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Studii privind îmbunãtãþirea contactului bifazic la coloanele cu
umpluturi structurate
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In this paper is being studied the behaviour of structured packing subjected to certain chemical, thermal or
electrochemical treatments, in specified conditions (temperature and exposure time). The wettability of the
materials used has a direct effect on the liquid layer, being influenced by the density, viscosity and surface
tension of the liquid as well as the surface condition, which has allowed the comparison of the thickness
experimental values with those determined analytically. The treatments applied had in view the possibility
of improving or regenerating the packing efficiency as a result of the changes that occur on the contact
surface. The characterization was done after each treatment. Also, it was established the number of
equilibrium stages related to one packing element used in the separation process.
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În coloanele cu umpluturã este necesar sã se asigure
un contact continuu între faza lichidã ºi gazoasã care
circulã în contracurent, iar în acest sens elementele de
umpluturã trebuie sã prezinte suprafaþã specificã ºi volum
liber cât mai mari, sã asigure distribuþia uniformã a fazelor
ºi amestecarea bunã a acestora. Comparând principalele
caracteristici ale tipurilor de umpluturi se constatã cã cele
structurate prezintã valori mai mari ale suprafeþei specifice
ºi volumului liber, comparativ cu cele ale diferitelor forme
geometrice, având din aceastã cauzã ºi eficacitate mult
mãritã. De asemenea, oferã avantajele unor pierderi de
presiune scãzute ºi posibilitatea operãrii cu debite mari
ale fazelor [1].

La contactul direct dintre un lichid ºi o suprafaþã solidã,
între cele douã faze apar interacþiuni a cãror intensitate
depinde de proprietãþile lichidului (vâscozitate, densitate,
tensiune superficialã, temperaturã), tipul suprafeþei
(unghiul de contact, rugozitate) ºi condiþiile de operare
(debitul specific de lichid) [2]. Mãrimea suprafeþei efective
de transfer de masã diferã aparent de suprafaþa
geometricã, datoritã efectelor produse de condiþiile
hidraulice, precum ºi a unor interacþiuni fizice care
influenþeazã dispunerea lichidului pe elementul de
umpluturã (tensiunea superficialã, forþele de capilaritate,
efectul de condensare). În principiu, diferenþa dintre
suprafaþa udatã ºi aria interfacialã efectivã constã în faptul
cã suprafaþa udatã încorporeazã aria suprafeþelor “moarte”,
pe când aria interfacialã efectivã include nu doar aria
filmului de lichid de la suprafaþa umpluturii ci ºi suprafeþele
picãturilor, a jetului de lichid pulverizat etc [3,4].

Elementele de contact de tip umpluturã sunt realizate
într-o gamã geometricã variatã ºi, de asemenea, foarte
diverse sunt ºi materialele din care se confecþioneazã.
Îmbunãtãþirea eficacitãþii de separare prin rectificare sau
absorbþie a unei umpluturi se realizeazã prin mãrirea
gradului de udabilitate al suprafeþei de contact faþã de
lichidul descendent din coloanã. Eficacitatea umpluturilor
metalice, din punct de vedere al udabilitãþii, este influenþatã
de poziþia pe care metalul o ocupã în sistemul periodic,
iar experimental s-a constatat cã oxizii metalici au energii
de adeziune mai mari decât metalele pure
corespunzãtoare. Straturile oxidice de la suprafaþa
umpluturii pot fi obþinute prin încãlzirea materialelor la
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temperaturi ridicate în curent de aer, udabilitatea oxizilor
formaþi fiind îmbunãtãþitã pe mãsura creºterii temperaturii
de oxidare, deci a grosimii stratului rezultat. Oxidarea
suprafeþelor metalice poate fi realizatã ºi pe cale
termochimicã utilizând diverºi reactanþi: apã oxigenatã,
soluþii de permanganat de potasiu, bicromat de potasiu,
acid fosforic etc [5].

Parte experimentalã
Studiile privind eficacitatea umpluturilor structurate în

procese de separare prin rectificare, dupã activarea
suprafeþei metalice prin diverse procedee, au fost realizate
pe umpluturi structurate tip B7 (figura 1) provenind de la
Institutul Naþional de Cercetare-Dezvoltare pentru
Tehnologii Criogenice ºi Izotopice (INCDTCI) Rm. Vâlcea.

Acestea au structurã ordonatã, realizatã din fâºii de plasã
din bronz fosforos ºi prezintã urmãtoarele caracteristici [6]:

-compoziþia bronzului fosforos: Cu = 95,1%, Sn = 4,23%,
P = 0,23%;

-þesãturã 4x1 iþe cu diametrul firului 0,16 mm;
-numãr de ochiuri: 24 x 42/cm2, dimensiunea ochiului

0,14 x 0,071 mm;

Fig. 1. Umpluturi structurate realizate din fâºii de bronz fosforos
(dxh =56x50 mm), tip A
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-diametrul   orificiilor:  4 mm,  distanþa  între   acestea
10 mm;

-unghiul între pliuri 75o, înãlþimea acestora 4,5 mm, pasul
7 mm;

-densitatea aparentã: ρ =  430 kg m-3;
-suprafaþa specificã: σ = 1650 m2 m-3;
-volum liber: Vl = 0,952 m3 m-3;
În lucrare s-a studiat, comparativ, eficacitatea acestui

tip de umpluturi pe baza urmãtoarelor determinãri:
a) aprecierea reþinerii diferitelor lichide pe suprafaþa

umpluturii ºi determinarea grosimii stratului reþinut
(experimental ºi prin calcul);

 b) comportarea la rectificare, apreciatã prin
determinarea înãlþimii echivalente a talerului teoretic,
respectiv, calculul numãrului de talere corespunzãtoare
unui element de umpluturã.

