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علمي پژوهشي

 -5مقدمه
میللزان بللا ی  CO2خروجللی از واحللدهای سللوزاندن
هیدروهربن (شام واحدهای تولید فلو د ،سلیمان و نیروگلاه-
های حرارتی) به مساله و مشک مهمی در جهان تبلدی شلده
است .زیرا  CO2یکی ازگازهای گلخانهای است هه باعل گلر
شدن هرهی زمین شده و مشکحت زیست مقیطی عملدهای را
ایجاد میهند [ .]2،1بنابراین انجا هرگونه تقییل بنیلادی و
هاربردی در این زمینه میتواند گا موثری در هنتلرل میلزان
CO2و متعاقبللا هللاهش میللزان گرمللایش زمللین باشللد [.]3
1
تکنولوژی جلذب و ذخیلرهسلازی  CO2تقلت عنلوان CCS
معرفی ملیگلردد هله فرآینلد جلذب بعلد از احتلراق یکلی از
مهمترین زیر شاخههای این تکنولوژی میباشد .فرآیند جلذب
بعد از احتراق به چهار دستهی تیطیلر در دملای پلایین ،رو
غشایی ،رو جذب شیمیایی یا فیزیکی توسط ملایع و جلذب
سطقی تیسیم بندی میشود .رو تیطیر در دمای پایین هله
از رو های قدیمیتر بلرای جلذب  CO2ملیباشلد ،بله دلیل
پایین بودن درصد  CO2جذب شده میرون به صرفه نمیباشلد.
رو غشایی با توجه به ویژگی تخلخل بلا ی برخلی از ملواد
برای جدا هردن گازهای خاصی مانند  CO2استفاده میشلود و
علیرغم جدید بودن و قابلیت استفاده در دملا و فشلار بلا  ،بلا
توجه به هزینه ی با ی ساخت غشاها و استفاده از جاذبهلای
بر مبنای آمین در آنها همتر مورد استفاده قرار میگیرد [.]5،4
رو جذب شلیمیایی یلا فیزیکلی توسلط ملایع هله در آن از
ححل های مایعی مانند مونو اتانول آملین ،دی اتلانول آملین و
متی دی اتانول آمین برای حلذ  CO2و  H2Sاسلتفاده ملی-
شود ،با توجه به سرعت با ی خوردگی تجهیزات و انرژی مورد
نیاز برای آمادهسازی دوبارهی ححل رو بهینهای نملیباشلد
[ .]4اسللتفاده از جامللدات متخلخ ل بلله عنللوان جللاذب ،جللز
رو های جدید جداسازی  CO2بلوده و بلا توجله بله ظرفیلت
جذب با و انرژی پایینتر مورد نیاز برای بازسلازی و آسلان و
میرون به صرفه بودن فرآیندهای آمادهسازی امروزه از اهمیلت
بسزائی برخوردار میباشند [ .]3در طی چند سال اخیر ،جاذب
 Ca(OH)2به دلی ظرفیت جذب با  ،هزینهی پایین تجزیلهی
سنگ آهک و همچنین دمای عملیاتی پایین توجهات زیادی را
به خود جلب هرده است و این در حالیست هله فللزات قلیلایی
خاهی دیگر مانند  Mg ،Sr ،Baو  Beبه دلی دملای عملیلاتی
زیاد برای جذب  ،CO2سینیتیک آهستهی هربناته شدن و نیلز
مسای مربو به سحمتی همتر مورد استفاده قلرار ملیگیرنلد
Carbon Capture and Storage
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[ .]6عم جذب  CO2توسط جاذب  Ca(OH)2طی یک فرایند
چرخهای هلسیم در دو راهتور بستر سلیال متصل بله هلم بلا
عناوین هربناتور 2و هلسیناتور 3انجا میگیلرد .هربنلاتور یلک
راهتور بستر سیال بازگشتی است هه عم جلذب در آن طلی
فرایند هربناته شدن در دمای  555تا  055درجه سانتی گلراد
انجا میشود و هلسیناتور نیز یک راهتلور بسلتر سلیال بلرای
بازسازی جاذب در دمای  055اللی  1555درجله سلانتیگلراد
میباشد [ .]8 ,0سیالسازی جلاذب  Ca(OH)2هله پلودری بلا
چسبندگی بسیار با و جلز ذرات گلروه گللدارت  Cملیباشلد
مشک بوده و با هانالیزه شدن هملراه اسلت .در حاللت علادی
تشکی هانالهای گازی با ثبات در حین سلیالسلازی جلاذب
 Ca(OH)2مانع انبسا بستر و تماس مؤثر فاز گاز  CO2با ایلن
جاذب میگردد [ .]0آزمایشهای اخیلر نشلان دادهانلد بهبلود
سیال سازی  ،Ca(OH)2منجر به افزایش جذب  CO2توسط آن
میشود هه این مساله اهمیت بهبود سیالسازی این جلاذب را
نشان میدهد [.]15
یکی از رو های رایج ملورد اسلتفاده بله من لور بهبلود
سیالسازی ذرات گلدارت  Cپوششدهی ایلن ذرات بلا ذراتلی
است هه سیال سازی خوبی دارند .این هار باع افزایش زبلری
سطح ذرات و در نتیجه هاهش نیروهای واندروالس بلین آنهلا
میشود .همچنین پوشش سطح ذره با چسبندگی بلا بلا نلانو
ذرات باع هاهش یهی تماس بین دو ذره مجاورت هلم و در
نتیجه هاهش نیلروی چسلبندگی بلین آنهلا ملیشلود [.]11
والورده 4و همکلارانش طلی پلژوهشهلایی هله در سلالهلای
 ]12[2511و  ]13[2513انجا دادند رفتار سیالسلازی ذرات
 Ca(OH)2را با اصح توسط نانوذرات سیلیکای آبگریز بهبلود
دادند هه این امر منجر به افزایش قاب توجه تماس فلاز گلاز و
فاز جامد و در نتیجه افزایش نرخ جلذب  CO2ملیشلود .طلی
فرآینللد پوشللش دهللی ،ذرات سللیلیکا حام ل ذرات جللاذب
 Ca(OH)2میشوند و زمینه را بلرای پراهنلدگی مناسلب ذرات
جاذب و درنتیجه بهبود سیالسازی آنها فراهم ملیهننلد .نلانو
ذرات سیلیکای آبگریز از ذرات مشابه آبدوست آن بلا انجلا
یک فرایند آماده سازی هزینهبر تهیه میشوند .براساس گزار
طهماسبپور 5و همکارانش[ ]14با استفاده از بخار ایزوپروپانول
درگاز ورودی به بسلتر سلیال ،رفتلار نلانو ذرات سلیلیکای آب
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دوست شبیه به نلانو ذرات سلیلیکای آبگریلز ملیشلود .ایلن
مقییین نشان دادند هه مولکولهای ایزوپروپلانول بله صلورت
فیزیکی روی سطح نانوذرات جذب میشوند و نوع پیونلد بلین
سطقی ذرات را تغییرمیدهند [ .]14بنابراین به ن ر میرسلد
استفاده از نانوذرات سیلیکای آبدوست در حضور الکل بلرای
بهبود سیالسازی ذرات جلاذب  Ca(OH)2بله دلیل نداشلتن
هزینهی آمادهسازی اولیه از لقاظ اقتصادی میرون به صرفهتلر
بوده و بتواند جایگزینی برای نانوذرات سیلیکای آبگریز باشلد.
از ذرات سیلیکای آبدوست تاهنون در فراینلد بهبلود سلیال-
سازی  Ca(OH)2و عملکرد آن به عنوان جلاذب  CO2اسلتفاده
نشده است .در همین راستا هد این پلژوهش بهبلود سلیال-
سازی جاذب  Ca(OH)2با استفاده از نلانو ذرات سلیلیکای آب
دوست در حضور الک های مختللف و میایسلهی آن بلا نتلایج
سیالسازی جاذب اصح شده با نانو ذرات سلیلیکای آبگریلز
میباشد .همچنین نیش این دو جلاذب در میلزان جلذب CO2
به صورت آزمایشگاهی مورد میایسه قرار میگیرد.

