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ارائه ی رابطه ای تجربی جهت تخمین مقدار جذب سطحی 
گاز دی اکسیدکربن روی محیط متخلخل

  میالد عربلو، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال   حمیدرضا ثقفی*، پژوهشکده ی ازدياد برداشت نفت 

نیروگاه هــا جهــت  حــذف دی اکســیدکربن از تجهیــزات صنعتــی از جملــه تصفیه کننده هــا و 
کاهــش انتشــار، توجهــات بســیاری را به خــود معطــوف کــرده اســت. در میــان فرآیندهــای تبدیلــی 
دی اکســیدکربن، کاربــرد جامدهــای بــا ســوراخ های ریــز یکــی از مهم تریــن روش هــای نویــد داده 
شــده اســت. توصیــف جــذب دی اکســیدکربن بــرای مــواد در تقابــل بــا محیط هــای متخلخلــی کــه 
ــر برخــی مســائل مطالعــات جذبــی فعلــی تمرکــز دارد. در مطالعــه ی حاضــر  ــد ب حفــرات ریــز دارن
روش هــای دقیــق و تقویتــی بــرای تخمیــن جــذب دی اکســیدکربن در جامدهــای بــا ســوراخ های ریز 
به عنــوان تابعــی از فشــار و دمــای نســبی دی اکســیدکربن مدنظــر اســت. عملکــرد و دقــت مدل هــای 
ــد  ــینه تأیی ــای پیش ــی داده ه ــا در پیش بین ــت آنه ــه و قابلی ــرار گرفت ــش ق ــورد آزمای ــده، م ــاخته ش س
شــده اســت. در ایــن مطالعــه رابطــه ای تجربــی  جهــت تخمیــن مقــدار جــذب گاز دی اکســیدکربن 
ــده در  ــعه داده ش ــه ی توس ــه رابط ــد ک ــان می ده ــج نش ــود. نتای ــه می ش ــل ارائ ــط متخلخ روی محی
ــای  ــن داده ه ــری از تخمی ــی بهت ــا ایزوترم هــای جــذب کالســیک شــناخته شــده، پیش بین مقایســه ب
ــه  ــه روش ارائ ــد ک ــان می ده ــه نش ــن مطالع ــای ای ــد. یافته ه ــه می کن ــیدکربن ارائ ــذب دی اکس ج
ــای  ــیدکربن و فن آوری ه ــازی دی اکس ــی جداس ــل و طراح ــت تحلی ــاد جه ــی قابل اعتم ــده روش ش

پاالیــش در ایــن زمینــه اســت.

معضـالت اقلیمـی و زیسـت محیطی از جملـه گـرم شـدن جهانـی، تغییـر 
اقلیـم، اسیدسـازی اقیانوسـی و بـاال آمـدن سـطح دریـا در اثـر انتشـار 
گازهـای گلخانـه ای جـذب شـده، توجه بسـیاری را به خـود جلب کرده 
اسـت ]1[. دی اکسـیدکربن کـه یکـی از گازهـای مهم گلخانه ای اسـت 
و در سـالیان اخیـر در کانـون توجه قـرار گرفته عامـل 63 درصد گرمای 
مربـوط بـه همـه ی گازهـای گلخانـه ای اسـت ]2[. بسـیاري از الزامـات 
به عنـوان  فسـیلی و کمبوسـت سـوخت ها  انـرژی توسـط سـوخت های 

