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چكیده
در اینمقاله شبیهسازی جذب گاز دیاکسید کربن توسط محلول آبیی منواتیانول آمیین در
یک واکنشگاه الیهریزان بهوسیلۀ نرمافزار کمسول 1ارائه شدهاست .الگوی بهکیار بیردهشیده
برای شبیهسازی ،جنبه های بسیاری از فرایندهای واقعی را که در هنگام جذب رخ میدهید
در نظر گرفتهاست .فرآیندهای انتقال جرم ،حرارت و هیدرودینامیک برای فاز مایع و گاز در
نظر گرفته شده است و اثر ضریب انتقال جرم فاز گاز و ضریب انتقال حرارت در شبیهسازی
لحاظ شدهاست .واکنش آمین با دیاکسیدکربن درجۀدو میباشد و در پروفایل سرعت ،اثیر
تنش برشی لحاظ شدهاست .نتایج شبیهسازی نشان داد که فقط بخیش بسییار کیوککی از
ضخامت الیه ریزان ( )0/002mmدر انتقال جرم مشارکت مییکنید .در ایینتحقیی ویول
واکنشگاه شبیهسازیشده ،یکمتر و قطر داخلی آن  0/0130متر بیودهاسیت .شیبیهسیازی
نشان می دهد که افزایش دبی مایع و گاز باعث افزایش میزان جذب گاز توسط محلول آبیی
 MEAمیشود.
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 .1مقدمه 1

به نظر میرسد که سوختهای فسیلی هنوز یک جزء غالیب از سیبد

یکی از نتایج مخرب افزایش تقاضای انرژی جهیانی ،تییییر وضیعیت

انرژی جهانی اسیت و نییاز بیشیتری بیه روشهیای مسیتقیپ پاسیخ

آب و هوای زمین اسیت .بیرای کیاهش نتیایج ایین افیزایش تقاضیا،

احساس میشود .همزمیان ،اتحادییۀ اروپیا و دولیتهیای آن متعهید

سیاستگذاریهای مختلفی از جمله کاهش انتشار گازهای گلخانهای

شدهاند که تا سال  2020در مقایسه با سال  1000انتشیار گازهیای

پذیرفته شدهاست .در کند سال اخیر ،اساساً نفوذ منابع تجدیدپیذیر

گلخانهای را  %20کاهشدهند .ایینهید مییتوانید تیا  %30تحیت

انرژی بهعنوان یک راهحل احتمالی ،ترغیبکننده میباشد .بنیابراین،

شرایطی که توسط اتحادیۀ اروپایی مشخص میشود افزایش یابد].[1
اثر منفی گازهای گلخانهای برروی آب و هوا مشخص شدهاست که با

* اهواز،
1. Comsol Multiphysics
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گرمتییر خواهییدشیید و رفییع گازهییای گلخانییهای از منییابع مختل ی

جهت مخال با مایع در تماس قرار میگیرد].[2

بیشازپیش اهمیت مییابد بنابراین مییتیوان اسیتفاده از واکنشیگاه

بررسی فرآیند انتقال جرم در واکنشگاه الیه ریزان نشان میدهد کیه

الیهریزان را بهعنوان روشی مناسب برای کاهش گازهیای گلخانیهای

عوامل متعددی در آن مؤثر هستند؛ در این راستا میتوان بیه میوارد

 -مانند دیاکسیدکربن -در نظرگرفت[.]2

زیر اشاره کرد.

جذب شیمیایی(یا جذب واکنشی) در واکنشگاه الیهریزان ،فراینیدی

در موقعیتهای متعدد بسیاری ،مانند واکنشهای بَسپاری (پلیمری)

