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Abstract
The increasing trend of pollutant gases emission into the
atmosphere, particularly greenhouse gases, such as carbon dioxide
(CO2) and their role in global warming, has led to numerous
investigations to separate these gases. For this purpose, the hollow
fiber membrane contactor (HFMC) technology, possessing
advantages over traditional separation processes, has drawn a
great deal of attention. Some of these advantages include
consumption of less energy, low footprint, providing high contact
area for mass transfer, and easier scale up. Therefore, compared
to traditional separation methods, such as chemical absorption in
packed columns, adsorption, and cryogenic distillation, HFMC
might be considered as a proper alternative for separation of
pollutant gases, more specifically CO2, which is the most important
greenhouse gas. In this paper, technical characteristics and
effective parameters on separation performance of HFMC along
with a number of studies conducted by foreign and internal
researchers have been investigated and some active companies
involving in this field have been also introduced.
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چكیده
روند رو به افزایش انتشار گازهای آالینده ،به ویژه گازهای گلخانهای مانند کررب دیاکسرید
) (CO2و نقش آنها در گرمایش کرۀ زمی  ،تحقیقات بسیار زیادی را برای جداسرازی ایر
گازها در پی داشته است .به ایر منورور ،فنراوری تمراسدهنردۀ ششرایی اایراو توخراای
) ،(HFMCبا داشت برتری هایی نسبت به فرایندهای مرسوم جداسازی ،بسیار مرورد توجره
قرار گرفته است .از موارد برتری ای روش می توان به مصرو کمترر انرر،ی ،نیازمنردی بره
فضای کم ،فرراهم آوردن سرح تمراس براالی انتقرام جررم و افرزایش مقیراس را رتترر،
اشاره کرد .از ای رو در مقایسه با روشهای مرسوم جداسرازی ماننرد جرشی شریمیایی در
برجهای پرشده ،جشی سححی و تقحیر تبریردی HFMC ،را مریتروان جرایگزینی مناسر
برای جداسازی گازهای آالینده بهویژه  CO2که مهرمترری گراز گلخانرهای اسرت ،در نورر
گرفت .در ای مقااه ،ویژگیهای فنی و عوامل مؤثر بر عملکرد جداسازی  HFMCبههمرراه
نتایج تعدادی از محااعات محققان خارجی و داخلی بررسی و چند شررکت خرارجی فعرام
در ای زمینه معرفی شده است.
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 .1مقدمه

تمررامی شلوررتهررایی اسررت کرره در چهارصررد هررزار سررام گششررته

با توجه به افزایش جمعیت کرۀ زمی و روند رو به رشد صنعتیشدن

( )199-399 ppmداشته است[ .]0در دهههای گششرته ،کشرورمان

کشورها ،مصرو انواع سوختها بهویژه سوختهای فسیلی در صنایع

ایران جزو ده کشور نخست جهان از نور تواید گراز  CO2برا سرهمی

مختلف و نیروگاههای تواید برق ،بسیار افزایش یافتره اسرت .ردود

دود  %2است .شکل ( ،)1روند افزایشی گاز  CO2توایدشده از منابع
0

 %86انر،ی مورد نیاز جهان از ا ترراق سروختهرای فسریلی ماننرد

مختلف را در ایران ،از سام  1179تا  2911بهازای هرر نفرر نشران

زشام سنگ ،نفت و گاز طبیعری اصرل مریشرود؛ ایر امرر باعر

میدهد[.]5

رهاسازی مقدار بسیار زیادی از انواع آالیندههای اتمسرفری ،شرامل

به طور کلی سه راه کار مختلف برای کراهش انتشرار  CO2پیشرنهاد
6

5

گازهای گلخانهای (GHGs) 1شرده اسرت[ .]1انتشرار ایر گازهرای

شده است :ا تراق سوخت با اکسیژن  ،جداسازی پریش ا تراقری و

)(N2O

جداسازی پسا تراقی .7روش آخر یعنی جداسازی پسا تراقی گراز

و کرب دیاکسید ) (CO2باع گرمایش کرۀ زمی  2و تأثیر منفی آن

 ، CO2به دایل قابلیت بهکارگیری در نیروگاههرای برا سراختار فعلری

بر محیط زیست میشود .گاز  CO2دود  %77گازهای گلخانرهای را

بدون نیاز به تیییری در فرایند ا تراق سوخت ،بهعنوان مرؤثرتری و

به خود اختصاص داده؛ از ای رو مهمتری گاز گلخانرهای بره شرمار

امکانپشیرتری راه کار در نور گرفته مریشرود [ .]2در ایر زمینره،

می رود .به دایل وابستگی کشورهای جهان به سوختهرای فسریلی،

فرایندهای جداسازی مختلفی میتوانند در جداسرازی  CO2موجرود

گلخانهای به هواکره ،مانند متان ) ،(CH4دینیترو،ن اکسرید

8

انتشار  ،CO2هر سام دود  %6افرزایش مرییابرد[ .]2،3برر اسراس

در گاز دودکش به کار گرفته شوند که فناوری تماسدهندۀ ششایی

گزارشهای هیئت بی دواتری تیییررات اقلیمری ،(IPCC) 3شلورت

از آن جمله است و در بخش بعد بررسی میشود.

