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 ت ژئوپلتیک انرژی، نقش گاز طبیعیتحوال
زاده، معاون وزیر نفت در دوازدهمین  سخنرانی آقای مهندس نعمت

 المللی انرژی   ساالنه موسسه مطالعات بینهمایش

 ریاست محترم، حضار گرامی،
 

 از حضور در جمع شما و همفکری در مورد بخش مهم 
دانم   الزم می.انرژی منطقه و جهان بسیار خوشوقت هستم

از جناب آقای زارعی و کلیه دست اندرکاران برگزاری 
 . همایش تشکر نمایم

 شدید به انرژی در کشورهای رشد روز افزون صنایع و نیاز
صنعتی و کشورهای در حال توسعه از یک طرف، قیمت 

های در  مناسب ورقابتی گاز در مقایسه با سایر انرژی
دسترس و نیز آالیندگی زیست محیطی کمتر آن در قیاس 

های فسیلی، سبب شده است که این حامل  با سایر سوخت
. شناخته شودعنوان سوخت برتر قرن بیست و یکم  هانرژی ب

با بررسی روند گذشته و چشم انداز تولید و مصرف انرژی 
 سهم در  درصد35د، نفت با حدود شو در جهان مالحظه می

 بیشترین نقش را در تولید و مصرف انرژی ،سبد انرژی
عنوان  ههای آتی ب چنان برای سال جهان دارا بوده و هم

معادل ترین سوخت باقی خواهد ماند و گاز با سهمی  مهم
مطابق .  در رتبه بعدی قرارخواهد داشت درصد24

 تقاضای انرژی در جهان با رشد IEAهای  بینی پیش
 درصد 57 مجموعاً 2030 درصد تا سال 8/1متوسط ساالنه 
 42، نفت  درصد64 که افزایش گاز یافتافزایش خواهد 

طی .  خواهد بود درصد44ای   و انرژی هستهدرصد

 درصد بوده 3/2شد مصرف گـاز ر ،1990 -2006های  سال
، IEA براساس گزارش 2030 تا 2006است و رشد آن از 

 . درصد برآورد شده است9/1
 تریلیون 28ذخایر گازی اثبات شده فعلی کشور ایران، 

 درصد کل 16  این مقدار، شده است کهبرآوردمترمکعب 
در این گزارش با . شود ذخایر گازی جهان را شامل می

گاز و موقعیت و امه چشم انداز صنعت نفت نگاهی به برن
 در خصوص ،استراتژیک کشور و حجم عظیم ذخایر گازی

نقش گاز ایران در تامین امنیت انرژی منطقه و جهان و 
مشارکت و منافع ما در تامین انرژی کشورهای نیازمند 

سوآپ  و ترانزیت وای  های منطقه انرژی و نقش همکاری
اروپایی،  رهای آسیایی وگاز کشورهای منطقه به کشو

 . مروری کوتاه خواهیم داشت
 برنامه جهتدر برنامه جامع تولید نفت و گاز کشور در 

 میزان گاز مصرفی در سبد انرژی 1403چشم انداز افق 
 جمع کل مصارف . در نظر گرفته شده است درصد70کشور 

ها، صنایع  داخلی شامل گاز مصرفی خانگی، تجاری، نیروگاه
روشیمی، صنایع انرژی بر، مصارف عملیاتی و عمده، پت

 برابر متوسط 85 در سـال CNGمصارف حمل و نقـل 
 میلیارد 120 میلیون متـر مکعب در روز معادل 334



 

با توجه به نرخ رشد متوسط . مترمکعب در سال بوده است
 درصد پیش بینی شده، تولید ناخالص داخلی 6/8اقتصادی 

 1403لیارد دالر و در سال  می293 به 1393کشور در سال 
 میلیارد دالر خواهد رسید مدیریت مصرف انرژی 593به 

 درصد تا افق 6/8برای دست یابی به نرخ رشد اقتصادی 
باشد که شدت مصرف انرژی با ای  گونه ه باید ب1403

 72/0 فعلی به 68/1 درصد از 1/4کاهش متوسط ساالنه 
 . برسد

 1403ی گاز در سال  با این تمهیدات میزان مصرف داخل
اگر تزریق .  میلیون متر مکعب در روز خواهد بود1130برابر 

کل  بینی شده انجام شود، ها مطابق برنامه پیش گاز به چاه
 میلیون متر مکعب در روز در 1134مصرف داخلی گاز برابر 

 1403 میلیون متر مکعب در سال 1404 و 1393سال 
تولید گاز از میادین های  که برنامه خواهد بود در صورتی

 شوند اجرابندی پیش بینی شده  گازی کشور مطابق زمان
 میلیون متر مکعب 1471 میزان تولید برابر 1393در سال 

 میلیون متر مکعب در 1757 برابر 1403در روز و در سال 
 بنابراین میزان گاز مازاد بر مصرف داخلی .روز خواهد بود

 به 1403و در سال  330 به 1393 صادرات در سال برای
 120 میلیون متر مکعب در روز خواهد رسید که معادل350

 میلیارد متر مکعب 146 و 1393میلیارد متر مکعب در سال 
شود   که مالحظه میگونه همان.  خواهد بود1403در سال 

که روند مصرف انرژی بر اساس برنامه چشم  در صورتی
  درصد20 دودح انداز مدیریت شود در زمانی نه چندان دور

المللی خواهد  گاز تولیدی کشورقابل صدور به بازارهای بین
 : بنابراین آنچه که مهم است. بود
بینی شده  های تولید مطابق برنامه پیش  اجرای برنامه-1

 در برنامه چشم انداز 
 : کنترل شدت مصرف انرژی در کشور از طریق-2
 های بزرگ  توان مدیریت اجرای طرحی ارتقا-
 های جذب سرمایه  کارگیری انواع روش ه ب-
 ها در بخش انرژی   حذف تدریجی یارانه-
 فناوری ی ارتقا-
 های تجدیدپذیر   توسعه ظرفیت انرژی-

پذیر بودن  عالوه بر محاسبه ریاضی فوق در جهت امکان
صورت نگرش منصفانه به  صادرات گاز طبیعی ایران، در

ن به حدود  درصد منابع گازی جها16موضوع، اختصاص 
 نطر ه درصد جمعیت ساکن در کشور منطقی و عملی ب2/1

 . رسد نمی
حال سئوال این است که برای صادرات گاز کدام بازارها 

عنوان هدف صادرات گاز ایران در نظر گرفته شوند  هباید ب
توان برای بازار هدف گاز ایران در  های زیر را می گی ویژه

 : نظر گرفت
منیت تقاضا را برای دراز مدت تامین  بازار هدف باید ا-1

گذاری و اهداف  های سرمایه نماید تا هم بازگشت هزینه
اقتصادی و در آمد زایی طرح تامین شود و هم اهداف 

 . های بلند مدت تحقق پیدا کند ها و استراتژی برنامه
 و همکاری فناوری سرمایه، امکان جذب بازار هدف باید -2

برای توسعه ذخایر عظیم گاز المللی را  های بین شرکت
 . دسازکشور فراهم 

 بازار هدف باید تاثیر گذار در روابط بین المللی و در -3
 . جهت تقویت امنیت ملی کشور باشد

 بازار هدف باید در جهت تقویت همبستگی و همگرایی -4
 . کشور ما وکشور هدف باشد

کشورهای اروپایی با توجه به امکان تامین سرمایه و 
الملل و کشورهای منطقه  در روابط بین تاثیرگذار  وریفناو

اعم از هند، پاکستان، امارات، کویت، بحرین، ترکیه، 
مرکزیت  هارمنستان و عراق با تشکیل منطقه امن انرژی ب

و ای  ایران وکمک به ایجاد همگرایی، همبستگی منطقه
گسترش هم پیمانان ایران در منطقه و کشور چین بدلیل 

راتژیک و بازار مطمئن و پرجاذبه انرژی مصداق روابط است
 . خواهند بود هدف صادرات گاز ایران یبارز بازارها

بنابراین صادرات گاز یک استراتژی ژئوپلتیکی است که 
منجر به افزایش همکاری و اشتراک منافع ایران با 

. شود  چین و اروپایی می،کشورهای منطقه و کشورهای هند
 از عملکرد انرژی جهان، BPبر اساس گزارش شرکت 

 3/2 با نرخ رشد 2006مصرف گاز طبیعی جهان در سال 
 میلیارد متر مکعب 2850درصد نسبت به سال قبل برابر 



 

 مصرف ،همان سال  براساس همین گزارش در.بوده است
 میلیارد مترمکعب بوده که نزدیک به 528اتحادیه اروپا  گاز
 سهم 2030ر سال د.  آن از خارج وارد شده است درصد50

 ؛ خواهدرسید و این به دو علت است درصد85واردات به 
که روز بروز بر تقاضای کشورهای اتحادیه  نخست آن

شود دوم آنکه ذخایر گاز اروپا در حال  اروپایی افزوده می
 مصرف  درصد30 در حال حاضر حدود .کاهش جدی است

روپـا در ا. شود گاز طبیعی اتحادیه اروپا از روسیه تامین می
جهت تـامین امنیت انرژی روبه رشد خود درصدد تنوع 

جز  ه برای اروپا ب.بخشی منابع و مسیرهای واردات گاز است
 منابع قابل توجه ایران، قطر، آفریقای شمالی ،روسیه

  می12 در .میانه مورد توجه قرار داردوکشورهای آسیای 
و  روسای جمهور کشورهای روسیه، ترکمنستان 2007سال 

امضا رساندند که بر اساس آن ه قزاقستان قراردادی ب
 میلیارد مترمکعب در سال گاز از دو کشور 30قراراست 

) عالوه بر مقادیر قراردادهای قبلی(قزاقستان و ترکمنستان 
به روسیه تحویل شود و روسیه این گاز را از طریق خط 

ن عنوا ای که در حاشیه دریای خزر احداث خواهد کرد به لوله
چین هم در این رابطه . گاز روسیه به اروپا صادرخواهد کرد

قراردادی با ترکمنستان و قزاقستان برای دریافت گاز این 
بنابراین، گزینه . دو کشور به امضا رسانده است

الوصول اروپا برای واردات گاز از طریق خط لوله،  سهل
کشورهای آفریقای شمالی، ایران و همچنان روسیه خواهد 

 .بود
اهم نامه ف که بر اساس تپروژه خط لوله گاز شمال اروپا

آلمان و روسیه با مشارکت گاز پروم روسیه و  دو کشور اخیر
های آلمانی و هلندی احداث خواهد شد نشان دهنده  شرکت

رغم میل باطنی   اروپا علییهاین واقعیت است که اتحاد
روسیه ناگزیر است بر اساس نیاز آتی خود واردات خود را از 

 میلیارد 55افزایش دهد و قرار است از طریق این خط لوله 
متر مکعب گاز در سال عالوه بر صادرات قبلی روسیه به 

 2006 میزان واردات اروپا در سال .شمال اروپا صادر شود
 میلیارد 151 میلیارد مترمکعب بوده و که بالغ بر 252حدود 

 . مترمکعب آن از روسیه تامین شده است

قبال کشورهای اروپایی به گاز شمال افریقا ستابطه با ادر ر
 بین نیجریه، الجزایر و اروپا در نظر خط لوله صحرااخیراً 

 این خط لوله که از بستر دریای مدیترانه .گرفته شده است
میلیارد  30بود ساالنه  خواهد  قادر.خواهد کرد عبور

 این خط  احداث.ددهل انتقامترمکعب گاز آفریقا را به اروپا 
 کشورهای اروپایی .رسید اتمام خواهده  ب2011لوله تا 

 در بلند مدت ،دلیل امنیت بیشتر خط لوله هتالش دارند که ب
چنان . گازمورد نیاز خود را از طریق خط لوله انتقال دهند

شود با توجه به نیاز روز افزون کشورهای  که مالحظه می
 و سیاست اروپایی به گاز وارداتی و محدودیت منابع

 نیاز کشورهای اروپایی به ،سازی مسیرهای وارداتی متنوع
گرچه انتقال . گاز ایران از طریق خط لوله اجتناب ناپذیراست

 در بعضی از کشورهای صادر کننده LNGصورت  هگاز ب
از ای  گاز توسعه پیدا کرده و در آینده هم بخش عمده

  کشور ما هم. خواهد بودLNGصورت  هتجارت گاز ب
 را در دست اجرا دارد که پس از اتمام LNG پروژه ینچند

بعد صادرات ه  ب1393برداری از آنها از سال  و شروع بهره
 LNGصورت  ه میلیارد متر مکعب گاز ب68ساالنه 
 در LNGدلیل انعطافی که  هلکن ب. بود خواهد پذیر امکان

که ای  تواند داشته باشد، از امنیت عرضه فرآیند عرضه می
نیست و  کند برخودار مصرف ایجاد می وله برای بازارخط ل

 با وجود خط لوله وسیله هما هم صادرات بکشور برای 
ی بیشتری راهبرد از منافع ،سرمایه گذاری باالی اولیه

نیاز کشورهای اروپایی به گاز ایران و نیاز . برخوداراست
ایران به بازار اتحادیه اروپا ضرورتی است که منافع سیاسی 

همین  هب. اقتصادی بسیار زیادی را برای طرفین در برداردو 
دلیل خط لوله جدید ناباکو که توسط ترکیه برای انتقال گاز 

 مورد ،ایران و کشورهای آسیای میانه به اروپا مطرح شده
 ،وپایی شامل اتریشراستقبال وزرای انرژی پنج کشور ا

ت و مجارستان، رومانی، بلغارستان و ترکیه واقع شده اس
وزرای انرژی کشورهای مذکور درنشست اخیر خود در 
خصوص اجرای خط لوله ناباکو در چارچوب شرکت 

Nabbaco-International درصد20ک ی با مشارکت هر  
شرایط حاضر برای کشور ما فرصت . دندکرسهام توافق 



 

مناسبی است که به پشتوانه ذخایر عظیم گازی، در 
یجاد تفاهم و همکاری ابرای چارچوب یک برنامه جامع 

 با تنوع ،ین ترتیبه اب. گسترده انرژی با اروپا تالش شود
سازی مسیرهای تامین انرژی پاک و سهل الوصول اروپا، 

 . منافع اقتصادی و سیاسی فیمابین نیز توسعه خواهد یافت
صرفه  هصادرات گاز ایران به اروپـا از کـدام مسیر مقرون ب

 است؟ 
 :  عبارتند ازکنون  تای مطرح شدهمسیرها

 کراین و اروپا و مسیر ارمنستان، گرجستان، ا- 1
 ) خط لوله نا باکو (  مسیر ترکیه به اروپا - 2

خواهد  ARG1مسیر اول منتهی به شبکه شرکت خط لوله 
اینکه گازپروم با خرید بخشی از سهام شرکت  هشد با توجه ب

 لذا . داده است درصد افزایش58سهام خود را به ، مذکور
توسعه مسیر فعلی به سمت اروپا در گرو همکاری روسیه با 

اینکه ه ایران در انتقال گاز ایران به اروپا خواهدبود با توجه ب
تواند  های اجرایی این مسیر آماده نیست، می ساخت زیر هنوز

 .  قرار گیردمورد توجهعنوان اولویت بعدی ایران  هب
هایی که کشور  ریزی مهمسیر دوم با توجه به تمهیدات و برنا

الوصول  ترکیه در خصوص خط لوله ناباکو انجام داده سهل
ضمناً کشور ترکیه که در آستانه ورود به اتحادیه اروپا . است
خطوط لوله گاز ایران  دارد درصورت اقدام از این مسیر قرار

 اتحادیه اروپا متصل خواهد اً به کشورهای عضوـمستقیم
البته اگر درست . است مسیر دوم بنابراین اولویت با. شد

از منابع گاز کشور مطابق برنامه چشم و  هریزی شد برنامه
 با توجه به امکان ،انداز بدون اتالف زمان بهره برداری شود

 هر دو مسیر  درصد20افزایش صدور گاز تولیدی کشور تا 
چه  انناز طرف دیگر چ. برای ما قابل استفاده خواهد بود

صورت  هشورهای ترکمنستان و قزاقستان بتعامالت ما با ک
تواند  دقیق، فعال برنامه ریزی شود در این صورت ایران می

نقطه اتصال گاز قطر در خلیج فارس به شبکه خطوط لوله 
در ) قزاقستان و ترکمنستان(ایران و گاز کشورهای آسیایی 

صورت انتقال گاز کشورهای   در این.شمال کشور باشد
صورت خرید و فروش هم  هه هم ب حتی روسی ومذکور

صورت ترانزیت و سوآپ از طریق خط لوله به کشورهای  هب

 پذیر اروپایی و هم به کشورهای هند و چین در شرق امکان
 با توجه به منافع عبور گاز از کشورها و لزوم .بود خواهد

مشارکت و ایفای نقش فعال در فرآیند تامین انرژی جهان 
جمله ترانزیت و از  انتقال گاز یها تمام حالتست  االزم

ترانزیت حجم . سوآپ آن را مورد توجه جدی قرار دهیم
عظیم گاز از ایران به بازارهای شرق و غرب فارغ از منافع 

امنیت   ایران را درراهبردیاقتصادی برای کشور، اهمیت 
با توجه به . شدت افزایش خواهد داد هعرضه انرژی جهان ب
خلیج (ل دو منبع انرژی گازی جهان اینکه ما درنقطه اتصا
ایم بروز این اتفاق کامالً  قرار گرفته) فارس ودریای خزر

مسئله بسیار مهم . طبیعی است و ما نباید از آن غافل باشیم
دیگر همکاری دو قطب گازی جهان، ایران و روسیه در 

 همکاری ایران با روسیه در گـاز در جهت .منطقه است
 منطقه وکشورهـای هنـد و چین  گـاز کشورهـای1تامین
روسیه، ایران و . تواند از اهداف ژئوپلتیک گاز تلقی شود می

ر گازی عمده جهان را در خود جا داده اند روز یقطر که ذخا
را در تامین انرژی ای  به روز نقش و اهمیت فوق العاده

با توجه به کاهش ذخایر شناخته شده . جهان پیداخواهندکرد
ام ذخایر گازی برخی کشورها مانند امریکا نفت جهان و اتم

و کانادا در چند سال آتی، گاز کشورهای ایران، روسیه و 
بنابراین ضرورت . قطر اهمیت بیشتری پیدا خواهند کرد

دارد موقعیت ژئوپلتیکی کشور در تامین انرژی جهان مورد 
توجه جدی قراربگیرد و نقش کشورما در ترانزیت گاز 

مطلب دیگری که باید . ق تثبیت شودمنطقه به غرب و شر
 امنیت انرژی در جهان است که به شدت ؛دکربه آن تاکید 

برداری بهینه از منابع موجود،  بهره. وابسته به گاز خواهدبود
های کالن  گذاری و کشف منابع جدید انرژی نیاز به سرمایه

 اگر امنیت عرضه انرژی .های نو دارد فناوریو استفاده از 
 جامع آن مد نظر است لزوم همکاری بین معنای هب

کشورهای تولید کننده برای  های مصرف کننده و کشور
 برای توسعه فناوریها و انتقال  گذاری تسهیل سرمایه

برداری بهینه از منابع و کاهش  های تولید و بهره ظرفیت

                                                
1. Armenia-Russia Gaztprom 



 

ها   لذا تهدیدات برخی قدرت.ها یک ضرورت است هزینه
 ممانعت از برایالمللی  های بین برای تحریم شرکت

 و فناوریگذاری در صنایع نفت و گاز ایران و انتقال  سرمایه
 بر ،ا مقوله انرژی کشور ماـاسی بـرخورد سیـزات و بـتجهی

خالف امنیت انرژی است که نهایتاً ضرر و زیان آن متوجه 
انتظار . ها بخصوص مصرف کنندگان خواهدبود همه طرف

هایی که موجب  ونه سیاسترود همه کشورها با هر گ می
 همکاری نزدیک و خواهد بودافزایش امنیت انرژی 

 . صمیمانه داشته باشند
در پایان از توجه حضار محترم تشکر نموده و برای همایش 

 .آرزوی موفقیت بیشتر دارم
  



 

 آلوده های زیرزمینی های مختلف تصفیه آب بررسی روش
 TBA و MTBEبه 

 * محبی منش، رضا آذینسید اسماعیل فروزان، حسن

 گروه مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی، دانشگاه خلیج فارس بوشهر

 چکیده
هاست که در سراسر جهان به عنوان ماده  شود، سال  که از خانواده مواد اکسیژن دار محسوب می2متیل ترشیاری بوتیل اتر

سوزی سوخت شده و از طرف دیگر با کاهش تولید  جب بهاین ماده با افزایش عدد اکتان مو. رود کار می افزودنی به بنزین به
متاسفانه مشخص شده است که این ماده با ورود . مونوکسید کربن ناشی از احتراق سوخت، در پاکیزگی هوا بسیار موثر است

اکید کرده  تMTBEهمین دلیل محققین بر لزوم عدم استفاده از  به. کند های زیر زمینی را به شدت آلوده می به طبیعت، آب
با این حال هنوز در بسیاری از کشورها و از جمله .  و اتانول را پیشنهاد کرده اندETBE2و مواد جایگزین دیگری مانند 

 .گیرد کشور ایران، این ماده مورد استفاده قرار می
های رایج برای  یوههای زیر زمینی، ضروری است که انواع ش  بر آب3 و ترشیاری بوتیل الکلMTBEبا توجه به اثرات سوء 

 .پردازد ها می این مقاله به مقایسه این روش. های آلوده به مواد حاوی اکسیژن، معرفی و بررسی شوند پاکسازی آب

 های زیرزمینی، تزریق هوا، زیست درمانی، گیاه درمانی ، آلودگی آبTBA و MTBE : کلیدیواژگان 

                                                
* reza.azin@pgu.ac.ir 
1. MTBE 2. Ethyl Tertiary Butyl Ether 
3. TBA 4. Propylene Oxide  

مقدمه
اتر یک ترکیب آلی با فرمول شیمیایی  بوتیلترشیاریمتیل 

C5H12Oدر این ماده از واکنش ایزوبوتان و متانول.  است
،در دما وفشار استاندارد. شود حضور کاتالیزور حاصل می

جرم مولکولی آن.  قابل اشتعال استو رنگ مایعی بی
نقطه جوش و -C109°  و دارای نقطه ذوب51/88
°C2/55 پذیری  انحالل. استMTBE نسبتا در آب

یکی دیگر از[1].  ارش شده استزگ g/L540و باالست 
 

ترشیاری. استمواد حاوی اکسیژن، ترشیاری بوتیل الکل 
ولید اکسیدبوتیل الکل یک محصول جانبی از فرایند ت

MTBEبا متانول، ه ماداین از واکنش .  استPO4پروپیلن 
MTBE درصد ظرفیت تولید 14در حدود . شود د میـتولی

سایر.  استPO / TBAد ـاس تولیـر اسـان، بـدر جه
درج شده) 1( در جدول TBA و MTBEخواص فیزیکی 

 .است



 

 TBA  [4,5] و MTBEخواص فیزیکی : 1جدول 

 MTBE TBA واحد 
 C5H12O C4H9OH  فرمول مولکولی
 g/mol 88.15 74.12 وزن مولکولی

 -C° - 109 25.5 نقطه ذوب
 C° 55.2 82.2 نقطه جوش

 g/L @ 25°C 0.741 0.786 دانسیته
 mmHg@ 25°C 245-256 40-42 فشار بخار
 نامحدود mg/L 54,000 در آب حاللیت

  در محیط زیستMTBEانتشار 
MTBEق نشت از تانکرهای زیر زمینی ذخیره  از طری

، ریخته شدن بر MTBEسوخت، وسایل حمل و نقل 
های سوخت گیری و کلیه وسایل موتوری که  سطح جایگاه

در . شود کنند وارد آب و هوا می از سوخت بنزین استفاده می
های زیر زمینی نشان   به آبMTBEشیوه ورود ) 1(شکل 

 .داده شده است

 
های سوخت گیری وسایل   در جایگاهMTBEتشار شیوه ان: 1شکل 

 [6]نقلیه

که   توسط ذرات خاک ضعیف است در حالیMTBEجذب 
در آب حاللیت نسبتا باالیی داشته، قابلیت جابجایی آن زیاد 

شود  این عوامل باعث می. و نیمه عمر باالیی در آب دارد
های زیر زمینی حرکت کرده و در   به سمت آبMTBEکه 
های زیرزمینی آلوده توسط  با مصرف آب.  شودها جمع آن

 باعث MTBEمصرف . شود انسان، این ماده وارد بدن می
سردرد، سرگیجه، تهوع، آلرژی و مشکالت تنفسی در 

دیگر تاثیرات سوء آن بر انسان در حال . شود انسان می

 .بررسی است
ترین  یکی از مهم MTBE های زیر زمینی به آلودگی آب

شود زیرا بیش   تلقی میMTBE محیطی های زیست جنبه
 درصد آب مورد نیاز 40 درصد آب شهرها و حدود 90از 

شود و این  بخش کشاورزی در جهان از این منابع تامین می
تواند به مصرف  ها به طور مستقیم و غیر مستقیم می آب

 .انسان رسیده و روی سالمتی او تاثیر گذار باشد
های پاکسازی  مونه از فناوریدر این مقاله به اختصار چند ن

 را TBA و MTBEهای زیر زمینی آلوده به  و تصفیه آب
معرفی کرده و مزایا و معایب هر کدام را بررسی خواهیم 

 .کرد

 های زیرزمینی آلوده پمپاژ و تصفیه آب
 MTBE و TBAبه 

، بر این پایه استوارند 1های موسوم به پمپاژ و تصفیه سیستم
به سطح زمین منتقل کرده و تصفیه های آلوده را  که آب

های زیر زمینی آلوده را  در این روش ابتدا سفره .کنند می
پیدا کرده سپس وسعت و پهنای ناحیه آلوده را تعیین 

گفته  2به این ناحیه در اصطالح، ناحیه تحت کنترل. کنند می
تواند به صورت یک سطح مرزبندی  این ناحیه می. شود می

های زیر زمینی مورد  ود که آبشده سه بعدی تصور ش
پس از . شود  را شامل میP&Tاستخراج توسط سیستم 

برداری شده  مشخص ساختن ناحیه آلوده، از آب آلوده نمونه
سپس . تعیین شود...) نوع، جرم،(ها  تا خواص آالینده

های مورد نیاز، محل حفر  متخصصین مربوطه، تعداد چاه
 .کنند ا تعیین میها و نیز سرعت پمپاژ هر چاه ر چاه

های آلوده، در سطح زمین از فرایندهای  برای تصفیه آب
این فرایندها، از . شود  استفاده می3جذب سطحی فاز مایع

ای برای حذف ترکیبات آلی از قبیل  فناوری نسبتاً ساده
MTBEهای آلوده پمپاژ  در این فرایند، آب.  برخوردارند

رف حاوی مواد  سطح زمین به داخل یک یا چند ظ بهشده
مواد آالینده جذب این مواد شده و از . شود جاذب منتقل می

که مواد جاذب قادر  جذب سطحی تا زمانی. شوند آب جدا می
                                                
1. P&T 2. Capture Zone 
3. Liquid-Phase Adsorption 



 

به جذب باشند یا اصطالحاً تا وقتی که اشباع نشده اند ادامه 
 .توان تعویض یا احیا کرد مواد جاذب را می. یابد می

کار   از آب بهMTBEدو دسته از مواد جاذب برای حذف 
 .های مصنوعی  و رزین1ای خاص کربن فعال دانه: روند می
های تصفیه شده ممکن است دوباره به آبخیزها هدایت  آب

های سطحی به داخل سیستم  شده یا به صورت آب
هایی که در  فاضالب تخلیه شوند یا در بسیاری موارد با آب
مخلوط گیرند  کارخانجات صنعتی مورد استفاده قرار می

 .شوند می
های  سازی آب  برای پاکP&Tمیزان سودمندی روش 

ها و  ، اصوالً به خواص آالیندهTBA و MTBEآلوده به 
با افزایش پیچیدگی . های زیرزمینی بستگی دارد شرایط آب

 به طور P&Tشرایط و مواد آالینده، احتمال اینکه سیستم 
. یابد دقیق به اهداف تعیین شده خود برسد کاهش می

عالوه بر این، میزان تاثیر این سیستم به مقدار جرم مواد 
های زیرزمینی  آالینده و مدت زمان حضور این مواد در آب

سازی  مدت زمان پاک. قبل از عمل تصفیه نیز بستگی دارد
سازی  ها و اندازه ناحیه پاک با افزایش مقدار جرم آالینده

 .یابد افزایش می
یی کنترل هیدرولیکی و نیز مزایای عمده این روش، توانا

کنترل بیشتر فرایند تصفیه و اطمینان از اثر بخشی فرایند 
های آلوده است زیرا در سطح زمین پارامترهای  برروی آب

 .توان پایش و اصالح کرد فرایند را به راحتی می

 تزریق هوا

، یک فرایند تصفیه آب در محل یا به 2فرایند تزریق هوا
های  ین روش هوا از طریق چاهدر ا.  است3صورت درجا

. شود های زیرزمینی تزریق می عمودی یا افقی به داخل آب
تزریق هوا به داخل آب باعث انتقال جرم از فاز آبی به فاز 

های فرّار حل شده در  به این ترتیب، آلودگی. شود بخار می
در ضمن، . شود آب از آن جدا شده، وارد فاز بخار می

شود نیز به  زریق هوا به آب وارد میت اکسیژنی که از طریق
نمایه ) 2(در شکل . کند سازی بیشتر آب کمک می پاک

 .فرایند تزریق هوا نشان داده شده است

 
نمای کلی فرایند تزریق هوا به صورت درجا که شامل : 2شکل 

 [6]شود استخراج بخار خاک نیز می
 

تاثیر نوع ساختار منطقه عملیاتی در روش ) 3(در شکل 
در . زیع هوای تزریق شده نشان داده شده استتو

که ساختار زیر سطحی تقریباً همگن و متجانس  صورتی
صورت یک شکل  باشد، الگوی توزیع جریان هوا به

های فشارزای پیوسته  اگر الیه. مخروطی متقارن خواهد بود
در منطقه آلوده وجود داشته باشد، ممکن است مانع رسیدن 

 1 .ها شوند جریان هوا به آالینده
 

 
 ناهمگنی در توزیع هوای تزریق شدهتاثیر میزان : 3شکل 

 

قسمت باال، ناحیه همگن و قسمت پایین ناحیه ناهمگن را 
 [6]دهد  نشان می

                                                
1. GAC 2. Air Sparging 
3. In-situ Water Treatment 



 

 هوامزایای روش تزریق 
کاربرد این روش به عنوان یک روش موثر در حذف  •

 .های زیرسطحی های فرار از آب آالینده
در این روش فقط تجهیزات تجاری  ؛انجام نسبتاً ساده آن •
گیرد  سهولت در دسترس هستند مورد استفاده قرار می به که

 است، از قبیل لوله جداره چاه که از جنس پلی وینیل کلراید(

ها آسان  این دستگاه نصب ).غیره و ها، دمنده یا کمپرسورها
 .کند بوده و کمترین دردسر عملیاتی را ایجاد می

 هزینه عملیاتی اندک •
از آنجا که تزریق هوا به داخل چاه، میزان فراریت مواد 

دهد و هوا از نقاط تزریق به بیرون  آالینده را افزایش می
کند، لذا ضروری است تا از میزان تاثیر این بخارها  نشت می

 .بر سالمتی انسان و آلودگی محیط زیست آگاه باشیم

 1زیست درمانی درجا
تخریب . زیستی استوار استهای  این فرایند برپایه فعالیت

های زیر   حل شده در آبTBA و MTBE ماده 2زیستی
 MTBEها،  آن میکروارگانیسم طی که است فرایندی زمینی،

حل شده در آب را به عنوان خوراک مستقیم یا  TBAیا 
 .کنند غیرمستقیم فرایندهای متابولیکی خود تجزیه می
 ابتدایی برای هنگامی که از تخریب زیستی به عنوان فرایند

های زیر  های محیط  یا دیگر آالیندهMTBE،TBAحذف 
زیست «شود، این فرایند پاک سازی را  سطحی استفاده می

 .نامند می» درمانی در جا
بدون دخالت انسان  ها آالینده درمانی زیست که هایی مکان در

 نامیده 3»زیست درمانی طبیعی«این فرایند،  گیرد می صورت
 .شود می

ی که شرایط در یک مکان، احتیاج به بکارگیری یک هنگام
های تخریبی میکروبی  سیستم داشته باشد تا سرعت واکنش

وسیله  ها را به ارگانیسم میکرو فعالیت که این یا بخشد، شتاب را
فرایندی اغلب  چنین کند، تحریک محیطی شرایط سازی بهینه

ر این د. شود  نامیده می4»زیست درمانی بهبود یافته درجا«
 مواد زیستی، های فعالیت تحریک برای فرایندها، گونه

یا از ) 5تحریک زیستی(شیمیایی به محیط اضافه کرده 

6افزودن زیستی(شود  ها استفاده می میکروب
فرایندهایی ).  

