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مطالعه تجربی اندازه قطره در ستون
استخراج کوهنی
احمدرضا شیروانی فیلآبادی ،1احد قائمی  *1و میثم تراب مستعدی

2

 -1گروه طراحي فرآيند ،دانشکده مهندسی شیمی ،دانشگاه علم و صنعت ،تهران ،ایران
 -2پژوهشکده چرخه سوخت ،پژوهشگاه علوم و فنون هستهای ،تهران ،ایران
تاريخ دريافت93/3/3 :

تاريخ پذيرش93/10/3 :

چكيده
در ایــن تحقیــق میانگیــن انــدازه قطــره در ســتون اســتخراج کوهنــی نیمــه صنعتــی بــه صــورت تجربــی و تئــوری مــورد مطالعــه قــرار
گرفــت .در انجــام آزمایشهــای تجربــی انــدازه قطــره از دو سیســتم شــیمیایی اســتاندارد تولوئــن -آب(کشــش ســطحی بــاال) و نرمــال
بوتیــل استات-آب(کشــش ســطحی متوســط) اســتفاده گردیــد .آزمایشــات تجربــی در شــرایط مختلــف عملیاتــی شــامل ســرعت روتــور ،دبــی
فازهــای گسســته و پیوســته انجــام شــده اســت .انــدازه قطــرات در دور همزنهــای 90تــا  240 rpmو در دبیهــای  18تــا  42 lit/hrاز فازهــای
پراکنــده و پیوســته اندازهگیــری شــده اســت .بــرای اندازهگیــری میانگیــن انــدازه قطــره از روش عکسبــرداری و پــردازش تصویــر
اســتفاده شــده اســت .نتایــج نشــان داد کــه متوســط انــدازه قطــرات بــا افزایــش دور همــزن کاهــش یافــت .همچنیــن نتایــج نشــان داد
کــه شــدت جریــان فازهــای پراکنــده و پیوســته باعــث افزایــش انــدازه میانگیــن قطــر قطــره شــده اســت .مقایســه اثــر پارامترهــا نشــان
داد کــه اثــر شــدت جریــان فازهــای پراکنــده و پیوســته بــر میانگیــن انــدازه قطــره بــه مراتــب ضعیفتــر از اثــر دور همــزن موتــور بــر
میانگیــن انــدازه قطــره میباشــد.

كلمــات كليــدي :انــدازه قطــره ،اســتخراج مایــع -مایــع ،ســتون اســتخراج کوهنــی ،تولوئــن -آب ،بوتیــل

اســتات -آب ،اســتخراج کوهنــی

بــا اضافــه کــردن یــک جــز اضافــی امتــزاج ناپذیــر یــا بــا

مقدمه

اســتخراج بــا حــال یکــی از پــر کاربردتریــن عملیاتهــای

واحــد در صنایــع شــیمیايی بــوده کــه در صنایــع مختلــف
از جملــه در بازیافــت زبالههــای فرآیندهــای هســتهای و

فرآیندهــای هیدرومتالوژیکــی و بازیابــی چرخــه ســوخت

بــه کار مــیرود .ایــن عملیــات شــامل جداســازی یــک
یــا چنــد جــز حــل شــونده از یــک فــاز مایــع مخلــوط
*مسؤول مكاتبات
آدرس الكترونيكي

aghaemi@iust.ac.ir

امتزاجپذیــری جزیــی میباشــد .ایــن فرآینــد اغلــب در

یــک تماسدهنــده بــا جریــان ناهمســو انجــام میشــود.

جریانــی از دو فــاز مایــع امتزاجناپذیــر بــه صــورت
ناهمســو کــه یکــی در دیگــری پراکنــده میشــود .در

هــر اســتخراج کننــدهای تــاش بــر ایــن اســت کــه یــک

ســطح تمــاس بزرگتــر ایجــاد شــود .ایــن کار معمــوالً

بــه وســیله همزنهــای مکانیکــی و بــرای بهتــر پراکنــده
شــدن فازهــا انجــام میشــود[.]1
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در طراحــی ســتونهای اســتخراجی عــاوه بــر بــازده

