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بررسی جاذبهای زئولیتی برای جذب گازهای اسیدی  CO2و H2S
امیرمحمد نجفی  ،1فرهاد خراشه  ،2سعید سلطانعلی  ،3حمید قصابزاده
کارشناسی ارشد ترموسینتیک و کاتالیست ،دانشکده مهندسی شیمی و نفت ،دانشگاه صنعتی شریف
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 2دکترا ،استاد مهندسی شیمی ،دانشکده مهندسی شیمی و نفت ،دانشگاه صنعتی شریف
 3دکترا ،استادیار مهندسی شیمی ،پژوهشکده توسعه فناوريهاي کاتالیست ،پژوهشگاه صنعت نفت
 0دکترا ،مهندسی شیمی ،پژوهشکده توسعه فناوريهاي کاتالیست ،پژوهشگاه صنعت نفت
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چکیده
امروزه به دلیل گسترش صنایع ،انتشار بیشازحد گازهاي گلخانهاي ازجمله  CO2به اتمسفر باعث بروز مشکالت متعدد
زیستمحیطی ازجمله گرمایش زمین شده است .عالوه بر اثرات مخرب زیستمحیطی  ،CO2وجود این گاز به همراه
 H2Sدر گاز طبیعی ،باعث کاهش ارزش حرارتی و همچنی ن به دلیل خاصیت اسیدي باال منجر به خوردگی تجهیزات
فرایندي میشود .یکی از روشهاي صنعتی مؤثر براي جذب و جداسازي کربن ،استفاده از جاذبهاي مختلف خصوصاً
جاذبهاي زئولیتی است .در این مقاله به بررسی جاذبهاي زئولیتی مورد استفاده در جذب سطحی  CO2و  H2Sاز
یک مخلوط گازي پرداخته می شود .همچنین در ادامه مکانیسمهاي جذب-تفکیک-اکسیداسیون  H2Sبر روي
زئولیتهاي  FAUو  LTAو نیز زئولیت  13Xمورد بررسی قرار میگیرد.
کلمات کلیدی :جاذب زئولیتی ،جذب و جداسازي کربن ،حذف  CO 2و  ،H2 Sمکانیسم جذب H2 S
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 -1مقدمه
با پیشرفت فناوري ،انتشا ر گازهاي آالینده در جو زمین باعث بروز مشکالت محیطزیستی فراوانی شده است .انتشار
بیشازحد کربن دياکسید ( )CO2منجر به تغییرات شرایط آب و هوایی شدید و گرم شدن کره زمین میشود که
بقاي انسان را تهدید میکند [ .]1نیروگاههاي زغال سنگ و گاز ،منابع اصلی انتشار  CO2هستند و  %00از انتشار CO2
در اتمسفر مربوط به فعالیتهاي انسانی است .بنابراین ،جذب و جداسازي کربن ( )1 CCSبراي گاز دودکش نیروگاه
ضروري است [ .]2عالوه بر آن ،گاز طبیعی بهعنوان یکی از اصلیترین منابع انرژي جوامع بشري ،یک ترکیب پیچیده
است که عالوه بر  CO2و  CH4حاوي ترکیباتی مانند  N2 ،C2H6 ،H2O ،H2Sو هیدروکربنهاي سنگینتر نیز است.
گازهاي اسیدي موجود در جریان گازهاي طبیعی ،مانند  CO2و  ،H2Sمیتوانند بهوسیله خوردگی ،به تجهیزات
فرایندي آسیب برسانند و ارزش حرارتی گاز طبیعی را کاهش دهند [ .]3جداسازي ترکیبات نامطلوب مانند ،CO2
 SO2و  N2میتواند مقدار پایین انرژي حرارتی گاز طبیعی را ارتقا داده و مشکل انتشار  CO2اضافی به عنوان گاز
گلخانهاي را در اتمسفر کاهش دهد [ .]0لذا حذف گازهاي اسیدي مانند  CO2و  H2Sاز گاز طبیعی چه به لحاظ
محیط زیستی و چه به لحاظ مسائل فنی ضروري است.
حذف  CO2از مخلوطهاي گازي ،در فرایندهایی مانند جذب  CO2از گاز دودکش حاصل از احتراق ،بیوگاز یا گازهاي
حاصل از دفن زباله  2از اهمیت زیادي برخوردار است .یکی از روشهاي صنعتی مؤثر براي جذب و جداسازي کربن،
جذب بهوسیله محلول آمونیاک است [ CO2 .]8نیز میتواند توسط محلول سدیم هیدروکسید ( )NaOHجذب شود.
مقدار تئوري مونواتانولآمین ( )3MEAو سدیم هیدروکسید براي جذب یک تن  CO2به ترتیب برابر  1/30و  4/0تن
است .از مزایاي سدیم هیدروکسید عالوه بر ظرفیت جذب باالتر  CO2نسبت به محلول آمینی ،میتوان به فراوانی و
ارزان بودن این محلول اشاره نمود [ .]7بااینحال ،با توجه به اشکاالت این روشها ،ازجمله دماي احیا باال (بیش از
 ،)303 Kتخریب اکسیداسیون و تجزیه حرارتی در طول سیکلهاي طوالنی مدت ،بسیاري از محققان در حال بررسی
جاذب جامد کارآمدتر براي جذب و جداسازي کربن هستند [ .]6در ارزیابی جاذبهاي مناسب ،پارامترهاي اساسی
در نظر گرفتهشده عبارتاند از ظرفیت جذب  ،CO2گزینشپذیري ،پایداري حرارتی ،پایداري در سیکلهاي بلندمدت
و سرعت جذب [.]1
براي تصفیه گازهاي اسیدي مانند  ،CO2جذب بهوسیله آمین به دلیل بازیابی بسیار زیاد هیدروکربنها و استفاده
کارآمد از انرژي ،از سال  1034مورد استفاده قرار گرفته است [ .]5بااینحال ،هنگام تصفیه گاز در سر چاه یا مناطق
دورافتاده ،ممکن است به دلیل مسائل مربوط به جابجایی حاللها ،استفاده از فناوري جذب با حالل امکانپذیر یا
عملیاتی نباشد [ .]0همچنین روشهاي مبتنی بر جذب سطحی بهوسیله جاذبها در مقایسه با روشهاي متداول
جذب مبتنی بر آمین ،بهعنوان یک فرآیند راحتتر و پربازده ازلحاظ انرژي ،براي جذب  CO2از گاز دودکش شناخته
شدهاند [ .]14در همین راستا ،جاذبهاي متخلخل مختلفی مانند سیلیکاها ،زئولیتها ،کربن فعال ،چارچوبهاي
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فلزي و آلی ( )0 MOFsو ترکیبات آلی کوواالنسی ( )8 COFsسنتز شده و براي کاربردهاي جذب  CO2بهطور گسترده
مورد بررسی قرار گرفته است [ .]11در بین این مواد زئولیتها با میکرو منافذ یکنواخت داراي پایداري هیدروترمال
خوب  ،هزینه کم ،ساختار قابل تنظیم و مساحت سطح زیاد هستند که در زمینه جداسازي گازهاي اسیدي از گاز
طبیعی استفاده میشوند [.]1
براي حذف گوگرد از گاز طبیعی ،میتوان از فرآیندهایی مانند گوگردزدایی با هیدروژن ،اکسیداسیون ،جذب و جذب
سطحی استفاده نمود [ .]12فرآیندهاي جذب سطحی به دلیل امکان استفاده مجدد از مواد جاذب ،سادگی عملیات،
آبزدایی و حذف چند گاز اسیدي بهصورت همزمان ،بازیابی زیاد محصول و هزینه انرژي کم به عنوان جایگزین
اقتصادي براي حذف گاز اسیدي از گاز طبیعی در نظر گرفته میشود [ .]13اگرچه از محدودیتهاي جاذبهاي
زئولیتی میتوان به غیرفعال شدن توسط جذب برگشتناپذیر و انسداد حفرات توسط برخی از گازهاي مسموم کننده
موجود در مخلوط گازي اشاره نمود .همچنین ایجاد شوک شدید حرارتی و فشاري باعث تخریب جاذبها شده و مواد
تخریب شده باعث خوردگی ،انسداد و آسیب به تجهیزات فرایندي میشود [.]10
زئولیتها در دسته اکسیدهاي ریز حفره کریستالی با منافذ و حفرههایی با ابعاد مولکولی مشخص قرار میگیرند که
در زمینههاي کاتالیست ،جداسازي و تبادل یونی کاربرد دارند .اگرچه ،ترکیب شیمیایی آنها براي اولین بار محدود
به پلی آمورفهاي آلومینوسیلیکات بود ،اما اکنون عالوه بر  Siو  ،Alبسیاري از اتمهاي دیگر مانند ،Fe، Ti ،Sn ،P ،B
 V ،Ta ،Geو ...میتوانند به چارچوب زئولیتها نیز وارد شوند .این تنوع شیمیایی وسیع به کنترل عملکرد فیزیکی
شیمیایی زئولیتها (مانند خاصیت اسیدي ،خواص اکسیداسیون و احیا ،طبیعت آبدوست – آبگریز) کمک میکند
[.]18
امروزه انجمن بینالمللی زئولیت ) 247 ،)7 IZAغربال مولکولی مختلف با ساختار منافذ مختلف را به رسمیت
میشناسد .زئولیتهاي ریزحفره را میتوان با توجه بهاندازه منافذ یا کانالهاي آنها طبقهبندي کرد .زئولیتهایی با
دهانه منافذ محدود به  5اتم در جهتگیري چهاروجهی بهعنوان «زئولیتهاي کوچک منفذ» ( 5حلقه) ،توسط 14
اتم «زئولیتهاي متوسط منفذ» ( 14حلقه) 12 ،اتم «زئولیت منفذ بزرگ» ( 12حلقه) و درنهایت ،آنهایی که بیش
از  12اتم دارند بهعنوان «زئولیت با منافذ بسیار بزرگ» تعریف میشوند .از طرف دیگر ،زئولیتها نیز میتوانند با توجه
به تعداد منافذي که در جهت مختلف ساختار زئولیتی دارند ،درصورتیکه غربال مولکولی یک ،دو یا سه کانال
جهتهاي مختلف نشان دهند ،بهصورت زئولیتهاي «تکبعدي»« ،دوبعدي» یا «سهبعدي» طبقهبندي میشوند.
مهمترین غربالهاي مولکولی که منافذ کوچک دارند در جدول  1خالصه شده است [.]18
همانطور که گفته شد ،زئولیتها با میکرو منافذ یکنواخت داراي پایداري هیدروترمال خوب و مساحت سطح زیاد
هستند که در زمینه جداسازي از مخلوط گازي ،تجاري شدهاند و میتوانند گزینشپذیر یک مولکول هدف را از مخلوط
سیال جدا کنند .بااینحال ،یک مشکل رایج که بسیاري از زئولیتهاي تجاري با آن روبرو هستند ،محدودیت مقاومت
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International Zeolite Association
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در برابر انتقال جرم است [ .]17بهمنظور کاهش مقاومت نفوذ مولکولهاي گاز در منافذ زئولیت ،راهکارهایی پیشنهاد
شده است:
 -1سنتز زئولیتهایی با اندازه حفرات بزرگتر []16
 -2کاهش اندازه ذرات متراکم []15
 -3ایجاد یک شبکه منافذ باز در قسمت عمده جامد []10
تشکیل مزو حفرهها مستلزم افزودن عوامل گرانقیمت یا اسید /باز پس از تصفیه است که ممکن است ساختار
کریستالی را از بین ببرد و یا مشکالت آلودگی محیطزیستی را ایجاد کند .روشهاي  1و  2نسبتاً ساده و ازنظر مسائل
محیطزیستی مناسب هستند [.]1
جدول  -1مهمترین زئولیتهای دارای منافذ کوچک []11
زئولیت

