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بررسي تجربي سطح تماس ويژه در بستر آکندهي دوار ناهمسو
+
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آزمايشگاه تحقيقاتي تشديد فرايندها ،گروه مهندسي شيمي ،دانشگاه ياسوج ،ياسوج ،ايران

چكيده :با توجه به بازده چشمگير بسترهاي آکنده دوار ،در اين پژوهش ضمن تشريح کامل روش تعيين تجربي
سطح تماس ويژه( با در نظر گرفتن واکنش شيميايي) ،تأثير عاملهايي چون غلظت محلول جاذب ورودي و کسر مولي
جذب شوندهي موجود در فاز گاز (توأم با شدت جريان دو فاز گاز ـ مايع و سرعت چرخش بستر) بر ميزان
تجربي سطح تماس ويژه مورد مطالعه قرار گرفت .در اين راستا ،اثرپذيري عامل سطح تماس از متغيرهاي
عملياتي مطرح شده (با هدف بهبود مجموعه متغيرهاي عملياتي موثر در دستيابي به بيشترين ميزان بازدهي سامانه)
بر پايه  423داده تجربي اندازهگيري شده بررسي شد .مطابق با نتيجههاي بهدست آمده بر خالف تصور مرسوم
دو عامل جديد مطرح شده در اين مطالعه (غلظت جاذب و جذب شونده ورودي) به ميزان چشمگيري بر مقدار
تجربي سطح تماس ويژه و به دنبال آن ضريب کلي انتقال جرم ،بازدهي و اندازههاي بهينه سامانه عملياتي اثرگذار
بودند .نتيجههاي اين پژوهش نشان داد که اين دو متغير به عنوان عاملهاي مهم و اثرگذار در مطالعه تجربي و مدلسازي
اين پارامتر (سطح تماس ويژه) در طراحي سامانه عملياتي مطرح هستند.
واژههاي كليدي :مطالعه تجربي؛ فرايند جذب؛ سطح تماس ويژه؛ جريان ناهمسو؛ بستر آکندهي دوار.
;KEYWORDS: Experimental study; Absorption; Effective interfacial area; Countercurrent flow
Rotating packed bed.

مقدمه

افزايش سطح تبادل جرم ميان دو فاز درگير در فرايندهاي
جداسازي از مهمترين دغدغههاي طراحان سامانههاي صنعتي است.
در اين راستا ،تاکنون تالشهاي بسياري توسط پژوهشگران
گوناگون صورت گرفته است .بسترهاي آکندهي دوار يکي از
سامانههاي ارايه شده در اين زمينه است که اولين بار در سال
 1891ميالدي توسط رامشا و مليسون ساخته و مورد آزمايش
قرار گرفت ] .[1اين سامانهها به واسطه بهرهگيري از نيروي
گريز از مرکز سطح تماس بين دو فاز را به ميزان چشمگيري
بهبود دادند ] [2و امروزه کاربرد گستردهاي در زمينههاي گوناگون
مانند جذب ] 6ـ  ،[3عريان سازي ] ،[7تقطير ] [9 ،8و

تبلور ] [11 ،11دارند .بنابراين ،با توجه به اهميت تعيين ميزان
مقاومت انتقال جرم و همچنين سطح تبادل جرم بين دو فاز د
ر سامانههاي شامل بستر پر شده ،پيشبيني مناسب آن در بسترهاي
آکنده دوار نيز داراي اهميت است .بدين منظور ،تاکنون روشهاي
بسياري براي تعيين تجربي اين پارامتر مورد استفاده قرار گرفته است
که بهطور کلي اين روشها را ميتوان به دو روش کلي فيزيکي و
شيميايي تقسيم بندي کرد .در روش فيزيکي ،سطح تماس ويژه
تابعيتي از ويژگيهاي فيزيکي دو فاز مايع و گاز جريان يافته
در سامانه را دارد ] 11ـ  [12و روش شيميايي که بر اساس
مطالعه سنتيک واکنش شيميايي صورت گرفته است
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و در آن سطح تماس ويژه سامانه بهصورت تابعي از شدت جذب
صورت گرفته قابل بررسي است ] 21ـ  .[16در نتيجه اين روشها
و به دنبال آن تعيين ميزان سطح تماس ويژه بين دوفاز ،بررسي
مقاومت کلي هر يک از دو فاز امکان پذير است .معادلهي ( )1نشان دهنده
تابعيت ميزان مقاومت و ضريب کلي انتقال جرم از سطح تماس ويژه
است ] .[21مطابق با اين رابطه ،درصورت افزايش ميزان
سطح تماس دو فاز ( به دنبال آن افزايش ميزان انتقال جرم
صورت گرفته) ضريب کلي انتقال جرم افزايش و ميزان مقاومت
حاکم در فاز مورد نظر کمتر ميشود.

