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مقدمه
و  پتروشيمي  صنايع  توسعه  براي  كشور  عزم  به  توجه  با 
فراواني منابع گاز، به ويژه در منطقه پارس جنوبي، توجه زيادي به 
بازيافت ميعانات گاز طبيعي4 براي استفاده در صنايع پتروشيمي 
بر  فارس  خليج  در  جنوبي  پارس  گازي  ميدان  شده  است[1]. 
روي خط مرزي مشترك ايران و قطر در فاصله 100 كيلومتري 
وسعت  با  ميدان  اين  قراردارد(شكل1).  ايران  جنوبي  ساحل 
3700 كيلومتر مربع در بخش مربوط به ايران و ظرفيت 10 

تريليون مترمكعب، معادل 6 درصد ذخاير گاز جهان و 50 درصد 
ذخاير گازي شناخته شده ي كشور را تشكيل مي دهد[2]. 

 يكي از محصوالت پااليشگاه هاي گازي ال.پي.جي5 است كه 
شامل پروپان و بوتان مي شود و به عنوان سوخت قابل انتقال و 
خوراك پتروشيمي مصرف مي شود. ال.پي.جي از لحاظ ارزش 
54٪ و از نظر وزن 47٪ صادرات پتروشيمي را تشكيل مي دهد. 
پس از سال 2010 با توسعه بيشتر ميدان هاي گازي پارس جنوبي 

مصرف ال.پي.جي در ايران به سرعت افزايش خواهد يافت. 

مريم عباسي منفرد1، فرشته نعيم پور*2 و نوشاد حجازي3 

1- دانشجوي كارشناسي ارشد، دانشكده مهندسي شيمي، دانشگاه علم و صنعت ايران
2- استاديار مهندسي شيمي، دانشكده مهندسي شيمي، دانشگاه علم و صنعت ايران 

3- كارشناس ارشد فرآيند، شركت طراحي مهندسي صنايع انرژي
دريافت مقاله: 87/7/16         پذيرش مقاله: 87/9/18

بررسي روش هاي افزايش غلظت محصول پروپان و بوتان در
پااليشگاه گازي پارس جنوبي

چكيده
پروپان و بوتان كه به عنوان خوراك واحدهاي پتروشيمي يا سوخت استفاده  مي شوند از محصوالت مهم پااليش گاز طبيعي 
هستند. وجود ناخالصي در اين محصوالت و اثرات نامطلوب آن در واحد هاي پتروشيمي موجب شده است افزايش غلظت پروپان و 

بوتان توليدي مورد توجه قرار گيرد. دراين تحقيق بررسي هاي زير انجام شده است: 
الف.عوامل موثر بر افزايش غلظت اين محصوالت در فازهاي موجود پااليشگاه هاي گازي پارس جنوبي(كه تغيير واصالح ساختار 
آنها امكان پذير  نيست) ب.اثر تغيير در طراحي براي فازهاي جديد با استفاده از شبيه سازي. نتايج نشان  مي دهد كه با توجه به 
طراحي هاي انجام شده ي قبلي و محدوده ي مجاز متغيرهاي واحدهاي سرويسي، تغيير در شرايط فرآيندي نمي تواند سبب افزايش 
خلوص اين مواد به ميزان مطلوب گردد. خلوص مطلوب براي برج پروپان زدا با افزايش يك سيني و ورود خوراك به سيني 13 و 

براي برج بوتان زدا با تغيير سيني خوراك از 11 به 14 و يا با افزايش يك سيني تئوري امكان پذير است.

واژگان كليدي: برج پروپان زدا، برج بوتان زدا، افزايش غلظت، شبيه سازي

1- m_abasi@chemeng.iust.ac.ir; *, 2- fnaeim@iust.ac.ir; 3-mhejazi@oiecgroup.com
4- NGL         5- LPG: Liquefied Petroleum Gas
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اين  مصرف  رشد  متوسط  نرخ   2010 تا   2005 سال  از 
محصول در ايران 3٪ تخمين زده مي شود[3].

پروپان و بوتان توليدي در پااليشگاه هاي گازي پارس جنوبي، 
خوراك  از  بخشي  يا  و  صادراتي  ال.پي.جي  تأمين كننده ي 
پتروشيمي  پايين دست  واحدهاي  ساير  و  الفيني1  كراكرهاي 
اين  در  توليدي  بوتان  و  پروپان  خلوص  حاضر  حال  در  است. 
واحدهاي پااليشگاهي به ترتيب در حدود 97  و 96 درصد مولي 
كوره هاي  بازده  كاهش  جمله  از  مختلفي  مشكالت  كه  است 
كراكر، تشكيل محصوالت فرعي ناخواسته و پايين آمدن قيمت 

صادرات را به همراه دارد. هم اكنون شركت ملي نفت به عنوان 
مبناي طراحي هاي فازهاي بعدي پارس جنوبي، خلوص حداقل 
98 درصد مولي براي پروپان و 97/5 درصد مولي براي بوتان در 
نظر گرفته  است. در اين راستا  ضروري است مشكل فوق در دو 

بعد مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد:
حال  در  واحدهاي  براي  عملياتي  شرايط  در  تغيير  و  • اصالح 

بهره برداري يا ساخت 
در  يا  قرارداد  عقد  فاز  در  واحدهاي  اصالح  و  مجدد  • طراحي 

مرحله مهندسي 
مقاله  اين  در  شده،  مطرح  مطالب  اهميت  به  توجه  با 
روش هاي افزايش غلظت محصول توليدي در برج هاي پروپان زدا 
و بوتان زداي پارس جنوبي مورد بررسي قرار گرفته  است. براي اين 
منظور واحد فوق شبيه سازي شده و بررسي تأثير عوامل مختلف 
بر كيفيت محصول توليدي در اين شبيه سازي منظور شده و 
در نهايت براي داشتن پروپان و بوتان با مشخصات مورد نظر 

راه كارهايي ارائه گرديده  است.
فرآيند جداسازي ان.جي.ال2 (واحد107 پااليشگاه گازي 

پارس جنوبي) [4]
شكل(2)  در  بوتان  و  پروپان  جداسازي  واحد  كلي  شماي 

1. Olefins Cracker 2. NGL

شكل 1- وضعيت محلي ميدان گازي پارس جنوبي [2]

شكل 2 - شماي كلي واحد جداسازي پروپان و بوتان [5]
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نشان داده  شده  است. محصول پايين برج اتان زدا در واحد 105 
به واحد 107 ارسال مي شود. واحد 107، واحد تفكيك مايعات 
بوتان زدا  و  پروپان زدا  برج هاي  شامل  كه  است  طبيعي  گاز 
است. جداسازي پروپان و بوتان از تركيبات سنگين تر در اين 
واحد انجام مي گيرد. براي كاهش ميزان مركاپتان ها، پروپان و 
بوتان توليدي به ترتيب به واحدهاي 113/114 و 113/115 
تكنولوژي  با  خروجي  مرطوب  محصول  مي گردند.  ارسال 
 28 پروپان زدا  برج  مي شود.  آب زدايي  مولكولي  غربال هاي 
سيني تئوري (سيني خوراك 11) دارد و محصول باالسري 
آن پروپان است كه حدود 97٪ مولي خلوص دارد. اين ماده 
واحد  به  سپس   ،114 واحد  به  مركاپتان ها  جداسازي  براي 
فرستاده   (148/147 (واحد  ال.پي.جي  نگهداري  و  مخازن 
مي شود. جريان پايين برج پروپان زدا به برج بوتان زدا با 26 
سيني تئوري (سيني خوراك 11) وارد مي شود. برج بوتان زدا 
باشد.   ٪96 حدود  خلوص  با  بوتان  توليد  به  قادر  بايد  نيز 
مركاپتان ها  جداسازي  براي  بوتان زدا  برج  باالسري  محصول 
به واحد 115 و سپس به واحد مخازن و نگهداري ال.پي.جي 

(واحد 148/147) ارسال مي شود.

شبيه سازي واحد 107  
بوتان زدا  و  پروپان زدا  برج هاي  شبيه سازي  از  حاصل  نتايج 
به ترتيب در جدول هاي (1) و (2) ارائه شده است. خطاي ناچيز 
مشاهده شده، تطابق قابل قبول نتايج حاصل از شبيه سازي با 

داده هاي طراح را نشان مي دهد.

بررسي اثر عوامل مختلف بر بازيافت پروپان و بوتان
گازي  پااليشگاه هاي  در  توليدي  بوتان  و  پروپان  غلظت 
پارس جنوبي به ويژه در فازهاي 4 و 5 و فازهاي 9 و 10 در حد 
مطلوب نيست. معيارهاي جديد فازهاي آينده اين پااليشگاه بر 
اين اساس خواهد بود كه خلوص نهايي براي پروپان 98٪  و براي 
بوتان 97/5٪  باشد. مانند فازهاي 17 و 18 برج پروپان زدا و 
بوتان زدا[9]. پس عوامل موثر در افزايش غلظت اين دو محصول 

بررسي  مي شود. 

تأثير دماي خوراك
 با فرض مقدار ثابت نرخ رفالكس و بار حرارتي كندانسور، 
حرارتي  بار  بر  آن  تأثير  و  مرحله  هر  در  خوراك  دماي  تغيير 

جدول 1- مقايسه نتايج شبيه سازي برج پروپان زدا با داده هاي طراح [6] و [7]

نرخ رفالكس،نتايج
kgmol/hr 

بار حرارتي 
MW،كندانسور

بار حرارتي ريبويلر، 
MW

باالسريC4% در محصول 
پايينC4% در محصول 

12/3711/8597/4058/90-2941/6داده هاي طراح

12/3611/8897/458/9-2939/5شبيه سازي
0/0560/210/0030/0004-0/071-درصد خطا

جدول 2-  مقايسه نتايج شبيه سازي برج بوتان زدا با داده هاي طراح [6] و [8]

نرخ رفالكس،نتايج
kgmol/hr 

بار حرارتي 
MW،كندانسور

بار حرارتي ريبويلر، 
MW

باالسريC4% در محصول 
پايينC5% در محصول 

6/54/6996/1152/93-830/3داده هاي طراح
6/494/6996/1152/93-829/1شبيه سازي
0/002-0/090/1510/002-0/14-درصد خطا
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ريبويلر و جداسازي در نمودارهاي (1) و (2) نشان داده شده  است. 
   اگر كاهش دماي خوراك كمتر از مقدار طراحي در هر دو 
برج باشد تأثير ناچيزي بر خلوص محصول دارد اّما به شدت بر بار 
حرراتي ريبويلر خواهد افزود. با افزايش دما، بار حرارتي ريبويلر 
كاهش مي يابد ولي نمي توان به خلوص مطلوب رسيد. چنانچه 
تأثير فشار خوراك نيز بر بار حرارتي ريبويلر و غلظت محصول 
شرايط  در  خوراك  فشار  گرفت  نتيجه  مي توان  شود،  بررسي 

عملياتي موجود بهينه است و تغيير در آن توصيه نمي شود.

تأثير محل ورود خوراك
برج هاي موجود تعداد سيني تئوري مشخصي دارند:28 سيني 
براي برج پروپان زدا و 26 سيني براي برج بوتان زدا. چنان چه 
معين  جداسازي  داشتن  براي  خوراك  ورود  محل  تغيير  تأثير 

بررسي شود، نمودارهاي 3 تا 6 نتايج آن را نشان مي دهد. 

بر اساس نمودارهاي(3) و (4) بهترين محل ورود خوراك 
در برج هاي پروپان زدا و بوتان زداي موجود به ترتيب سيني هاي  
تئوري شماره 12 و 14 است. در حال حاضر سيني خوراك براي 
هر دو برج سيني 11 است. نمودارهاي (5)  و (6) نيز كه تأثير 

نمودار1- تأثير دماي خوراك بر خلوص محصول
و بار حرارتى ريبويلر برج پروپان زدا

نمودار3- اثر سيني خوراك بر نسبت جريان برگشتي در برج 
پروپان  زدا

نمودار5- اثر سيني خوراك بر بارهاي حرارتي در برج پروپان زدا

نمودار2- تأثير دماي خوراك بر خلوص محصول
و بار حرارتي ريبويلر برج بوتان  زدا

نمودار4- اثر سيني خوراك بر نسبت جريان برگشتي در 
برج بوتان  زدا
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تأثير تعداد سينـي هاي تئــوري بر ميــزان جداســازي 
و بارهـاي حـرارتي

مرحله  يك  معادل  سيني  هر  برج ها  در  كه  آن جا  از 
تعادلي است، بنابراين با افزايش تعداد سيني ها، ناخالصي هاي 
محصوالت و بارهاي حرارتي كاهش خواهند يافت. اين تأثير در 
نمودارهاي(7) و (9) براي برج پروپان زدا و در نمودارهاي (8) و 

(10) براي برج بوتان زدا بررسي شده  است.
رسيدن  براي  كه  نشان  مي دهند  (7)و(8)  نمودارهاي   
سيني   28 به  بوتان  و  پروپان  براي   ٪96 و   ٪97 خلوص  به 
تئوري در برج پروپان زدا و 26 سيني تئوري در برج بوتان زدا 
فازهاي  در  سيني ها  تعداد  با  مشابه  نتايج  اين  كه  است  نياز 
 (10) و   (9) نمودارهاي  در  كه  همان گونه  مي باشد.   5 و   4

نمو دار7- تأثير تعداد سيني هاي تعادلي بر ميزان
ناخالصي هاي محصول برج پروپان زدا

نمودار9- تأثير تعداد سيني هاي تعادلي بر بارهاى حرارتى برج 
پروپان زدا

نمودار8- تأثير تعداد سيني هاي تعادلي بر ميزان
ناخالصي هاي محصول برج بوتان زدا

نمودار10- تأثير تعداد سيني هاي تعادلي بر بارهاى حرارتى برج 
بوتان زدا

نمودار6- اثر سيني خوراك بر بارهاي حرارتي در برج بوتان زدا

اين  مي دهند،  نشان  را  حرارتي  بارهاي  بر  خوراك  ورود  محل 
نتيجه را تأييد مي كنند.
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مالحظه  مي شود، با افــزايش تعــداد سينــي ها به بيش از ايـن 
توجـهي  قـابــل   كاهــش  حــرارتي  بارهــاي  در  تعــداد، 

نخواهد  شد.  مشاهده 

بررسي هم زمان اثر تعداد سيني ها و بار حرارتي ريبويلر 
بر ميزان جداسازي

اگر شدت جريان محصول باالسري ثابت باشد، با افزايش 
بار حرارتي ريبويلر و افزايش تعداد سيني ها، خلوص محصول 

و (12) نمودارهاي (11)  در  تأثير  اين  يافت.  خواهد  افزايش 
نشان داده شده  است. از اين نمودارها، مي توان نتيجه گرفت:

• براي داشتن خلوص معين، با كاهش تعداد سيني ها، بار 
حرارتي الزم افزايش خواهد يافت.

سيني ها،  تعداد  كاهش  با  معين،  حرارتي  بار  يك  • در 
مقدار جداسازي كاهش مي يابد.

از ترسيم نمودارهاي مشابه بر حسب بار حرارتي كندانسور 
نيز همين نتايج به دست خواهدآمد.

C4 محصول باالي برج پروپان زدا با سيني هاي مختلف
نمودار11- اثر بار حرارتي ريبويلر بر درصد+

C5 محصول باالي برج بوتان زدا با سيني هاي مختلف
نمودار12- اثر بار حرارتي ريبويلر بر درصد+
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تغيير در شــرايط عمليـاتي و طــراحي براي رسيـدن 
به مشخصات محصـول مطلـوب در فــازهاي  17 و 18 

پااليشگاه هاي گازي پارس جنوبي
فاكتورهاي متعددي مي توانند بر خلوص محصول توليدي 
برج موثر باشند. يكي از اين عوامل افزايش بارهاي حرارتي و 
رفالكس در برج است. اين افزايش در پارامترهاي عملياتي سبب 
توليد محصول خالص تر مي شود. افزايش مقدار رفالكس احتمال 
وقوع طغيان در برج را باال مي برد كه بايد در هر مرحله مورد 

توجه قرار گيرد.
چنانچه با استفاده از افزايش بارهاي حرارتي حصول غلظت 
مورد نظر امكان پذير و يا مقرون به صرفه نباشد، روش هاي ديگري 
براي افزايش غلظت پيشنهاد مي شود تا بارهاي حرارتي الزم براي 
جداسازي كاهش يابند. يكي از اين روش ها بازنگري در سيني 
تئوري  مراحل  تعداد  افزودن  ديگر  روش  و  خوراك  ورود  بهينه 

است.
سبك  تركيبات  و  مركاپتان ها  چون  ناخالصي هايي 
هيدروكربوري در محصول باالسري برج پروپان زدا ناچيز بوده 
و در محاسبات از آن ها صرف نظر مي شود. اما محصول بوتان 
برج بوتان زدا داراي ناخالصي هاي گوگردي در حدود 1,1درصد 
است. اين محصول به واحد فرآورش و تصفيه گاز ارسال و در 
آن جا ناخالصي ها از جريان محصول جدا مي شوند. در فازهاي 
17 و 18 كه غلظت 97/5 درصدي براي بوتان مورد نظر است- 
گاز  فرآورش  واحد  از  خروجي  محصول  نهايي  غلظت  منظور 
است- بنابراين براي طراحي واحد بايد اين مقدار مورد توجه 

قرار گيرد.

فرمول(1) 
 %C4 in final product = %C4 in overhead/ (100-%impurity)*100 

غلظت  براي   ٪0/15 اطمينان  حاشيه  گرفتن  نظر  در  با 
محصوالت، روش هاي افزايش غلظت مورد بررسي قرار مي گيرد.

محدوديت هاي طراحي عبارتند از [9]:
افزايش مقدار رفالكس حداكثر تا 25. 1 درصد

افزايش بار حرارتي ريبويلر حداكثر تا 10. 2 درصد
افزايش بار حرارتي كندانسور حداكثر تا 10. 3 درصد

كند،  عبور  طراحي  مجاز  محدوده ي  از  كه  عاملي  اولين 
انجام  آن  مجاز  محدوده  در  بايد  طراحي  و  است  توليد  گلوگاه 
شود. بررسي  انجام شده نشان مي دهد، بار حرارتي ريبويلر در 
هر دو برج گلوگاه توليد است. به عنوان مثال در برج پروپان زدا، 
حرارتي  بار  يابد،  افزايش  درصد   13/6 رفالكس  كه  هنگامي 
ريبويلر 10/3 درصد و بار حرارتي كندانسور 9/8 درصد افزايش 

خواهند داشت. 

افزايش غلظت با استفاده از تغيير در شرايط عملياتي
در برج پروپان زدا و بوتان زداي موجود با افزايش بار حرارتي 
ريبويلر در محدوده طراحي، به ترتيب نتايج جدول (3) و (4) 

به دست مي آيد.
بنابراين با توجه به محدوديت هاي طراحي برج پروپان زدايي 
كه در فازهاي 4 و 5 قرار دارد، به مشخصات محصول مطلوب 

در فازهاي 17 و 18 نمي توان رسيد.
حداكثر غلظت قابل حصول برج بوتان زداي فاز 4 و 5 در 
محدوده ي طراحي 97/62٪ است. هرچند ظاهراً اين مشخصه ي 
اطمينان  حاشيه  اما  است  و 18  فازهاي 17  مطلوب  محصول 

جدول3-  حداكثر غلظت پروپان در برج پروپان  زداي موجود با افزايش بار حرارتي 
ريبويلر در محدوده ي مجاز

بارحرارتي 
ريبويلر
MW

درصد تغيير 
در بار حرارتي 

ريبويلر

بارحرارتي 
كندانسور

MW

درصد تغيير 
در بار حرارتي 

كندانسور 
نرخ رفالكس 
kgmol/hr

درصد تغيير در 
نرخ رفالكس

باالسريC3٪ در محصول 
13/3+10-13/52+9/33320/1+12/998/02
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موردنظر را برآورده نمي سازد.

افزايش غلظت با استفاده از تغيير محل سيني خوراك 
همان طور كه در بخش هاي پيش نتيجه گيري شد، سيني 
برج  در  و   12 سيني  پروپان زدا،  برج  در  خوراك  ورود  بهينه 
و  پروپان زدا  برج هاي  براي  نتايج  است.   14 سيني  بوتان زدا، 

بوتان زدا به ترتيب در جدول هاي (5) و (6) ارائه شده است.
جدول(5) نشان مي دهد، در برج پروپان زدا با تغيير سيني 
خوراك به سيني 12 در محدوده عملياتي، هرچند غلظت پروپان 
به مشخصات محصول مطلوب فازهاي 17 و 18 رسيده، اما به 

حاشيه اطمينان موردنظر نرسيده  است.
سيني  تغيير  با  بوتان زدا  برج  در  مي دهد  نشان  جدول(6) 
حرارتي  بار  در  كاهش  با  حتي  شماره 14،  سيني  به  خوراك 
ريبويلر نسبت به حالت طراحي افزايش غلظت محصول تا مقدار 

مطلوب فازهاي 17 و 18 امكان پذير است.

افزايش غلظت محصول با اضافه كردن يك مرحله تئوري
با افزايش يك سيني تئوري به هر يك از برج ها، بايد در 
محاسبات محل بهينه ورود خوراك مدنظر قرار گيرد. نمودارهاي 
(13) و (14) به ترتيب براي برج پروپان زدا و بوتان زدا محل بهينه 

ورود خوراك را نشان مي دهد.
نمودار (13) و (14) نشان مي دهند سيني هاي 13 و 14 

جدول4-  حداكثر غلظت بوتان در برج بوتان  زداي موجود با افزايش بار حرارتي
 ريبويلر در محدوده مجاز

بارحرارتي 
ريبويلر
MW

درصد تغيير 
در بار حرارتي 

ريبويلر

بارحرارتي 
كندانسور

MW

درصد تغيير 
در بار حرارتي 

كندانسور 
نرخ رفالكس 
kgmol/hr

درصد تغيير 
در نرخ 
رفالكس

محصول C4٪ در 
باالسري

٪ناخالصي 
در محصول 
باالسري

محصول C4٪ در 
باالسري

5/16+10-6/87+6901/03+5/896/491/1697/62

جدول6-  شرايط عملياتي الزم براي توليد بوتان مطابق معيارهاي فازهاي 17 و 18 
هنگام استفاده از سيني خوراك بهينه

بارحرارتي 
ريبويلر
MW

درصد تغيير 
در بار حرارتي 

ريبويلر

بارحرارتي 
كندانسور

MW

درصد تغيير 
در بار حرارتي 

كندانسور 
نرخ رفالكس 
kgmol/hr

درصد تغيير 
در نرخ 
رفالكس

محصول C4٪ در 
باالسري

٪ناخالصي 
در محصول 
باالسري

محصول C4٪ در 
باالسري

4/67-0/35-6/42-1/2817/0-6/196/331/3597/65

جدول5- حداكثر غلظت پروپان در برج پروپان  زدا هنگام استفاده از سيني خوراك بهينه با افزايش بار حرارتي 
ريبويلر در محدوده مجاز

بارحرارتي ريبويلر
MW

درصد تغيير در بار 
حرارتي ريبويلر

بارحرارتي 
كندانسور

MW

درصد تغيير در بار 
حرارتي كندانسور 

نرخ رفالكس 
kgmol/hr

درصد تغيير در 
نرخ رفالكس

باالسريC3٪ در محصول 
13/03+10-13/52+9/33323/5+1398/13

نمودار13- اثر سيني خوراك بر نسبت جريان برگشتي در برج 
پروپان  زدا با 29 سيني تئوري
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به ترتيب سيني هاي بهينه ي ورود خوراك در برج هاي پروپان زدا 
توليد  براي  الزم  عملياتي  شرايط  هستند.  جديد  بوتان زداي  و 
محصول در برج پروپان زدا و بوتان زدا مطابق با معيارهاي فازهاي 

17 و 18در جدول هاي(7) و (8) بيان شده  است.
مطلوب  مشخصات  به  رسيدن  براي   ،(7) جدول  توجه  با 
برج  در  راه كارها  اين   18 و   17 فازهاي  در  پروپان  محصول 

پروپان زدا پيشنهاد مي شود: 
- افزودن يك سيني تئوري 

- انتخاب سيني 13 به عنوان سيني خوراك
- افزايش بار حرارتي 5/1٪ در بار حرارتي ريبويلر

جدول(8) هم نشان مي دهد، با استفاده از 27 مرحله تئوري و 

سيني 14 به عنوان سيني خوراك در برج بوتان زدا، داشتن محصولي 
با خلوص فازهاي 17 و 18امكان پذير است كه بار حرارتي ريبويلر 

آن هم 2/9٪ نسبت به حالت طراحي كاهش مي يابد.

نتيجه گيري
 در طراحي فازهاي 4 و 5 شرايط خوراك ورودي شامل 

دما و فشار بهينه است و تغيير در آن ها مطلوب فرآيند نيست.
 با توجه به محدوديت هاي فرآيندي و واحدهاي سرويسي، 
برج پروپان زداي موجود قادر به توليد پروپان با خلوص مدنظر 
در فازهاي 17 و 18 نيست. حتي با تغيير در سيني خوراك به 
سيني بهينه يعني سيني شماره 12 هم نمي  توان به مشخصات 
مطلوب رسيد. اما چنانچه يك سيني تعادلي به برج افزوده گردد 
يعني از برجي كه 29 سيني تئوري دارد و از سيني شماره 13 
آن به عنوان سيني خوراك استفاده شود، با 5 درصد افزايش در 
بار حــرارتي ريبويلر مي تـوان پروپــاني با خـلوص 98 درصــد 

(با حاشيه اطمينان 0/15٪) توليد كرد.
اطمينان ٪0/15،  حاشيه  فرض  با  طراحي،  محدوده  در   

برج بوتان زداي موجود نيز نمي تواند محصول بوتاني منطبق بر 
معيارهاي فازهاي 17 و 18 توليد نمايد. اما اگر در برج مذكور 
كه 26 سيني دارد، سيني خوراك به سيني شماره 14 تغيير 
 97/5 بوتان  توليد  حرارتي  بارهاي  در  كاهش  اندكي  با  كند، 

جدول8- شرايط عملياتي الزم براي توليد بوتان مطابق معيارهاي فازهاي 17 و 18 
در برج بوتان  زدا با 27 سيني تئوري

بارحرارتي 
ريبويلر
MW

درصد تغيير 
در بار حرارتي 

ريبويلر

بارحرارتي 
كندانسور

MW

درصد تغيير 
در بار حرارتي 

كندانسور 
نرخ رفالكس 
kgmol/hr

درصد تغيير 
در نرخ 
رفالكس

محصول C4٪ در 
باالسري

٪ناخالصي 
در محصول 
باالسري

محصول C4٪ در 
باالسري

4/55-2/9-6/2992-3793/3-5/496/331/3597/65

جدول7- شرايط عملياتي الزم براي توليد پروپان مطابق معيار فازهاي 17 و 18
 در برج پروپان  زدا با 29 سيني تئوري

بارحرارتي ريبويلر
MW

درصد تغيير در بار 
حرارتي ريبويلر

بارحرارتي 
كندانسور

MW

درصد تغيير در بار 
حرارتي كندانسور 

نرخ رفالكس 
kgmol/hr

درصد تغيير در 
نرخ رفالكس

باالسريC3٪ در محصول 
12/45+5/1-12/93+4/53140/8+6/7798/15

نمودار14- اثر سيني خوراك بر نسبت جريان برگشتي در برج بوتان-
زدا با 27 سيني تئوري
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برج  به  تئوري  سيني  يك  چنان چه  است.  امكان پذير  درصدي 
شماره 14  سيني  و  تئوري  سيني  با 27  برجي  گردد،  افزوده 

به عنوان سيني خوراك قادر خواهد بود محصول مورد نظر را با 3 
درصد كاهش در بار حرارتي ريبويلر توليد كند.
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مقدمه 
فرآيندى  صنايع  ساير  و  پتروشيمى  گاز،  نفت،  صنايع  در 
يا  گاز  از  غبار  جداسازى  براى  گسترده اى  به صورت  سيكلون ها 
طراحى  مى گيرند.  قرار  استفاده  مورد  محصول  بازيابى  جهت 
در  استفاده  قابليت  كم،  بهره بردارى  و  ساخت  هزينه ي  ساده، 
دامنه وسيعى از شرايط عملياتى و انعطاف پذيرى با توجه به فشار 
و درجه حرارت هاى باال، سيكلون ها را به يكى از گسترده ترين 
دستگاه هاى جداسازى ذرات تبديل كرده است. بازيابى كاتاليست 
در فرآيند كراكينگ كاتاليستى سيال1 از موارد مهم استفاده از 
سيكلون هاست. افت فشار و بازده جمع آورى از پارامترهاي مهم  
اين  هستند.  سيكلون ها  هزينه ي  تعيين  و  عملكرد  در  موثر  و 

عالوه  مى كنند.  تغيير  ذرات  سايش  تأثير  تحت  خود  عامل  دو 
بر اين سايش كاتاليست باعث از دست دادن ذرات كاتاليست 
فرآيند FCC مى گردد كه اين كمبود توسط تزريق كاتاليست 
تازه جبران مى شود. هدررفت كاتاليست عالوه بر احتمال ايجاد 
مشكالت زيست محيطى مقدار قابل توجهى نيز بر هزينه ي توليد 
در فرآيند مى افزايد. منابع ايجاد كننده ي ذرات غبار در فرآيند 

FCC شامل عوامل زير است: 
سايش كاتاليست در رايزر در اثر برخورد جت و ايجاد حباب، 
سايش در احياكننده2 در اثر شوك هاى حرارتى و هم چنين سايش 
در سيكلون ها [1و2]. نوشته هاى بسيارى در زمينه ي چگونگى 
موجود  منابع  در  حباب ها  و  جت ها  توسط  شده  ايجاد  سايش 

سيد حسن هاشم آبادى1*، شاهين تمجيد2، منصور شيروانى2

1- استاد يار، دانشكده مهندسى شيمى، دانشگاه علم و صنعت ايران  
2- كارشناس،آزمايشگاه تحقيقاتى ديناميك سياالت محاسباتى 

دريافت مقاله: 87/7/27          پذيرش مقاله: 87/10/9

 FCCبررسى عوامل موثر در سايش كاتاليست در سيكلون واحد
CFD توسط تكنيكهاى

چكيده 
در اين مطالعه، تأثير سرعت و مقدار بار كاتاليست ورودى بر مقدار سايش كاتاليست و ميدان جريان در يك سيكلون راكتور 
احياء واحدكراكينگ كاتاليتيكى(FCC)، توسط كد CFD آزمايشگاهي بررسى شده  است. از رابطه ي تجربى پيشنهادى غديرى 
براى پيش بينى مقدار سايش روى قطر ذرات استفاده شده  است. نتايج نشان مي دهد شدت سايش كاتاليست – يا همان مقدار ذرات 
جامد ريز ايجاد شده توسط پديده سايش- با مقدار وزن جامد ورودى به سيكلون با توان دوم سرعت نسبت مستقيم و با مجذور بار 

ورودى يا  مقداركاتاليست ورودى در يك كيلوگرم گاز نسبت عكس دارد. 

