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نشريه شيمي و مهندسي شيمي ايران

مدلسازي و حل تقريبي جداسازي نيتروژن و متان
در يک مدول غشايي پيچشي
محمد ابراهيم غالمزاده
ماهشهر ،دانشگاه صنعتی اميرکبير ،واحد دانشگاهی ماهشهر ،دانشکده مهندسی پتروشيمی

علی کارگری* ،+فرزين ذکايی آشتيانی
تهران ،دانشگاه صنعتی اميرکبير ،دانشکده مهندسی شيمی

چكيده :در اين مطالعه ،مدلسازی جداسازی نيتروژن و متان در يک مدول غشايی پيچشی انجام شده است .برای اين کار،
سادهسازیهايی صورت گرفته است که همراه با حذف پيچيدگیهای غيرضروری و ساده سازی مدل ،از دقت آن
نکاسته و باعث شده است که اين مدل به عنوان يک مدل کاربردی بسيار مفيد باشد .برای اين منظور از يک روش
مدلسازی تقريبی ارايه شده برای غشاهای پيچشی ،به منظور بررسی اثرهای افزايش سطح غشا و پارامترهای گاز
خوراک (مانند شدت جريان ،غلظت و فشار) بر جداسازی  N2 /CH4استفاده شده است .نتيجهها نشان داد تغيير مقدار
جريان ،غلظت و فشار خوراک و سطح غشا ،بسته به نوع گزينشگری غشا میتواند باعث بهبود و يا افت ميزان
بازيافت و غلظت متان در جريان فرآورده شود .از سوی ديگر مشخص شد که افزايش سطح غشا باعث افزايش ميزان
بازيافت متان در غشاهای گزينشگر متان شده و در غشاهای گزينشگر نيتروژن آن را کاهش میدهد .افزون بر اين،
با افزايش سطح غشا ،غلظت متان در جريان فرآورده در غشاهای گزينشگر متان کاهش يافته درحالی که اين مقدار
در غشاهای گزينشگر نيتروژن افزايش میيابد .بنابراين نياز است که بين ميزان بازيافت متان و غلظت آن در جريان
فرآورده تعادل برقرار شود.
واژههاي كليدي :حذف نيتروژن؛ جداسازی نيتروژن و متان؛ مدلسازی غشايی؛ غشای پيچشی؛ تراوه.
;KEYWORDS: Nitrogen removal; N2/CH4 separation; Membrane modeling; Spiral-wound membrane
Permeate.

مقدمه

روند افزايش درخواست جهاني براي انرژي ،رشد ساالنة  %1/7را
از سال  5002تا سال  5050ميالدي نشان ميدهد .اين رشد
مربوط به تمام منابع انرژي ميباشد و در اين ميان تقاضا براي گاز
طبيعي در سالهاي اخير بيشترين ميزان رشد را داشته است ].[1

مصرف ساالنهي گاز طبيعي در امريکا حدود  55تريليون فوت مکعب
و کل مصرف جهاني حدود  52تريليون فوت مکعب در سال
گزارش شده است ].[5
اين در حالي است که به گزارش موسسة پژوهش گاز(،)1
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حدود  %11از ذخيره گاز امريکا داراي کيفيت الزم نبوده و
مقدار زيادي نيتروژن دارد ] .[3از آنجا که گاز طبيعي در اين کشور
در زمره پنج انرژي اصلي بوده و نزديک به نيمي از انرژي مصرفي
در خانههاي امريکا را فراهم ميکند ،اين مسئله باعث شده
تا براي توليد گاز با کيفيت قابل ارسال با خط لوله (ارزش گرمايي
 520Btu/ft3و غلطت کمتر از  %1براي مواد خنثي ] )[3تالشهاي
زيادي صورت گيرد.
وجود نيتروژن در گاز طبيعي ،اگرچه آثار مخرب خوردگي
بر تأسيسات انتقال و فرآورش گاز به همراه ندارد اما در غلظتهاي
باال به دليل افزايش هزينههاي حمل و نقل و نگهداري ،کاهش
ارزش گرمايي و مسائل زيست محيطي الزم است در محل توليد
جداسازي شود .به علت مقدار به نسبت زياد نيتروژن در بيشتر
مخازن گاز طبيعي کشورهاي اروپايي و آمريکا ،سالهاست که
بسياري از اين کشورها براي جداسازي نيتروژن از گاز طبيعي اقدام کردهاند
اما با توجه به باال بودن هزينههاي جداسازي نيتروژن از گاز
طبيعي در روشهاي متداول ،اينگونه جداسازيها بيشتر
به شدت جريانها و غلظتهاي به نسبت زياد محدود شده است
بنابراين جداسازي نيتروژن از گاز طبيعي براي غلظتهاي باالتر از %1
انجام ميگيرد.
در کشور ما از گاز طبيعي هم به عنوان سوخت و هم به عنوان
خوراک واحدهاي پتروشيمي استفاده ميشود .ميزان نيتروژن
موجود در گاز طبيعي خروجي از پااليشگاههاي گاز ايران
بين 0/2تا  11درصد متغير است ].[1
در صورتي که گازي داراي کمتر از  %10نيتروژن باشد ،بهطور عموم
ميتوان با اختالط آن با مقدار کافي از يک گاز با غلظت کم
نيتروژن ،به فرآوردهاي با استاندارد الزم رسيد ،اما براي جريانهاي
داراي مقدارهاي باالتر از  %10نيتروژن ،فرايند آميختن آن با گازهاي
کم نيتروژن امکانپذير و عملي نيست؛ بهويژه وقتي مقدار
هيدروژن سولفيد و يا کربن دياکسيد آن نيز باال باشد ].[2
يکي از زمينههاي کاربردي براي چنين پژوهشهايي در کشور،
در رابطه با بازيافت گازهاي دورريز برخي پروژههاي گازي
مانند پروژههاي مايعسازي گاز طبيعي است .از مناسبترين
راههاي صادرات گاز طبيعي براي کشور ،اجراي پروژههاي مربوط
به توليد گاز طبيعي مايع شده( )1ميباشد .مشکلي که بهطور عموم

