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چك يده :در این پژوهش جاذبهای زئولیت  13xو آلومینای فعال برای افزایش شدت جذب کربن دیاکسید
با محلول پیپرازین اصالح یافتند .تأثیر شرایط گوناگون عملیاتی از جمله دما ،فشار ،مقدار جاذب ،اندازه ذرهها و غلظت
محلول پیپرازین بر فرایند جذب سطحی بررسی شد .نتیجههای آزمایشهای جذب نشان داد که با افزایش فشار و
کاهش دما ،میزان جذب افزایش مییابد و بیشترین میزان جذب کربن دیاکسید مربوط به دما  25درجه سلسیوس،
فشار  8بار ،مقدار یک گرم جاذب ،اندازه ذرهها  200میکرون و غلظت  2درصد وزنی پیپرازین میباشد .ظرفیت جذب
برای آلومینای فعال از مقدار  166/516به  222/008میلیگرم بر گرم جاذب و برای زئولیت  13xاز مقدار 193/844
به  242/084میلیگرم بر گرم جاذب افزایش یافت .همچنین در حالت کلی جاذب زئولیت  13xاصالح یافته در مقایسه
با آلومینای فعال اصالح یافته دارای میزان جذب باالتری میباشد ولی اصالح سطح میزان جذب آلومینای فعال را
بیشتر افزایش داده است .بنابراین ،بر اساس نتیجههای این پژوهش ،جاذبهای اصالح یافته با پیپرازین کارایی باالئی
برای جذب کربن دیاکسید دارند.
واژههاي كليدي :جذب سطحی؛ کربن دیاکسید؛ زئولیت؛ آلومینا؛ پیپرازین؛ اصالح جاذب.
KEYWORDS: Adsorption; CO2; Zeolite; Alumina; Piperazine; Adsorbent improvement.

مقدمه

با توجه به مشکلهای زیستمحیطی ایجاد شده در نتیجهی
انتشار گازهای گلخانهای ،به ویژه گاز کربن دیاکسید  ،انتخاب
یک روش مناسب و کارآمد برای حذف کامل یا بخشی از این گاز،

به ویژه برای کشورهای تولید کنندهی مقدارهای زیاد کربن دیاکسید
مانند ایران ،بیش از پیش اهمیت یافته است [ 3ـ  .]1برای این منظور
تاکنون تالشهای زیادی از جوامع علمی صورت گرفته است و
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روشهای گوناگون و زیادی ازجمله جذب فیزیکی ،جذب شیمیایی،
جذب سطحی ،فرایندهای غشایی ،تقطیر تبریدی و فرایندهای زیستی
به منظور جداسازی این گاز توسعه داده شده است که هر کدام
برتریها و عیبهایی دارند [ .]4 ،7بیشترین شیوههای جداسازی
کربن دیاکسید در حال حاضر ،بر اساس جذب فیزیکی یا شیمیایی
در یک حالل مناسب استوار است .این حاللها شامل حاللهای
آمینی ،هیدروکسیدی و نمکهای قلیایی شامل پتاسیم کربنات
میباشد[ .]6-7از میان این حاللها ،جذب توسط حاللهای آمینی
متداولتر است .ایجاد فراوردههای آالینده محیطزیست در صورت
به کارگیری حاللهای آمینی و عدم امکان بازیافت و استفاده دوباره
از آمینها ،پژوهشگران را بر آن داشته تا آنها را بر روی جاذبهای
جامد تثبیت کنند .جذب بر روی جامد به علت سهولت و هزینه پایین
و نیز امکان دستیابی به مقدارهای حذف باالی کربن دیاکسید
مورد توجه قرار گرفته است [ .]8 ،9جاذبهای اصالحیافته ویژگیهای
بسیار دلخواهی از نظر میزان جذب و انتخاب پذیری نسبت
به جاذبهای معمولی نشان میدهند  .]4 ،10 ،11این جاذبها شامل
طیف گستردهای از مواد متشکل از ساختارهای آلی ،معدنی،
بسپارطبیعی و زیست بسپار میباشند و به دلیل داشتن سطح ویژه
باال ،تخلخل زیاد ،کنترلپذیری و اندازه روزنههای یکنواخت بسیار
مورد توجه پژوهشگران میباشند که برای این امر جاذبها و
آمینهای گوناگونی مورد استفاده قرار میگیرند که نوع جاذب و
آمین بسته به شرایط عملیاتی و گازی که باید جذب شود انتخاب می
شود .جاذبهای معدنی شامل مواد موجود در طبیعت هستند و
بنابراین ارزان و در دسترس میباشند[ .]12برای افزایش قابلیتهای
اساسی و بهبود برخی از ویژگیهای جاذبهای معدنی و رفع نقص -
های محلولهای آمینی در این جاذبها ،مواد آمینی بر روی آنها نشانده
میشوند و یا ساختار جاذب با آمین اصالح میشود و سپس برای
جذب
کربن دیاکسید مورد استفاده قرار میگیرد .آمینهای نشانده شده
روی پایههای جامد دارای برتریهای محلولهای آمین هستند
با این تفاوت که این نوع از جاذبها مقرون بهصرفه هستند و قادر
به کاهش مصرف انرژی مورد نیاز برای احیاء ،افزایش ظرفیت جذب و
انتخاب پذیری کربن دیاکسید هستند .همچنین باعث خوردگی
کمتر دستگاه میشوند و آلودگی محیطی کمتری دارند [ 14ـ .]5 ،13
مطالعههای صورت گرفته در زمینه جاذبهای اصالح یافته آمینی
در جدول  1ارایه شده است .نتیجهها نشان میدهد که شدت جذب

