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 چکيده

ه منظور حذف همزمان در این مقاله عملکرد یک غشای فیبر توخالی را ب

و  قرار دادیممورد بررسی ، دروژن سولفید از گاز طبیعیاکسید و هیکربن دی

عملکرد  .رد سیستم را بررسی کردیمپارامترهای مختلف را بر عملک تاثیر

سپس با افزودن نانوذرات  ،بررسی کردیم PVDFسیستم را در حضور غشای 

CaCO3  به غشا بهبود عملکرد سیستم را دیدیم. افزودن نانو ذرات به غشا تا

میزان جرمی 
𝐶𝑎𝐶𝑂3

𝑃𝑉𝐷𝐹
= عملکرد سیستم در حذف  سبب بهبود   20%

نسبت به زمانی که از  %9اکسید و هیدروژن سولفید به اندازه ذرات کربن دی

توان اینگونه دلیل این امر را می شد. خالص استفاده کردیم  PVDFغشای 

افزودن نانو ذرات به غشا به دلیل افزایش تخلخل غشا ، افزایش  شرح داد که

زاویه تماس سطح گاز و جاذب و همچنین افزایش سطح تماس مابین گاز و 

هیدروژن سولفید و کربن دی اکسید از  ذرات حذف سبب افزایشجاذب ، 

شود. همچنین نشان دادیم افزایش سرعت و غلظت جاذب میمخلوط گازی 

تم سبب افزایش راندمان سیستم در جهت حذف ذرات ورودی به سیس

شود و افزایش سرعت گاز ورودی به اکسید میهیدروژن سولفید و کربن دی

سیستم کاهش راندمان سیستم در جهت حذف ذرات هیدروژن سولفید و 

 اکسید را به دنبال دارد.کربن دی

 گاز طبیعی، سولفورزدایی، غشا: کلمات کليدی

 مقدمه.1

با توجه به رشد مصرف جهای انرژی در سده گذشته در صنعت ، بهره گیری 

اجتناب ناپذیر می ،از سوخت های فسیلی ، به عنوان منبعی سرشار از انرژی 

توان به منابع گازی  باشد . از جمله سوخت های فسیلی مورد استفاده می

اطقی نظیر ذخایر گاز در من اشاره کرد که با توجه به وجود منابعی عظیم از

، خاورمیانه ، آمریکای شمالی ،استفاده از این منبع انرژی رو به افزایش روسیه

، خت های فسیلی استعالوه بر تجدید ناپذیر بودن که ویژگی اصلی سو است.

تغییرات آب و هوایی و گرم شدن جهانی یکی دیگر از مشکالتی است که 

دهد  یقات نشان میاست. تحقه از سوخت های فسیلی ایجاد کرده استفاد

درصد گازهای گلخانه ای را کربن دی اکسید تشکیل می  80نزدیک به 

زاد شده در جو نزدیک به نیمی از کربن دی اکسید آدهد .بر پایه گزارش ها 

به عنوان خوراک خود کره زمین ، از صنایعی است که از سوخت های فسیلی 

گاز سمی دیگری که اثرات مخرب زیادی دارد هیدروژن  .[1]کننداستفاده می

سمی بون ، خورنده قوی می باشد .این گاز  سولفید می باشد که عالوه بر

مهمترین عامل ایجاد باران های اسیدی و همچنین خورندی تجهیزات 

با توجه به اینکه  گازی ناخالص است.استفاده شده در صنایع با سوخت های 

عمده ناخالصی موجود در گاز خوراک پاالیشگاه ها ، کربن دی اکسید و 

 منابع  موجودهیدروژن سولفید می باشد ، به منظور استفاده بهینه تر از 

موارد ذکر شده در  باید این دو جز از سوخت جدا شوند. ،گازی سوخت های

افزایش نهاد های مربوط به محیط زیست ، باال و همچنین حساسیت رو به 

نیاز به تکنولوژی های موثر برای حذف و جذب آالینده از سوخت های فسیلی 

فرایند  ،شیمیاییتکنولوژی هایی که با حضور جاذب  یکی از دهد.را نشان می

جذب ذراتی نظیر کربن دی اکسید ، هیدروژن سولفید و  جداسازی گازهایی 

 1غشایی فیبری توخالی دهد تماس دهنده های انجام میچون متان و هوا را 

 .( که محققین مطالعاتی را بر روی  آن انجام داده اند1هستند )شکل.

