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مقدمه
تقطير به طور گسترده در صنايع شيميايي و نفت به منظور 
مي رود.  به كار  جوش  نقطه  در  تفاوت  بر اساس  مواد  جداسازي 
واحد تقطير نفت خام يكي از حساس ترين و مهم ترين قسمت هاي 
عملياتي در صنايع نفت به شمار مي آيد. هدف عملياتي اين واحد 
تقطير نفت خام دستيابي به شرايط تحت كنترل و پايدار، افزايش 
توليد و كيفيت محصول همراه با كاهش هزينه هاي عملياتي به 
دليل مالحظه هاي اقتصادي است. بنابراين، طراحي مهندسي و 

راهبرد كنترل و بهينه سازي فرآيند واحد تقطير نفت خام براي 
بهبود بازدهي و كيفيت توليد، به ويژه در صنايع نفت در چند 

سال اخير بسيار مورد توجه قرار گرفته است.
از  بسياري  با  نفت خام  تقطير  واحد  در  جداسازي  فرآيند 
سامانه  خروجي  و  ورودي  متغيرهاي  بين  پيچيده  پديده هاي 
در ارتباط است. در عين حال واكنش هاي فيزيكي نيز در كنار 
واكنش هاي شيميايي در اين واحد صورت مي گيرد. متغيرهاي 
متغيرهاي  و  ورودي  نفت خام  خصوصيات  معموالً  ورودي، 

محمد رضا جعفري نصر*1 ،داوود رشتچيان2، امير عباس كاظم زاده فريزهندي3

 1- كارشناس ارشد، شركت ملي صنايع پتروشيمي، شركت پژوهش و فّنآوري پتروشيمي
2-استاد، دانشكده مهندسي شيمي، دانشگاه صنعتي شريف
3-كارشناس ارشد، بخش فرآيند، شركت راه كار انرژي نوين
دريافت مقاله:  87/9/5              پذيرش مقاله: 87/11/7

 بهينه سازي واحد تقطير پااليشگاه هاي نفت براي
 دستيابي به توليد بنزين بيشتر

چكيده
با توجه به باال رفتن قيمت نفت و اهميت اين ماده در جهان امروز، پااليش بهينه نفت خام براي رسيدن به اندازه بيشتري از 
محصول، بسيار مهم است. در كشور ما با توجه به واردات بسيار زياد بنزين، نياز به توليد بيشتر اين ماده، به ويژه در سال هاي اخير 
به شدت احساس مي شود. در اين مقاله سعي شده است، راهكارهايي براي بهينه كردن واحد تقطير پااليشگاه هاي نفت به منظور 
دستيابي به توليد بنزين بيشتر بهينه ارايه شود. براي بررسي اين موارد از نرم افزار اسپن پالس1 و داده هاي مربوط به پااليشگاه 
 (CDU) 2اصفهان استفاده شده است. با استفاده از امكانات نرم افزار اسپن پالس سعي شده، شرايط فرآيندي واحد تقطير نفت خام
براي رسيدن به بنزين بيشتر بهينه شود.هم چنين آرايش هاي متفاوت واحد تقطير نفت خام براي تشخيص و انتخاب اين كه كدام 

آرايش منجر به توليد بنزين بيشتر مي شود، مورد بررسي قرار گرفته است.

واژگان كليدي: واحد تقطير نفت خام، بهينه سازي فرآيند، بنزين، شبيه سازي

* m.jafarinasr@npc-rt.ir 
1.Aspen Plus 
2.Crude Distillation Unit
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واحد  مصرفي  انرژي  مانند  نفت خام  تقطير  واحد  كنترل  قابل 
طرفي  از  است؛  توليد  جريان  نرخ  و  برگشتي  جريان  مقدار  و 
متغيرهاي خروجي، كيفيت محصوالت توليدي، بهره سيستم 
نفت خام  تقطير  عمليات  در  هستند.  كارخانه  سود  يا  عملياتي 
هدف، انجام بهينه سازي فرآيند شامل نرخ باالي توليد با در نظر 
گرفتن خصوصيات خواسته شده، همراه با هزينه هاي عملياتي 
لحاظ  از  سامانه  بهينه  وضعيت  در  جستجو  به وسيله  پايين 
شرايط  كردن  برقرار  و  جستجو  اما  است.  عملياتي  متغيرهاي 
عملياتي بهينه بسيار سخت است، زيرا معادالت غير خطي بين 
متغيرهاي ورودي و خروجي حاكم هستند. هم چنين متغيرهاي 
قابل كنترل بهينه واحد تقطير نفت خام بايد به طور مرتب به 
از  شوند.  تعيين  ورودي  نفت خام  خصوصيات  در  تغيير  دليل 
اين گذشته، اگر خصوصيات محصوالت تأمين نشود يا عمليات 
تقطير نفت خام پايدار نباشد، نفت به كار برده شده مي تواند سبب 
بروز مشكالت زيادي حتي تعطيلي كارخانه شود. مطالب گفته 
شده، نياز به كنترل و بهينه سازي عمليات پيچيده واحد تقطير 
نفت خام را نشان مي دهد. الزم به ذكر است، در سال هاي اخير 
تحقيقات انجام شده در مورد واحد مذكور بر روي موضوع كنترل 

و بهينه سازي متمركز شده است.
دما و فشار دو متغير هاي عملياتي هستند، كه از آنها براي 
كنترل و بهينه سازي واحد استفاده مي شود. دما و فشار خوراك 
ورودي به برج و كندانسور و جوش آور، از جمله موارد قابل كنترل 
هستند. بهينه سازي هر سامانه اي با توجه به هدف هاي اقتصادي 
در نظر گرفته شده، انجام مي شود. بدين ترتيب در واحد تقطير 
نفت خام نيز، هدف افزايش توليد محصول با ارزش تر با انجام 

تغييرات در متغير هاي اشاره شده، است. 

تاريخچه
كيفيت  افزايش  و  عملكرد  بهبود  براي  زيادي  تحقيقات 
وكميت محصوالت واحد تقطير انجام شده است. اين تحقيقات 
در زمينه هاي مختلف از جمله: اصالح آرايش تجهيزات، بكارگيري 

تجهيزات جديد و نيز تحقيق در وضعيت ترموديناميكي فرآيند، 
انجام گرفته است.

صحيح  انتخاب  چگونه  كه  شد،  مالحظه  سال1997  در 
تجهيزات مي تواند باعث بهبود فرآيند و ايجاد فرصت هايي براي 
توسعه فرآيند در آينده شود. در اين كار به بررسي سيني هاي 
بهترين  انتخاب  هدف  با  آنها  مقايسه  و  تقطير  برج  مختلف 
نوع سيني پرداخته شده است. سپس به مقايسه دو نوع برج 
تقطير سيني دار و آكنده1 توجه شده است و سرانجام روش هاي 
پركردن برج آكنده از نظر منظم و غير منظم بودن آنها مقايسه 

شده است.[1]
به   2001 سال  در  در[2]  آماري  بهينه سازي  مدل  يك 
منظور بهينه سازي شرايط عملياتي فرآيندي پااليشگاه النژو2 در 
چين انجام شده است. در كار ديگري در سال 2001 به اصالح 
خأل  و  اتمسفري  تقطير  برج هاي  جانبي  تجهيزات  آرايش هاي 
پرداخته شده است كه از مهمترين تجهيزات بررسي شده در 
اين كار مي توان به كك سازي تأخير3 و بستر سيال چرخشي4 

اشاره كرد.[3] 
البته در كارهاي ديگري نيز به بهينه نبودن عملكرد وسايل 
از  كه  است  شده  پرداخته  بنزين  توليد  براي  پااليشگاه  جانبي 
كك ساز5  عملكرد  بهينه سازي  به  مي توان  كارها  اين  جمله 
هيدروژن6  با  كراكينگ  به  هم چنين  و   [4]  2003 سال  در 
توجه  مورد  خاص  به صورت  و 2001  سال هاي 2000  در  كه 
در  بسياري  مقاله هاي  كرد[5] [6].هم چنين  اشاره  است،  بوده 
عملكرد  بهينه سازي  به   ،  [8] و 2000   [7] سال هاي 1999 
واحد كراكينگ كاتاليستي سيال(FCC)7پرداخته اند. در سال 
2005 [9] نيز نحوه عملكرد چرخه نفت سبك(LCO)8مورد 

بررسي قرار گرفت.
در مورد ديگر،[10] به بررسي مقدار نفت خام ورودي بهينه 
شده  پرداخته  بيشتر  مطلوب  محصوالت  به  رسيدن  منظور  به 

است.
عالوه بر آن، در كار ديگري نيز سعي شده است، با انجام 
1. Packed
2. Lanvzhou
3. Deleyed coker
4. Circulation fludized bed

5. Coker
6. Hydro cracking
7. Fluid Catalytic Cracking
8. Light cycle oil
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آزمون هاي آزمايشگاهي شرايط عملياتي واحد را بهينه كنند[11]. 
كك سازي  و  خأل  اتمسفريك،  واحدهاي  كار  اين  انجام  براي 
انجام  با  كه  ترتيب  بدين  گرفته اند.  قرار  بررسي  مورد  تأخير 
آزمايش هاي تقطير شبيه سازي شده دما باال(HTSD)1، نقطه 
داده هاي  پيوسته  تبخير  و  خأل  تقطير   ،2(TBP)واقعي جوش 
اساس  بر  نامبرده  واحدهاي  در  و  آورده  دست  به  مناسب تري 

داده هاي جديد دقيق تر عمل بهينه سازي را انجام داده اند.
در تحقيق ديگري كه در سال 2001، با هدف بهينه سازي 
پااليشگاه براي باال بردن كارآمدي آن انجام شده است،  انتخاب 
با  سرمايه گذاري  تصميم هاي  آرايش،  لحاظ  از  فرآيند  بهترين 
طرح  هزينه هاي  تخمين   ،3(LP)خطي مدل سازي  به كار گيري 
و تحليل نرخ بازگشت سرمايه(IRR)4 به منظور پيدا كردن راه 
حل بهينه مورد بررسي قرار گرفت. در اين كار براي پاسخگويي 
به افزايش تقاضاي بازار به سه روش تغيير در فرآيند پااليشگاه 
ظرفيت  كردن  اضافه  جديد،  تكنولوژي هاي  از  استفاده  با 
اشاره  جديد  پااليشگاه هاي  ساختن  و  موجود  پااليشگاه هاي 
شده است. در استفاده از مدل سازي خطي در اين پروژه تابع 
هدف به صورت بيشينه كردن سود تعريف شده است. در تحليل 
آرايش هاي مختلف، 20 آرايش متفاوت پااليشگاه براي مطالعات 
آزمايشي مورد بررسي قرار گرفت و آرايش بهينه، بر اساس اين 
كه كدام آرايش محصوالت سبك تر و مناسب تري توليد مي كند، 
و هم چنين پس از تحليل حساسيت آرايش مذكور، مدل مناسب 

براي پااليشگاه مدنظر انتخاب و پيشنهاد شد.[12]
در كار ديگري كه در سال 2005 انجام شده است، به تحليل 
ترموديناميك سامانه هاي تقطير نفت خام از نظر انرژي و اكزرژي 
پرداخته شده است تا بتوان با استفاده از آن سامانه را بهينه كرد. 
در اين مطالعه پارامترهاي اصلي مورد بررسي دما و فشار هستند. 
در اين پژوهش به بررسي شرايط ترموديناميكي برج هاي تقطير 
اتمسفريك و خأل و دو گرمكن پرداخته شده است. براي اين 
كار، يك مدل ترموديناميكي خاص تعريف و سپس با استفاده از 

شبيه سازي واحدهاي مورد نظر در بهينه سازي شرايط عملياتي 
اقدام كردند.[13]

در مرحله نخست، ابتدا محققان يك واحد صنعتي موجود را 
به همان شكل شبيه سازي و سپس سامانه را با استفاده از مدل 
ترموديناميكي موجود بهينه كردند. آنها اشاره كردند كه بازدهي 
انرژي در واحد تقطير اتمسفريك(ADU)5 برابر 0/497 و در 
نشان  امر  اين  است.  برابر 0/579   6(VDU)خأل تقطير  واحد 
علت  به  اتمسفريك  تقطير  واحد  در  انرژي  بازدهي  مي دهد 
است.  كمتر  پذيرد  مي  صورت  آنجا  در  اصلي  جداسازي  اينكه 
بازگشت  بيشترين  كه  شد  مشخص  شده  انجام  بررسي هاي  با 
ناپذيري كه حدود 56 درصد است، در واحد تقطير اتمسفريك 
خأل26  تقطير  واحد  در  بازگشت ناپذيري  اندازه  مي دهد.  رخ 
است، در نتيجه مي توان گفت علت كمتر بودن ميزان  درصد 
انجام  اتمسفريك،  تقطير  واحد  با  مقايسه  در  بازگشت ناپذيري 
كمتر عمل جداسازي در اين واحد است. ميزان بازگشت ناپذيري 
اتمسفريك  تقطير  واحد  ورودي  كوره  همان  كه  گرمكن1  در 
است، 76 درصد بوده و در گرمكن 2 كه كوره يكي از محصوالت 
جانبي تقطير اتمسفريك مي باشد 2 درصد است. در اين تحقيق 
نشان داده شد كه تغيير در پارامترهاي عملياتي يعني تغيير 
مي تواند  اتمسفريك،  تقطير  واحد  در  فشار  و  دما  پروفايل  در 
موجب رسيدن به حالت بهينه بازدهي انرژي و جريان برگشت 
ناپذيري شود، اما اثر مهمي بر روي واحد تقطير خأل نخواهد 

داشت.[13]
افزايش  بررسي  به   2007 سال  در  ديگري،  پژوهش  در 
كوره هاي  و  گرمكن ها  در  تغييرات  به  توجه  با  تقطير  ظرفيت 
جانبي پرداخته شده است در اين مقاله اشاره شده، كه به كار 
بردن گرمكن و كولرهاي جانبي در برج هاي تقطير در بهره توليد 

اثر زيادي خواهند داشت.[14]
به كارگيري گرمكن و كولرها در مراحل دورتر از نقطه ورودي 
خوراك باعث افزايش توليد و برآورده كردن ويژگي هاي مطلوب 

1. High – temperature simulated distillation
2. True boiling point
3. Linear programming
4. Internal Rate of Return

5. Athomospheric Distillation Unit
6. Vacuum Distillation Unit
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به  جانبي  كولرهاي  و  گرمكن  كه  زماني   . مي شود  محصوالت 
بار  در  كم  افزايش  مي شود،  نزديك  خوراك1  ورودي  محل 
كيفيت  و  نياز  مورد  مقدار  بتوان  دوباره  تا  است  الزم  حرارتي 
محصول را تأمين كرد. اضافه كردن گرمكن جانبي در قسمت 
پايين برج اثر چنداني بر روي شدت جريان قسمت باالي برج 
نمي گذارد و هم چنين اضافه كردن يك كولر جانبي در قسمت 
باالي برج اثر كمي بر روي پارامترهاي هيدروليكي مراحل پايين 
برج مي گذارد. در نهايت به اين نتيجه رسيدند كه افزايش در 
ظرفيت واحد تقطير نفت خام به اندازه 20 درصد نيازمند افزايش 
بار حرارتي كولرها و گرمكن هاي موجود است. در اين تحقيق 
اشاره شده است كه كوچك تر بودن قطر باالي برج نيز مي تواند 
به افزايش توليد و كاهش مصرف انرژي كمك كند، البته زماني 
كه قطر باالي برج غير قابل تغيير است و نصب جريان هاي جانبي 
نيز غير ممكن باشد، تغيير محل ورودي خوراك به سيني هاي 
پايين تر و استفاده از يك جريان جانبي در باالي آن مي تواند 

بسيار مؤثر باشد[14].
دادند  نشان  شده،  ذكر  تجربه هاي  از  استفاده  با  نهايت  در 
كه مي توان ظرفيت واحد تقطير نفت خام را به اندازه 8 درصد 

افزايش داد[14].
سيستم  يك  آن  در  كه  شده  انجام  كاري  سال 2004  در 
هوشمند براي واحد تقطير نفت خام، به منظور بيشينه كردن 
يكي از محصوالت اين واحد با توجه به نياز بازار، با به كارگيري 
شبكه عصبي تعريف شد. نظام هوشمند كه يك زمينه از هوش 
مصنوعي است، مهارت ها را براي رسيدن به راه حل بسياري از 
سامانه هاي پيچيده در سال هاي اخير به كار مي گيرد. به طور كلي 
پايه و شالوده يك سيستم هوشمند، تركيبي از پايگاه داده هاي 
علمي و يك استنباط و استنتاج مهندسي است تا يك هسته از 
ساختار سامانه، را با به كارگيري مجموعه و ساختار تجربه هاي 
متخصصان در يك سامانه به خصوص تعريف شده، ايجاد كند. 
روش هايي مانند منطق فازي، شبكه عصبي مصنوعي و منطق 
عصبي عموماًً براي ساختمان پايگاه داده ها به كار برده مي شوند. 
اين پايگاه داده ها مي تواند به وسيله يك سري از قواعد يا يك 

الگو و يا حتي شكل هاي مجازي ارتباط ورودي به خروجي يك 
پايگاه  يك  به  تحقيق  اين  در  شود.  داده  نشان  عملياتي  نظام 
داده ها احتياج است و محققان اين پايگاه داده ها را با استفاده 
با  و  صنعتي  نفت خام  تقطير  واحد  يك  به  مربوط  اطالعات  از 
استفاده از تجارب متخصصان سامان دهي كردند. آنها توانستند 
با استفاده از اين پايگاه داده ها و تعريف مسأله بهينه سازي بر 
پايه بهبود كيفيت محصوالت و توليد بيشتر يك محصول و حل 
اين مسأله با روش شبكه عصبي، به جواب هاي مطلوبي دست 

پيدا كنند[15].
يك  روي  بر  سال 2003  در  كه  كاري  است،  ذكر  به  الزم 
پروژه  اين  هدف هاي  به  شده،  انجام  نيجريه  در  پااليشگاه 
نزديك تر است[16].در اين كار نيز هدف اصلي باال بردن بهره 
توليد بنزين به وسيله انجام تغييراتي در واحد تقطير نفت خام 
پااليشگاه است. محققان اين طرح هدف خود را براي رسيدن به 

بنزين بيشتر در 3 فاز مختلف مورد بررسي قرار دادند[16]:
تقطير نفت خام پااليشگاه اول 1 .

تقطير نفت خام پااليشگاه هاي 2 و 3 و 4. 2
 ، 3 .2(HF)هيدروفلوريك نظير  كاتاليستي  طرح هاي 
كاتاليستي  بهبود  واحد  و  سيال  كاتاليستي  كراكينگ 

3(CRU)
ابتدا فقط تقطير نفت خام پااليشگاه اول مورد بررسي قرار 
گرفت تا سودمندي طرح مشخص شود. واحد تقطير نفت خام 
پااليشگاه اول در سال 1960 نصب شده است. اين پااليشگاه 
ابتدا با نفت خامي با اي.پي.آي4 45/3 و سپس با نفت خام ديگري 
پااليشگاه  اين  هم چنين  كرد.  به كار  شروع  اي.پي.آي 35/4  با 
داراي برج تقطيري با 44 سيني و 4 برج عاري ساز و يك برج 
بررسي  تحقيق  اين  در  اصلي  هدف هاي  است.  تثبيت كننده 
كارآمدي عملكرد واحد تقطير نفت خام و بررسي چيدمان اين 
بهره  افزايش  منظور  به  مناسب  فرصت هاي  تعيين  براي  واحد 
بنزين بود. با توجه به هدف هاي ياد شده و به كارگيري عمليات 
 6 اندازه  به  را  توليدي  بنزين  بهره  توانستند  آنها  شبيه سازي، 
درصد افزايش دهند و با ثابت شدن سودمندي طرح آن را در 
1.Flash zone
2. Hydrofluoric

3. Catalytic Reformer Unit
4. API
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فاز 2 نيز به اجرا گذاشتند[16].
شرح فرآيند

محصوالت  مهم ترين  از  يكي  سوخت  به عنوان  بنزين 
پااليشگاه ها به شمار مي آيد. مهم ترين بخش جداسازي و پااليش 
نفت خام در پااليشگاه، برج هاي تقطير هستند. برج هاي تقطير 
به طور گسترده در پااليشگاه ها جهت عمليات جداسازي مورد 
استفاده قرار مي گيرند. با توجه به وضع ساختماني اين برج ها سه 

نوع عمليات تقطير ممكن است:
• تقطير در فشار اتمسفريك

• تقطير در خأل
• تقطير تحت فشار

بررسي و تصميم بر روي نحوه جداسازي برش هاي مختلف 
از يك نفت خام با استفاده از نمودارهاي نقطه جوش واقعي انجام 
مي گيرد.كه اين نمودارها  نسبت درصد حجمي تقطير شده را 
نسبت به دما يا فشار مشخص مي كند. نمودار نقطه جوش واقعي 
براي دو نوع نفت خام1 و مخلوط2 آنها كه در پااليشگاه اصفهان 

مورد استفاده قرار مي گيرد، درشكل (1) آمده است. اين نمودار 
با استفاده از داده هاي به دست آمده از تحليل نفت خام توسط 
برج  اصفهان  پااليشگاه  است.  شده  رسم  پالس  اسپن  نرم افزار 
تقطير اتمسفريك دارد كه داراي 25 سيني و 3 عاري ساز جانبي 
است. در اين واحد، به منظور تقطير ابتدايي، يك فالش  تانك 

قبل از برج تقطير اصلي تعبيه شده است.

روش كار
انجام  اتمسفريك  برج  در  نفت خام  تقطير  مرحله  اولين 
شده  كوره  يك  وارد  ابتدا  نفت خام  كه  صورت  بدين  مي گيرد، 
سپس به برج تقطير فرستاده مي شود. گاهي اوقات براي تقطير 

اوليه از يك فالش تانك استفاده مي شود.
چند  بدانيم  است  الزم  تقطير  برج  يك  شبيه سازي  براي 
دانستن  كه  هم چنين  مي شود.  گرفته  تقطير  برج  از  محصول 
دبي محصوالت مي تواند به عنوان ويژگي هاي محصول در حل 
برج استفاده شود. اغلب نرم افزارهاي متداول اين قابليت را دارند 

شكل 1: نمودار نقطه جوش براي نفت شماره 1 و 2 و مخلوط آنها

1. Assay
2. Blend
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كه بر اساس نمودار تقطير خوراك و نقطه نهايي نمودار تقطير 
محصوالت مورد نظر، و هم چنين درصد توليد هر محصول را از 

خوراك مشخص كنند.
از آنجا كه خوراك پااليشگاه ثابت است، براي اينكه محصول 

مطلوب بيشتري توليد شود، دو امكان قابل بررسي است:
با  مي توان  را  كار  اين  كه  عملياتي  شرايط  بهينه سازي 
زيربرنامه بهينه سازي1 كه در نرم افزار اسپن پالس تعبيه شده 
منظور  به  اس.كيو.پي2  روش  از  نرم افزار  اين  داد.  انجام  است 

بهينه سازي استفاده مي كند.
تغيير در آرايش واحد تقطير نفت خام به منظور دستيابي 

به آرايشي كه بيشترين مقدار بنزين را توليد كند.

نتايج
در تغيير آرايش واحد اگر به جاي يك فالش تانك از يك برج 

سيني دار استفاده شود، نتايج زير به دست مي آيد:
زماني كه از برج سيني دار استفاده مي شود، محصوالت سبك 
جداسازي  كه از آنها بنزين توليد مي گردد به ميزان بيشتري 
مي شوند، در ضمن به ميزان قابل توجهي از بار عملياتي برج 
اتمسفريك كاسته خواهد شد. البته در اين انتخاب محاسبات 
اقتصادي نقش بسيار مهمي دارد كه به نظر مي آيد با توجه به 

هدف توليد بنزين بيشتر، استفاده از برج سيني دار مناسب باشد.
به  اوليه3،  فالش تانك  براي  سيني دار  برج  انتخاب  با  حال 
ورود  محل  تغيير  با  مي پردازيم.  خوراك  ورود  محل  بررسي 
به  نفتا4  توليد  افزايش  هدف  اگر  اتمسفريك  برج  در  خوراك 
منظور رسيدن به بنزين بيشتر باشد، نتايج زير به دست مي آيد:

ورود  محل  مناسب ترين  كه  دريافت  مي توان  به راحتي 
خوراك، سيني 22 است.

شكل 2: شكل شماتيك واحد تقطير با يك فالش تانك براي جداسازي اوليه
1. Optimization
2. SQP

3. preflash
4. Naphta

جدول 1: نرخ جريان جرمي زماني كه فالش تانك به كار مي رود
(lb/hr)شدت جريان جرمي نام جريان

110624/044 AGO

1240783/06 CDU-FEED

4459/68 HNAPHTA

212721/392 HVGO

301367/66 KEROSENE

234583/209 LVGO

141526/049 MIXCRUDE

99470/1933 RED-CRD

1245242/74 RESIDUE

477966/477 HNAPHTA

143873/033 HVGO
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به  ورودي  خوراك  عملياتي  شرايط  بررسي  به  حال 
برج سيني دار فالش تانك اوليه و اتمسفريك مي پردازيم.

در شكل هاي (5) و (6) و (7) و (8) تغييرات ميزان توليد 
نفتا با دما و فشار در برج هاي فالش تانك اوليه و اتمسفريك 
نشان داده شده است. به وسيله نرم افزار اسپن پالس مي توان 
شرايط عملياتي بهينه را يافت كه براي برج فالش تانك اوليه 
 40 psi فشار  و  سلسيوس  درجه  دماي 398  در  شرايط  اين 
حاصل مي گردد و شرايط عملياتي بهينه براي برج اتمسفريك 

شكل 3: شكل شماتيك واحد تقطير با برج سيني دار براي جداسازي اوليه

شكل 4: تغيير در نفتا توليدي در مقابل تغيير محل ورودي خوراك 
به برج اتمسفريك 

شكل 5: نرخ جريان جرمي نفتا با تغيير در دماي فالش تانك

جدول 2: نرخ جريان جرمي زماني كه برج سيني دار به كار مي رود
(lb/hr)شدت جريان جرمي نام جريان

110531/953 AGO
981797/96 CDU-FEED
211779/636 DIESEL
34704/8866 HNAPHTA
234430/55 HVGO
141452/373 KEROSENE
25081/9237 LIGHTS
102460/995 LVGO
1245242/74 MIXCRUDE
239549/717 NAPHTA
482823/598 RED-CRD
145899/508 RESIDUE
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384/5 درجه سلسيوس و فشار psi 24 است.

نتيجه گيري
در اين بررسي  نشان داده شد كه چگونه استفاده از برج 
سيني دار به جاي يك فالش تانك معمولي به خوبي مي تواند 
به  رسيدن  در  را  كشور  نفتي  پااليشگاه هاي  فرآيند  مهندسان 
برج  از  استفاده  هم چنين  سازد.  قادر  بيشتر  مطلوب  محصول 
تقطير سيني دار به منظور جداسازي اوليه به عنوان راه چاره اي 
كه هم از بار برج تقطير اصلي كم مي كند و هم اين كه در ابتدا 
مواد سبك بيشتري را جدا مي كند، و نيز سبب مي شود مقدار 

بنزين توليدي افزايش يابد، پيشنهاد شده است.
مالحظه شد كه با تغيير در آرايش و شرايط عملياتي واحد 
تقطير پااليشگاه مقدار بنزين 3 درصد افزايش مي يابد. از جمله 
كرد،  ايجاد  توليدي  بنزين  ميزان  در  خوبي  تغيير  كه  مواردي 
تغيير در محل پمپ هاي جانبي و تغيير دما و فشار ورودي به 
برج تقطير است. ذكر اين نكته نيز ضروري است كه پااليشگاه 
اصفهان كه به عنوان نمونه مطالعاتي در اين مقاله مورد بررسي 
است،  كشور  پااليشگاه هاي  بهينه ترين  از  يكي  گرفت،  قرار 
به طوري كه شركت سازنده آن، در زمان ساخت اين پااليشگاه 
ادعا كرد كه بهينه ترين پااليشگاه روز دنيا را احداث كرده است. 
از اين رو مي توان اين نتيجه را گرفت كه انجام چنين روندي بر 

شكل 6: نرخ جريان جرمي نفتا با تغيير در فشار فالش تانك

شكل 7: نرخ جريان جرمي نفتا با تغيير در دماي برج تقطير 
اتمسفريك 

جدول 3: نرخ جرمي محصول بر اساس سيني ورودي خوراك
RESIDUE

(lb/hr)
AGO
(lb/hr)

DIESEL
(lb/hr)

KEROSENE
(lb/hr)

HNAPHTA
(lb/hr) شماره سيني

147193/4 110959/397 214165/732 141454/643 34687/2143 سيني 19
145866/3 110668/795 213864/584 141453/754 34698/0537 سيني 20
145644/4 110563/849 212997/034 141453/196 34700/6107 سيني 21
145899/5 110531/953 211779/636 141452/373 34704/8866 سيني 22
146655/3 110532/643 209717/282 141451/619 34698/5189 سيني 23
148394/3 110564/501 205860/379 141452/568 34694/9718 سيني 24
152325/2 110653/681 197396/302 141463/714 34634/4964 سيني 25
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روي پااليشگاه هاي ديگر به طور حتم نتايج قابل توجهي خواهد 
داشت.

از طرفي در انتخاب محل ورود خوراك احتمال هاي زيادي 
سيني  با  بايد  خوراك  ورود  محل  زيرا  نيست،  بررسي  قابل 
ورودي از نظر شرايط عملياتي همخواني داشته باشد. اما همين 
احتماالت نيز قابل بهينه يابي هستند. هم چنين براي بهينه سازي 
شرايط عملياتي فرآيند با يك بهينه سازي غير خطي1 روبه رو 
هستيم كه نرم افزار اسپن پالس به روش اس.كيو.پي اين مسأله 

را حل مي كند. 
در ضمن مي توان بحث بهينه سازي انرژي را نيز در واحد 

پيگيري كرد كه همان بهينه سازي شبكه مبدل هاي حرارتي با 
استفاده از تكنولوژي پينچ است. در بهينه سازي انرژي واحد، از 
طريق يافتن حداكثر ظرفيت واحد كه منجر به افزايش محصوالت 
و به تبع آن افزايش توليد بنزين مي شود، مي توان به هدف تعيين 
انرژي  بهينه سازي  در  شده  انجام  بررسي هاي  در  رسيد.  شده 
مشاهده شد كه با همين تجهيزات موجود مي توان ظرفيت را 
50 درصد افزايش داد كه البته مقداري افزايش در هزينه هاي 

عملياتي را نيز سبب مي شود.
در پايان از شركت راهكار انرژى نوين به دليل همكاري در اختيار قرار 

دادن نرم افزار اسپن پالس تشكر و قدردانى فراوان به عمل مى آيد.
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 مقدمه
يكي از فرآيند هاى اساسى در فرآورش گاز طبيعي، جداسازي 
اين  طى  در  است.  گاز  شيرين سازي  همان  يا  اسيدي  گازهاي 
گازهاي  ديگر  و  دي اكسيدكربن  هيدروژن،  سولفيد  فرآيند 
اسيدي از جمله سولفيد كربونيل1 ، مركاپتان ها2 و دي سولفيد 
گوگرد3 از گاز طبيعي جدا مى شوند كه در اين ميان نيازهاي 

ايمني و زيست محيطي به سبب سمي بودن بسيار زياد سولفيد 
هيدروژن و هم چنين جلوگيري از فرسودگي و خوردگي خطوط 
لوله و تجهيزات انتقال و توزيع گاز، ضرورت جداسازي سولفيد 
هيدروژن را نسبت به جداسازي دي اكسيد كربن و ساير تركيبات 
مقدار  اگر  عمومى،  حالت  در  مي كند[1].   دوچندان  اسيدى 
سولفيد هيدروژن موجود در جريان گاز بيش تر از 5/7 ميلي گرم 

على وطنى*1، محمود سحابى2،  نادر نيك كام3، اميد زاداكبر4

1-دانشيار دانشكده مهندسى شيمى، پرديس دانشكده هاى فنى دانشگاه تهران
2-دانشجوى كارشناسى ارشد مهندسى شيمى، طراحى، شبيه سازى و كنترل فرآيند - دانشكده مهندسى شيمى دانشگاه علم و صنعت ايران

3-كارشناس ارشد مهندسى شيمى- ستاد ويژه توسعه فناورى نانو
4-كارشناس ارشد مهندسى شيمى، طراحى فرآيند

دريافت مقاله:87/7/8                    پذيرش مقاله:87/11/7

روش هاي غيرآميني شيرين سازي گاز طبيعي

چكيده
شيرين سازى يكى از مهم ترين بخش هاى عمليات فرآورش گاز طبيعى است كه در طى آن گازهاى اسيدى از جريان گاز 
طبيعى جدا مى شوند.  در حال حاضر فرآيند شيرين سازى به  كمك آمين ها، رايج ترين فرآيند شيرين سازى گاز طبيعى است. با 
وجود كاربرى گسترده و تمامى مزاياى اين روش، به حداقل  رساندن غلظت سولفيد هيدروژن در اين روش نيازمند صرف انرژى 
بسيار زيادى براى بازيابى حالل است. اين مطلب دركنار ساير معايب اين روش مانند خوردگى، افت كارايى محلول و كف كردن؛ لزوم 
توجه به  ساير روش هاى شيرين سازى گاز طبيعى را دو چندان مى كند. لذا در اين مقاله عالوه  بر بررسى جامع روش هاى غيرآمينى 
شيرين سازى گاز طبيعى، مزايا و معايب هر روش به صورت مشروح بيان شده است تا بررسى شرايط انتخاب بهترين روش جايگزين 

شيرين سازى در هر پااليشگاه با توجه به شرايط خاص عملياتى آن به  آساني امكان پذير شود.
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در هر متر مكعب گاز طبيعي(4 پى.پى.ام1 حجمي) باشد به آن 
گاز ترش گويند، كه اين اندازه حد نشانه خلوص2 براي مقدار 
سولفيد هيدروژن موجود در گاز فرآوري شده مورد استفاده در 
خط لوله يا براي فروش است. در ساير موارد اين مقدار معموالً 
به  50 تا  100 پى.پى.ام  محدود مي شود. عالوه بر اين محدوده 

مجاز دي اكسيد كربن نيز بين 1 تا 2 درصد است[2].  
عوامل زيادي در انتخاب فرآيند مناسب براي شيرين سازي 

گاز موثر هستند كه مهم ترين آن ها عبارتند از [1، 3و4]:
• تركيب شيميايي گاز طبيعي (مقدار و نوع اجزاي هيدروكربني 

گاز)
• مقدار و نوع گازهاي اسيدي موجود در گاز 

• مشخصات نهايي گاز تصفيه شده
• اندازه جريان گاز مورد فرآوري

• دما و فشار گاز ترش موجود  و گاز شيريني كه به دست مي آيد
• گزينش پذيري مورد نياز براي جداسازي گازهاي اسيدي

• شرايط جداسازي سولفيد هيدروژن با بازيافت گوگرد يا بدون 
بازيافت آن (تأثير غلظت سولفيد هيدروژن خروجي از واحد 
واحد  هزينه هاي  و  طراحي  بر  اسيدي  گازهاي  جداسازي 

بازيافت گوگرد)
• روش مصرف گازهاي اسيدي

• ميزان هدررفت حالل و در نتيجه هزينه هاي حالل جبراني
تجهيزات جانبي3•   مورد نياز براي فرآيند

• توانايي فرآيند در مقابل تغييرات در ميزان و تركيب خوراك
گاز  شيرين سازى  به منظور  گوناگونى  روش هاى  تاكنون 
اين  كه  است  شده  ارايه  مذكور  مؤثر  عوامل  مبناى  بر  طبيعى 
مقاله به ارزيابى هر يك از آنها مي پردازد و مزايا و معايب هر يك 

را نيز مورد بررسى قرار مى دهد.