در این پژوهش ،زئولیت  13xو آلومینای فعال گرانول صنعتی
بهعنوان پایه ،از فروشگاه اسپانیایی شارالو( )3پیپرازین خشک
() 4
با جرم مولکولی  86/14گرم بر مول به عنوان آمین و متانول
با جرم مولکولی  46/07گرم بر مول و درجه خلوص  99/9 %بهعنوان حالل

)3( Scharlau chemicals raw material co.
)4( Methanol

)1( Cyclic
)2( Diamine
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جاذبهای معدنی با اصالح آمینهای گوناگون افزایش یافته است.
بنابراین محلولهای آمینی حاللهای مناسبی برای اصالح جاذبهای
معدنی میباشند.
برای دستیابی به حاللهایی با کارایی بهتر نسبت به آمینهای
مرسوم و در دسترس ،پژوهشها به سمت آزمایش و سنتز آمینها ی
نوین پیشرفته و تالشهای چشمگیری در این زمینه انجام شده
است .در سالهای اخیر گونههای گوناگونی از آمینها برای حذف
کربن دیاکسید توسط پژوهشگران گوناگون پیشنهاد شده است.
یکی از محلولهایی که به تازگی مورد استقبال قرار گرفته است،
پیپرازین میباشد .پیپرازین یک زنجیره حلقوی با دو عامل آمین
میباشد و آن را در دسته آلکانول آمینهای نوع دوم دستهبندی
میکنند [ .]27پیپرازین بهعنوان یکی از مهمترین جاذبها برای
حذف گازهای اسیدی یا ترش و همچنین بهعنوان یک افزودنی
با غلظت پایین به جاذبهای متداول مطرحشده و مورد توجه فراوان
قرار گرفته است .پیپرازین از یک سو ظرفیت باالیی در جذب
گازهای اسیدی دارد و از سویی دیگر سرعت واکنش باالیی از خود
نشان میدهد [ .]28بهعالوه فراریت این حالل در بازهی دمایی
 40سلسیوس بین  10-19 ppmبوده و تجزیه گرمایی آن تا دمای
 150سلسیوس ناچیز است [ .]29پیپرازین واکنشپذیری بسیار باالیی
با کربن دیاکسید داشته و ظرفیت بسیار باالیی برای جذب آن دارد.
این ویژگیهای پیپرازین بدین خاطر است که این ماده یک آمین
() 2
نوع دوم حلقهای( )1محسوب میشود .بدین معنی که دی آمین
بوده ،یعنی دو گروه آمینی در هر مولکول خود دارد [ .]30از این رو،
در این پژوهش به بررسی شرایط آزمایشگاهی جذب سطحی
کربن دیاکسید توسط پایههای زئولیت  13xو آلومینای فعال که
توسط محلول پیپرازین اصالح شدهاند ،پرداخته میشود و تأثیر
شرایط عملیاتی شامل دما ،فشار ،غلظت ،مقدار جاذب و اندازه ذرهها
بر شدت جذب کربن دیاکسید مورد بحث و مقایسه قرار میگیرد.
بخش تجربی
مواد
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جدول  -1جاذبهای اصالح یافته آمیني ،شرایط عملیاتي و ظرفیت جذب آنها

نویسنده
زو و همکاران

پایه

آمین

غلظت آمین ()%w

)T(K

)P(bar

)q(mg/g

MCM-41

PEI

75

348

1

3/02

MCM-41

PEI

50

348

0/1

2/05

PE)3(-MCM-41

DEA

77

298

0/05

2/93

PE-MCM-41

DEA

73

298

0/05

2/81

SBA-15

TEPA

50

348

0/05

3/23

[]18

Zeolite 13X

MEA

10

303

0/15

1/0

[]19

() 6

KIT-6

PEI

50

348

0/05

1/95

[]20

() 7

Silica

PEI

40

348

1

2/4

[]21

MCM-41

TEPA

50

348

0/05

4/54

[]18

PMMA

TPEA

41

343

0/15

14/03

[]22

PMMA

DBU

29

298

0/10

3/0

[]23

SBA-15

PEI

50

348

0/15

3/18

[]24

Zeolit β

TEPA

38

303

0/10

2/08

[]25

Zeolite Y60

TEPA

50

333

0/15

4/27

[]26

Activated Alumina

DEA

38

308

-

1/27

[]13

)1

() 2

فرانکی و همکاران
()4

یو و همکاران

() 5

جادهاو و همکاران
سان و همکاران

دراگ و همکاران
یو و همکاران

()8

لی و همکاران

() 9

گری و همکاران

()10

ما و همکاران

()11

فیشر و همکاران

()12

سو و همکاران

()13

اوتا و حامد

(، Pore-expanded )3( ، Franchi et al. )2( ، Xu et al. )1
(، Gray et al. )9

(، Ma et al. ) 10

(، Fisher et al. )11

(، Yue et al. )4
(، Su et al. )12

از شرکت مرک آلمان تهیه شدند .از آب مقطر برای شست و شوی
مواد استفاده شد .همچنین گاز کربن دیاکسید مورد استفاده برای
انجام آزمایشها بهصورت به تقریب خالص ( )99/99%میباشد که
توسط شرکت سبالن گاز تهران تأمین شد.
روش اصالح جاذب