 

: شماتیک تماس دهنده غشایی1شکل.  

                                                           
1
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طراحی اصلی این سیستم به گونه ای می باشد که به کمک غشا ، یک تماس 

ایع گاز و جاذب ممستقیم بدون پخش شدگی ، به منظور انتقال جرم بین 

جاذب ، گاز در یک طرف غشا و مایع غشاییدر تماس دهنده  برقرار می شود.

سطح تماس به منظور انتقال جرم در حفارت  .در طرف دیگر غشا در جریانند

ل در سطح خغشا بین گاز و مایع ایجاد می شود.گاز با نفوذ به محیط متخل

های ورودی گاز و مایع  دبی جریان جذب می شود. کنترل ، با جاذب تماس

غشا به طوری حضور  تماس ویژه باال بین گاز و مایع به دلیلسطح به سیستم، 

سطح تماس بین دو فاز  ،مایع جاذبگاز و  ورودی که با تغییر سرعت های

، از جمله ویژگی هایی است که استفاده از این تکنولوژی را  [2]تابت می ماند

سبب شده است. می توان پارامترهایی چون خیس شدگی غشا ، نوع غشا ، 

نوع مایع جاذب و پارامترهای عملیاتی نظیر دما و فشار  را مهمترین عوامل 

ر به منظور بهبود عملکرد دانست.تحقیقات بسیا  سیستمتاثیر گذار بر عملکرد 

 [3]ه است، از جمله مندال و همکارانشیبر توخالی انجام پذیرفتغشاهای ف

اکسیدکربن و  جداسازی هیدروژن سولفید از یک مخلوط گازی حاوی دی

در یک ستون  AMPو  MDEAهای آبی  هیدروژن سولفید با استفاده از محلول

 [4]وسط دیندورت 2004که در سال اند. تحقیقاتی  مرطوب را بررسی کرده

 PVDFو  PP ذب های مختلف غشاهایانجام گرفت نشان داد در کنار جا

از دیگر تحقیقات صورت گرفته بهتری نسبت به سایر غشاها دارند.  سازگاری

اشاره کرد.او  [5]غشاها می توان به تحقیقات کیزری در زمینه عملکرد

جذب  را به منظور  PP , PVDF , PTEFعملکرد سه غشا آبگریز پرکاربرد 

CO2 به کمک غشای MEA که نشان داد عملکرد  داد مطالعه قرار موزد

از دو غشای دیگه باالتر است   PTFEجذب کربن دی اکسید در برای غشای 

و این غشا پایداری بهتری در طول فرایند دارد .در این مقاله سعی شده است 

عملکرد یک غشای فیبر توخالی را به منظور حذف همزمان کربن دی اکسید 

را و تاثیر پارامترهای مختلف  سی شودو هیدروژن سولفید از گاز طبیعی برر

 قرار دهیم. مورد مطالعه

 .شرح مدل2

به منظور حذف کربن دی اکسید و  تماسدهنده غشاییمدل دو بعدی از 

.نفوذ محوری و شعاعی در داخل هیدروژن سولفید مورد بررسی قرار گرفت 

با توجه  ، سمت گاز درون پوسته و مایع درون لوله مورد توجه قرار گرفت.غشا

 ،از مقاومت  نفوذ در فاز مایع استبه اینکه مقاومت نفوذ از میان فاز گاز کمتر 

لذا بهتر است حفرات غشا از فاز گاز پر شوند و غشا هیچ گونه خیس شدگی 

توسعه دادیم تا [6] نداشته باشد، لذا معادالت مدل را براساس غشای خشک

بازده عملکردی مدل باالتر باشد. جاذب مورد استفاده در مدل را محلول 

MEA شکل ) در مدل سه بعدی نشان داده شده همانطور که .انتخاب کردیم

یی مورد بررسی از سه قسمت پوسته ، غشا و لوله تشکیل ، کنتاکتور غشا( 2

شده است که حالل از سمت لوله در خالف جهت مخلوط گازی وارد شده از 

لوله و پوسته را از هم جدا کرده  ،سمت پوسته در جریان می باشد و غشا

 است.

