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مقدمه
پلي يورتان ها1 دسته اي از پليمرهاي پرمصرف با كاربردهاي 
فراوان اند. اين مواد در ساخت روكش هاي مقاوم در برابر سايش 
قرار  استفاده  مورد  پتروشيمي  و  نفت  صنايع  در  خوردگي  و 
مي گيرد. از اين پليمرها در ساخت قطعات رابري، اسفنجي، و 
يا پالستيكي در صنايع اتومبيل سازي و هوافضا نيز استفاده 
با  ايزوسيانات  دي  يك  واكنش  از  مواد  اين   .[1-3] مي شود 
دي ال يا دي آمين تشكيل شده و عمدتاً شامل دو بخش نرم 
يا  اتر  پلي  يك  متيلني  زنجيره  نرم  بخش  هستند.  سخت  و 
پلي استر پلي ال با وزن مولكولي باال بوده و بخش سخت نيز 

شامل عوامل يورتان، يا گروه آروماتيكي در دي ايزوسيانات 
است. خواص پلي يورتان وابسته به ساختار مولكولي، درصد 
كه  زنجيرهاست  بين  نيروهاي  و  نرم،  و  سخت  بخش هاي 
پر  االستومر  اين  مي كنند.  تعيين  را  نهايي  محصول  كاربرد 
و  مكانيكي  مقاومت  جمله  از  قابليت هايي،  داراي  مصرف 
در  مقاومت  پايين،  دماي  در  پذيري  انعطاف  باال،  سايشي 
برابر جذب آب، روغن ها و حالل ها، قابليت تراش و كشساني 
كه  مي دهد  نشان  شده  انجام  مطالعات  [2و3].  است  زياد 
افزودن درصد بسيار كمي از سيليكات هاي اليه اي كه داراي 
ابعاد نانويي هستند، منجر به افزايش قابل توجه بسياري از 

مهرناز جوالزاده1، اميرحسين نوارچيان*2 

1- استاديار، گروه مهندسي شيمي، دانشكده فني و مهندسي، دانشگاه اصفهان
2- دانشجوكارشناسي ارشد، دانشكده فني و مهندسي، دانشگاه اصفهان

دريافت مقاله: 87/2/3         پذيرش مقاله: 87/7/16

مروري بر فرآيند نانوكامپوزيت  هاي پلي يورتان،  خاك رس و خواص آن

چكيده
پلي يورتان يكي از االستومرهاي پرمصرف مهندسي در جهان است كه داراي خواص منحصر به فردي همچون مقاومت مكانيكي 
و سايشي فراوان و سختي وكشساني بسيار زيادي است. استفاده از خاك رس با اليه هاي سيليكاتي در مقياس نانو در ماتريس اين 
پليمر، منجر به توليد نانوكامپوزيت «پلي يورتان، خاك رس» شده و باعث بهبود ريز ساختار و خواص آن در مقايسه با پلي يورتان 
خالص مي  شود. در اين تحقيق، مورفولوژي و ريز ساختار نانوكامپوزيت هاي پلي يورتان، خاك رس و همچنين خواص مكانيكي و 

حرارتي، مقاومت سايشي و مقاومت در برابر خوردگي اين مواد مورد بررسي قرار گرفته است.

واژگان كليدي: نانوكامپوزيت پلي يورتان- خاك رس، خواص مكانيكي، خواص حرارتي، مقاومت خوردگي

* Navarchian@eng.ui.ac.ir 
1. Polyurethanes: PU
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نسبت  سايشي  مقاومت  و  حرارتي  مقاومت  جمله  از  خواص، 
به پليمر اوليه مي شود[4و5]. 

از سوي ديگر استفاده از خاك رس در مقياس نانو در جريان 
توليد نانوكامپوزيت هاي پليمري، منجر به بهبود بازدارندگي در 
برابر خوردگي سطوح فوالدي و آلومينيومي در مقايسه با پليمر 
اوليه مي شود و به عنوان مانعي در برابر نفوذ گاز اكسيژن و يون هاي 
هيدروژن عمل مي كند. اين مواد با كاهش نفوذپذيري و افزايش 
مسير نفوذ اكسيژن و آب، سبب بهبود مقاومت روكش ها در برابر 

خوردگي مي شوند [6].
مونت موريلنيت1 كه يكي از سيليكات هاي تجاري است، به 
طور گسترده، به منظور تهيه نانوكامپوزيت هاي پليمري مورد 
استفاده قرار مي گيرد. اين ماده معدني از اليه هاي سيليكاتي با 
قطر تقريبي100 و ضخامت يك نانومتر تشكيل شده و شامل 
يك صفحه هشت وجهي هيدروكسيد آمونيوم يا منيزيوم است 
كه در ميان دو اليه سيليكاتي چهار وجهي درهم آميخته، جاي 

گرفته است. 
آب  كاتيون هاي  بايد  جزئي،  آبگريزي  به  رسيدن  براي 
دوست، از جمله يون سديم در فضاي بين اليه هاي سيليكاتي، 
با كاتيون هاي آلي همچون آلكيل آمونيوم تعويض شوند. اين 
مي شود.  آلي دوست2  موريلنيت  مونت  تشكيل  به  منجر  امر 
كاتيون هاي آلي با كاهش انرژي سطح اليه هاي سيليكاتي، ميزان 
اختالط اليه ها را با ماتريس پليمر افزايش داده و جايگيري پليمر 

در بين اليه ها را ساده تر مي سازد [7-9]. 
خواص  روي  تحقيقات  ميزان  اخير  سال  دو  در 
نانوكامپوزيت هاي پلي يورتان،خاك رس به طور فزاينده اي افزايش 
يافته است. اين مقاله، با مروري بر تحقيقات انجام شده روي 
اين  در  پژوهش  راه  مواد،  از  دسته  اين  خواص  ترين  برجسته 

زمينه را در كشور هموار مي سازد. 

روش هاي توليد نانوكامپوزيت پلي يورتان، خاك رس 
به طوركلي توليد نانوكامپوزيت هاي پلي يورتان، خاك رس از 
طريق جايگيري زنجيرهاي پليمري درون گالري هاي سيليكاتي 

انجام مي گيرد و به سه روش اصلي صورت مي پذيرد: 
1- جايگير ي بين اليه اي از طريق آلياژسازي مذاب3: 
حالت  در  و  الزم  برشي  نيروي  اعمال  با  پليمر  روش  اين  در 
مي شود،  آلياژسازي  شده،  اصالح  مونت  موريلنيت  با  مذاب، 
اليه هاي  بين  فضاي  در  پليمري  زنجيرهاي  كه  طوري  به 
و  كيم4   .[10] مي شوند  جايگيري  (گالري ها)  سيليكاتي 
نانوكامپوزيت  تهيه  براي  روش  اين  از  استفاده  با  همكاران 
روش  اين  كردند[11].  استفاده  موريلنيت  مونت  پلي يورتان، 
به دليل اين كه با فرآيند هاي توليد صنعتي پليمر، از جمله 
توجه  مورد  دارد،  سازگاري  اكستروژن  و  تزريقي  قالبگيري 
است. احتمال تخريب حرارتي خاك رس در اين روش وجود 
دارد و نفوذ پليمر به داخل ساختار اليه اي نيز گاهي به سختي 

صورت مي پذيرد [10].
2- پليمريزاسيون مونومرها درمحل بين اليه ها5: 

در اين روش، اليه هاي سيليكاتي درون مونومر يا محلول 
مونومري متورم شده و با پليمريزاسيون مونومر در بين اليه ها 
فضاي  در  پليمري  زنجيرهاي  مناسب،  آغازگر  حضور  در  و 
مي دهند.  افزايش  را  اليه ها  بين  فاصله  و  كرده  رشد  گالري 
به  محل  در  پليمريزاسيون  روش  به  نانوكامپوزيت  توليد 
خواص  بر  بهتري  تأثير  يكنواخت،  مورفولوژي  ايجاد  دليل 
آن  كاربرد  نتيجه  در  و  مي بخشد  بهبود  را  شده  توليد  مادة 
را بيشتر مي كند [14-12]. جانا و پاتاناياك6، نانوكامپوزيت 
پلي يورتان،خاك رس را با روش پليمريزاسيون در محل تهيه 

كردند [15-17].
3- جايگـير ي بيـن اليــه اي از طــريق آلياژسـازي 

محلـول7: 
در اين روش با انتخاب حاللي مناسب كه بتواند پليمر را در 
خود حل كرده و اليه هاي سيليكاتي را متورم كند، زنجيرهاي 
مونت موريلنيت  گالري  فضاي  وارد  اختالط  اثر  در  پليمري 
مي شوند و سپس با تبخير حالل، ساختار نانوكامپوزيت را پديد 
انحالل  قابليت  به  مشروط  محلول،  روش  از  استفاده  مي آورند. 
همگن  ساختاركامًال  به  منجر  ندرت  به  و  بوده  حالل  در  مواد 

1. Montemorillonite: MMT
2. Organophilic Montemorillonite: OMMT
3. Melt intercalation method

4. Kim
5. In-situ intercalative polymerization
6. Jana & Pattanayak

7. Solution intercalation method
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در نانوكامپوزيت مي شود. از طرفي به دليل نياز به تبخير زياد 
مناسب  نيز  محيطي  زيست  نظر  از  و  نبوده  اقتصادي  حالل، 
نيست [8و15]. يانگ1 و همكارانش از روش آلياژسازي محلول 

به منظور تهيه نانوكامپوزيت  پلي يورتان استفاده كرده اند [7]. 
روي  گرفته  صورت  تحقيقات  از  برخي  جدول(1)  در 
نانوكامپوزيت هاي  پلي يورتان گردآوري شده است. الزم به ذكر است كه 

اصالحگر گونه هاي مختلف خاك رس كلوزايت2، نمك هاي چهارتايي 
آمونيوم بوده كه براي اختصار در جدول به آن اشاره اي نشده است.

خواص نانوكامپوزيت هاي پلي يورتان، خاك رس
1- مورفولوژي و ريز ساختار

ساختــار ميكروســكوپي نانوكــامپوزيت هاي پلــي يورتان، 

1. Yang
2. Cloisite

جدول 1: مروري بر مشخصات فرآيند نانوكامپوزيت هاي  پلي يورتان،خاك رس
روش فرآينداصالحگردرصد خاك رسخاك رسپلي الدي ايزوسياناتمرجع

1IPDIPTMG/PBA25A پليمريزاسيون در محل-0،1،3،5  درصد وزنيكلوزايت 

3MDI
پلي ال پايه اتري
پلي ال پايه استري

30B كلوزايت
20A كلوزايت
Na+-MMT

6-0/5 درصد وزني

بيس (2-هيدروكسيل) 
متيل آمونيوم كلرايد، تري 

متيل تالو آمونيوم چهارتايي، 
تري متيل تالو هيدروژن دار 

آمونيوم كلرايد

آلياژسازي مذاب

4TDIPTMG (Mw=1774)30B 1/0،2/0،8/0،4  درصد كلوزايت
آلياژسازي مذاب-وزني

5TDIPPOG (Mw=1000)Na+-MMTپليمريزاسيون در محلهگزا دسيل آمونيوم برميد10،15،20،25 درصد وزني

7TDIPPG(Mw=3000)Na+-MMT0،2،4،6 درصد وزني
4و‘4-دي آمينو دي فنيل 

متيل متان، دي لوريل 
دي متيل آمونيوم

آلياژسازي محلول

كلوزايت 15MDIPPG(Mw=1020) 30Bو16
Cloisite Na+پليمريزاسيون در محلهگزا دسيل آمونيوم كلريد0،1،3،5 درصد وزني

17MDIپلي ال پايه اتري
پليمريزاسيون در محل-0،1،3،5 درصد وزنيكلوزايت 30Bپلي ال پايه استري

19MDIپلي ال هاي پايه استري
(Mn=540,Mn=300)

30B پليمريزاسيون در محلدي بوتيل دي متوكسي تين5 درصد وزنيكلوزايت

20TDIPPG (Mn=1000)Na+-MMT3 درصد وزني
متيلن بيس اورتو كلرو 

آنيلين، ستيل تري متيل 
آمونيوم برميد

پليمريزاسيون در محل

21TDIPPG (Mn=1000)Na+-MMTپليمريزاسيون در محلمتيلن بيس اورتو كلرو آنيلين0،1،5،9 درصد وزني

22MDIPPG (Mw=2000)Ca2+-MMTستيل تري متيل آمونيوم 2،5،8،10 درصد وزني
آلياژسازي محلولبرميد

23MDIپلي كاپروالكتون دي ال
(Mn=1250)

OMMTپليمريزاسيون در محلاشاره نشده است0،4،20،40 درصد وزني
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1. XRD
2. SEM
3. TEM

4. AFM
5. Intercalative
6. Exfoliated

24TDIPPG30B كلوزايت
20A آلياژسازي محلول-5 درصد وزنيكلوزايت

25MDI15پلي تترا متيلن اكسيدA آلياژسازي محلول-0،1،3،7،13،20درصد وزنيكلوزايت

26MDIپلي پروپيلن اكسيد
(Mw=2000,4000,6000)

30B پليمريزاسيون در محل-2/5 درصد وزنيكلوزايت

27MDIپلي ال پايه اتريNa+-MMTپليمريزاسيون در محل-0،5،10،21 درصد وزني

28MDIPPG (Mw=6000)20A پليمريزاسيون در محل-0،1،3،5 درصد وزنيكلوزايت

29H12MDIPBS/PEGNa+-MMTتريس- هيدروكسي متيل 0،1،2،3 درصد وزني
پليمريزاسيون در محلآمونيومتان

30MDIPTMEG (Mn=1000)Na+-MMT12 آمينو الئوريك اسيد، 0،1،3،5 درصد وزني
پليمريزاسيون در محلبنزدين

31MDIPEA (Mn=2000)+Naكلوزايت
30B پليمريزاسيون در محلسنتز شده است0،1،3،5 درصد وزنيكلوزايت

32TDI
اليگو اكسي پروپيلن گاليكول 
(Mw=1050,2100,3600,

5000)
پليمريزاسيون در محل-20 درصد وزنيسيليكات سديم

33TDIپلي پروپيلن اكسيد گاليكول
(Mw=1000)

Na+-MMTپليمريزاسيون در محلهگزا دسيل آمونيوم كلريد5 درصد وزني

34MDIپلي ال بر پايه روغن خرماNa+-MMTستيل تري متيل آمونيوم 3درصد وزني
آلياژسازي مذاببرميد

35TDI
 PPG

(Mn=1000,2000,3000)Na+-MMTپليمريزاسيون در محلهگزا دسيل آمونيوم كلريد0،2،4،5،8،10 درصد وزني

36MDIPPG (Mw=6000) 20A كلوزايت
Na+-MMTپليمريزاسيون در محل-0،1،3،5،7 درصد وزني

37MDIPPG (Mw=2090)20A پليمريزاسيون در محل-0،1،3،5 درصد وزنيكلوزايت

 ،1X خاك رس طبق معمول از طريق روش هاي دستگاهي پراش پرتو
ميكروسكوپ الكتروني پيمايشي2، ميكروسكوپ الكتروني عبوري3، 

وگاهي نيز ميكروسكوپ نيروي اتمي4، مورد بررسي قرار مي گيرد.
نانوكامپوزيت هاي  مورفولوژي  و  ساختار  ريز  كلي  طور  به 
مولكول هاي  نخست  حالت  در  است:  حالت  دو  شامل  پليمري 
پليمـر در بين اليـه هاي سيليكــاتي نفــوذ كــرده و با حفظ 
را  اليه ها  بين  فاصله  تنها  موريلنيت،  مونت  ساختاركريستالي 

افزايش مي دهند. به اين ريز ساختار، جايگيري بين اليه اي5 
اليه هاي  بين  در  پليمر  نفوذ  ديگر،  حالت  در  مي شود.  گفته 
سيليكاتي تا حدي زياد است كه باعث تفكيك كامل اليه ها و 
ورقه ورقه شدن آنها مي شود. اين نوع مورفولوژي را ساختار، 

ورقه اي شده6 مي نامند [18].
ساختــار ميكروسكــوپي نانوكــامپوزيت هاي پلــي يورتان، 
گرفته  قرار  مطالعه  مورد  متعددي  محققين  توسط  خاك رس 
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ساختار  ريز  روي  گرفته  صورت  مطالعات  جدول(2)  در  است. 
اين  مشخصات  و  خاك رس  پلي يورتان،  نانوكامپوزيت هاي 

سيستم ها مرور شده است. 
نمودار پراش پرتو X با زاويه گسترده1 مربوط به پلي يورتان، 
نانوكامپوزيت  و  شده  اصالح  موريلنيت  مونت  موريلنيت،  مونت 

پايه  متيلن  با  شده  اصالح  خاك رس  مختلف  درصد هاي  با 
اورتوكلروآنيلين2، در شكل(1) نشان داده شده است. 

پيك تفرق مربوط به مونت موريلنيت در2θ=6/89° و براي 
مونت موريلنيت اصالح شده در2θ=5/68° مشاهده شده است. بر 
اساس قانون براگ(nλ=2dsinθ)  براي مونت موريلنيت طبيعي 

جدول2: مروري بر تحقيقات صورت گرفته روي ريزساختار نانوكامپوزيت هاي  پلي يورتان،خاك رس

روش بررسي مرجع
مورفولوژي

محل پيك يا 
مالحظاتجايگيري بين اليه ايورقه اي شدنفاصله بين اليه اي

1TEM, XRDپيك به سمت زواياي كوچكتر رفته و -×فاقد پيك
پس از 5 ساعت ناپديد مي شود.

2XRD2θ=5/2°-×-

3
TEM, Dark-

 field analysis,
WAXD

 2/2،96/2،55/92
×-نانومتر

اثر نوع اصالحگر بررسي و براي تمام 
نمونه ها فاصله بين اليه اي افزايش يافته 

است.

5HREM, XRDاثر نسبت استوكيومتري مواد بررسي ×-4/54-4/11 نانومتر
شده است.

15TEM, WAXDو16
-(5درصد وزني) ×فاقد پيك

اثر نوع اصالحگر بررسي شده است.
2θ=4°-× (1و3درصد وزني)

17TEM, WAXD
اثر استفاده از پلي ال پايه اتري و استري -× پلي ال پايه استريفاقد پيك

بررسي شده است. × پلي ال پايه اتري-1/7 نانومتر

19 TEM, SEM,
XRDاثر نوع اصالحگر بررسي شده است.-×فاقد پيك

20TEM, XRD
×-2/21 نانومتر

اثر نوع اصالحگر بررسي شده است.
×-1/77 نانومتر

21WAXD, AFM
افزايش محتواي خاك رس به بيش از -(1درصد وزني) ×فاقد پيك

3درصد منجر به تجمع ذرات مي شود. (9و5درصد وزني) ×-1/77 نانومتر

22TEM, XRD2θ=2/65°،2/3،72/02-× با افزايش محتواي خاك رس، فاصله بين
اليه اي كاهش مي يابد.

23WAXDبا افزايش محتواي خاك رس، فاصله بين -×فاقد پيك
اليه اي افزايش مي يابد.

1. WAXD
2. MOCA
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فاصله بين اليه اي 1/3-1/1 نانومتر و براي خاك رس اصالح شده 
در حدود 3-1/5 نانومتر است. با توجه به ساختار غير بلورين 
براي پلي يورتان خالص در محدوده 2θ-10°=2 پيكي مشاهده 
نمي شود. با افزودن خاك رس پيك مشخصه مونت موريلنيت در 
نانوكامپوزيت 1درصد وزني از بين رفته كه نشانگر تورق اليه ها 

و تشكيل ساختار ورقه اي است. افزايش محتواي خاك رس در 
ماتريس پلي يورتان به 5درصد و 9درصد وزني، تنها منجر به 
انتقال پيك مشخصه به سمت زواياي كوچكتر شده كه نشان 
دهنده ايجاد ساختار جايگيري بين اليه اي مي باشد [21]. به نظر 
مي رسد كه به دليل نقش شبكه اي كننده اصالحگر مورد استفاده 
(متيلن بيس اورتو كلرو آنيلين)، افزايش بيش از حد محتواي 
خاك رس در نانوكامپوزيت منجر به تجمع ذرات و تشكيل توده 

و در نتيجه عدم دستيابي به ساختار ورقه اي مي شود.
نمودار  در  كه  دادند  نشان  پاتاناياك  و  جانا  ديگر  سوي  از 
از  وزني  5درصد  نا نوكامپوزيت  به  مربوط   X پرتو  پراش 
آمونيوم،  چهارتايي  نمك هاي  توسط  شده  اصالح  خاك رس 
هيچ پيك قابل تشخيصي در محدوده 2θ<1/5° وجود ندارد. 
اما در نانوكامپوزيت هاي1و3 درصد وزني، جايگيري بين اليه اي 
 .[16] است  شده  جابجا  مشخصه  پيك  تنها  و  گرفته  صورت 
كه   [21] مرجع  در  شده  ارائه  نتايج  برخالف  تحقيق  اين  در 

شكل1: نمودار پراش پرتوX  مربوط به پلي يورتان، مونت موريلنيت و 
نانوكامپوزيت پلي يورتان با درصدهاي مختلف از خاك رس [21]

24AFM,XRD
-( كلوزايت20A) ×فاقد پيك

-
2θ=1/93°-× (30Bكلوزايت ) 

25XRD3/5-3/4 نانومتر-×-

26TEM, SAXS
×-6/5 نانومتر

اثر نوع پلي ال بررسي شده است.
×-10/2 نانومتر

27WAXD1/6 نانومتر-×-

29TEM, WAXDبا افزايش محتواي خاك رس، فاصله بين (2درصد وزني) ×-2 نانومتر
اليه اي كاهش مي يابد.

30TEM, WAXD
-×فاقد پيك

اثر نوع اصالحگر بررسي شده است.
×-2/47 نانومتر

33HREM, XRD4/8 نانومتر-×-

34XRDفاصله ×-3/7 نانومتر ، MOCA در صورت استفاده از
بين اليه اي افزايش مي يابد

35WAXDافزايش محتواي خاك رس به بيش از ×-4/5 نانومتر
8درصد منجر به تجمع ذرات مي شود.
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محتواي 1درصد  در  خاك رس  اليه هاي  پخش  ميزان  بهترين 
وزني گزارش شده، محتواي باالتري از خاك رس (5درصد وزني) 
منجر به افزايش فاصله بين اليه اي و تشكيل نانوكامپوزيت با 
ساختار ورقه اي شده است. لذا با توجه به مشابه بودن پلي ال 
نظر  به  تحقيق،  دو  اين  در  پلي يورتان  تهيه  در  استفاده  مورد 
مي رسد كه نوع اصالحگر و يا گسترش دهنده زنجير مي تواند 
عامل مؤثري در تعيين ساختار ميكروسكوپي نانوكامپوزيت هاي 

پلي يورتان، خاك رس  باشد. 
نانوكامپوزيت هاي  به  مربوط   TEM تصاوير  شكل(2)،  در 
5درصد وزني از مونت موريلنيت طبيعي و اصالح شده نشان 
داده شده است. تعداد زياد تك صفحات كوچك (با اندازه 5-20 
نانومتر) در نانوكامپوزيت پلي يورتان،خاك رس اصالح شده نشان 
ساختار ورقه اي براي نانوكامپوزيت است. در حالي كه  دهنده 
خاك رس  پلي يورتان،  نانوكامپوزيت  به  مربوط   TEM تصوير 
با  توده ها  اليه اي  بين  جايگيري  نشان دهنده  نشده  اصالح 
ضخامتي بين 200 تا 400 نانومتر است. بنابراين امكان رسيدن 
به ساختار ورقه اي فقط در صورت استفاده از خاك رس اصالح 

شده فراهم مي شود [15]. 

2- خواص حرارتي
بررسي تأثير نانوذرات مونت موريلنيت روي پايداري حرارتي و 

دماي انتقال شيشه1 نانوكامپوزيت هاي مبتني بر پايه پلي يورتان، 
و  مشتقي2  پيمايشي  گرماسنجي  مثل  روش هايي  طريق  از 
وزن سنجي حرارتي3 مورد تجزيه و تحليل قرار مي گيرد. به رغم 
خواص منحصر به فرد پلي يورتان، اين ماده در مقايسه با ساير 
پليمرها از پايداري حرارتي كمتري برخوردار است. لذا با توجه به 
بيشتر بودن پايداري حرارتي مواد معدني در مقايسه با مواد آلي 
به واسطه ساختار مولكولي وكريستالي، مي توان انتظار داشت كه 
با اضافه نمودن مواد معدني به ماتريس پليمر، مقاومت حرارتي 

موجود به ميزان قابل توجهي افزايش يابد.
اخيراً محققين بسياري خواص حرارتي و به ويژه پايداري 
گرمايي نانوكامپوزيت هاي پلي يورتان،خاك رس را مورد بررسي 
حرارتي  تخريب  [1و5و11و16و20و38و39].  داده اند  قرار 
پلي يورتان در دو مرحله اتفاق مي افتد: مرحله اول به واسطه 
تخريب بخش سخت و مرحله دوم مربوط به بخش نرم است. 
چـوي4 و همكــاران ضمن تأييـد افزايـش پايـداري حــرارتي 
نمونه هاي نانوكامپوزيت، به واسطه حضور اليه هاي سيليكاتي 
در  نمونه ها،  در  نانوذرات  باالتر  پراكندگي  كـه  دادند  نشــان 
افزايش بيشتر پايداري گرمايي مؤثر بوده و با افزايش ميزان 
حرارتي  خواص  روي  ذرات  اين  اثر  خاك رس،  شدن  پخش 
افزايش مي يابد. در شكل(3) نمودار TGA نانوكامپوزيت هاي 
پلي يورتان نشان داده شده است. نانوكامپوزيت هاي حاوي 5 

شكل2 : تصاوير TEM مربوط به نانوكامپوزيت پلي يورتان حاوي الف) خاك رس اصالح شده، ب) خاك رس اصالح نشده

1. Tg
2. DSC

3. TGA
4. Choi
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خود  از  را  حرارتي  پايداري  بيشترين  خاك رس،  وزني  درصد 
نشان داده و دماي تخريب و دمايي كه در آن بيشترين سرعت 
ترتيب  براي نمونة نانوكامپوزيت، به  مشاهده مي شود،  تجزيه 
در حدود C°28 و C°38 باالتر از پلي يورتان خالص گزارش شده 

است [31].
 برمــر1 و همكــارانش پايـداري حــرارتي نــانوكامپوزيت هاي 
پلي يورتان،خاك رس را از طريق TGA مورد مطالعه قرار داده و 
مشاهده كردند، دمايي كه نمونه ها به ترتيب 5 و 50 درصد از وزن 
خود را از دست مي دهند (T95 و T50)، براي نانوكامپوزيت تنها با 
اضافه كردن مقادير بسيار كمي از نانو ذرات خاك رس در جريان 
تهيه االستومرهاي ترموپالستيك پلي يورتان افزايش مي يابد. در 
نتيجه، حضور نانو ذرات خاك رس در ماتريس پليمر منجر به 
افزايش پايداري حرارتي نمونه ها مي شود. اليه هاي سيليكاتي به 
عنوان يك عايق قوي عمل مي كنند و مانع انتقال جرم مواد فرار 

تشكيل شده در حين فرآيند تخريب مي شوند[5و40]. 
افزايش   ،TGA از  استفاده  با  نيز  همكارانش  و  ريهايات2 
مقاومت حرارتي نانوكامپوزيت هاي پلي يورتان،خاك رس را مورد 
تأييد قرار دادند. اين محققين بهبود پايداري حرارتي نمونه ها 
را با ممانعت مواد معدني از گسترش سريع حرارت و در نتيجه 
حرارتي  مقاومت  مي دانند.  مرتبط  تخريب  ساختن  محدود 
نانوكامپوزيت بيش از 62درصد نسبت به پليمر خالص افزايش 

نشان مي دهد [34]. 
روي  خاك رس  متفاوت  كننده  اصالح  دو  از  استفاده  اثر 
و  يانگ3  توسط  پلي يورتان  نانوكامپوزيت هاي  حرارتي  خواص 
همكارانش مورد بررسي قرار گرفته است. نمونه هاي تهيه شده 
با اصالحگر دي لوريل دي متيل آمونيوم4 هيچگونه پيك ذوبي 
مي توان  لذا  (شكل(4)).  نمي دهند  نشان   DSC ترموگرام  در 
ايجاد  سخت  بخش  در  كريستالي  نواحي  كه  گرفت  نتيجه 
در   ،LD با  شده  اصالح  نانو اليه اي  سيليكات   وجود  و  نشده 
نمي كند.  ايجاد  تغييري  پليمر  ماتريس  سخت  بخش  ساختار 
كردن  اضافه  با  است،  مشخص  شكل(4)  در  كه  همانگونه  اما 

خاك رس آلي دوست، حاوي اصالحگر 4و'4-دي آمينو دي فنيل 
متيل متان5 پيك عريض ضعيفي در محدوده C°140-50 براي 
نشانگر  كه  مي شود  مشاهده  پلي يورتان  نانوكامپوزيت هاي 
تأثير پذيري بخش سخت در حضور اصالحگرAP است. دليل 
آميني  آزاد  گروه هاي  بين  هيدروژني  پيوند  برقراري  امر،  اين 
اصالحگر6 و گروه هاي كربونيل اتصاالت يورتاني در پليمر است 

 .[7]
نانوكامپوزيت هاي  و  پلي يورتان  شعله  برابر  در  مقاومت 
كه  همان گونه  است.  گرفته  قرار  مطالعه  مورد  نيز  پلي يورتان 
نتايج ارائه شده در جدول(3) نشان مي دهد، با افزايش مونت 

1. Barmar
2. Rihayat

3. Yang
4. LD

5. AP
6. NH2

شكل3: نمودار TGA براي مقايسه پايداري حرارتي پلي يورتان و 
نانوكامپوزيت پلي يورتان-خاك رس [31]

شكل4: نمودار DSC مربوط به الف) پلي يورتان و نانو كامپوزيت هاي پلي 
يورتان،خاك رس ب) 2درصد، ج) 4درصد، د) 6درصد [7]
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موريلنيت، مقاومت در برابر شعله پلي يورتان به دليل افزايش 
ممانعت گرمايي در اثر حضور نانو ذرات خاك رس بهبود يافته، و 
ميزان توليد دود و سميت گازهاي حاصل از سوختن نيز كاهش 
مي يابد. سرعت آزاد شدن حرارت براي نانوكامپوزيت (5درصد 
وزني) در حدود 26درصد در مقايسه با پلي يورتان خالص كاهش 

مي يابد [33]. 
حرارتي  عايق  عنوان  به  پلي يورتان ها  كاربرد  به  توجه  با 
مناسب، كاهش هدايت حرارتي اين مواد نيز از اهميت بااليي 
محتواي  بين  ارتباط  روي  كه  تحقيقي  در  است.  برخوردار 
كه  شده  مشخص  گرفته،  صورت  گرمايي  هدايت  و  خاك رس 
با افزايش درصد خاك رس، هدايت گرمايي نمونه ها روند نسبتاً 
رو به كاهشي را نشان مي دهد [27]. به نظر مي رسد كه حضور 
اليه هاي سيليكاتي در ماتريس پليمر منجر به كاهش تحرك 

زنجيرها و كند  شدن انتقال حرارت هدايتي مي شود.
سانــگ1 و همكــارانش تغييرات ظرفيت گرمــايي ويـژه 
نانوكامپوزيت (ΔCp) را مورد بررسي قرار دادند [27و36]. اين 
ماتريس  به  خاك رس  كردن  اضافه  شدندكه  متوجه  محققين 
پليمر باعث افزايش Tg و كاهش ظرفيت گرمايي ويژه مي شود 
كه نشان دهنده جايگيري پلي يورتان بين اليه هاي سيليكاتي 
است. در شكل(5) رابطه خطي بين محتواي خاك رس و ظرفيت 
گرمايي ويژه براي نانوكامپوزيت پلي يورتان نشان داده شده است، 
كه با استفاده از آن مي توان درصد وزني پليمر كه بين اليه هاي 

خاك رس جايگيري شده (wp) را تخمين زد:
                                                  

)(
)(1

PUC
PUC

w
p

NCp
p Δ

Δ−
=  

(1)

جايگيري  پلي يورتان  بيانگر   PUNC نماد  رابطه،  اين  در 
شده در بين اليه هاي خاك رس در نانوكامپوزيت و PU معرف 
پلي يورتان خالص است. رابطه ساده زير، درصد وزني خاك رس 
اليه هاي  بين  كه  پلي يورتان  وزني  درصد  به  را   (wc) اليه اي 

خاك رس جايگيري نموده، مرتبط مي سازد:
                                                              wp= / wc   (2)
اين رابطه براي سامانه هاي مختلف در زماني كه فاصله بين 
اليه اي2 كوچكتر از ξa (طول مشخصه انتقال شيشه ديناميكي) 
است  گرفته  قرار  ت أييد  و  بررسي  مورد  باشد،  پليمر  به  مربوط 

 .[36]

3- خواص مكانيكي
خاك رس  پلي يورتان،  نانو كامپوزيت هاي  مكانيكي  خواص 
است  گرفته  قرار  بررسي  مــورد  بســياري  محـققين  توسـط 

جدول3: داده هاي اشتعال پذيري پلي يورتان و نانوكامپوزيت پلي يورتان (با 5درصد وزني خاك رس) [33]

شدت آزاد سازي حرارت نوع مواد
(kW/m2)

شدت اتالف وزن
(g/sm2)

ميزان CO آزاد شده 
(kg/kg)

(kg/kg)ميزان CO2 آزاد شده
9230/42/333/67پلي يورتان

4720/240/371/91نانوكامپوزيت پلي يورتان،خاك رس

شكل5: رابطه بين محتواي خاك رس و ظرفيت گرمايي ويژه براي 
نانوكامپوزيت پلي يورتان، خاك رس [36]

1. Song
2. d-spacing
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فرآيند  با  پاتاناياك  و  جانا  [1تا3و15و17و21و28و29]. 
نانوكامپوزيت پلي يورتان، خاك رس و مطالعه خواص مكانيكي 
آن از جمله مقاومت كششي، كرنش در نقطه شكست و مقاومت 
170درصد   110درصد،  حدود  در  افزايشي  ترتيب  به  پارگي 
و110درصد را مشاهده كردند كه مي توان آن را با گره خوردگي 
زنجيرهاي پليمر توسط اليه هاي خاك رس و همچنين تشكيل 
پلي يورتاني  اتصاالت  كربونيل  گروه هاي  بين  هيدروژني  پيوند 
 .[16] دانست  مرتبط  خاك رس  آمونيوم  يون  آلكيل  گروه  و 
چنگ1 و همكاران نيز نشان دادند كه مقاومت كششي و پارگي 
است  باالتر  خالص،  پليمر  به  نسبت  پلي يورتان  نانوكامپوزيت 

[22و41].
 اثر استفاده يا عدم استفاده از اصالح كننده براي خاك رس 
روي خواص مكانيكي نانوكامپوزيت پلي يورتان نيز مورد مطالعه 
خاك رس  است.  شده  ارائه  جدول(4)  در  نتايج  و  گرفته  قرار 
با  ناسازگاري  و  ضعيف  شدن  پخش  دليل  به  نشده  اصالح 
ماتريس پليمر، قادر به تقويت پلي يورتان نبوده، در حالي كه 
براي نانوكامپوزيت هاي پلي يورتان تا 5درصد وزني از خاك رس 
اصالح شده، استحكام كششي و مقاومت پارگي افزايش مي يابد. 
از  بيش  به  خاك رس  محتواي  افزايش  با  كه  است  ذكر  شايان 
5درصد وزني، اليه هاي سيليكاتي در ماتريس پليمر تجمع يافته 

و باعث افت خواص مكانيكي نانوكامپوزيت مي شوند [22]. 