جاذبهای اصالح یافته به روش آغشتهسازی تهیه شدند .برای
این منظور ،نخست پایههای انتخابشده (زئولیت  13xو آلومین ای
فعال) با آب مقطر چندین بار شستوشو داده شدند و در آون برای
مدت  12ساعت در دمای  100درجه سلسیوس خشک شدند .سپس
غلظتهای متفاوتی از پیپرازین ( 3 % ،2 % ،1 %و  4 %وزنی) تهیه شد.
برای تهیه نمونه  1 %وزنی ،یک گرم پیپرازین به  99گرم
متانول افزوده شد و روی استیرر به مدت  15دقیقه همزده شد
تا پیپرازین بهطور کامل حل شود ،سپس  5گرم پایه به محلول
علمي ـ پژوهشي

(، Son et al. )6( ، Jadhav et al. )5

(، Drage et al. )7

مرجع
[]16

[]17

(Lee et al. ) 8

(Auta and Hamed )13

افزوده شد و روی همزن برای مدت دو ساعت با سرعت  5دور بر دقیقه
در دمای  35درجه سلسیوس همزده شد .با استفاده از یک دماسنج
جیوهای دمای محلول کنترل شد .دوغاب آماده شده توسط کاغذ
صافی صاف شده و با متانول شست و شو داده شد .پس از آن
در آون برای مدت  12ساعت در دمای  60درجه سلسیوس خشک شد
تا متانول بهطور کامل تبخیر شود .برای تهیه نمونههای 3 % ،2 %
و  4 %وزنی ،فرایند با حل کردن  3 ،2و  4گرم پیپرازین در 97 ،98
و  96گرم متانول تکرار شد.
دستگاه جذب

دستگاه استفادهشده برای انجام آزمایشها شامل یک راکتور
ناپیوسته از جنس فوالد ضد زنگ (به طول  9سانتیمتر ،شعاع درونی
 3سانتیمتر و حجم درونی  254/34سانتیمتر مکعب) ،کپسول گاز
خالص کربن دیاکسید ،شیرهای تنظیم فشار و گاز ،هیتر ،مخزن
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مخلوط شونده ،فشارسنج و یک صفحهنمایش دیجیتال میباشد.
راکتور دستگاه توانایی کنترل پارامترهای اصلی مؤثر در فرایند حذف
خروجی گاز را باز کرده تا کربن دیاکسید باقیمانده درون محفظه
خارج شود .سپس درب محفظه باز شد و جاذب مصرف شده خارج شد
و دستگاه برای آزمایش بعدی تمیز و به طور کامل آببندی شد.
این روند برای مرحلههای گوناگون تکرار شد.
آزمایشهای تجربی جذب

شکل 1ـ دستگاه جذب سطحي کربن دیاکسيد.

کربن دیاکسید از هوا نظیر دما ،فشار و میزان واکنشدهندهها را دارد.
درب این محفظه بهگونهای طراحیشده است که محیط به طور کامل
ایزوله باشد و اتالف گاز در زمان فرایند به کمترین میزان ممکن
برسد .جاذب مورد نظر نیز در داخل یک سل توری در محل تعبیه شده
در داخل محفظه قرار می گیرد .این محفظه به یک پنل کنترلی
برای نمایش دما و فشار درونی در زمان فرایند متصل است .دستگاه
آزمایش در شکل  1نمایش داده شده است.
روش انجام آزمایش

برای انجام آزمایشهای تجربی در ابتدای هر آزمایش ،دما و
فشار با مقدارهای مشخص تنظیم شدند .سپس مواد مورد استفاده
در آزمایش ،بیرون از راکتور و با ترازوی دیجیتال اندازهگیری شده
و به درون سل راکتور ریخته شد ،سل درون راکتور قرار گرفت و
درب محفظه محکم بسته شد .سپس با استفاده از فشارسنج
نصب شده بر روی کپسول گاز ،فشار گاز ورودی روی مقدار اولیه موردنظر
تنظیم شد .پس از ورود گاز کربن دیاکسید و رسیدن فشار درونی
محفظه به مقدار موردنظر ،کلیه شیرهای ورود و خروج گاز بسته و
اجازه داده شد تا با گذشت زمان فرایند جذب بهآرامی و برای مدت
یک ساعت و ذخیرهسازی  3600داده دما ،فشار و زمان انجام شود.
ثبت فشار درونی در زمانهای گوناگون ادامه داشت تا جایی که
فشار به تقریب به مقدار ثابتی رسید .تغییرنکردن فشار نشاندهنده
این است که فرا یند جذب به پایان رسیده است؛ بنابراین شیرهای
100