در اين پروژهها وجود دارد اين است که گاز دورريز آنها به طور معمول
داراي مقدار بااليي از متان و نيتروژن است ،که با کاهش
مقدار نيتروژن آن به سطح قابل پذيرش ،ميتوان به جاي
سوزاندن در مشعل ،از آن براي توليد توان مورد نياز دستگاههاي
بخش  LNGمانند کمپرسورهاي متراکمسازي گاز استفاده کرد.
از ديگر زمينهها ،ميتوان به فرايندهاي پتروشيميايي اشاره کرد
که حتي مقدارهاي کم نيتروژن در متان نيز در آنها ايجاد
مزاحمت ميکند مانند فرايند توليد متانول .پس نياز است که براي
جلوگيري از هدر رفت گاز طبيعي و استفاده از منابع کم عيارتر،
راهکارهاي کاربردي براي جداسازي نيتروژن از گاز طبيعي ارايه شود.
براي جداسازي نيتروژن از گاز طبيعي درحال حاضر از سامانههاي
تقطير سرمايشي( ،)5جذب سطحي و غشايي استفاده ميشود.
فرايندي که براي حذف نيتروژن از گاز طبيعي در سطح گستردهاي
به کار ميرود جداسازي نيتروژن با تقطير سرمايشي ميباشد
(دماي جوش متان  -165˚Cو دماي جوش نيتروژن  -156˚Cاست).
واحدهاي صنعتي جداسازي سرمايشي براي ميدانهاي بزرگ گازي
که بتوانند ( 20-200 Mcsfd)3را براي مدت  10سال فراهم کنند
مناسب هستند .زيرا هزينه و سرمايهگذاري باالي اين واحدها
در اين شدت جريانهاي باال ،پس از چند سال مستهلک ميشود ].[6
براي جداسازي گازها به روش غشايي در مقياس صنعتي ،به دليل
نياز به سطح زياد غشا ،بهطور عمده از مدولهاي پيچشي( )1و
الياف توخالي( )2استفاده ميشود .اين مدولها نسبت سطح
به حجم زيادي داشته و قيمت به نسبت پاييني نسبت به مدولهاي
لولهاي يا قاب و صفحهاي دارند .از مدول پيچشي بيشتر
در موردهايي استفاده ميشود که ميزان جداسازي بااليي نياز است
و فشار عملياتي نيز زياد است ،بهويژه براي فرايندهاي مربوط
به گاز طبيعي که بهطور معمول گاز خوراک در فشار به نسبت بااليي
( (50-60 barدر دسترس است اين مدولها بسيار مناسب ميباشند
] .[5 ، 6هر چند که غشاهاي الياف توخالي از نظر اقتصادي
مقرون به صرفهتر هستند اما چنانچه ميزان تراوايي در غشاهاي صفحهاي
تخت که به صورت مدولهاي پيچشي درآمدهاند زياد باشد ،ميتواند
هزينة زياد اين غشاها (که بهطور معمول به صورت دالر بر مترمربع
سطح غشا بيان ميشود) را جبران کند ] 5ـ  .[5 ،7امروزه از اين
نوع مدولها در فرايند شيرين سازي گاز طبيعي در سطح گستردهاي

)4( Spiral-wound

)1( LNG

)5( Hollow-fiber

)2( Cryogenic
))3( Million cubic standard feet per day (Mcsfd
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غشا

