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چكیده
گاز دی اکسید کربن یکی از اصلی ترین آالینده های محیط زیست است که بها تغییهر آب و
هوا می تواند خسارات جبران ناپذیری وارد کند؛ از این رو حل این معضهل نیهاز به تهوجهی
جههدی دارد .در حهها حاضههر جههذب شههیمیایی  CO2بهها محلههو هههای آبههی آلکههانو آمینههی
متداو ترین روش تجاری جداسازی با بازدهی بهاال در صهنعت اسهت .در میهان روشههای
مختلف حذف گاز دی اکسیدکربن از گازهای دودکش ،فرایند جذب واکنشدار با حال آبی
مونواتانو آمین ( ،)MEAمهمترین گزین در کاربردهای صنعتی سا های اخیر بهوده اسهت.
در این تحقیق از حال  MEAبرای بررسی میزان جذب  CO2استفاده شده است .محهدود
تجربی مؤلف های مطالع شونده شامل دمای  26-06درجۀ سلسیوس ،فشار  3/5-9/5بار و
غلظت حهال  2/5-8/5درصهد وزنهی اسهت .بهارگیری و درصهد جهذب  CO2به ترتیه در
محلو آبی  MEAدر محدود  6/276-6/015و  17/81-88/05درصد ب دست آمده است.
برای تجزیۀ نتایج از الگوی چندجمل ای درجۀ دو با روش سطح پاسخ ( )RSMاستفاده شده
است .همچنین برای یافتن بیشینۀ مقدار بهارگیری و درصهد جهذب تحهت شهرایط بهینه ،
بهین سازی عددی ب کار گرفت شده اسهت .در شهرایط بهینه بیشهینۀ مقهدار بهارگیری و
درصد جذب ب ترتی برابر  6/552و  88/17تخمین زده شده است.

 .1مقدمه



تاریخ دریافت99/63/25 :
تاریخ پذیرش99/60/67 :
شماره صفحات 83 :تا 58

کلیددواهههدا :دیاکسهیدکربن،
محلو آبی مونو اتانو آمین ،روش
سطح پاسخ

ب عنوان گاز گلخان ای شده است .با توج ب ایهن واقعیهت که گهاز

انتشار گاز دی اکسیدکربن حاصل از مصرف سهوختههای فسهیلی و

دیاکسههیدکربن مهههمتههرین گههاز گلخان ه ای و ب ه تنهههایی بههیش از

معدنی باعث ب خطرافتادن شرایط جوی جهان وگرمشدن کر زمین

هشتاد درصد آن است ،کاهش و کنتر میزان ایهن گهاز در ههواکره

میشود .امهروزه بهیش از نهود درصهد انهر ی مهورد نیهاز دنیها از راه

بسیار ضروری است .تاکنون فنهاوریههای گونهاگونی بهرای حهذف و

میهزان CO2

کاهش گاز دیاکسیدکربن ب کار رفت اسهت که ههر کهدام از آنهها

سوختهای فسیلی تأمین میشود ک موجه

مطالعۀ تجربی جذب کربن دیاکسید در حالل مونواتانولآمین با استفاده از...

مطالعۀ تجربی جذب کربن دیاکسید در حالل مونواتانولآمین

افهزایش

شرایط عملیاتی مختلفی دارند] .[1برای حذف و ذخیهره سهازی گهاز
* تهران ،دانشگاه علم و صنعت ایران ،دانشکد مهندسی شیمی ،نفت و گاز

دی اکسیدکربن س روش کلی شامل حهذف پهیش احتهرا ،،فراینهد
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سوخت اکسهیدی و حهذف پها احتهرا ،وجهود دارد .ویژگهیههای

