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امروزه  بهينه سازى  بخار و استفاده موثر از آن در صنايع، 
موتورخانه ها و سايت هاى بخار از مهم ترين اهداف فعاليت هاي 
بهينه سازي مصرف انرژي به شمار مي رود. براساس بررسى هاى 

انجام شده، حدود 20 درصد از بخار خروجى از واحد توليد بخار 
(بويلرها) به علت عملكرد نادرست تله هاى بخار به هدر مى رود. 
با وجودى كه بيش از صد سال از توليد اولين تله بخار مى گذرد 
است،  يافته  بهبود  زمان  مرور  به  تله ها  اين  ساخت  فناوري  و 

معصومه فرخنده كواكي- فاطمه گودرزوند چگيني* - كاظم كاشفي

كارشناسان ارشد مركز تحقيقات انرژي- پژوهشگاه صنعت نفت
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تله هاي بخار از اساسي ترين اجزا هر سيستم بخار هستند كه ضمن ايجاد يك جريان صحيح بخار و افزايش كارآيي، كندانس 
داغ را نيز از سيستم مربوطه جمع آوري كرده و برا ي استفاده مجدد ارسال مي كنند. تعداد تله هاي بخار در صنايع بسيار زياد است 
و عملكرد آنها نيز بر سيستم بخار تأثير مستقيم مي گذارد، اما چنانچه اين وسيله وظيفه خود را به طور صحيح انجام ندهد، سبب 

ايجاد ضربه چكشي1 در خطوط لوله انتقال بخار و در نتيجه باعث اتالف انرژي شده و كاهش كارآيي  سيستم مي شود. 
به طور كلي حدود 20 درصد از بخار توليدي در بويلرها از طريق تله هاي بخار به هدر مي رود، كه با اجراي يك برنامه جامع و مستمر 
و با استفاده از سامانه هاي آزمايش پرتابل2، مي توان اين تلفات را تا حد چشمگيري كاهش داد. اين مقاله ضمن ارائه روشي جديد براي 

آزمايش تله هاي بخار، براي تحليل اطالعات اندازه گيري شده از نرم افزار ويژه اي با عنوان ترپ منيجر3، استفاده شده است. 
در اين بررسي 50 درصد از كل تله هاي بخار موجود در مجتمع پتروشيمي رازي جهت بررسي و اندازه گيري انتخاب شد. پس از 

تحليل نتايج، مشخص شد كه با اجراي يك برنامه اصالحي مي توان به صرفه جويي معادل 13702 دالر در سال دست يافت.

� /��*�: تله بخار، انواع روش هاي آزمايش، بهبود عملكرد، صرفه جويي بخار �,��
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تله ها ديده مى شود.   ناگهانى حين كار  و  نا خواسته  وقفه هاى 
اولين اقدام در اين گونه موارد، يافتن سريع علت از كار افتادن 
تله ها است چرا كه خرابي يك تله بخار معادل كاهش كارآيي 
سيستم و از هدر رفتن سرمايه است. مديريت تله هاى بخار در 
صنايع و نظارت بر عملكرد آن ها با يك برنامه ريزى مدون امروزه 

موضوع بسيار مهمي است.
در اين تحقيق ابتدا با تله هاى بخار و انواع آنها و شيوه كاركرد 
و دستگاه هاى آزمايش قديمى و پيشرفته آشنا مى شويم، سپس 
نتايج حاصل از بررسى عملكرد تله هاى بخار پتروشيمى رازى با 

توجه به قدمت طوالنى آنها ارايه شده است.
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تله بخار شير اتوماتيكى است كه مانع خروج بخار از سيستم 
موجود  نامحلول  گازهاى  و  هوا  آب،  لزوم،  صورت  در  و  شده 
با  در سيستم را تخليه مى كند. تله هاى بخار به صورت موازى 
سيستم نصب شده و وظيفه تخليه چگاليده موجود در خطوط 

را بر عهده دارند.
در گذشته هاى دور چگاليده موجود در خطوط  بخار به غلط 
ناديده انگاشته مى شد ولى با پيشرفت علم و فناوري، ارزش واقعى 
تله هاى بخار معلوم شده است. چگاليده آب خالص و تقطير شده اي 
است كه عمليات شيميايى خاصى به منظور برطرف كردن سختى 
موجود در آب با صرف هزينه زيادى بر روى آن صورت گرفته 
است لذا بايد به طريقى مقتضى براي استفاده مجدد جمع آوري 
شود. عالوه بر اين دماى چگاليده در حد قابل مالحظه اى است كه 
هزينه سوخت را در بر دارد. از طرفى آب موجود در خطوط توزيع 
بخار، باعث خورده شدن لوله ها مى شود. همچنين در صورتي كه 
حجم آب زياد باشد به علت سرعت باالى بخار احتمال ضربه 
شديد به شيرآالت و درنتيجه صدمه ديدن آنها و حتى از هم 
پاشيدن سيستم در برخى نقاط وجود خواهد داشت. عالوه بر اين 
آب به عنوان عايقى در برابر انتقال حرارت محسوب مى شود كه 
باعث كاهش نرخ انتقال حرارت در مصرف كننده ها و مبدل هاى 
حرارتى شده و در نتيجه كاهش كارآيي كل سيستم را در بر 

خواهد داشت،[1].

با  كه  به وسيله چگاليده جذب مى شود  هوا  ديگر  از سوي 
كاهش pH چگاليده موجب خوردگى لوله ها،  مصرف كننده ها 

و اجزاء مختلف سيستم مى شود.

���� Q�� ��� ^�'��
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به طور كلى تله هاى بخار به سه دسته تله هاى بخارمكانيكى، 
ترموستاتيكى و ترموديناميكى تقسيم بندى مي شوند.[1].

نكته مهم اين است كه از هر گروه، بايد در مكان مناسب 
بخار  تله هاى  كرد.  استفاده  تله  نصب  و محل  نوع  به  توجه  با 
مكانيكى بيشترين كاربرد را دارند كه با استفاده از تفاوت چگالى 
بين بخار و چگاليده عمل مى كنند، بنابراين عواملى مثل دماى 
سيال و يا سرعت سيال در اين تله ها تاثير گذار نيست. از مرسوم 
ترين تله هاى مكانيكى نوع سطل وارونه است كه هنگام ورود 
چگاليده به داخل تله در اثر وزن خود و غوطه ورشدن در آب، 
به پايين افتاده، شير خروجى تله را به منظور تخليه چگاليده باز 
مى كند و هنگام ورود بخار با توجه به جمع شدن بخار در زير 
سطل به طرف باال حركت كرده و شير خروجى تله را مى بندد. 

نمايي از اين نوع تله در شكل (1) مشاهده مى شود.

��
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بين  دما  تفاوت  از  استفاده  با  ترموستاتيكى  بخار  تله هاى 
كار،  اساس  تله ها  نوع  اين  بخار عمل مى كنند. در  و  چگاليده 
استفاده از دو فلز با ضريب انتقال حرارت متفاوت است كه از دو 
سر به هم جوش داده شده اند. اين نوع تله ها داراى خط واكنش 
دماى ثابت هستند كه به منظور تطبيق آنها با منحنى اشباع، 
از دو يا چند المان در يك تله استفاده مى شود. اين كار موجب 
تقويت تله شده و باعث افزايش نيروى حاصل براى باز و بسته 
شدن تله مي شود. هنگام ورود چگاليده سرد به تله، المان هاى 
مذكور در حالت عادى و صاف قرار دارند و شير خروجى تله 
باز مى شود. به محض رسيدن چگاليده داغ يا بخار، المانها به 
حالت منحنى مي آيند كه منجر به بسته شدن شير خروجى 

تله مى شود. اين تله ها به عنوان شير يك طرفه عمل كرده و در 
صورت برگشت چگاليده بسته خواهند شد. نگهدارى و تعميرات 
تله هاي ترموستاتيكي نيز بسيار آسان است. يك نمونه از اين نوع 

تله هاى بخار در شكل (2) نشان داده شده است.

�����6+�'���
تله هاى بخار ترموديناميكى (شكل 3) با استفاده از خاصيت 
سرعت و اختالف فشار بين چگاليده و بخار عمل مى كنند. هنگام 
ورود سيال با دماى پايين ديسك متحركى كه در خروجى تله 
امكان خروج  و  ور شده  غوطه  دارد  قرار  فوقانى  قسمت  در  و 
چگاليده را فراهم مى كند. با رسيدن بخار  يا چگاليده با دماي 
باال، به علت عبور سيال از يك گلوگاه و افزايش سرعت عبور، 

N*� ^�'�� ���� ��� ���
Free Float مدل تله هاي: شناور- ترموستاتيك

مكانيكي
Free Ball-Bucket مدل تله هاي: سطلي وارونه

Liquid Wax Capsule مدل تله هاي: انبساطي
مدل Bellows Diaphragmترموستاتيكي تله هاي: فشار متعادل

Bimetallic مدل تله هاي: بي متال
Exposed Chamber  مدلهاي

Air Insulated
Steam-Jacketed

تله هاي: ديسكي
ترموديناميكي

Orifice and Piston مدل تله هاي: ايمپالس
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تبديل شده و پديده فالش روى  بخار  به  از چگاليده  مقدارى 
مى دهد كه با توجه تفاوت سطح مقطع در قسمت باال و پايين 
ديسك، نيروى رو به پايين به ديسك بيشتر شده و تله بسته 
مى شود تا اين كه بخار مجدداً چگاليده شده و سيكل مذكور از 
سر گرفته شود. تكرار سيكل ها به دماى بخار و شرايط محيط 
بستگى دارد. خالصه اى از انواع تله هاى بخار و دسته بندى آنها 

در جدول (1) نشان داده شده است.

10+� B
�$
با آن مواجه  از عمده ترين مسائلى كه تله ها حين كاركرد 
است در هنگام  تله  از  بخار  و نشت  تله  بلوكه شدن  مى شوند 
بلوكه شدن، توده اى از بخار در پشت و داخل تله تشكيل شده و 
مانع از عبور كندانس به داخل تله و در نتيجه باعث ماندن آب در 
سيستم، كاهش كارآيي و كاهش عمر اجزاء موتورخانه خواهد شد. 
نشت بخار نيز باعث اتالف انرژى و كارآيي و بروز خطر مى شود. 
از لحاظ مادى و زيست محيطى هزينه ساز است،  بخار  نشت 
بنابراين توجه خاصى الزم است تا از كاركرد صحيح سيستم با 

حداقل خسارت به محيط زيست اطمينان حاصل شود.
به طور مثال در يك سايت بخار داراى 200 تله بخار، ساالنه 
متوسط  قطر  مى باشد.  بخار  نشتى  داراى  تله ها  از  درصد   10
تله ها20 ميلي متر، فشار ورودى به تله ها 14 بار بوده و ساعات 
كاركرد 24 ساعت و 350 روز در سال است. بدين ترتيب تعداد 
تله هاى داراى نشتى در طول سال 20 دستگاه و ميزان نشتى 
بر اساس جداول موجود برحسب قطر و فشار ورودى تله ها 53 
كيلوگرم بر ساعت تخمين زده مى شود. اگر هزينه كلى توليد 
بخار براى سايت مورد نظر برابر 10 پوند به ازاى هر تن بخار 
باشد، هزينه نشت بخار از تله ها 89000 پوند و معادل بيش از 

ارزش يك ميليون ليتر سوخت خواهد بود.[2].

���� Q�� ��� 0+���& P�+*  ̀Q�� .
�
روش هاى قديمى آزمايش تله هاى بخار را مى توان به سه دسته 

آزمايش چشمى، حرارتى و شنوايى تقسيم بندى كرد. [2]

با  بخار،  تله هاى  فنى  بازرس  چشمى،  آزمايش  روش  در 
استفاده از شير موجود در خروجى تله و با مشاهده ميزان بخار 
همراه كندانس، عملكرد آن را بررسى و تصميم گيرى مي كند، 
در روش  ناميده مى شود.  نيز  عبورى  مميزى  بررسى  نوع  اين 
آزمايش حرارتى، بازرس فنى بر اساس اختالف دما در ورودى 
و خروجى تله بخار عملكرد آن را بررسى مي كند. معموالً اين 
دماسنج  پيرومتر،  نظير  دماسنج  دستگاه هاى  توسط  آزمايش 

تشعشعى انجام مى گيرد.
مافوق صوت2  دستگاه هاى  از  شنوايي  آزمايش  روش  در 
استفاده مي شود. با قرار دادن دستگاه در ورودى تله بخار، نوع 
جريان و كارآيى تله بخار بر اساس فركانس ايجاد شده مشخص 

مى شود.

TM5  P$����+� ���� ��� O��4� a�;�"
 TM5 روش پيشرفته آزمايش تله بخار با استفاده از دستگاه
اولتراسونيك و دما  اتوماتيك و هم زمان  اندازه گيري  بر مبناي 
طي 15 ثانيه انجام مي شود. پس از آن عيب يابي بر اساس روش 
مقايسه اي براي حداكثر مدل هاي ساخته شده توسط سازندگان 

مختلف صورت مي گيرد. (شكل4).

�b'��� ���M� B�� )���� �� TM5 )�7�"� ���� �� ������	 :4_�	

تله در روز وجود  آزمايش حدود 200  امكان  اين روش  با 

1.Monitoring
2.Ultrasonic Detector
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 TM5 از  شده  ضبط  اطالعات  انتقال  با  آن  از  پس  و  داشته 
به رايانه مى توان گزارش كاملى درباره چگونگى عملكرد انواع 
سطوح  در  نشتى  شدن،  بلوكه  پايين،  دما  شامل  تله  مختلف 
مختلف و همچنين منحنى هاى آناليز مربوط بر اساس وضعيت 
تله در هر واحد و يا بر اساس كاربرد، نوع تله و سازنده، عمر 
كاردهى و يا بر اساس زمان استفاده و اطالعات ضبط شده در 
كرد.  تهيه  مربوطه  جداول  نيز  و  اندازه گيرى  مختلف  مراحل 
محاسبه اتالف بخار. انرژى بر اساس عملكرد تله و ... با استفاده 
از نرم افزار ترپ منيجر امكان پذير است، [3]. نرم افزار در مركز 

تحقيقات انرژي پژوهشگاه صنعت نفت موجود است. 
رابطه اي كه نرم افزار بر اساس آن و با استفاده از ساير اطالعات 
اندازه گيري شده توسط دستگاه ترپ من1 ميزان نشتي بخار حاصل 

از تله هاي بخار را محاسبه مي كند به صورت ذيل است:
(1)

Steam Trap Leaks = No. of  Failed Traps * Flow 
Rate of Steam Leak per Trap

با  و  راحتي  به   نيز  مجتمع  يك  در  معيوب  تله هاي  تعداد 
استفاده از رابطه تجربي ذيل و همچنين داده هاي تجربي موجود 

در جدول (2) قابل دستيابي است:
(2)

No. Of  Failed Traps = Total Traps No. * Rate 
of Failed Steam Traps

ميزان دبي مربوط به نشتي بخار نيز از رابطه زير محاسبه 
مي شود: 

Flow rate of steam leak per trap (Kg.hr) = 0.075 
* NFactor * (Orifice Factor) 2 * (DPFactor * P.Vg) 

2

در اين رابطه فشار (P) بر حسب ميلي متر آب و Vg (حجم 
بخار محاسبه شده با توجه به شرايط ترموديناميكي دما و فشار 

خط لوله بخار) نيز بر حسب مترمكعب بر كيلوگرم است.
ضرايب فشار2 و اريفيس3 بسته   به نوع بخار توسط جدول (3) 

قابل استخراج هستند:
NFactor نيز به كمك رابطه زير قابل محاسبه است:

NFactor = 1.(1-�4) 2  (4)
� = d.D  (5)

كه در اين رابطه پارامترهاي d و D قطرهاي اريفيس و لوله 
مربوطه هستند.

 O����A� �� �8�� )درصد(&)�+# �������T��( ��� ��� *c��
13كمتر ازيكسال گذشته  
25محدوده 2-1 سال گذشته
410محدوده 5-3 سال گذشته
615محدوده 8-6 سال گذشته

830محدوده 11-9 سال گذشته
1350بيش از ده سال گذشته

�I�& ��8� ����� 
 T'�A� ��� ��� ����� #���� : 2N
*G

Y���8M H+ (درصد)Y�W�%+�� H+ (درصد)�'^ ����
8070بخار سوپرهيت

5070بخار اشباع

���� ��� ��� W�%+�� 
 ��8M H+��Y :3N
*G

1.TrapMan
2. DPFactor

3. Orifice Factor
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مزايا و مشخصات اين دستگاه همراه با نرم افزار ترپ منيجر 
به شرح ذيل است: [3]

و  اتوماتيك  اندازه گيرى  اساس  بر   TM5 افزار  سخت   (1
هم زمان اولتراسونيك و دما طى 15 ثانيه عمل مى كند.

2) تنها يك پراب جهت اندازه گيرى هم زمان اولتراسونيك و 
دما استفاده مى شود.

3) عملكرد هر تله به وسيله سيستم مقايسه اى هر تله در 
شرايط عملياتى با اطالعات آزمايش شده در شرايط آزمايشگاهى 

(ايده آل) موجود در حافظه دستگاه TM5، انجام مى شود.
4) اطالعات بيش از 2400 مدل تله از سازندگان مختلف 
دنيا در نرم افزار TM5 گنجانده شده است و امكان افزايش آن 

به 3600 مدل نيز وجود دارد.
5) نرم افزار ترپ منيجر نتايج را بر اساس اطالعات منتقل 
شده از TM5 به ترپ منيجر تحليل خواهد كرد و بر اين اساس 
گزارش هاي متنوع ، جداول و منحنى ها نيز به راحتى قابل تهيه 

مى باشد.
6) صحت عملكرد تله با استفاده از دستگاه TM5، حدود 

95 تا 97 درصد خواهد بود.

 ���	
�� ����� ���� ��� ��� �����! ���+��� 
 �A$�D�
����

از  بخار هر يك  تعيين ميزان نشتي  اين مطالعه،  از  هدف 
تله هاي بخار موجود در مجتمع پتروشيمي رازي و كاهش تلفات 
بخار فشار پايين و ارزيابي فرصت ها و موقعيت هاي مصرف انرژي 
در مجتمع است. بدين ترتيب با استفاده از روش هاي كارآمدتر 
براين  اصالح مي شود. عالوه   در مجتمع  بخار  و مصرف  توزيع 
و  ايران  را در صنايع مختلف  ترپ من  كاربرد دستگاه  مي توان 
از جمله مجتمع هاي پتروشيمي مورد بررسي قرار داد تا بتوان 

ميزان دقت و اعتبار نتايج حاصل را نيز ارزيابي كرد.

  ���� ���	
�� �����
مجتمع پتروشيمي رازي در سال 1968 با هدف استفاده از 

منابع گازي ايران سپس توليد آمونياك و اوره تأسيس شد. از 
ديگر محصوالت اين مجتمع مي توان به دي آمونيوم فسفات, 

اسيد سولفوريك و اسيد فسفريك اشاره كرد. 
واحدهاي موجود در مجتمع پتروشيمي رازي نيازهاي خود 
را به طور كامل در داخل مجتمع توليد مي كنند، به طوريكه كل 
آب، برق و بخار مورد نياز واحدها جهت توليد محصوالت با ايمني 
و كارآيي باال در داخل توليد و سپس ميان واحدهاي جداسازي 
گاز مايع، فرآورش گاز،  بازيافت گوگرد، گرانول گوگرد، آمونياك، 
اوره، اسيد سولفوريك، دي آمونيوم فسفات و اسيد فسفريك با 

ظرفيت هاي متفاوت توزيع مي شود.

 ���� ���	
�� ����� �� ���� ��� ��� ^�'��
به طور كلي 4 منطقه عملياتي در مجتمع پتروشيمي رازي 

وجود دارد:
منطقه (1): شامل واحدهاي گوگرد ، گرانول، اسيد سولفوريك 

و فرآورش گاز
منطقه (2): شامل واحدهاي اوره و آمونياك

منطقه (3): شامل واحد آب، برق و بخار 
منطقه (4): شامل واحدهاي اسيد فسفريك و دي آمونيوم 

فسفات 
 در مجتمع پتروشيمي رازي از تله هاي بخار متفاوتي عمدتاً 
آرمسترانگ3،  ساركو2،  اسپيراكس  داگالس1،  سازنده هاي  از 

ياروي4 و تي ال وي استفاده شده است. 

 ���� ��� ��� �����! �"��� �� _c�F d+���
در اين بررسي حدود 124 دستگاه از تله هاي بخار مجتمع 
قرار  اندازه گيري  و  مورد مطالعه  متفاوت  اندازه هاي  و  انواع  در 
گرفتند. شكل هاي(5) الي (7) نتايج مربوط به تحليل عملكرد 
تله هاي بخار فوق را به طور خالصه نمايش مي دهد. اين نتايج 
توسط نرم افزار ترپ منيجر به دست آمده اند. در شكل هاي (8) تا 
(10) كارآيي تله هاي بخار بر اساس سازنده, نواحي تعيين شده 

عملياتي و محدوده فشاري تله ها مقايسه شده اند، [4].

1.Douglass
2.Spirax Sarco

3.Armstrong
4.Yarway 
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در اين منحني ها براي هر يك از محدوده هاي نشتي موجود 
در تله هاي بخار (محور x ها) تعاريف زير ارايه شده است:

1) بلوكه1: بدون نشتي، همرا با تجمع كندانس
2) خوب2: بدون نشتي و تجمع كندانس

3) باز3: خروج بخار بيش از 80 كيلوگرم بر ساعت
4) دما پايين4: برگشت كندانس

5) سوراخ5: داراي نشتي زياد، كمتر از حالت باز
در حالت بلوكه، تله نمي تواند در هيچ شرايطى آب همراه بخار را 
خارج كند در واقع در اين حالت تله بخار كامال مسدود شده است و 
كندانس موجود در سيستم به عقب برگشت داده مي شود.. در حالت 
باز تله مانند يك شير كامال باز عمل مي كند و مي توان گفت كارايي 
آن به سطح صفر رسيده است و در حالت دما پايين، تله بخار به 
سختي مي تواند چگاليده را تخليه نمايد و چگاليده در خالف جهت 
برگشت مي يابد، لذا دماي سيستم تله افت مي كند. در اين حالت 
وضعيت تله از بلوكه  بهتر است ليكن به مرور زمان امكان مسدود 
شدن تله، زياد است. تله سوراخ داراي نشتي است كه متناسب با 
ميزان نشتى دسته بندي هاي متعددي وجود دارد. وحالت خوب  
معرف كارآيي صحيح با كارآيي مناسب تله است. در ديگر حالت ها 

تله داراي نواقصي ديگر نظير نشتي از بدنه است. 
از مجموع 124 تله بخار آزمايش شده 112 مورد، فشار پايين 
بوده است كه از اين ميان حدود 80 مورد داراي كارآيي پايين به 
اشكال مختلف شامل دما پايين (16 مورد)، برگشت آب كندانس 

(8 مورد)، نشتي (40 مورد) و باز (16 مورد) است. (شكل 5).
بدين ترتيب تنها حدود 35 درصد از تله هاي بخار مجتمع 
داراي عملكرد مناسب بوده و مابقي نياز به بررسي جهت تعمير 
و تعويض دارند. از اين تعداد 12 درصد در حالت كامال باز (نشتي 
زياد)، حدود 30 درصد داراي نشتي در سطوح مختلف بخار، 
12 درصد در وضعيت دما پايين و 7 درصد به صورت بلوكه با 

برگشت كندانس قرار دارند. (شكل 6).
اكثر تله هاي اندازه گيري شده در مجتمع، از نوع ديسك6 و 
شناور7 بوده و سهم عمده مربوط به نوع ديسك است (شكل 7). 
بر اساس اندازه گيري هاي انجام شده مشخص شد كه در ميان 
شركت هاي سازنده، تله هاي شركت آرمسترانگ از كارآيي خوبي 
برخوردارند و بيشترين نواقص نيز در تله هاي شركت هاي ياروي 
و تي ال وي  با باالترين درصد نشتي و برگشت كندانس به چشم 

مي خورد (شكل 8).