کد IZA

8×8×8

SSZ-39, ALPO-18, SIZ-8

AEI

8×8×8

SAPO-56, SSZ-16

AFX

8×8×8

Analcime, ALPO-24

ANA

8×8×8

SSZ-13, SAPO-34

CHA

ZSM-58

DDR

UZM-12, ALPO-17

ERI

8×8

ITQ-32

IHW

8×8

ITQ-3

ITE

8×8

ITQ-12

ITW

ZK-5

KFI

Levyne, SAPO-35

LEV

Linde Type A, ITQ-29

LTA

8×8

Nu-6

NSI

8×8×8

RHO

RHO

RUB-3

RTE

8×8

RUB-13, SSZ-50

RTH

8×8

RUB-24

RWR

STA-6, SSZ-73

SAS

8×8×8

STA-7

SAV

8×8

UZM-5

UFI

ساختار حفرات

8×8
8×8×8

8×8×8
8×8
8×8×8

8

8

باوجود مطالعات فراوان ،مطالعه و مقایسهاي کامل در مورد جاذبهاي زئولیتی مناسب براي حذف گازهاي اسیدي
 CO2و  H2Sانجام نشده است .در این مقاله به بررسی جاذبهاي زئولیتی پرداخته شده است؛ همچنین در ادامه
مکانیسمهاي جذب-تفکیک-اکسیداسیون  H2Sبر روي زئولیتهاي  FAUو  LTAو نیز زئولیت  13Xبررسیشده
است.
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 -2نتایج و بحث
در این قسمت به بررسی جاذبهاي مختلف مورد استفاده براي حذف گازهاي اسیدي  CO2و  H2Sپرداخته میشود.
 -2-1جاذب زئولیتی برای حذف CO2

