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یریرــــــــــــــــــــــــتبختبخ یریرــــــــــــــــــــــــتبختبخ

 در تبخیر محلولی از ماده حل شده غیر فرار و حالل فرار تشکیل شده است تغلیظ می شود در تبخیر محلولی از ماده حل شده غیر فرار و حالل فرار تشکیل شده است تغلیظ می شود..

 حالل در بیشتر تبخیر ها آب است حالل در بیشتر تبخیر ها آب است..

 با بخار شدن قسمتی از حالل که بر اثر آن ومحلول غلیظ لیکور بدست می آید تبخیر انجام با بخار شدن قسمتی از حالل که بر اثر آن ومحلول غلیظ لیکور بدست می آید تبخیر انجام
..میشود میشود 

 تبخیر با خشک کردن این تفاوت را دارد که حاصل آن به جاي مواد جامد ، مایع است تبخیر با خشک کردن این تفاوت را دارد که حاصل آن به جاي مواد جامد ، مایع است..

 تفاوت با تقطیر این است که بخار حاصل از تبخیر یک جزئ تنهاست تفاوت با تقطیر این است که بخار حاصل از تبخیر یک جزئ تنهاست..

 تفاوت با تبلور این است که بیشتر به تغلیظ محلول توجه میشود تا به ساختن بلورها تفاوت با تبلور این است که بیشتر به تغلیظ محلول توجه میشود تا به ساختن بلورها..



..حل عملی مسئله تبخیرشدیدا به مشخصه لیکوري که باید تغلیظ شود بستگی دارد حل عملی مسئله تبخیرشدیدا به مشخصه لیکوري که باید تغلیظ شود بستگی دارد 

 غلظت غلظت::
.

 کف سازي کف سازي::
.

 حساسیت به دما حساسیت به دما::
.ميشوند 

 جرم گرفتگی جرم گرفتگی::.
 .

مشخصه هاي مایع



ايتبخیر کننده هاي تک مرحله 
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:موانه آنتالپی در سمت بخار 

Qs=Ms(HsQs=Ms(Hs--HcHc))
:موازنه آنتالپی در سمت لیکور 

ََQ=(MfQ=(Mf--Mp)Mp)HvHv -- Mf.HfMf.Hf –– Mp.HpMp.Hp
Q = Qs

HsHs::
= Hy در صورتیکه بخار اشباع باشد  

= Hy+Cps(Ts –Tsat at Ps  )

در صورتیکه بخار فوق اشباع باشد 
HcHc ::

= Hx باشددر صورتیکه مایع اشباع 
= Hx-Cpw(Tsat – Tc) در صورتیکه مایع سرد باشد

 در صورتیکه  بخار اشباع و مایع نیز اشباع باشدHs – Hc = λ



Hf خوراكخوراكآنتالپی آنتالپی 
.دارد) Pt(محلول آلی باشد و نقطه جوشی معادل با نقطه جوش آب در فشار مخزن ) 1

= Cpf(Tf – Tr)

Tr=

BPEمحلول معدنی و داراي ) 2

BPEگویدمیکهآیدمیبدستدورینگقاعدهازکهخالصمایعبهنسبتجوشنقطهصعود
.داردقرارفشارهماندرکهاستخالصآبجوشنقطهازخطیتابعمعینمحلولیکجوشنقطه
.داردوجودآبجوشدماياساسبردمااینآوردنبدستجهتمنحنییکمادههربراي

داردوجودنمونهبطورآورسوزسودبرايمنحنیاینازنمونهیک.
.آنتالپی این مواد نیز از روي دما و غلظت خوراك و از روي منحنی بدست می آید 



Hp محصولمحصولآنتالپی آنتالپی 
..دارددارد) ) PtPt((محلول آلی باشد و نقطه جوشی معادل با نقطه جوش آب در فشار مخزن محلول آلی باشد و نقطه جوشی معادل با نقطه جوش آب در فشار مخزن ) ) 11

 == CpCppp (TP(TP –– TTr)r)
 Tr= Tp=Tbp @ pt

BPEBPEمحلول معدنی و داراي محلول معدنی و داراي ) ) 22



.
 .

 ,
.



