
 فصل پنجم
 برج های تقطیر

تقطیر 

تقطیر آزمایطگاَی ريش 

ايلیٍ تؼاریف 

تقطیر َای ريش اوًاع 

ای مرحلٍ یک تقطیر   

مذايم تقطیر   

جسء تٍ جسء تقطیر  

تاال فطار در تقطیر 

جً فطار در تقطیر 

خال در تقطیر 

آب تخار تا تقطیر 

تقطیر َای ترج 

دار سیىی َای ترج 

َا سیىی اوًاع 

oحثاتی کالَک تا سیىی   

o(غرتالی-مطثک)دار سًراخ سیىی 

oدار دریچٍ سیىی  

o(فًراوی)افطاوکی وًع از سیىی 

(ضذٌ پر)اوثاضتٍ َای ترج 

َا پکیىگ ساختمان 

ٍاوثاضتٍ ي دار سیىی َای ترج مقایس 

ٌترج یک اضکاالت تریه ػمذ 

تقطیر َای ترج ي گرَا تفکیک درس مىاتغ 

 

 

 

 ٔدتٕغ ٌاصی پاسع خٙٛتی: تلٛیش
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تمغیش: 
دس وٝ كٛست تذیٗ .ٌیشد ٔی كٛست ٔیؼاٖ ٚ تثخیش ػُٕ اػاع تش وٝ تٛدٜ خذاػاصی سٚؽ یه 

 (boiler)خٛؿٙذٜ دس ٞؼتٙذ، ٔتفاٚتی خٛؽ ٘مغٝ داسای وٝ ٔختّف خضء چٙذ اص ٔخّٛعی اتتذا
 اِٚیٝ، ٔخّٛط اص ٚ ؿذٜ تثخیش ٔخّٛط دس ٔٛخٛد خضء چٙذ یا یه ادأٝ دس .ؿٛ٘ذ ٔی دادٜ حشاست

 تشتیة تذیٗ ٚ ؿذٜ تثذیُ ٔایغ تٝ ٔیؼاٖ فشآیٙذ یه عی حاكُ تخاس ٟ٘ایت دس .ؿٛ٘ذ ٔی خذا
 .ؿٛ٘ذ ٔی خذا ٞٓ اص اِٚیٝ ٔخّٛط اخضای

ٌیشد ٕ٘ی كٛست آٖ دس ؿیٕیایی ٚاوٙؾ ٞیچ ٚ تٛدٜ فیضیىی تفىیه فشآیٙذ یه تمغیش.   
ُٕ٘أیذٜ تمغیش تشج ٚ تٛدٜ ؿىُ ای اػتٛا٘ٝ غاِثا وٝ ؿٛد ٔی ا٘داْ تضسٌی ٔخاصٖ دس تمغیش ػ      

 .ؿٛ٘ذ ٔی
تمغیش ٞای سٚؽ ا٘ٛاع 

  ٔٛاسد ٟٕٔتشیٗ اص ٔٛسد ػٝ تٝ دسع ایٗ دس .داس٘ذ ٚخٛد تمغیش ػُٕ ا٘داْ خٟت ٔتفاٚتی ٞای سٚؽ
 :اص ػثاستٙذ وٝ پشداخت خٛاٞیٓ تمغیش
 

 
  

 
 
 

 اوًاع ريش َای تقطیر

 (Batch Distillation)تقطیر یک مرحلٍ ای 

 (Continues Multiple Shell Distillation)تقطیر مذايم 

 (Fractional Distillation)تقطیر جسء تٍ جسء 

 تقطیر در فطار تاال

 تقطیر در فطار جً

 تقطیر در خال

 تقطیر تا تخار آب
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3 

ُا٘داْ اص لثُ وٝ سٚؽ ایٗ دس .دٞذ ٔی ٘ـاٖ سا آصٔایـٍاٞی ٔمیاع دس تمغیش تشج اص ای ٕ٘ٛ٘ٝ صیش، ؿى  
 آصٔایـٍاٞی ٔمیاع دس ٔخّٛط تمغیش چٍٍٛ٘ی ٌیشد، ٔی كٛست كٙؼتی تمغیش ٞای تشج دس ٔخّٛط یه تمغیش

   .ؿٛد ٔی تشسػی
 
ٗاص ػثاستٙذ دػتٍاٜ ایٗ اخضای ٟٕٔتشی: 

 ٌشٔىٗ اِىتشیىی( 1
 تاِٗ تمغیش( 2
 تشج تمغیش( 3
 (تشای تؼییٗ دٔای خٛؽ)دٔاػٙح( 4
 ٔثشد ( 5
 ٚسٚدی آب ػشد( 6
 خشٚخی آب ػشد  ( 7
 تاِٗ خٕغ آٚسی ٔحلَٛ ( 8
 ٚسٚدی ٌاص یا خالء( 9

 خٕغ آٚسی وٙٙذٜ تخاسات ( 10
 تٙظیٓ وٙٙذٜ دسخٝ حشاست ( 11
 تٙظیٓ وٙٙذٜ ػشػت ٕٞضٖ ( 12
 كفحٝ ٌشٔىٗ( 13

 حٕاْ سٚغٗ یا ؿٗ( 14  
 ٕٞضٖ( 15  
 حٕاْ آب ػشد( 16  

 
 

 
 
 
 

 تشج ٞای تمغیش - 5فلُ 
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اِٚیٝ تؼاسیف: 
 

 تمغیش خٛسان 
 ٌاص، اػت ٕٔىٗ خٛسان .٘أٙذ ٔی (feed)خٛسان اكغالح، دس سا تمغیش تشج داخُ تٝ ٚسٚدی ٔخّٛط 

 .تاؿذ ٔایغ ٚ ٌاص دٚفاصی ػیاَ یا ٚ ٔایغ
 

َٛتاالػشی ٔحل 
 ٔحلَٛ ؿٛد، ٔی آٚسی خٕغ آٖ خشٚخی ػٙٛاٖ تٝ تمغیش تشج تاالی اص وٝ آ٘چٝ 

  خٛؽ ٘مغٝ تا خضء اص غٙی تاالػشی، ٔحلَٛ .ؿٛد ٔی ٘أیذٜ (Overhead Product)تاالػشی
 .اػت تش پاییٗ

 

َٛٔا٘ذٜ تٝ ٔحل 
 Bottom)ا٘تٟایی ٔحلَٛ یا ٚ ٔا٘ذٜ تٝ ؿٛد، ٔی خاسج تمغیش تشج پاییٗ اص وٝ ای ٔادٜ 

Product) ٜدٔای تا)ػٍٙیٗ اخضاء یا ٚ خضء اص غٙی ٔا٘ذٜ، تٝ ٔحلَٛ .ؿٛد ٔی ٘أیذ  
 .اػت (تاال خٛؽ

 

(سیض پغ)تشٌـت ٘ؼثت 
     خاسج تشج اص وٝ سا تخاسی یا ٚ ٔایغ ٔمذاس تٝ تشج، تٝ تشٌـتی ٔایغ ٔمذاس ٚص٘ی، یا ٚ ِٔٛی ٘ؼثت 