Studiul udabilitãþii suprafeþelor s-a realizat prin
aprecierea gradului de reþinere pe acestea a diferitelor
lichide, respectiv, determinarea grosimii stratului rezultat,
în condiþii de temperaturã ºi duratã precizatã a expunerii.
Tipurile de tratamente la care au fost supuse elementele
de umpluturã sunt redate în tabelul 1.

Aprecierea udabilitãþii umpluturilor s-a efectuat în raport
cu urmãtoarele medii: apã, soluþii alcool metilic-apã, soluþii
NaOH-apã, solvenþi organici (benzen, toluen).

Umplutura imersatã în lichid a fost extrasã lent, cu
ajutorul unei cremaliere, astfel încât sã nu fie deranjat
echilibrul dintre forþa de aderenþã datoratã tensiunii
superficiale ºi vâscozitãþii, respectiv, forþa gravitaþionalã.
Prin cântãrire a rezultat masa ºi s-a calculat volumul de
lichid reþinut, care a fost raportat la suprafaþa teoreticã a
elementului de umpluturã, fapt ce a permis calcularea
grosimii peliculei de lichid, δexp. Determinãrile au fost
realizate la diferite temperaturi, luând în considerare
modificarea tensiunii superficiale ºi a vâscozitãþii lichidului.

În continuarea determinãrilor experimentale s-a urmãrit
efectul concentrãrii vaporilor, prin rectificare, pe o porþiune
din coloanã corespunzãtoare unuia sau mai multor
elemente de umpluturã, în corelare cu modificarea
temperaturii ºi compoziþiei acestora conform echilibrului
lichid-vapori realizat. S-a utilizat sistemul alcool metilic-
apã, cu concentraþia iniþialã 10% mol alcool etilic.

Instalaþia experimentalã a cuprins:
a) balon de distilare (blaz) cu posibilitatea mãsurãrii

temperaturii lichidului (tw,l) ºi a vaporilor (tw,v);
b) coloanã cu umpluturã structuratã, la care se

determinã temperatura vaporilor îmbogãþiþi, la ieºirea din
strat ( vDt , );

c) condensator care asigurã refluxul total la o densitate
de stropire 0,5 ¸0,7 m3 m-2 h-1.

Metoda s-a dovedit a fi sensibilã, diferenþa între
temperatura vaporilor din blaz (tw,v) ºi cea la ieºirea
vaporilor din stratul de umpluturã (tD,v)  fiind cuprinsã între
15 ºi 21oC, pentru un element de umpluturã, cu precizia
mãsurãrii de 0,1oC.

În determinãrile experimentale s-au folosit elementele
de umpluturã tip A  (dxh = 56x50mm) tratate în condiþiile
precizate (tabelul 1), studiindu-se comparativ influenþa
tipului de tratament aplicat asupra eficacitãþii separãrii prin
rectificare.

Rezultate ºi discuþii
Aprecierea caracteristicilor funcþionale ale umpluturii

structurate s-a realizat, în prealabil, prin determinarea
pierderilor de presiune raportate la un metru liniar de
umpluturã (fig. 2 ºi 3). Mãsurãtorile au fost efectuate pe
elemente de umpluturã cu dimensiunea dxh = 56 x 50
mm (tip A), respectiv 30 x 50 mm (tip B).

Pentru coloana uscatã se constatã, în ambele cazuri,
creºterea exponenþialã a pierderilor de presiune în funcþie
de viteza masicã a gazului ºi pãstrarea alurei curbelor pe

Tabelul 1
TIPURILE DE TRATAMENTE APLICATE UMPLUTURILOR STRUCTURATE
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un domeniu larg de viteze, creºterea fiind mai accentuatã
la umplutura cu diametru mai mic (tip B). La coloana
stropitã prevãzutã cu umpluturã tip B se sesizeazã punctul
de inflexiune al curbei corespunzãtor regimului de înecare.

Din analiza rezultatelor au fost deduse urmãtoarele
dependenþe analitice între pierderea de presiune ∆p ºi
viteza masicã a gazului ωm:

- coloana cu umpluturã tip A:
uscatã

      (1)
stropitã

  (2)

- coloana cu umpluturã tip B:
uscatã,

            (3)

stropitã
    (4)

La analiza udabilitãþii suprafeþelor, valoarea δexp
calculatã cu relaþia 5 a fost comparatã cu grosimea peliculei
calculatã analitic, δanal, conform relaþiei 6:

      (5)

                    (6)

unde:
V, ml  - volumul, respectiv, masa de lichid reþinut,
Ateor - aria teoreticã a elementului de umpluturã,
η l, ρl - vâscozitatea dinamicã, respectiv, densitatea

lichidului.
În cazul utilizãrii pentru umectare a apei, respectiv,

soluþiei alcool metilic-apã 10%, rezultatele obþinute sunt
redate în tabelele 2 ºi 3, gradul de udabilitate al suprafeþei
umpluturii fiind calculat ca raportul între grosimea
experimentalã ºi cea calculatã δexp, δanal.