واژه هاي كليدي: سايش، سيكلون، ديناميك سياالت محاسباتى، FCC ، جريان گاز- جامد، اولرين- الگرانژين. 

* hashemabadi@iust.ac.ir
1-FCC 

2-Regenerator
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مقاالت  تعداد  سيكلون ها  در  سايش  مورد  در  ولى  است[6-3] 
چاپ شده ناچيز مى باشد.

پژوهش هايي كه در آن ها سايش كاتاليست به  طور ويژه مورد 
بررسى قرار گرفته عبارتند از: زنز1 [7]، زنز و كلهر2 [1]. 

در اين بررسى ها عامل تغيير در پراكندگي اندازه ذرات3 در 
سيكلون هايى با سايز 4 تا 30 اينچ سايش كاتاليست هاى واحد 
FCC است. در اين كارها با تركيب خروجى هاى باال و پايين 
سيكلون و عبور دادن مجدد مواد از سيكلونى ديگر و ادامه دادن 
اين عمل، ثابت مى شود كه با گذشت هر مرحله، PSD ذرات 
ورودى به سيكلون مرحله بعدى تغيير نموده و ميانگين ذرات ريز 
كاتاليست افزايش مى يابد. فردريكسون مطالعات عددى خوبى 
را با استفاده از مدل RNG k-ε بر روى تغييرات سرعت هاى 

عمودى و مماسى و افت فشار سيكلون انجام داده  است[8]. 
در اين تحقيق با استفاده از تكنيك هاى CFD تأثير سرعت 
و  كاتاليست  سايش  مقدار  روى  ورودى  كاتاليست  بار  مقدار  و 
مى شود.  بررسى  احياء  راكتور  سيكلون  يك  در  جريان  ميدان 
براى ارائه پارامترهاى جريان و تعيين شاخصه هاى به دست آمده 
 CFD تكنيك هاى  آن ها  اندازه  و  جرم  مانند  ذرات  رديابى  از 
قابليت هاى زيادي دارند. عبور جريانى پيچشى و مغشوش از يك 
سيكلون، براى انتخاب بهترين تكنيك هاى عددى و كاراترين 
مدل اغتشاش براي حل معادالت حاكم چالش ايجاد مى نمايد. 
در تحقيق موجود از روش عددى حجم محدود استفاده شده 

 است و در ابتدا مدل مورد استفاده با نتايج آزمايشگاهى بويسان4 
و همكاران [9] مقايسه و معتبر سازى شده  است.      

فرموالسيون مسئله
براى جداسازى ذرات جامد مى توان انواع متنوعى از سيكلون ها 
از  معكوس  جريان  سيكلون هاي  مرسوم ترين  گرفت.  نظر  در  را 

اجزاي زير تشكيل شده اند:
گاز-  تزريق  براى  اصلى  استوانه  بر  مماس  ورودى  مدخل 
استوانه  يك  دستگاه،  در  گاز  چرخشى  جريان  ايجاد  و  جامد 
افزايش  و  گاز  پيچشى  حركت  به  سرعت بخشى  براى  اصلى 
الزم  زمان  ايجاد  براى  ناقص  مخروط  يك  سانتريفيوژ،  نيروى 
جداسازي و شروع گردابه داخلى معكوس گاز تميز در آن، يك 
ظرف جمع آورى ذرات در انتهاى مخروط و يك لوله خروجى 

هم مركز با استوانه اصلى براى خروج گاز تميز. 
در اين مطالعه سيكلون استيرمند[10] با بازدهى باال و داراى 
هندسه سه بعدي درنظرگرفته شده است كه سيكلونى مرسوم از 
راكتور احياء كاتاليست واحدFCC در صنعت نفت است. ايجاد 
هندسه سيكلون واقعى با ابعادى بزرگ، موانعى از قبيل طوالنى 
غيره  و  رايانه اى  باالى  حافظه  به  نياز  محاسبات،  زمان  شدن 
دارد. بنابراين براي انجام شبيه سازى ابعاد سيكلون با مقياس 
مشخصي به اندازه هاى كوچك تر تغيير يافته  است. مشخصات 

ابعادى سيكلون مدل در شكل (1) نشان داده شده است.

1- Zenz
2- Zenz and Kelleher

3- PSD
4- Boysan

قطر سيلندر، D (متر)
De ،قطر لوله خروجى

a ،ارتفاع ورودى
b ،عمق ورودى

he  ،طول لوله خروجى
H ،طول كل سيكلون

h ،ارتفاع سيلندر
B ،قطر خروجى ذرات

0/205
0D/5
0D/5
0D/2

0D/75
D4

1/D5
0/D36

شكل1-  پارامترهاى طراحى سيكلون [11]
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معادالت حاكم بر جريان گاز
معادالت حاكم بر فاز گاز در ديدگاه اولرين نوشته مي شود. 
مدل رياضى ميانگين زمانى، معادالت پيوستگى و ممنتوم همراه با 

ترم هاى تنسور تنش رينولدز را مى توان به شكل زير نمايش داد:

 (1)

 (2)

كه در آن u بردار سرعت، μ ويسكوزيته و ′ρu′u تنسور تنش 
رينولدز هستند. عبارت تنش رينولدز در سمت راست معادله 
(2) پيچيدگي هايي ايجاد مي كند اما با اين وجود روش هاي حل 

عددي براي حل معادالت (1) و (2) توسعه يافته اند.
از  عبورى  مغشوش  و  چرخشى  جريان  مدل سازى  براى 
كه  دارند  وجود  اغتشاش  مدل هاى  از  تعدادى  سيكلون،  يك 
گستردگي انواع آن از مدل استاندارد k-ε تا مدل بسيار پيچيده 

تنش رينولدز (RSM) كامال شناخته شده  است. 
مدل k-ε شامل حل معادالت انتقال براى انرژى كينتيك 
اغتشاش و شدت تلفات اين انرژى و محاسبات تأثير اغتشاش 
در ويسكوزيته، در هر سلول محاسباتى است. در اين مدل در 
قسمت هايى از دامنه جريان امكان اغتشاش ماهيتى پايدار و يا 
ناپايدار وجود دارد و اين خود عامل ايجاد خط جريان انحنايى 
شكل مى گردد. از آن جايي كه مدل k-ε براى جريان هاى بسيار 
چرخشى بهينه نيست، مدل تنش رينولدز (آر.اس.ام)1 طراحى 
شده  است. در اين مدل حل مستقيم معادالت انتقال براى هركدام 
از اجزاء تنش هاى رينولدز و معادله انتقال براى نرخ تلفات، بدون 
نياز به محاسبه ويسكوزيته اغتشاش امكان پذير است. آر.اس.ام 
سرعت هاى  پيچشى،  جريان هاى  براى  را  دقيقى  و  خوب  بازده 
عمودى، سرعت هاى مماسى و محاسبه افت فشار در شبيه سازى 
سيكلون دارد ولى به زمان زيادي براي محاسبات نيازمند است. 
براى كاهـش هزينـه هـاى محاسبــاتى از مــدل RNG k-ε با 
داشتن 12 درصد خطا نسبت به مقادير تجربى در اين مطالعه 

استفاده شده  است. 

معادله حاكم بر فاز جامد
در اين شبيه سازى براى رديابى فاز پراكنده ديدگاه الگرانژين 
مد نظر است. در اين نوع مدل سازى معادالت اولرين براى فاز 
سيال حل مي شود و سپس با انتگرال گيرى از معادله الگرانژين 
و  مكان  است،  ذره  براى  نيرو  موازنه  معادله  در واقع  كه  ذره 
پارامترهاى مجهول ذرات در محدوده عملياتى معلوم مى شود. با 

نوشتن موازنه نيرو مربوط به ذرات خواهيم داشت:

 (3)

درشرايط نبود ساير نيروها و فقط براي تأثير نيروي دراگ 
هيدروديناميكي معادله (3) به شكل زير بازنويسى مى شود: 

 (4)

در اين جا up سرعت ذره وv سرعت سيال است. ضريب دراگ 
مورد استفاده در اين جا همان مقادير سارتر و ابت[12] است:

 (5)

عدد رينولدز ذره به  صورت زير به دست مى آيد:

 (6)

اين  گرفته  شكل  آن  پايه  بر  مدل  اين  كه  اساسى  فرض 
است كه فاز دوم يا همان فاز پراكنده داراى جزء حجمى كمى 
از  مى تواند  فاز  اين  ورودى  جرمى  جريان  شدت  اگرچه  باشد. 
شدت جريان جرمى فاز پيوسته بيـش تر و يا مســاوى باشـد: 
)، عمليات رديابى ذرات تنها در فاصله هاى  )

1-RSM
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صورت  پيوسته  فاز  به  مربوط  محاسبات  خالل  در  مشخص 
مى پذيرد. هنگامى كه بار و يا اندازه حركت ذرات زياد باشد بايد 
از الگوريتم حل كوپل1 استفاده شود تا تأثيرات فاز پراكنده روى 

فاز پيوسته و بالعكس لحاظ گردد. 

 CFD شرايط مرزى و شبيه سازى
مش بندى مورد استفاده در اين كار از نوع مش هاى شش 
وجهى2 غير منظم و داراى 29797 سلول است شكل (2). ابتدا 
و  دانسيته  با  ذره  بدون  و  تراكم ناپذير  هواى  از  پايايى  جريان 
ويسكوزيته مشخص در نظر گرفته شده و شدت جريان حجمى 

عبورى از سيكلون 0/008 متر مكعب بر ثانيه است.
با  ذرات  ورود  از  عددى  محاسبات  در  مطالعه،  اين  در 
منحنى  از  استفاده  با  شده  است.  صرف نظر  مختلف  اندازه هاى 
شركت  -كه   FCCواحد در  كاتاليست  اندازه  توزيع  درصد 
اندازه  ميانگين  مقدار  كرده  است-  ارائه  سيمنتوس3  وتورانتيم 

ذرات، 35 ميكرون در نظر گرفته شده  است (شكل3). 
براى انفصال سازى معادالت ديفرانسيل پاره اى و درون يابى 
و  محدود  حجم  روش هاى  از  مرزى  سطوح  در  موجود  مقادير 
الگوريتم پِرستو5  مى شود.  استفاده  آپ ويند4  الگوى درجه دوم 
براى حل هم زمان ميدان هاى سرعت و فشار انتخاب گرديد. براى 
تعقيب مسير ذرات كاتاليست از مدل الگرانژين و انتگرال گيرى 

با متد رانج كوتا از معادله حاكم بر ذرات استفاده شده است.
از شرايط مرزى هاى مختلف براى ورودى و خروجى، شرط 

مرزى سرعت براى ورودى، شرط مرزى فشار براى مرز خروج 
گاز تميز در باال و كاتاليست جدا شده در پايين در نظر گرفته 
 شد. اين شرايط مرزى رايج ترين آن ها در شبيه سازى سيكلون ها 
هستند كه منطقى ترين جواب ها را نيز در بر  دارند. براى انجام 
شبيه سازى از كد CFD آزمايشگاهي استفاده شده و سخت افزار 
 1/7 پردازشگر  به  مجهز   ،4 پنتيوم  كامپيوتر  يك  اختيار  در 

گيگاهرتز و  حافظه اتفاقي 512 مگابايتي قرار گرفته  است.

 بررسى نتايج 
معتبر سازي مدل

در اين مطـالعه جريـانى پايا و تراكـم ناپذير از هـواي تميـز 
مترمكعب  حجمى 0/008  دبى  با  كاتاليست  ذرات  از  عارى  و 
برثانيه در نظر گرفته شد و با توجه به رژيم درهم جريان، از دو 
استفاده  اغتشاش  پيش بينى  براي   RSM و   RNG k-ε مدل 
براى  شبكه اى  استقالل  بررسي  عمل  زمان  همين  در  گرديد. 
انتخاب شبكه مناسب در  محدوده 7500  تا 35000 سلول 

انجام پذيرفت. 
  شكل هاي (4) و (5) به ترتيب براى شبكه بندي با تعداد 
17793 و 29797سلول طراحي شده است و مقايسه اي از نتايج 
1-Two-way coupling
2- Hexahedral
3- Votorantim Cimentos 

4- Upwind
5- PRESTO

Gambit  شكل2- شبكه ايجاد شده توسط نرم افزار

[15] FCC شكل3- توزيع كاتاليست در فرايند  
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 RNG k-ε با استفاده از دو نوع مدل CFD حاصل از شبيه سازى
و RSM را نشان مي دهد. اين كار براي مشخص كردن مؤلّفه هاي 
مماسي سرعت با نتايج آزمايشگاهي[13] صورت گرفته  است. 
محور عمودى نشان دهنده نسبت سرعت مماسى به سرعت گاز 
ورودى و محور افقى نيز بيانگر نسبت فاصله از محور سيكلون 

(r) به شعاع استوانه اصلى سيكلون (R) مى باشد. 
نتــايج  با  شبيـه ســازى  از  حاصــل  نتــايج  مقايســه ي 
انطباق بيش تر روش RSM نسبت  نشان گر  آزمايشگاهى[15] 
به روش RNG k-ε است. عالوه بر آن افزايش تعداد سلول ها، 
مدل  در  آزمايشگاهي  نتايج  به  را  شبيه سازي  از  حاصل  نتايج 
RSMنزديك تر مى كند. يعني اين شكل دقت مدل RSM و 
هم چنين شبكه بندي 29797 سلولي را نسبت به شبكه بندي 
رسيدن  زمان هاي  مي كند.  تأييد  بيش تر  سلولي،   17793
باقي مانده هاي معادالت حاكم مانند پيوستگي، مومنتوم و غيره 

به هم گرايي در جدول (1) آورده شده  است.

جدول1: مدت زمان رسيدن به هم گرايي در شبيه سازي هاي اوليه 
(بدون حضور كاتاليست)

زمان تعداد سلولمدل اغتشاش
همگرايي(ساعت)

RSM347343/30

RSM297973/20

RSM  177903

RSM78442/30

 RNG k-ε 347342

RNG k-ε297971/45

RNG k-ε  177901

RNG k-ε78440/45

شكل 4-  مقايسه تغييرات سرعت مماسي بر حسب شعاع در 
فاصله 17 سانتيمتر از باالى سيكلون در دو مدل RSM و
  RNG k-ε با نتايج آزمايشگاهى[13]،17793 سلول  

 شكل 5- مقايسه تغييرات سرعت مماسي بر حسب شعاع در 
فاصله 17 سانتيمتر از باالى سيكلون در دو مدل RSM و 
 RNG k-ε با نتايج آزمايشگاهى[13]،29797 سلول
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درمدل  هم گرايي  به  رسيدن  زمان هاي  كه  مى شود  ديده 
RSM بيش تر از مدل RNG k-ε است. لذا با وجود نياز مبرم 
به صرف هزينه هاى سنگين مانند استفاده از تجهيزات رايانه اي 
جريان هاى  براى  مدل  اين   ،RSM مدل  در  گران قيمت تر 
پيچشى مانند جريان در سيكلون ها به خاطر ميزان دقت آن 

بسيار مناسب تر به نظر مي رسد. 
شكل (6) نشانگر مقايسه ى نتايج حاصل از شبيه سازي براي 
مؤلّفه مماسى سرعت در نقاط گوناگون روى شعاع سيكلون در 
از  آورده شده  مقادير  با  سيكلون  باالى  از  سانتى متر  ارتفاع 47 
اطالعات آزمايشگاهى[13] است. هم چنين شكل هاى (7) و (8) 
مقايسه  ي بين مؤلّفه محورى سرعت در نقاط گوناگون روى شعاع 
سيكلون در دو ارتفاع ثابت يعني 17 و 47 سانتى متر از باالى 
سيكلون با مقادير به دست آمده از اطالعات آزمايشگاهى[13] را 
نشان مى دهند. تطابق بسيار نزديك بين داده هاى آزمايشگاهى 
و نتايج گرفته  شده از شبيه سازى، خود بيانگر صحت عملكرد و 

اعتبارى بر چگونگى مدل و انجام شبيه سازى است.  
در اين جا بايد اضافه نمود كه در سيكلون ها با فاصله گرفتن 
به  مربوط  نتايج  تمامي  ورودي،  كانال  از  دوري  به علت  باال  از 
ورودي  كانال  در واقع  مي گردد.  متقارن  جريان  خصوصيات 

شكستي را در الگوي جريان ايجاد مي نمايد كه روي تقارن در 
سيكلون تأثير منفي خواهد داشت. به همين دليل شكل (8) كه 
تغييرات سرعت را در فاصله 47 سانتي متري از باالي سيكلون 
در  را  تغييرات  همين  كه  شكل (7)  به  نسبت  مي دهد  نشان 
فاصله 17 سانتي متري از باالي سيكلون نشان مي دهد، از تقارن 

بيشتري برخوردار است. 
در انتها جهت اطمينان بيش تر به مدل سازى انجام شده، بين 

 شكل 6- تغييرات سرعت مماسي بر حسب شعاع در فاصله 47 
سانتيمتر از باال و مقايسه با شبيه سازي ديگر [13]

شكل 7- تغييرات سرعت محورى با شعاع در فاصله 17 سانتيمتر از 
باال و مقايسه با  اطالعات آزمايشگاهى [13] 

شكل 8- تغييرات سرعت عمودى بر حسب شعاع در فاصله 47 
سانتيمتر از باال و مقايسه  با اطالعات آزمايشگاهى [13]
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نتايج حاصل از شبيه سازي و نتايج به دست آمده از شبيه سازي 
در  كاتاليست  جمع آورى  بازده  براى  همكاران[9]،   و  بويسان 
سيكلون مورد نظر مقايسه اي انجام گرفته  است. جهت به دست 

آوردن بازده جداسازي ازمعادله زير استفاده شده  است: 
 
(7)                   

كه min نشان دهنده جرم كاتاليست ورودي، moutكاتاليست 
جمع آوري شده ازپايين سيكلون و η بازده جمع آوري آن است. 
به علت در دست نبودن پراكندگى اندازه ذرات1، ذرات كاتاليست 
 5 و   4  ،3 ،2،  1 متوسط  اندازه  پنج  با  و  جداگانه  صورت  به 
ميكرون به سيكلون تزريق شدند. سپس براي هر سايز كاتاليست 

با رسيدن به هم گرايي، بازده جمع آوري محاسبه گرديده  است.
بر اساس شكل (9) نتايج به دست آمده از شبيه سازي فوق 
با نتايج به دست آمده ازشبيه سازى بويسان[9] هم خواني بسيار 
و  عمومى  شكل  كه  مي گردد  مالحظه  هم چنين  دارد.  خوبي 
كاتاليست  ذرات  قطر  برحسب  بازده  تغييرات  ماننِد   S نمادين
حفظ شده  است. درصد بااليي از ذرات با قطر بيش تر، از پايين 
سيكلون خارج شده؛ و ذرات بسيار ريز2، بيش تر امكان فرار از 

باالي سيكلون را دارند. 
 CFD تعيين ميزان سايش ذرات با استفاده از تكنيك هاى

ذرات  مشخصات  بايد  سايش،  ميزان  آوردن  به دست  براى 
مشخصات  از  استفاده  با  بشناسيم.  را  فرآيند  مشخصات  و 
فرآيند مى توان سيكلون را شبيه سازى كرد و سپس با استفاده 
از  نمود.  مشخص  را  ذرات  عكس العمل  نحوه ي  نتايج  اين  از 
استفاده  ذرات  سايش  ميزان  تعيين  براى  غديرى[14]  رابطه 
را  رابطه  اين  سال 2000  ورثر3[15]در  و  رپنهاگن  شده است. 
دارند  مماسى  ورودى  كه  سيكلون هايى  در  كرده اند.  بازنويسى 
انرژى كينتيك ذرات كه در واحد زمان به داخل سيكلون انتقال 

مى يابد تقريبا توسط رابطه زير مطرح مى گردند:
 
(8)

 جريان جرمى ذرات ورودى به سيكلون است. مقدارى 
از اين انرژى صرف سايش ذرات مى گردد كه رابطه (9) بيانگر 

اين انرژى است:
 
(9)

واحد  در  سايش  توسط  شده  توليد  جرم  مقدار   
زمان،Sm  سطح جرمى ويژه محصوالت سايش و γ انرژى آزاد 
سطح ويژه است. بازده سايش را مى توان با رابطه ي زير محاسبه 

كرد:
 
(10)

μc  يا همان مقدار بار ورودى ذرات در جريان گاز- جامد با 

رابطه (11) مطرح مى گردد:
 
(11)

ρf دانسيته گاز و Ac,in سطح مقطع ورودى سيكلون است. 

از طرفى ارتباط بازده سايش با بار ذرات جامد ورودى در جريان 
گاز- جامد مى تواند به صورت يك رابطه توانى مطرح گردد:

 
(12)

*K در برگيرنده توان و اندازه ذرات در 
c در رابطه يادشده

شكل 9- تأثير اندازه ذره روي بازده سيكلون و مقايسه با 
شبيه سازي ديگر [9]

1-PSD
2- fine

3- Repenhagen &Werther 
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رابطه  مجدد  مرتب سازى  با  اكنون  است.  ثابت  سايش،  بازده 
كه  رسيد  عبارتى  به  مى توان   (10) رابطه  از  استفاده  با   (12)
بيانگر نسبت جرم ذرات ريز ايجاد شده به جرم ذرات ورودى 

به سيكلون باشد:
 
(13)

كه  است  سايش  ثابت   Kc سيكلون،  در  سايش  شدت   rc

رپنهاگن  باال  رابطه ي  در  در بردارد.  را  ذرات  خصوصيات  تمام 
اين  كرد.  تعيين   0/5μ توان  مختلف  آزمايشات  انجام  از  پس 
رابطه هم خوانى كامل با رابطه غديرى دارد و نشان مى دهد كه 
سايش ذرات با توان دوم سرعت، رابطه ي مستقيم و با جذر بار 

كاتاليست ورودى μ√ رابطه ي معكوس دارد. 
در اين مطالعه براى نشان دادن سايش ذرات از رابطه (13) 
جهت كدنويسى استفاده مى گردد. در اين رابطه حجم ذرات به 
جاى جرم آن ها و (با فرض كروى بودن ذرات) قطر ذرات به 
جاى حجم آن ها جايگزين شده  است. عملكرد كد مربوط بدين 
صورت است كه ابتدا با دادن شرايط اوليه از قبيل سرعت ورودى، 
سرعت در نقطه اى مورد نظر در سيكلون محاسبه مي شود و با 
استفاده از اين سرعت، قطر ذرات در آن نقطه پس از سايش 

مشخص مى گردد. 
براى به دست آوردن ميزان سايش، ذرات با اندازه متوسط 
قبل  بخش  در  يادشده  محاسباتى  فضاى  وارد  ميكرومتر   35
شده اند و در جريان پايين سيكلون توزيع اندازه ذرات محاسبه 
اندازه  توزيع  نشان دهنده ي  تا 12)  شكل هاى (10  شده  است. 
ذرات خروجى از سيكلون در سه سرعت گوناگون ورودى جريان 
دو فازى به سيكلون مى باشند. جدول (2) مقادير متوسط ذرات 
را در خروجى از پايين سيكلون با سرعت هاى ورودى گوناگون 
نشان مى دهد. همان طور كه از اين جدول  پيداست با افزايش 

شكل PSD -10 ذرات خروجى از پايين سيكلون در سرعت ورودى 
7 متر بر ثانيه

شكل PSD -11 ذرات خروجى از پايين سيكلون در سرعت ورودى 
18 متر بر ثانيه

شكل PSD -12 ذرات خروجى از پايين سيكلون در سرعت ورودى 
27 متر بر ثانيه

جدول2- مقادير متوسط ذرات در خروجى از پايين سيكلون
(m/s)71827سرعت

(m)μ22/8822/7321/28قطر متوسط ذرات
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سرعت ورودى به سيكلون، ميزان سايش ذرات افزايش مى يابد. 
ميزان  تعيين  براى  شده  استفاده  مدل  به  توجه  با  نتيجه  اين 
شده،  استفاده  مدل  در  زيرا  مى باشد،  پيش بينى  قابل  سايش 
ميزان سايش با توان دوم سرعت ذره در هنگام برخورد نسبت 

مستقيم دارد. 

نتيجه گيرى 
شدت سايش ذرات كاتاليـست در يـك سيــكلون واحــد 
كراكينگ كاتاليستى1 به عنوان تابعى از سرعت ورودى متفاوت 
(7، 18 و 27 متر برثانيه) توسط تكنيك هاى ديناميك سياالت 
 RSM محاسباتى بررسى شده  است. با استفاده از مدل اغتشاش
نتايج حاصل از شبيه سازى نسبت به مدلRNG k-ε انطباق 
مضاف  مى دهد.  نشان  آزمايشگاهى[15]  نتايج  با  بيش تري 
از  حاصل  نتايج  محاسباتى،  گره هاى  تعداد  افزايش  اينكه  بر 
RSM شبيه سازي را به نتايج آزمايشگاهي در مدل اغتشاش

به  رسيدن  زمان هاي  كه  مى شود  مشاهده  مى كند.  نزديك تر 

هم گرايي براي مدل RSM بيش تر از مدل RNG k-ε است. لذا 
باوجود نياز مبرم به صرف هزينه هاى سنگين مانند استفاده از 
تجهيزات رايانه اي گران قيمت تر در مدل RSM، با اين حال اين 
مدل از نظر دقت براى جريان هاى پيچشى موجود در سيكلون ها 
بسيار مناسب تر است.  از آن جا كه ايجاد هندسه سيكلون واقعى 
شدن  طوالنى  قبيل  از  موانعى  ايجاد  موجب  بزرگ،  ابعادى  با 
زمان محاسبات، نياز به حافظه باالى رايانه اى و غيره مى گردد 
مشخص  مقياس  با  سيكلون  ابعاد  شبيه سازى  انجام  جهت  لذا 
به اندازه هاى كوچك تر تغيير يافته است. با شروع تزريق ذرات، 
نشان  ورودى  گاز  سرعت  افزايش  با  را  افزايشى  روند  سايش 
در   ( cμ ) ورودى  جامد  ذرات  بار  مقدار  افزايش  با  و  مى دهد؛ 
نتايج  مى يابد.  كاهش  سايش  شدت  مقدار  جامد  گاز-  جريان 
به دست آمده از شبيه سازى CFD، گوياى توانمندى اين روش 
در پيش بينى فرآيندهاى پيچيده اى مثل سايش ذرات كاتاليست 

در سيكلون است. 

1-FCC

فهرست عالئم
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مقدمه
با توجه به منابع عظيم گاز در كشور و نقش رو به رشد آن 
در فرآيندهاي مختلف مانند توليد برق، انرژي حرارتي و سوخت، 
به اين منبع عظيم انرژي توجه مضاعف شده است. از سوي ديگر 
صادرات اين ماده و ميعانات همراه آن نقش مهمي را در اقتصاد 
ايران بازي مي كند. گاز طبيعي شامل ناخالصي هايي است كه 
هيدروژن1مهم ترين  سولفيد  شوند.  جدا  مصرف،  از  قبل  بايد 

ناخالصي موجود در گاز طبيعي ايران است كه اثرات زيان باري 
بر انسان، محيط زيست و تجهيزات عملياتي دارد. براي استفاده 
آن  از  را  هيدروژن  سولفيد  بايد  طبيعي  گاز  انتقال  و  نقل  و 
مي شود[1].  گفته  شيرين سازي  آن  به  اصطالحاً  كه  كرد  جدا 
شيرين سازي گاز طبيعي بنا به داليل مختلفي انجام مي شود: 
افزايش ارزش حرارتي گاز طبيعي، كاهش حجم براي انتقال در 
خط لوله، كاهش خوردگي هنگام انتقال و توزيع گاز، تآثيرات 

معصومه اخفش اردستاني1، علي  اكبر بابالو*2، الهام جنت  دوست1

1- كارشناس ارشد مهندسي شيمي، دانشگاه صنعتي سهند تبريز
2- دانشيار دانشكده مهندسي پليمر، دانشگاه صنعتي سهند تبريز

دريافت مقاله:87/1/21          پذيرش مقاله: 87/6/27

كارايي فنّاوري غشايي در شيرين  سازي گاز طبيعي و
 ارزيابي اقتصادي آن

چكيده
فرآيندهاي غشايي نسبت به فرآيندهاي متداول جذب مزاياي عمده  اي دارند. بنابراين ضرورت دارد كه ساخت و كارايي غشاها 
با عملكردي مناسب در شيرين سازي گاز طبيعي ارزيابي شود. در اين مقاله كارايي فّناوري غشايي در حذف گازهاي ترش از 
گاز طبيعي بررسي شده است. مشخصات كليه ي غشاهايي كه تا كنون در شيرين سازي استفاده شده اند، اعم از انتخاب پذيري و 
عبوردهي ارائه و مشخص شده است. سه نوع غشا از گروه غشاهاي پلي فسفازين، غشاهاي پلي اتراورتان اوره و غشاهاي كوپليمر 
پلي اتر-پلي آميد نسبت به بقيه ي غشاها عملكرد بسيار خوبي را در شيرين سازي از خود نشان داده اند. نحوه ي سنتز اين نوع غشاها 
در مقاله ارائه شده است. هم چنين روش هاي مختلف شيرين سازي از  نظر اقتصادي با يك ديگر مقايسه شده است. در نتيجه،  استفاده 
از فّناوري غشايي در شيرين سازي مي تواند به مقدار قابل توجهي هزينه ها را نسبت به متداول ترين روش شيرين سازي (استفاده از 

برج هاي جذب) كاهش دهد. 