یکـی از منابـع حاکـم دي اکسـیدکربن مطـرح می شـود.
طـــی دهه هـــای گذشـــته تالش هـــای جهانـــی در خصـــوص توســـعه ی 
فرآیندهـــای جدیـــد بـــرای کاهـــش ســـطح دی اکســـیدکربن جـــّو و 
ـــان  ـــن می ـــی انجـــام شـــده اســـت ]3[. در ای ممانعـــت از گـــرم شـــدن جهان
ــی در  ــی قابل پیش بینـ ــوان روشـ ــه ی آن به عنـ ــن و تجزیـ ــل کربـ تبدیـ
ـــد ]4[.  ـــل می کن ـــوی عم ـــیدکربن ج ـــت دی اکس ـــاطت غلظ ـــورد وس م
ـــرای  ـــب ب ـــي مناس ـــال، محیط ـــای فع ـــل کربن ه ـــل مث ـــای متخلخ جامده
ذخیـــره ی گاز هســـتند. یکـــی از مهم تریـــن عوامـــل طـــی توســـعه ی 
ــده در  ــذب شـ ــدار گاز جـ ــق مقـ ــن دقیـ ــذب گاز، تعییـ ــتم جـ سیسـ
ـــذب  ـــای ج ـــی داده ه ـــن تجرب ـــت ]5[. تعیی ـــاص اس ـــی خ ـــرایط عملیات ش
ــرایط،  ــر شـ ــن در اکثـ ــت. بنابرایـ ــت اسـ ــر و گران قیمـ ــبتاً زمان بـ نسـ
مشـــخصه های جذبـــی سیســـتم جذب کننده-جذب کننـــده در شـــرایط 

ـــبه  ـــب محاس ـــتونی مناس ـــی س ـــرای طراح ـــی ب ـــای جذب ـــی مدل ه عملیات
ـــت. ـــده اس ش

 ،datafit ــاری ــزار تج ــاری نرم اف ــل آم ــاس تحلی ــر اس ــه ب ــن مقال در ای
دو رابطــه ی تجربــی دقیــق ارائــه شــده تــا محاســبه ی ایزوترم هــای 
ــال شــده  ــن فع ــی و کرب ــال مولکول ــرای غرب جــذب دی اکســیدکربن ب
در گســتره های وســیع تری از دمــا و فشــار انجــام گــردد. پــس از 
آن قابلیــت تخمیــن همبســتگی های آمــاری، مــدل توســعه یافتــه و 
ــد شــد. مدل هــای توســعه  مدل هــای جــذب کالســیک مقایســه خواهن
ــی ســریع،  ــرای پیش بین ــزار قابل اعتمــادی ب ــوان اب ــد به عن ــه می توانن یافت
غیــاب  و در عین حــال کارآمــد جــذب دی اکســیدکربن در  ارزان 

ــوند. ــرح ش ــب مط ــگاهی مناس ــزات آزمایش تجهی

1- مدل های جذب سطحی
بسـیاری از صورت هـا در توضیـح روابـط تعادلـی میان جـاذب و جذب 
ایـن بخـش فرمـول کلـی برخـی مدل هـای  ارائـه شـده اند. در  شـونده 
ایزوترمـی تجربـی شناخته شـده  به صـورت خالصـه بررسـی می شـود.

1-1- مدل ایزوترمی النگمویر
مـــدل النگمویـــر در پیشـــینه به گســـتردگی و بـــا تشـــریح فرآیندهـــای 
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جـــذب ســـطحی مختلـــف همـــراه اســـت. معادلـــه ی ریاضـــی مـــدل 
النگمویـــر طبـــق رابطـــه ي-1 اســـت ]6[:

 
                                                                        )1(

کـــه در آن qe مقـــدار جـــذب ســـطحی تعـــادل، p فشـــار و kl ثابـــت 
آنســـت.  نظـــری  و ظرفیـــت تک الیـــه ای  ایزوترمـــی النگمویـــر 
ــه ای در  ــی تک الیـ ــطحی فیزیکـ ــذب سـ ــان دهنده ی جـ ــرم نشـ ایزوتـ
ســـطح یکنواخـــت اســـت. ثابت هـــای النگمویـــر، k1 و Q0 از طریـــق 
خطی ســـازی معادلـــه ی-1 و بـــا رســـم Q0/1 بـــر حســـب k1 به دســـت 

می آیـــد.

1-2- مدل ایزوترمی فروندلیچ
مـدل فروندلیـچ ]7[ شناخته شـده ترین معادلـه ي تشـریح کننـده ی جذب 
سـطحی غیرایـده آل و معکـوس اسـت ]8[. معادلـه ی فروندلیچ به شـکل 

رابطـه ي-2 بیان می شـود: 
 

                                                                           )2(

کـه در آن qe مقـدار جـذب سـطحی تعـادل، p فشـار و kf و nf به ترتیب 
ثابـت مدل ایزوتـرم و نمای مدل هسـتند.