نیــز پیشــنهاد شــده اســت .تابــع توزیــع احتمــال حجمــی

ســرعت طغیــان و انــدازه قطــره از پارامترهــای کلیــدی بــه

شــود .چــن و میدلمــن 1یــک تابــع توزیــع نرمــال شــده

جداســازی پارامترهــای هیدرودینامیکــی ماننــد هلــدآپ،

منظــور تعییــن ظرفیــت ســتون و قطــر الزم بــرای تأمیــن
تــوان عملیاتــی در ناحیــه عملیاتــی میباشــد .توزیــع

میتوانــد بــه وســیلۀ یــک تابــع توزیــع نرمــال نمایــش داده
اســت کــه بــرای توزیــع انــدازۀ قطــره در یــک پراکندگــی

زایلــن /آب کــه بــه وســیلۀ توربینهــای راشــتون مخلــوط

تعادلــی انــدازه قطــره در ســتونهای اســتخراجی کــه
معمــوالً بــه صــورت متوســط نســبت حجــم بــه ســطح

()1

قطــره شــناخته میشــود .میانگیــن قطــر ســاتر قطــره

میباشــد .بــران و پیــت 2معادلــه زیــر را بــرای توزیــع

نشــان داده میشــود بــه عنــوان میانگیــن قطــر ســاتر

بــه علــت تأثیــر آن بــر تــوان عملیاتــی و ســطح ویــژه

در دســترس بــرای انتقــال جــرم و همچنیــن تأثیــر آن

بــر ضریــب انتقــال جــرم و موجــودی فــاز پراکنــده در
شــرایط طغیــان بــرج یــک پارامتــر کلیــدی در طراحــی

میشــوند ،بــه صــورت زیــر نمایــش دادنــد[:]5
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کــه در آن  dقطــر قطــره و  d32قطــر متوســط ســاتر
انــدازۀ قطــره در یــک پراکندگــی کــروزن /آب کــه بــه

وســیلۀ توربینهــای راشــتون مخلــوط میشــوند را بــه

صــورت زیــر ارائــه نمودنــد[:]6
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()2

ســتونهای اســتخراج میباشــد .بــه منظــور توســعه

در غیــاب اختــاط یــا در ســطوح پاییــن اختــاط،

اســتخراج آگاهــی از میانگیــن انــدازه قطــره ماننــد ســایر

و کشــش بیــن ســطحی کنتــرل میشــود .یــک مقــدار

فــاز مایــع دارای اهمیــت بســزایی میباشــد[.]2-4

اســت از رابطــۀ زیــر پیشبینــی شــود:

مناســب یــک الگوریتــم طراحــی بــرای انــواع ســتونهای

شکســت قطــرات بــه وســیلۀ نســبت نیروهــای شــناوری

متغیرهــای عملیاتــی ،هندســی ســتون و خــواص فیزیکــی

محــدود انــدازۀ قطــرات تحــت چنیــن شــرایطی ممکــن

در کاربردهــای تخصصــی پیشبینــی مســاحت ســطح

()3

بــه علــت اینکــه ســرعت قطــرات درون ســتونهای

بــوده ،کــه در برخــی مــوارد ممکــن اســت بــه سیســتم

مشــترک یــک پراکندگــی مهــم میباشــد و همچنیــن
اســتخراج و تــه نشــین شــدن و پیونــد همگــی بــه انــدازه

قطــره بســتگی دارد .عــاوه بــر ایــن انــدازه میانگیــن

قطــره نمیتوانــد خصوصیــات یــک پراکندگــی را بــه
خوبــی مشــخص نمایــد ،زیــرا قطــر میانگیــن یکســان

میتوانــد بــرای پراکندگیهــا بــا توزیــع انــدازه قطــرات

2

1

=
) d 32 C 1 (γ / ∆ρ g

کــه ثابــت C1یــک تابــع از هندســۀ ســتون و انتقــال جــرم
مایع-مایــع انتخــاب شــده نیــز بســتگی داشــته باشــد.

