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 مقدمه:

 در موجود اجزاي هاي جداسازي شود، مي انجام نفت به مربوط صنايع در كه فرايندهايي مهمترين از يكي

 .باشند داشته اوليه تركيب با مقايسه در بااليي بسيار ارزش توانند مي اجزاء اين از كدام هر كه است تركيب يك

 در ي ديگر فاز ايجاد يا و افزودن با تنها تواند مي جداسازي باشد همگن شود مي جداسازي كه مخلوطي اگر

 جزئي چگالش وسيله به تواند مي ديگر فاز گازي، مخلوط يك جداسازي در مثال عنوان به. شود انجام سيستم

 كمتر فراريت با تركيبات از غني حاصله مايع و فرار تركيبات از غني جزئي، چگالش از حاصل بخار. شود انجام

 نظير جديدي فاز گازي مخلوط به توان مي اضافي فاز يك توليد جاي به ديگر روش يك عنوان به. بود خواهد

 يك اينجا در.  كند حل خود در را مخلوط تركيبات از تا چند يا يكي انتخابي طور به كه افزود را حالل يك

 به مجدد استفاده براي و كرده جدا آن در شده حل سيال از را حالل تا داشت خواهيم ديگري جداسازي مرحله

 فيزيكي طور به تواند مي جداسازي باشيم، داشته ناهمگن مخلوط يك صورتيكه در. برگردانيم جداساز دستگاه

 .گيرد انجام فازها بين دانسيته تفاوت از استفاده وبا

 :گيرد مي صورت زير هاي مخلوط براي جداسازي

 ناهمگن هاي مخلوط جداسازي 1-

 همگن هاي مخلوط جداسازي 2-

 زيرا گيرد انجام همگن هاي مخلوط جداسازي از قبل بايد ناهمگن مخلوط يك مختلف فازهاي جداسازي

 .شد خواهد همگن جداسازي در تسهيل باعث هم و بوده ساده هم جداسازي اين

 .گيرد صورت غيرپيوسته و پيوسته نيمه پيوسته، صورت به است ممكن جداسازي هاي روش

 :از عبارتند گيرد انجام بايد احتماالً كه فازي جداسازي

 .جامد /جامد و گاز/جامد مايع، /جامد مايع، /مايع مايع، /بخار -

 .گيرند مي قرار بررسي مورد گيرند، مي قرار استفاده مورد بيشتر كه مايع، /مايع مايع، /بخار باال حاالت از كه

 :شوند مي تقسيم دسته دو به مايع/گاز عمليات در رفته بكار هاي دستگاه

 :شود مي پراكنده گاز آنها در كه هايي دستگاه -

 هاي برج انواع و همزن به مجهز مخزن يا و شود مي ايجاد گاز حباب آنها در كه مخازني گروه اين در

 .شوند مي پراكنده مايع فاز در كف يا حباب صورت به گاز فاز ها دستگاه اين در. برد نام توان مي را دار سيني

 :شود مي پراكنده مايع فاز آنها در كه هايي دستگاه -

 

 

 

 



 

 اي قطره صورت به يا و نازك فيلم يك صورت به مايع آنها در كه شود مي هايي دستگاه شامل گروه اين

 نيز و ها پاشنده و پاششي هاي برج مرطوب، ديواره هاي برج ميان اين در. شود مي پراكنده گاز فاز در و درآمده

 مي حساب به گروه اين هاي دستگاه نوع مهمترين شده پر هاي ستون. برد نام توان مي را شده پر هاي ستون

 صنعت در بيشتر و شود مي انجام فازها بين كه جرمي انتقال عمليات اساس بر جداسازي، هاي برج معموالً .آيند

 .شوند مي بندي تقسيم زير صورت به گيرند مي قرار استفاده مورد

 تقطير هاي برج - الف

 استخراج هاي برج - ب

 دفع و جذب هاي برج - ج

 هاي دستگاه و ها برج مورد در سپس و معرفي دفع و جذب و استخراج تقطير، هاي فرايند از هريك ابتدا

 .شود داده توضيحاتي آنها در شده برده بكار

 2-1 تقطير  

 مي باشد. تقطير عمل يا مكرر چگاش و تبخير روش، متداولترين Distillation 2 شكل

 
 

 

 



 : از عبارتند تقطير عمده مزيتهاي

 در تنها تقطير، روشهاي از بسياري ورودي خوراك حجم از وسيعي دامنة در عملكرد توانايي -

 .روند مي بكار ورودي خوراك كم مقادير

 با حتي توانند مي تقطير روشهاي از بعضي خوراك غلظتهاي از وسيعي دامنة در عملكرد توانايي 

 .كنند عمل خالص نسبتاً خوراك

 را نسبي جداسازي يك فقط تقطير روشهاي از بسياري البته باال) خلوص با محصول توليد توانايي

 كنند.( توليد خالص%  100 محصول توان نمي و دهند مي انجام

 :از عبارتند شوند استفاده آنها در تقطير عمل از نيست مناسب كه حاالتي عمده

 تا شوند مي تقطير باال فشار در كم مولكواي وزن با مواد :كم مولكولي وزن با مواد جداسازي -

