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مقدمه
يكي از فرآيندهايي كه در دهه هاي اخير به منظور جداسازي 
و خالص سازي اجزاي گاز توسعه پيدا كرده است فرآيند جذب 
سطحي است.كاربرد فراوان اين فرآيند منجر به مطالعات بسياري 
در زمينه مدل سازي رياضي اين سيستم شده است. از يك مدل 
كارآمد مي توان در طراحي واحدهاي جذب سطحي و بهينه سازي 
عملكرد اين گونه واحدها استفاده كرد. يكي از مهم ترين اجزاي 
مدل جامع فرآيند جذب سطحي گاز، تعادل جذب چند جزيي 
است. دقت در پيش بيني تعادل جذب به خصوص براي جذب 
است  مالحظه  قابل  جذب  مقدار  كه  طبيعي  گاز  از  آب  بخار 

تأثير بسزايي در دقت مدل جامع فرآيند جذب سطحي دارد. 
پيش بيني  براي  دقيقي  مدل  داشتن  اختيار  در  بدون  بنابراين 
تعادل جذب سطحي پيش بيني دقيق ديناميك جذب در ذرات 
بر  يافته  توسعه  روش هاي  بر  عالوه  نيست.  امكان پذير  بستر  و 
روش هاي  اخير  سال هاي  در  النگ موير  تعادلي  مدل  مبناي 
متعددي براي پيش بيني تعادل جذب سطحي ارايه شده است. از 
 3VSM، 2RAST ، 1IASTجمله اين روش ها مي توان به مدل هاي
و DEOS-42 اشاره كرد [1]. با وجود پيش بيني اين مدل ها 
در پاره اي موارد نسبت به مدل هاي ساده اي نظير النگ موير5، 
هنوز دقت پيش بيني آنها به طور جامع مورد تأييد قرار نگرفته 

محسن غالمي1، محمدرضا طاليي2*، شاپور رودپيما2
1- دانشجوي ارشد، اصفهان، دانشگاه اصفهان، دانشكده مهندسي، گروه مهندسي شيمي

2- استاديار، اصفهان، دانشگاه اصفهان، دانشكده مهندسي، گروه مهندسي شيمي

دريافت مقاله:  87/9/5              پذيرش مقاله: 87/11/7

ارزيابي مدل هاي رايج جذب سطحي در پيش بيني تعادل جذب اجزاي گاز طبيعي 
X و A روي زئوليت هاي نوع

چكيده
در اين تحقيق دقت چهار مدل تعادلي النگ موير، النگ موير-فرندليچ، تات و النگ موير دو سايتي در پيش بيني داده هاي جذب 
تك جزيي و چند جزيي اجزاي گاز طبيعي روي زئوليت هاي نوع A و X مورد بررسي قرار گرفته است. در اين بررسي دو جنبه 
متفاوت قابليت هر مدل يعني توانايي پيش بيني مقدار كل جذب شده به ازاي واحد جرم زئوليت و نيز توانايي پيش بيني تركيب 
مولي اجزا  در فاز جذب مد نظر بود و براي اين منظور بيش از هزار نقطه اطالعات جذب تعادلي از منابع مربوطه گرد آوري شد 
و مدل هاي رقيب بر اساس توانايي بازتوليد آن داده ها مورد ارزيابي قرار گرفتند. نتيجه اين بررسي ها نشان داد كه در جذب چند 

جزيي، مدل النگ موير دوسايتي بهتر از سه مدل ديگر داده هاي جذب را پيش بيني مي كند. 

X و A واژگان كليدي: جذب چند جزيي، تعادل جذب، النگ موير دوسايتي، زئوليت

* mrtalaie@eng.ui.ac.ir 
1.Ideal Adsorption Solution Theory
2. Real Adsorption Solution Theoryh

3. Vacancy Solution Model
4. Two-Dimensional Equation of State
5. Langmuir
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است. بنابراين استفاده از روش هايي نظير النگ موير و النگ موير-
فرندليچ1و2 به دليل سادگي و كوتاه بودن زمان محاسبه نسبت به 

ديگر روش هاي ذكر شده، هنوز در برنامه هاي جامع شبيه سازي 
مدل هاي  جدول(1)  در  داده  مي شود.  ترجيح  سطحي  جذب 

1. Langmuir- Freundlich or Loading Ratio Correlation (LRC)
2 - مدل LRC و مدل النگ موير-فرندليچ داراي معادله مشابه هستند [26].

3. Dual Site Langmuir Freundlich
4. O’Brien–Myers

5. Toth
6. Trichloroethylene
7. silicalite

جدول 1: مقايسه مدل هاي تعادلي به كار گرفته شده در زمينه مدل سازي رياضي بستر جذب سطحي
مرجعسالمدل ايزوترم تعادليجاذباجزاي قابل جذبرديف

1N2 ،CO2 13 زغال فعالX19952النگ موير
2H2 ،CO ،CO2 ،CH45  زغال فعالA19983النگ موير
3H2O ،N2 ،CO25، سيليكاژلA، 13XIAST ،19994النگ موير-فرندليچ
4H2،N2 ،CO ،CO2،CH45، زغال فعالA20015النگ موير-فرندليچ
5H2O4A

20026النگ موير-فرندليچ دوسايتي3
6N2 ،CO2

13X20047النگ موير
7N2 ،CO2

13X20048النگ موير
8CO2 ،C2H6

Ambersorb 600
20049ابرين-مايرز4

9O2 ،N2
5A CMS200410النگ موير-فرندليچ

10H2O4A200411مدل جديد
11C3H8،C3H6

4A5200412تات
12O2 ،N2

13X CMS200513النگ موير
200514النگ موير-فرندليچزغال فعال H2O،تري كلرو اتيلن136
14O2 ،N2

13X200515النگ موير
15C3H8،C3H6

4A200516تات
16CO2،CH4

200617النگ مويرسيليكاليت7
17N2،CH4200618النگ مويرسيليكاليت
18N2 ،C2H6 ،CO2

5A200719النگ موير-فرندليچ
19CO2 ،CH4

5A200720تات
20C2H5OH3A200821النگ موير
21H2 ،CH4200822النگ مويرزغال فعال
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تعادلي به كار گرفته شده در برخي مدل هاي موجود در منابع 
ارايه شده است.

اين  غالب  در  مي شود،  ديده  جدول(1)  در  كه  همان طور   
النگ موير- يافته،  توسعه  النگ موير  مدل هاي  از  مدل سازي ها 

فرندليچ توسعه يافته و يا مدل تات توسعه يافته براي پيش بيني 
تعادل جذب چند جزيي استفاده شده است. نكته قابل توجه اين 
است كه در بيشتر اين مطالعات، مدل هاي تعادل جذب چند 

جزيي بدون بررسي دقت اين مدل ها، به كار گرفته شده اند. 
حال اين سؤال مطرح است كه اين مدل ها با چه دقتي قادر 
به پيش بيني تعادل جذب چند جزيي هستند؟ و آيا مدلي كه 
داده هاي جذب تك جزيي را در مقايسه با مدل هاي ديگر با دقت 
قابل قبولي پيش بيني مي كند، در پيش بيني جذب چند جزيي 
نيز داراي همين قابليت هست؟ به عبارت ديگر، آيا  مي توان با 
كمك پارامترهاي به دست آمده از برآيند داده هاي تعادلي تك 
جزيي  چند  جذب  تعادل  براي  قبولي  قابل  پيش بيني  جزيي، 
انجام داد؟ يك از اهداف اين مطالعه بررسي و مقايسه توانايي 
النگ موير  و  تات   ، النگ موير-فرندليچ  النگ موير،  مدل هاي 
دوسايتي در پيش بيني تعادل جذب تك جزيي است. هم چنين 
بررسي دقت پيش بيني تعادل جذب چند جزيي با استفاده از 
پارامتر هاي به دست آمده از برآيند اطالعات تك جزيي اجزاي 
 ،X و A سبك موجود در گاز طبيعي بر روي زئوليت هاي نوع

هدف ديگر اين تحقيق است.

روابط تعادلي جذب سطحي
همان گونه كه عنوان شد، در اين تحقيق مدل هاي النگ-
موير، النگموير-فرندليچ، تات و النگ موير دو سايتي مورد نظر 
شده  ارايه  مدل ها  اين  اساسي  روابط  جدول(2)  در  مي باشند. 

است.
انرژي  بودن  برابر  فرضيه هاي  اساس  بر  النگ موير  مدل 
نداشتن  وجود  و  اليه  تك  جذب  نقطه ها،  تمامي  در  سطحي 
برهم كنش بين اجزاي جذب شده به دست آمده است. مهم ترين 
در  مدل  اين  فرضيه هاي  نشدن  برقرار  النگ موير  مدل  مسأله 

مدل  فرض هاي  از  يكي  كه  آنجا  از  است.  ناهمگن  جاذب هاي 
تعادلي النگ موير يكسان بودن انرژي سطح است، به نظر مي رسد 
اين مدل قادر به پيش بيني دقيق داده هاي تعادل جذب سطحي 
در جاذب هاي غير همگني نظير زئوليت هاي نوع A و X نيست. 
از جمله تالش هايي كه براي برطرف كردن اين نقص انجام گرفته 
است، توسعه مدل هايي نظير مدل  النگ موير-فرندليچ و مدل تات 
است[23]. هرچند مفهوم ترموديناميكي كاملي براي اين مدل ها 
وجود ندارد، اما نتايج اين مدل ها برخالف مدل النگ مويرتطابق 
خوبي با داده هاي تجربي جذب تك جزيي از خود نشان مي دهند 
[23]. با اين وجود، مدل النگ موير-فرندليچ در غلظت هاي كم 
به  رفتاري  محدوده  اين  در  و  نمي دهد  ارايه  خوبي  پيش بيني 
در  نمي دهد  نشان  خود  از  بودن)  (خطي  هنري  مدل  صورت 
يكي   .[23] نيست  محدوديت  اين  داراي  تات  مدل  كه  حالي 
ديگر از مدل هايي كه براي پيش بيني رفتار تعادل جذب بر روي 
جاذب هاي هتروژن توسعه پيدا كرده، مدل النگ موير دوسايتي2 
مدل  اين  النگ موير-فرندليچ،  و  تات  مدل  دو  خالف  بر  است. 
متفاوت  توجيه  دو  است.  توسعه  براي  فيزيكي  مبنايي  داراي 
سطح   ،[24] اول  توجيه  در  است.  شده  ارايه  مدل  اين  براي 
ماكرو پورها و ميكرو پور ها به عنوان دو مكان متفاوت براي جذب 
در نظر گرفته شده اند. بدين معني كه هركدام از جمله هاي مدل 
النگ موير دوسايتي نشان دهنده يكي از مكان هاي جذب است. 
در توجيه دوم، ناهمگني به وجود كاتيون در ساختار كريستال 
جاذب ارتباط داده مي شود[25]. در اين مدل، براي جذب دو 
نوع سايت درنظر گرفته مي شود وفرض مي شود براي هر نوع 
سايت قوانين كالسيك مدل النگ موير برقرار است. در نتيجه 
رابطه تعادلي اين مدل به صورت تركيب خطي از دو مدل النگ 
موير ساده با ضرايب متفاوت (b2، qs1، qs2 و b1) است. در اين 
توجيه سايت نوع 1 ( عبارت اول مدل) معرف سايت هاي قوي 
(كاتيون ها) است و سايت نوع 2 (عبارت دوم مدل) نشان دهنده 
سايت هاي ضعيف (كاتيون هاي ضعيف و باقي ساختار زئوليت) 
است. اگر تفاوت بزرگي بين ميل جذب در سايت هاي نوع 1 و 
2 وجود داشته باشد، سايت نوع 1 در غلظت هاي كم و سايت 

1. Dual Site Langmuir (DSL)
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نوع 2 در غلظت هاي باالتر اشباع خواهند شد. در جدول (2) 
روابط تعادلي تك جزيي و چند جزيي اين مدل ها نشان داده 

شده است.
در  شده  معرفي  مدل هاي  عملكرد  مقايسه  منظور  به 
پيش بيني تعادل جذب سطحي اجزاي موجود در گاز طبيعي 
بر روي زئوليت هاي نوع A و X، 57 دسته داده تعادلي شامل 
حدود 1000 نقطه داده از منابع استخراج و گردآوري شده است. 
در جدول هاي (3) تا (7) فهرستي از داده هاي جذب تك جزيي، 
دو جزيي و سه جزيي بر روي اين دو نوع زئوليت و محدوده فشار 
و دماي آنها آورده شده است. سپس نتايج محاسبه با داده هاي 

تجربي مقايسه شده است.

نتايج و بحث
مقايسه مدل هاي مختلف تعادل جذب در پيش بيني 

داده هاي تعادل جذب تك جزيي
به منظور انتخاب مدل مناسب براي ايزوترم جذب، ابتدا تمامي 

داده هاي تك جزيي به وسيله مدل هاي ذكر شده برآيند شده اند 
و پارامترهاي اين مدل ها استخراج شده است. بعد از استخراج 
پارامترهاي هر مدل، اين مدل ها بر اساس درصد خطاي نسبي1 
با يكديگر مقايسه شدند. براي اين منظور، ميزان متوسط درصد 
خطاي نسبي براي مواد مختلف بر روي جاذب هاي مختلف مورد 
بررسي قرار گرفته اند. در صد مقدار خطاي نسبي از رابطه زير 

محاسبه مي شود:
= درصد خطاى نسبى
نتايج حاصل براي چهار مدل تعادلي ذكر شده براي جذب 
تك جزيي در شكل هاي (1)، (2) و(3) مقايسه شده است. نتايج 
اين مقايسه نشان مي دهد كه مدل DSL داده هاي جذب بخار 
آب را بر روي زئوليت هاي مختلف، بجز در زئوليت 5A كه تعداد 
داده هاي تجربي كم است، با دقت بيشتري پيش بيني مي كند. در 
پيش بيني داده هاي جذب CO2 نيز به طور متوسط نتايج مدل 
DSL رضايت بخش تر از ديگر مدل ها است. اما توانايي اين مدل 
در پيش بيني جذبCH4 و N2 چندان بيشتر از مدل ها ديگر 
1. Average relative error

جدول 2 : مدل هاي تعادلي مورد بررسي

چند جزييتك جزييتعداد پارامترمدل

2النگ موير

النگ موير-
3فرندليچ

3تات

النگ موير دو 
4سايتي
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نيست. براي اجزاي ديگر، مدل هاي تات و LRC در پيش بيني 
جذب تك جزيي دقت بيشتري از خود نشان مي دهند. هم چنين 
در جذب بر روي زئوليت 4A مدل DSL و تات به طور نسبي از 
دو مدل ديگر پيش بيني بهتري انجام  مي دهند. اين مقايسه براي 
زئوليت 5A نشان مي دهد كه مدل تات و النگ موير-فرندليچ 
در  و  مي كنند  پيش بيني  را  تجربي  داده هاي  بيشتري  دقت  با 
را  داده ها  مدل ها،  ساير  به  تات نسبت  مدل  زئوليت 13X نيز 

بهتر پيش بيني مي كند.
همان طور كه از شكل هاي (1) تا (3) دريافت مي شود، در 
بعضي موارد خطاي همه مدل ها نسبت به ديگر داده ها كمتر 
است. اين مسأله به  اين دليل است كه با وجود اين كه جاذب هاي 
آنها  ناهمگن  رفتار  اما  هستند،  ناهمگن  ذاتي  طور  به  زئوليتي 
وقتي خود را نشان مي دهد كه ماده جذب شونده قطبي صحيح 
است و يا داراي هيدروكربن هاي سير نشده است. به عنوان نمونه 
مورد 7 از شكل (3) مربوط به جذب نيتروژن است و خطاي كم 
ساير مدل ها نشان دهنده اين مطلب است كه جذب نيتروژن 

هموژن است.
به منظور مقايسه كيفي دقت مدل هاي به كار گرفته شده در 
پيش بيني تعادل جذب سطحي در شكل (4) و (5) به ترتيب 
منحني تعادل جذب بخار آب روي زئوليت 4A و منحني تعادل 
جذب CO2 روي زئوليت 13X رسم شده است. همان طور كه 
در اين دو شكل ديده مي شود، در فشار كم مدل النگ موير دو 

سايتي داراي قدرت بيشتري در پيش بيني ميزان جذب است.
پارامترهاي به دست آمده براي مدل هاي تعادلي به كار گرفته 
شده براي مواد مختلف در جدول (8) و (9) در پيوست آورده 

شده اند.

مقايسه مدل هاي مختلف تعادل جذب در پيش بيني 
داده هاي تعادلي جذب چند جزيي

داده هاي  پيش بيني  براي  مناسب  مدل  انتخاب  منظور  به 
تعادلي جذب چند جزيي، داده هاي تعادلي چند مخلوط گازي 
كه در جدول (6 ) و (7) ذكر شد مورد استفاده قرار گرفته اند. 
پيش بيني اين داده ها به وسيله پارامترهاي استخراج شده از جذب 

تك جزيي و بر اساس روابط تعادلي چند جزيي (جدول 2) انجام 
برآيند  از  حاصل  پارامترهاي  كه  است  به ذكر  الزم  است.  شده 
داده هاي تعادلي مربوط به دو جاذب با اسم تجاري يكسان (به 

شكل 1 : مقايسه مدل هاي مختلف تعادل جذب براي داده هاي 
جدول (3)

شكل 2 : مقايسه مدل هاي مختلف تعادل جذب براي داده هاي 
جدول (4)

شكل 3 : مقايسه مدل هاي مختلف تعادل جذب براي داده هاي 
جدول (5)
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عنوان مثال جاذب 4A به كار گرفته شده در دو تحقيق مختلف) 
كامًال متفاوت به دست آمد. اين مسأله با توجه به تفاوت هايي 
كه در خواص فيزيكي جاذب هاي توليد شده توسط شركت هاي 
مختلف وجود دارد، قابل توجيه  است. بنابراين براي دو جاذب با 
اسم تجاري يكسان پارامترهاي متفاوتي ناشي از برآيند داده هاي 

تعادلي تك جزيي حاصل شد. 
نتايج اين بررسي با استفاده از خطاي نسبي جذب كل و 
خطاي نسبي كسر جذب جزء 1 با يكديگر مورد مقايسه قرار 
گرفته اند. در شكل هاي (6) و (7) مقدار متوسط خطاي نسبي 
جذب كل و خطاي نسبي كسر مولي اجزا در فاز جذب شده، براي 
چهار مدل تعادلي النگ موير توسعه يافته1، النگ موير-فرندليچ 
توسعه يافته2، تات توسعه يافته3 و النگ موير دو سايتي توسعه 
يافته4 بر روي كل داده هاي دوجزيي مقايسه شده است. اين دو 
شكل نشان مي دهند كه مدل النگ موير دو سايتي توسعه يافته 

بهتر از ساير مدل ها داده هاي جذب دو جزيي را از نقطه نظر 
جذب كل و تركيب اجزا در فاز جذب شده، پيش بيني مي كند.

در شكل هاي (8) و (9) مقدار متوسط خطاي نسبي جذب 
براي  شده  جذب  فاز  در  اجزا  مولي  كسر  نسبي  خطاي  و  كل 
چهار مدل تعادلي النگ موير توسعه يافته، النگ موير-فرندليچ 
توسعه يافته، تات توسعه يافته و النگ موير دو سايتي توسعه 
يافته بر روي كل داده هاي دوجزيي مقايسه شده است. شكل 
(8) نشان مي دهد كه مدل هاي النگ موير، النگ موير-فرندليچ و 
النگ موير دوسايتي جذب كل را با دقت قابل قبولي پيش بيني 
مي كنند. شكل (9) نشان مي دهد كه در پيش بيني كسر جذب، 
مدل النگ موير دوسايتي بهتر از ساير مدل ها داده هاي جذب را 

پيش بيني مي كند.

4A شكل 4 : منحني تعادل جذب بخار آب روي زئوليت

13X روي زئوليت CO2 شكل 5 : منحني تعادل جذب

شكل 6 : مقايسه خطاي متوسط جذب كل در جذب دو جزيي

شكل 7 :مقايسه خطاي متوسط كسر مولي جذب در جذب دو 
جزيي

1. Extended Langmuir (E-L)
2. Extended Loading Ratio Correlation (E-LRC)

3. Extended Toth (E-Toth)
4. Extended Dual Site Langmuir (E-DSL)

(
%
)

(
%
)
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نكته قابل توجه اين است كه مدل النگ موير به طور متوسط 
بهتر از مدل النگ موير-فرندليچ و تات داده هاي جذب دو جزيي 

تك  جذب  در  كه  هرچند  مي كند.  پيش بيني  را  جزيي  سه  و 
جزيي اين دو مدل بهتر از مدل النگ موير ساده داده هاي جذب 
را پيش بيني مي كنند و اين مؤيد اين مطلب است كه اين دو 

مدل داراي مبناي فيزيكي قابل قبولي نيستند.

نتيجه گيري
و  تات  النگ موير-فرندليچ،  النگ موير،  تعادلي  مدل  چهار 
چند  و  جزيي  تك  جذب  پيش بيني  در  دوسايتي  النگ موير 
جزيي اجزاء گاز طبيعي بر روي زئوليت هاي نوع A و X مورد 
مقايسه قرار گرفتند. نتايج نشان مي دهد كه مدل النگ موير 
دوسايتي، به طور متوسط بهتر از سه مدل ديگر داده هاي جذب 
چند جزيي را پيش بيني مي كند. هم چنين نتايج نشان مي دهد 
النگ موير- مدل هاي  به  نسبت  النگ موير  مدل  هرچند  كه 

فرندليچ و تات داراي قدرت كمتري در پيش بيني تعادل جذب 
تك جزيي است، اما اين مدل بعد از مدل النگ موير دوسايتي 
تعادل جذب چند جزيي را بهتر از ساير مدل هاي ذكر شده 

پيش بيني مي كند.

تشكر و قدرداني
جهت  اصفهان  پااليشگاه  پژوهش  واحد  از  وسيله  بدين 

حمايت مالى از اين پژوهش سپاسگزارى مى شود.

شكل 8 : مقايسه خطاي متوسط جذب كل در جذب سه جزيي

شكل 9 : مقايسه خطاي متوسط كسر مولي جذب در جذب سه جزيي

(
%
)

(
%
)
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پيوست
4A 3 وA جدول 3 : فهرست داده هاي جذب تك جزيي بر روي زئوليت

مرجع kPa محدوده فشار  K محدوده دما تعداد نقاط داده جذب شونده جاذب شماره
رديف

26 P<95 253<T<373
94

بخار آب 3A زئوليت
1

27 P<40 273<T<373 بخار آب 3A زئوليت

11 P<10 273<T<373 18 بخار آب 4A زئوليت 2
28 P<80 273<T<303 26 CO2

4A زئوليت 3
29 P<100  423<T<473

8
C3H6

4A زئوليت
4

30  P<470  373<T<473 C3H6
4A زئوليت

29 P<100  423<T<473
47

C3H8
4A زئوليت

5
30 P<370  423<T<473 C3H8

4A زئوليت

10X 5 وA جدول 4 : فهرست داده هاي جذب تك جزيي بر روي زئوليت

مرجع kPa محدوده فشار  K محدوده دما تعداد نقاط داده جذب شونده جاذب شماره
رديف

27 P<1210 298<T<478 8 بخار آب 5A زئوليت 1

31 P<1000 303<T<573
47

CO2 5A زئوليت
2

32 P<110  273<T<523 CO2 5A زئوليت

31 P<1000 303<T<573

79

CH4 5A زئوليت

333 P<1621  293<T<313 CH4 5A زئوليت

34 P<1900 274<T<350 CH4 5A زئوليت

31 P<1000 303<T<573
49

C2H4 5A زئوليت
4

33 P<1900  293<T<313 C2H4 5A زئوليت

33 P<1850  293<T<313
44

N2 5A زئوليت
5

35 P<5100 303/1 N2 5A زئوليت

33 P<1850  293<T<313 18 H2 5A زئوليت 6

33 P<1400  293<T<313 22 C2H6 5A زئوليت 7

31 P<1000 303<T<573 25 CO 5A زئوليت 8

28 P<85  273<T<313 9 CO2 10X زئوليت 9
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13X جدول 5 : فهرست داده هاي جذب تك جزيي بر روي زئوليت

مرجع kPa محدوده فشار  K محدوده دما تعداد نقاط داده جذب شونده جاذب شماره
رديف

27  P<465  298<T<423
35

بخار آب 13X زئوليت
136 P<2/3  293<T<353 بخار آب 13X زئوليت

37 P<1/1  295 بخار آب 13X زئوليت

38 P<30  273<T<353

164

CO2
13X زئوليت

2

39 P<200  295 CO2
13X زئوليت

40 P<68  304<T<306 CO2
13X زئوليت

37 P<105  295<T<343 CO2
13X زئوليت

42 P<140  298<T<323 CO2 13X زئوليت

43 P<90  279<T<308 CO2
13X زئوليت

41 P<60 293

111

C2H4
13X زئوليت

3
37 P<105  295<T<343 C2H4

13X زئوليت

42 P<140  298<T<373 C2H4
13X زئوليت

43 P<90  279<T<308 C2H4
13X زئوليت

41 P<50 293
24

C3H8
13X زئوليت

4
43 P<90  279<T<308 C3H8

13X زئوليت

40 P<75 305

91

C2H6
13X زئوليت

5
41 P<90 293 C2H6

13X زئوليت

37 P<105  295<T<343 C2H6
13X زئوليت

42 P<140  273<T<373 C2H6
13X زئوليت

40 P<95 305

38

CH4
13X زئوليت

634 P<350  274<T<350 CH4
13X زئوليت

37 P<54  295<T<343 CH4
13X زئوليت

40 P<110 305
20

N2 13X زئوليت
7

37 P<100  295<T<343 N2
13X زئوليت

42 P<140  298<T<373 16 i-C4H10
13X زئوليت 8

43 P<73  279<T<308 17 C3H6 13X زئوليت 9
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13X 5 وA، 4A جدول 6 :فهرست داده هاي جذب دو جزيي بر روي زئوليت

مرجع kPa محدوده فشار  K محدوده دما جذب شوند گان
(جزء 1- جزء 2) جاذب

30 P<145  423<T<473 C3H8-C3H6 4A زئوليت

35 P<3000 303/1 N2- CH4 5A زئوليت
41 P<50 295 C2H6-C2H4 13X زئوليت
41 P<85 293 C3H8-CO2 13X زئوليت
43 P<100 293 C3H8-CO2 13X زئوليت
42  137/8  298<T<373    C2 H4 -i-C4H10 13X زئوليت
43 P<80 293  C2 H8 - C3 H4 13X زئوليت
41 P<30 293 C2H6-CO2 13X زئوليت
41 P<50 293 C2H4-CO2 13X زئوليت
42  137/8  323/15 C2H4-CO2 13X زئوليت
43 P<95 293 C2H4-CO2 13X زئوليت
42  137/8  298<T<323    C2 H4 -i-C4H10 13X زئوليت
43 P<90 293  C2H6-  C3H4 13X زئوليت
43 P<95 293  C3H8- C3H6 13X زئوليت
43 P<85 293 C3H6-CO2

13X زئوليت

13X جدول 7:فهرست داده هاي جذب سه جزيي بر روي زئوليت

مرجع kPa محدوده فشار  K محدوده دما جذب شونده گان جاذب

41 P<33 293 C2H6-C2H4-CO2 13X زئوليت
جدول 8: پارامترهاي مدل هاي تعادلي النگ موير و النگ موير دوسايتي

Langmuir model DSL Model
water on 3A [27]

T(K) qs(mol/kg) b(1/pa) r2 qs1(mol/kg) b1(1/kpa) qs2(mol/kg) b2(1/kpa) r2

273.2011 10.2715 1972.5556 0.9575 8.6897 1108.0941 1.8687 302524.9391 0.9909
298.4102 10.4249 215.1083 0.9615 8.9450 127.5092 1.7614 34117.5878 0.9925
313.4221 10.4387 69.7966 0.9650 8.9650 40.1393 1.8019 7483.7113 0.9938
333.2890 10.5495 17.8159 0.9708 9.3010 11.5224 1.5044 2539.3716 0.9930
353.3183 10.6176 5.4442 0.9737 9.4780 3.6465 1.3880 975.9747 0.9933
373.2085 10.6999 1.8447 0.9759 9.5473 1.2051 1.4478 251.6638 0.9960
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water on 3A [26]
T(K) qs(mol/kg) b(1/pa) r2 qs1(mol/kg) b1(1/kpa) qs2(mol/kg) b2(1/kpa) r2

253.1500 10.2719 14340.9645 0.9634 8.8969 8622.7675 1.5837 3849160.0000 0.9886
273.1500 10.6854 1591.5689 0.9509 8.7342 698.4372 2.3244 125260.0000 0.9864
298.1500 10.7055 190.9315 0.9571 9.1623 106.1812 1.8336 32293.7080 0.9896
313.1500 10.7028 62.4847 0.9579 9.0425 30.7974 2.0466 5736.9271 0.9936
333.1500 10.7983 14.8228 0.9668 9.2650 7.8063 1.8986 1302.6750 0.9924
353.1500 11.0398 4.3254 0.9744 9.7477 2.6597 1.5742 476.5622 0.9927
373.1500 10.9188 1.6057 0.9691 9.6858 0.9899 1.5488 171.4290 0.9912

water on 4A [28]
T(K) qs(mol/kg) b(1/pa) r2 qs1(mol/kg) b1(1/kpa) qs2(mol/kg) b2(1/kpa) r2

273.1500 10.6283 2699.0643 0.9440 9.3494 1272.3184 1.9308 263113.6618 0.9957
298.1500 8.8507 591.3670 0.9262 9.3768 193.9593 1.6018 56261.2165 0.9989
334.1500 10.4820 34.3391 0.9693 9.5820 17.4754 1.5347 9473.5473 0.9991
374.1500 10.5309 3.2529 0.9583 9.5759 1.7118 1.5695 1865.9536 0.9994

CO2 on 4A [28]
T(K) qs(mol/kg) b(1/pa) r2 qs1(mol/kg) b1(1/kpa) qs2(mol/kg) b2(1/kpa) r2

273.0000 3.2045 3.2457 0.9757 0.8538 0.0669 2.6210 15.2700 0.9974
283.0000 3.1657 0.8140 0.9852 1.0531 0.0423 2.4341 3.7145 0.9995
293.0000 3.0446 0.7908 0.9697 1.2397 0.0382 2.2291 2.9717 0.9997
303.0000 3.0261 0.3809 0.9857 1.3463 0.0250 2.1897 1.2855 0.9998

C3H6 on 4A [30]
T(K) qs(mol/kg) b(1/pa) r2 qs1(mol/kg) b1(1/kpa) qs2(mol/kg) b2(1/kpa) r2

373.0000 1.8881 0.0958 0.9833 1.2750 0.2570 0.8399 0.0101 0.9997
423.0000 1.8120 0.0312 0.9866 1.1628 0.0658 1.1089 0.0035 0.9980
473.0000 1.8044 0.0113 0.9949 1.2536 0.0188 2.3800 0.0005 0.9988

C3H8 on 4A [30]
T(K) qs(mol/kg) b(1/pa) r2 qs1(mol/kg) b1(1/kpa) qs2(mol/kg) b2(1/kpa) r2

423.0000 1.8250 0.0039 0.9996 0.9125 0.0039 0.9125 0.0039 0.9996
473.0000 1.5669 0.0031 0.9985 0.7835 0.0031 0.7835 0.0031 0.9985

water on 5A [27]
T(K) qs(mol/kg) b(1/pa) r2 qs1(mol/kg) b1(1/kpa) qs2(mol/kg) b2(1/kpa) r2

298.5000 12.0425 383.1012 0.8931 5.8817 17.5886 8.0427 1259.4265 0.9887
311.2000 11.9993 152.2620 0.8753 6.4810 8.9475 7.4198 669.4475 0.9882
338.7000 12.2037 20.9209 0.8801 7.4143 2.3481 6.4363 138.1149 0.9879
366.8000 12.7761 3.7239 0.8660 8.7000 0.8056 5.2730 47.0377 0.9964
422.8000 12.7625 0.3396 0.9102 9.6903 0.1047 4.1797 6.6181 0.9905
478.2000 13.1200 0.0537 0.9379 10.6438 0.0214 3.4756 1.3219 0.9950

CO2 on 5A [32]
T(K) qs(mol/kg) b(1/pa) r2 qs1(mol/kg) b1(1/kpa) qs2(mol/kg) b2(1/kpa) r2

273.1500 3.8173 0.5130 0.9808 0.9753 30.8774 2.9644 0.2396 1.0000
298.1500 3.4768 0.4480 0.9850 1.0998 3.9882 2.6877 0.1198 0.9998
323.1500 3.4425 0.1246 0.9950 0.9415 1.1881 2.8048 0.0519 0.9996
348.1500 3.6566 0.0390 0.9961 0.5104 0.6674 3.6832 0.0201 0.9997
373.1500 3.3162 0.0239 0.9974 0.5704 0.2077 3.6804 0.0099 0.9999
448.1500 2.2576 0.0059 0.9998 0.3828 0.0209 3.9977 0.0017 0.9999
523.1500 1.8223 0.0020 0.9996

CH4 on 5A [34]
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T(K) qs(mol/kg) b(1/pa) r2 qs1(mol/kg) b1(1/kpa) qs2(mol/kg) b2(1/kpa) r2

275.0000 3.5820 0.0036 0.9995
300.0000 3.4780 0.0017 0.9937 1.7390 0.0016 1.7390 0.0017 0.9937
325.0000 3.5433 0.0010 0.9989
350.0000 3.0530 0.0007 0.9987

C2H4 on 5A [33]
T(K) qs(mol/kg) b(1/pa) r2 qs1(mol/kg) b1(1/kpa) qs2(mol/kg) b2(1/kpa) r2

293.1500 3.1984 0.0168 0.9970 1.5996 0.0168 1.5996 0.0167 0.8697
303.1500 3.1249 0.0111 0.9981 1.5624 0.0111 1.5624 0.0111 0.8824
313.1500 3.0498 0.0096 0.9992 1.5248 0.0096 1.5248 0.0097 0.8870

N2 on 5A [33]
T(K) qs(mol/kg) b(1/pa) r2 qs1(mol/kg) b1(1/kpa) qs2(mol/kg) b2(1/kpa) r2

293.1500 2.9669 0.0008 0.9998 1.4834 0.0008 1.4834 0.0008 0.9985
303.1500 2.6254 0.0008 0.9808 1.3131 0.0008 1.3131 0.0008 0.9994
313.1500 2.7045 0.0007 0.9992 1.3515 0.0007 1.3515 0.0007 0.9977

H2 On 5A [33]
T(K) qs(mol/kg) b(1/pa) r2 qs1(mol/kg) b1(1/kpa) qs2(mol/kg) b2(1/kpa) r2

293.1500 0.7887 0.0003 0.9976 0.3944 0.0003 0.3944 0.0003 0.9976
303.1500 0.5449 0.0004 0.9980 0.2725 0.0004 0.2725 0.0004 0.9980
313.1500 0.4548 0.0004 0.9951 0.2274 0.0004 0.2274 0.0004 0.9951

C2H6 On 5A [33]
T(K) qs(mol/kg) b(1/pa) r2 qs1(mol/kg) b1(1/kpa) qs2(mol/kg) b2(1/kpa) r2