فاصله اندازه سمت خوراک
لوله جمعآوري تراوه

جريان خوراک
جريان تراوه

جريان پسمان

غشا

پاکت غشا
فاصله اندازه سمت تراوه

شکل 1ـ طرحوارهای کلي از يک مدول غشايي پيچشي چند اليه به صورت باز شده ].[5

استفاده مي شود و به تقريب غشاهاي ال ياف توخالي براي
جداسازي گازها در حال جايگزيني با غشاهاي مارپيچي
هستند .شکل  1نمايي کلي از يک مدول غشايي باز شده را
نشان ميدهد.
بر اين اساس ،در اين مطالعه براي بررسي جداسازي نيتروژن
از متان توسط غشا ،مدلسازي اين نوع مدولها بررسي شده است
و از آنجا که اين نوع مدولها در قطرهاي  8و 15اينچي و به ترتيب
با سطح  50 m5و  20 m5به بازار عرضه ميشوند ] ،[6بنابراين
سطوح غشايي بررسي شده به صورت مضربي از  50و يا 20
در نظر گرفته شده است .شکل  5چندين مدول غشايي پيچشي را
نشان مي دهد که در يک محفظه ي غشايي تحت فشار،
قرار گرفته است.
در گزارش داده شده توسط  Lokhandwalaو همکاران
در سال  5010ميالدي ] ،[6ويژگيهاي تراوايي تعدادي از غشاهاي
کامپوزيتي ،شامل يک نگهدارندهي ميکرومتخلخل و يک اليه
گزينشگر الستيکي نازک ،مطالعه شده که نتيجه آن انتخاب
مدولهاي الستيک سيليکون (مانند  )PDMSبه عنوان غشاهاي
گزينشگر متان و غشاهاي پرفلورو (مانند آميزههايي از
 Hyflon® AD 60و ® ) Cytopبه عنوان غشاهاي گزينشگر
نيتروژن بوده است .از آنجا که در برخي موردها شرايط عملياتي
بر گزينشگري غشاء مؤثر است ،آگاهي از اين شرايط کمک ميکند
که در طراحي يک سامانه جداسازي غشايي ،شرايط به گونهاي

انتخاب شود که اين غشاها بهترين کارايي خود را داشته باشند.
آن ها نشان دادند که غشاهاي  PDMSداراي گزينشگري
متان به نيتروژن معادل  3/3در دماي محيط هستند.
نرمشوندگي( )1باعث افزايش اندکي در گزينشگري متان
به نيتروژن مي شود ،چرا که باعث افزايش تحرک زنجيرههاي
پليمري ميشود و نتيجهي آن افزايش ضريب نفوذ هر دو جزء يعني
نيتروژن و متان است اما از آنجا که مولکول متان بزرگتر
است ،ضريب نفوذ آن نسبت به نيتروژن افزايش بيشتري يافته
و در نتيجه گزينشگري متان به نيتروژن به طور کلي بيشتر ميشود.
گزينشگري گزارش شده براي غشاي  PDMSنرم شده ،برابر
 3/7است که در مقايسه با  PDMSخالص به مقدار کمي
افزايش يافته است .فشارهاي باال نيز گزينشگري متان به نيتروژن
را اندکي بهبود ميدهد ،بهويژه زماني که گاز داراي مقداري از
ترکيبهاي هيدروکربني  C3+نيز باشد .اين ترکيبها نقش همان
نرم کننده را بازي ميکنند .اين اثر وقتي بيشتر ميشود که
دماي خوراک کاهش يابد .براي  ،PDMSگزينش گري متان
به نيتروژن از  3/3به حدود  1و پروپان به نيتروژن از  10به حدود
 30در  -50°Cافزايش مي يابد .در غشاهاي پرفلورو،
گزينش گري نيتروژن به متان به تقريب مستقل از فشار است
اما افزايش دما مقدار آن را کاهش ميدهد .در اينجا از نتيجههاي
داده شده براي اين دسته از غشاهاي پليمري در بخش
مدل سازي استفاده شده است.
)1( Plasticizing
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شکل 2ـ چندين مدول غشايي پيچشي قرار گرفته در يک محفظه غشايي تحت فشار ].[16