و  PZب ترتی

گاز حذفی از صنایع مختلف مانند سیمان ،پتروشهیمی ،دودکهشهها

و همکاران در سا  2617با اسهتفاده از فراینهد جهذب ناپیوسهت و

(غلظت دیاکسید کربن ،دما و فشار) مؤلفه ههای مهؤ ر در انتخهاب

ساخت یک راکتور دو لیتری ،میزان حاللیت گاز  CO2را در محلهو

فرایند مناس

 6/869و  6/395ب دست آمده است] .[17ذوالقدری

جداسازی هستند] .[2همچنهین روش ههای متفهاوتی

 MEAدر غلظت  25 ،26 ،15درصهد وزنهی و فشهار  2 ،1و  3بهار و

بهههرای جداسهههازی و حهههذف  CO2وجهههود دارد؛ ماننهههد جهههذب،

دماهای مختلف اندازهگیری و تأ یر س مؤلفهۀ فراینهد دمها ،فشهار و

جذب سطحی ،جداسازی غشایی و تقطیر برودتی ک در میهان ایهن

غلظت  MEAرا بر میزان جذب گازهای اسیدی بررسی کردند؛ نتایج

روشها ،جذب ب عنوان روش مناس تری شناخت شده اسهت].[3-7

نشان داد ک افزایش غلظت و فشهار ،میهزان جهذب  CO2را افهزایش

تقطیر برودتی یک فراینهد جداسهازی گهاز بها اسهتفاده از تقطیهر در

مههیدهههد و افههزایش دمهها باعههث کههاهش در میههزان جههذب CO2

دماهای خیلی پایین و فشار باال است ک مشاب با سهایر فراینهدهای

میشود] .[18قهاممی و میرزامهی بها اسهتفاده از محلهو

ههای MEA

مرسوم تقطیر است؛ با این تفاوت ک در این روش قرار است ب جای

و  8MDEA-MEAبرای جذب دیاکسید کهربن در شهرایط مختلهف

مایع ،اجزای مخلوط گاز بر اساس تفاوت نقطۀ جوششان از هم جهدا

عملیاتی یعنی دما ،فشار و غلظهت محلهو  ،اسهتفاده کردنهد؛ نتهایج

شههوند .در فراینههد جداسههازی غشههایی ،از غشهها بههرای نفههوذ گههاز

نشان داد ک ظرفیت جذب دی اکسیدکربن در آمهینههای ترکیبهی

دیاکسیدکربن از ترکیه گازههای مختلهف اسهتفاده مهیشهود].[8

بیشتر است] .[19-26بررسیهای تجربی نشهان مهیدههد که مونهو

در فرایند جذب سطحی از جاذب جامد برای جهذب  CO2در سهطح

اتانو آمین معمهوالا در صهنعت بهین  16تها  26درصهد وزنهی و در

آن استفاده می شود؛ مساحت سطح ،انتخابپذیری و قابلیت احیهای

فشههارهای  16تهها  86بههار و دمههای  26تهها  76درجههۀ سلسههیوس

باال از شهاخ ههای مههم در انتخهاب جهاذب اسهت] .[9-12جهذب

استفاده میشود.

گاز مایع فناوری مهمهی بهرای حهذف  CO2از گهاز دودکهش اسهت؛

نتایج مطالعات نشان میدهد ک جذب دیاکسیدکربن با محلو های

در واقع در فرایند جهذب ،گهاز دودکهش در تمهاس بها حهال مهایع

آمینی مهمترین فناوری در عصر حاضر است .ظرفیت بهاال ،اسهتفاده

قرار میگیرد و  CO2ب وسیلۀ این حال جذب میشود].[13-18

در شرایط مختلف عملیاتی و حضور آمینهای متنوع ،از برتریههای

مامون و همکاران در سا  2667ظرفیت جذب حال های  -2بوتیل

این فناوری است .محلو آبی مونواتانو آمین یکهی از محلهو ههای

آمینواتانو  ،متیل دیاتانو آمین -2 ،متیل آمینو اتهانو  -2 ،اتیهل

پرکاربرد در صنعت ب ویژه در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی اسهت.

آمینو اتانو و آمینو اتیل آمینو اتانو را با مونواتانو آمین مقایسه

در این تحقیق بهرای شناسهایی رفتهار ایهن فراینهد و بررسهی تهأ یر

کردند و ب این نتیج دست یافتند ک فقط آمینو اتیل آمینو اتهانو

مؤلف های عملیاتی بر عملکهرد و کهارایی آن ،از روش سهطح پاسهخ

میتواند با مونو اتانو آمین رقابت کند؛ سایر حال ها کارایی جهذب

برای مطالعۀ تجربی این فرایند اسهتفاده شهده اسهت .بها اسهتفاده از

پایینتری نسبت ب مونواتانو آمین دارند] .[15آرونو و همکهاران در

روش سطح پاسخ ،تعداد آزمایشهای بهین  ،تأ یر مؤلف های عملیاتی

سا  2611حاللیت دی اکسیدکربن را در غلظتهای مختلف

MEA

و شرایط بهینۀ فرایند ب دست آمده است.

در محدود دمایی  86تا  126درجۀ سلسیوس مطالع کردنهد].[10
گهومز و همکهاران در سها  2618بهارگیری  CO2را در حهال ههای

 .2حالل شیمیایی آمینی

دیاتیل آمهین PZ ،MEA ،و  EDAبها غلظهت  16درصهد وزنهی

جذب شیمیایی با آلکانو آمینها یگان فنّاوری حذف پا احترا ،در

بررسی کردند .آزمایشها از  186تا  286دقیق برای تمام حال های

مقیاس صنعتی است؛ آمینهها انتخهابپهذیر ،برگشهت پهذیر ،نسهبتاا

آمینی انجام شد .با توج ب نتایج بیشترین بارگیری مربوط ب حال

غیر فرار و ارزان و دارای واکنش پهذیری بهاال هسهتند .محلهو ههای

دیاتانو آمین با مقدار  6/892و کمترین مقدار بارگیری مربوط به

آلکانو آمینهی که در فراینهدهای صهنعتی حهذف دیاکسهید کهربن

حال  EDAبا مقدار  6/321است .مقدار بارگیری حال

ههای MEA

1. Monoethanolamine
2. Piperazine
3. Ethylenediamine
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4. Methyl Diethanolamine