T'�A� ��� ��� *c�� _��R� :6_�	                            T'�A� ��� ��� ���/ _��R� :5_�	

1. Blocked 
2. Good 
3. Blowing
4. Low-temp

5. Leaking
6. Disc
7. Float
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كارآيي تله هاي بخار بر اساس نواحي تعيين شده عملياتي 
و محدوده فشاري تله ها نيز در شكل هاي (9) و (10) با يكديگر 

مقايسه شده اند.

 ����� ���� ��� ��� ��'� �� �G'� _��  ̀O��� 
 O�4F��
���� ���	
��

بر اساس نتايج حاصل از برخي آزمايش هاي انجام شده در 
تأثير  مي تواند  ذيل  موارد  به  توجه  كه  گفت  مي توان  مجتمع 
بخار  تقاضاي  ميزان  و همچنين  بخار  توليد  بهبود  در  فراواني 

داشته باشد:
• الزم است برنامه اي منظم براي هر يك از مناطق عملياتي تنظيم 
شود تا بتوان عملكرد مناسب كليه تله هاي بخار موجود در آنها 
را به طور مداوم بررسي و ارزيابي كرد. تناوب و تكرار آزمايش ها 
به نتايج آزمايش هاي محلي و موضعي بستگي دارد, ولي به هر 

حال الزم است حداقل يك بار در سال صورت گيرد.
• كليه تله ها بايستي شماره گذاري و كد بندي شوند و موقعيت 
آنها بر روي نقشه هاي مربوطه مشخص شود تا بتوان به راحتي 
اندازه گيري هاي مورد نياز را انجام و نتايج را ثبت و نگهداري 
ورودي  در قسمت هاي  توجه شود كه حتماً  كرد. همچنين 
تله ها و نيز خطوط برگشت عايق كاري ساده اي صورت گرفته 

كه به طور مداوم نيز تعمير شود.

• الزم است كاركنان عمليات، نگهداري و تعميرات، آموزش هاي 
نياز به  مناسبي در زمينه تله هاي بخار ببينند و هر جا كه 
آزمايش هاي مافوق صوت است, افراد متخصص آموزش ديده 

به كار گرفته شوند.
ابتدا  در  مي بايست  بخار  تله هاي  نگهداري  و  تعمير  • اولويت 
به تله هاي خراب اختصاص يابد. توجه به اين روش تعمير و 
نگهداري قادر است به موقع اتالف بخار را حدود 3 تا 5 در صد 
و يا حتي كمتر كاهش دهد. يك تله معيوب و احياناً باز مي تواند 

حدود 50 تا 100 پوند در ساعت بخار را وارد اتمسفر كند.
تخليه  داراي  بسته  سيستم هاي  در  بخار  تله هاي  • كليه 
به صورت  مي تواند  تله ها  عملكرد  لذا  هستند،  اتمسفريك 
چشمي بررسي شود هدر تله ها به چنين تجهيزاتي ، الزم 

است حتماً اصالح شوند.
• الزم است براي هر كاربرد بخصوص، نوع مناسبي از تله هاي 

بخار انتخاب شوند.
مساله مهم ديگر در توانايي مشاهده مسير تخليه تله ها از 
اين  در  بسياري  متفاوت  فنون  اگر چه  است.  آن  طريق هدر1 
آنها  از كم خطا ترين  اما يكي  خصوص به كار گرفته مي شود، 
بررسي چشمي جهت آزمايش تله ها است. در ساير روش ها از 

قبيل مافوق صوت و دماسنج نتايج غالباً با خطا همراه است.
همچنين مي بايست تله هاي بخار به طور صحيح سايزبندي 

(���)��
�
 ��8M C�"� �� ���� ��� ��� _��R� :10_�	

1. Header
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شوند كه الزمه آن تخمين يا تقريب صحيح  از ميزان كندانس 
موجود در سيستم است.   

���, �����
در اين تحقيق تعداد 124 تله بخار در كل مجتمع و از ميان 
هر يك از واحدها جهت بررسي و اندازه گيري انتخاب شد. در 
پايان پس از تحليل نتايج معلوم شد تنها حدود 35 درصد از 
تله هاي بخار مجتمع داراي عملكرد مناسب بوده و مابقي نياز به 
بررسي جهت تعمير و تعويض و ... دارند. اين نرم افزار، تله هاي 

بخار در وضعيت معيوب را به صورت باز و بلوكه شدن (برگشت 
كندانس) و دما پايين گزارش مي دهد.

بدين ترتيب با بررسي مقدار تلفات بخار ناشي از نشتي در 
تله هاي بخار مجتمع و با احتساب قيمت بخار در حدود 5,4 دالر 
به ازاي هر تن كه توسط واحد آب و نيروي مجتمع پتروشيمي 
معادل  جويي  صرفه  ميزان  به  مي توان  است،  شده  ارايه  فجر 

13702 دالر در سال دست يافت.

���6�
 

The United States Department of Energy Office of Industrial Technologies, Improving Steam System 1. 
Performance, a source book for industry, 2002. 
Albert Armer, Spirax Sarco, Inc., The Right Steam Trap, Chemical Engineering, 1988. 2. 
Managing the Steam Trap System, Trap Man Technical Hand Book, 2001.3. 
Trap Manager Software, 2002.  4. 
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از  يكي  آسفالتين  خوشه هاي  رسوب گذاري  و  تشكيل 
بعدي  فرآوري هاي  و  نفت سنگين  توليد  در  اساسي  مشكالت 
نفت خام سنگين است. تشكيل دو فاز جداگانه در نفت سنگين، 
آسفالتين،  رسوب كرده  ذرات  اندازه  توزيع  و  آنها  ناسازگاري 
پديده هاي مرتبطي هستند كه هنوز به طور كامًال واضح شناخته 
تشكيل  كاتاليست ها،  جرم گرفتگي  آسفالتين  حضور  نشده اند. 
كك و گسترش امولسيون ها را در طي فرآوري نفت خام افزايش 
حضور  تأثير  نحوه  كه  عواملي  مهمترين  از  يكي  مي دهد[1]. 

رسوب آسفالتين در موارد مذكور را معين مي كند؛ توزيع اندازه 
خوشه هاي آسفالتين است. عالوه بر اين توزيع اندازه خوشه هاي 
آسفالتين عاملي تعيين كننده در نحوه جرم گرفتگي خطوط لوله 
انتقال نفت و الگوي حركت سيال نفت در مخازن هيدروكربوري 

است.
عالوه بر مبحث آسفالتين، فرآيندهاي ذره اي فراواني وجود 
اندازه ذرات جامد بسيار مهم  دارند كه در آنها دانستن توزيع 
است. از اين رو محققان راه هاي فراواني را براي به دست آوردن 
توزيع اندازه ذرات آزموده اند. امروز روش هاي فراواني براي تجزيه 

عليرضا سليماني نظر*1 - حسن رحيمي2

1- استاديار گروه مهندسي شيمي، دانشگاه اصفهان
2- كارشناس ارشد گروه مهندسي شيمي، دانشگاه اصفهان
دريافت مقاله: 86/7/29              پذيرش مقاله: 87/2/9
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توزيع اندازه خوشه هاي آسفالتين حاصل از نفت خام در حاللي شامل مخلوطي از نرمال هپتان و تولوئن تحت نرخ   برشي 
بررسي شده است. در اين تحقيق از روش پردازش تصاوير براي تخمين اندازه خوشه هاي آسفالتين استفاده شده است. نتايج نشان 
مي دهد؛ تحت نرخ برشي اندازه خوشه ها در ابتدا رشد كرده و به مقدار بيشينه مي رسند، سپس در اثر غلبه فرايند شكست ذرات، 
اندازه خوشه ها افت كرده و در نهايت به يك مقدار ثابت پايدار مي رسد. نرخ برشي و اندازه اوليه خوشه ها در مسير تكامل توزيع 
اندازه خوشه ها بسيار مؤثر است. روش پردازش تصاوير داراي دقت مناسبي بوده و نسبت به ساير روش هاي اندازه گيري اندازه ذرات 

داراي برتري هاي قابل توجهي است. اين روش، اندازه و شكل خوشه ها را به طور مستقيم و با دقتي قابل قبول نشان مي دهد.

� /��*�: آسفالتين، توزيع اندازه خوشه ها، پردازش تصاوير �,��


* asolaimany@eng.ui.ac.ir
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و تحليل اندازه ذرات ابداع شده اند كه هر كدام از آنها با وجود 
براي مواردي خاص مناسب است.  مزايا و معايب خاص خود، 
عبارتند  ذرات  اندازه  تحليل  آزمايشگاهي  روش هاي  از  برخي 
از: پراش ليزر1 [1]،محدوده تشخيص الكتريكي2 يا به عبارتي 
ديگر شمارش گر ذرات كولتر-كانتر3 [2]، روش هاي پراش نور4 
[3و4] نوترونX-ray [4]5 [5] انعكاس نور6 [6] روش تضعيف 
به  تصاوير8 [8 و9و10] تجزيه جز  پردازش  صوت7 [7] روش 
همبستگي  سنجي  طيف  روش  و   [11] هيدروديناميكي9  جز 

فوتون10 [12]. 
بسته به كيفيت تجهيزات به كار رفته، هر كدام از اين روش ها 
براي دامنه اندازه ذرات و ماده تحت آزمايش خاصي مناسب تر 
هستند. البته در برخي موارد ممكن است يك روش دامنه بسيار 
وسيعي از اندازه ذرات را پوشش دهد. در اين تحقيق ضمن انجام 
مروري بر برخي از اين روش ها، بحث مفصل تري درباره روش 
تحليل تصاوير، به همراه ارائه نتايج تجربي اجراي اين روش در 

به دست آوردن توزيع اندازه خوشه هاي آسفالتين ارايه مي شود.

�& �� )�i LA�<b 
 #��$�%"& L����
آسفالتين ها مواد جامد سياه يا قهوه اي تيره اي هستند كه 
در بيشتر انواع نفت خام به صورت محلول يا رسوب كرده يافت 
 [13] نلن استين11  تعريف  طبق  آسفالتين  جزء  مي شوند[1]. 
هيدروكربن هاي  در  كه  خام  نفت  از  بخشي  از  است  عبارت 
پارافيني داراي دماي جوش پايين نامحلول بوده؛ در حالي كه در 
بنزن يا تتراكلريد كربن محلول باشند. پي فيفلر12[14] آسفالتين 
را بخشي از نفت خام دانسته است كه در نرمال  هپتان نامحلول 
و در تولوئن قابل حل باشد. آسفالتين توسط شيميدانان به عنوان 
بخشي از نفت خام، ذغال سنگ يا بيتومين تلقي مي شود كه با 
افزودن حالل هاي پارافيني داراي نقطه جوش پايين مانند نرمال 
هپتان رسوب مي كند درحالي كه در حالل هاي آروماتيك مانند 

بنزن و تولوئن حل مي شود. در دماهاي باالتر از 300 تا 400 
درجه سلسيوس آسفالتين ها ذوب نمي شوند بلكه تجزيه شده و 

باعث تشكيل كربن و محصوالت فّرار مي شوند[15].
شرايط  اينكه  از  پس  جامد،  مواد  حاوي  محلول  يك  در 
اتفاق  اصلي  فرايند  چهار  شد؛  فراهم  جامد  رسوب  تشكيل 
و شكست  ذرات  رشد، خوشه شدن  تشكيل هسته ها،  مي افتد: 
ذرات. فرآيند هسته سازي پس از رسيدن محلول به شرايط فوق 
رشد  فرايند  تشكيل هسته ها،  به  محض  مي افتد.  اتفاق  اشباع 
شروع مي شود و در طي آن جرم ماده حل شونده از درون فاز 
مايع به سطح ذرات و هسته هاي جامد منتقل شده و در آنجا به 
سطح توده جامد مي چسبد[16]. فرآيند هسته سازي تعداد ذرات 
را زياد مي كند در حالي كه فرآيند رشد اندازه ذرات را افزايش 
مي دهد. فرآيندهاي هسته سازي و رشد تا زماني ادامه مي يابند 
كه پتانسيل شيميايي ماده حل شده در فاز محلول بيشتر از فاز 
جامد باشد؛ يا به عبارت ديگر فوق اشباعيت پابرجا باشد. پس از 
تشكيل ذرات، در اثر برخورد ذرات به يكديگر برخي از آنها به 
يكديگر چسبيده و باعث تشكيل ذرات بزرگ تر مي شوند. اين 
همان فرآيند خوشه شدن است. فرآيند خوشه شدن ممكن است 
در نتيجه حركت براوني ذرات، اعمال نرخ برشي به مخلوط يا 
ته نشيني ذرات اتفاق بيافتد[17]. هم زمان با رشد و خوشه شدن 
ذرات، ممكن است فرآيند شكست نيز انجام  شود. در اين فرآيند 
تشكيل مي شوند.  ذرات كوچك تري  و  بزرگ تر شكسته  ذرات 
شكست خوشه ها در اثر تنش هاي هيدروديناميكي اتفاق مي افتد. 
عمده ترين مكانيزم هاي شكست عبارتند از: الف) سايش سطح 
اوليه و تكه هاي كوچك ذرات متالشي  خوشه ها توسط ذرات 
شده. ب) شكافت ذرات در اثر اختالف فشار بين درون و بيرون 

خوشه ها و ذرات[18].
در سيستم هاي حاوي آسفالتين نيز درصورت تشكيل رسوب 
تمامي فرآيندهاي فوق اتفاق مي افتد. مجموع اثرات اين فرآيندها 

1. Laser Diffraction
2. Electrical Sensing Zone
3. Coulter-Counter
4. Light Scattering
5. Neutron Scattering
6. Optical Reflection

7. Acoustic Attenuation
8. Image Processing
9. Hydrodynamic Fractionation
10. PCS or Photon Correlation
11. Nellensteyn
12. Pfeifler
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باعث تغيير توزيع و ميانگين اندازه خوشه هاي آسفالتين در طي 
زمان مي شود. سهم هركدام از فرآيندهاي مؤثر در توزيع اندازه 
ذرات و نيز تقدم و تاخير هركدام از آنها در برابر يكديگر بستگي 

شديدي به شرايط محيطي و زمان دارد.
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بخش اساسي يك دستگاه كولتر- كانتر همان گونه كه در 
شكل (1) آمده است شامل مخزني است كه درون آن انتهاي 
انگشتي شكل در مايع درون مخزن فرو رفته است.  لوله  يك 
قطري  با  كوچك  بسيار  سوراخي  لوله  پاييني  انتهاي  نزديك 
معلوم وجود دارد. انواع مختلف لوله ها با اندازه هاي متفاوت كه 
دامنه اندازه ذرات وسيعي را پوشش مي دهند؛ به صورت تجاري 
موجود است. درون قطعه انگشتي تا ارتفاعي باالتر از سطح مايع 
درون مخزن پر مي شود. سپس محتويات درون انگشتي به آرامي 
از درون سوراخ عبور مي كند تا جايي كه مايع دروني با مايع 
مخزن هم سطح شود. همراه با جريان مايع ذرات معلق درون آن 
نيز(به عنوان مثال سلول هاي خوني، لجن و كشت هاي ميكروبي) 
افزودن  با  از درون سوراخ عبور مي كنند. دستگاه كولتر-كانتر 
برخي تجهيزات الكترونيكي كامل تر مي شود. اگر الكترود هايي 
را درون و بيرون انگشتي نصب كنيم، يك جريان الكتريكي نيز 
از درون روزنه جريان خواهد  همراه عبور مايع و ذرات همراه 
يافت. مي توان اين جريان الكتريكي را براي ثبت نوسانات آن 
توسط يك اوسيلوسكوپ آشكار كرد . الكترودها معموالً از جنس 
پالتين ساخته مي شوند تا از خوردگي و الكترو ليز آنها درون 

محلول جلوگيري شود. 
همان گونه كه شكل(1)نشان  مي دهد؛ دو الكترود ديگر نيز 
درون انگشتي موجودند. اين الكترودها سطح سيال درون قطعه  
حدود  آنها  بين  در  معموالً  و  مي دهند  تشخيص  را  انگشتي 
از  انگشتي  اينكه درون  از  دارد. پس  فضا وجود   0/1ميلي ليتر 
مايع حاوي ذرات تا باالي حس گر بااليي پر گرديد؛ تخليه سيال 
از طريق سوراخ به مخزن شروع مي شود  و سطح سيال درون 

انگشتي شروع به پايين آمدن مي كند.  زماني كه هاللي سطح 
شمارنده  مي كند؛  قطع  بااليي  با حس گر  را  خود  تماس  مايع 
شروع به شمارش ذرات عبوري از درون سوراخ مي كند و زماني 
كه هاللي سطح مايع حس گر پاييني را نيز رد مي كند؛ شمارش 
ذرات قطع مي شود. بدين طريق مي توان دريافت كه چه تعداد 
ذره درون حجم مشخص بين دو حس گر وجود دارد. هنگام عبور 
هر ذره از ميان سوراخ، سيستم الكترونيكي يك افزايش ناگهاني 
ترتيب  اين  به  مي كند.  ثبت  الكتريكي  مقاومت  در  زودگذر  و 
دستگاه مي تواند ذرات را شمارش كند و به ازاي هر ذره يك 
خط سبز رنگ عمودي در صفحه نمايش ظاهر مي شود(شكل1). 
بزرگي ذره متناظر و  اين پيك هاي عمودي بستگي به  ارتفاع 
جهت گيري آن در حين عبور دارد. در واقع علت اين افزايش 
درون سوراخ  از  ذرات جامد  عبور  الكتريكي،  مقاومت  ناگهاني 
تنگ  را  الكتريكي  عبور جريان  لحظه اي مسير  براي  است كه 
فشرده شدن  به دليل  غليظ تر شدن سوسپانسيون،  با  مي كند. 
از روزنه، حالت خطي  ذرات در يكديگر به ويژه در حين عبور 
نمودار از بين مي رود و پيك هاي مقاومت الكتريكي در يكديگر 
تداخل پيدا مي كنند. براي پرهيز از اين پديده، بايد نمونه خود 
را با استفاده  از يك بافر مناسب رقيق كرد. در انواع پيشرفته 
تر اين سيستم، اوسيلوسكوپ را به رايانه متصل مي كنند تا با 
دقت و سهولت بيشتري كار شمارش ذرات انجام شود. در برخي 
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موارد ميكروسكوپ هاي كوچكي در دستگاه تعبيه مي شود كه 
مي توان از طريق آنها به طور پيوسته سوراخ انگشتي را از لحاظ 
گرفتگي تحت نظر داشت. برخي از دستگاه هاي كولتر- كانتر 
الكتريكي  مقاومت  پيك  هزار  به شمارش حداقل سيصد  قادر 
در ثانيه هستند[2]. با اين وجود استفاده از اين نوع تجهيزات 
براي دانستن توزيع اندازه ذرات همراه با مشكالت خاصي است. 
حاللي كه براي تعليق ذرات استفاده مي شود ممكن است تأثيرات 
ناخواسته اي را بر روي توزيع اندازه ذرات بگذارد و از آنجا كه اين 
بافر بايد هادي جريان الكتريسيته باشد؛ ممكن است نتوانيم در 
محيط واقعي ذرات آنها را بررسي كنيم. در روش كولتر- كانتر 
ذرات را به طور مستقيم اندازه گيري نمي كنيم بلكه از تفسير 
تغييرات مقاومت الكتريكي اندازه ذرات را تخمين مي زنيم؛ از 
اين رو كاليبراسيون صحيح دستگاه داراي اهميت فراواني است 
كه با تغيير نوع سيال و ذرات جامد، بايد دستگاه را مجدداً كاليبره 
كرد. دستگاه كولتر- كانتر نسبت به حباب هاي بسيار ريز و غير 
قابل روئيت هوا بي نهايت حساس است. عالوه بر اين الياف، گرد 
و غبار و يا هر چيز ديگري كه بتواند روزنه را مسدود كند؛ در كار 
دستگاه ايجاد مشكل خواهد كرد. از اين رو تمام سوسپانسيون ها 
بايد در بافر هايي كه از پيش فوق تصفيه1 شده اند ؛ تهيه شوند. 
اشكال ديگر اين روش گراني تجهيزات به ويژه الكترود ها و قطعه 
انگشتي است. با وجود اشكاالت ذكر شده ، روش كولتر- كانتر 
با دقت خوبي مي تواند ذرات بسيار ريزي مانند سلول هاي خوني 
(از قبيل گلبول هاي سفيد و قرمز يا پالكت ها) و ميكروب ها را 

شمارش و اندازه گيري كند.
ذرات  آسفالتين،  اندازه  توزيع  به  مربوط  مطالعات  اكثر  در 
هستند.  پراكنده  آلي  حالل هاي  يا  نفتي  محيط  در  ماده  اين 
يا  نيستند  الكتريسيته  اين محيط ها هادي جريان  آنجا كه  از 
داراي هدايت بسيار ضعيفي هستند؛ نمي توان براي اندازه گيري 
خوشه هاي آسفالتين از روش كولتر-كانتر استفاده كرد. درصورتي 
كه بخواهيم ذرات آسفالتين را در محيط هاي الكتروليت پخش 
كنيم؛ به دليل اثرات ناخواسته چنين محيط هايي، قادر به بررسي 

ذرات آسفالتين با شرايط محيط واقعي شان نخواهيم بود.
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روش هاي پراش ليزر، نور، نوترون و اشعه ايكس[1،3،4و5] 
و  ذرات  ديناميك  ساختار  مطالعه  براي  گسترده  به طور 
وسيعي  دامنه  روش ها  اين  در  مي روند.  كار  به  ماكروملكول ها 
از اندازه ذرات(از آنگسترم تا ميكرومتر) در شرايط مناسب قابل 
تخمين هستند. در آزمايشات معمول يك پرتو الكترومغناطيسي 
خاص با طول موج معلوم ذرات مورد توجه را رديابي مي كند 
تحليل  مناسب  به وسيله يك طيف سنج  يافته  پراش  تابش  و 
مي شود. تفاوت هاي انرژي و مومنتم بين پرتوهاي تابانده شده 
و پراش يافته براي تشخيص ساختار و نحوه پويش مواد به كار 
مي روند. اغلب فنون پراش غير مخرب بوده و محيط مورد بررسي 
را دچار آشفتگي نمي كنند. از اين رو براي مطالعات سينتيكي و 