گیرد به دو دسته هوازی و غیر  که در این روش صورت می
 و MTBEاز آنجا که دگرگونی . شوند هوازی تقسیم می

TBAگیرد، در شرایط غیر   تحت شرایط هوازی صورت می
بنابراین الزم . هوازی این عملیات توسعه نخواهند یافت

است که پیش از شروع یا در حین عملیات زیست درمانی 
، MTBEهای  های اکسیژن محلول، غلظت درجا، غلظت

TBA و دیگر اجزای تشکیل دهنده بنزین و در بعضی 
که در نتیجه تخریب ( توناس مثل موادی غلظت موارد

پارامترهای مهم  عنوان به )شوند می زیستی تولید
 1.وندگیری ش اندازه

در فرایند غیر هوازی، مواد الکترون دوست سولفات، نیترات، 
 .شرکت دارند) IV(آهن، دی اکسید کربن و منگنز

 مزایای روش زیست درمانی درجا
ها به موادی   قابلیت بالقوه برای تضعیف و تبدیل آالینده-

 .که سمیت کمتری دارند
های دیگر درمقایسه  ها به مکان  احتمال جابجایی آالینده-

 . کمتر است7با فرایندهای خارج از محل
های پمپ و تصفیه کمتری نسبت به فرایندهای   هزینه-

 .خارج از محل دارد
های  های زیر زمینی، تصفیه آب  نیازی به استخراج آب-

 .ب نیستسطحی و تخلیه فاضال

 8اکسایش شیمیایی در جا
های زیرزمینی با استفاده از روش  های آب سازی آالینده پاک

اکسایش شیمیایی درجا، از طریق تزریق مستقیم اکسید 
های زیر سطحی  های الزم به خاک ها و دیگر مکمل کننده
 .گیرد های زیرزمینی انجام می و آب

زیر سطحی  و محیط MTBEموادشیمیایی اکسید کننده با 
 را از حالت ماده آلی خارج MTBEدهند تا  واکنش می

کرده به صورت موادمعدنی دی اکسید کربن و آب تبدیل 

                                                
1 In situ bioremediation (ISB) 2. Biodegradation 
3. Intrinsic bioremediation 
4. Enhanced in situ bioremediation 
5. Biostimulation 6. Bioaugmentation 
7. Ex situ 8. In situ chemical oxidation (ISCO) 



 

 .نمایند
 و UV/H2O2ر ـظیـه نـشرفتـون پیـداسیـاوری اکسیـفن

TiO2/H2O2  وFe/H2O2 در که ست ییها روش جمله از 
 رارق توجه مورد فاضالب از آلودگی رفع های اخیر برای سال
آلودگی  حذف برای بخشی امید است که روش گرفته

MTBEاین  اساس. است های زیرزمینی آب و فاضالب  از
. تباالس فعالیت های با رادیکال ها تولید یفناور
پیشرفته  اکسیداسیون فرآیند در های هیدروکسیل الرادیک
 آغاز راای  های زنجیره واکنش ازای  مجموعه و شده تولید
 MTBEاز  معدنی مواد تولید به نهایت رد که کنند می
 که های هیدروکسیل رادیکال توسط نجیرهز. دانجام می
 شود  میآغاز کنند  جذب میMTBEاز  را هیدروژنهای  اتم
 آلی ناپایدار رادیکال دو تولید آب و یکی از به منجر که

 مانند اکسیدانی ها با رادیکال. شود  میبرخورد محل به بسته
 متنوعی واسطه محصوالت و داده نشان واکنش اکسیژن
 که رود  میگمان اما کنند،  را تولید میپایدار ترکیباتشامل 

. دشون تجزیه های هیدروکسیل رادیکال ملهر حاث رد
 اکسیدکربن دی عمده طور هب فرآیند این یینها محصول

 .[2]است وآب
 عامل(الکترواکسیداسیون  روش با در کل برای تصفیه

شوند   میتصفیه روش این با که نمونه هایی ،)نالکتروفنتو
 فنتون وشر(ی قو اکسیدکننده عامل ایجاد به نیاز

)Fe/H2O2 (( دارند که با تنظیمpH در محیط اسیدی و 
 .[3] امکان پذیر استH2O2اضافه کردن 

، ممکن است محصوالت MTBEطی روند اکسایش 
، متیل استات TBA، آلدئیدها، TBFای از قبیل  واسطه

)MA (با وجود این، ترتیب و توالی . و استون تشکیل شود
در . های تشکیل این مواد کامالً شناخته شده نیست واکنش
 نشان MTBE، محصوالت حاصل از اکسایش )4(شکل 

 .داده شده است
، در مورد مواد اکسیژنه دیگر و TBA و MTBEبه جز 

 ISCOشکل تبدیل آنها به مواد معدنی طی عملیات 
 .ی جدی صورت نگرفته استا مطالعه

 

(CH3)3COCH3+.OH 
  

H2O+.CH2(CH3)2COCH2 
MTBE 

H2O+(CH3)3COCH2 
MTBE 

 
O2/O3/-H2O2 

 
O2/O3/-H2O2 

 ئیدهادآل
 (TBA)ی بوتیل الکل رترش

 (MA)متیل استات 
 استون

(TBF)ی بوتیل فورمات رترش

 فرم آلدئید
 (TBA)لکل ای بوتیل رشتر

 استون
.OH .OH 

CO2 + H2O 
 MTBEمعدنی نمودن 

 MTBEمحصوالت حاصل از اکسایش : 4شکل 

، براساس ISCOهای شیمیایی مورد استفاده در  اکساینده
 ترین ضعیف تا ترین قوی از ترتیب به اکسایش، قدرت

 شده، فعال پرسولفات ،1فنتون واکنشگر از اکساینده عبارت
 اتپرمنگن و هیدروژن پراکسید سدیم، پرسولفات ازن،

 .است پتاسیم
) 2(ها در جدول  ترین اکساینده مشخصات برخی از مهم

 .ارایه شده است
 [6]ها   مشخصات برخی از مهمترین اکساینده:2جدول 

 ترکیب
پتانسیل 
 شیمیایی

 )ولت(

توان نسبی 
 اکسندگی

)cl2 = 1.0(  

تاثیر بر 
MTBE

 
 عامل هیدروکسیل

 بله ٢/١ 8/2 )واکنشگر فنتون(

 بله 9/1 6/2 عامل سولفات

 بله 4/1 0/2 پرسولفات

 بله 3/1 8/1 پراکسید هیدروژن

 خیر 2/1 7/1 پرمنگنات

 2گیاه درمانی
 :اند کرده ارایه فناوری این تبیین برای را زیر های تعریف محققین

                                                
1. Fenton 2. Phytoremediation 



 

سازی  به فناوری استفاده از گیاهان برای پاک درمانی گیاه -
ی زیر زمینی یا ها ها در خاک، آب یا پایدار کردن آالینده

 .شود رسوبات گفته می
تر، گیاه درمانی به فرایند استفاده از پوشش   به طور کامل-

گیاهی برای بازداشتن، جدا کردن، حذف یا تخریب 
ها، رسوبات،  های آلی یا غیر آلی موجود در خاک آالینده

 .شود های زیر زمینی گفته می های سطحی و آب آب
توانند با استفاده از فناوری گیاه  های آلی که می از آالینده

های نفتی،  توان به هیدروکربن درمانی شناسایی شوند می
ها و  میعانات گازی، نفت خام، ترکیبات کلردار، حشره کش

 .ترکیبات قابل انفجار اشاره کرد
 از MTBEساز و کارهای این فناوری که برای پاکسازی 

ها  یک آالیندهتفک: (رود شامل کار می های زیر زمینی به آب
در خاک از طریق فعالیت میکروبی که در اطراف ریشه و 

گیاه درمانی از ( ،1)گیردها صورت می توسط میکروارگانیسم
های ارگانیک با  تصفیه آلودگی ( و2 )طریق تبخیر یا تعریق

 .باشند  می3)استفاده از گیاهان
توان استفاده کرد که شرایط  هایی می از این روش در مکان

 :ر را داشته باشندزی
 .فضای مناسب برای رشد گیاهان فراهم باشد -
 .های زمانی بلند مدت صورت گیرد عملیات فوق در دوره -
ان، سمی و مضر ـرای گیاهـا بـه آالینده تـغلظ زانـمی -

 .نباشد
ی اقتصادی یا  از جنبه سازی های دیگر پاک روش -

 .عملیاتی قابل اجرا نباشند

 درمانیمزایای روش گیاه 
. گیرد در محل انجام می.  هزینه نگهداری کمتری دارد-

 .کند با نور خورشید کار می. باشد خودتنظیم می
 .های دور از دسترس قابل اجراست  در مکان-
 .کند های سطحی را کنترل می  فرسایش خاک و سیالب-
 .زمان چندین آالینده را تصفیه کند  قادر است به طور هم-
 . عمومی مطلوب تر است از لحاظ باور-
 .کند ای منتشر نمی  دی اکسید کربن و گازهای گلخانه-

 ها محدودیت
هایی هم  های گیاه درمانی محدودیت استفاده از فناوری

جمله این  از. از این رو در هر محلی قابل اجرا نیستند. دارند
 :توان به موارد زیر اشاره نمود ها می محدودیت

  کندی آهنگ رشد گیاهان-
  وابستگی به آب و هوا و فصل رویش-
  استعداد ابتالی گیاهان به بیماری-
  نفوذ آرام و کم عمق ریشه-
  محدودبودن میزان انتقال جرم به منطقه ریشه-
داشته  بیشتری سمیت تـاس ممکن انبیـج توالـمحص -

 باشند
 . مکانیسم آنها به طور کامل شناخته شده نیست-

 1تضعیف طبیعی نظارت شده

روشی است که در ) MNA (4تضعیف طبیعی نظارت شده
آن بر فرایندهای زیر سطحی که به طور طبیعی در حال 

شود تا از طریق این فرایندها به  انجام است استناد می
اهداف پاک سازی ویژه یک منطقه در یک دوره زمانی 

این فرایندهای طبیعی که بدون دخالت انسان . برسند
اهش جرم، سمیت، تحرک، حجم گیرند باعث ک صورت می

. شوند های زیرزمینی می ها در خاک یا آب یا غلظت آالینده
ترین فرایندهایی که در این روش قرار دارند به شرح  مهم

 .باشند زیر می

 فرسایش زیستی
های تضعیف و فرسایش طبیعی،  ترین مولفه یکی از مهم

 فرسایش زیستی است که با استفاده از موجودات زنده مثل
ها بوجود  ها، تغییراتی در تشکیل آلودگی میکروارگانیسم

توانند باعث  ها می در شرایط مساعد، میکروارگانیسم. آید می
انجام یا تسریع در انجام واکنش شیمیایی شوند تا از 

ترین  که کوچک  در حالی،ها جلوگیری شود تشکیل آلودگی
خطری نیز برای سالمتی انسان و محیط زیست نداشته 

های فرسایش دهنده زیستی تقریبا در  میکروارگانیسم. شندبا
                                                
1. Rhizodegradation 2. Phytovolatilization 
3. Phytodegradation 
4. Monitored Natural Attenuation (MNA) 



 

تواند  شوند و فرسایش زیستی نیز می همه جا یافت می
 .بسیار مطمئن و کارا باشد

 جذب
های زیرزمینی حضور  خاک و ذرات ماسه که در کنار آب

های حل شده در آب را جذب کرده،  توانند آلودگی دارند می
به سطوح خود بکشانند و توده های آلوده کننده را  مولکول

مایع را در حفره هایی بین ذرات خود جای دهند؛ این کار 
این روش با . شود ها می باعث جلوگیری از انتشار آلودگی

های  هایی را که به آب تواند آلودگی احتمال باالیی می
 .رسد رفع کند آشامیدنی می

 پراکندگی و رقیق شدن
های حل شده به نقاط دورتر از  با توجه به اینکه آلوده کننده

 پراکنده و رقیق شده تا به ،کنند منبع انتشار حرکت می
سرانجام غلظت آلوده . غلظت پایین و پایین تری برسند

ها ممکن است آنقدر پایین بیاید که برای انسان و  کننده
 .محیط زیست کمترین خطرات را داشته باشد

 های شیمیایی واکنش
که (های شیمیایی  وسیله واکنش ها به بعضی از آلوده کننده

. شوند تضعیف می) ها در آن موثر نیستند میکروارگانیسم
طور   بهTBA و MTBEالبته بیشتر مواد نفتی از جمله 

های  های شیمیایی در خاک و آب وسیله واکنش موثری به
 .شوند زیر زمینی تضعیف و ازبین برده نمی

 تبخیر
شوند و   به اتمسفر تبخیر میبسیاری از مواد نفتی به آسانی

را کاهش داده و غلظت آنها را  ها آلودگی هوا، های جریان
در بعضی موارد این روش از تضعیف طبیعی . کند کم می

 معرض در ها هیدروکربن وقتی چون ،نیست مورد استفاده
با  تماس در بخارات این شوند، می شکسته خورشید تابش

 که فرسایش زیستی  خاک ممکن استهای میکروارگانیسم
های زیر   یا آب1تبخیر فاز مایع نامحلول در آب. شوند

تواند یک روش مناسب در تحلیل  ، می2زمینی به گازخاک
 .[11]خطرات باشد

ها به مشخصات   نسبت به دیگر روشMNAدر روش 
این اطالعات شامل . بیشتری از منطقه مورد نظر نیاز است
ها و  ی، منابع آالیندهدرک کامل هیدرولیک سفره زیر زمین

در این روش ممکن است که همه . خواص شیمیایی است
زمان در یک محل وجود  فرایندهای گفته شده به طور هم

همچنین در این روش مدت زمان بیشتری . نداشته باشند
مورد نیاز است تا تاثیر و اهمیت آن بر محیط زیست 

می الزم به ذکر است که تاثیر مناسب و مه. مشخص شود
 و MTBEهای ناشی از   در رفع آلودگیMNAاز روش 

TBA1 .زیرزمینی گزارش نشده استهای   در آب 
توان به صورت  فرایندهای موثر در این روش را می

 . مشاهده کرد)5(شماتیک در شکل 
 TBA و MTBEهای متداول حذف  ، روش)3(در جدول 

 .های آلوده خالصه شده است از آب

                                                
1. Non – aqueous phase liquid 2. Soil gas 

 
 [11]های زیرزمینی های مواد نفتی از آب  برای رفع آلودگیMNAفرایندهای موجود در روش : 5شکل 



 

 

 و MTBEهای آلوده به  اجمالی فرایندهای تصفیه آبمقایسه : 3جدول 
[6] TBA 

چهارچوب  فناوری
 زمانی

توانایی 
کنترل 
 فرایند

 محدودیت اولیه

پمپاژ و 
 تصفیه

چندماه تا چند 
حساس به  باال سال

 ملزومات تخلیه

چندماه تا چند  تزریق هوا
 ماده دانه ریز متوسط سال

زیست 
درمانی در 

 محل
چندماه تا چند 

 سال
 -پایین 
 متوسط

تحویل دقیق و 
صحیح، مخلوط 

 نمودن

اکسایش 
 شیمیایی

از چند روز تا 
 چند ماه

 –پایین 
 وسط\مت

تحویل دقیق و 
صحیح، مخلوط 

 نمودن

گیاه 
 پایین چند سال درمانی

عمق ریشه و زمان 
اقامت، فصلی 

 بودن

تضعیف 
طبیعی 
نظارت 
 شده

از چند سال تا 
 پایین چند دهه

چهارچوب زمانی، 
حرکت به سمت 

کامل شدن 
رسیدن به اهداف (

 )تعیین شده 

 نتیجه گیری
MTBE به دلیل حاللیت نسبتا باال در آب، نسبت به دیگر 

اجزای تشکیل دهنده بنزین، بیشترین نفوذ و پخش در آب 
 کمتر مورد MTBE با اینکه نسبت به TBA. را دارد

رزمینی های زی گیرد با این حال اغلب در آب استفاده قرار می
 یک محصول TBAشود چرا که   یافت میMTBEهمراه 

 . استMTBEجانبی از فرایند تفکیک 

ها از قبیل  باید توجه داشت که خواص فیزیکی اترها و الکل
MTBE و TBA از دیگر اجزای بنزین متفاوت است و 

های پاکسازی آب در نظر  این خواص باید در طراحی روش
هایی که برای تصفیه   فناورینکته دیگر اینکه. گرفته شود

روند  کار می آالینده هایی که از مواد فاقد اکسیژن به
سازی مواد حاوی اکسیژن نیز استفاده  توانند برای پاک می

 .شوند
های ناشی از  های معرفی شده برای رفع آلودگی فناوری

MTBE و TBAپمپ  (های خارج از محل ، شامل فناوری
تزریق هوا، زیست درمانی، ( جا های در  و فناوری1)و تصفیه

این . است) MNAاکسایش شیمیایی، گیاه درمانی و 
 تا TBA و MTBEها قادر به پایین آوردن غلظت  فناوری

باید توجه شود که . های قابل قبول است سطح به غلظت
های انتخاب شده بایستی برای آالینده بخصوصی  فناوری

 توان از یک به کار رود چرا که برای هر دو مواد نمی
 .فناوری استفاده کرد

و نیز  2وسیله هوا فرایندهای مرسوم از قبیل عریان سازی به
 مناسب MTBEای که برای  کربن فعال مخصوص دانه

 TBAهستند، بهترین و بیشترین تاثیر را نیز برروی 
 .خواهند داشت

های نفتی تاثیر   با اینکه بر روی آالیندهP&Tفرایندهای 
خوبی   را بهTBA و MTBEما قادرند کمتری دارند ا

 .تصفیه کرده و از خاک آلوده شسته و جدا کنند
، MTBEهمچنین به دلیل طبیعت سرسخت ماده 

 باید به مدت طوالنی تری MTBEهای آلوده به  محل
 .نسبت به سایر آالینده ها، تحت نظر و کنترل گرفته شود

 

                                                
1. Pump & Treat 2. Air Stripping 
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 نوروز در واحد - شبررسی استفاده از نفت خام مخلوط سرو
 گرانروی شرکت پاالیش نفت بندرعباس کاهش

 1*امیر محمد نصرآبادی محمد قربانی پور ، افشین بهروزی ، سعید ناقدی نیا ،
 عباساداره مهندسی پاالیش شرکت پاالیش نفت بندر

 چکیده
ساز فرآیند  نوروز در واحد کاهش گرانروی با استفاده از نرم افزار شبیه  – مطالعات اولیه امکان سنجی استفاده از نفت خام مخلوط سروش

 درصد نفت خام 4/47 درصد نفت خام سروش و 6/52در این شبیه سازی، خوراک واحد کاهش گرانروی مخلوط . پتروسیم انجام پذیرفت
در هر حالت موازنه . طبق نتایج ارزیابی کامل پژوهشگاه صنعت نفت در نظر گرفته شد و در دو حالت مختلف بررسی و مقایسه شدنوروز 

 .اقتصادی و توجیه پذیری این مسئله مورد مطالعه و مقایسه قرار گرفت

 پتروسیم ساز شبیه بندرعباس، اهپاالیشگ گرانروی واحدکاهش نوروز، و سروش خام نفت سنگین، فوق خام  نفت:واژگان کلیدی

 

                                                
* amirnasrabadi@gmail.com 

مقدمه
های فوق سنگین میادین نفتی سروش و نوروز نفت خام

دلیل درجه مرغوبیت پایین و فلزات، گوگرد و اسیدیته باال به
مخلوط آنها قابل فرآورش دراز یک طرف به تنهایی و یا 

ها های داخلی نبوده و از طرف دیگر بازاریابی آن پاالیشگاه
.های قدیمی و سنتی با مشکل مواجه است در پاالیشگاه

 وزارت نفـت مجبور به صـرف1384ای که در سال  گونه به
سازی این منظور ذخیره  میلیون دالر به300ای حدود  هزینه
این. است های استیجاری شده فتکشها در سوپر ن خام نفت

برآن داشت که امکان پاالیش این نفت موارد کارشناسان را
های فوق سنگین را در واحد کاهش گرانروی جهت خام

قرار تبدیل آن به محصوالت قابل استفاده، مورد توجه
منظور مطالعات اولیه امکان سنجی به همین. دهند

نوروز در واحد کاهش –استفاده از نفت خام مخلوط سروش 
ساز فرآیند توسط  افزار شبیه گرانروی با استفاده از نرم

.کارشناسان شرکت پاالیش نفت بندرعباس انجام پذیرفت
در این شبیه سازی، خوراک واحد کاهش گرانروی مخلوط

 درصد نفت خام4/47خام سروش و  درصد نفت 6/52
نوروز طبق نتایج ارزیابی کامل پژوهشگاه صنعت نفت در

شبیه سازی با توجه به ظرفیت کوره،. نظر گرفته شد
ها و برج تقطیر واحد کاهش گرانروی انجام شد و پمپ

بینی شده محاسبات اقتصادی و توجیه پذیری و نتایج پیش
 بررسی و مقایسه قرارسازی مورد مطالعه و حاصل از شبیه

با توجه به کارهای انجام گرفته و تعیین متغیرهای. گرفت
خام نفت فرآورش که شود می مشخص کلیدی عملیاتی



 

 از استفاده جای به گرانروی کاهش واحد در نوروز و سروش

 .خال از نظر اقتصادی به صرفه نیست در تقطیر برج باقیمانده

 های سروش و نوروز خام  نفتTBPآنالیز 
 های سروش و نوروز خام  نفتTBPآنالیز ) 1(جدول شماره 

 

 صنعت نفت را که با نسبت مطابق ارزیابی کامل پژوهشگاه
 درصد نوروز، بعنوان خوراک 4/47 درصد سروش و 6/52

ت، ارایه ـاس ازی شدهـس هـروی شبیـرانـش گـد کاهـواح
 .دهد می

 

 
 سازی انجام شده در واحد کاهش گرانروی  کلی شبیهنمای: 1شکل 

 

 ی از پژوهشگاه صنعت نفتهای سروش و نوروز براساس ارزیابی دریافت  نفت خامTBPآنالیز : 1جدول 

 نفت خام سروش  نفت خام نوروز
 درصد تجمع حجمی محدوده دما تعداد برش  درصد حجمی برش محدوده دما تعداد برش

 37/0 گاز 1  53/1 گاز 1
2 65-15 56/4  2  40-15 87/0 
3 100-65 65/9  3 65-40 74/1 
4 125-100 17/13  4 80-65 34/2 
5 150-125 33/17  5 100-80 81/3 
6 175-150 56/21  6 125-100 58/5 
7 200-175 42/25  7 150-125 77/7 
8 225-200 04/29  8 175-150 25/11 
9 250-225 81/32  9 200-175 92/14 
10 275-250 88/37  10 225-200 33/18 
11 300-275 96/41  11 250-225 63/21 
12 325-300 41/44  12 275-250 24/25 
13 350-325 74/49  13 300-275 67/28 
14 385-350 22/55  14 325-300 81/32 
15 425-385 12/59  15 350-325 11/36 
16 450-425 44/63  16 360-350 74/37 
17 475-450 37/68  17 375-360 83/39 
18 500-475 84/72  18 400-375 10/43 
19 530-500 19/76  19 425-400 71/45 
20 565-530 63/80  20 450-425 71/49 
21  +565 100  21 475-450 62/53 
    22 500-475 68/57 
    23 525-500 60/60 
    24 535-525 38/61 
    25  +535 100 

 



 

 متغیرهای عملیاتی
 از مخلوط نفت خام مترمکعب بر ساعت 205خوراک واحد 

گرانروی  و 9/18 برابر با APIسروش و نوروز با درجه 
C.St 100 در °C 50 درصد وزنی گوگرد4/3، شامل . 

 .C365° دمای ورودی برج تقطیر •
کیلوگرم  2500تقطیر  اشباع به برج بخارفوق میزان تزریق  •

کیلوگرم بر  420کننده دیزل   و به برج عریانبر ساعت
 .ساعت

 .C165°و دمای باالسری بار  1/2فشار برج تقطیر  •
 50ل باالی برج تقطیر مقدار جریان برگشتی کام •

 .C122° با دمای مترمکعب بر ساعت
 از مسیر جریان برگشتی مترمکعب بر ساعت 4/4ارسال  •

 کامل به بخش تثبیت بنزین 

مترمکعب  110مقدار جریان برگشتی میانی برج تقطیر  •
 .C220°  با دمایبر ساعت

 .مترمکعب بر ساعت 2/29 خوراک برج تثبیت بنزین •
ای باالسری ـو دمبـار  1/8ن ـزیـ بنتـرج تثبیـار بـفش •

°C70. 
 10مقدار جریان برگشتی باالی برج تثبیت بنزین  •

 .C40° با دمای مترمکعب بر ساعت
 بینی نتایج آزمایشگاهی محصوالت نهایی و پیش

 قیرول ـروی محصـرانـی گـنـبی شـه پیـه بـا توجـب
)C.St9702 در °C50(ولید محصول صادراتی نفت ، برای ت

 .شود ه شرح ذیل بررسی میـت بـالـ، دو حC.St 380 کوره
 

 

  موازنه حجمی و پیش بینی نتایج آزمایشگاهی حاصل از شبیه سازی: 2جدول 

 باقیمانده نفت گاز بنزین گاز مایع خوراک 

 7/140 3/35 9/28 2/0 205 متر مکعب بر ساعت جریان
 6/68 2/17 6/19196 1/0 --- درصد حجمی

 9702 4 5/0 --- 9/99 سانتی استوک )رجه د50(گرانروی 
 1003 2/856 4/744 3/583 9/940 کیلوگرم بر متر مکعب دانسیته

 281 162 33 --- --- درجه سانتیگراد نقطه شروع جوش
 --- 325 168 --- --- درجه سانتیگراد نقطه پایان جوش

 160 50 دمای محیط دمای محیط دمای محیط درجه سانتیگراد نقطه اشتعال
 -2 --- --- --- -9 درجه سانتیگراد نقطه ریزش
 0 1 57 357 28 کیلو پاسکال فشار بخار

 42/4 24/1 11/0 ناچیز 44/3 درصد وزنی گوگرد
 4/0 01/1 ناچیز 0 3/0 درصد وزنی نیتروژن
 134 9/4 ناچیز 0 99 بخش در میلیون وزنی وانادیم
 6/40 9/1 ناچیز 0 30 بخش در میلیون وزنی نیکل

 1/16 ناچیز 0 0 8/11 درصد وزنی کونرادسون کربن

 
تـزریـق نفت گاز تولیـدی واحد به قیر : حـالت اول

مترمکعب بر  13عنوان رقیق کننده به همراه  به
 سفید  نفتساعت

 محصول ( رقیاین حالت تمام نفت گاز تولیدی واحد به در 

 13 زریقتزریق شده و همراه با ت )ازیـداسـرج جـن بـاییـپ
مترمکعب  189سفید واحد تقطیر،  نفتمتر مکعب بر ساعت 

 تولید C.St 380 ورهـت کـایی نفـول نهـ محصاعتـر سـب
 .دشو می

 



 

 
 نمای کلی شبیه سازی در حالت اول: 2شکل 

 
 .دهد را در حالت اول نشان می بینی مقدار محصوالت و نتایج آزمایشگاهی   پیش)3( جدول

 ینی محصوالت و نتایج آزمایشگاهی در حالت اول شبیه سازیپیش ب: 3جدول 

 380نفت کوره  بنزین گاز مایع نفت سفید تزریقی خوراک حالت اول

 189 9/28 2/0 -37 -250متر مکعب بر ساعت جریان
 373 5/0 --- 35/1 9/99سانتی استوک ) درجه50(گرانروی 
 5/962 4/744 3/583 1/812 9/941کیلوگرم بر متر مکعب دانسیته

 --- 33 --- 184 ---درجه سانتیگراد نقطه آغاز جوش
 --- 168 --- 275 ---درجه سانتیگراد نقطه پایان جوش

 70 دمای محیط دمای محیط 64 دمای محیطدرجه سانتیگراد نقطه اشتعال
 -6 --- --- --- -9درجه سانتیگراد نقطه ریزش
 2/0 57 357 01/0 28کیلو پاسکال فشار بخار

 66/3 11/0 ناچیز 43/0 44/3درصد وزنی گوگرد
 32/0 ناچیز 5/9 0 (PPM) 3/0درصد وزنی نیتروژن
 105 ناچیز 0 --- 99بخش در میلیون وزنی وانادیم
 6/31 ناچیز 0 --- 30بخش در میلیون وزنی نیکل

 5/12 0 0 --- 8/11درصد وزنی کونرادسون کربن
 

 نفت گاز تولیدی واحد از استفاده: حالت دوم
 مترمکعب بر ساعت 37تزریق   و عنوان محصول  به

 سفید به قیر نفت
 د به عنوان ـدی واحـت گاز تولیـام نفـالت تمـن حـدر ای

 

با تزریق . شود محصول نهایی به مخازن دیزل ارسال می
، رقید تقطیر به ـد واحـ نفت سفیاعتـر سـرمکعب بـمت 37
 380 کوره  محصول نهایی نفتعتمترمکعب بر سا 7/177

 .شود استوک تولید می سانتی



 

  
 شمای کلی شبیه سازی در حالت دوم: 3شکل 

 .دهد را در حالت دوم نشان می بینی مقدار محصوالت و نتایج آزمایشگاهی  پیش )4( جدول
 

 پیش بینی محصوالت و نتایج آزمایشگاهی در حالت دوم شبیه سازی: 4جدول 
 380نفت کوره  نفت گاز بنزین گاز مایع نفت سفید تزریقی وراکخ  دومحالت

 7/177 3/35 9/28 2/0 -37 -250 متر مکعب بر ساعت جریان
 377 4 5/0 --- 35/1 9/99 سانتی استوک ) درجه50(گرانروی 
 2/963 2/856 4/744 3/583 1/812 9/940 کیلوگرم بر متر مکعب دانسیته

 --- 162 33 --- 184 --- راددرجه سانتیگ نقطه آغاز جوش
 --- 325 168 --- 275 --- درجه سانتیگراد نقطه پایان جوش

 80 50 دمای محیط دمای محیط 64 دمای محیط درجه سانتیگراد نقطه اشتعال
 -5 --- --- --- --- -9 درجه سانتیگراد نقطه ریزش
 0 1 57 357 01/0 28 کیلو پاسکال فشار بخار

 72/3 24/1 11/0 ناچیز 43/0 44/3 درصد وزنی گوگرد
 34/0 01/0 ناچیز 5/9 0 (PPM) 3/0 درصد وزنی نیتروژن
 111 9/4 ناچیز 0 --- 99 بخش در میلیون وزنی وانادیم
 5/33 9/1 ناچیز 0 --- 30 بخش در میلیون وزنی نیکل

 3/13 ناچیز 0 0 --- 8/11 درصد وزنی کونرادسون کربن
       

 گیری  نتیجه 
  در دو حالت380کوره  نفترای بررسی و مقایسه محصول ب

 .ه استتهیه شد) 5(فوق، جداول شماره 
بینی  با مقایسه مقادیر و نتایج آزمایشگاهی موارد ذیل پیش

 .شوند می
مترمکعب  205در حالت اول از فرآیند حاصل از تقطیر  -1

نوروز در واحد کاهش  –خام مخلوط سروش  نفتبر ساعت
 نفت سفید مترمکعب بر ساعت 13ا مصرف گرانروی، ب

 بنزین و مترمکعب بر ساعت 29واحدهای تقطیر، حدود 
 تولید C.St 380 کوره  از نفتمترمکعب بر ساعت 189

بنابراین با توجه به تفاوت میزان تولید بنزین و . خواهدشد
 16مصرف نفت سفید، سوخت سبک تولیدی خالص 

 .شود  میمترمکعب بر ساعت
مترمکعب  205ت دوم از فرآیند حاصل از تقطیر در حال -2

نوروز در واحد کاهش  –خام مخلوط سروش  نفتبر ساعت
 نفت سفید مترمکعب بر ساعت 37گرانروی، با مصرف 

 35 بنزین، مترمکعب بر ساعت 29واحدهای تقطیر، حدود 
 از مترمکعب بر ساعت 178 دیزل و مترمکعب بر ساعت

 بنابراین با توجه به اختالف .تولید خواهدشد 380کوره  نفت
 زل نسبت به مصرف نفت سفید، سوخت ـن و دیـولید بنزیـت



 

 

  سانتی استوک در دو حالت شبیه سازی شده380کوره  بررسی و مقایسه محصول نفت: 5جدول 

نفت کوره  حالت اول
380 

نفت سفید 
نفت کوره  حالت دوم  تزریقی

380 
نفت سفید 
 تزریقی

 -37 7/177متر مکعب بر ساعت جریان  -13 189 ساعتمتر مکعب بر جریان
 35/1 377سانتی استوک ) درجه50(گرانروی   35/1 373سانتی استوک ) درجه50(گرانروی 
 1/812 2/963کیلوگرم بر متر مکعب دانسیته  1/812 5/962کیلوگرم بر متر مکعب دانسیته

 64 80درجه سانتیگراد نقطه اشتعال  64 70درجه سانتیگراد نقطه اشتعال
 --- -5درجه سانتیگراد نقطه ریزش  --- -6درجه سانتیگراد نقطه ریزش
 01/0 0کیلو پاسکال فشار بخار  01/0 2/0کیلو پاسکال فشار بخار

 43/0 72/3درصد وزنی گوگرد  43/0 66/3درصد وزنی گوگرد
5/9 (PPM) 34/0درصد وزنی نیتروژن 5/9 (PPM) 32/0درصد وزنی نیتروژن
 --- 111بخش در میلیون وزنی وانادیم  --- 105بخش در میلیون وزنی وانادیم
 --- 5/33بخش در میلیون وزنی نیکل  --- 6/31بخش در میلیون وزنی نیکل

 --- 3/13درصد وزنی کونرادسون کربن  --- 5/12درصد وزنی کونرادسون کربن
 ) متر مکعب37(نفت سفید به عنوان رقیق کننده + قیر (  ) متر مکعب بر ساعت13(رقیق کننده + نفت گاز + قیر (

 
شود و   میمترمکعب بر ساعت 27سبک تولیدی خالص 

 مترمکعب بر ساعت 11نسبت به حالت اول  380کوره  نفت
 .شود کمتر تولید می

تولیدی در حالت دوم به میزان جزیی،  380کوره  نفت -3
که در صورت اختالط با نفت کوره گوگرد باالتری دارد 

 .تولیدی پاالیشگاه قابل تصحیح است
صادراتی پاالیشگاه در کل حدود  380کوره  نفتتولید  -4

 ) مترمکعب در ماه165600(مترمکعب بر ساعت  230
افزایش خواهدیافت و از تولید محصوالت میان تقطیر حدود 

 تهکاس)  مترمکعب در ماه33840( مترمکعب بر ساعت 47
خواهدشد که این مهم، مشکالت صادرات و واردات 

عبارت  به. گاز را دو چندان خواهد ساخت کوره و نفت نفت
 درصد افزایش و 30کوره پاالیشگاه بیش از  دیگر تولید نفت

 درصد کاهش 10تولید محصوالت میان تقطیر نزدیک به 
همچنین موازنه حجمی محصوالت نهایی در . خواهدیافت
 47دهنده تبدیل  نشان) 6(طبق جدول شماره پاالیشگاه 

 .کوره است درصد از کل خوراک پاالیشگاه به نفت

 
 دو حالت شبیه سازی شده مقایسه درصد حجمی محصوالت در: 6جدول 

سروش و نوروزنفت خام مخلوط = خوراک واحد کاهش گرانروی  )حالت واقعی(باقیمانده برج خال = خوراک واحد کاهش گرانروی 
  بشکه در روز272,000 خوراک پاالیشگاه

 )خارک و میعانات (272,000
  بشکه در روز303,000

 )مخلوط سروش و نوروز (31,000) خارک و میعانات (272,000
 2/2 5/2 گازمایع
 2/21 5/22 بنزین

 5/29 5/35 میان تقطیر
 1/47 5/39 نفت کوره

   



 

صل از حا) 6(های جدول  زم به توضیح است که دادهال
خام مخلوط  سازی فرآیند بر اساس ارزیابی موجود نفت شبیه

همچنین اثر تغییر گرانروی و . نوروز است -سروش 
ها و نیز  ها بخصوص پمپ بخار خوراک در دستگاه فشار

ها،  تشکیل رسوبات نمک، آسفالتین، صمغ، وغیره در مبدل
ها  ها که باعث کاهش بازدهی دستگاه کوره و سینی

 .اند نشده درنظرگرفتهشود،  می

 بررسی اقتصادی
های اول و دوم قیمت  به منظور تحلیل اقتصادی حالت

گاز تولیدی معادل  سفید و نفت محصوالت گاز مایع، نفت
 که از 1384های جهانی میانگین سال  درصد قیمت95

 همچنین قیمت. است شده الملل وزارت نفت اخذ اموربین
 

و با این  شد تا در نظرگرفتهبنزین این واحد معادل قیمت نف
فرض که قیمت خوراک مصرفی و محصوالت تولیدی واحد 

خام مصرفی واحد در دو  ، قیمت نفت)سود صفر(برابر باشد 
از آنجا که در سرویس بودن واحد . حالت محاسبه شد

