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مدلسازي ناپاياي فيلمي جذب واکنشدار همزمان دو گاز
احد قائمي
دانشیار دانشکده مهندسی شیمی ،نفت و گاز ،دانشگاه علم و صنعت ايران
پيامنگارaghaemi@iust.ac.ir :

چكيده
در اين پژوهش ،يک مدل فیلمی براي توصیف ناپاياي جذب همزمان دو گاز طراحیی شیده
است .مدلسازي فیلمی جذب واکنشدار منجر به معادالت ديفرانسیی پیارهاي بیا شیراي
اولیه و مرزي حاکم بر فیلم میشود .روش ح تحلیلی معادالت که در اين تحقیق بیه کیار
رفته ،ترکیبی از دو روش اص برهم نهشتی و جداسیازي متيیرهیا اسیت .معیادالت ل یت
حاص از ح تحلیلی معادالت تابع زمان و مختصات فیلم است و میتیوان در طیول فییلم
به طور دقیق ل ت و شار انتقال جرم اجزاء را محاسبه کرد .معیادالت ديفرانسیی پیارهاي
حاص از مدل سازي فیلمی همچنیین بیه روش عیددي حی شیدند .بیراي ارزيیابی نتیاي
مدل سازي فیلمی ،از دادههاي تجربی برج پرشده آزمايشگاهی استفاده شیده اسیت .نتیاي
ح تحلیلی و عددي معادالت با نتاي تجربی مقايسه شده که نشان میدهد مدل ارائهشده
به خوبی ل ت و شار انتقال جرم اجزاء را در طول فیلم پیشبینی میکند.

 .1مقدمه
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تقريبی براي شارهاي انتقال جرم اجزاء ارائه کردند] .[2-0در بعمیی

مدلسازي و طراحی دستگاههاي جذب واکنشدار همزمیان دو گیاز

موارد مشاهده شده که با سادهسازي معادالت حاکم ،روابی تقريبیی

بر مبناي توصیف تعام توام مییان واکینشهیاي شییمیايی و نفیو

براي محاسبه شار انتقال جرم ارائه شده است].[9

است .اين عملیات مزيتهاي فرايندي و اقتصادي دارد مانند افزايش

روپر و همکاران براي ساده کردن معادالت حاکم ،ل ت توده اجیزاء

حاللیت اجزاء جذب شونده ،افزايش سرعت انتقال جرم و صرفهجويی

جذبشونده را صفر در ن ر گرفتند] .[5پنگرکار و همکاران براي ح

در مصیر انییروي و در بعمیی مییوارد نییز موجیید فیائق آمییدن بییر

معادله حاکم بر فیلم از شراي میرزي سیاده شیده اسیتفاده کیرده و

محییدوديتهییاي ترمودينییامیکی و عملیییاتی میییشییود] .[3جییذب

رابطهاي بیر اسیاف فیاکتور افیزايش بیراي شیار انتقیال جیرم ارائیه

واکنشدار دو گاز ،رويمهاي مختلف واکنشی و انتقال جرمیی دارد و

کردند] .[8ولفگانگ و همکاران با استفاده از عیدد بیدون بعید هاتیا،

بررسیهاي متعددي روي اين فرايندها انجام شیده اسیت .در جیذب

رواب صريحی براي شارهاي انتقال جرم رويم هیاي مختلیف انتقیال

واکنشدار همزمان دو گاز ،بیشتر محققین با استفاده از پارامترهیاي

جرمی در سامانههاي واکنشی ارائه کردند] .[32با بررسیی تحقیقیات

بدون بعد شام فاکتور افیزايش انتقیال جیرم 3و عیدد هاتیا 2روابی

انجام شده ،رواب مختلفی براي سینتیک و سازوکار جذب واکنشدار

* تهران ،دانشگاه علم و صنعت ايران ،دانشکده مهندسی شیمی
1. Enhancement Factor
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)2. Hatta (Ha

محدوده عملیاتی روابی ارائیهشیده بیراي جیذب دياکسییدکربن و

بنابراين براي تعیین رويم انتقال جیرم جیذب دو گیاز  Aو Bفیرض

آمونیاک در جدول ( )3ارائه شده است.

شده که اين دو گاز به صورت زير با فاز مايع در تعادل است:

در به دست آوردن اين رواب به وسیله محققین بیشتر از فرضهیاي
سادهکننده استف اده شده تا معادالت به راحتی ح شوند و ايین امیر
موجد کاهش دقت رواب شده است .از مشکالت اين رواب  ،خطاي
باال و قاب استفاده نبودن براي محدوده وسیع شراي عملیاتی است.

