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  : دهيچک

  
مكانيسم انتقال گاز در محيطهاي متخلخل به ويژه در غشاء هـاي معـدني متخلخـل بررسـي شـده      ن مقاله   يدر ا 

 در اختالف فشار و دماهاي مختلف بر روي پايه و غـشاء هـاي         دروژني ه ي برا  آزمايشات گاز تراوايي منفرد    .ستا
عبـور  .  نامتقارن با استفاده از سيستم آزمايشگاهي بر پا شده به منظور مطالعه رفتار آنها انجـام شـد            کروپروسيم

 توجهي داشت ورفتار آنها كامال متفاوت با پايه  از درون غشاء ها در مقايسه با پايه كاهش قابل هيدروژن و گازها  
پايه آلومينا به عنوان غشاء ماكروپروس در برابر جريان گازهاي مختلف رفتـار مـدل جريـان گرانـرو از خـود        . بود

 بدون تملپيت و تمپليت شده با ستيل پيريدينيوم برومايد بـه عنـوان       کايلي س گاز تراوايي از غشاء هاي    . نشان داد 
 configurational)(از مدل نفـوذ آرايـشي     )  نانو متر  ۲اندازه ميانگين حفرات كمتر از      (ميكرو پروس غشاء هاي   

پروس ساخته شده براي گازهاي هيدروژن، متان و دي         کرويمپارامترهاي انتقال پايه و غشاء هاي       . پيروي نمودند 
  .اكسيد كربن با استفاده از مدلسازي جريان نفوذي تعيين گرديدند

  کايليدروژن، نفوذ در غشاء، غشاء سي هيجداساز : يديکلمات کل
  
 مقدمه -۱

. پديده هاي انتقال در جامدات متخلخل موضوع بسياري از مطالعات محققين مهندسي شيمي را به خـود اختـصاص داده اسـت                 
آنهـا نيـز در   بررسي مكانيسم انتقال در سيستم هاي متقارن به مراتب راحت تر از سيستم هاي نامتقارن بـوده هـر چنـد بـراي                   

به همين نسبت مطالعـه مكانيـسم   . بعضي موارد راه حلهاي كيفي به صورت فروموله شده آنهم به صورت محدود ارائه شده است      
هاي انتقال در حالت گاز هاي مخلوط از درون محيطهـاي متخلخـل در مقايـسه بـا انتقـال گازهـاي منفـرد پيچيـده تـر اسـت             

براي انتقال گازهاي . ن غشاء هاي نامتقارن با پيچيدگي اشكال حفرات درون آنها همرا باشد          در موارديكه انتقال از درو    " مخصوصا
بـا در نظـر گـرفتن توزيـع انـدازه      . منفرد از درون محيطهاي متخلخل مكانيسمهايي در كتابها و مقاالت علمي ارائه شـده اسـت              

در حالتهاي تركيبي با در نظر . كيبي از آنها استفاده شده اند   و يا تر   يحفرات و يا پارامترهاي دما و فشار اين مكانيسمها به تنهاي          
نيـروي راننـده   . گرفتن نيروي راننده انتقال هر كدام، ميتوان سهم هر يك از مكانيسمهاي منفرد را در مدل پاياني فرمولـه كـرد            

ن  يك ضريب تـصحيح ترمودينـاميكي   بنابراي. انتقال لزوما اختالف فشار نبوده و بايد اختالف پتانسيل شيميايي را در نظر داشت    
به طور كلي در حالت گازهاي مخلوط، نفوذ اجـزاء  . بايد براي معادالت نفوذ كه بر حسب دما و فشار بيان شده اند در نظر گرفت         

در سيـستمهاي  . گازي و در نتيجه گزينش پذيري فقط در دماي بااليا فشار پايين مشابه مقادير آن در حالت گـاز منفـرد اسـت            
تقارن كه شامل مواد ماكروپروس ، مزوپروس و ميكروپروس هستند، معموال مقاومت پايه در برابر جريان درمقايـسه بـا فـيلم                نام

جدكننده ناچيز بوده ولي به هر حال براي مطالعه خواص انتقال اليه جداكننـده تـصحيحاتي بـراي كـل سيـستم بايـد در نظـر                 
مت پايه بسيار ناچبز باشد ولي مي تواند اثر چشمگير اي روي فاكتور گـزينش  در هر صورت حتي در حالتيكه مقاو    . ]١-٥[گرفت
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اثرات محدوديتهاي انتقال جرم و حرارت در سطح مشترك بين فاز گاز و فاز جامـد غـشاء    . پذيري موثر كل سيستم داشته باشد     
اين اثـرات بـه   . يي حائز اهميت باشدمي تواند در فالكسهاي باال مخصوصا در حالت جذب شيميايي گازها و در راكتور هاي غشا             

