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*Α ντί προλόγου

Ο ί σύγχρονες άνάγκες τής έγχώριας χημικής βιομηχανίας, ή όποια, τά τελευταία 
έτη, δλο κ α ί περισσότερο στρέφεται πρός τούς βαρείς κλάδους της, άπαιτεί την άν- 
τίστοιχη άναθεώρηση των διδακτικών προγραμμάτων των Χημικών Τμημάτων γε
νικά κ α ί τής διδασκόμενης ύλης του μαθήματος τής Βιομηχανικής Χημείας ειδικό
τερα.

'Από την άλλη πλευρά, ο ί έμφανιζόμενες (διεθνώς) στη χημική έκπαίδευση τά
σεις όδηγοϋν, χωρίς καμιά άμφιβολία, στό συμπέρασμα ότι ή συνεισφορά τών μα
θημάτων τής Βιομηχανικής Χημείας στήν έκπαίδευση τών Χημικών όλοένα κα ί 
αυξάνεται. Ειδικά, μέσα στά πλαίσια τής Βιομηχανικής Χημείας, περισσότερη έμ
φαση δίνεται στις Βασικές (Φυσικές κ α ί Χημικές) Διεργασίες τής Χημικής Τεχνο
λογίας, τις όποιες, ώς όμοιότυπες, ό Χημικός θά συναντήσει σ ' άλες τις Βιομηχα
νίες, άνεξάρτητα άπό τό παραγόμενο προϊόν, κ α ί λιγότερη στή Συστηματική Χημι
κή Τεχνολογία, δηλαδή στή συστηματική έξέταση παραγωγής του ένός ή άλλου 
χημικού προϊόντος.

Ή  δομή του μαθήματος τής Βιομηχανικής Χημείας στό Πανεπιστήμιο Ίωαννί- 
νων διαμορφώθηκε ώς έξής: Στους Τ ' ετείς Χημικούς διδάσκονται ο ί Φυσικές 
Διεργασίες τής Χημικής Τεχνολογίας (ΦΔΧΤ), στούς Δ ' ετείς ο ί Χημικές Διεργα
σίες κα ί ή Ανόργανη κ α ί *Οργανική Χημική Τεχνολογία μέ έμφαση, πάντα, στή 
βαριά χημική βιομηχανία· θέλουμε νά πιστεύουμε άτι μιά τέτοια δομή άνταποκρίνε- 
ται πλήρως στις πιό πάνω άπαιτήσεις.

Ή  Ελληνική Βιβλιογραφία έπί τών θεμάτων τών Διεργασιών τής Χημικής Τε
χνολογίας [13, 24, 25, 27, 35, 36, 37, 40, 46, 48], άν κα ίσ έ  πλήθος κάπως περιο
ρισμένη, καλύπτει σήμερα έπαρκώς δλους τούς τομείς αυτών, κυρίως χάρη στά 
Συγγράμματα τών Καθηγητών του Ε.Μ.Πολυτεχνείου Δεληγιάννη Α Λ . [13], Κου- 
μούτσου Ν .Γ [24, 25], Μαραγκόζη Ι.Κ . [27], Σαραβάκου Γ.Δ. [35, 36, 37], καθώς 
κ α ί στήν Ελληνική μετάφραση άπό τό Τ.Ε.Ε. του βιβλίου τών Καθηγητών McCa
be κα ί Smith [2].

Τά βιβλία αΰτά, βέβαια, άποτείνονται κυρίως πρός τούς σπουδαστές τών Άνω- 
τάτων Σχολών Χημικών Μηχανικών. Ή  διδασκαλία δμως τών Βασικών Διεργα
σιών τής Χημικής Τεχνολογίας στούς φοιτητές τών Χημικών Τμημάτων δέν θά ή
ταν άποτελεσματική χωρίς τήν άντίστοιχη προσαρμογή τής διδασκόμενης στούς 
Χημικούς Μηχανικούς δλης. Ή  προοριζόμενη γιά τούς Τ ' ετείς φοιτητές τής Χη
μείας του Πανεπιστημίου Ίωαννίνων παρούσα σειρά τών ΦΔΧΤ, ή έκδοση τής ό
ποιας ύπαγορεύτηκε άπό καθαρά διδακτικές άνάγκες, είναι άποτέλεσμα μιάς τέ
τοιας προσπάθειας.

Ή  προσαρμογή τής δλης συνίσταται στό «δέσιμο» τής κάθε μελετώμενης διερ
γασίας μέ τά φαινόμενα μεταφοράς καθώς κα ί μέ τις θερμοδυναμικές κα ί κινητικές 
αρχές που τή διέπουν (ώστε ό φοιτητής, σέ κάθε στιγμή, νά γνωρίζει τό «άπό που
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ξεκίνησε, που βρίσκεται, πρόζ τά που κατευθύνεται») κα ί στην Απαλλαγή άπό τά 
πολύπλοκα προβλήματα, περιορίζοντας την δλη μελέτη στά σχετικώς άπ)Α συστή
ματα. Μ έ τόν τρόπο αύτο, τά βιβλία άποκτοΰν ικανοποιητική αυτοδυναμία, ώστε ό 
άναγνώστης νά μήν είναι υποχρεωμένος νά άνατρέχει κάθε τόσο σέ Συγγράμματα 
πού πραγματεύονται τά Φαινόμενα Μεταφοράς, τή Θερμοδυναμική κ α ί γενικά τή 
Φυσικοχημεία.

Θά γεννηθεί, ίσως, τό έρώτημα -  μήπως, παρ' δλα αύτά, μέσα άπό τις ΦΔΧΤ  
διδάσκεται Χημικός Μηχανικός κ α ί δχι Χημικός. Ή  άπάντηση στό παραπάνω έ
ρώτημα είναι κατηγορηματικά δχι, μολονότι ή σειρά αύτή μπορεί νά συστηθεί κ α ί 
στούς Χημικούς Μηχανικούς, ώς εισαγωγικό δμως μάθημα.

Φιλοδοξία του συγγραφέα είναι νά διδάξει στον Χημικό, κα ί προπάντων σ ' αύτόν 
πού προορίζεται γιά τή Χημική Βιομηχανία (κι αύτή σήμερα απασχολεί τουλάχι
στον τό 60% των Χημικών), ένα καινούργιο τρόπο σκέψεως. Νά τού κάνει Αντιλη- 
πτό δτι ή έξήγηση μιας χημικής άντιδράσεως (τό γιατί συμβαίνει κα ί μέ ποιο μηχα
νισμό) δέν σημαίνει κ α ί άποπεράτωση αύτής· δτι ή, μέ μέγιστη απόδοση κ α ί χαμη
λότερο κόστος, μετατροπή των φυσικών προϊόντων σέ χρήσιμα γιά τον άνθρωπο 
κ α ί τό περιβάλλον του άγαθά άπαιτείμ ιά πολύπλοκη τεχνολογική διαδικασία κα
τάλληλου συνδυασμού τών Χημικών κα ί Φυσικών Διεργασιών από τήν προετοιμα
σία (π.χ. θραύση, κοσκίνιση) τών πρώτων υλών κ α ί τή μεταφορά τους (μέ αντλίες, 
συμπιεστές, ταινίες) στον άντιδραστήρα (καταλυτικό ή μή), τήν καθαυτό χημική 
Αντίδραση, τήν άπομάκρυνση τών προϊόντων άπό τόν άντιδραστήρα, μέχρι τό δια
χωρισμό (ή καθαρισμό) αυτών σπς συσκευές κατακαθίσεως, διηθήσεως, φυγοκεν- 
τρίσεως, άποστάξεως, άπορρόφήσεως, έκχυλίσεως’ δτι σ 'δλα αυτά τό στάδια συμ
βαίνουν, άν δχι ταυτόχρονα, ένα τουλάχιστο άπό τά τρία φαινόμενα μεταφοράς: άρ
μης, θερμότητας (άπό κ α ί πρός τήν έπιφάνεια), μάζας (προϊόντων άπό κ α ί άντι- 
δρώντων πρός τή ζώνη άντιδράσεως)· δτι αύτά τά φαινόμενα, προκειμένου νά αΰ- 
ξηθεί ό ρυθμός μεταφοράς, όφείλει να τά υποβοηθήσει είτε αυξάνοντας την Αντί
στοιχη κινητήρια δύναμη είτε μειώνοντας τήν Αντίσταση στή μεταφορά (π.χ. μ έ  Α- 
νάδευση)- δτι. ή κάθε διεργασία τής ώς άνω Ακολουθίας συνεπάγεται ένα αΰστηρά 
καθορισμένο θερμοδυναμικό έργο (χημικής άντιδράσεως, φυσικού διαχωρισμού), 
πού σημαίνει κατανάλωση ή παραγωγή ένεργείας (θερμότητας), ή όποια πρέπει μέ  
κατάλληλο τρόπο κ α ί τή βοήθεια κατάλληλων συσκευών (θερμοεναλλακτών) νά 
7ΐροσφερθεί ή νά Απαχθεί άπό τό σύστημα καί, άν είναι δυνατόν, νά έπαναχρησιμο- 
ποιηθεί* δτι ή Ανάπτυξη μιάς νέας βιομηχανικής μεθόδου (δηλαδή ό δρόμος *έργα- 
στήριο - μοντέλο - ήμιβιομηχανική - βιομηχανική έγκατάσταση») είναι δύσκολη κ α ί 
προϋποθέτει γνώσεις Αριστοποιήσεως κ α ί μεγεθύνσεως.

Μ έ άλλα λόγια, στόν μέν Χημικό Βιομηχανίας έπιδιώκεται ή έκμάθηση μιάς 
γλώσσας πού θά τού έπιτρέψει νά συννενοηθείμέ τόν συνάδελφό του Χημικό Μ η
χανικό, μέ τόν όποιο καλείται νά συνεργαστεί γιά τήν Από κοηού έπιλυση ή Αντιμε
τώπιση διαφόρων προβλημάτων, στόν δέ Θεωρητικό Χημικό συνεχώς υπενθυμίζεται 
δη πίσω Από κάθε θεωρία πρέπει νά κρύβεται ή έφαρμογή, Αλλιώς, όταν αύτή 
παύει νά έξυπηρετεί τήν πράξη, είναι νεκρή.

Εύνόητο, δτι ό Χημικός, γιά νά άνταποκριθεί στό σύγχρονο. Αλλά ταυτόχρονα 
κ α ί δύσκολο, ρόλο πού καλείται νά διαδραματίσει, 7ψέπει νά έφοδιαστείμέ τέτοιες
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γνώσεις που Θά του έπιτρέπουν νά κινείται μέ άνεση στά θιγέντα παραπάνω θέμα
τα. Ά ναμφισβήτητα, τά έφόδια αυτά μπορεί νά άποκτήσει μόνο μέσα από τό μάθη
μα τής Βιομηχανικής Χημείας.

Λόγω τής μεγάλης ποικιλίας καίέκτάσεως των θεμάτων πού άποτελούν τό άντι- 
κείμενο των ΦΔΧΤ', κρίθηκε σκόπιμη ή όργάνωση τής όλης ύλης σέ τρεις τόμους - 
ένότητες:

I. Μηχανική Ρευστών κ α ί Τεχνική Σωματιδίων
II.  Μετάδοση θερμότητας
I I I .  Μεταφορά Μάζας.

Γιά παρόμοιους λόγους, στήν κυρίως ύλη παρεμβάλλονται συχνά κ α ί δευτερεύον- 
τα βοηθητικά κείμενα, γραμμένα μέ μικρότερα στοιχεία. Σ '  αυτά γίνεται είτε έξα- 
γωγή ή άπόδειξη ένός νόμου, θεωρήματος, έξισώσεως, σχέσεως είτε έμβάθυνση σέ 
κάποιο Θέμα. Όρισμένα όμως άπό τά βοηθητικά κείμενα έχουν, άπλώς, έπεξηγη- 
ματικό ή διευκρινιστικό χαρακτήρα. Τά κείμενα αυτά μπορεί νά παραλείπονται ά
πό τούς φοιτητές, χωρίς αύτό νά έχει καμιά δυσμενή έπίπτωση όχι μόνο στή ροή 
τής ύπό μελέτη ύλης, άλλά κα ί στήν κατανόηση αύτής.

Κατά τή συγγραφή τής Μεταφοράς Μάζας άκολουθήθηκε, γιά παιδαγωγικός 
λόγους, ή έξής σειρά παρουσιάσεως: Στό πρώτο κεφάλαιο έξετάζονται ο ί άρχές 
τής φυσικής μεταφοράς μάζας, στό δεύτερο ο ί άρχές σχεδιασμοΰ τών άντίστοιχων 
συσκευών. Στό τρίτο κεφάλαιο δίνονται ο ί βασικές άρχές τής ταυτόχρονης μεταφο
ράς μάζας κ α ί χημικής άντιδράσεως. Στά κεφάλαια 4, 5, 6, 7, 8, 9, κα ί 10 δια
πραγματεύονται ο ί έπί μέρους βασικές διεργασίες μεταφοράς μάζας ήτοι ή άπορρό- 
φηση άερίων, ή άπόσταξη, ή έκχύλιση ύγρών, ή έκχύλιση στερεών, ή υγρανση κα ί 
άφύγρανση, ή ξήρανση κ α ί ή κρυστάλλωση άντίστοιχα. 'Εξετάζονται, δηλαδή, μόνο 
οί διεργασίες πού έξαρτώνται άπό τήν έπίτευξη ισορροπίας φάσεων κ α ί δχι ο ί φυ
σ ικοί διαχωρισμοί πού έξαρτώνται άπό τό ρυθμό μεταφοράς μάζας (άέρια διάχυση, 
άντίστροφη ώσμωση, ήλεκτροδιαπίδυση, ύπερδιήθηση). Πληροφορίες γιά τούς τε
λευταίους διαχωρισμούς ό άναγνώστης μπορεί νά άναζητήσει στό Σύγγραμμα του 
Καθηγητοΰ ΓΛ. Σαραβάκου [35].

Στον παρόντα τόμο σκόπιμα δέν συμπεριελήφθη έπίσης κ α ί μιά άπό τις βασικό
τερες διεργασίες -  ή τφοσρόφηση. Λύτή θά έξεταστεί στις χημικές διεργασίες.

Γιά τήν έξοικείωση μέ τις πρακτικές έφαρμογές, στό τέλος κάθε κεφαλαίου δί
νονται τυπικά, λυμένα ύπολογιστικά, προβλήματα, όπου χρησιμοποιούνται κυρίως 
ο ί μονάδες τού Διεθνούς Συστήματος S.I.

Στό τέλος του βιβλίου παρέχεται ή σχετιζόμενη μέ τά Θέματα τού κειμένου Βι
βλιογραφία. 'Εννοείται δτι σ ' αύτή συμπεριελήφθησαν μόνο ο ί πηγές πού έπηρέα- 

. σαν τό συγγραφέα (κυρίως ο ί [1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 19, 20, 21, 23, 27, 28, 
29, 30, 33, 35, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 47, 491). Αυτές δέ κα ί προτείνονται στον ά- 
ναγνώστη γιά παραπέρα μελέτη.

'Εκφράζονται ιδιαίτερες εύχαριστίες στούς Παρασκευαστές τού 'Εργαστηρίου 
Βιομηχανικής Χημείας Κα. Α. Πεπόνη - Ήλία κα ί κ.κ. Π. Κύρκο κα ί Π. Παπαδό- 
πουλο γιά τήν πρώτη δακτυλογράφηση τών χειρογράφων κα ί τή σχεδίαση τών δια
γραμμάτων τού παρόντος τόμου· έπίσης στόν Δρ.Γ. Τσαπαρλή, ό όποιος συνέβαλε 
στή γλωσσική βελτίωση τού κειμένου.



• Λ,··'··
Ένα τόσο δύσκολο (τεχνικά) κείμενο, όπως αϋτό, θά ήταν άπίθανο νά είναι ά- 

παλλαγμένο άπό άτέλειες καί.λάθη. Εννοείται δτι γιά όσα άπψ αότά έχουν παρα· 
μείνει ή εύθυμη βαρύνει Αποκλειστικά τό συγγραφέα, 6 όποιος θά είναι εόγνώμων 
σέ κάθε άναγνώστη πού θά είχε την καλοσύνη νά του γνωστοποιήσει τόσο τίς πα
ρατηρήσεις του, όσο καί τυχόν σφάλματα.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στη χημική βιομηχανία τ€λοΰνται διάφορες χημικο-τεχνολογικές διεργα
σίες, όπου πρώτες ΰλες (φυσικά άέρια, άργό πετρέλαιο, όρυκτοί άνθρακες, 
νερό, άτμοσφαιρικός άέρας, μεταλλεύματα, θείο, άλάτι, άσβεστόλιθος, γύψος, 
φωσφορίτες, βωξίτες, πυριτικά όρυκτά, ξύλο) ύφίστανται βαθύτατες μετατρο
πές, συνοδευόμενες άπό μεταβολές τής καταστάσεως, τής δομής καί κυρίως 
τής χημικής συστάσεως τής ύλης, μέ άποτέλεσμα νά λαμβάνονται καινούργια 
προϊόντα (στερεά, ύγρά καί άέρια καύσιμα, πετροχημικά, πολυμερή καί πλα
στικά, συνθετικές Γνες, καουτσούκ, λιπαντικά, λίπη καί λάδια, χρώματα, φαρ
μακευτικά, γεωργικά φάρμακα, άνόργανα όξέα, άλκάλια καί λιπάσματα, δομικά 
ύλικά, μέταλλα, σαπούνια, άπορρυπαντικά), χωρίς τά όποια θά ήταν άδύνατο 
νά φανταστούμε τήν καθημερινή μας ζωή.

‘Η έπιστήμη πού άσχολεϊται μέ τή θεωρητική γνώση καί έφαρμογή των 
πλέον καταλληλότερων καί οίκονομικότερων διαθέσιμων μεθόδων καί διερ
γασιών γιά τή μέ μέγιστη άπόδοση καί χαμηλότερο κόστος μετατροπή τών 
φυσικών προϊόντων σέ χρήσιμα γιά τόν άνθρωπο καί τό περιβάλλον του άγα- 
θά είναι ή Χ η μ ι κ ή  Τ ε χ ν ο λ ο γ ί α .

Οί χημικές άντιδράσεις στούς άντιδραστήρες άναμφισβήτητα άποτελοΰν 
τήν καρδιά τών χημικο-τεχνολογικών διεργασιών. ΟΙ τελευταίες όμως δέν θά 
μπορούσαν νά άποπερατωθοΰν χωρίς π.χ. τή διακίνηση, θραύση, άλεση, ταξι
νόμηση καί ρευστοποίηση τών στερεών ύλικών, τή μεταφορά ύγρών καί 
συμπίεση άερίων, τή θέρμανση, ψύξη, άνάδευση καί έξάτμιση τών διαλυμά
των, τό διαχωρισμό τών προϊόντων μέ άπορρόφηση, προσρόφηση, άπόσταξη, 
έκχύλιση, ξήρανση, κρυστάλλωση, διήθηση, κατακάθιση, φυγοκέντριση κ.ά.

Οί παραπάνω διεργασίες είναι ο ί Φ υ σ ι κ έ ς  Δ ι ε ρ γ α σ ί ε ς  τ ή ς  Χ η μ ι 
κ ή ς  Τ ε χ ν ο λ ο γ ί α ς .  Αύτές συνήθως άποσκοποΰν στήν προετοιμασία τών 
πρώτων ύλών πρός χημική άντίδραση καί τό διαχωρισμό ή καθαρισμό τών 
παραγόμενών προϊόντων:

Πρώτες ΰλες-> φυσικές Διεργασίες — ;
Χημικές Διεργασίες—\

Φυσικές Διεργασίες-»Προϊόντα

"Ετσι, ή Χημική Τεχνολογία, πού μπορεί νά χαρακτηριστεί ώς ένας κατάλ
ληλος συνδυασμός τών Χημικών καί φυσικών Διεργασιών, πραγματεύεται 
τήν τεχνολογικά όρθή άκολουθία αυτών, δηλαδή τό είδος καί τή διαδοχή τών
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άπαιτούμενων μηχανημάτων καί τά διαγράμματα ροής τής παραγωγής, άπό τή 
μιά πλ€υρά, καί τή μ€θό0€υση καί άριστοποίηση τής διαδικασίας βιομηχανικής 
παραγωγής, άπό τήν άλλη.

Θά ήταν περιττό νά άναφερθοΰμε στή σημασία τής Χημικής Τεχνολογίας 
(βιομηχανίας), ή ύπαρξη τής όποιας είναι στενά δεμένη μέ τή σύγχρονη μορ
φή τής ζωής τού άνθρώπου στόν πλανήτη μας καθώς καί μέ τήν προσπάθειά 
του νά γνωρίσει τόν κόσμο έξω άπ' αυτόν. Ή  Χημική Τεχνολογία καλείται νά 
βελτιώσει τό βιοτικό έπίπεδο τού άνθρώπου, Ικανοποιώντας τίς συνεπώς αυ
ξανόμενες άπαιτήσεις του, νά διαφυλάξει τήν ύγεία του, νά τόν άπαλλάξει άπό 
τά προβλήματα έλλείψεως πρώτων ύλών καί ένεργείας, τής ρυπάνσεως τοΰ 
περιβάλλοντος, καθώς καί άπ* αυτά πού σχετίζονται με τόν υπερπληθυσμό 
καί τίς συνέπειες του, συμβάλλοντας έτσι στή συνέχιση τής ζωής στόν πλανή
τη μας.

Ή διαμόρφωση τής Χημικής Τεχνολογίας ώς έπιστήμης έγινε περί τό τέλος 
τού 18ου αίώνα, άν καί ή ϋπαρξή της ώς έμπειρίας χρονολογείται όσο καί αυ
τή ή Ιστορία τοΰ άνθρώπου.

Μολονότι ή Συστηματική Χημική Τεχνολογία άκόμη έξακολουθεϊ νά ύπο- 
διαιρείται στήν ’ Α ν ό ρ γ α ν η  καί ’ Ο ρ γ α ν ι κ ή ,  μέ άντικείμενο τήν παραγω
γή τών άντίστοιχων προϊόντων, τή βάση αυτής άποτελοΰν ο I Β α σ ι κ έ ς  
Δ ι ε ρ γ α σ ί ε ς  τής Χ η μ ι κ ή ς  Τ ε χ ν ο λ ο γ ί α ς ,  που ουσιαστικά είναι ή έπι- 
στήμη τής Χ η μ ι κ ή ς  Μ η χ α ν ι κ ή ς .  Μέ τόν όρο βασικές διεργασίες έν- 
νοοΰμε μιά σειρά βαθμιδών στις όποϊες μπορεί νά ύποδιαιρεθεϊ όποιαδήποτε 
πολύπλοκη βιομηχανική μεταποιητική κατεργασία, άνεξάρτητα άπό τόν προο
ρισμό της.

Ή Χημική Μηχανική έχει ώς άντικείμενο τή θεωρία τών Φυσικών καί Χη
μικών Διεργασιών, τίς άρχές καί μεθόδους υπολογισμού καί σχεδιασμοΰ τών 
συσκευών καί έγκαταστάσεων (άντλίες, συμπιεστές, θραυστήρες, μύλοι, κό
σκινα, φίλτρα, δεξαμενές κατακαθίσεως, φυγόκεντροι, κυκλώνες, έναλλάκτες 
θερμότητας, έξατμιστήρες, ξηραντήρες, κρυσταλλωτήρες. άναδευτήρες, πύρ
γοι καί στήλες άποστάξεως, άπορροφήσεως, έκχυλίσεως, προσροφήσεως, ό- 
μογενείς καί έτερογενεϊς χημικοί άντιδραστήρες) στίς όποίες αυτές διεξάγον
ται.

Στηριζόμενη στή «μικροκινητική» τών σέ μοριακή κλίμακα διεργασιών (π.χ. 
θερμική άγωγή, μοριακή διάχυση), ή Χημική Μηχανική μελετά τή «μακροκινη- 
τική» τών διεργασιών. Στόχος της πάντα ή διερεύνηση, μέ τή βοήθεια τής 
θεωρίας όμοιότητας τών δυνατοτήτων μεγεθύνσεως, δηλαδή μεταβάσεως ά
πό τό έργαστηριακό μοντέλο στήν ήμιβιομηχανική καί στή συνέχεια στή βιο
μηχανική έγκατάσταση παραγωγής.

Κατά τήν έπίλυση τών πολύπλοκων προβλημάτων της, ή Χημική Μηχανική 
βασίζεται στούς νόμους καί τίς άρχές τής Χημείας, Φυσικής, Φυσικοχημείας 
καί στά ‘Εφαρμοσμένα Μαθηματικά, κυρίως δέ στήν ’Εφαρμοσμένη Θερμο
δυναμική (Γενική καί Χημική) καί στά Φαινόμενα Μεταφοράς, όπου έξετάζον- 
ται παράλληλα ό μηχανισμός καί ή μαθηματική άνάλυση τής μεταφοράς όρ- 
μής, θερμότητας καί μάζας, φαινόμενα τά όποια συμβαίνουν ή μεμονωμένα ή 
ταυτόχρονα στίς περισσότερες διεργασίες. Λαμβάνει έπίσης σοβαρά ύπόψη
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τήν τεχνική έμπειρία πού άναπτύσσβται σέ διάφορους κλάδους τής βιομηχα
νίας, καθώς καί τούς οίκονομικούς παράγοντες.

ΟΙ Βασικές Διεργασίες τής Χημικής Τεχνολογίας είναι δυνατόν νά ταξινομη
θούν στίς άκόλουθες κατηγορίες.

01 Μ η χ α ν ι κ έ ς  Δ ι ε ρ γ α σ ί ε ς  συμπεριλαμβάνουν τίς καθαρά σωματι- 
διακές διεργασίες έλαττώσεως καί αύξήσεως μεγέθους, τή ρευστοποίηση, μα
ζική ροή, άνάμιξη, μεταφορά καί άποθήκευση των στερεών. Χρησιμοποιούν
ται κυρίως γιά τήν προετοιμασία τών πρώτων ύλών καί τήν έπεξεργασία των 
τελικών στερεών προϊόντων. Μέ δλες αύτές τίς διεργασίες άσχολεϊται ή Τ ε 
χ ν ι κ ή  Σ ω μ α τ ι δ ί ω ν ,  ή όποια μέ τήν πλατιά της έννοια συγχωνεύει συνή
θως κι δλες τίς διεργασίες δπου λαμβάνουν μέρος σωματίδια, δπως τήν κρυ- 
στάλλωση, ξήρανση καί τίς ύδρομηχανικές διεργασίες πού άφοροΰν τούς δια
χωρισμούς στερεών - ύγρών, στερεών-άέρίων, στερεών-στερεών. '>

Στίς ‘ Υ δ ρ ο μ η χ α ν ι κ έ ς  Δ ι ε ρ γ α σ ί ε ς  ύπάγονται ή διακίνηση καί άνά- 
δευση τών ύγρών, ή μεταφορά καί συμπίεση τών άερίων, οΙ διαχωρισμοί στά 
έτερογενή συστήματα τών στερεών μέ τά ύγρά καί άέρια (κατακάθιση, διή
θηση, φυγοκέντριση, ύδρομηχανική ταξινόμηση καί έμπλουτισμός μεταλλευ
μάτων). Κινητήρια δύναμη στίς ύδρομηχανικές διεργασίες είναι ή διαφορά 
πιέσεως ΔΡ.

Oi Θ ε ρ μ ι κ έ ς  Δ ι ε ρ γ α σ ί ε ς  βασίζονται στούς μηχανισμούς μεταδό- 
σεως τής θερμότητας πρός καί άπό τή στερεή έπιφάνεια πού χωρίζει τίς δύο 
ρευστές φάσεις. Έδώ ύπάγονται oi καθαυτό διεργασίες έναλλαγής θερμότη
τας, δπως ή θέρμανση, ψύξη, συμπύκνωση, κατάψυξη, ύγροποίηση, ή παρα
γωγή άτμοΰ στούς λέβητες καί ή έξάτμιση διαλυμάτων. Ό ς κινητήρια δύναμη 
χρησιμεύει ή μέση διαφορά θερμοκρασιών ΔΤ.

01 Δ ι ε ρ γ α σ ί ε ς  Μ ε τ α φ ο ρ ά ς  Μ ά ζ α ς ή Φυσικοί Διαχωρισμοί χαρα
κτηρίζονται άπό τή μεταφορά ένός ή περισσότερων συστατικών άπό τή μιά 
φάση στήν άλλη. Βασίζονται κυρίως στούς νόμους τής μοριακής διαχύσεως, 
ώς βραδύτερου σταδίου μεταφοράς μέ κινητήρια δύναμη τή διαφορά συγκεν
τρώσεων ΔΘ. Έδώ συμπεριλαμβάνονται ή άπόσταξη, ή έκχύλιση στά συστή
ματα ύγρών-ύγρών καί ύγρών-στερεών, ή άπορρόφηση, προσρόφηση, κρυ- 
στάλλωση, ϋγρανση καί ή ξήρανση. 01 τελευταίες δύο έξετάζονται κάποτε ώς 
θερμικές διεργασίες, δεδομένου δτι ό μηχανισμός μεταδόσεως θερμότητας σ* 
αύτές θεωρείται έπικρατέστερος άπ’ αύτόν τής μάζας.

Μέ τή μεταφορά μάζας έπιτυγχάνεται διαχωρισμός τών όμοιογενών καί έ- 
τερογενών συστημάτων στά συστατικά πού τά άποτελοΰν. Ή  μετατροπή δη
λαδή ένός μίγματος ούσιών σέ δύο ή περισσότερα προϊόντα.

Κατά τήν άπορρόφηση άερίων γίνεται διαχωρισμός μίγματος άερίων, δταν 
αυτό έλθει σέ έπαφή μέ ύγρό στό όποϊο τουλάχιστον ένα άπό τά άέρια συ
στατικά είναι διαλυτό. Τυπικό παράδειγμα άπορροφήσεως άποτελεΐ ή, μέ τή 
βοήθεια τού νερού, άπομάκρυνση τής άμμωνίας άπό τό μίγμα αύτής μέ τόν ά- 
δρανή άέρα. Ή  μεταφορά μάζας χωρεϊ μέ διεύθυνση άέριο— ► διεπιφάνεια— ► 
ύγρό. Ή άντίστροφη διεργασία, δηλαδή ή άπομάκρυνση τών άερίων άπό τό 
διάλυμα, άνομάζεται έκρόφηση καί άποβλέπει στήν παραλαβή του συστατικού 
(π.χ. άμμωνίας) καί στήν άνάκτηση τού ύγροΰ (π.χ. νερού).

A
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Κατά τήν ϋγρανση καί άφύγρανση λαμβάνει χώρα ταυτόχρονη μεταφορά 
μάζας καί θερμότητας μεταξύ μιας άμιγοϋς ύγρής φάσεως (συνήθως νερό) καί 
ένός όερίου (συνήθως άέρας), άόιάλυτου στό ύγρό.

Κατά τήν άπόσταξη γίνεται διαχωρισμός των όναμίξιμων ύγρών στό έπί μέ
ρους συστατικά τους, βασιζόμενος στή διαφορά τττητικοτήτων των τελευ
ταίων. Ή  μεταφορά μάζας χωρεϊ με διεύθυνση άτμοί— ► διεπιφάνεια— ► ύγρό, 
γιά τό συστατικό ύψηλότερου σημείου ζέσεως, καί ύγρό— > διεπιφάνεια— ► ά
τμοί, γιά τό πτητικότερο (χαμηλότερου σημείου ζέσεως) συστατικό. Παρα
δείγματα άποστάξεως άποτελοΰν ό διαχωρισμός ύγροποιημένου άτμοσφαιρι- 
κοΰ αέρα σέ άζωτο, όξυγόνο καί εύγενή άέρια, ή παραγωγή βενζίνης, φωτι
στικού πετρελαίου, μαζούτ καί λιπαντικών άπό τό άργό πετρέλαιο, ό διαχωρι
σμός μίγματος άλκοόλης καί νερού στά συστατικά του.

Κατά τήν προσρόφηση γίνεται διαχωρισμός άερίων (ή διαλυμάτων) μέ τή 
βοήθεια ένός στερεού προσροφητικού μεγάλης είδικής έπιφάνειας. *Η μετα
φορά μάζας χωρεϊ μέ διεύθυνση άέριο (ή ύγρό)— ► διεπιφάνεια— ► στερεό. 
Ή άντίστροφη διεργασία όνομάζεται άναγέννηση καί άποσκοπεϊ ά φ ’ ένός 
στήν παραλαβή τού συστατικού άπό τό πρρσροφητικό καί ά φ ’ έτέρου στήν ά- 
νάκτηση τού τελευταίου. Ή  προσρόφηση χρησιμοποιείται είτε γιά τόν καθα
ρισμό άερίων καί ύγρών άπό τά άνεπιθύμητα συστατικά πού περιέχονται σέ 
μικρές συγκεντρώσεις (π.χ. άποχρωματισμός ύγρών, ξήρανση άερίων) είτε γιά 
τήν άνάκτηση, άπό τά άραιά διαλύματα, χρήσιμων συστατικών (π.χ. ύδρογο- 
νανθράκων στά διύλιστήρια πετρελαίου).

Κατά τήν έκχύλιση υγρών γίνεται άνάκτηση διαλυμένης ούσίας μέ τή βοή
θεια ένός είδικοϋ διαλύτη στόν όποιο ή πρώτη κατά προτίμηση διαλύεται. ‘ Η 
φάση πού φέρει τήν ούσία καί ό διαλύτης είναι είτε άδιάλυτες είτε μερικώς ά- 
ναμίξιμες μεταξύ τους. Ή  μεταφορά μάζας χωρεϊ μέ διεύθυνση ύγρό— ► διεπι- 
φάνεια— ► ύγρό (έκχύλισμα). Ή  έκχύλιση βασίζεται στή διαφορά διαλυτότη
τας τής ύπό διαχωρισμό ούσίας στίς δύο φάσεις καί έφαρμόζεται γιά τό  δια
χωρισμό ευαίσθητων όργανικών ουσιών (βιομηχανία φαρμάκων, πετρελαίου 
κ.λπ.). Ό  διαλύτης άνακτάται συνήθως μέ άπόσταξη καί έπαναχρησιμοποι- 
εϊται.

Κατά τήν κρυστάλλωση γίνεται άνάκτηση των στερεών άπό τά διαλύματα 
αύτών. Ή μεταφορά μάζας χωρεϊ μέ διεύθυνση υγρό (μητρικό)—  διεπιφά- 
νεια— > στερεό (κρύσταλλοι).

Ή  διάλυση καί ή έκπλυση (ή διαλυτοποίηση ή έκχύλιση στερεών) είναι 
διεργασίες άντίστροφες τής κρυσταλλώσεως ώς πρός τή μεταφορά μάζας 
(στερεό— > διεπιφάνεια— ► ύγρό). Μίγμα τής ύπό διαχωρισμό ούσίας μέ ένα 
άδρανές στερεό υλικό έπεξεργάζεται μέ ύγρό διαλύτη στόν όποϊο ή ούσία 
διαλύεται έκλεκτικώς. Ακολούθως αυτή άνακτάται μέ κρυστάλλωση ή έ- 
ξάτμιση.

Γιά νά έπιτευχθεΐ μιά διεργασία διαχωρισμού, πρέπει στό σύστημα νά 
προσδοθεϊ τό ίσοδύναμο θερμοδυναμικό έργο διαχωρισμού. ( ’Αντίθετα, οΙ 
διεργασίες άναμίξεως είναι φαινόμενα αυθόρμητα, συνοδευόμενα μέ αύξηση 
τής έντροπίας, καί έπιτυγχάνονται χωρίς έξωτερική έπέμβαση). ΟΙ διαχωρι-
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σμοί Επιτυγχάνονται εϊτε μΕ πρόσόοση Ενέργειας ύπό μορφή θερμότητας 
(στήν απόσταξη καί ξήρανση) είτε μΕ προσθήκη βοηθητικών ουσιών (προσρο- 
φητικό στήν προσρόφηση, διαλύτης στήν Εκχύλιση ύγρών καί στή διαλυτο- 
ποίηση).

"Ετσι, σ ’ όλες τίς Διεργασίες Μεταφοράς Μάζας Εχουμε ταυτόχρονα μετα
φορά θερμότητας καί ροή ρευστών. ‘Η μεταφορά μάζας μεταξύ τών φάσεων 
άποτελεϊ όμως τόν ΕπικρατΕοτερο μηχανισμό τής κάθε διεργασίας.

Στίς Χ η μ ι κ Ε ς  Δ ι ε ρ γ α σ ί ε ς  ό ρυθμός δράσεως καθορίζεται άπό τούς 
νόμους τής Χημικής Κινητικής. 'Εδώ ύπάγονται όλες οι όμογενεΐς καί Ετερογε
νείς δράσεις όργανικής καί άνόργανης φύσεως στούς καταλυτικούς ή μή αντι
δραστήρες, καθώς καί oi ήλεκτροχημικΕς καί βιοχημικΕς δράσεις. ’Επειδή σ ’ 
αύτΕς Εχουμε ταυτόχρονα ροή ρευστών, μεταφορά μάζας καί θερμότητας, ή 
ταχύτητά τους θά Εξαρτηθεΐ άποφασιστικά καί άπό τά φυσικά φαινόμενα, πού 
χωρούν συνήθως μΕ μικρότερες ταχύτητες άπ’ αύτήν τής χημικής άντιδρά- 
σεως. Oi γενικΕς άρχΕς πού διΕπουν τή σχεδίαση καί λειτουργία τών χημικών 
άντιδραστήρων Εξετάζονται συνήθως ξεχωριστά σΕ είδικά Συγγράμματα.

Σύμφωνα μΕ τήν όργάνωση λειτουργίας, oi ΒασικΕς Διεργασίες τής Χημι
κής Τεχνολογίας διαιρούνται σε περιοδικΕς (άσυνεχεΐς), συνεχείς καί ήμισυνε- 
Χ€ϊς·

’Ανάλογα μΕ τήν κατανομή τού χρόνου παραμονής τών δρώντων σωμάτων 
στίς συσκευΕς συνεχούς λειτουργίας, διακρίνουμε δύο μοντΕλα συσκευών-τίς 
συσκευΕς ιδανικής άναμίξεως καί τίς συσκευΕς ίδανικής Εκτοπίσεως (Εμβολι- 
κής ροής). 01 πραγματικΕς συσκευΕς είναι Ενδιάμεσου τύπου.

Κατά τήν άνάλυση καί τό σχεδίασμά τών διεργασιών καί συσκευών τής 
Χημικής Τεχνολογίας συνήθως άκολουθεϊται ή Εξής γενική μεθοδολογία:

1. «Στατική» άνάλυση τής διεργασίας καί προσδιορισμός (άπό τά δεδομΕνα 
ισορροπίας) τής κατευθύνσεως καί τών όριακών συνθηκών πραγματοποιή- 
σεως τής διεργασίας, καθώς Επίσης καί τής κινητήριας δυνάμεως (ΔΡ,ΔΤ,ΔΟ) 
αυτής.

2. Κατάστρωση ισοζυγίων μάζας καί Ενέργειας, γιά τόν ύπολογισμό τής κα- 
ταναλώσεως τών εισερχόμενων πρώτων ύλών καί τής ποσότητας τών Εξερ- 
χόμενων προϊόντων καθώς καί τών άπαιτούμενων θερμαντικών ή ψυκτικών 
μΕσων.

3. Κινητική μελΕτη καί υπολογισμός τού ρυθμού (ταχύτητας, Εντάσεως) τής 
διεργασίας.

4. Υπολογισμός τής Επιφάνειας (ή τού όγκου) λειτουργίας τής συσκευής ά
πό τά δεδομΕνα τού ρυθμού καί τής κινητήριας δύναμης μΕ βάση τή θεμελιώ
δη σχΕση

όπου

Ρυθμός =Κιν?7ήρ.ια 6Α ν-ίΜ Ι  Η s Αντίσταση

Ρυθυόί =  ΠοσότΠτα Μ€ταφερόμ6νης μάζας ή ένέργειας 
μ ’  ΧρόνοςχΕπιφάνεια (ή όγκος) λειτουργίας
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5. Υπολογισμός τών βασικών διαστάσεων (ύψος, διάμετρος, διστομή) τής 
συσκευής.

*Άν καί τόν τελευταίο καιρό τά Διεθνές Σύστημα SI δλο καί περισσότερο έ- 
πεκτείνεται στή Χημική Μηχανική, δυστυχώς, μέχρι σήμερα κατά τούς ύπολο- 
γισμούς χρησιμοποιούνται όλα τά μετρικά συστήματα. Αύτά. καθώς καί ο) με
τατροπές τών μονάδων άπό τά ένα σύστημα στό άλλο, δίνονται στό τέλος 
τού Πρώτου Τόμου, ώς παραρτήματα.

&

ί
9

ϊ;

Μ

ϊ



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΑΡΧΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΖΑΣ

1.1. Γενικά

*Η θ€ωρία της μεταφοράς μάζας είναι άνάλογη αυτής τής μβταφοράς θερ- 
μότητας καί άρμης (βλ. Τόμο II, Κεφ. 1, 3 καί Τόμο I, Κεφ. 1 άντίστοιχα).

"Οπως ή μ€ταφορά θερμότητας έτσι καί ή μεταφορά μάζας άποτελεϊ μιά 
πολύπλοκη διεργασία. Πρόκειται γιά μεταφορά ούσίας άπό τή μιά φάση στήν 
άλλη διά μέσου μιας έπιφάνειας πού χωρίζει τίς δύο φάσεις καί καλείται δια- 
χωριστική έπιφάνεια ή διεπιφάνεια.

Ή διεύθυνση τής μεταφοράς μάζας έξαρτάται άπό τήν επικρατούσα στό 
σύστημα κατάσταση, σε σχέση μ' αυτήν τής ίσορροπίας. Τό συστατικό πού 
κατανέμεται μεταφέρεται άπό τή φάση στήν όποια ή συγκέντρωσή του είναι 
μεγαλύτερη αυτής πού άντιστοιχεΐ στήν ισορροπία πρός τή φάση όπου ή συγ
κέντρωσή του είναι μικρότερη άπ' αύτήν τής Ισορροπίας. Ό  δέ ρυθμός τής 
μεταφοράς μάζας θά είναι τόσο μεγαλύτερος, δσο μεγαλύτερη ή άπομάκρυν- 
ση τού συστήματος άπό τήν ισορροπία.

Ό  ρυθμός μεταφοράς έξαρτάται έπίσης καί άπό τό μηχανισμό αυτής. Δύο 
είναι οΙ βασικοί μηχανισμοί μεταφοράς μάζας μέσα σέ μιά άπλή φάση:

1. *Η μοριακή διάχυση.
2. ‘ Η τυρβώδης διάχυση.
Ό  μηχανισμός τής μοριακής διαχύσεως έπικρατεΤ είτε σέ μιά άκίνητη φάση 

είτε, δταν ύπάρχει ροή φάσεως, δπου έχουμε καί μεταφορά λόγω ροής (ή έ- 
παφής ή φυσικής άναμίξεως), στή λεπτή ίξώδη ύποστιβάδα διαχύσεως (σχ. 1- 
7) πού έφάπτεται στή διαχωριστική έπιφάνεια.

Ό  μηχανισμός τής τυρβώδους διαχύσεως έπικρατεϊ περισσότερο στό 
στροβιλώδη πυρήνα ροής (σχ. 1-7) τής κινούμενης φάσεως.

Γενικά, τρεϊς μπορεί νά είναι οΐ αίτιες διαχύσεως: 
α) *Η διαφορική κλίση συγκεντρώσεως.
β) ‘Η διαφορική κλίση όλικής πιέσεως, όπότε μιλάμε γιά διάχυση πιέσεως.
γ) Ή διαφορική κλίση θερμοκρασίας. Στήν περίπτωση αυτή μιλάμε γιά θερμική διάχυ-

ΙΛτ

A
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ση, κατά τήν όποία τό βαρύτερο συστατικό ένός μίγματος συγκεντρώνεται στήν 
ψυχρή Επιφάνεια καί, άντίθετα, τό Ελαφρότερο συστατικό στή θερμή Επιφάνεια. 
01 περιπτώσεις β καί γ είναι σπάνιες στή Χημική Μηχανική. Στίς Διεργασίες Μετα

φοράς Μάζας γίνεται Εκμετάλλευση τής κινήσεως τού όιαχεόμενου συστατικού λόγω 
διαφορικής κλίσεως τής συγκεντρώσεως. Αύτή ή κλίση τείνει νά κινεί τό συστατικό 
πρός τέτοια κατεύθυνση ώστε νά Εξισωθούν οΐ συγκεντρώσεις, όηλαόή ή Τόια νά Εξα
φανιστεί.

Πριν περάσουμε στή μαθηματική άνάλυση των μηχανισμών όιαχύσεως, θά 
άναφερθουμε σύντομα στίς διαφορικές Εξισώσεις μεταφοράς μάζας μέσα σέ 
μιά κινούμενη φάση.

1. 2. Διαφορικές Εξισώσεις μεταφοράς μάζας

Σέ μιά κινούμενη μέ ταχύτητες υχ. u y. u z φάση θεωρούμε στοιχειώδες 
παραλληλεπίπεδο διαστάσεων dx, dy. dz. όπως αύτό τού σχήματος 1-1.

Ά ν  Εξετάσουμε τά ίσοζύγια μάζας τοΰ υπό κατανομή συστατικού, πού όιΕρχετσι. 
ύπό συνθήκες μόνιμης κσταστάσεως,μέσα άπό τά παραλληλεπίπεδο αύτό μΕ μοριακή 
διάχυση καί μέ μεταφορά μέ Επαφή. Εχοντας υπόψη καί τή διαφορική Εξίσωση συνε
χείας γιά τά άσυμπίεστα ρευστά (βλ. Τόμο I. Κεφ. 1, § 1.6):

υ =  iu χ + ju γ + ku ζ ,
i, j, k — μοναδιαία άνύσματα στίς Ορθογώνιες συντεταγμένες χ, γ, ζ,

θά κσταλήξουμε στά άκάλουθα συμπεράσματα (λεπτομερώς βλ. π.χ. (21)):
*Η άνά μονάδα χρόνου μεταβολή τής ποσότητας τού συστατικού dM c μέσα στά 

παραλληλεπίπεδο Εξαπίσς τής μεταφοράς μέ Επαφή θά είναι:

du χ- r - ί-  +
dx

( 1- 1)

(1-2 )

όπου: c — συγκέντρωση 9

dV =  d χ dy dz-άγκος παραλληλεπιπέδου.
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Σχήμα 1-1. Γιά την Εξαγωγή των διαφορικών Εξισώσεων μεταφοράς μάζας. (Τά είσ- 
ερχόμενα καί Εξερχόμενα ρεύματα Εκφράζονται άνά μονάδα χρόνου).

Ή άνά μονάδα χρόνου μεταβολή τής ποσότητας του συστατικού (dMm) μΕσα στό 
παραλληλεπίπεδο Εξαιτίας τής μεταφοράς μέ μοριακή διάχυση θά είναι:

dM m =  dM χ + dM y + dM 2 ^ .d 2c d2c d2c .
“  D axJ + av2 1 dV>8z2 (1-3)

ΰπου: dM x =  —D dV μεταβολή dM m ώς πρός τή διεύθυνση χ,

dc2dM y = —D dy-r dV μεταβολή dM m ώς πρός τή διεύθυνση y, 

82cdM z = —D ^gfd V  μεταβολή dM m ώς πρός τήν διεύθυνση z, 

D — συντελεστής διαχύσεως (βλ. παρακάτω):

‘Η μεταβολή τής ποσότητας των συστατικών λόγω μεταφοράς μΕ Επαφή, 
dM 0πρΕπει νά άντισταθμίζεται μΕ τή μεταβολή αϋτής λόγω διαχύσεως, dM m. 
ΓΙρΕπει, δηλαδή, νά ίσχύει:

ή
dM c + dM m =  0 

dM c =  —dM m · /

(1-4) 

(1 -4a)

A
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άλλιώς θά είχαμε μεταβολή της συγκεντρώσεως c μέ τό χρόνο τ, πράγμα που γιά τή 
μόνιμη κατάσταση [όπου c =  f (χ, yf ζ) μόνο) δέν Επιτρέπεται.

"Ετσι, άπό τίς Εξισώσεις (1-4α), (1-2) καί (1-3) τελικό λαμβάνουμε

dc
dx

+ υ dc
c?y

+ u dc
dz

= D d2c cz c d2c 
dx2 + dy2 *  dz2

= DV2c, (1*5)

όπου: V2 d2
dz2

τελεστής Laplace

Ή Εξίσωση (1-5) Εκφράζει τήν κατανομή τής συγκεντρώσεως δεδομένου 
συστατικού σέ μιά κινούμενη φάση κατά τή μόνιμη κατάσταση καί όνομάζεται 
διαφορική Εξίσωση μεταφοράς μάζας Εντός κινούμενης φάσεως.

Γιά τή μεταφορά μάζας με μεταβαλλόμενο ρυθμό (μή μόνιμη κατάσταση), 
πρέπει νά ληφθεΐ υπόψη ή μεταβολή τής συγκεντρώσεως με τό χρόνο

dc
di + υ dC

dx +  u dc
dy + u: If - 0 1

d2 c
W

d2c
W

d2c
dz2 ) =  DV2c (1 -6 )

ΟΙ Εξισώσεις (1-5) καί (1-6) είναι άνάλογες πρός τίς Εξισώσεις Fourier — 
Kirchhoff γιά τή μεταφορά θερμότητας (βλ. Τόμο II, Κεφ. 3, § 3-2).

’Αξίζει νά σημειωθεί ότι οΙ Εξισώσεις αυτές ίσχύουν ύπό τήν προϋπόθεση ότι δέν 
λαμβάνει χώρα χημική άντίδραση.

‘Όταν ύπαρχει χημική άντίόραση, στή δεξιά πλευρό τών Εξισώσεων (1-5) καί (1-6) 
πρέπει νά προστεθεί ό ρυθμός παραγωγής τού δεδομένου συστατικού R, που δίνεται 
σέ gmole άνά μονάδα όγκου καί χρόνου. Ή θεωρία τής ταυτόχρονης διαχύσεως καί 
χημικής άντιδράσεως Εξετάζεται στό Κεφ. 3.

1.3. Μοριακή διάχυση — Νόμοι Fick

‘Όταν ή φάση ήρεμεϊ (υχ =  υν =  υ2 =  0), ή Εξίσωση (1-6) καταλήγει στό II 
νόμο Fick γιά τήν τριδιάστατη διάχυση ύπό μεταβαλλόμενο ρυθμό:

t

$

'.Λ

1
ϊ|

ι

- | £-=  ° <  ΟΎ
82C 82 c . d2c
dxr  + dy2 + dz2 ) =  DV2c, (1-7)

πού είναι άνάλογος τής διαφορικής Εξισώσεως Fourier γιά τή μετάόοση θερ
μότητας μέ θερμική άγωγή (βλ. Τόμο II, Κεφ. 1, § 1.3).

/

Μ  t
-Λ χ
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Γιά μονοδιάστατη (κατεύθυνση ζ) διάχυση ό II νόμος Fick γράφεται:

dc
dr

=  D d2c 
θζ2

( 1- 8 )

Γιά μόνιμη κατάσταση ( · | ~ =  0) ή Εξίσωση (1-7) γράφεται:

D ( d2 c 
dx2 + d2 c 

dy2 + d2 c 
dz2 ) =  0 (1-9)

καί έφόσον D ψ 0, πρέπει

, d2c . 32c 
' dx2 + 5y2

+ d2c
dz2 ) =  =  0 (1- 10)

Ή (1-10) είναι ή διαφορική έξίσωση μοριακής διαχύσεως σέ μιά άκί- 
νητη φάση. Γιά μονοδιάστατη διάχυση, π.χ. πρός την κατεύθυνση τής

Ζ (-|§ - =  0, - | 5- =  0), θά ίσχύει:

D d2 c 
dz2 0 (1- 11)

καί

d2c
dz2

=  0 ( 1- 12)

Τή Χημική Μηχανική ένδιαφέρει κυρίως δ ρυθμός μεταφοράς μάζας μέ μο
νοδιάστατη μοριακή διάχυση σέ μόνιμη κατάσταση. Αυτός όρίζ€ται άπότόνΙ 
νόμο διαχύσεως Fick (τό άνάλογο του νόμου Fourier γιά τή θερμική άγωγή):

dM =  —D dF dT

Μ = - D  F t dc
dz

j  _  M _  p dc 
J ° -  T r ~  0  dz

(1-13)
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όπου: Μ — μάζα, gmole,
F — έπιφάνεια κάθβτη πρός τή διεύθυνση διαχύσεως, cm2, 
τ -  χρόνος, s,
D — συντελεστής διαχύσ€ως, cm2/s, 
c — συγκέντρωση, gmole/cm3,
2 — άπόσταση, cm, 

dc-j------ βαθμίδα (διαφορική κλίση) συγκεντρώσεως,αζ

J0 — ρυθμός μεταφοράς μάζας (ή πυκνότητα ροής) μέ μοριακή διάχυση 
άπουσία στροβιλισμού.

Σύμφωνα μέ τόν I νόμο Fick, ό ρυθμός J0 είναι άνάλογος τής διαφορικής 
κλίσεως τής συγκεντρώσεως. Τό άρνητικό σημείο σημαίνει ότι ή διάχυση γί
νεται κατά τή διεύθυνση έλαττώσεως τής συγκεντρώσεως.

Στά διμερή συστήματα στά όποια όλόκληρη ή φάση ήρεμεΐ, γιά τούς ρυ
θμούς μεταφοράς των συστατικών Α καί Β πρέπει νά ίσχύει

JA =  — J B =  const (1-14)

‘Όταν ή πίεση είναι σταθερή καί, έπομένως, ή όλική συγκέντρωση cA + % =  
ct έπίσης σταθερή, προφανώς πρέπει

dl·^ _dCe (1-15)
dz dz

καί

Da = D b =  D. I 1 -16)

όπου: Da ή DA0 — συντελεστής διαχύσεως συστατικού Α στό συστατικό Β/ 
d b ή d ba ”  συντελεστής διαχύσεως συστατικού Β στό συστατικό Α.

Τή Χημική Μηχανική ένδιαφέρουν δύο περιπτώσεις μονοδιάστατης καί μό
νιμης διαχύσεως:
1. Ή ίσομοριακή άντιδιάχυση.
2. *Η διάχυση μέσα άπό στάσιμο στρώμα άερίου (ή διάχυση ένός συστατι

κού).
Ή  πρώτη περίπτωση συναντάται στήν άπόσταξη, ή δεύτερη στήν άπορρόφη- 
ση άερίων, στήν έκπλυση (διαλυτοποίηση) καί στήν έκχύλιση.
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Πρίν περάσουμε στούς μηχανισμούς αύτούς άξίζει νά άναφερθεΐ ότι, στη 
γενικότερη περίπτωση μονοδιάστατης διαχύσεως, όταν ύπάρχει καθαρή 
γραμμική ροή τής φάσεως κατά τή διεύθυνση διαχύσεως, γιά τούς ρυθμούς 
μεταφοράς ΝΑ καί ΝΒ (σέ gmole/cm2s) τών συστατικών Α καί Β άντίστοιχα, 
θά ίσχύουν oi Εξισώσεις

όπου: cA, cB — συγκεντρώσεις συστατικών Α καί Β άντίστοιχα, 
z — μήκος διαχύσεως, cm.

01 (1-17), σύμφωνα με τούς McCabe καί Smith 12] προκύπτουν μέ τόν άκόλουθο 
συλλογισμό (βλ. σχ. 1-2): Ή ροή τής φάσεως διακινεί τή μάζα άπό μιά θέση στην άλ
λη με ταχύτητα uF, άνεξάρτητα άπό τήν καθαυτό διάχυση. "Ετσι, τό συστατικό Α, πού 
διαχέεται μέ ταχύτητα ι^ Α στήν ίδια κατεύθυνση τής κινήσεως τής φάσεως, σέ 
άκίνητο παρατηρητή φαίνεται νά κινείται ταχύτερα άπό τή μάζα τής φάσεως. Δηλαδή 
uA > uF, γιατί

Γιά τό συστατικό Β, πού διαχέεται πρός τήν άντίθετη κατεύθυνση, θά ίσχύει τό άντί- 
θετο. Από τά παραπάνω είναι προφανές ότι

(1-17)

Nb = - ^ - ( N a + N8) - D
dcB 

Β dΓ

Μα =  H)A +  4= (1-18)

Να =  Ja_ + Να + Ν6 
ca  cA q

(1-19)

καί

ν α =  JA + —c, (Να + Ne) =  JA + ι* , ( 1- 20)

πού είναι ίσοδύναμη τής (1-17)..

Α
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α) β) γ)

V * A “F
τ· „ U  * Α

Β

JA ' * NCA

Β Β

να

♦u-r Β ΑοΒ
* NcB V 4---------

*Β

d c A

JA=-DA-dTCA UDA 

dCA
V  da"3T cb uoB

ĉA= ^Α^Β^ ^Α+ΒΒ̂ na=ja+nca=ua ca

ncb'% (w 4 ; (W nb=jb+ncb=ncb-ja=

=UB CB.

Σχήμα 1-2. Μεταφορά μάζας μΕ μοριακή διάχυση (α), μΕ Επαφή (β) καί σύνθετη (γ).

1.3.1. Ίσομοριακή άντιδιάχυση άερίων

Στίς διεργασίες άποστάξεως, όπου τά ύπό διαχωρισμό συστατικά Α καί Β 
Εχουν τήν Τδια περίπου λανθάνουσα θερμότητα, ή συμπύκνωση Ενός gmole 
τού λιγότερο πτητικού συστατικού Ελευθερώνει τήν ίδια ποσότητα θερμότη
τας πού άπαιτεϊται γιά τήν Εξάτμιση Ενός gmole τού περισσότερο πτητικού 
συστατικού. "Ετσι, λαμβάνει χώρα ίσομοριακή άντιδιάχυση, κατά τήν όποια τά 
δύο συστατικά διαχΕονται μΕ τόν Τδιο καί άντίθετο ρυθμό (σχ. 1-3). ΈπομΕ- 
νως Εχουμε

Να =  —Ν q =  const (1-14)

DA =  DB =  D 0 -1 6 )

Ή Εξίσωση (1-17) σ' αύτήν τήν περίπτωση λαμβάνει τή μορφή

Να =  - 0 α ^  (1-13)

Ή όλοκλήρωση αύτής

dz
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άν ύποτεθεΤ DA =  const, δίν€ΐ

ΝΑ = — -<CA1 - c A2) ( 1. -21 )

"Αν τό συστατικό A μπορεί νά θεωρηθεί Ιδανικό άέριο, γιά τό όποϊο

( 1-22)

η Pt . 
Ct V RT (1-23)

όπου: ΡΑ — μερική πίεση του άερίου A, atm,
Pt — όλική πίεση, atm,
Τ — άττόλυτη θ€ρμοκρασία, °Κ, 
yA — μοριακό κλάσμα συγκεντρώσεως, 
R — 82,05 cm3 atm/gmole °Κ,

ή σχέση (1-21) γράφεται καί ώς

/

ΝΑ = ^  <Va. “  W  =  R ^ (Pa, -  <1"24)

Έννο€Ϊται δτι γιά τό συστατικό Β πρέπει νά Ισχύει

Νβ -  - γ -  (cBf -  Cq2 ) =  (ΡΒι ~  Ρβ,) -  (V β ~Υ β2̂ (1 -24α)

Ν.β = -Ν α =  <*, -  0Αι > = (ΡΑ, -  ΡΑ, ) =  (y Α, -  V Λ,) (1 -24β)

A
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V  ΡΒ

'Απόσταση, ζ ----*

Σχήμα 1-3. Ίσομοριακή άντιδιάχυση άερίων Α καί Β

1.3.2. Διάχυση ένός άέριου συστατικού

Κατά τήν άπορρόφηση άερίων, ένα συστατικό (π.χ. τό Β) είναι στάσιμο ώς 
πρός τή όιαχωριστική Επιφάνεια καί μόνο τό συστατικό Α δισχέεται πρός αυ
τήν. ΊΕτσι, π.χ. στό σύστημα άμμωνίας/νεροΰ, ή άμμωνία (Α) μόνο θά άπορ- 
ροφάται άπό τό νερό. Ό  άέρας (Β), ώς άόρανές άέριο, είναι άδιάλυτος στό 
νερό καί θεωρείται στάσιμο άέριο. Έχουμε, δηλαδή, διάχυση ένός μόνο συ
στατικού (στήν προκειμένη περίπτωση τής άμμωνίας Α) μέσα άπό στάσιμο 
στρώμα άέρος (Β) (σχ. 1-4).

Έτσι. Ν Α =  const, Ν „ =  0, 1
Α θ

Μετά τήν όλοκλήρωση της (1-17) καί διάφορους μετασχηματισμούς καταλή
γουμε, άνάλογσ μέ τήν έκφραση της κινητήριας δυνάμεως (Δε, Δγ, ΔΡ). στίς 
έξης έξισώσεις πού περιγράφουν τή διάχυση ένός συστατικού:
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Ν α =
D a Ct 
z c BM (cA, “  ca, )

(1-25)

(1-26)
Ybm

Ν « - π τ ^ ΙΡ« . - ρ* . ' (1-27)

όπου: CBM In (c B2 / cBi) (1-25a)

( y e -  Yb,)

Vbm =  In (yBj /  y Bt)
(1-26a)

Is bm —
P Bj - P b,

In (P Bj / PB<)
(1 -27 a)

οίναι ol λογαριθμικές μέσες διαφορές συγκεντρώσουν, μοριακών, κλασμάτων 
καί μερικών πιέσεων του συστατικού Β άντίστοιχα.

Pt =  V  ΡΒ

Διάχυση A 
Ροή A

Διάχυση Β 
Ροή Β

( .

Η
% μί ω

ι *

ί

Σχήμα 1-4. Διάχυση άέριου συστατικοΟ Α μέσα άπό στάσιμο στρώμα άερίου Β.

λ



18

“Αν ή διάχυση γίν€ται διά μέσου πολυσύνθετου στάσιμου στρώματος, άποτελού- 
μενου άπό μίγμα άερίων ί = Β, C, D, .... η, τότε στήν έξίσωση π.χ. (1-26), άντί τού 
συντελεστή 0 Α, λαμβάνεται δ φαινόμενος συντελεστής διαχύσεως , ό όποιος,
γιά τήν περίπτωση ΝΑ =  const, Νθ =  Nc = Ν0 = ....=  0. όρίζεται άπό τή σχέση
(βλ. [45)):

0 =  1 -  Va = 1 -V » _______  (1-28)
Am n Vi ~  Vb +  Vc + Yr,

Σ  Dai DAb Dac Da„
i = B

Όταν ή σύσταση του μίγματος δίνεται σέ μοριακά κλάσματα (γΊ, υπολογιζόμενα χω
ρίς τό συστατικό Α, ή έξίσωση (1-28) λαμβάνει τή μορφή

^  Am Π

Σ
ι =  8

1
Υί

0 Αί

_________ 1_________
V'b + _Yc_ + Vn

Dab Dac 0An

(1-28α)

1.3.3. Μοριακή διάχυση στά ύγρά

Παρ* όλο πού γιά τά ύγρά ό συντελεστής διαχύσεως 0 Α καί ή ct δέν 
μπορούν νά θεωρηθούν σταθερές, ό ρυθμός μεταφοράς μάζας μπορεί νά ύ- 
πολογιστεϊ μέ σχέσεις παρόμοιες μέ τίς (1-21), (1-24) καί (1-25), (1-26), ό
που άντί τής ct είσέρχεται ή μέση συγκέντρωση τού διαλύματος ( £ ) βν (45). 
Γιά τή μόνιμη Ισομοριακή διάχυση (ΝΑ = —ΝΒ =const) ίσχύει ή σχέση:

N A =  2 f  < C A , - c At) = ? f  ( £ ) . ν >  (ΧΑ, - Χ α, )  (1-29)

όπου: X Α| , χ α, — μοριακά κλάσματα συστατικού A , 
ρ — πυκνότητα διαλύματος, g/ cm3,
Μ — μοριακό βάρος διαλύματος, g/gmole,
(j^)av — μέση συγκέντρωση τού διαλύματος, gmole/cm3,
D al — συντελεστής διαχύσεως στήν ύγρή φάση, cm2/s,

Γιά τή μόνιμη διάχυση ένός συστατικού (Α) μέσα άπό στάσιμο στρώμα τού 
Β, όπου Να =  const, ΝΒ =  0, ίσχύει ή σχέση
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Να
P al

* ΧΒΜ
av (χΑ, (1-30)

όπου: ΧΒΜ
__ Χ Β, ΧΒ,

η (χβ/ χΒι )
— μέση λογαριθμική διαφορά μοριακών κλασμά

των συστατικού Β.

1.3.4. Διαχυτότητα άερίων καί ύγρών

Ό  συντ€λ€στής διαχύσεως (#f διαχυτότητα) των άερίων, DA , ώς ίδιότητα '
τοΰ συστήματος, είναι συνάρτηση τής θερμοκρασίας*, τής ττιέσεως** καί τής 
φύσεως των συστατικών. Ώ ς  φυσική σταθερά πού χαρακτηρίζει τήν Ικανότη
τα τοΰ συστατικού νά διεισδύει στήν άκίνητη φάση, δεν έξαρτάται άπό τίς ύ- 
δροδυναμικές συνθήκες πού έπικρατοΰν ατό σύστημα.

01 συντελεστές 0 Α μπορούν νά προσδιοριστούν πειραματικά μέ τεχνικές 
πού βασίζονται στήν παρακολούθηση τοΰ ρυθμού έξατμίσεως ύγρών άπό τρι
χοειδή σωλήνα (μέθοδος Winkelmann), καθώς καί τής έξατμίσεως άπό μικρές 
σταγόνες. Στήν πρώτη περίπτωση ό ύπολογισμός τοΰ DA βασίζεται στή 
σχέση (1 -2 7 ).

Άπό τήν άλλη πλευρά, οΙ συντελεστές DA μπορούν νά ύπολογιστούν άπό 
έξισώσεις πού περιλαμβάνουν τίς μοριακές ίδιότητες, τήν πίεση καί τή θερμο
κρασία τοΰ άερίου.

Ικανοποιητικά άποτελέσματα ατούς προσεγγιστικούς ύπολογισμούς δίνει ή έξίσω- 
ση Maxwell, τροποποιημένη άπό τόν Gilliland:

0,0043 Τ3/2 V(1/Ma ) + (1/Μβ 
Ρ, (Va ,/3 + V b V3)2 (1-31)

ΰπου: Da — συντελεστής διαχύσεως άερίου σέ άέριο, cm2/s, 
Τ — άπόλυτη θερμοκρασία, °Κ,
Pt — όλική πίεση, atm,

* Αυξάνεται λογαριθμικώς μέ τή θερμοκρασία, άκολουθώντας τήν έξίσωση Arrhenius

d( I n DA) ΔΕ
dT RT2

## Ελαττώνεται μέ τήν πίεση, σύμφωνα μέ τή σχέση Ρ D A = const.

A
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VA, VB — μοριακοί όγκοι· συστατικών Α καί Β άντίστοιχα υπό μορφή ύγρών 
στό κανονικό σημείο ζέσεώς TO^,cm3/gmole,

Μα ,Μβ — μοριακά βάρη άερίων Α καί Β άντίστοιχα, g^gmole.
Μεγαλύτερη άκρίβεια γιά μίγματα μή πολικών πραγματικών άερίων (ή γιά μίγματα 

ένός πολικού καί ένός μή πολικού άερίου) δίνει ή τροποποιημένη άπό τούς Wilke-lee 
έξίσωση Hirschfelder.

(0,00107-0,000246 V1/MA + 1/Μβ )Τ• ** + 1/1^
Ρ, (σΑΒ )2 If (kT/eAB ))

(1-32)

όπου: Ρ, — άλικη πί€ση, atm,

σΑΒ — διάμετρος συγκρούσεως, Α°, σΑΒ =  °Α ^  —

ε ΑΒ =  ΥεΑ ε Β ένέργεια μοριακής άλληλετπδράσεως τών μορίαιν A. Β, erg, 

k — σταθερά Bolt2marm=1.38.10‘ie erg/°K.
f(kTfeAH) On άλοκλήρωμα συγκρούσεων (δίνεται σέ πίνακες ή

διαγράμματα ώς συνάρτηση τών kT/^a, βλ. σχ. 1 -5).

Γιά τόν υπολογισμό τών σΑΒ καί ε/k (όταν αυτές δέν είναι γνωστές) μπορούν νό 
έφαρμοστούν οί προσεγγιστικές σχέσεις

σ =  1.18ν,Λ ήσ 5.V VJ 
6 c

(1-33)

ε Λ =  1,21 Tb ή €/k =  0,75 Tc (1-34)

όπου: V — μοριακός όγκος υγρού στό κανονικό σημείο ζέσεώς του, cmVgmole,
Τ5 — κανονικό σημείο ζέσεώς, °Κ
V c — κρίσιμος μοριακός όγκος, cmVgmole.
Tc,— κρίσιμη θερμοκρασία, °Κ.

Στόν πίνακα 1-1 δίνονται τυπικές τιμές των σ καί ε/k γ»ά μερικά άέρια, προσδιοριζό
μενες άπό τά δεδομένα Ιξώδους, καθώς καί οί μοριακοί όγκοι (V) υπό μορφή υγρών 
στό κανονικό σημείο ζέσεώς τους.

01 συντελεστές διαχύσεως τών άερίων δίνονται στή βιβλιογραφία (π.χ. Ι30!,}33]).
Στόν πίνακα 1-2 παρέχονται χαρακτηριστικές τιμές τών Ck γιά μερικά άέρια καί 

άτμούς (Α) στόν άτμοσφαιρικό άέρα (Β) στους 298°Κ.

• Δίνονται σέ ειδικούς πίνακες τής βιβλιογραφίας (π.χ. 1301. 1331). μπορεί όμως νό ύπολογι-
στοΰν καί άπό τούς άτομικούς όγκους.
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Σχήμα 1-5. Συνάρτηση συγκρούσ€ων γιά τη διάχυση.

Oi συντελεστές διαχύσεως στά ύγρά, DAL, είναι τής τάξεως 1.10’4 -  1.1 Ο*5 cm2/s 
(βλ. πίνακα 1—3) καί έξαρτώνται άπό τή συγκέντρωση τοϋ διαλύματος. 01 τιμές αύτές 
δηλώνουν δτι ή διάχυση στήν ύγρή φάση είναι πολύ βραδύτερη αϋτής στά άέρια, λό
γω μεγαλύτερης πυκνότητας των ύγρών καί μεγαλύτερου άριθμοΰ συγκρούσεων των 
διαχεόμενων μορίων.

Ή θεωρητική πρόβλεψη των DAL είναι δύσκολη, λόγω των άδυναμιών πού 
παρουσιάζει ή θεωρία τής δομής των ύγρών.

“Αν τά διαχεόμενα μέσα σέ άραιά διαλύματα μόρια θεωρηθούν μεγάλες σφαΤρες 
άκτίνας rA, ή ύδροδυναμική θεωρία προβλέπει

kTDal =  —--------  (Εξίσωση Stokes — Einstein)
6πη γα

Πίνακας 1—1

Παράμετροι σ καί ε/k τού δυναμικού Lennard-Jones*

Αέριο
0

σ, A e/k. °Κ V, cm3/gmole

η2 2,827 59,7 14,3
ν2 3,798 71,4 31,2
ο2 3,467 106,7 25,6
άέρας 3,711 78,6 29,9
C02 3,941 195,2 34,0
CO 3.690 91,7 30,7
NO 3,492 11 6,7 23,6
Ν20 3,828 232,4 36,4
ν η 3 2,900 558,3 25,8
η2ο 2,641 809,1 18,9
ch4 3,758 148,6 —

c2h . 4,443 215,7 —

* Φ(γ) = 4e [ ( - ) 12 - (  — )*] r r

A
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Πίνακας 1— 2

‘Αέριο DA, cmJ/s

Ηω<I άII ο 
(0

C02 0,164 0,94
ο 2 0,206 0,75
HjO 0,258 0,60
ν η 3 0,236 0,66
ch3oh 0,159 0,97
C2Hs0H 0,119 1,30
Βουτανόλη 0,087 1.73
Τολουόλιο 0,086 1.84
Βενζόλιο 0.087 1.76
Ξυλόλιο 0,071 2,18
‘Ανιλίνη 0,074 2,14
CS2 0,107 1,45

Πίνακας 1— 3

Συντελεστής 0 AL σέ όραιά ύδαπκά διαλύματα ατούς 20°C

Διαλυμένη ουσία Dal . 10®, cm2/s sc = n/p o*·

C02 1,50 670
ο , 1,80 558
ΝΗ. 1.76 570
α 2 1.22 824
Ν2 1,64 613
so2 1.70 592
h2so4 1.73 580
Η Cl 2,64 381
η ν ο 3 2,60 390
h2s 1.41 712
c h 3oh 1.28 785
c2h 6oh 1,00 1005
Βουτανόλη 0.77 1310
Γλυκόζη 0,60 1680
NaCI 1,35 745
NaOH 1.51 665

*Sc — Κριτήριο Schmidt (βλ.1 1.5.5).
••Βασίζεται ατό η/ρ =  1,005.10*J cm*/s γιά τό διαλύτη (ΗχΟ)
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Γιά άραιά διαλύματα μή ήλεκτρολυτών μπορεί νά χρησιμοποιηθούν διάφορες Εμπειρι
κές σχέσεις, μιά άπό τίς όποιες είναι καί ή Εξίσωση Wilke-Chang:

Dal
7,4.10’8 (f Μ β ^ Τ

η ν Α^6
(1-35)

όπου: Μ Β — μοριακό βάρος διαλύτου, g/gmole,
VA — μοριακός όγκος διαλελυμένης ούσίας στό κανονικό σημείο ζέσεώς της, 

cm3/gmole,
η — ίξώδες διαλύτου, cP,
f  — συντελεστής άλληλεπιδράσεως, άναφερόμενος στό διαλύτη (γιά Η20 — 

2,6, γιά CH20H -  1,9, γιά C2H5OH -  1,5, γιά αίθέρα 1,0).

Γιά τή μετατροπή των DAl σέ άλλες θερμοκρασίες μπορεί νά χρησιμοποιηθεί ή 
σχέση

Pal Π 
Τ

=  const

1.3.5. Διάχυση στά στερεά

Ή διάχυση στά στερεά ξεφεύγει άπό τά πλαίσια τού παρόντος. Εξετάζεται λεπτό 
μερώς σέ προχωρημένα συγγράμματα Μεταφοράς μάζας (βλ. π.χ. Ρ9·45]). ’Εδώ θά 
άναφερθοΰμε σύντομα στά κυριότερα στοιχεία τής διαχύσεως αύτής.

Γενικά, διακρίνουμε δύο είδη διαχύσεως στά στερεά:
1. Τή «μή ευαίσθητη» διάχυση, ή όποία παρατηρείται όταν ή διαχεόμενη ούσία 

διαλύεται στό στερεό μέ σχηματισμό όμογενούς διαλύματος.
2. Τήν «ευαίσθητη» διάχυση ή διάχυση στά πορώδη στερεά, τά όποϊα Επιτρέπουν 

τή ροή υγρών ή άερίων μέσα άπό τά τριχοειδή άνοίγματα.
Γ ιά τήν Επίλυση προβλημάτων τής «μή εύαίσθητης» διαχύσεως ύπό μόνιμες συν

θήκες (όταν ή κλίση συγκεντρώσεων δέν μεταβάλλεται μέ τό χρόνο), μπορεί νά 
χρησιμοποιηθεί ό I νόμος Fick ύπό τή μορφή

Ν ( 1- 21 )

γιά στερεή Επίπεδη πλάκα πάχους ζ, ή ή ίσοδύναμη αύτής Εξίσωση

D Sav (cAi cAj) 
m = Να Sav = ----------------------- (1-36)

γιά άλλα γεωμετρικά σχήματα.

A
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Ή  S 8V όντιπροσωπεύει τή μέση διατομή του στ€ρ€θΟ. κάθετη πρός τή διάχυση. 
Γιά στερεό κύλινδρο, Εσωτερικής καί Εξωτερικής διαμέτρου d . καί ό 0 άντίστοιχα καί 
μήκους I, αύτή θά ίσοΟται μέ

όπου: ζ =  d 0 — d,·

.‘Η Επίλυση προβλημάτων τής «μή ευαίσθητης» δισχύσεως ύπό μεταβαλλόμενο ρυ
θμό βασίζεται στήν όλοκλήρωση των διαφορικών Εξισώσεων τού II νόμου Fick (Εξ. 
1-7). Εχοντας υπόψη τίς όριακες συνθήκες. Γιά μερικά γεωμετρικά σχήματα (Επίπεδη 
πλάκα, παραλληλεπίπεδο, σφαίρα, κύλινδρος κ.τ.λ.) Εχουν δοθεΤ λύσεις μέ τή μέθοδο 
Newman (βλ. (4δ1).

*Ακόμη πιό πολύπλοκες καταστάσεις συναντώνται στήν «εύαίσθητη» διάχυση μέσα 
άπό τά πορώδη υλικά. Αύτή είναι δυνατόν νά συμβεΤ μέ Ενα άπό τούς τρεις μηχανι
σμούς:

1. Τήν κανονική διάχυση.
2. Τή διάχυση Knudsen*.
3. Τήν Επιφανειακή διάχυση* **.

Δέν άποκλείεται Επίσης συνδυασμός αυτών.

Ό  πρώτος μηχανισμός παρατηρεΐται όταν οΙ διάμετροι των πόρων είναι σχετικά 
μεγάλες, σέ σύγκριση μέ τή μέση Ελεύθερη διαδρομή τών δισχεόμενων μορίων. Σ ’ 
αύτήν τήν περίπτωση μπορεί νά χρησιμοποιηθούν οΙ Εξισώσεις μοριακής διαχύσεως, 
όπου άντί τού συντελεστή διαχύσεως 0Α (γιά τά διμερή συστήματα) πρέπει νά 
Εφαρμοστεί ό φαινόμενος συντελεστής διαχύσεως

ό όποιος λαμβάνει ύπόψη τό κλάσμα τής Ελεύθερης (διαθέσιμης) γιά τή διάχυση δισ- 
τομής (Θ =  0,3 Εως 0.6) καθώς καί Ενα συντελεστή f.

Ό  συντελεστής f είσάγεται ώς διόρθωση, γιά τό γεγονός δτι ή διαδρομή διαχύ
σεως. λόγω τής μή εύθύγραμμης κατατάξεως τών τριχοειδών καναλιών καί δαιδαλώ- 
δους μορφής τών πόρων, είναι μεγαλύτερη.

Ό  παράγοντας f είναι συνήθως μεγαλύτερος άπό τή μονάδα (f =  1.8 Εως 6) καί Ε- 
ξαρτάται άπό τή δομή τού πορώδους υλικού, τήν κατανομή μεγέθους τών πόρων καί 
τή μεταβαλλόμενη καί δαιδαλώδη διαδρομή αύτών.

Έτσι, ό συντελεστής διαχύσεως D eff είναι τελικά μικρότερος άπό τόν κανονικό.

*Η διάχυση Knudsen λαμβάνει χώρα είτε δτσν ο! διάμετροι τών τριχοειδών είναι 
σχετικά μικρές, σέ σύγκριση μέ τή μέση Ελεύθερη διαδρομή τών μορίων, είτε όταν ή 
διαφορά πιέσεως στίς δύο πλευρές τού στερεού είναι σχετικά χαμηλή.

2πΙ ( d p - d , )  
In d 0/d5

(1-36σ)

(1-37)

# Καλείται καί άέρια διάχυση (gas effusion)
·* Λαμβάνει χώρα όταν τά διαχεόμενα μόρια προσροφοΰνται στήν Επιφάνεια τού στερεού.
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Ύττ* αυτές τίς συνθήκες,τά διαχεόμενα μόρια συγκρούονται μέ τά τοιχώματα των 
τριχοειδών συχνότερα παρά μεταξύ τούς. ‘Ως άποτέλεσμα αύτού, ή άντίσταση στη 
διάχυση όφείλεται στίς συγκρούσεις των μορίων μέ τά τοιχώματα καί όχι στίς άλλη- 
λοσυγκρούσεις όπως συμβαίνει στή συνήθη διάχυση.

Ή διάχυση Knudsen βασίζεται στην κινητική θεωρία. Σύμφωνα μ ’ αυτήν, ό ρυ
θμός διαχύσεως είναι συνάρτηση τής διαφοράς πιέσεως (ή συγκεντρώσεως), τού πά
χους τής στερεής έπιφάνειας καί τού συντελεστή διαχύσεως Knudsen , ό όποι
ος, μέ τή σειρά του, είναι συνάρτηση των Θ, f, τής είδικής (κατά ΒΕΤ) έπιφάνειας S, 
καίτής πυκνότητας ρ του πορώδους ύλικοΰ, του μοριακού βάρους, Μ, τής διαχεόμε- 
νης ουσίας καί τής θερμοκρασίας Τ:

D 19 400 Θ2 
f S ρ (1-38)

Στή γενικότερη περίπτωση τής μεταβατικής περιοχής, όπου λαμβάνει χώρα κανονι
κή διάχυση καί διάχυση Knudsen, ό φαινόμενος συντελεστής διαχύσεως Dn όρίζεται 
άπό τήν άθροιστική σχέση

1 1 ^ 1
~η~ = ~η~ “ δ----  (1-39)u n UK u ef1

1.4. Τυρβώδης διάχυση

Τό φαινόμενο τής τυρβώδους διαχύσεως σχετίζεται άμεσα μέ τήν τυρβώ- 
δη ροή των ρευστών φάσεων. ‘Η μεταφορά μάζας μέ τυρβώδη ροή προστί
θεται στή μεταφορά μάζας μέ μοριακή διάχυση, έπιταχύνοντας τό ρυθμό τής 
άντίστοιχης διεργασίας, δεδομένου ότι οί συντελεστές τής τυρβώδους διαχύ
σεως Ε D είναι πολύ ύψηλότεροι άπό τούς D τής μοριακής. (Σέ πάρα πολύ 
ύψηλούς άριθμούς Re γιά άέρια Ε0 ~ 100 D, γιά ύγρά Ε0 - 100000 D).

Θεωρητικά, ή τυρβώδης.διάχυση χωρεΤ πρός όλες τίς κατευθύνσεις. Πρα
κτική σημασία όμως έχει ή κάθετη, ως πρός τήν κατεύθυνση τής' κυρίως 
ροής, τυρβώδης διάχυση. Γιά τό ρυθμό μεταφοράς μάζας μέ μονοδιάστατη 
τυρβώδη διάχυση, J E, στη μόνιμη κατάσταση ίσχύει ή άνάλογη του I νόμου 
Fick σχέση (βλ. έξίσωση 1-13):

j e =  - e ° i £ -  (1-40)

"Αν καί ό Ε D έχει τίς ίδιες διαστάσεις μέ τό συντελεστή D, ό πρώτος δέν είναι 
φυσική σταθερά καί έξαρτάται άπό τίς ύδροδυναμικές συνθήκες ροής. "Ετσι, 
γιά τό ρυθμό μεταφοράς μάζας μέ τυρβώδη καί μοριακή διάχυση ύπό μόνιμες 
συνθήκες πρέπει νά έφαρμοστεΐ ή σχέση
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J =  J D + J E. =  — (D+E D)-^ ~  (1-41)

‘Όταν δέν έπικρατοΰν καθαυτό συνθήκες τυρβώδους ροής, ή τυρβώδης διά
χυση δημιουργεΤται καί διατηρείται μέ διάφορα συστήματα άναδεύσεως (βλ. 
Τόμο I, Κεφ. 6).

1.5. Μεταφορά μάζας μεταξύ φάσεων

01 θεωρητικές άρχές πού άνατττύχθηκαν παραπάνω άφοροΰσαν τή μετα
φορά μάζας μέσα σέ μιά άπλή καί συνεχή φάση, όπου, όπως άναφέραμε, ό 
μηχανισμός τής μεταφοράς χαρακτηρίζεται άπό ένα πολύπλοκο συνδυασμό 
τής μοριακής καί τυρβώδους διαχύσεως.

Στίς περισσότερες όμως έφαρμογές τής μεταφοράς μάζας (άπόσταξη, ά- 
πορρόφηση, έκχύλιση, διάλυση), ή μάζα μεταφέρεται άπό τή μιά φάση στήν 
άλλη διά μέσου τής διαχωριστικής έπιφάνειας. Μέ άλλα λόγια, ή διεργασία 
μεταφοράς γίνεται καί στίς δυό πλευρές τής διεπιφάνειας. Πρόκειται, δηλαδή, 
γιά μιά πολύπλοκη διεργασία, ή όποια μέ δυσκολία ύπόκειται σέ θεωρητική ά- 
νάλυση, δεδομένου ότι οΙ γνώσεις μας γύρω άπό τή δομή των ρευμάτων κον
τά στή μή στάσιμη,- γενικά, έπιφάνεια, καθώς καί αύτές πού άφοροϋν τό μη
χανισμό μεταφοράς διά μέσου αύτής, είναι έλάχιστες.

Τά θεωρητικά μοντέλα πού προτάθηκαν μέχρι σήμερα μπορούν νά χαρα
κτηριστούν μόνο ώς άπλοποιημένες (μέ πολλές παραδοχές) προσεγγίσεις στό 
μηχανισμό τής μεταφοράς μάζας. Παρακάτω θά άναφερθούμε σύντομα στίς 
κυριότερες θεωρίες μεταφοράς μάζας, πού,ούσιαστικά, άνατττύχθηκαν παράλ
ληλα μέ τίς άντίστοιχες θεωρίες μεταφοράς θερμότητας και όρμής καί είναι ά- 
νάλογες αύτών.

1.5.1. Θεωρία των δύο λεπτών στρωμάτων

Προτάθηκε άπό τόν Whitman (1923). Ά ν  καί πρόκειται περί κλασικής 
θεωρίας, έντούτοις, όπως θά δούμε παρακάτω, άποτελεϊ τή βάση των περισ
σότερων έφαρμογών.

Βασίζεται στήν παραδοχή ότι οΙ πραγματικές ζώνες (σχ. 1-6) στίς όποιες . 
είναι συγκεντρωμένες οί άντιστσσεις στή μεταφορά μάζας μπορούν νά άνπ- 
κατασταθούν μέ δύο ύποθετικά (άκίνητα ή γραμμικώς κινούμενα) στρώματα 
πάχους δ, καί δ2, εύρισκόμενα άπό τίς δύο πλευρές τής διεπιφάνειας, μέσα 
στά όποια ή μεταφορά μάζας γίνεται μόνο μέ μοριακή διάχυση. Έτσι, όλη ή 
άντίσταση τώρα είναι συγκεντρωμένη στά ύποθετικά αυτά στρώματα καί ή 
διαφορική κλίση συγκεντρώσεων σχηματίζεται μόνο σ* αυτά. Εφόσον τά 
στρώματα αυτά είναι περιοχές όπου ύποτίθεται ότι δέν υπάρχει άνάδευση λό
γω τυρβώδους ροής, ή μεταβολή τής συγκεντρώσεως σ ' αυτά θεωρείται 
γραμμική.
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Σχήμα 1-6. Γιά τήν κατανόηση τής θεωρίας των δύο λ€τττών στρωμάτων.

Πέρα άπό τά λεπτά στρώματα διακρίνονται οΐ πυρήνες των ρευμάτων (κύ
ρια μάζα των φάσεων), δπου ή μεταφορά γίνεται άποκλειστικά με τυρβώδη 
διάχυση, γΓ αύτό καί ή συγκέντρωση τής ύπό κατανομή ούσίας είναι πρακτι- 
κώς σταθερή (YAG καί x AL άντίστοιχα).

‘ Η άντίσταση των πυρήνων στή μεταφορά, καθώς καί ή αντίσταση τής ί
διας τής διεπιφάνειας, θεωρούνται άμελητέες. Μέ τήν ένταση τού στροβιλι
σμού τά δ1# δ2 μειώνονται σημαντικά.

Στή διεπιφάνεια έχουμε ίσορροπία φάσεων Φ γ καί Φ χ καί, έπομένως, 
θερμοδυναμική ίσορροπία τών γ Αί καί χΑΙ, οί δέ θέσεις των σημείων 
ισορροπίας 1,2 θά έξαρτηθοΰν άπό τήν ίσορροπία αυτή (βλ. § 1.5.7, σχ. 1-9). 
Είναι έπομένως προφανές άτι ή διαφορά τών συγκεντρώσεων xAi — yAj στή 
διεπιφάνεια τού σχ. 1 -6 δέν άποτελεϊ φράγμα στή διάχυση τού συστατικού A 
άπό τήν άέρια στήν ύγρή φάση.

Ή θεωρία αυτή προϋποθέτει μόνιμη κατάσταση, γΓ αυτό μπορεί νά έφαρ- 
μοσθεϊ μόνο άταν ό χρόνος πού άπαιτείται γιά τή σταθεροποίηση τών κλί
σεων συγκεντρώσεων (προφίλ συγκεντρώσεων) είναι πολύ μικρότερος άπ* 
αυτόν τής μεταφοράς μάζας.

Ύπ* αύτές τίς συνθήκες, ό ρυθμός μεταφοράς μάζας γιά τήν ίσομοριακή 
άντιδιάχυση (π.χ. στήν άπόσταξη) στή φάση Φ γ θά είναι

Ν A - D ^ i --L-(Y A G -V A i) =  k,v(VAG -V A i)>. <1-42)

Σύγκρίν€ μέ τήν Εξίσωση <1-24).
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όπου: k'y = ——̂ —i  

Γ ιά τή φάση Φ „

(1-42α)

Ν Α = - ^ Μ ^ ) .ν - .  (X Α, — X AL > =  k χ' (X A, — X AL>* < Π -43)

6nou: k'x βν (1-43α)

Γ ιά τό ρυθμό μεταφοράς μάζας στήν περίπτωση διαχύσεως ένός συστατι
κού (π.χ. άπορρόφηση άμμωνίας στό νερό) θά έχουμε άντίστοιχα:

Ν Α -  ν ' (VaG — Vai) =  ky iVA6 — Va i) * *  ···> (1-44)
1 · ΒΜ

όπου: ky = Ee
δ,

καί

1
Υβμ

(1-44α)

Ν Α = “ δ ^ 7 (Μ )βν (χΑ! -  χΑ ΐ) =  kx (χΑι -  xAL) · · · .  (1 -45)

δπου: k ,  =  . ° ΛΙ- ( £ )  «ν (1-45α)
δ2 ΧΒΜ Μ

ΟΙ συντελεστές ky, ky καί kx, kx των έξισώσεων (1-42) ~  (1-45), κστ* 
άναλογία μέ τούς συντελεστές h στή μεταφορά θερμότητας (βλ. Μ€τάδοση 
θερμότητας, κεφ. 3), καλούνται μ€ρικοί συντελεστές μεταφοράς μάζας (ή, ά- 
πλώς, συντελεστές μεταφοράς μάζας) καί άνατττύσσονται παρακάτω (βλ. § 
1.5.4).

1.5.2. Θεωρίες άνανεούμενης έπιφάνειας έπαφής [45]

Θεωρία διεισδύσεως τοΰ Higbie.

Ό  Higbie ύπέθεσε ότι σέ μερικές διεργασίες μεταφοράς μάζας δπου έχουμε έπα-

• Σύγκρινε μέ τήν έξίσωση Π -29)
·· Σύγκρινε μέ τήν έξίσωση Π -26)
··· Σύγκρινε μέ τήν έξίσωση Π -30)
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φή άερίου καί ύγροϋ, ό χρόνος έπαφής τ είναι τόσο βραχύς (μικρότερος του 1sec) ώ
στε ή διαφορική κλίση συγκεντρώσεων πού όπαιτεϊ ή θεωρία λεπτών στρωμάτων 
δεν προλαβαίνει ν' άναπτυχθεϊ. "Ετσι ουσιαστικά έχουμε μεταφορά μάζας μέ μορια
κή διάχυση ύπό μή μόνιμη (μεταβαλλόμενη) κατάσταση (ή μεταφορά μέ διείσδυση). 
Γι’ αυτήν, ύπό συνθήκες μονοδιάστατης διαχύσεως; πρέπει νά ισχύει ή έξίσωση

r>cA d2C
1 7 "  ° A~ d ?

(1-8)

που έκφράζει τό II νόμο Fick

Ή θεωρία αυτή προϋποθέτει σταθερό χρόνο έπαφής τ. Προϋποθέτει, δηλαδή, ότι 
ή «ήλικία» τών στοιχείων τού ρευστού (ύγροϋ ή άερίου) πού φθάνουν διαδοχικά 
στήν επιφάνεια έπαφής είναι ίδια. *Η ύπόθεση αϋτή, μαζί μέ τήν προϋπόθεση ύπάρ- 
ξεως ίσσοροπίας στή διεπιφάνεια, όδηγεϊ στήν άκόλουθη λύση τής (1-8) (βλ. καί σχ. 
3-1):

R A -  2 (cAi -  cAL)VDAL/riT  = kL (c* -  cAL) (1-46)

όπου: N A — μέσος ρυθμός μεταφοράς μάζας,
Dal — συντελεστής διαχύσεως τοϋ άερίου στό ύγρό,

k L = 2VDalAt τ — μέσος συντελεστής μεταφοράς μάζας. (1-46α)

Σύμφωνα μέ τή θεωρία Higbie, μετά τήν παρέλευση χρόνου τ τό στοιχείο ρευστού 
μέσα στό όποιο έγινε ή μέ τόν παραπάνω τρόπο διείσδυση παραχωρεί τή θέση του 
στό έπόμενο, νέο, στοιχείο ρευστού καί ό μηχανισμός έπαναλαμβάνεται.
Θεωρία άνεούμενης έπιφάνειας τού Da nek worts

Είναι γενίκευση τής προηγούμενης θεωρίας καί δέχεται ότι ό χρόνος έπαφής τ (δη
λαδή ό χρόνος παραμονής τών διαφόρων στοιχείων ρευστού στήν έπιφάνεια έπαφής) 
δέν είναι σταθερός, άλλά κατανέμεται έκθετικά.

"Αν S είναι ό μέσος ρυθμός άντικαταστάσεως τών στοιχείων στήν έπιφάνεια έπα- 
φης (δηλαδή ή μέση ταχύτητα άνανεώσεως τής έπιφάνειας), τότε ή πιθανότητα Φ ότι 
ένα στοιχείο θά παραμείνει στήν έπιφάνεια γιά χρονικό διάστημα τ, πρίν άντικαταστα- 
θεϊ άπό ένα άλλο, «φρέσκο», στοιχείο, θά είναι

φ = Se'ST (1-47)

Ή έξίσωση μονοδιάστατης μοριακής διαχύσεως στή μεταβατική αυτή κατάσταση δί
νει

Ν Α =)/D A*t'S (cA, -  cAL) = kL (cAi -  cAL ) , (1-48)

όπου: kL =VDal S — μερικός συντελεστής μεταφοράς μάζας (1-48σ>
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Θεωρία Dobbins

‘Αποτελεί Επέκταση τής θεωρίας Danckwerts, καθώς συσχετίζω αύτήν μέ τή θεω 
ρία λεπτού στρώματος. Ή  έξίσωση Dobbins γιό τό μέσο μερικό συντελεστή μετσ<* 
ρας μάζας έχει ώς έξης:

k L =V^D AL S  coth S 62 
Dal

(1-49)

όπου: coth -  υπερβολική συνεφσπτομένη.
ό - πάχος λεπτού στρώματος, cm.