از جمله پژوهشهاي ديگر انجام شده در اين حوزه ،مطالعه صورت گرفته
توسط گو( )2و همکاران در سال  2112ميالدي بود که به منظور
تعيين سهم آکنههاي احاطه شده در روتور در سطح تماس کل
ايجاد شده ،انجام شد ] .[21پس از آن چن( )1و تسيا( )6در سال
 2111ميالدي با اصالح وضعيت روتور و آکنههاي مورد استفاده،
صفحههايي را در بخشهاي مياني روتور تعبيه کردند .آنها
طي اين پژوهش ،ضمن تأييد تأثير استفاده از اين صفحهها در افزايش
سطح تماس ويژه ،مقدارهاي اندازهگيري شدهي خود را
گزارش کردند ] .[26همچنين ،چيو( )7و همکاران در همان سال
ميزان سطح تماس ويژه مربوط به يک سامانه سري متشکل
دو بستر آکنده دوار ناهمسو را بررسي کردند .آنها با استفاده از
تعيين ميزان درصد جذب کربن دي اکسيد در هريک از مرحلهها،
سطح تماس ويژه هر يک از بسترهاي آکنده دوار مورد استفاده را
تعيين و گزارش کردند ] .[27همچنين ،مطالعههاي انجام شده
توسط لو و همکاران در سال  2116ميالدي از تازهترين
تالشهاي صورت گرفته در اين حوزه است .آنها در اين پژوهش
با طراحي نوع خاصي از آکنههاي منظم با استفاده از فوالد
ضد زنگ ميزان سطح تماس ويژه را اندازهگيري و مقدارهاي
بهدست آمده سطح تماس ويژه در شرايط عملياتي همانند را
براي چهار نوع آکنه ديگر مورد بررسي قرار دادند ].[29
با اين حال ،با وجود تعدد مطالعههاي انجام شده ،عدم ارايه شفاف
روش تعيين پارامترهاي مورد نياز در تعيين تجربي سطح تماس ويژه
و همچنين اجتناب از مطالعه اثرپذيري غلظت جذب شونده ورودي
در فاز گاز (به عنوان عامل اثرگذار بر ميزان سطح تماس
بهدست آمده) از بيشترين خالهاي موجود در اين حوزه ميباشد
که در اين پژوهش براي برطرف کردن آن تالش شده است.
در اين راستا ،در اين مطالعه روش تعيين تجربي سطح تماس ويژه
و پارامترهاي مورد استفاده در محاسبههاي مربوط به اين عامل
بهطور کامل تبيي ن شد .همچنين ،پس از آن  322داده تجربي
با در نظر گرفتن مجموعه پنج عضوي از متغيرهاي عملياتي مؤثر
(شدت جريان فاز گاز و مايع ورودي ،غلظت جاذب و جذب شونده
موجود در جريانهاي ورودي و سرعت چرخش بستر) اندازهگيري
و گزارش شد.
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با اين حال ارايه مجموعه جامعي از متغيرهاي مؤثر و همچنين
شفاف سازي مراحل آزمايشگاهي در تعيين تجربي
اين پارامتر (با توجه به تأثير چشمگير تعيين دقيق سطح تماس
ويژه در سامانههاي جداسازي) داراي اهميت است .در اين راستا،
تاکنون مطالعههاي گستردهاي توسط پژوهشگران گوناگون
انجام شده است .فعاليتهاي انجام شده توسط مونجال( )1و همکاران
در سال  1898ميالدي از اولين پژوهشهاي صورت گرفته
در اين زمينه بود .آنها با استفاده از سامانه جذب کربن دي اکسيد
در محلول آبي هيدروکسيد سديم ،تابعيت سطح تماس ويژه
از عاملهايي چون سرعت چرخش بستر و شدت جريان دو فاز
مايع و گاز را مورد بررسي قرار دادند و دادههاي تجربي و رابطه
رياضي پاياني بهدست آمده خود را ارايه کردند ] .[22همچنين
در سال  2111ميالدي يانگ( )2و همکاران طي بررسيهاي خود
سهم هريک از ناحيههاي بخش دوار در ميزان کل سطح تماس ايجاد شده
را مشخص کردند و نتيجههاي اندازهگيري خود را ارايه کردند.
مطابق با نتيجههاي بهدست آمده در اين پژوهش ،سهم
 71درصدي بخش پر شده در سطح تماس کل ايجاد شده،
بيانگر تأثير چشمگير نوع آکنه مورد استفاده است ] .[23پس از آن
لو( )3و همکاران در سال  2112ميالدي به منظور افزايش ميزان
سطح تماس ويژه در بخش پر شده بستر آکنده دوار طي بررسيهايي
به اصالح ساختار و طراحي آکنههاي مورد استفاده پرداختند ].[22
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که