مشاهدهی میزان جذب با استفاده از تغییرات  pHمی باشلد در
شک  1ارائه شده است.

شکل ( )5نمای بستر سیال و تجهیزات جانبی مورد استفاده

 -2مواد و روش تحقیق
 -5-2مواد
مللادهی  Ca(OH)2بللا دانسللیته  2455 kgm-3بلله عنللوان
جاذب  CO2انتخاب شده و بدلی سلیالیت بسلیار پلایین ایلن
جاذب ،از دو گونه نانو مادهی سلیلیکا شلام ذرات آبدوسلت
( )Aerosil R130و آبگریز ( )Aerosil R974با انلدازه ذرات
 16nmنانومتر و دانسیته  2255 kgm-3برای بهبود سلیالیت و
در نتیجه افزایش میزان راندمان جذب اسلتفاده ملیشلود .بله
من ور جدا هردن هلوخههای بزرگ سیلیکا از غربال با اندازهی
ملش  355میکلرون اسلتفاده مللیشلود .الکلهلای متللانول-2 ،
پروپانول و -2بوتلانول نیلز بله من لور افلزایش سلیالیت ذرات
سیلیکای آبدوست مورد استفاده قرار ملیگیرنلد .بله من لور
آمادهسازی نمونههای آزمایش با رو پوششدهلی از مخللو
هردن دستی ذرات در هاون چینی استفاده میشود .نمونههای
آزمایشی در هاون چینی به مدت  35دقییه به من ور پوشلش
خللوب بللا یکللدیگر مخلللو شللده و س ل س بلله من للور انجللا
آزمایشهای سیالسازی و جذب وارد سیستم میگردند.
 -2-2تجهیزات مورد استفاده و روش انجام آزمایش
دستگاه مورد استفاده برای جذب  CO2هه شام سیستم
بستر سلیال جاملد -گلاز بلرای جلذب و مقللول ملایع بلرای