293.1500 2.4647 0.0119 0.9002 1.2323 0.0119 1.2323 0.0118 0.9002
303.1500 2.3889 0.0100 0.9147 1.1944 0.0100 1.1944 0.0100 0.9147
313.1500 2.3425 0.0093 0.9038 1.1712 0.0093 1.1712 0.0093 0.9038

CO On 5A [31]
T(K) qs(mol/kg) b(1/pa) r2 qs1(mol/kg) b1(1/kpa) qs2(mol/kg) b2(1/kpa) r2

303.0000 2.7580 0.0044 0.9936
373.0000 2.4130 0.0027 0.9916 1.2199 0.0063 1.2199 0.0063 0.9916
573.0000 1.4770 0.0007 0.9995

CO2 on 10X [28]
T(K) qs(mol/kg) b(1/pa) r2 qs1(mol/kg) b1(1/kpa) qs2(mol/kg) b2(1/kpa) r2

273.0000 3.2303 0.2500 0.9967 1.5952 0.0619 1.8245 1.0713 1.0000
293.0000 3.1263 0.1384 0.9949 1.7636 0.0322 1.7089 0.4395 0.9999
313.0000 2.9667 0.8755 0.9918 2.1338 0.0147 1.5938 0.2597 0.9998

water on 13X [27]
T(K) qs(mol/kg) b(1/pa) r2 qs1(mol/kg) b1(1/kpa) qs2(mol/kg) b2(1/kpa) r2

298.2377 10.5068 523.7221 0.9420 3.7459 5.6815 7.8613 1120.3709 0.9981
311.0508 10.5392 199.0397 0.9470 3.6655 1.2251 8.0872 403.2693 0.9976
339.0023 10.5914 26.1976 0.9544 3.6899 0.2836 8.1380 50.9618 0.9991
366.8807 10.6667 4.3934 0.9577 4.0352 0.0689 8.0591 8.9447 0.9979
422.7757 10.8055 0.3281 0.9674 4.1019 0.0135 7.8446 0.6903 0.9990

CO2 on 13X [38]
T(K) qs(mol/kg) b(1/pa) r2 qs1(mol/kg) b1(1/kpa) qs2(mol/kg) b2(1/kpa) r2

273.1500 3.0082 1.5691 0.8510 2.2154 0.1761 1.4594 25.1603 0.9985
293.1500 2.4640 1.0130 0.8849 2.0437 0.1453 1.0442 15.1504 0.9995
313.1500 2.1132 0.6236 0.9239 1.9412 0.0838 0.8693 5.7555 0.9996
333.1500 1.6773 0.3819 0.9380 1.7355 0.0638 0.5853 3.8030 0.9994
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353.1500 1.3825 0.2793 0.9249 1.7204 0.0512 0.3644 7.4049 0.9994
C2H4 on 13X [42]

T(K) qs(mol/kg) b(1/pa) r2 qs1(mol/kg) b1(1/kpa) qs2(mol/kg) b2(1/kpa) r2

298.1500 2.7751 0.2913 0.9819 2.1782 0.1293 0.7369 2.2689 0.9969
323.1500 2.6100 0.1051 0.9895 2.2122 0.0488 0.6169 0.7895 0.9992
373.1500 2.2067 0.0248 0.9966 2.1373 0.0139 0.3677 0.1496 0.9994

C3H8 On 13X [43]
T(K) qs(mol/kg) b(1/pa) r2 qs1(mol/kg) b1(1/kpa) qs2(mol/kg) b2(1/kpa) r2

279.0000 2.2154 1.9797 0.9951
293.0000 2.1847 0.7022 0.9924 1.0923 0.7020 1.0923 0.7024 0.9924
308.0000 2.1574 0.3726 0.9927

C2H6on 13X [42]
T(K) qs(mol/kg) b(1/pa) r2 qs1(mol/kg) b1(1/kpa) qs2(mol/kg) b2(1/kpa) r2

273.1500 2.8795 0.1096 0.9940 1.4397 0.1096 1.4397 0.1096 0.9940
298.1500 2.8658 0.0360 0.9952 1.4329 0.0360 1.4329 0.0360 0.9952
323.1500 2.9607 0.0135 0.9983 1.4803 0.0135 1.4803 0.0135 0.9983
373.1500 3.5294 0.0027 0.9994 1.7647 0.0027 1.7647 0.0027 0.9994

CH4 on 13X [34]
T(K) qs(mol/kg) b(1/pa) r2 qs1(mol/kg) b1(1/kpa) qs2(mol/kg) b2(1/kpa) r2

275.0000 2.5312 2.1299 0.9836 1.2585 0.0012 2.3957 2.4241 0.9923
300.0000 2.4014 0.5416 0.9938 1.0040 0.0008 2.2974 0.5999 0.9966
325.0000 2.2363 0.2323 0.9960 0.6286 0.0011 2.1603 0.2490 0.9968
350.0000 2.1631 0.0937 0.9973 1.3685 0.0004 2.0420 0.1058 0.9990

N2 on 13X [37]
T(K) qs(mol/kg) b(1/pa) r2 qs1(mol/kg) b1(1/kpa) qs2(mol/kg) b2(1/kpa) r2

295.0000 40.6425 0.0013 0.9993 20.3213 0.0013 20.3213 0.0013 0.9993
343.0000 1.0770 0.0021 0.9993 0.5385 0.0021 0.5385 0.0021 0.9993

i-C4H10 on 13X [42]
T(K) qs(mol/kg) b(1/pa) r2 qs1(mol/kg) b1(1/kpa) qs2(mol/kg) b2(1/kpa) r2

298.1500 1.7226 3.8099 0.8950 0.5299 0.0511 1.4109 6.8839 0.9829
323.1500 1.5737 1.4625 0.9578 0.1916 0.0071 1.4779 1.8220 0.9859
373.1500 1.3731 0.2829 0.9940 0.0619 0.0104 1.3454 0.2945 0.9942

C3H6 on 13X  [43]
T(K) qs(mol/kg) b(1/pa) r2 qs1(mol/kg) b1(1/kpa) qs2(mol/kg) b2(1/kpa) r2

279.0000 2.4060 23.7676 0.9248 0.5221 0.1260 2.0968 37.3253 0.9996
293.0000 2.2853 9.9415 0.8530 0.9379 0.6054 1.4996 58.9043 0.9928
308.0000 2.3071 3.5217 0.9321 0.6860 0.0973 1.8241 7.2108 0.9983

جدول 9: پارامترهاي مدل هاي تعادلي تات و النگ مويرفرندليچ
LRC Model Toth Model

water on 3A [27]
T(K) qs(mol/kg) b(1/kpa) n r2 qs(mol/kg) b(1/kpa) n r2

273.2011 11.4358 1463.5251 0.5821 0.9882 11.8656 11550.7586 0.4558 0.9843
298.4102 11.5944 162.0082 0.6065 0.9871 12.0277 1012.5799 0.4802 0.9829
313.4221 11.6923 50.7429 0.6174 0.9908 12.1657 294.1136 0.4876 0.9873
333.2890 11.5681 13.9517 0.6651 0.9884 11.9066 53.1320 0.5484 0.9853
353.3183 11.6412 4.2461 0.6824 0.9885 11.9518 14.0781 0.5720 0.9856
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373.2085 11.7955 1.4185 0.6876 0.9913 12.1321 4.6102 0.5746 0.9883
water on 3A [26]

T(K) qs(mol/kg) b(1/kpa) n r2 qs(mol/kg) b(1/kpa) n r2

253.1500 11.0759 11317.2040 0.6352 0.9890 11.3721 55670.1048 0.5140 0.9875
273.1500 12.3658 899.8005 0.5064 0.9933 13.2531 23717.2202 0.3581 0.9911
298.1500 12.1414 125.1591 0.5513 0.9884 12.9159 1709.8535 0.4013 0.9851
313.1500 12.3620 37.7813 0.5415 0.9941 13.3423 650.0224 0.3816 0.9911
333.1500 12.3629 9.1880 0.5775 0.9938 13.1490 90.7990 0.4270 0.9915
353.1500 12.3439 2.9934 0.6236 0.9930 12.9528 17.8201 0.4812 0.9910
373.1500 12.4021 1.0525 0.6180 0.9905 13.2038 7.0768 0.4618 0.9881

water on 4A [28]
T(K) qs(mol/kg) b(1/kpa) n r2 qs(mol/kg) b(1/kpa) n r2

273.1500 13.2956 1211.3577 0.5629 0.9844 15.4021 18815.6185 0.3686 0.9796
298.1500 13.6000 145.3297 0.5495 0.9873 83.9785 30036.0609 0.1482 0.9916
334.1500 13.7330 12.5563 0.5562 0.9936 16.6644 227.6422 0.3486 0.9903
374.1500 14.5626 0.9860 0.5091 0.9892 20.5342 62.2494 0.2697 0.9845

CO2 on 4A [28]
T(K) qs(mol/kg) b(1/kpa) n r2 qs(mol/kg) b(1/kpa) n r2

273.0000 4.8965 1.2472 0.1684 0.9998 4.1846 68219.1621 0.1983 0.9993
283.0000 4.7558 0.2988 0.2423 0.9999 4.1537 246.6155 0.2691 0.9996
293.0000 4.6987 0.1621 0.2813 1.0000 4.5477 263.2650 0.2396 0.9998
303.0000 4.7277 0.0842 0.3225 1.0000 5.2418 139.9131 0.2219 1.0000

C3H6 on 4A [30]
T(K) qs(mol/kg) b(1/kpa) n r2 qs(mol/kg) b(1/kpa) n r2

373.0000 2.1335 0.0724 0.6511 0.9985 2.2443 0.3280 0.5141 0.9992
423.0000 2.1690 0.0184 0.7182 0.9977 2.3982 0.0588 0.5390 0.9981
473.0000 2.1038 0.0075 0.8231 0.9977 2.3782 0.0138 0.6344 0.9981

C3H8 on 4A [30]
T(K) qs(mol/kg) b(1/kpa) n r2 qs(mol/kg) b(1/kpa) n r2

423.0000 1.7552 0.0043 1.0281 0.9996 1.7970 0.0040 1.0187 0.9996
473.0000 1.5784 0.0031 0.9956 0.9985 1.6328 0.0031 0.9579 0.9985

water on 5A [27]
T(K) qs(mol/kg) b(1/kpa) n r2 qs(mol/kg) b(1/kpa) n r2

298.5000 14.4629 198.0301 0.4854 0.9952 15.0552 4700.7035 0.3713 0.9963
311.2000 14.7920 70.5018 0.4590 0.9957 15.5969 2854.1303 0.3395 0.9962
338.7000 15.1125 9.9243 0.4698 0.9957 16.1178 374.7556 0.3401 0.9948
366.8000 15.5315 1.9170 0.4768 0.9947 16.9154 83.0178 0.3282 0.9921
422.8000 15.4006 0.1902 0.5310 0.9913 16.4748 3.0639 0.3879 0.9887
478.2000 15.5334 0.0326 0.5931 0.9934 16.5012 0.2531 0.4485 0.9913

CO2 on 5A [32]
T(K) qs(mol/kg) b(1/kpa) n r2 qs(mol/kg) b(1/kpa) n r2

273.1500 4.3675 0.4741 0.5255 0.9989 4.8923 15.2469 0.3408 0.9988
298.1500 4.1328 0.2179 0.6153 0.9998 4.5911 1.8128 0.4276 0.9998
323.1500 4.1670 0.0719 0.6765 0.9999 4.8583 0.3569 0.4608 0.9998
348.1500 5.3988 0.0134 0.6935 0.9996 9.3172 0.0629 0.3631 0.9995
373.1500 5.0962 0.0083 0.7388 0.9998 9.4854 0.0246 0.3862 0.9999
448.1500 3.1728 0.0033 0.9136 1.0000 4.9304 0.0032 0.6319 1.0000
523.1500 3.8065 0.0007 0.9370 0.9998 2.0647 0.0018 0.9393 0.9996
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CH4 on 5A [34]
T(K) qs(mol/kg) b(1/kpa) n r2 qs(mol/kg) b(1/kpa) n r2

275.0000 3.6831 0.0034 0.9534 0.9997 3.7444 0.0038 0.9044 0.9997
300.0000 3.5715 0.0016 0.9712 0.9938 3.6363 0.0017 0.9307 0.9938
325.0000 4.1658 0.0007 0.8987 0.9996 4.8493 0.0009 0.7201 0.9997
350.0000 3.9294 0.0004 0.8857 0.9995 5.4563 0.0005 0.6252 0.9997

C2H4 on 5A [33]
T(K) qs(mol/kg) b(1/kpa) n r2

293.1500 2.9370 0.0175 3.2457 0.9808
303.1500 2.8366 0.0125 2.9626 0.9988
313.1500 2.7015 0.0109 3.0313 0.9750

N2 on 5A [33]
T(K) qs(mol/kg) b(1/kpa) n r2 qs(mol/kg) b(1/kpa) n r2

293.1500 3.0190 0.0008 0.9102 1.0000 3.2337 0.0008 0.9102 0.9985
303.1500 2.5075 0.0008 1.0019 0.9998 2.6219 0.0008 1.0019 0.9994
313.1500 2.1757 0.0008 1.0019 0.9996 1.9548 0.0008 1.5514 0.9991

H2 On 5A [33]
T(K) qs(mol/kg) b(1/kpa) n r2 qs(mol/kg) b(1/kpa) n r2

293.1500 2.1986 0.0001 0.8493 0.9989 6.1117 0.0000 0.4210 0.9988
303.1500 0.7898 0.0002 0.8970 0.9985 1.1597 0.0002 0.6271 0.9985
313.1500 0.4791 0.0003 0.9829 0.9951 0.3823 0.0004 1.1522 0.9951

C2H6 On 5A [33]
T(K) qs(mol/kg) b(1/kpa) n r2 qs(mol/kg) b(1/kpa) n r2

293.1500 2.2179 0.0122 2.5702 0.9939 2.2143 0.0061 3.6932 0.9790
303.1500 2.1067 0.0113 2.3493 0.9874 2.1071 0.0058 3.0059 0.9708
313.1500 2.0250 0.0110 2.5122 0.9889 2.0261 0.0055 3.4253 0.9703

CO On 5A [31]
T(K) qs(mol/kg) b(1/kpa) z r qs(mol/kg) b(1/kpa) n r2

303.0000 2.2140 0.0075 1.2800 0.9993 2.3363 0.0058 1.1414 0.9920
373.0000 1.6810 0.0061 1.3230 0.9986 2.6739 0.0045 0.6599 0.9855
573.0000 3.4540 0.0043 0.9280 0.9999 2.0193 0.0005 1.0788 0.9997

CO2 on 10X [28]
T(K) qs(mol/kg) b(1/kpa) n r2 qs(mol/kg) b(1/kpa) n r2

273.0000 3.6771 0.2270 0.6066 1.0000 3.7709 1.0229 0.5215 1.0000
293.0000 3.8261 0.0855 0.6195 0.9999 4.0838 0.4452 0.4882 0.9999
313.0000 4.1673 0.0327 0.6011 0.9998 5.0514 0.2833 0.3983 0.9999

water on 13X [27]
T(K) qs(mol/kg) b(1/kpa) n r2 qs(mol/kg) b(1/kpa) n r2

298.2377 11.5273 302.9877 0.5194 0.9950 11.8627 4308.9038 0.4090 0.9970
311.0508 11.3428 129.4585 0.5449 0.9930 11.6330 1399.5563 0.4313 0.9950
339.0023 11.4891 16.7114 0.5642 0.9939 11.8051 144.9236 0.4505 0.9959
366.8807 11.7098 2.7829 0.5698 0.9955 12.1364 24.1093 0.4472 0.9970
422.7757 11.9191 0.2138 0.6093 0.9979 12.3473 1.2700 0.4868 0.9989

CO2 on 13X [38]
T(K) qs(mol/kg) b(1/kpa) n r2 qs(mol/kg) b(1/kpa) n r2

273.1500 8.9508 0.0062 0.2764 0.9995 8.9454 1313.4981 0.1651 0.9966
293.1500 7.9381 0.0050 0.3153 0.9995 8.2558 156.9949 0.1800 0.9967
313.1500 6.9169 0.0048 0.3608 0.9999 7.7918 25.0557 0.1954 0.9984
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333.1500 6.1819 0.0033 0.4044 0.9999 7.7057 5.7240 0.2017 0.9984
353.1500 7.7538 0.0009 0.4196 0.9968 10.9090 3.2126 0.1777 0.9922

C2H4 on 13X [42]
T(K) qs(mol/kg) b(1/kpa) n r2 qs(mol/kg) b(1/kpa) n r2

298.1500 3.1230 0.1938 0.7000 0.9975 3.3020 0.6566 0.5521 0.9969
323.1500 3.0877 0.0635 0.7310 0.9986 3.3857 0.1863 0.5580 0.9981
373.1500 2.7362 0.0148 0.8161 0.9994 3.3155 0.0278 0.5905 0.9994

C3H8 On 13X [43]
T(K) qs(mol/kg) b(1/kpa) n r2 qs(mol/kg) b(1/kpa) n r2

279.0000 2.2256 1.9764 0.9618 0.9953 2.2315 2.1880 0.9324 0.9955
293.0000 2.1366 0.7312 1.1478 0.9949 2.1402 0.6003 1.1673 0.9938
308.0000 2.0948 0.3944 1.1553 0.9952 2.0975 0.3202 1.1822 0.9943

C2H6on 13X [42]
T(K) qs(mol/kg) b(1/kpa) n r2 qs(mol/kg) b(1/kpa) n r2

273.1500 2.6826 0.1236 1.2635 0.9991 2.6264 0.0823 1.5257 0.9990
298.1500 2.5198 0.0470 1.2754 0.9991 2.4205 0.0316 1.6023 0.9992
323.1500 2.5577 0.0182 1.1645 0.9995 2.2678 0.0140 1.6318 0.9998
373.1500 3.0056 0.0034 1.0310 0.9995 2.3307 0.0039 1.2891 0.9994

CH4 on 13X [34]
T(K) qs(mol/kg) b(1/kpa) n r2 qs(mol/kg) b(1/kpa) n r2

275.0000 2.5294 2.1363 1.0070 0.9836 2.5453 2.2979 0.9374 0.9838
300.0000 2.4028 0.5403 0.9961 0.9938 2.4177 0.5753 0.9457 0.9940
325.0000 2.2196 0.2377 1.0358 0.9962 2.2343 0.2312 1.0051 0.9960
350.0000 2.1865 0.0909 0.9567 0.9976 2.2089 0.1042 0.9009 0.9979

N2 on 13X [37]
T(K) qs(mol/kg) b(1/kpa) n r2 qs(mol/kg) b(1/kpa) n r2

295.0000 29.5327 0.0019 1.0260 0.9993 10.8693 0.0046 2.0345 0.9993
343.0000 1.5126 0.0013 0.9635 0.9994 1.3330 0.0017 0.9039 0.9994

i-C4H10 on 13X [42]
T(K) qs(mol/kg) b(1/kpa) n r2 qs(mol/kg) b(1/kpa) n r2

298.1500 2.0563 2.2378 0.3956 0.9763 2.1246 162.5765 0.3168 0.9774
323.1500 1.6752 1.4938 0.6188 0.9895 1.6958 5.9930 0.5456 0.9903
373.1500 1.3623 0.2889 1.0323 0.9942 1.3708 0.2807 1.0084 0.9941
1. C3H6 on 13X  [43]

T(K) qs(mol/kg) b(1/kpa) n r2 qs(mol/kg) b(1/kpa) n r2

279.0000 2.6120 25.5663 0.4502 0.9813 2.6424 467.5663 0.3914 0.9838
293.0000 2.6041 8.5697 0.4272 0.9985 2.7028 456.9287 0.3306 0.9986
308.0000 2.5799 2.8023 0.5007 0.9973 2.6435 36.6116 0.4148 0.9982
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مقدمه
توربين هاي گازي از انواع تجهيزات توليد انرژي هستند كه 
كاربرد زيادي در صنعت دارند. مهم ترين كاربرد اين تجهيزات در 
نيروگاه هاي برق، صنايع هوافضا، دريانوردي و صنايع نفت(براي 
تحت  متحرك  پره هاي  است[1].  نفتي)  فرآورده هاي  انتقال 

تأثير دماى زياد و نيروهاي گريز از مركز، دچار مشكالت زيادي 
تنش هاي  دامنه،  كم  ارتعاشات  مثل  ديگري  عوامل  مي شوند. 
حرارتي و خستگي حرارتي نيز بر كاركرد پره ها تأثير مى گذارند. 
از اين رو غالباً پره هاي توربين  گازي از جنس سوپرآلياژ  ساخته 
و  خوردگي  برابر  در  خوبي  مقاومت  سوپر آلياژها،  مى شوند. 

سهند كارگرنژاد1 ، فرامرز جوانرودي2، علي اكبر ميرابي3* ، جمال دباغ ياريشاه4
1- دانشجوي كارشناسي ارشد، دانشكده مكانيك، دانشگاه صنعتي اروميه 

2- استاديار، دانشكده مكانيك، دانشگاه علم و صنعت ايران
3- سرپرست، واحد پژوهش و توسعه، شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران

4- عضو هيئت علمى دانشكده فنى و مهندسى بناب
دريافت مقاله: 87/4/12            پذيرش مقاله: 88/2/10

تأثيرات دو سيكل عمليات حرارتي بر روي اندازه و درصد كسر حجمي فاز گاما پرايم 
اوليه* و محاسبه افزايش عمر خزشي در پره توربين گازي از جنس 

سوپر آلياژ پايه نيكل نايمونيك 80**

چكيده
در قسمت داغ توربين هاي گازي، اغلب، پره ها از جنس سوپرآلياژها ساخته مي شوند. تخمين عمر باقيمانده اين پره ها و امكان 
افزايش عمر آن ها از نظر اقتصادي بسيار مهم است. سوپر آلياژها استحكام خود را در دماي باال حفظ كرده و هم چنين مقاومت خوبي 

نسبت به خوردگي، اكسيداسيون، خزش و شكست در دماي باال دارند. مهم ترين علل از كار افتادگي پره توربين ها به اين شرح است: 
 تغيير داكتيليته و سفتي ناشي از ته نشيني كاربيدها در مرزدانه ها

 انحالل فاز گاماپرايم اوليه(درشت شدن) و تغيير درصد حجمي فازها
 ايجاد فازهاي مضر وگسترش ترك خزشي مرزدانه اي. 

در اين مقاله يك نمونه پره توربين از رديف اول يك توربين گازي با قدرت 3 مگا وات، دماي كاري 770 درجه سانتيگراد و عمر 
كاركرد 20000 ساعت، از جنس سوپر آلياژ پايه نيكل نايمونيك بررسي شده است. دو سيكل عمليات حرارتي براى افزايش عمر و 
عملكرد پره، پيشنهاد و انجام شده است. سپس تأثير سيكل هاي عمليات حرارتي انجام شده را بر روي تغييرات اندازه متوسط قطر، درصد 

كسر حجمي فاز گاما پرايم اوليه و سختي نمونه ها بررسي شده است. در آخر، افزايش عمر و عملكرد پره توربين محاسبه مي شود. 

واژگان كليدي: پره توربين، سوپر آلياژ پايه نيكل، عمليات حرارتي، تخمين عمر،SEM ، سختي سنجي

* mirabi@ioptc.com
* Phase Gamma Prime  ()
 **Nimonic 80A
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اكسايش و خزش و شكست در دماي باال دارند. به طور كلي، سه 
دسته اساسي سوپرآلياژ وجود دارد:

پايه نيكل، پايه نيكل ـ آهن و پايه كبالت[2]
قسمت هايي  ساير  و  پره ها  گازي،  توربين  كار  هنگام  در 
ذوب  نقطه  دماي   0/7 حدود  توربين(تا  داغ  ناحيه  در  كه 
افت  معرض  در  خاص  كاري  شرايط  علت  به  دارند،  قرار  فلز) 
آسيب هاي  اين  مي گيرند.  قرار  مختلفي  آسيب هاي  و  خواص 
داشته  مكانيكي  يا  و  متالورژي  علت  مي توانند  آمده  وجود  به  
تجهيزات  عملكرد  اطمينان  ضريب  كاهش  باعث  و  باشند 
افزايش  دهند[3,4]. را  كار افتادگي  از  احتمال  نتيجه  در  و 

 استحكام دهي سوپر آلياژها توسط رسوب سختي انجام مي شود. 
رسوب ها به خاطر كند كردن فرآيند تغيير شكل   ـ كه در اثر 
بارگذاري اتفاق مي افتد  ـ استحكام آلياژ را افزايش مي دهند. در 
سوپر آلياژها،' فاز رسوبي اصلي است كه در زمينه هاي پُر نيكل 
به صورت FCC و (B) از عناصر الكتروپوزيتيو مثل Al ،Ti يا 
Co تشكيل شده است، كه باعث استحكام و مقاومت در برابر 
گرما و كاهش خزش در دماي زياد در اين سوپرآلياژها مي شود. 
دانستن اطالعات در مورد چگونگي عمر مفيد صرف شده در يك 
قطعه براي جلوگيري از تخريب آن حين كار و طراحي زمان هاي 
جايگزيني براي قطعه ضروري است و هم چنين به دست آوردن 
يك فاصله زماني صحيح براي بازرسي و تعمير قطعه مورد نظر 
باعث كاهش هزينه هاي قطعات مصرفي مى شود. تخمين عمر 
باقيمانده يك قطعه زماني اهميت دارد كه بخواهيم از يك قطعه 
بيشتر از عمرى كه براى آن طراحي شده، استفاده كنيم. عمر 

مفيد يك قطعه را مي توان به صورت زير  تعريف كرد[6,5]:
عمر باقيمانده + عمر طراحي = عمر مفيد

مختلف  منابع  در  گازي  توربين  پره هاي  تحليل  و  بررسي 
به روش هاي متفاوتي صورت گرفته است. استفاده و بهره وري 
مناسب از سوپرآلياژها به پايداري ريزساختار آنها وابسته است. 
سيكل هاي  اعمال  طريق  از  آن  بهبود  و  ريز ساختار  لذا كنترل 
حرارتي مناسب بسيار با اهميت است. بخش اعظم استحكام اين 

دسته از مواد مهندسي از طريق فرآيند رسوب سختي حاصل 
مى شود.

نخستين بار در سال 1900 ميالدي كميته سلطنتي لندن1 
با تحقيق پيرامون موضوع "افت استحكام فوالد ريل هاي مورد 
استفاده در راه آهن ها" اهميت تخمين عمر مفيد قطعات را مد 
نظر قرار داد. امروزه در كشورهاي صنعتي جهان(به ويژه آمريكا، 
باقيمانده  عمر  ارزيابي  ايتاليا)فناورى  و  آلمان  كانادا،  انگليس، 
برگزار  كنفرانس هاي  در  موضوع  اين  دارد.  به سزايي  اهميت 
شده از سوي اين كشورها به  خوبي نمايان است. هم چنين در 
سال 1985, ورتمن2, اليندبلوم3, تيپلر4, استونس5 و فلوايت6 به 
ترتيب با مطالعه حفره هاي خزشي روي نمونه هاي كار كرده از 
جنس اينكونل7 738 و نايمونيك 100و 108 عمر قطعات مورد 
نظر را پيشگويي كردند. تكنيكى كه اين محققان به كار بردند 
كار  نمونه  يك  خزشي  حفره ى  درجه  مقايسه ى  از  بود  عبارت 
كرده با يك كاتالوگ مرجعي كه از يك نمونه كار نكرده توسط 

يكسري داده هاي آزمايشگاهي به دست آمده بود[7]. 
در سال 1986، كاستيمو8، كول9 و توسكانو10 با استفاده از 
نرخ كرنش مرحله دوم به تخمين عمر پارگي پره هايي از جنس 
اينكونل 738 پرداختند. هم چنين در سال 1988 كاستيمو و 
پره هاي  روي  ريزساختاري  خسارت هاي  روي  مطالعه  با  كول 
توربين از جنس اينكونل 738 و انجام يكسري آزمايش هاى تنش 
پرداختند.  توربين ها  پره  عمر  تخمين  به  شده،  تسريع  پارگي 
  ,ANSALDO:هم چنين در اين زمينه شركت هاي بزرگي مانند
BABCOCK  ALSTHOM و ABBفعاليت هاي وسيعي 

انجام داده و تجارب فراواني كسب كرده اند[7].
مازور و همكارانش[8] تخريب يك پره توربين گازي از جنس 
دادند  قرار  بررسي  مورد  را  اينكونل 738  نيكل  پايه  سوپر آلياژ 
كه علت خرابي پره توربين را تشكيل كاربيد ها در مرز دانه ها و 
هم چنين درشت و ضخيم شدن فاز گاما پرايم اوليه بيان كردند.

توسط  موتور هوايي را  وايتك[9] آناليز ديسك و پره يك 
اعمال  مكانيكي  تنش هاي  و   Abaqus محدود المان  نرم افزار 
1. Royal commission  
2. Wortman  
3. Lindblom  
4. Tipler 
5. Stevens

6. Flewitt
7. IN 738 LC
8. Castilo 
9. Koul 
10. Toscano
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شده بر روي پره و ديسك توربين را مورد بررسي قرار دادند و 
به اين نتيجه رسيدند كه با افزايش سرعت دوراني روتور توربين 

كرنش پالستيكي و تنش ون مايزز افزايش مي يابند.
فاز  شدن  درشت  و  پير سازي  رفتار  همكارانش[10]  و  ژاو 
 Udimet700 گاما پرايم اوليه را در يك سوپر آلياژ پايه نيكل
روي  بر  پير سازي  اثر  تحقيق  اين  در  دادند.  قرار  بررسي  مورد 
رسوبات گاما پرايم و هم چنين سختي در رده هاي 500 تا 4000 
ساعت را انجام دادند كه با گذشت زمان رسوبات گاما پرايم(به 
علت پيوستن شبكه رسوبات گاما و گاما پرايم) درشت شده و با 
افزايش دماي پير سازي(به علت رشد دانه هاي گاما پرايم)، سختي 

آلياژ كاهش مي يابد.
خستگي  شكست  بررسي  به  همكارانش[11]  و  سلطاني 
نيروگاه  يك  ژنراتور  روتور  فن  پره هاي  در  ترك  رشد  عمر  و 
هوايي پرداختند و عمر رشد ترك خستگي را توسط نرم افزار 
شكست  اصلي  عامل  كردند.  France3D بررسي  ترك  رشد 
پره ها، جوانه زني و رشد تدريجي ترك با مكانيزم خستگي در 

سيكل هاي زياد است.
بر  حرارتي  عمليات  تأثير  بررسي  دلفان[12]  و  عربي 
ريز  ساختار و خواص مكانيكي سوپر آلياژ GTD-111 را تحت 
سيكل هاي عمليات حرارتي مختلف قرار دادند. در اين تحقيق 
سيكل عمليات حرارتي اى كه ساختار پره كاركرده را به ساختار 
پره كار نكرده نزديك مي كند، بهترين سيكل معرفي شده است.

از  توربين  پره  خزشي  عمر  تخمين  خفري[13]  و  فراهاني 
جنس سوپر آلياژ اينكونل 738 را به روش پارامتر مانكن گرانت 

انجام دادند و عمر باقيمانده پره را محاسبه كردند.
كول و همكارانش[14] تخمين عمر پره توربين از جنس 
سوپر آلياژ اينكونل 713 را مورد بررسي قرار دادند كه در اين 
مقاله نتايج به دست آمده از دو روش پارامتر الرسون - ميلر و  

نرم افزار(LPTi) را مقايسه كردند.
كريمي و جوانرودي[15] به تحليل خرابي و تخمين عمر پره 
توربين گازي از جنس اينكونل 738 و ازدياد طول عمر پره با 
عمليات حرارتي پرداختند كه علل خرابي پره را از نظر متالورژي 
بررسي كرده و عمر باقيمانده پره را به روش الرسون - ميلر و 

در نهايت بهبود عمر عملكرد پره، عمليات حرارتي را محاسبه 
كردند.

حاصل  صورتي  در  پيرسازي  مرحله  از  بعد  مطلوب  نتايج   
خواهد شد كه در مرحله انحالل، بخش قابل توجهي از رسوبات 
پره  عمر  بازيابى  براي  باشد.  شده  حل  زمينه  فاز  در  گاما پرايم 
توربين به وسيله عمليات حرارتي به منظور كنترل كردن اندازه 
رسوبات گاما پرايم اوليه با استفاده از هندبوك عمليات حرارتي 
و مطالعاتي كه روي عمليات حرارتي پره ها از جنس نايمونيك 
انجام شد، دو سيكل عمليات حرارتي انتخاب و روي نمونه هاي 

پره توربين اعمال شد.
در اين تحقيق ـ با توجه به اطالعات محدودي كه از شرايط 
بر  مؤثر  عوامل  بررسي  براي  ـ  بود  دست  در  پره ها  عملكرد 
از كار افتادگي، بررسي هاي متالورژي و تأثير سيكل هاي عمليات 
حرارتي بر روي ريز ساختار نمونه ها مورد مطالعه قرار گرفت و در 

آخر، عمر افزايش يافته محاسبه شد.
در تحقيق حاضر پره متحرك يك توربين گازي با ظرفيت 
3 مگا وات در واحد تلمبه خانه شركت نفت مورد بررسي قرار 

گرفته است.
دماي  در   ،6000 rpmمعادل سرعتي  با  توربين  پره 
نزديك770 درجه سانتيگراد و با عمر كاركرد 20000 ساعت 
و سوخت مصرفي گاز طبيعي كار مي كند[16]. شكل(1) تصوير 

توربين گازي مورد نظر را نشان مي دهد. 
 

شكل1: پره توربين رديف اول و شماتيك مكان هندسي نمونه 
متالوگرافي برداشته شده
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مواد و روش تحقيق 
الف- تعيين آناليز شيميايي نمونه سوپرآلياژ انتخابي و برش آنها

براي انجام اين تحقيق نمونه هاي آزمايشي از جنس سوپرآلياژ 
پايه نيكل نايمونيك تهيه شدند. به منظور تعيين آناليز شيميايي، 
نمونه ها توسط دستگاه كوانتومتر مدل GNR ايتاليا كه مجهز 
به فيلمان تنگستني است، تحت بررسي قرار گرفتند. تركيب 
شيميايي مواد مورد آزمايش در جدول(1) ارايه شده  است. اين 
نتايج, ميانگين به دست آمده از سه آناليز از نقاط مختلف هر 
كدام از نمونه ها است. مقايسه نتايج حاصل از آناليز كوانتومتري 
و تركيب شيميايي ذكر شده در مراجع براي سوپرآلياژ نايمونيك 
نشان داد كه تركيب شيميايي نمونه هاي تهيه شده در محدوده 

تركيب شيميايي سوپرآلياژ مذكور قرار دارد[17].
سه  از   ،S3 ،S2 ،S1آزمايشي نمونه هاي  آماده سازي  براي 
ناحيه مختلف پره(به ترتيب 30درصد، 60 درصد و 90 درصد 
از كل ارتفاع ناحيه داغ1 پره توربين) و هم چنين يك نمونه از 
قسمت ريشه پره2ـ كه در روتور قرار مي گيرد و تحت دما و تنش 
آماده  و  انتخاب  مرجع  نمونه  عنوان  به  و  برداشته  نيست ـ  باال 

مي سازيم (شكل1). 
 AGIECUT)برش نمونه ها توسط دستگاه وايركات3 مدل
300) از سه ارتفاع مختلف پره انجام گرفت و نمونه هايي به طول 
30ميلى متر و با ارتفاع 8ميلى متر و ضخامت 4 ميلى متر(به تعداد 

مورد نياز براى انجام اين تحقيق) تهيه شدند(شكل2). 