مقایسه جاذبهاي مختلف نشان میدهد که مواد کربنی مانند کربن فعال بهسختی میتوانند تعادل بین منافذ کوچک
و منافذ بزرگ خود را برقرار کنند .براي تعادل بهینه بین ظرفیت و دینامیکMOF ،ها از پایداري حرارتی کمتري
برخوردار هستند ،اما زئولیتها داراي ساختار بسیار همگن با مساحت ویژه زیاد و پایداري حرارتی خوب هستند و
همچنین اندازه حجم منافذ آن را میتوان تعدیل کرد [ .]24بنابراین ،زئولیتها مانند ساختار (4A, 5A, 13X) LTA
از متداولترین جاذبهاي مورد استفاده در این زمینه هستند [.]21
یکی از چالشهاي مهم ،انتخاب زئولیت مناسب براي کاربردهاي خاص مانند جذب سطحی و جداسازي CH4 ،CO2
و  N2است .تجزیهوتحلیل گازها نشان داده است که گازهاي غیرقطبی ،قطر سینتیکی تقریباً یکسانی دارند،CH4 :
 N2 ،CO2به ترتیب برابر  4/33 ،4/35و  4/37نانومتر .درحالیکه قدرت جذب جاذبها به ترتیب CO 2 > CH4 > N 2
است []22؛ بنابراین ،جذب سطحی و جداسازي اکثر گازها توسط زئولیتها به پتانسیل سطحی آنها یا تعادل
کانالهاي سطحی یونها بستگی دارد ،بهویژه زئولیت کم سیلیکون  Li- Xکه براي جداسازي  O2و  N2استفاده میشود.
قطر منافذ زئولیتها معموالً بزرگتر از قطر سینتیکی مولکولهاي گاز جذبشونده است تا مولکولهاي گاز بتوانند در
منافذ زئولیت نفوذ کنند []21؛ اما اگر اندازه منافذ برابر یا کوچکتر از قطر مولکولی گاز در طول جذب زئولیت باشد،
چه اتفاقی میافتد؟ تیتانیوم سیلیکات  ETS-4داراي اندازه منافذي است که مشابه قطر سینتیکی گاز جذبشونده
است و با تغییر دما میتواند براي جداسازي گازهاي مختلف مانند  CO2و  N2 ،CH4و  CH4تعدیل شود .اگرچه ظرفیت
جذب پایین آن ،کاربرد این روش را محدود میکند [.]23
قطر دهانه زئولیتهاي  CHA ،KFIو  ،LEVبسیار نزدیک به قطر سینتیکی  CH4 ،CO2و  N2است (شکل  .)1ازاینرو
سه زئولیت کوچک حفره داراي ساختار مانند قفس هستند و حفرههاي بزرگتر براي جذب گاز ،ایدهآل است .این نوع
زئولیتها با اندازه میکرو حفره یک زمینه تحقیقاتی جذاب در زمینه کاتالیست و جذب سطحی است [.]21
یانگ  6و همکارانش ،در مقاله خود سه نوع زئولیت K- CHA ،Na- LEVو  K- KFIبا استفاده از روش هیدروترمال،
سنتز کردند .مقادیر  Si/Alدر  K- KFIو  K- CHAبه ترتیب برابر  0/80و  2/73است .مقدار کم  Si/Alنشان میدهد
که  K+کانالهاي بیشتري را در زئولیتها اشغال میکند ،جایی که فضاي بزرگ ،اجازه دسترسی به یونهاي فلزي
کوچک یا تبادل یون دو ظرفیتی را میدهد .عالوه بر این K-CHA ،با مقدار کم  Si/Alنشان داد که یونهاي بیشتري
میتوانند مبادله شوند ،درحالیکه اندازه فضاي حفرات میتواند بهطور چشمگیري تغییر کند .همچنین ،مقدار بیشتر
 Si/Alدر  ،K-KFIتبادل یونی پایینتر را نشان میدهد ،بنابراین اندازه فضاي حفرات را میتوان در اندازه دقیقتر
تنظیم کرد [.]21
Yang, J
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شکل  -1ساختار زئولیتهای ) CHA (b) ،KFI (aو ]21 [ )c( VEL

از همه نمونهها با مساحت سطح باال میتوان براي جذب استفاده کرد .تغییر مساحت و حجم حفرات زئولیتها با
تبادل یونی بسیار آشکار است( .جدول  )2مساحت و حجم میکرو حفرات را نشان میدهد که کمترین مربوط به K-
 CHAبا مساحت سطح  265/8 m2.g-1و حجم حفرات  4/46 cm3.g-1و باالترین مربوط به  Li- CHAبا مساحت
 735 m2.g-1و حجم حفرات  4/16 cm3.g-1ظاهر شده است .ازآنجاکه آنها مقادیر  Si/Alپایینتري داشتند و یونهاي
فلزي متعادلتر میتوانند مبادله شوند ،بنابراین استفاده از  Li+با اندازه کوچکتر بهجاي  ،K+فضاي بیشتري میتواند
به دست آید .بااینحال M-KFI ،میزان  Si/Alباالتري نسبت به  M-CHAدارد ،بنابراین مساحت سطح و حجم میکرو
حفرات آن که میتواند با تبادل یونی آنها را تنظیم نمود ،کوچکتر میشود .ازاینرو ،مساحت سطح از 333/8 m2.g-1
) (Ca- KFIتا از  (Na- KFI) 877/2 m2 .g-1و حجم منافذ از  (Ca- KFI) 4/46 cm3 .g-1تا از (Na- 4/46 cm3 .g-1
) KFIافزایش مییابد .همچنین مشاهده شد که سطوح و حجم منافذ  Caزئولیتها از  Liیا  Naزئولیتها کمتر بودند،
که نشان داد حضور  Ca2+تعداد یونهاي متعادل را کاهش میدهد ،بهعالوه مسدود کردن حفرات در آن نیز بسیار
قوي است زیرا اندازه  Ca2+بزرگتر از  Li+و  Na+است IFK-iL .و  IFK- aNسطوح مشابهی داشتند ،بنابراین از Li+
استنباط میشود که هیچ حفرهاي در  IFK- aNبراي ایجاد تغییرات عمده در مساحت سطح جاذب وجود ندارد [.]21
جدول  -2مساحت میکرو حفرات و حجم میکرو حفرات نمونهها به دست آمده از ایزوترم جذب  CO2در ]21 [ 273 K
حجم حفرات

مساحت سطح

cm3 .g-1
4 /47

m2 .g-1
335 /0

14 /4

034 /0

4 /18
4 /10

877/2
884 /7

Na-KFI
Li-KFI

4 /46

333 /8

Ca-KFI

4 /46

265 /8

K-CHA

4 /17

800 /5

Na-CHA

4 /16

735 /4

Li-CHA

4 /12

065 /2

Ca-CHA

زئولیت
Na-LEV
K-KFI
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اندازه منافذ  K- CHAبسیار نزدیک به قطر سینتیکی نفوذ  CH4است ،بنابراین  K- CHAداراي یک پتانسیل جذب
بسیار قوي براي  CH4است ،درحالیکه دفع آن با اثر ممانعت فضایی میکرو حفرات مانع میشد .همچنین در جدول
 3ترتیب حجمهاي  CH4 ،CO2و  N2جذب نمونهها را در  4/1مگا پاسکال نشان میدهد .ترتیب جذب  CO2در 205
 Iبا ترتیب مساحت سطح نمونهها مطابقت دارد .همچنین میتوانیم زئولیتها را با تبادل  Li+و  Na+بر اساس جذب
 ،CO2با سطوح بزرگتر و حجم جذبشده بیشتر تعیین کنیم .بر اساس مساحت سطح باالي جذب  CO 2با Li,Na-
 KFIو  Li,Na- CHAدر فشار باال (بیش از  ،)144 cm3.g-1نتیجه میگیریم که میتوان از ریز حفرات  Liزئولیتها
و  Naزئولیتها براي جداسازي و ذخیره  (CCS) CO2استفاده کرد [.]21
جدول  -3حجمهای  CH4 ،CO2و  N2جذب شده روی جاذبها در فشار ]21 [ aPM 0/1
N2
cm3 .g-1 STP
2 /6