Membrane
جذب فیزیكی

سرمازایی

Physical absorption

Cryogenic

جذب شیمیایی
Chemical absorption

روشهای متداول

جذب سطحی

حذف دیاکسید کربن

Adsorption

شکل  .1روشهای متفاوت جذب دیاکسیدکربن].[3

پیپرازین وتری اتانو آمین هستند] .[21آلکانو آمهین هها حهداقل از

دی سولفیدکربن بهترین حال اسهت .وزن مولکهولی کهم ،ظرفیهت

حداقل یک گروه OH

جذب زیاد ،سرعت جذب باالی دیاکسیدکربن ،تمایل بسیار کهم آن

ب کاهش فشار بخار و همچنین افزایش حاللیتشان در محلهو ههای

در جذب هیدروکربنهها ،پایهداری حرارتهی بهاال و سهادگی احیها از

آبی کمک میکند .گروه آمینی قلیاییت کهافی بهرای جهذب  CO2را

برتریهای آن است .مونواتانو آمین از نظر شیمیایی پایدار اسهت و

فراهم مهیکنهد] .[3افهزون بهر ایهن ،محلهو ههای آمینهی بهرخالف

ب آسانی میتوان گازهای اسیدی را از آن جدا کهرد .به علهت جهذب

حال های شیمیایی قادر ب حذف مرکاپتان هستند؛ اگرچه فراینهد

باالیی ک دارد مقدار محلو در گردش آن پهایین اسهت ،همچنهین

جذب با محلو های آبی آمینی  CO2را ب طور مؤ ری حذف میکند؛

ب دلیل هزینۀ پایین و در عین حها داشهتن ظرفیهت بهاالی جهذب

ولی مشکالت اقتصادی و محیطی زیادی دارد؛ از قبیل هزینۀ بهاالی

گازهای اسیدی ،میتوان آن را ب عنوان یکی از اقتصادیترین آمینها

انر ی برای احیای حال  ،اتالف حال ب دلیل تبخیر ،تخری پهذیری

معرفی کرد].[23

یک  OHو گروه آمینی تشکیل شدهاند .حضور

مطالعۀ تجربی جذب کربن دیاکسید در حالل مونواتانولآمین با استفاده از...

روش غشایی

حرارتی و خوردگی تجهیزات در طو فرایند] .[22مونواتانو آمین از
معمو ترین آمینهایی است ک سا ها است برای جذب دیاکسهید

 .3روش انجام آزمایش و محاسبات

کربن و هیدرو ن سهولفید از گازههای طبیعهی و یها مخلهوط گازهها

 1-3مواد مورد آزمایش

استفاده شده است؛ معموالا مونواتانو آمین ب صورت محلو آبی بها

بههرای انجههام آزمههایش ،میههزان جههذب دیاکسههیدکربن از حههال

غلظت  16-26درصد وزنی ب کار گرفت میشود .غلظت متهداو در

مونواتانو آمین با خلهو

صنعت تاکنون  %15وزنی است .مونواتانو آمین از آمین ههای نهوع

محلو ها از آب مقطر استفاده شده است .محلو ها پها از تهیه در

او است و پیوندهای قویتری با دیاکسید کربن تشکیل مهیدههد؛

داخل ظرف های دربست برای جلوگیری از تماس با هوا نگه داشهت

بهاالی  99درصهد تهیه و بهرای سهاختن

این ترکی  ،ب ویژه بهرای تصهفیۀ گازههای حهاوی مقهادیر جزمهی از

شدند .همچنین گاز  CO2از شرکت همتا گاز مهرآباد با خلو

دیاکسید کربن  ،هیدرو ن سولفید ،فاقد ترکیبات سولفید کربونیل و

 99درصد ب عنوان گاز جذبشونده ب کار گرفت شد.

باالی
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جدول  .1خواص حالل به کار رفته در آزمایش.
نام ماده

جرم مولكولی (گرم بر مول)

فرمول شیمیایی

مونواتانو آمین

01/68

C2H7NO

محل تهیه

ساختار شیمیایی

شرکت مرک

 2-3شرح دستگاه آزمایش

و خروجههی بههرای انتقهها  CO2ب ه داخههل راکتههور و خههارد از آن در

آزمایشههای تجربهی جهذب  CO2به وسهیلۀ حهال  MEAدر یهک

دستگاه تعبی شدهاند .عالوه بر این ،دستگاه حاوی یک پنل کنترلهی

دستگاه آزمایشگاهی ک طرحوار کلی آن در شهکل ( )3نشهان داده

است که دمها و فشهار داخلهی راکتهور را در حهین انجهام آزمهایش

شده ،انجام شده است .مطابق شکل ( ،)3ایهن دسهتگاه شهامل یهک

نشان میدهد .در واقع مقهدار دمها و فشهار در کهل محهدود زمهانی

کپسو گاز همراه با رگالتهور ،فشارسهنج و هیتهر ،و یهک راکتهور از

مهورد آزمهایش ،بهت و بهارگیری  CO2و مقهدار  CO2جهذب شهده

جنا استیل ضد زنگ دارای همزن از باال است .ترموکوپل کالیبره و

بر اساس این مقادیر حساب میشود.