خام موجب افزودن تمامی باقیمانده  کاهش گرانروی با نفت
) به جز قیر تولیدی (تولیدی واحدهای تقطیر (VR) خال برج

سفید مصرفی  شود، بنابراین تزریق نفت کوره می به نفت
یافته و  عنوان رقیق کننده برای تصحیح گرانروی افزایش به

کوره تبدیل شده که از  درحقیقت نفت سفید بیشتری به نفت
 .است  ذکرشده"سفید تبدیلی نفت"عنوان  آن به

 محصوالت را موازنه اقتصادی خوراک و) 7(جداول شماره 
 .دهند در دو حالت ذکرشده نشان می

 

 موازنه اقتصادی خوراک و محصوالت در حالت اول شبیه سازی شده: 7جدول 

نفت سفید  خوراک حالت اول
نفت کوره  بنزین گاز مایع تزریقی

380 
نفت سفید 
 تبدیلی

 -45 189 9/28 2/0 -13 -205 متر مکعب بر ساعت جریان

 14/512 73/258 26/461 86/456 9/512 7/219 دالر بر تن قیمت

 9/415 249 4/343 5/266 9/415 7/206 دالر بر مترمکعب قیمت

 -9/18715 9/47066 2/9923 3/53 -7/5406 -42376 دالر بر ساعت قیمت

      9/32 دالر بر بشکه قیمت

 
 موازنه اقتصادی خوراک و محصوالت در حالت دوم شبیه سازی شده: 8جدول 

نفت سفید  خوراک دوم حالت
نفت کوره  نفت گاز بنزین گاز مایع تزریقی

380 
نفت سفید 
 تبدیلی

 380نفت کوره 
 اضافی

 45 -45 7/177 3/35 9/28 2/0 -37 -205متر مکعب بر ساعت جریان

 73/258 14/512 73/258 08/447 26/461 86/456 14/512 3/262دالر بر تن قیمت

 1/210 9/415 2/249 3/430 4/343 5/266 9/415 5/218دالر بر مترمکعب قیمت

 3/9455 -9/18715 44285 15190 2/9923 3/53 -6/15388 -3/44802دالر بر ساعت قیمت

        7/34دالر بر بشکه قیمت

 
 



 

دهد که استفاده از  نشان می) 8(گاه کلی به جداول شماره ن
ی خام سروش و نوروز در واحد کاهش گرانروی دارا نفت

. توجیه اقتصادی نبوده و مقرون به صرفه نیست
خام مخلوط سروش  صورت که درحالت اول قیمت نفت بدین

 دالربربشکه 7/34 دالربربشکه و درحالت دوم 9/32و نوروز 
خام فوق  است، درحالیکه قیمت جهانی نفت شده محاسبه

 دالر بر بشکه است 45بسیار باالتر از این و در حدود 
ه این نکته توجه کرد مشکالت بسیار زیادی همچنین باید ب
خام به علت دارا بودن مقدار بسیار باالی نمک،  که این نفت

گوگرد و فلزات، برای پاالیشگاه بوجود خواهدآورد به علت 
عالوه براین جهت اجرای این . است پیچیدگی محاسبه نشده
زدایی و  گذاری اولیه به منظور نمک طرح نیاز به سرمایه

کشی از مخازن تا واحد  تی در تجهیزات واحد، لولهتغییرا

های اضافی ناشی از  کاهش گرانروی و نیز صرف هزینه
 .خوردگی مسیرها و تجهیزات خواهدبود

 گیری  حساسیت و نتیجهتحلیل
دهد در حالت دوم  همانگونه که تحلیل اقتصادی نشان می

باید ) که دارای نتایج بهتری نسبت به حالت اول است(
خام سروش و نوروز در بازار جهانی کمتر از   نفتقیمت

 دالر در بشکه باشد تا واحد به سودآوری برسد در 7/34
که عمال این قیمت در بازار نفت خام بسیار بیش از  حالی

برای روشن شدن بهتر موضوع، چنانچه قیمت . این است
با حفظ قیمت ( دالر لحاظ گردد 46 تا 40خام فوق  نفت

موازنه اقتصادی ) 1384 اساس میانگین سال ها بر فرآورده
 :واحد به شرح جدول زیر خواهد بود

 
 موازنه اقتصادی و محاسبه سود و زیان واحد کاهش گرانروی در حالت شبیه سازی شده: 9جدول 

 بهای نفت خام
 دالر بر بشکه

+ نفت خام (بهای خوراک 
 دالر در روز) نفت سفید

  محصول یبها
 دالر در روز

 زیان / سود 
 دالر در روز

 زیان/ ود س
 دالر در سال

7/34 765 , 893 , 1- 838 , 666 , 1 927 , 226- 160 , 919 , 82- 
40 344 , 056 , 2- 838 , 666 , 1 506 , 389- 333 , 325 , 142- 
43 181 , 149 , 2 838 , 666 , 1 343 , 482- 191 , 248 , 176- 
46 019 , 242 , 2- 838 , 666 , 1 181 , 575- 048 , 171 , 210- 

 
خام در  چنانچه قبال نیز اشاره شد در صورتی که قیمت نفت

 دالر بر بشکه باشد سودآوری پروژه صفر خواهد 7/34بازار 
 دالر بر بشکه که به واقعیت 46بود ولی با فرض قیمت 

خام سروش و نوروز در واحد  تر است، استفاده از نفت نزدیک
میلیون دالر در سال زیان    127ش از کاهش گرانروی بی
 . بدنبال خواهد داشت

 تشکر و قدردانی
این پروژه با همکاری تنگاتنگ اداره مهندسی پاالیش و 

برداری شرکت پاالیش نفت بندرعباس انجام پذیرفته  بهره
است که بدینوسیله از همکاران محترم این اداره قدردانی 

مربوطه در وزارت همچنین از مسوولین محترم . شود می
افزار  نفت بابت در اختیار قرار دادن نسخه موقت نرم

 .شود پتروسیم سپاسگزاری می

 منابع
 1993آرشیو فنی شرکت پاالیش نفت بندرعباس ، سال  ، بچه راهنمای عملیاتی واحد کاهش گرانرویکتا. 1
  1384ژوهشگاه صنعت نفت سال های میادین سروش و نوروز ارسالی از پ خام بچه ارزیابی کامل نفتکتا. 2
  نرم افزار پتروسیم.3
 
 



 

 بررسی امکان استفاده از کک نفتی در واحد چهارم کارخانه سیمان صوفیان

 2، پونه قره بگلو1، ابراهیم نجفی کانی1*علی اله وردی

  دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران-1
  شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران-2

 چکیده
 قیمت آن نسبتا پائین وکک نفتی یکی از پسماندهای فرایند پاالیش نفت خام است ارزش حرارتی این ماده نسبتا باال 

. دهند به استفاده از آن نشان میای  از این جهت صنایعی که امکان مصرف این سوخت را دارند تمایل قابل مالحظه. است
 کند  کم و احتراق نسبتاً باالی سولفور، مواد فرار نسبتاًدرصد نسبتاًبه توان  از معایب کک نفتی به عنوان یک سوخت می

در این مقاله بررسی امکان استفاده از کک نفتی به عنوان سوخت جایگزین در واحد چهارم کارخانه سیمان . داشاره کر
مختلف سیستم پخت واحد های  در ابتدا مشخصات ساختاری، فرایندی و بهره برداری بخش.  شده استبررسیصوفیان 

های اخذ شده، محاسبات مربوط  چهارم کارخانه سیمان صوفیان به تفکیک بیان شده و سپس با استفاده از نتایج آنالیز نمونه
دهند که در سوخت  محاسبات صورت گرفته نشان می. به تعیین حداکثر مقدار کک نفتی قابل مصرف صورت گرفته است

 از  درصد83 و در سوخت ترکیبی گاز طبیعی و کک نفتی حداکثر حدود  درصد70  حدوداکثرترکیبی مازوت و کک نفتی حد
 1 .دکرتوان با استفاده از کک نفتی تامین  انرژی مورد نیاز سیستم را می

  کک نفتی، سوخت جایگزین، سیمان:واژگان کلیدی
 

                                                
* ali.allahverdi@iust.ac.ir 

مقدمه
کک نفتی پسماند جامدی است که بعد از استخراج ترکیبات

موادمقدار . ماند ارزش از نفت خام باقی می گازی و مایع با
 فرایند تولید ککمتناسب با، رصد د15 تا 5 بین در آنفرار 

مقدار کم مواد ، اصلی در سوختن کک نفتییرادا. نفتی است
.این سوخت است کمپذیری  حتراقاقابلیت فرار و در پی آن 

توان از طریق آسیاب میرا پذیری پایین  واکنش مسئله
مشعل کوره با مومنتومی باال، استفاده از نرمبا میزان کردن 
یک. دحل کرطراحی کلساینر اصالحاتی در اعمال باال و 

 

تبتری نس  میزان نرم، آسیاب کردن کک بهحل مرسومراه
حاویهای نفتی  بیشتر کک. به استاندارد زغال سنگ است

موجبسولفور زیاد کک نفتی . سولفور هستندزیادی  مقدار
برای اما دوش می این سوخت کاهش ارزش اقتصادی

است که دقت بسیاری صورتدر کوره سیمان الزم مصرف 
 .]1[گیرد

بروز خطراتی دراحتمال  و ی کک نفتپایینبه دلیل قیمت 
 به منظور کاهش قیمت،استفاده از آن به عنوان سوخت

ارزش.  استفاده کردآناز توان  می تولید سیمانتمام شده 
 



 

به عنوان سوخت را  این ماده استفاده ازحرارتی باالی کک 
البته باید این نکته را نیز در . کند یه می توججایگزین

نظرگرفت که به دلیل مقدار نسبتاَ باالی سولفور موجود در 
احتمال ، گرمکن  احتمال بروز گرفتگی در پیشیکک نفت

 ، CO انتشار بیشتر گازهایرایزر داکت، بروز گرفتگی در 
NOx  ،SO2 جود خواهد  و1کوره غبارآلود، و ایجاد به محیط
های رایج به دلیل   با سوختییگزینی کک نفتجا. داشت

 بسیار جالبی است اما به منظور فکرکاهش هزینه تولید، 
 ناشی از این جایگزینی، قبل تهدیدات فرایندیجلوگیری از 

از نصب این سیستم بایستی مشکالت احتمالی مطرح شده 
تغییرات الزم در در صورت نیاز  و شدهبه طور کامل بررسی 

 .]2[نجام گیردسیستم پخت ا
کوشند تا  های سیمان در تمام جهان می تولید کننده

برای این منظور، یک  را به حداقل برسانند های تولید هزینه
 از قبیل زغال رایجهای   سوختیگزینی جاروش موثر،

 این .سنگ، نفت و گازهای طبیعی با کک نفتی است
 زغال سنگ با سرعت در مقایسه باکک نفتی که واقعیت 

 بسیاری از سبب شده است که درسوزد  تری میکم
های موجود بدون در نظر گرفتن مالحظاتی در طراحی  کوره

  و درصد در کوره100 را بصورت فرایند نتوان کک نفتی و
 .کلساینر به کار برد

  انرژی مصرف بر مؤثر عوامل

 سیمان پخت سیستم در
 سه توان به  موثر بر مصرف انرژی را میعواملبه طور کلی 

 د؛کرزیر تقسیم بخش 
  ساختاریعوامل )الف
  فرآیندیعوامل )ب
  موادیعوامل) ج

ها   ساختاری شامل نوع فرآیندها، ابعاد، اندازه دستگاهعوامل
گروه دوم . است ... گرمکن، مشعل و شامل کوره، کولر، پیش

ی هستند که با عواملندی و موادی ی فرآعواملو سوم شامل 
 و انجام ساختن موجود امکان بهینه توجه به ظرفیت و توان

.  کاهش مصرف انرژی وجود داردبرایروی آنها بر تغییرات 

های تعیین شده  یابی و رسیدن به شاخص  دستبرایعموماً 
 کافی بوده و با عوامل فرآیند، کار بر روی این ضمانتدر 

 عوامل.  دست یافتضمانتتوان به   آنها میسازی بهینه
 ها، نشتی، مکش ی،یدما رایطبرداری شامل ش بهره

 مواد عواملهای دور، درجه حرارت کلینکر و  محدودیت
بندی، مینرالوژی، ترکیب شیمیایی و در مجموع  شامل دانه

 1.]4-1[استمواد  پذیری پخت

 کارخانه چهارم واحد پخت سیستم
 سیمان صوفیان

قبل (پخت ی سیستم فرآیندساختاری و مشخصات 
 )از طرح افزایش ظرفیت

 کارخانه سیمان صوفیان مجهز به یک 4یستم پخت واحدس
و یک کولر  SPای  گرمکن چهار مرحله کوره با پیش
اطالعات ذکر شده در این قسمت از واحد . ساتاالیت است
 . بحث اخذ شده استتولیدی مورد

 مشخصات کوره
و ظرفیت آن   متر5 و قطر 80طول این واحد دارای کوره 
TPD 2000  زان مصرف انرژی فسیلی یا می. استکلینکر

 برای شش ماهه دوم سال سیستمویژه متوسط حرارتی 
 ± 5 درصد خطای با kcal/kg cli. 817  معادل1384

 و برای وضعیت موجود در اردیبهشت ماه تعیین شده است
دور  . بوده استkcal/kg cli. 818 این مقدار برابر 1385

 rpm 8/1-5/1کوره در حالت نسبتا نرمال در محدوده 
 در حال حاضر این عدد برای اپراسیون کهشود  کنترل می

 45 تا 40 حدود در مواد . استrpm70/1پایدار در حدود 
گرمکن کلسینه  درصد قبل از ورود به کوره در داخل پیش

 آن در شرایط و مقدار مازوت ،نوع سوخت مصرفی. شوند می
بر  برا84اپراسیون پایدار برای متوسط شش ماهه دوم سال 

 . لیتر بر تن کلینکر تولیدی بوده است48/93
 کلینکر وزن و متوسط t/h150دبی جرمی خوراک کوره 

 تن 4/114 معادل 1384تولیدی برای شش ماهه دوم سال 
نوع سیمان .  تن کلینکر بوده استt/h 96در هر ماه و یا 

                                                
1. Dusty Kiln 



 

در حال حاضر نیز  و 84تولیدی در شش ماهه دوم سال ÷
 .و استسیمان پرتلند تیپ د

 3 تا 5/1بق ضمانت در حدود اطم در اینلت کوره O2 سهم
 که در حال حاضر براساس نتایج حاصل از درصد است

 فرایندی در اسناد ممیزی انرژی عواملهای  گیری اندازه
 در اینلت کوره بین O2 سهمانجام گرفته به طور متوسط 

 درصد بوده که تعیین کننده درصد هوای اضافی 1/1 تا 9/0
و نیروی محرکه بوده  درصد 5/3کوره دارای شیب . ستا

هوای اولیه مشعل . شود  تامین میkW230آن با دو موتور 
 درصد کل هوای 4/11، معادل cli.Nm3/kg 108/0کوره 

 .احتراق محاسبه شده است
اصلی   اکسیدچهار خام ورودی کوره متشکل از خوراک مواد

Al2O3, Fe2O3, SiO2, CaO ترکیبات )1( جدول .است 
 .دهد را نشان میشیمیایی خوراک کوره و کلینکر تولیدی 

 )درصد وزنی(ترکیبات خوراک کوره و کلینکر واحد چهارم : 1جدول 

 خوراک کوره کلینکر 
Free CaO 54/0 - 

L.O.I. 36/0 38/35 
MgO 87/1 35/1 
CaO 41/65 66/42 

Fe2O3 35/3 47/2 
Al2O3 8/4 21/2 
SiO2 73/22 41/14 

 
خوراک کوره به طور  میکرون 90روی الک باقیمانده 

 .است درصد 1/13 معادلمتوسط 
 87/0کوره حدود خوراک درصد کربنات کلسیم موجود در 

 که شود ای تنظیم می گونه ه و ترکیب شیمیایی باست
 :دنشو کنترلها به شرح ذیل  مدول

68/2 =SM 40/1؛ = ALM 4/95؛ = LSF 
 و کولرگرمکن  پیش
 SP از نوع  طبقه سیکلونچهارگرمکن شامل  م پیشسیست
 سهم. است وطبقه چهارم آن دارای دو سیکلون دوقل که
O2 درصد بوده که 5/3 تا 3 در خروجی پیش گرمکن بین 

دما و فشار . استتعیین کننده میزان هوای نشتی به سیستم 

 و C˚327گرمکن به ترتیب  گاز در خروجی پیش
mmWG591-های  عادی سیکلونمشخصات اب.  است

 .نشان داده شده است) 2( جدول درپیشگرمکن 
 گرمکن های پیش  مشخصات ابعادی سیکلون:2جدول 

 4 3 2 1 گرمکن مرحله پیش
 1 1 1 2 ها سیکلون تعداد
4750690069006900 )متر میلی( ها سیکلون قطر

 
 10 باواحد چهارم این کارخانه مجهز به کولر ساتالیت 

 هوای . استm05/18 و طول m1/2با قطر  لوله شاخه
ورودی به کولر به عنوان هوای ثانویه در کوره مصرف 

 تصویری از یک کوره دوار با )1(در شکل . دشو می
ای به همراه مسیرهای حرکت گاز  گرمکن چهار مرحله پیش

 .و مواد نشان داده شده است
 

 
راه مسیرهای ای به هم گرمکن چهار مرحله کوره دوار با پیش : 1شکل

 حرکت گاز و مواد

 برداری و نتایج آنالیز شیمیایی نمونه
 های اخذ شده نمونه

پس از بازدید از کارخانه سیمان صوفیان و مطالعه سیستم 
  برایبرداری ن کارخانه، جهت نمونهـ ای4د ـت واحـپخ

تعیین غلظت ترکیبات فرار و انجام محاسبات در شرایط 
مکان شرایط نسبتا غیر نرمال و ا نرمال و در صورت اـنسبت



 

ن ـواد در پائیـی مـ چسبندگ مالحظهطـل شرایـا حداقـی
 .]7-5[ گرفتریزی الزم انجام برنامهگرمکن  پیش

های اخذ شده توسط کارخانه  ترکیبات شیمیایی نمونه
 سری نمونه اخذ 21سیمان صوفیان مشخص شد و از بین 

لظت ترکیبات شده، با توجه به مقادیر حداکثر و حداقل غ
 واقع بررسی سری نمونه انتخاب شده و مجددا مورد 7فرار، 

الزم به ذکر است که مبنای ). 5 تا 3جداول (شدند 
 انجام شده بررسیمحاسبات صورت گرفته براساس نتایج 

 .های انتخابی است بر روی نمونه
 

های شیمیایی مجدد صورت گرفته بر روی  نتایج آنالیز: 3جدول 
 انتخابی خوراک کورههای  نمونه

کد 
 نمونه

Na2O 
 )wtدرصد(

K2O 
 )wtدرصد(

SO3 
 )wtدرصد(

Cl 
)wtدرصد(

A3 26/0 85/0 07/0 06/0 
A5 26/0 77/0 02/0 06/0 

A12 22/0 89/0 09/0 09/0 
A13* 24/0 78/0 27/0 06/0 
A14 28/0 80/0 02/0 06/0 
A16* 23/0 75/0 02/0 05/0 
A17* 22/0 77/0 02/0 05/0 

 

 گرمکن پیش ینیپا در مواد یئجز بسیار چسبندگی شرایط :توجه
 .اند مشخص شده* با عالمت 

 

های شیمیایی مجدد صورت گرفته بر روی  نتایج آنالیز: 4جدول 
 های انتخابی اینلت کوره نمونه

کد 
 نمونه

Na2O 
 )wtدرصد(

K2O 
 )wtدرصد(

SO3 
 )wtدرصد(

Cl 
)wtدرصد(

B3 40/0 55/3 34/0 84/1 
B5 42/0 55/4 29/0 35/2 

B12 42/0 15/4 27/0 23/2 
B13* 40/0 02/4 29/0 11/2 
B14 41/0 27/4 39/0 34/2 
B16* 37/0 39/4 27/0 36/2 
B17* 38/0 42/4 34/0 26/2 

 

گرمکن  پیش پائین در مواد ییجز بسیار چسبندگی شرایط :توجه
 .مشخص شده اند* با عالمت 

 شیمیایی مجدد صورت گرفته بر روی های نتایج آنالیز: 5جدول 
 های انتخابی کلینکر نمونه

کد 
 نمونه

Na2O 
 )wtدرصد(

K2O 
 )wtدرصد(

SO3 
 )wtدرصد(

Cl 
)wtدرصد(

C3 36/0 05/1 02/0 01/0 
C5 37/0 00/1 02/0 02/0 
C12 36/0 14/1 02/0 01/0 

C13* 37/0 21/1 02/0 01/0 
C14 36/0 09/1 02/0 01/0 

C16* 41/0 23/1 02/0 02/0 
C17* 36/0 17/1 02/0 01/0 

 

 گرمکن پیش ینیپا در مواد ییجز بسیار چسبندگی شرایط :توجه
 .مشخص شده اند* با عالمت 

های  های شیمیایی صورت گرفته بر روی نمونه بررسی آنالیز
اخذ شده از سیستم پخت واحد چهارم کارخانه سیمان 

ی از طریق  که مقادیر کلر وروددهد میصوفیان نشان 
باالتر بوده )  درصد05/0بیشینه (خوراک کوره، از حد مجاز 

های ناشی از ترکیبات  و سیستم مورد بحث نسبت به چرخه
بنابراین برای تعیین . استکلردار دچار مشکالت احتمالی 

حداکثر مجاز سولفور ورودی از طریق سوخت و مواد خام 
ای میل  هبایست با توجه به این نکته که عناصر چرخ می

شدیدی به ترکیب شدن با سایر عناصر و تشکیل ترکیبات 
توالی . شیمیایی دارند، محاسبات را پایه گذاری کرد

 ؛]7-1[ آورده شده استادامههای ترکیبات فرار در  واکنش
 KClها واکنش داده، تولید  ترکیبات کلردار ابتدا با آلکالی •

 تولید  با کلسیم ترکیب شدهی کلر اضافکرده و NaClو 
 .دکن کلرید کلسیم می

و  K2SO4های باقیمانده با گوگرد واکنش داده آلکالی •
Na2SO4های مضاعف   و همچنین نمکCa2K2(SO4)2 ،

K3Na(SO4)2و اگر باز هم آلکالی باقی . ندکن ، تولید می
 ترکیب شده کربنات سدیم و پتاسیم CO2مانده باشد با 

 .دکن میتولید 
با آهک ترکیب شده سولفات مقدار اضافی سولفات نیز  •

 .کند تولید میکلسیم 



 

های موجود در  با توجه به اهمیت کلر در مصرف آلکالی
های باقیمانده با سولفور واکنش داده  سیستم و اینکه آلکالی

سولفات  - آلکالی مضاعف های نمک صورت هب عمدتا و
کنند، بنابراین ضروری  می ترک را سیستم کلینکر همراه با

االترین میزان کلر ورودی از طریق مواد خام را به است که ب
مجاز در نظر  سولفور حداکثر تعیین برای مبنایی عنوان

گرفته و با توجه به نسبت مولی آلکالی به سولفات، مقدار 
اطالعات مورد نیاز برای انجام محاسبات از . دکرآنرا تعیین 

اطالعات کسب شده از واحد تولیدی استخراج شده 
 .]9-5[است

مشخصات کک نفتی، گاز طبیعی و مازوت مصرفی در 
الزم به ذکر است، مشخصات . جداول زیر آورده شده است

کک نفتی براساس الگوی پاالیشی انتخاب شده برای طرح 
 .توسعه پاالیشگاه تبریز است

 مشخصات کک نفتی: 6جدول 

 wt( 6 درصد(مقدار رطوبت 
 wt( 8 درصد (مقدار مواد فرار

 wt( 83 درصد (بنمقدار کر
 wt( 5/3 درصد (مقدار هیدروژن
 wt( 5/4 درصد (مقدار سولفور
 wt( 5/0 درصد (مقدار خاکستر

 7787 (kcal/kg)ارزش حرارتی 
 500 (ppm)وانادیم + نیکل 

 
 ترکیبات شیمیایی و ارزش حرارتی گاز طبیعی: 7جدول 

 ترکیب )wt درصد( 

 متان 80/87
 اتان 80/3
 نپروپا 15/1
 بوتان 55/0
 پنتان 22/0
 هگزان 12/0
 دی اکسید کربن 30/0
 نیتروژن 90/5

 (kcal/kg)ارزش حرارتی  8014
 

 ترکیب عنصری، وزن مخصوص و ارزش حرارتی مازوت: 8جدول 

 wt( 10/2 درصد (مقدار اکسیژن
 wt( 47/0 درصد (مقدار نیتروژن
 wt( 30/83 درصد (مقدار کربن

 wt( 40/11 رصدد (مقدار هیدروژن
 wt( 70/2 درصد (مقدار سولفور

 wt( 77/2 درصد (مقدار آب
 10011 (kcal/kg)ارزش حرارتی 
 C˚95 9287/0 در وزن مخصوص

 تعیین حداکثر کک نفتی قابل مصرف
های  بر روی نمونه گرفته صورت شیمیایی آنالیزهای به توجه با

دار کلر در  که دارای باالترین مق12انتخابی، نمونه شماره 
ای از شرایط نسبتا خالص  ها است به عنوان نمونه بین نمونه

 .و برای انجام محاسبات در نظر گرفته شده است
 .محاسبات بر مبنای یک کیلوگرم کلینکر انجام شده است

 :نسبت خوراک کوره به یک کیلوگرم کلینکر
دهد،  ممیزی انرژی صورت گرفته در واحد تولیدی نشان می

 بوده و متوسط وزن t/h150 خوراک کوره دبی جرمی
 معادل 1384کلینکر تولیدی برای شش ماهه دوم سال 

.  کلینکر بوده استt/h 96ازای هر ماه و یا   تن به4/114
نسبت خوراک کوره به یک کیلوگرم کلینکر به بنابراین 

 .صورت زیر بدست خواهد آمد

.clikg
.matkg563.1

hr/.clikg96000
hr/.matkg150000   

 :کیلوگرم کلینکرنسبت مازوت مصرفی به یک 
متوسط مصرف مازوت در شرایط اپراسیون پایدار برای 

کلینکر تولیدی  تن بر لیتر 48/93 برابر 84 سال دوم ماهه شش
 گرم مازوت مصرفی بر 81/86عبارتی دیگر معادل  هیا ب

 :آید صورت زیر بدست می ه که باستکیلوگرم کلینکر 
 C˚95  :3g/cm 9287/0چگالی مازوت در دمای 

.clikg
OilFuelg81.86cm/g9287.0

lit1
cm1000

.clikg1000
.clit1

.clit
OilFuellit48/93

3
3

 

  

 



 

 :12سولفور ورودی از طریق مواد خام برای نمونه شماره 

.clikg/SOg41.11000
100

563.109.009.0)FeedlnKiin(SO%

3

3

 

     

سولفور ورودی از طریق سوخت مصرفی برای نمونه شماره 
12: 

: C˚ 95میزان سوخت مصرفی در شرایط فعلی در دمای 
/hr 3m 16/8 

 :متوسط دبی جرمی مازوت مصرفی

hr/OilFuelkg7578cm/g9287.0
m1

cm1000000
hr

OilFuelm16.8

3

3

33

 

   

 :نسبت مازوت مصرفی به یک کیلوگرم کلینکر

.clikg
OilFuelg94.78

hr
.clikg96000/cm/g9287.0

m1
cm1000000

hr
OilFuelm16.8

3

3

33

 

  
 

 :مقدار سولفور
.clikg/Sgr13.2

100
94.787.2   

که تمام سولفور ورودی از طریق مازوت در  با فرض آن
شرایط حرارتی و شیمیایی موجود در سیستم پخت به 

دلیل مقدار کم آن   به جو بهSO2سولفات تبدیل و از نشر 
 :ظر شود، خواهیم داشتن صرف

 :مقدار ویژه سولفات در مازوت

.clikg/SOgr33.5)
Sg32

SOg80.(clikg/Sg13.2 3
3   

 مقدار ورودی ویژه سولفات در مازوت
.clikg/SOgr33.5 3 

 

 :مقدار کل اکسید سدیم

.clikg/ONag44.31000
100

563.122.0ONa

,%22.0)FeedlnKiin%(ONa

2

2

2

  

   

 

 

 :ورودی ویژه اکسید سدیم در خوراک کوره
.clikg/ONag44.3 2 

 :یممقدار کل اکسید پتاس

.clikg/OKg91.131000
100

563.189.0OK

%,89.0)FeedlnKiin%(OK

2

2

2

  

   

 

 

 :ورودی ویژه اکسید پتاسیم در خوراک کوره
.clikg/OKg91.13 2 

 :مقدار کل کلر

.clikg/Clg41.11000

100
563.109.0Cl

%09.0)FeedlnKiin%(Cl

  

   

 

 

 :ورودی ویژه کلر در خوراک کوره
.clikg/Clg41.1 
 نسبت مولی آلکالی به سولفات

ه سولفات رابطه مورد استفاده در تعیین نسبت مولی آلکالی ب
 .]12-10، 4-2[در زیر آورده شده است 

80
SO

71
Cl

62
ONa

94
OK

)
SO
Alk(

3

22

3

  
  

مقادیر هر کدام از ترکیبات فرار محاسبه شده در رابطه فوق 
 .شود جاگذاری می

حال با عدد گذاری در رابطه باال، مقدار مولی نسبت آلکالی 
الزم به ذکر است که مقدار . آید دست می به سولفات به
 .گیرد  قرار می2/1 تا 8/0ین نسبت در محدوده بهینه برای ا

18.2

80
74.6

71
41.1

62
44.3

94
91.13

)
SO
Alk(

3

 
  

  

مقادیر ترکیبات فرار ورودی از طریق خوراک کوره و مقدار 
سولفور ورودی از طریق سوخت مصرفی محاسبه شده و 

 .شده است )10(و ) 9(نتایج آنها در جداول 



 

ه برای مقادیر ترکیبات فرار ورودی از طریق خوراک کور: 9جدول 
 های مختلف نمونه

g Cl/kg cli g Na2O/kg cli g K2O/kg cli g SO3/kg cli 
کد 
نمونه

94/0 06/4 29/13 09/1 A3 
94/0 06/4 04/12 31/0 A5 
41/1 44/3 91/13 41/1 A12 
94/0 75/3 19/12 22/4 A13 
94/0 38/4 50/12 31/0 A14 
78/0 59/3 72/11 31/0 A16 
78/0 44/3 04/12 31/0 A17 

 

مقدار سولفور ورودی از طریق سوخت مصرفی برای : 10جدول 
 های مختلف نمونه

 .g SO3/kg cli کد نمونه

A3 20/5 

A5 41/5 

A12 33/5 

A13 22/5 

A14 42/5 

A16 27/5 

A17 33/5 

 
نتایج محاسبات برای مقادیر مولی نسبت ) 11(در جدول 

. ابی درج شده استهای انتخ آلکالی به سولفات برای نمونه
ها دارای  دهند که همه نمونه نتیجه محاسبات نشان می

باشند که با باال بردن مقدار سولفور ورودی  مازاد آلکالی می
 . رساند1توان به حد اپتیمم یعنی عدد  این نسبت را می

 

های  مقدار مولی نسبت آلکالی به سولفات برای نمونه: 11جدول 
 انتخابی

 کد نمونه  به سولفاتنسبت مولی آلکالی
56/1 A3 
51/1 A5 
40/1 A12 
08/1 A13 
59/1 A14 
48/1 A16 
47/1 A17 

 
دست آمده  شود، با توجه به مقادیر به چنانچه مالحظه می

برای نسبت مولی آلکالی به سولفات، اگر حداکثر مجاز 
سولفات ورودی به سیستم پخت بدون ایجاد مشکالت 

توان   می،بات فرار مورد توجه باشدهای ترکی ناشی از سیکل
محاسباتی را بر مبنای مقدار اپتیمم نسبت مولی آلکالی به 

 در نظر گرفت و حداکثر مجاز سولفات 1سولفات معادل 
ورودی به سیستم پخت را با توجه به مبنای مورد نظر 

نتیجه . تعیین کرد) حداکثر کلر ورودی از طریق مواد خام(
 :ده شده استمحاسبات در ادامه آور

1 :هدف
3

 )
SO
Alk( برای نمونه شماره )به عنوان )12 

 :ای از محاسبات نمونه
در این صورت برای کل مقدار مجاز سولفات ورودی به 

 :سیستم پخت خواهیم داشت

.clikg/SOg69.14

SOTotal

80
SO

71
41.1

62
44.3

94
91.13

1

3

3
3

  
  

 
 

 
به دلیل تغییر سوخت از مازوت به ترکیبی از مازوت و کک 

کند  ت ورودی از طریق سوخت تغییر مینفتی مقدار سولفا
که با توجه به ثابت بودن مقدار سولفات ورودی از طریق 
مواد خام و مشخص بودن کل سولفات ورودی، حداکثر 

تواند وارد شود،  مقدار سولفاتی را که از طریق سوخت می
 :آید میبدست 

.clikg/SOg28.1341.169.14 3   
 به سیستم مقادیر کل سولفات مجاز ورودی) 12(جدول 

پخت و حداکثر مقدار سولفاتی را که از طریق سوخت 
 .دهد تواند وارد شود نشان می می

کمترین مقداری که برای حداکثر مقدار ) 12(مطابق جدول 
دست آمده مربوط  سولفات مجاز ورودی از طریق سوخت به

تواند محدود کننده مقدار   است که می)13(به نمونه شماره 
حال با .  سیستم پخت مورد نظر باشدمصرف کک نفتی در

زمان  و موازنه جرمی سولفات و حل هم انرژی موازنه به توجه



 

توان   می)13(دست آمده برای نمونه شماره  معادالت به
 .حداکثر مقدار مصرف مجاز کک نفتی را تعیین کرد

مقادیر کل سولفات مجاز ورودی به سیستم پخت و حداکثر : 12جدول 
 های انتخابی جاز ورودی از طریق سوخت برای نمونهمقدار سولفات م

کل سولفات 
 مجاز ورودی

(gSO3/kg cli.) 

حداکثر مقدار سولفات مجاز 
 ورودی از طریق سوخت

(gSO3/kg cli.) 

