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Abstract 
Separation of carbon dioxide, as a main environmental pollutant, from natural gas using amine 
mixture is one of the most common methods. In this research, the optimal composition of the amine 
mixture was determined using the method of designing limit vertices. The amine mixture used in this 
research included water, piperazine and 1-butyl-3-methylimidazolium hydrogen sulfate. In order to 
measure the solubility of carbon dioxide in amine solution, an equilibrium cell (autoclave) was used. 
According to the analysis of variance, explanation coefficient (R2) has a high value (R2=99.79%). 
The analysis of the results was conducted at the 95% confidence level in a block with 9 tests and 
Ludinig's definition as the response variable. The optimization results showed that the combination 
consisting of 811.24 ml of water, 188 ml of amine and 0.76 ml of ionic liquid had the best efficiency 
and, in this case, the maximum loading of 1.702 was obtained. 
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  چکیده
هاي اصلی محیط زیست، با استفاده از مخلوط اکسید کربن از گاز طبیعی، به عنوان یکی از آالیندهجداسازي گاز دي

ي مخلوط آمینی با استفاده از روش طراحی هاست. در این پژوهش، ترکیب بهینهترین روشآمینی، یکی از متداول
متیل -3بوتیل-1رئوس حدي تعیین شد. مخلوط آمینی مورد استفاده در این پژوهش شامل آب، پپرازین و 

ک از یکربن در محلول آمینی، اکسیدگیري حاللیت ديایمیدازولیوم هیدروژن سولفات بوده است. به منظور اندازه
) مقدار باالیی به میزان R(سلول تعادلی (اتوکالو) استفاده گردید. طبق بررسی آنالیز واریانس، ضریب تبیین 

)%79/99=R% آزمایش و تعریف لودینیگ به عنوان  9در یک بالك با تعداد  95) دارد. تحلیل نتایج در سطح اطمینان
لیتر آمین میلی 188لیتر آب، میلی 24/811که ترکیب متشکل از  سازي نشان دادمتغیر پاسخ انجام شد. نتایج بهینه

  بدست آمد. 702/1ي لودینگ لیتر مایع یونی بهترین راندمان را داشته و در این حالت بیشنهمیلی 76/0و 
  مایع-، مایع یونی، تعادل بخارپرازین اکسید کربن، آمینديکلمات کلیدي: 
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  مقدمه -1
 انقالب از پس بشر هاي صنعتیفعالیت و جمعیت ترین نیازهاي انسانی، نیاز به هواي پاك است. رشدیکی از ضروري

 هايآالینده از عظیمی حجم هاي فسیلی،سوخت است. احتراق شده فسیلی هايسوخت مصرف افزایش صنعتی، سبب

که گرچه از گازهاي سمی  است، اکسیددي کربن ايگازهاي گلخانه اصلی کند. بخشمی وارد زیستمحیط را به گازي
ي زمین، . اهمیت افزایش دماي کره]1[شود می زمین ازدیاد آن در درازمدت سبب گرمایششود، اما محسوب نمی

گردیده است. ماموریت اصلی این  1988) در سال 1IPCCدولتی تغیییرات اقلیمی (منجر به تأسیس هیئت بین
لیل علمی این اطالعات هاي الزم براساس تحي توصیهي زمین و ارائهسازمان، بررسی اطالعات مربوط به گرمایش کره

 COي ماساچوست آمریکا انجام شده است، غلظت میالدي در مؤسسه 2016. طبق پژوهشی که در سال ]2[است 
ي آن افزایش افزایش داشته است، که نتیجه mg/L90سال گذشته حدود  50اي، در به عنوان مؤثرترین گاز گلخانه

سرعت این افزایش  IPCCهاي . همچنین، بر اساس یافته]3[بوده است  6/0℃ي زمین به میزان متوسط دماي کره
ي زمین  تا سال ، میزان افزایش دماي کرهIPCCي ي زمانی، دو برابر بوده است. طبق توصیهي دوم این دورهدر نیمه
ابر در اتمسفر، یعنی بر اکسید کربننگه داشته شود، که این مقدار متناظر با غلظت دي 2℃تر از بایستی پایین، 2100

 .]4[اکسید کربن ایجاد شود اي در انتشار ديبایستی کاهش قابل مالحظهباشد؛ بنابرین، می mg/L450با 
قرن بیستم، شاهد افزایش سریع جمعیت و مصرف انرژي بوده و با پیشرفت صنعت و تکنولوژي، میزان مصرف انرژي 