()3

)B(G)  B( L

()2

)A(G)  A( L

بنابراين با بررسیهاي انجامشده و با توجه به محدويتهیاي موجیود

واکنش برگشتناپذير درجه دو اين اجزاء به صورت زير در فاز میايع

در استفاده از اين رواب  ،محاسبه شار انتقال جرم اجزاء دقیق نبیوده

انجام میشود:

و در بعمی موارد خطاي باالي ده درصد دارد .همچنین در کارهیاي
قبلی براي هر رويم انتقال جرمی يک رابطه مجزا بیراي شیار انتقیال

A  z.B  products

()0

جرم ارائه شده است] .[8با توجه به موارد کرشده الزم اسیت بیدون
اعمال شراي سادهکننده در معادالت حاکم ،رابطهاي ارائه شیود کیه

 zضريد استوکیومتري است .فرض شده که گاز  Bحاللیت باال و گاز

به طور دقییق ل یت و شیار انتقیال جیرم اجیزا را محاسیبه کنید و

 Aحاللیت پايین دارد و واکینش مییان آن دو در فییلم میايع باعیث

همچنین براي رويمهاي مختلف انتقال جرمی نیز قاب استفاده باشد.

افزايش انتقال جرم  Aمییشیود واکینش در فییلم میايع مییتوانید

بنابراين در اين تحقیق با در ن ر گرفتن رويم انتقال جیرم واکنشیی،

سرعت هاي مختلفی داشته باشید .در ايین تحقییق سیرعتهیايی از

رابطه اي بر مبناي تئیوري فیلمیی همیراه بیا تعامی مییان واکینش

واکنش شیمیايی مورد ن ر است کیه واکینش کیامال در فییلم میايع

شیمیايی و نفو ارائه شده است.

انجام شده و تأثیري در ل ت جزء  Bدر فیلم نداشته باشد .بنابراين

مدلسازي ناپاياي فيلمي جذب واکنشدار همزمان دو گاز

همزمان دو گاز به ويژه آمونیاک و دي اکسیدکربن ارائه شیده اسیت.

باعث به وجود آمدن رويیمهیاي مختلیف انتقیال جرمیی مییشیود.

نامساوي زير بايد برقرار باشد:

 .2رژيم انتقال جرم
در سامانههاي جداسازي واکنش دار ،سیرعتهیاي مختلیف واکینش

*DA  k1  CB
*CB

kL
*Z  C A

()4

جدول  .1محدوده عملياتی روابط ارائهشده برای جذب دی اکسيدکربن و آمونياک در محلولهای آمونياکی.
غلظت محلول (مول بر ليتر)

دما ][oC

مرجع

دستگاه جذب

2/2

22

][8

ستون جذب

 2/03و 3/0و 0/3

22

][4

ديواره مرطوب

 0/0و 0/0و 8/3و 8/0

 22/0و 02/5

][33

ستون جذب

0

3

22

][32

س همزندار

4

 2/02و  2/5و 2/4

 05و  00و 09

][8

ستون حبابی

 2/88و 2/80

20

][30

ستون جذب

 32222 ppmو  2222و  022و422

25

][34

س همزندار

محققين
کرويلن و هوفتايزر

3

کرويلن و هوفتايزر
اندريو

2

دنکورت و شارما
پنگرکار و شارما
5

لنسی

شن و همکاران

0

3. Danckwerts, Sharma
6. Shen et al.

2. Andrew
5. De Lancy

1. Krevelen & Hoftyzer
4. Pangankar and Sharma
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* C Bل ت تعادلی جزء  Bدر سطح مشترک C A* ،ل ت تعیادلی

فیلم مايع را حین واکنش ،ثابت در ن ر گرفت تا واکنش بیه صیورت

جزء  Aدر سطح مشترک D A ،ضريد نفو جزء  k1 ،Aثابت سیرعت

شبه درجیه اول عمی کنید .پروفايی

ل یت اجیزاء بیراي محیدوده

واکنش و  kLضريد انتقال جرم فاز مايع است .در اين نوع سامانههیا

گفته شده  Haدر فیلمهاي گاز و مايع در شک ( )3نشان داده شیده

پارامتري مهم بنام  Haمطرح است اين عدد بیانگر سیرعت واکینش

است .با تيییر عدد  Haدر محدوده گفته شیده از مقیادير بزرگتیر بیه

يا تبدي در فیلم نسبت به سرعت انتقال جرم به وسیله نفو از فیلم

کوچکتر ،ناحیه انجام واکنش از سطح مشیترک تیا میرز تیوده میايع
جابهجا میشود .شید منحنی ل ت  Aدر فیلم