نمايش رويدادهاي طبيعي ذرات بسيار مناسب هستند.
پرتو  ذرات؛ يك  اندازه  براي كشف  پراش  آزمايش  در يك 
الكترومغناطيس به ذرات تابانده مي شود. ذرات اين پرتو نوري را 
بر طبق يك الگوي ويژه پراكنده مي كنند. پرتوهاي پراش يافته 
را مي توان بر روي يك صفحه نمايش آشكار ساخت. با داشتن 
يك مدل ويژه براي شدت نور پراش يافته بعنوان تابعي از زاويه 
بين پرتو تابانده شده و پراش يافته(شكل2)، توزيع اندازه ذرات 

قابل استنتاج خواهد بود.
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ساده ترين مدل پراش كه نتيجه تابش پرتوي بر روي ذراتي 
هم اندازه است؛ شامل يك نقطه روشن مركزي است كه توسط 
حلقه هاي تاريك و روشني احاطه شده است. با فاصله گرفتن از 
مركز ديسك شدت نور حلقه ها كاهش مي يابد كه در واقع اين 
افت مربوط به زواياي پراش بزرگ تر است. زاويه پراشي كه مربوط 
به اولين حلقه تاريك يا به عبارت ديگر پراش كمينه است؛ بيانگر 
اندازه ذات است. با كوچك تر شدن ذرات زاويه نخستين حلقه 
سياه بزرگ تر مي شود؛ يا به عبارتي ديگر اندازه ديسك تشكيل 
شده بر روي صفحه نمايش بزرگ تر مي شود. اين مدل هاي تابش 
و پراش از قانون انطباق(بر هم نهش) خطي1 پيروي مي كنند. به 
عبارت ديگر الگوي حاصل از دو نوع(يا بيشتر) از اندازه ذرات با 
افزودن توابع شدت نور مربوط به هر كدام از اندازه ذرات درون 
نمونه قابل تبيين است. هدف يك عمليات تخمين اندازه ذرات 
با استفاده از روش هاي پراش اندازه گيري الگوهاي تابش با دقتي 

كافي براي تخمين توزيع اندازه ذرات است. 
از روش هاي پراش براي يافتن توزيع اندازه ذرات در موارد 
مختلفي استفاده شده است. نيلسن2 و همكارانش [1] از يك 
تغييرات دما و فشار  تاثير  براي  ليزر اصالح شده  پراش  روش 
اندازه خوشه هاي آسفالتين در نفت خام رقيق شده  توزيع  بر 
با نرمال هپتان، استفاده كردند. راجاكوپال3 و سيلوا4 [19] از 
در  آسفالتين  خوشه هاي  اندازه  تخمين  براي  نور  پراش  روش 
مخلوط تولوئن و نرمال هپتان استفاده كردند. آنان دريافتند كه 
اندازه خوشه ها با افزايش نسبت نرمال هپتان به تولوئن بزرگ تر 
مي شود. روش هاي پراش داراي دقت خوبي هستند اما نيازمند 
تجهيزات گران قيمت بوده و در تنظيم تجهيزات آنها نيز بايد 

دقت فراوان شود. 
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يكى از راه هاى مطالعه شكل و اندازه ذرات، استفاده از روش 
پردازش تصاوير است. اساس اين روش بسيار ساده و واضح است. 
از نمونه حاوى ذرات تصويربردارى شده و سپس تصوير  ابتدا 
رايانه  اى تجزيه و تحليل مى شود.  افزارهاى  نرم  مذكور توسط 

رايانه پس از پردازش تصاوير با استفاده از تفاوت شدت رنگ 
ذرات و زمينه كه مربوط به سيال اطراف ذرات است؛ ذرات را 
تشخيص مى دهد. سپس با شمارش پيكسل هاى درون تصوير 
هركدام از ذرات، با توجه به كاليبراسيونى كه توسط كاربر به 
رايانه داده شده است؛ توزيع خواص متفاوتى مانند قطر، سطح 
جانبى، حجم و... را به دست مى آورد. بزرگ ترين مزيت اين روش 
مشاهده و بررسى مستقيم ذرات از طريق تصويربردارى مستقيم 
است؛ در حالى كه در ساير روش ها اغلب عوامل ديگرى نظير 
از  اندازه گيرى شده و  الكتريكى، زاويه پراش نور و...  مقاومت 
طريق توابعى كمكى توزيع اندازه ذرات تفسير مى شوند. با توجه 
به اين كه تنها كار الزم براى دريافت داده ها از نمونه ها، تصوير 
آنها را در  از آنهاست مى توان ذرات و محيط پيرامون  بردارى 
شرايط مختلف و در مقابل تغيير برخى عوامل تأثير گذار نظير 
دما، فشار و نرخ برشى مورد مطالعه قرارداد. هرقدر كه وضوح 
تصاوير گرفته شده باالتر باشد؛ پردازش تصاوير آسان تر و دقت 
دوربين  يك  از  استفاده  اين رو  از  بود.  خواهد  بيشتر  افزار  نرم 
ديجيتال قوى در سامانه تصويربردارى بسيار ضرورى است. در 
تصويرى كه تهيه مى شود بايد ذرات از زمينه خود متمايز باشند 
تشخيص  اطراف  محيط  از  را  ذره  بتواند  رايانه اى  افزار  نرم  تا 
دهد. بنابراين بايد سيال بافر را حتماً از نوع شفافى انتخاب كرد 
نور و مشاهده ذرات  امكان عبور  بر رفع مشكل فوق  تا عالوه 
موجود در عمق نمونه فراهم شود. اين مورد ضعف عمده روش 
تجربه و تحليل تصاوير است. عالوه بر اين در اين روش نمى توان 
از محيط هاى داراى عمق زياد تصوير بردارى كرد زيرا ممكن 
است ذرات جامد در پشت سر يكديگر پنهان شوند يا تصوير 
پردازش  زمان  در  كه  باشد  داشته  هم پوشانى  يكديگر  با  آنها 
تصوير به صورت ذره اى واحد تلقى خواهند شد. اين معضل در 
سوسپانسيون هاى با غلظت جامد باالتر، حادتر است. براى رفع 
اين مشكل نمونه را در شيارهاى باريكي قرار مى دهند تا عمق 
نمونه كاهش يابد. عالوه براين به نمونه نور مى تابانند؛ البته اين 
نور بايد از يك منبع نور سرد تامين شود تا از گرم شدن نمونه و 
تغيير ناخواسته شرايط آزمايش پرهيز شود كاليبراسيون دستگاه 

1.  Linear Superposition
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تصويربردارى بسيار آسان است. كافيست پس از تنظيم دستگاه 
از يك مقياس استاندارد با اندازه مشخص در محل نمونه براى 
يك بار تصويربردارى شده و در زمان پردازش، اندازه مشخص 

روى آن به رايانه تفهيم شود.
شكل(3) تصويرى از خوشه هاى آسفالتين غوطه ور در مخلوط 
تولوئن و هپتان نرمال را نشان مى دهد. در اين نمونه از تولوئن به عنوان 
حالل و از هپتان به عنوان عامل رسوب آسفالتين استفاده شده است. 
در هر حال پس از آماده كردن تصوير مناسب قبل از شمارش ذرات 
بايد آنها را توسط برخى نرم افزارهاى گرافيكي پردازش كرد تا تمايز 

بين رنگ ذرات و رنگ زمينه به حداكثر خود برسد.
از روش تجربه و تحليل تصاوير نيز در موارد متعددى استفاده 
تركيب  از  استفاده  با   [8] همكارانش  و  رحماني1  است.  شده 
خوشه شدن  سينتيك  تصاوير  آناليز  روش  با  نورى  روش  يك 
ذرات آسفالتين در مخازن همزن دار را بررسى كردند. همين 
محققان[9] بار ديگر از روش پردازش تصاوير براى بررسى نحوه 
تغييرات توزيع اندازه كلوخه هاى آسفالتين تحت نرخ برشى و 
در مخلوط هاى مختلف تولوئن و هپتان؛ استفاده كردند. آنان 
فركتالى  ابعاد  تخمين  براى  روش  همين  از  ديگر  مقاله اي  در 
خوشه هاى آسفالتين تحت نرخ برشى و نيز در شرايط ته نشينى 

آزاد استفاده كردند[10].

در اين تحقيق قسمت هاى مختلف يك سيستم اندازه گيرى 
توزيع اندازه ذرات آسفالتين با استفاده از روش پردازش تصاوير 

بررسى شده و نتايج حاصله ارايه شده است.
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شكل(4) شماى دستگاه تصويربردارى از نمونه ها را كه در 
ويژه،  سامانه  اين  مى دهد.  نشان  رفته است؛  به كار  تحقيق  اين 
براى مطالعه نحوه تأثير نرخ برشى و تغييرات آن بر روى توزيع 
ساخته  و  طراحى  زمان،  طول  در  آسفالتين  خوشه هاى  اندازه 
شده است. سلولى كه نمونه در آن ريخته مى شود از دو استوانه 
استوانه  است.  شده  تشكيل  اندكى  شعاع  اختالف  با  هم مركز 
تفلون است. قطر  از جنس  استوانه درونى  و  از شيشه  بيرونى 
استوانه دروني 50 ميلي متر است. استوانه بيروني در دو اندازه با 
قطرهاي 60 و 65 ميلي متر تهيه شده است. نمونه تحت بررسى، 
تفلون  رنگ سفيد  ريخته مى شود.  استوانه  دو  بين  در شكاف 
مى شود.  آسفالتين  سياه  ذرات  بيشتر  وضوح  باعث  زمينه  در 
زاويه اى  با سرعت  درونى  استوانه  و  بوده  ثابت  بيرونى  استوانه 
ديناميك  بخواهيم  هرگاه  دارد.  دوران  قابليت  تنظيمى  قابل 
اندازه ذرات را تحت نرخ برشى مطالعه كنيم؛ با اعمال سرعت 
زاويه اى مشخصى، اين شرايط را فراهم مى كنيم. شيوه محاسبه 
گراديان سرعت اعمال شده بر روى نمونه درون شكاف بسيار 
ساده است. پس از تنظيم دور موتور هم زن(استوانه درونى) و 
اعمال شرايط مناسب، نوبت به گرفتن تصاوير از نمونه مى رسد. 
براى افزايش دقت و مشاهده ريزترين ذرات بايد از يك قسمت 
بسيار كوچك نمونه تصويرى بزرگ و واضح تهيه كنيم. تصاوير 
يك  پشت  از  و   CCD2 هم زمان  شارژ  دوربين  يك  توسط 
ميكروسكوپ نورى پس از بزرگ نمايي، عكس برداري مى شوند. 
قبل از گرفتن عكس محل نمونه را با استفاده از منبع نور سرد 
از  و  سفيد شده  كامًال  تصوير  زمينه  تا  مى كنيم  روشن  كامًال 
محو شدن ذره سياه آسفالتين در زمينه تاريك جلوگيرى شود. 
شركت  ساخت  رفته  كار  به  ديجيتال  دوربين  و  ميكروسكوپ 
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لبمد3 است. جهت سهولت كار تنظيم ميكروسكوپ و تنظيم 
فاصله كانونى آن برروى نمونه، از همان ابتدا دوربين را به يك 
 Digi-Pro دستگاه رايانه متصل مي كنيم. در اين رايانه نرم افزار
ويژه تصويربرداري با دوربين لبمد نصب شده است. اين نرم افزار 
نيز توسط شركت لبمد ارايه شده است. تصاوير بر روي صفحه 
نمايش رايانه به طور پيوسته قابل مشاهده است. فاصله كانوني 
ميكروسكوپ با استفاده از پيچ تنظيمي كه بر روي آن نصب شده 
است؛ قابل تنظيم است. پس از تنظيم اين فاصله ديگر نبايد به 
پيچ تنظيم آن دست زد. عالوه بر اين پيچ تنظيم، پيچ ديگري 
نيز در زير ميكروسكوپ وجود دارد كه فاصله خود ميكروسكوپ 
با سلول را تغيير مي دهد. ميكروسكوپ به كار رفته داراي عمق 
وضوحي در حد cm 2± است. بنابراين در تصوير ميكروسكوپ 
همه ذرات درون شيار بين دو استوانه به وضوح ديده مي شوند. 
فرمان ثبت تصاوير از طريق رايانه صادر مي شود. بنابراين براي 
گرفتن تصاوير خوب استفاده از يك رايانه با سرعت پردازش باال 
ضروري است. تصاوير گرفته شده داراي وضوحي حداكثر برابر 
از  استفاده  با  تهيه عكس،  بر  پيكسل هستند. عالوه  مگا   3,1
اين سامانه مي توانيم تصاوير ويديويي از چگونگي حركت ذرات 
درون نمونه تهيه كرد. جهت كاليبره كردن اندازه تصاوير از يك 

ورقه نازك و شفاف كه به طور استاندارد مدرج شده است؛ در 
محل نمونه ها تصويربرداري مي شود. اين اندازه در زمان پردازش 

تصاوير به نرم افزار رايانه اي تفهيم خواهد شد.
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سنگين  خام  نفت  از  تحقيق  اين  در  رفته  بكار  آسفالتين 
منطقه بنگستان ايران استخراج شده است. جدول (1) برخي از 
مشخصات نفت خام مذكور را نشان مي دهد. پسماند نفت خام كه 
حاوي مواد سنگين از جمله آسفالتين است؛ طبق دستورالعمل 
ASTM-D86[20] استخراج شده است. سپس از اين پسماند 
آسفالتين   [21]ASTM-D6560-00 دستورالعمل  طبق 
استخراج شده  تولوئن  در  و محلول  هپتان  نرمال  در  نامحلول 
است. آسفالتيني كه به اين روش به دست مي آيد عاري از رزين 
است. رزين ها بخشي از نفت هستند كه در پروپان مايع نامحلول 
و در هپتان محلول باشد[22]. پس از خشك كردن آسفالتين 
300 ميلي ليتر از يك محلول با غلظت gr.lit 1 در تولوئن تهيه 
و در طول آزمايش ها از آن به عنوان محلول مرجع جهت تهيه 
انواع نمونه ها استفاده شده است. براي آشكار شدن خوشه هاي 
رسوب آسفالتين، به محلول مرجع، نرمال هپتان افزوده مي شود. 

#��$�%"& ��� �	'( �
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تهيه شده اند. هر  ميلي ليتر  به حجم 100  نمونه ها  از  هركدام 
نمونه شامل نسبت مشخصي از نرمال هپتان و تولوئن است. اين 
نسبت در كنار ساير شرايط ترموديناميكي تعيين كننده ميزان 
رسوب آسفالتين است. پس از تهيه هركدام از نمونه ها، جهت 
تشكيل ذرات رسوب آسفالتين و رسيدن مخلوط به حالت تعادل 
ترموديناميكي آنها را به شدت تكان مي دهيم. سپس نمونه را از 
طريق دريچه باالي سلول درون آن مي ريزيم و موتور گرداننده 
استوانه دروني را با دور باال روشن مي كنيم. حدود 10 دقيقه 
نمونه را با دور باال هم مي زنيم تا ذرات در حد بسيار ريزي خرد 
شوند. پس از اين مرحله، دور موتور را در مقادير دلخواه جهت 
اعمال نرخ برشي بر نمونه تنظيم كرده و در زمان هاي مختلف 
از نمونه تصويربرداري مي كنيم. بدين ترتيب سير تكاملي توزيع 

اندازه ذرات در طي زمان بررسي مي شود.

�+
�-� _��R� 
 .���� �7�'7X -3
پس از تهيه تصاوير از نمونه هاي حاوي ذرات، آنها را توسط 
نرم افزارهاي گرافيكي پردازش مي كنيم. در ابتدا بايد كنتراست 
روشن تر كردن  كار  اين  از  رساند. هدف  به حداكثر  را  تصاوير 
زمينه و تاريك كردن تصوير ذرات است. در نهايت بايد تصوير 
را به صورت تك رنگ در آورد تا رايانه بتواند مناطق تاريك را 
به عنوان ذرات جامد فرض كرده و اندازه و تعدادشان را شمارش 
نرم افزار  يك  كه  اسكن1  سيگما  نرم افزار  توسط  تصاوير  كند. 
خوشه هاي  هندسي  مشخصات  تعيين  براي  است؛  حرفه اي 

آسفالتين، تحليل مي شوند. 
شكل(5) نمونه اي از تصوير رسوب آسفالتين قبل و بعد از 
ذرات،  شمارش  نرم افزار ضمن  اين  مي دهد.  نشان  را  پردازش 
داده هايي نظير قطر كره معادل و سطح تصوير سايه ذرات را 
مستقيماً محاسبه كرده و عالوه بر اين، طيف وسيعي از ساير 
عوامل مانند حجم ذرات، سطح جانبي و ... را تخمين مي زند. 
تعداد  آن  در  است كه  به صورت جدولي  نرم افزار  اين  خروجي 
ذرات و عوامل مربوط به هر ذره ارايه شده است. اين نرم افزار 
هر كدام از ذرات را با يك شماره مشخص كرده و در جدول 

مذكور اندازه هر ذره را در مقابل همان شماره نشان مي دهد. 
شكل (6) تصوير نمونه پس از شمارش ذرات توسط نرم افزار را 
نشان مي دهد. عالوه بر اين، برخي داده هاي آماري مانند متوسط 
اندازه، كمينه، بيشينه و انحراف معيار اندازه ذرات در جدولي 

ديگر داده مي شود. 

d+��� ��;%� 
 mR�
با استفاده از اين سامانه آزمايشگاهي نحوه تغييرات توزيع 
اندازه خوشه هاي آسفالتين تحت نرخ هاي متفاوت برش و در 
دامنه وسيعي از تركيب نمونه ها قابل بررسي است. عالوه بر اين، 
چگونگي تغييرات اندازه متوسط خوشه ها نيز بدست خواهد آمد. 
زير  به صورت  متوسط عددي خوشه ها  قطر  محاسبات  اين  در 

محاسبه مي شود.

 
 dav قطر متوسط عددي، di قطر ذرات و ηi تعداد ذراتي 

O�-�8���*E�
17/8درصد جرمي آسفالتين

2/4درصد جرمي زرين
19/7درصد جرمي HC آروماتيك
30/5درصد جرمي HC آليفاتيك

آسفالتين
درصد جرمي نيترون
درصد جرمي كربن

درصد جرمي هيدروژن

0/5
82/4
7/6

رزين
درصد جرمي نيترون
درصد جرمي كربن

درصد جرمي هيدروژن

2/6
82/1
9/2
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اندازه  با توجه به پراكندگي  است كه قطري معادل di دارند. 
تقسيم  كوچكي  قسمت هاي  به  را  ذرات  اندازه  دامنه  ذرات، 
مي كنيم. اندازه اين قطعات مي تواند با هم برابر بوده يا از قاعده 
خاصي پيرو كند. ذراتي كه حجم آنها بين مرزهاي هركدام از 
اين قطعات قرار بگيرد؛ هم اندازه فرض مي شوند و حجم آنها 

برابر ميانگين عددي حجم مرزهاي قطعه مذكور خواهد بود.
ذرات،  اندازه  المان هاي  از حد  بيش  كثرت  از  پرهيز  براي 

حجم هاي گسسته را به صورت زير تعريف مي كنيم[17].

 
با توجه به محدوديت دقت دستگاه در رؤيت ذرات بسيار ريز، 
كوچك ترين قطر خوشه قابل رؤيت 20 ميكرون فرض مي شود. 
آسفالتين  خوشه هاي  عددي  متوسط  قطر  تغييرات  شكل(7) 

تحت مقادير مختلف نرخ برشي را نشان مي دهد. 
همان گونه كه از نتايج مشخص است؛ قطر متوسط خوشه ها 
با گذشت زمان در ابتدا رشد كرده و سپس به يك مقدار بيشنه 

مي رسد. در نهايت قطر متوسط خوشه ها كاهش مي يابد تا در 
نهايت به يك مقدار حالت پايدار برسد. اندازه متوسط خوشه ها 
نخواهد  تغييري  آزمايش  اين پس در صورت حفظ شرايط  از 
كوچكي  متوسط  اندازه  از  ذرات  فرآيند،  شروع  زمان  در  كرد. 
غالب  فرآيند  فرآيند خوشه شدن  شرايط  اين  در  برخوردارند. 
است هرچند كه در همين زمان نيز به دليل اعمال نرخ برشي 
بر خوشه ها، فرآيند شكست نيز اتفاق مي افتد اما نرخ آن كمتر 
از نرخ خوشه شدن است. با بزرگ تر شدن خوشه ها نرخ شكست 
بيشتر مي شود پس از اينكه منحني از نقطه بيشينه خود عبور 
كرد؛ فرآيند شكست بر فرآيند خوشه شدن غلبه كرده و اندازه 
ذرات كاهش مي يابد. در حالت پايدار نيز فرآيندهاي شكست و 
خوشه شدن ادامه دارد، ليكن نرخ آنها با هم برابر بوده و در كل 
تغييري در اندازه متوسط ذرات در اثر اين فرآيندها رخ نمي دهد. 
چنان چه كه از نمودار پيداست ممكن است به ويژه در نرخ هاي 
برش باال، اندازه متوسط حالت پايدار خوشه ها كوچك تر از اندازه 

اوليه ذرات نيز باشد.

(qX L�") .���� ��  W 
 (L"�� L�") .���� �� _<  ̀#��$�%"& ��� �	'( �+'-� :5_�	
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طبيعت  از  ناشي  را  پديده  اين   [9] همكارانش  و  رحماني 
برشي  نرخ  اعمال  حين  در  كه  دانسته اند  خوشه ها  متخلخل 
از  پس  خوشه ها  ساختمان  مجدد  بازسازي  خوشه ها،  روي  بر 
اندازه  مي شود.  خود  در  رفتن خوشه ها  فرو  به  منجر  شكست 
متوسط خوشه ها در حالت پايداري كه حاصل اعمال نرخ برشي 
قوي تري است؛ كوچك تر است. عالوه بر ميزان نرخ برشي، اندازه 
اوليه خوشه ها نيز داراي اهميت فراواني است. همان گونه كه در 
را  قوي تر  برشى  نرخ  به  مربوط  منحني  ديده مي شود؛  نمودار 
با اندازه اوليه ذرات كوچكتري شروع كرده ايم. با وجود اعمال 
نرخ  برشي باالتري بر اين نمونه، انتظار نرخ خوشه شدن باالتري 

اوليه، نرخ  را داريم. درحالي كه به دليل كوچك تر بودن ذرات 
خوشه شدن در زمان هاي اوليه پايين تر از نمودار ديگر است و 
افزايش قطر متوسط ذرات با تأخير بيشتري شروع مي شود. الزم 
به ذكر است كه ميزان كل رسوب آسفالتين در هر دو مورد 

يكسان است.
و  رحماني  توسط  كه  را  مشابهي  تحقيق  نتايج   شكل(8) 
آسفالتين  آنها  نشان مي دهد.  است  انجام شده  همكارانش[9] 
مطالعه  برشي  نرخ  تحت  مشابه  محيطي  در  را  قير  از  حاصل 
كردند. روند نتايجي كه در مطالعات ما بدست آمده توسط نتايج 
رحماني و همكارانش[9] نيز قابل تأييد است؛ با اين تفاوت كه 

  N��A� �	�� O
�%�� ��� r�� �� O
�%�� O��i ��$
� )��*�� �� ���� N'b �� #��$�%"& ��� �	'( ��*! S"'�� �D  ̀O����s� )'R� :7_�	
1 �� 4 N��A� #l'$'� �� ���\� ���F L<;� �� 
 300rpm (4/0278 s-1) 
 200rpm (2/6852 s-1)
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تمامي منحني آنها از يك شرايط اوليه يكسان شروع شده اند و 
نتيجه اخير ما در مورد تأثير اندازه اوليه ذرات بر چگونگي رشد 
اندازه آنها مشاهده نمي شود. شكل(9) توزيع اندازه خوشه ها در 
زمان هاي مختلف را نشان مي دهد. از نمودارها پيداست كه توزيع 
اندازه خوشه ها در ابتدا به سمت اندازه هاي بزرگ تر ميل كرده و 
سپس دوباره به اندازه هاي كوچك تر متمايل مي شود. اين مورد 
مؤيد نتايج بدست آمده از منحني قطر متوسط خوشه ها در برابر 

زمان است.
دنباله نمودار در اندازه هاي كوچك در زمان هاي اوليه نشانگر 

كه  است  كار  ابتداي  همان  از  ذرات  فرآيند شكست  وقوع  اثر 
باعث مي شود ذرات بزرگ تر موجود در توزيع با نرخ نسبتاً بااليي 
به ذرات كوچك تر شكسته شوند. در ادامه با افزايش جمعيت 
ذرات كوچك تر، نرخ خوشه شدن آنها افزايش يافته و اين دنباله 
پايدار،  به گونه اي كه در حالت  تغيير شكل مي دهد؛  ناهمگون 

منحني ديگر داراي چنين دنباله اي نيست. 

