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ـت، معموًال ســتون راكتورهاى حبابــى و دوغابى در  در صنـع

فشــارهاى باالى اتمســفرى در حدود Bar ا35-7 كار مى كنند. 

با وجود بررســي هاي زيــادى كه در مورد ســتون هاى حبابى 

و دوغابى انجام شــده، تعداد مطالعات آزمايشــگاهى صورت 

گرفته در فشــار باال بســيار محدود مى باشد. در اين مقاله، اثر 

فشــار و غلظت جامد بر روى ماندگى كلى گاز با اســتفاده از 

آزمايش اختالف فشــار بررسى شده است. آزمايش هاى انجام 

شده در اين مطالعه با استفاده از گازهاى نيتروژن و هوا، سيال 

پارافين و ســيليس به عنوان جامد در يك ســتون راكتورى به 

قطر cm ۱۶ و ارتفاع m ۲/۸ انجام گرفته است. محدوده فشار 

مطالعه شــده در اين تحقيق بين Bar ا18-7 است. مشاهده شد 

كه افزايش فشار عملياتى، موجب افزايش ماندگى كلى افزوده 

مى شــود. همچنين شــدت اثر افزايش فشــار بر روى ماندگى 

كلــى گاز با افزايش غلظت جامد كاهــش مى يابد. در نهايت، 

معادله اى جهت برآورد ماندگى كلى گاز براى فشــارهاى باال 

ـب چگالى گاز (ρg)، سرعت ظاهرى گاز (Ug)، چگالى  بر حـس

دوغاب (ρSL)، ويسكوزيته دوغاب (μSL) و كشش سطحى مايع 

(σL) ارائه شد.

مقدمه

راكتورهــاى دوغابــى و حبابى بــه دليل كاربرد وســيع و 

سادگى ساخت و شرايط عملياتى، در بسيارى از فرايندهاى 

شيميايى اســتفاده مى شــوند. هيدروديناميك اين راكتورها 

ـت و مطالعات بســيار زيادى روى اين  بســيار پيچيده اـس

ـت. بررســي  بحث در چنين راكتورهايى صورت گرفته اـس

هيدروديناميك ايــن راكتورها براى مقاصد افرايش مقياس 

بسيار حياتى است.

براى مقاصد تجارى، راكتورهاى دوغابى معموًال در شرايط 

فشــار باال، ســرعت ظاهرى گاز۱ زيــاد و در برخي موارد 

مايع ويســكوز و يا دوغاب غليظ عمل مى كنند. براى مثال، 

مى توان به فرايند ســنتز فيشر- تروپش پارافين از گاز سنتز 

اشاره كرد [۱]. با وجود اينكه بررسي هاي زيادى بر روى 

1. Gas Superficial Velocity
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هيدروديناميك راكتورهاى دوغابى و حبابى صورت گرفته، 

اما مطالعات آزمايشگاهى بسيار كمى بر روى اين راكتورها 

در فشار باال انجام شده است [۱۳-۲].

پارامترهــاى هيدروديناميكــى همچون ماندگــى گاز، قطر 

حباب، ســرعت باال رفتن حباب ها و توزيع حباب ها نقش 

مهمــى در طراحى، ســاخت و آناليز ســتون هاى حبابى و 

دوغابى ايفا مى كنند. ماندگى كلى گاز را مى توان به وســيله 

روش هاى مختلف اندازه گرفت. اين روش ها به دو دســته 

مداخلــه كننده در فرايند و عدم مداخله در فرايند تقســيم 

مى شــوند. انواع روش هاى اندازه گيرى ماندگى گاز توسط 

كومــار و همكاران [۱۴] و بوير و همكاران [۱۵] بررســى 

ـت. در ميان روش هاى اندازه گيرى ماندگي گاز،  شــده اـس

تكنيك و روش تخمين ماندگى گاز به وسيله اختالف فشار، 

بيشتر مورد استفاده قرار گرفته است [۶، ۹، ۱۰، ۱۶ و ۱۷]. با 

اين روش، ماندگى گاز با اســتفاده از ميانگين اختالف فشــار 

استاتيكى در طول ستون و در بازه زمانى كه شرايط به حالت 

يكنواخت مى رسد، اندازه گيرى مى شود. ماندگى گاز به دست 

آمده، مقدار متوسط (فضايى و زمانى) در ميان دو نقطه اندازه 

گرفته شــده فشار مى باشــد. در عمليات نيمه-پيوسته، كارا و 

همــكاران [۱۸] و تانــگ و هيندل [۱۹-۲۱] نشــان دادند كه 

ـت آمده از روش اختالف فشــار  مقاديــر ماندگى گاز به دـس

ـت آمده از اندازه گيرى  به خوبى (بين œ ۳%) با مقادير به دـس

مستقيم (اندازه گيرى ارتفاع مايع در قبل و بعد از ورود گاز و 

قطع جريان گاز۱) همخوانى دارد. 

بررسى هاي مختلفي در مورد اثر فشار بر روى هيدروديناميك 

و انتقال جرم در ستون هاى حبابى و دوغابى انجام شده كه 

خالصه آن در جدول ۱ ارائه شده است.