آزمایشهای تجربی جذب در یک راکتور آزمایشگاهی انجام
شده است .تأثیر پارامترهای عملیاتی شامل دما ،فشار ،غلظت
محلول پیپرازین ،مقدار جاذب و اندازه ذرهها برای به دست آوردن
بیشترین میزان جذب کربن دیاکسید توسط جاذبهای اصالح یافته
زئولیت  13xو آلومینای فعال مورد بررسی قرار گرفت .اثر دماهای
گوناگون با مقدارهای  65 ،45 ،25و  85درجه سلسیوس ،اثر
فشارهای متفاوت با مقدارهای  6 ،4 ،2و  8بار ،اثر غلظتهای
گوناگون محلول پیپرازین با مقدارهای  3% ،2 % ،1 %و  4 %وزنی،
اثر مقدار جاذب با مقدارهای  1/5 ،1 ،0/5و  2گرم و اثر اندازه ذرهها
با مقدارهای  500 ،300 ،200و  800میکرون مورد بحث و بررسی
قرار گرفتند .اثر پارامترهای ذکر شده با ثابت نگهداشتن همه پارامترها و
تغییر دادن یکی از آنها مورد بررسی قرار گرفت.
تأثیر مقدار جاذب :آزمایشها در چهار مقدار گوناگون جاذب
 1/5 ،1 ،0/5و  2گرم برای تعیین میزان جذب و وزن بهینه جاذب
در دمای  25درجه سلسیوس و فشار  5بار انجام شدند.
تأثیر اندازه ذرهها :هنگامیکه جاذب در بستر راکتور قرار میگیرد،
عملکرد جاذب در برابر واکنش مولکولهای گاز کربن دیاکسید و
مولکولهای جاذب در اندازههای گوناگون متفاوت میباشد .طبق
اصول اولیه انتقال جرم ،ذرهها با سطح مقطع و اندازه متفاوت ،زمان
و سرعت متفاوتی برای رسیدن به تعادل شیمیایی و فیزیکی دارند.
اینکه مشخص شود جاذبهای آلومینای فعال و زئولیت نیز مطابق
با همین رفتار و اصول واکنش میدهند امری است که منجر به
انتخاب مقدارهای اندازه ذرههای  500 ،300 ،200و  800میکرون شد.
نخست گرانولهای زئولیت  13Xو آلومینای فعال در هاون خردشده
و سپس از الک های متوالی برای اندازه بندی عبور داده شدند.
آزمایشها برای مطالعه اثر اندازه ذرهها بر میزان جذب و اندازه بهینه
جاذب ،در دمای  25درجه سلسیوس ،فشار  5بار و مقدار گرم 1
انجام شد.

علمي ـ پژوهشي

نشريه شيمي و مهندسي شيمي ايران

مقایسه عملکرد اصالح جاذبهای زئولیت و آلومینا با محلول پیپرازین ...

تأثیر غلظت محلول پیپرازین :نخست پایهها با روشی که
در قسمت تهیه جاذبهای اصالح یافته توضیح داده شد ،آماده شدند
و سپس آزمایش ها برای بررسی اثر غلظت محلول پیپرازین بر میزان

دوره  ،39شماره 1399 ،2

جذب و تعیین غلظت بهینه در دمای  25درجه سلسیوس ،فشار
 5بار ،مقدار گرم  1و اندازه ذرههای  200میکرون انجام شدند.

جدول 2ـ متغيرهای عملياتي و مقدارهای آنها.

نام متغیر

واحد متغیر

مقدار متغیر

مقدار جاذب ()m

0/5

1

1/5

2

گرم

اندازه ذرات ()S

200

300

500

800

میکرومتر

غلظت محلول ()C

1

2

3

4

 %وزنی

دما ()T

25

45

65

85

سلسیوس

فشار ()P

2

4

6

8

بار

تأثیر دما :با استفاده از مقدار  1گرم جاذب ،فشار  5بار و اندازه
ذرههای  200میکرون ،تأثیر دما بر میزان جذب و دمای بهینه
عملیات جذب بررسی شد .با توجه به کارهای پیشین انجام شده
در این زمینه و عالقه به داشتن اطالعات بیشتر در دماهای باالتر،
مقدارهای دما  65 ،45 ،25و  85درجه سلسیوس انتخاب شدند.
تأثیر فشار :با توجه به اینکه فرایند جذب سطحی کربن
دیاکسید وابسته به تغییرهای فشار میباشد ،مطالعه اثر فشارهای
گوناگون با مقدارهای  6 ،4 ،2و  8بار بر میزان جذب و فشار بهینه
عملیات جذب در دمای  25درجه سلسیوس ،مقدار  1گرم جاذب و
اندازه ذرههای  200میکرون انجام شد .تعیین نوع همدما جذب
در شناخت ویژگیهای یک جاذب نقش کلیدی دارد .اینکه
رفتار جاذب متناسب با کدام نوع همدما میباشد وابسته
به نوع رفتار آن در فشارهای باال و پایین میباشد.
تجزیه و تحلیل دادههای آزمایشگاهی به کمک نرمافزار متلب
انجام شد .با شرایط آزمایشگاهی یاد شده بهترین نتیجهها بهصورت
الف) مقدار جاذب  1گرم ،ب) اندازه ذرههای  200میکرون ،ج) غلطت
محلول پیپرازین  2 %وزنی ،چ ) دمای  25درجه سلسیوس و
د) فشار  8بار به دست آمدند .در جدول  2متغیرهای عملیاتی و مقدار
آنها آورده شده است .ظرفیت و درصد جذب جاذبها از معادلههای
( )1و ( )2محاسبه شدند [:]31
() 1
()2