است].[32
() 5

*k1 DACB
kL

Ha 

مايع بیه مقیدار Ha

وابسته است و با افزايش  Haافزايش میيابد]32و.[8

در حالتی که سرعت واکنش متوس بیوده و کی واکینش در فییلم

 .3برج جذب آزمايشگاهي

مايع انجام میشود ،محدوده عدد  Haرا میتوان بیه صیورت زيیر در

در اين پژوهش از يک ستون پرشده آزمايشگاهی کیه در شیک ()2

ن ر گرفت:

نشان داده شده براي انجام آزمايش هاي جذب استفاده شیده اسیت.
دادههاي بهدست آمده از آزمايشها براي ارزيابی نتاي استفاده شیده

()0

0.3  Ha  3

است .برج جذب آزمايشگاهی شام يیک بیرج پرشیده بیه قطیر 32

براي حالتی که سرعت واکنش تنید اسیت مییتیوان عیدد  Haرا در

سانتی متر و ارتفاع  05سانتی متیر ،پرشیده بیا پیرکنهیاي راشییگ

محدوده زير در ن ر گرفت:

نیم اينچ سرامیکی ،آنااليزر آناليین ،دو کسسیول گیاز بیراي گازهیاي

() 0

 D
C* 
3  Ha  0.2  1  B  B 
 D A z .C Ae 

آمونیاک و دياکسیدکربن است .آزمايشها در حالیت پايیا و در سیه
ل ت مختلیف ورودي محلیول انجیام شیده و مشخصیات ورودي و
خروجی فازها به برج جذب ،در جدول ( )2آمده است.

در محدودههاي گفته شده براي عدد  Haمیتوان ل یت جیزء  Bدر

فيلم مايع

فيلم
گاز

شكل  .1پروفايل غلظت اجزاء در فيلمهای گاز و مايع.

00
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آنااليزر گاز

6
محلول

5

 -1کپسول نيتروژن
 -2کپسول دياکسيدکربن
 -3کنترلکننده جريان جرم

4

 -4ستون پرشده

3

 -5گرمکننده
 -6نشاندهنده دما
 -7آنااليزر گاز
1

2

شكل  .2نمودار جريان برج جذب آزمايشگاهی.

جدول  .2شرايط عملياتی ورودی و خروجی فازها به برج.
غلظت خروجي (مول بر ليتر)

مدلسازي ناپاياي فيلمي جذب واکنشدار همزمان دو گاز

7

غلظت ورودي (مول بر ليتر)
شماره آزمايش

دياکسيدکربن

آمونياک

دياکسيدکربن

آمونياک

2/202

2/000

2/399

2/420

3

2/280

2/928

2/250

2/549

2

2/035

2/804

2/200

2/003

0

در آزمايش ها شراي گازهاي ورودي اين گونه است :فشار جزئی گیاز

متصور ،پارامتر مهم فیلم است و از رواب تجربی ضرايد انتقال جرم

آمونیییاک 30 ،کیلییو پاسییکال ،فشییار جزئییی دياکسیییدکربن 35/4

که در مقاالت گفته شده تخمیین زده مییشیود]30و .[33ضیخامت

کیلو پاسکال ،دماي ورودي گاز  29درجه سلسیوف ،دمیاي محلیول

فیلم مايع در محیدوده  2/23 – 2/3میلیی متیر و بیراي فییلم گیاز

ورودي  02درجه سلسیوف ،دبی گاز آمونیاک  04میول بیر سیاعت،

 2/3- 3میلی متر است .فیرض اساسیی میدل فیلمیی ،انتقیال جیرم

دبی گاز دي اکسیدکربن  43مول بر ساعت (گاز همیراه نیتیروون بیا

يک بعدي در طول مختصات فیلم است] .[30با نوشتن موازنیه جیرم

دبی  385مول بر ساعت) .براي شراي عملیاتی برج ،سطح به حجیم

براي جزء  Aدر فیلم مايع در حالت ناپايا با در ن ر گرفتن هیمزمیان

تماف فازها 352 ،متر مربع بر متر مکعد است.