 روش هاي شيرين سازي گاز
1. فرآيندهاي جذب توسط حالل هاي شيميايي

در اين فرآيندها عمدتاً از محلول هاي آلكاليني(آمين ها) يا 

نمك هاي آلكاليني(كربنات ها) به عنوان حالل استفاده مي شود. 
اين حالل ها با دادن واكنش با گازهاي اسيدي توانايي جذب 
مقادير زيادي از آنها را دارند. در اين فرآيندها مي توان با كاهش 
فشار يا افزايش دما، گازهاي اسيدي را از حالل جدا كرد. نمودار 
فرآيندي اين فرآيندها به اين شكل است كه ابتدا گاز با حالل 
در يك ستون جذب تماس مي يابد و سپس حالل استفاده شده، 
به  پس از گرم شدن، در يك ستون احيا بازيافت شده و مجدداً 

برج جذب برگردانده مي شود[1]. 

_ روش شستشو با كربنات پتاسيم داغ4
اين فرآيند توسط شركت يو.اس.براو5  توسعه پيدا كرده است. 
حالل  به عنوان  پتاسيم6  كربنات  محلول  از  فرآيند  اين  در 
جذب  به  تمايل  محلول  اين  كه  آن جايى  از  مي شود.  استفاده 
آن  به همراه  نيز  را  هيدروژن  سولفيد  اما  دارد،  دى اكسيدكربن 
فرآيند براي  الزم به ذكر است استفاده از اين  جذب مي كند، 
جرياني كه فقط شامل سولفيـد هيدروژن است مناسب نخواهد 
بود و به كار بردن اين فرآيند تنها در شرايطى كه دي اكسيد كربن 
موجود در گاز قابل توجه باشد، توجيه پذير خواهد بود. هم چنين 
اين فرآيند مي تواند تا اندازه اي سولفيد كربونيل و دي سولفيد 
كربن را نيز جداسازي كند. عمليات جذب با استفاده از محلول 
داغ كربنات پتاسيم، سرعت جذب را به طور چشم گيري افزايش 
مي دهد. مراحل جذب و بازيافت در دماهاي مشابه(حدود 116-

110 درجه سلسيوس) انجام مي شود و لذا اين فرآيند نياز به 
گرماي زيادي نخواهدداشت. 

مـزاياى اين فرآيند عبارتـند از: پايداري خوب مواد شيميايي، 
نياز به گرمـاي كمتر به نسبت واحد آميني، نياز به ميزان بخار 
كم تر در مقايسه با فرآيند آميني، انجام نگرفتن واكنش با هوا، جذب 
كم هيدروكـربن ها و ارزان بودن حالل مــورد استفاده. هم چنين 
برخى از نقاط ضعف اين فرآيند نيز عبارتند از: واكنش پذيري كم 
با سولفيد هيدروژن (عمدتاً به حد مجاز خط لوله يعني 4 پى .پى 
.ام حجمي  نمي رسد)، جذب نكردن مركاپتان ها، تركـيب درصد 

1. ppm(Parts per million) 
2. clean up 
3. utility 

4. Hot Potassium Carbonate (HPC) 
5. U.S.Breau 
6. K2CO3
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آب بيشتر در گاز فـرآوري شده و مشكـالت خـوردگي [1 و 5].

_ روش سيبورد1
اين روش در سال 1920 به وسيله شركت كوپرز ارايه شد 
و نخستين فرآيندى است كه در آن از مايع قابل بازيافت براي 
جذب سولفيد هيدروژن بهره گرفته شده  است. در اين روش 
ابتدا سولفيد هيدروژن توسط محلول رقيقي از كربنات سديم 
(حالل) جذب شده و آنگاه محلول حاصل به وسيله هوا بازيابى و 
سولفيد هيدروژن به اتمسفر تخليه مي شود. از مهم ترين مزاياي 
اين روش مي توان به سادگي و جنبه اقتصادي آن و از معايب اين 
فرآيند نيز مي توان به اين نكات اشاره كرد: توليد تيو سولفات 
هيدروژن  سولفيد  جذب  قدرت  كاهش  باعث  كه  دفع  برج  در 
به وسيله محلول در برج جذب مي شود و حذف نشدن سولفيد 
هيدروژن، زيرا در اين فرآيند سولفيد هيدروژن در نهايت وارد 

هوا مى شود [7].

2. فرآيندهاي جذب توسط حالل هاي فيزيكي
اين فرآيندها بر پايه انحالل پذيري فيزيكى سولفيد هيدروژن 
و دي اكسيد كربن در حالل تعريف مى شوند. انحالل پذيري در 
درجه اول به فشار جزيي گازهاي اسيدي و در درجه دوم به 

دما بستگي دارد. فشار جزيي باالتر گازهاي اسيدي و دماهاي 
پايين تر  انحالل پذيري سولفيد هيدروژن و دي اكسيدكربن در 
حالل را افزايش داده و در نتيجه اجزاي گاز اسيدي در جريان 
گاز را كاهش مي دهند.  نقطه قوت اين فرآيندها آن  است كه 
براي دفع گازهاي اسيدي نياز به حرارت نداشته يا مقدار حرارت 
مورد نياز اندك خواهد بود و لذا از نظر اقتصادي به صرفه خواهند 
بود. نقطه ضعف اين فرآيندها نيز آن است كه هيدروكربن هاي 
به  همراه  و  شده  جذب  حالل  توسط  گاز  در  موجود  سنگين 

گازهاي اسيدي دفع شده، به  هدر مي رود. 
استفاده از فرآيندهاي جذب توسط حالل هاي فيزيكي در 

موارد زير ارجح است[8]:
گاز در فشارهاي نسبتاً باال (psi 50•  و باالتر) در دسترس است.

• مقدار گازهاي اسيدي در خوراك زياد است.
) در خوراك كم است.  •C3+) غلظت هيدروكربن هاي سنگين

جداسازي گزينشي2•  سولفيد هيدروژن مد نظر است. 
معموالً حالل هاي فيزيكي قادر به جداسازي سولفيد كربونيل، 
مركاپتان ها و دي سولفيد كربن نيز هستند. از ديگر نكات قابل 
ذكر در مورد اين حالل ها غيرخورنده   بودن و در نتيجه امكان 
استفاده از فوالد ضد زنگ در ساخت تجهيزات است. هم چنين 
فشار بخار پايين آن ها نيز موجب هدررفت كم تر حالل مي شود. 

شكل 1 : نمودار فرآيند شستشو با كربنات پتاسيم داغ[6]

1. Seaboard 
2. selective
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نسبت  اسيدي  گازهاي  براي  باال  گزينش پذيري  اين  عالوه  بر 
به متان و هيدروژن و مونوكسيد كربن نيز از ديگر مزاياى اين 

حالل ها است[9]. 
شكل كلي فرآيندهاي جذب توسط حالل هاي فيزيكي به  
ستون  در  ناهمسو  به طور  گاز  با  حالل  ابتدا  كه  است  اين گونه 
جذب تماس يافته و حالل، گازهاي اسيدي موجود در خوراك 
را جذب مي كند. سپس عمليات احيا به وسيله انبساط هاي پياپي 
انجام مي شود و عمليات خالص سازي نيز به وسيله گاز خنثي يا 

جوشاندن محلول در ستون دفع صورت مي گيرد[1].

_ روش ركتيسول1 
در اين فرآيند كه توسط شركت لورگى2 توسعه پيدا كرده 
فشار  به علت  مي شود.  استفاده  حالل  به عنوان  متانول  از   است، 
بخار باالي متانول، مرحله جذب در دماي پايين(بين 30- تا 80- 
درجه سلسيوس) انجام مى گيرد كه اين عمل موجب جلوگيري 
از هدرروي بيشتر حالل مى شود. بزرگ ترين مزيت اين فرآيند آن 

است كه حالل مورد استفاده، گزينش پذيري بيشتري نسبت به 
سولفيد هيدروژن در حضور دي اكسيد كربن دارد و به عالوه توانايي 

جداسازي سولفيد كربونيل را نيز دارا است. 
از مهم ترين معايب اين فرآيند مي توان به شكل پيچيده آن 
اشاره كرد كه نياز به سردسازي حالل نيز دارد. اين امر خود 
سبب افزايش هزينه هاي سرمايه گذاري و عملياتي مي شود. از 
اين فرآيند براي تصفيه گاز طبيعي، در توليد گاز طبيعى مايع 
جهان  در  و  مي شود  استفاده  سنتز  گازهاي  هم چنين  و  شده3 

بيش از 100  واحد از اين فرآيند موجود است [1و3].

_  روش سلكسول4  
اين فرآيند توسط شركت اليد5 در اوايل دهه1960 ميالدي 
توسعه پيدا كرده است و تحت ليسانس شركت يونيون كاربيد6 
است. در اين فرآيند از دي متيل اتر پلي اتيلن گليكول7 به عنوان 
حالل استفاده مي شود كه اين حالل نسبت به سولفيد هيدروژن، 
گوگردي  تركيبات  ديگر  و  كربونيل  سولفيد  مركاپتان ها، 

شكل 2 : نمودارجريان در فرآيند سلكسول [10]
1. Rectisol 
2. Lurgi 
3. Liquefied natural gas(LNG) 
4. Selexol 

5. Allied 
6. Union Carbide 
7. DMPEG
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گزينش پذير بوده و توانايى جداسازي توده اي دي  اكسيدكربن را 
دارا  است. حالل اين فرآيند از لحاظ شيميايي و حرارتي پايدار 
است و فشار بخار كمي نيز دارد كه ميزان هدرروي حالل را 
محدود مي كند. هم چنين اين فرآيند به گونه اى طراحى شده كه 
محصوالت تشكيل  شده در اين واحد فاسد يا ته نشين نمى شوند 
و در نتيجه به ريكاليمر1  نيازي نخواهد داشت. استفاده از اين 
اسيدي  گازهاي  جزيي  فشار  كه  است  اقتصادي  زماني  فرآيند 
در خوراك باال بوده و هيدروكربن هاي سنگين نيز در خوراك 
گازهاي  جداسازي  توانايي  فرآيند  اين  البته  نيست.  موجود 
اسيدي تا مقدار مقرر براي خط لوله را ندارد[5  و 9]. بيش از 
55 واحد از اين فرآيند در جهان براي فرآوري گاز طبيعي و گاز 

سنتز موجود است[3].
3. فرآيندهاي جذب توسط حالل هاي فيزيكي- شيميايي

چندين فرآيند است كه در آن ها هم از حالل هاي فيزيكي 
و هم حالل هاي شيميايي استفاده مي شود، كه مهم ترين آنها 

فرآيند سولفينول2 است.

_ روش سولفينول 
اين فرآيند توسط شركت شل3 در اوايل دهه 1960 ميالدي 
طراحي شده و براي جداسازي سولفيد هيدروژن، دي اكسيد كربن، 
سولفيد كربونيل، دي سولفيد كربن، مركاپتان ها و پلي سولفيدها 

از گاز طبيعي و گاز سنتز استفاده مي شود. 
سولفولن5  از  مخلوطي  از  سولفينول-دى4  فرآيند  در 
(دي اكسيدتترا هيدرو تيوفين) كه يك حالل فيزيكي است و   دي 
ايزو پروپانول آمين6 كه يك حالل شيميايي است و آب به عنوان 
حالل استفاده شده است. از اين فرآيند زماني استفاده مي شود 
سولفيد  و  دي اكسيد كربن  هيدروژن،  سولفيد  جداسازي  كه 
سولفينول-ام7   فرآيند  در  است.  مدنظر  كامل  به طور  كربونيل 
هم از مخلوط متيل دي اتانول آمين8، سولفولن و آب به عنوان 
گزينش پذير  جداسازي  كه  زماني  در  و  شده  استفاده   حالل 

جداسازي  و  دي اكسيد كربن  حضور  در  هيدروژن  سولفيد 
هر  مي شود.  استفاده  است،  مدنظر  سولفيد كربونيل  از  بخشي 
دو نوع حالل مقدار گوگرد موجود در گاز تصفيه  شده خروجي 
.ام  .پى  پى  از 40  كم تر  به  سولفينول-ام  (محلول  حدي  تا  را 
را  مركاپتان ها  جداسازي  توانايي  و  مي دهند  كاهش  حجمي)  
و  آب  سولفولن،  نسبت  فرآيند  اين  در  است  ممكن  دارند.  نيز 
حالل شيميايي(دي ايزو پروپانول آمين يا متيل دي اتانول آمين) 
با توجه به خصوصيات خوراك و مشخصات نهايي محصول تغيير 

كند[1و3].
استفاده از حالل هاي شيميايي و فيزيكي در اين فرآيند باعث  
شده كه فوايد هر دو نوع حالل ها از جمله افزايش ظرفيت حالل 
گازهاي  غلظت  رسيدن  و  فيزيكي  حالل  از  استفاده  به  خاطر 
به  خاطر   خروجي  شيرين  گاز  در  كم  بسيار  مقدار  به   اسيدي 
استفاده از حالل شيميايي، در اين فرآيند در اختيار قرارگيرد. اما 
نقطه ضعف اساسى فرآيند جذب با حالل فيزيكي يعنى جذب 

هيدروكربن هاي سنگين هم چنان باقى خواهد بود[11]. 
از ديگر مزايا و معايب استفاده از اين فرآيند مي توان به نكات 

زير اشاره كرد[8]: 
• به انرژي كمي نياز دارد.

• ميزان خوردگي كمي ايجاد مي كند.
زماني كه دي اكسيد كربن را جداسازي مي كند به ريكاليمر•  

نياز پيدا مي كند.
هم چنين اين فرآيند از هزينه و پيچيدگي بيشتري در مقايسه 
با فرآيندهاي با استفاده از حالل هاي فيزيكي،  برخوردار است 
اما به گرماي بسيار كم تري در مقايسه با فرآيندهاي آمينى نياز 
دارد. اين فرآيند كاربرد وسيعي در تصفيه گاز طبيعي(به خصوص 
در صنعت گاز طبيعى مايع  شده) دارد زيرا اين فرآيند توانايي 
جداسازي دي اكسيد كربن به اندازه مناسب براي واحدهاي گاز 
طبيعى مايع  شده (50 پى .پى .ام) را دارا است. حدود 200 واحد 
از اين فرآيند در جهان تحت بهره برداري است، كه در بيش تر 

1. reclaimer 
2. Sulfinol 
3. Shell 
4. Sulfinol-D 

5. Sulfolane 
6. DIPA 
7. Sulfinol-M
8. MDEA
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آن ها از سولفينول-دى به عنوان حالل استفاده كرده اند[3]. 
نمودار فرآيندى اين روش(شكل3) از لحاظ فيزيكي مثل روش 
شيرين سازي آميني است با اين تفاوت كه داشتن مخزن تبخير 
آني1 براي فرآيندهاى آميني كه در فشار پايين عمليات تصفيه را 
انجام مي دهند اختياري است؛ ولي براي واحد سولفينول الزامي 
پذيري  انحالل  هيدروكربن ها  فرآيند  اين  در  زيرا  بود،  خواهد 
نسبتاً بيشتري در حالل دارند و تعبيه نشدن مخزن تبخير آني 
منجر به غلظت باالي هيدروكربن ها در گاز اسيدي و در نتيجه 
احتماالً منجربه مشكالت عملياتي در واحدهاي بازيافت گوگرد 

به روش كلوس خواهد شد[5].

4. فرآيندهاي جذب سطحي 
هنگامي كه درجه خلوص خيلي زياد براي گاز درنظر گرفته 
جاذب هاي  هستند.  مناسب  سطحي  جذب  فرآيندهاي  شود، 
سطحي معموالً براي عملياتي كه نياز به گردش پيوسته آن ها 
است مناسب نيستند، زيرا مسايل مكانيكي در پي خواهد داشت 
دليل،  به همين  دارند.  زيادي  خطر پذيري  ساييدگي  ازنظر  و 
جاذب ها معموالً در بسترهاي ثابت و با دوره هاي عملكرد تناوبي 
به كار مي روند. واحدهاي جذب  سطحي مشابه تأسيسات بستر 

 ثابت طراحي مي شوند و معموالً داراي دو يا سه بستر هستند. 
عمليات واحدهاي جذب سطحي ساده  است ولي طراحي آنها 

پيچيده  است[1].
سطحي  جذب  فرآيندهاي  از  استفاده  فوايد  مهم ترين  از 

مي توان به نكات زير اشاره  كرد[11]:
• توانايي جداسازي مركاپتان ها 

• ايجاد ميزان خوردگي كم 
• جداسازي آب به طور هم زمان 

است  اين  فرآيندها  از  گروه  اين  از  استفاده  عمده  ضعف 
كه عمليات بازيافت جاذب هاي سطحي به وسيله صرف انرژي 

حرارتي زيادي صورت مي گيرد.

_ روش غربال هاي مولكولي2
براي  كه  سنتزي)  مولكولي(زئوليت هاي  غربال هاي 
شيرين سازي گاز به كار مي روند، تركيبات سيليكو آلومين هستند 
كه مي توانند به طور هم زمان آب و گازهاي اسيدي را جداسازي 
كنند و آب موجود در جريان گاز را به  ميزان بسياركمي(نزديك 
در  غربال ها  اين  برسانند.  حجمي)  .ام  .پى  پى  درصد   10 به 
و  دي اكسيد كربن  اندك  مقادير  حاوى  گاز  جريان  با  رويارويى 

شكل 3: نمودار از  فرآيند سولفينول[12]

1. Flash tank 2. Molecular Sieve
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سولفيد هيدروژن نيز مناسب هستند[1و6]. در شكل(4)  نمودار 
فرآيندي اين روش آمده  است.

5. فرآيندهاي تبديل مستقيم به گوگرد
پس از جداسازي سولفيد هيدروژن به منظور جلوگيري از 
آزاد شدن آن در جّو، يا بايد آن را سوزاند يا به گوگرد تبديل كرد. 
از آن جا كه سوزاندن سولفيد هيدروژن منجربه توليد و انتشار گاز 
سمي دي اكسيد گوگرد مي شود كه خود باعث ريزش باران هاي 
اسيدي خواهد شد، در نتيجه مالحظات زيست محيطي تبديل 

آن به گوگرد مورد تاكيد روزافزون است[1].
الزم به ذكر است كه فقط روش استفاده از حالل هاي اكسيد-

احيا در فاز مايع1 به عنوان يكي از سه گروه اصلي فرآيندهاي تبديل 
مستقيم به گوگرد، جزء روش هاي شيرين سازي گاز محسوب 
مي شود. دو گروه ديگر فرآيندهاي تبديل مستقيم به گوگرد كه 
شامل فرآيندهاي كلوس و فرآيندهاي شستشو با محلول هاي 
گاز  شيرين سازي  فرآيندهاي   مكمل  به عنوان  است،  قليايي2 
جريان هاي  شيرين سازي  توانايي  تنهايي  به  و  مي كنند  عمل 

گازي را ندارند[13].

_ روش استفاده از حالل هاي اكسيد-احيا در فاز مايع 
اين فرآيند متشكل از واكنش هاي اكسيداسيون در فاز مايع و 
در حضور كاتاليزورهاي فلزي است. ساخت اين نوع كاتاليست ها 
بر  ميالدي   1970 دهه  به  اكسيد-احيا3  حالل هاي  نام  به 
زيست محيطى  عارضه هاي  نظر  از  كاتاليست ها  اين  مي گردد. 
و ابعاد اقتصادي انتخابي مناسب براي تصفيه گازهاي طبيعي 
اين  فرآيندهاى  اولين  در  هستند.  گوگرد  كم  مقادير  حاوى 
شاخه، از سوسپانسيون هاي اكسيد فلزي استفاده شده است اما 
فرآيندهاي جديدتر شامل كمپلكس هاي فلزي در محلول است. 
اين كاتاليزورها گاز طبيعي يا گاز ترش را به صورت مستقيم و در 
شرايط محيط شيرين سازي مي كنند. اين مسأله در يك مرحله 
انجام مي شود و طي آن سولفيد هيدورژن به طور مستقيم به 
گوگرد تبديل مي شود. از دهه 1970 ميالدي، شركت هاي بزرگ 
واحدهاي  و  ساختند  را  كاتاليزورها  اين  صنعتي،  كشور  چند 
صنعتي تصفيه گاز را با استفاده از اين كمپلكس ها به  سرعت 
طراحي و نصب كردند، به طوري كه در عرض دو دهه، اين روش 
در سراسر دنيا به كار گرفته  شد. امروزه اين فرآيندها نقش مهمي 

شكل 4: نمواري از روش غربال هاي مولكولي[12]

1. Liquid-redox 
2. Sulfur Scavenging 

3. Reducatin-oxidation[Redox]
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ايفا  هيدروژن  سولفيد  مختلف  منابع  از  گوگرد  بازيافت  در  را 
مي كنند و توانايي بازيافت گوگرد به ميزان بيش از 99 درصد 
را دارند. هنگامى كه  توليد گوگرد  بيش از 20 كيلوگرم و كم تر 
از 20 تن در روز باشد از اين فرآيندها به  منظور حذف مستقيم 

سولفيد هيدروژن از گاز طبيعي استفاده  مى شود[1و14].
از مهم ترين معايب اين گروه از فرآيندها مى توان موارد زير 

را نام برد[15]:
• ايجاد كف

مبدل هاي  و  لوله ها  مانند   تجهيزاتى  در  گرفتگى1•   ايجاد 
حرارتي

(  •100 psig عدم امكان استفاده در فشارهاي باال(بيش از
• گران بودن كاتاليزورها.

 فرآيندهاي زيادي در اين گروه قرار دارند كه تفاوت اكثر 
آن ها در نوع كاتاليزور مصرفى است. در فرآيندهاي استرتفورد2و 
فرآيندهاي  در  و  واناديم  پايه  بر  كاتاليزورهاي  از  سولفولين3 
سولفينت4، لوكت5 و سولفروكس6 از كاتاليزورهاي بر پايه آهن 
استفاده شده است[2]. البته از آن جايي كه مقداري واناديم در 
گوگرد بازيافت  شده وجود دارد و محدوديت هاي زيست محيطي، 
دفع گوگرد حاوي واناديم را به  مشكلي جدى تبديل كرده  است، 

فرآيندهايي كه از كاتاليزورهاي با پايه آهن استفاده مي كنند 
مقررات  با  بيش تر  تطابق  و  ساده تر  و  بهتر  عملكرد  دليل  به  
بوده اند[16].  برخوردار  بيش تري  موفقيت  از  زيست محيطي 
حدود 100 واحد فرآورش گاز با روش لوكت و حدود 20 واحد 

فرآورش گاز با روش سولفوركس در جهان موجود است[3]. 
نمودار فرآيندي اين گروه از فرآيندها(شكل5) به  اين شكل 
است كه گاز ترش از پايين برج جذب وارد آن شده و با محلول 
كاتاليست تماس پيدا مي كند. محلول كاتاليست، سولفيد هيدروژن 
را از جريان گاز جدا كرده و تبديل به عنصر گوگرد مي كند. گاز 
شيرين از باالي برج خارج شده، محلول حاوي كاتاليست و اجزاي 
گوگردي به مخزن اكسيد كننده7 مي روند كه در آن جا گوگرد 
ته نشين شده و كاتاليست با دميدن هوا احيا مي شود. سپس گوگرد 
در ظرف ته نشيني8 جداسازي  شده و محلول حاوي كاتاليست به 

برج جذب برگردانده مي شود[6].
استفاده  روش هاي  از  يكي  به عنوان  سولفيران9  فرآيند 
تك  فرآيند  اين  در  است.  احيا  اكسيداسيون-  حالل هاي  از 
گـازي  جريـان هاي  از  هيدروژن  سولفيد  جداسازي  مرحله اي 
و تبديل مستـقيم آن به عنـصــر گـوگـرد به وسيله محلــول 
و  آهــن  ازكـمپلـكس  آهـن(مـخلـوطي  كـيالت  كـاتاليست 

شكل 5: شمائي از روش  استفاده از حالل هاي اكسيد-احيا  در فاز مايع [6]

1. plugging 
2. Steretford 
3. Sulfolin 
4. Sulfint 
5. LO-CAT 

6. Sulferox 
7. oxidizer 
8. settling vessel 
9. Sulfiran
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اتيـلـن دى آميـن تترا استيك اسيد1)  به روش لوكت صورت 
مي گيرد. اين فّنآوري توسط پژوهشگاه صنعت نفت ايران2 توسعه 
يافته  است. اين فّنآوري تا پيش از اين در انحصار شركت هاي 
آمريكايي بود و تفاوت فرآيند سولفيران با روش مشابه آمريكايي 

آن  در غلظت كاتاليست اين فرآيندها است[18 ،17و19].
مزاياي استفاده از فرآيند سولفيران عبارتنداز[20]: 

و  مرحله اي  تك  به صورت  هيدروژن  سولفيد  كامل  • حذف 
تبديل مستقيم آن به گوگرد

• كاركرد سامانه در فشار و درجه حرارت پايين در مقايسه با 
فرآيندهاي متداول

جريان  اندازه  نوسانات  مقابل  در  فرآيند  • انعطاف پذيري 
گاز(خوراك)

• قابليت بازيافت محلول كاتاليستي مورد استفاده در فرآيند
• انعطاف پذيري فرآيند در مقابل نوسانات سولفيد هيدروژن 

در خوراك
توانايي بازيافت گوگرد به  ميزان بيش از 99•  درصد

گوگرد  ظرفيت  كه  صنعتي  واحدهاي  براي  فرآيند  اين 
اقتصادي  ازنظر  است  روز  در  تن   200 از  كم تر  آنها  توليدي 
واحد  اولين  است[20].  ديگر  فرآيندهاي  تمامي  از  به صرفه تر 
به  ايران  كنگان  جم  فجر  گاز  پااليشگاه  در  آن  صنعتى  نيمه 
ظرفيت 450 هزار فوت مكعب گاز در خرداد 1387 راه اندازي 
شده است[18]. پيش بيني مي شود در صورتي كه بهره برداري از 
اين واحد بدون مشكل خاصي صورت بگيرد، آينده روشني براي 
اين روش به خصوص در مكان هايي كه فضاي كمي براي نصب 
دستگاه ها همانند سكوهاي نفت و گاز در دريا وجود دارد، در 

پيش است[19]. 

6. فرآيندهاي زيستي
مهم  مشكالت  بعضي  زيستي  فرآيندهاي  در  كه  آن جا  از 
معمول در فرآيندهاي شيرين سازي گاز با استفاده از حالل هاي 
فيزيكي و شيميايي مانند هزينه هاي نسبتاً باالي مواد شيميايي، 
كه  آن جا  از  و  شده اند  برطرف  ضايعات،  دفع  و  كاتاليست ها 

فرآيندهاي زيستي در دما و فشار محيط رخ مي دهند و مصرف 
انرژي در آن ها به حداقل مي رسد، استفاده از فرآيندهاي زيستي 
شيرين سازي گاز از اهميت بسزايى برخوردار خواهد بود. اين 
فرآيندها از اوايل دهه 1980 ميالدي مورد توجه قرار گرفته اند 
ولي فقط تعداد كمي از اين فرآيندها در مقياس صنعتي به كار 

گرفته شده اند[7و16].
مانند  كاتاليست  يك  از  استفاده  با  ابتدا  فرآيندها  اين  در 
ترش  گازهاى  هيدروژن  سولفيد  احيا،  اكسيد-  حالل هاي 
سپس  مي شود.  تبديل  گوگرد   عنصر  به  و  جداسازي  شده 
مثل  ميكروارگانيسم هايي  توسط  استفاده  مورد  كاتاليست 
تيوباسيلوس فروكسيدان3 و با استفاده از هوا بازيافت مي شود 
[16]. در حقيقت فرآيندهاي زيستي را مي توان به عنوان گروهي 

از فرآيندهاي تبديل مستقيم به گوگرد قلمداد كرد.

_ فرآيند شل-پاكوس4 
اين فرآيند زيستي توسط شركت هاي شل و پاكوس در اواخر 
دهه 1990 ميالدي توسعه يافته است و مي تواند به منظور حذف 
مستقيم سولفيد هيدروژن از گاز طبيعي در شرايط توليد گوگرد 
بيش از 100 كيلوگرم و كم تر از 50 تن در روز مورد استفاده 
قرارگيرد. در اين فرآيند به كمك محلول سود، سولفيد هيدروژن 
جداسازى  شده و سپس با استفاده از ميكروارگانيسم هايي از نژاد 

تيوباسيلوس به گوگرد عنصري تبديل مي شود[20 و21]. 
نقاط قوت اين فرآيند عبارتنداز[21 ،22 و23]:
• نياز نداشتن به حرارت براي احياي كاتاليست

توانايي بازيافت گوگرد به  ميزان بيش از 99•  درصد 
• ارزان تر بودن كاتاليزورها در مقايسه با حالل هاي اكسيد- 

احيا
 (  •70 bara قابل استفاده در فشارهاي باال (تا حدود

گاز  در  هيدروژن  سولفيد  جزء  ميزان  كاهش  • توانايي 
تصفيه شده خروجي به كمتر از 5 پى. پى .ام حجمي  

ايجاد نشدن گرفتگى5•  در تجهيزات
است  صورت  به  اين   (6 روش(شكل  اين  فرآيندى  نمودار 

1. Ethylene Diamine Tetra Acetic acid (EDTA) 
2. RIPI
3. Thiobacillus Ferrooxidan 

4. Shell-Paques 
5. plugging 
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كه ابتدا جريان گاز ترش، با محلول سود در برج جذب تماس 
پيدا مي كند، سپس محلول سود غليظ از سولفيد هيدروژن به 
بخش احيا فرستاده مي شود و در آن جا كه شامل يك مخزن 
به  زيستي  به طور  هيدروژن  سولفيد  است،  هوادهى  اتمسفري 

گوگرد عنصري تبديل مي شود[23].

 مقايسه روش هاي شيرين سازي گاز
غيرآمينى  فرآيندهاى  مختلف  انواع  جدول(1)   در 

شيرين سازى گاز  با هم مقايسه شده اند.

 نتيجه گيري
شيرين سازي يكي از فرآيندهاي اصلي فرآوري گاز طبيعي 
است و فرآيندهاي زيادي به اين منظور در جهان موجود است. 
سولفيد  ميزان  و  ايران  گازي  ذخاير  عظيم  حجم  به  توجه  با 
هيدروژن اين مخازن نياز به توجه و سرمايه گذاري ويژه اي به 
فرآيندهاى شيرين سازي گاز طبيعي در كشورمان وجود دارد. 
على رغم كاربرى گسترده روش شيرين سازى به  كمك آمين و 
تمامى مزاياى آن، به حداقل رساندن غلظت سولفيد هيدروژن 

آمين  حالل  بازيابى  براى  زيادى  بسيار  انرژى  صرف  نيازمند 
خواهد بود. هم چنين خوردگى، افت كارايى محلول و كف كردن؛ 
از ديگر معايب استفاده از آمين است كه اين معايب در روش هاى 
جايگزين (فرآيندهاى غير آمينى) مرتفع شده  است. در نتيجه 
اخير،  دهه هاى  در  غيرآمينى  فرآيندهاى  مزاياى  به  توجه  با 
براى  اقتصادى  و  مناسب  روشى  به عنوان  فرآيندها  گروه  اين 
شيرين سازي گاز در جهان مطرح و به طور وسيعى مورد استفاده 
قرار گرفته اند، به طورى كه مثًال امروزه در بخش عمده اى از 
صنعت گاز طبيعى مايع شده جهان از فرآيند سولفينول براى 

شيرين  سازى گاز استفاده مى شود. 
به نظر مى رسد با توجه به ارزش باالى گوگرد در بازارهاى 
سولفيد  نسوزاندن  از  ناشى  زيست محيطى  مزاياى  و  جهانى 
تبديل  فرآيندهاى  آينده  در  مشعل،  برج هاى  در  هيدروژن 
مستقيم به گوگرد از ارزش خاصى در بين فرآيندهاى غيرآمينى 

شيرين سازي گاز طبيعي در جهان برخوردار  شوند.