واژگان كليدي: شيرين سازي، گاز طبيعي، فن آورى غشايى، گازهاي اسيدي

a.babaluo@sut.ac.ir *
 1- H2S
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آن بر انسان و محيط زيست. خوردگي در تجهيزات عملياتي 
مهم ترين دليل شيرين سازي گاز در ايران است. به طوريكه غلظت 
سولفيد هيدروژن موجود در خط لوله بايد كم تر از 4 پي پي ام1 و 
غلظت دي اكسيد كربن2 بايد كمتر از 2٪ مولي باشد[1و2]. براي 
شيرين سازي گاز طبيعي روش هاي زيادي وجود دارد كه اغلب 

در شش گروه زير قرار مي گيرند:
تبديل گازهاي اسيدي به تركيبات ديگر، جذب سطحي روي 
به وسيله ي  جذب  بيولوژيكي،  روش هاي  متراكم كردن،  جامد، 

حالل مايع و فّناوري غشايي[ 3،1و4].
امروزه براي شيرين سازي گاز طبيعي در بيش از هفتاد درصد 
موارد از برج جذب آمين استفاده مي شود.  اگرچه بهبودهايي در 
فرآيند جذب گاز با محلول آمين، از طريق انتخاب حالل بهتر، 
مصرف انرژي و طراحي فرآيند صورت گرفته است اما هم چنان 
محدوديت هايي در اين فرآيند وجود دارد. از جمله مي توان به 
بودن  زياد  عملياتي،  تجهيزات  خوردگي  انرژي،  باالي  مصرف 
هزينه هاي اوليه، نصب، تعميرات و نگهداري، بزرگ و سنگين 
كارهاي  براي  آن ها  بودن  نامناسب  و  تجهيزات  اندازه ي  بودن 
آمين  اتالف  و  آلودگي  و  حالل  باالي  مصرف  ساحل،  از  خارج 

اشاره كرد[2،3،5و6]. 
جداسازي  روش هاي  جديدترين  از  غشايي  فرآيندهاي 
هستند كه در آن ها جداسازي با صرف انرژي كم تري صورت 
فرآيند  براي  مناسبي  جايگزين  فرآيندها  اين  امروزه  مي گيرد. 
جذب گاز با محلول آمين شناخته شده اند. فرآيندهاي غشايي 
مزاياي عمده اي نسبت به فرآيندهاي جذب دارند: مصرف انرژي 
پايين تر، هزينه هاي عملياتي، نصب و سرمايه گذاري اوليه كم تر. 
در اين سيستم ها خطر آتش سوزي و انفجار وجود ندارد. قادر 
براي  چاه  سر  زياد  فشار  هستند،  چاه  سر  بر  گاز  تصفيه ي  به 
فرآيندهاي غشايي بسيار مناسب است. با قوانين محيط زيست 
سازگارند. اين سيستم ها به علت سبكي و كوچكي براي كارهاي 
عالي  و  خوب  انعطاف پذيري  هستند.  مناسب  ساحل  از  خارج 
در تطابق با  تغيير شدت جريان و تركيب خوراك دارند. اين 
فرآيندهاي  آن ها  در  و  ندارند  متحرك  قسمت هاي  فرآيندها 

سولفيد  هم زمان  جداسازي  به  قادر  ندارد.  وجود  شيميايي 
هيدروژن، دي اكسيد كربن و بخار آب هستند. هدررفتن انرژي از 
طريق تبادل حرارت با محيط در اين فرآيندها وجود ندارد زيرا 

اغلب در دماي محيط كار مي كنند[2و11-6]. 
غشاها در حالت كلي به دو دسته غشاهاي آلي و غير آلي 
پليمري  غشاهاي  آلي  غشاهاي  مهم ترين  از  مي شوند.  تقسيم  
به  هستند؛  چگال  و  نيستند  متخلخل  غشاها  اين  كه  هستند 
همين دليل انتخاب پذيري بااليي دارند. از مهمترين غشاهاي 
اين  كه  كرد  اشاره  سراميكي  غشاهاي  به  مي توان  آلي  غير 
غشاها متخلخل هستند و مهمترين مشخصه ي آن ها عبوردهي 

باالست[12-9]. 
غشاهاي  از  هيبريدي  سيستم  يك  از  استفاده  با  مي توان 
آلي- غيرآلي، از انتخاب پذيري خوب غشاهاي پليمري و در عين 
حال از عبوردهي و استحكام مكانيكي، شيميايي و حرارتي باالي 
غشاهاي سراميكي استفاده كرد. به اين ترتيب كه غشاهاي پليمري 
مي شوند.  داده  پوشش  سراميكي  نانوساختار  پايه هاي  روي  بر 
چشم گيري  تحوالت  اخير  سال هاي  در  كه  هيبريدي  غشاهاي 
در فرآيندهاي جداسازي گازها ايجاد كرده اند، مي توانند به عنوان 
انتخابي مناسب در شيرين سازي گاز طبيعي مطرح شوند. استفاده 
از پايه هاي نانوساختار بر عملكرد اين نوع غشاها بسيار اهميت دارد. 
زيرا اكنون كارهاي تحقيقاتي در اين زمينه در مرزهاي دانش است 
و مراكز تحقيقاتي مهم دنيا در مقياس هاي آزمايشگاهي كارهاي 

ارزشمندي را انجام مي دهند. 
فرآيندهاي غشايي نسبت به فرآيندهاي متداول جذب مزاياي 
عمده  اي دارند. بنابراين ضرورت دارد كه ساخت و كارايي غشاها با 

عملكردي مناسب در شيرين سازي گاز طبيعي ارزيابي شود.
و  جداسازي  در  غشايي  فّناوري  كارايي  مقاله  اين  در   
حذف گازهاي ترش از گاز طبيعي ارزيابي مي شود. هم چنين 
گاز  شيرين سازي  براي  كنون  تا  كه  غشاهايي  انواع  عملكرد 
دي اكسيد كربن)  و  هيدروژن  سولفيد  گاز  (جداسازي  طبيعي 
غشاها  مناسب ترين  سپس  مي شود.  بررسي  شده اند،  استفاده 
آن ها  سنتز  نحوة  و  پيشنهاد  طبيعي  گاز  شيرين سازي  براي 
1-ppm
2- CO2
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توضيح داده مي شود. ارزيابي اقتصادي فّناوري غشايي نسبت به 
روش هاي متداول شيرين سازي نيز ارائه مي گردد.

عملكرد غشاهاي مختلف در شيرين سازي گاز طبيعي 
بيش تر غشاهاي مورد استفاده در شيرين سازي گاز طبيعي 
پلي آميدها،  فسفازين ها،  پلي  مانند  دارند  پليمري  ساختارهاي 
كوپليمرهاي  پلي اتر  اورتان  اوره،  اورتان،  پلي اتر  سلولز،  استات 

پلي آميد- پلي اتر و پلي وينيليدن  فلورايد1[24-13]. 
شيرين سازي  در  كنون  تا  كه  غشاهايي  كلية  مشخصات 
عبوردهي  انتخاب گري،  شامل  شده اند،  استفاده  طبيعي  گاز 
دما  و  فشار  مانند  آزمايش ها  عملياتي  شرايط  هم چنين  و 
جمع آوري و در جدول (1) گزارش شده است. با توجه به جدول 
گروه  از  پي ان8  و  پي ان7  غشاهاي  كه  مي شود  مشاهده   (1)
غشاهاي پلي اتر  غشاي پي يو4 از گروه  غشاهاي پلي فسفازين، 

جدول 1- مشخصات غشاهاي استفاده شده براي شيرين سازي گاز طبيعي (جداسازي سولفيد هيدروژن و دي اكسيد كربن)

دما نوع غشا
(°C)

فشار
(atm) 

عبوردهي 
 H2S

(Barrer)1

انتخاب گري 
H2S/CH4

عبوردهي 
 CO2

(Barrer)1

انتخاب گري  
CH4/CO2

پلي[(2-(2-متوكسي اتوكسي)اتانول)(4-متوكسي 
فنوكسي)(2-آليل فنوكسي) فسفازين] با نام 
اختصاري  (PN3) (پليمر شماره 3 جدول2)

[24و13-15]
30214/128/27/515

پلي[(2-(2-متوكسي اتوكسي)اتانول)(4-متوكسي 
فنوكسي)(2-آليل فنوكسي) فسفازين] با نام 
اختصاري  (PN7) (پليمر شماره 7 جدول2) 

[24و13-15]
302587/662/5152/316/2

پلي[(2-(2-متوكسي اتوكسي)اتانول)(4-متوكسي 
فنوكسي)(2-آليل فنوكسي) فسفازين] با نام 
اختصاري  (PN8) (پليمر شماره 8 جدول2) 

[24و13-15]
302110378/825017/8

پلي[(بيس-(فنوكسي)فسفازين] با نام اختصاري  
[16](PPOP)302/112104/84

پلي[بيس-(ترت-بوتيل فنوكسي)فسفازين]با نام 
 [16] (PTBP)302/1169/41710اختصاري

پلي[بيس-(3و5-دي-ترت-بوتيل فنوكسي)
1/2-(كلرو)0/8 فسفازين] با نام اختصاري 

[16]  (PDTBP)
302/1204275/4

 PU1   نوعي از پلي اتر اورتان  با نام اختصاري
[17]35101832155/8                                        6/9

 PU2   نوعي از پلي اتر اورتان اوره با نام اختصاري
[17]3510618181955/6

 1- Polyvinylidene Fluoride
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[17] PU3   35102805562/212نوعي از پلي اتر اورتان با نام اختصاري

 PU4   نوعي از پلي اتر اورتان اوره با نام اختصاري
[17]35102236650/815

 PU4   نوعي از پلي اتر اورتان اوره با نام اختصارى
[17]20101239525/420

نوعي ازكوپليمر پلي اتر پلي آميد با نام تجاري 
[17] Pebax MX107435105535412212

نوعي از كوپليمر پلي اتر پلي آميد با نام تجاري 
[17]PebaxMX165735102485169/114

نوعي ازكوپليمر پلي اتر پلي آميد با نام تجاري 
[17] Pebax MX104135101754939/711

نوعي از كوپليمر پلي اتر پلي آميد با نام تجاري  
[17]Pebax SA403335103122484/46/5

نوعي از كوپليمر پلي اتر پلي آميد با نام تجاري   
[17]Pebax SA35333510888212435/7

نوعي از كوپليمر پلي اتر پلي آميد با نام تجاري   
[17]Pebax SA6333351037/8207/43/9

نوعي از كوپليمر پلي اتر پلي آميد با نام تجاري  
[17] Pebax SA723335107/6154/18/2

نوعي از كوپليمر   پلي اتر پلي آميد با نام تجاري  
2 [19] 4011 Module NO .932 Pebax15366214614711

نوعي از كوپليمر  پلي اتر پلي آميد با نام تجاري  
Pebax 4011 Module NO.967 [19]154237237--

[17-18] CA   35102/13192/4322سلولز استات  با نام اختصاري

 PDMS پلي دي متيل سيلوكسان با نام اختصاري
[25]231/36214003/7557003/19

پلي (1-تري متيل سيليل-1-پروپين) با نام 
[25] PTMSP  231/35100635003/77اختصاري
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گروه  از  پباكس 14011  پباكس1074و  غشاهاي  اوره،  اورتان 
و  عبوردهي  بيش ترين  آميد،  بالك  پلي اتر  كوپليمر  غشاهاي 

انتخاب گري را دارند. 
عبوردهي  مقادير  غشاها،  اين  عملكرد  بهتر  مقايسه  براي 
سولفيد  انتخاب گري  نمودار  به صورت  آن ها  انتخاب گري  و 
عبوردهي  حسب  بر  متان  دي اكسيد كربن/  و  متان   هيدروژن/ 
سولفيد هيدروژن و دي اكسيد كربن به ترتيب در شكل هاي (1) 

و (2) رسم شده اند. با توجه به بررسي هاي انجام شده، غشاهاي 
براي  پباكس4011  پباكس1074و  پي يو4،  پي ان8،  و  پي ان7 
هستند.  مناسبي  انتخاب هاي  طبيعي  گاز  شيرين سازي 
پلي اتيلن اكسيد،  و   12 نايلون  از  پباكس1074كوپليمرهايي 
و پباكس4011 كوپليمرهايي از نايلون 6 و پلي اتيلن اكسيد 
پباكس  پليمرهاي  ساخت  درباره ي  دقيقي  اطالعات  هستند. 
پي ان8،   ، پي ان7  غشاهاي  سنتز  ادامه  در  نشده است.  منتشر 

 

شكل1:  نمودار انتخاب گري  H2S/CH4 بر حسب عبوردهي H2S براي غشاهاي مختلف

شكل2:  نمودار انتخاب گري  CH4/CO2 بر حسب عبوردهي CO2 براي غشاهاي مختلف

 1- PN7, PN8 , PU4, Pebax 1074 , Pebax 4011
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پي يو4 و پباكس توضيح داده مي شود. 

سنتز غشاهاي بهينه
( PN8 و PN7 )  غشاهاي پلي فسفازين

پلي فسفازين ها، پليمرهاي تركيبي آلي- غيرآلي هستند كه 
ساختار اصلي غيرآلي آن از فسفر و نيتروژن و دو شاخه متصل 
آلي آن هر كدام به فسفر متصل مي شوند. اين پليمرها غشاهاي 
غيرآلي  اصلي  ساختار  هستند.  گازها  جداسازي  براي  مناسبي 
آن ها سبب پايداري زياد شيميايي، مكانيكي و حرارتي پليمر 
مي شود. شاخه هاي متصل به فسفر خواص مختلفي دارند كه از 

تنوع خيلي زياد آن ها سرچشمه مي گيرد[24]. 
پليمر پلي[(2- (2- متوكسي اتوكسي)اتانول)(4- متوكسي 
فنكسي)(2- آليل فنوكسي) فسفازين]1 از پليمرهايي است كه 
سولفيد  جداسازي  جهت  پلي فسفازيني  غشاهاي  ساخت  براي 
هيدروژن از مخلوط گازها مورد استفاده قرار گرفته است. اين 
پليمر با جانشيني شاخه هاي كلر با گروه هاي 4- متوكسي فنول، 
2- آليل فنول و 2- (2- متوكسي اتوكسي)اتانول به دست مي آيد. 
با تغيير ميزان هر گروه يا با تغيير زمان پليمريزه شدن مي توان 

پليمرهاي مختلفي با خواص مختلف به دست آورد. مراحل سنتز 
و جانشيني اين پليمر در حالت كلي در شكل (3) نشان داده 

شده است. 
روش هاي  مانند  فسفازين  پلي  پليمرهاي  ساخت  روش 
متداول- سنتز مونومر و سپس توليد پليمر- نيست بلكه ابتدا 
كه  ترتيب  اين  به  مي شود[14].  ساخته  پليمر  اصلي  ساختار 
نخست هگزا كلرو سيكلو تري فسفازين از واكنش پنتا كلروفسفر 
از  پلي دي كلروفسفازين  سپس  مي شود  تهيه  آمونيوم  كلريد  و 
پليمريزاسيون حلقه باز هگزا كلرو سيكلو تري فسفازين سنتز 
مي شود و در نهايت شاخه هاي كلر با گروه هاي مختلف جايگزين 
و پليمر مورد نظر تهيه مي شود. روش سنتز اين پليمر در شكل  

(4) ديده مي شود[13-15و24].
و   (NMR (طيف  مولكولي  وزن  نظر  از  واكنش  محصول 
گروه   سه  از  كدام  هر  درصد  ميزان  و  بررسي  ديگر  مشخصات 
پليمريزاسيون  زمان  تغيير  با  مي شود.  مشخص  جانشين شده 
يا تغيير مقدار هر گروه مي توان پليمرهاي متفاوتي با خواص 
آزمايشــات        از  حاصــل  نتـايج  آورد[13].  به دسـت  متفـاوت 
H NMR براي غشاهاي مختلف در جدول (2) مشاهده مي شود. 

 شكل3:  مراحل سنتز و جانشيني پليمر
پلي[(2- (2-متوكسي اتوكسي) اتانول)(4- متوكسي فنوكسي)(2- آليل فنوكسي) فسفازين [14]

1-{PN(2-(2-methoxyethoxy)ethanol)(4-methoxyphenoxy)(2-allylphenoxy)}
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پليمرهاي مورد نظر يعني PN7 و PN8  كه در شيرين سازي 
عملكرد بسيار خوبي را از خود نشان داده اند، پليمرهاي شماره 

7و 8 جدول (2) هستند[24]. 
محلولي  قالب ريزي  روش  از  نهايي  غشاي  تهيه  براي 
استفاده مي شود. محلول مورد نظر به اين صورت تهيه مي شود: 
محلول10- 5٪ پليمر در تترا هيدرو فوران شده، 2٪ (درصد وزني 
پليمر) مادة 1و′1- آزوبيس(سيكلوهگزان كربونيتريل)1 به عنوان 
آغازگر راديكال آزاد و ايجادكننده ي پيوند عرضي به آن اضافه 
مي شود. محلول تهيه شده روي سطح متخلخل سراميكي با قطر 
حفرات0/02 ميكرومتر (20 نانومتر) پوشش داده مي شود. پس از 
ريختن محلول، حالل به آهستگي تبخير و فيلمي روي نگه دارنده ي 
نانو ساختار تشكيل مي شود. پس از تبخير حالل، غشا در كوره در 

دماي 130درجه سلسيوس براي حداقل 10 دقيقه حرارت داده 
مي شود تا فرآيند ايجاد پيوند عرضي اتفاق بيفتد. براي جداكردن 
غشا از نگه دارنده آن را در آب غوطه ور مي كنند. غشاها براي دو 
ساعت كامًال خشك مي شوند. ضخامت غشاهاي تهيه شده با اين 

روش تقريباً 120-80 ميكرومتر است[24].  

غشاهاي پلي  اتر اورتان اوره
براي  مناسبي  بسيار  غشاهاي  اوره  پلي  اتر  اورتان  پليمرهاي 
در  پليمرها  اين  هستند.  متان  از  هيدروژن  سولفيد  جداسازي 
دماي محيط، الستيكي هستند و زنجير هاي آن ها از دو بخش 
متفاوت (سخت، نرم) تشكيل شده  است. بخش سخت از جنس 
پلي آميد و بخش نرم از جنس پلي اتر و يا پلي استر است. خواص 

شكل4: روش سنتز پليمر
پلي[(2-(2-متوكسي اتوكسي)اتانول)(4-متوكسي فنوكسي)(2-آليل فنوكسي) فسفازين]  [13]

الف) مرحله اول  ب) مرحله دوم

 1- 1,1′-azo-bis(cyclohexanecarbonitril)
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فيزيكي اين پليمرها متناسب با خواص پلي آميدها و پلي اترها/ 
پلي استرها خواهند بود. 

اينك سنتز يك نوع پليمر پلي اتر اورتان اوره به نام پي يو4 
توضيح داده مي شود. در پليمر پي يو4 پلي اتيلن اكسيد به عنوان 
جزء پلي اتر استفاده مي شود. ساختار اين پليمر در شكل (5) 

ارائه  شكل (6)  در  پليمر  اين  سنتز  روش  هم چنين  مي بينيم. 
شده  است[17]. 

آب  بدون  فرماميد1  دي متيل  پليمر در  غشا،  ساخت  براي 
به  مي شود.  داده  پوشش  تفلون  صفحات  روي  سپس  و  حل 
دماي  در  ساعت  طول 24  در  كه  مي شود  داده  اجازه  حالل ها 

[17]  (PU4) شكل 5:  ساختار پليمر پلي اتر اورتان اوره

[17]  (PU4) شكل 6:  مراحل سنتز  پليمر پلي اتر اورتان اوره

جدول 2: درصد هر كدام از شاخه هاي جانبي در ساختار اصلي پليمر[24]

2- (2- متوكسي اتوكسي) اتانول 4- متوكسي فنول 2-آليل فنول نوع پليمر
6 75 19 3

23 72 5 4
25 59 16 5
38 46 16 6
48 48 4 7
74 24 2 8

 1- DMF: N,N′-dimethyl formamid
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به وسيله ي  تفلون  صفحات  شوند.  تبخير  سلسيوس  درجه   70
فويل آلومينيوم پوشيده مي شوند تا سرعت تبخير حالل كاهش 
يابد و هم چنين از تماس با ذرات گرد و غبار جلوگيري شود. 
غشاها با غوطه ور سازي در آب از صفحات تفلون جدا مي شوند 
و سپس در يك ظرف خالء در 50 درجه سلسيوس به مدت 
توليد شده با  غشاهاي  ضخامت  مي شوند.  خشك  ساعت  چهار 

اين روشμm 76 است[17]. 

غشاهاى كوپليمر پلي اتر بالك آميد1
پلي اتر بالك آميدها، ترموپالستيك االستومرهايي هستند 
كه بالك هاي سخت پلي آميد و بالك هاي نرم پلي اتر را شامل 
از  خطي  زنجير  يك  به صورت  پليمر  ساختار  مي شوند[26]. 
يك ديگر  ميان  در  كه  است  پلي آميد  و  پلي اتر  سگمنت هاي 
قرار گرفته اند. در اواخر دهه 1960 و اوايل دهه 1970 نتايج 
تحقيقات گروهي از محققان نشان داده  است كه سنتز پلى اتر 

بالك هاي  بين  كوواالنسي  پيوند  ايجاد  طريق  از  آميدها  بالك 
استر  و  اوره  يورتان،  آميد،  اتصال هاي  با  پلي آميد  و  پلي اتر 
امكان پذير است[27].  پيش از آن كه شركت اتوچيم2 گروهي از 
كاتاليست هاي تترا آلكوكسيدهاي فلزي را كشف كند سنتز اين 

كوپليمرها با وزن مولكولي باال ميسر نبود[28].  
از  استفاده  كه  داده  است  نشان  اتوچيم  شركت  تحقيقات 
كاتاليست هاي خانواده تترا آلكوكسيدهاي فلزي راهي مناسب 
براي سنتز پلي اتر بالك آميدهايي است كه اتصال استري با وزن 
مولكولي باال دارند. به نظر مي رسد كه اين كاتاليست ها سازگاري 
بين سگمنت هاي پلي آميد با گروههاي انتهايي كربوكسيليك، 
و  داده  افزايش  را  هيدروكسي  انتهايي  گروههاي  با  پلي اتر  و 
اجازه مي دهد تا پليمريزه شدن در يك فاز همگن انجام شود. 

كاتاليست هاي ديگر توانايي انجام اين كار را نداشتند. 
تركيب  تغيير  روي  بر  گسترده اي  و  وسيع  مطالعات 
فرآيندهاي  كاتاليست ها،  پلي اتر،  و  پلي آميد  سگمنت هاي 

شكل 7:  مراحل سنتز  كوپليمر پلي اتر بالك آميد (PEBA) [27و29]

 1- Poly(ether-block-amide) (PEBA) 
2- Atochem 
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پليمريزه شدن، ساختارها و كاربردهاي آن ها نيز انجام شد. در 
سال 1981 شركت اتوچيم ، پلي اتر بالك آميدهايي را با نام 
تجاري پباكس1 روانه بازار كرد[27]. غشاهايي كه از پباكس ها 
ساخته شده اند انتخاب پذيري خوبي در فرآيندهاي جداسازي گاز 
از خود نشان داده اند. در اين غشاها، محدوده ي بلوري پلي آميد، 
استحكام مكانيكي و محدوده ي بي شكل پلي اتر به دليل حركت 
زياد زنجيره هاي اتري عبوردهي باال را تأمين مي كند[26]. در 
شكل (7) نحوه ي كلي سنتز پلي اتر بالك آميدها با اتصال استري 
ديده مي شود[27و29]. براي ساخت غشا، درصد وزني مشخصي 
از كوپليمر در محلولي از پروپانول نرمال و نرمال بوتانول با نسبت 
حجمي3 به 1 حل مي شود و پس از اختالط كامل، در دماي 80 
درجه سلسيوس به مدت 24 ساعت در محفظه حرارتي خشك 

مي گردد[30].

ارزيابي اقتصادي روش هاي متداول شيرين سازي
روش هاي مختلفي براي شيرين سازي گاز طبيعي وجود دارد 
كه محققان زيادي بخش اقتصادي اين راه ها را مقايسه و بررسي 
كرده اند [5و7]. از آن جايي كه فرآيند جذب در شيرين سازي 
جذب  غشايي،  فرآيند  شيوه  ي  سه  است؛  متداول  طبيعي  گاز 
جذب  غشا-  تركيبي  فرآيند  و  آمين،  محلول  از  استفاده  با 
فرآيند  سه  هر  كه  مي شود  فرض  مي شوند.  اقتصادي  مقايسة 
مي توانند غلظت گازهاي اسيدي را به ميزان مطلوب در خط 

لوله برسانند. 
سلولز استات از اولين غشاهاي استفاده شده براي  غشاهاي 
شيرين سازي گاز طبيعي محسوب مي شوند كه براي ارزيابي از 
آن ها استفاده شده   است. محلول30٪ وزني دي اتانول آمين محلولي 
 MMSCF است كه براي برج جذب به كار رفته است. دبي خوراك
35، فشار آن 800psia و تركيب آن به صورت 73٪ مولي متان، 
24/5٪ مولي دي اكسيد كربن، 0/5٪ مولي (ppm 5000) سولفيد 
هيدروژن، 1٪ مولي نيتروژن، 1٪ مولي اتان است. هزينه هاي 
كلي جداسازي گازهاي اسيدي براي هر سه فرآيند در جدول 

(3) ديده مي شود [2].
بر اساس جدول (3) فرآيند تركيبي كم ترين هزينة جداسازي 
به  تركيبي  فرآيند  براي  كل  سرمايه گذاري  هزينه ي  دارد.  را 
شكل قابل توجهي كمتر از فرآيند جذب است. زيرا در فرآيند 
تركيبي ابتدا درصد قابل توجهي از گازهاي اسيدي به  وسيله ي 
غشا جداسازي مي شوند و در نتيجه در برج جذب، نرخ جريان 
حالل  ميزان  و  دفع  و  جذب  برج  ظرفيت  و  حالل  برگشتي 
مصرفي و در نتيجه هزينه ها كاهش مي يابد[8]. نتايج حاصل 
نشان مي دهد كه اقتصادي ترين فرآيند در شرايط خوراك ذكر 
پارامترهاي  تغيير  تأثير  اگر  حتي  است.  تركيبي  فرآيند  شده، 
بر  متان  قيمت  و  خوراك  فشار  خوراك،  تركيب  چون  ديگري 
اقتصاد سه فرآيند بررسي شود، باز هم در بيش تر موارد فرآيند 
تركيبي غشا- جذب اقتصادي ترين فرآيند است كه توضيحات 

 جدول 3:  مقايسة اقتصادي فرآيندهاي جذب، غشا و تركيبي غشا- جذب  [2] 

فرآيند تركيبي جذب- غشا فرآيند غشايي فرآيند جذب گاز درصد جداسازي گازهاي اسيدي و هزينه ها

0/999> 0/983 0/999> درصد جداسازي گازهاي اسيدي از خوراك
4/196 3/688 6/226 ($MM)هزينه سرمايه گذاري كل
0/983 1/431 0/144  (MM$/year) هزينه اتالف هيدروكربن
1/139 1/022 1/671  (MM$/year)هزينه بازيافت
1/516 1/318 2/853 (MM$/year)هزينه هاي عملياتي
0/296 0/311 0/373 (MSCF of feed/$)كل هزينه جداسازي

1- pebax
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در  پارامترها  اين  تأثير  مي شود[2و31].  آورده  ادامه  در  كامل 
شكل (8) نشان داده شده است. 

هزينه هاي  بر  خوراك  فشار  تأثير  نمودار  الف)   -8) شكل 
جداسازي  است. با افزايش فشار، هزينه هاي فرآيند غشايي به 
نيروي  افزايش  آن  دليل  كه  مي يابد  كاهش  زياد  خيلي  مقدار 
محركه يعني افزايش اختالف فشار گازهاي اسيدي در دو طرف 
غشا است. اين امر سبب مي شود كه سطح غشاي مورد نياز، 
با  مي شود.  كمتر  كل  هزينه ي  نتيجه  در  و  متان  رفتن  هدر 
افزايش فشار، هزينه ي فرآيند جذب زياد مي شود. زيرا هزينه ي 
سرمايه گذاري اوليه ي فرآيند و هزينه ي بازيافت آمين به دليل 
افزايش فشار طراحي برج جذب زيادتر مي شود. هدر رفتن متان 

نيز بيش تر مي شود. بر اساس واكنش شيميايي برگشت پذير بين 
گازهاي اسيدي و محلول آمين فرآيند جذب صورت مي گيرد. 
ظرفيت محلول آمين براي جذب گازهاي اسيدي با افزايش فشار 
تغييري نمي كند. پس در كل، هزينه هاي فرآيند جذب افزايش 
مي يابد[2و31]. با افزايش فشار هزينه ي فرآيند تركيبي به شكل 
نامحسوسي كاهش مي يابد، زيرا كاهش هزينه هاي غشايي در 

اين فرآيند بيش تر از افزايش هزينه هاي برج جذب است. 
با توجه به شكل (8) نتيجه گرفته مي شود كه در فشارهاي 
تا 900psia فرآيند تركيبي اقتصادي تر است، ولي در فشارهاي 
خيلي باال فرآيند غشايي بهتر از دو فرآيند ديگراست، زيرا نيروي 
محركه ي فرآيند غشايي اختالف فشار است و هرچه فشار باالتر 

شكل 8-  تأثير تركيب خوراك، فشار خوراك و قيمت متان بر هزينه هاي جداسازي سه فرآيند غشا، جذب و تركيبي غشا- جذب  [2]

(ج)
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باشد، كارايي فرآيند غشايي بيش تر است. البته بايد در اين حالت 
هزينه ي تأمين فشار باال نيز لحاظ شود[2و31].