دو پديده نفو و واکنش شیمیايی ،معادله پیوستگی به شک زيیر در
میآيد:

 .4مدلسازي فيلمي
در مدل فیلمی فرض بر اين است که همه مقاومتهاي انتقیال جیرم

()9

C A J A

R
t
x

در اليه نازک فیلم با ضخامت ثابیت قیرار دارد .ضیخامت اليیه فییلم
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 CAل ت در فیلم مايع JA ،شار انتقال جرم جزء  Aو  Rترم واکنش
است .با توجه به اين که در فیلم گیاز واکینش انجیام نمییگییرد بیا

()30



C A DA  2C A
 2
 k1  CB* C A  k1  CB* C Ae
t
 L  2



نوشتن موازنه جرم براي جزء  Bدر فیلم گیاز معادلیه پیوسیتگی بیه
شک زير است:

()34
CB J B

0
t
x

() 8

 CBو  JBبه ترتید ل ت و شار انتقیال جیرم جیزء  Bدر فییلم گیاز
است .در معادالت باال شیار انتقیال جیرم از قیانون فییک 3محاسیبه

 δLضخامت اليه فیلم مايع است .شراي اولیه و مرزي براي فیلم بیه
شک زير است:
()35

میشود:
()32

x
L

i  A, B

Ci
x

()30
J i   Di

()30

در قانون فیک Di ،ضريد نفو اجزاء ،براي جیزء  Aدر فییلم میايع و
براي جزء  Bدر فیلم گیاز اسیت] .[35در جیذب واکینشدار بیشیتر
محلول هاي اسیتفاده يیا تولیدشیده بیه صیورت الکترولییت اسیت و
واکنشهاي تعادلی در اين محلولها برقرار است بنابراين ل ت جزء
 Aدر فیلم مايع صفر نیست و مقداري از جیزء  Aبیه علیت واکینش
برگشت در محلول موجود است .در اين صورت تیرم واکینش شیام
واکنش رفت و واکنش برگشت است].[30



) CA ( ,0)  C AO (t

) CA (0, t )  C (t
*
A

) CA (1, t )  CAe (t

 C*Aو  CAeو  CAoبه ترتید ،ل ت در سطح مشترک ،در مرز تیوده
مايع و مقدار اولیه جزء  Aاست .معادله حاکم براي جیزء  Bدر فییلم
گاز:
()39

CB DB  2CB
 2 
t
 G  2

x

()38

G



 δGضخامت فیلم گاز است .شراي اولیه و مرزي به شک زير است:

()33

R  R for  Rrev

()32

R  k 1 C B*C A  k 1 C B*C Ae

()23

یت جیزء A

()22

در اين معاالت  C*Bل ت جزء  Bدر فیلم مايع CA ،ل

()22

) C B ( ,0)  C B 0 (
) CB (0, t )  CBI (t
) CB (1, t )  CBd (t

در فیلم مايع k1 ،ثابت واکنش و  CAeل ت جزء  Aدر حالت تعادل

 CBOو , CBIو  CBdبه ترتید ل یت جیزء  Bدر میرز تیوده گیاز ،در

فیلم است .حاللیت جزء  Bدر محلول باال است و واکنش تیاثیري در

سطح مشترک دو فیلم و مقدار اولیه در فیلم گاز است.

جذب آن ندارد و در محدوده گفته شده براي عیدد  ،Haل یت

C*B

در فیلم مايع ثابت بوده و تيییر نمیکند].[30

 .6حل تحليلي
ح معادالت ديفرانسی پاره اي با شراي میرزي و اولییه حیاکم بیر

 .5معادالت حاکم

مسئله به طور مستقیم ممکن نیست ولی میتوان با استفاده از اصی

با جاگذاري معادله شار و سنتیک واکنش در معیادالت پیوسیتگی و

برهم نهشتی در چهار مرحله ،مسئله را دقیق ح کرد .ابتدا معادالت

همچنین با تعیین کردن شراي اولیه و مرزي فیلمها ،معادله حیاکم

ديفرانسیلی پارهاي مربوط به جزء  Aح شده و سیس

از معیادالت

بر فیلم براي جزء  Aبه شک زير در میآيد:

بهدست آمده در حالت خاص مییتیوان بیراي جیزء  Bدر فییلم گیاز
1. Fick Law
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نتیجه ح معادالت براي ل ت جزء  Aبه شک زير است:

معادله ل ت بهدستآمده (معادالت  20و  )25میتوان شار اجزاء را
در طول فیلم به دست آورد .در سیطح مشیترک فییلمهیا مییتیوان



) sin(n )  an   bn (t )  sin( n )  E ( , t

qnt

n 1



CA ( , t )   e

بیشینه شار انتقال جرم را محاسبه کرد.

n 1

) dC A ( , t
d

()20
) E ( , t
)


پارامترهاي معادله در پیوست آمده است.



