سومين همايش ملی نفت و گاز و صنايع وابسته
مهر ماه 1394

بررسی و مدلسازی فرایند جذب سطحی مخلوط نیتروژن و اکسیژن توسط غربال
مولکولی نوع کربنی
شهریار آذرفر ،کارشناس ارشد مهندسی شیمی ،نیتل پارس (گروه فاتح)R&D002@Nitelpars.com ،
رعنا سلیمانی ،کارشناس ارشد شیمی کاربردی ،نیتل پارس (گروه فاتح)R&D001@Nitelpars.com ،
سپهر صدیقی ،دکتری مهندسی شیمی ،پژوهشگاه صنعت نفت ،پژوهشکده کاتالیست Sadighis@ripi.ir

چکیده
جذب سطحي در بسترهاي ثابت با استفاده از غربالهاي مولكولي ،يكي از فرآيندهاي رايج و متداول در صنعت براي جداسازي
و تخليص گازها ميباشد .به غير از غربال هاي مولكولي زئوليتي ،استفاده از غربالهاي مولكولي كربني كه با عنوان CMS
( )Carbon Molecular Sieveشناخته ميشوند ،براي جداسازي اتيلن از اتان ،نيتروژن از متان و تهيه نيتروژن خالص
از هوا ،كاربرد صنعتي يافته است .با توجه به اهميت مدلسازي و شبيه سازي فرآيند براي بهينه سازي شرايط عملياتي و
اقتصادي نمودن سيستم ،در اين مقاله مدل رياضي براي فرآيند جداسازي اكسيژن از نيتروژن در يك بستر جذب سطحي
پر شده با جاذب غربال مولكولي كربني ارائه شده و نتايج با اطالعات بدست آمده از يك ستون آزمايشگاهي مقايسه شده
است .يافتهها نشان مي دهند كه مدل قادر است با دقت قابل قبولي زمان رسيدن به تعادل و زمان مناسب براي وضعيت

احيا را پيش بيني نمايد.
واژههای کلیدی :غربال مولكولي كربني ،جذب سطحي ،نيتروژن ،مدلسازي

 .1مقدمه
استفاده از فرآيند جذب ،پيشينه اي چند هزار ساله دارد .مداركي دال بر استفاده از ذغال چوب در امور پزشكي و اثرات مفيد
آن در  1550سال قبل از ميالد مسيح به دست آمده است .همچنين در نوشتههاي باستاني سانسكريت (در حدود  200سال قبل
از ميالد مسيح) به شرايط مطلوب پااليش آب با استفاده از فيلترهاي ذغال چوب اشاره شده است] .[1مطالعات پيرامون چگونگي
جذب ،فرآيند انتقال مواد جذبشونده به مادهي جاذب ،سرعت و شدت جذب اولين بار توسط اسكلز 1در مورد گازها و بعد توسط
لوييز 2براي جذب مواد محلول در مايعات شروع گرديد]2و.[3

