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  پر شده تحت فشار یستونها و ساخت سامانه مطالعه یطراح

 

 :چکیده 

شوند ستونهای پر شده با این ( ارایه میµm 50-5های میکرونی )از آنجایی اغلب جاذبها در اندازه

ان ارج توخشوند، در نتیجه پمپ کردن سیال بدرون بستر، ذرات، افت فشار بسیار زیادی را متحمل می

رای بوده و بهای رایج است. از طرف دیگر برخی از سیاالت مورد استفاده در مطالعه ستون خورنده پمپ

. شوده میمطالع ها مضر بوده و در اغلب موارد مواد خورده و جدا شده از قطعات پمپ وارد سیال موردپمپ

برای  حاضر ذا در طرحشود. لکه همین مسئله باعث ایجاد مشکالت فراون در استفاده و کنترل سیستم می

اده استف رفع مشکالت موجود؛ از مخزن تحت فشار برای فشردن سیال و عبور آن از میان بستر پر شده

هد امین خواتشرده به این ترتیب نیازی به استفاده از پمپ نبوده و فشار مورد نظر توسط هوای ف خواهد شد.

ستگاه مذکور ، دSolidworkیه به کمک نرم افزار شد. لذا در این طرح پژوهشی پس از انجام طراحیهای اول

( MSMیکا )در ادامه برای نشان دادن قابلیت و عملکرد سیستم ساخته شده، میکروذرات سیلساخته شد. 

ن نگی متیلاده رتولید و پس از اصالح شیمیایی در ستون جداسازی دستگاه پر شده و از آن برای جداسازی م

 بلو استفاده شد.

 ی ستون پرشد؛ مخزن تحت فشار؛ جاذب؛ جداسازی.سیستم مطالعه طراحی و ساخت؛ :هاواژه کلید 

 

 



 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  2 

 

 

 

  

 

 کلیات پژوهش -1

 مقدمه -1-1

یا جاذب  (Packing) موسوم به آکنه است که با مواد پرکننده شکل ایاستوانه بستر پر شده نوعی برج

(Adsorbent) یمیین خارج و از پا در این نوع از بسترها، سیال مایع، معموال از باالی بستر وارد شده. شودمی پر-

حمل ی را متافت فشار زیاد ،د که ستوننشوها یا ذرات جامد تحت عنوان جاذب باعث میشود. وجود پرکننده

میزان افت  ،Ergunله شود. براساس معادهای مناسب اینکار استفاده میشود. برای تامیل فشار الزم معموال از پمپ

 آید:از رابطه زیر بدست می با ذرات کروی فشار در داخل بستر پر شده

(1)  2
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 بستر(،  میزان تخلخل بستر )حجم فضای خالی به حجم کل قطر ذرات پرکننده،  pDطول بستر،  Lکه در آن 

 باشد. ویسکوزیته سیال می µ( و Superficial velocityسرعت سطحی ) sدانسیته سیال، 

فت فشار در داخل بستر پر شده با قطر ذرات و میزان شود، میزان امالحظه می  (1همانطور که در معادله )

داخل ستون رابطه دارد. این رابطه به گونه است که با کاهش قطر ذرات و یا با کاهش میزان تخلخل، افت تخلخل 

پر  یستونها شوندیم یه( اراµm 50-5) یکرونیم هایاغلب جاذبها در اندازه کهییاز آنجا شود.فشار شدیدا زیاد می

از بدرون بستر، خارج  یالپمپ کردن س یجهر نتد شوند،یرا متحمل م یادیز یارذرات، افت فشار بس ینشده با ا

 یبوده و برا ندهمورد استفاده در مطالعه ستون خور یاالتاز س یبرخ یگر. از طرف دباشدمی یجرا هایتوان پمپ

. شودیمورد مطالعه م یالر اغلب موارد مواد خورده و جدا شده از قطعات پمپ وارد سد و باشند؛می مضر هاپمپ
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رفع  ی. لذا در طرح حاضر براشودیم یستممشکالت فراون در استفاده و کنترل س یجادمسئله باعث ا ینکه هم

بستر پر شده استفاده خواهد شد. به  یانو عبور آن از م یالفشردن س یمشکالت موجود؛ از مخزن تحت فشار برا

 خواهد شد. ینده تامفشر یبه استفاده از پمپ نبوده و فشار مورد نظر توسط هوا یازین یبترت ینا

ن بلو ذب، متیلواع جادر ادامه به منظور ارزیابی عملکرد و کارایی سامانه ساخته شده برای مطالعه ستونی ان

میکرو  نخست ،رمنظونجداسازی شد. برای ایبا حفراتی در مقیاس نانو جاذب سیلیکاتی  توسطبعنوان آالینده آب 

ر یبا برابید شده تقرشد. اندازه ذرات جاذب تولاصالح دوپامین با پلیتولید و سطح آن ذرات کروی از جنس سیلیکا 