Hv بخار                      آنتالپی 
..دارددارد) ) PtPt((آلی باشد و نقطه جوشی معادل با نقطه جوش آب در فشار مخزن آلی باشد و نقطه جوشی معادل با نقطه جوش آب در فشار مخزن محلول محلول ))11

 = Hy
 Hy

BPEBPETvTv==TpTpمحلول معدنی و داراي محلول معدنی و داراي ) ) 22

=Hy+cp( Tv – Tbp at Pt  )

تهـــــــنک

) (:

Ms.Ms.lls=s= Mf.CpfMf.Cpf(( TbpTbp@ Pt@ Pt –– TfTf)+ Mv.)+ Mv.llvv



منحنی دورینگ سود  منحنی دورینگ سود  



منحنی آنتالپی سودمنحنی آنتالپی سود



هاهاعملکرد تبخیرکن عملکرد تبخیرکن 
::سطح انتقال گرما سطح انتقال گرما 

Q = U A ( Ts –Tp) = Qs

 ظرفیت ظرفیت  :  :
Mvکیلو گرم آب تبخیر شده در ساعت  

 اقتصاد اقتصاد::
Mv/Ms.تعداد کیلو گرم آب تبخیر شده به ازاي یک کیلو گرم بخار آب داده شده 

 تبخیر کنهاي تک پالس تبخیر کنهاي تک پالس::

.خوراك یک بار از لوله ها عبور مینماید و بخار آزاد مینماید 
 تبخیر کننده هاي گردشی تبخیر کننده هاي گردشی::

استخري از مایع داخل دستگاه وجود دارد و هر بار قسمتی از مایع از لوله ها عبور می کند و به استخر بر می 
.گردد 

Qs=Ms(Hs-Hc)





20000يككنتبخير%20غلظتباسديمساعتبرپوند
مطلقpsi20نسبيميتغليظ50تامرحله

1.93psi.250كليضريب BTU/Ft2.hr.Fتخمين
.F100سطح،مصرفيباشد

.كنيدمحاسبهگرمايي



لـــــــــــح
:

 Mf * Xf =  Mp * Xp
 Mf=20000 Xf = 20% Xp=50%
 0.2*20000 = 0.5 * Mp
 Mp = 8000 Kg/hr
 Mf = Mp + Mv
 Mv = 12000 Kg/hr
 َQ=(Mf-Mp)Hv - Mf.Hf + Mp.Hp
 Hf :
 Tf = 100 & Xf = 20%
 Hf = 55 Btu/lb
 Hp :
 P = 1.93 Psi  >> Tbp = 124F
 Xp=50% & Tbp = 124 F
 >>Tbp =197F
 Tbp=197 & Xp=50% >>
 Hp =221Btu/lb



 HvHv ::
 P =P = 11..9393 TbpTbp == 124124FF
 TvTv == 197197FF
 CpvCpv == 00..4545
 HyHy== 11161116 Btu/lbBtu/lb
 HvHv == 11161116++00..4545*(*(197197--124124))
 HvHv==11491149 Btu/lbBtu/lb
 Q =Q = 1200012000**11491149 –– 2000020000**5555 ++ 80008000**221221 == 1312000013120000Btu/hrBtu/hr

 Ms*Ms*ll= Qs = Q= Qs = Q
 P=P=2020++1414..77==3434..77PsiPsi
 .l =.l =939939Btu/ lbBtu/ lb
 Ms =Ms = 1445600014456000 // 939939 == 1539015390 lb/hrlb/hr

 اقتصاداقتصاد == 1200012000//1539015390 == 00..7878
 A = Q/U(A = Q/U(TbpStemTbpStem –– TbpSTbpS))
 == 1445600014456000//250250((259259--197197))
 == 930930FtFt22



غلظتمرحلهتكتبخيريكبوسيله
با.ميتغليظ50غلظتبهجامد10

1.03نسبي Atm.ميليمتر120محفظه
.ميباشد51.7Cجوشينقطهكهبر

كليضريب25000Kg/hrتبخيربه
2800w/m2.Cنقطه.گرفت

كنيدمحاسبهگرمايشسطح.قابل
1(51.7C2(21.1C3(93.3Cباشد.
3.77J/gr.Cميباشد.



:موازنھ مواد •
• Mf * Xf = Mp * Xp
• Mf=25000 Xf = 10% Xp=50%
• 0.1*25000 = 0.5 * Mp
• Mp = 5000 Kg/hr
• Mf = Mp + Mv
• Mv = 20000 Kg/hr
• Ms.ls= Mf.Cpf( Tbp – Tf)+ Mv.lv

.ls at 1.03+1(atm)=2200Kj/Kg
•• TbpTbp == 120120..55CC

.lv at 120mmHg = 2379KJ/Kg
• 1)Tf = 51.7C
• Ms*2200=2379 *20000
• Ms=21627Kg/hr
• EC=20000/21627=0.925
• A= Ms.ls/ U.DT = 21627*2200*1000(W)/ 2800* 3600* (120.5-51.7)(W/m2) =