در آزمایش

فرآیند جذب درون بستری به قطلر داخللی  26و ارتفلاع
 855میلیمتر انجا ملیگیلرد .بلرای حلداق هلردن تولیلد و
انباشت بارهای الکتریکی در مقیط آزملایش ،بسلتر از جلنس
شیشه هوارتز ساخته میشود .دلی استفاده از گاز نیتلروژن بلا
خلوص با از بین بردن تاثیر بخار آب در سیستم و جللوگیری
ازتشکی پ مایع بین ذرات است .توزیع یکنواخت گاز ورودی
به بستر توسط صفقه شیشهای متخلخلی به ضخامت  2میلی-
متر و قطر متوسط حفرات  25میکرومتر انجا میشود هله بله
عنوان صفقه توزیعهننده در بخش ورودی بستر قرار داده می-
شود .به من ور اطمینان از توزیلع یکنواخلت گلاز ،قسلمتی از
مقف ه زیرین صفقه توزیع هننده به طول 55میلیمتر توسلط
گلولههای شیشهای به قطر متوسط  2/8میلیمتر پلر ملیشلود.
گاز نیتروژن بعد از عبور از مقف های (گازشور) حاوی الک بلا
گاز  CO2مخلو شده (با نسبت  2/5درصد) و توسلط توزیلع-
هننده به بستر حاوی ذرات جاذب  Ca(OH)2وارد ملی شلود و
عم سیالسازی و نهایتا جذب درون بستر صورت میگیرد .به
من ور جلوگیری از ورود ذرات  Ca(OH)2به داخ مقلول مایع
از فیلتر استفاده میشود .ز به ذهلر اسلت هله از گلاز شلور
حاوی الک فیط در مورد ذرات سلیلیکای آبدوسلت اسلتفاده
میگردد .هیفیت سیالیت بلا معیارهلای میلزان ارتفلاع نهلایی
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 21درصد وزنی -متانول
 21درصد وزنی  2-پروپانول
 21درصد وزنی  2-بوتانول
 21درصد وزنی  -بدون الکل
جاذب معمولی
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انبساط بستر ][H/H0

سطح بستر به ارتفاع اولیه آن و مشلاهداتی از ن لر حضلور یلا
عد حضور حباب و هانالی شدن یا نشدن در سیسلتم بررسلی
میگردد .به من ور بررسی میدار جذب ،گاز خروجی از راهتلور
بستر سیال به طور پیوسته وارد مخزنی مقتوی 125میلیلیتر
آب میطر (با  pHحدود  )6/45شده و با مشاهده تغییراتلی هله
در  pHاتفاق میافتد میلزان جلذب در شلرایط مختللف ملورد
میایسه قرار میگیرد .به من ور توزیع یکنواخت و همگنسازی
در مخزن آب از یک همزن و بله من لور انلدازه گیلری  pHاز
دستگاه  pHمتر استفاده ملی شلود .قبل از هلر گونله جلذب
تمامی قسمتهای دستگاه شام خطلو عبلور گلاز ،بسلتر و
حتی خود جاذب ها توسط نیتروژن خالص شسته میشوند.
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5
سر ت ][cm/s

شکل ( )2میزان انبساط سطح آزاد بستر برای جاذب معمولی

 -3نتایج و بحث
 -5-3تاثیر الکلهای مختلف
به من ور مشاهده تاثیر اسلتفاده از الکلهلای مختللف در
نقوه سیالسازی جاذب اصح شده با سلیلیکای آبدوسلت و
میایسهی آن با جاذب معمولی ،آزمایشهایی در حضور الکلهلای
متانول-2 ،پروپانول و -2بوتانول انجا ملیشلود الکلهلا بلدلی
تللاثیر بللر پیونللدهای سللطقی موجللود بللین ذرات آبدوسللت،
سیالیت این ذرات را تقت تاثیر قرار میدهند [ .]14درصلورت
افزودن بخار الک به گاز ورودی این مولکولها از سر قطبی خود
بر روی نانو ذرات سیلیکای آبدوست جذب شده و به واسلطه
هاهش اثر نیروهای هیدروژنی قوی بلین ایلن نلانوذرات باعل
تغییر رفتار سیالیت هلوخهها میشلوند .هملین املر ملیتوانلد
توجیه افزایش انبسا بسلتر سلیلیکای آبدوسلت در حضلور
الک های مختلف باشد [ .]14حال زملانی هله ذرات Ca(OH)2
بر روی نانو ذرات سیلیکای آبدوست پوشلانده ملیشلوند نیلز
تاثیر الکلها بر ذرات سیلیکا پابرجا بوده و با بهبود سیالسلازی
این ذرات در مجموع رفتار سلیالیت جلاذب اصلح شلده نیلز
بهبود یافته و انبسلا بسلتر بیشلتر ملیشلود .نتلایج میلزان
افزایش ارتفاع سطح آزاد بستر نسبت به ارتفاع اولیله آن بلرای
جاذب اصح شده و اصح نشده در حضور الک های مختلف و
در سرعتهای مختلف گاز در شک  2نشان داده شده است.