 و يا هواي خنك در كندانسور  خنك آب از شود ممكن چنانچه ، يافته افزايش آنها چگالش دماي

 كندانسور در خنك (Condenser) در مبرد يك به نياز كم مولكولي وزن با مواد. شود استفاده برج

 .است گران بسيار مبرد چراكه دارد عملياتي هزينه در اي مالحظه قابل افزايش عمل اين. دارند كندانسور

 جذب( (Absorption سطحي جذب و (Adsorption) معمولي روشهاي گاز، غشاي هاي جداكننده و

 .هستند كم مولكولي وزن با مواد جداسازي براي

 اغلب باال مولكولي وزن با مواد حرارت: به حساس و باال مولكولي وزن با مواد جداسازي -

 كاهش جوششان نقطه تا شوند مي تقطير خال تحت معموالً رو اين از و هستند حساس حرارت به نسبت

 .يابد

 جذب نيست. مناسبي روش منظور اين براي تقطير :كم بسيار غلظت با تركيبات جداسازي -

 .هستند حالت اين در موثر روش دو جذب و سطحي

 مثال طور )به جداشوند تركيبات از اي دسته باشد قرار اگر :تركيبات از اي، دسته جداسازي -

 حلقوي تركيبات مخلوط يك Aromatics اي زنحيره مخلوط از Aliphatic)، بر تواند مي تنها تقطير

 -مايع استخراج. دهد انجام را جداسازي عمل تركيبات نوع به توجه بدون و جوش نقاط اختالف اساس

 .رود بكار تركيبات از اي دسته جداسازي براي تواند مي مايع

 آزوتروپ يا همجوش رفتار كه آنها يا كم نسبي فراريت با مخلوط - ) (Azeotropic خود از

(Crystallization) بلور تشكيل آزوتروپيك، تقطير يا استخراجي تقطير از حالت اين در. دهند مي نشان 

 .كرد استفاده توان مي مايع -مايع استخراج و

 خشك و تبخير توسط معمول طور به فرايند اين: فرار غير تركيب يك از فرار مايع جداسازي -

 .گيرد مي انجام كردن

 



 2-1 تقطير بر موثر عوامل

 : از عبارتند عوامل مهمترين

 ورودي خوراك حالت -3 برگشتي مايع ميزان -2 عملياتي فشار 1-

 عملياتي فشار 1-2-1-2-

 جريان يا و ها سيني به يعني د(مي ياب كاهش نسبي فراريت)شود  مي مشكل بسيار جداسازي -

 .است نياز بيشتري برگشتي

 .شود مي كمتر كندانسورها و آورها جوش حرارتي بار يعني. يابد مي كاهش تبخير نهان گرماي -

 .شد خواهد كمتر تقطير ستون قطر لذا و يابد مي افزايش بخار دانسيته -

 و شده تبخير مواد حرارتي تجزيه كمك به افزايش اين. يابد مي افزايش آور جوش دماي -

 .شود مي تعيين ها لوله در رسوب افزايش

 .يابد مي افزايش كندانسور دماي -

 براي فشار پايين حد اغلب.  شد خواهد برعكس اثرات اين يابد مي كاهش فشار وقتي است بديهي

 :گردند مي تعيين زير موارد از اجتناب

 خال تحت عمليات -

 محيط دماي زير در كندانسور عمليات -

 اين از اجتناب براي. شود مي هزينه افزايش باعث ساز برودت سيستم از استفاده و خال تحت عمليات دو هر

 :بايد دهند، اجازه فرايند محدوديتهاي چنانچه حالت،

 در كن خنك  آب دماي از بيشتردرجه   10 برج باالي محصول جوش نقطه تا شود تنظيم اي گونه به فشار

 .شود پرهيز محيط دماي زير در كندانسور عملكرد از تا باشد تابستان

 .شود جلوگيري خال در تقطير از تا شود تنظيم اتمسفر حد در فشار -

(Reflux Ratio) -2-1-1-2 برگشتي مايع ميزان 

 بار ولي شد خواهد كمتر ها سيني تعداد و تر كوتاه ستون طول شود بيشتر برگشتي مايع ميزان هرچقدر

 .يابد مي افزايش آور جوش و كندانسور حرارتي

 ورودي خوراك شرايط 3-1-1-2-

 باالي هاي سيني تعداد باشد جوش نقطه زير خوراك اگر. باشد مي برخوردار كمتري اهميت از متغير اين

 به بيشتري ونياز دهد مي افزايش را خوراك سيني پاييني بخش ها سيني اما دهد مي كاهش را خوراك سيني

 .باشد مي نياز كمتري سرمايش به كندانسور در اما دارد را آور جوش در حرارت

 .دارد را ها ويژگي اين عكس باشد شده تبخير صورت به كه خوراكي

 



 2-1 دفع و جذب

 طور به تا گيرد مي قرار مايع حالل يك با تماس در گازي مخلوط يك آن در كه است فرايندي گاز جذب

 ماده يك به جذب فراينهاي اغلب. كند حل خود در را گازي مخلوط از نظر مورد جزء چند يا يك انتخابي

