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 :همراه با ذكر مراحل كلی و تشريح پروژه تبیین

 عیصنا است. هاوگاهنیر نیا در یآلودگ انتشار  مهم عوامل از یکی ،یلیفس وختس با یحرارت یهاروگاهین دودکش از گازی یهاندهیآال نشر امروزه
 )برق، ختلفم هایکلش رد انرژی ادییز ریقادم به مواد، دیتول و جداسازی ل،یتبد مختلف اتیعمل و دهانیفرآ از استفاده لیدل به زین یمیپتروش
 گازهای وجود از یناش کالتمش نیهمچن شود.می تأمین یلیفس هایسوخت احتراق قیطر از معموالً انرژی نیا که دارند ازین حرارت( و بخار

  است. ردهک روبرو ناپذیراجتناب هایچالش با را عیصنا نیا نفت، ویژهبه مختلف ییایمیش عیصنا در ازیگ مختلف هایجریان در دییاس

 منابع نیترمهم . دیآیم شمار به مهمی عملیاتی واحد مختلف، گازهای مخلوط از 2CO گاز جداسازی جداسازی، مختلف ندهاییفرا نیب در

 گازهای از یکی عنوانبه   2CO  گاز جداسازی طرفی  از هستند. پتروشیمی و پاالیش صنایع ، فسیلی یهاروگاهین توسط 2CO  تولید 
 شدن ترگرم در ینامطلوب راتیتأث موجب نیزم جو در گاز نیا وجود است. یطیمحستیز مسئله یک جو، در آن انتشار از جلوگیری و یاگلخانه

 یس در .گرددیم واناتیح و ینیرزمیز یهاآب کشاورزی، به بیآس ی،دیاس یهاباران ها،یسالخشک اها،یدر سطح آمدن باال ن،یزم یوهواآب
 انتخاب به ندیفرا نیا یبازده اند.شده داریپد عیصنا در مهم یاتیعمل واحدهای از یکی عنوانبه بخارها و گازها جداسازی فرآیندهای گذشته، سال
  ت.اس مرتبط گاز  جذب در غالب سمیمکان و ییایمیش -یکیزیف خواص مواد،

 ییغشا ونیلتراسیوفنان ندهاییفرا با جداسازی یمیقد یهاروش ریاخ یهاسال در اما شودمی انجام یمختلف یهاروش به جداسازی ندهاییفرا
 مانند هاروش ریاس به نسبت ازیوردنم فضای و ندیفرا یسادگ ه،نیهز و انرژی مصرف لحاظ به ادییز اییمزا ییغشا ندهاییفرا .اندشدهلیتکم
 لیقب از داسازیج  متداول ندهاییفرا در موجود شکالتم کردن رطرفب بر الوهع فناوری نیا دارند. رهیغ و جامد و عیما جذب یهاستون ر،یتقط

 تیاهم حائز اریسب جداسازی ندهاییراف در که بردیم بهره ینییپا اریبس یاتیملع حجم از جاذب، ایاح ای و یمصرف حالل افتیباز مرحله به ازین
 عمر طول اولیه، مواد ناسبم هزینه بودن، دسترس در باال، شیمیایی و مکانیکی حرارتی، پایداری به توجه با سرامیکی غشاهای   .است

 دلیل به .هستند غشایی راکتورهای و گازها جداسازی آیندفر در کاربرد برای  مناسبی گزینه   شار، و پذیری گزینش زمانهم بودن باال زیاد،

 از استفاده سمت به اقبال امروزه ،رندیگیم انجام مختلف گازهای حضور با و باال دماهای در صنعتی و نیروگاهی فرآیندهای یشترب اینکه

 برای دمستع ماده کی ،یسازآماده طیشرا و درروش رییتغ توسط نآ ساختار کنترل تیقابل لیدل به کایلیس .است شده بیشتر سرامیکی غشاهای
 شستن ژل، -لس هایروش به متخلخل هیپاکی ویر بر پلیمری نازك هیالکی نشست از ادهاستف با غشاها نیا معموالً است. غشاها ساخت

 در ییرو هیال و کنندیم جادیا ریپذ انتخاب هیال رایب را یکیمکان استحکام متخلخل یهاهیپا .شوندیم هیته یحرارت هیتجز ای و بخار ییایمیش
 هک است مرتبط هیاول ماده شیپ تارساخ و غلظت ه،یپا تیفیک به آمدهدستهب غشا تیفیک و یینها خواص .دهدیم انجام را جداسازی ندیفرا عمل

 کرده ستردهگ یصنعت کاربردهای رد گازها جداسازی در را هاآن کاربرد اهاغش مشخصه نیا دارد. یاتیح نقش غشا زساختاریر یینها لیتشک در

 در لذا شودمی دیده یخوببه گازها سایر از  NOX و 2CO   و 2SO   مانند پرخطر گازهای داسازیج لزوم شدهانیب مطالب به توجه با   است.

  .شودمی ساخته هیپا روی بر متخلخل انون ییغشا و  شده بررسی یکیسرام هیپا روی بر نازك فیلم ساخت هایروش  مطالعه این
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