کد 
 نمونه

49/15 40/14 A3 
43/14 12/14 A5 
69/14 28/13 A12 
16/14 44/9 A13 
23/15 92/14 A14 
73/13 42/13 A16 
80/13 49/13 A17 

 یموازنه انرژ

.clikg
kcal817

ValueHeating)
.clikg

Petcokekg(B

ValueHeating)
.clikg
OilFuelkg(A

Petcoke

OilFuel

 

 

  

 

 :مجاز سولفور ورودی ینهبیشموازنه جرم برای مقدار 
  

OilFuelkg100
Sulfurkg7.2)

.clikg
OilFuelkg(A 

.clikg
SOg94.9

)
SOkg1

SOg1000)(
Sulfurkg1

SOkg5.2(
Petcokekg100

Sulfurkg5.4

)
.clikg

Petcokekg(B)
SOkg1

SOg1000)(
Sulfurkg1

SOkg5.2(

3

3

33

3

33

 

  

 

 

 
 
 

        
    

B105.25.4A105.27.294.9
B7787A10011817 

 

 
 

  
 

 

 

 
 

.clikg
Petcokekg074.0B

.clikg
OilFuelkg024.0A

 

 
 
 

 
 

 
weightby%51.75Petcoke
weightby%49.24OilFuel 

ت ترکیبی  مقدار سوخ،دست آمده هبا توجه به نتیجه ب
برای تولید یک تن به ترتیب مازوت و کک نفتی الزم 

 :شود  یک ساعت کارکرد کوره محاسبه میوکلینکر 
مقدار سوخت ترکیبی مازوت و کک نفتی الزم برای تولید 

 :یک تن کلینکر
 

.clit/Petcokekg74
.clit1

.clikg1000

.clikg
Petcokekg074.0.clit/OilFuellit84.25

cm/g9287.0
.clit/OilFuelkg24

.clit1
.clikg1000

.clikg
OilFuelkg024.0 3

  

 

  

 

مقدار سوخت ترکیبی مازوت و کک نفتی الزم برای یک 
 :ساعت کارکرد کوره

hr/Petcokekg7104

hr/.clikg96000
.clikg

Petcokekg074.0

hr/OilFuellit2481
cm/g9287.0

hr/OilFuelkg2304

hr/.clikg96000
.clikg
OilFuelkg024.0

3

 

 

 

  

 

حداکثر درصد انرژی گرمایی قابل تامین از کک نفتی به 
 :شود صورت زیر تعیین می

%53.70100
hr

kcal78432000

hr/Petcokekg7104
Petcokekg
kcal7787

hr
kcal78432000

.clikg
kcal817hr/.clikg96000

  

 

  

 

دست آمده برای شرایط مربوط به نمونه  با توجه به نتیجه به
 درصد از انرژی 53/70توان حداکثر   می)13(برداری شماره 

استفاده از کک نفتی در حرارتی مورد نیاز سیستم را با 
 .ترکیبی از مازوت و کک نفتی تامین کرد

همچنین حداکثر مقدار کک نفتی قابل مصرف در سوخت 
 .شود محاسبه می زیر صورت به نفتی کک و طبیعی گاز ترکیبی



 

 موازنه انرژی

.clikg
kcal817ValueHeating)

.clikg
Petcokekg(B

ValueHeating)
.clikg

GasNaturalm(A

Petcoke

GasNatural

3

  

  

 
 :مجاز سولفور ورودیبیشینه موازنه جرم برای مقدار 

.clikg
SOg94.9)

SOkg1
SOg1000)(

Sulfurkg1
SOkg5.2(

Petcokekg100
Sulfurkg5.4)

.clikg
Petcokekg(B

3

3

33  

  
 

 
 

    
    

B105.25.494.9
B7787A8213817 

 
 

 
 

 

 
 
 

  
 

 

 

 
 

weightby%62.84Petcoke
weightby%38.15GasNatural

.clikg
Petcokekg088.0B

.clikg
GasNaturalkg016.0A

 

دست آمده مقدار سوخت ترکیبی گاز  هبا توجه به نتیجه ب
برای تولید یک تن کلینکر ترتیب  به الزم نفتی کک و طبیعی

 :شود و همچنین یک ساعت کارکرد کوره را محاسبه می
رای مقدار سوخت ترکیبی گاز طبیعی و کک نفتی الزم ب

 :تولید یک تن کلینکر

.clit/Petcokekg88

.clit1
.clikg1000

.clikg
Petcokekg088.0

.clit/GasNaturalm16
.clit1

.clikg1000
.clikg
GasNaturalm016.0

3

3

 

 

 

 

 

مقدار سوخت ترکیبی گاز طبیعی و کک نفتی الزم برای 
 :یک ساعت کارکرد کوره

hr/GasNaturalm1536

hr/.clikg96000
.clikg
GasNaturalm016.0

3

3

 

  

hr/.clikg96000
.clikg

Petcokekg088.0   

hr/Petcokekg8448  

حداکثر درصد انرژی گرمایی قابل تامین از کک نفتی به 
 :شود صورت زیر تعیین می

%87.83100
hr

kcal78432000

hr/Petcokekg8448
Petcokekg
kcal7787

hr
kcal78432000

.clikg
kcal817hr/.clikg96000

  

 

  

 

 درصد از 87/83دست آمده حداکثر  با توجه به نتیجه به
انرژی حرارتی مورد نیاز سیستم با استفاده از کک نفتی در 

 .ترکیبی از گاز و کک نفتی قابل تأمین است

مقادیر فلزات سنگین ورودی به سیستم در 
 صورت استفاده از کک نفتی

ودی از طریق سوخت کک نفتی با مقادیر فلزات سنگین ور
توجه به حداکثر مقدار مجاز مصرف آن، در دوحالت زیر 

 .بررسی و محاسبه شده است
زمانی که سوخت مصرفی ترکیبی از مازوت و : حالت اول

 :کک نفتی باشد

.clikg/)VNi(mg37

kg1
mg1000000

hr/.clikg96000
hr/)VNi(kg552.3

hr/)VNi(kg552.3
1000000

1

)VNi(ppm500hr/Petcokekg7104

  

  

  

   

 

زمانی که سوخت مصرفی ترکیبی از گاز طبیعی : حالت دوم
 :و کک نفتی باشد

.clikg/)VNi(mg44

kg1
mg1000000

hr/.clikg96000
hr/)VNi(kg224.4

hr/)VNi(kg224.4
1000000

1
)VNi(ppm500hr/Petcokekg8448

  

  

  

   

 

جا که حداکثر مجاز ورودی نیکل و وانادیم مطابق  از آن
 و 10[ . استmg/kg cli.200استاندارد سوئیس معادل 



 

، استفاده از کک نفتی با هر درصد جایگزینی مشکلی از ]12
نظر میزان فلزات سنگین ورودی از طریق کک نفتی و 

 .خواهد داشتپیامدهای آن بر فرایند و کیفیت کلینکر ن

 محاسبات اقتصادی
 جویی صرفه میزان تعیین و اقتصادی محاسبات انجام برای
 یا نفتی کک و مازوت ترکیبی های سوخت مصرف هنگام

 گاز وت،ماز ی هشد تمام های قیمت نفتی کک و طبیعی گاز
 در زیر قرار به صوفیان سیمان کارخانه برای نفتی کک و

 :شوند می گرفته نظر
  ریال برای هر لیتر125 : مازوت

  ریال برای هر متر مکعب140 :گاز 
  ریال برای هرکیلو گرم50 : کک نفتی

الزم به ذکر است، قیمتی که برای کک نفتی در نظر گرفته 
شده، با این فرض تخمین زده شده است که تنها هزینه 
مورد نیاز جهت تامین این ماده، هزینه حمل این ماده تا 

در . ای برای خرید آن صرف نشود نهکارخانه بوده و هزی
سازی آن نیز در این محاسبات در  های آماده ضمن هزینه

های ذکر شده،  با توجه به قیمت. نظر گرفته نشده است
ترکیبی در های   سوختهنگام مصرفجوئی  میزان صرفه

 .است قرار زیر حالت قبل از طرح افزایش ظرفیت، به

از سوخت ی در صورت استفاده یجو میزان صرفه
 کک نفتیو مازوت ترکیبی 

، ترکیبی کک نفتی و مازوتسوخت استفاده در حالت 
کیلو گرم در ساعت کک  7104 حدود ترکیب این دو شامل

میزان مصرف . لیتر در ساعت مازوت است 2481و نفتی 
ی یمازوت در شرایط فعلی و هنگامی که کل انرژی گرما

ود سوخت شمورد نیاز سیستم از طریق مازوت تامین 
ی یجو میزان صرفه لیتر در ساعت و 8435 معادل مصرفی

 .خواهد بودلیتر در ساعت  5954مازوت معادل مصرف در 
 در ریال( :مازوت مصرف کاهش محل از جویی صرفه میزان
 ):ساعت

744250 = 5954 × 125 
 :)ریال در ساعت( الزم جهت تهیۀ کک نفتی مبلغ

355200 = 7104  ×  50 
 :)ریال در ساعت(جویی در هزینه  میزان صرفه

389050 = 355200 - 744250 
 روز 300جویی اقتصادی در یک سال معادل  میزان صرفه

 :)ریال در ساعت(کاری 
2,801,160,000 = 389050 × 7200 

وخت در صورت استفاده از سجویی  میزان صرفه
 کک نفتیو  ترکیبی گاز طبیعی

 8448در این حالت میزان کک نفتی مصرفی در حدود 
متر  1536و گاز طبیعی مصرفی معادل کیلوگرم در ساعت 

میزان مصرف گاز طبیعی در شرایط . مکعب در ساعت است
ی مورد نیاز سیستم از یفعلی و هنگامی که کل انرژی گرما

 متر مکعب در 9786د معادل شوطریق گاز طبیعی تامین 
 8250 معادل مصرف گازجویی در  میزان صرفهساعت و 

 .متر مکعب در ساعت است
 :گاز کاهش مصرف از کلجویی   صرفهمیزان

1155000 = 8250 × 140 
 :)ریال در ساعت ( الزم جهت تهیۀ کک نفتیمبلغ

422400 = 8448 ×50 
 :)ریال در ساعت(جویی در هزینه  فهمیزان صر

732600 = 422400 - 1155000 
 روز 300معادل  جویی اقتصادی در یک سال میزان صرفه

 :)ریال در سال (کاری
5,274,720,000 = 732600 × 7200 

دهد چنانچه قیمت تمام شدۀ  بررسی نتایج حاصله نشان می
لوگرم در نظر گرفته شود،  ریال برای هر کی50کک نفتی 

استفاده از سوخت ترکیبی مازوت و کک نفتی، تا مبلغ 
 میلیون تومان در 280ریال معادل تقریبا  2,801,160,000

در صورت . همراه خواهد داشت به اقتصادی جویی صرفه سال
استفاده از سوخت ترکیبی گاز طبیعی و کک نفتی این مبلغ 

ریال معادل  5,274,720,000جویی اقتصادی تا مبلغ  صرفه
 . میلیون تومان در سال افزایش خواهد یافت527تقریبا 



 

 نتیجه گیری
ها است که دارای   خام، محصول جانبی پاالیشگاهیکک نفت

 بوده و حاوی مقدار کمی مواد فرار باالییارزش حرارتی 
همچنین میزان گوگرد و نیتروژن موجود در آن . است

این ماده در . تر استهای رایج بیش نسبت به سوخت
شود ولی در   ضایعات محسوب می وها جز پاالیشگاه

نجات سیمان از آن به عنوان سوخت جایگزین خاکار
 .شود استفاده می

 ،کمتر کک نفتیخطرات و  ینینسبتا پابه دلیل قیمت 
از  ،تولید سیمانتمام شده توان به منظور کاهش قیمت  می
 . استفاده کردآن

 :ه حاکی از آن است کهدست آمد نتایج به
استفاده از کک نفتی در صنعت سیمان جهان بیش از  -1

یک دهه سابقه داشته و رغبت تولیدکنندگان سیمان به 
 .استفاده از این سوخت در حال افزایش است

ه برای تعیین حداکثر مقدار مصرف شد انجاممحاسبات  -2
کک نفتی در واحد چهارم کارخانه سیمان صوفیان در 

 از نظر غلظت ترکیبات فرار نشان طبیعیط نسبتا شرای
توان  دهد که در سوخت ترکیبی مازوت و کک نفتی می می

 درصد از انرژی مورد نیاز سیستم را با 53/70حداکثر 

 7104 این درصد معادل .کرداستفاده از کک نفتی تامین 
 .کیلوگرم در ساعت کک نفتی است

کثر مقدار مصرف  برای تعیین حداانجام شدهمحاسبات  -3
کک نفتی در واحد چهارم کارخانه سیمان صوفیان در 

 از نظر غلظت ترکیبات فرار نشان طبیعیشرایط نسبتا 
دهد که در سوخت ترکیبی گاز طبیعی و کک نفتی  می
 درصد از انرژی مورد نیاز سیستم را 87/83توان حداکثر  می

 8448 این درصد معادل .کردبا استفاده از کک نفتی تامین 
 .کیلوگرم در ساعت کک نفتی است

  کورهدرکک نفتی استفاده از ها نشان داد که   بررسی-4
تأثیر منفی لحاظ فلزات سنگین و پیامدهای آن از ، سیمان

 .بر فرایند و کیفیت کلینکر نخواهد داشت
چنانچه قیمت تمام دهد،   محاسبات اقتصادی نشان می-5

یلوگرم در نظر گرفته ازای هر ک ه ریال ب50شدۀ کک نفتی 
شود، استفاده از سوخت ترکیبی مازوت و کک نفتی، تا مبلغ 

ریال در سال صرفه جویی اقتصادی به  2,801,160,000
در صورت استفاده از سوخت ترکیبی . همراه خواهد داشت

جویی اقتصادی تا مبلغ  گاز طبیعی و کک نفتی میزان صرفه
 .اهد یافتریال در سال افزایش خو 5,274,720,000
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 بررسی رفتارهای هیدرودینامیکی راکتورهای حبابی دوغابی

 1*نسیم هوشیار، شهره فاطمی
 دانشکده مهندسی شیمی، دانشکده فنی، دانشگاه تهران

 چکیده
 حبابی دوغابی از انواع کاربردی راکتورهای سه فازی رایج در های ناین مقاله به بررسی رفتارهای هیدرودینامیکی ستو

در این دسته از رآکتورها سه رژیم جریان همگن، ناهمگن و لخته ای متداول است و گذر از هر رژیم به . پردازد  میصنعت،
رفتار هیدرودینامیکی رآکتورهای حبابی دوغابی به شدت . شود  میرژیمی دیگر بر اساس سرعت ظاهری گاز تعریف و تعیین

 و CARPT ،PIVهای مختلفی چون  با روش. ر بسیار داردتابع رژیم جریان است و نوع رژیم جریان بر عملکرد رآکتور تأثی
LDVعامل مهم دیگر ماندگی گاز در یک ستون حبابی است که تحت . توان به نوع رژیم جریان یک ستون پی برد  می

 ، ابعاد و اندازۀ رآکتور و)ها کاتالیست(تأثیر سرعت ظاهری، فشار، خواص فیزیکی مایع، حضور جامدات درون سوسپانسیون 
انجامد   میها به کنترل مناسب عملکرد رآکتورها اشراف به هیدرودینامیک جریان در این ستون. توزیع کنندۀ گاز قرار دارد

 .که پیامد آن به دست آوردن محصول مطلوب در شرایط عملیاتی بهینه است

  راکتور حبابی دوغابی، هیدرودینامیک، ماندگی گاز، رژیم جریان:واژگان کلیدی

 

                                                
* Shfatemi@ut.ac.ir 

مقدمه
با افزایش قیمت جهانی نفت خام، فرایندهای تبدیل گاز به

، متانول و دی]4-1[ تروپش-مایع نظیر سنتزهای فیشر
توجه مراکز تحقیقاتی و صنعت را به خود) DME(متیل اتر 

بهبرای انجام چنین فرایندهایی . استجلب کرده 
به فاز گاز اغلب راکتورهای سه فازی نیاز است چرا که

الزم محصول به عنوانواکنش دهنده و فاز مایع عنوان 
.است در تماس با یک کاتالیست جامد قرار داشته است

ع مختلفی چون بستر ثابت، چندراکتورهای سه فازی انوا
چنین. های حبابی دوغابی دارند ای، بستر سیال و ستون لوله

 پژوهش و صنعتهای تنوعی طی ده سال اخیر در بخش
جلب کردهبه راکتورهای حبابی دوغابی را ای  توجه ویژه

 درون استخر عمیقی از مایع، گاز، در این رآکتورها.است
 و تماس]5[شده ذرات کاتالیستی معلق، پراکنده حاوی 

.دهد  میجامد درون آن رخ / مایع / مناسبی بین سه فاز گاز
از راکتورهای حبابی دوغابی جهت سنتزهای بسیار گرمازا

رهایی با حجمفرایندهای صنعتی به راکتو. شود  میاستفاده
.کند  میاز ده متر هم تجاوز آنها باال نیاز دارد که گاه ارتفاع

درون اینو تبادل گرما ها،   کنترل دمای واکنشبرای
راکتورهای. ]6[دشو  میهایی عمودی نصب راکتورها لوله



 

بی دوغابی با مزایایی چون ساختار ساده، انتقال حرارت حبا
عالی، افزودن و باز پس گرفتن کاتالیست بدون توقف 
عملیات سنتز و سرعت منطقی و باالی انتقال جرم بین 

ای بسیار مناسب  فازی با کمترین انرژی ورودی، گزینه
 .روند  میچنین فرایندهایی به شماربرای 
 - فیشر فرایند دودکش، گاز رزداییسولفو پساب، یزیست تصفیه

تروپش، سنتز متانول، تولید دی متیل اتر، کلردار کردن 
 پلیمریزاسیون، )تولید ترکیبات آلیفاتیک و آروماتیک کلردار(

 و تخمیر و هیدروژناسیون اکسیداسیون، ،)ها الفین تولیدپلی(
 در که هستند فرایندهایی سنگین، های سوخت تبدیل
 میان از .]5[شوند می هدایت دوغابی حبابی های ستون

 سوخت تولید به امروزه راکتورها، از دسته این متعدد کاربردهای

 توجه بیشتر ها، آن در متانول، نظیر دار اکسیژن مواد و
 - فیشر سنتز در که یبدوغا حبابی های ستون .]7[شود می

 راکتورهای به نسبت متعددی مزایای شوند می استفاده تروپش

 بهتری عملکرد که راکتورها نوع این حالی در .دارند ثابت بستر

 سوم یک حدود آنها در کاتالیست مصرف میزان دارند

ها  حجم مورد نیاز این ستون. بستر ثابت است راکتورهای
 و امکان  بودهای  راکتورهای بستر ثابت چند لولهکمتر از
راکتورهای حبابی دوغابی به . استبیشتر سازی آنها  بزرگ
 بسیار متانول تولید فرایند در ،مناسب و آسان دمایی کنترل علت

 چراکه انجام این فرایند در دمای باال،  قرار دارندتوجه مورد
 شدن به دلیل گرما زا بودن واکنش، باعث غیر فعال

از گاز سنتز در  DMEتولید مستقیم . شود  میکاتالیست
های حبابی دوغابی گزینه ای دیگر از کاربردهای این  ستون

بسیار ها  در این ستون DMEتهیۀ .  استنوع از راکتورها
 . ]4[توسط راکتورهای بستر ثابت است آنها از تهیۀتر  ساده

از هیدرودینامیکی این نوع راکتورها که های   دانستن ویژگی
جامد یا بسترهای  ذرات بدون های ستون به شبیه تجها برخی
 از اطالع که دارد اهمیت رو آن از ،است فازی سه لسیا

و ساخت  طراحی جهت راکتور یک هیدرودینامیکی مشخصات
ها و مقاالت متعددی به  کتاب .رسد  میآن ضروری به نظر

رفتارهای هیدرودینامیکی یک راکتور سه فازی و از نوع 
آنچه بیشتر ازهمه . حبابی دوغابی پرداخته اند های ستون

ماید داشتن اطالعات کافی از رژیم جریان حاضر ن  میمهم
در راکتور مورد مطالعه است ونیز دانستن آنچه که در این 

 .]10-8, 6-3[ راکتورها به عنوان ماندگی گازمطرح است
تغییر رژیم جریان بر رفتار هیدرودینامیکی راکتور تأثیر 

 ماندگی گاز اثری ویژه و اساسی بر عاملمستقیم گذاشته و 
 .عملکرد یک ستون حبابی دوغابی دارد

الزم است که عملکرد یک راکتور حبابی در ابعاد تجاری و 
گاز با  های حباب و باشد ناهمگون جریان رژیم در صنعتی

 آشفتگی شدید و موجبسرعت باال در ستون صعود کرده، 
 نظر مورد واکنش تا شود ستون درون مایع کامل اختالط

 .شود خارج راکتور از مطلوب محصول نهایت در و بگیرد صورت
مقالۀ حاضر به توصیف رفتارهای هیدرودینامیکی یک 

پردازد و عوامل مؤثر بر تغییر رژیم   میراکتور حبابی دوغابی
 .دکن  میجریان و ماندگی گاز را بررسی

 رژیم جریان 
از  شدت به وغابید حبابی های ستون هیدرودینامیکی رفتار
 رژیم مدل سه راکتورها این در .کند می پیروی جریان رژیم

 زیر شکل به عموما آنها بندی دسته و است غالب جریان
 :]11[است

 )جریان حبابی(رژیم جریان متجانس یا همگن  -1
جریان به شدت (رژیم جریان غیر متجانس یا ناهمگن  -2

 )1آشفته
 2ای رژیم جریان لخته -3

 سرعت گاز با افزایشتوانند به تدریج  های متفاوت می رژیم
های طراحی  گزینهرژیم جریان به . از هم متمایز شوند

های  گزینه، ...) و نظیر طراحی توزیع کننده، قطر ستون(
و خواص فیزیکی ) های ظاهری گاز و مایع سرعت(عملیاتی 

ویسکوزیته، کشش سطحی، دانسیته و طبیعت به هم (
در رژیم جریان حبابی توزیعی .وابسته است) آمیخته فاز مایع
. های کوچک و تقریبا یکسان گاز وجود دارد همگن از حباب

ها اثر   حباب است وm/s 05/0سرعت گاز اغلب کمتر از 
های گاز در   حباب، این شرایطدر.  دارند یکدیگرکمی بر

                                                
1. Churn Turbulent 2. Slug 



 

 و اغلب اختالط مایعی مشاهده  بودهاثربی وضعیت مایع 
های گاز در این رژیم به شدت به  تشکیل حباب. شود نمی

 ،با افزایش سرعت گاز. نقطه پاشش و توزیع وابسته است
ن و شکستن م پیوست هها و نیز به فعل و انفعال بین حباب

این یک رژیم به شدت آشفته . شود ها مشاهده می حباب
1ای لوله جریان شکل به درشت های حباب آن در که است

 

سوی  از .شوند می مایع چرخش و اختالط موجب و کرده حرکت
 .کنند های ریز درون مایع چرخان حرکت می دیگر حباب

دهد که گذر رژیم جریان از همگن به  مطالعات نشان می
افزایش . افتد ناهمگن با افزایش فشار سیستم به تأخیر می

دانسیته گاز هم نظیر فشار، ماندگی و سرعت گاز را در رژیم 
 بزرگ سازی راکتورهای برایاین . دهد گذرا افزایش می

این حالت اغلب  در ها واکنش که چرا است مهمی نکته تجاری
 . و مطلوبندهتوج مورد آشفته جریان رژیم و باال فشار شرایط در

که سرعت   هنگامی های با قطر کم، در ستونبر این عالوه 
موجب های گاز  م پیوستگی حباب هیابد به گاز افزایش می

هایی که گاه قطرشان  ، لختهشود  میها  و لختهگیری شکل
ای  رژیم لخته جریان، رژیم این به .رسد می ستون قطر اندازه به
است و بیشتر  قطر ستون به وابسته ها لخته تشکیل .گویند می

 .دهد  متر روی می15/0قطر کمتر از  با هایی ستون اوقات در
نظیر ویسکوزیته باال و یاعدم  مایع فیزیکی خواص حال این با

های کم گاز تسهیل  خلوص مایع تشکیل لخته رادرسرعت
دهد که   میطرحی از رژیم جریان را نشان)1(شکل .کند می
2دکور توسط ابتدا در

هوا، / آب برای یک سیستم همکارانش و 
 .]3[ه شدیبه عنوان تابعی از قطر برج ارا گاز سرعت اساس بر

 
 ی هوسیل ههای حبابی دوغابی ب  طرح رژیم جریان برای ستون:1 شکل

 ]3[   نمودار تغییرات سرعت در برابر طول راکتور

های مشاهده شده برای  یک نمایش کیفی از رژیم
های ظاهری گاز در شکل  های آزمایشی و سرعت محدوده

) cm/s4زیر (اگر سرعت گاز کم . آورده شده است) 2(
 راکتور تمایل دارد که در رژیم جریان میانی کار کند و ،باشد

ستون اثر کمی بر رژیم جریان داشته  رآید که قط به نظر می
از سوی دیگر اگر قطر برج خیلی کوچک باشد، . باشد

افزایش کم سرعت گاز رژیم جریان را تغییر خواهد داد و 
عالوه بر .ها است گیری لخته شود شکل آنچه مشاهده می

تواند به نوع پخش کننده گاز وابسته  می جریان رژیم گذر این
یم جریان به پارامترهای مختلفی وقتی تغییر رژ. باشد

های جریان   مرزهای مشخص شده بین رژیم،وابسته باشد
 رژیم گذرایی وجود  گونه نبوده و همان دقیقا) 1(در شکل 

 هر رژیم جریانی با توجه به سیستم و و در این حالت. دارد
 1 .تواند غالب باشد ساختار آزمایشگاهی مورد استفاده می

 

 
 

 نمودار تغییرات ی هوسیل ههای جریان ب یفی رژیم نمایش ک:2 شکل
 ]6[ماندگی گاز در برابر سرعت ظاهری گاز

 و همکارانش برروی 3 صرافیبررسی جامع و کاملی توسط
 از رژیم جریان (UG,trans) سرعت ظاهری گذرای گاز

 این بررسی نتایج .همگن به نا همگن انجام شده است
  تا044/0 در بازده UG,trans دهد که عموما نشان می

m/s067/0کند  تغییر می. 
های حبابی  ونهای جریان در ست در هر حال، تغییر رژیم

های متعددی نظیر   بررسی است و روشدر حالهنوز هم 
                                                
1. Plug 2. Deckwer 3. Sarrafi 



 

، جهت LDV3 و PIV2، 1ی ذرات رادیواکتیوا رایانهردیابی 
های حبابی به کار گرفته شده  تعیین رفتار جریان ستون

 .است

 علیق ذرات کاتالیستیت 
برای استفادۀ کامل از کاتالیست الزم است که تمام آن به 

برای عملیات ستون حبابی . ورده شودحالت تعلیق درآ
تعلیق اسمی و تعلیق : دوغابی دو حالت تعلیق وجود دارد

 و سوسپانسیون ،کامل، که در آن تمام ذرات در حالت تعلیق
 تر ازباال. همگن و غلظت در کل راکتور یکنواخت است

 ]5[. قرار دارند گاز، ذرات در تعلیق کامل کمینهسرعت
تواند در شرایط عملیاتی داده   می جامدی کهبیشینهمقدار 

 :شود  میشده در تعلیق کامل باشد از رابطۀ زیر محاسبه
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)γ  ) . فاکتور ترشدگی است′

utpی هبرای محاسب.  ته نشینی ذرات جامد است سرعت 
 :]5[از روابط زیر استفاده می شود این مقدار 
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c) Newton’s regime:  5102Re500 ×〈〈 p    
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عدد رینولدز بر مبنای سرعت ته نشینی ذرات به شکل زیر 
 : شود  میتعریف
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Cµ تصحیح ویسکوزیته است و به شکل زیر توصیفعامل  
 :شود یم
)6( 

Cµ=2.32×10-1 -1.788×10-1 log µL + 
       1.026×10-1 (log µL)2 

 1خواص مؤثر دوغاب
سیستم های  رویکردهایی اساسی برای توصیف ویژگی

در اولین رویکرد متمرکز . دوغابی در نظر گرفته شده است
های حبابی دوغابی، پروفایل غلظت کاتالیست  بر ستون

دانسیتۀ باالی ذرات و یا محدوده شیب دار است و دلیل آن 
غلظت جامدات در انتهای ستون . وسیع اندازه ذرات است

. یابد  میتدریج با فاصلۀ محوری کاهش هزیاد است و ب
دراین حالت دوغاب نظیر یک سیستم دوفازی ناهمگن 

هایی با  رویکرد بعدی به دوغاب. کند  میمایع رفتار - جامد
 مربوط  اندازه کوچکبا کم یا ذرات جامدی ی هدانسیت
این حالت غلظت جامد در طول ستون تقریبا  در. شود می

توان یک مایع همگن با   مییکنواخت است و دوغاب را
چنین حالتی . اصالح شده مایع در نظر گرفتهای  ویژگی

 و غلظت جامد mµ50دهد که قطر ذرات زیر  میزمانی رخ
محدودیت پیشنهاد شده است که .  وزنی باشد درصد16زیر 

ته   که سرعتدر حالتی باشداستفاده از مدل مایع همگن 
نشینی ذرات در مقایسه با سرعت محلی مایع در راکتور 

در هر حال این سرعت محلی وابسته . استخیلی کوچک 
های بزرگ  به جریان گاز است که در جریان حبابی ستون

 .شوند  میچرخش قوی مایع را موجب
 ر محاسبهـل زیـه شکـ بSLρ ابـم ارز دوغـۀ هـدانسیت
 :شود می

)7( SSLLSL         
 دوغاب به شکل تجربی یا تئوری در ی هتعیین ویسکوزیت

های حبابی دوغابی مشکالتی در بر دارد زیرا شتاب  ستون
ذرات و اثر اصطکاک درون ذره ای در ارتباط با تنش برشی 
                                                
1. CARPT 2. Particle Image Velocimetry 
3. Laser Doppler Velocimetry 



 

 .]9[دهد  مینرمال رخ
 مؤثر به ماندگی یا غلظت جامد، اندازۀ ذرات و ی هویسکوزیت

 ی هتوزیع آنها، خواص سطحی، خواص مایع، شکل و دانسیت
حتی اگر . ذرات، دما به تنش برشی ستون وابسته است

نیوتنی باشد این های  ه شده متمرکز بر ویسکوزیتهیروابط ارا
جامد واقعا به عنوان یک مایع  - بدان معنی نیست که مایع

برای مایعات نیوتنی، رفتار نیوتنی عموما . نیوتنی رفتار کند
 گزارش شده  درصد40 کمتر ازحجمی های  برای غلظت

حتی اگر این مقادیر بحرانی وابسته به طبیعت، شکل و 
 .اندازۀ ذرات جامد باشد

 ، دوغابی-های حبابی  دات در ستونبه غلظت جامبا توجه 
را به دو گروه غلیظ و رقیق تقسیم ها  توان سوسپانسیون می
رقیق عموماً نظیر جریانات نیوتنی های  سوسپانسیون. کرد
های جریان با ویسکوزیتۀ سیستم که  کنند و ویژگی  میرفتار

 محاسبه Cvاغلب وابسته به غلظت حجمی جامدات 
 :شود می

)8( )C(f1 v
L

SL   
 

 

 حالتی ساده را در نظر گرفت و مدل 1974 انشتین در سال 
 :ه کردیزیر را ارا

)9( v
L

SL CC1   
 

 
 در حالتی که جریان آرام بود، C را برای 5/2مقدار  و

نیز  دانشمندان دیگر بر روی این مقدار و. پیشنهاد کرد
ته باشد بحث  مقادیر مختلفی داشCvهایی که  حالت
 .اند کرده

 بحرانی جامد  تراز حدباال: غلیظهای  سوسپانسیون
 و ممکن است یک بودهها اغلب غیر نیوتنی  سوسپانسیون

 ی ه ویسکوزیت؛رفتار ویسکواالستیک از خود نشان دهند
. یابد  میظاهری آنها با جزء حجمی جامد به سرعت افزایش

 ی هپراکنده سازنداین افزایش در ویسکوزیته به خاطر اثرات 
 چرخش ذرات و جفت شدن دو ذره و دلیلتولید شده به 

نیروهای  .چرخش آنها حین حرکت سیال است
 پالریزه کردن مایع به دلیلالکترواستاتیکی نیز ممکن است 

باال، تئوری انشتین با در های  برای غلظت. تأثیرگذار باشند
 بسط نظر گرفتن فعل و انفعال هیدرودینامیکی بین ذرات

داده شده است و عموماً منجر به معادالتی با در نظر گرفتن 
 :شود  میهای توانی سری

)10( ...)CvCCCCC( vvvLSL        3
3

2
211 

وسیلۀ انشتین محاسبه شده بود  ه که بC15/2 عموماً مقدار
 .]11[ به سیستم بستگی دارندC3و C2 و  است5/2

 εGماندگی گاز، 
 در مورد، VTحجم کلی،  1های حبابی دوغابی در ستون
 : شود های سه فازی با عبارت زیر توصیف می سیستم

)11( SolidLiquidGasTotal VVVV     

، با جز حجمی اشغال شده توسط این فاز iماندگی هر فاز، 
 :شود یدر راکتور بیان م

)12( 
SLG

i VVV
Vi

  
   

 :و با توجه به آن
)13( 1=++ SLG εεε 

 توصیف عملکرد راکتور حبابی دوغابی برایماندگی گاز 
 عواملیرفتار ماندگی گاز به .  بسیار مهم استعاملی

جامد، سرعت / مایع/ مختلفی شامل خواص فیزیکی فاز گاز
 مختلفی عوامل) 3(شکل . تاسمنسوب گاز، دما و بار جامد 

 عملکرد راکتور در پی آنکه ماندگی گاز و دهد  نشان میرا 
 .دهند را تحت تأثیر قرار می
 ماندگی گیری برای اندازههای متعددی  در حال حاضر روش

گیری افت فشار، انتقال اشعه ایکس، اشعه  گاز نظیر اندازه
 .رایانه ای وجود داردگاما، پرتو نگاری 

خالصه ای از روابط موجود برای محاسبۀ ماندگی ) 1(جدول
و  که توسط چند تن ازمحققین گزارشدهد  نشان میگاز را 
 .متفاوت استفاده شده استهای  سازی در مدل

                                                
1. SBCRs 



 

 
 [9]  مؤثر بر آنهاعواملنمایشی از راکتورهای حبابی دوغابی و : 3 شکل
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 عاملبا استفاده از رابطۀ پیشنهادی خود به بررسی اثر دکور 

 متر 8 متر و ارتفاع 5/0ماندگی گاز در ستونی به قطر 
ه از سیستم مورد پرداخت و با توجه به پاسخ مناسبی ک

. ]2[اقدام  آن برایه مدل ریاضی ی به اراکردبحث دریافت 
های پایین گاز مناسب  د که این رابطه در سرعتکرو عنوان 
 ).uG≤4 cm/s( خواهد بود

و همکارانش در دو بررسی جداگانه و با انتخاب  1کریشنا
رژیم جریان دوحبابی اثر پارامتر ماندگی گاز را در 

د  فراینبرایسازی و بزرگ سازی ستون حبابی دوغابی  مدل
 ]13, 12[دند کر تروپش بررسی -فیشر

  εGاثر سرعت ظاهری گاز بر 
دهد که سرعت ظاهری گاز بر  ها نشان می اغلب بررسی

اثر مستقیم بر تغییر آن ه دلیل کماندگی گاز اثر مثبت دارد 
وابستگی ماندگی گاز به سرعت .رژیم در راکتور است

تواند توسط رابطه توانی زیر به بهترین   گاز میظاهری
 1 :شکل نشان داده شود

)14( n
gG U                   

در ابتدا ماندگی گاز به . وابسته است  به رژیم جریانnکه 
گاز در رژیم شکل خطی و نیز با افزایش سرعت ظاهری 