جدول1: تركيب شيميايي(٪wt ) سوپر آلياژ پايه نيكل انتخابي و استاندارد

نمونه استانداردنمونه انتخابيعنصر
C0.032 ± 0.03 0.1 Max

Co 0.075 ± 0.032.1 Max

Cr 20.307 ± 0.022.0 Max

Fe 1.182 ± 0.023.0 Max

Mn 0.6± 0.021.0 Max

Ti0.032 ± 0.03 1.8-2.7

Al1.27± 0.02 1.0-1.8

Si 1.12± 0.021 Max

Ni BalanceBalance

ب-آماده  سازي نمونه هاي متالوگرافي و بررسي هاي ساختاري
تا  نمونه ها  ريز ساختاري  مطالعات،  دقت  افزايش  منظور  به 
عمق قابل توجهي سنگ زده شدند و بررسي هاي ريزساختاري 
اليه  زدودن  از  بعد  گرفت.  انجام  سطح  از  دور  نواحي  در 
اكسيدي، نمونه ها مانت شده و سپس جهت بررسي ريزساختار 
ميكروسكوپي، تحت عمليات متالوگرافي قرار گرفتند. عمليات 
پوساب زني توسط پوساب هاي شماره 60 تا 1200 انجام گرفت 
و سپس نمونه ها با استفاده از پارچه ماهوتي و خمير الماسه 3 
ميكروني پوليش شدند(شكل 2). نمونه ها بعد از مرحله پوليش 
به مدت 10 دقيقه(به دليل حساس بودن ميكروسكوپ الكتروني 
روبشي به آلودگي سطحي) در دستگاه تميز كننده آلتراسونيك 
و در داخل اتانول قرار گرفتند. سپس نمونه ها به مدت 40 ثانيه 
همراه با حرارت 60 درجه سانتيگراد در محلول با تركيب زير 

حك  كاري شدند[17]:
(3 قسمت گليسرول، 2-3 قسمت كلريك و 1 قسمت اسيد 

نيتريك4)
 LEICA نوري  ميكروسكوپ  از  ساختاري  مطالعات  براي 
به  متصل  ديجيتال  دوربين  به  مجهز   Q500MW مدل 
مدل فيليپس  روبشي5   الكتروني  ميكروسكوپ  از  و  كامپيوتر 

XL30 استفاده شد.

1. Air foil (Hot zone)  
2. Blade root (Cool zone)  
3. wire cut  

4. (3 parts glycerol, 2-3 parts HCL, 1 part HNO3) 
5. Scanning Electron Monitoring

شكل2: نمونه هاي برش و مانت شده از پره توربين گازي
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ج- تعيين اندازه و درصد حجمي فاز گاما پرايم اوليه
گاما پرايم  رسوبات  حجمي  كسر  و  اندازه  تعيين  براي 
آناليزگر  نرم افزار  توسط  ساختار،  از  شده  گرفته  تصاوير  اوليه، 
تصويري1مورد بررسي قرار گرفتند. عكس ها توسط ميكروسكوپ 

الكتروني در بزرگنمايي 15000 برابر گرفته شده است. 

د- آزمايش سختي
 ،S1 پره  مختلف  ارتفاع هاي  از  موجود  نمونه هاي  تمام 
ميكروسختي    دستگاه  توسط  آماده سازي  از  بعد   M و   S3  ،S2
شدند.  سختي سنجي   HMV2000 SHIMADZUمدل 

شرايط انجام آزمايش به صورت زير است:
بار وارده                              1000 گرم نيرو

زمان اعمال بار                          15 ثانيه
 ASTM E384 استاندارد مورد استفاده براي تعيين سختي
نمونه 2 بار  هر  روي  بر  آزمايشات،  دقت  بردن  باال  براي  است. 
آزمايش انجام شد و تالش بر اين بود كه اكثر نقاط انتخابي در 
يك دانه باشد و فاصله نقاط از يكديگر بيش از شش برابر قطر 

اثر فرورونده باشد[17].

و- عمليات حرارتي انجام شده
روي  و  انتخاب  جدول(2)  در  حرارتي  عمليات  سيكل  دو 
نايمونيك،  آلياژ  شد[18و19].  اعمال  توربين  پره  نمونه هاي 
 MC كاربيد  داراي  شده  پيرسخت  سوپرآلياژهاي  از  نمونه اي 
و M23C6 است و استحكام آن با فاز گاما پرايم افزايش مي يابد. 
دو سيكل عمليات حرارتي H2 ،H1 (به منظور بازسازي عمر 

عملكرد پره) به شرح زير هستند:

:H1 سيكل عمليات حرارتي
عمليات حرارتي انحاللي در دماي 1080 درجه سانتيگراد به . 1

مدت 8 ساعت و سپس سرد كردن در هوا 
پير سخت كردن در دماي 700 درجه سانتيگراد به مدت 16 . 2

ساعت و سپس سرد كردن در هوا
 

:H2 سيكل عمليات حرارتي
عمليات حرارتي انحاللي در دماي 1080 درجه سانتيگراد . 1

به مدت 8 ساعت و سپس سرد كردن در هوا 
به . 2 سانتيگراد  درجه  دماي 850   در  كاربيدها  پايدارسازي 

مدت 24 ساعت و سپس سرد كردن در هوا 
پيرسخت كردن در دماي 700  درجه سانتيگراد به مدت . 3

16 ساعت و سپس سرد كردن در هوا 
حل   MC كاربيدهاي  بجز  فازها  همه  انحالل،  مرحله  در 
رسوب هاي  انحالل  دماي  از  شدن  سرد  طي  در  و  شده اند 
850  درجه  دماي  در  پايدارسازي  با  مي زنند.  جوانه  گاما پرايم 
سانتيگراد ذرات كاربيد M23C6 در مرز دانه ها رسوب مي كنند 
و مقداري گاما پرايم نيز تشكيل مي شود. پيرسخت كردن نهايي 

نسبت حجمي گاما پرايم(v) را افزايش مي دهد.

يافته ها 
الف- بررسي ريز ساختاري نمونه ها

مطالعات متالوگرافي به منظور تعيين مشخصات و ويژگى هاى 
ساختاري(شامل شكل، نوع، اندازه و مقدار فازهاي مختلف موجود 
در نمونه هاي پره عمليات حرارتي شده) با استفاده از تجهيزات 
متالوگرافي از قبيل ميكروسكوپ الكتروني و دستگاه تحليل گر 

تصويري انجام شد. 

جدول2: ليست سيكل هاي عمليات حرارتي انجام شده
سيكل حرارتي انجام شده كد نمونه

H1

H2

1. Image analyzer
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شكل هاي(3) و (4) تصاوير ريز ساختاري نمونه هاي عمليات 
و  گاما پرايم  رسوبات  كه   H2 و   H1 سيكل هاي  شده  حرارتي 
كاربيدهاي  و  دانه ها  داخل  در   MC رسوبات  توزيع  هم چنين 
مي دهند.  نشان  را  مرز دانه ها  در  ناپيوسته  صورت  به   M23C6
هم چنين فازهاي مضر (اكسيد كروم) در ريز ساختار نمونه هاي 
شده  ايجاد  كوره  در  اكسيژن  وجود  علت  به  حرارتي  عمليات 
است. همان طور كه در شكل(4- الف) مشاهده مي شود؛ در اثر 
عمليات حرارتي سيكل H2 كه از سه مرحله انحالل، پايدارسازي 
و پيرسخت كردن تشكيل شده، دو قلويي به وجود آمده است. 
در اثر عمليات حرارتي سيكل H1 درصد كسر حجمي رسوبات 
يافته  افزايش  كاربيد  رسوبات  و  يافته  كاهش  اوليه  گاما پرايم 

است.

ب- تأثير سيكل هاي عمليات حرارتي بر روي اندازه و درصد 
حجمي فاز گاما پرايم اوليه

براي تعيين اندازه و كسر حجمي رسوبات گاما پرايم اوليه 
گرفته  تصويري  آناليزگر  نرم افزار  توسط  ساختار  از  تصاويرى 
شده است. عكس هايي كه با ميكروسكوپ الكتروني در بزرگنمايي 
15000 برابر از نمونه ها پس از انجام سيكل عمليات حرارتي 

تهيه شده اند، مورد بررسي قرار گرفتند. 
نمودار(1) مقايسه تغييرات اندازه فاز گاما پرايم اوليه(قبل و 
روي  بر   (H1 و   H2 حرارتي  عمليات  سيكل  دو  انجام  از  بعد 
نمونه هاي آزمايش شده را نشان مي دهد. از نمودار(1) مي توان 
نتيجه گرفت كه متوسط اندازه قطر فاز گاما پرايم اوليه در سيكل 

(H1) شكل3- ب: تصوير ريز ساختاري نمونه مشخص شده درشكل3- الف: تصوير ريزساختار نمونه عمليات حرارتي سيكل
2000 شكل(3- الف) با بزرگنمايي

(H2)شكل4- ب: تصوير ريز ساختاري نمونه مشخص شده در شكل4- الف: تصوير ريزساختار نمونه عمليات حرارتي سيكل
2000  شكل(4- الف) با بزرگنمايي
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جدول3: نتايج اثر سيكل هاي عمليات حرارتي بر روي افزايش عمر

ماكزيمم شعاع متوسط ذراتسيكل عمليات حرارتي
(rt)

گذشت زمان
hr (t)

عمر افزايش يافته
hr (t)

H12/87132636737
H22/69979010210

عمليات حرارتي H2 نسبت به سيكل H1 كوچكتر شده است. 
با توجه به اينكه رسوبات هم شكل و هم اندازه هستند، مي توان 
درصد سطحي را به درصد حجمي تعميم داد[10]. نمودار(2) 
مقايسه تغييرات كسر حجمي فاز گاما پرايم اوليه قبل و بعد از 
انجام دو سيكل عمليات حرارتي H2 و H1 بر روي نمونه هاي 
مورد نظر در ارتفاع مختلف پره آزمايش شده را نشان مي دهد. 
نمودار(2) نشان مي دهد كه هر دو سيكل عمليات حرارتي، كسر 

حجمي رسوبات گاما پرايم اوليه را كاهش مي دهد.

ج- نتايج سختي سنجش
نمودار(3) مقايسه تغييرات ميكرو سختي(ويكرز) قبل و بعد 
از انجام دو سيكل عمليات حرارتي H2 و H1 بر روي نمونه هاي 
مورد نظر در ارتفاع مختلف پره آزمايش شده را نشان مي دهد. 
نمودار (3) نشان مي دهد كه سيكل عمليات حرارتي H2، نسبت 

به سيكل H1 سختي را افزايش داده است.

د- محاسبه عمر بازسازي شده
 Lifshitz-Slyozov-Wagner (LSW) (1)با استفاده از رابطه
[20و21] و با توجه به شعاع متوسط رسوبات اوليه براي پره كار 
نكرده(ريشه پره) و نمونه هاي عمليات حرارتي شده، عمر پره 

عمليات حرارتي شده به دست مي آيد(جدول3).
 rt - r0  = Kt 1/3    (1)
در  گاما پرايم  ذرات  متوسط  شعاع   r0   و  rt رابطه   اين  در 
زمان هاي به ترتيب t و 0 مي باشند. K نيز فاكتور ضريب رشد 
است كه براي اين پره و در دماي770 درجه سانتيگراد برابر 0/079 
است. به  اين معني كه پره توربين با كاركرد 20000 ساعت با 
سيكل هاي اعمال شده H2 ،H1 به ترتيب 6737 و10210 ساعت 

نمودار1: مقايسه تغييرات اندازه فاز اوليه قبل و بعد از انجام دو 
 (µm)سيكل عمليات حرارتي بر حسب

نمودار2: مقايسه تغييرات درصد كسر حجمي  اوليه قبل و بعد 
از انجام دو سيكل عمليات حرارتي

نمودار3: مقايسه تغييرات ميكرو سختي(ويكرز) نمونه ها قبل و بعد 
از انجام دو سيكل عمليات حرارتي
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افزايش عمر پيدا كرده است. يعني به عبارتي پره به ترتيب با 
كاركرد  13267 و9790 ساعت تبديل شده است.

بحث و نتيجه گيري
روي  بر   H2 و   H1 حرارتي  عمليات  سيكل هاي  اعمال  با 
نمونه هاي پره توربين كار كرده، مي توان فازهاي از بين رفته را 

احيا كرد تا استحكام و عمر پره افزايش يابد. 
با سيكل هاي اعمال شده  H1 و H2 به ترتيب 6737 و10210 
ساعت افزايش عمر پيدا كرده است. يعني به عبارتي، پره به ترتيب 

با كاركرد 13267 و9790 ساعت تبديل شده است.
مقايسه ريز ساختار نمونه ها كه تحت عمليات حرارتي سيكل 

H2 قرار گرفته با ساختار نمونه پره مرجع(ريشه) نشان مي دهد 
كه درصد حجمي اوليه و متوسط اندازه قطر فاز گاماپرايم اوليه 
 H2 به پره مرجع نزديكتر است در نتيجه سيكل عمليات حرارتي

بهتر از سيكل H1 است.

تشكر و قدرداني
در آخر از زحمات همسرم خانم مهندس جهان روشن و تمام 
كاركنان واحد پژوهش و مهندسي شركت خطوط لوله و مخابرات 
نفت ايران و نيز آزمايشگاه مركزي متالورژي پژوهشكده علوم و 
فناوري مكانيك گروه صنايع ساخت تجهيزات هوافضا و همه كساني 

كه مرا در اين پژوهش ياري نموده اند، تشكر و قدرداني مى كنم.
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مقدمه
واحد تقطير ميعانات گازي پااليشگاه سرخس (خانگيران) 
كه در نوع خود در كشور بي نظير است، در سال 1993 ميالدي 
با همكاري شركت ايتاليايي I.M.S و شركت ملي گاز ايران به 
صورت دو مجموعه مشابه براي تقطير ميعانات گازي در محل 

پااليشگاه سرخس احداث شد. خوراك واحد با توجه به وجود 
حوزه هاي  از  عبارتند  كه  سرخس  منطقه  در  گازي  حوزه  سه 
شيرين گنبدلي و شوريجه (شوريجه  Bو D) و حوزه گاز ترش 

مرزداران، از منابع زير فراهم مي شود:
حوزه •   (C.M.F) جمع آوري  سامانه  هيدروكربني  مايعات 

اميد قبولي1، جواد رجبي خراساني1، يونس دادمحمدي1، فرهاد شهركي*2
1-دانشجوي، گروه مهندسي شيمي، دانشگاه سيستان و بلوچستان
2-دانشيار، گروه مهندسي شيمي، دانشگاه سيستان و بلوچستان
تاريخ دريافت: 88/1/15                 تاريخ پذيرش: 88/2/22

توليد محصوالتي با ارزش افزوده بيشتر از ميان تقطيرهاي واحد تاپينگ1 
ميعانات گازي پااليشگاه سرخس

چكيده
واحد تاپينگ پااليشگاه شهيد هاشمي نژاد سرخس به كمك عمليات تقطير، ميعانات گازي را به محصوالت ميان تقطيري هم 
چون حالل سبك، نفتا، نفت سفيد و ديزل تبديل مي كند. اين محصوالت با ارزش، به علت وجود نداشتن واحد تبديلي مناسب، يا 
به صورت سوخت تركيبي در اختيار نيروگاه ها و جايگاه هاي پخش سوخت گذاشته مي شوند و يا به مقدار اندكي به عنوان ماده اوليه 
توليد محصوالت ديگر به صنايع پتروشيمي ارسال مي شوند. اين موضوع در حالي اتفاق مي افتد كه مي توان از اين محصوالت ميان 
تقطير، محصوالتي با ارزش افزوده بيشتري از جمله بنزين با عدد اكتان باال (از نفتا) و انواع سوخت جت (از نفت سفيد) را به دست 
آورد كه هم اكنون اين محصوالت حجم عظيمي از واردات به كشورمان را تشكيل مي دهند. در اين مقاله پس از انجام بررسي هاي 
الزم، ريفرمينگ كاتاليزوري با روش بازسازي مداوم براي تبديل محصول نفتاي اين واحد به بنزين با عدد اكتان باال پيشنهاد شده 
است و تحقيقات نشان مي دهد كه مي توان با انجام يك مرحله صاف كردن، گرفتن مواد جامد احتمالي و اضافه كردن افزودني هاي 

مخصوص، محصول نفت سفيد واحد را به استانداردهاي سوخت جت رساند.

واژگان كليدي: ميعانات گازي، پااليشگاه سرخس، نفتا، نفت سفيد، بنزين، سوخت جت

* fshahraki@hamoon.usb.ac.ir
 1.Topping 
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گازي مرزداران 
ميعانات واحدهاي تصفيه گاز (G.T.U) حوزه گازي مرزداران• 
ميعانات سامانه جمع آوري گاز شوريجه D و گنبدلي• 
ميعانات واحدهاي نم زدايي، گاز شوريجهD  و گنبدلي• 
 • B ميعانات سامانه جمع آوري گاز شوريجه
 •B ميعانات واحد نم زدايي گاز شوريجه

نمونه اي از تحليل خوراك شيرين شوريجه B اين پااليشگاه 
در شكل (1) نشان داده شده است. 

B شكل1: آناليز خوراك شيرين شوريجه

مقدار  بودن  پايين  لحاظ  از  نظر،  مورد  خوراك  كيفيت 
تركيبات گوگردي و هم چنين از نظر سبكي (پايين بودن نقطه 
جوش تركيبات)، در مقايسه با استاندارد هاي جهاني در سطح 
مطلوبي قرار دارد. بنابراين، بر اساس بررسي هاي فرآيندي انجام 
شده، مطلوب بودن محدوده ي برش نفتا و نفت سفيد و نيز با 
توجه به شكل (2) كه بيانگر محدوده ي برش هاي هيدروكربني 
به  آن  از  كه  دارد  وجود  قابليت  اين  است،  خوراك  در  موجود 
و  بنزين  هم چون  محصوالتي  توليد  براي  اوليه  ماده  عنوان 
سوخت جت استفاده شود. هم چنين در شكل (2) محدوده ي 
جوش برش هاي تقطير در پااليشگاه سرخس نشان داده شده 
است كه الزم است به محدوده هاي مناسب تري تغيير كنند تا 
بتوانند به عنوان خوراك واحدهاي پااليشي مورد استفاده قرار 
شده  داده  نشان   (2) شكل  در  كه  تقطير1  برش  اولين  گيرند. 
است مي تواند به عنوان خوراك واحد ايزومراسيون مورد استفاده 
قرار گيرد و به بهبود كيفيت بنزين كمك كند. با دانستن اين 

موضوع كه 90 درصد ظرفيت پااليش جهاني به صورت مستقيم 
گاز   گاهي  و  مايع  معمول  به طور  كه  سوخت ها،  انواع  توليد  به 
سوخت هاي  توليد  اهميت  مي يابد،  اختصاص  هستند  جامد  يا 

مذكور مشخص مي شود[1].

شكل 2: محدوده هاي برش يك نمونه از خوراك واحد تاپينگ

هر كدام از دو واحد تقطير براي فرآورش روزانه 183/624 
متر مكعب (استاندارد) از ميعانات گازي طراحي شده كه مقدار 
محصوالت حاصل شده از اين طراحي در جدول (1) نشان داده 
شده است. همان طور كه مشاهده مي شود مهم ترين محصول 
اين واحد نفتا است كه مي تواند براي توليد محصول با ارزشي 

مانند بنزين مورد استفاده قرار گيرد.
براي رسيدن به محصوالت ميان تقطيري با شرايط استاندارد 
(از نظر محدوده دمايي و از نظر مقدار تركيبات سولفوردار) و 
در نتيجه توليد با محصوالتي با كيفيت و ارزش افزوده بيشتر، 
از  كمتر  گوگردي  تركيبات  (مقدار  شيرين  ميعانات  مي توان 

 1.Light Straight Run 

جدول 1: محصوالت ميان تقطيري ميعانات گازي
شدت جريان m3/Dنام محصول
769/99گاز سوختي

4/99حالل
107/88نفتا

37/99نفت سفيد
28/99ديزل
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تاپينگ  واحد  خوراك  به عنوان  مستقيم  به طور  را   (10 ppm
قبًال  بايد  ترش  ميعانات  روي  بر  ولي  داد،  قرار  استفاده  مورد 

عمليات شيرين سازي انجام گيرد. 
اولين  بنزين  نفتا،  اوليه  ماده  توليد  زياد  مقدار  به  توجه  با 
محصولي است، كه مي توان از آن به عنوان محصولي با ارزش 
افزوده نام برد. مي توان با اضافه كردن افزودني هاي بهبود دهنده، 
كيفيت عدد اكتان و ديگر خواص آن را بهبود بخشيد. عالوه بر 
اين محصول نفت سفيد اين واحد را نيز مي توان با اعمال تغييرات 
جزيي به سوخت جت تبديل كرد. هم چنين با توجه به دارا بودن 
شرايط الزم براي مصرف ماشين هاي ديزلي، محصول ديزل اين 
واحد به جايگاه هاي سوخت گيري فرستاده مي شود و هم اكنون 

نيازي به اعمال تغييرات روي اين محصول ديده نمي شود.
افزوده  ارزش  با  محصوالتي  توليد  براي  پژوهش،  اين  در 
واحد  تقطيرهاي  ميان  از  جت  سوخت  و  بنزين  مانند  بيشتر 
انجام  بررسي هايي  سرخس  پااليشگاه  گازي  ميعانات  تاپينگ 
شده و راهكارهايي بدين منظور ارايه شده است. در ادامه ابتدا به 
مبحث توليد بنزين از محصول نفتا و پس از آن به توليد سوخت 

جت از محصول نفت سفيد واحد مي پردازيم.  

توليد بنزين از محصول نفتاي واحد
بنزين مخلوطي است از هيدروكربن هاي فرار و قابل اشتعال 
عنوان  به  و  مي آيد  به دست  نفت  از  معمول  طور  به  كه  مايع 
سوخت در موتورهاي درونسوز مثل موتورهاي وسايل نقليه به 
استثناي هواپيما استفاده مي شود. دماي جوشش بنزين موتور 
بين 1 تا 216 درجه سلسيوس قرار مي گيرد و مي تواند شامل 
چند صد ايزومر مختلف از هيدروكربن ها باشد. هيدروكربن هاي 
تشكيل دهنده بنزين در اين محدوده جوشش، 12-4 اتم كربن 
در ساختار مولكولي خود دارند. بهترين روش براي بيان تركيب 
بنزين بر اساس انواع هيدروكربن هاي آن است، كه بر اين اساس 

به سه نوع اصلي تقسيم مي شوند[4]:
پارافين ها (شامل سيكلو پارافين ها (نفتن ها) و مواد شاخه دار)• 
اولفين ها• 

آروماتيك ها• 
حجم  فرار،  مواد  ساده  جداسازي  به خاطر  ابتدا  از  بنزين 
زياد اجزا و تركيب و خصوصيات طبيعي مواد تشكيل دهنده 
اواخر  اين  در  اما  مي شد،  توليد  نفت خام  تقطير  به وسيله  آن، 
فرآيندهاي جديدي براي افزايش بازده توليد بنزين از نفت خام و 
ميعانات گازي طراحي شده اند، كه به وسيله جديدترين روش ها 
وزن  با  اجزا  (شكستن  كراكينگ  مانند  پااليش  تكنيك هاي  و 
مولكولي باال به محصوالتي با وزن مولكولي كمتر)، رفرمينگ، 
آلكيالسيون، ايزومريزاسيون و پليمريزاسيون مخلوطي از مواد 

مورد نياز براي توليد بنزين را فراهم مي كنند.
از بين فرآيندهاي مختلف توليد بنزين، فرآيند ريفرمينگ 
كاتاليزوري قادر است خوراك نفتا را به بنزين با عدد اكتان باال 
تبديل كند. نوع خوراكي كه در پااليشگاه شهيد هاشمي نژاد 
براي تبديل كردن به بنزين مد نظر است، نفتا مي باشد. بنابراين، 
ضروري است روش ريفرمينگ كاتاليزوري را به عنوان بهترين 
حدود  حاضر  حال  در  اينكه  به  توجه  گرفت.با  نظر  در  روش 
1000 واحد در دنيا با اين فرآيند كار مي كنند، مي توان گفت 
كه از لحاظ تجاري بسيار موفق بوده است. بيش از 700 واحد 
تحت ليسانس UOP در آمده اند كه از روش هاي توسعه   يافته 
و جديد بازسازي مداوم1 (CCR) استفاده مي كنند. با توجه به 
پيشرفتهاي صورت گرفته، در نحوه انجام فرآيند و كاتاليزورهاي 
مورد استفاده در آن، عدد اكتان 108 نيز به دست آمده است كه 

نزديك به مقدار بيشينه نظري است[5]. 

ريفرمينگ كاتاليزوري
نفتاي  كه  است  فرآيندي  كاتاليزوري،  ريفرمينگ  فرآيند 
گازي، با عدد اكتان  ميعانات  يا  پااليش نفت خام و  حاصل از 
پايين را به محصولي مايع با درجه اكتان باال به نام ريفرميت2 
با  بنزين هايي  با  ريفرميت  كردن  مخلوط  با  مي كند.  تبديل 
كيفيت (عدد اكتان) پايين تر مي توان به مخلوطي از بنزين با 
عدد اكتان باالتر دست يافت و يا به طور مستقيم از ريفرميت 
به عنوان بنزين سوپر (با عدد اكتان) استفاده كرد. در اين فرآيند، 
1. Continuous Catalytic Reforming  
2. Reformate 
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مولكول هاي هيدروكربني خوراك نفتا تغيير ساختار مي  يابند، 
يعني مولكول ها از يك نوع به نوع ديگر تبديل مي شوند. برخي 
مي شوند،  شكسته  كوچك تر  مولكول هاي  به  نيز  مولكول ها  از 
در نتيجه هيدروكربن هاي موجود در محصول ريفرميت داراي 
خوراك  به  نسبت  باالتري  اكتان  عدد  و  پيچيده تر  اشكال 

خواهند بود.
طي فرآيند ريفرمينگ كاتاليزوري، مقدار قابل مالحظه اي 
گاز هيدروژن به عنوان مهم ترين محصول فرعي توليد مي شود. 
كه از آن، هم در فرآيند ريفرمينگ به صورت مخلوط با خوراك 
و هم در بخش هاي ديگر پااليش مانند تصفيه هيدروژني خوراك 
براي زدودن ناخالصي هاي خوراك به خصوص گوگرد، استفاده 
به  متان  و  اتان  پروپان،  بوتان،  كمي  مقدار  هم چنين  مي شود. 

عنوان محصوالت فرعي توليد مي شوند [2].

انواع فرآيندهاي ريفرمينگ كاتاليزوري
1- ريفرمينگ كاتاليزوري با روش نيمه بازسازي1: در اين 
نوع از فرآيند ريفرمينگ كاتاليزوري، سه يا چهار رآكتور بستر 
ثابت وجود دارند كه هر چند ماه يك بار (6 تا 24 ماه) پس از 
متوقف كردن واحد، كاتاليزورهاي غير فعال شده در آنها احيا 
مي شوند. براي احياي مجدد كاتاليزورها نيازي به خارج كردن 
آنها از رآكتور نيست. پس از متوقف كردن واحد با عبور دادن 

هواي گرم از روي كاتاليزورها كك تشكيل شده بر روي سطح 
آنها سوزانده مي شود. پس از عمليات احياي كاتاليزورها، واحد 
حين  در  مي گيرد.  قرار  استفاده  مورد  و  شده  راه اندازي  دوباره 
كاتاليزورها،  اسيدي  بخش  احياي  براي  گاهي  فرآيند،  انجام 
فرآيند  از  طرحي  مي كنند.  اضافه  خوراك  به  كلر  مقداري 
ريفرمينگ كاتاليزوري با روش نيمه بازسازي در شكل (3) نشان 

داده شده است.

2- ريفرمينگ كاتاليزوري با روش بازسازي دوره اي2: در اين 
نوع فرآيند، در حالي كه ساير رآكتورها در حال انجام فرآيند 
از  را  رآكتور  يك  كاتاليزور،  احياي  به  نياز  صورت  در  هستند، 
مي كنند.  احيا  را  آن  كاتاليزورهاي  و  مي سازند  خارج  فرآيند 
بنابراين واحد متوقف نمي شود و به صورت پيوسته عمل مي كند. 
براي اين كه كيفيت محصول توليد شده ثابت بماند، در كنار 
رآكتورهاي اصلي يك رآكتور به عنوان رآكتور يدكي3 در واحد 

مورد استفاده قرار مي گيرد.

 :(CCR) 43- ريفرمينگ كاتاليزوري با روش بازسازي مداوم
جديدترين و روزآمد ترين واحدهاي ريفرمينگ كاتاليزوري در 
در  مي كنند.  استفاده  فرآيند  انجام  براي  روش  اين  از  جهان 
چنين فرآيندهايي سه يا چهار رآكتور با بستر متحرك وجود 

(SR) شكل3: ريفرمينگ با روش نيمه بازسازي

1. Semi-Regenerative
2. Cyclic Catalyst Reformer  

3. Spare
4. Continues Catalyst Regeneration Reformer
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در  آنها،  در  موجود  كاتاليزورهاي  پيوسته  صورت  به  كه  دارند 
يك دستگاه مخصوص احيا كننده1 احيا مي شوند و به سيستم 
كردن  متوقف  به  نيازي  كه  اين  بدون  بنابراين  مي گردند،  باز 
واحد2 باشد، كاتاليزورها احيا مي شوند. به اين ترتيب، هميشه 
عملياتي  شرايط  نتيجه  در  و  رآكتورها  در  كاتاليزورها  كيفيت 
مورد استفاده و كيفيت محصول مناسب خواهد بود. در شكل(4) 

طرحي از آن نشان داده شده است.
نيمه  روش  عملياتي  شرايط  بين  مقايسه اي  جدول(2)  در 
 بازسازي با روش بازسازي مداوم انجام گرفته است، همان طور كه 
در اين جدول مشاهده مي كنيد، در روش ريفرمينگ كاتاليزوري 
با روش بازسازي پيوسته در شرايط عملياتي ساده تر مي توانيم 

به عدد اكتان باالتري دست يابيم.

[2](CCR) شكل4: ريفرمينگ با روش بازسازي مداوم

جدول2: مقايسه روش نيمه  بازسازي با روش بازسازي مداوم در واحد ريفرمينگ[5]

                              روش
پارامتر

(SR) معمولينيمه بازسازي (CCR) بازسازي مداوم

h2/hc0/40/3نسبت مولي
kPa (psig) ،(125) 860(300) 2070فشار رآكتور

7075درصد تبديل هپتان
RON98102  (عدد اكتان پژوهش)

1/63/0بازده H2 (درصد وزني)
6986خلوص H2 (درصد مولي)

7683بازده ريفرميت
C5 (درصد وزني)

+--
5265كل آروماتيك  ها (درصد وزني)

PNA  / 82-160°C كيفيت خوراك: دماي جوش
PNA  / 59/29/12 :(درصد وزني)

(درصد حجمي): 62/28/10
1. Regenerator
2. Shutdown  
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باال رفتن بازده محصول و به دست  آمدن عدد اكتان باال از 
نتايج استفاده از واحدهاي جديد بازسازي مداوم (CCR) است. 
 (CCR) بيشتر بودن دوره هاي كاري در روش بازسازي مداوم
يك مزيت مهم تجاري براي اين واحد ها محسوب مي شود[2]. 
ريفرمينگ  روش  اين  انتخاب  شده  بيان  مطالب  به  توجه  با 

كاتاليزوري از ميان روش هاي ديگر، مناسب تر به نظر مي رسد.