 2030تا  2004هاي بین سال 57هد بود و افزایش تقاضاي انرژي به میزان %در قرن بیست و یکم رو به افزایش خوا
شود هاي فسیلی تأمین میانرژي مورد نیاز جهان، از سوخت 85اکنون بیش از %حال، همشود. در عینبینی میپیش

وابستگی اقتصاد باشند. به دلیل در جهان می COکل انتشار گاز  40هاي با سوخت فسیلی مسئول حدود %و نیروگاه
باشد، این گاز می COترین منبع تولید گاز ها، مهمجایی که احتراق این سوختهاي فسیلی و از آنجهان به سوخت

اي را به خود از کل انتشار گازهاي گلخانه 68شود، که حدود %اي در نظر گرفته میترین گاز گلخانهعنوان مهمبه 
زیست در اتمسفر از اهمیت بسیار باالیی در حفاظت از محیط COل میزان اختصاص داده است. بنابراین، کنتر

اساس  شود. برحاصل می مختلف صنایع در فسیلی هايسوخت احتراق از عمدتاً ايگلخانه گاز . این]5[برخوردار است 
 mg/L84/393به  ،2011در سال  mg/L 65/391مقدار  از اتمسفر در کربن اکسیددي ي مانالوا غلظتگزارش رصدخانه

)، این افزایش 2003-2012هاي (افزایش پیدا کرده است. همچنین، طبق گزارشات ارائه شده در سال 2012در سال 
-2002ي قبل از آن (گیري شده است. در حالی که در دههدر هر سال اندازه mg/L1/2ساالنه به طور میانگین برابر 

  .]6[در هر سال بوده است  mg/L7/1) این افزایش به طور متوسط 1993
شود. براساس اي در ایران را شامل میگازهاي گلخانه %80-75کربن حدود اکسیددهد که ديمطالعات نشان می

کربن اکسیدالمللی انرژي، جایگاه ایران در میان کشورهاي جهان از نظر میزان انتشار ديگزارش جدید آژانس بین
 600ي بیش از ي دهم ارتقاء یافته است و اکنون ایران با انتشار ساالنهبه رتبه 13ي هناشی از احتراق سوخت، از رتب

اي، در میان کشورهاي در حال توسعه در جایگاه چهارم قرار دارد. در طول عصر یخبندان میلیون تن گاز گلخانه
. به عملیات ]7[ه است ي زمین شدبوده که باعث یخبندان کره ppm 180گذشته غلظت گاز کربنیک در اتمسفر 

شود، اصطالحاً اکسید کربن از واحدهاي صنعتی که سبب جلوگیري از انتشار آن به اتمسفر میآوري گاز ديجمع
                                                        
1 Intergovernmental Panel on Climate Change 
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ي چهار ي جذب کربن تا به امروز منجر به ارائهشود. تحقیقات صورت گرفته در زمینهگفته می» 2آوري کربنجمع«
با حالل براي  6شیمیایی-و جذب فیزیکی 5، تبرید و سردسازي4ي غشایی، جداساز3تکنولوژي اعم  از جذب سطحی

هاي شیمیایی مانند هاي مذکور، فرآیند جذب واکنشی با حاللاکسید کربن شده است. از میان روشجداسازي دي
. پپرازین تها، از لحاظ صنعتی، توجیه فنی و اقتصادي یافته و مورد استفاده قرار گرفته اسمحلول آبی آلکانول آمین

هایی مانند پپرازین، به آمینهاي آبی از دياست. اخیراً، محلول NH–یک آمین نوع دوم حلقوي آلیفاتیک با دو گروه 
ها ظرفیت ها نسبت به مونوآمینآمیناند. ديمورد توجه دانشمندان قرار گرفته COعلت سرعت باالي واکنش با 

را  COمول  3تواند بیشتر از ، هر مول پپرازین میCOدارند و در فشارهاي جزئی باالي  COبیشتري براي جذب 
هاي پپرازین، مونواتانول اکسید کربن را با استفاده از حاللجذب دي 2014در سال  7جذب کند. گونومر و همکارانش

، 409/0هاي مذکور را به ترتیب، حالل آمین و اتیلن دي آمین مورد بررسی قرار دادند. میزان جذب دي اکسید کربن با
به منظور جذب  2020در پژوهشی که توسط کاظمی و همکارش در سال  .]8[گزارش نمودند  321/0و  395/0
	CO 5/1به  5/0توسط آمین پپرازین صورت پذیرفت، نتایج حاصل از این قرار شد که با افزایش غلظت پپرازین از 

