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 چکیده

گرم شدن کره زمین در اثر انتشار گازهای گلخانه ای در اتمسفر به یکی از مهمترین موضوعات مرتبط با زندگی  

یکی از مهمترین گازهای گلخانه ای مورد توجه است.   دی اکسیدکربنانسان تبدیل شده است. از میان این گازها،  

در   دی اکسیدکربن یکی حجم باالی انتشار آن و دیگری ماندگاری باالی   ،  تاین مسئله از دو دلیل ناشی شده اس 

اتمسفر. ادامه انتشار کنترل نشده این گازها می تواند باعث تغییرات آب و هوایی گسترده ای در زمین شده و  

حیات موجودات زنده را به خطر اندازد. تحقیقات در زمینه کاهش انتشار گازهای گلخانه ای که شامل، توسعه  

در سال های اخیر به شدت افزایش  ،است کربندی اکسید منابع انرژی غیر کربنی، افزایش بازده انرژی و حذف 

در کوتاه مدت توسعه منابع انرژی غیر کربنی و افزایش   دی اکسیدکربن یافته است. مؤثرترین راه برای کاهش 

بازده انرژی است. البته این روش ها معموال کاربردی نیستند. بنابراین حذف دی اکسید کرین و محبوس کردن  

پرهزینه ترین   دی اکسیدکربنری از انتشار آن است. با توجه به آنکه جداسازی آن امری ضروری جهت جلوگی

بخش از فرآیند حذف آن از گازهای حاصل از احتراق سوخت های فسیلی است، یافتن گزینه مناسب برای این  

  منظور ضرورتی اجتناب ناپذیر است. روش های گوناگونی برای این منظور ارائه شده است که مهمترین آن، 

جداسازی بر پایه آمین های تجاری است. با توجه به مشکالت متعدد روش آمین، استفاده از جاذب های شیمیایی  

جامد به عنوان یک روش جایگزین مطرح است. این روش از جنبه های گوناگون همچون جداسازی در شرایط  

روش  دف از این مطالعه، بررسی عملیاتی گاز دودکش، ظرفیت تعادلی باالی جاذب و غیره دارای مزیت است. ه

 در فرایند های صنعتی میباشد. دی اکسیدکربنمعمول و تاثیر فناوری نانو در جذب گاز  های

 

 

 

 ، نانو ذرات ، جاذب های جامد، نانوسیاالت ، نانوجاذب ها دی اکسیدکربن کلمات کلیدی: 
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 ل فصل او

 )مقدمه(

اثر گلخانه ای-1-1  

به خود معطـوف  های اخیر توجه زیادی را  ای است، در سال گرم شدن کره زمین که ناشی از اثر گلخانه 

که انرژی خورشید به اتمسفر مـی رسـد، گازهـای گلخانـه ای تشعشـعات منتشـر شـده از  کـرده است. هنگامی

یابد. به این اثر، اثـر گلخانـه ای   زمـین را بـه دام میاندازد که در اثر این پدیده، دمای سطح زمین افزایش می

  بین  سال اخیر 150که متوسط افزایش دمای سطح زمین در طی گفتـه مـی شـود . تحقیقـات نشان داده است 

افزایش خواهد یافت. براساس تحقیقات صورت گرفته    2100تا سال    5.8  ℃تا 1.4بین    بوده است و دما  𝐶°1.0تا  0.6

  1000ترین قرن طی    بوده است و گرم  1998سال اخیر ، سال  1200تـرین سـال طـی    در پایان قرن بیستم، گرم

های قطبی و افزایش    گـرم شـدن کره زمین میتواند باعث ذوب شدن یخ]1[.سال اخیر، قرن بیسـتم بـوده اسـت  

  بینی کرده است که سطح آب اقیانوس پیش و هوایی  المللی تغییـرات آب ها شود. کمیته بین سطح آب اقیانوس 

کره زمین   شدن سایر اثرات احتمالی گرم  ]2[د.ـزایش یاباف 2100تا سال  1990متر از سال  0.88تا  0.09ها 

شامل مواردی همچون خشکسالی، گسترش بیابان ، امواج گرم، از بـین رفتن اکو سیستم، تغییرات شدید آب و  

 ]3[.باشد  هوا و کاهش تولیدات کشاورزی می

 مزایای اثر گلخانه ای-1-2

جو کره  در نتیجه و سایر گاز ها در اتمسفر باعث ایجاد اثر گلخانه ای می شود که   دی اکسیدکربنوجود  

 ، زیرا: زمین را گرم نگه می دارد.گرم بودن اتمسفر برای بقای حیات بر روی کره زمین بسیار ضروری است

 تشکیل ابرها ،بارش باران و بقای زندگی در این کره به این منابع بستگی دارد.  •
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رشد پوشش گیاهی و جنگل ها و غیره که جزء منابع غذایی و سرپناه و ...هستند ،کمک   اتمسفر گرم به  •

 می کند.

 این اثر به تجزیه بیولوژیکی سریع گیاهان و حیوانات مرده کمک می کند.  •

 مکانیزم اثر گلخانه ای -1-3

بسیارضروری   اثر گلخانه ای یک فرایند طبیعی است که زمین را گرم می کند و در واقع برای بقای ما

(  O2N(،و اکسید نیتروژن)4CH(،متان)2CO)دی اکسیدکربناست.گاز های موجود در اتمسفر،مانند بخار آب)ابرها(، 

به عنوان یک پوشش طبیعی عمل می کنند و مانع از بازگشت مجدد انرژی گرمایی خورشید به فضا می  

ان حتی در زمستان، به دام می اندازد.اثر  شوند،درست مانند گلخانه که انرژی خورشید را برای نگهداری گیاه

درجه سانتی گراد کمک می کند و بدون آن،سیاره ما برای زنده    33طبیعی گلخانه ای به گرم شدن سطح زمین تا  

 ماندن انسان ها بسیار سرد است.

از   ،فرایندهای اساسی اثر گلخانه ای را نشان می دهد.با برخورد انرژی خورشید به زمین،مقداری 1شکل 

این انرژی توسط پوسته زمین و اقیانوس ها جذب می شود و باعث گرم شدن کره زمین می شود.بقیه انرژی با  

عنوان انرژی مادون قرمز به سمت فضا تابیده می شود.در حالی که بخشی از این انرژی مادون قرمز به فضا باز می  

جود در اتمسفر جذب شده و دوباره به سطح زمین  گردد،بخشی از آن توسط بخار آب و دیگر گازهای گلخانه ای مو

 منتشر می شود.این انرژی جذب شده به گرم شدن سطح و اتمسفر کره زمین کمک می کند. 

 

 
 ]4[شماتیک مکانیسم اثر گلخانه ای-1شکل 
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 وثر بر اثر گلخانه ایمعوامل  -1-4

 گلخانه ای تاثیر می گذارند عبارتند از: سه عامل اصلی که مستقیما بر اثر  

 باشد. میفاصله زمین از خورشید  تحت تاثیر   که تابش انرژی خورشید  •

 ترکیب شیمیایی اتمسفر)نوع و غلظت گاز های موجود در اتمسفر(  •

 توانایی سطح زمین برای بازتاب نور خورشید. •

تغییر کرده است،ترکیب شیمیایی اتمسفر  سال گذشته به طور قابل توجهی   100تنها عاملی که در طول 

 است که به دلیل فعالیت های انسانی است.

 

 ]5[شماتیک سه عامل موثر بر اثر گلخانه ای-2شکل 
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 ترکیبات موثر در اثر گلخانه ای-1-5

محدوده فرابنفش تا  گازهای گلخانه ای،گازهایی در اتمسفر هستند که تابش حرارتی نور خورشید را در 

از خود ساطع می کنند.این فرایند، علت اصلی اثر گلخانه ای است.در منظومه شمسی،اتمسفر  سپس  فروسرخ جذب و

بسیاری از   سیارات زهره ،مریخ و تیتان نیز حاوی گازهایی هستند که باعث ایجاد اثرات گلخانه ای می شوند.

درحالی که   ،متان،بخار آب و اکسید نیتروژن. دی اکسیدکربننند  گازهای گلخانه ای به طور طبیعی وجود دارند ما

( و پر  HFC(، هیدروفلوروکربن) CFCسایر گاز های موجود مصنوعی هستند.گازهای مصنوعی شامل کلروفلوروکربن)

 ( هستند.6SFوهمچنین هگزافلورید گوگرد)  (PFCفلوروکربن)

و در سال   انقالب صنعتیدر دوران پیش از برخی از گازهای گلخانه ای اصلی و غلظت آن ها 1در جدول

( ذکر شده است.اگرچه برخی از گازهای  ذکر  GWPطول عمر جو ،منابع انسانی و پتانسیل گرمای جهانی )،  1994

به دلیل فراوانی در جو،مهم ترین گاز    دی اکسیدکربنشده دارای پتانسیل بیشتری برای گرمای جهانی هستند،اما  

(است که بیشتر به دلیل مصرف  ppmقسمت در میلیون)  413ودر ج  دی اکسیدکربن غلظت  گلخانه ای است.امروزه  

 سوخت های فسیلی در بخش های انرژی و حمل و نقل است.

 

 ]6[گازهای گلخانه ای اصلی-1جدول 
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انسیل  تمثال،نیتروژن تری فلورید دارای پاغلب به برخی از گازهای گلخانه ای اشاره نمی شود.به عنوان 

(  GWPاست اما مقادیر آن در اتمسفر بسیار اندک است.پتانسیل گرمای جهانی)  برای گرمای جهانی  (GWP)باالیی

 بستگی دارد.  "عمر جو آن"به عنوان گاز گلخانه ای و   "نوع مولکول" به دو عامل

GWP    2نسبت به جرمCO    در یک بازه زمانی خاص ارزیابی می شود.بنابراین،اگر یک مولکول دارایGWP  

ساله   20سال( باشد اما عمر جو آن کوتاه باشد، در این صورت در بازه زمانی  20باال در یک بازه زمانی کوتاه)مثال 

مر جو یک  آن بسیار کوچک است.برعکس،اگر ع GWPساله  100بزرگی است اما در بازه زمانی  GWPدارای 

 آن با گذشت زمان افزایش می یابد. GWPباشد، 2COمولکول بیشتر از 

ابرها مهم ترین عوامل غیرگازی اثر گلخانه ای هستند.ابرها با جذب و نشر اشعه مادون قرمز بر خواص  

مین ایفا  تابشی گاز های گلخانه ای تاثیر می گذارند.بخار آب فراوان ترین گاز است و نقش اصلی را در گرم شدن ز

- 9  دی اکسیدکربندرصد اثر گلخانه ای می شود ،این در حالی است که سهم    70الی    36می کند که باعث ایجاد  

 درصد است. 3- 7 درصد و ازن حدود   4-9درصد، متان   26

،برای تعیین دمای کره زمین ضروری هستند.بدون آن ها این سیاره   عمدتا بخار آب گازهای گلخانه ای،

سرد است که قابل سکونت نخواهد بود.اگرچه عوامل زیادی مانند نور خورشید و چرخه آب در تعادل    احتماال آنقدر

آب و هوا و انرژی زمین موثر هستند،اما بدون گازهای گلخانه ای،دما متوسط کره زمین به میزان قابل توجهی  

 پایین تر خواهد بود. 

اتمسفر وجود دارد،اما اجزای اصلی اتمسفر  اگرچه بسیاری از واکنش ها فیزیکی وشیمیایی دیگری در 

و   2Oو 2N،گازهای گلخانه ای نیستند زیرا مولکول های دو اتمی مانند  Arو آرگون  2O،اکسیژن2Nمانند نیتروژن

 تحت تاثیر نور مادون قرمز قرار نمی گیرند.  Arمولکول های تک اتمی مانند  
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 خواص گاز های گلخانه ای و منابع آن ها-1-6

 (2CO) دی اکسیدکربن -1-6-1

یک گاز بی رنگ،بی بو،غیرقابل اشتعال است و برجسته ترین گاز گلخانه ای در جو زمین    دی اکسیدکربن

در اتمسفر مانند یک فیلتر نوری عمل می کند و اجازه می دهد طول موج های معینی)نور مرئی(از آن   2COاست.

دی  ویژه امواج مادون قرمز(.یک توازن مهم بین غلظت  ها عبور کند اما سایر طول موج ها را جذب می کند)به 

کمتر باشد،گرمای بیشتری از دست    دی اکسیدکربنو امکان زندگی روی کره زمین وجود دارد: هرچه     اکسیدکربن

افزایش یابد،گرمای بیشتری به دام می افتد و    دی اکسیدکربنمی رود و زمین مانند مریخ منجمد می شود.هرچه  

 گرم می شود و دریاچه های سرب مذاب تشکیل خواهد شد.℃800ندازه زهره تا دمای زمین ما به ا

2CO گی انسان را روی کره زمین ممکن  د از طریق فرآیند فتوسنتز در اتمسفر بازیافت می شود،که زن

میسازد. فتوسنتز، فرآیند تبدیل نور خورشید توسط گیاهان سبز و دیگر موجودات زنده به انرژی شیمیایی است.نور  

به دام   ،  ،آب و سایر مواد معدنی به اکسیژن و ترکیبات آلی غنی از انرژی دی اکسیدکربنخورشید برای تبدیل 

با بازدم انسان،سوزاندن سوخت های فسیلی برای تولید انرژی    دی اکسیدکربن گیرد.   می   افتاده و مورد استفاده قرار 

به جو اضافه می   دی اکسیدکربنمیلیارد تن  30به هوا منتشر می شود.ساالنه انسان ها با این فرایند ها بیش از 

 افزایش یافته است.  % 30،  1750کنند و از سال  

در اتمسفر آزاد می کند، اگزوز خودرو نزدیک به   دی اکسیدکربن  سوزاندن بنزین به تنهایی مقدار زیادی

کیلوگرم نیتروژن و آالینده های مختلف دیگر را در   2- 8، دی اکسیدکربنلیتر  1000کیلوگرم به ازای هر  320

 افزایش یافته است.با  ppm 408به  ppm  280از    2CO،غلظت    تا کنون   اواخر انقالب صنعتی   از   اتمسفر آزاد می کند. 