و اصالح شده با نانوذرات سیلیکای آبدوست در حضورالکلهای
مختلف

همانطور هه در این شک مشاهده میشود انبسا بسلتر
برای جاذب معمولی در غیلاب افزودنلی سلیلیکای آبدوسلت
بسیار پایین بوده و بستر به حلدود  1/4برابلر ارتفلاع اولیله در
با ترین سرعت گاز  5 cm/sگستر مییابد .همانطور هه قبح
نیز اشاره شد انبسا هم بستر ذرات بلرای جلاذب معملولی را
مللی تللوان بلله چسللبندگی زیللاد بللین ایللن ذرات نسللبت داد.
همچنین ارتفاع سطح آزاد بستر برای جلاذب اصلح شلده بلا
نانوذرات سیلیکای آبدوسلت بلدون حضلور الکل در سلرعت
حدود  5cm/sنسبت به ارتفاع اولیهی آن حدود  1/0برابر است.
این در حالیست هه ارتفاع سطح آزاد بسلتر در سلرعت حلدود
 5 cm/sبرای جاذب اصح شده در حضور الکلهای متانول-2 ،
پروپانول و -2بوتانول ،بله ترتیلب حلدود  3/2 ،3/4و  2/5برابلر
ارتفاع اولیه بستر افزایش یافته است .بعلحوه ،هملانگونله هله
درشک  2مشاهده میشلود ،میلزان انبسلا بسلتر در حضلور
الکلهای متانول و -2پروپانول تیریبا یکسلان بلوده و ملیتلوان
الک بهینه را با توجله بله هیفیلت سلیالسلازی ذرات جلاذب
اصح شده در حضور این الکلها انتخاب هرد هه الکل متلانول
به دلی سبک بودن رفتار سیالسازی بهتری را نسلبت بله -2
پروپانول از خود نشان میدهلد .در نهایلت بله ن لر ملیرسلد
الکلهای متانول و -2پروپانول در میایسله بلا الکل -2بوتلانول
تاثیر بیشتری بر هیفیت سیال سازی این نانوذرات داشته و بله
عبارت بهتر اندازه هلوخههای این ذرات را بیشلتر تقلت تلاثیر
قرار می دهند.
برای توجیه چگونگی تاثیرگذاری الک ها بر میزان انلدازه
هلوخهها و هیفیت سیالسازی ذرات ،از دو عام تعیین هننده
4

بهبود رفتار سیالسازي جاذب  Ca(OH)2با استفاده از نانوذرات سیلیکا و نقش آن در میزان جذب  CO2در بستر سیال

 -2-3مقایسهی رفتار سیالیت جاذب اصالالح شالده بالا
پژوهش های قبلی
شک  3میزان انبسا بستر جاذبهلای ملورد اسلتفاده در
این پژوهش را در میایسه با پژوهشهای قبلی نشان میدهلد.
در پژوهشی هه والورده و همکارانش در بررسی رفتلار سلیالیت
جاذب  Ca(OH)2اصح شده با ذرات سیلیکای آبگریز انجلا
دادند [ ]12مشاهده هردند با افزایش درصد وزنی این نانو مواد
تا میدار  %25انبسا بستر بهبود یافته ولی با افزایش بیشتر به