CH4
cm3 .g-1 STP
7/6

CO2
cm3 .g-1 STP
81 /5

6 /1
0 /8

16 /8
16 /6

76 /3
03 /7

Na-KFI

0 /3

18 /0

55 /3

Li-KFI

0 /8
8 /8

17/2
10 /1

80 /5
06 /1

Ca-KFI
K-CHA

17/6

34 /3

140 /3

Na-CHA

17/0

33 /4

147/7

15 /6

21 /0

53 /2

Li-CHA
Ca-CHA

زئولیت
Na-LEV
K-KFI

بر اساس نتایج حاصل از  SCO2 ⁄ CH4و ( SCO2 ⁄ N2در جدول  0با عدم قطعیت نسبی  Si/jکه حدوداً  4/48Sبرآورد شده
است) همه زئولیتهاي ریزحفره به دلیل جذب باالي  CO2در ساختارهاي میکرو حفرات ،نتایج بسیار خوبی در
ارزیابیها به دست آوردند Na-LEV .بهترین غربال میکرو حفره براي مواد گازي است که داراي باالترین= SCO2 ⁄ CH4
 136و  SCO2 ⁄ N2 = 030است .علت آنهم عدم جذب کامل  CH4و  N2اما جذب  CO2زیاد است که در بین جاذبها
نادر است .دومین نمونه خوب  SCO2 ⁄ CH4 = 02( Na-KFIو  )SCO2 ⁄ N2 = 360بود که نتایج بهتري نسبت به سایر
M-KFIها به دست آورد .عالوه بر این Na-CHA ،داراي  SCO2 ⁄ CH4بیشتر از  K,Li-CHAبود و در همان زمان
زئولیت  Na-CHAنیز داراي  SCO2 ⁄ N2باالتري نسبت به Li,Ca-CHAبود ،بنابراین میتوان نتیجه گرفت که Na
زئولیتها جذب  CO2باالتري دارند .آنالیز مجدد دادهها نشان داد که  Liزئولیتها از  Naزئولیتها پیروي میکنند،
بنابراین اثر یون  Li+با اندازه یونی کوچکتر ،کمتر از اثر یون  Na+با اندازه بزرگتر است و استنباط شد که اندازه
یونهاي فلزي تأثیر مهمی در عملکرد زئولیتها دارد [.]21
بهخوبی شناخته شده است که اندازه و مورفولوژي کریستالها میتوانند با تأثیر بر زمان نفوذ مشخصه در کریستال،
بر عملکرد زئولیت تأثیر بگذارند [ .]20اخیراً ،لوگانگ  5و همکارانش ،با موفقیت زئولیت با اندازه نانو  ZK- 5را از طریق
اثر تنظیمکننده  β- cyclodextrinسنتز کردهاند .در مقایسه با اندازه میکرون  ZK- 5میزان ظرفیت جذب  CH4توسط
Luogang Wu
FARAYANDNO
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نمونه با اندازه نانو تا  %70افزایشیافته است .با کاهش اندازه کریستال ،تعداد دهانههاي منافذ در واحد سطح خارجی
کریستال افزایش مییابد و سایتهاي جذب بیشتري در معرض قرار میگیرند که این امر ،جذب/دفع گاز را تسهیل
میکند [.]1
جدول  -4گزینشپذیری  CH4 /N2 ،CO2 /N2 ،CO2 /CH4محاسبه شده از ایزوترم جذب جاذبها [ ]21
گزینشپذیری
𝟐𝑵𝑪𝑯𝟒⁄
7/5

گزینشپذیری
𝟐𝑵𝑪𝑶𝟐⁄
030

گزینشپذیری
𝟒𝐇𝐂𝐂𝐎𝟐 ⁄
136

5 /8

343

38

0 /1

360

02

K-KFI
Na-KFI

3 /4

236

54

Li-KFI

3 /4

80

10

10 /8

382

20

Ca-KFI
K-CHA

0 /3

156

02

Na-CHA

0 /6

180

32

Li-CHA

1 /7

126

81

Ca-CHA

زئولیت
Na-LEV

رئیسی  0و همکارانش ،دریافتند که غشاهاي مخلوط ماتریس شامل زئولیتهاي با اندازه نانو ،تئوري محلول جذبشده
ایدهآل ( )14 IASTباالیی را براي  )05%( CO2/N2نشان میدهند که تقریباً دو برابر غشاء داراي زئولیت با اندازه
میکرون ( )84/07است [ .]28یک زئولیت نوع  Tبا اندازه نانو توسط ژانگ  11و همکارانش تهیه شده است که ظرفیت
جذب دياکسید کربن را در دماي  298 Kو فشار  1بار 0/41 mmol/g ،را نشان داد که  %34بیشتر از زئولیت نوع
 Tبا اندازه میکرو است [ .]27زئولیتهاي نوع  Tغربالهاي مولکولی هستند که اولین بار توسط بنت  12و گارد 13
توصیف شد [ . ]26این زئولیت متعلق به خانواده در حال رشد  offretite–erioniteزئولیتها است .ساختارهاي
 offretiteو  erioniteمتفاوت اما به یکدیگر نزدیک هستند .زئولیت نوع  Tمخصوصاً در آزمایشهاي جذب سطحی،
معموالً خصوصیاتی شبیه  erioniteرا نشان میدهند [ .]25زئولیت نوع  Tدر مقابل حاللهاي اسیدي و شرایط گرمایی
باال ،پایداري باالیی دارد .بهعالوه ،حفرات کوچک در حلقههاي  5عضوي آن اجازه جداسازي گزینشپذیر CO 2 /CH4
و  CO2/N2و مواد آلی/مخلوط آبی را میدهد [ .]20بر اساس مقاالت ،زئولیت نوع  Tعموماً یکفاز  offretiteهست
که شامل انباشته شدن ورقههاي  erioniteبوده که اندازه حفرات آن  4/37 nm × 4/81 nmاست .بنابراین،
مولکولهاي  CH4با قطر دینامیکی  4/35نانومتر بهسخت ی بتواند به حفرات کریستال زئولیت نوع  Tنفوذ کند.
درحالیکه مولکولهاي  CO2با قطر سینتیکی کمتر ( 4/33نانومتر) نفوذ بیشتري را در بین گازهاي موردمطالعه از

Raisi

0
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Ideal Adsorbed Solution Theory
Zhang

11

Bennet

12

13 Gard
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خود نشان داد .این موضوع ممکن است به خاطر کشش مولکولهاي  CO2با زئولیت نوع  Tو برهمکنش مومنتوم
چهار قطبی  CO2با سطح زئولیت  Tباشد که منجر به جذب سطحی باال در حفرات زئولیت میشود [ .]34درحالیکه
 CH4هیچ مومنتوم دوقطبی ندارد و اندازه مولکولهاي بزرگتر آن ،هیچ جذبی را در حفرات و سطح زئولیت  Tدر
فشارهاي کم نشان نداده و فقط در فشارهاي باال با تشکیل قطبیت القایی و نیروهاي الندن ،برهمکنش ضعیفی با
سطح جاذب پیدا میکند .بنابراین زئولیت نوع  Tظرفیت جذب باالیی براي  CO2دارد .دورودیان راد  10و همکارانش
در مقاله خود ،زئولیت نوع  Tرا با روش هیدروترمال سنتز کردند .نمونه سنتز شده با خلوص و بلورینگی زیاد توسط
آنالیز  BETتستشده و مساحت سطح  370 m2/gبهدستآمده است [.]31
زئولیت ( Lاز نوع  )LTLداراي حلقههاي  12عضوي یکبعدي ( )1Dبا قطر قابلدسترسی ( 6/1 Åشکل  )2است که
مقاومت نفوذ درون کریستالی آن کمتر از مقاومت زئولیتهاي کوچک حفره است [ .]32به خاطر ناهمگونی کریستالی
که زئولیت  Lدارد ،توجه گسترده دانشمندان را به خود جلب کرده است .مورفولوژي متفاوت کریستال زئولیت ،L
کاربردهاي مخصوص به خود دارند [ .]33لوگانگ  18و همکارانش ،زئولیت  Lبا مورفولوژي کریستالی مختلف ،یعنی
نمونههاي استوانهاي ( ،)C-Lدیسک شکل ( )D-Lو نمونههایی با اندازه نانو ( )N-Lرا به روش هیدروترمال ساده سنتز
کرده و سپس ،اثرات مورفولوژيهاي مختلف کریستالی زئولیت  Lبر عملکرد جذب و جداسازي  CO2مورد بررسی
قرار دادهاند .براي هر سه نمونه ،شیبهاي تند ایزوترمهاي جذب  N2در محدوده  P/P0پایین ویژگیهاي میکرو
حفرهاي بودن این مواد را اثبات میکند .بهطور قابلمالحظهاي ،در منحنی ایزوترم جذب براي  ،N-Lیک حلقه
هیسترسیس در  P/P0بین  4/0و  1دیده شد ،که به علت وجود مزو حفرهها ناشی از رويهم قرار گرفتن ذرات
کریستالی با اندازه نانو است .عالوه بر این ،مساحت سطح و حجم میکرو حفرهها بهطور منظم با تغییر مورفولوژي
کریستال (از  C- Lبه  D- Lبه  )N- Lافزایش مییابد .بنابراین N- L ،مساحت ویژه  026/2 m2/gو حجم میکرو
حفره  4/176 cm3/gدارد که بزرگتر از  ،C- Lبا مساحت ویژه  260/5 m2/gو حجم ریز حفره  4/405 cm3/gاست.
این افزایش حجم ریز منافذ را میتوان به ریز حفرههاي بیشتري نسبت داد که در اندازه کریستال کوچکتر
قابلدسترسی هستند .جذب  CO2به میزان قابلتوجهی بیشتر از  CH4و  N2است که میتواند به قطبیت پذیري
بیشتر و گشتاور چهار قطبی آن نسبت داده شود .مخصوصاً در فشار کم ،جذب  CO2همه نمونهها بهشدت افزایش
یافت .به عالوه ،افزایش انرژي سطحی ناشی از کاهش اندازه ذرات ممکن است برهمکنش سطح و  CO2را بیشتر
تقویت کند .در مقایسه با ظرفیت جذب  CO2نمونه  ،)85/8 cm3/g( C- Lمقدار آن در  02/%9 ،N- Lباالتر و برابر
 64/6 cm3/gبود که با آنالیز  BETمطابقت دارد .افزایش غیرطبیعی جذب  CH4 ،CO2و  N2در نمونه  D- Lرا میتوان
به افزایش نیروي میدان الکتریکی در ساختار غربال مولکولی ناشی از حضور  Na+نسبت داد .گزینشپذیريهاي IAST
محاسبه شده بر مبناي ایزوترمهاي تک جزء ،براي ارزیابی عملکرد پتانسیل جداسازي جاذبها مورد استفاده قرار
گرفت D- L ،C- L .و  ،N- Lگزینشپذیري  IASTمشابهی براي  74:04( CO2/CH4نسبت حجمی) نشان دادند که به
ترتیب  68/6 ،62/0و  68/3است .براي  18:58( CO2/N2نسبت حجمی) ،گزینشپذیري  IASTنمونه ( N- Lحدود

