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Abstract 
This research shows a comprehensive study on the effect of solid loading 

and non-Newtonian liquid on the hydrodynamic parameter of gas holdup as well 
as the critical values of gas holdup and gas velocity of transition zone from 
homogenous to heterogeneous region in both baffled and unbaffled babble 
column. 
The experiments were carried out using column of 15cm inside diameter and 2m 
height with aspect ratio (L/D=4.5) using perforated plate gas sparger 54 holes with 
size equal to 1mm diameter and with free area of holes to cross sectional area of 
column 0.24. 
The three phase system consists of air-non Newtonian liquid of polyacrilamined 
(PAA) –solid of alumina particles. The measured values of gas holdup and 
transition points of gas holdup and gas velocity were compared with different 
values of PAA concentration (0, 0.01, 0.05 and 0.1)wt% and four values of solid 
loading (0, 3, 5 and 11)wt% in baffled and unbaffled column. 
The results show that the transition values of gas holdup and gas velocity 
decreased with increasing of PAA concentration under constant values of 
Newtonian liquid while they dis approved with non-Newtonian liquid. 
The solid loading shows an unstable influence of decreasing and increasing of the 
critical values in all PAA concentration and in both baffled and unbaffled column. 
First, these values decreased when solid loading in the range (0-3)wt% then they 
increased with increasing of solid loading from 3wt% to 11wt%.  

ى تأثير المادة الصلبة على منطقة انتقال الجريان من المنطقة المتجانسة ال
المنطقة الغير متجانسة في عمود التفقيع الخالي والحاوي على العوائق باستخدام 

  سوائل غير نيوتونية
  الخالصة

هذا البحث يضهر دراسة شاملة عن تأتير الطور الصلب والسوائل الغير نيوتونية على الخواص 
لـى منطقـة   الهيدروديناميكية من محتوى الغاز والنقاط الحرجة من محتوى الغاز وسـرعته ع 

االنتقال من المنطقة المتجانسة الى المنطقة الغير متجانسة في عمود التفقيع الخالي والحاوي على 
  .العوائق

) 4.5(م بنسبة ارتفـاع الـى قطـر    2سم وارتفاع 15تم اجراء التجارب في عمود تفقيع بقطر 
ساحة مقطعية ملم وبمساحة تقوب الى م1ثقب يقطر  56باستخدام موزع هواء مثقب يحوي على 

ر السائل وهو سائل طوار الثالثة هي الطور الغازي وهو الهواء وطواال. 0و24للعمود مقدارها 
 .وطور صلب من االومينا غير نيوتوني

البولي اكرا امايند  بتراكيز مختلفة من االقيم المقاسة من محتوى الغاز ونقاط التحول تم مقارنته
نسبة ) 11,  7, 3, 0(يم مختلفة من تركيز المادة الصلبة نسبة وزنية وق) 0.1, 0.05, 0.01, 0(

  .اوي على العوائقحوزنية في عمود تفقيع خالي و
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اظهرت النتائج ان نقاط التحول من محتوى الغاز ومن سرعة الغاز تقل مع زيادة تركيز البولي 
تفقيع الحـاوي  اكرللكايد تحت قيم ثابتة من محتوى المادة الصلبة وهذه القيم تتحسن في عمود ال

  .على عوائق بوجود سائل غير نيوتوني
في القيم الحرجة لكل تراكيز ان وجود المادة الصلبة اظهر تأثير غير مستقر من نقصان وزيادة 
اوال هذه القيم تقل عنـدما  . السائل الغير نيوتوني في عمود التفقيع الحاوي والخالي من العوائق

نسبة وزنية تم يزداد بزيادة محتوى المادة الصلبة من % 3الى  0يكون تركيز المادة الصلبة من 
  .وزنية نسبة% 11الى % 3
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