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 The component of carbon molecular sieve (CMS) is carbon. CMS takes 

the appearance of cylindrical black solid, contains countless 4 angstrom 

fine pores, it can be used to separate air into nitrogen and oxygen. In 

industry, CMS can concentrate nitrogen from air with PSA systems. CMS 

products have the character of large nitrogen yield capacity; high 

nitrogen recovery. It can meet the requirement of all types of PSA 

nitrogen systems. This paper describes the results of the study the 

carbon molecular sieves CMS-240 and the adsorption process of a 

adsorption column in nitrogen gas generator using pressure swing 

adsorption. This equipment was fabricated and installed at Institute of 

Technology of the General Department of Defense Industry for 

simulation and optimization research. 
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Giới thiệu chung 

 

Vật liệu sàng phân tử cacbon (carbon molecular sieves 

– CMS hoặc molecular sieving carbon - MSC) về cơ 

bản cũng là một loại than hoạt tính, tuy nhiên miền 

phân bố kích thước mao quản rất hẹp nên có khả 

năng hấp phụ chọn lọc theo kích thước phân tử. Cơ 

chế hấp phụ chọn lọc các phân tử khí trên vật liệu 

CMS được mô tả tóm tắt ở Hình 1. Phần lớn sàng phân 

tử carbon trên thị trường hiện nay được tạo ra từ 

nguyên liệu than anthracite với một quá trình hoạt hóa 

có kiểm soát chặt chẽ. Cấu trúc mao quản sau đó có 

thể tiếp tục thay đổi bởi một quá trình xử lý nhiệt tiếp 

theo bao gồm việc cracking của các hydrocarbon 

trong hệ vi mao quản và khí hóa thêm một phần trong 

các điều kiện kiểm soát nghiêm ngặt. Nhờ đó sàng 

phân tử cacbon thu được có đường kính mao quản 

hiệu dụng trong khoảng từ 0,4 đến 0,9 nm, tuy nhiên 

độ xốp và dung lượng hấp phụ sẽ thấp hơn so với các 

loại than hoạt tính thông thường. Ứng dụng lớn nhất ở 

qui mô công nghiệp là phân tách không khí. Đáng 

ngạc nhiên là sự oxy hóa bề mặt do hấp phụ oxy 

không ảnh hưởng đến hiệu quả cả quá trình phân 

tách. Ngoài ra nó cũng được ứng dụng trong quá trình 

tinh chế hydro, hoặc làm sạch các hỗn hợp khí.   

Nghiên cứu này tập trung vào việc khảo sát, đánh giá 

các đặc trưng cơ bản của vật liệu CMS-240 và nghiên 

cứu ảnh hưởng của chế độ công nghệ đến khả năng 

phân tách không khí của loại vật liệu này trong chu 

trình hấp phụ thay đổi áp suất (PSA).  