، عموماً )14( در رابطه nیابد و  جریان همگن افزایش می
سپس ماندگی .  گزارش شده است2/1 تا 7/0عددی بین 

رسد که تغییر رژیم از  ای می گاز به یک مقدار بیشینه
افتد و در نتیجه افزایش  همگن به ناهمگن در آن اتفاق می

قطه غیر خطی بیشتری با سرعت ظاهری گاز پس از آن ن
 7/0 تا 4/0 در رژیم ناهمگن بین nتوان . شود مشاهده می

به این ) 14( در رابطه nمحدوده توان .گزارش شده است
نکته اشاره دارد که اثر سرعت ظاهری گاز هم در رژیم 
                                                
1. Krishna 



 

همگن و هم در رژیم ناهمگن به متغیرهای عملیاتی، 
خواص فیزیکی سیستم و به شدت وابسته است خصوصیات 

اثر این عوامل در .  به شدت وابسته استستونطراحی 
 . شود ادامه بحث می

  εGاثر فشار و دانسیته گاز بر 
ها و  دهد که ماندگی گاز حباب ها نشان می اغلب بررسی

 با افزایش فشار سیستم افزایش ،های حبابی دوغابی ستون
اکثر محققان این افزایش را به افزایش دانسیته . یابند می

توان نتیجه گرفت  بنابراین می. اندگاز منسوب کرده 
گازهایی که وزن مولکولی باالیی دارند ماندگی گاز باالتری 

افزایش فشار اساساً مسئول کاهش تمایل . شوند را منجر می
های گاز و در نتیجه افزایش جزء  به هم پیوستگی حباب

دهد  مشاهدات نشان می. های ریز گاز است حجمی حباب
ه در فشارهای کم حضور دارند به های درشتی ک که حباب

 .شوند تدریج با فشار ناپدید می

  εGاثر خواص فیزیکی مایع بر 
تأثیر خواص مایع بر ماندگی گاز به ویژه در حالتی زیاد 

 داشته و تمایل به ایجاد است که مایع ویسکوزیته زیادی
دهد که اثر  مشاهدات نشان می. کف از خود نشان بدهد

در . تر است ز برای مایعات ویسکوز مهمفشار بر ماندگی گا
های مایع، ویسکوزیته اثر بیشتری بر  نتیجه در میان ویژگی
توان   نیز می گونهاین. های حبابی دارد ماندگی گاز در ستون

بیان کرد که ماندگی گاز مربوط به یک مایع ویسکوز 
تری باشد که ناشی  های گاز بزرگ تواند به خاطر حباب می
 .  استها در مایع ویسکوز وستگی حبابهم پیه از ب

در . اثر کشش سطحی بر ماندگی گاز نیز قابل توجه است
حالت کلی، ازدیاد نیروی چسبندگی موجود بین 

 عامل تأثیر کشش سطحی بر ماندگی ،های مایع مولکول
در نتیجه افزایش کشش سطحی به . کلی گاز است

 ؛کند های گاز بیشتری در مایع کمک می گیری حباب شکل
در اثر تغییر شرایط عملیاتی  آنها بنابراین از تغییر شکل

گزارش شده است کاهش کشش چنانچه . کند جلوگیری می
تر گاز  های کوچک گیری حباب دلیل شکل بهسطحی، 

های ریز  بنابراین تعدد حباب. دهد ماندگی گاز را افزایش می
پدیده کف کردن . شود منجر به افزایش ماندگی گاز می

افتد که فاز مایع یک مخلوط است و در  انی اتفاق میزم
بسیاری از فرایندهای تجاری زمانی که محصوالت جانبی 

افتد،  گیرند، پدیده کف کردن در فاز مایع اتفاق می شکل می
. تواند ماندگی گاز را تحت تأثیر خود قرار دهد که می

 .یابد ماندگی گاز با کف کردن مایع افزایش می
. تواند خواص فیزیکی مایع را تغییر دهد یز میتغییر دما ن

 درجه 180اغلب فرایندهای صنعتی در دماهای باالی 
 چنین دماهایی ویسکوزیته مایع در. افتد  اتفاق میسانتیگراد

بنابراین هیدرودینامیک . و کشش سطحی پایین است
 .کند راکتور تغییر می

  εGاثر جامدات بر 
ت حجمی جامد به شدت های حبابی دوغابی غلظ در ستون

ذرات جامد در راکتورهای . گذارد بر هیدرودینامیک اثر می
های میکرونی بوده و در فاز مایع به  حبابی دوغابی در اندازه

در . حالت تعلیق قرار دارند تا فاز دوغابی را شکل دهند
 به  ودر فاز مایع خواص فیزیکی دوغاب آنها نتیجه غلظت

اثر ذرات . دهد را تغییر می انسیتهعنوان مثال ویسکوزیته و د
جامد بر کاهش ماندگی کلی گاز به کرات گزارش شده 

کاهش ماندگی گاز با غلظت جامد به افزایش . است
 بهشود که  ویسکوزیته کاذب فاز دوغاب نسبت داده می

 .شود های درشت گاز منجر می گیری حباب شکل
را افزایش ها  ها سرعت باال رفتن حباب افزایش اندازه حباب

ها  پژوهش. دهد را در راکتور کاهش می آنها و زمان اقامت
از مستقل های درشت  دهد که ماندگی حباب نشان می

 .غلظت دوغاب است
ماندگی گاز به تدریج با افزایش ویسکوزیته دوغاب کاهش 

های باالی جامد، سرعت گاز اثری بر  در غلظت. یابد می
همین . ها ندارد فتن حبابتوزیع اندازه حباب و سرعت باال ر

ند که افزایش غلظت جامد بیشتر ده  مینشانها  بررسی
به  و دهد می قرار تأثیر تحت را گاز تر کوچک های حباب

 مانعگیری منجر به افزایش به هم پیوستگی و  محض شکل



 

تر  های درشت حباب. شود میتجزیه آنها در طول ستون 
افزایش سرعت  و دشون نمی توزیع جامد ذرات دیگر با حضور

باال رفتن آنها به میزان کمتر ماندگی کلی گاز کمک خواهد 
 .کرد

 ماندگی گاز در برای تخمیندانستن ویسکوزیته دوغاب 
 .]11[ مهم استهای حبابی دوغابی  ستون
بینی ویسکوزیته   پیشبرای که را روابطی از تعدادی )2( جدول

 .دهد ه مییشوند ارا دوغاب استفاده می
ترین  در هر حال، افزایش ویسکوزیته کاذب فاز دوغابی مهم

 .یستدلیل کاهش ماندگی گاز ن
 ]14, 11, 2[  دوغابی هروابط موجود برای محاسبه ویسکوزیت: 2 جدول
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  εGاثر اندازه راکتور بر 
های  ین عنوان شد هیدرودینامیک ستون ا که پیش ازچنان
توزیع های   ستون و روشی ههندس به شدت به دوغابی حبابی
ناحیۀ مختلف  سه ستون، ی ههندس اساس بر و است وابسته گاز

 :اند و متفاوت زیر با ماندگی نسبی گاز خود مشخص شده
 طراحی توزیع کننده گاز  بهεG(منطقه پخش کننده  -1

 )وابسته است
مایع کنترل /  با چرخش دوغابεG(منطقه بالک  -2

 )شود می
 به خاطر شکل گیری یک الیه کف εG (1ناحیه باالیی -3

 )دوغاب بزرگ است/ در باالی بستر مایع
 به یاهایی که ارتفاع آنها زیاد  در حالت کلی در ستون

زیاد در آنها ) L/D(عبارتی نسبت ارتفاع به قطر راکتور 
باشد، اثر نواحی اول و سوم بر ماندگی گاز ناچیز و بنابراین 

 ی هگیری شده در منطق ماندگی گاز نزدیک به مقادیر اندازه
اند که وقتی  تعدادی از محققین گزارش کرده. بالک است

L/Dباشد تغییر محسوسی در ماندگی 6 تا 5تر از   بزرگ 
وزیع کننده بر ماندگی گاز در شود و نیز ت گاز مشاهده نمی

بر این عالوه . اثری ناچیز خواهد داشت ناحیۀ باالیی رآکتور
های درشت، تغییر در اختالط  دلیل کاهش ماندگی حباب به

ماندگی مایع / مایع و کاهش توانایی کف کنندگی دوغاب
 .یابد گاز با قطر برج کاهش می

 سرعت در مایعات ویسکوز به دلیل تاثیر کم دیواره بر
 . داردεG قطر برج اثر کمتری بر ،گازهای  باالرفتن حباب

وقتی رژیم جریان آشفته غالب است قطر برج اثر کمی بر 
 .ماندگی گاز دارد

 قطر برج بر ماندگی گاز اثر ،های ظاهری کم گاز در سرعت
در رژیم جریان همگن با کاهش قطر . مشخصی دارد

ختالط محوری مایع یابد و ا  میستون، ماندگی گاز افزایش
 چرخان بزرگ افزایشهای  به دلیل تشکیل سل با قطر برج

 .یابد می

  εGاثر توزیع کننده گاز بر 
های حبابی  های گاز جز الینفک طراحی ستون توزیع کننده

های گاز، اندازه و تعداد  های توزیع کننده ویژگی. اند دوغابی
داد زیادی تع. استهای آنها   موقعیت و جهت نازل،ها روزنه

ها با  توزیع کننده وجود دارد که در اندازه و تعداد اریفیس
های گاز در  تعدادی از این توزیع کننده.  متفاوتندیکدیگر
 1. اند نشان داده شده) 4(شکل 

توان اندازه حباب   میمشخصات پخش کننده ی هوسیل هب
 .اولیه و توزیع و پخش در اریفیس را گزارش کرد

هم پیوستن و از هم ه  بی ه پدیددلیله اما در هر حال ب
های گاز، توزیع اندازۀ حباب در ستون حبابی  شکستن حباب

بر ماندگی گاز ها  اثر پخش کننده. توصیف نخواهد شد
آید چرا که اثر آن در خارج از منطقۀ   میپیچیده به نظر

                                                
1. Top region 



 

 
 ]9[ای حبابیه کار گرفته شده در ستونه بهای  انواع مختلفی از توزیع کننده: 4 شکل

(a)  صفحۀ متخلخل(b) مشبک صفحۀ (c) نازل تک روزنه (d)های متعدد  نازل با روزنه (e)های   حلقه
  توزیع کنندۀ کالهکی(h) توزیع کنندۀ افشاننده (g) توزیع کنندۀ عنکبوتی (f)متخلخل 

 
اگر قطر اریفیس کم باشد این اثر .  شودشناختهپاشش باید 
هم ه شکستن و بکیفیت ماندگی گاز به . رسد  میبه حداقل

با عکس  εG .های گاز در ستون وابسته است پیوستن حباب
های کوچک گاز   وقتی حباب.قطر اریفیس متناسب است

هم پیوستن ه گیرند، از آن جا که سرعت ب شکل می
 گذر از رژیم جریان همگن به ،شود تر می ها، کوچک حباب

  مایع در یک- اگر سیستم گاز. افتد ناهمگن به تأخیر می
ه ای باشد که پدیده ب  به گونهSBCRستون حبابی یا یک 
توان انتظار  ها در آن اتفاق نیفتد می هم پیوستگی حباب

 ماندگی گاز به در پی آنها و  داشت که توزیع اندازه حباب
 .شدت به طراحی توزیع کننده گاز وابسته است

 ،ها  فراهم شدن تعلیق ذرات جامد و اختالط در ستونبرای
 توسط جریان گاز در نقطه تزریق الزم  از انرژیحداقلی
 ، اثر تعداد، باشدمورد توجه اگر کاهش مصرف انرژی .است

 دلیلبه بر این عالوه . اندازه و جهت منافذ قطعی است
فشار هیدرواستاتیکی مایع بر پخش کننده گاز، افت فشار 

 مصرف انرژی را در ،رود که در نتیجه  میمهمی انتظار
افت فشار در . حبابی دوغابی افزایش خواهد دادرآکتورهای 
 گاز با افزایش در سرعت جریان گاز که ی هپخش کنند

 .یابد  میبرد، افزایش  میتوربوالنسی را باال
گزارش شده است که افت فشار در سرتاسر صفحات 

تواند تحت تأثیر حضور مایع قرار بگیرد که   میردا سوراخ
 : را به شکل زیر نوشتتوان افت فشار کلی برای آن می

)20( chydrostatiresidualdryT PPPP         
dryP∆ وسیله جریان گاز  ه بکه افت فشار خشک است

اصالح شده در نتیجه عدم حضور مایع در صفحه توزیع 
تواند به   می∆wetPبه طور مشابه . شود  می ایجاد،کننده

 بیان شود که عامل آن ∆residualP و ∆dryPعنوان جمع 
 هندسه صفحه و خواص فیزیکی  سرعت گاز در اریفیس،

 افت فشاری است که توسط فشار ∆chydrostatiP. مایع است
 .شود  هیدرواستاتیک مایع ایجاد میباالی

دهد که یک عدد رینولدز بحرانی برای  مشاهدات نشان می
 با ∆dryP∆ /wetPارد که باالی آن نسبتاریفیس وجود د

ارتفاع مایع تمیز، افزایش با وجود افزایش قطر اریفیس 
 .یابد می

به تر  ورای این عدد رینولدز بحرانی اریفیس مقدار افت فشار
رسد و قطر اریفیس اثر بیشتری  مقدار افت فشار خشک می



 

ت برای هر  . نخواهد داشت∆dryP∆ /wetPبر نسب
 ، روزنه از پیش تعیین شدهیکننده گازی با تعداد پخش

نیروی اولیه گاز در اریفیس پخش کننده به نیروهای کشش 
 که (we)این نسبت با عدد وبر . شود مربوط میسطحی 

رود به بهترین  ها به کار می  طراحی پخش کنندهبرایاغلب 
 . شود  توصیف میکلش

الزم است تا اطمینان  >we 2دهد که تحقیقات نشان می
 .بخش شکستن حباب یا اختالط محوری مایع باشد

 :شود   میعدد وبر برای گاز از رابط زیر محاسبه

)21( 
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 .]9[کننده است های پخش  تعداد روزنهNoکه 
در صورت استفاده از صفحات متخلخل همیشه افت فشار 
اثر کمتری بر ماندگی گاز در مقایسه با صفحات سوراخ دار 

افزایش مصرف انرژی ویژه در صفحات . خواهد داشت
متخلخل قطر حباب را افزایش و در صفحات سوراخ دار 

 .دهد کاهش می
کمتر از (های کم گاز  توان فرض کرد که در سرعت می

m/s04/0 ( تنها نازلی با یک اریفیس رژیم جریان ناهمگن
ها نظیر  کند در صورتی که سایر پخش کننده را ایجاد می

های چند  دار، صفحات متخلخل و نازل صفحات سوراخ
کننده  کند و اثری از پخش اریفیسی رژیم ناهمگن ایجاد می

 .شود مشاهده نمیگاز 

 نتیجه گیری
تبدیل گاز های  با باال رفتن بهای جهانی نفت خام ، فرایند

 تروپش، تولید متانول و سنتز دی -به مایع نظیر سنتز فیشر
راکتورهای حبابی . رسند  میمتیل اتر بسیار مهم به نظر

دوغابی با داشتن ساختاری ساده، انتقال حرارت خوب، 
در حین عملیات و امکان ها  امکان احیای کاتالیست

 سازی در جهت انجام این فرایندها مناسب به نظر بزرگ
رسند لذا شناخت رفتارهای هیدرودینامیکی این راکتورها  می

 . استامری مهم و ضروری
توان   میراها  جریان مشاهده شده در این ستونهای  رژیم

. به سه دستۀ همگن، نا همگن و لخته ای طبقه بندی کرد
ر رژیم جریان از همگن به ناهمگن که با افزایش فشار تغیی

افتد، بر   میافتد و با افزایش بار کاتالیست پیش  میبه تاخیر
. گذارد  میعملکرد هیدرودینامیکی رآکتور تأثیر مستقیم

پارامتر ماندگی گاز اثری ویژه و اساسی بر عملکرد یک 
 که دراین مقاله بارها ذکر شد. ستون حبابی دوغابی دارد

های جریان مشخص شود و  الزم است اختالف بین رژیم
 .گذر از رژیمی به رژیم دیگر باید بهتر فهمیده شود

ها و اشراف بر نوع آنها در نهایت  مقایسه بین این رژیم
 .منجر به طراحی و بزرگ سازی مناسبی خواهد شد

 مهم در طراحی و عاملماندگی گاز به عنوان یک  •
ابی دوغابی به فاکتورهای مختلف شناخت عملکرد ستون حب

و متعددی شامل خواص فیزیکی فازهای گاز، مایع و جامد، 
 .است منسوب... سرعت گاز و فشار و

ماندگی گاز با سرعت ظاهری گاز رابطۀ توانی دارد  •
)n

gG U   ( و توان مربوطه)n ( به رژیم جریان وابسته
 و در 2/1 تا 7/0همگن عددی بین  در رژیم جریان n. است

 . گزارش شده است7/0 تا 4/0رژیم ناهمگن بین 
یابد و   میماندگی گاز با افزایش فشار سیستم افزایش •

افزایش فشار . این امر منسوب به افزایش دانسیتۀ گاز است
های ریز و در  باعث کاهش تمایل به هم پیوستگی حباب

 و نا پدید شدن ریزهای   حجمی حبابءنتیجه افزایش جز
 .شود  میدرشتهای  حباب

تأثیر خواص مایع بر ماندگی گاز زیاد است به خصوص  •
اثر فشار بر .  زیادی داشته باشدی هاگر مایع ویسکوزیت
است و ماندگی گاز مربوط به مایع تر  مایعات ویسکوز مهم

تری باشد  های گاز بزرگ تواند به خاطر حباب  میویسکوز
کاهش کشش . استها  یوستگی حبابکه ناشی از به هم پ

ماندگی گاز را های ایز  گیری حباب به دلیل شکلسطحی 
 .دهد  میافزایش

یابد   میبا افزایش غلظت جامد، ماندگی گاز کاهش •
 .سازد  میچراکه ویسکوزیتۀ کاذب فاز دوغاب افزایش

گاز هم های  هندسۀ رآکتور و نوع و شکل توزیع کننده •
بر ماندگی گاز است و در کنار نوع عاملی مهم و تأثیر گذار 



 

رژیم جریان حاضر در رآکتور هیدرودینامیک را دستخوش 
  .نمایند  میتغییرات
 وضعیت یک رآکتور با تغییر ی هرود که مقایس  میانتظار
 مختلف هیدرودینامیکی منجر به طراحی یک رآکتور عوامل

 . کمتر شودی هدر شرایط عملیاتی بهینه و هزینۀ تمام شد

 ادها و نشانه هانم
w Catalyst mass per unit volume of the 

reactor (Kg/m3) 
ρL Liquid density (kg/m3) 
ρG Gas density  (kg/m3) 
ρP density of particle (kg/m3) 
ρSL density of slurry phase (kg/m3) 
Cµ Viscosity correction factor  
dR Reactor diameter (m) 
Ug superficial gas velocity (m/s) 
µG viscosity of gas phase (Pa s) 

µL viscosity of liquid phase (Pa s) 
µSL viscosity of slurry phase (Pa s) 
σ Surface tension of the liquid (Pa m) 
ε g gas hold-up (dimensionless) 
εL Liquid hold-up (dimensionless) 
εb large bubble hold-up (dimensionless) 
εdf small bubble hold-up (dimensionless) 
utp Terminal settling velocity of the 

particles (m/s) 
g Acceleration due to gravity (m/s2) 
dp particle diameter 
CV Volumetric solid concentration % 
Udf Superficial velocity of gas through the 

dense phase (m/s) 
L reactor length 
∆P pressure drop 
do Orifice diameter (m) 
No Number of openings on the gas sparger 
γ' Wettability factor 
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 نفت خامهای   حذف فلزات از پسماند فیزیکی و شیمیاییهای روش

 1*، سید علی حسینیساالریعلیقلی نیایی، داریوش 
 گروه شیمی کاربردی و مهندسی شیمی، دانشکده شیمی، دانشگاه تبریز 

 چکیده
این فلزات .  خام هستند نفتفلزات درترین   وانادیم و نیکل متداول. استادیر بسیار اندکی از فلزات مقحاوینفت خام 

اثرات . شوند های نفتی تغلیظ می  سوخت  و در فرآیندهای تصفیه در باقیماندهموجودندصورت محلول در نفت  بهمعموالً 
کنند بلکه ممکن است  ات نه تنها محصوالت را آلوده میاین فلز .آور فلزات در نفت مدتی است که شناخته شده است زیان

فلزات همچنین تمایل به نشر ویژه خود در محدوده . ها و خوردگی تجهیزات شوند باعث مسمومیت و از بین رفتن کاتالیست
ه یاراهای نفت خام  هایی را برای حذف فلزات از نفت سنگین و اجزای باقیمانده این بررسی، روش .چند میکرون دارند

 .هستندشامل فرآیندهای تصفیه فیزیکی و شیمیایی ها  این روش .دهد می

 حذف فیزیکی و شیمیایی های نیکل و وانادیم، نفت خام، پورفیرینهای  حذف فلزات، پسماند: واژگان کلیدی

                                                
* Seyedalihosseini@yahoo.com 

مقدمه
مقدار فلزات موجود در نفت خام معموالً از چند قسمت در

فلزات.  متغیر استppm 1000 تا بیش از (ppm)میلیون 
یافت شده در نفت شامل سدیم، پتاسیم، لیتیم، کلسیم،

، نقره، وانادیم، منگنز، روی، سرب، کبالت،استرانسیوم، مس
این فلزات به صورت. استتیتانیم، طال، کروم و نیکل 

-ها به شکل صابون و ترکیبات آلی ترکیب با اسید نفتنیک
وجود فلز در نفت]. 1[د هستنها  فلزی مانند متالو پروفیرین

 در.به وسیله چندین محقق بحث و بررسی شده است
یقدر بهصورت گرفته در این خصوص حقیقت مطالعات 
یرتواند موضوع چندین کتاب و مقاله مرو زیاد است که می

های در این مقاله روش ]. 2[با ارجاع به کارهای قبلی باشد 

فیزیکی و شیمیایی که برای حذف فلز از نفت خام توسعه
 .یافته اند بررسی می شوند

شود نیکل و از بین فلزاتی که به طور فراوان یافت می
،منشاء نفت خامتناسب  به .توان نام برد وانادیم را می
(ppm)قسمت در میلیون  1200تا  1/0 بین غلظت وانادیم

که نیکل از مقادیر بسیار کم تا متغیر است در صورتی
ppm150ای که بر در مطالعهعنوان نمونه  هب. کند  تغییر می
عربستان صورت گرفتهحوضچه نفت خام چهار  روی

 مقدار وانادیم و نیکل به ترتیب از،استمشخص شده 
ppm 2/57-2/2 وppm 7/16-55/0مقدار.  است متغیر

درصد وزنی نفت 8/2تا  1/1 بین ها فت خامگوگرد در این ن
 



 

 

 در مطالعه دیگری که روی جداسازی و]. 3[ متغیر است
های نفت  ندهاها در ته م فیرینر پومی نیکل و وانادییشناسا

 صورت C535°ماهای باالتر از دسنگین عربستان در 
 ppm62  و مقدار نیکلppm189 گرفت مقدار وانادیم

 ].4[گزارش شده است 
ها به دو صورت  شود که وانادیم و نیکل در نفت تصور می

 .پورفیرینی و غیرپورفیرینی: وجود داشته باشد
 وجود دارد ها اطالعات کمی در مورد طبیعت غیرپورفیرین

 دلیل ای نه تنها به ها به طور گسترده که پورفیرین در حالی
آورشان بلکه به خاطر نقش قابل مالحظه در  اثرات زیان

 ].4 [اند بررسی شدهاثرات ژئوشیمی آنها 
آهن بعضا به عنوان فلزات سنگین شناخته  وانادیم، نیکل،

 در باقیمانده نفت خام در) Me(فلزات سنگین . شوند می
 .ها به شکل ترکیبات پورفیرین جمع می شوند آسفالتن
را با ای از کمپلکس فلزات سنگین   نمونه)1(شکل 

 . دهد پورفیرین نشان می

 
 (Me) نمونه ای از یک کمپلکس پورفیرین با فلزات سنگین : 1شکل

 تغییر 520 تا 420وزن مولکولی این نوع ترکیبات بین 
باتی بودند که ادعا شد منشأ ها اولین ترکی پورفیرین .کند می
 کشف کرد که انواع 1934تریب در سال . ی دارندزیست

ترکیبات پورفیرینی  ها و قیر طبیعی دارای مختلفی از نفت
های فلزی در نفت به طور گسترده  عنوان پورفیرین. هستند
 ].5[بررسی قرار گرفته است  مورد
ف  جهت حذ، زیادی از فلزاتحاوی مقادیرهای خام  نفت

شوند چرا که این ترکیبات   تصفیه میطور مداوم فلزات به
بر شوند و  در فرآیند تقطیر به عنوان ته مانده جمع میفلزی 

برخی از  .گذارند  مییبر جاروی خواص آنها تاثیرات بدی 
ترکیبات آلی فلزی ممکن است در فرآیند تقطیر در دماهای 

. رار باشندهای با دمای جوش باال، ف مربوط به تقطیر شده
های فلزی در کراکینگ کاتالیستی  حضور آالینده

 گوگرد .کند  مشکل جدی ایجاد می(FCC) بسترسیالی
 FCCتواند به فرم گازی در آید که به آسانی در واحد  می

های فلزی غیرفرار بوده و در  شود ولی آالینده کنترل می
شوند و به همراه  جمع میدر واحد طول فرآیند کراکینگ 

های  فعالیت. کنند ها نشست می روی کاتالیستکک 
حضور آنها روی ذرات نیکل و وانادیم، زدایی  هیدروژن

های دهیدروژناسیون را در طول فرآیند  کاتالیست واکنش
برد و موجب افزایش مقدار کک و  کراکینگ پیش می

 .شود گازهای سبک در محصوالت بنزنی می
 روی سطح وانادیم و نیکل هنگامی که به مدت زیاد

کاتالیست قرار گیرند موجب تغییر ساختار کاتالیست 
همچنین مقادیر اندک نیکل و وانادیم موجب ]. 6[شوند  می

. شود سنتزی میهای  مسموم شدن خاک رس و کاتالیزور
 فلزات موجود در نفت هنگام سوزاندن آن عالوه بر این

نشست خاکستر روی موتور موجب . کنند تولید خاکستر می
شود و به دیواره  های متحرک موتور می ش قسمتسای

 غلظت باپسماندهایی . رساند آور و کوره آسیب می جوش
 .فلزات در نفت سنگین مضرات زیادی دارندباالی 

 :فلزات موجود در نفت خام معموالً به دو صورت وجود دارند
روی، تیتانیم، کلسیم و منیزیم معموالً به صورت ) 1

 .نیک به صورت صابونترکیبات با اسید نفت
وانادیم، مس، نیکل و بعضی از ترکیبات آهن به صورت ) 2

 .ترکیبات پورفیرینی محلول در نفت
یظ ترکیبات فلزی در ته مانده نفت لفرایند تقطیر، موجب تغ

اکثر ترکیبات فلزی ممکن است در طول . شود خام می
ی های هیدروکربن وسیله حالل هفرآیند با ترکیبات آسفالتنی ب

های خطی میزان  ها با آلکان حذف آسفالتنی. رسوب کنند
از آنجا که . دهد  کاهش می درصد95فلز در نفت را تا 

های فلزی ترکیبات وانادیم و نیکل هستند  ترین آالینده رایج
ها وجود دارند و اکثر  ها و آسفالتنی که به صورت پروفیرین

تصفیه  برایتالش زیادی . شوند ها جمع می در ته مانده
در .  استانجام شدههای نفت خام برای حذف آنها  مانده ته



 

 

های فیزیکی و شیمیایی مورد استفاده  هر دو روشاین مورد 
فیزیکی برای حذف های  غالبا روش. گیرد قرار می
 .به کار می روندها  آسفالتن
های شیمیایی شامل فرآیندهای حرارتی مانند  روش

در . استیمیایی شکستن ویسکوزیته وکک و تصفیه ش
های سبک به طور فیزیکی از  زدایی، نفت فرآیند آسفالت

وسیله مخلوط کردن نفت سنگین و  ههای سنگین ب آسفالتنی
های با نقطه جوش پایین مانند پروپان،  ها با حالل مانده ته

فرآیندهای حرارتی شامل . شوند بوتان و ایزوبوتان جدا می
ا جهت تولید محصوالت ه مانده وارد کردن هیدروژن به ته

ها و فلزات به صورت کک یا   و آسفالتنیاستتر  سبک
 .شوند حذف می های شکستن ویسکوزیته مانده ته

 های فیزیکی حذف فلزات روش
های فیزیکی شامل تقطیر، استخراج با حالل و  روش

 .استفیلتراسیون 
در تقطیر نفت خام به دو جزء براساس نقطه جوش جدا 

هایی با مشخصات مربوط به  کدام به برششوند که هر  می
های فلزی در ته  دهنده شوند که تشکیل خودشان تقسیم می

 .مانند باقی می
 و فشار C358°تقطیر پسماندهای نفت خام کالیفرنیا در 

فاز بخار . ها را حذف کرد متالوپورفیرین درصد 98اتمسفری، 
های فلزی که به صورت   کمپلکس درصد92حاوی 
تصفیه بخار در یک بستر ثابت . ها بودند یرینمتالوپورف

ها را حذف  کاتالیزوری با فعالیت کم همه متالوپورفیرین
های نفتی موجود در  آنالیز اسپکتروسکپی پورفیرین. کرد

 بعد از تصفیه خیلی مالیم نشان داد که ،گازوئیل تقطیر شده
اند که این ترکیب در فلززدایی  ها تبدیل شده آنها به کلرین

  ].7 [استیک حدواسط  به روش کاتالیتیکی حرارتی
فلززدایی   را براییک روش فیزیکی] 8[  و همکاران1یامادا

به وسیله حرارت دادن نفت  پیشنهاد کردند که از نفت خام
 و رفالکس کردن نفت با یک حالل آلی C 238-177°تا 

پسماند  .گیرد و سپس سانتریفیوژ کردن مخلوط صورت می
  با برنامه دماییppm 159وانادیم به غلظت نفت محتوی 

مدت یک ساعت  ه بC 216-182° درجه بر دقیقه تا 3
وسپس با هگزان رفالکس شده و در  .حرارت داده می شود

 نفت – محلول هگزان درنهایت سانتریفیوژ می شود تا 
که هنگامی که  در صورتی. برسدصفر به مقدار وانادیم 
 ppm مقدار وانادیم ده نشود نفت حرارت دا-مخلوط هگزان

 .است 105
سنگین به های  کاهش ویسکوزیته و غلظت فلزات در نفت

شکستن ویسکوزیته با افزودن محلول آمونیاک آبی  وسیله
شکستن با به این ترتیب . به نفت صورت گرفته است

کیلو پاسکال به مدت  6895 و C 232°در نفت ویسکوزیته
با ویسکوزیته  ده ، محصولیبرابر وزن آب داده ش  ثانیه260
cP 410مقادیر حذف نیکل، وانادیم و گوگرد .  به دست آمد

.  نتیجه داد درصد5 و  درصد13،  درصد12در این مورد 
بود ) درصد وزنی( آمونیاک  درصد7/0هنگامی که آب حاوی

 می شود و مقادیر حذف cP 180ویسکوزیته ایجاد شده 
 14 و  درصد20،رصد د26نیکل، وانادیم وگوگرد به صورت 

استفاده از آب حاوی آمونیاک به جای آب . خواهد شددرصد 
 باعث کاهش رسوب کک در کاهش دهنده ویسکوزیته از

 1 ].9[ شد  درصد27/0 تا  درصد61/0
های مایع یا  زدایی با هیدروکربن های استخراج آسفالت روش

 که موثر است بسیارگازی مانند پروپان، بوتان و ایزوبوتان 
های تقطیر  ها برای حذف فلزات از باقیمانده در پاالیشگاه

 .شود شده تحت خالء استفاده می
زدایی حالل وابسته به پاالیشگاه،  در واقع، واحد آسفالت

وسیله پاالیشگاه را با حالل  هنفت ته مانده تولید شده ب
کند که در نتیجه آن،  هیدروکربنی سبک مخلوط می

 هصورت نامحلول باقیمانده ماند ت بهها و اکثر فلزا آسفالتنی
ها با  شوند بنابراین حذف آسفالتنی و از محصول جدا می

 درصد 95 پنتان مقدار وانادیم را در ته مانده نفت تا نرمال
 .دهد کاهش می

 پورفیرین در محصول تصفیه -های فلز ی کمپلکس مشاهده
شده وآسفالتنی زدایی شده باعث تسریع و افزایش رغبت 

ترکیب . دشهای این ترکیبات   به شناسایی و ویژگینسبت
                                                
1. Yamada 



 

 

های کروماتوگرافی و استخراج با حالل باعث  روش
 -های پورفیرین کمپلکس. اند جداسازی این کمپلکس شده

 های وسیله روش ه وانادیم ب-نیکل و پورفیرین
 ]10[ند شداسپکتروفتومتری شناسایی 

 نفت خام های محتوی وانادیم و نیکل در  متالوپورفیرین
ی استخراج با حالل با یک حالل انتخاب  وسیله هسنگین ب

 شده از بوتیروالکتون، استونیتریل، فنل، فورفوران، 
 آب، -پیریدین  پیرولیدون، دی متیل فرمالید، مخلوط-2

اتیلن کربنات، پروپیلن کربنات اتیلن تری تیوکربنات و دی 
 طریق از استخراج با حالل. متیل سولفوکسید حذف شدند

تماس دادن حالل با یک جریان نفتی با آروماتیسیته باال در 
ته مانده  همچنین . انجام شدoC 95-27محدوده دمایی 

حاصل از تقطیر در خالء نفت سنگین عربی با نقطه جوش 
oC 677-510 بوتیروالکتون استخراج که -1 سه مرتبه با 

به انتخاب حالل . دش وانادیم حذف درصد 97در نتیجه آن 
 ویژه نظیر نیروهاییتوسط   حاللیت بستگی دارد کهعامل

نیروهای پراکندگی، نیروهای جفت شده دوقطبی، و 
های  حالل. شود نیروهای پیوند هیدروژنی مشخص می

ترجیح داده شده اتیلن کربنات، پروپیلن کربنات، اتیلن تری 
 ].11[تیوکربنات، و دی متیل سولفوکسید بودند 

 از طریقهای نفت خام در فشار اتمسفر  ههمچنین ته ماند
 منفرد، اتر 1های خطی پنج تا هشت کربنه نشینی با آلکان ته

زدایی و فلز زدایی  نفت، اتیل استات، بوتیل استات آسفالتن
اتیل  8/1 ذره - در یک مخلوط با نسبت حالل،اند شده

درصد  5/89(استات باالترین مقدار حذف نیکل و وانادیم 
ویژه وانادیم،  هفلزات بدر این حالت، . دادجه نتیرا ) وزنی

