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Abstract 

The present work is an experimental study on the effect of solid loading and 
solid properties of both single and binary mixtures on the hydrodynamic parameters 
(gas holdup and bubble dynamics) of a fluidized bed bubble column. The experiments 
were performed in a QVF glass made column of 15 cm diameter. Wide range of solid 
particle diameters (0.5 to 3mm) with two different densities                                                   
(i.e., 1025 and 1150 kg/m3 ) were investigated for the bubble effect on gas holdup and 
bubble dynamics using air with different gas superficial velocities ( 3 to 9 cm/s). A 
binary mixture consisting of different compositions of solid particles was prepared to 
be utilized in the study. It was observed that for specified operating conditions used in 
the experiments there is a proportional relationship between gas holdup and both 
superficial gas velocity and particle diameter while an inverse relationship exists 
between gas holdup and both solid concentration and particles density. Bubble 
dynamics (i.e., bubble diameter and bubble rise velocity) is looked at from a different 
view point, it increases with increasing solid concentration and with decreasing 
particles diameter.  
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) صلب– سائل -غاز(دراسة الخواص الهيدروديناميكية في ابراج التميع ثالثية الطور  
                       

 الخالصة
ان الهدف من البحث هو دراسة الصفات الهيدروديناميكية للطبقة المتميعة الثالثيـة االطـوارفي اعمـدة                     
 صلبة وخصائصها علـى المتغيـرات الهيدروديناميكيـة        ان الدراسة الحالية تضمنت ثاثيرتركيز المادة ال      .التميع

جاجي مصنوع من   \عمود  حيث استخدم   . في عمود الطبقة المتميعة   ) معدل احتباس الغاز وديناميكية الفقاعات      (
ــصلبــــان الجــسيم,  ) ســم15(  ر ــــــــوبقط ) QVF َ)مــادة  ــستخدمــات ال ة ـة الم
كغم 1023(ة ــــــــــــد ذات كثاف  ـــرايل كلو ــي فني ــادة البول ـن م ـة م ـــمصنوع

)   3سـم /كغـم 1150(والنوع الثاني من المواد البالستيكية ذات كثافـة         ) ملم   3, 1.5 ,0.65(وباقطار  ) 3سم/ 
وقد حـضرت عـدة     ).ثانية\سم  9 الى   3(استخدم الهواء كطور غازي بمعدل جريان        ).  ملم 5,3(  وباقطار  

وقد لوحظ بان هنالـك عالقـة   . بة تضمنت نسب مئوية مختلفة في هذه الدراسة  خالئط ثنائية من الحبيبات الصل    
طردية مابين معدل احتباس الغاز مع معدل سرعة الغاز وقطر الحبيبات وعالقة عكسية بين الغـاز المحتـبس          

 مـن  سـجلت ) سرعة ارتفاع الفقاعة  ,قطر الفقاعة (ان ديناميكية الفقاعات    .الصلبة وكال من تركيز وكثافة المادة    
حيث وجدت انها تزداد مع زيادة تركيز المادة الصلبة وتقل مـع  ,عدة نقاط مختلفة من العمود الزجاجي    

 .زيادة المادة الصلبة
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