���, �����
با توجه به اهميت فراوان توزيع اندازه خوشه هاي آسفالتين 

 �� 
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براي  انتخاب روشي صحيح  در پژوهش هاي علمي و صنعتي، 
اندازه گيري و مشاهده شكل اين ذرات داراي اهميت بسياري 
است. از روش هاي ياد شده، روش هاي پراش به طور گسترده اي 
براي تخمين اندازه ذرات آسفالتين به كار رفته اند. روش كولتر-

بافر  جنس  مورد  در  شده  ذكر  محدوديت هاي  به دليل  كانتر 
احاطه كننده ذرات، براي مطالعه آسفالتين نامناسب است. روش 
پردازش تصاوير براي يافتن توزيع اندازه خوشه هاي آسفالتين 
كه اخيراً كاربرد بيشتري يافته است؛ گزينه مناسب تري است. 
انتظارات نظري  اكثر  قابل قبول كه  بر دقتي  اين روش عالوه 
ما را توجيه مي كند؛ مزاياي ديگري نيز دارد. اين روش نسبت 
به روش هاي پراش(به ويژه پراش ليزر و نوترون) ارزان تر است. 
مي توان  اندكي  زمان  در  و  بوده  آسان  سيستم  اين  راه اندازي 
از نمونه ها تصويربرداري كرد. مزيت عمده اين روش مشاهده 
مستقيم خوشه ها است. درحالي كه در ساير روش ها از مشاهده 
و اندازه گيري عواملي ديگر و به كمك روابطي ويژه اندازه ذرات 

تخمين زده مي شود.

مي دهد؛  نشان  آزمايشات  در  آمده  به دست  كمي  نتايج 
است؛  اعمال شده  آنها  بر  باالتري  برشي  نرخ   كه  نمونه هايي 
داراي خوشه هايي با اندازه متوسط كوچك تري هستند. عالوه بر 
اين اندازه اوليه خوشه ها نيز در چگونگي تغييرات قطر متوسط 
عددي آنها مؤثر است. نمونه هايي كه داراي ذرات اوليه بزرگ تري 
هستند؛ شاهد رشد سريع تر اندازه خوشه ها و نيز اندازه خوشه هاي 
از  قبل  نمونه ها هستند.  به ساير  نسبت  زمان  بزرگ تر در طي 
رسيدن نمونه ها به حالت پايدار به دليل عدم تعادل بين فرايند هاي 
شكست و خوشه شدن، شكل نمودار توزيع اندازه خوشه ها غير 
با  اندازه هاي كوچك است كه  بوده و داراي دنباله اي در  نرمال 

نزديك شدن به حالت پايدار اين دنباله نيز حذف مي شود.

توسعه  و  پژوهش  محترم  مديريت  از   :P����*` 
  ��8�
اين  از  مناسب  مالى  دليل حمايت  به  ايران  نفت  ملى  شركت 

تحقيق مراتب تشكر و قدردانى را داريم. 
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با توجه به اهميت روز افزون انرژي و لزوم صرفه جويي در 
مصرف آن، هم اكنون تمام واحدهاي صنعتي خود را ملزم به 
بهينه سازي تجهيزات خود كرده اند. يكي از تجهيزاتي كه تقريبا 

از  دارد و بخش عمده اي  فرآيندي وجود  واحدهاي  تمامي  در 
انرژي مصرفي واحدهاي صنعتي را به خود اختصاص مي دهد، 

كوره است.
دهه  در  كوره ها،  ساخت  و  طراحي  روش هاي  بهبود  با 

سپهر صديقي*1- مسعود ابراهيم زاده2- آرش اژدري2- سيدرضا سيف محدثي1- مجيد بهمني2

1- كارشناس ارشد مركز تحقيقات كاتاليست - پژوهشگاه صنعت نفت
2- كارشناس اداره مهندسي پااليش - شركت پااليش نفت تهران

دريافت مقاله: 87/1/19          پذيرش مقاله: 87/3/25

 �'� #���,  0� �1� �"��� �'23� �� ���45+6� 7+�%8��� )�'/ ���"  ��9	

)*��X
است.  مشعل ها  به  ورودي  احتراق  هواي  گرمكن هاي  پيش  از  استفاده  كوره ها،  حرارتي  بازدهي  افزايش  روش هاي  از  يكي 
به كارگيري پيش گرمكن هوا نيازمند بررسي كوره و در نظر گرفتن مالحظاتي در ارتباط با انتقال حرارت در محفظه احتراق كوره 
است. عدم توجه به اين مالحظات، موجب افزايش شار حرارتي جذب شده در بخش تشعشعي و كاهش شار حرارتي در بخش 
جابجايي كوره خواهد شد.كاهش شار حرارتي بخش جابجايي كوره اتمسفريك مانع از توليد بخار فراگرم مي شود و در نتيجه بر 
عملكرد تجهيزات استفاده كننده از اين بخار تاثير منفي خواهد گذاشت. افزايش شار حرارتي جذب شده در بخش تشعشعي نيز 
موجب كك گرفتگي لوله هاي اين قسمت، باال رفتن دماي سطح لوله ها و آسيب هاي مكانيكي به لوله ها مي  شود. در اين مقاله سعي 
شده است به وسيله برنامه نرم افزاري كه بدين منظور تهيه شده ، شرايط طراحي كوره (قبل از نصب) و پس از نصب پيش گرمكن 
هوا و با در نظر گرفتن مالحظات انتقال حرارت دركوره شبيه سازي شود. نتايج به دست آمده نشان مي دهد ميزان افزايش بازده 
به وسيله استفاده از يك پيش گرمكن در حالت بهينه حدود 8 درصد است كه اين ميزان افزايش راندمان باعث صرفه جويي حدود 

40000 بشكه سوخت مايع درسال خواهد شد.

� /��*�: كوره اتمسفريك، پيش  گرمكن هوا، شبيه سازي، بهينه  سازي، بخش تشعشعي، بخش جابجايي�,��
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داغ  گازهاي  انرژي  از  بيشتر  استفاده  به منظور  ميالدي  پنجاه 
را  از بخش تشعشع كوره  گازهاي خروجي  احتراق،  از  حاصل 
كه حاوي انرژي زيادي است، وارد بخش جديدي به نام بخش 
از  را  انرژي خود  داغ،  گازهاي  اين  آنجا  تا در  نموده  جابجايي 
طريق  لوله هاي ديگري به سيال عامل منتقل نمايند. با ايجاد 
اين بخش تا حدودي نگراني در مورد اتالف انرژي رفع شد، اما 
با ادامه روند افزايشي بهاي انرژي و با توجه به اين كه گازهاي 
خروجي بخش جابجايي در بسياري از موارد به واسطه دبي زياد 
و دماي نسبتا باال هنوز هم داراي انرژي قابل مالحظه اي است، از 
انرژي حرارتي آن در اكونومايزر و پيش گرمكن هوا براي بازيابي 

حرارت از اين جريان گرم استفاده مي شود. 
بررسي ها نشان مي دهد به طور متوسط بخش تشعشعي قادر 
به جذب 40 تا 60 درصد [1] حرارت آزاد شده در كوره است 
و در صورت عدم استفاده از بخش هاي ديگر در فرآيند انتقال 
حرارت از گازهاي داغ حاصل از احتراق، بخش نسبتا زيادي از 
انرژي حرارتي خروجي اين بخش كه هنوز قابل استفاده است، 

بدون استفاده به اتمسفر تخليه مي شود.
يكي از روش هايي كه هم اكنون در اكثر پااليشگاه ها و ديگر 
واحدهاي صنعتي به كار مي رود، استفاده از پيش گرمكن هوا است. 
بدين ترتيب كه در يك مبدل، گازهاي خروجي از دودكش را با 
هواي ورودي به كوره، همراه مي كنند تا هواي ورودي به كوره، 
انرژي گازهاي احتراق را جذب نمايد. سپس اين هواي گرم شده را 
به منظور احتراق به داخل كوره مي فرستند و بدين ترتيب انرژيي 
كه قبال از دودكش كوره خارج مي شد، دوباره به كوره باز گردانده 
باالتر  با دماي  اين هوا  اتالف آن جلوگيري مي شود. ورود  از  و 
به داخل كوره سبب ايجاد دماي شعله بسيار بااليي شده و دبي 
گازهاي حاصل از احتراق كه سيال گرمايش در بخش جابجايي 
كوره است، كاهش خواهد يافت. بروز اين دو مشكل اساسي و 
مشكالت جريي ديگر بر عملكرد كوره تاثير مي گذارد. لذا براي 
رفع اين مشكالت بايد تغييراتي در ساختار كوره ايجاد شود كه 
كوره عالوه بر اين كه با همان ظرفيت گذشته به فعاليت خود ادامه 

دهد، بازدهي بيشتري نيز داشته باشد.

تحقيقات در اين زمينه، صرفه اقتصادي به كارگيري پيش 
گرمكن هوا را در كوره هاي پااليشگاهي نشان مي دهد[2]. اما 
مساله اي كه كمتر به آن توجه شده، بررسي اثر محدوديت هاي 
ذكر شده در كوره است كه در اين مقاله به طور دقيق تر  به آن 

توجه خواهد شد.
وجود متغيرهاي فراوان و عوامل متعددي كه تحت تاثير تغيير 
دماي هواي ورودي كوره قرار مي گيرد به يك برنامه كامپيوتري 
نياز دارد تا با توجه به تغيير دماي هواي ورودي به عنوان متغير 
اصلي، دماي شعله، دماي سطح لوله در بخش تشعشع، ميزان 
حرارت جذب شده در لوله هاي بخش جابجايي و از همه مهمتر 
گازهاي احتراق خروجي، با دقت و سهولت محاسبه شوند. در 
اين برنامه همچنين با توجه به اين كه با افزايش دماي هواي 
ورودي به كوره، ميزان هواي الزم جهت احتراق كاهش مي يابد 
و در نتيجه دبي گازهاي ورودي به بخش جابجايي كم مي  شود و 
انتقال حرارت در اين بخش را كاهش مي دهد، سطوح پره دار در 
اين بخش به عنوان يك متغير طراحي در نظر گرفته شده است 

تا بار حرارتي مطلوب به دست آيد.

�M�-� L('" 
 )�'/ O�-�8� -2
)�'/ O�-�8� -1-2

كوره اتمسفريك مورد مطالعه به ظرفيت حدود 100,000 
بشكه در روز از نوع جعبه اي1 و داراي دو بخش تشعشع و جابجايي 
است. بخش جابجايي از دو بخش تشكيل شده كه بخش اول 
نقش پيش گرمايش نفت خام ورودي به كوره را قبل از ورود 
به بخش تشعشع بر عهده داشته و از 8 رديف لوله تشكيل شده 
است.  دومين بخش، نقش فراگرم نمودن بخار فرآيندي را بر 

عهده داشته و  شامل 3 رديف لوله بدون پره است. 

L('" O�-�8� -2-2
سوختي كه در پااليشگاه مورد مطالعه مصرف مي شود به صورت 
75درصد سوخت مايع و 25درصد سوخت گاز است و تركيب وزني 

و حجمي هر يك از سوخت ها مطابق جداول (1) و (2) است. 

1. Firebox
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O�<"�R� -3
v���F� ���� B�9 ��'� �<"�R� -1-3

براي محاسبه هواي الزم براي احتراق سوخت مايع از رابطه 
(1) استفاده مي شود[3].

                                                                              (1)

هواي الزم  اضافي،Wαميزان  هواي  α،(1)درصد  رابطه  در 
براي احتراق، C درصد وزني كربن در سوخت، H درصد وزني 
هيدروژن در سوخت،S درصد وزني گوگرد در سوخت، Oدرصد 

وزني اكسيژن در سوخت است.
از  سوخت  اجزاي  وزني  درصد هاي  مقادير  جاگذاري  با 
جدول(1) در رابطه (1)، رابطه (2) براي محاسبه هواي تئوري 

الزم جهت واحد جرم سوخت مايع به دست مي آيد.

�+�� L('" O�-�8� :1N
*G
L('" H�/�����F *c�����
 *c��

 ( C ) 58/586/4كربن
( H2 )40/610هيدروژن

( S ) 0/93/6گوگرد
( N ) 00نيتروژن
( O2 ) 00اكسيژن

( H2O ) 00آب
100100كل

Btu118728/lb =و ارزش حرارتي باالBtu17756 =جرم ويژه=0/857، ارزش حرارتي پايين

���, L('" O�-�8� :2 N
*G

H�/��N'��M�$'� *c�����F *c��
CH40/685/7متان
C2H60/0143/9اتان

C3H810-3× 3/121/2پروپان
n-C4H10 10-4 × 1/920/1نرمال بوتان
i-C4H10 10-4× 1/920/1ايزو بوتان
H20/3786/8هيدروژن

CO10-3× 7/92منواكسيد كربن
CO210-4× 5/050/2دي اكسيد كربن

100100
جرم مولي گاز= 16/31
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 (2)

براي محاسبه هواي الزم براي احتراق سوخت گازي با مبنا 
گرفتن 1 مول سوخت گازي و نوشتن معادالت احتراق  و با توجه 
براي احتراق  به اطالعات جدول (2) مقدار هواي الزم تئوري 

5,16 محاسبه مي شود.
)(gasousFuelkg

Airkg سوخت گازي برابر با 
با توجه به اين كه تركيب سوخت به صورت 75درصد سوخت 
مايع و 25درصد سوخت گازي است بنابراين هواي الزم تئوري 

براي احتراق 1 كيلوگرم از اين مخلوط سوخت برابر است با:

(5,16*25,0)+(75,0*54,13) =3,14    

v���F� �� _c�F �����, ��� �<"�R� -2-3
با  ورودي  سوخت  ميزان  و  ورودي  هواي  دبي  داشتن  با 
نوشتن موازنه جرم حول كوره، مي توان دبي گازهاي احتراق را 

به دست آورد.

                                                                   (3)

در رابطه (3)، مقدار جرم بخار اتمايزر، 3,0كيلوگرم براي هر 
كيلوگرم سوخت مايع در نظر گرفته مي شود[4].

)�'/ �� ��
�
 L('" ��� �<"�R�  -3-3
با موازنه  به منظور محاسبه دبي سوخت ورودي به كوره، 

انرژي حول كوره و با داشتن ظرفيت كوره حرارت آزاد شده در 
كوره با توجه به دبي سوخت محاسبه مي شود.

= حرارت آزاد شده  (4)
 

v���F� �� _c�F �����, ���� -4-3
براي محاسبه دماي گازهاي حاصل از احتراق با استفاده از 
موازنه انرژي حول كوره، مقدار انرژي خروجي از كوره محاسبه 

مي شود.
 (5)

                    (6)
 

 38 مشخصات1،  دفترچه  در  مشعل  به  ورودي  گاز  دماي 
درجه سلسيوس ذكر شده و دماي مبنا برابر دماي هواي ورودي 
و 25 درجه سلسيوس فرض شده است. مقداراتالف از بدنه از 

رابطه (7)[3] محاسبه شده است.

 (7)

در رابطه (7) ضريب پخش سطح2 و ضريب سرعت باد است كه 
در جدول (3) داده شده و به ترتيب دماي هوا و دماي ديواره است.

با جاي گذاري اطالعات در رابطه (7) و محاسبه  با 
استفاده از روش الگوريتم چرخشي (سعي و خطا)، دماي گازهاي 

خروجي قابل محاسبه است. 

[3]��� L!�" H+�Y 
 wD" 0� H+�Y :3N
*G

)���b H+�Y��� S+��	a H+�Y
(Copper) 0/9هواي ساكن2/8مس

2/8در مكان بسته3فوالد
1/4در مكان باز3/3فوالد

1. Manual
2. Emissivity factor
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3-5- محاسبه دماي هواي پيش گرم شده در مبدل
پيش گرمكن يك مبدل حرارتي است كه سيال سرد آن 
گازهاي  آن،  گرم  سيال  و  مشعل ها  براي  الزم  احتراق  هواي 
حاصل از احتراق، است كه از دودكش خارج مي شوند. دماي 
ورودي سيال گرم بر اساس مقدار حرارت جذب تشعشع در 
احتراق  بازدهي  و  بدنه  از  اتالف  جابجايي،  تشعشع،  بخش 
محاسبه مي شود. دماي خروجي سيال گرم نيز بايد به گونه اي 
اثر  بر  تا  بوده  باالتر  احتراق  گازهاي  نقطه شبنم  از  كه  باشد 
بر  رسوب تركيبات اسيدي موجب خوردگي در مبدل نشود. 
اساس استاندارد[5] دماي انتخاب شده بر اساس مقدار گوگرد 
سلسيوس  درجه   171 حدود  در  مايع،  سوخت  در  موجود 

انتخاب مي شود. 

پيش  از نصب  بعد  احتراق  گازهاي  و دبي  دما  3-6- محاسبه 
گرمكن

كــوره  حــول  انــرژي  موازنــه  بـا  منظـور  اين  بــراي 
مجهــول  مقــادير   ،(7) و   (3) معــادالت  از  اسـتفاده  بـا  و 
اين  براي  مي  آيند.  به دست   gasfluegasflueAirfuel Tmmm ,,,

 fuelm را بر حسب gasflueAiratomizersteam mmm ,, منظور مقادير
نوشته و پس از سعي و خطا مقدار دماي گازها به دست مي  آيد.

3-7- محاسبه دماي شعله قبل از نصب پيش گرمكن
براي محاسبه دماي شعله فرض مي شود كليه انرژي توليدي 
توسط سوخت صرف گرمايش دماي گازها شود.يعني بيشترين 
دماي شعله آدياباتيك را محاسبه نموده و فقط فرض مي شود كه 
10درصد از انرژي در مشعل تلف شده است. محاسبات بر مبناي 
از بخش  آناليز گازهاى خروجى  با  اضافي كه  30درصد هواي 
جابجايى محاسبه شده (با توجه به مقدار تئورى به دست آمده 
در بخش (3-1)، حدود 6,18 كيلوگرم هوا به  ازاى هر كيلوگرم 

سوخت مورد نياز است)، انجام مي گيرد.

     (8)
 

3-8- محاسبه دماي شعله بعد از نصب پيش گرمكن
با توجه به دماي هواي گرم شده و رابطه (8)، مقدار دماي 

شعله به دست مي آيد.

تابش و  انتقال حرارت مربوط به قسمت  3-9- محاسبات 
جابجايي كوره

 Evans , Lobo به منظور محاسبه قسمت تابش از روش
[6] استفاده مي نماييم.

مقدار حرارت رسيده به لوله ها از طريق تابش برابر است با:

                                                    (9)

مقدار حرارت رسيده به لوله ها از طريق جابجايي در قسمت 
تابش برابر است با:

 (10)

براي محاسبه ميزان حرارت آزاد شده در قسمت تابش از روش
Hottel, Lobo [5] استفاده مي شود.

                                                                        (11) 

f ضريب كلي انتقال حرارت، كه در روابط (9) تا (11)،
به ترتيب دماي   Sg TT , موثر، به سطح  ضريب رسيدن حرارت 
بر  و  تابش  قسمت  از  خروجي  گازهاي  دماي  و  لوله  ها  سطح 
TA سطح كل لوله و ACPسطح سرد و بر حسب  حسب رانكين،
FQ كل  تشعشع،  قسمت  در  آزاد شده  Q حرارت  مربع، فوت 

حرارت آزاد شده در مشعل ها برحسب  بي تي يو بر ساعت
'G ضريب انتقال حرارت جابجايي بر حسب  و  Ch  ،

نسبت وزني هوا به سوخت است.
مبدل  يك  مانند  را  آن  جابجايي،  قسمت  محاسبه  براي 
انتقال حرارت اين بخش نيز  متقاطع در نظر گرفته و ضريب 
محاسبه مي شود. با توجه به ضريب انتقال حرارت هر بخش نيز 
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ضريب انتقال حرارت كلي تعيين مي شود.
3-10- الگوريتم شبيه سازي

پاسكال  زبان  توسط  برنامه اي  نوشتن  با  منظور  اين  براي 
كه كليه محاسبات انتقال حرارت در قسمت تابش و جابجايي 
برنامه به  اين  انجام مي دهد كوره را شبيه سازي مي نماييم.  را 
صورت شي گرا است به طوري كه محاسبات مشعل ها، بخش 
جداگانه  توابع  به صورت  هوا  گرمكن  پيش  و  جابجايي  تابش، 
فراخواني مي شود. حجم كل برنامه در حدود 500 خط و زمان 
هر اجرا حدود 10 ثانيه براي كامپيوتري با سرعت CPU حدود 

4,2 گيگاهرتز است. 

ابتدا دماي گازهاي احتراق ورودي به پيش گرمكن (خروجي 
از دودكش) حدس زده مي شود. سپس برنامه با محاسبه دبي 
سوخت، دبي گازهاي حاصل از احتراق، دبي هواي مصرفي، دماي 
هواي ورودي به مشعل ها، ميزان بازده كوره، ميزان صرفه جويي 
در سوخت، دماي شعله، دماي سطح لوله هاي بخش تشعشع، 
ميزان حرارت جذب شده در بخش تشعشع، دماي گازهاي داغ 
ورودي به قسمت جابجايي و ميزان انتقال حرارت در قسمت 
جابجايي را محاسبه نموده و در انتها دماي گازهاي داغ ورودي 
به دودكش كه بايد وارد پيش گرمكن هوا شود به دست مي آيد. 
اگر اين دما با دماي گازهاي ورودي به پيش گرمكن هوا برابر 

جدول 4:  متغير هاي مقايسه شده  
تعريفمتغير
grT( ورودي به جابجائي ) دماي گازهاي احتراق  از بخش تشعشع
sTدماي سطح لوله هاي قسمت تشعشع
tacksT( ورودي به دود كش ) دماي گازهاي خروجي  از بخش جابجائي
cHگرماي جذب شده توسط نفت خام
sHگرماي جذب شده توسط بخار فوق داغ در اكونومايزر
fTدماي شعله
fEبازده حرارتي كوره

جدول 5: مقايسه نتايج شبيه سازي كوره با خروجي هاي واقعي
درصد خطاشرائط شبيه سازي شرائط طراحي اوليه     واحدعنوان متغير

grT898/89897/220/2درجه سلسيوس
sT423/89418/331/26درجه سلسيوس
tacksT415/56426/172/45درجه سلسيوس
cH199/7195/12/3ميليون بي تي يو بر ساعت
sH4/64/814/45ميليون بي تي يو بر ساعت
fT1567/1-درجه سلسيوس-
fE7876/781/56    درصد
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بود، دماي حدس زده شده درست است و در غير اين صورت 
دماي ديگري انتخاب مي شود تا جايي كه اين دو مقدار با هم 

مساوي شوند.