شكل 6 : شمائي از فرآيند شل-پاكوس [10]
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جدول 1: مقايسه انواع مختلف فرآيندهاى غيرآمينى شيرين سازى گاز [24]

ميزان شيرين سازى شرايط عملياتىمحدوده مورد استفادهنوع فرآيندها
معايبمزاياگاز

جذب توسط
حالل هاى 
شيميايى

طراحى شده براى 
كاربردهاى خاص

- در دماهاى پايين (دماى گاز ترش 
ورودى حدود 110 درجه فارنهايت)

- در فشارهاى پايين تا متوسط    
(360 psi بين 70 تا)

تا 1 پى .پى .ام سولفيد 
هيدروژن (با استفاده از 

دبى باالى حالل)
خوردگىفنآوري شناخته شده

جذب توسط
حالل هاى 
فيزيكى

طراحى شده براى 
كاربردهاى خاص

- در دماهاى پايين
(بين -80 تا 80 درجه فارنهايت)

- در فشارهاى باال
(1200psi  بين500 تا)

تا 1 پى .پى .ام سولفيد 
هيدروژن

توانايى حذف 
آالينده ها با حجم 

زياد 
مصرف باالى 

توان1  

جذب سطحى
جزء سولفيد هيدروژن 
گاز ترش ورودى كم تر 
از 10 تا 20 پى.پى.ام

- در دماهاى بين 600 تا 750 
درجه فارنهايت

-  قابل استفاده در فشارهاى مختلف

تا 50 پى .پى ام2 
جاذب غيرقابل   استفاده آسانسولفيد هيدروژن

بازيافت

تبديل مستقيم 
به گوگرد  (با 
استفاده از 
حالل هاى 

اكسيد-احيا در 
فاز مايع)

ميزان گوگرد بازيافتى 
كمتر از 20 تن در روز

- در دماهاى پايين (دماى گاز ترش 
ورودى حدود 110 درجه فارنهايت)

       600psiدر فشارهاى بين 15 تا -
(ولى عموماً در فشارهاى كم مورد 

استفاده قرار مى گيرد)

ضريب جداسازى باالى 
99/9 درصد سولفيد 

هيدروژن
كيفيت   هزينه كم

پايين گوگرد 
بازيافت شده

1. power
2.ppb(parts per billion)
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مقدمه
اندازه  و  تركيب  ويژگى هاى؛  با  نانوذرات  توليد  روش هاي 
بسيار  كار  راحتي  و  انرژي  مصرف  مناسب،  توزيع  معين،  دانه 
و  توسعه  حال  در  نيز  هم اكنون  روش ها  اين  است.  متفاوت 
پيشرفت هستند. سنتز نانوذرات با استفاده از مواد زيستي يا 
به اصطالح زيست سنتز نانوذرات از موضوعات بسيار جديدي 

است كه در چند سال اخير مورد توجه دانشمندان قرار گرفته 
است[2-1]. عده اي از ارگانيسم هاي موجود در طبيعت قادر به 
توليد مواد ديگر در داخل يا خارج سلول هستند. به عنوان مثال، 
باكتري هاي مگنتوتاكتيك مي توانند نانوذرات مغناطيسي توليد 
كنند. براي ساخت تركيبات آلي يا معدني مركب و پيچيده از 
دياتومه ها، مواد سيليكوني و ارگانيسم هاي چند سلولي استفاده 

محمد پازوكي1*،حسن شاه ميرزايي2

1- دانشيار- عضو هيات علمي، پژوهشگاه مواد و انرژي
2-دانشجوي كارشناسي ارشد، رشته نانومواد، پژوهشگاه مواد و انرژي

دريافت مقاله: 87/9/20            پذيرش مقاله: 87/11/20

سنتز ميكربي نانوذرات

چكيده
در ساليان اخير توسعه روش هاي سنتز نانومواد براي توليد مواد با تركيب و اندازه هاى معين و نيز توزيع مناسب اندازه دانه، از 
محورهاي مورد پژوهش  بوده است. در ميان اين روش ها آنهايى كه مبتني بر تكنولوژي زيستي يا به اصطالح زيست سنتز نانوذرات 
هستندـ  به دليل خواص مناسب ذرات، ميزان تميزى بسيار زياد و سازگاري باالي آن با محيط زيستـ  از جايگاه ويژه اي برخوردارند. 
در اين روش ها،يون هاي موجود در محلول كلريدي، نيتريدي، نيتراتي و سولفيدي فلز احياشده است و نانوذرات به صورت عنصري در 
جداره ى(خارج يا داخل) سلول ميكروارگانيسم جمع آوري مي شوند. ميكروارگانيسم ها براى سوخت و ساز و انجام فرآيندهاي حياتي، 
تأمين فلزات ساختاري و كاهش سموم محيط زندگي خود، از منابع آلي و معدني موجود در محيط، تغذيه مى كنند و امالح فلزي را 
در داخل سلول، جداره و يا خارج آن رسوب مي دهند. اين مقاله به معرفي روش هاى زيست سنتز ميكروبي نانوذرات و مكانيسم هاي 

عمل باكتري ها، قارچ ها و مخمرها پرداخته است.

واژگان كليدي: نانوذرات، زيست سنتز، ميكروارگانيسم، باكتري، قارچ، مخمر

* mpazouki@merc.ac.ir 
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مي شود[2] كه اغلب مى توانند در صنايع مختلف از جمله صنعت 
نفت مورد استفاده قرار بگيرند. اين تركيبات معدني زيستي از 
مواد معدني معمول و بعضي از تركيبات آلي مخصوص مانند 
از  استفاده  مي شود.  تشكيل  پلي ساكاريدها  و  چربي  پروتئين، 
ميكروارگانيسم هاي مختلف شامل باكتري ها، قارچ ها، جلبك ها و 
خميرمايه ها در ساخت نانومواد و احياي فلزات به صورت نانوذرات 
به روش زيستى، براي اولين بار توسط گارديا-تورسدي ـ براي 
ساخت نانوميله هاي طالـ انجام شد[3]. در اين روش، از احياي 
زيستي يون هاي موجود در محلول كلريدي، نيتريدي، نيتراتي 
و سولفيدي فلز استفاده شده است و نانوذرات به صورت عنصري 
جمع آوري  ميكروارگانيسم  سلول  داخل  يا  و  خارج  جداره،  در 
مي شود. برخى از نانوذرات اكسيدي مورد نياز صنعت نفت را 
مى توان با استفاده از روش هاى بيولوژيكى توليد كرد. روش هاى 
بيولوژيكى از جمله روش هاى پاك بوده و معموال ارزانتر از ساير 
روش هاى توليد نانوذرات مى باشند. به عالوه؛ بسياري از روش هاي 
سنتز شيميايي نياز به فشار و دماي باال دارند كه اين خود سبب 
خواهد شد تا مقداري مواد سمي همراه با نانوذرات سنتز شده 

كه باعث كاهش كيفيت محصول مى شود.

داليل و مكانيسم هاي پيشنهادي:
فرضيه هاي بسياري براي نحوه انتقال الكترون بين سلول و 
ذرات و يون هاي محلول و نامحلول وجود دارند. اين موجودات 
به طور مستقيم توسط حامل هاي الكتروني موجود در ساختار يا 
به صورت غيرمستقيم با كمك عوامل خارجي دهنده الكترون 
انتقال  در  ارگانيسم ها،  اين  توسط  شده  ترشح  آنزيم هاي  يا 

الكترون ها شركت مي كنند. 
واكنش  وارد  فلزات  يون هاي  با  مختلف  علل  به  باكتري ها 

مي شوند، بعضي از اين علل عبارتند از[4]:
و  فلزي  واكنش  يون هاي  اصوالً  انرژي:  تأمين   -1
ميكروارگانيسم هاي طبيعي همانند اكسايش فلزات گرمازا بوده 
و انرژي توليد مي كنند. در مواردى نيز اين موجودات فلزات را در 
خود ذخيره و براي تأمين نيازها و انرژي خود آنها را به يون هاي 

ديگري تبديل كرده و از انرژي آن استفاده مي كنند.

مواد  براي  ميكروارگانيسم ها  ساختاري:  فلزات  تأمين   -2
ساختاري خود به مقادير جزئي از فلزات نياز دارند. اين ميزان در 
هر مورد كامًال مشخص است و از محيط زيست ارگانيسم تأمين 
مي شود. گاهي باكتري ها بعضي از يون ها را به صورت يون دلخواه 

خود درآورده و در درون خود ذخيره مي كنند.
3- كاهش سموم محيط: امالح بسياري از فلزات براي اين 
كاهش  براي  باكتري ها  دارند.  كننده  مسموم  نقش  موجودات 
سموم  كاهش  شامل:  مختلفي  روش هاي  از  سمي  يون هاي 
فراري  فلز،  دادن  رسوب  مزاحم،  يون  ظرفيت  تغيير  به وسيله 
دادن ازطريق ايجاد گازي فرار، ساكن كردن يون هاي فلزي با 
درون  به  آنها  نفوذ  از  جلوگيري  و  خود  ديواره  در  آنها  جذب 

سلول، استفاده مي كنند.
اثر متقابل باكتري ها و امالح فلزي نيز اغلب به سه طريق 

انجام مي شود[1 و 4]:
1- مكانيسم داخل سلولي: اين واكنش ها مختص سلول هاي 
مي شود.  انجام  سلول  سيتوپالسم  داخل  در  و  است  زنده 
ميكروارگانيسم ها بعضي از فلزات را به داخل سلول خود برده 
و با به كاربردن آنزيم هاي خاص آنها را به صورت خنثي در آورده 
قرار  بحث  مورد  بعداً  را  آنها  از  بسياري  كه  مي كنند  ذخيره  و 
خواهيم داد. در برخي از موارد، اين باكتري ها براي تأمين يكي 
از ملزومات مورد نياز خود، مانند ذخيره اكسيژن، اين مواد را در 
درون خود انبار مي كنند. مانند ميكروارگانيسمي كه اكسيدهاي 
آهن را در درون خود ذخيره مى كند تا در مواقع لزوم از اكسيژن 
حاصل از احياي آنها استفاده كند. استفاده از فلز براي سنتز مواد 
ساختاري و تهيه مواد اوليه براي مواد ساختاري، تأمين انرژي، 
آوردن  در  يا  فلزات  فّراركردن  طريق  (از  محيط  سموم  كاهش 
آن به صورت فلزي، سولفوره كردن يا رسوب دادن به طور غير 
مستقيم و يا تشكيل تركيبي خاص) از داليل ديگر اين عمل 
سلول ها به شمار مي روند. اين مكانيسم ها بر اساس نفوذپذيري 
جدار، خواص شيميايي، كانال هاي جداري، خاصيت اسمزي و 
غيره استوار است . اگرچه هنوز نكات بسيار شگفت انگيز و مبهمي 
در مورد علل اين اعمال ميكروارگانيسم ها در ذخيره سازي انواع 

فلزات و مكانيسم هاي مختلف اين كار وجود دارد.
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2- مكانيسم جدار سلولي: اين واكنش ها در جداره(يا بسيار 
نزديك به آن) انجام مي شوند. اين فرآيند در بسياري از باكتري ها 
مشهود است. ميكروارگانيسم  با جذب اين فلزات در سطح و انجام 
واكنش هاي متفاوت باعث رسوب و تراكم آنها در جداره مي شود. 
نقش اين جداره در جدار باكتري نامعلوم است و به نظر مي رسد اين 
عمل تنها به دليل كاهش سموم محلول انجام مي گيرد. اين باكتري ها 
از روش هاي مختلفي براي نگاه داشتن اين فلزات در سطح استفاده 

مي كنند، مانند استفاده از پل هاي اكسيژني يا موارد ديگر.
به  نيازي  واكنش ها  اين  در  سلولي:  خارج  مكانيسم   -3
تماس مستقيم بين ارگانيسم و يون ها نيست. باكتري با توليد 
آنزيم هاي خاص و مواد شيميايي مختلف و انتشار آنها در محيط 
خارج باعث رسوب يا حل شدن فلزات مي شود. به عنوان مثال 
سولفوريك،  اسيد  توليد  با  فرواكسيدانز  تايوباسيلوس  باكتري 
بعضي از يون هاي فلزي مانند سرب و باريوم را رسوب داده و 
بعضي ديگر را محلول مي كند. اين فرآيند اغلب به صورت توليد 

اسيد و خورندگي ناشي از آن در صنعت شناخته مي شود.
ميكروارگانيسم هاي طبيعي شامل باكتري ها، قارچ ها، جلبك ها، 
انجام  و  سوخت و ساز  جهت  كه  هستند  ويروس ها  و  پروتوزوآها 
فرآيندهاي حياتي خود از منابع آلي و معدني موجود در محيط 
تغذيه مي كنند، ولي اهميت باكتري ها، قارچ ها، مخمرها و جلبك ها 

در زيست سنتز نانوذرات بيشتر از ديگر ارگانيسم ها است.
نانوذرات،  بيوسنتز  در  موجود  مختلف  روش هاي  ميان  در 
برخوردار  ويژه اي  توجه  از  پروكريوتي  باكتري هاي  از  استفاده 
است. طال به همراه نقره از مهمترين فلزاتي هستند كه در اكثر 
مقاالت انتشار يافته موجود، به زيست سنتز اين دو يون پرداخته 
شده است[2]. از  شناخته شده ترين تحقيقات انجام شده در اين 
زمينه، مي توان به استفاده از قارچ فوزاريوم اكسيپوريوم(شكل1) 
باكتري  كرد[5].  اشاره  نانوذرات  اين  سلولي  بيرون  سنتر  در 
باسيلوس سابتيليس 168 قادر است يون هاي سه ظرفيتي طال 
را از يك محلول كلريدي به نانوذرات 25-    5    نانومتري به شكل 
هرم هاي چهار ضلعي، در دما و فشار محيط احيا كند. در اين 
مكانيزم تركيبات آلي فسفاتي نقش عمده اي در ايجاد تركيبات 
كمپلس، بين باكتري و يون هاي طال بازي مي كنند كه در نهايت 

منجر به توليد ذرات نانومتري فلز مي شوند[6]. ديگر باكتري 
محيط  در  نيز  الجي  شوانال  نام  با   Fe(III) يون  كننده  احيا 
بي هوازي قادر به انجام اين كار است. در حضور گاز هيدروژن و 
شوانال الجي، يون هاي طال نيز به طور كامل احيا شده و ذرات 10 

تا 20 نانومتري توليد مي شوند[7-8].
است  قــادر   AG259 اســتوزري  سودوموناس 
ضد  ماده اي  به عنوان  كه  را  نقره  نانومتري  نـانوذرات35-46 
ميكروب شناخته مي شود، در ديواره خود از محيط سولفيدي 
شرايط  در  و  ايزوله تر  محيطي  در  باكتري  اين  كند.  بازيابي 
نيتريدي، پودرهايي با اندازه بزرگتر توليد مي كند. نانوذراتي با 
اندازه هاي كمتر از200 نانومتر، با توزيع مناسب اندازه و شكل 
و مورفولوژي مناسب در بين فضاي بين سلولي در باكتري ها 
قابل حصول هستند. توزيع اندازه دانه به شرايط رشد دانه هاي 
نانوذره در سلول ها برمي گردد. كامپوزيت هاي زيستي توليد شده 
از نانوذرات نقره پس از عمليات حرارتي تكميلي، به دليل خواص 
نيز  نازك  اليه  پوشش هاي  مانند  كاربردهايي  در  خود  اپتيكي 

مورد استفاده قرار مي گيرند[2].
امروزه تمايل زيادي براي توليد نانوذرات نيمه رسانا يا نقاط 
كوانتومي  مانند CdS, ZnS و PbS به روش زيستي وجود دارد 

كه كاربردهاي نو و ويژه اي در تصويرسازي يافته اند. 
كلوستريديوم ترمواستيكوم ذرات  CdS را در ديواره سلول، 
در محيط كلريدي كادميوم و در حضور هيدروكلريد سيستين 

شكل 1:  تصوير قارچ فوزاريوم اكسوسپوريوم كه از الرو يك حشره 
به دست آمده است[5].
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به عنوان  سيستين  وجود  فراوان  احتمال  به  مي آورد.  به وجود 
منبعي براي گوگرد مورد نياز است. كلبزيال ايروجينز نيز ذرات 
20 تا 200 نانومتري را از يون هاي دو ظرفيتي كادميوم آزاد 
مي كند. تركيبات مياني در رشد كريستال هاي سولفيد كادميوم 

نقش اصلي را بازي مي كنند[9].
با رشد اي كوالي نيز در محيطي حاوي كلريد كادميوم و 
سولفيد سديم، نانوكريستال هاي سولفيد كادميوم در سيستم 
ورتزيت در درون سلول ها شكل مي گيرند. تشكيل نانوكريستال ها 
از  تركيبي  است.  سلولي  فازهاي  رشد  نحوه  به  وابسته  بسيار 
فرآيندهاي ژئوشيمي  و ميكروبي منجر به تشكيل بايومينرال هاي 
ZnS در يك سيستم طبيعي پيچيده مي شود. اشاره مي شود در 
اين روش ميزان غلظت روي را مي توان تا اندازه اي كاهش داد 

كه حتي محلول آبي قابل نوشيدن باشد[9].
مگنتيت يكي ديگر از محصوالت رايج احيا از طريق باكتري 
بوده كه مي تواند به عنوان يك شاخص پتانسيل فيزيكي به صورت 
اكتيويته بيولوژيكي در سامانه هاي زمين شناسي استفاده شود. 
شكل هاي  با   (<12 nm)كوچك بسيار  مغناطيسي  ذرات 
سلول هاي  خارجي  سطح  در  گسترده اي  به طور  اكتاهدرال، 
TOR-39 ترموفيليك  تخمير  فرآيند  قالب  در  باكتري 

وسيعي  به طور  معدني،  فرآيندهاي  در  مي شوند[10].  تشكيل 
استفاده  فرآيند  كنترل  جهت  مگنتوتاكتيك  باكتري هاي  از 
مي شود كه اين امر موجب توليد يكنواخت نانوذرات مورد نظر 

مي گردد[10-12].
به صورت كامًال اتفاقي مشاهده شده است كه اكتينومايست هاي 
ترموفيليك قليايي هنگام مواجه با يون هاي طال، يون هاي فلزي 
را به صورت خارج سلولي احيا كرده و سبب توليد نانوذرات طال با 
پراكندگي گسترده مي شوند[13]. احياي محلول آبي 3-10 موالر 
از HAuCl4 در Ph 9 و دمايºC 50 سبب توليد ميزان قابل 
مالحظه اي از نانوذرات كروي با پراكندگي اندازه دانه مناسب و 
ابعادي در حدودnm 8 مي گردد. در صورت احياي داخل سلولي 
قليايي،  نيمه  اكتينومايست هاي  از  استفاده  با  طال  نانوذرات 
به جاي تجمع بر روي ديواره سلولي ذرات بيشتر بر روي غشاي 
سيتوپالسم تجمع مي يابند[13]. در شكل(2) مي توانيد تصاوير 
ميكروارگانيسم هاي  در  طال  نانوذرات  سنتز  به  مربوط   TEM

مختلف را مشاهده كنيد. 
تا كنون گزارش هاي بسيار اندكي از توليد نانوذرات با استفاده از 
جلبك ارايه شده است[2]. معلق كردن سلول هاي خشك جلبك 
كلورال ولگاريس در محلول HAuCl4، سبب تجمع عناصر طال 

شكل 2:  تصاوير ميكروسكوپ الكتروني عبوري از مقاطع داراي رسوبات نانوذرات طال محصول ميكروارگانيسم هاي مختلف شامل: a) پي 
اسالنديكوم b)تي ماريتام c)س الجي  d) جي. سولفورديوسنز e) جي. فري ريديوسنز f) پي. فوريوسوس g) گونه 324[14].
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پوشش   CdS نانوكريستاليت هاي  مى شود.  سلول ها  داخل  در 
يافته با كالته گياهي1 نيز در يك جلبك دريايي فيتوپالنكتوني 

به نام فوداكيلوم تريكورنوتوم2 توليد مي شوند[2].
از ميان يوكريوت ها، مخمرها نقش عمده اي در توليد نانوذرات 
مقابل  در  گالبراتا3  كاديدا  دادن  قرار  مي كنند.  ايفا  نيمه هادي 
كوانتومي  نقاط  سلولي  داخل  توليد  به  منجر   ،Cd +2يون هاي
CdS  مي شود. سوش تورلوپسيس4 نيز در تقابل با يون هاي دو 
ظرفيتي سرب، قادر به توليد داخل سلولي نانوذرات PbS است. 
حداكثر ميزان جذب كريستاليت هاي با ابعاد 2 تا 5 نانومتر كه از 

زيست توده ها توليد مي شوند، حدود 330 نانومتر است[14].
در حال حاضر تحقيقات فراواني در زمينه استفاده از مواد 
آلي در ساخت وسايل الكترونيكي در دست انجام است. دليل اين 
امر انعطاف پذيري، سادگي فرآيند و بازدهى  باالى كوانتومي نشر 
نور در اين مواد است. به منظور درك بهتر از پايداري، بازدهى و 
سازگاري با رنگ، براى كاربردهاي مختلف، كامپوزيت هاي مواد 
آلي با نانوذرات، سيليكون متخلخل و غيره مورد بررسي قرار 
گرفتند. تاكنون تنها از نانوذرات توليد شده به روش شيميايي، 
نانوذرات  از  استفاده  است.  شده  استفاده  دستگاه ها  ساخت  در 
قرار  تحقيقات  مرحله  در  هنوز  مشابه  كاربردهاي  در  بيوژنيك 
نشان  همكارانش[14]  و  كوشيك5  تحقيقات  به طوري كه  دارد. 
داخل  صورت  به  شده  توليد    CdSكوانتومي نقاط  است؛  داده 
سلولي در سلول هاي مخمر شيزوساكاروماي پومبه6 ويژگي هاي 

ديودي ايده آلي از خود بروز مي دهند.
چندين سال است كه از مخمرها جهت توليد نانوذرات به 
بسيار  پژوهشي  در  اما  مي شود  استفاده  سلولي  داخل  صورت 
جديد ، نانوذرات نقره به صورت خارج سلولي و با استفاده از 
مخمر MKY3 توليد مى شود. ذرات با ابعاد 2 تا 5 نانومتر در 
تقابل  در   Ag+ يون هاي  با  هنگامي كه  لگاريتمي،  رشد  مرحله 

هستند، سنتز مي شوند[14].
در سال هاي اخير قارچ ها نيز به ليست ميكروارگانيسم هاي 
مورد استفاده در توليد نانوپودرها اضافه شده اند. جذابيت استفاده 

از قارچ ها در توليد نانوذرات به دليل وجود مقادير قابل مالحظه اي 
آنزيم هاي ويژه در اين ميكروارگانيسم ها و سهولت كار با آن در 
آزمايشگاه است. اما دستكاري ژنتيكي ارگانيسم هاي يوكاريوتي 
جهت شناخت كامل آنزيم هاي ويژه به كار برده شده در توليد 

نانوذرات، بسيار دشوارتر از پروكاريوت هاست.
ظاهر شدن رنگ ارغواني در زيست توده ورتيسيليوم7 پس 
از مواجـهه با محلول آبي4-10موالر از HAuCl4، نشان دهنده 
تشكيل نانوذرات طال به صورت داخل سلولي بوده و به روشني 
در طيف جذبي ماوراي بنفش به صورت پيكي با مقدار λ معادل 
550 نانومتر قابل مشاهده است(شكلa-3 منحني 2). اين در  
زيستي  از  توده  عبور  از  قبل  نظر،  مورد  پيك  كه  است  حالي 
روي يون هاي طال(شكل a-3 منحني 1) و حتي بعد از فيلتر 
مشاهده  عنوان  هيچ  به  چين)  خط  منحني   a-3 شدن(شكل
 (TEM)عبوري ميكروسكوپ  از  استفاده  با  هم چنين  نشد. 
مقاطع نازك سلول ها بعد از تشكيل نانوذرات طال بررسي و نحوه 
c-3است(شكل گرفته  قرار  ارزيابي  مورد  سلولي  داخل  توليد 
از  تعدادي   ،(TEM)تصوير پايين  بزرگنمايي  در   .( d-3و
سلول هاي ورتيسيليوم مشاهده مي شود. ذرات كوچك بر روي 
ديواره هاي سلول و ذرات بزرگتر در داخل سلول قابل مشاهده 
تا 200  ابعاد 5  با  نانوذرات  تجمع  باالتر،  بزرگنمايي  در  است. 
نانومتر و اندازه متوسط 8 ±20 نانومتر در ديواره سلول و غشاي 
سيتوپالسم يك سلول قارچ به وضوح ديده مي شود. به عالوه، 
الگوي پراش حاصل از پودر توده زيستي(شكل b-3) طبيعت 
كريستالي نانوذرات طال را نشان مي دهد. محاسبات براگ نيز 

ساختار fcc طال را تأييد مي كند[15-16].
مشابه نانوذرات طال، در اثر واكنش ورتيسيليوم با يون هاي 
نقره نيز رشد داخل سلولي نانوذرات نقره اتفاق مي افتد. در حال 
حاضر مكانيزم تشكيل داخل سلولي نانوذرات طال و نقره توسط 
ورتيسيليوم به طور دقيق مشخص نشده است. از آنجايي كه 
نانوذرات در سطح مايسليا تشكيل مي شوند، نه در درون محلول، 
دام  به  شامل  مرحله  اولين  كه  گرفت  نتيجه  مي توان  از اين رو 

1. phytochelation
2. phaeodactylum
3. candidaglabrata
4. Toru lopsis sp

5. kowshik
6. schizos accharomyces pombe
7. verticillium
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افتادن يون هاي فلزي، در روي سطح سلول هاي قارچ است و 
شايد اين پديده در اثر نيروهاي الكترواستاتيك بين يون ها و 
گروه هاي كربوكسيالت آنزيم هاي ديواره سلول مايسليا كه بار 
منفي دارند، رخ دهد. پس از آن يون ها توسط آنزيم هاي موجود 
در ديواره سلول احيا شده و هسته ها را به وجود مي آورند كه به 
تدريج در اثر احياي بيشتر يون هاي فلزي و تجمع آنها عمل 
رشد اتفاق مي افتد. توانايي تكثير سلول هاي ورتيسيليوم درون 
محلول حاوي يون هاي فلزي، نشان دهنده قابليت استفاده از 

ميكروارگانيسم ها در راستاي توليد نانومواد است[16].
آنچه از لحاظ كاربردي حائز اهميت است، جمع آوري نانوذرات 
و  طال  نانوذرات  استحصال  است.  قارچ ها  داخل  در  شده  توليد 
نقره توليد شده در داخل سلول از طريق التراسونيك مخلوط 
ماده زيستي و نانوذره، يا از طريق واكنش با يك پاك كننده 
مناسب امكان پذير است. با  اين  وجود، اگر بتوان يون هاي فلزي 

داخل قارچ را در خارج از آن احيا كرد، امكان توليد نانوذرات 
در  جالبي  بسيار  نكته  يافت.  خواهد  افزايش  محلول  در  فلزي 
بروز  موجب  كه  دارد  وجود  اكسپوريوم  فوزاريوم  قارچ  مورد 
رفتار كامًال متفاوتي مى شود. در اين نوع قارچ، احياي يون هاي 
فلزي در خارج سلول صورت گرفته و با سرعت بااليي نانوذرات 
بسيار پايدار طال و نقره با ابعاد 2 تا 50 نانومتر توليد مي شوند. 
زيستي  توده  حاللي  استخراج  تكنيك  از  استفاده  با  هم چنين 
قارچ، امكان احياي يون هاي طال و نقره به صورت نانوذرات وجود 
AuCl4 و +Ag توسط 

دارد. به احتمال زياد، احياي يون هاي -
عوامل احيايي آزاد شده از قارچ ها به داخل محلول صورت گرفته 
و بدين ترتيب نانوذرات مورد نظر توليد مي شوند. پايداري باالي 
نانوذرات در داخل محلول مي تواند به دليل پايداري پروتئين هايي 
نظير سيستين باشد[17]. به غير از نانوذرات فلزي، امكان توليد 
آلياژهاي دوفلزي Au–Ag نيز با استفاده از فوزاريوم اكسپوريوم 

شكل a -3) طيف هاي نوري ثبت شده از توده هاي زيستي سلولهاي قارچي ورتيسيليوم قبل(منحني 1) و بعد از عبور از محلول آبي 4-  10  
موالر از HAuCl4 به مدت 72 ساعت(منحني 2). طيف ثبت شده از محلول HAuCl4 پس از غوطه ور سازي سلول هاي قارچ به مدت 72 

ساعت به منظور مقايسه(منحني خط چين b) الگوي پراش اشعه x حاصل از نانوذرات طال و توده زيستي ورتيسيليوم تشكيل شده بر روي 
صفحه نازك Si (111). در گوشه منحني تصاويري از سلولهاي قارچي ورتيسيليوم مشاهده مي شود كه تصوير بااليي مربوط به اين سلولها 

پس از خروج از محيط كشت و تصوير پايين مربوط به اين سلولها پس از مواجهه با محلول آبي HAuCl4 به مدت 72 ساعت مي باشد.( c و 
d) تصاوير TEM در بزگنمايي هاي مختلف از مقاطع نازك سلولهاي آلوده شده ورتيسيليوم بعد از واكنش با يون هاي AuCl4 به مدت 72 

ساعت مي باشند[16].
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وجود دارد. در پژوهشي نو، ثابت شده است كه در اثر مواجهه 
موالر  هم  محلول هاي  با  اكسپوريوم  فوزاريوم  زيستي  توده 
Au-Agنانوذرات آلياژي بسيار پايدار ،AgNO3 و HAuCl4

 ،(4) شكل  در  مي شود[2].  توليد  متفاوت  مولي  كسرهاي  در 
مناطق  و  توليدي  نانوذرات  از   TEM ميكروسكوپ  تصاوير 
توده اي با ابعاد كمتر از 50 نانومتر را نشان مي دهد. با بررسي 
دقيق تر هر ذره با استفاده از TEM به همراه ايجاد كنتراست 
نسبتاً يكنواخت، مشخص گرديد كه چگالي الكتروني در داخل 
حجم هر ذره برخالف ساختار هسته/ پوسته، كامًال يكنواخت 
است و ذرات داراي شرايطي به مراتب بهتر از رسوب فلزي و 

هم چنين ساختار هسته/پوسته هستند[20].
با  شده  توليد  طال  نقره/  نانوذرات  دانه  اندازه  خوب  توزيع 
روش هاي داخل سلولي و يا خارج سلولي كه در بخش هاي قبلي 
از  را  آنها  نمي توان  كه  است  مناسب  آنقدر  شد،  اشاره  آن  به 

روش هاي متداول شيميايي به دست آورد.
از ديگر كاربردهاي مهم قارچ ها مي توان به توليد نانوذرات 
زيركونيا كه داراي كاربردهاي تكنولوژيكي فراوان هستند، اشاره 
فوزاريوم  قارچ  با   K2ZrF6 آبي  محلول  واكنش  اثر  در  نمود. 
در  زيركونيوم  هگزافلورايد  آنيون هاي  هيدروليز  اكسپوريوم، 
حضور پروتئين، به صورت خارج سلولي اتفاق مى افتد و نانوذرات 

كريستالي زيركونيا در دماي اتاق توليد مي شوند[18-20].

كاربرد نانوذرات در صنعت نفت
كاربرد نانوذرات در صنعت نفت مى تواند به مقدار قابل توجهي 
هزينه توليد و بهره بردارى را كاهش دهد. استفاده از نانوذرات در 
كاتاليزورها، پوشش ها و غشاءها باعث صرفه جويى ميليون ها دالر، 
در سال در آمريكا شده است[21]. تعداد زيادى از نانوذراتى كه در 
صنعت نفت از آن استفاده مى شود را مى توان به روش بيولوژيكى 
توليد كرد. به عنوان مثال نانوذرات آهن در بهبود خواص روغن 
مورد استفاده در خودرو استفاده مى شود. اخيراً بيشتر تالش ها 
براي كاهش آلودگي در جهان بر روي موتورهاي ديزلي متمركز 
شده است. اين موتورها منبع اصلي نيرو در جهان براي موتورهاي 
اين  مي باشند.  شهري  اتوبوس هاي  مانند  بخار  اسب  تا 5000 
موتورها ذرات بيشتري را نسبت به موتورهاي بنزيني مجهز به 
آهن  پايه  نانوافزودني  مي كنند.  منتشر  كاتاليستي  مبدل هاي 
باعث افزايش عدد اكتان و كاهش دماي اشتعال مي شود. مقدار 
افزودني ها در سوخت، مي توانند از ppm 10(ده ذره در ميليون) 
تا ppm 100 تغييرات مقدار داشته باشند. اين افزودني در حال 
حاضر در كشور آلمان استفاده مي شود. استراليا و سوئد نيز بيش 
از 5 سال است كه از آن استفاده مي كنند. نانوذرات مگنتيت 
را در خارج از سلول با استفاده از قارچ فوزاريم اكسسپوريم و 
هم چنين ورتيسيليوم در حضور نمك هاي فريك و فرو مي توان 
توليد كرد[22]. باكتري مگنتوتاكتيك نيز در بيوسنتز مگنتيت 
استفاده  با  نيز  را  زيركونيا  نانوذرات  است[23].   شده  استفاده 
 Zr F6 به صورت خارج 

از قارچ فوزاريوم در حضور آنيون هاي2-
سلولي مي توان ساخت[24].