Doroudian Rad
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 )105/7بود که بهطور قابلتوجهی بیشتر از نمونههاي  )151/5( D-Lو  )155/7( C-Lاست .این موضوع نشان
میدهد که زئولیت  Lبا اندازه نانو ( )N- Lمیتواند  CO2و  N2را بهطور مؤثر جدا کند [.]1

شکل  -2زئولیت  Lبا توپولوژی ]32[ LTA

تامپسون  17و همکارانش ،خواص جذب تعادل یک زئولیت کوچک منفذ ،Na- SSZ- 13 ،براي پتانسیل جداسازي گاز
طبیعی مورد مطالعه قرار دادهاند .آنها یک فرایند تجاري را پیشنهاد میکنند که از مواد زئولیتی استفاده میکند.
این زئولیتها  ETS- 4نام دارند که یک تیتانوسیلیکات با اندازه منافذ قابل تنظیم است که بر اساس حذف گازهاي
 CH4و  C2H6عمل میکند و درعینحال مولکولهاي گازي کوچکتر مانند  N2 ،H2S ،CO2و  H2Oرا نیز جذب
میکند .آنها ادعا میکنند که در هنگام دستیابی به مشخصات خط لوله گاز طبیعی ،به بازیابی  CH4 %02و بازیابی
 %54براي  C2H6رسیدهاند .همانطور که گفته شد ،ترکیب گاز طبیعی پیچیده است و عالوه بر  CO2و  CH4شامل
ترکیباتی مانند  N2 ،C2H6 ،H2O ،H2Sو هیدروکربنهاي سنگینتر نیز هست .این ترکیبات میتوانند تأثیر شدیدي
بر عملکرد جداسازي مواد داشته باشند N2 .در زئولیتها ممکن است کمتر از  CH4جذب شود و خلوص احتمالی را
که میتوان در صورت عدم وجود گزینشپذیري سینتیکی در جاذب وجود داشته باشد ،محدود کند .سایر ترکیبات
قطبی مانند  H2Oممکن است مکانهاي جذب را اشغال یا مسدود کرده و میزان جذب  CO2را براي جاذب محدود
کند [ .]30بسته به ترکیب درصد مواد ،حضور اجزاي واکنشی بیشتر مانند  ،H2Sممکن است مکانیسمهاي جذب و
واکنش پیچیدهاي در جاذب ایجاد کند .ازآنجاکه  Na- SSZ- 13بهصورت تجربی ،جداسازي  CO2را از گونههاي
گوگرددار مانند  H2Sو  COSنشان داد ،این زئولیت ممکن است براي جداسازي گاز طبیعی کاربرد وسیعتري نسبت
به جاذبهاي زئولیتی حاوي آلومینیوم باالتر ،مانند زئولیت  X ،Aو  Yداشته باشد ،زیرا گزینشپذیري قابلمقایسهاي
نسبت به  CH4و  C2H6بر اساس آزمایشها دستیابی به ستون دینامیک و پیشبینیهاي  IASTدارد [.]0
همانطور که گفته شد ،در میان جاذبها ،مواد مبتنی بر زئولیت به دلیل پایداري ترموشیمیایی فوقالعاده ،هزینه کم،
شرایط سنتز مالیم و خواص ساختاري قابل تنظیم ،ویژگیهاي امیدوارکننده را براي حذف  CO2پس از احتراق ،نشان
داده است [ .]1بهطور خاص ،زئولیت  13Xو اصالح آن به کمک آمین ،به دلیل ظرفیت جذب باالي  CO2در فشار
کم مورداستفاده قرار میگیرد [ .]38زئولیت  4Aعالوه بر ظرفیت باالي جذب  ،CO2چندین ویژگی سودمند مانند
گزینشپذیري باالي  CO2نسبت به  N2به دلیل باریک بودن منافذ و قابلیت بازیافت مجدد (که از پارامترهاي ضروري
براي جذب  CO2است) را دارد [ .]37بااینحال ،میزان نفوذ  CO2در زئولیت  4Aریز حفره در مقایسه با زئولیتهاي
بزرگتر ( Xو  )Yکند است و هنگامیکه زئولیت  4Aبا یونهاي فلزي مبادله میشود ،منجر به محدودیت حفرات
شده و سرعت نفوذ را بیشتر کاهش میدهد .همچنین ،این جاذبها ،به دلیل تمایل بیشتر به رطوبت نسبت به
A. Thompson
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 ،CO2اغلب از عملکرد واقعی خود در شرایط واقعی گاز دودکش دوري میکنند .برهمکنشهاي قوي فلز دوقطبی و
قطر سینتیکی کوچک آب در مقایسه با  CO2( CO2و  H2Oبه ترتیب برابر  4/33و  4/27نانومتر) احتماالً اجازه نفوذ
آسان آب در حفرات زئولیت را میدهد و بنابراین بر روي ظرفیت جذب  CO2تأثیر منفی میگذارد .اگرچه زئولیتهاي
ترکیبی که با ترکیب آمین درون منافذ آماده میشوند عملکرد جذب  CO2خوبی را براي سیستم جذب  CO2گازهاي
حاصل از احتراق نشان میدهند ،وجود مجموعههاي کوچک منفذ ،محدودیت بر مقدار و پراکندگی یکنواخت آمینها
در کانالهاي موجود میگذارد .در این راستا ،توسعه زئولیت با منافذ ناهمگن ممکن است بر این محدودیت میکرو
حفرات زئولیت غلبه کرده و انتقال مولکولی و سرعت نفوذ بهتر  CO2در زئولیت را فراهم کند [.]11
در این زمینه ،گزارشهاي اخیر سنتز زئولیتهاي سلسله مراتبی با حداقل دو سطح ساختاري منافذ (مزو و میکرو) را
براي دستیابی به عملکرد بهتر در واکنشهاي کاتالیستی و کاربردهاي جذب سطحی با غلبه بر محدودیتهاي نفوذ
ارائه دادهاند [ .]11چن  16و همکارانش ،با استفاده از عوامل فعال در سطح ،زئولیت  LTAمزو حفره را سنتز کردند.
جالب اینجاست که  LTAمزو حفره سنتز شده ،سینتیک جذب  CO2سریعتر از  LTAمیکرو حفره را نشان میدهد.
همچنین ،زئولیت  LTAسلسله مراتبی داراي بزرگترین مزو حفرهها و داراي بیشترین ظرفیت جذب  CO2در
محدودههاي فشار باال است[ .]36بهبیاندیگر ،رویکرد پس از سنتز با استفاده از روشهایی مانند اسیدهاي کنترلشده
یونهاي فلزي و پیوند دهندهها ،تعدیل ظرفیت کاتیون ،معدومسازي یا حذف سیلیکا نیز بهعنوان ابزارهاي بالقوه براي