علمي ـ پژوهشي

 1000

CO 2

( Pi  P e ) V M
RTm

 100

Pi  P f
Pi





qe 

A d s o rp tio n  %

گرمPi ،

که در آنها  qeظرفیت جذب برحسب میلی گرم بر
فشار اولیه برحسب بار Pe ،فشار تعادلی برحسب بارPf ،
فشار پایانی برحسب بار V ،حجم راکتور برحسب لیترMCO2 ،
جرم مولکولی کربن دیاکسید R ،ثابت جهانی گازها برحسب
( T ،)83/145 L.mbar.mol-1/Kدما برحسب کلوین و  mجرم
جاذب برحسب گرم میباشند.
نتیجهها و بحث

آنالیز  XRDدر محدوده  2θبین  4تا  84درجه برای بررسی
ترکیب و ساختار بلوری جاذبها و شناسایی فازهای آنها انجام شد.
برای انجام آنالیزها از دستگاه  XRDمدل STOE STADI-MP
 Germanyبا تابش  Cu-Kαبا ولتاژ  40 kvو جریان  30 mAاستفاده
شد .همچنین آنالیز فازی با نرمافزارX' Pert High Score Pluse
انجام شد .الگوی  XRDآلومینای فعال پیش و پس از اصالح
با پیپرازین در شکل  2آمده است .نتیجههای آنالیز پرتو ایکس نشان داد
که نمونه آلومینای فعال یکفاز اصلی با فرمول تجربی  ALH2Oو
فرمول شیمیایی ) ALO(OHدارد .پیکهای پراش نمونه آلومینای
فعال به شکل اورتورومبیک( )1با پارامترهای کریستالوگرافی (Å
 b=12/2140 Å ،a= 3/6936و  )c= 2/8679 Åمیباشند و با نمونه
استاندارد به طور کامل مطابقت دارد و هیچ پیکی که نشان
از ناخالصی باشد در الگو دیده نمیشود .در این الگو ،پیکهای تند
و تیز نشان از ساختار بلوری آلومینای فعال دارد .مهمترین پیکها
در الگوی نشان داده شده مربوط به  2θهای ،28/250 ،14/535
 65/030 ،64/255 ،55/530 ،49/380 ،38/470و 72/170
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میباشند .پس از اصالح با پیپرازین ،هیچ تغییری در الگوی
آلومینای فعال ایجاد نشده است.
الگوی به دست آمده از  XRDبرای زئولیت  13Xو زئولیت 13X
اصالحشده در شکل  3نشان داده شده است .نتیجههای پرتو ایکس
XRD

Modified zeolite 13X
Zeolite 13X

Modified active alumina

)1( Orthorhombic
C/S

1000
1000
500
500

1000
1000

44

C/S

84
84

24
24

۳000
3000
2000
2000

00
64
64

4000
4000

2000
2000
1500
1500

44
44

نشان میدهد که زئولیت  13Xدارای یکفاز اصلی بی شکل با فرمول
ساختاری  Na2Al2Si2408.8,6.7 H2Oو یکفاز فرعی کوارتز سیلیس

5000
5000

2500
2500
Active alumina
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00
45
45

25
25

55

)2(°

)2(°

شکل  -2الگوی  XRDآلومینای فعال پیش و پس از اصالح با پیپرازین.

شکل  -۳الگوی  XRDزئولیت  13Xپیش و پس از اصالح با پیپرازین.

با فرمول ساختاری  SiO2میباشد .پیکهای پراش نمونه
زئولیت  13Xبه شکل مکعبی با پارامترهای کریستالوگرافی
( b=24/6760Å ،a= 24/6760 Åو  )c= 24/6760 Åمیباشند و
با نمونه استاندارد به طور کامل مطابقت دارد و هیچ پیکی که نشان
از ناخالصی باشد در الگو دیده نمیشود .پیکهای زیاد و تند و تیز
نشان از ساختار بلوری و کریستالینیه باالی زئولیت  13Xدارد.
پس از اصالح با پیپرازین ،هیچ تغییری در الگوی  XRDآلومینای فعال
و زئولیت  13Xایجاد نشده است .در واقع اصالح با آمین هیچ تأثیری
بر ساختار و بلورینگی جاذبها نداشته است و پیکهای اصلی
بدون تغییر باقیماندهاند اما شدت پیکها کاهش یافتهاند که این
به دلیل پر شدن نسبی روزنهها و کاهش نظم ساختاری روزنههها
در ساختار ماده است و این تأیید میکند که پیپرازین با موفقیت روی
آلومینای فعال و زئولیت  13Xبارگذاری شده است [.]19

کربن دیاکسید متعلق به غلظت  2 %میباشد .با افزایش غلظت،
سایتهای خالی جاذبها پر میشوند و افزایش غلظت تا جایی که
سایت های فعال خالی وجود دارد باعث افزایش جذب میشود
و از آن به بعد روند کاهشی دارد .در درصدهای پایین محلول پیپرازین،
جذب بهصورت فیزیکی و شیمیایی انجام میشود و فضای نفوذ
کربن دیاکسید به پایه وجود دارد؛ اما در درصدهای باال،
مولکولهای پیپرازین رویهم نشسته و مکانهای جذبی فعال روی
سطح جاذبها توسط مقدار زیاد پیپرازین احاطه میشوند و درنتیجه
ظرفیت جذب کربن دیاکسید کاهش مییابد و همچنین این امر
باعث جذب نشدن کربن دیاکسید توسط پایه میشود که در این صورت،
جذب فقط با پیپرازین صورت گرفته است .هرچقدر پیپرازین افزایش
پیدا کند خلل و فرج پرشده و در میزان جذب تأثیری ندارد .بنابراین
در غلظت  2 %وزنی ،جذب همزمان بهصورت فیزیکی توسط پایه و
شیمیایی توسط پیپرازین انجام میشود.