cos(n )  an   bn (t )  n cos( n ) 

 qnt

n 1

N A ( , t )   DAL


  DA  ( n e
n 1

()20

 .7روش حل عددي
براي ح عددي معادالت ديفرانسیی پیارهاي از ترکیید روشهیاي
تفاظلی و خطوط 3استفاده شیده اسیت .ابتیدا معیادالت ديفرانسیی
پارهاي با روش تفاظ محیدود مرکیزي بیه مجموعیهاي از معیادالت
ديفرانسی معمولی تبدي شده و در ادامه با روش خطیوط بیه طیور
همزمان ح شده است .با ح اين معادالت بیراي میدل فیلمیی در

براي جذب فیزيکی در حالت پايا ،از ل یتهیاي پايیا بیراي شیرط
مرزي استفاده شده و معادله ل ت به معادله زير تبدي میشود .بیا
جاگذاري ل تهاي مربوط به جزء  Bمیتوان از معادلیه بیراي ايین
جزء نیز استفاده کرد:
()29

) CA ( )  E ( )  C   (CAe  C
*
A

*
A

طول فیلم مقادير ل تها و شار انتقال جرم محاسبه شده است.

مدلسازي ناپاياي فيلمي جذب واکنشدار همزمان دو گاز

استفاده کرد] .[39روش ح تحلیلی معادالت در پیوست آمده است.

میآيد .براي محاسبه شار انتقیال جیرم اجیزاء ،بیا مشیتقگییري از

 2-7فرايند جذب آمونياک و دياکسيدکربن
 1-7حالت خاص و محاسبه شار انتقال جرم

براي بررسیی حی عیددي معیادالت فییلم ،فراينید جیذب گازهیاي

براي به دست آوردن معادله ل ت جزء  Bيا براي حالتی که واکنش

آمونیاک و دي اکسیدکربن به وسیله محلولهاي آمین در ن ر گرفته

وجود ندارد بیا فیرض صیفر بیودن ثابیت واکینش در معادلیه (،)20

شده است .گاز دياکسیدکربن گازي کم محلول است و بیا آمونییاک

میتوان معادله ل ت جزء  Bدر فیلم گاز را به دست آورد.

موجود در محلول واکنش میدهد و باعث افزايش جذب و باال رفیتن

2

 n 
Pn  
 DB
 G 

()24

سرعت انتقال جرم دياکسیدکربن میشود .حاللیت گاز آمونیاک در
محلولهاي آبی باال است و معادله  4برقیرار اسیت و واکینش آن بیا
دياکسیییدکربن در محلییول تییاثیري بییر جییذب آن نییدارد .واکیینش

در اين صورت خواهیم داشت:

دياکسیدکربن در محلولهاي آمین به شک زير است]:[35





n 1

n 1

) CB ( , t )   e Pnt sin(n )  an   bn (t )  sin( n )  F ( , t

()28

CO2  2R2 NH  R2 NCOO  R2 NH 2

در معادله واکنش  R2NHآمین بوده و آمونیاک ،مونواتیانول آمیین و

()25

دي اتانول آمین و یره را شام میشیود .واکینش دياکسییدکربن
)  F ( , tبه شک زير تعريف میشود:
()20

شام ترم رفت و برگشت است و با استفاده از معادله تعادل میتوان

]) F ( , t )  CBI (t )  [CBd (t )  CBI (t

بقیه پارامترها با در ن ر گرفتن صفر براي ثابیت واکینش بیه دسیت

سرعت واکنش برگشت را به دست آورد .ترم واکنش بیه شیک زيیر
است:
()02

) R  k 1[R 2 NH ](C A C A e

1. Method of Lines
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معادالت ل ت بهدست آمده از ح تحلیلی در شراي فرايند و نتاي

در ح عددي معادالت فیلم براي جذب دياکسیدکربن از دادههاي

ل ت دياکسیدکربن در طول فیلم مايع براي زمانهاي مختلف در

تجربی جدول ( )0استفاده شده که در دمیاي  22درجیه سلسییوف

شک ( )0نشان داده شده است.

ارائه شده است].[30

جدول  .3مقادير پارامترهای جذب دیاکسيدکربن و آمونياک در محلول آمونياکی.
مقدار پارامتر

بعد

پارامتر
ل ت دياکسیدکربن در فص مشترک

CA*  2 102

مول بر لیتر

ل ت دياکسیدکربن در توده محلول

C Ae  9.2 103

مول بر لیتر

ضخامت اليه فیلمی

 L  7.5 104

سانتیمتر

ضريد نفو دياکسیدکربن در محلول

D A  1.5 105

سانتیمتر مربع بر ثانیه

ثابت سرعت واکنش دياکسیدکربن و آمونیاک

k 1  300

لیتر بر مول ثانیه

ضريد انتقال جرم فاز مايع براي دياکسیدکربن

k L  2 102

سانتیمتر بر ثانیه

ل ت تعادلی جزء آمونیاک در سطح مشترک

C B*  0.06

مول بر لیتر

G  0.056

سانتیمتر

ضريد نفو آمونیاک در فاز گاز

D B  2.5 105

مترمربع بر ثانیه

ضريد انتقال جرم فاز گاز براي آمونیاک

k G  17.4 105

مول بر مترمربع ثانیه اتمسفر

ضخامت اليه مرزي فاز گاز

5/52

5/518

5/514

5/512

5/51

5/55

5/558
5/54

5/53

زمان (ثانيه)