ستون  ی در داخلتوانند باعث افت فشار زیادبا توجه به اندازه خیلی کوچک ذرات که می تعیین شد.میکرون  40

 .کردبعنوان جاذب مناسب برای بررسی عمکلرد سامانه ساخته شده استفاده  از آن توانمی شوند،
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 اهداف و ضرورت انجام این پژوهش -2-1

 بندی کرد:ستهدتوان به صورت زیر کارهای انجام شده در این پژوهش را می

 ی مطالعات ستونی طراحی سامانه -1

 یشگاهی ی مطالعات ستونی در مقیاس آزماساخت سامانه -2

 ارزیابی ستون تحت فشار با مطالعه موردی شامل -3

 بعنوان مواد پرکننده ستون میکروذرات کروی سیلیکانتز و اصالح سطح س -3-1

 BETو  SEM ،FTIRهای های ذرات سنتز شده با استفاده از آزمونشناسایی ویژگی -3-2

ری تیلن بلو از آب با به کارگیممیکروذرات سیلیکای اصالح شده جهت جداسازی  مطالعه خواص -3-3

 شدهی ساختهسامانه

 

باشد. های رایج میی آب، روش جذب آلودگی با کربن فعال، یکی از روشهای الزم جهت تصفیهاز بین روش

های اخیر انواع مختلف در سالباشد. اما برای جذب ستونی و مطالعات الزم برای آن، سیستم مناسبی موجود نمی

مرها، کوارتز، اکسید آلومینیوم، کربنات کلسیم، ها، پلیها مانند سیلیکا، زئولیت، انواع رزینها و کاتالیستجاذب

. در اغلب [3-1]اند اکسید روی، تیتانیا و غیره سنتز شده و به عنوان جاذب و کاتالیست مورد استفاده قرار گرفته

ی ستونی فرایندهای جذب و کاتالیستی مورد مطالعه قرار گرفته است. اکثراً برای ذرات جاذب و یا موارد، مطالعه

ساز ای دستی شیشههای پرشدهمتر از ستونهای بین چندین میکرومتر تا چندین میلیکاتالیست با اندازه

ها به یک پمپ وصل شوند. این ستونپر می . ذرات جاذب سنتز شده در داخل ستون[12-4] استفاده شده است

کند. خروجی ستون با گذشت زمان جمع آوری شده و شوند که حالل مورد نظر را به داخل ستون پمپاژ میمی

تی هستند که این باعث تغییر دبی ها غالبا دارای نوساناگیرد. پمپمورد تجزیه و تحلیل و آنالیزهای بعدی قرار می

بر خواهد بود. هایی با دقت کاری باال هزینه بر و زمانهای مختلف خواهد بود. به دست آوردن پمپدر زمان

شکنند و ای توانایی کار در فشارهای باال را ندارند و در فشارهای عملیاتی باال میهای شیشههمچنین ستون

 ی مطالعات ستونی امری ضروریست.شت. از اینرو ساخت سامانهخطراتی را به همراه خواهند دا
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. اما ته استهای مختلفی جهت سنتز میکروذرات سیلیکا به کار رفبا توجه به مطالعات انجام شده، روش

ن یک عنوا سنتز میکروذرات کروی با شکل و ساختاری منظم با قابلیت تنظیم شکل و ساختار آن، همچنان به

 است. این رات انجام نشدهح است. به خصوص در کشور عزیزمان ایران، تا به امروز سنتز این ذی مهم مطرمساله

ارویی، توانند کاربردهای زیادی را در فرایندهای کاتالیستی، پزشکی، سنسورها، صنایع غذایی و دذرات می

اند. دهشنتز متخلخل س کروماتوگرافی و جذب داشته باشد. از این رو در این پژوهش میکروذرات سیلیکای نانو

ان آن ها و صنایع مختلف به دلیل مضرات فراوهای رنگی )مانند متیلن بلو( ناشی از کارخانههمچنین وجود آالینده

های رو جداسازی این مواد آالینده از محلولهای جدی در محیط زیست گردد. از اینتواند باعث ایجاد آسیبمی

فاده از کا و استسیلی راست. بنابراین دستیابی به دانش و فناوری سنتز میکروذراتآبی نیز کاری ضروری و الزم االج

تواند قدم بزرگی در راستای شده، میی طراحیآن برای کاربردهای جداسازی مواد آالینده با استفاده از سامانه

 باشد. فرایندهای جداسازی ستونی و مطالعه انواع جاذبهاتوسعه 

های حقیقاتی بر روی جاذبتی، در مقیاس آزمایشگاهی و در جهت انجام کارهای ی مطالعات ستونسامانه

ای فراینده تواند درمختلف، دارای پتانسیل بسیار باالیی است. همچنین ساخت این دستگاه در مقیاس بزرگتر، می