Στά ίδια άποτελέσμστσ καταλήγει καί τό λεπτού στρώματος — όιεισόύσεως μοντέλο 
τών Τοογ καί Marchello.

Θεωρία Kishinevskij

Προϋποθέτει άνανέωση τής έπιφάνειας έπαφής. άλλά χωρίς διείσδυση με μοριακή 
διάχυση. Βασικός ρόλος έδώ άποδίδεται στήν τυρβώδη διάχυση.

Γενικά συμπεράσματα πού προκύπτουν άπ* όλες αυτές τίς θεωρίες είναι τά άκά- 
λουθα:

, 01 έξισώσεις Higbie καί Danckwerts τής θεωρίας άνανεούμενης έπιφσνείας έφαρμό- 
ζοντσι όταν έχουμε μικρό χρόνο έπαφής τ (δηλαδή μεγάλο S) καί μικρό συντελεστή 
δισχύσεως D. Αντίθετα, όταν D καί τ είναι σχετικό υψηλά, έφαρμόζετσι ή θεωρία 
τών δύο λεπτών στρωμάτων. Γιά ένδιάμεσες τιμές τών τ και D τό πειραματικά δεδο
μένα συμφωνούν μέ τή θεωρία Dobbins.

Ό  συντελεστής μεταφοράς μάζας k̂  είναι συνάρτηση τού D στή θεωρία λεπτού 
στρώματος, τού Ο®·5 στις θεωρίες Higbie καί Danckwerts. τού D 2/3 σγή θεωρία τού

όριακού στρώματος (βλ. παρακάτω) καί τού D n (n =  0.5-1 -0) στήν πράξη.

1.5.3. θ€ωρία όριακού στρώματος

Ή θεωρία τού όριακού στρώματος (ή περστωτικής στιβάδας) καί ή σημα
σία αύτής στά φαινόμενα μεταφοράς όρμής καί θερμότητας άναπτυχθηκε λε
πτομερώς στά άντίστοιχα βιβλία (βλ. Τόμο I. Κεφ. 1. § 1.5 καί Τόμο II. Κεφ 
3, § 3.1 άντίστοιχα).

Έδώ θά άναφερθούμε μόνο στά κύριο συμπεράσματα πού προκύπτουν 
γιά τή μεταφορά μάζας.

Κατ' άναλογία ,μέ τήν άντίστοιχη θεωρία τής ροής ρευστών, ή θεωρία αυτή 
έφαρμόζεται μόνο σέ περιπτώσεις μεταφοράς μάζας μεταξύ στερεής Επιφά
νειας καί ρευστής φάσεως. *Ως παράδειγμα τέτοιων διεργασιών μπορούν νά 
άναφερθούν ή Εξάχνωση στερεών σέ ρεύμα άερίου καί ή διάλυση στερεών 
σέ ρεύμα ύγρού.

‘Όταν ένα ρευστό συγκεντρώσεως c0, πού ρέει μέ γραμμικώς όμοιόμορφη 
ταχύτητα υ0, έρθει σέ Επαφή μέ στερεή Επιφάνεια (μιά Επίπεδη πλάκα), (σχ.
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1-7), άναπτύσσονται όύο όριακά στρώματα (περατωτικές στιβάδες): 1) "Ενα 
στρώμα κατανομής ταχυτήτων, πάχους δ υ# όπου οί ταχύτητες τοΰ ύγρου 
μεταβάλλονται άπό υ χ =  0 στή διεπιφάνεια στερεοΰ/ρευστου έως υ0 . 2) "Ενα 
στρώμα κατανομής συγκεντρώσεων, πάγους δ 0, δπου oi συγκεντρώσεις 
μεταβάλλονται άπό c { στή διεπιφάνεια (μεγίστη) εως c0 .

Πέρα άπό τά όριακά στρώματα δεν ύπάρχει κλίση ταχυτήτων καί συγκεν
τρώσεων. "Αν ή ροή τοΰ ρευστοΰ είναι στροβιλώδης, ή μεγαλύτερη κλίση 
συγκεντρώσεων παρατηρεΤται στήν ίξώδη ύποστιβάδα διαχύσεως.

Τά πάχη τών όριακών στρωμάτων ταχύτητας 6 U καί συγκεντρώσεως 6C 
σχετίζονται ώς έξής:

6 u/ 6 c =  Sc''3  =  (_JL _)i/3  ( ,-5 0 ,

δπου: Sc — άριθμός (κριτήριο) Schmidt (βλ. παρακάτω)

Ό  μέσος συντελεστής μεταφοράς μάζας kLav άπό τό άρχικό σημείο 
έπαφής τής στερεής έπιφάνειας μέ τό ρευστό 0, μέχρι τήν άπόσταση χ μπο
ρεί νά ύπολογιστεί άπό τή σχέση:

Προωιλ Προφίλ

Σχήμα 1-7. Όριακά στρώματα ταχύτητας καί συγκεντρώσεως κοντά στή διεπιφάνεια 
στερεό/ρευστό.



Up ρχ — άριθμός Reynoldsόπου: Re * =
χ Π

1.5.4. Μερικοί συντελεστές μεταφοράς μάζας

‘Η δυσχέρεια προσδιορισμού τών ύποθετικών παχών των λεπτών στρω
μάτων δν δ2 (βλ. έξ. 1-42 — 1-45) άπό τή μιά πλευρά, καθώς καί τών συντε
λεστών τής τυρβώδους διαχύσεως Ε 0 (έξ. 1-40, 1-41), πού, όπως ήδη 
άναφέραμε, συνεισφέρει σημαντικά στή μεταφορά μάζας, άπό την άλλη, είχε 
ώς άποτέλεσμα την είσαγωγή καί τήν ευρύτατη χρήση, γιά τόν ύπολογισμό 
τού ρυθμού μεταφοράς μάζας έντός φάσεων, τής έννοιας τών μερικών συν
τελεστών μεταφοράς μάζας k ή k \ [Κατ’ άναλογία μέ τούς μερικούς συντελε
στές μεταφοράς θερμότητας h (βλ. Τόμο II, Κεφ. 3)].

Μ* αύτόν τόν τρόπο, ό ρυθμός μεταφοράς μάζας έντός φάσεως μπορεί νά 
έκφραστεϊ μέ τή γενική έξίσωση

Ρυθμός =  μερικός συντελεστής χ κινητήρια δύναμη,

όπου ή κινητήρια (ή δρώσα) δύναμη θά είναι ή διαφορά συγκεντρώσεων 
στήν κύρια μάζα τής φάσεως καί στή διεπιφάνεια (ή στή διεπιφάνεια καί στήν 
κύρια μάζα τής φάσεως, άν ή μεταφορά έχει άντίθετη κατεύθυνση). Παρακά
τω άναφέρονται οί έξισώσεις μεταφοράς μάζας έντός φάσεως (βλ. σχ. 1-7) 
γιά δύο είδικές καί ήδη γνωστές σέ μάς περιπτώσεις:

Γιά τή μεταφορά ένός συστατικού:

Αέρια: Ν Α =  kc (cAG -  cAi) =  ky (yAG -  y * )  =  kG (PAG -  P*) (1 -5 2 )

’Υγρά: N a =  k L (c *  -  cAL) =  k„ (x *  -  xAL) (1 -5 3 )

Γιά τήν Ισομοριακή μεταφορά:

•Αέρια: Ν Α =  k'c (cAG -  cAi) =  k'y (yAG -  y * )  =  k'G (P AG -  P ^  (1 -5 4 )  

Υγρό: N A =  k'L (cAi -  cAL) =  k', (χΛ -  xAL) (1 -5 5 )
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όπου:
CAG' y ag» P ag “  συγκέντρωση, μοριακό κλάσμα καί μ€ρική πίεση στήν κύρια 

μάζα τής άέριας φάσεως άντίστοιχα,

c a l, x Al — συγκέντρωση, καί μοριακό κλάσμα στήν κύρια μάζα τής ύγρής 
φάσεως άντίστοιχα,

c A}, Υαϊ' x Al· Ρ Αί — συγκέντρωση, μοριακά κλάσματα καί μερική πίεση στή 
διεπιφάνεια.

‘Όπως βλέπουμε, ό συμβολισμός καί οΐ μονάδες των μερικών συντελε
στών μεταφοράς μάζας έξαρτώνται άπό τόν τρόπο έκφράσεως τής κινητήριας 
δυνάμεως (Δο, ΔΡ, Δγ, Δχ).

Στόν πίνακα 1 -4 δίνονται διάφορες συσχετίσεις τών συντελεστών k ή k \

Πίνακας 1-4

Εξίσωση ρυθμού μεταφοράς Μονάδες τών k ή k'

Ενός συστατικού Ίσομοριακής

Ά έρ
Ν Α =  k cA c A 
Ν Α =  ΗνΔ γ Α 
N A.=  k GA P A

ια
Ν Α =  Κ;'Δοα 
Ν α =  k'YA yA 
N A =  k'GAPA

kgmole/h m2 (kgmole/m3) =  m/h 
kgmole/h m2 (μοριακό κλάσμα)
kgmole/h m2 atm

Μετατροπές (βλ. [45]):

F — k G Ρ βμ — Ιί r  βμ _— κ y ρ —
r t

ι, ^ ΒΜ
c RT =  keP t k'c ct

‘Υγρά

N A =  k LA c A N a =  k'L Δοα

Ν α — k xΔ χA N a =  k'x ΔχΑ

Μετατροπές (βλ. [45]):

kgmole/h m2 (kgmole/m3) =  m/h 
kgmole/h m2 (μορ. κλάσμα)

F -  k x x BM~  k L x BM c t —k L' c t — k L - ^ - k x
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01 συντελεστές k ή k' περιλαμβάνουν τή μοριακή καί τυρβώδη διάχυση. Συ
νήθως προσδιορίζονται πειραματικώς. Μιά σύγκριση των Εξισώσεων 1-52 
Εως 1-55 μέ τίς άντίστοιχες (1-21), (1-24), (1-25), (1-26), (1-27), (1-29), (1- 
30) όδηγεΐ σέ συμπεράσματα όπως αυτά πού Εκφράζονται μέ τίς Εξισώσεις 
(1 -42α), (1-43α), (1-44α), (1-45α).

1.5.5* Κριτήρια όμοιότητας γιά τή μεταφορά μάζας

Ό  πιό αυστηρός τρόπος προσδιορισμού των μερικών συντελεστών μετα
φοράς μάζας k θά ήταν ή όλοκλήρωση τής διαφορικής Εξισώσεως μεταφοράς 
μάζας Εντός κινούμενης φάσεως (1-6), Εχοντας ύπόψη καί τίς Εξισώσεις 
Navier-Stokes καί συνεχείας (βλ. Τόμο I, Κεφ. 1, § 1.6, § 1.7).

’Ένα τέτοιο σύστημα Εξισώσεων, δυστυχώς, είναι δύσκολο νά Επιλυθεί. ΓΓ 
αυτό τό λόγο, κατ’ άναλογία μέ τή ροή ρευστών (Τόμος I, Κεφ. 1, § 1.9) καί 
τή μεταφορά θερμότητας (Τόμος II, Κεφ. 3, § 3.3), άνατρέχουμε στή θεωρία 
όμοιότητας.

Μέ τή βοήθεια αυτής μπορούμε νά κσταλήξουμε σέ μιά γενικευμένη Εξί
σωση μεταφοράς μάζας, στήν όποία θά ύπεισέλθουν καί τά άδιάστατσ συμ
πλέγματα — κριτήρια όμοιότητας, τά όποία θά περιγράφουν τήν όμοιότητσ 
τών διεργασιών μεταφοράς μάζας στή διεπιφάνεια (όμοιότητσ όριακών συν
θηκών) καί στήν κύρια μάζα τής φάσεως.

Ή όμοιότητσ όριακών συνθηκών μπορεί νά άποκαλυφθεί άπό τίς Εξισώ
σεις (1-13) καί (1-54), άπό τίς όποιες προκύπτει:

N A =  k'c (Ac) =  - D g _

Τροποποιώντας κατάλληλα τήν παραπάνω Εξίσωση (βλ. Τόμο I. Κεφ. 1) κατα
λήγουμε ατό κριτήριο Sherwood (Sh):

Sh = »LcJ
D (1-56)

πού παριστάνει τό λόγο τής Εντάσεως τής συνολικής μεταφοράς τής ουσίας 
στήν κύρια φάση (—k"c) πρός τήν Ενταση μεταφοράς ατό όριακό στρώμα, 
όπου γίνεται μέ διάχυση (~D). Τό I παριστάνει χαρακτηριστικό γεωμετρικό 
μέγεθος.

Γιά τήν άποκάλυψη τής όμοιότητας πού άφορά τή μεταφορά μάζας στήν 
κύρια μάζα τής φάσεως μπορεί νά χρησιμοποιηθεί π.χ. ή Εξίσωση

dc
dz D a2c (1-57)
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Έχοντας ύττόψη 6τι -|£- ~  , u j -  , D —  D -^ -

καί διαιρώντας κατάλληλα λαμβάνουμε τό κριτήριο Fourier .(για τή διάχυση) 
(Fo):

Fo τ D 
I2 (1-58)

ώς άπαραίτητη συνθήκη όμοιότητας των διεργασιών μεταφοράς ύπό μετα
βαλλόμενη κατάσταση καί τό κριτήριο Peclet (Pe) γιά τή διάχυση:

pe = i 5 l- (1-59)

. Τό τελευταίο συνήθως άντικαθίσταται μέ τό κριτήριο Schmidt (Sc), τό ό
ποιο δίνεται άπό τή σχέση

Pe u I/D   ν   η
^  Re“  ul/ν D pD (1-60)

Ή  φυσική σημασία αύτού δέν είναι μόνο ή σταθερότητα των φυσικοχημικών 
ίδιοτήτων του ρευστού, άλλά πιό βαθιά, άφού χαρακτηρίζει τήν όμοιότητα 
των προφίλ ταχυτήτων καί συγκεντρώσεων. "Οταν Sc = - ^ - =  1, τότε

6 U = δ 0 (βλ. έξ. 1-50 καί σχ. 1- ).

Προκειμένου νά προσδιοριστεί ό μερικός συντελεστής μεταφοράς μάζας k'c , 
πρέπει τό κριτήριο Sherwood Sh, στό όποιο ό πρώτος εισέρχεται, νά έκφρα- 
σθεΤ ώς συνάρτηση τών άλλων κριτηρίων όμοιότητας. "Ετσι, ή γενικευμένη έ- 
ξίσωση τής μεταφοράς μάζας μέ μοριακή διάχυση καί έξαναγκασμένη μεταφο
ρά λαμβάνει π.χ. τή μορφή

Sh =  f (Fo, Re, Sc, Gr) (1-61)

k'c < _  o / t D , * , .  u I p .x* . η Γ gl3 Δρ . p , j x 4 
D ~ π-  ' ρ δ '  L P V J

(1-61 a)

6nou:C, x1# x2, x3, x4 — συντελεστές πού πρέπει νά προσδιοριστούν πείραμα
τικά.
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‘Όταν πρόκβιται γιά μόνιμη κατάσταση καί ή Επίδραση τής βαρύτητας είναι 
άμελητέα (Εξαναγκασμένη κυκλοφορία), τά κριτήρια Fo καί Gr άπαλείφονται 
καί ή Εξίσωση (1 -61α) λαμβάνει τή μορφή:

Sh =  f (Re, Sc) (1-61β)

Στήν περίπτωση φυσικής κυκλοφορίας Εχουμε

Sh =  f  (Gr, Sc) (1-61 γ)

Στόν πίνακα πού άκολουθεΤ συνοψίζονται όλα τά βασικά καί παράγωγα κριτή
ρια όμοιότητας γιά τή μεταφορά μάζας. Αυτά συγκρίνονται μέ τά άντίστοιχα 
κριτήρια τής μεταφοράς τής θερμότητας.

1.5.6. ‘Αναλογία μεταφοράς όρμής, θερμότητας καί μάζας

‘Όταν Ενα ρευστό κινείται κοντά σέ μιά στερεή ή ρευστή όιαχωριστική Επι
φάνεια (σχ. 1-8), οΙ σχηματιζόμενες δίνες προκαλοϋν συγχρόνως μεταφορά 
όρμής, θερμότητας καί μάζας.

* >

z

X

(ux+dux)'<cA+dcA>'(T+dT)

1
— 1 

1

L1 
ί

------------

v cΑ' Τ , ' --------------%.

Δι enundveta

Σχήμα 1-8. Γιά τήν κατανόηση της άναλογίας μεταξύ τών φαινομένων μεταφοράς όρ
μής, θερμότητας καί μάζας.

Προφανώς θά πρέπει νά ύπάρχει κάποια άναλογία μεταξύ τών φαινομένων 
αύτών. Μιά πρώτη διαπίστωση αυτής τής άναλογίας είναι τό γεγονός ότι oi 
βασικές διαφορικές Εξισώσεις του ρυθμού ροής (όρμής), θερμότητας καί μά
ζας (βλ. πίνακα 1-6) Εχουν τήν ίδια μορφή.
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Πίνακάς 1-5

Κριτήρια όμοιότητας τής μεταφοράς μάζας καί θερμότητας

Μεταφορά μάζας Μεταφορά θερμότητας

R e = “ l £ R e - ϋ ΐ β -
Π Π

Fr =  4 F r = 4g ι 9 1

Ga -  Re2/Fr -  4 -  ~  9 ·3 ( P ) 2 Ga =  Re2/Fr =  - 4 -  =  9 I3 (— ) 2v2 η vz - η

G r-A r G aAp 4 Δρ gP ( ^ . p Δρ Gr=Ga β At = 4  β At =  gl3 (2 -)2 β At
p v2 p η p . v2 η

k' Γ 
Sh = 4 - ! - m h 1NU =  —;--D k

Sc = ±  =  J L Pr =  v ’
D p D k D h

Pe =  Re Sc = 4 R e - R e  Pr uj_2 _  “  1
D k Dh

„  Sh Sh k'c Nu _  Nu _  h
Re Sc “  Pe ~ u Re Pr Pe ~  Cp u p

-  τ D
Fo =  - j r -

j D =  St Sc2/3 j H =  S tP ^ 3

Re — Reynolds, Fr — f;roude, Ga — Galileio, Gr — Grashof,
Sh — Sherwood, Nu — Nusselt, Sc — Schmidt, Pr — Prandtl,.
Pe — Peclet, St — Stanton, Fo — Fourier, Ar — Άρχιμήδους
j ο — παράγοντας μεταφοράς μάζας,
j H — παράγοντας μεταφοράς θερμότητας.



Πίνακας 1-6

Αναλογία φαινομένων μεταφοράς.

Μεταφορά όρμής Μεταφορά θερμότητας Μεταφορά μάζας
(Νόμος Newton) (Νόμος Fourier) (Νόμος Fick)

Μοριακή μεταφορά

,  ηΦ*χ_ Π d <PUX> _ k d<CDpT) . γλ dcA
η dz “  ρ dz '  K dz CPp dz J a dz

= ν d<PU«>
dz

-  0 H d,C- P T>H dz

Τυρβώδης μεταφορά

du w
T‘ = Πι $ * —

= v t d<P ux)1 dz

> II 1 m

Μοριακή καί τυρβώδης μεταφορά

ι »du_ 
τ ι =  <n + n ,) -g ^ -  = q i = - ( D H -t-EH)d (Cj t pT| J a =  - ( D +E 0) ^

Τά σύμβολα τού πίνακα 1-6 σημαίνουν τά έξης:

τ 2 — όιατμητική τάση σέ άπόσταση ζ άπό τή στερεή έπιφάνεια.
ρ, ν, η — πυκνότητα, κινηματικό καί δυναμικό ίξώδες ρευστού άντίστοιχα.
υ χ — ταχύτητα ρευστού, παράλληλη πρός τήν έπιφάνεια, σέ άπόσταση ζ άπ* 

αύτήν.
(pux) — είδική (άνά μονάδα όγκου) όρμή.

d (ρυκ) — βαθμίδα (κλίση) τής είδικής (άνά μονάδα όγκου) όρμής. 
dz

Π t # ν t — δινοϊξώδες καί δινοδιαχυτότητα άντίστοιχα.
q z — ρυθμός ροής θερμότητας άνά μονάδα έπιφανείας σέ άπόσταση ζ.άπ' 

αύτήν.
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k — θερμική άγωγιμότητα.

D C ρ ρ — θερμική διαχυτότητα.

Τ — άπόλυτη θερμοκρασία σε άπόσταση ζ άπό τήν Επιφάνεια.
(C ρ ρ Τ) — είόικό (άνά μονάδα όγκου) θερμικό περιεχόμενο.

^ ~  ~  Ρα^Μίόα τού είδικοΰ (άνά μονάδα όγκου) θερμικού περιεχομένου

Ε Η — θερμική διαχυτότητα λόγω τυρβώδους ροής. 
j A — ρυθμός ροής μάζας (συστατικού Α) άνά μονάδα έπιφανείας. 
c Α — μοριακή συγκέντρωση τού συστατικού Α.

dc
dz βαθμίδα (κλίση) συγκεντρώσεως τού συστατικού Α.

D — συντελεστής μοριακής ^ιαχύσεως (διαχυτότητα τού Α).
Ε D — συντελεστής τυρβώδους διαχύσεως τού Α.

’Από τίς διαφορικές έξισώσεις των φαινομένων μεταφοράς πού άναφέρον- 
ται στόν παραπάνω πίνακα βλέπουμε ξεκάθαρα ότι πρόκειται περί ουσιαστι
κής όμοιότητας, πού έκφράζεται ώς έξης:

1) Ό  ρυθμός μεταφοράς τής όρμής τ Ζ, τής θερμότητας qz καί τής μάζας 
J A είναι άνάλογος τής βαθμίδας (κλίσεως) τών άντίστοιχων ποσοτήτων, δη
λαδή τής βαθμίδας τής είδικής (άνά μονάδα όγκου) όρμής d (puu ' / dz, τής 
βαθμίδας τού είδικοΰ (άνά μονάδα όγκου) θερμικού περιεχομένου d (CP ρ Τ) 
/ dz, τής βαθμίδας συγκεντρώσεως dc/dz άντίστοιχα.

2) ΟΙ άντίστοιχοι συντελεστές αυτής τής άναλογίας ν, DH, D (στήν 
περίπτωση μοριακής μεταφοράς) ή v t , ΕΗ, Ε0 (στήν περίπτωση τυρβώδους 
μεταφοράς) ή (v+ v t ), (D H + ΕΗ), (D + Ε0 ) (στήν περίπτωση μοριακής καί 
τυρβώδους μεταφοράς) έχουν τίς ίδιες διαστάσεις (L2/T) μέ μονάδες, π.χ. στό 
σύστημα C.G.S, coi2/s.

3) Σ* όλες τίς έξισώσεις έμφανίζεται τό άρνητικό σημείο, τό όποιο έπισύρει 
τήν προσοχή στό ότι ή μεταφορά όρμής, θερμότητας καί μάζας γίνεται πρός 
τήν κατεύθυνση έλαττώσεως τής κλίσεως τής άντίστοιχης ποσότητας, ήτοι έ- 
λάττώσεως τής ταχύτητας, θερμοκρασίας καί συγκεντρώσεως άντίστοιχα.

Γιά τά άέρια μπορεί νά άποδειχτεϊ άκόμη, ότι στά φαινόμενα μοριακής μεταφοράς 
τά ν, D Η, D είναι άνάλογα τού γινομένου τής μέσης έλεύθερης διαδρομής (λ = 
λίψλτιηά2) καί τής μέσης ταχύτητας (um = V8RT/πΜ) τών μορίων διαμέτρου d, έτσι 
ώστε ίσχύουν οΙ παρακάτω σχέσεις:
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(1-62)

D « -  Ε ^ ϊ  -  » « * ·  " -Ο 31

όπου: γ =  C p/Cv

°  ~ u m=  j u mA <1-β4)

Ή  άναλογία τών φαινομένων μ€ταφοράς έκφράζ€ται καί μέ άδιάστατα κρι
τήρια ή παράγοντας μεταφοράς τού πίνακα 1-5. Κατά τήν άναλογία Reynolds, 
οΐ μεταφορές όρμής καί θερμότητας σχετίζονται ώς έξης:

St =
p u *,

^  Rg-Ο 2δ (1-65)

όπου: h — μερικός συντελεστής μεταφοράς θερμότητας (βλ. Τόμο II, Κεφ. 3).
Ή  μεταφορά όρμής καί μάζας (ίσομοριακή άντιδιάχυση) σχετίζονται μέσω 

τής έξισώσεως:

St = Re·0 «  =  - * Β - ±  ν. 2
(1-66 )

Ό τα ν  Ε 0 /  v t =  1, τότε St =  f / 2 .

*Από τίς έξισώσεις (1-65) καί (1-66) προκύπτει ή σχέση Lewis

k'„
h

C pP
(1-67)

ή όποία έπιτρέπει τόν ύπολογισμό τών συντελεστών μεταφοράς (k'c ) μάζας 
άπό τό συντελεστή μεταφοράς θερμότητας h.
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'Η άναλογία Chilton-Colburn (έξήχθη βάση τών γενικευμένων έξισώσεων 
(1-61) προβλέπει τήν έξομοίωση των παραγόντων μεταφοράς θερμότητας 
( jH), μάζας (J D) καί τριβής (f).

j Η — i 0 — "2" < (1 -68 )

όπου: j η =  S t Pr 2/3 , (1 -6 8  a)

j D =  St S c 2 3 , (1 -68β )

f — συντελεστής τριβής Fanning (βλ. Τόμο I, Κεφ. 2).

Σύμφωνα με τήν άναλογία αυτή, τά άποτελέσματα πειραματικών μελετών τής 
μεταφοράς όρμής, θερμότητας καί μάζας, έκφραζόμενα ώς συναρτήσεις j H =  
φ(Κβ), j D =  φ (Re) καί f =  φ ^ β ) , δίνουν τής αύτής μορφής καμπύλες, πού 
άπέχουν μεταξύ τους Ελάχιστα. Μιά σύγκριση τών άναλογιών Reynolds καί 
Chilton-Colburn όδηγεϊ ατό συμπέρασμα άτι τό Sc2'3 στήν (1-68β) είναι 
ούσιαστικάψιά διόρθωση πού προκύπτει άπό τό γεγονός τής μή ύπάρξεως τέ
λειας όμοιότητας στήν κατανομή (προφίλ) τών συγκεντρώσεων καί ταχυτή
των τού σχ. 1-7.

Ή  πρακτική σημασία τής άναλογίας Chilton-Colburn είναι μεγάλη* παρέχει 
τή δυνατότητα ύπολογισμοΰ τών συντελεστών μεταφοράς μάζας άπό πειρα
ματικές μετρήσεις μεταφοράς θερμότητας καί άντιστρόφως.* ‘Όταν τά κριτή
ρια Schmidt καί Prandtl είναι ίσα μέ τή μονάδα, τά πειραματικά δεδομένα τής 
μεταφοράς μάζας ή θερμότητας μπορούν νά χρησιμοποιηθούν γιά τόν ύπολο- 
γισμό τής μεταφοράς όρμής καί άντιστρόφως.

1.5.7. Ισορροπία φάσεων — χρήση τών μερικών συντελεστών στόν υπολογι
σμό τοϋ ρυθμού μεταφοράς μάζας

Στίς κυριότερες διεργασίες μεταφοράς μάζας μεγάλη σημασία έχει ή έπί- 
τευξη θερμοδυναμικής Ισορροπίας μεταξύ τών φάσεων. ‘ Η θεωρία τών δια
φόρων Ισορροπιών βασίζεται στίς άρχές τής φυσικοχημείας καί κυρίως τής 
Χημικής Θερμοδυναμικής. Γιά κάθε διεργασία μεταφοράς μάζας, ή άντίστοιχη

Εννοείται δτι πρέπει νά έπικρατεϊ ό ίδιος , μηχανισμός.
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ισορροπία θά έξετασθεί λεπτομερώς στά έπί μέρους κεφάλαια. Έδώ θά άνα- 
φερθοϋμε σύντομα στίς γενικές έννοιες τής ισορροπίας, άπαραίτητες γιά την 
κατανόηση των άρχών τής μεταφοράς μάζας.

Θεωρούμε ένα κλειστό δοχείο μέ όρισμένη ποσότητα νερού, πάνω άπό 
την έπιφάνεια τού όποιου ύπάρχει μίγμα άμμωνίας καί άδρανοΰς άέρα. Τό όλο 
σύστημα βρίσκεται σέ σταθερή θερμοκρασία Τ καί πίεση Pt . Μετά άπό ένα 
χρονικό διάστημα θά άποκατασταθεΐ δυναμική ισορροπία* κατά τήν όποια ή 
ταχύτητα μεταφοράς (διαχύσεως) τής άμμωνίας άπό τήν άέρια φάση πρός τό 
νερό θά ίσοΰται μέ τήν ταχύτητα τής άντίθετης μεταφοράς αυτής άπό τό νερό 
στήν άέρια φάση. Μιά άνάλυση τής άέριας καί ύγρής φάσεως θά δώσει ένα 
ζεύγος άποτελεσμάτων y A καί χΑ άντίστοιχα. Επαναλαμβάνοντας τό 
πείραμα αυτό μέ συνεχώς αυξανόμενες ποσότητες άμμωνίας, θά καταλήξουμε 
σέ μιά σειρά ζευγών συγκεντρώσεων y A — xA j, y ^  -  xAj έως yAn -  xAn. 01 
συγκεντρώσεις τής άμμωνίας στήν άερια y A καί ύγρή φάση χΑ . ώς 
άποτέλεσμα αυτής τής ίσορροπίας στή δεδομένη Τ καί Pt . δέν είναι τυχαίες, 
άλλά άκολουθοΰν μιά αύστηρώς καθορισμένη κατανομή. Αύτό σημαίνει ότι, 
άν αύθόρμητα έπιλέξουμε μία τιμή τής χΑ στήν ύγρή φάση, ή συγκέντρωση 
στήν άέρια φάση y Ae θά καθορίζεται άπό τήν κατανομή

YAe =  f <x A > = m * A

καί άντιστρόφως Π -70)

*  Ae ^ ( Υ α ) ΓΠ Υ A

Ή κατανομή αύτή των συγκεντρώσεων στήν κατάσταση ισορροπίας, πού 
έκφράζεται μέ τήν έξίσωση (1 -70), καλείται γραμμή Ισορροπίας.** 01 γραφικές 
παραστάσεις των γραμμών ίσορροπίας καλούνται διαγράμματα Ισορροπίας.

Στό σχήμα 1-9 δίνονται τυπικά παραδείγματα αύτών τών διαγραμμάτων.

Τό διάγραμμα τού σχ. 1-9α άφορά τήν Ισορροπία στά συστήματα μέ άδρα- 
νή συστατικά-φορεΐς (άπορρόφηση, έκχύλιση). Σ' αύτά τά συστήματα έχουμε 
δύο φάσεις (π =  2) καί τρία συστατικά (τό συστατικό πού κατανέμεται, π.χ. 
ΝΗ3, καί δύο φορείς, π.χ. τόν άέρα καί τό νερό), έπομένως c =  3

• Παρατηρητής πού δέν διακρίνω τό κάθε μόριο ξεχωριστά δέν παρατηρεί διάχυση πρός καμιά 
κατεύθυνση.
••Προφανώς, άν άντικσταστήσουμε τήν άμμωνία μέ άλλη ούσία (π.χ. C02. S02) θά λάβουμε 
καινούργιες γραμμές Ισορροπίας. Τό Γδιο θά συμβεΤ άν άντικσταστήσουμε τό νερό (π.χ. μέ μή 
πολικό διαλύτη ή μέ ένα προσροφητικό).
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Σχήμα 1-9. Διαγράμματα ισορροπίας (y-χ) γιά τήν άπορρόφηση (α) καί άπόσταξη (β).

Σύμφωνα μέ τόν κανόνα φάσ€ων τοϋ Gibbs

f + n  =  c + 2 ,(1-71)

όπου: f  — βαθμοί έλευθερίας τοΰ συστήματος, 
π — άριθμός φάσ€ων, 
c — άριθμός συστατικών,

λαμβάνουμε

f = c  + 2 — π =  3 + 2 — 2 =  3

ο
Λ

Αυτό σημαίνει δτι γιά τόν πλήρη όρισμό του συστήματος αύτου κατά τήν ι
σορροπία, άπ* όλες τίς άνεξάρτηϊες μεταβλητές (πίεση, θερμοκρασία, συγκεν
τρώσεις y A καί χΑ) πρέπει νά καθοριστούν οΙ τρεις π.χ. ή πίεση ή 
θερμοκρασία καί ή χΑ. ΓΓ αύτό, τά διαγράμματα αύτά δίνονται ώς συνάρτηση 
τήζ y α άπό τήν χ Α μέ Pt =  const καί Τ =  const.

Τό διάγραμμα 1 -9β άφορά τήν ίσορροπία στά συστήματα στά όποια δέν ύ- 
πάρχει άδρανές συστατικό — φορέας (π.χ. άπόσταξη). Έδώ έχουμε π =  2, c =  
2 καί άπό τόν κανόνα Gibbs λαμβάνουμε

f = c  + 2 -  n =  2 + 2 — 2 =  2

Α



44

Γιά τόν πλήρη καθορισμό του συστήματος στήν κατάσταση ισορροπίας πρέ
πει νά καθοριστούν δύο μεταβλητές. Μία άπ’ αυτές θά είναι ή πίεση, γιατί οΙ 
περισσότερες διεργασίες μεταφοράς μάζας (στήν προκειμένη περίπτωση ή ά- 
πόσταξη) διεξάγονται μέ σταθερή πίεση. Ή  δεύτερη μεταβλητή μπορεί νά ε ί
ναι ήχΑ. Καθορίζοντας τήν Pt καί χΑ, καθορίζονται αυτομάτως ή yA καί ή 
θερμοκρασία. ΓΓ αϋτό, στό κάθε σημείο τής γραμμής ισορροπίας έχουμε καί 
διαφορετικές θερμοκρασίες Τ.

Ό  λόγος των συγκεντρώσεων τών φάσεων γ Αβ, χΑ κατά τήν ίσορροπία 
καλείται συντελεστής κατανομής καί συμβολίζεται μέ τό γράμμα m.

m V Ae

*Α
(1-72)

Ουσιαστικά, ό συντελεστής αύτός έκφράζει τήν κλίση τής γραμμής ίσορρο- 
πίας. Στή γενική περίπτωση πού ή γραμμή ίσορροπίας είναι καμπύλη, ό m δέν 
είναι σταθερός καί μεταβάλλεται συνεχώς. Μόνο όταν ή γραμμή ίσορροπίας 
είναι ευθεία ή τιμή αύτοΰ θά είναι σταθερή.

Ή  συγκεκριμένη μορφή τών κατανομών (1-70) έξαρτάται άπό τή διεργα
σία μεταφοράς. Θά άναφέρουμε δύο περιπτώσεις δπου ή κλίση τής γραμμής 
ίσορροπίας m είναι χαρακτηριστική.

Γιά τά ίδανικά διαλύματα στίς διεργασίες άποστάξεως ίσχύει ό νόμος 
Raoult

Ραθ =  Ρ°Α *Α (1-73)

Συνδυασμός αυτού μέ τό νόμο Dalton

ΡΑ =  p t Υα (1-74)

δίνει

VAe = - ρ Α .ΧΑ =  ™ *Α . (1-75)
r t

άπου: Ρ Αθ — μερική πίεση τού συστατικού Α κατά τήν ίσορροπία,
Ρ°Α — τάση άτμών τού καθαρού συστατικού Α στή δεδομένη Τ,
P t — όλική πίεση,
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Κατά τήν άπορρόφηση, όταν ή συγκέντρωση του ύπό κατανομή συστατι
κού είναι σχετικά χαμηλή καί ή άλληλεπίόραση των μορίων τοΰ άερίου καί ύ- 
γροϋ έπίσης χαμηλή, ή ίσορροπία περιγράφεται ικανοποιητικά με τό νόμο 
Henry:

Ae =  Η χ, (1-76)

ό όποΤος σέ συνδυασμό μέ τό νόμο Dalton (1-74) δίνει

VAe =
Η
Pt

Χ Α =  m χ Α , (1-77)

όπου: Η — σταθερά Henry, 
m =  Η/Ρ t =  const.

Όπως θά άναφέρουμε παρακάτω, ή γνώση τής γραμμής ισορροπίας σέ 
συνδυασμό μέ τή γνώση τής γραμμής λειτουργίας γιά κάθε διεργασία έπιτρέ- 
πουν τόν ύπολογισμό τής διευθύνσεως καί τής κινητήριας δυνάμεως τής με
ταφοράς σέ όποιοδήποτε σημείο τής συσκευής. Άπό τά δεδομένα αυτά μπο
ρεί νά ύπολογιστεϊ ή μέση κινητήρια δύναμη καί στή συνέχεια ό ρυθμός με
ταφοράς καί άλλα μεγέθη άπαραίτητα γιά τό σχεδίασμά των έγκαταστάσεων 
μεταφοράς.

"Εστω ότι άμμωνία άπορροφάται στό νερό. ‘ Η μεταφορά μάζας γίνεται μέ 
διεύθυνση άπό τήν άέρια πρός τήν ύγρή φάση (βλ. σχ. 1-6) σέ τρία στάδια: 
1) Διάχυση τής ΝΗ3 άπό τό άέριο πρός τήν έπιφάνεια τοΰ νερού, 2) διάλυση 
τής ΝΗ3 στό νερό, 3) διάχυση άπό τήν έπιφάνεια τοΰ νερού στήν κύρια μάζα 
τοΰ τελευταίου.

"Εχοντας ύπόψη τίς παραδοχές τής θεωρίας των δύο λεπτών στρωμάτων 
τοΰ Whitmam καί ύποθέτοντας άκόμη ότι στή διεπιφάνεια δέν ύπάρχει συσ
σώρευση μάζας, πού σημαίνει ότι τό ποσόν τής μάζας πού μεταφέρεται άπό 
τή φάση Φ γ πρός τήν διεπιφάνεια πρέπει νά ίσοΰται μέ τό ποσόν τής μάζας 
τό μεταφερόμενο άπό τή διεπιφάνεια πρός τή φάση Φ χ, συμπεραίνουμε ότι 
πρέπει νά ίσχύει:

Ν A =  k y <VaG -  YAi> = k x (xAi - X AL (1-78)

Θεωρητικά, ή έξίσωση (1-78) μπορεί νά χρησιμοποιηθεί γιά τόν ύπολογισμό 
τοΰ ρυθμού μεταφοράς Ν Α. *Η έφαρμογή αύτή προϋποθέτει είτε ταυτόχρονη
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γνώση των συντελεστών k y καί k x καί των συγκεντρώσεων yAj καί χ ^  στή 
διεπιφάνεια είτε ταυτόχρονη γνώση των συντελεστών ky , kx καί τής 
γραμμής ίσορροπίας γ Αί =  f (xAi). Σ ’ αυτήν τήν Π€ρίπτωση ή έξίσωση (1-78) 
μπορεί νά γραφτεί ώς έξής:

Υ AG ~~ y Ai J i i
Χ AL X Αί ^ y

(1-79)

όπου: -  k x / k y -  κλίαη τής χορδής OP τοΰ σχ. 1-10,

καί σε συνδυασμό μέ τήν y Ai =  f(xAi) μπορούν νά ύπολογιστοΰν γραφικά (βλ. 
σχ. 1-10) ή άναλυτικά oi συγκεντρώσεις xAi, y Ai καί άπ* αυτές ό ρυθμός 
μεταφοράς Ν Α. Βλέπουμε, δηλαδή, ότι ή πρακτική έφαρμογή τής (1-78) 
περιορίζεται σημαντικά. Γιά τό λόγο αύτό, στή θεωρία μεταφοράς μάζας έ- 
φαρμόζεται ευρύτατα ή έννοια των όλικών συντελεστών μεταφοράς μάζας* 
Κ y καί Κ χ.

1.5.8. Όλικοί συντελεστές μεταφοράς μάζας

ΟΙ όλικοί συντελεστές μεταφοράς μάζας θά έπιτρέψουν νά έκφράσουμε 
τό ρυθμό μεταφοράς μάζας μέ μιά «καινούργια» κινητήρια δύναμη, ή όποία 
θά είναι άπαλλαγμένη άπό τίς συγκεντρώσεις στή διεπιφάνεια των φάσεων.

Υπάρχουν δύο όλικοί συντελεστές μεταφοράς μάζας, πού δρίζονται άπό 
τίς σχέσεις

Ν a -  Κ y (y Ag ~ γ Αβ) (1-80)

Ν a =  Κ Χ(χ Αβ — χ AL) (1-81)

Ν a  =  K v (Y a g  “  Υ αθ> =  Κ *  (*Αβ “  x a l ) (1-82)

Ό  όλικός συντελεστής K y βασίζεται στήν άέρια φάση, ό δέ Κχ στήν υγρή 
φάση.

Κστ* όναλογία μέ τούς άλικους συντελεστές μεταφοράς θερμότητας ϋ  (Τόμος II, Κεφ. 4).
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Oi μοριακές συγκεντρώσεις (μοριακά κλάσματα) y Ae καί xAe άναφέρονται 
στήν ισορροπία (βλ. σχ. 1-10). ‘ Η y Ae (κάποτε συμβολίζεται καί ώς yA*) είναι 
ή μοριακή συγκέντρωση του συστατικού Α σέ άέριο πού βρίσκεται σέ ισορ
ροπία μέ ύγρό συγκεντρώσεως xAL. Ή xAe (συμβολίζεται καί ώς χ*Α ) είναι ή 
μοριακή συγκέντρωση του Α σέ ύγρό πού βρίσκεται σέ ισορροπία μέ άέριο 
συγκεντρώσεως y AG. *Έτσι στήν κινητήρια δύναμη των (1-80), (1-81),(1-82), 
πού είναι ή διαφορά των συγκεντρώσεων λειτουργίας καί ίσορροπίας, άν- 
τανακλάται τό μέτρο άπομακρύνσεως τού συστήματος άπό τήν ισορροπία. Θά 
ήταν περιττό νά άναφέρουμε ότι ό συμβολισμός καί οί μονάδες των όλικών 
συντελεστών μεταφοράς μάζας, όπως καί των μερικών (βλ. πίνακα 1 -4), θά έ- 
ξαρτηθοΰν άπό τόν τρόπο έκφράσεως τής κινητήριας δυνάμεως (Δγ. ΔΡ, Δο, 
Δχ). Συχνά στή βιβλιογραφία συναντιόνται oi συντελεστές KG καί KL μέ βάση 
τήν άέρια καί ύγρή φάση, όριζόμενοι ώς έξης:

N A = K G (PA - P Ae) = K L ( c Ae- c A) (1-82)

Γιά τίς μετατροπές των όλικών συντελεστών θά ίσχύουν οΙ ίδιες σχέσεις πού 
δίνονται γιά τούς μερικούς συντελεστές στόν πίνακα 1-4.

1.5.9. Συσχέτιση όλικών καί μερικών συντελεστών μεταφοράς μάζας

“Εστω ότι συστατικό Α (π.χ. ΝΗ3) μεταφέρεται άπό τήν άέρια φάση στήν 
ύγρή (π.χ. νερό), όπου άπορροφάται. “Ας μελετήσουμε τά «γεγονότα» αύτά 
στό διάγραμμα τού σχήματος 1-10. Τό σημείο 0  (yAG, xAL) παριστάνει άέριο 
(ΝΗ3) συστάσεως y AG πού μεταφέρεται στό ύγρό (νερό) συστάσεως xAL. Τό 
γεγονός ότι τό σημείο αύτό βρίσκεται πάνω άπό τήν καμπύλη τής γραμμής ί
σορροπίας άερίου-ύγροΰ (άμμωνίας-νεροΰ) yAe =  f(xA) δηλώνει ότι ή 
μεταφορά μάζας θά γίνει άπό τήν άέρια πρός τήν ύγρή φάση. Πάνω στήν 
καμπύλη ίσορροπίας βρίσκεται τό σημείο R (γΑθ, χΑ1_), πού παριστάνει άέριο 
(άμμωνία) συστάσεως y Ae, εύρισκόμενο σέ ίσορροπία μέ τό ύγρό (νερό) 
συστάσεως x AL, καθώς καί τό σημείο Ρ, πού άναφέρεται στις συνθήκες 
ίσορροπίας στή διεπιφάνεια άέριο-ύγρό.

Στό σχήμα 1-10 δείχνονται καί οί κινητήριες δυνάμεις τής μεταφοράς μά
ζας πού ύπεισέρχονται στίς έξισώσεις (1-78) καί (1-82α). Αύτές είναι οί άκό- 
λουθες:

Δγ, =  Yag “  Υαι Δ χ, =  χΑΙ -  x AL

ΔΥ2 =  Υ AG -  ΥΑβ ΔΧ2 =  ΧΑβ -  XAL
(1 -8 3 )
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Σχήμα 1-10. Γιά τήν Εξαγωγή της συσχ€τίσ€ως του Κν μέ τούς k y καί k x.

’Από τή γεωμετρία τού σχήματος 1-10 συνεπάγεται ότι

Υ AG ““ V Αβ =  (Υ AG V Α|) +  (Υ ΑΙ Υ Αβ̂ » (1—8 4 )

(γ ΑΙ -  V Αβ> =  m! ( * αι -  x al). ( 1- 8 5 )

όπου: m, -  κλίση χορδής RP.

Συνδυασμός τών (1—84) καί (1—85) δίνει:

γ AG -  V Αβ =  <Υ AG “  V Al> +  ml <x Ai ~  *AL> Π - 8 6 )

‘Αντικαθιστώντας τίς διάφορες κινητήριες δυνάμεις τής (1—86) μέ τούς άντί- 
στοιχους λόγους N A/K y, N A/k y, καί N A/kx, άπό τίς Εξισώσεις (1—80) καί 
(1—78), λαμβάνουμε

ϋ Δ
κ ν

ί ί
k

(1 -8 7 )
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καί

Jl
Κ y

(1— 88)

Me τόν ίδιο συλλογισμό μπορούμε νά καταλήξουμε καί στή σχέση

1
Κχ

J__
m2ky

(1—89)

‘Όταν ή γραμμή ίσορροπίας είναι εύθεία, τότε m, =  m2 =  m =  const καί ol 
σχέσεις (1—88) καί (1—89) μπορούν νά γραφούν ώς έξης:

1
κ ν (1—88α)

J__ = J__
Κχ m ky

(1—89α)

Γνωρίζοντας τήν κλίση τής γραμμής ίσορροπίας, καθώς καί τούς μερικούς 
συντελεστές k y, k x, μπορούμε εύκολα, άπό τίς (1—88α) καί (1—89α), νά 
ύπολογίσουμε τούς όλικούς συντελεστές Κ y καί Κ χ.

Γιά τήν περίπτωση π ι=  const, ή (1—89α) λαμβάνεται διά διαιρέσεως τής 
(1—88α) μέ τήν κλίση m. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει νά ίσχύει

Κ χ =  πγ» Κ y (1 -9 0 )

ΟΙ έξισώσεις (1—88α) έως (1—89α) έκφράζουν τήν άθροιστικότητα των 
άντιστάσεων των φάσεων, καθόσον ή άριστερή πλευρά τους παριστάνει τήν 
όλική άντίσταση στή μεταφορά μάζας άπό τή μιά φάση στήν άλλη, ή δέ δεξιά 
πλευρά τους παριστάνει τό άθροισμα των άντιστάσεων μέσα στίς φάσεις. 

‘Αξίζει νά άναλύσουμε λεπτομερώς τίς παραπάνω έξισώσεις ύπό τό πρίσμα

τής συνεισφοράς των μερικών άντιστάσεων -1— , -J— στήν όλική άντίστασηky Κχ

- 1 -  ή . Προφανώς, ή συνεισφορά αύτή θά έξαρτηθεϊ άπό τίς τιμές ky, 
K y Κ χ

k x καί mv  m2 γενικά ή m είδικότερα.
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Ό τα ν  ή κλίση m δέν είναι πάρα πολύ μ€γάλη οΰτ€ πάρα πολύ μικρή, δια- 
κρίνονται δύο περιπτώσεις, έξαρτώμενες άπό τίς τιμές των ky καί kx.

Έάν ό k x είναι πάρα πολύ μεγάλος (kx -> οο), σέ σύγκριση μέ τόν ky, τότε 
τό m /kx είναι πάρα πολύ μικρό (m /kx -* ο) καί άπό τήν (1—88σ) λαμβάνουμε

=-j^— ή K y =  k v , ( 1 - 9 1 )

Αύτό σημαίνει δτι ή όλική άντίσταση καθορίζεται μόνο άπό τήν άντίσταση 
στήν άέρια φάση.

Αντίθετα, όταν k y -♦ <», τότε — r -----► ο καί άπό τήν (1 —89α)

λαμβάνουμε

J _ i J L
Κ χ k x

ή K x =  k x (1—92)

πού σημαίνει ότι άποφασιστικό ρόλο στήν όλική άντίσταση τής μεταφοράς 
μάζας άπό τή μιά φάση στήν άλλη παίζει ή άντίσταση στήν ύγρή φάση. Προ
φανώς, σ ’ αύτές τίς άκραίες περιπτώσεις πρέπει νά λαμβάνεται πρόνοια γιά 
τήν αύξηση τού άντίστοιχου μερικού συντελεστή ky ή kx τής φάσεως πού 
καθορίζει τήν όλική άντίσταση.

Ό τα ν  οΙ μερικοί συντελεστές ky, k x έχουν παραπλήσιες τιμές, τότε ή 
κλίση τής γραμμής ίσορροπίας m είναι τό κριτήριο έκεϊνο άπό τό όποιο μπορεί

κανείς νά άποφανθεϊ περί τής συνεισφοράς τώ ν-J—, -77— στήν ή .κγ κχ Ky κ χ
Καί έδώ καταλήγουμε σέ δύο άκραϊες περιπτώσεις:
1) Ό τα ν  ή κλίση πι είναι πάρα πολύ μικρή (m, -♦ ο) (βλ. σχ. 1 —11α), τότε 

— > ο καί άπό τήν έξίσωση (1—8 8 ) λαμβάνουμε
Κ χ

7~=~ζ— ή κν = ky (1- 9 1 )

Αύτό σημαίνει ότι όλη ή άντίσταση είναι συγκεντρωμένη στήν άέρια φάση. 
Τυπικό παράδειγμα τής περιπτώσεως αύτής άποτελεϊ ή άπορρόφηση πολύ ει)- 
διάλυτου άερίου. ‘Από τό διάγραμμα τού σχήματος 1-11 α φαίνεται ότι (yAj — 
V Ae) ο, μέ άποτέλεσμα
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β)

Σχήμα 1— 11. Γιά τήν κατανόηση τής συνεισφοράς των
1 , 1 . —  στην ττ— η Κχ Κχ

Υ AG Υ Αβ Υ AG Υ Ai (1—93)

2 ) Ό τα ν  ή m2 €Ϊναι πάρα πολύ μεγάλη (σχ. 1-11 β), τότε 
τήν (1-89) προκύπτει

1
m2ky

1
Κ χ I

ο καί άπό

(1 -9 2 )

πού σημαίνει ότι όλη σχεόόν ή άντίσταση είναι συγκεντρωμένη στήν υγρή 
φάση. Τυπικό παράδειγμα τής περιπτώσεως αύτής άποτελεϊ ή άπορρόφηση 
μή εύδιάλυτου άερίου. Έδώ, όπως φαίνεται άπό τό σχ. 1 —11 β, έχουμε xAi =  
x Ae, με άποτέλεσμα νά ίσχύει ή σχέση

x Ae - Χ δι =  Χδι -  χ‘ AL Ai 1 AL (1 —93 α)

1.5.10* 'Ογκομετρικοί συντελεστές μεταφοράς μάζας

Σ’ όλες τίς έξισώσεις μεταφοράς μάζας πού άναφέραμε στις προηγούμενες 
παραγράφους,οΐ συντελεστές μεταφοράς, μερικοί (ky, kx) ή όλικοί (Ky, Κχ),
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άναφέρονται άνά μονάδα Επιφάνειας (βλ. πίνακα 1—4). Τό Τδιο ίσχύει καί γιά 
τό ρυθμό μεταφοράς μάζας, καθόσον αυτός δίνεται ώς τό γινόμενο τών συν
τελεστών μεταφοράς καί τής άντίστοιχπς κινητήριας, δυνάμεως. Αύτό σημαίνει 
ότι ή Επιφάνεια είτε είναι γνωστή εϊτε μπορεί νά ύπολογιστεΤ. Στήν πράξη ό
μως είναι σπάνιες οΙ περιπτώσεις κατά τίς όποιες ή Επιφάνεια τής συσκευής 
όπου διεξάγεται μιά διεργασία μεταφοράς μάζας μπορεί εύκολα νά προσδιορι
σ τε ί*

Συνήθως ή μεταφορά μάζας γίνεται εΤτε διά μέσου όλης τής μάζας του 
ρευστού (π.χ. στίς στήλες άπορροφήσεως ή άποστάξεως μέ δίσκους, στους 
πύργους άπορροφήσεως καταιονισμού ή στά διάφορα πλυντήρια, όπου ή Επι
φάνεια άποτελεϊται άπό τό σύνολο τών σταγονιδίων ή Ενδεχομένως καί τού 
άφρού) είτε διά τής Επιφάνειας διαφόρων πληρωτικών ύλικών Ιστούς πύρ
γους μέ πληρωτικά ύλικά). Αύτονόητο είναι ότι σ* αυτές τίς περιπτώσεις ό υ
πολογισμός τής Επιφάνειας είναι δύσκολος. ΓΓ αύτό, τούς συντελεστές μετα
φοράς μάζας (μερικούς ή όλικούς) τούς άνάγουμε στόν όγκο τής συσκευής 
V(m3), ό όποΤος σχετίζεται μέ τήν Επιφάνεια F(m2) ώς Εξής:

Διά χρησιμοποιήσεως τής έννοιας τής είδικής Επιφάνειας, όλες ο! Εξισώσεις 
μεταφοράς μάζας (π.χ. oi 1—78, 1—82) μπορούν νά γραφούν ύπό μορφή

a (1 -9 4 )

Μ α =  F Ν α =  a V Ν α (1 -9 5 )

Μ a =  F k y (y AG ~  Υαι) — a V k y (yAg “  Υα») * (1—96)

M A =  F k„ (xA, -  xAL) =  a V kx (x a i - xAL) , (1 -9 7 )

M A =  F K v (yAG- y A,)  =  a V K y (yAG- yAe) (1 -9 8 )

* Π.χ. δταν λαμβάνει χώρα μεταφορά μεταξύ ύγροΰ, πού ρέει ύπό μορφή λεπτού στρώματος 
στά έσωτερικό μιδς κυλινδρικής στήλης (στήλη μέ όιαβρεχόμενα τοιχώματα) καί ένός άερίου, 
πού ρέει στόν ύπόλοιπο χώρο τής συσκευής.



53

M a F Kx (xαθ * aiJ — ® ^  Kx (xAe xAj_) · 0 —99)

M A =  F K G (PA - P Ae) =  a V K G (PA - P Ae) , (1 -1 0 0 )

M a =  F K L (c Ae -  cA) =  a V KL (cAe -  cA) , (1 -1 0 1 )

6nou:M a — ρυθμός μεταφοράς μάζας σε kgmole/h.

Στίς παραπάνω Εξισώσεις, τά γινόμενα aky, akx, aKy, aKx καλοΰνται 
όγκομετρικοί συντελεστές μεταφοράς μάζας καί έχουν μονάδες kgmole/h m3 
(κινητήρια δύναμη):

aky — μερικός όγκομετρικός συντελεστής μεταφοράς μάζας στήν άέρια φάση, 
akx — μερικός όγκομετρικός συντελεστής μεταφοράς μάζας στήν ύγρή φάση,
aK y — όλικός όγκομετρικός συντελεστής μεταφοράς μάζας, βασιζόμενος στήν 

άερια φάση,
aKx — όλικός όγκομετρικός συντελεστής μεταφοράς μάζας, βασιζόμενος στήν 

ύγρή φάση.

ΟΙ όγκομετρικοί συντελεστές μεταφοράς μάζας έχουν προσδιοριστεί πειραμα
τικά γιά διάφορες περιπτώσεις καί δίνονται σέ πίνακες καί διαγράμματα τής 
είδικής βιβλιογραφίας. Γνώση αυτών, καθώς καί του ρυθμού μεταφοράς καί 
τής κινητήριας δυνάμεως, έπιτρέπει τόν ύπολογισμό τού όγκου V τής συ
σκευής καί άπ* αύτόν τό σχεδιασμό της, δηλαδή τόν ύπολογισμό των βασι
κών διαστάσεων αΰτής.
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ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Πρόβλημα 1—1.

Στήλη άποστάξεως μίγματος β€νζολίου (Β) — τολουολίου (Α) λειτουργεί ύ- 
πό άτμοσφαιρική πίεση P t =  1,013.105N/m* 2. Σ ’ ένα σημεΤο αυτής, όπου ή 
θερμοκρασία t =  100°C, ή άέρια φάση έχει σύσταση 60% moje βενζολίου καί 
ή ύγρή 50% mole βενζολίου.

Ή  τάση άτμών τού τολουολίου στούς 100°C είναι Ρ°Α =  0,72.10 6 N/m2 καί 
ό συντελεστής αύτοΰ είναι D A =  6.0.1 Ο*6 m2/s.

"Αν ύποθέσουμε ότι:
1) Ή  άντίσταση στή μεταφορά μάζας μέ μοριακή διάχυση συγκεντρώνεται 
σέ ένα λεπτό στρώμα, πάχους 0 ,6.10 3 m,
2) δεν έχουμε άπώλειες θερμότητας,
3) οΐ λανθάνουσες θερμότητες του βενζολίου καί τολουολίου είναι Τδιες,
4) γιά τό βενζόλιο καί τολουόλιο ίσχύει ό νόμος Raoult,
νά ύπολογιστεί ό ρυθμός μεταφοράς του βενζολίου καί τολουολίου μεταξύ 
τής υγρής καί τής άέριας φάσεως.

Λύση:

‘Από τά δεδομένα καί τίς προϋποθέσεις προκύπτει ότι πρόκειται γιά ίσομορια 
κή άντιδιάχυση:

Βενζόλιο (Β): χ Β =  0,5 

Τολουόλιο (Α): χ Α =  0,5

♦

2 =  0 , 6 . 10*3πι 
I »

<— --------------------

Υ β  =  0 , 6

Υα =  0.4

Ρ°α =  72kN /m 2 , D Α =  6,0.10 em2/s, Τ =  373°Κ, Pt =  101,3kN/m 2, 

R =  8,314kJ/kmole°K.

Γιά τό τολουόλιο, άπό τό νόμο Raoult, έχουμε

ρ a, =  χ α Ρ°α =  0 ,5 0 .7 ,2 .1 0 BkN/m2 =  36 kN/m2

καί άπό τό νόμο Dalton
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P A^= y A Pt =  0 ,4 .1 ,0 1 3 .105 N/m2 =  40,52 kN/m2

*Από τήν Εξίσωση (1—24), γιά τό ρυθμό μεταφοράς τολουολίου άττό τήν άέ- 
ρια φάση στην ύγρή λαμβάνουμε

μ  Ρ α  /Ρ _  ρ ι 6 , 0 . 1 0 - 6  (40 , 5 2 -3 6 )
Ν α ~  R Τ ζ  ' α» V ~  8 , 3 1 4 . 3 7 3 . 0 , 6 . 1 ίΗ

=  0,0145 . 10 3 =  1 ,4 5 .10 5 kgmole/m2 s

Τό βενζόλιο θά μεταφέρεται μέ τόν Τόιο ρυθμό Ν Β =  —ΝΑ πρός τήν άντίθετη Λ
κατεύθυνση, όηλαδή άπό τήν ύγρή πρός τήν άέρια φάση.

Πρόβλημα 1—2.

’Ανοικτό κυλινδρικό δοχεϊο Επιφάνειας 10πι2 περιέχει 9,2 kg αίθυλικής άλ- 
κοόλης (Α). *Η θερμοκρασία στό δοχείο εϊναι 25°C καί ή διαχυτότητα τής 
C2H50H στόν άέρα είναι D A =  12 . 10*6 m2/s. Ή  τάση άτμών τής C2H5OH 
στούς 25°C είναι 7,16 kN/m2.

"Αν ύποθέσουμε ότι ή μεταφορά μάζας γίνεται μέσα άπό στάσιμο στρώμα 
άέρος (Β), πάχους 1 . 10 '3 m, καί ή συγκέντρωση τής άλκοόλης στόν 
άτμοσφαιρικό άέρα είναι άμελητέα, νά ύπολογιστουν: 
α) Ό  ρυθμός μεταφοράς μάζας τής άλκοόλης.
β) Ό  χρόνος πού άπαιτεϊται γιά τήν πλήρη Εξάτμιση τής δεδομένης ποσότητας 

άλκοόλης άπό τό δοχείο.

Λύση:

Στήν περίπτωση αύτή Εχουμε:

Ρ Αι =  7,16 kN/m2 ΡΑι =  0

Ρ Β| =  (101,3 -  7,16) =  94,14 kN/m2 ΡΒ, =  101,3 kN/m2

z =  1 . 1 0 '3m D A =  1 2 . i a e m2/s

R =  8,314 kJ/kmole °K T =  298° K

. y

, -
'· '=■ ■ Ά t '■ ' iO

A
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Ρ ΒΜ =
Ρ Β, — Ρι 1__ = 1 0 1 ,3 -9 4 ,1 4

ίπ(ΡΒ/ΡΒι In 101,3
94,14

=  97,67

α) ’Από τήν Εξίσωση (1—27) γιά τό ρυθμό ΝΑ Λαμβάνουμε

ί ο  i n - 6 101 3
Να== 8 , 3 1 4 . 2 9 8 Ί  .1 0 *  · 97,67 (7 ,Ί6  ~  =  3 '5 * 10 ’5 kgmole/m2 s

β) ‘Η μάζα τής C2H5OH (Μ =  46) πού περιέχει τό δοχείο καί πού πρόκειται 
νά έξατμιστεΐ είναι 9,2 kg/46 =  0,2 kgmole 
Ή ταχύτητα έξατμίσεως είναι

Ν Α . 10m2 =  3 , 5 . 10*4 kgmole/s.

Τότε ό χρόνος πού άπαιτεΐται γιά τήν πλήρη έξάτμιση είναι

τ =  0 ,2 /3 ,5 .10·4 = 5 7 1 ,4 3  s.

Πρόβλημα 1—3 .

Νά ύπολογιστεϊ ό συντελεστής διαχύσεως τού μονοξειδίου τού όνθρακος (Α) στόν 
άέρα (Β) σέ πίεση Pt =  1atm καί θερμοκρασία 298°Κ άπό τίς έξισώσεις:
1) Gilliland
2) Hirshfelder.
Δεδομένα: πίνακας 1—1, σχ. 1—5.

Λύση:

1) Τ =  298°Κ, Ρt =  ia tm , Μ Α =  28, Μ Β =  29,

V A =  30,7 cms/gmole , V Β =  29,9 cm2/gmole.

Έτσι, άπό τήν έξίσωση (1—31) λαμβάνουμε
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0 ,0 0 4 3 .298?/2 V1/28 + 1/29 
1 (30,7 1/3 + 29,9 m) 2

=  0,149 cm2/s

2) Εκτός άπό τά δεδομένα τής περιπτώσεως (1) είναι άπαραίτητα κσί τά (σΑΒ ) καί 
f(kT/eAB), τά όποΤα βρίσκουμε ώς έξης:

σ Α =  3,69Α (άπό τόν πίνακα 1—1)

σ Β =  3,711Α (άπό τόν πίνακα 1—1)

σΑΒ =  + ,?.β_  =  3·69 + 3-'?-1-1. = 3,7005 A

σ2ΑΒ =  13,6937

€ A/k =  91,7°Κ (άπό τόν πίνακα 1—1)

€ B/k =  78,6°Κ (άπό τόν πίνακα 1—1)

•iABL = VeA/k . €e;/k =  V91,7.78,6 =  84,89°Κ

kT 298 
eAB "  84,89

3,51

>
Λ

V

i

Άπό τό σχήμα 1—5, γ ιά ------ = 3,51 λαμβάνουμε
€αβ

f (kT/€AB) =  0,47

Αντικαθιστώντας τά δεδομένα στήν έξίσωση (1—32) λαμβάνουμε

D _ (0,00107-0,000246 V1/28+1/29) . 298 3/2. VT/28+1/29
Α 1 .13 ,6937 .0 ,47

=  0,21 cm2/s

Πρόβλημα 1 - 4 .

Νά υπολογιστεί ό συντελεστής διαχύσεως τού μεθανίου σε άραιά ύδατικά διαλύ-'
ματα στούς 298°Κ.

Α
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Δίδονται: ’Ατομικός όγκος τοϋ C =  14,8 , ότομικός όγκος του Η = 3,7 , 
Μ Β =  18. η =  1,0 cP.

Λύση:

V A =  1 . 14,8 + 4 .3 ,7  =  14,8 + 14,8 «  29,6 cm3/gmole

’Από τήν έξίσωση Wilke—Chang (1—35) λαμβάνουμε

D α ι ~
7,4 . ΙΟ -8 (2 ,6 .18)06 .29 8  

1 . 29.606
1 ,9 8 .10 s cm’ /s

Πρόβλημα 1— 5 (1].

Ό  συντελεστής διαχύσεως της άκετόνης στόν άέρα προσδιορίστηκε πειραμστικώς 
μέ τήν άκόλουθη μέθοδο. Γυάλινος σωλήνας (Stefan) πληροόται μέ υγρή άκετόνη μέ
χρι σημείου πού άπέχει όπό τό άνοικτό άκρο τής κορυφής ζ, =  18mm. Στή συνέχεια 
διαβιβάζεται άέρας. Μετά άπό παρέλευση χρόνου τ  = 15 000s, ή στάθμη τής άκετό
νης κατέρχεται στό σημείο z2 =  27,5mm.

Νά ύπολογιστεϊ ό συντελεστής D τής άκετόνης, 6ν Pt =  99,75kN/m2, Τ =  290°Κ, 
πυκνότητα άκετόνης ρ = 790 kg/m3, Μ άκετόνης =  58 kg/kgmole, τάση άτμών άκε
τόνης στούς 290°Κ, ΡΑ, είναι 21,95 kN/m2.

’Αέρας —

Σχήμα 1—12. Γιά τή λύση του προβλήματος 1—5.
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Λύση:

Άπό τά δεδομένα προκύπτει δτι ή διάχυση των άτμών τής ακετόνης μπορεί νά 
θεωρηθεί δτι λαμβάνει χώρα διά μέσου ένός στάσιμου στρώματος άέρος. "Ετσι, πρέ
πει νά έφαρμοστεί ή έξίσωση (1—27)

Μ Ρ Ρ .< ΡΑ · ~ ΡΑ,> Ρ *
Α RTzPBM μ  dT

δπου 6 ρυθμός ΝΑ θά είναι συνάρτηση τής ταχύτητας μεταβολής του Οψόυς ζ τής 
στάθμης του ύγροΰ. ‘Ολοκληρώνοντας

DP, (Ρα, - Ρ α,) Μ 
. RT Ρ ΒΜ Ρ

λαμβάνουμε

DP, (Ρα, - Ρ α.)
RT Ρ βμ

Μ
—  τ =  
Ρ i  (Ζ2

>

Λ

τ

και

n _  <ζ, “  Z? RT P8M P 
2 P ,t (PAi - P ^ iM

δπου: P ^ =  0 , PA) =  21,95 kN/m2 ,

PBi =99,75 kN/m2 , PB) = 99,75 -  21,95 =  77,80 kN/m2 ,

RBi - R Bi (99 ,75 -77 ,80 ) 21,95
Pbm =  lnPBj/PB)' In 99,75/77,80 “  0,248

Τελικά, άντικαθιστώντας λαμβάνουμε

88,5

D = (0,0272 -  0,0182) . 8 ,3 1 4 .2 9 0 .7 9 0  
2 .99 ,75  . In 99 ,75 /77,80.58.15000 = 1,84 . 10*5 m2/s

A
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Πρόβλημα 1—6 .

Πύργος άπορροφήσεως άμμωνίας μέ διαβρεχόμενα τοιχώματα (μέ ύγρό 
τοιχωμάτων τό νερό) λειτουργεί υπό άτμοσφαιρική πίεση καί ατούς 80°F.

Σέ ένα σημείο τού πύργου οΙ Εργαστηριακές άναλύσεις τής άέριας και ύ- 
γρής φάσεως έδωσαν τά άκόλουθα άποτελέσματα άντίστοιχα σέ μοριακά 
κλάσματα ΝΗ3: γ Α =  0,40, χΑ =  0,05.

Μετρήσεις των μερικών συντελεστών μεταφοράς μάζας στήν άέρια καί ύ- 
γρή φάση έδωσαν τά άκόλουθα άποτελέσματα: ky =  5 kgmole/m2 h, kx= 1 0 k y

*Η κατανομή τής NH3 ατούς 80°F καί 1 atm στήν ίσορροπία εΤναι ή άκό- 
λουθη:

*A Ya

0 0
0,05 0,0707
0,10 0,1347
0.25 0,590
0,30 0,920

Νά ύπολογιστοΰν: α) οΙ συγκεντρώσεις τής άμμωνίας yAi καί στή 
διεπιφάνεια, καθώς καί οΐ συγκεντρώσεις τής ίσορροπίας ΥΑβ, χΑβ, 
β) ό τοπικός ρυθμός άπορροφήσεως τής άμμωνίας ΝΑ,
γ) οΙ όλικοί συντελεστές μεταφοράς μάζας Κγ, Κχ μέ βάση τήν άέρια καί ύγρή 
φάση άντίστοιχα.

Ποιά άντίσταση Ελέγχει τη μεταφορά μάζας;

Λύση:

Τίς συγκεντρώσεις γ ΑΙ καί χΑί ύπολογίζουμε γραφικά, άπό τήν τομή τής 
καμπύλης ίσορροπίας (καταστρώνεται,σχ. 1—13,μέ βάση τά παραπάνω δεδο
μένα) καί τής γραμμής μέ κλίση — k x/k y.
Έ τσ ι έχουμε: y Aj =  0,10, χ *  =  0,08, y Ae =  0.0707, χΑβ =  0,2.

β) Τόν τοπικό ρυθμό άπορροφήσεως Ν Α τής άμμωνίας ύπολογίζουμε άπό 
τή σχέση

Ν a =  k y(yAG — y Aj) =  5(0,4 — 0,10) =  1,5 kgmole/m2 h

^  a — ^ χ(χ Ai x Al  ̂ =  50(0,08 — 0,05) =  1,5 kgmole/m2 h
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Σχήμα

Υ)

δπου:

1—13. Γιά τή λύση τοΟ προβλήματος 1—6.

J___L + mj.-_L + _L-o22
κ  “  Ky + k x "  5 + 50 -  ° ' 22

m, =-
y αι — V λα 0 ,1 0 -0 ,0 7 0 7  =  0,03 =
Χαι “ Xal 0,08 -  0,05 0,03

_ ι
Κ, y

1 , 1 
50 + 2 ,5 .5 = 0,10,

Ί··(
j
i

,ί

A



62

δπου:

m2 a? Va g - Y ai
ΧΑβ — x Ai

0 .4 - 0 , 1  
0,2 -  0 ,08

Έφόσον-j^ - =  0 ,22 ~  ~c~ =  0 ,20
l \  y  K  y

συμπεραίνουμε δτι ή άντίσταση στή μεταφορά είναι συγκεντρωμένη κυρίως 
στήν άέρια φάση καί, έπομένως, αυτή είναι πού έλέγχει τήν δλη μεταφορά 
μάζας.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΖΑΣ

Στό παρόν κεφάλαιο άναφέρονται τά κυριότερα στοιχεία σχεδιασμού τών 
έγκαταστάσεων μεταφοράς μάζας.* Εξετάζονται οι συσκευές πού λειτουρ
γούν με διαφορική (συνεχή) μεταφορά μάζας, καθώς καί οί στήλες όπου λαμ
βάνει χώρα μεταφορά σε βαθμίδες ισορροπίας (ή στάδια). Ή έξέταση αυτή 
γίνεται στό παράδειγμα τής άπορροφήσεως ή έκροφήσεως τών άερίων, ή ό
ποια διεξάγεται καί στούς δύο τύπους συσκευών.

2.1. Ισοζύγιο μάζας. Γραμμή λειτουργίας

Κατά τή διεξαγωγή μιας διεργασίας μεταφοράς μάζας ύπό μόνιμες συνθή
κες, ή συγκέντρωση τών ύπό κατανομή συστατικών στίς φάσεις Φγ καί Φχ 
συνεχώς μεταβάλλονται καθώς αύτές κινούνται άπό τή μία άκρη τής συ
σκευής στήν άλλη. Τό ίδιο συμβαίνει καί σέ μιά συσκευή άσυνεχοΰς λειτουρ
γίας, όπου οί συγκεντρώσεις μεταβάλλονται μέ τό χρόνο. Oi μεταβολές τών 
συγκεντρώσεων έχουν ώς συνέπεια τίς άντίστοιχες μεταβολές τών κινητή
ριων δυνάμεων (Δο, Δχ, Δγ). ‘ Η συνάρτηση y =  f(x) μεταξύ τών 
συγκεντρώσεων y καί τού χ τού ύπό κατανομή συστατικού στίς φάσεις φγ καί 
φ χ παριστάνει καμπύλη γενικά ή εύθεία γραμμή είδικότερα καί καλείται γραμ
μή λειτουργίας. Ουσιαστικά, ή γραμμή λειτουργίας άντιπροσωπεύει τά ίσοζύ- 
για μάζας καί προσδιορίζεται βάσει αυτών.

Έστω ότι μιά συσκευή μεταφοράς μάζας (π.χ. άπορροφήσεως) λειτουργεί 
συνεχώς ύπό συνθήκες έμβολικής ροής κατ' άντιρροή (σχ. 2-1) καί σ ’ αυτήν 
λαμβάνει χώρα μεταφορά μάζας ένός μόνο συστατικού (π.χ. άμμωνίας) άπό 
τήν άέρια στήν ύγρή φάση.

"Αν L,, Ljj — ρυθμοί μοριακής ροής (kgmole/h m2) τής ύγρής φάσεως στά 
δύο άκρα τής συσκευής στόν πυθμένα καί στήν κορυφή άντί- 
στοιχα ,

# Λεπτομερώς, γιά κάθε διεργασία, τά στοιχεία αύτά θά έξεταστοΟν στά έπί μέρους κεφάλαια.



64

Gv G2 -  ρυθμοί μοριακής ροής (kgmole/h m2) τής άέριας φάσεως στά 6ύο ά
κρα τής συσκευής,

L, G — μοριακές ροές τής υγρής καί άέριας φάσεως σέ μιά όιστομή τής συ
σκευής,

χν χ2 — μοριακά κλάσματα τοΰ ύπό κατανομή συστατικού (π.χ. ΝΗ3) στήν ύ- 
γρή φάση στά δυο άκρα τής συσκευής, 

y,, y2 — μοριακά κλάσματα τού ύπό κατανομή συστατικού (π.χ. ΝΗ3) στήν άέ- 
ρια φάση στά όύο άκρα τής συσκευής,

τότε τά ίσοζύγια μάζας (όλικό κ,αί τοΰ συστατικού) στά σημεία 1—1 καί 2—2 
θά είναι άντίστοιχα:

Είσοδος G, + L2 =  G2 + L, Έξοδος (2—1)

G, y, + L2 x2 =  G2 y2 + L, x, (2 -2 )

‘Εφαρμόζοντας τά ίσοζύγια μάζας μεταξύ τών σημείων 1—1 καί 0—0 λαμβά
νουμε

G, + L =  G + L, (2 -3 )

G, y, + L χ =  G y + L, χ, (2—4)

Ή (2 -4 )  συνήθως γράφεται ύπό τή μορφή

ν _  L G, y, -  L, χ, 
γ G G

(2—4α)

καί παριστάνει τήν έξίσωση τής γραμμής λειτουργίας. Αυτή συνδέει τίς συγ
κεντρώσεις y καί χ σέ όποιοδήποτε σημείο τής συσκευής. Όπως φαίνεται ά- 
πό τήν (2—4), ή γραμμή λειτουργίας, γενικά, είναι καμπύλη (σχ. 2—3α).

Ό τα ν  έχουμε πολύ άραιά μίγματα, ή ποσότητα τοΰ άπορροφούμενου άε- 
ρίου (π.χ. ΝΗ3) είναι έλάχιστη σέ σχέση μέ τήν ποσότητα τοΰ άδρανοΰς άε- 
ρίου (άέρα) καί τοΰ διαλύτη (π.χ. νεροΰ) καί μπορούμε νά θεωρήσουμε άτι G, 
= G2 =  G = σταθερά,* L, =  Lj =  L =  σταθερά.*

Μ* αύτές τίς συνθήκες, τά ίσοζύγια μάζας τοΰ ύπό κατανομή συστατικού 
στά περιβλήματα 1-1 -2-2 καί 0-0-1 -1 θά είναι άντίστοιχα

Αύτό ίσχύ€ΐ καί στήν άπόσταξη.
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Σχήμα 2—1. ’Απορρόφηση ή ^κρόφηση άερίων κατ’ άντιρροή.

Σχήμα 2—2. ’Απεικόνιση τής κατ' άντιρροή άπορροφήσεως άραιών μιγμάτων στό διά
γραμμα y—χ.
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G ( v ,- y 2) =  L (x ,-x 2) (2 -5 )

G <y,—y) =  L (x ,-x) , (2 -6 )

μέ συνέπεια ή γραμμή λειτουργίας νά έκφράζεται μέ τή σχέση

Υ =  i - x  + <Υ, - 4 -  χ,) =  αχ + β . (2—6α)

ή όποια παριστάνει εύθεία γραμμή μέ θετική κλίση

α =  L/G = -^ —j* - , τετογμένη β =  (y, χ,)
Χ1 “ χ2 G

καί όρια Π (χ,, y,) καί Κ (χ2, y2) (σχ. 2 -2 ) .

Στά πυκνά μίγματα θά ισχύει G,)G2 καί L ,)^ , γιατί ή ποσότητα του άπορροφούμε- 
νου συστατικού είναι σημαντική. ‘Επομένως, ή γραμμή λειτουργίας στό διάγραμμα 
(γ—χ) θά είναι καμπύλη (σχ. 2-3α). “Αν όμως, ύπό τήν προϋπόθεση άτι ή διαλυτότητα 
τοΰ όδρανοϋς άερίου στό διαλύτη είναι άμελητέα, ληφθεΤ ώς βάση ή ροή τού άδρα- 
νούς άερίου G' καί τού διαλύτη L\ ol όποΤες συνδέονται μέ τίς G καί L ώς άκολού- 
θως:

G' = G, (1—Vl) =  G2 0 - y 2) = G (1 -γ) . (2 -7 )

L Π - Χ )  (2- 8)

τότε καί γιά τά πυκνά διαλύματα μπορεί νά ληφθεί εύθεία γραμμή λειτουργίας, στό 
διαγράμματα όμως Υ—X. Συνδυάζοντας κατάλληλα τίς έξισώσεις (2—7) καί (2—8)·μέ 
τίς άντίστοιχες των (σοζυγίων μάζας των άρσιών μιγμάτων καταλήγουμε στίς έξης 
σχέσεις:

G' (Υ ,-Υ2) = L' (Χ,-Χ,) . (2 -9 )

G' (Υ,-Υ) =  L' (Χ,-Χ) ,

δτ

άπό τίς όποιες άρίζονται οΐ καινούργιες συντεταγμένες Υ. X:
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α)

h Υ

y

Σχήμα 2—3. ’Απεικόνιση τής κατ’ άντιρροή άπορροφήσεως πυκνών μιγμάτων στά

Τά Υ καί X παριστάνουν τούς λόγους-μοριακό κλάσμα τού άπορροφούμενου άερίου 
στήν άέρια ή υγρή φάση / μοριακό κλάσμα τού άδρανοΰς άερίου στήν άέρια ή ύγρή 
φάση.

■ Έτσι στις συντεταγμένες Υ, X ή γραμμή λειτουργίας γιά τά πυκνά μίγματα είναι έ- 
πίσης εύθεία, μέ κλίση L7G ' (σχήμα 2-3β).

'Από τη σχετική τοποθέτηση των γραμμών λειτουργίας καί ίσορροπίας 
μπορούμε νά άποφανθοϋμε περί τής διευθύνσεως τής μεταφοράς μάζας. 7W 
ή γραμμή λειτουργίας βρίσκεται πάνω άπό τή γραμμή ίσορροπίας, δπως στήν 
περίπτωση τής άπορροφήσεως, τότε έχουμε μεταφορά μάζας άπό τήν άέρια 
στήν ύγρή φάση, γιατί γιά όποιοόήποτε σημείο τής συσκευής Α θά ίσχύει 
y > y e καί χ < x e βλ. σχ. 2-2).

‘Η γραμμή λειτουργίας μπορεί νά βρίσκεται κάτω άπό τήν καμπύλη ίσορρο
πίας, δπως στήν έκρόφηση ή στήν άπόσταξη (γιά τό πτητικότερο συστατικό). 
Στίς περιπτώσεις αυτές λαμβάνει χώρα μεταφορά μάζας άπό τήν ύγρή πρός 
τήν άέρια φάση, γιατί σέ όποιοδήποτε σημείο Α θά ίσχύει y < ye , χ > xe (βλ

>

>S

Λ

διαγράμματα y -x  (α) καί Υ—X (β).

(2 -1 1 )

σχ. 2-4)

Λ .

Α
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Σχήμα 2-4. 'Απεικόνιση τής κατ’ όντιρροή έκροφήσεως άραιών μιγμάτων στό διά
γραμμα γ-χ.

Σχήμα 2-5. 'Απεικόνιση τής κατ' όντιρροή έκροφήσεως πυκνών μιγμάτων στό διά
γραμμα Υ—X.
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Γιά την περίπτωση έκροφήσεως ίσχύουν οί ίδιες Εξισώσεις πού Εξήχθησαν 
παραπάνω.

"Εστω τώρα ότι ή συσκευή μεταφοράς μάζας λειτουργεί συνεχώς μέ όμορ- 
ροή (σχ. 2-6).
Κατ’ άνάλογο τρόπο άποόεικνύεται δτι ή γραμμή λειτουργίας (άπορροφήσεως 
ή Εκροφήσεως) Εκφράζεται μέ τίς άκόλουθες σχέσεις άντίστοιχα γιά τά άραιά 
καί πυκνά μίγματα:

G <V2 “  Vi> =  *- (x«i — *2) =  *“ L <x2 -  

G (y -  Yi) =  L (x, — x) =  —L (x — x,)
(2- 12)

Σχήμα 2-6. ’Απορρόφηση ή έκρόφηση άερίων μέ όμορροή.
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G' (Y, -  Y,) =  L' (X, -  Xi ) =  - L '  (X , -  X,) 

G' (Y -  Y,) =  L' (X, -  X) =  —L'(X  -  X,)
(2-13)

ΟΙ Εξισώσεις (2-12) καί (2-13) παριστάνουν-εΰθεΤες γραμμές ατά διαγράμμα
τα (γ, χ) καί (Υ, X) όντίστοιχα (οχ. 2-7, 2-8). οΐ κλίσεις δμως είναι άρνητικές
- Ι /G  καί —L7G':

U G  -  - y- γ .

A X—X,

L7G' - 3 2 3* ~
Υ -Υ ,

Χ2- Χ , χ - χ ,

(2-14)

σ έ σύγκριση μέ τις έξισώσεις τής άνπρροής.

Σχήμα 2-7. ’Απεικόνιση τής μέ όμορροή άπορροφήσεως άραιών μιγμάτων ατό διά
γραμμα γ-χ.
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Σχήμα 2-8. Απ€«κόνιση τής μ€ όμορροή άπορροφήσεως πυκνών μιγμάτων στό διά- ^
γραμμα Υ-Χ.

Σχήμα 2-9. Άπ€ΐκόνιση τής μέ όμορροή έκροφήσεως'άραιών μιγμάτων ατό διάγραμ
μα y-x.

r A

y
j&

j
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Σχήμα 2-10. Απεικόνιση τής μέ όμορροή έκροφήσεως πυκνών μιγμάτων ατό διά
γραμμα Υ—X.

2.2. Δΐ€ργασί€ς μέ διαφορική μεταφορά μάζας

2.2.1. Μέση κινητήρια δύναμη. Ύψος συσκ€υής

Άπ* δσα έλέχθησαν προηγουμένως, είναι προφανές δτι κατά τή διεξαγωγή 
μιας δΐ€ργασίας μεταφοράς μάζας ή κινήρια δύναμη (Δο, ΔΡ. Δχ. Δγ) συνεχώς 
μεταβάλλεται κατά μήκος τής συσκευής.

Ή μεταβολή αύτή τής κινητήριας δυνάμεως θά έξαρτηθεΐ άπό,τόν τρόπο έ- 
παφής των φάσεων, έπομένως καί μεταφοράς μάζας (διαφορικής ή κατά βα
θμίδες ίσορροπίας). άπό τόν τύπο τής ροής σύτών (όμόρροή ή όντιρροή), κα
θώς καί άπό τήν καμπυλότητα τών γραμμών ίσορροπίας καί λειτουργίας.

Κατά τούς υπολογισμούς τών έγκαταστάσεων τής μεταφοράς μάζας πρέ
πει νά γνωρίζουμε τή μέση κινητήρια δύναμη Δγ. Δχ. ώστε 6 ρυθμός μεταφο
ράς μάζας νά έκφραστε! ως

M =  K v FAy =  K v aVAy =  K v a S Z A y

(2-15)

M =  K x F A x = K x aVAx = K x a S Z A x
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Σχήμα 2-11. Συσκευή διαφορικής μεταφοράς μάζας.

όπου: Ζ — ϋψος τής συσκευής, m,
S — Εγκάρσια όιατομή τής συσκευής, m2.

“Εστω ότι άραιό άέριο μίγμα (σταθερές ροές G, L) άπορροφαται σέ μιά συ
σκευή συνεχούς λ€ΐτουργίας μέ πληρωτικό ύλικό (σχ. 2-11), όπου λαμβάνει 
χώρα διαφορική μ€ταφορά μάζας. “Εστω άκόμη ότι ό πύργος λ€ΐτουργ€ϊ ίσο- 
θερμικώς (άμελιγτέες μ€ταβολές ένθαλπίας) καί οΙ όλικοί συντελεστές μετα- 
φοράς μάζας Κ ν, Κ χ είναι σταθεροί* καθ* όλο τό ϋψος Ζ τής συσκ€υής.

Μ ’ αυτές τίς συνθήκες, τό ίσοζύγιο μάζας τού ύπό διαχωρισμό συστατϋκοΰ 
σ ' ένα διαφορικό τμήμα τού πύργου, ϋψους dZ καί διαφορικής έπιφάνειας έ- 
παφής dF, είναι

* Αύστηρώς, οΐ Κ y , Κ χ είναι σταθεροί μόνο όταν ή γραμμή ίσορροπίας είναι εύθεία.
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dM =  N A dF =  - G  S dy =  L S dx (2-16)

δπου: dM — μάζα συστατικοί) A πού μεταφέρεται άπό τή μιά φάση στήν άλ
λη, kmole/h,

S — έγκάρσια διατομή τού πύργου, m2.

Ά ν  ύποθέσουμε ότι κύρια άντίσταση στή μεταφορά μάζας είναι ή άντίσταση 
τής άέριας φάσεως, μπορούμε νά γράψουμε

dM =  Ν Α dF =  Ky (γ-γβ) dF =  - G  S dy (2-17)

* Ολοκληρώνοντας

Κ
G S

dF

1

- - f

y 2
dy_

y - v .
(2 -18)

λαμβάνουμε

K v F 
G S vi

dy
y - v .

Έχοντας ΰπόψη δτι γιά τό (σοζύνιο μάζας τή< συσκευής ισχύει

Μ =  G S (y ,-y 2) => G S = Μ
Vi~Ya

μπορούμε νά γράψουμε τή (2-19) ώς έξης:

Υι
F (Υ1-Υ2) f  dy

Μ I y—y e
VzJ

(2-19)

(2-20)

(2-21)
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άπό την όττοία τ€λικά λαμβάνουμε

Μ =  K y F Υ ι-Υ 2
.Υι

dy
y - y e

Υ2

Εφόσον (F =  aV =  a S Ζ), πρέπει

(2- 22)

Μ = K y aV- Υι~Υ2

r V,
K y a S Z y , - y 2

dy
y -y ,

yt
dy

y-y<
y2 y2

(2-23)

Συγκρίνοντας τίς (2-15) καί (2-22), συμπεραίνουμε ότι ή Δγ-  ίσοΟται με

Δγ = —-Υ-ΐ-~  Υ?.

rV i

Υ2

dy
Y-Ye

(2-24)

Με άνάλογο συλλογισμό μπορούμε νύ καταλήξουμε στίς ίσοδύναμες Εξι
σώσεις

χ β- χ

=  Κ χ a S Z Χ1~Χ2
Γ Χ1

dx
xe~x

(2-25)

Δχ = * ' Χ?—  (2-26)
r xi

dx
Χβ—Χ

;? MV

x?
· .  x -

/
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Στήν είδική περίπτωση κατά τήν όποία καί ή γραμμή ίσορροπίας €Ϊναι εύ- 
θεία, μπορεί νά άποδειχτεΐ ότι ή μέση κινητήρια δύναμη ίσούται μέ τή λογα
ριθμική μέση κινητήρια δύναμη στά άκρα τής συσκ€υής:

Δ-  ( V , -V lB) - ( y 2 - V 2 e )  _  Δ γ - Δ ν 2

m Υ ~ Υ1^
Υ2 V 2β

in Δγ,
Δγ2

Δ \  = (Χ ι β-Χ ι )-(Χ20-Χ2>
,η

*2β *2

Δχ,—Δχ2

In ΔΧι
Δ χ2

(2-27)

(2-28)

'Όταν 6 λόγος Δγ,/Δγ2 (ή Δχ,/Δχ2) είναι μικρός, ώς Δγ μπορεί νά χρησιμο
ποιηθεί ή μέση άριθμητική:

Δγ =
Δγ, + Δγ2 Δχ

Δχ, + Δχ2 

2 (2-29)

ΟΙ έξισώσεις (2-22) έως (2-29) είναι χρήσιμες γιά τόν υπολογισμό τοϋ 0- 
ψους τών συσκευών πού λειτουργούν μέ διαφορική μεταφορά μάζας (π.χ. 
των πύργων άπορροφήσεως μέ πληρωτικά Ολικά):

7 -  Μ =  G (Υι ~  Υ*>
9

K y a S Δγ Κ y a Δγ

Ζ Μ L (χ, -  χ2)

Κ χ a S Δχ Κ χ a Δχ

άν είναι γνωστοί οΙ όλικοί Ογκομετρικοί συντελεστές μεταφοράς μάζας Κν a =  
K g a Κ* 8 a c t , ol ρυθμοί ροής G ή L καί ol άντίστοιχες κινητήριες 
δυνάμεις Δγ ή Δχ.

• Ύποτίθδται δτι Δγ,>Δγ2 καί Δχ,>Δχ^ Ό ς πρός τήν άπεικόνιση τών γ,. γ2. γ * ,  γ 29 · *1* *2' 
χ,β· Χ»β> βλ.π.χ.σχ. 2-2.

(2-30)

(2-31)
{
ϊ

I
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2.2.2( 'Αριθμοί καί ϋψη μονάδων μεταφοράς

Τά όλοκληρώματα των παρονομαστών στίς έξισώσεις (2-24) καί (2-26) ό- 
ρίστηκαν από τούς Chilton καί Colburn ώς αριθμοί μονάδων μ€ταφοράς καί 
συμβολίζονται μέ τό γράμμα Ν ή NTU. Συγκεκριμένα εδώ πρόκειται γιά τούς 
όλικούς αριθμούς τών μονάδων μεταφοράς μάζας N 0G καί N0L με βάση τήν 
άέρια καί ύγρή φάση άντίστοιχα:

/
N qg =

y2

Υι
dy

y-ye
(2-32)

N OL -

* 2

dx
x e —χ

(2-33)

Γιά πυκνά διαλύματα, ol N qg κσ' ^OL υπολογίζονται άπό τίς σχέσεις |39,45|:

.yi
Ν OG =

(v -y e ) <1 — ν)
dy

V/

(2—32α)

^ · χι
Μ -- ( ^  x)eM

0L '  )  {xe —χ> (1—X)
dx (2—33α)

«που: (1 -y )  eM -  y ΒΜ -  |n (1V_ y)/( , J (2-32β)

,. . (1—χ) — (1 —x e >
U x' e M - x B M -  | n (1 -x )/ (1 -x j

(2-33β)

Συνδυασμός τών (2-24) κα( (2-32) ή τών (2-26) καί (2-33) Αποκαλύπτει τή 
συσχέτιση τών Ν 0G καί Ν ol τίς Αντίστοιχες Ay καί Δχ:
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(2-34)

(2-35)

Σύμφωνα μέ τίς (2-34) καί (2-35). οΙ άριθμοί των μονάδων μεταφοράς μάζας 
είναι άντιστρόφως άνάλογοι των κινητήριων δυνάμεων. "Ετσι, άποτελοΰν ένα 
μέτρο τής δυσκολίας μεταφοράς μάζας. Γιά δεδομένο διαχωρισμό (χ,—χ2) ή 
(Υι Υ2)* *>σο μικρότερη ή κινητήρια δύναμη Δχ ή Δγ. τόσο μεγαλύτερος 6 ά- 
ριθμός μονάδων μεταφοράς N 0L ή N 0G.

Γενικά, πρέπει νά άναφερθεΤ άτι οί άριθμοί των μονάδων μεταφοράς N 0G 
καί Ν 0L, όπως όρίζονται άπό τίς έξισώσεις (2-32) καί (2-33). δέν μπορούν νά 
υπολογιστούν άναλυτικά, γιατί οι συναρτήσεις y e =  f(x) καί xe =  f  (γ), 
διαφέρουν γιά κάθε συγκεκριμένη περίπτωση.

ΓΓ αύτό ό ύπολογισμός των N 0G καί Ν οι συνήθως βασίζεται στή γραφική 
όλοκλήρωση των (2-32) καί (2-33) (σχ. 2-12).

