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 :دهيچک
ند جداسازی تراوش            ي ر متخلخل را در فرا          ي مر  غ   ين پروژه ارائه مدلی است که قادر باشد رفتار غشای پل                          ي هدف از ا     

 .نی کنديش بيری برای جداکردن متانول از آب پيتبخ
نه    ي عی در زم      يک مهم جداسازی مورد توجه قرار گرفته  و کاربرد وس                       ي ک تکن    يی به عنوان      ي ند های غشا      ي امروزه فرا      

ک جزء به صورت           ي ک غشا، موجب انتقال          ي ی با استفاده از         ي ند جداسازی غشا          يهر فرا    .دا کرده اند     ي ای مختلف پ      ه
 غشا واجزاء         يي ا يی و شيم   ك زي  ي ت ف  يا  ل اختالف ها در خصوص          ين جداسازی   به دل          ي ا.گر اجزاء می شود        ي انتخابی از د      

روی محرکه می         ي ن ن  ي که ا  .افتد   ي  محرکه اتفاق م        روی  ي ک ن  يل   يدر واقع انتقال از درون غشا به دل                .ی می باشند      ي تراوا  
 .ا دما باشديکی يل الکتريان فشار ،غلظت،پتانسيتواند گراد

 معرفی       ) kobber( كوبر   توسط   ۱۹۱۷ی  در سال      ي ند های غشا       ي انواع فرا     کی از   ي ری به عنوان         ي تبخ   ند تراوش     يفرا  
با توجه       . ری مورد توجه قرار گرفت             ي اوش تبخ     ند تر   ي  فرا   ۱۹۷٠ ل دهه   ي نه های انرژی نفت در اوا              ي ش  هز   ي با افزا    .شد 
سم    ي سه با  مکان      ي در مقا    .نفوذ می باشد      تيه حالل   يری بر پا    ي ند تراوش تبخ       ي سم جداسازی در فرا          ي ن که مکان    ي به ا  
 .ه  اختالف درنقطه جوش می باشد از نظر اقتصادی مقرون به صرفه استير که بر پايند تقطيفرا

 :م کرديسقر تيا می توان به سه مرحله زری ريند تراوش تبخيبه طور کلی فرا
 جذب انتخابی غشا در سمت خوراک -١
 نشی درون غشاينفوذ گز -٢
 ) permeate( تراواييک بخار در سمتيدفع  -٣

  ع در سمت خوراک و فاز بخار در سمت             ي فاز ما   (ری ي ند تراوش تبخ       ي با توجه به وجود دو فاز در فرا           
 .ده استيچيار پيند بسين فرايف رفتار انتقال  اي توص،  ) )permeate(تراوايي

ری    ي ند جداسازی تراوش تبخ             ي ف رفتار فرا      ي ک مدل مناسب انتقال جرم برای توص                 ي ادی برای توسعه           يتالش های ز      
ستم     ي ن پروژه ارائه می شود مدل فالکس استفان ماکسول  بسط داده شده در س                               ي مدلی که در ا      .صورت گرفته است      

ک   ي نام  ي ه ترمود     ي ت اصلی رابطه استفان ماکسول بر پا                   يمز  .ر است  ي ذ ک بازگشت ناپ       ي نام  ي ه ترمود     ي سه جزئی بر پا         
ندهای مختلف         ي ات خود را در فرا        يت و خصوص    يروی محرکه است که اهم        ي ر ،پارامترهای نفوذ و ن          ي بازگشت ناپذ     

کی    ي ز ي ات ف  يی استفان ماکسول در مخلوط های چند جزئی خصوص                      ي بعالوه نفوذهای دو تا         .ی حفظ می کنند       يغشا   
 .ستيژگی بر قرار نين ويی چنيب نفوذ دو تاير ضرايک وسايکه برای نفوذ فيدر حال.ی دارندخود را نگه م

ی به منظور         ي ستم سه تا      ي نز برای س     ي ک فلوری هاگ      ي ق اصالح معادله کالس        ي کی از طر     ي نام  ي بر هم کنش های ترمود           
 .م به کار گرفته شدنديک دسته پارامترهای قابل تنظيبخار با استفاده از _مر يع و پليما-مريف تعادل پليتوص

ف   يی توص   يی ،توانا    ي شنهادی ،با وجود پارامترهای تعادل ونفوذ دو تا                      ي دهد که مدل پ     ي  ج به دست آمده نشان م             ينتا  
ن پارامترهای بر هم کنش تعادلی                     يي  ن روش شامل تع         ي ت ا  يدر واقع مز       .ری چند جزئی را دارد              ي ند تراوش تبخ        يفرا  

ی جزء خالص         يرات فالکس تراوا       يي  ب نفوذ استفان ماکسول از تغ              ين ضرا    ي ي ی از جذب همدمای بخار خالص و تع                   ي دوتا  
 .ی استيبا فشار تراوا

مری وخوراک های          ير متخلخل پل     ي ر غشاهای غ      ي ا برای سا      ي کنواخت و   ي ر  ي ط غ ي ن مدل را در شرا        ي توان ا  ي در انتها م     
 .جه گرفتيات فوق را نتيو صحت فرض گر بسط داديد


