هایماربردرنی ن  ، سولفیدیناسیلیكا، تیتانیا، آلوم مربنا ، مثال مل یم طوربه سازی ذرا  نانوآماده

در اداموه مختصوری در    .اسوت درد  ضود  مه از قبیل سالباتامول برای درمان آسم ن اپورفن این ب تر يیها

 .(Keyvani et al., 1989)شود ها در صنعت پرداخته ميمورد ماربرد این ب تر

 اکسیداسیون ازن در بسترهای پرشده دوار -2-9-6

شده دنار جریوان  نیرنی گرادیان فشاری در داخل ب تر پر دلیلبهیدمننده گاز ازن تولگاز ازن از یس 

به ممس نیرنی مایع، جریان گردد.  مننده مایع ميیابد. مایع از یس تانس به ممس یس پمپ نارد توزیعمي

 انودازه  بهسرعت مایع باید  مند.هدایت مي مناسب به داخل ب تر سرعتمننده را با یس توزیعگریز از مرمز 

عبوور منود در غیور ایون صوور        رنتوور مننده ن لبه نرندی  یعتوزمافي بزرگ باشد تا بتواند از فضای بین 

چنوین توزیوع   هوم  .شوود ایع( توسط جریوان گواز خرنجوي خوارج    )ماندگي م 1ممكن است مقداری از مایع

گردد. مایع به علت نیرنی گریز از مرموز بوه   ينامناسب مایع رخ دهد مه سبب ماهش میزان انتقال جرم م

شوود. بورای   دنار خوارج موي   شوده مند ن سرانجام مایع از مف ب وتر پور  حرمت مي رنتورسمت لبه بیرنني 

بوه مموس یوس     رنتوور مه گاز از محل جریان مایع خرنجي خارج نشوود، سوطح موایع در     یناجلوگیری از 

انود  طوری چیوده شوده   رنتورها در داخل شود. پكینگمي داشته نگهسطح در تانس بافر رابت  مننده منترل

مننوده بوا ام ویژن خوالص تولیود      تماس پیدا منند. ازن از یس تولید باهمهم و نا صور  بهمه گاز ن مایع 

شود. غلظوت رنوگ در   یشگر ازن سنجیده مينماشود. غلظت ازن در نرندی ن خرنجي گاز با استفاده از مي

 C. C. Lin et)آیود موي  به دستشود. بازده حذف رنگ با رابطه زیر سنجیده مي 2سنجیفطمحلول توسط 

al., 2003).  

 

(2-1) 
100in outC C

in

E
c


 

 

                                                
1Entrainment 
2Spectrophotometry 
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E ،عبار  است از بازده جداسازی Cin  نCout غلظت انلیه رنگ در جریوان موایع نرندی ن    به ترتیب

 باشد.دنار برای حذف رنگ مي پرشدهشماتیكي از ب تر  2-2شكل  باشند.خرنجي مي

 

 .(C. C. Lin et al., 2003)یک دستگاه حذف رنگ از یک محلول به کمک گاز ازنشمات: 2-2شکل 

-بازده حذف رنگ با افزایش سرعت چرخش، افوزایش موي   مه گیری مردتوان نتیجهمي 3-2از شكل 

 شوود. موي اندازه قطرا  موایع   ماهش یابد. افزایش نیرنی گریز از مرمز، سبب ماهش ضخامت فیلم مایع ن

مایع افزایش ن مقانمت در مقابل انتقال جرم ازن در فاز گاز به مایع مواهش  -در نتیجه، سطح مشترک گاز

شود مه هر چه دبي فاز مایع افزایش پیدا مند، بوازده جداسوازی   چنین دیده ميهم 3-2یابد. در شكل مي

   یابد.ماهش ميافزایش ضخامت فیلم مایع، به دلیل
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لیتر بر  976/2 87۵/6، 973/6، 889/0، 973/0دبی مایع با مقادیر  ۵ش بر بازده حذف رنگ به ازای : اثر سرعت چرخ9-2شکل 

 .(C. C. Lin et al., 2003)دور بر دقیقه 980-6748در  روتورچنین محدوده سرعت چرخش دقیقه و هم

دهود. براسواس ایون نموودار،     صور  تابعي از دبي فاز مایع نشان ميبازده حذف رنگ را به 1-2شكل 

ماهش زمان تماس  دلیلبهیابد مه ممكن است بازده حذف رنگ با افزایش میزان دبي فاز مایع، ماهش مي

 های با ی مایع باشد.بین ازن ن محلول رنگ در دبي

 

 .(C. C. Lin et al., 2003)لیتر بر دقیقه 980/0-976/2های متفاوت فاز مایع با مقادیر صورت تابعی از دبیحذف رنگ به : بازده4-2شکل 

پیودا  بوازده مواهش    ،غلظت انلیه رنگ در محلول افزایش یابود  ههرچشود مه برداشت مي 1-2شكل 