درصد  مكانيكي،  خواص  بين  ارتباط  همكاران  و  وانگ2 
خاك رس و نوع اصالح گر را مورد بررسي قرار داده و مشاهده 
كردند كه خاك رسMO-MMT (حاوي اصالح گر متيلن اورتو 
كلروآنيلين) و C16-MMT (حاوي اصالح گر ستيل تري متيل 
حدود 600درصد  در  افزايش  باعث  ترتيب  به  برميد)،  آمونيوم 
و450درصد در مقاومت نهايي نانوكامپوزيت مي شوند [20]. اين 
محققين با استفاده از نتايج پراش پرتو X به دست آمده از هر 
دو نمونه نانوكامپوزيت نشان دادند كه نانوكامپوزيت پلي يورتان 
حاوي خاك رس C16-MMT به دليل طويل بودن زنجيرهاي 
اصالحگر در بين اليه ها، داراي فاصله بين اليه اي بيشتري است. 
مقاومت  باشد،  وزني  5درصد  بيشتراز  خاك رس  محتواي  اگر 
نهايي نانوكامپوزيت به دليل انباشته شدن ذرات باالتر از حد 
ديگر  سوي  از  (شكل(6)).  مي يابد  كاهش  خاك رس،  بحراني 
نانوكامپوزيت  بهتر  شدن  پخش  دهنده  نشان   TEM نتايج 
پليمر  ماتريس  در   MO-MMTخاك رس حاوي  پلي يورتان 
است.  خاك رس  و  پليمر  بين  قوي  برهم كنش هاي  واسطه  به 
به  مي توان  را  نانوكامپوزيت  نهايي  مقاومت  بهبود  در  اختالف 
ساختار متفاوت دو اصالحگر مرتبط دانست. لذا مي توان نتيجه 
گرفت كه خاك رس MO-MMT به واسطه حضور گروه هاي 
آميني و نقش شبكه اي كننده اين ماده، باعث برهم كنش هاي 
نسبت  خواص  بهبود  نتيجه  در  و  پليمر  و  پركننده  بين  قويتر 

1. Cheng
2. Wang

جدول 4: خواص مكانيكي پلي يورتان و نانوكامپوزيت پلي يورتان، خاك رس [22]

مقاومت كششينوع روكش
(MPa)

افزايش طول در
 نقطه شكست (درصد)

مقاومت پارگي
(kN/m)

10/5108736/4پلي يورتان
10/758532/3نانوكامپوزيت پلي يورتان، خاك رس اصالح نشده (2درصد)
10/093836/4نانوكامپوزيت پلي يورتان، خاك رس اصالح نشده (5درصد)
14/7101645/3نانوكامپوزيت پلي يورتان، خاك رس اصالح شده (2درصد)
15/5102348/1نانوكامپوزيت پلي يورتان، خاك رس اصالح شده (5درصد)
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1. Qi

به نانوكامپوزيت حاوي ستيل تري متيل آمونيوم برميد مي شود. 
محتواي  افزايش  با  مي دهد،  نشان  شكل6  كه  همان گونه 
خاك رس، درصد افزايش طول در نقطه شكست كاهش مي يابد. 
البته زماني كه محتواي خاك رس كمتر از 5درصد وزني است، به 
دليل بر هم كنش بين پلي يورتان و اليه هاي خاك رس و پخش 
شدن اين اليه ها در ماتريس پليمر، روند كاهشي بسيار ماليمي 

مشاهده مي شود [20]. 
كي1 و همكارانش نيز اثر محتواي خاك رس را روي خواص 
مكانيكي نانوكامپوزيت هاي پلي يورتان مورد بررسي قرار دادند و 
نشان دادند كه مقاومت كششي و افزايش طول در نقطه شكست 
نانوكامپوزيت  با افزايش محتواي خاك رس از صفر تا 8 درصد 
وزني، افزايش مي يابد. اين محققين بيشترين ميزان بهبود در 
خواص مكانيكي نمونه ها را در محتواي 8درصد وزني خاك رس 
اصالح شده مشاهده كرده و نشان دادند كه در محتواي حداكثر 
8درصد وزني از خاك رس، سازگاري مناسب و بر هم كنش قوي 
بين خاك رس نانواليه اي و پلي يورتان وجود دارد. افزايش بيشتر 
از 8درصد وزني خاك رس به دليل انباشته شدن ذرات در ماتريس 
پليمر باعث افت خواص مكانيكي نانوكامپوزيت هاي پلي يورتان 
خاك رس اصالح شده مي شود [35]. نتايج به دست آمده توسط 
محققين مختلف نشان دهنده آن است كه ميزان بهينه اي براي 
خاك رس در نانوكامپوزيت وجود دارد؛ هر چند محققين مختلف، 

بسته به نوع اصالحگر مورد استفاده و همچنين ساختار متفاوت 
مواد اوليه مورد استفاده در تهيه پلي يورتان، درصدهاي متفاوتي 
پلي يورتان  نانوكامپوزيت هاي  در  خاك رس  بيشينه  حد  براي 

پيشنهاد كرده اند. 

4- مقاومت سايشي
بررسي تغييرات مقاومت سايشي پلي يورتان در جريان تهيه 
نانوكامپوزيت، از اهميت خاصي برخوردار است. جانا و پاتاناياك، 
ترموپالستيك  پلي يورتان  نانوكامپوزيت هاي  سايشي  مقاومت 
را مورد بررسي قرار دادند (جدول (5)). نتايج، نشانگر افزايش 
به  نسبت  پلي يورتان  نانوكامپوزيت  سايشي  مقاومت  چشمگير 
پلي يورتان اوليه به واسطه گره خوردگي زنجيرهاي پليمر توسط 
در  حجم  اتالف  كه  شده  مشخص  است.  خاك رس  اليه هاي 
تا  خاك رس)  از  وزني  (5درصد  نانوكامپوزيت  براي  سايش  اثر 

40درصد كاهش مي يابد [16]. 
در شكل (7) تصاوير SEM از سطح ساييده شده پلي يورتان 
اوليه و نانوكامپوزيت (5درصد وزني) نشان مي دهد كه سطح ساييده 
نانوكامپوزيت به واسطه ذرات خاك رس پخش شده در مقياس نانو، 
بسيار صاف تر از پلي يورتان اوليه است. اين امر نشان دهنده آن است 
كه ذرات خاك رس پخش شده در مقياس نانو متحمل گسستگي و 

اتالف مواد در مقياس موضعي مي شوند [16]. 

[20] C16-MMT (2 , MO-MMT (1 شكل(6): مقاومت نهايي، ب) افزايش طول در نقطه شكست نانوكامپوزيت حاوي
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1.  Kim

در آزمايش ديگري نانوكامپوزيت هاي مبتني بر پايه پلي اتر 
پلي ال و پلي استر پلي ال از نظر مقاومت سايشي مورد بررسي 
قرارگرفته و مشخص شده كه اتالف حجم در نانوكامپوزيت پايه 
تا 60درصد  اتري تا 40درصد و در نانوكامپوزيت پايه استري 
در  بيشتر  بهبود  مي يابد.  كاهش  اوليه  پلي يورتان  به  نسبت 
مقاومت سايشي نمونه پلي استر را مي توان با شكل گيري ساختار 
ورقه اي شده در نانوكامپوزيت پايه استري به واسطه ويسكوزيته 
برشي باالتر در طي اختالط و همچنين واكنش هاي قابل توجه 
معتقدند  محققين  اين  دانست.  مرتبط  خاك رس  و  پليمر  بين 
كه با توجه به تصاوير TEM، پلي ال پايه اتري تنها منجر به 
لذا  است.  گرديده  اليه اي  بين  جايگيري  ساختار  شكل گيري 
پايه  پلي يورتان  نمونه  در  تنها  ورقه اي  ساختار  به  دستيابي 
استري حاوي 5درصد وزني از خاك رس اصالح شده امكان پذير 

است [17]. 

از سـوي ديگـر كيـم1 و همكــارانش با مطــالعه ريـزساختار 
و  استري  پايه  پليمر  كه  دادند  نشان  پلي يورتان  نانوكامپوزيت 
اتري تهيه شده با خاك رس اصالح شده (با نمك آمونيوم) در 
نمودار XRD هيچگونه پيكي نشان نمي دهند. اين مطلب بيانگر 
پيوند  واسطه  به  اليه اي  سيليكات  مناسب  و  يكنواخت  پخش 
هيدروژني بين گروه هاي هيدروكسيل اصالحگر روي خاك رس 
است [11]. اين محققين بر خالف جانا و پاتاناياك، توانسته اند 
با استفاده از هر دو پلي ال، نانوكامپوزيت با خواص بهبود يافته 

را تهيه كنند. 

5- خواص ضد خوردگي 
مطــالعه خـواص ضد خــوردگي نانوكــامپوزيت ها بر پايــه 
پليمرهايي همچون پلي پيرول، پلي آنيلين و پلي استايرن نشان 
داده است كه نانوكامپوزيت هاي پليمر، خاك رس نسبت به پليمر 

جدول5: نتايج آزمايش سايش پلي يورتان و نانوكامپوزيت پلي يورتان- خاك رس [16]
اتالف مواد (cm3/g) ± انحراف معيارنوع مواد
008/ 0± 0/079پلي يورتان

0/007 ±0/080نانوكامپوزيت پلي يورتان(1درصد)
0/004 ± 0/059نانوكامپوزيت پلي يورتان(3درصد)
0/001 ± 0/046نانوكامپوزيت پلي يورتان(5درصد)

شكل7: تصاوير SEM از سطح ساييده الف) پلي يورتان، ب) نانوكامپوزيت پلي يورتان،خاك رس [16]
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خالص، خواص ضدخوردگي بهتري را ارائه مي دهند [6و42]. با 
وجود اهميت و مصرف بيشتر پلي يورتان به عنوان االستومر مقاوم 
در برابر سايش و تنش هاي مكانيكي، توجه كمتري به خواص 
ضد خوردگي اين ماده و مطالعه تأثير درصد خاك رس روي اين 
خواص در نانوكامپوزيت هاي پلي يورتان،خاك رس صورت گرفته 
است [7و43]. تركيب خواص منحصر به فردي همچون مقاومت 
سايشي و مكانيكي باال، با مقاومت در برابر خوردگي اين مواد، 
مي تواند منجر به كاربردهاي جديد روكش هاي پلي يورتاني به 
ويژه در صنايع اتومبيل سازي و هوا فضا، و نيز افزايش طول عمر 

لوله هاي انتقال سياالت نفتي شود. 
يانگ1 و همكارانش، نانوكامپوزيت هاي پلي يورتان، خاك رس 
آلي دوست با اصالحگر AP حاوي گروه هاي آميني را تهيه كرده 
و محافظت در برابر خوردگي نمونه ها كه به عنوان پوشش روي 
ديسك هاي فوالد ضد زنگ قرار داده شده بودند را بررسي كردند. 
تكنيك هاي  بهترين  از  يكي  كه  تافل2  روش  از  منظور  بدليل 
روكش  خوردگي  بازدارندگي  اثر  بررسي  براي  الكتروشيميايي 
شكل(8)  در   .[7] است  شده  استفاده  است،  فلز  سطح  روي 
نمودار تافل براي سطح بدون روكش، سطح با روكش پلي يورتان 
و نانوكامپوزيت پلي يورتان نشان داده شده است. نتايج، نشان 
دهنده افزايش مقاومت در برابر خوردگي سطح فلز در صورت 

استفاده از پوشش نانوكامپوزيت، نسبت به روكش هاي پلي يورتان 
است. همان گونه كه در جدول (6) مشاهده مي شود، ديسك هاي 
پوشش داده شده با نانوكامپوزيت پلي يورتان، پتانسيل خوردگي3 
افزايش  و  داده  نشان  روكش  بدون  صفحات  به  نسبت  باالتري 

ميزان خاك رس پتانسيل خوردگي را افزايش مي دهد.
باالتر  نانوكامپوزيتي  روكش هاي   پالريزاسيون4  مقاومت 
برابر  در  مقاومت  افزايش  دهنده  نشان  كه  است  پلي يورتان  از 
خاك رس  توزيع  پخش و  واسطه  فيلم پلي يورتان به  خوردگي 
نانوكامپوزيت  پوشش هاي  بنابراين  است.  پليمر  ماتريس  در 
پلي يورتان، خاك رس نسبت به روكش هاي پلي يورتان خالص در 
برابر خوردگي الكتروشيميايي كم اثرتر هستند. افزايش مشاهده 

شكل8: نمودار تافل براي سطح الف) بدون روكش و با روكش ب)
پلي يورتان و نانوكامپوزيت ج) 2درصد، د)4درصد، ه) 6درصد [7]

جدول6: پارامترهاي الكتروشيميايي به دست آمده از روش تافل براي سطح بي روكش و  با روكش پلي يورتان و نانوكامپوزيت 
پلي يورتان،خاك رس اصالح شده [7]

ضخامت روكشنوع روكش
(m)μ 

پتانسيل خوردگي 
(mV)

شدت جريان خوردگي
 (nA/cm2)

مقاومت پالريزاسيون 
 (ΩK)

مقاومت خوردگي
(mm/year)

---43468115532/23×10-2

4-10×3604882342/62-41پلي يورتان

نانوكامپوزيت 
5-10×2914472416/32-47پلي يورتان(2درصد)

نانوكامپوزيت 
5-10×1443382763/41-42پلي يورتان(4درصد)

نانوكامپوزيت 
5-10×1343212911/44-41پلي يورتان(6درصد)

1. Yang
2. Tafel

3. Ecorr
4. RP
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شده در محافظت خوردگي به افزايش پيچ و خم مسير نفوذ 
مولكول هاي اكسيژن به واسطه حضور و پخش سيليكات هاي 

نانو اليه اي مرتبط مي شود[7].
خاك رس  وزني  با 2درصد  پلي يوتان  نانوكامپوزيت  روكش 
داراي بيشترين شدت جريان خوردگي1 و مقاومت خوردگي2 و 
از ســوي ديگــر كمتــرين پتـانسيل خــوردگي و مقـاومت 
پالريزاسيون در بين سايــر نمــونه ها است. مقاومت خوردگي 
مربوط به نانوكامپوزيت 2درصد وزني در حدود ده بار از مقاومت 
نمونه پلي يورتان كوچكتر بوده كه نشانگر آن است كه روكش 
نانوكامپوزيت پلي يورتان با 2درصد وزني خاك رس اصالح شده، 
داراي باالترين ميزان محافظت سطح در برابر خوردگي است. 
توسط   XRD آزمايش  از  آمده  دست  به  نتايج  با  مسأله  اين 
براي  شده  ورقه اي  ساختار  بيشترين  بيانگر  كه  محققين  اين 
نانوكامپوزيت 2درصد وزني در بين ساير نمونه ها است، مطابقت 
مناسبي را نشان مي دهد [7]. اين محققين همچنين با استفاده 
از اصالحگر آمينو الئوريك اسيد3 اقدام به اصالح خاك رس كرده 
و نشان دادند كه براي نمونه هاي نانوكامپوزيت تهيه شده با اين 
خاك رس نيز خواص ضد  خوردگي روكش روي سطح فوالدي 
افزايش مي يابد. اما ميزان بهينه خاك رس در اين نانوكامپوزيت 
براي رسيدن به بيشترين مقاومت در برابر خوردگي سطح فلز 
در 7درصد وزني خاك رس مشاهده شده است [43]. اين نتايج 
مؤثري  عامل  خاك رس،  اصالحگر  ساختار  كه  است  آن  بيانگر 
و  نانوكامپوزيت  در  خاك رس  محتواي  بهينه  ميزان  تعيين  در 
كه  مي رسد  نظر  به  است.  آن  نهايي  خواص  تعيين  نتيجه  در 

اصالحگر با گروه هاي آميني، نقش شبكه كنندگي رابه عهده دارد 
و با طوالني كردن مسير نفوذ، حتي در مقادير پايين خاك رس 
(2درصد وزني) نيز قادر به ممانعت در برابر نفوذ مولكول هاي 
خوردگي  برابر  در  مقاومت  بيشتر  بهبود  نتيجه  در  و  اكسيژن 
روكش هاي پلي يورتاني در مقايسه با پليمر خالص و همچنين 
الئوريك  آمينو  با  شده  اصالح  خاك رس  حاوي  نانوكامپوزيت 

اسيد است. 

6- مقاومت در برابر جذب آب و حالل
خواص عالي پلي يورتان تحت تأثير جذب آب قرار گرفته و 
كاربردهاي حقيقي آن به ويژه زماني كه به عنوان روكش سطوح 
خارجي خطوط لوله سياالت نفتي به كار مي رود، محدود مي شود. 
اما از سوي ديگر مونت موريلنيت اصالح شده در ماتريس پلي يورتان 
پخش شده و باعث بهبود مقاومت در برابر جذب آب نمونه هاي 
نانوكامپوزيت مي شود [44]. لذا مطالعه جذب آب در نمونه هاي 
نانوكامپوزيت  توليد  جريان  در  خواص  اين  تغيير  و  پلي يورتان 

پلي يورتان، خاك رس از اهميت بااليي برخوردار است.
چئونگ4 و همكارانش اقدام به تهيه نانوكامپوزيت در محيط 
آبي پلي يورتان، خاك رس اصالح شده، كرده و مقاومت در برابر 
(جدول(7)).  دادند  قرار  بررسي  مورد  را  (زايلن)  حالل  و  آب 
درصد تورم در آب و حالل فيلم هاي نانوكامپوزيتي پايين تر از 
پلي يورتان خالص بوده و با افزايش محتواي خاك رس كاهش 
مي يابد. حضور اليه هاي سيليكاتي در ماتريس پلي يورتان، ميزان 
و  آب  برابر  در  نمونه ها  مقاومت  باعث  و  داده  كاهش  را  تورم 

1.  Icorr
2. Rcorr

3. 12-aminodecanoic acid: ALA
4. Cheong

جدول7: درصد تورم فيلم هاي پلي يورتان و نانوكامپوزيت پلي يورتان، خاك رس اصالح شده [45]
درصد تورم درنمونه

 آب (1 روز)
درصد تورم در

 آب (3روز)
درصد تورم در

 آب (5روز)
درصد تورم در
 زايلن (1 روز)

6/36/36/3107/7پلي يورتان
2/82/85/688/9نانوكامپوزيت پلي يورتان- خاك رس (1درصدوزني)
2/52/55/085/7نانوكامپوزيت پلي يورتان- خاك رس (3درصدوزني)
1/91/93/966/7نانوكامپوزيت پلي يورتان- خاك رس (5درصدوزني)
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حالل مي شود. بهبود مقاومت در برابر آب و حالل نانوكامپوزيت 
آبگريزي  و  پليمر  ماتريس  در  خاك رس  اليه هاي  جايگيري  با 

خاك رس اصالح شده مرتبط است[45]. 
ليو1 و همكارانش نيز ضمن تأييد اين نتايج، نشان دادند كه 
در محتواي 3درصد وزني از خاك رس، نمونه نانوكامپوزيت مقاومت 
رضايت بخشي در برابر آب نشان مي دهد. اين محققين بر اين باورند 
اصالح  خاك رس  پلي يورتان،  نانوكامپوزيت  آب  جذب  ميزان  كه 
محتواي خاك رس، كاهش  شده به صورت يكنواخت با افزايش 
نمي يابد و جذب آب به وسيله سه عامل مهم اداره مي شود. عامل 
اول، عامل آب گريز ورقه اي كننده اي است كه مولكول هاي آب 
را از ورود به ماتريس پلي يورتان باز مي دارد و عامل دوم اليه هاي 
سيليكاتي نانومتري هستند كه در ماتريس پليمر پخش شده و باعث 
افزايش مسير آزاد ميانگين مولكول هاي آب هنگام عبور از شبكه 
نانوكامپوزيت مي شوند. عامل سوم نيز اليه هاي ورقه اي شده، است 
كه به واسطه قطبي  بودن باعث افزايش جذب آب مي شوند [44]. 

نتيجه گيري
خواص مكانيكي نانوكامپوزيت پلي يورتان، خاك رس به دليل 

بــر هم كنش پليمر و سطح سيليكات تا رسيدن به يك نقطه 
بهينه، افزايش و سپس روند رو به كاهشي را نشان مي دهد.

پخش ذرات خاك رس و افزايش چسبندگي بين نانوذرات و 
ماتريس پليمر، باعث افزايش مقاومت سايشي نانوكامپوزيت هاي 

پلي يورتان، خاك رس مي شود.
پايــداري حـرارتي و مقــاومت در برابر شعله نانوكامپوزيت 
پلي يورتان،خاك رس بيشتر از پلي يورتان خالص بوده و با افزايش 
محتواي مونت موريلنيت تا رسيدن به نقطه بهينه، افزايش و 

سپس كاهش مي يابد.
حفاظت از خوردگي روكش هاي نانوكامپوزيت پلي يورتان به 
واسطه پخش و توزيع نانوذرات خاك رس در ماتريس پليمر و در 

نتيجه كند شدن نفوذ مولكول هاي اكسيژن، افزايش مي يابد. 
تعادلي  حد  نانوكامپوزيت،  نمونه هاي  در  آب  جذب  براي 
كاهش  باعث  خاك رس  محتواي  زياد  افزايش  و  شده  مشاهده 
مقاومت در برابر آب نمونه ها و در نتيجه افت خواص مكانيكي 

نانوكامپوزيت مي شود.
نوع مواد اوليه پلي يورتان، درصد خاك رس، و نوع اصالحگر، 
تأثير مهمي بر بهبود خواص نانوكامپوزيت هاي پلي يورتاني دارند. 
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1- كارشناسان ارشد،شركت پااليش نفت تهران  
 2- كارشناسان  ارشد، پژوهشگاه صنعت نفت

دريافت مقاله: 86/2/21     پذيرش مقاله: 87/5/14

 افزايش ظرفيت پااليشگاه ها با استفاده از ميعانات گازي درواحد تقطير

چكيده
هم اينك مخلوط ميعانات گازي از خانگيران و سراجه به ميزان تقريبي شش هزار بشكه در روز به پااليشگاه تهران فرستاده 
مي شود. افزودن ميعانات گازي به طور مستقيم به نفت خام خوراك، عالوه بر كاهش ظرفيت نفت خام مصرفي پااليشگاه، ممكن 
است به علت اختالف دانسيته و ساختار هيدروكربني آنها، از جمله ناسازگاري و ايجاد رسوب در مبدل ها مشكالتي در پيش گرمكن ها 
ايجاد كند. در اين پروژه، با استفاده از تكنيك شبيه سازي،  مناسب ترين محل براي تزريق ميعانات گازي دربرج تقطير در جّو و 
واحد غلظت شكن تعيين شد. به طوريكه ميعانات گازي با نقطه جوش نهايي 370 درجه سلسيوس به بخش هاي مياني برج هاي 
تقطير در جّو و برج تقطير واحد كاهش گرانروي اضافه شدند. براي رفع محدوديت ظرفيت كولر هاي هوايي برج تقطير، ميعانات 
گازي به صورت بخشي از مايع برگشتى از باالي برج وارد مي شود. با افزايش حدود 2/5 درصد ميعانات گازي به خوراك نفت خام، 

ميزان توليد بنزين ، نفتا، نفت سفيد و نفت گاز  سبك به ترتيب 2/1،2، 5 و 6 درصد وزني افزايش مي يابد.

واژگان كليدي: ميعانات گازي ، شبيه سازي، غلظت شكن، افزايش ظرفيت پااليشگاه ها

مقدمه 
ميان  سوخت هاي  و  بنزين  افزون  روز  مصرف  به  توجه  با 
تقطير و محدود بودن ظرفيت موجود پااليشگاه ها، توليد بيشتر 
مي طلبد.  جديدي  راهكارهاي  داخلي  منابع  از  فرآورده ها  اين 
هم اكنون تقريبا دو سوم مصرف بنزين در پااليشگاه هاي كشور 
توليد شده و يك سوم آن از طريق واردات تامين مي شود. با وجود 

افزايش روز افزون خودروها، مصرف بنزين به نحو چشمگيري رو 
به رشد است، به طوري كه با وجود سهميه بندي بنزين، همچنان 

نياز به واردات اين فرآورده  تداوم مي يابد.
ميعانات گازي يكي از منابع مهم براي استحصال بنزين و 
سوخت هاي ميان تقطير است؛ چنانچه قسمت عمده اي از آن، 
در حدود 40 تا70 درصد حجـمي، بنزين و بقيــه در محدوده 

* sattarinm@ripi.ir 



21ماهنامه تخصصي، علمي - ترويجي / مهـر- آبـان 1387 / شماره 16

F a r a y a n d n o

غير  آمارهاي  طبق  است.  گرفته  قرار  نفت گاز  و  سفيد  نفت 
رسمي، روزانه بيش از 600 هزار بشكه ميعانات گازي در كشور 
پارس  ميدان  ديگر  فازهاى  از  بهره بردارى  با  و  مي شود  توليد 
جنوبى، ميزان توليد ميعانات گازى به بيش از دو برابر اين مقدار 
خواهد رسيد. در حال حاضر بخشي از ميعانات گازي توليدي 
مورد  خوراك  عنوان  به  پااليشگاه ها  و  پتروشيمي  صنايع  در 
استفاده قرار گرفته و بخشي ديگر نيز صادر مي شود. پااليش 
و فرآورش بيشتر ميعانات گازي در پااليشگاه هاي كشور، عالوه 
نيز  باارزش   سرمايه  اين  صادرات  از  بيشتر،   بنزين  توليد  بر 
هزار  روزانه 250  تهران  پااليشگاه  ظرفيت  مي كند.  جلوگيري 
هزار  شامل 6  آن  از  بخشي  كه  است.  خام  نفت  روز  در  بشكه 
بشكه مخلوط ميعانات گازي از ميدان هاي خانگيران و سراجه 
قم تأمين مي شود. افزودن ميعانات گازي به طور مستقيم به نفت 
خام خوراك، عالوه بر كاهش ميزان نفت خام مصرفي پااليشگاه، 
به علت اختالف دانسيته و ساختار هيدروكربني ميعانات گازي 
و  ناپايدارشده  آنها،  حاصل  مخلوط  است  ممكن  نفت خام،  و 
ته  در  لجن  به صورت  آسفالتين  مانند  تر  سنگين  تركيبات 
مخازن تشكيل شود. همچنين هنگام گرم شدن اين مخلوط در 
مبدل هاي پيش گرمكن واحد تقطير رسوبات زيادي پديد آيد. 

بنابراين مطمئن ترين راه استفاده از ميعانات گازي، افزايش آن 
به بخش هاي مياني برج تقطير در جّو است.

آناليز ميعانات گازي 
ابتدا آزمايش هاي استاندارد روي نمونه هاي ميعانات گازي 
سراجه و يكي از ميعانات گازي خانگيران به نام سرخس، براي 
نتايج  جدول (1)  گرفت.  انجام  آنها  عمومي  مشخصات  تعيين 
آناليز را در مقايسه با خوراك پااليشگاه تهران نشان مي دهد. 
به طوري كه مشاهده مي شود، ميعانات گازي سراجه مركاپتان 
پائيني دارد و شيرين است، اما وزن مخصوص آن در حدود  وزن 
مخصوص خوراك پااليشگاه است. از آنجا كه نقطه ريزش اين 
نمونه 24+ است، ميزان واكس بااليي دارد و ممكن است هنگام 
زمستان در مخازن ذخيره سازي، تشكيل كريستال هاي واكس 

مشكالتي پديد آورد.  
ميعانات گازي خانگيران  سبك و تقريبا  وزن مخصوص آن 
كمي بيشتر از بنزين است، اما مركاپتان نسبتا بيشتري دارد و 
ممكن است باعث افزايش مركاپتان فرآورده هاي توليدي شود. 