1-3- مدل ایزوترمی ردلیچ-پترسون
ــال 1959  ــل، در سـ ــای قبـ ــای مدل هـ ــن محدودیت هـ ــا درنظرگرفتـ بـ
مـــدل ایزوتـــرم ردلیچ-پترســـون ]9[ ارائـــه شـــد. ایـــن مـــدل متغیرهـــا 
ـــچ- ـــرم ردلی ـــد. ایزوت ـــب می کن ـــی ترکی ـــرم تجرب ـــک ایزوت را درون ی

پترســـون به شـــکل رابطـــه ي-3 ارائـــه مي گـــردد:
 

                                                                      )3(

کـه در آن qe غلظـت جذبـی حالت جامد در تعادل، p فشـار، kRP ثابت 
ایزوترمـی ردلیچ-پترسـون و nRP توانی بین یک و صفر اسـت.

1-4- مدل ایزوترمی سیپس
ایزوترم سیپس طبق رابطه ي-4 تعریف می شود:

 
                                                                           )4(

کـه در آن ks ثابـت ایزوترمـی )تعـداد کل مکان های اتصالـی(، as ثابت 

ارتباطـی و ns تـوان مـدل سـیپس اسـت کـه در آن شـاخص هم جنسـی 
می شود. مشـاهده 

2- توسعه ی مدل تجربی
داده هـای ضـروری جهـت ارائـه ی روش های مفیـدی از جملـه داده های 
تعادلـی جـذب سـطحی به عنـوان تابعـی از دمـا و فشـار مطرح می شـوند 
)  مثـل ایزوترم های جذب دی اکسـیدکربن برای کربن فعال مطرح شـده 
توسـط اسـتیو و همـکاران ]10[ و ایزوتـرم هـای جذب دی اکسـیدکربن 
بـرای غربـال مولکولـی مطـرح شـده توسـط پاک سرشـت و همـکاران 
]5[(.معادلـه ي-5 معادلـه ی پیشـنهادی اسـت کـه در آن ده ضریب  برای 
qco2( به عنوان 

برقـراري ارتبـاط میـان جـذب سـطحی دی اکسـیدکربن )
تابعـی از دمـا )K( و فشـار )bar( ارائه شـده اسـت.

 
       )5(

بـــرای ارائـــه ي مـــدل از نرم افـــزار datafit اســـتفاده شـــد. داده هـــای 
ـــط  ـــب مرتب ـــع ]10و5[ هســـتند. در جـــدول-1 ضرای ـــه از مناب ـــه کار رفت ب
ارائـــه شـــده اند. ضرایـــب تنظیمـــی معادلـــه ي-5 بـــرای جـــذب 
ــش دادن  ــه پوشـ ــی بـ ــال مولکولـ ــیدکربن در غربـ ــطحی د ي اکسـ سـ
ــک  ــار کمـ ــا 10 بـ ــار تـ ــن و فشـ ــه ي کلویـ ــا از 573-303 درجـ دمـ

 ضرایب در
معادله ی-5 غربال مولکولی جاذب کربن فعال 

A1 7.9984E+07 -1.3313E+02

A2 -6.1800E+05 1.3762E+00

A3 8.4234E-01 -1.5271E+00

A4 1.5426E+03 -4.7491E-03

A5 -2.9439E-01 -1.7237E-02

A6 -3.1679E-03 1.2611E-02

A7 -1.2351E+00 5.3665E-06

A8 2.7579E-02 -9.1682E-04

A9 3.5077E-04 -2.1369E-05

A10 5.4514E-06 -1.6884E-05

ضرایب تنظیم شده ی به كار رفته در معادله ي-15
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می کننـــد. همچنیـــن ضریـــب توســـعه داده شـــده بـــرای جـــذب 
ســـطحی دی اکســـیدکربن در مـــورد کربـــن فعـــال شـــده بـــرای 
ـــرح  ـــن مط ـــه ي کلوی ـــار و 330 درج ـــش از 35 ب ـــای بی ـــارها و دماه فش
می شـــود. بـــا ایـــن وجـــود، اندازه هـــای بهینـــه ي ضرایـــب تنظیمـــی 
در جـــدول- 1 می توانـــد به ســـرعت بـــرای گســـتره ی عظیمـــی از 