 . نمايد مي عمل مايع حالل عنوان به و شده وارد فرايند به كه دارند نياز خارجي

 .شوند تعيين بايد كه هستند مهمي متغيرهاي فشار و حرارت درجه گاز، و مايع دبي

 تعداد يا جذب ستون طول ، مايع مقدار افزايش با مثال عنوان به باشد بزرگتر جذب ضريب هرچقدر

 .يابد مي كاهش جذب براي نظر مورد هاي سيني

 در يعني. دهد مي افزايش مايع در را(  گاز) نظر مورد جزء حالليت دما كاهش جذب در: حرارت درجه

 .بود خواهد مطلوب دما افزايش دفع در و دما كاهش جذب

 .شود مي مايع در( گاز)شونده حل ماده حالليت افزايش به منجر باال فشار: فشار

 ت:اس زير معيارهاي اساس بر باشدكه مي حالل انتخاب جذب هاي برج به مربوط مباحث مهمترين از

 حالل مصرفي مقدار و زياد گاز جذب شدت تا باشد باال بايد مايع حالل در گاز حالليت: گاز حالليت 1-

 را زيادي امكانات باشد، شونده حل ماده مشابه شيميايي طبيعت نظر از كه حاللي معموالً. شود كم نياز مورد

 .دساز مي فراهم شونده حل انحالل جهت

 اشباع حالل بخار از معموالً جذب فرايند يك از خروجي گاز زيرا باشد، كم بايد بخار فشار: فراريت 2-

 .بود خواهد زياد آن بخار فشار بودن باال صورت در حالل اتالف لذا و است

 .شود تهيه آساني به عالوه به و نكند ايجاب را زيادي هزينه آن اتالف تا باشد بها گران نبايد حالل: قيمت 3-

 و كردن تلمبه در كم فشار افت جذب، سرعت به تسريع داليل به ويسكوزيته بودن كم: ويسكوزيته 4-

 .شوديم داده ترجيح حرارت، انتقال در مفيد خواص

 و بوده پايدار شيميايي نظر از بايد. باشد گير آتش و سمي نبايد امكان صورت در حالل: متفرقه خواص 5-

 .باشد نداشته بااليي خورندگي خاصيت همچنين. باشد پايين نيز آن انجماد نقطه

 2-1 استخراج

 نظر مورد جزء انتقال عمل تا داد قرار يكديگر با تماس در بايد را فاز دو تقطير، مانند مايع -مايع استخراج در

 در اما.  است سريع و آسان جداسازي و اختالط عمل تقطير در. گيرد مي صورت جداسازي سپس و شده انجام

 در كمي محركه نيروي جداسازي و اختالط براي باشد مي يكديگر به نزديك فاز دو چگالي چون استخراج،

 هر ويسكوزيته. است مشكلتر آنها جداسازي و مشكل فاز دو كردن مخلوط عمل حالت اين در. است دسترس

 بسياري در نتيجه در. است پايين استخراج هاي دستگاه قسمتهاي بيشتر در مواد حركت سرعت و باال نسبتاً فازدو

 .شود مي تامين مكانيكي روشهاي با جداسازي و اختالط براي الزم محركه نيروي استخراج، هاي دستگاهاز

 



 در استخراج محصول نتيجه در باشد ماند پس محصول از سنگينتر يا سبكتر است ممكن استخراج محصول

 از بيش به اگر.  يشود م خارج دستگاه تحتاني قسمت از ديگر بعضي در و فوقاني قسمت از دستگاهها از بعضي

 تماس بار چند به نياز و زياد ها كميت تعداد وقتي اما. شود مي تكرار عمليات باشد، نياز مايعات بين تماس يكبار

 .شود مي استفاده پيوسته جريان از باشد،

 
 

 (Distillation Columns) -2-2 تقطير هاي برج 

 پركن يا سيني توسط است ممكن افزايش اين كه باشد مي فازها بين تماس سطح افزايش ها برج كار اساس

 براي پرشده هاي برج از برخي در. است متفاوت وسيله نوع به بسته مايع و گاز تماس چگونگي. شود تامين

 بهبود

 صرفاً مايع ها، سيني نواع از برخي در. دهند مي قرار سيني يك روي را پركن بستر هر سطح، افزايش و توزيع

 مانند

 و حباب توليد كار اساس ، ها سيني ديگر انواع در. كند مي عبور مايع فيلم وراء از گاز و ريزد مي پايين دوش

 از توان مي خوردگي و عملياتي شرايط حسب بر برجها ساخت در.است مايع از اي اليه داخل از آن گذراندن

 برجها شكل عموماً. كرد استفاده...  و ناپذير نفوذ كربن اي، شيشه آستر با فلزات فلزات، شيشه، مانند مواد انواع

 كنند مي نصب آن اطراف در هايي دريچه كردن تميز منظور به كوچكبرجهاي در.  است اي استوانه صورت به

 . شود مي گرفته نظر در برج بهسيني، ده هر ازاء به بزرگ برجهاي در و

 



 ساخته بخصوص آلياژهايورود راه يك Man way) ( از لزوم صورت در و فلزي هاي ورق از عموماً ها سيني

 سيني حركت از جلوگيري براي.  شود مي تعيين مجاز خوردگي ميزان به توجه با ها سيني ضخامت. شوند مي