سنسور فشار ب ترتی برای اندازهگیری دما و فشار و شیرهای ورودی

P. G
پمپ خأل
شیر کنترل

گرمكن

P. G
شیر

خروجی

P. G

خروجی
شیر

شیر

شیر
راکتور
ظرف اختالط

CO2

N2

گرمكن

شکل  .2طرحوارۀ کلی دستگاه جذب دیاکسید کربن.
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پا از تهیۀ محلو آبی حال با درصد وزنی مشهخ

از هرکهدام از

هدف از این مطالع فراهمکردن دادههای تجربی جذب  CO2با حال

حال ها و پا از همگنسازی 26 ،میلهیلیتهر از ایهن محلهو درون

مونواتههانو آمههین اسههت؛ از ایههن رو دادههههای تجربههی بههارگیری و

سل موجهود ریخته و درون راکتهور قهرار داده؛ سهپا دمها تنظهیم

درصد جذب  CO2در این محلو ها اندازهگیری شهدهانهد .از آنجهایی

می شود .با رسیدن دما ب مقدار مورد نظر درحالیک شهیر خروجهی

ک طی سا های اخیر ،روش سطح پاسخ ( ،)RSMب عنهوان روشهی

برای حذف هوای موجود در راکتور

کارامد برای بهین سازی توج زیادی را در بین پژوهشگران ب خهود

طی چند انی از راکتور عبور داده می شود .پا از آن با بستن شهیر

جل کرده اسهت ،بهرای کهاهش تعهداد دادهههای تجربهی ،طراحهی

خروجی راکتور و بازکردن شیر ورودی ،گاز بها فشهار مهورد نظهر به

آزمایشها بها روش  RSMو بهر اسهاس یهک طهرک مرکه مرکهزی

داخل راکتور فرستاده می شهود .مقهدار ایهن گهاز از راه شهیر ورودی

) (CCDدر نرمافزار طراحی آزمایش نسخۀ  12انجام شده است].[20

قابههل کنتههر اسههت .پهها از بسههتن شههیر ورودی راکتههور ،همههزن

 RSMیک روش مهم آماری است ک برای طراحی و تجزیۀ دادههای

روشههن مههیشههود کهه سههرعت همههزن در همههۀ آزمههایشههها

تجربی استفاده می شود ،در مقابل  CCDنیز برای ارزیابی تعامل بین

 156دور بر دقیق در نظر گرفت شده است .از این لحظه جهذب بها

مؤلف های مؤ ر ب کار گرفت میشود .در واقع  RSMهمراه

بها CCD

کاهش فشار با زمان آغاز می شود تا زمانی ک ب تعاد برسد؛ تعاد

یههک روش مههؤ ر بههرای شههناخت تجربههی ارتبههاط بههین مؤلف ه هههای

زمانی حاصل می شود ک فشار ابت بمانهد .زمهان انجهام آزمهایشهها

بررسیشده و پاسخ سهامان اسهت RSM .به تحلیهل تعهامالت بهین

 1ساعت در نظر گرفت شده است ،ب طوری ک در این زمهان تعهاد

مؤلف های مختلف ،کاهش زمان و هزین  ،فراهمکهردن پاسهخ بهینهۀ

حاصل شود .در پایان ،پا از ابتشدن فشهار و به پایهان رسهیدن

کلی کمک میکند و جدو مؤلف های انتخهابی و محهدود آنهها را

فرایند جذب ،شیر خروجی گهاز بهاز مهی شهود تها  CO2بهاقیمانهده

نشان میدهد ] .[27روند طراحی برای  RSMب صورت زیر است:

راکتور باز است ،گاز  CO2خال

درون محفظ ه خههارد شههود ،سههپا بهها بههاز کههردن درب محفظهه
حال مصرف شده خارد می شهود .ایهن رونهد بها تغییهر مؤلفه ههای
مختلفی از قبیل دما ،فشار و درصد وزنی های متفاوت از آمین بهرای
بررسی روند جذب ،تأ یر مؤلفه هها و به دسهتآوردن حالهت بهینه
تکرار شده و ب این منظور از طراحی آزمایش استفاده شده است.

 طراحی مجموع ای از آزمایش ها برای اندازهگیری قابل اعتماد
و کافی برای رسیدن ب پاسخی مطلوب.
 توسعۀ یک الگوی ریاضی با سطح پاسخ درجۀ دو بها بیشهترین
تطابق.

مطالعۀ تجربی جذب کربن دیاکسید در حالل مونواتانولآمین با استفاده از...

 3-3نحوۀ انجام آزمایش

 .4طراحی آزمایش

 تعیین مطلوبترین مؤلف های تجربی که منجهر به کمینه و
بیشین کردن پاسخ میشود.
 بیههان تأ یرهههای مسههتقیم و تعههاملی مؤلف ه هههای فراینههد بهها

 4-3محاسبات بارگیری و درصد جذب CO2

درصد جذب  CO2ب وسیلۀ معادلۀ ( )1حساب میشود؛ ب طوری که

نمودارهای دوبعدی و س بعدی.