 انتقال جـرم  . قابل بررسي است١شويندهطور مجزاء بحث نشده اند ولي اثرات آنها در نتايج آزمايشگاهي مثال با تغيير جريان گاز        
ا در اين ميان مهمتـرين آنهـا ر  . را ميتوان به صورت چندين پديده فيريكي به صورت سري در نظر گرفتدر محيطهاي متخلخل   

ميتوان انتقال اجزاء از فيلم فاز گاز، جذب در روي سطح جامد، انتقال در فاز جامد و در نهايت دفع اجزاء از فاز جامد به فاز گـاز       
از مراحـل فـوق را بـه عنـوان مرحلـه يكـه       ) مرحله محدود كننـده (با توجه به شرايط سيستم ميتوان كندترين مرحله   .بيان كرد 

اگر مرحلـه محـدود كننـده درفـاز     . انتقال اجزاء دارد در نظر گرفته و از ساير مراحل چشم پوشي كردبيشترين مقاوت را در برابر   
خـواص انتقـال اجـزاء    . ندي بر حسب قطر حفره و ميانگين فاصله آزاد بين مولكول هاي گاز، ارائه شده ايمكانيسم هاغشاء باشد،   

. ز به شمار برخوردهاي مولكولهاي گاز با ديوار غشاء بـستگي دارد     در فاز متخلخل به نسبت شمار برخوردهاي بين مولكولهاي گا         
تعريف مي شود  ) Kn = λ /dp(كه به صورت نسبت فاصله متوسط آزاد مولكولي به قطر متوسط حفره ها ) Kn (٢عدد نودسن

قدار عدد نودسن سـه  از روي م. معموال استفاده مي شود به عنوان يك پارامتر مشخصه جهت پيش بيني مكانيسم مناسب انتقال      
  :ناحيه جريان نفوذ گازي تعريف ميگردد 

  )Kn<< 1( با عدد نودسن بسيار كوچكتر از يك جريان ويسكوز -١
 Kn>> 1)( با عدد نودسن بسيار بزرگتر از يك نودسن) نفوذ( جريان  -٢
  )Kn = 1( با عدد نودسن نزديك يك ٣جريان انتقالي -٣

 بـه همـراه جريـان    "چگـالش درون حفـره اي  " و يا ٤نفوذ سطحيشدت جذب مي كند ،  وقتيكه ديواره حفره مولكولهاي گاز را به     
سطحي اتفاق ميافتد و معموال در حالتي اتفاق مي افتد كه گاز مورد نظر به راحتي در شرايط معمولي دمـا و فـشار چگـال مـي               

در غشاء هـاي متخلخـل نـشان داده     چهار نوع مختلف مكانيسم هاي نفوذ      ١در شكل . شود و به عنوان جريان بخار معروف است       
 معموالً نمي تـوان از يكـي از ايـن مـدل هـا بـه تپايـاني               توزيع اندازه منافذ چشمگير باشد،     گستره اگربا اين وجود      .شده است 
يكـي  . ، در تحقيقات مختلف مورد بررسي قرار گرفته اسـت  ميباشند تركيبي از مدل هاي پايه كهيياخيراً مدل ها  . دنمواستفاده  

و نفـوذ  جذب . ]١-٥[ركيبي از مدل هاي جريان ويسكوز و مدل نادسون است تاست كه DGM5 لز اين مدل هاي تركيبي مدا
 بيان كننده نيـروي گـرانش موجـود    جذب.  انتقال كلي مولكول هاي گاز از درون بستر غشاء مي باشند     گيردردو پديده اصلي در   

 در حالي كه نفوذ انتقال مولكـول  . مولكول گاز روي سطح غشاء مي شود ، كه منجر به جذب    بين مولكول گاز و سطح غشاء است      
 با پارامترهايي مانند تركيب درصد، دما و فشار  بوده و انتقال كلي گازبيانگرتركيب اين دو فرايند . از درون غشاء را بيان مي كند    

  .]٢[تغيير مي كند
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Knudsen number2 
transition flow3 

surface diffusion4 
Dusty gas model5 



  

 ٣

  
  ].٣[ غربال مولكولي-)d (""چگالش درون حفره اي"" -)c( نفوذ سطحي -)b(وذ نودسن  نف-)a: (مكانيسم هاي انتقال در غشاء هاي متخلخل-١شكل

