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محلول  کیکربن با  دیاکس یجذب د یصنعت مهیواحد ن کی یساز هیشب

نیاز مونو اتانول آم یآب  

 

  *2کلیشمی احمد رهبر ، 1سید حسام میرفارسی
 

 دانشکده مهندسی شیمی ، تهران ، نارمکدانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت ایران ، 1
 دانشگاه علم و صنعت ایران ، دانشکده مهندسی شیمی ، تهران ، نارمک استادیار 2

 

 

 چكیده
 هیبه شب زمیناثر این گازها در گرمایش و  یگلخانه ا یبا توجه به گسترش روز افزون مطالعات در خصوص گازها

 یصنعت مهیواحد ن کی در عنوان یک گاز گلخانه ای ،ه ، ب۱پس از احتراق کربن دیاکس یجذب د ندیفرآ یساز

سرعت  یرا بر مبنا یساز هیشب .میپرداخت ۸/۸دانشگاه اشتوتگارت آلمان با نرم افزار اسپن پالس نسخه  اجرایی در

مذکور انتخاب  یصنعت مهیپرکن ها و حالل را مانند واحد ن ،و نوع برج ها  یاتیعمل طیشرا وانجام داده  ۲واکنش

ده ش شنهادیبرج جذب و دفع پ یبرا یمدل که قبال توسط شرکت اسپن تکنولوژ کیبا استفاده از  ]1[.میکرد

 ستمیس یبرا یکه طبق مطالعات انجام شده مدل خوب ELEC-NRTL یکینامیمدل ترمود انتخاب و ]۲[بود

 ]۳[و همکاران یل-انجام شده توسط باو هونگ نیشیخود را با کار پ شبیه سازی  جی، نتا ]۳[است یتیالکترول یها

قابل قبول بود و اغلب کمتر از  جی. نتامیکرد سهیمقا]۱[ یصنعت مهیحاصل از واحد ن یتجرب جینتا نیو همچن

 ینیب شیرا پ یجذب بهتر جینتا است، کترینزد تیمدل به واقع نیا نکهیدرصد خطا داشت و با توجه به ا ۷±

 یاز برج دفع بدست آمد و مقدار ضبط کربن د % ۵۸/۹۹  با خلوص یکربن خروج دیاکس یکه د یبطور کرد

 یکیموازنه جرم و بار الکتر نیتر شد. همچن کینزد یتجرب جیبه نتا % ۵/۶تا  ینسبت به مدل قبل یخروج دیاکس

مصرفی  تلفات حالل آمین % ۳۵  این مدل و همگرا شد باالدقت استفاده از جریان جبرانی با  با  یساز هیشب نیا

 .را کاهش داد

 

 کلیدیکلمات 
  . یصنعت مهی، واحد ن یگلخانه ا ی، گازها یساز هی، اسپن پالس ، شب نیکربن ، مونو اتانول آم دیاکس ید

                                                           

 

 
 ahmadrahbar@iust.ac.ir :پست الکترونیکی عهدهدار مکاتبات  *

1-Post combustion capture(PCC) 

2-Rate-based Design 
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 مقدمه -1

شود که  یانجام م یگلخانه ا یدر جهت کنترل انتشار گازها یمتعدد یو صنعت یاقدامات علم ایمروزه در سراسر دنا             

 یسم یاگرچه جزو گازها یگلخانه ا یگازها ریکربن  و سا دیاکس یباشد. د یکربن م دیاکس یگازها د نیا نیاز مهمتر یکی

 2۰1۰که در سال  یشده و طبق پژوهش نیزم شیحال در دراز مدت مشاهده شده است که باعث گرما نیشوند با ا یمحسوب نم

عنوان یک گاز گلخانه ای ه ب نبکر دیاکس یغلظت د ]۴[انجام  شده است  کایمتحده آمر االتیدر موسسه ماساچوست امیالدی 

 یگراد یدرجه سانت ۶/۰ شیدر افزا یتا حدود زانیم نیداشته است که ا شیافزا mg 𝐥−𝟏 ۹۰در پنجاه سال گذشته حدودا 