ایجاد مزو حفرات در مواد متخلخل گوناگون (زئولیتهاMOF ،ها و )...موردتوجه قرارگرفته است .به عنوانمثال ،کوو 15
و همکارانشMOF ،هاي سلسله مراتبی میکرو و مزو حفرات (بهعنوانمثال ) MIL-101(Feو  )...با تخلخل مناسب با
بررسی حکاکی با اسید یونهاي  Fe3+و پیوند دهندهها از طریق گزینشپذیري نفوذ اسید ازلحاظ اندازه و کنترل
غلظت اسید و زمان ،توسعه دادهاند [.]35
با توجه به این واقعیت که مزو حفرههاي بزرگ ممکن است انتقال کلی و انتشار آسان مولکولهاي گاز را در میکرو
حفرهها تسهیل کنند ،سنتز زئولیت با مواد شیمیایی مناسب و خواص بافتی (مزو حفرهها) از اهمیت ویژهاي براي
دستیابی به خواص جذب  CO2برخوردار است .ازاینرو دباشیس  10و همکارانش ،زئولیت سلسله مراتبی  4Aرا با القاي
مزو حفرهها در بدنه زئولیت  4Aبا تصفیه مقادیر مختلف اوره تحت شرایط هیدروترمال ،سنتز کردند .این تصفیه پس
از سنتز منجر به تولید زئولیت سلسله مراتبی  (HZ4A) 4Aبا تخلخل تنظیمشده (مزو حفرهها و میکرو حفرهها) و
خواص ساختاري که توسط چندین روش تعیین مشخصات تأیید شده است .متعاقباً HZ4A-1−3 ،HZ4A-1−1 ،و
 HZ4A-3−1به ترتیب با استفاده از اوره به  Z4Aدر نسبت وزن ( 1:3اوره  4/46موالر)( 1:1 ،اوره  4/22موالر) و 3:1
(اوره  4/76موالر) به دست آمد .بهخوبی ثابتشده است که غلظت باز و قلیائی بودن آن نقش مهمی در ایجاد مزو
حفرات در زئولیت ایفا میکند .غلظت کم باز قوي  4/42( NaOHموالر) براي ایجاد مزو حفرات در زئولیت حاوي Si
زیاد ،مانند ( ZSM-5محدوده مطلوب  )84-28 Si/Alکافی است ،اما براي زئولیت با محتواي  Alباال ( Aیا  )Yبه
دلیل تأثیر ضعیف سیلیس زدایی ،کافی نیست .بااینحال ،استفاده از محیط قلیایی قوي ( )NaOHدر غلظت باال ( >
16 Chen
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 )1Mهرچند مزو تخلخلها را در زئولیت افزایش میدهد ،اما حجم ریز حفرهها ،بلورینگی و عملکرد مواد را نیز تا حد
زیادي کاهش میدهد .بنابراین ،منطقی است که از محیط قلیایی ضعیفتر مانند هیدروکسید تترا پروپیل آمونیوم
( )TPAOHیا اوره ( )𝐾𝑝𝑏 = 13/0بهجاي باز قويتر  )𝐾𝑝𝑏 = −4/87( NaOHدر غلظت متوسط براي ایجاد مزو
حفرهها در زئولیت  ،A0بدون تغییر قابلتوجه در خواص ساختاري ذاتی ،استفاده شود .بنابراین ،مطابق مطالب
گفته شده ،غلظت اوره در محدوده  4/46-4/76موالر براي بررسی اثر غلظت اوره در ایجاد مزو حفرات در حین تبدیل
زئولیت  4Aبه زئولیت  4Aسلسله مراتبی بدون آسیب به ثبات ساختاري ،در نظر گرفتهشده است [.]11
مساحت سطح  BETو حجم مزو حفرات ( 3-1-A0ZHدر مقایسه با  A4Hبا مساحت سطح  130/2 m2g−1 BETو
حجم مزو حفره  )4/13 cm3g−1بهطور قابلتوجهی به مقدار  227 m2g−1و  4/00 cm3g−1افزایشیافته است( .شکل
 )3ایزوترمهاي جذب  HZ4A ،CO2در  28 ،4و  04درجه سانتیگراد تحتفشار اتمسفر نشان میدهد .واضح است
که ایزوترم جذب  CO2هر دو  Z4Aو  HZ4Aبا افزایش دما کاهش مییابد ،که این امر نشاندهنده رفتار جذب
فیزیکی جذب سطحی است .قابلذکر است که میزان جذب  HZ4A- 1−3 ،CO 2بیشتر از  HZ4A- 1−1و HZ4A-
 3−1است .این امر به خاطر از دست دادن قابلتوجه میکرو حفرات یا فروپاشی شبکه بلوري ،با افزایش مقدار اوره
است .اگرچه ظرفیت جذب  HZ4A- 1−3 ،CO2در ℃ 0و ℃ 25کمتر از  Z4Aبود ،اما در ℃ 40ظرفیت جذب آنها
با یکدیگر قابلرقابت هستند [.]11
میزان جذب  CO2در  HZ4A- 1−3سریعتر از  Z4Aبود که این امر در شکل  0توسط نمودار ( ∞ )mt ⁄mبرحسب
زمان نشان دادهشده است که در آن  mtو ∞ mبه ترتیب میزان جرم جذبشده در زمان  tو زمان تعادل است.
شایانذکر است که  ٪04 ،HZ4A- 1−3از ظرفیت جذب  CO2را در  61ثانیه نسبت به  144( Z4Aثانیه) به دست
آورد .سینتیک سریعتر جذب  CO2در  HZ4A- 1−3به مزو حفرات آن نسبت داده شد که باعث نفوذ سریعتر
مولکولهاي  CO2در ساختار زئولیت میشود [.]11

شکل  .3ایزوترم جذب  CO2در فشار  0تا  1بار [ ]11

شکل  .4کسر  CO2جذب شده برحسب زمان در ℃𝟎𝟒 [ ]11

شکل  8نشاندهنده تأثیر دما و فشار بر گزینشپذیري  CO2نسبت به  CH4در زئولیت  Tاست .این شکل نشان
میدهد که بیشترین گزینشپذیري  CO2/CH4در فشار اتمسفریک اتفاق میافتد .گزینشپذیري  CO2/CH4با
افزایش فشار ،کاهش می یابد تا به مقدار ثابتی میل کند .این موضوع را میتوان با ظرفیت جذب باالي  CO2در
فشارهاي پایین نیز تفسیر کرد .بهعالوه مشاهدهشده است که افزایش دما باعث افزایش گزینشپذیري میشود .اگرچه
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گزینشپذیري  CO2/CH4در دماي  I 345حدود  7/2است ،به خاطر نگهداري انرژي و همچنین ظرفیت جذب باالتر
در فرایند جذب سطحی ،ترجیح داده می شود که عملیات جذب در دماهاي کمتر مانند دماي محیط صورت گیرد
[.]31