بسته به نوع نيروي گرانش موجود بين مولكول گاز و سطح غشاء، جذب ممكن است بصورت فيزيكي و يا شيميايي صورت 
 نيروي کهيي اتفاق مي افتدزماني كه ميزان چشمگيري حرارت بر اثر جذب مولكول روي سطح آزاد شود، جذب شيميا. گيرد

،  كه نيروهاي موجود ضعيف تر از حالت قبل بوده و حرارت زيادي حين جذب آزاد نگردد زمانييول.  استجذب بسيار قوي
مولكول هاي گاز . به عبارت ديگر نيروهاي جذب فيزيكي ضعيف تر از شيميايي هستند. جذب بصورت فيزيكي اتفاق مي افتد

 با در نظر گرفتن . اختالف غلظت موجود در دو طرف غشاء، درون بستر نفوذ مي كننديروي رانش نپس از جذب، تحت اثر
 مورد  زيربخش  درغشاء به طور خالصه از درون  رامكانيسم هاي نفوذ مولكولو  مدل هاانواع کاملتر ،ي آشنايياين مواردوبرا

 مربوطه استخراج ي انتقال گازها و پارامتر هاي نفوذ مناسب برا مدليداده و در انتها با استفاده از نتايج آزمايشگاهبحث قرار 
 تنها براي مواد متخلخل با حفره هاي بسيار كوچك بكار مي رود فرض بر که  ١ نفوذ آرايشيمدل در .و ارائه گرديده است

بعضي محققين . رار كنند گاز عبور کننده نمي توانند ازميدان پتانسيل ديوار جامد غشاء بطور كامل فياينست که مولكول ها
مفهوم اول در ارتباط با نفوذ مولكول . دو مفهوم مختلف نفوذ در اين مدل وجود دارد.  نام برده اند٢نفوذ انتقالي گازرا اين مدل 

 مولكول هاي گاز جذب شده در بين مكان هاي جذب  با يهاي گاز منطبق بر مدل نادسون است و ديگري حركت جهش
 :]٢،١[موجود در راه هاي ارتباطي بين مكان هاي جذب، مي باشدغلبه بر سد انرژي 
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كـامالً مـشهود   ) ٣(و نمـايي در رابطـه   ) عبارت سرعت سنتيكي گاز( يوابستگي اين مدل به دما به صورت دو عبارت راديکال 
 بيان كننده احتمال بدسـت آوردن انـرژي اكتيواسـيون        ρgپارامتر  . است، بنابراين نتايج بانتايج مدل نادسون متفاوت خواهد بود        

                                                
1 Configurational diffusion model 
2 Gas translational diffusion model 
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 و نفوذ حالت جامـدآماري، نيـز توسـط محققـان       ١نفوذ ارتعاشي گاز  مدل هاي ديگري نظير مدل      . از است نفوذ توسط مولكول گ   
  .]٥-١٠[مورد استفاده قرار گرفته است

  ي و آزمايشگاهيتجرب -٢
زه  انـدا  آزمايـشگاهي ستميي س، حاکم بر انتقال گاز درپايه و غشاء هاي نا متقارن موجوديبه منظور بررسي و مطلعه مکانيسم ها    

.  نگهدارنده غشاء ساخته شده را نـشان مـي دهـد   يستمسشماتيك   نمودار   ٢ شكل . طراحي و ساخته شد     مقدار نفوذ گازها   يريگ
. غشاء به توسط چسب هاي اپوكسي با مقاومت باالي گرمايي به ماژول نصب مي گردد و سيستم بايد بـا دقـت آب بنـدي شـود           

گاز خـوراك وارد  . به کمک يک گرمكن الكتريكي از پيرامون حرارت داده مي شود    براي انجام آزمايشات در دماهاي باال، سيستم        
 و با نيروي راننده اختالف فشار موجود در دو سمت غشاء، بـه سـمت سـامانه    ٣ به كمك گاز زداينده٢غشاء شده و گاز نفوذ كرده 

يين دسـت جريـان تنظـيم ميگـردد و     فشار درون غشاء توسط شير سوزني واقع درپا  .  هدايت مي شود   GC دستگاه   ينمونه گير 
 بار نسبي خوانده مي شود فشار گاز زداينده همواره در اتمـسفريك نگـه داشـته مـي     ٣مقدار فشار درون غشاء توسط گيج فشار    