 موثر بوده است. نیزم جو یدما

 و همکاران ویگوانگرن  رایشده است، بعنوان مثال اخ یکربن بررس دیاکس ید رهیو ذخضبط  یبرا یمتعدد یروش ها            

 نیپرداختند و اعالم کردند که ا دیاکس یدر جذب کربن د یونی عیما کیبا  نیمونواتانول آم بیعملکرد ترک یبه بررس ]۵[

 یلیخ دیاکس یآب را حذف کرده است اما بازده جذب کربن د تیمشکالت فرار باشد یاز آب م یعار نکهیا لیدله محلول ب

 یغشا کیمختلف مانند استفاده از  ییغشا یها ندیاستفاده از فرآ نیمعمول دارد ، همچن نیآم ینسبت به محلول ها یکمتر

 نیآم ینسبت به محلول ها یکم یو بازده جداساز ]۶[شد یبررس رایو همکاران  اخ وی ینهایکه توسط چ زیآب گر یکیسرام

 نیآم یاستفاده از محلول ها کربن دیاکس ید ضبط یروش برا نیهنوز هم بهترما را به این مهم رهنمود می سازد که  داشت

 باشد. یم

صورت  یمختلف یپژوهش ها نیآم یکربن با محلول ها دیاکس یجذب و دفع د ندیفرآ یساز هیو شب یدر  مدلساز              

اره کرد و همکاران اش یبا نرم افزار اسپن پالس توسط با هونگ ل ندیفرآاین  یساز هیبه شب  توانمیگرفته است که از جمله آنها 

از گ انیجر یفرض که واحد شستشو نیرا با ا یصنعت مهیواحد ن نیگاز دودکش در ا زا کربن دیاکس یجذب د ندیکه فرآ ]2[

مت قس قتیاما در حق دادندارائه  اتیفرض نیرا با ا جیکردند و نتا یساز هیاز  برج جذب بطور کامال جداگانه باشد شب یخروج

 نیآم آبی محلول ،شستشو  یبرا یورود دباشد رفتار آب سر یم ازیباشد و  ن یدرون خود برج جذب م یگاز انیجر یشستشو

هش پژو نیهدف از ا یبطور کل م،یپرداخت کپارچهیمدل برج  یساز هیعلت به شب نیشود، بهم یبرج با هم بررس یو گاز باال

 .باشد یم و کاهش میزان تلفات حالل آمین یمدل قبل یساز هیحاصل از شب جیبهبود نتا

 

  متن اصلی مقاله -2

      روش ها 2-1   

 ترمودینامیكی های مدل ۲-۱-۱

درون ونی یو ترکیبات  بخار-مایع ، مایع-مایعتوجه به اینکه سیییسییتم الکترولیتی می باشیید برای پیش بینی رفتار    با                

ی آمین را با دی  بی می تواند ضیییرایب برهمکنش دو جزی این مدل بخو  که  اسیییتفاده کردیم  ELEC-NRTLفرآیند  از مدل   

که طبق مطالعات انجام   انتخاب شییده اسییت  PC-SAFTمدل  همچنین برای فاز گازی نیز،  و آب تخمین بزندکربن اکسییید 

 ]۷,۴[.شده خصوصا برای سیستم های جذب و دفع نتایج قابل قبولی دارند

     مروری بر داده های تجربی  ۲-۱-۲          

صنعتی مورد                    شتوتگارت آلمان می     نظرواحد نیمه  شگاه ا ضبط دی    واقع در دان شد که با هدف  سید کربن پس از  با اک

راه اندازی شده است. این مجموعه شامل یک برج جذب کربن  در جذب دی اکسید احتراق و بررسی عملکرد حالل های مختلف
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  اطالعات مورد نیاز برخیپمپ می باشد که  یک مبدل حرارتی و از جمله سهدفع بهمراه تجهیزات فرآیندی مورد نیاز  یک برج و