تأثیر درصد محلول پیپرازین بر شدت جذب

آزمایشها برای بررسی اثر غلظت محلول پیپرازین برشدت
جذب کربن دیاکسید و به دست آوردن غلظت بهینه در شرایط
(دمای  25درجه سلسیوس ،فشار  5بار ،اندازه ذرههای 200میکرون،
مقدار یک گرم جاذب) انجام شد .غلظتهای  3 % ،2 % ،1 %و %
 4وزنی از پیپرازین آماده شدند .نتیجههای بهدستآمده در شکل 4
آمده است .نتیجهها نشان داد که بیشترین میزان جذب
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تأثیر اندازه ذرههای جاذب

اثر اندازه ذرههای آلومینای فعال و زئولیت  13Xبر روی شدت جذب
کربن دیاکسید و به دست آوردن اندازه بهینه در شرایط (دمای
 25درجه سلسیوس ،فشار  5بار ،مقدار یک گرم جاذب) بررسی شد.
اندازههای  500 ،300 ،200و  800میکرون انتخاب شدند که با خرد کردن
گرانولهای جاذبها در هاون و سپس عبور آنها از الکهای متوالی
علمي ـ پژوهشي
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آماده شدند .همانگونه که از شکل  5مشخص است ،با افزایش
اندازه ذرهها ،شدت جذب کربن دیاکسید کاهش مییابد،
زیرا سطح و زمان تماس ذرههای آلومینای فعال و زئولیت 13X
با کربن دیاکسید ،با افزایش اندازه کاهش مییابند .همچنین
145
145
1۳5
135

115
115

)q (mg/g

125
125

105
105
95
95
85
85

44

22

۳

1

150
150

Alumina

1۳0
130

90
90

)q (mg/g

110
110

70
70

750
750

۳50
350

50
50
150
150

اندازه ذرهها (ميکرون)

شکل  -5اثر اندازه ذرههای آلومینای فعال و زئولیت  13Xبرشدت جذب
کربن دیاکسید.

140
140

Zeolite
Alumina

120
120

80
80
60
60

1/9
1.9

علمي ـ پژوهشي

1 /4
1.4

40
40
0 /4
0.4

)q (mg/g

100
100

0 /9
0.9

قانون های انتقال جرم هر چه مساحت سطح ذره کوچکتر باشد
سریعتر به تعادل میرسد و انتقال جرم از گاز به جامد اتفاق میافتد.
بنابراین اندازه  200میکرون به عنوان اندازه بهینه برای ذرههای
جاذبها انتخاب شد.
تأثیر مقدار جاذب

شکل  -4اثر غلظت محلول پیپرازین بر شدت جذب کربن دیاکسید
توسط آلومینای فعال و زئولیت .13X

Zeolite

شکل  6ـ اثر مقدار آلومینای فعال و زئولیت  13Xبرشدت جذب
کربن دیاکسید.

0

غلظت محلول پيپرازين استفاده شده در اصالح ...

550
550

با کاهش اندازه ذرهها ،خلل و فرج ریز در ذرههای کوچکتر
نسبت به ذرههای بزرگتر افزایش مییابد و باعث افزایش
میزان جذب میشود .با توجه به اینکه اندازه ذرههای و مساحت
سطح ذرهها در زمان رسیدن به تعادل بسیار مهم است .بر طبق

155
155

مقدار جاذب (گرم)

Zeolite-Pz
Alumina-Pz
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آزمایشها در  4مقدار گوناگون  1/5 ،1 ،0/5و  2گرم برای
بررسی اثر مقدار آلومینای فعال و زئولیت  13Xبر روی شدت جذب
کربن دیاکسید و به دست آوردن وزن بهینه جاذب در شرایط
(دمای  25درجه سلسیوس ،فشار  5بار) انجام شد .نتیجههای
بهدستآمده در شکل  6ارایه شده است .با افزایش مقدار جاذبها
تعداد سایتهای آزاد برای جذب افزایش مییابد تا جایی که هم ه
مولکولهای کربن دیاکسید جذب سایتهای فعال موجود بر سطح
جاذبها میشوند .در مقدارهای باال ،مقدار افت فشار بیشتر است
ولی با توجه اینکه معیار ،شدت جذب میباشد ،در گرمهای بیشتر،
شدت جذب که مقدار کربن دیاکسید جذبشده بر گرم جاذب
میباشد ،کاهش مییابد .همانگونه که شکلها نشان میدهند،
میزان جذب با کاهش مقدار جاذب افزایش مییابد .در گرمهای
پایین ،سطح جاذبی که در معرض کربن دیاکسید است ،زیاد میباشد
و این باعث میشود که گاز کربن دیاکسید بتواند در سطحهای
بیش تر به ازای گرم جاذب نفوذ کرده و جذب را افزایش بدهد.
در آزمایشهایی که مقدار جاذب زیاد بوده ،کربن دیاکسید را جذب کرده
و مانع نفوذ کربن دیاکسید به الیههای دیگر جاذب میشود؛
بنابراین مقدار  1گرم به عنوان وزن بهینه انتخاب شد.
تأثیر دما برشدت جذب