1

3

انبساط بستر ][H/H0

پتانسی سطقی( )Ψ0و ضریب دیالکتریلک ( )εهله در ملورد
پایداری مقلولهای هلوئیدی نانوذرات نیش اصلی ایفا میهننلد
استفاده شد .پتانسی سطقی معیلاری بلرای مشلخص هلردن
پایداری مقللولهلای هلوئیلدی ملیباشلد بطوریکله هلر چله
پتانسی سطقی یک مقلول همتر باشد ،ذرات تمای بیشتری
برای به هم چسبیدن و هلوخه شدن دارند ،در عوض هر چیدر
این میدار بیشتر باشد ،ذرات تمایلی به تجمع و هلوخله شلدن
ندارند ،در نتیجله هلوخلههلا ریزتلر بلوده و مقللول هلوئیلدی
پایدارتر است [ .]15از طر دیگر توانایی ححل در جداسلازی
یون های مثبت و منفی از یکدیگر با استفاده از مفهومی به نا
ضریب دیالکتریک مشخص میشلود هله هلر چله میلدار آن
بیشتر باشد ححل قطبیتر خواهد بود [ .]16با توجله بله ایلن
توضیقات ،الکلی هه با ترین میدار پتانسی سطقی و ضلریب
دی الکتریک را داراست ،مناسلب تلرین الکل بلرای پایلداری
مقلولهای هلوئیدی نانو ذرات میباشد .با همین توجیه ،به ن ر
میرسد در فاز گازی نیز مولکولهای بخار الکللی هله بیشلترین
میادیر پتانسی سطقی و ضریب دی الکتریک را دارنلد ،تلاثیر
بهتری در هاهش اندازه هلوخلههلای نلانوذرات سلیلیکای آب-
دوست و در نتیجه رفتار بهتری برای سلیالیت جلاذب اصلح
شده خواهند داشت .برای سه الک متانول -2 ،پروپلانول و -2
بوتانول ،میادیر پتانسی سطقی بله ترتیلب برابلر ، -45 ±5/6
 -31 ±1/4 ، -54 ±5/5و میللادیر ضللریب دی الکتریللک بلله
ترتیب برابر  15/0 ،18/6 ،32می باشد [ .]13بلا ترین میلدار
پتانسی سطقی در بلین الکل هلا بله ترتیلب متعلل بله -2
پروپانول و متانول بوده و همچنین با ترین ضریب دیالکتریک
در بین این الک ها به ترتیب متعل بله متلانول و -2پروپلانول
میباشد .بنابراین انت ار میرود این دو الک رفتار سیال سلازی
بهتری را در میایسه با الک -2بوتانول ارائله دهنلد هله نتلایج
آزمایشگاهی ارائه شده در نملودار شلک  2نیلز ایلن ن ریله را
تایید مینماید.

میللدار  %35دچللار انللدهی هللاهش مللیشللود (شللک  .)3ایللن
پژوهشگران نهایتا با توجه به رابطهی درصد ز برای پوشلش
دهی ( ،)6SACدرصد وزنی  15از ذرات سلیلیکای آبگریلز را
به عنوان درصد وزنلی بهینله بلرای بهبلود سلیالسلازی ذرات
 Ca(OH)2انتخاب نمودند ].[10

2

كلسیم هیدروكسید سیلیکای آب گریز (  5درصد وزنی) 52
كلسیم هیدروكسید سیلیکای آب گریز (  2درصد وزنی) 52

5

كلسیم هیدروكسید سیلیکای آب گریز (  3درصد وزنی) 52
كلسیم هیدروكسید سیلیکای آب دوست ( 21درصد وزنی) در این مقاله
1

1

3

2

5

شکل ( )3مقایسهی نتایج رفتار سیالیت جاذب اصالح شده با
سیلیکای آبدوست در حضور الکل متانول و جاذب اصالح شده با
سیلیکای آبگریز (این پژوهش) با پژوهش قبل.

همانطور هه در این شک مشاهده میشود میزان انبسا
بستر نمونلهی اصلح شلده بلا  %25سلیلیکای آبدوسلت در
حضور الک متانول (این پژوهش) در تما سرعتها نسبت بله
میزان انبسا بستر نمونهی اصح شده با سلیلیکای آبگریلز
در پژوهش این مقییین [ ]12تفلاوت قابل تلوجهی داشلته و
رفتار سیالیت بهتری نشان میدهد .این نتیجه جایگاه اسلتفاده
از ذرات سیلیکای آبدوست را جایگزین ذرات سلیلیکای آب-
گریز در بهبود سیالسازی جلاذب  Ca(OH)2بخلوبی مشلخص
مینماید .ز به ذهر است هه دلی نتیجه بهتلر سلیالسلازی
برای جاذب اصح شده با سیلیکای آبگریز در این پژوهش با
نمونه مشابه پژوهش قبلی [ ]12را میتوان به استفاده از غربال
با انلدازهی ملش  355میکلرون نسلبت داد هله باعل حلذ
هلوخههای اولیه بزرگ نانوذرات شده است.
به من ور نشان دادن نقوهی پوششدهی نمونهی اصلح
شده با سیلیکای آبدوست در حضور متانول و نمونهی اصلح
شده با سیلیکای آبگریز از آنالیز  SEMاستفاده شد هه نتلایج
آن در شک  4ارائه شده است.
6

)Surface Area Coverage (SAC

5
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با لگاریتم گرفتن از رابطهی  1رابطهی بین نسبت سرعت
توسلط معادللهی
به سرعت نهایی گاز
ظاهری گاز
خطی زیر بدست میآید[.]18،10
() 2

شکل ( ) تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی نمونه های
جاذب پوشش داده شده با الف)  21درصد وزنی سیلیکای آب-
دوست ب)  21درصد وزنی سیلیکای آبگریز