 2021. لی و همکارانش در سال ]9[درصد افزایش یافته است  95به  70مان جذب از کلوین، راند 338موالر در دماي 
توسط این  COمتیل پپرازین را مورد بررسی قرار دادند. میزان جذب -1هاي آمین پپرازین و با محلول COجذب 
در این تحقیق، به بررسی تئوري و تجربی اثرات ترکیب مخلوط آمینی شامل  .]10[گزارش نمودند  3/99%ها را محلول

ته اکسید کربن پرداخمتیل ایمیدازولیوم هیدروژن سولفات و مایعات یونی بر حاللیت گاز دي-3بوتیل-1آب، پپرازین و 
وش و تعیین ترکیب ترین ري مناسبو شرایط بهینه تعیین خواهد شد. لذا هدف اصلی از انجام این پژوهش، ارائه

رده اکسید بسیار گست یندهاي جداسازي کربن ديآفر جا کهباشد. از آنآمینی بهینه جهت حذف دي اکسید کربن می
ه در توسع مدلسازيیندها از اهمیت خاصی برخوردار است، زیرا استفاده از آمدلسازي این گونه فر ،و متنوع شده است

یندي واحدهاي تصفیه آطراحی تجهیزات فر به منظور .هاي پرهزینه استشآزمای تر از انجامیند بسیار اقتصاديآیک فر
ها و لذا در این پژوهش به منظور مدلسازي، جلوگیري از تکرار آزمایش .مایع است -ات تعادلی بخارالعگاز، نیاز به اط

ه از مایع یونی با استفاد-ي کربن دي اکسید در محلول آبی پپرازینها، تعیین ترکیب بهینهجویی در هزینهصرفه
 مدلسازي طراحی رئوس حدي انجام گردید. 

 

 

 

 

  
                                                        
2 Carbon capture 
3 Adsorption 
4 Membrane separation 
5 Refrigeration and cooling 
6 Physical-chemical absorption 
7 Gomes et al. 
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 هامواد و روش-1
سازي بیشتر مورد استفاده قرار و بدون تغلیظ و یا خالص 8تمامی مواد استفاده شده از خلوص باالیی برخوردار بوده

، 12، نیتریک اسید11، هیدروکلریک اسید10(تهیه شده از شرکت سینا، ایران)، سولفوریک اسید 9گرفتند. آب دیونیزه
(خریداري شده از شرکت شیمیران)، 14)، گاز نیتروژن90/99(تهیه شده از سیگما آلدریچ با درصد خلوص  13پپرازین

 ت مرك با درصد خلوص(تهیه شده از شرک 16متیل ایمیدازولیوم هیدروژن سولفات-3بوتیل-1، 15سدیم هیدروکسید
) مورد استفاده قرار گرفته است. 90/99(تهیه شده از مرك با درصد خلوص % 18و پتاسیم کلرید 17)، سدیم کلرید%99

خریداري شده است، استفاده  19که از شرکت مرك 7و  4متر از بافرهاي استاندارد pHجهت کالیبره کردن دستگاه 
  شد. 

  آماده سازي دستگاه جذب-1-1
مجهز به  mL250اکسید کربن در محلول آمینی، در یک سلول تعادلی (اتوکالو) با حجم کل گیري حاللیت دياندازه

 ± mbar1/0با دقت  P-9100مدل  21و فشارسنج دیجیتالی لوترون ± 1/0℃با دقت  20کنترلر دماي مدل هانیانگ
انجام گرفت.  ± g0001/0با دقت  TE1245مدل  22ها با استفاده از ترازوي سارتریوسانجام گرفت. وزن کردن نمونه

انجام شد. حمام التراسونیک ساخت 23ساخت شرکت مترواهم  Metrohm728متر مدل pHبا استفاده از  pHتنظیم 
سازي مواد مورد استفاده جهت تهیه سوسپانسیون یکنواخت و آمادهW100با قدرت  BC-80شرکت پارس فراسو، مدل 

بوده که به منظور جلوگیري  24ي کربن استیلمورد استفاده در این تحقیق، یک استوانه قرار گرفت. رآکتور آزمایشگاهی
از خوردگی از این جنس انتخاب و ساخته شده است و درون آن نیز یک المنت گرمایی به منظور افزایش دماي ظرف 

ل ه به منظور کنتري خارجی آن یک ژاکت حرارتی از جنس پالستیک فشردواکنش تعبیه شده است. اطراف پوسته
 1باشد. شماتیک این دستگاه در شکلدماي آزمایش قرار داده شده است، که آب سرد دائما درون آن در گردش می

) Gerfanي کنترلر الکتریکی فشار (ساخت شرکت نشان داده شده است. تغییرات فشار در این فرآیند به وسیله
  گیري شده است.اندازه