به اتمسفر اضافه شود.غلظت   2COمیلیارد تن  9-5تخریب جنگل ها و خاک ها تخمین زده شده است که حدود 

درصد   52درصد در سال افزایش یافته است و در حال حاضر حدود  0.5در اتمسفر به میزان  دی اکسیدکربن 

 .بیشتر از دوره پیش از انتقالب صنعتی می باشد 
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 ]7[تولید می کنند دی اکسیدکربنکارخانه هایی که روزانه مقدار زیادی -3شکل 

 

در کشور های توسعه یافته هستند.آتش سوزی عمدی    2COنیروگاه ها و خودرو ها منابع اصلی انتشار    کارخانه ها،

اش به دو  کربن در طی چرخه   ]7[در کشور های در حال توسعه است.  دی اکسیدکربنجنگل ها منبع اصلی تولید  

  سال  چند  تا دقیقه چند  تواند می  کربن سریعشود. چرخه مدت( و کند )درازمدت( تقسیم می بخش سریع )کوتاه 

  4شکل . دربردارد  را سال میلیون  چندین  تری، طوالنی زمانی  بازه  کربن  کند  چرخه ،آن  مقابل  در  برگیرد؛ در  را

.  دهد ی تن کربن در هر سال نشان م ارد یلیرا در م هاانوس یجو و اق ن،یزم نیکربن، حرکت کربن ب ع یچرخه سر

کربن   د یتن کربن در هر سال و اعداد سف ارد یلیانسان در م یهات یو اعداد سرخ فعال ، یعیطب ی اعداد زرد شارها

 ]58[.دهند ی را نشان م  شدهره یذخ
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 ]59 [اکسیدکربن دی  چرخه سریع  -4شکل

 (4CHمتان) -1-6-2

که هوا   یی شوند و جا یم  دهیپوس  اهانیکه گ  ی هنگام بو و قابل اشتعال است. یرنگ ، ب یگاز ب  ک یمتان 

متان  در اطراف آب و مرداب ها فراوان است.  رایز  ند یگو  ی م   یاغلب به آن گاز باتالق   .دشو   یم   تولید کم است ،    اریبس

و عمر جوی آن در   2COجاذب بسیار موثر طول موج های تابش است.اگرچه غلظت آن در اتمسفر در کمتر از 

برابر    50سال(.متان در جذب گرما  12-10است)  کوتاه  O2Nو    2CO، CFCمقایسه با گاز های گلخانه ای دیگر مانند  

 است.  2COقوی تر از 

در منابع طبیعی و انسانی وجود دارد.به عنوان بخشی از فرایند های بیولوژیکی در محیط های کم  متان 

فعالیت های   سال گذشته، 50طی  )در ریشه گیاهان( آزاد می شود. اکسیژن، مانند باتالق ها و یا در تولید برنج
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استخراج ذغال سنگ بر غلظت متان در جو افزوده  انسانی مانند کاشت برنج ،دامپروری ،استفاده از گاز طبیعی و 

 است.

پیش از انقالب  نسبت به دوره    %150فعالیت های انسانی غظت متان  با  متان از احتراق کربن آزاد می شود.

با وجود آنکه متان به واسطه واکنش های شیمیایی نسبتا سریع از اتمسفر حذف و  افزایش یافته است. صنعتی 

درصدی انتشار گاز متان برای کاهش غلظت باالی کنونی متان در   20تا  15حال، کاهش  خارج می شود،با این 

 جو ضروری است. 

 بخار آب-3-6-1

بخار آب فراوان ترین گاز گلخانه ای در اتمسفر است.آب موجود درجو به صورت گاز است.بخار آب بخش  

لظت آن را افزایش نمی دهد اما به افزایش  مهمی از اثر طبیعی گلخانه ای است.اگرچه بشر به طور قابل توجهی غ

اثر گلخانه ای آن کمک می کند زیرا گرم شدن هوا توسط گازهای گلخانه ای بر حلقه باز خورد مثبت بخار آب  

تاثیر گذار است. از حلقه باز خورد مثبت بخار آب می توان برای پیش بینی تغییرات آب و هوایی در آینده استفاده  

 صحیح و کاملی از اندازه گیری و تحلیل نتایج آن وجود ندارد.  کرد اما هنوز درک

با افزایش دمای جو، آب بیشتری از منابع سطحی زمین )رودخانه ها،اقیانوس ها،مخازن و خاک(تبخیر  

می شود. از آن جا که هوا گرم تر است در نتیجه رطوبت مطلق هوا افزایش میابد )در اصل هوا می تواندآب بیشتری  

ر کند( و منجر به افزایش بخار آب در اتمسفر می شود. به عنوان یک گاز گلخانه ای،غلظت بیشتر بخار آب  را تبخی

می تواند انرژی حرارتی بیشتری را که از سطح زمین تابیده می شود،جذب کند،در نتیجه باعث افزایش دمای هوا  

 نامیده می شود.   "قه بازخورد مثبتحل"بخار آب بیشتری را داراست و... این حلقه  ، میشود.دمای باالتر 

ن و اهمیت این حلقه بازخورد وجود دارد.با افزایش  ابا این حال عدم قطعیت علمی زیادی در تعیین میز

باعث تشکیل مقدار بیشتری از ابر های متراکم خواهد شد که قادر به انعکاس تابش خورشید  ،    بخار آب در اتمسفر

رژی کمتری به سطح زمین برسد و آن را گرم کند(.نظارت آتی بر فرایندهای  هستند.)بنابراین اجازه می دهد ان
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جوی شامل بخار آب برای درک کامل  بازخوردهای سیستم آب و هوایی که منجر به تغییرات جهانی آب و هوا  

   می شود، بسیار مهم است.

م شدن بخار آب اضافی  بخار آب همچنین نقش مهمی در تنظیم دمای کره زمین دارد، زیرا ابرها ازمتراک

 در جو بوجود می آیند و باعث تشکیل یخ و قطرات آب و بارش برف و باران می شوند. 

 (3Oازن ) -1-6-4

سفر)حدود  وه اتم اکسیژن متصل به هم تشکیل شده است.ازن در استراتس یک گازگلخانه ای مهم که از 

درصد(یافت می شود.در استراتوسفر،ازن یک الیه   10تروپوسفر)حدود و همچنین در  درصد از حجم کل جو( 90

،  محافظتی ایجاد می کند که زمین را از تابش اشعه فرابنفش که برای سالمتی انسان و محیط زیست مضر است

مصون می دارد.در تروپوسفر،مولکول های اکسیژن موجود در ازن با سایر مواد شیمیایی و گازها ترکیب شده و دود  

ازن از واکنش نوری بین دی اکسید نیتروژن و هیدروکربن ها تشکیل می شود. همچنین ممکن   تولید می شود.

 درصد است.  2)ماورای بنفش(است ایجاد شود.سهم ازن در گرمایش زمین V.Uکه تحت تابش   2NOاست از 

 (N.Oاکسید های نیتروژن)-5-6-1

شود که توسط   ی کرد و تصور م ش یشروع به افزا ی در آغاز انقالب صنعت زین  تروژنین  د یغلظت اکس

  ی رخ م   تروژنین  ی که در کود حاو  یی استاز جمله واکنش هاو  شود    یم  جاد یدر خاک و آب ا  یکروب یم  یندهاایفر

  ی صنعت   یهاند یاز فرا  ی، برخ  ی عالوه بر منابع کشاورزاستفاده از این کود ها از قرن گذشته افزایش یافته است.  دهد.

تولید این گاز  به    زی( ن یگلخانه ا  یو انتشار گازها  کیتری ن  د یاس   د ی، تول  لونینا  د ی، تول  یلیسوخت فس  یها  روگاه ی)ن

  288درصد افزایش یافته است.)از    8و غلظت آن پس از انقالب صنعتی حدود    کند   یکمک م   به اتمسفر   آن   و ورود 

 ( .زمین های کشاورزی جدید برای کشت نیز ممکن است از بزرگترین منابع تولید این نوع گاز باشند. ppb  314به  
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 (CFCsکلروفلوروکربن ها) -6-6-1

مصارف گوناگون مانند مبردها ،   ی ندارند ، اما کامالً برا یعیمنبع طب چیه (CFCs) کلروفلوئوروکربن ها

بود و از آن زمان   1928ها در سال  آن ساخت کننده سنتز شده اند.  ز یتم ی ها آئروسل و حالل ی ها شرانیپ

 .است شیها در جو در حال افزا CFC غلظت

  آن   د یتوقف تول  یبرا   ی هستند ، تالش جهان  یبردن ازن استراتوسفر  ن یها قادر به از ب  آن   نکه یتوجه به ا  با

مانده    ی سطح باقهمان  در حال حاضر در    یاصل  یها  CFC  میزانبود. تا آنجا که    زیآم  ت یموفق  اریها انجام شد و بس

ال  س   100از    شیها ب  CFCغلظت    که کند    یم  نییها تعن  آ  ی جو  ی حال ، عمر طوالن  نیدر حال کاهش است. با ا  ای

سنتز   ی گازها ریهستند ، همراه با سا ی گلخانه ا یها گازها که آن یی از آنجاهمچنین خواهند ماند.  یدر جو باق 

( ، نگران کننده هستند. مجموعه  د ی)سولفورهگزافلورا  6SF( ،  د یورل )کربوتتراف  4CFمانند  دارند    ی عمر طوالن  کهشده  

هستند ، اگرچه در جو کمتر   ی گلخانه ا ی گازها ز ی( ندروفلوروکربنی)ه HFC نام سنتز شده به  بات یاز ترک ی گرید

این گاز جزء گاز   دارند. یگلخانه ا  یبه عنوان گازها یکمتر  ر یدارند و تأث یعمر کوتاه تر  ن یهستند و بنابرا داریپا

  های کامال مصنوعی و دست ساز است که غلظت آن ها در جو بسیار کم است اما ظرفیت جذب حرارت آن ها 

 است. 2COبرابر بیشتر از  100

 مونوکسید کربن و سایر گازهای واکنش دهنده -7-6-1

مونوکسید کربن خود به تنهایی گازگلخانه ای محسوب نمی شود،زیرا انرژی حرارتی ساطع شده از زمین  

 تروپوسفری را تعدیل کند. را به اندازه کافی جذب نمی کند.با این حال کربن مونوکسید میتواند تولید متان و ازن  

(همچنین تاثیر مستقیم کمی به عنوان گازگلخانه ای دارند و همچنین در فرایندهای  VOCsترکیبات آلی فرار)

 شیمیایی که تولید ازن را تعدیل میکند،دخیل هستند.

VOC (ها شامل هیدروکربن های بدون متانNMHC و )NMHCs   )اکسیژن دار )الکل ها و اسیدهای آلی

با این حال،برخی از فعالیت های   ند و بزرگترین منبع آن ها انتشارات طبیعی از پوشش های گیاهی است.هست
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  VOCانسانی که باعث انتشار گاز های گلخانه ای می شود مانند سوزاندن سوخت ها از دیگر منابع انسانی تولید 

که اکثر فعالیت های انسانی باعث افزایش    ها بسیار دشوار است اما انتظار می رود  VOCهاست.اگرچه اندازه گیری  

 ]8[این ترکیبات در دهه های اخیر شده است.

به طور کلی هدف از تحقیقات اخیر یافتن یک تکنولوژی مناسب از نظر فنی و اقتصادی جهت جداسازی  

های جذب  بنابراین در فصل دوم، به معرفی روش    ؛  در صنعت پیش از ورود به اتمسفر است  است  دی اکسیدکربن

در مورد سیستم    ابتدا توضیح مختصری   بندی آن ها از جنبه های مختلف پرداخته شده است.در این فصل ته  و دس 

پیش از احتراق،جداسازی از جریان های فرایندی و جداسازی از سوخت های   دی اکسیدکربنهای جداسازی 

از گازهای حاصل از احتراق یا به عبارت    دی اکسیدکربنهیدروژن داده شده است و در ادامه روش های جداسازی  

 دیگر،جداسازی پس از احتراق به طور کامل شرح داده خواهد شد.

با   دی اکسیدکربنجذب و  دی اکسیدکربن نانوسیاالت در جذب گاز در فصل سوم به بررسی عملکرد 

 پرداخته میشود. استفاده از نانو متخلخل عامل دار شده با آمین

کلی از مجموعه مباحث مطرح شده در این پژوهش آمده است و پیشنهاد هایی   در نهایت نتیجه گیری

 جهت ادامه تحقیق داده شده است.
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 فصل دوم 

 در صنعت(  دی اکسیدکربن)تکنیک های جداسازی 

 دی اکسیدکربنسیستم های جداسازی  -1-2

بیشتر در مواردی است که منابع بزرگی از آن وجود دارند: نیروگاه    دی اکسیدکربنکاربرد اصلی جداسازی  

های سوخت فسیلی، کارخانه های تولید سوخت و دیگر طرح های صنعتی، به طور خاص برای تولید آهن، فوالد،  

به طور مستقیم از منابع کوچک و سیار در بخش   دی اکسیدکربنسیمان و تولید انبوه مواد شیمیایی، جداسازی 

  دی اکسیدکربنیی مانند حمل و نقل، مکان های مسکونی و ساختمان های تجاری، نسبت به منابع بزرگ تولید  ها

مشکل تر به نظر می رسد. بنابراین جداسازی در مقیاس کوچک در این قسمت مورد بررسی قرار نمی گیرد.  