 ي گاز عبـور کـرده از غـشاء انـدازه گيـر     ي کااليبره شده، مقدار فالکس حجمي با استفاده از يک جريان سنج حباب    .)٣شكل(شود
گـاز آرگـون بـه عنـوان گـاز زداينـده بـا        . شوديـ ، فالکس اجزاء گاز آميزه جداگانه محاسبه م GC درنظر گرفتن نتايج     با. شوديم

تركيب و دبي جريان خوراك به درون غـشاء بـه كمـك جريـان سـنج      .  مورد استفاده قرار گرفته است٢٠-٥٠ cm3.min-1دبي
دازه گيري و كنترل مي شـود، ايـن جريـان سـنج هـا      ، انD5111(M+W)، مدل (Mass flow controller)جرمي كنترلي

 ي ميـزان فالکـس حجمـ   يانـدازه گيـر  .مـي باشـند  ١ cm3.min-1  و دقت ٥/٠ lit.min-1   داراي حداكثر ميزان دبي عبوري 
  . انجام دادي با کمک جريان سنج حبابيو گاز زداينده ول GC  خالص را ميتوان همچنين بدون دستگاهيگازها

  

  . غشاء اتاقك نمودار شماتيك-٢شكل

.  نـشان داده شـده اسـت   ٣سيستم آزمايشگاهي استفاده شده براي آزمايشات نفوذ پذيري و جداسازي، بـصورت سـاده در شـكل       

 .ميزان نفوذ پذيري غشاء، براي خوراك گاز خالص، در حالت جريان متقاطع، در شرايط كنترل شده، انـدازه گيـري شـده اسـت                    

. آزمايش هاي جداسازي گاز نيز در حالت جريان غير همسو، در شرايط مشابه با آزمايش هـاي نفـوذ پـذيري انجـام گرفتـه انـد             

                                                
1  Vibrational gas diffusion model 

  permeate2 
sweep gas3  
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مجهز به آشكار سـاز   Philips PU4410  و گاز نفوذ كرده، با استفاده از كروماتوگرافي گازي مدل١تركيب درصد گاز باقيمانده

  . آناليز شده است(Hayesep N, 80/110, 2M) ر شده نوعهدايت گرمايي و ستون فوالد زنگ نزن پ
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  و جداسازيگاز تراوايي  در آزمايشات  بكار رفته آزمايشگاهي سيستم نمودار شماتيك-٣شكل

   نتايج و بحث-١-٣
  ٣ و مدلسازي جريان٢آزمايش گاز تراوايي گازهاي منفرد -١-٣

 ١٢به منظور خارج كردن حالل و آب جذب شده از درون حفره هاي كوچك، غشاء ها به مـدت  پيش از آزمايشات نفوذ پذيري،      
دو انتهاي غشاء در درون لوله آلومينيـومي در درون محفظـه نگهدارنـده از جـنس          . ، قرار داده ميشوند   ١٨٠ °C ساعت در دماي  

 در سـمت  يمقامـت اصـل  (قرار گيرد ) ه آلومينادرون لول(فوالد ضد زنگ  طوري قرار مي گيرد كه اليه سيليكا در سمت خوراك       
 گاز به خارج از ي شوند که تنها راه نفوذ مولکولهاي ايزوله ميو به كمك چسب اپوكسي با  مقاومت گرمايي باال به نحو         ) خوراک

ه اخـتالف فـشار   برابر با نسبت شار مولي عبوري از غشاء ب، Q (molm-2s-1pa-1)، ٤ميزان نفوذ. غشاء ،عبور از ديوار غشاء باشد
در اين بخش نتايج ميزان تغييرات گاز تراوايي با دما و فـشار بـراي پايـه آلومينـا و غـشاء      . (Q = -J/∆P) باشديمطرفين غشاء

هاي نامتقارن ساخته شده گزارش و مورد بررسي واقع شده و همچنين مدل هاي مناسب انتقال جرم براي هر كدام بـا در نظـر                   
با بكار گيري روشهاي رياضي و با باز نويسي رابطه انتقال جرم، پارامترهاي هر مدل استخراج           .  مي گردد  گرفتن نتايج عملي ارائه   

  .و گزارش شده است
  
  
  پايه آلومينا  آزمايش گاز تراوايي گازهاي منفرد-١-١-٣

آرگون  رض جريان نمونه ها نخست براي اطمينان از حذف كامل رطوبت محيط جذب شده هنگام نصب غشاء به اتاقك در مع

 آزمايش گاز تراوايي گازهاي منفرد با در نظر گرفتن قطر سنتيكي آنها . قرار داده مي شوند  ساعت٤ به مدت ١٠٠ C°در دماي 