 هاي ميله از ونيز شده وصل برج بدنه به ها سيني گاز، كترح تغييرات اثر در

 

 
 

 بيني پيش منظور به وسيني برج بدنه بين كافي فاصله ها سيني نصب در. ميشود استفاده آنها زير در دارنده نگه

 روي بر.  شود مي استفاده سيني محافظ هاي حلقه از ها سيني نصب در. شود مي گرفته نظر در حرارتي انبساط

 ساخته تكه چند بزرگ هاي سيني. يشود م پيچ حلقه به سيني آنها طريق از كه دارد وجود هايي شكاف ها حلقه

 در بايد ها سيني.  يافت راه ديگر سيني به سيني يك از آساني به بتوان كردن تميز و تعمير هنگام در تا شوند مي

 6 اختالف با حداكثر mm از مايع انتقال.  گيرد انجام درستي به سيني روي مايع توزيع تا شوند تراز انتها دو

 صورت به است ممكن مجرا اين. گيرد مي انجام مايع ريزش مجراي طريق از آن تر پايين سيني به سيني يك

 .  دهد مي تشكيل را مجرايي عمودي صفحه يك كمك به كه باشد سيني خود از قسمتي ترجيحاً يا و لوله يك

 2-2 دار سيني هاي برج

 استفاده آنها از پااليشگاهها مانند صنعتي مهم مراكز در كه هستند هايي برج نوع مهمترين دار سيني هاي برج

 هاي صفحه معيني فواصل به برج داخل كه شود مي اطالق ها برج اين به دليل اين به دار سيني لفظ. شود مي

 .است شده داده قرار كنيم مي بحث آنها مورد در بعداً كه سوراخداريفلزي

 



 قطر. باشد متغير متر 50 از بيش تا متر چند از است ممكن كه شود مي ساخته مختلفي ارتفاعهاي به ها برج اين 

 شود ساخته هممتر 5 از بيش تا است ممكن نيز ها برج اين

 

 
 

 



 

 
 

 داشته آن بر را محققان اخير سالهاي طي كه است برج به مربوط مباحث ترين گسترده از يكي ها سيني بحث

 كه كرد تقسيم كلي دسته سه به توان مي را ها سيني. كنند طراحي مختلف كاربردهاي و شكلها با هايي سيني تا

 .كنيم مي اشاره بندي تقسيم اين به زيردر

 
 

(Sieve Tray) -1-1-2-2 غربالي هاي سيني 

 گذشتن از پس و توليد گاز حبابهاي آن سوراخهاي از كه مشبك صفحه يك از است عبارت غربالي سيني

 و آنها ارزان قيمت توان مي ه ب ها سيني اين مزاياي از .كند مي حركت باال سمت به سيني روي مايع اليه از

 .كرد اشاره انواع با مقايسه در باال ظرفيت همچنين

 



 باعث اي دريچه (Valve) فنجاني و (Cap ) مجموعاً كه است آنها كم فشار افت ها سيني اين ديگر مزيت 

 .شود تهگرف نظر در انتخاب اولين عنوان به نباشد ميان در اي عمده مشكل كه صورتي در ها طراحي در كه شده

 

 
(Valve Tray) -2-1-2-2 اي دريچه هاي سيني 

 كوچك صفحه يك به مجهز سوراخ هر كه سوراخدار صفحه يك از است عبارت سيني از نوع اين

 بخار، كم دبي در. باشند شكل مستطيل يا و مدور است ممكن صفحه و سوراخها. است متحرك( ديسك)

 در دريچه بخار دبيِ افزايش با. نكند چكه مايع كه پوشاند مي نحوي به آنرا و شده مستقر سوراخ روي صفحهبر

 .كند مي باز بخار عبور براي را مجرا و كرده حركت باال طرف به امتدادقائم

 



 از مانع قفس و ها پايه بعالوه. شود مي محدود دارنده نگه هاي پايه يا قفس يك توسط صفحه قائم حركت 

 مي ها سيني Cap Tray سيني اين مزاياي از ديگر يكي. كرد اشارهاين مزاياي از. شوند مي دريچه افقي حركت

 .است ورودي بخار دبي تغييرات به سيني اين پذيري انعطاف نوع با مقايسه در آن مناسب قيمت به توان

               
 

 

                 
 

 

 

 

 

 



(Bubble Cap Tray) -3-1-2-2 فنجاني هاي سيني 

 يك و باال به گاز هدايت لوله يك سوراخ هر روي كه است سوراخدار صفحه يك از متشكل سيني اين

 . است شده عرضه بازار به فنجانها نوع اين از يعمتنو شكلهاي. دارد وجود وارونه فنجان 

 داخل از بايد فنجان زير از خروجي گاز و ماند مي باقي سيني روي بر مايع از اي اليه معموالً فنجاني سيني در

 .كند عبور اليه اين

 
 فنجانها.  گيرند مي قرار االضالع متساوي مثلث يك رئوس در كه است نحوي به معموالً فنجانها آرايش

(.  15 و 3 شكلهاي) شوند مي مهار سيني يا لوله به هاي ميل توسط يا شده پيچ گاز باالبر لوله به معموالً