 

بعدی تماس دهنده غشایی 3شماتیک -2شکل.  

 .معادالت3

 سمت پوسته:

 معادله پیوستگی ، موازنه جرم کلی به دست می آید. قانون فیک بااز ترکیب 

   

(1)  𝜕𝐶𝑖

𝜕𝑡
=  −∇. (−𝐷𝑖∇𝐶𝑖 + 𝐶𝑖𝑉𝑧) + 𝑅𝑖 

معادله پایستگی جرم پایا برای اجزا شامل کربن دی اکسید و هیدرژن سولفید 

در سمت پوسته که مخلوط گازی در جریان است و هیچ گونه واکنشی در 

 .به دست می آید  3و2سته رخ نمی دهد. از رابطه های سمت پو

 

(2)  

𝐷𝐶𝑂2−𝑠ℎ𝑒𝑙 [
𝜕2𝐶𝐶𝑂2−𝑠ℎ𝑒𝑙

𝜕𝑟2
+

1

𝑟

𝜕𝐶𝐶𝑂2−𝑠ℎ𝑒𝑙𝑙

𝜕𝑟
+

𝜕2𝐶𝐶𝑂2−𝑠ℎ𝑒𝑙𝑙

𝜕𝑧2
 ] 

= 𝑉𝑧−𝑠ℎ𝑒𝑙

𝜕𝐶𝐶𝑂2−𝑠ℎ𝑒𝑙𝑙

𝜕𝑧
 

 

(3)  

𝐷𝐻2𝑠−𝑠ℎ𝑒𝑙𝑙 [
𝜕2𝐶𝐻2𝑠−𝑠ℎ𝑙𝑙

𝜕𝑟2
+

1

𝑟

𝜕𝐶𝐻2𝑠−𝑠ℎ𝑙𝑙

𝜕𝑟
+

𝜕2𝐶𝐻2𝑠−𝑠ℎ𝑒𝑙

𝜕𝑧2
 ] 

= 𝑉𝑧−𝑠ℎ𝑒𝑙𝑙

𝜕𝐶𝐻2𝑠−𝑠ℎ𝑒𝑙𝑙

𝜕𝑧
 

 شرایط مرزی در سمت پوسته به ترتیب زیر می باشد:

(4) 𝑧 = 𝐿       𝐶𝑖−𝑠ℎ𝑒𝑙𝑙 = 𝐶𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙          𝑖 = 𝐶𝑂2 𝑎𝑛𝑑 𝐻2𝑆    

(5) 𝑟 = 𝑅2           𝐶𝑖−𝑠ℎ𝑒𝑙𝑙 = 𝐶𝑖−𝑚𝑒𝑚𝑏𝑟𝑎𝑛𝑒 
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(6) 
𝑟 = 𝑅3          

𝜕𝐶𝑖−𝑠ℎ𝑒𝑙𝑙

𝜕𝑟
= 0   

 

 معادالت قسمت غشا :

با توجه به اینکه به منظور افزایش بازده سیستم غشا را بدون خیس شدگی 

بنابراین، معادله  در نظر گرفتیم لذا تنها مخلوط گاز در درون غشا حضور دارد.