Σχήμα 2-12- Γραφική όλοκληρωσπ τής έξισώσεως (2-32) πρός εύρεση τού NOG^

*2
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Μιά μονάδα μεταφοράς μάζας παριστάνει τό τμήμα τής συσκευής δπου ή 
μβταβολή τής συγκεντρώσεως τής φάσεως (Φγ ή Φ χ) ίσοΰται με τήν 
αντίστοιχη σ ’ αυτό μέση κινητήρια δύναμη (βλ. εξ. 2-34 καί 2-35).

Στό γεγονός αυτό βασίζεται ή άπλοποιημένη γραφική μέθοδος προσδιορι
σμού των Ν og ή Ν 0L τού Baker, ή όποια μπορεί νά χρησιμοποιηθεί καί γιά 
περιπτώσεις δπου οί γραμμές λειτουργίας καί ισορροπίας είναι ελαφρώς καμ
πύλες (σχήμα 2-13).

Σύμφωνα με τή μέθοδο αυτή, στό διάγραμμα y-x κατασκευάζονται πρώτα 
οί γραμμές λειτουργίας καί ισορροπίας. 'Ακολούθως σχεδιάζεται ή γραμμή 
0 —0  μέ τέτοιο τρόπο, ώστε νά χωρίζει στά μισά τίς κατακόρυφες αποστάσεις 
των γραμμών λειτουργίας καί ισορροπίας. ’Από τήν κορυφή του πύργου (ση
μείο Κ(γ2, χ2) φέρεται όριζόνται ευθεία KLM / έτσι ώστε νά ισχύει KL = LM. 
Άπό τό σημείο Μ φέρεται κατακόρυφη ευθεία ΜΝ ώσπου αυτή νά τμήσει τή 
γραμμή λειτουργίας στό σημείο Ή  μετάβαση ΚΜΝ αντιστοιχεί σέ μία μο
νάδα μεταφοράς. Τά τμήματα ΚΜ καί ΜΝ αντιπροσωπεύουν τίς μεταβολές 
τής συγκεντρώσεως (χΝ — χ2 ) καί (yN — y 2 ) στήν ύγρή καί αέρια φάση 
αντίστοιχα. Οί κατακόρυφες γραμμές ΕΖ διά μέσου τοΰ σημείου Λ αντιπρο
σωπεύουν τή μέση κινητήρια δύναμη (y — y e ) στό τμήμα τής συσκευής δπου 
έγινε μεταβολή συγκεντρώσεων ίση μέ γ Ν — γ2 καί χΝ χ2 ._Άπό τήν 
όμοιότητα τών τριγώνων ΚΛΕ καί ΚΜΝ άποδεικνύεται ότι ΜΝ =  ΕΖ, δηλαδή 
V n ~ V 2 — Ye* δπως προβλέπεται άπό τήν έξίσωση (2-34) δταν Ν00 =  
1. *Η κατασκευή συνεχίζεται μέ τόν ίδιο τρόπο μέχρι τόν πυθμένα Π (γν x j.  
Τό κλάσμα τής^τελευταίας μονάδας ύπολογίζεται κατά προσέγγιση άπό τή 
σχέση ΞΝ' / Θ Ν \

"Αν ή γραμμή λειτουργίας βρίσκεται κάτω άπό τή γραμμή ισορροπίας (έκ- 
ρόφηση), ή κατασκευή άρχίζει άπό τό άνω άκρο τής γραμμής λειτουργίας.

"Αν οί γραμμές λειτουργίας καί ισορροπίας είναι ευθείες καί παράλληλες, ή 
μέθοδος Baker ίσοδυναμεί μέ τή γραφική μέθοδο McCabe-Thiele (βλ. παρα
κάτω) γιά τόν προσδιορισμό τών θεωρητικών βαθμιδών Ν. Σ’ αυτήν τήν περί
πτωση έχουμε Ν =  Ν 0G.

Οί άλικοι άριθμοί τών μονάδων μεταφοράς μάζας Ν 00 καί N0L μπορούν 
νά συσχετιστούν μέ τούς μερικούς άριθμούς τών μονάδων μεταφοράς τής 
άέριας (Ν G) καί υγρής (Ν L) φάσεως ώς άκολούθως [39,45]:

’1 1  m G 1 __ 1 λ _  1 1
N og N g L N l N g N l N g A N l

1 _  1 L 1 =  1 1 _  1 . A
N ol . N L + m G N g N l λ Ν 0 N L + NG '

(2-36)

(2-37)

δπου: A =  -χ =  L/m G — παράγοντας άπορροφήσεως, ό όποιος παριστάνει τό
λόγο-κλίση τής γραμμής λειτουργίας/κλίση τής γραμ
μής ίσορροπίας,

λ — παράγοντας έκροφήσεως.
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ΟΙ μερικοί ύριθμοί τών μονάδων, μεταφοράς N G καί N L όρίζονται άπό τίς 
σχέσεις

N g =

Υι
dv

ν — V|
Ya

N L

χι
dx

X| — x

(2-39)

(2-40)

ΰττου: y,, χ·, μοριακά κλάσματα στή διεπιφάνεια άερίου/ύγροΟ.
ΟΙ Ν G, N l μπορούν νά υπολογιστούν μέ κατάλληλη γραφική Ολοκλήρωση. 

(παρόμοια μέ αύτήν τοΰ σχήματος 2-12).

Γιά πυκνά διαλύματα [39,45):

Ν 0 =

Vι

V»
(1~y>iM dy 

(ν—y ι Μ ι  —γ)

N l

Γ Χ 1

X2

dx
(Χ|.— χ) (1 -  χ)

(2-39ο)

(2-40α)

δπου: Π νι _ ν _ Π - Υ ) - ( Ι - Υ ι )
Π-Υ)|Μ ~ VBM — K - iW W C l - V , )

Μ -I _  Π - Χ ) - ( Ι - Χ , )
1"  iM "  * ΒΜ----- ίιί (1—χ) / (1—χ|)

(2-39β)

(2-40β)

Γιά τήν περίπτωση τών άραιών μιγμάτων (εύθεία γραμμή λειτουργίας μέ 
κλίση L/G) γιά τά όποία ισχύει έπιπλέον καί ό νόμος Henry [ευθεία γραμμή Ι
σορροπίας (y e =  mx) μέ κλίση m), ό Colburn όίνει τίς άκόλουθες λύσεις τών 
όλοκληρωμάτων τών έξισώσεων (2-32) καί (2-33):
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Σχήμα 2-13. Μέθοδος Baker γιά τό γραφικό προσδιορισμό τοΰ Ν 0G.

Γιά τούς πύργους άπορροφήσεως:

In
N q g = -

Γ ( Y i-m x2)
L y2-m x 2

1

+
A ] (2-41)

Γιά τούς πύργους έκροφήσεως:

Ν OL

In Γ . x2-y ,/m .
L 'χ ,-ν ,/m +

(2-42)

01 λύσεις τών έξισώσεων Colburn δίνονται στό άντίστοιχο διάγραμμα (σχ. 2- 
14).

Λ
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OG

OL

Σχήμα 2-14. Διάγραμμα Colburn γιά τόν προσδιορισμό t u iv ' N 0G Κ α · N 0L

Σύμφωνα μέ τόν όρισμό των όλικών άριθμών των μονάδων μ€ταφοράς 
μάζας N 0G καί Ν 0 ί (έξ. 2 -34  καί 2-35), οΐ ^ισώσεις (2-30) καί (2-31) 
μπορούν νά γραφούν:

Ζ =
Κ y a ) Ν og — Η OG N OG

3
(2-43)
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Ζ = L
Κχ a Ν OL -  Η OL Ν OL (2-44)

όπου: Η -  6 -  
”  0G ~  Κ y a —

G
K G a Ρ, '

(2-45)

Η -  L -  
H ° L - K x a -

L
Kx a c, '

(2-46)

είναι τά Οψη (όλικά) τής μονάδας μεταφοράς μέ βάση τήν άντίσταση τής αέ
ριας καί ύγρής φάσεως αντίστοιχα.

Τά Η og κα· Η ol Μπορούν νά χρησιμοποιηθούν μόνο γιά συσκευές μέ σταθερή 
διατομή S, γιατί ol ρυθμοί G, L [kgmole/h m2] δίνονται άνά μονάδα δίστομης S. Γιά 
πυκνά διαλύματα:

h og = K y a (1-y)
(2-45a)

eM H ql = K x a (1 -x) eM
(2-46a)

Τό ϋψος τής μονάδας μ€ταφοράς άντιστοιχεΐ στό ϋψος [m] τού πύργου 
(συσκευής) πού απαιτείται γιά τήν έπίτευξη μιας μονάδας μεταφοράς. "Οπως 
φαίνεται άπό τίς (2-45) καί (2-46), αύτό είναι άντιοτρόφως άνάλογο του άλι
κου όγκομετρικοΰ συντελεστή μεταφοράς (Ky a) ή (Κχ a). ‘Έτσι, όσο πιό 
έντονη είναι ή μεταφορά μάζας, τόσο μικρότερο H0G ή H 0L άπαιτεϊται.

Τά όλικά ϋψη τής μονάδας μεταφοράς H 0G καί H0L, λόγω τής δυσχέρειας 
προσδιορισμού τού Κ G a ή Κ L a, συνήθως ύπολογίζονται αθροιστικά άπό τά 
ϋψη των μονάδων μεταφοράς τής άέριας kai ύγρής φάσεως HG καί HL, τά 
όποία, μέ τή σειρά τους, γιά κάθε συγκεκριμένη διεργασία ύπολογίζονται άπό 
έμπειρικές έξισώσεις τής βιβλιογραφίας.

Τά Η G καί Η L όρίζονται άπό τίς σχέσεις:

u9 _  G 
G k v a k G a Pt (2-47)

H l =  j——— =  ----------
L k.x a k x a c t (2-48)

Τά H OG καί H 0L συνδέονται άντίστοιχα μέ τά H G καί τά Η L ώς έξης:
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H 0G =  H G + ^ H L =  H (3+ A H L =  H G + Il i —  (2-49)

H ol =  H l + ^ j - g H G =  H l +  = H g + A H g (2 -4 9 q)

Γιά πυκνά διαλύματα:

G G
H G “  ky a(1-y)iM ~  k6 a Pt (1-y)1M (2-47a)

h l
L

k „ a (1 -x> ;m
______L _ _ _

k L a c , (1-x)|m (2-48a)

H 0 g
Π-Υ>·Μ
(1-V)eM

H G +
L n -y ).M

(2 -49)

H OL
(1 eM

h l + L n -v >im ..
m G  <1-x)eM G

(2-49a)

2.2 .3 .*Ύψος Ισοδύναμης θεωρητικής βαθμίδας

Κατά τόν ύττολογισμό του Οψους Ζ των πύργων άπορροφήσεως καί άπο- 
στάξεως μέ πληρωτικά Ολικά χρησιμοποιείται συχνά ή σχέση

Ζ =  Ν (ΗΕΤΡ) , (2-50)

Οπου: Ν — άριθμός Ισοδύναμων θεωρητικών βαθμίόων.
ΗΕΤΡ — ύψος μιας Ισοδύναμης θεωρητικής βαθμίδας.

Τά Ν παριστάνει τόν άριθμό των άπαιτούμενων θεωρητικών βαθμίόων*, προ- 
κειμένου νά έπιτευχθεί ό αύτός διαχωρισμός τών συστατικών πού έπιτυγχά-

# Ό  Ν είναι φανταστικός δεδομένου δη ατούς πύργους μέ πληρωτικά ΰλικά δέν ύφίστανται 
πραγμσπκές βαθμίδες ίσορροπίας.
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νεται μέ N 0G μονάδες μεταφοράς καί ύπολογίζεται με τίς μεθόδους πού 
δίνονται στήν έπόμενη παράγραφο. ‘Αποδεικνύεται δτι στήν περίπτωση άπο- 
στάξεως καί άπορροφήσεως άραιών μιγμάτων τά ϋψη ΗΕΤΡ καί H0G 
συνδέονται μεταξύ τους μέ τήν έξίσωση

ΗΕΤΡ = Η pc In λ 
λ -1

(2-50α)

"Αν ή κινητήρια δύναμη μπορεί Ικανοποιητικά νά έκφραστεΐ μέ τή μέση αρι
θμητική τιμή, ή τελευταία άπλοποιεϊται:

ΗΕΤΡ = 2 H o g /(A+1) (2-50β)

Τέλος, όταν oi γραμμές λειτουργίας καί ισορροπίας είναι εύθεϊες καί παράλλη
λες (λ=1), τότε, σύμφωνα μέ τήν (2-50β), πρέπει νά ίσχύει

ΗΕΤΡ =  Η OG <2-50γ)

2.3* Διεργασίες μεταφοράς μάζας κατά βαθμίδες ίσορροπίας

Μερικές διεργασίες μεταφοράς μάζας όπως ή κλασματική άπόσταξη, ή έκ- 
χύλιση στερεών καί ή άπορρόφηση διεξάγονται σέ διατάξεις άποτελούμενες 
άπό μιά σειρά άνεξάρτητων σταδίων (ή βαθμιδών) άλληλοσυνδεόμενων μέ 
τέτοιο τρόπο ώστε οΙ φάσεις Φ γ καί Φ χ νά διέρχονται διρδοχικά άπό κάθε 
βαθμίδα. Στήν κάθε βαθμίδα τά ρεύματα φέρονται σέ έπαφή, αναμιγνύονται 
καί ακολούθως διαχωρίζονται.

Ό  διαχωρισμός τών συστατικών βασίζεται στήν έπίτευξη ίσορροπίας μετα
ξύ των φάσεων, γΓ αύτό τά ρεύματα πού είσέρχονται σέ κάθε βαθμίδα πρέ
πει νά άποκλίνουν άπό τήν ίσορροπία, ώστε νά παρέχεται κινητήρια δύναμη 
άπαραίτητη γιά τή μεταφορά μάζας. Τά ρεύματα πού έξέρχονται άπό κάθε βαθ
μίδα είτε βρίσκονται είτε πλησιάζουν πρός τήν ίσορροπία. Τέτοιου είδους 
πολυβάθμια συστήματα όνομάζονται συστοιχίες. Πρίν όμως προβοϋμε στήν 
εξέταση αυτών είναι άπαραίτητο νά σταματήσουμε στόν όρισμό τής θεωρητι
κής ((δανικής) βαθμίδας ίσορροπίας.

2.3.1. Διεργασίες μιας βαθμίδας

Θεωρητική (ίδανική) βαθμίδα καλείται όποιαδήποτε διάταξη ή όποια έπιτρέ- 
πει 1) τήν άμεση έπαφή τών δύο φάσεων, ώστε τά άπερχόμενα άπ* αυτήν

A
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ρεύματα νά βρίσκονται σέ κατάσταση ίσορροττίας, καί 2) τό διαχωρισμό των 
φάσ€ων.

‘Η διάταξη μιας βαθμίδας μπορεί νά άπεικονιστεϊ άπλώς ώς ένα ζεύγος ά- 
ναμικτήρος — διαχωριστήρος (σχ. 2-15).

Ή άπεικόνιση μιας διεργασίας (π.χ. άπορροφήσεως άραιών μιγμάτων) σέ 
μία βαθμίδα ίσορροπίας θά είναι ίδια μέ τή διεργασία όμορροής (βλ. σχ. 2-7). 
Ή θεωρητική βαθμίδα είναι τό πρότυπο μέ τό όποΤο συγκρίνεται μιά πραγμα
τική βαθμίδα. Γιά τή σύγκριση χρησιμοποιείται 6 βαθμός άποδόσεως τής βα
θμίδας Ε.

Γενικά, ό βαθμός άποδόσεως πρέπει νά έκφράζει τό κατά πόσο μιά πραγ
ματική βαθμίδα πλησιάζει τή θεωρητική. Ό  βαθμός άποδόσεως Ε δρίζεταιώς 
έξης (βλ. σχ. 2-7): /

Ε' = ΚΠ =  γ2-γ, =  χ,-*2 
ΚΡ Ya'Y ep Χβρ“Χ2

(2-51)

Περισσότερο όμως χρησιμοποιούνται oi βαθμοί άποδόσεως Murphree γιά τήν 
άέρια Ε MG καί ύγρή φάση Ε όριζόμενοι ώς έξης (βλ. σχ. 2-7):

Ε MG —
Υ2-Υι
Y2-Yie

(2-52), Eml =
Χ1~Χ2 

Χ1β * Χ2
(2-53)

βπου: Ε Μ<5 #  Ε ML.
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‘Αξίζει νά σημειωθεί δτι ώς διεργασία μιας βαθμίδας (σχ. 2-7, 2-15) θεω
ρούνται καί όλες οί άσυνεχεϊς διεργασίες μεταφοράς μάζας όπου oi φάσεις 
Φ γ καί Φ χ τείνουν πρός τήν ισορροπία (σημείο Ρ, σχήμα 2-7) με τήν πάροδο 
τού χρόνου τ.

2.3.2. Πολυβάθμια κατ* άντιρροή συστήματα (συστοιχίες)

Μεγαλύτερες μεταβολές συγκεντρώσεων απ’ αυτές πού προβλέπονται σέ 
μία βαθμίδα επιτυγχάνονται στά πολυβάθμια συστήματα, πού δέν είναι τίποτε 
άλλο παρά μιά σειρά έπαναλήψεων των διεργασιών μιάς βαθμίδας. Ή κίνηση 
των φάσεων φ γ, Φ χ δΓ δλου τού συνόλου τών σταδίων μπορεί νά γίνει μέ 
διάφορους τρόπους. Ό  πιό άποτελεσματικός είναι ή άντιρροή.

Τό σχήμα 2-16 παριστάνει μιά τέτοια συστοιχία, ή όποια έφαρμόζεΥαι συ
νήθως στήν έκχύλιση καί άπορρόφηση. Στά σχήμα αύτό, κάθε κύκλος παρι
στάνει ένα στάδιο (βαθμίδα) τού σχήματος 2-15, άποτελούμενο άπό αναμι
κτήρα καί διαχωριστήρα. Άναφέρονται έπίσης οί μοριακές ροές G, L τών φά
σεων Φ γ καί Φ χ, καθώς καί ή σύσταση τών ρευμάτων πού είσέρχονται καί 
έξέρχονται άπό κάθε βαθμίδα.

Τό σχήμα 2-17 παριστάνει κατ’ άντιρροή συστοιχία (στήλη) πού έφαρμό- 
ζεται στήν κλασματική άπόσταξη καί στήν άπορρόφηση. Έδώ ή διευθέτηση 
τών μονάδων έπαφής δέν είναι παράπλευρη δπως στή συστοιχία έκχυλίσεως, 
άλλά κατακόρυφη (ή μιά πάνω στήν άλλη). Γ ι' αύτό, οί συστοιχίες αύτές όνο
μά ζονται στήλες.

‘ Η άνάλυση τών διεργασιών μεταφοράς μάζας στίς πολυβάθμιες στήλες ά- 
ποατάξεως καί άπορροφήσεως συνίσταται στόν ύπολογισμό τών θεωρητικών 
βαθμιδών, τού βαθμού άποδόσεως καί άπ* αύτά τών πραγματικών βαθμι
δών καί τού ύψους τής στήλης.

2.3.3. Υπολογισμός τών θεωρητικών βαθμίδων

Ό  προσδιορισμός τού άπαιτούμενου (γιά δεδομένο διαχωρισμό) άριθμοΰ 
θεωρητικών βαθμίδων Ν τών στηλών άποστάξεως καί άπορροφήσεως (ή έ- 
κροφήσεως) μπορεί νά γίνει γραφικά μέ τή μέθοδο McCabe-Thiele στά δια
γράμματα y-x ή Υ—X.

Στό σχήμα 2-19 δίνεται ένα παράδειγμα γραφικής κατασκευής τού Ν γιά 
τήν άπορρόφηση άραιών μιγμάτων σέ μιά στήλη τού σχ. 2-17. Ή μέθοδος 
αύτή συνίσταται: 1) Στήν κατασκευή τής γραμμής λειτουργίας ή όποία γιά ά- 
ραιά μίγματα δίνεται άπό τίς άκόλουθες έξισώσεις:

A
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Σχήμα 2-17. Διεργασία μεταφοράς Σχήμα 2-18. Γιά τήν κατανόηση του βαθμού
μάζας (π.χ. άττορρόφη- άποδόσεως τού δίσκου,
ση, άττόσταξη) κατ’ ά- 
ντιρροή στήλη με 
δίσκους.

G (yn+1 - Yn) 

g (y N+i -Yi) 

g (yN+i - y n)

=  *- (Xn — Xn-1 > 

=  L ( x 0 - x N)

= L (xn-1 ~ xn I

γιά δίσκο n 

γιά δλη τή στήλη 

πυθμένας — δίσκος π

(2-54)

(2-54α)

(2-54β)

Γιά πυκνά μίγματα ή γραμμή λειτουργίας δίνεται άπό τίς άκόλουθες σχέσεις:

G' ΙΥ„+, -Υη) 

G'(Yn+1-Y,) 
G'(Yn+1 - Y n)

LMXn-Xno) 

L' (X0 - X N) 

L' (X„-1 - X N)

γιά δίσκο n 

γιά δλη τή στήλη 

πυθμένας — δίσκος π

(2-55)

(2-55α)

(2-55β)
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Σχήμα 2-19. ‘Απεικόνιση τής πολυβάθμιας κατ’ άντιρροή άπορροφήσεως των άραιών 
μιγμάτων στό διάγραμμα γ-χ (προσδιορισμός του Ν μέ τήν μέθοδο των 
McCabe-Thiele).

2) Στήν κατασκευή τής γραμμής ισορροπίας. 3) Στή σχεδίαση μεταξύ αύτών 
των γραμμών των όρθογώνιων τριγώνων, άρχίζοντας άπό τήν κορυφή τής 
στήλης Κ (βλ. σχ. 2-19).

Ή  γραμμή λειτουργίας τής όλης κατ' άντιρροή διεργασίας (κλίση L/G) άντι- 
προσωπεύει τή σύσταση τών ρευμάτων μεταξύ τών δίσκων, καθόσον συν
δέει τή σύσταση τού άερίου (ή άτμών στήν άπόσταξη) πού άνέρχεται άπό τή
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βαθμίδα (η) μέ τή σύσταση του ύγροΰ πού κατέρχεται άπό τήν βαθμίδα (η-1).
*Η γραμμή ισορροπίας συνδέει τίς συστάσεις του άερίου (ή άτμών) — ύ

γροΰ πού Εξέρχονται πρός άντίθετες κατευθύνσεις άπό τήν αυτή βαθμίδα (η) 
καί βρίσκονται σε θερμοδυναμική ίσορροπία.

“Ετσι, ένα τέτοιο τρίγωνο παριστάνει τή μεταβολή τής συστάσεως καί των 
δύο φάσεων, χαρακτηρίζοντας τά γεγονότα πού συμβαίνουν σέ μία θεωρητι
κή βαθμίδα.

'Όπως φαίνεται άπό τά σχήματα 2-16 καί 2-19, άν καί δλη ή διεργασία 
διεξάγεται κατ’ άντιρροή, τό κάθε στάδιο, ώς πρός τή δράση του, είναι ίσοδύ- 
ναμο μέ μία διεργασία όμορροής (σχ. 2-6, 2-7, 2-15) μέ άντίστοιχη κλίση 
(—L/G) των γραμμών λειτουργίας (π.χ. (y2, χ0) -» (y,, χ,), (γ3, χ,) -> (γ2, χ2), (γ4, 
Χ2) ^  <Υ3' χ3»·

’Αξίζει νά σημειωθεί άτι δεν είναι άπαραίτητο ό άριθμός των θεωρητικών 
βαθμιδών νά είναι άκέραιος άριθμός.

*Η κατασκευή τών θεωρητικών βαθμιδών τής άποστάξεως καί Εκροφή- 
σεως γίνεται μέ τόν ίδιο τρόπο, άρχίζοντας καί πάλι άπό τήν κορυφή Κ, ή ό
ποια βρίσκεται στό πάνω άκρο τής γραμμής λειτουργίας, λόγω του δτι ή τε
λευταία βρίσκεται κάτω άπό τή γραμμή Ισορροπίας.

'Αναλυτική μέθοδος ύπολογισμοΰ τών θεωρητικών βαθμιδών. “Αν γιά τά 
άραιά μίγματα ίσχύει ό νόμος Henry, τότε καί ή γραμμή Ισορροπίας θά είναι 
ευθεία (ye =  m χ), μέ άποτέλεσμα, γιά τόν ύπολογισμό τοΰ Ν, νά μπορούν νά 
Εφαρμοστούν οΙ Εξισώσεις Kromser - Brown - Souders (ή άπλώς Kremser), ol 
όποιες γιά στήλες άπορροφήσεως (σχ. 2-20) έχουν τή μορφή

j
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V N . 1 - V i  . A ™ - A
V n+1 — mx0 A N+1 — 1

(2-56)

N
log Y N + 1 -  mxo )

Y, -  m x0
log A

+
(2-57)

4νώ γιά στήλες έκροφήσεως (έξαντλήσεως) (οχ. 2-21) γράφονται:

X ο — X Ν (λ)Ν* 1 — A
X p - Y N + i /m  (λ)Ν+1- 1

(2-58)

Γ , Xp-YN-n/m .
ί  x N~YN>1^m 

log λ

+
(2-59)

όπου: A =  L/mG Φ 1 — παράγοντας άπορροφήσεως. 
λ =  1/Α =  mG/L — παράγοντας έκροφήσεως.
m xQ -  σύσταση άερίου (γ0) ευρισκόμενου σέ Ισορροπία μέ τό υγρό 

κορυφής χ0,
γ N+1/m — σύσταση υγρού ευρισκόμενου σέ Ισορροπία μέ τό γΝ .̂1.
(y — Υ ι ) — μεταβολή συστάσεως τού άερίου.
(Υμ+ ϊ — γ 0) — μέγιστη όυνστή μεταβολή συστάσεως τού άερίου. άν τό 

άέριο πού έγκσταλείπει τή συσκευή ήταν σέ ίσορροπία 
μέ τό είσερχόμενο ύγοό.

Γιά A =  1 (παράλληλες γραμμές λειτουργίας καί Ισορροπίας). οΙ έξισώσεις (2- 
56) καί (2-58) άπλοποιοϋνται σέ

Y w - 1 - V .  ν  
y N+1- m x 0 Ν+1

καί

Xq - X n Ν
Χο - Υ ν+ι ^  Ν+1

(2-56α)

(2-58α)

γιά τήν άπορρόφηση καί τήν Εξάντληση άντίστοίχο.
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Σχήμα 2-21. Γιά τήν κατανόηση των έξισώσεων (2-58), (2-59).

‘Η λύση των έξισώσεων (2-56) ~  (2-59) δίν€ται στό διάγραμμα Kremser 
(σχήμα 2-22).

Μιά άλλη μορφή τής γραφικής λύσ€ως τής (2-56) δίνεται στό σχήμα 2-23, 
άπό τήν όποια φαίνεται ή έπίδραση των Ν καί Α στό βαθμό άπορροφήσεως 
ν ν + ι —  y  ι /yN+i -  m x o·

'Όπως φαίνεται άπό τό διάγραμμα Kremser, ό παράγοντας άπορροφήσεως 
A =  L/mG ή έκροφήσεως λ =  1/Α =  mG/L παίζει άποφασιστικό ρόλο στό δια
χωρισμό. Αύξηση του Α σημαίνει έλάττωση του Ν. Ό  παράγοντας Α δεν πρέ
πει δμως νά αυξάνεται άπεριόριστα, γιατί προκαλεΤ έλάττωση τής συγκεντρώ- 
σεως τοΰ ύπό διαχωρισμό συστατικού.

‘Αξίζει νά σημειωθεί δτι όταν Α < 1 (L/G < m), τότε θά χρειαστεί πάρα 
πολύ μεγάλος άριθμός βαθμιδών (δίσκων), γιά νά έπιτευχθεϊ Ικανοποιητική ά- 
νάκτηση. ‘Ακόμη καί δταν Ν -+ οο τό άέριο δεν μπορεί νά άπορροφηθεΐ ποσο
τικά. “Ετσι, ό δριστος (άπό οίκονομικής πλευράς) παράγοντας άπορροφήσεως 
Α κυμαίνεται μεταξύ 1, 2 < Α < 2.

ΟΙ έξισώσεις Kremser καί Colburn είναι παρόμοιες [σύγκρινε (2-41) με (2- 
57) καί (2-42) μέ (2-59), έχοντας ύπόψη άτι y } =  y N+1 , χ2 =  χ0, χ, =  χΝ , γ2 
=  γν βλ. σχήμα 2-11 καί 2-17]. Αύτό σημαίνει άτι ο! άριθμοί των θεωρητι
κών βαθμιδών Ν καί μεταφοράς μάζας N 0G πρέπει νά είναι παραπλήσιοι καί 
θά συμπίπτουν άταν Α =  1.

Α
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A -  άηορρόψηαΐ 

λ -  έκρόφηση

Σχήμα 2—22. Διάγραμμα Kremser γιά τόν υπολογισμό τών θεωρητικών βαθμιδών.

2.3.4. 'Απόδοση δίσκου. ’Αριθμός πραγματικών βαθμίδων. "Υψος συσκευής

Στην πράξη άποδεικνύεται δτι γιά δεδομένο διαχωρισμό άπαιτούνται περισ
σότερες βαθμίδες (στάδια, δίσκοι) άπ* αυτές πού προβλέποντσι θεωρητικά. 
(01 τρόποι ύπολογισμοΰ τών τελευταίων δόθηκαν στήν προηγούμενη παρά
γραφο).
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Ο 1,0 2,0 3,0

η- A

Σχήμα 2—23. ‘Επίδραση των Ν καί Α στό βαθμό άπορροφήσεως.

Ό  λόγος-άριθμός θεωρητικών βαθμιδών (Ν)/άριθμός πραγματικών βαθμι
δών (Ν') καλ€ϊται όλική άπόδοση τής στήλης Ε:

Ό  όλικός βαθμός άποδόσ€ως είναι πάντοτ€ μικρότ€ρος άπό 100% καί στις 
βιομηχανικός όγκαταστάσεις συνήθως κυμαίνεται μεταξύ 30-85%. Γιά τίς στή- 
λ€ς άποστάξεως καί άπορροφήσεως ό Ε δίνεται ύπό μορφή όμπειρικών δια
γραμμάτων 0* Connell. "Ετσι, γιά νά βρεθεί ό πραγματικός άριθμός των δί
σκων πρεπει οΙ θεωρητικός βαθμίδες νά διαιρεθούν με τόν Ε:

Κύρια αίτία των άπωλειών στήν άπόδοση είναι τό γεγονός δτι στόν κάθε δί
σκο, λόγω μή (δανικής όπαφής των φάσεων, δόγ όπιτυγχάνεται θερμοδυναμι
κή ίσορροπία ώστε γιά τίς.όγκαταλείπουσες μιά βαθμίδα φάσεις νά ίσχύει yn

(2 -6 0 )

(2—60α)

=  kx„ ~  m xn.

A
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Ή άπόδοση τοΰ δίσκου Εξετάστηκε άπό τόν Murphree καί χαρακτηρίζει κατά πόσο 
ένας πραγματικός δίσκος πλησιάζει πρός τό θεωρητικό. ‘Επομένως, πρέπει νά όρίζε- 
ται άπό τό λόγο:

πραγματική μεταβολή συστάσεως πού Επιτεύχθηκε στό δίσκο 
μεταβολή συστάσεως στήν περίπτωση Επιτεύξεως ισορροπίας

Προφανώς, ή άπόδοση τού δίσκου θά μεταβάλλεται άπό σημείο σέ σημείο αύτοϋ, Ε- 
ξαρτώμενη άπό τίς κινητικές συνθήκες μεταφοράς μάζας. Μιλούμε τότε γιά τήν κα
λούμενη τοπική άπόδοση τού δίσκου ή άπόδοση σημείου τού δίσκου EmQ 
(Εξαρτώμενη άπό τή θέση), ή όποια όρίζεται άπό τή σχέση (βλ. σχ. 2 -18 ) Ι39, 45):

Ε mG
Υ n+Ί,ρ

V n+1.p

(2 - 61 )

Ε mV
Υη,ρ Vn+1,p 

Υ e.p-Y η+1 ,ρ

γιά τήν άπορρόφηση (y n+1 > y n) καί άπόσταξη (yn+1 < y n) άντίστοιχα,

όπου: γ β ρ — σύσταση άερίου (ή άτμών) σέ Ισορροπία μέ τό ύγρό χ„ ρ τοΟ σημείου 
(ρ) τοΰ δίσκου (π).

γ π ρ καί y n+1 ρ — σύσταση άερίου (ή άτμών) Εξερχόμενου καί είσερχόμενου 
στό σημείο (ρ) του δίσκου (π).

Άποδεικνύεται ότι ή άπόδοση σημείου δίσκου Murphree σχετίζεται μέ τίς μονάδες 
μεταφοράς Ν 0G ώς άκολούθως:

-Ν
Ε mG ~   ̂ ®

OG

-Ν
EmV= 1 -  e

OG

(2 -62)

Στή συνέχεια μπορεί νά συσχετιστεί μέ τίς μονάδες μεταφοράς NG καί NL, έχοντας 
ύπόψη τή σχέση (2-36).

Ό  βαθμός άποδόσεως Murphree όλου τοΰ δίσκου EMG (ή ΕΜν γιά τήν άπόσταξη) 
όρίζεται άπό τή σχέση

e m g
_Ynt  1__ Υ π
Υ π + 1 *“  Ye, η

Μ MV =
V n ~  Υ η+1 

Υ β. η Υ η + 1
/

(2 -63)
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όπου τά μοριακά κλάσματα άναφέρονται σέ όλο τό όίσκοη (βλ. σχ. 2—18). Αυτονόητο 
ότι θά μπορούσαμε νά σχετίσουμε τό βαθμό άποόόσεως (σημείου ή όλου) δίσκου με 
τίς συγκεντρώσεις στήν ύγρή φάση (βλ. σχ. 2—18):

X — ^
Ε ML =  —~ Ω-----7 ^ —  άπορρόφηση

x e, η ~' χ η—1
(2-63α)

ε ML =  ■■ Χη~-ΐ -~ Χ·11 άπόσταξη
χ π-1 x e. η

01 Ε MG Ε mv> καί Ε ml συνδέονται μεταξύ τους ώς έξης:

Ε ML —' _M<L MV
MG + (1 -E MG)A MV + (1 —E j^v) A (2-64)

7>
-■ Ί

όπου : A = L/m G ή L/m V

Ή συσχέτιση των άποδόσεων σημείου τού δίσκου EmG καί όλου τού δίσκου EMG 
θά έξαρτηθεΤ άπό τήν άνάμιξη των άτμών (ή άερίου) καί τού ύγροΰ στό δίσκο. Πραγ
ματικά, άν ύποθέσουμε ότι τό άέριο πού είσέρχεται στό δίσκο είναι όμοιογενές (ώς 
πρός τή σύστασή του), τότε ή όμοιομορφία τής συγκεντρώσεως τού έξερχόμενου άε
ρίου θά έξαρτηθεΤ άπό τήν όμοιομορφία τής συγκεντρώσεως τού ύγροΰ στό δίσκο. 
Μ ’ αυτές τίς συνθήκες, σύμφωνα με τόν Lewis, έντοπίζονται δύο άκραΤες περιπτώ
σεις:

1) Τό υγρό είναι πλήρες όναμιγμένο, με συνέπεια νά ίσχύει όμοιομορφία συγκεν
τρώσεων χ = χ n σέ όλο τό δίσκο.
Τότε

Ε MG Ε mG

(2-65)

MV·r.= ΕmV

2) Δεν ύπάρχει άνάμιξη τού ύγροΰ στό δίσκο κατά μήκος τής όριζόντιας ροής. Επι
κρατούν συνθήκες έμβολικής ροής τοΰ ύγροΰ (ό χρόνος παραμονής κάθε στοιχείου 
ύγροΰ στό δίσκο είναι ίδιος).
Σ' αύτή ΐήν περίπτωση ίσχύει:

EmG
Ε MG =  A <e

λ
-  1 άπορρόφηση

Ε MV

Ε
= A(e

mV λ
-1 άπόσταξη

(2-66)

A
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όπου : A =  1/λ =  L/mG (ή L/mV)

μέ συνέπεια

(2-67)

E MV > E roV

Στήν ένδιάμεση περίπτωση (άτελής άνάμιξη) ίσχύει ή σχέση Gerster, σύμφωνα μέ 
τήν όποία

δπου : Ρ β — κριτήριο άναμίξεως Peclet =  ζ*/ΕD 0 L,
ζ — διαδρομή τού ύγρού στό δίσκο (άπόσταση μεταξύ δύο άγωγών καθόδου 
(σχ. 2-18).

Ε q — συντελεστής τυρβώδους διαχύσεως,
Θ ι  — μέσος χρόνος παραμονής τού ύγρού στό δίσκο.

Γιά τήν έπίλυσπ τής έξισώσεως (2—68) στή βιβλιογραφία δίνονται είδικά διαγράμμα
τα.

Γνωρίζοντας τήν άπόδοσπ τού δίσκου EMG (ή EMV). EML, είναι δυνατόν νά 
προσδιορίσουμε τίς πραγματικές βαθμίδες Ν' γραφικά, σχεδιάζοντας τήν καλούμενη 
κινητική γραμμή ή γραμμή άποδόσεως. Ή σχεδίαση αύτής βασίζεται στό γεγονός ότι. 
σύμφωνα μέ τόν όρισμό της. ή άπόδοση δίσκου γραφικώς δηλώνει τή σχετική άπό- 
σταση άπό τή γραμμή λειτουργίας (ως πρός αύτήν τής γραμμής ίσορροπίας. σχ. 
2 -24):

"Ετσι, όν στό διάστημα γ—χ διαιρέσουμε τά κατακόρυφα διαστήματα τής γραμμής λει
τουργίας καί ίσορροπίας μέ τέτοιο τρόπο ώστε νά πληροΰται ή παραπάνω σχέση 
(2-69), λαμβάνουμε μιά νέα γραμμή ίσορροπίας. πού καλείται κινητική γραμμή. Στή 
συνέχεια, μεταξύ αύτής τής γραμμής καί τής γραμμής ίσορροπίας κατασκευάζονται ο)

* Έτσι είναι δυνατόν νά βρεθούν E^q )  1 καί Ε MV ) 1

Ε MG/E mG =  f Ε mG» Pe) . (2 - 68)

Ε MG AC A C'
AB A'B'

(2-69)
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>

Σχήμα 2—24. Γραφική παράσταση τής άποδόσεως δίσκου EMG.

πραγματικές βαθμίδες (σχ. 2—25) μέ τή γνωστή γραφική μέθοδο Me Cabe—Thiele 
(βλ. § 2.3.3). Ή μέθοδος αύτή περιορίζεται σημαντικά, καθόσον δέν λαμβάνει ιιπόψη 
τίς συνθήκες άναμίξεως καί παρασύρσεως στούς δίσκους.

Στίς στήλες άπορροφήσεως καί άποστάξεως μέ δίσκους (διάτρητοι, μέ κάψες ή 
βαλβίδες) λαμβάνει χώρα παράσυρση τοΰ ύγροΰ στους άτμούς.

Ή παράσυρση συνήθως έκφράζεται σέ σχετικές μονάδες. ‘Η κλασματική παράσυρση 
ε όρίζεται άπό τή σχέση:

€ _  kgmoles παρασυρόμενου ύγροϋ/m2 h (2-70)
(L+kgmoles παρασυρόμενου ύγρου)/πι2 h

Υπολογίζεται βάσει των διαγραμμάτω Fair. Αύτά δίνονται στή βιβλιογραφία καί σχε
τίζουν τήν ε μέ τό βαθμό πλημμυρίσεως τού δίσκου καί τήν παράμετρο (L/V)
(ρν/Ρι_>ι / ί ή<>-/<5><Ρο/Ρι.>,/2·
Ή παράσυρση έπιδρά ούσιωδώς στήν άπόδοση τοΰ δίσκου. Καθώς παρουσιάζει μιά 
μορφή άναμίξεως πού καταστρέφει τήν παραγόμενη άπό τό δίσκο μεταβολή συγκεν
τρώσεων, αύτή έλαττώνει τήν άπόδοση του τελευταίου.

Ό  Colburn άπέδειξε ότι ή έπίδραση τής παρασύρσεως ε στό βαθμό άποδόσεως 
έκφράζεται μέ τή σχέση

c ________Ε MG_______ __ ______ Ε MV_______
6 1 + ε Ε ^ β / 1 —ε 1 + ε Ε Μ̂ /1—ε

όπου : Ε € — βαθμός άποδόσεως Murphree τοΰ δίσκου μέ παράσυρση.

(2-71)
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"Αν τά E MG (ή (ΕΜν)καί ε δέν μεταβάλλονται άπό δίσκο σέ δίσκο καί οΐ γραμμές 
λειτουργίας καί Ισορροπίας είναι εύθείες. γιό τόν όλικό βαθμό άποδόσεως της στήλης 
Ε θά ίσχύει

Ε » In [1+E CU -1)) 
In λ * (2 -72)

* "Αν δέν υπάρχουν δεδομένα παρσσύρσεως, έφαρμόζεται ή προσεγγιστική σχέση:

,. In Π + ΕινίβΙλ— 1)]
Ε~ Γηλ (2—72α)
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"Οταν Ε e (  1, τότε Ε ) Ε e γιά λ )  1 καί Ε (  Ε f  γιά λ (  1

Γιά την περίπτωση παράλληλων γραμμών ίσορροπίας καί λειτουργίας (λ=1) θά ίσχύει

Ε =  Ε € (2—73)

Γνωρίζοντας τόν όλικό βαθμό άποδόσεως Ε, άπό την έξίσωση 2—60α όπο- 
λογίζουμε τόν άριθμό των πραγματικών βαθμιδών Ν ' καί άπ' αύτόν τό ϋψος 
της στήλης Ζ:

Ζ =  Ν ' h ' (2 -7 4 )

#που : h ' — όπόσταση μβταξύ δίσκων.

}.!
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ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Πρόβλημα 2 —1.

Μίγμα ύόρογονανθράκων μετά άπό Επαρκή έπαφή μέ όρυκτέλαιο καί τήν 
έπίτευξη ίσορροττίας ατούς 50° C καί όλική πίεση Pt =  3 atm έχει τήν 
άκόλουθη σύσταση: 60% Α, 25% Β, 10% C, 3% D καί 2% Ε. "Αν ή τάση ά- 
τμών των συστατικών στούς 50° C είναι:

ρ°Α =  9 atm, Ρ°Β =  6 atm, P°c =  10 atm, P°D =  2 atm, PE =  1 atm,

νά ύπολογιστ€ϊ ή σύσταση τοΰ ίσορροπούντος ύγροΰ.

Λύση:

Υπολογίζονται πρώτα οΙ μερικές πιέσεις τών άέριων συστατικών κατά τήν 
ισορροπία Ρ β άπό τό νόμο Dalton: *

Ρ.=: ν ρ«
=  0 , 6 . 3  = 1,80 atm

Ρ.Β =  0 , 2 5 . 3 =  0,75 atm
P.C =  0,1 .3 = 0,30 atm
Ρ.0 =  0 , 0 3 . 3 =  0,09 atm
Ρ.Ε =  0 , 0 2 . 3 =  0,06 atm

Σ Ρ β =  3,00 atm =  Ρ1

*Η σύσταση τής υγρής φάσεως ύπολογίζεται μέ βάση τό νόμο Raoult:

Ρ θ =  χ Ρ ° = > χ = Ρ  Θ/Ρ°

"Ετσι, χ a =  1.80/9 =  0,200
χ Β =  0,75/6  =  0,125  
x c =  0 ,30 /10  =  0,030  
χ ο =  0,09/2 =  0,045  
χ Ε =  0,06/1 =  0 ,060

Σ χ  =  0,460

Τό ύπόλοιπο ύγρό (όρυκτέλαιο) έχει σύσταση 1—0,46 =  0,54.
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Πρόβλημα 2—2 .

Αέρ ιο  άπορροφάται άπό ένα ύγρό σέ πύργο μέ πληρωτικό ύλικό.
'Η πίεση ισορροπίας του αερίου είναι τόσο μικρή ώστ€ μπορεί νά Θεωρη

θ ε ί άμελητέα.
α) Νά έξαχθεΐ ή σχέση, ή όποια συνδέει τό ποσοστό άπορροφήσεως του άε- 
ρίου μέ τόν άριθμό μονάδων μεταφοράς N0q·
β) Νά ύπολογιστεΐ τό ποσοστό άπορροφήσεως γιά Ν 0G =  1, 2, 3, 4, 5 καί 10 
καί νά καταστρωθεί τό διάγραμμα (γ^—Υ2)/Υι =  f(N 0G)

Λύση:

α) Άπό τίς σχέσεις (2—32) καί (2—43) προκύπτε

Εφόσον ή πίεση ίσορροπίας (Pe -► 0) είναι άμελητέα, πρέπει ye =  0 καί

Vi

Έτσι,
y Ζ/Η 0G Ν OG
—  =  e =  e
y2

ή
- z / h og - n og
ϊ =  e=  e

Τό ποσοστό άπορροφήσεως όρίζεται άπό τή σχέση η =

Αντικαθιστώντας, λαμβάνουμε τελικά

Υι -  Υζ 
Υι Υι

Λ
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β) 'Από τήν παραπάνω σχέση, γιά τίς δεδομένες τιμές N 0G. λαμβάνουμε

N og 1 2 3 4 5 10

( y ,- y 2)/y, 0,632 0.865 0.951 0.982 0.9933 0.99996

'Ακολούθως κατασκευάζουμε τό διάγραμμα η =  f(N0G) (σχ. 2—26).

Σχήμα 2—26. Ή συνάρτηση η=£ f(N0G) γιά τό πρόβλημα 2-2

Πρόβλημα 2—3

Μίγμα άέρος καί διαλυτού άερίου συ στάσεως γ, =  0,1 πρόκειται νά άπορ 
ροφηθεϊ ίσοθερμικώς (t =  20° C) σέ ένα πύργο μέ πληρωτικά ύλικά, πού λει

<

rr* I I1 <1" 1
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τουργ€ί κατ’ άντιρροή σέ 1 atm μέ ύγρό διαλύτη έλεύθερο άπό τό προσρο- 
φούμενο. Ό  διαλύτης έξέρχεται μέ συγκέντρωση χ1 =  0,045. ‘ Η γραμμή ι
σορροπίας είναι ευθεία y e =  mx, δπου m =  1.
α) Νά ύπολογιστβϊ ό άριθμός των μονάδων μ€ταφοράς N 0G δ άπαιτούμενος 
γιά την έπίτ€ϋξη 90% άνακτήσ€ως (άπορροφήσ€ως) του άερίου. 
β) Τό αποτέλεσμα νά συγκριθ€ί μέ τούς N 0G πού προκύπτουν μέ γραφική 
όλοκλήρωση, καθώς καί άπό τήν άπλοποιημένη γραφική μέθοδο Baker.

Λύση:

Σύμφωνα μέ τά δεδομένα, γ1 =  0,1, χ2 =  0 (γιατί πρόκειται γιά διαλύτη χωρίς 
διαλυμένο άέριο). Άπό τό βαθμό άπορροφήσεως

=  1 — —  =  0.9
V. »ι

προκύπτει —  =0 , 1
Vi

καί y2 =  0,01

Ή  κλίση τής γραμμής λειτουργίας L/G τότε 

θά είναι:

L/G =   ̂ι V 2 =  0 ,1 -0 ,01 ' =  0/09 =
* ι ~  χ2 0 ,045—0 0,045

Ό  παράγοντας άπορροφήσεως Α είναι:

Σχ. 2—27. Γιά τή λύση τού προβλή
ματος 2 -3 .

α) Λόγω τοϋ ότι οί γραμμές λειτουργίας καί Ισορροπίας είναι ευθείες, ό ύπο- 
λσγισμός τού άριθμοΰ μονάδων μεταφοράς N 0G μπορεί νά βασιστεί στήν 
έξίσωση Colburn (2 -4 1 ) γιά τούς πύργους άπορροφήσεωε:

Ν [«
0,1 -  ο 

0,01 -  ο 
1

)(1 -  0,5) + 0,5 

■ = 0 5
] 3,41

Λ
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Τό Τδιο άποτέλεσμα λαμβάνεται καί άπό τό άντίστοιχο διάγραμμα Colburn 
(σχ. 2 -1 4 ) .

β) Στό διάγραμμα y — χ κατασκευάζουμε τις γραμμές λειτουργίας καί ισορρο
πίας καί καταστρώνουμε τίς N 0G όπως περιγράφεται στήν § 2.2.2.

Ή  μέθοδος Baker δίνει N 0G =  3,25.

Προκειμένου νά γίνει γραφική δλοκλήρωση τής (2—32)

dy
y - y e

κατασκευάζουμε τόν παρακάτω πίνακα γιά τιμές y άπό γ2 έως γν βασιζόμενοι
στό διάγραμμα y—χ:
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y Ve y-ye i/(y-ye)

0,01 0 0.010 100,00
0,02 0,005 0,015 66,66
0,03 0,010 0,020 50,00
0,04 0,015 0,025 40,00
0,05 0,020 0,030 33,33
0,06 0,025 0,035 28,57
0,07 0,030 0,040 25,00
0,08 0,035 0,045 22,22
0,09 0,040 0,050 20,00
0,10 0,045 0,055 18,18

Κατασκευάζουμε τό διάγραμμα 1 /(γ—y e)=  f (y) (σχ. 2—29) καί άπ' αύτό 
προσδιορίζουμε τίς έπί μέρους επιφάνειες καί τό άθροισμα αύτών, τό όποιο 
μάς δίν€ΐ τίς μονάδες μεταφοράς Ν 0G.

Λ
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Μέση τεταγμένη χ Δ γ Επιφάνεια

80,0
58.5
45.0
36.0
31.0
26.5
23.5
21.0
19,0

0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01

0,800
0,585
0,450
0,360
0,310
0,265
0,235
0,210
0,190

Σ = Ν 0(5 =  3.405

ΟΙ Ν 06 μέ γραφική όλοκλήρωση συμπίπτουν μ* αύτές πού προέκυψαν άπό 
τήν Εξίσωση Colburn.

Πρόβλημα 2—4 .

'Υποθέσατε ότι στόν πύργο τού προβλήματος 2—3·ώ ς πληρωτικό υλικό 
χρησιμοποιούνται δακτύλιοι Rasching, γιά τούς όποιους ό όγκομετρικός συν
τελεστής μεταφοράς μάζας είναι K G a =  50kgmole/h m3 atm καί ή μοριακή 
ροή τού άέριου μίγματος G j = 40km ole/h m2. Ποιό είναι τό ύψος τού πύργου;

Λύση:

Γιά τό ύψος τού πύργου Ζ ίσχύει ή σχέση (2 -4 3 )

^  Η OG Ν 0G ,

όπου; Ν 0G =  3,41 (άπό τό πρόβλημα 2—3),
Η og — ύψος μιας μονάδας μεταφοράς

Τό Η 0G ύπολογίζεται άπό τή σχέση (2—45)

•Έτσι, Ζ =  0,8 . 3,41 =  2,73 m.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΖΑΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ
Συχνά σέ πολλές βιομηχανικές έφαρμογές ή μεταφορά μάζας συνοδεύεται με χημική άντί- 

δραση. Μερικές μονάδες συνθέσεως άμμωνίας (π.χ.) βασίζονται στήν παραγωγή τοΰ άπαραίτη- 
του γι’ αυτό τό σκοπό ύδρογόνου μέ τή μέθοδο τής μερικής (άτελοΰς) καύσεως των ύδρογο- 
νανθράκων. Τό λαμβανόμενο άέριο ούσιαστικώς είναι μίγμα Η2, C02 καί Ν2. Πρίν όδηγηθεΤ 
στόν καταλυτικό άντιδραστήρα πρέπει νά άπαλλαχθεΐ άπό τό διοξείδιο τού άνθρακα. Αύτό συ
νήθως έπιτυγχάνεται μέ μιά κατάλληλη πλύση τού άερίου μέ άλκαλικά άντιδραστήρια στούς 
πύργους άπορροφήσεως. Ής άντιδραστήρια χρησιμεύουν τά ρυθμιστικά διαλύματα KHC03 — 
K2C03 (ή NaHC03 — Na2C03), καθώς καί ή μονοαιθανολαμίνη (C2H4(OH). ΝΗ2).

Ταυτόχρονη μεταφορά μάζας μέ διάχυση καί χημική άντίδραση* συμβαίνει όχι μόνο στά συ
στήματα άερίων/ύγρών, όπως στό παραπάνω παράδειγμα, άλλά καί στά συστήματα ύγρό/όγρό, 
στερεό/άέριο. 'Εδώ θά περιοριστούμε μόνο στά συστήματα άέριο/ύγρό, τά όποια σχετίζονται 
κυρίως μέ τήν άπορρόφηση άερίων.

Ή έπίδραση τφν χημικών άντιδράσεων θά έξεταστεϊ πρώτα γιά τίς περιπτώσεις άντιδρά- 
σεων 1 ης τάξεως. Στή συνέχεια θά άκολουθήσει άνάλυση τής ταυτόχρονης φυσικής μεταφο
ράς καί χημικής άντιδράσεως μεγαλύτερης τάξεως.

3.1. Θεωρία τής ταυτόχρονης διαχύσεως καί χημικής άντιδράσεως 1ης τάξεως

Προκειμένου νά άναλυθεϊ ή έπίδραση τής χημικής άντιδράσεως στή μεταφορά μάζας κοντά 
στή διεπιφάνεια ύγρό/άέριο, πρέπει νά έφαρμοστεί ό II νόμος Fick (έξίσωση 1—8) γιά τή μονο
διάστατη διάχυση ύπό μεταβαλλόμενο ρυθμό σέ συνδυασμό μέ τό ρυθμό τής άπώλειας τοΰ 
δεδομένου συστατικού λόγω άντιδράσεως:

^  = °Α d t
£f£A

dz2 ~kn C"A ( 3 -1 )

όπου: kn — ρυθμός χημικής άντιδράσεως, 
kn — είδική ταχύτητα τής άντιδράσεως.

• ‘Η θεωρία τής .ταυτόχρονης μεταφοράς μάζας καί χημικής άντιδράσεως είναι άντικείμενο είόικών συγγραμμάτων (βλ. 
π.χ. |39|) καί ύπάγεται μάλλον στόν κλάδο τών Χημικών Διεργασιών (βλ. π.χ. |3, 27|).
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Ή (3-1) καλείται διαφορική Εξίσωση διαχυσεως/άντιδράσεως. Γιά τίς άντιδράσεις 1ης τά- 
ξεως (δπου η=1), ή (3—1) λαμβάνει τή μορφή

dcA
dr

= Da £!£α
Θ22 CA (3-2)

"Εχοντας ύπόψπ τίς τρεΤς βασικές θεωρίες τής φυσικής μεταφοράς μάζας (βλ. 5 1.5.1, $ 
1.5.2), καί συγκεκριμένα τή' τού λεπτού στρώματος, τής διεισδύσεως καί τής όνονεούμενης 
έπιφάνειας τού Danckwerts, προχωρούμε παρακάτω στά κυριότερα συμπεράσματα καί σχέσεις 
πού προκύπτουν γιά τήν έπίδραση τής μή άντιστρεπτής χημικής άντιόράσεως 1 πς τάξεως στή 
μεταφορά μάζας.

Γιά νά έκφραστεΤ ή έπίδραση αύτή είσάγεται ή έννοια τού παράγοντα άντιδράσεως Ε, 6 6-
ποΤος όρίζεται άπό τή σχέση

Ν Α — k  ̂ c *  Ε — k^  c /νι (3-3)

συντελεστής μετοφοράς μάζας μέ χημική άντίδροση 
συντελεστής μεταφοράς μάζας χωρίς άντίδραση

(3-4)

Συγκρίνεται. δηλαδή, 6 k^ μέ τόν άντίστοιχο τής κάθε θεωρίας συντελεστή φυσικής 
μεταφοράς kL. Σύμφωνα μέ τόν παραπάνω όρισμό, όταν Ε ) 1, έχουμε αύξηση τού ρυθμού 
μεταφοράς τού συστατικού Α λόγω χημικής άντιδράσεως, σέ σύγκριση μέ τήν καθαυτό φυσική 
μεταφορά (στήν προκείμενη περίπτωση τήν άπορρόφηση), ύπό τήν προϋπόθεση άτι ή συγκέν
τρωση τού Α στήν κύρια ύγρή φάση cAL ίσοϋται μέ μηδέν.

Προφανώς. 6 παράγοντας άντιδράσεως θά είναι συνάρτηση τής σταθερός ταχύτητας τής άν- 
τιδράσεως (Ε =  f(kt)).

Ή  θεωρία τού λεπτού στρώματος προϋποθέτει μόνιμη κατάσταση, δηλαδή dcA/#T =  Ο. 
’Επομένως, σύμφωνα μέ τή θεωρητική άνάπτυξη τού- θέματος, άπό τόν Hatta, μπορούμε νά 
γράψουμε:

0 Α a*cA
θζ* kt ca ( 3 -5 )

ή όποία (γιά όρισμένες συνθήκες ζ «  Ο, cA =  cAi καί ζ =  δ0 (πάχος λεπτού στρώματος), c Α =  
0) δίνει τήν άκόλουθη λύση:

sinh I Vk,/PA (6q- 2)1 
° Α sinh l Vk,/DA 6„)

(3-6)

Διαφορίζοντας τήν (3—6), (dc^ /dz) *=o . καί πολλαπλασιάζοντας μέ τό συντελεστή διαχύσεως 
Ο Α, γιά τό ρυθμό μεταφοράς μάζας λαμβάνουμε:

dcA Cfc fr, Vk,/0A 6, cosh ( VK./CV 6»)
6, sinh ( Vk7c£ 60 )Να = -O a dz

(3-7)



Ό συντ€λ€στής μεταφοράς μάζας μέ χημική άντίόρασπ k^ τότε θά είναι:

kLr =  NA /CAi =  Da Vk,/Q\ coth ( ^k,/DA 60) (3-8)

Έχοντας ύπόψπ ότι ό άντίστοιχος συντελεστής φυσικής μεταφοράς είναι

kL = D A /60 . (3-9)

γιά τόν παράγοντα άντιδράσεως Ε λαμβάνουμε

e =  kL,./ku =  VkTPi β0 coth( δ0) (3-10)
cAi °Α

Όταν k, 0, τότε Ε -♦  1 καί ku =  kL β — ΐ ί )

Όταν ( Vk,/DA 60) λαμβάνει μεγάλες τιμές (>2), πράγμα πού συμβαίνει στά πολύ δραστικά 
διαλύματα, τότε coth ( Vk,/DA δ0) -♦  1 καί

Ε =  Vkt/DA δ0 (3-12)• % .

Μ ’ αυτές τίς συνθήκες, 6 ρυθμός μεταφοράς διά μέσου τής διεπιφάνειας θά είναι:

Ν α =  Vk, Da ca, = k u cAi . (3-13)

δπου : k l, =  Vk, DA άντίστοιχος συντελεστής μεταφοράς (3—14)

Βλέπουμε ότι ό ΝΑ δέν έξαρτάται πλέον άπό τό πάχος τής λεπτής στιβάδας δ0, καθόσον τά 
δραστικά μόρια, άφου διαλυθούν στή διεπιφάνεια, έξαφανίζονται έκεϊ χημικώς πρίν διαχυθούν 
βαθειά στήν ύγρή φάση.

’Αξίζει νά σημειωθεί ότι μία έπέκτασπ τής θεωρίας τού λεπτού στρώματος καί γιά άντιδρά- 
σεις ύψηλότερης τάξεως θά έδινε τήν 'άκόλουθη σχέση γιά τόν συντελεστή kLr :

kIt = ι n_1kn cA, (3-15)

Σύμφωνα μέ τή θεωρία διεισδύσεώς τού Higbie, ή κατανομή των συγκεντρώσεων cA των 
διαχεόμενων καί άντιδρώντων μή άντιστρεπτώς καί μέ ταχύτητα 1 ης τάξεως μορίων δίνει τήν 

ί. παρακάτω είκόνα (σχ. 3—1).#

* · ΛΐίττομΕρώς ncpi τής άναλύσκυς τής κσταστ<5σ€ως αύτής βλ. (39).
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Σχήμα 3—1. Προφίλ σχετικών συγκεντρώσεων cA/cAi στά Ογρά κοντό στή διεηιφάνεια.

Συμπεραίνουμε ότι σέ όποιαόήποτε άπόσταση άπό τή διεηιφάνεια η.χ. ζ, ή ζ, ή συγκέντρωση 
c Α στό ύγρό πού άναπτύσσεται όταν έχουμε χημική άντίδραση είναι πάντοτε μικρότερη άπό 
τήν άντίστοιχη χωρίς άντίδραση.

Ώ ς συνέπεια των διαφορών αΟτών Δ (βλ. σχ. 3—1), όταν ή μεταφορά μάζας συνοδεύεται 
μέ χημική άντίδραση, έχουμε μεγαλύτερη κλίση συγκεντρώσεων καί αύξηση τού ρυθμού μετα
φοράς.

‘Αποδεικνύεται ότι γιά τιμές k, τ ) 2, ό συντελεστής μεταφοράς μάζας μέ χημική άντίδραση. 
τής θεωρίας διεισδυσεως πλησιάζει πρός τήν τιμή του άντίστοιχου συντελεστή ku πού 
προβλέπεται άπό τήν άνάλυση Hatta σύμφωνα μέ τή σχέση (3—14). Γιά τό μέσο συντελεστή 
μεταφοράς μάζας χωρίς χημική άντίδραση Ισχύει ή σχέση:

k L= 2  VOA /π τ (1—46α)

Όταν ή άντίδραση 1 ης τάξεως είναι άμφίδρομη, A c B ,  τότε σύμφωνα μέ τή θεωρία διεισόύ- 
σεως πρέπει νά έπιλυθοΰν ταυτόχρονα οΙ έξισώσεις

^ = ° ΑΒτ *

0»cA
az*

— k, ( cA CB
K )

acB
Bj = Db

a*cB
Bzr + k, ( cA £b

K
)

(3—2a)

όπου : K -  σταθερά Ισορροπίας τής άντιδράσεως.
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‘Η Επίλυση*αυτών (βλ. [39]) μέ όριακές συνθήκες

°  Α (Ο, τ) =  cAi cA (ζ,0) =  <* (~ ,T)=i - ^ p -

~ Τ Ι ~ (0, T> =  0 cB (ζ,0) =  <% (oo, t) =  . - £ p j~

καταλήγει ατά έξης συμπεράσματα γιά τούς ku , οΐ όποΤοι Εδώ βασίζονται στην κινητήρια 
δύναμη cAj—ct/K+1 :

‘Όταν k, -* 0, τότε k^ -* 1̂  καί Ε -♦ 1.

‘Όταν k, -♦ ©ο , Κ Φ οο , τότε k^ -* (1 +K)/kL καί Ε =  1+ Κ.

Όταν k, -· οο , Κ =  οο , τότε =  l/Dk,

Σύμφωνα μέ τό μοντέλο τής άνανεούμενης Επιφάνειας τού Danckwerts,0 Επίλυση τής Εξι- 
σώσεως (3—2), με τή βοήθεια των μετασχηματιστών Laplace (γιό τίς συγκεντρώσεις) (βλ. 
[39)), όδηγεί στίς άκόλουθες σχέσεις γιά τό ρυθμό μεταφοράς ΝΑ καί τόν παράγοντα 
άντιδράσεως Ε:

Ν α = c Ai ku = cAi VDa (k,-t-s) (3-16)

E =  k (,/k i  =  V1 +k,/s =  V1+Da k,/k* =  (ΠΓ+φ* . (3-17)

όπου:

k L =  VDa s , (1—48a)

k u =  VDa (k,+s) , (3-18)

s — μέση ταχύτητα όνανεώσεως τής Επιφάνειας,

φ —— Ρ.Δ- συντελεστής (βλ. παρακάτω) (3—19)
Η

3.2. Επίδραση των πολυμοριακών άντιδράσεων

Έστω ότι κατά τήν μεταφορά μάζας ταυτόχρονα λαμβάνει χώρα χημική άντίδραση τού τύ
που

A + βΒ -+ Ρ . (3-20)

όπου : Β -  μή πτητική ούσίσ τής ύγρής φάσεως, Ρ -  προϊόντα άντιδράσεως, β -  στοιχειομε 
▼ ρικός συντελεστής.

Λ
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μπορούμε νά γράψουμ€:

- D - ^ -  =  k,Ce0 cjv (e/a—60). <3-251

δπου: (e/a—δ0) είδικός (άνά μονάδα έμβαδού της διεπιφάνειας) όγκος του ύγροΰ.

’Από τήν όριακή συνθήκη (3—25) προκύπτουν δύο όκρσΤες καταστάσεις:
Α ν  ό ρυθμός τής χημικής άντιδράσεως είναι πολύ μ€γαλύτ€ρος άπ* αύτόν τής διαχύσεως. τό 

συστατικό Α θά καταναλώνεται κυρίως στή λ€πτή στιβάδα.
Αντίθετα,δταν ό ρυθμός άντιδράσ€ως είναι πολύ μικρότερος άπ* αύτόν τής διαχύσεως. ή 

ζώνη άντιδράσ€ως θά μετατοπίζεται πρός τήν κύρια φάση τού ύγροΰ.
Από τήν (3—25) φαίνεται άκόμη δτι,ύπό όρισμένες συνθήκες (όμοιόμορφη κατανομή συγ- 

κεντρώσεως c e στή λεπτή στιβάδα), οί άντιδράσεις 2 ης τάξε ως μπορούν νά θεωρηθούν ώς 
άντιδράσεις ψευδοπρώτης τάξεως, δπου τό γινόμενό k ,cBo άντικαθίσταται μέ τήν είδική 
ταχύτητα k, (βλ. σχ. 3-3).

Από τή γενική θεώρηση τού δλου θέματος μέ βάση τή θεωρία λεπτού στρώματος (βλ. (3)). 
προκύπτουν οί άκόλουθες σχέσεις γιά τό συντελεστή μεταφοράς k u καί τόν παράγοντα 
άντιδράσεως Ε:

k Ρ Α Φ (Φ (α-D +tanh  Φ) 
Lr δ0 (α-1) Φ tanh φ+1

(3-26)

ktf _  φ |Φ (α-p + tanh  Φ) 
kL (α-1) Φ tanh Φ<ι·1

(3-27)

Ό  συντελεστής Φ όρίζεται ώς έξής:

Φ =  Vk, cBo 0Α / Κ. — 60 Vk, c8o/Da . (3-28)

δπου: k L *s D a /60

Ό  Φ παριστάνει τό λόγο τού ρυθμού τής ταυτόχρονης διαχύσεως καί χημικής άντιδράσεως 
στό όριακό στρώμα πρός τό ρυθμό φυσικής μεταφοράς. Α ν  ό ρυθμός μεταφοράς λόγω όιαχύ- 
σεως^ναι Ν Α = *< ir c αι κσίό ρυθμός τής όμογενοΰς άντιδράσεως στήν ύγρή φάση

R =  k, ceo c*  (ε/a) . (3-29)

τότε ό συντελεστής «χρησιμοποιήσεως» τής ΰγρής φάσεως η είναι

Ν α _  Φ (α—1) + tanh φ 
R αφ ((α-1) φ tanh φ+1) (3-30)
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Σύμφωνα μΕ τήν άνάλυση των Εξισώσεων {3—27) καί (3—30) πού δίνεται άπό τόν Carbery 
[3]* ·· ···, Εντοπίζονται οΙ άκόλουθες περιπτώσεις:

Περίπτωση 1. 'Αντίδραση ψευδοπρώτης τάξεως στό όριακό στρώμα (σχ. 3—3α)

Όταν ή ταχύτητα άντιδράσεως, k,= k2 , είναι πολύ μεγάλη, τότε, σύμφωνα μέ τήν 
(3—28), ό Φ είναι Επίσης μεγάλος, tanhO-»! καί άπό τί$ (3—27), (3—30) Εχουμε άντίστοιχα:

θIIλ;'jjIIU
J (3-31)

η =  Na /R =  1/Φ α (3-32)

k Lr =  Vk, cBo Da = V k T P r · ” (3-33)

=  V̂ 2 ®Bo =  Vfcj Cai ##* (3-34)

Ή  άντίδραση περιορίζεται στό όριακό στρώμα.

1) 2α) 2β)

Σχήμα 3 -3 . Προφίλ συγκεντρώσεων cA, cB στήν ύγρή φάση'κατά τή χημική άπορρόφηση (περιπτώσεις 
1,2α, 2β).

• Ρ.Ρ. 254 -259.
·· Σύγκρινί μέ εξίσωση 3-14,
··· Σύγκρινε με εξίσωση 3-13.
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Περίπτωση 2. Οταν k, — k2 Cb0 φ  Ο, όλλά εΤναι σχετικά μικρή (Φ—μικρός), τότ€ tanh φ-*φ καί

Ε = k^/k^ οφ»
αφ* -  Φ*+1 (3—35)

Π = Να /R = 1
αφ* -  φ*+1 (3-36)

όπου:

Φ* =  kj c Βο DA/k i (3—28α)

αφ2 _ ^  cBo £ _ ρυθμός χημικής άντιδράσεως στήν κύριο φάση
kL β ρυθμός φυσικής μεταφοράς (3—37)

Έ6ώ έχουμε δύο έπί μέρους περιπτώσεις:

Περίπτωση 2α — βραδ€ία χημική Αντίδραση (αχ. 3-3β)

“Οταν φ  είναι μικρός καί τό αφ* μεγάλο, τότε άπό τήν (3—35) λαμβάνουμε

Ε = k u/k L -  1 (3-38)

καί έπομένως

k u = k L (3-38α)

Άπό τήν (3-36) έχουμσ

η e Na/R -  1/αΦ* (3-39)

Αύτό σημαίνει ότι ή Αντίδραση έπεκτείνετα» μερικώς στήν κύρια φάση. Παράδειγμα: Έάν Φ = 
0,1 καί α = 1000, τότε Ε = 1 καί η = 0.1 (ή 10%).

Περίπτωση 2β — βραδύτατη χημική Αντίδραση (σχ. 3—3γ). 

'Οταν Φ €?ναι μικρής καί αφ* ίηΐοης μικρό, τότί

Ε = ku /kL < t fl ku < ki (3—40)
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N a/R -  1 ή Na =  R (3-41)

πού σημαίνει ότι ή αντίδραση γίνεται έξ όλοκλήρου στήν κύρια φάση (π.χ. έάν Φ =  0, καί α ·-*- 
10, τότε Ε =  0.1 -καί η =  1 (ή 100%)).

Γιά τό λόγο αυτό, στήν περίπτωση αύτή είναι ό όγκος τής κύριας φάσεως (καί όχι ή διεπιφά- 
νεια) ό όποϊος έλέγχει την άνά μονάδα χρόνου ποσότητα τού άπορροφημένου άερ/ου.

Περίπτωση 3. Ταχύτατη χημική άντίόραση.

'Όταν στήν υγρή φάση μεταξύ τού διαχεόμενου διά μέσου τής διεπιφάνειας αέριου συστατι
κού Α καί τού συστατικού Β λαμβάνει χώρα ταχύτατη (k -* οο) χημική αντίδραση, ή κατανομή 
των συγκεντρώσεων των άντιδρώντων cA καί Cq καθώς καί τού προϊόντος Ρ στό όριακό 
στρώμα τού ύγροΰ (πάχους δ0) κοντά στή διεπιφάνεια παρουσιάζει τήν είκόνα τού σχήματος 3- 
4. Λόγω τής άκαριαίας άντιδράσεως των μορίων Α καί Β τή στιγμή συναντήσεώς τους, παρα- 
τηρείται σχηματισμός μιας όξείας μορφής ζώνης άντιδράσεως σέ απόσταση τ άπό τήν διεπιφά- 
νεια, όπου (cA)z- = 0, (cB )Ζ- =  0.

Πρέπει νά σημειωθεί ότι,ύπό μεταβαλλόμενες συνθήκες, ή ζώνη άντιδράσεως είναι κινού
μενη (δηλαδή τό τ μεταβάλλεται). Μέ τήν πάροδο τού χρόνου τ αύτή κινείται άπό τή διεπιφά- 
νεια πρός τό ύγρό (βλ. σχ. 3-5)*.

Σχήμα 3-4. Κατανομή των συγκεντρώσεων κατά τήν ταυτόχρονη άπορρόφηση καί ταχύτατη χημική άντί- 
δραση.

• Γ ιό δίδομε να c Βο, β, καί c A j, ή θέση τής ζώνης άντιδράσεως ζ' άκολουθεΤ τή σχέση:

ι = 2ΐ/γτ y
δπου γ — σταθερά LV Jr-j

■rh

/y
!

__

A

;v
; ν

\;·
\Τ
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£ώνη Αντιδράσεως

Σχήμα 3-5. Μετατόπιση της ζώνης όντιόρόσεως μέ τό χρόνο τ.

Γιά μόνιμη κατάσταση, άττό τη θεωρία του λεπτού στρώματος σταθερού, πάχους 6β (σχ. 1 
14), άποάεικνύεται (βλ. (39)) άτι 6 παράγοντας άντιδράσεως ΕΑ ίσούται μέ

Ε Α
(^ Ιγ* A
<kL)A

CBo 
P Α̂Ι

“ 1 + q

όπου: q =  (DB/DA ) (cB# /β cAi )

Ό  ρυθμός δράσεως N A θά είναι:

(3-42)

(3-43)

^ A ~ (^Lf Â Âi E ( î ( k L )A = (c* ♦ c Bo
β

MKl )a =

£ b

Da

cBo
MkL U (3-44)

άάου: (k j_) A s= D fi/60 — συντελεστής μεταφοράς (γιά τό Α) χωρίς άντίδραση.

'Από τήν άλλη πλευρά, έχοντας υπόψη άτι (βλ. σχ. 1-16)

Ν A = Hg (ΡΑ -  ΡΑΙ ) = ~ 7 -  (<V« — 0) =  ■■ °  8 <C8o — 0). (3-45)
ζ ρ1ά0 -  Ζ )
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ό ρυθμός δράσεως ΝΑ μπορεί νό Οπολογιστεΐ καί άηό τή σχέση

ΡΑ + db \ _ ^  £
1/k G + H'/kL Da β CA, 1/Kb A

(3-46)

όπου: K G -  όλικός συντελεστής μεταφοράς μάζας με βάση τήν άέρια φάση
(1/κ G =  l /k G + H7kL ).

“Από τίς έξισώσεις (3-42 ~  3-44), εϊναι προφανές δτι όσο μεγαλύτερος ό λόγος cBo/c Aj , 
τόσο μεγαλύτερος ό παράγοντας άντιδράσεως (όηλαόή τόσο μεγαλύτερη έπίδραση τής χημικής 
άντιδράσεως). Ό  λόγος αύτός καθορίζει τή θέση τής ζώνης άντιδράσεως (ζ =  ζ'). Αύξηση τής 
συγκεντρώσεως c 8ο σημαίνεΓ μείωση τής ζ =  ζ \ δηλαδή μετατόπιση τής ζώνης άντιδράσεως 
πρός τή διεπιφάνεια (πρός τά άριστερά, βλ. σχ. 1-16) καί ώς συνέπεια αύξηση τοϋ λόγου 0Α Ιζ 
= k Lf. Παραδείγματα ταχύτατων άντιδράσεων είναι π.χ. ή έξουδετέρωση όξέων μέ βάσεις καί 
δρισμένες αντιδράσεις άερίων/ύγρών, καταλυόμενες όμογενώς στήν ύγρή φάση.

Περίπτωση 4. Χημική άντίδραση πεπερασμένης ταχύτητας.

Στήν περίπτωση αυτή, πού είναι ένδιάμεση μεταξύ τών περιπτώσεων ψευδοπρώτης τάξεως 
καί τής περιπτώσεως 3, τά Α καί Β συνυπάρχουν μέσα ατό όριακό στρώμα τού ύγροΰ καί ή κα
τανομή συγκεντρώσεων έχει ώς στό σχ. 3-6.

Διεπιφάνεια

Σχήμα 3-6. Κατανομή συγκεντρώσεων κατά τήν ταυτόχρονη φυσική άπορρόφηση καί χημική άντίδραση 
πεπερασμένης ταχύτητας.

A
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Παραδείγματα τέτοιου είδους άντιδράσεων είναι ή άπορρόφηση του CO, ατό NaOH, ατά ρυ
θμιστικά διαλύματα KHC03 + K2C03 (ή NaHC03 + Na2C03) καί στή μονοαιθανολαμίνη, ή ά- 
πορρόφηση του H2S ατά άλκαλικά διαλύματα κ.ό.

Ή  Επίλυση προβλημάτων αυτού τού τύπου βασίζεται συνήθως στή θεωρία του Van Kreve- 
len καί Hoftijzer. Σύμφωνα μέ τή μέθοδο αυτή, δ παράγοντας άντιδράσεως πεπερασμένης τα
χύτητας Ε =  k^/kt είναι συνάρτηση δύο παραγόντων q, Φ:

Ρ Β c Bo 

°  Α β °ΑΙ
(3-43)

Φ - Vp  A kg c Bo 

 ̂L
(3-28)

Σχήμα 3-7.* Διάγραμμα Van Krevelen and Hoftijzer γιά τόν υπολογισμό τοΟ Ε άπό τά q καί Φ.

Ή  συνάρτηση αϋτή δίνεται στό σχ. 3-7, τό δποΤο χρησιμοποιείται όταν k2c0o V/a > kL , 
δηλαδή γιά αφ* > 1.

Στό διάγραμμα αύτό δίνονται καί οί περιοχές δπου έμπίπτουν οί περιπτώσεις 1,2α, 3 καί 4 
(γιά τήν περίπτωση 2β ίσχύει Ε < 1 καί ή περιοχή αύτής δέν φαίνεται στό διάγραμμα).
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ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Πρόβλημα 3-1.

Κατάτήν άπορρόφηση τοΰ χλωρίου άπό τό νερό στους 25° C σέ ένα πύργο διαβρεχόμενων 
τοιχωμάτων λαμβάνω χώρα ή άντίόραση 1ης τάξ€ως

Cl2 + Η20 ki —* Η*+ C f+  HOCI

μέ k, =  15 s*1.

Υποθέτοντας ότι ή είδική ταχύτητα της άντίστροφης άντιδράσεως είναι άμελητέα καί ότι ό μέ
σος χρόνος έπαφής· τ =  0,4s, νά ύπολογίσετε τό συντ€λ6στή μεταφοράς μάζας k ̂  καί τόν 
παράγοντα άντιδράσεως Ε, κατά τή χημική άπορρόφηση τού Cl2. Ό  συντελεστής διαχύσεως 
τού Cl2 στό νερό ατούς 25° C είναι DA =  1,5.16"5 cm2/s.

Λύση:

Εφόσον kt τ =  15.0,4 =  6 > 2, ό συντελεστής χημικής άπορροφήσεως μπορεί νά υπολογι
στεί άπό τή σχέση (3-14):

k|_r =VD k7  =  V22,5.10*5 =  1,5.1 Ο*2 cm/s

Ό  συντελεστής τής φυσικής άπορροφήσεως kL , σύμφωνα μέ τήν έξίσωση (1-46α), θά είναι: 

kt =2VD7nT ±= 2V1.5.10 'δ/3,14.0,4 =  0,69.10*2

Ό  παράγοντας Ε τότε θά είναι

Ε =
kL

1,5.10 '2 
0,69.1 Ο*7

1,45

Πρόβλημα 3-2 ·
ι

*Η σταθερά τής άντιδράσεως C02 + OH’ -* HCO^ μετρήθηκε άπό τούς Pinsent, Pearson, t 
Roughton [Trans. Faraday 52, 1512, (1956)) καί βρέθηκε ίση μέ k2 =  5900 l/gmole s ατούς \ 
20° C. Νά υπολογιστεί ό παράγοντας άντιδράσεως Ε καί ό ρυθμός άπορροφήσεως τού C02 ά
πό διάλυμα 0,02 — Ν NaOH , δν ή συγκέντρωση τού C02 στό άέριο είναι 10% κατ’ όγκον, ή ■ 
σταθερά Henry γιά τήν άπορρόφηση τού C02 άπό τό νερό Η' =  25,0 atm l/gmole,- DA =  !
2.10 s cm/s, k L =  0,03 cm/s καί ή όλη διεργασία διεξάγεται ύπό άτμοσφαιρική πίεση.

Λύση:

Ό  παράγοντας Φ, άπό τήν έξίσωση 3-28, είναι

\ ' -Λ·:.,

,χ';\

i
Λ
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Φ =  Vk, Cg0 Οα /Κ. =  V5900.0.02.2.t0*/0.05 =  1.62

Υποθέτοντας δη DA =  DB . θά ύπολογίσουμε στή συνέχεια τόν παράγοντα q τής έξισώσεως 
(3-43):

0* Pcm

δπου β =  2, διότι ή άντίδραση CO, + OH* -» HCOj πού έλέγχει τήν άπορρόφηση άκολουθεΐται 
άπό τήν ταχύτατη άντίδραση

HCO, + OH* -  CO, ♦  Η,Ο . 

ή όποία καταναλώνει τό δεύτερο ΰδροξύλιο.

Ή  άπαιτούμενη συγκέντρωση τού CO, στή όιεπιφάνεια, , ύπολογίζεται βάσει τού νόμου
Henry:

c αι =
0.1

25.0
=  4.10** gmole/1

0.02
2.4.10*

U

Άπό τό διάγραμμα των Van Krevelen and Hoftijzer τού σχήματος 3-7. γιά Φ =  1.62 καί q = 
2.5 λαμβάνουμε:

Η = - -■ -  = 1.5 περίπου
* L

\

Επομένως, k u  =  Ε k L =  1.5.0.03 =  0.045 cm/s
καί ό ρυθμός χημικής άπορροφήσεως τού C0, άπό τό 0.02Ν NaOH θά είναι: 

Ν α 55^  C ai = 0.045 cm/s.4.10** gmote/l =  1,8.1 Ο*7 gmole/cm* s ·



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΑΕΡΙΩΝ

’Απορρόφηση καλείται ή διεργασία διαχωρισμού μίγματος άερίων με τή 
βοήθεια κατάλληλων ύγρών άπορροφητικών, πού όνομάζονται διαλύτες.

Διακρίνουμε τή φυσική καί χημική άπορρόφηση*, άνάλογα με τό άν τό άέ- 
ριο πόύ πρόκειται νά διαχωριστεί άντιδρά μέ τό διαλύτη ή όχι.

‘ Η φυσική άπορρόφηση είναι διεργασία άντιστρεπτή. Στό γεγονός αυτό 
βασίζεται ή άντίστροφη διεργασία τής έκροφήσεως (ή έξαντλήσεως).

Ή  άπορρόφηση άποσκοπεΐ άφ ’ ένός στήν άνάκτηση άπό τά άέρια πολύτι
μων συστατικών καί άφ ’ έτέρου στόν καθαρισμό άερίων άπό τά άνεπιθύμητα 
συ στατικά-προσμ ίξε ις.

‘Ως παραδείγματα βιομηχανικών Εφαρμογών τής άπορροφήσεως μπορούν 
νά άναφερθοΰν τά άκόλουθα:
1) ’Απορρόφηση S 03 κατά τήν παραγωγή θειϊκού όξέος.
2) ’Απορρόφηση HCI κατά τήν παραγωγή ύγροχλωρικοΰ όξέος.
3) Άπορρόφηση όξειδίων του άζώτου κατά τήν παραγωγή νιτρικού όξέος.
4) ’Απορρόφηση ένώσεων τού, φθορίου κατά τήν παραγωγή λιπασμάτων.
5) Άπορρόφηση άτμών τών υδρογονανθράκων άπό τά άέρια έπεξεργασίας 
πετρελαίου.
6) Άπορρόφηση ΝΗ3, CeHe, H2S κατά τήν άεριοποίηση τών γαιανθράκων
7) Καθαρισμός καυσαερίων άπό τό S 02.
8) Άπορρόφηση 0 2 στά ύδατικά διαλύματα κατά τίς άερόβιες ζυμώσεις καί τό 
βιολογικό καθαρισμό.

Συνδυασμός τής άπορροφήσεως καί έκροφήσεως έπιτρέπει τήν άνάκτηση. 
τού άερίου καί τήν πολλαπλή χρησιμοποίηση τού άπορροφητικου.

4.1. Ισορροπία άερίων/ύγρών στήν άπορρόφηση

‘Όπως άναφέραμε στά προηγούμενα κεφάλαια, ή άπομάκρυνση ένός συ
στήματος άερίου/ύγροϋ άπό τήν ισορροπία καθορίζει τό ρυθμό διαλύσεως

Αρκετά στοιχ€Ϊα τής φυσικής άπορροφήσεως τών άερίων δόθηκαν στό Κεφ. 2, τής όέ χημι
κ ή  άπορροφήσεως στό Κεφ. 3. Έόώ θά περιοριστούμε στήν ίσορροπία άερίων/ύγρών καί 

περιγραφή τών κυριότερων συσκευών άπορροφήσεως*
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του άερίου στό ύγρό. Είναι, Επομένως, άπαραίτητο νά άναφερθοΰμε πιό λε
πτομερώς στήν ίσορροπία αυτή.

‘Η ίσορροπία άερίων/ύγρών (ή ή διαλυτότητα ένός άερίου) θά ΕξαρτηθεΤ 
άπό τήν πίεση, τή θερμοκρασία, καθώς καί άπό τίς ιδιότητες τού ύγροΰ καί 
άερίου.

Όπως άναφέραμε στό Κεφ. 1, § 1.5.7., κατά τήν άπορρόφηση Εχουμε τρία 
συστατικά (τό πρός διαχωρισμό συστατικό καί δύο άδρανεΐς φορεΤς). Σύμφω
να μέ τόν κανόνα φάσεων Gibbs, θά έχουμε τρεΤς βαθμούς Ελευθερίας. 'Επο
μένως, όταν Τ =  const., καί Pt =  const., πρέπει νά ύπάρχει αύστηρώς 
καθορισμένη σχέση μεταξύ τών συγκεντρώσεων τού ύπό κατανομή συστατι
κού (π.χ. Α) στήν άέρια καί ύγρή φάση (σχ. 4-2, καμπύλη 1):

όπου: ΡΑβ-  μερική πίεση τού συστατικού Α κατά τήν ίσορροπία. 
χ Α — μοριακό κλάσμα τού Α στήν ύγρή φάση (διαλυτότητα). .

Ιδανικά (τέλεια) διαλύματα

"Οταν ένα ίδανικό άέριο μίγμα έρθει σέ έπαφή μέ ύγρό διάλυμα, τό όποΤο 
συμπεριφέρεται Επίσης ώς Ιδανικό, τότε ή (4-1) Εκφράζεται μέ τό νόμο 
Raoult:

όπου: Ρ Α — τάση άτμών τόϋ συστατικού Α στή δεδομένη θερμοκρασία.

Ό  νόμος Raoult ίσχύει γιά όλη τήν περιοχή 0 <  χΑ <  1 (σχ. 4-1) καί όχι μόνο 
στά δυαδικά, ήλλά καί στά πολυσύνθετα μίγματα.

Στήν περίπτωση πού τό άέριο δέν συμπεριφέρεται ίδσνικά, πρέπει, άντί τών πιέ
σεων Ρ, νά χρησιμοποιηθούν οΙ πτητικότητες (τάσεις διαφυγής) f:

Ρ αθ = f(*A> (4 -11

(4-2)

f A ~  *°Α Χ Α (4-3)

Ή (4-3) είναι ό γνωστός κανόνας Lewis - Randal.

Πραγματικά διαλύματα

Παρατηρήθηκε ότι γιά τά πραγματικά μίγματα καί όρισμένη μικρή περιοχή
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καί τής έξ. 4 -4  όδηγεΐ στήν άκόλουθη έκφραση τοΟ νόμου Henry (οχ. 4-3):

Va« = ϋ ό
Ρ»

x A =  m x A (4-6)

όπου: Η
m =  -ρΑ*- συντελεστής κατανομής (ή κλίση tgp τής γραμμής ίσορ 

1 ροττίας), άδιάστστη σταθ€ρά,

P t — άλικη πίεση, atm ή N/m2.

Ή  (4-6) γράφεται καί ίιττό τη μορφή τής διαλυτότητας χΑ του άερίου:

*  Αβ (4-6α)

Ά λλη μιά έκφραση τοΟ νόμου Henry γιά τά άραιά πραγματικά διαλύματα είναι ή

ή

PAe =  H A C A (4-7)

^  Αβ =  Ρ a  * (4 -7ο)

όπου: c Α — συγκέντρωση του συστατικού Α στήν ύγρή φάση, gmole/l, 
Η 'Α — σταθερά Henry σέ atm/gmole Γ \

Στή βιβλιογραφία, ή διαλυτότητα τών άερίων Εκφράζεται μέ διάφορους 
τρόπους:

1) Ύπό μορφή διαγραμμάτων τού σχ. 4-2 (Εξ. 4-4) γιά Τ =  const καί 
P t =  const.

2) *Ως ή σταθερά Η ή Ι /Η  συναρτήσει τής θερμοκρασίας (σχ. 4-4).
3) Ό ς  συναρτήσεις τού σχήματος 4-5.

Άπό τά παραπάνω είναι προφανές ότι ή διαλυτότητα χΑ τών άερίων 
αύξάνεται μέ τήν αύξηση τής πιέσεως Pt καί τή μείωση τής σταθερός Henry
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Σχήμα 4-4. Διαλυτότητα των ά€ρίων ώς 
συνάρτηση 1/Η =  f(T).
(Pt =  const.).

kg deptου/100kg διαλύτου

Σχήμα 4-5. Διαλυτότητα των άερίων 
ιίκ  συνάρτηση τής ΡΑ καί 
T.(Pt = const.).

A
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Η (βλ. έξίσωση 4-6α). ‘Η σταθερά Henry έξαρτάται άπό τή φύση τοϋ άερίου 
καί άπό τή θερμοκρασία Τ ώς έξης:

ΙηΗ = q
RT + C (4-7 β)

όπου: q — διαφορική θερμότητα όιαλύσεως τοΰ άερίου,
C — σταθερά, έξαρτώμενη άπό τή φύση τοΰ άερίου,
R — παγκόσμια σταθερά άερίων.

Όσο μεγαλύτερη ή θερμοκρασία Τ, τόσο μεγαλύτερη ή Η (ή τόσο μικρότερη 
ή 1/Η) καί, σύμφωνα μέ τήν έξίσωση (4-6α), τόσο μικρότερη ή διαλυτότα χΑ 
τοΰ άερίου. "Ετσι, αύξηση τής διαλυτότητας ένός δεδομένου άερίου έπιτυγχά- 
νεται μέ αύξηση τής πιέσεως καί μείωση τής θερμοκρασίας.

Γιά τά πυκνά διαλύματα άερίων δέν ίσχύει 6 νόμος ΗβΠΓγ· ή γΑβ =  f(xA) 
είναι καμπύλη (σχ. 4-6) καί βρίσκεται πειραματικά.

Σχήμα 4-6. Καμπύλες ισορροπίας γ β = f(x) πυκνών διαλυμάτων, 1) περίπτωση πολύ 
ευδιάλυτου άερίου |δλη ή άντίσταση είναι συγκεντρωμένη στήν άέρια 
φάση (βλ. σχ. 1-11α, έξ. 1-91)], 2) ένδιάμεση περίπτωση, 3) περίπτωση 
λίγο διαλυτού άερίου (δλη ή άντίσταση είναι συγκεντρωμένη στήν υγρή 
φάση (βλ. σχ. 1-11 β. έξ. 1-92)).



131

4.2. Βιομηχανικοί διαλύτβς — κριτήρια έπιλογής τοϋς

Ή επίτευξη μεγάλου ρυθμού άπορροφήσεως προαπαιτεί μεγάλη διαλυτό
τητα τού άερίου. Συνεπώς, ό διαλύτης πρέπει νά διαλύει έπαρκώς τά πρός 
διαχωρισμό συστατικά καί στή συνέχεια πρέπει νά μπορεί εύκολα νά τά έλευ- 
θερώνει κατά τήν έκρόφηση. Αύτό κατά κανόνα έπιτυγχάνεται, όταν ό διαλύ
της μοιάζει χημικώς μέ τά άπορροφούμενα συστατικά*.

‘Ένας (δανικός βιομηχανικός διαλύτης πρέπει ταυτόχρονα νά πληρεί 
τίς έξης προϋποθέσεις: Νά μήν είναι πτητικός, τοξικός, διαβρωτικός καί άνα- 
φλέξιμος. Νά έχει χαμηλό κόστος καί χαμηλό ιξώδες, ώστε νά έπιτυγχάνονται 
μικρή πτώση πιέσεως (κατά τήν άντλησή του), μεγάλος ρυθμός άπορροφή- 
σεως καί Ικανοποιητικές συνθήκες μεταφοράς θερμότητας.

Περισσότερο διαδεδομένοι διαλύτες στή χημική βιομηχανία είναι τό νερό, 
τά διαλύματα άμινών καί άλκαλίων καί τά όρυκτέλαια.

4.3. Γραμμή λειτουργίας. Ελάχιστος λόγος ροής ύγροϋ/άερίου

Ή κατασκευή τής γραμμής λειτουργίας γιά διάφορες περιπτώσεις άπορρο- 
φήσεως καί έκροφήσεως δόθηκαν λεπτομερώς στό Κεφ. 2, § 2.1. Έδώ θά 
άναφερθοΰμε σύντομα στίς τιμές πού μπορεί νά λαμβάνει ό λόγος L/G (κλίση 
τής γραμμής λειτουργίας), καθόσον άπ' αυτόν έξαρτάται ή ειδική (άνά μονάδα 
ροής άερίου) κατανάλωση L τού διαλύτη καί, όπως θά άναφέρουμε παρακά
τω, ή μέση κινητήρια δύναμη καί τό άπαιτούμενο ύψος τής συσκευής.

Κατά τή σχεδίαση τών συσκευών άπορροφήσεως (σχ. 2-1) συνήθως όρί- 
ζονται τά G, γν γ2 καί χ2. Ή L, έπομένως καί ή χ,, καθορίζονται μέ βάση τήν 
οικονομική λειτουργία τού πύργου.

Θεωρούμε τά G, yv y2 καί χ2 σταθερά ένώ τό L μεταβαλλόμενο (σχ. 4-7). 
Γιά δεδομένη ροή άερίου ή όΰξηση ή έλάττωση τής ροής υγρού L συνεπάγε
ται άντίστοιχη αύξηση ή έλάττωση τού λόγου IVG, δηλαδή τής κλίσεως τής 
γραμμής λειτουργίας.

Αυξανόμενης τής ροής τού ύγροΰ, αύξάνεται αύτομάτως καί ή κλίση τής 
γραμμής λειτουργίας. Τό σημείο Π αύτής, άκολουθώντας τήν όριζόντια y =  γν 
άπομακρύνεται άπό τή γραμμή ίσορροπίας καί μετατοπίζεται πρός τά άριστε- 
ρά. *Ως̂  συνέπεια, άπό τή μιά πλευρά, θά έλαττώνεται ή συγκέντρωση χ, τού 
ύγροΰ, άπό τήν άλλη, θά αύξάνονται οΐ μέσες άποστάσεις μεταξύ των γραμ
μών λειτουργίας καί ίσορροπίας, δηλαδή ή μέση κινητήρια δύναμη Δγ (ή Δχ).