همانطورهه در این اشکال دیده میشود در هلر دو نمونله
ذرات  Ca(OH)2و سیلیکا به خوبی بر روی هم پراهنده شدهاند
و پوشللش یکنللواختی از ذرات  Ca(OH)2بللر روی نللانو ذرات
سیلیکا در هر دو شک مشاهده ملیشلود .بنلابراین ملی تلوان
نتیجه گرفت هه تفاوت در انبسا بستر این دو نمونه به دلیل
نقوهی پوشش ذرات نبوده و شاید بتوان این تفاوت را به تلاثیر
قاب توجه الک متانول بلر روی هلوخلههلای ذرات سلیلیکای
آبدوست نسبت داد.
ریچاردسون و زاهلی در سلال  1054در تقیییلات خلود
درباره فرآیند سیالیت ،وجود رابطهای نمایی بین درصد فضلای
0
به سرعت
و نسبت سرعت ظاهری گاز
خالی بستر
8
را تایید هردند و آن را به صورت معادله زیر نشان
نهایی
دادند:
() 1

Superfacial Gas Velocity
Terrminal Velocity

به من ور یافتن دلی تفاوت در سیالسلازی نمونلههلای
مختلف به همک معادلهی ریچاردسون-زاهی میتلوان نملودار
 logUgنسبت به  logεbرا رسلم هلرد .بلا رسلم ایلن نملودار
میادیر  nو  Utبدست میآیلد هله از روی میلدار  nدر معادلله
ی R-Zمیتوان رفتار سیالسازی را توجیه هرد .در معادلهیR-
 ،Zتخلخ اولیلهی بسلتر ) )ε0بلرای بسلتر حلاوی نلانو ذرات
سیلیکای آبدوست با توجه بله منلابع مختللف در مقلدودهی
 5/2تا  5/25در ن ر گرفته میشود هه دراین پژوهش تخلخل
 5/22برای مقاسبات انتخاب ملیشلود [ .]18همچنلین بلرای
بستر حاوی ذرات  Ca(OH)2با توجه به بلا بلودن دانسلیتهی
بالک و چگالی آنها ،میدار  ε0حدود  5/14انتخاب شد [ .]18در
نتیجه به عنوان مثال برای نمونله جلاذب اصلح شلده بلا 25
درصللد وزنللی سللیلیکا از میللدار  ε0بللا اسللتفاده از رابطلله
برابللر  5/16مقاسللبه
میشود .به هملین ترتیلب بلرای نمونلههلای اصلح شلده بلا
سیلیکای آبگریز میدار  ε0برای درصدهلای وزنلی  25 ، 15و
 35به ترتیب برابر  5/156 ،5/148و  5/164انتخاب ملیشلود.
نتایج نمودار لگاریتمی سرعت ظاهری گلاز در میابل تخلخل
بستر برای نمونه های مورد استفاده در این پژوهش و پلژوهش
قبلی در شک  5ارائه شده است .با توجه به این شک مشاهده
میشود هه شیب نملودار در حاللت نمونلهی اصلح شلده بلا
سیلیکای آبدوست در حضور الک متلانول بیشلتر از نمونلهی
اصح شده با سیلیکای آبگریز است .میادیر  nمقاسبه شلده
از معادلهی  R-Zدر جدول  1ارائه شده است .همانطور هله در
این جدول نیز مشاهده میشود میدار  nبا بهبلود سلیالسلازی
افزایش مییابد بطوریکه این میدار برای جاذب اصح شلده بلا
سیلیکای آبدوست در حضور الک متانول بیشلترین میلدار و
برای نمونهی اصح شده با سیلیکای آبگریز در پژوهشهلای
قبلی ] [12همترین میدار را دارد .مطاب با پژوهشی هه وانلگ
نزدیک بله  1و
و گلدارت [ ]10انجا دادهاند هرچه میدار
بیشتر از آن باشد سیالیت ذرات بهتر بوده و به رفتلار سلیالیت
ذره ای 0نزدیکتر است هه به مفهو میزان انبسا بیشتر ،عد

7
8

9

)Agglomerate Particulate Fluidization (APF

6

بهبود رفتار سیالسازي جاذب  Ca(OH)2با استفاده از نانوذرات سیلیکا و نقش آن در میزان جذب  CO2در بستر سیال

حضور حبابهای گازی در بستر و نیز توزیع یکنواختی از انلدازه
ذرات جاذب در طول بستر می باشد .همانطور هه واضلح اسلت
جاذب اصح شده با سیلیکای آبدوست در حضلور
میدار
الک متانول و نیز جاذب اصح شده با سلیلیکای آبگریلز در
این پژوهش نزدیک به  1بوده درصورتیکه برای جلاذب اصلح
شده در پژوهشهای قبللی از  1همتلر اسلت .بنلابراین نتلایج
حاص از مدل  R-Zنیز تاثیر مثبت الکل متلانول را در بهبلود
سیالسازی جاذب اصح شده با سلیلیکای آبدوسلت بخلوبی
نشان میدهد.