 Piو  Pfب ترتیه به فشهار ورودی و خروجهی در راکتهور ناپیوسهت

مؤلف های عملیاتی اصلی شامل دما ،فشهار و غلظهت حهال  ،فراینهد

اشاره دارند].[28

جذب  CO2را تحت تأ یر قرار می دهنهد؛ در طراحهی آزمهایشههای
مربوط شرایط مناسبی برای حذف  CO2با استفاده از حال در نظهر

()1

درصد جذب

166

بارگیری  CO2ب صورت مو  CO2جذب شده ب مو جاذب برحس
رابطۀ ( )2تعریف میشود].[25
()2

گرفت شده ب طوری ک محدود تجربی بهرای ههر متغیهر بهر اسهاس
مطالعات قبلی ،نتایج آزمایشهای مقدماتی و دستگاه موجود انتخاب
شده است .همان طور ک گفته شهد  RSMبهرای تجزیهۀ دادهههای
تجربی و بررسی تأ یر مؤلف های مستقل بر پاسخ ب کار گرفت شهده

بارگیری
آمین

است CCD .ب س

نوع تست نیاز دارد 2k ،تستههای فاکتوریهل2k ،

تست های محوری و  ncتست نقاط مرکزی ک  kتعهداد مؤلفه ههای
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مطالع شده در آزمایش است .برای قابهل مقایسه بهودن ،طراحهی در

درجۀ سلسیوس و فشار  3/5تا  9/5بار و غلظت حهال بهین  2/5تها

 5سطح  -α,-1 ,0,+1,+αارام میشود ک  αبرابهر بها  )2k)0.25اسهت.

 8/5درصد وزنی برای حذف  CO2هستند .باز مطالع برای هرکهدام

این ویژگی واریانا ابتی را در نقاطی ک ب فاصهلۀ هابتی از نقهاط

از مؤلف ها در این حال در جدو ( )2نشان داده شده است .طراحی

مرکزی قرار دارند ،تضمین میکند و دقت مساوی از تخمین پاسخ را

 CCDبا این  3مؤلف در  5سطح انجام شده است .کلیۀ آزمهایشهها

در هر جهتی از طراحی فراهم میکند].[27

شامل  26تست حاوی  5تکرار برای نقطۀ مرکزی است .جهدو ()3

پا از واردکردن مقادیر عددی هر یک از پاسخها ،عملکرد فرایند از

آزمایشهای انجام شده را ب همراه پاسخشان نشان میدهد.

راه تحلیل پاسخ ( )yارزیابی میشود؛ ارتباط بین پاسخ و مؤلف ههای
جدول  .2محدودۀ مؤلفههای طراحی آزمایش.

ورودی فرایند ب صورت زیر است:
)

() 3

مؤلفه

واحد

حد پایین

حد باال

T

کلوین

293

333

P

بار

3/5

9/5

CMEA

درصد وزنی

2/5

8/5

(

طبق رابطۀ ( y )3ب مؤلف های ورودی  x1, x2, …. xkبستگی دارد و
مؤلفۀ باقیماند مرتبط با آزمهایشهها اسهت .بهرای  RSMمعادلهۀ
چندجمل ای درجۀ دو رایجترین الگویی است ک برای تطابقدادن بها

جدول  .3نتایج تجربی جذب دیاکسیدکربن

دادههای تجربی استفاده میشود .بر این اسهاس از دادهههای تجربهی

با حالل مونواتانولآمین.

برای توسعۀ الگوی چندجمل ای درجۀ دو مطابق رابطۀ زیر اسهتفاده
دما

فشار

)(K

)(Bar

CMEA
)(wt%

CO2

313

0/5

5/5

6/802

36/62

293

0/5

5/5

6/891

31/68

333

0/5

5/5

6/353

27/88

363

8/6

8/6

6/391

18/25

و

ضهرای

313

0/5

5/5

6/852

29/71

و

ضهرای

313

9/5

5/5

6/886

23/12

313

0/5

5/5

6/855

29/86

363

5/6

7/6

6/588

87/03

323

8/6

8/6

6/381

17/81

363

8/6

7/6

6/583

25/12

مرکزی) برای تخمین ضرای تهرمههای درجهۀ دو ،نقهاط فاکتوریهل

313

0/5

5/5

6/835

29/81

(واقع شده در مرکز مکعبی با طو جانبی برابر  )2ب طور عمده برای

323

5/6

7/6

6/807

86/08

تخمین ضرای ترمهای خطی استفاده میشوند].[27

313

0/5

8/5

6/015

85/21

در این مطالع طراحی آزمایشها با مؤلف های دمها ،فشهار و غلظهت

323

5/6

8/6

6/312

25/73

323

8/6

7/6

6/885

20/69

) (mol CO2/mol solventو درصد جذب  CO2برحس ) (%هسهتند.