بــه عنــوان مثــال چانگ-کاکوتــی و همــکاران 3مقــدار
 C1=1/03را بــرای  -nبوتیــل الــکل پراکنــده در آب در

یــک ســتون دیســک چرخــان گــزارش نمودنــد[،]7در
حالیکــه الگســدیل و اســلیتر مقــدار  0/92را بــرای
4

متفــاوت بهدســت آیــد .بنابرایــن بــرای توصیــف یــک

ســتونهای صفحــۀ ســوراخدار ضربــهای گــزارش

انــدازۀ قطــره مــورد نیــاز میباشــد .کارهــای زیــادی بــرای
مشــخص نمــودن توزیــع انــدازۀ قطــراتِ پراکندگیهــای

زیــر را بــرای تانکهــای بهــم خــورده پیشــنهاد نمودنــد
[:]9

شــده اســت .دو نــوع اصلــی از توزیــع انــدازۀ قطــرات

()4

پراکندگــی،هــم انــدازۀ میانگیــن قطــره و هــم توزیــع

مختلــف انجــام شــده اســت و چندیــن تابــع نیــز پیشــنهاد

کــه در مقــاالت پیشــنهاد شــده توزیــع نرمــال و غیــر-

نرمــال میباشــد .همچنیــن بــه علــت بهبــود روشهــای
اندازهگیــری انــدازۀ قطــره و پوشــش شــرایط عملیاتــی

گســتردهتر سیســتمهای پراکندگــی ،توزیعهــای دیگــری

نمودنــد[ .]8کاالبــرس و همــکاران رابطــۀ غیــر صریــح
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بــر پایــۀ مباحــث ارائــه شــده توســط هینــز ]10[1و

غــام ســامانی و همــکاران دو رابطــه بــرای پیشبینــی

ســادهتر ارائــه نمودنــد:

پرشــده پیشــنهاد کردنــد .یکــی بــدون نظــر گرفتــن اثــر

کاالبــرس و همــکاران ]9[2معادلــۀ فــوق را بــه صــورت
1

1

(ρ 1 µ ε 3D R 3 m 53 )5
γ
[ ( )0 .6{1 + C 4
( c )2 d
}]
ρc
ρd
γ
1

−0 .4

ارتفــاع ســتون(رابطه  )10و دیگــری در نظــر گرفتــن

=
d 32 C 2ε

کومــار و هارتلنــد 3نشــان دادنــد کــه اثــر موجــودی

فــاز پراکنــده بــر انــدازۀ قطــره در ســتونهای اختــاط

ناچیــز میباشــد .تنهــا در ســتونهای  Wirz-IIکــه در
آن هــر مرحلــه بــه صــورت یــک میکســر -ســتلر عمــل
مینمایــد،انــدازۀ قطــره بــه موجــودی فــاز گسســته

بســتگی دارد .اگــر اثــر موجــودی فــاز گسســته بــرای ایــن

نــوع ســتون نیــز ناچیــز در نظــر گرفتــه شــود،یــک رابطــۀ
ســاده بــرای یــک دامنــۀ وســیع از ســرعتهای اختــاط

قابــل قبــول بهدســت میآیــد[.]11
1
2

()6

−

میانگیــن انــدازه قطــره در ســتون اســتخراج ضربــهای

ارتفــاع ســتون (رابطــه  )11ميباشــند[:]15
0 .0 321
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 σg

پیشبینــی میانگیــن انــدازه قطــره در ســتون اســتخراج

ضربــهای پرشــده پیشــنهاد کردنــد[:]16
C3

C2

 σ   Vd 

 1 +

 Af ηc   V c 





1
1


=
+
d 32 C ψ e n . 

γ
γ
تــراب مســتعدی
2
2
[

] )0 .5
[
(CΩ
] C Πε −0 .4 ( )0 .6
∆ρ g
ρc





ستونهای  ،Wirz-IIبه موجودی فاز گسسته بستگی دارد.

 µc4 g 

3
 Ä ρσ 

−0 .239






d 32

تــراب مســتعدی و همــکاران روابــط زیــر را بــرای

()12

رینکن -روبیو و همکاران4نشان دادند که اندازۀ قطره در

 µc4 g 

3
 Ä ρσ 

−0 .230 4

 (af )4 ρc 

8.26*1 0 
 σg 


−5

0 .5

 σ 
C1 

 ∆ρ g 

d 32

و همــکاران روابــط زیــر را بــرای

پیشبینــی میانگیــن انــدازه قطــره در ســتون اســتخراج

میکســر ســتلر هنســون پیشــنهاد کردنــد[:]17

بنابراین رابطۀ زیر برای این ستون با اضافه نمودن موجودی
فاز پراکنده ارائه شده است[:]12
1
2

()7

−

()13





1
1


=
+
(1 + 1 .78ϕ ) 