 CO2در هواکره به  019 ppmدر سام  2918رسریده کره بیشرتر از

شکل  .1روند افزایش سرانۀ تولید گاز  CO2بر حسب تن در ایران[.]5
Figure 1. Increasing trend of CO2 gas production per capita in tonnes in Iran [5].

3. Intergovernmental Panel on Climate Change
6. Pre-Combustion
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2. Global Warming
5. Oxy-Fuel Combustion
8. Flue Gas
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1. Greenhouse Gases
4. Per Capita
7. Post-Combustion

از دیرباز ،روشهای مختلفی مانند جشی فیزیکی و شیمیایی  ،جشی

تراوایی گزینشی از الیۀ متراکم ششا با سازوکار انحرالم -نفروذ جردا

سححی ،2تقحیر تبریدی 3و نیز فرایندهای جداسرازی ششرایی بررای

میکنرد ،تفراوت دارد[ . ]3در فراینردهای مترداوم ششرایی ،نیرروی

جداسازی گازهای اسیدی مانند  CO2استفاده شده انرد کره هرکردام

محرکۀ جداسازی اختالو فشار هر کردام از اجرزای موجرود در گراز
7

برتریها و کاستی های خاص خود را دارند .در ای میان ،اسرتفاده از

خوراک در دو سمت ششاست و با توجره بره گرزینشگرری ششرای

فرایندهای ترکیبی 0برای شلبه بر چااشهای موجرود در فراینردهای

مورد نور ،میتوان  CO2را از مخلوط گازهرای همرراه آن جردا کررد؛

جداگانۀ جداسازی بهویژه مصرو باالی انر،ی ،محرح شردهانرد .ایر

در اای که در  ،HFMCششا کار اصلی جداسازی را انجام نمیدهرد

فرایندها ،عمومرا شرامل دو یرا چنرد فراینرد مترداوم ماننرد جرشی

و به طور فیزیکی فازهای گاز و مایع را از هرم جردا کررده اسرت[.]8

شیمیایی ،جشی سححی و ششاست[ .]6انتخای یک فرایند ترکیبری

در واقع ،نقش ششرا در  ،HFMCفرراهمکرردن سرح تمراس کرافی

مناس برای جداسازی  CO2برهمیرزان زیرادی بره خصوصریات گراز

به منوور انتقام جرم بی دو فاز گاز و مایع بدون تمراس مسرتقیم و

خوراک ،شامل شلوت  ،CO2دما و فشار ،میزان جداسازی مورد نور و

اختالط کامل آنها ،از راه فرههای ششاست[ .]1بنرابرای  ،بررخالو

در دسترسبودن تجهیزات الزم بستگی دارد[.]7

فرایندهای مرسوم جداسازی گازی ششایی که ششا ساختار متراکم و
8

تماسدهندههای ششایی اایاو توخاای (HFMCs) 5از مترداومترری

شیرمتخلخل دارد ،در  ،HFMCساختار ششا بهصرورت ریزمتخلخرل

فناوریهای ترکیبی پرکاربرد بهمنوور جداسازی  CO2هستند که هر

است[ .]19،11در شکل ( ،)2طر واره ای از یک ما،وم تماسدهندۀ

دو فرایند جشی و جداسازی ششایی در آنها بهصورت همزمان انجام

ششرایی اایرراو توخراای بررهمنورور جداسررازی گراز  CO2از مخلرروط

میشود .در ابتدا HFMC ،در دهۀ  1169میالدی برهمنورور تصرفیۀ

گازی CO2/CH4نشان داده شده است .بررای نمرایش بهترر سراختار

آی و نمک زدایی در فرایندی موسوم به تقحیر ششایی 6به کار رفرت.

داخلی ما،وم ،اایاو برا برزر نمرایی بسریار زیرادی در ایر شرکل

در عی

ام  HFMCمی تواند برای جداسازی گازهای مختلف مانند

محمدی سعادت و همكاران – صص66-77:.

 .2معرفی فناوری تماسدهندۀ غشایی
1

نشان داده شدهاند.

 SO2 ،H2S ،CO2و  NO2نیز به کار گرفته شود .الزم به ذکر است که

شکل  .2طرحوارۀ سهبعدی یک ماژول غشایی  HFMCبهمنظور جداسازی گاز  CO2از .]3[ CH4

1

Figure 2. 3D schematic of a HFMC module for separation of CO2 from CH4 [3].