در این مرحله ،شدت جذب کربن دیاکسید در دماهای ،45 ،25
 65و  85درجه سلسیوس و با ثابت در نظر گرفتن سایر پارامترها
(فشار  5بار ،مقدار یک گرم جاذب ،اندازه ذرههای  200میکرون و
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غلظت محلول پیپرازیت  2درصد) بررسی شد .همچنین دمای بهینه
تعیین شد .ازآنجاکه جذب سطحی به طور معمول گرمازاست ،انتظار میرود
که در دماهای پایینتر بهتر انجام شود .همانگونه که از نتیجهها
نشان دادهشده در شکل  7پیداست ،با افزایش دما میزان جذب

کربن دیاکسید ،کاهش مییابد و در دمای پایینتر میزان جذب
بیشتری دیده میشود که یکی از ویژگیهای جذب سطحی
فیزیکی است ،زیرا در دماهای باالتر تحرک و آشفتگی مولکولهای
گاز بیشتر می شود و کمتر روی سطح جاذب می نشینند ،از سویی
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شکل 7ـ اثر دما برشدت جذب کربن دیاکسید توسط آلومینای فعال،
آلومینای فعال اصالحشده ،زئولیت  13Xو زئولیت  13Xاصالحشده.

شکل  8ـ اثر فشار بر شدت جذب کربن دیاکسید توسط آلومینای فعال،
آلومینای فعال اصالحشده ،زئولیت  13Xو زئولیت  13Xاصالحشده.

کاهش دمای بیش از حد برای افزایش مقدار جذب نیز مناسب نیست،
زیرا در دماهای خیلی پایین مولکولها تحرک الزم برای انتقال جرم
و نفوذ به درون روزنههای جاذب را ندارند و کاهش دما مشکلهای
عملیاتی و اقتصادی خاص خود را دارد ،بنابراین باید برای دما
یک مقدار بهینه در نظر گرفت که با توجه به شرایط انجام آزمایشها،
دمای  25درجه سلسیوس بهعنوان دمای بهینه انتخاب شد.
گفتنی است که ارتباط دما با درصد حذف خطی نیست .شدت جذب
کربن دیاکسید در دمای  25درجه سلسیوس و فشار  5بار برای
آلومینای فعال پیش از اصالح و بعد از اصالح به ترتیب مقدارهای
 110/686میلیگرم بر گرم 136/734 ،میلیگرم بر گرم و برای
زئولیت  13Xو زئولیت  13Xاصالحشده به ترتیب مقدارهای
 130/456میلیگرم بر گرم ،و  148/725میلیگرم بر گرم به دست
آمدند که نشاندهنده افزایش شدت جذب بعد از اصالح جاذبها
میباشد.

شرایط بهینه انجام شد .افزایش فشار باعث رسیدن سریعتر جاذب
به جذب تعادلی میشود .مولکولهای کربن دیاکسید در فشار باالتر
سریعتر به سطح جاذب رسیده و واکنش انجام میشود .با توجه به اینکه
جذب سطحی کربن دیاکسید توسط جاذبهای اصالح یافته گرمازا
میباشد ،افزا یش فشار اثر مثبت بر آن دارد .همانگونه که
از نتیجههای نشان دادهشده در شکل  8مشخص است ،با افزایش
فشار ،شدت جذب افزایشیافته است و فشار ،تأثیر مثبتی بر میزان
جذب داشته است .چرا که در نتیجه افزایش فشار شانس برخورد
ذرههای گاز با سطح جاذب افزایش مییابد .سرانجام فشار  8بار
برای رسیدن به باالترین ظرفیت جذب کربن دیاکسید به دست آمد.
مقایسه ظرفیت جذب کربن دیاکسید روی آلومینای فعال ،آلومینای
فعال اصالحشده ،زئولیت  13Xو زئولیت  13Xاصالحشده در شرایط
یکسان نشان داد که جاذبهای اصالح یافته میزان جذب بیشتری
دارند و پس از اصالح ،شدت جذب کربن دیاکسید در دمای
 25درجه سلسیوس و فشار  8بار برای آلومینای فعال از مقدار
 166/516به  222/008میلیگرم برگرم و برای زئولیت 13X
از مقدار  193/844به  242/084میلیگرم برگرم افزایش یافت.

تأثیر فشار بر شدت جذب

آزمایشها در  4فشار گوناگون  6 ،4 ،2و  8بار با ثابت در نظر گرفتن
سایر پارامترها (دمای  25درجه سلسیوس ،مقدار یک گرم جاذب،
اندازه ذارت  200میکرون ،غلظت محلول پیپرازین  2درصد وزنی)
برای بررسی اثر فشار بر شدت جذب کربن دیاکسید و به دست آوردن
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سرعت جذب یکی از مهمترین فاکتورهایی است که
در آزمایشهای جذب در محیطهای آزمایشگاهی مورد توجه
قرار میگیرد و باید وابستگی به زمان در این سامانهها تحت شرایط
گوناگون فرایند تعیین شود .شکل  9تأثیر زمانبر جذب
کربن دیاکسید روی آلومینای فعال و آلومینای فعال اصالح یافته
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در دماهای  25و  85درجه سلسیوس و شکل  10تأثیر زمانبرجذب
کربن دیاکسید روی زئولیت  13Xو زئولیت  13Xاصالح یافته
در دماهای  25و  85درجه سلسیوس را نشان میدهد .همانگونه
که از شکلها مشخص است شیب نمودار در  20دقیقه آغازین فرایند
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شکل 9ـ اثر زمان جذب بر شدت جذب کربن دیاکسید توسط آلومینای
فعال و آلومینای فعال اصالحشده در دماهای  25و  85سلسیوس.

