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 اين امر به منظور. در فرايند جذب گاز زنون مقايسه شده است5Å  رفتار جذبي دينامیکي کربن فعال دانهای و غربال مولکولي:چکیده
 برای اندازهگیری زنون در خروجي ستون حاوی.طراحي و ساخت محفظهی حاوی بستر جاذب گاز زنون با مشخصههای بهینه انجام شده است
 تأثیر نرخ جريان گاز در دمای ثابت بر جذب.جاذب از دستگاه کروماتوگرافي مجهز به آشکارساز رسانندگي گرمايي استفاده شده است
 متغیرهايي چون طول، با استفاده از منحنيهای شکست.دينامیکي و همچنین تغییرات دما در نرخ جريان ثابت مورد مطالعه قرار گرفته است
 به منظور تخمین مقدار مورد نیاز جاذب و شرايط بهینهی جذب از مدل.ناحیهی انتقال جرم و طول بستر استفاده نشده محاسبه شده است
 نتیجههای آزمايشهای تجربي و خروجي مدلهای به کار گرفته شده.النگموير برای محاسبهی ظرفیت جذب جاذب بهره گرفته شده است
.انطباق مناسبي داشته و جذب بهتر به وسیلهی کربن فعال را تأيید نمودهاند
 کربن فعال، غربال مولکولي، گاز زنون، جذب دينامیکي:کلیدواژهها

Parameteric study of xenon dynamic adsorption on actvated charcoal
and 5 Å molecular sieve absorber
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Abstract: The dynamic adsorption behavior of granular activated carbon and 5Å molecular sieve
adsorbers on xenon adsorption has been studied. The goal was to design and fabricate an absorber pack
bed with optimized conditions. To measure the xenon in the column output contains adsorbent, a
chromatography apparatus equipped with a thermal conductivity detector was used. The effect of
isotherm gas flow rate and temperature variations at a constant flow velocity of gas on the dynamic
adsorption process were studied. Variables such as range of the mass transfer zone and range of the
unused bed have been calculated using breakthrough curves. The Langmuir model was used to predict
the required absorber quantity and proper adsorption process by calculating the adsorption capacity of the
absorbent. The results have shown an appropriate consistency with the model outputs, and a better
adsorption performance was approved for the granular activated carbon absorber.
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بررسي پارامترهای جذب دينامیکي گاز زنون بر روی جاذبهای . . .

 .1مقدمه

 .2نظریه

زنون پرتوزا يکي از محصولهای شکافت هستهای است که به

 1.2همدمای جذب النگمویر و منحنی شکست

صورت معمول از خروجي نیروگاههای هستهای ،رآکتورهای

وقتي جذبشونده و جاذب برای مدت زمان کافي با هم در

تحقیقاتي و مراکز تولید راديوداروها وارد اتمسفر ميشود.

تماس با يکديگر باشند ،بین مقدار مادهی جذب شده و مقدار

محصورسازی و انتقال اين گاز به مخزنهای مخصوص

مادهی باقيمانده در محیط واکنش تعادلي برقرار ميشود.