γ
−0 .4 γ 0 .6 2
0 .5 2
[
(0 .98
[ ] )
0 .27ε ( ) ]
∆ρ g
ρc





d 32

کــه ایــن رابطــه بــا دادههــای آزمایشــگاهی  %14/9خطــا

دارد .عثمانــه و همــکاران 5روابــط زیــر را بــرای پیشبینــی

میانگیــن انــدازه قطــره در ســتون اســتخراج ضربــهای
پیشــنهاد کردنــد[.]13

 −A f 
=
−0 .33+ 4.375exp 

 0 .0 42 
 −A f 
=
−0 .0 69 + 4.849 exp 

 0 .0 28

()8

d 32
d 32

تــراب مســتعدی و همــکاران روابــط زیــر را بــرای

پیشبینــی میانگیــن انــدازه قطــره در ســتون اســتخراج
دیســک و دونــات ضربــهای پیشــنهاد کردنــد[:]14
×
()9

−.0 1 3

 ρc σ 4 


 Ψµc 

0 .29

 d a ρc σ 
 2 
 µc 

−0 .283

0 .34

 Af 4 ρc 
= 33.53*1 0 −3 
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) (1 + R
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0 .0 85
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شرح دستگاه و انجام آزمایشات

ســتون اســتخراج کوهنــی مــورد اســتفاده در ایــن تحقیــق
یــک تماسدهنــده در مقیــاس نیمــه صنعتــی میباشــد.

قســمت فعــال ایــن ســتون از شیشــه ســاخته شــده کــه

داخــل ســتون قابــل مشــاهده بــوده و در برابــر خوردگــی
مقــاوم میباشــد .قســمت فعــال ایــن ســتون از ده مرحلــه
تشــکیل شــده اســت .ســتون کوهنــی دارای یــک محــور

بــوده کــه از یــک الکتروموتــور جهــت چرخانــدن آن
اســتفاده میشــود .نمایــی از ســتون اســتخراج کوهنــی در
شــکل( )1نشــان شــده اســت .مشــخصات هندســی ســتون

کوهنــی اســتفاده شــده در ایــن تحقیــق در جــدول()1

آورده شــده اســت.

1. Hinze

2. Calabrese et al.
3. Kumar and Hartland
4. Rincon-Rubio et al
5.Osmane et al
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الکتروموتور
سنسور نوری

مخزن فاز
گسسته

مخزن فاز
پیوسته

مخزن فاز
گسسته
شیر برقی

پمپ

مخزن فاز
پیوسته

دبی سنج

دبی سنج

پمپ

شکل  1شماتیکی از ستون استخراج کوهنی.
جدول  1مشخصات هندسی یک ستون استخراج کوهنی.

نبــوده و در نتیجــه بــر اندازهگیــری اثــر نگذاشــت .در
شــکل( )2تشــکیل قطــرات بــه همــراه نمائــی از ســتون

اجزای ستون

ابعاد

ارتفاع هر مرحله

(0/055 )m

تعداد مراحل

10

تعداد حفره در هر سینی

27

قطر حفره

(0/0075 )m

ارتفاع ستون

(0/7 )m

()14

ضخامت سینی

(0/002 )m

قطر ستون

(0/117 )m

میباشــند .بعــد از محاســبه انــدازه قطــره در نقــاط

حجم فعال ستون

(0/00752 )m3

نشــان داده شــده اســت .بــرای قطــرات بیضــوی هــر دو
محــور بــزرگ و کوچــک اندازهگیــری شــده و قطــر معــادل

بــه صــورت زیــر محاســبه گردیــد.

کــه در آن  ،d1محــور کوچــک و  ،d2محــور بــزرگ
مختلــف(در وســط و بــاالی بخــش فعــال ســتون) قطــر

میانگیــن ســاتر قطــره در شــرایط آزمایشــگاهی از رابطــه
زیــر محاســبه شــد.

آزمایشهــا بــر روی دو سیســتم شــیمیايی تولوئــن –

آب(کشــش بیــن ســطحی بــاال) و بوتیــل اســتات – آب

(کشــش بیــن ســطحی متوســط) در حالــت بــدون انتقــال
جــرم انجــام میشــود .از آب بــه عنــوان فــاز پیوســته
و تولوئــن و بوتیــل اســتات بــه عنــوان فــاز پراکنــده

اســتفاده شــده اســت .خصوصیــات فیزیکــی سیســتمهای

مــورد اســتفاده در جــدول( )2ارائــه شــده اســت.