با  مقايسه  در  گازي  ميعانات  نمونه  تقطيردو  آناليز  نتايج 
در   ،2892-ASTM D روش  بر اساس  پااليشگاه،  خوراك 

  جدول 1:مشخصات  ميعانات گازي و نفت خام خوراك
خوراك نفت خامخانگيرانسراجهمشخصات 

0/84050/76040/8575وزن مخصوص در 15/56 درجه سلسيوس
 API36/954/633/5

0/270/241/28گوگرد ، درصد وزني
P.P.m كمتر از 21كمتر از 1هيدروژن سولفايد

P.P.m 30280مركاپتان-------
3/8101/1436/38ويسكوزيته كينماتيك در 40 درجه سلسيوس ، سانتي استوك

8-كمتر از 34-24+نقطه ريزش ، درجه سلسيوس
3/601/59/65فشار بخار يد، پوند بر اينچ مربع

0/400/190/18اسيديته، ميلي گرم هيروكسيد پتاسيم بر گرم نمونه
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جدول(2) خالصه شده است[1] . همانطور كه مشاهده مي شود، 
بخش عمده اي از ميعانات گازي خانگيران را بنزين تشكيل داده 
و اين نمونه تا محدوده جوش نفت سفيد ادامه يافته است و 
مقدار جزيي، حدود 4 در صد، نفت گاز دارد. در حالي كه محدوده 
جوش و توزيع محصوالت در ميعانات گازي سراجه شبيه نفت 

خام خوراك مي باشد.

واحد تقطير در جّو  پااليشگاه تهران
به  خام  نفت  خوراك  پااليشگاه ها،  جّو  در  تقطير  برج  در 
محصوالتي چون بنزين، نفتا، نفت سفيد، نفت گاز و باقيمانده در 
جّو تبديل مي شود[2]. در شكل 1 ورودي و خروجي هاي برج 
تقطير در جّو پااليشگاه تهران ارائه شده است. مطابق اين شكل،  
خوراك نفت خام با ظرفيت اسمي 120 هزار بشكه در روز از 
فرآورده هاي  مختلف  از سيني هاي  و  شده  برج  وارد  سيني (5) 
باالسري، نفتا، نفت سفيد و نفت گاز به دست مي آيد. همچنين 
دو جريان برگشتي چرخشي1 در محدوده سيني هاي شمارة 15 
تا 17 و 27 تا 29 وجود دارد كه در تثبيت عملكرد برج نقش 

اساسي دارد.
بشكه   4500 حداكثر  روزانه  موجود،  اطالعات  اساس  بر   
مخلوط ميعانات گازي خانگيران و 1500 بشكه ميعانات سراجه 
به پااليشگاه تهران ارسال مي شود. در اين پروژه برج هاي تقطير 
در جّو مطابق با داده هاي موجود در انگارة جريان2 واحد با استفاده 
از نرم افزار HYSYS شبيه سازي شده اند[3]. همچنين جهت 

بررسي حداكثر مقدار مجاز تزريق ميعانات گازي، شبيه سازي 
هيدروليكي برج ها نيز انجام گرفت. 

مورد  سيني ها  طغيان  شرايط  هيدروليكي،  شبيه سازي  در 
توجه قرار گرفته است. حداكثر طغيان مجاز براي سيني ها، 85 
درصد و براي پكينگ ها 75 درصد در نظر گرفته شده[4] و بر 
اين اساس افزايش ظرفيت برج ها مورد بررسي قرار گرفته است. 
همچنين تجهيزات ديگر از قبيل پمپ ها، مبدل هاي حرارتي، 
خنك كننده هاي آبي و هوايي مرتبط با برج هاي تقطير نيز از 

نقطه نظر افزايش ظرفيت بررسي شده اند.
در اين بخش شرايط تزريق ميعانات گازي به برج هاي تقطير 
در جّو در جو بررسي شد، به نحوي كه حتي االمكان از ظرفيت 
مازاد تجهيزات استفاده شده و نياز به تغييرات زيادي نباشد. 
ظرفيت كنوني برج هاي تقطير در جّو 125 هزار بشكه در روز 
ظرفيت ها  اين  بر  عالوه  گازي  ميعانات  كه  شرايطي  و  با  است 
به برج هاي فوق الذكر اضافه شود. ميعانات گازي خانگيران و 
سراجه تفاوت هاي قابل توجهي دارند و از اين رو به صورت مجزا 

در نظر گرفته شده اند.

مناسب ترين محل براي افزودن ميعانات گازي
نقطه  از  خام  نفت  خوراك  به  گازي  ميعانات  كردن  اضافه 
نظر مصرف انرژي، غير اصولي است، زيرا جداسازي مجدد آنها، 
نياز به صرف انرژي دارد. در صورتي كه بتوان ميعانات گازي را 
در محل هايي از برج تقطير در جّو كه خصوصيات مشابهي با 

جدول 2: مقايسه برش هاي موجود در ميعانات گازي و خوراك نفت خام
خوراك نفت خامخانگيرانسراجهمحصوالت

2/413/3برش سبك تا نقطه جوش 15 درچه سلسيوس
256525بنزين

253020نفت سفيد
10413نفت گاز 

37-------35باقيمانده در جّو

1.  Pumparound
2. Procces Flow Diagram (PFD)
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ميعانات گازي دارد اضافه كرد، عمًال در انرژي مورد نياز براي 
جداسازي آنها از نفت خام صرفه جويي به عمل آمده است. البته 
در تمام سيني هاي برج تقطير امكان ورود خوراك وجود ندارد و 

بايد از بين محل هاي موجود مناسبترين محل را انتخاب كرد.
محل هاي موجود براي تزريق خوراك مايع به برج تقطير در 

جّو عبارتند از :
1- سيني شماره 17 برج تقطير در جّو : محل ورود جريان 

برگشتي چرخشي پائين
2- سيني شماره 29 برج تقطير در جّو : محل ورود جريان 

برگشتي چرخشي باال
3- سيني شماره 5 برج تقطير در جّو : محل ورود خوراك

4- سيني شماره 8 برج عريان1 ساز نفتا: محل ورود خوراك 
به برج عريان ساز نفتا

5- سيني شماره 8 برج عريان ساز نفت سفيد: محل ورود 
خوراك به برج عريان ساز نفت سفيد

ورود  محل  گاز:  نفت  ساز  عريان  برج  شماره 6  سيني   -6
خوراك به برج عريان ساز نفت گاز

در برج تقطير در جّو محل هاي مختلفي براي تزريق ميعانات 
گازي وجود دارد، ولي با توجه به اين كه ميعانات گازي در برخي 
فصول سال به شدت رنگي و سياه هستند از اضافه كردن آنها در 
باالي برج هاي عريان ساز جانبي بايد اجتناب شود؛ زيرا منجر به 
سياه شدن محصوالت خروجي از عريان ساز خواهد شد. البته 

شكل 1: ورودي و خروجي هاي برج تقطير در جّو

1.  Stripper Cloumn
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اين مسأله براي سيني هاي شماره 17 و 29 برج تقطير در جّو 
نيز تا حدودي وجود دارد اّما با توجه به نسبت ناچيز ميعانات 
گازي به جريان داخل برج و همچنين ورود بخشي از مواد رنگي 

به انتهاي برج، اين مشكل مرتفع مي شود.
ميعانات گازي سراجه نسبتاً سنگين بوده و بيش از 50 درصد 
آن ته مانده برج تقطير است. مناسب ترين محل براي تزريق آن، 
سيني شماره 5 يا 17 است كه بنابر موارد اشاره شده در باره 

صرفه جويي انرژي، بهتر است در سيني (17) تزريق شود.
ميعانات گازي خانگيران نسبتاً سبك و با نقطه جوش نهايي 
حدود 370 درجه سلسيوس، قابل تزريق به سيني هاي (17) و 
(29) و ترجيحاً سيني (17) است. شايان ذكر است كه بر اساس 
شبيه سازي صورت گرفته، با توجه به نسبت ناچيز ميعانات گازي 
به جريانات داخلي برج تقطير (در حدود 1/5 تا 5 درصد) افزودن 
ميعانات گازي با دماي محيط، تاثير محسوسي در افت دمايي 
داخل برج نداشته و خود به عنوان يك جريان برگشتي دروني به 

صورت جزئي عمل مي كند.

تعيين شرايط برج هاي تقطير و تجهيزات مرتبط به انرژي 
خوراك هاي مختلف

با توجه به شرايط برج تقطير در جّو و برج هاي عريان ساز 
جانبي كه در جدول(3) درج شده، تركيب هاي مختلفي از خوراك 
نفت خام و ميعانات گازي در اين برج تقطير  مورد بررسي قرار 
گرفته است. جدول (4) فرآورده هاي حاصل از اين خوراك ها را 
نشان مي دهد . به منظور بررسي امكان تزريق ميعانات گازي به 

برج تقطير در جّو موارد زير مورد بررسي قرار گرفت:
شرايط طغيان در سيني هاي برج اصلي و عريان ساز جانبي، 
ظرفيت مورد نياز براي پمپ هاي فرآورده ها و جريان برگشتي 
باالي برج، ظرفيت مورد نياز براي خنك كننده هاي هوايي، شايان 
ذكر است كه ديگر مبدل هاي حرارتي مستقر در واحد در جّو نيز 
در پي افزايش مقدار فرآورده ها نياز به افزايش ظرفيت خواهند 
داشت، ولي عدم جوابگويي آنها به اين افزايش ظرفيت، مشكل 
اساسي در پي نداشته و در نهايت فرآورده ها با دماي باالتري وارد 

مخارن ذخيره خواهند شد.
برج  مختلف  سيني هاي  در  طغيان  شرايط  جدول (5)،  در 

جدول 3: شرايط عمومي شبيه سازي برج تقطير در جّو
مقدارخصوصيات

348دماى خوراك، درجه سلسيوس
1/86فشار باالى برج، بار گيج
2/015فشار پايين برج ، بار گيج

43تعداد سينى هاى برج
36سينى خروجى  بنزين از  برج جذب 
37سينى برگشت  بنزين به برج جذب
8تعداد سينى هاى برج جذب بنزين

27سينى خروجى نفت سفيد از  برج جذب
30سينى برگشت  نفت سفيد به برج جذب
8تعداد سينى هاى برج جذب نفت سفيد
15سينى خروجى نفت گاز از  برج جذب
16سينى برگشت  نفت گاز به برج جذب
6تعداد سينى هاى برج جذب نفت گاز
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جدول 5: شرايط طغيان در برج هاي تقطير در جّو به ازاي مقادير مختلف خوراك

1234موقعيتكدبرج

برج تقطيردر جّو

V-102

بيشترين 56/74بيشترين 54/12بيشترين 52/07بيشترين 52/01ناحيه پكينك 1
بيشترين 53/62بيشترين 51/51بيشترين 50/38بيشترين 49/87ناحيه پكينك 2

83/1983/9585/4988/16سينى 29
89/3090/2991/8694/56سينى 28
88/2889/3190/8393/55سينى 27
74/4575/2076/5879/25سينى 26
73/9874/7476/0078/79سينى 25
74/1674/9276/0878/98سينى 24
74/2675/0176/1179/07سينى 23
74/1474/8875/9678/92سينى 22
73/8474/5675/6378/55سينى 21
73/3474/0575/1277/96سينى 20
72/5073/1874/2876/99سينى 19
70/6871/3272/5174/99سينى 18
78/6379/9781/4883/94سينى 17
83/9786/6088/3192/25سينى 16
75/1378/8681/0986/16سينى 15

بيشترين 37/48بيشترين 34/03بيشترين 32/51بيشترين 30/12ناحيه پكينك 3

بيشترين 85/25بيشترين 83/73بيشترين 83/52بيشترين 82/43ناحيه عريان سازى

بيشترين 58/67بيشترين 53/71بيشترين 52/71بيشترين 51/08تمام سينى هاV-105برج  عريان ساز نفتا

بيشترين 69/45بيشترين 67/77بيشترين 67/50بيشترين 66/31تمام سينى هاV-106برج عريان ساز نفت سفيد

بيشترين 53/56بيشترين 52/89بيشترين 52/17بيشترين 50/28تمام سينى هاV-107برج عريان ساز نفت گاز

جدول 4: محصوالت توليدى برج تقطير در جّو به ازاي  مقادير مختلف خوراك
1234محصوالت توليدى،  (كيلوگرم در ساعت)

33/99035/10036/48038/970نفتاى مخلوط
105/300106/360107/300109/300نفت سفيد

114/700116/700115/800117/000نفت گاز سبك

خوراك نفت خام 125 هزار بشكه در روز. 1
خوراك نفت خام + 1500 بشكه در روز ميعانات گازى سراجه. 2
خوراك نفت خام + 225 هزار بشكه در روز ميعانات گازى خانگيران. 3
خوراك نفت خام +  4/5 هزار بشكه در روز ميعانات گازى خانگيران. 4
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روز  در  بشكه  هزار  ظرفيت هاي  125  ازاي  به  جّو،  در  تقطير 
و همچنين تزريق ميعانات گازي خانگيران و سراجه با مقادير 

مختلف ارائه شده است.
روز،  در  بشكه  هزار  ظرفيت 125  براي  جدول (5)  مطابق 
طغيان در سيني هاي (27) و (28) بيش از 85 درصد بوده و 
براي ديگر سيني ها كمتر از 85 درصد است. در صورت افزودن 
ميعانات گازي سراجه به ميزان 1500 بشكه در روز به سيني 
(17)، طغيان در سيني هاي شماره 16، 27 و 28  بيش از 85 
درصد بوده و تا حدودي نسبت به حالت قبل بيشتر شده است، 
به نحوي كه اين ميزان براي سيني (28) به بيش از 90 درصد 
مي  رسد. با اين حال چون اغلب پكينگ ها و سيني هاي ديگر 
در شرايط ايمن به سر مي برند، شرايط موجود قابل قبول بوده 
و تا حدود زيادي مشابه ظرفيت 125 بشكه در روز است. در 
صورت افزودن2250 بشكه در روز، يعني معادل نيمي ازخوراك 
جّو،  در  تقطير  برج  سيني(17)  به  خانگيران،  گازي  ميعانات 
طغيان در سيني هاي شماره 16 ، 27، 28 و 29 به بيش از  85 
در  بشكه  افزودن 4500  ازاي  به   شرايط  اين  مي رسد.  درصد 
روز از ميعانات گازي خانگيران ، تاحدودي شديد تر شده ولي 
همچنان قابل قبول است زيرا اغلب سيني ها و پكينگ ها در 

شرايط ايمن به سر مي برند. 
مقادير ميعانات گازي اضافه شده به برج تقطير در جّو در 
مقايسه با جريان موجود در برج تقطير ناچيز است، از اين رو 
تاثير شديدي بر تجهيزات جانبي برج تقطير وارد نخواهد شد. 
تنها تجهيزي كه در صورت استفاده از ميعانات گازي، متحمل بار 

اضافي در واحد شده، خنك كننده هاي هوايي باالي برج تقطير 
(E-101 و E-102 ) خواهد بود . در جدول (6) مقايسه اي بين 
ظرفيت موجود و مورد نياز خنك كننده هاي هواييE-101  و 

E-102 به ازاي نسبت هاي مختلف ازائه شده است. 
 شايان ذكر است با افزايش مقدار محصوالت باالي برج و 
درپي آن افزايش سرعت بخارات در لوله هاي كولر هوايي، ضريب 
انتقال حرارت داخل لوله هاي خنك كننده  هوايي نيز افزايش 
يافته و تا حدودي منجر به افزايش ظرفيت تبادل حرارتي آن 
هوايي  كولرهاي  براي  نياز  مورد  ظرفيت  حال  اين  با  مي شود. 
E-101 و E-102 حتي به ازاي خوراك 125 هزار بشكه در روز 
نفت خام نيز بيشتر از مقدار طراحي است و قطعا توان پذيرش 

مقدار اضافي محصول باالي برج را نخواهد داشت.

نتيجه گيري 
افزودن  و 6   جداول 5  شمارة  در  شده  ارائه  نتايج  مطابق 
1500 بشكه در روز ميعانات گازي سراجه و يا 4500 بشكه در 
روز ميعانات گازي خانگيران فقط از نقطه نظر كمبود ظرفيت 
خنك كننده هاي هوايي E-101 ، E-102 با مشكل مواجه خواهد 
 V- 105،و عريان سازهاي  V-102 شد و براي ستون تقطير
V-106،  V-107 مشكل جدي ايجاد نخواهد شد. با توجه به 
در  تقطير  برج  هوايي  خنك كننده هاي  ظرفيت  در  محدوديت 
جّو امكان وارد كردن ميعانات گازي به برج تقطير وجود ندارد، 
چنان كه در ظرفيت 125 هزار بشكه در روز نيز خنك كننده ها با 

ظرفيتي بيش از ظرفيت طراحي كار مي كنند.

جدول 6 : مقايسه انرژى مورد نياز براي خنك كننده هاي هوايي و مقايسه با شرايط موجود
انرژى الزم ، مگا وات

مشخصه طراحي1234كد
E-10141/1341/5042/5043/8633/61
E-10220/4020/6321/0721/7517/52

خوراك نفت خام 125 هزار بشكه در روز. 1
خوراك نفت خام + 1500 بشكه در روز ميعانات گازى سراجه. 2
خوراك نفت خام + 225 هزار بشكه در روز ميعانات گازى خانگيران. 3
خوراك نفت خام + 4/5 هزار بشكه در روز ميعانات گازى خانگيران. 4
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 ،E-102 و    E-101 خنك كننده هاي  بار  از  كاستن  براي 
در  و  كاست    V-102 برج  برگشتي  جريان  ميزان  از  مي توان 
جريان  از  بخشي  عنوان  به  را  خانگيران  گازي  ميعانات  عوض 

برگشتي از باال وارد برج كرد. 
با اجراي اين طرح بار هوايي اين خنك كننده ها به ميزان قابل 
توجهي كاهش مي يابد. البته در صورت اجراي اين روش، نقاط 

جوش پاياني نفتا و نفت سفيد در حدود 4 تا 5 درجه سلسيوس 
افزايش خواهد يافت كه مشكل اساسي ايجاد نمي كند. با افزايش 
ميزان  خام،  نفت  خوراك  به  گازي  ميعانات  درصد  حدود 2/5 
افزايش توليد بنزين ، نفتا، نفت سفيد و نفت گاز سبك به ترتيب 

2، 2/1، 5 و 6 درصد وزني مي شود.
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مقدمه
با  گرما  انتقال  براي  موثر  بسيار  اي  وسيله  ترموسيفون 
نرخ باال، مسافت زياد و افت دماي بسيار كم است. همچنين 
به  نياز  بدون  هدايت  قابليت  و  آسان  ساخت  پذيري،  انعطاف 
ترموسيفون  بفرد  منحصر  ويژگي هاي  ديگر  از  خارجي  پمپاژ 

توسط  گرم  آب  تامين  سامانه  از  شمايي  شكل(1)  است.  
معرف  عدد1  شكل  اين  مي دهد.در  نشان  را  ترموسيفون  يك 
عدد4  گرم،  آب  ورودى  عدد3  عايق،  مخزن  عدد2  آب،  شير 
جمع كننده هاي حرارتي خورشيدى و عدد5 تامين آب ورودى را 
در ترموسيفون نشان مي دهد. شكل(2) نيز گرمايش خورشيدى 

ناصر ثقه االسالمي*1 ، سيد حسين نوعي2  و حميد كريمي3 

1-استاديارگروه آموزشي مهندسي شيمي، دانشگاه فردوسي مشهد
2- دانشجوي مهندسي شيمي، دانشگاه فردوسي مشهد

3-گروه آموزشي مهندسي شيمي دانشگاه آزاد اسالمي شاهرود 
دريافت مقاله: 87/2/20                پذيرش مقاله: 87/5/18

 شبيه سازي جريان و حرارت در ترموسيفون دو فازي بسته

چكيده
ترموسيفون نوعي لوله گرمايي بدون فتيله است. ترموسيفون دو فازي بسته، به علت جابجايي گرمايي زياد با اختالف دماي كم 
در يك مسافت طوالني، كاربردهاي زيادي در صنايع، از جمله سامانه هاي خورشيدي و مبادله گرهاي حرارتي دارد. علي رغم كارهاي 
تجربي زيادي كه در اين زمينه صورت گرفته است، تاكنون امكان سنجي مدل سازي آن توسط نرم افزار MATLAB انجام نشده 
است. در اين پژوهش مشخصات جريان و انتقال حرارت در داخل يك ترموسيفون دو فازي بسته كه به صورت بحراني از آب پر شده 
با استفاده از روش هاي عددي نمونه شده و نتايج حاصل با نتايج آزمايشگاهي و حل عددي ديگر محققين مقايسه شده است. حل 
عددي فوق شامل حل گذرا و دو بعدي يك ترموسيفون مسي و سيال عامل آب با در نظر گرفتن شرايط انتقال حرارت در ديواره 
ها و فيلم مايع چگاليده است. تفاوت اساسي نمونه ارائه شده در اين تحقيق با ساير تحليل هاي انجام شده، در نظر گرفتن تغييرات 

ضخامت فيلم مايع چگاليده در طول زمان است.

واژگان كليدي: ترموسيفون، فيلم تقطير ، حل عددى، چگالنده 

* slami@um.ac.ir
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لوله اي  ترموسيفون  مي دهد.  نشان  ترموسيفون  يك  توسط  را 
به  ترموسيفون  يك  اجزاي  است.  بسته  آن  سر  دو  كه  است 
ترتيب عبارت است از يك محفظه آب بندي شامل شده ديواره 
در  كه  عامل  سيال  كمي  مقدار  و  انتهايي  درپوش هاي  و  لوله 
با  هوا،  تخليه  از  پس  لوله ها  دارد.  قرار  تبخير  با  تعادل  حال 
مقداري جزيي از سيال عامل پر مي شوند.  انرژي  گرمايي  كه 
به سر ترموسيفون (بخش تبخير كننده) اعمال مي شود، باعث 
بخار شدن سيال عامل شده و سپس بخار به سمت سر ديگر 
شدة  آزاد  نهان  گرماي  مرحله  اين  در  مي كند.  حركت  لوله 
بخش چگالنده، سبب تبديل مجدد بخار به مايع و بازگشت آن 
به بخش تبخير مي شود تا دوباره مورد استفاده قرار گرفته  و 

چرخه فرآيند كامل شود. 
لوله  كه  است  آن  در  ترموسيفون  و  گرمايي  لوله  تفاوت 
به  مي تواند  مويينگي  نيروى  و  فتيله  داشتن  علت  به  گرمايي 
حالت افقي قرار گيرد. در اين مورد حتي امكان آن وجود دارد 
كه بخش تبخيركننده در باال و بخش چگالنده در پايين قرار 
به  مايع  بازگشت  عامل  چون  ترموسيفون ها  در  باشد.  داشته 
بخش تبخيركننده نيروي جاذبه است، بنابراين بخش چگالنده 

بايد باالتر از بخش تبخير كننده قرار گيرد.
حرارت  گرمايي در انتقال  لوله هاى  زياد  توانايي  به واسطه 
بدون نياز به نيروي خارجي، از اين لوله ها در گرمكن هاى هوايي 
و ديگ هاى بخار استفاده مي شود. برترى اصلي مبادله كن هاي 
مجهز به لوله هاى گرمايي در مقايسه با مبادله كن هاى معمولي 
و  بوده  نزديكتر  همدمايي  حالت  به  دسته  اين  كه  است  اين 
تضمين  بيشترى  ميزان  به  را  انرژى  اتالف  كاهش  مي توانند 
كنند. گرمكن هاى هوايي با لوله هاى گرمايي از مبادله كن هاى 
گرمايي معمولي ارزانترند زيرا كوچكتر بوده و ساخت آنها در 
به  مجهز  مبادله كن هاي  است.  امكان پذير  مختلف  اندازه هاى 
لوله هاى گرمايي مي توانند گرماى هدر رفته را ذخيره كنند. اين 
سامانه هاى بازيابي، به توان و افت فشار زيادى نياز ندارند و نصب 
كردن آنها نيز آسان است. اين مبادله كن هاى گرمايي را مي توان 
به سه گروه گاز - گاز، گاز - مايع و مايع - مايع دسته بندى 
كرد. از جمله كاربردهاى اين نوع در صنايع نفت، گاز و پااليش، 

مي توان از ديگ هاى بازجوشان (reboiler) ترموسيفوني نام 
برد   [1 الي3].

مدل فيزيكي
توام  به صورت  كارتزين  و  استوانه اي  مختصات  در  جريان 
بررسي مي شود به طوري كه محور z در مركز و r عمود بر آن 
است.  شده  گرفته  نظر  در  بخار  حاوي  قسمت  تحليل  جهت 
محور y عمود بر ديواره ترموسيفون و محور x در راستاي ديواره 

ترموسيفون براي تحليل فيلم مايع است. 

مدل رياضي
مدل رياضي ارائه شده شامل دو قسمت است كه يكي شامل 
معادالت حاكم بر فاز بخار و ديگري معادالت حاكم بر قسمت 
فيلم مايع است. با توجه به فرضيات جريان آرام، قابل تراكم و 
خواص ثابت، معادالت پيوستگي، ممنتوم و انرژي براي فضاي 

اشغال شده توسط بخار به صورت زير حاصل مي شود:
معادله پيوستگي:

  (1)

معادله مومنتم:
 (2)

معادله انرژى:

 (3)

معادله حالت:
 (4)

با فرض جريان گذرا، آرام و غير قابل تراكم با خواص ثابت، 
معادالت بقاي دو بعدي در مختصات استوانه اي براي اليه فيلم 

مايع به صورت زير در مي آيد:
معادله پيوستگي: 

                       (5)
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معادله مومنتم در جهت شعاعي و محوري:
    

(6)
 

 
معادله انرژي:   

                    
(7)

فيلم  اليه  سرعت  ترتيب  به   V1و  W1 فوق معادالت  در 
مايع در راستاى شعايي و محوري و g شتاب ثقل است. اين 
معادالت به صورت كامل، رفتار فيلم مايع را تحت تاثير نيروي 
مي توان  فرضياتي  كردن  لحاظ  با  ولي  مي دهد.  نشان  گرانش 
معادالت باال را، بدون اين كه بر دقت حل آنها خللي وارد شود 
دو  از  مي توان  مايع،  فيلم  كردن  ساده  به منظور  كرد.  ساده تر 
روش استفاده كرد. روش اول توسط «فقري1» و «هرلي2» در 
سال 1994 ارائه شده و روش دوم براي اولين بار در اين تحقيق 

مورد استفاده قرار مي گيرد [4 الي8] .

مفروضات در پژوهش حاضر
با  زمان  عبارت  از  فقري  ساده سازي  روش  در  كه  آنجا  از 
لذا  است،  شده  صرف نظر  مايع  فيلم  پايدار  شبه  رفتار  فرض 
در تحليل حالت گذراي يك ترموسيفون دو فازي، عمٌال رفتار 
حالت گذراي فيلم مايع مورد بررسي قرار نمي گيرد. بنابراين 
لزوم ارائه حل با در نظر گرفتن عبارت زمان، براي فيلم مايع 
ضروري به نظر مي رسد. به علت شكل استوانه اي ترموسيفون 
دو فازي، بسته سامانه مختصات مناسبت جهت ارائه و تحليل 
معادالت بقاي جرم ، انرژي و مومنتم، سامانه مختصات استوانه 
اي در نظر گرفته شده است، اما به دليل اين كه ضخامت فيلم 
مايع بسيار كمتر از شعاع ترموسيفون است، مي توان به عنوان 
در  را  مايع  فيلم  بر  حاكم  معادالت  كننده  ساده  فرض  اولين 
سامانه مختصات دكارتي نوشت.  با صرف نظر از تغييرات اندازه 

حركت در اليه فيلم مايع، و به فرض كم بودن تنش برشي 
در سطح مشترك مايع و بخار و نيز ثابت بودن خواص و آرام 
ذيل  قرار  به  كنترل  حجم  براي  نيروها  موازنه  جريان،  بودن 

خواهد بود:

                             (8)
 (y=0 ; w1=0)

زير  رابطه  مرزي  شرط  اعمال  و  فوق  معادله  از  استفاده  با 
حاصل مي شود:

                                                                                               (9)

مي توان  كنترل  حجم  براي  جرم،  بقاي  قانون  اساس  بر 
نوشت:    

            (10)
 رابطه فوق را مي توان با استفاده از سرعت ميانگين در اليه 
مايع فرض ثابت بودن خواص مايع و بخار به صورت زير نوشت:

    (11)
 

ميانگين   W1 مقدار مي توان   (9) معادله  انتگرال گيرى  از 
را محاسبه كرد. بنابراين با قرار دادن سرعت ميانگين و ساده 

سازى معادله (11) خواهيم داشت:

(12) 

 

از حل معادله فوق مي توان مقدار δ و نحوه تغييرات آن را با 
گذشت زمان به دست آورد. معادله باال يك معادله ديفرانسيل 

1.  Faghri
2. Harly
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با مشتقات جزئي است وz = 0 ;δ = 0 ; t = 0 ; δ = 0 كه 
مي توان با استفاده از شرايط مرزي آن را حل كرد، در اين صورت 

خواهيم داشت:  
  

(13)

بر  را  مايع  فيلم  ضخامت  رشد  نحوه  مي تواند  فوق  معادله 
حسب زمان بيان كند، ولي به علت صرف نظر از پاره اي موارد، 
همان طور كه مشهود است، در حل فوق هنگامي كه مسأله به 
حالت پايدار مي رسد (در زمان بسيار زياد)، مقدار ضخامت اليه 
مايع بسيار زياد تخمين زده مي شود. لذا براي مشخص كردن 
ناسلت  رابطه  از  مي توان  پايدار  حالت  به  رسيدن  زمان  مدت 

به صورت ذيل استفاده كرد: 

 (14)

نشان  را  پايدار  حالت  به  رسيدن  زمان  مدت  فوق  رابطه 

مي دهد:      

                          (15)

در حل عددي حاضر از اين روش ساده سازي استفاده شده 
است، ضمن اين كه قابليت استفاده از روش فقري نيز  وجود 
دارد. تفاوت عمده اين دو روش در اين است كه در روش اول 
براي ساده كردن معادالت از عبارت زمان صرف نظر شده و در 

روش دوم از عبارت تنش برشي چشم پوشي شده است[8].