 ها بسیار کاربردی باشد.خانهی آب و پساب در تصفیهتصفیه

اده از های مشابه، به دلیل استفدر این پژوهش، در مقایسه با روش روش سنتز میکروذرات استفاده شده

ات تر بوده و به همین خاطر به دلیل کاهش زمان هم خوردن ذری تراکم بسیار سریعکاتالیزگر آمونیاک در مرحله

با یسه یابد. ذرات سنتز شده با این روش نیز در مقابا همزن مکانیکی، مصرف انرژی در حد زیادی کاهش می

باشند و از این جهت در طی فرایند جداسازی ستونی، افت فشار های مشابه بسیار کروی و یکنواخت مینمونه

 است. های مشابه متفاوتکنند. شکل و ساختار تخلخل  ذرات سنتز شده نیز در مقایسه با نمونهپایینی را ایجاد می

دوپامین، در این پژوهش برای ح شده با پلیکروذرات متخلخل اصالی مطالعات ستونی و همچنین میسامانه

 های پرشده به کار رفته اند.های آبی و در داخل ستونی متیلن بلو از محلولاولین بار جهت جداسازی پیوسته
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 هابانی و تکنیکم -3-1

 Solidworksافزار طراحی با نرم -1-3-1

 یقا مختصات دقرا ب یصنعت یهاانواع مدل توانیم (Solidworks) سالیدورکس نرم افزار با استفاده از

 یبعد 3 یا یعدب 2کار را به صورت طرح  ییجهکرد و نت یگوناگون طراح یها، و نماهایبها، شیمنحن ی،هندس

 یدلپاراسا کرنلبر  یجامدات است که مبتن یمدلسازدر واقع این نرم افزار یک مدلساز برای  مشاهده نمود.

(Parasolid-Kernel )هایژگیویا  مشخصاتبر  یمبتن یپارامتر یکردبوده و از رو (Features)، ها ساخت مدل یبرا

 یاتیال و عملاشک ، همان. مشخصاتشودیم گفتهسازنده قطعات  یمشخصات به عناصر اصل. کندیاستفاده م

 هایرآمدگب یرنظ ،بر شکل یمشخصات مبتنشروع کار با ردند. آویرا به وجود م خاصیی هستند که قطعه

(Bossesسوراخ ،)( هاHolesو غ)ای از ریدهب 1-1شکل  در .باشدمی یسه بعد یا ینقشه دو بعد یکمعموالً با  یره

 جعبه ابزار این نرم افزار آورده شده است.

 

 ای از جعبه ابزار نرم افزار سالیدورکسبریده -1-21شکل 

مدل را  یهندسه یاکه مقدار آنها شکل  شودیم شودگفته می یهاپارامتر به ثابتدر این نوع طراحی، 

بوده و هم به صورت  یرهقطر دا یاطول خطوط  مانند یعدد یصورت پارامترها به. پارامترها هم کندیم یینتع

 یاتعمل تواندینرم افزار م یناهستند.  یرهمتقارب، هم مرکز و غ ی،مماس، موازخط  مثل یهندس یپارامترها
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تست مقاومت،  ی،قالب ساز ی،گر یختهر ری،کاجوش ی،روکش کار ی،ورقکار ی،از جمله مدل ساز یصنعتمختلف 

افزار ی مطالعات ستونی از نرمدر این پژوهش جهت طراحی سامانه کند. یساز یهتست حرارت، و ... را شب

 یرکه آن را از سا باشدیم یخاص هاییژگیو یدارا یدورکسافزار سالنرمچراکه  استفاده شد.سالیدورکس 

 دسکتاپ یکالمکان (،Unigraphicsیونیگرافیکس ) (،Pro/Engineerینجینیر )پرو/ا (،Catiaیا )مانند کت، افزارهانرم

(Mechanical Desktop) ا و( ینونتورInventor) این ویژگیها عبارتند از:نمایدیم یزمتما . 

 افزارهانرم یربا سا سهیو آموزش در مقا یکاربر در استفاده، سهولت -۱

 افزارهانرم یرسرعت باالتر نسبت به سا-۲

 یافزارها. و نرمedge cam ،master cam ،power millاز قبیل  یکارینماش یافزارهانرم یارتباط با تمام یتقابل-۳

 و غیره. Ansys ،Adams ،Abaqus ،Cosmosمانند  یلتحل

 یدورکسسال هاییطمح

بندی  ب( سرهم، (Part) سازی الف(  قطعهشامل:  یاصل یطمح سه یدارا یدورکسسال افزارنرم

(Assembly) )م یرست، ج(Drawing) باشدمی. 