1 Scheels
2 Lowits
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امروزه از جاذبهاي غربال مولكولي نوع كربني ،)CMS( 1بطور عمده براي جداسازي اكسيژن و نيتروژن استفاده ميشود.
جاذبهاي  CMSاز زغال و يا منابع گياهي تامين شده و اندازه حفرات در آنها با استفاده از رسوب مولكولهاي مختلف در فرايند
رسوب بخار شيميايي 2كنترل ميشود ]4و .[5در جاذبهاي تجاري  ،CMSحفرات در اندازه ميكرو حفره ميتوانند در جداسازي
نيتروژن/اكسيژن ،بكار برده شوند .همچنين اگر بتوان اندازه حفرات مختلفي براي آنها تامين كرد ،اين نوع جاذبهاي سطحي
توانايي و قابليت بسيار بيشتري در جداسازي گازهاي صنعتي خواهند داشت ].[4
جداسازي پروپان /پروپيلن يا بسياري از اولفينها  /پارافينها ،بعنوان يكي از باالترين فرايندهاي پر انرژي در صنعت نفت و
گاز ،شناخته ميشون د .به دليل فراريت كم دو ماده مذكور ،استفاده از فرايند تقطير براي جداسازي آنها ،بسيار هزينهبر خواهد
بود .از سوي ديگر استفاده از فرايند جذب سطحي نيز نيازمند استفاده از جاذبي با قدرت انتخاب پذيري باال جهت نيل به محصولي
غني از پروپيلن (اولفين) (عمدتا بيش از  ،)%99ميباشد] .[6اين در حالي است كه استفاده از زئوليتها يا ساختارهاي فلزي-آلي
با اندازه حفرات كوچك اگرچه توانايي جداسازي براساس تفاوت ميزان نفوذ در داخل ميكرو حفرات را دارند ،اما به دليل متنوع
بودن اندازه حفرات در ساختارهاي فلزي-آلي و تامين دماهاي باالتر از  400oCبراي آماده سازي زئوليتها و حذف رطوبت از آنها
(ساختارهاي آلومينوسيليكاتي به شدت آب دوست هستند) ،استفاده از زئوليتها و ساختارهاي فلزي-آلي پيشنهاد
نميشود]4و.[7
در يك نمونه صنعتي ديگر ،براي تهيه سوخت با مرتبه باال ،نياز به جداسازي و حذف نيتروژن تا مقدار كمتر از  %3از متان و
جريانهاي مختلفي مانند جريان هاي گاز طبيعي است .بنابراين اگر بتوان جاذبي تهيه نمود كه ضمن دارا بودن انتخاب پذيري
باال ،قادر به حذف نيتروژن از متان باشد ،ميتوان جداسازي مورد نظر را به انجام رسانيد .در اين مورد ،مواد جاذب و غربالهاي
مولكولي مختلفي پيشنهاد شده كه هر كدام مشكالت و محدوديتهاي مربوط به خود را دارا هستند].[8
4
با توجه به ادعاي مطرح شده توسط لئو شائو و همكاران ،[9] 3در بسياري از سنتزهاي پليمري كربنها در فرايند پيروليز ،
اندازه حفرات مختلفي براي غربالهاي مولكولي كربني حاصل ميشوند كه ميتوان از آنها در هر موارد صنعتي مذكور ،استفاده
نمود .بعنوان نمونه ،در پيروليز پليمر پليميد 5در دماي  ،650oCغربال مولكول كربني براي جداسازي اتيلن (با اندازه مولكولي
 )3.9Aاز اتان (با اندازه مولكولي  )4.1Aمناسب است .در دماي حدود  800oCنيز غشاي كربني براي نيتروژن ( /)3.64Aمتان
( ،)3.8Aقابل استفاده است .از سوي ديگر با استفاده از جاذبهاي ديگري مانند رزين فنوليك ]10و [11و پلي فورفورال الكل
] [12ميتوان غربال هاي مولكولي با اندازه حفرات دلخواه ،براي جداسازي انواع گازها ،سنتز و تهيه نمود .شايان ذكر است كه
CMSهاي تهيه شده از روش هاي فوق ،قابل استفاده در فرايند جذب سطحي با موج فشار 6كه يك فرايند بسيار پركاربرد در
جداسازي با جاذبهاي سطحي است ،ميباشند.
جداسازي هوا به منظور توليد اكسيژن نسبتا خالص ،از طريق دو فرايند تقطير در دماي پايين 7يا فرايند جذب سطحي قابل
انجام است .اما تقطير دماي پايين نيازمند تجهيزات زيادي بوده و تنها براي كاربردهاي صنعتي مانند توليد اكسيژن در مقياس
باال ،صرفه اقتصادي داشته و براي مقياسهاي كوچكتر ،مناسب نميباشد ] .[7اين در حالي است كه در واحدهاي عملياتي
كوچك ،استفاده از فرايندهايي چون جذب سطحي با موج فشار ] ،[13فرايند جذب سطحي با موج خال [14] 8و فرآيند جذب
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سطحي با موج فشار -خال [15] 1مدنظر بوده و جز مناسبترين روشها در توليد و جداسازي اكسيژن از هوا ،از طريق فرايند
جذب سطحي بشمار ميروند.
موارد ذكر شده در فوق اهميت و كاربرد گسترده جاذبهاي  CMSرا در جداسازي گازها در صنعت ،نشان ميدهد .در همين
راستا ،در مقاله حاضر با استفاده از غربال مولكولي كربني ،جداسازي گاز نيتروژن از اكسيژن با استفاده از فرايند جذب سطحي
در دما و فشار مشخص مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفت .با توجه به توضيحات ارائه شده در ابتداي مقاله ،جداسازي نيتروژن و
اكسيژن ،اولفينها از پارافين ها و بسياري از موارد صنعتي ديگر كه نياز مبرم صنعت نفت ،گاز و پتروشيمي ميباشند ،بسيار
حياتي و ضروري است .همچنين با گسترش تكنولوژيهاي محاسباتي و نرم افزارهاي شبيه سازي ،بكارگيري مدلها و روابط
حاكم بر فيزيك مسئله ،جذب سطحي را ملزم نموده تا هزينههاي طراحي و ساخت واحدهاي عملياتي را تا حد زيادي كاهش
دهد  .در مقاله حاضر نيز براي پيش بيني و مدلسازي سيستم جذب سطحي نيتروژن/اكسيژن با استفاده از  ،CMSمدلسازي
مناسب انجام و نتايج آن ارائه شده است.