انــدازه قطــره بــه وســیله گرفتــن عکــس دیجیتــال
از قســمت فعــال ســتون و مقایســه ابعــاد قطــره بــا

انــدازه مشــخصی از داخــل ســتون بــه عنــوان مرجــع
اندازهگیــری میشــود .بــرای ایــن مقایســه دو پارامتــر
طولــی داخلــی مــورد اســتفاده قــرار گرفــت– ضخامــت و
فاصلــه ســینیها و خمیدگــی ســتون قابــل چشــم پوشــی

d e = (d 12d 2 )1 /3

()15

3
i

ni d

2
i

ni d

n
1
n
1

∑
∑

= d 32

ارائه نتایج و تحلیل یافتهها
اثر پارامترهای عملیاتی بر اندازه قطره

ســرعت اختــاط دارای یــک اثــر قــوی بــر میانگیــن

انــدازه قطــره میباشــد و بــا افزایــش اختــاط میانگیــن
انــدازه قطــره بــه شــدت کاهــش مییابــد .افزایــش

ســرعت اختــاط موجــب بهبــود شکســت قطــرات و در

نتیجــه کاهــش انــدازه قطــره میشــود .تأثیــر دور همــزن

بــر میانگیــن انــدازه قطــرات در شــکل  3نشــان داده
شــده اســت .همــان طــور کــه انتظــار میرفــت قطــرات

کوچکتــر در دور همزنهــای باالتــر پیــدا میشــوند

کــه ایــن نتیجــه شکســت قطــرات اســت.

مطالعه تجربی اندازه قطره ...
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جدول  -2خصوصیات فیزیکی سیستمهای مایع – مایع
خصوصیات فیزیکی

واحد

تولوئن -آب

بوتیل استات  -آب

دانسیته فاز پیوسته

kgm

998/2

997/6

دانسیته فاز گسسته

kgm

865/2

880/9

ویسکوزیته فاز پیوسته

mpas

0/963

1/0274

ویسکوزیته فاز گسسته

mpas

0/584

0/734

کشش سطحی

mNm-1

36

14/1

-3

-3

ب

الف

شکل  2قطرات تولید شده در سیستم تولوئن-آب :الف) شماتیک پخش قطرات در فاز پیوسته ،ب) مراحل مختلف ستون استخراجی کوهنی.

110 140 170 200 230 260
سرعت دور همزن ()rpm

میانگین قطر قطرات()mm

Toluen- Water
n-Butylace
Water tate-

4/25
3/75
3/25
2/75
2/25
1/75
1/25
0/75
80

شکل  3اثر دور همزن بر میانگین اندازه قطره.

بــا ایــن حــال در میــزان دور همزنهــای بــاال کاهــش

ارائــه شــده اســت[.]14-17

میانگیــن انــدازه قطــرات بــه صــورت تدریجــی اســت.

شــکل  3همچنیــن نشــان میدهــد افزایــش در میــزان

افزایــش احتمــال برخــورد قطــرات افزایــش مییابــد.

اثــر دور همــزن بــر روی میانگیــن انــدازه قطــره در

بــه هــم آمیختگــی قطــرات بــر افزایــش تمایــل قطــرات

بیشتــر از اثــر آن رو سیســتم نرمــال بوتیــل اســتات-آب

بــرای اثــر ســرعت اختــاط بــر میانگیــن انــدازه قطــره در

پراکنــده بــه کوچکتــر در سیســتم بــا کشــش ســطحی

بــه هــم آمیختگــی قطــرات در دور همزنهــای بــاال بــا

کشــش ســطحی باعــث افزایــش قطــر قطــرات میشــود.

بنابرایــن در دور همزنهــای بــاال بــا افزایــش جریــان،

سیســتم تولوئــن -آب(سیســتم بــا کشــش ســطحی بــاال)

بــرای تجزیــه و شکســته شــدن غلبــه دارد .نتایــج مشــابهی

است(کشــش ســطحی متوســط) زیــرا شکســتن قطــرات

ســتونهای اســتخراج مختلــف توســط ســایر محققیــن

باالتــر محــدود اســت.
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افزایــش دبــی فــاز پراکنــده موجــب افزایــش قطــر میانگین

قطــره میشــود .افزایــش انــدازه قطــره میتوانــد نتیجــه

1395-2

شــدت جریانهــای باالتــر از فــاز گسســته افزایــش
مییابــد .نتایــج مشــابهی بــرای اثــر دبــی فــاز پراکنــده بــر