است که در آن گاز با ترکیب شیمیایی و انتقال جرم جذبی ،بهوسیلۀ

کنترلشده توسط نفوذ ،یا در فرآینیدهای انیدامشیناختی و زیسیتی

فاز مایع جذب میشود .سیستپهیای پاییه -آمینیی ،پاییه-کربنیاتی،

فراوانی و در سیستپهای تخمیر و دفع مواد زائد ،دانش انتقال جیرم

پایییه -آبییی یییونی و آمونیییا ،مییایع ،سیسییتپهییای نمونییه بییرای

در جریان غیرنیوتونی اهمیت بسیار دارد].[3
1

جذب شیمیایی هستند].[1

کاون و همکارانش معادلۀ همرفتی نفوذ را در شرایط همدمای پایا،

جذب گازی با استفاده از ییک جیاذب میایع ،یکیی از عملییاتهیای

بدون واکنش و با خصوصییات فیزیکیی ثابیت حیل کردنید .آنهیا بیا

انتقال جرم معمول است که در صنایع برای جداسازی گازهیایی کیه

استفاده از روش مقادیر ویژه و تابع ویژه ،یک حیل تحلیلیی بدسیت

مفید ،سمی یا از نظر محیط زیستی نامطلوب هستند ،مورد اسیتفاده

آورند .حل آنها به مایع های شبه پالستیک که شاخص قیانون تیوانی

قرار میگیرد .جداسازی دیاکسیدکربن( )CO2از گازهای خروجی از

معکوسشییان) (Nصییحیح باشیید محییدود میییشییود] .[3پدرسیین 2و

دودکش ،در نیروگاههای تولید برق فسیلی ،صینایع داروییی ،صینایع

همکارانش حلی تحلیلی از معادلۀ دیفرانسیل حاکپ برای جذب گیاز

نفت و غیره ،اقدامی در جهت کاهش اثر گازهای گلخانهای تولیدشدۀ

در الیه ریزان آرام با واکنش همگن درجه اول و مقاومت انتقال جیرم

بشر است که نیاز به استفاده از دستگاههای تماس گیاز -میایع دارد.

گییاز ارائییه کردنیید .آنهییا نیییز از روش مقییادیر ویییژه و تییابع ویییژه

ایندستگاهها باید به صورت مؤثر  CO2را جدا سیازند ،بیهنحیویکیه

استفاده کردند].[1

جریان گاز خروجی با میزان بسیار باال انجام شود و هیی گونیه افیت

مقایسه ای از میزان انتقال در الیۀ موجی و صا ارائه شدهاست کیه

اختال فشار زیادی بهروی جریان وارد نشیود ،آنچنیانکیه نییاز بیه
افزودن یک فرآیند فشردهسازی گاز خروجی باشید .بنیابراین ،بیرای
درمان مقدار زیادی از گازهای فشیار کپ(نیه خیلیی بیشیتر از فشیار
اتمسفری) کیه کیاربرد دیگیری ندارنید ،بسییار مهیپ اسیت تمیاس
دهندههای گاز -مایعی بهنحوی شوند که نیازیبه واردکردن فشار به
گازها بیرای برابرکیردن افیت فشیارهای هییدرودینامیکی در داخیل
تماسدهنده نباشد و اجازه جذب مؤثر گاز را بدهد .برجهای آکنیده،
بهواسطۀ بازدهی و ظرفیت باال ،بهصیورت گسیترده در صینایع بیرای
فرایندهای جداسازی و خالصسازی (مانند تقطییر و جیذب) شیامل
تماس گاز و مایع مورد استفاده قرار میگیرند؛ اما بیرای فراینیدهایی
که شامل مقیادیر زییادی از گازهیای زائید صینعتی باشید ،مناسیب
نیستند؛ زیرا افت فشار سمت گاز زییادی دارنید و نسیبت حجیپ بیه
سطح تماس آنها کافی نیست .بنابراین با توجهبه تمام وراحیهیای
موجود ،برای فرآیندهای گازهای خروجی از دودکش و گازهای زائید

نشان دهندۀ افزایش میزان انتقال جرم در الییۀ میوجی اسیت].[5-9

شبیهسازی جذب گاز دیاکسیدکربن بهوسیلۀ محلول آبی منواتانول آمین...

افزایش میزان غلظت این گازهیا در جیو زمیین ،آب و هیوای زمیین

مایع بهسمت پایین ،دیواره را خیس یا تر میکنید و جرییان گیاز در

دلیل اصلی این افیزایش ،وجیود همرفتیی متقیاوع در جرییان الییۀ
موجی است که در جریان الیهای صا ممکین نیسیت .فشیار بخیار
باالتر ،ظرفیت محرکیۀ بیاالتری را بیرای جیذب موجیب مییشیود و
درنتیجییه میییزان جییذب بییاالتری حاصییل میییگییردد .از آنجییاییکییه
عدد پکلت عمالً بزرگ است نفوذ فقیط در جهیت عمیود بیر جرییان
اهمیت دارد].[9
خصوصیات انتقال جرم بهسادگی بیه مؤلفیههیای کلیی ماننید عیدد
رینولدز و عدد اشمیت بستگی نیدارد ،درحیالیکیه بیا رژییپ میوجی
اساساً تیییر میکند] .[9کرمیتی 3و همکارانش اثر دمای الیه بهروی
تولید انتروپی را در نظر گرفتند] .[0هیدرودینامیک الیه مانند توزیع
سرعت و تیییرات ورتوسیتی 1در موقعیت هیای مختلی الییهرییزان
میتواند انتقال جرم را بهبود دهد].[10