                                                        
8 Analytical Grade 
9 De-Ionized Water 
10 Sulfuric Acid 
11 Hydrochloric Acid 
12 Nitric Acid 
13 Piperazine 
14 Nitrogen Gas 
15 Sodium Hydroxide 
16 1-butyl-3-methyl-imidazolium hydrogen sulphate 
17 Sodium Chloride 
18 Potassium Chloride 
19 Merck, Darmstadt, Germany. 
20 Hanyoung, Korea S. 
21 Lotrun, Taiwan. 
22 Sartorious 
23 Metrohm, USA. 
24 Carbon Steel 
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   شماتیک سیستم تعادلی -1شکل 

  روش انجام آزمایش-2
اکسید کربن، ابتدا رآکتور را در حمام آب قرار داده تا دماي آن به دماي مورد نظر در این پژوهش، به منظور جذب دي

نجام اهم زده شود و واکنش شیمیایی بین گاز و حالل برسد. سپس، هیتراستیرر را روشن کرده تا محلول کامالً به
شده و فرآیند جذب توسط حالل انجام شود. با جذب شدن گاز توسط حالل، فشار درون بالن کاهش یافته که تغییرات 

شود. پس از اینکه فشار داخل رآکتور ثابت ماند (یعنی حالل از گاز آن در طی زمان توسط کنترلر فشار نشان داده می
شود. با داشتن دما و فشار اولیه ا جذب کند)، فرآیند جذب متوقف میتواند میزان بیشتري از گاز راشباع شده و نمی

رآکتور، تعداد مول اولیه گاز وارد شده به رآکتور،  و با تعیین مقادیر دما و فشار نهایی تعداد مولهاي جذب شده گاز 
ستگی به سرعت جذب آل به دست آورده شد. مدت زمان انجام هر آزمایش برا با استفاده از معادله حالت گاز ایده

  حالل دارد. 

  اکسید کربنگیري غلظت دياندازه-2-1
در طی فرآیند  CO 25اکسید کربن درون رآکتور توسط مخلوط آمینی با استفاده از محاسبات لودینگمیزان جذب دي

افزار ط نرمشده توسشود، تا اینکه به فشار تعیینشود. بدین صورت که شیر ورود گاز به درون رآکتور باز میتعیین می
شده تنظیم شود. حال با استفاده از قانون گاز شود تا اینکه دما در مقدار خواستهبرسد. سپس، هیتر نیز روشن می

) با استفاده از nاکسید کربن در ابتداي فرآیند (هاي ديا و فشار ورودي، تعداد مولآل، و با داشتن مقادیر دمایده
  شود.محاسبه می 1ي رابطه

)1(     푛 =
푃푉
푅푇 

شود تا واکنش صورت پذیرد. پس از طی زمان مورد سپس، فرآیند جذب آغاز شده و به مدت مشخص، زمان داده می
گیري ) اندازهnهاي گاز پس از انجام فرآیند (تعداد مول 1ي با استفاده از رابطهشود و مجددا نظر، فشار گاز قرائت می

 2 يشده توسط مخلوط آمینی تفاضل این دو مقدار است که از رابطهاکسید کربن جذبهاي ديشود. تعداد مولمی
  شود.محاسبه می

)2(     푛 = 푛 − 푛  

                                                        
25 Loading 
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  طراحی آزمایش-2-2
ي روش ) که زیر مجموعه27CMDهاي طراحی رئوس حدي (و روش26تبافزار مینینرم طراحی آزمایشات با استفاده از

  که در ادامه توضیح داده خواهد شد. ،پذیرداست صورت می 28اي سادهطراحی مخلوط شبکه

 مایع یونی-آمین-طراحی روئوس حدي جهت تعیین ترکیب مناسب آب-2-2-1
مخلوط آمینی از سه جزء آب، آمین و مایع یونی تشکیل شده است. با توجه به اینکه هر سه پارامتر بر فرآیند داراي 

زمان بررسی و بهینه شوند. براي تعیین ترکیب مناسب مخلوط، با در تأثیراتی هستند، الزم است که هر سه عامل هم
. در ]12[گردد روش طراحی آزمایش مخلوط استفاده میبراي ترکیب حجمی سه جزء، از  1000نظر گرفتن مجموع 

) به عنوان متغیرهاي مستقل در نظر گرفته V) و حجم مایع یونی (V)، حجم پپرازین (Vاین تحقیق، حجم آب (
  شود:می
)3 (    푉 + 푉 + 푉 = 1000 