توليد سوخت جت از محصول نفت سفيد واحد
مهم ترين محصولي كه در حد فاصل بين برش   هاي نفت سفيد 
و بنزين وجود دارد، سوخت توربين هواپيما (سوخت جت) است. 
ديزل،  سوخت هاي  و  بنزين  سفيد،  نفت  همانند  جت  سوخت 
شامل يك محدوده دمايي جوشش 150 تا 300 درجه سلسيوس 
و يك محدوده از هيدروكربن   هاي خاص (تعداد اتم هاي كربن 8 

تا 13) است[6]. 
كاربرد  معمول  به طور  كه  جت  سوخت  از  اساسي  نوع  دو 
سوخت  سفيدي  نفت  (نوع  سفيد  نفت  پايه  بر  يكي  دارند، 
جت) و ديگري بر پايه بنزين (نفتا) (نوع بنزيني سوخت جت) 
بيشتري  روشنايي  سفيدي  نفت  نوع  از  جت  سوخت  هستند. 
نسبت به نفت سفيد دارد و به طور كلي در موتورهاي توربين 
گازي (جت) استفاده مي شود. سوخت جت از نوع بنزيني دماي 
جوش گسترده تري دارد و برخي از برش هاي بنزيني نيز را نيز 
هواپيما  سوخت  انواع  از  گروهي  اين،  بر  عالوه  برمي گيرد.  در 
وجود دارند كه در هواپيماهاي نظامي استفاده مي شوند، و داراي 

استانداردهاي خاص و عملكرد باالتري هستند[7].
سوخت هاي توربين هواپيما (سوخت جت) به طور غالب از 
محصول جانبي نفت سفيد و يا مخلوطي از نفت سفيد- نفتا در 
گستره ي وسيعي از تقطير اتمسفريك نفت خام توليد مي شوند. 
شيرين  نفت خام  از  كه  سفيدي  نفت  از  حاصل  جت  سوخت 
شده به دست مي آيد، نياز كمتري به فرآيند هاي پااليش ثانويه 
دارد. اما براي اكثر خوراك ها، برش نفت سفيد شامل مواد باقي 
مانده اي است كه بايد به كمك تصفيه هيدروژني1 و يا فرآيند هاي 
شيميايي شيرين سازي پاك سازي شوند. به طور سنتي، سوخت 

اين  با  مي شود،  توليد  جانبي  محصول  تركيبات  از  فقط  جت 
به  هيدروژني  شكست  فرآيند هاي  اخير  سال هاي  در  حال، 
عنوان فرآيند هايي شناخته شده اند كه نفت سفيد را با كيفيت 
باال و به صورت ايده آل براي تهيه مخلوط سوخت جت، توليد 

مي كنند[3].
براي توليد سوخت جت از نفت سفيد به دست آمده از برج 
تقطير اتمسفري، با توجه به كيفيت نفت سفيد موجود با انجام 
تصفيه مرطوب و در صورت نياز تصفيه هيدروژني مي توان به 
سوخت جت با كيفيت مورد نظر دست يافت. هم چنين مي توان 
براي توليد سوخت جت از نفت سفيد به دست آمده از واحدهاي 
فرآيندهاي  به دليل  سفيد  نفت  اين  كرد.  استفاده  آيزوماكس 
مقدار  مي افتد،  اتفاق  واحدها  اين  در  كه  هيدروژني  كراكينگ 
تصفيه  انجام  با  و  دارد  جت  سوخت  براي  مناسبي  آروماتيك 

مرطوب مي تواند به عنوان سوخت جت مصرف شود.
نفت  تبديل  براي  راهكاري  ارايه  پژوهش  اين  در  ما  هدف 
سفيد موجود در پااليشگاه شهيد هاشمي نژاد سرخس به سوخت 
جت است. بنابراين در ابتدا الزم است تا اين نفت سفيد را مورد 
بررسي قرار دهيم. با توجه به اين كه نفت سفيد موجود از تقطير 
ميعانات گازي به دست آمده است، از نظر كيفيت در سطح بسيار 
مناسبي براي تبديل شدن به سوخت جت قرار دارد. و در صورتي 
كه بتوان سه مشخصه اصلي آن را تنظيم نمود، مي توان از آن به 
عنوان سوخت جت استفاده كرد. البته انجام آزمايش هاي دقيق 
و سنجيدن فاكتورهاي مختلف سوخت در مراحل بعدي الزامي 
است. سه مشخصه اي كه بايد به طور حتم كنترل شوند؛ شامل 
آروماتيك هاي  مقدار  سولفور)،  (مقدار  جت  سوخت  اسيديته 

موجود در آن و هم چنين نقطه انجماد است. 
چون خوراك واحد تاپينگ پااليشگاه سرخس به دليل انجام 
عمليات گوگرد زدايي به طور كامل با محلول كاستيك شستشو 
داده مي شود و در واقع تصفيه مرطوب روي آن انجام مي گيرد و 
نيز با توجه به اين كه، عمليات تصفيه هيدروژني روي آن انجام 
شده است، مي توانيم از بابت وجود نداشتن سولفور و هم چنين 
اسيديته مناسب براي نفت سفيد مطمئن باشيم. نقطه انجماد 

 1. Hydro fining
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حد  به  خاص  افزودني هاي  كمك  به  مي توان  نيز  را  محصول 
مورد نظر رسانيد. بنابراين نگراني اصلي ما به خاطر تنظيم مقدار 
آروماتيك هاي موجود در سوخت جت است كه در واقع تعيين 
كننده نقطه دود محصول هستند و كيفيت سوختن آن را نشان 
مي دهند. براي كاهش آروماتيك ها هم مي توان از فرآيند استخراج 
با دي اكسيد گوگرد و هم از فرآيندهاي تصفيه هيدروژني كامل 
(با گذاشتن رآكتور دوم فرآيند كه مربوط به تبديل آروماتيك ها 
شد،  گفته  كه  همان طور  كرد.  استفاده  است)،  سبكتر  مواد  به 
استفاده از تصفيه هيدروژني در مقادير باالي آروماتيك صورت 
مي گيرد و هزينه هاي زيادي را نيز در بر دارد كه با توجه به 
كيفيت باال و دبي كم نفت سفيد پااليشگاه شهيد هاشمي نژاد 
دسترس  در  بخاطر  هم چنين  نيست.  اقتصادي  آن  از  استفاده 
نبودن تحليل كروماتوگرافي خوراك نفت سفيد كه براي تعريف 
واكنش ها الزامي است. امكان شبيه سازي آن هم وجود ندارد. 
بنابراين در صورت نياز به حذف آروماتيك ها روش استخراج با 

دي اكسيد گوگرد پيشنهاد مي شود.
از طرف ديگر با توجه به مقدار تركيبات آروماتيكي موجود 
در خوراك واحد تاپينگ كه مقادير آنها در جدول (3) نشان 
داده شده است، به احتمال زياد مقدار تركيبات آروماتيكي در 
برش نفت سفيد كه سومين برش به دست آمده از برج تقطير 
واحد تاپينگ است، كمتر از 25 درصد حجمي خواهد بود. در 
اين صورت مقدار آروماتيك آن هم در محدوده ي قابل قبول و 
استاندارد براي سوخت جت قرار دارد و نيازي به استخراج با 

دي اكسيد گوگرد هم نيست.
قرار  با  آمده،  عمل  به  تحقيق هاي  و  نتايج  طبق  بنابراين 
دادن يك واحد خشك كننده نمكي و يك فيلتر كننده خاكي 
مي توانيم با حذف آب و تركيبات جامد معلق احتمالي در نفت 
سفيد به محصول مورد نظر كه همان سوخت جت است دست 
يابيم. تجهيزاتي كه به اين منظور بايد به كار گرفته شود، زياد 

نيست.
و  كنيم،  احداث  را  جديدي  واحد  نخواهيم  كه  صورتي  در 
سفيد  نفت  جريان  آروماتيك هاي  مقدار  كه  زماني  هم چنين 
بيشتر از مقدار مجاز است و يا تفاوت اندكي با مقدار مجاز دارد، 

آروماتيك ها  تنظيم  و  جت  سوخت  دود  نقطه  بردن  باال  براي 
مي توان نفت سفيد موجود را با تركيبات سنگين پارافيني مانند 
دكان نرمال و دو دكان نرمال مخلوط كرد و در نهايت به سوخت 

جت با استاندارد الزم دست يافت.
توجه به كيفيت نفت سفيد موجود در پااليشگاه شهيد  با 
هاشمي نژاد سرخس و با توجه به راهكارهاي پيشنهاد شده، توليد 
سوخت جت از نفت سفيد اين واحد با انجام سرمايه گذاري اندكي 

قابل دست يابي است و كه به طور كامل اقتصادي نيز هست.

نتيجه گيري
با توجه به واردات صد ها ميليون دالري بنزين و سوخت جت 
به كشور و افزايش نياز روزانه و نيز توليد مقادير قابل توجهي 
نفتا و نفت سفيد به عنوان ماده اوليه توليد بنزين و سوخت 
جت در واحد پااليشگاهي شهيد هاشمي نژاد سرخس، نياز به 
برنامه ريزي جهت راه اندازي واحد هاي توليدي اين محصوالت 
احساس مي شود. با توجه به اين كه تاكنون استفاده بهينه از اين 
ثروت ملي نشده است و حجم عظيمي از ميعانات توليدي به 
كشور هاي ديگر صادر مي شده است، اين كمبود بيشتر احساس 
مي شود. الزم به ذكر است كه واحد تاپينگ پااليشگاه سرخس 
از لحاظ نوع عملكرد در كشور بي نظير است و تاكنون در كشور 
محصوالتي هم چون بنزين، سوخت جت و ديگر مشتقات ديزل 

از ميعانات گازي توليد نشده است.
تحليل  هم چنين  و  شده  انجام  آزمايش هاي  به  توجه  با 
ميان  از  سرخس  پااليشگاه  توليدي  نفتاي  كروماتوگرافي 
رفرمينگ  روش  از  استفاده  شده؛  ذكر  توليدي  روش هاي 
كاتاليزوري با روش بازسازي مداوم براي تبديل نفتا به بنزين با 
عدد اكتان باال مناسب تر است و مي تواند به صورت كامل مورد 

جدول 3: مقدار آروماتيك هاي موجود در  خوراك هاي واحد تاپينگ
مقدار آروماتيك ها (درصد حجمي)نام خوراك
S-30014/4
S-4006/2
S-50019/9
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بررسي قرار گيرد.
براساس بررسي ها و مطالعات انجام شده در رابطه با توليد 
سوخت جت از نفت سفيد پااليشگاه، به دليل كيفيت باال و وجود 
نفت سفيدي كه هم تصفيه شيميايي و هم تصفيه هيدروژني 
روي آن صورت گرفته است و مقدار آروماتيك هاي موجود در 
آن كه در محدوده ي مناسبي قرار دارد، مي توان نتيجه گرفت كه 
اين نفت سفيد از لحاظ تنظيم اسيديته و مواد آروماتيكي نياز 
به هيچ فرآيند اضافي ندارد و مي توان با انجام يك مرحله صاف 

كردن، گرفتن مواد جامد احتمالي و اضافه كردن افزودني هاي 
مخصوص از آن به عنوان سوخت جت استفاده كرد. 

تشكر و قدرداني
نويسندگان مقاله از همكاري و پشتيباني مسؤولين و كاركنان 
محترم پااليشگاه گاز  شهيد هاشمي نژاد سرخس كه در انجام 
اين تحقيق از هر گونه كمكي دريغ نكرده اند تشكر و قدرداني 

مي نمايند.
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مقدمه
سيستم هاي سياالت انتقال دهنده حرارت، جزء جدا نشدني 
تمامى سيستم هاي فرآيندهاي نفت و گاز هستند. توليد اوليه، 
انتقال، پااليش و سيستم هاي برگشتي، همگي نيازمند استفاده 

از سياالت انتقال دهنده حرارت هستند. 
پااليشگاه ها از سياالت انتقال دهنده حرارت در فاز مايع(براي 
حرارت دهي ديگ بخار) و ستون هاي تقطير نفت و محصوالت 
روغن هاي  كه  شركت هايي  مي كنند.  استفاده  نفت  پايه  بر 

روان كننده را مورد فرآيند مجدد قرار مي دهند، از سيال هاي 
انتقال دهنده حرارت در دماهاي بسيار باال و فرآيندهاي تحت 
ـ كه در طول  خأل تقطير استفاده مي كنند. ايستگاه هاي پمپاژ 
خطوط لوله انتقال نفت قرار دارندـ از سيستم هاي انتقال حرارِت 
سيال براي كنترل ويسكوزيته نفتي، كه از درون لوله حركت 

مي كند، استفاده مي كنند[1,2,3].
اين سياالت به دليل هزينه هنگفت و حجم بسيار زياد مورد 
استفاده از آن ها، بسيار با اهميت هستند. تماس مستقيم سياالِت 

حسن برگزين1، جعفرصادق مقدس2* ، مسعود صامت3، سيد علي طاهري3
1- دانشجوي دكترا، مركز تحقيقات پديده هاي انتقال، دانشكده مهندسي شيمي، دانشگاه صنعتي سهند، تبريز

2-استاديار، مركز تحقيقات پديده هاي انتقال، دانشكده مهندسي شيمي، دانشگاه صنعتي سهند، تبريز 
3- كارشناسان ارشد ، مركز ايده پردازان جوان، گروه فناورى نانو، پژوهشگاه صنعت نفت

تاريخ دريافت:88/1/15        تاريخ پذيرش: 88/2/22          

بررسي اقتصادي اثر نانوسياالت در مبدل هاي حرارتي پااليشگاه تهران

چكيده
در اين مقاله، اثر نانوسياالت در كاهش ميزان مصرف آب و هزينه صرفه جويي شده ناشي از آن در مبدل حرارتي آمين كولر بررسي 
و محاسبه شده است. داده هاي مربوط به ميزان افزايش ضريب رسانايي آب، در اثر افزودن نانومواد مختلف از منابع، استخراج و مورد 
بررسي قرار گرفت. افزودن نانو مواد مختلف در سيال پايه آب، ضريب رسانايي آب را تا 60 درصد بهبود مي بخشد. محاسبات نشان داد، 
افزايش ضريب رسانايي حرارتي سياِل انتقال دهندهِ حرارت در مبدل كثيف تا 40 درصد سبب كاهش 24 درصدي در ميزان دبي آب 
مورد نياز مي شود. اين ميزان صرفه جويي در مصرف آب حدود 190000 دالر در سال صرفه جويي ارزي به دنبال خواهد داشت. نكته 
قابل توجه در نتايج حاصل شده، وابستگي شديد ضريب انتقال حرارت كل مبدل به ميزان رسوب گذاري در جداره داخلي و خارجي 

لوله هاست. به عبارت ديگر، اثر تميز كردن مبدل در بهبود كارآيي حرارتي آن با اثر افزودن نانومواد قابل مقايسه است.  

واژگان كليدي:  نانوسيال،  بهبود انتقال حرارت، مبدل حرارتي

* jafar.moghaddas@sut.ac.ir
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انتقال دهندهِ حرارت با تجهيزات مختلف و محدوديت هاي ايجاد 
سياالِت  محدود كننده  خصوصيات  اثر  در  تجهيزات،  در  شده 
انتقال دهندهِ حرارت، سبب مي شود تحقيقات زيادي در جهت 
خصوص  به  و  حرارت  انتقال دهندهِ  سياالِت  خصوصيات  بهبود 
ضريب انتقال حرارت آن ها صورت بگيرد. از جمله تحقيقاتي كه 
حجم زيادي را به خود اختصاص مي دهد، استفاده از نانوذرات 

مختلف در درون سياالِت انتقال دهندهِ حرارت است. 
تركيب فناورى نانو با فناورى انتقال حرارت، گروه جديدي از 
سياالِت انتقال دهندهِ گرما يعنى نانوسياالت را به وجود مي آورد. 
تجارِي  سياالِت  در  نانومتري  جامد  ذرات  پخش  نانوسياالت  با 
گرما( نظير آب، اتيلن گليكول، و روغن) به منظور  انتقال دهندهِ 
افزايش هدايت گرمايي و كارآيي انتقال حرارت سياالت تهيه 
ـ   مي شوند[4]. نانوسياالت گروه جديدي از مواد مركب جامد 
مايع حاوي نانوذرات جامد با قطر 1ـ100 نانومتر هستند[5]. 
در اولين قدم، آزمايشگاه ملي آرگون نشان داد كه با پخش يك 
حرارتي  هدايت  ضريب  آب،  در  مس  نانوذرات  حجمي   درصِد 
آب 20درصد افزايش مي يابد. هم چنين با كاربرد نانوذرات فلزي 
حرارت  انتقال  توانايي  در  بيشتري  افزايش  نقره،  و  مس  نظير 

نسبت به نانوذرات اكسيد فلزي مشاهده شد[4].
 مزاياي استفاده از نانوسياالت در صنعت عبارتند از: سرعت 
سيستم هاي  سيال،  پمپ  نيروي  كاهش  باالتر،  سردسازي 
خنك كننده كوچكتر و سبكتر، كاهش سهم سيال خنك كننده، 

كاهش ضريب اصطكاك و بهبود مقاومت سايشي

ميزان افزايش ضريب رسانايي حرارتي آب با استفاده از 
نانوسيال ها

نتايج آزمايش ها روي هدايت گرمايي نانوسياالت پارامترهاي 
موثر در كارآيي نانومواد(براى افزايش ضريب هدايت حرارتي) به 

صورت زير است:
و •  پايه  سياالت  از  بيشتر  بسيار  گرمايي،  هدايت  افزايش 

سوسپانسيون هاي جامدـ  مايع پيشين
وابستگي شديد هدايت گرمايي به دما• 
وابستگي شديد هدايت گرمايي به غلظت نانوذرات[6]• 

هدايت گرمايي نانوسيال به پارامترهاي مختلفي مانند نوع 
نانوذره، اندازه ذرات، كسر حجمي نانوذرات، دما، pH محلول 
آقاي  كه  پژوهشي  در  دارد.  بستگي  پخش كننده  عامل  نوع  و 
پراجش بهاتاچاريا1 روي نانوسيال اكسيد آلومينيوم ـ آب، انجام 
داد، مشخص شد كه هدايت گرمايي نانوسيال در دماهاي 40، 
55 و70 درجه سانتيگراد و قطر ذرات 20 نانومتر، بيش ترين 
مقدار را دارد. عالوه بر اين، افزايش هدايت گرمايي در دماهاي 

باالتر به طور نسبي بيشتر است[7].
 در پژوهشي ديگر، نانوسيال آب ـ مس، حاوي 0/3درصد 
حجمي نانوذرات مس با قطر 25 نانومتر توسط آقاي كيم2 مورد 
هدايت  كه  شد  مشخص  تحقيق،  اين  در  گرفت.  قرار  بررسي 
گرمايي موثر (Keff) با كاهش pH از 8 به 3 با فاكتور 3 افزايش 
مي يابد، در حالي كه هدايت گرمايي سياِل پايه تقريباً ثابت باقي 
و  نانوسياالت  به  فرد  منحصر  خواص  به  توجه  با  مي ماند[8]. 
كاربرد زياد آب به عنوان سيال خنك كننده، پژوهش هاي زيادي 
در زمينه افزايش هدايت گرمايي آب با تعليق نانوذرات در آن 
صورت گرفته است. در سال هاي اخير با توجه به گزارش هاي 
نانوذرات  افزودن  با  آب  گرمايي  هدايت  بهبود  شده،  منتشر 
مختلف و نانوتيوب هاي كربني، مورد توجه فراوان قرار گرفته 
دو  به  راحت تر  بررسي  براي  گذشته  پژوهش هاي  نتايج  است. 

گروه زير تقسيم بندي شده اند:
نانوسياالت حاوي نانوذرات فلزي و اكسيد فلز • 
نانوسياالت حاوي نانوتيوب هاي كربني• 

 درصد افزايش هدايت گرمايي نانوسياالت گروه اول و دوم، 
 (2) و  جدول هاي(1)  در  ترتيب  به  شده،  گزارش  مقاالت  در 

به طور خالصه نشان داده شده اند. 
در اين مقاله، بر اساس نتايج به دست آمده از تحقيقات، اثر 
نانومواد در افزايش ضريب انتقال حرارت سياالت انتقال دهنده 
حرارت، صرفه جويي ناشي از استفاده از نانوسياالت در مبدل هاي 
حرارتي پااليشگاه تهران مورد بررسي قرار گرفته است. بررسي 
آب  مصرف  در  صرفه جويي  ميزان  گرفته،  انجام  اقتصادي 
خنك كننده مبدل و هزينه صرفه جويي شده را در درصدهاي 
مختلفي از افزايش ضريب انتقال حرارت، برآورد مى كند. فرض 
 1. Prajesh Bhattacharya 
2. Kim
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شده است، كل آب مورد مصرف در پااليشگاه تهران را بتوان، 
نظر  در  آمين كولر  مبدل  در  مصرف  مورد  آب  شرايط  همانند 
گرفت. اين فرض، با توجه به اين كه عمدتاً در مبدل هاي حرارتي 

آب استفاده مى شود، منطقي است. 

انواع سيال هاي مورد استفاده در صنايع نفت
برخي از سياالتي كه به عنوان سياالت انتقال دهنده حرارتي 
در تجهيزات مختلف استفاده مى شوند، عبارتند از: آب سرد سازي، 
مختلف،  دماهاي  در  استفاده  قابليت  با  تركيبي  روغن هاي 

گليكول ها، فلزات مايع و گازهاي مختلف.
پلي پروپيلن گليكول ها و كوپليمرهاي پلي گليكول به علت 
داشتن فشار بخار پايين و رسانايِي هدايتِي حرارِت باال به عنوان 
مى شوند.  استفاده  مناسب  بسيار  حرارت  انتقال دهنده  سياالت 

در بعضى از كاربردها نياز به اضافه كردن افزودني هايي مانند 
حفظ  خوردگي(براي  جلوگيري كننده هاي  و  آنتي اكسيدان ها 
طول عمر و كيفيت سيال در دماهاي باال) وجود دارد. از جمله 
و  سرد سازي  جهت  مصرف  مورد  آب  سياالت،  اين  مهم ترين 
انتقال حرارت در مبدل هاي حرارتي است كه در اين بررسي به 

طور خاص، مورد نظر هستند[15,16]. 
با وجود نياز به استفاده از سياالت انتقال دهنده حرارت در 
حجم هاي بسيار زياد و در بخش هاي مختلف، استفاده از آن ها 

مشكالتي را نيز به وجود مى آورد كه عبارتند از:
عنوان  به  آب  از  استفاده  از  ناشي  مشكالت   -

پر كاربردترين سياِل انتقال دهنده حرارت
تمركز اصلي فعاليت هاي پااليشگاه ها در جلوگيري از انتشار 
آلودگي در زمينه ى عمليات و روش هاي تعمير و نگهداري بوده، 

جدول 1: مشخصات و درصد افزايش هدايت گرمايي نانوسياالت فلزي و اكسيد فلز

سيال
غلظت نانوذرهقطر نانوذره(نانومتر)نانوذرهپايه

(درصد حجمي)
افزايش هدايت گرمايي 

مرجع(درصد)

[8]134/330آلومينيوم اكسيد (Al2O3)آب

[9]334/315آلومينيوم اكسيد (Al2O3)آب
[10]500/417اكسيد مس (CuO)آب
[11]500/123/8-100مس (Cu)آب
[12]10523/8*40اكسيد تيتانيوم (TiO2) ميله ايآب
[12]15529/7اكسيد تيتانيوم (TiO2) كرويآب

جدول 2: مشخصات و درصد افزايش هدايت گرمايي نانوسياالت كربني(نانوسياالت حاوي نانوتيوب كربني)

پژوهشگرافزايش هدايت گرمايي(درصد)غلظت نانوتيوب كربن(درصد حجمي)سيال پايه

  [13]0/825 (نانوتيوب كربني چند ديواره)آب

[14]0/638 (نانوتيوب كربني چند ديواره)آب

0/6 (قطر خارجي 130 نانومتر و طول 10 ميكرومتر)آب
[14]34(نانوتيوب كربني چند ديواره)

1 (قطر خارجي 130 نانومتر و طول 10 ميكرومتر)آب
[14]7/6(نانوتيوب كربني چند ديواره)
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كه تأكيد بيشتر بر روي كاهش آلودگي هاي ضايعات هيدروكربني 
و جامدات، در آب هاي پسماند است. دفع شدن جامدات، سبب 
افزايش تشكيل لجن و هزينه هاي اضافي دفع مي شود. مهم ترين 
سيستم  آب نمك زدايي،  از:  عبارتند  آبي  ضايعات  توليد  منابع 
شده،  جدا سازي  ترش  آب  خنك كننده،  برج هاي  بلوداون1 

آب خنك سازي يك بار مصرف، كندانسورها و ....[17و18].
كاهش  براى  پااليشگاه ها  در  كه  مهم  فاكتورهاي  از  يكي 
مصرف انرژي و سوخت، كنترل دقيق روي آن صورت مي گيرد، 
رسوب در مبدل هاي حرارتي است. مبدل هاي حرارتي اى كه در 
آن ها رسوب رخ داده است، بازدهي مناسبي ندارند و مي توانند 
شوند.  توليد  ظرفيت  كاهش  و  انرژي  مصرف  افزايش  باعث 
مبدل هاي لوله اي به طور گسترده، در صنايع پااليش براى گرم 
و سرد كردن جريان هاي مواد استفاده مى شوند. در اين مبدل ها 
مبدل  رسوبات،  خارج سازي  براى  كه  مي شود،  تشكيل  رسوب 
را از سرويس خارج كرده، سپس دسته ى لوله هاي مبدل را از 
زياد  سرعت  و  فشار  داراي  آب  با  را  رسوبات  و  كرده  جدا  آن 
تميز مي كنند. با كاهش حجم مبدل ها و يا تعداد آن ها مى توان، 
آلودگي و هزينه هاي ناشي از تميز كردن آن ها را كاهش داد، كه 

از لحاظ اقتصادي مقرون به صرفه خواهد بود.
عالوه بر صرفه جويي اقتصادي ناشي از كاهش مصرف سياالت 
صرفه جويي  نيز  ديگرى  زمينه هاي  در  حرارت،  انتقال دهنده 

اقتصادي قابل توجهي خواهيم داشت، كه عبارتند از: 
انتقال دهنده •  سياالت  براي  نياز  مورد  افزودني هاي  كاهش 

حرارت
كاهش حجم دستگاه هاي استفاده كننده از اين سياالت • 
كاهش هزينه كنترل آلودگي ناشي از اين سياالت• 

توسط  حرارت  انتقال  ظرفيت  موارد،  برخي  در  طرفي  از   
سياالت انتقال دهنده حرارت، به عنوان محدود كننده ى ميزان 
سياالت  اين  كارآيي  و  كيفيت  بهبود  است.  محصول  توليد 

مي تواند منجر به افزايش توليد محصول شود. 
- تأثير افزايش ضريب هدايت حرارتي سيال در ضريب 

انتقال حرارت كل مبدل حرارتي 
ضريب هدايت حرارتي سيال تأثير مستقيمي بر ضريب انتقال 

حرارت كل مبدل دارد. هم چنين تغييرات ضريب هدايت حرارتي 
هزينه هاي  و  مبدل  طراحي  بر  مستقيمى  تأثير  نيز  مبدل  كل 
تأثيرگذاري  ميزان  و  نحوه  بررسي،  اين  در  دارد.  آن  اقتصادي 
ضريب هدايت حرارتي سيال انتقال دهنده حرارت با استفاده از 
روابط موجود بررسي مي شود. در ادامه ميزان تأثير گذاري نانومواد 
در سيال حرارتي بررسي شده و در نهايت اثر نانومواد در كاهش 
آب خنك كننده مصرفي پااليشگاه تهران(با استفاده از داده هاي 
موجود در مورد برج هاي خنك كننده پااليشگاه و داده هاي موجود 
براي نمونه اي از مبدل هاي مورد استفاده اين پااليشگاه) بررسي 

مى شود. 

پارامترهاي موجود در ضريب انتقال حرارت كلي مبدل حرارتي
معادله ى زير ضريب انتقال حرارت كلي را نشان مي دهد كه 

تابع پارامترهاي مختلفي است.
(1) 

     
  
بيرون  سطح  حسب  بر  كلي  حرارت  انتقال  ضريب   :Uo

لوله هاي مبدل حرارتي
مبدل  لوله هاي  خارج  حرارت  انتقال  ضريب  عكس   :1/ho

حرارتي
Rfo: مقاومت در برابر انتقال حرارت ناشي از رسوب گذاري 

در خارج لوله هاي مبدل حرارتي
Rfin: مقاومت ناشي از وجود پره ها در جداره ى لوله

ΔxwAo/kwAm: مقاومت ناشي از جداره ى لوله هاي مبدل 

در برابر انتقال حرارت
داخلي  جداره ى  در  رسوب گذاري  از  ناشي  مقاومت   :Rfi

لوله هاي مبدل حرارتي
مبدل  لوله هاي  داخل  حرارت  انتقال  ضريب  عكس   :1/hi

حرارتي
ضريب  بر  سيال  هدايت  ضريب  تغييرات  اثر  بررسي  براي 
انتقال حرارت كلي، بايد ساير عوامل موثر بر روي ضريب انتقال 
كننده ى  محدود  تا  شوند،  ديده  هم زمان  طور  به  كلي  حرارت 
 1. Blowdown
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انتقال حرارت( كه ضريب كلي انتقال حرارت بيشتر از محدود 
كننده ى انتقال حرارت تأثير مي پذيرد ) مشخص شود. 

عوامل موثر بر روي ضريب انتقال حرارت كلي عبارتند از:
  ضريب انتقال حرارت سيال داخل لوله• 
  ضريب انتقال حرارت سيال خارج لوله• 
  ضريب رسانايي جداره ى لوله• 
  مقاومت حرارتي ناشي از رسوب در جداره ى داخلي لوله• 
  مقاومت حرارتي ناشي از رسوب در جداره ى خارجي لوله• 
  مقاومت حرارتي پره هاي موجود در جداره ى لوله• 

كننده ى  محدود  عامل  توسط  كلي  حرارت  انتقال  ضريب 
حرارت  انتقال  ضريب  مقدار  مي شود.  مشخص  حرارت  انتقال 
كلي، مقداري نزديك به قسمتي كه بيش ترين مقاومت را در 

مقابل انتقال حرارت دارد، خواهد داشت. 
انتقاِل  ضريب  بر  سيال  هدايتي  ضريب  تغيير  اثر  ادامه  در 
حرارتِي داخل لوله، براي رژيم جريان متالطم سيال درون لوله 
آورده شده است. از طريق محاسبه عدد ناسلت مي توان ضريب 

انتقال حرارتي داخل لوله را به دست آورد. 

محاسبه ضريب هدايت حرارتي سيال داخل لوله هاي مبدل 
حرارتي با رژيم جريان توربولنت(رابطه ديتوس- بولتر) 

قبل از اين كه به محاسبه ضريب انتقال حرارت جابجايي داخل 
است،  ذكر  به  الزم  شود،  پرداخته  رابطه (2)  از  استفاده  با  لوله 
در بررسي انتقال حرارت نانوسيال ها، عالوه بر اثر پارامتر ضريب 
رسانايي حرارتي، پارامترهاي بسيار زياد ديگري وجود دارند كه 
بايد در معادله مورد استفاده، نحوه اثرگذاري آن ها نشان داده شود. 
مطالعات انجام گرفته در زمينه انتقال حرارت جابجايي، نسبت به 
مطالعات تجربي و مطالعات تئوري بسيار محدود است. با وجود 
برخي مطالعات انجام گرفته در اين زمينه، نتايج به دست آمده 

بسيار واگرا بوده و به آزمايش دقيق نياز دارند. 
نانوذرات،  اندازه  مانند  زيادى  بسيار  پارامترهاي  وجود 
 pH ،مورفولوژي نانوذرات، جنس، درصد حجمي مورد استفاده
رابطه  راحتي  به  نتوان  مي شود  سبب   ... و  سيال  دماي  سيال، 
مناسبي بدين منظور در نظر گرفت. از طرفي نتايج تحقيقات 

برخي  حتي  و  است  آن ها  بين  اختالف  وجود  بيانگر  محققان، 
شده  جابجايي، حاصل  رسانايي حرارتي  ضريب  اوقات، كاهش 
است. البته اغلب نتايج حاكي از اين مطلب است، كه روابطي 
به  آنچه  به  نسبت  كمتري،  مقادير  ديتوس  بولتر  رابطه  مانند 
صورت تجربي حاصل مي شود، پيش بيني مي نمايند و اثر اين 
امر را مربوط به عوامل ديگري مانند حركت براوني نانوذرات و... 
مي دانند. با توجه به عدم قطعيت در روابط مربوط به محاسبه 
انتقال حرارت جابجايي، در اين بخش اثر نتايج تجربي حاصل 
حرارت  انتقال  ميزان  در  حرارتي  رسانايِي  ضريب  براي  شده، 
جابجايي داخل لوله ها، مورد استفاده قرار گرفته است. نتايجي 
ساير  اثر  كه  صورتي  (در  مي شود  حاصل  بخش  اين  در  كه  را 
پارامترهاي افزايش انتقال حرارت را صحيح بدانيم) مي توان به 
عنوان حداقل مقدار در نظر گرفت كه خللي در نتايج حاصل 

شده ايجاد نمي كند[20و19]. 
انتقال  همكاران[21]،  و  هريس  زينالي  توسط  تحقيقي  در 
حرارت جابجايي در داخل لوله اي با دماي ثابت در جريان آرام 
حرارت  انتقال  افزايش  بيانگر  تجربي  نتايج  است.  شده  بررسي 
جابجايي با افزايش عدد پكلت و غلظت ذرات نانو در محدوده ى 
مورد مطالعه مي باشند كه مقدار افزايش در مقايسه با پيش بيني 
روابط موجود، براي انتقال حرارت تك فازي بيشتر است. افزايش 
مشاهده شده نشان مي دهد، افزايش ضريب هدايت حرارتي به 
تنهايى موثر نبوده بلكه عوامل ديگرى نيز بايد مورد توجه قرار 

گيرند[21].
معموالً در سيستم هاي صنعتي، مي توان فرض كرد، كه رژيِم 
جريان در درون لوله هاي مبدل در حالت توربولنسي كامل قرار 
دارد. دليل اين امر اين است كه ضريب انتقال حرارت در حالت 
حالت هاي  به  نسبت  را  بيشتري  مقدار  اغتشاشي  جريان  رژيِم 
رايج ترين  بولتر،  ديتوس  ـ  رابطه   .(Re>10000) دارد.  ديگر 
معادله اي است كه در طراحي، از آن براي محاسبه ضريب انتقال 
زير  در  آن  معادله ى  كه  مي شود،  استفاده  لوله،  داخل  حرارت 

نشان داده شده است:
(رابطه ديتوس-بولتر) (2)         



ماهنامه تخصصي، علمي- ترويجي /  فروردين-  ارديبهشت 88 / شماره 19 42

F a r a y a n d n o

K ضريب رسانايي سيال، μ ويسكوزيته سيال، cp ظرفيت 
حرارتي سيال و dc قطر داخلي لوله است[19]. 

مشخص  رابطه(2)،  در  پرانتل  عدد  مقادير  جاگذاري  با 
سياِل  در   (k)حرارتي هدايت  ضريب  افزايش  با  كه  مي شود 
انتقال دهنده حرارت، ضريب انتقال حرارت جابجايي(hi) نيز با 
نسبتk0/67 افزايش مي يابد. براي مثال اثر افزايش 15 درصدي 
ضريب هدايتي سيال بر ضريب انتقال حرارت كل بدين صورت 

hi1a:به دست مي آيد
hi1ak0.67,k2=1.15,hi2  (k2)

0.67=1.098hi11.10hi1

با افزايش 15 درصدي هدايت سيال، مشاهده مي شود، حدود 
10 درصد بر ميزان ضريب انتقال حرارت داخل لوله افزوده مي شود. 
در صورتي كه كنترل كننده انتقال حرارت، ضريب انتقال حرارت 
همين مقدار افزايش در ضريب انتقال  داخل لوله باشد، تقريباً 
حرارت كلي خواهيم داشت. در ادامه با در نظر گرفتن مشخصات 
كامل مبدل حرارتي پااليشگاه تهران، محاسبات براي حالت هاي 

مختلف و به طور دقيق نشان داده مي شود. 
افزايش ضريب انتقال حرارت، مي تواند به طور مستقيم به كاهش 
حجم مبدل حرارتي منجر شود، رابطه زير اين امر را نشان مي دهد. 

        (3)

در معادله ى اول، مقادير Q و LMTD با توجه به شرايط 
فرآيند و بهينه سازي مشخص مي شوند[19]. همان طور كه در 
معادله ديده مي شود، با افزايش ضريب انتقال حرارت، كل مقدار 
سطح مورد نياز مبدل بايد كاهش يابد تا تساوي ثابت باقي بماند، 
انتقال دهنده  سيال  و  فرآيند  سيال  خروجي  دماهاي  اين كه  يا 

حرارت تغيير يابند. 
قبل از بررسي اثر نانوسيال در ميزان افزايش انتقال حرارت 

كل، بايد دو نكته مورد توجه قرار گيرد:
مفيد  صورتي  در  تنها  سيال  هدايتي  رسانايي  افزايش   (1
كنترل كننده  سيال  در  حرارت  انتقال  ضريب  كه  بود،  خواهد 

انتقال حرارت باشد. در اكثر واحدهاي مورد استفاده در صنعت، از 
ايجاد رسوبات در جداره ى داخلي و خارجي قسمت هاي مختلف 
مبدل هاي حرارتي جلوگيري مي شود. در صورتي كه از مبدل به 
عنوان كندانسور استفاده  شود، قسمت داخلي لوله، كنترل كننده 
انتقال حرارت خواهد بود. در غير اين صورت بايد ميزان كنترل 
انتقال حرارت، توسط ضرايب رسوب گذاري داخل و خارج لوله، 

مورد بررسي قرار گيرد و ميزان اثر هر كدام مشخص شود. 
كه  مي شود  مشاهده  ديتوس-بولتر،  رابطه  به  توجه  با   (2
ضريب انتقال حرارت با توان 0/8 سرعت نسبت مستقيم دارد. 
لذا اثر افزايش سرعت بر ضريب انتقال حرارت با توان بيشتري 
روي ضريب انتقال حرارت تأثير گذار است. ولي بايد به اين نكته 
ضريب  بردن  باال  سيال(براى  سرعت  افزايش  كه  داشت  توجه 
انتقال حرارت) عالوه بر اين كه نياز به سيال انتقال دهنده حرارت 
را زياد مي كند، نياز به انرژي بيشتري نيز براي پمپاژ خواهد 
داشت. در منابع ذكر شده است، كه اگر ضريب انتقال حرارت 
دو برابر افزايش يابد، بايد توان پمپاژ حدود 10 برابر شود؛ در 
صورتي كه با افزايش ضريب هدايت سيال تا 3 برابر مي توان به 
همين مقدار افزايش ضريب انتقال حرارت كلي، بدون نياز به 

افزودن توان پمپاژ به طور محسوس، دست يافت.  