از  . CH4])Å٨/٣( ،CO2)Å٣/٣(، H2)Å٨٩/٢([در دما و فشارهاي مختلف براي پايه و همچنين ساير غشاء ها انجام ميگيرد

                                                
1  Retentate 
2 Single gas permeation 

  Permeation  modeling3 
4 Permeance 



  

 ٦

پايه در مقايسه با فاصله ميانگين آزاد مولكولي گازهاي مورد آزمايش بسيار باالست بنابر اين پيش بيني آنجاييكه اندازه حفرات 

مطابق اين مدل بايستي با افزايش فشار ميزان نفوذ افزايش و با  افزايش . مي شود كه مدل جريان گرانرو براي پايه صادق باشد

. نشان مي دهد را٤٠٠ C°يدر دماري پايه، بر حسب فشار ميانگين  آزمايشات نفوذ پذيهنتيج ٤شكل  .دما، كاهش يابد

همانطور كه از مدل جريان گرانرو .  نيز مشاهده مي شود، ميزان نفوذ با افزايش دما، كاهش مي يابدن نموداري اهمانطور كه در

  . انتظار مي رود، ميزان نفوذ بصورت خطي با فشار ميانگين غشاء رابطه دارد
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ايـن  . ولي مقدار نفوذ متان از دي اكسيد كربن كمتر است CO2 (3.3Å) از CH4 (3.8Å) علي رغم باال بودن اندزه مولكولي 

 .مورد نشان دهنده اينست كه پايه آلومينا نفوذ گازها را با توجه به ميزان گرانروي و نه اندازه مولكولي كنترل ميكند
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  .٤٠٠ C°زان نفوذ گازها از پايه آلومينا با فشار ميانگين در دماي  تغييرات مي-٤شكل

داده هاي نفوذ پذيري بر روي مدل جريان گرانرو بررسي شده و سپس پارامترهاي مـدل بـراي پايـه بـا روش كمتـرين مجمـوع         

  .  آورده شده اند١مقادير محاسبه شده پارامترها در جدول. مربعات محاسبه شدند
  

  هاي محاسبه شده مدل جريان گرانرو براي پايه آلومينا پارامتر-١جدول

  ضريب رگرسيون ε/τ  گاز

H2  ٩٩٨/٠  ٢٠٩/٠  

CH4  ٩٩٧/٠  ٢٠٨/٠  

CO2  ٩٩٨/٠  ٢١/٠  

  



  

 ٧

  Si(TF)و Si(CPB) هاي   نمونه آزمايش گاز تراوايي گازهاي منفرد براي-٢-١-٣
در مقايـسه بـا   Si(TF) احت سـطح غـشاء   مقدار گـاز تراوايـي  گـاز هيـدروژن بـه دليـل پـايين بـودن حجـم حفـرات و مـس           

-mol/m2 s Pa٦ برابـر بـا  Si(TF)مقدار نفوذ هيدروژن در غـشاء  .  كمتر استSi(CPB( ازمقدار آن در غشاءCPB)Si(غشاء

بـه طـور كلـي ميـزان گـاز تراوايـي از يـك غـشاء         .  اسـت Si(CPB( به دست آمد كه تقريبا نصف مقدار آن در غشاء         ٠٩/٢*١٠

 از غـشاء  Si(CPB)با وجود آن كه ميـانگين انـدازه حفـرات غـشاء      . ش اندازه مولكولي گاز، كاهش مي يابد      ميكروپروس با افزاي  

Si(TF)  ر ي داد کـه مفـاد   مقادير نفوذ گازها در دماي ثابت با تغيير فشار ميـانگين از درون غـشاء نامتقـارن نـشان            . باالتر است

كه باافزايش فشار ميانگين، مقدار نفوذ افزايش مـي يابـد، در   ) كروپروسغشاء ما (بر خالف پايه    .  کنند ي نم ير چندان ييتراوش تغ 

  و  Si(TF) بنابراين به طور حتم مدل جريان گرانرو براي غشاء هاي سـيليكا . اين حالت مقدار نفوذ تغيير محسوسي نمي كند

Si(CPB)   ـ              .  صادق نخواهد بود ل قبـولي بـا داده هـاي    براي تشخيص اينكـه از بـين مـدل هـاي مـذكور كـداميك انطبـاق قاب

 مقـادير نفـوذ هيـدروژن در ايـن دو غـشاء را بـا       ٥شكل . بايد رفتار مقادير نفوذ از غشاء با دما را بررسي كرد  . آزمايشگاهي دارند 