مرور كارهاي انجام شــده نشان مى دهد كه بيشتر تحقيقات 

قبل از سال هاى دهه ۹۰ روى اثر فشار بر رژيم هاى جريان 

ـت [۴، ۲۳، ۲۵، ۳۱-۲۸، ۳۵، ۳۷  همگــن متمركز بوده اـس

و ۳۹]. وافوپولوس و موســر [۳۹] اوليــن محققانى بودند 

كه در فشــار باال كار كرده اند. آنها به اين نتيجه رسيدند كه 

در ســرعت هاى ظاهرى پايين، فشــار اثــر قابل توجهى بر 

روى ماندگــى گاز، ضريب انتقال جرم و يا ســطح تماس 

Dynamic Gas Disengagement .9ندارد. تحقيقات بعدى نشان داد ماندگى گاز، ضريب انتقال 

جرم و سطح تماس گاز-مايع با افزايش فشار به طور قابل 

توجهــى افزايش مى يابــد. اويوار و همكاران [۲۸] نشــان 

دادند كه افزايش ماندگى گاز در مايعات آلى نسبت به آب 

ـت. نتايج تحقيقات كوجيما و همكاران  ديونيزه بيشــتر اـس

[۴] ثابت كرد كه ســطح تماس با افزايش فشار زياد شده و 

اين اثر با كاهش ســوراخ توزيع كننده گاز بيشــتر مي شود. 

اين مطالعات محدود به رژيم هاى جريان همگن مى باشد.

روش آزمايش و مواد

هدف اصلي در اين مطالعه، بررسي هيدرو ديناميك در يك 

راكتــور حبابي دوغابي مشــابه با راكتور مورد اســتفاده در 

فرآيند ســنتز فيشر تروپش است. در اين راكتور اثر سرعت 

ظاهري گاز، غلظت ذرات جامد، كشــش سطحى و ارتفاع 

ستون مايع بر ماندگي كلي گاز در فشارهاى باالى اتمسفرى 

مورد مطالعه قرار گرفته است.

براي اندازه گيري ماندگي گاز در يك راكتور دوغابي، همان 

گونه كه اشاره شد، روش هاي مختلفي وجود دارد. يكي از 

اين روش ها، اندازه گيري اختالف فشــار دو نقطه از ستون 

است كه با داشتن اين اختالف فشار مي توان ميزان ماندگي 

گاز εG را محاسبه نمود.

عبــور حباب هاي گاز در ميان فاز دوغابي باعث تغيير افت 

فشار در طول ســتون مي شود كه با معادله ۱ مي توان آن را 

بيان كرد:

                                                  (۱)

در رابطه باال ρF، دانســيته سيستم سه فازي است. از عبارت 

باال مي توان انتگرالگيري نمود:

                                             (۲)

كه محدوده هاي پايين و باال توـسـط يك سلول اندازه گيري 

اختالف فشار در ستون، تعيين مي شود. در نتيجه:

(PB-PT)= ρFg(LT-LB)                                        (۳)

همان طور كه گفته شــد، اختالف فشــار بيــن نقاط باال و 

پايين، مستقيمًا توسط يك سلول اندازه گيري اختالف فشار 

نشــان داده مي شود و از آنجايي كه اختالف ارتفاع بين دو
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جدول ۱- مرورى بر كارهاى انجام شده و شرايط و نحوه كار آنها

تكنيك هاى شرايط عملياتىسيستمنويسندگان
اندازه گيرى

ستون حبابى

بهكيش و همكاران [۲۲]
(Behkish et al)

H2,CO,N2 و CH4- ايزوپارافين و مخلوط هگزان

Dc=۰/۳۱۶ m, H= ۲/۸ m

P=0.17-1.8Mpa
T=293K

Ug=0.08-0.20ms-1

جذب گاز 
در يك 
سيستم 
بسته

دِِوس و شومپه [۳۲]
(Dewes and Schumpe)

هوا-آب، محلول ۰/۸ موالر سولفات سديم، محلول رزين 
زانتام و آلومينا

Dc=۰/۱۵ m, H=۱/۳۷ m 
(۱ mm ۷ سوراخ به قطر) توزيع كننده مشبك

P=0.1-0.8Mpa
T=298K

Ug=0.03-0.08ms-1

اندازه گيرى 
فشار

ايدوگاوا و همكاران [۲۴]
(Idogawa et al)

٬H2 ,He هوا/٬H2O ٬CH3OH ٬C2H5OH استن، 
محلول آب و الكل

P=0.1-5 Mpa, T=293K 
Ug=0.0005-0.05ms-1---

جيانگ و همكاران [۲۵]
(Jiang et al)

Dc =m ۰/۰۵۰۸ NF پاراترم -N2
P=0.1-12.2 Mpa, 

T=298K Ug=0.025-
0.075ms-1

جذب گاز

كوجيما و همكاران [۴]
(Kojima et al)