Σέ έναν πύργο άντιρροής ή μείωση τής χ, θά συνεχιστεί μέχρις ότου χ, =  
χ2. Τότε ή γραμμή λειτουργίας θά είναι κατακόρυφη (ΚΠ " τού σχ. 4-7) καί θά 
άναφέρεται στόν άπειρο λόγο ροής (L/G)oo, γιά τόν όποϊο θά ίσχύει

ΟΙ υδρογονάνθρακας συνήθως άπορροφοΰνται άπό τά όρυκτέλαια.
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(L/G)oo Y i-V i
X , - X j

, λόγω τού ότι x. X2

Στήν περίπτωση σύτή θά έχουμ€ μέγιστη κινητήρια όύναμη στόν πυθμένα τής 
συσκ€υής ( y , -  Υιθ ), έπομένως καί μέγιστη μέση κινητήρια δύναμη γιά όλη 
τή συσκ€υή*. Αύτό θά σήμαιν€ ότι, γιά όβόομένο διαχωρισμό, θά άπαιτουν- 
ταν έλάχιστο ύψος συσκ€υής, δηλαδή έλάχιστα πάγια έξοδα τής έγκαταστά- 
σ€ως, άλλά μέγιστα έξοδα γιά τήν άνάκτηση του άβρίου άπό τό ύγρό Ελάχι
στης συγκεντρώσεως {χ,=χ2) καί γιά τήν άντληση του ύγρου.

Σχήμα 4-7. Γιά τήν κατανόηση τοΟ έλάχιστου Σχήμα 4-8. Πβρίπτωση άνώμαλο 

λόγου ροής ύγροΰ/άερίου. γραμμών Ισορροπίας

• *Η κινητήρια δύναμη στήν κορυφή τής συσκ€ϋής δέν μεταβάλλεται καί Ισούται πρός γ 2 
Τ2β·
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Προφανώς, ή περίπτωση αυτή είναι άκραία καί πρακτικά μή εφαρμόσιμη, κα
θόσον απαιτεί L ->

Έστω τώρα ότι Ελαττώνουμε τή ροή L τοΰ ύγροΰ. ’Εδώ θά έχουμε ελάτ
τωση τής κλίσεως L/G, μετατόπιση τοΰ σημείου Π δεξιά πρός τή γραμμή ι
σορροπίας. με αποτέλεσμα τήν αύξηση τής χ, καί μείωση τής κινητήριας δυ- 
νάμεως Δγ (ή Δχ). ‘Η Ελάττωση του λόγου L/G μπορεί νά συνεχιστεί μΕχρις 
ότου ή γραμμή λειτουργίας θά Εφάπτεται τής γραμμής ίσορροπίας στό σημείο 
Π'*. Ή γραμμή αυτή ΚΠ' τοΰ σχήματος 4-7 άναφέρεται στόν Ελάχιστο (rf ό- 
ριακό) λόγο ροής ύγροϋ/άερίου, (L/G)min.
Γιά τή γραμμή ΚΠ' ισχύει

(UG) mm
Υι~Υ2
X,—χ2

Y i-y 2
Χ1β“ *2

[χ , =  x 1e, λόγω τοΰ ότι ή γραμμή λειτουργίας τέμνει τή γραμμή ίσορροπίας 
στό σημείο Π ' (πυθμένας)]. Έδώ ή μέση κινητήρια δύναμη θά είναι Ελάχιστη 
( γ 2 ~  Y2e  στήν κορυφή Κ καί y 1 -  y le =  0 στόν πυθμένα Π'), μέ συνέπεια 
νά άπαιτεΐται άπειρο ϋψος Ζ τής συσκευής ή άπειρος άριθμός θεωρητικών βα
θμιδών Ν. Τά έξοδα Εγκαταστάσεως θά είναι μέγιστα, τά δέ έξοδα άνακτή- 
σεω'ς τοΰ άερίου άπό τό ύγρό συστάσεως χ, == x 1e θά είναι Ελάχιστα. 
Προφανώς, καί αυτή ή περίπτωση είναι άκραία καί πρακτικά μή Εφαρμόσιμη.

Στήν πράξη πρέπει νά Επιλέγεται τέτοιος λόγος (L/G)opt λειτουργίας τής 
συσκευής (κατά τι μεγαλύτερος άπό τόν L/G min) ώστε τά έξοδα τοΰ πύργου, 
καθώς καί αυτά τής άνακτήσεως νά σταθμίζονται. "Οπως-άναφέραμε, συνή
θως (L /G )opt=  1,5 (L/G) min

4.4. Επίδραση τής θερμοκρασίας. Μή ίσόθερμη λειτουργία πύργου άπορρο- 
φήσεως

Ή Επίδραση τής θερμοκρασίας μπορεί νά άμεληθεΐ κατά τήν άπορρόφηση 
:άραιών μιγμάτων, όπου ή διεργασία θεωρείται ίσόθερμη. Αυτό όμως δέν 
.μπορεί νά γίνει στά πυκνά μίγματα, όπου άπορροφοΰνται μεγάλες ποσότητες 
.άερίου. Έδώ ή άπορρόφηση είναι Εξώθερμη. Ή έκλυση θερμότητας είναι αί- 
.σθητή, προπαντός όταν λαμβάνει χώρα χημική άπορρόφηση.

Στό διάγραμμα τοΰ σχ. 4-9 άπεικονίζεται ή μή ίσόθερμη άπορρόφηση σ ' 
!ένα πύργο πού λειτουργεί κατ' άντιρροή. "Οταν ύπάρχει έκλυση θερμότητας, 
ιή θερμοκρασία αύξάνεται άπό τήν κορυφή τοΰ πύργου Κ πρός τόν πυθμένα 
Π. Μέ τήν αύξηση τής θερμοκρασίας όμως Ελαττώνεται (σύμφωνα μέ όσα

* Στήν Π€ρίπτωση άνώμαλων γραμμών ισορροπίας, ό έλάχιστος λόγος (L/G)mif> καθορίζεται 
ιάπό τό σημείο Σ (βλ. σχ. 4-8).
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περιγράφτηκαν στήν § 4-1) ή διαλυτότητα του άερίου χΑ, μέ συνέπεια νά 
έπηρεάζεται σημαντικά ή καμπύλη ίσορροπίας.

'Ακόμη καί όταν (σχύ€ΐ ό νόμος Henry, ή γραμμή ίσορροπίας τής μή ισό
θερμης διεργασίας καμπυλοΰται σημαντικά (βλ. σχ. 4-9). μέ άποτέλεσμα νά έ- 
λαττώνεται ή κινητήρια δύναμη τής μεταφοράς μάζας στόν πυθμένα άπό γ, —
ν ΐ β Υ ι  — y ΐβ ·

"Αν ή γραμμή ίσορροπίας y e=f(x) καί λειτουργίας y=f(x) διασταυρωθούν 
στόν πυθμένα ΓΊ, τότε ή Δγ του πυθμένα θά ίσουται μέ μηδέν καί δέν θά εί
ναι δυνατή ή άπορρόφηση του άερίου πλησίον αυτού.

’Από τά παραπάνω είναι προφανές άτι κατά τήν άπορρόφηση πυκνών δια
λυμάτων πρέπει νά λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα γιά τή συνεχή άπομάκρυν- 
ση τής έκλυόμενης θερμότητας. Στήν πράξη τό όλο πρόβλημα λύνεται είτε μέ 
τήν ψύξη τού πύργου μέ κατάλληλες σπείρες είτε μέ μερική άπομάκρυνση, 
ψύξη τού ύγροΰ χ, καί άνακύκλωση αύτοΰ στόν πύργο.

Σχήμα 4-9. Επίδραση τής θερμοκρασίας στή λειτουργία πύργου άπορροφήσεως κατ’ 
άντιοροή.
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4.5. 'Απορρόφηση πολυσύνθετων μιγμάτων

Ή  άπορρόφηση των άέριων μιγμάτων άποτελούμενων άπό πολλά συστατικά, [π.χ. 
έλαφρών κανονικών ύδρογονανθράκων (C3, C4, C5) με όρυκτέλαια, μελετάται σε προ
χωρημένα συγγράμματα [35, 39, 45]:

Ό  ύπολογισμός μιας τέτοιας έγκαταστάσεως άπορροφήσεως μέ δίσκους σέ γενι
κές γραμμές έχει ώς έξης:

1) Στό διάγραμμα Υ — X κατασκευάζονται οί γραμμές ισορροπίας Y e =  m_ (X) γιά 
κάθε συστατικό, οί όποϊες υποτίθεται ότι άκολουθοϋν τό νόμο Henry καί είναι ευ
θείες μέ γνωστές καί σταθερές κλίσεις m3, m4, m5.

2) 'Επιλέγεται ένα άπό τά συστατικά ώς συστατικό — κλειδί (στην προκειμένη πε
ρίπτωση τό βουτάνιο C4), τό όποίο μπορεί νά διαχωριστεί οικονομικά.

3) Βάσει τών γνωστών (δεδομένων) συστάσεων τοΰ συστατικού—κλειδιού στά ά
κρα τής συσκευής Υ2, Χ2 (συνήθως Χ2=0), Υ,, X, καί τοΰ οικονομικού λόγου L7G'), 
κατασκευάζεται ή γραμμή λειτουργίας.

4) Προσδιορίζεται ό άπαιτούμενος άριθμός τών θεωρητικών βαθμιδών Ν γραφικά 
(μέθοδος McCabe-Thiele) ή άναλυτικά (Kremser) (βλ. Κεφ. 2, § 2.3.3) γιά τήν άπορ
ρόφηση τοΰ συστατικοΰ-κλειδιοΰ (βουτανίου).

5) Κατασκευάζονται, μέ τή μέθοδο δοκιμής καί σφάλματος, οί γραμμές λειτουρ
γίας* γιά τήν άπορρόφηση τών ύπόλοιπων συστατικών (προπανίου καί πεντανίου), ώ
στε γραφικά νά προκύπτει ό αύτός άριθμός τών θεωρητικών βαθμιδών Ν.

Είναι προφανές δτι κατά τήν άπορρόφηση πολυσύνθετων μιγμάτων, τά περισσότε
ρο διαλυτά συστατικά (π.χ. πεντάνιο) άπορροφοΰνται πλήρως, τά δέ πτητικότερα (π.χ. 
προπάνιο) — μερικώς.

4.6. Συσκευές άπορροφήσεως άερίων

Μιά συσκευή πού προορίζεται γιά διεργασίες ύγρών/άερίων πρέπει νά έξα- 
σφαλίζει όχι μόνο τήν άμεση έπαφή τών ρευστών, άλλά καί μεγάλη διφασική 
έπιφάνεια, διότι όπως άναφέραμε στό Κεφ. 1, άπ’ αύτή έξαρτδτσι ό ρυθμός 
μεταφοράς μάζας.

Στή χημική βιομηχανία χρησιμοποιούνται πολλά είδη συσκευών. ΟΙ συ
σκευές αύτές μπορούν νά ταξινομηθούν σέ διάφορες κατηγορίες.

*Άν ώς κριτήριο αυτής τής ταξινομήσεως λάβουμε τόν τρόπο σχηματισμού 
τής έπιφάνειας έπαφής, τότε θά προκόψουν οί έξής κατηγορίες συσκευών:
1) Συσκευές έπιφανειακές καί τύπου ύμένος, 2) συσκευές μέ πληρωτικά Ολι
κά, 3) συσκευές μέ δίσκους, 4) συσκευές διασκορπισμού.

Μιά άλλη ταξινόμηση γίνεται μέ κριτήριο τό άν διασκορπίζεται τό αέριο ή 
τό ύγρό. Σύμφωνα μ* αύτό διακρίνουμε:
1) Τίς συσκευές διασκορπισμού άερίου. Έδώ ύπάγονται τά άναδευόμενα δο
χεία άντιδράσεων καί οΙ στήλες (διάτρητες, μέ κάψες, μέ βαλβίδες).

* Αυτές* θά είναι παράλληλ€ς πρός τή γραμμή λειτουργίας τού συστατικού—κλειδιού, διότι ή 
στήλη άπορροφήσεως λειτουργεί μέ σταθερό λόγο L7G'

Λ
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2) Τίς συσκευές διασκορπισμού ύγρού (σέ σταγόνες ή σέ λ€ΐττό στρώμα). 
’Εδώ άνήκουν οΐ συσκευές δΓαβρεχόμενων τοιχωμάτων, τά πλυντήρια Ven
turi, ol πύργοι καταιονισμού καί οί πύργοι μέ πληρωτικά ύλικά.

Ά π ’ όλες τίς παραπάνω συσκευές Εδώ θά Εξετάσουμε κυρίως τούς πύρ
γους άπορροφήσεως μέ πληρωτικά ύλικά, ο! όποϊοι παρουσιάζουν καί τό με
γαλύτερο Ενδιαφέρον. ΟΙ Εξ ίσου σημαντικές στήλες άπορροφήσεως μέ δί
σκους Εξετάζονται στό Επόμενο κεφάλαιο, πού άναφέρετσι στην άπόσταξη.

4.6.1. Πύργοι μέ πληρωτικά υλικά

Είναι διατάξεις συνεχούς λειτουργίας. ’Αποτελούνται άπό μιά κυλινδρική 
στήλη (ή πύργο) γεμάτη μέ μάζα στερεών άδρανών τεμαχίων, τά δποία κα
λούνται πληρωτικά Ολικό (ή γέμισμα). Εκτός τού πληρωτικοΰ υλικού, στό Ε
σωτερικό τού πύργου περιέχονται καί άλλα Εξαρτήματα, όπως τά ύποστηρίγ- 
ματα τού ύλικού πληρώσεως, ό κατανομέσς καί άνακατανομέας τού ύγρού 
κ.ά. Ό  πύργος λειτουργεί μέ άντιρροή. Τά σημεία είσόδου καί Εξόδου τού άε- 
ρίου καί τού διαλύτη (ύγρού) φαίνονται στό σχήμα 4-10.

Πληρωτικά ύλικά καί Επιλογή αυτών

'Ένα ίδανικό πληρωτικό ύλικό πρέπει νά πληρεΤ ταυτοχρόνως τους Εξής ό
ρους:
1) Νά παρέχει μεγάλη Επιφάνεια Επαφής ύγροΰ/άερίου*.
2) Νά διαβρέχεται καλά άπό τό υγρό καί νά κατανέμει Ικανοποιητικά τό τελευ

ταίο.
3) Νά είναι χημικώς άδρανές ώς πρός τά ρευστά (ύγρό, άέριο) πού διέρχονται 

διά μέσου τού πύργου.
4) Νά Εχει μεγάλη μηχανική άντοχή, όχι όμως καί υπερβολικό βάρος.
5) Νά παρέχει Ικανοποιητικές συνθήκες ροής τών ρευστών. Νά Επιτρέπει, δη

λαδή, τή δίοδο μεγάλων ποσοτήτων τού ρευστού διά μέσου τής σχετικώς 
μικρής Εγκάρσιας διατομής τού πύργου, χωρίς πλημμύριση (βλ. παρακάτω) 
καί σέ μικρή πτώση πιέσεως γιά τό άέριο. Αυτό θά Επιτευχθεί, δν τό πο
ρώδες ε τής κλίνης τού πληρωτικού είναι σχετικά μεγάλο.

6) Νά Εχει χαμηλό κόστος.
Σύμφωνα μέ τίς παραπάνω άπσιτήσεις, τά περισσότερα ύλικά πληρώσεως 

τών βιομηχανικών πύργων άπορροφήσεως κατασκευάζονται άπό φθηνά, σχε
τικώς Ελαφρά καί άδρανή ύλικά, όπως ή πορσελάνη, ό γραφίτης, τά κεραμικά 
καί τά πλαστικά (πολυπροπυλένιο). Ευρύτατης χρήσεως τυγχάνουν Επίσης καί 
τά πληρωτικά άπό άλουμίνιο καί άνοξείδωτο χάλυβα. Τό σχήμα τών πληρωτι- 
κών πρέπει νά είναι άνώμαλο ή κοίλο, ώστε τά τεμάχια νά σχηματίζουν κατα-

• ΑΟτό θά Επιτευχθεί, όταν ή είόική (άνά μονάδα όγκου κλίνης τού πληρωτικού) Επιφάνεια αύ 
τού θά είναι μεγάλη.
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Έξοδος άερίου

Ε ί σ ο δ ο ς  ύγρου^ ν

Κ α τ α ν ο κ έ α ς  ύ γ ρ ο υ

‘Υ λ ι κ ό  π λ η ρ ώ σ ε ω ς
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Έ ξ ο δ ο ς  ύ γ ρ ο ϋ  
*----- 5

Ε ί σ ο δ ο ς  ά ε ρ ί ο υ  
-«--------------------

Σχήμα 4-10. Πύργος άπορροφήσεως μέ πλπρωτικά ύλικά.
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Σχήμα 4-11. Κυριότεροι τύποι πληρωτικών ύλικών: α) Δακτύλιοι Raschig, β) δακτύ
λιοι (jessing, γ) δακτύλιοι Pall, δ) σάγματα Bert, e) σάγματα Intalox.

σκευάσματα μεγάλου πορώδους (ε > 60%). Στό σχήμα 4-11 δίνονται τά  κυ- 
ριότερα εϊδη πληρωτικών ύλικών.

Τά κυριότερα χαρακτηριστικά τών πληρωτικών ύλικών είναι:
1 )  Το μέγεθος του υλικού (δίνεται συνήθως σέ όνομαστικές διαστάσεις, in

ches, καί κυμαίνεται άπό 1/4“ έως 3".
2) Τό βάρος.
3) Ή  είδική έπιφάνεια a, σέ m2/m 3.
4) Τό πορώδες ε.
5) 0  παράγοντας πληρώσεως. Αύτός όρίζεται άπό τή σχέση C =  a/ε3 καί κυ

μαίνεται μεταξύ 30-600 m2/m 3. Τά δεδομένα αύτά, γιά κάθε ύλικό, δίνον
ται στήν είδική βιβλιογραφία.
01 διατάξεις του πληρωτικού υλικού στό έσωτερικό τού πύργου είναι δύο 

- κανονική καί τυχαία (άκανόνιστη). Ή  κάθε μιά άπ* αύτές έχει τά πλεονεκτή
ματα καί με ιονε κτήματά της.

'Υδραυλικές δνησνάο-βις ατούς πύργους μέ πληρωτικά
Ή πτώση πιέσεως ΔΡ σέ ένα πύργο μέ πληρωτικά ΰλικά δίνεται διαγραμμαπκά 

στό σχήμα 4-12 ώς συνάρτηση τού ρυθμού ροής του άερίου G (kg/m2 s).
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Σχήμα 4-12. Πτώση πιέσεως ΔΡ/Ζ σέ πύργο μέ πληρωτικά: 1 — ξηρό γέμισμα (L=0), 
2,3 — δραβρεχόμβνο γέμισμα γιά ροές υγρού καί Lg, όπου Lg > Lg, Φ 
— σημείο φορτίσεως, Π ■— σημ€ϊο πλημμυρίσεως (ή άναστροφής).

"Οταν τό γέμισμα τού πύργου είναι ξηρό, ή γραμμή log (ΔΡ/Ζ) =  f (log G) είναι εύ- 
θεία (σχ. 4-12, καμπύλη 1). 'Αντίθετα, άν τό πληρωτικό ύλικό διαποτίζεται μέ σταθε
ρή παροχή ύγρού L, ή συνάρτηση log (ΔΡ/Ζ) =  f (log G) άκολουθεΐ τίς καμπύλες 2, 3 
τού σχ. 4-12. Έδώ, γιά χαμηλές ταχύτητες άερίου (τμήμα I), ή συνάρτηση log(AP/Z)= 
f (log G) είναι έπίσης γραμμική μέ ίδια κλίση, όπως αύτή τού πύργου μέ ξηρό γέμι
σμα*. Στό τμήμα αύτό, τό ποσόν τού ύγρού πού συγκρατεΤται άπό τό ύλικό είναι άνε- 
ξάρτητο άπό τήν ταχύτητα τού άερίου. Τό ύγρό κινείται μέσω τού γεμίσματος πρός τά 
κάτω ύπό μορφή λεπτού ύμένος. Μιλάμε γιά συνθήκες ροής τύπου ύμένος.

Στό σημείο Φ, πού καλείται σημείο φορτίσεως, ή ροή τού άερίου έπηρεάζεται άπό 
τή ροή τού ύγρού.

Πέρα άπό τό σημείο φορτίσεως (τμήμα II), μέ τήν αύξηση τής ταχύτητας τού άε
ρίου, αυξάνεται ή συγκράτηση τού ύγρού, σχηματίζονται φυσαλλίδες άερίου, μέ συ
νέπεια ή πτώση πιέσεως νά καμπυλοΰται άπότομα.

Στό σημείο Π, πού καλείται σημείο πλημμυρίσεως, τό ύγρό δέν μπορεί νά κατέλ- 
θει, ό πύργος πλημμυρίζει καί ή λειτουργία του διακόπτεται. Τό σημείο Π όνομάζεται 
καί σημείο άναστροφής, καθόσον, ύπό τίς συνθήκες πού έπικρατούν έκεΐ, ό σχηματι
σμός φυσαλλίδων είναι τόσο έντονος ώστε άναστρέφονται ή κύρια καί ή έν διασπορά

* Γιά δεδομένη ταχύτητα άερίου, ή ΔΡ τού διαβρεχόμενου γεμίσματος είναι μεγαλύτερη άπ* 
αυτήν τού ξηρού.

J
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φάσεις*. Ή  ταχύτητα u f =  G/pG , πού άντιστοιχεΐ ατό σημείο Π, καλείται ταχύτητα 
πλημμυρίαεως. Προφανώς, ή ταχύτητα λειτουργίας υ ένός πύργου πρέπει νό είναι μι
κρότερη αυτής τής πλημμυρίαεως u f. Κατά πόσο ή υ πρέπει νά είναι μικρότερη τής 
υ f Θά καθοριστεί άπό τό μελετητή, ό όποιος στηρίζεται* στή στάθμιση τής όσπάνης Ι
σχύος καί τοΟ κόστους έγκαταστάσεως**. Συνήθως ή πλέον ευνοϊκή άπό οικονομικής 
πλευράς ταχύτητα λειτουργίας κυμαίνεται μεταξύ 0,5 u f καί 0.8 u f .

Σχεόιασμός των πύργων μέ πληρωπκά ύλικά.

Όπως άναφέραμε παραπάνω, κατά τό σχεδίασμά τών συσκευών άπορρο- 
φήσεως συνήθως είναι γνωστές οΙ παροχές (kg/s) του άερίου (V) καί ύγροΰ 
(L) καί οί συστάσεις τών ρευμάτων yu y2, καί χ,, χ2.

Τά κυριότερα στοιχεία πού άπαιτουντσι γιά τή σχεδίαση τών πύργων είναι:
1) ή διάμετρος τού πύργου D,
2) ή πτώση πιέσεως ΔΡ στή συσκευή,
3) τό ϋψος τού πύργου Ζ.

Οί μέθοδοι ύπολογισμοΰ του ύψους Ζ τών συσκευών πού λειτουργούν μέ 
διαφορική (συνεχή) μεταφορά μάζας έξετάστηκαν λεπτομερώς στό Κεφ. 2, § 
2 .2 .

Έδώ θά άναφερθούμε σύντομα στόν ύπολογισμό της διαμέτρου D τού 
πύργου. Αυτός βασίζεται στά διαγράμματα πλημμυρίαεως τών πύργων μέ 
πληρωτικά ύλικά τού σχ. 4 -13 καί περιλαμβάνει τά άκόλουθα στάδια:

1) Μέ βάση τά δεδομένα ύπολογίζετσι πρώτα ό παράγοντας ροής τού δια
γράμματος πλημμυρίαεως:

όπου: V — ρυθμός παροχής άερίου σέ kg/s,
L — ρυθμός παροχής ύγροΰ σέ kg/s,
p G, P l — πυκνότητα άερίου καί ύγροΰ άντίστοιχα, kg/m3.

2) Μέ βάση τόν ώς άνω ύπολογιζόμενο παράγοντα ροής καί τήν καμπύλη 
πλημμύρισεως τού σχ. 4-13, ύπολογίζετσι ή τεταγμένη τού διαγράμματος

S lC n l i  <Pw)
P g P l 9 P l

* Τό άέριο πού άποτ€λοΟσ€ τήν κύρια φάση άποτελεϊ τώρα τήν έν όιασπορδ φάση.
*· Μεγάλη ταχύτητα συνεπάγεται μεγάλη όσπάνη Ισχύος, άλλά πύργο μικρής διαμέτρου, έπο- 
μένως μικρό κόστος έγκαταστάσεως καί άντιστρόφως.
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Σχήμα 4-13. Διάγραμμα πλημμυρίσεως Eckert των πύργων μέ πληρωτικά.

δπου: G — ρυθμός ροής άερίου άνά μονάόα Εγκάρσιας διατομής τοΰ πύργου, 
kg/m2s,

η — ίξώδες τοΰ ύγροϋ σέ Ns/m2,
9 -  9,81,
C=a/€3 4 — παράγονας πληρώσεως,
a — €ίδική έπιφάνεια τοΰ ξηροΰ γ€μίσματος άνά μονάδα πεπληρωμένου 

όγκου συσκευής, m2/m 3,
€ — πορώδ€ς ή κλάσμα των διακένων του φέροντος τό πληρωτικό Ολι

κό τμήματος/
ρ w — πυκνότητα του νερού, kg/m3.

3) *Από τήν ως άνω τεταγμένη, ύπολόγίζεται ό ρυθμός ροής τοΰ άερίου G 
άνά μονάδα διατόμής του πύργου.

4) ‘Από τόν G, υπολογίζεται ή ταχύτητα πλημμυρίσεως uf (m/s), σύμφωνα 
με τή σχέση

u * = -
Pg

(4-8)
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5) Επιλέγεται ή ταχύτητα του άερίου γιά την κανονική λειτουργία τού πύρ
γου άπό τή σχέση

υ =  (0,5 έως 0,8) u f (4-9)

6) Υπολογίζεται ή άπαιτούμενη έγκάρσια διατομή του πύργου A (m2) άπό 
τή σχέση

Α _  V _  V =  \Τ  
G u-pG υ

όπου: V ' =  V/p G — ρυθμός παροχής άερίου σέ m3/s.

7) Άπό τήν έγκάρσια διατομή Α, ύπολογίζεται ή 
σύμφωνα μέ τή σχέση

(4-1)

διάμετρος τού πύργου

(4-11)

Γιά νά ύπολογιστεί ή πτώση πιέσεως Δ Ρ  Εργαζόμαστε ώς έξής: 1) Μ έ βάση τήν τα
χύτητα λειτουργίας υ πού έπιλέξαμε κατά τό στάδιο 5, ύπολογίζεται έκ νέου 6 ρυθμός 
ροής τού άερίου G, σύμφωνα μέ τή σχέση (4-8):

G =  υ p G

2) Βάσει του νέου G, ύπολογίζεται ή νέα τεταγμένη του διαγράμματος Eckert (σχ. 4- 
13).
3) ’Από τόγ G καί τήν άρχική τετμημένη βρίσκεται ή άντίστοιχη πτώση πιέσεως ΔΡ/Ζ 
σέ mm H20/m ύψους τού πύργου. Ή  όλική πτώση πιέσεως βρίσκεται πολλαπλασιά
ζοντας τήν ΔΡ/Ζ μέ τό ύψος Ζ τής συσκευής.

Αξίζει νά σημειωθεί δτι σέ όρισμένες περιπτώσεις ό ύπολογισμός τής ταχύτητας 
τού άερίου, Επομένως καί τής διαμέτρου τής συσκευής, ύπολογίζεται μέ βάση τήν Ε
πιτρεπόμενη πτώση πιέσεως άνά μονάδα ύψους συσκευής ΔΡ/Ζ. Τότε 6 ύπολογισμός 
έχει ώς έξής:
1) Υπολογίζεται ό παράγοντας ροής.
2) Βάσει αύτοΰ καί τής δεδομένης ΔΡ/Ζ, ύπολογίζεται ή τεταγμένη τού διαγράμματος 

καί όπ’ αύτήν ό ρυθμός ροής G.
3) Άπό  τόν G ύπολογίζεται ή ταχύτητα u, σύμφωνα μέ τήν σχέση υ =  G/pG καί άπ* 

αύτήν ή διατομή Α  (έξ. 4-10) καί ή διάμετρος D (έξ. 4-11).
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01 πύργοι μέ πληρωτικά ύλικά, σέ σύγκριση μέ τίς στήλες μέ δίσκους, Εν- 
δείκνυνται γιά Εγκαταστάσεις μικρής διαμέτρου (D<1m) καί σχετικά ύψηλής 
πτώσ€ως πιέσεως ΔΡ, γιά συστήματα πού Ενδεχομένως παρουσιάζουν φαινό- 
μβνα άφρισμοΰ καί γιά διαβρωτικά ρευστά. Δέν Ενδείκνυνται γιά συστήματα 
τά όποια Εκλύουν μεγάλη ποσότητα θερμότητας (λόγω τής δυσχέρειας Εσω
τερικής ψύξεως του πύργου), καθώς καί γιά συστήματα με πλάγια προϊόντα.

4.6.2. "Αλλες συσκευές άπορροφήσεως

Άναόευόμενα δοχεία*

Είναι συσκευές του τύπου διασκορπισμού άερίου. Ή  διάταξη είκονίζεται 
διαγραμματικώς στό σχήμα 3-2e.

Τά δοχεία άναδεύσεως λειτουργούν συνεχώς ή άσυνεχώς με διαχωριστική 
Ικανότητα μιας θεωρητικής βαθμίδας (βλ. Κεφ. 2, § 2.3.1., σχ. 2-15). Εφαρ
μόζονται γιά τήν άπορρόφηση τού όξυγόνου άπό τό νερό (δοχεία άεροβίου 
ζυμώσεως).

Στήλες διαβρεχόμενων τοιχωμάτων

Είναι συσκευές διασκορπισμού ύγροΰ, τύπου ύμένος. Τό ύγρό διαβιβάζεται 
ύπό μορφή λεπτού πίπτοντος στρώματος ατά Εσωτερικά τοιχώματα. Τό αέριο 
ρέει κατ' άντιρροή στό κέντρο τής στήλης. ‘Η στήλη δυνατόν νά άποτελείται 
άπό σωλήνες. Σ' αυτή τήν περίπτωση οΐ άπορροφητήρες μοιάζουν μέ τούς Ε- 
ξατμιστήρες μακρών σωλήνων πίπτοντος λεπτού στρώματος (βλ. Τόμο II, σχ. 
7-3, δταν λειτουργούν κατ' άντιρροή) ή άνερχόμενου λεπτού στρώματος (βλ. 
Τόμο II, σχ. 7-2, δταν λειτουργούν μέ όμορροή). Ή δλη διάταξη αυτών τών 
συσκευών είναι τέτοια, ώστε νά Επιτρέπει τήν άνετη ψύξη τών τοιχωμάτων 
τής στήλης. Γιά τό λόγο αύτό, οΙ στήλες διαβρεχόμενων τοιχωμάτων Εφαρμό
ζονται στά συστήματα μέ έντονη έκλυση θερμότητας (π.χ. HCI—Η20).

Πύργοι καταιονισμού
Είναι συσκευές διασκορπισμού ύγρού ύπό μορφή σταγονιδίων. Λειτουρ- 

>γούν συνεχώς κατ' άντιρροή (βλ. σχ. 3-2 σ). Συγκρινόμενες μέ τούς πύργους 
,μέ πληρωτικό υλικό, έχουν κατά πολύ μικρότερη διαχωριστική ικανότητα 
".N og =  1-2)

Πλυντήρια Venturi
Είναι συσκευές τύπου διασκορπισμού ύγροΰ. *Η λειτουργία αυτών, καθώς 

<αί άλλων πλυντηρίων τών άερίων Εξετάζονται στόν Τόμο I, Κεφ. 12, § 12.5.

* 01 συσκευές άναδεύσεως έξετάζονται λεπτομερώς στό Κεφ. 6 τής Μηχανικής Ρευστών καί 
Τεχνικής Σωματιδίων.
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4.7. Έκρόφηση

Ή  παραλαβή του άπορροφούμενου άερίου άπό τό διαλύτη καί ή άνάκτηση 
του τελευταίου μπορ€ϊ νά yivei μέ τρεις τρόπους:

1) Έκτόπιση μέ άδρανές άέριο ή μέ ύδρατμό. Ό  ύδρατμός χρησιμοποιείται 
γιά την έκρόφηση άερίων άδιάλυτων στό νερό. Τό μίγμα άερίου/ύδρατμών 
μετά τόν πύργο έκροφήσεως (έξαντλήσεως) όδηγεΤται στό συμπυκνωτήρα, ό
που θά άπομακρυνθοΰν οΐ ύδρατμοί.

2) Πρόσδοση θερμότητας στό άπορροφητικό. Στήν περίπτωση πού έξατμί- 
ζεται καί ό διαλύτης, τό μίγμα πρέπει νά όδηγηθεΐ σέ μιά άποστακτική στήλη, 
όπου θά διαχωριστεί στά συστατικά του.

3) Μείωση 'τής πιέσεως ύπεράνω τού άπορροφητικού.

Ή  διεργασία έκροφήσεως καί ό σχεδιασμός των άντίστοιχων έγκαταστά- 
σεων έξετάστηκε στό Κεφ. 2.

1

i
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ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ*

Πρόβλημα 4-1.

Πρόκειται νά σχεδιαστεί πύργος μέ πληρωτικό ύλικό άπό κεραμικούς δα
κτυλίους Rasching όνομαστικοΰ μεγέθους 1/2in, γιά τούς όποιους a =  111,6 
=  0,63, προκειμένου νά άπορροφηθοΰν 360 m3/h εισερχόμενου άερίου πυ
κνότητας p G =  2 kg/πι3 (στή θερμοκρασία λειτουργίας τού πύργου) μέ 
καθαρό νερό πυκνότητας p w =  p L =  1000 kg/m3 καί ίξώδους η =  1,0.10 '3 
Ns/m2. Ό  λόγος τής ώριαίας παροχής του ύγροΰ πρός τήν ώριαία παροχή άε
ρίου είναι ίσος πρός τή μονάδα.
Νά ύπολογιστούν:
1) *Η διάμετρος D τού πύργου.
2) Ή  πτώση πιέσεως ΔΡ/Ζ.

Ή  ταχύτητα τού άερίου είναι τό 0,7 τής ταχύτητας πού άντιστοιχεί στήν 
πλημμύριση τού πύργου.

. Λύση:

1) Ό  παράγοντας ροής είναι

- r y^ = 1 V H o - 0·0447

Στό διάγραμμα τού σχ. 4-13 τό σημείο τομής τής γραμμής πλημμυρίσεως καί 
τής τετμημένης 0,0447 άντιστοιχεί στήν τεταγμένη

Q2 c n °·*  (Pw)
Pg Pl 9 Pi

G2.444.(1.10'3)0·2
2.1000.9,81

=  G2.0,005686 =  0,18

finou: r  _  a _  111 _  111 
ε3 ~  0 ,633 0,25

=  444

Έτσι, ό ρυθμός ροής τού άερίου άνά μονάδα έγκάρσιας διατομής πύργου εϊ- 
' ναι

• Χαρακτηριστικά προβλήματα πού άφοροΰν τήν άπορρόφηση άναφέρθηκαν στό Κεφ. 2
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G ~ V  0 ,005686 -  5 ,6264 k9/m2s

‘ Η ταχύτητα πλημμυρίσ€ως u f, σύμφωνα μέ τήν (4-8), εΤνα»

5,6264
uf == G/pG “ ■“ 2— — 2,81 m/s

Σύμφωνα μέ τά δεδομένα, έχουμε

u =  0.7 uf =  0,7.2,81 =  1,97 m/s 

Ή  έγκάρσια διατομή του πύργου Α είναι

A = 3 6 0 ^ 6 0 0 = ^ l _ = 0 0 5 1  ma

"Αρα ή διάμετρος D είναι

D - Ϋ ψ  0 .252 m

2) Ό  ρυθμός ροής του άερίου G άνά μονάδα έμβαδού τοΟ πύργου πού άντιστοιχεΤ 
στήν ταχύτητα u =  1,97 m/s είναι

G = u ρ Q =  1,97.2 =  3,94 kg/m2 s

Έτσι, ή νέα τεταγμένη τού διαγράμματος Eckert, είναι

G2.0,005686 =  3,942.0.005686 =  0,08827

Γιά τεταγμένη 0,08827 καί άρχική τετμημένη 0,0447, άπό τό ίδιο διάγραμμα, τελικά 
λαμβάνουμε

ΔΡ/Ζ =  80 mm H20/m γεμίσματος
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Πρόβλημα 4 -2 .

Νά ύπολογιστεΐ ή διάμ€τρος του πύργου του προβλήματος 4-1, άν γιά διάφορους 
λόγους ή Επιτρεπόμενη πτώση πιέσέως είναι μόνο ΔΡ/Ζ =  8mm H20/m γεμίσματος.

Λύση:

Γιά ΔΡ/Ζ =  8 mm/m καί (L/V) (ρ q/P — 0#Ο447, ή τεταγμΕνη του διαγράμματος
(4-13) είναι:

G2 C η0'*  
PG P l 9

( £ w ) =  0015
P l

καί Y 0,015 
0,005686 =  1,6242 kg/m2 s.

Έτσι, u =  G/p G =  1,6242/2 =  0,812 m/s,

A 360/3600
u

0,1
0,812

0,123 m2,

3,14 =  0,396 m

r.

Λ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

ΑΠΟΣΤΑΞΗ

Ή  άπόσταξη είναι μιά από τίς σημαντικότερες μ€θόδους διαχωρισμού ύ- 
γρών μιγμάτων ατά συστατικά τους. Ή διεργασία αύτή στηρίζεται στή διαφο
ρά τττητικοτήτων (η τάσεων άτμών) των συστατικών πού πρόκειται νά διαχω
ριστούν.

Ή  άπόσταξη είναι μία διεργασία μερικής (άπλής ή πολλαπλής) Εξατμίσεως 
τού ύγροΰ μίγματος καί συμπυκνώσεως των άτμών. Οί άτμοί, οί όποιοι είναι 
Εμπλουτισμένοι ώς πρός τό  πτητικότερο συστατικό, μετά τή συμπύκνωση δί
νουν τό καλούμενο άπόσταγμα.

‘Αντίθετα, τό ύγρό πού δεν έχει εξατμιστεί καί τό όποίο παραμένει στόν ά- 
ποστακτήρα (ή άναβραστήρα) Εμπλουτίζεται ώς πρός τό λιγότερο πτητικό συ
στατικό καί άποτελεΤ τό καλούμενο ύπόλειμμα.

Διακρίνουμε τίς άκόλουθες άποστάξεις:
’Ανάλογα μέ τόν άριθμό τών συστατικών πού εισέρχονται στό άρχικρ μίγ

μα, μιλούμε:

1) γιά άπόσταξη δυαδικών μιγμάτων (δύο συστατικά, A — πτητικότερο, Β -  
λιγότερο πτητικό),

2) γιά άπόσταξη πολυσύνθετων μιγμάτων (περισσότερα άπό δύο συστατι
κά γνωστού άριθμου καί ταυτότητας),

3) γιά άπόσταξη πολύπλοκων μιγμάτων (άγνωστος άριθμός καί ταυτότητα 
τών. συστατικών).

Σύμφωνα μέ τόν τρόπο διαχωρισμού, διακρίνουμε:

1) τίς άπλές άποστάξεις:
α) διαφορική άπόσταξη, 
β) άπόσταξη ίσορροπίας, 
γ) άπόσταξη μέ ύδρατμό,
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όπου ό διαχωρισμός Επιτυγχάνεται σέ μία βαθμίδα καί κατά τις όποιες δέν έ- 
πιτρέπεται Επιστροφή όποιασδήποτε ποσότητας ύγροΰ (συμπυκνώματος) 
στόν άποστακτήρα,

2) τήν κλασματική άπόσταξη, όπου ό διαχωρισμός γίνεται σέ περισσότερες 
άπό μία βαθμίδες καί ένα ποσοστό των συμπυκνούμενων άτμών έπιστρέφε- 
ται στή στήλη ώς άναρροή, γιά νά έπιτευχθεΐ μ ’ αυτόν τόν τρόπο διεργασία 
κατ' άντιρροή.

‘Ανάλογα με τόν τρόπο λειτουργίας τής'έγκαταστάσεως, διακρίνουμε έπί- 
σης άφ* ένός άποστάξεις συνεχούς καί άσυνεχούς λειτουργίας καί άφ* έτέρου 
αποστάξεις χαμηλής καί ύψηλής πιέσεως.

5.1. Ισορροπία άτμών/ϋγροϋ%

Ή  ίσορροπία άτμών/ύγροΰ άποτελεΐ τή βάση όλων των διεργασιών άπο- 
στάξεως, γ ι' αυτό είναι άπαραίτητο νά άναπτυχθεΐ λεπτομερώς. Έδώ θά δο
θε ί έμφαση μόνο στήν ίσορροπία τών δυαδικών συστημάτων, καθόσον μόνο 
αυτά θά άποτελέσουν άντικείμενο τού παρόντος. Ή  ίσορροπία άτμών/ύγρού 
στά πολυσύνθετα καί πολύπλοκα μίγματα άναπτύσσεται σέ προχωρημένα 
συγγράμματα όπως'π.χ. [35,41,45,47].

‘Όπως άναφέραμε στό Κεφ. 1, § 1.5.7, ή ίσορροπία ένός συστήματος κα
θορίζεται άπό τό νόμο φάσεων Gibbs:

f + π =  c + 2, (1-71)

όπου: .f — βαθμός έλευθερίας τοΰ συστήματος, ό δποίος παριστάνει τόν άρι- 
θμό τών άνεξάρτητων μεταβλητών (συγκεντρώσεις χ,γ.Τ,Ρ) του 
συστήματος που πρέπει νά δοθούν, προκειμένου νσ όρ ιστεϊ ή ίσορ
ροπία τού τελευταίου, 

π — άριθμός φάσεων, 
c — άριθμός άνεξάρτητων συστατικών.

Στήν άπόσταξη έχουμε δύο φάσεις (π =  2) καί γΓ αυτό πρέπει, γενικά, νά ί- 
σχύει f  =  c.

Είδικά, στήν άπόσταξη δυαδικών μιγμάτων c =  2 καί έπομένως f  =  2. 
“Ενας άπό τούς δύο βαθμούς έλευθερίας, κατά κανόνα, είναι ή πίεση, διότι ή 
άπόσταξη διεξάγεται συνήθως ύπό σταθερή πίεση. Ό  δεύτερος βαθμός έλευ-

• Ή  θεωρία της Ισορροπίας άτμών/ύγροΰ βασίζεται στις άρχές τής Φυσικοχημείας καί Εφαρ
μοσμένης Θερμοδυναμικής καί Εξετάζεται λεπτομερώς στά άντίστοιχα συγγράμματα.
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θ€ρίας μπορεί νά είναι ή θερμοκρασία ή ή συγκέντρωση τοΰ ένός συστατι
κού. "Αν όριστεΤ ή συγκέντρωση, τότε αύτομάτως καθορίζεται ή Τ καί άντι- 
στρόφως. "Ετσι, ή ίσορροπία τών δυαδικών μιγμάτων είναι δυνατόν νά άπει- 
κονιστεί σέ ένα άπό τά άκόλουθα τρία διαγράμματα:

Ρ -  xy (Τ =  const),
Τ — xy (Ρ =  const), 
y — χ (Ρ =  const).

5.1.1. Ιδανικά μίγματα

‘Ως τέλεια μίγματα έννοουμε αύτά τών όποίων όχι μόνο οΙ άτμοί, άλλά καί τό h
διάλυμα συμπεριφέρεται ίδανικά (βλ. Κεφ. 4, § 4.1).

‘Όταν ένα πολυσύνθετο διάλυμα είναι τέλειο, τότε γιά κάθε συστατικό αύ- 
τού θά ίσχύει ό νόμος Raoult:

Ρ ie =  Ρ*? X i <5 ' 1>

όπου: Ρ ίΘ — μερική πίεση του συστατικού i κατά τήν ίσορροπία,
Ρ° — τάση άτμών τοΰ καθαρού συστατικού i στη δεδομένη 

θερμοκρασία τοΰ μίγματος,
χ j — μοριακό κλάσμα τοΰ συστατικού ι στήν ύγρή φάση*.

Στά δυαδικά μίγματα ό νόμος Raoult θά έκφραστεϊ ώς

P Ae =  ρα Χα

Ρββ =  Ρ°Β Χ β =  Ρβ°< 1 -χ Α)

(5-2)

* Γιά τά χ j στήν ύγρή φάση θά Ισχύίΐ ό νόμος τής άθροιστικότητας τών μοριακών κλασμάτων:

X , + X , + X s + . . . .  χ „

η
= Σ χί=1

ί=1
(5-3)

χ α + χβ =  1 (γιά τά δυαδικά συστήματα) (5-4)

A
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δπου τό Α καί Β άναφέρετο» ατό Π€ρισσότ€ρο καί λιγότβρο πτητικό συστατικό 
άντίστοιχα.

Ά ν  έπίσης καί ή φάση των άτμών συμπ€ριφέρεται ίόανικά (PV =  nRT), θά 
ίσχύβι ό νόμος Dalton:

P|e =  Y i p t (5-5)

Ρ Αβ =  Υα Ρ,

Ρ Ββ =  ΥΒ Ρ, =  Π - Υ α ) Ρ .

(5-6)

όπου: Ρ t — όλική πί€ση του μίγματος άτμών,
Vi» Υα ' V b “  μοριακά κλάσματα* τού συστατικού i στό πολυσυνθ€το 

μίγμα άτμών καί τών συστατικών A, Β τοϋ όυαόικοΰ μίγ
ματος άτμών άντίστοιχα.

Ό  νόμος Dalton γράφβται καί άθροιστικά ώς έξης:

π

P r = P j e *l-P2e + ^3β +····+Ρηβ =  Σ  Pie C5-9)
1=1

Ρ, -  Ρα.  + Ρ * . <5*10>

άντίστοιχα γιά πολυσύνθετα καί δυαδικά μίγματα.

• Γιά τά ν j στήν φάση άτμών βά Ισχύει ΐπίσης 6 νόμος, τής άθροιστικότητας τών μοριακών 
κλασμάτων:

π
V,+y*+Vj+ —+ Vn = Σ  Υι =1 (8-7)

ΐ=1

ν·1 · (5-8)Va Υβ 38 1
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Συνδυασμός των νόμων Raoult καί Dalton δίνει

η η η

ρ « =  Σ  p ie =  Σ  Vi ρ « =  Σ  χι ρ ? (5-1 υ
ΐ=1 ΐ=1 ϊ=1

Ρ , =  P Ae +  P Be = y A P t +  Vb P t =  ΡΑ X A +  PB X B = PA X A +  PB° Π - Χ Α ) ^  2 >

αντίστοιχα γιά πολυσύνθετα καί δυαδικά συστήματα.

Γιά τό πλέον πτητικό συστατικό (Α) τοΰ δυαδικού μίγματος θά ισχύει

ρ Ae ““ Υ a ρ t — ΡΑ Χ A

(5-13)

Υ Ae ~  Ρ Ae^P t ~  Ρ*Α χ Α^Ρ t

Γραφική έκφραση των νόμων Raoult (έξ. 5-2) καί Dalton (έξ. 5-6), καθώς 
καί τού συνδυασμού αύτών (έξ. 5-12) είναι τό διάγραμμα Ρ—χγ γιά τά ιδανικά 
δυαδικά μίγματα (σχ. 5-1).

Γιά τά τέλεια μίγματα ή γραμμή Pt =  f(xA) είναι ευθεία μέ κλίση ( ί^ — Ρ°Β), 
όπως προβλέπει ή έξίσωση 5-12. Γενικά, αύτή παριστάνει τήν πίεση ένάρ- 
ξεως βρασμού (ΠΕΒ). Πάνω άπ’ αυτήν βρίσκεται ή περιοχή τού ύγροΰ (L).

‘Η καμπύλη Pt =  f  (Υa©) παριστάνει τήν πίεση ένάρξεως υγροποιήσεων 
(ΠΕΥ). Κατασκευάζεται βάσει τής έξ. 5-12. "Αν π.χ. Pt =  PLi καί χΑ =  χκ .
τότε y κ =  P A/ P Li =  χ κ PV PL, =  ΚΑ,/KL,, ήτοι ή τομή των γραμμών Pt =
Ρ L καί y =  y κ θά δώσει τό άντίστοιχο σημείο ένάρξεως ύγροποιήσεως V, 
(σχ. 5-1). ΟΙ όριζόντιες εύθεΐες τού τύπου L, V, όνομάζονται γραμμές συνδέ- 
σεως. Κάτω άπό τήν καμπύλη Pt =  f(yAe) είναι ή περιοχή των ύπέρθερμων 
άτμών (V). Μεταξύ των γραμμών ΠΕΒ καί ΠΕΥ βρίσκεται ή έτερογενής πε
ριοχή τοΰ διφασικοΰ μίγματος κορεσμένων άτμών καί κορεσμένου ύγροΰ 
(V+L).

"Ας παρακολουθήσουμε τώρα τά γεγονότα βρασμού τοΰ ύγροΰ ή τής συμ- 
πυκνώσεως τών άτμών στό διάγραμμα Ρ—χγ (βλ. σχ. 5-2). "Εστω δτι ύγρό 
μίγμα σταθερής άρχικής συστάσεως χ, (σημείο L) βρίσκεται σέ ένα κλειστό 
δοχείο. ["Ετσι, ώστε ή σύσταση τοΰ έτερογενοΰς μίγματος άτμών/ύγροΰ νά
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A

Σχήμα 5-1. Διάγραμμα Ισορροπίας Ρ—χγ τών (δανικών μιγμάτων.

παραμένει σταθερή (χ,)]. Κατά τή μείωση τής πιέσεως (Εκτόνωση) ίιττό στα
θερή θερμοκρασία, τό μίγμα θά άρχίσει νά βράζει στό σημείο L,, όπου Pt =  
P L . ‘ Η πρώτη φυσαλλίδα άτμοΰ θά έχει σύσταση y, (σημεΤο V,), γιά τήν ό
ποια θά Ισχύει γ, > χ,. ΟΙ άτμοί Εμπλουτίζονται ώς πρός τό πτητικότερο συ
στατικό Α. Ή  Εξάτμιση θά όλοκληρωθεί στό σημείο V2. Κατά τή μείωση τής 
P t άπό Ρ ^  μέχρι Pj^ (L, -* V2), ή σύσταση τού ύγρού θά μεταβάλλεται άπό χ, 
μ^χρι χ2 (χ2 < χ,), άκολουθώντας τή γραμμή Ενώ ή σύσταση τών άτμών 
θά πέσει άπό y, σέ y2, άκολουθώντας τήν καμπύλη V ,V2. Περαιτέρω μείωση 
τής πιέσεως (P t < P Lj) θά είχε ώς άποτέλεσμα τό σχηματισμό ύπέρθερμου 
άτμού (σημείο V).

‘Αντίστροφα φαινόμενα θά συμβούν κατά τή συμπίεση των ατμών. Ατμοί 
συστάσεως π.χ. V συμπιεζόμενοι (T=const) θά άρχίσουν νά συμπυκνώνονται 
στό σημείο V2, δίνοντας πρώτες σταγόνες ύγρού συστάσεως χ2 (σημείο 
L2).*H συμπύκνωση θά συνεχιστεί μέχρι τό σημείο Lv

Είναι προφανές ότι τά διαγράμματα P-xy(T=const) μπορεί νά κατασκευα
στούν γιά διάφορες θερμοκρασίες Τ (βλ. σχ. 5-3).
"Αν Ρ είναι ή Εξωτερική πίεση, τότε ύγρό συστάσεως χ θά βράζει στή 
θερμοκρασία Τ κατά τήν όποία Ρ, =  Ρ ^ . "Ετσι π.χ. οΙ θερμοκρασίες ζέσεως 
τών ύγρών συστάσεως χ, =  1 (καθαρό συστατικό Α), χ2, χ3, χ4 καί χ5 =  0  (κα
θαρό συστατικό Β) θά είναι Τ, =  Τ Α, Τ2, Τ3, Τ4 καί Τ5 =  Β.

Κατ’ αυτόν τόν τρόπο άπό τά διαγραμμάτα Ρ—χγ προκύπτουν τά διαγράμ
ματα Ισορροπίας Τ—χγ (σχ. 5-4). ‘ Η κάτω καμπύλη Τ =  f(x) (καμπύλη συστά-
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Σχήμα 5-2. ’Απεικόνιση της διεργασίας μερικής έξατμίσεως ύπό σταθερή θερμοκρα
σία ατό διάγραμμα Ρ—xy.

Σχήμα. 5-3. Γραμμές P t 
= Τ Α).

=  f{x δ ) σέ διάφορες θερμοκρασίες (Τ Β = Τ6>Τ4>Τ3>Τ2>Τ,

\ \
-  %

^ί
Ε ------ i  Λ V
'/ ' * -■ '0 5

· ν ^.Α

Λ
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σβως ύγρου) δίνει τή θερμοκρασία ένάρξεως βρασμού (ΘΕΒ). Καλείται καί 
καμπύλη σημείου φυσαλλίδας, διότι όποιοδήποτε σημείο αυτής παριστάνει υ
γρό πού μόλις άρχίζει νά βράζει. (Οί Τ Α, Τ Β είναι τά σημεία ζέσεως των 
καθαρών συστατικών Α καί Β). Κάτω άπ’ αύτήν είναι ή περιοχή τού υπόψυ- 
κτου ύγροϋ (ύγρό τού όποιου ή θερμοκρασία Τ είναι μικρότερη άπό τό ση
μείο ζέσεώς του στή δεδομένη πίεση).

Σχήμα 5-4 . Διάγραμμα ίσορροπίας θερμοκρασίας-συστάσεως (Τ-χγ).

Ή  άνω καμπύλη Τ =  f (ye) (καμπύλη συστάσεως άτμών) δίνει τή 
θερμοκρασία ένάρξεως ύγροποιήσεως (ΘΕΥ). Καλείται καί καμπύλη σημείου 
δρόσου, διότι όποιοδήποτε σημείο αύτής παριστάνει άτμό πού μόλις άρχίζει 
νά συμπυκνώνεται. Πάνω άπ* αύτήν βρίσκεται ή περιοχή ύπέρθερμων άτμών. 
Μεταξύ τών καμπύλών Τ =  f (χ) καί Τ =  f (ye) βρίσκεται ή περιοχή τού 
έτερογενόΰς μίγματος κορεσμένων άτμών/κορεσμένου ύγρού (V+L).

Ύγρό μίγμα σταθερής συστάσεως π.χ. χ, (σημείο L, σχ. 5-4) θερμαινόμενο 
σε ένα κλειστό δοχείο έτσι, ώστε νά διατηρείται σταθερή πίεση*, θά άρχίσει 
νά βράζει στή ΘΕΒ =  Τ,, σχηματίζοντας τήν πρώτη φυσαλλίδα άτμών συστά
σεως γ, (σημείο V,), όπου γ, > χν δηλαδή άτμούς πλουσιότερους ώς πρός τό 
πτητικότερο συστατικό Α. ‘ Η έξάτμιση θά συνεχιστεί μέχρι τό σημείο V2, δ-

Π.χ. μέ τή βοήθεια κινούμενου έμβόλου.
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που καί θά όλοκληρωθ€Ϊ. Κατα τή διάρκεια αυτής (L, RV2), ή σύσταση τής υ
γρής φάσεως συνεχώς θά μειώνεται, άκοΛουθώντας τήν καμπύλη L^TL,, των 
δέ ατμών τήν καμπύλη V, SV2, Ή  τελευταία σταγόνα ύγροΰ συστάσεως χ2 
θά εξατμιστεί όταν Τ =  Τ2. Περαιτέρω αύξηση τής θεμοκρασίας Τ > Τ2 (τμήμα 
V2V) θά όδηγοΰσε στήν ύπερθέρμανση των ατμών.

Κατά τήν ψύξη τών άτμών θά έχουμε αντίστροφα φαινόμενα. "Εναρξη ύ- 
γροποιήσεως στό σημείο V2 (ΘΕΥ =  Τ2), με σχηματισμό πρώτης σταγόνας 
συστάσεως χ2 (σημείο L2), καί όλοκλήρωση αύτής στό σημείο Lv

Πρέπει νά σημειωθεί ότι στήν περίπτωση κατά τήν όποια ό βρασμός του 
ύγροΰ L γίνεται σέ ανοικτό δοχείο, ώστε οί πλουσιότεροι ώς πρός τό συστα
τικό Α ατμοί νά απομακρύνονται στήν ατμόσφαιρα; ή σύσταση τών άτμών καί 
ύγροΰ θά τείνουν πρός τό σημείο Τ Β* .

Τά φαινόμενα έξατμίσεως ή συμπυκνώσεως στήν περιοχή έτερογενών μιγ
μάτων κορεσμένου ύγροΰ καί κορεσμένων άτμών τών διαγραμμάτων Τ—xy 
καί Ρ-χγάποδίδονται ποσοτικά μέ τόν κανόνα τού μοχλού** . Σύμφωνά μ* αυ
τόν, μίγμα άτμών/ύγροϋ συστάσεως π.χ. χ, (σημείο R, σχ. 5-4) θά άποτελεϊ- 
ται άπό άτμούς συστάσεως y s καί ύγρό συστάσεως χτ , γιά τίς ποσότητες τών 
όποιων θά ισχύει

kgmole ύγροΰ =  RS 
kgmole άτμών TR

(5-14)

"Αν σχεδιαστούν οί γραμμές συνδέσεως γιά θερμοκρασίες άπό ΤΑ μέχρι 
Τ Β (π.χ. 1_2\/2, TS, LnV,), άπό τό διάγραμμα Τ — χγ προκύπτει τό διάγραμμα ι
σορροπίας y e =  f (χ) (σχ. 5-5).

Στό διάγραμμα y e =  f(x), λόγω τοΰ ότι οί άτμοί είναι πλουσιότεροι ώς πρός 
τό.πτητικότερο συστατικό A (ye > χ), ή γραμμή ισορροπίας βρίσκεται πάντοτε 
πάνω άπό τή διαγώνιο y =  χ (45°). Ή  άπόκλιση τής γραμμής ισορροπίας άπό 
τή διαγώνιο θά έξαρτηθεϊ άπό τή σχετική πτητικότητα (βλ. παρακάτω).

Τό διάγραμμα y e =  f(x) γιά τά ιδανικά μίγματα μπορεί νά ύπολογιστεΐ καί 
άναλυτικά άπό τίς σχέσεις (5-12) καί (5-13):

. Χα = ( Ρ , - Ρ β0>/(Ρα0 - Ρ β0> (5-12)

VAe= ^Ax A ^ ^ t  9

άν είναι γνωστά τά ΡΑ, Ρ°Β καί Pt (βλ. πρόβλημα 5-1).

(5-13)

*' Ή  άπομάκρυνση τών πλουσιότερων ώς πρός τό πτητικότερο συστατικό Α άτμών έχει ώς ά- 
ποτέλεσμα τή συνεχή μετατόπιση τής συστάσεως τοΰ όλικοΰ μίγματος πρός τά άριστερά. 
** Κάποτε άναφέρεται καί ώς άρχή τοΰ κέντρου βάρους.

Λ
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Σχήμα 5-5. Διάγραμμα ίσορροπίας γ β =  f(x) Ιδανικών μιγμάτων.

Όπως €ΐναι γνωστό, ή τάση άτμών (P?) ένός καθαρού συστατικού (ί) είναι 
συνάρτηση τής θερμοκρασίας καί δίνβται στή Βιβλιογραφία ύπό μορφή πινά
κων, διαγραμμάτων καί έξισώσεων.

Μιά άπό τίς πλέον χρησιμοποιούμενες σχέσεις είναι ή έξίσωση Antoine

log Ρ® =  A ----- . (5 -15)

δπου: Α, Β, C — σταθερές, χαρακτηριστικές γιά κάθε χημική ένωση,
Τ — Θερμοκρασία,

ή άποία άποτελεΤ μία μορφή τής γνωστής άπό τή θερμοδυναμική έξισώσεως 
Clausius — Clapeyron (βλ. Μετάδοση Θερμότητας, κεφ. 5, § 5.2).

5 .1 2  Σχετική νπητικότητα καί λόγος Ισορροπίας Ατμών /  υγρού

Ή  πτητικότητα ν } ένός συστατικού στό ύγρό διάλυμα όρίζεται άπό τή 
σχέση

V|
Χι

(5-16)
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*Απ* αύτήν άμέσως προκύπτει δτι γιά καθαρή ουσία (χ; =1), καθώς καί γιά τά 
ιδανικά διαλύματα (βλ. έξ. 5-Ι), ή πτητικότητα (vj) ταυτίζεται με τήν τάση 
άτμών τής ούσίας, P°jr στη δεδομένη θερμοκρασία.

‘Ως σχετική πτητικότητα α^ ένός* συστατικού i ώς πρός τό συστατικό j, 
όπου ί πτητικότερο τού j, όρίζεται ό λόγος των πτητικοτήτων Vj καί V j:

V| Pie/Χι
α ϋ ”  ν· — ρ. /χ. v j r je,Aj

Συνδυασμός των (5-17) καί (5-5) όδηγεϊ στόν άκόλουθο γενικό όρισμό τής 
σχετικής πτητικότητας:

Pie xi 

Pje Χ|
(5-17)

yie^Xj
Vje/Xj

Ki
Ki

(5-18)

όπου: K j =  y ie/ X | ,  K j =  y je/X j  είναι oi συντελεστές κατανομής των 
συστατικών i καί j.

Γιά δυαδικά (Α,Β) μίγματα θά ίσχύει

Π Κ Α y Afl/ x A y A e ( 1 - x A )

ΑΒ Υ βο^ Β  χ Α ( 1 —ΥΑθ ^

όπου: Κ Α, Κ Β — συντελεστής κατανομής των συστατικών Α καί Β. 

Γιά τά (δανικά μίγματα θά έχουμε

(5-19)

α *  = - £ * - =  P ? /P 0j ( 5 - 2 0 )

° α β  = ϊ ^ - =  F5? /P °b ( 5 - 2 1 )

άντίστοιχα γιά τά πολυσύνθετα καί δυαδικά.

‘Η σχετική πτητικότητα α ΑΒ είναι ένα κριτήριο (μέτρο) τής εύκολίας 
(δυσκολίας) τού διαχωρισμού Των συστατικών Α καί Β.

Ή α ΑΒ λαμβάνει τιμές α> 1, καθόσον στόν άριθμητή των παραπάνω 
έξισώσεων λαμβάνεται τό  πτητικότερο συστατικό Α. Προφανώς, όταν α =  1,
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Σχήμα 5-6. Εξάρτηση τής γραμμής Ισορροπίας y e~f(x) άπό τή σχετική πτητικό- 
τητα α .

δέν είναι δυνατός ό διαχωρισμός των Α καί Β. Γραφικώς, ή α^β €*ναι όνάλογη 
τής άποστάσεως μεταξύ τής γραμμής ίσορροπίας y e =  fix) καί τής διαγωνίου y 
=  χ (βλ. σχ. 5-6). Γιά δεδομένη σύσταση χΑ. όσο πιό μεγάλη ή άπόσταση 
των δύο αυτών γραμμών, τόσο μεγαλύτερη ή διαφορά τών συστάσεων ά- 
τμών -  ύγροϋ (yAe -  χ Α), τόσο μεγαλύτερη ή σχετική πτητικότητα αΑΒ καί 
εύκολότερος ό διαχωρισμός.

Γενικά, ή α ΑΒ μεταβάλλεται μέ τήν πίεση καί τή θερμοκρασία (σύσταση 
χ Α) \  Γιό τά τέλεια  μίγματα ή α ΑΒ μπορεί νά θεω ρηθεί σταθερή, μή 
μεταβαλλόμενη μέ τή σύσταση * α##· Στό γεγονός αυτό βασίζεται ή ευρύτατη 
χρήση τών δεδομένων α ΑΒ γιά τήν κατασκευή τής γραμμής ίσορροπίας άπό 
τήν έξίσωση

Υαθ ~
q ΑΒ ΧΑ

1 + ( α ΑΒ -  1 ) * α
(5-22)

• Π€ρισσότ€ρο μέ τήν πίεση παρά μέ τή θερμοκρασίο. Μείωση τής πιέσεως προκαλεΐ αύξηση 
τής Οαβ , Υ* αύτό οΐ άποστάξεις συνήθως διεξάγονται ύπό χαμηλές πιέσεις.
## "Αν α ΑΒ =  const, τότε ή γραμμή ίσορροπίας y =  f (χ) θά είναι συμμετρική ώς πρός τή δια
γώνιο γ =  χ.
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Στή γενική περίπτωση των πραγματικών μιγμάτων ή ισορροπία άτμών- 
ύγροΰ πρέπει πάντοτε νά προσδιορίζεται πειραματικά, διά χρησιμοποιήσεως 
στηλών ισορροπίας (βλ.παρακάτω) καί μετρήσεως άπ* ευθείας τών συγκεν
τρώσεων γ, χ.στίς δύο φάσεις. Δεδομένα ισορροπίας δυαδικών συστημάτων 
δίνονται στή βιβλιογραφία π.χ. (Η ala Ε. et al, Vapor — Liquid Equilibrium, Per- 
gamon Press, 1967).

5.1.3. Πραγματικά μίγματα

Τά πραγματικά μίγματα άτμών-ύγροΰ, καί αυτά είναι τά περισσότερα, δέν ύ- 
πακούουν στούς νόμους τών ιδανικών μιγμάτων. ‘Αποκλίνουν άπ’ αύτούς τό
σο στήν ύγρή φάση, όσο καί στή φάση άτμών*.

Ή άπόκλιση άπό τό νόμο Raoult συνδέεται μέ τή μεταβολή τής ένεργότη- 
τας τών μορίων στό διάλυμα, ή όποια όφείλεται στήν αλληλεπίδραση τών μο
ρίων τών διαφόρων συστατικών μεταξύ τους.

Μέτρο τής άποκλίσεως τών πραγματικών διαλυμάτων άπό τήν ιδανική 
συμπεριφορά είναι ό συντελεστής ένεργότητας γ ί# ό όποΤος όρίζεται άπό τή 
σχέση

γ ·, =  α j / χ j C5-23)

όπου: α j, χ j — ένεργότητα καί μοριακό κλάσμα τού συστατικού i στό διάλυμα. 

Ή ένεργότητα α j όρίζεται* ** άπό τίς σχέσεις

Κατά κανόνα όμως, άποκλίσεις άπό τήν τέλ€ΐα συμπεριφορά παρατηρούνται περισσότερο 
στήν ύγρή φάση παρά στή φάση άτμών. Μή (δανική συμπεριφορά τής φάσεως άτμών παρατη- 
ρείται σε πολύ υψηλές πιέσεις (10>atm). ΓΓ αύτό τό λόγο, ή ύγρή φάση λαμβάνεται ώς πραγ
ματικό μίγμα, ένώ ή φάση άτμών ώς τέλεια.

** Θερμοόυναμικώς, ή ένεργότητα (σχετική) α( όρίζεται άπό τή σχέση

Ina; Μι
RT

Ιηλ; -
RT

όπου: μ j, μ° — χημικά δυναμικά τού συστατικού ί στή δεδομένη φάση καί στήν πρότυπη 
κατάσταση άντίστοιχα, 
λ — άπόλυτη ένεργότητα.

Τό χημικό δυναμικό μ j όρίζεται άπό τή σχέση

μ ' "  * d<Y, ] Τ, Ρ. η; Φ η.

Ή ένεργότητα qj παριστάνει τή συνάρτηση ή όποια πρέπει νά άντικαταστήσει τή 
συγκέντρωση χ } στίς έξισώσεις τών (δανικών μιγμάτων, προκειμένου αύτές νά ίσχύσουν γιά 
τά πραγματικά μίγματα. Όμοίως, ή πτητικότητα f} θά είναι ή συνάρτηση πού Θά 
άντικαταστήσει τή μερίκή πίεση Ρ| στίς έξισώσεις τών (δανικών μιγμάτων, προκειμένου αύτές 
νά μπορεί νά χρησιμοποιηθούν γιά τό χαρακτηρισμό τών πραγματικών μιγμάτων.



ai =  <fr>L '<? (5-25)

δπου: fj* — τάση διαφυγής τού καθαρού υγρού συστατικού (i) στήν Τ καί Ρ τού 
μίγματος,

(f ) L — τάση διαφυγής τοΰ συστατικού i ατό υγρό μίγμα.
ΔΘ — μεταβολή της Ενέργειας τοΰ Gibbs κατά τή μετατροπή όπό τήν πρότυπη 

κατάσταση τού καθαρού συστατικού στήν κατάσταση τού συστατικού 
στό μίγμα.

Συνδυασμός τών (5-23) καί (5-25) δίνει

ή

V. =· χ· (°*· ' ί
(5-26)

Μέτρο τής άποκλίσεως τών πραγματικών Αέριων μιγμάτων άπό τήν (δανική συμπε
ριφορά είναι είτε ή συμπιεσιμότητα αύτώνΖ:

Ζ -  PV/nRT (5-27)

(βλ. Τόμο I, Κεφ. 4) είτε ό συντελεστής ένεργότητας (ή συντελεστής τής τάσεως δια
φυγής) στή φάση Ατμών ν *, 6 όποιος όρίζεται άπό τή σχέση

.. O ily <f i>v
‘ Pi yf P,

ή (5-28)

<f i*v =  Vj v .P ,

Κατά τήν Ισορροπία άτμών-ΰγροΰ, ο) τάσεις διαφυγής ένός συστατικού i στή φάση 
Ατμών (f |> ν καί στό ύγρό μίγμα (f.) L πρέπει νά (σούνται μεταξύ τους:

*  Τ/Γ€ καί• Δίνεται στή βιβλιογραφία ώς συνάρτηση τής άνηγμένης θερμοκρασίας Tr 
πιέσεως Ρ r = Ρ/Ρ c*
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(5-29)( f |>v = < f i>L

v i V i P t =  Y i x i f? / (5-30)

ή όποια παριστάνει τή βασική έξίσωση Ισορροπίας άτμών-ύγροϋ πραγματικών μιγμά
των.

Όπως άναφέραμε παραπάνω, σέ χαμηλές πιέσεις ή φάση άτμών Θεωρείται τέλειο 
άέριο καί γ ι’ αΰτό πρέπει νά ϊσχύει ν 5 =  1. Στήν περίπτωση αυτή γιά τήν ύγρή φάση 
ισχύει f? = Ρ0{.

"Ετσι ή έξίσωση (5-30) καθίσταται

. p i = Y iPt  =  Y i* i p? (5-31)

καί γιά όυαόικά συστήματα γράφεται

P Ae =  Y A P t =  Y A * A P/?

(5-31α)

ρ θβ = ( 1 - y A ) p t =  V Β (1 - χ a ) Ρ®

Εϊναι προφανές. άτι γιά νά μπορεί νά υ π ο λ ο γ ισ τε ί ή Ισορροπία άτμών-ύγροϋ τών 
πραγματικών δυαδικών μιγμάτων σύμφωνα μέ τήν έξ. 5-31α, πρέπει νά γνωρίζουμε 
τούς συντελεστές ένεργότητας γ Α , γΒ. Τρόποι ύπολογισμοΰ τών γ., καθώς καί 
διάφορες θεωρητικές, ήμιεμπε^ρικές καί έμπειρικές έξισώσεις (Gibbs—Duhenn, Redli- 
ch—Kister, Wohl, van Laar, Margules, Wilson, Prausnitz-Renon κ.άλ.), στίς όποϊες αύ- 
τοί βασίζονται, δίνονται σέ προχωρημένα συγγράμματα π.χ. [35,41,47].

Γ ενικά, ό ύπολογισμός τής Ισορροπίας τών* πραγματικών μιγμάτων προτιμάται στά 
πολυσύνθετα συστήματα, όπου ό πειραματικός προσδιορισμός αύτής είναι δυσχερής.

Γιά τή σχετική πτητικότητα τών συστατικών στά πραγματικά μίγματα άπό τήν (5- 
30) προκύπτει

αU =
κ )

V } e / X i

Y ) e / X i

Y i^V j
Y ) 1 v i '

(5-32),

ή όποια γιά χαμηλές πιέσεις άπλοποιείται πρός
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Yi P°i 
YjP^

(5-33)a

Ή  Εξίσωση (5-31) δηλώνω άτι ή άπόκλιση των πραγματικών μιγμάτων άπό 
τήν ιδανική συμπεριφορά θά Εξαρτηθεϊ άπό τήν τιμή τοΰ συντελεστή Ενεργό- 
τητας γ j.
"Ετσι είναι δυνατόν νά υπάρξουν τρεις περιπτώσεις:

1) "Οταν Yj > 1, τότε Ρ{ > Xj P? καί μιλούμε γιά Θετική άπόκλιση άπό τό 
νόμο Raoult.

2) "Οταν Yj < 1, τότε Ρ, < Xj Ρ° καί.μιλούμε γιά άρνητική άπόκλιση άπό τό 
νόμο Raoult.

3) "Οταν γ j =  1 , τότε Ρ, =  Xj Ρ® καί έχουμε Ιδανική συμπεριφορά.

Παρακάτω θά Εξετάσουμε τίς άποκλίσεις καί τίς συνέπειες αύτών ξεχωριστά.

5.1.3.1. Θετική άπόκλιση άπό τήν Ιδανική συμπεριφορά. Άζεοτροπικά μέ 
Ελάχιστο σημείο ζέσεως

Σ ’ αύτήν τήν περίπτωση, οΐ μερικές πιέσεις Ισορροπίας των συστατικών 
(Ρ Αθ κσ· Ρ Be)* σύμφωνα μέ τήν Εξίσωση 5 -3 1α, θά είναι μεγαλύτερες άπ’ 
αύτές τών (δανικών μιγμάτων [χΑ Ρ  ̂ καί (1-χΑ ί  Ρ£]. μέ συνέπεια τό 
διάγραμμα Ισορροπίας Ρ —xy νά παρουσιάζει τήν εΙκόνα τοΰ σχήματος 5-7.

Σχήμα 5-7. Θετική άπόκλιση άπό τήν ιδανική συμπεριφορά.
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Γιά μιά σ€ΐρά πραγματικών μιγμάτων, οί θετικές αποκλίσεις από τήν ίδανι- 
κή συμπεριφορά είναι τόσο μεγάλες ώστε τό δλο σύστημα θά παρουσιάζει 
ποιοτικώς καινούργιες ιδιότητες. Σε μία όρισμένη συγκέντρωση τοΰ διαλύμα
τος χ Μ ή καμπύλη τής άλικης πιέσεως (Τ =  const) εμφανίζει μέγιστο (σχ. 5-8 
α), ενώ στό διάγραμμα Τ—xy εμφανίζεται ελάχιστο (σχ. 5-8β).

Σέ τέτοιες περιπτώσεις μιλούμε γιά άζ€θτροπικά (ή σταθερής θερμοκρα
σίας ζέσεως) μίγματα. Συγκεκριμένα, έδώ πρόκειται γιά όμοιογενές* άζεοτρο- 
πικό μίγμα μέ έλάχιστο σημείο ζέσεως (ΤΜ). Σ ’ αυτό, τό άζεοτροπικό 
(συστάσεως χ Μ) ζέει σέ θερμοκρασία Τ Μ, χαμηλότερη από τά σημεία ζέσεως 
των καθαρών συστατικών Τ Α καί Τ Β (βλ. σχ. 5-8 β).

Στά διαγράμματα y e—χ (σχ. 5-8γ) ή γραμμή ισορροπίας τέμνει τήν 
διαγώνιο y =  χ. Αυτό σημαίνει δτι σέ μία όρισμένη συγκέντρωση (καί συγκε
κριμένα στή συγκέντρωση χ Μ, πού αντιστοιχεί στήν σύσταση τοΰ 
άζεοτροπικοϋ) ή σύσταση των άτμών ίσοϋται μέ τή σύσταση τού ύγροϋ.

Είναι προφανές δτι ένα δυαδικό σύστημα πού σχηματίζει άζεοτροπικό μίγ
μα δέν είναι δυνατόν νά διαχωριστεί στά συστατικά του Α καί Β (βλ. σχ. 5-8 
β). Κλασματική απόσταξη διαλύματος συγκεντρώσεως π.χ. χ, < χΜ θά 
όδηγοΰσε στήν παραλαβή αποστάγματος συστάσεως χΜ (δηλαδή 
άζεοτρόπου) καί τοΰ συστατικού Β (ώς ύπόλειμμα) στόν άποστακτήρα. 
‘Ομοίως, κλασματική απόσταξη διαλύματος π.χ. χ2 > χΜ θά είχε ώς 
αποτέλεσμα, τήν παραλαβή τοΰ άζεοτρόπου στό άπόσταγμα καί τοΰ καθαρού 
συστατικού Α (ώς ύπόλειμμα) στόν άποστακτήρα. Διάλυμα συστάσεως χΑ =  
Χμ θά βράζει μέ σταθερή θερμοκρασία (ΤΜ) καί θά δώσει άτμούς τής αύτής 
συστάσεως y =  χ Μ. Έξ άλλου, άπό τόν όρισμό τής σχετικής πτητικότητας (έξ. 
5-19) προκύπτει δτι γιά τό άζεότροπο α ΑΒ =  1, πράγμα πού σημαίνει δτι ό 
διαχωρισμός είναι άδύνατος.

Στόν πίνακα πού άκολουθεί δίνονται μερικά παραδείγματα δυαδικών συ
στημάτων πού σχηματίζουν άζεοτροπικό μίγματα.

5.1.3.2. Θετική απόκλιση. Μερικώς άναμίξιμα ύγρά. Ετερογενή άζεοτροπικό

Μερικά ύγρά μίγματα παρουσιάζουν τόσο μεγάλες θετικές άποκλίσεις άπό 
τήν (δανική συμπεριφορά ώστε νά μήν άναμιγνύονται τελείως μεταξύ τους. Τά 
φαινόμενα αυτά συναντώνται συνήθως στά συστήματα Η20  — όργανική ου
σία, δπως π.χ. Η20  — κανονική βουτυλική άλκοόλη.

Μιά άπλοποιημένη εικόνα των διαγραμμάτων ίσορροπίας τέτοιων συστη
μάτων δίνεται στό σχήμα 5-9. Έδώ έχουμε τρεις περιοχές:

1) Διάλυμα Α στό Β (L,), δπου γιά τό Α ισχύει ό νόμος Henry, γιά τό Β ό. 
νόμος Raoult.

Άποτελεΐται άπό μία ύγρή φάση, όηλαδή τά συστατικά είναι τελείως άναμίξιμα.
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Σχήμα 5-8. Διαγράμματα ισορροπίας άζεοτροπικών μιγμάτων μέ Ελάχιστο σημείο ζέ
σεως: α) P-xy. β) Τ-xy. γ) γ-χ.



167

Πίνακας 5-1

Συστήματα μέ έλάχιστο σημείο ζέσεως *

Α Β Τ Α Τ Β Τ Μ % Α * Α

Αίθανόλη — Νερό 78,30 100,00 78,13 95,57 0,73
Ίσοπροπανόλη — Νερό 82,44 100,00 80,37 87,90 0,82
Μεθανόλη — Βενζόλιο 78,20 80,20 58,34 39,55 0,61
Αίθανόλη — Βενζόλιο 78,30 80,20 68,24 32,32 0,45
Χλωροφόρμιο — Αίθανόλη 61,16 78,30 59,40 93,00 0,84
Διθειάνθρακας — Ακετόνη 46,25 56,25 39,25 66,00 0,60

Συστήματα μέ μέγιστο σημείο ζέσεως

A Β Τ Α Τ Β Τ Μ % Α * Α

Νιτρικό όξύ—Νερό 86,00 100,00 120,50 68,00 0,37
Υδροχλώριο — Νερό -8 5 ,0 0 100,00 108,50 20,24 0,11
‘Ακετόνη—Χλωροφόρμιο 56,25 61,16 64,00 24,50 0,40

)

2) Διάλυμα Β στό A (L^), όπου γιά τό Β ισχύει ό νόμος Henry, γιά τό Α ό νό
μος Raoult.

3) Δύο ύγρές φάσεις (Α+Β).

‘Από τά όιαγράμματα ίσορροπίας (σχ. 5-9) είναι προφανές ότι τό μ€ρικώς 
άναμίξιμα ύγρά αποτελούν έτερογενή άζεοτροπικά μίγματα μέ έλάχιστο ση
μείο ζέσεως. Διφασικά ύγρά μίγματα (Α+Β) συστάσεως χ, έως χ2 ύπό σταθε
ρή πίεση, θά βράζουν σε σταθερή θερμοκρασία Τ Μ < ΤΑ < Τ Β /δίνοντας 
άτμούς σταθερής συστάσεως y M.

5.1.3.3. Μή άναμίξιμα ύγρά. Αρχές άποστάξεως μέ ύδρατμούς

Στά πρακτικώς μήάναμίξιμα ύγρά Α,Β (π.χ. Η20 —Βενζόλιο), τά σημεΤα Κ,Ν των 
διαγραμμάτων τού σχήματος 5-9 θά μετακινηθούν πρός τούς άξονες Ρ, Τ, ye 
[δηλαδή ή περιοχή των δύο υγρών φάσεων (Α+Β) θά άπλωθεΐ σε όλο τό μή
κος τού άξονα χ Α], μέ συνέπεια τά διαγράμματα ίσορροπίας νά παρουσιάσουν 
τήν είκόνα τού σχήματος 5-10. Τά μίγματα σχηματίζουν δύο στρώματα καί 
μπορούν νά διαχωριστούν μέ κατακάθιση.

Στά συστήματα αύτά (τρεϊς φάσεις, δύο συστατικά) έχουμε ένα βαθμό έ- 
λευθερίας. Γιά δεδομένη Τ =  const, ή μερική πίεση τού κάθε συστατικού δέν

Λ
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Σχήμα 5-9. Διαγράμματα. Ισορροπίας μερικώς άναμίξιμων ύγρών: .
α) Ρ-xy. β) Τ-χγ, γ) γ—χ.
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«Ο /*>
Ae

T=const
(Α+Β)

Ρ =Ρ°+Ρ° κ Pt ΡΑ+ΡΒ

1 τ'
ΤΒ

p*constι
(V)

Ν V X \Ν ^
(B+V) \  ,  - ' "(A+V) 

Κ \ f l ' '

,4 τ -  ί  A+V)

<Β+ν) / V PA ^ ρ°
/✓/

1 A T=f(χ)=const=TM

(V)✓ ♦
✓/ ο (Α+Β)

ά____ϋ Λ ________

Ν

ΓΑβ -► X.

Σχήμα 5-10. Διαγράμματα Ισορροπίας μή άναμίξιμων όυαόικών μιγμάτων.

έπηρεάζεται άπό τή συγκέντρωση αύτοΰ στό μίγμα, μέ συνέττ€ΐα νά ίσχύουν 
oi σχέσεις

Ρ Αβ =  PS = 'Const 

Ρ Be =  Ρ°Β =  const
(5-34)

p t =  P Ae+ P Be=  P£+ P| =  const (5-35)

• VAe^=PAe/P«= Pg/P, (5-36)

Γιά δεδομένη P t = const, ή θερμοκρασία ζέσεως των μιγμάτων είναι σταθερή 
καί δέν έξαρτάται άπό τή σύσταση (ΚΝ παράλληλη τής τετμημένης χΑ) (σχ. 5- 
10β).

Ή  θερμοκρασία ζέσεως του μίγματος Τ Μ, κατά τήν όποία τό άθροισμα 
των τάσεων των άτμών των συστατικών θά ίσοΰται μέ τήν έξωτερική πίεση, 
θά είναι πάντοτε μικρότερη άπό τις θερμοκρασίες ζέσεως των καθαρών συ-
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στατικών Τ Α καί Τ Β. Στήν ιδιότητα αυτή στηρίζεται ή ευρύτατα 
χρησιμοποιούμενη στήν πράξη, γιά τό διαχωρισμό των άδιάλυτων στό νερό 
όργανικών ουσιών, άπόσταξη μέ ύδρατμούς.

"Εστω ύγρό μίγμα άποτελούμενο άπό δύο συστατικά, πτητικό Α καί μή 
πτητικό Β, πλήρως άναμίξιμα μεταξύ τους καί μή άναμίξιμα τό καθένα μέ τό 
νερό W. Τό μίγμα πρόκειται νά διαχωριστεί άσυνεχώς μέ άπόσταξη μέ ύδρα
τμούς. Γιά δεδομένη όλική πίεση Pt τό μίγμα θά άποστάζει σέ μία σταθερή 
θερμοκρασία (χαμηλότερη τής Τ ζέσεως τού συστατικού Α καί τού νερού), ώ
στε νά Ικανοποιείται ή σχέση

P « = P a + Pw  =  E x a Pa° + $  (5-37)

όπου: Ε — βαθμός άποδόσεως έξατμίσεως, μεταξύ 0,6 — 0,95,
χ Α — μοριακό κλάσμα τής όργανικής ούσίας Α στό μίγμα Α+Β.

Γιά τή σύσταση τών άτμών ύπεράνω τού ζέοντος μίγματος θά ίσχύει

Ρα _  Ε * α Ρ°α

Ρ« Ρ,
(5-38)

Vw — P°w
Ρ.

(5-39)

Vw/Va ^ P a “  E x aWP^ (5~40)

καί ή άπαιτούμενη ποσότητα ύδρατμών W  (kgmole), γιά τήν άπόσταση Α 
(kgmole)* όργανικής ένώσεως, θά δίνεται άπό τή σχέση

W  = A P W
P a

A ( P t^ E x A PA°) 
Ρ Xa Pa°

(5-41)

5.1.3.4. ‘Αρνητική άπόκλιση άπό τήν (δανική συμπεριφορά. Άζεοτροπικά μέ 
μέγιστο σημείο ζέσεως

Σ ’ αυτήν τήν περίπτωση έχουμε γ Α < 1, γ Β < 1. έπομένως PAe < χΑ fj?.

wV
Νν;1ΒΛ/0

“'a *
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Σχήμα 5-11. ’Αρνητική άπόκλιση άπό τήν (δανική συμπεριφορά.

Ρ Be < (1-Χα ) Ρβ καί τό διάγραμμα P-xy παρουσιάζει τήν είκόνα τοϋ σχήματος 
5-11.

“Οταν oi άρνητικές άποκλίσεις είναι αρκετά μεγάλες καί οι τάσεις ατμών Ρ£, 
Ρ§ δεν διαφέρουν πολύ μεταξύ τους, oi καμπύλες τής άλικης πιέσεως (σχ. 5- 
12α) θά έμφανίζουν έλάχιστο,' οΐ δέ καμπύλες τής θερμοκρασίας ζέσεως- 
μέγιστο (σχ. 5 -12β). Μιλούμε τότε γιά σχηματισμό άζεοτροπικοΰ μίγματος μέ 
μέγιστο σημείο ζέσεως (Τ Μ). Τό άζεότροπό (συστάσεως χΜ) ζέει μέ σταθερή 
θερμοκρασία Τ Μ > Τ Β > Τ Α. Κλασματική άπόσταξη διαλυμάτων χ, < χΜ θά 
όδηγοϋσε στήν παραλαβή άζεοτροπικοΰ στόν πυθμένα καί καθαρού συστατι
κού Β άτό άπόσταγμα. Διαλύματα χ2 > χ Μ θά έδιναν έπίσης άζεοτροπικό στό 
υπόλειμμά καί καθαρό συστατικό Α στό άπόσταγμα (σχ. 5-12β). Τυπικά παρα
δείγματα μιγμάτων πού σχηματίζουν άζεοτροπικό μέ μέγιστο σημείο ζέσεως 
δίνονται στόν πίνακα 5-1.

5.1 .4, Διάγραμμα ένθαλπίας — συγκεντρώσεως

Πολλά προβλήματα άποστάξεως είναι δυνατόν νά έπιλυθοΰν μέ τή βοήθεια των 
διαγραμμάτων ένθαλπίας—συγκεντρώσεως Η—χγ. Στό σχήμα 5-13 παρίσταται τυπικό 
διάγραμμα Η—xy διμερούς συστήματος γιά Ρ =  const σέ συνδυασμό μέ τά άντίστοιχα 
διαγράμματα Τ—χγ καί y—χ. Κατά τήν κατασκευή του πρέπει νά διατηρούνται οΐ άντί-

Λ
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3)

_______ !______I______ I-----------
0 X1 XM X2 1

Σχήμα 5-12. Διαγράμματα ισορροπίας άζίοτροπικών μιγμάτων μέ μέγιστο σημβΤο ζέ-
σεως: α) Ρ—χγ. β) Τ—χγ. γ) γ—χ.
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Σχήμα 5-13. Διάγραμμα H-xy καί συσχέτιση αύτοΟ μέ τά διαγράμματα y-x καί Τ-χγ 
(P=const).

ν/οΛ,
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στοιχβς μονάδες. Έτσι, άν χ, y είναι τά μοριακά κλάσματα, τότε ή Η πρέπει νά άναφέ- 
ρεται έπίσης άνά kgmole π.χ. kcal/kgmole ή kJ/kgmole.

Ή γραμμή H VB V, Η νΑ άναφέρεται στήν ένθαλπία κορεσμένου άτμοϋ 
συναρτήσει τής y καί καλείται γραμμή κορεσμένου άτμοϋ (Ην = fly)]. Πάνω άπ' 
αϋτήν είναι ή περιοχή τοϋ ύπέρθερμου άτμοϋ (V).

Ή γραμμή Η LB L, Η ^  άναφέρεται στήν ένθαλπία κορεσμένου ύγροϋ συναρτήσει 
τής χ καί καλείται γραμμή κορεσμένου ύγροϋ* (Η L = f (χ)). Κάτω άπ* αυτήν είναι ή 
περιοχή ϋπόψυκτου ύγροϋ (L). Μεταξύ των γραμμών κορεσμένου ύγ^οϋ καί άτμοϋ 
βρίσκεται ή περιοχή μιγμάτων κορεσμένου ύγροϋ καί κορεσμένου άτμοϋ (ύγρός ά- 
τμός).

ΟΙ εύθεΐες γραμμές (π.χ. L, V,), ο! όποιες συνδέουν τίς γραμμές κορεσμένου ύ- 
γρόΰ καί κορεσμένου άτμοϋ, είναι ίσόθερμες (π.χ. Τ,). Παριστάνουν τήν ίσορροπία 
μεταξύ τής υγρής φάσεως καί άτμών καί καλούνται γραμμές συνδέσεως. ΟΙ τετμημέ
νες αύτών δίνουν τίς συστάσεις τής υγρής φάσεως (χ,) καί άτμών (γ,). ‘Η κατασκευή 
τών γραμμών συνδέσεως γίνεται μέ τή βοήθεια τών διαγραμμάτων ίσορροπίας Τ—χγ 
ή χ—γ (βλ. σχ. 5-13). ΟΙ κατακόρυφες άποστάσεις (π.χ. DC) άντιπροσωπεύουν τή 
θερμότητα πού άπαιτεΤται γιά τήν πλήρη έξάτμιση τοϋ διαλύματος δεδομένης συγκεν- 
τρώσεως. Γιά χ Α = 1 καί χ θ = 1 θά έχουμε λανθάνουσες θερμότητες έξατμίσεως 
τών καθαρών συστατικών (ΔΗ Α = Η Va ~  Η ΔΗ β =  Η VB — Η LB).

Κατά τόν άδιαβατικό διαχωρισμό F kgmole (συστάσεως γ, καί ένθαλπίας H F) σέ 
V, kgmole άτμών (συστάσεως γ, καί ένθαλπίας Η V1 καί L1 kgmole ύγροϋ 
(συστάσεως χ, καί ένθαλπίας Η u ) άπό τά Ισοζύγια μάζας καί ένθαλπίας,

F =  V, + L, (5-42)

F * F = V, y, + L, χ, (5-43)

F Η ρ =  V, Η + L, Η , (5-44)

θά προκύψει ή σχέση

= Vi —χ F _  HV1- H F _  FVt  ̂ (5-45)
V, χ ρ - χ ,  Η ρ—Η U *-ιF

πού έκφράζει τόν κανόνα τοϋ μοχλοϋ.

• Ή  ένθαλπία ύγροϋ διαλύματος συμπεριλαμβάνει τήν σίσθητή θερμότητα (θερμότητα πού ά- 
παιτεΤται γιά τή θέρμανση τοϋ ύγροϋ στή δεδομένη θερμοκρασία) καί τή θερμότητα άναμίξεως, 
ή όποία μπορεί νό είναι θετική ή όρνηπκή.
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Επίσης θά ίσχύει:

F Υι Xt Η ν ι·"Η ί ΐ
L, V i - XF ~ Η ν, - Η , :

τι Υι -  χι Η ν ι “  Η L1
V, X1U.

X1 1
X ΊΠ 1 X γ-

(5-46)

(5-47)

5.1.5. Ισορροπία άτμών/ύγροΰ πολυσύνθ€των καί πολύπλοκων μιγμάτων* ί'
"S

"Οταν τά πολυσύνθετα μίγματα (η-πυστατικά) μπορούν νά θεωρηθούν ιδανικά, ή ι
σορροπία άτμών/ύγροΰ υπολογίζεται με βάση τούς νόμους Raoult (έξ. 5-1) καί Dalton
(έξ. 5-5), του συνδυασμού αύτών (έξ. 5-11) καί τής σχετικής πτητικότητας (έξ. 5-20). >

Γιά τίς συστάσεις άτμών καί υγρού ώς πρός τό συστατικό i προκύπτουν οΙ σχέσεις:

■~ί ^ίη
η

I x . O i n
1

(5-48)

ί/

V i^in
η

ΣΥί 'α ίη
1

(5-49)

Γιά ίόανικό τριαδικό μίγμα ol (5-4Β) καί (5-49) άπλοποιοΰνται. Σ' αύτό είναι έπίσης 
εύκολη ή γραφική παράσταση τής ίσορροπίας στό χώρο.

Στά πραγματικά πολυσύνθετα μίγματα βρίσκει εύρύτατη χρήση ή έννοια τού λόγου 
ίσορροπίας άτμών/ύγροΰ (ή συντελεστή κατανομής) Κ, ό όποιος όρίζεται άπό τή σχέ
ση

κ  | =  y |/χ i Vjf? 
Vi P t Pt

(5-50)

• 'Εξετάζεται λεπτομερώς σέ προχωρημ^γα καί είδικά συγγράμματα (βλ. π.χ. Γ. Σαραβάκου, Τε 
χνική Φυσικών Διαχωρισμών, Άθήναι, 1972, σελ. 65-79).