4 - نتيجه گيري و بحث
4-1- اعتبار سنجي برنامه شبيه ساز كوره

برنامه محاسباتي تهيه شده بر اساس شرايط طراحي كوره 
شبيه سازي شده است كه در جدول (4) متغير هاي قابل مقايسه 
و  از شبيه سازي  آمده حاصل  به دست  نتايج  و  تعريف شده اند 

شرايط طراحي در جدول (5) مقايسه شده اند.
مالحظه مي شود كه الگوريتم محاسباتي در مقايسه با حالت 

طراحي، خطاي قابل قبولي را ارائه داده است.

4-2- نتايج پس از نصب پيش گرمكن با حداكثر بازده
است. همان  ارائه شده   (6) آمده در جدول  به دست  نتايج 
حداكثر  از    Ts لوله ها  دماي سطح  مي  شود،  مالحظه  طوركه 
كك  موجب  و  رفته  فراتر  سلسيوس  درجه  مجاز 555  مقدار 
گرفتگي بيش از حد شده و در نتيجه امكان آسيب مكانيكي و 
از كار افتادن كوره در كوتاه مدت به وجود آمده است. همچنين 
مقدار حرارت جذب شده توسط بخار فوق داغ در بخش جابجايي 
به 67,3  ميليون بي تي يو بر ساعت كاهش يافته كه منجر 
حالت  اين  (در  خواهد شد  نامطلوب  كيفيت  با  بخار  توليد  به 

جدول 6:  نتايج شبيه سازي كوره  در حالت حداكثر بازدهي
نتايج شبيه سازيواحدعنوان متغير

grT987/22درجه سلسيوس
sT614درجه سلسيوس
tacksT391/11 درجه سلسيوس
cH194/81ميليون بي تي يو بر ساعت
sH3/67ميليون بي تي يو بر ساعت
fT1969/03درجه سلسيوس
fE89/15درصد

جدول 7:  نتايج شبيه سازي كوره در حالت بهينه
نتايج شبيه سازيواحدعنوان متغير

grT960درجه سلسيوس
sT543/17درجه سلسيوس
tacksT387/22درجه سلسيوس
cH194/58ميليون بي تي يو بر ساعت
sH4/88ميليون بي تي يو بر ساعت
fT1903/33درجه سلسيوس
fE85/52درصد
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داغ 332 درجه سلسيوس مي شود در حالي  فوق  بخار  دماي 
كه مقدار مجاز 365 درجه سلسيوس است).حرارت جذب شده 
توسط نفت خام (Hs) نيز كمي كاهش يافته كه قابل اغماض 
است. كامال مشخص است كه صرفه جويي انرژي در اين شرايط 
مي تواند به كوره آسيب جدي رسانده و عملكرد آن را تحت تاثير 
قرار دهد در حالي كه اصل اول در بهينه سازي انرژي اين است 

كه ضرر جانبي به همراه نداشته باشد. 

�6�I� S+��	 
 #���, 0� H-� �� W d+��� -3-4
در اين حالت براي پايين آوردن دماي سطح لوله ها، بازيافت 
انرژي از گازهاي خروجي از دودكش تعديل شد. بدين صورت 
كه فرض مي شود دماي گازهاي خروجي از پيش گرمكن هوا 
قبل  حالت  در  كه  شود  منظور  سلسيوس  درجه   265 حدود 
مقدار ممكن 171 درجه سلسيوس  پايين ترين  در  مقدار  اين 
فرض شده بود. با اين تغيير، دبي گازهاي احتراق توليد شده 
متعاقب آن دماي  و  يافته و دماي شعله  افزايش  در مشعل ها 
سطح لوله ها كاهش مي يابد. در ضمن براي جبران افت حرارت 
فوق  بخار  به  مربوط  لوله هاي  جابجايي،  بخش  در  شده  جذب 

داغ، پره دار مي شود. نتايج حاصله در جدول (7) ارائه شده است. 
مالحظه مي شود دماي سطح لوله ها به كمتر از مقدار مجاز رسيده، 
همچنين حرارت جدب شده در بخش جابجايي بهبود يافته است. 
در اين شرايط ضمن افزايش بازده كوره (حدود 8 درصد)، ميزان 
جذب حرارت در بخش تابش و جابجايي تغيير ننموده و دماي 

سطح لوله هاي بخش تابش از حد مجاز باالتر نخواهد رفت. 

����� 
 ��-�`� -4-4
بعد از نصب پيش گرمكن بهينه، مقدار انرژي صرفه جويي 
شده بر اثر كاهش مصرف سوخت در حدود 837,6 ميليون كيلو 
كالري بر ساعت (13,27 ميليون بي تي يو بر ساعت ) است كه 
اين مقدار انرژي با در نظر گرفتن 8000 ساعت كاري در سال، 
تقريبا معادل با 106  4,5  كيلو گرم سوخت مايع يا به عبارتي 
ارزش حرارتي 10000  (با فرض  39700 بشكه سوخت مايع 
كيلوكالري بازاي هر كيلوگرم سوخت و دانسيته ويژه 857,0) در 
سال است. در حال حاضر قيمت هر بشكه سوخت مايع حداقل 
در حدود 50 دالر است كه نصب پيش گرمكن حداقل مبلغي 

بيش از 9,1 ميليون دالر صرفه جويي در سال به همراه دارد.

 ���6�

Aspen FIHR Training Manual, Simulation and Design of Fired Heater Using Aspen FIHR, Aspen 1. 
Tech Company, 2004. 
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محدود بودن منابع سوخت فسيلى، افزايش بى رويه مصرف 
انرژى و به تبع آن افزايش فزاينده گازهاى گلخانه اى و گسترش 
مصرف  كاهش  موضوع  كه  زيست سبب شده  محيط  آلودگى 

انرژى و بهينه سازى آن از اولويت هاى اساسى در بخش انرژى 
نتيجة  كه  مقاله حاضر  اساس،  اين  بر  و  كشور محسوب شود 
بررسي  و  انرژي  بهينه سازي مصرف  دربارة  تحقيق  و  مطالعه 
با  بندرعباس،  پااليشگاه  تقطير  هاي  واحد  جديد  كوره  نصب 

عبدالرضا كرباسي1 - غالمحسين رمضان پور*2

1- استاديار دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم تحقيقات تهران
2-رئيس اداره پااليش منطقه الف پااليشگاه بندرعباس 
دريافت مقاله: 87/1/10          پذيرش مقاله: 87/4/8

 )�45+6� ��:;� ��� *<�
 *+*= )�'/ >-� �"��� 
 ����� ��-� ���" �3�?�
(CDM) B� �C"'� D������ �� )��%�"� �� E�9!�*3�
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با اندازه گيري ميزان مصرف سوخت و محاسبه راندمان كوره ها و بويلر هاي پااليشگاه بندرعباس، با توجه به نتايج به دست آمده از 
ميزان انرژي ورودي به كوره ها و انرژي گرفته شده، و نيز خسارت ها و افزايش هزينه هاي تعميراتي و صدمات ناشي از افزايش بار به 
كوره هاي واحد هاي تقطير، انجام بررسي هاي جدي و مقايسه سود و صرفه اقتصادي در اين مورد ضروري به نظر مي رسد. بنابر نتايج 
اين تحقيق، نصب كوره دوم واحدهاي تقطير اين پااليشگاه براي افزايش راندمان كوره هاي فعلي امري الزم و ضروري خواهد بود. 
در رابطه با نصب و راه اندازي اين كوره، در اين تحقيق، از نرم افزار پروفرم براي محاسبه اقتصادي و بازگشت سرمايه در سناريوهاي 
مختلف، از قبيل فروش كوپن كربن با قيمت هاي متفاوت يا بدون فروش كوپن كربن، استفاده شده و نشان مي دهد كه در تمامي 
سناريو ها در كمترين زمان ممكن، بازگشت سرمايه حاصل خواهد شد. نتايج خروجي عموماً به قيمت گاز طبيعي بستگي دارد و لذا 
تغيير ديگر عوامل تأثيري بر روند فعاليت نخواهد گذاشت. بنابراين با در نظر گرفتن قيمت گاز طبيعي در حد 5/7 دالر بر گيگاژول 
مهمترين نتيجه حاصله كاهش دوره بازگشت سرمايه است كه براي سناريو 22 دالر(قيمت كوپن كربن به ازاي هرتن) 3/3 سال، 

سناريو 7 دالر 3/6سال، سناريو3 دالر 3/7 سال و در حالت بدون فروش كوپن كربن 3/8 سال محاسبه شده است.

� /��*�: شدت انرژي، انرژي فسيلي، گازهاي گلخانه اي، مميزى انرژى، مكانيزم توسعه پاك�,��
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استفاده از مكانيزم توسعه پاك (CDM)1 است به رشته تحرير 
درآمده است.

اول  درمرحله  خصوص،  اين  در  الزم  فعاليت هاى  از  يكى 
شناخت بخش هاى عمده مصرف كننده انرژى و در مرحله دوم 
انجام مميزى و كاهش مصرف انرژي است. بديهى است در اين 
راستا بخش هاى مختلف صنعتى، واحدهاى تجارى و ساختمان ها 
با توجه به انرژى برى باالى هر يك از آنها، الزم است مورد توجه 
خاص قرار گيرد و به دنبال مميزى انرژى و شناخت وضعيت 
موجود مصرف انرژى آنها، طرح هاى بهينه سازى مصرف انرژى 

مورد بررسى قرار گرفته و سپس طراحى و اجرا شود. (1)
را  پااليشگاه  يك  عملياتي  هزينه هاي  درصد  حدود 80    
ازاي پااليش هر  انرژي تشكيل مي دهد، به طوري كه به  هزينه 
انرژي  تأمين  جهت  بشكه  پنج  حدود  خام  نفت  بشكه   100

مصرفي استفاده مي شود (2).
به اين ترتيب هزينه هاي انرژي پااليشگاه بندرعباس در يك 
سال بالغ بر 300 ميليون دالر خواهد بود. بنابراين مديريت و 
بهينه سازي مصرف انرژي امري الزم و مميزي اوليه و جامع 
انرژي ضروري و اجتناب ناپذير است و موجب كاهش چشمگير 
هزينه ها مي شود و عالوه بر اين در كاهش آلودگي هاي زيست 

محيطي نيز بسيار مؤثر است.

����� ��-� ���" �6�I� B
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مدل سازي آب و هواي زمين و تحقيق دربارة اثرات افزايش 
غلظت گازهاي مؤثر مانند CO2 موضوع حائز اهميتي است كه 
در سال هاي اخير مورد توجه بسياري از محققان قرار گرفته 
است. هدف همگي اين مدل ها، دست يابي به داده هاي آب و 

هوايي و پيش بيني آن در فصول و مناطق مختلف است(3).
همراه با افزايش توجهات عمومي نسبت به مسائل زيست 
محيطي، بويژه در نيم قرن اخير و وجود چالش هايي مثل: رشد 
جمعيت، فقر، اتمام منابع طبيعي و بروز انواع آلودگي ها، به تدريج 
نمايان شده  زيست  مديريتي در محيط  نظام  ايجاد يك  لزوم 
است، تعامالت موجود بين انسان و محيط زيست، سازمان ها و 

نهادهاي اجتماعي را به سوي برنامه ريزي هاي سازگار با محيط 
زيست سوق داده است. 

مديريت زيست محيطي در اجراي مؤثر وظايف خود، متكي به 
اصول علمي و روش هاي كاربردي است كه از طريق آنها مي تواند 
به اهداف عالي خود نايل آيد. مديران زيست محيطي بايد توجه 
داشته باشند كه در هر وضعيت خاص، اعمال شيوة مقتضي و 
مناسب با آن وضعيت، كارسازتر است و اگر مديران به آن شيوة 
مناسب دست يابند و در طراحي و اداره امور، شيوة مبتني بر 
اقتضاء را به كار بندند، سازمان هاي خود را به سوي اثربخشي و 
كارآيي بيشتر سوق مي دهند. مديريت زيست محيطي، رويكردي 
لحاظ كردن  پروژه ها عمل مي نمايد ودر صدد  مافوق  است كه 
مسائل مربوط به محيط زيست در سياست گذاري ها و برنامه هاي 

هدفمند است (4).
تشديد  باعث  مي توانند  ساخته  انسان  گلخانه اي  گازهاي 
دريا ها  آب  آمدن  باال  سبب  نهايت  در  و  زمين  كره  گرمايش 
باشد كه  آنقدر زياد  شوند. سرعت گرمايش فوق ممكن است 
عناصر زيست بومي نتوانند با شرايط جديد تطابق حاصل نمايند. 
پتانسيل تغييرات اقليم، چالش زيست محيطي جديدي را ايجاد 
دقيقاً  تغييراتي  چنين  اثرات  چالش،  اين  در  كه  است  نموده 

مشخص نيست و در دراز مدت نمايان خواهد شد (5).
مقدار واقعي افزايش درجه حرارت، سرعت افزايش و پراكنش 
آن در گستره كره زمين از تغيير پذيري قابل مالحظه اي برخوردار 
است و اكثر اقليم شناسان معتقدند كه اگر ميزان انتشار گازهاي 
گلخانه اي توسط بشر طي 100 سال آينده دو برابر شود انتظار 
مي رود كه متوسط جهاني افزايش درجه حرارت سطح زمين به 

2 تا 5 درجه سلسيوس ارتقا يابد (6).
چارچوب پيمان نامة تغيير آب و هوا كه توسط اكثر كشورهاي 
بين المللي  مشكل  حل  دنبال  به  رسيده،  تصويب  به  جهان 
مربوط  اهداف  زمينه  در  پيمان نامه  اين  است.  زمين  گرمايش 
به كاهش گازهاي گلخانه اي اختياري ندارد اما پيمان كيوتو كه 
در سال 2005 الزم االجرا شده، به تعيين محدوديت هاي انتشار 
براي كشورهاي 2OECD  و كشورهاي با  گازهاي گلخانه اي 

1. Clean Development Mechanism
2. Organization for Economic Co-Operation and Development 
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اقتصاد در حال گذار (كشورهاي ضميمه دو) مبادرت ورزيده 
است. كشورهاي ضميمه دو متعهد شده اند سطح انتشار گازهاي 
گلخانه اي خود را طي سال هاي 2008 تا 2012 به 5 درصد زير 
ميزان سطح انتشار در سال1990 برسانند. در ضمن كشورهاي 
در حال توسعه تعهدي نسبت به كاهش گازهاي گلخانه اي و يا 

محدودكردن آنها ندارند، اما موظف به ارائه گزارش هستند (7).
انتشار  كاهش  موجب  فسيلي  سوخت هاي  مصرف  كاهش 
گازهاي گلخانه اي مي شود، اما نمي توان نتيجه گرفت كه دنياي 
صنعتي جز كنار گذاشتن سوخت هاي فسيلي و روي آوردن همه 
جانبه به انرژي هاي تجديدپذير گزينه ديگري ندارد. اين گونه 
طرح  ها كه در كشورهاي در حال توسعه و در چارچوب سازوكار 
«مكانيسم توسعه پاك CDM» اجرا خواهد شد، بايد مطابق با 
اولويت هاي ملّي توسعه پايدار كه توسط دولت هاي در حال توسعه 

كه ميزبان اين پروژه ها هستند، تعيين و تنظيم شود (8).
اقتصادي مي تواند  لحاظ  از  ايران  در  انرژي  راندمان  بهبود 
31درصد منجر به كاهش 1GHG  تا سال 1400 شود. تغيير 
و تبديل مخلوط سوخت ها ميزان انتشار دي اكسيدكربن را از 
4/2درصد به 2/4درصد تا سال 1400 كاهش مي دهد. افزايش 
راندمان و كارايي انرژي شامل افزايش به كار بردن سيكل هاي 
توليد  نيروگاه هاي  و  بخار)   + گاز  (توربين  نيروگاهي  تركيبي 
مصرف  براي  بهتر  استانداردهاي  تعريف  گاز،  توربين  همزمان 
انرژي در ساختمان هاي مسكوني وتجاري، استفاده از برچسب 
انرژي روي وسايل مصرف كننده انرژي در بخش خانگي و بهبود 

فنآوري سامانة حمل و نقل است. 
اتومبيل، كارخانجات  از سوخت  گازهاي گلخانه اي حاصل 
و سوخت هاي فسيلي  به ويژه در قرن گذشته باعث باال رفتن 
درجه حرارت زمين به ميزان دو درجه فارنهايت وذوب شدن 
است.  شده  ودرياها  اقيانوس ها  آب  آمدن  وباال  قطبي  يخ هاي 
به هدف كاهش  نتوانند  پيمان كيوتو كشورهايي كه  براساس 
اين گازها برسند، براي هر تن دي اكسيد كربن انتشار داده، بايد 
جريمه شوند. در اين پيمان با تاكيد مجدد برموضوع  توسعه 
پاكسازي محيط زيست و كاهش آلودگي  بيان شده است كه 
كشورهاي توسعه يافته مي توانند دراين امر  بيش از 13 ميليون 

دالر امريكا درسال 2007-2006 سرمايه گذاري كنند (9).
آنچه مسلم است بهينه سازى و كاهش مصرف انرژي موجب 
كاهش گازهاى گلخانه اى مى شود، بنابراين دولت بايد از ابزار 
بهينه سازى مصرف انرژى به عنوان يك مكانيزم موثر جهت كاهش 
گازهاى گلخانه اى استفاده نمايد و از انجام چنين پروژه هايي در 
صنايع مختلف در سطح كشور، حمايت نموده و موجبات كمك به 

جلوگيري از افزايش گرماي جهاني كره زمين را فراهم آورد.
در تحقيق حاضر، در جداول شماره (1) و(2) اعداد اندازه 
گيري شده روزانه اسفند ماه كوره هاي واحدهاي تقطير و در 
جداول شماره (3) تا (6) ميانگين ماهيانه اطالعات و در جدول 
راندمان  ميانگين  و  طراحي  راندمان  بين  مقايسه   (7) شماره 

ماهيانه كوره ها آورده شده است.
موارد اندازه گيري شده شامل درصد اكسيژن اضافي، ميزان 
مصرف سوخت گاز طبيعي، ميزان مكش كوره ها، دماي نقاط مهم 
و مورد نياز، دماي دودكش كوره ها، دماي ورودي و خروجي سيال 

هر كوره و ميزان سيال ورودي به هر كوره است.
در كوره هاي واحدهاي تقطير پااليشگاه بندرعباس با در نظر 
گرفتن ميزان مصرف فعلي گاز طبيعي به اندازه تقريبي 22000 
نرمال متر مكعب در ساعت به نسبت 57 درصد متان، 4/2 درصد 
اتان و 3 درصد پروپان، تقريباً هر ساعت 32 تن گاز دي اكسيد كربن 

توليد مي كند كه اين مقدار برابر 280000 تن در سال است.
و  گازهاي گلخانه اي  ميزان  برآورد  براي  تحقيق حاضر  در 
محاسبات اقتصادي نصب كوره هاي جديد از نرم افزار پروفرم 

استفاده شده است.

 B�M
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پروفرم نرم افزاري است كه براي بررسي و ارزيابي آثار محيطي 
و مالي پروژه هاي تجديد انرژي و كارآيي آن ساخته شده است. 
باتوجه به اطالعات و داده هاي الزم، پروفرم شاخص هاي مالي 
آالينده هاي  ديگر  و   CO2 دفع  از  و  مي كند  محاسبه  را  مهم 
محيط زيست كه از پروژه  ناشي مي شود جلوگيري مي كنند. اين 
نرم افزار به صورت يك ابزار گزارشي طوري ساخته شده است تا 
كاربرد آن آسان باشد و در عين حال بقدر كافي باشد تا نتايج 
1. Green House Gas 
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عمومي  كاربرد  يك  باشد.  داشته  همراه  به  معتبري  و  درست 
پروفرم، آماده سازي پيشنهاد پروژه است كه طراحان بايد طرح 

را به سرمايه گذاران بالقوه ارائه دهند و يا در اختيار ادارات ملي 
مربوط به تغييرات جوي، آب و هوايي قرار دهند. 