 شكل 4- تصاوير ميكروسكوپ الكتروني عبوري از نانوذرات آلياژي 
AuCl4 در 

Au–Ag، حاصل از احياي همزمان يون هاي نقره و  -
.[20]AgNO3 و HAuCl4 محلول 1:1 موالر
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نتيجه گيري
روش هاي توليد نانوذرات با ويژگى هاى؛ تركيب و اندازه دانه 
معين و توزيع مناسب، مصرف انرژي و راحتي كار بسيار متفاوت 
است. سنتز نانوذرات با استفاده از مواد زيستي يا به اصطالح 
كه  است  جديدي  بسيار  موضوعات  از  نانوذرات  سنتز  زيست 
به دليل خواص مناسب ذرات توليدي، زيست سازگار بودن روش 

و انرژي بسيار كم مصرفي و راحتي كار در چند سال اخير مورد 
توجه دانشمندان قرار گرفته است. در اين مقاله سعي شد به طور 
خالصه به بررسي علل و مكانيسم واكنش ميكروارگانيسم هاي 
آنها  تقابل  نحوه  و  محلول ها  در  موجود  يون هاي  با  مختلف 
پرداخته شود و مثال هاي مختلفي از توليد نانوذرات با استفاده از 

باكتري ها، مخمرها و قارچ ها مورد مطالعه قرار گيرد.
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مقدمه 
واكنش تبديل متان و بخار، همواره به عنوان اصلى ترين روش 
توليد هيدروژن در صنايع، مورد استفاده قرار مى گيرد. اين امر 
باعث شده است كه توجه محققان زيادي، به عملكرد واحد هاى 
توليد هيدروژن جلب شود و مقاالت زيادي در اين زمينه منتشر 

شود كه در ادامه به تعدادي از آنها اشاره خواهد شد.
يك  مدل سازى  به  ري4[1]  و  رانگايا  گوپتا،  راجش، 

تبديل  راكتور  تبديل،  كوره  شامل  ـ كه  هيدروژن سازي  واحد 
ستون هاي  و  كم  دماى  در  دى اكسيدكربن  به  منوكسيدكربن 
جذب به وسيله نوسان فشار است ـ   و النشايي و الهبدان5 [2] به 
مدل سازي راكتورهاى تبديل منوكسيدكربن به دى اكسيدكربن 
در دماى زياد و در دماي كم پرداخته و به نتايج قابل قبولي 
دست يافته اند. عالوه بر آن راجش، گوپتا، رانگايا و ري[3] به 
مدل سازى يك واحد توليد هيدروژن پااليشگاهى ـ كه به جاى 

محمد مهدى منتظر رحمتى*1، ريحانه بينايي2 

1- استاد دانشكده مهندسى شيمي دانشگاه تهران
2- دانشجوى كارشناسى ارشد دانشكده مهندسى شيمي دانشگاه تهران

 و كارشناس مديريت هماهنگى و نظارت بر توليد شركت ملى پااليش و پخش فرآورده نفتى ايران
تاريخ دريافت: 87/8/19              تاريخ پذيرش: 87/11/17

مدل  سازى و شبيه سازى واحد توليد هيدروژن پااليشگاه تهران

چكيده
واحد هيدروژن سازي پااليشگاه تهران، جهت توليد هيدروژن با خلوص زياد كه در واحد هيدروكراكر مورد نياز است، ساخته شده 
و مورد بهره برداري قرار گرفته است. در اين واحد، هيدروكربن هاي سبك كه قسمت اعظم آنها را متان تشكيل مي دهد، به هيدروژن 
تبديل مى شوند. در اين پروژه به مدل سازى و شبيه سازى دقيق دستگاه هاى موجود در واحد توليد هيدروژن پااليشگاه تهران از 
جمله كوره تبديل، راكتور هاى تبديل منوكسيدكربن به دى اكسيدكربن در دماى زياد و در دماي كم، برج جذب دى اكسيد كربن 
به وسيله دى گليكول آمين، راكتور متان ساز و تبادلگرهاي گرمايي توليد بخار پرداخته شده است. در مدل سازى هاى انجام شده در 
ساير مقاالت به جاى برج جذب دى اكسيد كربن و راكتور متان ساز، ستون هاي جذب به وسيله نوسان فشار1 استفاده شده است و 
همين نكته وجه تمايز اين مقاله با ساير مقاالت مشابه مي باشد. نتايج حاصل از مدل سازى و شبيه سازى با داده هاى واقعي پااليشگاه 
تهران مقايسه شده كه خطاى حاصل، كمتر از پنج درصد بوده است. معادالت حاصل از موازنه جرم و انرژى، به وسيله نرم افزار 
مطلب2 حل شده و مدل سازى واحد هم به وسيله نرم افزار اسپن3 انجام گرفته است. با در دست داشتن اين مدل، مى توان با تغيير 
پارامتر  هاى موثر در كاركرد واحد، به شرايط بهينه عملكرد واحد از نظر مقدار و خلوص هيدروژن توليدى دست يافت و به دليل 

اطمينان از صحت آن، در عمل نيز تغييرات را اجرا كرد تا واحد در شرايط بهينه، هيدروژن توليد كند.

واژگان كليدي: واحد توليد هيدروژن، واكنش تبديل متان و بخار، كوره تبديل، مدل سازى، شبيه سازي

* mrahmati@ut.ac.ir 
1. Pressure Swing Adsorbtion (PSA) 
2. MATLAB 

3. ASPEN 
4. Rajesh, Gupta, Rangaiah & Ray 
5. Elnashaie and Alhabadan
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برج جذب دى اكسيد كربن به وسيله دى گليكول آمين و راكتور 
متان ساز از ستون هاي جذب به وسيله نوسان فشار استفاده شده ـ 
پرداخته اند. در اين مقاالت از مدل سينتيكي ارايه شده توسط 
زو و فرامنت1[4]، براى واكنش تبديل متان و بخار درون كوره 
رفته  به كار  مدل  همين  نيز  پروژه  اين  در  است.  شده  استفاده 

است. 

شرح فرآيند توليد هيدروژن پااليشگاه تهران
در شكل(1) نماى كلي واحد هيدروژن پااليشگاه تهران ارايه 
شده است. خوراك متان به همراه ناخالصي ها پس از پيش گرم 
شدن, با بخار 2068 كيلو پاسكال (300 پوند) مخلوط شده، به 
نيكل  اكسيد  كاتاليست  آن  تيوب هاى  درون  تبديل2 ـ كه  كوره 
است ـ  وارد شده و طبق واكنش هاى زير در دماى 1200 كلوين 
تبديل به هيدروژن، دى اكسيد كربن و منو كسيد كربن مى شود. از 
آنجايي كه اين واكنش ها به شدت گرما گير هستند، درون كوره 

انجام مى شوند كه انتقال گرما از دو طريق تابشي و جابجايي 
انجام مي گيرد. انرژي مورد نياز واكنش تبديل، از ناحيه تابشي 
كوره تأمين شده و گرماي قسمت جابجايي كوره براي توليد 
بخار خشك مورد نياز واكنش استفاده مي شود. خوراك عادي 
واحد به وسيله واحد تبديل كاتاليستي پااليشگاه تأمين مي شود 
كه اگر فشار گاز خوراك دستگاه كم باشد يا كاهش يابد، گاز 

طبيعي براي تأمين فشار الزم به كار مي رود.
                                                                                                 (1)
                                                                                             (2)
                                                                                              (3)
                                                                                            (4)
                                                                                              (5)
                                                                                            (6)
                                                                                             (7)
                                                                                             (8)

شكل1: نمودار جريان هاي توليد هيدروژن پااليشگاه تهران

1.  Xu and Froment 
2. SMR



ماهنامه تخصصي، علمي - ترويجي /  بهمن- اسفند 1387 / شماره 18 34

F a r a y a n d n o

به  منو كسيد كربن  تبديل  راكتور  وارد  جريان  سپس 
مجاورت  در  آنجا  در  و  شده  زياد1  دماي  در  دى اكسيد كربن 
كاتاليست اكسيد آهن طبق واكنش زير در دماى 680 كلوين، 
منو كسيد كربن به دى اكسيد كربن تبديل مى شود. منوكسيد كربن 
به  منو كسيد كربن  تبديل  راكتور  در  جريان،  در  باقيمانده 
دى اكسيد كربن در دماي كم2 در مجاورت كاتاليست اكسيد مس 

در دماى 510 كلوين به دى اكسيد كربن تبديل مى شود. 
                                                                                              (9)
پس از آن جريان گازي از پايين وارد برج جذب3 مى شود 
باالى  از  و  است  سيني   26 داراى  و  دار  سيني  برج  يك  كه 
مى شود.  وارد  دى گليكول آمين  وزني  درصد   50 محلول  برج، 
دى گليكول آمين  جذب  دى اكسيد كربن  كلوين  دماى 325  در 
شده و دى گليكول آمين غني شده از دى اكسيد كربن وارد برج 
عريان كننده مى شود و در آنجا با از دست دادن دى اكسيد كربن 
دوباره وارد برج جذب مى شود. براى آن كه محصول هيدروژن 
باشد،  منو كسيد كربن  و  دى اكسيد كربن  از  عارى  كامًال  واحد 
در نهايت، هيدروژن وارد راكتور متان ساز4 مى شود. درون اين 
راكتور دى اكسيد كربن و منو كسيد كربن باقيمانده در هيدروژن 
به  كلوين  دماي 565  در  نيكل  اكسيد  كاتاليست  مجاورت  در 

متان تبديل مى شوند.
                                                                                                  (10)
                                                                          (11)
هيدروژن خروجي از متان ساز براى از دست دادن مايعات 
همراهش وارد دستگاه مايع گير شده و به خارج واحد فرستاده 

مى شود.

شبيه سازى
فرضيات در نظر گرفته شده براي شبيه سازي واحد به شرح 

زير است:
معادله حالت پنگ-رابينسون5• 

• افزودن يك رآكتور استوكيومتري قبل از كوره تبديل براي 
واكنش تركيبات+ C2 با بخار آب به  علت در دسترس نبودن 

سينتيك واكنش اين تركيبات با بخار
• حذف حلقه هاي تو در توي تبادلگرهاي گرمايي

النگمير-هينشلوود-هوگن- سينتيكي  مدل  از  • استفاده 
واتسون6

تبديل  واحد  از  هيدروژن  واحد  خوراك  كه  اين  به  توجه  با 
كاتاليستي تأمين مي شود، عالوه بر متان، شامل هيدروكربن هاي 
سنگين تر يعني اتان، پروپان و بوتان نيز مى شود. به علت در دسترس 
نبودن سينتيك واكنش اين تركيبات با بخار، در شبيه سازى انجام 
شده، اين تركيبات پيش از ورود به كوره تبديل در يك راكتور 
استوكيومترى با بخار آب واكنش داده و به CO و CO2 تبديل 
شده و همراه متان وارد كوره تبديل مى شوند كه واكنش هاى زير 

با سينتيك ارايه شده در آن روى مى دهد[5]:
واكنش اول:

                                                                                          (12)

                                                                                           (13)

                                                                        (14)

عبارت denبرابر است با:
(15)

                                                          

و  منوكسيدكربن  آب،  متان،  جذب  تعادلى  ثابت  ها   ki

هيدروژن هستند كه برابرند با:

                                                                                       (16)

1.  HTSC 
2. LTSC 
3. CO2ABS 

4. MET 
5. Peng-Robinson 
6. Langmuir-Hinshelwood-Hougen-Watson (LHHW)
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                                                                                     (17)

                                                                                         (18)

                                                                                        (19)

واكنش دوم:

                                                                                                (20)

                                                                                          (21)

                                                                                                   (22)

واكنش سوم:

  (23)
                                                                                       

                                                                                          (24)

                                                                                                                    (25)
سينتيك واكنش راكتورهاي تبديل نوبتي  CO به CO2  در 

دماي زياد وكم به شرح زير است [3]:
راكتور دما زياد 

 (26)

 ضريب فعاليت كاتاليست، برابراست با [3]: 
                                                                    (27)

راكتور دما كم
(28)

                  
 

حالل  با  و  جذب  فرآيند  طي  هيدروژن  خالص سازى 
دى گليكول آمين صورت مى گيرد و پس از آن آب اضافى از طريق 
چگالش چند مرحله اى و سپس خشك شدن جدا مى شود. واكنش 

شكل 2: شبيه سازى فرآيند به وسيله نرم افزار اسپن
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توليد متان نيز عكس واكنش انجام شده در كوره تبديل است كه 
در دماى كمتر انجام مى شود و معادالت سينتيكي آن دقيقاً مشابه 

واكنش هاي كوره تبديل است. 

مدل سازى 
1- كوره تبديل[1]

رياضي  مدل سازي  براي  شده  گرفته  در  نظر  فرضيات 
راكتورهاي واحد كه كوره، راكتورهاي تبديل نوبتي و متان ساز را 

دربرمي گيرد، به شرح زير است:
• حالت پايا

• تغييرات غلظت و دما، يك بعدى و فقط در جهت طول 
• دانه كاتاليست همدما و دماي آن برابر با دماى جريان گاز فرآيندي

• مقاومت نفوذ در دانه كاتاليست ناچيز
دما  با    •ΔHRو  μ, kg,Cp, Hco2,پارامترهاى تصحيح  لزوم 

[6]
صرف نظر از برگشت جريان به عقب1• 

1-1- موازنه جرم
در اين روابط درصد تبديل اجزاى اصلى شركت كننده در 
واكنش، بر اساس سرعت واكنش و مقدار آنها در خوراك ورودى 

دستگاه به دست مى آيد:

                                                                            (29)

                                                                         (30)
از آنجايى كهCH4در واكنش هاى اول و سوم و co2 در واكنش هاى 

دوم و سوم شركت مى كنند، سرعت واكنش آنها برابر است با:
                                                                                                                      (31)
                                                                                                                      (32)

1-2- موازنه انرژي
در اين رابطه تغييرات دمايى جريان گازى بر اساس گرماى آزاد 

شده از انجام واكنش و گرماى ناشى از كوره به دست مى آيد:
                                                 (33)

 

برابر  كوره  تيوب هاى  ديواره  كلى  گرماى  انتقال  Uضريب 
است با:

                                             (34)

دماي ديواره داخلي تيوب هاي كوره از تساوي انتقال گرماى 
تابشي گازهاي داغ حاصل از احتراق با سطح خارجي تيوب ها(معادله 
35) و انتقال گرماى رسانشى درون تيوب ها(معادله 36) و انتقال 
گرماى جابجايي سطح داخلي تيوب ها با گاز فرآيندي و بستر 

كاتاليست(معادله38)، به دست مي آيد. 
(35)

 (36)

                                                                                                   (37)

                                                                                                           (38)
2- راكتور هاى تبديل منوكسيد كربن به دي اكسيد كربن[3]

از روابط حاصل از موازنه جرم و انرژى اين دستگاه كه مشابه 
سرعت  اساس  بر   co تبديل  درصد  است،  تبديل  كوره  روابط 
واكنش آن و تغييرات دمايي جريان گازى بر اساس گرماى ناشى 

از واكنش به دست مى آيد.
                                                                               (39)

 

                                                                          (40)
 

1.  Dispersion



37ماهنامه تخصصي، علمي - ترويجي /  بهمن- اسفند 1387 / شماره 18

F a r a y a n d n o

3- برج جذب دى اكسيد كربن[7]
فرضيات در نظر گرفته شده براي مدل سازي رياضي برج به 

شرح زير است:
از اجزاي فاز گاز تنها CO2•  به فاز مايع منتقل مي شود.

• از انتقال اجزاي فاز مايع به فاز گاز صرف نظر شده است.
• برج آدياباتيك فرض شده است.

بازده مورفري روي هر سيني برابر 35•  درصد، فرض شده كه 
مقدار قابل قبولي براي برج هاي جذب با آمين است[8].

موازنه جرمي كلي روي هر سيني
                                                                                                     (41)

موازنه جرمي جزئي براي CO2 روي هر سيني
                                                                                   (42)

بازده مورفري روي هر سيني
                                                                                                       (43)

آنتالپي مايع و گاز ورودي و خروجي به هر سيني
                                                                     (44)

DGA به وسيله CO2 گرماي آزاد شده در اثر جذب
 (45)

از آنجايي كه تنها CO2 منتقل مي شود، ميزان جريان مولي 
ساير اجزاي فاز گاز در طول برج ثابت باقي مي ماند.

 (46)
معادله تعادل فازي بر روي هر سيني بر اساس ثابت هنري 

CO2 در فاز مايع و فوگاسيته CO2 در فاز گاز

                                                                                                            (47)
ثابت هنرى CO2 روى سينى j ام است كه برابر است با[7]: 

  (48)
                                            

 ضريب فوگاسيته CO2 روى سينى j ام است كه به علت 
كم بودن فشار برج برابر يك فرض شده است.

4- راكتور متان ساز[6]
همان طور كه پيشتر اشاره شد، در اين راكتورCO و  CO2به

CH4  تبديل مى شوند كه درصد تبديل آنها بر اساس سرعت 

واكنش  آنها و تغييرات دمايي جريان گازى بر مبناى گرماى آزاد 
شده در اثر واكنش به دست مى آيد.

                                                                          (49)

                                                                         (50)

                                                                                       (51)

                                                                                    (52)

                                                              (53)

 
5- تبادلگرهاي گرمايي توليد بخار[3]

شدت جريان جرمى بخار ارسالى به خارج واحد (FSTM)از 
حذف كردن Tint يعنى دماى آب در حد فاصل خروج از تبادلگر 
اول و ورود به تبادلگر دوم، از معادالت (54) و (56) به دست 

آمده است:

5-1- تبادلگر اول
در اين تبادلگر انتقال گرما بين مخلوط آب ديگ بخار و آب 
مقطر برگشتي خروجي از تبادلگر دوم با جريان خروجي از كوره 

تبديل روي مي دهد.
      (54)

 

منظور از FCOND شدت جريان جرمى بخار به همراه جريان 
گازى است، كه در واكنش ها شركت نكرده و طي فرآيند چگالش، 
در ظروف مايع گير از آن جدا و دوباره به كوره تبديل فرستاده 

شده و براى توليد بخار استفاده مى شود.
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                                                                   (55)
 5-2- تبادلگر دوم 

و  بخار  ديگ  آب  مخلوط  بين  گرما  انتقال  تبادلگر  اين  در 
آب مقطر برگشتي با جريان خروجي از  رآكتور  دما زياد روي 

مي دهد.
                                                (56)
شدت جريان جرمى آب ديگ بخار1 (FBFW) برابر است با 
بخار آب مورد نياز براي انجام واكنش تبديل و بخار آب ارسالي 

به خارج از واحد:
                                                                  (57)

عدد 1/05 از 5 درصد آبى كه از آب ديگ بخار به طور پيوسته 
به پساب تخليه مى شود2، حاصل شده است.

 (Tmix) دماى مخلوط آب ديگ بخار و آب مقطر گردشى 
واحد، برابر است با: 

                                                                                          (58)

تحليل نتايج
در شكل هاى(3)، (4)، (5) و (6) روند تغييرات دما بر حسب 
تبديل  راكتور هاى  تبديل،  كوره  براي  ترتيب  به  دستگاه  طول 
نوبتى در دماى زياد و كم و راكتور متان ساز ارايه شده است. 
تغييرات دمايي به دست آمده براي كوره تبديل كه با خط پيوسته 
در شكل (3) نشان داده شده، تطابق بسيار خوبي با داده هاي 
واقعي پااليشگاه كه با نقطه در همان شكل مشخص شده، دارد. 
به طوري كه بيشينه خطا برابر دو درصد و ميانگين خطا براي 
واكنش هاي  كه  آنجايي  از  است.  درصد  يك  برابر  نقاط  همه 
انجام  كوره  در  و  بوده  گرما گير  شدت  به  بخار،  متان-     تبديل 
مي پذيرند، براي جريان داخل كوره افزايش دماى قابل توجه، 

مشاهده مي شود.
                                                                        (59)
داخل   جريان  براي  آمده  به دست  دمايي  تغييرات  مورد  در 
رآكتور  تبديل نوبتي دما زياد كه با خط پيوسته در شكل(4) 
نمايش داده شده است، در پااليشگاه، تنها دماي جريان ورودي 

و خروجي  رآكتور  در دسترس بود كه با نقطه در همان شكل 
مشخص شده است. همان طور كه مالحظه مي شود ميانگين 
يك  از  كمتر  رآكتور   خروجي   و  ورودي  نقطه  دو  براي  خطا 

درصد است.

شكل 3: روند تغييرات دماى جريان در داخل كوره تبديل

در شكل (5) تغييرات دمايي به دست آمده براي جريان داخل  
رآكتور  تبديل نوبتي دما كم، با خط پيوسته نمايش داده شده 
است. از آنجايي كه بيشتر از 70 درصد منوكسيد كربن موجود در 
جريان خروجي از كوره تبديل در  رآكتور  دما زياد تبديل به 
دي اكسيد كربن مي شود، مقدار بسيار كمي منوكسيد كربن براي 
تبديل به دي اكسيد كربن در  رآكتور  دما كم موجود است. از اين 
رو همان مقدار ناچيز منوكسيد كربن به محض ورود به  رآكتور  دما 
كم، واكنش داده و در اثر آزاد شدن گرماي واكنش، دما زياد شده و 
در ادامه طول  رآكتور  ثابت باقي مي ماند. دما در ورودي و خروجي  
رآكتور  با خطاي كمتر از يك درصد انطباق بسيار خوبي با داده هاي 

واقعي پااليشگاه كه در شكل با نقطه مشخص شده، دارد.

شكل 4: روند تغييرات دماى جريان در داخل راكتور تبديل نوبتى 
دما زياد

1.  Boiler Feed Water 2. Blow Down
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شكل 5: روند تغييرات دماى جريان در داخل راكتورتبديل نوبتى 
دما كم

متان ساز  رآكتور   داخل   جريان  دمايي  تغييرات  روند 
مقدار  بودن  كم  دليل  به  شده،  داده  (6)نمايش  شكل  در  كه 
راكتور،  ورودي  در  موجود  دي اكسيد كربن  و  منوكسيد كربن 
گرماي آزاد شده در اثر واكنش اين تركيبات نيز كم بوده و 
شاهد افزايش ناچيز دما داخل اين  رآكتور  هستيم. همان طور 
و  ورودي  نقطه  دو  براي  خطا  ميانگين  مي شود  مالحظه  كه 
خروجي  رآكتور  نسبت به داده هاي واقعي پااليشگاه، كمتر از 

يك درصد است.

شكل 6: روند تغييرات دماى جريان در داخل راكتور متان ساز

در جدول(1) تركيب درصد اجزاي جريان هاى خروجي از 
دستگاه هاى اصلي واحد به دست آمده از مدل سازى رياضي و 
شبيه سازي با نرم افزار اسپن ارايه و با داده هاى واقعى پااليشگاه 
مقايسه شده است. بيشترين خطاي حاصل از مدل سازي برابر پنج 
درصد و ميانگين آن برابر دو درصد است. در مورد شبيه سازي، 
اين خطاها برابر ده درصد و شش درصد هستند كه حاكي از 
انطباق بيشتر مدل در مقايسه با شبيه سازي به وسيله نرم افزار 
معادالت  زياد  بسيار  دقت  دارند.  پااليشگاه،  واقعي  داده هاي  با 
ارايه شده در مدل سازي، حتي در پرداختن به جزئياتي همچون 
اعمال تصحيحات دمايي براي خواص فيزيكي جريان و ثوابت 

معادالت سينتيكي نيز قابل توجه است.
جدول 1: مقايسه نتايج حاصل از شبيه سازي و مدل سازي با داده هاي واقعي پااليشگاه

1 2 3 4 5 جريان ها 
(مول بر ساعت)

عي
 واق

اي
ده ه

دا

زى
ل سا

مد

زى
ه سا

شبي

عي
 واق

اي
ده ه

دا

زى
ل سا

مد

زى
ه سا

شبي

عي
 واق

اي
ده ه

دا

زى
ل سا

مد

زى
ه سا

شبي

عي
 واق

اي
ده ه

دا

زى
ل سا

مد

زى
ه سا

شبي

عي
 واق

اي
ده ه

دا

زى
ل سا

مد

زى
ه سا

شبي

اجزاء

106 104 106 106 104 106 106 104 106 106 104 100 120 118 115 متان 

4632 4622 4631 4335 4332 4341 4239 4238 4243 30 31 35 44 45 41 آب

407 398 402 110 108 112 14 15 14 14 15 14 0 0 0 منوكسيد كربن

566 574 517 863 864 860 960 958 958 0 0 0 0 0 0 دي اكسيد كربن

3401 3413 3402 3698 3702 3691 3795 3796 3789 3795 3796 3750 3752 3751 3750 هيدروژن
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بنابراين با اطمينان كامل از صحت و دقت زياد مدل، مي توان 
قبل از تغيير شرايط عملياتي در واحد، تغييرات را در مدل پياده 
كرد و پس از مشاهده نتايج آن در كاركرد واحد، در مورد اعمال 
خسارات  از  ترتيب  اين  به  كرد.  نظر  اظهار  واحد،  در  تغييرات 
ناشي از كاركرد بد واحد در اثر اعمال شرايط عملياتي نا مساعد 

جلوگيري به عمل خواهد آمد.

نتيجه گيرى
هيدروژن  خالص سازى  براى  دنيا  پااليشگاه هاى  اكثر  در 
توليدى از سامانه ستون هاي جذب، به وسيله نوسان فشار استفاده 
مى كنند، در حالي كه در پااليشگاه تهران از سامانه شستشو با 
محلول دى گليكول آمين در يك برج سيني دار و به دنبال آن از 
يك راكتور متان ساز براى اين منظور استفاده مى شود، مدل سازى 
چنين واحدى منحصر به فرد بوده و غير تكراري است. همين 

دليل اين مقاله را از مقاالت مشابه متمايز مي كند.
با اعمال موازنه دقيق جرم و انرژى براى تمام دستگاه هاى 
واحد، مشخصات جريان خروجى از آنها از قبيل دما و تركيب 
درصد جريان ها به دست آمد. سپس با مقايسه اين نتايج با داده هاى 
واقعى پااليشگاه تهران كه منجر به محاسبه ميانگين خطاي دو 

درصد و حداكثر پنج درصد، صحت و دقت زياد مدل فوق به اثبات 
رسيد. هم چنين با مقايسه داده هاى به دست آمده از مدل سازى 
با داده هاى حاصل از شبيه سازى واحد با نرم افزار اسپن، برترى 
صحت و دقت مدل، نسبت به نرم افزار شبيه ساز نيز آشكار شد. 
چرا كه خطاى حاصل از تطابق داده هاى حاصل از شبيه سازى 
با داده هاى واقعى پااليشگاه، به مراتب بيش از خطاى حاصل از 
مدل سازى بود. با در دست داشتن مدل دقيق واحد مى توان با 
تغيير پارامتر هاى موثر در كاركرد واحد، به شرايط بهينه عملكرد 
از نظر مقدار و خلوص هيدروژن توليدى دست يافت و به دليل 
اطمينان از صحت آن، در عمل نيز تغييرات را اجرا كرد تا واحد در 

شرايط بهينه هيدروژن توليد كند.
الزم به ذكر است كه به دليل اطمينان از صحت مدل فوق، 
از آن براى بهينه سازى اين واحد به منظور بيشينه كردن ميزان 
هيدروژن و بخار توليدى از طريق الگوريتم ژنتيك، بهره گرفته 

شده است, كه نتايج حاصل از آن به زودي منتشر خواهد شد.
در پايان از واحد كنترل و مدل سازى پژوهشكده مهندسى 
دليل  به  نفت  صنعت  پژوهشگاه  شيميايى  فرآيندهاى  توسعه 
همكارى و در اختيار قرار دادن نرم افزار اسپن و مطلب، تشكر و 

قدرداني فراوان به عمل مى آيد.

فهرست عاليم
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مقدمه
هيدروكربن ها  انواع  از  وسيعي  طيف  شامل  نفت خام 
روش هاى  در  است.  سنگين  خيلي  تا  سبك  خيلي  از 
از  سبك  هيدروكربن هاي  معمول  به طور  آزمايشگاهي 
مقدار  و  شده  داده  تشخيص  آنها  نوع  و  تفكيك  نفت خام 
تشخيص  براي  ولي  مي شود[1].  اندازه گيري  نيز  يك  هر 
در  ندارد.  وجود  ساده اى  روش  سنگين تر  هيدروكربن هاي 

هيدروكربن هاي  اغلب  موجود،  آزمايشگاهي  روش هاي 
بخش  ولي  مي شوند  اندازه گيري  و  تفكيك   C6 تا  سبك 
به  كربني  هفت  هيدروكربن هاي  از  يعني  مانده،  باقي  اعظم 
و  شد  نامگذاري  سنگين تر  [2]  و  هپتان  برش  به عنوان  بعد، 
به عنوان  برش  اين  ويژگي هاي  تشخيص  براي  آزمايش هايي 
معموالً  آزمايش ها  اين  مي پذيرد.  انجام  واحد  ماده ي  يك 
شامل اندازه گيري وزن مولكولي، چگالي نسبي، ويسكوزيته 

 سيد فواد آقاميرى*1، افشين بهروزى2
1-استاد يار، گروه مهندسى شيمى، دانشكده فنى و مهندسى، دانشگاه اصفهان

2-دانشجوي ارشد، گروه مهندسي شيمي، دانشكده فني و مهندسي، دانشگاه اصفهان

يك مدل پيشنهادى جديد براى مشخصه سازى برش هپتان و سنگين تر

چكيده
در اين روش پيشنهادي با استفاده از نتايج روش شناخته شده احمد1 براي مشخصه سازي برش هاي نفتي الگوريتم، روابط 
جديدي براي تعيين كسر وزني شبه اجزاي موجود در برش هپتان و سنگين تر2 پيشنهاد شده است. از مهم ترين ويژگي هاي روش 
جديد نياز نداشتن آن به وزن مولكولي و كسر مولي برش هپتان و سنگين تر در انجام محاسبات است.  كارآيي روش با انجام 

محاسبات براي هشت نمونه برش هپتان و سنگين تر بررسي شده است. 
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و نقطه جوش واقعي1 هستند.  براي تعيين داده هاي نقطه جوش 
واقعي كل برش سنگين به روش تقطير جزء به جزء و با استفاده 
از يك برج سينى دار به برش هاى كوچك تر تقسيم مى شود. در 
اين روش به علت وجود محدوديت دمايى(شكست مولكولى در 
دماى باال)، امكان تفكيك هيدروكربن هاى خيلى سنگين وجود 

ندارد، هم چنين بسيار پرهزينه و زمان بر است. 
استفاده از معادله حالت براي تعيين ويژگي هاي ترموديناميك 
مشكالت  سنگين تر  و  هپتان  برش  حجمي  رفتار  تشخيص  و 
عمده اي را باعث مي شود. چنانچه برش سنگين به عنوان يك جزء 
واحد در مخلوط در نظر گرفته شود، ممكن است نتيجه گيري ها 
و پيش بيني هاي كامًال اشتباهي به دست آيد. مي توان با تقسيم 
برش سنگين به برش هاي مجازي، ميزان خطاها را كاهش داد 
و به جواب هاي منطقي تري دست يافت. به بيان ديگر به جاي 
و  هپتان  برش هاي  در  موجود  هيدروكربن هاي  دقيق  شناسايي 
سنگين تر، از مشخصه سازي آنها استفاده مي شود. مشخصه سازي 
از  نفتي  برش  يك  ترموفيزيكي  ويژگي هاي  محاسبه  معناي  به 
طريق شناسايي آن به عنوان تعدادي شبه جزء يا شبه خانواده 
است. روش هاي متعددي براي مشخصه سازي برش هاي هپتان و 
سنگين تر توسعه داده شده اند كه هريك داراي كاربردهاي خاص 
و محدوديت هاي خاص خود هستند[3و4]. در يك ديدگاه كلي 
روش هاي تقسيم برش سنگين به برش هاي مجازي مشخص، 
يكپارچه سازي3  روش هاي  و  تفكيك2  روش هاي  نوع  دو  به 

طبقه بندي مي شوند[5 و 6].
در اين تحقيق برش هپتان و سنگين تر  هشت نمونه مختلف 
از نفت خام هاى ايران مورد بررسى قرار مى گيرد. ابتدا داده هاى 
آزمايشگاهى آنها تهيه شده و با استفاده از چند روش متداول از 
نوع تفكيك و يكپارچه سازى، مشخصه سازى آنها انجام و سپس 
روش جديد معرفى مى شود. در مدل پيشنهادي جديد، چگالى 
نسبى و كسر وزنى هپتان و سنگين تر ،  تنها داده هاي ورودي 
هستند. اين مدل بسيار ساده است و تنها دو معادله اساسى دارد 
كه ضريب هاي آن براى افزايش دقت محاسبات بر اساس نوع 

نفت خام قابل تغييرند. 