هزينه هاي  بر  را  متان  قيمت  تغييرات  تأثير  ب)  شكل(8- 
جداسازي در هر سه فرآيند نشان مي دهد. در فرآيندهاي غشايي 
هزينه هاي  از  توجهي  قابل  درصد  است.  زياد  متان  رفتن  هدر 
جداسازي شامل هزينه ي هدر رفتن متان است. با افزايش قيمت 
خوراك، هزينة هدر رفتن متان نيز افزايش يافته و در نتيجه 
هزينة فرآيندهاي غشايي به شدت باال مي رود. در فرآيند جذب، 
هدر رفتن متان كم است پس هزينه هاي جداسازي خيلي متأثّر 
از هزينة خوراك نيست و كمي هزينه ها افزايش مي يابد. مشاهده 
مي شود كه در اين شرايط نيز فرآيند تركيبي اقتصادي تر از دو 

فرآيند ديگر است[2و31]. 
حال تأثير تركيب خوراك بررسي مي شود. با توجه به شكل 
اسيدي  گازهاي  غلظت  افزايش  با  جذب  فرآيند  در  ج)   -8)
هزينه ها به  شكل خطي زياد مي شوند زيرا ميزان حالل مصرفي 
افزايش مي يابد. هزينه ها براي فرآيند تركيبي و غشا تا غلظت 
حدود 35٪ گازهاي اسيدي افزايش و پس از آن دوباره كاهش 

مي يابد. 
افزايش و كاهش هزينه ها به اين دليل است كه وقتي غلظت 
گازهاي اسيدي افزايش مي يابند سطح غشاي بيش تري براي 
رساندن ميزان اين گازها به حد استاندارد الزم است و ميزان هدر 
رفتن متان نيز بيش تر مي شود كه در نتيجه هزينه  باال مي رود. 
اما با بيشتر شدن گازهاي اسيدي در خوراك گازي درصد جزئي 
كه از غشا عبور مي كند (گازهاي اسيدي) افزايش مي يابد پس 
عبوردهي آن نيز زياد مي شود؛ در نتيجه سطح غشاي الزم  و 

هدر رفتن متان و در نهايت هزينه ها كاهش مي يابد. 
به دليل اين دو روند متضاد، سطح غشاي الزم و ميزان هدر 
رفتن متان و در نتيجه هزينه هاي اقتصادي از مقدار ماكزيمم 
عبور مي كند و سپس كاهش مي يابد[2و31]. هزينه ي فرآيند 
اما  مي رود.  باال  هيدروژن  سولفيد  درصد  افزايش  با  غشايي 
حضور سولفيد هيدروژن در غلظت هاي باالي دي اكسيد كربن 
در خوراك، تأثيري بر هزينه ي فرآيند غشايي ندارد. زيرا قبل 
غلظت  برسد،  مولي   ٪2 به  دي اكسيد كربن  غلظت  كه  اين  از 

سولفيد هيدروژن به كمتر از 4ppm مي رسد. مشاهده مي شود 
كه در اين حالت نيز فرآيند تركيبي در ميان سه فرآيند كم ترين 
فرآيند  خوراك نيز  مختلف  شرايط  در  پس  دارد[2].  را  هزينه 
تركيبي غشا- جذب اقتصادي ترين فرآيند است. نتايج بررسي ها 
نشان داده است كه اگر در فرآيند تركيبي ابتدا سيستم غشايي 
حدود 68٪ گازهاي اسيدي را جدا كند و بقيه به برج جذب 
فرستاده شود، هزينه ها از نظر اقتصادي كم ترين حالت را پيدا 
محاسبات  در  كه  داشت  توجه  نكته  اين  به  بايد  مي كند[2]. 
اقتصادي فوق از غشاهاي سلولز استات استفاده شده است. حال 
اگر از غشايي با انتخاب گري بهتري نسبت به اين غشاها استفاده 
نتايج اقتصادي بهتري براي فرآيندهاي غشايي و  شود مسلماً 
تركيبي به دست مي آيد. امروزه استفاده از غشاهاي سلولز استات 
براي شيرين سازي گاز طبيعي منسوخ شده است و همان گونه كه 
اشاره شد غشاهاي هيبريدي تحول چشمگيري در اين زمينه 

ايجاد كرده اند.

نتيجه گيري
جداسازي  روش هاي  جديدترين  از  غشايي  فرآيندهاي 
فرآيندهاي  با  جايگزيني  براي  اخير  سال هاي  در  كه  هستند 
جذب مطرح شده اند. از آن جايي كه فرآيندهاي غشايي نسبت 
ارزيابي  و  ساخت  دارند؛  عمده اي  مزاياي  جذب  فرآيندهاي  به 
عملكرد  طبيعي  گاز  شيرين سازي  در  كه  غشاهايي  توانمندي 

مناسبي داشته باشند، ضرورتي اجتناب ناپذير است. 
از مقايسه ي نتايج آزمايشات  انجام شده و خواص غشاهاي 
مختلف، دو نوع غشاي پلي فسفازين، يك نوع غشاي پلي اتر 
اورتان اوره و غشاهاي پباكس1074 و پباكس4011  به عنوان 
پيشنهاد  طبيعي  گاز  شيرين سازي  براي  غشاها  مناسب ترين 

مي شوند. اين غشاها عبارتند از: 
پلي[(2-  (2-متوكسي اتوكسي) اتانول)(4-متوكسي فنوكسي)
(2-آليل فنوكسي) فسفازين] با تركيب درصدهاي جانشيني ٪74 
گروه 2- (2-متوكسي اتوكسي)اتانول، 24٪ گروه 4- متوكسي 
مشخصـات   داراي  كه  فنوكسي  گـروه 2-آليل  و ٪2  فنوكسي 

H2S/CH4 Selectivity = 78,8 و P(H2S) = 1103 Barrer است.
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پلي[(2-(2-متوكسي اتوكسي)اتانول)(4-متوكسي فنوكسي)
(2-آليل فنوكسي) فسفازين] با تركيب درصدهاي جانشيني ٪48 
4-متوكسي  گروه   ٪48 اتوكسي)اتانول،  2-(2-متوكسي  گروه 
مشخصات  داراي  كه  فنوكسي  2-آليل  گروه   ٪4 و  فنوكسي 
 H2S/CH4 Selectivity= 62,5 و P(H2S)=587,6 Barrer

است.
پي يو4  كه داراي مشخصات P(H2S) = 223 Barrer  و  

H2S/CH4 Selectivity = 66 است.
  P(H2S) = 553 Barrer پباكس1074كه داراي مشخصات

و  H2S/CH4 Selectivity = 54 است.
  P(H2S)=621 Barrer پباكس4011 كه داراي مشخصات

و  H2S/CH4 Selectivity=46 است.

مقايسه ي اقتصادي بين روش هاي مختلف شيرين سازي نشان 
داد كه در ميان فرآيندهاي مختلف شيرين سازي، اقتصادي ترين 
فرآيند تقريباً در همه حاالت فرآيند تركيبي غشا- جذب است. 
از  انجام شده،  اقتصادي  بحث هاي  در  كه  است  ذكر  قابل 
غشاهاي سلولز استات استفاده شده است. در صورت استفاده 
از غشايي با انتخاب گري و عبوردهي بهتر از اين غشاها (مانند 
غشاهاي پلي فسفازين، غشاهاي پلي اتر اورتان اوره و يا غشاهاي 
نتايج اقتصادي بهتري براي  كوپليمر پلي اتر-پلي آميد)، مسلماً 
فرآيندهاي غشايي و تركيبي به دست مي آيد و آن گاه با قاطعيت 
كامل مي توان گفت كه روش شيرين سازي گاز با آمين ديگر 
مطلوب نيست و فرآيندهاي غشايي جايگزين مناسبي براي اين 

فرآيند مي توانند باشند.
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مقدمه
تركيبات آلي فّرار هيدروكربن هايي هستند كه فشار بخار آن ها 
در دماي معمولي بيش تر از 10/3 كيلو پاسكال باشد[1] كه سهم 
زيادي را در آلودگي هوا ايفا مي كنند. اين تركيبات انواع مختلف 
جدول  در  آن ها  از  ليستى  كه  مى شوند  شامل  را  تركيبات آلى 
(1) آورده شده است [2]. اين تركيبات از طريق مستقيم (ايجاد 
سمّيت و بو) يا غيرمستقيم (ايجاد مه دود فتوشيميايي) باعث 

آلودگي محيط مي شوند و يكى از مهم ترين آالينده هاي هوا به 
حساب مي آيند. تركيبات آلي فّرار در اكثر تركيبات رقيق كننده، 
چربي زدا و پاك كننده، روان كننده و سوخت هاي مايع به عنوان 
حالل كاربرد دارند. تركيبات آلي فّرار مي توانند گاهي به شكل 
زيست  آب هاي  و  خاك  و  شوند  زيست  محيط  وارد  تصادفي 
محيطي را آلوده سازند. بخار اين تركيبات وارد هوا مي شود و در 
آلودگي هوا نقش قابل توجهي دارند. اين تركيبات با اكسيد هاي 
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نيتروژن و در معرض تابش خورشيد واكنش فتوشيميايي انجام 
داده و مه دود فتوشيميايي را ايجاد مي كند كه از نظر زيست 
اين  انتشار  از  كه  است  الزم  بنابراين  است.  خطرناك  محيطي 

تركيبات آلي فّرار  به محيط زيست جلوگيري شود[3]. 
هدف اين مقاله بررسى انواع روش هاى حذف تركيبات آلى از 

هواى آلوده و مقايسه ي مزايا و معايب هريك از آن ها است. 
روش هاي حذف تركيبات آلي فّرار

 امروزه مقررات شديدي درباره ي كنترل آالينده هاي آلي به 
هوا در سطح جهاني وضع شده است. در جامعه اروپا اخيرا حد 

انتشار آالينده ها به محيط زيست حدود 35 گرم كل تركيب 
محيط  از  حفاظت  آژانس  است.  مكعب  متر  هر  در  فّرار  آلي 
زيست آمريكا حد انتشار آالينده ها را 10 گرم در هر متر مكعب 

قرارداده است. 
حذف تركيبات آلي فّرار به دو روش كلي اصالح تجهيزات و 
فرآيندها1 و روش هاي كنترل مضاعف2 ميّسر است. اين روش ها 

به صورت نمودار در شكل (1) نشان داده شده اند [4].
در گروه اول كنترل انتشار تركيبات آلي فّرار از طريق اصالح 
تجهيزات فرآيند، مواد خام و يا تغيير فرآيند حاصل مى شود.  

جدول 1 : انواع تركيبات آلى  فّرار
مثالتركيب آلي 
بنزن، تولوئن، زايلن، نفتالن، استايرنآروماتيك

استون، متيل اتيل كتونكتون ها

فرمالدئيد، استالدئيدآلدئيد ها

متانول، اتانول، پروپانول، ايزوپروپيل الكل، اتيلن گليكولالكل ها

متيل استات، اتيل استات، بوتيل استات استات ها

متيل كلريد، پركلرواتيلن، كربن تتراكلريد، متيل كلرايدتركيبات كلردار

شكل1: نمودار تكنيك هاي كنترل تركيبات آلي فّرار

 1- Process and Equipment modification 
2- Add on control techniques 
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در حالي كه در گروه دوم، انتشار آالينده ها با به كارگيرى روش هاى 
ديگرى غير از تغيير در خود فرآيند صورت مى گيرد.

حذف  كاربردي  تجهيزات  و  فرآيند  اصالح  از  استفاده  با 
تركيبات فوق داراي راندمان بيشتري است ولي چون هميشه 
مي شود.  محدود  آن  كاربرد  پس  نيست  عملي  آن  اجراي 
روش هاي دسته دوم خود به دو زير گروه با  نام هاي تخريب و 

بازيابي تقسيم مي شوند. 
ماهيت  نظير  خواصي  به  فوق  روش هاي  از  هريك  انتخاب 
بستگي  تصفيه  مورد  جريان  دبي  و  غلظت  فّرار،  آلي  تركيبات 
اغلب  در  و  پر هزينه  تجهيزات،  و  فرآيند  اصالح  تكنيك  دارد. 
نسبت  مازاد  كنترل  تكنيك  بنابراين  است  ممكن  غير  موارد 
بر  كه   روش  دو  به  خود  مازاد  كنترل  است.  مطلوب تر  آن  به 
پايه بازيابى يا مبنى بر تخريب تركيبات آلى فّرار است، انجام 
تكنيك هايي  فّرار،  آلي  تركيبات  بازيابي  روش هاي  مي گيرد. 
نظير جداسازي با غشا، جذب سطحي و جذب نفوذى را شامل 
مي شوند. روش هاي مبتني بر تخريب تركيبات آلي فّرار شامل 
روش هاي اكسايش و تصفيف زيستي است. اكنون تكنيك هاي 
كنترل انتشار آالينده ها (كنترل مضاعف) شرح داده مي شوند.  

تكنيك  هاى تخريبى تركيبات آلى فّرار 
1- اكسايش

روش هاي  موثرترين  از  يكي  فّرار  آلي  تركيبات  اكسايش 
حذف است. اكسايش تركيبات آلي فّرار به سه شيوه اكسايش 
كاتاليستي، اكسايش حرارتي و با استفاده از راكتورهاي جريان 

معكوس صورت مي گيرد.
الف- اكسايش حرارتي 

پيشرفته  حرارتي  اكسنده هاي  حرارتي،  اكسايش  روش  در 
درصد   95-99 بتوانند  عمل  در  كه  مي شوند  طراحي  طوري 
تركيبات  سيستم ها  اين  كنند.  تخريب  را  فّرار  آلي  تركيبات 
آلي فّرار را در محدوده ي دمايي 1800-1300 درجه فارنهايت 
مي سوزانند. اين سيستم ها مي توانند طوري طراحي شوند كه 
ظرفيت اكسايشي برابر500000 -1000 فوت مكعب بر دقيقه 

را داشته باشند. دماي عملياتي فرآيند حذف، تابعى از نوع، غلظت 
انرژي  و  باال  عملياتي  دماي  باشد.  مى  فرآيند  راندمان  و  ماده 
نيتروژن  آن  بر  عالوه  است.  روش  اين  معايب  از  زياد  مصرفى 
موجود در هوا در دماهاي باال مي تواند با اكسيژن وارد واكنش 
شود و اكسيد هاي نيتروژن را توليد كند. اكسيد هاي نيتروژن 
آالينده محسوب مي شوند و الزم است كه از اين تركيبات حذف 

شوند [6- 5].
استفاده  انرژي  بازيابي  رايج  سيستم هاي  نوع  دو  از  امروزه 
مي شود كه عبارتند از سيستم هاي احيا كننده1 و بهبود دهنده2 
--> شكل هاى (2) و (3)؛ [1]. در هر دو روش قبل از وارد شدن 
از  آن  كردن  گرم  براي  احتراق  محفظه  به  ورودي  گاز  جريان 
گرماي جريان احتراق خروجي استفاده مي شود. در سيستم هاي 
احيا كننده از يك بستر سراميكي براي محبوس كردن گرماي 
گاز خروجي از محفظه احتراق استفاده مي شود. به محض اين كه 
انتقال  مي شود  نزديك  احتراق  محفظه  دماي  به  بستر  دماي 
گرما بي اثر شده، و جريان گاز خروجي احتراق به سمت بستر 
با دماهاي پايين سوق داده مي شود. جريان گاز ورودي سپس 
از بستر گرم عبور داده مى شود و گرماي محبوس شده را قبل 
از وارد شدن به محفظه احتراق مي گيرد. با استفاده از چندين 
را  سيستم  به  ورودي  گرماي  درصد  حدود 95  مي توان  بستر 

بازيابي كرد.
عملياتي  ويژگي هاي  به  حرارتي  بازيابي  سيستم  راندمان 
فرآيند بستگي دارد. به طوركلي فرآيندهاي دوره اي با سيستم هاي 
اكسايش بازيابي سازگار نمي باشند. گرماي جذب شده در طول 

دوره با عملكرد پايين به محيط زيست وارد مي شود. 
سيستم هاي اكسايش حرارتي بهبود دهنده، انرژي حرارتي 
را با يك مبدل فلزي ساده محبوس مي كنند. ماكزيمم بازيابي 
اين  مزيت  است.  درصد   70 حدود  سيستم ها  اين  براي  گرما 
سيستم ها به سيستم هاي احياءكننده اين است كه مدت زمان 
مورد نياز براي مبدل حرارتي جهت رسيدن به شرايط عملياتي 
كم تر است. اكثر سيستم هاي بازيابي احيا كننده براي رسيدن 
به شرايط مطلوب به زمان و حجم سوخت ورودي بيش تري نياز 

1- Regenerative 
2- Recuperative 
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دارند. كاربرد اين سيستم ها براي عمليات دوره اي مي باشند كه 
مطابقت خوبي با سيستم اكسايش دارند. در سيستم هاي احيا 
كننده غلظت باالي مواد آلي به همراه مرحله ي كوتاه چرخه ي 
حرارتي  اكسنده هاي  در  فّرار  آلي  تركيبات  تخريب  واجذب، 
از  خروجي  گازهاي  براي  حرارتي  اكسايش  مي سازد.  ميّسر  را 
تركيبات آلي فّرار با غلظت هاي پايين پر هزينه است. در سال 
1993 رودى1 و كارول2 تحقيقى براى تخريب آالينده هاى ناشى 
از مصرف سوخت ها با استفاده از اكسايش حرارتى انجام دادند. 
در اين تحقيق براي اكثر تركيبات آلي فّرار در محدوده 2000- 
1400 فارنهايت با زمان ماند 2-0/5، راندمان حذف بيش تر از 

99 درصد به دست آمد[7]. 
ب– اكسايش كاتاليستي 

را  فّرار  آلي  تركيبات  كاتاليستي  اكسايش  سيستم هاي 

مهم ترين  مي سوزانند.  حرارتي  اكسيدكننده هاي  شيوه  مشابه 
تفاوت اين سيستم ها با سيستم حرارتي اين است كه احتراق 
در دماهاي پايين تر صورت مي گيرد (دماهاي 900-700 درجه 
فارنهايت). زيرا كاتاليست باعث كاهش انرژي فعال سازى مورد 
نياز براي احتراق مي گردد. جريان گاز ورودي اغلب در مبدل 
حرارتي برگشت دهنده گرم شده، و سپس در صورت نياز از يك 
مشعل استفاده مي گردد.  جريان گاز از يك ساختار مونوليتي يا 
النه زنبوري كه سطح آن با كاتاليست پوشش داده  شده است، 
عبور مي كند. سيستم هاي كاتاليستي مي توانند طوري طراحي 
شوند كه داراي ظرفيت اكسايشي 10000 -1000 فوت مكعب 
به 100  از 2000  فّرار  آلي  تركيب  غلظت  و  باشند  دقيقه  بر 
با  عمليات  براي  هم چنين  سيستم ها  اين  برسد.  پي.پي.ام3 
غلظت هاي پايين و يا عملياتي كه به طور دوره اي انجام مي گيرند 

شكل 2: تكنيك اكسايش حرارتي به روش احياي مجدد  براي حذف آالينده ها از هواي آلوده

(Recuperative) شكل 3:  اكسايش حرارتي به  روش  بهبود دهنده

1- Rudi 
2- Karrol 

3- ppm
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مناسب است. بر اساس مطالعه اى كه در اين زمينه پاتكار1 در 
دادند،  انجام  سال 1993  در  كارول3  و  رودى2  و  سال 1992، 
راندمان تخريب سيستم ها از 90 درصد بيش تر و تا 95 درصد 
نشان  شكل (4)  در  كاتاليستى  سيستم  از  نوعى  بوده است[8]. 

داده شده است[1].
حرارتي  اكسيدكننده هاي  مشابه  كاتاليستي  سيستم هاي   
مي توانند تركيبات احتراق ثانوي را ايجاد كنند. اما ميزان توليد 
محصوالت جانبى در اين روش به علت پايين بودن دماى عملياتى 
اكسايش  اثر  در  گوگرددار  و  هالوژن دار  تركيبات  است.  كم تر 

كاتاليستي به تركيبات اسيدي خود تبديل مي شوند[6].

ج- اكسايش با استفاده از راكتور با جريان معكوس
نماي اين نوع راكتور در شكل (5) آمده است[1]. اين نوع از 
راكتور ها به صورت يك راكتور بستر پر شده آدياباتيك است كه 
در آن جهت جريان به طور دوره اي عوض شده و راكتور تحت 
شرايط ناپايدار4 كار مي كند. اين نوع از راكتور ها جايگزين مناسبي 
براي حذف تركيبات آلي فّرار از هواي آلوده به شمار مي آيند. 
زيرا كاركردن راكتور در شرايط ناپايدار مي تواند براي فرآيند هاي 
شيميايي مفيد باشد. زماني كه اين نوع راكتورها در مقياس بزرگ 
مورد استفاده قرار گيرند رفتاري مشابه سيستم هاي آدياباتيك 
خواهند داشت. ديناميك اين نوع از راكتورها مي تواند به راحتي 

شكل4 : شماتيك نوعى از فرآيند اكسايش كاتاليستى

شكل 5: شماتيك راكتور با جريان معكوس

1- Patkar 
2- Ruddy 

3- Carrol 
4- unsteady state
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مشخص شود و تابع شرايط محيطي نيست. براي دستيابي به 
اين شرايط الزم است كه سيستم به طور كامل عايق شود تا از 
اتالف حرارت جلوگيري به عمل آيد. بهترين روش براي به دست 
آوردن شرايط آدياباتيك استفاده از يك راكتور دو جداره است 
كه از انتقال حرارت در آن به صورت تابشي جلوگيرى مي شود. 
در سال 1994 وان د بلد1 و وان وزيل2 مطالعاتى در اين زمينه 

انجام داده اند[9-10].

پارامترهاي مؤثر بر عملكرد راكتور هاي با جريان معكوس 
- طول چرخه3 : بيش ترين دماي داخل راكتور تقريبا به تغيير 
دوره چرخه وابسته مي باشد. اگر مدت زمان چرخه طوالني باشد 
گرماي زيادي از راكتور خارج خواهد شد و در انتهاي چرخه 
ميزان تبديل كاهش خواهد يافت. دوباره دما در طول چرخه، 
در موقعيت محوري معين راكتور به طور وسيعي تغيير مي كند و 

احتماال اين نوسان دمايي عمر كاتاليست را كم خواهد كرد.  
- تأثير دماي آدياباتيك: 

در داخل راكتور يك دماي آدياباتيك بحراني وجود دارد كه 
در آن دما هيچ واكنشي صورت نمي گيرد و دماي بدنه راكتور با 
دماي خوراك ورودي برابر است. در دماي باالتر ميزان تبديل باال 

رفته و دما به چند برابر دماي آدياباتيك مي رسد[11].

2- تخريب زيستي تركيبات آلي فّرار
در ابتدا اين فرآيند براي از بين بردن بوي گازهاي پسماندها 
استفاده مى شد؛ اكنون به عنوان روشي مؤثر و ارزان براي حذف 
تركيبات آلي فّرار توليد شده در اثر فعاليت هاي صنعتي گوناگون 
به شمار مي رود. اين تكنيك براساس توانايي ميكرو ارگانيسم ها (به 
طور عمومي، باكتري ها) براي تبديل آالينده هاي آلي در شرايط 

بي هوازي، به آب، دي اكسيد كربن و توده زيستي4 است. 
به طور كلي تصفيه ي زيستي ساختاري ساده دارد و از بستري 
ميكرو ارگانيسم هاي  از  اليه اي  كه  آلي  آالينده هاي  از  پر شده 
تثبيت شده اطراف آن قرار دارد، تشكيل شده است. گاز آلوده از 

طريق اليه زيستي و مواد پركننده عبور مي كند. در اين فرآيند 
و  نارس  زغال  و  خاك  كمپوست،  مواد (نظير  از  متفاوتي  انواع 
غيره) به عنوان بستر صافي مورد استفاده قرار مى گيرند كه بايد 

خواص مكانيكي مطلوبى داشته باشند.
محيط  ميان  از  آن  در  كه  است  فرآيندي  زيستي  تصفيه 
تثبيت  آن  روي  ميكروارگانيسم ها  كه  متخلخل  مواد  پرشده 
شده اند هواي آلوده گذر مي كند. در ابتدا آالينده ها از هوا به فاز 
زيستي جذب سطحي مي شوند. ميزان اين جذب تابع ويژگي هاي 
شيميايي آالينده مورد نظر مانند حالليت، ثابت هنري و وزن 
مولكولي است. همين كه آالينده ها جذب اليه ي زيستي شدند، 
ميكروارگانيسم ها آن ها را به دي اكسيد كربن، آب و مواد معدني 

و توده زيستي (بيو ماس) تبديل مى كنند. 
كارايي تصفيه زيستي به تخريب پذيري آالينده ها بستگي دارد. 
در تصفيه زيستي بايد محيطي مناسب براي ميكروارگانيسم ها 
فراهم شود. رطوبت محيط نيز بايد به ميزان مناسبي نگهداري 
شود تا رشد ميكربي بدون سوراخ شدن فراهم گردد. اين فرآيند 
مؤثّر  فّرار  آلي  تركيبات  هيدروژن   سولفيد  هم زمان  حذف  در 
ميزان  اساس  بر  تركيبات  انواع  حذف  راندمان  ترتيب  است. 

تخريب پذيري به روش تصفيه زيستي به صورت زير است[12]. 
H2S > هيدروكربن هاي كلردار< آلدئيدها و كتون ها < آروماتيك ها

خاك  كمپوست،  آلوده،  گاز  تصفيه  براى  زيادى  مطالعات 
صورت  كنون  تا  روش  اين  از  استفاده  با  ديگر  تركيب  چند  و 
و  جول   ،1991 سال  در  وينر5  و  لسون  جمله:  از  گرفته است 
سال 1996  در  برزينسكى7  و  كيارد  سال 1996،  در  دراگت6 
[15-13]. نمايي از اين فرايند در شكل (6) ديده مي شود[1]. 

بازيابي تركيبات آلي فّرار
فّرار  آلي  تركيبات  بازيابي  براي  استفاده  مورد  روش هاي 
عبارتند: متراكم كردن، جذب، بازيابي با استفاده از غشا و جذب 

سطحي تركيبات آلي فّرار.

1- Van de Beld 
2- Van Woezil 
3- Cycle period 
4- Biomass 

5- Lesson & Winer 
6- Jol & Dragt 
7- Kiard & Brzezinski
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متراكم كردن 
فوق اشباعيت تركيب عامل اصلي براي متراكم شدن است 
كه در اثر ناخالص كردن يا متراكم كردن تحت فشار جريان 
آلي  تركيبات  براي  كردن  متراكم  مي آيد.  به دست  آلوده  گاز 
فّرار با نقطه جوش باالتر از 100 درجه فارنهايت و غلظت هاي 
نسبتا باال حدود  5000 پي.پي.ام است. تركيبات آلي فّرار با 
نقطه جوش پايين براي سرد كردن يا متراكم كردن مورد نياز 
است. در سيستم هاي تراكم نبايد از مواد پليمري استفاده كرد 

زيرا در سطح مبدل حرارتي جرم مي بندند[16].

جذب تركيبات آلي فّرار 
جذب تركيبات آلي فّرار از جريان گازي از طريق تماس هواي 
آلوده با حالل هاي آلي مناسب است. طي اين فرآيند تركيبات 
آلي فّرار به فاز مايع منتقل مي شوند. استفاده از مواد پركننده و 
هم چنين اتميزه كردن مايع باعث افزايش سطح تماس مي شود. 
 95-98 راندمان  با  را  فّرار  آلي  تركيبات  مي تواند  جاذب  يك 

درصد حذف كند [17].

فرآيند بازيابي بر اساس غشا 
فرآيند  شده است.  گزارش  روش  اين  كه  مدت هاست 
مي گرفت.  قرار  استفاده  مورد  نمك زدايي  براي  ابتدا  ياد شده 
استفاده هاي  اساس  بر  را  فرآيند  تقسيم  بندي   (2) جدول 

مختلف آن نشان مي دهد. 
فّرار  آلي  تركيبات  بازيابي  براي  استفاده  مورد  تكنيك هاي 
از هواي آلوده با استفاده از غشاها، تراوايي گاز و اسمز معكوس 

است. 
اين  در  را  پژوهش هايي  همكاران  و  باكر1  سال 1987  در   
پليمرى  غشايى  فيلم هاى  از  استفاده  با  تصفيه  براى  زمينه 
استفاده  شامل  شده  انجام  تحقيقات  بيش تر  دادند[18].  انجام 
براي  نيز  پژوهش هايي  است[19].  سيليكونى  غشاهاى  از 
استفاده از غشاهاى سيليكونى پوشش داده شده با بسترى از 
پلى سولفون صورت گرفته است[20]. وينگ2 [21] و همكاران 
فرآيند ها  اين  در  نگه دارنده  مواد  به عنوان  ايميد ها  اتر  پلى  از 
بر  را  آزمايشاتى  همكاران  و  دنگ3  هم چنين  كرده اند.  استفاده 
از  استفاده  با  آلوده  هواى  از  فّرار  آلى  تركيبات  بازيابى  اساس 

شكل 6: نماي ساده اي از سيستم بيو فيلتراسيون

1- Baker 
2- Wing 

3- Deng 
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غشاى پلى آروماتيكى انجام دادند كه به نتايج اميدواركننده اى 
دست يافتند[21]. نمودار فرآيند ساده شده تركيبات آلي فّرار با 

استفاده از تكنيك غشايي در شكل (7) آمده است[1].