* * Αύτό ίσχύει δταν ή φάση άτμών μπορεί νά θεωρηθεί τέλεια. Όταν καί ο! δύο φάσεις 
είναι τέλειες, τότε Κ { =  PfVP t (5-51)

\Η \ !r.
y/, Ί '

> \

/

ν Λ

\
\

Λ
·



176

καί είναι συνάρτηση τής θερμοκρασίας, τής πιέσεως καί τής συστάσεως του μίγμα- 
τος. 01 συντελεστές Κ { είναι δυνατόν νά προσδιοριστούν μέ δυο βασικές μεθόδους, 
θερμοδυναμικά καί έμττειρικά. 01 μέθοδοι αυτές άναπτύχθηκαν λεπτομερώς γιά τούς 
υδρογονάνθρακες καί τά δεδομένα αυτών ( Kj )  χρησιμοποιούνται ευρύτατα στίς 
άττοστάξεις πετρελαίου καί πετρελαιοειδών. Στή βιβλιογραφία π.χ. [35. 41, 45. 47] 
δίνονται διάφορες έξισώσεις (καταστατική έξίσωση Benedict — Webb — Rubin), δια
γράμματα (Kellog, De Priester, Edmister), Νομογραφήματα (De Priester), καθώς καί 
διαγράμματα βάσει τής συγκλίνουσας πιέσεως (διάγραμμα Κ10 (Braun), διάγραμμα 
NGAA—Fluor corp, νομογραφήματα τής Socony Mobil Oil Co.).

Τυπικά παραδείγματα πολύπλοκων μιγμάτων άποτελοϋν τό πετρέλαιο καί 
τά πετρελαιοειδή. Γιά τό χαρακτηρισμό αυτών χρησιμοποιούνται καμπύλες 
θερμοκρασίας βρασμού — % άποστάξεως κατ’ όγκο. Γιά τό πετρέλαιο πρέπει 
νά καθοριστούν τρεις τέτοιες καμπύλες (σχ. 5-14), οΙ όποιες διαφέρουν μετα
ξύ τους κυρίως ώς πρός τόν τρόπο πειραματικού προσδιορισμού τους:

1) Ή  καμπύλη άληθών σημείων ζέσεως (ΤΒΡ) πρέπει νά προσδιορίζεται 
σέ τέτοια έργαστηριακή άποστακτική στήλη* ή όποία θά έπιτρέπει τόν'πλή
ρη διαχωρισμό των συστατικών τού μίγματος. "Ετσι, ή καμπύλη ΤΒΡ έχει τή 
μεγαλύτερη κλίση καί κατά προσέγγιση** άντιστοιχεί στά πραγματικά σημεία 
ζέσεως.

2) Ή  καμπύλη ASTM *** ···· ή Engler προσδιορίζεται μέ άπλή άπόσταξη άσυνε- 
χούς λειτουργίας, κατά τήν όποία, λόγω τής ταχείας άποστάξεως καί άπουσίας 
τής άναρροής, έπιτυγχάνεται μικρός μόνο έμπλουτισμός καί μή έπαρκής δια
χωρισμός τών συστατικών (ή ASTM βρίσκεται μεταξύ ΤΒΡ καί EFV).

3) Ή  καμπύλη άπότομης έξατμίσεως ισορροπίας (EFV) προσδιορίζεται σέ 
έργαστηριακές στήλες άνακυκλοφορίας ή συνεχούς ροής. ‘Αναφέρεται στόν 
άπότομο διαχωρισμό, κατά τόν όποΤο δέν έπιτυγχάνεται έμπλουτισμός μέ κλα- 
σμάτωση. ΓΓ αυτό, ή κλίση τής καμπύλης EFV είναι μικρότερη σέ σύγκριση 
μέ τήν άντίστοιχη κλίση τών ΤΒΡ καί ASTM.

Λόγω τής δυσχέρειας πειραματικού προσδιορισμού τών καμπύλών EFV, ά
ναπτύχθηκαν διάφορες μέθοδοι (Edmis te*### Van W inkle (47J) ύπολογιμού 
αύτών άπό τίς ιεΰκολα προσδιοριζόμενες καμπύλες ΤΒΡ ή ASTM.

• Βραδεία άπόσταξη μέ μερική άναρροή, γιά νό έπιτευχθεί έμπλουτισμός τών άτμών.
·* Θεωρητικά, ύπό συνθήκες τέλειου διαχωρισμού, ή καμπύλη ΤΒΡ γιά μίγμα μέ όχι πάρα πολ

λά συστατικά θά έπρεπε νά είναι κλιμακωτή.
··· American Society for Testing Materials. ·
···· Edmister W., Applied Hydrocarbon Thermodynamics. Gulf Publishing Co, 1961.



Σχήμα 5-14. Καμπύλες TBP, ASTM καί EFV άποστάξεως πετρελαίου.

5.2. * Απόσταξη Ισορροπίας*

‘Η άπόσταξη ίσορροπίας συνίσταται στήν Εξάτμιση όρισμένης ποσότητας 
ύγροΰ €τσι, ώστε ό άτμός νά βρίσκεται σέ Ισορροπία μέ τό ύπόλοιπο ύγρό, 
ατό διαχωρισμό τοΰ άτμοΰ άπό τό ύγρό καί στή συμπύκνωση του πρώτου. Ή 
διεργασία γίνεται συνεχώς ή άσυνεχώς.

Ή διάταξη συνεχούς λειτουργίας (σχ. 5-15) άποτελεϊται άπό άντλία τροφο- 
δοτήσεως (1 )r θερμαντήρα (2), βαλβίδα έκτονώσεως (3), διαχωριστήρα (4) 
καί.συμπυκνωτήρα (5).

Ό  διαχωρισμός γίνεται σέ μία βαθμίδα ίσορροπίας (βλ. Κεφ. 2, § 2.3.1, 
σύγκρινε σχ. 5-15 καί 2-15).

Έστω δτι ή διάταξη τού σχ. 5-15 τροφοδοτείται μέ F kgmole δυαδικού 
μίγματος συστάσεως x F (πτητικότερου συστατικού), τό όποιο, μετά τό 
θερμαντήρα, έχει πίεση Ρ, καί θερμοκρασία Τν Στή συνέχεια διαχωρίζεται σέ 
D kgmole άτμών συστάσεως γ 0 καί σέ W  kgmole ύγροΰ συστάσεως xw .

* Καλείται καί άπότομος διαχωρισμός ίσορροπίας ή άπότομη Εξάτμιση ίσορροπίας ή άπόσταξη 
μέ έκτόνωση.
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W'*W

Σχήμα 5-15. Διάταξη άττοστάξ€ως Ισορροπίας συνεχούς λειτουργίας.

Ή  δλη διεργασία είναι διεργασία όμορροής καί άπεικονίζεται ατό σχήμα 5- 
16 (σύγκρινε μέ σχ. 2-9, Κεφ. 2).

’Από τά Ισοζύγια μάζας, 

συνολικό: F =  D + W

πτητικότερου συστατικού: F x F =  D y 0 + W x w

(5-42α)

(5-43α)

Προκύπτει ή γραμμή λειτουργίας τής άποστάξεως Ισορροπίας

Vo =  ~ (5-52)

• Ύπό τήν προϋπόθεση ότι Επιτυγχάνεται πλήρη θερμοδυναμική Ισορροπία, κατά τήν όποία οΙ 
Τ. Ρ στίς φάσεις άτμού καί ΰγροΰ είναι Τδιες. Αϋτό προϋποθέτει άπειρο χρόνο καί Επιφάνεια Ε
παφής των φάσεων, πράγμα πού 6Εν Επιτυγχάνεται στήν πράξη. μΕ συνέπεια οΙ συστάσεις ά- 
τμών καί ΰγρού νά καθορίζονται άπό τό σημείο Ρ* I γ'η . x*w | <βλ. σχ. 5-16).

\
W
C
Ύζ

4 i
"Τ·· :λ
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1

Σχήμα 5-16. Άπ€ΐκόνιση τής άποστάξεως ίσορροττίας στό διάγραμμα y-x.

a
Μ

Σχήμα 5-17. Ό ρ ια  άποστάξεως ίσορροπίας στό διάγραμμα T-xy.

Λ
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ή όποια γιά F =  1 kgmole καί D, W  — κλάσματα γράφ€ται:

W  x F 1—D x F #
yo = -  TJxw --------U“ xw +τ τ  (5-53)

‘ Η γραμμή λειτουργίας παριστάνει ευθεία FP'P μέ κλίση =  —— ---------

καί τεταγμένη =  x F/D. Τέμνει τή διαγώνιο στό σημείο F (χ =  xF) καί τή 
γραμμή Ισορροπίας στό σημείο Ρ (γ == y D καί χ =  xw ).

Έδώ, σύμφωνα με τόν κανόνα Gibbs, έχουμε f= c= 2 . Έτσι, άν είναι γνω
στές ή πίεση καί θερμοκρασία (Ρ2, Τ2, βλ, σχ. 5-1 5) μπορούν, άπό τά δεδομέ
να Ισορροπίας Τ =  f(x) καί Τ =  f(y) [ή γ β =  f(x)], νά ύπολογιστοΰν οΙ 
συστάσεις των άτμών y D καί ύγρού xw καί άπ* ·· αυτές, μέ τή βοήθεια τής 
γραμμής λειτουργίας (5-53), τό κλάσμα έξατμίσεως D:

D x f- * w

Yd- * w
(5-54)

‘Αντίθετα, άν είναι γνωστή ή πίεση (Ρ2) καί ή ποσότητα D, τότε, άπό τή γραμ
μή λειτουργίας (5-53) καί τό διάγραμμα ίσορροπίας, υπολογίζονται οί συστά
σεις τών άτμών y D καί ύγρου xw καί άπό τίς xw καί Τ =  f(x) ή θερμοκρασία 
(Τ2) (βλ. πρόβλημα 5-2).

Τά όρια λειτουργίας τής άποστάξεως ίσορροπίας είναι άπό 0 =  0  (μηδενική 
έξάτμιση, γραμμή FS μέ κλίση ©ο), πού άντιστοιχεϊ στό σημείο φυσαλλίδας =  
ΘΕΒ (S) έως 0 =  1 (πλήρη έξάτμιση, γραμμή FR μέ κλίση 0). πού άντιστοιχεΤ 
στό σημείο δρόσου ΘΕΥ (R) (βλ. σχ. 5-17).

Ή  άπόσταξη ίσορροπίας χρησιμοποιείται ευρύτατα γιά τόν προκαταρκτικό 
διαχωρισμό πτητικ-ών ουσιών άπό τά πολυσύνθετα καί πολύπλοκα {ιίγματα 
(π.χ. διύλιση πετρελαίου).

5.3. Διαφορική άπόσταξη

‘ Η διαφορική άπόσταξη είναι άπλή άπόσταξη άσυνεχοϋς λειτουργίας. ‘ Η 
διάταξη (σχ. 5-18) αποτελεΐται άπό τόν άποστακτήρα (1) καί τή δοχεία (3) πα
ραλαβής άποστάγματος. Δέν είναι τίποτε άλλο παρά μεγέθυνση τής έργαοττη- 
ριακής συσκευής άποστάξεως, άποτελούμενης άπό φιάλη ζέσεως κσί ψυκτή
ρα (2).

* Ισχύει γιά κάθε συστατικό πολυσύνθετου μίγματος.
·· Σύγκρινε μέ (5-47).γιά F =  1.



Σχήμα 5-18. Διαφορική άπόσταξη.

Κατά τή διαφορική άπόσταξη, ή όποια διεξάγεται συνήθως ύπό σταθερή 
πίεση, ή σύσταση των άτμών καί τού ύγροΰ στόν άποστακτήρα μεταβάλλει 
ται συνεχώς. Ή συγκέντρωση του πτητικότερου συστατικού Ελαττώνεται τό
σο στό ύγρό, δσο καί στούς άτμούς (βλ. σχ. 5-4). Ή  Ελάττωση τής συγκεν- 
τρώσεως τού πτητικότερου συστατικού στό ύγρό Εχει ώς άποτέλεσμα τή συ
νεχή αύξηση τής θερμοκρασίας.

Προκειμένου νά άναλυθεΤ ή διαφορική άπόσταξη, δεχόμαστε ότι σε κάθε 
στιγμή ο! παραγόμενοι άτμοί βρίσκονται σε ίσορροπία με τό ύγρό τού άπο- 
στακτηρα.

"Εστω ότι κατά τή χρονική στιγμή τ ό άποστακτήρας περιέχει L kgmole ύ
γροΰ συστάσεως χ (ώς πρός τό πτητικότερο συστατικό). *Έστω άκόμη δτι με
τά άπό διαφορικό χρόνο άτ θά Εξατμιστούν dL kgmole ύγροΰ, μέ συνέπεια ή 
συγκέντρωση αυτού νά Ελαττωθεί κατά dx. Ταυτόχρονα Εχουν σχηματιοτεΐ 
dL kgmole άτμών συγκεντρώσεως y e, ώστε ή ποσότητα τού πτητικότερου 
συστατικού στούς άτμούς θά είναι y e dl kgmole. Τό ύπόλειμμα τού ύγροΰ θά 
είναι (L—dL) kgmole συστάσεως (χ—dx). Ή ποσότητα τού πτητικότερου συ
στατικού στό ύπόλειμμα θά είναι (L—dL) (χ—dx) kgmole. "Ετσι, γιά τό Ισοζύγιο 
μάζας τού πτητικότερου συστατικού θά ίσχύει

χ L =  (X -  dx) (L -  dL) + γ,θ dL (5-55)

Ή (5-55), άν θεωρηθούν άμελήτέα τά διαφορικά δεύτερου βαθμού (dx 
dL), άπλοποιεϊται πρός
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dL
L (5-56)

‘Ολοκλήρωση τής (5-56) μεταξύ των δεδομένων τής τροφοδοτήσεως (L =  
F, χ =  χ F) καί τού ύττολείμματος (L =  W, χ =  xw ),

όδηγεϊ στήν έξίσωση Rayleigh:

x w

(5-57)

(5-58)

"Αν γιά τό δυαδικό σύστημα ύπάρχουν πειραματικά δεδομένα Ισορροπίας, 
y e =  f(x), ή έξίσωση Rayleigh μπορεί νά λυθεϊ μέ γραφική δλοκλήρωση (βλ. 
πρόβλημα 5-3).

Σέ περιπτώσεις όπου ή σχετική πτητικότητα α τοΰ δυαδικού συστήματος 
μπορεί νά θεωρηθεί σταθερή, θά ίσχύει ή σχέση (5-22), καί ή έξίσωση Ray
leigh μπορεΤ νά όλοκληρωθεΤ άναλυτικά δίνοντας:

1
α -1

χ f 0-xw )1 
χ w

+ In .1 :*w
1 - x F (5-59)

Ή  έξίσωση Rayleigh χρησιμεύει γιά τόν ύπολογισμό τού ποσοστού τοΰ 
μίγματος (γνωστής x F) πού πρέπει νά άποσταχθεΤ, προκειμένου ή σύσταση 
τοΰ ύπολείμματος νά μήν έλαττω θεί κάτω άπό ένα όρισμένο όριο xw .

Ή  μέση σύσταση τού άποστάγματος y 0 μπορεΤ νά ύπολογιστεΐ άπό τό 
Ισοζύγιο τού πτητικότερου συστατικού:

F x F =  W  x w *f D"y 0 = -W  xw 4 (F W )”y 0 (5-60)

Y d =
F x F — W  xw 

F -W
(5-60a)
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5.4. ’Απόσταξη μέ υδρατμούς

‘Η άπόσταξη μέ ύδρατμούς άνήκει έπίσης στην κατηγορία των άπλών άπο- 
στάξεων. Σ ’ αύτήν, οΐ ζωντανοί ύδρατμοί έρχονται σέ άμεση έπαφή με τό ά -  
ποσταζόμενο μίγμα* (σε συνεχή ή άσυνεχή λειτουργία).

ΟΙ άρχές τής μεθόδου αυτής άνατττύχθηκαν στήν § 5.1.3.3. Σύμφωνα μ* 
αύτές, ή παρουσία ύδρατμών καί γενικά των άδρανών συστατικών, όπως π.χ. 
τού Ν2, C02, μεταβάλλει τή θερμοδυναμική Ισορροπία του συστήματος (κατα- 
βιβάζει τό σημείο ζέσεως των όργανικών ουσιών). ’Εκτός αυτού οΙ ύδρατμοί 
παίζουν καί τό ρόλο τού φορέα θερμότητας.

Ή διάταξη τής άποστάξεως μέ ύδρατμούς διαφέρει άπ’ αύτήν τού σχ. 5-18 
βασικά στό δτι μεταξύ τού συμπυκνωτήρα (2) καί τού δοχείου παραλαβής του 
προϊόντος (3) πρέπει νά παρεμβάλλεται διαχωριστήρας ύγρών, όπου διαχωρί
ζεται ή άποσταζόμενη (όργανική) ένωση άπό τό νερό, μέ τό όποϊο σχηματίζει 
τελείως μή άναμίξιμο μίγμα.

Ή άπόσταξη μέ ύδρατμούς χρησιμοποιείται στίς άκόλουθες περιπτώσεις:
1) Γιά τό διαχωρισμό σχετικώς μικρών ποσοτήτων πτητικών ούσιών άπό με

γάλες ποσότητες ένός ύλικοΰ.
2) Γιά τό διαχωρισμό ένώσεων ύψηλοΰ σημείου ζέσεως, οΙ όποιες, λόγω 

εύαισθησίας, σε ύψηλές θερμοκρασίες διασπώνται.
3) Γιά τήν άπόσταξη ένώσεων γιά τίς όποιες, λόγω άσφαλείας, δέν έπιτρέπε- 

ται άμεση θέρμανση μέ άνοικτή φλόγα.
Στό έργαστήριο, ή μέθοδος άποστάξεως μέ ύδρατμούς χρησιμεύει γιά τόν 
προσδιορισμό τού μοριακού βάρους διαφόρων μή άναμίξιμων μέ τό Η20  όρ- 
γανικών ούσιών.

5.5. Κλασματική άπόσταξη συνεχούς λειτουργίας

5.5.1. Γενικά

’Απ’ όσα είπώθηκαν παραπάνω, εϊνα; προφανές δτι οΙ άπλές άποστάξεις 
(μιας βαθμίδας ίσορροπίας) δέν μπορούν νά έξασφαλίσουν Ικανοποιητικό βα
θμό διαχωρισμού δυαδικού μίγματος στά συστατικά του. Τέλειος διαχωρι
σμός μπορεί νά έπιτευχθεϊ, άν ή διεργασία άποστάξεως διεξαχθεϊ σέ διατάξεις 
οΙ όποϊες είτε έπιτρέπουν τήν άμεση έπαφή τών άτμών καί ύγροΰ σέ περισ
σότερες άπό μία βαθμίδες ίσορροπίας (βλ. Κεφ. 2, § 2.3) είτε έπιτρέπουν τή 
διαφορική μεταφορά μάζας (βλ. Κεφ. 2, δ 2.2). Στίς περιπτώσεις αύτές μιλού
με γιά κλασματική άπόσταξη.

# Τό άποσταζόμενο μίγμα δυνατόν νά είναι είτε δυαόικό μέ ένα ή καί τά όύο συστατικά πτητικά 
είτε πολυσύνθετο, μερικά συστατικά τού όποίου πτητικά, τά όέ άλλα μή πτητικά.
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01 άρχές τής κλασματικής άποστάξεως γίνονται κατανοητές άπό τό άκόλου- 
θο άπλοποιημένο παρά0€ΐγμα.

Έστω όυαόικό μίγμα συγκ€ντρώσ€ως x w , όπό τό όποΤο πρέπει νά 
διαχωριστεί τό πτητικότερο συστατικό (Α). Αυτό θά μποροΰσ€ νά γίνει μέ δύο 
τρόπους:

1) Εφαρμόζοντας διαδοχικά μιά σ€ΐρά όπλων άποστάξεων. άποτελούμε- 
νων άπό έξάτμιση τοΰ ύγροϋ μίγματος καί συμπύκνωση των πσρσγόμ€νων ά
τμών, πού είναι πάντοτ€ πλουσιότεροι ώς πρός τό πτητικό συστατικό Α (σχ. 
5-19)*. Προφανώς, μιά τέτοια διεργασία θά ήταν πολύπλοκη καί δαπανηρή, 
διότι προϋποθέτει θέρμανση (Q) στήν κάθε βαθμίδα. Ή  άπόδοση τοΰ συστα
τικού Α θά ήταν πάρα πολύ μικρή.

2) Εφαρμόζοντας κλασμάτωση σέ μιά σειρά βαθμιδών ίσορροπίας (σχ. 5- 
20α), συνδεδεμένων μέ τέτοιο τρόπο ώστε τά προϊόντα κάθε σταδίου νά ά- 
ποτελοΰν τροφοδότηση τοΰ έπόμενου (ώς πρός τήν άντίστοιχη κατεύθυνση 
ροής τής κάθε φάσεως) σταδίου** *·· (σύγκρινε μέ τό σχ. 2-16).

Τό σχ. 5-20β δέν είναι τίποτε άλλο παρά συνένωση τών σταδίων τοΰ σχ. 
5-20α σέ μιά στήλη έπαφής άτμών-ύγροΰ, όπου ή κάθε βαθμίδα ίσορροπίας 
άποτελεϊ τόν καλούμενο δίάκο. ΟΙ δίσκοι είναι διαφόρων διατάξεων (διάτρη- 
τοι, μέ κάψες, μέ βαλβίδες, βλ. § 5.8. σχ. 5-37).

Ένα άπό τά βασικότερα στοιχεία αύτής τής διστάξεως (σχ. 5-20, 5-21) ε ί
ναι ή καλούμενη άναρροή, δηλαδή ή έπιστροφή όρισμένης ποσότητας (Lq) 
συμπυκνώματος τών άτμών V, ατό στάδιο 1, έτσι ώστε νά έπ ιτευχθεί διεργα
σία κατ' άντιρροή.

Ό  λόγος άναρροής*· * R όρίζεται άπό τή σχέση:

Ρ _________ kgmoles έπιστρεφόμενου υγρού_______  _  (5-61)
kgmoles προϊόντος κορυφής (άποστάγμστος) D

Τό ύγρό άναρροής, καθώς ρέει άπό ένα δίσκο στόν άλλο, παίζει τό ρόλο τού 
άπορροφητικοϋ μέσου γιά τό λιγότερο πτητικό συστατικό (Β). Στόν κάθε δί
σκο έπέρχεται μεταφορά μάζας μεταξύ τών άτμών καί τοΰ υγρού, ή όποια γί
νεται κατά δύο διευθύνσεις, τών πτητικών συστατικών άπό τό ύγρό πρός 
τούς άτμούς καί τών λιγότερο πτητικών άπό τούς άτμούς πρός τό ύγρό μέ 
τούς μηχανισμούς πού έξετάστηκαν στό Κεφ. 1. Έτσι, στή διάταξη αυτή έ

• Μίγμα συστάσεως xw βράζοντας 6ίν€ΐ άτμούς συ στάσεως γ*. οΙ όποιοι συμπυκνούμενοι 
δίνουν ύγρό συ στάσεως χ* =  ys > χ^ . 'Ομοίως υγρό χ* δίνει άτμούς γ4 καί ούτοί 
συμπυκνούμενοι δίνουν ύγρό χ* = γ4 > xs. Έτσι, μετά άπό μιά σειρά τέτοιων όπλων διεργα
σιών θά μπορούσαμε νά κσταλήξουμε στήν παραλαβή σχεδόν καθαρού συστατικού Α. (Στό σχ. 
5-19 δείχνονται μόνο πέντε τέτοια στάδια).
· ·  Π.χ. τό στάδιο 3 τροφοδοτείται μέ άτμούς τοΰ σταδίου 4 (V4) καί μέ ύγρό τού σταδίου 211^1
* · ·  Κάποτε άναφέρεται καί ώς έξωτερικός λόγος άναρροής γιά νά γίνει σοφής διάκριση άπό 

τόν καλούμενο έσωτερικό λόγο άναρροής πού όρίζεται άπό τις σχέσεις L,/V2. L^/V,. iy v 4 κ.τΛ
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χουμε Εμπλουτισμό των ατμών ώς πρός τό πλέον πτητικό συστατικό Α. ‘ Η 
συγκέντρωση τού Α απτούς άτμούς αυξάνεται κατά τη διεύθυνση τής ροής α
τμών (πρός τά άνω), ένώ ή συγκέντρωση αυτού στό ύγρό μειώνεται κατά τή 
όΐ€ύθυνση ροής τού ύγροϋ (πρός τά κάτω). Γιά τό λιγότ€ρο πτητικό θά ισχύει 
τό αντίθετο.

Συνέπεια αυτών των μεταβολών των συγκεντρώσεων είναι ή μεταβολή 
τής θερμοκρασίας, ή όποια μειώνεται άπό τό ένα στάδιο στό άλλο κατά τή 
διεύθυνση τής ροής τών άτμών καί αύξάνεται κατά τή διεύθυνση ροής τού ύ
γροϋ.

Σέ κάθε στάδιο, ή άπαιτούμενη γιά τήν Εξάτμιση* τού ύγροΰ θερμότητα 
προσφέρεται άπό τή θερμότητα συμπυκνώσεως** *·· τών άτμών.

Δεύτερο, Επίσης σημαντικό (καί καινούργιο σέ σύγκριση μέ τό σχ. 5-19), 
στοιχείο τής κλασματώσεως εϊναι ή εισαγωγή τής τροφοδοτήσεως σέ ένα ό- 
ρισμένο δίσκο (βαθμίδα) μεταξύ τής κορυφής καί τού πυθμένα τής στήλης. 
Γενικά, ή τροφοδότηση δυνατόν νά είναι ύγρό (κορεσμένο ή ύπόψυκτο), α
τμός (κορεσμένος ή ύπέρθερμος) καί μίγμα κορεσμένου ύγροϋ/κορεσμένων 
άτμών. Ό  δίσκος τροφοδοτήσεως χωρίζει τήν κλασματική στήλη σέ δύο τμή
ματα (σχ. 5-21), στό τμήμα Εμπλουτισμού καί στό τμήμα Εξαντλήσεως.

Τό τμήμα Εμπλουτισμού πρέπει νά Εξασφαλίσει τόν κατά τό δυνατόν μέγι
στο Εμπλουτισμό τών άνερχόμενων, διά μέσου τών δίσκων, άτμών ώς πρός 
τό πτητικότερο συστατικό Α, ώστε οί άτμοί πού Εγκαταλείπουν τήν πρώτη βα
θμίδα (V,) νά παριστάνουν σχεδόν καθαρό συστατικό Α, πρίν όδηγηθούν 
πρός πλήρη συμπύκνωση στόν όλικό συμπυκνωτήρα***.

Τό τμήμα Εξαντλήσεως**** πρέπει νά Εξασφαλίσει τήν άπομάκρυνση τού 
συστατικού Α άπό τό ύγρό (δηλαδή τήν Εξάντληση τού ύγροΰ), ώστε τό ύπό- 
λειμμα στόν άποστακτήρα (άναβραστήρα)***** νά παριστάνει ούσιαστικά κα
θαρό συστατικό Β.

Κατά τήν άνάλυση τών άποστακτικών στηλών βασιζόμαστε στήν έννοια 
τής θεωρητικής* ((δανικής) βαθμίδας, δπως αύτή όρίστηκε στό Κεφ. 2, §
2.3.1. Ό  σχεδιασμός τών στηλών άποστάξεως, δπως είδαμε καί στήν άπορ- 
ρόφηση, άπαιτεΐ δεδομένα Ισορροπίας άτμών-ύγροϋ τού ύπό διαχωρισμό συ
στήματος (§ 5.1), Ισοζυγίων μάζας καί θερμότητας (Ενθαλπίας), καθώς καί 
τού βαθμού άποδόσεως τού δίσκου, πού Εξετάστηκε στό Κεφ. 2, § 2.3.4.

# Εξατμίζεται κατά προτίμηση τό πλέον πτητικό συστατικό Α.
** Συμπυκνώνεται κατά προτίμηση τό λιγότερο πτητικό συστατικό Β.
* · ·  ‘0 συμπυκνωτήρας συνήθως ψύχεται μέ νερό. Μπορεί νά λειτουργήσει καί ώς μερικός συμ- 
πυκνωτήρας.
·***  "Η άπομακρύνσεως ή καί . ^κρροφήσεως.
***** Ή πρόσόοση τής άπαιτούμενηςθερμότητας στόν άναβραστήραγίνεται συνήθως μέύδρα- 
τμό. Χρησιμοποιούνται καί άλλα θερμαντικά ρευστά, καθώς καί άν'οικτός άτμός. ΟΙ άναβραστή- 
ρες είναι όυνατόν είτε νά συνόεθοϋν άπ* εύθείας στό κύριο σώμα του πυθμένα (σέ μικρές έγ- 
καταστάσεις) είτε νά άποτελούν ξεχωριστούς έξωτερικούς όριζόντιους ή κατακόρυφους έναλ- 
λάκτες θερμότητας κοντά στόν πυθμένα, μέ τόν όποϊο συνδέονται κατάλληλα (σέ μεγάλες έγ- 
καταστάσεις).
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Στίς άποστάξεις συνεχούς λειτουργίας παραδεχόμαστε μόνιμη κατάσταση, 
πράγμα πού διευκολύνει καί άπλοποιεΤ την όλη διεργασία ύπολογισμού.

ΟΙ μεταβλητές πού πρέπει νά καθοριστούν, γιά την πλήρη σχεδίαση μιας ά- 
ποστακτικής στήλης μέ όλικό συμπυκνωτήρα, είναι οΙ άκόλουθες (35,41,47):

1) Πίεση στή στήλη* (P t ).
2) Ρυθμός τροφοδοτήσεως (F)
3) Ένθαλπία τροφοδοτήσεως (Η Ρ).
4) Σύσταση τροφοδοτήσεως (x F).
5) Σύσταση άποστάγματος(ώς πρός τό συστατικό - κλειδί) (xD).
6) Σύσταση υπολείμματος (ώς πρός τό συστατικό - κλειδί) (xw ).
7) Θερμοκρασία ή ένθαλπία άναρροής (Τ ^  ή Η ^ ).
8) Λόγος άναρροής (R =  Lq/D).

I= f= c + 6

1
1
1

o-1
1
1
1
1

"Ετσι, ό άριθμός των μεταβλητών** (βαθμοί έλευθερίας γιά τό σχεδιασμό) θά 
δίνεται άπό τήν έξίσωση

f =  c + 6 (5-62)

Γιά δυαδικό μίγμα (c=2) ο! βαθμοί έλευθερίας είναι f == 2 + 6 = 8 .
‘Ό ταν καθοριστούν οΙ παραπάνω μεταβλητές, τότε όρίζεται αυτομάτως καί 

ό άριθμός των θεωρητικών βαθμίδων Ν.
"Εχοντας τόν άριθμό Ν μπορούμε εύκολα νά ύπολογίσουμε τόν άριθμό 

πραγματικών δίσκων Ν ' μέ βάση τά δεδομένα άποδόσεως τού δίσκου ή τής 
στήλης (βλ. Κεφ. 2, § 2,3.4).

Παρακάτω άναφέρονται οΙ βασικές γραφικές,άναλυτικές μέθοδοι υπολογι
σμού τής κλασματικής άποστάξεως δυαδικών μιγμάτων, μέ έμφαση στήν έξέ- 
ταση τής μεθόδου McCabe—Thiele.

• Ή  πίεση λειτουργίας τής στήλης λαμβάνεται σταθερή σέ 6λο τό ύψος της. 6ν καί αΟτό δέν 
άνταποκρίνεται στήν πραγματικότητα. ΓΗ πίεση αύξάνεται, όπως καί ή θερμοκρασία, άπό τήν 
κορυφή πρός τόν πυθμένα τής συσκευής). Βασικό πλεονέκτημα τής όποθέσεως ^ =  const 
είναι ή χρησιμοποίηση τοΰ διαγράμματος Ισορροπίας y-χ γιά όλη τή στήλη. Ή  6έ έπιλογή αυτής 
προϋποθέτει έμπειρία καί βασίζεται σέ δεδομένα Ισορροπίας άτμών-ύγρού καί τής οικονομικής 
λειτουργίας του συστήματος.
·· Στήν περίπτωση μερικού συμπυκνωτήρα καθορίζεται αύτομάτως ή σύσταση τοϋ υγρού ά
ναρροής, έπομένως καί ή ένθαλπία ή θερμοκρασία αϋτής, μέ συνέπεια ό άριθμός μεταβλητών 
νά άνάγεται σέ

f = c + 5 (5-63)

γενικά καί σέ f =  2 + 5  =  7 γιά τά δυαδικό συστήματα ειδικότερα.
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5.5.2. Μέθοδος Ponchon — Savarit

‘Η μέθοδος Ponchon — Savarit είναι ή γενικότερη καί πλέον άκριβής γρα
φική μέθοδος ύπολογισμοΰ των θεωρητικών βαθμιδών. ’Εφαρμόζεται σέ πε
ριπτώσεις όπου δέν είναι δυνατόν νά γίνει ή παραδοχή των σταθερών μορια
κών ροών τών άτμών V καί του ύγροϋ L, δηλαδή γιά καταστάσεις πού έκφρά- 
ζονται μέ τό σχ. 5-21.

Ό  άριθμός τών θεωρητικών βαθμιδών Ν προσδιορίζεται γραφικώς άπό τό 
διάγραμμα ένθαλπίας — συγκεντρώσεως (βλ. σχ. 5-13). Λεπτομέρειες γιά τόν 
τρόπο ύπολογισμου του Ν μέ τή μέθοδο αυτή μπορούν νά άναζητηθοΰν σέ 
είδικά συγγράμματα, π.χ. [2,9,21,35,41,45,47].

5.5.3. Μέθοδος McCabe — Thiele

‘Η γραφική μέθοδος McCabe-Thiele στηρίζεται σέ μερικές βασικές παρα
δοχές*, οΐ όποιες καί τήν καθιστούν πλέον άπλή καί εύχρηστη. Αΰτές είναι οΙ 
έξης:
1) Σταθερή μοριακή ροή, δηλαδή σταθεροί ρυθμοί ροής τών άτμών V (σέ 
kgmole/h) καί τού ύγροϋ L (σέ kgmole/h) σέ όποιοδήποτε σημείο τής στήλης. 
Γιά στήλη πού λειτουργεί άδιαβατικά, ή προϋπόθεση σταθερής μοριακής ροής 
είναι ίσοδύναμη μέ τήν παραδοχή ίσομοριακής λανθάνουσας θερμότητας** 
καί θερμοχωρητικότητας τών συστατικών Α καί Β (βλ. ίσομοριακή άντιδιάχυ- 
ση, κεφ. 1, § 1.3.1.), καθώς καί θερμότητας άναμίξεως ίσης μέ μηδέν.
2) *Η άναρροή Lq (βλ. σχ. 5-21) είναι κορεσμένο υγρό, πράγμα πού σημαίνει 
δτ, L* =  L

Μέ τίς παραδοχές αύτές, οΙ μοριακές ροές στή στήλη_τοΰ σχ. 5-21 θά εί
ναι V =  const, L =  const στό τμήμα έμπλουτισμοΰ καί V =_const, L =  const 
στό τμήμα έξαντλήσεως. Έδώ, βέβαια, δέν θά ίσχύει V =  V, καί L =  L, λόγω 
είσαγωγής τής τροφοδοσίας F.

Μιά πρώτη γνωριμία μέ τή γραφική κατασκευή τών θεωρητικών βαθμιδών 
μέ τή μέθοδο McCabe-Thiele είχαμε στό κεφ. 2, στό παράδειγμα τής άπορρο- 
φήσεως (βλ. § 2.3.3). Στήν άπόσταξη, γιά τήν κατασκευή τού διαγράμματος 
McCabe-Thiele, χρησιμοποιούνται τρεις εύθεϊες γραμμές:

1) Ή γραμμή λειτουργίας τού τμήματος έμπλουτισμοΰ.
2) *Η γραμμή λειτουργίας τού τμήματος έξαντλήσεως.
3) Ή γραμμή θερμικής καταστάσεως τής τροφοδοτήσεως.

* Είναι ίδιες μέ αύτές πού γίνονται κατά τήν άπλοποιημένη μέθοδο Lewis γιά τόν άναλυτικό ύ- 
πολογισμό τών θεωρητικών βαθμιδών κατά Sorel.
** Ίσομοριακή λρνθάνουσα θερμότητα (ΔΗ) θά προκόψει άν τό ύπό διαχωρισμό μίγμα (Α+Β) 
καί τά συστατικά του ύπακούουν στόν κανόνα Trouton, σύμφωνα μέ τόν όποϊο ΔΗ)̂ β =
ΔΗ Α/Τ Α =  ΔΗ Β/ΤΒ , όπότε γιά ΤΑΒ =  ΤΑ =  ΤΒ πρέπει ΔΗΑΒ =  Δ Ι^  =  ΔΙ-^ .

J
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ΟΙ γραμμές Αυτουργίας, προφανώς, θά Εξαχθούν άπό τά ίσοζόγισ μάζας 
στή στήλη (βλ. κεφ. 2, § 2.1), διά κατάλληλης Επιλογής των σημείων συγκρί- 
σεως (βλ. σχ. 5-21).

Τό όλικό Ισοζύγιο μάζας τής στήλης (περίβλημα I) δίνει:

F =  D +  W  (5-64)

Τό Ισοζύγιο τού πτητικότερου συστατικού (Α) θά είναι:

F x f = D x 0 + W x w  (5 -65)

ΠροκειμΕνου νά βρεθεί ή Εξίσωση τής γραμμής λειτουργίας του τμήματος 
Εμπλουτισμού, Εφαρμόζουμε τά ίσοζύγια μάζας ατό περίβλημα II τού σχ. 5 -2 1 :

όλικό: V n =  Lrwl + D (5 -66)
συστατικού A: V n y n =  xn_,. + D x 0

ή (5 -67)
Vn 5=1 )*n-1 +  {D /V n ) x O

Εφόσον, σύμφωνα με τήν παραδοχή McCabe-Thiele, V n =  V =  const, Ln.-, =  
L =  const, ή γραμμή λειτουργίας τού τμήματος Εμπλουτισμού τής άποστακτι- 
κής στήλης λαμβάνει τή μορφή

Υ π (5 -68 )

‘Η κλίση αύτής τής γραμμής είναι ό λόγος LΝ, δηλαδή ό Εσωτερικός λόγος ά- 
ναρροής. Ενώ ή τετσγμένη είναι (D/V)x0 .

"Εχοντας ύπόψη ότι γιά τά L καί V Ισχύει

L =  D R (5 -69)

V =  0+1^ =  D+L ~  D+DR =  Ο (R+1). (5 -70)

ή Εξίσωση (5-68) γράφεται καί ως

Υη
R

R+1 *η -1 (5-71)
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R x
δπου ή κλίση (------ ) τής ευθείας καί ή τεταγμένη (—— ) αυτής Εκφράζονται

R+1 R+1
μέ τόν Εξωτερικό λόγο άναρροής (R =  L/D).

Θέτοντας στήν (5-71) x n.1 =  x D, λαμβάνουμε y n =  x D. Αυτό σημαίνει δτι ή 
γραμμή λειτουργίας τοΰ τμήματος Εμπλουτισμού τέμνει τή διαγώνιο y =  χ 
(45°) στό σημεΤο γ =  χ =  x D (D), άπό τό όποιο καί άρχίζουμε τήν κατασκευή 
της είτε δίνοντάς της κλίση R/(R+1) είτε άπλώς Ενώνοντας τά σημεία 
y= x = x D κα ίγ  =  χ0/(Β+1)

Μέ άνάλογο συλλογισμό, άπό τά ίσοζύγια μάζας στό περίβλημα III (βλ. σχ. 
5-21)

L

L

m—1 =  V m +  W  ( 5 - 7 2 )

m-1 Xm-1 = V m V m  +  W x w , ( 5 . 7 3 )

λαμβάνουμε τή γραμμή λειτουργίας του τμήματος Εξαντλήσεως

_  Lm-1 
m ~  ν ■m-1

w
\7 xw
v m

(5-73a)

ή όποια γιά σταθερές μοριακές ροές άτμών καί ύγροΰ γράφεται

y m — χ m-1 “  xw (5-74)

Γιά =  x w άπό τήν (5-74) λαμβάνουμε y m =  xw , πού σημαίνει δτι ή 
γραμμή Εξαντλήσεως τέμνει τή διαγώνιο στό σημείο y =  χ =  xw (W). 
Προκειμένου νά κατασκευαστεί ή (5-74), στό διάγραμμα y-x, άπό τό σημείο y 
=  χ =  x w (W), φέρεται εύθεία γραμμή μέ κλίση L/V.

Στό σχήμα 5-22 Εχουν κατασκευαστεί οΙ δύο γραμμές λειτουργίας τής 
στήλης. Μεταξύ αύτών καί τής γραμμής ίσορροπίας, μέ τό γνωστό πλέον τρό
πο (βλ. Κεφ; 2, § 2.3.3), Εχουν κατασκευαστεί οΙ θεωρητικές βαθμίδες Ν =  7 
(6 στήν κύρια στήλη + 1 τοΰ άναβραστήρα).
ΟΙ γραμμές λειτουργίας τέμνονται στό σημείο S.

‘ Η εύθεία γραμμή μέ άρχή τό σημείο y =  χ =  xF (F) καί διερχόμενη άπό τό 
σημείο S καλείται γραμμή q (ή γραμμή θερμικής καταστάσεως τής τροφοδο- 
τήσεως) καί Εφράζεται μέ τήν Εξίσωση

Λ
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Ys (5-75)

Ή (5-75) προκύπτει με τόν άκόλουθο συλλογισμό. Εφόσον στό σημείο S οΙ γραμμές 
λειτουργίας τέμνονται, πρέπει έκει νά ίσχύουν ταυτόχρονα καί οι δύο έξισώσεις (5-68) 
καί (5-74). ’

"Ετσι, .

y s V = L x s + D x D (5-68α)

Υ s V = L x s - W x w (5-74α)
μ

’Αφαίρεση αυτών δίνει

y s (V-V) = x s (L-L) -  (W xw + x 0 ).

ή όποια σέ συνδυασμό μέ τήν (5-65) όδηγεΤ στην

VS(V—V) =  * -s (L—L) — F χ F .

Αντικαθιστώντας τά (V-V) καί (L-L) άπό τίς ίξισώσεις (5-77) καί (5-76), λαμβάνου- 
με τελικά

Υ 8
q

q~1
XF

q-1 (5-75)

Θέτοντάς’ D =  1—q, γράφουμε τήν (5-75) ώς έξης

V $ =  — Χ8+ (5-53)

πού σημαίνει ότι ή γραμμή τής τροφοδοσίας τής στήλης πολλών βαθμίδων εί
ναι ταυτόσημη μέ τή γραμμή λειτουργίας τής άποστάξεως ίσορροπίας. (Συγ
κρίνω έπίσης σχ. 5-16 καί 5-23)
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Τό q όρίζεται άπό τή σχέση

L -L  Η ν — Η ρ
q F Hv - H l

(5-76)

όπου: Η ν , Η L, Η F — μοριακές ένθαλπίες άτμών, ύγροΰ καί τροφοδοσίας.

Σύμφωνα μέ τήν (5-76), ή άδιάστατη ποσότητα q έκφράζει τή σχ€τική (ώς πρός τή 
λσνθάνουσα Η ν — Η L) θερμότητα πού άπαιτ€ϊται γιά τή μ€τατροπή 1 kgmole 
τροφοδοσίας άπό τήν κατάσταση Η F στήν κατάσταση κορεσμένου άτμοϋ Ην . 
Μπορεί νά όριστεΐ καί ώς ά άριθμός των moles κορεσμένου ύγροΰ πού σχηματίζεται 
ατό δίσκο τροφοδοσίας κατά τήν είσαγωγή σ ’ αύτόν 1_ mole τροφοδοσίας.

Έχοντας ύπάψη τά ίσοζύγια F =  D+W, V =  L+D καί L =  V+W, γράφουμε τήν (5- 
76) ώς έξης:

ή

1 -q  = V -V

(5-77)

*Η ποσότητα 1— q μπορεί νά θεωρηθεί ώς τό κλάσμα της τροφοδοσίας πού βρίσκε
ται σέ κατάσταση κορεσμένων άτμών.

Τό q, άνάλογα μέ τή θερμική κατάσταση τής τροφοδοτήσεις, λαμβάνει 
διάφορες τιμές καί έττηρεάζει τήν κλίση τής γραμμής q. Στόν πίνακα 5-2 καί 
στά σχήμα 5-23 χαρακτηρίζονται οΐ δυνατές καταστάσεις τής τροφοδοτή
σεων

Πίνακας 5-2

Τροφοδότηση q κλίση =  q/(q— 1)

Κορεσμένο ύγρό q =  1 oo t
Κορεσμένοι άτμοί q =  0 0
Μίγμα άτμών—ύγροΰ 0 <q <1 < 0  v
Υπέρθερμοι άτμοί q <0 > 0  ✓
Ύπόψυκτο ύγρό q > 1 > 0  *
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Σχήμα 5-23. Γραμμές q

Άπ* δσα άναφέρθηκαν παραπάνω, είναι προφανές ότι γιά δεδομένο δια
χωρισμό (F, x F, x D, x w  — γνωστά) καί δεδομένη άναρροή (R =  UD), τό 
διάγραμμα Me Cabe-Thiele μπορεϊ νά κατασκευαστεί είτε βάσει των δύο 
γραμμών λειτουργίας (έξ. 5-71, 5-74) είτε βάσει μιας γραμμής λειτουργίας 
(συνήθως του τμήματος έμπλουτισμοΰ, έξ. 5-71) καί τής q γραμμής (έξ. 5- 
75), άν είναι γνωστή ή θερμική κατάσταση τής τροφοδοσίας.

‘Όπως φαίνεται άπό τό σχήμα 5-24, γιά ένα δεδομένο διαχωρισμό, ή γρα
φική μέθοδος McCabe—Thiele μπορεΤ νά δώσει διαφορετικό άριθμό θεωρητι
κών βαθμιδών, καί αύτό θά έξαρτηθεί άπό τό ποιός δίσκος θά έπιλεγεϊ ώς βα
θμίδα είσαγωγής τής τροφοδοτήσεως. Θεωρητικά, δλες οί βαθμίδες μεταξύ 
τών σημείων Α,Β μπορούν νά χρησιμεύσουν ώς δίσκοι τροφοδοτήσεως. Ώ ς 
άριστη όμως θέση είσαγωγής τής τροφοδοτήσεως έπιλέγεται έκε ϊνοςό  δί
σκος πού θά έχει ώς άποτέλεσμα τήν εύρεση έλάχιστου άριθμού θεωρητικών 
βαθμιδών (βλ. σχ. 5-24).

Ελάχιστος λόγος άναρροής . "Απειρος άριθμός θεωρητικών βαθμίδων.

Κατά τήν έλάττωση τοΰ λόγου άναρροής R=IVD, ή τεταγμένη [x D/(R + 1)j 
τής γραμμής λειτουργίας τοΰ τμήματος έμπλουτισμοΰ (έξ. 5—71) αυξάνεται 
καί ή κλίση L/V=R/(R+1) αύτής έλαττώνεται. Μ ' αυτόν τόν τρόπο, οί γραμμές 
λειτουργίας πλησιάζουν πρός τή γραμμή ίσορροπίας, μέ συνέπεια νά μειώνε-
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Σχήμα 5—24. Επίδραση τής βαθμίδας είσαγωγής τροφοδοτήσεως στόν άριθμό θεω
ρητικών βαθμίδων.

ται ή κινητήρια δύναμη καί ό άριθμός των θεωρητικών βαθμίδων νά αυξάνε
ται σημαντικά. Ή  Ελάττωση του λόγου R δέν μπορεί όμως νά συνεχιστεί άπε- 
ριόριστα. Γιά δεδομένο διαχωρισμό, ό έλάχιστος λόγος άναρροής Rmin 
άντιστοιχεί στήν περίπτωση κατά τήν όποια οΐ γραμμές λειτουργίας θά τέμ
νουν τη γραμμή q πάνω στή γραμμή ίσορροπίας (βλ. σχ. 5—25α).# Στό σημείο 
αυτό (S) ή σύσταση του μίγματος είναι σταθερή καί ή κινητήρια δύναμη ίσού- 
ται μέ μηδέν. Ύπ* αυτές τίς συνθήκες, ό δεδομένος διαχωρισμός θά άπαιτοΰ- 
σε άπειρο άριθμό θεωρητικών βαθμίδων, έπομένως άπειρο ύψος τής συ
σκευής. Προφανώς, όπως καί στήν περίπτωση τής άπορροφήσεως (βλ. Κεφ. 
4, § 4.3), πρόκειται γιά άκραία περίπτωση, μή έφαρμόσιμη στήν πράξη.

Πλήρης άναρροή . Έλάχιστος άριθμός θεωρητικών βαθμίδων.

Ό τα ν  ό λόγος άναρροής R = #L/D αυξάνεται, ή κλίση U \f =  R/(R+1) τής 
γραμμής έμπλουτισμοΰ έπίσης αύξάνεται. Στήν πλήρη άναρροής (R ©ο), ή κλί
ση L/G =  1 καί οΙ γραμμές λειτουργίας τών δύο τμημάτων τής στήλης συγχω-

• Στήν π€ρίπτωση όνώμαλων γραμμών Ισορροπίας, ώς γραμμή λειτουργίας μέ F^;n 
λαμβάνεται ή Εφαπτομένη (βλ. σχ. 5—25β, ευθεία DTS).
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Σχήμα 5 -26 . Συνθήκες πλήρους άναρροής (R «>) καί Ελάχιστου άριθμοϋ θεωρητικών 
βαθμιδών (Ν mjn).

νεύονται μέ τή διαγώνιο γ =  χ (45°). Σ ’ αύτήν τήν όριακή περίπτωση έχουμε 
μέγιστη κινητήρια δύναμη καί ό άριθμός τών θεωρητικών βαθμιδών θά είναι 
Ελάχιστος Ν min (σχ. 5-26). Κι αΰτή ή περίπτωση είναι άκραία καί μή 
Εφαρμόσιμη στήν πράξη, διότι πλήρης άναρροή σημαίνει Επιστροφή όλων 
των άτμών στη στήλη. Επομένως θά ίσχύει F =  0, D =  0. W  =  0 (μιλούμε γιά 
συνθήκες κατά τίς όποιες ή στήλη λειτουργεί γιά τόν Εαυτό της). Παρουσιάζει 
όμως Ερευνητικό Ενδιαφέρον καί είναι χρήσιμη γιά τό γραφικό προσδιορισμό 
τού Ν mjn καί άπ* αυτόν τόν ύπολογισμό τού άριθμού τών άπαιτούμενων 
θεωρητικών βαθμίδων Ν (βλ. παρακάτω).

"Αριστος λόγος άναρροής. Οίκονομική λειτουργία στήλης.

"Οπως είδαμε παραπάνω, ό λόγος άναρροής μπορεί νά λαμβάνει τιμές με
ταξύ Rmjn < R < R οο. *Η Επίδραση τοΰ R στό Ν φαίνεται στό σχήμα 5-27. Ή  
δέ Εξάρτηση τοΰ κόστους λειτουργίας καί τής άποσβέσεως άπό τό R δίνονται 
στό σχ. 5-28. Έ τσι, ή καμπύλη τοΰ συνολικού κόστους, πού διαμορφώνεται 
άπ* αύτά, συναρτήσει τοΰ λόγου άναρροής διέρχεται άπό Ενα Ελάχιστο, τό ό- 
ποίο καί λαμβάνεται ώς ό βριστος λόγος άναρροής (Rop, ).

’Επειδή μιά τέτοια τεχνικο-οίκονομική μελέτη είναι άρκετά πολύπλοκη, 
στήν πράξη συνήθως χρησιμοποιείται ή άκόλουθη σχέση γιά τόν προσδιορι
σμό τοΰ πραγματικού λόγου άναρροής:

R =  1 .2 R min€ o j5 l,5 R (5 -7 8 )
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Σχήμα 5—28. Γιά τήν εΟρεσπ τοΟ όριστου λόγου άναρροής Ropt : 1 -  άπόσβεση 
2—λειτουργία, ’3—συνολικό, κόστος.

V'

Λ
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ΕΙδικές περιπτώσεις λειτουργίας της άποστακτικής στήλης.

Στήν πράξη συναντώνται είδικές π€ριπτώσ€ΐς λειτουργίας μιας στήλης. ΟΙ 
σημαντικότερες άπ’ αυτές είναι οΙ άκόλουθες:

1) Μερική συμπύκνωση* * των άτμών στό συμπυκνωτήρσ. Ό  μερικός συμπυ- 
κνωτήρας άποτελεΐ μία έπί πλέον βαθμίόα. Τό άπόσταγμα, πού λαμβάνεται 
ώς άτμοί, έμπλουτίζεται μ* αύτόν τόν τρόπο ώς πρός τό πτητικότερο συ
στατικό καί στή συνέχεια συμπυκνώνεται σέ άλλον όλικό συμπυκνωτήρσ.

2) Θέρμανση μέ άνοικτό άτμό (άντί τού άναβραστήρα).
3) Πολλαπλή τροφοδότηση, ή όποια χρησιμοποιείται δταν δύο ή περισσότε

ρες τροφοδοτήσεις περιέχουν τίς αυτές ουσίες, όμως σέ διαφορετικές συγ
κεντρώσεις καί πρέπει νά διαχωριστούν στό αύτά προϊόντα κορυφής καί 
πυθμένος.

4) Πλάγια προϊόντα άπό ένδιάμεσα σημεία τής στήλης (βλ. έπίσης σχ. 5—32).
5) Στήλες έμπλουτισμοϋ, όπου τό τμήμα έμπλουτισμοΰ λειτουργεί ώς αυτοτε

λής στήλη. ‘Η τροφοδότηση ύπό μορφή άτμών εισέρχεται στόν πυθμένα 
τής στήλης.

6) Στήλες έξαντλήσεως, όπου ή τροφοδότηση είσέρχεται ώς ύπόψυκτο υγρό 
στήν κορυφή τής στήλης.
‘Όλες αυτές οΐ περιπτώσεις λύνονται έπιτυχώς μέ τή γραφική μέθοδο Me 

Cabe—Thiele [2, 9, 35, 41, 45, 47).

5.5.4. 'Αναλυτικές μέθοδοι

‘Όταν ή σχετική τττητικότητα α ΑΒ πλησιάζει πρός τή μονάδα (δυσχερής 
διαχωρισμός), ή γραμμή ίσορροπίας βρίσκεται κοντά στή διαγώνιο y =  χ (βλ. 
σχ. 5—5, § 5.1.2.) καί οΙ γραφικές μέθοδοι προσδιορισμού των θεωρητικών 
3αθμίδων δέν δίνουν πλέον άκριβές άποτέλεσμα. Τότε είμαστε άναγκασμένοι 
νά άνατρέξουμε στίς άναλυτικές μεθόδους ύπολογισμού τού Ν. Παρακάτω ά- 
ναφέρονται οΐ κυριότερες άπ’ αυτές.

*Η μέθοδος Sorel συνίσταται στήν άπό δίσκο σέ δίσκο (άρχίζοντας άπό τήν 
κορυφή) κατάστρωση τών ίσοζυγίων μάζας καί ένθαλπίσς, καθώς καί στή 
χρήση τών δεδομένων ίσορροπίας γιά τήν ποσοτική καί ποιοτική έκτίμηση 
τών ρευμάτων άτμών καί ύγρου καί τής θερμοκρασίας στόν κάθε δίσκο.

*Η μέθοδος L e w i· * * -  είναι τροποποιημένη μέθοδος Sorel, άφού προϋπο
θέτει σταθερές μοριακές ροές L καί V.

Άναφέρεται καί ώς περίπτωση μερικού συμπυκνωτήρα.
• Γιά τά πολυσύνθετα μίγματα ή άντίστοιχη μέθοάος φέρει τήν όνομασία Lewis-Matheson.
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€Η έξίσωση Fenske — έφαρμόζεται στήν πλήρη άναρροή (R =  «>), δηλαδή 
γιά την εύρεση του Ελάχιστου άριθμοΰ θεωρητικών βαθμίδων Nmjn# τόσο 
ατά δυαδικά, δσο καί ατά πολυςφνθετα μίγματα:

Ν min

yfcp (1—xw )
- Λ — ΤΖ-----------Γ

 ̂̂  —X ο ) 
-· log α

(5—79)

δπου α — μέση σχετική πτητικότητα.

*Ως μέση σχετική πτητικότητα λαμβάνεται είτε ό μέσος άριθμητικός είτε ό μέ- ^
σος γεωμετρικός δρος των σχετικών πτητικοτήτων αΑΒ στίς θερμοκρασίες 
κορυφής (α0) καί πυθμένος (aw ) τής στήλης:

α q D + q W  
2 (5-80)

α = (5-81)

Ό  γεωμετρικός δρος (έξ. 5-81) προτιμάται, όταν οί a D καί aw διαφέρουν 
σημαντικά. Γιά τόν ύπολογισμό του Ν άπό τό Ν mjn άπαιτοΰνται άκόμη 
δεδομένα R mjn, R καί μία έμπειρική συσχέτιση (βλ. παρακάτω μέθοδος 
Gilliland).

Εξισώσεις γιά τήν εϋρεση τού R min -  Μέθοδος Underwood.

Όπως είδαμε παραπάνω, ό έλάχιστος λόγος άναρροής R min ύπολογίζεται 
γραφικά άπό τήν κλίση τής γραμμής λειτουργίας του τμήματος έμπλουτισμοΰ 
[Rmin/(Rmin+1)). “Έτσι στήν περίπτωση τροφοδοτήσεως μέ κορεσμένο ύγρό 
(q =  4) ή κλίση αύτή θά είναι (βλ. σχ. 5-29):

%

R
R min _

min ^
(5-82)

* Περιλαμβάνβι 
Χ€ΐ). ·

καί τή βαθμίδα τοΟ άναβραστήρα καί τοΟ μερικοΟ συμπυκνωτήρα (6ν ύπάρ-

Α
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Σχήμα 5—29. Γραφικός προσδιορισμός του Rmin γιά περιπτώσεις τροφοδοτήσ€ως 
q = 1. q = Ο.

καί ό έλάχίστος λόγος άναρροης R min θά δίνεται άπό τή σχέση

R min x d~ Y f 
y F ~ X F

(5 -8 3 )

Στην περίπτωση τροφοδοτήσεως με κορεσμένο άτμό (q=0) ή κλίση θά είναι

min
^  min ^

Χ D"~X F 

X D x So
(5 -8 4 )

καί γιά τό R mjn θά έχουμε

R min
χ  D χ  F 

χ  F Χ So
(5 -8 3 )

ί

Ό  έλάχιστος λόγος άναρροης μπορεί νά ύπολογιστεΤ (κατά προσέγγιση) 
καί άναλυτικά. Τόσο στά δυαδικά, δσο καί στά πολυσύνθετα μίγματα χρησι-
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μοττοιοΰνται βασικά τρεϊς άπλοποιημένες μέθοδοι: 1) Μέθοδος Colburn, 2) 
μέθοδος Brown—Martin, 3) μέθοδος Underwood. Θά άναφερθοΰμΕ στήν τε- 
λευταία.

Οι έξισώσ€ΐς Underwood γιά τόν ύπολογισμό του Rmjn στά δυαδικά 
συστήματα έχουν ώς έξης:

α χ F 
α -Θ + 1~*F

1—Θ =  1 —q (5 -8 6 )

R mm + 1 =
α χ ι
α -Θ

1 - χ 0 
1—Θ (5 -8 7 )

δπου Θ — κοινή παράμετρος των έξισώσεων,
α — μέση σχετική τττητικότητα στήν τροφοδότηση καί στο άττόσταγμα.

Κατά τή μέθοδο Underwood ύπολογίζουμε πρώτα άπό τήν έξ. 5—86 τήν πα
ράμετρο Θ καί αντικαθιστώντας αύτήν στήν (5—87) βρίσκουμΕ τόν Rmin. Γιά 
τροφοδότηση μέ κορεσμένο ύγρό (q=1) οι έξισώσεις Underwood γράφονται 
ώς έξης:

•""«ιil
>(

1 Γ Χρ α (1 - Χ ρ )  1 
min α— 1 L χ ρ 1 — χ F J <5-88)

Γιά τροφοδοτήσ€ΐς μέ κορεσμένους άτμούς (q=0) έχουμε

r — J_ Γ ° χ° _ ~̂χρ 1  ι
Γ' min — α—ι  I  1 —y ρ J (5 -8 9 )

Μέθοδος Gilliland. Τό διάγραμμα Gilliland (σχ. 5—30) άποτελεϊ συσχέτιση* 
τού άριθμοϋ θεωρητικών βαθμιδών Ν καί τού λόγου άναρροης R. Βασίζεται 
στη γνώση τών R min καί Ν min. Εφαρμόζεται εύρύτατα τόσο στά δυαδικά; 
δσο καί στά πολυσύνθετα μίγματα.

# Παρόμοια συσχέτιση όίνεται καί άπό τούς Brown-Martin, ή όποία χρησιμοποΐ€ϊται πβρισσό- 
τ€ρο γιά συστήματα ύδρογονανθράκων.

Α
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'Αξίζει νά σημειωθεί δτι στις περιπτώσεις αραιών διαλυμάτων, όπου ή γραφική κατα
σκευή τού Ν είναι αρκετά δύσκολη, είναι δυνστόν νά χρησιμοποιηθούν καί οί εξισώ
σεις Kremser— Brown—Souders, 2—57, 2 — 59, 2— 56α  2—58α (ή τό αντίστοιχο διά
γραμμα τού σχ. 2 —22), πού δόθηκαν στην § 2.3.3 τού κεφ. 2. 'Αρκεί αυτές νά εφαρ
μοστούν δύο φορές — μία γιά-τό τμήμα εμπλουτισμού, τό όποίο θά θεωρηθεί ώς 

στήλη άπορροφήσέωςγιά τόλιγότεροπτητικό συστατικό,καί μία γιά τό τμήμα έξαντλή- 
σεως, τό όποιο θά θεωρηθεί ώς στήλη έιίροφήσεως τοΰ πτητικότερου συστατικού.

5.5.5. Ισοζύγια θερμότητας

Τό ισοζύγιο θερμότητας τής άποστακτικής στήλης εκφράζεται ώς έξης (βλ. 
σχ. 5—22, περίβλημα I):

Q b + F H f = D H d + W H w + Q c + q l * (5—90) Λ·

δπου: Q Β — θερμότητα πού προσδίδεται στόν άναβραστήρσ,
Q c — θερμότητα πού άπομακρύνεται στό συμπυκνωτήρα,
Q L — συνολικές άπώλειες θερμότητας άπό τή στήλη μεταξύ (0,03—0,05) Q B.

‘Η θερμότητα πού απομακρύνεται στό συμπυκνωτήρα (βλ. σχ. 5—22, περί
βλημα III) δίνεται άπό τή σχέση

Q c =  V H v - L H l - D H d (5—91)

Στην περίπτωση όλικοϋ συμπυκνωτήρα (Η L =  Η D), ή (5—91) γράφεται ώς

Q c =  D (R + 1) (Η ν—Η D) (5—91α)

"Εχοντας ύπόψη δτι F =  D+W, L =  D R, V =  D (R +1) καί συνδυάζοντας τίς 
έξισώσεις (5—90) καί (5—91), βρίσκουμε:

θ  β ^  D(H ν—Η p) + D R ( H V — H l ) 4- W(H ^ —Η F) 4- Q L (5—92)

Ή έξίσωση αύτή δηλώνει δτι ή θερμότητα πού προσδίδεται στόν άναβραστή- 
ρα καταναλώνεται γιά τή θέρμανση καί έξάτμιση τοΰ άποστάγματος, γιά τήν 
έξάτμιση τής άναρροής, γιά τή θέρμανση τοΰ ύπολείμματος στή θερμοκρασία 
ζέσεώς του καί γιά τήν άντιστάθμιση τών άπωλειών θερμότητας.

Λ
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5 .5 .6 .'Απόσταξη πολυσύγθετων μιγμάτων

"Αν καί οΙ περισσότερες βιομηχανικές αποστάξεις άφορούν πολυσύνθετα μίγματα, 
ή μελέτη τής άποστάξεως αύτών 6έν αποτελεί άντικείμενο τού παρόντος. Αύτή έξετά- 
ζεται λεπτομερώς σε είδικά συγγράμματα, προοριζόμενα γιά Χημικούς Μηχανικούς 
(2, 9. 21, 35, 41, 45, 47). Έόώ  θά άναφερθούμε μόνο στη γενική μεθοδολογία πού 
άκολουθείται σε παρόμοιες περιπτώσεις. Η μελέτη τής άποστάξεως πολυσύνθετων 
μιγμάτων σε μία στήλη με μία τροφοδότηση καί όύο προίόντα (κορυφής καί πυθμέ- 
νος) βασίζεται στην έννοια τών συστατικώνκλειδιών (έλσφρό συστατικό-κλειδί καί 
βαρύ συστατικό-κλειδί). *Άν π.χ. ή τροφοδότηση άποτελείται άπό έξι συστατικά A, Β, 
C, D. Ε, F, γιά τίς πτητικότητες ν τών όποιων ίσχύει ν Α > ν Β > v c > v D > ν Ε > v F 
καί δεχτούμε ότι στό άπόσταγμα συγκεντρώνονται τά συστατικά Α, Β. C. Ο, στό 
δε υπόλειμμα τά συστατικά C, D, Ε, F, τότε ώς έλαφρό συστατικό-κλειδί (i) λαμβάνε- 
ται τό πτητικότερο συστατικό τού υπολείμματος, δηλαδή τό C. Ό ς  βαρύ συστατικό- 
—κλειδί (j) λαμβάνεται τό βαρύτερο (λιγότερο πτητικό) συστατικό τοΰ άποστάγμστος. 
δηλαδή τό D. Έ τσ ι τά ύπόλοιπα συστατικά θά χωριστούν σέ έλαφρά (Α.Β) καί βαριά 
(E,F).

Στίς απλοποιημένες μεθόδους ύπολογισμού όρίζετσι ή άκριβής κατανομή τών συ
στατικών—κλειδιών στό άπόσταγμα (xjD, x jD) καί στό ύπόλειμμα (Xjw· x jw)· Βάσει 
αυτής όρίζουμε έμμεσα τήν κατανομή τών υπόλοιπων συστατικών, δεχόμενοι ότι τό 
άπόσταγμα θά περιέχει μόνο τά έλαφρά συστατικά, τό δέ υπόλειμμα μόνο τά βαριά. 
Ακολούθως, προσδιορίζουμε τόν Ν mjn βάσει τής έξισώσεως 5— 79, τόν R mjn βάσει 
τών γενικών έξισώσεων Underwood γιά πολυσύνθετα μίγματα καί τόν Ν άπό τό διά
γραμμα Gilliland τοΰ σχ. 5 —30.

'Εκτός άπό τίς άπλοποιημένες μεθόδους, έχουν προταθεϊ άκριβείς άναλυτικές μέ
θοδοι, δπως ή μέθοδος Lewis— Matheson καί Thiele—Geddes 135, 47).

Αυτές, λόγω τοΰ ότι περιλαμβάνουν πάρα πολλούς υπολογισμούς άπό βαθμίδα σέ 
βαθμίδα, άπαιτούν χρήση ήλεκτρονικών υπολογιστών.

Τέλος, άς σημειωθεί ότι γιά τό διαχωρισμό ένός πολυσύνθετου μίγματος, άποτε- 
λούμενου άπό η συστατικά, άπαιτούνται η-1 στήλες άποστάξεως. Τό σχ. 5—31 παρι
στάνει διαγραμματικώς τό διαχωρισμό τού τριαδικού συστήματος (A + B + C ) στά συ
στατικά του (A, Β, C) σέ δύο στήλες άποστάξεως.

5.5.7. Απόσταξη πολύπλοκων μιγμάτων — διύλιση πετρελαίου

Ό  σχεδιασμός τών στηλών άποστάξεως πολύπλοκων μιγμάτων (βλ. § 5.1.5) στη
ρίζεται στήν έννοια τών ψευδοσυστατικών (αυθαίρετος άριθμός συστατικών, άπό τά 
όποια ύποτίθετσι ότι άποτελείται τό μίγμα, έξαρτώμενος άπό τήν άκρίβεια τοΰ διαχω
ρισμού). Μετά τήν ποιοτική έκτίμηση τών ψευδοσυστάτικών (ώς πρός τήν πυκνότητα, 
τό σημείο ζέσεως άπό τήν καμπύλη ΤΒΡ  τοΰ σχ. 5— 14, τό μοριακό βάρος, τό συντε
λεστή κατανομής Κ, τό μοριακό κλάσμα) τό σύστημα καθίσταται πλέον πολυσύνθετο 
καί μπορεί νά έφαρμοστοΰν οΙ μέθοδοι υπολογισμού πού άναπτύχθηκαν στήν προη
γούμενη παράγραφο.

Τυπικά παραδείγματα πολύπλοκων μιγμάτων άποτελρύγ τό πετρέλαιο, τά 
διαλύμματα άλκοολικής ζυμώσεως καί τά υδατικά διαλύματα φυσικών άρω- 
ματικών ούσιών. Τό σχήμα 5—32 παριστάνει διαγραμματικώς διάταξη πρωτο
γενούς άποστάξεως άργοΰ πετρελαίου, όπου ώς προϊόντα κορυφής λαμβά-
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Σχήμα 5—31. Κλασματική άπόσταξη τριαδικού, συστήματος (A, Β, C):
α — τά συστατικά A, Β €Ϊναι κατά πολύ τττητικότερα άπό τά συστατικό C, 
β — τό συστατικό Α €?ναι τττητικότερο άπό τά C καί Β.
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νονται ο) πτητικοί ύδρογονάνθρακ€ς (άέρια)* * καί τά διάφορα κλάσματα βενζί
νης** αυτοκινήτων καί άεροπλάνων, ώς ύπόλειμμα*** τό πετρέλαιο Εξωτε
ρικής καύσεως (μαζούτ) (Fuel oil ή majout). Ώ ς  πλάγια προϊόντα λαμβάνονται:

1) Ή  κηροσίνη (φωτιστικό πετρέλαιο) [μίγμα υδρογονανθράκων C10— C,4 
πού άποστάζουν μεταξύ 140°—300°C (κυρίως 170—250°Ο ). Χρησιμοποιεί- 
τα ι*«** άναμιγμένο με κλάσματα βενζίνης ώς καύσιμο άεριωθούμενων άερο- 
πλάνων (Jet fuel).

2) Τά άεριέλαια (Gas oil), πού άποστάζουν μεταξύ 25 0—340°C καί χρησι
μοποιούνται ώς πετρέλαια Εσωτερικής καύσεως (Diesel fuel). Μέ πυρόλυση 
αυτών λαμβάνεται βενζίνη.

3) Ή  νάφθα -  τά Ενδιάμεσα μεταξύ βενζίνης καί κηροσίνης κλάσματα. 
Χρησιμοποιείται κατόπιν άναμορφώσεως* είτε ώς βενζίνη είτε γιά την παρα
γωγή πετροχημικών.

5.6. Άζεοτροπική καί Εκχυλιστική άπόσταξη

Στήν § 5.1.3. διαπιστώσαμε ότι τά άζεοτροπικά μίγματα δέν είναι δυνατόν 
νά διαχωριστούν στά συστατικά τους μέ μιά συνηθισμένη άπόσταξη.*· Στις 
περιπτώσεις αυτές είμαστε άναγκασμένοι νά καταφύγουμε σέ είδικές μεθό
δους άποστάξεως. Αύτές είναι ή άζεοτροπική καί ή Εκχυλιστική άπόσταξη. ‘Η 
άρχή καί των δύο αυτών μεθόδων βασίζεται στήν προσθήκη στό μίγμα μιας 
είδικής διαχωριστικής ουσίας, μέ σκοπό τήν αύξηση τής σχετικής τττητικότη- 
τας τών δύο συστατικών-κλειδιών, ώστε νά διευκολυνθεί ό διαχωρισμός 
τους.

“Αν ή προστιθέμενη ουσία σχηματίζει καινούργιο άζεοτροπικό μίγμα (δυα
δικό μέ ένα άπό τά συστατικά ή τριαδικό καί μέ τά δύο) μέ Ελάχιστο (συνή
θως) σημείο ζέσεως, τότε μιλούμε γιά άζεοτροπική άπόσταξη. Τυπικό παρά
δειγμα αυτής άποτελεί ό διαχωρισμός τής αίθανόλης άπό τό άζεοτροπικό της

• Συνίστανται άπό μεθάνιο, αίθάνιο, προπάνιο καί βουτάνιο. Υγροποιημένα (C3. C4) χρησιμο
ποιούνται ώς καύσιμα (υγραέρια). Χρησιμ€ύουν καί ώς πρώτη Ολη τών πβτροχημικών.
·· Συνίστανται άπό ύδρογονάνθρακες C4—C10 σημείου ζέσ€ως άπό 30° έως 220°C καί φέρον
ται στό έμπόριο ώς gasoline, benzine, motor spirit. Έόώ συμπ€ριλαμβάν€ται καί ή καλούμ€νη 
β€νζίνη έκχυλίσεως SBP 40°—140°C (πετρελαϊκός αίθέρας. «έξανιο-διαλύτης»).

Σημαντικές ποσότητες αυτού όόηγούνται πρός άπόσταξη μέ ύόρατμούς ύπό κενό, γιά τήν 
παραγωγή τών όρυκτέλαιων, τών λιπσντικών καί τής πίσσας (άσφάλτου).
#*·* Παλαιότερσ χρησιμοποιούνταν ώς μέσο φωτισμού καί θερμάνσεως.
• ‘Αναμόρφωση (reforming) καλείται ή μέθοδος παραγωγής βενζίνης υψηλού άριθμού όκτα- 
νίων διά σχηματισμού διακλαδισμένων καθώς καί άρωμστικών υδρογονανθράκων δι έφαρμο- 
γής πιέσεως καί καταλυτικής πυρολύσεως.
·· Μόνο σέ περιπτώσεις όπου ή σύσταση τού άζεοτροπικού άλλάζει σημαντικά μέ τήν πίεση
θά μπορούσε νά έπιτευχθεϊ διαχωρισμός αυτού στά συστατικά του, δι έφαρμογής τής καλού
μενης άποστάξεως σέ δύο πιέσεις (βλ. (35|), πράγμα τό όποιο κάνει όλη τή διεργασία πιό δα
πανηρή.
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Σχήμα 5—32. Διάγραμμα πρωτογ€νοΟς άποστάξεως άργοΰ πετρελαίου:
1 -  κύρια στήλη, 2 -  στήλες έξαντλήσεως, 3 -  σι/μπυκνωτήρες, 4 -  
διαχωριστήρες.
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μίγμα (0,89 C2H5OH — 0,11 Η20), μέ τή βοήθ€ΐα του βενζολίου (βλ. σχ. · 
5—33). Τό β€νζόλιο σχηματίζει τριαδικό Ατεροαζεοτροπικό μίγμα στη στήλη I 
(στήλη άζεοτροπικής άποστάξεως), τό όποιο άποστάζει (Τ =  65°C) ώς άπό- 
σταγμα καί, λόγω τοΰ ότι συμπυκνούμενο σχηματίζει δυο ύγρές φάσ€ΐς, δια
χωρίζεται στό διαχωριστήρα ύγροΟ/ύγροϋ. Ή  Αλαφρότερη φάση χρησιμεύει 
(μαζί μΑ τό βενζόλιο) ώς άναρροή τής στήλης I. ’Από τόν πυθμένα τής στήλης 
I λαμβάνεται σχεδόν καθαρή αίθανόλη. Ή  βαρύτερη στιβάδα χρησιμεύει ώς 
τροφοδότηση τής στήλης II (στήλη άνακτήσεως βενζολίου), άπό τήν όποια 
λαμβάνεται τό ίδιο τριαδικό άζεοτροπικό μίγμα (ώς άπόσταγμα) καί άραιό διά
λυμα άλκοόλης (ώς ύπόλειμμα). Τό τελευταίο τροφοδοτείται στή στήλη III 
(στήλη άπομακρύνσεως τοΰ νεροΰ), άπ’ όπου άποστάζει άζεοτροπικό 
άλκοόλης-νεροΰ, τό όποιο ΑπιστρΑφει ώς τροφοδότηση στή στήλη I.

0,89 C2H5OH

C^OH
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Σχήμα 5—34. Έκχυλιστική άπόσταξη.

"Οταν ή προστιθέμενη ουσία σχηματίζει ύόρογονικούς δεσμούς* μέ τό λι- 
γότ€ρο πτητικό συστατικό, θά αυξηθεί ή μερική πίεση του πτητικότερου συ
στατικού, μέ άποτέλεσμα νά αυξηθεί ή σχετική πτητικότητα. Σ ’ αυτή τήν περί
πτωση μιλούμε γιά έκχυλιστική άπόσταξη (σχ. 5—34). ‘Η όιαχωριστική ούσία 
όνομάζεται διαλύτης καί είσέρχεται σχεδόν πάντοτε στήν κορυφή τής στήλης, 
λόγω τής μικρής πτητικότητάς του. Τυπικό παράδειγμα έκχυλιστικής άποστά- 
ξεως είναι ή παραλαβή τολουολίου (Β, σχ. 5—34) άπό παραφινικούς ύδρογο- 
νάνθρακες ίσοοκτάνιο), μέ τή βοήθεια φαινόλης (C, σχ. 5—34).
Ή διάταξη άποτελείται άπό δύο στήλες. Στήν πρώτη διαχωρίζονται ο) παραφί
νες Α (άπόσταγμα) καί τό μίγμα φαινόλης-τολουολίου (ύπόλειμμα). Τό μίγμα 
τροφοδοτείται στή δεύτερη στήλη, όπου καί διαχωρίζεται στά συστατικά του 
— τολουόλιο (άπόσταγμα) καί φαινόλη (ύπόλειμμα), ή όποια έπιστρέφει στήν 
κορυφή τής πρώτης στήλης.

* ‘Όταν- ή προστιθέμενη ουσία διασπά τούς δεσμούς Η μεταξύ τών συστατικών, αύξάνοντας έ- 
τσι τή σχετική πτητικότητα, τότε πρόκειται γιά άζεοτροπική άπόσταξη. Αύτή διαφέρει άπό τήν 
έκχυλιστική στό ότι ή όιαχωριστική ούσία, ώς πτητικότερη, λαμβάνεται στό άπόσταγμα.

Λ
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Σχήμα 5—35. Έκχυλιστική άπόσταξη νιτρικού όξέος.

Στό σχ. 5—35 παρίσταται ή έκχυλιστική άπόσταξη τοΰ νιτρικού όξέος μέ 
θειίκό όξύ ώς διαλύτη.

βΗ έκχυλιστική άπόσταξη είναι λιγότερο δαπανηρή, σέ σύγκριση μέ τήν ά- 
ζεοτροπική, λόγοι του ότι στήν πρώτη δέν άπα ιτεϊται ή Εξάτμιση τής διαχωρι- 
στικής οϋσίας.

Ό  σχεδιασμός τών στηλών άζεοτροπικής καί έκχυλιστικής άποστάξεως γί
νεται μέ μεθόδους άνάλογες αυτών τών πολυσύνθετων μιγμάτων καί είναι 
άρκετά πολύπλοκος.

Μεγάλη σημασία έχει ή Επιλογή τών διαχωριστικών ουσιών. Τά κριτήρια έ- 
πιλογής αύτών, καθώς καί λεπτομέρειες περί τής μελέτης τών άζεοτροπικών 
καί έκχυλιστικών άποστάξεων μπορούν νά άναζητηθούν στήν ειδική βιβλιο
γραφία, π.χ. (47].

5.7. Κλασματική άπόσταξη άσυνεχούς λειτουργίας

*Η άπόσταξη άσυνεχούς λειτουργίας είναι λιγότερο διαδεδομένη. Εφαρμό
ζεται γιά τήν άπόσταξη τόσο τών δυαδικών, δσο καί τών πολυσύνθετων μιγ
μάτων, σέ μικρή όμως κλίμακα. Ή διάταξη άποτελεΤται άπό άναβραστήρα καί 
μία στήλη έμπλουτισμού (σχ. 5—36).
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‘Η στήλη λειτουργεί μέ δύο τρόπους:
1) Me σταθερό λόγο άναρροής.
2) Me σταθερή σύσταση άποστάγματος.

Είναι προφανές δτι, όταν ή στήλη λειτουργεί με σταθερό λόγο άναρροης 
(R =  UD =  const), κατά τή διάρκεια τής άποστάξεως,. λόγω τής άπομακρύν- 
σεως τού άποστάγματος D, θά μειώνεται τόσο ή σύσταση τού άποστάγματος, 
όσο καί τού ύπολείμματος. ΟΙ μεταβολές αύτές δείχνονται στό διάγραμμα τού 
σχ. 5—36β. Ύπ* αύτες τίς συνθήκες, oi γραμμές λειτουργίας τής στήλης έμ- 
πλουτισμοΰ θά είναι παράλληλες (μέ σταθερή κλίση= R/(R-η 1)). Oi μεταβολές 
των συστατικών τού άποστάγματος άπό x D̂ στην άρχή σέ xDz στό τέλος καί 
τού ύγροϋ στόν άποστακτήρα άπό xw  ̂ σέ x'Wa άντίστοιχα θά σχετίζονται κατά 
τέτοιο τρόπο, ώστε γιά τούς άντίστοιχους διαχωρισμούς xw  ̂ -> x Di καί xWz -> 
χ νά προκύπτει ό αυτός άριθμός θεωρητικών βαθμιδών Ν.

Γιά την άπόσταξη μέ σταθερό R, ύπό τήν προϋπόθεση δτι ή συγκράτηση τού ύγροϋ 
στή στήλη είναι άμελητέα, ίσχύει ή έξίσωση

δπου: W v W 2 — άρχική καί τελική ποσότητα τού υγρού στόν άποστακτήρα.

Ή  (5—93) είναι ταυτόσημη μέ τήν έξίσωση Rayleigh (5—58), πράγμα πού άποδει- 
κνύει δτι ή άπόσταξη άσυνεχοΰς λειτουργίας άποτελεϊ ένα συνδυασμό τής άπλής δια
φορικής καί τής κλασματικής άποστάξεως. Ή  (5—93) έπιτρέπει τό γραφικό ύπολογι- 
σμό τής ποσότητας τού διαλύματος, συστάσεως x w  , πού πρέπβι νά άπομακρυνθεϊ, 
προκειμένου ή σύσταση τού ύπολείμματος νά μήν πέσει κάτω άπό μιά όρισμένη τιμή 
χ νν2 (βλ. σχ. 5—36δ). ‘Από τά ισοζύγια μάζας γιά τό πτητικότερο συστατικό,

(5 -93 )

D χ D + W 2 χ w _ — W , x w (5 -94 )

προκύπτει ή μέση σύσταση τού άποστάγματος Xq :

W , χ w ,—W 2 χ w  
D

W i  X w t ~ W 2 Xy\j.
w ,-w 2

(5-95).

Ή  άπαιτούμενη θερμότητα Q B θά ίσοΰται μέ

Q b = A HRD = AHR (W .-W ,) , (5-9.6)
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όπου: ΔΗ — λανθάνουσα θερμότητα έξατμίσεως τού διαλύματος.

Προκειμένου άπό τή στήλη νά λαμβάν€ται άπόσταγμα σταθερής συ στά
σεως χ 0, πρέπει κατά τή διάρκεια τής άποστάξεως νά αυξάνουμε συνεχώς 
τήν άναρροή. “Έτσι, ή κλίση των γραμμών λειτουργίας, οΙ όποιες διέρχονται 
άπό τό σημείο χ D, θά <αύξάνεται βαθμιαίους (σχ. 5—36γ). Ό  άριθμός τών 
θεωρητικών βαθμιδών Ν όμως στή στήλη είναι σταθερός, γ ι’ αυτό ή σύστα
ση τού ύπολείμματος συνεχώς θά μειώνεται.

5.8. Στήλες άποστάξεως μέ δίσκους καί σχεδιασμός αύτών

Στίς βιομηχανικές συσκευές άποστάξεως ή άπορροφήσεως μέ δίσκους 
(στήλες) σήμερα έφαρμόζονται τρεϊς κυριότεροι τύποι δίσκων:

ΟΙ διάτρητοι δίσκοι ή δίσκοι—κόσκινα (σχ. 5—37α) άποτελοΰνται άπό δίσκο 
μέ όπές, διά μέσου τών όποιων διέρχονται οΐ άνερχόμενοι άτμοί. Τό ύγρό, 
πού ρέει έγκάρσια, άφοΰ άναμιχθεϊ μέ τούς άτμούς, κατέρχεται διά' μέσου 
τών άγωγών καθόδου. Μειονεκτοΰν έναντι τών άλλων ως πρός τήν σχετικώς 
μικρή ταχύτητα άτμών ή άερίων. Πλεονεκτούν όμως ώς πρός τήν εύκολία κα
τασκευής καί τό χαμηλό κόστος.

ΟΙ δίσκοι μέ κάψες (σχ. 5—3 7 β) άποτελοΰνται άπό άνεστραμμένες κάψες 
μέ σχισμές, μέσα άπό τίς όποιες διέρχονται oi άνερχόμενοι άτμοί. Ή  ροή τοΰ 
ύγροΰ είναι ίδια μ* αύτήν στούς διάτρητους δίσκους. Χαρακτηρίζονται άπό με
γάλη ταχύτητα άτμών, μεγάλη πτώση πιέσεως, μεγάλη παράσυρση καί ύψηλό 
κόστος.

ΟΙ δίσκοι μέ βαλβίδες (σχ. 5-37γ) είναι σχεδιασμένοι κατά τέτοιο τρόπο, 
ώστε νά έπιτρέπουν τή δίοδο τών άτμών καί συγχρόνως νά έμποδίζουν τή 
διέλευση τοΰ ύγροΰ, άποτελώντας έτσι έναν έξυπνο συνδυασμό τών πλεονε
κτημάτων τών δύο προηγούμενων, ήτοι τοΰ χαμηλού κόστους τών διάτρητων 
καί τίς ευνοϊκές ταχύτητες τών δίσκων μέ κάψες.

‘ Η σχεδίαση τών στηλών μέ δίσκους άποσκοπεΐ στήν πρόβλεψη τοΰ υ- 
ψους καί τής διαμέτρου τής συσκευής, καθώς καί τής πτώσεως τής πιέσεως 
σ ' αύτήν. Ό  ύπολογισμός τοΰ ϋψους τής στήλης Ζ βασίζεται στή γνώση τοΰ 
άριθμοϋ πραγματικών βαθμιδών Ν', ό όποιος, μέ τή σειρά του, ύπολογιζετοι 
βάσει τοΰ άριθμοΰ θεωρητικών βαθμιδών Ν καί τής όλικής άποδόσεως Ε (έξ. 
2—60α). Τό θέμα αυτό έχει άναπτυχθεϊ λεπτομερώς στό Κεφ. 2, § 2.3.4.

‘ Η διάμετρος τής στήλης D ύπολογίζεται μέ βάση τήν έπιτρεπόμενη ταχύ
τητα τών άτμών. Ή  τελευταία λαμβάνεται ώς ένα ποσοστό (0,6—0,8) τής τα
χύτητας πλημμυρίσεως τής στήλης. *Ως πλημμύριση (σχ. 5—38) χαρακτηρίζε
ται ή κατάσταση λειτουργίας τής στήλης κατά τήν όποια οΐ άγωγοί καθόδου 
τοΰ ύγροΰ υπερχειλίζουν (λόγω ύπερβολικών ταχυτήτων άτμών καί ύγροΰ), 
μέ συνέπεια τή διακοπή τής ροής τοΰ ύγροΰ πρός τά κάτω, τήν άπότομη αύ
ξηση τής πτώσεως τής πιέσεως (σχ. 5—39) καί τή διακοπή τελικά τής λειτουρ
γίας τής στήλης.
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Σχήμα 5—37. Τύποι δίσκων άποστάξεως καί άπορροφήσεως: 
α—διάτρητοι, β -μέ κάψες, γ—μέ βαλβίδες.

ΟΙ ταχύτητες πλημμυρίσεως u F ύπολογίζονται μέ βάση τό διάγραμμα Fair, τό 
όποϊο παριστάνει τή συνάρτηση τής άδιάστατης παραμέτρου ροής (L/V) (ρ ν/ρ L),/2 
(ώς τετμημένης) καί τού άριθμοϋ 3,281 u F (Py/PL^Pv^2 (ώς τεταγμένης) γιά 
διάφορες άποστάσεις {σέ inches) μεταξύ των δίσκων.

Λεπτομέρειες υπολογισμού τής διαμέτρου' D των στηλών μέ δίσκους, καθώς καί 
τής πτώσεως ΔΡ μπορεΤ νά άναζητηθοΰν σέ είδικά συγγράμματα.

5.9. Απόσταξη σέ πύργους μέ πληρωτικά υλικά

ΟΙ άρχές τής διαφορικής μεταφοράς μάζας έξετάστηκαν λεπτομερώς στό 
Κεφ. 2, § 2.2, οΙ δέ άντίστοιχες συσκευές, δηλαδή οί πύργοι μέ πληρωτικά Ο
λικά, στό Κεφ. 4, § 4.6. Ό λα  όσα είπώθηκαν έκεΤ ίσχύουν σέ γενικές γραμ



Σχήμα 5 -38 . Πλπμμύριση στήλης Σχήμα 
μέ δίσκους.

5-39 . Πτώση πιέσεως ΔΡ στή στήλη 
μέ διάτρητους δίσκους συναρ
τήσει τής ταχύτητας, των άτμών: 
u min — Ελάχιστη έπιτρεπόμενη 
ταχύτητα ι* -  ταχύτητα πλημ- 
μυρίσεως.

μές καί γιά τίς διεργασίες άποστάξεως πού δΐ€ξάγονται σέ συσκευές διαφορι
κής μεταφοράς μάζας (σχ. 5—40).
‘.Επομένως, ό άριθμός των μονάδων μεταφοράς μάζας Ν 0G ή Ν 0L μπορεί νά 
ύπολογιστεϊ μέ γραφική όλοκλήρωση των όλοκλπρωμάτων των έξισώσεων 
(2 -3 2 )  ή (2 -3 3 ) (βλ. σχ. 2 -1 2 ) .

Ή  γραφική όλοκλήρωση πρέπει νά γίνει δύο φορές — μία γιά τό τμήμα έμ- 
πλουτισμού (1):

Ν OG'1

Υ2=Υο

Ν ο Μ
9

καί μία γιά τό  τμήμα έξαντλήσ€ως (2):

Ν
V 8

dy
y«-v

(5 -9 7 )

(5 -9 8 )

OG'2 - (5 -9 9 )
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Σχήμα 5—40. Κλασματική άττόσταξη σέ πύργο μέ πληρωτικά υλικά.

fXs
N ol. 2 =  J (5-100)

X, Λ Λβ

μέ όρια όλοκλήρωσης πού φαίνονται ατό σχ. 5—40.

Τότ€, τά έπί μέρους Οψη Ζ χ των τμημάτων τής στήλης ύττολογίζονται άπά τίς 
σχέσβις (2 -4 3 ), (2 -4 4 )  (Ζ, =  Η 0G Ν 0G =  Η 0L Ν 0L)
καί προστιθέμενα δίνουν τό όλικό ΰψος τοΰ πύργου (Ζ =  Ζ, + Ζ^).

Τά Οψη μιας μονάδας μεταφοράς Η 0G ή Η 0L δίνονται άπό τίς σχέσεις

Η
V

0 G~ K y a S
V

K y a Sή H og = (5 -1 0 1 )
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H ° l _  kT T s
ή Η 0, = K , a S (5—102)

όπου: V, V, L ,T  — ρυθμοί ροής άτμών καί ύγροϋ ατά τμήματα Εμπλουτισμού 
καί Εξαντλήσεως άντίστοιχα (kgmole/h).

'Εάν ο! γραμμές ίσορροπίας καί λειτουργίας είναι εύθεΤες, άντί τής γραφι
κής όλοκληρώσεως μπορεΤ νά χρησιμοποιηθούν ο) άντίστοιχες Εξισώσεις 
Colburn (2—41, 2—42) ή τό ισοδύναμο αύτών διάγραμμα τού σχ. 2—14.

"Εχουν Επινοηθεί Επίσης διάφορες Εμπειρικές σχέσεις ύπολογισμού των N0G, 
κυριότερη άπό τίς όποιες είναι ή μέθοδος Yu καί Couli. Κατ’ αυτήν, ύπολογίζουμε 
πρώτα τόν Ελάχιστο άριθμό μονάδων μεταφοράς Ν 0G min άπό τή σχέση

N o e .m h .- rn ·  ~  + ° ' "  Τ Ί Γ * )  '  (5-103)α— ι χ w  ι —χ ο

ύποθέτοντας πλήρη άναρροή καί σταθερή σχετική πτητικότητα α των συστατικών. 
Στή συνέχεια, μέ βάση τά δεδομένα R min καί R, άπό τό διάγραμμα* τού σχ. 5-41 
ύπολογίζεται ό άριθμός μονάδων μεταφοράς Ν 0G.
Τό διάγραμμα αύτό ίσχύει γιά α =  1,1 -  1,6, x F =  0,3 -  0,6, χ 0 =  0,7 -  0,99, χΒ 
= 0,01 -  0,3, R = 3 -  200, R min = 2,47 -  28,4, Ν 0G mjn = 8,43 -  53,7, Ν 0G 
= 9,09 -  155.

"Αλλα στοιχεϊα σχεδιασμοΰ των πύργων άποστάξεως μέ πληρωτικά uA;;ci 
(διάμετρος D, πτώση πιέσεως ΔΡ κ.τ.λ.) δόθηκαν κατά τή μελέτη τής άπορρο- 
φήσεως (βλ. Κεφ. 4, § 4.6.1).

Σχήμα 5—41. Διάγραμμα Yu — Coull γιά τόν προσδιορισμό τού N0G άπό δεδομένα 
Ν OG, min» ^ min κα^

* Σύγκρινε μέ τό διάγραμμα Gilliland (σχ. 5—30) γιά τόν ύπολογισμό του Ν,

Α
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ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Πρόβλημα 5—1.

Γιά τό βενζόλιο (Α) καί τό τολουόλιο (Β) δίνονται οΙ άκόλουθες τάσεις ά- 
τμών σέ mm Hg:

Πίνακας 5—3

Θερμοκρασία, °Κ Ρ°Α ΡΒ° *Α Υ Αβ σ ΑΒ

358 877 345 0,78 0,90 2,542
363 1016 405 0,58 0,775 2,509
368 1168 475 0,4.1 0,63 2,459
373 1344 557 0,26 0,46 2.413
378 1532 645 0,13 0,26 2,374
383 1748 743 0,017 0,04 2,353

Μέ τήν ύπόθεση άτι τά μίγματα βενζολίου καί τολουολίου συμπεριφέρον- 
ται (δανικά, νά ύπολογιστοΰν καί νά σχεδιαστούν οί καμπύλες (σορροπίας Τ =  
f(x.y) καί γ β =  f(x) του συστήματος αύτού. καθώς Επίσης καί ή σχετική 
πτητικότητα α ΑΒ ΰπό όλική πίεση P t =  760 mm Hg.