روش هاى تفكيك
يا  و   سنگين تر  و  هپتان  برش  تفكيك،   روش هاى  در 
كربن    تعداد  با  هيدروكربني  گروه هاي  به  آن   از  سنگين تر 
معين (7كربني، 8كربني، ...) تقسيم مي شوند به طوري كه براي 
هر جزء با تعداد كربن مشخص مانند جزء خالص ويژگي هاي 
فيزيكي مشخصي وجود دارد[2]. در سال هاي اخير، چندين 
روش براي تفكيك برش هاي سنگين، پيشنهاد شده  است. از 
اين روش ها براي پيش بيني توزيع تركيبي برش هاي سنگين، 
استفاده مي شود. دو روش متداول در تفكيك برش هاى سنگين 
روش هاى كتز4  و  احمد است[1و7]. كتز در سال1983 روش 
ترسيمي ساده اي براي تقسيم برش هپتان و سنگين تر موجود 
در سامانه هاي مايعات گازي به اجزاي مجازي ارايه كرد. اين 
مايعات  سامانه  شش  تركيب  رفتار  مطالعه ي  مبناي  بر  روش 
گازي و استفاده از تحليل گسترده آنها بنا شده است. وي درصد 
بر  سنگين تر   و  هپتان  برش  دهنده  تشكيل  جزء  هر  مولي 
حسب تعداد كربن آن جزء را در مقياس نيمه لگاريتمي رسم 
كرد. رابطة به دست آمده را مي توان به صورت رياضي با عبارت 

زير نشان داد [1و7]:

                                                        n25903.0
7n ez38205.1z −
+=     (1)

كه در اين معادله +Z7  كسر مولي هپتان و سنگين تر  در 
  zn تعداد اتم هاي كربن جزء مجازي و n ،سيستم مايعات گازي

كسر مولي جزء مجازي با n اتم كربن هستند.
احمد و همكاران5 (1985) روش ساده اي را براي تفكيك 
برش هپتان و سنگين تر به اجزاي مجازي، پيشنهاد كردند. اين 
روش بر مبناي مطالعه و تحليل آزمايشگاهي تركيب برش هاي 
شده  پايه گذاري  گازي،  مايعات  و  نفت خام  مورد   34 سنگين 
كل  مولي  كسر  و  مولكولي  وزن  پيشنهادي،  مدل  در  است. 
برش هپتان و سنگين تر، تنها داده هاي ورودي هستند. روش 
تفكيك براساس محاسبه ي كسر مولي جزء مجازي به ترتيب با 
تعداد اتم هاي كربن بيشتر است. فرآيند ادامه مى يابد تا جمع 
1. True Boiling point: TBP 
2. Splitting 
3. Lumping 

4. Katz 
5. Ahmed et al
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و  هپتان  مولي  كسر  با  برابر  مجازي  جزء هاي  مولي  كسرهاي 
سنگين تر شود. اين پژوهشگران، عبارت زير را براي برآورد كسر 

مولي جزء مجازي پيشنهاد كردند[1و2]:

 (2)

كه در اين معادله zn  كسر مولي جزء مجازي با تعداد اتم 
اتم   n با  هيدروكربني  گروه  مولكولي  وزن   MWn،n كربن 
كربن و+MWn وزن مولكولي برش سنگين تر از n كربن است.  

+MWn با استفاده از رابطة زير، محاسبه مي شود:  

 (3)

در رابطة فوق، n تعداد اتم كربن و S ضريب ثابتي است 
كه مقدار آن بسته به تعداد كربن نمونه و نوع نفت (نفت خام و 
ميعانات گازي) متفاوت است.  ضريب S براي نفت خام و تعداد 
كربن كمتر يا مساوي با 8 برابر با 15/5 و تعداد كربن بيش تر از 

8 برابر با 17 است. 
اين محققان، هم چنين معادله زير را براي محاسبه ي چگالي 

نسبي برش سنگين تر از n  پيشنهاد كردند:
                                                               

 (4)

چگالي   γ7+ و   Cn+ نسبي  چگالي   γn+ باال  معادلة  در  كه 
نسبي هپتان و سنگين تر هستند. ضريب هاي a و b  مربوط به 

سامانه هاي هيدروكربني، در زير، آمده اند:
سامانه هاي نفت خام   سامانه هاي مايعات گازي   ضريب هاي معادله ي 4

a                       0/06773             0/247308
b                 0/008405            0/063241

 روش هاى يكپارچه سازي 
استفاده  مورد  اجزاي  كاهش  به  «يكپارچه سازي»  عبارت 

مي شود.  اطالق  محاسبات  انجام  هنگام  حالت،  معادله هاي  در 
جزء  مي گيرد.  صورت  مجازي  جزء  به كارگيري  با  كاهش  اين 
مجازي عبارت است از يك گروه از هيدروكربن هاى خالص كه 
مي شوند [1].  داده  نشان  جزء  يك  توسط  يكپارچه  صورت  به 
مورد نياز  جزء هاي  تعدد  فازي،  رفتار  دقيق  شبيه سازي  هنگام 
براي توصيف مخلوط هيدروكربني اغلب باعث بروز مشكالتي 
در انجام محاسبات با استفاده از معادله حالت مي شود. در بيشتر 
كه  است  زيادي  برش هاي  يكپارچه سازي  در   يا  مشكل  موارد 
به طور آزمايشگاهي تعيين شده اند و يا در شبيه سازي سامانه هاي 
هيدروكربوري است كه در اين حالت، تنها داده ي در دسترس 
محققان براي برش هپتان و سنگين تر، وزن مولكولي و چگالي 

نسبي است.
در  شده  استفاده  مجازي  اجزاي  از  زيادي  تعداد  با  معموالً 
مشخصه سازي برش سنگين مربوط به يك مخلوط هيدروكربني، 
مي توان با معادله هاي حالت به تقريب دلخواهي از روابط فشار-
حجم-دما1 رسيد. به هر حال در مدل هاي تركيبي، هزينه مربوط 
تعداد  افزايش  با  محسوسي  به طور  محاسبات  انجام  زمان  به 
جدي  محدوديت  بنابراين،  مي يابد.  افزايش  سامانه ،  در  جزء ها 
براي بيشينه تعداد جزء هاي به كار رفته در مدل تركيبي وجود 
مجازي  اجزاي  تعداد  در  بايد  اصلي  جزء هاي  هم چنين  و  دارد 

جديد كمتري يكپارچه شوند.
هنگام گروه بندي مجدد اجزاي اصلي به تعداد كمتر، بدون 
از دست رفتن قدرت پيش بيني معادله حالت، چندين مشكل 

وجود دارد. اين مشكالت عبارتند از:
1- چگونگي انتخاب گروه هايي از اجزاي خالص كه هر كدام 

بايد توسط يك جزء مجازي نشان داده  شوند.
2- براي تعيين ويژگي هاي بحراني2 مربوط به جزء مجازي 
جديد يكپارچه شده، بايد از كدام قانون هاي اختالط در معادله 

حالت پيروي كرد.
كه  است  شده  ارايه  فوق  مشكالت  حل  براي  روش  چند 
ويتسون4 [9]،   لي3 [8]،  روش هاي:  از  عبارتند  آنها،  مهم ترين 

1. PVT 
2. Critical properties 

3. Lee 
4. Whitson
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مونتل-گوئل1 [10] و شليجپر2[11]. 
استفاده از روش هاى موجود خطاى زيادى را ايجاد مى كند؛ 
به طورى كه استفاده از آنها براي انجام محاسبات فرآيندى دقت 
الزم را ندارد. در اين تحقيق آن دسته از داده هاى ورودى كه 
باعث افزايش خطا مي شوند شناسايى شده و داده هايى كه از 
دقت كافى برخوردارند جايگزين آنها شده است كه در نتيجه 

روش جديدى معرفى مي شود.

روش پيشنهادى
نفت خام تركيب پيچيده اى از انواع هيدروكربن هاى سبك و 
سنگين است كه جهت انجام محاسبات فرآيندى مانند طراحى 
برج تقطير نياز به تفكيك اجزاى آن و مشخصه سازى دارد. در 
حال حاضر يك روش دقيق  بدين منظور، روش آزمايشگاهى تعيين 
منحني نقطه جوش واقعي است كه انجام آن زمان بر و پرهزينه 
است. روش هاى ساده اي كه تا كنون ارايه شده اند به داليل زير دقت 

كافى براى انجام محاسبات فرآيندى كاربردى  را ندارند.
آوردن  به دست  براى  معمول  به طور  روش ها،  اين  در   -
روش  از  سنگين تر   و  هپتان  برش  يا  نفت خام  مولكولى  جرم 
آزمايشگاهى تخمين جرم مولكولى استفاده مى شود. اين روش 
تخمينى در برخى از موارد بسيار از واقعيت بدور بوده و از دقت 

الزم برخوردار نيست. 
- در اين روش ها از نسبت مولى تركيب هپتان و سنگين تر 
استفاده شده  است كه براى به دست آوردن آن نيز نياز به جرم 
مولكولى وجود دارد كه در محاسبه نسبت توزيع مولى، خطاى 

قابل مالحظه اى ايجاد خواهد شد. 
انواع  از  گروهى  براى  معادالت  ضرايب  روش ها  اين  در   -
نفت خام ها و يا ميعانات گازى يكسان درنظر گرفته شده  است. 
در اين حالت، استفاده از روابط عموميت دارد ولى درصورت نياز 
به انجام محاسبات دقيق براي طراحى و يا محاسبات فرآيندى 
نفت خام هاى  انواع  در  به ويژه  نيستند.  برخوردار  كافى  دقت  از 
وجود  و  هيدروكربن ها  پيچيده  ماهيت  به دليل  كه  سنگين 
غلظت هاى متفاوت هر كدام، عموميت دادن به ضرايب روابط، 

خطاى محاسبات را افزايش مى دهد. 
است،  تفكيك  روش  يك  كه  جديد  پيشنهادي  مدل  در 
چگالى نسبى و كسر وزنى هپتان و سنگين تر،  تنها داده هاي 
ورودي هستند. در اين مدل براى به دست آوردن چگالى نسبى 

برش هاى سنگين تر از n 3،رابطه ي زير پيشنهاد مى شود:
           (5)

 
 n هم چنين رابطه زير براي برآورد  كسر وزني برش با  تعداد

كربن4  پيشنهاد مى شود:

             (6)

 

كه در اين معادله ها:
+γn= چگالى نسبى برش+Cn كه با استفاده از رابطه ي (5) 

به دست مى آيد.
+γ7 = چگالي نسبي برش هپتان و سنگين تر

wn = كســر وزنــى جــزء مجـازي با تعــداد اتـم كـربن 

n (Z7, Z8, Z9, ...)
γn = چگالى نسبى گروه هيدروكربني با n اتم كربن داده 

شده[1] .
در روابط فوق، n تعداد اتم كربن و a تا d ضريب هاي معادله ها 
هستند، كه مقادير آن بسته به نوع هيدروكربن هاى موجود در 
نمونه قابل تغيير است. فرآيند محاسبات ادامه مي يابد، تا جمع 
كسرهاي وزنى اجزاي مجازي برابر با كسر وزنى برش هپتان و 
سنگين تر شود. در اين روش از مقادير پيشنهادى احمد براى 

ويژگي هاي مولكولى شبه جزء ها [1]  استفاده مى شود.   

محاسبات
هشت نمونه  نفت خام كه داده هاى آزمايشگاهى براى آنها در 
دسترس بوده  است، در جدول(1) معرفى شده اند.  محاسبات به 

1. Montel-Gouel 
2. Schlijper 

3. n+ 
4. wn
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اين صورت انجام مي گيرد كه ابتدا  از رابطه (5) مقادير+ γn ها  
از تعداد كربن 7 تا هر عدد دلخواه بين 7 تا 46 به دست مي آيند 
[1] ولى براى افزايش دقت و درصورت نياز به تفكيك بيشتر 
هيدروكربن هاى سنگين، بايد حد  نهايي را بيشينه درنظرگرفت. 
سپس تعيين كسرهاى وزنى اجزا با استفاده از رابطه (6)  انجام 
تابع  گرفتن  نظر  در  بدون  نخست  منظور،  اين  براي  مى گيرد. 
اجزا  وزنى  نسبى  توزيع  +γn ها،  و   γn  داشتن با   f(n)تصحيح
افزودن  با  سپس  شوند  مشخص  + wn ها  تا  مى شود  محاسبه 
تابــع f(n )  به معادله (6) توزيع نسبى وزنى تصحيح شده اجزا 
 d تا a به دست مى آيد. براي انجام محاسبات نياز به پارامترهاي
داريم كه اين مقادير با استفاده از تابع خطاي زير برازش و نتايج 

در جدول (2) آورده شده اند:
 (7)

بيانگر  ترتيب  به   ref . و   cal . نويس هاي  زير  باال  رابطه  در 
مقادير محاسبه شده به روش پيشنهادي در اين مقاله و ارايه 
شده در جدول (10-2) مرجع [1] هستند. محاسبات برازش 
داده ها با استفاده از قابليت بهينه سازي  نرم افزار مطلب1 انجام 

شده است.  
 با استفاده از مدل فوق توزيع وزنى نفت خام تا جزء مجازي 
با حداكثر 45 كربن قابل اندازه گيرى بوده و با توجه به جدول 
ويژگي هاي فيزيكي تعميم يافته[1]  مشخصه سازى انجام گرفته 
است. هم چنين كسر وزنى بقيه برش سنگين تر باقى مانده2 نيز 
روش  مثل  معمول  روش هاى  از  استفاده  با  كه  آمده  به دست 
رياضي-دابرت3  قابل مشخصه سازى است. به عنوان نمونه تفصيل 
محاسبات انجام گرفته توسط اين مدل بر روى نمونه نفت خام 

شماره (1)، در جدول شماره (3)  آورده  شده  است.

نتايج  روش ها
براى هشت نمونه از نفت خام هاى موجود، محاسبات طبق 
آزمايشگاه  از  حاصل  نتايج  با  و  گرفت  انجام  فوق  روش هاى 
مقايسه شد. در نمودار (1) يكى از منحنى هاى نقطه جوش واقعي 

به دست آمده، براى مقايسه آورده شده  است.
خاص  هيدروكربن هاى  از  گروهى  براى  موجود  روش هاى 
عموميت يافته اند. به عنوان مثال روش كتز همان گونه كه در 
است،  يافته  عموميت  گازى  ميعانات  پايه  بر  شد،  ذكر  مقدمه 
بنابراين درصورت استفاده از آن براى نفت خام، خطاى زيادى 

وجود خواهد داشت كه در نمودار (1) مشخص است.

بررسى صحت نتايج
جهت بررسى صحت نتايج حاصل از مدل، با داشتن كسر 
به  توجه  با  و  شده  محاسبه  مدل  از  كه  اجزا  از  يك  هر  وزنى 
فيزيكي  ويژگي هاي  جدول  طبق  اجزا  از  يك  هر  نقطه جوش 
كسر  برحسب  نقطه جوش  منحنى  است[1]،  يافته  تعميم 
از  حاصل  نقطه جوش  منحنى  با  و  شد  رسم  تجمعى  وزنى 
آمده  به دست  منحنى  است.  شده  مقايسه  آزمايشگاهى  نتايج 
از روش آزمايشگاهى تقطير بوده، كه درحال حاضر دقيق ترين 
روش به دست آوردن منحنى نقطه جوش واقعي براى نفت خام 
است. اين منحنى هاى مقايسه اى براى هشت نمونه متفاوت از 
نفت خام هاى مورد بررسي در نمودار(2) رسم شده اند. براي رسم 
منحني نقطه جوش واقعي روش جديد، با استفاده از كسر وزني 
به دست آمده از رابطه(6)، درصد وزني تجمعي كل برش هپتان و 
سنگين تر به دست مي آيد كه با توجه به معلوم بودن نقطه جوش 
هر جزء، منحني نقطه جوش واقعي رسم مي شود. جدول شماره 
(3) محاسبات انجام گرفته بر روي نمونه نفت خام شماره (1) را 

نشان مي دهد.

بحث و نتيجه گيرى
در مدل پيشنهادى تنها داده هاى مورد نياز، چگالى نسبى 
و كسر وزنى برش هپتان و سنگين تر هستند كه به سادگى و 
مدل  اين  پيشنهادى  روابط  اندازه گيرى اند.  قابل  كافى  دقت  با 
فقط دو رابطه به فرم ساده  است كه با استفاده از چهارضريب 
قابل تغيير براى هر نفت خامى تصحيح پذيرند. اين ضرايب براى 
هشت نفت خام با مشخصات متفاوت به دست  آمده و در جدول(1)  
1. MATLAB 
2. C46+ 

3. Riazi-Daubert 
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هشت  اين  مقايسه اى  منحنى هاى  نمودار(2)  در  قرارگرفته اند. 
از  كه  شده اند  آورده  نتايج  صحت  بررسى  براى  نفت خام   نوع 
افزايش  پيشين  روش هاى  به  مربوط  نمودار(1)  با  آنها  مقايسه 

دقت محاسبات به طور كامًال محسوس مشاهده مي شود.
مى تواند  سادگى  وجود  با  جديد  پيشنهادى  مدل  بنابراين 
داليل  مهم ترين  باشد.  داشته   خوبى  مطابقت  واقعى  مقادير  با 
از  مستقيم  استفاده  طرف  يك  از  مدل،  اين  در  دقت  افزايش 
نتايج قابل اعتماد آزمايشگاهى يعنى چگالى نسبى و كسر وزنى 
و عدم استفاده از جرم مولكولى و كسر مولى بوده و از طرف 
ديگر، استفاده از چهار ضريب تصحيح مختص هر نفت خام است. 
مولكول  جرم  اندازه گيرى  روش  نبودن  اعتماد  قابل  به  پيشتر 

اشاره شد.

پيشنهادها
 نمونه هاى بيشترى از انواع نفت خام مورد بررسى قرارگيرند 

و با به دست آوردن رابطه اى جهت تخمين ضريب هاي اين مدل 
عموميت يابد.

 براى مشخصه سازى جزء سنگين نهايى، يك رابطه مناسب 
پيشنهاد شود.

نسبى  چگالى  از  تنها   روش  اين  در  كه  اين  به  توجه  با   
استفاده مى شود، درصورت نياز به دقت محاسباتى بيشتر مدل، 

مى توان داده هاى آزمايشگاهى بيشترى را دخالت داد.
سنگين  هيدروكربن هاى  درصد  چه  هر  نمودار(2)،  طبق   
به  نياز  باشد،  بيشتر  سلسيوس   550 از  باالتر  نقطه جوش  با 
براى  مدلى  ارايه  و  مى شود  بيشتر  نهايى  جزء  مشخصه سازى 
پيش بينى ادامه منحنى، ضرورى به نظر مى رسد. اين جزء فوق 
سنگين،  به علت متفاوت بودن ماهيت، انحراف زيادى در هر 
يك از روش هاى مشخصه سازى دارد كه مى تواند مورد بررسى 

و تصحيح قرارگيرد.

جدول 1: درصد وزني و چگالي نمونه هاي برش هپتان و سنگين تر 
مورد بررسي در اين تحقيق

نمونه درصد وزني  چگالي
1 88/33 0/8280
2 89/73 0/8319
3 91/01 0/8321
4 91/63 0/8432
5 91/67 0/8823
6 93/15 0/9006
7 94/60 0/9595
8 97/15 0/9886

جدول 2: ثابت هاي  c،b،a وdروش جديد براي
 8 نمونه مورد بررسي

abcdنمونه
10/13-0/062-3/020/0085
20/16-0/050-2/650/0074
30/15-0/046-3/100/0081
40/13-0/057-2/560/0071
50/13-0/050-1/730/0053
60/13-0/043-1/240/0038
70/13-0/081-2/640/0102
80/13-0/026-0/860/0059

جدول 3  : نتايج مشخصه سازى نمونه شماره  1 بر اساس مدل احمد اصالح شده

nNBP(°R)NBP (°C)γnγn+Wn+Wnجزء
wn-  كسر وزنى
نرمال شده

درصدوزنى 
wn%تجمعى

C77658920/7270/8280/88330/0340/03853/85
C887021170/7490/83580/79620/04670/05299/14
C997481420/7680/84310/71090/05350/060615/2
C10107911660/7820/84990/62870/05370/060721/27
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C11118291870/7930/85640/55340/05030/05726/97
C12128672080/8040/86250/48660/04730/053632/33
C13139012270/8150/86820/42690/04470/050637/39
C14149362470/8260/87350/37290/04250/048142/2
C15159712660/8360/87860/32350/03990/045146/71
C161610022830/8430/88330/27880/03510/039750/68
C171710323000/8510/88780/24040/0320/036354/31
C181810553130/8560/8920/20650/02740/03157/41
C191910773250/8610/89590/17840/02380/026960/1
C202011013380/8660/89960/15470/0210/023862/48
C212111243510/8710/90310/13470/01890/021464/62
C222211463630/8760/90640/11750/01720/019566/57
C232311673750/8810/90950/10260/01590/01868/37
C242411873860/8850/91240/08950/01450/016470/01
C252512073970/8880/91510/07830/0130/014871/49
C262612264080/8920/91770/0690/01220/013972/88
C272712444180/8960/92010/06080/01160/013174/19
C282812624280/8990/92240/05360/01090/012375/42
C292912774360/9020/92450/04740/01030/011776/59
C303012944460/9050/92650/04210/00990/011277/71
C313113104540/9090/92840/03740/00970/01178/81
C323213264630/9120/93010/03310/00940/010779/88
C333313414720/9150/93180/02920/00920/010480/92
C343413554790/9170/93340/02580/00890/0181/92
C353513684870/920/93480/02290/00880/009982/91
C363613824940/9220/93620/02020/00850/009783/88
C373713945010/9250/93750/01780/00850/009684/84
C383814075080/9270/93880/01570/00840/009585/79
C393914195150/9290/93990/01370/00830/009486/73
C404014325220/9310/9410/0120/00820/009387/66
C414114425280/9330/9420/01050/00810/009288/58
C424214535340/9340/9430/00910/0080/00989/48
C434314645400/9360/94390/0080/0080/00990/38
C444414775470/9380/94470/00690/0080/00991/28
C454514875530/940/94550/00590/0080/009192/19
C46+46---------0/94620/00490/06910/0782100
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نمودار1 : مقايسه محاسبات حاصل از نتايج موجود و نتايج آزمايشگاهى براى يك نمونه از نفت خام
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نمودار2 : مقايسه توزيع نسبى تجمعى وزنى حاصل از روش جديد با نتايج آزمايشگاهى براى هشت نفت خام مختلف 
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مقدمه
از لحاظ فني كلمه "نانو" به معني9- 10  يا يك بيليونيوم هر 
مقدارى است. به طور كلي واژه  فناوري نانو زماني به كار مي رود كه 
در مقياس 0/1 تا 100 نانو متر كار مي شود. فناوري نانو از طريق 
تغيير در ساختار و چيدمان اتم ها، محصوالت و روش هاى ساخت 
جديدى را پديد مى آورد، به نحوى كه مواد كوچكتر، محكم تر 
نوين  ابزارهاي  ساخت  نانو  فناوري  آيند.  به دست  سبك تر  و 

مولكولي منحصر  به فرد را، با به كارگيري خواص شيميايي(كامًال 
شناخته  شده) اتم ها و مولكول ها از طريق نحوه ى(خاص) پيوند 
آنها به يكديگر، ارايه مي دهد. به اين ترتيب، مهارت اين فناوري 
در  آنان  دقيق  دادن  جاي  و  جداگانه  به طور  اتم ها  دستكاري 
مكان هايي است كه براي رسيدن به ساختار دلخواه و ايده آل 
مورد نياز مي باشد. قابليت اين فناوري به حدى است كه بازده 
پيش بيني شده توسط آن بسيار فراتر از موفقيت هايي است كه 

على احمدپور1*، هادى پيرمرادى2
1-استاديار، گروه مهندسى شيمى مشهد، دانشكده مهندسى، دانشگاه فردوسى مشهد

2-دانشجوي ارشد، گروه مهندسى شيمى مشهد، دانشكده مهندسى، دانشگاه فردوسى مشهد 
دريافت مقاله:87/9/9           پذيرش مقاله: 87/11/20

مرورى بر كاربردهاى فناورى نانو در صنايع نفت، گاز و پتروشيمى

چكيده
فناوري  نانو با ماهيت فرا  رشته اى خود، مرز هاى علوم مختلف را شكسته و زمينه  را براى استفاده از نتايج، امكانات و ابزار تمامى 

علوم و رشته ها در جهت افزايش كيفيت زندگى فراهم كرده است. 
صنعت نفت و گاز در ايران قدمت زيادي دارد و با بهره مندى از اين منابع عظيم توانسته است، جايگاه ويژه اى را براى كشور 
به  وجود آورد. تالش براى دست يابى به فناوري و بهبود وضعيت موجود در اين صنايع امرى است كه پس از گذشت سال ها به آن 
توجهى ويژه شده است. به همين دليل، صنايع نفت، گاز و پتروشيمى نيز كمابيش از دايره نفوذ فناوري نانو دور نمانده و تا حدودى  

فناوري نانو در اين محدوده نيز وارد شده است.
استفاده از فناوري نانو در تصوير بردارى هاى لرزه اى، كاربرد در مقاوم سازى و بهبود خواص گل حفارى، ساخت نانو كامپوزيت ها 
و بهبود مقاومت حرارتى و فشارى مته هاى حفارى، استفاده از نانو افزودنى ها جهت افزايش كارآيى سيمان حفارى، كاربرد نانو 
در كاتاليست ها و بهبود خواص آنها نظير مقاومت حرارتى و شيميايى، نفوذپذيرى و گزينش پذيرى و ...، كاربرد اين فناوري در 
بخش هايى نظير جداسازى تركيبات گوگردى از بنزين و نيز باال بردن عدد اكتان بنزين و كاربرد نانولوله هاى كربنى به عنوان 

ذخيره كننده گاز همه و همه از موارد كاربرد اين فناوري در صنايع باالدستى و پايين دستى نفت است.
آنچه در اين مقاله آمده است، مرورى بر كارها و تحقيقات انجام شده در بخش هاى مرتبط با صنايع نام برده شده و هم چنين 

زمينه هاى قابل بررسى و كار بيشتر فناوري نانو در صنايع مذكور است.

واژگان كليدي: فناوري نانو، نفت، گاز، پتروشيمى

* ahmadpour@um.ac.ir  
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تاكنون بشر به آنها نايل شده است.
كشور ايران، با دارا بودن مخازن نفتى و گازى بسيار زياد و 
نيز استعداد هاى فراوان در زمينه هاى علمى، مى تواند در علومى 
كه مرتبط با اين صنايع هستند، حركت هاى مثبتى كند. فناوري 
نانو مى تواند در اين خصوص زمينه ى الزم را فراهم نمايد. فناوري 
مذكور توانايى فراوانى در ساخت ابزار آالت مورد نياز در صنايع 
بهبود  در  مى تواند  و  دارد  گاز  و  نفت  پايين دستى  و  باالدستى 
و تسريع عمليات انجام شده در اين صنعت، نقش موثرى ايفا 
كند. تحقق اين امر گامى در جهت افزايش توليد نفت و گاز در 
كشور خواهد بود. در ادامه به انواع كاربردهاى فناوري نانو در 

بخش هاى مختلف صنعت نفت اشاره خواهد شد.

1- كاربرد فناوري نانو در اكتشاف
يكي از كاربردهاي فناوري نانو در صنايع باال دستي نفت و 
با  لرزه نگاري  عمليات  است.  لرزه نگاري  در  آن  از  استفاده  گاز، 
ايجاد انفجار در نقاط مختلف روي زمين و سپس ثبت شدت 
و دامنه لرزه هاي ايجاد شده، توسط دستگاه هايي خاص انجام 
مي شود. از اطالعات لرزه نگاري مي توان؛ ساختار كلي اليه هاي 
زمين، محدوده مخزن، نوع سيال(اعم از گاز، آب يا نفت و ...) 
را به دست آورد. دريافت اطالعات در عمليات لرزه نگاري توسط 
حسگرهاي خاصي صورت مي گيرد. به نظر مي رسد با ساخت 
نانو حسگرها مي توان ثبت لرزه ها را به صورت دقيق تر انجام داد؛ 
زيرا امكان وارد كردن اين حسگرها در اليه هاي مختلف زمين و 

ثبت لرزه ها در موقعيت هاي گوناگون وجود دارد.
استخراج  و  كشف  براي  ِشل  و  بى پى  نفتي  شركت هاي 
تصوير برداري  در  نانو  فناوري  از  گاز  و  نفت  جديد  ميدان هاي 
لرزه اي و لرزه نگاري چهاربعدي1 استفاده مي كنند[1]. هم چنين 
شركت تگزاس2 از ابزارMEMS كه در آن از فناورى نانو استفاده 
شده، براي تهيه داده هاي لرزه نگاري چاه هاي نفت و گاز استفاده 
كرده است[2]. اين ابزار، داده ها را به صورت دقيق تر و كم حجم تر 
ثبت مي كنند. به طور خالصه كاربرد  فناوري نانو در ابزار مربوط 

اطالعات  دريافت  به  مي تواند  گاز  و  نفت  اكتشاف  عمليات  به 
دقيق تر و به خصوص اخذ اطالعات از اعماق بسيار زياد و به تبع 

آن شناخت جامع تر مخزن كمك كند.

2- كاربرد  فناوري نانو در حفاري
در تمامى فرآيندهاى حفاري چاه هاي نفت و گاز، به موادي 
مستحكم و مطمئن احتياج است. با ساخت مواد در مقياس نانو 
محصوالت  از  محكم تر  و  مقاوم تر  سبك تر،  تجهيزاتي  مي توان 
عمليات  فناوري نانو در  عمده   توليد كرد. دو كاربرد  فعلى را 
حفاري؛ ساخت سياالت و ابزار حفاري است كه در ادامه به آنها 

اشاره خواهد شد.

1-2- كاربرد در گل حفاري
گل حفاري نقش بسيار عمده اي در تسريع يا تأخير انجام 
عمليات  در  بسياري  وظايف  سيال  اين  دارد.  حفاري  عمليات 
خنك  سطح،  به  حفاري  خرده هاي  انتقال  مانند  دارد؛  حفاري 
نگه داشتن مته حفاري، جلوگيري از ريزش ديواره چاه، كنترل 
فشار ديواره ها و انتقال توان هيدروليكي پمپ به مته حفاري كه 

بدون آن، عمليات حفاري امكان پذير نيست[3].
حصول به خواص مورد نياز در گل حفاري با افزودن مواد 
شيميايي خاص؛ مانند پليمرها، وزن دهنده ها و... امكان پذير است.  
فناوري نانو با تغيير ساختار اتم هاي مواد مي تواند به پيشرفت اين 
بخش نيز كمك كند. خواصي همچون چگالي مناسب با استفاده 
با  نيز  مناسب  ويسكوزيته  است.  حصول  قابل  نانوافزودني ها  از 
دارند  روغن كاري3  خاصيت  كه  نانوافزودني هايي  كردن  اضافه 
به دست مي آيد. خواصي مانند قابليت انتقال توان هيدروليكي 
و تراكم پذيري4 از مهم ترين عواملي هستند كه به نظر مي رسد 
از  برخي  و  كربني  نانولوله هاي  نانوكامپوزيت  ها,  از  استفاده  با 
مناسب(نظير  مخصوص  وزن  با  سخت  سراميكي  نانوپودرهاي 

نانوپودرهاي كاربيد سليسيم) قابل دستيابي است. 
خواص تيكسوتروپيك گل حفاري نيز مي تواند با نانو افزودني ها 

 لرزه نگاري چهاربعدي، همان لرزه نگاري سه بعدي است كه بعد چهارم آن زمان  .1
بوده و نحوه پيشروي سياالت مخزن را ارايه مي دهد.
2. Texas –Based Input / Output Inc. 

3. Nano lubricants 
4. Compressibility 
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محقق شود. اگر احياناً عمليات حفاري قطع شد، گل مي بايست 
كنده هاي  شدن  ته نشين  از  مانع  و  در آمده  ژالتيني  حالت  به 
حفاري شود و از گير كردن ابزار حفاري در درون چاه جلوگيري 
كند. هم چنين گل ژالتيني بايد به گونه اي باشد كه با كمترين 
تنش از حالت ژالتيني به حالت روان درآيد و مجدداً خاصيت 

تيكسوتروپيك گل را برگشت دهد.
باِرن و همكارانش در سال2003 موفق به توليد نانوموادي 
شدند كه با اضافه كردن آن به سياالت، يك نوع كف خاص را 
توليد مى كند. از اين كف مي توان در ساختن گل هاي حفاري 
سبك كه با آن حفاري غيرتعادلي1 را انجام مى دهند، استفاده 
نيز  را  سطح  به  حفاري  ضايعات  انتقال  قابليت  كف  اين  كرد. 

دارد[4].

2-2- كاربرد در ساخت ابزار و مته هاي حفاري
در عمليات حفاري، مته اصلي ترين نقش را در چاه دارا است. 
چاه  يك  حفاري  رشته  قسمت  پايين ترين  در  كه  حفاري  مته 
در حال حفر واقع است ، وظيفه خرد كردن سنگ ها و پيشبرد 

عمليات را بر عهده دارد.
صورت  به  حفاري  مته هاي  در  فناوري نانو  اصلي  كاربرد 
نانوپوشش ها است. عده اى از محققين موفق به ساخت لوله هاي 
نانوكامپوزيتي ويژه اي شده اند كه داراي جداره هاي ضد خوردگي 
و عايق حرارتي هستند و در مقابل دما و فشار باال مقاومت خوبي 
از خود نشان مي دهند. از اين  رو مي توانند جايگزين لوله هاي 

رشته حفاري گردند [6  و 5].

3- كاربرد فناوري نانو در بهره برداري از چاه  ها
عمليات بهره برداري از چاه ها، شامل كليه فعاليت هايى است 
كه منجر به توليد، حفظ و افزايش آن مي شود. در اين مورد 
مي توان به انجام آزمايش هاي مورد نياز چاه ها و عمليات بهبود 
مانيتور  مسدودسازي،  مشبك كاري،  اسيدكاري،  (مانند  چاه ها 
فناوري نانو مي تواند  اشاره كرد.   فشار و دبي)  نمودن وضعيت 
نقش بسيار حياتي را در هر كدام از اين بخش ها ايفا كند. عمده 
اين نقش، تغيير در ساختار ابزار و مواد مورد استفاده در اين 

مي تواند  نانو  فنآوري  از  استفاده  يقين،  به طور  است.  عمليات 
موجب تسهيل و تسريع عمليات و در نهايت منجر به افزايش 
توليد از چاه ها شود. از كاربردهاي  فناوري نانو در بهره برداري از 

چاه ها مي توان به موارد ذير اشاره كرد.