3. Cryogenic Distillation
6. Membrane Distillation

2. Adsorption
5. Hollow Fiber Membrane Contactors
8. Microporous

1. Chemical and Physical Absorption
4. Hybrid Processes
7. Selectivity
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ای فرایند با فرایند جداسازی ششایی معموای که گازها را بر اسراس

محمدی سعادت و همكاران – صص66-77 :.
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همانطور کره پیداسرت  HFMCاز سره جرزت تشرکیل شرده اسرت:

بهمرات بیشتر از بررجهرای پرشرده ( )199-899 m2/m3اسرت کره

( )1بخش پوسته 1که عموما محل عبور جریان گاز اسرت )2( ،ششرا

بیشتری سح تماس ویرژه را در بری تمراسدهنردههرای مرسروم

که بهصورت یک مانع متخلخل بی گاز و مایع جاذی 2یا الم قررار

دارنررد[ .]10بنررابرای  ،تماسدهندههای ششایی بررا سح تماس ویژۀ

میگیرد و ( )3بخش اواه که الم جریان پیردا مریکنرد .بنرابرای ،

بسیار باالیی که دارند میتوانند جایگزی مناسربی برای سرامانههای

فرایند جداسازی در  HFMCفرایندی اسرت کره در آن جریران گراز

مرسوم جشی گاز و راه لی برای شلبه بر کاستی های آن ها باشند؛ از

خوراک و جریان مایع یا الم ،بهطور همزمان از درون یرک مرا،وم

برتریهای دیگر  HFMCمیتوان به بروز نکردن مشرکالت عملیراتی

ششایی که بهصورت اایاو توخاای است عبور میکنند ،بهطروری کره

شایع در برجهای جشی پرشده مانند طییان ،5کفزایی 6و ماندگی فاز

سح تماس انتقام جرم بی دو فاز گاز و مایع ،فرههای روی سح

مایع در فاز گاز و همچنی کنترم آسان شردت جریرانهرای گراز و

ششای متخلخل است .جهت رکرت جریرانهرا در مرا،وم ششرایی

مایع بهطور مستقل اشاره کرد[ .]19،15،16الزم به ذکرر اسرت کره

می تواند همسو یا ناهمسو باشد که اات ناهمسو برهدایرل عملکررد

افزایش مقیاس نیز برای  HFMCبرای بره کرارگیری در فراینردهای

بهتر ،ارجحیت دارد .جشی گاز 3در ای تماسدهندههرا بره دو روش

مختلف را تتر انجام میشود .با وجود برتریهای ذکرشرده ،وجرود

جشی فیزیکی و شیمیایی میتوانرد روی دهرد .جرشی فیزیکری بره

ششا بی دو فاز گاز و مایع بهصورت یرک مقاومرت اضرافی در برابرر

الایت گاز در مایع جاذی ،و جرشی شریمیایی بره واکرنشپرشیری

الم و همی طور ناخااصریهرای

انتقام جرم عمل میکند .تخری

بی مایع جاذی و جزت مرورد نورر در فراز گراز وابسرته اسرت[.]12

موجود در فاز گاز ،میتواند منجر به گرفتگری فررههاییشرا شرود و

در شکل ( ،)3نمرودار جریرانی یرک فراینرد تمراسدهنردۀ ششرایی

انتقام جررم و عمرر مفیرد  HFMCرا کراهش دهرد[ .]1هرمچنری

بهمنوور جداسازی گاز  CO2از مخلوط گازی  CO2/CH4نشران داده

چااشهایی نیز در به کارگیری ای تماسدهندههرا وجرود دارد کره

شده است.

مهمتری آنها افزایش مقاومت انتقام جرم بهویژه زمرانی اسرت کره

سح تماس ویژۀ 0تماس دهندههای ششایی ()1599-3999 m2/m3

فرههای ششا بهوسیلۀ الم مایعتر شده باشد[.]17

شکل  .3نمودار جریانی فرایند جداسازی گاز  CO2بهوسیلۀ تماسدهندۀ غشایی الیاف توخالی[.]13

1

Figure 3. Process flow diagram of the CO 2 separation by a hollow fiber membrane contactor module [13].
3. Gas Absorption
6. Foaming
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2. Liquid Absorbent
5. Flooding
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1. Shell Side
4. Specific Surface Area

ششاهای بسپاری ،به دایل هزینۀ نسبتا پایی تواید ،را تی سراخت و
افزایش مقیاس ،گزینۀ محلوبی بررای بره کرارگیری در مرا،ومهرای
ششررایی  HFMCبرره شررمار مرریرونررد .از آنجررایی کرره ترشرروندگی

1

فرههای ششا با الم ،منجر به کاهش عملکرد جداسرازی برهعلرت
افررزایش مقاومررت انتقررام جرررم مرریشررود ،آیگریررزی ششرراهای
مورد اسرتفاده در  HFMCیرک عامرل بسریار مهرم و تعیری کننرده
به شمار میرود .هرمچنری اسرتفادهکرردن از ششراهایی کره دارای
پایررداری رارترری و شرریمیایی برراالیی هسررتند موجرر پایررداری

کاستیهایی مانند قیمت باال ،بازیافت نشدن و سازگار نبودن فراینرد
ساخت آن با محیط زیست ،منجر به آن شد که از بسپارهای دیگری
مانند پلیپرروپیل ) ،(PPپلریوینیلیردن دی فلوئوریرد (PVDF) 3و
پلیاتیل ) (PEبا وجود آیگریرزی کمترر اسرتفاد شرود .بسرپارهای
دیگررری کرره مرریتواننررد انتخررای شوندشررامل پلرریایمیررد )،(PI
پلیدیمتیلفنیل اکسید ،پلیاترسوافون ) ،(PESپلیاترایمید )،(PEI
پلیآکریلونیتریل ) (PANو پلیاتراتررکترون ) (PEEKهسرتند[.]18

محمدی سعادت و همكاران – صص66-77:.