شکل  5ـ طرحوارهای از تراوش گاز در يک مدول پيچشي ].[12

بخش نظري
بيان مدل و محاسبهها

مدلهاي زيادي براي سامانههاي غشايي براي جداسازي
مخلوطهاي دو جزئي و چند جزئي ارايه شده است که بيشتر
آنها بر اساس فرضيههاي در نظر گرفته شده در زمينهي الگوي
جريان و افت فشار سمت تراوه مشخص شدهاند.
در سالهاي 1520و  1521ميالدي ،مدلهايي مبني بر فرض
اختالط کامل در دو طرف غشا ارايه شد ،اما چنين مدلهايي از
دقت کافي براي طراحي فرايند برخوردار نيستند ،چون اختالط
کامل در عمل به ندرت بهدست ميآيد ] .[11در سال  1578ميالدي
توسط  Panو  Habgoodمدلي مربوط به غشاي پيچشي براي
مخلوطهاي چند جزئي بدون در نظر گرفتن افت فشار سمت تراوه
06

پيشنهاد شد ] .[15همچنين مدلهايي مبني بر الگوهاي جريان
متقاطع و جريان قالبي نيز توسط  Panدر سال  Chern ،1583و
همکاران در سال  ،1582و  Liو همکاران در سال  1550ميالدي ،ارايه
شده است که نسبت به مدلهاي جريان اختالط کامل نتيجههاي
بهتري ارايه ميدهند ،اما نيازمند محاسبههاي زيادي براي کاربرد
در طراحي فرايند ميباشند ].[11
رويهي ديگر ،توسعه مدلهاي تقريبي است که بين حجم
محاسبهها ،پيچيدگي مدل و دقت نتيجههاي بهدست آمده ،تعادل
معقولي برقرار شده است .در اين مطالعه نيز از روش مدل تقريبي
براي بررسي اثر پارامترها استفاده شده است.
شکل  3طرحوارهاي از تراوش گاز در يک مدول پيچشي را طبق
اين مدل نشان ميدهد.
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اين شکل نشانگر دو ورقة غشاي مجاور يکديگر در يک پاکت غشـايي
در يک مدول مارپيچي است .جريان خوراک از بين ايـن دو اليـه
در جهت از چپ به راسـت ،در حرکـت مـيباشـد و جريـان تـراوه
به صورت جريان متقاطع و در جهت عمود بر مسير حرکت خوراک
(از باال به پايين) جريـان دارد (شـبيه جريـان در غشـاهاي اسـمز
معکوس در تصفية آب).
فرضيههاي اساسي در اين مدل ،عبارتنداز:
 1ـ جريان خوراک به صورت گاز کامل بوده و تنها شامل
يک مخلوط دوتايي است.
 5ـ فرايند جداسازي طي نفوذ در غشا و به صورت يک فرايند
جريان متقاطع صورت ميگيرد.
 3ـ شدت جريان پسماند (يعني  )uدر راستاي جريان تراوه
(يعني  )lثابت است .يعني در عرض غشا جريان پسماند به طور يکنواخت
توزيع شده است.
 1ـ از افت فشار در سمت خوراک صرف نظر ميشود.
اين فرض در مواردي که شدت جريان به اندازه کافي کم است و
يا پهناي اليه غشاء کوچک است ،فرض معقولي مي باشد.
 2ـ ضريب تراوايي غشا مستقل از فشار و غلظت فرض شده است.
 6ـ افت فشار در سمت تراوه توسط معادلة هاگن ـ پوازوي
بيان ميشود.
 7ـ فشار جريان تراوه تنها در جهت جريان تغيير ميکند.
پارامتر  hدر معادلههاي ارايه شده ،شـکل بـدون بعـد پـارامتر
طول الية غشا ميباشد يعني  l/L=hکه در آن  lجهت را نشان ميدهـد
و فاصله از ابتداي طول الية غشا است و  Lبيانگر طول الية غشـا
ميباشد.
اين مدل شامل چهار گروه معادلة جبري غيرخطي ميباشد که
فرض اساسي حاکم بر آن اين است که شدت جريان پسماند
در راستاي جريان تراوه ثابت باشد .به عبارت ديگر ،تغيير جريان تراوه
در راستاي طول غشا به صورت خطي است که به زبان رياضي
يعني تغييرهاي  θبا  hخطي است .شکل معادلههاي داده شده
به صورت بدون بعد مي باشد و تمامي پارامترهاي به کار رفته
در قسمت فهرست نمادها شرح داده شده است.
گروه اول ،توزيع فشار سمت تراوه را بيان ميکند:

1
2

در اين معادله ،ثابت بدون بعد  Cبه صورت زير تعريف ميشود:
علمي ـ پژوهشي

2R g TLUf

() 5

C

W d m B P2

گروه دوم ،بيانگر اثر  γو غلظت محلي سمت تراوه،y' ،
بر شدت جريان بدون بعد سمت خوراک ميباشد:
u
 , y  
uf

() 3

   , y  
a

b

 y   1  y     (  1)y 
  
 

 yf   1  yf     (  1)yf 

که  aو  bدر اين معادله شامل پارامترهاي زير ميباشد:
()1

   1  

   11   

    1  1

, b

   11   

a

بنابراين ،شدت جريان سمت خوراک در خروجي را به صورت زير
ميتوان نوشت:
Ur
   , yr 
Uf