N2/O2-آب، N2/O2-محلول آنزيمى

توزيع كننده نازلى با قطرهاى مختلف
Dc=۰/۰۴۵m

P=0.1-1.1 Mpa, T=290-
300K Ug=0.0005-

0.15ms-1

روش اندازه گيرى 
ارتفاع، جذب اكسيژن

الو و همكاران [۲۶]
(Lau et al)

NF هوا- پاراترم
Dc=۰/۱۰۱۶m

(۱/۵ mm ۱۲۰ سوراخ) توزيع كننده مشبك

P=0.1-4.24 Mpa, 
T=290,365K 

Ug=0.019-0.39ms-1

جذب اكسيژن

لمونين و همكاران [۲۷]
(.Lemonine et al)

N2-هوا، تولوئن، تولوئن+بنزوييك 

اسيد+بنزآلدهايد، آب
Dc=۰/۳۱۶m, H=۲/۸m
توزيع كننده آنتنى

P=0.182-0.82 Mpa, 
T=2980K Ug=0.056-

0.15ms-1

جذب اكسيژن، روش 
مانومترى

لتزل و همكاران [۷]
(.Letzel et al)

N2- آب

Dc=۰/۱۵m, H= ۱/۳ m 
(۰/۵ mm ۲۰۰ سوراخ) توزيع كننده مشبك

P=0.1-1.3 Mpa, 
T=293K Ug=0.01-

0.3ms-1

روش سرريز، روش 
فشار پله اى

  اويوار و همكاران [۲۸]
(Oyevaar et al.)

CO2/N2- DEA ،آب -CO2/N2  
Dc=۰/۰۸۵m, H=۰/۶۳m

(۰/۵ mm ۱۶ سوراخ) توزيع كننده مشبك

P=0.1-1.85 Mpa, 
T=293K Ug=0.01-

0.09ms-1

جذب شيميايى، روش 

اختالف ارتفاع

اويوار و همكاران [۲۹]
(Oyevaar et al.)

 ۰m,/۰۸۵=Dc CO۲/ N۲ -ا DEA ،آب -CO۲/ N۲

۰m/۸۱=H
توزيع كننده مشبك (۲۱ سوراخ mm ۰/۴) و 

متخلخل

P=0.15 Mpa, T=293K 
Ug=0.01-0.10ms-1 جذب شيميايى، روش

اختالف ارتفاع

پوهوركى و همكاران 
[۳۰]

(Pohoreki et al.)

N2/ آب

Dc=۰/۳۰۴m, H=۴m
P=0.1-1.1 Mpa, T=303-

433K Ug=0.014-
0.035ms-1

عكسبردارى
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                                                                   ادامه جدول ۱

رايلى و همكاران [۱۱]
(Reilly et al.)

هوا، ٬N2 ٬He CO2٬Ar/ ايزوپارافين 
۲m/۷=۰m, H/۱۵=Dc

P=0.1-1.1 Mpa, T=293K 
Ug=0.006-0.23ms-1روش فشار

استگمان و همكاران 
[۳۱]

(Stegeman et al.)

٬N2/CO2DEA, ETG آب
Dc=۰/۱۵۶m, H=۰/۶۴m

توزيع كننده مشبك (۲۸۴ سوراخ 
(۰/۴ mm

P=0.1-6.6 Mpa, T=293K 
Ug=0.01-0.5ms-1جذب شيميايى

تَرمى و همكاران [۳۲]
(Tarmy et al)

N2/CO2-DEA, ETG، آب
Dc=۰/۱۵۶m, H=۰/۶۴m

توزيع كننده مشبك (۲۸۴ سوراخ 
)۰/۴ mm با قطر

P=0.1-6.6 Mpa, T=293K 
Ug=0.01-0.05ms-1جذب شيميايى

اورسينو و همكاران [۳۳]
(Urseanu et al.)

٬N2/Tellus oil محلول گلوكز
Dc=۰/۰،۱۵/۲۳m, H=۱/۲۲m
توزيع كننده مشبك (۱۹ سوراخ با 

(۱۰ mm قطر

P=0.1-1 Mpa, T=293K 
Ug=0.001-0.30ms-1روش سرريز

ويلكينسون و همكاران 
[۳۴]

(Wilkinson et al.)

هوا- سولفيت سديم
Dc=۰/۱۵۸m, H=۱/۴m

توريع كننده مشبك (۱۹ سوراخ با 
(۱۰ mm قطر

P=0.1-2 Mpa, T=293K Ug=0.01-
0.15ms-1 عكسبردارى، اكسيداسيون غير

كاتاليستى و جذب اكسيژن

يَنگ و فن [۳۵]
(Yang and fan)

H2/CO, N2- پارافين و پودر 

سيليكاژل
Dc=۰/۰۳۷m

P=1-5 Mpa, T=293-523K Ug= < 
0.02ms-1جذب گاز

ستون دوغابى

بهكيش و همكاران [۳۶]
(Behkish et al.)

N2,He-ايزو پارافين- آلومينا

توزيع كننده آنتنى

P=0.7-3.0 Mpa, T=300-453K 
Ug=0.07-0.39ms-1روش مانومترى

دِكوِر و همكاران[۳۷]
(Deckwer et al.)