 فنجان، هر روي / 95 تا 0 / 3 طول و متر سانتي  0 / 8 تا 1/  عرضه فنجانهاي. باشد مي متر سانتي3 شكافهاي

 . دارند قطر متر سانتي 15 تا 2، 3 عرض با مستطيلي

 

 

 

 



 (Packed Bed Tower) 2-2 پرشده هاي برج 

 صورت به توان مي را برج دو اين تفاوت و بوده دار سيني هاي برج صورت همان به شده پر هاي برج كار طرز

 شده داده قرار سوراخداري صفحات معين فواصل در دار سيني هاي برج در شد گفته كه همانطور:كرد بيان زير

 تمام بلكه ندارد وجود سيني شده پر هاي برج در اما. شود مي تسهيل آن توسط فازها بين جرم انتقال عمل كه

 ها پركن پركن اجسام اين به كه است شده پر معين شكل و جنس با اجسامي از (Packing) .گويند برجمي

 اند شده عرضه بازار اخير دهه دو طي منظم هاي پركن شوند؛ مي بندي تقسيم نامنظم و منظم نوع دو بر عموماً

 و باال از مايع دار سيني هاي برج همانند نيز ها برج اين در. دارند برتري نيز ها سيني بر حتي موارد برخي در كه

 توزيع زيرا است بسياري اهميت حائز پركن هاي برج در مايع توزيع. كند مي پيدا جريان پايين از گاز

 

 
 به. شود مي مايع- گاز تماس راندمان كاهش نتيجه در و بستر هاي قسمت برخي ماندن خشك موجب ناهمسان

 جهت. است شده عرضه بازار به و ساخته سازندگان توسط ها كننده توزيع از متنوعي بسيار انواع خاطر همين

 پركن هاي برج در بااليي سيني يك بستر انبساط از جلوگيري براي و زيرين سيني يك پركن بستر نگهداشتن

 .شود تعبيهمي

 



 مزاياي داراي آن منظم نوع كه شوند مي بندي تقسيم نامنظم و منظم نوع دو بر ها پركن شد گفته كه همانطور

 :است زير

 ها سيني با مقايسه در كمتر بسيار فشار افت-

 ها سيني با مساوي جرم تبادل ازاء به كمتر ارتفاع-

 مايع دبي از وسيعي محدوده به پاسخگويي قابليت-

 :باشند زير خصوصيات داراي بايد ها پركن

 .كنند ايجاد گاز و مايع بين زيادي تماس سطح 1-

 .باشد كم بايد بستر از عبور هنگام در گاز فشار افت 2-

 .باشند اثر بي روند مي بكار كه سياالتي مقابل در شيميايي لحاظ از 3-

 .گيرد صورت آساني به آن از استفاده تا باشند استحكام داراي 4-

 .باشد قيمت ارزان 5-

               
 
 
 
 
 
 

 



 2-2 تقطير هاي برج كاربرد

 بنزين،نفت نظير خام، نفت از حاصل محصوالت. است خام نفت تصفيه در تقطير، هاي برج كاربرد مهمترين

 اين تعداد.  باشند مي هيدروكربن صدها از مخلوطي يك هر كننده روان روغنهاي و سوختها گازوئيل، سفيد،

 .امكانپذيرنيست آساني به آنها شماره و نوع تشخيص كه است زياد اي اندازه به هيدروكربني سازندگان

. است مطرح آنها كلي خواص بلكه باشد نمي نظر مورد تركيبات اين از خاصي مواد آوردن بدست خوشبختانه

 نظر در غيره و ويسكوزيته چگالي، جوش، محدوده صورت به توان مي را محصوالت ويژگيهاي بنابراين

 .گرفت

 روشهاي وسيله به كه است نحوي به آنها خواص روندكه مي بكار تركيباتي جداسازي در تقطير هاي برج

 و مايع فازهاي بين مواد توزيع اساس بر را جداسازي روش اين.  كرد جدا هم از را آنها توان نمي ساده فيزيكي

 الزم شرط.باشند موجود فاز دو هر در سازندگان كليه كه رود مي كار به مواردي در لذا و دهد مي انجام گاز

 اندازه به تركيب دو جوش نقطه كه است اين كرد استفاده جزء دو جداسازي براي تقطير از بتوان اينكه براي

 .باشد داشته فاصله هم از كافي

 2-2 تقطير هاي برج در موجود مشكالت

 مايع ماندگي پديده ها برج در موجود اشكاالت از يكي (Entrainment) قطرات كشيدگي همان كه باشد مي

 باال سيني طرف گازبه در مايع از ريزي قطرات شود مي سبب گاز زياد سرعت. باشد مي گاز جريان توسط

 با. شود مي بازده كاهش باعث كه كند حركت (Entrainment) گاز فشار افت و شده زياد مايع ارتفاع

 به منجر نهايت در شود مي زياد (Flooding) از گاز جريان و شود مي برج انسداد باعث كه شود، مي افزايش

 كه صورتي در. گردد خارج برج باالي خروجي لوله از است ممكن نيز مايع ، شده خارج عادي وضعيت طغيان

 پايين به صفحه منافذ از است ممكن مايع اعظم قسمت باشد خيلي گاز (Weeping) مايع جريان لذا و شدت