 .ها تغلیظ شده بودند نشینی آسفالتن طور اصلی در ته هب
ا  بهای بوسکان  مشتق شده از آسفالتنیی اجزا تصفیه

آمید، با نیکل رانی، و الکترولیز در لیتیم  لیتیم اتیلن دی
آمید احیای موثر، دسولفوراسیون، منجر به   اتیلن دی-کلرید

اهش در محتوای وانادیم و متالوپورفیرین شده و حاللیت ک
 مقدار وانادیم با  شده است کهمشخص .را تغییر می دهد

  .محتوای پورفیرین ارتباط دارد
 غشاها که باعث فناوریهای اخیر فرآیندهای برپایه  در سال

ها و گوگرد و فلزات از  کاهش ویسکوزیته، محتوی آسفالتنی
شود مورد مطالعه و  های نفتی می دهمان نفت سنگین و ته

در اکثر این فرایندها، از غشاها . بررسی قرار گرفته است
فاز یا رقیق کردن  برای بازیافت حالل استخراج، جداسازی

های معدودی مبنی بر استفاده  شود و گزارش استفاده می
ها و فلزات از   حذف گوگرد، آسفالتنیآنها برایمستقیم از 

 . داردنفت سنگین وجود
در یک کار پژوهشی دیگر که توسط کیوتووی و همکاران 

صورت گرفت یک روش فیلتراسیون برای حذف ] 12 [وی
های با وزن مولکولی باال و اجسام معدنی از  آالینده

 عبور از یک سیستم اهای آلیفاتیک مایع ب هیدروکربن
غشایی دارای یک الیه خارجی در طرف فشار باال از یک 

 متخلخل از یک هیدروکربن متخلخل قابل غشاء میکرو
ویسکوزیته . دشه یدار ارا آماس شدن و ترکیب سولفون

هیدروکربن مایع در اثر حرارت دادن یا مخلوط کردن با 
 قبل از تماس با غشاء cP 600یک حالل یا کمتر از 

این روش برای حذف نیتروژن، گوگرد، . یابد کاهش می
ها از  ادیم و آسفالتنیآلومینیوم، کرم، مس، نیکل، وان

 نفت خام و نفت سنگین و قیر -کننده های روان روغن
 1 .استطبیعی مناسب 

انرژی اتمی فرانسه روش سازمان و همکاران در ] 13[ آرود
 330حدود (الترافیلتراسیون تحت خالء در دماهای باال 

با استفاده از یک غشاء سرامیکی با ) درجه سانتیگراد
برای حذف فلزات از را  mm 10ات میانگین فاصله حفر

یک جریان  کار رفته دارای هغشاء ب. کار بردند هنفت خام ب
 500 فشار وارد بر غشاء و m/s 6/5برشی با سرعت 

با استفاده از این روش میزان آسفالتن در  .کیلوپاسکال بود
 . درصد وزنی کاهش یافته است4 تا 3/6نفت سنگین از 

کاهش  ppm 90به  ppm195 همچنین مقدار وانادیم از
با وجود این، اثر میزان زمان ماند گرفتگی منافذ غشا  .یافت
د که شار نفوذی در شو مشخص ن قرار نگرفتبررسی مورد 

 ؟طول آزمایش ثابت می ماند یا نه

                                                
1. C5-8  
 



 

 

صورت گرفت ] 14[ که توسط استرنبر دیگری در تحقیق
ی  وسیله ههای سنگین ب یک روش برای باال بردن عیار نفت

و صاف کردن از طریق  نامحلول فلزات موجود در نفت
 ویژه  مورد نظر بهفرآیند. خالء در فشار باال توسعه داده شد

برای نیکل و ه ویژ هجزئی فلزات، ب برای حذف مقادیر بسیار
این فرآیند . مناسب است وانادیم و کاستن پسماند کربنی

شامل مراحلی از قبیل رقیق کردن نفت سنگین با یک 
مخلوط نتیجه شده برای یک مرحله ) مانند تولوئن(ل حال

کار بردن غشاهای انتخاب شده،  ه و با بء خالباصاف کردن 
غشاهای ترجیح داده شده شامل سلولز اصالح شده و 

 Fوینیلیدین فلوئورید نظیر غشاهای با منافذ از نوع  پی
 . است
 آزمایشی برای جداسازی فلزات از بخشی از این تحقیق،در 

مخلوط ته ماندهای نفتی تقطیر در خالء نفت خام عربی و 
 با استفاده از روش 1/1تولوئن به نسبت وزنی 

 میزان وانادیم و نیکل به ترتیب از. انجام شدالترافیلتراسیون 
 . کاهش یافته بودppm1/7  و8/25 به 43 و 180

بریتیش  و همکاران دردانشگاه] 15[در تحقیقی که دانگ 
 دادند، استفاده از روش الترافیلتراسیون را روی مانجا 1کلمبیا

با استفاده از غشاهای سرامیکی با  2نفت سنگین دریاچه کلد
. دکردن میکرومتر بررسی 1/0متوسط قطر حفرات کمتر از 

در (آزمایشات الترافیلتراسیون تحت شرایط نسبتا مالیم 
.  کیلو پاسکال صورت گرفت600 و فشار C 110°دمای

ای را در  ایشات تجربی کاهش قابل مالحظهنتایج آزم
با . دانسیته، ویسکوزیته و مقدار نیکل و وانادیم نشان داد

منافذ های  نشان داد که ترسیب در دیوارهها  وجود این، داده
دارد و شار نفوذ یافته  اثر زیادی روی شار نفوذی غشاء

 .یابد ها افزایش می اما زمان ماند آسفالتنی یابد کاهش می

 های شیمیایی وشر
روش شیمیایی، حذف انتخابی فلز  هزدایی ب فلز مفهوم اصلی

.  نفت باقیمانده استبراز یک جسم آلی با حداقل اثر 
وسیله اسیدها یک واکنش  هها ب فلززدایی از متالوپروفیرین

 :شود وسیله معادله زیر نمایش داده می هپذیر بوده و ب برگشت

MXPHHXPM    

انجام ها است که  ه نفت با اسید سولفوریک سالتصفی
، حذف گوگرد، نیتروژن و فلزات و آن و هدف از شود می

 از. استها  ها برای بهبود کیفیت فرآورده انواع هیدروکربن
های گیاهی و حیوانی  این ماده اولین بار برای تصفیه روغن

 سال 150 و از زمان آغاز صنعت نفت در حدود شداستفاده 
 اسید سولفوریک با موفقیت در مراحل مختلف پیش،

]. 16[تخلیص محصوالت نفتی مورد استفاده قرار گرفت 
 توسط 1908اولین استفاده از اسید سولفوریک دراوایل سال 

ها را  آسفالتنی  که طی آنانجام گرفتمارکسون و ایکمن 
وسیله تصفیه نمونه با نفتای با نقطه  هاز مواد اسفالتی ب

وسیله جزء به جزء کردن ماده  هو در ادامه بجوش پایین 
در ]. 17[محلول در نفتا با اسید سولفوریک غلیظ جدا کردند

ماندهای نفتی با اسید سولفوریک قسمتی از اسید  تصفیه ته
تواند با قسمتی از   تبدیل شود که می2SOممکن است به

 ترکیبات نشده واکنش دهد واشباع های  هیدروکربن
واکنش اسید سولفوریک با . متنوعی را ایجاد کند

تواند استفاده آن در حذف فلزات، گوگرد و  ها می هیدروکربن
ها با اسید  واکنش هیدروکربن. نیتروژن از نفت محدود سازد

دهد و خلوص  مقدار اسید مورد نیاز را افزایش می
 1 .آورد محصوالت را پایین می

ها و  سولفوریک با اولفینهای اساسی اسید  واکنش
صورت گسترده بحث شده  ههای استخالف شده ب آروماتیک
 یک دانش عمومی در آمده است که به صورتاست و 

ها،  محصوالت واکنش ممکن است از نوع سولفون
ها، اسیدهای سولفونیک آروماتیک و یا  سولفون پلی

حقیقت آن است که اسید . های پلیمری ناهمگن باشد صمغ
هایی که مانع از حذف فلزات،  ریک با هیدروکربنسولفو

های   واکنش داده و واکنشاستسولفور و نیتروژن از نفت 
اسید  های سریع واکنش. کند حذف شدن را تسریع می

سولفوریک و هیدروکربن مقدار اسید الزم را افزایش و 
 . دهند راندمان محصوالت سوختی را کاهش می

                                                
1. British Colombia 2. Cold lake 



 

 

ه عنوان اسید موثر برای  بدتوان اسید هیدروفلوریک می
 درصد وزنی 90 و فلزات را تا حدود رفتهفلززدایی به کار 

هیدروکلریک، سولفوریک، سولفونیک و . ندکحذف 
توانند تا  فسفریک، هیدروبرومیک و سایراسیدها می پلی

حدودی فعال باشند ولی اسیدها دارای یک معایبی شامل 
 ].18[ هستندهای جانبی و آلودگی محصوالت  واکنش

مخلوط کردن طریق فلززدایی از نفت خام از 
 یا HNO3 های های نفت خام سنگین با محلول هیدروکربن

HClدر دمای   آبی محتوی یک معرف ضد تعلیقoC 20-
. شود ، که در آن فلز به فاز آبی منتقل می اجرا شده است14

 افزایش با انجام شده بود که 2-7های  pHحذف فلز در 
 ].19[شد  ترل میآب آمونیاک کن

از شرکت نفتی ] 20[و کیوکز  پژوهشی که توسط باتیس در
 انجام شد، برای حذف نیکل و وانادیم از نفت 1فیلیپس

در این . استفاده شد )H3PO3(سنگین از اسید فسفرو 
ثابت شد که اسید فسفرو با محتوی فلزات در پژوهش 

فت دهد تا ترکیبات نامحلول ن ها واکنش می هیدروکربن
های  توانند توسط هر یک از روش تشکیل شوند که می

رسوب دادن حذف / صاف کردن، سانتریفوژ و یا سرریزش
 ppmمحتوای وانادیم به غلظت (فلززدایی از نفت . شوند
در اتوکالو چرخان با ) ppm 98و نیکل به غلظت  335

کار بردن مقادیر گوناگون ترکیبات فسفرو در فشار  هب
های گوناگون برای زمان یک   حرارتاتمسفری و درجه

بعد از سرد کردن مخلوط در . ساعت مطالعه شده است
ای عبور داده شد و نیکل   از میان یک فیلتر شیشه،اتوکالو

ی اسپکترومتری جذب اتمی و  و وانادیم بوسیله
 معلوم شد که برای واسپکترومتری نشری پالسما آنالیز 
 وانادیم، اسید فسفرو حذف فلزات نیکل و وانادیم و بویژه

 .است (H3PO4)اسید فسفریک  موثرتر از
روشی را برای کم کردن محتوای فلزات نفت  ] 21[ایدم 

 250 در این کار. ه دادیخام با استفاده از اسید فسفریک ارا
تقطیر در خالء نفت خام با نقطه های  گرم نمونه از ته ماند

 oC 150تا که  تحت گاز نیتروژن oC 538جوش باالتر از 
یک درصد وزنی اسید ، مخلوط و حرارت داده شده بود

تحت نیتروژن به  افزوده شد، دمای مخلوط نبه آفسفریک 
 دقیقه به دو 44نمونه بعد از .  زیاد شدoC 260تدریج تا 

محتوای کلی آهن، نیکل .  شدتقسیمجزء فلزی و آسفالتنی 
اسید و وانادیم و اجزای آسفالتن از تصفیه ته ماند با 

در .  بودند70/9 و 5/14، 06/0 فسفریک به ترتیب کمتر از
 و 101،  64 حالی که این مقادیر در ته ماند اصلی به ترتیب

 1. بود3/63
 با کربن فعال oC 450-375هیدروکربنی سنگین در دمای 

فلز زدایی شده که قبالً با یک سیال اکسیدکننده اسیدی 
ده از هر دو تقطیر در های ته مان نفت. قوی تصفیه شده بود

فشار اتمسفر و اشتعال بخارات در خالء نفت خام ساحل 
تعیین  وانادیم ppm 99نیکل و  ppm 33 محتوای با خلیج

خوراک نفتی و کربن فعال شده با اسید به نسبت . دـش
10وزنی 

 ساعت در دمای 5مدت  ه با هم مخلوط شده و ب1
oC400بعد از سرد کردن محصول . ه بود حرارت داده شد
:  فازی توسط سرریزش قابل جدا شدن است2دست آمده  هب

و فاز )  درصد حجمی20حدود ( فاز پائینی چگال ضخیمی 
باالیی با فراریت بیشتر، چگالی کمتر، ویسکوزیته کمتر 

 نیکل و ppm 5 فاز باالیی حدود).  درصد حجمی80حدود (
ppm 5-4 هنگامی که روش عمل . دش وانادیم را شامل می

فاز باالیی . در غیاب کربن فعال تیمار شده گزارش شده بود
 درصد 30حجم به حدود  محتوی فلز کمتری بوده و

  ].22[حجمی کاسته شده بود
در ) و وانادیم نیکل مثل(های فلزی  کننده غلظت آلوده

وسیله تماس دادن ته  همقطرهای نفتی با نقطه جوش باال ب
مثل  (SO2ماده   یا پیشSO2 شده در اتمسفر با مانده تقطیر

H2SO3 ( درoC 232-93ساعت تا حد 01/0-5مدت  ه ب 
 تقطیر ءدست آمده در خال هترکیب ب. زیادی کاهش می یابد

فلز ناچیز تبدیل و با  oC271  نقطه جوش باو به یک مقطر
سپس ته ماند . و ته مانده دارای مقدار فلز بیشتری بود. دش
 برای دو ساعت تماس oC 173در  SO2 با اتمسفری فشار در

محصول با نقطه جوش  بعد از پایین آمدن دما،. داده شد
                                                
1. Philips 



 

 

 wt. ppm که مقدار وانادیم در آن oC 312 تر از پایین
 در حالیکه مقدار وانادیم در محصول تقطیر شده  بود36/1

 ].23[ بودwt. ppm 70/1 برابر SO2 بدون تماس با
از شرکت  ] 24 [ط مایکل مایردر تحقیقی که توس

 در مورد باالبردن کیفیت نفت خام دارای 1تحقیقاتی چورون
که انتخاب شد نفتی ،وانادیم و نیکل صورت گرفت

 ppm 25 ، وانادیمppm 80 شاملفلزی آن های  آالینده
جریان نفت با یک محلول آبی .  آهن بودppm 4نیکل و 

کلرید قلع های قلع مثل فریک  های فریک یا نمک نمک
محلول آبی در . محلول در آب اسیدی استخراج شده بود

pH حداقل اسیدی بطور کافی نگه داشته شده بود تا از 
های  صورت هیدروکسید یا نمک ههایی ب نشینی معرف ته

های فریک را   اثر نمکها، آزمایش. بازی جلوگیری شود
عنوان یک عامل فلززدا برای حذف نیکل و وانادیم به  هب
نیترات فریک در اسید نیتریک در فلززدایی . ثبات رساندا

 موجب افزایش در قدریخیلی موثرتر بود با وجود این 
 ویسکوزیته نفتی شد، که علت این امر تسریع در
اکسیداسیون و یا پلیمریزاسیون ترکیبات غیراشباع نفت 

 .عنوان شد
وسیله تصفیه  هفرآیندی را برای حذف گوگرد ب ]25[گاروود 

وسیله سولفات منیزیم  ها اسید سولفوریک و حذف وانادیم بب
نیروگاه تولید برق با اسید  مانده از مخازن نفت ته. ه دادیارا

 گالن اسید به 005/0 درصد وزنی به نسبت90سولفوریک 
 gal/min 5/0دبی نفت . گالن نفت تماس داده شد هر ازای
زنی  درصد و02/0 درصد وزنی به 6/2کل گوگرد از . بود

 درصد 20کاهش یافت و نفت گوگردزدایی شده با محلول 
سولفات منیزیم تماس داده شد که ترکیبات سدیم و  از وزنی

 و وانادیم ppm 2 به ppm 21 از سدیم و شدند حذف وانادیم
های فلزی  نمک.  کاهش یافتppm 24 به ppm 395از 

وسیله استخراج با یک  هاز نفت خام و اجزای نفت خام ب
زدا و یک  گر فلز کار بردن یک واکنش هول آبی با بمحل
خوراک در دمای . دندشذف ـق حـد تعلیـر ضـگ شـواکن
oC 140-30انتقال برای دقیقه 10تا دقیقه  5/0  به مدت 

 1-4یک اسیدچرب  عامل فلززدا. دشفلز به فاز آبی تعلیق 

اکسیداسیون  دست آمده از هکربنه محتوی محصول جانبی ب
استخراج حالل در یک نسبت . ارافین با هوا بودهای پ موم

 100به  3-50 حجمی فاز هیدروکربنی به فاز آبی برابر
درصد وزنی اسیدهای 10 -40 حاویفاز آبی . انجام شد

 به فاز ppm 100 -1عامل ضد تعلیق به مقدار . استچرب 
 1 .هیدروکربنی وجود داشت

ده است  برای فلززدایی جریان نفت خام گزارش شیفرآیند
که در آن نفت خام دارای فلز با فاز آبی دارای خصلت بازی 

 و IIA و IAهای گروه  ناشی از هیدروکسید و کربنات
NH4OH و یا (NH4)2CO3 گاز محتوی اکسیژن و یک ،

زمان  مدت ه بoC 180ی فاز در دمای  دهنده معرف انتقال
کافی تماس داده می شوند که در نتیجه آن نفت خام 

این روش نفت . آمده دارای مقدار فلز کمتری استدست  هب
استفاده از آنها در پاالیشگاها به  پیش از اینکه را خامی 
و وانادیم با محدودیت روبرو بود  فلزات نیکلوجود خاطر 

 ].26[بهبود می بخشد
از ته  های خاکستر کننده ی و آلودهی جزبسیارحذف فلزات 

خام و روانسازها ماندهای حاصل از تقطیر در خالء نفت 
جریان هیدروکربن با یک محلول آبی . است مطالعه شده

دارای آنیونی که قادر به واکنش با فلز در محلول آبی یک 
های آبی کلرید آمونیوم یا اسید نیتریک و  نمک مثل محلول

 .شود سدیم کلرید است تصفیه می
دمای  واکنش بین محلول واجد آنیون و نفت آلوده به فلز در

. نقطه جوش آب صورت می گیرد تر از ترجیحاً پائین  وباال
خاکستر تشکیل .  بود1 : 9نسبت محلول به نفت در حدود 

آهن، کلسیم، . شود شده توسط یک فیلتر سانتریفوژ جدا می
سدیم و آلومینیوم ماکزیمم کاهش را برای مخلوط نفت 

 .ساز، نفت سوخت و روغن روان کننده نشان داد روان
ربرد تری فلوئورید بور اتر به عنوان یک همچنین کا

ها بطور تجربی مطالعه شده است  ساز برای آسفالتن نشین ته
مطالعه افزایش این ترکیب بر روی نفت خام کویت  ].27[

 درصدوزنی از این 5/2-4نشان داده است هنگامی که 
گر با  شود، واکنش گر به نفت خام کویت مخلوط می واکنش

                                                
1. Chevron 



 

 

های آروماتیک  ها و هیدروکربن التنآسف هشت درصد وزنی
الیه قیر سپس برای بازیابی ترکیب بور . کند رسوب می
  درصد50محتوای فلز نفت خام تا حدود . شود تقطیر می

 .استدرصد 30کاهش می یابد و درصد ته ماند کربن 
های نفت  ته ماندها و آسفالتن روش اکسایشی هب] 28[گلد 
 معلوم شد از میان. ه استرا توصیف کردبه فلززدایی خام 

های سنگین عربی و ته  ، آسفالتن1های دریاچه کلد آسفالتن
های  معرف دریاچه کلد که با ماندحاصل از تقطیر در خالء

گرهایی مثل هوا  اکسنده مختلفی تصفیه شده بودند، واکنش
 درحضور هوا هیچ فعالیت فلززدایی NaOH  وoC 100در 

هایی نظیر  که اکسنده تیدر صور.  ندارندیقابل کاربرد
هیپوکلریت سدیم و اسید پیروکسی استیک فعالیت 
فلززدایی باال و نیز توانایی درحذف یا نابودی 

با وجود این سدیم . ها را نشان دادند پتروپورفیرین
. شود هیپوکلریت، باعث وارد شدن کلر به خوراک نفتی می

ذف روش اکسایشی برای ح هبه نظر می رسد که فلززدایی ب
فلزات و پورفیرین تا حدی غیرانتخابی عمل می کند که 

 . استحذف با مقدار اکسیدکننده متناسب 
 5/0 افزودن افلززدایی از ته ماندهای نفتی باز سوی دیگر 

 درصد وزنی کیومن هیدرو پروکسید در دمای 3تا 
oC 250-80 برای اجزاء نفت خام با نقطه جوش باالتر از 
oC 250باعث افزایش مقدار این روش .ت انجام شده اس 

 مقدار اولیه فلزات  درصد96 تا 93ها، شامل   آسفالتنی
 این ترتیب اجزاء نفت خام باقیمانده به. شده استسنگین 

 ها آسفالتن مقادیر افزایش کاتالیتیکی های سم از کراکینگ برای

 استاکسیداسیون  و تراکمی پلی مریزاسیون، پلی ی نتیجه در
 ].29[ هیدروپراکسید ناشی می شوند که از کیومن

نیکل و وانادیم توسط پیرولیز در در روشی دیگر همچنین 
 در حضور یک ترکیب هیدروژنه کننده oC 288-182دمای 

حذف نیز های نیتروژنی از نفت خام سنگین  دارای حلقه
از ته ماند  20 : 60بنابراین، یک مخلوط حجمی . ندا شده

 -4 و 3 و 2 و 1 و ppm 288 یم غلظت وانادبا شده تقطیر
 رسید و به oC216 تتراهیدروکینولیئن در اتوکالو تا دمای

سپس سرد و صاف . ماندباقی در این دما   دقیقه60مدت 

 درصد وزنی وانادیم حذف شده بود 83در این روش . دش
]30.[ 1 

ویژه  ه نیکل و وانادیم از خوراک هیدروکربنی، بعالوه بر این
مخلوط کردن آنها با  گین با استفاده ازته ماندهای سن

ZnCl2و TiCl4در این کار ته ماندهای .  حذف شده اند
  هیدروکراکینگ شده وTiCl4 وZnCl2نفت سنگین با 

 -oC 482های حاصل با هیدروژناسیون در دمای  مخلوط
 درصد وزنی نیکل و 70  که در نتیجهتصفیه شدند 288

ر آمده و حدود سه وانادیم به صورت نامحلول در نفت د
ته  در تحقیقی که در مورد. کک تشکیل شد درصد وزنی

 oC 558-262ماندهای نفت سنگین ایران با نقطه جوش 
 نیکل و ppm 41خاکسترکربنی ،   درصد وزنی9که دارای 

ppm 126در   نفت خام، وانادیم صورت گرفتoC 343 ، 
، زمان ماند دو ساعت و سرعت KPa 2500-1034فشار 
 هیدروژنه ZnCl2 دور بر دقیقه در حضور 7000دن هم ز

والت حاصل شده نفت با نقطه جوش ـمحص. ودـده بـش
oC 260 محتوی  9/96 با درصد حجمیppm 11 نیکل و 

ppm 20ها آزمایش. بود)  درصد وزنی8/0(و کک  وانادیم 
 نسبت به TiCl4 و ZnCl2نشان داد که فعالیت کاتالیستی

ZnCl3 و AlCl3ایی ته ماند سنگین بسیار بیشتر  درفلززد
 ].31[بود 

، 2Clکننده قوی مانند ترکیبات کلرهدر جای دیگر 
2SOCl2های معدنی مانند  و نمکFeCl2 وZnCl 
 و یا محلول 2COCl و 3CrCl و 3RuCl و 4TiClو

آبی آنها برای حذف نیکل و وانادیم از نفت سنگین به کار 
 این فلزات در  درصد70گرفته شده اند که حذف حدود 

این  طی . گزارش شده استC 300-40°محدوده دمایی
وسیله  ه و بتبدیلبات نامحلول فلزات به ترکی فرآیند،

 .فیلتراسیون حذف شدند
فلزات جریان نفت خام  روشی برای کاهش میزان

ی تشکیل یک مخلوط از اجزای نفت خام شامل  وسیله هب
الکترولیز آبی و عبور دادن یک  این فلزات و بر اساس

                                                
1. cold lake 



 

 

 و pHجریان الکتریکی از میان مخلوط در یک ولتاژ و 
لزاتی از قبیل آهن، نیکل و وانادیم زمان کافی برای حذف ف

در این . سل الکتروشیمیایی توسعه داده شده است در یک
طور تجاری و پیل کولومتری شامل یک الکترود  هبررسی ب
ای، یک آندسیمی پالتینی، یک کالومل استاندارد  کاتدجیوه

. استای  به عنوان الکترود استاندارد، و یک همزن شیشه
شده که  در یک پتنت بحث  های مایشای از این آز نمونه
در . است API 14  دمتالیزاسیون ته ماند با درجه-الکترو

 ml 10 گرم از این پسماند با 7/1ی به وزن ا نمونه این کار
وزنی است  40و به یک محلول آبی  شده تولوئن مخلوط 

 در داخل موجود) ml 20( بوتیل آمونیوم هیدروکسید - تترا
محلول تحت نیتروژن . شود  افزوده می،یپیل الکتروشیمیای

پتانسیل عمل حدود . شود زدایی می  اکسیژنatm 1با فشار 
بعد از . شود  ولت بوده و محلول با هم زن بهم زده می2/ 5

 ساعت، هم زدن متوقف شده و مخلوط پسماند آبی 18
شود و پسماند  تولوئن تبخیر می. یابد تا جدا شود اجازه می

شود که نشان می دهد که برای  یز میتصفیه شده آنال
 65 و 50،  53 وانادیم، نیکل و آهن میزان حذف به ترتیب

 .درصد است
های سنگین و  و نیکل از نفت وانادیم همچنین حذف

 (P)فسفر قرمز  های دیگر با استفاده از خوراک هیدروکربن
 درصد 5/0-5(در این کار فسفر قرمز . مطالعه شده است

 هیدروکربنی در حضور هوا یا هیدروژن با خوراک) وزنی
به مدت یک ساعت با نیکل و وانادیم در  شود و افزوده می

واکنش   کیلو پاسکال8/6894و  oC 20 خوراک در حدود
دهد تا ترکیبات نامحلول در نفت تشکیل شوند که  می
. شوند های فیزیکی جداسازی حذف می ی روش وسیله هب

درصد  60-100 و 0-72 نیکل و وانادیم به ترتیب بین
 ].32[ شوند حذف می

معلوم شده است که ترکیبات فسفر، چه آلی و چه معدنی، 
برای حذف وانادیم از نفت سنگین و ته مانده آن در 

سرعت حذف فلزات . ندهست موثر C 370°دماهای باالتر از 
های موجود در نفت بستگی  با ترکیبات فسفر به آسفالتنی

های  ویژه اثر فضایی گروه ه ب، فسفرحاللیت ترکیبات. دارد

به  ترتیب اثر مواد . خیلی مهمی استعاملمتصل به آن 
 :ترتیب زیر است

4243323 HPO)NH(POArPArH)O(PArPRO      
ترکیبات فسفر برای حذف ها،  ینمشروط براکثر آسفالت

 و هم در C 370-260°وانادیم هم در دماهای پایین
 .ی استبسیار موثر و انتخاب C420-390°دماهای باال 

شود که تفکیک جزئی ترکیبات وانادیم در حضور  تصور می
ها مرحله محدودکننده در واکنش فلززدایی  آسفالتنی

 ].33[شیمیایی باشد 
جالب است بدانیم که ترکیبات فسفر که برای حذف وانادیم 

 .مانند موثرند، ترکیبات نیکل تقریباً بدون اثر باقی می
های سبک برای حذف  استرهای اورگانوفسفات و حالل

کار  هفلزات از پسماندهای پاالیشی نفت خام سنگین ب
 درصد 8/89درصد وزنی وانادیم و 99 بدین ترتیب .رون می

آوری شده بودند از یک نمونه  وزنی نیکل حذف شده و جمع
با نقطه جوش باالتر از  (primroseام ـت خـاند نفـه مـت

oC343دارای   وppm 116 ،نیکل ppm 375 انادیم، و
 و oC 210توسط استخراج در دمای ) کربندرصد  9/13

 متیل - پنتان محتوی دی-n کیلو پاسکال با 5/6205فشار 
 ].34[ حذف شدند057/0: 1نسبت نفت به معرف  -فسفات 

 ماده 200فلز زدایی با بیش از های  اصوال، آزمایش
شالته کننده، متیله کننده، هالوژنه کننده برای ( شیمیایی 

ترکیبات فسفردار با . های خام سنگین اجرا شده است فتن
ها واکنش داده و تشکیل  ترکیبات وانادیم آسفالتن
. توانند حذف شوند دهند که می محصوالت نامحلول را می

 در P4S3درصد وزنی  3 با 1تصفیه نفت خط لوله موناگاز
oC400 ،90 درصد وزنی نیکل18 درصد وزنی وانادیم و 

 .حذف شدند
های فلززدای فعال مانند اکسیدهای معدنی  ترین معرف لفعا

 کراکینگ، نظیرهای جانبی  نیز دارای تعدادی از واکنش
 ].33[هستند مریزاسیون، ترکیبات اولیه  پلی
 تماس دادن خوراک نفتی اای هیدروکربنه سنگین بـه نفت

، EDTAکننده مثل  ا یک محلول آبی محتوی معرفـب
                                                
1. Monagas  



 

 

N-) یلن دی آمید تری استیک اسید، ات) هیدروکسی اتیل
N-] 2-اتیل-]آمینو) ی متیلـربوکسـک(س ـ بی [- N- 
گلیسین، دی اتیلن تری آمین پنتا )  هیدروکسی اتیل-2(

 ترجیحاً. شوند فلززدایی میآن  یها استیک اسید یا نمک
 بدین ترتیب.  تنظیم شده استpH=2محلول آبی در یک 

 EDTAرصد وزنی د 27با  تقطیر در خالء ته ماند نفت
تصفیه شده است که در نتیجه آن ) pH 5/4(محلول آبی 

درصد وزنی  4 درصد وزنی آهن، 35 کلسیم، وزنی درصد 99
 ].35[ درصد وزنی وانادیم حذف شده است 3نیکل و 

به دو روش ) مثل نفت خام(های خام  فلززدایی هیدروکربن
 :زیر صورت می گیرد

های  کننده محتوی نمک آبی یک معرف شالته محلول با )1(
 .کننده جامد های مرطوب ضد تعلیق و معرفک فسفات، ی

 - بکار بردن یک میدان الکتریکی برای جداسازی مایع) 2(
 سدیم، کلسیم، منیزیم و آهن و دیگر برای حذف موثرمایع 
 نمک فسفات ترجیح داده شده فسفات آمونیوم  در،فلزات
 ].36 [است
صد وانادیم از نفت خامی  در80-92پژوهشی، حدود  در
از طریق کمپلکس شدن ) درصد وزنی03/0دارای وانادیم (
، TiCl4  ،FeCl3 ،ZnCl2درصد مولی از  001/0 – 09/0 با

CuCl2 ،CuBr2 ،CuSO4 و AlCl3 در oC 90-30 
های  ن پتانسیلایممعلوم شد که  و حذف دقیقه 5-60 مدت هب

 .وجود داردارتباطی  هایشان ردوکس لیگاندها و فعالیت
نفت خام با قلع یا آلیاژهای آن  همچنین تصفیه ته ماندهای

قرار گرفته بررسی مورد oC 600- 450در محدوده دمایی 
قلع مذاب یا آلیاژهای آن فلزات سنگین موجود در . است

در تحقیقی که در این مورد . نفت خام را جذب می کنند
  در یکoC 500 گرم قلع در دمای 650صورت گرفت، 

 میلی لیتر 6/1جریان نفتی با دبی  د و به اینشراکتور ذوب 
  وانادیم،ppm 110ی حاو دقیقه 30قه به مدت ـر دقیـب

ppm 33 نیکل و ppm5،محصول . پاشیده شد  گوگرد
 5/76 درصد وزنی کک و 8/14درصد وزنی گاز،  7/8 دارای

 .درصد وزنی مواد نفتی بود

 ppm 7 دارای مواد نفتیبه هنگام استفاده سرب در 
 ppm 7 نیکل و محصول کک محتوی ppm 3وانادیم، 

و درصد  4/78، مواد نفتی  درصد4/8وانادیم محصول گازی 
 ppm 27مواد نفتی شامل . شود  می درصد9/12کک 

 وانادیم ppm 600نیکل و کک محتوی ppm 10 وانادیم و
 ]. 37 [است

های  های متنوع برای تصفیه نفت روش] 38[ اخیراً رینولد
 سنگین بدون استفاده از فرایند پرهزینه هیدروژناسیون

. شوند فلزات حذف میآنها طی پیشنهاد کرده است که 
های فلزی محتوی فلز پیوند شده با پترو پورفیرین  محلول

یا اجزای پترو پورفیرین جدا شده از نفت خام سنگین 
 ،شوند های شیمیایی تصفیه می ی انواع معرف وسیله هب

شوند تا فلزات  های آبی شستشو داده می ا محلولسپس ب
در  گر معلوم شده است که موثرترین واکنش. حذف شوند

دی اتیل فرمامید، مونت  این مورد مالئیک اسید در داخل
 یا CF3SO3H، (MN-1) متیل نفتالین -1موریلنیت در 

FSO3H دقیق تر های آزمایش .است متیل نفتالین -1 در 
تر سوپر اسیدها، فلوروسولفونیک  پایین یها غلظت بودن موثر

عنوان عامل  هاسیدها و تری فلورو متان سولفونیک اسیدها ب
فلززدا برای ترکیبات پورفیرینی نیکل و وانادیم به اثبات 

 .رسانده است

 گیری نتیجه
ترکیبات فلزدار در نفت برای فرآیندهای نفتی خیلی 

ع  موجب مسمومیت سریاین ترکیبات. ندآور زیان
 .شوند ها می کننده ها و سایر مشکالت در تصفیه کاتالیست

وسیله یک  ههای نفت ب فلزات موجود در نفت در پاالیشگاه
شود که این  ها حذف می فرآیند حالل جداکننده آسفالتنی

شیوه همچنین مقادیر زیادی از مواد قابل تبدیل به همراه 
 .کند های دارای فلز را حذف می گونه

ها، تحقیقات متعددی را در  حققان و شرکتبسیاری از م
های نفتی انجام دادند که  مورد حذف فلزات از ته مانده

های انتخاب شده شامل پاالیش شیمیایی با اسیدها و  روش
حالل انتخابی، روش / قلیاها و استخراج اکسیداسیون



 

 

های کاتالیتیکی و  فتوکاتالیستی تصفیه الکتروشیمیایی روش
 ابعادها در  ها در آزمایشگاه این تالش. ندهستحرارتی جدید 

تنها . اند کوچک انجام شده و به صورت تجاری در نیامده
 فرآیندهایی که قادر به حذف اساسی فلزات هستند تصفیه