 .دٞٙذ ٔی ٘ـاٖ R تا سا آٖ ٚ ٘أٙذ ٔی (Reflux Ratio) تشٌـت ٘ؼثت سا ؿٛد ٔی
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(ػادٜ)ای ٔشحّٝ یه تمغیش : 
ٗاػت تٛدٜ تمغیش ػُٕ ا٘داْ خٟت ٞا سٚؽ تشیٗ اتتذایی اص یىی سٚؽ ای.   
تمغیش دػتٍاٜ دس آٖ دٔای ٚ ؿذٜ تمغیش تشج ٚاسد خٛسان ٔمذاسی اتتذا دس سٚؽ، ایٗ دس(still) ٝت   

  تذػت  ؿذٜ، تؼییٗ دٔای تٝ تٛخٝ تا تاالػشی ٔحلٛالت ٚ یافتٝ افضایؾ ٔشحّٝ تٝ ٔشحّٝ كٛست 
 .آیٙذ ٔی

تخّیٝ سا آٖ تالیٕا٘ذٜ ؿذ، ٌشْ ٘ظش ٔٛسد دٔای حذاوثش تا تمغیش دػتٍاٜ داخُ خٛسان وٝ صٔا٘ی 
 .ؿٛد ػشد دػتٍاٜ تا ؿٛد ٔی دادٜ اخاصٜ ٚ وشدٜ

ؿٛد ٔی تىشاس تمغیش، ػُٕ ٚ ؿذٜ ٚاسد خذیذ خٛسان فٛق، ػّٕیات ا٘داْ اص پغ. 
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(ای ٔشحّٝ چٙذ) ٔذاْٚ تمغیش : 
ؿٛد ٔی تـىیُ ا٘ذ، ؿذٜ ٚكُ ٞٓ تٝ ػشی تلٛست وٝ ای ٔشحّٝ یه تمغیش دػتٍاٜ چٙذ اص. 
داسد خشیاٖ ٔذاْٚ تلٛست اَٚ تشج خٛسان. 
دٔا افضایؾ سٚ٘ذ ایٗ ٚ تٛدٜ دْٚ تشج اص تیـتش ػْٛ تشج دٔای ٚ اَٚ تشج اص تیـتش دْٚ تشج دس دٔا 

 .داسد ادأٝ تشج آخشیٗ تا
َٛتشج یه دٔای ٞشچٝ ٚ داؿتٝ تؼتٍی آٖ حشاست دسخٝ تٝ تشج ٞش تاالی دس آٔذٜ تذػت ٔحل 

 .اػت تش ػٍٙیٗ آٔذٜ تذػت ٔحلَٛ تاؿذ، تیـتش
داس٘ذ تؼتٍی ٘ظش ٔٛسد ٔحلٛالت تؼذاد تٝ ٞا تشج تؼذاد. 
ٝتمشیثا تشج ٞش ٔحلَٛ ویفیت تاؿذ، ٘ذاؿتٝ تغییشی تشج حشاست دسخٝ یا ٚ خٛسان ویفیت چٙا٘چ 

 .ٔا٘ذ ٔی ثاتت
 

ٜٔذاْٚ تمغیش دس ٔحلَٛ خّٛف دسكذ ٚ ویفیت افضایؾ ٞای سا 
 سا ػّٕیات ایٗ ٚ وشدٜ ٞذایت تؼذی تشج تٝ وشدٖ ٔایغ اص پغ سا تشج ٞش تاالػشی ٔحلَٛ تٛاٖ ٔی1)

 .تٛد خٛاٞذ ٔٙاػة ویفیتی تا ٔحلَٛ تِٛیذ سٚؽ، ایٗ ٘تیدٝ .ٕ٘ٛد تىشاس ٘یض تؼذ ٞای تشج تشای
 تشج ٕٞاٖ تٝ دٚتاسٜ وشدٖ ٔایغ اص پغ سا تشج ٞش تاالػشی ٔحلَٛ تٛاٖ ٔی دْٚ، سٚؽ دس2)

 تشٌـتی ٔایغ ویفیت تٛاٖ ٔی سٚؽ ایٗ تا .وشد تىشاس آٖ تشای سا تمغیش ػُٕ ٚ (reflux)تشٌشدا٘ذ
 .تشد تاال سا

 

 اػت ٔذاْٚ تمغیش سٚؽ یافتٝ تىأُ وٝ پشداخت خٛاٞیٓ خضء تٝ خضء تمغیش سٚؽ تٝ ادأٝ دس. 
 

ُسا ٔحلَٛ خّٛف دسكذ ٚ ویفیت افضایؾ ٞای ساٜ ٚ ٔذاْٚ تمغیش ػُٕ ا٘داْ ٘حٜٛ تؼذ، كفحٝ ٞای ؿى 
 .دٞٙذ ٔی ٘ـاٖ ؿٕاتیه تلٛست
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 سٚؽ تمغیش ٔذاْٚ 

 افضایؾ ویفیت ٔحلَٛ تٝ سٚؽ اَٚ

 7 افضایؾ ویفیت ٔحلَٛ تٝ سٚؽ دْٚ
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خضء تٝ خضء تمغیش 
اػت ٔذاْٚ تمغیش سٚؽ یافتٝ تٛػؼٝ خضء تٝ خضء تمغیش ؿذ، تیاٖ لثُ تخؾ دس وٝ ٕٞا٘غٛس. 
ٜؿٛد ٔی اػتفادٜ تمغیش سٚؽ ایٗ اص كٙؼتی، تضسي ٞای ٚاحذ دس أشٚص. 
تاال ػٕت تٝ ػٕٛد ساػتای دس ٚ ؿذٜ ٚاسد تمغیش تشج یه پاییٗ اص داؽ خٛسان ٔؼٕٛال سٚؽ، ایٗ دس 

 .وٙذ ٔی حشوت
دٔا تاال ػٕت تٝ حشوت تا .ؿٛ٘ذ ٔی تِٛیذ تش ػٍٙیٗ ٔحلٛالت اػت تیـتش دٔا وٝ تشج پاییٗ دس 

 .ؿٛ٘ذ ٔی تِٛیذ تشی ػثه ٔحلٛالت ٚ یافتٝ واٞؾ
 

ؿٛ٘ذ ٔی تٙذی تمؼیٓ صیش وّی دػتٝ دٚ تٝ سٚؽ ایٗ دس اػتفادٜ ٔٛسد تمغیش ٞای تشج: 
oداس ػیٙی ٞای تشج (Tray Towers) 
oا٘ثاؿتٝ ٞای تشج (Packed Towers) 

 

اص ػثاستٙذ خضء تٝ خضء تمغیش ٞای سٚؽ ا٘ٛاع: 
oتاال فـاس دس تمغیش (Pressurized Distillation) 
oخٛ فـاس دس تمغیش  (Atmospheric Distillation) 
oخال دس تمغیش (Vacuum Distillation) 
oآب تخاس تا تمغیش (Steam Distillation) 

 

پشداخت خٛاٞیٓ خضء تٝ خضء تمغیش ٞای سٚؽ ا٘ٛاع تشسػی تٝ ادأٝ دس. 
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ُؿٕاتیه كٛست تٝ آٖ، ٔحلٛالت ٕٞشاٜ تٝ سا داس ػیٙی ٘ٛع اص تمغیش تشج اص ای ٕ٘ٛ٘ٝ صیش ؿى 
    تِٛیذ تشی ػٍٙیٗ ٔحلٛالت ، تشج پاییٗ تٝ تاال اص ؿٛد، ٔی ٔـاٞذٜ وٝ ٕٞا٘غٛس .دٞذ ٔی ٘ـاٖ