میدار  pHدر حدود عدد  4/05ثابت خواهد ماند هه این میلدار
ثابت برابر ححلیت  CO2در فشار اتمسلفری و دملای آزملایش
است.
()3
()4
()5
()6

)CO2 (g) CO2 (aq
)H2CO3 (aq
)HCO3-(aq

)CO2 (aq) + H2O (l
H+(aq) +

)H2CO3 (aq

)H+(aq)+CO32+(aq

)HCO3-(aq

برای میایسه جذب  CO2توسلط دو نلوع جلاذب اصلح
شده با سیلیکای آبدوست و آبگریز و همچنین این موضلوع
هه آیا ارتباطی بین نلوع سلیالیت و میلزان جلذب وجلود دارد
نمونههایی انتخاب شده و مورد بررسی قرار ملیگیرنلد .نمونله
های انتخاب شده شام ؛ نمونهی  :1عد حضور جاذب ،نمونله
 :2جاذب اصح نشده ،نمونه  :3جاذب اصح شده با سیلیکای
آبدوست با بهترین رفتار سیالیت (درصد وزنی  25در حضلور
الک متانول) و نمونه  :4جاذب اصح شلده بلا سلیلیکای آب-
گریز (با شرایط مشلابه نمونله قبل ) هسلتند .شلک  6میلزان
ارتفاع سطح آزاد بستر نسبت به ارتفاع اولیه را برای این نمونله
ها نشان میدهد .همچنین نتایج آنالیز جذب برای این نمونهها
در شک  0ارائه شده است.

شکل ( )1نمودار لگاریتمی سر ت ظاهری گاز در مقابل
تخلخل بستر ) (R-Zبرای جاذبهای مختلف
جدول ( )5مقادیر  nمحاسبه شده از معادله  R-Zبرای
جاذبهای مختلف مورد بررسی

3

آب دوست

آبگریز

آبگریز

آبگریز

آبگریز

اصالح

][52

][52

][52

شده

5/35

4/08

4/35

4/46

3/83

2

n
5

نمونه  : 2كلسیم هیدروكسید

 -3-3نتایج جذب
واهنشهایی هه حین جذب  CO2در داخ آب اتفاق ملی-
افتند میتوان به صورت واهلنشهلای  3اللی  [25] 6خحصله
نمود هه منجر به هاهش تدریجی  pHملیگردنلد .زملانی هله
 CO2در آب ح میشود به اسلید هربنیلک ( )H2CO3تبلدی
میشود .با افزایش حضور اسیدهربنیک در آب میزان هیدروژن
آزاد بللا رفتلله و درنتیجلله میللزان  pHهللاهش پیللدا مللیهنلد
(واهنشهای  5و .)6تغییرات  pHتا زمانی ادامه مییابد هه آب
به حد اشباع خود از  CO2در دمای آزمایش برسد و بعلد از آن

نمونه  : 3كلسیم هیدروكسید سیلیکای آب دوست (  21درصد وزنی) متانول
نمونه  :كلسیم هیدروكسید سیلیکای آب گریز (  21درصد وزنی)
1

3

1

2

5

سر ت ][cm/s

شکل( )1نمودار میزان انبساط سطح آزاد بستر برای نمونه
های مختلف

0

انبساط بستر ][H/H0
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نمونه  : 5آب معمولی
نمونه  : 2كلسیم هیدروكسید

12

نمونه  : 3كلسیم هیدروكسید سیلیکای آب دوست ( 21درصد وزنی) متانول
نمونه  :كلسیم هیدروكسید

سیلیکای آب گریز ( 21درصد وزنی)

1

pH

جذب  CO2توسط آن جاذب به همک رو  pHمتلری نشلان
داد .این نتایج بخوبی اهمیت استفاده از جاذب اصح شلده بلا
نانوذرات سیلیکای آبدوست در حضور الک جلایگزین جلاذب
اصح شده با نانوذرات سیلیکای آبگریز را تایید مینمایند.

12

جمع بندی2

زمان ][sec

شکل ( ) نمودار تغییرات  pHبا گذر زمان برای نمونههای
مختلف

همانطور هه در این شک دیده میشلود رفتلار تغییلرات
 pHدر نمونه جاذب اصح نشده بسیار مشابه جلذب درون آب
خالص در عد حضور جلاذب در بسلتر ملیباشلد .در بررسلی
نمونه اول ،مخلو گلازی نیتلروژن و  CO2ازدرون یلک بسلتر
خالی از جاذب گذشته و وارد آب خالص می شلود و تغییلرات
 pHبا گذر زمان ثبت میشود .بله عبلارت بهتلر بلا ورود CO2
م وجود در مخلو گازی به درون آب ،بحفاصله واهنشهای ذهر
شده اتفاق افتاده و تغییر در  pHآغاز میگردد .جلاذب اصلح
نشده نیز بدلی رفتار بسیار نامطلوب سیالیت (هانالیزه شلدن)
قادر به جذب  CO2نبوده و گاز عبوری به راحتی از درون ایلن
هانالها گذر هرده و به درون آب وارد میشلود و در نتیجله آب
خیلی سریع و در حدود  255ثانیه (مشابه با نمونه  )1به حالت
اشباع میرسلد .در ملورد نمونله شلماره  3هله بهتلرین رفتلار
سیالیت را دارد  pHتا مدت زمان تیریبا  255ثانیه بدون تغییر
باقی میماند هه این امر نشان دهنده عد ورود گلاز  CO2بله
درون آب خالص و در نتیجه جذب توسط این نمونله در حلین
سیالیت میباشد .به عبارت بهتر چون در این نمونه تماس بین
گاز و جامد در درون بستر سلیال بیشلتر ملیباشلد در نتیجله
خروج گاز  CO2از بستر سیال در مدت زمان طو نیتری اتفاق
می افتد و زمان رسلیدن  pHبله حلد ثابلت اشلباع در انتهلای
آزمایش نیز بیشتر میگردد .با میایسه رفتار جذب نمونلههلای
آبدوست و آبگریز (نمونههلای شلماره 3و  )4نیلز ملیتلوان
محح ه هرد هه به دلی سطح تماس بهتلر بلین گلاز و ذرات؛
ناشی از زیاد بودن انبسا بستر (شک  ،)6زمان ثابلت مانلدن
 pHدر ابتدای آزمایش برای این نمونلههلا بیشلتر بلوده و pH
انتهایی نیز دیرتر به حالت ثابت میرسد .در مجموع میتوان به
وضو رابطهی هیفیت سلیالسلازی یلک جلاذب را بلا میلزان