5/52

5/51

5

5/2

5/4

5/6

5/8

1

طول فيلم

شكل  .3پروفايلهای غلظت دی اکسيدکربن در طول مختصات فيلم مايع و زمانهای مختلف.
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غلظت دياکسيدکربن ][mole / L

5/516

5/518

1
5/514

2
3

4

5

5/512

غلظت دياکسيدکربن ][mole / L

5/516

5/51
5/558
5/8

1

5/4

5/6

5

5/2

طول فيلم

شكل  .4غلظت دیاکسيدکربن (مول بر ليتر) در فيلم در زمانهای مختلف:
خط  t=1 and 0.1 sec :1خط  t=0.01 :2خط  t=0.005 :3خط  t=0.0001 :4خط .t=0.0001 :5

5/25

5/15
1
5/1
2
5/55

3

1

5/8

5/4

5/6

فشار جزئي آمونياک بر کل فشار

5/2

مدلسازي ناپاياي فيلمي جذب واکنشدار همزمان دو گاز

5/52

5

5/2

5

طول فيلم

شكل  .5غلظت آمونياک (فشار جزئی آمونياک بر فشار کل) در فيلم در زمانهای:
خط t=0.01 sec :1خط t=0.001 :2خط. t=0.0001 :3

شک هاي ( )4و ( )5نتاي ح عددي و تحلیلی معادالت ديفرانسی

معادله ل ت ،مشتق گرفته و در سیطح مشیترک دو فییلم ،سیرعت

پارهاي براي اجزاء آمونیاک و دي اکسیدکربن در زمانهاي مختلف و

انتقال جرم به دست میآيد.

در طول فیلم را نشان میدهند .در اين شک ها نتاي ح عیددي بیا

در جدول ( )0شارهاي انتقال جرمی تجربی و محاسباتی بیر اسیاف

نقاط منقطع و نتاي ح تحلیلی با خطوط ممتید نشیان داده شیده

روش ارائه شده آمده است .در اين جدول ( )0خطاي شار انتقال جرم

است .مقايسه اين دو شک نشان میدهد که به علت حاللیت بیاالي

بر اساف خطاي نسبی ( )RD%به شک معادله زير است:

آمونیاک ،ل ت آمونیاک زودتر از ل ت دياکسیدکربن بیه حالیت
پايا میرسد .براي محاسبه سرعت انتقیال جیرم دياکسییدکربن ،از

()03

100

Ni , Exp  Ni ,Cal
Ni , Exp

نسبي
% درصد خطاي
Relative
Deviation
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جدول  .3شارهای انتقال جرمی تجربی و محاسباتی و خطای آنها.
آزمايش

N NH3 , Exp

N CO2 ,E xp. 103

N NH3 ,Cal

N CO2 ,Cal 103

RD%

آمونياک

دياکسيدکربن

مول بر متر مربع ثانيه
3

2/2334

2/23329

3/09

3/00

2/9

3/0

2

2/3382

2/23329

3/05

3/58

3/3

0/0

0

2/329

2/2320

3/00

3/0

3/0

2/4

شار انتقال جرمی دي اکسیدکربن در طیول فییلم در حالیت پايیا در

است که طبق خطاي گفتهشده براي اين معادالت ،کمتر از ده درصد

شک ( )0با دو روش عیددي و تحلیلیی نشیان داده شیده اسیت .در

است] .[8بر اساف دادههاي جدول ( ،)0متوس خطاي نسبی بیراي

شک ( ،)0شیار انتقیال جیرم دياکسییدکربن بیا اسیتفاده از رابطیه

اجزاء دياکسیدکربن و آمونیاک (با استفاده از روش ارائیه شیده) بیه

پنگرکار و شارما که بر اساف فاکتور افزايش انتقال جیرم اسیت نییز

ترتید  2/50و  %3/90است.