در داخل غشا شامل ترم نفوذ  H2Sو  CO2  پایستگی جرم پایا برای انتقال

 بوده و به فرم زیر است

(7) 
𝐷𝑖−𝑚𝑒𝑚𝑏𝑟𝑎𝑛𝑒 [

𝜕2𝐶𝑖−𝑚

𝜕𝑟2
+

1

𝑟
 
𝜕𝐶𝑖−𝑚

𝜕𝑟
+

𝜕2𝐶𝑖−𝑚

𝜕𝑧2
] = 0 

اکسید و هیدروژن ضریب نفوذ کربن دی 𝐷𝑖−𝑚𝑒𝑚𝑏𝑟𝑎𝑛𝑒در این رابطه 

 .می باشدتخلخل سولفید در غشا می باشند که وابسته به 

 مرزی مربوط به غشا :شرایط 

(8) 
𝑟 = 𝑅1                      𝐶𝑖−𝑚𝑒𝑚𝑏𝑟𝑎𝑛𝑒 =

𝐶𝑖−𝑡𝑢𝑏𝑒

𝑚𝑖

 

(9) 𝑟 = 𝑅2                      𝐶𝑖−𝑠ℎ𝑒𝑙𝑙 = 𝐶𝑖−𝑚𝑒𝑚𝑏𝑟𝑎𝑛𝑒  

 .[7]برای هر جز گازی بر مبنای قانون هنری محاسبه می شود mضریب 

 سمت تيوب :

در  MEA، در حالی که باا  H2Sو  CO2معادله پایستگی جرم پایا برای انتقال 

های جدید تشکیل شده از واکانش   دهد، به همراه گونه داخل تیوب واکنش می

 شامل ترم نفوذ، کنوکسیون و واکنش بوده و به فرم زیر است:

(10)  

 

𝐷𝑖−𝑡𝑢𝑏𝑒 [
𝜕2𝐶𝑖−𝑡𝑢𝑏𝑒

𝜕𝑟2 +
1

𝑟
 
𝜕𝐶𝑖−𝑡𝑢𝑏𝑒

𝜕𝑟
+

𝜕2𝐶𝑖−𝑡𝑢𝑏𝑒

𝜕𝑧2 ] 

+𝑅𝑖 = 𝑉𝑧−𝑡𝑢𝑏𝑒

𝜕𝐶𝑖−𝑡𝑢𝑏𝑒

𝜕𝑧
 

 شرایط مرزی سمت تیوب به صورت زیر می باشد.

(11) 𝑧 = 0  ,   𝐶𝑖−𝑡𝑢𝑏𝑒 = 0     , 𝐶𝑀𝐸𝐴−𝑡𝑢𝑏𝑒 = 𝐶𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙 

(12) 
𝑟 = 0  ,    

𝜕𝐶𝑖−𝑡𝑢𝑏𝑒

𝜕𝑟
= 0    (𝑠𝑦𝑚𝑚𝑒𝑡𝑟𝑦) 

(13) 𝑟 = 𝑅1  ,   𝐶𝑖−𝑡𝑢𝑏𝑒 = 𝐶𝑖−𝑚𝑒𝑚𝑏𝑟𝑎𝑛𝑒 × 𝑚𝑖 

اجزا گاازی هیادروژن ساولفید و کاربن دی      iمنظور از  13الی  8در معادالت 

 اسید می باشد.

 

 سينيتيک واکنش ها -3.1

 .[7]به صورت زیر می باشد  MEAبا جاذب   CO2معادله واکنش 

(14) CO2 + 2MEA → MEA+ + MEACOO− 

با هیدروژن سولفید به صورت زیار مای    MEAهچنین معادله واکنشی جاذب 

 .[8]باشد

(15) 𝐻2𝑆 + 𝑀𝐸𝐴 → 𝑀𝐸𝐴𝐻+ + 𝐻𝑆 − 

 حل عددی -2-3

 است. هآورده شد 1خصوصیت تماس دهنده غشایی مورد بررسی در جدول 

از گاز متان با  H2Sو   CO2جهت پیشبینی حذف ذرات   2Dیک مدل ریاض

شبیه (FEM) بر اساس روش المان محدود   CFDاستفاده از یک روش 

معادالت مدل با شرایط مرزی مناسب و معادالت سرعت واکنش  سازی شد.