 1-3جنس غشا

آیگریزی باال ،مادۀ منتخ برای جلروگیری از ترر شردن ششاسرت،

در جدوم ( )1ویژگیهای تعدادی از ای بسپارها ارائه شده است.

سح ششرا در برابرر مرایع جراذی در مردت زمران طروالنی فراینرد
جدول  .1ویژگیهای مواد بسپاری آبگریز متداول مورد استفاده در ساخت تماسدهندههای غشایی[.]11

1

Table 1. Characteristics of common hydrophobic polymer materials used in fabrication of membrane contactors [19].

4. Semi-Crystalline

3. Poly

)2. Poly(Tetrafluoroethylene

1. Wetting
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 .3بررسی ویژگیهای فنی تماسدهندههای غشایی

میشود[ .]3اگرچه بسپار پلیتترا فلوئورو اتریل  ،(PTFE) 2برهدایرل

محمدی سعادت و همكاران – صص66-77 :.

نگاهی بر فناوری تماسدهندۀ غشایی الیاف توخالی و جایگاه آن در...

اصالح سح ششا بهمنوور تیییر ساختار و ویژگیهای ششرا ،سراخت
ششاهای چندسازهای و ساخت ششاهای ماتریس آمیخته
از روشهای دستیابی به یک ششا با عملکرد بهتر

1

کاهش یابد )6( ،با مواد تشکیلدهندۀ ششا سازگار باشد؛ زیرا نداشت

)(MMMs

سازگاری شیمیایی مایع جاذی ،در طوالنیمردت سرب خروردگی و

هسرتند[.]29-22

تخری سح ششا خواهد شد )7( ،بهمنوور کاهش مقاومرت انتقرام

ششاهرای بسرپاری نامتقرارن کره بررای جداسرازی گازهرا اسرتفاده
میشوند ،معموال به روش جدایی فاز ااقاشده برهوسریلۀ ضرد رالم

2

جرم و افت فشار در طوم  ،HFMCمایع جاذی باید گرانروی پایینی
6

داشته باشد و در پایان ( )8بهرا تی ا یا شود[ .]2،26در میان ای

) (NIPSو ررررررارت  (TIPS) 3سررررراخته مررررریشررررروند[.]23

عوامل ،واکنشپشیری براال برا  CO2و را تری ا یرای مرایع جراذی،

در روش  ،TIPSبسپار مورد نور با یک رقیقکننده  0کره بایرد دمرای

بیشتری اثر را در هزینههای جداسازی داشته و اواویت دارند[.]1

جوش باالیی داشته باشد ،در دمای زیاد ذوی مریشرود ترا محلروای

آی ،الم اصلی برای جشی فیزیکی در  HFMCsمحسوی میشرود

اصل شود .سپس ،محلوم اصل بهصورت صفحۀ تخرت یرا

که برتریهایی مانند در دسترس و شیر سمی برودن ،فراریرت کرم و

همگ

اایاو توخاای ریختهگری شده ،در ادامه در یک شردت کنتررمشرده

سازگاری با بسپارهای مختلف ،دارد؛ با ای

سرد میشود تا در اثر سرما وارونگی فاز رخ دهد و رقیقکننده خارج

مانند فشار گاز دودکش (فشار اتمسفری) ،بهدایل الایت کرم گراز

شود[ .]20از عوامل مؤثر بر سراختار ششرا در روش  TIPSمریتروان

 CO2در آی ،ای

الم کاربردی ندارد[ .]27المهای آای فیزیکری

بهسرعت سرد شدن ،دمای استخراج و شلوت بسپار اشراره کررد .در

متنوعی مانند سلکسروم (دیمتیرلاترهرای پلریاتریل گالیکروم)،

ششاهایی که بهروش NIPSتواید میشوند ،شلورت بسرپار ،شلورت و

پرروپیل کربنرات -1 ،متیرل -2پیروایردون و مورفروای هرا (شرامل

جنس مادۀ افزودنی ،دما ،سرعت جمی محلوم بسپاری از مهمتری

نرمام فرمیل مورفوای و نرمام استیل مورفوای ) ،میتوانند بهجرای

مؤافههای مؤثر بر خواص ایر ششراها هسرتند کره موجر افرزایش

آی در  HFMCبررهکررار رونررد[ .]28ررالمهررای شرریمیایی کرره در

TIPS

تماسدهندههای ششایی استفاده میشوند ،عمدتا آمی ها هستند که

که یک سامانۀ دوتایی متشکل از بسپار و رقیرقکننرده اسرت ،روش

به دایل خاصیت قلیایی ،ظرفیت جشی باالیی برای گازهرای اسریدی

 NIPSیک سامانۀ سهجزئی شامل بسپار ،الم و ضرد رالم اسرت.