نگهداری ،در مراکز راديودارو به عنوان يکي از محصولهای

منحني همدمای جذب رابطهی تعادلي بین غلظت در فاز سیال

نهايي مورد نیاز است .از سوی ديگر در رآکتورهای تحقیقاتي و

و مقدار در ذرههای جامد در دمای مشخص است .برخي از

نیروگاههای هستهای اين محصورسازی برای جلوگیری از

متداولترين مدلهای ارايه شده برای همدماهای جذب عبارتاند

آلودگي محیط مطلوب است .يکي از راههای محصورسازی گاز

از :همدمای جذب النگموير ،همدمای جذب  ،BETهمدمای

زنون استفاده از مخزنهای حاوی جاذب با قابلیت جذب

جذب تمکین ،همدمای جذب فروندلیش و ويلر جونز .در اين

سطحي است .به طور معمول از جاذبهای کربن فعال و

مقاله از همدمای جذب النگموير استفاده شده است ].[4

همچنین در موردهايي از غربالهای مولکولي برای اين منظور

همدمای جذب النگموير معادلهای مفید برای سیستمهای

استفاده ميشود .در اين موردها مقدار جاذب مورد نیاز برای

عمدتاً گازی است؛ براساس اين معادله مقدار مادهی جذبشده

جذب کامل و محصورسازی گاز زنون ،از لحاظ کاربردی و

بر روی يک سطح ،زماني که دما ثابت نگهداشته شود ،تابعي از

اقتصادی دارای اهمیت فراواني است .يکي از موردهای ديگر

فشار در نظر گرفته ميشود .فرضیهی اين معادله ،جذب

استفاده از گاز زنون پرتوزا ،آشکارسازی حادثههای هستهای

سطحي تکاليهی مولکولها در سطح جاذب است .معادله

است که در آن نیاز به يک آزمايشگاه با توانايي استخراج و

عبارت است از ) f = ap(1+apکه در آن  fکسر سطح پوشیده

حجمسنجي گاز زنون پرتوزا در محیط وجود دارد .بنابراين يکي

شده p ،فشار و  aيک ثابت است ] .[5رفتار زماني جذب مادهی

از مرحلههای اصلي در طراحي و ساخت چیدمان مناسب با

جذبشونده در ستون حاوی جاذب و مسیر حرکت جذبشونده
1

قابلیت استخراج و فراوری زنون موجود در نمونههای محیطي،

بر روی جاذب توسط منحني شکست در آزمايشگاه قابل

طراحي و ساخت ستوني حاوی جاذب مناسب برای جداسازی و

بررسي است .منحني شکست شبیه به حرف  Sانگلیسي است.

فراوری اين گاز است ] .[1در انتها گاز زنون جذبشده بر روی

اين منحني دارای سه ويژگي است :شیب ،نقطهی میاني و

جاذب ،واجذب شده و انتقال گاز پرتوزا به داخل محفظهی

شکل .با استفاده از اين ويژگيها ،زمان شکست ،تعادل (نقطهی

آشکارساز با استفاده از روش کروماتوگرافي گازی صورت

میاني) و اشباع را ميتوان به دست آورد .با علم به مقدار نرخ

ميپذيرد ،بنابراين نیاز به طراحي و پیادهسازی چیدماني برای

جريان گاز ،غلظت ،حجم ستون حاوی مادهی جاذب و بنابراين

اندازهگیری و بهینهسازی پارامترهای جذب گاز زنون بر روی

جرم مادهی جاذب را ميتوان محاسبه کرد .از حجم منحني

جاذبهای مختلف وجود دارد .براساس سابقههای موجود ،دو

شکست ميتوان دو ويژگي ستون جاذب ،طول ناحیهی انتقال

جاذب کربن فعال دانهای و غربال مولکولي  5 Åجاذبهای

جرم و طول بستر استفادهنشده )LUB( 2را به دست آورد .در
3

مناسبي برای جذب دينامیکي زنون هستند ] .[2بنابراين ضمن

مدت زمان جذب ،طول ناحیهی انتقال جرم ( )LMTZطولي از

استفاده از مدلها و معادلههای مناسب ،پارامترهای فرايندی

ستون است که در آن مقدار گونه  95%حالت اشباع است ،يا

جذب زنون بر روی اين دو جاذب با استفاده از چیدمان طراحي

طولي از ستون است که در آن مقدار گونه به  5%کاهش

شده و آزمايشهای مختلف مورد مطالعه و اندازهگیری قرار

مييابد .طول بستر استفادهنشده نیز در لحظهی شکست ،طولي

گرفت .عالوه بر اين ،مقدار مورد نیاز هر دو جاذب در يکای

از ستون است که در آن مقدار گونهی موجود  50%مقدار اولیه

حجم ،نیز بررسي شد ].[3

است ،يا طولي از ستون که مقدار گونه در آن به  50%کاهش
يافته است ].[6
1. Breakthrough curve
2. Length of unused bed
3. Length of mass transfer zone
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 2.2محاسبهی ثابتهای جذب تعادلی

که در آن  Aضريب نمايي Q ،گرمای جذب T ،دمای مطلق،

معادلهی النگموير ميتواند برای همدمای جذب مورد استفاده

و  Rثابت جهاني گازها است.