 . آورده شده است 1در جدول

ساعت   ۱۱۰تا  ۳۰این واحد برای دبی گاز ورودی در محدوده                ساعت    ۳۵۰تا  ۵۰و دبی حالل کیلوگرم بر  کیلوگرم بر 

ست    شده ا صات حالل ورودی و   ]۱[طراحی  شخ آمده   ۳و  ۲ورودی به برج جذب نیز به ترتیب در جدول های  یگاز خوراک .م

 ]۱[آورده شده است. ۱همراه  داده های عملیاتی مورد نیاز شبیه سازی در شکل ه همچنین نمودار جریان فرآیند  ب .اند
 

 فرضیات شبیه سازی ۲-۱-۳        
 : به شرح زیر می باشنددر شبیه سازی انجام شده از فرضیاتی جهت سهولت کار استفاده کردیم که         

  صرف نظر کردیم.نیز هر دو برج را آدیاباتیک در نظر گرفتیم و از هرگونه تلفات انرژی 

 .افت فشار در مبدل های حرارتی را ناچیز فرض کردیم 

 .از تشکیل شدن هیدرات و نمک در برج ها صرف نظر کردیم 

      صنعتی بوده سازی مربوط به واحد نیمه  شبیه  ست  از پدیده کف زایی با توجه به اینکه این  ضی  ا ح و در آنجا تو

 ]۱[صرف نظر کردیم. داده شده است که از مواد ضد کف استفاده شده

 نحوه شبیه سازی   ۲-۱-۴

از پرکن پرشده است و ریبویلر  جذب استفاده کردیم بطوری که کل برج Radfrac مدلبرای شبیه سازی برج جذب از        

سور ندارد  ستفاده کردیم با این تفاوت که در این برج مرحله اول و آخر   Radfrac. در مورد برج دفع نیز مجددا از مدل و کندان ا

ب در الزم به توضیح است که برج جذ کامل و ریبویلر می باشند و باقی مراحل از پرکن پرشده اند. ندانسور به ترتیب مربوط به ک

سمت باالی آن به ارتفاع        ۲۰نهایت به  شد که دو ق سیم  سمت تق شد و        ۴۲/۰ق شو در نظر گرفته  ست ش سمت   ۱۸متر برای  ق

شد ، تعداد   در نهایت متر ۲/۴دیگر به ارتفاع  ست با این      ۲۱برای جذب در نظر گرفته  شده ا ستفاده  مرحله نیز برای برج دفع ا

ست.    ۵/۲تفاوت که ارتفاع برج دفع  شدن و جریان حالل غنی ورودی به برج دفع      همچنین جریان متر ا سرد  شتی نیاز به  بازگ

 استفاده شده است. پوسته و لوله از مبدل حرارتی برای این مهم نیاز به گرم شدن دارد که
 

 ی شیمیاییواکنش ها ۲-۱-۵         

 عبارتند از : وبطور کلی یکسری واکنش های شیمیایی در جذب دی اکسید کربن وجود دارد که تعادلی بوده               

 

  (1)         𝑴𝑬𝑨𝑯+ + 𝑯𝟐𝑶 ↔ 𝑴𝑬𝑨 + 𝑯𝟑𝑶+ 
 

            (2)          𝑴𝑬𝑨𝑪𝑶𝑶− + 𝑯𝟐𝑶 ↔ 𝑴𝑬𝑨 + 𝑯𝑪𝑶𝟑− 
 

                                           (3)           𝟐𝑯𝟐𝑶 ↔ 𝑯𝟑𝑶+ + 𝑶𝑯−                                                           
 

    (4)        𝑪𝑶𝟐 + 𝟐𝑯𝟐𝑶 ↔ 𝑯𝑪𝑶𝟑− + 𝑯𝟑𝑶+  
 

     (5)         𝑯𝑪𝑶𝟑− + 𝑯𝟐𝑶 ↔ 𝑪𝑶𝟑𝟐− + 𝑯𝟑𝑶+ 
 

 به تشکیل کربامات، واکنش سوم مربوط به تجزیه آب ، واکنشکه واکنش یک مربوط به پروتوناسیون آمین ، واکنش دوم مربوط 