شرايط مرزي  
معادالت،  در  مايع،  فيلم  اليه  رشد  نحوه  محاسبه  هنگام 
شرايط مرزي مربوط به مرز مشترك مايع و بخار در نظر گرفته 
شده است. به دليل شكل متقارن ترموسيفون، مي توان آن را از 
طريق محور تقارن به دو نيمه مساوي تقسيم كرد. با توجه به 
مورد فوق، شرايط مرزي براي ترموسيفون مورد مطالعه به شرح 

ذيل است[5]:

شكل 2:  سامانة گرمايش خورشيدى توسط يك ترموسيفون  [2]شكل 1:  شمايي از سامانة تامين آب گرم توسط ترموسيفون  [2]
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الف) شرايط مرزي براي ديواره هاي باال و پايين ترموسيفون: 

 

ب ) شرايط مرزي در محور تقارن ترموسيفون              

     

ج- شرايط مرزي در قسمت عايق: 

 

د- شرايط مرزي در قسمت چگالنده:    

 

هـ - شرايط مرزي در مرز مشترك مايع و بخار:  

 
روش حل معادالت 

در اين تحقيق از روش تفاضل محدود (نوع تفاضل مركزي) با 
گره هايي به فاصلة يكسان 6 سانتي متر استفاده شده است. در اين 
روش هرچه فواصل بين گره ها كمتر باشد دقت محاسبات بيشتر 
مي شود. اما از طرفي تعداد معادالت ديفرانسيل افزايش يافته كه 
نياز به توان محاسباتي بااليي خواهد داشت. روابط ذيل چگونگي 

محاسبات مربوط به گره هاى 2 الي 11  را نشان مي دهد: 

گره 2:                   

گره 3:                   

                
گره 4:  

گره 5:                  

گره 6:                   

گره 7:                  

گره 8:                  

گره 9:                  

گره 10:            

گره 11:           

نتايج شبيه سازى و بحث 
مشخصات  همان  داراى  تحقيق  اين  در  رفته  به كار  مدل 
ترموسيفوني است كه مورد استفادة فقري قرار گرفته و در آن 
طول كل ترموسيفون 66 سانتي متر ، طول تبخير كننده 30 
سانتي متر، طول قسمت عايق 12 سانتي متر و طول قسمت 
چگالنده 24 سانتي متر در نظر گرفته شده است . قطر خارجي 
است.  ميلي متر  داخلي 13  قطر  و  متر  ميلي   16 ترموسيفون 
ترموسيفون از نوع فوالدي بوده و به  صورت بحراني از آب پر 
ضخامت فيلم چگاليده  بدين مفهوم كه مقدار  شده است[8]. 
در ابتداى تبخيركننده و انتهاى چگالنده صفر است. بنابراين در 
مدل حاضر، حالت جوشش استخرى ناشي از وجود مايع در كف 
تبخير كننده در نظر گرفته نمي شود. بلكه فقط فرآيند تبخير 
يا ميعان روى سطوح عمودى چگالنده و تبخير كننده در نظر 

گرفته مي شود.
به  كننده  تبخير  طريق  از  وات   268 ثابت  حرارتي  شار 
پس  بخار  مي شود،  آب  شدن  تبخير  باعث  و  وارد  ترموسيفون 
از طي كردن قسمت عايق و رسيدن به قسمت چگالنده كه در 
دست  از  با  دارد  قرار  سانتي گراد  درجه  صفر  دماي  با  محيطي 
دادن حرارت نهان به تبخير كننده باز مي گردد. دماي  اوليه  
جهت حل  مدل  فقري   برابر  400  درجه كلوين در نظر گرفته 
از  استفاده  با  معادالت  فوق،  هاى  داده  به  توجه  با  است.  شده 

نرم افزار MATLAB حل و نتايج ذيل حاصل شد:
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1- تاثير شبكه از نظر تعداد نقاط بر نمونة عددى با توجه به 
حل مدل فقري و براى 3 شبكه مختلف مورد ارزيابي قرار گرفت 
 200  400 (جدول 1). نتايج حاصل معرف آن است كه شبكه
بهينه بوده و افزايش تعداد نقاط شبكه تاثير  شبكه اى تقريباً 

چنداني بر نتايج نخواهد داشت. 
2- تاثير مقدار گام زماني روي نمونة عددى، با توجه به نتايج 
نمونة فقري و براى 3 گام زماني مختلف مورد ارزيابي قرار گرفت 
(جدول 2). نتايج حاصل معرف آن است كه تغيير گام زماني اثر 

چنداني بر نتايج ندارد و حل عددى، تقريباً مستقل از گام زماني 
است. ضمناً گام زماني 0/01 ثانيه به علت كاهش زمان اجراى 
برنامه و دقت قابل قبول آن در مدل عددى، مناسب تر از بقيه 
گام هاى زماني است. لذا در اين تحقيق از گام زماني 0/01 ثانيه 

استفاده شد. 
3- با انجام فرضياتي مي توان معادالت فيلم مايع را ساده تر 

كرد بدون اينكه در دقت حل خللي ايجاد شود.
4- تغييرات دما در جداره تبخير كننده و چگالنده به خوبي 

MATLAB شكل 3:  تغييرات ضخامت فيلم مايع در حل حاضر با استفاده از نرم افزار

جدول 1: تاثير شبكه بر دماى مركز محور ترموسيفون  
خطاى نسبي

400800 
خطاى نسبي

200400 
خطاى نسبي  

100200
شبكه

400800 
شبكه

200400 
شبكه

100200 
0/0530/263/87  370/8 ◦K  371 ◦K  372 ◦K

جدول 1:  تاثير گام زماني بر دماى مركز محور ترموسيفون  
خطاى نسبي 
0/015 ثانيه 

خطاى نسبي
0/01 ثانيه  

گام زماني
0/015 ثانيه

گام زماني
0/01 ثانيه

گام زماني
0/005 ثانيه

0/260/53371 ◦K  372 ◦K  374 ◦K
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پيش بيني شده است.
5- به  علت افت دما در ديواره فلزي ترموسيفون كه در نمونة 

عددي حاضر از آن صرف نظر شده، دماي تبخير كننده كمتر و 
دماي ديواره چگالنده بيشتر از نتايج تجربي نشان داده مي شود.
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MATLAB شكل 4: پروفيل دماي مركز ترموسيفون حاصل از حل حاضر با استفاده از نرم افزار
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 مقدمه
خاكستري  به  مايل  رنگي  سياه  كربني  جامد  نفتي،  كك 
هيدروكربن هاي  پليمريزاسيون  و  حرارتي  تجزيه  از  كه  است، 
مي شود[1].  تهيه  خام  نفت  پااليش  از  حاصل  مايع،  سنگين 
اهميت  ميزان  كمترين  با  محصولي  به عنوان  گذشته  در  كك 

اساس آمار  پااليشگاه ها مورد توجه قرار مي گرفت. ولي بر  در 
گزارش شده، ميزان توليد كك نفتي در جهان در سال 2006 
موضوع  اين  دليل  است.  رسيده  تن  100ميليون  از  بيش  به 
افزايش توليد ومصرف نفت، كاهش كيفيت نفت خام مخازن 
نفتي وافزايش تقاضاي نفت گاز و ساير سوخت ها است. به عبارت 

 كامران قاسم زاده1، جعفرصادق مقدس*2 ، طاهر يوسفي اميري1

1- دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي شيمي دانشگاه صنعتي سهند
2- استاديار دانشكده مهندسي شيمي دانشگاه صنعتي سهند  

دريافت مقاله: 87/4/15          پذيرش مقاله: 87/7/16

توليد آزمايشگاهي و ارزيابي كيفي كك نفتي حاصل ازپسماندهاي برج تقطير
 مجتمع پتروشيمي تبريز

چكيده
كك نفتي يكي از فرآورده هاي حاصل از پااليش نفت خام محسوب مي شود. از مهم ترين فرآيندهاي تبديل ته مانده هاي نفتي 
به فرآورده هاي مفيد، فرآيند كك سازي به روش تاخيري است. در اين فرآيند، ته مانده هاي سنگين برج خالء به كوره تزريق شده و 
تا دماي 480 درجه سلسيوس حرارت داده مي شوند. خروجي اين كوره به برج هاي كك ساز با محدوده دمايي  466 تا 490 درجه 
سلسيوس و فشار psia 35 فرستاده مي شوند. در اين برج ها فرآيند كراكينگ انجام شده و محصوالت سبك از باال و كك توليدي 
پس از اتمام فرآيند از پايين برج استخراج مي شود. دماي توليد كك، ميزان كك شوندگي و محتواي گوگرد و خاكستر كك بسته 
به نوع خوراك متفاوت خواهد بود[2]. در اين مقاله امكان توليد كك از پسماند هاي نفتي برج تقطير خال مجتمع پتروشيمي تبريز 
در يك محيط آزمايشگاهي بررسي شده است. از بين دو نمونه خوراك استفاده شده در اين تحقيق، خوراك O.F.C راندمان كك 
شوندگي باالتري نسبت به خوراك SMTAR نشان داده و كك توليد شده از اين نوع خوراك نيز مرغوب تر بوده است. همچنين 

برخي از خواص فيزيكي كك نفتي توليد شده با خواص نمونه هاي خارجي مورد مقايسه قرار گرفته است. 

واژگان كليدي: كك نفتي، پسماند هاي نفتي، كراكينگ، كك سازي تاخيري

* jafar.moghaddas@sut.ac.ir
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ديگر تقاضاي جهاني براي كك نفتي در حال افزايش است. از 
طرفي قوانين سختي كه براي سوخت هاي فسيلي وضع شده 
ضرورت انجام عمليات كك سازي را افزايش داده است. اين در 
حالي است كه در پااليشگاه هاي كشور ما هنوز واحد كك سازي 
راه اندازي نشده است. به خوبي مشخص شده است كه فرآيند 
در  كراكينگ  واكنش هاي  كه  زماني  ها،  هيدروكربن  حرارتي 
پيروي  آزاد  راديكال  كار  و  ساز  از  مي افتد،  اتفاق  اوليه  مرحله 
مي كند و واكنش هاي پليمريزاسيون و چگالش در مراحل نهايي 
قرار گرفته و به تشكيل اجزاء سنگين و محصوالتي مانند كك 

منجر مي شود.
 در حالت كلي دو روش عمده براي توليد كك نفتي وجود 

دارد[5،2]: 
1- روش تاخيري            2- روش بستر سيال  

خواص  لحاظ  از  مي شود،  تهيه  روش  دو  اين  از  كه  ككي 
فيزيكي و ميزان مواد فّرار با هم متفاوت خواهند بود. به كك 
نفتي كه از اين دو روش توليد مي شود كك سبز يا خام مي گويند. 
اين كك نفتي خود به دو شكل عمده كلسينه شده و كلسينه 

نشده مصرف مي شود. 
كك كلسينه شده در صنايع بزرگي مانند صنعت آلومينيوم 
استفاده مي شود، زيرا كك مصرفي در اين صنعت بايد از تمام 
تركيبات ناپايدار جدا شده و كربن به شكل تقريباً خالص باقي 
بماند، به همين منظور براي انجام فرآيند كلسيناسيون از يك 

كوره دوار در دماي 1350 درجه سلسيوس استفاده مي شود.
كك كلسينه نشده معموالً به عنوان سوخت در صنايع مختلف 
يا به عنوان جايگزيني براي زغال سنگ در فرآيندهاي شيميايي 
گوناگون مصرف مي شود. البته موارد مصرفي كك ها براساس 
ساختار فيزيكي و خواص آنها قابل تعيين است. مثًال ككي كه 
و  شيميايي  محصوالت  توليد  الكترودسازي،  كارخانه هاي  در 
كارخانجات آلومينيوم سازي مصرف مي شود، بايد گوگردزدايي 

شده باشد[5،4].
حرارتي  كراكينگ  فرآيند  يك  تاخيري  سازي  كك  روش 
براي تبديل نفت هاي سنگين و برش هاي سنگين باقي مانده 
پااليشگاه ها و مجتمع هاي پتروشيمي، با ارزش اقتصادي پايين 
به محصوالت با ارزش باالتر است. در اوايل سال 1930 براي 
فرآيند  يك  عنوان  به  تاخيري  سازي  كك  فرآيند  بار  اولين 
پااليشگاهي مطرح شد. در طي اين فرآيند خوراك نفتي سنگين 
به گازها، مايعات و مواد جامد با كربن باال يعني كك ، تبديل  

مي  شود[1].
واحد كك سازي تاخيري اغلب شامل قسمت هاي زير است:

دو محفظه يا ستون كك، تفكيك كننده، كوره كك ساز، درام 
كندانس شدن، سامانه بازيافت گرما، برج عريان ساز براي نفت گاز 

سبك، پمپ ها، مخازن و تجهيزات جانبي ديگر. 
شكل (1)  در  تاخيري  كك سازي  فرآيند  از  كلي  تصويري 

ارايه شده است. 

شكل 1: شماي كلي فرآيند كك سازي تأخيري[3]

گازهاي سبك

نفتا

گازوئيل سبك

گازوئيل سنگين

خوراك تازه

كوره

كك

درام كك سازي
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در فرآيند كك سازي تاخيري بر اساس نوع خوراك، كك با 
سه ساختار فيزيكي قابل تهيه است[5،1]: 

كك سوزني1 ، كك اسفنجي2 ، كك دانه اي3 .
كك سوزني به خاطر ساختار سوزني شكل خود به اين نام 
خوانده مي شود و از خوراك هايي كه داراي آسفالتين نيستند 
الكترودهاي  ساختن  براي  كك  نوع  اين  از  مي آيند.  دست  به 
گرافيتي استفاده مي شود، كه قيمت بااليي دارد. كك اسفنجي 
نيز به دليل ظاهر شبيه به اسفنج به اين نام خوانده مي شود 
و از پسماند برج تحت خأل كه داراي محتواي آسفالتين كم و 
متوسط است، توليد مي شود. اگر كك اسفنجي داراي خصوصيات 
سخت بودن باشد به عنوان كك اسفنجي مطلوب براي توليد آند 

استفاده مي شود. 
به  نياز  اي  دانه  كك  توليد  براي  تاخيري  سازي  كك  در 
خوراكي با غلظت باالي آسفالتين، ديناميك محفظه تاخير و 
دماي باالي محفظه است. خوراك هاي آروماتيكي مي توانند مانع 

از به وجود آمدن كك هاي دانه اي شوند[7]. 
بر اساس تحليل و بررسي هاي مختلفي كه از كك نفتي توليد 
شده به روش تاخيري به دست آمده است، محدوده استاندارد 

براي آناليز كك نفتي مطابق جدول (1) ارايه شده است.
شده  تشكيل  اصلي  قسمت  دو  از  هم  سيال  بستر  فرآيند 

است: كوره و راكتور. 

شكل  به  سنگين  هيدروكربن هاي  سيال،  بستر  روش  در 
درجه  دماي   500  با  سيال  بستر  راكتور  يك  وارد  مستقيم  
سلسيوس شده و در اين دما به كك تبديل مي شوند. از آنجا كه 
فرآيند كراكينگ گرماگير است، مقداري از كك از راكتور وارد 
يك كوره بستر سيال شده و پس از اكسايش جزئي و افزايش 

حرارت به راكتور بستر سيال باز مي گردد. 
در  سازي  كك  فرآيند  بررسي  تحقيق،  اين  انجام  از  هدف 
اندازه هاي آزمايشگاهي، شناخت پارامترهاي عملياتي موثر بر 
كيفيت كك توليدي و مهمتر از همه توليد ككي جايگزين براي 

نمونه هاي مشابه خارجي است. 

روش انجام آزمايش ها
دو تركيب از پسماندهاي برج هاي تقطير پتروشيمي تبريز 
به نام هاي صنعتي C.F.O4 و SMTAR5  به عنوان خوراك 
براي توليد كك نفتي و انجام آزمايش هاي استفاده شده است. 
خصوصيات مربوط به اين دو تركيب در جدول (2) ارايه شده 

است. 
و   C.F.O خوراك  دو  هر  از  كك  ابتدا  تحقيق  دراين 
توليد  مي شود،  داده  توضيح  كه  روشي  براساس   ،SMTAR
فيزيكي  خواص  از  دسته اي  گيري  اندازه  با  سپس  است.  شده 
 ،ASTM استاندارد  روش هاي  از  استفاده  با  شده  توليد  كك 
خوراك مناسب جهت توليد كك با كيفيت باالتر انتخاب شده 
است. در انتها نمونه هاي توليد شده از نظر ميزان كربن، ميزان 
گوگرد، ميزان خاكستر و دانسيته توده كك با چند نمونه خارجي 

مقايسه شده اند.

  جدول 1: محدوده استاندارد آناليز كك نفتي[4]
كك كلسينه شدهكك سبزتركيب درصد

99/5 – 9598-80كربن ثابت (درصد وزني)
4/50/1-3هيدروژن (درصد وزني)
-0/5-0/1نيتروژن (درصد وزني)
-6-0/2سولفور (درصد وزني)

0/8 – 150/2- 5مواد فرار (درصد وزني)
100/1- 0/5رطوبت (درصد وزني)
0/7-10/02- 0/1خاكستر (درصد وزني)

1/2 – 1/61/9- 1/2دانسيته توده (درصد وزني)
(ppm) 7800 - 7800254-254 فلزات

SMTAR و C.F.O جدول 2: آناليز خوراك هاي
پارامتر SMTAR CFO

Styrene Monomer(wt%) 9/479 0/4
N-C11(wt%) - 0/1

Aromatics(wt%) 8/367 53/33
Heaviers(wt%) 82/154 44/82

Base density(kg/m3) 988/9 108/27

1. Needle coke
2. Sponge coke 
3. Shot coke 

4. Cracked Fuel Oil
5. Styrene Monomer Tar
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سامانه آزمايشگاهي توليد كك نفتي 
با توجه به اينكه اساس فرآيند كك سازي كراكينگ است، 
نياز به يك كوره مناسب ضروري است. از طرف ديگر به دليل 
مي تواند  سلسيوس  درجه  از 250  باالتر  دماي  در  كك  اينكه 
انجام  محيط  بنابراين  شود،  اكسيد  و  داده  واكنش  اكسيژن  با 
آزمايش بايد عاري از هوا و اكسيژن باشد. براي محقق شدن 
 [Heraeus R04.50 از نوع] اين دو هدف از يك كوره لوله   اي
با كنترل كننده دما [از نوع RE.1.150025154] استفاده 

شده است.
تصويري از اين تجهيزات آزمايشگاهي در شكل (2) نشان 

داده شده است.

روش توليد كك نفتي 
براي توليد كك در سامانه فوق الذكر ابتدا مقدار مشخصي 
از خوراك در يك بوته چيني وزن مي شود. براي جلوگيري از 
ريخته شدن خوراك به بيرون در طي فرآيند حرارت دهي، يك 
سرپوش روي بوته چيني قرار مي گيرد. جهت ايجاد محيطي 
عاري از اكسيژن در طي فرآيند كراكينگ، جريان نيتروژن به 
طور پيوسته با دبي 3/5 ليتر بر ساعت به داخل كوره تزريق 
مي شود. پس از قرار گرفتن بوته حاوي خوراك در داخل كوره 
و آب بندي آن، كوره روشن شده و كنترل كننده دمايي جهت 
 10◦C/minشدت با  سلسيوس  درجه   500 دماي  به  رسيدن 
تنظيم مي شود. پس از رسيدن دماي كوره به 500 درجه كوره 
خاموش شده تا كامًال سرد شود. دبي نيتروژن مصرفي هم 3/5 
ليتر بر ساعت است. پس از اينكه كوره به طور طبيعي سرد شد، 
نمونه بيرون آورده شده و وزن آن مجدداً اندازه گيري مي شود. 

نسبت وزني محصول حاصل شده به خوراك اوليه، راندمان كك 
شوندگي را نشان مي دهد. كك حاصل شده جهت اندازه گيري 
خواص مختلف آن و انجـام آزمــايش هاي الزم در يـك ظــرف 

جمع آوري مي شود.

شكل 2: سامانه آزمايشگاهي
محاسبه بازده توليد كك

استاندارد  روش  پايه  بر  شده،  توليد  كك  بازده  محاسبه 
ASTM D-4530 انجام شده است كه در حقيقت از طريق 
اندازه گيري ميزان كربن ته نشين شده (باقي مانده) در فرآيند 
دو  هر  براي  2بار  آزمايش  اين  مي شود.  محاسبه  كراكينگ، 
كربن  ميزان  گيري  اندازه  از  حاصل  نتايج  شد.  تكرار  خوراك 
باقي مانده روي دو خوراك C.F.O و SMTAR در جدول هاي 

3 و4 آورده شده است.
 C.F.O نتايج نشان مي دهد كه بازده توليد براي خوراك
توليد  ميزان  نتيجه  در  است،   SMTAR خوراك  از  بيش 
محصــول كـك از اين خــوراك بيشـتر است. دليـل باال بودن 

C.F.O جدول3: نتايج حاصل از اندازه گيري ميزان كربن باقي مانده براي نمونه
دماي كوره درصد بازده توليد مقدار محصول كك توليدي (گرم) مقدار خوراك اوليه (گرم)

500◦C 13/05 0/4395 3/366

500◦C 13/31 0/5330 4/006

500◦C 13/60 0/5541 4/071
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اوليه  فيزيكي  خواص  به  مربوط  مي تواند  شوندگي  كك  بازده 
خوراك CFO باشد، به عبارتي نشان دهنده باال بودن تركيبات 

هيدروكربني موجود در اين خوراك است. 

اندازه گيري ميزان گوگرد، خاكستر و دانسيته توده كك
آلومينيوم سازي  و  آهن  صنايع  در  وسيع،  صورت  به  كك 
كك  در  موجود  گوگرد  محتواي  مي گيرد،  قرار  استفاده  مورد 
اثرات قابل مالحظه اي روي مصرف انرژي دارد. در صورتي كه 
محتواي گوگرد در كك 0/1 درصد افزايش يابد، مصرف انرژي 
افزايش  بالست1  كوره هاي  از  آهن  توليد  در  حدود 1/5 درصد 
مي يابد و ميزان توليد تقريباً 5 درصد كاهش خواهد يافت. اين 
موضوع اهميت ميزان گوگرد كك و فرآيند گوگرد زدائي را نشان 

مي دهد[11].
اندازه گــيري محتـواي گـوگـرد براســاس روش استــاندارد 

ASTM . D-1552 انجام شده است. محتواي خاكستر كك 
توليد شده نيز براساس روش ASTM . D-3174 اندازه گيري 
شده است. اين آزمايش هاي به تعداد 3 بار تكرار شدند كه نتايج 
حاصل روي دو نمونه كك توليد شده در جدول هاي (5) و (6) 

ارايه شده اند.
ميزان گوگرد در كك توليدي ارتباط مستقيمي با ميزان آن 
در خوراك مورد استفاده دارد، به طوري كه آزمايش هاي نشان 
مي دهند، حدود 70 درصد از كل گوگرد موجود در خوراك در 
كك توليد شده ظاهر مي شود و بقيه همراه گازهاي خروجي از 
سامانه خارج مي شود. لذا خوراك با حداقل ميزان گوگرد براي 

فرآيند كك سازي مناسب  تر است.
با توجه به نتايج حاصله نمونه C.F.O داراي محتواي گوگرد 
داراي   SMTAR از نمونه حاصله  و كك  است  پاييني  نسبتاً 

محتواي گوگرد متوسط است.

SMTAR جدول 4: نتايج حاصل از اندازه گيري كربن باقي مانده براي نمونه
دماي كوره درصد بازده توليد مقدار محصول كك توليدي (گرم) مقدار خوراك اوليه (گرم)

500◦C 4/43 0/651 14/695
500◦C 3/89 0/350 8/989

500◦C 4/07 0/291 7/143

C.F.Oجدول 5: محتواي خاكستر و گوگرد كك حاصل از
درصد محتواي خاكستر درصد محتواي گوگرد تعداد تست هاي انجام گرفته

0/370 2/12 1
0/410 2/07 2
0/380 2/09 3
0/383 2/093 ميانگين

 SMTAR جدول 6: محتواي خاكستر و گوگرد حاصل از
درصد محتواي خاكستر درصد محتواي گوگرد تعداد تست هاي انجام گرفته

0/291 4/210 1
0/320 4/270 2
0/301 4/310 3
0/3034 4/263 ميانگين

1. blast
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اندازه گيـري دانسـيته توده هــم برپـايـه روش استــاندارد 
ASTM.C-599 انجام شده است. در اين روش دانسيته مواد 
گرافيتي و كربني به وسيله اندازه گيري جرم در هواي 255 درجة 
سلسيوس محاسبه مي شود و نتايج حاصل از اين اندازه گيري در 

جدول(7) ارايه شده است.
                 

جدول 7: مقادير دانسيته توده اندازه گيري شده براي 
دو نمونه كك توليدي

دانسيته توده (گرم بر سانتي مترمكعب)خوراك مصرفي
SMTAR0/987
C.F.O1/21

بررسي رفتار حرارتي خوراك در فرآيند توليد كك  نفتي 
جهت بررسي رفتار حرارتي خوراك مورد مطالعه و شرايط 
خروج گاز در هنگام حرارت دهي آن ازآناليز حرارتي1 استفاده 
شده است. به اين ترتيب كه حدود 30-27 ميلي گرم از نمونه 
تحت اتمسفر نيتروژن (ml.min-1 150) در ظرف آلومينيومي 
كوچكي داخل كوره دستگاه آناليز حرارتي قرار داده شد و تحت 
شدت حرارت خطي 5، 10، 20، 30 سانتي متر بر دقيقه دماي 
آن از  35 به  600 درجه سلسيوس افزايش داده شد و هدررفت 
 (DTG سيگنال) و سرعت هدررفت وزني (TG سيگنال) وزني
و تغييرات ولتاژ دستگاه به عنوان تابعي از دما و زمان ثبت و 

آناليزهاي مربوط به روي داده ها انجام شد.
با توجه به اينكه خروج گازها طي حرارت دهي روي كيفيت 
كك نهايي تاثير گذار است، نتايج حاصل از اين روش به صورت 
نمودار ستوني در شكل (3) نشان داده شده است. با مقايسه 

اين شكل با نمودارهاي مرجع مي توان نتيجه گرفت كه خروج 
گازها طي حرارت دهي خوراك C.F.O مناسب تر از فرآيند 
مي شود،  انجام   SMTAR خوراك  روي  كه  است  مشابهي 
فرآيند  طي   SMTAR نمونه  از  گازها  خروج  در  يكنواختي 
محوري  نظم  امكان  امر  اين  و  مي شود  ديده  كمتر  كك سازي 
بهـتر كـك توليـدي از خــوراك CFO را فــراهم مي كـند. 

SMTAR  و C.F.O شكل 3:  مقايسه رفتار حرارتي دو خوراك

مقايسه آناليز كك نفتي توليد شده با نمونه هاي خارجي
زمينه  در  گرفته  انجام  بررسي هاي  و  مطالعات  به  توجه  با 
توليد كك نفتي با استفاده از فرآيند تاخيري، محدوده استاندارد 

براي آناليز كك نفتي مطابق جدول (8) ارايه شده است.  
شده  توليد  نفتي  كك  كيفي  مقايسه  جهت  راستا  اين  در 
در اين طرح تحقيقاتي، آناليز كك نفتي توليد شده از نمونه 
C.F.O به همراه نمونه هاي كك نفتي توليد شده در آمريكا و 

آلمان در جدول (9) آورده شده است[8].
تهيه  آزمايشگاهي  كك  خواص  از  برخي  نتايج  به  توجه  با 

جدول 8: تركيب درصد كك نفتي توليد شده داخلي در مقايسه با نمونه هاي خارجي
محدوده استانداردآمريكاآلمانداخلياجزا (درصد وزني)

1-0/370/260/730/1خاكستر
6- 2/070/641/020/2سولفور

1/6- 1/2--1/21دانسيته توده
95-87/388/288/680كربن ثابت

1. Thermogravimetry
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از  حاصل  نفتي  كك  خواص  به  توجه  با  تحقيق،  اين  در  شده 
فرآيند تاخيري كه محدوده استاندارد آن در مرجع [8]آورده 
در  شده  توليد  كك  نمونه  كه  مي شود  مالحظه  است،  شده 
محصول  همچنين  است.  مطلوبي  خواص  داراي  تحقيق،  اين 
اين تحقيق در خواص مذكور با نمونه هاي كشورهاي آلمان و 
آمريكا قابل مقايسه هستند. تفاوت اندكي كه در مقادير جدول 
(8) مشاهده مي شود را مي توان ناشي از متفاوت بودن تركيب 

خوراك هاي اوليه دانست.

نتيجه گيري
كك  آزمايشگاهي  توليد  تحقيقاتي،  طرح  اين  اصلي  هدف 
نفتي از پسماندهاي نفتي داخلي بوده است. از بين دو نمونه 
استفاده شده، بازده كك شوندگي نمونه C.F.O نسبت به نمونه 
SMTAR بيشتر است. مقدار گوگرد در كك نفتي متناسب 
ميزان  كه  صورتي  در  است.  اوليه  خوراك  در  گوگرد  ميزان  با 
گوگرد و خاكستر در كك نفتي باال باشد، اين نوع كك به عنوان 

سوخت مي تواند استفاده شود. با توجه به نتايج، كك نفتي توليد 
شده از خوراك C.F.O، ميزان گوگرد و خاكستر كمتري در 
مقايسه با خوراك SMTAR دارد. از آنجا كه خروج گازها طي 
حرارت دهي روي كيفيت كك نهايي تاثير گذار است، با بررسي 
رفتار حرارتي خوراك ها در فرآيند توليد كك، مشاهده شد كه 
خروج گازها طي حرارت دهي خوراك C.F.O مناسب تر از فرآيند 

مشابهي است كه روي خوراك SMTAR انجام مي شود. 
در نهايت با مقايسه اي كه از كك نفتي توليد شده با نمونه هاي 
مشابه خارجي به لحاظ كيفي انجام گرفته است، مي توان نتيجه 
گرفت كه امكان توليد كك نفتي با كيفيت مناسب در كشورمان 
وجود دارد و مي توان با ساخت واحدهاي كك سازي، صنايع 

داخلي كشور را از واردات اين محصول بي نياز كرد.    

تشكر و قدرداني
نويسندگان مقاله از حمايت هاي پتروشيمي تبريز و همچنين 

سازمان مديريت كشور تقدير و تشكر مي كنند.
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مقدمه
سال  در  بشكه  ميليون   49 ميزان  از  نفت  جهاني  مصرف 
سال  در  ميليون  و 84  سال 2002  در  ميليون  به 77   1971
2005 رسيده است، و درپي بهبود بازده سوخت بر اثر تحوالت 
74- 1973 و 80-1979، اين مقدار از 33درصد در سال 1971 

به 50درصد در سال هاي اخير رسيده است (بازده سوخت، مقدار 
توان خروجي به بشكه نفت مصرف شده است). با توجه به اينكه 
تقاضا براي حمل و نقل روز به روز در حال افزايش است، اثرات 
زيست محيطي حمل ونقل از اهميت فزاينده اي برخوردار بوده 
و انگيزه الزم را جهت يافتن فنآوري هاي جديد فراهم مي آورد.