بخش نظري
رابطههاي نظري

همانگونه که مطرح شد ،در اين پژوهش سطح تماس ويژه
با استفاده از روش شيميايي و بررسي سينتيک واکنش جذب
کربن دي اکسيد در محلول سود به شرح زير قابل اندازهگيري است:

2NaOH  CO2  Na 2CO3  H2O

()2

بر اساس تحليلهاي صورت گرفته در منابع و مراجع گوناگون،
معادلهي مربوط به ميزان شدت جذب بهدست آمده بر اساس
اين واکنش ،بهصورت زير است ]:[23 ،22
N1  AC1 Dk1  k12

() 3

که در آن رابطه غلظت بهصورت حاصل ضرب ثابت هنري
در فشار جزيي کربن دي اکسيد است ].[28
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موهانتي( )1و همکاران ] [31طي بررسيهاي خود نشان دادند
که در صورت بيشتر بودن پارامتر  از  3ميتوان از نسبت 1
2
r
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در برابر  1صرف نظر کرد .همچنين ،در معادلهي (،)2
نشان دهندهي ميزان شدت جذب تجربي بهدست آمده و k1
ثابت سرعت مربوط به واکنش شيميايي صورت گرفته است که
بر اساس معادلههاي زير تابعيت دمايي آن مشهود است:
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در نتيجه ،با در نظر گرفتن فشار جزيي بهصورت ميانگين
لگاريتمي و همچنين ضريب نفوذ مربوط به جذب کربن دي اکسيد
در محلول سود با استفاده از معادلهي ( ،)9روند تعيين تجربي
ميزان سطح تماس ويژه به طور کامل مشهود است.
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به ترتيب غلظت دو يون هيدروکسيد و

کربنات موجود در نمونه مايع خروجي از سامانه است که با استفاده
از تيتراسيون با شناساگر (تيتراسيون هدايت سنجي نمونه بهدست آمده)
تعيين شد .در اين مطالعه با بهرهگيري از تيتراسيون در حضور
شناساگرهاي متيل اورانژ و فنل فتالين ،غلظت دو يون هيدروکسيد
و بي کربنات مطابق معادلههاي ( )13و ( )12بهدست آمد.
افزون بر اين ،در معادلهي ( )1پارامتر  Hضريب حالليت
کربن دي اکسيد در محلول سود است که بر اساس معادلههاي زير
قابل محاسبه است:
()8
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روش آزمايشگاهي