 .چهارم و پنجم به ترتیب تشکیل بی کربنات و کربنات را نشان می دهند های
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ز :برای شبیه سازی عملیات جذب و دفع توسط محلول آمین بایستی چهار واکنش دیگر نیز اضافه شوند که عبارتند ا                 

 

 
(6)        𝑪𝑶𝟐 + 𝑶𝑯− → 𝑯𝑪𝑶𝟑− 

 

 (7)         𝑯𝑪𝑶𝟑− → 𝑪𝑶𝟐 + 𝑶𝑯− 
 

                                    (8)        𝑴𝑬𝑨 + 𝑪𝑶𝟐 + 𝑯𝟐𝑶 → 𝑴𝑬𝑨𝑪𝑶𝑶− + 𝑯𝟑𝑶+ 

 

                                                (9)         𝑴𝑬𝑨𝑪𝑶𝑶− + 𝑯𝟑𝑶+ →  𝑴𝑬𝑨 + 𝑪𝑶𝟐 + 𝑯𝟐𝑶       
 

 

 الزم. استخراج شده است ]۷[طوری که ثوابت سرعت واکنش و انرژی فعال سازی برای هرکدام از واکنش های باال از مرجع ه ب

 جداگانه برای قسمت واکنشی برج ها تعریف شوند. به ذکر است که این واکنش ها باید

 

 های مقالهبخشعناوین  -۳ 

فرضیات شبیه  ۳-۱-۲ مروری بر داده های تجربی  ۲-۱-۲مدل ترمودینامیكی  ۱-۱-۲روش ها -۲مقدمه -۱

 ی شیمیاییواکنش ها   ۵-۱-۲ شبیه سازی نحوه ۴-۱-۲سازی
  

 هاها و جدولشكل -۴
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 ]۱[یاتیعمل یها داده همراهه ب ندیفرآ انیجر نمودار -۱شكل 

 

 ه شدهئپروفایل دمایی در برج جذب مربوط به مدل ارا – ۲شكل 
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 ]۳[یدر برج جذب مدل قبل دمایی پروفابل –۳شكل 

 

 

 

 
 شده هئدما برج دفع در مدل ارا لیپروفا -۴شكل 
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 ]۳[پروفایل دما برج دفع در مدل قبلی –۵شكل  

 

 

 
 مدل ارائه شده  فرآیند نمودار جریان – ۶شكل 
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 ]۱[مشخصات برج های جذب و دفع -1جدول 

 برج دفع برج جذب پارامتر

 ۵/۲ ۲/۴ (متر)ارتفاع برج

 ۱۲۵ ۱۲۵ (متر میلیقطر برج)

  SULZER MELLAPAK SIZE 250  SULZER MELLAPAK SIZE 250 نوع پرکن

 

 

 

 ]۱[مشخصات حالل ورودی – 2جدول 

 

 مقدار پارامتر

 ۴۰ (Cºدما)

 ۱۲۰۰ (بارمیلی فشار )

.KGدبی) 𝐡𝐫−𝟏) ۱/۲۰۰ 

 ۲۷۵/۰ کسر مولی مونو اتانول آمین

 ۶۷۳/۰ کسر مولی آب

 ۰۵۲/۰ کسر مولی دی اکسید کربن

 

 
 ]۱[مشخصات خوراک ورودی به برج جذب – ۳جدول 

 مقدار پارامتر

 Cº ۴۸دما 

۵/1۰۰۴ (میلی بارفشار )  

.KGدبی نیتروژن) 𝐡𝐫−𝟏) ۵/۵3  

.KGدبی جریان) 𝐡𝐫−𝟏) 2۷2/۷  

.KGآب )دبی  𝐡𝐫−𝟏) 112/۵  

.KGدبی دی اکسید ) 𝐡𝐫−𝟏) 12/۶  

 

 
 