1-3- كاربرد درپايش وضعيت چاه ها
يكي از عمليات مهم در بهره برداري از چاه ها ثبت اطالعات 
دقيق از وضعيت چاه ها ازقبيل فشار، دما و دبي در سرچاه و يا 
در ته چاه است. اطمينان از صحت عملكرد وسايل اندازه گيري 

اهميت ويژه اي دارد.
محققان در آزمايشگاه فوتونيك دانشگاه صنعتي ويرجينيا، 
در حال توسعه ى انواع خاصي از حسگرهاي قابل اعتماد و ارزان، 
از فيبرهاي نوري براى اندازه گيري فشار، دما، جريان نفت و امواج 
آكوستيك در چاه ها هستند[7]. اين حسگرها به علت مزايايي 
نظير اندازه ى كوچك،  ايمني در قبال تداخل الكترومغناطيسي، 
دشوار،  محيط هاي  و  باال  دماي  و  فشار  در  كارآيي  قابليت 
بسيار مورد توجه قرار گرفته اند. از همه مهم تر اين كه، امكان 
فرآيند  در  دخالت  بدون  حسگرها  اين  تعويض  و  جايگزيني 
توليد نفت و باهزينه ى  مناسب فراهم مي شود. در حال حاضر 
عمل جايگزيني و تعويض حسگرهاي قديمي در چاه هاي نفت 
هزينه هاى هنگفتى در پي دارد. حسگرهاي جديد از نظر توليد، 
را  دقيق تري  اندازه گيري هاي  و  بوده  صرفه  مقرون  به  بسيار 
انجام مي دهند. انتظار مي رود كه فناوري اين حسگرها توليد 
نفت را با ارايه اندازه گيري هاي دقيق و قابل اعتماد و كاهش 
بخشد.  بهبود  نفت  حفاري  و  اكتشاف  با  همراه  ريسك هاي 
موارد  در  كاربرد  توانايى  به علت  مذكور  حسگرهاي  هم چنين 
ويژه نظير استخراج دريايي و افقي نفت ـ جايي كه به كاربستن 
حسگرهاي قديمي در چنين شرايطي بسيار مشكل مي باشدـ 

از توجه خاصي برخوردارند.

2-3- كاربرد در عمليات مشبك كاري
قسمت عمده تكميل يك چاه، مشبك كردن اليه توليدي 
آن(در صورت نياز) است. اين عمل، يعني برقرار كردن ارتباط 
1.  Underbalanced Drilling
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بين اليه توليدي و داخل چاه، با سوراخ كردن جداره پوششي1 
را  پوششي  جداره  صورت  دو  به  امروزه  مي پذيرد.  صورت  چاه  
مشبك مي كنند: يكي توسط گلوله هاي خاصى كه با يك روش 
مشخص از داخل چاه به سمت ديواره فلزي آن(در عمق مورد 
نظر) پرتاب مي شود و ديگري به وسيله ى شهاب فلزي2 كه با 
استفاده از باروت به وجود مي آيد. طرز عمل هر دو تقريباً مشابه 
است و فقط نوع گلوله ها متفاوت است. امروزه عمليات شهاب 
فلزي معمول است كه در آن از دو فلز با جنس هاي متفاوت 
و مواد منفجره(براي توليد نيروي كافي) بهره گرفته مى شود. 
انجام عمليات مشبك كاري به نوع مواد منفجره، جنس گلوله، 
نوع سنگ و ... بستگي دارد. با مشبك كاري، لوله ى جداري يا 
آستري و سيمان پشت آن و نيز بخشي از اليه ى مربوط به آن 
سوراخ مي شوند. سپس نفت يا گاز از طريق سوراخ هاي ايجاد 

شده به درون چاه راه پيدا مي كند.
پيشرفت هاي اخير در زمينه مهندسي سطح با استفاده از 
و  اصطكاك  پوشش دهي،  فناوري هاي  و  هوشمند  پوشش هاي 
سايش را در تماس هاي سطحي، بهتر كنترل مى كند. پوشش ها 
به علت جذب سولفورها و فسفرها ويسكوزيته را كاهش داده و 

خاصيت روانروي را در سيال تقويت مى كنند. 
در سال هاي اخير گونه اي از پوشش هاي نانوساختار توليد 
شده كه از فازهاي فلزي و سراميكي تشكيل شده اند. پوشش هاى 
مذكور به علت دارا بودن ساختار نانو و يكنواختى يكسان آنها 
اين  هستند.  نيز  چندكارگى  قابليت  داراى  پوشش،  طول  در 
پوشش ها عالوه بر سختي باال، ضريب اصطكاك پايين، خواص 

هدايت الكتريكي يا حرارتي زيادي دارند[8]. 

3-3- كاربرد در عمليات سيمان كاري
حفاري  عمليات  در  جداري  لوله هاي  دقيق  سيمان كاري 
كيفيت  اگر  طوري كه  به  است،  برخوردار  ويژه اي  اهميت  از 
توليد  زمان  در  عديده اي  مشكالت  باشد،  پايين  سيمان بندي 
از چاه به وجود خواهد آمد. نوع سيمان هاي مورد استفاده در 

اليه ها  و  چاه  وضعيت  و  عمليات  نوع  به  سيمان كاري  عمليات 
بستگي دارد. سيمان بايد خواصي مانند بندش، پمپ شوندگي، 
ويسكوزيته مناسب و سختي نهايي قابل كنترلي را داشته باشد.

نانوافزودني ها  از  استفاده  با  مى توان  را  مذكور  خصوصيات 
تأمين كرد. نانوذرات با اضافه شدن به سيمان به خاطر خواص 
ميان كوانتومي و توده مواد، باعث به وجود آمدن كيفيت مناسب 
آن مي شوند. يكي از خصوصيات بارز اين ذرات آن است كه پس 
باعث  آن  تبع  به  و  شده  يكسان  مخلوط  تمام  شدن،  اضافه  از 

يكنواختى خواص سيمان مي شود.
در  كلسيم  سيليكات  نانوذرات  از  پروداكت3  نانو  شركت 
سيمان استفاده كرده است كه سيمان حاصل قابليت كاربري 
در دماهاي باال را يافته و مي تواند گزينه مناسبي براي چاه هاي 

عميق يا چاه هاي ژئوترمال باشد [9].
در  آمورف  سيليكاي  از  كه  تركيبگر4  نانوافزودني  محصول 
ساختن آن استفاده شده است، به واسطه ى  دانه ريز بودن ذرات 
كيفيت  پايداري،  لحاظ  از  ويژه اي؛  خواص  تشكيل  دهنده اش، 
و قابليت استفاده شدن به سيمان چاه ها را مي دهد. هم چنين 
گرفته  اضافي  آب  و  پايدار  شده  كامًال  حاصل،  سيمان  دوغاب 
در  محصول  اين  مناسب،  مخصوص  وزن  به  توجه  با  مي شود. 

دوغاب هاي سبك، بسيار عالي عمل مي كند[10].

4- كاربرد فناوري نانو درمهندسي و مديريت مخازن
تصميمات  بهترين  اتخاذ  از  است  عبارت  مخزن،  مديريت 
ممكن و اجراي آن توسط شركت هاي توليدي نفت و گاز كه 
آن ها را در دستيابي به اهداف و انجام تعهدات از پيش تعيين 
شده خود در توليد، قادر مي سازد. اتخاذ اين تصميمات مستلزم 
شناخت كامل مخزن و عملكرد آن است.  فناوري نانو در بخش 

مهندسي مخزن مي تواند مؤثر واقع شود.
جديد  نانو حسگرهاي  ساخت  با  شد،  اشاره  كه  گونه  همان 
مي توان اطالعات بسيار دقيقي از مخزن و عملكرد آن به دست 
آورد. از قابليت هاي  فناوري نانو در اين بخش مي  توان به ساخت 

1.  Perforated casing or liner 
2. Jet Perforator  

3. Nano Product Corp.
4. Combiner w



ماهنامه تخصصي، علمي - ترويجي /  بهمن- اسفند 1387 / شماره 18 56

F a r a y a n d n o

ابزارهاي مورد استفاده در انجام آزمايش چاه ها مانند ابزارهاي 
اندازه گيري فشار و دما اشاره كرد. ساخت ابزارهاي حافظه دار1 
نمونه گيري درون چاه براي انجام آزمايش هاي PVT و ساير 
آزمايش هاى مخزن و نيز ساخت نانو ابزارهاي آزمايش سياالت 
قابليت هاي   ديگر  از  مخزن،  سنگ  از  نمونه گيري  و  مخزن 

فناوري نانو در مهندسي مخزن است .
از  برداشت  افزايش  در  فناوري نانو  كاربرد   حاضر  حال  در 
مخازن مورد توجه بسيار جدي قرار گرفته است. نانوموادهايي 
مانند پليمرها و افزايه هاي شيميايي كريستالي جهت استفاده در 
روش هاي ازدياد برداشت از مخازن2 مي توانند منجر به افزايش 
بيش از حد انتظار توليد شوند. انجمن  فناوري نانو و بيو مهندسي 
استراليا -AIBN- گام مهمي را در اين راستا برداشته است[11]. 
آزمايش ها و تحقيقات انجام شده به عمل آمده منجر به ساخت 
نوعي از نانو مواد به نام پپفكتنت3 شده است كه مي تواند جريان 
امولسيوني را كنترل و در تمامي مراحل باالدست و پايين دست 
نفت و گاز كاربرد عمده داشته باشد. اين مواد توانايي جداسازي 
سريع دو فاز مخلوط ناشدني مانند نفت و آب را دارند. يكي از 
كاربردهاي عمده اين نانو مواد در مخازن تزريقي آب است كه 
قابليت جداسازي سريع آب را در سطح و شايد هم در مخزن 
توليد  مشكل  قطعاً  اين نانو مواد  توسعه  با  امكان پذير مي سازد. 
آب از مخازن نيز حل خواهد شد. اين نانو مواد هم چنين قابليت 
تغيير ويسكوزيته نفت را دارد و مي توان آن  را به جاي عمليات 

حرارتي در مخازن به كار برد.

در  استفاده  مورد  غشاءهاي  در  نانو  فناوري  كاربرد   -5
صنايع نفت، گاز و پتروشيمى

به وسيله ى  گازها  جداسازي  عمليات  اخير،  سال هاي  در 
به  غشاء  از  است.  بوده  برخوردار  زيادي  بسيار  رشد  از  غشاء 
ـ  با توجه به اختالف  منظور جدا كردن گازها از مخلوط آنها 
فرآيندهاي  مي شود.  استفاده  آن ـ  مختلف  اجزاي  نفوذ  شدت 
جداسازي غشائي از مزاياي متعددي؛ همچون مصرف كم انرژى 
و سرمايه گذاري كمتر برخوردار بوده و نيازمند تجهيزات ساده، 

كم حجم و با كاربرد آسان است [12].
مختلف  فرآيندهاي  در  غشاء  فناوري  از  استفاده  اگرچه 
جداسازي مزاياي زيادي دارد، اما اين فناوري نيز محدوديت هاي 
خاص خود را دارا است. به منظور واضح تر شدن اين موضوع، 

مي توان غشاء ها را به دو صورت تقسيم بندي كرد:
• از نظر ساختار: غشاهاي متخلخل و چگال

• از نظر جنس: غشاهاي آلي(پليمري) و غيرآلي
غشاهاي متخلخل نفوذپذيري زيادي دارد؛ اما گزينش پذيري 
آنها كم است. از طرف ديگر غشاهاي چگال؛ گزينش پذيري زياد 
و نفوذپذيري كمي دارند. بازدهي غشاهاي پليمري با مرور زمان 
كاهش مي يابد كه دليل آن؛ گرفتگي، تراكم، تخريب شيميايي 
و ناپايداري حرارتي است. به دليل اين محدوديت در پايداري 
حرارتي و امكان فرسايش و تخريب شيميايي، غشاهاي پليمري 
در فرآيندهاي جداسازي گازهاي فعال(از نظر شيميايي) و داغ 
استفاده نمي شوند. اما ساخت اين گونه غشاء ها در مقياس بزرگ، 
آسان تر و كم هزينه تر است. غشاهاي غيرآلي عالوه بر پايداري 
شيميايي و حرارتي مطلوب، قابليت عبور شار گاز بيشتري را در 
مقايسه با غشاهاي پليمري دارند. غشاء هاي غيرآلي قادر به تأمين 
گزينش پذيري و نفوذپذيري به ميزان پنج تا ده برابر بزرگتر از 
مواد پليمري متداول هستند. اما از طرف ديگر ساخت غشاهاي 
غيرآلي در مقياس بزرگ، مشكل و بسيار پرهزينه است. عالوه 
بر اين در اكثر غشاهاي موجود، نفوذپذيري و گزينش پذيري با 
يكديگر رابطه عكس دارند، به طورى كه با افزايش يكي، ديگري 

كاهش مي يابد[13].
به دليل محدوديت هاي بيان شده در هر يك از حالت هاي 
فوق، محققان در تالش اند كه با استفاده از فناوري  هاي نوين، 
اين محدوديت ها را كاهش داده و مجموعه ويژگي هاى مثبت 
بيان شده را به طور همزمان در يك جا كنار هم قرار دهند. با 
استفاده از روش هاي جديد ساخت غشاء در دو دهه اخير، دسته 
جديدي از اين نوع مواد به نام غشاهاي كامپوزيتي توليد شده 
است كه مي تواند تا حدودي مشكالت فوق را حل كند. از جمله  
فناوري هايي كه امروزه بسيار مورد توجه محققان قرار گرفته و 

1.  Memory Gauge 
2. EOR

3. Pepfactant
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به كمك غشاهاي كامپوزيتي نيز آمده است،  فناوري نانو است.
با استفاده از  فناوري نانو مي توان مجموعه اي از ويژگي هاي 
داد.  قرار  هم  كنار  در  غشاء  يك  در  همزمان  به طور  را  مثبت 
دست  زير  نتايج  به  مي توان  مذكور  فنآورى  از  استفاده  با 

يافت[14]: 
• افزايش همزمان نفوذپذيري و گزينش پذيري

• افزايش مقاومت شيميايي و حرارتي
• تقويت ساختار شبكه پليمري

• كاهش انحالل پذيري در مقابل تركيبات مختلف 
افزايش مقاومت در برابر نرم شدن1• 

• افزايش مقاومت در برابر اثرات زيستى
• كاهش گرفتگي و جلوگيري از كم شدن فالكس عبورى

• حداقل كردن دورريز ماده اصلي(مثل كاهش اتالف متان در 
شيرين سازي گاز طبيعي)

• كاهش مصرف انرژي با توليد غشاهاي بسيار نازك

6- كاربرد فناوري نانو در كاتاليست ها 
از بخش هاي عمده اي كه فنآورى نانو تأثير به سزايي بر آن 
داشته است، كاتاليزور ها مي باشند. كاتاليزورها مواد پرمصرفى 
از  يكي  دارند.  كاربرد  شيميايي  مختلف  صنايع  در  كه  هستند 
و  گاز  نفت،  صنايع  كاتاليست ها،  براي  بخش ها  پركاربرد ترين 
پتروشيمى هستند. فناوري نانو  با توجه به ويژگي ها و خصوصيات 
ويژه خود، با پا گذاشتن به عرصه كاتاليست ها دريچه عظيمي را 

در اين بخش باز كرده است. 

1-6- جداسازى تركيبات گوگردى از بنزين
آلودگى  و  آنها  نامطبوع  بوي  خاطر  به  گوگردي  تركيبات 
زيست محيطى كه ايجاد مى كنند، مطلوب نيست، اين تركيبات 
در حين سوختن و سرد شدن روي جداره دستگاه ها نشسته و 
باعث خوردگي مي شوند. بنابراين جداسازى تركيبات مذكور از 
سوخت موتورهاى احتراقى ضرورى است. فنآوري شيرين سازي 
و گوگرد زدايي بنزين و ديگر محصوالت نفت به نوع تركيبات 

فرآيند  پنج  دارد.  بستگي  شوند  حذف  بايستى  كه  گوگردي 
اساسي براي گوگردزدايي وجود دارد كه عبارتند از: واكنش هاي 
اكسيداسيون، استخراج حالل، جذب سطحي، كاتاليزور فلزي، 

گوگردزدايي با هيدروژن[15].
همان طور كه بيان شد، يكى از روش هايى كه براى جداسازى 
اين تركيبات استفاده مى شود، استفاده از كاتاليزور فلزى است. 
براى باال بردن بازدهى اين فرآيند مى توان عملكرد كاتاليست را 
بهبود بخشيد. نانولوله هاى كربنى به علت شكل هندسى لوله اى، 
توخالى بودن، بي اثر بودن از لحاظ شيميايي، ابعاد بسيار كوچك، 
داشتن سطوح صاف و خواص سطحي ويژه مى توانند به عنوان 
پايه كاتاليست در اين فرآيند عمل كنند. در تحقيقاتى كه انجام 
شده است، حذف تركيبات گوگردي از بنزين توسط كاتاليست با 
 GC پايه نانولوله هاي كربني در شرايط ناپيوسته توسط دستگاه

مورد مطالعه قرارگرفته است[16].

2-6- كاربرد نانوكاتاليست در افزايش عدد اكتان بنزين
عظيم  حجم  نيز  و  دنيا  در  بنزين  زياد  مصرف  به  توجه  با 
وجود  از  ناشي  كه  فرآورده  اين  مصرف  از  حاصل  آلودگي هاى 
تركيبات گوگردي و الفيني در آن است، ارايه راهكارهايي جهت 
كاهش حضور اين تركيبات در بنزين ضروري مي باشد. از آنجايى 
كه فرآيند كراكينگ كاتاليزوري بستر سيال2 يكي از اصلي ترين 
فرآيندهاي توليد بنزين در اغلب پااليشگاه ها به حساب مي آيد، 
ازاين رو توجه به بهينه سازي اين واحد جهت كاهش تركيبات 
داشت.  خواهد  دوچندان  اهميتي  بيشتر،  توليد  كنار  در  مضر 
تاكنون بررسي هاى زيادي نيز بر روي بهبود عملكرد اين واحد 
در  توانايي  باالترين  بررسي ها،  اين  در  كه  است  گرفته  صورت 
خروجي، 18درصد  بنزين  در  موجود  الفيني  تركيبات  كاهش 
و  ساخت  فنآوري  اخير  سال هاي  در  است[17].  بوده  حجمي 
و  بوده  توجه  مورد  بسيار  زئوليتي  كاتاليست هاي  به كارگيري 
تحقيقات فراواني نيز در به كارگيري اين كاتاليست ها در ابعاد 
نشان  تحقيقات  اين  از  حاصل  نتايج  است.  گرفته  انجام  نانو 
مي دهد كه به كارگيري نانوكاتاليست ها در فرآيند مذكور، خواص 

1.  Plasticization 2. FCC
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فوق العاده اى را در كاتاليست ها (از جمله فعاليت و پايداري بسيار 
شديدتر) سبب مى شود.

نانوكاتاليست هاى تقويت شده به علت سادگي فرآيند، هزينه 
تحول  مي توانند  هيدروژن  مصرف  كاهش  و  باال  تبديل  اندك، 
ايجاد  سيال  بستر  كاتاليزوري  كراكينگ  فرآيند  در  را  شگرفى 
كنند. اين نانوكاتاليست هاى تقويت شده عالوه بر مزاياى فوق، 
در شرايطي كامًال فعال و پايدار مي توانند عدد اكتان بنزين را 
باال برده و تركيبات الفيني و گوگردي را در بنزين نهايي به طور 
نيز  زيست محيطي  مثبت  اثرات  كه  دهند  كاهش  چشم گيري 

به دنبال خواهند داشت[18].

3-6- كاربرد نانو ذرات طال به عنوان كاتاليست
مطالعات فراوانى بر روى كاتاليست هاى طال گزارش  اخيراً 
شده است. دليل اين امر آن است كه نانو ذرات طاليى كه روى 
اكسيد هاى فلزات مى نشينند، رفتار كاتاليستى بسيار فعالى از 
خود نشان داده اند. به خصوص در واكنش هايى مانند اكسيداسيون 
مونو اكسيد كربن، فعاليت كاتاليست تحت تأثير اندازه نانو ذرات 
طال قرار دارد. در زير تعدادى از كاربردهاى نانو كاتاليست هاى 

طال ذكر شده است[19]:
تشكيل  مونومر،  وينيل استات  توليد  شيميايى:  • فرآيند هاى 

هيدروژن پروكسايد، توليد پروپن اكسايد
• هيدروژن اكونومى: خالص سازى هيدروژن، كاتاليست پيل 

سوختى
 ،  •NOx كنترل آلودگى محيط زيست: كاتاليست جدا كننده

خالص سازي هواي محيط، كاتاليست ماسك هاى گاز
كننده  جدا  گازوئيلى،  موتورهاى  اتومبيل:  آلودگى  • كنترل 

NOx، كاتاليست هاى موتور ديزل

4-6- كاتاليزور نفتي جديد با نام تجاري نانو-كت1
شركت نانو فورس2 كاتاليزور جديدي ابداع كرده است كه با 
استفاده از اين كاتاليست در راكتورهاي ويژه مي توان برش هاي 
اين  در  رفته  به كار  مواد  كرد.  خالص سازي  را  نفتي  سنگين 

يك  تنها  ضخامت  به  سامان  خود  كاتاليزورهاى  از  كاتاليست، 
مولكول تشكيل شده اند[20].

5-6- كاتاليست سوخت خودرو 
ديزلي  موتورهاي  در  احتراق  بهبود  باعث  كاتاليست  اين 
شده و مصرف سوخت و هم چنين خروجي هاي مضر اگزوز را 
كاهش مي دهد. اين مزايا ناشي از كاربرد فّنآوري كاتاليستي بر 
پايه نانو ذرات اكسيد سريم است كه باعث افزايش سطح تماس 

كاتاليست و افزايش فعاليت آن مي شود[21].

6-6- نانوكاتاليست ها در پتروشيمي
كاهش  معناي  به  انتخاب پذير  و  كارا  كاتاليزورهاي  وجود 
تصاعدي هزينه هاي جاري و ثابت واحدهاي پتروشيمي است. 
بسيار  پايه هاي  از  معموالً  مختلف  كاتاليزوري  فرآيند هاي  در 
متخلخلي استفاده مي شود كه اندازه آنها در حد نانومتر است. 
كامًال  حفره  اندازه  زئوليت،  به  موسوم  مواد  تنها  وجود  اين  با 
باعث  تنها  نه  منظم  نانو حفره اي  مواد  دارند.  شده اي  تعريف 
به عنوان  بلكه  مي شوند،  شيميايي  واكنش هاي  انتخاب پذيري 
پايه هاى ارزاني براي جذب يا فيلتراسيون مولكول پيچيده به 
حساب مي آيند. در صورتي كه پايه هاي نانو حفره اي به خوبي 
توسعه يابند، مي توان از يكي ديگر از امكانات فنآوري نانو يعني 
نانو خوشه ها در كاتاليزورها سود جست. خوشه هايي كه از 12 تا 
50 اتم تشكيل شده باشند، خواصي متفاوت با اتم هاي منفرد و 
توده اي دارند. اين خوشه ها با عنوان اتم هاي مجازي مي توانند 
جدول  عناصر  از  يك  هيچ  كه  دهند  بروز  خود  از  را  خواصي 
تناوبي نداشته باشند. از اين رو از نانو خوشه ها مي توان به عنوان 

كاتاليزورهايي با خواص نوين استفاده كرد[22]. 
7- كاربرد فناوري نانو در ذخيره سازي و جذب گازها

يكى از محصوالت فناوري نانو كه امروزه كاربرد هاى فراوانى 
كاربرد هاى  از  يكى  است.  كربنى  نانو لوله هاى  است،  يافته 

نانو لوله هاى كربنى، ذخيره سازى و جذب گازهاست.
اتم هاى نانو لوله هاى كربنى به نحوى كنار هم چيده شده اند 

1.  Nano-cat 2. Nanoforce
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كه عمًال امكان نفوذ بدون اصطكاك مولكول هاى گاز را فراهم 
مى شود  باعث  مواد  اين  صاف  سطح  تئورى  نظر  از  مى آورند. 
غشا هاى  از  بيشتر  مراتب  به  آنها  درون  از  گاز  نفوذ  ميزان  كه 
حفره ريز كه براى جدا سازى گاز مورد استفاده قرار مى گيرند، 
باشد. نانو لوله هايى كه با اندازه مناسب توليد مى شوند، مى توانند 
با صرف انرژى كمتر و بدون نياز به افزايش فشار، گازهاى آلوده 
از  حاصل  گازهاى  از  انتخابى  صورت  به  را   CO2 مثل  كننده 
ابعاد  در  كانال هايى  داراى  نانو لوله ها  طرفى  از  بزدايند.  احتراق 
نانو هستند كه امكان جذب گازها را دارند. در واقع نانو لوله هاى 
 400 m2/g تك اليه اى، مواد ريز حفره ى خوبى با مساحت حدود

هستند[23].
براي  جديد  فناوري  يك  به عنوان  نانولوله ها  از  استفاده 
ذخيره سازي هيدروژن مورد توجه فراوان قرار گرفته است. در 
نانولوله هاي كربني اتم هاي كربن با نيروي واندروالس به يكديگر 
متصل شده اند. اين نيروها، مولكول هاي هيدروژن را در ساختمان 
مولكولي كربن جذب كرده و قابليت ذخيره سازي هيدروژن را 
نانولوله هاي  مي دهند.  مواد  اين  به  متداول  روش هاي  از  بيش 
حدود  قطر  با  كربني  ميكروسكوپي  لوله هاي  واقع  در  كربني 
2 نانومتر هستند كه هيدروژن را در حفره هاي ميكروسكوپي 
موجود در روي لوله ها و در داخل ساختار لوله ذخيره مي كنند. 
اين لوله هاي كربني انعطاف پذير بوده و خواصي دارند كه به آنها 
اجازه مي دهد تا مانند يك اسفنج، هيدروژن پيرامون خود را 

ذخيره كنند[24].

نتيجه گيرى
همان طور كه به طور اجمال اشاره شد،  فناوري نانو كاربرد هاي 
و  گاز  نفت،  صنايع  در  جمله  از  مختلف  زمينه هاى  در  فراواني 
پتروشيمى پيدا كرده است. مطلبي كه در اين راستا مي توان به 
آن رسيد، انقالبي است كه در زمينه  فناوري مواد و دستگاه ها 
مي توان انتظار داشت. انقالبي كه مي تواند حتي چهره كنوني 

تمامي فعاليت ها و كارها را به كلي تغيير دهد و متحول سازد.
به فناوري نانو  بايد به عنوان يك مقوله ى بلندمدت نگريست، 
به طور  را  يكم  و  بيست  قرن  اول  نيمه ى  حداقل  كه  به طورى 

مداوم تحت تأثير قرار مي دهد. صاحب نظران جهان، دورنماي 
نسبتاً شفافي را از مسايل و دستاوردهاي كوتاه مدت، ميان مدت 
و بلند مدت فناوري نانو  ارايه كرده اند كه همين دورنماي شفاف، 
جهاني  روند  با  كشور  همراهي  جهت  مناسب،  برنامه ريزي  در 
آن، به ما كمك مي كند. صنعت نفت و گاز نيز دير يا زود تحت 
فنآوري  كاربرد  اگر چه  گرفت.  خواهد  قرار  فناوري  اين   تأثير 
نانو در صنايع پايين دستي نفت و گاز از كاربرد آن در صنايع 
بسياري  زمينه هاي  هنوز  ولي  است،  گرفته  پيشي  باالدستي 
مستلزم  كه  دارند  وجود  پايين دستي  و  باالدستي  صنايع  در 
ساختن  باالدستى  صنايع  در  است.  بسيار  مطالعه  و  تحقيقات 
نمونه گيري  ابزار آالت  سلول،  حد  در  ريز درون چاهي  پمپ هاي 
تعميم  نانولوله ها،   مخزن،  مشخصات  تعيين  نمودارگيري،  و 
روش هاي  به خصوص  مخازن،  از  برداشت  ازدياد  روش هاي 
تزريق ميكروبي و ... كه به آنها اشاره شد و نيز نانو كاتاليست ها، 
نانو مواد ها، نانو پليمرها، نانو كامپوزيت ها، نانو پوشش ها، نانو فّنآوري 
در محيط زيست، ژنراتورها، نانو فيلترها و غشاها و ... در صنايع 
پايين دستي مي توانند راه گشاي پيشرفت هاي چشم گيري باشند. 
ايران نيز به عنوان يكي از مالكين اصلي نفت و گاز با قدمت بيش 
از يك قرن، مى تواند با برنامه ريزي الزم در جهت نايل شدن به 
پيشرفت هاى مناسب و در خور، در اين راه گام بردارد. با توجه به 
وضعيت منابع نفت و گاز در كشور، جهت ايجاد رويكردي جدي، 

تالش و برنامه ريزي منسجم مورد نياز است.
در پايان ذكر اين نكته ضرورى است كه فناوري نانو همانند 
ساير فناوري ها مي تواند عالوه بر سود دهي و مفيد واقع شدن، 
همراه  به  بايد  كه  باشد  داشته  نيز  را  ريسك هايي  و  خطرات 

پيشرفت و تحقيق، به اين موضوع نيز توجه كافي شود.
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مقدمه: لوله حرارتي
از ميان انواع سامانه هاى انتقال حرارت، لوله حرارتي تا به 
امروز يكى از كاراترين سامانه هاى شناخته شده است[1]. يك 
لوله حرارتي متداول از محفظه آب بندي شده، يك سازه فتيله اي 
ـ كه در تعادل با بخارش قرار داردـ تشكيل شده  و سيال عامل 
است(شكل1). لوله حرارتي به سه قسمت تبخير كننده، بخش 
گرماي  مى شود.  تقسيم  چگالنده  و  انتقال دهنده  يا  آدياباتيك 

گرمايى  چشمه  يك  توسط  كه  تبخير كننده  به  شده  اعمال 
فتيله اي  سازه  و  لوله  ديواره  وراى  از  مي گردد  تأمين  خارجي 
بخار  فشار  مى شود.  عامل  سيال  تبخير  سبب  و  يافته  هدايت 
به وجود آمده سبب انتقال بخار از ميان قسمت آدياباتيك به 
چگالنده مى شود و در آن جا بخار حاصله ميعان يافته و گرماي 
نهان ميعان، گرماي چاه را تأمين مي كند. بدين ترتيب انرژى 
مى شود.       منتقل  گرمايى  چاه  به  گرمايى  چشمه  از  حرارتى 

فتح اهللا فرهادى1، محمد صابر2*
1- دانشيار، دانشكده مهندسي شيمي، دانشگاه صنعتي شريف
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مايع ميعان  يافته نيز به كمك فشار موئين ايجاد شده در فتيله 
به تبخير كننده برمي گردد. بنابراين لوله حرارتي مي تواند به طور 
مستمر گرماي نهان بخار را از تبخير كننده به چگالنده انتقال 
دهد. اين فرآيند تا زماني كه يك فشار موئين كافي(براي انتقال 
خواهد  ادامه  باشد،  موجود  تبخير كننده)  به  ميعان يافته  سيال 
يافت. فشار موئين، سيال را بر خالف افت فشار مايع و بخار به 
حركت در مي آورد. معموالً لوله هاى حرارتي را به صورت مايل 
قرار مى دهند تا برگشت سيال عامل از چگالنده به تبخير كننده 

به كمك نيروى ثقل به راحتى انجام شود[3-1]. 
متداول  روش هاي  ديگر  بر  حرارتي  لوله هاى  كاربرد  مزيت 
انتقال حرارت اين است كه اين وسيله مي تواند مقادير عظيمي 
از حرارت را در يك سطح مقطع كوچك و در طول يك مسافت 
قابل مالحظه(بدون صرف هيچ گونه انرژى كمكى بيرونى) منتقل 
سازد. عالوه بر آن، ساخت و طراحي آسان، قابليت اطمينان باال، 
هزينه تعميرات و نگه دارى پايين، افت دماي كم در طول لوله 
حرارتي، كاربرد در محدوده  وسيعي از دماها(k  3000ـ 4 ) و 
توانايي كنترل و انتقال نرخ هاي باالي حرارت در دماهاي مختلف 

از ديگر مزيت هاي آن به شمار مي روند[1]. 

شكل 1: يك لوله حرارتى متداول[6]

 انواع لوله هاي حرارتي 
لوله هاي حرارتي در ابعاد مختلف طراحي و ساخته شده اند. 
به عنـــــوان مثال، لـــــوله هاي حـرارتي مايكرو در ابـــعاد 

0/6 × 0/6 ميلى متر و به طول 25 ميلى متر ساخته شده اند. حتي 
لوله هاي حرارتي با ابعاد بسيار بزرگ مثًال به طول 100 متر نيز 
ساخته شده اند[1]. سيال عامل در فتيله توسط نيروهاي موئين 
لوله هاي  انواع  از  بعضى  در  كه  چند  هر  مي آيد،  در  جريان  به 
حرارتي، نيروهاي ثقلي، گريز از مركز، الكترو استاتيك و اسمز نيز 
براي گردش سيال عامل مورد استفاده قرار مى گيرند. محفظه 
لوله هاي حرارتي عمدتاً به علت سادگي در طراحي و ساخت، به 
شكل استوانه هستند، با اين حال شكل هاي ديگر اين محفظه 
مانند منشوري، مخروطي و كالهك دماغه اي در دست تحقيق و 
بررسي مي باشند. تعدادى از انواع پركاربرد لوله هاي حرارتي در 
ادامه به طور مختصر شرح داده خواهد شد. اطالعات تكميلي در 

مراجع[1 و 2 و 4 و 5]، آمده است.
لوله حرارتي استاندارد با نيروى محركه موئينگى1: همان لوله 
حرارتي است كه نحوه عملكرد آن در بخش قبل توضيح داده 
شد. محفظه اين نوع لوله هاي حرارتي به شكل استوانه ساخته 
آن  نام  از  كه  همان طور  عامل  سيال  محركه  نيروى  و  مى شود 

پيداست، نيروى موئينگى است(شكل1).
لوله حرارتي ترموسيفون2: يك لوله حرارتي بدون فتيله است 
كه در آن براي بازگرداندن سيال عامل از چگالنده به تبخير كننده 
از نيروي ثقل استفاده مي شود(شكل2). ترموسيفون وسيله بسيار 
ساده ولي در عين حال با كارآيي حرارتي زياد در انتقال حرارت 
است. ترموسيفون يك لوله حرارتي نازك و قائم با يك اليه از 
سيال عامل در كف آن است. گرما از بخش تبخير كننده كه اليه 
مايع در آن قرار دارد، وارد مي شود و سيال عامل را تبخير مي كند. 
سپس بخار به سمت باال به حركت در آمده، از بخش آدياباتيك 
بخار  بخش،  اين  در  مي رسد.  چگالنده  بخش  به  و  كرده  عبور 
ميعان يافته و گرماي نهان خود را تحويل مى دهد. سپس فيلم 
مايع تشكيل شده روي جداره ها، تحت اثر نيروي جاذبه به طرف 
پايين ـ يعني همان بخش تبخير كننده ـ  برمي گردد. ترموسيفون 
داراي قابليت انتقال حرارت فراوان در اختالف دماهاي كوچك 

بين چشمه و چاه حرارتي است[1].
يكى از كاربردهاي اصلى ترموسيفون  در مواردى است كه 

1.  Capillary-Driven Heat Pipe 2. Thermosyphon Heat Pipe
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جهت  در  و  شود  منتقل  جهت  يك  در  فقط  حرارت  بخواهيم 
عكس آن منتقل نشود. در واقع ترموسيفون مى تواند به عنوان 
يك شير حرارتى يك طرفه يا ديود حرارتى1 عمل كند كه در 
بخش هاى بعدى مقاله در مورد آن بيشتر توضيح خواهيم داد. 