قرار گیرد .شکلي از معادلهی النگموير اين است.

طول ناحیهی انتقال جرم ،طولي از بستر جاذب را نشان

C
1
C
=
+
q
bq m q m

()1

که در آن  bثابتي متناسب با نرخ جذب و واجذب و  qmمقدار
مادهی جذبشده به صورت تکاليه است .در غلظتهای پايین،
معادلهی  1را ميتوان به شکل فشردهی زير نوشت:

مسیر جريان گاز به سمت جلو حرکت ميکند .مقدار طول
ناحیهی انتقال جرم از منحنيهای شکست قابل محاسبه است.
در طراحي و مهندسي عملي ،طول بستر جاذب بیش از دو برابر
طول ناحیهی انتقال جرم انتخاب ميشود ] .[9طول ناحیهی
انتقال جرم به صورت زير محاسبه ميشود:

q = kd C

()2

ميدهد که پس از تشکیل در يک نرخ ثابت پايدار بوده و در

2 ( T0 95 −T0 50 )  h

() 6

/

/

) ( T0/ 95 + T0/ 50

= L MTZ

اين معادله ،شکلي از معادلهی هنری است .ضريب جذب
سطحي دينامیکي و مقدار گونهی جذبشده يعني  kdو  qهر

که در آن  t0 05و  ، t0 95به ترتیب زمان اشباع (زماني که غلظت

دو متأثر از خاصیتهای دانهبندی جاذب ،درجهی حرارت ،نرخ

خروجي  95%غلظت ورودی است) ،زمان شکست (زماني که

جريان ،فشار و غیره است ] kd .[7از موازنهی جرم ستون جاذب

غلظت خروجي  5%غلظت ورودی است) است.

/

قابل محاسبه است .ضريب جذب  kdميتواند چنین محاسبه شود.
F T0/ 50

()3

W

/

طول بستر استفاده نشده ) (LUBبخشي است که در آن
جذبي صورت نگرفته و يک ويژگي اصلي بستر جاذب است .از

= kd

آنجايي که  LUBتحت تأثیر نرخ جريان است ،ولي تحت تأثیر
طول بستر نیست ،ميتوان از آن برای محاسبهها در افزايش

که در آن  T0 50 ،Fو  Wبهترتیب ،نرخ جريان حجمي گاز

مقیاس بستر جاذب از مقیاس آزمايشگاهي به مقدار صنعتي

ورودی ،زمان تعادل (زماني که غلظت خروجي  50%غلظت

استفاده نمود .کمیت  LUBچنین محاسبه ميشود.

/

ورودی است) و جرم جاذب برحسب گرم است ،q .ظرفیت
جذب به صورت زير محاسبه ميشود ]:[8
= k d C

() 4

) h

()7
F T0/ 50 C
W

=q

T0/ 05
T0/ 50

LUB = (1 −

بهطور معمول در يک منحني حجم شکست متقارن،
تساوی زير برقرار است:

که در آن  W ،T0/ 50 ،Fو  Cبه ترتیب نرخ جريان حجمي گاز

T0/ 95 +T0/ 05 =2 T0/ 50

ورودی ،زمان تعادل (زماني که غلظت خروجي  50%غلظت

T0/ 95 −T0/ 50 = T0/ 50 −T0/ 05

ورودی است) ،جرم جاذب برحسب گرم و غلظت تعادلي گاز
در اين مورد ،رابطهی بین  LMTZو  LUBاين است.