N2- واكس- آلومينا

Dc=۰/۱m, H=۲/۳m
توزيع كننده آنتنى

P= 0.4 Mpa, T=532K 
Ug=0.0044-0.034ms-1جذب گاز، روش فشار

اينگا و مورسى[۳۸]
(Inga and Morsi)

H2, CO,CH4, N2- هگزان- اكسيد 

آهن
Dc=۰/۳۱۶m, H=۲/۸m
توزيع كننده آنتنى

P=0.126-0.787 Mpa, T=2983K 
Ug=0.06-0.355ms-1 روش جذب گاز، روش

مانومتريك
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نقطه اندازه گيري اختالف فشار، مشخص است، معادله ۳ را 

مي توان به صورت زير نوشت:

∆Pcell=ρFg∆Lcell                                                (۴)

دانســيته سيستم ســه فازي را مي توان با استفاده از عبارت 

ماندگي به صورت زير بيان كرد:

 ρF= εGρG+(1εG)ρSL                                          (۵)

بــا جاي گزيني معادله ۵ در معادله اختالف فشــار ۴ و حل 

آن براي εG، مي توان رابطه ماندگي گاز را به صورت معادله 

زير نشان داد:

                                      (۶)

بنابراين همان گونه كه از معادله ۶ برمي آيد، مهم ترين عامل 

در تعييــن صحت ماندگي گاز، اندازه گيري اختالف فشــار 

بين دو نقطه ستون دوغابي است.

براي اين منظور از يك ســلول اندازه گيري اختالف فشــار 

(Autrol APT300) اســتفاده شــد. اين ســلول داراي يك 

ـت كه  انتقال دهنــده داده۱ با يك پردازش گر هوشــمند اـس

داراي انعطاف در كاليبراسيون و خروجي فشار مي باشد.

شماتيك ســامانه استفاده شــده در اين مطالعه در شكل ۱ 

نشان داده شده است.

                                                                                    ۱۶ cm قطر داخلي ســتون طراحى شده براى اين آزمايش

ـت. ارتفاعــى كــه در آن  و ارتفــاع كل ســتون m ۲/۸ اـس

اختالف فشار به منظور بررسى ماندگى گاز اندازه گيرى مى 

ـت كه به فاصله يك قطر (D ۱) باالتر از  شــود، cm ۸۰ اـس

توزيع كننده قرار دارد. توزيع كننده به كار رفته در ســتون از 

نوع سوراخ دار با تعداد ۸ سوراخ به قطر mm ۱ مي باشد.

مواد مورد آزمايش

فاز مايع: فاز مايع در اين مطالعات آب و پارافين مي باشــد. 

مشخصات آب در جدول ۲ آورده شده است.

 مشخصات مواد مصرفي

ـت كه به  عمــده مواد مصرفي پودر ســيليس و پارافين اـس

ترتيب از شركت هاي ستبران و كارا شيمي خريداري شدند. 

مشخصات زير براي اين دو ماده در دسترس مي باشد. 

الف- پارافين

 ASTM D-86 ۷۶۰ به روش mmHg نتايج آزمايش هاى تقطير

در جدول ۳ آورده شــده است. همچنين گرانروي و چگالي 

پارافين خريداري شده در جدول ۴ خالصه شده است.

ب- پودر سيليس 

مشــخصات اندازه گيري شده ســيليس در جدول ۵ آورده 

شده است.

شكل ۱- سامانه بررسى هيدروديناميك جريان در راكتور حبابى دوغابى

اندازه گير جريان

كنترلر فشار

كنترلر جريان

رگالتور فشار

سيلندرهاي گاز

اندازه گير اختالف فشار

واسطه رايانه

رايانه
۸۰ cm

۱۶ cm

SBC

Crain

1. Transmitter
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جدول ۲- مشخصات آب

كشش سطحىدانسيتهگرانروي

۱۰۰۰ Kg/m3۰/۰۰۷۲ N/m(cst) ۰/۸۹۰۴آب

جدول ۳- جدول تقطير ASTM پارافين

درصد حجميدماي جوش

۲۳۷ oCIBP

۲۷۷ oC ٪۱۰(vol)

۳۱۸ oC٪۵۰(vol)

۳۷۰ oC٪۹۰(vol)

۳۹۲ oCFBP

جدول ۴- گرانروي و چگالي پارافين خريداري شده

oC۱۰۰ oC ۳۰مشخصه

(cst) ۹/۳۳۲۲/۲۸۶ گرانروي

۰/۸۱۶۹۰/۷۷۰۴ (g/cm3) چگالي

جدول ۵- مشخصات سيليس

مقدار مشخصه

۴۵ (μm) متوسط قطر ذرات

۲/۷  (g/cm3) دانستيه ذره

فاز جامد: فاز جامد مورد اســتفاده پودر ســيليس مي باشد. 

از آنجايــي كه انــدازه ذرات پودر ســيليس از عوامل مؤثر 

در رفتــار هيدروديناميكي اين راكتورها به شــمار مي رود، 

متوســط قطر ذرات از روش هاي عكس بــردارى و غربال 

كردن تعيين شده است.