 به منافذ از مايع تمامي باشد كم العاده فوق گاز جريان اگر. داشت نخواهد وجود سيني سراسر در كند چكه

 (Dumping). رسيد نخواهد مايع ريزش محل به مايعي اصوالً و ريخته پايين

 سوراخها و ها پايه خوردگي و سايش شود، مي مشاهده اي دريچه هاي سيني در كه اي عمده مكانيكي مسئله

 ها پايه سايش و خستگي موجب سوراخها در دوار هاي دريچه دوراني حركت و دريچه قائم حركت. است

 مكش بخش در شده كنده هاي دريچه مشاهده و است رايج امري دليل همين به ها دريچه شدن كنده. شود مي

 .ندارد تعجبي جاي تعميرات حين يا و كندانسور يا پمپ

 محصوالت يا و رسوبات تشكيل دليل به كه است سيني به دريچه چسبندگي مسئله ديگر رايج مكانيكي مشكل

 را بخار معبر سطح چسبندگي اين طبعاً. دهد مي رخ باشد بسته تقريباً حالت به وقتي دريچه روي بر خورندگي

 . است زياد بخار دبي با برج راهبري كار چاره. گردد مي فشار افت افزايش باعث و دهد مي كاهش

 



 هاي زائده چسبندگي، از جلوگيري براي.  شود مي ها دريچه لبه از رسوبات راندن موجب بخار زياد سرعت

 عبارتند شده ذكر .كند مي جلوگيري دريچه كامل شدن بسته از كه شده بيني پيش ها دريچه زير در كوچكي

 فنجاني نوع هاي سيني براي كه معايبي (Cap Tray) :از

 .است زيادي فشار افت با توام گاز خم و پيچ پر عبور 1-

 .است اي دريچه و غربالي هاي سيني از كمتر سيني اين راندمان 2-

 
 .هستند اي دريچه و غربالي نوع از باالتري هاي قيمت داراي 3-

 پركن هاي برج در (Packed) جاري از است عبارت آيد پيش است ممكن كه رايجي و ناخواسته پديده

 ها پركن كه شود مي باعث مشكل اين. ها پركن بستر بر شدن جاري عوض در برج جداره روي بر مايع شدن

 بازده كاهش عوامل از نيز مايع نامناسب توزيع. آيد پايين اي مالحظه قابل مقدار به برج بازدهي و شده خشك

 در

 .آيد مي شمار به ها ستون اين

 
 

 

 

 

 

 

 



 استخراج هاي برج انواع 3-2-
 : از عبارتند شوند مي برده بكار استخراج در كه هايي برج و ها دستگاه مهمترين

(Mixer-Settlers) - كننده نشين ته-كننده مخلوط هاي دستگاه 

 مشبك-دار سيني هاي برج -

 پاششي استخراج هاي برج -

 شده پر هاي برج -

 مكانيكي همزن با كننده استخراج هاي برج -

CM - كننده استخراج 

RDC - چرخان ديسك با دهنده تماس 

(Pulsed Columns) - اي ضربه ستونهاي 

 سانتريفوژي كننده استخراج-

 اي صفحه استخراج هاي برج -

(Mixer-Settlers) 2-3 كننده نشين ته-كننده مخلوط دستگاههاي 

 با ورود از پس نظر مورد فازهاي كه دار همزن مخزن يك از است عبارت استخراج هاي دستگاه از نوع اين

 .شوند مي مخلوط يكديگر

  
 

 محصول. شوند مي جدا هم از خود وزن نيروي تاثير تحت فازها و شده خاموش همزن كامل اختالط  از پس

 .ميشود خارج دستگاه پايين يا و باال در مجرايي طريق از حالل همراه به شده استخراج

 



(Spray and packed extraction towers) 2-3 پركن و پاششي استخراج هاي برج 

 تر سبك مايع پاششي برج در. گيرد مي صورت پيوسته و همزمان طور به شدن نشين ته و مخلوط ها برج دراين

 مايع قطرات. شود مي پخش كوچك قطرات صورت به پاش آب به شبيه قسمتي از عبور با و وارد پايين از

 باال طرف به و كرده عبور كند مي حركت پايين طرف به پيوسته طور به كه سنگين مايع توده داخل از سبك

 .شوند مي ملحق هم به برج باالي و داده انجام را جرم انتقال رفتن باال حين در قطرات اين. ميروند

 

 بدين است، ممكن نيز حالت اين عكس. است پيوسته سنگين فاز و پراكنده سبك فاز شده گفته روش در

 داخل از پراكنده صورت به و شود مي پاشيده سبك فاز در ستون فوقاني قسمت در سنگين فاز كه صورت

 جريان شدت داراي فاز بيشتر تماس سطح ايجاد منظور به. كند حركت پايين طرف به سبك، مايع پيوسته جريان

 افزايش براي را باالتر ويسكوزيته داراي فاز باشد، باال ويسكوزيته اختالف اگر اما كنند، مي پراكنده را بيشتر

 .كنند مي پراكنده نشيني ته سرعت

(Plate Tower) 2-3 مشبك سيني داراي هاي برج 

 به ها برج اين داخل در كه تفاوت اين با است پاششي هاي برج صورت به ها برج از نوع اين كار طرز