اثر افزايش ضريب هدايت حرارتي سيال انتقال دهنده حرارت، 
در كاهش ميزان آب سرد كننده مورد استفاده 

آب سردسازي مي تواند با دبي زياد مورد استفاده قرار گيرد 
و تغييرات دمايي كمى داشته باشد، يا اين كه با دبي كم مورد 
استفاده قرار گيرد و تغييرات دمايي زيادى داشته باشد. استفاده 
از آب زياد در مبدل، سبب كاهش سطح مورد نياز براي تبادل 
حرارت شده در نتيجه سرمايه گذاري اصلي و هزينه هاي ثابت را 
كاهش مي دهد. از طرف ديگر هزينه آب مورد استفادهـ  به دليل 

افزايش حجم آب ـ افزايش مي يابد.
در حالت ديگر مي توانيم اندازه مبدل حرارتي را تغيير ندهيم 
و به جاى آن دبي آب مصرفي را بكاهيم. البته بايد توجه داشت؛ 
كاهش دبي آب، تا حدي قابل قبول خواهد بود، كه رژيم جريان 

متالطم فرض شده در محاسبات، را تغيير ندهد. 
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ايجاد توازن اقتصادي، بين شرايط "دبي آب زياد ـ سطح 
سبب  و "دبي آب كم ـ سطح مورد نياز زياد"  مورد نياز كم" 
حسب  بر  كننده،  سرد  سيال  دبي  بهينه ى  حالت  كه  مي شود 
حداقِل هزينه هاي كلي آب سرد كننده و هزينه هاي ثابت برقرار 
شود. با وجود اين، به خاطر اين كه نمي توان در پااليشگاه تهران، 
حالت  لذا  كرد،  استفاده  جديد)  (و  كوچكتر  حرارتي  مبدل  از 
سطوح  و  بگيرد  قرار  بررسي  مورد  مي تواند  آب،  دبي  كاهش 

مبدل هاي حرارتي ثابت گرفته مي شوند. 

اثر نانوسيال بر روي مبدل حرارتي پااليشگاه تهران با  نام  خنك 
كننده آمين 

براى بررسي اثر نانوسيال در مبدل خنك كننده پااليشگاه تهران، 

اثر افزايش ضريب انتقال حرارت هدايتي بر روي مقدار ضريب 
افزايش  اثر  سپس  و  شده  محاسبه  مبدل،  كلي  حرارت  انتقال 
نياز(در  مورد  آب  دبي  كاهش  در  كلي،  حرارت  انتقال  ضريب 
بررسي  ثابت)  خروجي  و  ورودي  دماهاي  و  ثابت  مبدل  سطح 
شده است. در جدول(3) مقادير مربوط به ضرايب انتقال حرارت 
داخل  و خارج لوله،  براي مبدل پااليشگاه تهران محاسبه شده 
است. مقادير hin  و ho به ترتيب، ضرايب انتقال حرارت داخل 
انتقال  ضريب  يا   Uo مقدار مي باشند.  مبدل  لوله هاي  خارج  و 
حرارت كلي نيز بر اساس حالت مبدل تميز و كثيف محاسبه 

شده است، كه در انتهاي جدول مشاهده مي شود.
فرآيند  سياالت  مشخصات  به  مربوط  مقادير  جدول(3)  در 
و سيال سرد كننده آمده است. مقدار hin، با استفاده از رابطه 

جدول 3: مشخصات مبدل حرارتي آمين كولر پااليشگاه تهران
سيال درون لوله(سيال انتقال دهنده حرارت- آب) سيال درون پوسته(آمين)
قطر داخلي لوله ها Di 0/01694 قطر خارجي لوله Do 0/01905

دانسيته ρ 994 پوسته درون سيال سرعت Vs 0/2

ظرفيت حرارتي Cp 4179 دانسيته Ρ 987
ويسكوزيته μ 0/0007 ويسكوزيته Μ 0/000913

هدايت ضريب k 0/625 رينولدز عدد Re 4121/063
سرعت V 1/133333 حرارتي ظرفيت Cp 3914

عدد رينولدز Re 27262/11 ضريب هدايت K 0/796122
عدد پرانتل Pr 4/68048 عدد پرانتل Pr 4/486153
عدد ناسلت Nu 135/3229 عدد ناسلت Nu 66/26674

ضريب انتقال حرارت hin 4992/727 ضريب انتقال حرارت ho 2769/365

مقاومت انتقال حرارت Ri 0/003765 مقاومت انتقال حرارت Ro 0/006037

مقاومت رسوب گذاري Rfi 0/000464 مقاومت رسوب گذاري Rfo 0/000464
ضريب انتقال حرارت كل(رسوب گذاري شده) Uo كثيف 649/3

ضريب انتقال حرارت كل(مبدل تميز) Uo تميز 1468/8
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ديتوس ـ بولتر كه روابط مربوط به آن در باال آمده، محاسبه شده 
است. براي محاسبه ho از روابط زير استفاده شده است. 

           (4)
اين رابطه جهت محاسبه ضريب انتقال حرارت خارج دسته ى 
لوله ها، در مبدل هاي حرارتي پوسته ـ لوله مورد استفاده قرار 
مي گيرد. با توجه به جدول داده هاي مربوط به مبدل پااليشگاه 
تهران، اين مبدل از نوع پوسته ـ لوله است. آرايش لوله ها در 

درون پوسته مبدل در شكل(1) نشان داده شده است.
بر اساس اين آرايش و اندازه فواصل ضرايب C و n به كار 
رفته در معادله، محاسبه ho از جداول موجود به دست مي آيد. 
براي تعيين ضرايب C و n، مقدار قطر مربع و نصف قطر بر قطر 
خارجي لوله ها تقسيم مي شود و از مقادير به دست آمده، مقادير 
C و n به دست مي آيد[19]. با جاگذاري ضرايب به دست آمده 

در فرمول مربوط به ho، مقدار آن تعيين مي شود.
پس از به دست آمدن ضرايب انتقال حرارت داخلي و خارجي، 
مقدار ضريب انتقال حرارت كلي ـ براي دو حالت مبدل تميز 
و رسوب گذاري شده ـ محاسبه مى شود. اثر نانوسيال بر بازدهي 
مبدل، با محاسبه ضريب انتقال حرارِت كلي در مبدل، بر اساس 
مقادير مختلف  kبررسي شده است. با تغييرات مقدار k مقادير 
ضريب انتقال حرارت كلي تغيير مي يابد كه براي دو حالت مبدل 
تميز و كثيف، محاسبه شده است. همان طور كه مشاهده مي شود، 

ضريب انتقال حرارت كلي با افزايش ضريب هدايت حرارتي سيال 
سردكننده، افزايش مي يابد. با توجه به اين كه در عمل، هميشه 
بررسي  مالك  دارد،  وجود  مبدل ها  در  رسوب گذاري  مقداري 

بازدهي نانوسيال، مبدل كثيف در نظر گرفته مي شود. 
همان طور كه مشاهده مي شود با افزايش ضريب رسانايي، 
و  تميز  مبدل  حالت  دو  در  كلي  حرارت  انتقال  ضريب  مقادير 
كثيف، افزايش مي يابند. درصد افزايش ضرايب انتقال حرارت 
نيز براي دو حالت مختلف مبدل آورده شده است. دو نكته قابل 

توجه در مقادير به دست آمده، در جدول باال وجود دارد:
ضرايب انتقال حرارت كلي در اين مبدل، به شدت تحت تأثير . 1

مقدار رسوب گذاري، در داخل و خارج لوله هاي مبدل است. 
همان طور كه مشاهده مي شود با رسوب گذاري مبدل، مقدار 
ضرايب انتقال حرارت تا بيش از دو برابر كاهش مى يابد، كه 
بيانگر اين است؛ تميز بودن مبدل، تأثير فراواني در كارآيي 

آن دارد. 
افزايش درصد ضريب انتقال حرارت، تحت اثر نانوسيال، براي . 2

مبدل تميز بيشتر از مبدل كثيف است. دليل اين امر، باال 
سبب  كه  است  مبدل  رسوب گذاري  مقاومت  ضريب  بودن 
مي شود ضريب انتقال حرارت كلي مبدل، بيشتر تحت تأثير 
آن قرار گيرد و ساير پارامترها اثرگذاري خود را تا حدودي 

از دست بدهند. 
در صورتي كه بخواهيم اندازه مبدل و اختالف دماي ورودي 
بماند،  ثابت  مبدل،  لوله  بيرون  و  درون  سيال هاي  خروجي  و 
سبب  تا  كرد،  كم  حدي  تا  را  كننده  سرد  سيال  دبي  مي توان 
شود دماهاي خروجي سيال ها، همانند حالت بدون استفاده از 
نانوسيال شود. در اين حالت مقدار كاهش دبي در حقيقت نفعي 
مي شود.  پااليشگاه  عايد  نانوسيال،  از  استفاده  اثر  در  كه  است 
ضريب انتقال حرارت كل، تابع سرعت سيال درون لوله(يا در 
حقيقت دبي سيال سرد كننده) است. براي اين كه مقدار انتقال 
حرارت ثابت بماند، مي توان با افزايش ضريب انتقال حرارت كلي، 
كاهش سرعت سيال درون لوله را خنثي كرد. در اين صورت، 
با كاهش مصرف آب سرد كننده، كارآيي مبدل از لحاظ انتقال 
حرارت ثابت باقي مي ماند. با كاهش سرعت سيال درون لوله ها 

شكل 1: آرايش لوله ها در درون مبدل حرارتي
 پااليشگاه تهران

1 in

1/41 in 0/75 in
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و دبي سيال، توان مورد نياز براي پمپاژ نيز كاهش مي يابد كه 
از لحاظ اقتصادي مقرون به صرفه است. كاهش مقدار مصرف 
آب هم چنين سبب مي شود، مقادير افزودني هايي كه به خاطر 

اهداف متفاوتي به آب اضافه مي شوند، تا حدودي كاهش يابد.
قيمت آب مورد استفاده در فرآيندهاي مختلف 

فرآيندهاي  در  استفاده  مورد  آب  قيمت  جدول(7)  در 
مختلف آورده شده است. مقادير مربوط به سال 1990 هستند و 
قيمت هاي به روز آن ها بيشتر از مقادير موجود در جدول خواهد 

بود[20]. 
براي  مصرفي،  خنك كننده  سيال  دبي  كاهش  مقادير 
حالت هاي مختلف k سيال سرد كننده، محاسبه شده است كه 
در جدول(8) ديده مي شود. كاهش دبي سيال، با كاهش مقدار 
آب جبراني مورد استفاده(جهت تأمين آب تبخير شده و آب 
تخليه شده) در برج هاي خنك كننده رابطه مستقيم دارد. لذا 
ميزان كاهش دبي آب مورد نياز، منجر به كاهش آب جبراني 
مورد نياز واحد خنك كننده(به همان ميزان) مى شود. همان طور 

 k جدول 5: تغييرات ضريب انتقال حرارت كلي بر حسب افزايش مقدار

ضريب هدايت درصد افزايش ضريب 
هدايت با نانوسيال

ضريب هدايت حرارتي كل 
(تميز)

درصد افزايش 
(تميز) ضريب هدايت حرارتي كل (كثيف) درصد افزايش

 (كثيف)
0/625 0 1468/8 0 649/3 0
0/6525 5 1487/2 1/2 652/8 0/5
0/6875 10 1504/6 2/4 656/2 1/0

0/71875 15 1521/0 3/5 659/0 1/5
0/75 20 1536/7 4/6 662/2 1/9

0/78125 25 1551/6 5/6 664/9 2/4
0/8125 30 1565/8 6/5 667/5 2/8
0/875 40 1592/3 8/4 672/3 3/5

جدول 6: داده هاي مربوط به برج هاي خنك كننده پااليشگاه تهران
زمان نوع واحد مقدار پارامتر
تابستان آب شهري متر مكعب در روز 7000 آب جبراني
زمستان آب شهري متر مكعب در روز 5000-4500 آب جبراني

- - درجه فارنهايت 90 دماي آب مصرفي
- - درجه فارنهايت 130- 120 دماي آب برگشتي
- - گالن در دقيقه 45000 دبي آب رفت
- - اينچ 42 قطر لوله آب رفت
- - ppm 0,3-0,2 افزودني كلر در آب برگشتي
- - ppm 50 – 40 افزودني ضد رسوب

جدول 4: محاسبه ضرايب C و n با استفاده از آرايش لوله ها در مبدل حرارتي پااليشگاه تهران
Cnنسبت نصف قطر مربع به قطر لولهنسبت قطر مربع به قطر لوله

1/880/940/4950/571
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كه مشاهده مي شود، با فرض قيمت آب، معادل با 0/36 دالر به 
ازاي هر متر مكعب از آن، صرفه جويي قابل توجهي در سال عايد 
پااليشگاه مى شود. قابل ذكر است، بر اساس جدول مربوط به 
قيمت آب، مقدار 0/36 دالر به ازاي هر متر مكعب از آب شهري 
هزينه ى محاسبه شده در سال 1990 بوده و هم اكنون قيمت 
آن بيشتر از اين مقدار است. ذكر مجدد اين نكته ضروري است، 
كه مقدار صرفه جويي محاسبه شده، فقط مربوط به آب مصرفي 
واحد بوده و صرفه جويي ناشي از كاهش مصرف افزودني هاي 
مختلف و هم چنين رفع آلودگي آب اتالفي در نظر گرفته نشده 
است. با توجه به اثر كاهش ضريب انتقال حرارت با ميزان رسوب 
داخل و خارج لوله هاي مبدل، بايد هزينه مورد نياز براي تميز 
نمودن مبدل و هزينه مورد نياز براي استفاده از نانوذرات، مورد 

مقايسه قرار گيرد. 
برج هاي  در  انرژي  مصرف  كاهش  در  نانوسيال  اثر  بررسي 

خنك كننده پااليشگاه تهران

آب خنك كننده مورد استفاده در پااليشگاه تهران ـ كه در 
برج هاي خنك كننده بازيابى مي شودـ توسط پمپ سانتريفيوژي، 
پمپ مي شود. قطر لوله خروجي پمپ، 42 اينچ و دبي پمپاژ نيز 
45000 گالن در دقيقه(3/07 متر مكعب در ثانيه) است. توان 

مصرفي پمپ از رابطه زير محاسبه مي شود:
(5)              توان پمپ = 

كه در آن q دبي پمپاژ بر حسب متر مكعب در ثانيه است. 
g  ثابت گرانش و برابر با 9/8 متر بر مجذور ثانيه است. h هد 
خنك كننده 25  برج هاي  براى  كه  است،  متر  حسب  بر  پمپاژ 
متر، همراه با تلفات اصطكاكي در نظر گرفته مي شود. η بازدهي 
پمپ است، كه معموالً مقداري بين 0/7 تا 0/9 دارد كه در اين 

محاسبات مقدار 0/8در نظر گرفته مي شود. 

J/sec 87426=0/85/ 3/07×25×9/8×988= توان پمپ
= انرژي مصرفي توسط پمپ در سال بر حسب ژول

87426×3600×24×365=2/757078208×1013

جدول 7: قيمت انواع آب هاي مورد استفاده در صنايع پااليش و پتروشيمي
هزينه(ژانويه 1990)آب خنك كننده

0/1-0/5 دالر به ازاي 1000 گالنچاه
0/06-0/2 دالر به ازاي 1000 گالنرودخانه يا شور

0/06-0/26 دالر به ازاي 1000 گالنبرج
آب فرآيند

0/35-1/5 دالر به ازاي 1000 گالنشهري
0/5-1/5 دالر به ازاي 1000 گالنتصفيه شده يا نرم

2/25-4 به ازاي 1000 گالنتقطير شده

جدول 8: ميزان كاهش دبي آب مصرفي و صرفه جويي اقتصادي مبدل حرارتي براي حالت مبدل كثيف
درصد افزايش  

k
درصد كاهش دبي آب 

مورد نياز
ميزان آب جبراني مورد نياز 

پااليشگاه تهران
ميزان صرفه جويي روزانه 

آب جبراني
صرفه جويي ساليانه آب 

جبراني
هزينه آب

 0/36($/m3) 
0 0 6000 0 0 0
5 4 5771 229 83673 30122
10 7 5559 441 160970 57949
15 11 5347 653 238266 85776
20 14 5135 865 315565 113603
25 17 4977 1023 373535 134473
30 20 4818 1182 431507 155343
40 24 4553 1447 528128 190126
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با توجه به رابطه ى محاسبه توان پمپ؛ توان مصرفي پمپ 
با دبي پمپاژ متناسب است و هر چه قدر دبي كمتر شود به 
همان ميزان توان مصرفي پمپ نيز كاهش مي يابد. در حالتى 
كه ضريب هدايت حرارتي سيال انتقال دهنده حرارت 15 درصد 
افزايش يابد، محاسبات، كاهش 11 درصدي، در دبي مورد نياز 
را نشان مي دهند. لذا ميزان صرفه جويي در انرژي مصرفي پمپ 

در هر سال به صورت زير محاسبه مي شود:
=ميزان كاهش مصرف انرژي در هر سال براي پمپ برج خنك كننده

ژول 1012×3/032786029
با توجه به جداول موجود در زمينه ى قيمت انرژي الكتريكي 
مورد استفاده در صنايع، قيمت برق مصرفي 0/035 تا 0/13 
دالر به ازاي هر كيلووات ساعت ذكر شده است. قيمت ذكر شده، 
براي انرژي الكتريكي است كه از بيرون تهيه مي شود و در خود 
پااليشگاه توليد نمي شود. با توجه به اين كه قيمت ذكر شده، 
مربوط به سال 1990 است لذا مقدار بيشينه آن در محاسبات 
در نظر گرفته مي شود، زيرا قيمت انرژي در سال هاي اخير رو به 
افزايش است. در هر سال، در اثر استفاده از نانوسيال، در انرژي 
الكتريكي مورد مصرف پمپ برج خنك كننده، ميزان صرفه جويي 

به صورت زير به دست مي آيد:
J 1012*3/03=ميزان هزينه صرفه جويي شده در هر سال(دالر)

 /3594169/65×0/13=109593/85 $/year
هر كيلووات ساعت برابر با 3594169/65 ژول است. با توجه 
به رقم به دست آمده، استفاده از نانوسيال كامًال مقرون به صرفه 

خواهد بود. 

نتيجه گيري
با توجه به بررسي انجام شده، استفاده از نانوسيال مي تواند از 

لحاظ اقتصادي بسيار مقرون به صرفه باشد. ميزان ارز صرفه جويي 
شده در مصرف آب و انرژي الكتريكي مصرفي، براي پااليشگاه 
تهران 290 هزار دالر در سال برآورد مي شود. نكته قابل توجه در 
استفاده از نانوسيال، عدم نياز به تغيير تجهيزات موجود است، 
كه به راحتي مي توان به جاي سيال عادي از نانوسيال استفاده 
كرد و دبي سيال حرارتي مصرفي را تا حدود زيادي كاهش داد. 
البته بايد به اين نكته نيز توجه داشت كه همواره بايد عامل 
كنترل كننده انتقال حرارت در مبدل ها تعيين شود. هم چنين 
اثر كاهش عامل محدود كننده انتقال حرارت بررسي شود، زيرا 
ممكن است، كاهش عامل محدود كننده انتقال حرارت، تأثير به 
سزايي در كارآيي مبدل داشته باشد. رسوب گذاري در مبدل هاي 
حرارتي تأثير به سزايي دركاهش ميزان انتقال حرارت داشته 
استفاده  براي  نياز  مورد  هزينه  با  مبدل،  كردن  تميز  هزينه  و 
در  نانوسيال ها  از  استفاده  است.  مقايسه  قابل  نانوسياالت،  از 
مبدل هاي حرارتي تميز تأثير بسيار بيشتري نسبت به مبدل هاي 
حرارتي كثيف دارد. در مواردي كه مكانيسم نفوذ، نقش اصلي 
صرفه جويي  مي توانند  نانوسيال ها  دارد،  حرارت  انتقال  در  را 
اقتصادي قابل توجهي داشته باشند. نانوسيال هاي مورد استفاده 
بايد با افزودني هاي ديگري كه به سياالِت انتقال دهنده حرارتي 
افزوده مي شوند، سازگاري داشته باشد تا خللي در كاركرد آن ها 
ايجاد نشود. استفاده از نانوسيال ها در سيال هاي انتقال دهنده 
حرارت، افزايش روز افزون هزينه انرژي را توجيه پذير مي كند، اما 

هنوز نانوسيال ها در مرحله تحقيقات نيمه صنعتي هستند. 

تقدير و تشكر
بدين وسيله از حمايت هاي مادي و معنوي پژوهشگاه صنعت 

نفت، تشكر و قدرداني به عمل مي آيد. 
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مقدمه
پااليشگاه بندرعباس جديدترين پااليشگاه كشور است كه 
هدف  با  مجموعه  اين  رسيد.  بهره بردارى  به   1376 سال  در 
امكان  و  كشور  نياز  مورد  نفتى  فرآورده هاى  از  بخشى  تأمين 

اسمى  ظرفيت  است.  شده  تأسيس  مازاد  فرآورده هاى  صدور 
اين پااليشگاه 232 هزار بشكه در روز بوده كه شامل220 هزار 
بشكه نفت خام سنگين صادراتى و 12 هزار بشكه ميعانات گازى 

استحصالى از منابع گازى سرخون است.

محمدرضا جعفرى نصر*1 - افشين مهدوى 2 
1- مديربرنامه ريزي و هماهنگي پژوهش و فناوري ، شركت پژوهش و فناوري پتروشيمي 

2- دانشجوي كارشناسي ارشد، دانشكده مكانيك، دانشگاه خواجه نصير
تاريخ دريافت: 87/4/20                    تاريخ پذيرش: 88/2/15       

مدل سازى و بهينه سازى فرآيند اختالط بنزين موتور توليدى پااليشگاه بندرعباس
 با استفاده از برنامه ريزى خطى

چكيده
بيشتر محصوالت نفتى عمدتاً از اختالط دو يا چند برش نفتى مختلف به دست مى آيند.كميت و خواص فيزيكي و شيميايى برش ها و 
اجزاي اختالط با نوع نفت خام مورد پااليش، فرآيند هاى پااليشى مورد استفاده و هم چنين شرايط عملياتى فرآيندهاى مربوطه رابطه ي 
مستقيم دارد. كيفيت محصوالت نفتى عرضه شده به بازار1 با توجه به استانداردهاى جارى و تدوين شده تعيين مى شود وكميت اين 
محصوالت به طور كلى تحت تأثير بازار قرار دارد.  بنزين موتور فرآورده اى استراتژيك است و با توجه به اجراى سياست سهميه بندى مقدار 
فعلي مصرف آن حدود 59 ميليون ليتر در روز است كه تنها روزانه حدود 44 ميليون ليتر آن در پااليشگاه هاى كشور توليد مي شود. بنابراين 
در رابطه با بحث كميت، از طرف بازار محدوديتى در برنامه هاى توليدى پااليشگاه هاى كشور تحميل نمى شود و هدف كليه پااليشگاه ها 
حداكثر سازى توليد اين محصول استراتژيك است. به طور مسلم هر توليد كننده مشتاق است از فرآيندهاى اختالطي استفاده كرده و در 
شرايط بهينه عمل كند. به نحوى كه از يك سو، نياز بازار از جنبه ي  كمي و كيفي به فرآورده هاى نفتى (در اين مقاله بنزين موتور) با استفاده 

صحيح از منابع و اجزاي اختالطي برآورده شود و از سوي ديگر بيشينه سود به واسطه فروش و عرضه آن به دست آيد.
در اين تحقيق، بهينه سازى فرآيند اختالط بنزين در پااليشگاه بندرعباس از طريق به كارگيرى مدل سازى اين فرآيند با برنامه ريزى 
خطى انجام پذيرفته است. سپس مسأله مدل شده با استفاده از حل كننده2 برنامه صفحه گسترده اكسل، در مود محاسباتى برنامه 

سيمپلكس استاندارد3 حل شده است. 

واژگان كليدي:  بنزين موتور، اختالط ، تحقيق در عمليات، برنامه ريزى خطى، بهينه سازى

* m.jafarinasr@npc-rt.ir
1. Finished Procedure 

2. Solver 
3. Standard Simplex LP
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واحد  بزرگترين  داراى  پااليشگاه  اين  فرآيندى،  جنبه ي  از 
تصفيه بنزين از نظر خوراك با روش احياي مداوم كاتاليست   
در كشور است. واحد كاهش گرانروى اين مجتمع نيز از نظر 
خوراك، بزرگ ترين واحد كشور است و به طور كلى اين پااليشگاه 

بيشترين درصد تبديل خوراك به بنزين موتور را دارا ست.
فرآورده هاى توليدى پااليشگاه بندرعباس عبارتند از: بنزين 
موتور، گازمايع، نفت سفيد، نفت گاز، نفت كوره، قير و سوخت هاى 
گاز  نفت  و  موتور  بنزين  فرآورده  دو  ميان،  اين  در  كه  هوايى 
فرآورده هاى استراتژيك محسوب مي شوند. در حال حاضر حجم 
توليد داخلى آنها جوابگوى نيازهاى كشور نبوده و كمبود آنها از 
محل واردات تأمين مى شود. كاربرد اين دو محصول در موتورهاى 
احتراق داخلى و لزوم رعايت حداقل كيفيت از جمله مسايلى است 
كه در پااليشگاه هاى كشور از جمله پااليشگاه بندرعباس مورد 
توجه قرار مى گيرد. عدم وجود سامانه هاى اختالط اتوماتيك و 
كنترل درجا1 در پااليشگاه و حداكثر سازى توليد  اين دو فرآورده 
بدون در نظر گرفتن روابط حاكم بر اختالط و تكيه بر تجارب 
قبلى و فرموالسيون هاى اختالطى پيشين موجب شده است تا 
نتوان از تمامي پتانسيل هاى موجود براي اجراى فرآيند اختالط 

با بيشينه سود، بهره گرفت.
در اين مقاله با توجه به اصول و مبانى برنامه ريزى خطى و 
با مشخص شدن ويژگى هاى اصلى اجزاي اختالطى و هم چنين 
ساده،  مدل  يك  ارايه  با  است،  شده  تالش  توليدى  محصول  
در  معمولى  موتور  بنزين  توليد  براى  اختالطى  اجزاي  درصد 
جهت نيل به حداكثر سازى سود2 معين شود. در پايان، تركيب 
بهينه حاصل با تركيب به كار رفته در وضعيت فعلى پااليشگاه 
و هم چنين با مدل جديد ارايه شده تحت عنوان "ب"، مقايسه 

شده است.
نكته مهم و قابل ذكر آن است؛ كه مدل ارايه شده براى يك 
مسأله يكتا نيست، بنابراين "جواب بهينه ى" يك مدل تنها براى 

آن مدل بهترين جواب است.

مدل سازى فرآيند اختالط
   همان طور كه در جدول شماره (1) مالحظه مى شود، بنزين 

كيفى   ويژگى هاى  است  الزم  توليدى  سوپر  و  معمولى  موتور 
مندرج در جداول ذكر شده را دارا باشند، در اين ميان دو فاكتور 

كيفى بيش از بقيه مورد توجه هستند:
1) عدد اكتان از جمله مهم ترين فاكتور هاى مورد توجه در 
توليد و عرضه بنزين موتور است كه معرف خاصيت به سوزى 
در  محاسبه  مورد  فاكتورهاى  جمله  از  اكتان  عدد  است.  آن 
هدررفتگى  كيفي3 بنزين است. عدد اكتان، بر مبناى استعداد 
دارند،  نزديك  جوش  نقاط  كه  خالص  هيدروكربن  دو  كوبش 
سي.اف.آر  موتور  يك  از  آن  سنجش  براى  و  مى شود  محاسبه 
استفاده مى شود. هر چه عدد اكتان بنزين بيشتر باشد به سوزى 

آن بهتر بوده وقيمت آن نيز باالتر خواهد بود.
2) فشار بخار ريد نيز از جمله فاكتورهاى مهم در كيفيت 
بنزين موتور است. كاهش بيش از حد اين مشخصه، در سرما  
موجب اشكال در استارت مناسب مي شود و با  افزايش بيش از حد 
آن، موجب انسداد مجارى انتقال سوخت به موتور و قفل بخار4 

مي شود.
باتوجه به توضيحات داده شده در مدل سازى فرآيند اختالط، 
فرآورده  و  دهنده  تشكيل  اجزاي  بررسى  در  فاكتور  دو  اين  از 
نهايى استفاده شده است. (محدوده جوش بنزين و اجزاي آن نيز 
فاكتور مهمى است كه متأسفانه به دليل انجام نگرفتن اين آزمون 
بر روى اجزاي تشكيل دهنده بنزين، داده هاى مربوطه در اختيار 
نبود. ولى با توجه به اين كه نقطه جوش نهايي بنزين پارامتر 
مهمى است و به نحوى در مقادير فشار بخار ريد اثر متقابل دارد، 
با كنترل فشار بخار ريد به طور تقريبي به صورت غير مستقيم بر 

روى نقطه جوش نهايي نيز كنترل اعمال خواهد شد).
تا چندى پيش تترااتيل سرب يكى از اجزاي اختالطى بنزين 
موتور جهت افزايش عدد اكتان بود كه در حال حاضر به دليل 
مسايل زيست محيطى، ماده افزودنى ام.تي.بي.ايي جايگزين آن 
شده است. در پااليشگاه بندر عباس به علت پتانسيل هاى موجود و 
استفاده از بنزين سوپر وارداتى به عنوان يكى از اجزاي سازنده براي 
توليد بنزين  معمولى (به منظور انطباق كيفى با مشخصه هاى جدول 

شماره (1)) نيازى به استفاده از مواد افزودنى مذكور نيست.
به طوركلى، روابط حاكم بر كيفيت هاى مورد نظر در اختالط 
1. Online Control 
2. Profit 

3. Give Away
4. Vapor lock
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بنزين، روابط غيرخطى هستند. به عنوان مثال برهمكنش مدل 
اختالط دو جزء بنزين1و2 به ترتيب با اعداد اكتان O.N1 و
O.N2 و درصدهاى حجمى اختالط X1  و X2 منجر به توليد 
بنزينى با عدد اكتان O.N مى شود كه از رابطه زير به دست مى آيد:
O.N=O.N1(X1)+O.N2(x2)+I1,2(X1)(X2)
در اين رابطه  I1,2 ضريب برهم كنش1 بوده كه طى آزمايش 
اجزا  تعداد  هرگاه  مى شود.  تعيين  جزء  دو  اختالط 50:50   با 
بيشتر شود، اين برهم كنش پيچيده تر مي شود. به همين دليل 
بسيارى از پااليشگرها روابط تجربى را براى اختالط بنزين ها در 
نظر مى گيرند، به عنوان مثال " نلسون" رابطه اى را براى محاسبه 

عدد اكتان بنزين ها به صورت زير پيشنهاد كرده است:
Nm = X*C*Na + (1-x)*Nb

Nb , Na ,Nm  به ترتيب اعداد اكتان بنزين مخلوط، بنزين 

A  وبنزين  B بوده و X نيز كسر حجمى بنزين با اكتان باالتر 
است. ضريب C را مى توان از روى جداول و نمودارهاى مربوطه 

به دست آورد.
مدل  به كارگيرى  و  مسأله  ساده سازى  جهت  مقاله  اين  در 
برنامه ريزى خطى، فرض شده است كه رابطه اختالطى، خطى و 

به فرم كلى زير است:
(O.N)m = Σ Vi . (O.N)i

نمودار صفحه بعد طرح كلى فرآيند اختالط اجزا متشكله 
بنزين در پااليشگاه بندرعباس را نشان مى دهد. همان طور كه 
ماده  به عنوان  وارداتى  سوپر  بنزين  از  تنها  مى شود،  مالحظه 
افزودنى جهت بهبود عدد اكتان استفاده مى شود. اين پااليشگاه 

ماده افزودنى ام.تي.بي.ايي  را مورد استفاده قرار نمى دهد.
 به طور كلى، بنزين موتور توليدى اين پااليشگاه از اختالط 
هفت جزء تشكيل مى شود كه ويژگى هاى فيزيكى هر يك از 

اجزا در جدول شماره (1) نشان داده شده است .
قيمت بنزين سوپر و معمولى ميانگين قيمت هاى بين المللى 
قيمت هاى  اجزا  ساير  براى  كه  آنجايى  از  است.   1385 سال 

جدول1: مشخصات بنزين موتور معمولي و سوپر توليدي
حدود

روش آزمونبنزين معموليبنزين سوپرواحدآزمون
ASTM D1298گزارش شودگزارش شودKg/mدانسيته در 15 درجه سلسيوس

ASTM D86___تقطير
c65 max65 maxASTM D86◦10درصد تبخير در
c115 max115 maxASTM D86◦ 50درصد تبخير در
c180 max180 maxASTM D86◦90درصد تبخير در
c205 max205 maxASTM D86◦نقطه جوش نهايي

max2 maxASTM D86 2درصد حجميباقيمانده
ReportReportASTM D86درصد حجمياتالف

max0,1 maxASTM D1266 0,1درصد وزنيگوگرد كل
ASTM D323توجه ا را ببينيدتوجه ا را ببينيدكيلوپاسكالفشار بخار ريد در8/37 درجه سانتيگراد

min87 minASTM D2699 95-عدد اكتان(پژوهش)
min-ASTM D2700 87-عدد اكتان(موتور)

از اول فروردين تا پايان ارديبهشت =حداكثر 62توجه 1:     
از اول خرداد تا پايان شهريور =حداكثر 55

از اول مهر تا پايان آبان =حداكثر 62
از اول آذر تا پايان اسفند =حداكثر 69

1. Interaction coefficient
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بين المللى و يا قيمت تمام شده بر مبناى قيمت واقعى و بين المللى 
نفت خام در دسترس نيست، بنابراين، بر مبناى قيمت هاى بنزين 
سوپر و معمولى و با در نظر گرفتن كيفيت و واحدهاى فرآيندى 

قيمت هايى براى اجزا در نظر گرفته شده است.
اجزاي تشكيل دهنده بنزين عبارتند از:

نفتاي سبك تصفيه شده1• 
بنزين سبك پااليش مستقيم2• 
پالت فرميت3• 
نفتاي سبك هيدروكرك شده4• 
نفتاي سنگين هيدروكرك شده5• 
 نفتاي غلظت شكن تصفيه شده6• 
بنزين سوپر وارداتي7• 

تعريف متغيرهاى مسأله:
X1 = Amount of treated  light naphtha , m3/day

X2 = Amount of light  straight  run gasoline, m3/day

X3 = Amount of platformate, m3/day

X4 = Amount of light  hydrocracked naphtha, m3/day

X5 = Amount of heavy  hydrocracked naphtha, m3/day

X6 = Amount of treated  visbreaker  gasoline, m3/day

X7 = Amount of imported  super gasoline, m3/day

Y  = Amount of regular gasoline product, m3/day

با مشخص شدن متغيرهاى مسأله نوبت به بيان مسأله مى رسد.
همان طور كه پيش تر بيان شد در اين مقاله هدف بيشينه 
بهترين  يافتن  طريق  از  بنزين  فروش  از  حاصل  درآمد  كردن 

تركيب اجزاي تشكيل دهنده آن است.
براى آنكه نتيجه گيرى بهترى از اين بررسى صورت پذيرد، 

اجراى كار در دو حالت مختلف انجام شده است.
الف – بررسى وضعيت فعلى

در وضعيت فعلى، بنزين سوپر وارداتى يكى از اقالم تشكيل 
دهنده بنزين توليدى پااليشگاه بندرعباس است.