افزایــش پیونــد بــه علــت موجــودی باالتــر فــاز پراکنــده

میانگیــن انــدازه قطــره در ســتونهای اســتخراج مختلــف

فــاز پراکنــده بــه مراتــب کمتــر از اثــر ســرعت اختــاط

شــدت جریــان فــاز پیوســته اثــر کمــی بــر افزایــش انــدازه

باشــد .البتــه ایــن موضــوع مشــخص اســت کــه اثــر دبــی
میباشــد .بــا افزایــش  %100دبــی فــاز پراکنــده قطــر

میانگیــن ســاتر قطــره تنهــا حــدود  %10افزایــش یافتــه

توســط ســایر محققین ارائــه شــده اســت[ .]14-17افزایش

میانگیــن قطــره دارد ایــن اثــر را میتــوان بــه افزایــش

زمــان اقامــت قطــرات در اثــر کاهــش ســرعت نســبی(قطره

اســت .اثــر ســرعت فــاز پراکنــده بــر میانگیــن قطــر قطــره

نســبت بــه فــاز پیوســته) و در نتیجــه افزایــش احتمــال

همانطــور کــه در شــکل( )5دیــده میشــود بــا افزایــش

نســبت داد .تغییــرات انــدازه متوســط قطــره بــا ســرعت فاز

در شــکل( )4نشــان داده شــده اســت.

دبــی فــاز پراکنــده انــدازه میانگیــن قطــرات تمایــل بــه

افزایــش دارد اهمیــت ایــن اثــر بــا افزایش کشــش ســطحی

سیســتم افزایــش مییابــد .شــدت جریــان فــاز گسســته

نــه تنهــا باعــث تشــکیل قطــرات بــا انــدازه بزرگتــر
میشــود بلکــه باعــث ایجــاد یــک فرکانــس بــاالی بــه

هــم پیوســتگی قطــرات میشــود در نتیجــه بــا افزایــش
برخــورد قطــرات بــه هــم انــدازه میانگیــن قطــرات در

برخــورد قطــرات و انعقــاد آنهــا و ایجــاد قطــره بزرگتــر

پیوســته در شــکل( )6نشــان داده شــده اســت .همانطــور

کــه در شــکل( )7دیــده میشــود تغییــر شــدت جریــان
فــاز پیوســته تقریبـاً تغییــر بســیار کمــی در انــدازه قطــره

در دامنــه عملیاتــی مــورد نظــر ایجــاد میکنــد .نتایــج
مشــابهی بــرای اثــر دبــی فــاز پیوســته بــر میانگیــن انــدازه
قطــره در ســتونهای اســتخراج مختلــف توســط ســایر
محققیــن ارائــه شــده اســت[.]14-17

3

)N=150(rpm) Qc=24(lit/hr
)N=90(rpm) Qc=24(lit/hr

38

33

23

28

)Qd (lit/hr

1/5
1

0/5
018

میانگین قطر قطرات()mm

2

)N=180(rpm) Qc=24(lit/hr
)N=1200(rpm) Qc=24(lit/hr

47

شکل  4اثر دبي فاز پراکنده بر میانگین اندازه قطره در سیستم
نرمال بوتیل استات – آب.

میانگین قطر قطرات()mm

2/5

42

37

32
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شکل  5اثر دبی فاز گسسته بر میانگین اندازه قطره در سیستم
تولوئن -آب.
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شکل  6اثر دبی فاز پیوسته بر میانگین اندازه قطره در سیستم
نرمال بوتیل استات– آب.
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شکل  7اثر دبی فاز پیوسته بر میانگین اندازه قطره در سیستم
تولوئن– آب.
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تــراب مســتعدی و همــکاران اثــر شــدت ضربــه ،ســرعت

همــکاران اثــر ســرعت همــزن را بر انــدازه قطره در ســتون

اســتخراج دیســک و دونــات ضربــهای مــورد بررســی

دادنــد کــه بــه نتایــج زیــر دســت یافتنــد .همــان طــور

فــاز گسســته و پیوســته را بــر انــدازه قطــره در ســتون

قــرار دادنــد .همانطــور کــه در شــکل( )8نشــان داده
شــده اســت بــا افزایــش شــدت ضربــه میانگیــن انــدازه