Fig.3. Pierderea de presiune în coloane cu umpluturi structurate -
coloanã cu diametrul  30 mm, 10 elemente de umpluturã

30 x 50 mm, tip B

Fig. 2. Pierderea de presiune în coloane cu umpluturi structurate -
coloanã cu diametrul 56mm, 4 elemente de umpluturã 56 x 50 mm,

tip A

Tabelul 2
GRADUL DE UDABILITATE A UMPLUTURII ÎN

CONTACT CU APA, LA DIFERITE TEMPERATURI

Tabelul 3
GRADUL DE UDABILITATE A UMPLUTURII ÎN
CONTACT CU SOLUÞIE ALCOOL METILIC -

APÃ 10%  LA DIFERITE TEMPERATURI
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Pentru fiecare tratament aplicat se constatã creºterea
udabilitãþii cu temperatura, fapt explicabil prin scãderea
vâscozitãþii ºi tensiunii superficiale, peste care se
suprapune fenomenul de degazare a lichidului. Gradul
subunitar de udabilitate se poate explica prin faptul cã nu
toatã suprafaþa geometricã a umpluturii este acoperitã cu
peliculã de lichid, cu cât raportul este mai mic rãmânând
suprafeþe neumectate. Valoarea supraunitarã a acestui
raport se poate explica prin diminuarea suprafeþei peliculei
în raport cu cea teoreticã ca rezultat al coalescenþei ºi
efectelor superficiale în porþiunea pliurilor ºi a altor
capilaritãþi din structura umpluturii.

Pentru sistemul alcool metilic-apã, din datele de
echilibru, au fost deduse urmãtoarele dependenþe între
concentraþia (fr.mol.) fazei lichide x, a vaporilor y ºi
temperaturã, t  (oC):

(9)

(10)

pentru faza lichidã, x ∈ (0,06÷0,95):
       (7)

respectiv,
           (8)

pentru faza de vapori, y ∈ (0,304÷0,97):

În tabelul 4 se redã compoziþia la echilibru a vaporilor,
determinatã grafic din diagrama t-x,y, respectiv calculatã
cu relaþia 9, în funcþie de temperatura vaporilor:

Tabelul 5
EFICACITATEA UMPLUTURII STRUCTURATE TIP A ÎN FUNCÞIE DE TRATAMENTUL APLICAT SUPRAFEÞEI

Tabelul 4
MODIFICAREA COMPOZIÞIEI VAPORILOR CA  EFECT AL UMPLUTURII
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- yo  deasupra lichidului, la temperatura tw,v;
- ys la partea superioarã a stratului de umpluturã, la

temperatura  tD,;
- y1  ºi y2  sunt compoziþiile rezultate, la temperaturile  t1

ºi t2, din îmbogãþirea corespunzãtoare unui taler, respectiv,
douã talere teoretice.

În tabelul 5 sunt prezentate datele referitoare la
eficacitatea coloanei pentru fiecare caz studiat: numãrul
de talere teoretice (NTT) corespunzãtoare unui element
de umpluturã, respectiv unui metru liniar de umpluturã,
precum ºi înãlþimea echivalentã a unui taler teoretic (HTT).

Concluzii
A fost studiatã influenþa diferitelor tratamente chimice

ºi termice aplicate suprafeþei unor umpluturi structurate
asupra comportãrii acestora în procesul  de rectificare, prin
aprecierea gradului de udabilitate ºi a eficacitãþii de
separare. Eficacitatea umpluturii s-a apreciat, comparativ,
prin determinarea grosimii stratului de lichid reþinut pe
suprafaþa acesteia ºi prin stabilirea numãrului de talere
teoretice corespunzãtoare unor elemente de umpluturã,
respectiv, a înãlþimii talerului teoretic.

S-a constatat cã mãrirea temperaturii conduce la
creºterea gradului de udabilitate al suprafeþei în cazul
folosirii apei cât ºi a soluþiei alcool metilic-apã. Pentru cazul

al doilea, un grad de udabilitate mai mare se realizeazã la
umpluturile tratate electrochimic (6 ºi 5), iar pentru apã
rezultate mai bune prezintã umplutura (4) tratatã combinat
(chimic ºi apoi termic).

În corelare cu gradul de udabilitate, la rectificarea
sistemului alcool metilic-apã, s-au obþinut eficacitãþi mãrite
pentru umpluturile tratate electrochimic (6 ºi 5), iar
rezultate mai modeste au apãrut la folosirea umpluturii
tratate combinat (4). De asemenea, s-a constatat o bunã
corelare între valorile temperaturii ºi compoziþiei vaporilor,
determinate grafic, respectiv, analitic.
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