()2

r 

گروه سوم ،ارتباط بين فاکتور بدون بعـد نفـوذ ،R ،بـا غلظـت
محلــي تــراوه در امتــداد خروجــي جريــان بــاقي مانــده y'r ،را
نشان ميدهد.
() 6

Q2 P
d Uf

() 7

     1 yf 

A

2WLQ2
dUf

1

) (1  

R
R

      1 yr    , yr      1 I  , yr 
در اينجا ) ،I(γ,y'rيک تابع انتگرالي است که با استفاده از
روش تقريب درجه دو گاوس ـ لژاندر تخمين زده ميشود .اين
تابع انتگرالي به صورت زير ميباشد
y

()8

yr

r
 U 
I  , yr   
 dy    y  dy
U
yf  f  
yf





محاسبه مقدار انتگرال فوق به روش تقريب درجه دو گاوس-
لژاندر عبارت است از

)  2   2  C(1  r )(1  h 2

() 1
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 z j  yr  yf    yr  yf  

 w j 

2
j0


n

()5

yr  yf

2

I  , yr  
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در معادلة ( wj ،)5وزن و  zjريشههاي چند جملهاي لژاندر
درجهي  ،)Pn+1( ،n+1استفاده شده در اين روش انتگرالگيري،
ميباشد].[15
گروه چهارم ،بيانگر ارتباط بين غلظت سمت خوراک ،x ،و
غلظت محلي سمت تراوه ،y' ،ميباشد:
y
)(x  y

)1  y 1  x  (1  y

() 10

غلظت محلي جريان باقي مانده ،xr(hi) ،از معادلة ( )10و با
) y'=y'r(hiبهدست ميآيد.
شدت جريان تراوه و غلظت آن در خروجي ،با انتگرالگيري
در طول غشا بهدست ميآيد .در اين روابط نيز از قاعده تقريب
درجه دوم گاوس ـ لژاندر براي تخمين انتگرال استفاده شده است.

()11
()15

ur
1m
1
1
dh  1   w i  r  zi  
2
2
uf
2 i 1


1 m w  y  1 z  1 
i
a
i
2
2 
2
i 1

1

  1 
1

y   ya dh 

حل همزمان معادلههاي  7 ،2 ،1و  10با  x=xfدر نقاط گوناگون
 ،hiمقدارهاي ) y'r(hi) ،φr(hi) ،γ(hiو ) y'f(hiرا ارايه ميدهد.
شايان گفتن است که  ،hiمقدار  hدر نقاط   1 zi  1 ميباشد.
2
2
شدت جريان پسماند در خروجي و غلظت آن را ميتوان
از موازنه کلي مواد در غشا بهدست آورد.
  1 

()13

xf   y
1 

()11

x 

بنابراين مسائل مقدار مرزي اصلي ،به حل چهار معادله جبري
غيرخطي در نقاط  hiکاهش يافت.
بررسيها نشان داده است که فرمول يک نقطهاي ،بهطور کلي
حل رضايت بخشي را ارايه ميکند ،که در اين حالت  z1=0و  w1=5و
فرمولهاي ( )11و ( )15به صورت زير کاهش مييابد ].[11 ،15 ،11
ur
 h1 
uf

()12
()16

02

ur
 h1 
uf

x f  x r  h1 

1  u r  h1 
uf

  1

y  ya  h1  
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که در اين معادلهها  h1=0/2ميباشد و
با حل چهار معادله جبري غيرخطي در  h1بهدست ميآيد.
در اين شرايط معادلهي توزيع فشار به شکل زير خواهد بود
)ur(h1

()17


(h1 ) 


3 C 1  u r
8  u f

و

)xr(h1

 2  h1    2 

محاسبههاي انجام گرفته در اين مطالعه بر اساس فرمول
يک نقطهاي براي معادلههاي ( )11و ( )15و فرمول سه نقطهاي براي
معادله ( )10ميباشد .شايان گفتن است که فرمول سه نقطهاي
( )n=5براي توابع چند جملهاي با درجهي  5n+1 = 2يا کمتر از آن
جواب قابل پذيرشي ارايه ميدهد و بيشترين توان ' yدر معادلهي()3
در بيشتر شرايط بهطور عموم کمتر از اين مقدار است.
پارامترهاي مدل و شرايط عملياتي مورد مطالعه ،در جدول ،1
ارايه شده است .اين مقدارها اگرچه مربوط به کاربرد خاصي نيست
اما سعي شده است تا محدودة مربوط به جداسازي  N2/CH4را
در بر بگيرد.
تعيين مقـدارهاي  Rو  Cکـار سـادهاي نيسـت چـون وابسـته
به مقدارهاي فرايندي يعني شدت جريان و فشار جريـان خـوراک
هســتند ،بــه همــين خــاطر ،ايــن دو پــارامتر را بــه صــورت زيــر
بازنويســي کــرده و بــه جــاي تعيــين  Rو  ،Cمقــدار  Q2/dو "C
تخمين زده ميشود.
()18
()15