 .ؿٛ٘ذ ٔی

 وفت خام

 کًرٌ

 کالَک حثاتی سیىی َا

 تىسیه

 پارافیه

 سًخت دیسل

 ريغه َای ريان کىىذٌ

 قیر وفتی

 وفتا

 گاز مًرد استفادٌ
 در سیلىذر خاوگی
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ؿٛد ٔی خاِق ٞای تشویة خٛؽ دٔای افضایؾ تاػث فـاس، افضایؾ ؿذ، تیاٖ لثُ فلُ دس وٝ ٕٞا٘غٛس. 
َٚدٞذ ٔی ٘ـاٖ ٞیذسٚوشتٛسٞا، تشخی خٛؽ دٔای افضایؾ تش سا فـاس افضایؾ تاثیش صیش، خذ: 

 
 
 
 
 
 
 
 

َخذا ٞٓ اص اػت، ػثه اخضای داسای وٝ سا عثیؼی ٌاص اص ای ٕ٘ٛ٘ٝ اخضای خٛاٞیٓ ٔی وٝ وٙیذ فشم حا 
 دٔای صیشا اػت، ٕٔىٗ غیش دٞیٓ، ا٘داْ (F° 60)خٛی اػتا٘ذاسد دٔای دس تخٛاٞیٓ سا واس ایٗ اٌش .وٙیٓ

 .اػت ٔٙفی غاِثا ٚ تٛدٜ پاییٗ تؼیاس عثیؼی ٌاص اخضای خٛؽ
یه اخضای تتٛاٖ وٝ آٚسد تٛخٛد سا أىاٖ ایٗ ٚ داد افضایؾ سا اخضا خٛؽ دٔای تٛاٖ ٔی فـاس افضایؾ تا 

 .وشد خذا ٞٓ اص تمغیش تا ٘یض سا ٌاصی تشویة
وٙٙذٜ ٔیؼاٖ ػیؼتٓ دس ٔدذدا خضء آٖ اِٚیٝ، تشویة اص آٖ ؿذٖ خذا ٚ خضء ٞش آٔذٖ خٛؽ تٝ اص پغ ٚ 

  .ؿٛد ٔی آٚسی خٕغ ٚ ؿذٜ ٔایغ تاال فـاس دس
وشد تِٛیذ تاال خّٛف دسكذ تا تٛتاٖ ٚ پشٚپاٖ اتاٖ، ٔتاٖ، ٔا٘ٙذ ٔحلٛالت تشخی تٛاٖ ٔی سٚؽ ایٗ تا. 
ٗاخضای ؿٛد، ٔی ٘أیذٜ ٘یض فـاس دس تمغیش غاِثا وٝ تاال فـاس دس تمغیش سٚؽ دس وٝ ٌفت تٛاٖ ٔی تٙاتشای 

   .ٕ٘ٛد خذا ٞٓ اص تٛاٖ ٔی سا ػثه ٞیذسٚوشتٛسی تشویة یه
  

 
 
 

 

 َیذريکرته
 دمای جًش در فطار جً

(14.7 psi ) 
 دمای جًش 

 psi 50در فطار 
 دمای جًش 

 psi 100در فطار 

 متان

 پريپان

 تًتان

 پىتان

F 258- F 226- F 205- 

F 44- F 15 F 56 

F 31F 98 F 146 

F 97 F 173 F 226 
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ٗ٘فت پاالیـٍاٜ دس تمغیش تشج اص خا٘ثی ٔحلٛالت آٚسدٖ تذػت ٚ خاْ ٘فت تفىیه خٟت تمغیش، سٚؽ ای 
 .ٌیشد ٔی لشاس اػتفادٜ ٔٛسد

ٌشفت ٔختّف ٞای ػیٙی اص تٛاٖ ٔی سا خٛ فـاس دس تمغیش ٔحلٛالت داس، ػیٙی تمغیش ٞای تشج دس. 
ؿٛ٘ذ ٔی تِٛیذ تشی ػثه ٔحلٛالت تاال، ػٕت تٝ تشج أتذاد دس حشوت تا دا٘یٓ، ٔی وٝ ٕٞا٘غٛس. 
َٚوٙذ ٔی تیاٖ سا خٛ فـاس دس تمغیش ػٕذٜ ٔحلٛالت اص تشخی صیش، خذ:   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

دمای خريجی  َیذريکرتًرَا محصًل
 (*°C)ترج 

 کارترد *محل خريج از ترج

LPG 20 گاز مًرد استفادٌ در سیلىذر خاوگی  سر ترج 

 ...استفادٌ در مًاد ضیمیایی وظیر چسة ي  ویمٍ تاالیی ترج 70 (naphta)وفتا 

 تىسیه اتًمثیل ویمٍ تاالیی ترج 120 (gasoline)تىسیه 

 وفت پارافیىی
(paraffinic oil) 

 ویمٍ تاالیی ترج 170
 

سًخت جت، پارافیه مًرد استفادٌ جُت 
 ایجاد گرما ي ريضىایی

 ...سًخت دیسل مًرد استفادٌ در قطار ي  ویمٍ پاییىی ترج 270 وفت دیسل

 ريغه َای ريان کىىذٌ
(lubricating oil) 

استفادٌ تٍ ػىًان ريغه َای ريان کىىذٌ،  ویمٍ پاییىی ترج 340
 ياکس ي تراق کىىذٌ 

طتی ي  ک سًخت مًرد استفادٌ در کارخاوٍ ، ویمٍ پاییىی ترج 600 (fuel oil)وفت کًرٌ 
 استفادٌ جُت ایجاد گرما 

 ...استفادٌ در ایسيگام، آسفالت خیاتان ي  تٍ ترج 600< (bitumen)قیر وفتی 

 . دس ایٗ ٔٛاسد ٕٔىٗ اػت اعالػات دادٜ ؿذٜ وأال دلیك ٘ثاؿذ* 

70C

7020 CC 

5020 CC 

2014 CC 

1610 CC 

105 CC 

95 CC 

41 CC 
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خال فـاس تؼشیف: 
 .ٌٛیٙذ ٔی خال فـاس ،(خیٜٛ ٔیّیٕتش 760)خٛ فـاس اص وٕتش ٞای فـاس تٝ اكغالع دس 
وشاویًٙ ٚاحذ تؼشیف(cracking unit): 

 اص اػتفادٜ تا غاِثا ٚ تاال دٔای اثش تش ػٍٙیٗ تشویثات آٖ دس وٝ ؿٛد ٔی ٌفتٝ ػّٕیاتی ٚاحذ یه تٝ 
 .ؿٛ٘ذ ٔی ؿىؼتٝ تش ػثه تشویثات تٝ واتاِیضٌش

ٝ٘فت خٛسان” تٟیٝ خٟت سا اتٕؼفشی فـاس دس تمغیش ٚاحذ تٝ ٔشتٛط ػٍٙیٗ ٔحلٛالت تخٛاٞیٓ چٙا٘چ-
 .اػت ٘یاص تاالیی تؼیاس دٔای تٝ وٙیٓ تمغیش خٛی فـاس تا تشج یه دس وشاویًٙ ٞای ٚاحذ “ٚاوغ یا ٚ ٌاص

 تٝ سػیذٖ اص لثُ ٘یض ػثه اخضای تشخی اػت ٕٔىٗ ایٗ تش ػالٜٚ
 .ؿٛ٘ذ ؿىؼتٝ تاال دٔای  
ٗواٞؾ ػٍٙیٗ، اخضای ایٗ تمغیش خٟت سٚؽ تٟتشیٗ تٙاتشای 