سامانه آزمايشگاهي مورد استفاده در اين پژوهش مطابق
شکل  1بود .در اين مطالعه از بستر آکنده دواري با جريان ناهمسو
با شعاع داخلي  3و شعاع خارجي  6و ارتفاع  2سانتيمتر استفاده شد
که داراي بخش دواري با ميزان تخلخل  1/8و سطح  1211مترمربع
بر متر مکعب براي بخش پر شده ،بود .سرعت چرخش بستر،
نرخ جريان گاز و شدت جريان محلول جاذب ورودي ،در کنار
غلظت محلول جاذب و کسر مولي جذب شونده از جمله
متغيرهاي عملياتي مورد بررسي بود که بازهي تغييرهاي هر يک
از متغيرهاي مورد بحث در جدول  1مشهود است .مطابق با آن
 322داده تجربي اندازهگيري و به منظور مطالعه اثرپذيري سطح
تماس ويژه از هر يک از عاملهاي مطرح شده ،مورد بحث و
بررسي قرار گرفت .همچنين شايان ذکر است که نتيجههاي
گزارش شده در فشار  1اتمسفر و دماي  18درجه سلسيوس
)1( Muhanti
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جدول 3ـ بازهي تغيير پارامترهاي عملياتي.

پارامتر علمياتي

محدودهي تغييرها

سرعت چرخش بستر

 1111-211دور بر دقيقه

شدت جريان فاز مايع ورودي

 1/2 – 1/2ليتر بر دقيقه

نرخ جريان گاز ورودي

 31-11ليتر بر دقيقه

غلظت محلول جاذب ورودي

 2-1/2مول بر ليتر

کسر مولي دي اکسيد کربن ورودي

1/1-1/11

خروجي جريان گاز
پمپ خال

شدت جريان سنج جريان

دستگاه اندازهگيري مقدار CO2

شدت جريان سنج جريان

کپسول کربن دي اکسيد

کمپرسور

موتور
مخزن پمپ مخزن نگهداري
محلول جاذب
نگهداري مايع
خروجي

شکل 3ـ نماي کلي سامانه آزمايشگاهي بستر آکندهي دوار.

اندازهگيري شد که دقت هر يک از متغيرهاي عملياتي در جدول 2
مشهود است.
نتيجهها و بحث

شکل  2نشان دهنده اثر پذيري تغيير سطح تماس ويژه
از سرعت چرخش بستر است .مطابق نتيجههاي گزارش شده
در منايع علمي گوناگون ،افزايش سرعت چرخش بستر و نرخ جريان
دو فاز ورودي در افزايش ميزان سطح تماس ويژه بهطور چشمگيري
اثرگذار است .اين روند در نتيجههاي ارايه شده در نمودارهاي
شکل  2به روشني مشهود بود بهطوري که با افزايش هر يک از
دو عامل ياد شده با توجه به ساير شرايط عملياتي ،مقدار سطح
تماس تا حدود  76درصد (با افزايش شدت جريان مايع) و
 21درصد (در اثر افزايش سرعت چرخش بستر) افزايش يافت.
تابعيت مستقيم سطح تماس ويژه از شدت جذب واکنش شيميايي
154