Uf
AP2

 C

2R g TUf
2

Wd m BP

Q2 AP
d Uf

C

R

شايان گفتن است که در اين مطالعه ،چون بررسي اثـر سـطح
غشا نيز مورد هدف ميباشد ،آن نيز همراه با دو پارامتر يـاد شـده
از ديگر پارامترها جدا شده است.
دو راه وجود دارد؛ يکي تعيين تمام ويژگـيهـاي درونـي غشـا
و ديگري استفاده از اطالعات و نتيجههاي بهدست آمده از بررسـيهـاي
ارايه شده در مقالهها ،گزارشها و تخمين مقدارهاي مناسبي براي
 Q2/dو " ،Cکــه در اينجــا راه دوم اســتفاده شــده اســت .مقــدار
 Q2/dو  αمطابق جدول  1انتخاب شده است کـه از مرجـع ][6
بهدست آمده و " Cنيز از نتيجههاي شبيهسـازي يـاد شـده در آن،
تخمين زده شده است.
فرايندهاي غشايي بيشتر براي ميدانهاي کوچک گازي بـا ميـزان
توليــد  10تــا  12ميليــون فــوت مکعــب در روز (معــادل حــدود
علمي ـ پژوهشي
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جدول 1ـ تراوايي و گزينشگری غشاهای استفاده شده در بررسي مدل ].[0

غشاي گزينشگر متان

گاز

غشاي گزينشگر نيتروژن

گزينشگري

تراوايي ()GPU

گزينشگري

تراوايي ())1(GPU

نيتروژن

-

20

5/2

20

متان

3

120

-

50

Hg

(STP)/cm3.s.cm

cm3

10-6

=1GPU

)1( Gas Permeation Unit,

جدول 2ـ مقدارهای پارامترهای استفاده شده در حل مدل.

پارامتر

غشاي گزينشگر نيتروژن

غشاي گزينشگر متان

γ0

0/5

0/5

)P, (Pa

50*102

50*102

Uf , (MMscfd)a

12

12

)C″, (m2.Pa2.s/m3

1/81*1012

1/5*1011

Α

5/2

3

)Permeance (Q2/d), (m3/m2.s.Pa

1/25*10 -10

3/8*10 -10

xf

0/5

0/8
Nm3/s

 0/3تا  0/1ميليون متر مکعـب در روز) ،مناسـب مـيباشـد ].[12 ، 16
گزارشهاي اقتصادي نيز نشان ميدهد که اگر گاز طبيعـي داراي
بيش از  %30نيتروژن باشد ،فرآوري غشايي براي توليـد گـاز بـا کيفيـت
خـط لولــه ،از نظــر اقتصـادي ،امکــان پــذير نيســت ].[7 ،17 ،18
به همين خاطر ،شدت جريان و ترکيـب درصـد بيشـينه خـوراک،
در اين مطالعه تا اين مقدارها در نظر گرفته شده است.
البته شايان ذکر است که اگر جريان گاز طبيعي داراي بيش
از  %8نيتروژن باشد ،با غشاهاي امروزي و طي يک فرايند غشايي
تک مرحلهاي ،نميتوان به فرآوردهي گازي حدود  %1نيتروژن
همراه با بازيافت هيدروکربني مناسب دست يافت و بايد از طراحي
فرايندهاي چند مرحلهاي بهره گرفته شود.
در ادامه ،نمودارهاي مربوط به بررسي اثر پارامترهاي گوناگون
در جداسازي  N2/CH4توسط غشاء پيچشي بر اساس مدل مطرح شده،
آورده شده است .در هر شکل مقدارهاي پارامترهايي که بهطور صريح
بيان نشده است ،بر طبق جدول  5ميباشد.
بايد توجه داشت که در بررسي غشاهاي گزينشگر نيتروژن
منظور از جريان فرآورده ،جريان پسماند است و غلظت جريانها
بر مبناي غلظت نيتروژن ميباشد ،در حالي که در غشاهاي
علمي ـ پژوهشي

1MMscfd= 0/05835 MMscmd = 0/358

گزينشگر متان ،جريان تراوه ،جريان فرآورده بوده و غلظت متان
مبناي محاسبههاي غلظت در جريانها است.
نتيجهها و بحث
اثر افزايش شدت جريان خوراک