صنعتی دیگر ،تماسدهنیدههیای الییهای پیوسیته ،مفییدتر بیهنظیر
میرسند .ایندستگاهها ،برجهای عمودی هستند که در آنها جریان

1. V. V. Chavan
2. Henrik Pedersen
3. Imen Chermiti
4. Vorticity
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مقاالت

در اینمقاله ،هد شبیهسازی فرایند جیذب گیاز دیاکسیید کیربن

جدول  .1مؤلفههای آزمایشگاهی و خصوصیات

توسط محلول آبی مونو اتانول آمین در واکنشگاه الییهرییزان اسیت.

شیمیفیزیکی سیستم .CO2-MEA

همچنین تأثیر مؤلفههای عملیاتی بر فرآیند جذب شبیهسازی شیده

 ،QGمیزان جریان گاز

1/69×5-10-5×5-10 m3/s

و اندازۀ ضخامتی از مایع که در فرآیند جیذب مشیارکت میینمایید،

 ، QLمیزان جریان مایع

1/01×9-10-1/92×9-10 m3/s

محاسبه شدهاست .بهمنظور مقایسۀ نتیایج شیبیهسیازی بیا شیرایط

 ، Tدما

209 K

واقعی ،از دادههای تجربی منبع شماره  2استفاده شدهاسیت .مرحلیۀ

 ، Pفشار

1 atm

بعدی تحقی بررسی فرآیند جذب دیاکسید کربن ،توسط دیاتانول

 ، Lوول ستون واکنشگاه

1m

آمین( )DEAدر واکنشگاه الییهرییزان میی باشید و ارائیۀ معادلیهای

 ، dقطر داخلی ستون واکنشگاه

1/30 cm

 ، ρGکگالی مخلوط گازی

1/219 kg/m3

 ، μGگرانروی مخلوط گازی

1/92×5-10 kg/m/s

تجربی برای ضریب انتقال جرم در محدودۀ رینولدز گاز و میایع آرام
است.

 ، μLگرانروی مایع

 .2توصیف کیفی الگو
الگو در شکل ( )1نمایش داده شدهاست.
در پایین واکنشگاه ،گاز و مایع برای نخستینبار با یکدیگر در تماس
قرار میگیرند و از آنجیاییکیه بیشیترین اخیتال غلظیت در سیطح
تماس وجود دارد ،انتقال جرم بسیار باال است .این شیرایط از پیایین
تا باالی واکنشگاه ادامه دارد ،بنابراین وقتی جریان مخال و میوازی

)(30% MEA

 ، ρLکگالی مایع

1010 kg/m3

 ،DBضریب نفوذ برای  MEAدر فاز مایع

1/1×0-10m2/s

 ، DGضریب نفوذ برای  CO2در فاز گاز

1/69×5-10 m2/s

 ، DAضریب نفوذ برای  CO2در فاز مایع

1/12×0-10m2/s

 ، Hoثابت قانون هنری

مقایسهشوند ،انتقال جرم در جریان مخال بیشتر میباشد].[11

kPa

3

3-

0/316× 10 kmol/m

 ، kλضریب هدایت گرمایی

0/1939 W/m K

 .3شرایط سیستم

 ، −ΔHRحرارت واکنش

65000kJ/kmol

خصوصیات شیمیفیزیکی موردنیاز برای مدل و شرایط آزمایشگاهی

 ، −ΔHSحرارت انحالل

10500kJ/kmol

سیستپ در جدول ( )1آورده شدهاست:
مایع

نیم رخ سرعت المینار


الیه ریزان
یا فیلم مایع

مخلوط گازی

گاز

شکل  .1واکنشگاه الیهریزان و سیستم مختصات مربوطه.
8

2/11×3-10 kg/m/s
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واکنش
بر مبنای نوشتههای کاپشده و مطالعههای آزمایشگاهی ،ایننتیجه

اینعبارت مییتوانید جنیبششناسیی درجیه اول نسیبت بیه آمیین،

بهدست آمدهاست که در نسبت مولی آمین CO2/کمتیر از  0/5فقیط

مشاهده شیده در محلیول آبیی  MEAرا توضییح دهید .آمیینهیای

واکنش تشکیل کاربامید 1رخ میدهد:

درجه اول مانند  MEAبهراحتی با دیاکسید کربن واکنش میدهند
و کاربامیت پاییدار شیکل مییگییرد و بارگیذاری دیاکسیید کیربن

()1

CO2 + 2RNH2 → RNH3+ + RNHCOO−

باتوجهبه استوکیومتری واکنش  0/5میول دیاکسیید کیربن بیهازای
یک مول از آمین میباشد .ثابت مییزان واکینش درجیه دو  k2بیرای

با اینوجود ،در نسبتهای آمین CO2/نزدیک به  0/5الزم اسیت کیه

 CO2-MEAاز رابطۀ مشخصشده بیه وسییلۀ هیکاتیا 3و همکیارانش

تبدیل کاربامید به بیکربنات در نظر گرفتهشود.

( )1090معین میشود:

()2

RNHCOO− + H2O → RNH2 +HCO3

مدل جنبششناختی پذیرفتهشده برای جذب  CO2در محلیول آبیی
 ،MEAسازوکار زویترین 2نامیده میشود .در این الگوی واکنش بین
 CO2و آلکییانول آمییینهییا از ورییی تشییکیل زویتییرین و سییپس
پروتونزدایی توسط یک باز B ،انجام میشود:

()9
معادلۀ زییر بیرای محاسیبۀ ضیریب انتقیال جیرم گیاز( )kGاسیتفاده
میشود:
()9
اینمعادله برای ]ReG ∈ [115 ; 350و ] ReL ∈ [1 ; 32در 209 K
معتبر است] .[2وابسیتگی بیه  ReLاحتمیاالً بیهواسیطۀ تییییرات در

()3

سطح تماس دو فاز و افزایش آشفتگی فازهای سیال میباشد].[12
برای پیشبینی میزان انتقال جرم ،فر
()1

شبیهسازی جذب گاز دیاکسیدکربن بهوسیلۀ محلول آبی منواتانول آمین...

 .4سیستم  :CO2/MEAجنبششناسیهای (سدینیتیک

()6

میشیود کیه واکینش بیین

 CO2و  MEAآنی باشد و واکنش کاربامید به بیکربنیات در مقایسیه
با انتقال جرم آهسته است .عدد هتا محاسبه شدهاست و تفسییر آن

معادلۀ میزان واکنش رفت کل با توجه به سازوکار ذکر شده و فیر

بییرای رژیییپ جنییبششناسییی بییر مبنییای نوشییتههییای کییاپشییده

حالت شبه یکنواخت برای غلظت زویترین بهدست میآید:

نشان دهندۀ یک واکنش آنی است .عدد هتا در مطالعیۀ اخییر بیرای
ضخامت فیلپ  0/05mmبیشیتر از  3مییباشید و در ناحییۀ واکینش

()5

)

(∑

⁄

سریع است .اینموضوع مشخص میکند که میتوان واکینش را آنیی

⁄

در نظر گرفت .برمبنای این موضوع و باتوجه به حاللیت بیاالی

CO2

غلظیت دیاکسیید کیربن

در محلول آبی  ،MEAاز مقاومت انتقال جرم فیاز میایع صیر نظیر

میباشد .غلظت  MEAتیرم دوم در مخیرج بسییار کوکیک اسیت و

میگردد .ضخامت الیه با انجام دادن موازنۀ تکانۀ جهش (مومنتیوم)

میتوان از آن صر نظرکرد .با در نظر گرفتن واکنش برگشت میزان

در فاز مایع تخمین زده میشود .معادلیههیای الگیو بیهصیورت زییر

واکنش ساده شده حاصل می شود:

مشخص میشوند:

در معادلۀ باال  CMEAغلظت  MEAو

1. Carbamate
2. Zwitterion

3. Hikita
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()13

 .5معادلههای الگو
الگوسازی شامل سهفرآیند جرم ،تکانۀجهش و حیرارت مییشیود تیا
بتییوان اثییر دمییا و غلظییت را بییه روی میییزان جییذب مطالعییهنمییود.
معادلههیای حاصیل؛ هیپ معادلیههیای دیفرانسییل معمیولی()ODE
و هپ معادلههای دیفرانسیل جزئیی( )PDEبیا وبیعیت غیرخطیی را
در بر میگیرند.