   .یاتذ ٔی واٞؾ ٘یض اخضا خٛؽ دٔای ٘تیدٝ دس وٝ تٛدٜ فـاس  
 .اػت ٘یاص تمغیش خٟت وٕتشی دٔای تٝ ایٙلٛست دس 
اػت خیٜٛ ٔیّیٕتش 40 تا تشاتش خال  فـاس خال، دس تمغیش دس ٔؼٕٛال. 
خٛ فـاس دس تمغیش تٝ ٘ؼثت خال تمغیش دس اػتفادٜ ٔٛسد ٞای تشج 

 اص ٞا تشج ایٗ لغش ٘تیدٝ دس .داس٘ذ وٕتشی فـاس ٚ تیـتش حدٓ ، 
 .اػت تیـتش خٛی فـاس دس تمغیش ٚاحذ ٞای تشج لغش  
 

ُتمغیش ٚاحذٞای تٝ ٔدٟض تمغیش ٚاحذ اص ای ٕ٘ٛ٘ٝ ٔماتُ، ؿى 
 .دٞذ ٔی ٘ـاٖ سا خال دس تمغیش ٚ خٛ فـاس دس 
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تأثیش تحت ٔادٜ یه تخاس فـاس ٔی ٌیشد، كٛست ٘ـذ٘ی ٔخّٛط ٔادٜ تخاس ٔداٚست دس تمغیش وٝ ٚلتی 
        ٔحیظ فـاس تا تشاتش ٔادٜ دٚ ٞش خضئی تخاس فـاسٞای ٔدٕٛع وٝ دٔایی دس ٔخّٛط ٚ ٍ٘شفتٝ لشاس دیٍشی

 .ٔی ؿٛد تمغیش ٌشدد، ٔی
 

تٍیشیذ ٘ظش دس سا صیش آصٔایؾ سٚؽ، ایٗ تشسػی خٟت: 
 .وٙیٓ تمغیش سا تٙضٖ خیٜٛ، ٔتش ٔیّی 537فـاس ٚ فاسٟ٘ایت دسخٝ 140 دٔای دس خٛاٞیٓ ٔی وٝ وٙیذ فشم 

 ا٘ذاصٜ تٝ سا فـاس تایذ دیٍش ػثاست تٝ .اػت خیٜٛ ٔتش ٔیّی 388 تا تشاتش تٙضٖ تخاس فـاس دٔا، ایٗ دس
 .ؿٛد تثخیش تٙضٖ تا وشد وٓ خیٜٛ ٔیّیٕتش  149 ;537 –388   
 وُ تخاس فـاس واس ایٗ تا .اػت خیٜٛ ٔتش ٔیّی 149 خضئی تخاس فـاس تا آب تخاس ٔمذاسی افضٚدٖ دیٍش ساٜ 

 تثخیش تٙضٖ ٚ ؿذ خٛاٞذ خیٜٛ ٔتش ٔیّی 537 تا تشاتش اػت آب تخاس فـاس ٚ تٙضٖ تخاس فـاس ٔدٕٛع وٝ
   .ؿٛد ٔی

 تٝ .اػت آٟ٘ا تخاس فـاس ٘ؼثت تا تشاتش ٔخّٛط، یه دس ٔادٜ دٚ ِٔٛىِٛی ٘ؼثت وٝ داسیٓ تاد تٝ لثُ فلُ اص 
 .داسد ٚخٛد آب ِٔٛىَٛ 149 تٙضٖ، ِٔٛىَٛ 388 ٞش اصای تٝ آصٔایؾ ایٗ دس دیٍش ػثاست

 
خٟت سٚؽ ایٗ اص ایٙشٚ اص .داد واٞؾ سا ٔادٜ یه خٛؽ دٔای ثاتت، فـاس یه دس تٛاٖ ٔی سٚؽ ایٗ تا 

 .ؿٛد ٔی اػتفادٜ ٘یض داس٘ذ تاال خٛؽ دٔای وٝ ػٍٙیٗ ٔٛاد تمغیش
وشدٖ ِخت خٟت تشج، ٚسٚدی تخؾ عشیك اص آب تخاس اتتذا آب، تخاس تا تمغیش سٚؽ دس(Stripping) 

 سا ؿذٖ ِخت اص حاكُ ٔحلَٛ تخاس ایٗ ادأٝ، دس .ؿٛد ٔی ٚاسد ػثه ٔٛاد اص ٞیذسٚوشتٛسی تشویة یه
 اػتفادٜ تا تٛاٖ ٔی ؿٛد، ٕ٘ی ٔخّٛط ٞیذسٚوشتٛسی تشویثات تا تا آب چٖٛ .وٙذ ٔی خاسج تشج اص خٛد تا
 .تشد واس تٝ آب تخاس تا تمغیش چشخٝ دس دٚتاسٜ ٚ وشدٜ خذا تمغیش ٔحلَٛ اص سا آٖ ٔیؼاٖ، اص
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وشد تیاٖ صیش كٛست تٝ سا تمغیش ٞای سٚؽ واستشد تٛاٖ ٔی تخؾ، ایٗ ا٘تٟای دس: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تمغیش ٞای تشج 
تمؼیٓ صیش وّی دػتٝ دٚ تٝ ٘فت كٙؼت دس اػتفادٜ ٔٛسد تمغیش ٞای تشج ؿذ، تیاٖ لثال وٝ ٕٞا٘غٛس      

 :ؿٛ٘ذ ٔی
 

  
 
 
 

 

 ريش تقطیر
 

 کارترد
 

 تقطیر در فطار تاال
 افسایص دمای جًش یک مادٌ،

 تقطیر ترکیثات  َیذريکرتًری سثک ماوىذ گاز طثیؼی

 تقطیر وفت خام تقطیر در فطار جً

 
 تقطیر در خال

 کاَص دمای جًش یک مادٌ،
  گاز،-تقطیر ترکیثات  َیذريکرتًری سىگیه ماوىذ وفت

 تقطیر در فطار جًترکیثات تاقی ماوذٌ از ياکس ي 
 

 تقطیر تا تخار آب
 کاَص دمای جًش یک مادٌ،

 تقطیر مًاد سىگیه تا دمای جًش تاال   

 اوًاع ترج َای تقطیر
 (Tray Towers)ترج َای سیىی دار 

 سیىی تا کالَک حثاتی 

 (غرتالی-مطثک)سیىی سًراخ دار

 سیىی دریچٍ دار  

 (فًراوی)سیىی از وًع افطاوکی
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ٗاخضای تٝ ٞیذسٚوشتٛسٞا تفىیه خٟت سٚ٘ذ، ٔی واس تٝ ٘فت كٙؼت دس ٌؼتشدٜ عٛس تٝ وٝ ٞا تشج ٘ٛع ای 
 .سٚ٘ذ ٔی واس تٝ دٞٙذٜ تـىیُ

داسد لشاس یىذیٍش اص ٔؼیٗ فاكّٝ تٝ ٚ ٔٛاصی ٚ افمی تلٛست ػیٙی تؼذادی ٞا، تشج ٘ٛع ایٗ دس. 
ٝتٝ پاییٗ اص .اػت ٔتفاٚت پاییٙی ٚ تاالیی ٞای ػیٙی حشاست دسخٝ تا ٚ تٛدٜ ثاتت ػیٙی ٞش حشاست دسخ 