شکل  .1گزینشپذیری  CO2 /CH4نمونهها در دماها و فشارهای مختلف [ .]31

 -2-2جاذبهای زئولیتی برای حذف H2 S

همانطور که گفته شد ،زئولیتها غربالهاي مولکولی هستند که میتوانند بهصورت گزینشپذیر یک مولکول هدف
را از مخلوط سیال جدا کنند [ .]17به عنوانمثال ،از آنها براي مطالعه جداسازي گازهاي اسیدي مانند  CO2و H2 S
از مخلوط گازي از طریق فرآیند جذب سطحی استفاده میشود .عالوه بر آن ،زئولیتهاي فوچاسیت  )FAU( 24یک
دسته از مواد هستند که به دلیل مساحت زیاد سطح ،حجم منافذ ،حضور سطوح پایه متقابل در ساختار و پایداري در
دماهاي باال مناسب براي جذب گازهاي اسیدي هستند [.]30
لئوناردو  21و همکارانش ،جذب  H2Sبر روي زئولیت  NaYدر شرایط تعادلی و بستر ثابت مورد مطالعه قراردادند.
ایزوترمهاي جذب در دماي  34 ،24و ℃ 04تا فشار نسبی  1/2 H2Sبار مطلوب بودند و حداکثر ظرفیت جذب بیش
از  7/4 mol kg-1را نشان دادند .منحنیهاي دفع نشاندهنده وجود یک اثر هیسترسیس مرتبط با جذب شیمیایی
 H2Sبر روي سطح زئولیت است .مدلسازي  Tóthو  Dubinin- Astakhovنشان داد که جذب فیزیکی گرمازا در
سیستم  H2S/NaYاتفاق میافتد .گرماي ایزوستریک در مقدار پوشش صفر بهدستآمده با مدل  Tóthنشان داد که
برهمکنش بین زئولیت  NaYو  H2Sقوي است که میتواند پدیده جذب شیمیایی را توضیح دهد .آنها همچنین در
مقاله خود ،مکانیسمهاي جذب سطحی  H2Sبر روي زئولیتهاي  FAUو  (LTA) Linde- Aبا استفاده از طیفسنجی
 UV-vis ،IRو  NMRرا بهصورت زیر معرفی کردند که دو مکانیسم مربوط به جذب شیمیایی و دو مکانیسم مربوط
به جذب فیزیکی است [.]30
اولین مکانیسم (مرحله ( ،1جذب شیمیایی) بهعنوان تجزیه مولکول  H2Sبر روي سطوح  FAUدر نظر گرفته میشود
که بهصورت زیر است:
Faujasite
de Oliveira
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𝐻2 𝑆 → 2𝐻 + + 𝑆 2−

() 1
این مکانیسم وقتیکه فشار کم است پیشنهاد میشود و نشان میدهد که مولکولهاي  H2Sجذبشده و کامالً تجزیه
میشوند .با افزایش فشار ،مرحله بعدي مولکولهاي  H2Sرا میتوان با مکانیسم جذب دوم (مرحله ( ،2جذب شیمیایی)
توصیف کرد که همچنین بر اساس تجزیه مولکول  H2Sهستند:
𝐻2 𝑆 + 𝑁𝑎+ → 𝑁𝑎+ 𝐻𝑆 − + 𝐻 +

() 2

نشان داده شد که این مکانیسم به نسبت  Si/Alو فشار  H2Sبستگی دارد ،یعنی براي فشارهاي تا  7/77 mbarتنها
براي نسبت  Si/Al≤2/5رخ میدهد [.]30
با افزایش پوشش مواد جاذب ،جذب مولکولهاي  H2Sدر نقاط ضعیف سطح زئولیت رخ میدهد .بنابراین ،سومین
مکانیسم (مرحله ( ،3جذب فیزیکی) با قرارگیري مولکولهاي  H2Sدر سطح کاتیونهاي  Na+و چهارم (مرحله (،0
جذب فیزیکی) را میتوان با پیوند  Hبا اتم اکسیژن چارچوب زئولیت ،توصیف کرد []30
)𝑠𝑑𝑎(𝑆 𝐻2 𝑆(𝑔) → 𝐻2

() 3

)𝑞𝑎(𝑆 𝐻2 𝑆(𝑎𝑑𝑠) → 𝐻2

() 0
عالوه بر این ،آبدوستی سطحی زئولیتها و مشکل حذف تمام مولکولهاي آب با دفع/گاز زدایی منجر به پیشنهاد
مکانیسم جذب  ،H2Sاز طریق تجزیه در آب شد که به شرح زیر میشود:
−
+
)𝑞𝑎(𝑆𝐻 ⇋ )𝑙(𝑂 𝐻2 𝑆(𝑎𝑞) + 𝐻2
)𝑞𝑎(𝑂 + 𝐻3

() 8

−
2−
+
)𝑞𝑎(𝑆𝐻
)𝑞𝑎(𝑆 ⇋ )𝑙(𝑂 + 𝐻2
)𝑞𝑎(𝑂 + 𝐻3

()7
در این فرض ،مرحله اول برجذب  H2Sروي سطح زئولیت و سپس یک فرآیند انحالل تأکید میکند ،زیرا رطوبت
2−
−
)𝑞𝑎( Sو  Na+کاتیون در
)𝑞𝑎( HSو
موجود در کانالهاي زئولیت باعث برهمکنش الکترواستاتیک بین گونههاي آنیون،
 FAUمیشود .این مکانیسم انحالل براي زئولیت  NaXبا نسبت  Si/Alمعادل  1/0تأیید شد .ساختار زئولیت NaY
عمدتاً به دلیل مساحت باالي آن و وجود گروههاي انتهایی سیالنول ( )Si-OHآبدوست است [.]04
سیگوت  22و همکارانش ،مکانیسم کلی جذب  H2Sدر زئولیت  13Xرا که ترکیبی از «جذب-تجزیه-اکسیداسیون»
است را بررسی کردند .گامهاي متوالی زیر براي توصیف مکانیسم پیشنهاد شده است [:]01
 )aجذب سطحی  H2Sدر سطح زئولیت :13X
)𝑠𝑑𝑎(𝑆 𝐻2 𝑆(𝑔) → 𝐻2

( )6
 )bانحالل  H2Sدر آب موجود در حفرات زئولیت :13X

)𝑞𝑎(𝑆 𝐻2 𝑆(𝑎𝑑𝑠) → 𝐻2

() 5
 )cانحالل  H2Sدر فیلم آب:
() 0

−
+
)𝑞𝑎(𝑆𝐻 → )𝑙(𝑂 𝐻2 𝑆(𝑎𝑞) + 𝐻2
)𝑞𝑎(𝑂 + 𝐻3
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 )dاکسیداسیون  HS-با اکسیژن جذبشده:
()14

