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علمي ـ پژوهشي

مدلسازی و شبیهسازی ستون بستر ثابت
جذب واکنشدار کربن دیاکسید توسط پلیاسپارتامید
+

مرضیه مهدیزاده ،احد قائمی

دانشکده مهندسی شیمی ،نفت و گاز ،دانشگاه علم و صنعت ایران ،تهران ،ایران

چکیده :در این پژوهش جذب شیمیایی کربن دیاکسید در ستون بستر ثابت مدلسازی و شبیهسازی شده است .در بستر
ثابت از جاذبهای گرانول پلیاسپارتامید استفاده شده است .در مدلسازی جاذب ،گرانولها بهصورت کروی فرض شده
و با نوشتن موازنهی جرم حول یک المان شعاعی ،معادلهی دیفرانسیل جزئی حاکم به دست آمده که تغیرهای شدت
جذب را در راستای شعاع و برحسب زمان نشان میدهد .همزمان در طول ارتفاع بستر ثابت موازنه جرم بر روی المانهای
فاز گاز نوشتهشده است .معادلههای دیفرانسیل پارهای جاذب و فاز گاز بهطور همزمان با استفاده از ترکیب روش خطها
و تفاضل مرکزی بهطور همزمان حل شدهاند .بهمنظور ارزیابی نتیجههای مدلسازی ،با استفاده از دادههای آزمایشگاهی و
مدلسازی عددی کلوین اوداف یورو مدل ارایه شده صحتسنجی شده است .با توجه به مقدار کم درصد خطای  R2و
 RMSEدر منحنی شکست کربن دیاکسید روی پلیاسپارتامید و در شدت جذب تعادلی تجربی و مدلسازی شده
کربن دیاکسید روی پلیاسپارتامید بر حسب زمان ،صحتسنجی به خوبی صورت گرفته و سرانجام مطالعههای پارامتری
در جذب شیمیایی کربن دیاکسید در ستون بسترثابت انجام گرفته است.
کلمات کلیدی :جذب شیمیایی ،ستون بسترثابت ،کربن دیاکسید ،پلیاسپارتامید ،مدلسازی ،شبیهسازی.
Keywords: Chemical adsorption, Fixed bed column, CO2, Polyaspartamide, Modeling, Simulation.

مقدمه

امروزه نگرانی فزآیندهای درباره افزایش انتشار گازهای گلخانهای،
بهویژه کربن دیاکسید بهعنوان اصلیترین آنها و بحران
افزایش دمای زمین وجود دارد .فعالیتهای انسانی ترکیب شیمیایی جو را
با کربن دیاکسید ،متان و کلروفلوئوروکربنها افزایش میدهد
و این باعث افزایش اثرهای گلخانهای میشود .این گازها دارای
دامنهی جذب چشمگیری در بازهی فروسرخ هستند و
بهطور چشمگیری به افزایش اثر گلخانهای کمک میکنند ،طول عمر
گازهای گلخانهای مانند کربن دیاکسید ممکن است تا  200سال
 عهده دار مكاتبات
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باشد [ .]1کربن دیاکسید رایجترین گاز گلخانهای است
که در مقدارهای باال وارد جو میشود [ .]2انتشار کربن دیاکسید به دو صورت
میتواند کاهش یابد :با کاهش مصرف سوختهای فسیلی و حرکت
به سمت فناوریهایی که کربن دیاکسید تولید نکنند و یا تالش
برای بستن چرخهی کربن توسط ضبط و ذخیرهی کربن دیاکسید
تولیدشده .راهحل اول نیاز به استقرار انرژیهای تجدید پذیر دیگر
یا بهبود بهرهوری انرژی سامانههای موجود دارد اما ،راهحل دوم
ممکن است نیازمند توسعه فنّاوری جذب و جداسازی کربن باشد.
+E-mail: aghaemi@iust.ac.ir
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این پژوهش به دنبال بررسی گزینهی دوم است که گمان میرود
ضبط کربن دیاکسید بهترین روش برای کاهش انتشار
کربن دیاکسید در جو است .در این زمینه فناوری جذب بهعنوان
یک فناوری قابلقبول برای ضبط کربن دیاکسید طراحی شده است.
طبق گزارشهای هیئت بینالمللی تغیرهای آبوهوایی 1برای
کاهش گرم شدن زمین یا محدود کردن متوسط دمای جهانی
به  2 Cتا سال 2050میالدی ،تخمین زده میشود انتشار کربن دیاکسید
جهانی باید حداقل  %50کاهش یابد [.]3
بهعنوان یکی از متداولترین روشهای جداسازی و خالصسازی،
بسترثابت جذب به علت بازدهی باال و ساده بودن عملیات
بهطور گسترده مورد استفاده قرار میگیرد .با توجه به این واقعیت که
تعیین عملکرد جذب در شرایط گوناگون با آزمایش بهطورمعمول وقتگیر
است و هزینه باالیی دارد ،توسعه مدلهای ریاضی برای پیشبینی
بسترثابت جذب ضروری به نظر میرسد .یک مدل ایدهآل باید از نظر
ریاضی مناسب بوده و بتواند پیشبینی دقیقی از رفتار منحنی رخنه
در اختیار بگذارد و تأثیر هر متغیر برجذب را در نظر بگیرد .یک مدل
جذب دینامیکی بهطور معمول شامل معادله بقای جرم ماکروسکوپی،
معادلههای نرخ جذب و همدما است.
مدلهای جذب گاز ـ جامد