 (Part)سازی  قطعه محیط -

به صورت  رااز اجزا و قطعات آن یکهر  یستبامی ،طراحی تک تک اجزا و قطعات یک سیستم منظوربه 

 یا دو( Sketch)طرحواره  یک نخست ،یطمح ین. در اگیردیصورت م Part یطکار در مح ین. انمود یمجزا طراح

 هاشاخصهز ابخش  ین. در اشود، ایجاد میشودیاستفاده م اولیهشکل  یکساختن  یکه از آن برا یسه بعد

(Featuresب )یهاقالب یاحطر یبرا زیادیامکانات   یطمحاین در  ین. همچنگیردیاستفاده صورت م یشترین 

 وجود دارد. موارد مشابهجوش دادن قطعات و  ی،ورقکار یک،پالست یقتزر
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 (Assembly)بندی یا مونتاژ سرهم محیط -

مونتاژ یا  یطحمشدند آنها را وارد  یجاد( اPart) قطعه سازی یطقطعات به صورت مجزا در مح ینکهاز ا پس

Assembly ی مواز خطمثل  خاص دستوراتبا اعمال  ن محیطی. در اکنندمی(Parallelهم مرکز ،) 

(Cocentericعمود ،) (Perpendicular) ، توسط دستورMate  از نوار ابزارAssembly ات مجزا قطع، ارتباط بین

که به  دوجود دار (Interference Detection)بین قطعات  تداخل یصتشخ ینهگزدر این محیط . شودبرقرار می

 داده و صیقطعات تشخ یرارا با س یاحتمال ناخواسته یها، تداخلهشد قطعه مونتاژ یتا با برس دهدیطراح اجازه م

 .یدنسبت به رفع آن اقدام نما

 (Drawing)ترسیم  محیط -

ه ساخت یقبل یطو محکه در د یاز قطعات یانموده و را طراحی  یدو بعد یهانقشه توانیم یطمح ینا در

که ذارد گمیبر رکا در اختیاررا  یکیرسم الکترون صفحه یک ،یطمح ینمتعدد ا هاییت. قابلکرداند استفاده شده

و  (Rapidograph) یدوگرافدلخواه و بدون مشکالت استفاده از راپ لرا به شک یمیهر گونه ترس تواندب یبراحت

ر خودکا یاربه اندازه گذ توانیمی این محیط هاقابلت دیگر انجام دهد. از جمله ممکن زمان یندر کوتاهتر یرهغ

وع ن یین، تعسطح مقطع با توجه به جنس قطعه ینوع هاشور برا یینقطعات، تع یشده از رو یجادا یهانقشه

 اشاره کرد. یرهخطوط و غ

 

 1تراشکاری -2-3-1

بایست به شکل و اندازه مورد نظر تراش داده شودند. پس از انجام طراحی مورد نظر، قطعات برش داده شده می

در این . تراشکاری هایماشین برداری با استفاده ازبه روش براده دهی فلزاتشکل عبارت است ازدر واقع ی تراشکار

                                                 
1 Turning 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DA%A9%D9%84%E2%80%8C%D8%AF%D9%87%DB%8C_%D9%81%D9%84%D8%B2%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DA%A9%D9%84%E2%80%8C%D8%AF%D9%87%DB%8C_%D9%81%D9%84%D8%B2%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86_%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86_%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C
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است(، ل استفاده)البته اشکال دیگر فلز نیز قاب باشندمی که عمدتًا به شکل استوانه یدهی فلزاتشکل بهروش 

های تراشکاری بر روی آن، با قدرت و سرعت معین به چرخش در آمده و با حرکت تیغچهشود. فلز پرداخته می

ی . در این پژوهش جهت ساخت قطعات مختلف سامانهشودبرداری با عمق و سرعت معین انجام میعمل براده

 اند.مطالعات ستونی، فلزات مختلفی تراش داده شده

 ل فلزات به یکدیگراتصا -3-3-1

 1جوشکاری 

 یرغ ی،ذوب به روش یکدیگر( را به یفلز یرغ یا یاست که در آن دو ماده )فلز یصنعت یندیفرآی جوشکار

 یکا دهند ت یواسط جوش م یبدون ماده یاواسط )پر کننده(  یماده ی یلهبدون فشار به وس یابا فشار  ی،ذوب

را  تهیوسعضو پ یکشوند و یبه هم متصل م  طعهچند ق یادو   یجوشکار یندشود. در واقع در فرآ یجاداتصال ا

ز ا یگرد رییابس برنج و ینیوم،از فلزات از جمله فوالد، مس، آلوم یعیوس یفط یبر رو جوشکاری دهند.یم یلتشک

مواد  هستردگ یفو با استفاده از ط یمختلف جوشکار یهاو جوشکاران با روش ینشود. مهندسیانجام م یاژهاآل

عمل  ییکمکان یهاتها همانند بسجوش ها را با ضخامت، اندازه و شکل مورد نظر اجرا کنند.توانند اتصالیم

تفاده  اس یگرد یهاعضو سازه به عضو یکها از و انتقال تنش یروها جهت انتقال نکنند و در اتصاالت سازهیم

آرگون( با گاز ی مطالعات ستونی، از جوشکاری )در این پژوهش جهت ساخت مخزن اصلی سامانه شوند.یم

 استفاده شد.