−
−
)𝑞𝑎(𝑆𝐻
)𝑞𝑎(𝐻𝑂 + 𝑂(𝑎𝑑𝑠) → 𝑆(𝑎𝑑𝑠) +

 )eتبدیل پلیمرهاي خطی یا حلقوي سولفور:
)𝑠𝑑𝑎( 𝑥𝑆 → )𝑠𝑑𝑎(𝑆𝑥

()11
زیرنویس ( )adsمربوط به ترکیبات جذبشده است O(ads) .اکسیژن جذبشده تجزیهشده را نشان میدهد S(ads) .و
) Sx(adsنماد گوگرد عنصري به شکل ساده یا پلیمري هستند .واکنش کلی که منجر به تشکیل آب و سولفور عنصري
میشود ،در واکنش ( )12پیشنهادشده است [:]01
𝑂 𝐻2 𝑆 + 0/5𝑂2 → 𝑆 + 𝐻2

()12
اولین مرحله ( ،)aاهمیت ویژگیهاي فیزیکی زئولیت ( 13Xسطح ویژه  ،حجم منافذ ،اندازه منافذ) و دینامیک گاز را
در ظرفیت جذب و احتماالً سینتیک جذب نشان میدهد []01
مرحله دوم ( ،)bنقش آب موجود در حفرات زئولیت  13را مشخص میکند ،همانطور که در جاذبهاي دیگر نیز
مشاهده میشود .مقدار آب باید بهاندازه کافی باشد اما خیلی زیاد نباید باشد تا از پر شدن منافذ از آب کندانس شده
جلوگیري شود .مرحله انحالل نیز تحت تأثیر مورفولوژي جاذب قرار میگیرد .درواقع ،منافذ باید به اندازه کافی کوچک
باشند تا اجازه ایجاد یک فیلم آب حتی در رطوبت کم را بدهند ،اما به اندازه کافی بزرگ باشند که حاوي مولکولهاي
اکسیژن و جذبشده باشند .وجود آب پیوندي در منافذ زئولیت  13Xتوسط  TG-DSCنشان داده شد .پیوند
مولکولهاي آب از طریق پیوندهاي هیدروژنی منجر به تشکیل یک فیلم آب در منافذ میشود []02
مرحله ( )cبار دیگر اهمیت آب را افزایش میدهد ،اما نقش  pHرا نیز نشان میدهد .آب براي تفکیک  H2Sضروري
است ،درصورتیکه  pHبه آن اجازه دهد .مقدار  pHموجود بین دو ثابت اسیدیته  2/6 = 1aIN( H2Sو )0/13 = 2aIN
تشکیل  HS-را ممکن میسازد .توجه داشته باشید که پس از جذب ،محیط اسیديتر میشود pH .نقش مهمی در
جذب گوگرد دارد pH .به ترکیب جاذب مربوط است .وجود اکسیدهاي کلسیم و منیزیم میتواند در قلیاییبودن
زئولیت  13Xنقش داشته باشد []01
مرحله ( )dنقش اکسیژن جذب شده در جاذب را مشخص میکند .نگوین  23و بندوسز  20اظهار داشتند که کمبود
اکسیژن در دسترس میتواند اکسیداسیون را قبل از پر شدن تمام منافذ با گوگرد متوقف کند .عالوه بر این ،وجود
فلزات در زئولیت  13Xمیتواند واکنش اکسیداسیون  H2Sرا کاتالیز کند []01
تشکیل گونه نهایی گوگرد به همه این شرایط بستگی دارد .آنالیز  TG-DSCتأیید کرد که گوگرد عنصري اصلیترین
ماده تشکیلشده در زئولیت  13Xاست .توجه داشته باشید که گوگرد خود نیز کاتالیزور اکسیداسیون  H2Sاست،
یعنی هرچه گوگرد بیشتر جذب شود ،اکسیداسیون  H2Sبیشتري انجام میشود .درنهایت ،گوگرد عنصري میتواند
در پلیمرهاي حلقوي خطی پایدارتر مرتب شود (مرحله  .)eدر دماي استاندارد و شرایط فشاري مناسب ،پایدارترین
نوع گوگرد آلوتروپیک cyclo- octasulfur ،است ( S8عمالً در آب نامحلول است) .تشکیل بخش کوچکی از  SO2را
Nguyen-Thanh
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نمیتوان حذف کرد ،اما مقدار  SO2تشکیلشده ناچیز است .درواقع ،نتایج  TG- DSCنشان میدهد که  Sعمدتاً در
دماي باالتر از دماي محیط به  SO2اکسید میشود []01
 -3نتیجهگیری
در این مقاله ،جاذبهاي زئولیتی مختلف براي جذب گازهاي اسیدي مانند  CO2و  H2Sبررسیشده است .قطر
سینتیکی مولکولهاي  H2O ،N2 ،H2S ،CO2و  CH4به ترتیب برابر  4/35 ،4/37 ،4/37 ،4/33و  4/35نانومتر است.
لذا براي جداسازي گاز هاي اسیدي از یک مخلوط گازي مانند گاز طبیعی ،باید قطر منافذ جاذب زئولیتی سنتز شده
کمتر از  4/35نانومتر باشد تا مولکولهاي  CH4جذب جاذب نشوند .همچنین باید میل جاذب به جذب  CO2و H2 S
زیاد باشد تا بتوان این مولکولها را نسبت به مولکول  N2بهصورت گزینشپذیر جذب نمود.
در بین جاذبهاي زئولیتی  KFI ،CHAو  LEVکه با یونهاي فلزي  K+ ،Na+ ،Li+و  Ca2+تبادل یون شدهاند،
بیشترین مساحت سطح ( )638 m2.g-1و حجم حفرات ( )4/16 cm3·g-1در  Li- CHAظاهرشده است .ازآنجاکه
CHAها مقادیر  Si/Alپایینتري داشتند و یونهاي فلزي متعادلتر میتوانند مبادله شوند ،بنابراین استفاده از  Li+با
اندازه کوچکتر بهجاي  ،K+فضاي بیشتري میتواند به دست آید .بر اساس مساحت سطح و ظرفیت جذب باالي
 Li,Na- KFIو  Li,Na- CHAدر فشار باال ،نتیجه میگیریم که میتوان از ریز حفرات  Liزئولیتها و  Naزئولیتها
براي جداسازي و ذخیره  CO2استفاده کرد .ازلحاظ گزینشپذیري Na- LEV ،داراي باالترین  SCO2 ⁄ CH4 = 136و
 SCO2 ⁄ N2 = 030است که علت آنهم عدم جذب کامل  CH4و  N2اما جذب  CO2زیاد است که در بین جاذبها
نادر است.
مورفولوژيهاي مختلف کریستالی زئولیت  Lبر عملکرد جذب و جداسازي  CO2تأثیر زیادي دارد .بهترین عملکرد
مربوط به  N- Lبا مساحت ویژه  ،026/2 m2/gحجم میکرو حفره  4/176 cm3/gو ظرفیت جذب  64/6 cm3/gبراي
 CO2است .این افزایش حجم ریز منافذ را میتوان به ریز حفرههاي بیشتري نسبت داد که در اندازه کریستال
کوچکتر قابلدسترسی هستند.
در میان جاذبهاي زئولیتی  4Aبررسیشده ،بهترین عملکرد مربوط به  HZ4A- 1−3با مساحت سطح  227 m2g−1و
حجم حفرات  4/00 cm3g−1است .شایانذکر است که این جاذب داراي ظرفیت جذب  CO2بیشتر و سینتیک جذب
سریعتر است .بهطوريکه  %04از ظرفیت جذب  CO2را در  61ثانیه نسبت به  144( Z4Aثانیه) به دست آورد.
جذب سطحی  H2Sبر روي زئولیتهاي  FAUو  (LTA) Linde- Aداراي  0مکانیسم بوده که دو مکانیسم مربوط به
جذب شیمیایی و دو مکانیسم دیگر مربوط به جذب فیزیکی است .همچنین در این مقاله ،مکانیسم جذب  H2Sدر
زئولیت  13Xکه ترکیبی از «جذب-تجزیه-اکسیداسیون» است ،بررسیشده است.
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