  دی اکسیدکربن رد، زیرا غلظت  از هوای محیط مورد بررسی قرار نمی گی  دی اکسیدکربنهمچنین امکان جداسازی  

برابر یا کمتر نسبت به گاز دودکش است. جداسازی   100است که در حدود  ppm408در هوای محیط در حدود 

و استفاده از آن در طرح های صنعتی دارای سیستم جداسازی   biomassاز هوا به وسیله رشد  دی اکسیدکربن

چهار سیستم اصلی موجود   ]9[.حاظ اقتصادی به صرفه تر استبا توجه به فناوری های آتی از ل  دی اکسیدکربن 

 عبارتند از :  biomassحاصل از استفاده از سوخت های فسیلی و/یا  دی اکسیدکربنبرای جداسازی 

 جداسازی پیش از احتراق  •

 جداسازی از جریان های فرایندی واحد های صنعتی  •

 جداسازی از فرایند های احتراق با اکسیژن  •

 ز احتراق جداسازی پس ا •

 ( قابل مشاهده است:4در شکل ) دی اکسیدکربن  یجداساز یها ستم یاز س  ی طرح ساده ا
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 ]60[دی اکسیدکربنسیستم ها جداسازی  -4شکل  

پیش از احتراق، جداسازی از جریان های فرایندی   دی اکسیدکربندر ادامه سیستم های جداسازی 

واحدهای صنعتی و جداسازی در فرایندهای احتراق با سوخت اکسیژن به طور خالصه شرح داده خواهند شد و  

پس از احتراق یا به عبارت دیگر جداسازی از گازهای حاصل از احتراق به    دی اکسیدکربنتکنیک های جداسازی  

 ند.طور کامل ارائه می گرد

 جداسازی پیش از احتراق-1-1-2

جداسازی پیش از احتراق شامل واکنش یک گاز با اکسیژن یا هوا و / یا بخار آن به منظور دستیابی به  

جریانی است که عمدتا گاز سنتز یا گاز سوختی است و شامل مونوکسید کربن و هیدروژن می باشد. مونوکسید  

دی  نامیده می شود، با بخار واکنش می دهد و در نتیجه  shift converterکربن در یک راکتور کاتالیستی، که 

ا شیمیایی  یا با فرایند جذب فیزیکی بالغتولید شده  دی اکسیدکربنو هیدروژن تولید می گردد.  اکسیدکربن
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ین  جداسازی می شود، بنابراین سوختی غنی از هیدروژن که در بسیاری از کاربردها مانند بویلرها، کوره ها، تورب

موتورها و سل های سوختی می تواند مورد استفاده قرار گیرد را ایجاد می کند. این سیستم ها از   ، های گازی

اهمیت استراتژیکی برخور دارند اما سیستم های نیروگاهی مرجع کنونی سیکل ترکیبی گازی سازی یکپارچه بر  

را  (  Gwe 3719)  جهان  شده  نصب  ظرفیت   کل  از  ٪0.1  د از نفت و زغال سنگ هستند که در حدو  GWe 4اساس  

تشکیل می دهد. البته سیستم های مرجع دیگری برای جداسازی پیش از احتراق با ظرفیت بسیار باالتری نسبت  

به سیکل ترکیبی گازی سازی یکپارچه وجود دارد و در تجهیزات مربوط به گاز طبیعی، تولید هیدروژن گاز سنتر  

 ]13[. گر انواع سیستم های صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد ا زغال سنگ و دییبر اساس نفت 

 از جریان های فرایندی  دی اکسیدکربنجداسازی  -2-1-2

از جریان های فرایندی واحدهای صنعتی جداسازی می شود،    دی اکسیدکربنسال است که    80در حدود  

یچ انگیزه و یا نیازی برای ذخیره آن  جداسازی شده در اتمسفر رها می شود زیرا ه دی اکسیدکربناگر چه بیشتر 

وجود ندارد. نمونه های کنونی جداسازی از جریان های فرایندی شامل خالص سازی گاز طبیعی و تولید گاز سنتز  

حاوی هیدروژن برای تولید آمونیاک، الکل ها و سوخت های سنتزی مایع میشود. دیگر جریان های فرایندی  

هستند که جداسازی نمی شوند، مانند تولید سیمان، فوالد و فرایندهای تخمیر    اکسیدکربندی  صنعتی منبعی از  

دی  را می توان با استفاده از تکنیک هایی که در جداسازی  دی اکسیدکربنبرای تولیدات غذایی و نوشیدنی ها، 

ول هستند. از این جریان  ، فرایندهای احتراق با اکسیژن و پیش از احتراق معمحتراقبه روش پس از ا  اکسیدکربن

 ]10[.ها جداسازی نمود

 جداسازی از فرایندهای احتراق با سوخت اکسیژن-3-1-2

در این روش به جای هوا از اکسیژن تقریبا خالص برای احتراق استفاده می شود که در نتیجه گاز دودکش  

شعله بسیار باالست ولی   و آب است. اگر سوخت در اکسیژن خالص بسوزد، دمای دی اکسیدکربنبه طور عمده 
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و / یا آب را می توان دومرتبه به محفظه احتراق باز گرداند تا این دما را تعدیل    دی اکسیدکربنگاز خروجی غنی از  

کند. اکسیژن غالبا توسط فرایند جداسازی دما پایین تولید میشود. همچنین تکنولوژی های جدید تامین اکسیژن  

 ]9[.خه های شیمیایی در حال توسعه هستند برای احتراق مانند غشاها و چر

 جداسازی پس از احتراق  -4-1-2

در هوا   biomassاز گاز دودکش که به واسطه احتراق سوخت های فسیلی و  دی اکسیدکربنجداسازی 

شده است به عنوان جداسازی پس از احتراق شناخته می شود. بنابراین به جای تخلیه مستقیم گاز دودکش  رها 

موجود در جریان را جداسازی می کند. سپس    دی اکسیدکربناتمسفر، آن را از تجهیزی می گذرانند که بیشتر    به

ی گاز دودکش در اتمسفر رها می شود. فرایندی  بقبه یک مخزن ذخیره فرستاده می شود و ما  دی اکسیدکربناین  

مورد استفاده قرار می گیرد.   کربن دی اکسید که با جاذب شیمیایی انجام می شود نیز معموال برای جداسازی 

 ]9[.های دیگری نیز مورد توجه هستند، ولی به این درجه از پیشرفت نرسیده اند  تکنیک

ا گازهای دودکش در سیستم های احتراق معموال در فشار اتمسفر هستند. به دلیل  یگازهای خروجی 

دهای عملیاتی، حجم جریان گازهای تولیدی بسیار  فشار پایین، وجود مقادیر زیاد نیتروژن از هوا و ابعاد بزرگ واح

زیاد است. یکی از بزرگترین نمونه ها از این دسته ممکن است خروجی دودکش نیروگاه سیکل ترکیبی گاز طبیعی  

در گازهای   دی اکسیدکربنمیلیون متر مکعب بر ساعت است. محتوای  5که ظرفیت حداکثر آن در حدود  باشد 

  %15برای سیکل ترکیبی گاز طبیعی تا کمتر از    3  %ت مورد استفاده متفاوت است )بینخروجی بسته به نوع سوخ

حجمی برای نیروگاه های احتراق با سوخت زغال سنگ(. در اصل سیستم های جداسازی پس از احتراق می توانند  

صی های موجود  در مورد گازهای تولیدی حاصل از احتراق هر نوع سوختی به کار گرفته شوند. به هر حال ناخال

در سوخت در طراحی و برآورد اقتصادی یک واحد بسیار مهم هستند. گازهای حاصل از احتراق زغال سنگ ممکن  

، فلوریدریک   xNO, xSO ، اکسیژن، نیتروژن و آب حاوی آالینده هایی مانند , دی اکسیدکربناست عالوه بر 

 ]11[.آالینده های آلی و غیرآلی دیگری نیز باشند کلریدریک اسید، جیوه، دیگر فلزات و به میزان جزئی ،اسید 
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شمای کلی از یک نیروگاه با سوخت زغال سنگ را نشان می دهد که در آن واحدهای عملیاتی  (  5شکل )

، سایر آالینده های هوا را در یک فرایند بر پایه  دی اکسیدکربندیگری نیز قرار داده شده اند تا پیش از جداسازی 

گازی دیگر مشکل تر بوده و به  جذب، جداسازی نمایند. اگرچه جداسازی گاز از این جریان ها نسبت به جریانات 

انرژی بیشتری نیاز دارد، تجربیات تجاری در مقیاس های بزرگ موجود هستند که پایه و اساسی را برای برآورد  

 ]9[.فراهم می آورند   دی اکسیدکربناقتصادی سیستم های جداسازی  

که در حال حاضر   عالوه بر کاربردهای صنعتی، سیستم های مرجع اصلی برای جداسازی پس از احتراق

و    ]12[از نفت، زغال سنگ و گاز طبیعی هستند   Gwe 2261از آنها بهره برداری می شود نیروگاه هایی با ظرفیت  

های سیکل   زغال سنگ ساییده شده فوق بحرانی و نیروگاه  GWe 155به طور خاص، واحدهایی که سوخت آنها 

  دی اکسیدکربن با بازدهی باال هستند که در آنها جداسازی  ترکیبی هر دو نمونه هایی از تکنولوژی های نیروگاهی  

در ادامه روش های جداسازی پس از احتراق به طور کامل ارائه می  ]17[.می تواند به بهترین شکل انجام پذیرد 

 گردد. 

 

 
 ]17[شماتیک کلی از یک نیروگاه با سوخت زغال سنگ-5شکل  
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 از گاز دودکش   دی اکسیدکربنتکنولوژی های جداسازی  -2-2

درصد انرژی مصرفی جهان هستند و به   90از آنجا که سوخت های فسیلی در حال حاضر تامین کننده 

این سرعت هم نمی توان آنها را حذف نمود، ما نیز باید برای چند دهه آینده به سوخت های فسیلی به عنوان  

ورودی    دی اکسیدکربنمنبع اصلی انرژی تکیه کنیم. بنابراین جداسازی کربن و ذخیره آن به منظور کاهش میزان  

 ]14[.نند نیروگاه های سوخت فسیلی از اهمیت اساسی برخوردار استبه اتمسفر از منابع ثابت ما

گام اول، جداسازی و فشرده سازی می باشد که پرهزینه تر از انتقال و نگهداری است. بنابراین توسعه  

فناوری های جدیدی که هزینه های جداسازی را کاهش دهد در حال حاضر موضوع اصلی پروژه های تحقیقاتی  

شامل جذب سطحی گاز با استفاده از غربال مولکولی، جذب   دی اکسیدکربن مختلف جداسازی  است. روش های 

فیزیکی و شیمیایی به وسیله حالل، فرایندهای جداسازی دما پایین )انجمادی(، و استفاده از غشاها هستند. اگرچه  

ستم های جذب بر  در دست بررسی هستند، اکنون تنها سی دی اکسیدکربنروش های متنوعی برای جداسازی 

پایه آمین مایع به صورت تجاری مورد استفاده قرار گرفته اند. چون آمین های سنتی به دلیل وجود آالینده های  

و ذرات( تجزیه شده و ظرفیت خود را از دست می دهند، و همچنین    HCL, 2SO,2Oمعمول موجود در گاز دودکش )  

با غلظت کم از جریان زیادی از گاز   دی اکسیدکربن جداسازی  به دلیل هزینه های اولیه و عملیاتی باال برای 

به وسیله آمین هنوز به طور گسترده مورد استفاده قرار   دی اکسیدکربندودکش، روش های تجاری جداسازی 

 ]15[.نگرفته است

به  وجود دارند که می توان آنها را    دی اکسیدکربن فناوری های متفاوتی برای جداسازی و به دام انداختن  

 : شکل زیر طبقه بندی نمود

افت  یمانند آنچه در گازهای خروجی    دی اکسیدکربنجذب فیزیکی و شیمیایی، برای غلظت هایی از   •

جاذب جامد مانند آمین جامد،   یا یک  ]15[ می شود، یک حالل شیمیایی مانند مونو اتانول آمین 



24 

 

  دی اکسیدکربن برای غلظت های باالتر مانند  ]16[.یا هیدروکسید لیتیم ارجح است اکسید نقره

 ]17[. موجود در گاز طبیعی، استفاده از یک حالل فیزیکی ترجیح داده می شود

ا کربن  یو    نایآلوم   ت، یمثل زئول  عیسطح وس   یدارا  ی با استفاده از جاذب ها  ییایمیو ش   یکیزیجذب ف •

 ]9[فعال

  ی از منابع دارا دی اکسیدکربن ی و خالص ساز ی ساز ع یما له ی( به وس ی)انجماد نییدما پا ر یتقط •

 ( ٪90از  شتریب) غلظت باال

کنند    یاستفاده م ییمرهایاز پل نییپا یدر دما یجداساز یگاز که برا یجداساز یاستفاده از غشاها •

باال مورد استفاده    ی دماها  ی برا   ی کیسرام  یو غشاها  رند یپذ   نش یکه نسبت به انحالل مواد در خود گز

 ]20[.ند ریگ  ی قرار م

 یجداساز  ند یو فرا  ]19[  یون ی  عاتیما  لهیبه وس   دی اکسیدکربن  یمانند جداساز  شرفته یپ  یندهایفرا •

 ]20[. کپارچهی ی ساز یگاز  یبی ترک کلیواحد س   کیدر فشار باال در 

جذب فیزیکی و شیمیایی به وسیله تماس گاز در دمای پایین با یک مایع جاذب که بتواند به صورت  

را از محلول   دی اکسیدکربن را جذب کرده و سپس با حرارت دادن محلول حاصل  دی اکسیدکربن گزینش پذیر 

 ]21[.جدا کند، می تواند آن را از مخلوط گاز جدا کند 

جذب فیزیکی و شیمیایی با تماس مخلوط گاز با یک جاذب مانند کربن فعال یا غربال مولکولی حاوی  

جذب شده با تغییر دما   دی اکسیدکربنحفره های میکرومتری به منظور جذب گزینش پذیر و سپس جداسازی 

در عملیات تغییر فشار با  ا فشار مانند روش های جذب با تغییر فشار و یا جذب با تغییر دما، صورت می گیرد. ی

جذب شده آزاد می شود، اما در   دی اکسیدکربنافزایش فشار عمل جذب انجام می گیرد و سپس با کاهش فشار 

دی  ا پایین تر از آن انجام می شود، سپس دما را افزایش داده و یعملیات تغییر دما عمل جذب در دمای اتاق 

به طور معمول روش تغییر فشار نسبت به تغییر دما ترجیح داده   ]21[.جذب شده را آزاد می نمایند  اکسیدکربن
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در گاز خروجی برای   دی اکسیدکربنمی شود زیرا در آن عملیات احیا سریع تر صورت می گیرد. غلظت مطلوب 

است. قابل ذکر است که غلظت   ppm 1500 و ppm 400 به وسیله جذب بین  دی اکسیدکربنموثرترین جدایش  

 ]15[.منجر به ظرفیت پایین و گزینش پذیری کمتر می شود ppm 400 ایین تر ازپ دی اکسیدکربن

نکته منفی در عملیات با تغییر فشار، شامل نیاز به انرژی برای افزایش فشار، هزینه تجهیزات مورد نیاز  

رایند  برای جذب و همچنین این حقیقت که جاذب ها دارای قیمت بسیار باالیی هستند، می گردد. نکات منفی ف

در عملیات با تغییر دما نیز شامل هزینه باالی انرژی برای تولید بخار مورد نیاز برای احیای جاذب، زمان زیاد الزم  

برای تغییر بین دمای باال و دمای اتاق و نیاز به تجهیزات حرارتی بزرگ است. به دلیل هزینه باال، هیچ یک از این  

برد که اجزای خاصی از جریانات گازی را از گازی با کیفیت پایین )دارای  دو روش را نمی توان به گونه ای به کار

 ]21[.میزان کم جزء مورد نظر( بازیابی نمایند 

مورد استفاده قرار می گیرند   یبه وسیله جذب سطح دی اکسیدکربنغربال های مولکولی برای زدودن 

 ]16[.از جریان های گاز خروجی محدود می نماید  دی اکسیدکربناما هزینه باال، استفاده از آنها را در جداسازی 

ا نگهداری بعدی تولید نمایند ولی  یمایع را برای انتقال، مصرف و  دی اکسیدکربنفرایندهای انجمادی می توانند 

 ]17[(%90ارند که غلظت خروجی در جریان گاز مورد نظر باال باشد )بیشتر از تنها زمانی ارزش استفاده د