Λύση:

Ο! ύπολογισμοί γίνονται γιά τήν περιοχή θερμοκρασιών μεταξύ τού κανονι
κού σημείου ζέσεως τού βενζολίου (Τ Α =  353°Κ) καί τού κανονικού σημείου 
ζέσεως τού τολουολίου (Τ Β =  384°Κ).

Υπολογίζονται πρώτα οΙ συστάσεις χ Α τού βενζολίου στήν ύγρή φάση 
άπό τήν έξ. 5—12 καί άκολούθως οΙ συγκεντρώσεις α ύ τ ο σ γ ^  στούς άτμούς 
άπό τήν £ξ. 5—13. ‘ Η σχετική πτητικότητα α ΑΒ ύπολογίζεται βάσει τής 4ξ. 
5—21, π.χ. γιά Τ =  373°Κ: *

*  α  =  ίΡ,-Ρ°β>/<Ρ°Α-»^» =  0.26

V a . =
Ρ°. χΑ » Α

Ρ
1 3 44  

“  7 6 0
. 0 ,2 6  =  0 ,4 6

V- ■  ̂V

Μ
4 S

/ 31
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Σχήμα 5—42. Διάγραμμα Τ =  yx βενζολίου—τολουολίου

α αβ = PVP°b = 1344/557 = 2,413

Τά άποτελεσματα δίνονται στόν πίνακα 5 -3 .  Βάσει αυτού καταστρώνονται 
τά διαγράμματα Τ —xy (σχ. 5—42) καί y e =  f(x) (σχ. 5—43).

Πρόβλημα 5—2.

Μίγμα 3 0 %  mole βενζολίου -  7 0 %  mole τολουολίου πρόκειται νά διαχω
ριστεί με άπόσταξη ίσορροπίας ύπό δλική πίεση 1 atm.

α) Νά ύπολογιστοΰν oi συστάσεις των άτμών καί ύγροΰ, καθώς καί ή θερ
μοκρασία Εξατμίσεως στό διαχωριστήρα γιά κλάσματα Εξατμίσεως D=0,0,5 
καί 1, μέ την ύπόθεση δτι ή διάταξη τής άποστάξεως λειτουργεί ως μιά ίδανι- 
κή βαθμίδα ίσορροπίας.

β) Νά ύπολογιστεΐ ή ποσότητα άτμών πού πρόκειται νά Εξατμιστεί άπό 50 
kgmoles τροφοδοσίας της αύτής συστάσεως, προκειμένου οΙ άτμοί νά Εχουν 
σύσταση 0,35 CeH6.

Δίνονται τά διαγράμματα ίσορροπίας του συστήματος αύτοΰ Τ—xy καί y e =  
f(x), όπως ύπολογίστηκαν στό πρόβλημα 5—1.

/.
w 'χ

Λ
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Λύση:

α) Γιά κάθε τιμή του D, υπολογίζεται ή κλίση τής γραμμής λειτουργίας 

— β £τή συνέχεια ατό διάγραμμα γ β=  ί(χ),σχ. 5—43, πού καταστρώθη

κε γιά τό πρόβλημα 5 -1 ,  σχεδιάζονται οΐ γραμμές λειτουργίας, οί όποιες, ώς 
γνωστόν, διέρχονται άπό τό σημείο y = x = x F=  0,3. Τά σημεία τομής των 
γραμμών λειτουργίας καί τής γραμμής ίσορροπίας δίνουν τίς συστάσεις γ 0 
καί x w . Τέλος, άπό τό διάγραμμα Τ =  f(x) προσδιορίζεται ή Τ γιά τά 
ύπολογισθέντα χ w .

’Αποτελέσματα:

Πίνακας 5—4

1—D

♦

D D Χ W Vo τ ,  °κ

0 οο 0,30 0,50 371.5
0.5 · - 1 0,21 0,39 375
1.0 0 0,16 0,30 377

β) Έχουμε τά έξής δεδομένα : F =  50 kgmoles
χ f =  0.3 
Υ ο  =  0.35

Σχήμα 5-43. Διάγραμμα γ e =  fix) βενζολίου-τολουολίου.
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'Από τό διάγραμμα γ—χ προκύπτω δτι μέ τούς άτμούς συστάσεως. 
y D=0,35 θά βρίσκεται σέ ίσορροπία ύγρό συστάσεως x w =0,19. Έτσι, 
μπορούμε τώρα νά γράψουμε τό ίσοζύγιο μάζας του βενζολίου (έξ. 5-43α):

F χ ρ — D y q + W  x w =  D y D + (F—D )xw 

50.0,3 =  D.0,35 + (50—D) 0,19,

άπ' όπου

50 .(0 ,30-0 ,19 )
0 ,3 5 -0 ,1 9 =  34,375 k moles άτμών

"Ν

Πρόβλημα 5—3.

100 kgmoles μίγματος 30%moie βενζολίου — 70 % mole τολουολίου πρό
κειται νά διαχωριστεί μέ άπλή διαφορική άπόσταξη άσυνεχούς λειτουργίας.

α) Νά ύπολογιστεΤ ή ποσότητα καί ή μέση σύσταση του άποστάγματος, έ
τσι ώστε ή σύσταση τού ύπολείμματος στόν άναβραστήρα νά μην κατέλθει 
κάτω άπό x w=  5% mole βενζολίου.

β) Νά έπαναληφθοϋν οΐ ύπολογισμοί, μέ τήν ύπόθεση δτι ή σχετική πτητι- 
κότητα α ΑΒ τού συστήματος δεν μεταβάλλεται αίσθητώς μέ τή σύσταση 
(θερμοκρασία) (βλ. α ΑΒ άπό τό πρόβλημα 5—1) καί νά συγκριθοΰν τά 
άποτελέσματα.

Δίνονται δεδομένα ίσορροπίας τού συστήματος αύτού (βλ. σχ. 5 -4 2 , 
5 -4 3 ).

Λύση:

α) ΟΙ ύπολογισμοί θά βασιστούν στήν έξίσωση Rayleigh (5—58)

In
*F dx

y e—χ

V,
%

ή όποια θά λυθεί μέ γραφική όλοκλήρωση.
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Γι* αύτό τό σκοπό, άπό τό διάγραμμα ισορροπίας του δεδομένου συστήμα

τος,σχ. 5-43, καταστρώνουμε τόν πίνακα 5-5 καί τό διάγραμμα 1
Ye~*

=  fix)

(σχ. 5-44).

Ή  Επιφάνεια κάτω άπό τήν καμπύλη είναι =  1,87. 

"Ετσι έχουμε

=  In
100
W 1 . 8 7 ,  ~ 6,488

W  =  0 * =  15,41 kgmoles ύπολείμμστος, D = 100—15. 4 1 = 8 4 ,5 9  kgmcle 
' άποστάγματος.

Σχήμα 5-44. Γραφική όλοκλήρωση τής έξ. Rayleign (5-58) (Πρόβλημα 5-3).
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Πίνακας 5-5

X Ye ye -x i / ( y e- x ) . Μέση
τ€ταγμένη

Δγ Επιφάνεια

0 ,3 0 = x F 0;50 . 0,20 5,00 14,0 0,025 0,350
0,25 0,44 0,19 5,26 10,2 0,025 0,255
0,20 0,37 0,17 5,88 8,1 0,050 0,405
0,1-5 0,29 0,14 7,14 6,5 0,050 0,325
0,10 0,21 0,11 9,09 5,6 0,050 0,280
0 ,0 5 = x w 0,11 0,06 16,66 5.1 0,050 0,255

Σ =  Τ,87

Ή  μέση σύσταση του άποστάγματος ύπολογίζεται άπό τό ίσοζύγιο μάζας 
του βενζολίου (έξ. 5-60α):

-  F x f - W xw  100.0,3—15,41.0,05
V°  F -W  100-15 ,41

‘Η μέση σχετική πτητικότητα είναι α ΑΒ =  2,442. 

Άπό την έξ. 5-59 έχουμ€

=  0,346 β€νζολίου

1
α—1 [ ■ XF (1 -X W)

XW  (1 — X F >]+ In 1 -x W _ 1 Γ , 0,311-0,051| χ
1—xF “  2,442-1 L 0,05(1-0,3) J

In 1 -0 ,0 5
1 -0 ,3

1,76 /

_F_
W

100
W 5,812

W  = -= !— _ =  17,20 kgmoles υπολείμματος 
Ο,ο 1 Z
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D=100 — 17,20 =  82 ,80  kgmoies όποστάγμστος ,

y D =
100 .0 ,3 -17 ,20 .0 ,05

82,80
=  0 ,352 /

Συμπ€ραίνουμ€ δτι τά άηοτελέσματα δέν διαφέρουν αισθητά μεταξύ τους.

Πρόβλημα 5—4 .

Στήλη κλασματικής άποστάξεως συνεχούς λειτουργίας μέ μερικό άναβρα- 
στήρα καί όλικό συμπυκνωτήρα πρόκειται νά χρησιμοποιηθεί γιά τό  διαχωρι
σμό ύδατικού διαλύματος αίθανόλης.

Δίνονται τά άκόλουθα δεδομένα: Π ίεση λειτουργίας 1 atm, ίσορροπία ά- 
τμών ύγροΰ:

χ Ο,Η,ΟΗ 0,05 0,10 0,20 0,30 0 ,40 0,50 0 ,60 0,70 0.80 0,89

Υ CaHeOH 0,32 0,44 0,53 0,57 0.62 0,65 0,70 0,75 0,84 0,89

τροφοδότηση — χ F =  0,20, 
σύσταση όποστάγμστος -  x D =  0,70, 
σύσταση ύπολείμματος — x w =  0,02, 
λόγος άναρροής — R =  L/D = 1 .

Νά ύπολογιστεΤ ό όπαιτούμενος άριθμός των θεωρητικών δίσκων καί νά 
προσδιοριστεί ή θέση τού δίσκου τροφοδοτήσεως, όν ή τροφοδότηση είσέρ- 
χεται ώς μίγμα κορεσμένου ύγροϋ καί κορεσμένων άτμών θερμικής καταστά- 
σεως q =  0,5.

Λύση:

Θά χρησιμοποιηθεί ή γραφική μέθοδος McCabe-Thiele. Κατασκευάζεται τό 
διάγραμμα ίσορροπίας γ-χ . σχ. 5-45, καί χαταστρώνονται:

1) Ή  γραμμή λειτουργίας τού τμήματος έμπλουτισμού (είτε άπό τό σημείο D
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1

Σχήμα 5-45. Διάγραμμα y e =  f(x) συστήματος C2H6OH—Η20

(y =  χ =  χ 0 =Ο,70) μέ κλίση R/(R+1) =  0,5 είτε 6Γ ένώσεως των σημείων D 

(y=x=O,70) καί (γ= ^  =  ^ - =  0,35, χ=0)].

2) Ή  q—γραμμή μέ κλίση =  ““ ^άπό τό σημ€Ϊο F.

3) *Η γραμμή λειτουργίας τοΰ τμήματος έξαντλήσεως, 6Γ ένώσεως του ση- 
μ€ίου τομής των γραμμών τροφοδοτήσ€ως καί λ€ΐτουργίας τοΰ τμήματος έμ- 
πλουτισμοΰ (S) μέ τό  σημείο W  (y= x=xw =  0,02).

Ό  άριθμός θ€ωρητικών δίσκων, πού προκύπτει γραφικώς, είναι Ν =  6, δη
λαδή 5 στήν κύρια στήλη καί 1 του άναβραστήρα. ‘Η τροφοδότηση πρέπει νά 
€ίσέλθ€ΐ στόν τέταρτο δίσκο.

Πρόβλημα 5-5 .

Μίγμα 4 0 %  moles βενζολίου — 6 0 %  moles τολουολίου πρόκειται νά άπο- 
σταχθεΐ σέ μιά στήλη μέ δίσκους συνεχούς λειτουργίας πού λειτουργεί σέ 1 
atm. Ή διάταξη περιέχει μερικό άναβραστήρα καί όλικό συμπυκνωτήρα. Τό ά-
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1

Σχήμα 5-46. Γιά τή λύση του προβλήματος 5-5α.

πόσταγμα πρέπει νά περιέχει τουλάχιστον 90 mole % βενζολίου, ή όέ σύστα
ση τού ύπολείμμστος όέν πρέπει νά ύπερβεΤ τά 10 moie% αυτού. Ό  λόγος 
άναρροής είναι R == 4,0. Τ6 πρός άπόσταξη μίγμα «ίναι κορεσμένο ύγρό. Δ ίνε
ται τό διάγραμμα ίσορροπίας (βλ. πρόβλημα 5-1).

Νά υπολογιστεί 6 άπαιτούμενος άριθμός θεωρητικών δίσκων Ν, ό έλάχι- 
στος άριθμός δίσκων Ν min κατά τήν πλήρη άναρροή καί ή έλάχιστη άναρροή
R m in :
α) Μ έ τή γραφική μέθοδο McCabe-Thiele.
β) Μέ τήν άπλοποιημένη άναλυτική μέθοδο Fenske-Underwood-Gilliland, μέ 
τήν ύπόθεση ότι ή σχετική πτητικότητα τού συστήματος είναι σταθερή: α =  
.2,44. Τέλος, νά συγκριθούν τά άποτελέσματα.

Λύση:

α) Μ έ τή γραφική μέθοδο McCabe-Thiele βρίσκουμε (βλ. σχ. 5-46):

Μ * * , - 6 .

Ν =  7 =  6+1 ,



. 2 2 9

R . -  Xq - V f _  0 .9 - 0 ,6 2  0,28 .
m"  YF - x F W r ^ 4 =  0 ^ 2  = 1 .2 7 3

β) 'Από τήν έξίσώση Fenske (5-79) γιά τόν N mjn λαμβάνουμε

log χ 0 (1—xw >

N  min
X w d -X p )  _  109 0,1 (1 -0 ,9 )

0,9 (1 -0 ,1 )

log a log 2,44 =  4,93

’Από τήν έξίσωση Underwood (5-88), γιά q =  1 (κορεσμένο ύγρό), έχουμε

n _ J _  Γ _ϋο_ _  a<1-xD) 1_ 1 Γ 0,9 0 (1—0,9)1 , «
m,n a—1 L x F 1 - x F Γ  .2 ,44-1 1 0,4 2,44 (1 -0 ,4 ) J “ 1,28

Έτσι, ό παράγοντας τού διαγράμματος Gilliland θά είναι:

R -R min _ 4 -1 ,2 8
R+1 4+1

=  0,544 ,

όπότε άπό τό διάγραμμα τού σχήματος 5-30 λαμβάνουμε

Ν =  Ν . ,-4 '9? . =  0>22 καί Ν =  6,60 =  7
Ν + 1 Ν + 1

Συμπεραίνουμε 6τι τά άποτελέσματα είναι περισσότερο άπό Ικανοποιητικά.

Πρόβλημα 5—6*

Στήλη άποστάξεως συνεχούς λειτουργίας με όλικό συμπυκνωτήρα πρόκει
ται νά διαχωρίσει μίγμα Α+Β.

Δίνονται τά άκόλουθα δεδομένα:

F =  100 kgmoles/h, x F =  0,5, Η F =  lOOOOkJ/kgmole,
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x D =  0,9, H D =  H L =  3000kJ/kgm ole, 
x w =  0,2, H w =  15000kJ/kgm ole,
H v =  20000kJ/kgm ole,
R =  4 .

ΟΙ άπώλ€ΐ€ς θερμότητας άπό τό σύστημα Q L είναι 5% τής θερμότητας πού 
προσδίδεται στόν άναβραστήρα Q B.
Νά ύπολογιστοΰν:
1) Ή  παροχή του άποστάγματος, υπολείμματος καί άναρροής.
2) Ή  θερμότητα πού άπομακρύνεται στό συμπυκνωτήρα.
3) Ή  άπαιτούμενη ποσότητα θερμότητας πού πρέπει νά προσδοθεί στόν άνα
βραστήρα.

Λύση:

1) Ή  παροχή, του άποστάγματος D καί ύπολείμματος θά υπολογιστούν άπό 
τά ίσοζύγια μάζας:

F =  D + W

F x f = D x 0 +  W x w

"Ετσι,
F(x p — χ w )

*  D *  W
100(0,5-0,2) 

0 ,9 -0 ,2
=  42 ,86  kgmoles/h

W  =  F — D =  1 0 0 -4 2 ,8 6  =  57 ,14 kgmoles/h

Ή  άναρροή θά είναι L =  D R =  4.42,86 =  171,44 kgm oles/h.

2) Ή  θερμότητα Q c πού άπομακρύνεται στόν όλικό συμπυκνωτήρα δίνεται 
άπό τό Ισοζύγιο θερμότητας πού έκφράζεται μέ τήν έξ. 5-91.

Q c  =  V H v - L H l - D H 0 =  V H v - ( L + D ) H 0 =  D (R+1) «Ην — Η 0 ) =  

42,86 (4-1-1) (2 0 0 0 0 -3 0 0 0 ) =  4 2 ,86 .5 .17 00 0=  3642100kJ/h  =  1012kW
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3) ‘Η θ€ρμότητα πού προσδίδεται οπτό σύστημα, άπό τήν έξ. 5-90, είναι

D H d + W H w + Q c - H H f 
1 —0,05

42 ,86 .3000+ 57 ,14 .15000+3642100 -100 ,1000
0,95

=  3819768,4 kJ/h =  1061,05 kW

Πρόβλημα 5—7.

Γιά τό διαχωρισμό τού μίγματος βενζολίου — τολοϋολίου τοΰ προβλήματος 
5—5 πρόκβιται νά χρησιμοποιηθ€Ϊ πύργος μέ πληρωτικά ύλικά, ό όποϊος λει
τουργεί ύπό τίς αύτές .συνθήκες.
Νά ύπολογιστοΰν oi άπαιτούμενες μονάδες μεταφοράς Ν 0G.

Σύμφωνα μέ τά δεδομένα τοΰ προβλήματος 5-5, έχουμε:

χ F =  0,40 ,
x d  =  V d =  Y2 =  0,9 ,
χ w  =  0,1 ,

=  f(x w ) =  0,2 (άπό τό διάγραμμα γ—χ), 
y s =  f(x F) =  0,50 (άπό τό διάγραμμα y—χ),
R == 4, a =  2,44 ,
^ min ^  1,28 (βλ. πρόβλημα 5-5) .

H γραφική όλοκλήρωση θά γίνει δύο φορές, γιά τό .τμήμα έμπλουτισμοΰ:

Λύση:

Υ2=Υο 0,9

0,50
Υβ -  V

Ys

καί γιά τό τμήμα έξάντλήσεως:
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Ν

0,50
ί  <*Υ 
) y e ~ y  
0,2

Κατά τή γραφική όλοκλήρωση Εργαζόμαστ€ όπως ατό πρόβλημα 2-3, Κ€φ. 3. 
Ά π ' αυτήν, γιά τό τμήμα Εμπλουτισμού βρίσκουμ€ N 0G , =  3,76 καί γιά τό 
τμήμα Εξαντλήσεως Ν 062 =  2,4  (βλ. σχ. 5-47, πίνακας 5-6). Γιά δλο τόν 
πύργο N og =  N 0G1 + N qG 2 = 3 ,7 6  + 2,4 =  6,16.

Σχήμα 5-47. Γραφική όλοκλήρωση των Εξ. 5-97 καί 5-99. (Πρόβλημα 5-7).

Πίνακας 5—6

Υ V . Ye - y

1
Ye - y

0,2=y, 0,32 0,12 8,33
0.3 0,43 0,13 7,69
0,4 0,53 0,13 7,69
0 ,5 = y s 0 .6 2 = y F 0,12 8,33
0,6 0,73 0,13 7,69
0,7 0,82 0,12 8,33
0,8 0 ,90 0,10 10,00
0 ,9= y  ο 0 ,96 0,06 16,66



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

I

ΕΚΧΥΛΙΣΗ ΥΓΡΩΝ

ΣΕ γενικότερες γραμμές, ώς Εκχύλιση όρίζονται οί διεργασίες άνακτήσεως 
Ενός ή περισσότερων συστατικών από τά ύγρά η στερεά μίγματα με τή βοή
θεια Εκλεκτικών ύγρών, πού καλούνται διαλύτες. Μιλούμε, δηλαδή, γιά Εκχύ
λιση ύγρών καί Εκχύλιση στερεών.

‘Η Εκχύλιση ύγρών χρησιμοποιείται γιά τό διαχωρισμό δύο άναμίξιμων ύ
γρών (ό διαλύτης διαλύει κατά προτίμηση Ενα απ’ αυτά).

‘Η Εκχύλιση στερεών (ή Εκπλυση ή διαλυτοποίηση) χρησιμοποιείται γιά τήν 
άνάκτηση μιας διαλυτής στό διαλύτη στερεής (ή καί υγρής) ουσίας άπό τό μίγ
μα αυτής μΕ τά άδρανή στερεά συστατικά.

•Μολονότι ή Εκχύλιση στερεών καί ύγρών Εχουν όρισμένες κοινές θεμε
λιώδεις άρχΕς, διαφέρουν αρκετά ώς πρός τή μεταφορά μάζας, καθώς καί ώς 
πρός τόν τύπο τών χρησιμοποιούμενων συσκευών. Γ ι’ αύτό είναι σκόπιμο οί 
άντίστοιχες διεργασίες νά Εξεταστούν χωριστά. Στό παρόν κεφάλαιο θά άσχο- 
ληθοΰμε μέ τήν Εκχύλιση ύγρών.

‘ Η Εκχύλιση ύγρών χρησιμοποιείται ευρύτατα στή Χημική Τεχνολογία γιά 
τήν άνάκτηση διαφόρων βασικών προϊόντων όργανικής καί πετρελαιοχημικής 
συνθέσεως (διαχωρισμός παραφινικών καί άρωματικών ύδρογονανθράκων), 
γιά τό διαχωρισμό τών σπάνιων γαιών, γιά τόν καθαρισμό τών βιομηχανικών 
αποβλήτων (π.χ. μέ όξικό βουτυλεστέρα), γιά τήν παραγωγή διαφόρων φαρ
μάκων (καθαρισμός πενικιλίνης).

Τό βασικότερο πλεονέκτημα τής Εκχυλίσεως, Εναντι τών άλλων μεθόδων 
διαχωρισμού (Εξάτμιση, απόσταξη), είναι ή χαμηλή θερμοκρασία (συνήθως 
τού περιβάλλοντος) λειτουργίας. ΔΕν άπαιτούνται, δηλαδή, δαπάνες Ενεργείας, 
Εκτός άπ* αυτές γιά τήν άνάκτηση τού χρησιμοποιηθέντος διαλύτη (συνήθως 
μέ άπόσταξη). Σ* αυτές τίς περιπτώσεις, βέβρια, ή όλη διεργασία γίνεται πολυ- 
πλοκότερη τής άποστάξεως.

Γενικός κανόνας είναι νά Εφαρμόζεται ή Εκχύλιση καθ’ όλες τίς περιπτώ
σεις όπου ό διαχωρισμός μέ άπόσταξη είναι δύσκολος, δηλαδή γιά συστατικά
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μέ παραπλήσια σημεία ζέσε ως (πτητικότητες). γιά άζεοτροπικά μίγματα (α ^β  
=  1) καί γιά ευαίσθητα στη θερμοκρασία προϊόντα. Αυτό είναι δυνατό, διότι ή 
Εκχύλιση, όπως θά δούμε παρακάτω, βασίζεται στίς διαφορές διαλυτοτήτων.

6.1. Ισορροπία ϋγρών/ύγρών. Τριαδικά συστήματα

’Όταν σε ένα όμοιογενές δυαδικό σύστημα (Α+Β), άποτελούμενο όπό διά
λυμα τού Α στό δρ α σ τικό  Β, προστεθεί ένας καινούργιος διαλύτης S ώς τρ ί
το συστατικό, θά έχουμε ένα από τά ακόλουθα τέσσερα αποτελέσματα:

1. Ό  διαλύτης S θά είναι τελείως μή άναμίξιμος μέ τόν άρχικό διαλύτη Β.
2. Ό  διαλύτης S θά είναι μερικώς άναμίξιμος μέ τό διαλύτη Β, δίνοντας 

ένα ζεύγος (Β-S) μερικώς άναμίξιμων ύγρών.
3. Θά σχηματιστούν δύο ή καί τρία ζεύγη μερικώς άναμίξιμων ύγρών.
4. Θά σχηματιστεί όμοιογενές τριαδικό μίγμα.
Παρακάτω θά έξετάσουμε λεπτομερώς τήν ίσορροπία ύγρών/ύγρών γιά τίς 

περιπτώσεις 1 καί 2. Ή  περίπτωση 3 είναι πολύ σπάνια* *, ή δέ περίπτωση 4, 
προφανώς, δέν παρουσιάζει γιά τήν έκχύλιση κανένα ένδιαφέρον.

Στήν πράξη, ή έκχύλιση έφαρμόζεται στά συστήματα πού άποτελοΰνται 
τουλάχιστον άπό τρία συστατικά A,B,S, (c=3) καί δύο ύγρές φάσεις, του Β 
καί S (π=2).

ΓΓ αυτά τά συστήματα, σύμφωνα μέ τόν κανόνα φάσεων Gibbs (1-71), θά 
έχουμε, όπως καί στήν άπορρόφηση, τρεις βαθμούς έλευθερίας f=3. ‘ Επομέ
νως, γΓά τόν πλήρη όρισμό του συστήματος πρέπει νά δοθούν τρεις άνεξάρ- 
τητες μεταβλητές, ή θερμοκρασία, ή πίεση** καί ή συγκέντρωση μιας φά- 
σεως.

Ή  έξάρτηση τών συστάσεων άπό τή θερμοκρασία (γιά Ρ =  const) γιά τά 
τριαδικά συστήματα δίνεται ύπό μορφή τριγωνικών πρισμάτων μέ βάση τό 
τρίγωνο συστάσεων καί ύψος τή θερμοκρασία.

Γιά δεδομένη θερμοκρασία (Τ =  const), ή ίσορροπία τριαδικών συστημά
των άπεικονίζεται στά τριγωνικά διαγράμματα Gibbs (ίσόπλευρα ή όρθογώνια 
ισοσκελή) καθώς καί στά διαγράμματα McCabe-Thiele (Υ '—X') καί Ponchon- 
Savarit.

Στά τριγωνικά διαγράμματα (σχ. 6-1), οί κορυφές άντιπροσωπεύουν τά κα
θαρά συστατικά A,B,S, oi πλευρές τά δυαδικά μίγματα (π.χ. τό σημείο Τ έχει 
σύσταση 90%S καί 10%Β, τήν ίδια άναλογία S:Β θά έχουν καί όλα τά τριαδι
κά μίγματα πού θά άντιπροσωπεΰονται άπό τά σημεία πού θά βρίσκονται πά
νω στήν εύθεία AT);

"Ολα τά σημεία έντός τού τριγώνου παριστάνουν τριαδικά μίγματα, ή σύ
σταση τών όποιων βρίσκεται μέ έναν άπό τούς άκόλουθους δύο τρόπους (βλ. 
σχ. 6-1 α):

* Περί άναλύσεως αύτής βλ. π.χ. (9.45|.
• ·· Κατά τήν έκχύλιση, ή πί€ση δέν έπηρ€άζ€ΐ σίσθητά τήν ίσορροπία (διαλυτότητα τών 0-

γρών) καί μπορεί νά άγνοηθεϊ. Αυτό, βέβαια, δέν Ισχύει για περιοχές πολύ ύψηλών πιέσεων.
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1. Μέ βάση τίς παράλληλες πρός τίς πλευρές του τριγώνου γραμμές, που 
διέρχονται άπό ένα όρισμένο σημείο (Q), τοΰ όποιου ή σύσταση ζητείται.

2. Μέ βάση τά ϋψη των κάθετων πρός τίς πλευρές γραμμών, τό άθροισμα 
των όποιων, ώς είναι γνωστόν, δίνει τό ϋψος τοΰ τριγώνου.

Γιά τά τριαδικά μίγματα (π.χ. L) που θά προκύπτουν άπό τήν άνάμιξη δύο 
μιγμάτων (π.χ. Κ καί Μ) θά ίσχύει ό γνωστός κανόνας τοΰ μοχλού:

Ποσότητα Μ _  KL __ x L — χ κ 
Ποσότητα Κ ~  LM ~  x m ~ x l

6.1.1. Συστήματα τριών υγρών. Μή άναμίξιμα (B-S) υγρά.

’Ό ταν ή στιβάδα τοΰ διαλύτη S δέν περιέχει άραιωτικό Β καί ή στιβάδα 
τοΰ άραιωτικοΰ Β δέν περιέχει διαλύτη S, τότε ή ισορροπία δίνεται σέ όρθο- 
γώνια διαγράμματα, ώς άπλή σχέση Y e =  f(X) (σχ. 6-2) μεταξύ τών συγκεν
τρώσεων τοΰ ύπό κατανομή συστατικού Α στή φάση τόΰ διαλύτη S (Εκχυλί
σματος), Ye, καί στή φάση τοΰ άραιωτικοΰ Β (ύπολείμματος), X. Έδώ οί συγ
κεντρώσεις Ye καί X έκφράζονται ώς

Υ β =  Υβ/( ΐ -γβ) (6 -2 )

χ  =  χ/Π-χ) (6-3)

όπου: y e- κλάσμα βάρους τής Α στή φάση τοΰ έκχυλίσματος. 
χ - κλάσμα βάρους τής Α στή φάση τού ύπολείμματος.

Ή  κατάσταση αυτή μοιάζει μέ αύτήν τής άπορροφήσεως. Γιά άραιά μίγμα
τα μπορεί νά ίσχύει ό νόμος Henry. Παράδειγμα τέτοιου συστήματος είναι: ν ι
κοτίνη (Α)-Η20(Β)-κηροσίνη (S).

6.1.2. Σύστημα τριών ύγρών. ‘Ένα ζεύγος (Β-S) μερικώς άναμίξιμων υγρών

Ή  ίσορροπία αύτοΰ τοΰ συστήματος, πού άλλωστε είναι καί ή πιό συνηθι
σμένη περίπτωση στήν έκχύλιση, παρίσταται στό σχήμα 6-3αβ ύπό μορφή ί- 
σόθερμων διαγραμμάτων μέ τριγωνικές συντεταγμένες, διότι ή άμοιβσίπ δια
λυτότητα τών Β καί S δέν μπορεί νά άγνοηθεΐ.

Τό πρός κατανομή ύγρό Α είναι πλήρως διαλυτό ατά ύγρά 8 καί S, ένώ τά 
Β καί S είναι μερικώς άναμίξιμα (διαλυτά) μεταξύ τους, σχηματίζοντας κορε-



237

kg  A/kg B

Σχ,ήμα 6-2. Διαγράμματα ίσορροπίας γιά σύστημα μέ μή άναμίξιμα ύγρά B-S.

σμένα διαλύματα τού S ατό Β (διάλυμα συστάσεως I) καί τοΰ Β ατό S (διάλυ
μα συστάσεως J).

Τά σημεία I, J θά άπομακρύνονται τό ένα άπό τό άλλο, πλησιάζοντας τίς 
κορυφές τοΰ τριγώνου Β καί S άντίστοιχα, καθώς ή διαλυτότητα των Β καί S 
θά έλαττώνεται. ’Αντίστροφα, δσο πιό μικρή ή απόσταση των I, J, τόσο μεγα-* 
λύτερη ή αμοιβαία διαλυτότητα των Β καί S.

Κάθε δυαδικό μίγμα συστάσεως μεταξύ I καί J (π.χ. G) θά διαχωριστεί σε 
δύο μή άναμίξιμες φάσεις (στιβάδες) συστάσεως I καί J, oi ποσότητες των ό
ποιων καθορίζονται άπό τόν κανόνα τοΰ μοχλού (6-1).

Με τήν προσθήκη τής ούσίας Α, ή διαλυτότητα των Β καί S θά μεταβάλλε
ται, ακολουθώντας τήν καμπύλη IRPEJ, ή όποια καλείται καμπύλη ίσορροπίας 
ή διαλυτότητας.

Τριαδικά μίγματα έξω άπό τήν καμπύλη διαλυτότητας (π.χ. Μ) παριστάνουν 
όμοιογενή διαλύματα (μία φάση).

’Αντίθετα, κάθε τριαδικό μίγμα πού βρίσκεται στόν έσωτερικό χώρο I-R-P- 
E-J-G-I θά σχηματίζει έτερογενές μίγμα άπό δύο μή άναμίξιμες φάσεις, μετα
ξύ των όποιων θά κατανέμεται τό συστατικό Α. "Ετσι, π.χ. μίγμα συστάσεως 
Κ θά διαχωριστεί σέ δύο άδιάλυτες μεταξύ τους φάσεις, συστάσεως R (πλου
σιότερη ώς πρός τό Β) καί Ε (πλουσιότερη ώς πρός τό S), οΐ όποίες βρίσκον
ται σέ ίσορροπία.

Oi εύθεΐες γραμμές πού συνδέουν τίς ισορροπούσες φάσεις (π.χ. συστά
σεων R καί Ε), καί οΐ όποίες πρέπει νά διέρχονται άπό τά σημεία πού άντι- 
στοιχοΰν στή σύσταση του όλου μίγματος (π.χ. Κ), είναι oi γραμμές συνδέ-
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σ€ως (RKE). Υπάρχει άπειρος αριθμός γραμμών συνδέσεως. Στό σχήμα 6- 
3αβ δείχνονται τρείς τέτοιες γραμμές.

Τό σημείο Ρ, πού, ούσιαστικά, είναι ή τελευταία γραμμή συνδέσεως, όνο- 
μάζεται κοινό σημείο* ή σημείο άναδιπλώσεως, καί αντιστοιχεί στή συνθήκη 
κατά τήν όποία τό μίγμα δέν διαχωρίζεται σέ δύο φάσεις, δηλαδή οι δύο ι
σορροπούσες φάσεις θά έχουν τήν ίδια σύσταση. Τό σημείο Ρ χωρίζει τήν 
καμπύλη ισορροπίας σέ δύο τμήματα, τό τμήμα τού ύπολείμματος (IRP) καί τό 
τμήμα τού έκχυλίσματος ή διαλύτη (PEJ).

'Από τό διάγραμμα τού σχ. 6-3β, είναι προφανές ότι ή συγκέντρωση τού 
ύπό κατανομή συστατικού Α στή φάση Ε (δηλαδή στό διαλύτη) y Ee, είναι 
μεγαλύτερη άπ’ αύτήν τού Α στή φάση R (δηλαδή στό ύπόλειμμα) xR . 
‘ Επομένως, ή καμπύλη κατανομής y e =  f(x) τού σχ. 6-3γ θά βρίσκεται πάνω 
άπό τή διαγώνιο V = x·

Ό  συντελεστής κατανομής τού Α, πού, γενικά, είναι συνάρτηση όχι μό
νο τής θερμοκρασίας, αλλά καί τής συγκεντρώσεως χ (λόγω τού ότι τά συ
στήματα άπέχουν πάρα πολύ άπό τήν ίδανικότητα καί οί χημικές αλληλεπιδρά
σεις τών συστατικών είναι ισχυρές) θά είναι μεγαλύτερος τής μονάδας:

Κ Α
VEe

X R-
>1 (6-4)

Ή θερμοκρασία έπιδρά ουσιωδώς** στήν ίσορροπία ύγρών/ύγρών (σχ. 6-
4). Κατά τήν αύξηση αυτής, ή διαλυτότητα συνήθως αυξάνεται, περιορίζοντας 
έτσι σημαντικά τήν έτερογενή περιοχή κάτω άπό τήν καμπύλη ισορροπίας.

Ή έκχύλιση ύγρών πρέπει νά διεξάγεται σέ θερμοκρασίες μικρότερες άπ’ 
αύτήν (t3) πού θά είχε ώς άποτέλεσμα τήν εξαφάνιση τής έτερογενούς περιο
χής (βλ. σημείο Ρ', σχ. 6-4).

Γιά τήν άνάλυση τών διεργασιών έκχυλίσεως συχνά χρησιμοποιούνται καί τά δια
γράμματα Ponchon-Savarit καί McCabe-Thiele (σχ. 6-5).

Στό διάγραμμα McCabe-Thiele (σχ. 6-5β), ώς συντεταγμένες χρησιμοποιούνται τά 
κλάσματα βάρους Υ ' καί X ' τής πρός έκχύλιση ουσίας Α στό "έλεύθερο" άπό τό δια
λύτη S διάλυμα:

Y 'e =  Kg A/kg (Α+Β) στή φάση τού έκχυλίσματος, 

X ' =  kg A/kg (Α+Β) στή φάση τού ύπολείμματος.

# Δέν είναι άπαραίτητο νά βρίσκεται στήν κορυφή (μέγιστο) τής καμπύλης Γσορροπίας.
** Μπορεί νά μεταβάλλεται καί ή κλίση τών γραμμών συνδέσεως.
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A

Σχήμα 6-4. Επίδραση τής θερμοκρασίας στήν ίσορροπία των μερικώς άναμίξιμων υ
γρών (B.S).

Στό διάγραμμα Ponchon-Savarit (σχ. 6-5α) οΙ τετμημένες είναι οΐ Χ \Υ \ Ενώ ώς τε- 
ταγμένες χρησιμοποιούνται οΙ λόγοι

Zy = kg S/kg (Α-»-Β) στή φάση του Εκχυλίσματος. 

Ζχ = kg S/kg (Α+Β) στή φάση του ύπολείμματος.

Μιά σύγκριση τών σχ. 6-5 καί 5-13 δείχνει τήν άναλογία αύτών.
Πραγματικά, κατά τήν άπόσταξη,ό σχηματισμός τών δύο φάσεων (ύγρής καί άτμών) 

Επιτυγχάνεται μέ τήν προσθήκη θερμότητας (Η), κατά τήν δέ Εκχύλιση με τήν προ
σθήκη διαλύτη (S). "Ετσι, ό διαλύτης είναι τό άνάλογο τής θερμότητας (Ενθαλπίας).

Συνδυασμός αύτών τών δύο διαγραμμάτων Επιτρέπει τήν κατασκευή τών γραμμών 
συνδέσεως.,δπως δείχνεται στό σχήμα 6-5.

Παραδείγματα συστημάτων μ* ένα ζεύγος μερικώς άναμίξιμων ύγρών άπο- 
τελοΟν τά άκόλουθα μίγματα: άκετόνη (Α)-Η20(Β)-χλωροφόρμιο (S),CH3 
COOH (A) - C6He(B) -H 20(S), άκετόνη (A) - H20  (B) - μεθυλοίσοβουτυλική 
κετόνη (S), CH3COOH (A) - H20  (B) - ίσοπροπυλικός αίθέρας (S).

6 .2 . Διαλύτες. Κριτήρια Επιλογής τους

‘Ένας (δανικός διαλύτης πού πρόκειται νά χρησιμοποιηθεί γιά τό διαχωρι
σμό τών ύγρών συστατικών Α,Β πρέπει νά Ικανοποιεί τά άκόλουθα [451:
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ΣχΠΜΟ 6-5. Διαγράμματα ισορροπίας Ponchon-Savarit (Ζ-Υ',Χ')* καί McCabe-Thiele
(Υ'-ΧΊ γιά τριαδικά συστήματα μ* Ενα ζεύγος μερικώς άναμίξιμων υγρών.

1. Νά εχει, κατά τό δυνατόν, μεγάλη άπιλεκπκάτητα. Αύτή Εκφράζεται με 
τόν καλούμενο λόγο κατανομής, πού όρίζεται άττό τή σχέση

_  ΚΑ =  (γΕβ/ΧΒ)τοΟ A 
ΑΒ κ β (νΕβ/χΒ)τοΟΒ

(6-5)

δπου: Κ Α, Κ Β -  συντελεστές κατανομής τών συστατικών Α καί Β άντίστοιχα.
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Σχήμα 6-6. 'Επίδραση τής διαλυτότητας B-S στή χωρητικότητα του διαλύτη.

Ο α ΑΒ είναι άνάλογος τής σχ€τικής τττητικότητας α ΑΒ πού συναντήσαμε 
στην άπόσταξη (σύγκρινε 6-5 καί 5-18). Συνήθως δεν είναι σταθερός καί έ- 
ξαρτάται από τή συγκέντρωση καί τή θερμοκρασία. ΓΓ αυτόν πρέπει να ίσχυει 
α αβ )  1. ‘Ό ταν 1 (ττ.χ. στό σημεϊο Ρ), ή έπιλεκτικότητα του S είναι μη
δέν καί ό διαχωρισμός των Α καί Β είναι άδύνατος.

2. Νά σχηματίζει μέ τό άραιωτικό Β σύστημα μέ έλάχιστη διαλυτότητα.
'Από τούς τρεϊς διαλύτες S,. S2, S3 του σχήματος 6-6, γιά τό διαχωρισμό 

των Α καί Β περισσότερο ένδείκνυται ό διαλύτης S,, διότι ή περιοχή Β-C τών 
μιγμάτων Α-Β πού ύπόκεινται* σέ διαχωρισμό (λόγω σχηματισμού δύο φά
σεων) εύρύνεται (BC, > BC2 > Βϋ3).Λέμε τότε ότι ό διαλύτης S, έχει τή μεγα
λύτερη χωρητικότητα ώς πρός τό ύπό κατανομή συστατικό Α.

3. Νά είναι εύκολη ή άνάκτησή του (π.χ. μέ άπόσταξη).
4. Νά είναι χημικά σταθερός καί άδρανής ώς πρός τά συστατικά του συ

στήματος Α,Β, καθώς καί ώς πρός τά υλικά τής συσκευής.
5. Νά έχει χαμηλό κόστος, μικρό ιξώδες, μικρή τάση άτμών.
6. Νά μήν είναι τοξικός καί άναφλέξιμος.

6 .3 , Ταξινόμηση τών διεργασιών έκχυλίσεως

ΟΙ διεργασίες έκχυλίσεως είναι δυνατόν νά γίνουν συνεχώς ή άσυνεχώς μέ 
διάφορους τρόπους. Σύμφωνα μέ τόν τρόπο διεξαγωγής, διακρίνουμε τις άκό- 
λουθες έκχυλίσεις:
1. ’Εκχύλιση σέ βαθμίδες ισορροπίας (έπαφής):

α) 'Εκχύλιση μιας βαθμίδας.
β) Πολυβάθμια έκχύλιση μέ όμορροή.
γ) Πολυβάθμια έκχύλιση κατ' άντιρροή.
δ) Πολυβάθμια κατ’ άντιρροή έκχύλιση μέ άναρροή.

• Μόνο άρχικές τροφοδοσίες Α+Β  μέ συστάσεις μεταξύ Β καί C, ή C* ή C, θά μπορεί νά 
διαχωριστούν μέ τή βοήθεια διαλυτών S, ή S 2 ή S 3.
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2. Συνεχής εκχύλιση με διαφορική έπαφή.

Σύμφωνα με τόν αριθμό των χρησιμοποιούμενων διαλυτών, διακρίνουμε την 
απλή εκχύλιση (ένας διαλύτης S) καί τήν κλασματική Εκχύλιση (συνήθως δύο 
διαλύτες, μή άναμίξιμοι μεταξύ τους).

Παρακάτω θά άναφερθοΰμε σύντομα στή μεθοδολογία άναλύσεως των 
διεργασιών έκχυλίσεως. Λεπτομέρειες μπορούν νά άναζητηθοΰν σε είδικά 
συγγράμματα [1, 9, 1 1, 35, 45].

6.4. Εκχύλιση μιας βαθμίδας

‘ Η έκχύλιση μιας βαθμίδας (σχ. 6-7)* άποτελεϊται άπό τά έξης έπί μέρους 
στάδια:

1) Πλήρης άνάμιξη τής τροφοδοτήσεως F (ή όποια παριστάνει μίγμα τής ύ- 
πό κατανομή ουσίας Α καί τού άραιωτικοΰ Β, έπομένως ή σύσταση αυτής βρί
σκεται στην πλευρά ΑΒ τού τριγώνου τού σχήματος 6-7β). με τό διαλύτη S 
στόν αναμικτήρα* ** (1).

2) Διαχωρισμός*** τού μίγματος Ρ + S =  A +B +S  σέ δύο στιβάδες (φά
σεις), στή φάση τού έκχυλίσματος Ε (πλουσιότερη ώς πρός τό Α) καί στή φά
ση τού ύπολείμματος R (πλουσιότερη ώς πρός τό Β).

3) 'Ανάκτηση τού διαλύτη S άπό τίς δύο φάσεις (συνήθως μέ άπόσταξη, ε
ξάτμιση, ή καί μέ έκχύλιση), άνακύκλωση αυτού καί παραλαβή τών σχεδόν 
καθαρών συστατικών Εκ =  Α+Β καί RK =  Β+Α.

‘ Η άνάλυση τής διεργασίας αύτής βασίζεται στην προϋπόθεση ότι .κατά τήν 
άνάμιξη τών F καί S έπέρχεται πλήρης θερμοδυναμική ίσορροπία (έκχύλιση 
μιας θεωρητικής βαθμίδας). Τά διαγράμματα 6-7α καί 6-7β παριστάνουν άπει- 
κόνιση τής έκχυλίσεως μιας βαθμίδας μέ καθαρό διαλύτη (δέν περιέχει Α καί 
Β)**** γιά σύστημα μερικώς άναμίξιμων ύγρών B-S.

"Εστω ότι κατά τήν άνάμιξη f kg ή kg/s (άσυνεχής ή συνεχής λειτουργία) 
άρχικοϋ διαλύματος Α ατό Β μέ s kg ή kg/s διαλύτη σχηματίζονται άντίστοιχα 
m kg ή kg/s μίγματος, τό όποΤο διαχωριζόμενο στό διαχωριστήρα δίνει e kg 
ή kg/s έκχυλίσματος καί r kg ή kg/s ύπολείμματος, έτσι ώστε νά ισχύει τό όλι- 
κό ίσοζύγιο μάζας

m =  f +  s =  r + e (6 - 6 )

Γιά τό ίσοζύγιο τού ύπό κατανομή συστατικού Α θά ίσχύει:

# Σύγκρινε μέ σχ. 2-5.
** ΟΙ συσκ€υές άναμίξεως έξετάζονται λεπτομερώς στό κ€φ. 6 της Μηχανικής Ρευστών καί 

Τεχνικής Σωματιδίων.
*·*  Σέ μιά συσκευή κατακαθίσεως (βλ. Τόμο I, κεφ. 10. § 10.2.4.)
##·*Άλλιώς τό σημείο S δέν θά ήταν στήν κορυφή του τριγώνου, άλλά έντός αυτού (π.χ. 

S ').
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Σχήμα 6-7. Εκχύλιση μιας βαθμίδας (α) καί όπεικόνιση αυτής στό τριγωνικό διάγραμ
μα (β). Σύστημα μερικώς άναμίξιμων υγρών 8-S.
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m x M =  f x F + s y s (6-7)

ή

m χ Μ =  f χ F γ,ά την είδική π€ρίτττωση καθαρού διαλύτη (ys =  0), (6-8)

καί

m x M =  r X R + e y E (6-9)

"Ας δούμε τώρα πώς γίνεται ή άνάλυση τής διεργασίας αύτής ατό τριγωνι
κό διάγραμμα (σχ. 6-7β), προκειμένου νά βρεθούν ο! ποσότητες καί συστά
σεις τού Εκχυλίσματος Ε καί ύπολείμματος R. Οί συντεταγμένες τού σημείου 
Μ βρίσκονται με τόν κανόνα τού μοχλού:

s =  FM 
f “  MS

I f — (ή = -i-F — —-^-γιά ys =  0) (6-10)
χ Μ “  Ys Χ Μ

Τά σημεία R καί Ε καθορίζονται άπό τη γραμμή συνδέσεως RME καί τήν 
καμπύλη ίσορροπίας.

Εφαρμόζοντας καί έδώ τόν κανόνα μοχλού

r_ _  ΜΕ 
e “  MR (6- 11)

r =  r =  Μ Ε _  ΜΕ
e+r m MR + ME RE

γιά τήν ποσότητα r τού ύπολείμματος λαμβάνουμε

(6- 12)

r =  m - ^  =  m (Ve" Xm)
RE yE - *r

(6-13)

Τότε, άπό τήν (6-6), γιά τήν ποσότητα e τού έκχυλίσματος θά Ισχύει

Ve -  xR
Β~) (6-14)
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01 ττοσότητ€ς r καί e πού προκύπτουν άπό τις σχέσεις (6-13) καί (6-14), 
καθώς καί οΐ συστάσ€ΐς xp καί V£ άναφέρονται στό ύπόλειμμα καί Εκχύλισμα 
άντίστοιχα μετά τό διαχωριστήρα. Oi δε συστάσ€ΐς των τελικών καθαρών 
προϊόντων (διαλύματα Α+Β) καί Rj< πού θά προκύψουν μετά τήν άνάκτη- 
ση τού διαλύτη Sp καί Sp θά καθορίζονται άπό τά σημεία τομής των γραμ
μών SE καί SR με τήν πλευρά ΑΒ τοϋ τριγώνου άντίστοιχα.

01 ποσότητες e k, s E καί rk, sR βρίσκονται εύκολα δΓ Εφαρμογής τών 
ίσοζυγίων μάζας καθώς καί του κανόνα μοχλού γιά τίς άντίστοιχες γραμμές 
SEEk καί SRRk.

Τό τριγωνικό διάγραμμα τού σχ. 6-7β Επιτρέπει Επίσης τόν ύπολογισμό 
τής μεγίστης καί Ελάχιστης κσταναλώσεως τού διαλύτη. ’Από τόν κανόνα μο
χλού (6-10) προκύπτει ότι όταν τό σημείο Μ μετατοπίζεται πρός τά άριστερά, 
τό τμήμα FM Ελαττώνεται, τό δε τμήμα MS αύξάνεται. με συνέπεια ή ποσότη
τα τοΰ διαλύτη s νά μειώνεται. Τό άντίθετο θά συμβαίνει κατά τήν μετακίνη
ση τοΰ σημείου Μ πρός τά δεξιά.

"Ετσι, ή Ελάχιστη κατανάλωση τοΰ διαλύτη smjn θά άντιστοιχεϊ στη συν
θήκη κατά τήν όποια τό σημείο Μ θά συμπίπτει μέ τό σημείο Κ πάνω στή 
γραμμή ίσορροπίας:

s mio (6-15)

Τότε θά λαμβάνουμε ουσιαστικά Ενα στρώμα ύπολείμματος μέγιστης συ- 
στάσεως Κ καί μιά Ελάχιστη ποσότητα (-♦ Ο) Εκχυλίσματος μέγιστης συστά- 
σεως L.

Αντίθετα, ή μέγιστη κατανάλωση τοΰ διαλύτη smax θά άντιστοιχοΰσε στή 
συνθήκη: σημείο Μ =  σημείο D:

® max (6-16)

κατά τήν όποια θά λαμβάναμε πρακτικώς Ενα στρώμα Εκχυλίσματος Ελάχι
στης συστάσεως D καί μιά Ελάχιστη ποσότητα υπολείμματος Ελάχιστης συ- 
στάσεως C.

Στήν πράξη λαμβάνεται μιά κατανάλωση τού διαλύτη s μεταξύ τών smin 
καί smax< Ετσι ώστε αύτή νά είναι οίκονομικά συμφέρουσα.

‘Η Εκχύλιση μι&ς βαθμίδας μπορεί νά άναλυθεϊ Επίσης καί μέ τή βοήθεια 
τών διαγραμμάτων Ponchon-Savarit καί McCabe-Thiele (βλ. π.χ. (2, 35, 45)) 
καί μοιάζει μέ τήν άπόσταξη ίσορροπίας.
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Σχήμα 6-8. ’Απεικόνιση τής μονοβάθμιας Εκχυλίσεως στό διάγραμμα Υ—X (σύστημα 
πλήρως μή άναμίξιμων ύγρών Β καί S).

Στήν περίπτωση μή άναμίξιμων ύγρών B-S, ή άνάλυση τής Εκχυλίσεως 
μιας βαθμίδας άπλοποιεϊται (σχ. 6-8).

Έστω δτι 3kg ή kg/s άραιωτικοϋ Β είόέρχεται ύπό μορφή διαλύματος 
(τροφοδοτήσεως) συγκεντρώσεως Χρ kg A/kgB σε έναν άναμικτήρα, όπου α
ναμιγνύεται με s kg ή kg/s καθαρού διαλύτη S (Yg=0). Έστω άκόμη δτι, μετά 
τό διαχωρισμό, ή στιβάδα Εκχυλίσματος έχει σύσταση Υρ^, ή δε στιβάδα τού 
ύπολείμματος Xρ ^ .

Έφ* δσον τά Β καί S είναι μή άναμίξιμα, τό Ισοζύγιο μάζας του ύπό'κατα
νομή συστατικού Α θά Εκφραστεί ώς Εξής:

β Χρ =  β X R) + s Υ Ε* (6-17)

* Στήν περίπτωση μή καθαροΟ διαλύτη (βλ. γραμμή F'3 τού σχ. 6-8), πρέπει νά Ισχύει

β Χρ + s Ys =  β XRj + s YEj (6-17α)

-Υ 8 (6-18α)
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'Επομένως, ή γραμμή λειτουργίας θά έχει κλίση (βλ. οχ. 6-6 ):

β =  γ ε- 
s (X Ri -  X F)

1 2 i
R,F =  ι 9γ (6-18)

"Ετσι, κατά τήν άνάλυση τής μονοβάθμιας έκχυλίσεως (σύγκρινε μέ τήν έκρά- 
φηση πυκνών μιγμάτων μέ όμμοροή. Κεφ. 2 ,σχ. 2 - 1 0 ) έργσζόμαστε ώς έξης: 
Σχεδιάζουμε τή γραμμή ίσορροπίας Y e =  f(X) καί άπό τό άρχικό σημείο F 
(Χ=Χ F, Y s= 0 ) ·  φέρουμε τήν ευθεία γραμμή λεσουργίας μέ κλίση ϊςγ =  
-β /s. Άπό τά σημεία τομής τών γραμμών ίσορροπίας καί λειτουργίας (σημείο 
1 ή 3) βρίσκουμε τή σύσταση τού έκχυλίσμστος Υ Ε καί τοΰ υπολείμματος 
x r ,·

’Αντίθετα, γιά δεδομένο διαχωρισμό (X R .X ̂ ). ή άπαιτούμενη ποσότητα 
τού διαλύτη S βρίσκεται άπό τή σχέση 6-18.

‘Από τήν έξίσωση 6-18 καί τό διάγραμμα 6-8, είναι προφανές ότι όσο με
γαλύτερη ή ποσότητα του διαλύτη S, τόσο μικρότερη ή κλίση tg y=  -β/s καί 
τόσο μικρότερες οΙ συγκεντρώσεις X R καί Υ Ε (σύγκρινε γραμμές λειτουργίας 
F1 καί F2 του σχ. 6 -8 . όπου s > s  καί X R < X R . Ye <Ye.* Επίσης είναι 
φανερό ότι. γιά δεδομένες συνθήκες (β/s.-Xp). ό καθαρός διαλύτης δίνει 
καλύτερα άποτελέσμστα (X Ri< X R ).

*Η άποτελεσμστικότητα του διαχωρισμού θό έξαρτηθεί καί άπό την άπόδο- 
ση της πραγματικής βαθμίδας, ή όποια είναι πάντοτε μικρότερη άπό σύτήν 
(10 0 %) τής θεωρητικής.

6 .5 . Πολυβάθμια έκχύλιση μέ όμορροή··

Ή πολυβάθμια έκχύλιση μέ όμορροή (σχ. 6-9α) συνίστσται στήν έπεξερ- 
γασία τού υπολείμματος πού έξέρχεται άπό τήν προηγούμενη βαθμίδα μέ και
νούργια ποσότητα τού διαλύτη. Διεξάγεται συνεχώς ή άσυνεχώς.

Γιά σύστημα μερικώς άναμίξιμων Β καί S, ή άνάλυση τής διεργασίας μπο
ρεί νά γίνει στά τριγωνικά διαγράμματα (σχ. 6 -9β ),···ά ν  βαοιστούμε στά ισο
ζύγια μάζας: όλικό.

Γ* - ι  =  e n^ rn =  mn. (6 -1 9 )

καί συστατικού A,

r n-1 X rv—1 ~  ®n Vn +  f n Xn =  m n *« * .·  ( 6 - 2 0 )

όπου n αυθαίρετος αΰξων άριθμός βαθμίδας.

•η ε *  (x = x F. γ = y s )
* * Ουσιαστικά πρόκειται γιά πολυβάθμια εκχύλιση μέ διασταυρωμένες ροές, καί αΰτή ηρέπε* 

νά είναι ά όρθή όνομοσία της.
· · ·  Καθώς καί στά διαγράμματα McCabe-Thiele καί Poochon-Savant
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Γιά κάθε στάδιο Εργαζόμαστε με τόν τρόπο πού περιγράφτηκε κατά τή μελέ
τη της έκχυλίσεως μιας βαθμίδας.

Στήν περίπτωση μή άναμίξιμων Β καί S, ή άνάλυση είναι πιό άπλή, κα
θόσον τό Εκχύλισμα τοΰ κάθε σταδίου περιέχει όλη τήν ποσότητα τοϋ δ ια
λύτη πού τό τροφοδοτεί, Ενώ όλα τά ύπολείμματα περιέχουν τήν αΰτή πο
σότητα άραιωτικοϋ Β, με συνέπεια τό ισοζύγιο τοΰ ύπό κατανομή συστατικού 
Α νά Εχει ώς έξης:

β X n- i  =  sn Y n + β Χ η (6 -2 1 )*

Σχήμα 6—9. Τριβάθμια Εκχύλιση μέ δμορροή (α) τοΰ συστήματος μερικώς άναμίξι
μων Β καί S καί άπεικόνιση αυτής στό τριγωνικό διάγραμμα (β). Ό  δια
λύτης είναι καθαρός (δέν περιέχει οΰτε Α ούτε Β).

# Στήν περίπτωση μή καθαρού διαλύτη, στήν άριστερή πλευρά των Εξ. 6 -2 0  καί 6—21 πρΕ 
πει νά προστεθεί καί ή ποσέ. ιτα τού Α ηού. εισέρχεται μ’ αύτόν, s n y s καί s n Y s άντίστοιχα.



‘ Η κλίση αύτών τών γραμμών λειτουργίας θά είναι ίδια, 6ν στό κάθε στάδιο 
χρησιμοποιηθεί ή Τδια ποσότητα του διαλύτη S1= S 2= S 3sS n. Τότε οΙ γραμμές 
λειτουργίας αύτών θά είναι παράλληλες. 'Εφαρμόζοντας διαδοχικά γιά κάθε 
στάδιο τή γραφική μέθοδο πού άναπτύχθηκε προηγουμένως, είναι δυνατόν 
νά βρούμε τόν άριθμό βαθμίδων πού άπαιτοΰνται γιά δεδομένο διαχωρισμό 
Χ1 (σχ. 6—10).

Στήν περίπτωση όπου ή γραμμή ίσορροπίας είναι εύθεία (Υ =  mX), 6 άρι- 
θμός π βαθμίδων μπορεί νά ύπολογιστεϊ άπό τή σχέση

2fe0

log (X n/X F)

'°s 1 ί^ Γ .’
(6 -2 2 )·

6 .6 . Πολυβάθμια έκχύλιση κατ' άντιρροή

Είναι ή πιό συνηθισμένη καί άποτελεσματικότερη μέθοδος έκχυλίσεως.
Ή  διεργασία διεξάγεται είτε σέ μιά όριζόντια συστοιχία άναμικτήρων - δια- 

χωριστήρων (σχ. 6—11), διά μέσου τής όποιας οΙ φάσεις τού έκχυλίσματος 
καί τού ύπολείμματος κινούνται κατ’ άντιρροή, είτε σέ μιά στήλη μέ δίσκους 
(σχ. 6—13), στήν κορυφή τής όποίας διαβιβάζεται ή τροφοδότηση, στόν πυθ
μένα αυτής ό διαλύτης, όπότε μοιάζει μέ στήλη έξαντλήσεως. Άπό τήν κο
ρυφή τής στήλης λαμβάνεται τό έκχύλισμα, άπό τόν πυθμένα αύτής τό ύπό- 
λειμμα.

Γιά τήν περίπτωση μερικώς άναμίξιμων υγρών 6—S, ή άνάλυσπ τών διεργασιών 
αύτών μπορεί νά γίνει μέ βάση τά τριγωνικά διαγράμματα, καθώς καί μέ τά διαγράμ
ματα McCabe-Thiele σέ συνδυασμό μέ αυτά τών Ponchon-Savarit.

Ά ς  δούμε πώς είναι δυνατόν νά βρεθούν ο) άπαιτούμενες θεωρητικές βαθμίδες 
τής κατ’ άντιρροή έκχυλίσεως μέ τή βοήθεια τών τριγωνικών διαγραμμάτων. Ή άνά-

•b X F =  bX^SY, =  bX^m SX, =  (b+mS)X, => X, =  ( — — —  ) %
b+mS

b b
b X. = bX,+SY, = bX,+mSX, = (b+mS)X, => X, = ( --------- ) X, = ( ------=- > **

b+m S b+mS

b+mS
,0e' b ^ S  »

(6-22)
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Λύση βασίζ€ται στό γεγονός ότι ύπάρχει μιά σταθερή διαφορά Δ μεταξύ των ποσοτή
των τού ύπολείμματος πού Εξέρχεται άπό μιά βαθμίδα καί τού Εκχυλίσματος που εισ
έρχεται σ ’ αυτήν. Αυτό προκύπτει άπό τά άκόλουθα ίσοζύγια μάζας (βλ. σχ. 6-11):

γιά όλη τή συστοιχία f+s = rn + e, =  m (6-23)
f-e , = rn- s  = Δ (6—23a)

γ·ά τή βαθμίδα 1 f+e, = r,+e, (6 -24)
f— e, = r,—e, = Δ (6—24a)

γιά τή βαθμίδα 2 r,+e, = r,+e, (6 -25)
ri - e ,  = r ,-e 3 = Δ (6—25a)

γιά τή βαθμίδα π r „ _ , + s = r n+ e „ (6 -26)
r n - l ~ e n =  rn- s  =  Δ (6—26a)

Γενικά, δηλαδή, πρέπει νά ίσχύει ή Εξίσωση

β η - ι+ Δ = Γ „ ,  (6 -27)

πού, σύμφωνα μέ τόν κανόνα μοχλού, σημαίνει ότι όποιαδήποτε σημεία Εη+1. Δ καί 
R n στό τριγωνικό διάγραμμα (σχ. 6—12) πρέπει νά δίνουν ευθεία γραμμή. Μέ άλλα 
λόγια, όλες αυτές οΙ ευθείες γραμμές θά πρέπει νά συγκλίνουν σέ Ενα καί τό αύτόση- 
μεϊο, τόν πόλο Δ..Τήν ίδιότητα αυτή τοΰ συστήματος Εκμεταλλευόμαστε γιά τό γραφι
κό ύπολογισμό των άπαιτούμενων θεωρητικών βαθμιδών η (γιά δεδομένο διαχωρι
σμό, δηλαδή όταν είναι γνωστά τά X F, Y s, f, s, X n).

Σύμφωνα μέ τή μέθοδο αυτή:
1) Βρίσκουμε τό σημείο Μ, που άντιπροσωπεύει τό μίγμα*m πού προκύπτει άπό τήν 
άνάμιξη f kg άρχικού διαλύματος καί s kg διαλύτη, σύμφωνα μέ τόν κανόνα μοχλού:

f = MS 
s MF

2) Σχεδιάζουμε τή γραμμή Rn Μ καί, προεκτείνοντάς την Εως τήν καμπύλη 
ίσορροπίας, βρίσκουμε τή σύσταση γ, τού τελικού Εκχυλίσματος Ε, (τής πρώτης βα
θμίδας), Ετσι ώστε νά ίσχύει τό ίσοζύγιο (6-23).
3) . ’Από τή γραμμή συνδέσεως E,RV ή όποια άντιπροσωπεύει τήν πρώτη βαθμίδα, 
προκύπτει ή σύσταση τού ύπολείμματος R, πού Εξέρχεται άπό τήν πρώτη βαθμίδα.

4) Βρίσκουμε τόν πόλο Δ ώς σημείο τομής τών γραμμών RnS καί F Ε, (συνθήκες 
(6—23α), (6—24α).

5) Σχεδιάζοντας καί προεκτείνοντας τή γραμμή Δθ,. βρίσκουμε τή σύσταση Υ2 τού 
Εκχυλίσματος Ε2 τής δεύτερης βαθμίδας (συνθήκη 6—25α) καί άπό τή γραμμή συνδέ
σεως E2R2 τή σύσταση χ2 τού άντίστοιχου ύπολείμματος R2.

6) Επαναλαμβάνουμε τήν προηγούμενη διαδικασία ώσότου ή σύσταση τού τελευ
ταίου υπολείμματος γίνει μικρότερη τής δεδομένης χ η.

Στό παράδειγμα τοΰ σχ. 6—12 άπαιτήθηκαν 5 βαθμίδες ίσορροπίας.

Στήν περίπτωση μή άναμίξιμων άραιωτικού Β καί διαλύτου S ή άνάλυση 
άπλοποιεΐται, λόγω τού ότι ή γραμμή λειτουργίας
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Σχήμα 6-12. Γραφική μέθοδος προσδιορισμού τού άριθμοΰ των θεωρητικών βαθμι
δών τής έκχυλίσεως κατ’ άντιρροή. Σύστημα μερικώς άναμίξιμων B-S. 
Διαλύτης καθαρός.

Yn =  -| (Xn-1-X F>+Yl (6-28)*

στά διαγράμματα Y e =  f(X) είναι εύθεία με κλίση =  β/ε,μέ συνέπεια νά είναι 
δυνατή ή άπ* εύθείας χρήση τής γνωστής γραφικής μεθόδου McCabe-Thiele 
(βλ. σχ. 6 -1 3 ).

*Η κατάσταση άπλοποιεΐται άκόμη πιό πολύ όταν πρόκειται γιά έκχύλιση όραιών δια
λυμάτων τής Α στό Β, διότι θά ίσχύει έπιπλέον καί ή παραδρχή τής εύθείας γραμμής 
Ισορροπίας (Ye = m χ). Σ’ αύτήν τήν περίπτωση, έκτός τής. γραφικής μεθόδου 
McCabe-Thiele (βλ. σχ. 2—21), γιά τόν ύπολογισμό τών θεωρητικών βαθμιδών είναι 
δυνατόν νά χρησιμοποιηθούν καί οΙ άναλυτικές έξισώαεις Kremser (έξ. 2—59), πού ά-* 
ναφέρθηκαν στην έκρόφηση (έξάντλησή) τών όραιών διαλυμάτων άερίων, ή τό Ισο
δύναμό αύτής διάγραμμα τού σχ. 2—22. ΆρκεΤ νά γίνει σωστά ή άντιστοιχία τών δε
δομένων (Χ0=Χ F X Ν= Χ η, Υ Ν+1=Υ<~ λ = 1 /Α = Γ Π  S/f ).

Προκύπτει άπό τό Ισοζύγιο μάζάς.
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Σχήμα 6—13. Προσδιορισμός του άρίθμοΟ θεωρητικών βαθμιδών τής έκχυλίσεως 
κατ' άντιρροή μέ τή μέθοδο McCabe-Thiele (Β καί S μή άναμίξιμα).

6.7. Πολυβάθμια κατ’ άντιρροή έκχύλιση μέ άναρροή

'Επινοήθηκε γιά τήν αύξηση τού βαθμού διαχωρισμού του άρχικοΰ διαλύματος στά 
συστατικά του. Όρίζ€ται ώς ή κατ’ άντιρροή έξάντληση καί έμπλουτισμός μέ άναρροή 
καί στά δύο τμήματα τής στήλης. Ή όλη διεργασία κατά κάποιον τρόπο μοιόζ€ΐ μέ 
τήν κλασματική άπόσταξη (βλ. σχ. 5—22). Ή τροφοδότηση €ίσέρχ€ται σέ ένα Ορισμέ
νο δίσκο τής στήλης. Ό  διαλύτης 6ίσέρχ€ται στόν πυθμένα, άφοΰ προηγουμένως ά- 
ναμιχθεϊ μέ ένα μέρος τού υπολείμματος, τό όποΤο έπιστρέφει σ' αυτήν ώς άναρροή. 
Τό έκχύλισμα έξέρχεται άπό τήν κορυφή τής στήλης καί Οδηγείται στό διαχωριστήρα 
γιά. τήν άνάκτηση τού διαλύτη. Μέρος τού έκχυλίσματος έπιστρέφει στή στήλη ώς 
άναρροή γιά νά παρασύρει μερική ποσότητα τού άραιωτικοΰ Β, πού συνοδεύει τή φά
ση έκχυλίσματος, τό δέ άλλο λαμβάνεται ώς προϊόν.

"Ετσι, στό άνω τμήμα τής στήλης συμβαίνει έμπλουτισμός τού έκχυλίσματος. στό 
δέ κάτω τμήμα αυτής έξάντληση τής τροφοδοτήσεως. Ή άνάλυση τής διεργασίας αυ
τής ξ€φεύγει άπό τά πλαίσια τού παρόντος (περί αΰτής βλ. π.χ. [35)).

6.8. Συνεχής έκχύλιση μέ διαφορική έπαφή

"Οταν ή έκχύλιση κατ' άντιρροή διεξάγεται σέ πύργους μέ πληρωτικό υλικό ή σέ 
πύργους διασκορπισμού, τότε λαμβάνει χώρα διαφορική μεταφορά μάζας άπό τή φά
ση τού υπολείμματος στή φάση τού-έκχυλίσματος (βλ. §1.5, §2.2).

Ή διεργασία αυτή μοιάζει μέ τήν έξάντληση τής όποστάξεως ή τήν έκρόφηση άθ- 
ρίων στίς άντίστοιχες συσκευές.

Καί έδώ όρίζονται οί όλικοί άριθμοί μονάδων μεταφοράς μέ βάση τή φάση τού ό-1 
πολείμματος Ν 0R καί έκχυλίσματος Ν οε, καθώς καί τά άντίστοιχσ Οψη αυτών H0r 
καί Η 0Ε άπό τίς σχέσεις (γιά άραιά διαλύματα):



255

Ν OR =
*1

*2 dx
x -x e

(6-29)

n oe

Yi

Y2 dy
y e- y

(6-30)

H OR
R

K R a
(6-31) *

fi
s

H OE
E

K E a
(6-32)

όπου: x,y— είναι συγκ€ντρώσ6ΐς του A σέ μοριακά κλάσματα,
R,E— ροές υπολείμματος καί έκχυλίσματος άντίστοιχα σέ kmoles/m2 s,

Κ R,K Ε— όλικοί συντελεστές μεταφοράς μάζας μέ βάση τη φάση τοΰ ύπολείμματος 
καί έκχυλίσματος άντίστοιχα.

01 Κ R καί Κ g συνδέονται μέ τούς άντίστοιχους μερικούς συντελεστές k R καί kE ώς 
άκολούθως:

1 1 + ι (6-33)
K r k R m k E

1 1 m (6-34)
Κ Ε k E +

Τά Ν 0R, Ν 0Ε, Η 0R, Η 0Ε συνδέονται μέ τίς άντίστοιχες μερικές ποσότητες NR , ΝΕ , 
Η ρ, Η Ε μέ έξισώσεις παρόμοιες μέ τίς 2-37, 2Τ36, 2-49σ, 2-49.

Γενικά, τά Ν or* Ν 0ε πρέπει νά ύπολογίζονται μέ γραφική όλοκλήρωση. *Άν ή 
γραμμή Ισορροπίας μπορεί νά ληφθεϊ ώς εύθεία (y e = m χ), τότε μπορεί νά 
έφαρμοστεί ή έξίσωση Colburn 2-42 ή τό Ισοδύναμο διάγραμμα τοΰ σχ. 2-14, όπου 
λ =  m E/R.

Τό ύψος τής συσκευής Ζ ύπολογίζεται άπό τή βασική σχέση

Ζ =  Η οε Ν οε =  Η OR Ν op (6-35)



Σχήμα 6-14. Συν€χής Εκχύλιση άραιών μιγμάτων μέ διαφορική έπαφή.

6.9. Συσκευές έκχυλίσεως υγρών

Υπάρχει μεγάλη ποικιλία συσκευών.έκχυλίσεως ύγρών. Ό  Hanson* κατα
τάσσει τίς συσκευές έκχυλίσεως σε 8 (A, Β, C. D, Ε, F, G. Η) όμάδες, σύμφω
να μέ τά μέσα μέ τά όποία έπιτυγχάνεται ή άντιρροή καί ή καλή άνάμιξη** 
(διασπορά) καί μέ τόν τρόπο μεταφοράς μάζας:

Μέσα έπιτεύξεως 
άντιρροής καί 
διαχωρισμού

Μέσα άναμίξεως Διαφορική
μεταφορά

μάζας

Μεταφορά σέ 
βαθμίδες 

ισορροπίας.

Βαρύτητα Βαρύτητα A Β
Βαρύτητα Παλμική κίνηση C D
Βαρύτητα Μηχανική άνάδευση Ε F
Φυγοκεντρικές Φυγοκεντρικές G Η
δυνάμεις δυνάμεις

Παρακάτω θά άναφερθοϋμε σύντομα στίς κυριότερες συσκευές έκχυλί- 
σεως (λεπτομέρειες μπορούν νά άναζητηθουν π.χ. στά (2,9,21,35.451).

• Hanson C. Het Ingenieurs blad 41. 15-16, 1972, 408-17.
·· Γιά νά γίν€ΐ καλή άνάμιξη καί νά έπιτευχθεϊ μεγάλη διεπιφάνεια, έπομένως καί μεγάλος ρυ
θμός μεταφοράς μάζας, συνήθως ή μία (έν διασπορά) φάση διασκορπίζεται στήν άλλα (συνεχή)
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Σχήμα 6-15. Αναμικτήρας (1 )-  όιαχωριστήρας (2) Σχήμα 6-16. Στήλη μέ άνα
κλαστήρες.

'Αναμικτήρας — Διαχωριστήρας (F). Κάθ€ βαθμίδα αύτοΰ τοΰ τύπου συ
σκευής, ή όποια είναι καί ή πιό παλαιό, άποτελείται όπό άναμικτήρα (βλ. Κεφ. 
2) καί Ενα δοχείο κατακαθίσεως. Σήμερα, γιά Εξοικονόμηση χώρου, χρησιμο
ποιούνται συγχωνευμένες μονάδες όπως αύτή τοΰ σχ. 6-15. Λειτουργούν με 
άπόδοση γύρω στά 85%.

Στήλες μέ διάτρητους δίσκους (Β). Μοιάζουν με αυτές τής άποστάξεως (σχ. 
3-2β, 5-37α). ‘Η βαρειά φάση (Β.Φ) είναι ή συνεχής καί κατέρχεται (όπως τό 
ύγρό στήν άπόσταξη) μέσω των άγωγών καθόδου. Ή Ελαφριά φάση (Ε.φ) εί
ναι Εν διασπορά καί άνέρχεται (όπως οΙ άτμοί) ύπό μορφή σταγονιδίων διά 
τών όπών των δίσκων. Λειτουργούν μέ βαθμό άποδόσεως 10-20%.

Στήλες μέ άνακλαστήρες (Β) (βλ. σχ. 6-16).
Πύργοι καταιονισμού (ή διασκορπισμού) (Α). Είναι κυλινδρικά δοχεία μέ τρο
φοδότηση τής βαρείας φάσεως στήν κορυφή καί τής Ελαφριάς στόν πυθμένα. 
Είναι δυνατόν νά λειτουργήσουν μέ διασκορπισμένη είτε τή βαρειά φάση 
(σχ. 6-1 7α) είτε τήν Ελαφριά (σχ. 6-1 7β). Λειτουργούν μέ μικρή άπόδοση καί 
μεγάλο ύψος μονάδων μεταφοράς (3-6m).
Πύργοι μέ πληρωτικά ύλικά (Α). Λειτουργούν όπως oi άντίστοιχοι πύργοι άπο
στάξεως καί άπορροφήσεως άερίων (βλ. σχ. 4-10). Λόγω μεγάλης διεπιφά- 
νειας, παρουσιάζουν μεγαλύτερη άπόδοση καί μικρότερο ύψος μονάδας μετα
φοράς.
Έκχυλιστήρας άναδευόμενων δίσκων (Ε). Είναι πύργος (διαμέτρου — 3m, ύ
ψους — 15m) μέ περιστρεφόμενο κεντρικό άξονα μέ όριζόντιους δίσκους καί 
κυκλικούς άνακλαστήρες (σχ. 6 -18α).

Έκχυλιστήρας Oldshue— Ruehton (Ε) — Μοιάζει μέ τόν προηγούμενο, μέ τή
διαφορά άτι χρησιμοποιεί άναδευτήρες τύπου τουρμπίνας (βλ. Τόμο I, Κεφ. 6)
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Σχήμα 6-18. Άνα0€υόμ€νοι ίκχυλιστήρ€ς ύγρών.
α—δίσκων, β—Oldshue—Rushton, γ—Scheibel.
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καί κατακόρυφους άνακλαστήρες στά τοιχώματα (αχ. 6-18β). "Ετσι Επιτυγχά
νεται μιά άπόδοση γύρω στά 60-70%  καί Η 0Ε =  0,2 — 0,3 m.

Έκχυλιστήρας Sheibel (F). Ώ ς  πρός τήν άνάδευση μοιάζει με τόν προηγούμε
νο. Μεταξύ των προωθητήρων περιεχονται στρώματα συρμάτινου πλέγματος 
(σχ. 6-1 8γ), πρός Επίτευξη καλύτερης μεταφοράς μάζας.

Παλλόμενες στήλες. Γιά τήν άνάμιξη των δύο φάσεων χρησιμοποιούν παλμική 
κίνηση με τή βοήθεια μηχανικού δονητήρα, πού συνδέεται στόν πυθμένα τής 
στήλης. ‘ Η κίνηση αύτή μπορεί νά χρησιμοποιηθεί καί ατούς πύργους μέ βα
θμίδες, καθώς καί σ ’ αυτούς πού λειτουργούν μέ διαφορική μεταφορά μάζας.

Φυγοκεντρικοί Εκχυλιστήρες. Σ’ αύτούς Επιτυγχάνεται ταχύτερη Επαφή των 
φάσεων καί μικρότερος χρόνος παραμονής. "Εχουν μικρό όγκο καί μεγάλη 
διαχωριστική Ικανότητα. Στή βιομηχανία χρησιμοποιούνται διάφοροι τύποι τέ 
τοιων συσκευών, οΐ κυριότεροι άπό τίς όποιες είναι οί Εκχυλιστήρες Podbiel- 
niak (G), De Laval (G), Westfalia (Η) καί Robatel (H).

·/
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ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Πρόβλημα 6—1»

Διάλυμα ουσίας Α στό άραιωτικό Β συγκ€ντρώσ€ως 30% Α εισέρχεται ώς 
τροφοδότηση μέ ρυθμό ροής 3,5kg/s σέ μιά μονάόα έκχυλίσεως, πού λει
τουργεί μέ όμορροή καί άποτ€λ€Τται όπό 5 βαθμίδες. Χρησιμοποιείται καθα
ρός διαλύτης S μέ ρυθμό ροής 2kg/s στό κάθε στάδιο. ΟΙ φάσεις Β καί S 
θεωρούνται τελείως μή άναμίξιμες. *Η ίσορροπία τού συστήματος άττοδίδεται 
Ικανοποιητικά όπό τή σχέση Υ =  0,7 X.

Ζητείται ή συγκέντρωση τού ύπολείμματος πού έγκαταλείπει την πέμπτη 
βαθμίδα, ό ρυθμός ροής αυτού καί ό βαθμός άνακτήσεως τού Α. Ποιά ή συγ
κέντρωση τού ύπολείμματος καί ή άνάκτηση τού Α, έάν μιά ποσότητα τού 
διαλύτη ίση μέ 8 kg/s είσαχθεϊ στό πρώτο στάδιο καί έφαρμοστεϊ μονοβά- 
θμια έκχύλιση;

Λύση:

Ή  κλίση των γραμμών λειτουργίας —β/S θά είναι ή αυτή γιά κάθε στάδιο:

“Ετσι, β =  3,5 (1 -0 ,3 0 ) =  2,45 kg/s
s =  2 kg/s

β/s =  2 ,45/2 =  1,225, - β /s =  -1 ,2 2 5  

καί ή άρχική σύσταση τής τροφοδοτήσεως είναι

X F =  0 ,3 0 (1 -0 ,3 0 ) =  0 ,4286 =  0,43 kgA/kgB

Γραφικά (βλ. σχ. 6 —19), ή άνάλυση τής διεργασίας δίνει τά έξης άποτελέσμα- 
τα:

Υ, =  0,19 kgA/kgS,X, =  0,28 kgA/kgB
Υ2 =  0,125 »
Υ3 =  0,082 »
Υ4 =  0,055 »
Υ6 =  0 ,035 »

Χ2 =  0,18 *
Χ3 =  0,12 »
Χ4 =  0,077 »
Χβ =  0,05 »

‘ Η ροή τού Α στό ρεύμα τού ύπολείμματος Rs είναι 

2,45.Χβ =  2,45.0,05 =  0,1225kg/s



X
,k

g
A

/k
g

S

261

0 , 3

0
y1.

0,1

Y3

v
‘ 5

0

i

’ll

Σχήμα 6-19. Πά τή λύση του προβλήματος 6-1.

Ή  όλική ροή του ύπολείμματος είναι ίση μέ τή ροή του Β+ροή του Α. 

’Έτσι, 2 ,45+0,1225 =  2,5725kg/s

καί ή συγκέντρωση του Α. (κατά βάρος) είναι:

τ ^ Μ - · 1 0 0 = 4 '76%

Ή άνάκτηση τού Α είναι:

(3 ,5-0 .30-0 ,1225) 1QQ _  88 33%
3,5.0;30 . \\ " u -‘ο,-.

4

/
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Στή μονοβάθμια Εκχύλιση θά είχαμε

s =  8 kg/s 

β =  2,45 kg/s

—β/s =  -  Ι φ -  =  -0 .3 0 6 2 5
Ο

καί

X =  0.13 > X , =  0.05

Ροή τού A =  2.45.0.13 =  0 .3185  kg/s

Ανάκτηση =  < 3 .5 -^ 3 0 -0 . 3 18 5 ) =  69.66%
3,5.0,30

Πρόβλημα 6 -2 .

Γιά τίς συνθήκες του προβλήματος 6-1 νά βρεθεί γραφικά καί άναλυτικά ό 
άπαιτούμ€νος άριθμός θεωρητικών βαθμιδών Ν, προκειμένου ή σύσταση του 
υπολείμματος νά μήν ύπερβεΤ τό X =  0,1. Ποιός 6 άριθμός των πραγματικών 
βαθμίδων Ν, δν υποθέσουμε μιά άπόδοση γύρω στά 85%,*

Λύση:

Γραφικά (βλ. σχ. 6-.19), λαμβάνουμε Ν =  3.4. 'Αναλυτικά, έφόσσν ή γραμ
μή Ισορροπίας είναι εύθεία, άπό τη σχέση (6-22) λαμβάνουμε:

Ν = tog (0,1/0,43) ο „  
1οο 2,45 ~ 3 '23
109 2.45+0 ,72

'Αν ή άπό&οση είναι 85%  θά άπαιτηθοΰν

Ν ' =  =  3,80, δηλαάή 4  πραγματικές βαθμίδες
υ,ΟΟ
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Πρόβλημα 6-3»

Γιά τό σύστημα μή άναμίξιμων ύγρών Β καί S μέ εύθεία γραμμή ισορρο
πίας Υ =  0,7Χ ζητείται ό άπαιτούμενος άριθμός θεωρητικών βαθμίόων Ν, άν 
ή έκχύλιση διεξαχθεΐ κατ' άντιρροή. Δίνονται τά άκόλουθα δεδομένα (περί 
συμβολισμού βλ. σχ. 6-13):

X F =  0,4 kgA/kgB 
X n =  0,05 kgA/kgB 
Y s =  0,02 kgA/kgS 
β/S =  0,5

Λύση:

Γιά τό ίσοζύγιο μάζας τού συστατικού Α ίσχύει (6-28)

βΧρ + S Y s  = .β  X n + S Υ „

άπό τό όποιο ή συγκέντρωση τού Α στή φάση τού έξέρχοντος έκχυλίσματος 
θά είναι

Σχήμα 6-20. Γ ιά τή λύση τού προβλήματος 6-3.
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Υ, =  Y s ~ | ( Χ η -  X f)  =  0 ,0 2 -0 .5 (0 .0 5 -0 .4 )  =  0 ,195 kgA/kgS

»

Ή γραμμή λ€ΐτουργίας τού συστήματος μέ κλίση β/S =  0,5 θά διέρχαται ά- 
πό τά σημαία κορυφής (X F =  0,4, Ϋ, =  0,195) καί τόν πυθμένα (Χη =  0,05, 
Y s =  0,02).

Σχαδιάζοντας τίς γραμμές ίσορροπίας καί λαιτουργίας, άπό τή γραφική μέ
θοδο McCabe-Thiele (βλ. σχ. 6-20) προκύπτουν Ν =  5,5 θαωρητικές βαθμί
δας.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

ΕΚΧΥΛΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ

‘Ως Εκχύλιση στβρβών (ή Εκπλυση η διαλυτοποίηση) όρίζ€ται ή διεργασία 
κατά τήν όποια ύγρός διαλύτης δρά Επί Ενός Ετερογενούς (χημικώς) στερεού 
καί διαλύει (φυσικώς ή χημικώς) Επιλεκτικά Ενα ή περισσότερα διαλυτά στε
ρεά (ή ύγρά) συστατικά. Τά τελευταία στή συνέχεια άνακτώνται άπό τό διάλυ
μα με κρυστάλλωση ή με άπόσταξη ή με Εκχύλιση ύγρών-ύγρών ή καί με άλ
λες φυσικές μεθόδους, ή Επιλογή των όποιων θά Εξαρτηθεϊ άπό τή φύση τής 
πρός άνάκτηση ούσίας.

Ώ ς διαλύτες στή χημική βιομηχανία χρησιμοποιούνται συνήθως το νερό, 
τά ύδατικά διαλύματα άνόργανων όξέων καί βάσεων, καθώς Επίσης καί διά
φοροι όργανικοί διαλύτες.

‘ Η Εκχύλισή στερεών, πού δέν διαφέρει ουσιαστικά άπό τήν έκπλυση ιώ ν 
πλακούντων τής διηθήσεως (βλ. Τόμο I, Κεφ. 10), άποτελεϊ συνήθως τό πρώ
το στάδιο τής χημικής Επεξεργασίας τών διαφόρων όρυκτών καί μεταλλευμά
των. Χρησιμοποιείται ευρύτατα στή βιομηχανία λιπασμάτων, χρωμάτων, ζά
χαρης, Ελαίων κ.ά. Τυπικά παραδείγματα Εκχυλίσεως στερεών άποτελοΰν τά 
συστήματα: Ca5F(P04)3 - Η 3Ρ04, Ca6 F(P04)3 - H 2S04, Ca(OH)2 -  διάλυμα 
Ν320 0 3,συλβινίτης — Η20 , όρυκτά Cu — H2S 04, Au— NaCN, άλλα μεταλλουρ
γικά συστήματα ( (Al, Co, Mn, Νί, Ζη), ζαχαρότευτλα — Η20, σπέρματα (σπό
ροι) — όργανικοί διαλύτες, καφές (ή τσάι) — Η20.

’Επειδή ή Εκχύλιση στερεών γίνεται σέ Ετερογενές σύστημα (στερεό- 
ύγρό), ή διεργασία αύτή, προφανώς, πρέπει νά συνοδεύεται καί μέ άλλες φυ
σικές διεργασίες π.χ. με τή διήθηση ή τήν κατακάθιση, γιά τό διαχωρισμό τού 
διαλύματος άπό τό άδρανές στερεό (ύπόλειμμα), μέ τήν Εξάτμιση καί κρυ
στάλλωση ή τήν άπόσταξη ή τήν Εκχύλιση ύγρών, γιά τήν άνάκτηση τού χρή
σιμου συστατικού καί τού διαλύτη.

7.1. *Η μεταφορά μάζας κατά τήν Εκχύλιση στερεών καί ό ρυθμός αύτής
Σέ όποιαδήποτε διεργασία Εκχυλίσεως στερΕών λαμβάνουν χώρα τά Εξής 

Επί μέρους στάδια: 1) διείσδυση τού ύγροϋ διαλύτη ατούς πόρους τού στε-
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ρεοΰ, 2) φυσική διάλυση τοΰ Οπό άνάκτηση συστατικοί) ή χημική άντίδραση 
αυτού μέ τό διαλύτη, 3) διάχυση τοΰ διαλυμένου συστατικού (προϊόντος τής 
άντιδράσεως) πρός τή διεπιφάνεια στ€ρ€θϋ-ύγροΰ καί 4) μ€ταφορά τού συ
στατικού άπό τή δΐ€πιφάν€ΐα πρός τήν κυρίως μάζα τής υγρής φάσεως. Μέ 
άλλα λόγια, ή μεταφορά μάζας έδώ γίνεται μέ έσωτερική (στάδιο 3) καί έξω- 
τερική (στάδιο 4) διάχυση.

Ισορροπία θά έπ ιτευχθεϊ όταν τά χημικά δυναμικά τοΰ Οπό άνάκτηση συ
στατικού στό άρχικό στερεό καί στό διάλυμα θά γίνουν ίσα μεταξύ τους. ‘ Η 
όριακή συγκέντρωση c s πού έπιτυγχάνετσι άντιστοιχεϊ στόν κορεσμό τοΰ 
διαλύματος μέ τό συστατικό καί καλείται διαλυτότητα τοΰ τελευταίου.

Κινητήρια δύναμη στήν έκχύλιση στερεών είναι ή διαφορά μεταξύ τής συγ- 
κεντρώσεως τού συστατικού στήν έπιφάνεια τοΰ στερεού Cj καί τής 
συγκέντρωσε ως αύτοΰ στήν κύρια μάζα τού υγρού διαλύματος cG. Επειδή 
δμως, κοντά στή διεπιφάνεια άποκαθίσταται σχετικά γρήγορα ίσορροπία, μπο
ρούμε νά δεχτούμε δτι Cj =  c s καί έτσι ή κινητήρια δύναμη θά έκφραστεϊ ώς 
(βλ. σχ. 7-1):

Γιά τό ρυθμό μεταφοράς μάζας (βλ. Κεφ. 1) πρέπει νά ισχύει μιά γενική 
σχέση τής μορφής

όπου: Μ — μάζα συστατικού πού μεταφέρεται (διαλύεται) σέ χρόνο τ ,
F — έμβαδόν τής διεπιφάνειας στερεού — ύγροΰ, 
k x — συντελεστής μεταφοράς μάζας στήν ύγρή φάση.

Άπό τά προφίλ συγκεντρώσεων τού σχ. 7-1 φαίνεται άτι ή πιό άπότομη έ- 
λάττώση αυτών γίνεται στήν περιοχή τοΰ στρώματος διαχύσεως, πάχους δ. 
Αντίστοιχα, τό στάδιο πού θά καθορίζει τήν όλη ταχύτητα τής διεργασίας θά 
είναι ή διάχυση τού υπό κατανομή συστατικού στό στρώμα αυτό. ΓΓ αυτό, 
μπορούμε νά γράψουμε:

Ac =  c s -  c 0 (7-1)

(7-2)

δ
(7-3)

όπου: D L — συντελεστής διαχύσεως στήν ύγρή φάση, 

D L/6 =  k x#

Σέ άντίθεση μέ τήν άπλή διάλυση (τό στερεό άποτελεϊται μόνο άπό τό 
πρός άνάκτηση συστατικό), στή διαλυτοποίηση ή διεπιφάνεια προχωρεί σέ
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Σχήμα 7-1. Προφίλ συγκεντρώσεων του ύπό κατανομή συστατικού κοντά στήν Επι
φάνεια του στερεού.

βάθος (μέσα απτούς πόρους τού στερεού), με συνέπεια ή ταχύτητα τής Εκχυλί- 
σεως νά καθορίζεται καί άπό τήν ταχύτητα τής Εσωτερικής όιαχύσεως καί νά 
μειώνεται σημαντικά:

dM
dT ■·= D l F

c s- c 0
δ+Ι

όπου: I — βάθος (βλ. σχ. 7-1).

(7-4)

Άπό τίς Εξ. 7-3, 7-4, είναι προφανές ότι οΙ κυριότεροι παράγοντες πού θά 
Επιδρούν στήν ταχύτητα έκχυλίσεως είναι ή φύση τού διαλύτη καί ή θερμο
κρασία, τό μέγεθος των στερεών σωματιδίων, ή κατανομή αύτών (βλ. Τόμο I, 
Κεφ. 7) καί οΙ Επικρατούσες υδροδυναμικές συνθήκες (άνάδευση).

Ό  διαλύτης πρέπει νά Εχει καλή Επιλεκτικότητα καί χαμηλό ίξώδες η, ώστε . 
νά άναδεύεται σχετικά εύκολα. (Μέ τήν πάροδο τού χρόνου τ, βέβαια, τό η 
θά αύξάνεται καί ή Δο θά μειώνεται, μέ συνέπεια ή ταχύτητα Επίσης νά Ελατ
τώνεται).

Ή  αύξηση τής θερμοκρασίας συνήθως Εχει ώς συνέπεια τήν αύξηση τής 
c s καί τού D l , μέ άποτέλεσμα τήν αύξηση τού ρυθμού μεταφοράς μάζας.

Κάθε Ελάττωση τού μεγέθους τών σωματιδίων (βλ. Τόμο I, Κεφ. 7 καί 8) 
θά σημαίνει αύξηση τής διεπιφάνειας F, μείωση τής διαδρομής τού διαχεόμε- 
νου συστατικού μέσα στό στερεό καί, κατά συνέπεια, αύξηση τού ρυθμού με
ταφοράς. Άπό τήν άλλη πλευρά όμως, ή Ελάττωση μεγέθους θά δυσχεραίνει
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τίς διεργασίες πού συνοδεύουν τήν έκχύλιση, δηλαδή τή διήθηση καί κατακά- 
θιση (βλ. Τόμο I, Κεφ. 10).

‘Η άνάδευση έχει ώς άποτέλεσμα τή μείωση τού πάχους δ, τή δημιουργία 
στροβιλισμού καί, έπομένως, εύνοεϊ τό ρυθμό έκχυλίσεως.