فاز گاز: در مطالعات هيدروديناميكي راكتور حبابي دوغابي 

از دو نوع گاز متفاوت، هوا و نيتروژن استفاده شده است.

بررسى و نتايج آزمايش ها

اثر فشار بر روى ماندگى گاز در درصد جامدهاى مختلف

در شكل  ۲ اثر فشار بر ماندگى گاز براى درصد جامد۰، ۱۰ 
و ۱۵ آورده شده است.

شــكل ۲- الف تغييرات ماندگى گاز را نسبت به سرعت

ظاهرى گاز (Ug) در فشــارهاى مختلف براى درصد جامد 

صفر نشــان مى دهد. با افزايش فشــار، ميــزان ماندگى گاز 

زياد مى شود. افزايش فشار عمليات باعث افزايش دانسيته گاز 

مى شود. كريشنا و همكاران [۴۰] اظهار كردند كه ماندگى گاز 

وابســتگي ويژه اي به دانسيته گاز در فشارهاى باالى عملياتى 

دارد. به بيانى ديگر، افزايش دانســيته گاز در اثر افزايش فشار، 

معادل با استفاده از گازى با وزن مولكولى باالتر است.

اين پديــده را مى توان اين گونه توضيــح داد كه با افزايش 

فشــار، به هم پيوســتن حباب هاى گازى به تعويق افتاده و 

در نتيجه تعــداد حبا ب هاى ريز افزايش مى يابد كه اين امر 

باعث افزايش ماندگى در فشارهاى باال مى شود.

افزايش ماندگى گاز مشاهده شده در فشارهاى عملياتى باال 

به دو دليل عمده مى باشــد. اول اينكــه، تغيير رژيم جريان 

ـت همگن بــه غير همگن ديرتر صــورت مى گيرد،  از حاـل

يعنى در فشــارهاى عملياتى باال اين تغيير در ســرعت هاى 

ظاهــرى (Utrans) باالتر اتفاق مى افتد. بنابراين، ماندگى گاز در 

نقطه گذر (εg,trans) بيشتر است. كريشنا و همكاران [۴۱] براى 

اين تأخير يك توجيه فيزيكى بر مبناى كاهش پراكندگى ثبات 

جريان ارائه كردند. افزايش فشــار همچنين منجر به افزايش 

ماندگــى حباب هاى بزرگ مى شــود. دليل ايــن امر، افزايش 

ـت حباب هاى بــزرگ و در نتيجه كاهــش پايدارى  شكـس

ـت. لتزل و همكاران [۸] اين اثر را با اســتفاده  حباب ها اـس

از آناليز پايدارى كلوين- هلمهولتز توضيح دادند. بنابراين، 

افزايش فشــار سيســتم، عالوه بر ايجاد تاخيــر در گذر به 

جريان ناهمگن، باعث افزايش شكست حباب هاى بزرگ تر 

مى شود.

در شــكل ۲ ب اين پديده براى دوغابي با ۱۰% ماده جامد 

نشان داده شده كه روند افزايش ماندگى براى فشارهاى باال 

در اين شكل نيز ديده مى شود.

نتيجه ديگرى كه از شكل ۲ به دست مي آيد اين است كه با 

افزايش فشــار، سرعتى كه در آن رژيم جريان تغيير مى كند 

و از رژيــم حبابــى به رژيم درهم۱ تبديل مى گردد، بيشــتر 

مى شود.

1. Churn Flow Regime
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براى مــاده جامد ۱۵% روند تغيير ماندگى گاز با ســرعت 

ظاهرى گاز در شــكل ۲ ج رسم شده است. همان گونه كه 

مالحظه مى شود، روند تغييرات ماندگى گاز مشابه حاالت 

قبل مى باشد.

نكته حائز اهميت و قابل توجه در مورد دوغاب هايى با ۱۰ 

ـت كــه براى رژيم حبابى در اين  و ۱۵% ماده جامد اين اـس

درصدهاى جامد، فشار تاثير قابل توجهى روى ماندگى گاز 

نــدارد. اما در نزديكى و بعد از ناحيه انتقال رژيم جريان از 

حبابى به چرن- درهم، افزايش فشار باعث افزايش ماندگى 

مى شود.

نكته ذكر شــده در مورد سرعت ظاهرى تغيير رژيم جريان 

در اين درصد جامد مشهود است.