  .افزايش دما در فشار ميانگين ثابت نشان ميدهد

 )بـار ( در فشار ميانگين ثابت Si(CPB)و  Si(TF)  همچنين ميزان نفوذ گازهاي متان و دي اكسيد كربن با دما در غشاء هاي

٣/١ Pm =  در  اين شكلها ديده مي شود با افزايش دمـا، مقـدار نفـوذ    ههمانطوري ك.  نشان داده شده است٧ و ٦در شكل هاي 

ايـن  بنابر اين مدلهاي نفوذ نادسون و نفوذ سطحي را نمي توان براي غشاء مورد آزمايش استفاده نمود زيـرا در            . افزايش مي يابد  

  .اما مدل نفوذ آرايشي يا مدل نفوذ فعال شده را ميتوان استفاده نمود. مدلها با افزايش دما شار كاهش مي يابد
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   ).=P∆٦/٠بار(  = Pm ٣/١  در فشار ميانگين بارSi(CPB)و  Si(TF)  تغييرات ميزان نفوذ گاز هيدروژن با دما از-٥شكل
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  ).=P∆٦/٠بار(  = Pm ٣/١  با دما در فشار ميانگين بارSi(CPB) از CH4  و CO2  تغييرات ميزان نفوذ گازهاي-٦شكل
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   ).=P∆٦/٠بار(  = Pm ٣/١  با دما در فشار ميانگين بارSi(TF) از CH4 و  CO2  تغييرات ميزان نفوذ گازهاي-٧شكل

ي سـري پايـه و فـيلم نـازك سـيليكا       سيليكا از مجموع مقاومتهـا   -مقاومت كلي در برابر جريان نفوذ در غشاء نامتقارن آلومينا           

بنا بر اين اهميت آزمايشات پايه از اين منظر آشكار مي گردد كه  مقاومتهاي پايه و غشاء نامتقـارن قابـل    . ]١١[تشكيل مي شود  

ت اندازه گيري هستند اما مقاومت فيلم نازك قابل اندازه گيري نبوده و از روي محاسبات مقاومت در برابر انتقـال جـرم بـه دسـ         

 مي تـوان از رابطـه زيـر كـه      براي محاسبه ميزان نفوذ از اليه نازك سيليكا، كه نمي توان به طور مستقيم آزمايش كرد،        . مي آيد 

  :  استفاده نمود مقاومت كلي در برابر نفوذ را بيان مي كند،

)٥(              
silicaportmembrane QQQ
111

sup

+=  

 محاسبات نـشان مـي   . نشان داده شده است٨در شكلSi(CPB) و Si(TF) نتيجه محاسبات براي فيلم سيليكا براي غشاء هاي

 در غشاء متعلق به فيلم سيليكا و مابقي متعلق به پايـه      ٧٤%  و Si(TF) مقاومت در برابر نفوذ هيدروژن در غشاء         ٨٨% دهد كه   

 كـاهش مـي يابـد ولـي در     همچنان كه پيشتر نيز گفته شد، در مدل هاي نودسن و جريان گرانرو با افزايش دما شـار          . مي باشد 

در  مدل تركيبي، دما هم .  با افزايش فشار شار تقريبا ثابت ولي با افزايش دما افزايش مي يابدSi(CPB)  وSi(TF)غشاء هاي 

  .در ترم نمايي و هم در ترم سرعت سنتيكي گاز آمده است
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  =P∆).٦/٠بار = Pm (٣/١  در فشار ميانگين بارSi(CPB)و Si(TF)  سيليكاي غشاء هايلميف تغييرات ميزان نفوذ هيدروژن با دما از-٨شكل

ولي بهر حال افزايش شار با دما در ايـن دو  . در اين مدل افزايش دما باعث كاهش ترم سنتيكي اما ترم نمايي را افزايش مي دهد       

ـ        مـدل  . ه شـار بيـشتر اسـت   نمونه نشان دهنده اين مورد است كه اثر دما در جمله نمايي بر جمله سرعت سنتيكي گاز در معادل

ينـد خطـي   آفر. باز نويسي مي كنيم ) ٦( را به شكل معادله       مذکور بنابراين معادله . نشدني است ) ٣(سازي جريان نفوذ با معادله      

رابطـه  پارامتر هاي مدل با انطباق داده هـاي آزمايـشگاهي و   .  انجام مي شودT/1 بر حسب  cQT( ln(كردن با رسم مقادير

  .ارائه شده اند٣ و ٢باز نويسي شده بدست مي آيند كه در جداول 

 ( ) 
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 exp (-ΔEc/RT) براي نفوذ گاز در غشاء هاي ميكروپروس، انرژي فعالسازي نفوذ در شرايطي كه فشار ثابت است بـه صـورت  