از شکلهاي 1و  2چنين برميآيد که افزايش شدت جريان
خوراک در مدولي با سطح ثابت ،باعث افزايش ميزان بازيافت متان
در غشاهاي گزينشگر نيتروژن ميشود در حالي که در غشاهاي
گزينشگر متان اين مسئله باعث افت بازيافت متان ميشود.
ميزان بازيافت به روش زير محاسبه شده است.
شدت جريان فرآورده  غلظت متان در جريان فرآورده
= ميزان بازيافت متان
شدت خوراک غلظت متان در جريان خوراک

روند بازيافت متان در غشاهاي گزينشگر متان و گـزينشگـر
نيتروژن بهطور کامل متفاوت است .همانگونه که در شـکلهـاي  1و 2
آورده شده است ،ميزان بازيافت متـان در غشـاهاي گـزينشگـر متـان
بــا افــزايش مســاحت غشــا افــزايش مــييابــد زيــرا بــا افــزايش
05
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6

جزء مولي متان در جريان تراوه

Uf = 9
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6/53

6
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مساحت (متر مربع)

1666

6

مساحت (متر مربع)

شکل  0ـ غلظت متان در جريان تراوه در غشای گزينشگر متان.

شکل  6ـ بازيافت متان در غشای گزينشگر نيتروژن.
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1
6/5
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جزء مولي متان در جريان تراوه
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شکل  3ـ بازيافت متان در غشای گزينشگر متان.

شکل  5ـ غلظت متان در جريان فرآورده (پسماند) در غشای گزينشگر نيتروژن.

مساحت غشا ،شدت جريان حجمي تراوه افزايش مييابـد و متـان
بيشتري وارد جريان تراوه ميشود .اما در مـورد غشـاي گـزينشگـر
نيتروژن مسئله برعکس اسـت .ايـن غشـاها نسـبت بـه نيتـروژن
تراواتر بوده و نيتروژن با جريـان تـراوه دفـع مـيشـود و در واقـع
جريان پسماند غني از متان بـوده و فـرآورده محسـوب مـيشـود.
با افزايش سطح غشا ،ميزان نيتروژن عبوري از غشا بيشتر شده و
به همراه آن متان بيشتري وارد جريـان تـراوه (جريـان دور ريـز)
ميشود و بنابراين ميزان بازيافت متان کاهش مييابد.
البته براي بررسي راندمان جداسازي غشايي ميبايست غلظت متان
در جريانهاي فرآورده و ميزان بازيافت آن را ،همزمان در نظر گرفت.
در شکلهاي  6و  7اثر افزايش شدت جريان خوراک بر غلظت متان
در جريان فرآورده و پسماند بررسي شده است.

در توجيه اين شکلها ميتوان گفت که هر چه نسـبت سـطح
غشا به شدت جريـان خـوراک (يـا زمـان مانـد جريـان در مـدول
غشايي) کمتر باشد ،غلظت باالتري از جزء تراواتر در سمت تـراوه
بهدست ميآيد ولي ميزان جريان تراوه از غشـا کـاهش مـييابـد.
براي بهدست آوردن مقدار تراوه بيشتر ،بايـد نسـبت سـطح غشـا
به شدت جريان خوراک يعني همان زمان ماند جريـان را افـزايش داد
ولي اين باعث خواهد شد مقدار بيشتري از اجزا ،به نسبت قابليت
تراوايي آنها ،به سمت ديگر غشا نفـوذ کننـد کـه نتيجـه آن افـت
غلظت جزء تراواتر در سمت تراوه ميشود .پـس چنـين مـيتـوان
نتيجه گرفت که براي بهدست آوردن مقدار جريان بيشتـر تـراوه،
بايد سطح را تا جايي افـزايش داد کـه افـت غلظـت جـزء تراواتـر
توجيه پذير باشد.
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شکل  5ـ ميزان بازيافت متان در غشای گزينشگر نيتروژن.

شکل  16ـ غلظت نيتروژن در جريان تراوه در غشای گزينشگر نيتروژن.
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شکل  9ـ ميزان بازيافت متان در غشای گزينشگر متان.

شکل  11ـ غلظت متان در جريان تراوه در غشای گزينشگر متان.

شکلهاي  8و  5نشان ميدهد که بـا افـزايش غلظـت متـان
در جريــان خــوراک ،ميــزان بازيافــت انــدکي افــزايش مــييابــد.
البتــه ايــن افــزايش بازيافــت ،در غشــاهاي گــزينشگــر متــان
بيشتر ميباشد.
افزايش غلظت نيتروژن در غشاهاي گزينشگر نيتروژن و
افزايش غلظت متان در غشاهاي گزينشگر متان ،باعث افزايش غلظت
و شدت جريان تراوه خواهد شد چرا که بر طبق قانون اول فيک ،نيرو محرکه
و در نتيجة آن شار جرمي افزايش مييابد .نتيجههاي بهدست آمده
از شکلهاي 15 ،11 ،10و  13نيز اين مطالب را تأييد ميکند.