جذب سطحي تركيبات آلي فّرار 
فرآيند جذب سطحي بر اساس برهم كنش بين جاذب و 

ماده جذب شونده به دو دسته زير تقسيم مي شوند: 
جذب سطحي فيزيكي و جذب سطحي شيميايي. 

جداسازي  فرآيند هاي  در  بيش تر  فيزيكي  سطحي  جذب 
اهميت دارد كه خود اين فرآيند نيز به دو دسته تقسيم مي شود:

-   جذب سطحي با محرك حرارتي1 
- جذب سطحي با محرك فشار2 

هريك از فرآيندها محاسن و معايبي دارند. جذب سطحي 
فيزيكي هنگامي است كه نيروهاي ضعيف وان در والس سبب 
جذب مولكول آلي در سطح مولكول هاي جاذب مي شوند. كم 
بودن گرماي جذب و برگشت پذير بودن فرآيند جذب سطحي 
تعادل  حالت  به  سريع  فرآيند  و  است  آن  ويژگي  مهم ترين 
مي رسد. انتخاب جاذب مناسب به مورد استفاده ي آن بستگي 
دارد. از كربن فعال و رزينهاي استايرن / دي وينيل بنزن براي 

بازيابي تركيبات آلي فّرار بيش تر استفاده مي شود.
 فاكتور هاي مؤثّر بر عملكرد فرآيند جذب سطحي عبارتند از:  
1- قابليت نگهدارى3 توانايي جاذب به نگه داري تركيب آلي 
جذب شده، شاخص مهمي است كه كاربرد تجاري و صنعتي اين 

فرآيند را تعيين مي كند.

شكل  7: شكل ساده اي از جريان فرآيند ساده شده براي تكنيك غشايي

جدول 2: انواع اصلى فرآيندهاى غشايى در فرآيندهاى صنعتى

مكانيسم انتقالعامل موثر فرايند
انتقال انتشارىگراديان غلظتتراوايى گاز

انتقال انتشارى حاللاختالف فشاراسمز معكوس

انتقال انتشارى ماده حل شدهگراديان غلظتدياليز

انتقال انتخابى يونپتانسيل الكتروشيميايىالكترو دياليز

انتقال انتشارى ماده حل شدهگراديان غلظتتراوايى ژل

انتقال انتخابى فيزيكوشيميايى حالل/حل شدهغلظتپيش تبخير

1- Thermal swing adsoprption 
2- Pressure swing adsorption  

3- Retentive ability
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 2- فشار؛ الزم است فشار در ورودي واحد بازيابي تنظيم 
شود.

باالتري  غلظت هاي  در  را  بازيابي  كه  مطلوب  غلظت   -3  
ازحالل انجام دهد. 

4- نوع جاذب مورد استفاده 
5- روش هاي واجذبي 

6- بازيابي جريان 

نتيجه گيري 
 روش هاى موجود براى حذف تركيبات آلى فّرار مورد بحث 
قرار گرفتند. معايب و مزاياى هر يك از روش هاى مختلف براى 

حذف تركيبات آلى فّرار در جدول (3) آورده شده است.
   از بين انواع روش هاى مورد استفاده براى كنترل و كاهش 
انتشار تركيبات آلى فّرار، روش هاى اكسايشي متداول ترين است 
زيرا مقدار قابل توجهي از تركيبات آلي فّرار را تخريب مي كند. 
از ميان روش هاى اكسايش نيز تكنيك اكسايش كاتاليستى با 
توجه به اين كه در دماهاى پايين ترى صورت مى گيرد، از نظر 
انرژى، مقرون به صرفه و نيز محصوالت جانبى توليد شده ي آن 

كم است. 
پس از اكسايش، تكنيك استفاده جذب سطحي متداول ترين 
به  تكنيك  اين  ولي  است  خوب  آن  حذف  راندمان  است. 
سرمايه گذاري و صرف هزينه زياد نياز دارد. واجذب و جداسازي 

هزينه  افزايش  سبب  شده  جذب  محلول  از  فّرار  آلي  تركيب 
فرآيند مي شود. 

    از ميان جاذب هاي رايج براي جذب سطحي، كربن فعال، 
ماده ي ارزان قيمتي است ولي خطر آتش گيري محتمل است؛ 
زئوليت ها گران قيمت اند اما مزاياي آن عدم آتش گيري، توزيع 
يكنواخت اندازه ي حفر ه ها و ... است. هرگاه بازيابي تركيبات آلي 
فّرار داراي اهميت باشد جذب سطحي به عنوان روشي مناسب 

مي تواند مورد استفاده قرار گيرد.
1- صافي زيستي نيز يك روش جايگزين مناسب و ارزان 
تخريب  به خاطر  اين،  باوجود  است.  فّرار  آلي  تركيبات  براي 

انتخابي كاربرد اين تركيبات  منوط به تقاضاي تجاري است. 
   فرآيند جذب نياز به سرمايه گذاري اوليه زياد و مشكالت 

طراحي زياد است. 
2- تراكم يك جايگزين مناسب براي بازيابي تركيبات آلي 

است. اين فرآيند نياز به جداسازي چنداني ندارد.  
نتيجه كلى كه از اين مطالعه مى توان داشت، اين است كه 
چنان كه هدف از حذف تركيبات آلى فّرار، بازيابى باشد، از روش 
تخريبى اكسايشى و به ويژه اكسايش كاتاليستى استفاده مى شود. 
زيرا با اين روش راندمان حذف باال و انرژى مصرفى نسبتا پايين 
و از نظر اقتصادى مقرون به صرفه است. چنانچه بازيابى تركيب 
آلى فّرار مهم باشد، جذب سطحى بهترين تكنيك است. تصفيه 

بيولوژيكى يك روش در زمينه تحقيقاتى است. 

جدول3: مقايسه روش هاى مختلف براى حذف تركيبات آلى فّرار از هواى آلوده

راندمان تكنيك
معايبمحاسنپسماند توليد شدهحذف

ممكن است تركيبات هالوژن دار به بازيافت انرژي تا 85 درصد ممكن استمحصوالت احتراق99-95اكسايش حرارتي
تجهيزات اضافي نياز داشته باشد

راندمان به شرايط عملياتي وابسته بازيافت انرژي تا 70 درصد ممكن استمحصوالت احتراق98-90اكسايش كاتاليستي
است

نياز كم به سرمايه گذاري اوليه و مواد زايد توده زيستي (بيوماس)95-60صافي بيولوژيكي
سمي كمتر توليد مي شود

كند و به آلودگي ميكروبي مستعد 
است
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مقدمه
هم زمان  توليد  سيستم  صنعتي  فرآيند هاي  بيش تر  در 
صنعتي  مجموعه  يك  مي شود.  يافت  فراواني  به   حرارت  و  كار 
مانند پااليشگاه يا پتروشيمي كه از واحد هاي فرآيندي مختلف 

تشكيل شده، هم زمان به انرژى حرارتى و الكتريكى نياز دارد. 
سيستم توليد هم زمان مركزي كه شامل چندين سطح بخار و 
المان هاى توليد توان است، اين نياز را برآورده مي كند. بخار با 
و  كرده،  عبور  توربين ها  از  محوري  كار  توليد  هنگام  باال  فشار 

مجيد فانى تبريزى1*، سجاد فريد سلطانى2

1- استاديار دانشكده مهندسي مكانيك دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسى
2- دانشجوى كارشناسى ارشد، دانشكده مهندسي مكانيك، دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسى

دريافت مقاله: 87/3/27          پذيرش مقاله: 87/9/26

مدل سازى و بهينه سازي تك هدفه مصرف انرژي و توليد آالينده هاي گازي در يك 
مجموعه توليد هم زمان حرارت-توان پااليشگاهي

چكيده 
در اين تحقيق مدل سازي و بهينه سازى مصرف انرژي در يك مجموعه توليد هم زمان پااليشگاهي بررسي مي شود. در مدل سازي 
ترموديناميكي اجزاء اصلي مجموعه شامل: ديگ بخار دوگانه سوز، توربين گاز و توربين بخار است. در مدل سازي ديگ بخار، احتراق 
سوخت هاي مايع و گاز در شرايط استوكيومتريك با استفاده از معادالت حاكم بر گازهاي كامل و سپس با در نظر گرفتن ضريب هواي 
اضافه، هريك به طور جداگانه محاسبه شده  است. با لحاظ شرايط ترموديناميكي و آيروديناميكي درون ديگ بخار مدل آالينده هاي 
گازي ناشي از فرآيند احتراق در شرايط كوره ديگ بخار مورد اصالح قرار مي گيرد. در مدل سازي توربين گاز و توربين بخار با استناد 
بر اطالعات تجربي در مراجع،  روابط بين نرخ جرم سيال عامل عبوري و توان خروجي مفيد محاسبه  مي شود. پس از تأييد مدل ارائه 
شده در بخش مدل سازي به بهينه سازي مصرف انرژي و توليد آالينده هاى گازى در سيستم توليد هم زمان پااليشگاهى پرداخته شده 
 است. بدين صورت كه با معرفي متغير هاي مستقل مجموعه و با در نظر گرفتن محدوديت هاي عملياتي آن ها، تالش براي يافتن پاسخ 

بهينه با در نظر گرفتن فاكتورهاي هزينه مصرف انرژي و هزينه توليد آالينده هاى گازى صورت مى گيرد.
در مجموعه پااليشگاهي نمونه، نياز حرارتي و الكتريكي تعيين و ورودي هاي مسأله انتخاب شد و سپس نتايج مدل سازي 
به دست آمد. اين نتايج روشن مي سازد مدل هايي كه براي تجهيزات و ارتباط معادالت در مجموعه ارائه و در نظر گرفته شده  بود، 
مناسب و درست است. عالوه بر آن بررسي توليد آالينده هاي گازي ديگ بخار نمونه نيز پرداخته، و سپس با انتخاب متغيرهاى 
مستقل مجموعه به بهينه سازى تك هدفه مصرف انرژي و توليد آالينده هاي گازي پرداخته شده  است. در پايان نتايج با يك ديگر 

مقايسه شده تا اختالف در انتخاب تابع هدف به عنوان مهم ترين ركن بهينه سازى مشخص شود.

واژگان كليدي: توليد هم زمان حرارت-توان1، ديگ بخار دوگانه سوز، توربين گاز، توربين بخار، مصرف انرژي، توليد آالينده هاي گازي

* tabrizi@kntu.ac.ir
1- Combined Heat and Power



ماهنامه تخصصي، علمي - ترويجي / آذر- دي 1387 / شماره 17 48

F a r a y a n d n o

مصرف   شيميايي،  صنايع  مي كند.  توليد  پايين تر  فشار  با  بخار 
اصلي  توليدكنندگان  هم چنين  و  انرژي  عمده ي  كنندگان 
انرژي  از  استفاده  ميزان  چشمگير  افزايش  هستند.  آالينده ها 
الكتريكي همراه با مشكالت موجود در سوخت هاي فسيلي مانند 
محدوديت و تجديد ناپذيري، مصرف بسيار زياد در تأسيسات 
توليد نيرو و آلودگي هاي مربوط به احتراق آن ها در ديگ هاي 
بخار و كوره ها، اهميت هر گونه تالشي را در جهت بهينه سازي 

مصرف انرژي بيش از پيش نمايان مى سازد[2].
نشر آالينده هايي كه توسط فرآيندها توليد مي شود، موجب 
وضع قوانين و مسايل زيست محيطي شده  است. به عالوه، نواساناتي 
كه در بازار الكتريسيته در فصول مختلف موجود است فرصت هايي 
را براي صنايع فراهم مي كند تا در مورد مقرون به صرفه گي توليد 
يا وارد كردن الكتريسيته تصميم گيري كنند. با توجه به اين موارد 
تالش مى شود تا مصرف بهينه انرژي سيستم توليد هم زمان يك 

مجموعه پااليشگاهي به عنوان نمونه محاسبه گردد[3].

مورد مطالعاتي
واحد  به  مربوط  توان  و  بخار  هم زمان  توليد  سامانه ي 

به معرفي  ابتدا  در  مي شود.  بررسي   (1) شكل  در  پااليشگاهي 
مجموعه، سپس به مدل سازي اجزاى آن مي پردازيم.

مقسم هاى  بخار1
جدول (1) شرايط  بخار در چهار مقسم با فشارهاي بسيار 

باال، باال، متوسط و پايين را نشان مي دهد.

جدول 1: دما و فشار  مقسم هاى  بخار[1]
دما (C°)فشار (MPa)مقسم

(VHP) 11/1465فشار بسيار باال
(HP) 4/1330فشار باال

(MP) 1/1233فشار متوسط
(LP)0/34140فشار پايين

مجموعه ديگ هاى بخار 
سه ديگ بخار تهيه  كننده ي بخار با فشار  بسيار باال2 هستند. 
طرح اصلي اين سه ديگ يكسان است اما با توجه به شرايط 
زيست محيطي بيش ترين ظرفيت ديگ بخار شماره دو تا مقدار 
135t.h-1 محدود شده  است. مقدار زيادي بخار فشار پايين3 از 

بيرون  به   24/4t.h-1ميزان به  آن  از  قسمتي  و  توليد  فرآيندها 

شكل 1: نمودار فرآيندي جريان بخار مجموعه توليد هم زمان[1]
1- Steam Headers 
2-VHP 

3- LP
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تخليه مي گردد. عالوه بر آن جريان چگاليده شده گرم اصًال به 
ديگ بخارها باز نمي گردد؛ در عوض، آب تغذيه ديگ بخار توسط 
يك سيستم پيش گرمايش كه حرارت بعضي فرآيندها را بازيافت 

مي كند، پيش گرم مي شود. 
بسيار  فشار  با  يكسان  بخار  ديگ  واحد  دو  داراي  مجموعه 
باال و ظرفيت توليد بخارt.h-1 188، و يك ديگ بخار با ظرفيت 
توليد بخارt.h-1 135 با شرايط 465 سلسيوس و 111بار1 است. 
هر ديگ بخار مي  تواند سوخت هاي مختلف و يا تركيبي از آنان 
را مصرف كند. در اين صورت بازده وسايل احتراق در استفاده از 
سوخت هاي مختلف، مقادير متفاوتي را اتخاذ مي  كند. مدل سازي 
ديگ بخار با سوخت هاي چندگانه راندمان هاي گوناگون براي 
سوخت هاي متفاوت دارد. عموماً مقدار آن براي سوخت گاز باال 
و براي نفت كوره و آسفالت پايين است. راندمان سوخت گاز2 ، 
نفت كوره3 ، آسفالت4 به ترتيب برابر93/1٪، 91/8٪ و 88٪ براي 
اين سه ديگ بخار است. به منظور ساده سازي، فرض مي شود كه 
اين راندمان ها براي محدوده عملكردي نرمال ديگ بخارها ثابت 

است[1]. 

مجموعه توربين ها
الكتريسيته  از  بخشي  طبيعي  گاز  مصرف  با  گاز  توربين 
مجموعه را توليد مي كند، هم چنين گاز خروجي آن براي توليد 
بخار با فشار باال  به يك ديگ بخار با بازيافت حرارت5 تخليه 
مي شود. بدين ترتيب تجهيزات مستقر در پايين دست توربين 
گاز گرماي آزاد شده در اثر سوزاندن سوخت در توربين گاز را 
به شكل مؤثّري قابل بازيافت مي كند. بدين شكل از تلفات ايجاد 
شده در سيستم هاي توليد مجزا جلوگيري مي شود. اين سامانه 
با بيش ترين مصرف گاز MW 46/79 مي تواند بخار در فشار 
41 بار و دماي 330 سلسيوس را در اختيار مجموعه قرار دهد. 
هم چنين توربين بخار مركبي در مجموعه مشاهده مى شود 
كه بخار را در فشار بسيار باال دريافت و در دو مرحله به مقسم هاي 
فشار باال و فشار متوسط منتقل مي كند. اين توربين در واقع از 

نوع توربين هاي الكتريكي است كه وظيفه ي تأمين بخشي از 
نياز هاي داخلي مجموعه را بر عهده دارد.

مدل سازي 
معادالتى كه در اين بخش به آن ها اشاره خواهد شد در واقع 
روابطي هستند كه ارتباط بين متغيرهاي مستقل مجموعه را  

ميسر مي سازند.

معادالت ديگ بخار
بار حرارتي مورد نياز ديگ هاى بخار بايد با مجموع گرماي 

حاصل از احتراق سوخت ها برابر باشد[1]:

(1)

طبيعي،  گاز  يا  نفت كوره  احتراق  با  بخار  ديگ  يك  براي 
راندمان حرارتي كه درصدي از كل حرارت ورودي است و بر 

پايه روش تلفات حرارتي محاسبه مي گردد برابر است با[4]:

(2)

كه در آن كسر انرژي گاز طبيعي در كل حرارت ورودي به 
ديگ بخار (درصد) برابر است با[4]:

(3)

معادالت توليد آالينده هاي گازي ديگ بخار
استوكيومتريك  محاسبات  شامل  اوليه  محاسبات  ابتدا  در 
ايده آل  شرايط  در  اضافي  هواي  ضرايب  درج  با  سپس  و  است 
كوره   آيروديناميكي  و  ترموديناميكي  شرايط  به  توجه  بدون 
سوزاندن  از  ناشي  احتراق  محصوالت  غلظت  تعيين  به  مربوط 
سوخت هاي مايع و گازي به دست مي آيد. در حالت كلي حجم 

1-Bar 
2- ηb(GAS)
3- ηb(FO)

4- ηb(AS)
5- HRSG
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سولفور،  اكسيد  كربن،  دي اكسيد  احتراق:  حاصل  گازهاي 
اكسيژن، نيتروژن و آب هستند.

(4)

گازي  سوخت هاي  گروه  دو  در  احتراق  گازهاي  غلظت 
به دست  و[8]  مراجع[7]  در  موجود  روابط  اساس  بر  مايع  و 
اكسيد  آالينده هاى  نشر  نرخ  حرارتي،  راندمان  مانند  مي آيد. 
(ديگ  كربن1.  اكسيد  دي  و  سولفور  اكسيدهاى  نيتروژن، 
در  طبيعي  گاز  و  مايع  سوخت  دوگانه  احتراق  با  كه  بخاري 
زير  رابطه  طبق   EFNG پايه   بر  مي كند)  كار  مشخصي  بار 

به دست مي آيد[4]:

(5)

مدل نشر آالينده هاي اصلي ديگ هاي بخار كه  با احتراق خالص 
سوخت مايع يا گاز طبيعي كار مي كنند، به صورت زير است:

اكسيدهاي نيتروژن
احتراق  از  حاصل  نيتروژن2  اكسيدهاي  آالينده هاي  براي 
سوخت هاي فسيلي در ديگ بخار، مدل شامل سهم اكسيدهاي 
بر انگيخته4  سوخت+  نيتروژن  اكسيدهاي  و  حرارتي3  نيتروژن 
است. شدت اكسيـدهاي نيتــروژن حــرارتي (مثل دي  اكسـيد 
نيتروژن) در كوره ديگ بخار با احتراق هم زمان سوخت مايع و 

گاز طبيعي، از رابطه زير قابل محاسبه است[4]:

(6)

 ،(CO2) روش محاسباتي شامل: غلظت اكسيژن در مشعل
 (t) مدت زمان ماندگارى محصوالت احتراق در محفظه ي كوره

و بيش ترين دما در ناحيه شعله (Tm) است.
براي يك ديگ بخار با احتراق سوخت مايع در بار كامل، 
نيتروژن  اكسيدهاي  و  سوخت  نيتروژن  اكسيدهاي  غلظت 
گردش  فاكتور  و   (α) واقعي اضافي  هواي  نسبت  با  برانگيخته 

مجدد گازهاي خروجي (r) به صورت زير تعيين مى گردد[4]: 

(7)

(8)

مطابق معادالت (7) و (8)، آالينده هاي اكسيدهاي نيتروژن 
اساساً تحت تأثير مقدار نيتروژن (N) سوخت، نسبت هواي اضافي 
                     (r) خروجي  گازهاي  مجدد  گردش   ،(αbz) شعله  ناحيه  در 

و بيش ترين دماي شعله (Tm) هستند.
زماني كه احتراق با گاز طبيعي صورت مي گيرد، سهم سوخت 
در تشكيل اكسيدهاي نيتروژن صفر است. تشكيل اكسيدهاي 
در  بر انگيخته  و  حرارتي  مكانيزم هاي  از  ناشي  تنها  نيتروژن 
كوره ي ديگ بخار است. در پيش گويي آالينده هاي اكسيدهاي 
نيتروژن حاصل از احتراق گاز طبيعي، فرض مي شود كه دماي 
ماكزيمم ناحيه شعله، Tmax ، به ميزان 1٪ بيش تر از Tm است 
(Tmax=1.01Tm). بنابراين براي يك مولد بخار در بار كامل با 
احتراق گاز طبيعي، آالينده هاي اكسيدهاي نيتروژن حرارتي از 
طريق معادله (6) و با جايگزيني Tm با Tmax محاسبه مي شود. در 
صورتي كه غلظت اكسيدهاي نيتروژن برانگيخته (مانند دي اكسيد 
نيتروژن) با نسبت هواي اضافي واقعي (αbz) و فاكتور گردش مجدد 

گازهاي خروجي (r) به صورت زير قابل محاسبه است[4]:

  (9)

بنابراين براي يك ديگ بخار در بار كامل، كل آالينده هاى 
مجموع  با  برابر  مايع  سوخت  احتراق  در  نيتروژن  اكسيدهاي 
CNO2 و در احتراق گاز طبيعي برابر با مجموع 

f+p و CNO2
th

1-  NOx , SO3 , SO2 , CO2
2- NOX

3- Thermal
4- Fuel and prompt
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CNO2 است.
p و CNO2

th

كار   (P≤P0)P/P0 نسبي بار  در  كه  بخار  ديگ  يك  براي 
مي كند، طبق مدل هاي پيشنهادي در منابع مي توان كل غلظت 
اكسيدهاي نيتروژن (مانند دي اكسيد نيتروژن) را به صورت زير برآورد 

كرد. نتايج در مقايسه با داده هاي تجربي مطابقت خوبي دارند[4]. 
براي احتراق سوخت مايع:

  (10)

و براي احتراق گاز طبيعي:

  (11)

آالينده هاى  نشر  نرخ  دلخواه،  بار  با  بخار  ديگ  يك  براي 
اكسيدهاي نيتروژن بر حسب كيلوگرم/ثانيه برابر است با[4]:

براي احتراق سوخت مايع: 

  (12)

براي احتراق گاز طبيعي:

  (13)

كه در آن FO(Vg) و  NG(Vg) از مرجع[8] قابل محاسبه 
احتراق  در  خروجي  گازهاي  حجم  معرف  به ترتيب  و  است؛ 
سوخت مايع و گاز طبيعي با احتساب مشخصات هواي اضافي و 

گردش مجدد گازهاي خروجي در كوره است.

اكسيدهاي سولفور  
نمي شود.  توليد  سولفور  اكسيدهاي  طبيعي  گاز  احتراق  از 
مدل هاي زير براي تشكيل اكسيدهاي سولفور1 در ديگ بخار با احتراق 
سوخت مايع است. غلظت تري اكسيد سولفور در گازهاي خروجي 
كوره ديگ بخار (بر حسب گرم بر مترمكعب) با احتراق سوخت مايع 

در بار دلخواه (P≤P0) در رابطه زير تعيين مي گردد[4]: 

  (14)

بر اساس اين مدل، غلظت تري اكسيد سولفور در گازهاي 
بخار،  ديگ  بار  سوخت،  گوگرد،  مقدار  با  متناسب  خروجي 
اكسيژن اضافي در ناحيه شعله و هندسه ي كوره است. qf نسبت 

گرماى آزاد شده در سطح مقطع كوره است.
هنگامي كه تري اكسيد سولفور زياد تشكيل مي شود، غلظت 
كاهش  مقداري  كوره  خروجي  گازهاي  در  سولفور  دي اكسيد 

مي يابد[4]:

  (15)

نرخ نشر اكسيدهاى سولفور بر حسب كيلوگرم/ثانيه از ديگ 
بخار با احتراق سوخت مايع به ترتيب زير مشخص مي شود[4]:

  (16)

  (17)

دي اكسيد كربن
نرخ نشر دي اكسيد كربن بر حسب (كيلوگرم/ثانيه) بر پايه 
تحليل و مصرف سوخت توسط ديگ بخار برآورد مي گردد، كه با 

چشم پوشي از محصوالت احتراق ناقص برابر خواهد بود با[4]:
براي احتراق سوخت مايع: 

  (18)

و براي احتراق گاز طبيعي:

  (19)

معادالت  توربين گاز
مدل توربين گاز بر اساس بازدهى متغير طبق معادالت مرجع[6] 
در نظر گرفته شده  است. در اين مدل، توان محوري توربين با استفاده 
از ضرايب خطى سازى كه تابعي از جريان جرمي سيال عبورى است 

تخمين زده شده، و به صورت زير محاسبه مي شود: 

  (20)
1-  SO2 , SO3
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كه در آن WGT توان توليد شده توسط توربين گاز است 
و ضرايب nGT و WGT,int به ترتيب از معادالت (21) و (22) 

استخراج مي شوند.

  (21)

  (22)

و    BGT=2.3905 ،AGT=8.817 ضرايب   مقدار  كه 
 بر اساس مرجع[6] است.

معادالت توربين بخار
توان  يافتن  براي  زير  رابطه ي  از  بخار،  توربين  مدل  در 
خروجي بر حسب نرخ جريان عبوري بخار از توربين استفاده 

مى شود[6]: 

  (23)

در معادله n (23) و Wint مطابق معادالت (24) و (25) براي 
هر توربين با توجه به محل قرارگيري توربين بين مقسم هاي 

ورودي و خروجي تعيين مي شوند. 

  (24)

 (25)

ضريب تصحيح A و B نيز به منظور تصحيح بازده توربين 
لحاظ  و   توربين  ورودي  بخار  شرايط  بر حسب 

شده اند[6].

صحت مدل سازي مجموعه
معلوم  فرض  با  و  الكتريكي  و  حرارتي  نياز هاي  به  توجه  با 
بودن ميزان مصرف سوخت هاي گاز، نفت كوره و آسفالت، يك 

سري محدوديت هاي اضافي در اين سيستم اعمال مي شود تا 
شرايطي واقعي براي مجموعه در نظر گرفته شود: 

ظرفيت واحد گوگردزدايي گازهاي خروجي مقدار احتراق 
آسفالت را محدود مي كند.

مقدار معيني از سوخت گازي بايد سوزانده شود تا توازن گاز 
توليدي و مصرفي كل مجموعه رعايت شود. بيش ترين مقدار آن 

برابر 158/79MW است.
به خاطر ترتيب مقسم سوخت، نفت كوره و آسفالت نمي تواند 

در يك ديگ بخار بطور همزمان مورد استفاده قرار گيرند.
ورودى هاى مسأله را مى توان در جدول (2) و جدول (3) 
بخار،  توربين هاي  در  توان  توليد  متغيرهاي:  كرد.  مشاهده 
توليد توان در توربين گاز، نرخ بخار توليدى توسط ديگ هاى 
نظر  مورد  دما  كننده هاى  تعديل  از  عبورى  بخار  نرخ  بخار، 
را  مجموعه  عملياتي  متغيرهاي  ساير  هم چنين  هستند. 

خواهيم يافت.
   [1] MWجدول 2: مصرف سوخت مجموعه 

آسفالتنفت كورهگازتجهيزات احتراقي
77/00/023/0ديگ بخار شماره 1
35/015/00/0ديگ بخار شماره 2
0/00/0140/0ديگ بخار شماره 3

--46/79توربين گاز

جدول 3: بخار عبوري از توربين هاي بخار الكتريكي[1]
مقدار (t.h-1)پارامتر نرخ بخار عبوري

359/5توربين بخار اوليه
202/5توربين بخار ثانويه

ارائه نتايج مدل سازي انرژي
مي شود.  مشاهده   (4) جدول  در  مجموعه  توليدي  توان 
توربين هاي  توسط  مدل سازى  از  حاصل  توليدي  توان  مجموع 
 32/584MWعبارتي به  يا   10/498 + 22/086MWبرابر بخار 
است. اين مجموعه با توجه به عبور جريان يكسان در مقايسه 
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با 32/1MW توان واقعي، خطايي برابر 1/5٪ دارد. توربين گاز 
نيز داراي توليد توان 12/601MW، كه با اندكي تفاوت بسيار 
نزديك به نتايج واقعي است. در اين صورت توان خريداري شده 
خارج از مجموعه برابر 315MW /16 است كه در نهايت نشان گر 
مدلي است كه قابليت اطمينان بسيار باال براي تخمين مناسب 

توان مورد نياز تأميني مجموعه را دارد.
(MW)جدول 4: مقايسه نتايج مدل سازي توان توليدي

نتايج مدل سازياطالعات واقعي
توربين بخار اوليه

32/1
22/086

10/498توربين بخار ثانويه
12/612/601توربين گاز

نيز  بخار  ديگ هاي  از  برخاسته  بخار  نرخ  مدل سازي  نتايج 
در جدول (5) آمده  است. مطابق اين جدول، نتايج ميزان بخار 
برخاسته از تمام ديگ هاي بخار نزديك به مقادير واقعي است. 
البته در مجموع (t.h-1)1/292 بخار بيش تري توليد شده  است. 
نيز   (HRSG) حرارت  بازيافت  با  بخار  ديگ  از  خروجي  بخار 
(t.h-1)  20/001 است كه در مقسم با فشار باال تزريق مى شود.