ورودی است.
در مقايسه با قانون هنری  k dميتواند به عنوان ثابت
هنری نامیده شود .جذب زنون روی کربن فعال نوعي جذب
فیزيکي است .بنابراين دما در آن نقش مهمي دارد .تأثیر دما بر

= 2 LUB

2 ( T0 95 −T0 05 )  h
/

T0/ 50

/

=

2 ( T0 95 −T0 50 +T0 50 −T0 05 )  h

()8

روی  k dو  qميتواند با معادلهی زير توصیف شود:
Q

()5

( = A e RTيا k d )q

که در آن  hطول بستر است ].[10

/

/

/

) ( T0/ 95 + T0/ 05

/

= L MTZ
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 .3مواد و تجهیزها

ميتوان در فاصلههای زماني مشخص (هر  5دقیقه يک بار)

چیدمان ابزار استفاده شده برای اندازهگیری میزان جذب زنون

 1 mmاز نمونه را به دستگاه کروماتوگرافي گازی تزريق نمود.

بر روی کربن فعال و غربال مولکولي  Å 5در شکل  1نشان

از يک لولهی استیل ضدزنگ با قطر داخلي

اينج و طول

داده شده است .اين ابزار نه تنها امکان جذب مخلوط گازی

 1 mبه عنوان ستون جاذب استفاده شد .برای آمادهسازی

حاوی غلظت مشخصي از گاز زنون را فراهم مينمايد ،بلکه به

اولیه ،ستون پُرشده در حضور جريان گاز هلیم با نرخ جريان

منظور بررسي رفتار دمايي و زماني جاذب موردنظر در فرايند

 60 mL min-1و در دمای  170˚Cدر داخل آون به مدت دو

جذب مواد مديريت زمان تزريق مخلوط گازی و آشکارسازی

ساعت حرارت داده شد .سپس در حضور جريان گاز هلیم

غلظت خروجي از مواد جاذب را در دماها و نرخ جريانهای

عملیات خنکسازی ستون انجام شد.

3
8

مختلف نیز امکانپذير ميسازد.
مواد جاذب به کار رفته شامل پودر زغال فعال (مرک) با
خلوص آزمايشگاهي با اندازهی ذرهی  1/5 mmو غربال
مولکولي ( 5Åمرک) پس از آسیاب شدن در آسیاب گلولهای
(ساخت شرکت رستک 1محصول کشور آلمان) توسط غربال
ساخت همان شرکت با اندازهی  280تا  800µmمشبندی
شد .از گاز هلیم با درجهی خلوص ( 99/999%شرکت گازی
تکنیکال امارات) به عنوان گاز حامل استفاده شد .محلول گازی
زنون در داخل هلیم با غلظت  500 ppmvتهیه شد .به منظور
حذف رطوبت ،مواد جاذب قبل از وارد شدن در داخل ستون به
مدت  2ساعت داخل آون در دمای  200 ˚Cحرارت داده شد.
در ابزار استفاده شده ،از کنترلکنندهی جرمي برای کنترل
نرخ جريان محلول گازی بر روی جاذب و از پمپ خالء نیز
برای تخلیهی گاز بهره گرفته شده است .ستونهای پُرشده در
مرحلهی قبل در داخل يک ژاکت حرارتي از جنس پليمر
سیلیکوني قرار داده شد .ضديخ داخل اين شلنگ سیلیکوني،
توسط يک دستگاه چرخش مايع مدل  Wcr-p8با قابلیت
تنظیم دما ،عبور داده شد و بدين ترتیب دمای ستون
در مقدار مورد نظر تنظیم شد .سه نوع تلهی اکسیژن،
رطوبت و تلهی ترکیبهای آلي در مسیر گاز حامل برای حذف
آلودگيهای آن استفاده شد.
دستگاه کروماتوگرافي گازی ساخت شرکت باک
ساينتیفیک 2آمريکا ،مدل  910مجهز به آشکارساز رسانندگي
گرمايي و ستون  Porapack qبا طول  4 mاست و ورودی
شیر چرخان برای تزريق محلول گازی به ستون است .در ابزار
استفاده شده با چرخش شیر چرخان از خروجي ستون جاذب
1. Restech
2. Buck-Scientific