یک مدل کامل ریاضی با قابلیت توصیف رفتار دینامیکی ستون
جذب بستر ثابت بر اساس دستهای از معادلههای دیفرانسیل جزئی و
جبری پیچیده ( )PDEsکه متشکل از بقای جرم ،انرژی و مومنتوم میباشد،
بهاضافهی معادلههای نرخ انتقال تقریبی و هم دماهای تعادلی
به وجود میآید [ .]4مدلسازی ریاضی و شبیهسازی عددی یک ابزار مفید
در درک رفتار بسیاری از جاذبها بر حسب ظرفیت جذب و اثرهای
متغیرهای عامل در طی فرآیند جذب کربن دیاکسید است [.]6 ,5
چندین مدل جذب گاز ـ جامد در مطالعههای پیشین گزارش شده است [.]7 ، 8
مدلها میتوانند برای مطالعه رفتارهای جاذب هنگام فرایند
جذب سطحی استفاده شوند .مدل الوویچ ،مدل آورامی 2و مدلهای نرخ
شبه درجه اول و دوم ازجمله مدلهای سینتیکی معروفی هستند که
برای مطالعه رفتار سینتیکی جاذبهای جامد مورد استفاده قرار میگیرند [.]9
مدل الوویچ برای توصیف خواص شیمیایی جاذبها استفاده میشود.
مدلهای جذب سطحی که توسط بوهارت و آدامز،]10[ 3
)21 (International
Avrami model
panel on climate change
)42 (Avrami
Zhang and
Huang
model
)63 (Bohart
Nikolaidis
et al.
and Adams
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ژانگ [ ]11و هوانگ ،]12[ 4کالرک [ ]13و توماس [ 5 ]14گسترش یافتند،
برای توصیف رفتار منحنی شکست بسیاری از فرآیندهای جذب
سطحی استفاده میشود .یک روش کلی برای مدلسازی جذب
سطحی گاز و جذب گاز توسط مایع همراه با واکنش شیمیایی توسط
نیکوالیدیس و همکاران 6پیشنهاد شد [ .]8گیالسی و رحمانیان7
مدلسازی ریاضی و شبیهسازی عددی جداسازی  CO2/CH4را
در یک غشای پلیمری (پلیتترافلوئورواتیلن) انجام دادند [.]15
از سال  1972تا سال 2012میالدی 34 ،مدل ریاضی ستون بستر ثابت
برای جذب کربن دیاکسید توسعه داده شده که در همهی این مدلها
فرض بر این است که فاز گاز از قانون گاز ایدهآل پیروی میکند .الگوی
جریان توسط جریان پالگ یا مدل جریان پالگ پراکنده محوری
توصیف میشود .بیشتر مدلهای یاد شده برای توصیف مکانیسم انتقال
جرم گاز -جامد ،از تقریب نیروی محرکه خطی استفاده میکنند .برخی
از مدلها ،اثرهای تولید گرما و انتقال گرما در بستر جاذب را مورد بررسی
قرار میدهند که ممکن است روی میزان جذب تأثیر بگذارد.
بیشتر تعادلهای جذب با استفاده از همدماهای غیرخطی مانند همدمای
النگمویر یا همدما ترکیبی النگمویر ـ فروندلیچ توصیف میشود.
همچنین در اکثر مدلها ،افت فشار در بستر جاذب نادیده گرفته شده و
فرض میشود که ستون در فشار ثابت کار میکند.
با مطالعه مدلهای ارایه شده در این پژوهش یک مدل دقیق برای
پیشبینی رفتار ستون جذب واکنشدار کربن دیاکسید ارایه شده است.
در مدل حاضر بر خالف مدلهای پیشین معادلههای جاذبهای گرانولی
در مختصات کروی با در نظر گرفتن جملههای واکنش و نفوذ نوشته شده
تا شدت جذب جاذب بهطور دقیق محاسبه شود .شدت جذب محاسبه شده
جاذب تابع زمان و شعاع جاذب میباشد .در ادامه معادلههای ستون جذب
با در نظر گرفتن جملههای نفوذ ،جابجایی و شار جذب بر روی جاذبها
بهطور همزمان با معادلههای جاذبهای گرانولی حل میشوند .همچنین
اثر پارامترهای عملیاتی ستون بر عملکرد ستون جذب بررسی شده است.
بخش نظری
مدلسازی جاذب