(t.h-1) جدول 5: مقايسه نتايج مدل سازي بخار برخاسته از ديگ هاي بخار
نتايج مدل سازياطالعات واقعيديگ بخار
126/1127/62شماره 1
63/963/747شماره 2
169/5169/425شماره 3

ورودي  در  عبوري  بخار  جريان  نرخ  مدل سازى  نتايج 
در  اتمسفر  به  بخار  تخليه  دريچه هاي  و  دما  تعديل كننده هاي 
جدول (6) ديده  مي شود. مطابق اين جدول در تعديل كننده دما  
(1 و 3) كه رابط مقسم هاي 1 و 3 است، ميزان 1/292 بخار 
نسبت به حالت واقعي عبور داده شده  است كه ميزان بازگشت 
ناپذيري مجموعه را و در نهايت بازده سيكل را كاهش خواهد 
داد. البته اين ميزان بخار برابر با ميزان توليد بخار ديگ هاي بخار 
نسبت به وضعيت واقعي دارد كه امري واضح است. در نهايت در 

مقسم فشار متوسط به اتمسفر تخليه مي شود.

جدول 6: مقايسه نتايج مدل سازي بخار عبوري در ورودي 
(t.h-1) تعديل كننده هاي دما و دريچه هاي تخليه بخار به اتمسفر

اطالعات تعديل كننده دما  
واقعي

نتايج 
مدل سازي

0/00/0تعديل كننده دما  (1 و 2)
0/01/292تعديل كننده دما  (1 و 3)
10/310/301تعديل كننده دما (2 و 3)

0/02/104خروجي به اتمسفر 3
24/424/4خروجي به اتمسفر 4

مدل سازي توليد آالينده هاي ديگ بخار شماره 1
اكسيد هاي  كربن،  دي اكسيد  به ترتيب  آالينده ها  نشر  نرخ 
 375MW بخار  ديگ  براي  سولفور1  و  اكسيدهاي  نيتروژن 
مي  شود.  ديده   (2) شكل  در  آسفالت  و  گاز  دوگانه  سوخت  با 
توليد  نرخ  ميزان  مي توان  راحتي  به  شكل  اين  از  استفاده  با 
 (EFNG) طبيعى  گاز  انرژى  كسر  در  بخار  ديگ  آالينده هاي 
اختياري با توجه به بار نسبي ديگ بخار در بازه 10 تا ٪100 

قابل پيش بيني نمود. 
نرخ آالينده هاي اكسيد هاي نيتروژن و تري اكسيد سولفور 
شرايط  و  مصرفي  سوخت  خصوصيات  تأثير  تحت  به شدت 
عملياتي هستند. با افزايش بار مولد، نمودار خطى است. اما نرخ 
آالينده هاي دي اكسيد كربن و دي اكسيد سولفور شدت افزايش 

ثابتي را نسبت به افزايش بار ديگ از خود نشان مي دهند. 
بخار،  ديگ هاي  بار  افزايش  كه  گفت  مي توان  بنابراين 
نيتروژن  اكسيد هاي  آالينده هاي  هزينه ي  بر  بيش تري  تأثير 
دي اكسيد  و  كربن  دي اكسيد  به  نسبت  سولفور  تري اكسيد  و 

سولفور خواهد داشت.      
حاصل  نمودار  هر  تغييرات  مقايسه ي  از  كه  ديگري  نكته 
مي شود، كاهش نسبي نرخ تمام آالينده ها با افزايش كسر انرژى 
گاز طبيعى از EFNG=10 تا EFNG=100 است. زيرا با افزايش 

1-  CO2, NOx, SO2 , SO3
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EFNG، درصد مشاركت گاز طبيعى (سوخت پاك و آاليندگى 

كم) افزايش مى يابد.

بهينه سازي
هر مسأله بهينه سازي داراي يك سري پارامترها و متغيرها 
ثابتي  مقدارهاي  بهينه سازي  فرآيند  طول  در  پارامترها  است. 
اختيار مي كنند. اما متغيرها مي توانند در بازه مجاز مقدارهاي 
تعداد  برابر  مجموعه  آزادي  درجات  باشند.  داشته  متفاوتي 
از  آن ها  تعداد  به  اگر  كه  است  مجموعه  مستقل  متغيرهاي 
متغيرهاي مجموعه تثبيت شوند، باقي متغيرها نيز به  طور كامل 
مشخص مي شوند [5]. از اين جهت مي توان متغيرهاي مجموعه 

را به دو دسته مستقل و وابسته دسته بندي كرد. 
سايت  هم زمان  توليد  مجموعه  بهينه سازي  مسأله  در   
متغيرها  ميان  از  مستقل  متغير  شش  مي توان  نفت  پااليشگاه 
مابقي  و  مستقل  متغير   6 متغير،  از 29  بنابراين  كرد.  تعيين 

متغيرهاي وابسته به شمار مي آيند.
بهينه سازي بر اساس مدل سازي مجموعه توليد هم زمان با 

هدف كمينه كردن هزينه هاي مصرف سوخت و توليد آالينده ها 
در يك مجموعه ي پيشنهادي انجام مي شود. در اين مجموعه 
از روش بهينه سازي تركيبي براي يافتن پاسخي مناسب استفاده 
شده است. در اين روش با ايجاد رابطه اي بين زبان هاي برنامه نويسي 
الگوريتم ژنتيك و مدل سازى جبرى كلى1، از قابليت هاي دو روش 

در پيشبرد اهداف مسأله استفاده شده است [10].
سيستم مدل سازى جبرى كلى يك زبان مدل سازى پيشرفته  
كه  مدل هايى  فرمول بندى  براى  كه  است  رياضيات  بر  مبتني 
و  مدل سازها  مي شود.  استفاده  دارند  مختصر  جبرى  عبارات 
رايانه هاى مشابه براحتى مي توانند اين زبان را بخوانند هم چنين 
انتقال آن از محيط يك رايانه به رايانه ديگر به آساني امكان پذير 
است. اين سيستم توانايي ارائه ي ويژگى هاى مستند سازى مدل، 
رفع عيب كردن جزء به جزء، تحليل حساسيت و تهيه گزارش 
را دارد. سيستم مدل سازى جبرى كلى براى مدل سازى مسائل 

بهينه سازى خطى و غير خطى طراحى مى شود [11].
اين زبان برنامه نويسي كه بر اساس تئوري برنامه ريزي رياضي2 
براي مدل سازي طراحي شده  است، روشى را براي توصيف مسأله 

شكل 2:  مدل سازي توليد آالينده هاي ديگ بخار شماره 1

1-  GAMS 
2- Mathematical Programming
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به زبان رياضي يا مدل سازي آن ارائه مي دهد و راه هاي مختلف 
ممكن را براي حل آن   معرفي مي كند[12].

است  احتمالي  جستجوي  روش  يك  ژنتيك  الگوريتم 
مي كند.  استفاده  طبيعي  و  زيستي  تكامل  شبيه سازي  از  كه 
الگوريتم هاي ژنتيك براي توليد بهترين تخمين هاي يك جواب 
با به كارگيري اصل بقاي بهترين ها روي جمعيتي از جواب هاي 
بالقوه عمل مي كند. درهرنسل، فرآيند انتخاب افراد كه با سطح 
برازندگي شان در دامنة مسأله و پرورش آن ها با هم تطابق دارد 
عملكردهاي  از  استفاده  با  را  تخمين ها  از  جديد  مجموعه اي 
گرفته شده از ژنتيك طبيعي ايجاد مي كند. اين فرآيند، تكامل 
جمعيت هايي از افراد را به همراه دارد كه بهتر از والدينشان با 
محيط مربوطه  هماهنگي دارند. از مهم ترين مزاياي اين روش، 
از  است.  روش ها  به ساير  نسبت  آن  انعطاف پذيري  و  راندمان 
به عنوان  است  ويژگي  اين  داراي  ژنتيك  منطق  كه  جايي  آن 
منطقي كارآمد در بهينه سازي مورد استفاده قرار گرفته  است. 
در سال 1989 د. ايي. گلدبرگ1 منطق الگوريتم ژنتيك ساده2 
را پيشنهاد كرد. بيش تر الگوريتم هاي ژنتيك اصالح شده همان 

منطق الگوريتم گلدبرگ است[5].

محدوديت هاي مجموعه
مقدار محدوديت هاي ظرفيت ديگ بخار و مشعل كه شامل 
كم ترين و بيش ترين مصرف سوخت در هر ديگ بخار بر اساس 

نوع سوخت مصرفي است؛ در جدول (7) ديده مي شود.

[1] (MW)جدول 7: محدوديت استفاده ي سوخت در ديگ هاي بخار
آسفالتنفت كورهگاز

183179192بيش ترين مصرف
151523كم ترين مصرف

توربين بخاري كه به مولد برق اتصال دارد در شرايطي بين 
كم ترين و بيش ترين جريان بخار عبوري مجاز مي تواند فعاليت 
كند. جدول (8) محدوده ي شرايط كاري توربين بخار مركب را 

مشخص مي نمايد.

[1] (t.h-1) جدول 8: كم ترين و بيش ترين بخار عبوري از توربين بخار
حداقلحداكثر

VHP 388/553مصرف بخار
HP 2100استخراج در
LP 20353استخراج در

و هم چنين شرايط كاري هر تعديل كننده ي دما در جدول 
(9) قابل دستيابي است.

 [1] (t.h-1) جدول 9: بيش ترين  بخار عبوري از تعديل كننده هاي دما
حداكثردي سوپرهيتر

270تعديل كننده دما  (1 و 2)
255تعديل كننده دما  (1 و 3)
50تعديل كننده دما  (2 و 3)

30خروجي به اتمسفر 3
25خروجي به اتمسفر 4

محدوديت هايي اضافي نيز  در اين سيستم اعمال مي شود تا 
شرايطي واقعي براي مجموعه در نظر گرفته  شود، البته در اين 
بخش محدوديت هاي موارد 1 و 2 بخش (4) به علت عدم محدود 
ترتيب  به  خاطر  مي شود.  گرفته  ناديده  مرزي  شرايط  ساختن 
مقسم هاي سوخت نفت كوره و آسفالت، اين دو سوخت نمي توانند 

به طور هم زمان در يك ديگ بخار مورد استفاده قرار گيرند. 
حداكثر ظرفيت توان خريداري شده از شبكه توزيع سراسري 

20 فرض مى شود.
مشخصات و قيود مسأله به انضمام نيازمندي هاى خدماتي 
در  تغيير  بدون  پردازشي  بخار  حرارت  و  الكتريسيته  قبيل  از 
بهينه سازي نشر آالينده هاي ناشي از ديگ هاي بخار اعمال مي شود. 
نكته اصلي كه بايد اشاره شود اين است كه در بهينه سازي مصرف 
انرژي مجموعه توربين گاز به  صورت مداوم در حداكثر توان مورد 
طبيعى)  (گاز  مصرفى  سوخت  مورد  در  مى گيرد.  قرار  استفاده 

توربين گاز بايد دو نكته ذيل مد نظر باشد:

1-  D.E.Goldberg 
2- Simple Genetic Algorithm
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ساير  به  نسبت  گاز  سوخت  مصرف  باالى  هزينه   -1
سوخت هاي مايع.

2- تميز بودن سوخت گاز نسبت به ساير سوخت هاي مايع.
در بهينه سازي آالينده ها عالوه بر اطالعات تشريح شده در 
قسمت (4)، براي اجراي برنامه به يك سري اطالعات تكميلي 
مسأله  پارامترهاي  به عنوان   (10) جدول  در  كه  نيازمنديم 

مشخص شده اند.
جدول 10: پارامترهاي ورودي مجموعه [7]

مقدارواحدعبارت اختصاري پارامتر
C25°دماي هوا ورودي

C185°دماي هوا در خروجي پيش گرمايش
C1405°دماي گازهاي خروجي از كوره

MPa0/102فشار ميانگين كوره
0/8−فاكتور موثر حجم كوره

اكسيژن،  نيتروژن،  گازهاي  از  مخلوطي  هوا،  روند  اين  در 
دي اكسيد كربن و رطوبت هوا با درصد حجمي به ترتيب 7748، 
20/59، 0/3 و 1/9 در نظر گرفته شده  است. هم چنين با توجه 
به اين نكته كه هواي اضافي براي هر سوخت ويژه ميزان ضريب 
مشخصي دارد، ضريب هواي اضافه سوخت هاي سه گانه مورد 

مطالعاتي در جدول (11) در نظر گرفته شده  است. 

جدول 11: ضرايب هواي اضافي براي سوخت هاي مختلف [8]
آسفالتنفت كورهگازسوخت
1/121/101/08ضريب

توابع هدف
مجموعه  عملياتي  هزينه هاي  به عنوان  را  اوليه  هدف  تابع 
تعريف مي كنيم كه برابر با مجموع هزينه سوخت مصرفي - كه 
از ضرب واحد هزينه در مقدار نرخ مصرف به  دست مي آيد- و 

هزينه برق خريداري شده از شبكه است:

  (26)

در جدول (12) واحد هزينه سوخت و الكتريسيته به ازاي هر 
US$.(kwh)-1 مشخص شده  است.

[1]US$.(kwh)-1 جدول 12: هزينه واحد انرژي مصرفي به
قيمتپارامتر هزينه
0/0183سوخت گاز

0/016سوخت نفت كوره
0/0079سوخت آسفالت

0/0739توان خريداري شده
مي توان ضرر ناشي از نشر آالينده هاي مخرب محيط زيست 
را به وسيله اعمال يك تابع پنالتي يا تابع جريمه در نظر گرفت كه 
ترم هاي مختلف گازهاي مّضر و سمي را شامل مي شود. در واقع 
هدف، يافتن كم ترين مقدار هزينه هاي گازهاي آالينده است كه 
با مجموع ضرب واحد هزينه در مقدار نرخ توليد آالينده ها برابر 

است. مطابق معادله (27) خواهيم داشت:

  (27)

 US$.(kg)-1كه مقدار واحد هزينه در جدول (13) به ازاي هر
مشخص شده  است.

[9] US$.(kg)-1جدول 13: هزينه واحد آالينده هاي توليدي به
قيمتگاز

٧/۵اکسيد نيتروژن

١/٧دي اکسيد سولفور

٣/٠تري اکسيد سولفور

٠/٠٣دي اکسيد کربن

ارائه نتايج 
بهينه سازي براي يافتن كم ترين مقدار تابع هدف به منظور 
دو استراتژي متفاوت انجام مي شود. جدول هاي (14) تا (21) 
 (14) جدول  مي دهند.  نشان  را  بهينه سازي  از  حاصل  نتايج 
نتايج بهينه تابع هدف براي دو گزينه كم ترين مصرف انرژي و 
كم ترين توليد آالينده هاي گازي را نشان مي دهد. همان گونه كه 
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مشاهده مي شود هزينه ي مصرف انرژي و توليد آالينده ها در دو 
حالت مذكور تفاوت فاحشي با هم دارد زيرا از سوخت هاي كامآل 
متفاوت استفاده شده  است. بازده كلي مجموعه نيز در هر دو 

حالت به نسبت باالست.

 (S.h-1)جدول 14: مقايسه هزينه هاي عملياتي حاصل از بهينه سازي
بازدهي  هزينه آالينده ها هزينه انرژي

كمينه مصرف 
4868/1473543/376/3انرژي  

كمينه توليد 
7313/0191583/679/1آالينده ها

مركب  بخار  توربين  طبقات  از  بخار  استخراج  بهينه  نتايج 
در دو حالت بسيار نزديك به هم است -> جدول (15). اين 
تعديل  از  عبوري  بخار  بهينه سازي  نتايج  مقايسه  در  تعامل 
كننده هاي دما به مقادير يكسان منتج مي شود. از مقايسه دو 
حالت با يك ديگر به راحتي مي  توان استنباط كرد كه توزيع بخار 

در مجموعه با كم ترين اتالف انرژي همراه است. 
طبق جدول (16) در سيستم توليد هم زمان مورد نظر، فقط 
در دي سوپرهيتر (2 و 3) كه اتصال مابين تراز HP و MP است 

و هم چنين خروجي به اتمسفر 4 عبور بخار مجاز  است. 

 (t.h-1)جدول 15: مقايسه نتايج بهينه سازي بخار عبوري از توربين بخار
نتايج 

نتايج توليد آالينده هامصرف انرژي  

VHP 359/50358/923مصرف بخار
HP 157/0156/423استخراج در
LP 202/50202/50استخراج در

جدول 16: مقايسه نتايج بهينه سازي بخار عبوري از تعديل 
(t.h-1) كننده هاي دما

نتايج مصرف دي سوپرهيتر
انرژي  

نتايج توليد 
آالينده ها

0/00/0تعديل كننده دما  (1 و 2)
0/00/0تعديل كننده دما  (1 و 3)

10/310/3تعديل كننده دما  (2 و 3)
0/00/0خروجي به اتمسفر 3
24/424/4خروجي به اتمسفر 4

جدول  در  مجموعه  شده  خريداري  و  توليدي  توان  ميزان 
(17) مشاهده مي شود. توان خريداري شده از خارج مجموعه در 
 20/0 MW استراتژي كاهش آالينده هاي مخرب محيط زيست
است كه حداكثر ظرفيت خريد توان از شبكه است. در حالي كه 
اين  است.   16/528 MWبرابر مقدار  اين  ديگر  استراتژي  در 
حالت نشانگر ارجحيت نسبي واردات الكتريسيته به مجموعه در 

مقايسه با توليد آن در داخل است.
توربين گاز در دو حالت در حداكثر ظرفيت نامي در حال فعاليت 
الكتريسيته-بخار  هم زمان  توليد  بازدهي  نشان دهنده  كه  است 
 12/601 MWبه  همراه ديگ بخار با بازيافت حرارت در توليد توان
است. مقدار توان توليد شده ي توربين بخار ثانويه در دو حالت 
در  توليدي  توان  ميزان  در  اصلي  تفاوت  است،  يكسان  تقريباً 

طبقه ي اول توربين مركب برابرMW 3/501 است.
(MW)جدول 17: مقايسه نتايج بهينه سازي توان توليدي و خريداري شده

نتايج 
نتايج توليد آالينده هامصرف انرژي  

21/86118/360توربين بخار اوليه
10/50910/539توربين بخار ثانويه

12/60112/601توربين گاز
16/52820/0توان خريداري شده

كوره  در  گاز  و  آسفالت  كوره،  نفت  سوخت  تركيب  براي 
ديگ هاي بخار، بهينه سازي مقدارهاي متفاوتي را ارائه مي دهد 
كه در بخش مقايسه هزينه ها به آن اشاره شد. درجدول (18) 
به   3 و   2 بخار 1،  ديگ هاي  در  سه گانه  سوخت هاي  مصارف 
تفكيك مشاهده مي شود. با مقايسه ي ستون هاي مربوط به دو 
حالت مشاهده مي شود كه در كم ترين وضعيت، هزينه مصرف 
انرژي به علت قيمت باالي گاز در پايين ترين سطح در نظر گرفته 
شده و از آسفالت به عنوان سوخت اصلي استفاده شده  است. 
براي ديگ هاي بخار 1 و 3 با ظرفيت يكسان، مصرف سوخت 
وضعيت  در  اما  شده است.  انتخاب   109/479  MWمساوي
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كم ترين توليد آالينده هاي گازي از سوخت گاز به عنوان سوخت 
اصلي و با تركيبMW 71/033 براي ديگ هاي بخار 1 و 3، 
استفاده  شماره 2  بخار  ديگ هاي  در   90/653 MWهم چنين

شده  است .

جدول 18: مقايسه نتايج بهينه سازي تركيب سوخت هاي مورد 
(MW) استفاده در ديگ هاي بخار

نتايج توليد آالينده هانتايج مصرف انرژي

نفت گاز
نفت گازآسفالتكوره

آسفالتكوره

ديگ 
بخار 

شماره 
1

150/0109/47971/033150/0

ديگ 
بخار 

شماره 
2

150/030/02190/653150/0

ديگ 
بخار 

شماره 
3

150/0109/47971/033150/0

نتايج ديگري كه از بهينه سازي حاصل مي شود، شامل نرخ 
بخار برخاسته از ديگ هاي بخار است كه در جدول (19) به آن 

اشاره شده  است. 
مطابق اين جدول، نسبت به كارگيري ديگ هاي بخار در دو 
حالت با توجه به تشابه ديگ هاي 1 و 3، و استفاده از سوخت هاي 
مختلف با يك ديگر متفاوت است. در استراتژي كم ترين مصرف 
انرژي ديگ هاي 1 و 3 به كار گرفته شده اند كه ظرفيت بيش تري 
نسبت به ديگ شماره 2 دارند. چرا كه مصرف سوخت در اين 
حالت به سمت آسفالت تمايل داشته و از مولدهاى 1 و 3 استفاده 
زيادى مى شود.  اما در استراتژي كم ترين توليد آالينده ها نتايج 
عكس اين قضيه را نشان مي دهند: مصرف به سمت سوخت هاى 
پاك بوده و از مولد بخار 2 استفاده زيادى مى شود. بخار خروجي 
برخاسته از ديگ بخار بازيافت حرارت از گازهاي خروجي توربين 

گاز نيز(t.h-1) 20/001 است. 

جدول 19: مقايسه نتايج بهينه سازي بخار برخاسته از ديگ هاي بخار
نتايج  توليد آالينده هانتايج مصرف انرژي

ديگ بخار
151/694109/881 شماره 1

ديگ بخار 
55/535135شماره 2

ديگ بخار
151/694109/881 شماره 3

نتايج حاصل از آاليندهاي ناشي از فرآيند احتراق در جدول هاي 
(20) و (21) قابل مشاهده اند. نتايج نرخ توليد آالينده ها در هر 
توليد  كم ترين  و  انرژي  مصرف  كم ترين  وضعيت  دو  در  مورد 
آالينده هاي گازي در جدول (22) مشاهده مي شود. نتايج تفاوت 
فاحشي در كاهش توليد آالينده ها نشان مي دهد. اين تفاوت از 
دو ديدگاه دوست دار محيط زيست، و بي تفاوت به مسائل زيست 

محيطي و صرف هزينه انرژي تمام شده ناشي مي شود. 
به  آالينده ها  مقدار  آاليندگي،  كاهش  مسائل  به  توجه  با 
ميزان 85/7، 98/2، 96/8 و 20 درصد به ترتيب در آالينده هاي 
اكسيدهاي نيتروژن، دي اكسيد سولفور، تري اكسيد سولفور و 

دي اكسيد كربن كاهش يافته  است.

جدول 20: مقايسه نتايج بهينه سازي آالينده هاي  ناشي از
(kg.s-1) ديگ هاي بخار

نتايج آلودگي
مصرف انرژي

نتايج توليد
 آالينده ها

0/05690/0081اكسيدهاي نيتروژن
E- 51/555*E- 5*87/1دي اكسيد سولفور
0/18170/0058تري اكسيد سولفور
17/184913/6842دي اكسيد كربن

مي شود،  حاصل  آالينده ها  بهينه سازي  از  كه  جزئي  نتايج 
سهم مربوط به هر ديگ در آاليندگي كل مجموعه است. از آن 
جايي كه ديگ هاي بخار 1 و 3 شرايط يكساني را در بهينه سازي 

دارند، ديگ شماره 1 و 2 را مورد بررسي قرار مي دهيم. 
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جدول (21) پارامتر آاليندگي ويژه را مقايسه كرده  است. 
به  بخار  ديگ هاي  آاليندگى  سهم  مقايسه ي  براي  است  بهتر 
نحوه ي مصرف سوخت با توجه به استراتژى خاص در هر مولد 

نيز دقت شود. 
نگرش كاهش در هزينه آالينده ها به  جاى كاهش در هزينه 
اكسيدهاي  به ويژه  آالينده ها  كاهش  به  منجر  سوخت  مصرف 
نيتروژن و دى اكسيد سولفور شده است. چنان كه پيش بيني 
مصرف  كمينه سازى،  نتايج  در  آالينده ها  توليد  ميزان  مي شد، 
انرژى ديگ بخار شماره 1 باالتر از ديگ شماره 2 است. چرا 
كه  بوده  آسفالت  سمت  به  سوخت  مصرف  حالت  اين  در  كه 
ديگ بخار 2 از آن استفاده نمى كند. ولى در حالت كمينه سازى 
آالينده ها با توجه به لزوم مصرف سوخت هاى پاك، ديگ بخار 2 

كاربرد زيادى داشته و نتايج متفاوت است.

نتيجه گيري
در اين مقاله به بهينه سازي مديريت مصرف منابع انرژى به 
ديدگاه هاى مختلف پرداخته شد. ابتدا مدل سازي ترموديناميكي 
اجزاء اصلى شامل ديگ بخار دوگانه سوز، توربين گاز و توربين 
بخار انجام گرفت. در ديگ بخار با استفاده از معادالت حاكم بر 
در  گاز  و  مايع  سوخت هاى  احتراق  مدل سازي  كامل،  گازهاى 
شرايط استوكيومتريك و سپس با در نظر گرفتن ضريب هواى 
اضافه به طور جداگانه محاسبه گرديد. سپس مدل آالينده هاى 

گازى ناشى از فرآيند احتراق در شرايط كوره ديگ بخار با لحاظ 
شرايط ترموديناميكى و آيروديناميكى درون ديگ بخار اصالح 
شد. در مدل سازى توربين گاز و توربين بخار با استناد بر اطالعات 
تجربى موجود در مراجع،  به محاسبه روابط بين نرخ جرم سيال 
عامل عبورى و توان خروجى مفيد پرداخته و در ضمن شرايط 

ترموديناميكى سيال در انتهاى توربين نيز حاصل شد. 
با تعيين نياز حرارتى و الكتريكى يك سيستم توليد هم زمان 
مدل سازى  نتايج  مسأله،  ورودى هاى  انتخاب  با  و  پااليشگاهى 
مناسب  ارتباط  و  تجهيزات  براى  شده  ارائه  مدل هاى  درستي 
نشان  را  مجموعه  بر  حاكم  شده ي  گرفته  نظر  در  معادالت 
بخار  ديگ  يك  گازى  آالينده هاى  توليد  آن  بر  عالوه  مى دهد. 

انتخابى نيز بررسى شد.
تركيبي  بهينه سازي  روش  از  هدفه  تك  بهينه سازى  براى 
براي يافتن بهترين پاسخ اين مجموعه استفاده شده  است. در 
اين روش با ايجاد رابطه اي بين زبان هاي برنامه نويسي الگوريتم 
ژنتيك و سيستم مدل سازى جبرى كلى1 از قابليت هاي دو روش 
در پيشبرد اهداف مسأله استفاده شده  است. با هدف بهينه سازى 
مصرف انرژي و بهينه سازي توليد آالينده ها در نمونه، با انتخاب 
درجات آزادى مجموعه، بهينه سازي مجموعه توليد هم زمان نيز 
بررسى شد. با اعمال محدوديت هاي عملياتي، بهترين پاسخ با 

دو استراتژى تك هدفه به دست آمد. 

 (kg.(mwh)-1) 2 جدول 21: مقايسه نتايج بهينه سازي آالينده هاي  ناشي از ديگ هاي بخار شماره 1 و
نتايج  توليد آالينده هانتايج مصرف انرژيآلودگي

ديگ 
شماره 1

ديگ
 شماره 2

ديگ
 شماره 1

ديگ 
شماره 2

0/77830/12680/09660/1172اكسيدهاي نيتروژن

2/31941/70010/08060/0654دي اكسيد سولفور

E-31/2*E-30/1839*E-30/2304*E-3*12/4تري اكسيد سولفور

221/2886150/459173/419183/8417دي اكسيد كربن

1-  GAMS 
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مقدمه
رشد روز افزون مصرف سوخت هاي سبك و ميان تقطير نفتي 
از يك سو، و سنگين تر شدن و افزايش تدريجي گوگرد نفت خام 
از سويي ديگر توليد بيش تر محصوالت سبك و ميان تقطيري را 

از يك بشكه نفت خام الزامي مي سازد. 
محصوالت سنگين بخشي از نفت خام را تشكيل مي دهد 

و از هر نفت خام حدود 30-10 درصد مواد غير قابل تقطير2 
باقي مي ماند. توليد اين مواد در بعضي از پااليشگاه هاي كشور تا 
حدود 40٪  نيز مي رسد. بخش اعظم باقي مانده تقطير به همراه 
محصوالت بي استفاده (زائد) و كاتر3 براي ساخت مخلوط نفت 
حدود ٪33   متوسط  به طور  كوره  نفت  مي شود.  استفاده  كوره 
مواد  از  كوچكي  بخش  مي دهد.  تشكيل  را  پااليشگاه ها  توليد 

حسين بريجانيان، منظر ستارين*1
كارشناس ارشد، پژوهشگاه صنعت نفت

دريافت مقاله: 87/2/21       پذيرش مقاله: 87/7/20

بررسى فرآيند گازسازي به منظور تبديل نفت كوره  به  
محصوالت با ارزش افزوده

* m_sattarin@yahoo.com 
1- D.M.E. 
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چكيده
در اين مقاله محصوالت توليدي از گازسازي باقي مانده تقطير اتمسفريك در يك پااليشگاه بررسي شده  است. اين مطالعات نشان 
مى دهد كه توليد محصوالتي چون متانول و دى متيل اتر1 از نفت كوره اين پااليشگاه اقتصادى است. اما توليد برق و هيدروژن از نفت 
كوره مزبور به دليل ظرفيت پايين آن اقتصادى نيست. توليد هيدروكربورهاى مايع به روش فيشر تروپ و اتيلن نيز اقتصادى به نظر 

نمي رسد. اما با پيشرفت هايي كه در اين روش ها و پااليش محصوالت آن صورت پذيرفته   است، بررسى بيش تري مورد نياز است.

واژه كليدي: گازسازي، گاز سنتزي، ارتقاء كيفيت نفت كوره
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ياد شده براي توليد قير به  كار برده مي شود. توليد قير در كل 
پااليشگاه ها تقريبا 4٪ است.