313

0/5

5/5

6/835

29/81

363

5/6

8/6

6/357

28/87

شرایط عملیاتی بر اساس آزمایش های مقهدماتی ،مطالعهات قبلهی و

313

0/5

2/5

6/276

18/87

محدودیتهای دستگاه موجهود از لحها انهدازهگیهری دمها و فشهار

313

3/5

5/5

6/832

88/05

انتخاب شده است .کلیۀ آزمهایشهها در محهدود دمهایی  26تها 06

313

0/5

5/5

6/881

29/88

میشود].[28

بارگیری

درصد جذب
()R
)(%

()8

∑∑

∑

∑

این روش یک روش ارزیابی مؤ ر است ک کیفیت دادههای تجربی را
بهبود مهیبخشهد .در رابطهۀ()8
مؤلف های خطی،

ضرای

یهکتهرم ابهت،

مؤلفه ههای تعهاملی،

مؤلف های درجۀ دو و خطای باقیمانده است .در واقع مقادیر نقاط
مرکزی برای تشخی

انحنای پاسهخ و کمهک به تخمهین ضهرای

ترمهای درجۀ دو ،نقاط محوری (واقعشهده در فاصهلۀ آلفها از نقطهۀ

حال انجام شده است و پاسخها شامل میزان بارگیری  CO2برحس
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بر اساس نتایج ب دست آمده در جدو ( )2بارگیری و درصهد جهذب
 CO2به ترتیه در محهدود  6/276تهها  6/015و  17/81تهها 88/05
درصههد بههودهانههد .در ادامهه نتههایج الگوسههازی و تههأ یر مؤلفهه ههها
ارام شده است.

()5
رابطۀ بهین

مقهادیر واقعهی و پهیشبینهیشهده بهرای بهارگیری CO2

در شکل ( )3نشان داده شده اسهت؛ مقهادیر تجربهی بهارگیری

 1-5تجزیۀ ANOVA

تعیین اهمیت هر ترم در معادل با تجزیۀ واریانا ارزیابی میشود؛ از
این رو تجزی و تحلیل واریانا برای آزمودن اهمیهت الگهو ضهروری
است؛ این تجزی نشان میدهد ک اختالف ناشی از الگهو در مقایسه

CO2

در تطابق با مقادیر تخمهینزده شهده به وسهیلۀ روش  RSMاسهت.
همان طور ک مشخ

است مقادیر واقعی و پیشبینیشده کامالا به

هم نزدیکاند و همخوانی خوبی باهم دارند.

با اختالف خطای باقیمانده از آزمایشهای تجربی قابل توج است یا
جدول  .4تحلیل واریانس جذب  CO2با حالل .MEA

خیر؟ این نتیج از اطالعات دادهشهده در سهتون  p-valueاز جهدو
مربوط ب این بخش ب دست میآیهد .بهرای  p-valueههای کمتهر از

الگو

 6/65و  6/661ترمهای الگو ب ترتی مهم و بسیار مهماند؛ ترمههای
با  p-valueبیشتر از  6/1مهم نیستند] .[28همانطور ک در جهدو
( )3نشان داده شده است  p-valueالگوی کمتر از  6/661اسهت که
نشان میدهد ترمهای الگو

مجموع

میانگین

درجۀ

مربعات

مربعات

آزادی

مقدار F

مقدار P

مد

6/1388

6/6158

9

285/18

<6/6661

A-T

6/6158

6/6158

1

285/15

<6/6661

اهمیت باالیی دارند .طبق ستون p-value

ترمههای  AC ،C ،B ،Aو A2تهرم ههای مههم محسهوب مهیشهوند و
متغیرهای پاسهخ را به صهورت قابهل مالحظه ای تحهت تهأ یر قهرار

B-P

6/6628

6/6628

1

88/79

<6/6661

C-CMEA

6/1170

6/1170

1

1875/77

<6/6661

AB

6/6661

6/6661

1

6/9080

6/3892

AC

6/6669

6/6669

1

18/60

6/6638

BC

6/666

6/666

1

6/1993

6/0088

A

6/6618

6/6618

1

22/21

6/6668

B2

6/6666

6/6666

1

6/1808

6/0751

C2

6/6662

6/6662

1

2/91

6/1196

میدهند.
برای اینک سطح پاسخ ب دسهتآمهده قابهل قبهو باشهد الزم اسهت
ضری تبیین تعدیل شده ( )R2adjو ضری تبیین پیشبینی ()R2pred
بیشتر از  6/5باشد ک برای الگوی درجۀ دو ب ترتی برابهر 6/9918

مطالعۀ تجربی جذب کربن دیاکسید در حالل مونواتانولآمین با استفاده از...

 .5نتایج و بحث

و  6/9712است و در محدود مطلوب قرار دارند ،همچنین ب دلیهل
2

کمتر بودن اختالفشهان از  6/2در تطهابق خهوبی بهاهم قهرار دارنهد.
هرچقدر مقدار ضری تبیین ( )R2ب عدد  1نزدیهکتهر باشهد بهرای
الگوی طراحی شده بهتر است ک مقدار  R2برای ایهن الگهو برابهر بها
 6/9955است ک مناس و منطقی است .معادل برحس مؤلف های
واقعی میتواند برای پیشبینی پاسخها در سطوک دادهشد هر مؤلف

باقیمانده

استفاده شود .معادلۀ الگهو درجهۀ دو مطهابق رابطهۀ ( )5بهر اسهاس

عامل عدم

ضرای

و مؤلف ههای ورودی در رابطهۀ ( )8نشهان داده شهده اسهت.