 فرضیات اصلی مدل برای شبیه سازی را می توان اینگونه نام برد. عمال شد.ا

 .فرض آرام بودن جریان در پوسته و لوله1

 .غشا کامال خشک باقی بماند.2

 ..فشار سمت لوله ثابت در نظر گرفته شده است3

 .شرایط فیزیکی سیال ثابت در نظر گرفته شد4

 

 [10, 9]استفاده در مدل.مشخصات فیزیکی غشاهای مورد 1-جدول

𝐶𝑎𝐶𝑂3

𝑃𝑉𝐷𝐹
= 20% 

PVDF PP نوع غشا 

0,81 0,77 0,4 Porosity 

5 5 3600 Number of Fiber 

1,92 1,75 2 Tortuosity 
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 .اعتبار سنجی4

برا صحت سنجی این کار ، با توجه به اینکه جذب همزمان کربن دی اکسیدو 

 Shui-pingهیدروژ سولفید مقاالت زیادی در دسترس نیست ،از مقاله 

Yan در این مقاله به صورت آزمایشگاهی حذف  استفاده شد [11]و همکاران

 اکسید در یک سیستم تماس دهنده غشایی بررسی گشت است. کربن دی

 2به گونه ای که ماکزیمم خطا نزدیک به   نتایج با دقت مناسب حاصل شد

 (.3درصد بود. شکل)

 
تاثیر سرعت مایع جاذب عبوری در لوله بر شار جرمی عبوری کربن دی -3شکل 

 (𝑉𝑔𝑎𝑠:2.11m/s ; Tg:298 K) اکسید

 .[12]بدست می آید 16شده از رابطه  محاسبهشار عبوری 

(16)  𝐽𝐶𝑂2 = (𝑄𝑖𝑛 × 𝐶𝑖𝑛 − 𝑄𝑜𝑢𝑡 × 𝐶𝑜𝑢𝑡) 

× 273.15 ×
1000

22.4 × 𝑇𝑔 × 𝑆
   

 𝑄𝑜𝑢𝑡و  𝐶𝑂2  ،𝑄𝑖𝑛نرخ اتقال جرم مرباوط باه ذره      𝐽𝑐𝑜2در این رابطه .

غلظاات حجماای  𝐶𝑜𝑢𝑡و  𝐶𝑖𝑛ورودی ،  ناارخ جریااان گاااز در خروجاای و در

CO2  در فاز گاز در خروجی و در ورودی, 𝑇𝑔    دمای جریاان گااز وS   ساطح

 باشد. مایع می-تماس گاز

نتایج نشان می دهد زمانی که سرعت مایع درون لوله افزایش می یابد ، به 

می  در مجاورت غشا ،مقاومت نفوذ کاهشدلیل کاهش ضحامت الیه مرزی 

کند.این پدیده در  از گاز به درون مایع نفوذ پیدا می یباید و شار بیشتر

 .ارایه گشت مطالعات تعداد دیگر از محققین نیز

 

 نتایج شبيه سازی و بحث:

جداسازی همزمان کربن دی اکسید و هیدروژن سولفید از مخلوط گازی 

اکسید مورد % کربن دی10% هیدروژن سولفید و  10% متان ، 80شامل 

بررسی قرار گرفت.معادالت مدل و شرایط مرزی در غلظت های مختلف 

هچنین با تغییر نوع غشای  ، در سرعت های مختلف جاذب و گاز ، و  جاذب

.ویژگی های شیمیایی که در حل 2به کار رفته حل شد. در جدول شماره 

 مدل به کار رفته است، آوردیم.

 ویژگی های شيميایی مدل-2جدول.