در اینمعادله

سرعت گاز میباشد .ضریب اصطکا ،f ،بیهوسییلۀ
1

رابطۀ پیشنهادی هن استو ،و هانراتی ارزییابی میی شیود] .[13در
اینرابطه بیینظمییهیا در سیطح الییهرییزان میایع در نظیر گرفتیه
شدهاست:

معادلههای دیفرانسیل مزدوج که برای واکنش زیر نوشته میشوند:
محصول→ )A(G) + bB(L

()0

()11
{

عبارتند از:

بییرای محاسییبۀ وبیعییت جریییان دوفییازی ،ضییریب اصییطکا ،بییرای

فاز مایع

که بهوسییلۀ رابطیۀ بیاال مشیخص شیدهاسیت ،بایید

1000

در عبارت ( )1 + 100Fضرب شود .برای الیه ،میایع آرام  Fاز رابطیۀ

 .Iموازنۀ تكانۀجهش

معادلۀ دیفرانسیل حاکپ که موازنیه تکانیۀجهش را شیر مییدهید،

پایین بهدست میآید:

بهصورت زیر است:
])

()15

[

(

)

(

()10
و

در اینمعادله

سطح تماس گاز و مایع

At x = 0

سطح دیوارۀ واکنشگاه

= At x

بهصورت معادلۀ ( )11است:

در اینمعادله

()16

مشخصکنندۀ تنش برشیی ،کگیالی سییال و

شتاب ثقل زمین است .با اعمال شرایط میرزی توزییع سیرعت ( )

()11

]

)

(

)

⁄

([

)) (

 .IIموازنۀ جرم

 .1نفوذ در جهت  zقابل اغما

است.

 .2خصوصیات فیزیکی مایع در کل سطح تماس مایع و گاز صر
(

) ) (

(

نظر از تیییرات غلظت در هنگام جذب گیاز دیاکسیید کیربن
ثابت در نظر گرفته میشود.

گرانروی جنبشی مایع است .ضخامت الیهریزان ( )

با استفاده از میزان حجمی جریان مایع که با انتگرالگیری از رابطیۀ
توزیع سرعت(باال) بدست میآید ،محاسبه میشود:

 .3ضخامت الیهریزان در مقایسه با قطر ستون واکنشگاه کوکیک
فر

میشود.

 .1الیهریزان مایع نسبت به محور واکنشگاه متقارن است.
 .5حاللیت دیاکسید کربن در مایع واکنشدهنیده و محصیوالت

()12

واکنش از قانون هنری تبعیت میکند.
 .6مییایع واکیینشدهنییده در دمییای کییاری غیییر فییرار در نظییر

در اینرابطه:

گرفته میشود.
1. Henstock and Hanratty

01
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]

()19

[

()26

 برای دیاکسید کربن()B

در این معادلیه
]

()19

)

(

دبیی میولی گیاز تقسییپ بیر محییط تیر شیدۀ

واکنشگاه است .از معادلههای الگو و شرایط مرزی میتوان متوجهشد

[

که اثر( hGضریب انتقال حرارت فاز گاز) و ( KGضریب انتقیال جیرم
فاز گاز) در این الگو در نظر گرفته شدهاست.

 .IIIموازنۀ انر ی

بعضی از پژوهشگران الیۀ الیهریزان را در جاذب گاز ،غیرنیوتیونی در
]

()10

نظر گرفتهاند]11و .[3الگوهای مختلفی -از تحلیلی تا عددی -بیرای

[

الگوسازی واکنشگاه الیهریزان استفاده شده است] 15-21و .[1-11

شرایط مرزی عبارتند از:

 .6روش حل

برای دیواره یا x=δ

حل ریاضی معاالت دیفرانسیل حاصلشده بیا اسیتفاده از روشهیای
تحلیلی امکانپذیر نیسیت و نیاگزیر نیازمنید اسیتفاده از روشهیای

()20

عددی است که اینکار با نرمافزار کمسول انجام میشود.
)

()21

برای حل الگو ،نرم افزار کمسول مالتی فیزیک نسیخۀ  15/1اسیتفاده

(

شدهاست؛ ابتدا هندسیۀ الگیو بیهصیورت دو بعیدی بیرای نیرمافیزار
تعری ،سپس معادلههای حاکپ در واکنشیگاه الییهرییزان بیا انتقیال

برای سطح تماس دو فاز یا x=δ

اجزای رقی  ،2انتقال حیرارت در سییاالت ،3و شیکل ضیریب میرزی

شبیهسازی جذب گاز دیاکسیدکربن بهوسیلۀ محلول آبی منواتانول آمین...