 ینا .شود یاز الکترود تنگستن استفاده م یقوس جوشکار یجادا یا( برTIG) یگت یاآرگون با گاز در جوش 

 آرگون گاز یجوشکار موقع شود. یمصرف نم یجوشکار یاتعمل ینح یجوشکار سایر روشهایالکترود برخالف 

کند. در یم یریشدن الکترود جلوگ یدهو از اکسی اطراف محل جوشکاری را کنار زده هوابه عنوان محافظ، 

                                                 
1 Welding 
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استفاده شکاف محل جوشکاری بعنوان فلز پرکننده  Filler metalبا عنوان  جوش یماز س با گاز آرگون اریجوشک

 شود.یم

 

 اتصاالت پیچی

باشند. این اتصاالت اغلب برای کشی میهای لولههای اتصال سیستمترین روشاتصاالت پیچی یکی از قدیمی

 بق استانداردطلوله و اتصاالت  یرزوهشوند. اینچ یا کمتر( استفاده می ۲ی های با قطر کم )قطر اسملوله

ASMEB1.20.1-1983 ،  تراشی برای های رزوهماشین شود.خته میاس «اینچ لوله، کاربرد عام، یرزوه»با عنوان

شد که با شکل ای باهای لوله باید به گونهشکل رزوه. اینچ موجود است 2ایجاد رزوه روی لوله تا قطر اسمی 

 کدیگری. در این پژوهش از اتصاالت پیچی جهت متصل کردن قطعات مختلف به اتصاالت تطبیق داشته باشد

 استفاده شده است.

 ازیجداس فرآیند -4-3-1

 جداسازی به روش جذب -5-3-1

باشد. معموال های جداسازی در صنایع مختلف میترین روشفرایند جداسازی به روش جذب، یکی از رایج

یر پذبرگشتشود. جذب فیزیکی یا جذب واندروالسی یک پدیده جذب به دو روش فیزیکی و یا شیمیایی انجام می

ی حل شونده در باشد. در جذب فیزیکی مادهمی شدهجذبهای جاذب و ماده است که نتیجه جاذبه بین مولکول

شود بلکه در سطح باقی خواهد ماند. در حقیقت جذب فیزیکی ی جامد نفوذ نکرده و در آن حل نمیبلوری شبکه

راحتی جذب باشد. عموماً مواد دارای وزن مولکولی باال به ی جاذب جامد میناشی از تغلیظ مولکولی در سطح ماده

در صورتی که جامد را تر کند،  شدهجذبی های مویین زیادی باشد، مادهشوند. اگر جامد دارای تخلخل و لولهمی

 وانفعاالتفعلی ، نتیجهشدهفعال. اما جذب شیمیایی یا جذب سطحی [13]کند ها نفوذ میبه داخل این شکاف

ی در حاالت مختلف توجهقابلباشد. قدرت پیوند شیمیایی حاصل به طور می شدهجذبشیمیایی جاذب و ماده 

کند و شناسایی ترکیب شیمیایی عمالً مشکل است، ولی نیروهای چسبندگی معموالً بیشتر از آن چیزی می تغییر
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است که در جذب فیزیکی وجود دارد. حرارت آزاد شده در جذب شیمیایی در حدود حرارت یک واکنش شیمیایی 

، تغییر شیمیایی در آن شدهجذبیر است و با دفع و جداسازی ماده اولیه ناپذبرگشتاست. این فرآیند عموماً 

یری جاذب و پذواکنش. جذب شیمیایی به [13]دهد شود و ماهیت اولیه خود را از دست میمشاهده می

بستگی دارد. نیروهای جذب فیزیکی همان نیروهایی هستند که باعث چگالش بخار و انحراف از حالت  شوندهجذب

جذب گردند. در نیروهای شیمیایی سبب ایجاد یک ترکیب شیمیایی جدید می که یحالشوند، در آل گازی میایده

گیرد، ولی در جذب فیزیکی ای صورت میها به قسمت فعال سطح وصل شده و جذب تک الیهشیمیایی، مولکول

ها هویت خود را تواند رخ دهد. در جذب فیزیکی، مولکولای هم میهای باال جذب سطحی چند الیهدر غلظت

ها ماهیت خود را از دست شیمیایی مولکولگردند، ولی در جذب یم بازحفظ کرده و در فرایند دفع به فاز سیال 

توانند به وسیله دفع بازیابی شوند. انرژی الزم برای جذب شیمیایی همان مقدار انرژی الزم برای یک داده لذا نمی

  .[14]واکنش شیمیایی هم مرتبه است، ولی در جذب فیزیکی معموالً گرمای مبادله شده زیاد نیست 