 

شكل 2: نماى شماتيك يك ترموسيفون [1]
 

لوله هاى  اصلى  كاربردهاى  از  يكى  حرارتي2:  لوله  مبدل 
حرارتى در صنعت استفاده از آنها به عنوان مبدل حرارتي جهت 
انرژي،  مصرف  كاهش  ضمن  كه  است  اتالفي  حرارت  بازيافت 
باعث كاهش توليد CO2 نيز خواهد  شد. يك HPHE نوعي در 
شكل(3) مشاهده مى شود. يك صفحه جدا كننده، دو سيال گرم 
 HPHE و سرد را از يكديگر جدا مي كند. بخش تبخير كننده
در مسير جريان گرم و بخش چگالنده آن در مسير جريان سرد 
قرار  پره   HPHE خارجي  سطح  روي  بر  معموالً  دارند.  قرار 
مي دهند تا انتقال حرارت بين دو جريان سيال گرم و سرد و 
سيال عامل درون آن را افزايش دهد. معموالً از ترموسيفون به 

عنوان HPHE استفاده مي شود[1]. 
آن  متداول  حرارتي  مبدل هاي  به  نسبت   HPHE مزيت 

لذا  و  مي كند  كار  هم دما  صورت  به  تقريباً   HPHE كه  است 
آب بندي آن ساده تر است و هم چنين ابعاد كوچكتر و افت فشار 
كمتري دارد. توليد صنعتى مبدل هاي لوله هاي حرارتى از اواسط 
دهه 1970 آغاز شد و از آن زمان تا كنون اين مبدل ها كاربرد 

وسيعي در صنايع مختلف پيدا كرده اند[7]. 

شكل3: نماى شماتيك يك مبدل لوله حرارتى[1]
انواع ديگرى از لوله هاي حرارتي نيز طراحي و ساخته شده اند 

كه عبارتند از: 
لوله حرارتي حلقوي3

لوله حرارتي صفحه تخت
لوله حرارتي دورانى4

لوله حرارتي گازى5
لوله حرارتي لبه دار6

لوله حرارتي تك شيار7
لوله حرارتي با مدار پمپ شده8 

لوله حرارتي ضربانى9
لوله حرارتي نوسانى بسته10

1.  Thermal Diode 
2. Heat Pipe Heat Exchanger 
3. Annular Heat Pipe
4. Rotating Heat Pipe 
5. Gas Loaded Heat Pipe 

6. Leading Edge Heat Pipe 
7. Monogroove Heat Pipe
8. Loop Pumped Heat Pipe 
9. Pulsating Heat Pipe
10.  Close-end Oscillating Heat Pipe 
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سيال عامل و محدوده دمايى
هر لوله حرارتي براي كاربرد در محدوده ى دمايى مشخصي 
طراحي و ساخته مي شود. اين محدوده ى دمايى معياري براي 
انتخاب سيال عامل است چرا كه در اين محدوده، سيال عامل 
بايد بتواند در دو فاز مايع و بخار قرار گيرد. هم چنين بايد دقت 
كرد كه ماده محفظه با سيال عامل واكنش شيميايي ندهد و 
يا سيال عامل در دماي عملكرد، تجزيه حرارتي نشود. به عنوان 
يك قانون تجربى بايد پذيرفت كه محدوده ى مفيد كاركرد لوله 
در  مي باشد[1].  اشباع   (20atm تا  0/1atm)فشار از  حرارتي 
در  و  است  ناچيز  بسيار  بخار  فشار   0/1 atm زير   فشارهاي 
بايد  حرارتي  لوله  جداره  ضخامت   20 atm از  باالتر  فشارهاي 
افزايش يابد تا بتواند فشار باال را تحمل كند و اين امر موجب 
افزايش مقاومت هدايتى جداره لوله و همين طور افزايش هزينه 

ساخت لوله حرارتي مى شود. 
در اكثر لوله هاي حرارتي از آب به عنوان سيال عامل استفاده 
نهان  گرماي  و  است  دسترس  در  و  بي خطر  كه  چرا  مي شود 
تبخير و كشش سطحى بيشترى دارد [1]. در لوله هاي حرارتي 
-كه در دماهاى باال كار مى كنند -از فلزات مذاب مانند سديم و 

پتاسيم به عنوان سيال عامل استفاده مى كنند[10]. 

لوله هاي  در  حرارت  انتقال  كننده ى  محدود  عوامل   
حرارتي[2و1]

نرخ انتقال حرارت در يك لوله حرارتي، توسط چند پديده 
فيزيكي محدود مي شود. بسته به ابعاد هندسي لوله حرارتي، 
سيال عامل، ساختار فتيله و دماي عملكرد، نرخ انتقال حرارت 
در يك لوله حرارتي ممكن است توسط يك يا تعدادي از اين 

عوامل محدود شود. 
گردِش  براي  متخلخل  ساختار  يك  توانايى  موئينگي:  حد 
سيال عامل محدود است كه به آن حد موئينگي گفته مي شود. 
بر  غلبه  براي  فتيله  پمپاژ  قدرت  دارد  امكان  كه  معنا  بدين 
چگالنده  از  عامل  سيال  بازگرداندن  و  بخار  و  مايع  فشار  افت 
به تبخير كننده كافي نباشد. حد موئينگي به جنس و ساختار 
فتيله و نوع سيال عامل بستگي دارد. هرگونه تالش براي افزايش 

نرخ انتقال حرارت از حد موئينگي منجر به خشك كار كردن 
تبخيركننده و افزايش دماي آن و ايجاد تنش حرارتي در بدنه 

لوله حرارتي مي شود. 
به  تبخير كننده  از  حرارتي  لوله  درون  عامل  صوتي:  حد 
بزرگتر  صوت  سرعت  از  نمي تواند  هيچ گاه  كه  است  چگالنده 
باشد. زيرا در صورت رسيدن به سرعت صوت پديده "خفگي"10 
رخ مي دهد. در اين حالت با كاهش دما در چگالنده، نرخ انتقال 
بردن  باال  راه  تنها  و  رفت  نخواهد  باالتر  صوت  حد  از  حرارت 
آن، افزايش دماي تبخير كننده است. اين محدوديت عمدتاً در 

لوله هاي حرارتي با سيال عامل فلز مذاب رخ مي دهد. 
حد جوشش: اگر نرخ انتقال حرارت در بخش تبخير كننده را 
به مقدار قابل توجهي افزايش دهيم، اين امر موجب تبخير سريع 
سيال عامل در تبخير كننده و خشك شدن بدنه لوله حرارتي در 
اين قسمت مي شود كه به تبع آن افزايش دماي بدنه مي تواند 
سبب آسيب رساندن به آن شود. هم چنين ايجاد حباب بخار در 

فتيله مانع از رسيدن مايع به بخش تبخير كننده مي شود. 
لوله  درون  بخار  و  مايع  حركت  كه  آن جا  از  ماندگي:  حد 
مشترك  سطح  روي  است،  يكديگر  جهت  خالف  در  حرارتي 
مايع و بخار تنش برشي ايجاد مي شود. در سرعت هاي نسبي 
باال، قطرات مايع از سطح فتيله جدا شده و وارد جريان بخار 
مي تواند  امر  اين  تداوم  مى گردند.  باز  چگالنده  به  و  مى شوند 
منجر به خشك شدن تبخير كننده شود. اين محدوديت عمدتاً 
در لوله هاي حرارتي با قطر كم و يا دماي عملكرد باال و هنگامي 

كه نرخ حرارت ورودي در تبخير كننده باالست، رخ مي دهد. 
و  پايين  عملكرد  دماي  در  ويسكوز:  حد  يا  بخار  فشار  حد 
به خصوص در لوله هاي حرارتي طويل، ممكن است فشار بخار 
سيال عامل نتواند بر نيروي ويسكوز غلبه كند. اين محدوديت 
معموالً هنگامي رخ مي دهد كه لوله حرارتي در دمايي پايين تر از 
دماي عملكرد نرمال خود كار مي كند، مانند راه اندازي يك لوله 

حرارتي دما باال از دماي محيط. 

 كاربردهاي لوله هاي حرارتي
تاكنون  آنها  شدن  شناخته   زمان  از  حرارتي  لوله هاى 
1. Choking
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كاربردهاى فراوانى در صنايع مختلف پيدا كرده اند و روز  به  روز 
اهميت بيشترى در شاخه هاى گوناگون صنعت پيدا مى كنند[8]. 
لوله حرارتي براي اولين بار توسط پركينز1 در اوايل قرن نوزدهم 
براي انتقال حرارت از كوره به نقاط مورد نياز در صنعت پااليش 
شكر، مورد استفاده قرار گرفت[9]. لوله هاي حرارتي خصوصاً، در 
بازيابي انرژي حرارتى تلف شده در واحد ها و تجهيزات مفيدند. 
از اين طريق به كاهش مصرف انرژي و كاهش آلودگى محيط 

زيست نيز(از طريق كاهش توليد CO2) كمك مى شود[8و3].
كاربردهاي لوله هاي حرارتي را مى توان در چهار طبقه كلى 

تقسيم بندى كرد[1و4]:
1. جدايي چشمه و چاه حرارتى 

2. برابر سازى دما
3. كنترل دما 

4. سوئيچ يا ديود حرارتى
موجب  حرارتي،  لوله هاي  در  باال  حرارتى  هدايت  قابليت 
مى شود تا حرارت از يك منبع حرارتى به يك چاه حرارتى ـ كه 
در فاصله دورى نسبت به منبع قرار دارد ـ  با بازدهى باال و اتالف 
كم منتقل شود. اين همان مفهوم جدايش چشمه و چاه حرارتى 
است. هم چنين از اين قابليت در "برابر سازى دما"(به عنوان مثال 
در سفينه هاى فضايي و رآكتورهاى شيميايي) استفاده مى شود. 
يك مسئله مهم در ارتباط با اقمار مصنوعي، هم دما بودن 
وجوه مختلف آن است چرا كه در حين گردش در مدار، ممكن 
است يك وجه سفينه فضايى نسبت به وجه مقابل، بيشتر در 
مقابل تابش خورشيدي قرار بگيرد و در نتيجه دماي آن نسبت 
انتقال  براي  حرارتي  لوله هاي  افزايش  يابد.  ديگرش  وجه  به 
حرارت از وجهي كه در مقابل تابش خورشيدي قرار گرفته به 
وجه سردتر(براي يكسان كردن دماي دو وجه) به منظور كمينه 

كردن تنش حرارتى مورد استفاده قرار مي گيرند[1]. 
هم چنين از لوله حرارتى غوطه ور براى يكنواخت كردن دما 
در نقاط مختلف يك رآكتور ناپيوسته ـ براى آن كه سرعت واكنش 

در رآكتور يكنواخت باشد ـ  استفاده مى شود[1].
كنترل دما نيز از توانايي انتقال نرخ باالي حرارت در زمان كوتاه 
ناشى مى شود. در اين كاربرد از لوله حرارتي با هدايت حرارتي 

متغير استفاده مى شود. فرض كنيد هدف ثابت نگه داشتن دماى 
يك منبع حرارتى بوده و چاه حرارتى نيز، اتمسفر است. با تغيير 
دماى منبع يا چاه حرارتى، نرخ انتقال حرارت بين اين  دو بايد 
تغيير كند تا دماى منبع هم چنان ثابت بماند كه لوله حرارتي، با 

هدايت حرارتي متغير، مى تواند اين كار را انجام دهد[2]. 
در  فقط  حرارت  انتقال  حرارتي،  لوله هاى  بعدى  كاربرد 
يك طرفه"  حرارتى  شير   " عنوان  تحت  را  آن   راستاست.  يك 
حرارتِي  لوله  عملكرد  شد  اشاره  كه  همان طور  مى شناسيم. 
ترموسيفون متأثر از نيروي جاذبه است، پس يكى از كاربردهاي 
اصلى ترموسيفون  وقتى است كه بخواهيم حرارت فقط در يك 
جهت منتقل شود و در جهت عكس آن منتقل نشود. در واقع 
ترموسيفون مى تواند به عنوان يك شير حرارتى يك طرفه عمل 

كند كه در بخش هاى بعدى آن  را شرح خواهيم داد. 
كاربرد لوله هاى حرارتي در صنعت بر اساس نوع كاربرد به 

چند طبقه كلى تقسيم مى شوند: 
1. صنعت هوا فضا 

به  نياز  عدم  كم،  وزن  داشتن  دليل  به  حرارتي  لوله هاي 
تعميرات و نگهداري وقابليت اطمينان، براي كاربردهاي فضايى 
بسيار مناسب هستند[1]. در حال حاضر دو كاربرد اصلي براي 
عبارتند  كه  دارد  وجود  هوا فضا  صنعت  در  حرارتي  لوله هاي 

از[10]: 
• برابر سازى دما (كه شرح آن پيشتر آمد).

به  ماهواره ها  الكترونيكي  قطعات  توليدي  حرارت  • تخليه 
فضاي اطراف.

2. مبدل حرارتي
صنعت  جمله  صنعت(از  در  فراواني  كاربردهاي   HPHE
پااليش) پيدا كرده است كه مي توان آن  را به سه دسته كلي 

تقسيم بندي كرد[7]:
1)بازيابى حرارت در تجهيزات تهويه مطبوع

2)بازيابى حرارت از جريان هاى خروجى از فرآيند به  منظور 
پيش گرم كردن هوا براى گرمايش مناطق مورد نظر

3) بازيابى حرارت از جريان هاى خروجى از فرآيند به منظور 
استفاده دوباره در فرآيند

1. Perkins
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HPHE به سه نوع گازـ گاز، گازـ  مايع و مايع ـ  مايع طبقه 
را  كاربرد  بيشترين  اول  نوع  صنعت،  در  كه  مي شود  بندي 
دارد[1]. شكل(4) يك HPHE از نوع گاز ـ گاز را نشان مى دهد 
كه از جريان هاي خروجي داغ مانند گازهاي خروجي از دودكش 
كوره ها به منظور پيش گرم كردن هوا مورد استفاده قرار مى گيرد 
كه از جمله موارد استفاده آن در كوره پيش گرمكن نفت خام در 
پااليشگاه هاى نفت است[11]. شكل(5) نيز يك HPHE از نوع 
گاز ـ  مايع را نشان مى دهد كه براى توليد بخار، از حرارت گازهاي 
خروجي از دودكش كوره ها استفاده مى كند. از HPHE نوع 
گاز ـ  مايع، هم چنين براي پيش گرم كردن آب ورودي به بويلر به 

كمك گازهاى حاصل از احتراق استفاده مي شود(شكل6). 
3. خنك كردن تجهيزات الكترونيكي و الكتريكي

از لوله هاي حرارتي براي خنك كردن چيپ هاي الكترونيكي، 
پروسسورها و ... استفاده مي شود. از آنجا كه تجهيزات الكترونيكي 
از  استفاده  لذا  مي كنند  كار  بيشتري  بازده  با  پايين  دماي  در 
لوله هاي حرارتي، متداول شده است. از كاربردهاي مهم لوله هاي 
 CPU حرارتي در صنعت الكترونيك، خنك كردن پردازنده هاي
سبك تر  متداول  حرارتي1  چاه هاي  به  نسبت  كه  چرا  مي باشد 

بوده و بازده حرارتى بيشترى را نيز داراست[13].
يكى ديگر از كاربردهاي مهم لوله هاي حرارتي در صنعت 
الكترونيك، خنك كردن پردازنده هاي CPU در كامپيوترهاى 

لپ تاپ است. به دليل فضاي محدود و توان موجود توليد شده 
كردن  خنك  براي  ايده آل  وسيله اي  حرارتي  لوله   ، لپ تاپ  در 
استفاده  فن  از  كه  حرارتي  چاه هاي  مي باشد.  آن  چيپ هاي 
مي كنند، نياز به توان الكتريكي دارند و لذا باعث كاهش توان 
باتري مى شوند. به عالوه چاه هاي حرارتي فلزي، بزرگتر از آن 
با  حرارتي  لوله  بنابراين  بگيرند.  جا  لپ تاپ  درون  كه  هستند 
بازدهى باال، راه حل انتقال حرارت در حجم فشرده است. يك 
لوله حرارتي با قطر 3 يا 4 ميلي متر مي تواند به طور مؤثر حرارت 
توليد شده توسط يك پردازنده را منتقل كند. لوله حرارتي، گرما 
مى كند  پخش  حرارتي  چاه  به عنوان  بزرگ  سطح  يك  روي  را 
و در آنجا شار حرارتي چنان كم است كه حرارت توليد شده 
مي تواند توسط بدنه كامپيوتر به محيط منتقل شود. چاه حرارتي 
مي تواند قطعات فلزي موجود كامپيوتر مثل زير صفحه كليد يا 

[8] HPHE [8]شكل4: پيش گرم كردن هوا توسط يك HPHE شكل5: توليد بخار توسط يك

[1] HPHE شكل6: پيش گرم كردن آب ورودي به بويلر توسط يك

1. Heat Sink
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پشت صفحه نمايش باشد[14]. 
موتورهاى  كردن  خنك  براي  هم چنين  حرارتي  لـولـه  از 
فشار  برق  كابل هاي  مي شود[1].  اسـتفاده  نيز  الكتريكــي 
لوله هاي  مانند  حرارتي  منابع  نزديكـي  در  كه  زير زميني  قوِى 
... قرار دارند نيز مي توانند توسط لوله هاي حرارتي  آب گرم و 
خنك شوند. در اين حالــت در نقاطي از كابل كه نزديك به 
مـي شـود.  گـذاشتـه  كار  حرارتي  لوله  هستند،  حرارتي  منابع 
بخـش كـندانسـور اين نوع لـولـه هـاي حـرارتـي بر روي سطح 
زمـين(در تمـاس با اتمـسفر) يا در زيــر خــاك و در فاصـله اي 

دور از منــبع حـرارتـي قــرار داده مـي شـونـد[1]. 
 CPU 1,3. خنك كردن

چاه  از  استفاده   CPU كردن  خنك  براي  متداول  روش 
حرارتي آلومينيومي(تعدادى پره نصب شده بر سطح داغ) است. 
خنك سازي  عملكرد  از:  عبارتند  روش  اين  از  استفاده  معايب 
پايين، ابعاد بزرگ، افزايش صدا و همين طور افزايش وزن سامانه 
كه به خصوص در مورد كامپيوترهاي لپ تاپ بايد مورد توجه 
قرار گيرد. از طرفي افزايش سرعت و توان پردازش و همين طور 
كاهش ابعاد CPU در كامپيوترهاي امروزي منجر به افزايش 
چگالي حرارت توليدي در اين تجهيزات مي شود و با توجه به 
اينكه باال رفتن دماي CPU باعث كاهش عمر آن خواهد شد، 
بايد براي دفع حرارت به محيط، عملكرد سامانه ى خنك كننده ى 
آ ن  را بهبود بخشيد. در پژوهش كيم و همكاران[13] عملكرد 
لوله حرارتي براي خنك سازي پردازنده كامپيوترهاي PC مورد 

بررسي قرار گرفته است. 
به عنوان   Intel شركت  محصول   Pentium 4 پردازنده 
روش  دو  ادامه  در  است.  شده  گرفته  نظر  در  موردي  مطالعه 

خنك سازي CPU مورد مقايسه قرار گرفته اند: 
1)چاه حرارتى آلومينيومى

2) لوله حرارتي 

در هر دو روش از يك فن به منظور بهبود عملكرد خنك سازي 
استفاده شده است. شكل(7) دياگرام وسيله آزمايشگاهي را كه 
در اين تحقيق استفاده شده است، نشان مي دهد. منظور از ماژول 
خنك سازي در شكل(7)، چاه حرارتي يا لوله حرارتي است كه به 

ترتيب مورد تست قرار گرفتند. 
لوله حرارتي استفاده شده، از نوع صفحه تخت فتيله دار بوده 
و در آن از آب مقطر به عنوان سيال عامل استفاده مي شود. توان 
حرارتي كه ماژول خنك سازي  دفع مي كند، 75 وات مي باشد. 
شبيه سازي  براي  الكتريكي  گرمكن  يك  از   CPU جاي  به 
منبع حرارتي استفاده شده است. دو ترموكوپل تعبيه شده تا 
دماي محيط و دماي گرم كن را اندازه گيري كنند. مشخصات 
جدول  در  كه  همان طور  است.  آمده  جدول(1)  در  دستگاه  دو 
مشاهده مي شود، وزن ماژول چاه حرارتي بيش از دو برابر وزن 

ماژول لوله حرارتي است. 
نحوه انجام آزمايش بدين ترتيب است كه با تغيير دور فن، 
دماي محيط و دماي گرم كن اندازه گيري شده و به كمك آن 
مقاومت حرارتي دستگاه خنك كننده، محاسبه مي شود. بر اساس 

شكل7: نصب چاه حرارتي يا لوله حرارتي بر روى CPU يك 
كامپيوتر لپ تاپ[13]

CPU جدول(1): مشخصات دو وسيله خنك سازى
چاه حرارتيلوله حرارتي

162352وزن(گرم)
68 × 25 ×8090 × 28 ×80ابعاد(ميليمتر)
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شكل(8) كمترين مقاومت حرارتِي چاه حرارتي در 3080 دور 
در دقيقه و برابر با 0C/W 0/41 است. هر چند كه در مورد لوله 
حرارتي اين مقدار برابر با 0C/W 0/475 است اما به ازاي دورهاي 
كمتر از 2950 مقاومت حرارتي ماژول لوله حرارتي همواره كمتر 
از ماژول چاه حرارتي است كه نشان  مى دهد، ماژول لوله حرارتي 
داراي عملكرد حرارتي بيشتر و همين طور صداي كمتر(به دليل 
كمتر بودن دور فن به ازاي مقاومت حرارتي يكسان) مي باشد. 
عملكرد مذكور با وزن كمتر ماژول لوله حرارتي در مقايسه با 

ماژول چاه حرارتي به دست آمده است. 
نتيجه آزمايش فوق نشان مي دهد كه از لوله هاي حرارتي 
مي توان به عنوان ابزار خنك سازي در رايانه هاي  امروزي به جاي 
چاه هاي حرارتي متداول(به دليل توليد صداي كمتر و داشتن 

وزن كمتر) استفاده كرد.

شكل8: مقاومت حرارتي دستگاه خنك كننده بر حسب دور فن[13]

4. صنعت حمل و نقل 
براي  را  حرارتي  لوله هاي  نقل،  و  حمل  سامانه هاي  در 
افزايش قابليت اطمينان و ايمني اين سامانه ها به كار مي برند. 
بدين منظور مى توان از لوله هاي حرارتي براي ذوب يخ و برف 
انتقال  از  استفاده  فرودگاه ها(با  باند  و  پل ها  راه آهن،  ريل هاي 
كرد[1].  استفاده  زمين)  سطح  به  زمين  درون  گرمايى  انرژي 
هم چنين براي ذوب يخ و برف روي كشتي هايي كه در مناطق 

سردسير و قطبي سفر مي كنند، از حرارت اتالفي موتور كشتي 
استفاده مى شود[1]. 

5. خنك كردن پره هاي توربين
ايده خنك كردن پره هاي توربين با استفاده از ترموسيفون 
بدين ترتيب مطرح شد كه اگر حفره هايى در پره هاي توربين 
ايجاد شود و سپس اين حفره ها با سيال عامل پرشود، گرماي 
انتقال يافته از گازهاي گرم اطراف پره ـ كه به پره منتقل شده 
است ـ  مي تواند از طريق اين سيال عامل و با استفاده از نيروي 

شناورى به طور شعاعي منتقل شود[9]. 

6. تهويه مطبوع 
و  هوا  رطوبت  كنترل  منظور  به  حرارتي  لوله  مبدل هاي  از 
هم چنين كاهش مصرف انرژي در سامانه هاي تهويه مطبوع استفاده 
مي شود. به اين ترتيب كه جريان هواي گرم برگشتي از داخل 
ساختمان به تبخير كننده(مربوط  به سيكل تبريد كه گرماي هوا را 
به سيال مبرد منتقل مي كند و موجب خنك شدن هوا مي شود) 
توسط يك مبدل لوله حرارتي با جريان هواي سرد خروجي از 
تبخير كننده به منظور انتقال حرارت بين اين دو جريان، تماس 
داده مي شود(شكل9). قسمتي از حرارت جريان گرم به جريان 

سرد منتقل مي شود كه دو مزيت براي آن وجود دارد: 
مي شود؛  پيش سرد  تبخير كننده،  به  ورودي  گرم  هواي   (1
لذا بار حرارتي تبخير كننده كاهش مي يابد و منجر به كاهش 
مصرف انرژي در سيكل تبريد مى شود. 2) جريان سرد خروجي 
از تبخير كننده حاوي رطوبت است كه براي ساكنين ساختمان 
به خصوص در مناطق حاره اي مطلوب  نيست. پيش سرد شدن 
كه  مى شود  موجب  تبخير كننده  به  ورودي  گرم  هواي  جريان 
تبخير كننده بتواند در دماى پايين ترى كار كند كه سبب كاهش 
100 ـ50 درصد رطوبت موجود در جريان هوا مى شود. هم چنين 
حرارت جريان گرم كه از طريق مبدل لوله حرارتي به جريان 
رطوبت  از  اعظمي  بخش  تبخير  موجب  مي شود،  منتقل  سرد 
موجود در جريان سرد شده و لذا موجب كاهش رطوبت جريان 

هواي سرد تا حد مطلوب مي شود[16و15]. 
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شكل9: كاربرد HPHE در سامانه هاى تهويه مطبوع[17]

7. خنك كردن رآكتور 
يكي از كاربردهاي لوله هاي حرارتي خنك كردن رآكتورهاي 
شيميايى است كه واكنش هاي گرمازا در دما و فشار باال درون 
آنها انجام مي شود. به اين ترتيب كه لوله حرارتي، گرماى رآكتور 
را در بخش تبخير كننده تحويل گرفته و در بخش چگالنده به 
دادن  قرار  با  مي توان  هم چنين  مي كند.  منتقل  اطراف  محيط 
يك مولد بخار در بخش چگالنده لوله حرارتي از اين حرارت 
براي توليد بخار استفاده كرد[8]. لوله هاي حرارتي قابليت خنك 
كردن رآكتورهاي هسته اي را نيز دارند. از آنجا كه در رآكتورهاي 
مانند  مذاب  فلزات  از  داريم،  سروكار  باال  دماهاي  با  هسته اي 

سديم به عنوان سيال عامل استفاده مي شود[19و18]. 
8. صنعت خودرو سازي 

خروجي  حرارت  بازيابي  براي  مي توان  حرارتي  لوله هاي  از 
از اگزوز خودرو به منظور گرمايش فضاي داخل  كابين خودرو 
مشاهده  شكل(10)  در  آن  شماتيك  نمودار  كه  كرد  استفاده 
مي شود[20]. هم چنين براي خنك كردن قطعات موتور خودرو 

مي توان از لوله حرارتي نوع دوار استفاده كرد[1].
   

9. سامانه هاي خورشيدي 
مورد  كه  ترموسيفون  حرارتي  لوله هاي  كاربردهاي  از  يكي 
براي  خورشيدي  انرژي  جمع آوري  است،  گرفته  قرار  توجه 
روز،  طول  در  منظور  بدين  مي باشد.  منازل مسكوني  گرمايش 

به   خورشيدى  كلكتور  توسط  شده  جذب  خورشيدِي  انرژي 
بخش تبخير كننده ى يك ترموسيفون منتقل شده و از طريق 
آن به درون خانه مسكوني به منظور گرمايش هوا يا گرمايش 
آِب درون تانك منتقل مي شود. از آنجا كه ترموسيفون به صورت 
يك شير حرارتي يك طرفه عمل مي كند لذا در طول شب گرماي 

داخل منزل را به بيرون منتقل نمي كند[22و21]. 

10. ديگر كاربردها
كاربردهاي  حرارتي  لوله  شده،   ذكر  نمونه هاى  بر  عالوه 
ديگرى نيز در صنعت دارد كه از آن جمله مى توان به كاربرد 
آن در اجاق ها و فرهاي پخت و پز[1]، خنك كردن ابزارهاي 
برش فلزات[1]، پزشكى و كنترل دماى بدن انسان[1]، صنعت 
ذوب فلزات و ريخته گرى[1]، تثبيت و انجماد خاك[10]، خنك 
سطحي[24]،  جذب  تبريد  سيكل  حفاري[23]،  مته  كردن 
سيكل تبريد يخ ساز[25]، توليد برق از منابع انرژى تجديد پذير 
در مقياس خرد[26] و رطوبت زدايى از هواي مرطوب دستگاه 

خشك كن[27] اشاره كرد. 

جمع بندى
در اين مقاله كاربردهاي لوله هاي حرارتي در صنعت بررسى 
شد. مزيت لوله حرارتى بر ديگر روش هاي متداول انتقال حرارت 
اين است كه لوله هاي حرارتي مي تواند مقدار عظيمي از حرارت 

 

شكل10: گرمايش فضاي داخل كابين خودرو به كمك لوله هاي 
حرارتي[20]
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قابل  مسافت  يك  طول  در  و  كوچك  مقطع  سطح  يك  در  را 
توان خارجي انتقال دهد. به  دريافت هيچ گونه  مالحظه بدون 
عالوه، طراحي ساده و ساخت آسان، اختالف دماي كم دو سر 
آن، كاربرد در گستره دمايي وسيع و توانايي آن در كنترل و 
انتقال گرماي زياد در دماهاي گوناگون از خصوصيات بي نظير 

لوله هاي حرارتى مي باشد.

استفاده از لوله هاى حرارتى ضمن كاهش در مصرف انرژى 
در كاهش توليد گازهاى گلخانه اى نقش مهمى ايفا مى كند. به 
همين دليل تحقيقات به منظور پيشرفت تكنولوژِى طراحى و 
در  آن  كاربرد  گسترش  همين طور  و  حرارتى  لوله هاى  ساخت 
صنعت تا تبديل شدن لوله حرارتى به يكى از تجهيزات متداول 

صنعتى ادامه دارد. 
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مراسم تقدير از چهره هاى ماندگار شركت ملى پااليش 
و پخش فرآورده هاى نفتى ايران برگزار شد

و  پااليش  ملى  شركت  ماندگار  چهره هاى  از  تقدير  مراسم 
پخش فرآورده هاى نفتى با حضور مهندس شهنازى زاده، معاون 
فرآورده هاى  پخش  و  پااليش  ملى  شركت  مديرعامل  و  وزير 
نفتى، مديران عامل و اعضاي هيأت مديره ستاد و شركت هاى 
تابعه روز دوشنبه 19 اسفند ماه 1387 در باشگاه شماره يك 

صنعت نفت برگزار شد.
در اين مراسم كه به همت روابط عمومي پااليش وپخش 
برنامه ريزي واجرا شد، از يكصد نفر از چهره هاى ماندگار صنعت 

پااليش و پخش با تقديم تنديس و لوح يادبود تقدير شد. 
كه  اين  بر  تأكيد  با  مراسم  اين  در  زاده  شهنازى  مهندس 
استقالل كشور و قطع واردات فرآورده ها از مهم ترين اهداف 
شركت ملى پااليش و پخش است گفت: بهينه سازى پااليشگاه ها، 
توليد فرآورده هاى نفتى براساس آخرين استاندارد جهانى يورو 5    
و مواردى از اين دست نيز در زمره برنامه هاى اجرايى شركت 

ملى پااليش و پخش است.
پااليش  ملى  شركت  مديرعامل  زاده،  شهنازى  مهندس 
همايش  برگزارى  از  هدف  ايران  نفتى  فرآورده هاى  پخش  و 
چهره هاى ماندگار را قدردانى از كاركنان پرتالش صنعت پااليش 
شاهد  كنون  تا  سال1287   از  گفت:  و  خواند  كشور  پخش  و 

كودتاى  نفت،  صنعت  شدن  ملى  جمله  از  گوناگونى   مراحل 
سال1332، پيروزى انقالب اسالمى و سال هاى جنگ تحميلى 

در عمر صد ساله صنعت نفت ايران بوده ايم.
وى با تأكيد بر اينكه سال ها تجربه كاركنان صنعت نفت هنگام 
پيروزى انقالب اسالمى موجب نقش آفرينى آنان و سبب اعتالى 
صنعت نفت كشور شد ادامه داد: نقش سرنوشت ساز صنعت نفت 

در پيروزى انقالب اسالمى نقشى فراموش نشدنى است.
بنا به گفته محمدرضا فياض، مشاور مديرعامل، ارديبهشت 
ماه سال آينده در حضور رئيس جمهورى همايش چهره هاى 
ماندگار صنعت نفت با معرفي100  نفر از چهره هاى ماندگار هر 
4 شركت اصلى اين صنعت به ميزباني شركت پااليش وپخش 

برگزار خواهد شد.