 مقایسه مشخصات جریان گازی خروجی از برج اول -۴جدول 
 

مییقییادیییر    پارامتر

 ][تجربی

میییییدل 

 ]۳[قبلی

 خطا

% 

مییییدل 

ارایییییه  

 شده

 خطا

% 
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 ۰ ۹۷۷ ۰ ۹۷۷ ۹۷۷ (میلی بارفشار)

 ۱۳/۴۷ ۲۱/۴۸ ۲ ۵/۴۳ ۷ (Cºدما)

دبییییییییییییییی  

.KG)کل 𝐡𝐫−𝟏) 

۶/۶۶ ۰۳/۶۷ ۶/۰ ۶۶/۶۴ ۳ 

درصیییید وزنییی  

 نیتروژن 

۷/۷۹ ۸/۷۹ ۱/۰ ۷/۸۱ ۵/۲ 

درصیییید وزنییی   

 اکسیژن 

۹/۱۰ ۸۵/۱۰ ۵/۰ ۲۳/۱۱ ۵/۳ 

 ۳۰ ۰۲/۵ ۳ ۴۳/۷ ۲/۷ آب درصد وزنی 

دی  درصیید وزنی

 کربناکسید 

۲/۲ ۹۱/۱ ۱۳ ۰۵/۲ ۸/۶ 

 

 

 

 

 

 
 

 مشخصات جریان کربن دی اکسید خروجی از برج دفع -۵جدول 

مقادیر  پارامتر

 ][تجربی

مدل قبلی 
]۳[ 

مدل ارایه 

 شده

 2۷/1۸ 1۸ 1۷ (Cºدما)

فشار 

 (بار)

2 2 2 

درصد 

 آب وزنی 

۰۰۴/۰ ۰۰۴3/۰ ۰۰۴2/۰ 

درصد 

کربن وزنی 

   دی اکسید

۹۹۶/۰ ۹۹۴3/۰ ۹۹۵۸/۰ 

 

 

 مقاسیه جریان های جبرانی دو مدل-۶جدول 
 مدل ارائه شده ]۳[مدل قبلی پارامتر

 مقدار آب جبرانی
KG. 𝐡𝐫−𝟏 

۹۴۶/۱ ۷۱/۳ 
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مقدار آمین جبرانی 
KG. 𝐡𝐫−𝟏 

۰۰۴/۰ ۰۰۲۶/۰ 

 

 

 و بحثنتایج  -۷
ست آمده                    سی نتایج بد سه آن      در این بخش به برر سازی و مقای شبیه  سازی    از  شبیه  قبلی و داده های   مدل با نتایج 

با دقت خوبی با داده های تجربی سازگاری    ۴تجربی می پردازیم. همانطور که مشاهده می کنید نتایج بدست آمده طبق جدول   

 دارند.

شود پیش بینی بهتری در مقدار جذ    ۵در جدول  اما همانطور که           ست.    مشاهده می  شده ا  ب کربن دی اکسید انجام 

سط گاز خروجی از باالی برج          ه همچنین یک خطای زیاد ب شو تو ست ش شش آب  در  در مقدار آب خروجی از باالجذب دلیل ک

ست که    ۴جدول شده ا ست. ایجاد  شده را با مدل    ۳و  ۲شکل   بدین ترتیب قابل توجیه ا به ترتیب پروفایل دمایی در مدل ارایه 

سه می کنند.  سپس نزولی می        قبلی مقای صعودی و  شده روند تغییر دما در طول برج جذب همواره ابتدا  طبق مطالعات انجام 

 :  دلیل زیر قانع کننده باشد باشد این تغییرات هنوز هم جای بررسی دارد و بنظر می رسد

افزایش می دهند ، از طرفی حالل معموال با دمای   پایین به باالرا از  دما نیمه برجنش های گرمازای داخل برج تا واک                    

دلیل  ه ه شییده بدر ادامه داریم، اما در مدل ارائ کمتری نسییبت به گاز دودکش وارد برج می شییود پس انتظار یک روند نزولی را

شو با دمای پایین      ست ش شود و        اینکه آب  سمت های اولیه برج باعث افت دمای فاز مایع داخل برج می  شود در ق وارد برج می 

 روند تغییرات دمایی برای فاز مایع بهم می خورد، اما فاز گازی روند خود را تقریبا حفظ کرده است.