ــردد. ــرح گـ ــا مطـ ــی و جاذب هـ ــرایط تجربـ شـ

3- نتایج و بحث و بررسی
3-1- ارزیابی مدل های توسعه یافته

شـــکل-1 نشـــان دهنده ی نتایـــج ابـــزار پیشـــنهادی در مقایســـه بـــا 
داده هـــای تجربـــی حاصـــل همـــراه بـــا غربـــال مولکولـــی اســـت ]5[. 
آشـــکار اســـت کـــه روش هـــای پیشـــنهادی به خوبـــی در بـــازه ي 
دقتشـــان عمـــل می کننـــد. شـــکل-2 نیـــز نشـــان دهند ه ی نتایـــج 

تخمیــن جــذب دی اكســیدكربن بــر غربــال مولکولــی در دمــای 1
303 درجــه ي كلویــن بــا اســتفاده از روش هــای پیشــنهادی در 

مقایســه بــا ایزوترم هــای كالســیک جــذب

تخمیــن جــذب دی اكســیدكربن بــر غربــال مولکولــی در دمــای 2
373 درجــه ي كلویــن بــا اســتفاده از روش هــای پیشــنهادي در 

مقایســه بــا ایزوترم هــای كالســیک جــذب

دما )کلوین( 

ایزوترم النگمیر ایزوترم فرندلیچ ایزوترم ردلیچ-پترسون ایزوترم سیپس

Q0 k1 kf nf kRP αRP nRP ks αs ns

273.15 1.167 0.06532 0.1243 0.5444 0.1876 0.8008 0.6005 0.111 0.05095 0.7051

279.4 1.137 0.06012 0.1096 0.5648 0.2216 1.249 0.5445 0.1023 0.03823 0.6780

290.1 0.9938 0.05646 0.08689 0.5878 0.1958 1.441 0.5123 0.08288 0.02881 0.6728

310.5 0.7889 0.04722 0.05951 0.6084 0.08672 0.705 0.5493 0.05332 0.03337 0.7397

323.3 0.7294 0.04011 0.04703 0.6350 0.05395 0.4217 0.5786 0.04027 0.03116 0.7866

299.1 0.4851 0.1280 0.06169 0.6688 0.1166 0.9076 0.5397 0.06431 0.06966 0.7953

310.2 0.422 0.1174 0.04794 0.7026 0.09719 1.022 0.4826 0.05001 0.05424 0.8008

319.2 0.4041 0.1008 0.04051 0.7209 0.06932 0.7241 0.5067 0.04179 0.05287 0.8286

متغیرهای ایزوترم كالسیک برای پیش بینی داده های جذب تعادلی دی اكسیدكربن بر كربن فعال ]11[2
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دما )کلوین( 
ایزوترم النگمیر ایزوترم فرندلیچ ایزوترم ردلیچ-پترسون ایزوترم سیپس

Q0 k1 kf nf kRP αRP nRP ks αs ns

303 0.1654 2.862 0.1247 0.1205 0.2848 1.317 1.127 0.7141 4.566 1.924

373 0.15 1.51 0.09363 0.1969 0.1923 1.151 1.048 0.2351 1.611 1.137

573 0.1139 0.06961 0.008814 0.7347 0.6932 77.69 0.2677 0.008442 0.0486 0.8845

متغیرهای ایزوترم كالسیک برای پیش بینی داده های جذب تعادلی دی اكسیدكربن بر غربال مولکولی ]12[3

دما )کلوین(  فشار )بار(
qco2

exp

)gr/gr)

 ایزوترم
النگمیر

 خطا
)%(a

 ایزوترم
مفرندلیچ

 خطا
)%(

ایزوترم ردلیچ-
پترسون

 خطا
)%(

ایزوترم سیپس
 خطا
)%(

معادله ي جدید 
)Eq 8)