مانند  CO2دارند .آاکانومآمی ها  8ترکیباتی هستند که هرر دو گرروه

بنابرای روش  TIPSتکرارپرشیری بیشرتری دارد و نقرصهرای ششرا

عاملی هیدروکسیل و آمینو را دارند و بهدایل داشت

رد اقرل یرک

کمتر است[.]25

گررروه هیدروکسرریل ،الایررت زیررادی در آی دارنررد .متررداومتررری

انتقام جرم و بهبود کارایی در آنها میشروند .بررخالو روش

ام در فشارهای پرایی

7

آاکانومآمری هرای مرورد اسرتفاده در جرشی شریمیایی عبارتنرد از
 .4حاللهای مورد استفاده در HFMC

آمی های نوع اوم مانند مونواتانومآمری ) (MEAو آمری هرای نروع

تعداد زیادی از رالمهرا یرا جراذیهرای  5شریمیایی و فیزیکری در

دوم مانند دیاتانومآمی ) (DEAکه سرعت واکنش براالیی برا

مررا،ومهررای ششررایی  HFMCبررای جداسررازی گرراز  ،CO2اسررتفاده

دارند .با ای

شدهاند .باید در انتخای یک الم مناسبد ویژگیهای خاصی در نور

به انر،ی باالیی برای ا یا نیراز دارنرد .از کاسرتیهرای دیگرر آنهرا

گرفته شود ،از جمله )1( :الایت و ظرفیت جرشی براالیی برا جرزت

می توان به کشرش سرححی پرایی در مقایسره برا آی و خورنردگی

گرازی مرورد نوررر داشرته باشرد )2( ،در صررورت اسرتفاده از ررالم

اشرراره کرررد .از سرروی دیگررر ،از آنجررایی کرره متیررلدیاتررانومآمرری

شیمیایی یا واکنشی ،واکنشپشیری باالیی با گاز مرورد نورر داشرته

) (MDEAکه یک آمی نوع سوم است ،دارای ظرفیت جشی براالیی

باشد )3( ،کشش سححی براالیی داشرته باشرد ترا ترشروندگی ششرا

است و به انر،ی کمی برای ا یا نیاز دارد ،کاربرد بسیاری پیدا کررده

کاهش یابد )0( ،پایداری شیمیایی و رارتی مناسبی داشرته باشرد،

است .همچنی  ،مخلوط آمی های نوع اوم و دوم با آمری هرای نروع

( ) 5فشار بخار آن کم باشد تا تراکم بخار الم درون فرههای ششا

سوم یا برا آمری هرای برا ممانعرت فضرایی برهدایرل بهررهمنردی از

1. Mixed Matrix Membranes
2. nonsolvent Induced Phase Separation
3. Thermally Induced Phase Separation
4. Diluent
5. Absorbents
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CO2

ام ،ای

المها دارای ظرفیت جشی کمی هسرتند و

برتریهای هر دو نوع آمی  ،بسیار مورد توجه قرار گرفته است[.]21

نشريه مهندسي شيمي ايران ـ سال بيستم ـ شماره صد و هجده ()1044

6. Regenerate
7. Selexol
8. Alkanolamines

شده است .ای

امر به دایل سررعت بسریار زیراد واکرنش آن برا CO2

است؛ همچنی ظرفیت جشی باالی آن برهدایرل دی آمری برودنش
دایل دیگر ای امر است[ .]39برا ایر

