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Abstract 

Absorption of carbon dioxide from gaseous mixture (carbon dioxide, air) was 
studied by using Carbonate Solution (Na2CO3) in a counter-current packed column (7.5 cm 
id, 1.70 m height), packed with glass rashing rings of 1.8 cm i.d to a depth of 1.1 m.  

The effect of Surfactant concentration (dodecyl benzene sulfuric acid sodium 
(DBS))(0.5, 1.5, 2.5gm/lit.), gas mass flux (0.05, 0.075, 0.1 kg/m2.sec) and liquid mass flux 
(kg/m2.sec)   on the absorption rate of carbon dioxide and mass transfer coefficient was 
studied at constant carbonate concentration (0.3 kmol/m3), inlet carbon dioxide 
concentration(0.08, Y2=0.086 mol CO2/mol air), ambient temperature and atmospheric 
pressure. The results show that the absorption rate tends to increase with increasing gas and 
liquid flow rate. Mass transfer coefficient (KG.a) increases with increasing liquid flow rate 
and slightly change with increasing gas flow rate. Increasing surfactant concentration 
(decreasing surface tension) leads to decrease the absorption rate and mass transfer 
coefficient.  
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على معدل امتصاص غاز ثنائي اوكسيد الكاربون المقللة للشد السطحي تاثير تركيز المواد 

  بواسطة محلول الكاربونيت في االعمدة المحشوة

 الخالصة
تم امتصاص ثاني اوكسيد الكربون من الهواء باستخدام عمود االمتصاص المحشو ذو جريان 

سم 1.8م محشو بحشوة زجاجية حلقية ذات قطر 1.7سم وارتفاع 7.5حيث كان العمود بقطر , متعاكس
  .سم1.1وارتفاع 

تم دراسة عدد من العوامل المؤثرة على معدل االمتصاص ومعامل انتقال الكتلة لغاز ثاني اوكسيد الكربون 
كمادة مقللة ) dodecyl benzene sulfuric acid sodium) (DBS(بوجود مادة شد سطحي انيونية 

وامل هي معدل جريان السائل والغاز وتركيز مادة الشد السطحي بثبوت تركيز وهذه الع, للشد السطحي
, 0.08(تركيز ثاني اوكسيد الكاربون االولي  و3م /  كيلومول0.3محلول كاربونات الصوديوم عند 

=Y20,086 عند ضغط ودرجة حرارة الجوو) مول هواء/ مول ثاني اوكسيد الكاربون.  
اما معامل انتقال . تصاص يزداد بازدياد معدل جريان الغاز والسائلاظهرت النتائج بان معدل االم

زيادة تركيز . يزداد بازدياد معدل جريان السائل ويتاثر قليال بازدياد معدل جريان الغاز) KG.a(الكتلة 
ل االمتصاص ومعامل انتقال الكتلةيؤدي الى تقليل معد) يقلل الشد السطحي(المادة المقللة للشد السطحي 
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