 سوراخها قطر سيني اين در. است شده داده قرار سوراخداري هاي سيني معين هاي فاصله / 5 تا 1/  و متر ميلي4

 ازيكديگر آنها فاصله/  دهد مي تشكيل را پراكنده فاز سبك مايع معموالً ها سيني اين در.است متر ميلي 6 تا51

 .شود مي پاشيده سنگين مايع درون به كه گردد مي تشكيل مايع از اي اليه سيني هر زير در كه طوري به 5

 

 
 

 

 



 

 (Baffle tower) 2-3 اي صفحه استخراج هاي برج 

 از و يافته جريان صفحه هر باالي از سنگين مايع كه دارند افقي هايي صفحه استخراج هاي برج از گونه اين

  100 حدود در ها صفحه بين فاصله ها برج از نوع اين در. شود مي پاشيده باال طرف به و فازسنگين داخل به لبه

 .است متر ميلي150 تا

 2-3 دار همزن استخراج هاي برج

 دوار ميله روي شده نصب داخلي همزنهاي را الزم مكانيكي انرژي استخراج، هاي برج از نوع اين در

 حلقه آنجا در. رانند مي برج ديواره طرف به و پراكنده را مايعات مسطح هاي ديسك. سازد مي تامين مركزي

 .شوند مي جدا يكديگر از فاز دو و كرده ايجاد را ساكني مناطق هاي

 

 
 

CM 62-3 كننده استخراج 

 هاي پره با ديسكي توربيني هاي پره از دستگاه اين. دهد مي نشان را كننده استخراج اين از قسمتي زير شكل

 محوري اختالط كاهش براي افقي صفحات و كند مي استفاده مايعات كردن مخلوط و پخش براي ساخت

 .نمايد مي استفاده

 

 



RDC 2-3 چرخان ديسك با( كننده استخراج) دهنده تماس 

 اثر در همزدن و ندارد وجود آن در عمودي هاي بافل كه تفاوت اين با است قبلي مشابه خيلي دستگاه اين

 .دارند توربيني هاي پره از بيشتري سرعت معموالً كه شود مي انجام چرخان هاي ديسك

 
 

(Pulsed Columns) 2-3 اي ضربه ستونهاي 

 ها كننده استخراج اين چون. شود مي اعمال ستون داخل مايع به هيدروليكي صورت به پالسي دستگاه اين در

 عادي جريان كه اند شده سوراخ طوري دار، سوراخ صفحات. هستند عملي خيلي ندارند متحركي قسمت هيچ

 عبور ها سوراخ از را سنگين و سبك مايعات شود، مي انجام مايعات روي كه نوسان عمل. دهد نمي رخ آنها در

 در جرم انتقال شدت دستگاه اين در. كنند عمل اي ضربه صورت به توانند مي نيز شده پر هاي ستون. دهد مي

 .يابد مي افزايش انرژي، هزينه افزايش برابر

 

 



 با برگشتي و رفت پمپ يك. گيرد مي انجام خارجي دستگاههاي با زدن هم فرايند ستونها از نوع اين در

 باعث تناوبي حركت اين تا دهد مي حركت خاصي زماني فواصل در را برج محتويات تمام متوالي هاي ضربه

 .گردد برج در موجود فازهاي در اختالط ايجاد

(Centrifugal Extractors) 2-3 مركز از گريز دستگاههاي 

 . بچرخد تواند مي باال سرعت با محوري حول كه است شكل اي استوانه معموالً اي محفظه داراي دستگاه اين

 شود مي باعث آمده وجود به مركز از گريز نيروي و شده داده قرار محفظه داخل در نظر مورد تركيب و حالل

 .بگيرد بيشتري شتاب فازها جداسازي و انتشار كه

 تعداد دستگاه اين مزاياي از. دارند محدودي نسبتاً كاربردهاي و بوده قيمت گران مركز از گريز دستگاههاي

 .است كوتاه زمان در و كوچك فضاي يك در زياد تماس

 
 2-3 استخراج هاي برج كاربرد

 استخراج از يتوان م آن جاي به باشد دشوار خيلي يا و نداشته را الزم كارايي تقطير طريق از جداسازي اگر

 هم از روش اين وسيله به توان مي را دارند هم به نزديك جوش نقطه كه مخلوطهايي. كرد استفاده مايع -مايع

 نظير حاللهايي با را درجه 300 از باالتر جوش نقطه با كاري روغن مخصوص هاي روغن اجزاي. كرد جدا

 .كنند مي جدا دارند كمي قطبيت كه پيروليدون متيل يا فورفورال فنل،

 گرم سيستمهاي به نياز كه هرچند شود مي انتخاب تقطير معموالً تقطير، يا استخراج عمل دو از يكي انتخاب در

 تقطير طريق از معموالً راه اين كه كرد بازيابي بايد مجدداً را حالل استخراج، در. باشد مي سردكننده و كننده

 .است استخراج بدون معمولي تقطير از گرانتر و هتر پيچيد عمليات دو اين تلفيق البته. گيرد مي صورت