 .4اندازهگیری جذب و واجذب زنون بر روی جاذب
بعد از آمادهسازی ستون و نصب آن در سیستم طراحي شده در
موقعیت  8و پس از رساندن دما به مقدار مورد نظر ،شیر برقي
شماره  15به جريان متصل و پمپ خالء روشن شد .در اين
مرحله هوای موجود در مسیر تخلیه شد .سپس توسط شیر
توپي  ،14مسیر مسدود شده پمپ خاموش و جريان برق از
شیر برقي شماره  15قطع شد .شیر برقي شماره  3به برق
متصل و کپسول هلیم شماره  1باز شد تا مسیر با گاز هلیم پر
شده و هوای باقيمانده در مسیر تخلیه شود .نرخ جريان هلیم
توسط کنترلکنندهی جريان جرمي در نرخ جريان مورد
آزمايش تنظیم شد .هلیم به مدت  10دقیقه با نرخ جريان
مورد نظر از مسیر عبور داده شد .سپس جريان برق شیر برقي
شماره  3قطع و محلول زنون داخل هلیم با همان نرخ جريان
تنظیم شده وارد مسیر شده ،از روی جاذب عبور نمود.
همانطور که در طراحي نمايش داده شده است از خروجي
ستون در فاصلههای زماني  5دقیقه با سیستم تزريق شیرهای
چرخان 1 mm ،نمونهگیری و به داخل دستگاه کروماتوگرافي
گازی تزريق و کروماتوگرام زنون گازی ثبت شد .در تزريقهای
ابتدايي که جاذب از خروج زنون جلوگیری مينمود ،قلهی
مربوط به زنون مشاهده نشد (قلهی مربوط به هوای باقيمانده
قابل رويت بود) .با گذشت زمان و پُرشدن ستون با تزريقهای
متوالي ،قلهی زنون قابل مشاهده شد و با گذشت زمان در
تزريقهای بعدی قلهی مربوط به زنون رشد نمود تا اينکه
سطح زير قله به يک مقدار ثابت و ماکزيمم رسید.
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2

18
1-13
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15
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شکل  .1چیدمان ابزار برای اندازهگیری مقدار جذب زنون بر روی مواد جاذب کربن فعال و غربال مولکولي ( .1کپسول گاز هلیم .2 ،کپسول گاز حاوی محلول
زنون داخل گاز هلیم .3 ،شیر برقي سه راهه .4 ،شیر سوزني میترينگ .5 ،کنترلکنندهی جريان جرمي .6 ،شیر توپي .7 ،مبدل فلزی  3/8به  1/4اينچ .8 ،ستون
جاذب و ژاکت حرارتي به طول  1متر .9 ،جرياندهنده (سیرکوالتور) .10 ،مبدل فلزی  3/8به  1/4اينچ .11 ،تله .12 ،کپسول گاز هلیم به عنوان گاز حامل،
 .13دستگاه کروماتوگرافي گازی .14 ،شیر توپي .15 ،شیر برقي  .16 ،3-2اندازهگیر فشار و خالء 17 ،و  .18شیر توپي .19 ،پمپ خالء).

با رسم تغییرات زماني سطح زير قلهی زنون ،منحنيهای

 300 ،200 ،180و  ،387 mL min-1و در دماهای ،15 ،5 ،0

شکست در شرايط دمايي و نرخ جريان خاص به دست آمد .با

 45 ˚C ،35 ،25و با نرخ جريان ثابت طراحي و اجرا شد .وزن

استفاده از منحنيهای شکست ،زمان شکست )  (t0 05يعني

جاذب کربن فعال و غربال مولکولي  5Åبه ترتیب  20/99و

مدت زماني که طول ميکشد تا غلظت زنون در خروجي ستون

 43/32گرم ميباشد.