در این بخش ،یک مدل ریاضی برای پیشبینی پروفیل شدت
جذب (حالت ناپایا) جذب شونده بر روی جاذب ارایه شده است و
تغییر آن با زمان و در طول شعاع جاذب بررسی می شود .موازنه
)41Zhang
( International
panel on climate change
and Huang
)53Clark
( Bohart
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andand
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( Clark andetThomas
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and
Rahmanian
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جدول  -1تعریف عبارتهای موازنه جرم جاذب
معادله
تعریف

نرخ ورودی به حجم کنترل در اثر نفوذ در نقطه

r
نرخ خروجی از حجم کنترل در اثر نفوذ در نقطه
r + r

نرخ مصرف در اثر واکنش جذب شونده یا جاذب
نرخ انباشتگی در حجم کنترل بر روی فاز جاذب در زمان

t

شکل  -1المانبندی ذرههای جاذب کروی

نرخ انباشتگی در حجم کنترل بر روی فاز جاذب در زمان

t + t

جرم برای حجم کنترل مورد نظر شامل عبارتهای نفوذ ،مصرف و
انباشتگی ناشی از فرآیند جذب در ذره های جاذب است.

𝑡∆ 𝑟𝐽𝐴
𝑡∆ 𝑟∆𝐴𝐽𝑟+
𝑟𝑅 × 𝑟∆𝐴
)𝑡 𝐴∆𝑟𝑞(𝑟,
)𝑡∆ 𝐴∆𝑟𝑞(𝑟, 𝑡 +

مدلسازی و شبیهسازی بسترثابت
فرضیات مدل ریاضی

مدل ریاضی ارائه شده طبق فرضیاتی توسعه یافته است
که به بیان آنها پرداخته شده است:
 -1سامانه در شرایط هم دما عمل میکند.
 -2ذرههای جاذب کروی و از نظر اندازه و چگالی یکسان و همگن میباشند.

3

موازنهی جرم حالت ناپایا برای جاذب کروی

در ابتدا باید معادلهای برای توزیع ناپایای شدت جذب جزء حل شونده
در فاز جاذب و در طول شعاع بهدست آورده شود و به این منظور
همانگونه که در شکل  1دیده میشود ،المانی به ضخامت در فاصله
از مرکز جاذب در نظر گرفته میشود .موازنهی جرم بهصورت زیر است:
ورودی – خروجی  +تولید – مصرف = انباشتگی
()1

∂q(r, t) Ds ∂ 2 ∂q
= 2 (r
)
∂t
r ∂r
∂r
− Rr

عبارت واکنش معادله ( )1نیز با مدل آورامی تخمین زده میشــود.
مدل آورامی بهصورت زیر است [:]16
()2