با  كه  مدنظر  است  قديمي  پااليشگاه  يك  بررسى  اين  در 
ظرفيت 27000 بشكه در روز كار مي كند. با گذشت زمان و 
تغييرات عوامل اقتصادى، اصالحاتى در ساختار واحدهاى اين 

پااليشگاه ضروري به نظر مي رسد.
تقطيراتمسفريك،  شامل  پااليشگاه  اين  مختلف  واحدهاي 
به سازى كاتاليستى بنزين موتور1، تصفيه هيدروژنى نفت سفيد2 
و مركاپتان زدايي بنزين سبك تقطير مستقيم3 است. محصوالت 
و  گاز  نفت  سفيد،  نفت  موتور،  بنزين  مايع،  گاز  آن  توليدي 
نفت كوره است. شكل (1) نماي كلي اين پااليشگاه را نشان 

مي دهد.
مطالعاتى درباره ي اين پااليشگاه در پژوهشگاه انجام شد كه 
نشان داد ضمن حفظ ظرفيت پااليش 27000 بشكه در روز در اين 
پااليشگاه، تنها روش سودآور، كاربرد فرآيندهاى مصرف كننده ي گاز 

سنتز يعنى مخلوط هيدروژن و مونواكسيدكربن است[ 16- 1].

فرآيند گازسازى4 
گازسازى فرآيندى است كه با استفاده از هوا (يا اكسيژن) 
گازسنتز  به  را  آلى)  (مواد  هيدروكربورها  كليه  مى تواند  آب  و 
فرآيند  اين  مهم  مزاياى  از  كند.  تبديل   (H2 و  CO مخلوط)
 ،(H2S) آن است كه همه گوگرد خوراك به هيدروژن سولفوره
نيتروژن به آمونياك (NH3) و تمام فلزات و ناخالصي هاي غير 
ذرات  مانند  جوش يافته اي  و  شده  ذوب  جامد  مواد  به  آلى 
درشت شن تبديل مى شوند. اين مواد بى اثر و كم حجم ترند 
و در صنايع ساختمانى و تأسيسات قابل استفاده هستند. در 
را  واناديوم  مانند  ارزش  با  فلزات  مى توان  خوراك ها  از  بعضى 
هم گردآورى و استخراج كرد. هيدروژن سولفوره نيز به راحتى 
قابل جداسازى و تبديل به گوگرد عنصرى يا اسيد سولفوريك 

است[1]. 
موادآلى زايد حتى لجن و دورريزهايى مثل باقي مانده هاى 
پس ماندهاى  شهرى،  زباله ي  از  عمده اى  بخش  كشاورزى5، 
سلولزى يا پليمرى مانند بطرى هاى يك بار مصرف مستعمل، 
1- Catalytic Reformer 
2-Kerosene Hydrotreater 

3- LSRG Merox 
4- Gasification 

5- Biomass

شكل 1- نمودار واحدهاي پااليشگاه مورد نظر
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الستيك هاى فرسوده ي وسايل نقليه (به ميزان 40 تا 50 درصد 
ارزانتر از ساير روش ها)، و حتى خاك هاى آلوده به مواد نفتى يا 
قابل  خوراك هاى  ديگر  از  خيابان ها  آسفالت  شده  كنده  قطعات 
پذيرش براى اين فرآيند هستند. طبق برآورد برخى از منابع، با 
حداقل 500 حلقه الستيك فرسوده خودروها در روز بدون احتساب 

ساير خوراك ها احداث اين فرآيند اقتصادى است [11و 5].     
مى توان با روش گازسازى در ضايعات جامد كه بايد دفن 
شود، بدون برنامه بازيافت تا 75 درصد حجمى و با برنامه بازيافت 
تا 90 درصدحجمى، كاهش حجم ايجاد كرد[11]. درنتيجه اين 
روش براى دفع باقي مانده هاى سنگين نفتى يا زباله هاى شهرى 
و روستايى كه در بعضى نقاط ايجاد مشكالتى كرده است، راه 
حل با ارزشى است. با استفاده از گاز سنتز مى توان نيروى برق، 
بخار آب، هيدروژن، گاز ازت، دي اكسيد كربن، آمونياك ، دوده، 
متانول،  اوره،  كود  خودروها،  الستيك  از  حاصل  آسفالتى  مواد 
دى متيل اتر، هيدروكربورهاى نفتى (نفت مصنوعى)، پليمرها 
مانند پلى اتيلن و پلى پروپيلن، الكل هاى سنگين، كتون ها و ... 

را توليد كرد [3و 5].
در برخى از منابع و مآخذ، بهاى كم تر از ده دالر در بشكه 
فرآيند  بودن  اقتصادى  مالك  هيدروكربورى  خوراك  براى 
گازسازى ذكر شده است ( به ويژه براى خوراك هايى كه گوگرد 
زياد و فلزات سنگين دارند) [4و 8]. در حال حاضر واحدهاى 
صنعتى اين فرآيند به صورت كاتاليستي و بدون كاتاليست با دو 
نوع خوراك زغال سنگ يا نفت كار مي كنند. اگر فرآيند اكسايش 
ناقص غير كاتاليستى1 براى تبديل خوراك هاى هيدروكربورى 
فرآيند  نوعي  رود،  به كار  سنگ  زغال  يا  جامد  كك  سنگين، 
گازسازى محسوب مي شود. اما به داليل فنى و اقتصادى عمال 
ترجيح داده مى شود كه نفتا و هيدروكربورهاى سبك تر از آن در 
فرآيند تبديل با بخار آب2 و هيدروكربورهاى سنگين تر از نفتا 

به عنوان خوراك فرآيند گازسازى به كار روند [17].
توليد متانول  

پس از تحريم نفتى سال 1973 ميالدى وگران شدن نفت 
خام و مشتقات آن، جايگزينى آن با گاز طبيعى توجه زيادى 

(ناشى  طبيعى  گاز  انتقال  مشكالت  به  توجه  با  كرد.  جلب  را 
از  مايع  تركيبات  به  گاز   تبديل  آن)،  زياد  مخصوص  حجم  از 
جمله متانول به عنوان چاره ي كار مطرح گرديد. هم چنين عوامل 
ديگري نيز به شرح زير سبب افزايش اهميت متانول در جهان 

صنعتى شد:
- استفاده از متانول در توليد متيل ترشرى بوتيل اتر3 كه 

جايگزين تركيبات سرب دار بنزين موتور شده  است. 
- تبديل مستقيم متانول به سوخت هاى ميان تقطير. 

- تبديل متانول به الفين هاى سبك گازى كه يكي از پايه هاي 
اصلى صنايع پتروشيمى است [18].

از آن جايي كه بسيارى از كشورهاى جهان به گاز طبيعى 
دسترسى ندارند فرآيند تبديل گاز سنتز به متانول توسعه يافت. 
بايد خاطر نشان ساخت كه اين فرآيند تمام نقاط قوت تبديل 

گاز طبيعى به متانول را داراست. 
اسيد  توليد  متانول  عمده ي  كاربردهاى  حاضر،  حال  در 
استيك، توليد متيل ترشرى بوتيل اتر، استفاده از آن به عنوان 
سوخت و نيز توليد بنزين موتور است. دو كاربرد اخير ظرفيت 
بالقوه اى دارند كه چندين برابر توليد كنونى صنعت است. چند 
از  پروتئين  توليد  مانند  متانول،  توسعه  حال  در  ديگر  كاربرد 
گاز  توليد  سوختى،  پيل  انرژى  تأمين  تك سلولى،  موجودات 
فلزات از اكسيدهاى مربوط نيز  استخراج  يا  سوخت مصنوعى 

وجود دارد [17].
 250 محدوده  در  فشار  متانول،  توليد  قديمى تر  روش  در 
تا 450 اتمسفر و كاتاليست مصرفى مخلوط اكسيدهاى روى 
و كروم است. اما در روش جديد توليد متانول، فشار بين 50 
اين  به تدريج  است.  مس  مربوط  كاتاليست  و  اتمسفر  تا 150 
روش جايگزين روش پر فشار شده  است زيرا مخارج سرمايه اى 

و عملياتى كم ترى دارد.
روز  در  متانول  تن   2000 توليد  براى  سرمايه  بازگشت 
از11880 بشكه باقيمانده ي تقطير در روز و با ضريب محلى4 
1/8 در جو پااليشگاه مورد نظر بر اساس محاسبات انجام شده 
كم تر از سه سال است[1] . داده هاى مؤسسه سري5 براى توليد 

1- Partial Oxidation 
2- Steam Reforming 
3- M.T.B.E  

4- Local Factor
5- Stanford Research Institute
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متانول به روش قديمى با ظرفيت 1000 تن در روز و قيمت 30 
سنت به ازاي هر گالن متانول، مبناى محاسبات   است. لذا، توليد 

متانول به روش فشار كم مسلما اقتصادى تر خواهد بود.

توليد اتيلن 
براى  معيارى  و  مي دانند  پتروشيمى  صنعت  پايه  را  اتيلن 
است.  مختلف  كشورهاى  در  صنعت  اين  گستردگى  سنجش 
چون زنجيره مشتقات اتيلن وسعت دارد اولين و پرمصرف ترين 
ماده پتروشيمى است. تجارت آن در كل صنعت از نوعي ويژگى 
برخوردار است. زيرا با اين كه باالترين حجم توليد و مصرف را در 
بين كل محصوالت پتروشيمي جهان دارد؛ كشورها تنها حجم 
محدودى از آن (3/5 تا 4 درصد توليد) را تبادل مي كنند. بخش 
عمده ي توليد اتيلن (97- 96درصد) در محل توليد به مصرف 

مى رسد. 
(به ويژه  پليمرها  انواع  مى توان  ماده  اين  مشتقات  بين  از 
سبك و سبك خطى)، اتيلن دى كلرايد1، وينيل كلرايد مونومر2، 
پلى وينيل كلرايد3، استايرن، اتيل- بنزن، اتيلن اكسايد، اتيلن 
گليكول و وينيل استات را نام برد. حجم كل مازاد قابل عرضه 
به ديگر كشورهاست و بازار اين محصوالت داغ ولى پر دردسر 
است. زيرا به شدت در مقابل رونق و ركود اقتصادي و نيز رونق و 
ركود ناشى از تغييرات لحظه اي تقاضا حساسيت نشان مى دهد. 
دليل آن هم روشن است. زيرا هرگونه تغيير در عرضه و تقاضاى 
هر شاخه از مشتقات وابسته، بخشي از تقاضا براى اتيلن را دچار 

تغيير مى كند.
پس از يك دوره ركود دو تا سه ساله قيمت اتيلن از اوايل سال 
1994 ميالدى در كليه بازارها سير صعودى داشت. به گونه اي 
كه قيمت آن تا اوايل سال 1995ميالدى از بهترين رونق دوره ي 
ماهه ي  سه  از  اما  رفت.  باالتر  پيشين (1990-1989ميالدى) 
دوم قيمت آن به سرعت نزول كرد طورى كه به نصف قيمت اوايل 
1994 رسيد [19]. اما دسامبر 1995 در اروپا به دليل تالش 
توليدكنندگان براى تنظيم موجودى ذخاير (كه با تنظيم  نرخ 
بهره بردارى4 از واحد توليد اتيلن پيروي مي كند)، قيمت اتيلن به 

حالت تعادل رسيد. در همين زمان بازار اتيلن در جنوب شرقى 
آسيا نسبت به اروپا  و آمريكا  وضع اميدواركننده ترى داشته است 
مصرف جهانى  بازار  و 16و 15 ]. البته به دليل كشش   20] 
قيمت عمده  فروشي پلى اتيلن به  جاى هرتن 600 -400 دالر، 
در سال 2007 ميالدي تا حدود 1300- 1000 دالر در تن هم 

رسيد كه نشان دهنده ي بازار مصرف مناسب آن است.
شده  اصالح  كاتاليست  مجاورت  در  سنتز  گاز  تبديل 
فيشرتروپ (با افزايش مقدار كمى از نمك هاى فلزات قليايي 
براى  مناسب  روشي  موليبدن دار)  يا  آهن  كاتاليست هاى  به 
توليد اتيلن است. در اين روش بيش از 70 درصد گاز سنتز 
تبديل  وزنى)  درصد   40 تا   30)C5 تا    C2 از  مخلوطى  به 
مى شود[21]. در حال حاضر توليد عمده تجارتى اتيلن جهان 
از طريق شكستن حرارتى5 نفتا، گاز مايع، اتان[ از گاز طبيعي 
خميني  امام  بندر  نزديك  اميركبير  انرژى  آزاد  منطقه  مانند 
گاز  يا  متانول  تبديل  ولى  مى گيرد،  انجام  گاز  نفت  و  (ره)] 
سنتز به اتيلن هم روش هاى قابل توجهي هستند. هم اكنون 
دو روش براي توليد اتيلن وجود دارد: روش آلماني و آمريكايي. 
با  آمريكايي  روش  و  ثابت  بستر  رآكتور هاى  با  آلمانى  روش 
بستر سيال است. روش آلمانى به دليل ماهيت جريان لوله اي6 
(براي  بيش ترى  خلوص  و  گزينش پذيرى  ذاتا  آن،  رآكتور  در 
دو محصول اتيلن و پروپيلن) به نسبت روش آمريكايي دارد و 

مناسب تر است [22].
در هر حال در زمان انجام اين مطالعات با اين كه توليد اتيلن 
سودآورى زيادي دارد اما اطالعات تجارتى- صنعتي قابل اتكائى 
براى محاسبات اقتصادي توليد آن از گاز سنتز در دسترس نبود. 
بررسى هاى بيش تر  آن به پس از انتشار چنين اطالعاتى موكول 
گرديد. به جاي آن طريقه ي توليد  اتيلن از متانول- بر مبناى 
فرآيند به ثبت رسيده7 شركت موبيل8- بررسى شد. در پااليشگاه 
مورد نظر حدود 2000 تن در روز متانول به عنوان خوراك توليد 
مي شود كه مى توان از آن 137000 تن متريك در سال (417 
تن در روز) اتيلن توليد كرد. ولى بر طبق محاسبات، اين مقدار 

توليد ( به اين روش ) اقتصادى نيست[1]. 

1- E.D.C 
2- V.C.M 
3- P.V.C  

4- Operation Rate
5- Pyrolysis 
6- Plug Flow 

7-Patent 
8-Mobil
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توليد برق 
يكي از مزاياي فرآيند گازسازي، توليد گاز با ارزش حرارتي 
كم است؛ كه مي تواند موتورهاي درون سوز متصل به مولد برق را 
به حركت درآورد يا ديگ هاي توليد بخار آب يا آب گرم را به كار 
اندازد. بين 230 تا 2700 كيلوگرم در ساعت ضايعات و معادل 
دستگاه  به كارگيري  براي  برق  توليد  كيلووات  تا 6000   300
گازساز كافي است. لذا تبديل محدوده وسيعي از ضايعات جامد 
هيچ  گونه  فرآيند  اين  چون  است.  اقتصادي  و  عملي  انرژي  به 
گاز زايدي به هوا تخليه نمي كند و از نظر زيست محيطي هم 
قابل قبول است. اين مزايا به  همراه توانايي پذيرش خوراك هاي 
گوناگون موجب شده  است تا اين سامانه به انتخابي منحصر به فرد 
براي توليد انرژي با سود اقتصادي در نواحي روستايي كشورهاي 
توسعه نيافته كه به شبكه سراسري برق متصل نيستند، تبديل 

شود. 
تقريباً هر ماده ي جامد يا نيمه جامد آلي با ارزش حرارتي 
حداقل Btu/lb 5000 (معادل 2800 كالري برگرم)، به صورت 
فرآيند  خوراك  مي تواند  سوخت ها  ديگر  با  مخلوط  يا  خالص 

گازسازي باشد[13]. 
آن  بر اساس  كه  است  حدي  تا  فرآيند  اين  انعطاف پذيري 
ديگ بخاري ساخته شده  است كه حجم كمي دارد و مي تواند از 
ضايعات چوب با بازده 80 درصد و بدون توليد كروزوت يا دود 
كار و توليد بخار آب كند. در اين دستگاه ريختن چوب و روشن 
و خاموش شدن ديگ بخار (براى ثابت نگاه داشتن دماي بخار 
آب) به طور خودكار انجام مي شود. هم چنين، انواع چند سوختي 

آن (نفت، گاز و زغال سنگ سوز) وجود دارد [23]. 
در يك نيروگاه برق به ظرفيت اسمي120 مگا وات، تغييراتي 
اجرا شده  است كه بتواند 250 تن در روز لجن فعال ناشي از 

تصفيه ي فاضالب را با روش گازسازي بسوزاند[24]. 
چرخه  با  گازسازي  روش  به  برق  نيروگاه  يك  تركيب 
بر  عالوه  است،  معروف  آي.جي.سي.سي2  به  كه  تركيبي1 
امكان توليد هم زمان برق و محصوالت شيميايي و پتروشيمي، 

ميزان نشر آالينده هاي آن در هوا بسيار كم تر از استانداردهاي 
آمريكايي هواي پاك است. حذف 99 درصد گوگرد، كاهش نشر 
دي اكسيد سولفور، اكسيد هاي نيتروژن و كربن3 و ذرات معلق از 
يك نيروگاه آي.جي.سي.سي بر مبناي سوخت به سوخت4 بسيار 
بهتر از روش هاي مجهز به دستگاه هاي تصفيه5  يا واحدهاي 
سي.اف.بي.سي6 است. توليد مقدار قابل توجهي محصوالت فرعي 
به جاي دور ريزهاي جامد برتري ديگر آي.جي.سي.سي است. 
ازنظر اقتصادي نيز در يك نيروگاه معمولي 100 مگاواتي ساالنه 
بين 570000 تا 1200000 دالر صرف دور ريز بهداشتي لجن 
ضايعات مي گردد. در حالي كه در يك نيروگاه آي.جي. سي. سي 
گوگرد  فروش  از  دالر  بـرق، 44000  تولـيد  مقـدار  همـان  با 
عنصري و ضايعات جامد مزبور در هـر سـال درآمــد حاصـل 

مي شود[23-25: 8].
محاسبات به عمل آمده نشان مي دهد كه از گازسازي نفت 
به  برق  مگاوات  حدود 180  در  مطالعه،  مورد  پااليشگاه  كوره 
روش عادي قابل توليد است كه براي روش گازسازي اقتصادي 
نيست[1]. در اروپا نيز حداقل ظرفيت اقتصادي توليد برق به 

روش گازسازي 280-320  مگاوات به باال است[26].   

 (D.M.E.)  توليد دي متيل اتر
منابع انرژي زيادي درجهان، در نقاط دور از دسترس و به 
صورت ميدان هاي گازي وجود دارد. بهره برداري از آن ها همراه با 
مشكالت زيادي درمراحل سرمايه گذاري، مخارج عملياتي زياد، 

حمل و نقل، انباركردن و فّناوري هاي فرآيندي است. 
به  گاز7  تبديل  فرآيند  مشكالت  اين  حل هاي  راه  از  يكي 
محصوالت مايع است. مي توان در اين فرآيند از روش هاي زير 
به محصوالت با ارزشى دست يافت: توليد مايعات فرآيند فيشر- 

تروپ (نفت مصنوعي)، توليد متانول، توليد دي متيل اتر. 
سازگار  كامًال  ماده اي  زيست محيطي  نظر  از  اتر  متيل  دي 
بدن  با  كه  مواد  اسپري  كپسول هاي  در  كه  نحوي  به   است، 
اليه  در  كامًال  ماده  اين  مي رود.  كار  به   دارند،  تماس  انسان 

1- Combined Cycle 
2- I.G.C.C: Integrated Gasification & Combined Cycle 
3- CO, NOX, SO2  
4- Fuel-by-Fuel

5- Scrubber 
6- C.F.B.C: Circulating Fluidized Bed Combustion C 
7-Gas to Liquid
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جو  ازن  اليه  براي  بنابراين  مي شود  تجزيه  جوزمين  تروپوسفر 
هم بي ضرر است[1]. دي متيل اتر از نظر شيميايي نسبتاً بي اثر، 
غير  شناسي  زيست  ديدگاه  از  و  غيرخورنده،  خوردگي  نظر  از 
سرطان زا و تقريباً غير سّمي است، در تماس طوالني با هوا توليد 
پراكسيدهاي آلي نمي كند[27]. چون پيوندهاي كربن- كربن 
در مولكول آن وجود ندارد و اكسيژن زياد نيز دارد، انتشار دوده 
و ذرات معلق از آن بسيار كم است. از طرفي اين ماده گوگرد و 

مواد آروماتيك ندارد پس هوا را آلوده نمي سازد. 
دي متيل اتر  خودبه خودي1  احتراق  دماي  كه  جايي  آن  از 
خيلي كم تر از نفت گاز (گازوييل) است، جايگزين بسيار مناسبي 
در موتورهاي ديزل، به ويژه در هواي سرد است. به دليل اين 
كه خواص فيزيكي دي متيل اتر مشابه گاز مايع2 است، براي 
حمل و كاربرد آن مي توان از امتياز بزرگ كاربرد زيرساخت هاي 

موجود گاز مايع با اندكي تغيير در آب بندي ها3  سود برد. 
به عنوان يك سوخت با ارزش براي توليد برق در توربين هاي 
گازي مي توان  اين ماده را صادر كرد؛ هم چنين جايگزين گاز 
مايع در كپسول، براي مصارف خانگي و صنعتي است . عددستان4 
زياد، بازده انرژي خوب، تعميرات و آلودگي كم، اين ماده را براي 

موتورهاي ديزل به سوخت ممتازي بدل مي كند[22].   
متيل  دي  سنتز،  با  مي توان  صنعتي  انبوه  مقياس  در     
از گاز سنتز يا به طور غيرمستقيم از آب گيري  اتر را مستقيماً 
متانول به دست آورد. قابليت رقابت اقتصادي آن از جمله مخارج 
سرمايه اي، عملياتي و حمل كم تر از گاز طبيعي مايع5 ، سهولت 
و ايمني حمل و نقل، اين ماده را به عنوان يك كانديداي مهم 
هم چنين  مي كند.  مطرح  جهان  آينده  سوخت هاي  بين  در 
دي متيل اتر يك ماده واسطه مهم در توليد مصنوعي بنزين 
موتور، الفين هاي سبك و اخيراً اسيداستيك و انيدريد استيك 
است[28]. روش توليد دي متيل اتر از گاز سنتز سرمايه و انرژي 

بسيار كمي الزم دارد.
مطالعه،  تحت  پااليشگاه  در  كه  مي دهد  نشان  ما  بررسي 
مي توان واحدي براي توليد دي متيل اتر احداث كرد كه ظرفيت 

سرمايه  است.  روز  در  متانول)  (معادل  متريك  تن  آن 2000 
 2000 سال  (در  دالر  ميليون   250 حدود  اوليه  الزم  گذاري 
ميالدي) و مخارج تمام شده محصول حدود 98 تا 105 دالر 
در تن، محاسبه مي گردد. نرخ ساالنه سرمايه 15٪ است كه در 

مدتى كمتر از هفت سال بازگشت دارد[1]. 
قابل  توجه آن كه ، قيمت يك تن محصول با احتساب مخارج 
حمل و نقل از حاشيه خليج فارس تا سواحل غربي هندوستان 
در  حالي كه  در  مي گردد.  برآورد  دالر   147 تا   140 حدود 
بين 119  گاز  نفت  تن  يك  قيمت   ، زماني  محدوده ي  همان 
تا بيش از 255 دالر و قيمت كنتراتي يك تن گاز مايع بين 
كه  مي گردد  مالحظه  است.  بوده  نوسان  در  دالر  تا 342   76
دي متيل اتر جايگزين خوبي براي گاز مايع (حرارتي) يا نفت 
گاز در مصارف داخلي كشور يا حتي صادرات به خارج از كشور 

است[28و29]. 
  

توليد هيدروژن 
بيش تر  هر چه  ارتقا  و  درون سوز  موتورهاي  تكامل  با 
استانداردهاي مربوط به كيفيت خواص سوخت هاي احتراقي و 
به  ناخالصي ها  كاهش  آن،  زيست محيطي  مسائل  به  توجه  نيز 
ويژه گوگرد در آن ها را بيش تر الزم مي سازد. هم چنين نياز به 
توزيع  از  فراتر  بسيار  كه  مزبور  سوخت هاي  انبوه  مقدار  توليد 
طبيعي آن ها در نفت خام است، سبب احداث واحدهاي تبديل 
شد از جمله واحدهاي شكستن هيدروژني6 برش هاي سنگين 

كم مصرف يا بي مصرف موجود در نفت خام. 
دو عامل فوق سبب شده  است تا انواع گوناگون فرآيندهاي 
تصفيه با هيدروژن در پااليشگاه هاي نفت احداث شود. از طرفي 
نياز به توليد كود اوره در صنايع پتروشيمي- كه خود نياز به 
توليد آمونياك و پيش از آن هيدروژن را دارد- به لزوم توليد 

هيدروژن در صنايع هيدروكربوري جهان دامن زده  است. 
و  پااليشگاه ها  در  هيدروژن  عمده  به طور  حاضر  حال  در 
آب  بخار  با  هيدروكربورها  تبديل  از  پتروشيمي   واحدهاي  نيز 

1- Auto-Ignition Temperature 
2- Liquid Petroleum Gas 
3- Seals & Gaskets  
4- Cetane Number

5- Liquid Natural Gas 
6- Hydrocracking 
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و به مقدار كم تري نيز از اكسايش ناقص غيركاتاليستي آن ها 
توليد مي گردد. خالص سازي هيدروژن در پااليشگاه هاي نفتي 
به يكي از سه روش جذب سطحي با نوسان فشار1، تصفيه با 
غشا نيمه تراوا2 يا سرماي زياد3 انجام مي شود. اين روش ها از 
محصول خروجي واحد توليد هيدروژن يا جريان هاي گازي زايد 

پااليشگاه4 هيدروژن بسيار خالص توليد مي كند[1]. 
از نظر قيمت و سهولت دسترسي متداول ترين خوراك توليد 
هيدروژن گاز طبيعي است. اما گاز مايع، نفتا، نفت كوره سنگين، 
كك و زغال سنگ هم مي توانند به كار روند. در هر دو روش تبديل 
با بخار آب و اكسايش جزيي، آب يك واكنش گر ضروري و در 

مورد خوراك هاي سنگين تر، منبع اصلي تهيه هيدروژن است. 
با توجه به مشخصات پااليشگاه مورد بررسي، احداث يك 
واحد توليد هيدروژن از نفت كوره به روش گازسازي با ظرفيت 
217000 تن متريك در سال بررسي گرديد كه حتي با ضريب 

محلي برابر يك نيز توجيه اقتصادي نداشت[1]. 

توليد هيدروكربورهاي مايع 5 
همان گونه كه پيش تر اشاره گرديد، اين فرآيند سابقه زيادي 
دارد، به طوري كه هزاران خودرو در دوران جنگ جهاني دوم 
سوخت خود را مستقيماً از واحدهاي گازسازي به عالوه توليد 
نفت مصنوعي به روش فيشر تروپ تأمين مي كردند. اين فّناوري 
در اواخر دهه 1950 ميالدي به كشور افريقاي جنوبي منتقل 
گرديد و اولين مجتمع توليد بنزين موتور از گاز سنتز احداث شد. 
گاز، گاز مايع، بنزين موتور، سوخت ديزل، موم سنگين، الكل ها و 

كيتون ها از محصوالت قابل حصول در اين روش هستند[3]. 
پس از اصالح و توسعه ي شكل اوليه آن، هم اكنون چندين 
شركت بزرگ در جهان،  روش هاي خاص خود را براي اين فرآيند 
به ثبت رسانده اند. زماني كه قيمت هر بشكه نفت خام كمتر 
از 25 دالر بود، برخي از اين شركت ها قيمت مزبور را حداقل 
بهاي اقتصادي نفت خام براي روش خود اعالم مي كردند[3]. 
با قيمت هاي فعلي نفت خام كه به  بيش تر از 70-60 دالر در 

اين روش بسيار اقتصادي تر از قبل  بشكه رسيده  است مسلماً 
است. اما از آن جا كه مرتب روش هايي اقتصادي تر و با نوآوري 
بيش تر ارايه مي گردند،  در احداث و كاربرد آن بررسي بيش تري 

بايد كرد.

نتايج
 جدول (1) نتايج به دست آمده در مورد هر كدام از گزينه ها  
با توجه به شرايط و فرضيه هاي به كار رفته در اين مقاله است.  

توليد متانول و يا دي متيل اتر از نفت كوره در اين پااليشگاه 
تن  مقدار 2000  به  متانول  توليد  براى  دارد.  اقتصادي  توجيه 
در روز بازگشت سرمايه اقتصادي است. توليد اتيلن و نيز نفت 
نزديك  آينده  در  سودآوري  براي  زيادي  استعداد  از  مصنوعي 
آن ها  مورد  جامعي در  است كه بررسي  ضروري  و  برخوردارند 
به عمل آيد. در اين صورت، مزاياي توليد بخار آب، برق و حتي 
دفع زباله  سازگار با محيط زيست شهرهاي مجاور، از ديگر نتايج 

كاربرد روش گازسازي خواهند بود. 

