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Abstract 

The sectionalization of conventional bubble columns to tray bubble column by 
perforated trays has been used in chemical, biochemical, and petroleum processes 
as an effective way to improve the gas-liquid contacting efficiency, and reduce 
liquid backmixing. In this study, an experimental semi-batch tray bubble column 
setup has been built. Column 0.15 m inside diameter and total height of 2.20 m is 
sectionalized into four stages using three perforated plates to investigate the 
effect of tray geometry, superficial gas velocities and liquid phase physical 
properties on overall gas holdup. The overall gas holdup is measured 
experimentally by bed expansion technique. For studying the effect of physical 
properties of the liquid phase, two different gas and liquid systems are used (air-
water and air-methanol solution).Methanol solution was used as the liquid phase 
to simulate the hydrodynamic behavior of the high gas holdup systems. 
Remarkable increases of up to 80% in the overall gas holdup have been observed 
in tray column as compared to conventional bubble column when this liquid 
system was used. Experimental results of tray bubble column shows significant 
increase the overall gas holdup in comparison with conventional bubble column. 
Correlations have been used for the estimation of the fractional gas holdup in 
bubble column with and without tray. Comparison of the model predictions with 
the experimental data and with the published data of other authors shows fine 
agreement which ensure the reliability and confidentiality of the adopted the 
correlations to be used in further designation. 

 
  Keywords: Bubble columns, Tray bubble column, overall gas holdup   

    

  دراسة السلوك الھيدروديناميكي للعمود الفقاعي ذو الصوني المثقبة
   الخ�صة

يس��تخدام العم��ود الفق��اعي متع��دد الص��واني ف��ي العملي��ات الكيمياوي��ة والبايوكيمياوي��ة وعملي��ات 
النفط كوسيلة فعالة لزيادة كفاءة ا$تصال لطوري السائل والغاز ولتقليل الخلط الرجوعي المح�وري 

(axial backmixing)  يس��تخدام العم��ود الفق��اعي متع��دد الص��واني ف��ي العملي��ات  للط��ور الس��ائل
الكيمياوي��ة والبايوكيمياوي��ة وعملي��ات ال��نفط كوس��يلة فعال��ة لزي��ادة كف��اءة ا$تص��ال لط��وري الس��ائل 

 .للطور السائل   (axial backmixing)والغاز ولتقليل الخلط الرجوعي المحوري 
مت�ر حي�ث  2.20مت�ر وبارتف�اع كل�ي  0.15بقط�ر " لصواني تجريبي�اتم نصب عمود فقاعي متعدد ا

قسم ھذا العمود الى اربع مقاطع باستخدام ث/ثة صفائح مثقبة لدراسة تاثير كل من ھندسة الص�ينية، 
 overall gas)ت�م قي�اس محت�وى الغ�از الع�ام . س�رعة الغ�از والخ�واص الفيزياوي�ة للط�ور الس�ائل

holdup) لدراسة تأثير الخواص الفيزياوية للطور السائل تم استخدام نظامي . بطريقة تمدد الحشوة
, محل�ول الميث�انول-ھ�واء والث�اني ھ�واء–سائل مختلف�ة حي�ث اس�تخدم ف�ي ا$ول نظ�ام م�اء -من غاز

استخدم محلول الميثانول كطور سائل لمحاكاة الس�لول الھي�دروديناميكي ل/نظم�ة ذات محت�وى غ�از 
(gas holdup)  د ل��وحظ ارتف��اع ملح��وظ ف��ي محت��وى الغ��از الع��ام ف��ي العم��ود الفق��اعي ولق��, ع��الي
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بين��ت نت��ائج العم��ود . بالمقارن��ة م��ع ا$عم��دة الفقاعي��ة التقليدي��ة %  80متع��دد الص��واني يص��ل ال��ى 
الفق��اعي متع��دد الص��واتي زي��ادة ملحوظ��ة ف��ي محت��وى الغ��از الع��ام مقارن��ة م��ع العم��ود الفق��اعي 

ائج تم وضع ع/قات رياضية لحساب محتوى الغاز العام والتي يمكن با$عتماد على النت. ا$عتيادي
كم�ا . من خ/لھا التنبؤ بمحت�وى الغ�از الع�ام ف�ي ك�ل م�ن العم�ود الفق�اعي ذو الص�واني وا$عتي�ادي 

اظھ��رت النت��ائج لھ��ذا المودي��ل تط��ابق جي��د م��ع النت��ائج التجريبي��ة وا$دبي��ات المنش��ورة مم��ا يعط��ي 
  .$ستخدام الموديل في الحسابات التصميمية ل/عمدة الفقاعية ا$عتمادية والموثوقية 

  
   العمود الفقاعي ذو الصواني ، محتوى الغاز ا$عمدة الفقاعية ، : الكلمات الدالة 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