قرار گرفتهاند .با ای

ام ،ای

کاربرد آنها را کمری محردود مریکنرد .از کاسرتیهرای دیگرر ،ILs
6

خاصیت جشی رطوبت بسیار زیاد آنهاست .بهعبارتی اگر در معرر

رام ،کاسرتیهرای اساسری

یک گاز خوراک مرطوی ،مانند گاز دودکش که شامل بخرار آی نیرز

جاذیهای آمینری ،کشرش سرححی کرم آنهرا در مقایسره برا آی،

میشود ،قرار گیرند رقیق میشوند و ظرفیرت جرشی آنهرا کراهش

پایداری نسبتا پایی و مستعد تخری بودن آنهاست[.]31

مییابد[ . ]1،33مایعات یرونی قابرل ذکرری کره در  ،HFMCبیشرتر

عالوه بر آمی ها ،المهای مختلف دیگرری بررای بره کرارگیری در

اسررتفاده شرردهانررد ،عبارتنررد از  -1بوتیررل  -3متیررل -ایمیرردازوایوم

 HFMCپیشررنهاد شررده اسررت .ب ررای نمونرره ،محلررومهررای سرردیم

تترررا فلوئررورو بررورات  -3( -1 ،([bmim][BF4]) 7آمینررو پروپیررل)-

هیدروکسید ) (NaOHبه دایل ارزان و در دسرترس برودن و داشرت

 -3متیل ایمیدازوایوم تترا فلوئورو بورات )] ([apmim][BF4و بوتیل

ام ،بهدایل پایداری زیاد

 -3متیل ایمیردازوایوم ترری سریانومتانید )].]30[ ([bmim][TCM

کشش سححی باال رایج شده است .با ای

نمکهای تشکیلشردۀ اصرل از واکرنش  NaOHبرا  ،CO2ا یرای

اخیرا ،الم های جدید دیگری نیز توسعه یافته و بررای اسرتفاده در

الم بسیار مشکل اسرت .آمونیراک ) ،(NH3برهعنروان یرک رالم

8

 HFMCپیشنهاد شدهاند .بهعنوان مثام المهرای برا تیییرر فراز ،

شیمیایی ،برتریهایی مانند هزینۀ تواید پایی  ،ظرفیت باالی جرشی

1

ماننررد مخلرروطی از محلرروم آبرری  -3متیررل آمینررو پروپیررل آمرری

ام ،بهدایل فراریت براالیی

) (MAPAو دیاتیل اتانوم آمری ) (DEEAکره هنگرام جرشی گراز

که دارد ،الزم است فرایند جشی در در دماهای پایی انجام شود کره

 CO2دو فاز مایع مختلف تشکیل میدهند :یک فاز شنی از  CO2کره

تشکیل رسوی ری جرشی گراز خواهرد شرد[.]11

بهسمت فرایند ا یای الم فرستاده مریشرود و یرک فراز عراری از

2

ررالم در HFMC

 CO2و کشش سححی زیاد دارد؛ با ای
ای امر موج

استفاده از نمکهای آمینو اسیدی نیرز ماننرد پتاسریم گالیسرینات

 CO2کرره مرریتوانررد مسررتقیما بررهسررمت ورودی

) ،(PGپتاسیم الیسینات  (PL) 3و پتاسریم آر،ینرات  (PA) 0برهدایرل

برگشت داده شود .برتری ای کار ،افزایش بازدۀ انر،ی بررای ا یرای

سرعت زیاد واکنش ،ظرفیرت جرشی براالی  CO2و کشرش سرححی

الم است .افزون بر ایر  ،رالمهرای  MAPAو  ،DEEAبرهدایرل

زیاد ،توصیه شده است .کاستی اساسری ایر مایعرات جراذی ،تهیرۀ

سرعت واکنش باال و شدت انتقام جررم کره ردودا

دو برابرر MEA

انر،ی باالی مورد نیاز برای ا یای آنهاسرت[ .]32برهعنروان رالم

است مورد توجه هستند .با ای وجود ،کشش سححی پایی آنهرا و

شیمیایی دیگر ،میتوان از محلوم پتاسیم کربنات ) (K2CO3نام برد.

مشکل سازگاری با بسپارهای متداوم ،ایجرای مریکنرد کره اصرالح

ای

الم با وجود سررعت واکرنش پرایی آن برا  ،CO2برترریهرای

محمدی سعادت و همكاران – صص66-77:.

یا تقویتکننده به آمی های دیگر ،به ویژه آمی های نوع سروم رایرج

المها گررانروی براالیی دارنرد کره

ششاها و هرچه آبگریزکردن آنها و همچنی توسعۀ ششاهای مرکر

مختلفی مانند فراریت و خورندگی کمتر ،مقاومت بیشرتر نسربت بره

(کامپوزیت) ،بهطور جدی دنبام شود[ .]35نانوسیاالت ،انواع دیگری

اکسیدشرردن و سررازگاری بیشررتر زیسررتمحیحرری ،در مقایسرره بررا

از المهای جاذی هستند که در آنها عملکرد جرشی  CO2برا آی،

آمی های متداوم و کشش سححی باالتر در مقایسه برا آی و انرر،ی

از راه جشی سححی ای گاز بر روی نانوذرات اضافهشده به آن ،بهبود

ا یای کم دارد[.]12

ی افته است .نانوذراتی کره بیشرتر در ایر زمینره بررسری شردهانرد،

مایعات یونی  ،(ILs) 5نمکهای آای هستند کره برهدایرل اسرتفاده از

عبارتنررد از  ،SiO2 ،Fe3O4نانواواررههررای کربنرری  (CNT) 19و .Al2O3

ترکیباتی متراکم و نامتقارن آای بهعنوان کاتیون یا آنیون ،در دمرای

جلوگیری از رسوی نانوذرات و افزایش پایرداری آنهرا در محلروم از

محیط ،اات مایع دارند[ .]1بهدایل الایت براالی  CO2در آنهرا،

چااشهای مهرم در بره کرارگیری نانوسریاالت اسرت[ .]36بنرابرای

انر،ی ا یای کم ،فراریت و فشار بخار پایی و پایداری رارتی زیراد

میتوان گفت که المهای شیمیایی بهدایل انجام واکنش با  CO2و

1. Piperazine
2. Potassium Glycinate
3. Potassium Lysinate
4. Potassium Arginate
5. Ionic Liquids

6. Hygroscopic Nature
7. 1-butyl-3-methyl-Imidazolium Tetrafluoroborate
8. Phase Change Solvents
9. 3-Methyl Amino Propyl Amine
10. Carbon Nanotubes
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پیپرازی  (PZ) 1یک دی آمی

لقوی است که بهعنوان یک افزودنی

در سام های اخیر برای هر دو جشی فیزیکی و شیمیایی مورد توجره

محمدی سعادت و همكاران – صص66-77:.