 .ؿٛد ٔی تِٛیذ تشی ػثه ٔحلَٛ ٚ یافتٝ واٞؾ ٞا ػیٙی دٔای تاال،
تخاس یا ٚ خٛؿا٘ٙذٜ اص اػت ٕٔىٗ ؿٛد، ا٘داْ آٖ سٚی تایذ وٝ ػّٕیاتی ٚ ٚسٚدی خٛسان خٙغ تٝ تٛخٝ تا 

 .ؿٛد اػتفادٜ ٘یاص ٔٛسد دٔای تأیٗ خٟت آب
اص ػثاستٙذ داس ػیٙی تشج یه دٞٙذٜ تـىیُ اخضای: 

تشج (Tower) 
ػیٙی (Tray) 
ٓخٛؿا٘ٙذٜ ػیؼت (Reboiler) 
ٓوٙٙذٜ ٔیؼاٖ ػیؼت (Condenser) 
آٚسی خٕغ ٔخاصٖ ٚ ٞا پٕپ ٔیا٘ی، حشاستی ٞای ٔثذَ وٙٙذٜ، وٙتشَ ٞای ػیؼتٓ) خا٘ثی تدٟیضات 

 (ٔحلَٛ
 

ٞا ػیٙی ا٘ٛاع: 
حثاتی والٞه تا ػیٙی (Bubble Cap Tray) 
(غشتاِی-ٔـثه)داس ػٛساخ ػیٙی (Sieve Tray) 
داس دسیچٝ ػیٙی (Valve Tray) 
(فٛسا٘ی)افـا٘ىی ٘ٛع اص ػیٙی (Jet Tray) 
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پشداصیٓ ٔی ٞا ػیٙی ا٘ٛاع تشسػی تٝ فلُ ایٗ ادأٝ دس.   
واس تٝ تمغیش تشج تاصدٞی تاالتشدٖ خٟت ٘تیدٝ دس ٚ ٌٚاص ٔایغ فاص دٚ تیٗ خشْ ا٘تماَ تٟثٛد خٟت ٞا ػیٙی 

 .سٚ٘ذ ٔی
ٔضایا داسای ٚ داؿتٝ خٛد تٝ ٔخلٛف عشاحی ػیٙی ٞش   

 .اػت ٔخلٛكی واستشدٞای ٚ 
 

فاص دٚ تیٗ تٕاع افضایؾ خٟت حثاتی والٞه تا ػیٙی دس 
   تالی ػیٙی سٚی ٔایغ اص استفاػی تایؼــت ٔی ٌاص، ٚ ٔایـغ  
   ٞای ػیٙـی تٝ ٚ وشدٜ ػثٛس  ٔایـغ ایٗ اص تخاسات تا تٕـا٘ذ 
 .تشػٙذ تاالتش 
لشاس ای كفحـٝ سٚی ٔایغ حثاتی، والٞه تا ٞای ػیٙی دس 

 .اػت ؿذٜ تؼثیٝ ٞـایی ػـٛساخ آٖ سٚی دس وٝ ٌیـشد ٔی 
 .ٌٛیٙذ ٔی (ِِٛٝ،دٚدوؾ) Chimney آٖ تٝ وٝ ؿذٜ تؼـثیٝ ای اػتٛا٘ـٝ ٞا ػٛساخ سٚی دس 
 

استفاع تٛػیّٝ ػیٙی سٚی ٔایغ استفاع Chimney ٗ٘اٚداٖ عشیك اص تٛا٘ذ ٔی ٔایغ .ؿٛد ٔی تؼیی (Down 
Comer) ٝتشٌشدد صیشیٗ ػیٙی ت. 

 

ساٜ اص ٘یض تخاسات سیضد، ٔی صیشیٗ ػیٙی تٝ ٔایغ وٝ صٔا٘ی Chimney ٝٚسٚد اص پغ ٚ سفتٝ تاالتش ػیٙی ت  
 .ؿٛ٘ذ ٔی ػیٙی سٚی ٔایغ ٚاسد ٚ ؿذٜ ػٛم تخاسات خٟت آٖ، تاالی والٞه تٛػیّٝ  Chimney تٝ

 

ٚاسد آٖ عشیك اص تخاسات وٝ داسد ٚخٛد ٞایی د٘ذا٘ٝ یا ٚ ؿیاس پاییٗ، لؼٕت دس والٞه دیٛاسٜ دٚس تا دٚس  
 .ؿٛ٘ذ ٔی ٔایغ

 
 
 

  
 
 
 

 ومًوٍ ای از سیىی تا کالَک حثاتی
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اص ػثاستٙذ حثاتی والٞه تا ػیٙی یه اخضای: 
ٝكفح (Plate) 
حثاتی والٞه (Bubble Cap) 
ٜػیٙی دیٛاس (Weir) 
ٖ٘اٚدا (Down Comer) 
تاالتش ػیٙی تٝ ٌاص ػثٛس ٔدشای (Chimney) 

 

 
 

  
 
 
 

 ٕ٘ایؾ ؿٕاتیه یه والٞه

 اجسای یک سیىی تا کالَک حثاتی 

 تخاسات

 ٔایغ

Cap 
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 ٕ٘ایـی اص تشؽ عِٛی یه تشج ٔحتٛی ػیٙی ٞای والٞه داس
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Down Comer 

Chimney 
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تشج دس ٔایغ یا ٚ ٌاص خشیاٖ حذالُ تٝ حذاوثش ٘ؼثت اص ػثاستؼت :ظشفیت تغییش ٘ؼثت تؼشیف 
داس والٞه ٞای ػیٙی ٔضایای: 

ا٘ذ اػتفادٜ لاتُ تاؿذ وٓ ٔایغ ػشػت تایذ وٝ ٞایی تشج دس.   
تخاس ٚ ٔایغ تیٗ ٔٙاػة ٚ یىٙٛاخت تٕاع 
پاییٗ فـاس افت 
تاال ظشفیت   
ظشفیت تغییش ٘ؼثت وٝ ٞایی تشج دس(TurnDown Ratio) ا٘ذ اػتفادٜ لاتُ تاؿذ، ٘ظش ٔٛسد صیاد. 

ٞا ػیٙی ایٗ ٔؼایة: 
تاال لیٕت 
ٝؿٛ٘ذ ٔی وثیف ٚ یافتٝ تدٕغ آٖ سٚی خأذ رسات ػشػت ت. 
ؿٛد ٔی آٖ ػٛساخ لغش افضایؾ تاػث ٚ داؿتٝ صیادی تاثیش آٖ دس خٛسدٌی.  