نشان داده شده است .رابطه پنگرکار و شارما به شک زير است]:[8

معادالت گفتهشده در متون علمی که سرعت انتقال جرم را بر مبناي
اعداد بدون بعد محاسبه میکنند ،خطاي بیشتري نسیبت بیه میدل

()02

) N A  k L2  D A k 1C B* (C A  C Ae

در مقايسه شار انتقال جرم دياکسییدکربن بیا روشهیاي مختلیف،
نتاي ح عددي و تحلیلی با هیم يکسیان اسیت ولیی خطیاي شیار
بهدستآمده از معادله  02نسبت به حی دقییق آن (تحلیلیی) %0/0

گفته شده در اين تحقیق دارند و سرعت انتقال جرم را تنها در سطح
مشترک محاسبه میکنند در حالی کیه میدل ارائیهشیده مییتوانید
سرعتهاي انتقال جرم را در طول فییلم و همچنیین در زمیانهیاي
مختلف با دقت باال محاسبه کند.

× 15-7

2/9

سرعت جذب با استفاده

2/8

2/6
2/5

حل عددي

2/4

حل تحليلي

2/3
2/2
2/1

سرعت جذب دياکسيد کربن ][gmole / 2.sec

از فاکتور افزايش

2/7

2
1/9
1

5/8

5/4

5/6

5/2

5

طول فيلم

شكل  .6شار انتقال جرم دی اکسيدکربن در طول فيلم :نقاط حاصل از حل عددی و خط حاصل از حل تحليلی.
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تا به حال براي بیه دسیت آوردن پروفايی هیاي ل یت و همچنیین

kL

ضريد انتقال جرم فاز مايع (متر بر ثانیه)

شارهاي انتقال جرمی ،در جذب واکنشدار همزمان دو گاز ،از رواب

Ha

عدد بدون بعد هاتا

دقیق استفاده نشده است .در بیشتر ايین سیامانههیا ،پروفايی هیاي

J

شار انتقال جرم (مول بر متر مربع بر ثانیه)

ارائه شده فرضی بوده که باعث ايجاد خطیا در محاسیبه شیار انتقیال

P

فشار جزئی (کیلو پاسکال)

جرم اجزاء شده است .بیشتر اين بررسی ها بر مبناي تئوري فیلمی و

R

سرعت واکنش (مول بر متر مربع ثانیه)

R2NH

جزء آمین

Z

استوکیومتري واکنشدهنده B

در حالت پايا انجام شده است] .[5-8مدل ارائهشده ،پروفاي

ل تو

شار انتقال جرم اجزاء را در فیلم ،نسبت به مدلهاي ديگیر بیه طیور



دقیق محاسبه میکند .در همه مدلها براي مدلسیازي دينیامیکی

ضخامت اليه فیلمی (متر)

فرايندهاي جداسازي ،تنها براي موازنه جرم توده مايع و توده گیاز از

Super

معادالت ناپايا استفاده شده و بیراي قسیمت فییلم از معیادالت پايیا

*

استفاده شده است] [38-20که باعیث ايجیاد خطیا در میدلسیازي

Sub

دينامیکی اين فرايندها میشود .با استفاده از مدل ارائهشده ،خطیاي

G

فاز گاز

استفاده از معادالت پاياي فیلمی برطر میشود.

L

فاز مايع

با توجه به اين که براي تخمین ضخامت فیلم از ضرايد انتقال جیرم

I

جزء i

و نفییو اسییتفاده میییشییود و ضییرايد انتقییال جییرم و نفییو بییه

I

سطح مشترک

هیدرودينامیک فرايند وابسته است و در طیول دسیتگاه جداسیازي،

O

زمان اولیه

مقدار تعادلی ل ت

مدلسازي ناپاياي فيلمي جذب واکنشدار همزمان دو گاز

 .8نتيجهگيري

K

ثابت سرعت واکنش (لتیر بر مول ثانیه)

هیدرودينامیک داخ دستگاه تيییر مییکنید ،باعیث مییشیود کیه
ضخامت فیلم در طول دستگاه تيییر کند بنابراين در تحقیقات آتیی

پيوست

الزم است که ضخامت فیلم ،ثابت فرض نشود و اثیر تيیییر ضیخامت

ح معادالت ديفرانسی پارهاي حاص از مدلسازي فیلمی بیهطیور

فیلم بر مقدار انتقال جرم و پروفاي هاي ل ت اجزاء بررسی شود.

مسییتقیم ممکیین نیسییت ولییی میییتییوان بییا اسییتفاده از روش اصی

روش ح تحلیلی ،ابزاري قوي و دقیق براي ح بسییاري از مسیائ

برهمنهشتی در چهار مرحله ح دقیق مسئله را به دست آورد.