اثر درصد جامد بر ماندگى گاز در فشار باال

ذرات جامــد در فاز مايع باعث تغييــر در خواص فيزيكى 

مايع از جمله ويســكوزيته و دانسيته خواهد شد. بر اساس 

فشار ۷ بار
فشار ۱۰ بار

فشار ۱۵ بار
فشار ۱۸ بار

۲۰۵ ۱۵۱۰۰

۰/۲

۰/۴

۰/۹

۰/۶

۰/۸

۰

۰/۱

۰/۳

۰/۷

۰/۵

Ug (cm/s)

فشار ۷ بار

فشار ۱۰ بار

فشار ۱۵ بار

فشار ۱۸ بار
۰/۲

۰/۴

الف

۰/۶

ب

۰

۰/۱

۰/۳

۰/۷

۰/۵

۲۰۵ ۱۵۱۰۰
Ug (cm/s)

۲۵

۲۰۵ ۱۵۱۰۰
Ug (cm/s)

۲۵

فشار ۷ بار

فشار ۱۰ بار

فشار ۱۵ بار
فشار ۱۸ بار

۰/۲

۰/۴

۰/۶

۰

۰/۱

۰/۳

۰/۵

شكل ۲- اثر فشار روى ماندگى كلى گاز براى درصدهاى مختلفي از ماده جامد الف) ۰%، ب) ۱۰% و ج) %۱۵

ج

تحقيقــات انجام شــده، افزايش ذرات جامــد در فاز مايع 
باعث كاهش ماندگى گاز مى شود [۵، ۳۷ و ۴۲].

شــكل۳- الف، اثر غلظت جامد روى ماندگى گاز در فشار 

۷ بار را نشــان مي دهــد. مطابق انتظار، بــا افزايش غلظت 

جامد، ماندگى گاز كاهش مى يابد. در شــكل ۳-ب تا۳- د 

اثر غلظت جامد روى ماندگى گاز براى فشارهاى ۱۰، ۱۵و 

۱۸ بار نشان داده شده است.

همان گونه كه از شكل ۳ برمى آيد، با افزايش غلظت جامد، 

ماندگى گاز كاهش پيدا كرده است. اين نتيجه گيرى توسط 

كويِد و همــكاران [۴۳]، كارا و همــكاران [۱۸]، كلكار و 

همكاران [۴۴] و ياسونيشى و همكاران [۴۵] نيز ارائه شده 

و مى توان آن را به افزايش قطر متوـسـط حباب ها ناشي از 

افزايش غلظت، نســبت داد [۴۵]. عالوه بر اين، مشــاهده 

مى شــود كه انتقال رژيم جريان از همگــن به ناهمگن، در 

سرعت هاى ظاهرى كمترى اتفاق مى افتد. 
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در اثر افزايش فشــار، شكست حباب هاى بزرگ به كوچك 

در نقطه گذر بيشــتر صورت مى گيــرد، در نتيجه جمعيت 

حباب هاى كوچك نسبت به حباب هاى بزرگ بيشتر شده و 

نتيجه ماندگى گاز نسبت به حالت  فشار پايين بيشتر است، 

همچنين چون ماندگى گاز در نقطه مرزى گذر با ســرعت 

ـت، بنابراين مى توان نتيجه گرفت كه  ـب اـس ظاهرى متناـس

نقطه گذر رژيم جريان در فشــار هاى باال، در سرعت هاى 

باالتر اتفاق مى افتد.

ـت ذرات جامد در غلظت هــاى كمتر باعث  افزايــش غلـظ

كاهش بيشترى در ماندگى كلى گاز مى شود.

در غلظت هــاى ۱۰ و ۱۵% جامد، اثر افزايش غلظت جامد 

بر ماندگى كلى گاز قابل اغماض است. از تحقيقات گذشته 

مى توان نتيجه گرفت كه اثر افزايش غلظت جامد بر ماندگى 

كلى گاز در غلظت هاى پايين مشهودتر و موثرتر است.

افزايــش غلظت ذرات جامد باعث افزايش به هم پيوســتن 

حباب ها شده و جمعيت حباب هاى درشت در سيستم زياد 

ـت داراى سرعت  مى شــود. از آنجايى كه حباب هاى درـش

بيشــترى نســبت به حباب هاى كوچك مى باشند، منجر به 

كاهــش ماندگى گاز مى شــود. اما همان گونه كه مشــاهده 

ـت داراى يك  مى شــود، افزايش جمعيت حباب هاى درـش

مقدار حدى است و بعد از رسيدن به اين مقدار حدى، اثر 

افزايش غلظت ذرات روى ماندگى كلى گاز ناچيز است. 

مى توان كاهش ماندگى كلى گاز در سيستم هاى دوغابى را 

به ويســكوزيته دوغاب  نيز مرتبط دانست. در راكتورهاى 

حبابى-دوغابى، افزايش غلظت ذرات جامد باعث افزايش 

ويسكوزيته دوغاب و در نتيجه تشكيل حباب هاى درشت 

در سيستم مى شــود. بنابراين در فشار و سرعت گاز ثابت، 

مومنتــم گاز به ازاى هــر واحد حجم دوغــاب با افزايش 

ـت ذرات جامــد كاهش پيدا مى كنــد و باعث كاهش  غلـظ

ماندگى كلى سيستم مى شود.