 
 

(غشتاِی-ٔـثه)داس ػٛساخ ػیٙی 
 تؼذاد تا ؿىُ ای دایشٜ كفحٝ یه ٞا، ػیٙی ٘ٛع ایٗ دس 
 ٘ٛع ایٗ ٔؼٕٛال ٕٞچٙیٗ .اػت سفتٝ واس تٝ ػٛساخ صیاد 
 ٘اٚداٖ یه ٚ ٔایغ ٍ٘اٞذاس٘ذٜ دیٛاسٜ یه داسای ػیٙی 
 .تاؿذ ٔی ٘یض تش پاییٗ ػیٙی تٝ ٔایغ ٞذایت خٟت 

 
 
 ومًوٍ ای از سیىی غرتالی 
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اص ػثاستؼت داس ػٛساخ ٞای ػیٙی ٔضایای: 
داس٘ذ دیٍش ٞای ػیٙی تٝ ٘ؼثت تشی وٓ ٘لة ٞضیٙٝ ٚ ٔٙاػة لیٕت 
اػت سٚؿٗ وأال آٟ٘ا عشاحی سٚؽ 
ٖاػت وٓ آٖ افتادٖ واس اص أىا 
ٗوالٞىی ٞای ػیٙی حذ دس ٔٙاػة ػّٕىشد داؿت   
داس٘ذ افـا٘ىی ٞای ػیٙی اص تٟتش تاصدٞی 

 
ٞا ػیٙی ایٗ ٔؼایة : 

٘یؼتٙذ اػتفادٜ لاتُ ظشفیت، تغییش ٘ؼثت تٛدٖ صیاد كٛست دس. 
وشد اػتفادٜ آٖ اص تٛاٖ ٕ٘ی ٔایغ، ػشػت تٛدٖ وٓ كٛست دس. 

 
 داس دسیچٝ ػیٙی

ٗٞای ػٛساخ اص ػٛساخ لغش ایٙحاَ تا .اػت ٞایی ػٛساخ داسای داس ٔـثه ػیٙی ؿثیٝ ػیٙی، ٘ٛع ای 
 .اػت ؿذٜ تؼثیٝ ؿیش یه ػٛساخ، سٚی دس ٚ تٛدٜ تیـتش داس ٔـثه ػیٙی دس ٔٛخٛد

اص ٔا٘غ ػىغ، خٟت دس ٚ دادٜ سا تخاسات كؼٛد اخاصٜ خٟت یه دس وٝ ؿذٜ عشاحی ای ٌٛ٘ٝ تٝ ؿیش 
 .ؿٛد ٔی تخاسات تاصٌـت

ٗؿذٖ ٔؼذٚد ٚ ؿذٖ وثیف كٛست دس وٝ ای ٌٛ٘ٝ تٝ داس٘ذ، ٔٙظٓ ػشٚیغ تٝ ٘یاص ٞا، ػیٙی ٘ٛع ای 
 .ؿٛد ٔی ٔختُ تشج ػّٕىشد ػیٙی، ٞای ػٛساخ
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اص ػثاستؼت ػیٙی ٘ٛع ایٗ ٔضایای: 
تش٘ذ اسصاٖ داس والٞه ٞای ػیٙی اص. 
داس٘ذ ثاتتی تمشیثا فـاس افت تاال، ػّٕیاتی ؿؼاع داؿتٗ تا. 
اػت صیاد آٟ٘ا دس ظشفیت تغییش ٘ؼثت. 
داس٘ذ تاالیی تاصدٞی. 

ٞا ػیٙی ایٗ ٔؼایة : 
اػت صیاد آٖ ٞای پایٝ خٛسدٌی ٚ فشػٛدٌی. 
چؼثٙذ ٔی ٞا دسیچٝ ؿٛ٘ذ، ٚاسد آٖ دس ػٍٙیٗ ٞای تشویة وشدٖ، ػشٚیغ ٍٞٙاْ دس اٌش ٚ 

 .ؿٛد ٔی ٔختُ تشج ػّٕىشد
 
  

 
 
 

 ومًوٍ ای از سیىی دریچٍ دار
 ضیرَای یکطرفٍ تٍ کار رفتٍ 

 درسیىی دریچٍ دار
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ٗخذا ػیٙی اص ػٛساخ تٝ ٔشتٛط دایشٜ ٘یٓ وٝ ا٘ذ دایشٜ ٘یٓ ؿىُ تٝ ٞایی ػٛساخ داسای ٞا، ػیٙی ٘ٛع ای 
 .اػت تاال تٝ سٚ ٚ داس صاٚیٝ كٛست تٝ ٚ ٘ـذٜ

ٖاػت داس والٞه ٞای ػیٙی دس اػتفادٜ ٔٛسد ٞای ٘اٚداٖ ٔا٘ٙذ آٖ، دس اػتفادٜ ٔٛسد ٞای ٘اٚدا ٚ  
Chimney ٘ذاسد ٚخٛد ٞا ػیٙی ٘ٛع ایٗ دس. 

داؿتٝ ٍ٘ٝ آیٙذ، ٔی تاال تٝ صیشیٗ ػیٙی اص وٝ تخاساتی ػثٛس ٚ ػیٙی ػغح تٛػیّٝ ػیٙی، سٚی تش ٔایغ ػغح 
 .ؿٛد ٔی

تاصدٞی ٚ سیختٝ پاییٗ تٝ ٞا ػٛساخ اص ٔایغ تخاس، ػشػت واٞؾ كٛست دس داس، ػٛساخ  ٞای ػیٙی ٔا٘ٙذ 
 .ؿٛد ٔی وٓ تمغیش تشج تاصدٞی ٘تیدٝ دس ٚ ػیٙی

 

اص ػثاستؼت افـا٘ىی ٞای ػیٙی ٔضایای: 
داس٘ذ ٔٙاػثی لیٕت. 

 

افـا٘ىی ٞای ػیٙی ٔؼایة : 
ا٘ذ اػتفادٜ لاتُ ثاتت ظشفیت تغییش ٘ؼثت تشای. 

 
  

 
 
 

 اجسای یک سیىی افطاوکی
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ؿٛد ٔی پش پىیًٙ ٘اْ تٝ لغؼاتی ٚ رسات اص تشج ٌاص، ٚ ٔایغ تٕاع ػغح افضایؾ خٟت ٞا، تشج ٘ٛع ایٗ دس. 
اػت صیش اخضای داسای ا٘ثاؿتٝ، تمغیش تشج یه: 

ٝتاؿذ ... ٚ ؿیـٝ ؿذٜ، تمٛیت پالػتیه فّض، خٙغ اص تٛا٘ذ ٔی وٝ پٛػت. 
ٜٞا پىیًٙ ٍٟ٘ذاس٘ذ 
ٔایغ وٙٙذٜ تٛصیغ 
ٜٔیا٘ی پىیًٙ ٞای ٍٟ٘ذاس٘ذٜ ٚ ٔیا٘ی ٞای وٙٙذٜ تٛصیغ دٚتاس 
َٔایغ ٚ ٌاص خشٚخی ٚ ٚسٚدی ٞای ٘اص 

ًٙپىی(Tower Packing): 
 ٞای خٙغ اص وٝ رسات ایٗ .ٌیشد ٔی لشاس اػتفادٜ ٔٛسد ا٘ثاؿتٝ ٞای تشج دس وٝ اػت لغؼاتی ٚ رسات پىیًٙ، 

 ٚ سٚ٘ذٜ تاال ٌاص تیٗ تٕاع ػغح افضایؾ عشیك اص ؿٛ٘ذ، ٔی ػاختٝ ... ٚ پالػتیىی ػشأیىی، فّضی، ٔختّف
 .تش٘ذ ٔی تاال سا تمغیش تشج تاصدٞی ؿٛ٘ذٜ، ػشسیض ٔایغ

 ُتخّخ(Porosity) ًٙپىی: 
 پىیًٙ وُ حدٓ تٝ پىیًٙ دس ٔٛخٛد خاِی فضای حدٓ ٘ؼثت اص ػثاستؼت

 ٔخلٛف ػغح(Specific Surface) ًٙپىی: 
 .ؿٛد ٔی تؼشیف پىیًٙ وُ حدٓ تٝ پىیًٙ وُ ٔؼاحت ٘ؼثت كٛست تٝ