همان طور  كه قبًال نيز بيان شد سياست برنامه عملياتى توليد 
پااليشگاه، بيشينه كردن توليد بنزين موتور است و در اين حالت، 
كمينه مفروض، توليد 15000 متر مكعب در روز است. با اين 
فرضيه ها، بهينه تركيب امتزاج براي برآورد تابع هدف محاسبه 
شده است كه اعداد و ارقام حاصل، متفاوت از تركيب به كار رفته 

درشرايط فعلى توليد بنزين در اين پااليشگاه است.
ب- بررسى وضعيت پيشنهادى

در اين سناريو، پااليشگاه به معنى واقعى يك بنگاه اقتصادى 
فرض شده است؛ كه مبناى تعيين كننده سياست هاى آن فقط 
افزايش سود وكاهش هزينه ها است. در رابطه با بنزين موتور مورد 
حدود  كه  است  اين  دريافت  مى توان  اول  نگاه  در  آنچه  عرضه، 
يك سوم حجم توليد بنزين معمولى را فرآورده اى (بنزين سوپر) 

شكل1: نمودار فرآيند اختالط اجزاي متشكله بنزين در پااليشگاه بندرعباس
1. Treated light naphtha     
2. Light straight run gasoline
3. Platformate 
4. Light hydrocracked naphtha

5. Heavy hydrocracked naphtha
6. Treated visbreaker naphtha
7. Imported super gasoline
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تشكيل مى دهد كه قيمت آن بيش از قيمت بنزين مورد عرضه 
است. بنابراين خواهيم ديد، اگر قيد توليد بند "الف" را برداشته و 
مرز 8000 مترمكعب در روز را به منظور استفاده از پتانسيل هاى 
موجود در پااليشگاه در نظر بگيريم، آنگاه چه تغييراتى را  در سود 

حاصل شاهد خواهيم بود.
از:  عبارت  هدف  تابع  براى  نظر  مورد  تعريف  مقاله  اين  در 
توليدى،  بنزين  فروش  از  حاصل  درآمد  تفاوت  حداكثر سازى 
خواهد  يافته  غير امتزاج  به صورت  اجزا  همان  فروش  به  نسبت 
بود. دستيابى به اين هدف با تغيير نسبت هاى هر يك از اجزاي 

تشكيل دهنده ي بنزين ويافتن تركيب بهينه انجام مى شود.
در جدول شماره (3) قيمت هاى هر يك از اجزا محاسبه و بر 

حسب (m3/$) بيان شده است:
مى توان  را  شده  ذكر  مسايل  فرمت  بر  همين  اساس    

به صورت هاى زير بيان داشت:
سناريوى (الف)

max z = 429.8y – 330x1 – 320x2 –440x3 – 345x4 
–390x5– 310 x6– 452.2x7

s.t. 
:x1+x2+x3+x4+x5+x6+x7-y=0
:86x1+82x2+40x3+80x4+7x5+ 56x6+62x7-62y 
≤ 0  :70x1+67.47x2+97.5x3+71x4+52x5+62x6+
95x7- 87y ≥0
: x1 ≤ 3000
: x2 ≤ 2000
: x3 ≤ 5232
: x4 ≤ 672                   

جدول 3: قيمت اجزا تركيب بنزين
دانسيته(kg/lit)  قيمت(ton/$) قيمت (m3/$)جريان

330496/20/665نفتاي سبك تصفيه شده
320481/20/665بنزين سبك پااليش مستقيم

410519/60/789پالت فرميت
345487/90/708نفتاي سبك هيدروكرك شده
390506/50/770نفتاي سنگين هيدروكرك شده

310442/90/700نفتاي غلظت شكن تصفيه شده
452/2602/90/750بنزين سوپر وارداتي

429/8580/80/740محصول(بنزين معمولي)

جدول 2- معرفى جريان هاى اختالط و ويژگى هاى آنها

قيمتجريان
($/m3)

دسترس پذيري
(m3/day)

عدد اكتان(پژوهش)
(-)

 (kpa)فشار بخار ريد

33030007086نفتاي سبك تصفيه شده
320200067/4782بنزين سبك پااليش مستقيم

440523297/540پالت فرميت
3456727180نفتاي سبك هيدروكرك شده
390456527نفتاي سنگين هيدروكرك شده

نفتاي غلظت شكن تصفيه شده6  
gasoline

3105286256

452/248509562بنزين سوپر وارداتي
62≥87≤15000≤429/8محصول(بنزين معمولي)
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: x5 ≤ 456
: x6 ≤ 528
: x7 ≤ 4850
: y ≥ 15000

سناريوى (ب)
max z = 429.8y – 330x1 – 320x2 – 440x3 –345x4 
–390x5 – 310 x6

s.t. 
:x1+x2+x3+x4+x5+x6-y=0
:86x1+82x2+40x3+80x4+7x5+56x6- 62y ≤ 0 :70
x1+67.47x2+97.5x3+71x4+52x5+62x6– 87y ≥0
 :  x1 ≤ 3000              
 :  x2 ≤ 2000
 : x3 ≤ 5232 
 : x4 ≤ 672
 : x5 ≤ 456
 : x6 ≤ 528

 : y ≥ 8000

حل مدل هاى(سناريو هاى) تعريف شده 
حل مسأله را مى توان با كمك نرم افزارهاى مختلف انجام داد 

كه از آن جمله مى توان به نرم افزارهاى زير اشاره كرد:
SYMPHONY, GAMS, LINDO, LINGO
MINTO, Xpress-MP, MOSEK, QOCA, 
MATLAB, MATHEMATICA
GNU Linear Programming Kit Cassowary 

constraint solver
Spreadsheets (Excel)

در اين ميان نرم افزارهاى صفحه گسترده به دليل سادگى، الگوريتم 
همچنين  و  مراحل  تكرار  دقت،  تنظيم  قابليت هاى  قبول،  قابل 
 solver دسترس پذيرى، كاربرد زيادى دارند و در اين تحقيق از
 Standard Simplex LP برنامه اكســل در مود محـاسباتى
به همين منظور استفاده شده است كه run برنامه و نتايج آناليزى 

آن در زير آورده شده است.
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Target Cell (Max)
Cell Name Original Value Final Value

$B$8 Max Profit: 376092.5158 376092.5158

Adjustable Cells

Cell Name Original Value Final Value

$B$14 X1 = Amount of Treated  light naphtha , m3/day 3000 3000

$B$15 X2 = Amount of Light  straight  run gasoline, m3/day 2000 2000

$B$16 X3 = Amount of Platformate, m3/day 5232 5232

$B$17 X4 = Amount of Light  hydrocracked naphtha, m3/day 182.5201465 182.5201465

$B$18 X5 = Amount of Heavy  hydrocracked naphtha, m3/day 0 0

$B$19 X6 = Amount of Treated  visbreaker  gasoline, m3/day 30.22710623 30.22710623

$B$20 X7 = Amount of Imported super gasoline, m3/day 4850 4850

$B$21 Y  = Amount of regular gasoline product, m3/day 15294.74725 15294.74725

سناريوى (الف) گزارش پاسخ

Constraints

Cell Name Cell Value Formula Status Slack

$E$14 E1 0 $E$14=$F$14 Not Binding 0

$E$15 L1 0 $E$15<=$F$15 Binding 0

$E$16 G1 0 $E$16>=$F$16 Binding 0

$I$14  Non-negativity 1 حالت الف 3000 $I$14>=$J$14 Not Binding 3000

$I$15  Non-negativity 2 حالت الف 2000 $I$15>=$J$15 Not Binding 2000

$I$16  Non-negativity 3 حالت الف 5232 $I$16>=$J$16 Not Binding 5232

$I$17  Non-negativity 4 حالت الف 182.5201465 $I$17>=$J$17 Not Binding 182.5201465

$I$18  Non-negativity 5 حالت الف 0 $I$18>=$J$18 Binding 0

$I$19  Non-negativity 6 حالت الف 30.22710623 $I$19>=$J$19 Not Binding 30.22710623

$I$20  Non-negativity 7 حالت الف 4850 $I$20>=$J$20 Not Binding 4850

$I$21  Non-negativity 8 حالت الف 15294.74725 $I$21>=$J$21 Not Binding 15294.74725

$B$14 X1 = Amount of Treated  light naphtha , m3/day 3000 $B$14<=$C$14 Binding 0

$B$15 X2 = Amount of Light  straight  run gasoline, m3/day 2000 $B$15<=$C$15 Binding 0

$B$16 X3 = Amount of Platformate, m3/day 5232 $B$16<=$C$16 Binding 0

$B$17 X4 = Amount of Light  hydrocracked naphtha, m3/day 182.5201465 $B$17<=$C$17 Not Binding 489.4798535

$B$18 X5 = Amount of Heavy  hydrocracked naphtha, m3/day 0 $B$18<=$C$18 Not Binding 456

$B$19 X6 = Amount of Treated  visbreaker  gasoline, m3/day 30.22710623 $B$19<=$C$19 Not Binding 497.7728938

$B$20 X7 = Amount of Imported  super gasoline, m3/day 4850 $B$20<=$C$20 Binding 0

$B$21 Y  = Amount of regular gasoline product, m3/day 15294.74725 $B$21>=$C$21 Not Binding 294.7472527
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Target Cell (Max)

Cell Name Original Value Final Value

$B$8 Max Profit: 268162.2636 268162.2636

Adjustable Cells

Cell Name Original Value Final Value

$B$14 X1 = Amount of Treated  light naphtha , m3/day 3000 3000

$B$15 X2 = Amount of Light  straight  run gasoline, m3/day 201.5360983 201.5360983

$B$16 X3 = Amount of Platformate, m3/day 5232 5232

$B$17 X4 = Amount of Light  hydrocracked naphtha, m3/day 0 0

$B$18 X5 = Amount of Heavy  hydrocracked naphtha, m3/day 0 0

$B$19 X6 = Amount of Treated  visbreaker  gasoline, m3/day 0 0

$B$20 Y  = Amount of regular gasoline product, m3/day 8433.536098 8433.536098

سناريوى(ب) گزارش پاسخ
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Constraints

Cell Name Cell Value Formula Status Slack

$E$14 E1 0 $E$14=$F$14 Not Binding 0

$E$15 L1 -39073.27803 $E$15<=$F$15 Not Binding 39073.27803

$E$16 G1 0 $E$16>=$F$16 Binding 0

$I$14 Non-negativity 1 3000 $I$14>=$J$14 Not Binding 3000

$I$15 Non-negativity 2 201.5360983 $I$15>=$J$15 Not Binding 201.5360983

$I$16 Non-negativity 3 5232 $I$16>=$J$16 Not Binding 5232

$I$17 Non-negativity 4 0 $I$17>=$J$17 Binding 0

$I$18 Non-negativity 5 0 $I$18>=$J$18 Binding 0

$I$19 Non-negativity 6 0 $I$19>=$J$19 Binding 0

$I$20 Non-negativity y 8433.536098 $I$20>=$J$20 Not Binding 8433.536098

$B$14 X1 = Amount of Treated  light naphtha , m3/day 3000 $B$14<=$C$14 Binding 0

$B$15 X2 = Amount of Light  straight  run gasoline, m3/day 201.5360983 $B$15<=$C$15 Not Binding 1798.463902

$B$16 X3 = Amount of Platformate, m3/day 5232 $B$16<=$C$16 Binding 0

$B$17 X4 = Amount of Light  hydrocracked naphtha, m3/day 0 $B$17<=$C$17 Not Binding 672

$B$18 X5 = Amount of Heavy  hydrocracked naphtha, m3/day 0 $B$18<=$C$18 Not Binding 456

$B$19 X6 = Amount of Treated  visbreaker  gasoline, m3/day 0 $B$19<=$C$19 Not Binding 528

$B$20 Y  = Amount of regular gasoline product, m3/day 8433.536098 $B$20>=$C$20 Not Binding 433.5360983

جدول 4: نتايج حاصل از حل مدل در سناريوهاي مختلف

نمادسناريوى الفسناريوى بوضعيت موجودجريان
300030003000X1نفتاي سبك تصفيه شده

2000201/542000X2بنزين سبك پااليش مستقيم

523252325232X3پالت فرميت

6720182/52X4نفتاي سبك هيدروكرك شده

45600X5نفتاي سنگين هيدروكرك شده

528030/23X6نفتاي غلظت شكن تصفيه شده

4850X7----4850بنزين سوپر وارداتي

167388433/5415294/75Yمحصول(بنزين معمولي)
(d/$)(y حاصل از فروش) 401439/3218162/3376092/5سود كل------

($/m3) 23/9831/8024/59سود------

خالصه نتايج حل مدل ها
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نتيجه گيرى:
شد،  مشاهده  آمده  به دست  كمى  نتايج  در  كه  همان طور 
تركيب بهينه حاصل از سناريوى "الف" متفاوت از تركيبى است 
كه در حال حاضر بر مبناى تكرار و تجربه به كار گرفته مى شود. 
اغلب براي اجتناب از ريسك عدم انطباق كيفى با مشخصات 

استاندارد، اين تركيب توأم با اتالف كيفى است.
در حالت بهينه ميزان استفاده از موجودي هاى نفتاي سبك 
هيدروكرك شده و نفتاي غلظت شكن تصفيه شده به مقدار  قابل 
توجه كاسته شده است. از موجودي نفتاي سنگين هيدروكرك 
شده استفاده اى نشده است و تمام اين ماده، به صورت مازاد باقي 

مانده است.
واضح  مازاد  اجزاي  براى  شده  ذكر  ارزش هاى  به  توجه  با 
است، در صورت استفاده از يك برنامه بهينه سازى ،نظير برنامه 
به كارگرفته شده، (با توجه به انطباق كيفى محصول نهايى با 
حداقل هاى الزم) دستيابى به حداكثرسود ممكن از اين طريق 
از  برخى  تعريف  با  مى توان،  راحتى  به  هم چنين  است.  ميسر 
ارقام و اعداد متغير با شرايط عملياتى يا نوسانات قيمت در بازار 
به صورت پارامتر و معرفى آنها درصفحه اكسل، برنامه را براى 
تمام شرايط عموميت داد. با حفظ طرح كلى مدل و با توجه به 
آخرين وضعيت داده ها كه به صورت يك سرى سلول پيوند شده 
با برنامه اصلى به سامانه داده مى شود، مي توان تركيب بهينه را 

در هر عمليات اختالط مشخص كرد.
نتيجه بسيار جالب و مهمى كه در اين مقاله به دست آمد، 
در قياس نتايج سناريوهاى" الف" و "ب" نهفته است. يعنى اگر 
اقتصادى  بنگاه  يك  به عنوان  كلمه،  واقعى  معنى  به  پااليشگاه 
عمل كند و ضرورتى براي توليد مقدار معينى بنزين، آن هم در 
يك شرايط غيربهينه و فراتر از توان توليد داخلى خود نداشته 

باشد؛ مى تواند در وضعيتى مشابه سناريوى "ب" عمل كند.
به ازاى  توليد"ب"  برنامه  سناريوى  در  حاصل  سود  مقدار 
واحد توليد m3/$ 31/80 بوده و اين مقدار براى برنامه "الف" 

m3/$24/59 مى باشد.

به طور مسلم، تفاوتى برابر m3/$ 7/21، با در نظرگرفتن حجم 
 8000 m3/d قابل توجه توليد روزانه كه طبق جواب بهينه حدود

است، از ديدگاه اقتصادى بسيار قابل توجه خواهد بود.
نكته ديگرى كه شرايط بهينه "ب" را نسبت به شرايط بهينه 
حالت "الف" مناسب تر نشان مى دهد، حجم بيشتر فرآورده ها1 

در اين فرآيند است.
هيدروكرك  سبك  نفتاي  اجزا  مى شود،  مالحظه  چنانچه 
غلظت شكن  نفتاي  و  شده  هيدروكرك  سنگين  نفتاي  شده، 
از  و  مانده اند  مازاد  كلي  به طور  "ب"  سناريوى  در  تصفيه شده 
محل فروش آنها نيز امكان كسب درآمد وجود دارد. اگر حذف 
هزينه هاى انتقال و نگهداشت بنزين سوپر وارداتى را نيز در نظر 

بگيريم، شكاف دو سناريو از جنبه اقتصادى بيشتر مى شود.
الزم به ذكر است، در اين مقاله تنها، واحد اختالط بنزين 
موتور مورد توجه بوده است. براى اظهار نظر كارشناسى دقيق تر 
كلى  بهينه  وضعيت  با  آن  فاصله  و  سود  وضعيت  در خصوص 
بهينه  حالت  و  شده  مدل  پااليشگاه  كل  است  الزم  پااليشگاه، 
براى آن به دست آيد. بنابراين، نتيجه حاصل را نمى توان به كل 

پااليشگاه بسط داد.
خالصه آن كه، جهت اصالح وضعيت موجود و همسو بودن با 
برنامه هاى متداول در ديگر بنگاه هاى اقتصادى با فعاليت مشابه، 
حذف  نهايت  در  و  تعديل   جهت  برنامه هايى  ابتدا  است  الزم 
محدوديت هاى قابل تغيير كه اثر منفى در سود حاصل دارند 
سهميه بندى  برنامه  اجراى  موتور  بنزين  مورد  در  كرد،  تدوين 
و ساماندهى مصرف آن با كارت سوخت يكى از كارهايى است 
تجهيز  با  سپس  است.  پذيرفته  صورت  راستا  همين  در  كه 
سيستم هاى كنترلى و آزمايشگاه هاى كنترل كيفى پااليشگاه ها 
و در نهايت استفاده از داده هاى مستقيم on line و معتبر در 
برنامه هاى بهينه سازى نسبت به اصالح وضعيت فعلى و تصحيح 

برنامه هاى توليد اقدام كرد.

1. Slack
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مقدمه
هيدروكربن هاى نفتى و فرآورده هايى كه بر پايه نفت خام  
صنعت  براى  انرژى  منبع  حياتى ترين  و  عمده ترين  هستند، 
از  بسيارى  خام  مادة  نفت،  مي روند  شمار  به  روزانه  زندگى  و 

محصوالت  و  رنگ ها  پالستيك ها،  مانند  شيميايى  محصوالت 
آرايشى است. در واقع نفت خام، يك مخلوط مايع ويسكوز است 
كه شامل هزاران تركيب آلى مى باشد كه اين تركيبات عمدتاً از 
كربن و هيدروژن تشكيل شده اند. ميدان هاي نفتى در سراسر 

ماندانا ميرى1، بيژن بمبئى*2، فاطمه تابنده3، فريبرز پناهى4، مجيد صادقى زاده 5
1. دانشجوى كارشناسى ارشد دانشگاه آزاد اسالمى  ـ واحد علوم و تحقيقات

 2. استاديار دانشگاه شهيد بهشتى ـ دانشكده علوم زيستى 
3. استاديار پژوهشگاه ملى مهندسى ژنتيك و زيست فناورى

 4. مدير توليد مجتمع پتروشيمى برزويه
 5. دانشيار دانشگاه تربيت مدرس ـ گروه ژنتيك

تاريخ دريافت: 87/11/9               تاريخ پذيرش: 88/2/15

نقش ميكروارگانيسم ها در مبارزه با آلودگى هاى نفتى   ـ  دريايى

چكيده
نفت عمده ترين آالينده اكوسيستم با ارزش دريا است. اگرچه فرآيند هاى هوازدگى، تبخير و اكسيداسيون نورى نقش قابل توجهى 
در پاك سازى درياها دارند، اما نقش محورى در اين امر بر عهده ميكروفلور دريايى (به ويژه باكترى هاى نفت خوار دريايى) است. با توجه 
به اين كه نرخ تجزيه زيستى به علت كمبود نمك هاى نيتروژن و فسفر نسبتاً كند است، مى توان با شناسايى باكترى هاى كليدى دريايى 
نفت خوار، استراتژى هاى مناسب براى پاك سازى زيستى اين اكوسيستم را توسعه داد. در اين مقاله، ضمن مرورى بر تركيبات نفت و 
سرنوشت نفت ريخته شده به دريا، گروه جديدى از باكترى هاى تجزيه كننده نفت به نام باكترى هاى هيدروكربن كالستيك معرفى شده 
است. در آلودگى هاى نفتى، باكترى آلكانيوراكس1 به باكترى غالب جمعيت ميكربى تبديل مى شود. به همين دليل، اين باكترى به عنوان 
ارگانسيم مدل، براى حذف آالينده هاى نفتى از زيستگاه هاى دريايى معرفى شده است. با به كارگيرى استراتژى پاك سازى درجا و افزودن 
نيتروژن و فسفر مى توان آلودگى هاى نفتى را به حداقل رسانيد. به عالوه از آنزيم هاى موجود در اين باكترى مى توان در فرآيندهاى زيست 

تراريختى  استفاده كرد.

واژگان كليدي: آلودگى نفتى، سرنوشت نفت، اكوسيستم دريا، تجزيه زيستى، باكترى آلكانيوراكس، واكنش هاى زيست تغييرى

* B_Bambai@sbu.ac.ir 
1. Alcanivorax
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جهان به طور يكنواخت، پخش نشده  اند، بلكه عمدتاً در نواحى 
توليد  شده اند.  متمركز  فارس ـ  خليج  منطقه  مانند  محدودى ـ 
جهانى نفت خام بيش از 3 ميليارد تن در سال است و با توجه به 
تفاوت ميزان ذخاير نفتى در كشورها، حمل و نقل نفت خام در 
جهان امرى طبيعى است. تانكرهاى نفتكش، در حدود نيمى از 
نفت خام توليد شده را از طريق درياها جا به جا مى كنند و ساالنه 
مقادير بسيار زيادى نفت خام به درون درياها ريخته مى شود [1]. 
لذا تحقيق بر روى روش هاى بهينه، جهت حذف نفت خام و 
مشتقات پااليشى آن از محيط زيست و به ويژه درياها به طور 
به عنوان  زيست فناورى  است.  شدن  انجام  حال  در  جانبه  همه 
يكي از مهم ترين و مؤثرترين فناوري ها در پااليش محيط هاي 
دريايى، مى تواند روش هاي كارآمدى را براي حذف اين آالينده ها 
ارايه كند. در اين زمينه پژوهش هاي متعددي در سراسر جهان 

صورت مى گيرد[2].

تركيبات نفت خام
كه  نفتى  فرآورده هاى  تمامى  تشكيل دهنده  عمده  اجزاي 
اجزاى  هستند.  هيدروكربن ها  مى گيرند،  منشاء  خام  نفت  از 
تشكيل دهنده نفت براساس تفكيكى كه به وسيله كروماتوگرافى 
جذبى صورت مى گيرد، به چهار دسته اشباع1، آروماتيك2، رزين3 
و آسفالت4 تقسيم مى شود. هر كدام از اين دسته ها، خود شامل 
هيدروكربنى  مواد  تنوع  مى باشند [3].  زيادى  بسيار  تركيبات 
اصطالح  شيميدانان  از  جمعى  كه  است  باال  حدى  به  نفت  در 

پترولئوميكس5 را براى آن به كار مى برند [2].
هيدروكربن هاى اشباع در واقع شكل به شدت كاهش يافته اى از 
كربن هستند كه طى فرآيند ژئوشيميايى از مواد گياهى و جلبكى 
پوسيده و متالشى شده، توليد مى شوند[4]. آلكان ها عمده ترين 
جزء نفت خام بوده و بسته به منبع نفت، 20-50 درصد نفت 
خام را تشكيل مى دهند[5]. عمده ترين سيكلو آلكان هاى موجود 
در نفت، سيكلو هگزان و سيكلو پنتان بوده كه در بيشتر مواقع 
استخالف آلكيلى دارند. تركيبات آروماتيكى داراى يك يا چند 

حلقه آروماتيكى هستند كه مى توانند واجد و يا فاقد استخالف 
آلكيلى باشند. در نفت خام، تركيبات آروماتيكى داراى استخالف 
آلكيلى، به مراتب بيشتر از تركيبات فاقد اين استخالف ها، يافت 

مى شوند (شكل 1) [6]. 
و  اشباع  قسمت هاى  بر خالف  آسفالت  و  رزين  قسمت هاى 
و  رزين  در  دارند.  غير هيدروكربنى  قطبى  تركيبات  آروماتيك، 
نيتروژن،  كمى  ميزان  به  هيدروژن،  و  كربن  بر  عالوه  آسفالت 
اغلب  تركيبات  اين  دارد.  وجود  نيز  اكسيژن  يا  و  گوگرد 
كمپلكس هايى با فلزات سنگين تشكيل مى دهند. آسفالت ها از 
تركيباتى با وزن مولكولى باال تشكيل شده اند كه در حالل هايى 
مولكول هاى  رزين ها  اما  نيستند.  محلول  نرمال هپتان6،  مثل 
قطبى هستند كه در نرمال هپتان محلول مى باشند. در ساختار 
اين ماده، تركيبات چند حلقه اى، اسيدها و اكسيدهاى سولفور 
وجود دارد. ساختار شيميايى رزين ها و آسفالت ها پيچيده بوده 

و به خوبى مشخص نشده است[1].
اجزاى تشكيل دهنده نفت خام عمدتاً به وسيله كروماتوگرافى 

1. saturated
2. aromatic
3. resin 

4. asphaltene 
5. petroleumics 
6. n-heptane

شكل 1: ساختار برخى از تركيبات هيدروكربنى موجود در نفت
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قرار  بررسى  مورد  جرمى2  طيف سنجى  با  تركيب  در  گازى1 
گرفته اند. در نتيجه، ساختار هاى شيميايى تركيبات داراى وزن 
مولكولى باال كه به وسيله GC آناليز نمى شوند، تقريباً ناشناخته 
شاخه دار  آلكان هاى  از  بسيارى  تركيبات  به عالوه،  مانده اند. 
به علت  زيرا  نشده اند،  شناخته  نيز  سيكلو آلكان ها  آلكيل  و 
داده  تشخيص   GC با  تركيبات  اين  آنها،  ايزومرهاى  فراوانى 

نمى شوند[7و8].

سرنوشت و رفتار نفت خام در محيط هاى دريايى
به خاطر  مى شود  ريخته  دريا  درون  خام  نفت  كه  هنگامى 
پخش  آب  سطح  روى  دريا،  آب  به  نسبت  پايين تر  دانسيته 
مى شود. بر اثر مرور زمان، در آن تغييراتى رخ داده و تركيبات 
آن تغيير مى  كند. اين فرآيند هوازدگى3 ناميده مى شود و عمدتاً 

به داليل زير صورت مى گيرد[1و9]:
تبخير قسمت هاى داراى وزن مولكولى كم• 
انحالل اجزاى محلول در آب• 
مخلوط شدن قطرات روغن در آب دريا• 
اكسيداسيون فتو شيميايى و تجزيه زيستى• 

تركيبات نفتى كه تبخير مى شوند، داراى نقطه جوش زير 
از  هوازدگى  طى  در  بنابراين،  هستند.  سانتيگراد  250درجه 
از  كمتر  آنها  كربنى  زنجيره  طول  كه  خطى  آلكان هاى  ميزان 
C14 است، كاسته مى شود. هم چنين هيدرو كربن هاى آروماتيكى 
كه در اين محدوده نقطه ذوب قرار دارند، مى توانند مورد تبخير 
و يا انحالل قرار بگيرند و بدين ترتيب حجم اين تركيبات نيز 
كاهش مى يابد. مخلوط شدن نفت خام با آب دريا به چندين 
ستون هاى  در  نفت  قطرات  پراكندگى  مى گيرد.  صورت  شكل 
آب با حركات امواج بيشتر مى شود و در صورتى كه نفت داراى 
تركيبات قطبى( كه به عنوان ماده امولسيون كننده عمل كنند) 
باشد، امولسيون سازى آب در نفت اتفاق مى افتد. امولسيون هاى 
آبى تشكيل يافته در نفت، كه بيش از 70 درصد آن را آب دريا 

تشكيل مى دهد، كامًال ويسكوز شده و به دليل ظاهرشان، كف 
شكالتى4 ناميده مى شوند. پس از اين كه قسمت هاى سبك تر 
تبخير شدند، بقاياى نفتى سنگين تر به هم مى پيوندند و توپ هايى 
از قير را تشكيل مى دهند كه قطر آنها(با ابعاد ميكروسكوپى) تا 

چند ده سانتيمتر مى رسد[1].
نفت رها شده در درون دريا، تحت تابش آفتاب، مورد تغييرات 
شيميايى قرار مى گيرد. برخى از تحقيقات نشان مى دهند كه 
در  مى شود،  نفتى  تركيبات  شدن  پليمريزه  تحريك  سبب  نور 
نفتى  تركيبات  كه؛  است  موجود  ديگرى  گزارش هاى  حالى كه 
در اثر نور تجزيه مى شوند5. هم چنين در اثر تابش نور خورشيد 
كاهش  آروماتيك  قسمت هاى  و  افزايش  قطبى  قسمت هاى 
مى يابند. ميزان جذب نور خورشيد توسط تركيبات آليفاتيك 
چندان قابل مالحظه نيست و در  واقع اين تركيبات به لحاظ 
فتوشيميايى خنثى هستند. اما اين تركيبات مى توانند در اثر 

اكسيداسيون حساس به نور، تجزيه شوند[10].
تركيباتى از نفت خام كه محلول در آب هستند، اثرات سمى 
بر روى ارگانيسم هاى دريايى دارند و براى اكثر شكل هاى حيات، 
سمى محسوب مى شوند. به طور كلى، تركيبات آروماتيك نسبت 
از  كوچك   مولكول هاى  و  بوده  سمى تر  آليفاتيك  تركيبات  به 
مولكول هاى بزرگى كه در همان رديف قرار دارند، نيز سمى تر 
هستند. تابش خورشيد بر سميت نفت اثرگذار است. لذا خاصيت 
سمى اليه هاى سطحى(به واسطه كمتر بودن تعداد هيدرو كربن هاى 
آروماتيك چند حلقه اى) كمتر شده و سميت قسمت هاى محلول 
در آب با افزايش غلظت آنها بيشتر مى شود. آلودگى هاى اتفاقى 
و يا دائمى با نفت، سبب بروز اختالالت عمده اكولوژيكى شده و 

منجر به بروز مشكالت بحرانى مى شوند[11].
به طور خالصه، پس از ورود نفت به دريا امكان بروز هشت 
طبيعى7،  پراكندگى  تعليق6،  انحالل،  تبخير،  شامل  پديده 
تشكيل  و  زيستى10  تجزيه  ته نشينى9،  نورى8،  اكسيداسيون 

گلوله هاى قيرى شكل11 وجود دارد.
1. Gas Chromatography (GC)
2. Mass Spectrometry (MS)
3. weathering 
4. chocolate mousse 
5. photo degradation
6. Emulsification

7. Natural dispersion
8. Photo-oxidation 
9. Sedimentation
10. Biodegradation 
11. Tar balls
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اهميت سيستم هاى دريايى
خود  به  را  بيوسفر  حجم  بيشترين  دريايي  اكوسيستم هاي 
اختصاص داده اند. اين اكوسيستم ها بسترى براي زيست انواع 
حيوانات، گياهان و موجودات ميكربي و مكان بسيار ارزشمندى 
براى ماهيگيرى، حمل و نقل و استخراج معادن هستند. خطوط 
ساحلي، زيستگاه گونه هاي منحصر به فرد حيات وحش بوده و 
سهم عظيمى از تنوع زيستى را تشكيل مى دهند. ارگانيسم هاي 
كمي مي توانند آلودگي نفتي را تحمل كنند، لذا، اين آلودگى ها 
محسوب  دريايي  اكوسيستم  زيستي  تنوع  براي  جدي  تهديد 
پيدا  تجمع  غذايي  زنجيره  در  نفت  اجزاء  از  برخي  مي شود. 
مى كنند. اين مواد جهش زا و سرطان زا بوده و براى سالمتي دراز 
مدت موجودات دريايي و مصرف كنندگان آنها ازجمله انسان مضر 
و زيان بار هستند. براى حفظ اكوسيستم هاي دريايي و استفاده 
پايدار از نفت به عنوان منبع انرژي و شيميايي، ضرورى است كه 
روش هاي جديد براي كاهش آلودگي نفتي سيستم هاي ساحلي 

و دريايي توسعه يابند، تا از صدمات محيطي كاسته شود[12].

آلودگى هاى ناشى از نفت در محيط هاى دريايى
محيط هاى  آالينده هاى  عمده ترين  نفتى،  هيدروكربن هاى 
تا   1/7 بين  ساله  هر  مى شود؛  تخمين زده  هستند.  دريايى 
مى شود.  ريخته  درياها  و  اقيانوس ها  به  نفت  تن  ميليون   8/8
ميزان كمى از نفت وارد شده به درياها، ناشى از نفوذ و تراوش 
طبيعى از ميدان هاي نفتى است، در حالى كه حجم عظيمى از 
اين آلودگى ها، ناشى از فعاليت هاى انسان ها است. مواردى كه 

موجب آلودگى درياها مى شوند عبارتند از: 
رها شدن نفت خام و پسماند هاى صنعتى• 
فضوالت ناشى از پااليش نفت در نواحى ساحلى• 
عمليات پمپاژ نفت• 
توليد تركيبات نفتى در كرانه ها• 
فعاليت هاى انسانى در استخراج نفت از منابع• 
انتقال نفت از منابع به محل هاى مصرف• 
فعاليت هاى كشتيرانى• 

رها كردن آب توازن كشتى ها• 
نشت تصادفى نفت و ديگر فرآورده هاى نفتى • 
غرق شدن تانكر هاى نفت كش • 

در واقع يكي از مهم ترين و مؤثرترين عوامل آلوده كننده دريا، 
ريختن نفت در نتيجه تصادفات تانكرهاي نفتكش است[13]. 
به عنوان مثال يكى از وقايعى كه سبب آلودگى اكوسيستم دريا 
شد، رها شدن نفت از سوپر تانكر پرستيژ1 بود. اين نفت كش در 
حادثه  اين  شد.  غرق  اسپانيا  شمالى  سواحل  در  نوامبر 2002 
رسوبات و  صد كيلومتر از خط ساحلى از  شد كه چند  سبب 
لجن آغشته به نفت پوشانده شود. تخمين زده مى شود كه با غرق 
شدن اين نفت كش،17000 تن نفت خام سنگين در آب رها 
شد[14]. هم چنين مى توان به فاجعه اى كه در ژانويه 1997 رخ 
داد و منجر به غرق شدن تانكر  ناك هدكا2 در درياى ژاپن شد، 
اشاره كرد. در طى اين حادثه بيش از 5000 تن از نفت سنگين 
به دريا نشت كرد. نفت آزاد شده بيش از 500 كيلومتر از نواحى 
ساحلى مجاور را آلوده كرد[15و16]. همين طور؛ در طى جنگ 
خليج فارس در سال 1991 بيش از هشت ميليون بشكه نفت 
خام به درون دريا رها شد كه خسارات بسيار جدى را به منطقه 

وارد كرد[17و18]. 
الزم به ذكر است، كه ساالنه بيش از ده هزار شناور در منطقه 
از 75 درصد  بيش  كه  دارند  تردد  عمان  درياي  و  فارس  خليج 
آنها به حمل و نقل نفت و محصوالت نفتي مي پردازند. به همين 
رو، متأسفانه ساالنه ميزان بسيار زيادى نفت به اين دريا نشت 
مى كند. هم چنين يكى از فجيع ترين وقايع زيست محيطى كه 
تا كنون به دست بشر رخ داده است، تصادف نفت كش اكسون 
والدز3 در سال 1989 در آب هاى آالسكا است. بر طبق آخرين 
گزارش رسمى در حدود 200 ميليون ليتر نفت خام حمل شده 
در  شد[19].  رها  آب  در  تصادف  اثر  در  نفت كش،  اين  توسط 
مجموع از مهم ترين عوامل آالينده اكوسيستم هاى آبى كه منجر 
به تخريب آن مى شود؛ فعاليت هاي استخراج منابع  نفتي، نشت 
طبيعى نفت از ميادين نفتى، تردد نفت كش ها و شناورها، رها 

كردن آب توازن كشتي ها و ورود زباله ها و فاضالب هستند.
1. Prestige
2. Nakhodka

3. Exxon Valdez 
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نياز مبرم به استراتژي هاي جديد براى كاهش آلودگي هاى 
نفتى در سيستم هاي دريايي 

خوشبختانه، نفتى كه به دريا سرازير مى شود، حجم قابل 
توجهى از آن به طرق زيستى و يا غير زيستى تجزيه مى شوند[6]. 
اگر چه تبخير و اكسيداسيون نوري نقش مهمي را در سم زدايي 
به وسيله  نفت دارند، اما تجزيه كامل و نهايى اين ماده عمدتاً 
ميكروفلور دريايي، صورت مي گيرد. كه در ميان اين موجودات، 
باكتري ها نقش غالب را ايفا مى كنند. متأسفانه تجزيه ميكربي 
محدود  و  پايين  دماي  دريايي(به علت  محيط هاي  در  طبيعي 
بودن دسترسى به نمك هاى نيتروژن و فسفر) به ميزان كمى 
صورت مى گيرد. در ضمن، بخش بزرگي از تركيبات نفتي با آب 
امولسيون هايي تشكيل مي دهند كه بعد ها به صورت گلوله هاي 
قير در آمده و رسوب مى كنند و اين عمل نيز در دسترس بودن 
منابع كربنى را محدودتر مى كند[20]. از اين رو بايد روش هاى 
مناسبى اتخاذ شود تا بتوان ميزان نفت وارد شده به سيستم هاى 

دريايى را كاهش داد.