 فرایندهای جذب بر پایه آمین-2-2-1

دارند و این بدین معناست که   C 100°گازهای خروجی از نیروگاه های احتراقی معموال دمایی باالتر از 

گازها باید تا دمای الزم برای فرایند جذب، خنک شوند. این عمل می تواند در یک کولر و در تماس مستقیم با آب  

انجام گیرد که این موضوع به نوعی باعث شستشوی گاز و زدایش برخی از ذرات ریز نیز می شود. عالوه بر موارد  

نیز باشند. این اجزای   XSOو  XNOق ممکن است حاوی اجزای گازی اسیدی مانند باال، گازهای حاصل از احترا

  با حالل قلیایی وارد واکنش می شوند و این مطلوب نیست زیرا طبیعت  دی اکسیدکربنگازی اسیدی نیز مانند 

ل و  برگشت ناپذیر این واکنش ها منجر به تولید نمک های مقاوم به حرارت و در نتیجه کاهش ظرفیت جذب حال 



26 

 

امکان ایجاد ذرات جامد در محلول می شود. به عالوه مصرف بیشتر مواد شیمیایی برای بازیابی حالل و تولید  

و   XNOو  XOSا سدیم نیترات از نتایج آن است. بنابراین پیش زدایش یجریان های زاید مانند سدیم سولفات 

  2NO، این xNOبسیار مهم است. در رابطه با  ندی اکسیدکربرساندن آن به مقادیر بسیار جزئی پیش از بازیایی 

 کل موجودی  10٪غالبا کمتر از   2NOاست که نمک های مقاوم به حرارت را ایجاد می نماید. خوشبختانه میزان 

XNO 22[.در گازهای خروجی است[ 

بر پایه جذب، نیاز باال به   دی اکسیدکربن یک خصوصیت کلیدی در فرایندهای جداسازی پس از احتراق 

انرژی و در نتیجه کاهش بازده در چرخه های نیرو است. این مسئله بیشتر به دلیل نیاز به گرما برای بازیابی حالل،  

مورد نیاز برای پمپ کردن مایعات، فن گاز   تولید بخار مورد استفاده برای عاری سازی و به میزان کمتری انرژی 

است. از لحاظ تکنیکی انرژی حرارتی برای فرایند احیا   دی اکسیدکربن دودکش و در نهایت فشرده سازی محصول  

می تواند به وسیله یک بویلر کمکی تامین شود. نیاز به انرژی در حدی است که بخار آب فشار پایین، به عنوان  

مگاپاسکال مایع می شود، می تواند در ریبویلر مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین بخار   0.3 مثال بخاری که در در 

ا از سیکل بخار در یک نیروگاه تولید برق گرفته می شود و کاهش هزینه های مربوط به  یمورد نیاز برای فرایند اح

 ]23[.انرژی به شدت وابسته به انتخاب نوع حالل است

 موجود بر پایه آمینتکنولوژی های  -2-2-2

تا به امروز جذب شیمیایی با استفاده از آمین تنها تکنولوژی است که به صورت تجاری برای جداسازی  

را با فرایندی   دی اکسیدکربنموجود در گازها مورد استفاده قرار گرفته است. همه این واحدها،  دی اکسیدکربن 

جذب شیمیایی با استفاده از حالل مونو اتانول آمین جداسازی می کنند. این فناوری می تواند در حدود   بر پایه

 ]24[.از آن را تولید کند ( 99٪ را گرفته و جریان تقریبا خالصی )کمتر از  دی اکسیدکربناز   %75 –  90
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روش کلی شامل در تماس قرار دادن یک جریان گازی با یک محلول آمین آبی است که طی یک واکنش  

ک نمک  یموجود در گاز واکنش می دهد تا  دی اکسیدکربن، با زیرخنثی سازی بر پایه اسید مطابق واکنش 

 . کربنات محلول بسازد

2RNH2 + CO2 + H2O ⇌ (RHN3)2CO3 

 

دی  واکنش برگشت پذیر است بنابراین به وسیله حرارت دادن در یک برج دفع کننده، می توان گاز 

 را آزاد نمود.  اکسیدکربن

( و دی ایزو پروپانول آمین  MDEA(، متیل دی اتانول آمین )DEAدیگر آمین ها مانند دی اتانول آمین )

(DIPAنیز ممکن است در این زمینه مورد استفاده قرار گیر ) عملکرد یک واحد متداول بازیابی  (  6شکل ) ]24[.  ند

از گاز خروجی با استفاده از جذب بر پایه آمین را نشان می دهد. گاز پیش تصفیه شده و خنک   دی اکسیدکربن

به منظور غلبه بر افت فشار موجود در برج جذب از یک   xNOو  xOSشده با مقادیر مجاز ناخالصی هایی مانند 

-60درجه سلسیوس در باال و  40 - 45ر می کند و سپس وارد برج جذب با دمایی در حدود دمنده خوراک عبو

درجه در پایین می شود. سپس گاز و محلول آمین فقیر به صورت ناهمسو در تماس با یکدیگر قرار می گیرند    50

. محلول آمین غنی از  را با واکنش شیمیایی با آمین، از جریان گاز جدا کند  دی اکسیدکربنتا به صورت گزینشی  

از پایین برج جذب به مبدل حرارتی پمپ شده و با تبادل حرارت با محلول آمین فقیر تا دمای   دی اکسیدکربن

سپس به بخش باالیی برج عاری سازی با   دی اکسیدکربنگرم می شود. محلول آمین گرم شده غنی از  ℃105

در پایین وارد می شود. فشار عملیاتی در پایین برج و در ریبویلر در   C 120°در باال و  C 110° دمای عملیاتی 

و بیشتر انرژی    psia 45می باشد. بخار اشباع در فشار    psia 3و افت فشار در طول برج در حدود    psia 30حدود  

را با گرم کردن محلول آمین در بویلر تأمین می کند. مقداری آب با محلول آمین به برج   الزم برای عاری سازی

از محلول آمین غنی کمک می کند. سپس قسمت اعظم   دی اکسیدکربنعاری سازی وارد شده و به واجذبی 

بی  محلول آمین فقیر سپس به مبدل حرارتی پمپ شده و بخش کوچکی از آن به منظور زدودن محصوالت جان
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حاصل از تجزیه و نمک های آمین مقاوم به حرارت به وسیله اضافه کردن پودر سودا و یا کاستیک سودا به واحد  

 بازیابی فرستاده می شود. 

در باالی برج دفع کننده به وسیله یک کندانسور بازگشتی کندانس    دی اکسیدکربنقسمتی از بخار غنی از  

خشک شده و با فشار باالتری که برای محبوس   psia 25حدود در فشاری  دی اکسیدکربنمی شود و محصول 

 ]17[.کردن، مورد نیاز است فشرده می شود

با خلوص باال )کمتر   دی اکسیدکربن جذب شیمیایی با آمین ها، به صرفه ترین روش استحصال مستقیم 

دی  از آنجا که این تکنولوژی برای گاز های با غلظت پایین  ]17[.از گاز خروجی در یک مرحله است( 99٪ از 

نیز موثر است، به صورت تجاری موجود و در دسترس است و مانند دیگر سیستم های کنترل زیست   اکسیدکربن

محیطی، در نیروگاه ها مورد استفاده قرار می گیرد، مناسب ترین روش برای استفاده در نیروگاه های بر پایه  

 ]25[.احتراق است

 

 ]25[حاصل از گاز احتراق  دی اکسیدکربنفرایند جذب آمین به منظور بازیافت  -6شکل  
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  تعیین   را  آمین   پایه  بر  دی اکسیدکربن  جذب  های  سیستم  فنی   و   اقتصادی   عملکرد  که  کلیدی   پارامترهای 

 : از عبارتند  کند، می

  ی ادیز  زانیکننده ابعاد برج جذب است و ابعاد برج جذب به م  ن ییگاز، تع  انیجر  ی گاز: دب  انیجر   یدب •

 کل موثر است. یها  نهیهز در

 یمعموال در فشار اتمسفر است عمدتا فشار جزئ  یگاز: از آنجا که گاز خروج  دی اکسیدکربن  یمحتوا •

،  دی اکسیدکربن نییپا یفشار جزئ ط یشرا ن یاست. در ا kPa3-5و در رنج  نییپا دی اکسیدکربن

 ]10[.جاذب هستند  یحالل ها ن یمناسب تر یی(ایمیش   یحالل ها) ع یما ی ها نیآم

  ن تعیی. است ٪ 95تا  80 ن یب دی اکسیدکربن یابیباز زان ی: در عمل م دی اکسیدکربن حذف  زانیم •

باال مستلزم استفاده از برج   یابیباز زانیدارد. م یساز نهیبه به ازین یاز لحاظ اقتصاد  یابیباز زانیم

 دهد.  ی م ش یها را افزا نهیهز جهیبوده و در نت ی باالتر انرژ ی ها نهیهز جذب بلندتر و 

ک  ی یبه جز برج جذب است. برا زاتیتجه شتریکننده ابعاد ب  ن ییحالل تع یحالل: دب  ان یجر یدب •

  ی غن ی محلول ها ی برا ی انتخاب ی غلظت ها ن یو همچن ی قبل ی پارامترها له یبه وس  ی ب د ن، یمع حالل

 . شود ی م ن ییتع ر یو فق

حالل ها و   یایاح ی برا ازیمورد ن یحرارت ی مجموع انرژ ند یفرا ک ی یمصرف انرژ :  ازیمورد ن یانرژ •

گاز    ی فشرده ساز  ی برا  نیو دمنده گاز است. همچن  عاتیما  یپمپ ها  یبرا   ازیمورد ن  ی کیالکتری  انرژ

 . الزم است ی انرژ یساز  ره یانتقال و ذخ ی برا از یمورد ن ییشده تا فشار نها یابیباز

جذب موثر   یبرا  ازیمورد ن   ی و حالل تا دما  ی گاز خروج ی آوردن دما نیی پا ی برا ی ملزومات سردساز •

بخار از    یابیباز  یبرا  زین  یساز  ی از برج عار  ی است. محصول خروج  ازین  ی به سردساز  دی اکسیدکربن

از   دهش  یابیباز دی اکسیدکربن به خنک شدن دارد. خلوص و فشار  ازی ن ،ی ساز یعار ند یفرا قیطر

 :باشد یم  ریغالبا به شرح ز نی با آم ییایمیجذب ش  ند یفرا
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 حجمی یا بیشتر)در شرایط آب اشباع شده(  %99/ 9:دی اکسیدکربنخلوص   ✓

 kpa(gauge) 50: دی اکسیدکربنفشار  ✓

  دی اکسیدکربن  تی فی کند که ک ی امکان را فراهم م نیا دی اکسیدکربن  شتریب یمرحله خالص ساز کی

 .داد  شیاست، افزا از یمورد ن ی ها و بسته بند  یدنیاستفاده در نوش  یکه برا  ییرا بتوان تا مرتبه غذا ی د یتول

در آنها رقیق است، فشار    ن دی اکسیدکربحاصل از احتراق غالبا در فشار اتمسفر بوده و    یآنجا که گازها  از

ها هستند و   یناخالص گریو د  ژن یاکس ی گازها حاو  نیا ن یاست. همچن نییپا اریدر آنها بس  دی اکسیدکربن یجزئ

  ی خاص است. حجم باال ند ی فرا ک ی یجذب در انتخاب مناسب حالل برا  ند یمهم فرا تیخصوص کی نیبنابرا

هستند.  یاساس  ک یدر فشار اتمسفر دی اکسیدکربن یاب یباز ی برا یو حرارت کم واجذب دی اکسیدکربن ی ریبارگ

داشته باشند تا بتوان عملکرد   ی نییپا هی کرده و نرخ تجز د یتول ی کم یمحصوالت جانب یستیحالل ها با نیهمچن

 .را کاهش داد ید یتول عاتیضا زانیحالل را باال نگه داشته و م

  یباال نگه داشته م یابیکردن و باز لتر یف ض،ی تعو  لهیبه وس  ند یفرا کیدر  ییایمیحالل ش  کی عملکرد

است.به عالوه مواد    دی اکسیدکربنکیلوگرم به ازای هر تن    1.6تا    0.2  مصرف حالل بین   ی معمول برا  ر یشود. مقاد

دروکسید به  سدیم هیکیلو گرم  0.03- 0.13شیمیایی برای بازیابی آمین از نمک های مقاوم به حرارت )معموال 

کیلوگرم کربن فعال به ازای هر تن    0.03- 0.06( و زدایش محصوالت حاصل از تجزیه)دی اکسیدکربنازای هر تن  

 ]9[(هستند،بازه ها اساسا به فرایند جذب بستگی دارند.دی اکسیدکربن

بسیار پایین است. یکی از دالیل آن   دی اکسیدکربننرخ انتخاب فرایندهای بر پایه آمین برای جذب 

است. دلیل دیگر    دی اکسیدکربناز گاز دودکش در فشار جزئی های پایین    دی اکسیدکربنهزینه باالی جداسازی  

هیدروکربن ها، ذرات معلق و جیوه در گاز دودکش   HCL,XNO,2SO, 2O این است که حضور آالینده هایی مانند 

یین می آورد، آمین های سنتی را به سرعت تجزیه می کند و مشکالت  ظرفیت جذب آمین ها را به شدت پا

حالل های جایگزین که مشکالت ناشی از   ]18[.عملیاتی مانند کف کنندگی و خوردگی را به وجود می آورد
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ا آن ها را به حداقل می رسانند در دست بررسی هستند. حالل بهبود یافته  یها را حذف کرده و  استفاده از آمین 

، نرخ جذب باالتر، فشار بخار پایین، مقاومت باال نسبت به تجزیه و   دی اکسیدکربند ظرفیت باالتر برای جذب بای

خورندگی پایین تری داشته باشد. تعدادی از حالل های اختصاصی بر اساس آمین های فرموله شده مورد مطالعه  

  دی اکسیدکربن را به منظور جداسازی بهینه  یک حالل اختصاصی است که می توان آن    PSRقرار گرفته اند. حالل  

انعطاف پذیری آن است به طوری که مواد متفاوت   PSR فرموله نمود. یکی از مزایای حالل  از هر نوع جریان گازی

 تشکیل دهنده آن امکان استفاده از آن را در کاربردهای خاص فراهم می سازد. خصوصیت کلیدی حالل های

PSR ر فرایند، دمای بازیابی پایین تر، نرخ پایین تر تجزیه حالل و نرخ پایین تر خوردگی  نرخ پایین گردش حالل د

 ]26[.است

 فرایند جذب سطحی-3-2-2

از گازهای خروجی، غربال های مولکولی با   دی اکسیدکربندر فرایندهای جذب سطحی برای بازیابی 