 برای آمین ()A

 .IIموازنۀ انر

ی][1

 1PDEدر نرم افزار مشخص شد .شرایط مرزی نییز بیرای هیر بخیش
()22

،

)

،

(

تعری شد.
در حل عددی از مش با نوع از توزیع پییش تعریی شیده 5اسیتفاده

()23

)

)

(

(

میشود (توزیع  1در جهت  :.xتعداد المانهیا  200و نسیبت المیان
 ،0/01توزیع  2در جهت  :.zتعداد المانها  50و نسبت المان .)0/01

در

z=0

در نتیجه ،حافظه و زمان محاسبه بهینه هستند.
از مطالعۀ پایا 6برای حل الگو استفاده شد.

()21

،CA=0

= CB

T=T0

در نرم افزار کمسول از روش المان محیدود و حیلکننیدۀ غیرخطیی
بییرای حییل مییاتریس نییاهمگون حاصییل از معییادالت فرآینیید جییذب

فاز گاز

استفاده خواهد شد.

 .Iموازنۀ جرم

()25

)

(

1. COMSOL Multiphysics 5.1
)2. Transport of Diluted Species(tds
)3. Heat Transfer in Fluids(ht
4. Coefficient Form Boundary PDE
5. Predefined Distribution Type
6. Stationary Study
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شکل  .2توزیع مش برای یک مایع الیهریزان.

 .7نتایج و بحث

 MEAنشان میدهند .در شکل ( )6رنگ مشکی نشاندهندۀ غلظیت

پروفایل سرعت در واکنشگاه به ضخامت مایع الیهریزان وابسته است

باالی دی اکسیدکربن است و واکنش در این منطقه با سرعت باال در

میتوان
که با استفاده از روش حدس و خطا  1SSMو معادلۀ ( )12

حال رخدادن است .رنیگ سیفید ،نشیاندهنیدۀ غلظیت صیفر بیرای

را برای مقادیر مختل جریان مایع محاسبه نمود و شکل ( )3را رسپ

دی اکسیدکربن میباشد و هی واکنشی در اینمنطقه رخ نمیدهید.

کرد .از اندازۀ ضخامت نمایش دادهشده میتوان به ایننتیجیه رسیید

رنگهای بین مشکی و سفید ،نشانگرغلظتی کمتر از دیاکسیدکربن

که میزان تیییرات ضخامت در محدودۀ جریان مایع ،بسیار کپ است.

در فاز مایع است و در این منطقیه نییز واکینش بیا سیرعت بیاال رخ

پروفایل سرعت با توجه به معادلۀ ( )11با استفاده از نرمافزار کمسول

میدهد .بنابراین واکنش در سطح تماس گاز و الیۀ مایع آغاز شده و

در شیکل ( )1رسییپ شیدهاسییت .در معادلیۀ ( )11اثیر تیینش برشییی

به درون فاز مایع ادامه مییاید .شکل ( )9نیز نشانگر تیییرات غلظت

بهوسیلۀ شاخص

در نظر گرفته میشود.

دیاکسیدکربن در داخل فاز مایع در راستای  zاست و برای داشیتن

شکل ( )5نشاندهندۀ تیییرات غلظت دیاکسیدکربن فیاز گیازی در

تصویری بهتر از غلظت دی اکسیدکربن در فاز میایع و واکینش بیین

وول واکنشگاه میباشید .در ایین شیکل مقیدار دیاکسییدکیربن از

دیاکسیدکربن و  MEAارائه شدهاست .در ایننمودار ،مشخص است

 1/9 mol/m3در پایین واکنشگاه به  1/5 mol/m3در وسط واکنشیگاه

که غلظت دیاکسیدکربن در فاز مایع در باالی واکنشگاه نسیبت بیه

رسیده است و نشان میدهد که بیشتر جیذب در بخیش کیوککی از

پایین واکنشگاه کاهش مییابد .همچنین همیانگونیه کیه مشیخص

واکنشگاه انجام میگیرد .دلیل ایین موضیوع اخیتال غلظیت گیاز و

اسییت واکیینش  CO2و آمییین در ضییخامت بسیییار کمییی از الیییۀ

آمین در بخش ورودی گاز به واکنشگاه مییباشید کیه عامیل اصیلی

مایع( )0/002mmرخ میدهد و بخیش زییادی از ضیخامت میایع در

انتقال جرم است.