7.2. Μ έθοδοι έποψής στερεοϋ-ύγρού

*Όπως άναφέραμε παραπάνω, μιά διεργασία έκχυλίσεως στερεών θά άπο- 
τελεϊται άπό τρεις έπί μέρους διεργασίες:

1. Διάλυση τού ύπό άνάκτηση συστατικού.
2. Διαχωρισμό τού σχηβατισθέντος διαλύματος άπό τό άδρανές στερεό ύ- 

πόστρωμα (υπόλειμμα).
3. ΊΕκπλυση τού στερεού ύπολείμματος.
Θά άκολουθήσει, βέβαια, καί ένα τέταρτο στάδιο — τής άνακτήσεως τού 

συστατικού άπό τό διάλυμα.
Κατά τό πρώτο στάδιο (διάλυση) πρέπει νά έπιτευχθεΤ δριστη έπαφή 

στερεοΰ-ύγρού. 'Ανάλογα μέ τό πώς έπιτυγχάνεται αυτή ή έπαφή, διακρίνου
με τρεις βασικούς τρόπους έκχυλίσεως:

1) Τήν έκχύλιση στά συστήματα μέ σταθερό (άκίνητο) στρώμα (κλίνη) σ τε
ρεών, άποτελούμενο άπό πορώδη στερεά μέσα άπό τά όποΤα διέρχεται 
ό διαλύτης.

2) Τήν έκχύλιση στά συστήματα μέ κινούμενο στερεό στρώμα, όπου ή κλί
νη κινείται διά μέσου τού διαλύτη μέ μικρή ταχύτητα.

3) Τήν έκχύλιση στά έν διασπορά συστήματα, όπου ύπάρχει σχετική κίνη
ση των σωματιδίων μεταξύ τους άφ* ένός καί ώς πρός τό διαλύτη ά φ ’ έ- 
τέρου.

Έδώ πρόκειται γιά τά αίωρούμενα συστήματα, όπου είναι άπαραίτητη ή ί- 
σχυρή όνάδευση (βλ. Τόμο I, Κεφ. 6) τού έτερογενούς συστήματος.

'Ένα σταθερό στρώμα στερεών είναι δυνατόν νά έλθει σέ έπαφή μέ τό 
διαλύτη κατά δύο βασικές τεχνικές (βλ. σχ. 7-2):

1) Ό  διαλύτης ψεκάζεται συνεχώς στό στερεό, τοποθετημένο σέ μιά δεξα
μενή μέ διάτρητο πυθμένα, ό όποιος συγκροτεί τά στερεά καί έπιτρέπει 
τήν άποστράγγιση τού διαλύτη, πού διέρχεται μέσα άπό τούς πόρους μέ 
τό μηχανισμό διηθήσεως (σχ. 7-2α).

2) Τό στερεό έμβυθίζεται πλήρως στό διαλύτη, ό όποίος δυνατόν νά ρέει 
κατά τρόπο συνεχή ή άσυνεχή (σχ. 7-2β).

Μιά σύγκριση τής έκχυλίσεως μέ σταθερό (ή καί κινούμενο) στρώμα στε
ρεών καί τής έκχυλίσεως μέ άνάδευση όόηγεΐ στά άκόλουθα συμπεράσματα:

Στά συστήματα μέ άνάδευση άπαιτείται μεγάλη δαπάνη ένεργείας (βλ. Τό
μο I, Κεφ. 8) γιά τήν έλάττωση τού μεγέθους τών σωματιδίων. 'Εκτός τού 
μεγαλύτερου κόστους αυτών, μειονεκτοΰν ώς πρός τήν ποσότητα τού συγ- 
κρατηθέντος άπό τά στερεά ύγροΰ (είναι μεγαλύτερη), μέ συνέπεια 1) νά ά- 
παιτεΐται μεγαλύτερη ποσότητα διαλύτου γιά τήν έκπλυση καί 2) νά λαμβά- 
νονται άραιά (ώς πρός τό ύπό κατανομή συστατικό) διαλύματα, πράγμα πού
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Σχήμα 7-2. Μέθοδοι έπαφής στερεοΰ-ύγροΰ: α -  ψεκασμός-διήθηση, β — έμβύθιση 
στερεού.

αυξάνει τίς δαπάνες άνακτήσεως τού συστατικού. ‘Η τεχνική τής άναδεύσεως, 
δμως, πλεονεκτεί ώς πρός τό ρυθμό καί τό βαθμό έκχυλίσεως.

Τήν τεχνική έκχυλίσεως χονδρόκοκκων στερεών σε στρώματα χαρακτηρί
ζει μικρή ταχύτητα καί μικρός βαθμός έκχυλίσεως, άλλά μικρότερη ποσότητα 
συγκροτούμενου ύγροΰ, έπομένως παραλαβή πυκνότερων διαλυμάτων καί μι
κρότερα έξοδα άνακτήσεως τού συστατικού.

7.3. Μέθοδοι λειτουργίας των συοτημάτων έκχυλίσεως στερεών

Τό συστήματα έκχυλίσεως τών στερεών υπορει νά λειτουργήσουν ύπό 
συνθήκες άσυνεχεϊς, ήμισυνεχεΤς καί συνεχείς. Στήν κάθε κατηγορία ή μετα
φορά μάζας δυνατόν νά έπιτυγχάνεται εϊτε σέ βαθμίδες ίσορροπίας είτε με 
συνεχή διαφορική έπαφή τών φάσεων.

7.4 Συσκευές έκχυλίσεως στερεών

Στή βιομηχανία χρησιμοποιούνται διάφοροι τύποι συσκευών, ή έπιλογή 
τών όποιων έξαρτάται βασικά άπό τή φύση τού στερεού καί τήν κατανομή με
γέθους αύτοϋ.

Ή  έκχύλιση μέ σταθερό στρώμα στερεών συνήθως γίνεται είτε σέ κλει
στά* ή άνοικτά κυλινδρικά δοχεία (percolation tanks) είτε σέ δεξαμενές τύπου 
Dorr (βλ. Τόμο I, Κεφ. 10) κατά τρόπο συνεχή ή άσυνεχή.

* Ή χρήση κλωστών δοχείων, πού λειτουργούν ύπό πίεση, είναι άπαραίτητη όταν 1J ή πτώ
ση πιέσεως (στά λιγότερο διαπερατά στρώματα) είναι τόσο μεγάλη ώστε νά μήν μπορεί νά Επι
τευχθεί ή ροή τοΰ διαλύτη με βαρύτητα. 2) 6 διαλύτης είναι πτητικός. 3) ή θερμοκρασία λει
τουργίας πλησιάζει τό σημείο ζέσεως τοΰ διαλύτη.

Μιά σειρά τέτοιων δοχείων πιέσεως, λειΤουργούντων κατ’ άντιρροή άσυνεχώς, όνομάζεται 
συστοιχία διαχύσεως (diffusion battery) καί χρησιμοποιείται π.χ. γιά τήν έκχύλιση τής ζάχαρης 
άπό τά τεύτλα.
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Σχήμα 7-3. Διάταξη άσυν€χοΟς λειτουργίας (μέ σταθερό στρώμα) γιά τήν Εκχύλιση έ 
λαίου άπό σπέρματα.

Μιά τυπική διάταξη άσυνεχοΰς λειτουργίας γιά τήν έκχύλιση έλαίου* άπό 
τά σπέρματα (βαμβακιού, σόγιας, λινού), μέσα άπό κατάλληλη (καί άρκ€τά δα
πανηρή) προ€τοιμασία αύτών## καί μέ τή βοήθ€ΐα όργανικών διαλυτών όπως 
ή νάφθα, τό έξάνιο καί ή* άκετόνη, δείχνεται στό σχ. 7-3.

‘Όταν ή ταχύτητα έκχυλίσεως είναι άνεπαρκής, χρησιμοποιούνται συστοι
χίες δοχείων (δεξαμενών), πού λειτουργούν μέ ροή τού διαλύτη κατ’ άντιρροή 
(μέθοδος Shanks, βλ. [45]).

Τροποποίηση τού συστήματος Shanks είναι ό έκχυλιστήρας Rotocel, έπί- 
σης χρησιμοποιούμενος γιά τήν έκχύλιση τών σπερμάτων. Αύτός άποτελεΤται 
άπό ένα περιστρεφόμενο (άργά) ρότορα διαιρεμένο σέ μιά σειρά τμήματα 
(κύτταρα). Ή  έγκατάσταση έπιτρέπει τή συνεχή φόρτωση καί έκφόρτωση 
τών στερεών. Ό  διαλύτης πού διηθείται διά μέσου τού στρώματος τού προη
γούμενου τμήματος άντλείται στό έπόμενο τμήμα. Ή  έκχύλιση γίνεται κατ’ 
άντιρροή (τό πυκνότερο διάλυμα λαμβάνεται άπό τά φρέσκα σπέρματα).

“Αλλες διατάξεις κινούμενου στερεού στρώματος καί κατ’ άντιρροή συνε
χούς έκχυλίσεως πού χρησιμοποιούνται ευρύτατα γιά τήν άνάκτηση τών έ- 
λαίων είναι οΙ έκχυλιστήρες Kennedy (σχ. 7-4), Bollman (σχ. 7-5) καί Hilde- 
brandt (σχ. 7-6).

* Μικρή ποσότητα έλαίου είναι Δυνατόν νά άπομσκρυνθεί έπίσης μέ μηχανικούς τρόπους.
*# Αυτή συνίσταται κυρίως στήν άποφλοίωση, τή ρύθμιση τής υγρασίας καί τό σχηματισμό 

νιφάδων (φυλλιδίων).
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έχχύλιίσμάτος (m isce lla )

Σχήμα 7-4. Έκχυλιοτήρας Kennedy.

Είναι δυνατόν Επίσης νά χρησιμοποιηθούν συστήματα πού μοιάζουν μέ τά 
συνεχούς λειτουργίας όριζόντια φίλτρα (βλ. Τόμο I, Κεφ. 10. σχ. 10-29), πού 
λειτουργούν κατ' όνάλογο τρόπο μ' αύτόν τού έκχυλιστήρα Rotocel.

Τά χονδρόκοκκο στερεά μπορεί νά ύποστούν συνεχή Εκχύλιση καί στούς 
ταξινομητές τύπου Dorr (σχ. 7-7) ή άκόμη καί στούς ύδροκυκλώνες (βλ. Τόμο 
I, Κεφ. 10, § 10.4).

Μιά τέτοια σειρά συσκευών (σχ. 7-8) είναι δυνατόν νά συνδεθεί έτσι ώ
στε νά δώσει συστοιχία άντιρροής.

Τά λεπτόκοκκα στερεά (>200 mesh) παρουσιάζουν (ύπό μορφή στρώμα
τος) μεγάλη άντίσταση στή ροή τού διαλύτη. Γ ι’ αΰτό, πρέπει νά έκχυλίζονται 
έν διασπορά έντός τού διαλύτη σέ συσκευές άναδεύσεως* (βλ. Τόμο I, Κεφ. 
6). ‘Η άνάδευση μπορεί νά έπιτευχθεϊ είτε μηχανικά, μέ τή βοήθεια ένός 
προωθητήρα, είτε μέ συμπιεσμένο άέρα, όπως π.χ. στή δεξαμενή Pachuca 
[10,45], πού άναπτύχθηκε περισσότερο γιά τίς μεταλλουργικές βιομηχανίες.

‘Ένα δοχείο άναδεύσεως λειτουργεί άσυνεχώς καί ίσοδυναμεϊ μέ μιά βα
θμίδα έκχυλίσεως. 'Αφού ή έκχύλιση όλοκληρωθεϊ, ή άνάδευση διακόπτεται 
καί τό έκχυλισθέν στερεό ύπόλειμμα διαχωρίζεται άκολούθως άπά τά ΑιΑΑ··-

* Σημειώνεται ότι είόικά κατασκευασμένες συσκευές άναδεύσεως χρησιμοποιούνται έπίσης καί 
στήν έκχύλιση χονδρόκοκκων στερεών, γιά τήν έπίτευξη μεγαλύτερου βαθμού έκχυλίσεως.
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Καθαρός δυαλότιτς

μα €ΪΤ€ μέ κατακάθιση* στό ίδιο ή ξ€χωριστό δοχείο είτε μέ διήθηση (ή καί 
φυγοκέντρηση) (βλ. Τόμο I, Κεφ. 10). Στη συνέχεια, τό στερεό ύπόλειμμα ύ- 
ποβάλλεται σέ έκπλυση, γιά τήν άνάκτηση του συγκρατηθέντος ύγροϋ. Αυτή 
γίνεται συνήθως σέ μιά σειρά (συστοιχία) άττό ζεύγη άναδευτήρος- 
παχυντήρος βαρύτητας κατ' άντιρροή. Τέλος, τό ύπό κατανομή συστατικό ά- 
νακταται άπό τό διάλυμα συνήθως μέ κρυστάλλωση (βλ. Κεφ.10) ή έξάτμιση 
(βλ. Τόμο II, Κεφ. 7).

'Ένα σύστημα συνεχούς κατ' άντιρροή κατακαθίσεως, γιά τήν έκχύλιση ή 
τήν έκπλυση των λεπτόκοκκων στερεών, δίνεται στό σχ. 7-8. Ανάλογες μ ’ 
αύτό συστοιχίες χρησιμοποιούνται γιά τήν έκπλυσή τώ.ν στερεών πού σχημα
τίζονται κατά τίς διάφορες χημικές άντιδράσεις όπως π.χ. στήν παραγωγή 
Η3Ρ04 άπό τό Ca6F(P04)3 καί H2S 04.

# Εννοείται άτι οΙ συνθήκες άσυνεχοΰς κατακαθίσεως (βλ. Τόμο I, Κεφ, 10) στό δεδομένο σύ
στημα έχουν μελετηθεί έκ τών προτέρων.
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Σχήμα 7-6. Έκχυλιστήρας. Hildebrandt.

Σχήμα 7-7. Λ€ΐτουργία συν€χοΰς ταξινομητοΰ Dorr.

7.5* Ισορροπία κατά τήν έκχύλιση στ€ρ€ών

Κατά τήν ίσορροπία ένός συστήματος έκχυλίσεως στερεών-ύγρών στήν 
ττιό άπλή περίπτωση έχουμε νά κάνουμ€ μέ τριαδικό σύστημα, άποτελούμενο 
άπό τόν καθαρό διαλύτη (S), τό άδιάλυτο (άδρανές) στερεό ύπόστρωμα (Β) 
καί τό διαλυτό (ύπό κατανομή) συστατικό (Α), τό όττοϊο μπορεί νά είναι είτε ά- 
πλό στερεό ή ύγρό είτε μίγμα διαλυτών συστατικών.

Είναι άπαραίτητο νά όρίσουμε τίς παρακάτω συγκεντρώσεις πού θά χρησι
μοποιηθούν κατά τήν άνάλυση τών διεργασιών έκχυλίσεως:
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χ Α — κλάσμα μάζας τοϋ Α στήν ύπορροή =  kg A / kg (A+B+S), 
y A — κλάσμα μάζας τοϋ Α στήν ύπερροή =  kgA / kg (A+B+S),

x s — κλάσμα μάζας τοϋ S στήν ύπορροή =  kg S/kg (A+B+S),
y s — κλάσμα μάζας τού S στήν ύπ€ρροή =  kg S / kg (A+B + S),
Z x — λόγος: άδρανές συστατικό Β/διάλυμα στήν ύπορροή =  kg Β / kg 

(A+S),
Ζ y — λόγος: άδρανές συστατικό Β/διάλυμμα στήν ύπ€ρροή =  kg Β / kg 

(A+S),
X — λόγος: συστατικό Α/διάλυμα στήν ύπορροή =  kg A / kg (A+S),
Υ — λόγος: συστατικό Α/διάλυμα στήν ύπερροή =  kg A / kg (A+S).
‘ Η ίσορροπία μπορ€Ϊ νά άπεικονιστεϊ είτε στά ίσοσκελή όρθογώνια τριγω

νικά διαγράμματα (σχ. 7-9, 7-11) €ΪΤ€ στά διαγράμματα Ponchon-Savarit καί 
McCabe-Thiele (σχ. 7-10).

‘Όταν τό ύπό κατανομή συστατικό Α είναι ένα άπλό στερεό μέ όρισμένη 
διαλυτότητα στό διαλύτη S (ύπό σταθερή Ρ καί Τ), πάντα μπορεί νά βρεθεί τό 
σημείο (π.χ. L, σχ. 7-9) πού άντιπροσωπεύει τό κορεσμένο διάλυμα τοϋ Α 
στό S. Τότε, ή ευθεία γραμμή BL θά άντιπροσωπεύει μίγματα κορεσμένου 
διαλύματος L (γιά όλα τά σημεία αυτής ίσχύει x s / =  const) μέ τό άδρανές 
στερεό Β* ·· *··.

"Ετσι, στό τριγωνικό διάγραμμα τοϋ σχ., 7-9 ή περιοχή BLSB είναι ή πε
ριοχή άκόρεστων διαλυμάτων παρουσία τοϋ Β##, ένώ ή περιοχή BLAB άντι- 
προσωπεύει τά μίγματα Β + μή διαλυθέν Α + κορεσμένο διάλυμα.

Μίγμα Μ πρέπει νά διαχωριστεί σέ άδρανές συστατικό Β##* καί άκόρεστο 
διάλυμα Μ ', μέ σχετικές ποσότητες, άντιστοιχοΰσες στό γνωστό κανόνα τοϋ 
μοχλοΰ:

Μάζα άδρανοϋς στερεοϋ Β Μ Μ '
Μάζα άκόρεστου διαλύματος Μ ' ~~ MB

Μέ τόν ίδιο τρόπο, μίγμα Ν θά διαχωριστεί σέ κορεσμένο ύγρό L καί ένα 
μίγμα στερεών Ν', άποτελούμενο άπό τό άδρανές Β καί τό μή διαλυθέν Α, μέ 
σχετικές ποσότητες:

Μάζα L _  ΝΝ' Μάζα Β Ν 'Α
Μάζα Ν ' “  NL ' Μάζα Α Ν'Β

Κατά τήν έκπλυση, ύπό τήν προϋπόθεση δτι δέν ύφίσταται προσρόφηση 
τοϋ διαλυτοϋ συστατικού Α άπό τδ στερεό Β καί ή ποσότητα τοϋ διαλύτη S

• Ύπό τήν προϋπόθεση ότι τό Β δέν έπηρεάζει τή διαλυτότητα του Α στό S.
·· Σ* αΟτή τήν περιοχή γίνεται ή διεργασία έκχυλίσεως.
*·· Ύπό τήν προϋπόθεση ότι τό Β δέν συγκροτεί καθόλου διάλυμα.
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Σχήμα 7-8. Διάγραμμα ροής τής άπλής συνεχούς κατ’ άντιρροή κατακαθίσεως: I II 
III -  συσκευές άναμίξεως ή μύλοι (ή όοχεϊα χημικής άντιδράσεως), 
1,2,3 4 — συσκευές κατακαθίσεως (παχυντήρες).

A

Σχήμα 7-9. Ή διαλυτότητα τοϋ τριαδικού (A—Β—S) συστήματος στό τριγωνικό ισο
σκελές όρθογώνιο διάγραμμα.

είναι Επαρκής γιά νά διαλύσει όλο τό Α (ή τό Α είναι πλήρως διαλυτό στό S), 
τό διάλυμα ύπερροής καί αύτό τής ύπορροής πού συγκροτείται άπό τό στερεό 
θά έχουν τήν Τδια σύσταση. Μέ'άλλα λόγια, γιά κάθε βαθμίδα (π.χ. τοΰ σχ. 7-
8) θά ίσχύει ή άκόλουθη γραμμή ίσορροπίας τοΰ διαγράμματος McCabe- 
Thiele:
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Σταθερή ύιορροή

Σχήμα 7-10. Διαγράμματα Ισορροπίας Ponchon-Savarit ία) καί McCabe-Thiele (β).

Υ =  X (7-5)

μέ συνέπεια ή γραμμή συνδέσεως (RE) νά είναι κατακόρυφη* 
Ή  κατάσταση αύτή παρίσταται στό σχ. 7-10.

• Ύπό συνθήκες .μεταβαλλόμενης ΰπορροής. ή X =  f|Y) θά είναι καμπύλη καί οΙ γραμμές 
συνόέσεως R'E' όέν θά είναι κστακόρυφες.
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Σχήμα 7-11. Συνθήκες σταθ€ρής καί μεταβαλλόμενης ύπορροής ατό ισοσκελές όρ- 
θογώνιο τριγωνικό διάγραμμα ίσορροπίας.

Γιά συνθήκες σταθερής ύπορροής (Ζχ =  f(X) =  const), ή γραμμή αΰτή είναι 
όριζόντια (παράλληλη πρός τόν άξονα X). Γιά τή γραμμή ύπερροής (καθαρής) 
θά ίσχύει Z y =  0, άφου ή διαλυτότητα του Β στό S θεωρείται μηδενική καί ό 
μηχανικός διαχωρισμός του ύπολείμματος άπό τό διάλυμα τέλειος.

Τό άντίστοιχο τριγωνικό διάγραμμα δίνεται στό σχ. 7-11.

7.6. Εκχύλιση μιάς βαθμίδας

*Η έκχύλιση μιάς βαθμίδας (σχ. 7-12), όπου με τόν όρο μιά βαθμίδα έν- 
νοοΰμε όλόκληρη τή διεργασία, συμπεριλαμβάνουσα τήν άνάμιξη τοΰ στε
ρεού μέ τό διαλύτη καί τό μηχανικό διαχωρισμό τοΰ έκχυλίσματος άπό τό ύ- 
πόλειμμα, μπορεί νά άναλυθεΐ μέ βάση τά άκόλουθα ίσοζύγια μάζας*:

. fZf = b  =  rZ ¥ (7-6)
«

συστατικού A: fX f + sYs =  eY + rX (7-7)

διαλύτου S: f(1: X f) + s(1-Ys) =  e(1-Y) + r( 1 -X) (7-8)

διαλύματος (A+S): f + s  =  m =  e + r (7-9)

* Σημειώνεται ότι τά ίσοζύγια μάζας (7-8), (7-9) μπορούν νά γραφτούν καί μέ βάση τά κλά
σματα μάζας χ, γ πού χρησιμοποιούνται στό τριγωνικό, διάγραμμα (σχ. 7-13α).
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Στερεό 'ε*χϋΑυσνα(ύ«ερρού) 
φ  ekg(A+S) 

YkgAAg(A+S)

^ιόλευρρα(ύ«ορροό)
bkgB
rkg(ATS)
ZxkgB A g ( A+S)

X k gA A g (A +S)

Σχήμα 7-12. Εκχύλιση ή €κττλυση μιάς βαθμίδας.

Σχήμα 7-13. ‘Απβικόνιση τής έκχυλίσ€ως μιάς βαθμίδας στό τριγωνικό διάγραμμα (α) 
καί στό διάγραμμα Ponchon-Savarit (β):
F-τροφοδοσία, S'-διαλύτης Μ ή m μίγμα των F καί S'. Ε-έκχύλισμα (ύ- 
Π€ρροή). R-im0Aeippa (ύπορροή).
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' Ε χ χ ύ λ υ σ μ α  1  ' Ε χ χ ύ λ υ σ ν κ *  2  ’ Ε χ χ ύ λ ι , σ ρ α  3

Σχήμα 7-14. Τριβάθμια Εκχύλιση μέ όμορροή.

Ή  άνάλυση μπορεί νά γίνει εύκολα καί ατά τριγωνικά διαγράμματα (σχ. 7- 
13α), καθώς καί στά διαγράμματα Ponchon-Savarit (σχ. 7 -13β).

7.7. Πολυβάθμια Εκχύλιση μέ όμορροή

Ή  διεργασία αύτή (σχ. 7-14), (βλ. Επίσης' Κεφ. 6,§ 6.5) είναι λίγο διαδεδο
μένη.

Ή  άνάλυση αύτής άποτελεϊ ούσιαστικά έπανάληψη τής διαδικασίας πού έ- 
φαρμόζεται στήν έκχύλιση μιας βαθμίδας, άν λάβουμε ύπόψη ότι τό ύπόλειμ- 
μα τό έξερχόμενο άπό τήν προηγούμενη βαθμίδα άποτελεϊ τροφοδότηση τής 
έπόμενης βαθμίδας.

7.8. Πολυβάθμια κατ' άντιρροή έκχύλιση

‘ Η πολυβάθμια κατ’ άντιρροή έκχύλιση των στερεών συνίσταται άπό συ
στοιχία δοχείων άναμίξεως-διαχωρισμου (θεωρητικών βαθμιδών) συνδεδεμέ- 
νων σε σειρά (βλ. σχ. 6-11, Κεφ. 6). Είναι ή σημαντικότερη καί πλέον ένδε- 
δειγμένη μέθοδος έκχυλίσεως, δεδομένου ότι ύπό συνθήκες πολυβάθμιας 
κατ* άντιρροή έκχυλίσεως γίνεται πληρέστερος καί οίκονομικότερος διαχωρι
σμός.

Ή  άνάλυση αύτής τής διεργασίας είναι άνάλογη μ* αύτήν τής έκχυλίσεως 
ύγρών (βλ. Κεφ. 6,§6.6).

"Αν έφαρμόσουμε τά Ισοζύγια μάζας (όλικό καί συστατικού Α) μεταξύ των 
βαθμιδών (1) καί (ρ), όπου ρ<η (βλ. σχ. 6-11), μέ τή διαφορά ότι έδώ οΙ ροές 
e καί r (kg/s) θά άναφέρονται στό διάλυμα (A+S) καί τά κλάσματα μάζας γ, χ 
θά άντικατασταθουν μέ τίς συγκεντρώσεις Υ, X (σέ kg A/kg(A-i-S)],

e P+i + f = e 1 + r p (7-10)

e p+1 Y p+1 +  f X f  =  Θ1Υ 1 +  r p * p ' (7-11)
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θά λάβουμε τήν έξίσωση τής γραμμής λειτουργίας:

V i  = « Χ ρ >

ή όποια, γενικά, διέρχεται άπό τά σημεία (γ ,,χ ,) καί (ys, x 0 )
(βλ. σχ. 6-11), άλλά είναι καμπύλη καί ή κλίση αύτής μεταβάλλεται άπό βα
θμίδα σε βαθμίδα. Ά ν, όμως, ΟποτεθεΤ άτι οί ροές (kg/s) τής ύπερροής (e) καί 
ύπορροής (r) είναι σταθερές (ep =  e, =  e s =  e, rp =  rn =  f =  r, άραιά 
μίγματα), τότε ή γραμμή λειτουργίας θά είναι εύθείσ, Υρ+ι =  Υ ι + -§ 
(X p- X f), καί θά μπορεϊ νά έφαρμοστεί ή γραφική μέθοδος McCabe-Thiele γιά 
τήν εύρεση των άπαιτούμενων θεωρητικών βαθμιδών π (βλ. σχ. 6 -1 3 ) .

s

Σχήμα 7-15. Γραφικός προσδιορισμός των θεωρητικών βαθμίδων έκχυλίσεως στε
ρεών ατό τριγωνικό διάγραμμα (π = 4).
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Σχήμα 7-16. Γραφικός προσδιορισμός των άπαιτούμενων θεωρητικών βαθμίόων έκ- 
χυλίσεως στερεών στό διάγραμμα Ponchon-Savarit (η =  4).

Στή γενικότερη περίπτωση, όπου ή γραμμή λειτουργίας δεν είναι εύθεία, 
γιά τόν ύπολογισμό τοϋ η μπορεί νά Εφαρμοστούν οΙ γραφικές μέθοδοι ατά 
τριγωνικά διαγράμματα, καθώς καί ατά διαγράμματα Ponchon-Savarit. Καί οΙ 
δύο αύτές μέθοδοι βασίζονται στό γεγονός ότι όλες οΙ γραμμές πού συν
δέουν τη σύσταση τού Εκχυλίσματος (ύπερροής) πού είσέρχεται σέ μιά βα
θμίδα μέ τή σύσταση του ύπολείμματος (ύπορροής) πού Εγκαταλείπει τήν Εν 
λόγω βαθμίδα πρέπει νά είναι εύθεΐες καί νά συγκλίνουν σέ Ενα καί τό αύτό 
σημείο, τόν πόλο Δ:

®ρ+1 'Γρ - Δ

θ , -  f =  Δ (7-13)
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‘Η άττό0€ΐξη τής ίδιότητας αύτής δόθηκε στό Κ€φ. 6,§6.6. Τόν πόλο αύτό Δ 
μπορούμε νά τόν φανταστούμε ώς μιά «καθαρή σταθερή ροή» όλου τοΟ Ολι
κού διά μέσου τής συστοιχίας, άπό τή βαθμίδα η πρός τή βαθμίδα 1. Ή  ροή 
αύτή, Δ, μπορεΤ νά είναι είτε θετική (όταν e , > f) ε?τε άρνητική (όταν e 1 < f).

Κατά τή γραφική κατασκευή των θεωρητικών βαθμιδών (βλ. σχ. 7-15, 7- 
16), βασικά σημεία θεωρούνται τά Εν F, S', Rn καί Μ. Στά διαγράμματα 
ίσχύει ό κανόνας μοχλού πού συνδέει ποσοτικά τά παραπάνω σημεία καί, έ- 
πομένως κάνει δυνατό τόν ύπολογισμό των άγνωστων άπό τά δεδομένα.

Ό  τρόπος γραφικού προσδιορισμού των θεωρητικών βαθμιδών κατά τήν 
έκχύλιση στερεών γίνεται κατανοητός μέσω τοΰ προβλήματος 7-1.
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ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Πρόβλημα 7 -1 .

Σπέρματα σόγιας, περιέχοντα 20% κατά βάρος έλαιο (Α), πρόκ€ΐται νά έκ- 
χυλιστουν σέ μιά κατ' άντιρροή συστοιχία. Τό τελικό έκχύλισμα (ύπερροή) 
περιέχει 40% κατά βάρος έλαιο. ‘ Η άνάκτηση αύτοΰ πρέπει νά είναι τουλάχι
στον 90%. Ό * διαλύτης έκχυλίσεως θά είναι καθαρός (έλεύθερος άπό τό έ
λαιο), Ό  λόγος: kg άδρανοΰς στερεού (B)/kg διαλύματος οτήν ύπορροή κάθε 
βαθμίδας θά είναι Τσος μέ 1,5.

Νά βρεθεί -(γραφικώς) ό άπαιτούμενος άριθμός θεωρητικών βαθμιδών έκ
χυλίσεως στό διάγραμμα Ponchon-Savarit καί στο τριγωνικό όρθογώνιο ίσο- 

σκελές διάγραμμα.

Λύση:

*Από τά δεδομένα (βλ. σχ. 7-17) προκύπτει ότι

Σχήμα 7-17. Γιά τή λύση τού προβλήματος 7-1.

μέ κάθε kg διαλύματος τής ύπορροής συνδέεται 1,5 kg άδρανούς στερ€θΰ, έ- 
πομένως

χΒη=  1,5/(1,5+1) =  0,6.



284

Γά έξερχόμενα 0,8 kgB θά συγκροτούν 0,8/1,5 =0 ,533  kg όισλύματος, τό ό
ποιο, έπειδή ή άνάκτηση είναι 90%, πρέπει νά περιέχει 0 ,2 -0 ,2  .0,9 =  0,02  
kg A.

"Ετσι, γιά τή σύσταση τής απορροής πού έξέρχεται άπό τήν τελευταία βα
θμίδα π θά έχουμε:

χ Αη =  0 ,02/(0 ,8+0,533) =  0,015

Γιά τό γραφικό προσδιορισμό των άπαιτούμενων θεωρητικών βαθμιδών 
π στό τριγωνικό διάγραμμα (σχ. 7-18) έργαζόμαστε ώς έξής:

Βρίσκουμε τό σημεία F(xAf =  0,2, x Bf =  0,8), E1 (yA1 =  0,4, ysl =  0,6), S' 
(y An =  ° '  V Sn =  ^ ^  n An ~  ^,01 5, XBn =  0,6).

S=S '

Σχήμα 7-18. Γραφικός προσδιορισμός τών θεωρητικών βαθμίδων έκχυλίσεως τών
στερεών π στό τριγωνικό διάγραμμα (πρόβλημα 7-1), η=5.
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Σχήμα 7-19. Γραφικός προσδιορισμός των θεωρητικών βαθμίδων έκχυλίσεως των 
στερεών η στό διάγραμμα Ponchon-Savarit (Πρόβλημα 7-1), π=5.

Χαράζουμε τίς εύθεϊες γραμμές Ε, F καί S'Rn, γιά νά βρούμε τόν πόλο Δ 
στό σημείο τομής αύτών.

Χαράζουμε τη γραμμή σταθερής ύπορροής, παράλληλη πρός τήν ύποτεί- 
νουσα (χΒη =  0,6).

Τώρα είμαστε έτοιμοι νά καταστρώσουμε γραφικά τίς βαθμίδες:
Χαράζουμε τήν εύθεία γραμμή Ε,Β, γιά νά βρούμε τό σημείο R, πού άντι- 

προσωπεύει τή σύσταση τής ύπορροής πού έξέρχεται άπό τήν πρώτη βαθμί
δα. Τό R, είναι τό σημείο τομής τής Ε,Β καί τής γραμμής σταθερής ύπορροής. 
Σύμφωνα με τήν ίδιότητα (7-13), τά σημεία Δ, R, και Ε2 πρέπει νά δίνουν εύ
θεία. "Ετσι, προεκτείνοντας Τήν Δθ, βρίσκουμε τό σημείο Ε2 (σύσταση τής ύ-



περροής πού έξέρχεται άπό τή δεύτερη βαθμίδα) στό σημείο τομής μέ τή 
γραμμή ύπερροής (ύποτείνουσα AS). Μέ τόν τρόπρ αΰτό κατασκευάζουμε τό
σες βαθμίδες ώστε ή σύσταση του ύπολείμματος τής τελευταίας βαθμίδας νά 
είναι Γση ή μικρότερη (βλ. π.χ. σχ. 7-15, όπου χΑ4 < χΑη) άπό χΑη =  0,015. 
(Ή  τελευταία γραμμή συνόέσεως, δηλαδή, πρέπει νά πέσει ε ίτε πάνω στό 
σημείο R n εΤτε άριστερά του).

Στό συγκεκριμένο παράδειγμα χρειάστηκαν 5 βαθμίδες ίσορροπίας, οΙ ό
ποιες έξασφαλίζουν τίς άπαιτήσεις του προβλήματος.

Στό διάγραμμα Ponchon-Savarit (σχ. 7-19) έργαζόμαστε μέ άνάλογο τρΛ 
πο, άφού προηγουμένως βρούμε τά άντίστοιχα σημεία έκκινήσεως F (ΧΑ1 =  
1, Ζ χ =  4), Ε, (Υ Α1 =  0,4), S ' (ΥΑη =  0), Rn (XAn =  0,0375). 
καί σχεδιάσουμε τή γραμμή σταθερής Οπορροής Ζ=1,5.

Καί άπ* αύτό τό  διάγραμμα προκύπτουν η=5 βαθμίδες ίσορροπίας.
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ΜΙΓΜΑΤΑ ΥΔΡΑΤΜΩΝ/ΑΕΡΟΣ -  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΓΡΑΝΣΕΩΣ
ΚΑΙ ΑΦΥΓΡΑΝΣΕΩΣ

Συχνά είναι άπαραίτητο νά μεταβάλλουμε τήν ποσότητα των άτμών σ ' ένα 
άέριο ρεύμα. ‘Όταν πρόκειται γιά αύξηση αύτής μιλούμε γιά διεργασίες ύ- 
γράνσεως (humidification). ‘Αντίστροφα, όταν πρόκειται γιά Ελάττωση αυτής 
μιλούμε γιά διεργασίες άφυγράνσεως (dehumidification).

Κατά τήν ϋγρανση, τό άέριο ρεύμα φέρεται σέ έπαφή μέ ένα ύγρό, τό ό- 
ποϊο έξατμίζεται καί μεταφέρεται ατό πρώτο.

Κατά τήν άφύγρανση συμβαίνει μερική συμπύκνωση των άτμών καί άπο- 
μάκρυνση αυτών άπό τό άέριο ρεύμα.

Καί στίς δύο περιπτώσεις λαμβάνει χώρα ταυτόχρονη μεταφορά μάζας καί 
θερμότητας μεταξύ μιας άμιγούς* ** ύγρής φάσεως καί ένός άερίου, άδιάλυτου 
στό ύγρό.

01 διεργασίες αυτές έφαρμόζονται εύρύτατα στούς ψυκτικούς πύργους (βλ. 
Τόμο II, Κεφ. 6, σχ. 6-1), στήν ξήρανση τού άέρα, στόν κλιματισμό καί στήν 
ξήρανση τών στερεών.

Τή βάση γιά τήν κατανόηση τών διεργασιών αύτών άποτελεϊ ή θεωρία τών 
μιγμάτων άτμών/άερίων, πού, ούσιαστικά, είναι άντικείμενο τής Τεχνικής Θερ
μοδυναμικής.

"Αν καί οΙ παραπάνω διεργασίες μπορεί νά έφαρμοστοΰν σέ όποιαδήποτε 
συστήματα άτμών##/άερίων, οΙ κυριότερες βιομηχανικές έφαρμογές άφοροΰν 
τό σύστημα ύδρατμών/άέρος.

Στό παρόν κεφάλαιο θά άναφερθούμε στά κυριότερα στοιχεία τής θεωρίας 
τών μιγμάτων ύδρατμών/άέρος, μέ σκοπό τήν κατανόηση όχι τόσο τών κα

* Γιά τό λόγο αύτό, οΙ διεργασίες ύγράνσεως καί άφυγράνσεως είναι κάπως άπλουστερες, σέ 
σύγκριση μέ τήν όπορρόφηση καί έκρόφηση ά€ρίων.
** Διάφορες πτητικές ούσίες, όπως τό βενζόλιο, τολουόλιο. κ.ά.
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θαυτό διεργασιών ύγράνσεως καί άφυγράνσεως* όσο της ξηράνσεως τών 
στ€ρ€ών, πού άκολουθεί στό έπόμενο κεφάλαιο. Μέ όλλα λόγια, τό κεφάλαιο 
τούτο μπορεί νά θεω ρηθεί ώς είσαγωγικό τής ξηράνσεως τών στερεών.

8.1. Γενικοί όρισμοί

Κατά τή μελέτη τού συστήματος νερό (Α) — άέρας (Β), που συνήθως θεω 
ρείται Οπό τήν άτμοσφαιρική πίεση Ρ, =  101,3 kN/m2), γίνεται χρήση είόικών 
όρισμών. Αυτοί είναι ο! άκόλουθοι:
1. Ώ ς  άπόλυτη υγρασία (absolute humidity),Ή , όρίζεται ό λόγος τών μαζών 
ύδρατμός/ξηρός άέρας, δηλαδή τά kg τών ύδρατμών πού περιέχονται σε 1 kg 
ξηρού (έλεύθερου άπό ύδρατμούς) άέρα:

juj
m, (8 - 1)

όπου: m Α — μάζα ύδρατμών, 
m Β — μάζα άέρος.

Άποδεικνύεται ότι γιά τήν άπόλυτη ύγρασία J i  ίσχύει ή έξίσωση

1Η=
Μ
Μ

ρΔ _ β 18 Ρ,

P t-P Μ β 1 0 1 ,3 -Ρ α 29 (101,3—Ρα )
. (8- 2)

όπου: Μ Α — μοριακό βάρος τού νερού = 1 8 ,
Μ β — μοριακό βάρος τού άέρα =  29,
Ρ Α — μερική πίεση τών ύδρατμών, kN/m2,
Ρ t — όλική πίεση (συνήθως Pt =  101,3 kN/m2 =  1atm).

Στά συστήματα ύδρατμών/άέρος ίσχύει ΡΑ < < Pt καί έπομένως ή σχέση 
(8-2) μπορεί νά γραφεί ώς έξής:

η
18
29

ζ * —= 0 ,6 2 1 (8-2α)

* ΑύτΕς είναι Εκτός του όντικειμΕνου τοΟ παρόντος, γι’ αύτό καί 6Εν Εξετάζονται. Λεπτομερή 
άνάλυση τών διεργασιών αύτών ό άναγνώστης μπορεί νά άναζητήσει a t προχωρημΕνα συγ
γράμματα (2. 10. 11. 36. 45).
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Άφοϋ τά μίγματα ύδρατμών/άέρος έξετάζονται στήν Pt =  101,3 kN/m2 =  1 atm 
θά ίσχύει γΓ αύτό ό νόμος Dalton

Pt =  PA + P B - (8-3)

καί οΐ έξισωσεις

ΡΑ V =  nA R T = - ^ A _  RT, (8-4)
A

(p t —ΡΑ) V = n B RT =  — RT (8-5)
M b

όπου: n A m A/M A , n B =  m B/M B — kgmoles ύδρατμών καί άέρος σέ όγκο V. 

Διαίρεση τής (8-4) όιά τής (8-5) όδηγεΐ στήν (8-2).

2. *Η άπόλυτη ύγρασία κορεσμού \ ^ i ST θά όρίζεται άπό τή σχέση

Μ α
Μ β

Ρ ° r  Α
Ρ ,-Ρ *

Μ α . ____Ρ Ι _  =  1 8 Ρ Α_ -  (8-6)
Μ β 101,3—Ρα 29(101,3—Ρα ) ' '

δττου: Ρ Α — τάση άτμών του νερού στή δεδομένη θερμοκρασία του άέρα Τ.

3. *Ως ποσοστιαία άπόλυτη ύγρασία (percentage absolute humidity), όρί- 
ζεται ό λόγος:

Απόλυτη ύγρασία τού άέρα 
Ύγρασία του κορεσμένου άέρα

100 =

= Η
HsT

100 =
ΡΑ 101,3—ΡΑ 
Ρ a 101,3—Ρ Α 100 =  H r

101.3— ΡΑ°
101.3— ΡΑ

(8-7)

• Στόν κορεσμένο άέρα, ό υδρατμός βρίσκεται σέ Ισορροπία μέ τό ύγρό (νερό) στή θερμοκρα
σία του άέρα καί ή μερική πίεση Ρ Α τής (8-2) άντικαθίσταται μέ τήν τάση άτμών τοΟ νερού

Ρ * .
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4 . Ώ ς σχ€τική ποσοστιαία υγρασία (relative percentage humidity), 
όρίζεται ό λόγος:

Μερική πίεση των ύόρατμών στόν άέρα 
Τάση άτμών τού νερού στήν αύτή θερμοκρασία 100 =

=  - £ § - 1 0 0  (8-8)
’ A

5. Ώ ς σημείο δρόσου (dew point), T dp, όρίζεται ή θερμοκρασία στήν δττοία 
πρέπει τό μίγμα ύόρατμών/άέρος νά ψυχθεί ύπό σταθερή άπόλυτη υγρασία 
(}Ί) γιά νά γίνει κορεσμένο κι έτσι νά άρχίσει ή ύγροποίηση τών ύδρατμών. 
(Προφανώς, στό σημείο δρόσου θά ίσχύει ΡΑ =  κ α ί^ ίρ  =  100% (βλ. σχ. 
8 - 1).

6. Ώ ς ύγρός όγκος (humid volume ), ν Η, μίγματος ύδρατμών/άέρος δρίζεται 
ά όγκος (σέ m3) πού καταλαμβάνει 1 kg ξηρού άέρα μαζί μέ τούς άτμούς πού 
(ένδεχομένως) τό συνοδεύουν, ύπό πίεση 1 atm καί στη θερμοκρασία τού 
άέρα. Ό  ν Η συνδέεται μέ τήν υγρασία καί τή θερμοκρασία Τ (°Κ) καί μπορεί 
νά ύπολογιστεϊ προσθετικά άπά τόν είδικό όγκο τού ξηρού άέρα ν θ καί τών 
ύδρατμών ν Α (βλ. πρόβλημα 8-1).
Γιά 0 (ξηρό άέριο, έλεύθερο άτμοΰ), ό ν Η είναι ό είδικός όγκος τού 
μόνιμου (ξηρού) άερίου (άέρα). Ώ τ α ν ^ Ι  =  ^ i sT (κορεσμένο άέριο), τότε ό ν Η 
είναι ό όγκος κορεσμού v s. Γιά νά βρεθεί ό όγκος τού μίγματος 
άέρος/ύδρατμών άρκεί ή μάζα τού ξηρού άέρα νά πολλαπλασιαστεί έπί τόν ύ- 
γρό όγκο ν Η.

Σχήμα 8-1. Γιά τήν κατανόηση τού σημείου δρόσου Tdp : 1 -♦ D -  ψύξη όκόρεστου 
μίγματος ύπό σταθερή άπόλυτη ύγρασία^,, D -♦ 2 — ψύξη κορεσμένου 
μίγματος μέ ταυτόχρονη ύγροποίηση τών άτμών μάζας ΔιπΑ
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7. ‘Ως υγρή θερμότητα (humid heat), c s, μίγματος άτμών/άέρος όρίζεται ή 
θερμότητα (σε kJ/kg °Κ) πού άπαιτείται γιά τήν άνύψωση τής θερμοκρασίας 
ένός kg ξηρού άέρα καί τών άτμών πού τό συνοδεύουν κατά 1°Κ ύπό σταθε
ρή πίεση. Έτσι, γιά μίγμα άτμών/άέρος ύγρασίας θά Ισχύει:

c s — c pb + iH c pa — + 1,88^{, , (8-9)

όπου: c PB, c PA — είδικές θερμότητες τού ξηρού άέρα καί τών ύδρατμών 
άντίστοιχα (1 καί 1,88 kJ/kg°K).

8. ‘Ως δλική ένθαλπία, Η ένός μίγματος άτμών/ήέρος σε δεδομένη θερμοκρα* 
σία Τ όρίζεται ή ένθαλπία 1 kg ξηρού άέρος καί τών άτμών (ύγρασίας) πού,τό 
συνοδεύουν. Ή  Η (kJ/kg) ύπολογίζεται άπό τή σχέση:

Η =  c s (Τ—Τ0> + > ΙΔ Η 10 (8 - 10)

όπου:Τ0 — έπιλεγείσα θερμοκρασία άναφοράς γιά τά συστατικά Α καί Β, συ
νήθως Τ0 =  273°Κ (0°C),

ΔΗ ,g — λανθάνουσα θερμότητα έξατμίσεως τού νερού, άναφερόμενη 
στή θερμοκρασία άναφοράς Τ0, kJ/kg.

8.2. ‘Αδιαβατική θερμοκρασία κορεσμού

Ό τα ν  άέρας (ή μίγμα ύδρατμών/άέρος) ύγρασίας καί θερμοκρασίας Τ 
έλθει σέ έπαφή μέ ύγρό (νερό) (π.χ. σ ’ένα άδιαβατικό θάλαμο κορεσμού τού 
σχ. 8-2) καί έπί χρόνο άρκετό ώστε νά έπιτευχθεϊ Ισορροπία, τότε ό άέρας 
ψύχεται καί ύγραίνεται (βλ. σχ. 8-3), μέ συνέπεια νά καθίσταται κορεσμένος 
ώς πρός τούς ύδρατμούς. Ό  άέρας καί τό ύγρό έγκαταλείπουν τή συσκευή μέ 
μιά θερμοκρασία ίσορροπίας Τ 8 πού καλείται άόιαβατική θερμοκρασία 
κορεσμού (adiabatic saturation temperature).

“Αν ή θερμοκρασία αυτή (Ts) έπιλεγεϊ ώς θερμοκρασία άναφοράς (ώστε ή 
ένθαλπία τού συμπληρωματικού νερού νά είναι μηδέν), τότε, ύπό άδιαβατικές 
συνθήκες κορεσμού, ή ένθαλπία τού είσερχόμενου άέρα πρέπει νά ίσοΰται 
μέ τήν ένθαλπία τού έξερχόμενου καί τό Ισοζύγιο ένθαλπίας (γραμμένο γιά 
μονάδα μάζας ξηρού άέρα) θά έχει ώς έξής:

ο8 ( Τ - Τ 5) + Η Δ Η | 9 = Η * Δ Η |9 (8-11),
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Σχήμα 8-2. ‘Αόιαβατική μονάδα κορβσμοΰ

ή

(8 -1 1α)

όπου: ΔΗ ,g — λανθάνουσα θερμότητα έξατμίσεως τοΰ νερού στήν Ts , 
(Hs -Η) — «κινητήρια δύναμη» τής μεταφοράς μάζας,
(Τ — Τ s) — κινητήρια δύναμη τής μεταφοράς θερμότητας.

8.3. θερμοκρασία υγρού Θερμομέτρου

'Ό ταν ένα ρεύμα άκόρεστου άερίου διέρχεται ύπό άδισβστικές συνθήκες 
πάνω άπό μιά υγρή έπιφάνεια (ή μάζα τοΰ ύγροΰ είναι πάρα πολύ μικρή σέ 
σύγκριση μέ τήν άέρια φάση,, ώστε οΙ μεταβολές νά περιορίζονται μ'όνο στό 
ύγρό), τότε θά έξατμίζεται όρισμένη ποσότητα ύγροΰ. Στήν άρχή, λόγω αύτής 
τής έξατμίσεως, ή θερμοκρασία τοΰ ύγροΰ θά έλαττώνεται. 'Όταν ή θερμο
κρασία τοΰ ύγροΰ γίνει μικρότερη άπ’ αύτήν τοΰ άερίου, θά λάβει χώρα μετα
φορά αίσθήτής θερμότητας άπό τό άέριο πρός τό ύγρό. Τελικά θά έπιτευχθει 
μιά δυναμική κατάσταση σταθερών συνθηκών («ίσορροπία») κατά τήν όποια 
ή άπαιτούμενη θερμότητα γιά τήν έξάτμιση τοΰ ύγροΰ καί τή θέρμανση αύ-



Σχήμα 8-3. Ψύξη καί άδιαβατικός κορεσμός τοΰ άέρα.

Σχήμα 8-4. Υγρό θερμόμετρο.
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τού μέχρι τήν Τ του άερίου έξισορροπείται άπό την αισθητή θερμότητα πού 
μεταφέρεται άπό τό άέριο πρός τό υγρό. Ή  θερμοκρασία που έπικρατεί υπ* 
αυτές τίς σταθερές συνθήκες στή όιεπιφάνεια π.χ. άέρος/νεροΰ καλείται θερ
μοκρασία ύγροΰ θερμομέτρου (wet-bulb temperature), T w , καί είναι 
συνάρτηση της Τ καί τής Η  τής κυρίως μάζας τοϋ άέρα (βλ. σχ. 8-4).

Ή  T w μοιάζει φαινομενικά μέ τήν T s καί γιά μίγματα ύόρατμών/άέρος 
τυχαίνει νά ίσχύει T w =  T s. Στήν πραγματικότητα όμως ol T s , T w διαφέρουν 
θεμελιωόώς μεταξύ τους. (*Η T s άναφέρεται στήν άληθή ίσορροπία, ή όέ Tw 
σέ δυναμικές καταστάσεις σταθερών συνθηκών).

‘Από τή θεωρία τού ύγροΰ θερμομέτρου (βλ. π.χ. (1.2,9,36,45)) μπορεί νά 
άποδειχτεϊ ότι γιά συστήματα άτμών/άερίων, γενικά, ίσχύει ή σχέση:

kH AH
( T - T . J .

•0
(8-12}

ό π ο υ :)|,ν — ύγρασία κορεσμού στή θερμοκρασία T w ,
h c — συντελεστής μεταφοράς θερμότητας μεταξύ άερίου καί 

διεπιφάνειας ύγροΰ/άερίου, W /m 2 °Κ, 
k«ĵ  — συντελεστής μεταφοράς μάζας μέ βάση τήν ύγρασία (k ^  =  Μ Β 

P BMk G =  M e D A Ρ^ΚΤΖΙ,μάζα Α/(χρόνος) (έπιφάνεια) (μάζα Α/μάζα Β),
k G — συντελεστής μεταφοράς μάζας (kG =  DA Pt /RTz ΡΒΜ, βλ. Κεφ. 

1, έξ. 1-27, 1 -27α, πίνακα 1-5).

Άπό τήν άλλη πλευρά, πειραματικά άποόεικνύεται έπίσης ότι στά συστή
ματα ύδρατμών/άέρος ό λόγος (hc/k ^  c s), πού κάποτε άναφέρεται ώς 
κριτήριο (άριθμός) Lewis N Le ή ώς ψυχρομετρικός λόγος, ίσοΰται μέ τή 
μονάδα:

πού σημαίνει ότι

Ν Le —
h c

ka c *
1

Cs

(8-13)

(8 -13α)

Συνδυασμός τών (8-12) καί (8 -13α) όδηγεί στήν έξίσωση

Η »  - Η  δ η ig
(Τ -  T J . (8-14)

πού είναι Ισοδύναμη μέ τήν (8 -1 1α).
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’Από τή σύγκριση των (8 -11α) καί (8-14) προκύπτει ότι στά συστήματα 
ύδρατμών/άέρος (καί μόνο σ ’ αύτά) ή θερμοκρασία ύγροΰ θερμομέτρου Tw 
συμπίπτει με τήν άόιαβατική θερμοκρασία κορεσμού (Tw =  Ts ) καί 
συγχρόνως Ή  w = ' } i s.

8.4. Ψυχρομετρικός χάρτης
Ό  ψυχρομετρικός χάρτης (ή διάγραμμα ύγρασίας) είναι ένα διάγραμμα άπό 

τό όποΤο άντλοϋμε χρήσιμες πληροφορίες γιά τις ιδιότητες των μιγμάτων ύ- 
δρατμών/άέρος. Σημαντική είναι έπίσης ή χρήση αύτοΰ γιά τήν άπεικόνιση καί 
τήν άνάλυση των δ4εργασιών ύγράνσεως καί ξηράνσεως. Τά διαγράμματα αύ
τά μπορεί νά είναι δύο τύπων: Ύγρασίας — θερμοκρασίας καί ύγρασίας — έν- 
θαλπίας. Τό πρώτο είναι καί τό πλέον εύχρηστο. Στό σχήμα 8-5 δίνεται τό 
διάγραμμα ύγρασίας — θερμοκρασίας γιά τό σύστημα ύδρατμών/άέρος ύπό 
P t =  101,3 kN/m2 =  1 aUn)#.

Στό διάγραμμα αυτό δίνονται οΙ άκόλουθες ποσότητες συναρτήσει τής 
θερμοκρασίας τού ξηρού θερμομέτρου Τ:
α) ‘ Η άπόλυτη ύγρασία, Η  (kg/kg, τεταγμένη τού δεξιού άκρου) γιά διάφορες
τιμές τίς σχετικής ύγρασίαςH r (στήν περιοχή 10-100%)
β) Ό  είδικός όγκος τού ξηρού άέρα, ν Β (είναι γραμμική συνάρτηση τής Τ).
γ) Ό  όγκος κορεσμού ή ύγρός όγκος κορεσμένου άέρα, v s. Μέ τήν αύξηση
τής Τ, ό v s αύξάνεται πιό άπότομα, σέ σύγκριση μέ τόν ν Β.
δ) Ή  λανθάνουσα θερμότητα έξατμίσεως τού νερού ΔΗ,9 (έλαττώνεται μέ
τήν αύξηση τής Τ, βλ. Τόμο II, Κεφ. 5).

Στό διάγραμμα τού σχ. 8-5 δίνεται έπίσης ή συνάρτηση τής ύγρής θερμό
τητας c s (τετμημένη) άπό τήν ύγρασία (τεταγμένη).

ΟΙ γραμμές άδιαβατικής ψύξεως είναι ευθείες μέ κλίση (—cs/Δ Η (g) καί 
παράλληλες * **  μεταξύ τους. Παριστάνουν τίς γραμμές σταθερής θερμοκρα
σίας ύγροΰ θερμομέτρου T w, ol όποιες είδικά γιά τό σύστημα 
ύδρατμών/άέρος συμπίπτουν μέ τίς γραμμές σταθερής άδιαβατικής θερμο
κρασίας κορεσμού T s. "Ετσι, οΙ γραμμές αύτές παριστάνουν τίς συστάσεις 
όλων τών μιγμάτων τών όποιων ή T s =  T w δίνεται άπό τό σημείο τομής 
αύτών μέ τή γραμμή σταθερής H r =  100%.

Όποιοδήποτε σημείο τού διαγράμματος παριστάνει καθορισμένο μίγμα ύ
δρατμών/άέρος. Ή  περιοχή πάνω άπό τήν καμπύλη H r =  100% (πού δίνει 
τήν ύγρασία τού κορεσμένου άέρα συναρτήσει τής Τ τού άέρα) καί πρός τ ' ά- 
ριστερά άπ’ αύτήν παριστάνει μίγμα κορεσμένου άέρα καί ύγροΰ νερού. Κά
τω άπό τήν καμπύλη H r =  100% βρίσκεται ή περιοχή τών άκόρεστων***

* Στή βιβλιογραφία μπορεί νά άναζητηθοΟν· παρόμοια διαγράμματα γιά άλλα συστήματα ύπό 
πίεση άτμοσφαιρική ή καί διαφορετική άπ’ αύτήν.

Είδικά στό διάγραμβα τού σχ. 8-5 μέ κεκλιμένες συντεταγμένες.
*** Αυτή ή περιοχή μάς ένδιαφέρει βασικά.
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α) β)

Σχήμα 8-6. Προσδιορισμός τής ύγρασίας Ή; α) μέ βάση τό σημείο δρόσου (Τdp) β) μέ 
βάση τίς θερμοκρασίες ύγροϋ (Tw) καί ξηρού (Τ) θερμομέτρου.

μιγμάτων άέρος/ύδρατμών. Τά σημεία πάνω στόν άξονα τής Τ παριστάνουν 
ξηρό άέρα.

*Η χρήση του ψυχρομετρικού χάρτη γίνεται κατανοητή μέ τό πρόβλημα 8-1.

8.5. Μέτρηση τής ύγρασίας

Κυριότερες πειραματικές μέθοδοι προσδιορισμού τής ύγρασίας τού άέρα 
είναι οΙ άκόλουθες:

1. Μέθοδος σημείου δρόσου. Ό  άέρας έρχεται σέ έπαφή μέ μιά στιλπνή 
έπιφάνεια, ή θερμοκρασία τής όποιας έλαττώνεται προοδευτικά. Σημειώνεται 
ή θερμοκρασία κατά τήν όποια μόλις θά άρχίσει νά συμπυκνώνεται όμίχλη 
πάνω στήν έπιφάνεια. ‘Από τό μ* αύτό τόν τρόπο προσδιοριζόμενο σημείο 
δρόσου Τ dp καί μέ τή βοήθεια τού ψυχρομετρικού χάρτη βρίσκεται ή ύγρασία 
(βλ. αχ. 8-6α).

2. Ψυχρομετρική μέθοδος. Μέ τό ψυχρόμετρο (άποτ,ελείται άπό ξηρό καί ύ- 
γρό θερμόμετρο) προσδιορίζονται ταυτόχρονα οΙ θερμοκρασίες ξηρού (Τ) καί 
ύγροΰ (T w) θερμομέτρου καί μέ τή βοήθεια , τού ψυχρομετρικού χάρτη 
βρίσκεται ή ύγρασία (σχ. 8-6β).

Γιά τήν κανονική λειτουργία τού ύγροϋ θερμομέτρου άπαιτοΰνται τά άκό- 
λουθα: 1) Ή  θρυαλλίδα πρέπει νά είναι πάντα ύγρή. ΓΑν είναι άναγκαΐο νά 
συμπληρωθεί μέ νερό, αύτό πρέπει νά έχει τή θερμοκρασία Tw ). 2) Ή 
ταχύτητα τού ρεύματος τού άέρα πρέπει νά είναι ύψηλή (> 5 m/s), ώστε: α) 
τό ρεύμα νά μήν έπηρεάζεται άπό τήν έξάτμιση τού νερού, β) ή άκτινοβολία 
θερμότητας άπό τό θερμότερο περιβάλλον πρός τό θερμόμετρο νά είναι άμε-
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λητέα,σέ σύγκριση μέ τήν αίσθητή θερμότητα όπό τό Αέριο πρός τό θερμό
μετρο, γ) νά σταθ€ροποιηθ€ΐ ό λόγος h c/k j^ ( ^ .  8-12).
3. Χημικές μέθοδοι. Βασίζονται στήν Αμεση Απορρόφηση τών υδρατμών του 
μίγματος Από μιό Απορροφητική ούΑία. (π.χ. H2S 04, Ρ20 6).

Γιά τή μέτρηση τής ύγρασίας είναι όυνστόν νά χρησιμοποιηθούν έπίσης τό 
ύγρόμετρα τριχός καθώς καί τό ήλεκτρικά υγρόμετρα (βλ. (9,36)).

8.6. Κυριότερες διεργασίες ύγράνσεως καί άφυγράνσεως

Ή  άμεση έπαφή ένός Αερίου (Αέρος) μέ ένα ύγρό (νερό) Αποβλέπει σ ’ έ
ναν Από τούς Ακόλουθους σκοπούς: 1) ψύξη θερμού Αερίου, 2) Ογρανση τού 
Αερίου, 3) άφύγρανση τού Αερίου, 4) ψύξη τού υγρού.

Στά σχήματα 8-7, 8-8, 8-9, παριστάνονται οΐ κυριότερες διεργασίες ύγράν
σεως καί άφυγράνσεως. Σ' αύτά δίνονται τά προφίλ υγρασιών Η  καί θερμο
κρασιών Τ στήν Αέρια (γ) καί ύγρή (χ) φάση κοντά στή διεπιφάνεια (i), καθώς 
καί ή Απεικόνιση τών διεργασιών στό διάγραμμα t i —Τ.

Σημειώνεται ότι ή Αδιαβατική ΰγρανση καί Αφύγρανση (σχ. 8-7, 8-8) Απο
τελούν τή βάση τού κλιματισμού τού Αέρα (air conditioning). Τή χημική τεχνο* 
λογία, όμως, ένδιαφέρουν περισσότερο οΙ διεργασίες ύγράνσεως στούς ψυ
κτικούς πύργους (cooling towers), πού χρησιμοποιούνται γιά τήν ψύξη τού νε
ρού (βλ. Τόμο II, Κεφ. 6).

Σχήμα 8-7. Συνθήκες Αόιαβατικής ύγράνσεως.
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Δ ι ε ι ι ,  φ ό ν ε υ α

Σχήμα 8-8. Συνθήκ€ς άδιαβατικής άφυγράνσ€ως.

,1 / *

Σχήμα 8-9. Συνθήκ€ς ύγράνσ€ως στήν κορυφή (α) καί στόν πυθμένα (β) ψυκτικού
πύργου άντιρροής.
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ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Πρόβλημα 8—1.

Σ* ένα δωμάτιο, όπου ή ττί€ση καί ή θερμοκρασία τοϋ άέρα είναι Ρ=101, 3 
kN/m01 2 καί Τ =  305°Κ, ή σχετική ύγρασία βρέθηκε ϊση μ έ } ^  =  32%.
1) "Αν ή τάση άτμών του νεροΰ στούς 305°Κ είναι =  4,80 kN/m 2, νά 

ύπολογιστοϋν:
α) Ή  άπόλυτη ύγρασία τού άέρα (Η) καί δ ύγρός όγκος (νΗ) αυτού, 
β) ‘Η άπόλυτη ποσοστιαία ύγρασία (f{') τού άέρα.
2) Νά άναγνωστοΰν οΐ ίδιότητες τού άέρα άπότόν ψυχρομετρικό χάρτη τού 

σχ. 8-5.

Λύση:

1α) ‘Από τήν (8-8) λαμβάνουμε άμέσως τπ μ€ρική πίεση ΡΑ:

01 ειδικοί όγκοι τού ύδρατμού (ν Α) καί τού ξηρού άέρα στούς 305°Κ καί Ρ, =
101,3 kN/m2 είναι άντίστοιχα:

100 ^  =  1,536 kN/m*.

V A _ Pt M A "  101,3.18
RT - 8,314.305 =  1,41 m 3/kg

RT 8,314.305 =  0 ,864 m3/kg
V ® — P, M b — 101,3.29

Ή  ζητούμενη άπόλυτη ύγρασία τού άέρα ύπολογίζ€ται άπό τήν άπλ’ο- 
ποιημένη σχέση (8-2α) (διότι ΡΑ < < Ρ,):

Η =  0,621 =  0,621 "I f f g  =  ° ·0094  k9/k9 ξηρού άέρα.
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Προσθετικά ύττολογιζόμ€νος, ό ύγρός όγκος θά είναι:

Η = ν Β + | t v A = - ^ -  ( j ^ -  + i i - ) = 0 , 864+0,0094.1,41 =0 ,877 m3/kg

1 β) Ή  άττόλυτη ποσοστιαία ύγρσσία |Ί ',  άπό τη σχέση (8-7), είναι:

101.3— Ρ^ _ οο
101.3— ΡΑ

101 ,3 -4 ,8
101,3-1,536 =  31%

2) Ό  άκόρεστος ώς πρός τούς ύδρατμούς άέρας παρίσταται με τό σημείο A 
τομής της ίσοθέρμου Τ =  305° Κ καί της καμπύλης =  32%.

Άπό τό σημείο έκκινήσεως αύτό λαμβάνουμε (βλ. σχ. 8-10):

’Απόλυτη ύγρασία (Α |1 ) ; Η  =  0,0094 kg/kg ,

Σημείο δρόσου (Α -► C -♦ T dp) : T dp =  286° Κ ,

Άδιαβατική θερμοκρασία κορεσμού =  θερμοκρασία ύγροΰ θερμομέτρου (Α 
- D - T e =  T w): T S =  T W =  293°K ,

'Απόλυτη ύγρασία άδιαβατικοΰ κορεσμού (Α -► D -♦
0,013 kg/kg f

'Απόλυτη ύγρασία κορεσμού στήν Τ =  305°Κ (Α -► Ε -♦ } t sT): j}4sT =  0,03 
kg /kg .

Ποσοστιαία άπόλυτη ύγρασία: Η ' =  (H>Hst) * ^ 0  =  31,3% .

Υγρή θερμότητα (Α —► Β —► c s): c s =  1,012 kJ/kg°K.

Λανθάνουσα θερμότα (Α -*> J -► ΔΗ,9): ΔΗ(0 =  2425 kJ/kg.

Όγκος κορεσμού στούς 305°Κ (A -> G -► vs).. v s =  0,915 m3/k g .

Είδικός όγκος ξηρού άέρα στούς 305°Κ (Α -► F -» ν β ): ν Β =  0,865 m3/kg.

Ύγρός όγκος στούς 305°Κ :νΗ= ν Β + Η '
00 (vs- v B)=

31,3
(0,915-0,8651=0,881 m3/kg .=  0,865 + 100
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cs 'Υγρό θερμότητα

i1
jj

Σχήμα 8» 10. ‘Ανάγνωση των ίόιοτήτων τού μίγματος υόρστμών/άέρος στό όιάγραμ- |
μα ύγρασίας-θ€ρμοκρασίας (πρόβλημα 8-1). j
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9

ΞΗΡΑΝΣΗ

‘Ως ξήρανση όρίζ€ται ή διεργασία άπομακρύνσεως σχετικά μικρών ποσο
τήτων νεροΰ ή άλλου πτητικού ύγροϋ άπό τά στερεά ύλικά.

Ή  άπομάκρυνση τής ύγρασίας γίνεται με Εξάτμιση τού νερού* * με τή βοή
θεια θερμικής Ενέργειας. Ή άπαιτούμενη γ ι’ αυτό τό σκοπό θερμότητα είναι 
δυνατόν νά μεταδίδεται μέ τό μηχανισμό τής θερμικής άγωγής, τής μεταφο
ράς με έΥταφή, τής θερμικής άκτινοβολίας καθώς Επίσης καί τό συνδυασμό 
αύτών (βλ. Τόμο II). ‘ Η ύγρασία είναι δυνατόν νά άπομακρυνθεϊ, βέβαια, καί 
μέ τή βοήθεια άλλων μορφών ένεργείας π.χ. τής μηχανικής δπως αυτό συμ
βαίνει κατά τή μηχανική συμπίεση τών στερεών κατά τήν κατακάθιση, τή διή
θηση καί τή φυγοκέντριση (βλ. Τόμο I, Κεφ. 10), πού είναι καί φθηνότερες· 
διεργασίες. Ό ς ξήρανση, όμως, έννοοϋμε τή διεργασία τελικής θερμικής άπο- 
μακρύνσεως τής ύγρασίας.

Ή  ξήρανση είναι, συνήθως, τό τελευταίο στάδιο μιας σειράς άλλων διερ
γασιών (κρυστάλλωση, έξάτμιση, διήθηση, φυγοκέντριση, κατακάθιση) καί τό 
προϊόν ένός ξηραντήρα είναι συχνά έτοιμο γιά τελική συσκευασία.

‘ Η τεχνητή** ξήρανση τών στερεών στούς ξηραντήρες έφαρμόζεται σέ 
πολλές βιομηχανίες (λιπάσματα, τρόφιμα, άπορρυπαντικά, χαρτί, γεωργικά 
προϊόντα, κεραμικά κ.ά.) καί άποσκοπεϊ στήν έλάττωση τού κόστους άποθη- 
κεύσεως, μεταφοράς καί συντηρήσεως, στήν έπίτευξη καλύτερων ίδιοτήτων 
(μαζική ροή άλάτων, άποφυγή συσσωματώσεων τών λιπασμάτων, έλάττωση 
τής διαβρώσεως κ.ά.).

Σχετικά μέ τά φαινόμενα μεταφοράς, ή ξήρανση (όπως καί ή ϋγρανση) είναι 
μιά πολύπλοκη διεργασία ταυτόχρονης μεταφοράς μάζας καί θερμότητας με
ταξύ τού στερεού υλικού καί τού άδρανοΰς άερίου. Ό  δέ ρυθμός αύτής έπη- 
ρεάζεται σημαντικά άπό τίς άντιστάσεις στή μεταφορά μάζας καί θερμότητας.

* Ή άπομάκρυνση τοΰ χημικώς ένωμένου μέ τό στερεό νερού όιά διασπάσεως τών χημικών 
δεσμών καλείται άφυδάτωση (dehydratation).

*# Ή φυσική ξήρανση τών στερεών στόν άτμοάφαιρικό άέρα άπαιτεϊ μεγάλο χρόνο.
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9.1. Ταξινόμηση τών διεργασιών καί συσκευών ξηράνσεως

ΟΙ διεργασίες ξηράνσεως, έπομένως καί οΐ άντίστοιχες συσκευές (ξηραντή- 
ρες) στίς όποιες αύτές διεξάγονται, μπορεί νά ταξινομηθούν σε διάφορες κα
τηγορίες:

*Ως πρός τη μέθοδο κατεργασίας στόν ξηραντήρα, διακρίνουμε τίς συνε
χούς καί άσυνεχοϋς λειτουργίας μεθόδους ξηράνσεως στίς άντίστοιχες συ
σκευές.

‘Ανάλογα μέ τόν τρόπο προσδόσεως στό πρός ξήρανση ύλικό τής άπαιτού- 
μενης θερμότητας, διακρίνουμε τίς άκόλουθες τρεις* μεθόδους (έπομένως καί 
τίς άντίστοιχες συσκευές) ξηράνσεως:

1) Τήν ξήρανση μέ μεταφορά άπό έπαφή, κατά τήν όποια τό πρός ξήρανση 
στερεό έρχεται σέ άμεση έπαφή μέ ένα φορέα μεταφοράς θερμότητας (καί 
μάζας), πού είναι συνήθως ό θερμός άέρας ή διάφορα άέρια προϊόντα καύ
σεως (μίγμα αυτών καί τού άέρα).

2) Τήν ξήρανση μέ θερμική άγωγή, κατά τήν όποια ή μετάδοση θερμότη
τας άπό τό φορέα πρός τό ύπό ξήρανση ύλικό γίνεται έμμεσα διά μέσου μιας 
στερεής έπιφάνειας έναλλαγής θερμότητας.

3) Τήν ξήρανση μέ θερμική Ακτινοβολία.
Αντίστοιχα, ο) ξηραντήρες είναι άπ’ ευθείας έπαφής καί έμμεσης έπσφής.
‘Ανάλογα μέ τή φύση τού πρός ξήρανση ύλικοϋ (ή τή φυσική κατάσταση 

τής τροφοδοσίας), μιλάμε γιά ξήρανση ύγρών διαλυμάτων, άρσιών καί ήμιστε- 
ρεών πολτών, πλακούντων, κοκκωδών στερεών, εύκαμπτων ύλικών (ύφά- 
σματα, χαρτί), άκαμπτων ύλικών (ξύλο), κρυσταλλικών ένώσεων κ.τ.λ. .

Γιά τήν ταξινόμηση τών ξηραντήρων μπορεί νά έφαρμοστούν έπίσης καί 
άλλα κριτήρια, όπως ή θερμοκρασία καί ή πίεση στόν ξηραντήρα, ή κίνηση 
τού ύλικοϋ σ ’ αυτόν, ή μέθοδος κυκλοφορίας τού άέρα, ή δυναμικότητα κ.ά. 
Αυτή όμως πού κυρίως ύπαγορεύει τήν έπιλογή τού τύπου τού ξηραντήρα ε ί
ναι ή φύση τού ύλικοϋ.

Παρακάτω άκολουθεί σύντομη περιγραφή τών κυριότερων κατηγοριών 
βιομηχανικών ξηραντήρων:

ΟΙ περιστροφικοί ξηραντήρες (rotary dryers) (σχ. 9-1) είναι συσκευές συ
νεχούς λειτουργίας.

Ή  διεύθυνση τών ροών στερεοΰ/άέρος είναι δυνατόν νά γίνει μέ όμορροή 
ή άντιρροή (όπως στό σχ. 9-1). Ή  θέρμανση μπορεί νά είναι άμεση (όπως 
στό σχ. 9-1) είτε έμμεση: Στήν πρώτη περίπτωση τό ύλικό έρχεται σέ άπ* ευ
θείας έπαφή μέ τό θερμό άέρα (ή καί τά άέρια προϊόντα καύσεως πετρελαίου 
ή καί στερεού καύσιμου ύλικοϋ). Στούς έμμεσα θερμαινόμενους ξηραντήρες ή

• Εκτός άπ* αυτές τίς μεθόδους έφσρμόζοντοι έπίσης ή καθαυτό υπέρυθρος ξήρανση, ή 
διηλεκτρική ξήρανση (γιά τό ξύλο, τό πλαστικά, υφάσματα, τρόφιμα), μέ έφαρμογή έναλλασό- 
μενου ρεύματος υψηλής συχνότητας (έως καί 100 M c y c Ig s / s ), καί ή ξήρανση μέ έξάχνωση ή 
κατάψυξη (freeze - drying) ή λυοφιλισμός (lyophilization). πού είναι ή Οπό κενό ξήρανση ένός 
καταψυγμένου προϊόντος μέ έξάχνωση τού πάγου (γιά τά εύπαθή βιολογικά καί φαρμακευτικά 
προϊόντα καί τρόφιμα).
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Σχήμα 9-1. Περιστροφικός ξηραντήρας συνεχούς λειτουργίας (άντιρροης), άττ' εύ- 
θείας θερμάνσεως.

θερμότητα διοχετεύεται μέ άγωγή είτε άπό τά Θερμά άέρια, όιερχόμενα μέσα 
στόν έξωτερικό μανδύα τού κελύφους είτε άπό τόν άτμό, συμπυκνούμενο μέ
σα σέ μιά σειρά έπιμήκων αυλών, τοποθετημένων στήν έσωτερική έπιφάνεια 
τού κελύφους.

ΟΙ περιστρεφόμενοι ξηραντήρες είναι κατάλληλοι γιά τήν ξήρανση κοκκω
δών καί κρυσταλλικών στερεών σχετικά μικρού μεγέθους πού έχουν τήν ι
διότητα νά ρέουν εύκολα (διάφορα λιπάσματα, π.χ. Ν Ρ Κ).

ΟΙ ξηραντήρες μέ ράφια (tray dryers) (σχ. 9-2) είναι συσκευές άσυνεχούς 
λειτουργίας άμεσης έπαφής καί χρησιμοποιούνται γιά δυναμικότητες μόνο μέ
χρι 50 kg/h ξηρού προϊόντος. Ένδείκνυνται γιά τήν ξήρανση μικρών ποσοτή
των φαρμακευτικών προϊόντων, πλακούντων κ.δ. Μπορεί νά λειτουργήσουν 
καί ύπό κενό, άλλά μέ έμμεση θέρμανση. *Η κυκλοφορία τού άέρα μπορεί νά 
είναι φυσική ή έξαναγκασμένη. (Ή  ξήρανση μέ κατάψυξη γίνεται σέ είδικά ξη- 
ραντήρια μέ δίσκους).

Κατασκευάζονται έπίσης ξηραντήρες όπου ό άέρας κυκλοφορεί έξαναγκα- 
σμένα «διά μέσου τού ύλικοΰ» (through circulation) (σχ. 9-3). Αύτοί ένδεί- 
κνυνται γιά τήν ξήρανση καταλυτών, πιγμέντων, άνθρακικών άλάτων, διαφό
ρων όρυκτών, συνθετικών ίνών (nylon, rayon), κεραμικών καί τροφίμων.

01 ξηραντήρες τύπου σήραγγας (tunnel dryers) είναι έπέκταση τών ξηραν- 
τήρων μέ ράφια σέ μεγάλη κλίμακα. Αύτοί όμως μπορεί νά λειτουργήσουν καί 
κατά τρόπο συνεχή, έπειδή τά όχήματα (μέ ράφια) μέ τό πρός ξήρανση ύλικό 
κινούνται άπό τό ένα άκρο (ύγρό) τού ξηραντήρα στό άλλο (ξηρό) μέ όμορροή 
ή άντιρροή σέ σχέση μέ τήν κυκλοφορία τού άέρα.
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npoCrfv

Σχήμα 9-2. Ξηραντήρας μέ ράφια (άσυνεχοΰς λειτουργίας, άμβσης θ€ρμάνσεως, έξα 
ναγκασμένης κυκλοφορίας).

. Σχήμα 9-3. Ξηραντήρας μέ ράφια (Εξαναγκασμένη κυκλοφορία διά μέσου του ύλι- 
κοΟ).

Στούς ξηραντήρες μέ μεταφορική ταινία (conveyor belt dryers), πού λει
τουργούν συνεχώς, τό ξηραινόμενο υλικό κινείται πάνω σέ μιά διάτρητη (συ
νήθως) μεταφορική ταινία, διά μέσου τής όποίας διαβιβάζεται (κάθετα πρός 
τό στρώμα) θερμός άέρας.

01 ξηραντήρες μέ περιστρεφόμενους δίσκους ή στροβιλοξηραντήρες (turbo 
tray dryers) είναι ούσιαστικά παραλλαγή τών ξηραντήρων μέ ράφια, τέτοια ώ
στε αύτά νά λειτουργούν συνεχώς. Μοιάζουν μέ καμίνους φρύξεως υέ τρο
φοδότηση τού ύλικοϋ άπό πάνω καί έκφόρτωση αύτοϋ άπό κάτω. Ή  δ ιευθέ-
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Σχήμα 9-4. Ξηραντήρας στιγμιαίας όράσαυς.

τηση των ροών στερεου/άέρος μπορεί νά είναι είτε παράλληλη είτε κατ’ άν- 
τιρροή.

Στούς ξηραντήρες στιγμιαίας δράσεως (flash dryers) (σχ. 9-4) ή ξηραντήρες 
πνέυμομεταφοράς (pneumatic conveyor dryers), δπως κάποτε καλούνται, τά 
πρός ξήρανση στερεά κονιοποιημένα σωματίδια μ^ταφέρονται συνεχώς (20- 
30 m/s) μέ ρεύμα θερμού άέρα (650°C στήν είσοδο) μέσα σ ' ένα μακρύ κα- 
τακόρυφο σωλήνα, όπου καί ξηραίνονται άκαριαία (1-10 sec). Πλεονεκτήματα



308

αυτών είναι ό μικρός χρόνος παραμονής (ξηράνσεως) καί ή χαμηλή θερμοκρα
σία τού στερεού στήν έξοδο (< 60°C). ΓΓ αυτό Ενδείκνυνται γιά εύαίσθητα 
(θερμικώς) προϊόντα.

01 ξηραντήρες διασκορπισμού ή ψεκασμού (spray dryers) (σχ. 9-5) Επινοή
θηκαν για τήν ξήρανση διαλυμάτων ή αίωρημάτων άραιών πολτών, καί γενικά 
όλων τών προϊόντων πού μπορεί νά άντληθούν καί Εχουν μεγάλη (> 80%) υ
γρασία (άνόργανα άλατα καί λιπάσματα, πιγμέντα, άπορρυπαντικά, latex, κυτ
ταρίνη, καφές, τσάι). Σ' αυτούς, τό διάλυμα (πού Ενδεχομένως έχει ύποστεΐ 
προκαταρκτική Εξάτμιση) άντλεϊται στήν κορυφή τού πύργου ξηράνσεως, ό
που διασκορπίζεται κατάλληλα (ή μέ πνευμοβαλβίδες, ή μέ περιστρεφόμενους 
δίσκους ή μέ βαλβίδες πιέσεως) πρός μικρά όμοιόμορφα σταγονίδια (σωματί
δια) σφαιρικού σχήματος. Τά τελευταία, ύπό μορφή νέφους, έρχονται σέ Επα
φή μέ τό θερμό άέρα (ή καυσαέρια), ό όποίος προκαλεί ταχεία Εξάτμιση τής 
υγρασίας.

*Εναλλόχτης θερμότητας

Σχήμα 9-5. Ξηραντήρας διασκορπισμού συνεχούς λειτουργίας (όμορροής).
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Είσοδος 
λόρυι» *

' Ανεμιστήρας

Τροφοδοσία 
υγροί στερεό Συλλογή παρασυρμήνων λεπτό- 

χοχχων σωματυδίων

Γ_* J.J. J ̂  1 1J. ' Εχ φόρτωση
ξηροϋ προίόντος

^Εναλλάχτης 
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Σχήμα 9-6. Ξηραντήρας ρευστοττοιημένης κλίνης (συνεχούς λειτουργίας).

Πλεονεκτήματα τών ξηραντήρων αΰτών άποτελοϋν ό μικρός χρόνος ξηράν- 
σεως (< 20 sec), έπομένως, καί ή καταλληλότητα γιά εύαίσθητα προϊόντα, ή 
χαμηλή διάβρωση (τό ύλικό κατά τήν ξήρανσή δεν έρχεται σε έπαφή με τά 
τοιχώματα του πύργου), ή δυνατότητα ρυθμίσεως τής' κατανομής μεγέθους 
τών σωματιδίων, ή μεγάλη δυναμικότητα. Μειονεκτήματα αύτών είναι ή με
γάλη κατανάλωση ένεργείας (μεγάλες άπώλειες θερμότητας μέ τά άέρια) καί 
τό μεγάλο κόστος. Σημειώνεται ότι τά υποδείγματα ροής άέρος/σταγονιδίων 
στόν πύργο ξηράνσεως μπορεί νά είναι όμορροής (σχ. 9-5), άντιρροής, πα
ράλληλης ροής καί άναμίξεως (βλ. π.χ. [9]).

01 ξηραντήρες ρευστοποιημένης κλίνης* (fluidised bed dryers) (σχ. 9-6) εί
ναι κατάλληλοι γιά τήν ξήρανση διαφόρων άνθεκτικών στή θερμοκρασία στε-

Π€ρί της θεωρίας τής ρευστοποιήσεως βλ. Τόμο I, Κεφ. 9,δ9.2.
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ρ€ών μέ μέγεθος* τέτοιο ώστε νά μπορούν νά αίωρηθούν. (Εφαρμόζεται έ- 
πιτυχώς γιά τήν ξήρανση π.χ. των NaCI, KCI, Na2C 03.10H20,(N H 4)2S 0 4/NaCI 
+ ΝΗ4Ν 0 3, ουρίας καί άλλων λιπασμάτων (ΝΡΚ), όρυκτών τού σιδήρου).

ΟΙ ξηραντηρες ρευστοποιημένης κλίνης είναι συνεχούς (σχ. 9-6) ή άσΐινε- 
χούς λειτουργίας, τά δέ στρώματα μπορεϊ νά είναι ένα ή δύο.

Κυριότερα πλεονεκτήματα των ξηραντήρων ρευστοποιημένης κλίνης είναι 
ή ταχεία καί όμοιόμορφη μεταφορά θερμότητας, ό άρκετά μικρός χρόνος 
(0,5-3 min) ξηράνσεως καί ό μικρός χώρος έγκαταστάσεως. Μειονεκτοΰν ό
μως ώς πρός τό κόστος ένεργείας.

ΟΙ ξηραντηρες τυμπάνου ή λεπτού στρώματος (drum or film  dryers) (σχ. 9-
7) έφαρμόζονται γιά τή μέ συνεχή τρόπο ξήρανση διαλυμάτων, αιωρημάτων 
καί πολτών, άνθεκτικών στή θερμοκρασία. Τό πρός ξήρανση υγρό κατανέμε- 
ται κατάλληλα ύπό μορφή λεπτού στρώματος στήν έξωτερική έπιφάνεια ένός 
ή περισσότερων περιστρεφόμενων (1-20 RPM) καί θερμαινόμενων έσωτερι- 
κά (μέ άτμό 2-6 bar) μεταλλικών τυμπάνων (D=0,5-3m , l=1-5m ). όπου έξα- 
τμίζεται ταχέως (άγωγή θερμότητας μέσω τοιχωμάτων) μέχρι ξηρού καί άπο- 
μακρύνεται συνεχώς μέ τή βοήθεια ξέστρων.

ΟΙ ξηραντηρες αύτοί είναι δυνατόν νά λειτουργήσουν είτε ύπό άτμοσφαιρι- 
κή πίεση είτε ύπό κενό.

01 ξηραντηρες μέ κυλίνδρους, πού χρησιμοποιούνται γιά τήν ξήρανση φύλ
λων χάρτου, υφασμάτων, πλαστικών κ.ά., μοιάζουν μέ τούς προηγούμενους 
μέ μόνη διαφορά ότι άποτελοΰνται άπό μεγ.αλύτερο άριθμό συνδεδεμένων σέ 
σειρά όριζόντιων κυλίνδρων.

Σχήμα 9-7. Διάφορες διατάξεις ξηραντήρων τύπου τυμπάνου.

* Σέ σύγκριση μέ τούς όύο προηγούμενους ξηραντηρες αίωρήσεως, ή ξήρανση σέ ρευστό· 
ποιημένη κλίνη έφαρμόζεται γιά στερεά μεγαλύτερων διαστάσεων.

J
Λεκάνη μ(f Μεταφορέας ζη -
δνάλυμα ροΟ ιρουάντος
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9.2. Ή υγρασία τών στερεών καί ή Ισορροπία ύδρατμών/στερεού

‘ Η ύγρασία πού περιέχεται σ ' ένα στερεό έξαρτάται άπό τή φύση άφ ’ ενός 
τοΰ στερεού καί άφ ' έτέρου τής ύγρασίας, καθώς καί άπό τη θερμοκρασία. Ή 
ύγρασία όρίζεται* είτε έπί ύγρής (X') είτε έπί ξηρής (X) βάσεως:

X ' kg υγρασίας kg ύγρασίας X
kg ύγροΰ στερεού kg ξηρού στερεού 4- kg ύγρασίας 1 +Χ (9-1)

X = kg ύγρασίας X '
kg ξηρού στερεού 1 -Χ ' (9-2)

Ό  τρόπος κατά τόν όποιο ή ύγρασία δεσμεύεται στό στερεό ύλικό καθορί
ζει άποφασιοτικά τό μηχανισμό άπομακρύνσεως αύτής. Ό σ ο  Ισχυρότερος εί
ναι ό δεσμός αύτός τόσο δυσκολότερη είναι ή ξήρανση. Σύμφωνα με τή φύση 
αύτοΰ τοΰ δεσμού, ό Ρ.Α. Rebinder διακρίνει τή χημική, φυσικο-χημική καί 
φυσικο-μηχανική μορφή ύγρασίας. Κατά τήν ξήρανση άπομακρύνονται μόνο 
ο! δύο τελευταίες μορφές ύγρασίας.

Ή  μηχανικής μορφής ύγρασία τών μακρο- καί μικροδιακένων άπομακρύνε- 
ται σχετικά εύκολα, ή δε φυσικοχημικής μορφής ύγρασία (προσροφημένη, ώ- 
σμωτική) δυσκολότερα. (Μεγάλη κατανάλωση ένεργείας άπαιτεΤ κυρίως ή ά- 
πομάκρυνση τής προσροφημένης στούς πόρους ύγρασίας).

Κατά τήν άνάλυση τών διεργασιών ξηράνσεως, ή ύγρασία τών διαφόρων 
στερεών ταξινομείται συνήθως σε δύο κατηγορίες: στή δεσμευμένη καί στήν 
άδέσμευτη ύγρασία (σχ. 9-8).

Ώ ς δεσμευμένη ύγρασία (ή ένωμένο νερό) όρίζεται έκείνη ή περιεχόυενη 
στό στερεό ύγρασία πού άσκεΐ πίεση άτμών (Ισορροπίας) μικρότερη άπ' αυ
τήν πού θά άσκοΰσε τό καθαυτό ύγρό (νερό) στήν ίδια θερμοκρασία (Pm < 
Ρ°Α). ’Εδώ ύπάγεται τό φυσικώς προσροφημένο νερό, τό κρυσταλλικό νερό 
καί τό νερό τών διαλυμάτων τοΰ ένδεχομένως εύδιάλυτου στερεού. (Ή ταχύ
τητα έξατμίσεως αύτοΰ θά είναι μικρότερη άπό τήν άντίστοιχη τοΰ καθαρού 
νερού).

Ό ς άδέσμευτη ύγρασία όρίζεται έκείνη ή περιεχόμενη στό στερεό ύγρα
σία πού άσκεΐ πίεση άτμών (Ισορροπίας) ίση μ' αύτήν τοΰ καθαρού ύγροΰ 
(νερού) (Pm =  Ρ°Α). Είναι, δηλαδή, τό μηχανικά συγκροτούμενο στό στερεό 
νερό πού συμπεριφέρεται σάν καθαρό καί, έπομένως, μπορεί εύκολα νά άπο-

* Πολλαττλασιαζόμενα έπί 100, τά X ' καί X δίνουν τίς ποσοστιαΪ€ς ύγρασίες έπ\ υγρής ή ξη
ρής βάσ€ως (%Χ ' καί %Χ  άντίστοιχα).
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μακρυνθβϊ €Ϊτ€ μηχανικά είτε μέ έλεύθερη Εξάτμιση, μέ ταχύτητα έξατμίσεως 
ϊση με την άντίστοιχη τού καθαρού νερού.

‘Όταν ένα ύγρό στερεό, πάνω άπό τήν Επιφάνεια τοΰ όποιου ή μερική πίε
ση των ύόρατμών είναι P m, έκτεθεΐ σέ συνεχές ρεύμα άερίου (ή άέρος). 
όεόομένης μερικής πιέσεως ύδρατμών ΡΑ, τότε μπορεΤ νά συμβοΰν δύο 
γεγονότα:

1. "Αν P m> P A, θά έχουμε ξήρανση τού στερεού (έκρόφηση υγρασίας άπό 
τό στερεό 6Γ έξατμίσεως αυτής).

2) "Αν P m < ΡΑ, θά έχουμε ϋγρανση τού στερεού, κατά τήν όποια τό 
στερεό θά προσροφά ύγρασία άπό τό άέριο (άέρα). Καί στις δύο περιπτώσεις, 
ή διεργασία μεταφοράς μάζας θά συνεχιστεί μέχρις ότου Pm=P A. Τότε λέμε 
ότι μεταξύ τού στερεού καί άερίου (άέρος) έπετεύχθη δυναμική ισορροπία.

‘ Η ύγρασία πού ύπ’ αυτές τίς συνθήκες (δεδομένης ΡΑ) θά περιέχεται στό 
στερεό άναφέρεται ώς ύγρασία (σορροπίας X e. Γιά δεδομένη θερμοκρασία, ή 
συνάρτηση X e= f '(Ρ Α) ή X e= f(P A/P ^ )1 0 0 = f( j{R) καλείται καμπύλη
ίσορροπίας ύδρατμών/στερεού ή Ισόθερμος ύγρασίας ισορροπίας καί γιά κά
θε σύστημα στερεοΰ/άερίου προσδιορίζεται πειραματικά*.

Ή  διαφορά X t-X e άναφέρεται ώς Ελεύθερη ύγρασία. (Μόνο αυτή μπορεί 
νά άπομακρυνθεΐ άπό τό στερεό μέ άέριο δεδομένης σχετικής ύγρασίαςΉρ).

ΟΙ διάφοροι τύποι ύγρασίας πού όρίστηκαν παραπάνω παρίστανται στό σχ. 
9-8 (γιά£(,„ =  40%).

Oi καμπύλες ίσορροπίας διαφέρουν σημαντικά άπό στερεό σέ στερεό (βλ. 
σχ. 9-9).

Γιά χημικά δεδομένο στερεό, ή X e έξαρτάται καί άπό τή φυσική κατάσταση 
αυτού, δηλαδή, άπό τό μέγεθος ή τήν είδική έπιφάνειά του. Σέ πολλά στερεά 
έμφανίζεται καί τό γνωστό φαινόμενο υστερήσεως (βλ. σχ. 9-9, καμπύλη 4). 
Τέλος, γιά δεδομένη ή X e έλαττώνεται έλαφρά μέ τήν αύξηση τής 
θερμοκρασίας. Ά ν  π.χ. φύλλο καπνού άρχικώς περιέχει 0,3 kg Η20  ξηρού 
στερεού καί έλθει σέ έπαφή μέ άέρα σχετικής ύγρασίας 40% (σημείο Κ, σχ. 
9-9), θά άρχίσει νά έξατμίζεται νερό μέχρις ότου φτάσει τήν ύγρασία ίσορρο
πίας στό σημείο L.

Ή  γνώση τών καμπύλών ίσορροπίας είναι άπαραίτητη όχι μόνο κατά τή 
μελέτη τής ξηράνσεως άλλά έπίσης καί κατά τή μελέτη τής άποθηκεύσεως 
τών στερεών βιομηχανικών προϊόντων, όπου γιά κάθε προϊόν άπαιτεϊτσι όρι- 
σμένη σχετική ύγρασία άποθηκεύσεως (ρυθμίζεται καί διατηρείται μέ ϋγραν- 
ση ή άφύγρανση τοΰ άέρα, βλ. Κεφ. 8), τέτοια ώστε νά μήν έπιφέρονται φυ- 
σικές, χημικές καί μικροβιολογικές άλλοιώσεις τών προϊόντων.

* Δείγματα τών στερεών τοποθ€τοϋνται μέσα σέ θαλάμους σταθερής ύγρασίας καί θερμο
κρασίας Επί χρόνο άρκετό γιά τήν Επίτευξη ίσορροπίας (αυτή διαπιστώνεται μέ μετρήσεις τού 
βάρους τής ουσίας) καί κατόπιν προσδιορίζεται πειραματικά ή ύγρασία τών στερεών. Σταθερές 
καί Ελεγχόμενες υγρασίες Επιτυγχάνονται σέ κορεσμένα διαλύματα διαφόρων άλάτων (UCI, 
CHjCOOK, MgCI2, K2C03, Na2Cr20 7, NaN02, NaCI. NH4CI. KCI, K2S 0 4. CaSOJ ή σέ διαλύματα 
H2S 0 4 (36].
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Σχήμα 9-8. Διάφοροι τύποι ύγρασιας.