 .2روش و مراحل تحقیق )(Materials and Methods
 .1 .2مواد و تجهیزات
در پژوهش حاضر ،غربال مولكولي كربني ،از شركت نيتل پارس( 2ايران) تهيه و در يك بستر آزمايشگاهي مشخص ،مورد
بررسي و ارزيابي قرار گرفت .همچنين جهت تامين مخلوط گازي اكسيژن و نيتروژن از دو كپسول حاوي اين گازها كه خلوصي
باالي  %99داشته ،استفاده گرديد و مخلوط گازي حاوي  %79از گاز نيتروژن و  %21از گاز اكسيژن تهيه شد .مطابق شماتيك
موجود در شكل ( ،)1مخلوط گازي از درون يك بستر آزمايشگاهي (استوانه) با طول و قطر مشخص كه  35سانتيمتر از ارتفاع
𝑔𝑘

آن با غربال مولكولي نوع كربني (دانسيته برابر  592/62 𝑚3و شعاع متوسط رات برابر  1/05ميليمتر) پر شده بود و تخلخل
بستري برابر با  0/4داشت ،به مدت  1000ثانيه عبور داده شده و با نتايج حاصل از مدلسازي فرايند مقايسه گرديد.
 .2 .2مدلسازی و روابط ریاضی
جهت تعيين ايزوترم جذب ،آزمايشهاي الزم در  ،pHدما و فشار مشخص و با غلظتهاي اوليه مختلف از جاذب انجام شدند.
نتايج حاصل از آزمايشها براي سه ايزوترم النگموير ،3فروندليچ 4و تمكين 5برازش شد كه در پژوهش حاضر ،تنها به ايزوترم
النگميور پرداخته خواهد شد .در اين مدل فرض جذب تك اليه بر روي يك سطح با تعداد محدود از سايتهاي مشابه در نظر
گرفته شده و به صورت زير نوشته ميشود]:[1
1
1
1
()1
=
+
𝑒𝐶 𝑚𝑞 𝐿𝐾

𝑚𝑞

𝑒𝑞

كه 𝑒𝑞 ظرفيت تعادلي برحسب ميليگرم بر گرم 𝐾𝐿 ،ثابت النگموير (ميلي گرم برليتر) مربوط به تمايل محلهاي اتصال و
انرژي آزاد به جذب است .همچنين با در نظر گرفتن شرايط و فرضيات زير ،مدل رياضي مربوط به ميزان جذب بصورت رابطه
( )2حاصل شد.
 صرف نظر از گراديان غلظت در جهت شعاع بستر
)Pressure-Vacuum-Swing Adsorption (PVSA
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 توسعه يافته بودن جريان (پالگ)
 ثابت در نظر گرفتن خواص و پارامترهاي فيزيكي مربوط به مواد
 در نظر گرفتن قانون گاز ايده آل براي تركيب دو گاز و محاسبه خواص مخلوط گازي
 ثابت در نظر گرفتن فشار و دما در طول فرايند
1
 خطي فرض كردن ميزان انتقال جرم ()LDF
()2

كه شرايط مرزي و اوليه حاكم عبارتند از:
( )3شرايط مرزي:

𝐶𝜕
𝑢
=
𝐶(
− 𝐶) @𝑧 = 0
𝑑𝑒𝑒𝑓 𝑥𝑎𝐷 𝑧𝜕
𝐶𝜕
𝐿 = 𝑧@ = 0
𝑧𝜕
)𝐶 = 𝐶𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙 𝑓𝑜𝑟 𝑁2 (𝑦 = 1
)𝐶 = 0 𝑓𝑜𝑟 𝑂2 (𝑦 = 0

( )4شرط اوليه:

با حل عددي رابطه ( )2با استفاده از نرم افزار مدلسازي ( Aspen Custom Modelerشركت  ،Aspen Techنسخه
 )2014و جايگذاري شرايط مرزي و اوليه و همچنين قرار دادن خواص فيزيكي هر كدام از گازهاي نيتروژن و اكسيژن ،ميزان
جذب هريك از گازها محاسبه و ارائه گرديد.