نگاهی بر فناوری تماسدهندۀ غشایی الیاف توخالی و جایگاه آن در...

افزایش نیروی محرکۀ انتقام جرم از فاز گاز به مایع ،ظرفیت جرشی

تجهیزات پزشکی ،مواد شیمیایی و قحعات ااکترونیکی ارائه می دهد.

باالتری نسبت به جاذیهای فیزیکی دارند و گزینههای مناس ترری

ای شرکت اروپایی بزر تری شرکت در بری شررکتهرای صرنایع

برای استفاده در  HFMCبه شمار میروند .بهدایل اهمیت بسیار زیاد

گازی در دنیاست که در  89کشور با  68999پرسنل در ام فعاایت

نقش الم یا مایع جاذی در سامانههای  ،HFMCتحقیقرات زیرادی

است و بیش از سه میلیون مشتری دارد .ای شرکت با خرید شرکت
2

در ای زمینه انجام شده و همچنان در ام انجام است تا جاذیهای

آمریکایی پورو،ن  ،که یکی از شرکتهای جدید و نوظهور در عرصۀ

جدیدی تواید شوند که افزون بر واکنشپشیری باال برا  ،CO2کشرش

تواید ششاهای بسپاری متخلخل اسرت ،توانسرته بره

توایرد HFMC

سححی زیادی نیز داشته باشند تا ترشوندگی ششا به کمتری مقردار

برای کاربردهای مختلف جداسرازی ،دسرت یابرد .شررکت پرورو،ن،

برسد.

ششاهای اایاو توخاای از جنس پلی اتر اتر کتون (PEEK) 3را عرضه
میکند که برتری های قابل توجهی در مقایسه برا دیگرر مرواد مرورد

 .5تعدادی از شرکتهای صنعتی فعال در زمینۀ سـاخت

استفاده در ساخت تماسدهندههای ششایی دارد[.]37

تماسدهندههای غشایی
در زمینۀ تواید تماسدهندههرای ششرایی اایراو توخراای ،چنردی

 2- 5شرکت Leroux & Lots

شرکت در کشورهای مختلف مشیوم فعاایت هستند که تعردادی از

ای شرکت از سام  2911فعاایت نوآورانۀ خود را در زمینرۀ سراخت

آنها در ادامه معرفی شده است:

تماس دهندههای ششایی برای جداسازی گاز  CO2آشاز کررده اسرت.
ای شرکت

 1-5شرکت ایر لیكوئید

1

شرکت چنردملیتی فرانسروی اسرت کره ترأمی گازهرای صرنعتی و

فرانسوی HFMC ،با اندازههای مختلرف از جرنس PTFE

تواید میکند .ای ما،ومها با قابلیت جشی گاز  CO2با بازدهی بیش
از  %19با مصرو بهینۀ انر،ی عرضه میشوند[.]38

خدمات مرتبط با آن را به صنایع مختلف مانند کارخانرههرای توایرد

شکل  .4نحوۀ تماس جریانهای گاز و مایع در تماسدهندههای غشایی 3MTM Liqui-CelTM

) (aجریان موازی (سری  (b) ،)MMجریان متقاطع (سری (c) ،) SPجریان شعاعی (سری .]31[ )SP

1

Figure 4. Gas and liquid phase streams contact pattern in membrane contactors of 3M TM Liqui-Cel TM (a) Parallel flow (MM series),
(b) Radial flow (SP series), (c) Transverse flow (SP series) [39].

)3. Poly(Ether Ether Ketone
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1. Air Liquide