باشد. لیتر میي مقادیر حجمی بر حسب میلیي متغیرهاي مورد آزمایش ارائه شده است. کلیهمحدوده 1در جدول 
  استفاده شده است. ]13[ي تغییرات از مطالعات پیشین الزم به ذکر است، جهت تعیین محدوده

  شده در طراحی آزمایش مخلوطي متغیرهاي در نظر گرفتهمحدوده -1جدول
  محدوده  عالمت اختصاري  متغیر

≥V1 750  درصد حجمی آب V ≤900  
≥V2 99  درصد حجمی پپرازین V ≤200  

V  درصد حجمی مایعات یونی  0≤ V ≤1  

  شود.محاسبه می 4ي به عنوان متغیر پاسخ تعیین شد، که از رابطه 29لودینگ

لودینگ     )4( =
تعداد	مول	دياکسید	کربن	جذبشده

تعداد	مول	آمین
 

گیري ظرفیت تعادلی ، با استفاده از روابط ارائه شده جهت اندازهشدهاکسید کربن جذبهاي ديتعداد مولهمچنین،  
ي تعیین ترکیب بهینه هايشود. اکنون با استفاده از الگوریتم رئوس حدي، آزمایشمحاسبه می 1-2حالل در بخش 

ارائه گردیده است. مقادیر مندرج در جدول  2شده در جدول هاي طراحیگردد. آزمایشمخلوط آمینی طراحی می
 باشد.درصدهاي حجمی می

 
  

                                                        
26 Minitab 
27 Constrained Mixture Design 
28 Simple Lattice Mixture Design 
29 Loading 
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 ي مخلوط آمینیطراحی آزمایش مرکز ثقل ساده براي یافتن ترکیب بهینه -2جدول

 آزمایش )mLآب ( )mLآمین ( )mLمایع یونی (
100/0  000/200 90/799 1 

775/0 925/124 30/874 2 

325/0 975/174 70/824 3 
000/1 000/200 00/799 4 

775/0 975/174 25/824 5 
550/0 950/149 50/849 6 
000/1 900/99 10/899 7 

325/0 925/124 75/874 8 
100/0 900/99 00/900 9 

باشد. بدین صورت که ابتدا یک لیتر از مخلوط شده میهاي طراحیریزي آزمایش، انجام آزمایشي بعد از طرحمرحله
لیتر از مخلوط، درون رآکتور میلی 500شود. پس از آن ي آزمایش ساخته میشده در هر مرحلهبا ترکیب مشخص

گیري شده و به عنوان یزان جذب در هر مرحله اندازهگیرد. ماکسید کربن  انجام میریخته شده و فرآیند جذب دي
  شود. افزار داده میسازي به نرممتغیر پاسخ جهت بهینه

  ي مخلوط آمینیطراحی آزمایش رئوس حدي براي تعیین ترکیب بهینه-3
خ انجام آزمایش و تعریف لودینیگ به عنوان متغیر پاس 9در یک بالك با تعداد  95% تحلیل نتایج در سطح اطمینان

  نشان داده شده است. 3. نتایج آزمایش در جدول ]17[شد 
  ي مخلوط آمینینتایج طراحی آزمایش مرکز ثقل ساده براي یافتن ترکیب بهینه -3جدول 

 آزمایش )mLآب ( )mLآمین (  )mLمایع یونی (  لودینگ

12/1  100/0  000/200 90/799 1 
31/1 775/0  925/124 30/874 2 

22/1 325/0  975/174 70/824 3 
44/1 000/1  000/200 00/799 4 

54/1 775/0  975/174 25/824 5 

43/1 550/0  950/149 50/849 6 
30/1 000/1  900/99 10/899 7 

14/1 325/0  925/124 75/874 8 
02/1 100/0  900/99 00/900 9 
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  تجزیه و تحلیل آماري مدل رئوس حدي-3-1
سازي با استفاده طراحی آزمایش، توسط یک مدل برازشی فراخوانی شده و سپس بهینه افزارهاي ورودي به نرمداده

گیرد. لذا، ابتدا بایستی کفایت مدل بررسی شده و پس از مدل مذکور که در اینجا مدل رئوس حدي است، صورت می
و نمودارهاي مربوط به  افزار اعتماد شود. بررسی صحت مدل با استفاده از جداولهاي حاصل از نرماز آن به داده
باشد، که یک نمودار نخستین نمودار مورد بررسی، نمودار احتمال نرمال می .]18[ گیردها انجام میواریانس داده