[13] 1.8 × 10−5 𝐷𝐶𝑂2−𝑠ℎ𝑒𝑙𝑙  (𝑚2𝑆−1) 

 𝐷𝐶𝑂2−𝑠ℎ𝑒𝑙𝑙(𝜀/𝜏) 𝐷𝐶𝑂2−𝑚𝑒𝑚𝑏𝑟𝑎𝑛𝑒  (𝑚2𝑆−1) 

[14] 1.51 × 10−9 𝐷𝐶𝑂2−𝑇𝑢𝑏𝑒  (𝑚2𝑆−1) 

[13] 2 × 10−5 𝐷𝐻2𝑆−𝑠ℎ𝑒𝑙𝑙  (𝑚2𝑆−1) 

 𝐷𝐻2𝑆−𝑠ℎ𝑒𝑙𝑙(𝜀/𝜏) 𝐷𝐻2𝑆−𝑚𝑒𝑚𝑏𝑟𝑎𝑛𝑒  (𝑚2𝑆−1) 

𝐷𝐶𝑂2−𝑇𝑢𝑏𝑒 𝐷𝐻2𝑆−𝑇𝑢𝑏𝑒 تقریب  (𝑚2𝑆−1) 

[14] 9.3 × 10−10 𝐷𝑀𝐸𝐴−𝑡𝑢𝑏𝑒 (𝑚2𝑆−1) 

[14] 0.8 𝑚𝐶𝑂2
 (𝑚𝑜𝑙. 𝑚𝑜𝑙−1) 

.𝑚𝐻2𝑆 (𝑚𝑜𝑙 2.3 تقریب 𝑚𝑜𝑙−1) 

 

 تاثير افزودن نانو ذرات به غشا، برعملکرد تماس دهنده غشایی

اکساید و هیادروژن ساولفید باا      درصد حذف کربن دینشان می دهد،  4شکل

افزایش درصد نانو ذرات موجود در غشا افزایش یافته اسات. بیشاترین میازان    

اکسااید و هیاادروژن سااولفید از جریااان در غشااا بااا  دی ذرات کااربنحااذف 

 %مشخصات فیزیکی
𝐶𝑎𝐶𝑂3

𝑃𝑉𝐷𝐹
= اتفاق افتاده است که این میازان بارای     20

Liquid velocity ( m/s )
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باشاد. درصاد حاذف     % مای 67اکسید  و برای کربن دی %83هیدروژن سولفید 

این جزءهای گازی از خروجی پوسته متناسب با شار عباوری هرکادام از ایان    

 %باشد. ازآنجاکه با افزایش درصاد وزنای    گازها از غشا می
𝐶𝑎𝐶𝑂3

𝑃𝑉𝐷𝐹
تاا میازان    

یاباد لاذا در    % ،  تخلخل غشا و سطح تماس بین گاز و ماایع افازایش مای    20

اکساید و هیادروژن    طول جریان گاز درون پوسته، مقدار بیشتری از کربن دی

کاهش میازان ایان گازهاا     ( که نتیجه آن27سولفید از غشا عبور کرده )شکل 

 باشد در خروجی پوسته و در نتیجه افزایش درصد حذف آن دو جز گازی  می

 

پوسته در  یاز خروج یدسولف یدروزنو ه اکسید¬یدرصد حذف ذرات کربن د.4شکل 

 موجود در غشا CaCO¬3متفاوت از  یجرم یدرصد ها

 تاثير سرعت گاز ورودی  بر عملکرد تماس دهنده غشایی:

تاثیرافزایش سرعت گاز وردی به پوساته در کنتااکتور غشاایی     5شکل شماره 

را نشان می دهد.همانگونه که مشاهده می شود با افازایش   PPبا حضور غشای 

سرعت گاز درصد حذف اجازا گاازی کاربن دی اکساید و هیادروژن ساولفید       

کاهش می یابد که دلیل این اتفاق را می توان به دلیل کااهش زماان اساتقرار    

گاز در مجاورت غشا دانست.این امر سبب می شاود نفاوذ گااز باه درون غشاا      

 درصد کمتری از ذرات آالینده حذف شود. کاهش و درتیجه

 PPدر زماانی کاه از غشاای     اکساید درصد کام حاذف کاربن دی   به با توجه 

یکی از این راه ها اساتفاده   باید به دنبال راه های جایگزین بود. استفاده کردیم

از غشاهای ساطح تمااس بااالتر و هچناین آب گریاز تار مای باشاد. غشاای          

PVDF با صرفه اقتصادی باالست که آب گریازی   از جمله غشاهای صنعتی ،

قابل قبولی دارد و همچنین به دلیل سطح تماس باالتری که بین گاز و جاذب 

نظیر کاربن دی اکساید را    می توان درصد حذف ذرات آالیندهکند ، ایجاد می

می توان با افزودن درصدی از ناانو ذرات باه   هد، دباال ببرد. مطالعات نشان می

   ص عبور دهی را بهبود بخشید.این غشا خوا

را نشان می دهد  PVDfبه غشای  CaCO3تاثیر افزود نانو ذره  6شکل شماره 

 .که به دنبال آن بهیود چشم گیری در شیرین سازی سوخت متان داریم

 

  .PPتاثیر سرعت گاز بر روند حذف ذزات . غشای مورد استفاده  -5شکل

Vliq=0.65 𝑚𝑠−1, CMEA=1000 𝑚𝑜𝑙𝑚−3  

 

 

 
، غشا  تاثیر سرعت گاز ورودی بر عملکرد تماس دهنده غشایی -6شکل 

PVDF  ( اصالح شده
𝐶𝑎𝐶𝑂3

𝑃𝑉𝐷𝐹
= 20%) . Vliquid= 0.65𝑚𝑠−1 
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 تاثير سرعت مایع جاذب ورودی بر عملکرد تماس دهنده غشایی:

افزایش سرعت جاذب وردی به لوله در کنتااکتور غشاایی    تاثیر 7شکل شماره 

همانگونه که مشااهده مای شاود باا      را نشان می دهد. PVDFبا حضور غشای 

افزایش سرعت جاذب درصد حذف اجزا گازی کاربن دی اکساید و هیادروژن    

دلیل این امر را می توان این گونه توجیه کرد کاه  سولفید افزایش می یابد که 

، مایع مجاور غشا که با هیدروژن سولفید و کربن جاذبمایع  با افزایش سرعت

دی اکسید واکنش داده سریع تر از ماژول خارج شده و مایعی جدید و تمیز با 

ظرفیت پذیرش باالتر در مجاورت غشا قرار گرفته و در نتیجه درصد بیشاتری  

. از هیدروژن سوولفید و کاربن دی اکساید در ایان فرایناد جاذب مای شاوند       

در صد جدب هیادروژن   m/s 0,2همانگونه که در شکل می بینیم، در سرعت

در  درصاد مای باشاد    83و  93کربن دی اکسید به ترتیب برابار باا    سولفید و

و  96درصد حذف این دو باه ترتیاب     m/s 1,4حالی که در سرعت نزدیک به

 می باشد. 90

 

غشایی ،. تاثیر سرعت مایع ورودی بر عملکرد تماس دهنده 7شکل   

𝐶𝑎𝐶𝑂3

𝑃𝑉𝐷𝐹
= 20%   ، 𝑣𝑔𝑎𝑠 = 5𝑚𝑠−1 

 

 تاثير غلظت جاذب:

با توجه به اینکه یکی از ویژگی های تماس دهنده های غشایی کنترلای اسات   

که ما بر این سیستم ها داریام و میتاوانیم شارایط آزماایش یاا فرایناد را باه        

میپاردازیم. باه    راحتی تغییر دهیم ، اکنون به بررسی اثر تغییر غلظت جااذب 

مول سوخت کاربن   4مول سوخت متان به هراه  32این منظور جریانی حاوی 

 مول هیدروژن سولفید را وارد قسمت پوسته کردیم. 4دی اکسید و 

تغییرات غلظت کربن دی اکسید در مرز پوسته و غشاا را نشاان مای     8شکل 

 دهد. 

 

 تاثیر تغییرات غلظت جاذب بر تغییرات غلظت کربن دی اکسید -8شکل.

Vgas= 3.2 𝑚𝑠−1 , Vliquid= 0.65𝑚𝑠−1 

تغییرات غلظت هیدروژن سولفید را در مارز پوساته و غشاا     9همچنین شکل 

 نمایش می دهد.