جالل الدين شايگان*1 ، محسن رضاسلطانى2
1-استاد دانشكده مهندسي شيمي،دانشگاه صنعتى شريف

2- دانشجوي كارشناسي ارشدگروه سامانه هاى انرژى، دانشگاه صنعتي شريف

دريافت مقاله: 86/5/31                             پذيرش مقاله:87/7/2

بررسى فنآورى هاى توليد خودرو از نظر مصرف سوخت و 
تاثير آن بر مصرف بنزين

چكيده
در اين مقاله به بررسى فنآوري هاى توليد خودرو با رويكرد كاهش مصرف سوخت پرداخته مى شود. مصرف نفت در سطح 
جهانى رو به افزايش است و در حدود 60 درصد نفت جهان در بخش حمل و نقل مصرف مى شود. تقاضا براي حمل و نقل روز به 
روز فزوني مي يابد و به علت اينكه اثرات زيست محيطى حمل و نقل از اهميت فزاينده اى برخوردار است، انگيزه يافتن فنآورى هاى 
جديد بيش از پيش قوت مي گيرد. مقدار مصرف سوخت موتور خودرو به بازده تبديل انرژي شيميايي به انرژي مكانيكي و انتقال آن 
به اكسل ها براي چرخاندن چرخ ها بستگي دارد. به طور معمول حدود دو سوم انرژي موجود در مخزن سوخت خودروها در فرآيند 
تبديل انرژي گرمايي به انرژي مكانيكي مصرف مي شود و بين 15 تا 20 درصد انرژي باقيمانده در وضعيت ايستادة خودرو يا كندي 
حركت ترافيك و ترمز گرفتن هدر مي رود. در نتيجه تنها در حدود 10 الي 15 درصد انرژي به سامانه انتقال قدرت مي رسد تا بتواند 
چرخ ها را بچرخاند. با توجه به مقادير ذكر شده در هر يك از قسمت هايى كه انرژى تلف مى شود راهكارهايي ارايه شده است تا بتوان 
در نهايت در مصرف سوخت صرفه جويى كرد. فنآورى  هاي بيان شده براي تمام حالت ها مناسب نيستند؛ اما با توجه به مطالب گفته 

شده اين امكان وجود دارد كه در چند سال آينده بتوان در حدود 25 الي40 درصد مصرف سوخت را كاهش داد.

واژگان كليدي: خودرو ، فنآورى ، مصرف سوخت

* shayegan@sharif.edu
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 [1]
گازهاي  انتشار  از  است  عبارت  محيطي  زيست  تاثير  اين 
گلخانه اي، به ويژه دي اكسيد كربن به مقادير زياد. بخش حمل 
كربن  اكسيد  دي  كل  سوم  يك  حدود  انتشار  مسؤول  نقل  و 
منتشره در هواست كه از اين مقدار سه چهارم به حمل و نقل 
جاده اي اختصاص دارد. در آينده اي نه چندان دور، سياست هاي 
دولت يا نيروهاي بازار،بخش حمل و نقل را وادار مي سازد تا 
فنآوري هاي  از  استفاده  با  را  گلخانه اي  گازهاي  انتشار  ميزان 

جديد كاهش داده و به حداقل برساند.[2] 
مقدار مصرف سوخت موتور خودرو بستگي به بازده تبديل 
انرژي شيميايي به انرژي مكانيكي و انتقال آن به اكسل ها براي 

چرخاندن چرخ ها دارد. شكل (1) نمودار جريان انرژي را نشان 
مي دهد. همان طور كه در شكل نشان داده شده است حدود 
دو سوم انرژي موجود در مخزن سوخت هنگام تبديل انرژي 
درون  سفرهاي  در  مي رود.  هدر  مكانيكي  نيروي  به  حرارتي 
شهري حدود 15تا20درصد در حالت هاي ايستاده مانند ترافيك 
و ترمز گرفتن از بين مي رود. در نتيجه تنها در حدود 10 تا 
15درصد انرژي به سامانه انتقال قدرت مي رسد تا بتواند چرخ ها 
را بچرخاند. در سفرهاي برون شهري مقدار حالت هاي ايستاده 
قدرت  انتقال  سامانه  به  انرژي  حدود 20درصد  و  است  كمتر 

مي رسد.[3]
در هر دو حالت مسافرت هاي درون شهري و برون شهري، 

شكل 1: نمودار انرژى جريان يافته در خودرو  a) سفرهاى برون شهرى و جاده اي b) سفرهاى درون شهرى

(a)

(b)
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مقدار انرژي منتقل شده به سامانه انتقال قدرت توسط سه منبع 
مصرف مي شود: نيروي مقاومت آيروديناميكي، مقاومت غلتشي 
و ترمز گرفتن. به دليل اينكه در سفرهاي درون شهري مقدار 
بيشترين  گرفتن  ترمز  است،  زياد  گرفتن  وترمز  دادن  شتاب 
سفرهاي  در  مقابل،  در  دارد.  را  مكانيكي  انرژي  مصرف  مقدار 
برون شهري بيشترين مقدار مصرف انرژي را نيروي مقاومت هوا 

به خود اختصاص مي دهد. [3]
در  مي توان  سوخت  مصرف  كاهش  براي  دليل  همين  به 
هر يك از قسمت هايي كه در شكل (1) نشان داده شده است 
فنآوري هايي را مورد بررسي قرار داد كه با استفاده از آن بتوان 
مصرف سوخت را كاهش داد. فنآوري هايي كه مورد بررسي قرار 
مي گيرند فنآوري هايي هستند كه در آينده نزديك به كار برده 
مي شوند و يا هم اكنون در نقطه اي ديگر از جهان مورد استفاده 

قرار دارند.

فنآوري هاي كاهنده مصرف انرژي در موتور خودرو
حدود 60 تا 65 درصد انرژي وارد شده به خودرو در موتور 
خودرو به هدر مي رود. در صورتي كه بتوان تغييراتي را در موتور 
سوخت  مصرف  در  زيادي  حد  تا  مي توان  كرد،  ايجاد  خودرو 
كاهش ايجاد كنيم. از آنجا كه بيشترين هدررفت انرژي، درون 
موتور اتفاق مي  افتد، فنآوري هاي بيشتري در اين قسمت مطرح 

شده است.

پاشش مستقيم سوخت1
كه  موتورهايي  در  است  مشخص  آن  اسم  از  همان طور كه 
از اين فنآوري بهره مي گيرند، سوخت به صورت مستقيم در 
محفظه احتراق پاشيده مى شود. در موتورهاي رايج مخلوط هوا 
به  سپس  و  شده  مخلوط  انژكتور  يا  و  كاربراتور  در  سوخت  و 
داخل سيلندرها هدايت مي شود اما در اين روش، سوخت به 

صورت مستقيم به داخل سيلندر پاشيده مي شود. 
شدن  فعال  باعث  كه  است  اين  فنآوري  اين  اصلى  مزيت 

عمليات رقيق2 موتور مى شود و مصرف سوخت را تا 15درصد 
در مقايسه با موتورهاى رايج كاهش مى دهد.[4]

موتورهاى ديزل پيشرفته3
زماني از موتورهاي ديزل تنها در كاميون ها و اتوبوس ها و 
وسايل نقليه سنگين نظير قطارها كشتي ها و جرثقيل ها استفاده 
مي شد اما با پيشرفت هاي عظيمي كه در زمينه فنآوري موتورهاي 
ديزل صورت گرفته است و با اضافه شدن علم مكاترونيك و به 
كمك و ياري مهندسي برق و هدايت الكترونيك موتورها، در 
حال حاضر شاهد روي كار آمدن نسل جديدي از خودروهاي 
سواري ديزلي در اروپا و تا اندازه اي در آمريكا هستيم كه به 
دليل مزيت هاي عمده اي كه اين موتورها از نظر بازدهي بيشتر 
و آاليندگي كمتر دارند كاربرد آنها روزبه روز گسترده تر مي شود. 

از جمله اين مزيت ها:
مزيت افزايش عملكرد خودرو• 
كارآيي بهتر از نظر مصرف سوخت • 
توان بيشتر • 
دوام بيشتر  • 
كاهش انتشار آالينده ها • 

موتورهاي ديزلي پيشرفته، داراي توربو شارژر، سامانه پاشش 
مستقيم و ديگر فنآوري هاي مرتبط هستند و مي توانند بازدهي 
سوخت را تا 40درصد در مقايسه با ماشين هاي بنزيني بهبود 
بخشند. همچنين عملكرد جاده اي و قابليت رانندگي خودرو هاي 
ديزلي جديد كمي بهتر از ماشين هاي بنزيني است كه باعث 

شده براي مشتري ها جذاب تر باشد.[5]

جرقه هاي احتراقي متوالي4
جرقه هاي احتراقي متوالي موتور گزينه ديگري براي هدايت 
فرآيند احتراق است. با اين فنآوري، هر سيلندر شامل 2 شمع 
موتور در قطر سيلندر است كه يكي نزديك سوپاپ مكش و 
ديگري نزديك سوپاپ تخليه قرار دارد. شمع هاي موتور باعث 

1. Gasoline direct injection(GDI)
2. lean operation 

3. Advanced diesel engines 
4. Sequential spark ignition
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احتراق چرخشي مخلوط هوا و سوخت در نقاط مختلف شده و 
باعث بهينه شدن احتراق مي شوند. در شكل (2) نحوه قرار گيري 

شمع ها در سيلندر نشان داده شده است. 
همچنين زمان جرقه زدن بين شمع ها در شرايط مختلف 
سرعت،  خصوصيات،  اين  به  توجه  با  مي كند.  تغيير  رانندگي 
فشار باال و احتراق كامل تر باعث ايجاد گشتاور بيشتر و كاهش 
بازده  افزايش  باعث  فنآوري  اين  مي شود.  توليدي  هيدروكربن 

سوخت حدود 10 تا 15درصد مي شود.[6]

زمان بندي متغير سوپاپ ها1
در اين فنآوري با استفاده از وسايل پيشرفته الكترونيكى، 
هيدروليكى، پنوماتيكى و مكانيكى براي افزايش نيروي موتور، 
زمان باز و بسته شدن سوپاپ تغيير مي يابد. دو نوع ساز و كار 

براى اين كار وجود دارد. 
سازوكار تغيير زاويه بادامك• 
سازوكار تعويض بادامك • 

در شكل (3) نمونه اى از اين سامانه نشان داده شده است.
اين كار باعث بهينه شدن بازده حجمى موتور با توجه به 
گشتاور و اسب بخار مورد تقاضاي راننده مى شود. اين فنآوري 

را مى توان در موتورهاى كوچك نيز به كار برد. با اين فنآوري 
مى توان مصرف سوخت را بين 6 تا 8درصد بهبود بخشيد.

بي اثر سازي سيلندرها2
اگر چه اين روش جديد نيست، اما با پيشرفت فنآوري رايانه اي 
و سامانه هاي هدايت و مديريتى موتور، بى اثر سازى سيلندرها 
ديزلى  و  بنزينى  موتورهاى  گونة  دو  هر  براى  مناسبى  گزينه 
است. در بى اثر سازى سيلندرها سوپاپ هاى ورودى و خروجى 
به وسيله محرك هاى هيدروليكى، پنوماتيكى و الكترونيكى بسته 
مى شوند. اين محرك ها به طريق الكترونيكي هدايت مى شوند. 
يعنى هنگامى كه خودرو احتياج به قدرت كمترى دارد، به جاى 
استفاده از 8 سيلندر مى توان از 6 يا 4 سيلندر استفاده كرد. تغيير 
تعداد سيلندر ها از 8 به 6 يا 4 سيلندر و برعكس، براى راننده 
آشكار نيست ومتوجه نمى شود. اين روش بين 7 تا 10درصد 
باعث كاهش مصرف سوخت مى شود. در شكل (4) اين فرآيند 
نشان داده شده است. در شكل، سيلندرهاى سمت راست فعال و 

سيلندرهاى سمت چپ غير فعال هستند.[7]
جابجايي متغير3

اثر سازي  بي  با  متغيير  جابجايي  يا  پيستون  كورس  تغيير 

1. Variable valve timing and lift
2. Cylinder deactivation 

3. Variable displacement 

شكل 3: نمونه اى از زمان بندى متغير سوپاپ هاشكل 2: نحوه قرار گرفتن شمع ها
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سيلندرها متفاوت است. در اين روش مقدار حركت پيستون در 
داخل سيلندر بدون تغيير دادن تعداد سيلندرها تغيير مي كند. 
اين تغيير را مي توان با استفاده از بهبود بخشيدن عملكرد هر 
سيلندر به وسيله بازوي چرخان كه به ميل لنگ متصل است، 

به دست آورد.(شكل 5)
اين كار باعث توليد مسير بيضي شكلي براي انتهاي شاتون و 

بهبود كار پيستون در مقايسه با موتورهاي رايج مي شود. 
سازندگان اين نوع موتورها ادعا مي كنند كه مي توانند مصرف 
سوخت را تا 40درصد كاهش دهند، ولي هنوز هيچ گونة تجاري 

براي سواري ها به بازار نيامده است.[7]
تغيير نسبت تراكم

موتورهاي با نسبت تراكم متغير، توانايي تغيير نسبت تراكم 

را با توجه به عملكرد خودرو دارند. موتورهاي با نسبت تراكم 
متغير، توانايي بهينه كردن خود را در تمام شرايط رانندگي از 
قبيل شتاب گرفتن، سرعت و بار، دارند. اين موتورها در سطوح 
پايين توان، طوري عمل مي كنند كه بيشترين نسبت فشار را 
داشته باشند تا با بازده سوخت مناسبي كار كنند، در سطوح 
ناگهاني  ضربه هاي  از  تا  شود  كم  تراكم  نسبت  بايد  باال  توان 

جلوگيري كند. 
در شكل (6) نسبت تراكم متغير طراحي شده توسط ساب1 
مي شود  ديده  شكل  در  كه  طور  همان  است.  شده  داده  نشان 
سر سيلندر توانايي تغيير تا 4 درجه نسبت به پيستون و محفظه 
موتور را دارد. اين كار با استفاده از وسايل هيدروليكي انجام مي شود 

وحجم محفظه احتراق و به عبارتي نسبت فشار را تغيير مي دهد.

شكل 5: نمونه اي از جابجايي متغيرشكل 4:  بى اثر سازى سيلندر

ب) نسبت تراكم باال الف) نسبت تراكم پايين
شكل 6

1. Saab
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در  شد  خواهند  طراحي  نزديك  آينده  در  كه  موتورهايي 
نسبت تراكم هايي در حدود 1:9/6 تا 1:21 كار خواهند كرد. 
طراحان ادعا مي كنند با اين روش تا حدود 30درصد مصرف 

سوخت را كاهش مي بخشند.[7]

سوپر شارژ و توربو شارژ  
خروجى موتور احتراق داخلى به مقدار سوخت مصرف شده 
بستگى دارد. اگر سوخت به صورت كامل بسوزد، نسبت فشار 
هوا  به سوخت برابر 14/7 به 1 خواهد بود. هنگامى كه سوخت 
بتواند به راحتى وارد موتور بشود، مقدار توان خروجى با مقدار 

هواى جريان يافته در زمان كم موجود، متناسب است. 
در موتورهاى رايج با استفاده از پايين رفتن پيستون، خأل 

ايجاد مى شود وهوا را به داخل مى كشد. 
اجبارى  مكش  سامانه هاي  شارژها  توربو  و  شارژها  سوپر 
موتور  وارد  و  فشرده  را  هوا  كمپرسورها  وسيله  به  و  هستند 
سوخت  شود  موتور  وارد  بيشترى  هواى  قدر  هر  مى كنند. 
شد.  خواهد  توليد  بيشترى  توان  و  سوخت  خواهد  بيشترى 
به عهدة سوپر شارژ ها  وظيفة ايجاد توان براي خودرو معموالً 
است و در جهتى كه موتور در حال چرخش است، باعث تقويت 
چرخش مى شوند. توربو شارژها بااستفاده از گازهاى خروجى به 
چرخش در مى آيتد و با توليد فشار باعث خارج شدن گاز ها از 

محفظه احتراق مى شوند.
با استفاده از سوپرشارژها و توربو شارژها موتورها را مي توان 

كوچكتر ساخت، بدون اينكه توان آنها كم  شود. اين كار باعث 
صرفه جويى تا 10درصد در مصرف سوخت مى شود. 

در شكل (7) يك نمونه سوپر شارژر را مشاهده مي كنيد.

خودروهاى هيبريدى، الكتريكى و پيل سوختى
فنآوري ساخت خودور روزبه روز در حال تغيير و دگرگوني 
است و روند ساخت خودرو ها به سمتي مي رود كه مصرف و 
آلودگي زيست محيطي كمتر و بازده بيشتري داشته باشند . 
يكي از تحوالتي كه اخيرا در اين زمينه پديد آمده است استفاده 

از خودورهاي هيبريدي، الكتريكى و پيل سوختى است.

خودروهاى الكتريكى هيبريدى
خودروهاى الكتريكى هيبريدى (HEV) به طور معمول شامل 
موتور احتراق داخلى، الكتروموتور، ژنراتور و جعبه باتري است. نوع 
چيدمان و به كارگيرى اين اجزا تغيير مى كند تا بيشترين كارآيى 

و بازده را داشته و آلودگى كمترى توليد كنند.  
در سامانه هاى هيبريدى، موتورهاى احتراق داخلى ممكن 
باتري ها،  انواع  كنند.  استفاده  رقيق  بنزين  يا  و  ديزل  است 
وسيله هاى  انواع  وديگر  طيارها  چرخ  سوختى،  پيل هاى 
استفاده  مورد  باتري  عنوان  به  مى توانند  انرژى  ذخيره سازى 
قرار گيرند. موتور و باتري مى توانند به طور متوالي، موازى و 

تركيب هر دو به كار روند.[8]
در  كه  همان طور  موازى،  هيبريد  قدرت  توليد  سامانه  در 
به  مى تواند  داخلى  احتراق  موتور  شده،  داده  نشان   (8) شكل 

شكل 8: نمايش سامانه هيبريد موازىشكل 7: سوپر شارژر

ژنراتور

مخزن سوختموتور

باتري
هدايت گر انتقال
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طور  مستقيم به چرخ ها متصل و الكترو موتور نيز مى تواند به 
طور مستقيم وصل شود. در اين صورت موتور احتراق داخلى 
هم  با  تركيبى  صورت  به  هم  و  تنهايى  به  هم  الكتروموتور  و 

مى توانند خودرو را به حركت درآورند.
داخلى  احتراق  موتور  متوالي (شكل 9)،  هيبريد  سامانه  در 
مى شود.  باتري ها  شدن  شارژ  باعث  و  مى چرخاند  را  ژنراتور 
موتورهاى الكتريكى به وسيله انرژى گرفتن از باتري ها، چرخ ها 
خودرو  كه  است  اين  سامانه  اين  اصلى  مزيت  مى چرخاند.  را 
مى تواند در مناطق شهرى مانند يك خودروى الكتريكى عمل 
كند (بدون استفاده از موتور احتراق داخلى براى حركت خودرو). 

اين كار باعث كاهش آلودگى مى شود.
سامانه  را  آن  موازى (كه  و  متوالي  هيبريد  سامانه  تركيب 
را  اجازه  اين  مى گويند)،  موازى  متوالي/  طراحى  يا  و  تركيبى 
چرخ ها  مستقيما  بتواند  هم  داخلى  احتراق  موتور  كه  مى دهد 
را بچرخاند و هم توانايى اين را دارد كه با چرخاندن ژنراتور، 

باتري ها را شارژ كند.
توانايى سامانه هدايت خودرو هاى هيبريدى امكان برنامه ريزي 
براي تعيين ميزان توليد توان توسط هر جزء را فراهم مي كند. 
هر  كه  مى شود  طراحى  طورى  خودرو  كه  معناست  بدان  اين 
باشد.  داشته  را  توان  ميزان  هر  با  انعطاف پذيرى  قابليت  جزء 
برنامة هدايت اجزا مى تواند بهينه ترين موقعيت را با توجه به 

محدوديت ها انتخاب كند. 
با توجه به ميزان استفاده از الكتريسيته، خودروهاى هيبريدى 

دارند.  سوخت  مصرف  بخشيدن  بهبود  براى  زيادى  توانايى 
خودروهاى هيبريدى حدود 20 تا30درصد در مصرف سوخت 

صرفه جويى مى كنند.

خودروهاى برق و باتري1 (فنآوري ذخيره انرژى و باتري)
بخشيدن  بهبود  و  توسعه  حال  در  همچنان  محققان 
شارژ  زمان  مقدار  و  بازده  آنها،  عملكرد  زمان  مقدار  باتري ها، 
شدن خودروهاى برق و باتري (BEV)  هستند. اين خودروها 
باعث آلودگى هوا نمى شوند و به همين دليل به «خودروهاى 
نياز  خودروها  اين  كردن  شارژ  البته  معروف اند.  بي آاليش2» 
به جريان برق دارد. اين جريان مى تواند از نيروگاه هاى توليد 
برق تهيه شود كه خود اين نيروگاه ها عوارض زيست محيطى 
دارند. با اينكه الكتريسيته توليد شده از نيروگاه هاى آبى، بادى 
و هسته اى باعث آلودگى هوا نمى شوند ولى به هر حال روى 

محيط زيست تاثير دارند.
بهينه  براى  عامل  مهمترين  انرژى،  ذخيره سازى  وسايل 
كردن خودروهاى باتري-برقي و هيبريدى هستند. اين خودروها 
هر كدام به ميزان متفاوتى از قدرت  باتري ها استفاده مى كنند. 
نمونه هاى سنتى باتري ها عبارتند از باتري پليمر ليتيم، باتري 

نيكل-متال هيدروكسيد، چرخ طيار و فرا خازن ها.
باتري ها:

قدرت  كننده  تامين  وسيله  عنوان  به  شيميايى  باتري هاى 
در خودروهاى الكتريكى به كار مى رود. اين باتري ها با توجه به 
شدن شان،  دشارژ  و  شارژ  بازده  مقدار  و  توان  و  انرژى  چگالى 
مى توانند ميزان استفاده از آنها را براى خودرو تعيين كنند. اكثر 
خودروهاى برقي در قرن گذشته از باتري هاى سربى-اسيدى 
باتري هاى  گسترش  حال  در  محققان،  اما  مى كردند،  استفاده 
سديم-سولفور،  نيكل-كادميم،  آهن-نيكل،  قبيل  از  پيشرفته 

روى-هوا و باتري هاى ليتيم هستند.
چرخ طيارها:

چرخ طيارها با استفاده از افزايش و كاهش سرعت دورانى 
مى توانند انرژى جنبشى را ذخيره و آزاد كنند. مواد پيشرفته كه 

شكل 9: سامانه هيبريد متوالي

1. Battery Electric Vehicles 2. Zero emission vehicles

ژنراتور

باتري هدايت گر
انتقال
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نسبت تحمل كشيدگى به وزن آنها زياد است، مورد توجه قرار 
گرفته اند تا بتوان از آنها در موتور و ژنراتور استفاده كرد. آنها نيز 
مانند بقيه باتري ها و منابع توليد انرژى ثانويه بايد قيمت، قابليت 

اطمينان، بازده و امنيت شان مورد ارزيابى قرار گيرد. 
فرا خازن ها1 :

براى  كه  هستند  وسايلى  باتري ها  مانند  خازن ها  فرا 
برخالف  اما  مى روند.  به كار  الكتريسيته  انرژى  ذخيره سازى 
سريع  خيلى  را  انرژى  كه  مى شوند  طراحى  طورى  باتري ها، 
آزاد مى كنند. اين كار براى مواقع استارت زدن و شتاب گرفتن 
مناسب است و همچنين مى توانند انرژى را خيلى سريع ذخيره 
كنند. اين مزيت هنگام ترمز گرفتن بسيار كارآيي دارد. در حال 
حاضر كارهايى براى باال بردن كارآيى و پايين آوردن قيمت آنها 

در حال انجام است.
هيدروپنوماتيك ها:

هستند.  مكــانيكى  ذخــيره سـازى  نـوع  از  وسـايل  اين 
هيدروپنوماتيك ها با استفاده از مايع فشار باال، گاز را فشرده 
مى كنند. اين سامانه ها قابليت تخلية انرژى را با سرعت دارند 
كه براى زمان شتاب گرفتن بسيار مناسب است. اما مقدار انرژى 

كمى را مى توانند ذخيره كنند.

خودروهاى پيل سوختى 
پيل هاى سوختى داراى بازده زياد سوخت، چگالى قدرت 
باال و عملكرد خوب وبدون آلودگى هستند. پيل هاى سوختى 
هيدروژن و اكسيژن را به الكتريسته تبديل مى كنند و به وسيله 
آن موتور الكتريكى را به حركت درمي آورند. در حالت مطلوب 
كه با هيدروژن خالص كار مى كند، تنها محصول فرعى توليد 
شده از پيل سوختى بخار آب است كه مستقيما باعث آلودگى 
باعث  خود  هيدروژن  سوخت  توليد  حال  هر  به  نمى شود.  هوا 

آلودگى هوا مى شود. 
هيدروژن را مي توان به طريق مختلف تهيه كرد. 

هيدروژن را مي توان از الكتروليز آب به دست آورد. منابع پاك 
توليد كننده الكتريسته، مانند هوا، باد، زمين گرمايى و احتماال 

هسته اى نيز براي تهيه هيدروژن گزينه هاى خوبى هستند.
از تجزيه مواد هيدروژن دار مانند اتانول، متانول، گاز طبيعى 
از  همچنين  كرد.  تهيه  هيدروژن  مي توان  نيز  بنزين  حتى  و 
زيست توده ها مى توان براى توليد اتانول استفاده كرد. دى اكسيد 

كربن محصول فرعى تجزيه گاز طبيعى و بنزين است.
توليد گاز از زغال سنگ2: هيدروژنى كه در پيل هاى سوختى 
در  مايع  يا  فشرده  گاز  صورت  به  مي تواند  مي شود،  استفاده 
سيلندر روى خودرو قرار گيرد، و يا روى خودرو به صورت يك 

پااليشگاه كوچك توليد شود. 
خودروهاى پيل سوختى در حدود دو برابر بازده بيشتر دارند 

و نصف خودروهاى رايج بنزين سوز آلودگى توليد مى كنند.

سامانة انتقال قدرت پيشرفته
سامانه  جهان  و  ايران  در  قدرت  انتقال  نوع  پرمصرف ترين 
انتقال قدرت 5 سرعته دستى و 4 سرعته اتوماتيك است. اضافه 
كردن تعداد دنده هاى بيشتر به هر كدام از اين سامانه ها باعث 
بهبود در كارآيى و مصرف سوخت مى شود. در سامانه انتقال 
قدرت متغير پيوسته3(CVT) كه در آن تعداد دنده ها بى نهايت 
است رويكرد ديگرى است. سامانه انتقال قدرت متغير پيوسته 
با هماهنگ كردن خروجى موتور با تقاضاى توان خودرو، باعث 
كاهش آلودگى هوا و مصرف سوخت مى شود.[9] شكل (10) 

نمايي از اين سامانه را نشان مي دهد.

CVT شكل 10: سامانه انتقال قدرت نيروي متغير پيوسته
1. Ultracapacitors
2. Gasification

3. Continuously Variable Transmission
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در روش جديدى كه روى سامانه هاى قديمى دستى مى توان 
اعمال كرد. عمل كالچ از دست راننده  به رايانه و سامانه برقآبي 
(الكترو هيدروليكى) كه روى خودرو سوار است، منتقل مى شود. 
سپس راننده مى تواند گزينه  رانندگى با سامانه دستى يا رانندگى 
خودكار را انتخاب كند. در صورتى كه سامانه خودكار را انتخاب 
كند اجازه مى دهد كه خودرو براي تعويض دنده تصميم بگيرد. 
اين نوع عوض كردن دنده ها، هم راحتى خودرو هاى دنده  
خودكار را دارد و هم مصرف سوخت آن مانند سامانه دستى 
يا  دنده1»  الكتريكى  «تعويض  سامانه ها  نوع  اين  به  است. 

ESMATs گفته مى شود.
سامانه هاى انتقال قدرت پيشرفته مى توانند مصرف سوخت 
عوض  دنده  سامانه  با  را  سامانه ها  اين  اگر  ببخشند.  بهبود  را 
كردن خودكار مقايسه كنيم، مى توانيم اين بهبود ها را مشاهده 

كنيم.
مرجع خودكار 4 سرعته    

2 تا 3درصد خودكار 5 سرعته   
5 تا 7درصد دستى 5 سرعته   
6 تا 8درصد    ESMAT دستى 5 سرعته با
6 تا 8درصد دستى 6 سرعته   
4 تا 5درصد      CVT

خاموشى در هنگام ايست ها2
اين فنآوري باعث مى شود كه موتور در هنگامى كه فعاليت 
به  احتياج  موتور  كه  هنگامى  در  و  خاموش  ندارد،  موثرى 
قدرت دارد دوباره روشن  شود. اين روش در رفت و آمد هاى 
شهرى بسيار موثر است زيرا در اين مواقع ايستادن و حركت 
كردن بسيار رايج است. با اين روش مى توان مصرف سوخت 
ماشين هاى  در  فنآوري  اين  داد.  كاهش  8درصد  تا   6 تا  را 
باال  ظرفيت  با  ژنراتورهاى  و  استارترها  داراى  كه  هيبريد 
هستند بسيار مناسبند ولى در ماشين هاى معمولى نيز قابل 

استفاده هستند.

سامانه الكتريكى 42 ولتى3
همان طور كه در مقدمه گفته شد مقدارى از انرژى مصرفى 
در لوازم جانبى4 به هدر مى رود. مى توان با بهينه كردن سامانه 
الكتريكى در مصرف سوخت صرفه جويى كرد. سامانه الكتريكى 
42 ولتى باعث استفاده بهينه از انواع وسايل الكتريكى مانند 
استارت، فرمان الكتريكى، تهويه مطبوع و پمپ آب مى شود. اين 

تركيب باعث ايجاد 7درصد كاهش مصرف سوخت مى شود.

تايرهاى با مقاومت غلتشى پايين
پس از اينكه انرژى به چرخ ها مى رسد، سه منبع انرژى را 
جذب مى كنند. يكى از اين منابع مقاومت غلتشى چرخ ها است. 
اگر 10درصد مقاومت غلتشى كاهش پيدا كند در حدود 1 تا 

2درصد در مصرف سوخت كاهش ايجاد مى شود.
كارآيى  با  تايرهايي  گسترش  مشغول  تاير  سازندگان  اكثر 
باال هستند تا بتوانند مقاومت غلتشى را توأم با افزايش امنيت و 
كارآيى كاهش دهند. اين تايرها مى توانند تا 20درصد مقاومت 
غلتشى را در مقايسه با تايرهاى راديال كاهش دهند. تايرهاى 
جديد مى توانند در رانندگى درداخل بزرگراه  ها در حدود 3 تا 

4درصد مصرف سوخت را كاهش دهند.[10]

ترمز بازيافتى5
يكى از راه هايى كه مى توان مقدار انرژى مصرفى خودرو را 
كاهش داد اين است كه بتوان از انرژى حرارتى كه در اثر ترمز 
گرفتن توليد مى شود استفاده و يا آن را ذخيره كرد. همان طور 
كه گفته شد خودروهاى الكتريكى و هيبريدى الكتريكى طورى 
طراحى شده اند كه موتور در هنگام ترمز گرفتن به ژنراتور تبديل 
شود. اين كار باعث ايجاد گشتاور ترمزى و شارژ كردن باتري ها 
مى شود. اين انرژى ذخيره شده را مى توان براى حركت خودرو 

يا وسايل الكتريكى اش استفاده كرد. 
همچنين اين كار باعث بيشتر شدن عمر قطعات و جلوگيرى 
از ساييدگى آنها مى شود. استفاده از اين نوع سامانه ها مى تواند 
1. Electrically Shifted Manual Transmissions
2. Idle stop
3. 42V Electrical Architecture 

4. Accessories 
5. Regenerative Braking
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بازده انرژى حرارتى را تا 30درصد افزايش دهند.
نشان  پريوس  تويوتا  هيبريدي  خودروي   (11) شكل  در 
داده شده است كه داراي ترمز بازيافتي است.  نحوه تعامل اين 

فنآوري با بقيه قسمت هاي خودرو نيز نشان داده شده است.