دٞٙذ ٔی ٘ـاٖ سا پىیًٙ اص ٔختّفی ٞای ٕ٘ٛ٘ٝ صیش، تلاٚیش: 
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ُدٞذ ٔی ٘ـاٖ ؿٕاتیه تلٛست سا ا٘ثاؿتٝ تشج یه اخضای صیش، ؿى: 
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ُدٞذ ٔی ٘ـاٖ ٞا، تخؾ اص تشخی ٕٞشاٜ تٝ سا ا٘ثاؿتٝ تشج یه صیش، ؿى. 
ًٙتاؿذ صیش ٞای ٚیظٌی داسای تایذ پشؿذٜ، تشج یه پىی: 

ٗتاال ٔخلٛف ػغح داؿت 
ٗتاال تخّخُ ٔیضاٖ داؿت 
٘ذٞذ ٚاوٙؾ ٔایغ یا ٚ ٌاص تا ٚ تٛدٜ خٙثی ؿیٕیایی ِحاػ اص تایؼت ٔی. 
تاؿذ وافی اػتحىاْ داسای تایذ ٔىا٘یىی ٘ظش اص. 
ٖ٘ثاؿذ تاال تؼیاس ٚ تٛدٜ ٔٙاػة آٖ ٚص. 
تاؿذ ٔٙاػة لیٕت، ِحاػ اص. 

 
 
 

 
  

 
 
 

 ٞا پىیًٙ ٍٟ٘ذاس٘ذٜ
 ٔایغ وٙٙذٜ تٛصیغ

 تلادفی تلٛست پشؿذٜ ٞای پىیًٙ

 تافتٝ پىیًٙ

 یه تشج ا٘ثاؿتٝ ، تٝ ٕٞشاٜ تشخی اص تخؾ ٞا
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پشوٗ ٘اْ تٝ لغؼاتی اص ٔتـىُ پشؿذٜ تشج یه دا٘یٓ، ٔی وٝ ٕٞا٘غٛس Packing) ) آوٙٝ لغؼات، ایٗ .اػت 
 .ؿٛ٘ذ ٔی ٘أیذٜ ٘یض

ًٙؿٛ٘ذ ٔی ػاختٝ صیش كٛست دٚ تٝ ٞا، آوٙٝ ػثاستی تٝ یا ٚ ٞا پىی: 
ًٙٔٙظٓ ٞای پىی 
ًٙٔٙظٓ ٘ا ٞای پىی 

 
ًٙٔٙظٓ ٞای پىی 

 ًٙتاؿٙذ ٔی ػشأیىی یا ٚ پّیٕشی ، فّضی كفحات اص یافتٝ ؿىُ ػاختٕا٘ی داسای ٔٙظٓ ٞای پىی. 
ٝؿٛ٘ذ ٔی ػاختٝ كاف ٚ ای س٘ذٜ ، ؿیاسداس ٘ٛع ػٝ دس ٞا پىیًٙ ایٗ وّی، عٛس ت. 
ٝكاف ٘ا ٚ ٔـثه كٛست تٝ سا آٟ٘ا ، پىیًٙ كفحٝ ٞش سٚی ٔایغ یىٙٛاخت الیٝ ٚخٛد ٔٙظٛس ت   

 .ػاص٘ذ ٔی 
تاؿذ ٔی ٘ٛع ایٗ ٔضایای اص تشج داخُ دس تیـتش خشیاٖ ؿذت تشلشاسی أىاٖ ٚ تشج دس وٓ فـاس افت. 
اػت ٘أٙظٓ پىیًٙ تٝ ٘ؼثت آٖ تاالی ٞضیٙٝ پىیًٙ ایٗ ٔؼایة اص. 

 
ُٔٙظٓ ٞای پىیًٙ اص ٞایی ٕ٘ٛ٘ٝ سٚتشٚ، ؿى 

 :دٞذ ٔی ٘ـاٖ سا 
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ًٙٔٙظٓ ٘ا ٞای پىی 
 ؿٛ٘ذ ٔی سیختٝ ٞٓ سٚی تٝ ٔٙظٓ ٘ا عٛس تٝ پشوٙٙذٜ لغؼات پىیًٙ، ٘ٛع ایٗ دس. 
اػت ٔٙاػة ٘ا تاؿٙذ ٔی صیاد تخّخُ داسای وٝ صغاَ ٚ ؿٗ ٔا٘ٙذ ٔٛادی اص اػتفادٜ ٔٛاسد، ایٗ دس. 
ًٙؿٛ٘ذ ٔی ػاختٝ ٔختّف ؿىّٟای دس واستشدؿاٖ تٝ تٛخٝ تا ٔٙظٓ ٘ا ٞای پىی. 
پش آب اص سا تشج اتتذا ٔٙظٓ، ٘ا ٞای پىیًٙ ؿىؼتٗ اص خٌّٛیشی تشای تشج، وشدٖ پش ٍٞٙاْ دس         

 .وٙٙذ ٔی
 

ُدٞذ ٔی ٘ـاٖ سا ٔٙظٓ ٘ا ٞای پىیًٙ اص ٞایی ٕ٘ٛ٘ٝ صیش، ؿى: 
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پشداصیٓ ٔی ا٘ثاؿتٝ ٚ داس ػیٙی ٞای تشج ٔمایؼٝ تٝ تخؾ، ایٗ دس: 
 

 ٔٛاسدی دس تٙاتشایٗ .اػت وٕتش داس ػیٙی ٞای تشج تٝ ٘ؼثت فـاس افت ٔؼٕٛال ا٘ثاؿتٝ، ٞای تشج دس1)
 .ؿٛد ٔی اػتفادٜ ا٘ثاؿتٝ ٞای تشج اص داسد، إٞیت فـاس افت وٝ خال تمغیش ٔا٘ٙذ

 

 .ؿٛد ٔی اػتفادٜ ا٘ثاؿتٝ ٞای تشج اص تاؿذ، تاال خٛسان خٛس٘ذٌی دسخٝ اٌش2)
 

 لغش افضایؾ تا ا٘ثاؿتٝ تشج دس صیشا .اػت تٟتش داس ػیٙی ٞای تشج ػّٕىشد تاال، لغشٞای ا٘ذاصٜ دس3)
 .ٌیشد ٕ٘ی كٛست خٛتی تٝ ٔایغ تمؼیٓ تشج،

 

 ٕ٘ٛد، تشج ٚاسد سا خٛسان چٙذ ٚ وشدٜ اػتفادٜ خا٘ثی ٞای خشیاٖ اص تٛاٖ ٔی داس ػیٙی ٞای تشج دس4)
 .٘یؼت ٕٔىٗ واس ایٗ ا٘ثاؿتٝ ٞای تشج دس ِٚی

 

 .اػت تیـتش داس ػیٙی ٞای تشج اص ٔشاتة تٝ ا٘ثاؿتٝ ٞای تشج ٍٟ٘ذاسی ٚ وشدٖ تٕیض ٞضی5ٝٙ)
 

 .اػت ا٘ثاؿتٝ ٞای تشج اص تیـتش داس، ػیٙی ٞای تشج عشاحی تٝ ٔشتٛط اعالػات6)
 

    اػتفادٜ داس ػیٙی ٞای تشج اص تاؿذ، وٙٙذٌی وف خاكیت داسای تشج داخُ ٔایغ وٝ ؿشایغی دس7)
 .ؿٛد ٔی

 