شکل .1شماتیک بستر آزمایشگاهی فرایند جداسازی نیتروژن/اکسیژن با استفاده از CMS

 .3ارائه و تحلیل نتایج ()Results and discussion
با بررسي ميزان جذب نيتروژن و اكسيژن بر روي غربال مولكولي كربني مورد مطالعه در فشار 3/045 barو دماي  40درجه
1

سانتيگراد ،پارامترهاي مربوط به ايزوترم جذب (يك خط مستقيم از رسم 𝑞 در برابر
𝑒

1

𝑒𝐶

بدست آمده و مقادير 𝑚𝑞 و 𝐿𝐾 از

شيب و عرض از مبدأ آن خط محاسبه ميشوند) ،در جدول ( )1ارائه شدهاند.
جدول  .1پارامترهای محاسبه شده برای ایزوترم النگمویر برای جاذب CMS

ويژگي

نيتروژن

اكسيژن

𝑚𝑞

3/3712

3/5038

𝐿𝐾

9/3652×10-3

9/3652×10-3

Linear Driving Force

1
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بعالوه ،همانطور كه در شكلهاي (2الف) و (2ب) مشاهده ميشود ،بعد از گذشت حدود  500ثانيه از شروع فرايند جذب
توسط  ،CMSشاهد رسيدن به شرايط تعادلي جذب خواهيم بود .در شكل ( )3منحني رخنه 1حاصل از حل مدل براي جذب
اكسيژن (الف) و نيتروژن (ب) در بازه زماني  1000ثانيه ،نشان داده شده است .از اين منحني ،شرايط تعادلي حدود  600ثانيه
نتيجه گيري ميشود كه علت اصلي اختالف آن با نتايج تجربي (شكل  ،)2ثابت در نظر گرفتن برخي از پارامترهاي محاسباتي از
جمله خواص فيزيكي و همچنين در نظر نگرفتن تغييرات دمايي و فشاري در طول بستر (موازنه انرژي و مومنتوم) ميباشد.
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شکل .2میزان جذب سطحی دینامیکی برای اکسیژن (الف) و نیتروژن (ب) با استفاده از جاذب CMS
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شکل  .3منحنی رخنه محاسبه شده توسط نرم افزار در جذب سطحی نیتروژن /اکسیژن بر روی CMS

همچنين با كمك مدل ،تغييرات غلظت گازهاي نيتروژن و اكسيژن در بستر  CMSبدست آمد كه براي مقادير مختلف زماني،
اين نتايج قابل بررسي است .مطابق با شكل ( ،)3جذب مناسب نيتروژن توسط غربال مولكولي نوع كربني ،تا زمان قبل از150
ثانيه صورت مي پذيرد كه بعد از رسيدن به اين زمان ،الزم است تا ستون با ستوني احيا شده جايگزين گشته و سپس وارد شرايط
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احيا شود .شكل ( ) 4تغييرات غلظت در طول بستر را تا قبل از رسيدن به زمان احيا ،نشان ميدهد .از اين شكل ميتوان نتيجه
گرفت كه محصولي با خلوص دلخواه از نيتروژن (باالي  99/99%درصد) توليد شده است.
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شکل  .4منحنی توزیع غلظت گازهای نیتروژن و اکسیژن محاسبه شده توسط نرم افزار بر روی جاذب  CMSدر زمان 150

 .4جمع بندی ()Conclusion
با توجه به گسترش تكنولوژي هاي محاسباتي و نرم افزارهاي شبيه سازي و نياز براي حل موازنه جرم و انرژي براي بهينه
سازي واحدهاي عملياتي ،در اين تحقيق ،مدلسازي سيستم جذب سطحي نيتروژن/اكسيژن با استفاده از جاذب غربال مولكولي
كربني ارائه گرديد.
در ابتدا نتايج نشان دادند كه معادله جذب النگموير قادر است تا ميزان جذب نيتروژن و اكسيژن بر روي غربال مولكولي نوع
كربني را در فشار 3/045 barو دماي  40درجه سانتيگراد بخوبي برازش نمايد كه پارامترهاي مربوط به ايزوترم فوق ( qmو )KL
به ترتيب  3/3712و  9/3652×10-3براي نيتروژن و  3/5038و  9/3652×10-3براي اكسيژن ميباشند.
همچنين مدل ارائه شده قادر است زمان رسيدن به تعادل و منحني رخنه را براي ستون جاذب غربال مولكولي كربني در
مقايسه با نتايج آزمايشگاهي با دقت قابل قبولي پيشبيني نمايد كه منابع اصلي خطا ،ثابت در نظر گرفتن خواص فيزيكي و در
نظر نگرفتن تغييرات دمايي و فشاري در طول بستر (موازنه انرژي و مومنتوم) ميباشد .نتايج حاصل از مدل نشان داد كه براي
توليد نيتروژن با خلوص باالي  99/99%درصد الزم است تا ستون غربال مولكولي كربني قبل از 150ثانيه با ستوني احيا شده
تعويض و وارد وضعيت احيا شود.
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