بحث
طرح جامع پااليشگاه ها يكي از برنامه هاي مهمي است كه 
اخيراً در پااليشگاه هاي كشور به اجرا گذاشته شد. اين طرح با 
هدف بهينه سازي، اقتصادي تركردن و نيز روزآمدي فعاليت هاي 
كاهش  و  ارزشمند  محصوالت  توليد  افزايش  پااليشگاه ها، 
حفظ  به  توجه  درآمده  است.  اجرا  به  ارزان قيمت  محصوالت 
محيط زيست نيز در كنار طرح جامع و هم زمان با تغييرات در 
دستگاه هاي فراورش از اهميت خاصي برخوردار است. بنابراين 
در انتخاب فرآيندهاي ارتقا كيفيت، عالوه بر مسائل اقتصادي  

بايد به سازگاري فرآيند با محيط زيست نيز توجه كرد.  
آلودگي  هيچ گونه  كه  است  فرآيندي  گازسازي،  فرآيند   
از  پااليشگاهي  ضايعات  هم چنين  ندارد.  زيست محيطي 
مانند  دورريزهايى  و  لجن  سنگين،  تقطير  باقيمانده ي  جمله 
شهرى،  زباله ي  از  عمده اى  بخش  كشاورزى،  باقيمانده هاى 

1- Pressure Swing Adsorption 
2- Membrane 
3- Cryogenic  

4- Refinery off-gas Streams
5- GTL 
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پس ماندهاى سلولزى يا پليمرى مانند بطرى هاى يك بار مصرف 
مستعمل، الستيك هاى فرسوده ي وسايل نقليه ( به ميزان 40 تا 
50 درصد ارزان تر از ساير روش ها)، و حتى خاك هاى آلوده به 
مواد نفتى يا قطعات كنده شده آسفالت خيابان ها از خوراك هاى 

قابل پذيرش براى اين فرآيند هستند. 
ارزش  با  ديگر  محصوالت  و  برق  توليد  با  گازسازي  فرآيند 
اقتصادي مناسب، در مخارج دفع ضايعات نيز صرفه جوئي مي كند. 
برق اضافي كه در اين فرآيند توليد مي شود عامل ديگري براي 
كه  پااليشگاه هايي  اكثر  در  چنان كه  است.  گازسازي  جذابيت 

فرآيند گازسازي دارند برق نيز توليد مي گردد.
كيفيت  ارتقا  ديگر  فرآيندهاي  با  گازسازي  فرآيند 
باقيمانده هاي تقطير قابل تلفيق است؛ از جمله آسفالتين زدايي 

و كاهش گرانروي. بنابراين حتي پس از ارايه برنامه هاي جديد 
در طرح جامع، با توجه به لزوم اقتصادي بودن پااليشگاه هاي 
كشور، مي توان با استفاده از فرآيند گازسازي، برش هاي فرعي 
يا زايد فرآيندهاي جديد را به محصوالت با ارزش تبديل نمود و 

سود آوري پااليشگاه ها را افزايش داد.

جدول(1 )- مقايسه اقتصادي گزينه هاى مطرح شده

ظرفيت، نام گزينه
مخارج 
سرمايه 

ميليون دالر

مخارج 
عملياتى 

(مستقيم و 
غير مستقيم)

مدت بازگشت سرمايه 
اطالعات  منتشر (سال) قيمت محلى

وضعيتنشده
1/82/5

2000 تن متانول
صا حب ليسانس 41/144/772/74/3متريك در روز

اقتصادىخارجى

اتيلن از 
متانول

137716 تن 
غير اقتصادىهيچگاههيچگاه91/2170/48-86/9متريك در سال

غير اقتصادىهيچگاههيچگاه32056126450 مگا واتتوليد برق

5000 تن دى متيل اتر
اقتصادى؟؟؟400متريك در روز

217000 تن هيدرون
غير اقتصادىهيچگاههيچگاه140/3149/67متريك در سال

توليد سوخت 
غير اقتصادى*؟؟؟500-10250 بشكه در روزمايع

*اگر قيمت نفت خام بيش تر از 25 دالر در بشكه باشد اقتصادى است.
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آزمايش لوله هاي الستيكي زيردريايي و شناور در عسلويه 
روي  بر  الكتريكي  و  خالء  هيدرواستاتيك،  آزمايش  سه 
با  نفتي  مواد  صادرات  شناور  و  زيردريايي  الستيكي  لوله هاي 
مي توان  هيدرواستاتيك  تست  انجام  با  شد.  انجام  موفقيت 
نسبت  را  الستيكي  لوله هاي  موقت  و  دائم  طول  تغيير  ميزان 
شد.  مطمئن  آن  بودن  سالم  از  و  سنجيد  مربوط  استاندارد  به 
لوله هاي  داخلي  جداره ي  بودن  سالم  از  خالء  تست  انجام  با 
الستيكي و با انجام تست الكتريكي از صحت اين لوله ها از نظر 
رسانايي يا نارسانايي الكتريكي مي توان اطمينان حاصل نمود. 
انجام نشدن اين آزمايش ها خطرات جبران ناپذير جاني و آلودگي 
ميليون ها  مي شد  سبب  و  داشته  است  به همراه  زيست  محيط 
دالر سرمايه كشور هنگام عمليات صادرات نفت و گاز هدر رود؛ 
پيشتيباني  با  است.  مهم  بسيار  فّناوري  اين  به  دستيابي  پس 
و  ادوات  تجهيز  براي  ايران  نفتي  پايانه هاي  شركت  مديرعامل 
نيروهاي  دنيا1  معتبر  استاندارد  طبق  شركت  اين  دستگاه هاي 
فني و عملياتي در عسلويه استان بوشهر اين آزمايش ها را بر 
لوله ها انجام دادند. طول هر شاخه لوله الستيكي حدود 12 متر 

و ارزش آن حداقل 50 ميليارد ريال است.

توليد الستيك غيرنفتي توسط شركت ژاپني از سال 2013 
شركت بزرگ ژاپني ”الستيك سازي سوميتومو گوم" اعالم 
كرد: از سال 2013 ميالدي توليد انبوه الستيك هاي خودرو را 
كه به هيچ عنوان در آن از مواد نفتي استفاده نمي شود، آغاز 
مي كند. در اين نوع الستيك خودرو، به جاي مواد نفتي از مواد 
الستيك   شركت  اكنون  هم  مي شود.  استفاده  گياهي  طبيعي 
سازي سوميتومو الستيك هاي خودرويي را به بازار عرضه كرده 
 است كه در آن ها تا 97 درصد از مواد غيرنفتي استفاده مي شود 

اما اين شركت قصد دارد كه سه درصد باقيمانده وابستگي به 
ببرد.  ميان  از  خودرو  الستيك  ساخت  براي  نيز  را  نفتي  مواد 
به كار گيري فّناوري هاي نوين بيوتكنولوژي براي عملي ساختن 
استفاده از مواد طبيعي در ساخت انبوه الستيك خودرو غيرنفتي 
ژاپني  الستيك سازي  شركت  اين  است.  شركت  اين  اهداف  از 
ميالدي،  سال 2015  تا  كه  كرده  است  برنامه ريزي  هم چنين 
الستيك هاي خودرويي را به بازار عرضه كند كه با كاهش دادن 
اصطكاك ميان الستيك و زمين سبب صرفه جويي در مصرف 

سوخت خودرو به ميزان حدودي 10 درصد شوند. 

  ساخت پيل هاي سوختي ارزان قيمت
در حالي كه محققان زيادي در جهان به دنبال راه هايي براي 
حذف فلز گران قيمت و كمياب پالتين از پيل هاي سوختي و 
جايگزيني آن با فلزات ارزان قيمت هستند؛ يك گروه پژوهشي 
در چين اعالم كرد كه به پيلي سوختي دست يافته  است كه از 

نانوذرات نيكل به عنوان كاتاليزور استفاده مي كند. 
در پيل هاي سوختي معمولي، گاز هيدروژن به كمك يك 
مي كند.  توليد  الكترون  و  پروتون  و  شده  شكسته  كاتاليزور 
پروتون ها از ميان غشاي اسيدي يا يك الكتروليت عبور مي كنند 
اكسيژن  با  پروتون ها  آن جا  در  مي رسند.  ديگر  الكترودي  به  و 
تركيب شده، آب توليد مي كنند. محققان دانشگاه يوهان چين 
به سرپرستي لين ژوان، به پيل هاي سوختي قليايي (پيل هايي با 
الكترود قليايي) تمايل دارند. خورندگي اين پيل ها بسيار كم تر از 
انواع اسيدي است. در چنين پيل هايي به جاي پروتون، يون هاي 
هيدروكسيل به طور انتخاب پذير از ميان غشاي جداكننده ي آند 
و كاتد حركت مي كنند. اين محققان از غشايي پايدار از جنس پلي 
 سولفيد آمونياك به عنوان غشاي پليمري قليايي استفاده كردند. 

تازه هاي علمي

1. OCIMF
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فراهم  را  امكان  اين  محيط،  اين  خورندگي  قدرت  بودن  پايين 
مي سازد تا به جاي پالتين، از نانوذرات نيكل به عنوان كاتاليزور 
در آند استفاده شود. از آن  جا كه نانوذرات نيكل اگر در معرض 
هوا قرار گيرند به سرعت اكسيد مي شوند و خاصيت كاتاليزوري 
خود را از دست مي دهند، الكترودهاي اين پيل سوختي با اليه اي 
از اكسيد كروم پوشانده شد. بنابراين نمونه اي اوليه از اين پيل 
سوختي كه خوراك آن هيدروژن و اكسيژن بود و الكترودهاي آند 
و كاتد آن به ترتيب از جنس نيكل و نقره بود، ساخته شد. برق 
توليدي اين دستگاه به 50 ميلي وات در سانتي متر مربع1 رسيد. 
البته اين رقم بسيار پايين تر از توان مورد نياز يك خودرو (بيش از 
يك وات در سانتي متر مربع) است، توان توليدي اين وسيله در 
مدت دو سال به حد نصاب پيل هاي پالتيني خواهد رسيد. در اين 
مدت، پيل هاي سوختي ارزان اين محقق، در مواردي كه نياز به 

توان پاييني دارند كاربردهايي خواهد يافت. 

توليد بنزين پاك از مواد زيستي
تا  مي كنند  ابداع  را  شيوه اي  اوكالهاما  دانشگاه  محققان 
با  سازگار  و  پاك  بنزين  به  را  زيستي  توده هاي  آن  كمك  به 
از  استفاده  شيوه ي  بهترين  يافتن  كنند.  تبديل  زيست  محيط 
كاتاليزورها و واكنش دهنده هاي شيميايي براي تبديل توده هاي 
زيستي به سوختي جديد هدف تالش اين محققان است كه از 
ميزان وابستگي بشر به سوخت هاي نامناسب خواهد كاست. به 
گفته ي محققان، بهترين سوخت ماده اي است كه با دقتي باال 
خصوصيات بنزين، گازوئيل و سوخت هاي جت را داشته باشد تا 
سازندگان اتومبيل براي تطبيق يافتن با سوخت هاي جديد نيازي 
به تغيير در ساختار اتومبيل ها نداشته باشند. زيرا در صورتي كه 
سوخت هاي جديد اين خصوصيت را نداشته باشند هزينه و زمان 
تطبيق اتومبيل ها با اين نوع از سوخت ها افزايش خواهد يافت. 
با استفاده از اصول مهندسي مولكولي، محققان در حال تعيين 
بهترين مولكول هاي سوختي هستند كه  از مواد زيستي مي توان 
به دست آورد تا با كمك كاتاليزورهاي مناسب سوخت مناسب 
و پاك را به دست آورند. يكي از اين شيوه ها تبديل مواد جامد 
زيستي به مايع تحت حرارت و فشار باال است كه مولكول هاي 

بزرگ را به مولكول هاي كوچك تر تبديل خواهد كرد و سپس با 
استفاده از كاتاليزورها و جدا كننده هاي مناسب سوختي جديد و 
پاك به وجود خواهد آمد. با افزايش تدريجي قيمت نفت و افزايش 
اهميت آن، به منظور كنترل انتشار گازهاي گلخانه اي، سوخت هاي 
جايگزيني مانند سوخت هاي زيستي مي توانند به عنوان گزينه اي 

مناسب در سطحي وسيع مورد استفاده قرار گيرند.

تكنيك جديد براي جذب دي اكسيد كربن هوا
پژوهشگران از ارائه تكنيك جديدي براي جذب و استخراج 
گاز  مهم ترين  آلودگي  سطح  كاستن  و  هوا  از  دي اكسيد كربن 
دانشگاه  از  محققاني  همكاري  مي دهند.  خبر  زمين  گلخانه اي 
شيوه هاي  توسعه  هدف  با  استراليا  ملي  دانشگاه  و  تاسمانيا 
بازيابي آالينده هاي تغيير دهنده اقليم جهاني سبب شد تكنيك 
تحقيق  اين  شود.  ارائه  دي اكسيد كربن  جذب  براي  جديدي 
بخشي از پروژه اي گسترده تر است كه هدف آن توسعه ي مدلي 
براي شكستن پيوندهاي قوي تشكيل دهنده اجزاي مولكولي 
تركيبات  با  تركيبات  اين  متقابل  واكنش  نحوه ي  بررسي  و 
پيچيده ي فلزي به شمار مي رود. در تالشي شش ساله محققان 
با استفاده از رهنمودهايي كه در طبيعت وجود دارد براي توسعه 
اين مدل در پي ايجاد مبنا و خط مشي عملياتي بوده اند. كه طي 
اين عمليات بتوانند آالينده هاي جوي نظير دي اكسيد كربن و 
اكسيد نيتروژن را از هوا گرفته و پاك كنند. به گفته محققان 
در اين تكنيك واكنش متقابل دي اكسيد كربن با برخي تركيبات 
موجب به دام افتادن و شكستن پيوندها شده و آن را به موادي 
كه به مراتب كم تر سمي  است تبديل مي كند كه براي محيط 
زيست مناسب تر هستند. محققان معتقدند اين فرآيند مستلزم 
بازيابي آالينده هاي محيطي براي تشكيل نمك هاي آلي است. 
اين نمك ها تركيباتي طبيعي و مصنوعي به شمار مي روند و در 
بوي  و  مزه  ايجاد  سبب  پرتقال  و  گالبي  موز،  نظير  ميوه هايي 
خاص اين ميوه ها مي شوند. بر اساس گزارش خبرگزاري رسمي 
هند، دانشگاه ام.آي.تي2 نيز هم اكنون در حال توسعه بخشيدن 
سامانه هايي براي تعميم نتايج آزمايشگاهي چنين فرآيندهايي 

به محيط طبيعي است.
1. mW/cm2 2. MIT
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مصرفي  سوخت  به عنوان  اتانول  كاربرد  بررسي  و  اهميت 
خودروها به زمان عرضه ي اولين خودروهاي موتوري درآمريكا 
تا  شده  است  سبب  نفت  ارزان  و  فراوان  عرضه ي  بازمي گردد. 
دوست  و  تجديد پذير  كه  سوخت-  اين  از  بهره گيري  مزاياي 
تحت  ديگر  متعدد  مشابه  موارد  مانند  است-  زيست  محيط 
تأثير آن باشد. توجه بيش تر به محدوديت و تجديد ناپذير بودن 
سوخت هاي فسيلي و صدماتي كه استفاده از اين نوع سوخت ها 
به محيط زيست وارد مي نمايند به تدريج ضرورت بهره گيري از 

انرژي هاي تجديد پذير و تميز را آشكار ساخت. 
اتانول به عنوان يكي از جايگزين هاي عملي، اقتصادي و قابل 
قبول به  جاي سوخت هاي فسيلي دربخش حمل و نقل مطرح 
گرديده است. تاكنون به دو دليل عمده، جايگزين سازي اتانول به 
جاي سوخت هاي فسيلي درصنعت حمل و نقل جهان به كندي 

و تنها با گستردگي محدود صورت پذيرفته  است:
- فراواني و ارزاني نسبي سوخت هاي فسيلي

- كمبود توليد و عرضه اتانول در مقايسه با نياز بازار مصرف در 
سطح جهان، و قيمت باالتر اتانول در مقايسه با سوخت هاي فسيلي 
امروزه تنها دركشور برزيل ( بزرگ ترين توليدكننده ي اتانول 
سوخت  به عنوان  گسترده  بسيار  صورت  به  اتانول  جهان)  در 
مصرفي خودروها به جاي بنزين به كار گرفته مي شود. اتانول با 
دارا بودن عدد اكتان باال سوختي مرغوب است و به عنوان يك 
تركيب اكسيژن دار با اضافه شدن به بنزين مي تواند عدد اكتان 

آن را افزايش داده و انتشار آالينده هايي نظير مونو اكسيد  كربن و 
هيدروكربن هاي نسوخته2 را كاهش دهد. هم چنين اين سوخت 

آسيب كم تري به محيط زيست و اليه ي ازن وارد مي سازد.

استفاده از اتانول به جاي ام.تي.بي.اي3 
در دو دهه اخير استفاده از ام.تي.بي.اي گسترش سريع يافته 
 است و فراگير شدن كاربرد اين ماده ي اكسيژنه در صنعت حمل 
و نقل با كم توجهي به زيان هاي زيست محيطي آن همراه بوده 
زيرزميني  و  سطحي  آب  منابع  آلودگي  سبب  ماده  اين   است. 
مي شود و از طرفي احتمال سرطان زا بودن آن نيز مطرح است. 
پس از رويارويي جدي كشورهاي صنعتي با اين مسئله ي عمده، 
افزايش  براي  آن  جاي  به  مناسب  ماده اي  جايگزيني  موضوع 
يكي  به عنوان  اتانول  گرديده  است.  مطرح  بنزين  اكتان  عدد 
انسان  و  زيست  محيط  براي  زيستي  سوخت هاي  مهم ترين  از 
ضررهاي كم تري در بر داشته و داراي دورنماي اقتصادي روشني 

در بازار انرژي دنيا است.

هدف پروژه
بررسي استفاده از اتانول در بنزين به ميزان ده درصد حجمي 
و تأثير آن بر روي سيستم سوخت رساني و عملكرد حركتي و 
ايمني خودروها هدف انجام اين پروژه بوده  است. بنزين مورد 
استفاده، بنزين پايه پااليشگاه تهران بوده، و الكل مورد نظر نيز از 

عنوان: آزمايش ميداني مخلوط ده درصد حجمي اتانول دربنزين1
شماره پروژه: 31480354

متقاضي: مديريت پژوهش و فّناوري
مجري: واحد پژوهش سوخت و احتراق پژوهشگاه صنعت نفت

سال 1385

گزارش پروژه پژوهشي

1- E10 
2-CO, HC 

3-MTBE
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1- E10 2-GPS

طريق شركت توليدي الكل و موادغذايي بيدستان تأمين گرديده 
 است. براي بررسي عملكرد سوخت بر كاركرد خودروها، تعداد 
دوازده دستگاه خودروي سمند به مدت يك سال و هركدام با 
پيمودن يك صد هزار كيلومتر مسافت دوره آزمايش ميداني را 
سپري نمودند. از اين تعداد، چهار دستگاه به عنوان خودروهاي 
شاهد با سوخت بنزين بدون سرب معمولي و هشت دستگاه 
خودرو با سوخت اي.ده1 به عنوان سوخت آزمايشي معيار قرار 
مقايسه ي  و  كنترل  بررسي،  منظور  به  مدت  اين  در  گرفتند. 
عملكرد خودرو ها با سوخت هاي مذكور پرسش نامه هايي طراحي 

شد و در اختيار رانندگان آن ها قرار گرفت. 
بررسي و مقايسه نهايي پاسخ هاي داده شده در پرسش نامه 
ميداني  آزمايش  دوره  طي  اي.ده  سوخت  كه  مي دهد  نشان 
عملكرد بهتري به نسبت بنزين معمولي بدون سرب درخودروها 

داشته  است. 
موتور،  روغن  بر  اي.ده  سوخت  تأثير  بررسي  با  ارتباط  در 
از بين 12 دستگاه خودروي مورد آزمايش دو دستگاه خودرو 
- يكي شاهد و ديگري با سوخت اي.ده - با استفاده از روغن 
قرار  ميداني  آزمايشات  دوره ي  سه  در   8000 ايرانول  موتور 
گرفتند.  مشخص گرديد كه سوخت اي.ده هيچ گونه تأثير منفي 

بركيفيت روغن موتور مورد آزمايش نداشته  است. 
در دوره آزمايشي ميداني، آاليندگي مصرف سوخت خودروها 
در فواصل هر 15000 كيلومتر پيمايش با استفاده از سيكل 
خودروهاي  كه  آن  نتيجه  شد.  اندازه گيري  استاندارد  رانندگي 
اي.ده سوز مونو اكسيد كربن و هيدروكربن هاي نسوخته كم تر و 
اكسيدهاي ازت بيش تري نسبت به خودروهاي شاهد داشته اند. 
مصرف سوخت خودروهاي اي.ده سوز نيز نسبت به خودروهاي 

شاهد باالتر بود.
پس از پيمايش صدهزار كيلومتر، سرسيلندر كليه خودروهاي 
سوپاپ هاي  رسوب  نظر  از  آن ها  موتور  و  باز  آزمايش  مورد 
وضعيت  پيستون ها،  تاج  و  سرسيلندر  سطح  رسوبات  ورودي ، 
داخل مانيفولد ورودي و وضعيت شيلنگ هاي سوخت بررسي 
شد. نتايج نشان مي دهد كه سوخت اي.ده از نظر تشكيل رسوب 
مشابه بنزين معمولي عمل نموده و به عالوه  در موتور تقريباً 

تأثير سويي بركيفيت شيلنگ هاي بنزين نمي گذارد. 
در  منظور  بدين  كه  درجايگاهي  خودروها  سوخت گيري 
پژوهشگاه صنعت نفت آماده سازي، تجهيز و تدارك شد صورت 

گرفت. 
يك دستگاه تانكر حمل سوخت با ظرفيت  14000 ليتر 
وظيفه ي بارگيري و تخليه ي بنزين معمولي از پااليشگاه تهران 
به مخازن زيرزميني جايگاه سوخت گيري خودروها را بر عهده 
محاسبات  انجام  ضمن  اتانول  با  بنزين  اختالط  عمل  داشت. 
مربوط در محل جايگاه صورت مي پذيرفت. در هر نوبت پس 
از اتمام عمل اختالط، نمونه ي سوخت اي.ده به واحد تجزيه و 
ارزيابي مواد پژوهشگاه ارسال و درستي آن از نظر درصد اتانول 

موجود در نمونه تحت كنترل قرار مي گرفت.
در طول زمان پروژه سوخت هاي مورد آزمايش از نظر عدد 
و  كنترل  غيره  و  فيزيكي  وضعيت  موجود،  آب  ميزان  اكتان، 
آزمايش مي شد. با دستگاه جي.پي.اس2 مسيرهاي پيموده شده 
تحت كنترل قرار مي گرفت. در مدت زمان انجام پروژه عالوه 
بركنترل معمول روزانه، مكانيكي خودروها را پس از هر 5000 

كيلومتر بررسي و نظارت مي كرد. 

نتيجه نهايي پروژه 
قابل  آزمايش  مورد  درخودروهاي  اي.ده  سوخت  عملكرد 
قبول است ولي بايد ظرفيت محدود فعلي توليد اتانول در داخل 
كشور و عدم امكان عرضه فراگير سوخت اي.ده را در نظر داشت. 
چنان چه اين سوخت درمقياسي متناسب با ظرفيت هاي بالقوه ي 
ناوگان  در  آن  كاربرد  گردد،  عرضه  مطلق  اتانول  توليد  كنوني 

متنوع خودروهاي كشور مشكلي را در بر نخواهد داشت.
ولي چنان چه رونق صنعت اتانول سازي كشور و سوق دادن 
آن به توليد اتانول و اختالط آن با بنزين در ظرفيت هاي باال و 
جايگزيني آن با ام.تي.بي.اي مدنظر باشد بايد براي تأثيرگذاري 
سوخت اي.ده بر قطعات سيستم سوخت رساني تمهيداتي در نظر 
گرفته شود. گزارش نهايي اين پروژه براي بررسي و استفاده ي 
عالقمندان در مديريت پژوهش و فّناوري شركت ملي پااليش و 

پخش موجود است.
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The Gasification Investigation for Fuel oil to Valuable Products Production

H. Birjanian, M. Sattarin*
*Research of Institute Petroleum Industry (RIPI) 

*Sattarinm@ripi.ir

Abstract
In this paper, the gasification of atmospheric residue is investigated in order to produce some valuable 
products. This study shows that conversion of atmospheric residue to some products e.g., methanol or 
Di-methyl Ether is economical.. But, the production of power and hydrogen is not economical in such 
a low capacity. On the other hand, the production of liquid hydrocarbons was not economical when the 
crude price had not been risen. It is advisable to investigate the feasibility of this process.

Key Words: Gasification, synthetic gas, fuel oil upgrading
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categories of destructive and recovering. The destructive methods are the most common methods for 
controlling these compounds emission. Among the destructive methods, oxidation, especially catalytic 
oxidation has a high eliminating efficiency. This method is energy efficient because it's carried out in 
lower temperatures and has fewer byproducts. Among the recovering methods, adsorption has a high 
efficiency.

Key words: Volatile Organic Compounds, Emission Sources, Eliminating Methods, Air pollution 

Single-objective Modeling and Optimizing Energy Consumption and Emission of 
Gaseous Pollutants in a Refinery Heat and Power Cogeneration System

M. Fani Tabrizi*1, S. Farid Soltani2

1- Associate professor ,Mechanical Eng. Faculty,Khajeh Nasir Toosi Technical University
2- Postgraduate Student, Mechanical Eng. Faculty,Khajeh Nasir Toosi Technical University

*tabrizi@kntu.ac.ir(1)

Abstract
In this research the modeling and optimizing of energy consumption in a refinery heat and power 

cogeneration system has been investigated. The thermo-dynamical modeling of main part of the system 
includes the co-firing boiler, gas turbine and steam turbine. In the boiler modeling by using equations 
of perfect gas, combustion of the liquid and gaseous fuels has been considered in the stoichiometric 
conditions and also by using the additional air coefficient in real conditions, separately. The model of 
the gaseous pollutants resulting from the combustion process in the condition of the boiler furnace has 
been corrected by observing the thermodynamical and aerodynamical conditions of the boiler. In the 
case of gas and steam turbines, the fundamental thermodynamic concepts and available experimental 
information from resources have been used to calculate the relations between the rate of the transitional 
operative fluid mass and useful output power. After validation of presented model, the optimization 
of energy consumption and emission of gaseous pollutants in a refinery heat and power cogeneration 
system have been considered. By introducing the independent variants of system and considering their 
operational limitations, optimum choice is obtained with considering the expense factors of energy 
consumption and emission of gaseous pollutants.

By determining the thermal and electrical requirements of a refinery cogeneration system and 
selecting the data, the results of modeling represents the validation of presented models for equipments 
and proper coherence of used equation in the system. Finally, single objective optimization of energy 
consumption and emission of gaseous pollutants have been investigated by selecting the independent 
variants of the system. The results have been compared to determine the variance of the selection of the 
purpose function which is the most important basis of the optimization process.

Keywords: Combined Heat and Power, co-firing boiler, gas turbine, steam turbine, energy consumption, 
emission of gaseous pollutants
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catalytic cracking units (FCC) has been investigated by using a CFD code. In order to predict the effect 
of attrition on diameter of particles the experimental correlations proposed by Ghadiri were used. The 
results show that the catalyst attrition intensity, or equivalently the amount of fines produced, depends 
on the weight of catalyst and square of velocity as well as the inverse of square root of the input particle 
concentration in gas.

Key words: attrition, cyclone, FCC, Computational Fluid Dynamics (CFD), gas-solid flow, Eulerian–
Lagrangian.

Feasible Studies and Performance of Membrane Technology in 
Natural Gas Sweetening 

M. Akhfash Ardestani 1, A.A. Babaluo 2*, E. Jannatdoust 1
1-MSc of Chemical Engineering

2-Associate Professor Institute of Polymeric Materials, Sahand University of Technology,
*a.babaluo@sut.ac.ir

Abstract
Due to advantages of novel membrane processes related to the conventional absorption processes, 

synthesis and performance evaluation of membranes in natural gas sweetening processes are necessary. 
In this work, removal of acid gases from natural gas by membranes was investigated. Permeabilities 
and selectivities of the investigated membranes in natural gas sweetening were reported. It is found that 
three types of membranes; polyphosphazene, poly¬ether¬urethane¬urea and polyether block amide 
copolymer membranes demonstrate high performance in the removal of acid gases from natural gas. 
Also, the feasiblity study on various sweetenting methods was carried out and it is found that the cost of 
separation processes can be reduced significantly by using membrane processes in comparison with the 
conventional sweetening method (gas absorption).

Key Words: Sweetening, Natural Gas, Membrane, Acid Gases

Comparing the Methods of Reducing Volatile Air Pollutants
           Aligholi Niyayi*1 Dariush Salari2 Seyed Ali Hoseini2 Azadeh Jodayi2

1- Associate Professor ,Applied Chemistry and Chemical Eng. Group ,
Chemistry Faculty, Tabriz University

2- Postgraduate Student, Applied Chemistry and Chemical Eng. Group ,
Chemistry Faculty, Tabriz University

*niaei@yahoo.com

Abstract
In this article, the various methods of double control used for reducing volatile organic compounds 

and their advantages and disadvantages have been discussed .These methods are divided to two 
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Investigation on Methods of Increasing Propane and Butane Purity in 
South Pars Gas Refineries

M. Abasi Monfared1, F. Naeimpoor2*, M. Noshad Hejazi3

1, 2- School of Chemical Engineering, Iran University of  Science and Technology
3- Energy Industries Engineering & Design Company

*fnaeim@iust.ac.ir

Abstract
Propane and butane, two important products of gas refineries, are used as fuel or feedstock in 

petrochemical industries. Due to the undesired effect of propane and butane impurities in downstream 
units, upgrading the quality of these products in gas refineries is a necessity. In this paper, the effect 
of important operating conditions on purities of depropanizer and debutanizer column products in 
those phases of South Pars Gas Refineries which are in service or under construction are studied via 
simulation. Besides, for phases under design, column redesign is used as means of purity improvement. 
Results show that manipulating the operational conditions can not lead to desired product purities due 
to not satisfying the design constraints posed by the designer. However, redesigning of depropanizer 
column by adding one theoretical tray and feed entry at 13th tray and for debutanizer column, adding 
one theoretical tray or changing the feed tray from number 11 to 14 are found to increase the purities of 
propane and butane to desired levels. 

Keywords: Depropanizer, Debutanizer, Simulation, Purity

Investigation of Affecting Parameters on Catalyst Attrition 
in FCC Cyclones by CFD Techniques
S. Tamjid, S.H. Hashemabadi* , M. Shirvani

CFD Research Lab., School of Chemical Engineering, Iran University of Science & Technology
*hashemabadi@iust.ac.ir

Abstract
In this paper the effect of velocity and catalyst loading on catalyst attrition in the cyclones of fluid 
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