، با توجه به جهت جریان گاز که عکس جهت جریان سیال در مدل می باشاد  

انتظار داریم که هر چه از ورودی گاز دور تر و به سمت ورودی جاذب نزدیاک  

تر شویم غلظت جز گازی کربن دی اکسید و هیدروژن سولفید کاهش یابد یاا  

 .های کوچک تر غلظت آالینده ها کمتر باشد  Z/Lبه عبارتی در 

 

 تاثیر تغییرات غلظت جاذب بر تغییرات غلظت هیدروژن سولفید  -9شکل.

Vgas= 3.2 𝑚𝑠−1, Vliquid= 0.65𝑚𝑠−1 

Liquid Velocity (m/s)

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6

%
 R

em
o
v
al

82

84

86

88

90

92

94

96

98

CO2

H2S

Z/L

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2

C
O

2
 c

o
n

ce
n

tr
at

io
n

 (
m

o
l/

m
3

)

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

MEA , 1 Molar

MEA , 2 Molar

MEA , 3 Molar

Z/L

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2

H
2

S
 c

o
n

ce
n

tr
at

io
n

 (
m

o
l/

m
3

)

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

MEA , 1 Molar

MEA , 2 Molar

MEA , 3 Molar



FCCI-2018-1028 

 

 1396بهمن ماه  25و 24، هفتمين کنفرانس سوخت و احتراق ایران

 صنعتی شریف تهران، دانشگاه

 

نشان می دهند که هر چه غلظت جاذب ورودی بیشاتر باشاد در    8و 9نمودار 

ارتفاع مشخص درصد بیشتری از آالینده ها در تماس دهناده غشاایی جاذب    

 شده است.

 نتيجه گيری:

 کردیم کاه فرایناد جاذب و جداساازی در یاک سیساتم        مشاهده

غشایی به صورت همزمان صورت گرفت که از مزایاای اصالی ایان    

 تکنولوژی است.

      ، توانایی کنترل کردن فرایند ، مانند تواناایی تغییار سارعت گااز

تغییر غلظت جااذب ، تغییار ناوع جااذب و... باه راحتای در ایان        

رد نیز یکی از برتری های تکنولوژی قابل دسترس است که این مو

 این روش شیرین سازی سوخت می باشد.

    جاذب های آب گریاز نظیارPVDF       عملکارد بهتاری نسابت باه

غشاهایی دارند که توساط جااذب خایس مای شاوند.زیرا خایس       

شدگی سبب ایجاد مقاومت در برابر نفوذ می گردد که ایان اتفااق   

 سبب کاهش بازده سیستم می شود.

  بازده غشای به کاار رفتاه در مادل خاورد را باا      به منظور افزایش

افزودن نانو ذرات اصالح کردیم.مشاهده شد باا افازودن ناانو ذرات    

به غشا به دلیل افزایش تخلخل غشا ، افزایش زاویه تمااس ساطح   

گاز و جاذب و همچنین افزایش سطح تماس مابین گاز و جااذب ،  

لاوط  درصد حاذف هیادروژن ساولفید و کاربن دی اکساید از مخ     

 گازی افزایش می یابد.

  ، با افزایش غلظت جاذب ، می توان بازده جذب سیستم را باال برد

در غلظت های باالتر تغییرات درصاد جاذب کام مای شاود. ایان       

 موضوع نشان میدهد انتخاب غلظت جاذب حد بهینه دارد.

عالیم و نشانه ها-.3جدول شماره   

 S گازسطح تماس ایجاد شده توسط غشا بین جاذب و 

 i (𝑚𝑜𝑙𝑚−3) Ciغلظت جز 

غلظاات آغاااازین هاار یاااک از اجاازا در شاااروع فرایناااد    

(𝑚𝑜𝑙𝑚−3) 

Ci,0 

 Di (𝑚2𝑆−1)ضریب نفوذ هر یک از اجزا می باشد 

 mi (𝑚𝑜𝑙𝑚𝑜𝑙−1)ضریب حاللیت فاز گاز در فاز مایع 

 Ri (𝑚𝑜𝑙𝑆−1سرعت واکنشی هر یک از اجزا )
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