فرآیند جذب گاز مشارکت نکرده ،بدون واکنش از پیایین واکنشیگاه

شکل ( )6و شکل ( )9تیییرات غلظت دیاکسیدکربن را در الیۀ مایع

خارج میشود.

1. Sequential Search Method
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شکل  .3جریان مایع( )m3/sدر مقابل ضخامت الیهریزان مایع(.)m
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شکل  .4پروفایل سرعت مایع(میزان جریان مایع )5×11-7 m3/sدر جهت -)mm(xکمسول.
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شکل  .5غلظت  CO2در فاز گاز (جریان مایع  - 5×11-7 m3/sجریان گاز  - 5×11-5 m3/sغلظت گاز  - %12غلظت مایع  -)%31کمسول.
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شکل  .6غلظت  CO2در الیۀ مایع محلول آمین در حالت بزرگنمایی

(جریان مایع  - 5×11-7 m3/sجریان گاز  - 5×11-5 m3/sغلظت گاز  - %12غلظت مایع  -)%31کمسول.
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شکل  .7غلظت  CO2در الیۀ مایع محلول آمین در حالت بزرگنمایی

(جریان مایع  - 5×11-7 m3/sجریان گاز  - 5×11-5 m3/sغلظت گاز  - %12غلظت مایع  -)%31کمسول.

تأثیر شاخصهای مختل عملیاتی بر عملیات جیذب در شیکلهیای

را نشان میدهد .افزایش دبی گاز باعیث افیزایش غلظیت دیاکسیید

بعدی بررسی شدهاست .شکل ( )9الی شکل ( )11تییییرات غلظیت

کربن در جریان گاز خروجی از واکنشگاه میشود؛ دلیل این افیزایش

دیاکسید کیربن در داخیل واکنشیگاه در فیاز گیاز را بیرای شیرایط

در غلظت خروجی ،کاهش زمان ماندِ دیاکسید کربن در واکنشیگاه

متفاوت عملیاتی مشخص میکند .شکل ( )9و شکل ( )0اثر دبی گاز

است.

شبیهسازی جذب گاز دیاکسیدکربن بهوسیلۀ محلول آبی منواتانول آمین...
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شکل  .8تغییرات غلظت  CO2درون فاز گاز در وااکنشگاه برای میزان جریانهای مختلف گاز

(جریان مایع  - 5×11-7 m3/sغلظت گاز  - %12غلظت مایع -)%31کمسول.
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شکل  .9تغییرات غلظت  CO2درون فاز گاز در واکنشگاه برای میزان جریان های مختلف گاز

(جریان مایع  - 5×11-7 m3/sجریان گاز  - 5×11-5 m3/sغلظت گاز  - %12غلظت مایع  -%31در حالت بزرگنمایی)  -کمسول.

شکل ( )10و شکل ( )11اثر دبی مایع را ارائه میدهد .افزایش دبیی

مییایع بییا توجییه بییه ش یکل ( )3اشییاره کییرد کییه موجییب افییزایش

مایع باعث کاهش غلظت دیاکسید کربن در جریان گاز خروجیی از

انتقال جرم میشود.

واکنشگاه میشود .در این ارتباط ،باید به افزایش ضخامت الیهرییزان
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شکل  .11تغییرات غلظت  CO2درون فاز گاز در واکنشگاه الیهریزان برای میزان جریانهای مختلف مایع

(جریان مایع  - 5×11-7 m3/sجریان گاز  - 5×11-5 m3/sغلظت گاز  - %12غلظت مایع  -)%31کمسول.
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شکل  .11تغییرات غلظت  CO2درون فاز گاز در واکنشگاه الیهریزان برای میزان جریانهای مختلف مایع

(جریان مایع  - 5×11-7 m3/sجریان گاز  - 5×11-5 m3/sغلظت گاز  - %12غلظت مایع  -%31در حالت بزرگنمایی)  -کمسول.

شکل ( )12تیییرات دمیا در داخیل ضیخامت فیاز میایع و در ویول

سردکننده میل مینماید .بررسیهای شبیهسازی نشان میدهید کیه

واکنشگاه را ارائه میدهد .همانگونه که مشاهده میکنید بیهواسیطۀ

انتقال حرارت تأثیر زیادی بهروی انتقال جرم و میزان جیذب نهیایی

انتقال حرارت دمای مایع در وسط واکنشگاه بیهسیمت دمیای میایع

ندارد.