تی به برج جذب بازگردانده شود.  حالل غنی از دی اکسید کربن حال باید در برج دفع احیا شود و توسط جریان برگش                     

رت دو  یی به صوانسور جزدر کندکربن دی اکسید که حالل غنی را می جوشاند و آب و مانند یک برج تقطیر است  برج دفع نیز 

شوند.  جریان شکل   جدا می  سور      ۴همانطور که در  شود در مرحله اول برج دفع افت دما بدلیل دمای پایین کندان شاهده می  م

 می باشد.

سیار به مقدار آن در واحد نیمه           ۵با توجه به جدول               ست آمده ب سید بد شود که خلوص کربن دی اک شاهده می  م

شد.     شد که حاکی از دقت باالی مدل می با شکل های   صنعتی نزدیک می با شان دهنده پروفایل های دمایی    ۵و  ۴همچنین  ن

 در دو مدل می باشند که مشابه هم بوده و روندی مانند برج تقطیر را به نمایش می گذارند.

شایان ذکر است که در شبیه سازی برای پیش گرم کردن جریان ورودی به برج دفع حالل بازیابی شده داغ استفاده         

در آخر نیاز می باشد آورده شده است. ۶د و در نهایت شکل کلی نمودار جریان در شکل می کنیم تا انرژی مصرفی به حداقل برس

که حالل احیا شده در برج دفع مجددا به فرآیند بازگردد که برای اینکار مقداری حالل نیاز است تا مقدار کم حالل از دست رفته 

جدول مقدار آمین مورد نیاز جبرانی خیلی کمتر از مقدار مطابق این  آورده شده اند. ۶را جبران کند که این مقادیر در جدول 

        .گزارش شده در مدل قبلی است

 

 نتیجه گیری -۸
هدف از این مطالعه شبیه سازی فرآیند بوسیله برج های یکپارچه با نرم افزار اسپن پالس و مقایسه این مدل با مدل           

قبلی بود که بخوبی نشان داده شد عالوه بر درصد خلوص کربن دی اکسید باالتر در جریان کربن دی اکسید خروجی ، این مدل 

و نشان داده شد که در هر ساعت حدود  این تلفات کاهش یافت % ۳۵د بطوری که مقدار تلفات مونواتانول آمین کمتری نیز دار
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همچنین طراحی این مدل آسان بوده و هم فضای کمتری اشغال  .گرم با این مدل تلفات آمین داریم که تقریبا ناچیز می باشد ۲

کربن ی درگاز عاری شده از دی اکسید با این وجود مقداری خطا در مقدار آب خروج خواهد کرد و هم اقتصادی تر می باشد.

  مشاهده شد که بدلیل کشش آب شستشو با جریان پر فشار گازی است.
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Abstract. 
Due to the increment of studies about greenhouse gasses and their effect on climate change 

we attempted to simulate carbon dioxide capture process via aspen plus V8.8. Our 

simulation implemented by rate-based model and the rest of conditions such as solvent, 

columns and packing were assumed same as pilot plant data. We used a novel model which 

proposed earlier by AspenTech® .referred to previous studies we select ELEC-NRTL 

thermodynamic model which had a great feedback for prediction of electrolyte system’s 

behavior in literatures. we validated our results with previous work and experimental data 

.results were acceptable with accuracy of ±7% and due to the analogy to the actual column 

our model had a better result such as CO2 more purity in second column effluent and better 

CO2 capture up to 6.5%. Also our model converged precisely by makeup stream which had 

lower MEA consumption up to 35%. 
 

Keywords: 

Carbon Dioxide, Monoethanolamine, Aspen plus, Simulation, Greenhouse gasses, Pilot 

Plant. 
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