])) q t = qe [1 − exp (−(K A t nA

در سـط جاذب فرض میشـود مقدار شـدت جذب از مدل آورامی
پیروی میکند.
q(r = 0, t) = 0
()3

)q(r = R, t
])) = qe [1 − exp (−(K A t nA
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فرضیات مدل ریاضی

مدل ریاضی ارائه شده طبق فرضیات زیر توسعهیافته است:
 -1سامانه در شرایط همدما عمل میکند.
 -2الگوی جریان بهوسیلهی پراکندگی محوری پالگ توصیف میشود.
 -3ذرههای جاذب کروی و از نظر اندازه و چگالی یکسان و همگن میباشند.
 -4افت فشار اصطکاکی در طول برج ناچیز میباشد.
 -5همدمای تعادلی جذب بهوسیلهی همدمای النگمویر توصیف میشود.
 -6بستر بهصورت یکنواخت است و گرادیان غلظت در جهت
شعاعی ناچیز است.
در مدل ارایه شده دو معادله حاکم میباشد:
 -1موازنه جرم مواد جذبشونده در طول بستر
 -2وجود تعادل محلی لحظهای در سط روزنههای جاذب.
موازنه جرم برای حجم کنترل مورد نظر شامل عبارتهای
پراکندگی محوری ،جریان همرفت ،انباشتگی در فاز سیال و
انباشتگی ناشی از فرایند جذب در ذرههای جاذب است.
موازنهی جرم حالت ناپایا برای فاز گازی

شرط اولیه:
( )4

در این بخش ،یک مدل ریاضی برای پیشبینی پروفیل غلظت
(حالت ناپایا) جذب شونده بر روی جاذب ارائه شده است .یک نکته
که اشاره به آن ،مهم به نظر میرسد این است که در واقعیت در بستر
جذب مواد در طول فرآیند جذب ،شرایط حالت پایا هرگز رخ نمیدهد.
ازاینرو همواره در بستر ،نرخ جذب محدودی ،غالب است و حالت پایا
تنها زمانی به دست میآید که بستر به حد اشباع میرسد.

q(r, t = 0) = 0

نخست باید معادلهای برای توزیع ناپایدار غلظت جزء حل شونده
در فاز گاز و در امتداد بستر به دست آورده شود و به این منظور
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معادله ایزوترم جذب

این مدل بر اساس وجود تعادل لحظهای محلی بین فاز جامد و
مایع توسعهیافته است .بدین معنی که فرض شده است ،تعادل محلی
در همه نقطههای ستون بین فاز گاز و فاز جاذب همیشه باقی میماند.
درنتیجه ،فرض بر این است که مقدار جذب با مقدار جذب در حالت
تعادل برابر است .در اینجا برای بیان رابطه تعادلی بین فاز جامد و گاز
از هم دمای النگمویر استفاده شده است که به شکل زیر است [:]17
qm kc
1 + kc

()7
شکل  -2المانی از بستر جذب به ضخامت  ∆zدر فاصله  zاز ورودی خوراك
جدول  -2تعریف عبارتهای موازنه جرم فاز گازی
معادله
تعریف

نرخ ورود ذرهها به حجم کنترل در اثر جریان
بالک (عبارت جابجایی) در نقطه z
نرخ ورود ذرهها به حجم کنترل در اثر
پراکندگی محوری (عبارت نفوذ) در نقطه z
نرخ خروج ذرهها از حجم کنترل در اثر
جریان بالک (عبارت جابجایی) در نقطه

∂c
|)
∂z z

Aεb (−Dz

Aucεb |z+∆z

z + z

∂c
|)
∂z z+∆z

Aεb (−Dz

همانگونه که در شکل  2دیده میشود ،المانی به ضخامت ∆z
در فاصله  zاز ورودی خوراک در نظر گرفته میشود.
موازنه جرم برای حجم کنترل نتیجه میدهد:
انباشتگی = خروجی  −ورودی
A′ ucεb |z − A′ ucεb |z+∆z +
()5

∂c ∂t
qm kc

= (1+kc)2

()9

∂c

و با جایگزینی عبارت
بهصورت زیر میشود:
)