  

تصفیه با  .استوسیله هیدروژناسیون و گاززدایی  هب
های دارای فلزی  هیدروژناسیون ممکن است برای گونه

 . باالی فلز مقرون به صرفه نباشدسنگین و یا مقادیر
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 CFD فنونبا استفاده از  های دوفازی نفت و آب در لوله سازی جریانشبیه

 *سینا حائری، سید حسن هاشم آبادی

 دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایرانآزمایشگاه تحقیقاتی دینامیک سیاالت محاسباتی، 

 چکیده
 ،بینی افت فشار، رژیم جریان و میزان پسماند فازهایشهای دو فازی در صنایع نفت و گاز و اهمیت پ نظر به اهمیت جریان

در این مقاله .  برای این محاسبات بررسی شودFLUENT و کد تجاری CFD فنونقابلیت است  سعی شده این تحقیقدر 
ات های جداکننده، با تأکید بر این رژیم، برای تشخیص رژیم جریان و محاسب ای در دستگاهبا توجه به اهمیت رژیم الیه

 برای محاسبات آشفتگی و از توابع دیواره k-εهمچنین از مدل .  استفاده شده است1فصل مشترک از روش حجم سیال
تأثیر کسر حجمی روی افت فشار، میزان پسماند، شکل فصل . ها بر جریان استفاده شده است جهت تاثیر دادن اثر دیواره

های آزمایشگاهی موجود انطباق مناسبی را مقایسه نتایج با داده. استمشترک و تاثیر قطر لوله بر رژیم جریان بررسی شده 
 .دهدنشان می

 ، جداکننده)VOF(، حجم سیالCFDجریان دو فازی، دینامیک سیاالت محاسباتی،  :واژگان کلیدی

 

                                                
* Hashemabadi@iust.ac.ir 1. Volume of Fluid 
2. Shoham – Taitel 3. Zero-Equation 
4. Newton 5. Behnia 
6. Wall-Function 7. Elseth 

مقدمه
های دو فازی در بسیاری ازفرآیندهای شیمیایی و جریان

بینی افت فشار وپیش. شوندمی انتقال نفت و گاز دیده
1930 از سال بسیاری تحقیقات موضوعمقدار پسماند فازها 

  را برایمتعددیمحققان پیشین روابط تجربی . بوده است
مطالعه در این .انده کردهیبینی افت فشار و پسماند اراپیش

استفادهها  رفتار این نوع جریانبینی  برای پیشCFDروش 
CFD هایسازیترین شبیهیکی از قدیمی. شده است

انجام ]1[ 2ای توسط شوهام و تایتلجریان آشفته الیه
 آشفتگیهمراه مدل معادالت دو بعدی جریان. گرفته است

سازی فاز مایع استفاده شده است وشبیه  برای3درجه صفر
از به صورت جریان بالک همراه تنش اضافی حاصل فاز گاز

 و4نیوتن. سازی شده استفصل مشترک موج دار شبیه
هایرینولدزدر  k-ε استفاده از مدل آشفتگیبا  ]2[ 5بهنیا

نتایج بهتری بدست 6ه توابع دیوارو استفاده ازپایین 
آب معموال در - نفت ای دو فازی جریان الیه. اند آورده

]3[ و همکاران 7الزس. شودخطوط انتقال نفت دیده می
]4[ حجم سیالمایع را به روش  - جریان دو فازی مایع

در. مناسبی بدست نیاورده استکه نتایج  ،کرده سازیشبیه
سازی این مقاله سعی شده روش حجم سیال برای شبیه



 

 

در کار حاضر . های دو فازی مورد استفاده قرار گیرد جریان
سازی   شبیه به،های دوفازیبا توجه به اهمیت جداکننده

های نفت و آب و بررسی عوامل تاثیرگذار بر فرآیند  جریان
 . پرداخته شده استFLUENTبا استفاده از 

 فرموالسیون مسئله 
جنس ای افقی از  جریانی از مخلوط نفت و آب وارد لوله

 m 5-10×7شود که زبری دیواره می فوالد بدون زنگ
بل تراکم و در  ناپایا، مغشوش، غیرقا،جریان دو فازی. است

های دو  سازی جریاندر شبیه. حال توسعه فرض شده است
های   برای تعیین فصل مشترک معموالً از دیدگاهفازی

ترین آنها روش  مرسوم. ]7و 6، 5[شود  مختلفی استفاده می
 تمام متغیرهای حجم سیالروش در . است 1حجم سیال

شوند جریان به صورت متوسط حجمی در نظر گرفته می
نیاز می هر فاز کسر حج به حل یک معادله برای نابراینب

در این مساله معادله پیوستگی برای کسر حجمی . داریم
 :شود به صورت زیر نوشته می،oθنفت

)1( ( )o
o o. U 0

t
∂ θ

+ ∇ θ =
∂ 

owو کسر حجمی آب به صورت  .  بدست می آید1
 :شود به صورت زیر حل می مومنتم معادله یک ازف دو هر برای
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ته و چگالی به صورت متوسط یویسکوز) 2(در معادله 
 آخر مربوط به بخشهمچنین در این معادله . استحجمی 

به کمک تابع دلتای  که ،]8[  استنیروهای کشش سطحی
 دیراک و در نظر گرفتن فصل مشترک به صورت منطقه
میانی و با ضخامت متناهی، به صورت یک نیروی خارجی 

 :]8[ دشوسازی وارد میبر حجم شبیه
)3( oo  2Fs 

 :که در آن
)4( o    
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 برای محاسبات k-ε RNGدر این محاسبات از معادالت 
 مدل عالوه بر دقت این .]9[ آشفتگی استفاده شده است

 که معادالت LESتر مثل های پیچیده ه مدلکافی نسبت ب
کنند مقرون زیادی به دستگاه معادالت موجود اضافه می

 با اینکه از لحاظ تعداد k  همچنین مدل . است صرفهبه
معادالت همانند مدل انتخابی است از آنجا که در طول الیه 

آنها بندی مناسب برای  شود باید مشمرزی نوشته می
. ]10[ دهد انتخاب شود که هزینه محاسبات را افزایش می

ترتیب برای انرژی  شامل دو معادله به kPNGمدل 
 1:]10[به شرح زیر است  ε و تلفات انرژی kکینتیک 
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 تجربی برابر صورت به) 6(و ) 5( معادالت های ثابت
4211 .C 6812 و   .C با حل دو  .اند  گزارش شده  

بدست می ویسکوزیته آشفتگی به صورت زیر معادله فوق، 
 :آید

)7( 
 

   
2

T
k0845.0 

پس از حل معادالت فوق مقدار کسر حجمی فازهای نفت و 
دست  ر حجمی بهبا توجه به مقادیر کس. آید دست می آب به

های مناسب برای  آمده، مرحله بعد استفاده از الگوریتم
روش از برای این کار . شناسایی فصل مشترک هر فاز است

PLIC2سازی آن در پیادهه  ک FLUENTبازسازی  به نام 
3هندسی

 جستجوی ترین روشدقیق عنوان به شودمی خوانده 
 .]10[شده است استفاده فصل مشترک فازها 

                                                
1. Volume of Fluid 
2. Piecewise Linear Interface Construction  
3. Geometric Reconstruction 



 

 

 سازی  شبیه
های دو  جریان حل برایساختار هندسی بندی در مش

ها نزدیک دیواره را  گرهگرفتن محل اولین ر باید قرا،فازی
دو فازی به شدت  های  جریاناصوالً. دادقرار توجه مورد 

دلیل شرط  هدر نزدیکی دیواره ب. تحت تاثیر دیواره قرار دارند
انحراف از کاهش یافته و به این دلیل   سرعت،عدم لغزش

پس در نزدیکی دیواره باید . شودسرعت متوسط کم می
های  مدل. شودتدابیر خاصی اتخاذ های اغتشاش  دلبرای م

k-ω برای استفاده در طول الیه  1 آلماراس–سپاالرت  و
بندی مناسب برای آنها مش  ولی باید،اند شدهارایهمرزی 

واره بینی جریان نزدیک دیبرای پیش. انتخاب شودباید 
 و یا مدل 2 یا از توابع دیوارهCFDمعموالً در محاسبات 

زیر الیه از   اولدر روش. شود  استفاده می3نزدیک دیواره
شود و به جای آن از روابط نیمه تجربی میصرف نظر آرام 
 درهم و ناحیه آرام استفاده ناحیه کامالً بین ارتباط ایجاد برای
های آشفتگی تغییر  مدل، زدیک دیواره در مدل ن.دشومی
فراهم دیواره نزدیک سازی جریان تا  کنند تا امکان مدلمی
در از دیواره برای مدل نزدیک دیواره باید اولین مش  .آید

در روش توابع دیواره این مقدار و  قرار گیرد y  1فاصله 
در هر حال باید توجه کرد که .  باشد30باید بزرگتر از 

305( در الیه میانی y+مقدار    y (10[ قرار نگیرد[ . 
بینی  برای پیش، سپسدر حالت دو بعدیسازی ابتدا شبیه

 سه بعدی سازیجریان دوفازی از شبیهشکل سطح مقطع 
طبق خواص خواص نفت به طور دستی . شده استاستفاده 

) 1(بق با جدول شماره  مطا]11[ 4نتایج آزمایشگاهی انجلی
 .شده استهای موجود در برنامه وارد داده و خواص آب از

 مقادیربه مخلوط،  مقداردهی پس ازدر این مرحله سرعت 
 :اندشدهمحاسبه صورت زیر   بهε و k شرایط مرزی
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  و آنالیز نتایج بحث
 1افت فشار

 با کسرحجمی نفت m/s 8/0افت فشار در سرعت متوسط 
در این .  است محاسبه شده8/0 و 6/0، 4/0، 2/0برابر با 

 میلیمتر در نظر گرفته شده تا 38محاسبات لوله با قطر 
برای تشخیص . ودپذیر ش مقایسه با نتایج تجریی امکان

همگرایی نمودارهای کسر حجمی در حین حل رسم شده و 
محاسبات تا رسیدن کسر حجمی به مقدار ثابت ادامه یافته 

 . آورده شده است) 1( نمونه این نمودار در شکل .است
شود مقدار کسر حجمی اولیه به دلیل چنانچه مشاهده می

 ، ورودی مقدار کسر حجمی2/0مقداردهی اولیه مسئله، از 
ولی با گذشت زمان حل مسئله با مقدار . اندکی بیشتر است

اختالف جزیی نشانگر .  همگرا شده است،ورودی 2/0
 . ادامه توضیح داده شده است که درپسماند فازها است

 

 ]11[ خواص نفت مورد استفاده: 1 جدول

 مقدار خاصیت

3828 دانسیته m/kg 
C25@cP6 ویسکوزیته   

.C@m/mN کشش سطحی  25627 
.C@m/mN کشش سطحی بین آب و نفت  25639 

 

 
 

 2/0 و کسر حجمی m/s 8/0 نمودار همگرایی در سرعت:1شکل 

 با بررسی نمودارهای کسر حجمی نفت افت ترتیبهمین  به
انجلی یج تجربی افشار در طول لوله محاسبه شده و با نت

                                                
1. Spalart-Allmaras 2. Wall Function Approach 
3. Near Wall Model Approach 4. Angeli 
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افت ) 2(  شکل. مقایسه شده است)3(و ) 2 ( در شکل]11[
ازای واحد طول لوله نشان سازی را به فشار حاصل از شبیه

 .استدهد و مقادیر تجربی نیز برای مقایسه آورده شدهمی

 

 
نقاط نتایج آزمایشگاهی . مقایسه افت فشار با مقادیر تجربی: 2 شکل

 .سازی است و خط پر نتایج شبیه]11[

 
 

 درصد خطا در محاسبات افت فشار: 3 شکل
 

 7/3شود حداکثر خطا مشاهده می) 3(چنانچه در شکل 
البته .  بسیار مناسب استCFDسازی  و برای شبیهدرصد

دلیل فرموالسیون  خطای باال در کسر حجمی باالتر به
حجم سیال و انتخاب یک سرعت برای هر دو فاز بر روی 

 .] 4[بینی است قابل پیش ،فصل مشترک در الگوریتم

 محاسبه لغزش
 به شرایط )نسبت سرعت دو فاز (گرچه محاسبه لغزش
پیش خیس شدن  وه ورود فازها وشیآزمایشگاهی از جمله 

 نتایج و) 4شکل  ( با یکی از فازها بستگی شدیدی دارد،لوله

در اختالف . ]11[  متفاوتی وجود داردآزمایشگاهی کامالً
ز مهمترین عوامل در ایجاد لغزش دانسیته پایین یکی ا

سطح اشغال شده توسط هر فاز و در نتیجه اصطکاک  میزان
واره در دلیل چسبندگی دی ها بهدر لوله. حاصل با دیواره است

شده توسط هر فاز کسرهای حجمی مختلف، سطح خیس 
میزان کسر حجمی آن فاز نبوده و تاثیر اصطکاک  با متناسب

های کمتر یا بیشتر از  و نسبتدیواره باعث ایجاد لغزش 
وسیله زاویه برخورد،  میزان چسبندگی دیواره به. شودیک می
شود که به شدت وضعیت سطح هنگام ورود گیری میاندازه
سازی دو بعدی عمال تاثیر این عامل ساده دلیل به .است فازها

 با این. دهد حذف و خطای باال را نتیجه می،از محاسبات

وه ورود شیدلیل گزارش نشدن  به نیز بعدی سه محاسبات حال
فازها و زاویه برخورد در نتایج آزمایشگاهی، عمال کمک 

نمونه محاسبات سه  یک .کندنمی وضعیت بهبود چندانی به
 .است آورده شدهبعدبعدی و بحث در مورد آن در بخش 

 های مختلف ای شدن جریان در سرعتالیه
 دهدنشان می) b-5(و ) a-5(در شکل نتایج بدست آمده 

  در لوله با قطر) برای آب است1سیاه نشانگر کسر حجمی (
های باریکی از نفت و  الیهm/s 8/0 در سرعت  میلیمتر38

های بزرگ لخته  آمده و وجودپدیدآب در باال وپایین لوله 
 مطابق ناین جریا. در الیه میانی به وضوح مشخص است

 این محاسبات. است 2لیج انجنتای و 1جریان پیوسته دوتایی
 با کسر حجمی ثابت m/s 5/0   وm/s 6/0 های در سرعت

الی ) a-6(های چنانچه در شکل.  نفت تکرار شده است6/0
)b-7 (در سرعتشود دیده میm/s 6/0ای   جریان الیه

ای مشاهده الیه  جریان کامالm/s 5/0ً سرعتو در  دار موج
 یه شده توسط انجلیارا جریان نقشه با نتایج این .دشومی

سه  تر همچنین محاسبات سنگین . انطباق کامل دارد]12[
 و کسر حجمی m/s 8/0در سرعت یک مورد خاص در بعدی

بینی شکل سطح مقطع که در توضیح  نفت برای پیش4/0
. اهمیت دارد انجام شده است علل اختالف سرعت دو فاز

 در ،مشخص است) b-9(و ) a-9( هایشکل در که چنان
                                                
1. Dual-Continuous  2. Angeli 
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ید و نسبت به کسر آها باال می این حالت آب در کنار دیواره
 سطح تماس بیشتری دارد که باعث وارد شدن ،حجمی خود

نیروی اصطکاکی بیشتر و سرعت کمتر آن نسبت به فاز 
. دهدنفت شده که نسبت لغزش بیش از یک را نتیجه می

تنها برای نشان دادن امکان وارد کردن مذکور محاسبات 
 .استرخورد به محاسبات آورده شدهزاویه ب

 
 

 و ]11[حاسبه شده، نقاط، نتایج آزمایشگاهی م مقایسه لغزش: 4 شکل
 .دهد سازی را نشان میخط پر، نتایج شبیه

 

توان برای مشخص شدن دقیق محل جدا شدن جریان می
 به این .در طول لوله استفاده کرد از نمودار فشار دینامیکی

منحنی افت فشار شکست ایجاد  در داییج محل در که ترتیب
ورده شده آ) 8 (برای نمونه این منحنی در شکل. شودمی

این شکل فشار دینامیکی در مقاطع مختلف در طول . است
و امتزاج ناپذیری  مختلف دانسیته دلیل به .دهدمی نشان را لوله
که نشانگر  دشو می مشاده نمودار این در هایی شکست سیال دو

ایجاد . استهای مختلف در شعاع مختلفی از لوله وجود فاز
بسته به کسر (دو منحنی هموار با شکست در ناحیه میانی 

نشانگر .) تواند در باال یا پایین منحنی ایجاد شودحجمی می
ای است که به صورت کمی و دقیق با ایجاد جریان الیه

 .توان طول جدایی را مشخص ساختاین روش می
 ر جریانتاثیر قطر لوله ب

محاسبات به قطرهای مختلف و رسم نمودارهای  گسترش با
در فواصل کوچک در طول لوله، برای لوله ) 8(مشابه شکل 
 اینچ، حداکثر سرعتی که در آن جریان 8 تا 2با قطرهای 

 طولی که در آن جداسازی نیزد و شوای مشاهده میالیه

 آورده شده) 2(گیرد به طور خالصه در جدول صورت می
دلیل کاهش سرعت نیروی  در قطرهای باالتر به. است
عنوان عامل اصلی جداسازی فرصت بیشتری برای  به جاذبه
سازی  شبیه در که شودمی تر کوتاه جداسازی طول و داشته عمل

دست  از روی سرعت به. شودنیز نتایج مشابهی مشاهده می
توان دبی حجمی حداکثر را برای هر قطر، محاسبه آمده می

 .شودمشاهده می) 10(کرد که نتایج آن در شکل 

 
)a ( 

 
(b) 

 نتهایا b)  مخلوطابتدای لوله به صورت کامالً a) جریان در :5 شکل
 m/s 8/0عت جریان پیوسته دوتایی در سرلوله به صورت

 
(a) 

 
(b) 

 نتهایا b)  مخلوطابتدای لوله به صورت کامالً a) جریان در: 6 شکل
 m/s 6/0عتدر سر ای موج دارهالی لوله به صورت

 
(a) 

 
(b) 

 نتهایا b) مخلوط ابتدای لوله به صورت کامالً a) جریان در: 7 شکل
 m/s 5/0عتسر درای الیه لوله به صورت

 
.  متر7 و 4 ، 1های  منحنی فشار در مقاطع عرضی در طول: 8 شکل

 .استه نهای فشار نشانگر دو فاز جداگاشکستگی در منحنی

ش
 لغز

بت
نس

 

 درصد حجمی نفت



 

 

   
(a)                          (b) 

 ]11[نتایج انجلی) bسازی، شبیه) a.  مقایسه شکل سطح مقطع:9شکل 

 نتیجه گیری 
 برای محاسبات افت فشار، CFD فنوندر این گزارش 

 و شکل سطح مقطع نای شدن جریالغزش و محل الیه
مورد استفاده قرار گرفته و در اکثر موارد نتایج قابل قبولی 

تنها در مورد  .به نتایج تجربی بدست آمده استنسبت 
وجود جهت   که با اینشودبیشتری دیده میلغزش خطای 

از  ی الزم را دارد، با نتایج آزمایشگاهی هماهنگتغییرات
با استفاده از مدل توان نتیجه گرفت که محاسبات  میرو این

های آشفته دو  جریانبینی رفتار پیش برای حجم سیال
همچنین عوامل . استقابل استفاده  نفت  آب وفازی

مختلف از جمله تعیین الگوی جریان، محاسبه افت فشار و 
توان بررسی ازها را با دقت نسبتاً خوبی میـی فـاندگـم

 .کرد
 

 نتایج محاسبات در قطرهای مختلف: 2جدول 

 طول جدایی
(m) 

حداکثر 
 سرعت
(m/sec) 

Schedule 
No. قطر)in(

4/4 4/0 40 2 
4/4 4/0 40 3 
2/4 38/0 40 4 
1/4 38/0 40 5 
9/3 35/0 40 6 
5/3 3/0 40 8 

 
 

ای حداکثر دبی در قطرهای مختلف که در آن جریان الیه: 10شکل 
 شودمشاهده می

 فهرست عالئم اختصاری
Fs نیروی کشش سطحی 

Gb  تولید انرژی جنبشی در اثر نیروهای شناوری 

Gk  گرادیان سرعت رتولید انرژی جنبشی در اث 

I شدت اغتشاش 
k انرژی جنبشی 
L قطر هیدرولیکی  
P فشار 

Sk ترم چشمه برای انرژی جنبشی 

εS ترم چشمه برای تلفات انرژی 
U بردار سرعت 

YM تلفات نوسانی به کل تلفات در جریان تراکم پذیر 

y+ 
 

 
 
 wy 

k  عکس پرانتل موثر برایk 
   عکس پرانتل موثر برای   

 تلفات انرژی 
 ویسکوزیته 

o کسر حجمی نفت 
w کسر حجمی آب 

 دانسیته 
 ضریب کشش سطحی 
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 د نوندستورالعمل تهیه مقاالت در نشریه فرای

 رش مقاله نگا-1
 . های باالتر استفاده شودVersion یا Word XP 2002افزار  برای حروفچینی مقاالت از نرم -
 . لیزری استفاده شودپگر ارایه و برای چاپ آن از چا4Aمقاالت به صورت یک رو و تک ستونی در صفحه  -
  اجزای مقاله و ترتیب آنها-2
 نویسندگان و چکیده فارسی مقاله/ عنوان، نام نویسنده  -
 واژگان کلیدی فارسی -
 مقدمه -
 )فرموالسیون، تئوری، مدل کردن مسئله، روش حلّ یا انجام آزمایشات و غیره(روش تحقیق  -
 نتایج و بحث -
 گیری  نتیجه -
 )در صورت نیاز(انی تشکر و قدرد -
 ها فهرست عالیم و نشانه -
 منابع -
 )در صورت وجود(ها  پیوست -
 نویسندگان و چکیده انگلیسی مقاله/ عنوان، نام نویسنده  -
 واژگان کلیدی انگلیسی -
  عنوان مقاله-3

 .شود  به صورت وسط چین ارایه می16سیاه  کلمه و با قلم نازنین 15حداکثر 
 مل نویسندگان آدرس و نام کا-4

(*) دار مکاتبات است با نماد  ای که عهده همچنین نویسنده. چین حروفچینی شود صورت وسط  به12با قلم نازنین نازک 
 .شود  پس از شروع نماد آدرس پست الکترونیکی نویسنده درج میFooterشود و در انتهای صفحه اول به صورت  مشخص می

 دهی چک-5
 Times New Roman برای چکیده فارسی و قلم نازک 14با قلم نازنین نازک  کلمه 150 تا 100 بین و پاراگراف کی شامل

 .گیرد  برای چکیده انگلیسی بالفاصله زیر کلمه چکیده قرار می12
  واژگان کلیدی-6

 با قلم نازنین  با یک سطر فاصله از متن چکیده و عنوان واژگان کلیدی12حداکثر پنج کلمه کلیدی فارسی با قلم نازنین نازک 
 .از هم جدا شوند) ، ( کلمات با کام .  حروفچینی شود12سیاه 

 



 

 

  عناوین-7
 قسمت باالیی با قلم نازنین سیاه زچین با یک سطر فاصله ا صورت راست به) بدون شماره قبل از آن(عناوین هر قسمت مقاله 

 .شود  درج می14
  متن مقاله-8

 .باشد  می14ین نازک های مقاله با قلم نازن متن کلیه بخش
 دالت معا-9

دهی معادالت در داخل   و شمارهTime New Roman 12قلم معادالت . نویس باشند هیچ کدام از اجزاء معادالت نباید دست
 .چین خواهد بود صورت چپ محل قرارگیری معادالت به. شود چین و از شماره یک شروع می صورت راست پرانتز به

 ها  شکل-10
دقت . ها ضروری است  برای کلیه شکل12چین با قلم نازنین سیاه  و زیرنویس وسط) به ترتیب از شماره یک به بعد(درج شماره 

و توضیح . االمکان اسکن شده نباشد کلیه تصاویر باید اصل باشند و حتی. شود که در متن اصلی حتماً به اشکال اشاره شود
 .شوند  ارایه می10 و غیره در داخل تصاویر با قلم نازنین نازک ها اجزاء متن، شماره. اشکال در داخل شکل نباشد

  جداول-11
مرجع .  باشد12و با قلم نازنین سیاه )  به بعد1به ترتیب از شماره (چین و دارای شماره  عنوان جداول به صورت باالنویس و وسط

اجزاء جدول کامالً واضح و . شوند ه فارسی ارایه میکلیه اعداد در جدول ب. جداول اقتباس شده باید در انتهای عنوان اشاره شود
 .شود چین برای اجزاء استفاده می صورت وسط  به12نویس باشند و از قلم نازنین نازک  بدون دست

 ها  فهرست عالیم و نشانه-12
. شود ارایه می Times New Roman 12 و التین با 14عالیم به کار گرفته شده در متن مقاله یا در معادالت با قلم نازک 

 .صورت الفبای انگلیسی است همچنین ترتیب ارایه شده به
NuNusselt number 
V (ms-1) Velocity 
λ (Å) Wave length 

  منابع-8
های زیر آورده  مطابق نمونه Times New Roman 12 و التین با 14در انتهای مقاله مراجع فارسی با قلم نازنین نازک 

 .شوند
1. Anderson D., Specification Formulation, Journal of Engineering, Vol.2, No.,2, 2002, pp 223-

228. 
2. Cox S., CAD in the Context of Design, Proceeding Of CAD 2002, Guilford, UK, 2002, pp 

11-25. 
3. Arts E.H.L. and Korst J.H.M., Simulated Annealing and Boltzmann Machines, John Wiley & 

Sons, 1990. 

 ها  پیوست-9
 . است14ها مطابق قلم و فرمت متن مقاله با قلم نازنین نازک  قلم و فرمت پیوست



 

 

  تنها گردهمایی علمی مهندسی پاالیشهمایش دوازدهم؛

 جمله  این." ایجاد شرایط بهینه با حداکثر بازده و حداقل هزینهبرایرفع تنگناهای علمیاتی واحدهای پاالیشی "
های  مهندس کریمی، دستیابی به برنامه. کند ه مییکوتاه را مهندس جعفرنیا در تعریف مهندسی عملیات پاالیش ارا

 .داند ن عملیات پاالیش میاتدوین شده پاالیشی با استانداردهای مشخص را نیز از دیگر وظایف مهندس
ط کافی لتس. ها است االیش در پاالیشگاهاین توصیفات و تعاریف نشان دهنده نقش کلیدی مهندسی عملیات پ

ن عملیات پاالیش بر جزئیات فرآیندهای واحدهای مختلف و آشنایی کامل با اصول طراحی و عملکرد امهندس
روشن است که این روند تنها یک روند صنعتی . است پاالیش فرایند متضمن انجام صحیح ،ها و واحدها دستگاه

باید عنوان کرد در میان . ناپذیر است وند به صورت عملی ضروری و اجتنابن با این را و آشنایی متخصصیستن
 امری الزم و ضروری ، فرصت بررسی این روندها به صورت علمی برای کارشناسان عملیات،ها وظایف و مسئولیت

 . استمقصدعلمی مختلف در کشور نیل به همین های  ها، سمینارها و کنگره برگزاری همایشهدف از . است
 

ن پاالیش از روز دوازدهم آبان ادوازدهمین همایش مهندس
ماه در مجموعه آموزشی و ورزشی محمود آباد آغاز به کار 

 از تندر این همایش که با حضور نزدیک به شصت . کرد
مختلف های  ن پاالیش از پاالیشگاهاکارشناسان و مهندس

کشور و از طرف مدیریت پاالیش شرکت ملی پاالیش و 
 حضار به مدت ،نفتی ایران برگزار شدهای  ردهپخش فرآو

ه و استماع مقاالت مختلف در حوزه مهندسی یسه روز به ارا
در مراسم افتتاحیه این همایش . عملیات پاالیش پرداختند

 واحد مطالعات رئیسسه روزه، مهندس سلماسیان 
مدیریت پاالیش شرکت ملی پاالیش و پخش تخصصی 

 همایش به ایراد ینوازدهم ددبیرنفتی و های  فرآورده
 با خیر مقدم و تشکر از حضار، حوزه او. سخنرانی پرداخت

پاالیش را یکی از موضوعات مهم کشور دانست که با رشد 
 با بر شمردن او. سریع فناوری و تحقیقات علمی روبرو است

نوین در عرصه پاالیش نفت خام در جهان، بر های  یفناور

ه تحقیق و توسعه در این گذاری در عرص ضررورت سرمایه
 همایش  وکشور تاکید کردهای  حوزه در پاالیشگاه

تجربه دوازده دوره برگزاری را با ن عملیات پاالیش امهندس
 عنوانبرگزار شده در کشور های  ترین همایش از علمی

 از پیشرفت و ارتقای سطح مقاالت مهندس سلماسیان .کرد
امی همکارانی که  از تمودر چند سال اخیر اظهار خرسندی 

اند آرزوی موفقیت   برگزاری این همایش فعالیت کردهدر
ه مقاالت خود یبه ارا همایش شرکت کنندگان در ادامه. دکر

 .پرداختند
با توجه به آنچه در سه روز برگزاری این همایش گذشت، 

توان از چندین جهت این همایش را مورد بررسی قرار  می
  اینه شده دریقاالت ارا که سطح مرسد به نظر می. داد

همایش به طور متمایزی از لحاظ سطح علمی با دیگر 
در این . بودمشابه در سطح کشور متفاوت های  همایش

 فضای صنعتی و ،در ارتقایمیان رویکرد صنعتی مقاالت 



 

 

. داشتسزا ه  ب نقشی سطح همایشو به طور کلیعلمی 
بردی به  برخی از حضار از نگاه صرف کاراز این نظرالبته 

شرکت در همایش دوازدهم، . مقاالت نیز انتقاداتی داشتند
 مقاالت عناوینآبادان و بندرعباس های  کنندگان پاالیشگاه

از لحاظ . بودندده کره آماده یبیشتری را ارسال و جهت ارا
بایست در نگاه اول به تعداد  شرکت کنندگان همایش می

ری از مهندس جهانگی. کم شرکت کنندگان اشاره کرد
های  برگزارکنندگان همایش علت این امر را مسئولیت

آقای . ستدان شدگان در همایش می حساس دعوت
کشاورزی نیز از عدم حضور بسیاری از مدعوین از 

د که به اد اصفهان، اراک و کرمانشاه خبرهای  پاالیشگاه
. ندبودمختلف فرصت حضور در همایش را نیافته های  علت

ن و ارسد که حضور مهندس  میبا این حال به نظر
 آبادان و -کارشناسان دو پاالیشگاه قدیم و جدید کشور

های کشور   نسبت به دیگر پاالیشگاه-بندرعباس
های  نکته دیگر که با نگاهی گذرا بر چهره. ر بودچشمگیرت

 حضور بی بدیل جوانان ،توان دریافت شرکت کنندگان می
ایش را یکی از توان این هم به جرات می. بوداین عرصه 

 .صنعتی و علمی کشور دانستهای  ترین همایش جوان
 به این همایش تنها سمینار و محفل علمی است که صرفاً

 .پردازد بحث پاالیش در کشور می
 عضو هیات انتخاب و بررسی مقاالت -مهندس جهانگیری

در خصوص تاریخچه ، و عضو ستاد برگزاری همایش
ین همایش که ا ":گوید برگزاری همایش پاالیش می

گذاریم، در ابتدا با سیاق  دوازدهمین دوره آن را پشت سر می
از ابتدای دهه هفتاد این . شد و روند دیگری برگزار می

همایش به صورت جلسات پرسش و پاسخ و میزگردهای 
ها تغییر رویکرد  این نشست 77اما از سال . کوچک آغاز شد

 مایش نسبتاً به صورت یک هداد و هسته اولیه همایش
 با دعوت از افراد مختلف و کارشناسان امور پاالیش ،کامل

 در قالبدر آن زمان . دشاز طرف ستاد امور پاالیش آغاز 
ه ی تا به اراشد می، از افراد دعوت هایی چنین همایش

مقاالت و نقطه نظرات خود بپردازند، مقاالت دریافت شده 
ورد بررسی  ممتخصصدر ستاد امور پاالیش توسط افراد 

 مقاله جهت ارائه در 13 تا 12گرفت و در نهایت  قرار می
با  طور کامل  به1380بنده از سال . شد همایش انتخاب می

این همایش آشنا شدم و اعتقاد دارم که کمتر همایشی در 
 وجود داشته ه شدهیهای ارا مقالهحوزه از سطح کشور با این 

لمی است که این همایش تنها سمینار و محفل ع. باشد
پردازد و به حق از لحاظ   به بحث پاالیش در کشور میصرفاً

تواند  عملی و پژوهشی در سطح بسیار باالیی است و می
برای ارتقای سطح کارشناسان و مدیران پاالیشی کشور 

  ".بسیار مفید و موثر باشد
مهندس جهانگیری از روند روبه رشد تعداد مقاالت 

 35ت ارسالی به همایش امسال را  تعداد مقاالی و؛گوید می
د که از این تعداد برای اولین بار چندین رک مقاله عنوان می
های   مجموعه پاالیشی کشور و از مدیریت ازمقاله از خارج

ها به دبیرخانه همایش ارسال  پخش، پتروشیمی و دانشگاه
عداد زیاد مقاالت دریافتی و تبا توجه به . شده است

وجود ه مقاالت در همایش ی ارارایبمحدودیت زمانی که 
 جهت  را مقاله13 تنها تعداد  ستاد برگزاری در نهایت،داشته

 اصلی برایرویکرد و دیدگاه . کرده در همایش انتخاب یارا
 انتخاب ، از بین مقاالت ارسالی همایشانتخاب مقاالت

های   اجرا شده در پاالیشگاهبا موضوعاتمقاالت کاربردی 
توجهی به مقاالت  اما این مسئله باعث بی. استکشور بوده 

و ستاد برگزاری  ه استبنیادین و تحقیقاتی صرف نشد
 ایجاد فضایی مناسب برای ارایه بیشتر با هدفهمایش 
 و نظریه و مقاالت ی ارابرای  رامقاالت کاربردیمقاالت، 
 .تفکیک کرده است به صورت پوستر در همایش رابنیادین 

اط ضعف و قوت برگزاری همایش از نقمهندس جهانگیری 
 بدون شک این همایش خالی از اشکال نبوده اما": گوید می

 ها نظرند تاا  سعی داشتههمواره مسئوالن برگزاری همایش
 حضار را در زمینه برگزاری و اجرای همایش هایو انتقاد

ها  های بعد به رفع این نقص دریافت کرده و در سال
، تعداد  اخیرهایشده در سال عنوان شکایت اصلی. دنبپرداز

کم مقاالت ارائه شده بوده است و بسیاری از شرکت 
 به  مقاله ارسالی35 مقاله از بین 13که تنها کنندگان از این

انتقاد داشتند در حالی که   شده،ه انتخابی برای اراهمایش



 

 

 18حداقل از لحاظ محتوا و کیفیت مقاالت الزم بود تا 
 وتاه بودن اما متاسفانه ک.شد می ه انتخابیمقاله برای ارا
 بزرگترین مانع در رسیدن به این مطلوب ،فرصت همایش