68.6 m2

لـــــــــــح



 2) Tf = 21.1C

 Ms*2200 = 2379*20000 + 25000*3.77*(51.7 – 21.1)

 Ms=22938Kg/hr

 Ec = 20000/22938= 0.872

 A= Ms.λs/ U.∆T = 22938*2200*1000(W)/ 2800* 3600* (120.5-51.7)(W/m2)

= 72.8 m2

 3) Tf = 93.3C

 Ms*2200=2379*20000+25000*3.77*(51.7-93.3)

 Ms=19845Kg/hr

 Ec = 20000/19845=1.005

 A= Ms.λs/ U.∆T = 19845*2200*1000(W)/ 2800* 3600* (120.5-51.7)(W/m2)

= 63 m2





 در تبخیر کننده هاي چند مرحله اي بخار حاصل از یک مرحله بعنوان محیط گرمایی مرحله در تبخیر کننده هاي چند مرحله اي بخار حاصل از یک مرحله بعنوان محیط گرمایی مرحله
..بعدي مورد استفاده قرار میگیرد بعدي مورد استفاده قرار میگیرد 

 در مرحله آخر یک چگالنده و مکنده هوا ایجاد خال میکنند و گازهاي غیر قابل چگالش را از در مرحله آخر یک چگالنده و مکنده هوا ایجاد خال میکنند و گازهاي غیر قابل چگالش را از
..سیستم بیرون میرانند سیستم بیرون میرانند 

 در تبخیر کن چند مرحله اي ، مرحله اول مرحله ایست که در آن بخار آب وارد میشود و در تبخیر کن چند مرحله اي ، مرحله اول مرحله ایست که در آن بخار آب وارد میشود و
..فشار در فضاي بخار بیشترین مقدار خود را دارد فشار در فضاي بخار بیشترین مقدار خود را دارد 

 مرحله آخر مرحله ایست که در آن فشار موجود داراي حد اقل است مرحله آخر مرحله ایست که در آن فشار موجود داراي حد اقل است..

 مراحل در جهت کاهش فشار شماره گذاري میشوند مراحل در جهت کاهش فشار شماره گذاري میشوند..

 پس رو و مختلط صورت میگیرد پس رو و مختلط صورت میگیرد – – خوراك رسانی بصورت پیش رو خوراك رسانی بصورت پیش رو..



U.DT = U1.DT1 = U2.DT2 = U3.DT3

1/U=1/U1+1/U2+1/U3
DT = 1–

2 =1
 هرچه محلول غلیظ تر میشود  ضریب کلی کم میشود.

UU11 > U> U22 >> UU33

بخاربامعادلاساسامیگیردقراراستفادهموردگرماییمحیطعنوانبهوقتیگرمفوقآببخار
فشاربامتناظراشباعآببخاردمايازمرحلههردردماافتبنابرایناستفشارهماندراشباع

.قبلمرحلهدرجوشانمایعدمايازنهمیشودمحاسبهبخارمحفظهدر



:
.مقادیري براي دماي جوش در مراحل اول و دوم در نظر گرفته می شوند -1

از موازنه هاي آنتالپی ، آهنگ هاي جریان بخار آب و آهنگ هاي لیکور از یک از موازنه هاي آنتالپی ، آهنگ هاي جریان بخار آب و آهنگ هاي لیکور از یک ––22
..مرحله به مرحله دیگر پیدا میشود مرحله به مرحله دیگر پیدا میشود 

.سطح گرمایی مورد نیاز در هر مرحله از معادله هاي ظرفیت محاسبه میشوند -3

اگر مساحت هاي گرمایی که به این ترتیب پیدا میشوند برابرباشند ، حدس ها و اگر مساحت هاي گرمایی که به این ترتیب پیدا میشوند برابرباشند ، حدس ها و ––44
..پاسخ ها صحیح میباشد پاسخ ها صحیح میباشد 

:در هنگام حدس زدن توجه کنید که 

P1 > P2 > P3



6000بامرحلهسهكنتبخيرlb/hr10%180باF
50Psiمطلق.%50غلظتبا.تغذيه

ترتيب.ميباشد100Fمرحلهحاصلچگالش
بدستگرماييسطحمصرفي.ميباشد1به3به2

700ترتيببه123مرحلهكليضريبكه
–1000–800Btu/Ft2.h.Fباشد.

:1170مرحلهكنيدF2مرحله
142Fباشد.

:
 A = 719 ft2
 Ms = 19370 lb/hr