∂2 c
∂z2

∂q
∂t

− Dz

∂t
∂q
∂c

qm kc

(=

1+kc)2

∂q
∂t

در معادله ( )6و بازنویســی آن معادله

∂z

] (u

1

(1−εb )ρp qm k
)
εb (1+kc)2

(1+

[=

∂c
∂t

برای حل مدل توسـعهیافته حاصـلشـده نیاز به یک شـرایط اولیه
و دو شرط مرزی است که عبارتاند از:
شرط اولیه:
𝑡 = 0,0 < 𝑧 < 𝐿 → 𝑐 = 0

()12

شرایط مرزی:
z = 0 → c = c0
∂c
z=L→ =0
∂z

()13

با تقسیم معادله ( )5بر 𝑧∆  𝐴′و 𝑏𝜀 و حد :∆𝑧 → 0
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∂t

∂c

∂c

A′ ∆zεb ∂t + A′ ∆z(1 − εb )ρp ∂t

()6

=

∂q

∂c

= A′ εb (−Dz ∂z) |z − A′ εb (−Dz ∂z) |z+∆z
∂q

∂t

∂q ∂c

()10

∂q
نرخ انباشتگی ذرهها در حجم کنترل بر روی فاز جامد
A∆z(1 − εb )ρP
∂t
∂c
انباشتگی ذرهها در حجم کنترل بر روی فاز گاز
نرخ ()11
A∆zεb
∂t

∂c

به شکل زیر

در نتیجه :

z + z

نرخ خروج ذرهها از حجم کنترل در اثر
پراکندگی محوری (عبارت نفوذ) در نقطه

درنتیجه توسط معادله النگمویر عبارت
بهدست میآید:
()8

Aucεb|z

∂q

=q

∂c
∂2 c ∂c 1 − εb ∂q
+Dz 2 = +
ρp
∂z
∂z
∂t
εb
∂t

کـه در آن  Lطول بســـتر ثـابـت بر حســـب  C0 ،ftغلظـت اولیـه
−u

𝑔𝑘

خوراک بر حسب
3

𝑡𝑓

است.
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حل ریاضی مدل توسعهیافته

1

برای حل مدل توسعهیافته از روش خطها استفاده شده است.
یکی از روشها ،در حل عددی معادلههای دیفرانسیل با مشتقهای
جزئی ،روش خطوط است .در این روش ،پس از گسسته سازی
دامنه ،تمامی مشتقهای مکانی توسط یکی دیگر از روشهای عددی
تقریب زده میشود ولی مشتق زمانی دستنخورده باقی میماند.
با این کار معادله دیفرانسیل با مشتقهای جزئی ،به یک دستگاه معادلههای
دیفرانسیل معمولی تبدیل میشود که توسط روشهای خاص حل
معادلههای دیفرانسیل معمولی قابلحل است .نخست نیاز به جایگزین کردن
𝑐 𝜕2

𝑐𝜕

مشتقهای فضایی مرتبه اول و دوم 𝑧𝜕 و  ،𝜕𝑧2با یک تقریب
جبری است .در اینجا از تفاضلهای محدود مانند عبارات زیر استفاده
شده است:
ci −ci−1

()14

∆z

=

∂c
∂z

∂2 c ci+1 − 2ci + ci−1
=
∂z 2
∆z 2

()15

که در آن  iیک شاخص برای تعیین موقعیت در امتداد شبکهبندی
در راستای  zو  ∆zفاصله بین نقطهها در شبکهبندی در راستای  zاست.
بهاینترتیب شکل کلی معادله به صورت زیر درخواهد آمد:
−
()16

ci −ci−1
∆z

] (u

1

[=

(1−εb )ρp qm k
(1+
)
εb (1+kci )2

)) . i = 1,2, … , N

ci+1 −2ci +ci−1
∆z2

∂ci
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جدول  -3مقدار عددی پارامترهای استفاده شده برای جذب شيميايي ستون [.]16
واحد

مقدار

پارامترها

-

0/531

𝑏𝜀

m2 s

0/006499

𝑧𝐷

m s

0/05

𝑢

kg m 3

150

𝑝𝜌

mol kg adsorbent

5/82

𝑚𝑞

m 3 kg

30/73

𝑘

m

0/1

𝐿

kg m 3

0/15

𝐶0

0/0042

𝐴𝐾

mol kg adsorbent

5/93

𝑒𝑞

-

0/9626

𝐴𝑛

−1

s

شبیهسازی بسترثابت برای جذب شیمیایی
دادههای تجربی جذب گاز کربن دیاکسید توسط پلی اسپارتامید 2در بسترثابت

