
BUBBLE CUP TRAY DESIGN









Tujuan perancangan

1. Kapasitas: laju alir uap dan/atau cairan tinggi seperti yang
diperlukan. Ini menghasilkan diameter kolom terkecil pada
kondisi yang diberikan. Fleksibilitas atau adaptabilitas terhadap
fluktuasi yang tinggi dan rendah laju alir uap dan cair

2. Penurunan Tekanan : penurunan tekanan yang rendah2. Penurunan Tekanan : penurunan tekanan yang rendah
diperlukan untuk mengurangi gradien suhu antara atas dan
bawah kolom. Penurunan tekanan yang tinggi biasanya (tetapi
tidak selalu) berhubungan dengan ekonomis desain. Dalam
beberapa sistem penurunan tekanan bukan mengendalikan
fitur, dalam keterbatasan yang wajar.

3. Efisiensi: efisiensi tinggi adalah tujuan dari setiap kinerja tray.
Semakin baik kontak, akan semakin tinggi efisiensi keseluruhan



4. Fabrikasi dan Instalasi Biaya: detail harus
sederhana untuk menjaga biaya rendah.

5. Biaya Operasi dan Pemeliharaan: detail mekanik
harus menjelaskan keanehan dari sistem cairan
(coking, suspended particle, immiscibe fluid, dll)(coking, suspended particle, immiscibe fluid, dll)
dan mengakomodasi persyaratan untuk
drainase, pembersihan (kimia atau mekanik),
korosi, dll, dalam rangka untuk menjaga biaya
operasi sehari-hari dan downtime menjadi
minimum.



Diameter Kolom Bubble Cup Tray

• Diameter kolom untuk operasi tertentu adalah
fungsi sifat fisik dari uap dan cairan pada kondisi
tray, efisiensi dan karakteristik kapasitas
mekanisme kontak (bubble cup, sieve tray , dll)
yang diwakili oleh efek kecepatan termasukyang diwakili oleh efek kecepatan termasuk
entrainment, dan tekanan operasi.

• Diameter ditentukan oleh hubungan yang
dikorelasikanoleh faktor-faktor empiris. Faktor
yang mempengaruhi bubble cup dan perangkat
sejenis, sieve dan perforated tray agak berbeda.



• Souders-Brown [67] secara empiris mengkorelasikan
kecepatan massa maksimum yg diijinkan diwakili dalam
Gambar 8-82 untuk penentuan Faktor "C", dan pada
Gambar 8-83 untuk solusi dari relasi:

W = C [ρv(ρL - ρv) ] ½

• W = kecepatan maksimum yang diijinkan massa melalui
kolom menggunakan bubble cup tray, lb/ft2

penampang) (jam)

• C = faktor dari Gambar 8-82

• ρv = kerapatan uap, lbs / ft3

• ρL = densitas cairan, lbs / ft3







• Diameter berdasarkan laju aliran uap, 'V, di
bagian laju alir terbesar :



TRAY LAY UOT



flowpath



• Gambar 8-85 (halaman 138) dan Tabel 8-14
(halaman 138) mengidentifikasi distribusi
bidang tray dengan aksi tray lokal. Sebuah
panduan desain baki diberikan dalam Tabel 8-panduan desain baki diberikan dalam Tabel 8-
15 (halaman 138) dan
adalah seperti yang disajikan oleh Bolles [5]
kecuali dengan modifikasi di mana mencatat
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