(با توجه به روابط ارايه شده در بخش پيش) مشخص است.
بنابراين ،با توجه به افزايش ميزان نيروي گريز از مرکز اعمالي
به محلول جاذب ورودي (به دنبال آن کاهش ضخامت فيلم و
اندازهي قطرههاي مايع موجود در اثر افزايش سرعت چرخش بستر)
ميزان سطح تماس ويژه اندازهگيري شده افزايش يافت.
همچنين در شکل  2عالوه بر بررسي تأثير سرعت چرخش بستر،
تأثير افزايش نرخ جريان گاز ورودي نيز بر ميزان سطح تماس
ويژه  ،بررسي شد .در اين راستا افزايش نرخ جريان گاز ورودي
موجب باال رفتن سرعت ظاهري جريان گاز جاري در سامانه شد.
درنتيجه ،ميزان آشفتگي فاز پيوسته در بستر بيشتر شد
و به دنبال آن ميزان انرژي انتقال يافته بين دو فاز درگير
افزايش يافت .بنابراين ت أ ثير فاز پيو سته در شکستن
فيلمهاي نازک مايع و قطرههاي بزرگ به قطرهايي با اندازههاي
کوچکتر بيشتر شد .به عبارت ديگر ،سطح تبادل جرم
علمي ـ پژوهشي
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بررسي تجربي سطح تماس ويژه در بستر آکندهي دوار ناهمسو

جدول 1ـ دقت اندازهگيري پارامترهاي عملياتي.

واحد

دقت

وسيله اندازهگيري

متغير عملياتي

ليتر بر دقيقه

1/11

روتامتر

شدت جريان مايع

ليتر بر دقيقه

1

روتامتر

شدت جريان گاز

دور بر دقيقه

1

تاچومتر

سرعت چرخش بستر

 ppmحجمي

1

 CO2متر ديجيتالي

کسر مولي کربن دي اکسيد

گرم

1/111

ترازو ديجيتالي

ليتر

1/111

استوانه مدرج

451
411
651
611
151
3311 3411 3511 3011

911

011

511

611

111

151
111
351

سرعت جرخش بستر (دور بر دقيقه)

511
411
611
911

011

511

111
611

611

311

011

سطح تماس ويژه (متر مربع بر متر مکعب)

611

3311 3411 3511 3011

311

311
511
411
611
111
3311 3411 3511 3011

911

011

511

311
611

سطح تماس ويژه (متر مربع بر متر مکعب)

651

911

011

سرعت جرخش بستر (دور بر دقيقه)

411

011

011

3311 3411 3511 3011

سرعت جرخش بستر (دور بر دقيقه)

511

911

سطح تماس ويژه (متر مربع بر متر مکعب)

511

3111

سطح تماس ويژه (متر مربع بر متر مکعب)

551

غلظت محلول جاذب ورودي

سرعت جرخش بستر (دور بر دقيقه)

شکل 1ـ تغيير سطح تماس ويژه بر حسب سرعت چرخش بستر در نرخ جريان گاز و غلظت متفاوت:
( )3-1نرخ جريان گاز  31ليتر بر دقيقه و درصد مولي کربن دي اکسيد در فاز گاز  )1-1( %3نرخ جريان گاز  61ليتر بر دقيقه و
درصد مولي کربن دي اکسيد در فاز گاز  )6-1( %3نرخ جريان گاز  31ليتر بر دقيقه و درصد مولي کربن دي اکسيد در فاز گاز %31
( )4-1نرخ جريان گاز  61ليتر بر دقيقه و درصد مولي کربن دي اکسيد در فاز گاز .%31