توسط عملیات تغییر فشار و جذب   دی اکسیدکربنن های فعال مورد استفاده قرار می گیرند. سپس واجذبی بکر

  ]27[.با تغییر فشار و یا جذب با تغییر دما انجام می گیرد که در این میان عملیات با تغییر فشار کاربرد بیشتری دارد

والنی تری برای حرارت دهی به بستر ذرات جامد به  زیرا فرایند با تغییر دما در مقایسه با آن به مدت زمان ط

منظور بازیابی جاذب نیاز خواهد داشت. در این راستا مطالعات زیادی انجام گرفته است که شامل موارد ذیل می  

 : گردد

 ی ک یزیجذب ف  لهی به وس   ی حرارت  ی ها  روگاه یدودکش از ن  ی خروج  ی از گازها  دی اکسیدکربن مطالعه حذف   •

با   یب یترک ستمیس  لهیبه وس  ی حرارت ی ها روگاهیاز ن  یخروج یاز گازها سیدکربندی اکمطالعه حذف  •

 ]28[ فشار و جدا کننده فوق العاده سرد   رییتغ

به عنوان جاذب   Xنوع  ت یفشار و زئول رییتغ  لهیبه وس  دی اکسیدکربن  یابیباز ی رو یشیآزما یآزمون ها •

 ]29[.ند ینما ی عنوان سوخت استفاده ما زغال سنگ به یکه از نفت  ی قبر  یها روگاه یدر ن
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می توان اینگونه بیان کرد که بر اساس مدل های ریاضی و داده های بدست آمده از طرح آزمایشی،  

طراحی کامال صنعتی فرایند جذب می تواند از لحاظ اقتصادی توجیه پذیر باشد. یک اشکال جدی همه روش های  

است. انجام عملیات در دماهای    دی اکسیدکربن ب قبل از جداسازی  جذب، نیاز به پیش تصفیه گاز در یک برج جذ 

باال با دیگر جاذب ها می تواند راهی برای گریز از این مشکل باشد. در بسیاری از موارد نیاز است که گاز سرد و  

توسط جذب شیمیایی که در قسمت قبل بیان   ESA و TSA PSA خشک شود که این موضوع جذابیت جذب توسط 

را انجام   دی اکسیدکربنشد را محدود می کند. گسترش نسل جدیدی از مواد که بتوانند به صورت موثر جذب 

 ]9[.دهند، بدون شک قابلیت رقابت جداسازی جذبی از گاز را باال می برد

 
 ]9[سطحیشماتیکی از فرایند جذب  -7شکل  

 فرایند های غشایی-4-2-2

  . غشاها موادی هستند که به منظور ایجاد خاصیت نفوذ انتخابی گاز در آنها به صورت ویژه تولید می شوند 

گزینش پذیری غشاها نسبت به گازهای متفاوت، تا حد زیادی بستگی به طبیعت مواد دارد، اما میزان عبور گاز از  

میان غشا غالبا به واسطه اختالف فشار در دو طرف غشا تامین می شود. بنابراین جریان های دارای فشار باال غالبا 
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د بسیار زیاد و متفاوتی برای ساخت غشاها وجود دارند  برای جداسازی به وسیله غشا ترجیح داده می شوند. موا

کاربرد داشته باشند که   دی اکسیدکربن)پلیمری فلزی، سرامیکی( که ممکن است برای سیستم های جداسازی 

ا اکسیژن  یرا از گروهی از جریان های فرایندی و    دی اکسیدکربنترجیحا بتوانند هیدروژن را از جریان گاز سوختی،  

 ]9[باال کمک می کند. دی اکسیدکربناکسیژن جدا شده متعاقبا به تولید جریانی با محتوای  .  جدا کنند  را از هوا

  دی اکسیدکربن جداسازی غشایی به وسیله عبور مخلوط گاز از روی یک غشای گزینش پذیر نسبت به 

شاها این است که  غکه در دو سمت آن فشارهای متفاوتی وجود دارد انجام می گیرد. یک خصوصیت جالب توجه 

اساس   ]15[.، به انرژی کمتری نیاز دارند دی اکسیدکربنآنها در عملکرد خود نسبت به سایر روش های جداسازی  

کار غشاهای مورد استفاده برای جذب گاز در شکل زیر نشان داده شده است. فاکتور مهم یک غشای متخلخل،  

دی  در امتداد یک سمت غشا وارد می شود.  ربندی اکسیدکخاصیت ضد آب و پلیمری آن است. گاز حاوی 

از میان توده گازی که حفره های غشا را پر کرده نفوذ کرده و سپس در سمت دیگر غشا جذب مایع   اکسیدکربن

 ]30[.جاذب می شود

 

 ]30[اساس جذب گاز توسط غشا -8شکل  

غشاها نسبت به اسکرابرهای جذب گاز از مزایای بالقوه بسیاری برخوردارند، مانند سطح تماس وسیع به  

(، عدم رخداد پدیده طغیان و فومینگ در آنها، بازده حذف باال،  M-1 300-1000ازای واحد حجم )به بزرگی  

ک  یسب از مایع جاذب و غشا ظرفیت تصفیه بیشتر، مصرف انرژی پایین و افزایش مقیاس آسان. یک ترکیب منا
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فاکتور کلیدی در فرایند است. مواد سازنده غشا باید به گونه ای باشند که حفره های آن بتوانند در فشارهای  

 ]30[.بار در سمت مایع، پر از گاز باقی بمانند در این صورت مایع در سمت گاز نشت نخواهد کرد 1باالتر از 

گیری از وقوع مشکالت عملیاتی است که در سیستم های جذب حالل در جلو  /مزیت سیستم های غشا 

با حالل مرسوم که در آنها حالل در تماس مستقیم با گاز قرار می گیرد، رخ می دهد. مشکالت عملیاتی که این  

سیستم ها از آن جلوگیری می کنند، کف کردن، طغیان، ماندگی و تشکیل کانال هستند و امکان انتخاب آزادانه  

ان گاز و مایع و فراهم سازی یک سطح تماس ثابت برای انتقال جرم است. به عالوه استفاده از غشاهای  دبی جری

فشرده نیاز به تجهیزات کوچک تری دارد که این امر سرمایه گذاری ثابت را کاهش می دهد. انتخاب ترکیب  

ونه ای باشد که از انتقال حالل  مجموعه مناسب حالل و مواد سازنده غشا بسیار مهم است. خواص مواد باید به گ 

کیلوپاسکال جلوگیری شود در حالی که از انتقال گاز  50-100از میان غشا در اختالف فشارهای معمول عملیاتی 

ممانعت نشود. شکل کلی فرایند در شرایط عملیات واحد بسیار شبیه به فرایندهای سنتی جذب / واجذبی است.  

 ]9.[مورد استفاده قرار گیرند  ذبیدر مرحله جذب و هم در مرحله واجسیستم های غشا حالل می توانند هم  

تجهیز آنها به   ]11[،    اگر چه غشاها به صورت تجاری در جداسازی هیدروژن مورد استفاده قرار گرفته اند 

از گاز دودکش به واسطه گزینش پذیری و عبوردهی آنها با محدودیت روبه رو   دی اکسیدکربنمنظور جداسازی 

با استفاده از غشاها روی دو مورد بهبود گزینش پذیری و عبوردهی    دی اکسیدکربنتحقیقات روی جداسازی    است.

متمرکز است. به طور کلی غشاهای پلیمری هر دو خاصیت تراوش پذیری زیاد و گزینش پذیری باال را از خود  

 ]30[.عکسنشان نمی دهند. افزایش عبوردهی منجر به کاهش گزینش پذیری می شود و بال

در سال های اخیر، مواد ساختار نیافته متنوعی به منظور حل این تقابل بین گزینش پذیری و عبوردهی  

( نشان داده اند    PMDA-ODAمورد مطالعه قرار گرفته اند. غشاهای جدید نانو کامپوزیتی پلی استایرن پلی ایمید )

 .که به طور همزمان از گزینش پذیری و عبور دهی باالیی برخوردارند 
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( حاوی محلول آبی جاذب، مانند سدیم  PPHFMبه طور مشابه گزارش شده که غشاهای پلی اتیلنی )

جداسازی  هیدروکسید، مونو اتانول آمین و دی اتانول آمین از گزینش پذیری و تراوش پذیری باالیی برخوردارند. 

گاز با استفاده از غشاهای سرامیکی هم مورد بررسی قرار گرفته است. غشاهای کامپوزیتی سرامیکی از پایداری  

  حرارتی و شیمیایی باالتری برخوردارند و نسبت به غشاهای پلیمری قابلیت احیا بهتری دارند. به منظور بهبود 

فاده از غربال مولکولی، نفوذ فعال و نفوذ سطحی به جای  ، مکانیسم های انتقال گاز مانند است2CO /2Nجداسازی 

 نفوذ نادسون از اهمیت باالیی برخوردارند. 

نگستروم دارند و اصالحات سطح روی آنها صورت  آ 10فیلترهای سرامیکی که سوراخ هایی کوچکتر از 

تار یکنواخت هستند و  گرفته از اهمیت برخوردارند. چون زئولیت ها دارای حفره های بسیار ریز و دارای ساخ

 ]30[.خاصیت آبگریزی خوبی نیز دارند، می توانند از کاهش عبور دهی گاز به دلیل جذب رطوبت جلوگیری نمایند 

اگرچه جداسازی به وسیله غشاها امروزه می تواند کاربردهای تجاری زیادی در صنعت داشته باشد 

از گاز طبیعی(، هنوز در مقیاس بزرگ مورد استفاده    دی اکسیدکربنکاربردهای در مقیاس بزرگ مانند جداسازی  )

دی  قرار نگرفته اند زیرا نیاز به شرایط قابل اطمینان و هزینه پایین مورد نیاز برای سیستم های جداسازی 

دارد. یک تحقیق بزرگ جهانی با هدف تولید مواد مناسب تر برای تولید غشاهای مورد استفاده در   اکسیدکربن

 ]31[.در حال انجام است  دی اکسیدکربن گ جداسازی کاربردهای بزر

 جاذب های جامد-5-2-2

دی  به وسیله جاذب جامد قابل احیا نیز یک روش بالقوه برای جداسازی    دی اکسیدکربنجذب شیمیایی  

  فعال   ،کربن  ،زئولیت  دار  حفره  کربنی  مواد  مانند   جامد   های  جاذب  از  استفاده  با  کربن  اکسید   دیاست.    اکسیدکربن

  است   هنری   قانون   اساس   بر  فیزیکی   جذب  عملیات .  شود  می   حذف   فیزیکی   جذب  اساس   بر   کربنی   نانوساختارهای   و

  استفاده   صنایع   در  ای   گسترده   طور   به   فرآیند   این   ،   میشود  جذب  پایین  دمای   و   زیاد   فشار   تحت   کربن   اکسید   دی   ،

 .است شده داده  نشان زیر   معادله در  جامد  های  جاذب از  استفاده با کربن  اکسید  دی   جذب مکانیسم. شود می
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CO2 + surface ⇌ (CO2) + surface 

  جذب   ماده  و  جامد   های  مولکول  بین  جاذبه  نیروهای  نتیجه  که  ،  است  پذیر  برگشت  پدیده  یک  جذب  این

  جذب   یک   فیزیکی  کند،جذب  می  جذب  همدیگر  به   را  مولکول  دو  ، واندروالس  نیروی  فیزیکی  جذب  در   است،  شونده

  با  جاذب  سطح  یونی  و  قطبی های  سایت  اساس  وبر . است شده  تشکیل  ماده  از  فاز  دو  بین  که  است واکنشی  غیر

 ]33[. گیرد  می  صورت  کربن  اکسید  دی

جاذب های حاوی فلزات قلیایی و قلیایی خاکی مانند کربنات پتاسیم و اکسید کلسیم تحت امکان سنجی  

به عالوه جاذب های غنی از آمین که می توانند به وسیله مواد با سطح اکسید شده   ]32[.تجاری قرار گرفته اند 

دی  رای پتانسیل جذب و آزادسازی همراه با ترکیبات مختلف آمینی تحت عملگرهای شیمیایی قرار بگیرند، دا

 ]34[.هستند  اکسیدکربن

از گازهای دودکش یک مانع اساسی برای گسترش استفاده از   دی اکسیدکربنهزینه باالی جداسازی 

دی  است. بنابراین یک فرایند نسبتا ارزان قیمت برای جداسازی  دی اکسیدکربنتکنولوژی های جداسازی 

را به یک هدف جهانی   دی اکسیدکربند نیاز است تا بتواند کاهش انتشار گاز از گازهای دودکش مور اکسیدکربن

از لحاظ اقتصادی قابل تداوم تبدیل نماید. از جمله مهمترین مزایای استفاده از جاذب های جامد شیمیایی به  

 ]32[:می توان به موارد زیر اشاره نمود دی اکسیدکربن منظور جذب 

 در شرایط عملیاتی گاز دودکش   اکسیدکربندی جداسازی  (1

 درجه سانتیگراد 800تا   120دمای گاز های حاصل از احتراق: -

 فشار:کمتر از فشار اتمسفریک-

 %   30تا   5:  دی اکسیدکربنمحدوده غلظت -

 در همه روش ها به جز این روش نیاز به تغییر فشار یا دما وجود دارد. -

 د استفاده ظرفیت تعادلی باالی جاذب های مور  (2

 در گاز خروجی  دی اکسیدکربنغلظت پایین تر  (3
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 خالص در مرحله احیا جاذب دی اکسیدکربنامکان تولید جریان   (4

 دی اکسیدکربنانتخابگری باال نسبت به   (5

 هزینه پایین تهیه جاذب  (6

 امکان حذف سایر ترکیبات آلوده کننده  (7

 مصرف انرژی پایین در احیا جاذب (8

  فسیلی   سوخت  از   که   برق  نیروگاه  یک   در   احیا  قابل   جاذب   توسط   پیشنهادی  فناوری  ادغام  (  9شکل )

تیجه این کار، گاز دودکش آن به شکل قابل مالحظه ای عاری از  ن در  که  دهد  می  نشان را  کند  می استفاده

خالصی است که برای فروش و یا ذخیره سازی   دی اکسیدکربناست و محصول آن گاز  دی اکسیدکربن

 مناسب است.

