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کاربرد نانوسیاالت در جذب گاز دیاکسید کربن
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چکیده
با رشد و توسعه صنعتی چشمگیری که در دهههای گذشته رخ داده است ،غلظت گاز کربندیاکسید در جو کره زمین
بشدت در حال افزایش است .از آنجایی که دیاکسید کربن یکی از موثرترین گازها در ایجاد اثر گلخانهای و گرمایش زمین
است ،بنابراین باید بهدنبال راهکارهایی برای کاهش غلظت و جلوگیری از انتشار این گاز در اتمسفر بود .از مرسومترین
روشهای جذب کربندیاکسید ،جذب آن بهوسیلهی حاللها است .ظهور فناوری نانو و بهرهگیری از آن در حاللهای
جذب کربندیاکسید ،نویدبخش نتایج خوبی بودهاست .نانوسیاالت جاذب کربندیاکسید ،نسبت حاللهای مرسوم جذب
دیاکسید کربن ،ظرفیت و سرعت جذب باالتری دارند؛ همین موضوع سبب شده است که این گروه سیاالت در سالهای
اخیر مورد توجه زیادی در صنایع جذب و شیرینسازی گاز طبیعی قرار گیرند.
کلمات کلیدی :جذب ،دیاکسید کربن ،نانوسیاالت
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مقدمه

افزایش انتشار دیاکسید کربن ناشی از سوختن سوختهای فسیلی ،عامل اصلی گرم شدن کره زمین بهحساب میآید.
برای کاهش اثرات تغییرات آب و هوایی ،کنترل گازهای گلخانهای بسیار مهم است .دیاکسید کربن یکی از مهمترین
گازهای گلخانهای 1است .غلظت  CO2در پیش از انقالب صنعتی درحدود  280ppmبوده ،اما این مقدار امروزه به بیش از
 400ppmدر اتمسر کره زمین رسیدهاست .این موضوع ،نگرانیها را برای افزایش بیش از حد دمای کره زمین افزایش
دادهاست .امروزه روشهای مختلفی برای جذب و ذخیرهسازی دیاکسید کربن ( 2)CCSاستفاده میشود ،که مهمترین آنها
عبارتند از :جذب بهوسیلهی حالل مایع ،جذب سطحی بهوسیلهی جاذبهای جامد و فرآیندهای غشائی.
در این بین اما جذب بهوسیله حاللها ،یکی از پختهترین و کارآمدترین روشها در مقیاس صنعتی است .اگرچه جذب
بهوسیلهی حاللها با مشکالتی نیز همراه است ،از جمله :از دست رفتن بخشی از حالل در برجهای عاریسازی حالل از
گاز اسیدی ،تجزیه حالل در تماس با اکسیژن ،انرژی مصرفی زیاد برای انجام عملیات احیاء حالل و بخش دیگری از
مشکالت عملیاتی.
با ظهور نانوسیاالت ،استفاده از آنها در فرآیندهای جذب گاز  CO2و شیرینسازی گاز طبیعی مورد توجه قرار گرفت.
استفاده از نانوسیاالت به عنوان حالل ،برای جذب  CO2میتواند نرخ و ظرفیت جذب را بهبود ببخشد و مشکالت ناشی از
مصرف زیاد انرژی سایر حاللها (الزم برای احیاء) را کاهش دهد.
معموال تهیه نانوسیاالت به منظور استفاده در جذب گازهای اسیدی ،عموما به صورت دومرحلهای 3انجام میگیرد .یعنی
نانوذرات ابتدا به صورت جداگانه سنتز شده و سپس در یک سیال پایه 4به صورت یکنواخت پخش میشوند .برای اطمینان از
پایداری و دردسترس بودن نانوذرات در تمام محلول ،پخشکنندههایی 5نظیر سدیم دودسیل سولفات ( )SDSو ستیل
تریمتیل آمونیوم برماید ( )CTABنیز به محلول اضافه میشوند .یکی از چالشهای مهم در استفاده از نانوسیاالت در
فرآیندهای جذب ،نگرانی درباره پایداری نانوسیاالت در حین انجام عملیات است.
.2