رود. نمودار کنترل یک راهکار آماري براي تعیین دالیل نوسانات موجود در یک آزمایش آماري به شمار می 30کنترل
ه کند. یک فرآیند با ثبات، فرآیندي است کا عدم پیوستگی فرآیند را تعیین میاست. نمودار کنترل، پیوستگی ی

ي نواختی، نسبت به خط مرکزي تمایل داشته و تولیدات آن در دامنهعملکرد آن در طول زمان ضمن حفظ یک
ینی بل پیشمطلوب پذیرش واقع گردند. هر فرآیند، داراي نوساناتی است. برخی از نوسانات ریشه در علل غیر قاب

گویند. برخی دیگر از نوسانات نیز، حاصل علل خاصی هستند که جزو ذات فرآیند ها علل خاص میدارند، که به آن
 سازد. شوند. نمودار کنترل تفاوت بین این نوع نوسانات را ظاهر میباشند و علل عام نامیده میمی

رود. نمودار کنترل یک راهکار آماري براي تعیین آماري به شمار می 31نمودار ترسیم احتمال نرمال، یک نمودار کنترل
د. بهترین کندالیل نوسانات موجود در یک آزمایش است. این نمودار، پیوستگی یا عدم پیوستگی فرآیند را مشخص می

باشند، مشخص  ها انحراف کمی از خط برازش شده داشتهشود و در صورتیکه دادهها عبور داده میماندهخط از باقی
ا هها داراي توزیع نرمال هستند. مثالً، اگر یک مداد پهن روي خط برازش شده قرار گیرد و تمامی دادهشود که دادهمی

ها تطابق خوبی داشته قابل درك است که داده 2را پوشش دهد، میزان انطباق قابل قبول است، که با دقت در شکل 
  است.

  
  سازي ترکیب مخلوط آمینیآزمایش بهینه نمودار احتمال در طرح -2شکل

بیشتر براي نشان دادن متغیرهاي مقداري کاربرد دارد. این نمودار، فراوانی یا درصد فراوانی را به  32نگارنمودار بافت
 هاتوان از نرمال بودن دادههمچنین با استفاده از این نمودار و نمودار احتمال، می دهد،اي نشان میصورت نمودار میله

نشان داده  ي حد مرکزيقضیه		. در]19[ است ي حد مرکزيقضیه		اطمینان حاصل کرد که این مساله برگرفته از
                                                        
30 Control Chart 
31 Control Chart 
32 Histogram 
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دارند،  هیشود که تحت شرایطی، مجموع مقادیر حاصل از متغیرهاي مختلف که هرکدام میانگین و پراکندگی متنامی
نگار صورت با افزایش تعداد متغیرها، داراي توزیعی بسیار نزدیک به توزیع طبیعی است. آنالیزي که توسط نمودار بافت

بندي شده ها به صورت گروهباشد. در نمودار هیستوگرام نگاه کلی به فراوانی دادهگیرد، آنالیز اولیه و حتی کلی میمی
هاي پیوسته (عددي) که به عمودي که همیشه فراوانی است و محور افقی که از داده است. اساس هیستوگرام از محور

دهد. نمودار ها نشان میي هر میله، فراوانی آن میله را در بین بازهباشد. اندازهشده، میبندي تولیدهصورت بخش
د ي معین محدورا به یک بازه هاهیستوگرام شبیه نمودار ستونی است با این تفاوت که هیستوگرام گروهی از داده

  .]20[توان انتخاب کرد که کدام بازه استفاده شود کند و میمی
دهد که هیستوگرام طرح آزمایش رئوس حدي در تحقیق حاضر، به خوبی از یک توزیع نرمال نشان می 3بررسی شکل 
شود، یک عدم تبعیت مشاهده می 3شکل  6و  4ي ماندههاي باقیکند، هرچند در ستوناي تبعیت میو فرم زنگوله

اما منشأ این ناپیوستگی، احتماال، تفاوت زیاد در میزان پاسخ در سطح میانی از پارامتري معین، نسبت به پاسخ مربوط 
برابر شدن  10، با 3جدول  4و  1هاي به همان سطح از آن متغیر با تغییر یک فاکتور دیگر است. مثال، در ردیف

افزایش یافته است، در صورتی که با افزایش غلظت آمین پاسخ افزایش بیشتري  3/0اسخ تنها غلظت مایع یونی، پ
داشته است. شاید در نگاه اول علت این عدم تقارن خطاي انسانی به نظر برسد، اما با توجه به تکرار آزمایشات و نیز 

  .پارامتریک در این ترکیب به خصوص دانست کنشتوان این اثر را برهمنرمال بودن نتایج سایر نمودارهاي اکتشافی می