Σχήμα 9-9. Μεταβολή τής ύγρασιας ίσορροπίας X eδιαφόρων στερεών με τη σχετική 
ύγρασία K R τού άέρα στούς 298°Κ: 1-ΖηΟ, 2-σαπούνι, 3-χαρτί, 4-ξυλο, 
5-άμυλο, 6-φύλλο καπνού.
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Σχήμα 9-10. Υγρασία Ισορροπίας ένώσεως ΜΥ πού σχηματίζω ένυδρα κρυσταλλικά 
άλατα μέ 1,2,3, καί 5 moles Η20.

Τά διαγράμματα Ισορροπίας τών κρυσταλλικών ένώσεων (διαλυτών στό ν€ρό) εί
ναι πιό πολύπλοκα (σχ. 9-10).

’Από τό διάγραμμα ίσορροπίας τού σχ. 9-10 είναι φανερό άτι ή ύπαρξη δεδομένου 
ένυδρου κρυσταλλικού άλατος άπαιτεϊ όρισμένη περιοχή μερικής πιέσεως τών υδρα
τμών ΡΑ (ή σχετικής υγρασίας|{ ,r =  ρ̂ α /ρ α  ̂ 10°)·

"Αν π.χ. τό άνυδρο ΜΥ έκτεθεΤ σε άέρα μερικής πιέσεως ύδρστμών ΡΑ τέτοιας 
ώστε Ρ3 < ΡΑ < Ρ4. τότε θά προσλάβει νερό γιά νά σχηματιστεί τό ένυδρο 
ΜΥ.3Η20. Σέ πιέσεις ΡΑ τέτοιες ώστε ΡΑ = Ρ3 θά έχουμε συνύπαρξη τών ένυδρων 
άλάτων ΜΥ.2Η20 καί ΜΥ.3Η20. Παραμικρή έλάττωση τής ΡΑ κάτω άπό τήν Ρ3 θά 
έχει ως συνέπεια τήνάπομάκρυνση ένός mole Η20  άπό τό ΜΥ.3Η20 καί σχηματισμό 
τοΰ ΜΥ.2Η20. ’Αντίθετα, αύξηση τής ΡΑ πάνω άπό τήν Ρ4 θά έχει ώς συνέπεια τήν 
άπορρόφηση 2 moles Η20 καί τό σχηματισμό τοΰ ΜΥ.5Η20. Τέλος, όταν ΡΑ =  Ρβ > 
Ρ5 τό άλας θά διαλυθεί, σχηματίζοντας άκόρεστο διάλυμα L

9.3. Καμπύλες ρυθμού ξηράνσεως

Ό  σχ€διασμός τών βιομηχανικών ξηραντήρων (καί κυρίως αυτών της άσυ- 
νεχοΰς λειτουργίας) άπαιτεϊ προκαταρκτική πειραματική μελέτη τής κινητικής
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ξηράνσεως τού δεδομένου στερεού ατούς Εργαστηριακούς η ήμιβιομηχανι- 
κούς ξηραντήρες, Εργαζόμενους ύπό σταθερές «Εξωτερικές» συνθήκες ξηράν
σεως, δηλαδή ύπό σταθερή θερμοκρασία, ύγρασία καί ταχύτητα τού αέρα.

Τά άποτελέσματα αυτών των μελετών δίνονται συνήθως ύπό μορφή των 
καλούμενων καμπύλών τής ταχύτητας ξηράνσεως X =  f(t) (σχ. 9 -1 1α), (X-Xe) 
=  f(t) (σχ. 9-11 β) καί τού ρυθμού ξηράνσεως· Ν=ί(Χ)(σχ. 9-12α), Ν= f(X-Xe) 
(σχ. 9 -12β).

Ό  ρυθμός ξηράνσεως Ν (kg/m2s) όρίζεται άπό τή σχέση

Ν =  -  Μ
dX

Adt
-  Μ ΔΧ

AAt (9-3)

δπου: Μ- μάζα τού ξηρού στερεού ύλικοΰ, kg,
AX=dX- μεταβολή τής ύγρασίας κατά τήν ξήρανση (ΔΧ<0), kg/kg, 

A t=d t- χρόνος πού άπαιτεϊται γιά τή μεταβολή ΔΧ,θ,
Α- Επιφάνεια Εξατμίσεως (ξηράνσεως), m2.

Στις καμπύλες ξηράνσεως (σχ. 9-11, 9-12) παρατηρούμε δύο περιόδους 
ξηράνσεως. Τήν περίοδο σταθερού ρυθμού ξηράνσεως ΑΒ καί τήν περίοδο έ- 
λαττούμενου ρυθμού ξηράνσεως BCD. (Τά άρχικά τμήματα ΡΑ ή Ρ Ά  άναφέ- 
ρονται στις προκαταρκτικές συνθήκες ρυθμίσεως τής προθερμάσεως ή ψύ
ξεως τού πρός ξήρανση ύλικοΰ όταν αυτό είσέλθει στόν ξηραντήρα μέ θερμο
κρασία χαμηλότερη ή ύψηλότερη τής T s άντίστοιχα).

Oi δύο περίοδοι συνδέονται στό κοινό σημεϊο Β, πού άντιστοιχεΐ στήν κρί
σιμη ύγρασία Xc.

9.3.1. Περίοδος σταθερού ρυθμού ξηράνσεως

Κατά τήν περίοδο αυτή, δεχόμαστε• ** ότι ή Επιφάνεια τού στερεού είναι κο
ρεσμένη μέ νερό (λεπτό στρώμα αυτού) καί ή ξήρανση λαμβάνει χώρα μέ τό 
μηχανισμό τής διαχύσεως τών ύδρατμών Α άπό τήν Επιφάνεια τού στερεού 
διά μέσου σταθερού στρώματος τού άέρα Β (βλ. Κεφ. 1, § 1.3.2) πρός τό κυ
ρίως ρεύμα αυτού. Εννοείται δτ» κατά τήν περίοδο-αυτή ή ταχύτητα μεταφο
ράς τής ύγρασίας άπό τά Εσωτερικά στρώματα τού στερεού πρός τήν Επιφά-

• Κάποτε ό ρυθμός ξηράνσεως δίνεται καί υπό μορφή συναρτήσεων N=f(t) καί — = ί (X)· ΟΙ 
καμπύλες Ν =  f(X) καί Ν =  f(X-X θ ) προκύπτουν μέ γραφική ή άριθμητική όιαφόριση τών καμπύ
λών X = f{t) καί (Χ-Χ θ ) =  fit) άντίστοιχα.
••Πειραματικά άποδεικνύεται ότι οΙ ρυθμοί ξηράνσεως όιαφόρων υλικών κατ’ αύτή τήν περίοδο 
δεν διαφέρουν ουσιαστικά άπό στερεό σέ στερεό καί ίσοϋνται περίπου μέ τό ρυθμό έξατμί- 
σεως τού νερού (γιά τήν άκρίβεια είναι κατά 10-15% μικρότερο:).
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Σχήμα 9-11. Καμπύλες άσυνεχούς ξηρόνσεως - μεταβολή τής όλικής (α) καί Ελεύθε
ρης (β) υγρασίας μέ τό χρόνο υπό σταθερές συνθήκες ξηρόνσεως: ΑΒ- 
περίοόος σταθερού ρυθμού ξηρόνσεως. BCD-περίοδος Ελσττού μενού 
ρυθμού ξηρόνσεως.

•Ελεύθερη ύγρασύα, kgH O/kg 

ξηροΟ ύλιχοΟ

Σχήμα 9-12. Καμπύλες ρυθμού ξηρόνσεως-μεταβολή τού ρυθμού ξηρόνσεως συναρ
τήσει τής όλικής (α) καί Ελεύθερης (β) ϋγρσσίας υπό σταθερές συνθήκες 
ξηρόνσεως: ΑΒ-περίοδος σταθερού ρυθμού ξηρόνσεως. BCO-περίοδος 
Ελσττούμενου ρυθμού ξηρόνσεως.



317

veia αύτοϋ πρέπει νά είναι τέτοια ώστ€ ή τελευταία νά διατηρείται συνεχώς 
κορεσμένη μέ νερό. "Ετσι, τό δλο φαινόμενο είναι άνάλογο μέ την έπιφανεια- 
κή έξάτμιση τού νερού σέ ρεΰμα άέρος (βλ. Κεφ. 8, § 8.3).

Ό  όέ σταθερός ρυθμός ξηράνσεως Nc μπορεί τότε νά έκφραστεί ώς έξης:

N e =  k G M A(PA| - P A) =  kH (Hs - ^  ,  (9-4)

όπου: PAg -  τάση άτμών τοΰ νερού στή θερμοκρασία κορεσμού Ts,
Ρ Α - μερική πίεση των ύδρατμών στό κυρίως ρεΰμα τοΰ άέρα,
H s " ύγρασία κορεσμένου άέρα στή θερμοκρασία κορεσμού Ts,
Η  - ύγρασία τοΰ άέρα στό κυρίως ρεΰμα αύτοΰ, 
k G - συντελεστής μεταφοράς μάζας (kG =  DA Pt /RTz ΡΒΜ, βλ. Κεφ. 

1, έξ. 1-27, 1-27α, πίνακα 1-5).
k ^  - συντελεστής μεταφοράς μάζας μέ βάση τήν ύγρασία (βλ. Κεφ. 8, 

§ 8.3),
* Μ Α - μοριακό βάρος τοΰ νερού =  18.

Γενικά ή έπιφάνε'ια τοΰ πρός ξήρανση ύλικοϋ μέσα σ ' ένα άσυνεχοΰς λει
τουργίας ξηραντήρα π.χ. μέ ράφια (σχ. 9-13) μπορεί νά λαμβάνει θερμότητα q 
άπό τρεις βασικές πηγές: 1) άπό τό κυρίως ρεΰμα θερμού άέρα μέ έπαφή (qc) 
(βλ. Τόμο II, Κεφ. 3), 2) άπό τήν έπιφάνεια τοιχώματος / ύλικοΰ μέ θερμική ά- 
γωγή q k διά μέσου τοΰ στρώματος του ύλικοΰ (βλ. Τόμο II, Κεφ. 1), 3) άπό 
τίς θερμές έπιφάνειες μέ άμεση θερμική άκτινοβολία q r (βλ. Τόμο II, Κ εφ .2) 
ώστε νά ίσχύει

q =  q c + Qk +<V

G,T V ^ ' V  )  ^  M
*  i  . !  V “ << - i >V V V V 4 ' i f - iΔ Η  \  r  s

..................... : | · · . · . · · { · : · · · ^ · : ·~~ Α> ν ε

· · · · · · · ! · · · · · < · · · · · · · - ·  · 1
m m iiim m iM iim im im im m m uiuiU i y>< 2 , a 

( I 1 l
-- - - - - - - - - - ►  q  = U ( T , - T  ) = U ( T - T  ) ,  U = - - -

h  s  s ’  Z 2 * 2 * Z l k l

Σχήμα 9-13. Διάφορες πηγές θερμότητας στόν ξηραντήρα.



Τότε, τό ισοζύγιο θερμότητας θά έχει ώς έξης:
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(9-5)N c A H lg =  q = h c (Τ-Τ8) + U <T-TS) + hr (Tr-T8)

"Αν ή μεταφερόμενη θερμότητα είναι άποκλειστικά έκείνη πού 
προέρχεται άπό τό θερμό άέρα (ηε)(δηλαδή qk, qt άμελητέα), τότε ή (9-5) 
άπλοποιεϊται σε:

N c A H Ig =  hc (T-Ts) (9-6)

*Από την άλλη πλευρά, ή όλοκλήρωση τής (9-3) άπό άρχική ύγρασία X, μέ
χρι τήν τελική Χ2 καί γιά χρόνο ξηράνσεως άπό 0  έως t δίνει

t

t

Iο

(9-7)

Γιά τήν περίπτωση τής περιόδου σταθερού ρυθμού ξηράνσεως(Ν =  N c ) θά 
έχουμε

t
Μ (Χ ,-Χ 2)

A N C K O i t c
M (X,-XC)

ANC (9-8)

δπου: X c, t c - κρίσιμη ύγρασία καί χρόνος πού άπαιτεΐται γιά τήν έπίτευξπ 
αύτής.

Ή  (9-6) σέ συνδυασμό μέ τίς (9-4) καί (9-8) δίνει

Ν M <x - * c L  = k G M A (PA? - P A) =  kH (H ,-H > =  - g j f -  (T -T s) (9-9)
A tc ig

‘H (9-6), γιά τό σύστημα στερεοϋ/ύδρατμών/άέρος, όπου Ts =  Tw, 
γράφεται ώς:

Ν =  k 6 Μ α (ΡαΪ - Ρ α ) =  <HW-H) = ΔΉ^(Τ“Τ" 1 (9 ' 10)
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καί παριστάνει τή βασική Εξίσωση Ισορροπίας μεταξύ των ρυθμών μεταφοράς 
θερμότητας καί μάζας καί όπλώνει ότι ό ρυθμός ξηράνσεως Εξαρτάται κυρίως 
άπό τίς Εξωτερικές (καί όχι Εσωτερικές) συνθήκες μεταφοράς ύγρασίας.

Στίς παραπάνω Εξισώσεις ύποτίθεται ότι οί συντελεστές h c καί k H είναι 
ανεξάρτητοι άπό τόν Ν ς/ πράγμα πού δεν ισχύει πάντοτε. Γενικά, oi h c καί kH 
έξαρτώνται άπό τίς φυσικές ιδιότητες, τή μαζική ταχύτητα G =  ρυ καί τό ύπόδειγμα 
ροής τού άέρα, καθώς καί άπό τό γεωμετρικό σχήμα καί τίς διαστάσεις τοΰ ξηραντή- 
ρα.

Στή βιβλιογραφία μπορεί νά άναζητηθούν οί αντίστοιχες Εμπειρικές σχέσεις πού 
περιγράφουν τήν Επίδραση τής G στόν h c, Επομένως καί στό ρυθμό ξηράνσεως.

9.3.2. Περίοδος έλαττούμενου ρυθμού ξηράνσεως

Καθώς ή ξήρανση προχωρεί καί ή ύγρασία τού ύλικοϋ γίνει μικρότερη άπό 
τήν κρίσιμη (X < X c), μερικά τμήματα τής Εκτεθειμένης Επιφάνειας 
ξηραίνονται καί τό λεπτό στρώμα ύγρασίας σ ' αύτά Εξαντλείται, λόγω τού ότι 
ή μεταφορά τής ύγρασίας άπό τό Εσωτερικό τού ύλικοΰ πρός τήν Επιφάνεια 
Εξατμίσεως είναι βραδεία. ‘Η Εξάτμιση συμβαίνει τώρα άπό συνεχώς μικρότε
ρη Επιφάνεια (σέ σύγκριση μέ τή μέση Α) καί ό ρυθμός ξηράνσεως Ελαττώνε
ται. Τό διάστημα αύτό (BC σχ. 9-11, 9-12) άντιστοιχεΐ στό πρώτο τμήμα τής 
περιόδου Ελαττούμενου ρυθμού ξηράνσεως (ξήρανση άπό άκόρεστη σέ ύγρα
σία Επιφάνεια Εξατμίσεως). Τό τμήμα αύτό μπορεί κάποτε νά καλύπτει όλη τήν 
καμπύλη >ής περιόδου Ελαττούμενου ρυθμού ξηράνσεως.

Ό τα ν  όλο τό Επιφανειακό στρώμα ύγρασίας θά Εχει Εξαντληθεί τελείως, 
τότε ή Εσωτερική μεταφορά μάζας (ύγρασίας) μέσω τών τριχοειδών διακλα
δώσεων θά είναι Εκείνη πού θά καθορίζει άποκλειστικά τό ρυθμό ξηράνσεως.

Επειδή ή μεταφορά αυτή, πού βασίζεται στήν ύπαρξη κλίσεων dX/dz άνά- 
μεσα στό Επιφανειακό καί βαθύτερο στρώμα, βαθμιαία δυσχεραίνεται (λόγω 
τοΰ ότι ή ύγρασία συνεχώς μειώνεται), ό ρυθμός ξηράνσεως Επίσης θά Ελατ
τώνεται σημαντικά (τμήμα CD).

Στίς περιπτώσεις Ελαττούμενου ρυθμού ξηράνσεως, γιά νά βρεθεί ό χρόνος ξηράν
σεως tf πρέπει, γενικά, ή σχέση (9-7) νά όλοκληρωθεϊ γραφικά στό διάγραμμα μέ. 
τεταγμένη τό 1/Ν καί τετμημένη τό X  άπό X, = Χ εμέχρι Χ2.

Είδικά όμως γιά τό τμήμα BC ίσχύει ή γραμμική συνάρτηση Ν =  αΧ + b, μέ συνέ
πεια μετά τήν όλοκλήρωση νά Εχουμε:

Χ ,=Χ C

aX+b  A  aX2+b A
dX M , a X c+b M 
——— =  —  In ■ P ■■■ =  —

M  (X c - X 2). 
A A N lm

/ (9-11)
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Οπου:

Ν Ν * ~ Ν»
|Γη ~  m (Ν c m j

Επίσης, κάποτε είναι δυνατόν κατά προσέγγιση νά θεω ρηθεί 6Α© τό  τμήμα ΕΟ ευ
θεία γραμμή και συγκεκριμένα γραμμική συνάρτηση της έλεύθερης ύγρασιος (ώς ο * 
νητήριας δύναμης):

Ν =  a (Χ -Χ ,) =  - N ‘  ° j y  - -  (9 -12)
Λ c Λ«

Τότε^ συνδυασμός των (9-7) καί (9-12). μετά τήν όλοκλήρωση άπό X, =  X c έως X , 
θά όδηγήσει στήν

t , =
M (XcTX e)

A N C
In x c ~ x «

*0 όλχκός χρόνος ξηράνσεως θά είναι t= tc +  t f .

Τό πρόβλημα τού μηχανισμού της μεταφοράς ύγροσίσς άπό τό έσω τερκό πρός τήν 
έπιφσνεισ έξστμίσεως κατά τήν περίοδο έλσττουμενου ρυθμού ξηράνσεως έχει όπσ- 
σχολήσει πολλούς έρευνητές. Δύο είναι σήμερα οί βοσικότερες θεωρίες πού προσπα
θούν νά έρμηνεύσουν τό φαινόμενο αύτά: *Η θεωρία μοριακής δωχύσεως ύπό μή 
μόνιμες κστοστόσεις καί ή θεωρία τή ς  ροής δ ιό  μέσου των τριχοβδων άγωγων. Γιό 
μ ιό πρώτη γνωριμία μ* αυτές. 6 άνσγνώστης ποραπέμπεται στίς [2. 10, 36. 45 ].

Όπως είδαμε, ο) καμπύλες ρυθμού ξηράνσεως λαμβάνονται πάντοτε γιά 
δεδομένες σταθερές συνθήκες ξηράνσεως (Τ, Η  G τού όέρα πάχος του 
στρώματος τού υλικού καί κατανομή μεγέθους αύτοΰ). Μ έ έργαστηριακές με
τρήσεις άττοδεικνύεται 6π. διατηρούμενων τών άλλων παραγόντων σταθε
ρών, ό ρυθμός ξηράνσεως Ν δεδομένου υλικού σύξάνεται μέ τήν αύξηση της 
μαζικής ταχύτητας τού άέρσ G, τήν αύξηση τής Τ καί την έλάττωση της Η  
τού άέρα (βλ. έξ. 9-9). τήν έλάττωση τής διαμέτρου τών κόκκων καί τήν αύξη
ση τής πυκνότητας τού γεμίσματος Μ /Α  (kgfm*) τής κλίνης. Ή  συσχέτκτη τών 
διοφόρων καμπύλών είναι τέτοια ώστε ή κρίσιμη ύγροσία Χ^ είναι τόσο 
μεγαλύτερη όσο μεγαλύτερος είναι 6 ρυθμός ξηράνσεως και τό πάχος του 
στερεού ύλικοΰ.

9-4. Ξήρανση μέ ένδιάμεση θέρμανση του άέρα
Σ ’ ένα ξηρσντήρα (π.χ. μέ ράφια) ή όλη διεργασία ξηράνσεως χωρίς ένδιό-

μεση θέρμανση τού άέρα μπορεί νά άπεικσνιστει στόν ψυχρομετρικό χάρτη μέ
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Σχήμα 9-14. Ξήρανση μέ Ενδιάμεση θέρμανση τού άέρα.

τή γραμμή ΑΒ, πού άντιστοιχεϊ στή θέρμανση του άέρα άπό ΤΑ μέχρι Τ =  ΤΒ 
ύπό σταθερή άρχική άπόλυτη ύγρασία καί μέ τή γραμμή BC, πού άντιστοιχεϊ 
στήν άδιαβατική ψύξη τού άέρα (σχ. 9-14). (Αύτό μέ τήν προϋπόθεση, βέ
βαια, άτι ό άέρας έξέρχ€ται άπό τόν ξηραντήρα κορεσμένος, f t R = 100% — 
στήν πραγματικότητα ή σχετική ύγρασία τού έξερχόμενου άέρα είναι μικρότε
ρη). Κατ* αύτή τή διαδικασία, κάθε χιλιόγραμμο τού ξηρού άέρα θά άπομα- 
κρύνει (H s4D kg Η20  άπό τό πρός ξήρανση ύλικό.

"Αν όμως ό άέρας ύγρασίας f t  προθερμανθεΤ μόνο μέχρι τήν Τ 0 (πολύ 
μικρότερη άπό τήν Τ = Τ Β) καί άκολουθήσουν άδιαβατική ψύξη DE μέχρι τήν 
Τ ,, μέ άπομάκρυνση ύγρασίας (Η,-Ή) kg Η20, ένδιάμεση θέρμανση τού 
Λέρα EF ύπό σταθερή f t ,  μέχρι τήν Τ 0, άδιαβατική ψύξη.Ρβ μέχρι τήν Τ2 μέ 
άπομάκρυνση ύγρασίας ( f t  - f t )  kg Η20, ένδιάμεση θέρμανση του άέρα GH 
ύπό σταθερή Η , μέχρι τήν Τ D, άδιαβατική ψύξη HI μέχρι τήν Τ3, μέ 
άπομάκρυνση ύγρασίας (ft3 " f U  kg Η20, ένφιάμεση θέρμανση του άέρα IJ 
ύπό σταθερή f l 3 μέχρι τήν TD καί άδιαβατική ψύξη JC μέχρι τήν Τ$ =  T c μέ 
άπομάκρυνση ύγρασίας ιΗ ,-ΗΟ  kg Η20, τότε έπιτυγχάνεται τό ‘ίδιο 
άποτέλεσμα. Ό  τρόπος όμως αάτός τής ένδιάμεσης θερμάνσεως τού άέρα 
πρίν είσέλθει στά άμέσως έπόμενα ράφια έχει ένα βασικό πλεονέκτημα — δέν 
άπαιτεΐται ή θέρμανση τού άέρα σέ πολύ ύψηλές θερμοκρασίες (ΤD < < Τ Β).
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Σημειώνεται ότι στήν πράξη ή ένδιάμεση θέρμανση του άέρα γίνεται σέ εί- 
δικά χωρίσματα μέσα στόν ξηραντήρα (βλ. σχ. 9-14).

"Αλλοι τρόποι ξηράνσεως είναι ή μερική άνακύκλωση τού έξερχόμενου άπό 
τόν ξηραντήρα άέρα, καθώς καί ή σύνθετη μέθοδος της μερικής άνακυκλώ- 
σεως του άέρα καί ένδιάμεσης θερμάνσεως αύτοΟ.

9.5. Τά Ισοζύγια μάζας καί θερμότητας ατούς άδιαβατικούς ξηραντήρες συνε
χούς λειτουργίας άμεσης έπαφής

Θεωρούμε άδιαβατικό (οΙ άπώλειες θερμότητας πρός τό περιβάλλον είναι 
άμελητέες) ξηραντήρα συνεχούς λειτουργίας, όπου στερεό ύλικό εισέρχεται 
μέ ροή Μ kg ξηρού / m2 s καί ξηραίνεται άπό ύγρασία X, μέχρι Χ2 kg H20/kg 
ξηρού ύλικού, ένώ ή θερμοκρασία του μεταβάλλεται άπό Τ,' μέχρι Τ2. Ό  θερ
μός άέρας είσέρχεται κα τ’ άντιρροή μέ θερμοκρασία Τ2 καί έξέρχεται μέ θερ
μοκρασία τν ^νώ ή ύγρασία αυτού μεταβάλλεται άπό } { 2 μέχρι Η , (kg Η ,ο  /  
kg ξηρού άέρα). Ή  ροή τού άέρα είναι G kg ξηρού /  m2s (σχ. 9-15).

Τό Ισοζύγιο μάζας τού ξηραντήρα είναι:

MX, + GH2 =  MX, + GH, (9-14)

ή
M (X,—X2) =  G (Η ,- H ih  (9 -14a)

Σχήμα 9-15. ‘Απλοποιημένη εικόνα ξηράνσεως σ' ένα άδιαβατικό ξηραντήρα συνε
χούς λειτουργίας, άμεσης έπαφής, μέ άντιρροή.
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όττότ€ ή άπαιτούμ€νη κατανάλωση του θερμού άέρα G/M (kg/kg) είναι:

G X, -  Χ2 
Μ Η - &

Τό ίσοζύγιο θερμότητας θά έχει ώς έξης:

Μ Η / + GH2 =  Μ Η / + GH,

(9-14β)

(9-15)

όπου: Η, Η '-ένθαλπίες τού άέρα καί τού Ολικού άντίστοιχα.

Κατά τό σχεδίασμά των ξηραντήρων συνεχούς λειτουργίας, σημασία έχει άν ή 
διεργασία γίνεται σε ύψηλές (πάνω άπό τή θερμοκρασία ζέσεως τής ύγρασίας) ή χα
μηλές (κάτω άπ* αύτή) θερμοκρασίες.

Κατά την ξήρανση σε ύψηλές θερμοκρασίες, στους ξηραντήρες διακρίνονται τρεις 
ζώνες (σχ. 9-15). Ι-ζώνη προθερμάνσεως τού στερεού, I Ι-ζώνη έξατμίσεως τής έπι- 
φανειακής καί άδέσμευτης ύγρασίας μέ σταθερό ρυθμό ξηράνσεως (ή Τ' τού στερεού 
παραμένει σταθερή), IIΙ-ζώνη άπομακρύνσεως τής δεσμευμένης ύγρασίας μέ έλατ- 
τούμενο ρυθμό ξηράνσεως (ύπό την προϋπόθεση ότι hc =  const, ή Τ' τού στερεού 
ύλικοϋ αυξάνεται). ΟΙ ξηραντήρες αύτοί ύπολογίζονται εύκολότερα μέ βάση τό ρυθμό 
μεταφοράς θερμότητας καί συγκεκριμένα τόν άριθμό μονάδων μεταφοράς NTU καί 
τό μήκος LTU αυτών (βλ. Τόμο II, Κεφ. 4, § 4.5.):

Τ2- Τ 1
DTlm

(9-16)

LTU
I

NTU (9-17)

όπου: ΔΤ ,m - μέση λογαριθμική διαφορά θερμοκρασίας άέρος/στερεού στόν 
ξηραντήρα,

c g - μέση ύγρή θερμότητα τού άέρα (βλ. Κεφ. 8),
Ua - Ογκομετρικός συντελεστής μεταφοράς θερμότητας (βλ. Κεφ. 1, § 

1.5.10),
a - είδική έπιφάνεια έπαφής, m2/m3 *

Στήν περίπτωση τής ξηράνσεως σέ χαμηλές θερμοκρασίες λαμβάνονται ύπόψη μό
νο ο! ζώνες II καί III. Ό  χρόνος παραμονής ύπολογίζεται ξεχωριστά γιά τή ζώνη II 
(t„) καί τή ζώνη III (t,|j), ώστε νά ίσχύει:

‘Η (9-18) στή συνέχεια μπορεί νά συνδυαστεί μέ τίς (9-9) καί (9-12) καθώς καί μέΝ;\ \ ;1>Ui 
τήν GdH = MdX γιά νά βρεθεί άντίστοιχα ό t „ καί t (βλ. [45]). <

y.

/
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ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Πρόβλημα 9-1.

Στερεό υλικό, άδιάλυτο στό νερό, τοποθετείται σ ’ ένα δίσκο γιά νά ξηραν- 
θε ΐ με άέρα θερμοκρασίας Τ =  355°Κ καί άπόλυτης ύγρασ ίαςΗ  =  0,01 kg 
Η20  / kg ξηρού άέρα, ρέοντος μέ μαζική ταχύτητα G =  1000 kg/m2s παράλ
ληλα πρός τήν έπιφάνεια έξατμίσεως. "Αλλες πηγές θερμότητας ή άπώλειες 
αύτής δέν υπάρχουν. Δίνεται ό ψυχρομετρικός χάρτης (σχ. 8-5).

Να ύπολογιστοΰν:

α) ό ρυθμός ξηράνσεως τής περιόδου σταθερού ρυθμού ξηράνσεως, δν ύπ* 
αυτές τίς συνθήκες παράλληλης ροής ίσχύει hc =  14,5 G 0·8 (W/m2 °Κ).

β) ό συντελεστής k^, κατά τήν περίοδο σταθερού ρυθμού ξηράνσεως.
γ) ό άπαιτούμενος χρόνος σταθερού ρυθμού ξηράνσεως t c, άν Μ /Α =  

50kg/m 2, X, =  0,10 kg/kg ξηρού ύλικοΰ καί X c =  0,03 kg/kg ξηρού ύλικοΰ.

Λύση:

Σύμφωνα μέ τήν (9-6), έχουμε

μ -_.!?<?■. (τ  — Τ ) (9*6)

'Επομένως, γιά τόν ύπολογισμό τού N c πρέπει νά γνωρίζουμε τήν Ts, ΔΗ,0 
καί h c.

*Η T s =  T w βρίσκεται άπό τόν ψυχρομετρικό χάρτη τού σχ. 8-5 ώς τό ση
μείο τομής τής άδιαβατικής γραμμής ψύξεως πού διέρχεται άπό τό σημείο Τ=- 
3 5 5 °Κ ,Ή  =  0,01 καί τής Η „  =  100%. Έ τσι, T S= T W =  305°Κ. t t s=4 lw  =  
0,030 kg/kg. Ή  ΔΗ στήν Ts 305°Κ είναι 2425 kJ/kg.

h -= 1 4 ,5 .1 0 0 0 0·8 =  3642 W /m* °Κ
Έτσι,

N c =  | | | |  (355 -  305) =  75,1 kg/m*s

β) Σύμφωνα μέ τήν (9-10), έχουμε



3755 kg/m2k -  N c _  75,1
H  H w ~ > i  “  0 ,0 3 -0 ,0 1  “

γ) Σύμφωνα μέ την (9-8), έχουμε:

Μ (X, -  X c) 50 (0,10 -  0,03) 
A N .  ~  75,1 0,05 s
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10

ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΣΗ

Ό ς κρυστάλλωση όρίζεται ή 6ΐ€ργασία άνακτήσεως μιας ή περισσότερων 
ού αιών άπό τά διαλύματα ή τήγματα (άκόμη καί άπό τούς άτμούς κάτω άπό 
τό τριπλό σημείο) ύπό μορφή κρυστάλλων Επιθυμητής κατανομής μεγέθους.

Ό  κρύσταλλος είναι ή πλέον όργανωμένη μορφή τής μή ζώσης ύλης. Τά άποτε- 
Λοϋντα αύτόν άτομα, ίόντα ή μόρια όιατάσσονται σέ κανονικά τριδιάστατα πλέγματα 
χώρου (space lattices), ή δομή των όποίων προσδιορίζεται με άκτίνες X. "Αν καί τά 
μεγέθη των Επίπεδων έδρών καί άκμών των πολύεδρων κρυστάλλων τού αυτού Ολι
κού διαφέρουν πολύ μεταξύ τους, οΙ γωνίες πού σχηματίζουν οΙ άντίστοιχες έδρες 
παραμένουν σταθερές καί έτσι είναι χαρακτηριστικές γιά κάθε ύλικό. Σέ κάθε χημική 
ένωση άντιστοιχεί μίά ή περισσότερες (δταν πρόκειται γιά πολυμορφισμό, π.χ. C,Si02, 
S,NH4tM03)' κρυσταλλικές μορφές.

ΟΙ κρύσταλλοι των διαφόρων βιομηχανικών ύλικών μπορεί νά άνήκουν σέ μιά άπό 
τίς 32 τάξεις συμμετρίας* *. ΟΙ τάξεις αύτές όμαδοποιοΰνται σέ έπτά κρυσταλλογραφι- 
κά συστήματα, άνάλογα μέ τή διεύθυνση καί τό μέγεθος των άξόνων τού κρυστάλ
λου (σχ. 10-1): Τρικλινές, μονοκλινές, όρθορομβικό, τετραγωνικό, τριγωνικό, έξαγω- 
νικό καί κυβικό. Τά πρώτα τρία συστήματα είναι χαμηλής συμμετρίας**, τά Επόμενα 
τρία μέσης συμμετρίας, Ενώ τό κυβικό σύστημα χαρακτηρίζεται άπό υψηλή συμμε
τρία.

"Αν Εξαιρέσουμε τούς κυβικούς, οΙ κρύσταλλοι, γενικά, θεωρούνται άνισότροπα υ
λικά μέ κύριο χαρακτηριστικό τή μεταβολή των μαγνητικών, ήλεκτρικών, όπτικών, 
θερμικών κι άλλων ίδιοτήτων μέ τήν κατεύθυνση μετρήσεως αύτών.

* "Αν ληφθεΐ ύπόψη καί ή συμμετρία «μετατοπίσεως» (προερχομένη άπό παράλληλες μετα
τοπίσεις όλων τών σωματιδίων τού συστήματος κατά τή διεύθυνση Ενός ή περισσότερων άξό- 
νών τού κρυστάλλου, καθώς καί άπό περιστροφές γύρω άπ' αύτούς), τότε οΙ τάξεις συμμετρίας 
άνέρχονται σέ 230.

*# Συνήθως, όσο πιό άπλή ή χημική σύσταση τού κρυστάλλου, τόσο ύψηλότερη ή συμμε
τρία αύτοΰ (π.χ. μέταλλα) καί άντιστρόφως (π.χ. πυριτικά).
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Τρι-χλινές σύστημα: a /b /c ,

α*β*γ*30Ο,6 0 Ο

c

c

i f
9 0 y /  

/ \  b

a /
— ’̂ 90°

Μονοκλυνές ούστημα: a /b /c ,

α:γσ90Ο,
« 9 0 °

C

'ECoyMVwiid σύστημα:a1=a2=a3/c> Τριγωνικά o ifcm w ciia^a^a^C j Κυβικέ o\JoTmia:a=b=c, 

c ia l t  d a 2 , cLa3 cAal f  cxa2# cX *^  α=β=γ=90°

11

Σχήμα 10-1. Τά έπτά κρυσταλλογραφικά συστήματα.
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Τόσο ή γεωμετρική μορφή όσο καί ή άνισοτροττία των κρυστάλλων είναι συνέπειες 
τής ιδιομορφίας τής έσωτερικής δομής σϋτών.

Σύμφωνα με τόν τύπο τού δεσμού στόν όποΤο όφείλεται ή συγκράτηση των ατό
μων, ιόντων ή μορίων στήν καθορισμένη θέση τού κρυσταλλικού πλέγματος, οί κρύ
σταλλοι κατατάσσονται (βλ. Συγγράμματα Φυσικής Στερεός Καταστάσεως) σέ μέταλ
λα (ήλεκτροστατικές δυνάμεις coulooib, έλεύθερη διακίνηση των ήλεκτρονίων έντός 
τού πλέγματος άπό τό ένα άτομο - κατιόν στό άλλο, σχετικά μεγάλη σκληρότητα καί 

.σημείο τήξεως των ύλικών), Ιοντικούς κρυστάλλους (ίσχυρές δυνάμεις coulomb, π.χ. 
Κ +,Na +,Cs + ,C I", F ‘, l ',N 03~, C 0 32; S 0 42', σχετικά ύψηλό σημείο τήξεως καί χαμηλή 
πτητικότητα), κρυστάλλους σθένους (συγκράτηση μέ κοινά ήλεκτρόνια, ισχυρότατες 
δυνάμεις, μεγάλη σκληρότητα, ύψηλό σημείο τήξεως καί χαμηλή πτητικότητα των ύλι
κών, π.χ. άδάμσς, CSi), μοριακούς κρυστάλλους (άσθενεϊς διαμοριακές δυνάμεις van 
der Waals, ύλικά μαλακά μέ χαμηλό σημείο τήξεως καί μεγάλη πτητικότητα, π.χ. 0 2,Ν2, 
CH4, όργανικοί κρύσταλλοι), κρυστάλλους μέ δεσμό ύδρογόνου (π.χ. πάγος) καί σέ 
ήμιαγωγούς (π.χ. Si,Ge).

Άπό άποψη σταθερότητας τού κρυστάλλου, ή πιό πιθανή δομή είναι έκείνη κατά 
τήν όποια ή συγκέντρωση των ίόντων, άτόμων, ή μορίων στόν κρύσταλλο θά είναι 
πιό πυκνή, ώστε ό έλεύθερος χώρος μεταξύ τών σωματιδίων νά είναι ό έλάχιστος 
(αυτό ίσχύει γιά τούς Ιοντικούς καί μεταλλικούς κρυστάλλους, άλλά όχι πάντα γιά τούς 
κρυστάλλους σθένους, στούς όποιους βασικότερο ρόλο παίζει ή διεύθυνση τών δε
σμών).

Στή χημική βιομηχανία έφαρμόζεται περισσότερο ή κρυστάλλωση άπό δια
λύματα (παραγωγή NaCI, ζάχαρης, λιπασμάτων), χωρίς αυτό νά άποκλείει τήν 
κρυστάλλωση άπό τήγματα (μεταλλουργία) καθώς καί τήν κρυστάλλωση τοϋ 
πάγου (άφαλάτωση τοϋ νεροΰ).

Ή βιομηχανική κρυστάλλωση περιλαμβάνει τήν καθαυτό κρυστάλλωση, τό 
διαχωρισμό τών κρυστάλλων άπό τό μητρικό ύγρό, τήν πλύση καί τήν ξήραν
ση αυτών.

'Απαραίτητη προϋπόθεση τής κρυσταλλώσεως είναι ή δημιουργία συνθη
κών ύπερκορεσμοϋ τοϋ διαλύματος (ή τήγματος) ως πρός τήν ουσία πού πρό
κειται νά κρυσταλλωθεί. Τότε, ή διεργασία τής καθαυτό κρυσταλλώσεως θά 
συμπεριλαμβάνει δύο βασικά στάδια: τήν πυρηνογένεση (σχηματισμό μικρο- 
σκοπικών κέντρων ή πυρήνων κρυσταλλώσεως) καί τήν κατά μέγεθος άνά- 
τττυξη τών κρυστάλλων.

Άπό άποψη φαινομένων μεταφοράς, κατά τήν κρυστάλλωση έχουμε μετα
φορά μάζας άπό τό ύπερκορεσμένο διάλυμα πρός τήν έπιφάνεια τοϋ κρυ
στάλλου, καθώς καί ταυτόχρονη μεταφορά θερμότητας (λανθάνουσα ΔΗ κρυ
σταλλώσεως).

‘ Η κρυστάλλωση διαφέρει άπό τό άντίστροφό της φαινόμενο τής διαλύ- 
σεως (βλ. Κεφ. 8) βασικά στό άτι ό άριθμός τών σωματιδίων αυξάνεται (κατά 
τή διάλυση αυτός είτε παραμένει σταθερός είτε έλαττώνεται). Ό  δέ έλεγχος 
τού άριθμοΰ τών κέντρων κρυσταλλώσεως θά σημαίνει ουσιαστικά έλεγχο 
τοϋ μεγέθους τών κρυστάλλων. Μεμονωμένοι κρύσταλλοι κατάλληλου καί ό- 
μοιόμορφου μεγέθους άποτελοϋν έγγύηση γιά χαμηλή συγκράτηση τοϋ μη
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τρικού ύγροΰ άττό τούς κρυστάλλους, καθώς καί γιά τήν άττοτ€λ€σμστική πλύ
ση αυτών (μέ καθαρό διαλύτη) μέ άποτέλεσμα τήν παραλαβή προΤόντος υψη
λής καθαρότητας. Τέτοιο προϊόν θά έχει έπίσης μικρότερη τάση πρός συσσω
μάτωση, φαινόμ€νο τό όποιο, ώς ανεπιθύμητο, πρέπει κατά τό όυνστόν νά ά- 
ποφεύγεται.

Στό παρόν κεφάλαιο θά μάς άπασχολήσουν τά έξης προβλήματα: Ή  δη
μιουργία συνθηκών ύπερκορεσμοΰ των διαλυμάτων, ·ή πυρηνογένεση καί ή 
άνάτττυξη των κρυστάλλων καί, τέλος, οΐ βασικές μέθοδοι κρυστσλλώσεως 
καί οΐ άντίστοιχες συσκευές δπου αύτή διεξάγεται.

10.1. Ή  Ισορροπία φάσεων καί ο) συνθήκες υπερκορεσμού των διαλυμάτων

01 βασικές άρχές τής ίσορροπίας φάσεων στα συστήματα στερεών / ύ- 
γρών καί στερεών / τηγμάτων είναι άντικείμενο τής Φυσικοχημείας καί Μ ε
ταλλουργίας άντίστοιχα. Λόγω τού ότι τά περισσότερα άνόργανα άλατα σχη
ματίζουν ένυδρους κρυστάλλους μέ ένα ή περισσότερα μόρια νερού, τά δια
γράμματα πού άφοροΰν τήν ισορροπία φάσεων στά δυαδικά ή τριαδικά συ
στήματα είναι άρκετά πολύπλοκα. Ή  μελέτη αυτών θά άποτελέσει άντικείμε- 
✓ ο τής Ανόργανης Χημικής Τεχνολογίας, όπου αυτό βρίσκουν μεγάλη έφαρ- 
μογή. ’Εδώ θά περιοριστούμε μόνο στίς μεθόδους έπιτεύξεως συνθηκών υ
περκορεσμού των διαλυμάτων, πού είναι τό ώθούν δυναμικό τόσο τής πυρη- 
νογέν^σπς όσο καί τής άνάπτυξης τών κρυστάλλων.

Γενιιό^, πέντε μπορεί νά είναι οΐ μέθοδοι έπιτεύξεως υπερκορεσμού: 1) 
Έξάτμιση\ μέρους τού διαλύτη (ό πιό συνηθισμένος διαλύτης τών άνόργσνων 
άλάτων είναι τό νερό* γίνεται όμως χρήση καί τών όργσνικών διαλυτών όπως 
είναι οΐ άλκοόλες, αίθέρες, τόβενζόλιο,τά έλαφρά κλάσματα πετρελαίου). 2) Ι
σοβαρής ψύξη τού διαλύματος μέ τή βοήθεια ένός έναλλάκτη θερμότητας, 3) 
ψύξη υπό κενό (στιγμιαία άδιαβστική ψύξη καί έξάτμιση τού διαλύτη), 4) έξα- 
λάτωση (salting) μέ προσθήκη ένός τρίτου συστατικού, τό όποϊο σχηματίζει 
μέ τόν άρχΓκό διαλύτη καινούργιο διαλύτη στόν όποϊο ή διαλυτότητα τής πρός 
κρυστάλλωση ουσίας μειώνεται άπότομα. 5) χημική καταβύθιση (precipita
tion), κατά τήν όποια τό τρίτο συστατικό άντιδρά χημικά μέ τό άρχικό συστα
τικό, δίνοντας καινούργια άδιάλυτη ουσία.

Κατά τήν βιομηχανική κρυστάλλωση έφαρμόζονται οΙ πρώτες τρεις μέθο
δοι. Ή  έξάτμιση έφαρμόζεται στίς περιπτώσεις κατά τίς όποϊες ή διαλυτότητα 
τής ούσίας σχετικά λίγο μεταβάλλεται μέ τή θερμοκρασία (NaCI-H20). Η ψύ
ξη τού διαλύματος έφαρμόζεται όταν 6 θερμικός συντελεστής τής διαλυτότη
τας dc/dT είναι μεγάλος καί θετικός (αύτό συμβαίνει στά περισσότερα συστή
ματα τών άνόργανων άλάτων - νερού, όπως είναι τά ΚΝΟ, - Η20 . KCI - Η20. 
Na2S 04.10H20  - Η20, K2Cr20 7 - Η20. NH4CI - Η20, NaCI03 - Η20. KCI03 - 
Η20, (NH4)2S 04 - Η20, Na2C03*10H20  - Η20).

Στό σχ. 10-2 δίνεται ή ισορροπία φάσεων ένός άπλού δυαδικού συστήμα
τος. άποτελούμενου άπό άνυδρο άλας ΜΥ καί νερό (Η20). Στό διάγραμμα αύ
τό, ή δημιουργία ύπερκορεσμού παρίσταται μέ τίς ευθείες ABC καί ADF άντί-
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στοιχα δι* έξατμίσεως καί διά ψύξεως. Οί καμπύλες διαλυτότητας καί ύπερδια- 
λυτότητας χωρίζουν τό πεδίο c—Τ σε τρεις περιοχές:

1) Την περιοχή άκόρεστων διαλυμάτων. Μέσα σ ' αυτήν, κάθε κρύσταλλος 
(π.χ. Α) θά διαλυθεί, ένώ οί κρύσταλλοι πού βρίσκονται πάνω στή γραμμή κο
ρεσμού (π.χ. Β, D) ούτε θά αυξηθούν ούτε θά διαλυθούν.

2) Τή μετασταθή περιοχή μεταξύ των καμπύλών διαλυτότητας καί ύπερδια- 
λυτότητας. Έδώ, άν ύπάρχουν πυρήνες (σημεία F,C), θά έπέλθει αύξηση αύ- 
τών (κρυστάλλωση), μέ συνέπεια ή συγκέντρωση νά έλαττωθεί μέχρι τής 
καμπύλης κορεσμού (C—►Β). Στήν περιοχή αύτή, πυρηνογένεση καινούργιων 
κρυστάλλων δέν θά παρατηρηθεί μέ τήν πάροδο τού χρόνου. Κρυστάλλωση 
στή μετασταθή περιοχή όδηγεϊ σέ όμοιόμορφους κρυστάλλους μεγάλου με
γέθους, γΓ αύτό καί είναι έπιθυμητή.

3) Τήν άσταθή περιοχή ή περιοχή πυρηνογενέσεως νέων κρυστάλλων. 
Έδώ συμβαίνει ταχεία άνάπτυξη μικρών κρυστάλλων μέ άντίστοιχη έλάττωση 
τής συγκεντρώσεως (G-*B).

Κοντά στήν έπιφάνεια ένός κρυστάλλου δεχόμαστε τήν ύπαρξη μιας λε
πτής ίξώδους ύποστιβάδας μέ διαφορικές κλίσεις* τόσο τής συγκεντρώσεως c 
όσο καί τής θερμοκρασίας Τ (σχ. 10-3). Σημειώνεται ότι στήν ύποστιβάδα αύ
τή είναι συγκεντρωμένη σχεδόν όλη ή άντίσταση** στή μεταφορά μάζας καί 
θερμότητας άντίστοιχα.

Ό  ύπερκορεσμός τών διαλυμάτων ή τηγμάτων μπορεί νά δοθεί μέ βάση 
είτε τίς συγκεντρώσεις ε ίτε τίς θερμοκρασίες (ώς ύπόψυξη).

Στήν περίπτωση κρυσταλλώσεως άπό διαλύματα δέν ύπάρχει ούσιαστικά 
μεγάλη ύπόψυξη (φαινόμενη T mp - Τ, ή πραγματική T mp - Τ>). Γιά τό λόγο 
αύτό, τό όλο φαινόμενο τής κρυσταλλώσεως έλέγχεται άπό τή μεταφορά μά
ζας καί σάν τέτοιο έξετάζεται.

Ό  φαινόμενος ύπερκορεσμός ένός διαλύματος έκφράζεται είτε ώς διαφο
ρά συγκεντρώσεων:

Δο =  c, - c e (10-1)

είτε ώς λόγος ύπερκορεσμοΰ:

S = - ^ L  (10-2)

* 01 κλίσεις τών c καί Τ είναι άπαραίτητες γιά τή μεταφορά μάζας πρός τήν έπιφάνεια του 
κρυστάλλου καί τή μεταφορά τής θερμότητας κρυσταλλώσεως άντίστοιχα.

## Αυτό άποδεικνυεται άπό μελέτες τοΰ ρυθμού άνατττύξεως τών κρυστάλλων συναρτήσει 
τής ταχύτητας περιστροφής του κρυστάλλου. Ό  ρυθμός αυτός αύξάνεται μέ τήν αύξηση τής 
ταχύτητας, όηλαόή μέ τήν έλάττωση τού πάχους 6C τής στιβάδας. Ή αύξηση αύτή, όμως, όέν 
συνεχίζεται άπερ»όριστα, πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει νά υπάρχει καί κάποια άλλη άντίστα
ση στή μεταφορά μάζας. “Οπως θά διαπιστώσουμε παρακάτω, ή άντίσταση αύτή σχετίζεται μέ 
τήν άντίδραση πάνω στήν έπιφάνεια τού κρυστάλλου.
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Ι Ι ά γ ο ς τ Κ Δ ^ ν
/  ✓ κ ε ρ ι ο χ ό  Μ Υ  ♦  Κ  Δ
Ε

Π ά γ ο ς  ♦  Ε Μ Υ  τ Ε

Η Ο2  r  Σ υ γ κ έ ν τ ρ ω σ η  Μ Υ
( κ λ ά σ μ α  β ά ρ ο υ ς )

Σχήμα 10-2. Διάγραμμα ισορροπίας φάσεων δυαδικού συστήματος Μ Υ  - Η,Ο: Ε- 
ευτηκτικό μηχανικό μίγμα πάγου καί άνυόρων κρυστάλλων ΜΥ, Τ 
σημείο τήξεως τού πάγου, Τ ^γ-σημείο  τήξεως τού ΜΥ, ΚΔ -κορεσμένο 
διάλυμα.

α)

c C
1

* C
e

Τ•πρ

β)

Σχήμα 10-3. Προφίλ συγκεντρώσεων (α) καί θερμοκρασιών (β) γύρω άπό τήν έπιφά- 
νεια τού κρυστάλλου: Τ mp — σημείο τήξεως τού κρυστάλλου (οΙ δείκτες 
Ι,β καί i άναφέρονται στήν κυρίως μάζα τού διαλύματος, στήν ίσορροπία 
καί στή διεπιφάνεια άντίστοιχα).
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Κατά τήν κρυστάλλωση άπό τήγματα, λόγω μεγάλου βαθμού της φαινυμε- 
νης ύποψύξεως T mp - Τ, (μέχρι καί 50°Κ)/ τό δλο φαινόμ€νο έλέγχεται άπό τή 
μεταφορά θερμότητας. ‘ Η πραγματική ύπόψυξη, βέβαια, είναι μικρότερη καί 
ίση μέ T mp - Tj, έπειδή ή θερμοκρασία τής διεπιφάνειας Τ·, είναι μεγαλύτερη 
άπό τή θερμοκρασία τής κύριας μάζας τού διαλύματος Τ,. Ή  διαφορά αύτή 
Τ -  Τ, των θερμοκρασιών είναι άπαραίτητη προϋπόθεση τής μεταφοράς 
θερμότητας άπό τή διεπιφάνεια πρός τό διάλυμα.

10.2. Πυρηνογένεση

Ή πυρηνογένεση ή σχηματισμός μικροσκοπικών ( ~  100 /?3, κέντρων κρυ- 
σταλλώσεως μέσα σ ’ ένα ύπερκορεσμένο διάλυμα όφείλεται στίς διαταραχές 
τών μορίων, άτόμων ή ίόντων. Τά τελευταία θεωρούνται [2] κινητικές μονά
δες, οί όποιες, ύπό όρισμένες συνθήκες, είναι δυνατόν νά συνενοΰνται στιγ
μιαία καί μέ μηχανισμό άνάλογο τής άλυσωτής άντιδράσεως, σύμφωνα μέ τό 
σχήμα ( κέρδος μονάδων, άπώλεια μονάδων):

όρμαθός (cluster) ^  έμβρυο ^  πυρήνας ^  κρύσταλλος

Διακρίνουμε τήν όμοιογενή, έτερογενή καί δευτερογενή πυρηνογένεση.
Ή όμοιογενής πυρηνογένεση λαμβάνει χώρα μέσα στά καθαρά (έλεύθερα 

άπό τήν έπίδραση διεπιφανειών ύγροΰ / στερεού) διαλύματα καί όφείλεται 
στόν ύψηλό* βαθμό ύπερκορεσμοΰ τού διαλύματος.

Ή έτερογενής πυρηνογένεση παρατηρείται στά διαλύματα πού περιέχουν 
ξένες στερεές μικροσκοπικές προσμίξεις (ή άλλες στερεές έπιφόνειες, όπως ό 
άναδευτήρας, τά τοιχώματα, άντλίες, πού έχουν τήν Ικανότητα νά διεγείρουν 
τήν πυρηνογένεση), άλλά όχι αύτές τής διαλυμένης ουσίας.

*Η δευτερογενής πυρηνογένεση όφείλεται οπήν παρουσία κρυστάλλων τής 
διαλυμένης ούσίας.

Άπό βιομηχανικής άπόψεως, ή δευτερογενής καί έτερογενής πυρηνογένε- 
ση είναι οί σημαντικότερες περιπτώσεις σχηματισμού καινούργιων κέντρων 
κρυσταλλώσεως. * 2

• Είναι γνωστό ότι ή τάση άτμών Pr° One ράνω μικρών σταγόνων όκτίνας r είναι μ€γαλύτ€ρη
2 σ ρ ν

όπ* αυτήν της Επίπεδης Επιφάνειας Ρ° (ΡΓ° =  Ρ° + —  , όπου: σ Επιφανειακή τάση, ρν

ρ | — πυκνότητα άτμών καί ύγροΰ άντίστοιχα), μέ άποτέλεσμα αυτές νά Επανεξατμίζονται. 
Ανάλογα φαινόμενα παρατηρούνται καί κατά τή όιάλυση, λόγω άναλογίας τών φαινομένων Ε- 
ξατμίσεως καί διαλύσεως πού Εκφράζεται μέ τήν άναλογία τών διαγραμμάτων Ρ-Τ καί c-T. "Ε
τσι. τά μικρά σωματίδια (κρύσταλλοι), λόγω μεγαλύτερης Επιφανειακής Ενέργειας, Εμφανίζουν 
μεγαλύτερη διαλυτότητα, σέ σύγκριση μέ τά μεγάλα. ‘Επομένως, γιά τήν άνάπτυξη τών κέν
τρων κρυσταλλώσεως, άπαιτεΐται μεγάλος βαθμός ύπερκορεσμοΰ τού διαλύματος.
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Σύμφωνα μΕ τή θερμοδυναμική θεωρία τής όμοιογενοϋς ττυρηνογΕνεσης του 
Gibbs, ή Ενέργεια ΔΘ που άπαιτεϊται γιά τό σχηματισμό Ενός σφαιρικού πυρήνα, μά
ζας Ν gmoles καί Επιφάνειας Acm2, άποτελεΐται άπό τό Εργο σχηματισμού Επιφάνειας 
W s = σΑ καί τό Εργο σχηματισμού όγκου Wv = -{μ-μδ)Ν, όπου: σ-διεπιφσνειακή 
τάση ύγροΰ / σωματιδίου (80-100 erg/cm2), μ# καί μ-χημικό δυναμικό τής ουσίας στή 
στερεή κατάσταση καί ατό ύπερκορεσμΕνο διάλυμα άντίστοιχα.

‘Αποδεικνύεται (2] ότι τό Εργο πυρηνογενεσης AG. πού ουσιαστικά άποτελεί Ενερ
γειακό φράγμα γιά τήν κρυστάλλωση. είναι εύθεως άνάλογο πρός τή διεπιφσνειακή 
τάση σ καί άντιστρόφως άνάλογο πρός τό λόγο υπερκορεσμού S = c,/ce. σύμφωνα 
με τή σχέση:

16 π σ3 V 
3 (n RT InS)2 *

(10—3)

όπου: V - μοριακός όγκος τοΰ στερεού. cm3/gmole. 
η - άριθμός ιόντων άνά μόριο συστατικού.
R - σταθερά άερίων = 8,314.107 erg/gmole °Κ.
Τ - θερμοκρασία. °Κ.

Από κινητικής άπόψεως, ό ρυθμός πυρηνογΕνεσης J (άριθμός nup0vuiv/cm3s) δί
νεται άπό τή σχΕση:

J =  C βχρ ( - £ - )  =  c exp | - | 5 _ Ν α )  . (10-4»

όπου: k - σταθερά Boltzmann = 1,38.10*,β erg/gmole °Κ,
Ν Α - άριθμός Avogadro =  6,023.10”
C - σταθερά συχνότητας (~ 10” ).

Ή (10-4) σΕ συνδυασμό μΕ τήν (10-3) μας όδηγεΤ στό συμπΕρασμα ότι 6 ρυθμός 
τής όμοιογενοϋς πυρηνογΕνεσης είναι άνάλογος τής θερμοκρασίας Τ καί τού λόγου ύ- 
περκορεσμού S καί άντιστρόφως άνάλογος τής διεπιφσνειακής τόσεως σ.

Κατά την Ετερογενή πυρηνογΕνεση, τά στερεά σωματίδια (ή στερεες Επι
φάνειες) δρουν καταλυτικά Επί του ρυθμού J, μειώνοντας τό Ενεργειακό 
φράγμα AG τής Εξ. 10-4. Ό  ρυθμός αυτής συνήθως Εκφράζεται μΕ τήν Εμ
πειρική Εξίσωση

J =  k (c, - c e)b (10-5)

όπου: k - κινητική σταθερό, έξαρτώμενη άπό τή θερμοκρασία, 
b - σταθερά πυρηνογένεσης.
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Μέ παρόμοιες σχέσεις έκφράζεται καί ό J της δευτερογενούς πυρηνογένε- 
σης:

J =  k' (c, - c e) b A' (10-6)

όπου: k',b,i - σταθερές, έξαρτώμενες άπό τή γεωμετρία του συστήματος καί 
τήν ταχύτητα άναδεύσεως,

. A - έπιφάνεια του κρυστάλλου.

Σημειώνεται ότι μερικές φορές (π,χ. βιομηχανία ζάχαρης) ή δευτερογενής 
πυρηνογένεση έπιτυγχάνεται μέ έμβολιασμό* τοΰ ύπερκορεσμένου διαλύμα
τος μέ κρυστάλλους (5-15g/m 3) τοΰ πρός κρυστάλλωση προϊόντος. Ό  έμβο- 
λιασμός είναι άναγκαΐος στούς κρυσταλλωτήρες άσυνεχοΰς λειτουργίας.

"Ας σημειωθεί έπίσης άτι ή πειραματική μελέτη τής πυρηνογένεσης είναι 
άρκετά δύσκολη, διότι δ σχηματισμός των κέντρων καί ή άνάπτυξη των κρυ
στάλλων συνήθως γίνονται ταυτόχρονα. (Αύτό ίσχύει περισσότερο γιά τήν 
κρυστάλλωση άπό διαλύματα). Πρακτικά συμπεράσματα πού προκύπτουν άπό 
μελέτες κρυσταλλώσεως διά ψύξεως είναι τά έξης: Κρύσταλλοι μεγάλου με
γέθους λαμβάνονται κατά τή μέ χαμηλό ρυθμό ψύξη των διαλυμάτων (ή τηγ- 
μάτων), ώς άποτέλεσμα τοΰ μικρού άριθμοΰ των σχηματιζόμενων κέντρων 
κρυσταλλώσεως. 'Αντίθετα, ή ταχεία ψύξη όδηγεϊ στό σχηματισμό μεγάλου 
άριθμοΰ μικρών κρυστάλλων.

10.3. 'Ανάπτυξη κρυστάλλων

*Η άνάπτυξη κρυστάλλων ένός άναλλοίωτου κρυστάλλου (δηλαδή αύτοΰ 
πού κατά τή διάρκεια τής αυξήσεως του μεγέθους του διατηρεί τή γεωμετρι
κή του όμοιότητα) άποτελεΐται άπό δύο έπί μέρους στάδια: 1) τή μοριακή (ή 
τυρβώδη) διάχυση τοΰ συστατικού άπό τόν κύριο όγκο τοΰ ύπερκορεσμένου 
διαλύματος πρός τήν έπιφάνεια τοΰ κρυστάλλου, 2) τήν έπιφανειακή άντίδρα- 
ση πάνω στήν έπιφάνεια τοΰ κρυστάλλου, δηλαδή τήν προσρόφηση τοΰ συ
στατικού άπό τόν κρύσταλλο καί τήν όργάνωση τοΰ πρώτου στό πλέγμα τοΰ 
τελευταίου.

Ύπό τήν προϋπόθεση ότι ο! κινητήριες δυνάμεις δέν μεταβάλλονται άπό έ
δρα σέ έδρα, ό ρυθμός κρυσταλλώσεως dm/dt γιά τά δύο έπί μέρους στάδια 
θά δίνεται άπό τίς έξισώσεις (βλ. σχ. 10-3α):

dm
"dt"

Ρ .Α
δο

(c, — C|) =  k D A (c -  c, (10-7)

♦  Kara τή δημιουργία τεχνητής βροχής (συμπύκνωση) ό έμβολιασμός γίνεται μέ ξένους 
(AgJ) κρυστάλλους.
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Μέ παρόμοιες σχέσεις έκφράζεται καί ό J τής δευτερογενούς πυρηνογένε- 
σης:

J =  k' (c, - c e)b A' ( 10-6)

όπου: k',b,i - σταθερές, έξαρτώμενες άπό τή γ€ωμ€τρία του συστήματος καί 
τήν ταχύτητα άναδεύσεως,

A - έπιφάνεια του κρυστάλλου.

Σημειώνεται άτι μερικές φορές (ττ,χ. βιομηχανία ζάχαρης) ή δευτερογενής 
πυρηνογένεση έπιτυγχάνεται μέ έμβολιασμό* τοϋ ύπερκορεσμένου διαλύμα
τος μέ κρυστάλλους (5-15g/m 3) τοΰ πρός κρυστάλλωση προϊόντος. Ό  έμβο- 
λιασμός είναι άναγκαϊος στούς κρυσταλλωτήρες άσυνεχοΰς λειτουργίας.

"Ας σημειωθεί έπίσης δτι ή πειραματική μελέτη τής πυρηνογένεσης είναι 
άρκετά δύσκολη, διότι ό σχηματισμός των κέντρων καί ή άνάπτυξη των κρυ
στάλλων συνήθως γίνονται ταυτόχρονα. (Αύτό ίσχύει περισσότερο γιά τήν 
κρυστάλλωση άπό διαλύματα). Πρακτικά συμπεράσματα πού προκύπτουν άπό 
μελέτες κρυσταλλώσεως διά ψύξεως είναι τά έξης: Κρύσταλλοι μεγάλου με
γέθους λαμβάνονται κατά τή μέ χαμηλό ρυθμό ψύξη των διαλυμάτων (ή τηγ- 
μάτων), ώς άποτέλεσμα τοΰ μικρού άριθμοΰ των σχηματιζόμενων κέντρων 
κρυσταλλώσεως. ’Αντίθετα, ή ταχεία ψύξη όδηγεϊ στό σχηματισμό μεγάλου 
άριθμοΰ μικρών κρυστάλλων.

10.3. Άνάπτυξη κρυστάλλων

Ή άνάπτυξη κρυστάλλων ένός άναλλοίωτου κρυστάλλου (δηλαδή αΰτοΰ 
πού κατά τή διάρκεια τής αύξήσεως τοΰ μεγέθους του διατηρεί τή γεωμετρι
κή του όμοιότητα) άποτελεΐται άπό δύο έπί μέρους στάδια: 1) τή μοριακή (ή 
τυρβώδη) διάχυση τοΰ συστατικού άπό τόν κύριο δγκο τοΰ ύπερκορεσμένου 
διαλύματος πρός τήν έπιφάνεια τοΰ κρυστάλλου, 2) τήν έπιφανειακή άντίδρα- 
ση πάνω στήν έπιφάνεια τοΰ κρυστάλλου, δηλαδή τήν προσρόφηση τοΰ συ
στατικού άπό τόν κρύσταλλο καί τήν όργάνωση τοΰ πρώτου στό πλέγμα τοΰ 
τελευταίου.

Ύπό τήν προϋπόθεση δτι οΙ κινητήριες δυνάμεις δέν μεταβάλλονται άπό έ
δρα σέ έδρα, ό ρυθμός κρυσταλλώσεως dm/dt γιά τά δύο έπί μέρους στάδια 
θά δίνεται άπό τίς έξισώσεις (βλ. σχ. 10-3α):

dm
dt

D .A
6c

(c, — Cj) =  k 0 A (c - C i (10-7)

* Κατά τή δημιουργία τεχνητής βροχής (συμπύκνωση) ό έμβολιασμός γίνεται μέ ξένους 
(AgJ) κρυστάλλους.'
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J E L - k . A t e . - c . l .  0 0 -8 )

δπου: A - όλικό Εμβαδόν τής Επιφάνειας τοΰ κρυστάλλου,
D , - συντελεστής διαχύσεως τής πρός κρυστάλλωση ούσίσς στό διάλυμα,
δ c - πάχος τής ίξώδους ύποστιβάδας,
m - μάζα κρυσταλλωθέντος ύλικοΰ σε χρόνο t
k 0 - συντελεστής μεταφοράς μάζας στό διάλυμα =  D/6c
k - μέσος συντελεστής μεταφοράς μάζας στήν Επιφάνεια τού κρυστάλλου
C, - συγκέντρωση ύπερκορεσμένου διαλύματος,
c - συγκέντρωση κορεσμένου διαλύματος.
(c, - c,) - κινητήρια δύναμη τής μεταφοράς μάζας μέ διάχυση μέσω 

τής ίξώδους ύποστιβάδας,
(C: - c J  - ύπερκορεσμός στή διεπιφάνεια.

Άπαλείφοντας την c i# όδηγούμαστε στήν*

dm
dt

ΐ  Α r (c, -  c e) =  ΚΑ (e , - c . ) . (10-9)

δπου: Κ - μέσος όλικός συντελεστής μεταφοράς μάζας (1/Κ =  1/ks + 1/k0 ). 
(ο, -c  e) - φαινόμενος ύπερκορεσμός τοΰ διαλύματος.

'Από τήν (10-9) είναι φανερό δτι δταν δς -  Ο (δηλαδή 1 / k 0 -  Ο), τότε ό 
ρυθμός άνσπτύξεως τού κρυστάλλου Ελέγχεται πλήρως άπό τήν Επιφανειακή 
άντίδραση. ’Αντίθετα, δταν k s — » , ό ρυθμός Ελέγχεται άπό τή διάχυση.

Ή  σχέση (10-9) μπορεί νά γραφεί καί ύπό τή μορφή γραμμικού ρυθμού ά
νσπτύξεως τού κρυστάλλου, πού γιά μιά δεδομένη έδρα έχει ώς έξης:

dl
dt k ( c , - c e) (10- 10)

Ή  σταθερά k τής (10-10) πρέπει νά άλλάζει μέ τή διεύθυνση άνσπτύξεως 
τού κρυστάλλου (άπό έδρα σέ έδρα). Επειδή κατά τήν άνάπτυξη αύτοΰ τό

• Έχουν προτοθεί έπίσης κινητικά μοντέλο πού βασίζονται στήν Επιφανειακή άντίδραση με
γαλύτερης τάξεως:

- — Λ  <c, - c . r .

Amu: n - συντίλ«πής μίγολύτιρος τής ικΜΚας.

(10-9α)
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σχήμα του πρέπει νά παραμένει Τδιο. Επομένως, οΙ μεγάλες έδρες θά άνα- 
πτύσσονται μέ μικρότερο ρυθμό, σέ σύγκριση μέ τίς μικρότερες.

"Αν όμως ώς διάσταση I έπ,ιλεγεΐ κάποιο χαρακτηριστικό μέγεθος τού κρυ
στάλλου χ τέτοιο ώστε νά ίσχύει A =  a s x2 καί m =  α ν psx3 (δπου a s,av 
είναι ό έπιφανειακός καί όγκομετρικός συντελεστής σχήματος, βλ. Τόμο I, 
Κεφ. 7, δ 7.1), τότε άπό τήν (10-9) θά προκόψει ή έξίσωση

r dx
dt

Κα sv
3 Ρ.

(c, -  c e). (10- 11)

δπου: p s - πυκνότητα των κρυστάλλων,
a sv - παράγοντας σχήματος =  a s/a v (γιά κύβους ή σφαίρα a sv =  6).

ΟΙ έξ. (10-10) καί (10-11) άποτελοΰν έκφραση τού νόμου McCabe, σύμ
φωνα μέ τόν όποιο ό ρυθμός άναπτύξεως είναι άνεξάρτητος άπό τό μέγεθος 
των κρυστάλλων. Ό  νόμος αύτός μπορεί νά γραφεί καί ύπό τή μορφή:

Δχ =  χ2 -  χ, A t (10-12)

Συνδυασμός των (10-5) καί (10-11) όδηγεΐ στή σχέση

J =  k j (  W )  b = k j  rb 0 0 -1 3 )

δπου: b, j  - σταθερές πυρηνογένεσης.

Σημειώνεται δτι κατά τήν κρυστάλλωση διαφόρων ουσιών βιομηχανικού 
ένδιαφέροντος είναι δυνατόν νά συμβεί άνομοιόμορφη (άσύμμετρη) άνάπτυξη 
των κρυστάλλων, έξαρτώμενη άπό τή φύση τής πρός κρυστάλλωση ουσίας 
καί άπό τίς έξωτερικές συνθήκες κρυσταλλώσεως (T,c, RPM, ταχύτητα ψύ
ξεως, παρουσία ξένων προσμίξεων). ’Αποτέλεσμα τής χαρακτηριστικής αυτής 
«συνήθειας» (habit) των διαφόρων ουσιών είναι ή έμφάνιση κρυστάλλων μέ 
αύστηρώς καθορισμένα καί χαρακτηριστικά σχήματα (φυλλώδες, βελονοει
δές, δενδρίτες). Δέν είναι σπάνιες έπίσης oi περιπτώσεις έμφανίσεως διαφό
ρων έλαττωμάτων (defects) στήν έσωτεριΚή δομή τών κρυστάλλων.

ΟΙ ξένες προσμίξεις, έκτος άπό τό νά συμπεριφέρονται ώς κέντρα κρυσταλ
λώσεως, μπορεί νά έπιδρούν στήν άνάπτυξη τών κρυστάλλων καί κατά δια
φορετικό τρόπο: 1) παραμένουν διαλυτές στήν ύγρή φάση καί δέν έπιδρούν, 
2) παρεμποδίζουν τήν άνάπτυξη, 3) προσροφοΰνται έκλεκτικά σέ μιά πλευρά, 
μέ συνέπεια νά άλλάζουν τό σχήμα ή άκόμη καί τό κρυσταλλικό σύστημα τού 
κρυστάλλου. Τίς δύο τελευταίες ιδιότητες συχνά έκμετσλλευόμαστε κατάλλη
λα γιά τήν πραγματοποίηση τών παραπάνω φαινομένων (βλ. [37]).
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10.4. Συσσωμάτωση των κρυστάλλων

‘Η συσσωμάτωση των κρυστάλλων Εμφανίζεται συχνότερα στά ύγροσκο- 
πικά προϊόντα καί δημιουργεί σοβαρά προβλήματα κυρίως κατά τήν άποθή- 
κευση καί τη μεταφορά τους. Οι αίτιες πού προκαλοϋν τή συσσωμάτωση ποι- 
κίλουν. Μία άπ* αυτές είναι ή συμπύκνωση των ύδρατμών πάνω στην Επιφά
νεια των κρυστάλλων, ή διείσδυση του σχηματισθέντος διαλύματος στά διά
κενα μεταξύ των κρυστάλλων καί ή Εξάτμιση (ξήρανση) τού προσροφηθέντος 
νερού κατά τήν Ελάττωση τής άτμοσφαιρικής ύγρασίας. Μιά άλλη αιτία συσ- 
σωματώσεως είναι οΐ διάφορες μεταβολές στήν κρυσταλλική δομή των κρυ
στάλλων μέ τήν άλλαγή τής θερμοκρασίας (τό ΝΗ4Ν 0 3 π.χ. ύπόκειται στίς έ- 
ξής μεταβολές: τετραγωνικό — ~2P°C— . ρομβικό _ 32,27°c μονοκλινές 
------_______ * τρ ιγω νικό------125̂ c----- „ κυβικό).

‘Η συσσωμάτωση μπορεί είτε νά άποφευχθεϊ (στά στάδιο τής κρυστσλλώ- 
σεως, δΓ Επιδιώξεως σχηματισμού μεγάλων καί όμοιόμορφων κρυστάλλων) 
εϊτε νά άντιμετωπιστεϊ δΓ Επικαλύψεως των κρυστάλλων μέ διάφορα λεπτό
κοκκα άδρανή (δυσδιάλυτα) ύλικά, όπως τό CaC03, Ca3(P04)2, Ca5F(P04)3, ά
μυλο, ή γή διστόμων καί ό καολίνης.

10.5. Ισοζύγια  πληθυσμού. Πειραματικός κρυσταλλωτήρας MSMPR

Ή ταυτόχρονη μελέτη τής πυρηνογένεσης καί άνάτττυξης των κρυστάλλων 
γίνεται στούς πειραματικούς κρυσταλλωτήρες άναμιγμένου αίωρήματος- 
άναμιγμένου προϊόντος (mixed suspension - mixed product removal) 
MSMPR, πού λειτουργούν συνεχώς ύπό μόνιμη κατάσταση καί μέ δυνατότητα 
Επιτεύξεως καί Ελέγχου καθορισμένων συνθηκών ύπερκορεσμού, άναδεύ-’ 
σεως, θερμοκρασίας καί συγκεντρώσεως.

’Από τό ισοζύγιο πληθυσμού καί ύπό τίς προϋποθέσεις άτι ίσχύει ό νόμος 
McCabe καί άτι ή τροφοδοσία δέν περιέχει κρυστάλλους, προκύπτει (βλ. π.χ. 
[37,38]) ή βασική Εξίσωση τής κατανομής μεγέθους των κρυστάλλων στόν 
κρυσταλλωτήρα MSMPR:

Φ ν  =  Φ ν ο  θ*Ρ (- Γ Τ
(10-14)

άπου: φ Ν — πυκνότητα πληθυσμού κρυστάλλων, όριζόμενη άπό τή σχέση

φ Ν =  =  ^ -(ά ρ ιθ μ ό ς  κρυστάλλων καθορισμένου μεγέ-
Δχ-*0 Δχ dx

θους άνά μονάδα άγκου, πν’ .πτ3 =  πν4), 
φ Νο — πυκνότητα πληθυσμού πυρήνων (κρυστάλλων μεγέθους χ =  0),

Φ N o
__ dN \

dx /  w_
, πν1.πν3 =. m*4

x=0
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τ  —χρόνος παραμονής στόν κρυαταλλωτήρα, s (τ =  V/Q, όπου:
V — όγκος τοΰ κρυαταλλωτήρα, rh3, Q — όγκομβτρικός ρυθμός ρο
ής τής τροφοδοσίας, m3/s),

r = - ^ — ρυθμός άναπτύξεως των κρυστάλλων, m/s.

‘Η έξ. (10-14), σέ συντεταγμένες log 0N καί χ δίνει εύθεία γραμμή με 
κλίση (—1/2,303 γτ) καί τεταγμένη φ Νο έπί τήν άρχή (σχ. 10-4).

“Έτσι, άν γιά δεδομένο χρόνο παραμονής τ =  V/Q (ρυθμίζεται μέσω τής Q), 
μετά τήν έπίτευξη στόν κρυαταλλωτήρα μόνιμης καταστάσεως, ληφθεϊ δείγμα 
κρυστάλλων καί γίνει κοκκομετρική άνάλυση αύτοΰ μέ πρότυπα κόσκινα (τά 
κλάσματα βάρους ΔΜ μετατρέπονται εύκολα σέ πυκνότητα πληθυσμού

φ Ν μέσω τής σχέσεως φ Ν =  ρ~~ ,~ " y  Δχ Τ6μ°  *' Κ6φ* 7/ 7~34)'
τότε μέ τή βοήθεια τής έξ. 10-14 (σχ. 10-4) είναι δυνατόν νά βρεθούν τόσο 
ό ρυθμός άναπτύξεως των κρυστάλλων r όσο καί ή πυκνότητα πληθυσμού 
των πυρήνων φ Νο. Τό γινόμενο αύτών δίνει τό ρυθμό πυρηνογένεσης:

dN \

dt ) *  =
dN
dx

dx
)  ~  =  Φ No r
/x = c dt

(10-15)

Συνδυασμός των (10-13) καί (10-15) όδηγεΐ στήν έξίσωση

Φ No =  Κ j  γ6·1 (10-16)

πού έπιτρέπει τόν προσδιορισμό τής σταθερός πυρηνογένεσης b άπό τήν κλί
ση (b-1) τής ευθείας τοΰ σχ. 10-5, ή όποια καταστρώνεται άπό σειρά μετρή
σεων σέ διάφορους χρόνους παραμονής τ.

*Από τήν έξ. (10-14), καθώς καί άπό τούς όρισμούς των μέσων μεγεθών 
των σωματιδίων (βλ. Τόμο I, Κεφ. 7), προκύπτουν καί τά άκόλουθα χρήσιμα 
μεγέθη ένός πληθυσμού κρυστάλλων:
Συνολικός άριθμός κρυστάλλων (στή μονάδα όγκου):

Ν =  Φ Νο γγ (10-17)

Συνολικό μήκος όλων τών κρυστάλλων (στή μονάδα όγκου):

L =  Φ νο^ * 2 (10-18)
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Σχήμα 10-4. Προσδιορισμός του r καί < ^ .  Σχήμα ιο -5. Προσδιορισμός τής 
σταθερός πυρηνογέ
νεσης b.

Συνολική Επιφάνεια όλων των κρυστάλλων (στή μονάδα όγκου):

S =  2 o s φ Να(ιτ)3 (10-19)

Συνολική μάζα όλων των κρυστάλλων (στή μονάδα όγκου)

Μ *  6 p sa v ΦΝο(γτ)* (10-20)

Ειδική έπιφάνεια των κρυστάλλων:

S μ ~  S/M =  asy /  ΟίΤ,Γτ) =  Qsv /  ( ρ , Ι ^ )  (10-21)

Στατιστικά μέσα μεγέθη των κρυστάλλων μέ βάση: 

τόν πληθυσμό

χ ΣχάΝ L
N l~  ZdN ~  Ν’-  ΓΤ· (10 -22)

I
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τό μήκος
-  Zx2dN 

LS ZxdN
2 it , (10-23)

τήν έπιφάνεια
-  Zx3dN 

sv ~Zx2dN "
3rr, (10-24)

τή μάζα
-  '  Zx4dN 

M ~Z x3dN ~
4 rr (10-25)

01 παραπάνω Εξισώσεις δηλώνουν ότι, μέ έξαίρεση τήν είδική Επιφάνεια, 
δλα τά βασικά μεγέθη ένός πληθυσμού κρυστάλλων αυξάνονται μέ τήν αύξη
ση τού ρυθμού άναπτύξεως r καί τοΰ χρόνου παραμονής τ.

10.6. Ταξινόμηση τών συσκευών κρυσταλλώσεως

01 συσκευές κρυσταλλώσεως είναι δυνατόν νά ταξινομηθούν σε διάφορες 
κατηγορίες.

Ανάλογα μέ τόν τρόπο διεξαγωγής τής διεργασίας κρυσταλλώσεως, δια
κρίνουμε τούς κρυσταλλωτήρες συνεχούς καί άσυνεχούς λειτουργίας. Oi 
πρώτοι μπορεί νά είναι άναδευόμενου ή γραμμικού τύπου.

’Ανάλογα μέ τή μέθοδο μέ τήν όποια έπιτυγχάνεται ύπερκορεσμός τών 
όιαλυμάτων, διακρίνουμε τούς κρυσταλλωτήρες μέ έξάτμιση, μέ ψύξη καί μέ 
άδιαβατική έξάτμιση-ψύξη (κενού).

Τέλος, άνάλογα μέ τόν τρόπο μέ τόν όποϊο οΙ κρύσταλλοι φέρονται σέ έπα- 
φή μέ τό ύπερκορεσμένο ύγρό, διακρίνουμε τίς συσκευές μέ κυκλοφορία"τού " 
υγρού καί μέ κυκλοφορία τοΰ μίγματος (αίωρήματος).

Παρακάτω θά άναφερθοΰμε ένδεικτικά στή λειτουργία μερικών τύπων 
κρυσταλλωτήρων.

10.7. Κρυσταλλωτήρες άσυνεχούς λειτουργίας

01 άνοικτές δεξαμενές, έφοδιασμένες μέ σπείρα ή μανδύα γιά τή θέρμανση 
(μέ άτμό) ή ψύξη, είναι οΐ πιό άπλές συσκευές κρυσταλλώσεως άσυνεχούς 
λειτουργίας. Οί δεξαμενοκρυσταλλωτήρες μπορεί νά λειτουργήσουν ώς κρυ
σταλλωτήρες τόσο μέ έξάτμιση* όσο καί μέ ψύξη.

Ό ς κρυσταλλωτήρες άσυνεχούς λειτουργίας χρησιμοποιούνται έπίσης διά
φοροι τύποι έξατμιστήρων (βλ. Τόμο II, Κεφ. 7), προπαντός ο! έξατμιστήρες

* Ή  θάλασσα €Ϊναι ένας φυσικός κρυσταλλωτήρας μέ έξάτμιση (παραγωγή NaCI, καρναλί- 
του KCI.MgCI2.6H20).
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βραχέων αυλών. Αύτοί μπορεί νά λ€ΐτουργήσουν υπό άτμοσφαιρική πί€ση κα
θώς καί ύπό κενό*.

10.8. Κρυσταλλωτήρ€ς συνεχούς λειτουργίας

0) κρυσταλλωτήρες γραμμικού τύπου άποτελούνται άπό μιά άνοικτή σκάφη 
μεγάλου μήκους χωρισμένη σέ μιά σειρά τμημάτων, τό καθένα άπό τά όποια 
μπορεί νά ψυχθεΤ άνεξάρτητα μέ νερό ή μέ άέρα. Τό πρός κρυσττάλλωση διά
λυμά ρέει άπό τη μιά πλευρά τής σκάφης στην άλλη συνεχώς. ΊΗ σκάφη έφο- 
διάζεται έπίσης μέ ξέστρα, γιά τήν άπομάκρυνση τών κρυστάλλων άπό τις ψυ
χόμενες έπιφάνειες.

Στούς κρυσταλλωτήρες τύπου διπλού σωλήνα, τό  ψυκτικό μέσο ρέει στό 
δακτυλοειδή χώρο τών σωλήνων. Κι έδώ προβλέπεται συνεχής άπόξεση τών 
έπιφανειών, γιά τήν έπίτευξη ύψηλών συντελεστών μεταφοράς θερμότητας. 
Είναι κατάλληλοι γιά διαλύματα ύψηλοΰ ίξώδους, καθώς καί γιά εύαίσθητα 
στή θερμοκρασία προϊόντα.

ΟΙ κρυσταλλωτήρες Oslo σχεδιάστηκαν γιά πρώτη φορά στή Νορβηγία καί 
είναι οΙ περισσότερο χρησιμοποιούμενοι στή χημική βιομηχανία κρυσταλλω
τήρες (παραγωγή M gS04’7H20, λιπασμάτων ΝΡΚ). Αύτοί λειτουργούν είτε 
ώς κρυσταλλωτήρες ψύξεως είτε ώς κρυσταλλωτήρες έξατμίσεως.

Στόν κρυσταλλωτήρα ψύξεως (σχ. 10-6), τό μητρικό ύγρό άπομακρύνεται 
άπ* αυτόν πάντα άπό όρισμένο σημεϊο (κοντά στήν τροφοδότηση) μέ τή βοή
θεια άντλίας, διέρχεται μέσα άπό τόν ψυκτήρα όπου ύπερκορέννυται καί έπι- 
στρέφει στόν πυθμένα τού κρυσταλλωτήρα διά μέσου τού κεντρικού σωλή
να. Στή συνέχεια άνέρχεται μέσα άπό τό ρευστοποιημένο στρώμα τών κρυ
στάλλων. ΟΙ κρύσταλλοι δμοιόμορφου μεγέθους άπομακρύνονται άπό κάτω.

Στόν κρυσταλλωτήρα έξατμίσεως (σχ. 10-7), τό διάλυμα διέρχεται πρώτα 
άπό τό θερμαντήρα, στή συνέχεια έξατμίζεται στόν έξατμιστήρα στιγμιαίας 
δράσεως καί μετά, ύπέρκορο πλέον, έπιστρέφει στόν κρυσταλλωτήρα.

Στούς κρυσταλλωτήρες Oslo, κάθε αύξηση τού ρυθμού τροφοδοτήσεως 
θά έχει ώς συνέπεια τήν έλάττωση. τού χρόνου παραμονής τών κρυστάλλων 
στόν κρυσταλλωτήρα. ‘ Επομένως, ή δυναμικότητα θά αυξηθεί, άλλά θά λαμ- 
βάνονται κρύσταλλοι μικρού μεγέθους.

Ή αύξηση τής άπομακρυνόμενης θερμότητας στόν ψυκτήρα (σχ. 10-6) θά 
έχει ώς συνέπεια τήν αύξηση τής άποδόσεως σέ κρυστάλλους. ΟΙ τελευταίοι 
όμως θά είναι μικρότερου μεγέθους, λόγω ύψηλότερου βαθμού ύπερκορε- 
σμοΰ.

Ό  ρυθμός κυκλοφορίας τού μητρικού διαλύματος πρέπει νά είναι τέτοιος 
ώστε νά έξασφαλίζεται Ικανοποιητικός χρόνος έπαφής του μέ τούς κρυστάλ
λους κι έτσι νά άπαλλαχθεΐ άπό τόν ύπερκορεσμό του. Πρέπει έπίσης νά λαμ- 
βάνεται πρόνοια ώστε τά κέντρα κρυσταλλώσεως νά άπομακρύνονται άπό τό

Γιά τό σχηματισμό ένυδρων άλάτων.
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Σχήμα 10-6. Κρυσταλλωτήρας Oslo (Krystal) ψύξεως, συνεχούς λειτουργίας.

Σχήμα 10-7. Κρυσταλλωτήρας Oslo (Krystal) έξατμίσεως, συνεχούς λειτουργίας.



344

μητρικό ύγρό πριν αύτό διέλθει άττό τόν ψυκτήρα (π.χ. σέ μιά συσκευή κατα- 
καθίσεως, αύτή δέν δείχνεται ατό σχ. .10-6).

*Η όπόδοσπ μιας έγκαταστάσεως σέ κρυστάλλους (Gk. kg) μπορ€Τ νά
ύπολογιστεί άπό τά ίσοζύγια μάζας:

G, =  G k + G2 + W (10-26)

G, c, =  G k a + G2c2, (10-27)

όπου: Gv G k , G2, W  — μάζα άρχικου διαλύματος, κρυστάλλων, μητρικού
υγροΟ καί έξατμισθέντος ν€ροΰ άντίστοιχα,

c,. c2 — συγκέντρωση άρχικου διαλύματος καί μητρικού ύγρου άντί- 
στοιχα. κλάσματα βάρους.

a — μοριακό βάρος ένυδρου / μοριακό βάρος άνυδρου προϊόντος.

Γιά τήν περίπτωση κρυσταλλώσεως άνυδρου άλατος καί χωρίς έξάτμιση, ο! 
σχέσεις (10-26). (10-27) άπλοποιοϋνται διότι a =  1 καί W  =  0. *

*



345

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Backhurst J.R., Harker J.H., Porter J:E., Problems in Heat and Mass Trans
fer, Edward Arnold, 1974.

2. McCabe W.L., Smith J.C., Βασικοί Φυσικαί Διεργασίαι Χημικής Μηχανι
κής, Τ.Ε.Ε., 1971.

3. Carberry J.J., Chemical and Catalytic Reaction Engineering, McGraw-Hill, 
1976.

4. Chondhury R., Applied Engineering Thermodynamics, McGraw-Hill, 1973.
5. Clarke L., Davidson R.L., Manual for Process Engineering Calculations, 

McGraw-Hill, 1962.
6. Clausen Ch.A., Mattson G„ Principles of Industrial Chemistry, John W illey 

and sons, 1978.
7. Cook G.A, Survey of Modern Industrial Chemistry, Anu Arbov Science, 

1969.
8. Coughanowr D.R., Koppel L.B., Process Systems Analysis and Control, 

McGraw-Hill, 1965.
9. Coulson J.M., Richardson J.F., Chemical Engineering, Vol. 1, 3rd Ed., 

Pergamon Press, 1977.
10. Coulson J.M., Richardson J.F., Chemical Engineering, Vol. 2, 3rd Ed., 

Pergamon Press, 1978.
11. Coulson J.M., Richardson J.E., Chemical Engineering, Vol. 3, 2nd Ed., 

Pergamon Press, 1975.
12. Coulson J.M., Richardson J.E., Backhurst J.R., Harker J.H., Chemical En

gineering, Vol. 4, Pergamon Press, 1977.
13. Δ€ληγιάννη A.A., Εναλλαγή Θερμότητος, Άθήναι, 1962, Τ€χνική τών 

Στβρεών, Άθήναι, 1958.
14. φαμττρικάνου Α., Μαθήματα φυσικοχημείας, Κινητική Θεωρία Άερίων- 

Στατιστική Μηχανική, Άθήναι, 1979.
15. Greenkorn R.A.', Kessler D.P., Transfer Operations, McGraw-Hill 1972.
16. Hill Ch.G., An Introduction to Chemical Engineering Kinetics and Rea

ction Design, John Willey & sons, 1977.
17. Holman J.P., Heat Transfer, 4th Ed., McGraw-Hill, 1976.
18. Γιαννακόπουλου Θ.Ν., Χημική Θερμοδυναμική, Άθήναι, 1974.
19. Kafarov V.V., Osnovy massoperedaci, 3rd Ed. Moskva, 1979.
20. Karapetjanc M.Ch., Khimiceskaja Thermodynamika, Khimija, Moskva, 

1975.



346

21. Kasatkin A.E., Onsovnije processy i apparaty Khimiceskoj Tekhnologii, 
Khimija, Moskva, 1971.

22. Kern Q.D., Process Heat Tranter, McGraw-Hill, 1950.
23. Kireev V.A., Kurs Phiziceskoj Khimii, Khimija, Moskva, 1975.
24. Κουμούτσου Ν.Γ., Έφηρμοσμένη Θερμοδυναμική, Άθήναι, 1968.
25. Κουμούτσου Ν.Γ., φαινόμενα Μεταφοράς, ‘Αθηναι, 1973.
26. Mantell Ch. L., Engineering Materials Handbook, McGraw-Hill, 1958.
27. Μαραγκόζη I.K., Τεχνική Χημικών Διεργασιών, ‘Αθηναι, 1975.
28. Mukhlyonov I., Kuznetsov D., Averbukh A., Tumarkina E., Furmer I., 

Chemical Technology, Mir· Publishers, Moskow, 1974.
29. Nonhebel G., Moss A.A.H., Drying of Solids in the Chemical Industry, 

Butterworth, 1971.
30. Perry's and Chilton’s Chemical Engineers’ Handbook, 5th, Ed., McGraw- 

Hill, 1973.
31. Potter J.R., Chemical Engineering, Butterworths, 1971.
32. Rademaker 0., Rijnsdorp J.E., Maarleved A., Dynamics and Control of 

Continuous Distillation Units, Elsevier Scientific Publishing Company, 
1975.

33. Reid R.C., Prausnitz J.M., Sherwood T.K., The properties of gases and li
quids, 3 rd Ed., McGraw-Hill, 1977.

34. Romankov P.G., Rukovodstvo k prakticeskim zanjatijam v laboratoril pro- 
cessov i apparatov Khimiceskoj Tekhnologii, Khimija, 1975.

35. Σαραβάκου Γ.Δ., Τεχνική φυσικών Διαχωρισμών, Άθήναι, 1972.
36. Σαραβάκου Γ.Δ., Τεχνική Θερμικών Διεργασιών, Άθήναι, 1973.
37. Σαραβάκου Γ.Δ., Τεχνική Σωματιδίων, Άθήναι, 1974.
38. Schweitzer Ρ.Α., Handbook of Separation Techniqiies for Chemical Engi

neering, McGraw-Hill, 1979.
39. Sherwood T.K., Pigford R.L., Wilke Ch.R., Mass Transfer, McGraw-Hill, 

1975.
40. Σιπητάνου K.M., Μαθήματα Γενικής καί Άνοργάνου Χημικής Τεχνολο

γίας, Μέρος 1 - Στοιχεία ροής ρευστών - μεταόόσεως θερμότητος, Θεσ
σαλονίκη 1979.

41. Smith B.D., Design of Equilibrium Stage Processes, McGraw-Hill, 1963.
42. Smith J.M., Van Ness H.C., Introduction to Chemical Engineering Ther

modynamics, 3 rd Ed., McGraw-Hill, 1975.
43. Smith J.M., Chemical Engineering Kinetics, 2nd Ed., McGraw-Hill, 1970.
44. Spravocnik Khimika, Vol. 5, Khimija, Moskva, 1968.
45. Treybal R.E., Mass-Transfer Operations, 2nd Ed., McGraw-Hill, 1968.
46. Βαλκανά Γ.Ν., ‘Οργανική Χημική Τεχνολογία, Μέθοδοι Χημικής Επεξερ

γασίας, Άθήναι, 1974.
47. Van Winkle Μ., Distillation, McGraw-Hill, 1967.
48. Βασιλειάδη Α.Π., Στοιχεία Βιομηχανικής Χημικής Τεχνικής, Φυσικαί Μέ

θοδοι, Άθήναι, 1979.
49. Zemansky M.W., Abbot Μ.Μ., Van Ness H.C., Basic Engineering Ther

modynamics, McGraw-Hill, 1975.
50. Wilkinson E., Chemical Kinetics and Reaction Mechanisms, Van No

strand Reinhold,1980.



Τυπώθηκε στο Πανεπιστημιακό Τυπογραφείο 
με δαπάνη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΆΜ
ΤυπογραφβιοI Ο Α Ν Ν I Ν Ο Ν
Copyright: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Απαγορεύεται η μερική ή ολική ανατύπωση, καθώς και η 
λήψη φωτοαντιγραφικών από το βιβλίο χωρίς τη γραπτή 
άδεια του Τμήματος Δημοσιευμάτων του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων και του συγγραφέα.

Διανέμεται Δωρεάν στους φοιτητές.

Λ

%,
M S

·/ ,7
\·\

Υ"
ο'