های فاز مایع عملكرد یك اني را دارا برای همه دبي توررن یین پاهای . بازده حذف رنگ برای سرعتمندمي

-یر سرعت چرخشي بر ماهش بازده حذف رنگ برای تمام دبوي تأر، رنتورهای با ی اما در سرعت باشد.مي

 .(C. C. Lin et al., 2003)ی ت نها یك ان 
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و در  لیتر بر دقیقه 976/2 ،87۵/6، 973/6، 889/0، 987/0مایع  : اثر غلظت اولیه بر بازده حذف رنگ در مقادیر دبی۵-2شکل 

 .(C. C. Lin et al., 2003)دور بر دقیقه 98۵و 6748سرعت چرخشی 

 تقطیر -2-9-2

جریان موایع بوه    های متدانل،تقطیردر . باشدمي های مهندسي شیميترین فرایندیكي از مهمتقطیر 

ب وتر  لبوه خرنجوي    فاز مایع از .مندتماس پیدا ميگاز با جریان هم و غیر  رصوممس نیرنی گرانش به

هم وو  صوور  غیور  د. گاز بوه یابمي جریانسمت بیرنن  به گرانش یرنیممس ن ن به برج شدهنارد محفظه 

 از 1پرشوده دنار هوای  ب وتر یابود. در  ر جریوان موي  ب وت گرادیان فشار در داخول   به دلیلن  شدهر ب تنارد 

یوس   موه رنبورنی هوم در   دن دی س دنار  ازرنتور  شود.استفاده ميفرایند تقطیر برای 2نیمهای دنپكینگ

انجوام   3 ایهای شبكهپكینگ هایحفرهها با یكدیگر در شده است. تماس فازتشكیل قرار دارند، محور افقي

خوارج   هوا های پكینوگ مایع از حفره قطرا  یكدیگر برخورد مرده نبا  دن فاز گاز ن مایع یجهدرنتگیرد. مي

 .گوردد مي شده دنارپر رب تنارد  مایع منندهتوسط توزیع دنباره چگالندهاز برگشتي  . جریان مایعشوندمي

دنم شوتاب داده   انل ن  یه هایبه ممس پكینگ دمن تماس پیداگاز با  مه ینقبل از ا ،نرندی جریان مایع

بوه مموس    یجوه نتن در مندحرمت مي ب تر محفظه هرنتور به سمت دیوارجریان مایع خرنجي از . شودمي

                                                
1RPB 
2Split-packing 
3Mesh packing 
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ارد مننوده ن از یس تولیود  1یانرژشود. بخار پرآنر ميشود ن نارد جوشر خارج ميمف ب ت نیرنی گرانش از

 بخوار ( ن سوپس  شوود آنر استفاده ميیس جوش مایع خرنجي از ب تر از از برای تولید بخارشده ) آنرجوش

محصوول   .منود پیودا موي  تمواس   هم وو صور  غیربا مایع بهن گردد ر مينارد ب ت ناحیهسه از 2یمم انرژ

هوای  در دیوواره  موه  یوس پموپ   یلهنس سرد به آب توسط شود نمينارد  چگالنده بهر ب تشده از یس خارج

هوای متوانول ن   مخلووط  درانتقال جورم   شده دنار،پر رب تشود. در این شود، سرد ميچرخیده مي چگالنده

-منتورل موي   ی،انرژمننده بخار پرتوسط فشار تولید 3نرندی ضعیف . جریان بخارشده است مطالعهاتانول 

 موایع در چگالنوده  تا سطح  ،شده شود منترلميب تر جریان مایع برگشتي مه نارد  ،شود. در طول عملیا 

بوه   1موایع  سونج  ين دبو  1گاز سنج يدب توسط ب ترمایع برگشتي به ن  دارد. میزان بخار نرندی رابت نگه را

منود. جریوان موایع برگشوتي ن خووراک      مار مي یاتم فر یطدر شراچگالنده شود. ترتیب اندازه گرفته مي

نارد دنبواره  شوده ن   جموع  ،رسویدند  یوا پا مه در دموا ن فشوار معوین بوه حالوت     ین ا از بعد یگردمایع با هم

 .دهدیس ب تر پرشده دنار برای فرآیند تقطیر را نشان مينمایي از  9-2، شكل گردندميمننده مایع  یعتوز

 

 

 

 

 

 

 

 (.Mondal et al., 2012)شده دوار برای فرایند تقطیربستر پر: 1-2شکل 

 

                                                
1
Steam 

2Vapor 
3Vapor 
4Orifice 

5Rotametr 
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 2یداد مه ارتفاع یوس ناحود تئوور   ن شده است، نشا انجام 1ن همكارانش این طراحي مه توسط مندال

صور  توابعي از سورعت   به گاهيهای آزمایش. دادهاشدبمي عموليشده میس برج پرتر از مم برابر12 یش ازب