مشاهده شده است كه ويسكوزيته دوغاب۱ بر ماندگى گاز 

اثر قابل توجهــى دارد. اين نتايج با نتايج حاصل از مراجع 

[۳۸ و ۴۶] سازگار مى باشد. اگر ماندگى گاز به دو قسمت 

ـت و حباب هاى ريز تقسيم شود  ماندگى حباب هاى درـش

داريم:

1. Slurry Viscosity

۰/۲

۰/۴

الف

۰/۶

۰/۸

۰

۰/۱

۰/۳

۰/۷

۰/۵

۲۰۵ ۱۵۱۰۰
Ug (cm/s)

۲۵

درصد جامد ۱۰

درصد جامد صفر

درصد جامد ۱۵

۰/۲

۰/۴

ب

۰/۶

۰/۸

۰

۰/۱

۰/۳

۰/۷

۰/۵

۲۰۵ ۱۵۱۰۰
Ug (cm/s)

۰/۹

درصد جامد ۱۰

درصد جامد صفر

درصد جامد ۱۵

۰/۲

۰/۴

ج

۰/۶

۰/۸

۰
۰/۱

۰/۳

۰/۷

۰/۵

۵ ۱۵۱۰۰
Ug (cm/s)

شكل ۳- اثر غلظت جامد بر روى ماندگى گلى گاز در فشارهاى مختلفي از ماده جامد الف) ۷ بار، ب) ۱۰ بار، ج) ۱۵ بار و د) ۱۸ بار 
برحسب سرعت هاي مختلف

درصد جامد ۱۰

درصد جامد صفر

درصد جامد ۱۵

۰/۲

۰/۴

د

۰/۶

۰/۸

۰
۰/۱

۰/۳

۰/۷

۰/۵

۵ ۱۵۱۰۰
Ug (cm/s)

درصد جامد ۱۰

درصد جامد صفر

درصد جامد ۱۵
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εtotal= εb,Small+ εb,large                                          (۷)

طبــق نظريه كريشــنا [۱, ۵] مى توان ادعا كــرد كه ماندگى 

مربوط به حباب هاى درشت با افزايش غلظت ذرات جامد 

ثابت مى ماند و ماندگى مربــوط به حباب هاى ريز به دليل 

ـث كاهش جمعيت  افزايــش غلظت ذرات جامــد كه باـع

حباب هاى ريز مى شود، كاهش پيدا مى كند [۱ و ۵] بنابراين 

ماندگى كلى سيســتم كه حاصــل جمع ماندگى حباب هاى 

ريز و درشت است، كاهش مي يابد.

همان گونه كه مشاهده مى شود، ماندگى گاز در غلظت هاى 

ـت. بنابراين، مى تــوان نتيجه گرفت كه  باال تقريبا ثابت اـس

در غلظت هــاى زيــاد، اثر ذرات جامد بــر ماندگى گاز كم 

ـت. زيرا در سيســتم هايى كه در فشار باال عمل  و ناچيز اـس

مى كنند، حباب هاى درشت مدت زمان بيشترى در سيستم 

باقى مي ماند و بنابراين، شــدت تغييرات ماندگى نسبت به 

سيستم هايى كه در فشار پايين عمل مى كند، مى تواند كمتر 

باشد.

ـت هاى انجام شــده براى پارافين، چند تست  عالوه بر تـس

ديگر با آب براى مطالعه كشــش ســطحى و بررســى تاثير 

آن بر ماندگى گاز انجام شــد كه نتايج آن درشكل ۴ آورده 

شده است.

۰/۲

۰/۴

۰/۲۵

۰/۴۵

۰

۰/۱

۰/۳
۰/۳۵

۰/۵

۷ بار

۲۰۵ ۱۵۱۰۰
Ug (cm/s)

۱۸ بار

۱۰ بار

۱۵ بار

۰/۰۵

۰/۱۵

شكل ۴- اثر فشار بر روى ماندگى كلى گاز براى سيال آب
در سرعت هاي مختلف

ارائه مدل و بررسى نتايج تجربى

بــا توجه به آزمايش هاى انجام شــده، مدلى براى پيش بينى 

نتايج آزمايشگاهى ارائه مى شود كه در ادامه روند به دست 

آوردن معادله آن توضيح داده مى شود.

قبــل از هر چيز بايد خواص مواد و مشــخصات ســامانه 

آزمايــش را در نظر گرفت كه قبًال در مورد آن توضيح داده 

شده است.

پارامترهايــى كه براى مدل ســازى در نظر گرفته مى شــود، 

عبارتند از:

دانســيته گاز: ρg (كه اثر فشــار براى مدل با اين پارامتر در 

نظرگرفته مى شود)

 ρSL :دانسيته دوغاب

ويسكوزيته دوغاب: μSL (كه اثر ميزان درصد جامد در اين 

دو پارامتر مستتر است)

 σL :كشش سطحى مايع

.Ug :سرعت ظاهرى گاز

 تمام پارامترها در واحد SI در نظر گرفته مى شود. 

براى محاسبه دانسيته دوغاب مى توان از رابطه زير استفاده 

كرد:

ρSL=cv ρS+ (1-cv ) ρL                                                (۸)

كــه در آن ρS دانســيته جامد، ρL دانســيته مايع و cv درصد 

حجمى جامد در دوغاب مى باشد. الزم است كه درصدهاى 

وزنى كه براى آزمايش در نظر گرفته شده جهت استفاده در 

رابطه باال به درصد حجمى تبديل شــود كه اين محاسبات 

در جدول ۶ خالصه شده است.