 (Continiousتوسط یک جاذب جامد معموال به دو صورت پیوسته ) ،فرآیندهای جذب از محیط مایع یا گاز

 تماس با جذب گیرد. در روش ناپیوسته، جاذب را برای مدت زمان طوالنی درانجام می (Batchناپیوسته ) یا و

ز ستفاده اایفوژ، دهند تا فرآیند جذب به به مرحله تعادل برسد. سپس، به روش ته نشینی، سانترشونده قرار می

اده هدف مط از ز اینکه محیکنند. پس اروشهای فیلتراسیون و غیره، اقدام به جدا کردن جاذب از محیط جذب می

که جدا  نجاییکنند. از آعاری شد، در مرحله بعد جاذب با حالل مناسب شسته و برای استفاده مجدد آماده می

نایع صد در باشکردن جاذب از محیط جذب بویژه در مواقعی که اندازه ذرات جاذب کوچک باشد کار راحتی نمی

ل د و محلوپر کر کنند. در این روش، جاذب را در ستونیب استفاده میمختلف معموال از ستونهای پر شده با جاذ

 سته صورتور پیودهند، با اینکا عمل جداسازی به طحاوی مولکول یا مولکولهای هدف را از میان جاذب عبور می

ده استفاای ه و برگیرد. بعد اشباع شدن جاذب، معموال بدون خارج کردن آن از ستون آنرا با حالل مناسب شستمی

 نشان داده شده است. 2شکل شماتیک این دو فرآیند در شکل  کنند.مجدد آماده می
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 رحواره جداسازی به روش پیوسته با ستون پرشده )سمت راست( و به روش ناپیوستهط -2-1شکل 

 مدلهای مربوط به جدازسازی در ستونهای پرشده -4-1

ی جاذب به صورت پودری یا ت. در این روش مادهنی اسهای رایج جداسازی پیوسته، جذب ستویکی از روش

ی آالینده از یک سر ستون وارد شده و از سر دیگر آن خارج ای پر شده و مادههای استوانهگرانول در داخل ستون

گیرد. سپس برداری شده و مورد آنالیز قرار میهای زمانی مشخص نمونهشود. از خروجی ستون در فاصلهمی

 شود.می شروعرسم شده و مطالعه بر روی ستون  (Breake through curve) منحنی شکست

 

 روابط مربوط به منحنی شکست -1-4-1

آن  و روابط مربوط به شوندهی جذباز منحنی شکست ماده ،ی پرشدههای کارایی ستونبرای مطالعه

در هر ( tCستون )به این صورت است که غلظت خروجی از  . روش به دست آوردن منحنی شکستشوداستفاده می

ای نمونه. کنند( رسم میv( را بر حسب زمان و یا حجم عبوری از داخل ستون )0C/tCو یا غلظت بدون بعد )لحظه 

 آورده شده است.  3از منحنی شکست در شکل 
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 .ای از منحنی شکست در فرایند جذب ستونینمونه -3-1 شکل

 

 :[15] استمحاسبه قابل ی زیر با استفاده از رابطه  totalq(mg)جذب شده توسط ستون، یعنی  یمادهمیزان 

(2) 
q

total
=

Q

1000
∫ Cad

ttotal

0

dt=
Q

1000
∫ (C0-Ct)dt

ttotal

0

 

غلظت  mg L، 0C-1ده بر حسب ونجذب ش یمادهغلظت  mL min ،adC-1دبی حجمی بر حسب  Qدر این رابطه 

. این انتگرال با باشدی تعادل میزمان کل جریان تا لحظه totaltو  mg L-1ورودی به ستون بر حسب  یشوندهجذب

میزان  پر شده در داخل ستون، وزن جاذببر  totalqمساحت باالی سطح منحنی شکست برابر است. با تقسیم 

 ید.آبه دست می mg geq q)-1(جذب تعادلی به ازای واحد جرم جاذب، یعنی 

(3) q
eq

=
q

total

M
 

 ی زیر قابل محاسبه است:. درصد جذب از رابطهباشدمی gمقدار جاذب بر حسب  Mدر این رابطه 

 

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

0 50 100

C
/C

0

t (min)

tb : C/C0= 0.05

te : C/C0= 0.95

(4) Total Removal %=
q

total

C0Qttotal

×105 
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 های ریاضی حاکم بر ستونهای جداسازیمدل -5-1

ی مختلف بر حسب زمان هاینی دقیق میزان جذب آالیندهبی جذب صنعتی، پیشهابرای طراحی ستون

یر پذی شکست امکانهابرای منحنیی ریاضی به دست آمده ها. این کار با استفاده از مدلباشدامری ضروری می

نلسون و مدل کرانک -بوهارت، یون-زریاضی توماس، وانگ، آدام مدلتوان به می های این مدلگردد. از جملهمی

جهت ( Adams-Bohart)بوهارت -زو آدام( Thomas). در این پژوهش از دو مدل ریاضی توماس [16] اشاره کرد