ميكروارگانيسم هاي دريازي تجزيه كننده نفت - فرصتي 
براي كاهش آلودگي هاى نفتي

خوشبختانه، بخش عمده اي از نفت وارده به زيستگاه هاى 
مي شود.  تجزيه  دريايي  ميكروارگانيسم هاي  توسط  دريايي 
احتماالً تعداد اين ارگانيسم ها در آب هاي غير آلوده محدود است، 
با اين وجود، آنها نقش اصلي را در سرنوشت نفت ريخته شده در 
چنين سيستم هايي ايفا مى كنند. از اين رو، ممكن است بتوان 
با توسعه استراتژي هاي مناسب براى تجزيه نفت، سبب تسريع 
چنين فعاليت هاي مفيدي شد[12]. توانايى زيستى ميكرب ها 
شده  مشخص  دور  بسيار  گذشته هاى  از  آلكان ها،  تجزيه  در 
است. در حدود يك قرن پيش، شوانگن1 توانست باكترى هاى 
تجزيه كننده ى متان و آلكان هاى بلند زنجير را شناسايى كند[5]. 

با اين وجود، تا كنون مطالب بسيار كمى در مورد اين باكترى ها و 
جمعيت ميكربى آنها در دست است. 

ميكروارگانيسم هاى  عملكرد  روى  بر  ابتدايى  مطالعات 
صورت  زوبل2  توسط  سال 1946  در  هيدروكربن ها  بر  دريايى 
گرفت. وى دريافت كه ميكروارگانيسم هاى بسيارى مى توانند از 
هيدروكربن ها به عنوان تنها منبع كربن و انرژى استفاده كنند 
پراكنده  طبيعت  در  گسترده   به طور  ميكروارگانيسم ها  اين  و 
باكتريايى  سويه هاى  تا كنون  زمان  آن  از  هستند[21و22]. 
بسيارى از محيط هاى دريايى و نواحى ساحلى يافت شده اند. 
و  ويبريو4  سودوموناس3،  از  جنس هايى  شامل  باكترى ها  اين 
دريايى  باكترى هاى  نماينده  به عنوان  كه  بودند  فالووباكتريوم5 
شناخته شده اند[9]. به تدريج ضرورت پيدا كرد كه روش هايى 
براى ارزيابى و مطالعه ى تنوع ميكربى به كار رود كه تنها مبتنى 
براى  رو  اين  از  نباشند.  متعارف  محيط هاى  روى  بر  كشت  بر 
مانند؛  يافتند  توسعه  نيز  روش ها  جديد  سويه هاى  شناسايى 
 ، 16S (rDNA) ساختن كتابخانه هاى كلونى ها با تكثير ژن
آناليزهاى هيبريداسيون فلوروسانت در جا(FISH)6 با پروب هاى 
ژل  گراديانت  الكتروفورز  و   [23]rRNA اوليگونوكلئوتيدى 
دناتوره كننده(DGGE)7 براى ژن هاى rDNAاى كه به وسيله 

واكنش زنجيره اى پليمراز (PCR)8 تكثير يافته اند[24].
از  بسيارى  انواع  كه  شد،  مشخص  گسترده  مطالعات  با 
زيستگاه هاى  در  گسترده   به صورت  نفت خوار،  باكترى هاى 
تجزيه كننده هاى  به عنوان  آنها  اغلب  مى كنند.  زندگى  دريايى 
و  نفتالن  تولوئن،  مثل  آروماتيكى  تركيبات  يا  و  آلكان ها 
كه  دريازى  باكترى  چندين  تازگى  به  شده اند.  جدا  فنانترن 
از  شده اند.  شناسايى  هستند،  هيدروكربن ها  تجزيه  به  قادر 
جمله اين باكترى ها مى توان به جنس هاى آلكانيوراكس[20]، 
سيكلوكلستيكوس9[25]، مرينوباكتر10[26]، نپتوموناس11[27]، 
اوليوفيلوس12[28]، اوليوسپيرا13[29] از گاما پروتئوباكترى ها و 

1. Sohngen
2. Claude E. ZoBell
3. pseudomonas 
4. Vibrio 
5. Flavobacterium
6. Fluorescence in situ hybridization (FISH)
7. Denaturing gradient gel electrophoresis (DGGE)

8. Polymerase chain reaction (PCR) 
9. Cycloclasticus
10. Marinobacter 
11. Neptumonas
12.oleiphilus
13.oleispira
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جنس پلنوكوكوس1[30] از باكترى هاى گرم مثبت اشاره كرد. 
اين باكترى ها به استثناى مرينوباكتر و نپتوموناس از منابع كربنى 
محدودى و ترجيحاً از هيدرو كربن هاى نفتى استفاده مى كنند. 
از اين رو اين باكترى ها تجزيه كننده اختصاصى هيدروكربن ها2 
روى  بر  آلكانيوراكس  سويه هاى  مثال؛  به عنوان  گرفته اند.  نام 
آلكان هاى خطى و آلكان هاى شاخه دار رشد مى كنند، اما قادر به 
استفاده از هيچ نوع قند و يا اسيد آمينه اى نيستند. همين طور 
سويه هاى سيكلوكلستيكوس تنها بر روى تركيبات آروماتيك، 
نفتالن، فنانترن و آنتراسن قادر به رشد هستند و اوليوفيلوس 
و  آلكانول ها  آليفاتيك،  هيدروكربن هاى  روى  بر  اوليوسپيرا  و 

آلكانوئيت ها رشد مى كنند[9].
باكترى هاى بسيارى نيز جدا شده اند كه در واقع باكترى هاى 
تجزيه كننده غير اختصاصى هيدروكربن ها3 هستند. براى مثال 
به عنوان  هالوموناس6  و  مرينوموناس5  سدوآلترموناس4،  ويبريو، 
باكترى هاى دريايى كه قادر به تجزيه فناترن يا كريسين هستند، 

شناسايى شده اند[31].
برخى از سويه هاى باكترى هاى تجزيه كننده هيدروكربن ها كه 
از محيط هاى دريايى جدا شده اند، در جنس هايى از باكترى هاى 
تجزيه كننده هيدروكربن هاى خشكى زى7 تقسيم بندى مى شوند. 
مثل؛ استفيلوكوكوس8 و ميكروكوكوس9 كه تجزيه كننده نفتالن 
هستند[32] و اسفينگوموناس10 كه 2-متيل فنانترن را تجزيه 
مى كند[33] و ژئوباسيلوس11 كه تجزيه كننده آلكان است[34].

تجزيه زيستى بى هوازى نفت 
از  نوع  چندين  كه  است  داده  نشان  اخير  تحقيقات 
هيدروكربن هاى نفتى شامل آلكان ها[35] و تركيبات آروماتيك 
در  شده اند.  تجزيه  غياب اكسيژن  تك و چند حلقه اى[36] در 
اين شرايط، نيترات، يون هاى آهن و يا سولفات به عنوان پذيرنده 
الكترون عمل مي كنند و يا اساساً تجزيه در شرايط توليد متان 

صورت مى پذيرد[9].
سويه Hxd3 به عنوان باكترى احيا كننده سولفات، از خاك 
جدا شده است. اين سويه قادر است با احيا سولفات، آلكان ها 
جنس  اعضاى  به  سويه  اين  كند.  اكسيد  دى اكسى كربن  به  را 
باكتريايى  سويه  است[37].  شبيه  بسيار  دسولفوكوكوس12 
سال  در  است،  گوگرد  احيا كننده  كه   AK-01 نام به  ديگرى 
تحت  سويه،  اين  شد.  جدا  رودخانه اى  پساب هاى  از   1999
اكسيد   CO2 به  كامل  به طور  را  آلكان ها  غير هوازى،  شرايط 
مى كند[38]. تجزيه بى هوازى هيدروكربن هاى آروماتيك شامل 

تولوئن و نفتالن نيز به دفعات گزارش شده است[36].
به  نسبت  بى هوازى،  زيستى  تجزيه  فرآيند  كه  چند  هر 
پذيرنده هاى  كه  جايى  آن  از  اما  است،  كند تر  هوازى  تجزيه 
الكترون غير هوازى، نسبت به اكسيژن محلول فراوان تر هستند، 
ممكن است تجزيه بى هوازى نقش قابل مالحظه اى در تجزيه 
طبيعى داشته باشد. از طرفى، سيستم هاى پاك سازى  كه بر 
دست  به  كمترى  نياز  هستند،  بى هوازى  زيستى  تجزيه  پايه 
تجزيه  روى  مطالعات  گسترش  رو،  اين  از  دارند.  بشر  كارى 
مى تواند،  آينده  در  نفتى،  هيدروكربن هاى  بى هوازى  زيستى 

بسيار مفيد باشد[9].

از  جديدي  ـ گروه  كالستيك  هيدروكربن  باكترى هاى 
باكتري هاي دريايي تجزيه كننده نفت

جداكردن  براي  بسيارى  تالش هاي  اخير،  سال  چند  طي 
ميكرب هاي بومي صورت گرفته است. نمونه هاى به دست آمده 
كه  شدند  داده  كشت  محيط هايى  در  دريايى،  زيستگاه هاى  از 
تنها واجد آب دريا و سوبستراهاي هيدروكربني بودند. نتيجه اين 
تالش ها، شناسايى باكتري هاي دريازى نفت خوار به دست آمده از 
نواحي مختلف در جهان را در بر داشت، كه به لحاظ تاكسونومى 
و فيزيولوژيك بديع و نو هستند. اين باكتري ها، اليگوتروف هاي 

1. Planococcus 
2. professional hydrocarbonoclastic bacteria 
3. non-professional hydrocarbonclastic bacteria
4. Psedoalteromonas
5. Marinomonas
6. Halomonas 

7. terrestrial
8. Staphylococcus 
9. Micrococcus
10. Sphingomonas
11. Geobacillus
12. Desulfococcus
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كند   رشد هستند و از سوبستراهاى مصرفى محدودى استفاده 
كربن  منبع  تنها  به عنوان  نفتي  هيدروكربن هاي  از  و  مى كنند 
و انرژي استفاده مى كنند. اين ارگانيسم ها؛ باكتري هاى دريايى 
هوازى اجبارى و گرم منفي هستند و مى توانند در غلظت هاي 
M  0/08ـ3/5 نمك سديم كلرايد، رشد كنند. با بررسي توالي 
ژن 16S rRNA، اين باكترى ها تحت گروه جديد و بديعى از 
كالستيك  باكترى هاى هيدروكربن  نام  به  دريايى  باكترى هاى 
(HCB)1 توصيف شدند("كالستيك" از كلمه يونانى"كلستس2" 
شده  مشخص  است).  شده  بر گرفته  معناى"خرد كننده"  به 
به  فيزيولوژيكى  لحاظ  به  باكترى ها،  از  دسته  اين  كه  است 
شامل  و  مرتبط[12و39]  پروتئوباكتريا3  شاخه  از  گاما  گروه 
جنس هاى جديدى به نام هاى زير هستند: آلكانيوراكس[20]، 
نپتوموناس[27]،  مرينوباكتر[26]،  سيكلوكلستيكوس[25]، 

اوليوفيلوس[28] و  اوليوسپيرا[29].

ـ كالستيك تقسيم بندى باكتري هاي هيدروكربن 
آليفاتيك  هيدروكربن هاي  تجزيه  اساس  بر  باكترى ها  اين 
از  اول  دسته  مى شوند.  تقسيم  دسته  دو  به  آروماتيك  يا 
هيدروكربن هاى آليفاتيك خطى و منشعب استفاده مى كنند كه 

شامل موارد زير هستند:
آلكانيوراكس بوركومنسيس4(جدا شده از درياي شمال)• 
آلكانيوراكس اس پى سويه 5ST1(جدا شده از درياي ژاپن)• 
درياي •  از  شده  هيدروكربنكلستيكوس6(جدا  مرينوباكتر 

مديترانه) 
مرينوباكتر اس پى سويه7CAB (جدا شده از درياي مديترانه) • 

دسته دوم، از هيدرو كربن هاى آروماتيك مثل تولوئن، نفتالن، 
فنانترن و آنتراسن به عنوان تنها منبع كربن استفاده مى كنند و 

شامل موارد زير هستند:
سيكلوكلستيكوس اوليگوتروفوس8[40] • 
سيكلوكلستيكوس  پوگتى9(جدا شده از درياى كارائيب) • 

قطب •  آب هاى  از  شده  بورتوننسيس10(جدا  سايكروسرپنس 
جنوب)[41] 

فيزيولوژي و اكولوژي غير معمول باكتري هاي هيدروكربن 
 كالستيك

باكترى هاى  ميان  در  كالستيك،  هيدروكربن  باكترى هاى 
هتروتروفى ـ كه در چرخه جهانى كربن سهيم هستندـ جايگاه 
تغذيه اى منحصر به فردى را اشغال مى كنند. زيرا اين باكترى ها 
ترجيح مى دهند هيدروكربن هاي آليفاتيك و آروماتيك را مصرف 
كنند كه استفاده آن براى باكترى هاى ديگر، نسبتاً مشكل است. 
باكترى  فيزيولوژي  و  غير معمول  خصوصيات  در  ويژگى  اين 

هيدروكربن كالستيك، منعكس شده است.
 مطالعات انجام شده در سال 1998 بر روي يك باكترى 
هيدروكربن كالستيك ، نشان داد كه اين باكتري  نسبتاً كوچك، 
هر  در  آن  خشك  وزن  و  بوده  رقيق  بسيار  سيتو پالسم  داراى 
اما  است،  اشرشيا كلى11  سلول هاي  از  كمتر  بار  تا 8  سلول 7 
بيش از 14درصد وزن خشك آن را DNA تشكيل مي دهد، 
تشكيل   DNA از  كلى  اشرشيا  وزن  تنها 2درصد  درحالي كه 
يافته است. از ويژگى هاى اين دسته از باكتري ها، مى توان تعداد 
پروتئين هاي  كم  تعداد   ،(3-1)  rRNA اپرون هاي  كم  بسيار 
 (3-4 Mbp) سيتوپالسمي(كمتر از 300) و اندازه ژنوم كوچك
اندكى  تعداد  از  مى توانند  تنها  باكترى ها  اين  برد[40].  نام  را 
يا  و  يك  از  تنها  كلى  قاعده  يك  به عنوان  و  هيدروكربن ها  از 
دو نمونه از اسيدهاى آلى با وزن مولكولى پايين(مثل استات و 
پيروات) استفاده كنند. اين باكترى ها معموالً قندها و اسيدهاي 
در  غشايي  پروتئين هاي  تعداد  نمى كنند.  متابوليزه  را  آمينه 
در  آن  تعداد  نصف  كالستيك،  هيدروكربن  باكترى  سلول هاي 
ديگر باكتري هاي هتروتروف(مثل اشرشيا كلى و سودوموناس) 
است كه ممكن است محدود بودن سوبستراهاي مورد استفاده 
توسط اين باكتري ها را تا حدودى توجيه كند. تمايل باكترى 
1. hydrocarbonoclastic bacteria (HCB)
2. klastes
3. Proteobacteria 
4. Alcanivorax borkumensis 
5. Alcanivorax SP. ST1
6. Marinobacter hydrocarbonclasticus

7. Marinobacter SP. CAB
8. Cyclocalsticus oligotrophus 
9. Cycloclasticus pugetii
10. Psychroserpens burtonensis 
11. Escherichia coli
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به  اوليگوتروفوس  سيكلوكلستيكوس  كالستيك  هيدروكربن 
تا كنون  كه  است،  سوبسترا  به  سلول  تمايل  بيشترين  تولوئن 
شناخته شده است. البته اين تمايل براي رشد باكتري در آب 
دريا، كه حاوي غلظت هاي بي نهايت پايينى از هيدروكربن است، 

ضروري به نظر مى رسد[40].

بررسى پاسخ جمعيت ميكربى به آلودگى نفتى 
تكرار وقايع فاجعه آميز تصادفات نفت كش ها كه سبب نشت 
حجم زيادى از نفت به درياها شده است، توجه عمومى را به 
جلب  دريايى  محيط هاى  در  نفتى  هيدروكربن هاى  سرنوشت 
كرد. در پاسخ به اين نگرانى ها، تحقيقات بر روى تجزيه زيستى 
نفت در محيط هاى طبيعى، افزايش يافت. مطالعات ابتدايى و 
مقدماتى توسط اطلس و بارتا1 و همكارانشان مشخص كرد كه 
غلظت و در دسترس بودن نيتروژن و فسفر در آب هاى دريا، 
تجزيه كننده  ميكروارگانسيم هاى  رشد  كنترل كننده ى  عامل 
هيدروكربن ها است[42]. بنابراين، افزودن مكمل هاى نيتروژن 
كلى،  به طور  مى كند.  تشديد  را  نفت  زيستى  تجزيه  فسفر،  و 
هيدروكربن هاى كوچك مولكول از بزرگ مولكول ها و هم چنين 
مورد  راحت تر  بسيار  آروماتيك ها،  با  مقايسه  در  آليفاتيك ها 

تجزيه زيستى قرار مى گيرند[43].
ژاپن،  درياى  در  ناك هدكا  نفت كش  شدن  غرق  از  پس 
با  دريايى  ميكرب هاى  جمعيت  بر  نفت  نشت  دراز مدت  تأثير 
نمونه گيرى در زمان هاى 10 تا 29 ماه پس از تصادف، ارزيابى 
شد. جمعيت ميكربى اين نمونه ها با DGGE و تكثير قطعه 
باكترى هاى  بيشتر  گرفت.  قرار  بررسى  مورد   16S rDNA
شاخه  از  سويه هايى  به عنوان  آبى،  نمونه هاى  از  آمده  به دست 
شدند.  طبقه بندى  سيانو باكتريا  يا  و  α،2CFB-پروتئو باكتريا 
البته باكترى هاى به دست آمده از نمونه هايى كه با گذشت زمان 
سويه هاى  از  متفاوت  بسيار  بودند،  شده  جمع آورى  بيشترى 
هستند.  شده،  جمع آورى  ابتدايى  نمونه هاى  از  آمده  به دست 
نمونه هاى اخير، از تجزيه كننده هاى هيدرو كربن مثل سويه هاى 

با جنس اسفينگوموناس و آلكانيوراكس بودند[15].
در بررسى ديگر، قلوه سنگ هايى از سواحلى كه با تصادف 
تانكر ناك هدكا آلوده شده اند، جمع آورى شده و در دو رآكتور 
تراوشى جزر و مدى با آب تازه دريا قرار داده شدند. به يكى از 
تانك ها مكمل هاى نيتروژن و فسفر افزوده شد، در حالى كه به 
تانك كنترل اضافه نشد. نمونه بردارى از نفت باقى مانده روى 
سطح قلوه سنگ ها صورت گرفته و جمعيت باكترى موجود بر 
روى نفت با PCR و DGGE  بررسى شد. اين بررسى مشخص 
كرد كه آلكانيوراكس در نمونه هاى نفتى، پس از يك هفته اضافه 
شدن كود هاى نيتروژن و فسفر، به باكترى غالب جمعيت ميكربى 
تبديل مى شود، در حالى كه هيچ رشد فزاينده اى در تانك كنترل 

مشاهده نشد[44].
افزودن  كه  است  كرده  ثابت  نيز  ديگرى  مشابه  تحقيقات 
مكمل هاى غذايى به نفت خامى كه تحت دو بار جزر و مد روزانه 
اضافه  اثر  در  و  شده  نفت  تجزيه  تشديد  سبب  مى گيرد،  قرار 
شدن نيتروژن، يك جمعيت ميكربى ويژه اى پديد مى آيد كه 
باكترى غالب در اين جمعيت، سويه هاى جنس آلكانيوراكس 

هستند[45].
رشد چشمگير باكترى آلكانيوراكس بعد از تغيير و اصالح مواد 
غذايى، با استفاده از تكنيك FISH در انكوباسيون نمونه هاى 
آب هاى دريايى آلوده به نفت در آزمايشگاه نيز مشخص شده 

است[46].
در تحقيقى مشابه، آلكانيوراكس جدا شده از خليج كاماشى 
 K2HPO4 و (1g/l) NH4NO3 در ژاپن، در محيط كشت واجد
مراحل  در  شكل(2)  به  توجه  با  يافت(شكل2).  رشد   (0/2g/l)
ابتدايى كشت، جمعيت آلكانيوراكس تا بيش از 90درصد از كل 

جمعيت افزايش مى يابد[1].
اين يافته ها نشان مى دهد؛ جنس آلكانيوراكس نقش عمده اى 
در پاك سازى زيستى3 محيط هاى دريايى آلوده به نفت دارد. براى 
فهم اين كه چرا اين باكترى بر باكترى هاى ديگر(در شرايط كشت 
توضيح داده شد) برترى عددى مى يابد، يك آزمايش رقابتى بين 

1. Atlas & Bartha 
2. Cytophaga-Flavobacterium-Bacteroide

3. Bioremediation
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دو سويه آلكانيوراكس بوركومنسيس سويه ST-T1 (جدا شده 
از درياى ژاپن) و اسينتوباكتر ونتيانوس سويه 2T4صورت گرفت. 
با توجه به نتيجه ى آزمايش، باكترى آلكانيوراكس پس از گذشت 
20 روز از كشت، به باكترى غالب تبديل مى شود. توانايى باالتر 
اين باكترى در تجزيه آلكان هاى شاخه دار از جمله پريستين3 
به  نفت،  به  آلوده  آب هاى  در  آلكانيوراكس  كه  مى شود  سبب 
باكترى غالب تبديل شود[47]. هم چنين آلكانيوراكس قادر به 

تجزيه آلكيل بنزن ها نيز است[48].

اصلى ترين باكترى هاى بومى تجزيه كننده نفت
به نظر مى رسد كه دو جنس آلكانيوراكس و سيكلوكلستيكوس 
به ترتيب با تجزيه آلكان ها و تركيبات آروماتيك، در تميز كردن 
محيط هاى آلوده به نفت، نقش عمده اى دارند[9]. در تأييد اين 
مطلب، در سال 2003 گزارش شده است كه جنس هاى غالب 
در جمعيت ميكربى جمع آورى شده از نواحى ساحلى آلوده به 
نفت سنگين(بالفاصله پس از غرق شدن تانكر ناك هدكا)، دو 
جنس آلكانيوراكس و سيكلوكلستيكوس بوده اند. در اين مطالعه، 
تركيب جمعيت ميكربى در نمونه هاى درياى آلوده به نفت، در 
كه  مى شود  تخمين زده  شد.  بررسى  متفاوت  آلوده  ناحيه  دو 

سيكلوكلستيكوس 23-25درصد و آلكانيوراكس در حدود 7-4 
درصد از كل جمعيت باكتريايى را تشكيل داده  اند[49].

دسته  باكتري هاي  جهاني  الگوي  آلكانيوراكس:  معرفى 
هيدروكربن كالستيك

اولين بار در سال 1998 آلكانيوراكس بوركومنسيس توسط 
با  باكترى  اين  از  سويه  شش  شد(شكل3).  توصيف  مو4  ياكى 
نام هاى SK4A ،SK، SK2 ،MM1 ،AP1 و SK7 از رسوبات 
شده اند،  جمع آورى  بركوم5  جزيره  نزديكى  در  كه  دريايى  آب 
به دست آمد[20]. بركوم جزيره كوچكى در بندر وسترن ـ   المز6 
در درياى شمال و در نزديكى مرز آلمان ـ  هلند واقع شده است. 

موقعيت رده بندى اين باكترى در زير آورده شده است:
باكترى• 
پروتئوباكترى• 
گاماپروتئوباكترى• 
اوشنسپيرياللس7• 
آلكانيوراكاسه8• 
آلكانيوراكس• 

بعد از اولين مرتبه اى كه اين باكترى توصيف شد، سويه هاى 

 NH4NO3 (ژاپن) شكل2: بررسى جمعيت ميكروارگانيسم هاى تجزيه كننده نفت- به محيط كشت نمونه هاى به دست آمده از خليج كاماشى
(g/l 1) و K2HPO4 (0/2g/l) افزوده شده است. كشت با هوادهى مداوم و در دماىْ C 20 صورت گرفته است. (الف)– نمودار زمانى تعداد 

كل باكترى كه با رنگ آميزى DAPI1 به دست آمده است و جمعيت باكترى آلكانيوراكس به روش FISH مشخص شده است. (ب)- نمودار 
زمانى نسبت جمعيت آلكانيوراكس

1. 4-6-Diamidino-2-phenylindole (DAPI)
2. Acinetobacter venetianus strain T4
3. pristine
4. Michail M. Yakimov 

5. Borkum
6. Western-Elms
7. Oceanospirillales
8. Alcanivoracaceae
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متفاوتى از اين باكترى در ظرف مدت كوتاهى، در بسيارى از 
درياى  جهان(مثل  سراسر  در  ساحلى  و  دريايى  زيستگاه هاى 
مديترانه، اقيانوس اطلس، اقيانوس آرام، درياى شمال، درياى ژاپن، 
درياى جنوب چين و اقيانوس جنوب و اقيانوس منجمد شمالى) 
شناسايى شدند. از اين رو، به درستى آلكانيوراكس به عنوان يك 
باكترى  ژنوم  مى شود[12].  توصيف  فراگير2  و  جهانى  باكترى 
نفت خوار و دريازى آلكانيوراكس بوركومنسيس سويه SK2 در 
سال 2006 تعيين توالى شد. اين سويه اولين باكترى هيدروكربن 

كالستيك است كه توالى ژنوم آن كامل شده است[39].

ژن هاى دخيل در كاتابوليسم آلكان در باكترى آلكانيوراكس 
بوركومنسيس

در تحقيقات گذشته، با كلون كردن دو ژن مجزاى آلكان 
خصوصيات  باكترى،  اين  از   (AlkB2,AlkB1)3هيدروكسيالز
فنوتيپى متأثر از فعاليت آنزيم هاى حاصل از اين دو ژن ارزيابى 
شد[50 و51]. نتايج حاصل از بررسى فعاليت اين دو آنزيم نشان 
داده است كه AlkB1 سويه SK2 به طور كارآمدى آلكان هاى 
 C8 از  AlkB2 و مى كند  اكسيد  را   (C12  –  C5)زنجير كوتاه 
تا C16 را تجزيه مى كند. موتان هاى دو گانه اى كه فاقد هر دو 
روى  بر  رشد  به  قادر  هنوز  هستند،   AlkB2 و   AlkB1 ژن 

مى دهد  نشان  امر  اين  مى باشند.  زنجير  متوسط  آلكان هاى 
كه ژن هايى غير از اين ژن در هيدروكسيالسيون آلكان ها در 

آلكانيوراكس بوركومنسيس نقش دارند[51].
 در شكل(4) به طور شماتيك، ژن هايى كه در تجزيه آلكان 
در آلكانيوراكس بوركومنسيس سويه SK2 دخيل هستند، آورده 
شده است[39]. داشتن چندين ژن متفاوت براى تجزيه آلكان ها 
ممكن است، يكى از علل طيف ويژه آلكان هاى مصرفى توسط 

سويه هاى آلكانيوراكس باشد[51].

زيست  واكنش هاى  در  آلكانيوراكس  باكترى  پتانسيل 
تراريختى4 و توليد تركيبات شيميايى ارزشمند5

همان گونه كه ذكر شد، ويژگى مشخص اين باكترى، توانايى 
رشد بر روى آلكان ها(C32 - C5 ) است. از اين رو، در ژنوم باكترى 
هيدروكربن ها  كاتابوليسم  براى  سيستم  چندين  آلكانيوراكس 
تخصيص داده شده است[39]. اولين مرحله در تجزيه هوازى 
آلكان ها به وسيله ميكروارگانيسم ها، توسط اكسيژنازها كاتاليز 
هيدروكسيالزى(مونواكسيژنازى)  آلكان  سيستم  يك  مى شود. 
در آلكانيوراكس بوركومنسيس مشخص شده است كه مسؤول 
اولين مرحله ي اكسيداسيون آلكان ها است. اين سيستم آنزيمى، 
 (RubA)6ربرودكسين  ،(AlkB)هيدروكسيالز آلكان  شامل 
سيستم،  اين  در  است[51].   (RubB)7ردوكتاز ربرودكسين  و 
1. Transmission electron micrograph
2. Cosmopolitan
3. Alkane hydroxylase
4. Biotransformation 

5. Fine chemicals
6. Rubredoxin
7. Rubredoxin reductase

شكل3: ميكروگراف الكترونى گذاره1 از نماى كلى آلكانيوراكس 
بوركومنسيس هنگامى كه در فاز مياني آب و هگزادكان نرمال رشد 

مي كند.

شكل4: كالستر ژن هاى كد كننده پروتئين هاى دخيل در تجزيه 
A.borkumensis SK2 آلكان در
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ربرودكسين ردوكتاز به واسطه كوفاكتور خود، FAD، الكترون 
را از NADH به ربرودكسين انتقال داده كه ربرودكسين نيز 
بنابراين  مى كند.  منتقل  هيدروكسيالز  آلكان  به  را  الكترون 
هيدروكربنى  تجزيه  مسير  در  بوركومنسيس،  آلكانيوراكس 
آلكان  آنزيم  دو  از  استفاده  با  را  اشباع  هيدروكربن هاى  خود، 
هيدروكسيالز AlkB1 و AlkB2 هيدروكسيله مى كند[50]. 
اين واكنش منجر به توليد الكل نوع اول مربوطه مى شود. سپس 
اين الكل به وسيله الكل و آلدئيد دهيدروژناز اكسيد و اسيد چرب 

ايجاد شده وارد چرخه βـ   اكسيداسيون مى شود[5].
با هيدروكسيالسيون آلكان ها مى توان الكل هاى نظير آنها را 
توليد كرد. فعال كردن هيدروكربن ها از طريق شيميايى بسيار 
مشكل بوده و به خاطر مصرف باالى انرژى، كاتاليزورها و مواد 
بيانى  كلون هاى  آوردن  به دست  با  مى شود.  تمام  گران  اوليه، 
مناسب، از سه تركيب دخيل در هيدروكسيالسيون آلكان ها كه 
توانايى بيان آنزيم آلكان هيدروكسيالز را به صورت فعال داشته 

باشند، مى توان هيدروكربن هاى اشباع را هيدروكسيله كرد.
توليد بيوسورفاكتانت هاي جديد خارج سلولي و متصل به 

سلول توسط آلكانيوراكس

نفتي،  هيدروكربن هاي  مثل  هيدروفوبيك  سوبستراهاي 
كم  آنها  به  دسترسي  قابليت  و  دارند  آب  در  پايينى  حالليت 
سورفاكتانت  نفت،  تجزيه كننده  باكترى هاى  اكثر  است[12]. 
كشت هاى  لذا،  مى كنند.  توليد  كننده اى  امولسيون  ماده  يا 
در مى آيد(شكل5).  تيره  و  قهوه اى  رنگ  به  باكترى ها  اين 
توسط  كه  هستند  سطحي  فعال  توليدات  بيوسورفاكتانت ها 
ميكرب ها ساخته مى شوند. اين تركيبات كشش سطحي سياالت 
فازهاى  شدن  مخلوط  كه  مى شوند  سبب  و  مي آورند  پايين  را 

هيدروفوبيك و هيدروفيليك افزايش يابد[12]
بيوسورفاكتانت ها و امولسيون كننده هاي زيستي، امولسيون 
اين  به  و  مي دهند  افزايش  آب  در  را  نفت  معلق  ذرات  شدن 
ترتيب كشش سطحي نفت كاهش يافته و لذا ميزان دسترسى 
به آنها و درنتيجه متابوليسم آنها افزايش مي يابد[12]. مشخص 
شده است كه آلكانيوراكس در آب، تشكيل امولسيون هاي پايدار 
هيدروكربنى مي دهد و سورفاكتانت هاي گلوكز ليپيدي جديد و 
مؤثري توليد مي كند كه اين گلوكز ليپيد به دو صورت موجود 
است. فرم اول يك پيش ماده واجد گاليسين است و به سطح 
سلول متصل مي شود. فرم ديگر فاقد گاليسين است و از سطح 
سلول جدا و در محيط اطراف رها مى شود. وجود پيش ماده هاى 
سلول  هيدروفوبي  خاصيت  سلول،  سطح  در  بيوسورفاكتانت 
افزايش  را  آبى  فاز  در  معلق  روغن  قطرات  به  آن  تمايل  و 

1. synthetic sea water medium 1(SM1)

شكل5: كشت باكترى آلكانيوراكيس بوركومنسيس سويه SK2 در 
محيط SM1 2در حضور قير به عنوان تنها منبع كربن- به علت توليد 

بيوسورفكتانت كشت اين باكترى به رنگ تيره در مى آيد.

شكل6: ساختار سورفاكتانت آلكانيوراكس بوركومنسيس سويه 
SK2- سورفاكتانت گلوكز ليپيدي در هر دو فرم متصل به سلول و 
ترشحى ديده مى شود. فرم متصل به سلول كه در اين شكل نشان 

داده شده، داراى يك اسيد آمينه گاليسين در بخش آب گريز 
مولكول است.
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مي دهد(شكل6)[52]. 
كه  مى شوند  سبب  سلولي  خارج  فرم هاى  ديگر،  طرف  از 
ميسل هاي آب ـ   روغن به ميزان بيشترى تشكيل شوند و به موجب 
آن، ميزان در دسترس بودن زيستى1 نفت افزايش مي يابد. اين امر 
نشان مي دهد كه بيوسورفاكتانت گلوكز ليپيدي ممكن است يكى 
از داليل كليدى موفقيت آلكانيوراكس در سيستم هاي آلوده به 

نفت باشد[12].