معادلۀ ب دستآمده ،رفتار پاسخ را در محدود تجربی ب عنوان تابعی
از متغیرهای مستقل شرک میدهد؛ مقادیر مثبت تأ یر مطلوبی را بهر

برازش

6/6660

6/6661

16

6/6665

6/6661

5

خطا

6/6662

جمع کل

6/1396

6/6666

2/98

6/1278

5
19

پاسخ می گذارند و مقادیر منفی رابطۀ معکوس بین پاسخ و مؤلفه را
نشان میدهند.
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0/7

CO2 Loading:

0/615

0/27
0/6

0/4

بارگیری دیاکسیدکربن (مدلسازی)

0/5

0/3

0/2
0/6

0/7

0/4

0/5

0/2

0/3

بارگیری دیاکسیدکربن (تجربی)

شکل  .3مقایسۀ مقادیر تجربی و تخمینی بارگیری  CO2در حالل .MEA

 2-5تأثیر فشار

واضح است ک بارگیری با افزایش فشار جزمی  CO2افزایش مییابهد؛

برای ارزیابی تأ یر فشار بر بارگیری  ،CO2س حال با شرایط یکسان

بنابراین فشار دارای تأ یر مثبت بر بارگیری  CO2اسهت .در حقیقهت

 5/5درصد وزنی  MEAو دمای  313کلوین در فشارهای  0/5 ،3/5و

افزایش فشار جزمی  CO2میهزان  CO2موجهود در جریهان ورودی را

 9/5بار بررسی شدند .شکل ( )8بارگیری  CO2در برابر فشار را نشان

بیشتر میکند و درنتیج تعداد مو های گاز جذبشده زیاد میشود.

میدهد .بیشترین بارگیری در فشهار  9/5بهار مشهاهده شهده اسهت؛
0/49
0/48
0/47

0/45
0/44
0/43
0/42
10/5

9/5

8/5

7/5

6/5

5/5

4/5

3/5

2/5

فشار )(Bar

شکل  .4اثر فشار بر بارگیری  CO2در دمای  313کلوین و غلظت حالل  5/5درصد وزنی.
45
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بارگیری CO2

0/46

شکل ( )5نتایج حاصل از تأ یر دمها بهر بهارگیری  CO2را در حهال

افزایش درجۀ حرارت میزان جذب  CO2کاهش مییابد.

 MEAبا  5/5درصد وزنی  MEAدر فشهار  0/5بهار نشهان مهیدههد.
آزمایش های مقایس ای در س حهال یکسهان در دماههای متفهاوت

 4-5تأثیر غلظت حالل

 313 ،293و  333کلوین انجام شده است .طبق نتایج ب دستآمده،

شههکل ( )0نتههایج حاصههل از تههأ یر غلظههت بههر بههارگیری  CO2را در

باالترین میزان جذب مربوط ب دمای  293کلوین است .نتایج نشهان

غلظتهای  5/5 ،2/5و  8/5درصد وزنی حال  ،MEAفشار  0/5بار و

میدهد ک افزایش دما در شرایطی ک مؤلف های دیگر ابهت باشهند

دمای  313کلوین نشان میدهد .با توج ب نمودار با افزایش غلظت

جههذب CO2

حال  ،میزان بارگیری افزایش می یابد .بنابراین هرچ درصد غلظهت

ب تدریج کاهش مییابد .این نتایج ب دلیل فشار بخهار بهاال در دمهای

حال افزایش پیدا کند مو های بیشتری از  CO2را جذب میکند و

باال است که منجهر به بهارگیری کمتهر  CO2مهیشهود .ایهن امهر

همچنین مقدار درصد جذب را افزایش میدهد.

دارای تههأ یر منفههی بههر بههارگیری  CO2اسههت و میههزان

0/5
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0/46
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0/44
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60

70
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مطالعۀ تجربی جذب کربن دیاکسید در حالل مونواتانولآمین با استفاده از...

 3-5تأثیر دما

نشاندهند گرمازا بودن واکنش ب وسهیلۀ ایهن حهال اسهت که بها

شکل  .5اثر دما بر بارگیری  CO2در دمای فشار  6/5بار و غلظت حالل  5/5درصد وزنی.

0/65
0/6
0/55

0/45
0/4

بارگیری CO2

0/5

00/35
0/3
0/25
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9/5

8/5
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3/5

2/5

1/5

غلظت )C_MEA (wt%

شکل  .6اثر غلظت حالل بر بارگیری  CO2در دمای  313کلوین و فشار  6/5بار.
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مقاالت

 5-5ارزیابی تأثیر مؤلفهها با RSM

نشان میدهد .تأ یرات دما ،فشهار و غلظهت حهال رابطهۀ آنهها بها

سطح پاسخ ،نمودار چندجمل ای در جدو را در حالی ک یک متغیر

استفاده از  RSMارزیابی شهده انهد .شهکل ( )7تهأ یر دمها و فشهار و

ابت و دو متغیهر دیگهر در محهدود تجربهی تعیهینشهد متغیرانهد

شکل ( )8تأ یر غلظت  MEAو دما را ب

طور همزمهان برجهذب CO2

رسم میکند .در این قسمت تأ یرات مؤلف های عملیاتی بر بهارگیری

نشان میدهد .با توج ب شکلها بها افهزایش فشهار و درصهد وزنهی

 CO2و تعامالت بهین متغیرهها بها اسهتفاده از  CCDدر نمودارههای

حال  ،میزان بارگیری افزایش و با زیاد شهدن دمها میهزان بهارگیری

س بعدی نشان داده شهده اسهت .شهکلههای ( )7و ( )8نمودارههای

کاهش مییابد.