های بعدی  م که در همایشیدر این مورد امیدوار. بوده است
ه مقاالت بیشتری به ی فرصت ارا،تر با زمانبندی مناسب
  الزم است تامسئله دوم این است که. دوستان داده شود

تر از   بسیار بیشتر و گستردهن پاالیش نفت کشورمسئوال
تنها پشتوانه . دنکنهای علمی استقبال  گونه همایش این

های مناسب   در کنار حمایت مطمئناً کافی نیست ومادی
های معنوی از همایش و حضور   حمایتمادی، الزم است تا
ن و مدیران در کنار کارشناسان و پررنگ تر مسئوال

 باعث دلگرمی تاصورت پذیرد مهندسان در این همایش 
 ضامن برگزاری  وبیشتر حضار و برگزار کنندگان همایش

 ".دشوبهتر همایش 
های  برگزاری همایش به خاصی توجه کشور پاالیش مدیریت

 مختلف دارد
 همایش از اعضای ستاد برگزاری سید حسین کشاورزی

 ":گوید  به همایش میت شدهدرخصوص تعداد افراد دعو
های مختلف کشور به   از پاالیشگاههمکاران نفر از 75حدود 

 نفر در 65این همایش دعوت شدند که از این میان 
 نفر از دوستان به علت 10همایش حضور پیدا کردند و 

های سنگین و شرایط پیش آمده نتوانستند در این  مسئولیت
از نظر آماری بیشتر شرکت کنندگان . همایش حضور یابند

ن و پژوهشگران ا از مهندس اکثراًواز پاالیشگاه بندرعباس 
همچنین در نظر داریم  .ندهست جوان و پرانرژی کشور

همایش مشابهی برای کارشناسان تعمیرات و همایش 
. منکمهندسین بازرسی فنی را نیز در آینده نزدیک برگزار 

  همایش بین المللی پاالیش نفت را نیزما در سال گذشته
برگزار  فتیهای ن در مجموعه پاالیش و پخش فرآورده

 های  این همایش در سال برگزاری سعی در ادامهکردیم که
 در مجموعه مدیریت بینیم طور که می همان. یمدار آینده را

های مختلف  پاالیش کشور نظر خاصی به برگزاری همایش
 در  این تفکردر سطوح و موضوعات مختلف وجود دارد که

 ".استحال گسترش نیز 

 علمی خالی از ضعف و نقص بی شک هر سمینار و همایش
ها و برشمردن نقاط  در این میان انتقاد از ضعف. هد بودنخوا
 های بعد کمک  سال برگزاری بهتر همایش دربه ،قوت

 مهندس مودب این همایش را به عنوان. کردخواهد 
ن و کارشناسان امور پاالیش و فرصتی اگردهمایی متخصص

ر وثیار م بس متخصص،برای ایجاد ارتباط بین افراد
های مطرح شده در   همچنین بسیاری از ایدهوا. ستدان می

های دیگر دانسته و این   پاالیشگاهبهم همایش را قابل تعمی
 نکته را دلیل دیگری برای لزوم برگزاری همایش در

با این وجود ایشان سطح . کند عنوان می آینده های سال
تری  های پیشین در سطح پایین مقاالت را نسبت به سال

دانسته و از عدم دعوت از تمامی همکاران یک مقاله در 
  پیشنهاد کردباره مهندس مودب در این. کردهمایش انتقاد 

ها به علت آشنایی نزدیک با   از مدیران عملیات پاالیشگاهتا
 دعوت به عمل ، متفاوت به عنوان داورنظراتها و فرایند
 .آید

تاکید بر نقاط قوت آقای هانی اصل از پاالیشگاه آبادان با 
برخی ارایه  و  تجربیاتایجاد انگیزه برای نوشتنهمایش، 
 مقاله به صورت شده در پاالیشگاه های اجرا طرحو  اقدامات

 از وا. را نکته مثبت دیگری در برگزاری همایش دانست
ها در کمتر  نامه  دعوتنبرنامه ریزی بسیار سریع و فرستاد

 همایش انتقاد کرد و  زمان برگزاری روز پیش از10از 
تاخیرهای مکرر و عدم قطعیت در برگزاری همایش امسال 

 .  نقاط ضعف همایش دانست ازرا
در این میان مهندس نعمتی از پاالیشگاه تبریز از دیدگاه 

 ایجاد وا. کرددیگری به همایش و مسائل حاشیه آن نگاه 
  وه مثبت همایش دانستقطها را ن انگیزه در تکمیل پروژه

البته . ه شده را مثبت ارزیابی کردیربردی بود مقاالت اراکا
 ند،ه شده از نظر سطح یکسان نبودی از اینکه مقاالت ارااو

انتقاد کرد و علت آن را کمبود افراد صاحب نظر و نداشتن 
مهندس زاد . معیارهای مناسب در انتخاب مقاالت دانست

ش  نگر نیز از پاالیشگاه تبریزغفاری و مهندس صادقی
 دانسته و اعتقاد نادرستعملیاتی صرف بر روی مقاالت را 

 د نبایمباحثداشتند در یک همایش علمی اصل علمی 



 

 

ایشان درگیر کردن افراد آکادمیک و صنعتی . فراموش شود
به صورت همزمان در بررسی مقاالت را راه حل رفع این 

همچنین ایشان از موازی کاری در برخی . مشکل دانستند
 و مقاالت انتقاد کرده و پیشنهاد داد با ایجاد یک ها پروژه

 از ،های انجام شده ها و پروژه سیستم متمرکز در زمینه ایده
های  موازی کاری جلوگیری کرده و به سمت انجام کار

 .سری برویم
ن یافت حضور ن نیزمهندس علیزاده از پاالیشگاه آبادان

 در  راهای اصفهان، اراک و کرمانشاه گسترده پاالیشگاه
 منفی ارزیابی کرد و عنوان کرد که به طور کلی ،همایش

 .های پیش بوده است امسال تعداد حضار کمتر از سال

های پاالیشگاه  مهندس کریمی نیز که از مهندسی طرح
تبریز در همایش شرکت کرده بود، پیشنهاد داد مانند 

های معتبر دیگر در سطح کشور، پیش از آغاز  همایش
ه مقاالت در اختیار حضار قرار داده شود تا همایش کتابچ

شرکت کنندگان بتوانند با دید بازتری در همایش شرکت 
 .کنند

شده، بسیاری از شرکت کنندگان مطرح با تمامی انتقادات 
ن عملیات پاالیش تنها ااعتقاد داشتند، همایش مهندس

بایست در  گردهمایی علمی پاالیش کشور است که می
 .شور ادامه پیدا کندسطح باالتری در ک

 



 

 

  مرگ ناشی از کار زیاد یاکاروشی

  آقایارسیروس: مترجم
 

این . میرند  نفر ژاپنی بر اثر کاروشی می30000هر سال 
کاروشی کلمه ای . کنند می افراد در حقیقت برای مردن کار

ژاپنی که به معنی مرگ ناشی از کار زیاد یا مرگ ناگهانی 
 در 1969رای اولین بار در سال این نوع مرگ ب. شغلی است

 ساله، متاهل و 29کشور ژاپن گزارش شد و متوفی کارمند 
متوفی که نامش کاروشی . شاغل در شرکت کشتیرانی بود

 ساعت اضافه کاری 40بود در طول یکسال ماهانه بیش از 
گونه عالیم و عوارض اولیه  کرد و در نهایت بدون هیچ می

از این رو . کته قلبی درگذشتبه علت سو  کار زیاد در اثر
المللی سالمت صنعتی ژاپن در پنجاه و یکمین  انجمن بین

.  مرگ ناشی از کار زیاد را لقب کاروشی داد خود،سمینار
عنوان  هکاروشی امروزه تهدیدی جدی برای کارکنان و ب

 . شود یک معضل اجتماعی در ژاپن شناخته می
ها و   ویرانیبا خاتمه جنگ دوم جهانی و عبور ژاپن از

 به سمت رشد و این کشور اقتصاد،خسارات ناشی از جنگ
واضح بود که کارکنان ژاپنی . شکوفایی گام برداشت

 ساعت یا بیشتر برای 12توانستند همانند قبل روزانه  نمی
چندین هفته و سال متوالی کار کنند بدون آنکه از عوارض 

نشان مطالعات اخیر . جسمی و روانی آن در امان باشند
کارکنان ژاپنی روزانه دو  دهد میانگین اضافه کاری می

 .ساعت است
کند تا  اخیراً انجمن بین المللی چند ملیتی ژاپنی تالش می

فرهنگ کاروشی را به سایر کشورها از جمله چین، تایوان و 
 کارکنانی که بخاطر فشار 1980از سال . کره انتقال دهد

رگ اجتماعی برای یک معضل بز 1اند کاری خودکشی کرده
 ،ا رشد اقتصادیبکه  طوری هبشود  کشور ژاپن محسوب می

 به شدت باال رفته یآمار خودکشی در میان کارکنان ژاپن
 . است

اخیراً کانال تلویزیونی آرت کشورهای فرانسه و آلمان برنامه 
 عنوان سالخوردگی در ژاپن را با 2006مستندی در نوامبر 

ای با کارکنان سالخورده پخش کرد که در آن مصاحبه 
گفتند  بیشتر این مصاحبه شوندگان می. ژاپنی انجام دادند

 ،کاری که در دوران جوانی بدون انتظار دریافت اضافه
در بسیاری از . دادند فرسا انجام می وظایف سخت و طاقت

ها  موارد ثابت شده است که علیرغم آگاهی مدیران شرکت
 کارکنان به آنان کار جسمیهای  ها از بیماری و سازمان

 . کردند اضافی واگذار می
در این گزارش تلویزیونی بسیاری از فرزندان از پدران خود 

خواستند به خاطر حفظ سالمتی خودشان و جلوگیری از  می
فروپاشیدگی کانون گرم خانواده و مرگ زودرس دست از 

خواستند به فکر  نیز می از مدیران اضافه کاری بکشند و
 . دران و مادران آنها در سازمان باشندسالمتی پ

امروزه کارکنان ژاپنی در مقایسه با سایر کشورهای توسعه 
                                                
1. Karojisatsu 



 

 

مجموع . ترند طوالنی معروفکار یافته به سخت کوشی و 
 1993ساعت کارکرد سالیانه در کارخانجات تولیدی در سال 
 . در بعضی از کشورهای صنعتی جهان به شرح زیر است

 
 کارکرد ماهیانه ت کارکرد سالیانهساع نام کشور ردیف

  ساعت168  ساعت2017 ژاپن 1
  ساعت158 ساعت1904 آلمان 2
  ساعت147 ساعت1769 انگلستان 3
 ساعت146 ساعت1763 فرانسه 4

 

امروزه ساعات کارکرد در کشور ژاپن به تدریج در حال 
کاهش است و میانگین سالیانه ساعت کارکرد کارخانجات 

 ساعت در سال 2484 نفر یا بیشتر 30 از تولیدی با بیش
 کاهش 1957 این رقم به 1994 بود که در سال 1960

 ساعت کار در هفته 40 بحث 1987از سال . یافته است
 . عنوان قانون استاندارد کار در جهان مطرح شده است هب

 درصد 27 پنج روز کار در هفته در موضوع 1985در سال 
 نفر اجرا شد که در سال 30ز کارخانجات در ژاپن با بیش ا

 .  درصد افزایش یافت53 این رقم 1993
وزارت بهداشت و سالمت کار ژاپن در زمینه سالمتی 

 1992 و 1987 ،1982های  کارکنان مطالعاتی در سال
 شرکت ژاپنی با 12000 از میان 1992در سال . انجام داد
عنوان  ه نفر ب16000طور تصادفی  ه نفر و ب60میانگین 

نمونه آماری در سرتاسر کشور بر اساس شغل امعه ج
 پست الکترونیکی برای آنان توسط ای نامه پرسشو انتخاب 
 : نتایج تحقیق حاکی است.دشارسال 
 از ، کارهای روزانهبه دلیل درصد کارکنان 65حدود 

 . برند خستگی مفرط جسمی رنج می

 درصد کارکنان از خستگی مفرط روحی و روانی 48حدود 
 .  مند بودندگله

شدید، دلشوره و های   درصد کارکنان از اضطراب55حدود 
 . استرس زیاد ناشی از کار شکایت داشتند

 51برند از  که از استرس شغلی رنج می میزان کارکنانی
 افزایش 1987 درصد در سال 55 به 1982درصد در سال 

 . یافته است
 ابط درصد شامل نارضایتی از رو48همترین عامل استرس م

 درصد مربوط به 34 درصد کیفیت کار و 41در محیط کار، 
 . دوب کمیت کار

 گیری نتیجه
شواهد حاکی است که مرگ ناگهانی به علت کار زیاد 

مطالعات بیشتری . عنوان یک معضل مطرح است هکماکان ب
برای جلوگیری از . برای اثبات این مطلب ضروری است

سازمان تاکید .  ساعات کار باید کاهش یابد،کاروشی
المللی ژاپنی بر توجه خاص به  سالمت حرفه ای بین

 . برند سالمتی کارکنانی است که از مشکالت مزمن رنج می
محیط روانی کار باید در جهت بهبود آرامش بیشتر گام 

معاینات پزشکی و ارتقا سالمت کارکنان باید در . بردارد
کتی در تواند حر این اقدامات می. دستور کار قرار گیرد

جلوگیری از بروز کاروشی و کاهش استرس در کارکنان 
 . شود می

 منبع
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 های دانش تازه
 

 اتانول برای سوخت خودرو ازقارچ مخمر تولید
 جو آب

پژوهشگران موسسه علوم زیست مولکولی دانشگاه 
خمر فرانکفورت در آلمان توانستند با تغییر سیستم ژن م

های گیاهی، اتانول برای سوخت خودرو تولید  جو، از زباله آب
 رییس تیم پژوهشی این "اکهارد بولس"پرفسور . کنند

های   این تیم در تحقیقات خود مشخصه.موسسه اعالم کرد
را بهبود بخشیدند  متابولیسمی مخمر آبجو را تغییر داده و آن

یاهی را نیز های گ  قادر است زبالهمخمّرکه در نتیجه این 
 این اولین بار است که در وی،به گفته . به اتانول تبدیل کند

این .  سنتزی استفاده شده استزیستیتولید اتانول از روش 
را  جو که آن های مصنوعی را به مخمر آب تیم تحقیقاتی ژن

از مولکول حامل کدها و اطالعات ژنتیکی در سلول موسوم 
ی به دست ا رایانهبرنامه  و از طریق یک 1".آ. ان. دی"به 

شوند تا   باعث میمذکورهای  ژن. آورده بودند وارد کردند
های  بتوانند قندهای مشخصی در زبالهمخمر های  سلول

مخمر . تری به اتانول تبدیل کنند  بهینهه شکلگیاهی را ب
درصد بیشتر اتانول تولید   25 جو قادر است در این روش آب

 درصد  250 اتانول نیز تا بیش از کند و سرعت تبدیل قند به 
تاکنون برای تولید اتانول از ذرت و غالت . یابد افزایش می

شد و این روش سهم  که مواد غذایی هستند، استفاده می
 ولی ای نیز نداشته است سزایی در کاهش گازهای گلخانه هب

های گیاهی برای  جو قادر است از زباله هم اکنون مخمر آب

بولس و تیم پژوهشی .  سوختی استفاده کندتولید این ماده
های ژنتیکی مخمر  وی تالش دارند تا با تغییر مشخصه

جو، این قارچ را وادار کنند که بتواند بوتانول نیز تولید  آب
های بهتری به  بوتانول نسبت به اتانول از مشخصه. کند

در آلمان ساالنه حدود . عنوان سوخت خودرو برخوردار است
  3  هزار و در اتحادیه اروپا ساالنه   700 ویک میلیون 

 سوخت ه عنوانهزار متر مکعب بیواتانول ب 100 میلیون و
  120هر چند که این رقم در برابر . شود خودروها استفاده می

میلیون تن سوخت خودرو که ساالنه در اتحادیه اروپا 
شود اندک است، اما این کشورها هر چه بیشتر  مصرف می

های جایگزین بنزین، نفت و  دسترسی به سوختدنبال  هب
های  گاز هستند تا از یک طرف وابستگی خود به انرژی
تری به  فسیلی را کاهش دهند و از سوی دیگر سوخت ارزان

 120 میلیون از مجموع 83 .کننده خود عرضه کنند مصرف
میلیون تن سوخت خودرو مصرفی ساالنه در اتحادیه اروپا،  

 1. شود س، ایتالیا، فرانسه و اسپانیا استفاده میدر آلمان، انگلی

 ساخت پیل سوختی متانولی درکشور
 پیل سوختی  سلولی40، سری کشور رای نخستین بار درب

  وات با تالش متخصصان و550 متانولی با توان 
. کارشناسان صنایع شهید بصیر طراحی و ساخته شد

همکاری دانشگاه  متخصصان صنایع شهید بصیر با
                                                
1. DNA 



 

 

زندران به دنبال طراحی و ساخت اولین دستگاه تست پیل ما
 کیلووات در خاورمیانه موفق 5/1 با ظرفیت  سوختی متانول

طراحی و   پیل سوختی متانولی رای سلول40 شدند سری 
 46 سری پیل سوختی ساخته شده دارای جریان . تولید کنند

. تاس وات 550  ولت بوده و دارای حداکثر 12 آمپر در ولتاژ 
الکتروشیمایی  ولپیل سوختی یک مبدل انرژی با یک سل

 به انرژی الکتریکی است که انرژی سوخت را مستقیماً
زمانی که سوخت و اکسیدکننده آن  کند و تا تبدیل می

است پیل  گفتنی. کند تامین شود، الکتریسیته تولید می
چگالی انرژی باال، دما و فشار  سوختی متانولی به دلیل

انرژی  ایین و ضریب اطمینان باالی سیستم، مولدعملکرد پ
مناسبی برای استفاده در تجهیزات الکترونیکی قابل حمل از 

ها، مولدهای سیار و هواپیماهای  رایانه جمله تلفن همراه،
گفتنی است پیل سوختی متانولی . بدون سرنشین است

به عنوان یک منبع انرژی پاک مطرح است،  ساخته شده که
عملکرد بسیار خوبی را نشان داده  ، گوناگونهای آزمایش با

 . است

ساخت غشاهای پلیمری برای جداسازی گازها 
 درکشور

 برای جداسازی گازها برای استفاده از غشاهای پلیمری
ساخت . پژوهشگاه صنعت نفت انجام شد در اولین بار

یک نمونه آزمایشگاهی، روش  در قالب غشاهای پلیمری
ها و مراکز   که در بیشتر دانشگاهتحقیقاتی رایجی است

های متعددی در این زمینه  تحقیقاتی وجود دارد و مقاله
پژوهشکده علوم و فناوری پلیمر . منتشر شده است

پژوهشگاه صنعت نفت در یک برنامه پنج ساله به دنبال 
یابی به فناوری ساخت غشاهای پلیمری جداسازی گاز  دست

 اقدام به طراحی و ساخت در مقیاس صنعتی بوده؛ از این رو
پایلوت جداسازی گازها با غشاهای پلیمری کرده است تا 
بتواند غشاهای تولیدی خود را در شرایطی مشابه با 

مهم ترین کاربردهای . کند ارزیابی عملیاتی واقعی شرایط
سازی گاز طبیعی و حذف  این محصول شامل خالص

بخار آب های دی اکسید کربن، سولفید هیدروژن،  ناخالصی

تر از متان در صنایع گاز،  های سنگین و هیدروکربن
پارافین و بازیافت منومرها در  - همچنین جداسازی الفین

سازی گاز تزریقی به چاه در  صنایع پتروشیمی و خالص
اغلب این . فرآیند ازدیاد برداشت صنعت نفت است

های آزمایشگاهی اگر در شرایط عملیاتی واقعی یعنی  نمونه
ماس با مخلوط گازها در دما و فشار باال قرار بگیرند، در ت

دهند و خواص عبوردهی و  کارآیی الزم را نشان نمی
گری آنها به شدت تغییر می کند؛ از این رو با وجود  انتخاب

ساخت هزاران نمونه غشای پلیمری در مقیاس 
آزمایشگاهی، فقط تعداد انگشت شماری غشای پلیمری 

منظور به . د انبوه صنعتی وجود داردتجاری در مقیاس تولی
دستیابی به فناوری ساخت غشاهای پلیمری برای جداسازی 

سازی  گازها در مقیاس نیمه صنعتی و صنعتی، فراهم
 غشاهای پلیمری در شرایطی مشابه آزمایشمجموعه 

یادشده که  پایلوت. ضروری است شرایط عملیاتی واقعی،
زی، همچنین تهیه اندا تمام مراحل طراحی، ساخت و راه

ای آن در واحد کاربرد و فرموالسیون  افزار کنترل رایانه نرم
های مهم  پلیمر این پژوهشکده انجام شده، دارای قابلیت

ترین کاربردهای این محصول،  از جمله مهم. کاربردی است
جداسازی مخلوط دو گاز با امکان تغییر برنامه ریزی شده 

خلوط بیش از دو گاز با در ترکیب درصد آنها، جداسازی م
امکان انجام  ، همچنین)مخلوط گاز طبیعی(ترکیب معین 

 درجه سانتیگراد، 70 بار و دمای تا 60آزمون در فشار تا 
قابلیت انجام آزمون عبوردهی به روش حجم ثابت یا 

جداسازی گازها با غشای پلیمری، قابلیت . استاتیک است
 یا دینامیک، انجام آزمون عبوردهی به روش فشار ثابت

امکان استفاده از گاز جاروب کننده، امکان ایجاد خأل در دو 
رایانه و  ها به طرف غشا، نرم افزار خاص برای انتقال داده

های کنترلی،  شاخصهمشاهده آنالین تغییر در 
ای نسبت اختالط گازها و  امکان کنترل رایانه همچنین

غشا در  و مشاهده آنالین عملکرد GCاتصال به دستگاه 
 . استجداسازی گازها از دیگر کارکردهای پایلوت 

 



 

 

 بیودیزل استفاده از ای با کاهش گازهای گلخانه
های استاندارد مخلوط شده  سوخت یا استفاده ازبیودیزل و

بخش  ای را در گازهای گلخانه تواند انتشار بیودیزل می با
 هرم توان از بیودیزل را می. نقل کاهش دهد حمل و

های  ه حاوی اسیدهای چرب باشد مانند روغنحصولی ک
 بادرگزارشی . های حیوانی بدست آورد گیاهی یا چربی

 حاصل از آالینده هوا ای و گازهای گلخانه"عنوان 
میزان انتشار گازهای "استرالیا  های بیودیزل در مخلوط

روغن  پز، پیه حیوانی، االینده ازمنابعی شامل روغن پخت و
محیط زیستی آنها مورد ارزیابی  آثار وروغن کانوال  نخل و

 CSIRO تام بیر محقق انرژی مرکز دکتر. قرار گرفته است
است که  این باور این گزارش بر توجه به نتایج مندرج در با

 انتشار تواند به جلوگیری از بیودیزل می تر مصرف گسترده
میزان . نقل کمک کند بخش حمل و ای در گازهای گلخانه
مصرف بیودیزل به  ای حاصل از ی گلخانهانتشار گازها

استفاده قرار گرفته  خوراکی که برای تهیه بیودیزل مورد
 بیشترین میزان کاهش گازهای منتشره از. بستگی دارد

بدست های خوراکی مصرف شده  روغن  ازحاصلهبیودیزلی 
 استفاده از. است درصد 87 این میزان کاهش تا .آید می

گازهای  تواند انتشار زل میساخت بیودی روغن نخل در
بیودیزل  استفاده از. درصد کاهش دهد 80 تا آالینده را

نتیجه احتراق   دردر جویافته  میزان ذرات معلق انتشار
که این  دهد تا حد قابل توجهی کاهش می نیز را ها سوخت

. اساسی برای سالمت انسان دارد بنیادی و فواید امر
 اجتماعی استفاده از  ومورد فواید اقتصادی تحقیقات در

 . پژوهشی ادامه دارد بیودیزل توسط این مرکز
 

 برای تصفیه آب و ساخت غشاهای بهتر
 زدایی نمک

 نسل جدیدی ازغشاءهای ،پژوهشگران دانشگاه ایلینویز
  برای تصفیه آب،،یزیستهای  روش از صنعتی را به تقلید

بسیار این غشاهای . اند دهکره یساخت دارو ارا زدایی و نمک
 در Zانتخابگر براساس نقش پروتئین آکواپرین  نافذ و

 آن در استفاده از بدن انسان و در ها ساختار کانال آبی کلیه
. اند جدید سه گانه ساخته شده ساخت یک کوپلیمر

 شکلحال حاضر به  که در غشاءهای آزمایشگاهی مذکور
معکوس که  غشاءهای اسمز ند، ازا های درون سلولی کیسه

 گیرند، استفاده قرار می زدایی مورد نمک تخلیص آب و در
. دهند نشان می خود بهتری درانتقال آب از خواص بسیار

مانیش کومار معاون تحقیقاتی دانشگاه ایلینویز ونویسنده 
ها  ما این که کلیه"گوید  اصلی این مقاله تحقیقاتی می
میان یک غشاء با  از چگونه باکارآیی باال آب را

دقت مورد  هب دهند، می های آکواپرین عبور نئیتپروتو
یک  در  که این روش را روشی یافتیممشاهده قرار داده و

برخالف اغلب غشاءهای . "یمکنسیستم صنعتی کپی 
توانند  می بوده و پایدار غشاءهای پلیمری بسیار ،زیستی

 در که این امر ندکنتحمل  فشارهای قابل توجهی را
.  استنیاز  مورد ویژهطور ه بها زدایی نمک تخلیص آب و

 پژوهشگران با ،یئینتهای پلیمری پروتو برای ساخت غشاء
 ،یابد ساخت پلیمری که به حالت کرات توخالی تجمع می

آکواپرین  هنگام تجمع پلیمر، در ده وکرآغاز  را فعالیت خود
Zبه  شود، نوعی باکتری یافت می  یعنی پروتئینی که در

که  کند می  سوراخی ایجاد،غشاء ن درآکواپری. افزودند پلیمر
 کرده که موجب افزایش آن عبور از تواند فقط آب می

 Zتغییر مقدار آکواپرین   با.شود سرعت عبور آب می
برای  که آن را داد تغییر توان میزان تراوایی غشاء را می

 ها با این غشاء. سازد صنایع دارویی بسیار سودمند می
زدایی  نمک  برای تصفیه آب وگری باال انتخاب تراوایی و

برابر ده کارآیی این پلیمرها درآزمایشگاه، . ندهستآل  ایده
غشاءهای پلیمری پس زننده نمک مشاهده شده  از بیشتر
 تر کاربردی و ها بزرگتر م بعدی درساخت این غشاءگا. است
پژوهشگران برآنند که تراوایی آنها را به  واست ن آنها ساخت
 . دبهینه برسانن حد

 ساخت بیودیزل جدید ازچوب درختان
پژوهشگران دانشگاه جورجیا به بیودیزل  یک گروه از

. اند های چوب استخراج شده دست یافته تراشه جدیدی از



 

 

گرفته  نظر نامی برای آن در که هنوزرااین سوخت جدید 
بیودیزل یا سوخت دیزل معمولی  توان با نشده است می

تام . دکرعمول مخلوط برای تامین قدرت موتورهای م
 ما"گوید آدامس مدیردانشکده مهندسی دانشگاه جورجیا می

 قیمت تهیه سوخت فن،این  گیری از بهره داریم که با انتظار
او ". ای کاهش دهیم قابل مالحظه طور هبده تو زیست از را

که  اند بوده ها قبل قادر سال که دانشمندان از دارد می اظهار
 آن را اند هموفق نشدج کنند ولی  روغن استخرا،چوب از
ای فرآورش نمایند که  هزینه کم به گونه با موثر یا طور هب

عنوان سوخت  همرسوم ب موتورهای معمول و بتوان آن را در
 به یک فرآیند شیمیایی محققان. استفاده قرار داد مورد

 چوب با آن روغن استخراج شده از که در اند دست یافته
ای که بتوان آن  د به گونهشو ورش میروشی کم هزینه فرآ

سوخت  با آن را موتورهای دیزلی معمولی بکاربرد یا را در
که پیرولیز نامیده  فرآیند در این. کرددیزل معمولی مخلوط 

 مشخص در ابعاد های چوب در خرده ها و  تراشهشود، می
 طی این .شوند دمای باال سوزانده می غیاب اکسیژن در
بقیه آن به   وزن چوب خشک به ذغال وفرآیند تا یک سوم

به یک  بخش اعظم این گاز میعان یافته،. شود گازتبدیل می
هنگامی . دشو تصفیه شیمیایی می روغن بیوتبدیل شده و

 17 تا 15یا ( درصد روغن بیو 24د حدود شکه فرآیند کامل 
 عنوان بیودیزل در هتواند ب می )درصد وزنی چوب خشک

ن تالش ادرحال حاضر محقق. رود ارک هموتورهای قدرتی ب
 چوب را ده ازمدست آ بهن غتا بتوانند میزان رو کنند می

ای  دست آمده گازهای گلخانه هسوخت ب. افزایش دهند
پژوهشگران درحال بررسی . کند  میبسیار کمی منتشر
عنوان  هاین فرآیند ب شده در ذغال تولید امکان استفاده از

ت درازمدت این سوخت بدیهی است اثرا. هستندکود 
 های انتقال و بهترین روش برسیستم خودروها و

 .استسازی آن هنوزتحت بررسی  ذخیره
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A Review on Different Technologies of Treating Underground Water Resources 
Contaminated with Oxygenated Compounds MTBE and TBA  
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Abstract 
Methyl Tertiary Butyl Ether (MTBE), an oxygenated material, is being used as an additive 
worldwide to improve gasoline octane number and fuel quality, and to reduce carbon monoxide 
emission. MTBE spill in the nature makes underground water resources severely contaminated. 
Therefore, alternatives like Ethyl Tertiary Butyl Ether (ETBE) and Ethanol have been suggested 
as alternatives. Nevertheless, MTBE is still used in many countries including Iran. This paper 
reviews the methods and techniques applied to treat water resources contaminated with 
oxygenated materials including MTBE and tertiary butyl alcohol (TBA). 

Keywords 
MTBE, underground water resource, contamination, air sparging, bioremediation, 
phytoremediation 
 
 
 

Feasibility Study of Using Ultra Heavy Mixed Crude (Soroush and Norooz 
Crude) as a Feed of Visbreaker Unit in Bandar Abbas Refinery 
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Abstract 
Basic feasibility study for using ultra heavy crude oil (mixture of Soroush and Norooz crude 
oil) in visbreaker unit of Bandar Abbas Refinery is done by Petro-SIM Simulator Software. In 
this simulation, the feed of visbreaker unit is assumed the blend of 52.6% Soroush Oil and 
47.4% Norooz Oil based on the RIPI (Research Institute of Petroleum Industry) assessment. 
This blend is studied in two different cases and compared together. In each case, economic 
balance and justification is checked and discussed.  

Keyword 
Ultra heavy crude oil, Soroush and Norooz crude oil, Bandar Abbas visbreaker unit, Petro-SIM 
Software  



 

 

Investigating the Feasibility of Utilizing Petcoke in 
Soufian Cement Complex (line No. 4) 
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Abstract 
Petcoke is an industrial waste in petroleum refining process. This material has a relatively high 
heating value and a low price. This is the reason why some industries with capability of 
utilizing petcoke have shown increasing interest in utilizing it. Relatively high amount of sulfur 
and low amount of volatile materials along with a relatively slow rate of burning are 
encountered as disadvantages of petcoke as a fuel. This paper deals with investigating the 
feasibility of utilizing petcoke in production line No.4 of Soufian Cement Complex. At first, the 
burning system of this production line is introduced and then the maximum utilizable petcoke is 
calculated using the results of chemical analyses done on a number of samples taken from the 
system. Results obtained from calculations based on molar balance between alkali and sulfates 
show that for combinations of fuel oil and petcoke or natural gas and petcoke almost 70 to 80% 
of the required thermal energy can be provided by petcoke respectively. 

Keywords 
Petcoke, Alternative Fuel, Cement 
 
 
Investigation of Hydrodynamic Behavior in Slurry Bubble Column Reactors 

N. Hooshyar, Sh. Fatemi 
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Abstract 
This work deals with hydrodynamic behavior of slurry bubble reactors which are the best 
choice of three phase reactor types for large-scale plants.In bubble columns, three flow patterns 
have been observed; homogeneous (bubbly), heterogeneous (churn-turbulent) and slug flow; 
and transition from a flow regime to another is described by means of superficial gas velocity. 
Hydrodynamic characteristic of SBCRs are strongly affected by flow regimes.Several 
techniques such as computer-automated radioactive particle tacking (CARPT), particle image 
velocimetry (PIV) and Laser Doppler Velocimetry (LDV) are being employed to determine the 
flow behavior of bubble column reactors.Gas holdup is another important parameter in SBCRs. 
The behavior of gas holdup has been attributed to many different factors, including the physical 
properties of gas/liquid/solid phase, column geometry, gas distributor design, and operating 
variables, ie.  pressure, gas velocity, temperature, and solid loading .Being informed about 
hydrodynamic flow in these columns leads to better control of these kinds of reactors. 
Consequently it causes to gain a desired product in optimum operating conditions. 

Keywords 
Bubble slurry reactor, Hydrodynamic, Gas holdup, Flow Regime 
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Abstract 
Crude oils typically contain trace amounts of metals with vanadium and nickel being the most 
common. Usually they are in an oil-soluble form and in conventional refining processes they 
become concentrated in the residual fuel oil fractions. The deleterious effects of metals in 
petroleum have been known for some time. The metals not only contaminate the products, the 
metal chelates also cause poisoning and fouling of catalyst and corrode equipments. The metals 
also tend to form particulate emissions in the sub-micron range. This review presents discussion 
of methods for the removal of metals from the heavy oils and residuum fractions. These 
methods include physical and chemical treatment processes. 

Keywords 
Demetallization, Petroleum Residue, V, Ni porphyrins, Physical and Chemical Removals. 
 
 
 
 

Oil-Water Two Phase Flow Simulation with CFD Techniques 
S. Haeri, S.H. Hashemabadi * 

Computational Fluid Dynamics Research Lab. Department of Chemical Engineering, Iran University of Science 
and Technology, Tehran, Iran 
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Abstract 
Due to importance of two-phase flows in oil and gas industry and importance of pressure drop 
prediction, flow regime and slip ratio in pipeline design, CFD techniques are utilized in this 
study. Commercial code, Fluent 6.2.16 and VOF model are used with emphasis on stratified 
flow because of this regime significance in slug-catchers and separators. Standard k-ε model, 
used to model the turbulent effects and wall functions, is employed to account for wall effects. 
Influence of volume fraction on pressure drop, flow regime, slip ratio and the tube diameter 
impact on flow regime are studied. Comparison of CFD prediction and reported experimental 
data shows good agreement. 

Keywords 
Two phase flow, computational fluid dynamics (CFD), volume of fluid (VOF), separator 
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