علمي ـ پژ وهشي
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ميان دو فاز پراکنده و پيوسته (در نتيجهي افزايش تنش بين دوفاز)
آشفتگي فاز پيوسته و کاهش اندازههاي فاز پراکنده افزايش يافت
که اين شرايط در نتيجه افزايش سرعت چرخش بستر و يا نرخ
دو فاز ورودي قابل حصول بود .بنابراين ،روند ديده شده براي
افزايش سطح تماس ويژه در اثر باال رفتن سرعت چرخش و
نرخ جريان گاز ورودي به بستر با مباني نظري حاکم بر سامانه
عملياتي بهطور کامل همخواني داشت .همچنين شکل  3نشان دهنده
ت أ ثير تغيير شدت جريان محلول جاذب ورودي بر ميزان
سطح تماس ويژه است .همانگونه که در شکل  1ديده ميشود،
مايع ورودي به بستر بهصورت قطرههاي کوچک و فيلمهاي
نازک مايع (به وسيلهي توزيع کنندهي تعبيه شده در مسير ورودي)
است .در اين راستا افزايش شدت جريان مايع ورودي موجب شد
که توزيع کننده با ميزان محلول بيشتري در واحد زمان تغذيه شود
که در نتيجهي آن محلول با کيفيت بهتري در بستر توزيع شد.
بنابراين ضخامت فيلم و قطرههاي ورودي به بستر کاهش يافت
و در نتيجه آن سطح تماس بين دو فاز پيوسته و پراکنده بيشتر شد.
با اين حال ،مطابق با اين شکل جهش چشمگيري در تغييرهاي
غلظت از  1/3به  1/2ليتر بر دقيقه وجود داشت که اين امر با توجه
به شرايط عملياتي تشريح شده براي بستر آکنده دوار قابل درک
است .از آنجايي که بيشترين تأثير افزايش شدت جريان مايع
ورودي در بهبود عملکرد توزيع کننده بود ،در اثر افزايش نرخ
جريان از  1/3ليتر بر دقيقه به  1/2ليتر بر دقيقه توزيع کننده
بهطور کامل از محلول جاذب تغذيه شد .در نتيجه تمامي فضاي
درون آن با مايع ورودي پر شد که اين امر موجب توزيع مايع ورودي
به بستر با باالترين کيفيت ممکن شد .در حالي که در افزايش نرخ
جريان از  1/2به  1/3موالر با توجه به کمتر بودن ميزان مايع
ورودي به توزيع کننده اين شرايط بهطور کامل ايجاد نشد و
در نتيجهي آن تاثير توزيع کننده در کاهش ضخامت فيلم و
اندازههاي قطرههاي مايع موجود در بستر به مراتب کمتر بود.
افزون بر اين ،اثرپذيري سطح تماس ويژه از دو عامل ياد شده
(سرعت چرخش بستر و شدت جريان دو فاز ورودي)  ،با استفاده از
بررسي ارتباط ميان مفهوم عام سطح تماس ميان دو فاز و ماندگي
فاز مايع (افزون بر رابطههاي داده شده در محاسبه تجربي سطح
تماس ويژه) نيز قابل اثبات بود .معادلهي ( )11نشان دهنده تعريف
عام سطح تماس ويژه است ] .[28تابعيت اين پارامتر از ميزان
ماندگي و اندازهي قطر متوسط قطرههاي ايجاد شده در سامانه
در اين رابطه به روشني قابل ديدن است .ترکيب اين معادله و
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معادلههاي ( )16تا ( )19امکان بررسي تأثير متغيرهاي عملياتي
بر ميزان ماندگي فاز مايع و به دنبال آن سطح تماس ويژه را
فراهم کرد.
()11

(ماندگي جريان مايع) 6 

= مخصوص تماس سطح

قطر متوسط قطرهها

تعريف عمومي ميزان ماندگي جريان مايع در بسترهاي آکندهي
دوار در معادلههاي ( )16و ( )17نشان داده شد ].[31
0 22

()16

/
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همچنين اندازه متوسط قطر قطرههاي موجود در بخش پر شده
با استفاده از تعريف عدد بدون بعد وبر در حالت بحراني (که داراي
مقدار ثابتي برابر با  7ميباشد) مطابق با معادلهي ( )19تعريف شد
].[21
()19