سه بعههدی بههارگیری  CO2را ب ه صههورت تههابعی از شههرایط عملیههاتی

CO2 Loading:
0/615
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شکل  .7بارگیری  CO2در حالل  MEAبرحسب دما و فشار در غلظت  5/5درصد وزنی.
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شکل  .8بارگیری  CO2در حالل  MEAبرحسب دما و غلظت حالل در فشار  6/5بار.
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برای مؤ ر واقعشدن فرایند جذب الزم است ک  CO2بارگیری نسبتاا

اسهههت .نتهههایج نشهههان داد کههه بهههارگیری دیاکسهههیدکربن در

باالیی داشت باشد؛ عالوه برجذب باال باید توجی اقتصادی نیز داشت

حال مونواتانو آمین با افزایش فشهار افهزایش مهییابهد .همچنهین

باشد؛ از ایهن رو یکهی از اههداف اصهلی ایهن پهرو ه به دسهتآوردن

بارگیری دیاکسیدکربن در حال مونواتهانو آمهین بها افهزایش دمها

مؤلف های بهین برای بیشین کردن بارگیری  CO2است RSM .روش

کههاهش مههییابههد .بهه عههالوه بههارگیری دیاکسههیدکربن در حههال

بهین سازی رایجی است ک برای تعیین مقادیر بهینۀ متغیرها بهرای

مونواتانو آمین با افزایش غلظت حال افهزایش مهییابهد .همچنهین

الگهوی

بهین سازی عددی برای یافتن بیشینۀ مقدار بارگیری و درصد جذب

بهترین پاسخ بارگیری  CO2استفاده می شود .ب این ترتیه

معادلۀ درجۀ دوم برای رسیدن ب بیشهینۀ جهذب  CO2در محهدود

تحت شرایط بهین برای حال  MEAبا الگوی چندجمله ای درجهۀ

تجربی از قبل تعیین شده ،بهین شده و در بخش بهین سازی عهددی

دو ب کار گرفت شده است .این مقادیر برای حال  MEAبه ترتیه

متغیرهای عملیاتی شامل دما ،فشهار و غلظهت  MEAبهرای کهاهش

برابر  6/552و  88/17درصد تخمین زده شده اسهت .مقهادیر بهینهۀ

هزین های فرایند و تقاضای انهر ی کمتهر کمینه انتخهاب شهدند و

متغیرهای مستقل بهرای رسهیدن به بیشهینۀ مقهدار جهذب دمهای

بارگیری و درصد جهذب  CO2بهرای رسهیدن به بهتهرین عملکهرد،

 36درجۀ سلسیوس ،فشار  5بار ،غلظت  7درصد وزنی است.

بیشین انتخاب شدند .شرایط بهینۀ فرایند جذب  CO2از بهین سازی
عددی با استفاده از نرم افزار طراحی آزمهایش به دسهت آمهده و در
جدو ( )5ارام شهده اسهت .در اینجها ههر یهک از مؤلفه هها بهرای
بهین سازی میتواند ب صورت در محدوه ،حداکثر ،حهداقل ،ههدف و
هیچ (برای پاسخها) ب منظور دستیابی ب خروجی بهینه شهده بهرای
مجموع ه ای از شههرایط اسههتفاده شههود .مقههدار بیشههینۀ بههارگیری و
درصد جذب  CO2تحت مؤلف های بهینۀ تعیین شده ب ترتیه

برابهر

 6/552و  88/17درصد تخمین زدهشده است.
جدول  .5مقدار عددی مؤلفههای بهینه در حالل .MEA
مؤلفه

مقدار بهینه

دما ( کلوین)

363

فشار (بار)

5

غلظت محلو مونواتانو آمین(درصد)

7

 .6نتیجهگیری کلی
در ایههن تحقیههق جههذب دیاکسههیدکربن در یههک راکتههور همههزندار
ناپیوست ب وسیلۀ حال مونواتانو آمین انجام و ا ر مؤلف ههای دمها،
فشار و غلظت حال بررسی شد .بر این اساس آزمایشهای مختلفهی
برای بررسی ا ر مؤلف های عملیاتی ب وسهیلۀ  RSMطراحهی شهد و
مقادیر عددی میزان بهارگیری و درصهد جهذب  CO2از نتهایج آنهها
ب دست آمد .برای محلو آبی  MEAمقدار بارگیری و درصد جذب
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