  
  سازي ترکیب مخلوط آمینی نگار در طرح آزمایش بهینهنمودار بافت -3شکل

ین مقادیر باشد. ابینی شده توسط مدل میشده و مقادیر پیشگیريمقدار باقیمانده برابر با تفاوت بین مقادیر اندازه
ترین راهکار جهت . ساده]21[باشد نرمال باشند، که با رسم نمودار قابل مشاهده میباید داراي توزیع نرمال و یا شبه

روي یک نمودار  افزارتوسط نرم		بینی شدهها و مقدار پیشماندهتواند رسم باقیبررسی تصادفی بودن مقادیر خطا می
حور افقی شامل مقادیر تخمین زده شده و محوري عمودي  مقادیر خطا باشد. اگر در باشد، به طوري که م 4شکل 

 منظور از الگوي		مانده را نتیجه گرفت.توان تصادفی بودن مقادیر باقیاین نمودار، الگوي خاصی مشاهده نشود، می
  . شده است بینیغیرتصادفی، افزایش یا کاهش مقدار خطا با افزایش یا کاهش مقادیر پیش

؛
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   سازي ترکیب مخلوط آمینیاي در طرح آزمایش بهینهنمودار نقطه -4شکل

ه دهد کها در سیستم آزمایشی، پخشیدگی مناسبی دارند. این پراکندگی نشان میدهد که دادهمی نشان 4شکل 
کنند، که این امر به این معنی است که یک خطاي مطلق در سیستم وجود ندارد. در دار تغییر نمیهاي جهتداده

  مانده بر حسب مراتب آزمایش رسم شده است.، مقادیر باقی5شکل 

  
  سازي ترکیب مخلوط آمینی مانده در طرح آزمایش بهینهدار باقینمو -5شکل

ي مشاهدات یک ماندهاند. اگر مقادیر باقیي مشاهداتی است که بر حسب زمان مرتب شدهیک سري زمانی مجموعه
با شود. حاصل می 5ي انجام آزمایش) رسم شود، نموداري مشابه شکل ها (مرتبهسري زمانی بر حسب زمان وقوع آن

ها است، گر واریانس نوسانی دادههاي مختلف انجام شده و نتایج نمودار هم بیانها در زمانتوجه به اینکه آزمایش
ها مستقل از زمان هستند. شرط توان نتیجه گرفت که یک خطاي ثابت با زمان در سیستم وجود ندارد، یعنی دادهمی

یین کفایت مدل است. در واقع براي به الگو در آوردن عدم قطعیت ها نسبت به زمان یک اصل مهم در تعاستقالل داده
مانده یک متغیر تصادفی باشد، تا اینکه بتوان پاسخ را داراي یک توزیع ي زمانی، باقیدر مشاهدات، باید براي هر نقطه

  .نرمال فرض کرد

  آنالیز واریانس مدل رئوس حدي-3-2
داري هاي پیشنهادي و نیز بررسی آماري معنیخوانی مدلاز تجزیه و تحلیل واریانس و رگرسیون، به منظور بررسی هم

  آورده شده است.) ANOVA(جدول  4. این نتایج در جدول ]22[شود فاکتورهاي مدل استفاده می

1.051.000.950.900.850.800.75
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  آنالیز واریانس طرح آزمایش رئوس حدي -4جدول

ي درجه  33منبع
  34آزادي

ع مجموخطاي 
 35مربعات

خطاي 
میانگین 

  36مربعات
F-value  p-value 37میزان تأثیر  

  38کامال تأثیرگذار  0000/0  41/317  74/135  1613/0  6  مدل
  کامال تأثیرگذار  0009/0  12/32  00/19  1374/0  2  اثر ترکیب خطی

-کنش دوتایی آببرهم
  39بدون تأثیر  5202/0  5312/0  0026/0  0472/0  1  آمین

-دوتایی آبکنش برهم
  40تأثیر گذار  0000/1  0000/0  0000/0  0321/0  1  مایع یونی

-کنش دوتایی آمینبرهم
  بدون تأثیر  3200/0  73/1  0000/1  0082/0  1  مایع یونی

  کامال تأثیرگذار  0000/0  71/522  42/302  0042/0  1  تاییکنش سهبرهم
  -  -  -  5786/0  0002/0  3  ماندهخطاي باقی
R  79/99  

R 33/99  41شدهتعدیل  

 مناسبی خوانیاکسید کربن) همدهد که متغیر مستقل (میزان جذب ديبه خوبی نشان می ANOVAبررسی جدول 
گر این شده) مقادیر باالیی دارند که بیانتعدیل Rو Rبا مدل رگرسیونی رئوس حدي داشته است. ضرایب تبیین (