شكل 11) خودرو تويوتا پريوس داراي ترمز بازيافتي

آيروديناميك
در گذشته خودروها به علت حركت در هوا داراى مقاومت 
زيادى بودند. اين مقاومت ناشى از نيروى مقاومت هوا (درگ)  
بود و در سطح بزرگ جلويى خودرو پديد مي آمد. ضريب درگ 
خودروهاى  است.   0/7 تا   0/5 حدود  در  معمولى  خودروهاى 
جديد كه در راستاى خط جريان ساخته شده اند به هوا اجازه 
مى دهند كه با اصطكاك كمترى از روى خودرو عبور كنند. اين 
خودروها داراى ضريب درگ در حدود 0/28 تا 0/38 هستند كه 
باعث كاهش مصرف سوخت مى شوند. تحقيقات نشان مى دهد 
كه با كاهش 20 تا 25درصد در ضريب درگ، مصرف سوخت 

در حدود 2 تا 2/5درصد كاهش مى يابد.[11]

مواد سبك وزن و قابل بازيافت
مانند  باال  كششى  مقاومت  با  مواد  شامل  وزن  سبك  مواد 
استيل، آلومينيم، منيزيم، تيتانيوم، پالستيك، فايبر كربن و مواد 

كامپوزيتى هستند. با استفاده از مواد سبك وزن، سازندگان توانايى 
ساخت خودروهاى با مصرف سوخت مناسب اما بدون امنيت، 
مقاومت و راحتى را دارند. به ازاى هر 10درصد سبكتر كردن 

خودرو، مصرف سوخت در حدود 5 تا 7درصد  بهبود مى يابد. 
فنآوري ساخت آلومينيم توانايى نصف كردن وزن خودرو تا 
نصف خودرو هاى معمولى را دارا است. اكثر سازندگان هم اكنون 
از آلومينيم به صورت گسترده استفاده مى كنند. از آلومينيم براى 
كاپوت خودرو، در و ... استفاده مى شود. از آلومينيم همچنين در 
ريخته گرى نيز مى توان استفاده كرد و مى تواند جايگزين چدن 
براى محفظه موتور، سر سيلندر، كيسسينگ و مانيفلد اگزوز 
شود. آلومينيم فرج شده مى تواند جايگزين استيل در سامانه 

تعليق، فرمان، اكسل و چرخ ها بشود. 
قابل  خودروها  در  رفته  كار  به  مواد  75درصد  اكنون  هم 
بازيافت هستند. 25درصد مابقى را پالستيك ها، شيشه و الياف 
تشكيل مى دهند. فنآوري هاى جديد در دست بررسى موادى 

هستند كه بتوان تا 95درصد آنها را بازيافت كرد.

خودروهاى كوچك شهرى   
  در اروپا و آسيا از خودروهاى 2 و4 نفره كه وزن آنها بين 
400 و 900 كيلوگرم است، استفاده  مى شود. به دليل اينكه 
اين خودروها كوچك هستند، از حجم خودروهاى شهرى نيز 
كم مى شود. همچنين به دليل وزن كم، اين خودروها در حدود 

3 تا 5 ليتر در صد كيلومتر مصرف مى كنند.

نتيجه گيرى 
فنآوري هاى مختلف كاهش مصرف سوخت در جدول (1) به 

صورت خالصه نشان داده شده اند. 
  همان طور كه در جدول (1) مشاهده مى كنيد فنآوري هايى 
كه براى كاهش مصرف سوخت در موتور خودرو به كار رفته اند 
امر  اين  مى دهند.  كاهش  را  سوخت  مصرف  باالترى  درصد  با 
به دليل آن است كه حدود 65 تا70درصد انرژى وارد شده به 

خودرو در موتور به هدر مى رود. 
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فنآوري هاى بيان شده براى تمام حالت ها مناسب نيستند. 
اما با توجه به مطالب گفته شده اين امكان وجود دارد كه در 

چند سال آينده بتوان در حدود 25 تا40درصد مصرف سوخت 
را كاهش داد.

منابع 

1. Automotive Engineering, Life Cycle Analysis: Getting the Total Picture on Vehicle Engineering 
Alternatives, 1996.

2. International Energy Agency (IEA), World Energy Outlook, 2004.
3. U.S. Climate Change Technology Program – Technology Options for the Near and Long Term, 2003.
4. National Research Council of Canada and Nissan, Study of Particulate Emissions from Gasoline 

Direct Injection Engines.
5. Mark Wan, Modern Diesel Engines, www.autozine.org.
6. www.tc.ge.ca/roadsafety/atvpgm/tech.tm, Advanced Power trains and Engines, 2003.
7. Advanced Technology Vehicles Program, Annual Report, Ottawa, 2003.
8. Toyota Motors, Hybrid Synergy System, 2004.
9. Chana H.E., Fedewa W.L., Mahoney J.E., An Analytical Study of Transmission Modification as 

Related to Vehicle Performance and Economy, SAE Technical Paper No. 770418.
10. Committee for the National Tire Efficiency Study  Transportation Research Board on Energy and 

Environmental Systems, Tires and Passenger Vehicle Fuel Economy.
11. Fred Browand, Reducing Aerodynamic Drag and Fuel Consumption, Aerospace and Mechanical 

Engineering, Viterbi School of Engineering, University of Southern California. 

جدول 1: خالصه اى از روش هاى مورد نياز براى كاهش مصرف سوخت
20 تا 30درصدخودروهاى برقي-هيبريدى15درصدپاشش مستقيم سوخت
75درصدخودروهاى باتري دار برقي40درصدموتورهاى پيشرفته ديزل
50 تا 80درصدخودروهاى پيل سوختى10 تا 15درصدجرقه هاى احتراقى متوالى
2 تا 8درصدسامانه انتقال قدرت پيشرفته6 تا 8درصدزمانبندى متغير سوپاپ ها
10درصدسوپرشارژ و توربوشارژ7 تا 10درصدبى اثر سازى سيلندرها
7درصدسامانه الكتريكى 42 ولتى30درصدضريب تراكم متغير
3 تا 5درصدتايرهاى با مقاومت غلتشى پايين40درصدجابجايى متغير

30درصدترمز بازيافتى6 تا 8درصدخاموشى در هنگام ايست ها
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مقدمه
جمله  از  است.  هوا  از  رطوبت  جداكردن  فرآيند  نم زدايي، 
روش هاي مؤثر و پركاربرد نم زدايي، استفاده از نم زداهاي مايع 
و جامد است كه مي توان از انواع جامد آن به سيليكاژل، نمك 
كلريد كلسيم (CaCl2)، پليمرهاي جامد، آلوميناي فعال شده، 

غربال هاي  همچون  مصنوعي  زئوليت هاي  طبيعي،  زئوليت هاي 
 ،(TEG) تري اتيلن گاليكول  به  آن  مايع  انواع  از  و  مولكولي 
 ،LiBr ،CaCl2 ،LiCl محلول هاي ،(MEG) مونواتيلن گاليكول
(جامد  نم زداها  كرد.  اشاره    KCOOH و   LiBr + CaCl2
مزيت هاي  دارند.  رطوبت  جذب  براي  زيادي  توانايي  مايع)  و 

امير رحيمي1* داوود باباخاني2 ، محمدرضا طاليي2
1- استاديار،گروه مهندسي شيمي ، دانشكده  مهندسي ، دانشگاه اصفهان
2- دانشجو، گروه مهندسي شيمي ، دانشكده مهندسي ، دانشگاه اصفهان

دريافت مقاله:87/4/31           پذيرش مقاله: 87/7/16

مروري بر مطالعات آزمايشگاهي و مدل سازي مربوط به فرآيند نم زدايي جذبي هوا با 
تأكيد بر نقاط قوت و ضعف آنها

چكيده
مقاله پيش رو، واشكافي فرآيند نم زدايي با تكيه بر مطالعات انجام شدة اخير است كه در آن مطالعات آزمايشگاهي و مدل سازي هاي 
صورت گرفته در دورة زماني ياد شده به دقت مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفته و به استناد نتايج ارائه شده توسط محققين، 
تحليل هاي الزم ارائه شده است. آنچه قابل توجه و جالب به نظر مي رسد اين است كه به رغم چند دهه   سابقة كاربرد اين سامانه ها 
در صنعت و به موازات آن، مطالعات علمي چند دهه اي در خصوص عملكرد آنها، هنوز به روشني نمي توان گفت كدام يك از 
معادالت تجربي يا مدل هاي رياضي به كارگرفته شده در توصيف رفتار سامانه از دقت، جامعيت و تكامل كافي برخوردار است. آنچه 
تأمل در آن ضروري است استنادهاي غير معتبر دربارة نتايج مدل ها به ويژه در بخش مطالعات مدل سازي است. به عبارت ديگر 
در اغلب موارد آنچه مشاهده مي شود مخفي شدن ضعف مدل هاي رياضي در پس بي دقتي و خطاي روابط تجربي ارائه شده در 
محاسبه برخي پارامترها نظير سطح خيس شده و ضرايب انتقال جرم و حرارت است. متأسفانه به نظر مي رسد.  در سال هاي اخير 
به دليل استفاده از روش هاي نادرست در تأئيد دقت مدل هاي پيشنهادي، مبحث دقيق و جذاب مدل سازي فرآيندها به بيراهه رفته 
است. از اين رو مدل سازي فرآيند نم زدايي از هوا به طور خاص از اين قاعده مستثني نبوده است. لذا ضروري است كه دقت تمامي 
روابط تجربي ارائه شده در خصوص پيش بيني سطح خيس شده، ماندگي مايع و ضرايب انتقال جرم و حرارت و افت فشار در اين 
سامانه ها، بر اساس يك مطالعه دقيق و در شرايط عملياتي همسان، مورد مقايسه قرار گرفته و تفاوت نتايج حاصله در پيش بيني 

ارتفاع الزم براي برج يا افت فشار استخراج شود. 

واژگان كليدي: نم زدايي هوا، مايع نم زدا، فرآيندهاي جذبي، برج جذب، برج احيا

* rahimi@eng.ui.ac.ir
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استفاده از نم زداهاي مايع در مقايسه با انواع جامد آن عبارتند 
از: افت فشار كم در سراسر سامانه، قابليت پمپ شدن، امكان 
يا  خورشيدي  انرژي (انرژي  ارزان  منابع  توسط  احيا  و  ذخيره 
حرارت هاي اتالفي در واحد). به همين دليل استفاده از سامانه 
سامانه   است.  مناسب تر  هوا  از  نم زدايي  جهت  مايع،  نم زداي 
عملياتي نم زدايي با مايع، شامل برج جذب جهت نم زدايي هوا، 
برج احيا كننده جهت احيا محلول نم زداي رقيق شده و مبدل 
حرارتي مايع- مايع براي پيش سرمايش و پيش گرمايش محلول 
نم زدا است. مقدار جذب / دفع وابسته به غلظت، دما و مشخصات 
محلول نم زدا است. استفاده از برج هاي پرشده به دليل دستيابي 
و  جرم  انتقال  جهت  باال  تماس  سطح  كافي،  تماس  زمان  به 
ديواره  و  پاششي  برج هاي  به  نسبت  كم  فشار  افت  همچنين 
تماس  براي  آكنه  برج ها ي  در  مي شود.  داده  ترجيح  مرطوب 
فاز گاز و مايع اغلب از الگوي جريان متقابل استفاده مي شود 
ولي در بعضي حاالت خاص الگوي جريان موازي و متقاطع نيز 
ساختار       يافته  و  تصادفي  آكنده  نوع  دو  از  معموالً  دارد.  كاربرد 
در برج هاي جذب/ دفع استفاده مي شود. تجربه نشان مي دهد 
كه افت فشار در آكنده هاي ساختار  يافته كمتر است [13]. با 
اخير  مطالعات  بررسي  هدف  با  و  پيش گفته  موارد  به  عنايت 
صورت گرفته در خصوص عملكرد سامانه هاي نم زدا / احيا، در 
اين مقاله كلية  مطالعات آزمايشگاهي و مدل هاي رياضي ارائه 
شده در مدل سازي و شبيه سازي برج هاي نم زدا / احيا كه غالباً 
در دوره زماني 2007-2000 ميالدي انجام شده، مورد بررسي 
قرار گرفته و نتايج حاصل از آنها در قالب مقاله، تجزيه و تحليل 
شده است. بررسي تاثير نوع آكنه بر عملكرد اين نوع برج ها نيز 

از ديگر اهداف اين مطالعه بوده است.

بازده برج هاي نم زدا
در اين بخش با عنايت به هدف تحقيق حاضر و به منظور 
درك تحليل ها و نتايج حاصل از مطالعات صورت گرفته، تعاريف 
بازده نم زدايي و بازده حرارتي اين نوع برج ها ارائه شده است. 
بازده برج هاي نم زدا/ احياكننده كه از سامانه مايع نم زدا استفاده 
مي كنند، بر اساس دو پارامتر بدون بعد كه وابسته به اختالف 

عملكرد  مي شود.  تحليل  و  تجزيه  هستند  آنتالپي  و  رطوبت 
) به صورت نسبت تغييرات واقعي درميزان رطوبت  نم زدايي(
هوا در نم زدا/ احياكننده به حداكثر تغييرات ممكن در ميزان 
رطوبت هوا تعريف مي شود. براي يك برج عايق، حداكثر تغييرات 
هوا ي  كه  مي شود  حاصل  زماني  هوا  رطوبت  ميزان  در  ممكن 
حالت  دراين  باشد.  تعادل  در  ورودي  مايع  محلول  با  خروجي 
فشار جزئي آب درهوا مساوي با فشار بخار محلول مايع ورودي 

است و نيروي محركه براي انتقال جرم به مقدار صفر مي رسد.
 

 (1)

بازده مي تواند بر حسب فشار جزئي هوا نيز به صورت زير 
تعريف شود:

 (2)

) نيز شبيه به تعريف مي شود و عبارت  بازده حرارتي(
است از نسبت تغييرات واقعي در آنتالپي هوا به حداكثر تغييرات 
ممكن در آنتالپي هوا. شبيه به عملكرد نم زدايي، حداكثر تغييرات 

ممكن، مربوط به تعادل حرارتي با محلول مايع ورودي است.

 (3)

در اين مقاله زيرنويس a مربوط به فاز گاز، L مربوط به فاز 
مايع و e ،o ،i به ترتيب مربوط به شرايط ورودي، خروجي و 

تعادل هستند.

تحقيقات آزمايشگاهي صورت گرفته اخير
رطوبت زدايي  سامانه هاي  درباره  آزمايشگاهي  تحقيقات 
صورت  گذشته  دهه   چهار  طي  در  نم زدا  مايع  محلول  توسط 
پذيرفته كه در جدول (1) به جديدترين آنها و نتايج حاصل 
آنچه  به  كلي  نگاه  يك  در  است.  شده  اشاره  تحقيقات  اين  از 
نتيجه تحقيقات ياد شده است مي توان گفت كه كه همچنان 
پيش بيني  براي  دقيق تري  و  جامع تر  تجربي  مدل هاي  به  نياز 
عملكرد سامانه هاي نم زدا وجود دارد. از سويي به نظر مي رسد 
آنچه در اين مطالعات از نظرها دور مانده، موضوع بررسي فني 
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و دقت روابط تجربي ارائه شده در دامنه هاي عملياتي گسترده تر 
است. متاسفانه آنچه امروز تحت عنوان مدل سازي مورد توجه و 
دستمايه تحقيقات قرار مي گيرد، در اغلب موارد به دليل تكيه 
بر روابط تجربي غير جامع، غير دقيق و ناآزموده منجر به ارائه 
برخوردار  خوبي  دقت  از  ظاهر  در  گرچه  كه  مي شود  نتايجي 
ادعا كرد كه در بسياري از موارد  است اما به جرأت مي توان 
بدون تحليل اثر پارامترها و روابط تجربي مورد استفاده، مدعي 
دقت در مدل سازي و شبيه سازي هستند كه اين امر به نظر 
وجود  ديگر  عبارت  به  دارد.  نگراني  و  تأمل  جاي  نگارندگان 
حذف  باعث  موجود،  تجربي  روابط  در  دقت  و  قطعيت  عدم 
خطا هاي مدل سازي در بسياري از موارد شده و اين استنباط 
به ظاهر صحيح و در باطن غلط را پديد مي آورد كه مدل هاي 
ارائه شده از دقت كافي برخوردارند. لذا همان طور كه ذكر شد 
به نظر مي رسد به رغم قدمت عملياتي و تحقيقاتي واحدهاي 

نم زدا/احيا، هنوز جاي كار بسياري براي تثبيت يا تأييد دقت 
مطالعات تجربي وجود دارد.

مدل هاي رياضي ارائه شده
در اين قسمت به دليل اهميت مدل هاي رياضي ارائه شده 
در طراحي برج هاي نم زدا / احيا، به معرفي و بررسي برخي از 
مدل هاي رياضي ارائه شده و تحليل نتايج به دست آمده از آنها 

پرداخته شده است.

مدل فومو1 و همكارش [10]
آنها مدل ارائه شده توسط اوبرگ2 و گوسوامي3 [18] را براي 
مدل  كردند.  اصالح  نم زدا  عنوان  به   LiCl محلول  از  استفاده 
اوبرگ و همكارش با استفاده از TEG به عنوان نم ز دا، با نتايج 
تجربي، سازگاري خوبي دارد. به دليل كشش سطحي باالي 

جدول 1: چكيده مشخصات و نتايج مطالعات آزمايشگاهي اخير در خصوص برج هاي نم زدا / احيا در دوره زماني 2000-2007

 نام محققان و شماره
روش كار و اهم نتايج حاصلهنم زدا / آكنه  مرجع

 (Zurigat)زوريگات
وهمكاران [24]

فته
ار يا

خت
 سا

/ T
EGروش كار

آنها با استفاده از آكنه هاي ساختار يافته از جنس چوب و آلومينيوم آزمايش هاي 
خود را انجام دادند. همچنين تأثير پارامترهايي مانند  دما، رطوبت و دبي هواي 

ورودي و همچنين دما، غلظت و دبي مايع ورودي را روي نرخ انتقال جرم و بازده  
برج بررسي كردند.  

نتايج
آنها متوجه شدند كه نرخ انتقال جرم با افزايش غلظت محلول TEG، دبي محلول 

TEG و هوا براي هر دو نوع آكنه افزايش و بازده برج با افزايش دبي و غلظت 
محلول TEG براي هر دو آكنه افزايش مي يابند. 

عبدالوهاب
(Abdul-Wahab) و 

همكاران [2و1]

فته
ار يا

اخت
/ س

 T
EGروش كار

آنها آزمايش هاي خود را با استفاده از سه دانسيته  مختلف آكنه                            
(m2/m3 100،200 ،77) در شرايط گرم و مرطوب انجام دادند. همچنين تأثير 

پارامترهايي مانند دما، رطوبت و دبي هواي ورودي و دما، غلظت و دبي مايع ورودي 
را روي نرخ انتقال جرم و بازده  برج بررسي كردند. 

نتايج
آنها متوجه شدند كه با افزايش دبي هواي ورودي و دبي مايع ورودي (در محدوده 
mL/mA< 1/1 ) نرخ انتقال جرم افزايش مي يابد. همچنين رابطه  تجربي جهت 
محاسبه  نرخ انتقال جرم و بازده برج ارائه كردند كه باالي 15 درصد خطا دارد.

1. Fumo 
2. Oberg 

3. Goswami
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آني(Ani) و همكاران [3]

في
صاد

 / ت
Li

Clروش كار
آنها تأثير ارتفاع آكنه را روي بازده  سامانه نم زداي مايع هيبريدي بررسي 

كردند. و آزمايش هاي خود را با استفاده از پنج ارتفاع مختلف آكنه                                 
(mm 1000 ،800 ،600 ،400 ،200)  انجام دادند.

نتايج نشان داد كه هنگام استفاده از دو ارتفاع 800 و 1000 ميليمتر، ميزان انتقال جرم نتايج
به دليل افزايش سطح انتقال جرم و خيس شدن بهتر آكنه ها افزايش يافته است.

 (Elsarrag)الساراژ
[8و7]

فته
ار يا

اخت
/ س

 T
EG

روش كار

روي نرخ انتقال رطوبت در يك فرآيند نم زدايي از هوا توسط TEG در يك برج 
پرشده و همچنين عملكرد يك برج احيا كننده با آكنه هاي ساختار يافته تحقيق 

كرد. آكنه ا ستفاده شده در برج نم زدا / احيا، اليه هايي از جنس سلولز سخت بودكه 
در مسير زيگ زاگ چيده شده بودند. اين ساختار باعث اختالط كامل فازها و 

كاهش حمل مايع توسط فاز گاز مي شود.

نتايج

نتايج نشان داد كه نرخ انتقال جرم با افزايش دبي هواي ورودي، دبي مايع ورودي 
در محدوده mL/mA <1/3 >0/97، رطوبت هواي ورودي و ارتفاع آكنه (به دليل 

افزايش سطح مؤثر انتقال جرم و حرارت)، افزايش و با افزايش ميزان رطوبت تعادلي 
كاهش مي يابد. وي متوجه شد هنگامي كه نسبتmL/mA به عدد 2 نزديك 

مي شود، دبي مايع تأثير چنداني روي نرخ انتقال جرم نخواهد داشت. 
نتايج حاصل از فرآيند احيا نشان داد كه نرخ انتقال جرم (تبخير رطوبت) با افزايش 
دبي هواي ورودي، دبي مايع ورودي در محدوده mL/mA<1/1 افزايش مي يابد در 
حالي كه Goswami وMartin [17] با آزمايش روي سامانه مايع نم زدا توسط 

TEG به عنوان نم زدا، متوجه شدند كه تغييرات دبي مايع تأثير كمي روي سرعت 
تبخير داشته است.

 Longo)گاسپارال و لونگو
(Gasparella و

[15]

 K
CO

O
H

, L
iC

l ,
 L

iB
r

في
صاد

روش كار/ ت
آنها آزمايش هاي خود را توسط نم زداهاي LiBr ، LiCl و يك نم زداي جديد 

(محلول KCOOH) براي فرآيندهاي نم زدايي و احيا انجام دادند و نتايج خود را با 
نتايج تحليلي مقايسه كردند.

آنها متوجه شدند كه محلول KCOOH نسبت به دو نم زداي ديگر در فرآيند نم زدايي نتايج
ضعيف تر عمل مي كند در حالي كه در فرآيند احيا بهتر از دو نم زداي ديگر است. 

يين(Yin) و همكاران 
[23]

فته
ار يا

اخت
/ س

 L
iC

lروش كار
آنها مطالعات آزمايشگاهي روي يك سامانه جديد نم زدايي و سرمايش هوا تحت عنوان 

LCDSa انجام دادند و آثار پارامترهايي چون رطوبت و دماي هواي ورودي، دما و غلظت 

محلول مايع ورودي را روي نرخ انتقال جرم در دو فرآيند نم زدايي/ احيا بررسي كردند.

نتايج
با استفاده از داده هاي آزمايشگاهي، روابطي جهت تعيين ضريب انتقال جرم بين هوا 
و فيلم مايع در يك برج احيا كننده ارائه كردند كه مقدار متوسط ضريب انتقال جرم 

برا ي احياكننده 4g/m2s  به دست آمد.

Al-الفرايذي
(Farayedhi) و 

همكاران [4]

/ L
iC

l, C
aC

l 2, C
EL

Db

فته
ر يا

ختا
آنها آزمايش هاي خود را در يك برج پرشده با آكنه هاي ساختار يافته از نوع  روش كارسا

gauze-type و با استفاده از سه نوع نم زدا انجام دادند.

نتايج
با استفاده از نتايج آزمايشگاهي روابطي جهت محاسبه ضرايب انتقال جرم و انرژي 
 CELD براي فاز گاز و مايع ارائه كردند. تحقيقات آنها نشان داد كه استفاده از

باعث افزايش ضريب انتقال جرم مي شود. 

a :Liquid desiccant evaporation cooling air conditioning system
b :50%lithium chloride + 50%calcium chloride

ادامه جدول 1
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محلول LiCl نسبت به محلول TEG، سطح آكنده ها كامًال 
مي يابد  كاهش  جرم  انتقال  سطح  رو  اين  از  نمي شود؛  خيس 
 TEG نسبت به محلول LiCl همچنين غلظت آب در محلول
باالتر است. اين دو تفاوت تأثيرگذار، سبب مي شود كه اصالحاتي 
 LiCl براي مدل اوبرگ و همكارش در هنگام استفاده از محلول
به عنوان نم زدا ضروري به نظر رسد. فرضيات مدل عبارتند از: 
جذب آدياباتيك، چشم پوشي از گراديان هاي غلظت و دما در 
جهت شعاعي، تنها تركيب انتقالي بين هوا و محلول مايع نم زدا 
آب است، مساحت سطح مشترك انتقال جرم و حرارت يكسان 
و مساوي با سطح مخصوص آكنده هاست، حرارت اختالط در 
از  است،  چشم پوشي  قابل  آب  تبخير  نهان  گرماي  با  مقايسه 
مي شود.  صرف  نظر  حرارت  انتقال  برابر  در  مايع  فاز  مقاومت 

معادالت ديفرانسيلي حاكم بر اين سامانه به شرح زير است:

 (4)

 (5)

 (6)

 (7)

 (8)

معادالت باال به ترتيب مربوط به تغييرات رطوبت و دماي 
راستاي Z(جهت  در  مايع  دماي  و  غلظت  دبي،  تغييرات  هوا، 
جريان) هستند. در روابط باال aw سطح خيس آكنده هاست و 
مساوي با سطح مخصوص آكنده ها نيست. اوبرگ و همكارش 
با استفاده از داده هاي يوامورا1 (22) معادله درجه دومي براي 
تخمين فشار بخار كه يكي از مهمترين خواص در تعيين نسبت 
رطوبت هوا درتعادل با مايع در سطح مشترك است، به دست 

آوردند:

  (9)
در رابطه باال ai,bi,ci (i=0,1,2) پارامترهاي ثابت هستند كه 
مقادير آنها براي فرآيندهاي نم زدايي و احيا متفاوت است. براي 
بررسي دقت مدل، نتايج حاصل از مدل را با نتايج آزمايشگاهي 
كه توسط يك برج پرشده با آكنه هاي تصادفي و با استفاده از 
LiCl به عنوان نم زدا و براي دو فرآيند نم زدا / احيا به دست 
آوردند، مقايسه كردند. خطاي ناشي از مدل آنهـا در حـدود        

8 درصد گزارش شده است.

مدل گندهيداسان2 [11]
نم زداي  به  هوا  از  رطوبت  انتقال  نرخ  پيش بيني  براي  وي 
انجام  آكنده  برج  يك  در  كه  نم زدايي  فرآيند  يك  در  مايع 
مي شود، مدل  ساده اي  ارائه كرد. او با توجه به انتقال همزمان 
جرم و حرارت در اين فرآيند، دو پارامتر بدون بعد a و b را كه 
به ترتيب نشان دهنده نسبت اختالف رطوبت و نسبت اختالف 

حرارت هستند به صورت زير تعريف كرد:

   (10)

   (11)
 

به دليل اينكه pa,0 > ps,i، بنابراين a هميشه مثبت و كمتر 
از يك است. با توجه به اينكه ميزان رطوبت هوا تابعي از فشار 
حسب  بر  مي توان  را  رابطه (10)  هواست،  در  آب  بخار  جزئي 

فشار جزئي بخار به صورت زير بازنويسي كرد:

   (12)
         

فرضيات مدل عبارتند از: دبي مايع نم زدا در طول برج ثابت 
مايع  محلول  است،  ثابت  ترموفيزيكي  خواص  مي شود،  فرض 
نم  زداي ضعيف و گرم كه از برج نم زدا خارج مي شود توسط 

1. Uemura 
2. Gandhidasan 
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برج احيا كننده، غليظ  شده وتا دماي مايع خروجي قبل از اين 
كه وارد مبدل حرارتي آب - نم زدا شود، سرد مي شود. رابطة 
نهايي كه براي محاسبه فالكس جرمي آب جذب شده از هوا 

به دست آمده به صورت زير ارايه شده است:

   (13)
   

براي  است.   Cs =GL cp,L  و  Ca =Ga cp,a رابطه،  اين  در 
استفاده از رابطة باال بايد موارد زير رعايت شود:

طوري  بايد  كننده  خنك  آب  ورودي  دماي  و   bمقدار  -1
انتخاب شود كه هميشه pa,0 > ps,i با شد.

2- دماي مايع ورودي به برج نم زدا ممكن ا ست كمتر يا 
بيشتر از دماي هواي ورودي بوده، اما دماي آب خنك كننده 

ورودي بايد هميشه كمتر از دماي مايع ورودي با شد.
3- دبي مايع بايد به حدي باشد كه بتوان از خيس شدن 

همه  سطوح آكنه ها مطمئن شد.
گندهيداسان نتايج حاصل از مدل خود را با داده هاي نم زدايي 
كه توسط فومو و همكارش [10] ارائه شده است مقايسه كرد. 
حدود 10/5  در  خطايي  حداكثر  مدل  از  آمده  به دست  نتايج 
درصد را براي پيش بيني نرخ انتقال جرم نشان مي دهد. توجه 
به اين نكته الزم است كه براي پيش بيني نرخ انتقال جرم با 
استفاده از اين مدل نياز به بازده مبدل حرارتي، ضروري به نظر 

مي رسد كه مي تواند خود  از نقاط ضعف مدل به شمار آيد.

مدل چن1 و همكاران [6]
و  ارزيابي  كردن  ساده  به منظور  مدل  اين  در  كه  فرضياتي 
تحليل سامانه استفاده شده، عبارتند از: هر دو سيال قبل از ورود 
و بعد از خروج از حجم كنترل به خوبي مخلوط شده به طوري 
كه گراديان فقط در مسير جريان هر دو سيال وجود دارد، فرآيند 
در حالت پايدار انجام مي شود، خواص سيال درون حجم كنترل 
ثابت است، مقاومت در برابر انتقال جرم در فاز مايع ناچيز است، 

فرآيند آدياباتيك، غلظت مايع ورودي و خروجي از برج ثابت 
است. مدل چن و همكارانش بر اساس روابط ديفرانسيلي حاكم 
بر حجم كنترل كه توسط خان2 و بال3 [14] به دست آمده اند، 
بنا شده است. در اين مدل دو پارامتر Ke،Ka براي ساده كردن 
ارزيابي سامانه مشابه با آنتالپي هوا تعريف شده ا ست. آنها با حل 
تحليلي معادالت ديفرانسيلي حاكم بر سامانه، تغييرات دما و 

غلظت در طول برج را به صورت زير به دست آوردند:

   (14)

   (15)

  (16)

   (17)
         

هوا،  آنتالپي  مايع،  دماي  توزيع  ترتيب  به  باال  معادالت 
مي دهند. نشان  برج  طول  در  را  هوا  دماي  و  هوا  رطوبت 

توسط استيونس4 [19] به صورت زير تعريف شده است:

   (18)

آنها با استفاده از داده هاي نم زدايي  فومو و همكارش [10] 
نتايج به دست آمده از مدلشان را ارزيابي كردند. خطاي نتايج 
دو  هر  براي  آنها  مدل  است.  درصد  كمتر 10  مدل  از  حاصل 
فرآيند نم زدايي و احيا كاربرد دارد. پيش بيني اين مدل نسبت 
به مدل هاي گندهيداسان [12و11] كه براي دو فرآيند نم زدايي 

و احيا ارائه شده، دقيق تر و جامع تر است.