شبیهسازی جذب گاز دیاکسیدکربن بهوسیلۀ محلول آبی منواتانول آمین...
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شکل  .12دمای مایع در الیۀ مایع محلول آمین

(جریان مایع  - 5×11-7 m3/sجریان گاز  - 5×11-5 m3/sغلظت گاز  - %12غلظت مایع  -)%31کمسول.
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با استفاده از حاصل ضرب غلظت دیاکسید کربن گاز و دبی حجمی

ارائه شدهاست .مشاهده میکنید با افزایش سرعت گاز در واکنشیگاه

آن میتوان میزان جذب گاز را بیرای شیرایط مختلی آزمایشیگاهی

میزان جیذب نییز افیزایش میییابید .ایینرفتیار بیهواسیطۀ افیزایش
در سطح تماس دو فاز ناشی از افزایش ReG

حساب کرد.

بینظمیهای ایجاد شده

از شکل (( )13نقاط مشخصکنندۀ دادههای تجربی است و خطیوط

است.

مشخصکنندۀ شبیهسازی و دادههای خروجی از نرمافزار مییباشید)

در شکل ( )15تیییرات میزان جذب در مقابل سیرعت میایع ورودی

کامالً مشخص است که با افزایش مییزان دیاکسیید کیربن در گیاز

ارائه شدهاست .همانگونه که مشاهده میکنیید بیا افیزایش سیرعت

ورودی و در نتیجه افزایش فشیار بخیار آن ،مییزان جیذب گیاز نییز

مایع در واکنشگاه میزان جذب افزایش کندانی نمییابد .دلییل ایین

افزایش مییابد ،زیرا افزایش میول دیاکسیید کیربن سیبب کیاهش

افزایش را میتوان ناشی از افزایش ضخامت الییۀ میایع دانسیت کیه

مقاومت انتقال جرم سمت گاز میشود.

بهواسطۀ آن گرادیان غلظت نیز افزایش خواهدیافت].[2

در شکل ( )11تیییرات میزان جذب در مقابیل سیرعت گیاز ورودی
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شکل ( )16مقایسهای از دادههای تجربی و دادههای شبیهسازیشده

شدهاست .اینرابطه از دادههای آزمایشگاهی بیرای دیاکسییدکیربن

توسط الگوی ریاضی را ارائه میدهد .توجهبه اینموضوع اهمیت دارد

 %12بهدست آمدهاست.

که در الگو برای محاسبۀ ضریب انتقال جرم از معادلیۀ ( )9اسیتفاده
×10-6

شبیهسازی جذب گاز دیاکسیدکربن بهوسیلۀ محلول آبی منواتانول آمین...
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مشابه سازی شده 1. Exp:
تجربی 2. Sim:
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 نتیجهگیری کلی.1
 مییتیوان از، از گازهای خروجیی دودکیشCO2 برای کاهش غلظت

مقاالت

[6]

 واکنشییگاه. (مونواتییانول آمییین) اسییتفاده کییردMEA محلییول آبییی
الیه ریزان ابزاری بسیار مفید برای دستیابی بدین منظور اسیت کیه
،شاخص های عملیاتی را میتوان بیرای رسییدن بیهمقیدار مطلیوب
 شبیهسازی مورد استفاده در اینمقاله فرآیندهای انتقال.کنترل کرد
 حیرارت و هییدرودینامیک بیرای فیاز میایع و گیاز را در نظیر،جرم
میگیرد و اثر ضریب انتقال جرم فاز گاز و ضریب انتقیال حیرارت در
 شبیهسازی عددی واکنشگاه الیهرییزان.شبیهسازی را لحاظ میکند
1

5/1 بییا اسیییتفاده از محییییط برنامییۀ کمسیییول میییالتی فیزییییک

حل شده اسیت و تصیویر واضیحی از واکینش رخ داده در واکنشیگاه
 افزایش دبی مایع و گاز باعث افزایش میزان جذب. بهدست دادهاست
 همچنیین شیبیهسیازی، مییگیرددMEA گاز توسیط محلیول آبیی
)0/002mm(نشان میدهید کیه ضیخامت بسییار کمیی از الییۀمایع
.در واکنش مشارکت میکند

 تشكر و قدردانی.0
 بییهپییاس،بایسییتهاسییت از دانشییگاه آزاد اسییالمی واحیید ماهشییهر
،زحمتهایی که برای نگارش و تهییۀ ایین مقالیه پیذیرا شیدهاسیت
.سپاسگزاری کنیپ
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