H01001 )�'/ 1385 )�� *6%"� )*	 ���, )��*�� O�!�b� : 1 )���	 N
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تاريخ

H01001

 درصد
 اكسيژن
اضافي

 سوخت گاز (كيلو
 نرمال مترمكعب در

ساعت)

مكش (S برحسب) دما
 ميزان

 جريان سيال
 (مترمكعب در

ساعت)
ميلي بار سقف كوره

 ورودي به
 سيستم
 پيش

گرمكن
دودكش  سيال

ورودي
 سيال

خروجي

AI5 FC33 PC64 TI95 TI94 TI189 TI63 TI96 FC20A

1385/12/1 10/06 6/576 -2/44 805/2 440/1 329/2 276/7 365/1 823
1385/12/2 10/07 6/458 -2/362 795/8 437/8 330/8 276/1 365/1 821
1385/12/3 10/06 6/449 -2/441 792/4 440/2 332/7 276/7 365/1 823
1385/12/4 10/06 6/58 -2/433 788/9 443/4 335/2 277/9 365/1 824
1385/12/5 10/06 6/616 -2/417 789/3 443/2 335/7 278/3 365/1 824
1385/12/6 10/06 6/714 -2/417 789/9 444/9 336/7 278/4 365/2 824
1385/12/7 10/06 6/639 -2/405 790/7 445/4 337/4 278/8 365/2 824
1385/12/8 10/07 6/518 -2/404 791/1 445 336/8 278/9 365/2 823
1385/12/9 10/07 6/782 -2/359 782/1 444/2 340/4 279/1 365/1 825
1385/12/10 10/07 7/525 -2/414 777/5 442 342/6 274/4 365/1 817
1385/12/11 10/07 7/456 -2/403 779/8 443/9 345 274/5 365/2 816
1385/12/12 10/07 7/45 -2/41 782/1 445/1 346/3 275/1 365/3 818
1385/12/13 10/06 7/329 -2/447 778/5 447 345/8 278/9 365 822
1385/12/14 10/06 7/323 -2/473 794/2 452/9 342/2 279/5 365/3 822
1385/12/15 10/07 7/26 -2/483 793/4 452/7 342/6 279/9 365/3 823
1385/12/16 10/07 7/171 -2/487 786/9 451/9 343/5 280/2 365/3 827
1385/12/17 10/07 7/174 -2/434 790/5 451 345 279/6 365/3 825
1385/12/18 10/07 7/382 -2/447 799/6 453 346/5 279 365/2 856
1385/12/19 10/06 7/404 -2/458 802 454/4 347/9 279/3 365/3 825
1385/12/20 10/07 7/431 -2/415 804/4 453/2 347/2 279/4 365/3 826
1385/12/21 10/07 7/428 -2/431 806/3 453 318/5 279 365/3 825
1385/12/22 10/07 7/563 -2/466 807/3 455/6 305/4 278/7 365/3 827
1385/12/23 10/07 7/623 -2/444 809/8 456/5 304/9 278/2 365/3 824
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1385/12/24 10/07 7/639 -2/431 812/4 455/3 304/4 278/1 365/3 824
1385/12/25 10/07 7/552 -2/416 812/9 454/8 303/4 278/7 365/2 825
1385/12/26 10/07 7/628 -2/397 814/6 454/4 303/8 278/8 365/2 828
1385/12/27 10/07 7/575 -2/41 814/7 455/3 304 278/6 365/1 825
1385/12/28 10/07 7/764 -2/47 818/7 459/8 307 279/5 365/2 828
1385/12/29 10/07 7/807 -2/463 818/5 460/8 308 279/3 365/1 826

AVRAGE 10/07 7/20 -2/43 797/57 449/54 329/96 278/26 365/20 824/83

H71001 )�'/ 1385 )�� *6%"� )*	 ���, )��*�� O�!�b� : 2 )���	 N
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تاريخ

H71001

 درصد
 اكسيژن
اضافي

    سوخت گاز
 (كيلو نرمال
 مترمكعب در

ساعت)

مكش (S برحسب) دما  ميزان
  جريان سيال
 (مترمكعب
ميلي باردر ساعت) سقف كوره

 ورودي به
 سيستم پيش

گرمكن
دودكش  سيال

ورودي
 سيال

خروجي

AI5 FC33 PC64 TI95 TI94 TI189 TI63 TI96 FC20A

1385/12/1 6/1 7/122 -2/2 813/8 472/6 466/8 279/1 364/7 839
1385/12/2 5/77 7/257 -2/2 816/2 472/9 466/9 279 364/7 834
1385/12/3 5/87 7/214 -2/2 815/9 473 465/5 279/6 364/7 829
1385/12/4 5/5 7/314 -2/2 816/3 468/7 460/5 280 364/7 832
1385/12/5 5/94 7/266 -2/2 814/1 470/3 462/1 279/9 364/4 834
1385/12/6 6/05 7/331 -2/2 807/4 466/5 462/5 280 364/7 835
1385/12/7 5/66 7/272 -2/1 804 463/8 464/2 280/1 364/7 835
1385/12/8 5/67 7/154 -2/1 798/9 464/9 466/4 280/3 364/7 835
1385/12/9 5/61 7/183 -2/1 799/6 467 468/2 280/3 364/6 835
1385/12/10 6/62 7/524 -2/1 806/4 455/8 456/9 287 364/7 835
1385/12/11 7/1 7/512 -2/1 805/9 441/7 443/9 278/3 364/7 835
1385/12/12 7/21 7/573 -2/1 808/6 444 446/8 278/4 364/8 831
1385/12/13 11/48 5/031 -1/8 604/9 356/8 351/3 245/3 306/1 599
1385/12/14 20/05 0/366 -0/4 40/4 49/1 50 68/5 77/3 - 
1385/12/15 11/73 3/634 -1/3 434/5 240/5 242/4 166/8 220/8 493
1385/12/16 4/6 8/299 -1/9 812/3 433/8 429/2 284/3 366 830
1385/12/17 4/39 8/188 -1/9 813/5 434/9 431/7 283/7 364/7 841
1385/12/18 4/26 8/109 -1/9 803/1 432/3 431/4 283/1 364/6 843
1385/12/19 4/24 8/064 -1/9 803/9 432 431/5 283/4 364/6 842
1385/12/20 4/11 8/088 -1/9 801/4 430/5 431/3 283/2 364/7 842

(1) )���	 N
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1385/12/21 4/22 8/072 -1/9 802 430/5 431/4 282/4 364/7 843
1385/12/22 4/4 8/041 -2 802/6 431/1 432/4 282/6 364/7 843
1385/12/23 4/48 8/054 -2 800/2 429 431/1 283/1 364/6 849
1385/12/24 4/38 8/089 -1/9 800/4 428/2 430/3 282/4 364/7 846
1385/12/25 4/29 8/021 -1/9 800/6 426/4 428/7 282/9 364/7 859
1385/12/26 4/09 8/213 -1/9 792/1 426 428/7 283/1 364/6 860
1385/12/27 4/28 8/208 -2 795/7 431/5 433/8 283 364/7 860
1385/12/28 4/22 8/25 -2 801/6 430 433/3 283 364/6 860
1385/12/29 4/09 8/371 -2/1 814/4 432/3 434/5 282/7 364/6 860

AVRAGE 6/08 7/27 -1/95 759/68 421/93 421/16 269/16 347/82 820/68
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 شماره
كوره ها

 ميزان
 جريان سيال
 (مترمكعب در

ساعت)

(S برحسب) دما
 درصد

 اكسيژن
اضافي

 درصد
 هواي
اضافي

 مكش
 كوره(ميلي

بار)

 سوخت گاز
 (كيلو نرمال
 مترمكعب
در ساعت)

 بازدهي
سيال وروديكوره ها  سيال

خروجي
 ماكزيمم

دماي پوسته دودكش

H01001 825 278 365 504 330 10/07 117/25 -2/43 7/201 67/2

H71001 821 269 348 486 421 6/08 49/92 -1/95 7/270 70/2
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شماره كوره ها
 ميزان

 جريان سيال
 (مترمكعب در

ساعت)

(S برحسب) دما  درصد
 اكسيژن
اضافي

 درصد
 هواي
اضافي

 مكش
 كوره(ميلي

بار)

 سوخت گاز
 (كيلو نرمال
 مترمكعب در

ساعت)

 بازدهي
سيال وروديكوره ها  سيال

خروجي
 ماكزيمم

دماي پوسته دودكش

H01001 819 277 365 528 337 10/08 117/46 -2/37 7/808 66/5
H71001 842 281 365 488 436 4/26 30/80 -2/60 8/442 73/1
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 ميزان
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 درصد

 اكسيژن
اضافي

 درصد
 هواي
اضافي

 مكش
 كوره(ميلي

بار)

 سوخت گاز
 (كيلو نرمال
 مترمكعب در

ساعت)

 بازدهي
سيال وروديكوره ها  سيال

خروجي
 ماكزيمم

دماي پوسته دودكش

H01001 817 279 365 503 332 10/09 117/72 -2/31 7/883 67/0

H71001 839 283 365 482 436 4/63 34/27 -2/08 8/254 72/4
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شماره كوره ها
 ميزان

 جريان سيال
 (مترمكعب
در ساعت)

(S برحسب) دما
O2درصد

 درصد
 اكسيژن
اضافي

 درصد
 هواي
اضافي

 مكش
 كوره(ميلي

بار)

 سوخت گاز
 (كيلو نرمال
 مترمكعب در

ساعت)
 سيال
ورودي

 سيال
خروجي

 ماكزيمم
دماي پوسته دودكش

H01001 820 282 365 493 299 4/75 35/51 -2/33 7/977 71/2

H71001 839 284 365 480 442 2/73 17/92 -2/11 8/470 75/4

�F��b ����� �� �� )�'/ )*	 ���, )��*�� O�!�b� ������ #�7���� �;+�E� :7 )���	 N
*G
ميانگين بازدهي

 خرداد86 
ميانگين بازدهي
 ارديبهشت 86 

ميانگين بازدهي 
فروردين86 

 ميانگين بازدهي اسفند
شماره كورهبازدهي طراحي85

75/267/066/567/291H01001

73/472/473/170/291H71001
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مالي  تأمين  توسعه،  حال  در  كشورهاي  از  بسياري  در 
سرمايه گذاري براي پروژه هاي جديد صنعتي نياز به پول محلي 
و ارز دارد. منابع پولي محلي كه غالباً شامل پول هاي غيرقابل 
تسعير است، براي خريدهاي محلي موردنياز و ارز كه اغلب قابل 
تسعير نيز هست، براي تأمين واردات و خريد خارجي ضرورت 
با وجوه  مقايسه  در  تسعير  غيرقابل  پول هاي  از  بسياري  دارد. 
قابل تسعير بيشتر تحت تأثير تورم قرار مي گيرد. به عالوه اغلب 
سرمايه گذاران خارجي و بانك داران آشنايي چنداني با ارزش و 
تغييرات واحدهاي پولي متعدد و غيرقابل تسعير موجود، ندارند. 
پول هاي  حسب  بر  را  مالي  پيش بيني هاي  و  داده ها  بنابراين 
عمده، مطالعه و تحليل مي كنند. در نرم افزار پروفرم پول رايج 
كشور بر حسب دالر و نرخ برابري ارز را يك وارد نموده و اثرتورم 
بر هزينه هاي سرمايه گذاري، به ويژه در مورد پروژه هايي كه دوره 
اجراي آنها چند سال به درازا مي كشد، شديدتر است. به منظور 
وفق دادن برنامه تأمين مالي با تورم احتمالي، پرداخت هاي برآورد 
شده، ساالنه يا 6 ماهه و مجموع هزينه هاي سرمايه گذاري، بايد 
به وسيله يك شاخص تورم تخميني به طور يكجا افزايش يابد. 
و  وارد شد  پروفرم 14درصد  نرم افزار  ورودي  در  تورم  نرخ 
قيمت سوخت براي مصرف كننده نهايي به قيمت داخلي 3/5 

دالر بر گيگاژول محاسبه شده است يا برحسب قيمت جهاني 
نرخ  و  وارد  پروفرم  نرم افزار  در سيستم  گيگاژول  بر  دالر   5/7
در  است.  شده  بيان  10درصد  پروژه  سوخت  قيمت  افزايش 
ساختار سرمايه گذاري سهم دارايي خالص از كل سرمايه گذاري 
را در سال اول 100درصد در نظر مي گيريم و وام هاي دريافتي 
از داخل و خارج كشور را به صورت 4 ساله با بهره 12 درصد و 
3درصد مورد بررسي قرار مي دهيم. مجموع بدهي برحسب درصد 

در مدت 4 سال در طي چند سناريو مورد بررسي قرار گرفت. 
حمايت مالي براي حذف كربن با فروش اعتبارات كوپن كربن 
بررسي  مورد  و3 دالر  سناريوهاي 22 دالر، 7 دالر  قيمت هاي  با 
قرار گرفت و سهم اكتساب اعتباري كربن براي كشور ميزبان در 
سناريوهاي مختلف بررسي و تحليل شد. هزينه هاي ساالنه پايش 
15 هزار دالر در سال و سهم هزينه هاي صندوق، صفر درصد و 
هزينه هاي امور اداري 5  هزار دالر در سال و ديگر هزينه هاي 
ساالنه در نرم افزار پروفرم وارد شد. نرخ تنزيل 12درصد به عنوان 
داده وارد شد، ميزان نرخ ماليات بر درآمد نهايي 10درصد ، نرخ 
ماليات اعتباري فروش كوپن كربن 10درصد ، ميزان اعتبارات 
مالياتي و استهالك 5درصد و دوره استهالك فنآوري و بهره وري 
كوره ها 25 سال درنظر گرفته شد. تهيه پروژه بهره وري انرژي 
صورت  اقتصادي  ارزيابي  و  مالي  مقتضيات  با  متناسب  بايد 
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گيرد. پس از واردنمودن تمام داده هاي ورودي نرم افزار پروفرم، 
محاسبة هزينه سرمايه گذاري به ازاي يك واحد 4136 هزار دالر 
و ميزان صرفه جويي مالي از محل كاهش هزينه حفظ و نگهداري 

تأسيسات به ازاي هر واحد 2000 دالر است. 

 B�M
� ���M�B�� ��� �G
�(
پس از آن كه داده هاي ورودي در نرم افزار پروفرم وارد شد، 
صفحه نتايج حاصل از آناليز نرم افزار پروفرم را به صورت انرژي، 
به  اولين بخش  نشان مي دهد.  آالينده خالصه وار  و دفع  مالي 

زير آن  بالفاصله در  و  پروژه مربوط است  اطالعات  شناخت و 
انرژي،  پروژه هاي كارايي  براي  آمده است.  انرژي  آناليز  نتايج 
نرم  افزار پروفرم ميزان انرژي كلي را كه بايد توسط پروژه حفظ 
شود، به صورت ميانگين ساالنه محاسبه مي كند. سپس سرمايه 
الزم، دورة بازپرداخت، ميزان كاهش CO2، ارزش خالص فعلي، 
نرخ سود داخلي و وجوه نقد محاسبه خواهد شد و بخش نهايي 
به ميزان دفع آالينده پروژه اختصاص دارد. در اين تحقيق ميزان 
كاهش  و  گيگاژول  هزار   372 سوخت  ساالنه  مصرف  كاهش 

مصرف در طول دوره كاركرد 9310 هزار گيگاژول خواهد بود.
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1002273- 1000- 300درصد3/54گاز طبيعي1684874

1002273- 1000- 300درصد5/74گاز طبيعي2684874

02273– 0100 – 12100درصد5/740گاز طبيعي3684874

02273– 0100 – 12100درصد3/540گاز طبيعي4684874

02273– 50100 -1250درصد3درصد5/74گاز طبيعي5684874

02273– 50100-1250درصد3درصد3/54گاز طبيعي6684874

2273--5/7000گاز طبيعي7684874

2273--3/5000گاز طبيعي8684874
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در سناريو اول ورودي داده هاي نرم افزار پروفرم، بهاي سوخت 
گاز طبيعي به قيمت داخلي كشور ايران 3/5 دالر بر گيگاژول در 
نظر گرفته شد. جهت تأمين مالي پروژه وام سرمايه اي با نرخ بهرة 
3 درصد و وام كوتاه مدت  4 ساله از بانك هاي تجاري دريافت 
مي شود و از مؤسسات مالي محلي وامي دريافت نشد و سهم 
برداشت كربن 100 درصد متعلق به كشور خارجي شركت كننده 
در پروژه است و سياست قيمت به ازاي هرتن كربن 22 دالر، 7 

دالر و 3 دالر بر حسب گيگاژول محاسبه شد. 
نرم افزار پروفرم اين قابليت را به صورت اتوماتيك دارد كه 
بازگشت  نرخ  و  فعلي  خالص  ارزش  و  سرمايه  بازگشت  ميزان 
داخلي و درآمد اعتبار ماليات كربن قبل و بعداز اجراء پروژه و 

بدون فروش كوپن اعتبار كربن محاسبه كند. 
همان گونه كه در جدول هاي شماره 8 تا 13 و نمودار هاي (1)
تا (4) نرم افزار پروفرم نشان مي دهد، در آناليز مالي نرخ درصدي 
افزايش قيمت كوپن كربن بر حسب 22 دالر، 7 دالر و 3 دالر بر 
حسب تن دورة بازگشت سرمايه در سناريو 22 دالر، 4/6 سال و 
در سناريو 7 دالر، 5/3 سال و در سناريو 3 دالر، 5/5 سال است. 

در آناليز مالي نرخ درصدي افزايش قيمت كوپن كربن بر 
ارزش خالص  بر حسب تن  حسب 22 دالر، 7 دالر و 3 دالر 
فعلي در سناريو 22 دالر قبل از ماليات 24875 هزار دالر و بعد 
از ماليات 22265  هزار دالر و در سناريو 7 دالر قبل از ماليات 
20147 هزار دالر و بعداز ماليات 18010 هزار دالر و در سناريو 
3 دالر قبل از ماليات 18886 هزار دالر و بعداز ماليات 16875 
هزار دالر را نشان مي دهد. در آناليز مالي نرخ درصدي افزايش 
قيمت كوپن كربن برحسب 22 دالر، 7 دالر و 3 دالر بر حسب 
ماليات  از  قبل  دالر   22 سناريو  در  داخلي  بازگشت  نرخ  تن، 
44/73 درصد و بعداز ماليات 42/91  درصد و در سناريو 7 دالر 
قبل از ماليات 39/48درصد و بعداز ماليات 37/98 درصد و در 
سناريو 3 دالر قبل از ماليات 38/06درصد و بعداز ماليات 36/63 
درصد را نشان مي دهد. و در آناليز مالي بدون فروش كوپن كربن 
دورة بازگشت سرمايه 5/6 سال مي باشد و ارزش خالص فعلي 
قبل از ماليات 18058 هزار دالر و بعداز ماليات 16130 هزار 

دالر و نرخ بازگشت داخلي قبلي از ماليات 37/22درصد و بعداز 
ماليات 84/35 درصد است. 

در سناريو 22 دالر ارزش خالص فعلي قبل از اجراء پروژه 
6817 هزار دالر و بعداز اجراي پروژه 6135  هزار دالر و در 
سناريو 7 دالر ارزش خالص فعلي قبل از اجراي پروژه 2089  
هزار دالر و بعداز اجراي پروژه 1880 هزار دالر و در سناريو 3 
دالر ارزش خالص فعلي قبل از اجراي پروژه 827  هزار دالر و 

بعداز اجراي پروژه 845 هزار دالر را نشان مي دهد. 
در سناريو اول قيمت گاز طبيعي به قيمت داخلي 3/5   دالر 
بر گيگاژول محاسبه گرديده است و وام از كشور خارج گرفته 
نفع كشور خارجي  به  برداشت كربن  شد و سهم 100 درصد 
تمامي حالت  اين سناريو در  است. در  پروژه  شركت كننده در 
ممكن دوره بازگشت سرمايه بيش از 4 سال، درصد نرخ برگشت 
بوده و ارزش خالص فعلي مناسب  از 50 درصد  داخلي كمتر 

نيست و نشانگر غير اقتصادي بودن پروژه است.
قيمت  به  طبيعي  گاز  قيمت  تغيير  با  سناريو ها  ديگر  در 
بين المللي و يا تغيير در نسبت دريافت وام خارجي يا محلي 
و يا حالت هاي بدون دريافت وام نتايج ديگري حاصل گرديد 
و مشخص شد كه نتايج خروجي عموماً به قيمت گاز طبيعي 
فعاليت  روند  بر  تأثيري  تغيير ديگر عوامل  لذا  و  دارد  بستگي 
نخواهد گذاشت. بنابراين با در نظر گرفتن قيمت گاز طبيعي در 
حد 5/7 دالر بر گيگاژول مهمترين نتيجه حاصله كاهش دوره 
دالر 3/3 سال،  سناريو22  براي  كه  مي باشد  بازگشت سرمايه 
سناريو7 دالر 3/6 سال، سناريو3 دالر 3/7سال و در حالت بدون 
فروش كوپن كربن 3/8 سال محاسبه گرديده است. بنابراين در 
هريك از حالت هاي فوق ضمن مقرون به  صرفه بودن تمامي 
حالت ها با توجه به شرايط سياسي و اجتماعي مي توان نسبت به 

انتخاب بهترين گزينه اتخاذ تصميم نمود.
نمودار (5) نشان مي دهد كه ميزان دي اكسيد كربن كه از 
عوامل اصلي گازهاي گلخانه است به صورت ساالنه حدود 20892 
كـاركـرد  طـول  به  توجـه  با  و  داشت  خواهـد  كـاهش  تـن 
بالــغ بر 522291 تـن  25 سـاله كـوره ها اين مقدار كـاهش 

خواهد بود.
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اكسيدهاي  ساالنه  كاهش  ميزان  نيز   (6) شماره  نمودار 
اين  نيتروژن را در دوره 25 ساله نشان مي دهد. در  گوگرد و 
نمودار ميزان كاهش ساالنه اكسيدهاي گوگرد حدود 183593 

تن و در طول دوره كاركرد 4589830 تن خواهد بود. ميزان 
كاهش ساالنه اكسيدهاي نيتروژن 42826 تن و ميزان كاهش 

آن در طول دوره كاركرد 1070650 تن خواهد بود.
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1. آموزش مديريت انرژي، وزارت نيرو، سازمان بهره وري انرژي ايران.
2. عرفان منش مجيد و افيوني مجيد ، آلودگي محيط زيست آب، خاك و هوا، انتشارات اركان، تهران، 1379.

.http://www.shana.ir    3. سايت اينترنتي شبكه اطالع رساني نفت و انرژي
4. اندرودي مهرداد، اصول و روش هاي مديريت زيست محيطي،  نشر كنگره، تهران، 1380.

5. كرباسي عبدالرضا ، رحيمي نسترن، عبدلي محمدعلي ، جباريان بهمن ،صمدي اميررضا و آذري دهكردي فرود ، انرژي و محيط زيست، وزارت نيرو، معاونت 
امور انرژي، 1376.

6. دهقانيان سياوش، كوچكي عوض و كالهي اهري علي ، اقتصاد محيط زيست، انتشارات دانشگاه فردوسي، مشهد، 1374.
7. كرباسي عبدالرضا و عسكري زاده ليال ، كاهش گازهاي گلخانه اي در صنعت بهپاك بهشهر با استفاده از ابزار توسعه پاك، اولين كنفرانس ملي روز جهاني 

محيط زيست، 1386.
8. ارباب محمدرضا، توسعه اقتصادي و محيط زيست و مقايسه بين اقتصاد توسعه سنتي و توسعه پايدار، سازمان برنامه و بودجه، 1376.

9.رحيمي فرزانه، تقويت پيمان كيوتو به نفع زمين، كانون ديده بانان زمين، 1384.
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در  كه  شيميايي اند  تركيبات  از  وسيعي  طيف  حالل ها 
فرآيندهاي مختلف شيميايي نقش اساسي ايفا مي كنند. در اين 
ميان مايعات يوني الگوي جديدي در زمينه استفاده از حالل ها 

ارائه مي نمايند.

اين تركيبات طيف وسيعي از مواد قطبي و غير قطبي را در 
خود حل مي كنند.

كاتيون  و  آنيون  آن  در  يوني كه  مايعات  از  استفاده  با  لذا 
مناسب انتخاب شده باشد مي توان حاللي مناسب طراحي نمود. 
كه بهترين نتايج را در فرآيند مورد نظر حاصل نمايد. به عنوان 

ترانه جعفري بهبهاني* -  حسين تقديسيان

 كارشناسان ارشد پژوهشگاه صنعت نفت -پژوهشكده پااليش نفت-واحد ارزيابي نفت خام
دريافت مقاله: 86/6/17              پذيرش مقاله: 87/2/30
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دستيابي به فناوري  هاي نوين جهت جايگزيني فرآيندهاي فعلي، به منظور كاهش آالينده هاي محيط زيست، حذف مسائل 
خوردگي و كاهش مصرف انرژي همواره مورد نظر بوده است. در اين راستا مايعات يوني با داشتن ويژگي هاي مطلوب نظير آاليندگي 

اندك زيست محيطي و قابليت بازيافت كامل به عنوان جايگزين مناسبي براي حالل ها در صنايع نفت و گاز قابل طرح است.
مايعات يوني شامل يك كاتيون آلي و يك آنيون معدني اند كه با خصوصيات پايداري باال، غير قابل اشتعال بودن و دارا بودن 
فشار بخار ناچيز، آاليندهاي زيست محيطي كمي ايجاد كرده و داراي قابليت بازيافت كامل هستند. لذا به عنوان حالل سبز مطرح 

شده اند.
در اين تحقيق كاربردهاي مايعات يوني در صنايع نفت و گاز به عنوان جايگزين مناسب براي حالل ها و كاتاليست ها و فرآيندهاي 

مختلف و خواص آنها مورد بررسي قرار گرفته است. 