مدل چنگ كين5 و همكاران [5]
اين محققين جهت بررسي سامانه، فرضياتي در نظر گرفته اند 
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كه عبارتند از: مسأله يك بعدي، تلفات حرارتي در سراسر برج 
قابل صرف نظر ا ست، نفوذ محوري در برج وجود ندارد، تبخير 
معادالت  نوشتن  با  سپس  آنها  است.  چشم پوشي  قابل  مايع 
موازنه جرم و انرژي در يك جزء ديفرانسيلي در راستاي طول 
برج، معادالت ديفرانسيلي حاكم بر سامانه را به دست آوردند و 
با استفاده از پارامترهاي بدون بعد كه براي ارزيابي بهتر سامانه 

تعريف شده اند، آنها را به صورت بي بعد در آوردند.

  (19)

  (20)

  (21)

  (22)

در معادلة 22، حرارت جذب نرمااليز شده بوده و برابر 
با hs /cp,a است. معادالت باال به ترتيب نشان دهنده تغييرات 
غلظت هوا، غلظت مايع، دماي هوا و دماي مايع هستند. با حل 
همزمان معادالت باال و استفاده از دو پارامتر بعد  و كه 
نشان دهندة پارامترهاي بدون بعد نيروي محركة انتقال جرم و 

حرارت هستند به دستگاه معادالت زير رسيدند:

   (23)

   (24)

پس از حل دستگاه معادالت و استفاده از دو پارامتر جديد 
،در نهايت دو جواب به شكل زير به دست آوردند:  و

   (25)
   (26)
كه 1 و 2 ريشه هاي معادلة مشخصه هستند. دو رابطه باال 

و به   نسبت  سامانه  ارزيابي  براي  و  يكديگرند  از  مستقل 
 مناسب تر هستند. آنها همچنين روابط تئوري براي محاسبه 
عملكرد سامانه و بازده برج بر حسب NTU (تعداد واحدهاي 
انتقال) به دست آوردند. آنها مدل خود را با استفاده از شرايط 
عدد  مختلف  مقادير  براي  و  احيا   / نم زدا  سامانه  يك  فرضي 
لوييس بررسي كردند. استفاده از روابط ارائه شده توسط آنها به 
دليل پيچيدگي  همراه با مشكالتي خواهد بود. همچنين مقايسه   
واضحي از نتايج مدل با نتايج تجربي توسط آنها صورت نگرفته 

است. 

مدل گندهيداسان1 [12]
اين مدل پيش بيني آسان و سريع تري از عملكرد برج آكنه  
احيا كننده مي دهد كه در آن مايع رقيق و گرمي كه از برج 
نم زدا خارج مي شود احياء مي شود. جهت بررسي بهتر سامانه دو 
پارامتر بدون بعد غلظتي و دمايي (به ترتيب و) تعريف شده 
است. فرضيات اين مدل عبارتند از: نرخ (شدت) تبخير آب در 
مقايسه با دبي سياالت قابل صرف  نظر است، حرارت مخصوص 
سياالت نسبت به دما ثابت است، گرماي نهان تبخير، مقداري 
ثابت و برابر با kj/kg 2346 فرض مي شود. گندهيداسان پس 
از برقراري موازنه جرم و انرژي و استفاده از پارامترهاي بدون 
بعد نهايتاً رابطه اي براي تعيين شدت تبخير (m g/s) به صورت 

زير به دست آورد:

   (27)

   (28)

يك  توسط  نم زدا  مايع  گرمايش  هنگامي كه   27 رابطة  از 
مبدل حرارتي آب – مايع و از رابطه 28 هنگامي كه گرمايش 
مايع توسط يك گرمكن بخار (كه در مسير جريان است) انجام 
مي گـيرد، استفــاده مي شــود. در روابـط بــاال Ca =Ga cp,a و 
Cs =GL cp,L است. وي نتايج به دست آمده از مدل را با داده هاي 

1.  Gandhidasan
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آزمايشگاهي فومو و همكارش [10] مقايسه كرد. نتايج به دست 
آمده از مدل، خطايي در حدود 15 درصد را نشان مي دهد. 

مدل لونگو1 و همكارش [16]
احيا   / نم زدا  فرآيند  عملكرد  پيش بيني  جهت  مدلي  آنها 
توسط يك برج آكنه با آكنه هاي تصادفي ارائه كردند. آنها از 
كارهايي كه توسط تريبال2 [21] در اين زمينه انجام شده است، 
استفاده كردند. فرضيات مدل آنها عبارتند از: سامانه آدياباتيك، 
مقاومت انتقال حرارت در فاز مايع در مقايسه با فاز گاز قابل 
صرف نظر است، انتقال جرم و حرارت در عرض مسير جريان هاي 
گاز و مايع انجام مي شود، سطح مشترك مؤثر در فرآيند انتقال 

جرم و حرارت يكسان است.
آنها با نوشتن موازنه  جرم و انرژي براي يك جزء ديفرانسيلي 
در مسير جريان(Z)، معادالت ديفرانسيلي حاكم بر سامانه را 

به صورت زير به دست آوردند:

   (29)

   (30)

  (31)

   (32)

روابط باال به ترتيب تغييرات نسبت رطوبت هوا، دماي هوا، 
را  جريان  مسير  راستاي  در  مايع  غلظت  و  نم زدا  مايع  دماي 
نشان مي دهند. براي حل معادالت معموالً از روش حدس و خطا 
استفاده مي شود، بدين صورت كه شرايط مايع خروجي از برج، 
به عنوان حدس اوليه در نظر گرفته شده و حل به طور تكرار 
شونده انجام مي شود تا مقادير عددي محاسبه شده در باالي 
برج به مقادير عددي واقعي نزديك شود. نتايج خروجي نهايي 
شامل شرايط خروجي براي هوا و مايع به همراه پروفايل هاي 

دما، نسبت رطوبت و غلظت در سراسر برج است. آنها با استفاده 
از داده هاي آزمايشگاهي كه توسط يك برج پرشده با آكنه هاي 
تصادفي و براي دو فرآيند نم زدا و احيا به دست آوردند، صحت 
مدل خود را بررسي كردند. نتايج حاصل از حل عددي مدل، 
توافق خوبي با نتايج آزمايشگاهي نشان داد. ليو3 و همكارانش 
[16] مقايسه اي بين الگوي جريان موازي، متقابل و متقاطع بر 
اساس مدل هاي رياضي كه در مورد فرآيند انتقال جرم و حرارت 
در برج نم زدا / احيا وجود دارند، انجام دادند. اين مقاله شامل 
روابط تحليلي جهت محاسبة بازده حرارتي و بازده جرمي براي 
هر سه نوع رژيم جريان است. نتايج حاصل از مدل ها، سازگاري 

تقريباً خوبي با نتايج تجربي نشان دادند.

مطالعات مربوط به پيش بيني افت فشار
افت فشار يكي از فاكتورهاي مهم طراحي برج هاي نم زدا / 
احيا است. اولين پارامتر مهم درطراحي اين برج ها، قطر مورد 
نياز برج است كه معموالً با استفاده از پارامتر افت فشار و پديده  
طغيان مي توان آن را محاسبه كرد. نقطه  شروع طغيان، نقش 
مهمي در طراحي برج دارد كه با توجه به آن، سرعت سيال در 
شرايط عملياتي به دست مي آيد. رسيدن به شرايط طغيان باعث 
مي شود.  جرم  انتقال  بازده  كاهش  و  برج  در  شديد  فشار  افت 
الزم است سرعت ظاهري هوا در حدود 50 تا 80 درصد سرعت 
حالت  به  نزديك  شرايطي  به  حالت  اين  در  كه  باشد  طغيان 
انباشتگي خواهيم رسيد. اشليخ ماير4 و همكارانش [20] مدلي 
جهت پيش بيني افت فشار بستر خيس در برج هاي آكنه ارائه 
كردند. در اين مدل ابتدا افت فشار بستر خشك محاسبه شده و 
با ا ستفاده از ضريب تصحيحي كه حضور مايع را نشان مي دهد، 
همكارانش  و  انگل5  مي شود.  محاسبه  خيس  بستر  فشار  افت 
فشار  افت  براي پيش بيني  را  همكاران  و  اشليخ ماير  مدل   [9]
طغيان، افت فشار بستر خيس شده و افت فشار در حالت تجّمع 
مايع توسعه دادند. گندهيداسان [13] يك پيش بيني از افت 
فشار در برج هاي آكنه نم زدايي هوا توسط محلول نم زدا براي 
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دو نوع آكنه  تصادفي و ساختار يافته، و با استفاده از مدل انگل 
و همكارانش انجام داد. وي افت فشار بستر خيس را با استفاده 
از چهار نوع آكنه  تصادفي اينتالوكس سدل1, برل سدل2, پال 
رينگ3, راشينگ رينگ4 و سه نوع آكنه  ساختار يافته گمپك5، 
مالپك6 ، كواز تايپ7 به دست آورد. او براي پيش بيني افت فشار 

خيس از رابطه زير استفاده كرد:

   (33)

در معادله ي غير خطي باال مجهول هستند  مقادير و
كه مي توان آنها را به روش حدس و خطا به دست آورد. به عنوان 
حدس اوليه مي توان از =  استفاده كرد كه  از 

رابطه زير محاسبه مي شود:

   (34)

زيرنويس g نشان دهنده فاز گاز است. با استفاده ازمحاسبات 
تصادفي،  آكنه هاي  ميان  در  كه  مي شود  نتيجه  گندهيداسان 
مالپك  ساختار يافته،  آكنه هاي  ميان  در  و  سدل  اينتالوكس 

كمترين افت فشار را در بستر خيس ايجاد مي كنند.

بحث و نتيجه گيري
1- با توجه به مطالعات تجربي و نظري صورت گرفته توسط 
زمينه    در  جامع تر  و  بيشتر  مطالعات  انجام  به  نياز  محققان، 
طراحي و مدل سازي برج هاي نم زدا / احيا وجود دارد.  مدل هاي 
شده  ارائه  مدل هاي  جديد ترين  از  مقاله  اين  در  شده  مطالعه 
در اين زمينه هستند. با اين وجود دقت يا دامنه كاربرد نتايج 

پيش بيني شده توسط اغلب آنها قابل بحث و نقد است.
2- فرض اساسي كه تقريبا در اكثر مدل ها استفاده شده، 
فرض مساوي بودن سطح مؤثر انتقال جرم و حرارت است. اين 
شرط در مواقعي صادق است كه سطح آكنه  ها به خوبي خيس 

ايجاد  شرايطي  چنين  اغلب  صنعتي  فرآيندهاي  در  كه  شوند 
نمي شود. بنابراين هنگام استفاده از مدل هايي مانند مدل هاي 
چن و همكارانش بايد به خطاي حاصل از اين مورد توجه شود. 
در حالي كه مدل هاي فومو و همكارش و نيز لونگو و همكارش 
به دليل محاسبه سطح خيس شده كه همان سطح مؤثر انتقال 
جرم در فرضيات مدل آنها است، پيش بيني هاي دقيق تري از 

سامانه نم زدا / احيا به دست مي دهند.
توسط  شده  ارائه  مدل هاي  از  آمده  به دست  نتايج   -3
گندهيداسان براي پيش بيني اوليه  نرخ انتقال جرم در برج نم زدا 
در حدود 10 درصد و در برج  احيا حدود 15 درصد خطا دارند. 
در حالي كه مدل هاي فومو و همكارش و لونگو و همكارش به 
دليل داشتن فرضيات منطقي و همچنين حل عددي مدل، از 
براي  گندهيداسان  مدل  از  استفاده  برخوردارند.  باالتري  دقت 
پيش بيني اوليه و نه چندان دقيق نرخ انتقال جرم در يك برج 

نم زدا / احيا مناسب است. 
همكاران،  و  كين  چنگ  مانند  پژوهندگان  از  بعضي   -4
معادالت حاكم بر سامانه را با فرضيات ساده شونده به صورت 
تحليلي حل كرده اند. مزيت حل تحليلي نسبت به حل عددي، 
دستيابي به حلي آسان و سريع است در حالي كه خطاي ايجاد 

شده از حل عددي كمتر است. 
تمامي  با  مشابه  نم زدا  برج هاي  در  فشار  افت  ميزان   -5
سامانه هاي عملياتي ديگر مثل برج هاي جذب و دفع يك مسأله 
و پارامتر مهم در بحث اقتصادي عملكرد سامانه هاي عملياتي 
است. اين اصل پذيرفته شده كه افت فشار بيشتر همواره بيانگر 
بازده باالتر عمليات است، دليل محكمي براي ارجحيت كاربرد 
آكنه هاي ساختاريافته بر آكنه هاي تصادفي است. اما بايد به اين 
هزينه هاي  همچون  مسائلي  لحاظ  به  كه  كرد  توجه  نيز  نكته 
ساخت اين نوع آكنه ها، هنوز كاربرد آكنه هاي تصادفي بيشتر 
است. به هر حال به نظر مي رسد به دليل بازده عموماً باالي اغلب 
سامانه هاي نم زدا / احيا هنوز هم داليل يا الزامات ويژه اي براي 

استفاده  گسترده از آكنه هاي ساختاريافته وجود ندارد.

1. Intalox saddles
2. Berl saddles 
3.Pall rings
4. Rasching rings 

5. Gempack2A 
6. Mellapak 250Y 
7. Gauze–type
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6- انتخاب يك نم زداي مناسب از نظر خواص فيزيكي نيز 
در  مختلفي  آزمايش هاي  شد  ذكر  كه  طور  همان  است.  مهم 
زمينه  نم زدايي از هوا توسط محققين و با استفاده از نم زداهاي 
بين  از  كه  است  داده  نشان  نتايج  است.  شده  انجام  گوناگون 
در  كمتر  بخار  فشار  داشتن  دليل  به  تري اتيلن  گاليكول ها، 
مي كند.  عمل  نم زداها  ديگر  از  بهتر  هوا  از  نم زدايي  فرآيند 
كاهش  و  نم زدا  كمتر  تبخير  دهنده  نشان  كمتر،  بخار  فشار 
در  بنابراين  است.  هزينه   كاهش  نتيجه  در  و  آن  رفتن  هدر 
صنعت از محلول تري اتيلن گاليكول استفاده  فراواني مي شود. 
ليتيوم  محلول  نمكي،  نم زداي  محلول هاي  بين  از  همچنين 
در  محيط،  متعارف  شرايط  در  تبخير  عدم  دليل  به  كلرايد 
صنعت از جايگاه ويژه اي برخوردار است. الزم به ذكر است كه 
در استفاده از محلول ليتيوم كلرايد مشكالت خوردگي وجود 
چنين  تري اتيلن گاليكول  محلول  مورد  در  كه  حالي  در  دارد 

مشكلي وجود ندارد.
7-  بنابر آنچه پيشتر گفته شد تكيه صرف به روابط تجربي 

در مدل سازي بدون آناليز دقت روابط مختلف ارائه شده صرفاً 
راهي است براي فرار، توجيه و ناديده انگاشتن خطاي مدل هاي 
رياضي ارائه شده كه متأسفانه در سال هاي اخير به وفور ديده 
مي شود. شكي نيست كه تكنيك مدل سازي به عنوان يك ابزار 
كارآمد مي تواند در كاهش هزينه ها و عدم تكرار آزمايش هاي، 
نتايج  درستي  آنچه  اما  گيرد.  قرار  استفاده  و  استناد  مورد 
حاصل از آن را به رغم مقايسه نتايج تحليلي با نتايج تجربي 
يا آزمايشگاهي و تأييد اوليه  دقت مدل دچار ترديد مي كند، 
تكيه بيش از حد به روابط همبسته  تجربي غير آزموده است 
كه مي تواند منجر به خطا هاي ناشي در ساير شرايط عملياتي 
مورد نياز  لذا به عنوان يك پيشنهاد به نظر مي رسد ضروري 
است قبل از مدل سازي هر فرآيند يا واحد عملياتي دقت نظر 
كافي در خصوص بررسي كارآيي، دقت و دامنه كاربرد روابط 
كليدي  پارامترهاي  برخي  برآورد  جهت  شده  ارائه  تجربي 
صورت گيرد كه مسلماً برج هاي نم زدا / احيا نيز از اين قاعده 

بيرون نيستند.

فهرست عالئم و نشانه ها

 m2/m3 ،سطح مخصوص آكنه به ازاي واحد حجمºC ،دماي سيال گرم كننده
m2/m3 ،مساحت سطح مرطوب آكنه ºC ،دماي آب خنك كننده

دماي محلول مايع نم زدا، ºC نسبت ظرفيت حرارتي هوا به مايع (بدون بعد)
  kJ/kgºC،حرارت مخصوص ºC ،دماي سطح مشترك

  kmol/m2s،ضريب انتقال جرم فاز گازm/s ،سرعت ظاهري گاز
رطوبت هواي ورودي (kg هواي خشك/kg آب)ضريب اصطكاك براي عبور جريان از يك ذره  ساده (بدون بعد)

kg/m2s  ،رطوبت هواي خروجيفالكس جرمي هوا
kJ/kg ،رطوبت هوا در تعادل با مايع نم زداي وروديآنتالپي هواي ورودي

   kJ/kg ،آنتالپي هواي خروجي(مايع kg/محلول kg) ،غلظت مايع نم زدا
 kJ/kg ،آنتالپي هوا در تعادل با مايع نم زداي وروديkmol/kmol ،جزء مولي آب در محلول

رطوبت هوا (kg هواي خشك/kg آب)تجّمع مايع عملياتي در بستر آكنه باالي نقطه انباشتگي (بدون بعد)
kJ/m3s ،ضريب انتقال حرارت اصالح شده براي انتقال همزمان جرم و انرژيkmol/kmol ،غلظت مولي آب در هوا

kg/m2s  ،فالكس جرمي مايع نم زداkmol/kmol ،غلظت مولي آب در هوا
ارتفاع برج، m عدد لوييس (بدون بعد)

g/s ،نسبت اختالف فشا ر بخار به رطوبت(بدون بعد)نسبت دبي چگالش آب
نسبت اختالف دما (بدون بعد)نسبت ظرفيت حرارتي (بدون بعد)

kg/s ،دبي جرمي هواkJ/kg ،گرماي نهان چگالش يا تبخير
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حروفچيني مقاله- 1
ـ براي تايپ مقاالت از نرم افزار  Word XP 2002 يا باالتر استفاده شود.

ـ مقاالت به صورت يكرو و تك ستونى در صفحه A4 ارائه و براي چاپ آن از چاپگر ليزرى استفاده شود.
2ـ اجزاي اصلى مقاله و ترتيب آنها

ـ عنوان، نام نويسنده. نويسندگان، سمت و محل اشتغال اصلي و چكيده فارسى مقاله
ـ كلمات كليدي فارسى

ـ مقدمه
ـ روش تحقيق (فرموالسيون، تئورى، مدل كردن مسئله، نحوه حّل يا انجام آزمايش ها و غيره)

ـ نتايج و بحث
- نتيجه گيرى

ـ تشكر و قدرداني (در صورت نياز)
- فهرست عالئم و نشانه ها

ـ مراجع 
ـ پيوست ها (در صورت وجود)

- عنوان، نام نويسنده. نويسندگان و چكيده انگليسى مقاله
ـ كلمات كليدي انگليسى

3-  عنوان مقاله : حداكثر 15 كلمه و با قلم نازنين سياه 18 بصورت وسط چين ارائه مي شود. 
4-  آدرس و نام كامل نويسندگان:  

با قلم نازنين نازك 12 به صورت وسط چين مقاله ارائه مى شود. همچنين نويسنده اي كه عهده دار مكاتبات است با نماد * مشخص 
مي شود و در انتهاى صفحه اول به صورت Footer پس از شروع نماد * آدرس پست الكترونيكى نويسنده درج مي شود.

 Times New Roman 12 5ـ  چكيده: شامل يك پاراگراف و بين 100 تا150 كلمه با قلم نازنين نازك 14 براى چكيده فارسى و قلم نازك
براى چكيده انگليسى بالفاصله زير كلمه چكيده قرار مي گيرد.

دستورالعمل تهيه مقاالت در نشريه فرآيند نو 
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6ـ واژگان كليدي: حداكثر پنج كلمه كليدي فارسي با قلم نازنين نازك 12 با يك سطر فاصله از متن چكيده و عنوان كلمات 
كليدي با قلم نازنين سياه 12 تايپ گردد. كلمات با كاما (،) از هم جدا شوند.

7- عناوين: عناوين هر قسمت مقاله (بدون شماره قبل از آن) به صورت راست چين با يك سطر فاصله از قسمت باالئي با قلم نازنين 
سياه 14 درج مي شود.

8- متن مقاله :  متن كليه بخش هاي مقاله با قلم نازنين نازك تنظيم شود.
9- معادالت : هيچ كدام از اجزاء  معادالت نبايد دست نويس باشند. قلم معادالت Times New Roman 12  استفاده نشود. شماره 
دهي معادالت در داخل پرانتز به صورت راست چين و از شماره يك شروع مي شود. محل قرارگيري معادالت به صورت چپ چين 

 باشد.
10- شكل ها 

درج شماره (به ترتيب از شماره يك به بعد) و زيرنويس وسط چين با قلم نازنين سياه 12 براي كليه شكلها ضروري است. دقت گردد 
كه در متن اصلي حتماً به اشكال اشاره شود. كليه تصاوير بايد اصل باشند و حتى االمكان اسكن شده نباشد. ضمنا توضيح اشكال در 

داخل شكل نباشد. اندازة قلم اجزاء متن، شماره ها و غيره در داخل تصاوير با قلم نازنين نازك 10 ارائه مي شوند.
11-جداول

عنوان جدول به صورت باالنويس و وسط چين و داراي شماره (به ترتيب از شماره 1 به بعد) و با قلم نازنين سياه 12 باشد. مرجع 
جداول اقتباس شده بايد در انتهاي عنوان درج شود. كليه اعداد در جدول به فارسى ارائه شوند. اجزاء  جدول كامًال واضح و بدون 

دست نويس باشند و از قلم نازنين نازك 12 به صورت وسط چين در ارائه اجزاء استفاده شود.
12 -فهرست عالئم و نشانه ها

 عالئم به كار گرفته شده در متن مقاله يا در معادالت با قلم نازك Times New Roman با اندازة 12 ارائه مي شود. همچنين ترتيب 
ارائه شده به صورت الفباى انگليسى است. 

Nu  Nusselt number
V (ms-1)           Velocity
λ (Å) Wave length

8ـ منابع
در انتهاي مقاله مراجع فارسي با قلم نازنين نازك 14 و التين با Times New Roman 12 تايپ شود. 

نمونه اي از فرمت مراجع در زير آورده شده است.
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.

4. مسعود احمدى، طراحى تجهيزات فرآيندى، انتشارات بهاران، 1385.
9ـ پيوست 

قلم و فرمت پيوست مطابق قلم و فرمت متن مقاله با قلم نازنين نازك  14 باشد.
10- ارسال مقاالت: در چهار نسخه به همراه ديسكت يا CD كامپيوتري به نشاني:

تهران – خيابان استاد نجات الهي – شماره 140 – شركت ملي پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران، ماهنامه تخصصي، علمي - 
ترويجي فرآيند نو_ ص.پ 3499,15815

 farayandno@yahoo.com :پست الكترونيك
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و  كاتاليست  صنعتي  توليد كنندة   1CCIC ژاپني  شركت 
مواد شيميايي مورد نياز در صنايع نفت، گاز و پتروشيمي در 
سال 1958 ميالدي با سرماية 800 ميليون ين ژاپن، توسط 
از  بهره گيري  با  شركت  اين  شد.  تأسيس  ژاپن   JGC شركت 
370 نفر نيروي انساني(دسامبر 2002) در بخش هاي مختلف 
صنعتي و مراكز تحقيق و توسعة خويش، در زمينة پژوهش و 
صنايع  در  نياز  مورد  كاتاليست هاي  جديد  انواع  صنعتي  توليد 

متعدد نفتي فعاليت مي كند. شركت CCIC بدون اتكا به امتياز 
و پشتيباني فني شركت هاي ديگر، با استفاده از پژوهش هاي 
علمي چندين سالة خود، هم اكنون خود را به عنوان رقيبي بزرگ 
در بازار رقابت با شركت هاي عظيم و نام آور بين المللي شناسانده 
است؛ به گونه اي كه سهم اين شركت در تهية كاتاليست مصرفي 
واحدهاي FCC كشور ژاپن، در حدود 73 درصد است و 92 
درصد كاتاليست هاي مورد مصرف واحدهاي RFCC اين كشور 

توسط شركت CCIC توليد و تأمين مي شود.
عالوه بر اين كشورهاي آمريكا، اندونزي، سنگاپور، مالزي، 
آرژانتين،  هند،  تايپه)،  تايوان(چين  هلند،  استراليا،  چين، 
برزيل، كره جنوبي، آلمان ، مصر ، الجزاير و تايلند نيز در زمره 

مصرف كنندگان توليدات اين شركت به شمار مي روند.

CCIC توليدات مهم
CCIC در زمينة توليد كاتاليست هاي مورد مصرف صنايع 
پااليشي، اعم از كاتاليست هاي آمورف و زئوليت فعاليت مي كند. 

نگاهي به مراكز پژوهشي جهان
CCIC آشنايي با شركت

اشاره
در شمارة پيشين، بخش نخست گزارش بازديد مهندس 
محسن عالقه بند حسيني از مراكز پژوهشي و پااليشگاهي 
ژاپن به چاپ رسيد. اينك بخش پاياني اين گزارش كه به 
مي شود.  تقديم  دارد،  اختصاص   CCIC شركت  معرفي 
شايان ذكر است كه آمار و ارقام ارايه شده براساس اطالعات 

رسمي اين شركت در سال 2002 ميالدي است.

1. Catalyst & Chemicals industries co.Ltd.
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پاره اي از محصوالت اين شركت عبارتند از:
الف) كاتاليست هاي آمورف

گروه اول، كاتاليست هاي تصفية هيدروژني (HT)1 شامل: 
كاتاليست تصفيه هيدروژني نفتا، نفت سفيد و نفت گاز، نفت گاز 
نسل ها  در  كاتاليست ها  اين  پااليشي  مانده هاي  ته  و  خأل  برج 
براساس  متفاوت  تجاري  نشان هاي  با  متنوع  گونه هاي2  و 
نمونه:  براي  مي شوند.  تهيه  كننده،  مصرف  نظر  مورد  اهداف 
كاتاليست هاي VGO-HI (تصفية هيدروژني نفت گاز برج خأل) 
در 3 شكل و گونه ارايه شده است كه دسته اول كاتاليست هاي 
دوم  دستة   ،VGO كامل  هيدروژني  كراكينگ  براي   NHC
CDS-D21 براي گوگرد زدايي (HDS) از VGO و دستة سوم 
 (Mild-HC) نسبي  كراكينگ  براي   HT-D7 كاتاليست هاي 

نفت گاز برج خأل طراحي و توليد شده اند. 
ته مانده ها  هيدروژني  تصفيه  كاليست هاي  از  كثيري  گروه 
(R-HT) براي منظور هاي مشخصي، از جمله براي جذب فلزات 
مي شوند.  توليد  ازت زدايي،  و  سنگين(NI + V)، گوگردزدايي 
اين شركت براي نخستين بار در فنآوري توليد كاتاليست هاي 
اين  است.  كرده  استفاده  توخالي3  كاتاليست هاي  از   R-HT
جلوگيري  و  راكتورها   (dp) فشار  افت  كاهش  در  كاتاليست ها 
از مسدود شدن بستر كاتاليست نقش بسيار مؤثري دارد و با 
نام تجاري CDS-NPC در اندازه هاي 1/12، 1/22 و 1/6 اينچ 

عرضه مي شود.
گروه دوم، كاتاليست هاي تصفيه آالينده هاي محيطي به ويژه 
كاتاليست هاي كاهندة  SOX، NOX و گازهاي گلخانه اي. اين 
كاتاليست ها اصوالً از آلومينا، سيليكا و تيتانيوم تهيه مي شوند. 
سامانه هاي تصفيه گازهاي دودكش ديگ هاي بخار و كوره هاي 
گرم كنندة مواد در فرآيند هاي پااليشي با استفاده از اين كاتاليست 
و فيلتر هاي الكترواستاتيك، به خوبي آالينده هاي زيست محيطي 

را تصفيه و گازهاي عاري از آلودگي به جّو تخليه مي كنند.
ب) كاتاليست هاي زئوليت

سنگين  مواد  كاتاليستي  كراكينگ  براي  كاتاليست ها  اين 
نفتي و توليد نفتا و مواد سبك با ارزش به كار مي آيند. زئوليت ها 

ذرات كريستالي بسيارريزي4 در اندازه هاي مولكولي (در حد 1 
آلومينيوم  سيليكون،  به كارگيري  با  كه  هستند  ميكرون)  تا 2 
 FCC فرآيند  فنآوري  كاتاليست هاي  فعال ترين  اكسيژن،  و 
زئوليت  توليد  با   CCIC شركت  مي آورند.  پديد  را   RFCC و 
اكسيژن،  و  آلومينيوم  يا  سيليكون  اتم هاي  كاربرد  و   Y-type
موفق به تهية سري كاتاليست هاي مورد نياز واحدهاي FCC و 
RFCC شده و سهم چشمگيري در بازار جهاني اين كاتاليست ها 

به دست آورده است.
ج) كاتاليست هاي كاربردي در صنايع پتروشيمي

پتروشيميايي  فرآيند هاي  گروه  در 5  كه  كاتاليست ها  اين 
توليد مي شوند، عبارتند از: كاتاليست هاي فرآيند توليد زايلين، 
 BTX تفكيك  كاتاليست هاي  اورتوزايلين،  و  نفتالين  توليد 
در  بنزن  و   BB توليد  كاتاليست هاي   ،(BTX phenol)فنل
فرآيند توليد مالئين و كاتاليست هاي توليد اتيلن براي زنجيره 

فرآيند وينيل كلرايد مونومر.
بازار  از  عمده اي  سهم   CCIC شركت  است  ذكر  به  الزم 
كاتاليست هاي ياد شده را در بازار هاي ژاپن و جهان در اختيار 

دارد.
2- فرآورده هاي شيميايي

شركت CCIC در مراكز پژوهشي خود، طيف وسيعي از مواد 
شيميايي مورد نياز صنايع مختلف را مورد مطالعه و پژوهش قرار 

داده است. از آن ميان مي توان به اين مورد اشاره كرد:
الف) الياف مصنوعي، داروها، مواد فلزي و محصوالت مورد 

نياز در صنايع مهندسي سازه 
ب) مواد آرايشي

ج) مواد كاربردي در دستگاه هاي نوري و صوتي
مواد  مانند  الكترونيك،  صنايع  براي  هادي  پوشش هاي  د) 

LCD و CRT مورد نياز در صفحات نمايشگر
3- ظرفيت توليد

ظرفيت توليدات شركت CCIC از سال 1995 تا دسامبر 
2002 به اين شرح است:

واحد توليد كاتاليست هاي كت كراكر 35 هزار تن در سال• 

1. Hydrotreater 
2. Version

3. Hollow cat
4. Nono-materials
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واحد توليد كاتاليست هاي هيدروپراسسينگ 7 هزار تن در • 
سال

واحد توليد كاتاليست هاي NeNOX 2 هزار متر مكعب در • 
سال

4- تأسيسات و امكانات
كامل  مجموعة  يك  واكاماتسو،  مركز  در   CCIC شركت 
پژوهشي در اختيار متخصصان خود قرار داده است. اين مجموعه 
شامل 27 واحد پايلوت پالنت براي بررسي هاي فني، مطالعات 
سينتيكي، انداره گيري عمر و مشخصات كيفي كاتاليست هاي 

توليدي است و  امكانات آن به اختصار عبارتند از:
- تأسيسات R&D كاتاليست

- تأسيسات يكپارچه كاتاليست هاي تصفيه هيدروژني
- تأسيسات كاتاليست هاي كت كراكر بنچ پالنت1

- تأسيسات واكنش هاي ازت زدايي2
- آزمايشگاه هاي توليد كاتاليست

- آزمايشگاه تجزيه

روش هاي مدون پژوهشي در توسعه كاتاليست ها
شايان گفتن است كه ژاپني ها در زمينه توسعه كاتاليست هاي 
جديد، روش هاي مدون و بسيار دقيقي به كار گرفته اند. نمونه هاي 
ابتدايي اين روش ها با عنوان «فلوچارت كاتاليست R&D» از 
مرحلة طراحي كاتاليست تا مرحلة توليد تجاري به طور مفصل 

و گسترده نشانگر مراحل زير است:
-  طراحي  كاتاليست

- ساخت كاتاليست آزمايشگاهي
- تعيين مشخصات و آزمون فعاليت كاتاليست آزمايشگاهي

Aging مطالعه سينتيكي پديدة -
- انتقال اطالعات به شبيه ساز
- شروع مرحله توليد تجاري

- مدل سازي كاتاليست
- تهيه كاتاليست شبه تجاري

- آزمون فعاليت، آزمون Aging و تعيين مشخصات
- تهيه كاتاليست در مقياس تجاري

1. bench plant 
2. De-Nox Bench plant

انجمن مهندسي شيمي ايران درنظردارد شماره ويژه اي در 
ارتباط با "ازدياد برداشت از منابع نفتي" منتشر نمايد .قرار است 
اين شماره ويژه در شهريور ماه 1388 منتشر شود.لذا از كليه 
عالقه مندان درخواست مي شود كه مقاالت تخصصي خود را در 
اين زمينه به نشاني پست الكترونيك ijche@ichec.ir با قيد 
ازدياد برداشت در قسمت subject، ارسال نمايند. مهلت ارسال 

مقاالت حداكثر تا تاريخ 87/12/15 است.
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دومين اجالس بين المللي صنعت پااليش نفت ايران با حضور 
مديران ارشد شركت هاي بزرگ نفتي جهان برگزار شد.