 .ؿٛد ٔی اػتفادٜ ا٘ثاؿتٝ ٞای تشج اص ، تاؿذ وٓ (L/V)تخاس تٝ ٔایغ دتی ٘ؼثت اٌش8)
 

 .اػت داس ػیٙی ٞای تشج اص وٕتش ا٘ثاؿتٝ، ٞای تشج دس ػیاَ (Hold Up)ٔا٘ذٌی ٔیضا9ٖ)
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ٗاص ػثاستٙذ دٞذ، سٚی تمغیش تشج یه دس اػت ٕٔىٗ وٝ اؿىاالتی ٟٕٔتشی: 
 (Flooding) عغیا1ٖ)
 (Pulsing) ضشتا2ٖ)
 (Blowing) ٚصؽ3)
 (Coning) ؿذٖ لیفی4)
 (Hold Up) ٔا٘ذٌی5)
 (Weeping) سیضؽ6)
 (Tray Defection) ػیٙی خٕیذٌی7)
 (Tray Levelness) ػیٙی تٛدٖ تشاص ػذ8ْ)
(9Dumping 

 

ٖعغیا (Flooding) 
 عغیاٖ اكغالح دس ٚ یافتٝ افضایؾ ٘اٚداٖ دس ٔایغ استفاع تاؿذ، تاال تخاس یا ٚ ٌاص ػشػت وٝ ؿشایغی دس 

 .ؿٛد ٔی ٔتٛلف ٔایغ ٚ ٌاص حشوت ، ٕٔىٗ ٚضؼیت تذتشیٗ دس .افتذ ٔی اتفاق
 

ٖضشتا (Pulse) 
 حاِت ایٙحاِت، دس ٚ وٙذ ػثٛس ٔٙافز اص تٛا٘ذ ٕ٘ی تخاس تاؿذ، وٓ ٔٙافز لغش یا ٚ تخاس ػشػت وٝ صٔا٘ی 

 .٘ـٛد خاسج تخاسی ٞیچ تاالیی كفحات دس وٝ ؿٛد ٔی تاػث پذیذٜ ایٗ .آیذ ٔی تٛخٛد ضشتا٘ی
 

ٚصؽ (Blowing) 
 .تٛد خٛاٞذ تاال تؼیاس تخاس دس ٔایغ ٔا٘ذٌی ٔیضاٖ ٚ یافتٝ افضایؾ تخاس ػشػت یا دتی پذیذٜ، ایٗ دس 
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ؿذٖ لیفی (Coning) 
 ػشػت داسای ؿٛد، ٔی خاسج سٚص٘ٝ اص وٝ ٌاصی ٘تیدٝ دس ٚ تٛدٜ وٓ سٚص٘ٝ سٚی ٔایغ ػٕك پذیذٜ، ایٗ دس 

 .یاتذ ٔی واٞؾ تمغیش ػُٕ تاصدٞی ٚ وشدٜ پیذا لیفی ؿىُ خشٚخی لؼٕت دس ٔایغ ایٙحاِت، دس .اػت تاالیی
 

ٔا٘ذٌی (Hold Up) 
 ٔا٘ذٌی ا٘ٛاع .داسد ٘أغّٛتی تاثیش تشج، تاصدٞی ٚ ػّٕىشد تش ٚ اػت ٟٕٔی تؼیاس پذیذٜ ٞا تشج دس ٔا٘ذٌی 

 :اص ػثاستؼت
تخاس دس ٔایغ ٔا٘ذٌی 
ٔایغ دس تخاس ٔا٘ذٌی 

 ٔا٘ذٌی واٞؾ خٟت .داد واٞؾ سا آٖ ٔمذاس تٛاٖ ٔی ِٚی سػا٘ذ، كفش تٝ تٛاٖ ٕ٘ی سا ٔا٘ذٌی ٔیضاٖ ػُٕ دس 
 .ؿٛد ٔی سیضؽ پذیذٜ تشٚص تٝ ٔٙدش ٘یض، ٌاص ػشػت حذ اص تیؾ واٞؾ .وٙیٓ وٓ سا ٌاص ػشػت تایذ

 

سیضؽ (Weeping) 
 خاسی تش پاییٗ ٞای ػیٙی تٝ ػیٙی، دس ٔٛخٛد ٔٙافز اص ػیٙی سٚی اص ػثٛسی ٔایغ ٌاص، پاییٗ ٞای ػشػت دس 

 دس دیٍش، ػثاست تٝ .دٞذ ٔی واٞؾ سا تشج تاصدٞی ٘یض، پذیذٜ ایٗ .٘أٙذ ٔی سیضؽ سا پذیذٜ ایٗ وٝ ؿٛد ٔی
 .ٌیشد ٔی كٛست ٘اٚداٖ خض ٔؼیشی اص تش، پاییٗ ػیٙی تٝ ٔایغ ا٘تماَ سیضؽ، پذیذٜ

  
ػیٙی خٕیذٌی (Tray Defection) 

 ٔداص ٔیضاٖ .وٙذ ٔی پیذا خٕیذٌی حاِت آٖ، سٚی ٔایغ ٚ ػیٙی خٛد صیاد ٚصٖ دِیُ تٝ ٔذتی اص پغ ػیٙی ٞش 
 ٞش تٝ .اػت ایٙچ      وٛچه لغش تا ٞای تشج تشای ٚ ایٙچ       تضسي، لغش تا ٞای تشج تشای ػیٙی خٕیذٌی

 .ؿٛد ٔی ٔحؼٛب ٞا تشج دس ٘أغّٛب پذیذٜ یه ٘یض پذیذٜ ایٗ حاَ،
   

 
 
 

8
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ْػیٙی تٛدٖ تشاص ػذ (Tray Levelness) 
 .ؿٛد ٔی تشج تاصدٞی واٞؾ ٟ٘ایت دس ٚ ٔایغ ٚ تخاس تیٗ ٔٙاػة تٕاع ػذْ ٔٛخة ػیٙی، تٛدٖ تشاص ػذْ 

 .تاؿذ ایٙچ       اص تیؾ ٘ثایذ ػیٙی، دس تٛدٖ تشاص ػذْ ٔیضاٖ
 

Dumping 
 ٞای ػٛساخ اص ٔایغ ؿٛد، تیـتش ٔایغ ٍٟ٘ذاس٘ذٜ صیشیٗ ٌاص فـاس اص ػیٙی، سٚی ٔایغ استفاع وٝ ؿشایغی دس 

 ایٗ وٝ اػت روش تٝ الصْ .ٌٛیٙذ ٔی Dumping سا سیضؽ پذیذٜ ایٗ وٝ سفتٝ تش پاییٗ ػیٙی تٝ ػیٙی
   .سٚد ٔی واس تٝ والٞىی داس ػیٙی ٞای تشج دس سیضؽ، پذیذٜ ٕٞاٖ تشای اكغالح
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 Perry's Chemical Engineering Handbook, Sixth Edition, McGraw-Hill Co., 1984. 
 Petroleum Production Engineering, A Computer-Assisted Approach, Boyun Guo, 

William C. Lyons, Ali Ghalambor, Elsevier Science & Technology Books,2007. 
اٞٛاص، تىِٙٛٛطی ٚ فٖٙٛ آٔٛصؽ ٔشوض ایشاٖ، ٘فت ّٔی ؿشوت صادٜ، ػالٔی حٕیذ ٞا، تشج ٚ وٙٙذٜ خذا 
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