پارامترهای موثر در بهبود جذب  CO2بهوسیلهی نانوسیاالت

اما این سوال مطرح میشود که ،چه چیز سبب میشود نانوسیاالت گاز  CO2را بهتر از سیال پایه جذب کنند؟ پارامترهایی
که در بهبود جذب  CO2بهوسیلهی نانوسیاالت موثر هستند ،عبارتند از:
 .2 ،1تغییر  pHمحلول :با افزودن نانوذرات و قلیاییتر شدن محلول ،جذب گاز اسیدی ( CO2که بهوسیلهی واکنش
اسید – باز صورت میپذیرد)  ،بهبود مییابد.
 .2 ،2افزایش سطح تماس  :نانوذرات معلق درون سیال پایه ،نسبت سطح تماس به حجم ،باالیی دارند که سبب
میشود مکانهای فعال جذب روی نانوذرات جامد افزایش یافته و ظرفیت جذب افزایش مییابد؛ از طرفی با کوتاه شدن
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مسیر نفوذ در نانوذرات نسبت به ذرات تودهای سرعت جذب نیز افزایش چشمگیری پیدا میکند.
 .2 ،3نوع تماس دهنده :تماس دهندههایی که برای تماس بین دو فاز مایع (نانوسیال جاذب) و گاز (کربن دی اکسید)
استفاده میشوند ،طیف وسیعی از تماسدهندهها را شامل میشوند .برجهای حباب ساز ،6برجهای سینی دار 7و غشاءهای
فیبری توخالی ( 8)HFMCنمونههایی ازین تماس دهندهها هستند .انتخاب تماس دهنده مناسب ،سبب بهبود انتقال جرم
بین دوفاز میشود و در میزان جذب  CO2موثر است.
 .2 ،4پایداری نانوسیال :پایداری نانوسیاالت مورد استفاده در جذب گاز  ،CO2بسیار حائز اهمیت است .با کاهش
اندازه نانوذرات و افزایش ویسکوزیته سیال پایه میتوان سرعت تهنشینی نانوذرات را کاهش داد و نانوسیالی پایدارتر داشت.
از طرفی اما روش تهیه نانوسیال بر پایداری آن اثر میگذارد .همانطور که گفته شد ،بیشتر نانوسیاالت جاذب گاز به روش
دومرحلهای تهیه میشوند ،روش دو مرحلهای مستعد تشکیل رسوب و تجمع ذرات است؛ که بعضا این مشکل با افزودن
مواد فعال سطحی رفع میشود.
اما باید توجه داشت که ،با افزایش غلظت نانوذرات ،بههم چسبیدگی 9نانوذرات افزایش مییابد .بنابراین سطح تماس موثر
کاهش یافته و نرخ انتقال جرم ،کاهش مییابد .از طرفی با افزایش غلظت نانوذرات ،ویسکوزیته نانوسیال افزایش مییابد و
نرخ انتقال جرم در فاز مایع نیز کاهش خواهد یافت .فاکتور بهبود به صورت ،نرخ انتقال جرم  CO2در حضور نانوسیال نسبت
به نرخ انتقال جرم در سیال پایه تعریف میشود:

.3

مکانیزمهای بهبود جذب  CO2بهوسیله نانوسیاالت

 .3 ،1حرکت براونی :10حرکت تصادفی نانوذرات در محلول ،سبب ایجاد یک آشفتگی و متعاقبا یک ریزهمرفت 11در
سیال میشود .این ریزهمرفت اختالط بین دوفاز گاز – مایع را بیشتر کرده و انتقال جرم را بهبود میبخشد.
 .3 ،2شکست حباب :12نانوذرات پایدار معلق درون مایع ،با حبابهای گاز  CO2درون محلول (در برجهای سینی دار،
برجهای حبابساز و سایر برجهای جذبی که بر اساس تماس مستقیم بین دو فاز عمل میکنند)  ،برخورد کرده و آنها را به
حبابهای کوچکتر میشکنند؛ در نتیجه این عمل سطح تماس بین دو فاز افزایش مییابد .عالوهبر این با توجه به معادله
الپالس – یانگ ،13با کاهش اندازه حباب ،فشار گاز داخل حباب افزایش یافته ،که سبب میشود حاللیت گاز در مایع
افزایش یابد.
 .3 ،3اثر هیدرودینامیک :14حرکت براونی نانوذرات در محلول ،سبب ایجاد آشفتگی در الیه مرزی انتقال جرم بین
دوفاز مایع – گاز شده و ضخامت الیه مرزی انتقال جرم را کاهش میدهد .کاهش ضخامت الیه مرزی انتقال جرم ،سبب
کاهش مقاومت در برابر انتقال جرم و بهبود نرخ انتقال جرم میشود.
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 .3 ،4اثر شاتل :15نانوذرات بهدلیل حرکت براونیشان قادر هستند به سطح تماس مایع – گاز بیایند و مولکولهای گاز را
جذب کنند .ذراتی که گاز را جذب کردهاند ،به تودهی سیال برمیگردند و گاز جذب شده را دفع میکنند ،بدین ترتیب سطح
تماس مایع – گاز مرتبا تازهسازی میشود.
 .3 ،5جذب گاز روی سطح خود نانوذرات :نانوذراتِ بهکار برده شده برای بهبود جذب  ،CO2عمدتا سطحی عاملدار
دارند که گاز  CO2مستقیما میتواند روی این سطوح جذب شود.
یک مکانیزم محتمل دیگر برای توجیه بهبود نرخ انتقال جرم در نانوسیاالت ،اثر مارانگونی 16است .تجمع نانوذرات معلق
نانوسیال ،در سطح تماس مایع – گاز ،سبب کاهش کشش سطحی در این سطح و ایجاد یک گرادیان کشش سطحی
میشود .این گرادیان کشش سطحی ،موجب آشفتگی و اختالط دو فاز میشود.
اما مطالعات دیگری نیز بر روی عملکرد نانوسیاالت در فرآیند جذب کربندیاکسید ،نشان میدهد که ضریب نفوذ در
حضور نانوذرات کاهش مییابد؛ حضور نانوذرات سبب پیچیدگی مسیر نفوذ شده و درنتیجه نفوذ را کم میکند (در صورتی
که از درصد جرمی پائین نانوذارت استفاده شود ،فرض میشود نانوذارت اثری روی ضریب نفوذ ندارند).
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جدول  .1بررسی میزان بهبود جذب یک سیال در اثر افزودن نانوذرات [.]3
نانوذره

سیال پایه

میزان بهبود جذب  CO2نسبت به سیال پایه

SiO2

آب

24%

CNT17

آب

36%

Fe3O4

آب

43.8%

Al2O3

آب

18%

Al2O3
SiO2
Al2O3

DEA18
DEA

متانول

33
40%
8.3%

CNT

MDEA19

23%
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