مهندسی اسیت .روش حی تحلیلیی ترکیید اصی بیرهمنهشیتی و
جداسازي متيیرها براي ح اين نوع مسائ مناسد اسیت و در ايین

مرحله اول

تحقیق معادالت دقیق ل ت و شارها را در طول مختصیات فیلمیی

براي ح معادالت ديفرانسی پارهاي جزء  ،Aتابعی مانند زير تعريف

ارائه داده و حداق خطا را نسبت به روشهاي ديگر دارد .همچنیین

میشود:

روش ارائه شده میتواند به طور مطلیوب بیراي ارزيیابی حی عیددي
سامانههاي بزرگ و صنعتی استفاده شود.

()3

]) E ( , t )  C A* (t )   [C Ae (t ) C A* (t

بیا در ن ییر گیرفتن تییابع ارائیهشییده معادلیه ل ییت بیه شییک زيییر

عالئم اختصاري
A

واکنشدهنده جزء ( Aمول بر لیتر)

B

واکنشدهنده جزء ( Bمول بر لیتر)

C

ل ت واکنشگر (مول بر لیتر)

D

ضريد نفو (متر مربع بر ثانیه)

برقرار میشود:
()2

) CA ( , t )   ( , t )  E( , t

با جاگذاري در معادله ديفرانسی پارهاي خواهیم داشت:
()0

 DA  2

)  k1  CB*  g ( , t
t  L2  2
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()4
()5

) E ( , t
t

g ( , t )  (k 1 C B* )E ( , t )  k 1 C B*C Ae 

مرحله سوم
مسئله  ، Uشرط اولیه ناهمگن دارد و با اسیتفاده از روش جداسیازي

)   C A 0 ( )  E ( ,0)  0 (

t  0:

متيیرها ،جواب مسئله به شک زير است:

()0

  0 :   C A* (t )  C A* (t )  0

()30

()0

  1:

()39

  C Ae (t ) C Ae (t )  0

شراي مرزي مسئله همگین شیده ولیی در شیرط اولییه و در خیود
معادله ديفرانسیلی ،ناهمگنی وجود دارد.

sin(n )  an

qnt



U ( , t )   e
n 1

1

an  2 0 ( )sin(n )d
0

2

 n 
*
qn  
 DA  k1  CB

 L 

()38
مرحله چهارم

مرحله دوم

در مسئله  ،Vخود معادله ديفرانسی پارهاي ،ناهمگن اسیت و بیراي

براي ح  ،مسئله به دو معادله ديفرانسی  ،هر کدام با يک نیاهمگنی

ح آن از روش جداسازي متيیرها استفاده شده است:

تبدي میشود .معادله  9چگونگی ارتباط اين دو مسیئله بیا مسیئله
اولیه را نشان میدهد:
() 9



()22

)  ( , t )  U ( , t )  V ( , t

) V ( , t )   bn (t )  sin( n
n 1

براي به دست آوردن تابعیت زمانی) ، bn(tاز ) V(ξ,tمشیتق گرفتیه و

معادالت  8تا  32مسئله  Uو معادالت  30تیا  30مسیئله  Vرا بییان

در معادله ديفرانسیلی قرار داده میشود .با توجه به اين که معادالت،

میکند:

سینوسی است ،براي ح مسئله ،معادله ) g(ξ,tنیز سینوسی نوشیته

مسئله :U

میشود:

() 8

U D A  2U
 2
 (k 1 C B* ) U
t
 L  2

()32

) t=0 U=0 (

()33

U0

 =0

()32

U0

 =1



()23

) g ( , t )   g n (t )sin( n
n 1

که در آن:
()22

1

gn (t )  2 g (  , t )sin( n )d 
0

با جاگذاري در معادله و سادهسازي خواهیم داشت:

مسئله :V
()30

V DA  V
 2
)  (k1  CB* ) V  g ( , t
t
 L  2

()34

V=0

t 0

()35

V0

 =0

()30

V0

 =1

2

22

()20

dbn (t ) DA 2 2
 2 n   bn (t )  k1  CB*  bn (t )  g n (t )  0
dt
L

()24

) dbn (t
 qn  bn (t )  gn (t )  0
dt

()25

نشريه مهندسي شيمي ايران ـ سال هجدهم ـ شماره صد و سه ()9318



) V ( , 0)  0   bn (0)  sin( n
n 1
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 بیهbn(t)  تابعییت زمیانی،از ح معادله ديفرانسیلی درجیه اول

پ

:شک زير است
bn (t )  

t

0

eqn(t  ) .gn ( )d

)20(

 معادله ل ت به شک زيیر بیه،V  وU با به دست آوردن جوابهاي
:دست میآيد


qnt

C A ( , t )   e
n 1
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