بازيافت در غشاهاي گزينشگر نيتروژن و افزايش آن در غشاهاي
گزينشگر متان ميشود .با افزايش اين اختالف فشار ،نيروي
محرکه افزايش يافته و مقدار مادة عبور کرده از غشا در واحد زمان
(شار) افزايش مييابد .اين افزايش شار باعث افزايش جريان
فرآورده (تراوه) در غشاهاي گزينشگر متان و کاهش جريان
فرآورده (جريان پسماند) در غشاهاي گزينشگر نيتروژن ميشود
که در شکلهاي  16و  17نيز به خوبي نشان داده شده است.
از آنجا که افزايش اين اختالف فشار ،باعث افزايش ميزان شار
عبوري از غشا ميشود بنابراين ،در يک سطح ثابت از غشا،
هر چه  بيشتر کاهش يابد ،غلظت جز تراواتر نيز در سمت تراوه
بايستي بيشتر شود ،که در شکلهاي  18و  15اين موضوع
نشان داده شده است .همچنين با کاهش  ديده ميشود که،
شيب افت غلظت در سمت تراوه بيشتر ميشود.

اثر افزايش اختالف فشار دو طرف غشا

همانگونه که در شکلهاي  11و  12ديده ميشود افزايش
اختالف فشار بين دو طرف غشا (کاهش  )γباعث کاهش ميزان
علمي ـ پژوهشي
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شکل  16ـ ميزان بازيافت متان در غشای گزينشگر نيتروژن.
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شکل  15ـ نسبت شدت جريان تراوه به جريان خوراک در غشای گزينشگر متان.

نتيجهگيري

يک مدل ساده با قابليت حل سريع براي محاسبه شدت جريـانهـا
و غلظتهاي اجزاي يک مخلوط گازي در طي فراينـد جداسـازي
به کمک يک مـدول غشـايي مـارپيچي تشـريح شـد .ايـن مـدل
بـــراي پـــيش بينـــي بـــازده جداســـازي نيتـــروژن از متـــان
به کمک دو نوع غشاي گزينشگر متـان و گـزينشگـر نيتـروژن
به کار برده شد .نتيجهها نشان داد که غشاهاي گزينشگـر متـان
کارآيي باالتري در مورد خوراکهاي رقيقتر دارند .بـراي افـزايش
درصد خلوص متان در غلظتهاي باالي خوراک به ناچار بايسـتي
از غشاهايي با گزينشگري زيـاد (بـزرگتـر از  )10اسـتفاده کـرد
درحالي که در غلظتهاي پايين گزينشگـري حـدود  3تـا  1نيـز
کفايت ميکند .همچنين بهتر است براي حذف مقدارهاي کـم نيتـروژن
از مخلوط خوراک ،از غشاهاي گزينشگر نيتـروژن اسـتفاده کـرد.
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شکل  12ـ نسبت شدت جريان تراوه به جريان خوراک در غشای
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شکل  13ـ ميزان بازيافت متان در غشای گزينشگر متان.

افزون بر اين ،افزايش فشار خوراک ،افزايش سطح غشا و افـزايش
شدت جريان خوراک باعث افزايش شدت جريان تـراوه و کـاهش
غلظت آن ميشود .به طور کلي ،در صورتيکه شـرايط عمليـاتي و
شرايط خوراک مشخص باشد ،مساحت غشا تعيـين کننـدة ميـزان
بازيافت متان و درصد خلوص آن خواهد بود.
فهرست نمادها
غشاm5 ،
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شکل  15ـ نسبت شدت جريان فرآورده (تراوه) به جريان خوراک
در غشای گزينشگر متان.

فشار سمت خوراک،
ضخامت مؤثر غشاm ،
3
ثابت گازهاي ايده آل(m Pa/kmol K) ،
دماK ،
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عرض (پهناي) اليه غشاm ،
غلظت (جزء مولي) سمت خوراک
غلظت (جزء مولي) تراوه در توده جريان
غلظت (جزء مولي) محلي تراوه روي سطح غشا
گزينشگري اليه غشا
نسبت فشار تراوه به فشار خوراک
نسبت شدت جريان تراوه به جريان خوراک

شکل  15ـ غلظت نيتروژن در جريان تراوه در غشای گزينشگر
نيتروژن.
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شکل  19ـ غلظت متان در جريان تراوه در غشای گزينشگر متان.
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