بحث و نتيجه گيرى
محيط هاى  آالينده هاى  عمده ترين  نفتى  هيدروكربن هاى 
و  درياها  به  نفت  تن  ميليون  چندين  ساالنه  هستند.  دريايى 
اقيانوس ها سرازير مى شود. اگرچه پديده هوازدگى(به ويژه تبخير و 
اكسيداسيون نورى) به طور قابل توجهى در حذف آالينده هاى نفت 
نقش بازى مى كند، اما نقش عمده در پاك سازى زيستى به عهده 
ميكروارگانيسم هاى  تا كنون  است.  دريايى  ميكروارگانيسم هاى 
بسيارى يافت شده اند كه قادرند از تركيبات نفتى به عنوان تنها منبع 
كربن و انرژى استفاده كنند. به طور معمول ميكروارگانيسم هاى 
تجزيه كننده نفت در محيط هاى دريايى با فراوانى بسيار كمى 
است  ممكن  نفتى،  هيدروكربن هاى  با  آلودگى  مى شوند.  يافت 
رشد اين باكترى ها را تحريك كند و سبب تغييراتى در ساختار 
جمعيت ميكربى در نواحى آلوده شود. براى درك، ارزيابى و توسعه 
استراتژى پاك سازى درجا2 شناسايى ارگانيسم هاى كليدى ـ كه در 
تجزيه زيستى آلودگى ها موثرندـ بسيار مهم هستند. در محيط هاى 
نياز  فسفر(تأمين  و  نيتروژن  به ويژه  غذايى  مواد  ميزان  دريايى، 
بعد  به ويژه  كمبود  اين  است.  كم  رشد)  براى  ميكربى  جمعيت 
از ريخته شدن نفت برجسته تر مى شود. لذا با افزودن نيتروژن 
و فسفر به محيط هاى آلوده، مى توان رشد ميكروارگانيسم هاى 
تجزيه كننده هيدروكربن ها را تحريك كرده و بدين ترتيب ميزان 

تجزيه زيستى هيدرو كربن هاى آالينده را افزايش داد.

همان گونه كه پيش تر نيز گفته شد، باكتري آلكانيوراكس به 
تعداد بسيار كم در نواحي غير آلوده حضور دارد، اما در آب ها و 
خطوط ساحلى آلوده به وفور يافت مى شود و در صورت اضافه 
جمعيت  درصد   80- تا90  فسفر،  و  نيتروژن  كود هاى  شدن 
نشان  يافته ها  اين  مي دهد.  تشكيل  را  تجزيه كننده  ميكربي 
سيستم هاي  طبيعي  پاك سازي  در  آلكانيوراكس،  كه  مي دهد 
دريايي آلوده نفتي، نقش اصلي  دارد و داللت بر اين دارد كه 
اين باكتري مي تواند به عنوان پايه و اساس استراتژي هاي جديد 
پاك سازي  و  اصالح  فرآيندهاي  تشديد  بيوتكنولوژي(براي 
محيطي به ويژه در پاك سازى در جا) باشد. يكى از عمده ترين 
علل برترى اين باكترى در فرآيند تجزيه نفت، توانايى آن در 
تجزيه آلكان هاى منشعب است. در مسير تجزيه تركيبات نفتى 
تركيبات  ميزان  رفته  رفته  نفت خوار،  ارگانيسم هاى  به وسيله 
منشعب افزوده مى شود، در حالى كه عمده ميكروارگانيسم هاى 

نفت خوار قادر به تجزيه اين تركيبات نيستند.
يكى از علل برترى اين باكترى در محيط هاى داراى نفت، 
آنزيم ها  است.  متنوع  هيدروكسيالزى  سيستم هاى  داشتن 
باكترى  اين  نفت خوارى  فعاليت  در  بسيارى  پروتئين هاى  و 
دخيل هستند. شركت اين پروتئين ها به صورت نوتركيب در 
واكنش هاى زيست تراريختى مى تواند منجر به توليد تركيبات 
شيميايى با ارزش افزوده زياد شود. از اين رو، اين ميكروارگانيسم 
مى تواند مدل مناسبى براى توليد تركيبات شيميايى ارزشمند 
به ويژه الكل هاى بلند زنجير و يا الكل هاى چرب به روش هاى 

زيست فناورى باشد. 
به طور خالصه، آلكانيوراكس عالوه بر اين كه مدل مناسبى 
براى حذف هيدروكربن هاي نفتي به روش پاك سازى درجا از 
زيستگاه هاى ارزشمند دريايى است، بلكه آنزيم هاى دخيل در 
فرآيند نفت خوارى آن مى توانند بيوكاتاليزورهاى با ارزشى براى 

كاتاليز فعاليت هاى شميايى در پروسه هاى صنعتى باشند.

1. Bioavailability
2. in situ bioremediation
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حروفچيني مقاله- 1
ـ براي تايپ مقاالت از نرم افزار  Word XP 2002 يا باالتر استفاده شود.

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

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

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

ـ نتايج و بحث
- نتيجه گيرى

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

ـ مراجع 
ـ پيوست ها (در صورت وجود)

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

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

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

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

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

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

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

 باشد.
10- شكل ها 

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

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

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

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

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

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

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

نمونه اي از فرمت مراجع در زير آورده شده است.
1. Anderson D., Specification Formulation, Journal of Engineering, Vol.2, No.2, 2002, pp 223-228.
2. Cox S., CAD in the Context of Design, Proceeding of CAD 2002, Guilford, UK, 2002, pp 11-25.
3. Arts E.H.L. and Korst J.H.M., Simulated Annealing and Boltzmann Machines, John Wiley & Sons, 1990.

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

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

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

 farayandno@yahoo.com :پست الكترونيك
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توليد اكسيد فلزي نانوساختار درپژوهشگاه صنعت نفت
اين فناوري يك روش جديد و با صرفه اقتصادي زياد است كه 
مشابه خارجي ندارد و به راحتي مي تواند با ساير فناوري هاي روز 
دنيا رقابت كند. اين موفقيت امكان راه اندازي واحد نيمه صنعتي 
توليد نانوساختارهاي اكسيد فلزي را در پژوهشگاه صنعت نفت 
كشور فراهم كرده است. اكنون با شيوه اي بسيار با صرفه تر و صرف 
اكسيد  انواع  نانوساختارهاي  توليد  امكان  كمتر،  زمان  و  هزينه 
فلزي فراهم شده است. نانوساختارهاي اكسيد فلزي در صنايع 
مختف شامل نفت، گاز و پتروشيمي مورد استفاده قرار مي گيرد. 
با دستيابي به اين فناوري مي توان اكسيد فلزي معمولي را به 
نانوساختار اكسيد فلزي تبديل كرد. هم چنين با اين شيوه امكان 
توليد نانوساختارهاي اكسيد فلزي با هزينه بسيار پايين در كشور 
فراهم مي كند. از نظر زمان نيز،  توليد هر واحد محصول نانوساختار 
فلزي حدود يك روز وقت مي گيرد، در حالي كه در فناوري توليد 

شده در كشور، اين زمان بسيار كوتاهتر است. 

ابداع روش جديدي براي شيرين سازي گاز طبيعي 
محققان دانشگاه هاي علم و صنعت ايران و صنعتي شريف 
موفق به ساخت يك نانوفوتوكاتاليست مناسب شده اند و اميدوارند 
اين نوآوري در حذف مولكول هاي سمي همراه گاز طبيعي و در 
نتيجه شيرين سازي گاز به كار آيد. اين محققان موفق به ساخت 
نانوفوتوكاتاليست مناسبي براي تجزيه مولكول هاي سمي متيلن 

آبي با استفاده از نانودي اكسيد تيتانيم متخلخل سنتز شده، به 
روش MAO شدند. اين گروه از محققان در نظر دارند در مراحل 
بعدي تحقيق خود، مولكول هاي سمي همراه گاز طبيعي و يا به 
بيان ديگر، سولفيد هيدروژن را با اين روش حذف كرده و روشي 

جديد براي شيرين سازي گاز ابداع كنند. 
 هدف از انجام اين تحقيق "سنتز نانواليه هاي تركيبي با پايه 
 "MAO"(Micro Arc Oxidation) اكسيد تيتانيم با روش
گاز  شيرين سازي  براي  مناسب  نانوفوتوكاتاليست  يك  تهيه  و 
 ،MAO روش با  شده  پوشش هاي سنتز  امروزه  است.  طبيعي 
داراي كاربردهاي متعددي در صنايع نفت و گاز، خودرو، سيمان 
آنها  به  مختلفي  كاربردهاي  زمينه هاي  بنابراين،  هستند.   ... و 
اختصاص يافته كه موجب افزايش  بازدهي، كاهش هزينه هاي 
توليد و بهبود كيفيت كاالها خواهد  شد. فرآيند  MAO، روشي 
الكتروشيميايي براي سنتز پوشش هاي تبديلي روي فلزاتي نظير 
تيتانيم است كه در ولتاژهاي بسيار باال – در حدود 500 ولت  

انجام مي گيرد. 
عالي،  چسبندگي  داراي  روش،  اين  با  شده  ايجاد  اليه هاي 

مقاومت به خوردگي خوب و مقاومت سايشي باال هستند. 
سرعت  آند،  سطح  روي  بر  سرد  پالسماي  ايجاد  دليل  به 
فرآيند در اين روش بسيار زياد است، به طوري كه در حدود 5 
دقيقه اليه هايي با ضخامت 20 ميكرون قابل سنتز هستند. در 
ميله هاي  ابتدا  زيراليه ها،  سطح  آماده سازي  براي  پژوهش،  اين 

تازه هاي علمي
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تيتانيومي، پوليش شده، سپس در استون شسته مي شود و در 
محلول اسيد فلوريدريك و در دماي اتاق، به مدت 30 ثانيه حكاكي 
مي شود. در آخر، سطح آنها با روش اولتراسونيك تميزكاري نهايي 

مي شود. 
هم چنين از كاتدهاي سيلندري شكل فوالد زنگ نزن نيز كه 
ميله هاي تيتانيمي را در بر مي گيرد، به منظور كامل كردن سل 
الكتروشيمي استفاده مي شود. اين امر براي توزيع هرچه يكنواخت تر 
ميدان الكتريكي بين كاتد و آند است. تاكنون اليه هاي نانومتخلخلي 

با بازده بسيار باال (حدود 95درصد) توليد شده است. 

طراحي خودرو بدون سوخت
تاكنون خودروهاي زيادي كه مجهز به موتورهاي الكتريكي 
هستند و منبع انرژي آنها برق است، وارد بازار شده اند. اما به تازگي 
شركت فرانسوي «توسعه بين المللي موتور» كه از سال ها قبل به 
طراحي و ساخت نمونه هاي آزمايشي خودروهاي زيستي مشغول 
است، خودرو كوچك بسيار ارزاني را معرفي كرده كه بدون نياز به 
هيچ سوخت كربني و الكتريكي حركت مي كند. اين خودرو كامًال 
زيستي كه «ايرپاد» نام دارد، انرژي خود را از هواي فشرده تأمين 
مي كند. «ايرپاد» كه به جاي فرمان هاي عادي مجهز به يك دسته 
فرمان (joystick) است، بيشتر از دو متر طول دارد. اين خودرو 
كه تنها 3500 يورو قيمت دارد، مي تواند با سرعت 70 كيلومتر در 
ساعت حركت كند. «ايرپاد» با شارژ هواي فشرده اي كه حدود يك 
يورو قيمت دارد، مي تواند بيش از 200 كيلومتر را بپيمايد. اين 
شركت فرانسوي اعالم كرده است تا پايان سال جاري نمونه هاي 
جديدتر، قوي تر و بزرگ تري از اين خودرو را نيز عرضه خواهد 
كرد كه سرعت آنها به 110 كيلومتر بر ساعت مي رسد. نمونه هاي 
كوچك تر «ايرپاد» سه چرخ دارد و ظرفيت سرنشين آن حداكثر 
سه نفر است و نمونه هاي بزرگ تر آن چهارچرخ بوده و مي توانند 

حداكثر پنج سرنشين داشته باشند.

حذف متيل ترشيري بوتيل اتراز محيط آبي 
متيل ترشيري بوتيل اتر (ام.تي.بي.ايي) يك تركيب اكسيژن دار 
است كه طي سال هاي اخير، از آن به عنوان افزايش دهنده اكتان 

به جاي تترا اتيل سرب موجود در بنزين استفاده مي شود، و به 
نيز  و  زيستي  و  شيميايي  پايداري  پايين،  سطحي  جذب  دليل 
انحالل بسيار زياد در آب، به  عنوان يك تركيب مقاوم در محيط 
زيست مطرح است. ريخت و پاش بنزين، نشت از خطوط لوله هاي 
انتقال، مخازن زير زمين و روي زمين و هم چنين حوادث جاده ا ي، 
باعث ورود ام.تي.بي.ايي به آب هاي زير زميني و سطحي مي شود، 

بنابراين حذف آن از محيط هاي آبي ضرورت دارد. 
كارايي  آب،  از  ام.تي.بي.ايي  حذف   براي  متداول،  روش هاي 
زيادي نداشته و بايد از روش هاي پيشرفته مانند نور در حضور يك 
نانوفتوكاتاليست (فرآيند اكسيداسيون پيشرفته) استـفاده شود. ابتدا 
 ،UV-vis/TiO2/H2O2 سيستم هاي مـبتني بر فرآيندهــاي
 UV-vis/ZnO/O2وUV-vis/ZnO/H2O2،UV-vis/TiO2/O2

هركدام  براي  منظور  همين  به   است.  شده  راه اندازي  و  طراحي 
آب  چرخشي  سيستم  با  ناپيوسته،  رآكتور  يك  فرآيندها  از 
هم زن  يك  روي  رآكتور  اين  است.  شده  تعبيه  خنك كننده 
مغناطيسي قراردارد و تابش UV به وسيله المپ پرفشار جيوه 
شير  و  سيلندر  يك  به وسيله  خالص  اكسيژن  مي شود.  فراهم 
تنظيم كننده تأمين مي شود. شدت تابش و غلظت ام.تي.بي.ايي 
و محصوالت مياني حاصل از فرآيند، مانند ترشيري بوتيل فرمات 
و ترشيري بوتيل الكل و نيز پارامتر مهم TOC براي رسيدن 
به شرايط بهينه واكنش ها اندازه گيري شده است . با اين روش، 
مي   توان به كمك فرآيندهاي مؤثر، تركيب ترشيري بوتيل اتر را كه 
تركيبي پايدار در محيط است، به همراه محصوالت مياني حاصل 
از تركيبات مختلف اين ماده، از محيط زيست حذف كرد. جزئيات 
اين پژوهش كه بخشي از پروژه دكتري اكبر اسالمي است و با 
راهنمايي دكتر بهرام يداللهي - استاديار مركز تحصيالت تكميلي 
علوم پايه زنجان و دانشگاه اصفهان - دكتر سيمين ناصري - استاد 
دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي تهران - و همكاري دكتر 
عليرضا مصداقي نيا، دكتر رامين نبي زاده و دكتر فروغ واعظي انجام 
 Iranian Journal of Environmental مجله  در  شده، 
 Journal و مجله Health, Science and Engineering
of Chemical Technology & Biotechnology منتشر 

شده  است. 
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ساخت مواد جديد اسفنجي شكل با خواص قابل توجه
در تحقيقات جديد مواد اسفنجي شكلي ساخته شده است 
كه مي تواند جيوه را ازآب بزدايد، هم چنين هيدروژن را از ديگر 
گازها جدا كرده و گوگرد را از نفت خام پااليش كند. اين ماده كه 
سياه رنگ و شكننده است و داراي خواص جالبي است، به وسيله 
شيميدانان دانشگاه نورث وسترن1  ساخته شده است و مي تواند 
براي زدايش گوگرد از نفت خام به عنوان كاتاليستي مؤثرتر از 
كاتاليست فعلي اثر كند. در روش هاي معمولي براي گوگرد زدايي 
كه  مي شود  استفاده  هيدروژن  درحضور  گوگردزدايي  روش  از 
گوگرد را از محصوالت نفتي پااليش مي كند. دانشمندان سعي 
 كرده اند فرآيند گوگردزدايي درحضور هيدروژن(HDS) را ارتقاء 
دهند؛ ولي دراين زمينه موفق نبوده اند. محققان دانشگاه نورث 
وسترن در همكاري با دانشگاه غرب واشنگتن ، كزارش كرده اند كه 
 HDS ماده ساخته شده توسط آنها از كاتاليست معمول درفرآيند
ساخته  قبلي  كاتاليست  اجزاي  همان  از  و  بوده  فعال تر  دوبرابر 
مي شود. اين ماده يعني سولفور كبالت – موليبدن نمونه جديدي 
از چالكوژل ها است كه چند سال قبل درهمين دانشگاه ساخته 

شده اند. چالكوژل ها شبكه هاي احتمالي از اتم هاي فلز- گوگردي با 
سطح بسيارزياد هستند. چالكوژل جديد از عناصر معمول ساخته 
شده و به هنگام قرار گرفتن درمعرض هوا يا آب پايدار بوده و 
مي توان آن را به صورت پودر به كار برد. جزئيات اين ماده در 17 
مه 2009 در نشريه Nature Chemistry چاپ شده است. 
اين اولين گزارشي است كه درخصوص كاربرد چالكوژل ها به عنوان 
كاتاليست و درجداسازي گازها منتشر مي شود. محققين هم چنين 
نشان داده اند كه چالكوژل توليدي مي تواند فلزات سمي را از آب 
جداسازد. اين ماده تقريباً 99 درصد جيوه را از آب حاوي چند 
ppm جيوه استخراج كرده است. اين ماده قبًال نيز ساخته شده 
بود؛ ولي در ساخت آن از پالتين كه ماده گراني است استفاده 
و  نيكل  از  تركيب  اين  ساخت  در  پالتين  به جاي  حال  مي شد. 
كبالت استفاده مي شود. چالكوژل جديد در تفكيك گاز نيز بسيار 
مؤثر است. محققان نشان داده اند كه اين ماده به آساني دي اكسيد 
كربن را از هيدروژن جدا مي كند و اين كاربرد در اقتصاد توليد 

هيدروژن تأثير به سزايي دارد.
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درپااليشگاه هاي نفتي بيش از 90 درصد فرآيندها به صورت 
كاتاليستي است. دراين فرآيندها پس ازمدتي (كوتاه يا طوالني) 
اين  در  مختلفي  عوامل  مي شود.  فعاليت  افت  دچار  كاتاليست 
كاهش فعاليت دخالت دارند. در واحدهاي پااليشگاهي باتوجه به 
اين كه كاتاليست ها در معرض خوراك هاي نفتي (هيدروكربني) 
كه  است  ككي  رسوب  فعاليت،  كاهش  اصلي  عامل  هستند، 
توليد  اجتناب  غير قابل  به طور  جانبي  واكنش هاي  نتيجه ي  در 
مي شود. ساده ترين و متداول ترين روش براي احياي كاتاليست 
(بازگرداندن فعاليت كاتاليست) سوزاندن كك رسوب كرده است. 
مستعمل  كاتاليست  روي  از  هوا  باال  دماي  در  عمل،  اين  در 
عبورداده شده وكك رسوب كرده، تبديل به مونوكسيد كربن و 
دي اكسيد كربن مي شود. اين روش درعين سادگي و كم هزينه 
بودن معايبي نيز دارد كه از جمله آنها تخريب، كلوخه شدن، تغيير 

ساختار و كاهش عمر مفيد كاتاليست ها در دماهاي باال است.
يكي از روش هاي نوين كه امروزه به عنوان راه حلي براي 
رفع مشكالت درفرآيندهاي جداسازي مطرح شده، احيا به وسيله 
سيال هاي فوق بحراني است. دراين روش از يك سيال كه در 
شرايط فوق بحراني است، به عنوان حالل استفاده مي شود. با 
توجه به توانايي زياد سياالت فوق بحراني براي انحالل تركيبات 
با جرم مولكولي باال، مي توان از استخراج فوق بحراني به عنوان 
در  كرد.  استفاده  مستعمل  كاتاليست هاي  احياي  براي  روشي 

شرايط فوق بحراني مي توان استخراج را دردماي پايين تر انجام 
داد و در نتيجه از تخريب وكلوخه شدن كاتاليست ها جلوگيري 

كرد.
احياي فوق بحراني كاتاليست، اولين بار توسط كروكنيس 
استخراج  روي  بر  واكنش  شرايط  اثر  درمورد  وي  شد.  بررسي 
اين  شدن  صنعتي  امكان  تا  داد،  انجام  زيادي  مطالعات  كك 
روش مشخص شود. دانشگاه هاي MIT  و بارسلونا نيز استفاده 
از روش استخراج فوق بحراني جهت احياي بعضي كاتاليست هاي 
مستعمل را گزارش داده اند. اين طرح تحقيقاتي نيز با چنين 
انگيزه اي تعريف شد تا امكان احياي يك كاتاليست پااليشگاهي 
به روش استخراج فوق بحراني مورد بررسي قرار گيرد. در آغاز 
كار دستگاه كوچكي درمقياس آزمايشگاهي طراحي و ساخته 
نيز  كاتاليست  احياي  به  مربوط  آزمايشات  از  تعدادي  كه  شد 
توسط اين دستگاه انجام شد. پس از آن دستگاهي در مقياس 
بزرگ تر طراحي شد كه ساخت آن بسيار دشوار بود زيرا غير 
از مشكالت تأمين قطعات و هماهنگ كردن آنها به علت لزوم 
بايد  خاصي  ايمني  نكات  بار)   150) باال  درفشارهاي  عملكرد 
واحد  يك  به صورت  كه  شده  ساخته  دستگاه  مي شد.  رعايت 
پايلوت در آزمايشگاه دانشكده مهندسي شيمي دانشگاه تهران 
زمينه هاي  ساير  براي  و  بوده  منظوره  چند  است،  شده  برپا 
نيز  غيره  و  اسانس گيري  نظير  بحراني  فوق  استخراج  تحقيق 

عنوان: بررسي احياي كاتاليست به روش فوق بحراني
متقاضي: مديريت پژوهش و فناوري شركت ملي پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي

مجري :دانشكده فني – دانشگاه تهران
تاريخ خاتمه :1386

گزارش پروژه پژوهشي



81ماهنامه تخصصي، علمي- ترويجي /  فروردين-  ارديبهشت 88 / شماره 19

F a r a y a n d n o

مي تواند مورد استفاده قرارگيرد. با توجه به هدف پروژه، پس 
جهت  مستعمل  كاتاليست  نمونه هاي  دستگاه،  راه اندازي  از 
استخراج كك به روش فوق بحراني مورد آزمايش قرار گرفتند. 
واحد  مستعمل  كاتاليست  برروي  شده  انجام  آزمايش هاي 
آيزوماكس (هيدروكراكينگ) پااليشگاه تهران انجام شد و نتايج 
اين آزمايش ها با نتايج حاصل از احياي حرارتي مقايسه شد. 
احياي  نمونه  در  كك  كاهش  كه  مي دهد  نشان  نتايج  بررسي 
32/1 درصد  حرارتي  احياي  در  و  21/06 درصد  بحراني  فوق 
روش  در  آنها  حجم  و  منافذ  قطر  ويژه،  سطح  طرفي  از  است. 
احياي فوق بحراني در مقايسه با احياي حرارتي تقريباً در يك 
حد بوده و به نظر مي رسد با توجه به ميزان نفوذ پذيري سيال 
فوق بحراني مي توان با تغيير شرايط عملياتي نتيجه را بهبود 

بخشيد. با مشاهده نتايج حاصل از تست BET و دستگاه لكو و 
تعيين ميزان كك در كاتاليست و با توجه به شرايط عملياتي در 
احياي حرارتي و فوق بحراني مالحظه مي شود كه درصد كاهش 
كك به روش استخراج فوق بحراني درحدود 65/6 درصد نسبت 
به كاهش كك به روش احياي حرارتي است. اما مقايسه سطح 
ويژه، قطر متوسط حفره ها و حجم كلي حاكي از آن است كه 
نفوذ پذيري سيال فوق بحراني به درون حفره ها به خوبي صورت 
روش  اين  حرارتي  احياي  روش  با  مقايسه  در  و  است  گرفته 
كه  گفت  مي توان  مجموع  در  مي رسد.  نظر  به  مطمئن  بسيار 
استخراج فوق بحراني مي تواند جايگزين مناسبي براي احياي 
حرارتي باشد؛ ولي انجام  آزمايش هاي بيشتر براي دستيابي به 

شرايط عملياتي بهينه الزم است.
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RBI بازرسي برمبناي ريسك در واحد آيزوماكس شمالي پااليشگاه تهران
در اين پروژه مقدار ريسك مربوط به عملكرد هركدام از اجزاي درون واحد آيزوماكس شمالي براساس يك روش منطقي تخمين 
زده مي شود و براساس ريسك اندازه گيري شده، تجهيزات اولويت بندي و براي مديريت نظام مند ريسك هاي مرتبط با شكست ها و 
از كارافتادگي تجهيزات برنامه اي طراحي شده است. براساس روش بازرسي جديدي كه دراين پروژه پيشنهاد شده است، مي توان 

تعميرات اساسي واحد آيزوماكس را از سه سال يك بار به چهار سال يك بار تغيير داد.
متقاضي: شركت پااليش نفت تهران
مجري: پژوهشگاه صنعت نفت

ارزيابي چرخه عمر به منظور ارزيابي نظام مند وضعيت زيست محيطي در شركت پااليش نفت تهران
در اين پروژه با استفاده از روش پيشنهادي، ارزيابي چرخه زيست محيطي پااليشگاه تهران به صورت نظام مند مشخص شده و 
اين وضعيت با ديگر پااليشگاه هاي معروف دنيا مقايسه و گلوگاه هاي توليد آلودگي و گزينه هاي اصالحي از نقطه نظر پارامتر هزينه، 

امكان پذيري فني و خواص زيست محيطي جهت برنامه ريزي براي ارتقاي وضعيت موجود مورد بررسي قرار گرفته است.
متقاضي: شركت پااليش نفت تهران
مجري: شركت پااليش سبزكيهان

مطالعه برروي برج هاي واحدتقطير 75،70و80پااليش جنوب توسط Online Scanning جهت رفع مشكالت عملياتي
جهت رفع مشكالت برج هاي واحد تقطير 75،70 و 80 نياز به مطالعه برج در سرويس بود و الزم شد نتايج حاصله پس از 
خرابي چند سيني در برج ها بررسي شود و در صورتي كه ادامه كار تا تعميرات اساسي امكان پذير باشد به همين صورت با تعميرات 

عملياتي واحد به كار خود ادامه دهد.
متقاضي: شركت پااليش نفت آبادان
Tracer Co. و CCM مجري: شركت هاي

ساخت پايلوت نيمه اتوماتيك تبديل مازوت به مايعات ميان تقطيرى و نفتا به ظرفيت يك تن در روز
در اين پروژه يك پايلوت با ظرفيت بيش از يك تن در روز ساخته شده و با تزريق مازوت به آن به كمك كاتاليست زنجيرهاى 

طوالنى هيدروكربن ها شكسته شده و در نتيجه آن، محصوالتى از قبيل:گاز، بنزين، كروسين و گازوييل استحصال شده است.
متقاضي: شركت پااليش نفت آبادان
مجري: دانشگاه صنعت نفت

گزارش پروژه پژوهشي
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Genetic Engineering and Biotechnology, 4. Production Manager, Bourzoieh Petrochemical Plant

5. Associated Professor of Genetics Department, Tarbiat Modarress University.
B_Bambai@sbu.ac.ir

Abstract
Petroleum hydrocarbons are major pollutants of marine environments. Although evaporation and photo-

oxidation play an important role in oil detoxification, ultimate and complete degradation is accomplished 
mainly by marine microflora with bacteria as dominant player. Since natural microbial degradation occurs 
relatively slowly in marine environments due to limited availability of nitrogen and phosphorus salts in 
seawater, identification of the key organisms that play roles in pollutant biodegradation is important for 
understanding, evaluating and developing in situ bioremediation strategies. For this reason, many efforts 
have been made to characterize bacterial communities, to identify responsible degraders, and to elucidate 
the catalytic potential of these degraders. Significantly, Alcanovorax is found in low numbers in unpolluted 
waters, but in high abundances in oil-polluted waters and coastlines, where it becomes the dominant genus 
of the oil-degrading microbial community. These findings indicate that Alcanivorax plays a critical role in 
the natural cleansing of oil-polluted marine systems, and implies that it could constitute the basis of novel 
biotechnology strategies to accelerate the environmental repair process. Furthermore, enzymes produced 
by this bacterium may be employed in biotransformation processes.

Keywords: Marine Oil-pollution, Bioremediation, Alcanivorax, Biotransformation
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such as solvents, naphtha, kerosene and diesel. Because of lack of proper converting units, these 
products are used as combined fuel for power stations and/or sent to the petrochemical complexes as 
feedstock. However, products with higher values such as high octane number gasoline (from naphtha) 
and types of jet fuels (from kerosene) can be obtained from these products, whilst a huge amount of 
these products constitute the country’s imports. In this paper, after making appropriate investigations, 
catalytic reforming with continuous regeneration has been suggested for conversion of naphtha into 
high octane number gasoline. The results indicate that with performing filtration, removing possible 
solid impurities and adding special ingredients, kerosene produced in this unit can be reached to the 
standard jet fuels.

Keywords: Gas condensate; Gas refinery; Naphtha; Kerosene; Diesel; Gasoline; Jet fuel
 

Modeling and Optimization of Gasoline Blending Process in Bandar Abbass 
Refinery Using Linear Programming

M.R.J.Nasr1, Afshin Mahdavi2

1. National Petrochemical Company- Petrochemical Research & Technology (m.jafarinasr@npc-rt.ir)
2. K.Toosi University- Mechanical Engineering Department-

 m.jafarinasr@npc-rt.ir

Abstract:
Petroleum products are mainly produced by blending two or more cuts. The quantities and 

physiochemical properties of cuts and the components are depended on quality of the crude oil (assay), 
types of refinery processes and the operating modes. The quality of final products are determined by 
their standard specifications, however its quality is a function of the trade.

Gasoline is a strategic product and in our country because of significant difference between supply 
and demand there is no restriction in quantity of its producing. So, the target would be the maximizing 
of this product, unfortunately without considering the cost and benefit factors.

In this assay optimization of gasoline blending process is  modeled by LP with respect to the maximum 
production and benefits as the target. The model is solved by using SOLVER add-in program of excel 
spreadsheet. 

Keywords:  Gasoline, Blending, Operation Research, Linear Programming, Optimization
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depended to pipe fouling at both inside and outside sections. In other words, effect of exchanger cleaning 
on thermal coefficient enhancement can be compared to nanomaterials addition.

Keywords:   Nanofluid, heat transfer enhancment, heat exchanger 

Effect of Two  cycles Heat Treatment on Grain Size, Volume Friction of   
Primary Phase, and Improving lifetime of a Gas Turbine Blades Made of 

Nickel-base Alloy Nimonic 80A
S. Kargarnejad1 , F. Javanroodi2, Ali Akbar Mirabi3, Jamal Dabbagh4

1.Mechanic Faculty, Orumieh University of Technology
2. Member of Academic Staff, Mechanic Faculty, Iran University of Science &Technology

3. R&D Department, Iran Petroleum   Pipeline and Telecommunication Company
4. Member of Academic Staff, Bonab Technical and Engineering Faculty

mirabi@ioptc.com
Abstract

Nickel base super alloys are widely used in applications requiring strength at high temperatures. 
During the operation of power generation gas turbines, the blades and other elements of hot gas path 
suffer service induced degradation which may be natural or accelerated due to different causes. The 
degradation or damage may have a metallurgical or mechanical origin and results in reduction of 
equipment reliability and availability. Turbine gas blade works in critical conditions with high stress 
– temperature. Life estimation and optimum usage of different parts of turbine are important. This 
importance becomes clear when we want to use a part more than its designing lifetime.

The failure analysis of the 3 MW gas turbine first stage blades made of nickel-base alloy Nimonic 80A 
is presented in this article. The base alloy degradation due to operation happens at high temperature. In 
the study a useless blade of a gas turbine from pomp with 2000 hours  age is analyzed mechanically and 
meteorically . At first the blade (Nimonic 80A) is studied metallurgic ally i.e. rate of grain size, volume 
fraction of   primary phase, and microhardness. Then to improve the blade life two heat treatment cycles 
are applied. Then the effect of heat treatment on grain size, volume friction of   primary phase, and micro 
hardness and lifetime  improvement of blades are investigated.

Keywords: Gas turbine blade failures; Heattreatment; life assessment; SEM; Hardness measurement.

Investigation of Producing Higher-value Products from Gas Condensates of 
Topping Unit of Shahid Hasheminejad Gas Refinery

O. Ghabooli Mankalpa (1), J. Rajabi Khorasani(1), Y. Dadmohammadi(1) , F. Shahraki(2)
(1)Student of Chemical Engineering, Sistan and Baluchestan University, Zahedan, Iran

(2)Associate Professor, Sistan and Baluchestan University, Zahedan, Iran
fshahraki@hamoon.usb.ac.ir

Abstract
The topping unit of Shahid Hasheminejad Gas Refinery converts gas condensates to products 
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Evaluation of Several Common Adsorption Models Predicting Natural Gas 
Component Adsorption on Type A and X Zeolite.

Gholami Mohsen1, Talaie Mohammad Reza2 , Roodpeyma Shapoor1

(1) Department of chemical engineering, faculty of engineering, University of Isfahan, 
(2) Assistant Professor, Department of chemical engin eering, faculty of engineering, University of Isfahan

mrtalaie@eng.ui.ac.ir

Abstract
In this study the accuracy of four equilibrium-adsorption models i.e. Langmuir, Langmuir- Freundlich, 

Toth and Dual site Langmuir in prediction single component as well as multi-component adsorption of 
natural gas components on type A and X zeolites have been investigated. The study has focused on two 
different capabilities of each model i.e. prediction of total amount of adsorbed per unit mass of zeolite 
and prediction of molar composition of adsorbed material in solid phase. More than one thousand 
adsorption equilibrium data points have been gathered from relevant sources and the alternative models 
have been assessed based on the model ability in representing those data. The result reveals that in single 
component adsorption, Langmuir-Freundlich, Toth and Dual-Site Langmuir can equally well predict the 
actual data but in multi-component systems, the Dual-Site Langmuir is relatively adequate.

Keywords: Multi-component adsorption, Adsorption equilibrium, Dual site Langmuir, Zeolite A and X

Economical Study of Nanofluids Effects in Heat Exchangers of 
Tehran Refinery Company 

H. Barghozin1, J.S. Moghaddas2,*, M. Samet3, S. A. Taheri3
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Abstract
In this paper, the effect of nanofluids on water consumption decrease and cost saving in amin-cooler 

exchanger are calculated. The data of different nanomaterials effects on water, from literature, are 
studied and their effects on heat transfer coefficient are extracted. Adding different nanomaterials in 
water increases the thermal conductivity up to 60%. Increasing the water heat transfer coefficient in 
dirty heat exchanger up-to 40 percent causes to decrease of 24 percent needed water flow rate. This 
water-consumption saving causes to save 190000 $, annually. The heat transfer coefficient is strongly 
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