/

جاذب به  5%مقدار يا غلظت ورودی ستون جاذب برسد ،زمان
تعادل يا نقطهی میاني )  (t0 5يعني مدت زماني که طول

 .5نتیجههای مطالعهی تجربی جذب دینامیکی زنون

ميکشد تا غلظت زنون در خروجي ستون جاذب به 50%

با بهرهگیری از ابزار استفاده شده ،هر  5دقیقه يک بار خروجي

غلظت ورودی ستون جاذب برسد و زمان اشباع )  (t0 95يعني

محلول گازی از ستونهای حاوی غربال مولکولي و کربن فعال

مدت زماني که طول ميکشد تا غلظت زنون در خروجي ستون

توسط دستگاه کروماتوگرافي گازی ،مورد تجزيه قرار گرفت.

جاذب به  95%غلظت ورودی ستون جاذب برسد ،به دست آمد.

ناخالصي موجود در مسیر باعث تولید يک قله با فاصلهی زماني

از  t0 5 ، t0 05و  t0 95ظرفیت جذب مواد جاذب ( )q ،kdو

يک دقیقه بعد از هر تزريق شده و تا پايان تجزيه مشاهده

گرمای جذب ( LUB ،LMTZ ،)Qو ثابت سرعت جذب ()kv

ميشد .ظهور قلهی مربوط به زنون ،متناسب با شرايط آزمايش

محاسبه شد .برای اين محاسبهها از مدلهای النگموير و ويلر

پس از گذشت زمان مشخصي رخ ميداد ،و با همان روند ارتفاع

جونز استفاده شد .قبل از انجام هر آزمايش ،ستون مجدداً در

قله افزايش مييافت .همانطور که در شکل  2الف مشاهده

همان شرايط قبلي شستشو داده شد .برای بهدست آوردن

ميشود ،زمان متناظر با  50 ،5و  95%قلهی بیشینهی زنون برای

/

/

/

/

/

ثابتهای جذب و مشخصههای  LMTZو  LUBستون جاذب با

جاذب کربن فعال در دمای  ₒ˚Cو نرخ جريان

استفاده از دو مدل جذب النگموير و ويلر جونز ،دو مجموعه

به ترتیب  277 ،250و  315دقیقه است .اين مدت زمانها

آزمايش در شرايط دمای ثابت و با نرخ جريانهای ،100 ،80

برای جاذب غربال مولکولي  5Åدر همین شرايط حدود ،30

min-1

،180 mL

بررسي پارامترهای جذب دينامیکي گاز زنون بر روی جاذبهای . . .
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 42و  60دقیقه است (شکل  2ب) .در همهی کروماتوگرامها

بررسي منحنيهای شکست برای جاذبهای مختلف نشان

قلهی حاصل از خروج زنون از ستون حاوی جاذب پس از مدت

ميدهد که زمان بازداری در ستون حاوی جاذب کربن فعال

مشخصي به مقدار ثابتي ميرسد .اين بدان معنا است که در

بیشتر از ستون حاوی غربال مولکولي است .از زمانهای به دست

اين زمان ،ستون جاذب ،به حد اشباع رسیده و پس از  7قله که

آمده ،مقادير  LMTZو  LUBبراساس معادلههای  6و  7محاسبه

مقدار ثابت داشت ،روند آزمايش متوقف ميشود .به منظور رسم

شد .نزديک بودن نسبت  LMTZ/LUBبه عدد  2نشاندهندهی

منحنيهای شکست ،از تغییرات سطح زير قلهی زنون در
کروماتوگرامهای به دست آمده برحسب زمان استفاده شد .از
اين منحنيهای حجم شکست ،زمان خروج ( 5%زمان شکست)
يعني زماني که غلظت خروجي ستون  5%غلظت ورودی است،
زمان خروج ( 50%زمان تعادل يا نقطهی میاني) و زمان خروج
( %95زمان اشباع) قابل دستيابي است.