� /��*�: مايعات يوني، حالل سبز، نفت خام، سولفورزدايي، آروماتيك�,��


* Jafarit@ripi.ir
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درون  محصول  كه  نمود  طراحي  يوني اي  مايع  مي توان  مثال 
راكتور را پس از انجام واكنش به صورت فيزيكي جدا نمايد و 
بدين ترتيب مراحل تقطير را كه يكي از فرآيندهاي با هزينه 
باال و مصرف انرژي زياد جهت جداسازي محصول است، حذف 

نمود.
همچنين در برخي فرآيندها، مايعات يوني به عنوان كاتاليست 
و به عنوان حالل مورد استفاده قرار مي گيرند كه اين خود موجب 

افزايش راندمان فرآيند خواهد بود. 
مزاياي اقتصادي مايعات يوني نيز قابل بحث و بررسي است. 
العاده باالي اين مواد،  با توجه به حالليت فوق  در اين راستا، 
نياز است،  انجام فرآيند مورد  براي  آنها  از  مقادير بسيار كمي 
كوچك  صنعتي  واحدهاي  مقياس  و  ابعاد  صورت  اين  در  كه 
خواهد شد. از نظر آلودگي زيست محيطي و ايمني واحدهاي 
فرآيند، ذكر اين مساله ضروري است كه با توجه به پايين بودن 
فشار بخار مايعات يوني در درجه حرارت محيط، اين تركيبات 
آتش گير نبوده و بنابراين واحدهاي عملياتي از نظر موارد ايمني 
اين  معايب  مورد  در  كرد.  خواهند  عمل  بهتري  وضعيت  در 
تركيبات الزم به ذكر است كه خواص فيزيكي آنها كامًال شناخته 
شده نيست و ضمناً سميت آنها نيز هنوز مورد بررسي كامل قرار 
نگرفته است. لذا از نظر آلودگي منابع زيستي و تاثير آنها روي 
اين منابع  نياز به تحقيقات بيشتري وجود دارد[1]. با توجه به 
مزاياي فراوان مايعات يوني، بررسي كاربرد آنها و جايگزيني با 

فرآيندهاي موجود در صنعت نفت ضروري به نظر مي رسد.
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آلي  كاتيون  يك  شامل  آلي  نمك هاي  يوني  مايعات 

هيدروسيكليك و يك آنيون معدني است.
بعضي از خواص فيزيكي اين تركيبات به قرار زير است:

• ويسكوزيته كم
• فشار بخار پايين

• قطبيت باال و عدم تشكيل كمپلكس 
شيميايي مناسب براي فرآيند مورد نظر طراحي خواص فيزيكي – • 

• هدايت الكتريكي باال

• قابليت بازيابي فراوان و استفاده مجدد در فرآيندها
400) به صورت   •°C 49 - تا°C در فاصلة حرارتي وسيعي (از
سينتيك  بهتر  كنترل  موجب  امر  اين  كه  دارند  وجود  مايع 

واكنش ها مي شود.
• پايداري حرارتي باال

• داشتن حالليت زياد با بسياري از مواد داشته و قابليت امتزاج با 
تعداد زيادي از حالل هاي متداول آلي

• آلودگي بسيار اندك زيست محيطي
• دانسيته باال

• غير قابل اشتعال
اين خواص موجب مي شوند تا در زمينه هاي مختلف بتوان از 

آنها استفاده كرد[2و3و4]. 
و  دانسيته  ويسكوزيته،  ذوب،  نقطه  نظير  خواصي 
آنيونها   ساختمان  در  ساده  بسيار  تغييرات  با  هيدروفوبيسيتي 
متيل  الكيل 3-   -1 ذوب  نقطه  مثال  براي  است.  تغيير  قابل 
ايميدازوليوم تترا فلورابورات و هگزا فلورا فسفات تابعي از طول 
زنجيره گروه الكيل است (كريستال هاي مايع در زنجيره هايي با 

بيش از 12 اتم كربن قرار دارند).
يكي ديگر از خواص مهم اين موادكه با تغيير ساختار آنها 
قابل تغيير است، امتزاج مايعات يوني در آب است. براي مثال 
اگر زنجيره الكيل در نمك1- الكيل 3- متيل ايميدازوليوم تترا 
فلورابورات كمتر از 6 اتم كربن داشته باشد در دماي C° 25 در 
به  باشد  اتم كربن داشته  از 6  اگر بيش  اما  آب حل مي شود، 
صورت فاز جداگانه اي در آب در خواهد آمد. اين خاصيت مايعات 
يوني در فرآيند هاي استخراج حالل و جداسازي محصول بسيار 

مطلوب است[5].
اساس  بر  توجه اند  مورد  بيشتر  امروزه  كه  يوني  مايعات 
ايميدازول و پيريدين هستند و شامل آنيون هايي نظير كلرايد، 
برميد، تترافلوروبرات، هگزافلور و فسفات، متيل سولفات و تري 

فلورومتان سولفات هستند.
به طور كلي مايعات يوني نمك هاي آلي هستند كه در درجه 
حرارت هاي زير C° 100مايع بوده و شامل يك كاتيون آلي بزرگ 
 ،[R-N-bupy] پيريدينيوم ،[Rmim] بر پايه ليميدازوليوم



49ماهنامه تخصصي، علمي - ترويجي / خرداد-تير 1387 / شماره 14

F a r a y a n d n o

پيروليدينيوم، و فسفونيوم با شاخه هاي هيدروكربوري مختلف 
تترافلوروبورات   ،(PF6) هگزافلوروفسفات  نظير  آنيون هايي  و 
برمايد،  كلرايد،  سولفونات،  آلكيل  سولفات،  آلكيل   ،(BF4)
 )( 33

�SOCF نيترات، سولفات، آلومينيوم كلرايد، تري فليت 
[N2 بيس (تري فلوئورومتيل سولفونيل) ايمپد] و ... هستند.

گروه R در كاتيون متغير است (متيل - اتيل - بوتيل و ...)
جهت تعديل و تطبيق و طراحي خواص فيزيكي و شيميايي 
كاتيون هاي  در   R گروه هاي  و  آنيون  مي توان  يوني  مايعات 

ايميدازوليوم، پيريدنيوم و آمونيوم يا فسفونيوم را تغيير داد[6و7]. 
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مايعات يوني به عنوان حالل، الكتروليت در پيل هاي سوختي، 
سيال و روغن انتقال دهنده حرارت، كاتاليست و ... مورد استفاده 

قرار مي گيرند.
تقطير  در  يوني  مايعات  كاربرد  به  مي توان  زمينه  اين  در 
عنوان  به  گازها  و در جداسازي  عنوان حالل)  (به  استخراجي 
يك واسطه شيميايي و توليد سوخت با گوگرد و نيتروژن كم 

اشاره نمود.
يوني در صنايع  مايعات  كاربردهاي مهم  به  اين بخش  در 

شيميايي اشاره خواهد شد.
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استخراج  يوني،  مايعات  كاربردهاي  مهم ترين  از  يكي 
هيدروكربن هاي آروماتيكي از مخلوط آروماتيك - آليفاتيك است.

آزئوتروپ،  تشكيل  و  جوش  نقاط  بودن  نزديك  به دليل 
هيدروكربن هاي  آروماتيكي (بنزن، تولوئن، اتيل بنزن و زايلين ها) 
از مخلوط آليفاتيكي C4-C10  به سختي جدا مي شوند. لذا اين 
تركيبات را مي توان توسط  مايعات يوني براحتي استخراج نمود. 
به عنوان مثال براي جداسازي تولوئن از مخلوط تولوئن و هپتان، 
آزئوتروپ  به فرم  تركيبات  نقاط جوش  بودن  نزديك  به دليل 

تشكيل مي شود.
فرآيندهاي مرسوم جهت جداسازي اين مواد عبارتند از:

- استخراج مايع - مايع كه در محدوده 65-20 درصد وزني 
جداسازي انجام مي شود.

جداسازي  وزني  درصد   65-90 كه  استخراجي  تقطير   -
صورت مي گيرد.

انجام  جداسازي  وزني  درصد   90 تا  آزئوتروپ  تقطير   -
مي شود.

مانند  قطبي  تركيبات  معموالً  استفاده،  مورد  حالل هاي 
سولفوالن، روپيلن كربنات، نرمال متيل پيروليدن، نرمال فورميل 

مورفولين (NFM) و اتيلن گليگول هستند.
از معضالت اين فرآيندها، جداسازي حالل ها با فرآيند تقطير 
و خالص سازي آن و صرف انرژي زياد است. با توجه به اينكه 
ضريب فعاليت تركيبات آروماتيكي در مايعات يوني كم و در 
مايعات  در  آليفاتيكي  هيدروكربن هاي  فعاليت  ضريب  مقابل 
يوني زياد است؛ لذا از اين خاصيت براي جداسازي آنها مي توان 
استفاده كرد. لذا درجدا سازي  آروماتيك ها توسط مايعات يوني 

مزاياي زير مطرح مي شود:
- حالليت باالي هيدروكربن هاي آروماتيكي در مايعات يوني 
- حالليت ناچيز هيدروكربن هاي آليفاتيكي در مايع يوني 

- فاكتور جداسازي باال و ضريب توزيع زياد
- بازيابي آسان مايع يوني از دو فاز اكستركت و رافينيت

- انتقال  جرم سريع از فاز خوراك به فاز مايع يوني
در جدول شماره 1برخي ازمايعات يوني كه جهت  جداسازي 

آروماتيك ها از آليفاتيك ها به كار برده مي شوند، آورده شده اند[8].
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با بررسي اثر مايعات يوني روي نفت هاي خام سنگين مشخص 
شد كه مايعات يوني قابليت كاهش ويسكوزيته را در نفت خام 
دارند. در اثر واكنش بين مايعات يوني و نفت خام هاي سنگين 
محتواي تركيبات اشباع، آروماتيك ها و رزين ها افزايش يافته، 
در حالي كه محتواي آسفالتين آنها كاهش مي يابد. اين مساله 
منجر به كاهش وزن مولكولي متوسط و ويسكوزيته  نفت خام 
مشخص  شده  انجام  تحقيقات  طبق  همچنين  شد.  خواهد 
گرديده كه يون فلزي موجود در مايعات يوني نقش كاتاليست را 
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تولوئن/هپتان40سولفوالن

[emim] I345تولوئن/هپتان
[bmim]I335تولوئن/هپتان
[omim]CI25بنزن/هپتان

بنزن/هپتان25
بنزن/هپتان40
تولوئن/هپتان35
تولوئن/هپتان40

[mmim]Tf2N40تولوئن/هپتان
[emim]Tf2N24/5بنزن/سيكلوهگزان

بنزن/سيكلوهگزان30
تولوئن/هپتان40
تولوئن/هپتان40
تولوئن/هپتان40

[bmim]Tf2N40تولوئن/هپتان
[emmim]Tf2N40تولوئن/هپتان

[bmim]PF622بنزن/سيكلوهگزان
تولوئن/هپتان68
تولوئن/هپتان40
تولوئن/هپتان60

[hmim]PF625بنزن/هپتان
بنزن/هپتان25

[hmim]BF425بنزن/هپتان
[mebupy]BF440تولوئن/هپتان

[8]�� :���%�$& �� �� :����
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در ارتقاء نفت خام هاي سنگين ايفا مي كند[9].
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در اين فرآيند اولفين ها و دي اولفين ها و هيدروكربورهاي 
آروماتيكي در يك جريان هيدروكربني در اثر تماس با مايعات 
يوني جدا مي شوند. برخي از مايعات يوني قابل استفاده در اين 

فرآيند عبارتند از:

4 متيل- تترافلوئوروبورات،  ليميدازوليوم  1 بوتيل-3 متيل 
نرمال بوتيل پيريونيوم تترافلوئوروبورات، 1 هگزيل 3 متيل ليميد

ازوليوم تترافلوئوروبورات  نرمال بوتيل پيريدنيوم تترافلوئوربورات 
و نرمال هگزيل پيريدنيوم تترافلوئوروبورات.

جريان هيدروكربني در دو حالت مايع و گاز در فرآيند وارد 
مي شود و مي تواند به صورت جريانات هم سو و يا غير هم سو در 

تماس با مايعات يوني قرار گيرد.
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مايعات يوني به كار رفته در اين فرآيند شامل كمتر از پانزده 
درصد حجمي آب است[10].
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جداسازي آب، CO2 و نيتروژن و ... از جريان گاز طبيعي 
از  استفاده  است.  گاز  پااليشي  صنايع  در  مهم  موارد  از  يكي 
زمينه هاي  از  الذكر  فوق  موارد  جداسازي  يوني جهت  مايعات 

جديد تحقيقاتي در صنايع تصفيه گاز است. 
برخي از مايعات يوني قابل استفاده در تصفيه گاز طبيعي 

عبارتند از:
متيل   3  - بوتيل  يك  ليميدازوليوم،  متيل   3  - اتيل   1
ليميدازوليوم، 3 متيل ليميدازوليوم كلرايد، 1 بوتيل - 3 متيل 
ليميدازوليوم برومايد، يك متيل - 3 هگزيل ليميدازوليوم كلرايد، 
يك متيل - 3 دسي ليميدازوليوم كلرايد، يك اتيل پيريونيوم 
كلرايد، يك بوتيل- 3 متيل ليميدازوليوم تترافلوئوروبورات، 1 
متيل   3  - اتيل  يك  نيترات،  ليميدازوليوم  متيل   3  - بوتيل 
ليميدازوليوم برومايد، 1 بوتيل پيريدينيوم تترافلوئورد بورات، 1 

بوتيل - 3 متيل ليميدازوليوم استات و ...
مايعات  و  گاز  مابين جريان  زياد  تماس  ايجاد سطح  براي 

يوني از دو روش استفاده مي شود.
I) ايجاد غشاء توسط مايعات يوني به وسيله پوشاندن سطح 

جامد نظير سراميك از مايعات يوني
II) استفاده از مايعات يوني در واحد جذب گاز.مايع در يك 

بستر ثابت
 براي جذب دي اكسيد كربن از جريانات گازي از مايعات 
يوني در حالت غشايي استفاده مي كنند كه در اين فرآيند مايعات 

يوني مورد نظر روي ذرات جامد پوشش داده مي شوند[11].

 O�A+�� �� )��%�"� �� �6��/
�*�� O���+�G �� ���'%$'" ½����"�
 ��'+

خام،   نفت  مانند  هيدروكربني  جريان هاي  فرآيند  اين  در 
بنزين، سوخت ديزل - سوخت جت و ... در تماس با يك مايع 
يوني قرار گرفته به طوري كه گوگرد موجود در اين هيدروكربن ها 

مورد  يوني  مايعات  يوني مي شود.  مايع  فاز  وارد  و  خارج شده 
استفاده شامل كاتيون هايي از گروههاي آلكيل پيريدينيوم، دي 
آلكيل ايميدازوليوم، تري آلكيل ايميدازوليوم و تري آلكيل آمين 

هستند.
نيترات،  هاليد،  از گروه هاي  آنيونهايي  يوني شامل  مايعات 
و  آلومينات،  هالوژن  تترافلوروبورات،  هگزافلوروفسفات 

ارگانوهالوژنو آلومينات و ... است.
با توجه به گروه هاي آنيوني و كاتيوني به كار رفته در اين 
مايعات يوني مثال هاي زير مواردي از مايعات يوني قابل استفاده 

در اين فرآيند هستند. 
اتيل  نرمال  هگزافلوروفسفات،  پيريدنيوم  بوتيل  نرمال   -
پيريدنيوم تترافلوروبورات، تترا بوتيل فسفونيوم تترا فلوروبورات،  
 3  – بوتيل  تترافلوروبورات، 1  ايميدازوليوم  متيل  بوتيل 3   1
متيل   3 بوتيل   1 آنتيمونيت،   هگزافلورو  ليميدازوليوم  متيل 
ليميدازوليوم  متيل   3 اتيل   1 هگزافلوئرفسفات،  ايميدازوليوم 
فليت،  تري  ليميدازوليوم  متيل   3 اتيل   1 هگزافلوروفسفات، 
سولفونيت،  فلورومتيل  تري  ايميدازوليوم  متيل   3 بوتيل   1
پيريدنيوم فلورو سولفونيت، 1 بوتيل 3 متيل ليميدازوليوم تترا 
كلرو آلومينيت، تري متيل فنيل آمونيوم – هگزافلوروفسفات و 

تري متيل آمين تتراكلرو آلومينات.
از هيدروكربن ها  شامل  تركيبات گوگردي استخراج شده 
مركاپتان ها، دي سولفيدها، سولفيدها، تيوفن ها، بنزو تيوفن ها و 

دي بنزو تيوفن ها هستند.
مايعات  جريان  و  هيدروكربني  جريان ها  بين  تماس  زمان 
يوني يك دقيقه تا يك ساعت است. درجه حرارت مابين درجه 

حرارت اتاق تا C° 200متغير است.
همچنين فشار از فشار اتمسفر تا 50 اتمسفر مي تواند متغير 

باشد.
مراحل انجام اين فرآيند به صورت زير است:

جريانات  در  گوگردي  تركيبات  جزئي  اكسيداسيون   -1
هيدروكربني توسط هوا - اكسيژن، اوزون، پيراكسيدها، پيروكسي 
اسيدها و در مجاورت كاتاليست نظير پالتينيم، پاالديم، واناديم 

و نيكل و .. انجام مي شود.
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2- تماس هيدروكربن با مايعات يوني كه در قسمت قبل به 
آنها اشاره شد.

3- جداسازي هيدروكربن از مايعات يوني
4- بازيابي مايعات يوني با خارج كردن تركيبات گوگردي از 

آنها توسط تتراكلرو متان. [13و14و12] 
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با  مي توان  كه  كرده اند  ابداع  شيوه اي  ژاپني  دانشمندان 
مواد  از  و  كرد  تجزيه  را  خاصي  پالستيك هاي  آن  از  استفاده 
با  پالستيك هايي  ساخت  براي  آنها  در  رفته  كار  به  شيميايي 

كيفيت باالتر مجددا استفاده كرد.
اين روش كه در آن با استفاده از مايعات يوني، مواد موثر 
پليمري تجزيه مي شوند، كه راهگشاي حوزه جديدي در شيمي 
اين  نظر  طبق  بود.  خواهد  پالستيك  بازيافت  و  يوني  مايعات 
آن  در  كه  است  روندي  مشابه  آنها  رويكرد  ژاپني  محققان 
قوطي هاي نوشابه، آهن قراضه و ظروف شيشه اي براي استفاده 

مجدد توليد  آلومينيوم، شيشه و آهن، ذوب مي شوند.
و  را ذوب  آنها  پالستيك ها،   برخي  از  دوباره  استفاده  براي 
كه  مي شود  منجر  پالستيكي  توليد  به  كه  مي كنند  بهسازي 

خلوص كمتري از اصل خود دارد.
اين محققان شيوه مناسبي را براي تجزيه پالستيك هاي پلي 
آميدي مانند نايلون و كوالر ابداع كرده اند. اين شيوه هنوز در 

مراحل آزمايشگاهي قرار دارد[15].
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واكنش هاي  از  حاصل  محصوالت  جداسازي  به منظور 
استفاده  گسترده اي  سطح  در  مايع   غشاهاي  از  شيميايي، 
مايعات  از  جداسازي  فرآيند  راندمان  باالبردن  جهت  مي شود. 
يوني به عنوان فاز مايع در غشا استفاده مي شود.به عنوان مثال 
و  بوتيرات  1-بوتانول،بوتيل  بوتيرات،  وينيل  جداسازي  جهت 
بوتريك اسيد كه محصوالت واكنش استريفيكاسيون هستند، از 
روش غشايي استفاده مي شود. غشاهاي پليمري مورد استفاده 

عبارتند از: فلوروپر، دوراپر، متكس، ايزوپر و نايلون. در حالتي 
كه از مايع يوني omim+ [pf6-] در غشاهاي نايلوني استفاده 

مي شود راندمان جداسازي بسيار باال مي رود[16].
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با توجه به مطالب فوق الذكر مي توان دريافت كه تكنولوژي 
نوين مايعات يوني را مي توان جايگزين بسياري از فرآيند ها مواد 
شيميايي نظير حالل ها و كاتاليست ها و ... در صنعت نفت و گاز  

نمود. از مزاياي اين روش ميتوان به موارد زير اشاره كرد:
1-با توجه به حالليت زياد اين تركيبات شيميايي، مقدار 
كمي از مايعات يوني  مورد استفاده قرار مي گيرد. لذا در مقايسه 
با ساير حالل ها ابعاد و مقياس دستگاه ها و فرآيندها كوچكتر 

خواهد شد.
پايداري  و  اشتعال  پايين و عدم  بخار  با فشار  توجه  با   -2
حرارتي زياد فرآيندها و دستگاه هاي مورد استفاده از نظر ايمني 

در وضعيت بهتري عمل  خواهند كرد.
3- با توجه به قابليت بازيابي فراوان مايعات يوني، استفاده 
مجدد از آنها در فرآيندها امكان پذير است. لذا استفاده از آنها 

موجب كاهش هزينه و افزايش بهره وري اقتصادي خواهد شد.
اندك  بسيار  آاليندگي  يوني  مايعات  مزيت  مهمترين   -4
در محيط زيست است. لذا اين تركيبات به عنوان حالل سبز1 
شناخته شده اند. بنابراين جايگزيني مايعات يوني با حالل هاي 
موجود در صنايع شيميايي موجب كاهش آلودگي محيط زيست 

خواهد شد.
5- يكي از مهم ترين مزاياي مايعات يوني طراحي خواص 
فيزيكي شيميايي اين مواد مطابق با فرآيند موجود است. لذا 
مي توان با انتخاب كاتيون و آنيون مناسب، مناسب ترين حالل 
را جهت فرآيند مورد نظر طراحي نمود و بدين ترتيب راندمان 
را افزايش داد. خواصي نظير نقطه ذوب، ويسكوزيته، دانسيته و 
هيدروفوبيسيتي با تغييرات بسيار ساده در ساختمان آنيون ها  
متيل  الكيل 3-   -1 ذوب  نقطه  مثال  براي  است.  تغيير  قابل 
ايميدازوليوم تترا فلورابورات و هگزا فلورا فسفات تابعي از طول 

1. Green Solvent



53ماهنامه تخصصي، علمي - ترويجي / خرداد-تير 1387 / شماره 14

F a r a y a n d n o

زنجيره گروه الكيل است(كريستال هاي مايع در زنجيره هايي با 
بيش از 12 اتم كربن قرار دارند).