تولیود   عبوار  اسوت از   F-factorاسوت.   شوده  ارائوه  7-2در شكل  مختلفهای F-factor برای  چرخش

متناسوب  دنم دان ویته بخوار    یشوه شوود ن بار فاصله شعاعي مه از رنتور خارج مي بخار خرنجي در سرعت

را بورای محاسوبه    1جورم  مفهوم م احت سوطح انتقوال   ،3مشابه با مفهوم ارتفاع ناحد انتقال، میلیهر .است

 آید.مي به دست 2-2برد مه از رابطه بازده جداسازی به مار

(2-2) 2 2(r ) ( )( )o i ATU NTU
G G

r    

 ri  نro تعداد ن  جرم د. م احت سطح انتقالنباشمي رنتور خرنجيشعاع شعاع نرندی ن  ترتیببه

جزء مولي بخار مه در ترتیب به *yن  yد. نآیبدست مي 2-2ن  1-2به ترتیب از رابطه  1های انتقالناحد

شده است ن  یابيارزهای انتقال برای محاسبه تعداد ناحد باشند. انتگرالتعادل با جزء مولي در فاز مایع مي

ن چگالنده  آنرجوشجزء مولي مایع در  به ترتیب جزء مولي بخار در تعادل با y2 ن  y1های  مران

 ((Mondal et al., 2012 باشند مي

(2-3)  
ATU

GG

G

G
K ah

  

 

 

(2-1) 1

2
* y

y

G

y

dy
NTU

y


  

 

                                                
1Mondaletal 
2Height Equivalent to the Theoretical Plate 
3Kelleher 
4ATU 
5NTUG 
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 (.Mondal et al., 2012)91/0-10/0های با مقادیر F-factor: ثر سرعت چرخشی بر ارتفاع واحد انتقال در 7-2شکل 

-Fمتفان   هایبرای مقدارم احت سطح انتقال جرم ارر سرعت چرخشي بر رنی  8-2شكل 

factor باشد، بنابراین های تقطیر، منترل انتقال جرم در فاز گاز ميتر سی تمدهد. در بیشرا نشان مي

-دارمقنیم باعث بهبود عملیا  انتقال جرم شود. های دندنار با پكینگ شدهرند مه یس ب تر پرانتظار مي

شده معمولي برای تر از یس برج پربرابر مم 12دنار بیش از  شدهپر در ب ترارتفاع ناحد انتقال  های

 ارتفاع ماهش بر ب زایي یرتأر نیمهای دندهد مه پكینگاین نشان مي مه باشدمي سی تم متانول ن آب

 (.Mondal et al., 2012) دنهای تخت دارناحد انتقال در مقای ه با پكینگ

 

در مقادیر سطح انتقال در محدوده  ،91/0 -/ 10با مقادیر  F-factor: اثر سرعت چرخشی در مقابل سطح انتقال برای 8-2شکل 

6/0- 02/0(Mondal et al., 2012.) 
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Abstract: 

Rotating packed beds (RPB) have been recently used in many processes in the chemical engineering, 

such as; distillation, desorption, absorbation, production of nano particles, refinery of nature gas, and so on. 

Thus, analysis flow in the equipment, is very necessary to obtain large information in the equipment.  In this 

paper, Computational fluid dynamics was used as a suitable and economical tool for benefit analysis in 

RPBs. Due to the complexity of the structure of RPBs, experimental methods have a very expensive and 

time-consuming for analysis flows, then computational fluid dynamics, can easily improve and develop 

analysis flow in the equipment. In this present work, three dimensional single phase flow and two phase 

flows were studied. The effects of rotational speed such as clock and antic-lock wise, gas flow rate, porosity, 

added baffles and the rotor design on the pressure drop, were investigated. With increasing the gas flow rate, 

the dry pressure drop and wet pressure drop increased. Increasing liquid flow rate and prossity have a little 

effects on the pressure drop. The influence of the number of nozzeles on the pressure drop was investigated 

and the simulation results showed a little effect on the pressure drop. The added baffles increased the 

pressure drop for dry bed and decreased to another one. The rotor design had a negliable effect on the dry-

pressure drop. Analysis of single flows in an RPB with baffles showed that the tangential velocity completety 

increased with respect to radial and axial velocity. Also analysis of two phase flows in an RPB with baffles 

showed that flow patterns of gas gradually reached to a plug flow by increasing gas flow rate at constant 

values of rotational speed and liquid flow rate. Also, RPB without baffles was extensively far from the plug 

flow. Increasing rotational speed in an RPB with and without baffles caused the flow patterns of gas to 

quickly reach the plug flow.The simulation results were in satisfactory agreement with experimental data and 

the relative error obtained 14%. 

Keywords: Rotating packed beds, CFD, Pressure drop, Analysis of flow, Baffle. 
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