80
70
60
50
40
30
20
10
0
225 235 245 255 265 275 285 295 305 315 325 335 345

طول ستون ،ميتوان برای افزايش مقدار جذب در مقیاس
صنعتي زنون بر روی جاذب از  LUBاستفاده نمود.

مقدار متوسط  LMTZ/LUBدر ستون حاوی جاذب کربن

 5/08تا  10/26متغیر است .همانطور که مشاهده ميشود در
يک دمای ثابت ،با افزايش نرخ جريان محلول زنونLMTZ ،

افزايش مييابد (آزمايشهای  1تا  .)6به همین ترتیب با
افزايش دما در يک نرخ جريان ثابت نیز  LMTZافزايش مييابد
(آزمايشهای  7تا  .)12رفتار نسبتاً مشابه در مورد ستون
حاوی غربال مولکولي  5Åمشاهده ميشود .همچنین مقدار
 LUBدر نرخ جريانهای باال و در دماهای باال نیز افزايش
مييابد .مقدار متوسط  k dدر دمای  25˚Cبرای جاذب کربن
فعال و غربال مولکولي  5Åبه ترتیب برابر با 0/94±0/096

زمان بازداری ()min

و  0/063±0/012بهدست آمد .اين نتیجهها به وضوح

(الف)

80

60
40

20
0
20

نسبت سطح زیر قله به سطح زیر قلهی بیشینه ()%

100

80

که  LUBتنها از نرخ جريان فاز عبوری متأثر ميشود نه از

 h/LMTZدر مورد اين ستون از  2/6تا  4/40و مقدار  h/LUBاز
نسبت سطح زیر قله به سطح زیر قلهی بیشینه ()%

90

60

ستون را بايد دست کم  2برابر  LMTZدر نظر گرفت .از آنجايي

فعال  2/3±0/24است .مقدار نسبت طول ستون به  LMTZيعني
100

40

متقارن بودن منحني شکست است .در کارهای عملي ،طول

0

زمان بازداری ()min

نشاندهندهی قدرت جذب باالتر کربن فعال است .با توجه به
وابسته بودن مقدار  qبه  ، Cبرای مقايسهی قدرت جذب از q

استفاده نشد.
رفتار گرمای جذب به دست آمده در اين پژوهش تطابق
خوبي با کار ديگر پژوهشگران داشت [ .]11همانطورکه
انتظار ميرفت ،با افزايش دما مقدارهای  LMTZو  LUBافزايش
مييابند .اين بدان معني است که کاهش دما نیروی جذب را
افزايش داده و باعث کاهش  LMTZو  LUBخواهد شد .در به
کارگیری ستونهای مواد جاذب ،دانستن تأثیر نرخ جريان بر

(ب)

روی فرايند اهمیت زيادی دارد .تأثیر نرخ جريان بر روی  k dو

شکل  .2منحني شکست برای جاذبهای الف) کربن فعال و ب) غربال

 LMTZ ،qو  LUBدر مورد جاذب کربن فعال در شکل 3

مولکولي در دمای  0˚Cو نرخ جريان .180 mL min-1

نمايش داده شده است .تمام اين کمیتها با افزايش نرخ جريان
افزايش مييابند .رفتار نسبتاً مشابه در مورد جاذب غربال
مولکولي  5Åمشاهده شده است.
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2

45
40

30

از غربال مولکولي  29/5 kJ mol-5Å )1در مقايسه با

2

R = 0/9386

LUB = 0/0215 F + 10/802
R2 = 0/9223

25

1

20
15

R2 = 0/8127

10

400

350

بیشتر کربن فعال برای جذب گاز زنون است .گرمای جذب
برای کربن فعال دانهای تطابق خوبي با مقدار 31/6 kJ mol-1
گزارش شده در مرجع ] [9دارد.