 

 

 
 ]32[فرایند پیشنهاد شده برای صنایع دارای پروسه احتراق سوخت های فسیلی-9شکل  
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در این فرایند، گاز های حاصل از احتراق در یک راکتور مناسب در تماس با یک جاذب قرار می گیرند تا  

دی   ناسیون اکسید فلز(، در این راکتورببا جاذب داده شود )غالبا کر دی اکسیدکربن جامد  -اجازه واکنش گاز 

تخلیه در محیط به دودکش فرستاده    برای   دی اکسیدکربن به وسیله جاذب، جذب شده و گاز عاری از    اکسیدکربن

  ( ور کلسیناسیون تراک)می شود. جامد می تواند به راحتی از جریان گاز جدا شده و برای احیا به یک راکتور دیگر 

ا شده  حیو آب آزاد می کند. جاذب ا دی اکسیدکربنلسیناسیون، جاذب احیا شده و کمنتقل شود. در راکتور 

و بخار آب آزاد شده نیز به کندانسور آبی   دی اکسیدکربنمرتبه به راکتور کربوناسیون برگردانده می شود. ود

بدست می آید.  ( 99%<)دی اکسیدکربنفرستاده می شوند. آب کندانس شده جدا شده و جریان تقریبا خالص 

در یک سیکل عملیاتی بین حالت    همچنین به جای انتقال جامدات، راکتور همچنین می تواند به صورت ناپیوسته

 های جذب و واجذبی سوییچ شود.

واضح است که یکی از اجزای کلیدی برای بهبود و گسترش این سیستم های خود جاذب است که باید  

، از پایداری فیزیکی و شیمیایی خوبی در زمان های  دی اکسیدکربنداشتن ظرفیت جذب خوب برای بر عالوه 

آن از مسائل    قیمت  های تکراری برخوردار باشد. به طور کلی، دو مورد، عملکرد جاذب و طوالنی عملیات در سیکل  

کلیدی در همه سیستم های پس از احتراق هستند. مواد جاذب پیچیده تر، معموال قیمت باالتری دارند، بنابراین  

سمت های قبلی شرح داده  باید کارایی فوق العاده ای نیز در مقایسه با روش های تجاری جایگزین موجود که در ق

 ]9[.شد، داشته باشند 

 کربن فعال  -2-2-5-1

  کم  هزینه دلیل  به  فعال  شود،کربن  می  گفته زیاد  تخلخل  و  باال  داخلی  سطح با  کربنی  مواد  از گروهی  به

  را  فعال  کربن ]35[.دارد  غیره و  آب  و  گاز  تصفیه   مانند  مختلفی   کاربردهای گوناگون  صنایع  در  بودن  دسترس   در  و

  تهیه  بیومس  منابع  دیگر و  سنگ  زغال و  صنعتی،چوب ،محصوالت  شامل گوناگون  مواد  انواع  از  توان  می

  ویژگی .  باشد   می   نهایی   محصول  در   گوناگونی   تنوع   دارای  شود   می   سنتز   گوناگونی   مواد  از   چون   فعال   کربن ]36[.کرد
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  فعال  کربن  مزایای .کند  می رو روبه مشکل با را جاذب این شناسایی که  است متفاوت دیگری با محصول  هر های

  ،مساحت باال جذب مطلوب،ظرفیت جذب باال،سنتیک گرمایی پایداری از عبارتند  کربن  اکسید  دی جذب برای

 .باشد  می  مناسب تخلخل  و  زیاد سطح

  جاذب  این کم جذب ظرفیت و  پایین جذب ظرفیت  از عبارتند  کربن اکسید  دی  جذب برای فعال کربن معایب

  کاهش باعث فعال کربن روی  بر اکسید  دی نیتروزن و  هیدروژن سولفید  مانند  گازهای واثرات مالیم  درشرایط 

 ]37[.یابد  می  کاهش  آن  فعالیت  آن  با تماس   در  و حساس  رطوبت به جاذب این همچنین و  شود  می  آن  کارایی

 زئولیت-2-2-5-2

  در  آن عمده تجاری کاربرد و شده تشکیل آلومینوسیلیکات از عمدتا که است معدنی ماده یک زئولیت

  منافذ   دارای   مواد   هستند،این  متخلخل   و  کریستالی  ساختاری  دارای  ها  است،زئولیت   سطحی  جاذب  عنوان   به   صنایع

  نیروهای  و  غربالگری  ساختار دلیل  به ها زئولیت ]38[ .هستند  نانومتر  0.5-1.2اندازه حفرات  و  یکنواخت

  آلومینیوم  حضور ]39[.شدند   بررسی  ای   گسترده  طور  به  دارد   وجود   جاذب  و   کربن  اکسید   دی  بین  که  کییالکترواستات

  این  توسط  کربن اکسید  دی جذب افزایش باعث کند  می ایجاد که  بازی های سایت دلیل به زئولیت ساختار در

درجه سانتی گراد و ناخالصی   0-100 حدود در باید  خروجی جریان دمای زئولیت با  جذب از قبل.میشود جاذب

  به  نسبت  بودن  آبدوست  دلیل به  ها زئولیت .بشوند  حذف اکسید  دی  ن ژنیتروهایی مانند سولفید هیدروژن و 

  موارد  اکثر  در  که  باشد  می مناسب بسیار زئولیت  جذب یکینت س ]40[. هستند  حساس  رطوبت و اسیدی گازهای

  شرایط  در ولی باشد  می مناسب مالیم شرایط  در  جاذب این جذب ظرفیت.است دقیقه  حد  در  جذب ظرفیت

 .یابد  می  کاهش جاذب  این کارایی  مرطوب
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  نانولوله های کربنی-3-5-2-2

از واحدهای  هستند که  ی هستند، نانولوله های کربنی  ا دارای ساختاری استوانه    که  یکی از انواع مواد کربنی 

تشکیل شده اند. آنها یک ساختار یکپارچه با شبکه های شش وجهی النه زنبوری با قطر چند نانومتر   2spکربنی 

و طول چند میکرومتر دارند. نانوتیوب ها دارای ویژگی های منحصر به فردی مانند حفرات منظم و حجم حفرات  

  وشیمیایی ی  فیزیک  خوب  های  ویژگی   دلیل  به  ها  جاذب  این  ]41[. زیاد، چگالی پایین و مساحت سطح باالیی هستند 

این   با ولی]42[. دارند  ها دودکش خروجی  جریان از دی اکسیدکربن جذب برای  زیادی پتانسیل زیاد  پایداری و

نسبت به   دی اکسیدکربنحال تولید پیچیده این نانوساختار و هزینه باالی آن استفاده از این ماده برای جذب 

 دیگر جاذب ها با محدودیت روبه رو است.

 چارچوب های فلزی آلی-4-5-2-2

های آلی  ترکیباتی بلوری و دارای چگالی پایین هستند، که دارای دو واحد یون فلزی بعنوان گره و لیگاند 

سنتز کرد.  بار  20درجه و فشار صفر تا   220بعنوان اتصال دهنده هستند. این مواد را می توان در دمای محیط تا 

این مواد یک زیر کالس از مواد پلیمری منظم و دارای تخلخل مناسب هستند. چون می توان شکل و اندازه حفرات  

با استفاده    دی اکسیدکربن هستند. برای جذب    کسیدکربندی ا آن ها را کنترل کرد جاذب های جالبی برای جذب  

درجه سانتیگراد باشد و ناخالصی های   25از چارچوب های فلزی آلی دمای خروجی دودکش باید در حدود 

اگر ناخالصی ها در فرآیند جذب وجود داشته باشند   ]43[. نیتروژن دی اکسید و سولفید هیدروژن حذف شوند 

شوند، مطالعات نشان می دهد که این جاذب در مقایسه با کربن فعال و زئولیت ها   باعث کاهش میزان جذب می 

  دی اکسیدکربن مزایای چارچوب های فلزی آلی برای جذب    ]44[.ی پایین میزان جذب ضعیفی دارند ئدر فشار جز

 .شامل پایداری گرمایی زیاد، تخلخل زیاد، ظرفیت جذب باال، کنترل اندازه حفرات می باشد 
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 اکسیدهای فلزی -5-5-2-2

اکسیدهای فلزی مانند کلسیم اکسید و آلومینیوم اکسید از جمله مهمترین و گسترده ترین دسته از  

در دامنه دمایی مورد   ی اکسیدکربند جاذب های فلزی می باشند، اکسیدهای فلزی به طور گسترده برای جذب 

که   دی اکسیدکربناستفاده قرار می گیرند. اکسیدهای فلزی به دلیل سایت های بازی تمایل زیادی برای جذب 

به باال می باشد  رودماهای متوسط  در جذب و واجذب، در اکسیدهای فلزی]45[باشد دارند.  یک گاز اسیدی می 

اذب از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه نیستند و همچنین انرژی زیادی  ولی علیرغم ظرفیت جذب باالی این ج

 برای بازیابی این جاذب ها نیاز است.

 کربن های متخلخل -6-5-2-2

مواد متخلخل کربنی به دلیل استفاده گسترده در ذخیره گاز و کاتالیست ها و الکترودها مورد توجه  

آلی، که  - و منظم آلى نتاژسنتز بوسیله مواد خود مو( 1ید دو روش عمده تول ]46[.محققین زیادی قرار گرفتند 

استفاده از مواد سیلیکاتی به عنوان الگوی سخت  (  2یش ماده کربن و بلوک کوپلیمری به عنوان الگوی نرم  پشامل  

کربن های متخلخل به دلیل مساحت سطح زیاد، حجم حفرات بزرگ، ظرفیت جذب زیاد، پایداری  ]47[می باشد . 

  دی اکسیدکربن اال، توانای کنترل حفرات و اصالح پذیری سطح قابلیت های باالیی برای جذب شیمیایی ب

 .توزیع اندازه حفرات این کربن ها در مقایسه با کربن های تجاری کامال منظم و متحدالشکل می باشد  ]48[دارند.

 گرافن-7-5-2-2

گرافن جدیدترین عضو خانواده ی مواد کربنی گرافیتی چند بعدی   .گرافن یکی از شکل های کربن است

ی می باشد. گرافن ورقه ای  بنمی باشد. گرافن ساختاری دو بعدی از یک الیه منفرد شبکه النه زنبوری منفرد کر

النه زنبوری( است. اتم های کربنی در گرافن با  ) از اتم های کربن در یک پیکربندی شش ضلعی( 2D) ی دو بعد 

به هم متصل شده اند. صفحات گرافن با کنار هم قرار گرفتن اتم های کربن تشکیل می شوند. پیوند   2spیبرید ه
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بین اتم های کربن در صفحه کواالنسی بوده و بسیار محکم است که دارای هدایت الکتریکی باال، سطح ویژه زیاد،  

دد در الکترونیک، حسگرهای زیستی ، حذف ضایعات  مقاومت مکانیکی و پایداری شیمیایی باال و نیز کاربردهای متع

با استفاده   دی اکسیدکربناولین گزارش مربوط به جذب  .خطرناک ، ذخیره انرژی و سلول های خورشیدی است

می باشد ، به هرحال با توجه به باال بودن سطح ویژه و نیز هزینه تولید نسبتا پایین،    2011از گرافن مربوط به سال  

ن برای جذب و جداسازی گازهای گلخانه ای در کانون توجه محققین قرار دارد. عمده ترین ویژگی  امروزه گراف

دارند را می توان میزان تخلخل گرافن سنتز شده، بهره   دی اکسیدکربن های گرافن که نقش موثری در جذب 

گیری از سطح و لبه های گرافن جهت افزایش ظرفیت جذب جاذب و افزایش راندمان جذب بر مبنای عامل دار  

 . کردن گرافن تولیدی بیان نمود
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 فصل سوم 

 ( دی اکسیدکربن)تاثیر فناوری نانو در جذب 

 دی اکسیدکربننانو سیاالت در جذب گاز    بررسی عملکرد-3-1

  مورد  طبیعی  گاز سازی  شیرین  و 2CO گاز جذب فرآیندهای در  ها آن  از استفاده  نانوسیاالت، ظهور با

  بهبود  را  جذب ظرفیت و نرخ تواند  می 2CO جذب برای حالل، عنوان به نانوسیاالت از استفاده .گرفت قرار  توجه 

  وسیله   به   جذب   اگرچه  .دهد   کاهش  (را   احیا   برای   )الزم   ها  حالل   سایر  انرژی   زیاد   مصرف  از   ناشی  مشکالت   و   بخشد 

  حالل  سازی  عاری  های  برج  در  حالل  از  بخشی  رفتن  دست از : جمله از  است،  همراه نیز  مشکالتی  با  ها حالل  ی

  دیگری   بخش   و   حالل   احیا  عملیات  انجام   برای   زیاد   مصرفی   انرژی   اکسیژن،  با   تماس   در  حالل   تجزیه   اسیدی،   گاز   از

 .عملیاتی از مشکالت

  انجام  ای دومرحله صورت به عموما اسیدی، گازهای جذب در استفاده منظور به نانوسیاالت تهیه معموال

  پخش  یکنواخت  صورت  به    پایه  سیال  یک  در   سپس  و  شده   سنتز  جداگانه  صورت  به  ابتدا   نانوذرات  یعنی.  گیرد  می

  سدیم  نظیر هایی  کننده پخش  محلول،  تمام در  نانوذرات بودن  دردسترس  و پایداری از اطمینان برای . شوند  می

  چالش  از یکی. شوند  می اضافه  محلول به نیز (CTABبرماید) آمونیوم  متیل  تری  ستیل و SDS)سولفات) دودسیل 

  عملیات  انجام   حین  در  نانوسیاالت  پایداری  درباره  نگرانی  جذب،  فرآیندهای  در  نانوسیاالت  از  استفاده  در  مهم  های

 .است

 بوسیله نانوسیاالت  2COپارامترهای موثر در بهبود جذب  -3-1-1

را بهتر از سیال پایه جذب   2COاما این سوال مطرح می شود که،چه چیز سبب می شود نانوسیاالت گاز

 به وسیله نانوسیاالت موثر هستند،عبارتند از: 2COکنند؟پارامترهایی که در بهبود جذب 
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 محلول   PHتغییر  (1

باز -د یواکنش اس  له ی)که به وس  2CO ید ی ترشدن محلول،جذب گاز اس  ییایافزودن نانوذرات و قل  با

 .ابد ی  ی(،بهبود مردیپذ  ی صورت م

 افزایش سطح تماس  (2

  ی شود مکان ها یدارند که سبب م   یینسبت سطح تماس به حجم، باال ه،یپا الیانوذرات معلق درون س ن

  ر یبا کوتاه شدن مس یاز طرف  ابد؛ی ی م شیجذب افزا تیو ظرف  افتهی شینانوذرات جامد افزا یفعال جذب رو 

 .کند   ی م دایپ ی ریچشمگ  شیافزا ز ی سرعت جذب ن ینفوذ در نانوذرات نسبت به ذرات توده ا 

 نوع تماس دهنده  (3

  ی (استفاده م دی اکسیدکربنب(و گاز)ذجا الی )نانوس عیدوفاز ما نیتماس ب یکه برا ییتماس دهنده ها