 توضیح داده خواهند شد. ادامهکه در  ی شکست استفاده شده استهابرازش منحنی

 

 مدل توماس -1-5-1

. مدل کندی دوم تبعیت مییر مرتبهپذو مدل سینیتیکی برگشت (Langmuir) این مدل از ایزوترم النگمویر

 :[10]باشد ی ریاضی زیر قابل بیان میتوماس از طریق رابطه

Ct

C0

=
1

1+ exp (
Kthq

0
m

Q
-KthC0t)

 (2-15 ) 

0C : 1ورودی به ستون بر حسب  یشوندهی جذبمادهغلظت-mg L 

tC : ی خروجی از ستون در لحظه یشوندهجذبغلظتt  1بر حسب-mg L 

thK : 1-1ثابت سرعت توماس بر حسب mg-mL min 

m:  مقدار جاذب داخل ستون بر حسبg 

Q:  دبی حجمی مایع عبور کننده از داخل ستون بر حسبmL min-1 

شکل به صورت  فتار ستون استفاده کرد کهرتوان جهت پیشگویی ی توماس نیز میی معادلهاز مدل خطی شده

 زیر است:

Ln (
C0

Ct

-1) =(
Kthq

0
m

Q
-KthC0t) 

(2-16         )                                                                              
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با استفاده از  در حالت خطی رسم نمود و یا tرا بر حسب   tC/0Ln(C-(1توانمی 0qو  thKی مقادیر برای محاسبه

 را به دست آورد. ثوابت توانی اصلی توماس و با انجام رگراسیون غیرخطی میمعادله

 

 بوهارت-زمدل آدام -2-5-1

. در این مدل فرض شودبوهارت برای تفسیر قسمت آغازی منحنی شکست استفاده می-زمعموال از مدل آدام

ی جذب شونده در داخل محلول متناسب ی جاذب و غلظت مادهشده است که سرعت جذب با ظرفیت باقیمانده

ی ریاضی . معادلهرسندهدف، در هیچ مقطعی به تعادل نمی است. همچنین فرض شده است که جاذب و محلول

 :[17]شود این مدل به صورت زیر نوشته می

(2-17) Ct= C0 exp (KABC0t - KABN0

Z

F
) 

ه بورودی  محلولغلظت  mg/L ،0Cبر حسب  tی خروجی از ستون در لحظه محلولغلظت  Ctدر این رابطه، 

ع ارتفا mg L ،Z-1غلظت اشباع بر حسب  mg 1-L min ،0N-1ثابت سرعت بر حسب  mg/L ،ABKستون بر حسب 

که با تقسیم دبی حجمی بر مساحت سطح  باشدمی cm min-1سرعت خطی بر حسب  Fو  cmستون بر حسب 

 ورت زیر است:بوهارت به ص-زی آدامی معادلهید. شکل خطی شدهآمقطع ستون به دست می

(2-18) 𝐿𝑛(
Ct

C0

)=KABC0t - KABN0

Z

F
 

 ثوابت این معادله را به دست آورد. توانبر حسب زمان، می 0C/tLn(C(با رسم 
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 مواد و روش پژوهش -2

 مواد استفاده شده در پژوهش -1-2

 استیل ضد زنگ -1-1-2

این  شده است.استفاده  -304SAEاز استیل ضد زنگ  ،ی مطالعات ستونیجهت ساخت مخزن اصلی سامانه

ز نظر ا( است. Austenite%( یک نوع استیل آستنیتی )8%( و نیکل )حدود 18نوع استیل حاوی کروم )حدود 

بسیار  ع حاللهاانوا الکتریکی و حرارتی، رسانایی زیادی نداشته و غیر مغناطیسی است. در برابر خوردگی در برابر

 باشد. همچنین به راحتی شکل پذیر است.مقاوم می

 

 شیر توپی استیل -2-1-2

ا تنوع شیر  این .به عنوان شیر تخلیه و شیر قطع و وصل جریان ورودی به ستون از این نوع شیر استفاده شد

فزایش ابرای  آنتوپی داخل بدنه شیر از جنس استیل و کند. را تحمل می Co 500و دمای  bar 1000فشار 

 باشد.استحکام آن، دارای روکش کروم می

 

 توپی شیر -1-2شکل 
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 شیر تنظیم دبی -3-1-2

از جنس استیل ضد  و ”G1/8در اندازه  RE-01کنترل دبی مدل  برای تنظیم دبی خروجی از ستون، از شیر

، زنداخل مخ را سوای تغییرات فشار در خروجی ستون از عبوری حجمی این شیر امکان تنظیم .زنگ استفاده شد

ای هتن دبیرای داشب باشد.پیچ آن می باز شده از تنظیم این نوع شیرها براساس تعداد دورهای .دهدبه کاربر می

د تا یری شدلخواه ابتدا شیر در یک حالتهای مختلف قرار گرفته و حجم مایع خروجی برحسب زمان اندازه گ

 مشخص شود در حالت از پیج تنظیم دبی، میزان دبی خروجی چقدر است.