نمايشگاه هاي عكس و اسناد يكصد سالگى نفت ايران 
آغاز به كار كرد

ش
ت

ه
ف
،
5
ت

با مديريت شركت ملي پااليش و پخش ،سلسله نمايشگاه هاي 
عكس و اسناد يكصد سال نفت با عنوان « از نفط تا نفت » از 
دهم اسفند تا پايان سال جارى به طور همزمان در سه نقطه از 

شهر تهران آغاز به كار كرد.
ملي  شركت  سرمايه گذاري  معاون  فرد  غنيمي  اهللا  حجت 

اخبـار
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نفت ايران ضمن بازديد از نمايشگاه مذكور گفت: به طور يقين 
تالش كاركنان صنعت نفت كشور در طول 100 سال اخير بسيار 
باالتر از اين حدي است كه در نمايشگاه ارايه شده و هر كدام از 
اين عكس ها مي تواند كتابي در رابطه با سابقه بلندمدت صنعت 
نفت باشد و اين نمايشگاه تنها گوشه اي از فعاليت هاي صنعت 
نفت كشور در مدت ياد شده را به ويژه براي نسل جوان معرفي 

كرده است. 
معاون شركت ملي نفت ايران افزود: ايران در صنعت نفت 
اكنون به جايي رسيده كه به عنوان دومين شركت بزرگ نفتي 

در سطح جهان مطرح شده است. 
درآمدهاي نفتي در قبل  وي به ميزان وابستگي كشور به 
و بعد از پيروزي انقالب اسالمي اشاره كرد و گفت: وابستگي 
به درآمدهاي نفت در قبل از انقالب در سال 1353 به گونه اي 
بود كه ميزان توليد روزانه نفت تا سطح شش ميليون بشكه نيز 
ثبت شده است.هم چنين در ابتداي پيروزي انقالب اسالمي براي 
كمتر وابسته بودن به درآمدهاي نفت، نظام جمهوري اسالمي 

تصميم مي گيرد كه ميزان توليد نفت را به نصف كاهش دهد. 
غنيمي فرد تصريح كرد: چنانچه جنگ تحميلي عراق عليه 
ايران رخ نداده بود و ايران مجبور نبود براي بازسازي هاي خود 
پس از پايان جنگ تحميلي از توان داخلي كسب ارز كند، قطعا 
نفت مي توانست يكي از نتايج اصلي براي اقتصاد كشور پس از 

پيروزي انقالب باشد. 
وي گفت: اما كشور به منظور بازسازي، توليد خود را افزايش 
داد تا از توان توليد داخل براي صادرات بيشتر و در نتيجه كسب 
درآمد ارزي براي بازسازي و ساختن كشور در بخش هايي كه نياز 
داشت، استفاده كند. هم چنين افزايش صادرات نفت در برخي از 
سال ها با هدف بهبود اقتصاد كشور بوده و اميدواريم در برنامه 
بخش  نفتي،  درآمدهاي  كه  باشيم  آن  شاهد  كشور  بلندمدت 

كوچكي از مجموع درآمدهاي اقتصادي كشور را تشكيل دهد. 
محسن مؤمنى، مدير اجرايى نمايشگاه  عكس و اسناد يكصد 
سال نفت گفت: اين نمايشگاه  بر اساس مصوبه ستاد يكصد سالگى 
نفت ايران در مؤسسه فرهنگى هنرى صبا و فرهنگسراهاى بهمن 
و نياوران تهران برگزار مى شود و عالقه مندان مي توانند در بازديد 

از آن با ابعاد رويدادهاى مختلف صنعت نفت ايران طي سال هاى 
1287 تا 1387 خورشيدى آشنا شوند.

وي با بيان اينكه عكس و اسناد اين نمايشگاه بر اساس چهار 
دوره مختلف صنعت نفت تقسيم بندي شده است، افزود: در بخش 
نخست از سال 1287 تا سال 1329 به حضور استعمارگران در 
صنعت نفت ايران و در بخش دوم از سال 1329 تا 1357 به 
ملى شدن صنعت نفت كشور پرداخته  ايم. در بخش سوم از سال 
1357 تا 1367 تصاوير و اسناد دوره پيروزى انقالب اسالمى 
تا 1387  سال 1367  از  چهارم  بخش  در  و  تحميلى  جنگ  و 
تصاوير و اسناد دوره توسعه و شكوفايى صنعت نفت در معرض 

ديد عموم هموطنان قرار گرفته است.
مؤمنى در باره اهميت نمايشگاه عكس و اسناد يكصد سال 

نفت ايران، گفت: 
برگزارى اين نمايشگاه با توجه به اينكه اسناد و عكس هاى 
متنوع از مكان هاى مختلف و هم چنين از 15 سازمان در داخل 
و خارج از صنعت نفت جمع آورى شده، كار بسيار مشكلى بود و 
تنها در مؤسسه فرهنگى صبا كه در ميدان فلسطين واقع شده 
است، بيش از 900سند و عكس به نمايش گذاشته شده است 

كه اغلب اين عكس ها در اندازه هاى 70×   100 است.
وى افزود: نمايشگاه عكس و اسناد يكصد سال نفت ايران تا 
پايان سال جارى داير است و بازديد از آن از ساعت 10 تا 19 در 
سه مركز ياد شده براي عموم آزاد است، هم چنين اين نمايشگاه 
در روزهاى تعطيل نيز در مكان هاى فوق از ساعت 14 تا 18 

داير است.
ز
ز
ه
ش

د
ى
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د
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در شركت ملي پااليش و پخش برگزار شد:
اولين گردهم آيي سراسري بهينه سازي مصرف انرژي

 اولين گردهم آيي سراسري بهينه سازي مصرف انرژي در شركت 
ملي پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران با حضور جمعي از 
استادان دانشگاه خواجه نصير طوسي و دانشگاه تهران، مديران 
ارشد ستاد و شركت هاي تابعه و دبيران كارگروه هاي بهينه سازي 

مصرف انرژي در تاريخ 12 اسفند ماه 1387 برگزار شد.
پس از اعالم برنامه توسط سيد منصور احمدي نماينده شركت 
خطوط لوله و مخابرات نفت ايران، مهندس علي نادري مشاور 
مديرعامل و مديرنظام پيشنهادها در ابتداي مراسم به ضرورت 
تشكيل مديريت يكپارچه انرژي پرداخت و افزود: اين مديريت 
4 بخش تأمين، ذخيره سازي، انتقال و مصرف انرژي را شامل 
مي شود كه كميته بهينه سازي مصرف انرژي در بخش چهارم 

فعاليت خود را آغاز كرده است.
رئيس كارگروه بهينه سازي مصرف انرژي افزود: بخشنامه رياست 
جمهوري مبني بر تكليف سازمان ها و شركت ها به 10 درصد 
صرفه جويي در مصرف انرژي باعث شكل گيري مجدد كارگروه 
بهينه سازي با حضور نمايندگان مديريت ها و واحدهاي مختلف 

شركت شد. 
مهندس نادري در ادامه با اشاره به برنامه هاي مدون شده گفت: 
در  انرژي  مديريت  اطالعات  فراگير  سامانه  استقرار  هم اكنون 
حال پيگيري  تهران به صورت پاپلوت در  پااليش نفت  شركت 
است و به زودي در شركت خطوط لوله و مخابرات خط نكا-ري 

نيز به عنوان پاپلوت ايجاد خواهد شد. 
و  دستورالعمل  با  معموالً  تكنولوژي  تغييرات  كرد:  تأكيد  وي 
بخشنامه به سرعت انجام مي شود، ليكن تغيير فرهنگي بسيار 

مهم، زمانبر و دشوار است.
مهندس نادري مهم ترين اهداف اين گردهم آيي را جلب حمايت 
مديران از كارگروه بهينه سازي، ارتباط بيشتر با مراكز دانشگاهي 
اطالعات،  تبادل  و  يكديگر  با  كارگروه  افراد  آشنايي  عملي،  و 
مؤسسات  و  شركت ها  با  شركت  كارشناسان  و  مديران  تعامل 

بخش خصوصي دانست.

اولويت ما تغيير فرهنگ مصرف است
مهندس محمد ني ساز، دبير كارگروه بهينه سازي مصرف انرژي 
در ادامه مراسم گفت: دوره اول كارگروه بهينه سازي در شركت 
با عضويت اعضاي هيات مديره از سال 1377 تشكيل شد، ليكن 
سال 1387  در  و  شد  متوقف  آن  فعاليت هاي  سال 1384  از 
مجدداً اين كميته تشكيل شد و بر اساس برنامه ريزي مشخص 
و موثرتر از گذشته فعاليت هاي خود را آغاز كرد و تاكنون 30 

جلسه برگزار كرده است.
وي با اشاره به ضرورت تغيير فرهنگ مصرف گفت: در اين رابطه 
تالش شد تا آمار مصرف به جامعه منعكس شود. وي هم چنين 
در بخش توليد توجه مديران را به بخش مصرف معطوف ساخت 
و گفت: به همان اندازه كه به توليد توجه داريم مي بايست به 

ميزان مصرف نيز توجه كنيم.
وي در خاتمه  از عدم تأمين بودجه جهت اجرايي شدن برخي 
مصوبات به عنوان مشكلي ديگر ياد كرد و از تمامي مديران ارشد 
شركت درخواست كرد تا با حمايت بيشتر از موضوع بهينه سازي 
مصرف انرژي به اجرايي شدن مصوبات كارگروه هاي بهينه سازي 

كمك كنند. 

استقرار سيستم مديريت انرژي 
انرژى  مديريت  و  پژوهش  موسسه  رئيس  ربانى،  مسعود  دكتر 
هزينه هاي  و استاد دانشكده فنى دانشگاه تهران گفت: عمدتاً 
انرژي، افراد را با ضرورت بهينه سازي مصرف انرژي آشنا مي كند؛ 
ليكن عوامل بسياري دربروز مصرف نابهينه و باال رفتن هزينه هاي 

انرژي مصرف موثر هستند.
وي با تأكيد بر فراهم كردن سامانه يكپارچه انرژي در بخش هاي 
مختلف شركت گفت: تصميم داريم اين سامانه را ابتدا در شركت 
پااليش نفت تهران و سپس در ساير مراكز شركت ملي پااليش 
و پخش ايجاد كنيم و هم اكنون قرارداد اين كار منعقد و اجراي 

كار از دهم اسفندماه آغاز شده است. 
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حذف آالينده هاي آب به كمك فناوري نانو
با  تيتانيم،  دي اكسيد  صنعتي  نانوذرات  از  پژوهش،  اين  در 
ميانگين 21 نانومتر، به عنوان فعال كننده استفاده  شد ه است كه 
موجب بهبود فرآيند اكسايش پيشرفته و حذف بهتر آالينده هاي 
براي  اخير  سال هاي  در  كه  روش هايي  جمله  از  مي شود.  آب 
آلي  مواد  نساجي،  رنگ هاي  جمله  از  آب،  آالينده هاي  حذف 
و سموم كشاورزي در غلظت هاي كم مورد استفاده قرارگرفته ،        
فرآيندهاي اكسايش پيشرفته(AOP)است. فرآيندهاي اكسايش 
با  آنها  در  كه  است  كليه  فرآيندهايي  دربرگيرنده  پيشرفته، 
روش هاي مختلف، راديكال هاي فعال هيدروكسيل توليد مي شود 
كه قدرت اكسيدكنندگي بسيار باالي آنها، باعث تخريب كامل اكثر 
آالينده ها مي شود. هم اكنون در كشورهايي نظير ايتاليا و فرانسه 
به  صورت صنعتي با استفاده از نانو فعال  سازهاي  نوري به تصفيه 
آالينده هاي زيست محيطي پرداخته  مي شود و مؤسساتي هم چون 
سازمان حفاظت محيط زيست، صنايع نساجي و رنگرزي (براي 
كشاورزي  جهاد  سازمان  و  رنگ زا)  مواد  حاوي  فاضالب  تصفيه 
(براي تصفيه فاضالب حاوي مواد رنگ زا و سموم) مي توانند از 
نتايج اين تحقيق استفاده  كنند. در اين پژوهش سعي  شده است 
ضمن مطالعه و بررسي حذف ماده  رنگزاي اسيد آبي 9 در مقادير 
كم، با استفاده از فرآيندهاي اكسايش پيشرفته، با به كارگيري نانو 
فعال ساز هاي دي اكسيد تيتانيم، كارآيي اين فرآيندها، بهبود يابد. 
هم چنين، به منظور تعيين مشخصات نانو ذرات دي اكسيد تيتانيم 
 XRD طيف هاي و   TEM و  SEM تصاوير از  استفاده،  مورد 

FT-IR، و BET، بهره گرفته  شده است .

 تأمين سوخت  خودروها از خرده هاي چوب 
كار  آنزيمي  با  احتماالً  آينده،  سوختي  پيل  خودروهاي 
را  علف ها  و  چوب  خرده  از  حاصل  سلولز  كه  كرد  خواهند 

مي سوزاند و هيدروژن آزاد مي كند. 
به گزارش ساينس ديلي، محققان موسسه فناوري ويرجينيا، 
آزمايشگاه ملي اوك ريج(ORNL)  و دانشگاه جورجيا موفق 
شده اند با تركيب 14 آنزيم، يك كوآنزيم و مواد سلولزي حاصل 
از منابع غيرخوراكي و آبي كه تا دماي 32 درجه سلسيوس گرم 
شده، گاز هيدروژني بسيارخالصي توليد كنند كه مي تواند يك 

پيل سوختي را روشن كند. 
اين پژوهشگران، تركيب جديد آنزيم ها، افزايش مقدار توليد 
شيميايي  انرژي  توليد  بيشتر  افزايش  هم چنين  و  هيدروژن 
نسبت به انرژي شيميايي ذخيره شده در شكر را سه پيشرفت 

مهم فرآيند جديد خود عنوان كردند. 
زيست  سامانه هاي  مهندسي  استاديار  ژانگ  پرسيوال 
شناسي در دانشكده علوم حيات و كشاورزي مؤسسه فناوري 
ويرجينيا مي گويد: «اين فرآيند عالوه بر تبديل انرژي شيميايي 
با  هيدروژني  انرژي  به  را  پايين  دماي  با  حرارتي  انرژي  شكر، 
كيفيت باال تبديل مي كند». جاناتان ميلنز سرپرست گروه علوم 
و فنآوري زيست تبديل مي گويد: «نكته جالب اين يافته از اين 
جهت است كه استفاده از سلولز به جاي نشاسته ،  به گسترش 

منابع تجديد پذير براي توليد هيدروژن كمك مي كند» .

تازه هاي علمي
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توليد آسفالت پليمري دركشور
"شركت محاسبان پارس طرح" مستقر در شهرك علمي و 
تحقيقاتي اصفهان موفق به توليد آسفالت پليمري شد. با توجه به 
اينكه قيرهاي ايران در حالت عادي چسبندگي ضعيفي به مصالح 
سنگي دارد و داراي حساسيت حرارتي باال است، اين شركت در 
از  استفاده  با  پليمري  آسفالت  توليد  به  اقدام  سال،  يك  مدت 
قيرهاي اصالح شده با پليمرها، الياف و برخي از افزودني هاي 
شيميايي كرده است. افرايش مقاومت و استحكام آسفالت، بهبود 
مقاومت در برابر خستگي مخلوط و كاهش بيرون زدگي قير، از 
پارس  محاسبات  فناوري  واحد  پليمري  آسفالت  مزاياي  جمله 
است. هم چنين كاهش ضخامت اليه هاي آسفالتي، افزايش طول 
تعمير و نگهداري راه  آسفالت، كاهش هزينه هاي  عمر و دوام 
و بهبود چسبندگي قير به مصالح از ديگر مزيت هاي آسفالت 
پليمري به شمار مي رود. از مهم ترين موارد كاربرد اين آسفالت 
اين  است.  گرمسير  و  سردسير  مناطق  پرترافيك،  نواحي  در 
شركت در سال 1385 تأسيس و با استقرار در شهرك علمي 
و تحقيقاتي اصفهان، موفق به دستيابي به فناوري هاي نوين و 
پيشرفته در زمينه مصالح ساختماني، سازه ها، راه و ترابري، مترو 

و طراحي تونل و سازه هاي نگهدارنده خاك شده است.

استفاده از نورخورشيد براي تبديل دي اكسيد كربن 
به متان

راه  به عنوان  است  ممكن  دوگانه  كاتاليست هاي  از  استفاده 
ديگر  و  متان  به  آب  وبخار  دي اكسيد كربن  تبديل  براي  حلي 
درنظرگرفته  تيتانيوم  نانولوله هاي  از  استفاده  با  هيدروكربن ها 
وذغال  گاز   ، نفت  نظير  فسيلي  سوخت هاي  از  شود.استفاده 
يكي  كه  دي اكسيد كربن  زيادي  مقادير  ايجاد  موجب  سنگ 
ازگازهاي گلخانه اي است ، مي شود . دي اكسيد كربن را مي توان 
با استفاده از انرژي خورشيدي به انواع مختلف هيدروكربورها 
تبديل كرد. با توجه به اين كه درچنين فرآيندي، مصرف انرژي 
بسيار زياد است، تنها در صورتي قابل انجام خواهد بود كه از 
منابع تجديدپذير انرژي درآن استفاده شود.پوفسور گريمز استاد 
پن  مواد  پژوهشگاه  در  همكارانش  وتيم  الكترونيك  مهندسي 

داده  وپوشش  ازته  تيتانيوم  دي اكسيد  نانو لوله هاي  از  آمريكا، 
شده با اليه نازكي از مس و پالتين براي تبديل مخلوطي از دي 
اكسيد كربن و بخارآب به متان استفاده كرده اند.آنها با استفاده از 
نورمرئي فضاي آزاد، به بازدهي توليد متان 20 برابر بيشتر دست 
يافته اند. براي انجام واكنش مزبور حداقل به ازاي هر مولكول، 
حداقل هشت فوتون الزم است. اين پژوهشگران دريافتند كه 
نانولوله هاي پخته شده در حرارت 600درجه سانتيگراد و روكش 
مس داده شده، بيشترين مقدار هيدروكربن را به دست مي دهند 
و با روكش پالتين بيشترين ميزان هيدروژن به دست مي آيد. تيم 
پژوهشگران از نانولوله هايي استفاده كردند كه نيمي از آن با مس 
ونيم ديگر باپالتين روكش داده شده بود و بدين وسيله ميزان 

توليد هيدروكربن را افزايش دادند.

پاكسازي مواد زايد سمي با سركه
آلودگي آب هاي زيرزميني به تركيبات مضر كروم ناشي از 
مواد زايد صنايعي نظير نساجي ، مي تواند موجب بروز بيماري 
سرطان و مشكالتي در كليه، كبد، ريه وپوست انسان شود. يك 
گروه پژوهشي به سرپرستي دكتر استوارت از بخش مهندسي 
ساختمان و دكتر بروك از بخش مهندسي محيط زيست دانشگاه 
ليدز كشف كرده اند كه اضافه كردن اسيد استيك رقيق (سركه) 
رشد  براي  مغذي  مواد  ايجاد  موجب  مي تواند  آلوده  سطوح  به 
تركيبات  اصلي  مشكل  شود.  آلودگي  كننده  پاك  باكتري هاي 
آالينده كروم محلول بودن آنهاست كه باعث نفوذ آنها به اليه هاي 
آب زيرزميني مي شود. با استفاده از اين روش، كرومات اكسيد 
محيط  براي  كه  مي شود  تبديل  نامحلول  تركيب  يك  به  شده 
زيست دراليه هاي زيرزميني خطرساز خواهد بود. درحال حاضر 
جابجا  براي رفع اين نوع آلودگي از خاك، خاك هاي آلوده را 
پيشنهادي  روش  است.  پرهزينه  بسيار  روش  اين  كه  مي كنند 
اين پژوهشگران انرژي كمتري را مصرف كرده و هزينه  كمتري 

خواهد داشت.
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براي  ارزشمندي  ماده   ،(ETBE) اتر  بوتيل  ترشري  اتيل 
افزودن به بنزين موتور است. اين ماده اكسيژنه كه از خانواده 
اترها بوده و از تركيب اتانول وايزوبوتيلن در مجاورت كاتاليست 
توليد مي شود ، همان مزاياي اتانول را از نظر بهبود احتراق در 
موتور به همراه دارد، ولي مسايل جانبي اتانول را به همراه ندارد.
ETBE  را مي توان در پااليشگاه به بنزين اضافه كرده و سپس 
غيره  و  لوله  خط  طريق  از  را  آن  محدوديتي  گونه  هيچ  بدون 
به مبادي مصرف انتقال داد. برتري ديگر اين ماده، فشار بخار 
آن است.دراين پروژه پژوهشي عملكرد اين ماده به عنوان ماده 
موتور مورد بررسي قرار گرفته است. بدين  افزودني در بنزين 
منظور مقادير 12،7و 17 درصد حجمي ETBE  به بنزين پايه 
پااليشگاه تهران افزوده شده و سپس عملكرد اين مخلوط ها  با 
استفاده از يك دستگاه دينامومتر هيدروليك ارزيابي شده است. 
سپس با بنزين معمولي در يك موتور پيكان 1600 سانتي متر 
مكعب كاربوراتوري مورد مقايسه قرار گرفته است.نتايج حاصله 

از بررسي هاي انجام شده دراين پروژه به شرح ذيل است:
- برخالف الكلها (متانول و اتانول ) افزودن ETBE به بنزين 
نه تنها سبب افزايش فشار بخار نمي شود بلكه آن را اندكي هم 

كاهش مي دهد.
- افزودن 7 درصد حجمي ETBE به بنزين پايه پااليشگاه 
تهران (داراي عدد اكتان 84/7)، عدد اكتان آن را به حدمعمولي 
(87) ميرساند. مقادير 12و 17در صد حجميETBE  نيز عدد 
اكتان بنزين پايه پااليشگاه تهران را به ترتيب 4/5و 6/8 واحد 

افزايش مي دهد.
- تغييرات توان ،گشتاور و مصرف ويژه سوخت مخلوط هاي 
ETBE وبنزين متناسب با ميزان ارزش حرارتي آنهاست .البته 
ETBE حجمي   درصد   7 مخلوط  با  شده  مشاهده  تغييرات 

اندكي پايين تر از مقادير تئوري است؛ ولي با درصدهاي باالتر  
ETBE در بنزين (12و17) بهبودي در عملكرد موتور مشاهده 

نميشود.
و   HC و   CO كاهش  باعث  بنزين  در   ETBE وجود   -
اگزوز  خروجي  آالينده هاي  در   NOx در  مختصري  افزايش 
خودروهاي پيكان ،پرايد و پژو مي شود. كاهشCO  در پيكان 
حجمي  درصد   12 مخلوط  براي  درصد   27 حداكثر   ،1600
ETBE در بنزين، در خودروي پرايد حداكثر 16/7 درصد براي 
مخلوط 17 درصد حجمي ETBE در بنزين ودر خودرو پژو 

عنوان: بررسي عملكرد اتيل ترشري بوتيل اتر(ETBE) به عنوان ماده افزودني در بنزين موتور
متقاضي: مديريت پژوهش و فّنآوري

مجري: واحد پژوهش سوخت و احتراق پژوهشگاه صنعت نفت
سال 1383

گزارش پروژه پژوهشي
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 ETBE 405 حداكثر 22 درصد براي مخلوط 17درصد حجمي
در بنزين است.كاهش  HCدر پيكان 1600حداكثر 18 درصد 
براي مخلوط 17درصد حجمي ETBE در بنزين ، در خودرو 
حجمي  صد  در  مخلوط 17  براي  درصد   19/5 حداكثر  پرايد 
ETBE  در بنزين و در خودرو پژو 405 حداكثر 12/5 درصد 
براي مخلوط 12درصد حجمي ETBE در بنزين است.ميزان 
NOx در پيكان 1600 حدود 12درصد براي مخلوط هاي 7 و 
17 درصد حجمي ETBE در بنزين افزايش مي يابد. درخودرو 
پرايد ميزان افزايشNOx به 41 درصد براي مخلوط 17 درصد 
405ميزان  پژو  ميرسد.درخودرو  بنزين  در   ETBE حجمي 

NOx در مجموع افزايش مي يابد.
 ETBE ميزان مصرف سوخت پيكان 1600 با مخلوط هاي -
.بنزين حداكثر 0/82 در صد افزايش و پژو  405حداكثر 2/4 
افزايش  مي دهد.  نشان  كاهش  اندكي  پرايد  و  افزايش  درصد 
مصرف سوخت مخلوط هاي ETBE و بنزين به واسطه پايين 
بودن ارزش حرارتي ETBE نسبت به بنزين است كه به واسطه 

خاصيت رقيق كنندگي ETBE تا حدودي جبران مي شود.
- ETBE  عامل تغييرات ژنتيكي نبوده و از نظر سرطان زايي 

هنوز طبقه بندي نشده است.
- ميزان سميت تماسيETBEدر حدMTBE  است.

زيرا  است  جذابي  ماده  محيطي  زيست  نظر  از   ETBE  -
و  بوده  ناچيز  هوابسيار  در  آن  تبخير  پايين  فراريت  واسطه  به 
آب  وارد  بنزين  از  آساني  به  آب  در  پايين  حالليت  واسطه  به 

نميشود.
- ETBE به واسطه داشتن ثابت هنري باال هوا را به آب 
ترجيح داده وچنانچه وارد آب شود ، نسبت به ساير اكسيژنه ها 

آن را آسانتر مي توان ازآب جدا كرد.
مخلوط هاي  كه  مي دهد  نشان  شده  انجام  بررسي هاي   -
ETBE وبنزين تا سقف 17 در صد حجمي ETBE تأثيرسويي 
بركارآيي روغن نداشته ونيازي به تغيير فرموالسيون روغن موتور 
تمام  سوخت هاي  براي  كه  استاندارد  روغن هاي  وكليه  نبوده 
 ETBE حاوي  سوخت هاي  براي  مي روند،  به كار  هيدروكربني 

نيز مناسب خواهند بود.
 ETBE هاي  مخلوط  خوردگي  هاي  آزمايش  نتايج   -
وبنزين برروي سامانه، سوخت رساني خودروهاي پيكان ، پرايد 
وپژو 405 نشانگر اين است كه تأثير بنزين حاوي 17 درصد 
حجمي ETBE برمواد فلزي وغيرفلزي به كار رفته در سامانه 
بنزين  تأثير  مشابه  آزمايش  مورد  خودروهاي  سوخت رساني 
ميداني  تست هاي  نيازمند  آن  بيشتر  بررسي  و  است  معمولي 

خواهد بود.
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their situations.

Using nanotechnology in seismic, strengthening  drilling mud, producing nano composites and 
improving their thermal and stress resistance in  drilling, improving cement performance during the 
drilling, catalysts for improving their thermal and chemical resistance and their selectivity, sulfur recovery 
from gasoline and improving octane number of gasoline and using carbon nano tubes as a means for gas 
storage are the applications of nanotechnology in the upstream and downstream oil industry.

This article presents a review on the ongoing research and development activities in oil, gas and 
petrochemical industries and possible works on these fields that maybe done by nanotechnology.

Key words: Nanotechnology, Applications, Oil, Gas, Petrochemical

A Review on New Applications of Heat Pipes
Mohammad Saber1, F. Farhadi2*

1-M.Sc. Student, Chemical & Petroleum Engineering Department, Sharif University of Technology
2- Associate Professor, Chemical & Petroleum Engineering Department, Sharif University of Technology

*farhadi@sharif.edu

Abstract
This paper reviews heat pipe and some of its various industrial applications. The advantages of heat 

pipe has made it one the most efficient heat transfer equipment known today which could help to save 
energy and reduce environmental pollutants such as greenhouse gases. Types of heat Pipes, advantages, 
heat transfer limitations and its industrial applications are described. Heat Pipe is going to play a more 
and more important role in the various industrial fields and it'll become a conventional equipment in the 
industrial processes. 
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parts of hydrogen plant of Tehran Refinery such as steam reformer furnace, shift converter reactors at 
low and high temperature, CO2 absorption tower with DGA, methanator reactor and heat exchangers 
are modeled and simulated. In other papers instead of CO2 absorption tower with DGA and methanator 
reactor, the PSA system is considered and this point makes this study unique. Equations from modeling 
are solved by MATLAB software and simulation is done by ASPEN PLUS.  A close agreement was 
observed between the results of the modeling, simulation and industrial data from hydrogen plant of 
Tehran Refinery which the final error is less than 2% everywhere. By achieving the correct model of 
unit the optimum point of unit is found by varying the effective parameters in model and applying them 
in the unit.  

Keywords: Hydrogen Plant, Methane Steam Reformer, Reformer Furnace, Modeling, Simulation

A New C7+ Characterization Model
Seyed Foad Aghamiri1*, Afshin Behroozi2

Chemical Engineering Dept., Faculty of Engineering, University of Isfahan,
*aghamiri@petr.ui.ac.ir

Abstract
In this work a new characterization model for C7+ cuts is presented. In this model a new algorithm and 

relations are introduced by using the well-known Ahmed results for C7+ characterization. This algorithm is 
independent of molecular weight and mole fraction of C7+, which is an important feature of the presented 
model. The performance of presented model is proved by calculations for eight C7+ samples.

Keywords: Characterization, Ahmed, splitting, TBP, C7+

Review on the Applications of Nanotechnology in Oil, Gas and Petrochemical 
Industries

           Hadi Pirmoradi1 , Ali Ahmadpour 2*
1- M.Sc.Student ,Department of Chemical Engineering, Ferdowsi University of Mashad

2- Associate Professor, Department of Chemical Engineering, Ferdowsi University of Mashad
*ahmadpour@um.ac.ir

Abstract
Nanotechnology with its multidisciplinary nature has broken the science boundaries and prepared the 

basis to improve the life quality by using the outcomes and tools of all different branches of science. 
Oil and gas industries have long history in Iran and using these vast resources, have a special place 

in the country.  Attempt to have new technologies and improve the current situation in these industries 
is of special attention. Therefore, they are also influenced more or less by nanotechnology to change 
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Abstract

Sweetening is one of the most important parts of natural gas processing steps. During this process, 
acid gases are removed from natural gas. In spite of wide-spread application and all advantages of amine 
units as the most common sweetening method, minimizing the hydrogen sulfide concentration needs 
a large extent of energy for solvent recovery. In the meanwhile, other disadvantages of this method 
are corrosion, reduction of solution efficiency and foaming which reveal the necessity of considering 
other methods of gas sweetening. Therefore, this article presents a comprehensive study of non-amine 
methods for natural gas sweetening as well as advantages and disadvantages of each method, so that it 
would be possible to investigate the conditions for selecting the optimum alternative for gas sweetening 
method in each refinery regarding the specific operational circumstances.

Key words: Sweetening of Natural Gas, Hydrogen Sulfide, Sulphur, Amine

Microbial Biosynthesis of Nanoparticles 
Mohamad Pazouki1*,Hassan Shahmirzaei2

1-M.Sc. Student of Nanomaterials
2-Associate Professor

Materials and Energy Research Center, Karaj, Iran.
*mpazouki@merc.ac.ir

Abstract
The development of reliable experimental protocols for synthesis of nanomaterials over a range 

of chemical compositions, sizes, and high monodispersity is one of the challenging issues in current 
nanotechnology. In the context of the current drive to develop green technologies in material synthesis, 
this aspect of nanotechnology is of considerable importance. In this method metallic or nonmetallic 
nanoparticles are reducedِ from aqueous ionic solutions either intra- or extra cellular. This review 
describes a brief overview of the current research worldwide on the use of microorganisms such as 
bacteria, yeast and fungi in the biosynthesis of nanoparticles and their applications. 

Key Words: Nanoparticles, biosynthesis, microorganism, bacteria, yeast, fungi

Modeling and Simulation of Hydrogen Plant of Tehran Refinery
Mohammad Mahdi Montazer Rahmati*1 -Reyhaneh Binaee2

1- Professor, Chemical Engineering Faculty, University of Tehran
2- MSc. Student, Chemical Engineering Faculty, University of Tehran

*mrahmati@ut.ac.ir

Abstract
The Hydrogen Plant has the function of supplying hydrogen to the Hydrocracker Unit. The process 

involves the conversion of light hydrocarbon gases, primarily methane, to hydrogen. In this study all 
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Optimization of Oil Refineries Distillation Units 
For Maximum Naphtha (Gasoline) Production
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Affiliated of National Petrochemical Company (NPC)

2- Professor, Sharif University of Technology
3- Senior Expert, Process Department, Rahkar Energy Novin Company

*m.jafarinasr@npc-rt.ir

Abstract
Considering increasing of crude oil price and importance of this material in today world, optimum 

refining of crude oil for achieving to more valuable products is very important. In our country, regarding 
to very much amount of gasoline importation, necessity of producing this material is very high. In 
this article, it is tried to optimize distillation units in oil refineries in order to maximize the gasoline 
production. In this regard "a simulator" software was used and Isfahan Refinery was considered as case 
study. With using "this simulator" facilities, it is tried to process conditions of CDU/VDU units to be 
optimized for achieving to more gasoline production. Meanwhile, different configurations of CDU/
VDU units have been studied from gasoline production point of view. 

Keywords: Crude oil distillation units, vacuum distillation unit, process optimization, gasoline, simulation.
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