،3

در این بخش از دادههای ارایه شده توسط کلوین اوداف یورو

برای حل مدل توسعهیافته ستون استفاده شده است .مقدار عددی
پارامترهای استفاده شده در مدلسازی ستون بستر ثابت در جدول 3
آمده است .آزمایشها در ستون با ارتفاع  100میلیمتر با دمای
ژاکت  30 °Cو فشارثابت  2بار انجامشده است [.]16

∂t

Dz

نتیجهها و بحث
نتیجههای جذب گاز کربن دیاکسید توسط پلیاسپارتامید در ستون بسترثابت

که درنتیجه آن معادله ( )11به  Nمعادله دیفرانسیل معمولی
تبدیلشده است که در آن تنها  tمتغیر مستقل است و با حل معادله
دیفرانسیل معمولی تقریبی از معادله دیفرانسیل اصلی به دست خواهد آمد.
برای حل این معادله از روشهای گوناگون حل معادلههای
دیفرانسیل معمولی میتوان استفاده کرد .برای حل عددی مجموعه
معادلهها مدل از محیط  MATABاستفاده شده است .همچنین برای
حل معادلهها دیفرانسیل پارهای از ترکیب روش خطوط و روش
تفاضلی استفاده شده است .مجموعه معادلههای به دست آمده از روش
حل معادالت دیفرانسیل معمولی بوده که با استفاده از تابع ode15s
بهطور همزمان حلشدهاند.

شـکل  3منحنی شـکسـت کربن دیاکسـید روی پلیاسـاارتامید
در دمای  303کلوین را نشـان میدهد .شـکل عمومی منحنیهای
شــکســت برای جذب کربن دیاکســید توســط پلیاســاارتامید
طبق انتظار به دســت آمد و طبق ادبیات موجود شــبیه منحنیهای
شـکست به دستآمده برای جاذبهایی با پایه پلیمری است [.]19 ,18
زمان رخنه جذب  CO2توسـط پلیاسـاارتامید با فشـار  2بار و دمای
 303کلوین در  700ثـانیـه صـــورت گرفـت .همـانگونـه کـه
دیده میشـود در  300ثانیه نخسـتین فرآیند ،جذب صـورت نگرفته اسـت.
نمودارهـای مقـدار تجربی و مقـدار بـه دســـت آمـده توســـط مـدل
بهتقریب باهم برابر است.

)21 (Method
Polyaspartamide
of lines

)21Polyaspartamide
( Method of lines
)33Kelvin
( KelvinOdafe
OdafeYoro
Yoro
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0/15
0.15

6
5
4
3
]Exp. [16
Sim.
1200
1200

700
700

0
-300
-300

200
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0/015
0.15
0/01
0.1
0/005
0.05

0/055
0/105
0.055
0.105
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00
0/005
0.005
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0/02
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شکل  -5مقدار شدت جذب تعادلي تجربي و مدلسازی شده کربن دیاکسيد
روی پلياسپارتاميد بر حسب زمان در دمای  303 Kو فشار 2 bar
محاسبه مقدار درصد خطا و ضریب همبستگی

برازش خطی یکی از ابزارهای باارزش برای برازش رابطههای
کمیت توزیع جذب ،تجزیه تحلیل سامانههای جذب ،بررسی سازگاری
و پیشفرضهای نظری همدما میباشد .تابعهای گوناگون برای برآورد
انحراف پارامترها شامل تابعهای خطای مجموع مربعات خطا ،تابع
ترکیبی کسری خطا ،مجموع خطاهای مطلق ،متوسط خطای نسبی،
درصد انحراف استاندارد لونبرگ ،ضریب همبستگی مورد توجه
قرار گرفتهاند .در این پژوهش نیز برای محاسبه میزان خطا از معادلههای
ضریب همبستگی ( )R2و ریشهی میانگین مربعات خطا ()RMSE
استفاده میشود .محاسبههای در نرمافزار اکسل انجامشده و نتیجههای
بهدست آمده در زیر آمده است .فرمولهای این معادلهها بهصورت زیر است:

شکل  -4منحنی تغیرهای غلظت کربن دیاکسید برحسب ارتفاع
در زمانهای گوناگون

ضریب همبستگی ()R2

نتیجه های ذره های جاذب

2

شکل  5مقدار شدت جذب تعادلی تجربی و مدلسازی شده
کربن دیاکسید روی پلیاساارتامید بر حسب زمان در دمای
 303کلوین و فشار  2بار نشان میدهد همانگونه که مشخص است
مدل ارایه شده سینتیک جذب کربن دیاکسید روی پلیاساارتامید را
به خوبی پیشبینی میکند .در این پژوهش با حل معادلههای دیفرانسیل
پارهای جاذب شدت جذب کربن دیاکسید با دقت محاسبه شد و
مقایسه نتیجههای با دادههای تجربی نشان داد که مدل ارائه شده با دقت
باالیی شدت جذب را پیشبینی میکند .در پژوهشهای پیشین ][9،16
برای محاسبه شدت جذب جاذب از مدلهای ساده استفاده شده که
دقت پائینی برای محاسبه شدت جذب دارند .در مدل استفاده شده
در این پژوهش تأثیر واکنش بر شدت جذب در نظر گرفتهشده است.
Root Mean Square Error
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1

زمان(ثانیه)

شکل  -3منحني شکست کربن دیاکسيد روی پلياسپارتاميد در دمای 303 K
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1050
1100
1150
1200

2

شدت جذب تعادلی(مول/کیلوگرم جاذب)

Sim.

7

1

()17

R

(qmeas − q̅calc )2
= n
∑i=1(q̅calc − qmeas )2 + (qcalc − qmeas )2

که در آن  q̅calcمیانگین  qcalcاست [.]20
ریشهی میانگین مربعات خطا ()RMSE

1

n

()18

1
RMSE = √ ∑(qcalc − qmeas )2
n
i=1

که در آن n ،تعداد کل دادههای میباشد [.]21
)1( Root Mean Square Error
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1/00
1.00
0/00
0.00
0.00
0/00

شکل  -7شدت جذب شبيهسازی شده بر حسب مقدار تجربي آن
در زمانهای يکسان

برای مقایسهی نتیجههای تجربی و نتیجههای بهدست آمده از مدل
ارایه شده باید دادههای تجربی و مدلسازی شده منحنی رخنه در زمانهای
یکسان بررسی شوند .برای انجام محاسبهها از نرمافزار اکسل
استفاده شد .با توجه به شکل  6مقدار R2برابر با  0/99و مقدار
درصد خطای  RMSEبرابر با %0/6شد .با توجه به شکل  7مقدار
 R2برابر با  0/99و مقدار درصد خطای  RMSEبرابر با %10/78شد.
این میزان اندک خطاها حاکی از آن است که برازش به خوبی صورت گرفته
و نتیجههای بهدست آمده از مدل ارایه شده قابل پذیرش است.
تأثیر پارامترهای گوناگون در فرآیند بسترثابت جذب شیمیایی

در این بخش با توجه به شبیهسازی بستر و مدل توسعهیافته آن،
اثر پارامترها ی عملیاتی گوناگون در جذب  CO 2توسط ستون
علمي ـ پژوهشي

u=0.3m/s

0/04
0.04

u=0.07m/s

0/02
0.02
800
800

600
600

400
400

200
200

00

00

زمان(ثانيه)

6/00
6.00

4/00
4.00

u=0.7m/s

0/06
0.06

1000 1200
1200
1000

شکل  – 6مقدار  Ct/C0شبیهسازی شده بر حسب مقدار تجربی آن

5/00
5.00

0.08
0/08

Ct/C0

0/06
0.06

مقدار شبیهسازی شده

0/16
0.16

0.16
0/16

0/08
0.08

R² = 0/9948

دوره  ،38شماره 1398 ،4

شکل  -8تأثیر نرخ جریان خوراك در منحنی رخنه CO2

بسترثابت جذب مورد بررسی قرار دادهشده است.منحنیهای رخنهی
 CO2با توجه به مدل توسعهیافته و حل ریاضی آن در نرخهای
جریان ،غلظتهای  CO2و همچنین ارتفاعهای متفاوت بستر،
مقایسه شد که نتیجههای آن ارایه شده است.
تأثیر نرخ جریان خوراک