u 2 L d max


Wecrit 

مطابق با اين معادلهها با افزايش سرعت دوارني اعمالي
به بستر ميزان ماندگي جريان مايع با توان  -1و اندازه متوسط قطرهها
با توان  -1/1کاهش يافت که در نتيجه برهمکنش ميان اين دو پارامتر،
سرانجام سطح تماس ويژه با افزايش سرعت چرخش بستر بيشتر
شد .عالوه بر اين ،افزايش شدت جريان مايع ورودي مطابق
معادلهي ( )17منجر به افزايش عامل  uو به دنبال آن
افزايش ماندگي جريا ن مايع و سطح تماس ويژه شد.
به عبارت ديگر روند ديده شده در شکلهاي  2و  3افزون بر
رابطههاي مطرح شده در تعيين تجربي سطح تماس ويژه
با استفاده از مباني نظري (تعريف نظري سطح تماس ويژه و
تابعيت آن از ميزان ماندگي فاز مايع) نيز قابل تحليل و تأييد بود.
شکلهاي  2و  3افزون بر نشان دادن تغييرهاي سطح تماس
ويژه در اثر سرعت چرخش بستر و شدت جريانهاي ورودي
دو فاز ،تأثير غلظت محلول جاذب و ميزان جذب شوندهي حمل شده
در فاز گاز ورودي را نيز نشان داد .مطابق نتيجههاي گزارش شده
و معادلههاي مطرح شده ،افزايش غلظت محلول جاذب موجب
باال رفتن ظرفيت جذب صورت گرفته شد .به عبارت ديگر
در اثر افزايش ميزان سديم هيدروکسيد ورودي به بستر،
علمي ـ پژوهشي
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111
1/41
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1/61

1/10

1/11
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1/61

1/10

1/11

311
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سطح تماس ويژه (متر مربع بر متر مکعب)

011
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شدت جريان فاز مايع (ليتر بر دقيقه)

شکل 6ـ تغيير سطح تماس ويژه بر حسب شدت جريان مايع ورودي در سرعت چرخش بستر و غلظت فاز مايع متفاوت:
( )3-6سرعت چرخش  411دور بر دقيقه و محلول جاذب  1موالر ( )1-6سرعت چرخش  3511دور بر دقيقه و محلول جاذب  1موالر
( )6-6سرعت چرخش  411دور بر دقيقه و محلول جاذب  3موالر ( )4-6سرعت چرخش  3511دور بر دقيقه و محلول جاذب  3موالر.

غلظت يونهاي موجود در فضا نيز دستخوش تغيير شد .بهطوري که
در غلظت  2موالر نسبت به  1موالر ،ميزان يون سديم و
هيدروکسيد (همچنين يون بيکربنات توليدي در نتيجه انجام
واکنش جذب) در فضا بيشتر شد که در نتيجه آن پارامترهاي
وابسته به غلظت يونهاي موجود را تحت تأثير قرار گرفت .برآيند کلي
تأثير غلظت محلول جاذب بر ميزان سطح تماس ويژه بهدست آمده
در شکلهاي  2و  3ديده ميشود .مطابق اين نمودارها
در اثر افزايش غلظت محلول جاذب مورد استفاده سطح تماس
ويژه تا ميزان ( %72در شرايط عملياتي مشخص) افزايش يافت.
همچنين تاثير کاهش غلظت فاز گاز ورودي در افزايش سطح
تماس ويژه نيز در شکلهاي ارايه شده ديده ميشود.
علمي ـ پژوهشي

از آنجايي که سطح تماس ويژه بهطور مستقيم تحت تأثير شدت
جذب کربن دي اکسيد قرار دارد و کاهش ميزان کربن دي اکسيد
ورودي به سامانه باعث شد که در واکنش جذب ،کربن دي اکسيد
در جايگاه واکنش دهندهي محدود کننده قرار گيرد و در نتيجه آن،
سامانه درصورت داشتن زمان کافي سعي در استفاده بيشتري
از جذب شونده موجود در محيط کند .بنابراين نسبت ميزان
کربن دي اکسيد موجود در جريان گاز خروجي به ورودي
در کسر موليهاي پايينتر ،کمتر بود .بنابراين با تعريف
ميزان مناسب کسر مولي جذب شونده مورد نظر در فاز گاز ورودي،
سطح تماس ويژه تا ميزان  %21قايل بهبود بود .از سويي
روند ديده شده با بررسي رابطههاي تجربي مورد استفاده نيز
150