 

 )الف( رگالتور فشار )ب( تنظیم دبی شیر -2-2شکل 

 فشار رگالتور -4-1-2

ی ستون دبی حجمی سیال خروجی از ستون، به همراه شیر کنترل قرار داده شده در خروجتنظیم برای 

ظیم فشار هوای فشرده ورودی به تانک استفاده ب( برای تن 2-2گالتور فشار )شکل رالف( از یک  -2-2)شکل 

ون سیال وجی ستمنظور، با تنظیم شیر رگالتور فشار مخرن به مقدار افزایش داده شده که از خرشد. برای این

 ( استفاده شد. 2-2خارج شود. در ادامه برای تنظیم میران دبی خروجی از شیر کنترل )شکل 
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 تجهیزات استفاده شده در پژوهش -2-2

 کمپرسور هوا -1-2-2

دادن سیال از درون ستون پر شده، کمپرسوری با قابلیت جهت تامین فشار مورد نیاز داخل مخزن برای عبور 

 بار مورد استفاده قرار گرفت. 10تامین فشار 

 

 کمپروسر هوای فشرده -3-2شکل 

 

 ی دماکنندهسیستم کنترل -2-2-2

ین ای مطالعات ستونی استفاده شده است. جهت کنترل و تنظیم دمای ستون در سامانهسییتم کنتل دما 

-یمراحتی باین سیستم دارای المان حرارتی سیلیکونی بوده که  است. یا گرمکن صنعتآردستگاه ساخت شرکت 

یجیتال دما را دبا صفحه  PIDبا کنترل کننده  ای پیچد و توسط مدار الکترونیکیتوان بدور هر وسیله استوانه

 کنترل کرد. 

       
 سیستم گرمایشی و کنترل کننده دما -4-2شکل 
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 ی مطالعات ستونیو ساخت سامانه طراحی -1-3

-رک میال متحهمانطور که قبال اشاره شد برای جداسازی در بسترهای پرشده نیاز به اعمال فشار به سی

ر ی مطالعات ستونی دی فنی سامانهنقشهباشد. در طرح حاضر از فشار هوای فشرده برای این منظور استفاده شد. 

 در ادامه برای نشان دادن کارایی سامانهاند. های مختلف آن در ادامه معرفی شدهآورده شده و قسمت 1-3شکل 

د و در تولی دوپامینساخته شده در فرایندهای جداسازی، نخست جاذب سیلیکای نانومتخلخل اصالح شده با پیل

مه نتایج . در اداده شداز این ستون پر شده برای جداسازی آالینده متیلن بلو از آب استفا ستون مورد نظر وارد شد.

 حاصل از طراحی و ساخت به همراه عملکرد سامانه در جداسازی متیلن بلو آورده شده است.
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 ی مطالعات ستونیی فنی سامانهنقشه -1-3شکل

 .شودمی ی هدف مورد نظر پرتوسط حالل و مادهمخزن اصلی دستگاه: این مخزن در فرایند جداسازی  -1

رم شدن و باعث گ ها جریان یافته وهای مارپیچی داخل مخزن: سیال گرم و یا سرد در داخل این لولهلوله -2

 شود.یا سرد شدن مایع داخل مخزن می

 د.کنی نمایشگر دما منتقل میسنسور حرارتی: این سنسور دمای مایع داخل مخزن را به صفحه -3

 دهد.ابلوی نمایشگر دما: دمای داخل مخزن را نشان میت -4

 

 



 

  23 

 

 

 

Design and fabrication of pressurized packed bed study apparatus  

Ali Nematollahzadeh, Taher Ataei Germi 

Abstract: 

As the most of the adsorbents are in micron size (5-50 µm), the packed columns with these 

adsorbents are suffering from high pressure loss, therefore, pumping the fluid through the column is 

out of the common pumps duty. On the other hand, some of the used fluids for the column study are 

corrosive and harmful for the pumps and in most of the cases the eroded and the detached particles 

from the pump inters the fluid. Hence, the issue becomes problematic in usage and control of the 

system. Therefore, in the present research to overcome these issues, a pressurized vessel is used for 

the pressurizing of the fluid and passing it through the packed column. In this way, there is no need 

for a pump and the required pressure is provided by a pressurized inert gas or air. Therefore, in the 

present research project after designing the system by Solidwork software, the apparatus was 

fabricated. Consequently, to show the capability of the fabricated system, micron sized silica 

particles (MSMs) were synthesized and after a chemical modification were used for the separation 

of Methylene blue dye. 

 

Keywords: Design and fabrication; Packed column study system; pressurized vessel; adsorbent; 

Separation. 
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