 خطا
)%(

273.3 1.589 0.148 0.110 25.9 0.160 -8.1 0.145 2.1 0.144 2.9 0.151 -1.8

273.3 2.056 0.174 0.138 20.6 0.184 -5.8 0.173 0.8 0.170 2.2 0.177 -1.8

273.3 20.112 0.654 0.663 -1.3 0.637 2.6 0.644 1.5 0.647 1.0 0.638 2.5

273.3 33.663 0.809 0.802 0.8 0.843 -4.2 0.829 -2.5 0.824 -1.8 0.816 -0.9

279.4 0.298 0.042 0.020 52.4 0.055 -31.7 0.040 4.5 0.044 -5.4 0.042 -0.7

279.4 0.426 0.054 0.028 47.4 0.068 -25.3 0.053 2.1 0.056 -4.0 0.055 -1.4

279.4 3.807 0.237 0.212 10.6 0.233 1.6 0.235 0.7 0.231 2.4 0.235 0.7

279.4 12.65 0.466 0.491 -5.4 0.459 1.4 0.469 -0.7 0.471 -1.1 0.471 -1.1

279.4 34.366 0.780 0.766 1.8 0.695 10.9 0.685 12.2 0.683 12.5 0.786 -0.8

290.1 0.861 0.071 0.046 35.1 0.080 -12.1 0.072 -1.7 0.073 -2.9 0.070 1.6

290.1 3.683 0.191 0.171 10.4 0.187 2.1 0.189 0.9 0.186 2.4 0.188 1.5

290.1 31.991 0.661 0.640 3.2 0.666 -0.8 0.659 0.3 0.658 0.5 0.662 -0.2

299.1 0.739 0.047 0.042 10.8 0.050 -7.2 0.049 -3.5 0.048 -2.0 0.050 -5.9

310.2 0.251 0.016 0.012 24.5 0.018 -13.4 0.016 0.0 0.016 -1.5 0.016 -0.9

310.5 30.583 0.472 0.466 1.2 0.477 -1.0 0.472 -0.1 0.472 0.0 0.471 0.1

310.5 31.727 0.482 0.473 1.8 0.488 -1.2 0.482 0.0 0.481 0.2 0.481 0.2

310.5 34.542 0.505 0.489 3.2 0.513 -1.7 0.505 0.0 0.502 0.5 0.505 0.1

319.2 0.445 0.021 0.017 17.4 0.023 -7.6 0.021 0.8 0.021 0.9 0.021 -2.0

323.3 17.824 0.298 0.304 -2.0 0.293 1.7 0.297 0.2 0.299 -0.2 0.297 0.3

323.3 20.2 0.321 0.326 -1.7 0.317 1.2 0.320 0.2 0.322 -0.2 0.321 0.0

)%( متوسط خطای مطلق  13/88%  7/08%  1/74%  2/23% 1/23%

ــای 4 ــی از داده ه ــا برخ ــف ب ــای مختل ــده ی رویکرده ــی ش ــج پیش بین ــه ی نتای مقایس
ــال ]11[ ــن فع ــر كرب ــیدكربن ب ــذب دی اكس ــگاهی ج آزمایش
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دما
)کلوین(

فشار )بار(
qco2

exp

)gr/gr)

ایزوترم
النگمیر 

 خطا
)%(a

 ایزوترم
مفرندلیچ

 خطا
)%(

 ایزوترم
ردلیچ-
پترسون

 خطا
)%(

 ایزوترم
سیپس

 خطا
)%(

معادله ي جدید 
))8) .Eq)