از منحنيهای شکست به دست آمده در اين مطالعه برای دو

R2 = 0/8127
250

 )22/26 kJ mol-1است و اين امر نشاندهندهی قدرت جذب

 .6نتیجهگیری

kd = 0/0007 F + 0/7893

5
0

(kd (L g-1(, q (ml g-1

)LMTZ, LUB(cm

35

مقدار گرمای جذب آزاد شدهی نظیر جاذب کربن فعال بیشتر

LMTZ = 0/0527 F + 19/308
kd
q
LMTZ
LUB
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200

150

300
نرخ جریان ()ml min-1

100

0

شکل  .3تأثیر نرخ جريان بر  kd ،LUB ،LMTZو  qدر ستون جاذب
کربن فعال در دمای .25˚C

جاذب کربن فعال و غربال مولکولي که شامل مشخصههای
غلظت و زمان فرايند دينامیکي جذب هستند ،پارامترهای
مربوط به طراحي ستون حاوی جاذب مناسب را ميتوان
استخراج نمود .بررسي نتیجههای به دست آمده از دوازده
آزمايش نشان داد که کربن فعال دانهای زمان بازداری باالتری

همانطور که در بخش نظری بیان شد ،فرايند جذب يک

از غربال مولکولي نسبت به زنون دارد .اين امر بیانگر آن است

نوع جذب فیزيکي است .بنابراين دما نقش عمدهای در جذب

که وزن کمتری از اين جاذب را ميتوان برای جذب کامل زنون

دارد .جذب يک فرايند گرمازا است و ظرفیت جذب جاذب در

استفاده نمود .وزن کمتر در اين بخش به معنای آن است که

دماهای پايین ،باالتر از دمای آزمايشگاه است .اثر دما بر روی

ستون جاذب ميتواند با طول و قطر کمتری ساخته شود ،که

 k dو يا  qبا معادلهی ( )5بیان شده است .اين معادله همان
معادلهی وانت هوف است .شکل لگاريتمي معادلهی ( )5به

توان مصرفي و همچنین پهنای قلهی کمتری را نتیجه خواهد

صورت معادلهی  9ميباشد.
()9

عالوه بر اين ،نتیجه بررسي تأثیر دما و نرخ جريان مخلوط
Q
RT

ln k d = ln A +

گازی ،همانطورکه پیشبیني ميشد حاکي از آن است که
کاهش دمای جذب تاحد امکان فرايند جذب را بهبود خواهد
بخشید (شکل  .)4عالوه براين ،يافتهها نشان داد که در دمای

يا
()10

داد.

Q
RT

ln q = ln A +

با رسم منحني تغییرات  ln k dيا  ln qبرحسب  1/Tخط
راستي به دست ميآيد ،که عرض از مبدأ آن  ln Aو شیب

آزمايشگاه به شرط تنظیم فشار سر ستون يا همان نرخ جريان
-1

مخلوط گازی در مقدار خاصي (  )50 mL minميتوان،
جذب دينامیکي مناسبي را به دست آورد (شکل .)3
1

آن  Q/Rرا به دست خواهد داد .معادلههای وانت هوف برای

y = 3372/5 x – 12/289

کربن فعال و غربال مولکولي از برازش خط بر منحني به دست

0

R2 = 0/9759

ميتوان  Qيا گرمای جذب را به دست آورد .منحني تغییرات
 lnqبرحسب  1/Tمربوط به ستون حاوی جاذب کربن فعال و
برای غربال مولکولي در شکل  4ارايه شده است .همانطورکه

-2
y = 2693/9 x – 11/612

نسبت به غربال مولکولي مورد نیاز خواهد بود .نتیجهی مقايسه
مقدارهای  Aو  Qبرای دو جاذب ،نیز بدين شکل است که

-3

R2 = 0/9972

مشاهده ميشود ،برای جذب زنون ،جاذب کربن فعال کمتری
0/0038

0/0036

(Ln q (ml g-1

خواهد آمد :با قرار دادن ثابت عمومي گازها در معادلهی فوق،

-1

T-1
0/0034

-4
0/0032

0/003

شکل  .4رابطهی بین  qجاذبهای کربن فعال و غربال مولکولي و دما در
نرخ جريان .180 mL min-1
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