در این تقیی فرایند جذب  CO2توسط جلاذب بلر پایله
 Ca(OH)2مورد بررسی قرار گرفت .برای این من ور ابتدا رفتار
سللیالیت جاذبهللای  Ca(OH)2و نیللز جللاذب اصللح شللده بللا
نانوذرات سیلیکای آبدوست و آبگریلز در یلک بسلتر سلیال
گاز-جامد مطالعه میشود .نتایج سیال سلازی حلاهی از تلاثیر
قاب محح ه الکلهای متانول و -2پروپانول بر افزایش انبسلا
بستر برای جاذب اصح شده با نانوذرات سلیلیکای آبدوسلت
بود .این تاثیر به میدار با ی دو خصوصیت پتانسی سلطقی و
ضریب دیالکتریک برای این دو الک نسبت داده شد .تصلاویر
 SEMتهیه شده از دو نمونه جاذب اصلح شلده بلا نلانوذرات
سیلیکای آبدوست و آبگریز اختح قابل محح لهای را در
نقوه پوشش بین ذرات نشان نداده و این امر نیش قاب توجله
الکلها را در بهبود هیفیت سیالیت نمونه پوشلش داده شلده بلا
ذرات سیلیکای آبدوست نشان میدهد .بلرای بررسلی میلزان
جذب  CO2توسط جاذبهای مورد بررسی ،از رو تغییرات pH
آب خالص استفاده میشود .این آزمایشها بله وضلو رابطله ی
هیفیت سیالسازی جاذب را با میلزان جلذب  CO2توسلط آن
جاذب نشان دادند .بطوریکه هیدروهسید هلسیم اصلح شلده
با نلانو ذرات سلیلیکای آبدوسلت رفتلار جلذب بهتلری را در
میایسه با جاذبهای دیگر داشته و تغییلرات  pHآب خلالص در
حضور این جاذب در زمانهای بیشتری آغاز میشود .هلیه نتایج
حاص از این تقیی و میایسه آن با تقیییات گذشته ،اهمیت
استفاده از جاذب اصح شده با نانو ذرات سیلیکای آبدوسلت
جایگزین جاذب اصح شده با نانو ذرات سلیلیکای آبگریلز را
تایید مینماید ،زیرا ایلن جاذبهلا هلم میلزان جلذب بیشلتری
داشته و هم از ن ر اقتصادی هزینه تهیه همتری دارند.
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Improving the fluidization behavior of Ca(OH)2 adsorbent by SiO2
nanoparticles and its role on CO2 adsorption in fluidized bed
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ABSTRACT

ARTICLE INFO

CO2 adsorption as the most important greenhouse gas and the
main cause of global warming has recently become as one of
the major issues in the world. In this research, modification of
Ca(OH)2 sorbent by adding hydrophilic and hydrophobic
silica nanoparticles to improve the CO2 adsorption process is
investigated. The experiments which are carried out in a gas–
solid fluidized bed show that using the vapor of methanol and
and 2-propanol alcohols have the most significant effect on
fluidization behavior of Ca(OH)2-hydrophilic silica adsorbent.
CO2 adsorption experiments by monitoring pH of pure water
shows that modification increases the adsorption period to 3
times. In addition, the adsorbent modified by hydrophilic
silica in the presence of alcohol shows more CO2 adsorption
in comparison with adsorbent modified by hydrophobic silica.
For more investigations SEM analysis and also RichardsonZaki equation are used.

Article history:

All right reserved.

15

Received: October 24, 2016
Received in revised form: April 23, 2017
Accepted: September 7, 2017

Key words:
Adsorption,
CO2
Ca(OH)2 adsorbent
Silica nanoparticles
Fluidized bed

* Corresponding author
tahmasebpoor@tabrizu.ac.ir