شکل  10ـ اثر زمان جذب بر شدت جذب کربن دیاکسید توسط زئولیت
 13Xو زئولیت  13Xاصالحشده در دماهای  25و  85سلسیوس.

بسیار زیاد است و این به دلیل سرعت جذب باالی کربن دیاکسید
توسط جاذبهاست .میزان زیاد فضای خالی روی جاذبها در ابتدای
فرایند باعث جذب سریع میشود .از  20دقیقه تا  60دقیقه در ظرفیت
جذب کربن دیاکسید تغییر خاصی دیده نشده است .پس زمان
 1ساعت میتواند زمان کافی برای رسیدن به تعادل در نظر گرفته شود.

اصالح یافته با پیپرازین در یک راکتور ناپیوسته انجام شد و تأثیر
پارامترهای گوناگون مانند دما ،فشار ،مقدار جاذب ،اندازه ذرهها و
غلظت محلول پیپرازین بر این فرایند بررسی شد .با استفاده از
نرمافزار متلب تأثیر پارامترهای مورد آزمایش برای تعیین شرایط
بهینه و بررسی هر یک مورد بازبینی قرار گرفت .مطالعاتی بهمنظور
بررسی پارامترهای گوناگون ،طراحی و عملکرد فرایند جذب بست ر
ثابت صورت پذیرفت که نتیجهها نشان داد:
-1با کاهش مقدار جاذب ،شدت جذب که مقدار کربن دیاکسید
جذب شده بر گرم جاذب میباشد ،افزایش یافت ،زیرا سطح جاذبی
که در معرض کربن دیاکسید است افزایش مییابد و این باعث
میشود که گاز کربن دیاکسید بتواند در سطحهای بیشتر به ازای
گرم جاذب نفوذ کرده و جذب را افزایش بدهد.
-2با کاهش اندازه ذرهها ،منحنی جذب کربن دیاکسید شیب
بیش تری یافت و ظرفیت جذب افزایش یافت که این به علت
آن است که هرچه اندازه ذرههای ریزتر باشد ،واکنش سریعتر
انجام شده و سطح تماس افزایش مییابد .در واقع در ذرههای ریزتر،
تعادل زودتر به دست میآید.
-3افزایش دما به شدت به گرماگیر و گرمازا بودن فرایند و
به دنبال آن فیزیکی و شیمیایی بودن جذب وابسته است و با توجه

درصد افزایش جذب

با توجه به اینکه اصالح جاذبها باعث افزایش شدت جذب
آنها میشود و این افزایش در دماهای گوناگون متفاوت میباشد و
جاذبها در دماهای گوناگون عملکرد متفاوتی دارند ،درنتیجه
نتیجهها در شکل  11نشان میدهد که در دمای باال افزایش شدت
جذب نسبت به دمای پایین بیشتر میباشد .در دمای باال
کربن دیاکسید با پیپرازین واکنش داده و باعث افزایش شدت جذب
شده است .این در حالی است که قبل از اصالح پایهها جذب کمتری
دارند.
نتیجهگیری

در این پژوهش بررسی تجربی و آزمایشگاهی جذب سطحی
کربن دیاکسید بر روی جاذبهای آلومینای فعال و زئولیت 13X
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در فشارهای باالتر نزدیکتر شدن بیشتر مولکولهای گاز را به سطح
.جاذب به دنبال دارد
در زمینه افزایش غلظت و درصد محلول پیپرازین در اصالح-5
، مقدار بهینه در نظر گرفته میشود،13X جاذبهای آلومینای فعال و زئولیت

 روزنههای،چراکه مولکولهای پیپرازین با افزایش از یک مقدار
 بهبود ظرفیت جذب را،پایهها را بهطور کامل پرکرده و افزایش غلظت
.به دنبال ندارد
 اصالح یافته در مقایسه با13X در حالت کلی جاذب زئولیت-6
،آلومینای فعال اصالح یافته دارای میزان جذب باالتری میباشد
ولی اصالح سطح میزان جذب آلومینای فعال را بیشتر افزایش
 این امر میتواند ناشی از قدرت بیشتر آلومینای فعال.داده است
.برای پذیرش پیپرازین در سطح خود باشد

نشريه شيمي و مهندسي شيمي ايران

 افزایش دما باعث کاهش،به گرمازا بودن فرایند صورت گرفته
 همچنین در دماهای باالتر.ظرفیت کربن جذب دیاکسید شده است
تحرک و آشفتگی مولکولهای گاز بیشتر میشود و کمتر رو ی
.سطح جاذب مینشینند
 افزایش فشار به طور کلی افزایش و بهبود ظرفیت جذب-4
 چراکه،کربن دیاکسید در جاذبها را به دنبال داشته است
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ـ درصد افزایش ظرفیت جذب جاذبهای اصالحشده11 شکل
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