 خطا
)%(

مدل
ANFIS

 خطا
)%(

303 0.8 0.1121 0.1151 -2.7 0.1214 8.3 0.1126 -0.4 0.1170 -4.4 0.1117 0.4 0.1120 1.1E-01

303 2.4 0.1526 0.1444 5.4 0.1386 -9.2 0.1508 1.2 0.1503 1.5 0.1515 0.7 0.1529 -2.0E-01

303 2.8 0.1529 0.1470 3.8 0.1412 -7.7 0.1533 -0.3 0.1518 0.7 0.1539 -0.6 0.1530 -5.9E-02

303 6.8 0.1550 0.1573 -1.5 0.1571 1.3 0.1559 -0.5 0.1555 -0.3 0.1557 -0.4 0.1550 3.4E-02

303 7.2 0.1553 0.1577 -1.6 0.1582 1.9 0.1555 -0.2 0.1556 -0.2 0.1554 -0.1 0.1553 -3.6E-02

303 7.6 0.1554 0.1581 -1.7 0.1592 2.4 0.1552 0.2 0.1557 -0.2 0.1551 0.2 0.1556 -7.7E-02

373 0.4 0.0547 0.0565 -3.2 0.0782 42.8 0.0534 2.5 0.0529 3.4 0.0532 2.9 0.0556 -1.6

373 5.6 0.1341 0.1341 0.0 0.1314 -2.0 0.1346 -0.3 0.1342 0.0 0.1334 0.5 0.1340 9.5E-02

373 6.0 0.1349 0.1351 -0.1 0.1332 -1.3 0.1353 -0.3 0.1350 -0.1 0.1343 0.4 0.1350 -1.4E-02

373 6.4 0.1356 0.1359 -0.3 0.1349 -0.5 0.1359 -0.3 0.1357 -0.1 0.1352 0.3 0.1358 -1.7E-01

373 6.8 0.1362 0.1367 -0.4 0.1366 0.3 0.1365 -0.2 0.1364 -0.1 0.1360 0.2 0.1365 -1.8E-01

373 7.2 0.1367 0.1374 -0.5 0.1381 1.0 0.1369 -0.1 0.1369 -0.1 0.1367 0.0 0.1369 -1.0E-01

373 7.6 0.1373 0.1380 -0.5 0.1396 1.7 0.1373 0.0 0.1374 -0.1 0.1374 -0.1 0.1372 4.9E-02

373 8.0 0.1377 0.1385 -0.6 0.1410 2.4 0.1377 0.0 0.1379 -0.1 0.1381 -0.3 0.1375 1.3E-01

573 1.2 0.0105 0.0088 16.5 0.0101 -4.2 0.0101 4.2 0.0098 6.6 0.0100 4.5 0.0098 6.4

573 1.6 0.0128 0.0114 10.9 0.0124 -2.8 0.0124 2.8 0.0125 2.5 0.0125 2.2 0.0124 3.0

573 3.6 0.0217 0.0228 -5.2 0.0226 4.1 0.0226 -4.1 0.0239 -9.9 0.0225 -3.6 0.0216 4.8E-01

573 4.0 0.0236 0.0248 -5.0 0.0244 3.3 0.0244 -3.3 0.0259 -9.4 0.0242 -2.5 0.0236 1.8E-01

573 8.0 0.0413 0.0407 1.3 0.0406 -1.6 0.0406 1.6 0.0426 -3.2 0.0406 1.6 0.0409 1.0

573 8.4 0.0426 0.0420 1.2 0.0421 -1.1 0.0421 1.1 0.0440 -3.5 0.0422 0.8 0.0420 1.3

573 8.8 0.0437 0.0433 0.9 0.0436 -0.2 0.0436 0.2 0.0454 -4.0 0.0438 -0.4 0.0432 1.0

)%( متوسط خطای مطلق 3.01%  4.77%  1.13%  2.40%  1.08% 0.77%

مقایسه ي نتایج پیش بینی شده ي رویکردهای مختلف با برخی از داده های آزمایشگاهی ]12[5
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ـــرای تخمیـــن جـــذب ســـطحی دی اکســـیدکربن  روش هـــای پیشـــنهادی ب
اســـت. ایزوترم هـــا در کربـــن فعـــال شـــده به عنـــوان تابعـــی از فشـــار 
و دمـــا عمـــل می  کننـــد. بـــرای قضـــاوت صحیـــح، مقادیـــر پیش بینـــی 
شـــده بـــرای گســـتره ی وســـیعی از دمـــا و فشـــار معقـــول به نظـــر 