قطــره بهطــور چشــمگیری کاهــش پیــدا میکنــد[.]13

اســتخراج میکســر ســتلر هنســون مــورد برســی قــرار

کــه در شــکل( )11نشــان داده شــده اســت بــا افزایــش
ســرعت میانگیــن انــدازه قطــره بهطــور چشــمگیری

کاهــش پیــدا میکنــد[.]16

اثــر ســرعت فــاز پیوســته و گسســته بــر میانگیــن قطــر

غــام ســامانی و همــکاران اثــر ســرعت فــاز پیوســته و

همانطــور کــه مشــاهده میشــود بــا افزایــش ســرعت

پرشــده ضربـهای مــورد برســی قــرار دادنــد .نتایــج نشــان

مییابــد کــه اثــر ســرعت فــاز گسســته بــه مراتــب از اثــر

انــدازه قطــره افزایــش مییابــد .همچنیــن نتایــج ایــن

قطــرات در شــکلهای( 9و  )10نشــان داده شــده اســت.

گسســته بــر میانگیــن انــدازه قطره را در ســتون اســتخراج

هــر یــک از فازهــا میانگیــن انــدازه قطــره افزایــش

میدهــد کــه بــا افزایــش دبــی فــاز گسســته میانگیــن

ســرعت فــاز پیوســته بیشــتر اســت .نتایــج مشــابهی در

محققیــن نشــان میدهــد کــه دبــی فــاز پیوســته اثــر

کار حاضــر بــرای اثــر ســرعت فــاز گسســته و پیوســته بــر

میانگیــن قطــر قطــرات بهدســت آمــد .تــراب مســتعدی و

میانگین قطر قطرات()mm

)Af (cm/s

شکل  8اثر سرعت ضربه بر میانگین اندازه قطره در ستون
استخراج دیسک و دونات ضربهای[.]13

میانگین قطر قطرات()mm

( )mm/sاVd

شکل  10اثر سرعت فاز گسسته بر میانگین اندازه قطره در ستون
استخراج دیسک و دونات ضربهای[.]13

شکل  9اثر سرعت فاز پیوسته بر میانگین اندازه قطره در ستون
استخراج دیسک و دونات ضربهای[.]13
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شکل  11اثر سرعت روتور بر میانگین اندازه قطره در ستون
استخراج میکسر ستلر هنسون[.]16
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 :DRحداکثر قطر قطره

نتیجهگیری

ســتون اســتخراجی کوهنــی یکــی از تمــاس دهندههــای
جدیــد در فرآیندهــای اســتخراج مایــع– مایــع بــوده کــه

تحقیقــات کمتــری بــر روی پارامترهــای هیدرودینامیکــی

و انتقــال جرمــی آن صــورت گرفتــه اســت .در ایــن
تحقیــق ،اثــر شــرایط مختلــف عملیاتــی بــه همــراه

سیســتمهای مــورد آزمایــش بــر روی انــدازه قطــره در

یــک ســتون اســتخراج کوهنــی نیمــه صنعتــی بهطــور
تجربــی مــورد مطالعــه قــرار گرفــت .آزمایشهــای انجــام

شــده بــر روی سیســتمهای اســتاندارد تولوئــن -آب و

بوتیــل اســتات -آب انجــام گرفــت .نتایــج نشــان داد کــه
انــدازه قطــره در ســتون اســتخراج کوهنــی بــه شــدت

بــه ســرعت اختــاط و کشــش بیــن ســطحی وابســته
میباشــد .در سیســتمهای مــورد آزمایــش افزایــش

کشــش ســطحی باعــث افزایــش انــدازه قطــرات شــده
اســت .بــا افزایــش دور همــزن در هــر دو سیســتم باعــث

کاهــش انــدازه قطــرات شــده و باعــث افزایــش ســطح
تمــاس میشــود .همچنیــن بررســی اثــر دبــی فازهــای

پراکنــده و پیوســته بــر انــدازه قطــره نشــان داد کــه بــا
افزایــش دبــی فازهــا انــدازه قطــره افزایــش مییابــد.

پیشــنهاد میگــردد در تحقیقــات بعــدی بــرای ســتون
اســتخراج کوهنــی پارامترهــای انتقــال جرمــی و اثــر

پارامترهــای هیدرودینامیکــی بــر انتقــال جــرم بیــن فازهــا
بررســی گــردد.
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