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Abstract  
      Bubble column reactors are widely used in chemical process industries for 
carrying out gas-liquid and gas-liquid-solid reactions such as absorption, biochemical 
process and coal liquefaction. To design such a column, four main parameters should 
by taken in consideration, the gas hold-up ( gε ), liquid phase mass transfer coefficient 
(KLa), mixing time (tm) and circulation time (tc). The study includes the effect of gas 
velocity and liquid phase properties [Newtonian and non-Newtonian] on gε , KLa, tm 
and tc in bubble column with draught tube when the ratio of the draught tube diameter 
to column diameter equal to 0.5 and the gas dispersed into the base of the draught tube 
by using [amultihole, 0.15mm equivalent diameter and 0.61% free sectional area] 
distributor. 
       Water and aqueous solutions of glycerol and CMC [Carboxymethyl Cellulose], 
were used as the liquid phase [Newtonian and non-Newtonian]. From experimental 
observations gε , and KLa increased with increasing gas velocity and coalescence 
inhibition of liquid, while tm and tc decrease with increasing gas velocity. 
      It was found that increasing liquid viscosity and coalescence reduces gε and KLa 
but increases tm and tc. 

  
دراسةعلى زمن احتجاز الغازومعامل انتقال الكتلة وزمن الخلط وزمن الدوران في 
  االعمدة الفقاعية مع انبوب داخلي للمحاليل االحادي مثيل سيليلوز وكليسيرول

   الخالصة
 العمليـات          لقد شاع استخدام االعمدة الفقاعية كمفاعالت ثنائية او ثالثية الطـور فـي أغلـب              

. الكيميائية الصناعية مثال على ذلك االمتصاص والتفاعالت البايوكيميائية واسـالة الفحـم وغيرهـا             
معامل gε نسبة أحتجاز الغاز  , لتصميم هذه االعمدة يجب االخذ بنظر االعتبار عدة عوامل مهمة مثل          

يتضمن البحث دراسة تـأثير كـال مـن    ) tc(ان وزمن الدورtm)   (خلطزمن ال, KLa) (انتقال الكتلة
  : على العوامل التالية ) نيوتوني ام غير نيوتوني(سرعة الغاز والخواص الفيزياوية للطور السائل 

  Gas hold-up النسبة الحجمية للغاز -:أوال
  mass transfer coefficientمعامل انتقال الكتلة -:ثانيا
  mixing timeوقت الخلط -:ثالثا
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  circulation timeزمن الدوران -:ابعار
ونسبة قطـر   متر 1.5 بطول [Draught tube] من نوع [Bubble column] بأستخدام عمود فقاعي  

 ). الى قطر العمود الخارجيdraughtالعمود الداخلي  (0.5
 ملـم  0.15 بقطـر مكـافيء مقـداره    [Multi Hole Tuyere]استعمل موزع الغاز من نـوع          

تمت دراسة تاثير تغير اللزوجـة والقـدرة علـى تجميـع الفقاعـات         % 61ساحة جريان متاحة    وبم
(Coalescence)             للطور السائل النيوتوني وكذلك للطور السائل غير النيوتوني حيث استعمل الماء مع 

تمت مقارنة النتـائج    ,  الغير نيوتوني  (CMC)محلول الكليسيرول ومحلول كاربوكسيل مثيل سيليلوز       
 حالة استخدام الماء مع النتائج المستحصلة في حالة استخدام محلـول الكليـسيرول ذو اللزوجـة                 في

وكذلك أجريـت المقارنـة فـي حالـة       , العالية اربعة عشر مرة ضعف الماء ويخضع لقانون نيوتن          
  ).اليخضع لقانون نيوتن( غير النيوتوني (CMC)استخدام محلول كاربوكسي مثيل سيليلوز 

االضافة الى ذلك تمت دراسة تأثير تغير السرعة على العوامل اعاله باستخدام سرع مختلفـة               ب         
لقد اظهرت النتائج بصورة عامة انـه بزيـادة         .ثانية باستخدام نفس المحلولين اعاله    / متر (0.01-0.1)

 اما في حالة زيـادة كـأل مـن    )tc( و tm) (وتقل قيمة KLa ) (و) gε(من" سرعة الغاز تزداد قيم كال

وزيـادة  KLa) (  و) gε(لزوجة السائل والقدرة على تجميع الفقاعات تؤدي الى نقصان قيم كأل مـن 
 ) . tc( و tm)  (قيمة 
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