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انواع جذب سطحیانواع جذب سطحی



هاجاذب طبیعت 

–.

خنثی سازي و خشک کردن محصوالت  نفتیخنثی سازي و خشک کردن محصوالت  نفتی––رنگ زدایی رنگ زدایی خاك رسخاك رس

خنثی سازي و خشک کردن محصوالت  نفتیخنثی سازي و خشک کردن محصوالت  نفتی––رنگ زدایی رنگ زدایی بوکسیت  بوکسیت  

خشک کننده گازها و مایعات خشک کننده گازها و مایعات آلومینآلومین

تصفیه شکرتصفیه شکرزغال استخوانزغال استخوان

رنگ زدایی از شکر ، داروها ، مایعات خشک شویی ، تصفیه رنگ زدایی از شکر ، داروها ، مایعات خشک شویی ، تصفیه ذغال رنگ برذغال رنگ بر
روغنروغن

ماسک هاي گازي ، جمع آوري بنزین از گاز طبیعی ماسک هاي گازي ، جمع آوري بنزین از گاز طبیعی ذغال جذب گاز  ذغال جذب گاز  

خشک کردن هوا خشک کردن هوا سیلیکاژل  سیلیکاژل  



سطحیتعادل جذب 

 بسیاري از موارد خصوصیات جذب یک گاز یا بخار روي  در
.جامد مشابه با حل شدن گاز در یک مایع است 

  به عنوان یک  قاعده عمومی ، بخارات و گازهایی که داراي
وزن مولکولی بیشتر و دماي بحرانی کمتر هستند راحت تر 

.جذب می شوند 



 معموال بر اساس اینکه بخار جذب یا دفع شود شرایط
پسماندگی  تعادلی مختلفی بدست می آید و باعث ایجاد

.میشود 

  چون جذب گرما زاست با افزایش دما غلظت گاز جذب
.شده کاهش می یابد 

 ، بعلت اینکه جذب سطحی بستگی به فشار ودما دارد
.منحنی هاي تعادل در دما و فشار ثابت رسم می شوند 



منحنی هاي تعادل

تعادلنقطهدرچنانچهAباعثاستنفشارافزایشباشیم
آندفعباعثفشارکاهشومیشودکربنرويبربیشترجذب

.میگردد

2790فشارتاسانتیگراددرجه100دراستنجذبمنحنی
mmHgیابدمیادامهمیباشددماایندراستنبخارفشارکه.

بصورتونداردوجودبخاربصورتاستنترباالهايفشاردر
بگیردقرارجاذبرويمیتواندآناززیاديغلظتواستمایع



غوطهخالصمایعیکداخلدرجامدجاذبیککهوقتی
شدنخیشحرارتبنامکهحرارنیایجاد،میشودور

.استمایعجذبنشاندهندهکهمینمایداستمعروف

نقطهنقطهدردرجاذبیجاذبیوقتیوقتیBB140140فشارفشاربابامحیطیمحیطیدردر
mmHgmmHgبهبهکهکهمینمایدمینمایددفعدفعاستناستنآنقدرآنقدرمیشودمیشودواردوارد

..برسدبرسدAAنقطهنقطهشرایطشرایط

نسبتبهجاذبدرگازدرصدنسبتتفکیکضریب
.میباشدتعادلشرایطدرگازآندر
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رقیقجذب حل شونده از محلول 
حلدوهرجذب،میشودمخلوطدوتاییمحلولباجاذبیککهوقتی

کردگیرياندازهتواننمیراکلیجذبچون.میدهدرويحاللوشونده
.میشودمحاسبهشوندهحلظاهريیاونسبسجذبآنبجاي،

ازمعینیوزنبارامحلولازمعینیحجمکهاستاینمرسومروش
حلغلظتتا)استجاذبجرمبرمحلولحجمV(کنندمخلوطجاذب
حجمبرشوندهحلجرم(*CمقداربهC0اولیهمقدارازمایعدرشونده

.یابدکاهش)مایع

محلولحجمتغییرازنظرصرفباشوندهحلظاهريجذب
V(C0-C*)استصادقرقیقهايمحلولبرايحالتاین.بودخواهد.