  ی بریف  یر و غشاهااد  ینیس   ی حباب ساز،برج ها  یشود.برج ها  ی از تماس دهنده ها را شامل م  یعیوس   فیشوند،ط

بهبود انتقال جرم   ب،سببتماس دهنده ها هستند.انتخاب تماس دهنده مناس  ن یاز ا یی نمونه ها(HFMC) یتوخال

 .موثر است 2CO جذب زانیشود و در م ی دو فاز م نیب

 پایداری نانوسیال (4

است.با کاهش اندازه نانوذرات و   تیحائز اهم اری، بس2COمورد استفاده در جذب گاز االتینانوس  یداریپا

 .داشت دارتریپا یالینانوذرات را کاهش داد و نانوس  ین یتوان سرعت ته نش ی م ه یپا الیس  ته یسکوزیو شیافزا

  االت ینانوس  شتریگذارد. همان طور که گفته شد، ب ی آن اثر م ی داریبر پا الینانوس  ه یاما روش ته ی طرف از

رسوب و تجمع ذرات است؛ که    لیمستعد تشک  ی شوند، روش دو مرحله ا  ی م  ه یته  یجاذب گاز به روش دومرحله ا

غلظت نانوذرات، به   شیکه، با افزا اشتتوجه د د یشود. اما با یرفع م یمشکل با افزودن مواد فعال سطح نیبعضا ا

.  ابد ی  ی و نرخ انتقال جرم، کاهش م  افتهیسطح تماس موثر کاهش    نی. بنابراابد ی  ی م  شی نانوذرات افزا  ی دگیهم چسب

کاهش   ز ین ع ی و نرخ انتقال جرم در فاز ما ابد ی ی م  شیافزا ال ینانوس  ته یسکوزیغلظت نانوذرات، و ش یبا افزا ی از طرف 
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  ال ینسبت به نرخ انتقال جرم در س  الیدر حضور نانوس  2COبهبود به صورت، نرخ انتقال جرم  اکتور . فافتیخواهد 

 : شود ی م ف یتعر هیپا

Enhancement Factor =
ηCO2

Nano Fluid

ηCO2

Base Fluid
 

 بوسیله نانوسیاالت   2COمکانیزم های بهبود جذب  -3-1-2

 حرکت براونی  (1

  ن ی شود.ا  یم   الیدر س   زهمرفت یر  ک یو متعاقبا    یآشفتگ   ک ی  جادی نانوذرات در محلول،سبب ا  ی حرکت تصادف

 بخشد. یکرده و انتقال جرم را بهبود م  شتریرا ب عی ما-دوفاز گاز ن یاختالط ب زهمرفتیر

 شکست حباب (2

حباب   ی دار، برج ها ینیس  ی درون محلول )در برج ها 2CO گاز یبا حباب ها  ع،یمعلق درون ما دارینانوذرات پا

کنند(، برخورد کرده و آن ها را به   یدو فاز عمل م نیب  می که بر اساس تماس مستق یجذب ی برج ها ریساز و سا

با توجه    نی. عالوه بر اابد ی  یم   شیافزا  ازدو ف  نیعمل سطح تماس ب  نیا  جهیشکنند؛ در نت  یکوچکتر م  یحباب ها

  ت یشود حالل ی که سبب م  افته، ی ش ی، با کاهش اندازه حباب، فشار گاز داخل حباب افزا انگ ی - الپالس  به معادله 

 .ابد ی ش یافزا ع یگاز در ما

 
 ]49[)جلوگیری از انعقاد و بزرگ شدن حباب ها(  سازوکار شکست حباب-10شکل  
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 اثر هیدرودینامیک  (3

گاز شده   - ع یدوفاز ما نی انتقال جرم ب یمرز  ه یدر ال  یآشفتگ  جادینانوذرات در محلول، سبب ا ی حرکت براون

  انتقال جرم، سبب کاهش مقاومت   ی مرز  ه یدهد. کاهش ضخامت ال  یانتقال جرم را کاهش م   یمرز   ه ی و ضخامت ال

 ]49[شود.  یدر برابر انتقال جرم و بهبود نرخ انتقال جرم م 

 
 ]49[سازوکار اثر هیدرودینامیک -11شکل  

 اثر شاتل  (4

گاز را   یو مولکول ها ند یایگاز ب-عیشان قادر هستند به سطح تماس ما یحرکت براون لینانوذرات به دل

کنند،   یگردند و گاز جذب شده را دفع م  ی برم الیس  یکه گاز را جذب کرده اند، به توده  یجذب کنند. ذرات

 شود.  یم  یگاز مرتبا تازه ساز عی سطح تماس ما ب یترت نیبد 

 جذب گاز روی سطح خود نانوذرات-3-1-3

  می   مستقیما 2CO گاز  که   دارند   عامل دار   سطحی  عمدتا  ،   2COجذب  بهبود   برای  شده   برده   کار   به   نانوذرات

  اثر  نانوسیاالت، در  جرم  انتقال نرخ  بهبود  توجیه  برای  دیگر محتمل  مکانیزم یک.شود جذب سطوح  این روی  تواند 

  این  در  سطحی  کشش  کاهش سبب گاز،  - مایع تماس  سطح  در نانوسیال،  معلق  نانوذرات تجمع . است مارانگونی

  فاز   دو   اختالط   و   آشفتگی   موجب  سطحی،  کشش  گرادیان  این.  شود  می  سطحی  کشش  گرادیان   یک  ایجاد   و   سطح

 .شود می
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  که  دهد  می نشان ، دی اکسیدکربن جذب فرآیند  در نانوسیاالت عملکرد  روی بر  نیز دیگری مطالعات اما

  نفوذ  درنتیجه  و  شده  نفوذ مسیر  پیچیدگی سبب نانوذرات حضور یابد؛ می  کاهش نانوذرات درحضور  نفوذ ضریب

  روی  اثری نانوذارت شود می  فرض شود، استفاده نانوذارت پائین جرمی  درصد  از که صورتی  )در کند  می کم را

 ]50[د(.ندارن نفوذ ضریب

 

 سیال پایه  نانوذره 
 میزان بهبودجذب 

2COبه سیال پایه  نسبت 

2SiO 24 آب% 

CNT(Carbon Nano Tube) 36 آب% 

4O3Fe 43.8 آّب% 

3O2Al 18 آب% 

3O2Al DEA(Di-Ethanol Amin) 33% 

2SiO DEA 40% 

3O2Al  8.3 متانول% 

CNT 
MDEA(Methyl Di-Ethanol 

Amin) 
23% 

 ]51[  بررسی میزان بهبود جذب یک سیال در اثر افزودن نانو ذرات-2 جدول 
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 ]50[در یک نانوسیال میشوند.  دی اکسیدکربنسازوکار مجموعه عواملی که سبب بهبود میزان جذب  -12شکل  

 متخلخل عامل دار شده با آمین  با استفاده از نانو  دی اکسیدکربنبررسی جذب  -2-3

آمین   زیرا شود؛می  انجام مایع فاز  در  آمین  پایه بر  جذب  فرایند  وسیله به 2CO جداسازی حاضر حال  در

  در . است برگشت پذیر  و  سریع  واکنش  یک  دی اکسیدکربن با آن ها  واکنش  و  دارند  باالیی 2CO جذب  ظرفیت  ها

  حالل  عنوان به میرود،  به کار صنعت  در است سال  50 که  آمین،  اتانول  مونو  آمین ها مانند  آلکانول  از فرایند  این

  تا دهند  می  واکنش 2CO با آبی  محلول های  در  آمین مولکول هایجذب،  فرایند  طول  در . می شود استفاده

  آلکانوآمین ها)و  محلول مجدد تولید  برای باال انرژی صرف روش  این اصلی اشکال. دهند  تشکیل محلول ترکیبات

این   از . دارد وجود  مجدد   استفاده و  بازیافت  امکان  شود،  استفاده  جامد  جاذب های  اگر بنابراین است؛ ( 2COبازیابی

می   دار عامل آمین  با نانو متخلخل مواد  از مختلفی  انواع ، دی اکسیدکربن انداختن دام  به جهت اخیر دهه  در رو

  نیز   بازیابی  قابل  آمین  حاوی  جاذب  نانومواد،  باالی  سطح  مساحت  دلیل   به  جذب  ظرفیت  افزایش  عالوه بر  تا  شوند،

 ]52[میشود.   بررسی اختصار به  زمینه  این در  دستاوردها  آخرین بخش  این در. باشد 
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 میکرومتخلخل های عامل دار شده با آمین-1-2-3

.  می روند  به کار 2CO فیزیکی جذب برای  گسترده ای  طور  به  کربن  و  زئولیت نظیر  میکرومتخلخل  مواد 

  آن ها   کارگیریبه    و  است  نانومتر   5  از   کمتر  حفراتشان  اندازه   که  هستند   متخلخل   زئولیت ها،آلومینوسیلیکات های

.  آن هاست  محدودیت  تنها  زئولیت ها  در  حفرات  کوچک  اندازه .  است  متداول   بسیار  دی اکسیدکربن  جاذب   عنوان   به

 .است گرفته   صورت نقص این رفع  برای تالش هایی اخیر  سال های در   ازاین رو

به یک زئولیت سنتز شده دست یافته اند که دارای مساحت سطح    اخیرا یک گروه از پژوهشگران کره ای، 

  یافت  افزایش مالحظه ای  قابل میزان  به  جذب ظرفیت روش  این با بسیار باالیی نسبت به سطح زئولیت ها است.

  جاذب   این،  عالوه بر .  است  زئولیت  برپایه   جاذب های   میان  در  جذب  ظرفیت  باالترین  که   رسید   mmol/g 81/4 به  و

  ظرفیت  از %  6/  33 فقط  واجذب و  جذب  بار ده  از  پس و  دارد  باالیی مجدد  استفاده  و  بازیافت  قابلیت  شده  سنتز

 ]53[می یابد. کاهش  آن جذب

.  می روند   کار   به 2CO جذب  در  نیز  کربنی  مولکولی  غربال های  و  فعال  مانندکربن  متخلخل  دار  کربن  مواد

  را  جذب ظرفیت اما دهد، می  افزایش را  کربنی جاذب بازیابی ،  کربن سطح با 2CO  ضعیف  کنش برهم اگرچه

.  می شوند  دار عامل آمین ها،  جمله  از  نیتروژن  دارای  عاملی گروه های  با  کربنی سطوح  این رو  از . می آورد پایین

  متمرکز  آن ها جذبی  سطوح افزایش  روی بر  کربنی،تالش ها جاذب های  کارایی  بهبود جهت اخیر  سال های در

  اتیلن  پلی  با را( MCNs ) مزوحفره  کربنی  نانوکره های آمریکایی  پژوهشگران از  گروهی 2016 سال  در . است شده

 .کردند  اصالح  شیمیایی  روش  به  آمین دی اتیلن  با و  فیزیکی  تلقیح روش  به (PEI) ایمین

  نشان  تحقیق   این  نتایج  ]54[.  شدند   دار   عامل PEI با  و  سنتز   نیز  مزوحفره  کربن  میکروذرات  مقایسه،   جهت

 g/mmol97/1 میکنند   جذب  میکروذرات  به  نسبت  بیشتری 2CO مالحظه ای  قابل  طور  به  کربنی  نانوکره های   که   داد

  باالتری  جذب  ظرفیت  شده دار  آمین جامد  جاذب های  برخی می دهد، نشان  منابع  بررسی  (البته 58/0 مقابل  در )
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  سبب  که است کربنی نانوکره های در حفره ها کمتر حجم  دلیل به امر این. دارند  جدید  جاذب این به نسبت

 . می شود جاذب در  کمتری آمین  بارگذاری

 مزومتخلخل های عامل دار شده با آمین-2-2-3

  حرارتی   پایداری  دلیل   به  HMS   و MCM-41  ،   SBA-15   نظیر  سیلیسی  مزوحفره های  اخیر  سال های  در

  SBA- 15برای  و  g/2m1500 حدود  در MCM-41 سطح  )مساحت  بزرگ  سطح  مساحت  پایدار،  ساختار  داشتن  باال،

g/2m800  از. کرده اند  پیدا گسترده ای  کاربردهای سازگاری زیست و منافذ  حجم  و اندازه بودن هماهنگ ،(است  

  بزرگتری  سطح  مساحت دارای  زئوتایپ ها و زئولیت ها مانند  میکروحفره هایی  به نسبت مزوحفره  مواد  که  آنجا

  صورت  مزوحفره ها  روی  دی اکسیدکربن  جذب اخیراً. است تغییر  و  تنظیم  قابل آنها در حفرات قطر  و  هستند 

مزوحفره   و  آمین ها خود با  مقایسه در  آمین با شده عامل دار مزوحفره های  که می دهد  نشان بررسی ها. میگیرد

  بعدی  واکنش های  برای آن ها از  مجدد استفاده  در   و می دهند  نشان خود  از  باالیی  2CO جذب آمین،  بدون  های

  آخرین  از . می یابد  افزایش مزوحفره ها روی  تثبیت اثر در  آمین ها پایداری ضمن در  ندارد؛  وجود  محدودیتی

 روش  با PEI که  است( MSiNTsمزومتخلخل)  سیلیسی  نانولوله های  سنتز   شده  انجام  زمینه  این  در  که  پژوهش هایی

  آن   تبدیل  با  که  است  طبیعی  آلومینوسیلیکات  یک  واقع   در   اولیه   ماده   ]55[.است  شده  نشانده  آن ها  سطح  بر   تلقیح

  کارایی  شده  سنتز  نانوکامپوزیت . می یابد  افزایش  g/2m 366 به 63 از آن  سطح مساحت مزومتخلخل،  نانولوله  به 

   3%   تنها  آن   جذب  ظرفیت  استفاده،   بار  ده   از   پس  و(  g/mmol 75.2)دارد  کوتاه  زمان  مدت  در 2CO جذب  در   خوبی

  را  باال جذب ظرفیت و  حرارتی پایداری با ارزان، زیست،  محیط   با سازگار جاذب یک دستاورد   این. می یابد  کاهش

 .است کرده معرفی  عملی مقاصد  برای
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 ا آمینآلی عامل دار شده ب-ساختارهای نانو متخلخل برپایه چهارچوب های فلز-3-2-3

  خواص  دلیل  به  که هستند  متخلخل نانو ترکیبات از جدیدی دسته ی  (MOFs ) آلی-فلز چارچوبهای

  جلب  خود  به را شیمیدانان توجه  کاتالیزوری،  خواص  و  یون  تبادل  باال، سطح مساحت و  بی نظیر  سطحی  جذب

  آمین   با.  میگیرند   قرار  میکرومتخلخل  و  مزومتخلخل  حفره  اندازه  محدوده   در   آلی-فلز  چارچوب های  اکثر .  کرده اند 

  البته .  کرد  استفاده 2CO جذب  و   گازها  جداسازی  کاتالیستی،  فرایندهای  در   آن ها  از   میتوان  ترکیبات  این   کردن   دار

  مکان های   که   است  داده   نشان   بررسیها.  باشد   کوتاه   باید   آمین   پلی   زنجیره   ساختارها،  این   باریک   حفرات   به   توجه  با

.  است نانو  اندازه  در  کانال های  و  مکان ها  این دلیل  به  باال جذب و  هستند  آمین ها  لوئیس بازی  گروه های  جذب،

  این  ]56[.است گرفته  صورت 2016 سال در همکارانش و  والتون  به وسیله ی  زمینه  این در  پژوهش جدیدترین

  سنتز   ترکیبات  از  بعد   مرحله  در .  کردند   دار   عامل   آمین  نوع  دو   با   را  آن  و  سنتز  را MIL-101   آلی - فلز  چارچوب   گروه 

  میزان  با مستقیم  ارتباط  جاذب،  این با 2CO جذب ظرفیت. نمودند  استفاده  هوا از 2CO مستقیم جذب برای  شده

 mmol  به جذب میزان MIL-101 گرم یک  ازای به آمین مول  میلی   5/  76  مقدار با  و  دارد شده بارگذاری  آمین

 g/ 2CO8.2  می رسد. 