نشريه شيمي و مهندسي شيمي ايران

فريبا زارعي و محمودرضا رحيمي

قابل دست يابي بود .از آنجايي که مقدار ميانگين فشار جزيي
کربن دي اکسيد در کسر موليهاي پايين کمتر است (مطابق معادلهي (،))9
بنابراين با توجه به رابطه وارون ميان فشار جزيي ميانگين و
سطح تماس ويژه در اثر کاهش غلظت کربن دي اکسيد موجود
در فاز گاز ،سطح تماس مخصوص بستر افزايش يافت.
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تشريح شده و مجموعه جامع متغيرهاي عملياتي مؤثر ياد شده
در اين پژوهش ،گزارش شد که مطابقت چشمگير اين مقدارها
با منطق و اصول حاکم بر سامانه آزمايشگاهي مورد استفاده و همچنين
رابطههاي نظري ـ تجربي گزارش شده در مطالعههاي پيشين خود
شاهد ديگري بر اهميت و کيفيت نتيجههاي گزارش شده
در اين مطالعه است.

نتيجهگيري

آنچه که ميتوان از آن به عنوان هدف اصلي اين پژوهش
ياد کرد ،نشان دادن تابعيت سطح تماس ويژه از پارامترهاي
عملياتي تعريف شده (غلظت محلول جاذب ورودي و درصد مولي
کربن دي اکسيد موجود در فاز گاز تزريقي به سامانه ،سرعت چرخش بستر
و نرخ جريان گاز و مايع ورودي به بستر) بود که تاکنون در تمامي
مطالعههاي انجام شده از بررسي همزمان پنچ پارامتر ياد شده
اجتناب شده بود .نتيجههاي بهدست آمده در اين پژوهش نشان داد که
تعيين شرايط بهينه سامانه عملياتي بستر آکنده دوار (به منظور
دستيابي به ميزان بيشتر سطح تماس ويژه) اعمال تأثير
ميزان غلظت واکنش دهندههاي ورودي از اهميت بااليي برخوردار بود.
بنابراين لزوم در نظر گرفتن اثرگذاري مجموعه پنج عضوي از
متغيرهاي عملياتي مطرح شده در اين پژوهش بر ميزان سطح تماس
ويژه در مطالعههاي تجربي و همچنين مدلسازيهاي ارايه شده
داراي اهميت است .همچنين در اين پژوهش روش تعيين تجربي
سطح تماس ويژه بهطور کامل تشريح شد و رابطههاي مربوط
به تعيين تمامي عاملهاي مؤثر در محاسبههاي اين پارامتر (بر خالف
ساير مطالعههاي منتشر شده) به تفضيل مطرح شد که اين امر از ديگر
نقطههاي قوت اين پژوهش است .سرانجام مجموعه گستردهاي
از نتيجههاي تجربي اندازهگيري شده که با بهرهگيري از روش تجربي

فهرست نمادها
مايع در بسترm2 ،

سطح تماس کلي گاز ـ
غلظت يونهاي بيکربنات و هيدروکسيد

A

CCO2
3

و

COH

در نمونه تهيه شده از مايع خروجي،
D
ضريب نفوذ مربن دي اکسيد در محلول جاذب،
 Hو H0
ضريب حالليت کربن دي اکسيد در
3
محلول الکتروليت و آب خالصkmol/m Mpa ،
 hو  h+و hGثابت يوني
I
قدرت يوني
k1
ثابت سرعت واکنش درجه اول1/s ،
k2
ثابت سرعت واکنش درجه دوم بين کربن دي اکسيد
و هيدروکسيدm3/kmol.s ،
k 2
ثابت سرعت واکنش در محلول رقيق سودm3/kmol.s ،
Ni
شدت جذب کربن دي اکسيدm3/kmol.s ،
کسر مولي کربن دي اکسيد در جريان
 y COو yiCO
گاز خروجي و ورودي به سامانه
V
حجم بسترm3 ،
Zi
ظرفيت يوني
mol/L

m2/s

2

2
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