معادله فرندلیچ
در محدوده کم غلظت و براي محلولهاي رقیق

C* = K[V(C0-C*)]

n ثابت وk ثابت بر مبناي واحد غلظت میباشد  .

n



سطحي

مينامرحلههرمرحله
.برسندبهتاگيرند

ميشوندميشوندفيزيكيفيزيكيسپسسپس..

مناسبباالترينبايد
حلسرعتباعثمايعكاهش

.مايعترحركت



 عملیات اغلب در دماي جوش حالل صورت میگیرد.

 فرض میشود جاذب در محلول حل نمی شود فرض میشود جاذب در محلول حل نمی شود..

 حالل در جاذب باقی نمی ماند.

 مراحل تئوري و یا تعادلی در نظر گرفته میشوند مراحل تئوري و یا تعادلی در نظر گرفته میشوند..

 از منحنی تعادل در دماي نهایی استفاده می شود.

 عملیات ایزو ترم است عملیات ایزو ترم است..



X غلظت جذب شونده بر مبناي وزن جاذب
Y  غلظت جذب شونده بر مبناي وزن حالل

:موازنه جرم 
Ls(Y0-Y1) = Ss(X1-X0)

Y1-Y0 -Ss
X1-X0 Ls=

Y0

Lsحالل

Ss
X0

جاذب

Y1
Ls

X1
Ss



کاربرد معادله فرندلیچکاربرد معادله فرندلیچ
Y =Y = MXMXnn

از معادله فرندلیچ  وقتی استفاده میکنیم که جاذب مصرفی تازه باشد 
X0=0یعنی 

Ss    Y0 – Y1

n<1جذب ضعیف
1<n<2جذب معمولی

n>2  جذب خوب

oشيببهخطيخط-Ss/Lsنقطهكه(X0,Y0)
تقاطعمحل.ختممنحنيبه

.ميدهد

Ls (Y1/M)1/n=
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عملیات چند مرحله اي با جریان متقاطععملیات چند مرحله اي با جریان متقاطع

كوچكباسيستميناپيوستهمرحلهيكبه
.بينباترتر

تسهيمبه.باال
.

 Ls(Y0-Y1)=Ss1(X1-X0)

 Ls(Y1-Y2)=Ss2(X2-X0)

X0 X0

X1 X2

Y0 Y1 Y2
Ls Ls Ls

Ss1

Ss1

Ss2

Ss2



 اگر میزان جاذب یکی باشد خطوط کار در روي منحنی مساوي خواهد بود اگر میزان جاذب یکی باشد خطوط کار در روي منحنی مساوي خواهد بود

 کمترین میزان جاذب از نابرابري مقدار جاذب در دو مرحله بدست می کمترین میزان جاذب از نابرابري مقدار جاذب در دو مرحله بدست می
..آید آید 

 براي بدست آوردن کمترین میزان جاذب از حدس و خطا پیرامون براي بدست آوردن کمترین میزان جاذب از حدس و خطا پیرامونYY11
..استفاده میکنیم استفاده میکنیم 

  بهترین حدس  زمانی حاصل می گردد که مجموع  بهترین حدس  زمانی حاصل می گردد که مجموعSsSs کمترین میزان را کمترین میزان را
..داشته باشد داشته باشد 
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مرحله ا ي متقاطع 2کاربرد معادله فرندلیچ در عملیات 
Ss1 Y0-Y1

Ls        (Y1/m)
Ss2 Y1-Y2

Ls        (Y2/m)

Ss1+Ss2 Y0-Y1 Y1-Y2
Ls Y1 Y2

D[(Ss1+Ss2)/Ls]
dY1

Y1     1 Y0
Y2 n    Y1 n

Y1
.11-19شكل 

1/n

1/n

=

=

1/n 1/n( )= m1/n
+

= 0

- 11=-( )
1/n





همسوناعملیات دو مرحله اي با جریان  همسوناعملیات دو مرحله اي با جریان 

Ls(YLs(Y00--YY22)=Ss(X)=Ss(X11--XX33))