هر چقـدر  . معادله بيانگر اين مورد است كه مولكولهاي مي توانند نفوذ كنند كه توانايي غلبه بر اين سد انرژي را داشته باشند   در  

بنـابراين هـر   . مقدار اين سد انرژي باال باشد نفوذ مولكولهاي گاز سختر و پايين بودن آن نشان دهنده نفوذ آسـان مولكولهاسـت          

 مطـابق  CO2مقادير انرژي فعالسازي بـراي گـاز   .  مي تواند انرژي فعالسازي متفاوت داشته باشد    غشاء ميكروپروس براي هر گاز    

 kJ/mol در حـدود  ۲ مطـابق جـدول  Si(CPB) ولـي بـراي غـشاء        ٠١٥/١١ kJ/mol در حدود      Si(TF) براي غشاء    ٢جدول

را در حـدود  CO2ژي فعالـسازي  رقدار انبراي غشاء با اليه دو گانه، م ]٩[ و همكاران(Tsai) تساي.  به دست آمده است٠٦٧/٦

kJ/mol در بازه دمايي٤٨/٢ °C گزارش كرده اند١٨٠-٦٠  .  

Si(TF) مقادير پارامترهاي مدل تركيبي براي غشاء-٢جدول  

  ضريب رگرسيون A (m) ΔEc (J/mol) گاز

H2 ١٥١/١ ×٩٩٩٧/٠  ٥٤٠٣ ٨-١٠  

CO2 ٩٤٣/٠ ×٩٩٨٨/٠   ١١٠٥١ ٨-١٠   

CH4 ٥٧/٤ ×٩٨٩٨/٠  ٩٨٣٣ ١٠-١٠  



  

 ١٠

  Si(CPB) مقادير پارامترهاي مدل تركيبي براي غشاء -٣جدول

  ضريب رگرسيون A (m) ΔEc (J/mol) گاز

H2 ٠٩٩/١  ×٩٩٧٦/٠  ٣٧٥٣ ٨-١٠  

CO2 ٠٣٢/١ ×٩٩٨٥/٠   ٦٠٧٦ ٨-١٠   

CH4 ٥٨٧/٤ ×٩٨٧٨/٠  ٩٦٠٥ ١٠-١٠  
  

چگـالش درون  " و CO2 نـشان دهنـده عـدم جـذب سـطحي      مقدار پايين آن در مقايسه با مقادير به دست آمده در اين مطالعه    

 و CH4 در مقايسه با گازهـاي  Si(TF) در غشاء CO2مقادير انرژي فعالسازي .  مي باشد  ٤٠٠-٢٠٠ C° آن در دماي   "حفره اي 

H2انرژي فعالسازي .  باالتر استCH4 در غشاء هاي  Si(TF) وSi(CPB)   بـه ترتيـب  kJ/mol بـه دسـت   ٠٧٦/٦ و ٨٣٣/٩ 

مطابق مدل تركيبي كم بـودن  .  باالتر استSi(CPB) از غشاء Si(TF)نشان ميد هد كه مقدار سد انرژي متان در غشاء    آمد و   

 . را بايـد در نظـر داشـت   A= ρgεdp/τمقدار انرژي فعالسازي شرط كافي براي باال بودن ميزان نفوذ نيست بلكه مقدار پـارامتر  

 گزارش كرده اند كـه  Si(400)براي غشاء ١٠ kJ/mol در حدود CH4براي  انرژي فعالسازي ]9[ و همكارانDe Vos  وسيد

 ٦٤/٩مقدار  ]10[ و همكاران  (Tsai) يتسا همچنين.  در اين مطالعه بوده استSi(TF)بسيار نزديك به مقدار آن براي غشاء 

)kJ/mol (        انرژي فعال سازي   . براي متان در مورد سيليكاي تك اليه بدست آورندH2 غـشاء كمتـرين مقـدار بـوده و      در هر دو

. نشان دهنده اين موضوع است كه مولكولهاي هيدروژن در مقايسه با دو گاز ديگر راحتر بر سد انرژي غشاء ها غلبـه مـي كننـد             

 از مقـدار بـه دسـت آمـده     Si(CPB) و Si(TF) براي دو غشاء H2مقادير به دست آمده در اين تحقيق براي انرژي فعالسازي          

  Si(CPB) غـشاء  Aبيشتر اسـت ولـي پـارامتر    )  براي غشاء مركبJ/mol٢٩٦٨  ([1]و همكارانش )Thomas(توماستوسط 