 نانولوله ها و نانوکره های سیلیسی عامل دار شده با آمین-4-2-3

  بر  را پژوهشگران باال، دماهای در آلی-فلز چارچوب های پایداری وکاهش کربنی  نانوتیوب های تخریب

  انجام  پژوهش جدیدترین در . باشند  صنعتی کاربردهای برای  پایدارتری جاذب های دنبال به  تا است داشته  آن

  به  پروپیل آمینو گروه های  و سنتز پلیمری سورفکتانت یک  از استفاده با سیلیسی نانوکره های و نانولوله ها شده،

  کاهش  نانوکره ها و  نانولوله ها سطح مساحت روش  این با ]57[. شد  زده پیوند  آنها سطح بر سنتز، پسا روش 

 2CO جذب جهت شده  سنتز ترکیبات . می بخشد  بهبود  را  جاذب ها  این کارایی  امر این و  نمی کند  پیدا چندانی

 mmol/g حدود به  ترتیب  به  دما دو این  در جذب ظرفیت . گرفتند  قرار آزمایش مورد ℃120 و℃25  دمای در
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جاذب    این  مهم   مزیت.  می یابد   افزایش   جذب  میزان   آمین  مقدار   افزایش   با  واقع  در   می رسد،   mmol/g  2.8  و    2.2

 .می سازد امکان پذیر  باال دماهای در  را  آن ها به کارگیری  که   است حرارتی پایداری ها

 استفاده از نانوجاذب ها در صنایع جهانی و ایران -3-3

  حاضر  حال در . است آزمایشگاهی مراحل در  هنوز  جامد  جاذب های  نانو این  به کارگیری کلی  طور به

  کشورهای  در پروژه 16 که دارد وجود  (CCS )اکسیدکربندی  ذخیره و  جذب برای جهان در پروژه یک  و بیست

  . هستند   پروژه ها   این   در  اصلی  جاذب های   مایع،   آمین های  که  است  انجام   حال   در  آمریکا  به ویژه   شمالی   آمریکای

  اصلی ترین  برق،  نیروگاه های  و  زیستی سوخت فرآوری  کارخانه  فوالد،  و  آهن تولید  صنعت  نظیر  شیمیایی  صنایع

 .می شود اجرا آن ها در  کربن  جذب پروژه های که   هستند  هاییبخش 

  اتمسفر   در   موجود   گلخانه ای   گازهای   کاهش   برای  خوبی  روش   هوا  در   موجود   دی اکسیدکربن  جذب  گرچه 

 شده جذب 2CO برای  بتوان  اگر  بنابراین.  است  بوده  کار  این   انجام  موانع  از  یکی  همیشه  آن   زیاد  هزینه ی  اما  است،

  صنایع اخیر  سال های در . داشت خواهند  بیشتری  اقتصادی  صرفه  پروژه ها انجام  کرد،  ارائه  ارزشمندی کاربرد 

آالینده    انتشار  کاهش  منظور  به   ا از خروجی واحد های نیروگاهی«ر  2CO  پروژه»بازیافت( MHI) میتسوبیشی  سنگین

  نیروگاه  خروجی  از  جداسازی  و  جذب  شامل  پروژه  این.  است   گذاشته  اجرا  به  زمین  کره  دمای  کاهش  نتیجه  در  و  ها

  حالل  از MHI دی اکسیدکربن تثبیت فناوری. است خام  نفت تولید  افزایش  برای نفتی  میدان به آن تزریق و

.  است آمین  مونواتانول با مقایسه  در  پایین بسیار  خورندگی آن  اصلی  مزیت  که  میکند، استفاده KS-1 اختصاصی

راه   میتسوبیشی شرکت به وسیله ی نیز اسپانیا و مالزی برزیل، در آمریکا عالوه بر اکنون هم بازیافت واحد  این

 .است شده اندازی

میزان تولید سالیانه گازهای گلخانه ای ناشی از احتراق سوخت و تجزیه  ) IEA آژانس بین المللی انرژی یا

تولید میکند که   دی اکسیدکربنمیلیارد تن  33(اعالم کرده است که جهان ساالنه و تحلیل آن را ارائه می کند 

شده را  اکسید تولید  دی درصد از کل کربن 85ولیت تولید بیش از ئبخش انرژی مس ایران در   شده متشر   آمار طبق
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برابر   5.2ش از بی 2030ها بر این است که این مقدار در صورت ادامه وضعیت موجود تا سال بینی دارد و پیش 

درصد از   22ول تولید و انتشار حدود ئهای کشور مس خواهد شد و حتی در بهترین افق نیز تا این سال نیروگاه

اکسید کربن  اکسید در کشور خواهند بود و این بخش بیشترین سهم را همچنان در تولید و انتشار دی کربن دی 

  روسیه(  هند، اروپا،  اتحادیه  آمریکا، )چین،  فهرست ابتدای ور کش پنج  آمار، این براساس  که حالی  در.خواهد داشت

  وجود  این  با . کرده اند  تولید  را  دی اکسیدکربن  میزان این غیره  و  صنعت  کشاورزی،  انرژی،  مختلف  بخش های  در 

  احتراق   محصوالت  از  حاصل 2CO بازیافت  پروژه.  است  محدود  ایران   در  دی اکسیدکربن  بازیافت  و  جذب  پروژه های 

  منظور  به زیست محیطی  کامالً  رویکردی با پروژه  این اجرای . است زمینه  این  در طرح ها اولین از بعثت  نیروگاه 

  بسیار اقتصادی  مزیت  دارای زیست محیطی  بعد  عالوه بر آن اجرای که  گرفت انجام گلخانه ای  گازهای کاهش

  انرژی  دودکشها از خروجی سانتیگراد)دود درجه  380 حرارت  درجه با واحدها از دریافتی دود. هست نیز باالیی

می   منتقل  ریبویلرها و  مبدل ها برج ها، دود،  شستشوی برج  به  فوالدی  لوله  بوسیله ی  میکند( فراهم  را  گرمایی 

  دی  نیز،  MHI با مشابه  طرحی  در . می شود تبدیل  مایع  به  و جذب احتراق،  از  حاصل 2CO تمامی که  گردد 

  سنگین  نفت دارای  که رامین میدان  در سازی، خالص و  تصفیه  از پس و  گرفته اهواز  رامین نیروگاه از اکسیدکربن

 . دارند   قرار طرح  این بعدی  های اولویت  در فارس   و  زرقان کارزون،  برق های  نیروگاه. می شود  تزریق است،
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 مقایسه و نتیجه گیری

مزایا و   4را نشان می دهد و جدول  2COقابلیت کاربرد روش های مختلف برای جدا سازی  3جدول 

 معایب این روش ها را در جداسازی پس از احتراق نشان می دهد. 

 پس از احتراق  پیش از احتراق  جداسازی گاز طبیعی  

 ✓ ✓ ✓ جذب با حالل

 ✓ ✓ ✓ غشاء 

 ✓ ✓  جذب سطحی 

  ✓ ✓ سرماسازی 

 2COقابلیت روش های مختلف برای جداسازی  -3جدول  

 

 مشکالت/کاستی ها  یا امز نیازهای سیستم  گزینه فناوری

 جذب

 )شیمیایی( 

o  بخش های جذب و

 عاری سازی

 

o حالل 

o  مناسب برای جریان های

مانند گاز های  2COرقیق 

 اگزوز معمولی

o  عملیات در دما و فشار

 عادی

o  فناوری اثبات شده و

 موجود در بازار 

o گرمای باالی احیای حالل 

o  اتالف زیاد حالل به دلیل

 ناخالصی های خوراک
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 جذب)فیزیکی( 

o  بخش های جذب و

 عاری سازی

o حالل 

o  انرژی کمتر مورد نیاز 

o  حساسیت کمتر حالل به

 ناخالصی های خوراک

o  نیاز به فشار های عملیاتی

 باال

o  کارایی بهتر با گاز های

 2COدارای غلظت باالی 

 2COبازیافت خیلی خوب   o بستر/بستر های جاذب o جذب سطحی 
o  نیاز به فشارهای عملیاتی

 خیلی باال

 فیلتر/ فیلتر های غشایی  o غشاء 

o  فناوری امید بخش در حال

 پیدایش

o صرفه جویی در فضا 

o  نیاز به فشارهای خیلی

 باال

o  نیاز به واحدهای

چندگانه و بازچرخش به 

دلیل خلوص کم 

محصول در بسیاری از 

 حالت ها

o بسیار هزینه بر 

 ]61[مقایسه روش های مختلف برای جداسازی پس از احتراق  -2 جدول 

  با  شده دار  عامل جامد  جاذب های . است آمین ی بوسیله جذب ، 2COانداختن دام به  روش  اصلی ترین 

  جایگزین  کامل طور به تقریباً کمتر، آالیندگی و بیشتر پایداری مجدد، استفاده و بازیافت امکان دلیل به آمین ها

  ترکیبات  ها، MOF مانند  نانو اندازه  در  جاذب هایی  به کارگیری کلی  طور  به . شده اند  مایع  فاز در  جذب فناوری 

 جذب فرایند   کارایی  میتواند  بیشتر،  سطح  مساحت واسطه به  سیلیس  پایه  بر  نانوکره ها  و   نانولوله ها  مزومتخلخل، 

 2COو  بازیافت امکان و داشته باالیی پایداری ترکیبات این عالوه بر. بخشد  بهبود مالحظه ای قابل میزان به را  

  میزان   کمترین  میکرومتخلخل  جاذب های  و  باالترین  آلی-فلز  چارچوب های  میان،  این  از  اما.  دارند   مجدد  استفاده

مزومتخلخل  ) سیلیس پایه بر جاذب های. یابد  افزایش آن ها حفرات اندازه  اینکه مگر می دهند؛ نشان را جذب
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  دلیل   به  متوسط،  جذب  ظرفیت  وجود  با  آمین(  با  شده  دار   عامل  سیلیسی  نانوکره های  و  نانولوله ها  سیلیسی،  های

.  دارند  باالیی ارزش  صنعتی نظر از هستند، پایدار حرارتی نظر از و ارزان زیست، محیط  دوستدار ترکیبات آنکه

 .دارد بیشتر  سازی های بهینه به  نیاز  فناوری ها این شدن  تجاری میرسد  نظر  به  گرچه 

 چنین است: به طور کلی آنچه به اختصار درمورد جداسازی دی اکسیدکربن میتوان گفت 

 هزینه گرفتن دی اکسید کربن را در بر میگیرد. روش های جداسازی هنوز هزینه بر هستند و بخش بزرگی از   •

در حالت کلی،مصرف انرژی به ترتیب برای جذب شیمیایی،جذب فیزیکی و جداسازی غشایی کاهش میابد   •

 ولی برای غلظت های پایین دی اکسید کربن جذب شیمیایی مناسب تر است.

دارد. ناخالصی هایی مانند بخارآب  شدت و ناخالصی های جریان بستگی  روش مناسب جداسازی به ترکیب، •

و ترکیبات اسیدی مانند ترکیبات گوگردی در خوراک ممکن است پیش عملیاتی برای جذب این مواد را  

 پیش از جداسازی اصلی الزامی کند. 

روش های جدید مانند غشاهای الکتروشیمیایی باید مورد توجه قرار گیرند. به کمک مهندسی مواد در ساخت  •

 اها خوردگی کاهش و گذردهی افزایش یابد.غش اینگونه

ممکن است روش جداسازی مناسب ترکیبی از دوروش باشد که در این حالت اقتصاد فرایند به ترتیب قرار   •

 گرفتن و ظرفیت هرکدام بستگی خواهد داشت.

 پیشنهادات

 نانوجاذب های متخلل عامل دار شده با آمینبررسی ساخت  (1

 جامد با فناوری نانو نانوجاذب های بررسی ساخت  (2

 بررسی امکان توسعه نانوجاذب ها در صنعت  (3

  در حین فرایند و خروجی از دودکش ها   دی اکسیدکربناجرای طرح های جمع آوری   (4
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 پاسخ به پرسش ها 

 روش های متفاوتی بیان شده است به نظر شما کدام روش کاربردی تر میباشد؟-1

و فنانوری های بر   استفاده و کاربردی در صنعت جداسازی بر پایه آمین میباشد در حال حاضر تکنولوژی مورد 

پایه نانوجاذب ها هنوز در اشل ازمایشگاهی هستند و بنابراین تکنولوژی های موجود بر پایه آمین و جاذب های  

 مناسب و کاربردی هستند. به دلیل فراوانی زیاد  جامد 

 این فناوری ها استفاده کنند؟  آیا در حال حاضر صنایعی هستند که از-2

  محصوالت   از  حاصل 2CO بازیافت  پروژه.  است  محدود  ایران  در   دی اکسیدکربن   بازیافت  و  جذب  پروژه های

  اهواز   رامین   نیروگاه   از  اکسیدکربن  دی  مشابه   طرحی   در  .است  زمینه  این  در  طرح ها  اولین   از   بعثت   نیروگاه  احتراق

  های   نیروگاه .  می شود  تزریق  است،   سنگین  نفت   دارای   که  رامین  میدان  در   سازی،   خالص  و   تصفیه  از   پس  و   گرفته

 . دارند  قرار طرح این  بعدی های  اولویت در  فارس  و  زرقان  کارزون،  برق