ششاهای جداسازی گاز آشاز کرده است و تماس دهندههای ششایی با

داشت تجهیزاتی با جرم کوچرک و سربک ،گزینرۀ مناسربی بررای

نام تجاری  3MTM Liqui-CelTMتواید میکند .ای تماسدهنردههرا

بهکارگیری در جداسازی انواع گازهاست .از مروارد مهرم در سراخت

که از جنس پلریپرروپیل و پلری اوایفری سراخته مریشروند دارای

ما،ومهای  ،HFMCمشکل ترشوندگی ششا و انتخای محلوم جراذی

طرا یهای متفاوتی هستند که هرکدام از آن ها در شررایط خراص،

مناس است که با میزان پایداری بلندمردت  HFMCدرکاربردهرای

برررازدهی بررراالیی دارنرررد[ )1( :]31سرررری  :EXFدر ایرر سرررری

صنعتی ارتباط مستقیم دارد .با ای وجود ،عمدۀ محااعات ،محدود به

تماس دهنده شامل یک بافل مرکرزی اسرت کره برا براالبردن سرح

فرایندهای در مقیاس آزمایشگاهی هستند .در ام اضر ،تعردادی

تماس ششا ،بازدهی جشی گاز را باال میبرد )2( ،سری  :MMجریان

شرکت صنعتی فعام خارجی در زمینرۀ سراخت تمراسدهنردههرای

گاز و مایع بهصورت موازی (هم سو و ناهمسو) و عرضی بدون وجرود

ششایی برای کاربردهای متنوع از جمله جداسرازی  CO2وجرود دارد

بافل با هم در تماس هستند و ( )3سرری  :SPجریرانهرا برهصرورت

که در عملیات بلندمدت ،پایداری محصوالت آنها تأییرد شرده و در

شعاعی و عرضی در تماس با یکدیگر قرار میگیرند و جنس ششراهرا

سح جهانی عرضه میشوند .در ایران ،اگر چه کاربردهرای صرنعتی

فقط از پلی اوایفی است .در شکل ( )0نحوۀ تماس جریانهای گاز و

زیادی برای جداسازی گازها بهویژه  CO2وجرود دارد و برا توجره بره

مایع در HFMCهای ساخته شدۀ شرکت  3Mبا طرا یهای متفاوت

ای که ایران جزو کشورهای توایدکننردۀ براالی گازهرای گلخانرهای

محمدی سعادت و همكاران – صص66-77:.

ای شرکت آمریکایی از دود 29سام پیش فعاایت خود را در زمینۀ

میتوان به برتریهای هر دو فرایند دست یافت .در واقع HFMC ،برا

است؛ اما هنوز الزم است کره تحقیقرات و زیرسراختهرای بسریاری

نشان داده شده است[.]31

عملیاتی شوند تا جنبههرای مختلرف ایر فنراوری آشرکار و از نورر
 4-5پروژۀ سزار

1

تجرراری اجرایرری شررود .الزم اسررت کرره پژوهشررگران در تحقیقررات

ای پرو،ه کره اتحادیرۀ اروپرا آن را پشرتیبانی مریکنردد ،برخری از

پیش روی خود به پایداری بلندمدت عملیات جداسرازی ،نروع بسرپار

شرکتهای صنعتی ،دانشگاهها و مؤسسرات تحقیقراتی را برهمنورور

سازندۀ ششرا (آیگریرزی و تخلخرل براال ،انردازۀ فررههرای بسریار

جشی گاز  CO2با هم مرتبط می کند و تمامی مرا ل را ،از تحقیقات

کوچک ،پایداری رارتی و شیمیایی قابل قبوم و استحکام مکانیکی

آزمایشگاهی گرفته تا کراربران شرامل مریشرود .ایر پررو،ه از سره

باال) و انتخای مایع جاذی محلوی (شیر فرار ،داشت کشش سرححی

موسسۀ تحقیقاتی ،سه دانشگاه ،یک شرکت توایدکنندۀ مایع جاذی،

باال ،سازگاری بلندمدت با مواد سازندۀ ششا و ا یرای را رت) توجره

یک شرکت سرازندۀ ششرا ،سره شررکت ترأمی کننردۀ تردارکات ،دو

کنند .در قیقت ،ای ششای به کار رفته در  HFMCاست که طروم

شرکت نفت و گاز و شرش نیروگراه بررق تشرکیل شرده اسرت[.]09
در ای پرو،ه از  MEAبه عنوان جراذی در  HFMCاز جرنس

PTFE

به مسا ت  19 m2استفاده شده است .ای سامانه برهدایرل داشرت
جم بسیار کم و انعحاوپشیربودن ما،ومها ،یرک سرامانۀ بریماننرد
به شمار می رود .با ای وجود ،هنوز نیازمنرد اقرداماتی بررای کراهش
هزینۀ ساخت ای تماسدهندههااست که در رأس کار قرار دارد.

 .6نتیجهگیری کلی
در ای مقااه ،فناوری تماسدهندۀ ششایی اایاو توخراای ،برهعنروان
روشی مؤثر در جداسازی گاز گلخانهای  CO2بررسی شد؛ با توجه بره
ای که در  ،HFMCهر دو فرایند جشی شیمیایی و جداسازی ششایی

عمر مفید سامانۀ جداسازی را تعیری مریکنرد .برا در نورر داشرت
ای که تأثیر عوامل مختلف مؤثر و میزان اهمیرت آنهرا در عملکررد
محلوی تماسدهندههای ششایی در فراینردهای مختلرف جداسرازی
گازی ،تقریبا مشابه است ،با شناخت و درک عمیق ای عوامل ،امکان
تعمیم ای فناوری به سایر فرایندهای جداسازی در صرنایع پراالیش
نفت خام و گاز طبیعی ،صنایع پتروشیمی و همچنی صنایع شرشایی
و تصفیۀ آی نیز

در کشورمان امکانپشیر میشود.
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