می رســـد.
ــوع  ــنتی  متنـ ــا سـ ــیک یـ ــای کالسـ ــای مدل هـ ــداول-3و2 متغیرهـ جـ
ــی  ــرای پیش بینـ ــیپس را بـ ــون و سـ ــر، ردلیچ-پترسـ ــامل النگمویـ شـ
ـــی و  ـــال مولکول ـــیدکربن در غرب ـــورد دی اکس ـــرم در م ـــای ایزوت داده ه
ـــه ای  ـــد. خالص ـــان می دهن ـــف نش ـــای مختل ـــده در دماه ـــال ش ـــن فع کرب
از تخمین هـــا در مـــورد روش هـــای پیشـــنهادی و همچنیـــن مدل هـــای 
ـــت. در  ـــده اس ـــان داده ش ـــداول-5و4 نش ـــنتی در ج ـــطحی س ـــذب س ج
ـــه  ـــن نتیجـــه حاصـــل می شـــود کـــه هـــر دو روش ارائ ـــج ای ـــا نتای ـــق ب تطاب
ـــی و  ـــال مولکول ـــیدکربن در غرب ـــذب دی اکس ـــن ج ـــرای تخمی ـــده ب ش
کربـــن فعـــال شـــده می تواننـــد داده هـــای گـــزارش شـــده در پیشـــینه 
را بـــا دقـــت مناســـبی مدنظـــر قـــرار دهنـــد ]10و5[. ایـــن ســـازگاری 
ــل  ــده قابـ ــی شـ ــتره ی بررسـ ــود درون گسـ ــط موجـ ــر روابـ ــا دیگـ بـ
ـــی  ـــاًل تجرب ـــه اي کام ـــه رابط ـــعه یافت ـــه ي توس ـــت. رابط ـــت یابی نیس دس
اســـت کـــه بـــا توجـــه بـــه نـــوع داده هـــا و ارتبـــاط بیـــن متغیرهـــای 
مســـأله، طـــرح و قالـــب را به صـــورت مـــدل یـــک چندجملـــه ای بـــا 
ضرایـــب کســـری بـــا توانـــی یـــا لگاریتمـــی و  ... پیشـــنهاد می دهـــد.

ــی و  ــر عمل ــد مقادی ــه می توانن ــن مطالع ــه در ای ــعه یافت ــای توس ابزاره
مهندســی را بــرای تصمیم گیــری منجــر بــه تصمیمــات آگاهانــه جهــت 
ــدی به دســت  ــر صنعــت فرآین ــرد در ه ــراي کارب ــا ب ــش جاذب ه گزین

دهنــد.

نتیجه گیری
ــای  ــارها و دماه ــیدکربن در فش ــطحی دی اکس ــذب س ــق ج ــن دقی تعیی
مختلــف، متغیــري کلیــدی در تبدیــل دی اکســیدکربن و الگوهــای 
ذخیره ســازی آنســت. بــا حفــظ ایــن موضــوع در ذهــن، مطالعــه ي 
ــی  ــرای پیش بین ــی ب ــازی ریاض ــای مدل س ــرد روش ه ــر کارب ــی ب فعل
ــده ي  ــاال مان ــا و فشــار ب ــق جــذب ســطحی دی اکســیدکربن در دم دقی
ــای  ــر خطاه ــر کمت ــز دارد. مقادی ــز تمرک ــل ری ــا تخلخ ــای ب جاذب ه
ــرای  ــده ب ــه ش ــدل ارائ ــای م ــه پیش بینی ه ــد ک ــان دادن ــی نش پیش بین
داده هــای تجربــی مناســبند و مدل هــای ارائــه شــده در مقایســه بــا 
دیگــر ایزوترم هــای جــذب ســطحی کالســیک شــناخته شــده از جملــه 
ــری  ــازگاری بهت ــیپس، س ــون و س ــچ، ردلیچ-پترس ــر، فروندلی النگموی
ــد در بررســی  ــه می توان ــد. روش توســعه یافت ــی دارن ــا داده هــای تجرب ب
ســریع ظرفیت هــای جــذب ســطحی یــک جــاذب در فشــار و دماهــای 
ــی را  ــري عمل ــش، مقادی ــر آزمای ــام ه ــرورت انج ــدون ض ــف ب مختل
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