 مايعات استخراج براي اي ضربه هاي برج مثالً. دارند اي ويژه كاربردهاي جداسازي جهاي بر از بعضي

 معموالً ها ويتامين مانند حساسي محصوالت استخراج براي همچنين. ميشود استفاده خورنده بسيار و راديواكتيو

 .شود مي استفاده است كوتاه بسيار ماند زمان آنها در كه مركز از گريز دستگاههاي از

 



 2-3 استخراج هاي برج در موجود مشكالت

 مايع ذرات ، گرفت صورت اختالط عمل اينكه از پس جداسازي جهاي بر در شد داده توضيح كه همانطور

 است مايعاتي با عمده مشكل اما. دهند مي تشكيل را برج از خروجي جريان و شود مي ملحق هم به شده پراكنده

 عمل و مانده باقي مجزا صورت همان به مايعات اين ذرات زيرا ، دهند مي تشكيل امولسيون راحتي به كه

 از را شده مخلوط خروجي كه است اين مشكل اين رفع راههاي از يكي. كنند مي مشكل بسيار را جداسازي

 وزن نيروي اثر در و متصل يكديگر به شده ده اكن پر هاي قطره تا دهند عبور فايبرگالس جنس از اي صفحه

 .ميشود استفاده مركز از گريز دستگاههاي از نكند عمل خوبي به روش اين كه جداسازيهايي در. شوند نشين ته

 انتقال از قبل شده پخش قطرات پيوستن هم به دهد مي روي استخراج هاي برج در كه ديگري عمده مشكل

 هاي سيني استخراج هاي برج داخل گاهي مشكل اين رفع براي. است برج خروجي به رسيدن و كامل جرم

 سوراخها كوچكي دليل به حالت اين در البته. شود كامل قطرات كردن ريز عمل تا دهند مي قرار سوراخداري

 .رود مي باال آنها گرفتگي احتمال

 گاز دفع و جذب هاي برج 4-2-
 . كنيم مي بسنده مختصري توضيح به است،بنابراين تقطير همانندبرجهاي دقيقاً جذب برجهاي كار نحوه

 تقويت ها پركن وسيله به فازها بين جرم انتقال و شده برج وارد باال از مايع و پايين از گاز  40 شكل همانند

 شده تشكيل اي استوانه برج يا ستون يك از دستگاه اين. است پركن برج گاز جذب در متداول دستگاه. ميشود

 قسمت در كننده توزيع و مايع ورودي تحتاني، قسمت در آن توزيع براي فضايي و گاز ورودي شامل كه

 پركن نام به اي دارنده نگه جامد توده و تحتاني و فوقاني قسمت در ترتيب به مايع و گاز هاي فوقاني،خروجي

 .است برج هاي

 ها پركن باالي در كننده توزيع توسط باشد مي شده حل ماده از رقيقي محلول يا خالص حاللي كه ورودي مايع

 غني گاز يا شده حل ماده حاوي گاز. كند مي مرطوب يكنواخت طور به را ها پركن سطوح و شود مي توزيع

 .رود مي باال ها پركن در موجود هاي روزنه از مايع جريان مخالف و شود مي ها پركن زير فضاي وارد شده،

.  نمايند مي تقويت را فازها بين نزديك تماس و كنند مي فراهم گاز و مايع بين زيادي تماس سطح ها پركن

 مي خارج باال از رقيق گاز و جذب شود مي برج وارد كه اي تازه مايع توسط شده غني گاز در شده حل ماده

 . شود

 .گردد مي تر غني شده حل ماده از كند مي حركت برج پايين طرف به مايع هرچه

 

 

 

 



 2-4 جذب برجهاي انواع

 
 

 .هستند پركن و دار سيني برجهاي شامل يعني است تقطير برجهاي همانند برجها از نوع اين بندي تقسيم

 2-4 جذب برجهاي در موجود مشكالت

 در.  است خوردگي دهد، رخ فلزي هاي پركن مورد در است ممكن كه مشكالتي از يكي

 استفاده سراميك مانند فلزي غير هاي پركن از معموالً هستند اي خورنده محيط حاوي كه برجهايي

 ممكن مثالً است، صادق نيز اينجا در شده پر تقطير برجهاي مورد در شده گفته مشكالت. شود مي

 باعث مشكل اين. شود جاري برج جداره روي بر كند مرطوب را ها پركن انكه جاي به مايع است

   .شود مي زيادي مقدار به بازده آمدن پايين

 
 
 
 
 
 
 

 



 
  

شرکت سوالر صنعت بخار مفتخر است عضو کوچکی از عامالن صنعت در پیشرفت روز افزون میهن 

: زیر استعزیزمان باشد که گوشه ای از فعالیت های این شرکت به شرح   

 سازنده انواع مبدل های حرارتی،رآکتور،برج های تقطیر

 طراح و سازنده انواع دیگ های بخار و روغن داغ،آب داغ 

  طراح و سازنده انواع مخازن تحت فشار نیروگاهی و پاالیشگاهی و مخازن روزانه و...

جنگل،چهارراه مخبری)ضلع آدرس:تهران،اتوبان همت غرب،بعداز بزرگراه اشرفی اصفهانی،خ سردار 
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