در اين اجالس كه در روزهاي 20 و 21 مهرماه در مركز 
بيش  درآمد،  اجرا  به  سيما  و  صدا  بين المللي  همايش هاي 
از 1170 نفر از 25 كشور و 55 شركت بزرگ نفتي در كنار 
مسؤوالن و كارشناسان صنايع پااليشي نفت كشور حضور يافتند 
تا دربارة آخرين اطالعات و دستاوردهاي علمي و فني خود با 

يكديگر گفتگو و تبادل نظر كنند.
در آغاز اين همايش وزير نفت جمهوري اسالمي ايران ضمن 
ابراز خيرمقدم به مدعوين، گزارشي از وضعيت صنعت ملي نفت 
ايران و تحوالت صنعت پااليش نفت كشور براي حاضران ايراد 
كرد. مهندس غالمحسين نوذري در بخشي از سخنان خود با 
اشاره به تحوالت گسترده اي كه هم اكنون در صنايع پااليش 
نفت كشور در حال تكوين و تكميل است، اظهار داشت: اين 
تحوالت موجب گشايش فرصت هاي ارزشمند همكاري در زمينه 
ارايه فنآوري هاي فرآيندي، مشاركت در سرمايه گذاري ها، ايجاد 
كنسرسيوم هاي فني و تخصصي با شركت هاي ايراني و پيشبرد 
طرح هاي عظيم صنعت پااليش نفت با پشتوانه فني و حمايت 

مالي مي شود.
وزير نفت در ادامة سخن خود، توسعه، بهينه سازي، ارتقاء 
فنآوري و افزايش سودآوري پااليشگاه هاي موجود، ارتقاء كيفيت 
فرآورده ها با رعايت استانداردهاي روز جهاني و استقرار سامانه هاي 
بهداشت  ايمن،  فرآيند هاي  و  بهره برداري  زمينة  در  پيشرفته 
حرفه اي و محيط زيست را بخشي از سرفصل هاي اساسي تحوالت 
صنعت پااليش نفت ايران برشمرد و اجراي طرح هاي بنيادي در 
زمينة فرآورش نفت خام فوق سنگين حوزه هاي نفتي سروش، 

نوروز، آزادگان و يادآوران و اليه نفتي پارس جنوبي و فرآوري 
ميعانات گازي اين ميدان را گام دوم اين تحوالت خواند.

مهندس نوذري در بخش ديگري از بيانات خويش بخشي 
را  ايران  اسالمي  جمهوري  نفت  وزارت  كالن  سياست هاي  از 
در عرصة صنعت پااليش نفت كشور، توسعة ظرفيت پااليشي، 
تبديل محصوالت سنگين و كم  ارزش به مواد سبك و ارزشمند، 
تأمين نياز سوخت كشور و رفع كمبود هاي كنوني و نياز آينده، 
اعمال مديريت مصرف سوخت از طريق منطقي كردن قيمت و 
هدفمند نمودن يارانه ها، تعامل و همكاري با كشورهاي همسايه، 

و سرمايه گذاري در خارج كشور دانست.
وزير نفت ميزان ظرفيت سرمايه گذاري در صنعت پااليش 
نفت ايران را بيش از 25 ميليارد دالر اعالم كرد و با ابراز استقبال 
از توسعه همكاري با شركت هاي صنايع پااليشي داخلي و خارجي 
اظهار داشت: « دستان پرتالشي را كه مي توانند و مي خواهند در 
رسيدن به اين اهداف ما را ياري كنند، صميمانه مي فشاريم و به 

آنها خوشآمد مي گوييم».
در ادامة اين مراسم، وزير امور خارجه جمهوري اسالمي ايران نيز 
از شركت هاي داخلي و خارجي براي استفاده از فرصت سرمايه گذاري 

در طرح هاي مهم نفت و گاز ايران دعوت به عمل آورد.
منوچهر متكي از آمادگي وزارتخانة متبوع خود براي فراهم 
آوردن زمينة همكاري شركت هاي خارجي در اين راستا خبر داد.

انتقال  قطع  و  خطرپذيري  به  اشاره  با  خارجه  امور  وزير 
نفت خام قفقاز از طريق باكو به جيهان و درياي سياه، ايران 
را مسير امن و مطمئن براي عرضة انرژي براي جامعة جهاني و 
مصرف كنندگان انرژي خواند. دكتر متكي تصريح كرد: ايران با 
صرف هزينه مناسب و بهره گيري از بهترين فنآوري روز طرحي 

حضور مديران ارشد و كارشناسان برجستة  55 شركت بزرگ نفتي جهان در
دومين اجالس بين المللي صنعت پااليش نفت ايران

گزارش: هوشنگ گودرزي
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به اجرا درآورده است كه در كوتاهترين مسير و بيشترين ظرفيت 
مي توان نفت كشورهاي حوزة درياي خزر را به خليج فارس و 

آب هاي بين المللي انتقال داد.
طراحي  قدرت  و  مهندسي  باالي  توان  خارجه،  امور  وزير 
فرآورده هاي  متنوع  استحصال  ايران،  اسالمي  جمهوري 
پااليشگاهي، توليد 2 ميليون بشكه ميعانات گازي و صادرات 3 
ميليون بشكه نفت خام را ضمانت كافي براي سرمايه گذاري در 

اين كشور برشمرد.
معاون وزير نفت و مديرعامل شركت ملي پااليش و پخش 
فرآورده هاي نفتي ايران نيز در مراسم گشايش دومين اجالس 
بين   المللي صنعت پااليش نفت ايران ضمن ارايه گزارش خود از 
ماهيت و چگونگي طرح هاي جاري صنعت پااليش نفت كشور و 

ميزان پيشرفت آنها سخن گفت.
سياست هاي  پايه  «بر  داشت:  اظهار  نعمت زاده  محمدرضا 
سرمايه گذاري  رساندن  حداقل  به  و  مردمي  سرمايه هاي  جلب 
دولتي، در احداث پااليشگاه هاي جديد از حضور سرمايه گذاران 
داخلي و خارجي استقبال شده است، به طوري كه متوسط سهم 

بخش خصوصي در چند طرح حدود 70 درصد است».
وي در ادامه گفت: « جهت تحقق اهداف خصوصي سازي 
در  اصفهان  پااليشگاه  سهام  عرضة  به  اقدام  بار  نخستين   براي 
بورس اوراق بهادار تهران شده است و به تدريج نيز سهام ساير 

پااليشگاه  ها براي خريد به مردم عرضه خواهد شد».
معاون وزير نفت ايجاد ظرفيت صدور فرآورده به جاي فروش 
نفت خام را از طرح هاي مهم و اصولي شركت ملي پااليش و 

پخش برشمرد كه هم اكنون طراحي آن در دست اجرا است.

 مقاالت تخصصي
ايران  نفت  صنعت  بين   المللي  اجالس  دومين  اجرايي  دبير 

تعداد مقاالت ارايه شده به اين اجالس را 61 مقاله اعالم كرد.
محسن عالقه بند حسيني گفت: « از اين تعداد ، 36 مقاله از 
منابع داخلي و 25 مقاله از منابع خارجي دريافت شده است كه 
36 مقاله توسط صاحبان آنها در اجالس ارايه و بقية مقاالت در 

مجموعه اي منتشر خواهد شد».

مهندس عالقه بند حسيني كه اجراي اولين دورة اين اجالس 
در  شده  ارايه  طرح هاي  اجراي  از  است  داشته  عهده  به  نيز  را 
نخستين دورة اجالس خبر داد و گفت: « تمامي طرح هاي ارايه 
همايش  اولين  در  ايران  نفت  پااليش  صنعت  درخصوص  شده 
بين المللي صنعت پااليش نفت ايران، همچنين ششمين همايش 
آسيا  پااليش  همايش  سومين  و  پااليش  و  سوخت  جهاني 
درخصوص ارتقا، بهينه سازي و افزايش ظرفيت به طور فعال در 

دست اجرا است و از پيشرفت مطلوبي نيز برخوردار است».

نشست هاي تخصصي اجالس
در اولين نشست تخصصي دومين اجالس بين المللي صنعت 
پااليش نفت ايران، با عنوان «زمينه هاي جديد فعاليت، فنآوري 
و گواهينامه هاي نو» تعدادي از مدعوين و كارشناسان حاضر در 

اجالس به ايراد سخن پرداختند.
 Haldor هالدور توپسو» رئيس و بنيانگذار شركت دانماركي»
Topsoe به عنوان اولين سخنران جلسه دربارة شيوه هاي اجرايي 
پااليش نفت و تبديل گاز طبيعي سخن گفت و به بررسي مسايل 

جدي و چالش هاي پايان پذيري منابع انرژي پرداخت.
«فريدون فشاركي» رئيس و مديرعامل مؤسسه جهاني فاكتز 
آمريكا به عنوان سخنران بعدي به بررسي شيوه هاي جديد تجارت 

جهاني نفت و اثرات آن بر الگوهاي تجاري خاورميانه پرداخت.
بنيانگذار مؤسسه KBC انگلستان ، «پيتر كلوز» نيز تأثير 
وضعيت كنوني انرژي جهان بر راهبرد ميان مدت و بلند مدت 
صنعت پااليش نفت ايران را دستماية سخن خود كرد و پس از 
او هموطنش «رابين برومايج» مدير توسعه و بهره برداري شركت 
شل انگليس به عنوان يكي از پيش  كسوتان بازاريابي و فروش 
نفت از تحوالت و توسعة صنعت پااليش نفت ايران داد سخن 
برآورد. سپس «هانس مولر» عضو هيأت مديرة شركت سودكمي 
آلمان مقالة خود را با عنوان «فنآوري هاي كاتاليستي پااليش 
نفت ايران» براي حاضران قرائت كرد و طي آن باال بودن كيفيت 

سوخت ديزل در پااليشگاه هاي نفت ايران را بررسي نمود.
كاتاليست»  «البيالد  شركت  مديرعامل  ابوتين»  «صالح 
كاتاليست هاي  نقش  دربارة  كه  بود  بعدي  سخنران  عربستان، 
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فرآورش آب براي تصفية نفت خام سخن گفت.
«جانسون  شركت  بازرگاني  مدير  ويلبورن»  اسكات  «پل 
متي كاتاليست» انگليس نيز به نقش جيوه در هيدروكربورها و 

فنآوري خروج آن از پروسة پااليش اشاره كرد.
فنآوري  و  كاتاليست ها  مؤسسة  مدير  هانس»  آندره   «ژان 
ارايه  با  توپسو»  «هالدور  دانماركي  شركت  هيدروپروسسينگ 
اولين  جديد،  فنآوري هاي  و  هيدروكراكينگ  دربارة  مقاله اي 

نشست تخصصي اجالس را به پايان رساند.

ارتقاء پااليشگاه و سرمايه گذاري اقتصادي
دومين نشست تخصصي اجالس با موضوع ارتقاء پااليشگاه 
با سخنان «كريستوفركوك» مدير شركت «ويمپول كانسرتيم» 
انگليس آغاز شد. عنوان مقالة كوك، «پتروتراست؛ رويكرد جديد 

سرمايه گذاري در صنعت پااليش» بود.
سخنرانان ديگر اين بخش عبارت بودند از : « لوتز ويتنبرگ» 
مقالة  با  «جرمانيشر»  آلماني  شركت  فني  بخش  مديرعامل 
OPEX Saving، اجراي بازرسي مخاطره اي و مزاياي سيستم 
توسعه  مدير  خضرايي»  فرامرز   » سرمايه،  يكپارچة  مديريت 
سيستم هاي مديريتي شركت مهندسين مشاور چگالش از ايران 
با موضوع  اتحاد پروژه اي؛ با شكل جديد موافقت نامه پيمانكاري 
و « نيما وطن پور» مديركل مهندسي ارزيابي شركت ايران خودرو 

با مقالة ديدگاه راهبردي انتخاب شيوه هاي مالي پروژه اي. 

HSE، قوانين توليد، تركيب سوخت حياتي و اجرا
كلوز»  «پيتر  جلسة  رياست  به  سوم  تخصصي  نشست  در 
شركت  مديرعامل  فراچي»  «آلبرتو  ابتدا  انگلستان   KBC از 
«پرومتيوز» ايتاليا دربارة راهكاري براي صنعت نفت پاك و كارآمد 
سخن گفت و سپس «كنديس ونا» مدير اجرايي «هارت انرژي 
كانسولتينگ» بحرين چشم انداز كيفي سوخت در خاورميانه و 

آسيا در سال 2020 را بررسي كرد.
«امير بدخشان» استاد دانشگاه تورنتو كانادا ديگر سخنران 
اين نشست بود كه دربارة سوخت حياتي و استفادة از آن در 
شركت  از  ويلبورن»  اسكات  پل   » سپس  راند.  سخت  ايران 

جانسون متي انگلستان موضوع جيوه در نفت خام و راهكارهايي 
براي كاهش آن را مطرح كرد. آخرين سخنران اين بخش نيز 
دكتر «جالل الدين شايگان» عضو هيأت علمي دانشگاه صنعتي 
كاربرد  پيرامون  عنوان «پژوهش  با  را  خود  مقاله  ايران  شريف 
فنآوري زيستي در صنعت نفت ايران» به گوش حاضران رساند.
مهندسي و ساختمان (توسعه انرژي، طراحي و فنآوري)

چهارمين نشست تخصصي اجالس به مهندسي و ساختمان 
مشاور  اتكينسون»  «نيل  ابتدا  بخش  اين  در  يافت.  اختصاص 
ارشد KBC دربارة تحليل استراتژيكي توسعه انرژي درياي خزر 
سخن گفت و پس از او «اصغر صالحي» مديرعامل شركت ملي 
مهندسي و ساختمان نفت ايران پروژه خط لوله نكا – جاسك را 

به حاضران معرفي كرد.
ژيانگ  «فانگ  چين،  «سينوپك»  شركت   FRIPP رئيس 
چن» سخنران بعدي جلسه دربارة فرصت ها و چالش هاي مقابل 
فنآوري هيدروپروسسينگ سخن گفت. سپس «داسالوبركيك» 
معاون توسعه فنآوري و تجارت شركت « اسنم پروجتي» فنآوري 
تبديل گاز به مايع و گاز به جامد را موضوع سخن خود قرار داد 
و پس از او «اوشن موسسيان» از شركت «ايران ايتوك» دربارة 

فرآيند منحصر به فرد هيدروكركينگ بحث كرد.
آخرين سخنران اين نشست «كالوس روتهارت» از شركت 
در  هيدروژن  يكپارچه  توليد  برنامه هاي  اعتبار  آلمان   Uhde

پااليشگاه ها را عنوان نمود.
در بخش پاياني اجالس « ارنست هانسن» مدير بخش فنآوري 
هيدروژن شركت «هالدور تاپسو» دانمارك دربارة فنآوري هاي 
پااليشي تاپسو با تمركز بر مديريت سولفور و هيدروژن سخن 
شركت  فرآيند  مهندس  بشيري»  «ابوالقاسم  سپس  گفت. 
مهندسي و ساختمان مشاوران سازة ايران، بهينه سازي پااليشگاه 

را موضوع بحث خود ساخت.
در  انتهاي مراسم، با حضور مهندس نعمت زاده جمعي از 
مبتكران و پيشكسوتان صنعت پااليش ايران و جهان مورد تقدير 

قرار گرفته و جوايزي به رسم يادبود دريافت كردند.
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شانزدهمين دورة نمايشگاه كنفرانس بين المللي نفت و گاز 
قزاقستان با حضور بيش از 550 شركت مختلف نفتي از 30 كشور 
جهان در آلماتي برگزار شد. در اين دوره كه پذيراي بخش هاي 
مختلف مجموعه نفت و گاز شامل اكتشاف، استخراج، توليد، 
فضاي  درصد   25 روسي  شركت هاي  بود،  پشتيباني  و  انتقال 
نمايشگاه را اشغال كرده و كشورهاي بزرگ صنعتي مانند آلمان، 
حضور  چشمگير  طور  به  نيز  چين  و  كانادا  انگلستان،  فرانسه، 

يافته بودند.
نيز  ايران  نفتي  فرآورده هاي  پخش  و  پااليش  ملي  شركت 
در كنار شركت هايي از كشور تركيه و برخي كشورهاي عربي، 
به عنوان نمايندة جمهوري اسالمي ايران حضوري قابل قبول 

پيدا كرد.
قزاقستان  گاز  و  نفت  بين المللي  نمايشگاه  شانزدهمين 
ساعت 10 صبح روز هفتم اكتبر توسط حاكم شهر آلماتي، وزير 
معادن و انرژي قزاقستان، رئيس هيأت مديره شركت سامروك 
و مديرعامل و رئيس هيأت مديرة شركت نفت و گاز قزاقستان 

افتتاح شد.
جمهوري قزاقستان در آسياي ميانه با جمعيتي حدود 16 
ميليون نفر 3/3 درصد ذخاير هيدروكربوري جهان را در مالكيت 

خود دارد.
اقتصادي  سريع  رشد  و  سياسي  ثبات  دليل  به  قزاقستان 
نقش عمده اي در تأمين انرژي جهان دارد. در سال 2007 ميزان 
سرمايه گذاري در توسعه مخازن هيدروكربوري اين كشور به رقم 
ميزان  باالترين  داراي  كشور  اين  شد.  بالغ  دالر  ميليارد   17/8

جذب سرمايه هاي خارجي در ميان كشورهاي CIS است. 
مهمترين  از  خزر  درياي  حوزة  در  گاز  و  نفت  مخازن  توسعه 
برنامه هايي است كه بطور مرتب از سوي اين كشور پيگيري مي شود.

وضعيت نمايشگاه
حضور بيش از 550 شركت توليدي، مهندسي، مديريتي، 
حمل و نقل، انرژي و غيره از نقاط مختلف جهان در 4 سالن 
بزرگ، نشانگر اهميت و اعتبار شانزدهمين نمايشگاه بين المللي 

نفت و گاز قزاقستان در زمينه توليد انرژي است.
غرفة شركت ملي پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران 
كه در سالن شماره 11 به وسعت بيش از 48 متر مربع سامان 
دهي شده و با وجود بضاعت كم نسبت به ساير غرفه ها به دليل 
وجود ماكت خط لولة نكا – جاسك و پوسترهايي از پااليشگاه 
كاسپين، طرح هاي توسعه اي پااليشي داخل و خارج كشور، هاب 

حضور پررنگ شركت ملي پااليش و پخش در
شانزدهمين نمايشگاه و كنفرانس بين المللي نفت و گاز قزاقستان
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پااليشي بندرعباس و ارتباط آن با جزيرة قشم كه به گونه اي 
مناسب تزئين  شده بود، نماي خاصي داشت و بازديدكنندگان 
زيادي را به خود جلب مي كرد. با توجه به آشنايي بازديدكنندگان 
به زبان هاي مختلف انگليسي، فارسي، روسي و تركي با همان 

زبان در زمينه هاي مورد عالقة شأن توضيحاتي داده مي شد.

بازديدكنندگان مهم غرفة پااليش و پخش
از ميان افراد زيادي كه از غرفة شركت ملي پااليش و پخش 
گاز  و  نفت  نمايشگاه  شانزدهمين  در  ايران  نفتي  فرآورده هاي 

قزاقستان مي توان از افراد برجستة زير ياد كرد:
• آقاي بوزمبايف رئيس هيأت مديرة سامروك كه توضيحات 
جامعي در زمينة پروژه هاي مشترك ايران و قزاقستان به ايشان 

ارايه شد. 
آقاي Strebkov مدير شركت Kaz Eco Resurs و   •
مشاور حاكم استان آلماتي كه از جايگاه ويژه اي برخوردار است.

ملي  آكادمي  اول  معاون  (نادرف)   Nadirov آقاي   •
شركت  ارشد  مشاور   Bektenov آقاي  و  قزاقستان  مهندسي 

Glibal local

مالقات با سفير جمهوري اسالمي ايران در قزاقستان
نمايشگاه،  برگزاري  روز  آخرين  مهرماه  نوزدهم  جمعه  روز 
مسؤوالن غرفة شركت ملي پااليش و پخش براي ابراز تشكر و 
تبادل نظر دربارة برنامه ريزي هاي آتي و جهت يابي براي موفقيت 
در همكاري هاي مشترك با آقاي مهمان پرست سفير جمهوري 
اسالمي ايران در قزاقستان ديدار كردند. در اين مالقات سفير 
ايران  پيشرفت همكاري هاي مشترك دو كشور را در زمينة انرژي 
طي سال گذشته چشمگير توصيف كرد و زمينة بهبود مناسبات 
و  رشد  به  رو  مختلف  بخش هاي  در  را  متقابل  همكاري هاي  و 
مساعد برشمرد. وي موفقيت گروه انرژي در كميسيون مشترك 

دو كشور را از اهداف اين كميسيون دانست.



Scientific - Propagative Monthly - Nov 2008 - 16 Issue

F a r a y a n d n o

5

11th International Petrochemicals Technology 
Conference & Exhibition
16, 17 February 2009
London, UK
Website: http://www.europetro.com

3rd Asia Bottom of the Barrel Technology
13-14 May 2009
Seoul, Korea
Website: http://www.europetro.com 

10th International Downstream Technology 
& Catalyst Conference & Exhibition
18 February - 19 February 
London, UK
Website: http://www.europetro.com

4th Propylene Markets & Derivatives
11-12 February 2009
Singapore, Singapore
Website: http://www.cmtevents.com

LNG Conference
23-24 March 2009
London, UK
Website: http://www.gasandoil.com/goc/
calendar/

OIL REFINING AND PETROCHEMISTRY
The 10-th international specialized exhibition
25-27 March 2009
Saint-Petersburg, Russia
Website: http://www.forumtek.ru/exhibitions.
en.html

The Relevant Conferences and Forums
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more efficiently, a higher percentage of fuel energy-about 20 percent-makes its way to the wheels. In this 
article some technology suggested for each section that loses energy. This would include technologies that 
are near market-ready, or that are already in the market in other parts of the world. Finally some of the 
today technologies can improve fuel efficiency by 25% to 40%;

Key Words: vehicle, technology, fuel consumption

Recent Experimental and Modeling Studies on Air Dehumidification Process:
 A Qualitative Review

D. Babakhani, A. Rahimi*, M. R. Talaie
Chemical Engineering Department, College of Engineering, University of Isfahan

Rahimi@eng.ui.ac.ir٭
Abstract

The present paper is an analytical review paper which briefly explains and analyses the recent 
experimental and modeling studies on air dehumidification process. What it has been considered is 
that in spite of oldness of studies in this field, it is very difficult to say which of the presented empirical 
correlations or proposed models has enough accuracy, comprehensiveness and perfection for designing 
purposes. Also the unreliable validation of the presented models is another problem. In other words the 
shortages and weaknesses of models which arise due to applying empirical correlations, simplifications 
and non-validated assumptions are corrected, covered or justified by the errors of empirical correlations 
such as correlations used for predicting the wetted area and heat and mass transfer coefficients. 
Unfortunately, nowadays it is seen that the exact and attractive subject, mathematical modeling, is 
deviated because of the using of wrong methods in models validation, especially in studies on gas-liquid 
systems. So it is absolutely necessary to work out the accuracy of the empirical correlations to predict 
the wetted area, liquid holdup, heat and mass transfer coefficients and pressure drop in such systems, 
including the dehumidification processes. This will be achieved based on a precise investigation on 
a same operation and physical conditions and comparison of the results of different correlations in 
prediction of required tower height and pressure drop.

Key Words: Air dehumidification; Liquid desiccant; Absorption processes; Absorption tower; 
Regeneration tower



Scientific - Propagative Monthly - Nov 2008 - 16 Issue

F a r a y a n d n o

3
vacuum column are introduced to the furnace and are heated up to 480. Outlet of the furnace is sent to 
the coking columns at 460-490  temperature and 350 psig pressure. Cracking process is occurred in these 
columns. The light products are extracted from up and the coke is extracted from the bottom of column. 
The coking temperature, yield, sulfur and ash content depend to the feed. In this article, feasibility of 
coke production from residues of vacuum distillation column of Tabriz Petrochemical Company using 
experimental methods is investigated. In this study, two kinds (C.F.O and SMTAR) of residues are used 
as the feed. Yield of coke production from C.F.O is shown to be higher than SMTAR. Produced coke 
from C.F.O is more desirable than the other. Finally, some of the physical properties of the produced 
coke are compared  to the  foreign samples. 
    
Key Words: Petroleum coke, heavy residuals, coking temperature, ash, sulfur
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Abstract
In this article advanced technology vehicles that are fuel efficient, clean and safe are investigated. 

Global oil consumption has increased from 49 million barrels per day in 1971 to nearly 77 million in 
2002 and 84 million barrels in 2005, despite improvements in oil efficiency that were spurred by the oil 
shocks of 1973/74 and 1979/80. Oil efficiency, measured by real output per barrel of oil consumed, has 
improved by 50% in the developed world and 33% in the developing world since 1971 As a result; the 
composition of oil consumption has markedly shifted toward transportation. Within the transportation 
sector, the fastest growing category has been road transport (passenger vehicles, buses and commercial 
trucks), which accounted for about 25% of global oil consumption in 1971 versus nearly 40% in 2003. In 
fact, road transport was responsible for nearly two-thirds of the incremental growth in oil consumption 
from 1971 to 2003. 

Despite these substantial improvements in emission performance and fuel efficiency, road vehicles 
remain the single largest contributor to domestic air pollution and the single largest consumer of fossil fuels 
in the world. Road vehicles account for about 1/3 of the air pollution problems and 1/4 of the greenhouse 
gas emissions in this country, and there is no comfort in recent trends. The amount of fuel consumed by 
a motor vehicle over a distance is affected by the efficiency of the vehicle in converting the chemical 
energy in motor fuel into mechanical energy and transmitting it to the axles to drive the wheels. Most of 
the energy available in the fuel tank—about two-thirds—is lost in converting heat into mechanical work 
at the engine, much of it unavoidably. For urban trips consisting of stop-and-go driving, a significant 
percentage (about 15 to 20 percent) is also lost in standby operations during coasting, braking, and idling 
in traffic. For urban driving, only 10 to 15 percent of the fuel energy is ultimately transmitted as power to 
the wheels. Because standby losses are lower during highway driving and because the engine is operating 
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added to middle part of atmospheric distillation tower and visbraker>s distillation tower. Researches 
have shown that adding 2.5 % of gas condensate to crude oil, leads to increase of gasoline, naphtha, 
kerosene, and light diseal by 2, 2.1.5,6 weight percentage respectively

Key Words: Gas Condensate, Simulation, Refinery Capacity Increasing.               
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Abstract
Thermosyphon is a form of heat pipe which does not hold a wick. Thermosyphon can transfer 

considerable amount of heat over a substantial distance with an exceedingly small amount of temperature 
drop. Two-phase thermosyphon is employed in a wide range of industrial applications such as solar 
system and heat exchangers. Even though a lot of experimental works have been  done in this field, 
however no research has been conducted on the feasibility of modeling the process with the Matlab 
Software. Therefore, it is the aim of this research to model a two- phase closed thermosyphon in a two 
dimensional case and transient state. In this work a model has been adopted to analyze the two–phase 
thermosyphon behavior filled with water in a critical state and compare the numerical results to the 
experimental works. This study has been carried out in a transient state for a water filled thermosyphon 
by considering heat transfer at the wall and the falling film condensate. The foremost distinction of this 
work is that the variation of thickness of falling film condensate with time has never been considered 
by other workers.    

Key Words: Thermosyphon, Falling film, Numerical method, Condenser.

Experimentally Production and Investigating of Petroleum Coke Produced from 
Distillation Columns of Tabriz Petrochemical Company   
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Chemical Engineering Faculty, Sahand University of Technology
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Abstract
Petroleum coke is one of the productions of crude oil refining. Delay coking is one of the important 

processes for converting the oil residues to useful productions. In this process, heavy residues of the 
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A Review on Synthesis and Properties of 
Polyurethane-Clay Nanocomposites 

Mehrnaz Joulazadeh, Amir. H. Navarchian* 
Department of Chemical Engineering, Faculty of Engineering, University of Isfahan, Iran
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Abstract

Polyurethane is one of the most versatile engineering elastomers, which has unique mechanical 
and abrasion resistance, flexibility in low temperature, high hardness and tenacity. Silicate layers 
dispersed in polymer matrix in nano-scale, enhance the properties of polyurethane-clay nanocomposites 
in comparison with pristine polyurethane. In this paper, recent trends on morphology, nanostructure 
as well as improvement of mechanical and thermal properties, abrasion and corrosion resistance of 
polyurethane/clay nanocomposites have been reviewed.

Key Words: polyurethane-clay nanocomposite, mechanical properties, thermal properties, corrosion 
resistance

Refining of Gas Condensate in Aَtmospheric Distillation Unit

Sh.Mataji1, M. Nikbakht1, M. Bayat2, A. Pasban2, M. Sattarin2*, M. Teymouri2

1.R&D department of Tehran Oil Refining CO.(TORC)
2. Research Institute of Petroleum Industry (RIPI)

sattarinm@ripi.ir٭
Abstract

At the present time, Sarajeh and Khangiran Gas Condensates with a rate of 6000 BPSD are introduced 
to Tehran Refinery. If these gas condensates are blended directly with crude oil, not only crud oil capacity 
will be decreased but also belending of them directly will cause some failures such as incompatibility 
and fouling in heat exchangers because the quantity and quality of their hydrocarbons are different. 

In this project the most suitable place for introducing gas condensates to atmospheric distillation tower 
and visbraker unit has been determined. Gas Condensates with final boiling point of 370۫ C have been 
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