برای بررسی تأثیر نرخ جریان خوراک ،غلظت اولیه ورودی
جریان  ،0/15 kg/m3ارتفاع بستر  0/1 mو فرض نرخهای جریان
خوراک  0/3 m / s ،0/7 m / sو  0/05 m / sدر نظر گرفته شد
که نتیجههای آن در شکل  8آمده است .نتیجهها نشان میدهد
که با افزایش نرخ جریان خوراک شیب منحنی رخنه بیشتر میشود
و در نتیجه میزان جذب کاهش مییابد .این به دلیل کاهش زمانماند
مولکول های گاز در بستر ثابت است که زمان الزم برای رسیدن
به تعادل در آن فراهم نمیشود و جزء جذبشونده پیشین از رسیدن
به تعادل ،بستر را ترک مینماید.
تأثیر غلظت خوراک

تأثیر غلظت خوراک در سه غلظت گوناگون ،0/15 kg/m3 ،CO2
 0/14 kg/m3و  0/13 kg/m3بررسی شده است که نتیجههای
آن در شکل  9آمده است .سایر پارامترها مانند نرخ جریان خوراک
و ارتفاع بستر و تخلخل بستر ثابت فرض شدهاند .نتیجهها
نشان می دهد که با افزایش غلظت خوراک ،منحنی رخنهی CO2
شیب بیشتری مییابد ،چراکه جاذب با شیب غلظت بیشتر،
سریعتر اشباع میشود و درواقع در غلظتهای باال ،تعادل زودتر
ایجاد میشود.
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شکل  -9تأثير غلظت خوراک در منحني رخنه CO2
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شکل  -10تأثير ارتفاع بستر در منحني رخنه CO2
تأثیر ارتفاع بستر

تأثیر ارتفاع بستر در شکل  10آورده شده است که با ثابت در نظر گرفتن
سایر پارامترها ،برای ارتفاع بستر  0/11 ،0/1و  0/115متر رسم شدهاند.
نتیجهها نشان میدهد که با افزایش ارتفاع بستر ،شیب منحنی رخنه
کاهش مییابد .وقتی ارتفاع بستر کاهش مییابد پدیده پراکندگی محوری
در انتقال جرم غالب میشود و همچنین ذرهها ،زمان الزم برای
جذب در بستر را نمییابند .درواقع با افزایش ارتفاع بستر ،غلظت با نرخ
بیشتری کاهشیافته و در نتیجه بستر در زمان کمتری اشباع میشود.
نتیجهگیری

در این پژوهش فرآیند جذب سطحی کربن دیاکسید در ستون
بستر ثابت مدلسازی و شبیهسازی شد .نتیجه های شبیهسازی برای
فرآیند جذب کربن دیاکسید با استفاده از پلیاساارتامید نشان داد
که مقدار ضریب همبستگی برای شدت جذب تعادلی تجربی و
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مدلسازی شده  CO2مدلسازی  0/99 ،و  RMSEبرای آنها بهتقریب
 %10است .مطالعاتی بهمنظور بررسی پارامترهای گوناگون طراحی و
عملکرد فرآیند جذب بستر ثابت صورت پذیرفت که نتیجههای نشان داد:
 -1با افزایش نرخ جریان خوراک شیب منحنی رخنه بیشتر میشود
و در نتیجه میزان جذب کاهش مییابد که این به دلیل
کاهش زمانماند مولکولهای گاز در بستر ثابت است.
 -2با افزایش غلظت خوراک ،منحنی رخنهی  CO2شیب
بیشتری یافت که این به علت آن است که جاذب با شیب غلظت
بیشتر ،سریعتر اشباع میشود و درواقع در غلظتهای باال ،تعادل
زودتر ایجاد میشود.
 -3با افزایش ارتفاع بستر ،شیب منحنی رخنه کاهشیافته ،غلظت
با نرخ بیشتری کاهشیافته و درنتیجه بستر در زمان کمتری اشباع میشود.
فهرست نمادها
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