اين مـورد سـودمند خواهـد بـود كـه بگـوييم       ).  متر١ /٠٩×١٠-٨( بسيار شبيه به مقدار آن براي غشاء مركب آنهاست  H2براي 

ولـي  .  انرژي فعالسازي مولكولهاي گازها شـده اسـت      باعث پايين آمدن   CPBقالب دار كردن فيلم سيليكا با ماده فعال سطحي          

 ١١٠٥١ (J/mol)  بـا قالـب دار كـردن غـشاء از مقـدار     CO2انـرژي فعـال سـازي    .  صـادق نيـست  Aاين مورد در باره پارامتر 

  بـه طـور جزئـي كـم     ٠٣٢/١×١٠-٨ تا ٩٤٣/٠×١٠-٨) m( از Aشديدا كاهش يافته است ولي مقدار پارامتر  ٦٠٧٦ (J/mol)به

  . استشده 

  يريجه گينت - ٤

ستم بـر پـا   يـ کا بـا اسـتفاده از س  يليکروپروس سي مينا و غشاء هايه آلوميمقدار نفوذ از پا يريشات اندازه گيدر اين مطالعه، آزما   

 . انتخاب شـدند ي تجربي آنها موافق با داده ها   ي گشته و مدل مناسب برا     ي مختلف تراوش بررس   يسمهايمکان. ديشده انجام گرد  

  :وردهاي اين پژوهش را مي توان چنين بيان كرد مهمترين دستا



  

 ١١

 براسـاس مـدل جريـان    CH4  و H2 ،CO2 نتايج آزمايش گاز تراوايي بر روي پايه آلومينا نشان داد كه پايـه گازهـاي    ●

تـر  بزرگ)  آنگستروم٣/٣(از دي اكسيد كربن) آنگسروم٨/٣(با وجود اينكه اندازه مولكولي متان     . گرنرو از خود عبور مي دهد     

اين مورد با توجه به بيشتر بودن گرانروي دي اكـسيد كـربن از    . است ولي ميزان نفوذ متان از دي اكسيد كربن باالتر است          

كـاهش ميـزان نفـوذ بـا افـزايش دمـا و       . متان در دماي يكسان به راحتي بر اساس مدل جريان گرانرو قابـل توجيـه اسـت     

 بر صادق بودن مدل جريان گرانرو براي غـشاء مـاكروپروس آلومينـا مـي     همچنين افزايش آن با افزايش فشار تاييدي ديگر  

  .باشد

  نشان دهنده كنترل جريان اجزاء در آنها با مدلSi(CPB)  وSi(TF) نتايج آزمايشگاهي براي غشاء هاي ميكروپروس ●

در اين مـدل افـزايش دمـا    . ابدبا افزايش فشار شارتقريبا ثابت ولي با افزايش دما افزايش مي ي           . است) تركيبي(يآرايش نفوذ

افزايش شار با دما در اين دو نمونه نـشان دهنـده ايـن مـورد     . جمله سنتيكي را كاهش اما جمله نمايي را افزايش مي دهد         

محسبات در اين دو نمونـه نـشان   . است كه اثر دما درجمله نمايي بر جمله سرعت سنتيكي گاز در معادله شار بيشتر است           

  .قاومت غشاء در برابر جريان اجزاء متعلق به فبلم سيليكاستمي دهد كه بيشتر م

 در هـر دو غـشاء   H2نشان مي دهد كه انرژي فعال سازي Si(TF) و Si(CPB)  نتايج مدل سازي جريان در دو غشاء ●

ا غلبـه مـي   كمترين مقدار را دارد و بنابر اين مولكولهاي هيدروژن در مقايسه با دو گاز ديگر آسان تر برسد انرژي غشاء هـ            

 باعث پـايين آمـدن انـرژي    CPBبنابراين به عنوان يك دستاورد، قالب دار كردن فيلم سيليكا با ماده فعال سطحي               . كنند

 بـا قالـب دار   CO2انـرژي فعـال سـازي    .  صادق نيستAامااين مورددر باره پارامتر  .فعالسازي مولكولهاي گازها شده است    

اسـت امـا     كـاهش يافتـه    Si(CPB) درغـشاء  ٦٠٧٦ (J/mol) بـه  Si(TF)اء  در غش ١١٠٥١ (J/mol)كردن غشاءاز مقدار  

  .است  اندكي كم شده٠٣٢/١×١٠-٨ به ٩٤٣/٠×١٠-٨) متر( از Aمقدار پارامتر 
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