VTotal=۲۵lit.=۰/۰۲۵m3

                                                                                                       

ـت آوردن ويســكوزيته دوغاب نيــز از رابطه  براى به دـس

انيشتين به صورت زير استفاده شده است.

μSL=μL(1+Kcv)                                                     (۹)

كه در آن K از دكور و همكاران۱ [۳۷] گرفته شده است كه 

براى دوغاب هاپكاليت۲ در پارافين توســعه داده شده است 

ـت. بنابراين  و مقــدار آن برابر ۴/۵ در نظر گرفته شــده اـس

طبق اين معادله، ميزان ويســكوزيته دوغاب برابر جدول ۶ 

در محاسبات آورده شده است.

1. Deckwer
2. Hopcalite
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جدول ۶- محاسبات مربوط به تبديل درصد وزنى جامد به درصد حجمى
Cs ۰ ۰/۱ ۰/۱۵ ۰/۲
ρSL ۸۱۷ ۸۷۸/۲۴۹۸ ۹۱۲/۴۵۲۷ ۹۴۹/۴۲۷۶
Cv ۰ ۰/۰۳۲۵۲۸ ۰/۰۵۰۶۹۲ ۰/۰۷۰۳۲۸
mT ۲۰/۴۲۵ ۲۱/۹۵۶۲۴ ۲۲/۸۱۱۳۲ ۲۳/۷۳۵۶۹
mS ۰ ۲/۱۹۵۶۲۴ ۳/۴۲۱۶۹۸ ۴/۴۷۴۱۳۸

Vsolid ۰ ۰/۰۰۰۸۱۳ ۰/۰۰۱۲۶۷ ۰/۰۰۱۷۵۸
μSL ۸۱۷ ۸۷۸/۲۴۹۸ ۹۱۲/۴۵۲۷ ۹۴۹/۴۲۷۶

بــا اســتفاده از اين خــواص و داده هاى آزمايشــات انجام 

شــده، به وســيله رگرســيون غير خطى و روش لونبرگ - 

ماركوارت۱ رابطه اى براى محاســبه ماندگى گاز بر حسب 

پارامترهاى مذكور به دست آمد.

ـت آمده به صورت رابطه ۱۰  بنابراين روش، معادله به دـس

زير است.

            (۱۰)

1.Levenberg-Marquardt
2. Parity

براى بررســى پراكندگــى و قابليت پيش بينــى اين معادله، 

نمودار قياس۲ آن در شكل ۵ رسم شده است.

با توجه به نمودار داده شــده و مقدار ضريب همبستگى به 

ـت آمده كه برابر ۰/۹۳ است، مى توان نتيجه گرفت كه  دـس

معادله به دست آمده به وسيله روش رگرسيون، داراى دقت 

خوبى در پيش بينى ماندگى گاز مى باشد.

در ضمن خطاى نســبى معادله داده شــده نسبت به مقادير 

تجربى كمتر از ۷% است.

 R2= ۰/۹۳

۱

۰/۱

۰

شكل-۵ نمودار پراكندگى داده هاى پيش بينى شده و داده هاى آزمايش

مقادير آزمايش

۰/۹

۰/۸

۰/۷

۰/۶

۰/۵

۰/۴

۰/۳

۰/۲

۱۰/۱۰ ۰/۹۰/۸۰/۷۰/۶۰/۵۰/۴۰/۳۰/۲
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نتيجه گيرى

ـت جامد بر روى ماندگى  در اين تحقيق، اثر فشــار و غلـظ

كلى گاز در راكتور حبابى و دوغابى بررســى شد. چنانچه 

از نتايج آزمايشات بر مى آيد، در اثر افزايش فشار، ماندگى 

كلى گاز افزايش مى يابــد و با افزايش درصد جامد، مقدار 

ماندگــى گاز كاهش پيدا مي كنــد. بنابراين در طراحى اين 

نــوع راكتورها بايد به اين موضــوع توجه نمود. از آنجا كه 

پيش بينى مقدار ماندگى گاز براى مقاصد طراحى راكتور و 

افزايش مقياس از اهميت بسيار بااليى برخوردار است، در 

اين تحقيق رابطه اى ارائه گرديد كه پيش بينى هاى آن نسبت 

به مقادير آزمايش از دقت خوبى برخوردار است.

عالئم و نشانه ها

(m/s) سرعت ظاهرى :U

(pa) فشار :P

(m) ارتفاع :h

(۹/۸ m/s2) شتاب جاذبه :g

(m) سطح ارتفاع :L

(m) قطر ستون :D

(K) نقطه آغاز جوشش :IBP

(K) نقطه انتهاى جوشش :FBP

c: غلطت جامد

(m3) حجم :V

(Kg) جرم :m

K: ضريب رابطه انيشتين

حروف يونانى

(Kg/m3) چگالى :ρ

(pa.s) ويسكوزيته :μ

(N/m) كشش سطحى :σ

∆: اختالف

ε: ماندگى

زيرنويس

G,g: گاز

SL: دوغاب 

L: مايع

F:  سيال

B: پايين

T: باال

b: حباب

v: حجمى

s: جامد
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