شوند. طرح آزمایش حاضر در سطح اطمینان ها به خوبی توسط مدل طراحی آزمایش توصیف میموضوع است که داده
α 05/0، پارامترهایی با مقادیر p-valueداري لذا بر اساس شاخص معنی .صورت گرفته است %95 به عنوان عوامل  <

α 05/0بدون تأثیر بر فرآیند و پارامترهایی با مقادیر    .]23[به عنوان عوامل مؤثر بر فرآیند در نظر گرفته شدند  >
  سازي و انتخاب ترکیب بهینهبهینه -3-3

  ارائه شده اند. 7و  6هاي بعدي پارامترها در شکل نمودارهاي کانتور و ترسیم سه

                                                        
33 Source 
34 Degree of Freedom 
35 Sum of Square 
36 Mean Square 
37 Signification 
38 Highly Significant 
39 Not Significant 
40 Significant 
41 Adjusted R2 
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  کانتور سه ضلعی براي طراحی رئوس حدي -6شکل

متغیر عددي در سه بعد است. سه متغیر براي  4بعدي مدل رئوس حدي، یک نمایش گرافیکی از روابط بین کانتور سه
لیتر) بوده و متغیر چهارم متغیر پاسخ که به ترتیب حجم آب، آمین و مایع یونی (همگی بر حسب میلی رئوس محور

ها را باشد. سطوح کانتور براي ارزیابی مقادیر منطقه بین منحنیاکسید کربن است، میجذب گاز دي که همان میزان
در هر رأس مثلث یکی از پارامترها در سطح حداکثر مقدار خود قرار دارد. ضلع مثلث  6در شکل دهد. رنگی نشان می

ي ي مثلث نیز بسته به اینکه نقطهدر محدوده باشد که در دو انتهاي ضلع قرار دارند.ترکیب مخلوطی از دوجزئی می
رین و رنگ کمتي آبیکند. متغیر پاسخ در محدودهانتخابی در کدام بخش قرار دارد، نسبت ترکیبی اجزاء تغییر می

  .ي سبز پررنگ بیشترین مقدار خود را دارددر محدوده

  
  کانتور براي طراحی رئوس حدي-نمودار سه بعدي -7شکل

ردید. نتایج تب انجام گافزار مینیبا تعریف یک تابع مطلوبیت، با رویکرد ماکزیمم کردن میزان پاسخ در نرمسازي بهینه
  ذکر شده است.  5بدست آمده در جدول 
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  ي طرح آزمایش روس حديسطوح بهینه -5جدول

حجم مایع یونی   لودینگ
)mL(  

 حجم آمین
)mL( 

 حجم آب
)mL(  

702/1 76/0 188 24/811 

 188لیتر آب، میلی 24/811دهد که ترکیب متشکل از افزار نشان میسازي توسط نرم، نتایج بهینه5طبق جدول 
 702/1ي لودینگ لیتر مایع یونی باالترین راندمان را داشته و در این حالت بیشنهمیلی 76/0لیتر آمین و میلی

  باشد.می
  گیرينتیجه -8

تار اکسید کربن در ترکیب آمینی و رفآمینی و مایعات یونی بر حاللیت گاز دي در این پژوهش، تأثیر ترکیب مخلوط
ستفاده ي مخلوط آمینی با اترین نتایج به دست آمده عبارتند از: ترکیب بهینهمورد بررسی قرار گرفت. مهم این سامانه

خص گردید ترکیب بهینه آزمایش تعیین شد، که در این بررسی مش 9از طراحی رئوس حدي در سه سطح با تعداد 
متیل ایمیدازولیوم هیدروژن سولفات -3بوتیل-1مایع یونی  mL76/0  پپرازین و mL 188آب،  mL24/811شامل 

) R=79/99%خوانی مناسبی (باشد. مدل طراحی مخلوط با بررسی آنالیز واریانس داراي کفایت تعیین شد و هممی
هاي این تحقیق هاي حاصل از آزمایش داشت. با توجه به تجربیات حاصل از این پژوهش، ادامه انجام آزمایشبا داده

هاي با استفاده از مدل COهاي حاللیت گاز سازي دادهگالیکول آمین، مدلهاي دیگر نظیر ديبا آلکانول آمین
هاي آتی که ي پریدینیوم و آمونیوم براي پژوهشات یونی بر پایهآیزنبرگ و استفاده از مایع-ترمودینامیکی، نظیر کنت

  گردد.پذیرد، توصیه میي مشابه صورت میدر زمینه
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