كهكهميدهدميدهدسيستمسيستمخطخط))XX11,Y,Y00(((X(X33,Y,Y22))
..Ss/LsSs/Lsضريبضريببابا

باباXX33 ,Y,Y00,Y,Y22مختلفمختلفXX11باباكهكهميمي
..ميباشدميباشدصحيحصحيح،،شدشدحاصلحاصلكاملكاملمرحلهمرحلهپلهپله

بدستبدستخطخطشيبشيبمحاسبهمحاسبهباباLsLsSsSsميميبدستبدست..

X3X1 X2

Y0
Y1 Y2

Ls Ls Ls

Ss Ss
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X3=0.

 Ss(XSs(X11--00) = Ls(Y) = Ls(Y00 –– YY22))

 X1= (Y1/m)

 Ss    Y0 – Y2
 Ls     (Y1/m)

 Ls(Y1-Y2)=SsX2=Ss(Y2/m)

 (Y(Y00/Y/Y22))--11=(Y=(Y11/Y/Y22) (Y) (Y11/Y/Y22--11))

-Y1.
-Y111 -23.

1/n

1/n=

1/n

1/n





مسئلهحل یک مسئلهحل یک 



ناخالصيكميباميباشدباحلكهيك
عملتوسطبايدناخالصيعملقبل.

،مينمايدحلكميتنهاكهبر
بابا

.بدستمقابلنتايجبهبعد
10تامي.يك

هرچهكنيدكاهش9/6
مرحله،مرحلهيك1000

.همسوبامرحلهكمترينبا



Kg c/kg s    Paint/kg S         Paint/Kg CKg c/kg s    Paint/kg S         Paint/Kg C

0                  9.6

0.001           8.6 (9.6-8.6)/0.001=1000

0.004           6.3 (9.6-6.3)/0.004=825

0.008           4.3 (9.6-4.3)0.008 = 663

0.02             1.7 (9.6-1.7)/0.02=395

0.04             0.7 (9.6-0.7)/0.04=223



لــــــــــــــــح لــــــــــــــــح



n  .n = 1.66

Y= 4.3 X= 663:

m = (m = (44..33//663663^̂11..6666) =) = 88..9191E(E(--55))





:عملیات تک مرحله اي 

X=270

Ss=Ss=10001000((99..66--..9696)/)/270270==3232 KgKg

:معادله فرندلیچ 

Ss     (Y0-Y1)      (9.6-0.96)

1000 (Y1/m) (0.96/8.91E-5)

Ss =Ss = 00..032032**10001000==3232 KgKg

1/n
= = 1/1.66



متقاطع

Ss1 (Y0-Y1) 1000 (9.6-Y1)
Ls (X1–X0)                    X1-0

Ss2 (Y1-Y2) 1000(Y1-0.96)
Ls      (X2-X0) 270

X0 X0

X1 X2

Y0 Y1 Y2

Ls Ls Ls

Ss1

Ss1

Ss2

Ss2

Ss1=

Ss2=

=

=



Y1 X1 Ss1 Ss2 Ss
8.6    1000      1          28.29         29.29
6.3     825       4          19.77          23.77
4.3     663       8          12.37          20.37
1.7     395       20          2.74          22.74
3 520      12.7         7.55         20.25
3.3     565      11.14       8.67         19.81
4 620       9.03       11.25        20.29

:

Y2/Y0=0.1 , n=1.66 ,   Y1/Y2=0.344 ,Y1=3.3

Ss1 =11.14 Ss2=8.67

Ss = 19.81 Kg



همسونا

 Ls(Y0-Y2)=Ss(X1-X3)
X3 ,Y0,Y2X1

.
Ss=1000(9.6-0.96)675=12.8Kg
:

 n=1.66 , Y2/Y0=0.1
:

 Y2/Y1=0.217 ,  Y1=4.42
 Ss=1000(0.01280)=12.8Kg

X3X1 X2

Y0
Y1 Y2

Ls Ls Ls

Ss Ss

1 2
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