يكي ديگر از خواص مهم اين موادكه با تغيير ساختار آنها 
قابل تغيير است، امتزاج مايعات يوني در آب است. براي مثال 
اگر زنجيره الكيل در نمك1- الكيل 3- متيل ايميدازوليوم تترا 

 25° C فلورابورات داراي كمتر از 6 اتم كربن باشد، در دمـاي
در آب حل مي شود، اما اگر بيش از 6 اتم كربن داشته باشد به 
صورت فاز جداگانه اي در آب در خواهد آمد. اين خاصيت مايعات 
يوني در فرآيند هاي استخراج حالل و جداسازي محصول بسيار 

مطلوب است.  
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امروزه سوخت هاي فسيلي حدود 80درصد كل منابع اوليه 
انرژي جهان را تأمين كرده و باالي 60درصد الكتريسيتة جهان 
را توليد مي كنند. اما، احتراق سوخت هاي فسيلي به ناچار منجر 

به انتشار آالينده هاي هوا و آزاد شدن مقادير زياد CO2 (گاز 
اثرگذار است)  تغييرات آب و هواي جهان  گلخانه اي كه روي 
براي   CO2 جذب  جهاني،  زيست  محيط  ديدگاه  از  مي شود. 
كاستن تهديد گرم شدن زمين مهم است. بنابراين، رسيدن به 

نظام الدين دانشور1 - محمود زارعى2*

1- استاد فقيد گروه شيمي كاربردي دانشكده شيمي دانشگاه تبريز
2- دانشجوي دوره دكترا، گروه شيمي كاربردي دانشكده شيمي دانشگاه تبريز

دريافت مقاله: 86/8/27            پذيرش مقاله: 87/3/2

 �3��& J�?$'�K� L"'� *�8/� J� #��/ MN= *3+&�I O"���
O��
�I� ��'� �� )*	 H+';�

)*��X
از  سولفايد)  دي  (كربن   CS2 و  سولفايد)  (كربونيل   COS،  H2S ،CO2 نظير اسيدي  گازهاي  جداسازي  حاضر  حال  در 
جريان هاي گازي مخلوط داراي اهميت صنعتي بااليي است. به عنوان نمونه اي از جريان هاي گازي مخلوط مي توان به گاز طبيعي 
و گازهاي همراه با نفت خام، گاز سنتز و گاز خروجي از پااليشگاه ها اشاره نمود. شناخته شده ترين روش براي گرفتن CO2، حذف 
CO2 به وسيله جذب آن به محلول هاي آمينى است. آمين ها تركيبات بازي ضعيفي هستند كه با CO2 واكنش داده و پيوندهاي 

شيميايي ضعيف مي دهند. اين پيوندهاي شيميايي به آساني تحت حرارت ماليم شكسته شده و بازيابي آمين رخ مي دهد. الكانول 
آمين هاى مرسوم نوع اول و دوم داراى سرعت جذب CO2 بااليى هستند، اما به دليل گرماي واكنش باالي مربوط به تشكيل 
كاربامات، هزينه هاي انرژي مربوط به بازيابي زياد  بوده و منجر به بروز مشكالت جنبى مختلفى مي شود. در آمين هاى نوع سوم 
سرعت واكنش بين CO2 و آمين پايين است، اما به دليل عدم تشكيل كاربامات گرماى واكنش پايين بوده و انرژى الزم براى بازيابى 
كمتر است. براى بهره مندى از مزاياى آمين هاى مختلف، الكانول آمين هاى نوع اول، دوم و تركيبات ديگر به عنوان مواد افزودنى به 
آمين هاى نوع سوم اضافه مى شود كه اين امر موضوع پژوهش هاى جديد در زمينه جذب گاز  CO2 است. در اين مقاله ضمن مرور 

روش هاى مختلف جذب CO2، موضوع مذكور در باال مورد توجه و بررسى قرار گرفته است. 

� /��*�: كربن دى اكسيد، جذب، الكانول آمين، مواد افزودنى�,��
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1. United Nation Framework on Climate change 
2. DankWerts 

3. Zwitterion

اهداف كاهش انتشار كربن، به وسيله پيمان كيوتو تنظيم شده 
است[1]. 

CO2 باالترين و عمده ترين جزء گازهاي گلخانه اي است كه 

به اتمسفر وارد مي شود. براساس قرارداد سازمان ملل متحد در 
زمينه تغييرات آب و هوا (UNFCCC)1 در كيوتو، توافق براي 
تا زير 6درصد سطح آن در سال 1990   CO2 انتشار كاهش 
بوسيله كشورهاي مختلف انجام گرفت. بر اساس اين قرارداد، 
كشورهاي صنعتي بايد به سمت مبارزه با تغييرات آب و هوايي 
و شرايط مضر سوق پيدا كنند. كل CO2 منتشر شده در جهان 
ناشي  از احتراق سوخت هاي فسيلي در حدود 6 ميليارد تن است 
كه 1/8 ميليارد تن آن ناشي از نيروگاه هاي برق است. اياالت 
متحدة آمريكا با 23/7درصد كل مقدار منتشر شده، و چين با 
13/6درصد به ترتيب در مقام هاي اول و دوم بيشترين سهم را 

در اين مورد دارند[2].
 CO2 حذف ،CO2 شناخته شده ترين روش براي گرفتن
به وسيله جذب آن به محلول هاي آمينى است. آمين ها تركيبات 
پيوندهاي  و  داده  واكنش   CO2 با  كه  هستند  ضعيفي  بازي 
شيميايي ضعيف مي دهند. اين پيوندهاي شيميايي به آساني 
تحت حرارت ماليم شكسته شده و بازيابي آمين رخ مي دهد. اما 
سرعت جذب و هزينه پايين براي بازيابي، به عنوان يك چالش 

مهم در اين زمينه هستند[1].
در فرآيند جذب گازهاي اسيدي (CO2، H2S و ...) به عنوان 
ناخالصي از يك مخلوط گازي نظير گاز طبيعي، گاز سنتز و گاز 
خروجي از پااليشگاه ها، به روش تماس مستقيم مابين جريان 
گاز و يك حالل جاذب مثل محلول هاي آبي آمين ها، آلكانول 
آمين ها و ... جداسازي شده و به فاز محلول آبي منتقل مي شوند. 
با ادامه اين عمل، غلظت ناخالصي هاي اسيدي در داخل مخلوط 
گاز تا حد استاندارد و قابل قبول كاهش يافته و محلول جاذب 
استفاده شده نيز به روش واجذب، بازيافت و مجدداً مورد استفاده 
قرار مي گيرد. فرآيند جذب مورد نظر، براساس انحالل فيزيكي 
يا  شيميايي  برهمكنش  سپس  و  آبي  فاز  در  اسيدي  گازهاي 

فيزيكي آنها با گونه هاي فعال داخل محلول است.

T& N�F �� #��& �� CO2 06/�
 �+����	 :��6�"
در  كه  بازهايي هستند  زمرة  از  آمين ها  الكانول  و  آمين ها 
فرآيند تصفيه گازها مورد استفاده قرار مي گيرند. واكنش هاي 
زير براي جذب CO2 در محلول هاي آبي آمين ها پيشنهاد شده 

است:

         (1)
       (2)

  است. هر دو 
–CH2CH2�HO در واكنش هاي باال R برابر 

واكنش مذكور در باال نسبت به كربن دي اكسيد از مرتبه يك 
هستند اما نسبت به آمين براي مونواتانول آمين از مرتبه يك، 
ولي براي دي اتانول آمين رقمي مابين يك و دو گزارش شده 

است[3].
 (3 شماره  منبع  از  نقل  (به  سال 1979  در  ورتز2   دانك 
در تأثير متقابل كربن دي اكسيد با محلول آبي دي اتانول آمين 

مكانيسم زير را پيشنهاد كرد:

             (3)
                     

 (4)
  
در مكانيسم باال تشكيل تركيب زوج يون [Z]3 پيش بيني 
شده كه متعاقباً طي واكنش (4) پروتون آن توسط مولكول ديگر 
آمين گرفته مي شود. در صورتي كه بتوان فرآيند جذب را پايا 

فرض نمود، سرعت همگن واكنش به ترتيب زير خواهد بود:

  (5)     

B: تركيب جاذب A: گاز جذب شده 
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اگر مقدار K3 كوچك باشد، يعني واكنش نخست نقش غالب 
داشته باشد، كل واكنش نسبت به آمين از مرتبه دو خواهد بود. 
به زبان ديگر اگر واكنش پروتون زدائي از گونه Z كندتر باشد، 
مرتبه واكنش نسبت به آمين به دو نزديك تر است. در صورتيكه 
مقدار K3، يعني سرعت پروتون زدائي از گونة Z سريع باشد، 
اين  قيد  با  بود[3و4].  خواهد  نزديك تر  يك  به  مذكور  مرتبه 
مطلب كه در واكنش پروتون زدائي از آمين عالوه بر نوع آمين 
مورد استفاده، حالل نيز نقش دارد. از اين رو مرتبه واكنش بين 

دو رقم يك و دو متغير است.
در سال 1968، كاپلو1 و همكارانش (به نقل از منبع شماره 
3) ضمن مطــالعه سينتيك تشكــيل و شكـستن كاربامات 
(R2 NH +CO -2) نقش پروتون زدائي حالل آب از گونه Z را 

واكنش اصلي محسوب داشتند.

R2 NH +CO -2 +H2O  R2 NCO -2 +H3O +    (6)

در سال 1979، دانك ورتز (به نقل از منبع شماره 3) عالوه 
بر مولكول آب، نقش پروتون زدائي آمين را در تأثير متقابل با 
گونه Z ملحوظ داشت. نتايج پژوهش هاي تكميلي در اين زمينه 

در سال 1981 انتشار يافت.

جذب همزمان CO2 و H2S در محلول هاي آبي آمين ها 
در غالب موارد به همراه CO2 در مخلوط گازهاي اسيدي، 
H2S نيز وجود دارد. از اين رو مطالعات وسيعي در زمينه جذب 
همزمان اين دو گاز در محلول هاي آبي آمين ها صورت گرفته 

است.
 CO2 و H2S در سال 1987 يي و سان2 [5] جذب همزمان
را به محلول دي ايزوپروپانل آمين (DIPA) در ستوني به طول 
183cm و قطر 2/27cm در فشار اتمسفري بررسي نمودند. 
آنها تأثير شدت جريان حالل، شدت جريان گاز، دما و غلظت 
حالل را روي سرعت جذب، ضريب انتقال جرم كلي فاز گاز و 

عامل گزينش در نسبت هاي ثابت خوراك گاز مطالعه كردند. 
افزايش  با  به سرعت   CO2 نتايج نشان داد كه سرعت جذب 
شدت جريان مايع افزايش مي يابد (عدد رينولدز3 از 2600 تا 
افزايش  ماليمت  به  گاز  جريان  شدت  افزايش  با  اما   ،(4350
 H2S جذب  سرعت  برعكس،   ،(G=18-19L/min) مي يابد 
با افزايش شدت جريان مايع خيلي كند ولي با افزايش شدت 
جريان گاز سريع افزايش مي يابد. اين مسأله نشان مي دهد كه 
جذب CO2 توسط انتقال جرم فاز مايع و جذب H2S توسط 
 CO2 انتقال جرم فاز گاز كنترل مي شود. همچنين شدت جذب
با افزايش دما افزايش مي يابد، اما در مورد H2S كاهش ديده 
مي شود. با افزايش غلظت DIPA براي هر دو گازهاي اسيدي، 
افزايش در سرعت جذب ديده مي شود، ولي براي CO2 بيشتر 
است. اين محققين نتيجه گرفتند كه شرايط مناسب براي جذب 
مايع، شدت  كم  جريان  از: شدت  است  عبارت   H2S انتخابي 

جريان باالي گاز، دماهاي كم و غلظت كمتر آمين.
در سال 1988, رابرتز و ماتر4 [6] حالليت H2S و CO2 را 
در حالل سولفوالن5 (تتراهيدروتيوفن- 1 و 1- دي اكسيد) در 
100 و فشارهاي 2350 و kPa 5900 به  C° 40 و  C° دماهاي 
ترتيب اندازه گيري نمودند. ثابت هنري به دست آمده از داده ها با 

داده هاي قبلي موجود تطابق داشت.
و  گاز  ماتر6 [7] حالليت همين دو  و  تنگ  بعد  يك سال 
مخلوط آنها را در محلول 43,3 موالر 2- آمينو- 2- متيل –1- 
50 و فشارهاي جزئي بين 4 و  C° پروپانول (AMP) در دماي 

kPa 5650 بررسي نمودند. 
در سال 1991 مك گري گور و ماتر7 [8] حالليت تعادلي 
در   100 C° و   40 C° در  را  آنها  مخلوط  و   CO2 و   H2S
 (MDEA) آمين  دي اتانول  متيل  20/9درصد  شامل  حاللي 
اندازه گيري كردند.  و 30/5درصد سولفوالن و 48/6درصد آب 
سولفوالن يك حالل فيزيكي خوب است كه داراي پايداري و 
تمايل خوبي براي جذب است. MDEA يك آمين نوع سوم است 
و برخالف آمين هاي نوع اول و دوم با CO2 تشكيل كاربامات 

 Caplow1. 
Yih & Sun2. 
Reynolds number3. 
Roberts & Mather4. 

Solfolane5. 
Teng & Mather6. 
MacGreGor & Mather7. 
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نمي دهد، بنابراين ترموديناميك سيستم آسان تر است. 
واكنش H2S و CO2 با MDEA به صورت زير است:

H2S +MDEA HS-+MDEAH+     (7)

MDEA+ CO2+H2O MDEAH++HCO3
-    (8)

HCO3
- +H+ CO3

2–+2H+             (9)

واكنش (9) سريع است، در حالي كه واكنش (8) به كندي 
 CO2 تعيين كننده سرعت در جذب اتفاق مي افتد و مرحله 
است. از آنجايي  كه واكنش (7) تنها شامل انتقال پروتون است، 

خيلي سريع تر از واكنش هاي (8) و (9) اتفاق مي افتد.
 CO2 در سال  1993, والين و اوالسون1 [9] جذب همزمان
و H2S را از نظر تئوري و آزمايشگاهي در محلول هاي كربنات 
سديم بررسي نمودند. با توجه به اين بررسي ها، براي انتخابي 
بودن جذب H2S، شرايط بهينه شامل اين موارد است: دماي 
عملياتي بايد هر چه ممكن است پايين باشد، محلول كربنات 
باشد،  قوي  اجازه مي دهد  بي كربنات  آنجا كه حالليت  تا  بايد 

جاذب بايد با نسبت مايع به گاز پاييني كار كند.
سرعت جذب H2S با افزايش دما به كندي افزايش مي يابد، 
اما در مورد CO2 افزايش ديده مي شود. وقتي غلظت كربنات 
سديم افزايش مي يابد تا غلظت kmol/m3 0/65 سرعت جذب 
CO2 به كندي افزايش مي يابد اما باالتر از غلظت فوق سرعت 

جذب CO2 كاهش مي يابد، در حالي كه سرعت جذب H2S به 
كندي افزايش مي يابد.

در تحقيق ديگري در همين سال, ساها2 و همكارانش [10] 
حذف انتخابي H2S را از مخلوط گازهاي CO2 و H2S به وسيله 
جذب به محلول هاي آبي 2- آمينو- 2- متيل- 1- پروپانول در 
جريان هاي  محدودة شدت  در  كردند.  بررسي  اتمسفري  فشار 
مطالعه شده براي گاز (s.m3 6-10×180 تا 6-10×90) تأثير 
مقاومت فاز گازي روي انتقال جرم در جذب H2S قابل توجه 

بود. سرعت هاي جذب و فاكتور گزينش H2S با افزايش زمان 
گزينش  فاكتور  كه  است  ذكر  به  الزم  مي يابد.  كاهش  تماس 

به صورت زير تعريف مي شود:

   (��)

با افزايش غلظت آمين از 0/5 تا 2/0kmol/m3، سرعت هاي 
جذب CO2 و H2S هر دو افزايش مي يابد، اما براي CO2 تا 
اندازه زيادي كاهش در فاكتور فوق مشاهده مي شود. در محدودة 
دمايي 301/5K-290/5 سرعت هاي جذب CO2 با افزايش دما 
كمي افزايش مي يابد، در حالي كه سرعت هاي جذب و فاكتور 
گزينش H2S كاهش مي يابد. مقدار ماگزيمم فاكتور گزينش در 

اين كار پژوهشي 5,22 به دست آمده است.
انتخابي  همكارانش[11] جذب  و  مندل3  سال 2004،  در 
H2S از جريان گاز حاوي H2S و CO2 را به محلول هاي آبي 
N- متيل دي اتانول آمين (MDEA) و 2- آمينو -2- متيل -1- 
پروپانل (AMP) در فشار اتمسفري بررسي نمودند. در محدودة 
شدت جريان هاي گاز مطالعه شده (m3/s 6-10×180-90) تأثير 
مقاومت فاز گاز روي جذب H2S قابل توجه بود. سرعت هاي 
با زمان تماس براي هر دو محلول آميني كاهش   H2S جذب
 ،2/0-3/0kmol/m3 مي يابد. با افزايش غلظت آمين در محدودة
مي يابد،  افزايش   H2S و   CO2 گاز  دو  هر  سرعت هاي جذب 
اما براي CO2 نسبتاً بيشتر است كه منجر به كاهش در عامل 
گزينش مي شود. در محدودة دمايي 313K-293، سرعت هاي 
جذب CO2 با افزايش دما افزايش مي يابد در حالي كه سرعت هاي 
در  گزينش  بيشترين  مي يابد.  كاهش  فاكتور  و   H2S جذب 
براي AMP و  ترتيب 17/57 و 23/02  به  اين كار پژوهشي 
MDEA مشاهده شده است. در اين كار پژوهشي همچنين 
انتقال جرم گاز اسيدي با استفاده از مدل تركيبي تعادل- انتقال 

Wallin & Olausson1. 
Saha2. 

Mandal3. 
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جرم- سينتيك براي CO2 و مدل معادله انتقال فاز گاز براي 
بين  متقابل  واكنش  از  كه  فرض  اين  با  مدل سازي شد   H2S
CO2 و H2S در فاز مايع صرفنظر گرديد كه نتايج مدل و نتايج 

آزمايشگاهي تطابق خوبي را نشان دادند.
در سال 2005، مندل و بانديوپاديا1 [12] جذب همزمان 
متيل   -2- آمينو   -2 آبي  مخلوط هاي  به  را   H2S و   CO2

به صورت   (DEA) آمين  دي اتانول  و   (AMP) پروپانل   -1-
آزمايشگاهي و تئوري بررسي كردند. در اين بررسى، تأثير زمان 
تماس، دما و غلظت آمين روي سرعت جذب و گزينش، به وسيلة 
آزمايش هاي جذب در ستون با ديوارة مرطوب و فشار اتمسفري 
و نسبت خوراك گاز ثابت مطالعه شد. آنها همچنين با استفاده 
از تئوري نفوذ هيگبي2 فرآيند را مدل سازي نمودند. مشاهده 
مناسب  (DEA+H2O+AMP) يك محلول  تركيب  كه  شد 
براي جذب همزمان CO2 و H2S است. با تغيير مقادير نسبي 
DEA و AMP مخلوط حالل مي تواند به عنوان حالل انتخابي 
H2S يا CO2 و يا هر دو آنها به طور همزمان عمل كند. در اين 
بررسي ها، دما در محدوده 313K-293 و غلظت كل آمين در 

3kmol/m3 تنظيم شد.

در سال 2006، لو3 و همكارانش[13] جذب انتخابي H2S از 
مخلوط هاي گاز را به مخلوط محلول هاي آميني متيل دي اتانول 
آمين (MDEA) و 2- ترسيو بوتيل آمينو -2- اتوكسي اتانول 
بررسي  اتمسفري  فشار  در  شده  پر  ستون  يك  در   (TBEE)

كردند. TBEE يك آمين ممانعت شده زياد فضايي است كه 
آبي  داد كه مخلوط  نشان  نتايج  اضافه مي شود.   MDEA به 
H2S يك حالل مؤثر براي جذب انتخابي TBEE و MDEA

است.
هاتنيوس4 و همكارانش[14] در سال 2007، حالليت گاز 
H2S و CO2 در محلول هاي آبي N- متيل دي اتانول آمين را 
25-10 و فشارهاي bar 69-6/9 بررسي نمودند.  C° در دماهاي
آنها از يك مدل معادله الكتروليت 5EOS براي خطي سازي و 
ارزيابي داده هاي حالليت استفاده كردند. موارد زير در استفاده 

از اين مدل بايد مد نظر قرار گيرند:
 MDEA 1- تشكيل كربنات كه در حالت غلظت هاي باالى

يا بارگذاري محلول با گاز اسيدي باال خيلي مهم است.
پايين  بارگذاري  -OH كه در حالت  يون هاي  2- تشكيل 

محلول با گاز اسيدي مهم است.

جذب CO2 توسط آمين هاي ممانعت شده در محلول هاي 
آبي

در سال 1983 سارتوري و ساويج6 (به نقل از منبع شماره 3) 
با پيشنهاد استفاده از انواع جديد آمين ها، در تكنولوژي تصفيه 
آمين هاي جديد  نمودند،  ايجاد  بزرگي  تحول  اسيدي  گازهاي 
نسبت به آمين هاي معمول، سرعت و ظرفيت تعادلي باالتري 
دارا هستند. از جمله آمين هاي جديد عمدتاً مي توان آمين هاي 

2- آمينو - 2- متيل پروپانول(AMP)2-آمينو - 2- متيل پروپيونيك اسيد1و8- پارا منتان  دي آمين*نام

ساختمان 
مولكولي

* 1,8-P-menthane diamine  

جدول 1: نمونه هايي از آمين هاي اوليه كه توسط سارتوري و ساويج براي كاربرد در تصفيه گازهاي اسيدي پيشنهاد شده است[3]

Bandyopadhyay1. 
Higbie2. 
Lu3. 

Huttenhuis4. 
Electrolyte Equation of  State Model5. 
Sartori & Savage6. 
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اوليه اي را كه در آنها ازت به كربن سه تايي اتصال دارد، ذكر كرد. 
در اين نوع آمين ها نقش اساسي مربوط به وجود گروه متصل 
C−α است. پژوهش ها نشان داده كه در صورت استفاده  به اتم
از آمين هاي متيل دار عدم پايداري بيشتري در گونه كربامات 
(-R2NH +COO) مشاهده خواهد شد. در جدول (1) به عنوان 

نمونه چند مورد از آمين هاي متيل دار ذكر شده است.
كه  است  دوم  درجة  از   CO2 با  آمين  مونواتانول  واكنش 
از درجة اول است. درجه واكنش  آزاد  نسبت به غلظت آمين 
نسبت به DEA يك، دو يا حد فاصل بين يك و دو پيشنهاد 
شده است. دانك ورتز (به نقل از منبع شماره 3) چنين گفت 
 DEA كه تغيير سينتيك واكنش از درجة دوم به سوم براي
در  فضايي  ممانعت  افزايش  از  است  ممكن   MEA به  نسبت 
امر  اين  بررسي  براي  شود.  ناشي   MEA به  نسبت   DEA
شده  ممانعت  آمين  از   [15] كيم1  و  ساويج   1985 سال  در 
دي ايزوپروپانل آمين (DIPA) استفاده نمودند و سرعت هاي 
جذب  CO2 به محلول هاي آبي 1 تا 3 موالر DEA ،MEA و 
DIPA را در K 323 اندازه گيري نمودند. آناليز داده هاي سرعت 
سه  هر  براي  واكنش  داد سرعت هاي  نشان  واكنش شيميايي 
الكانول آمين نسبت به غلظت آمين آزاد از درجه اول است و 
هيچ شاهدي مبني بر جابجايي سينتيك به درجات باالتر ناشي 

از افزايش ممانعت فضايي ساختمان آمين مشاهده نشد.
موضوع پژوهش هاي بعدي، فرآيند جذب كربن دي اكسيد 
در محلول آبي آمين متيل دار 2- آمينو- 2- متيل- 1- پروپانل 
(AMP) است كه از نظر فضايي ممانعت شده، است. براساس 
نقل  (به  و همكارانش  توسط چاكرابورتي2  گزارش شده  نتايج 
از منبع شماره 3) پديدة مذكور توسط دو ثابت تعادل كنترل 
ثابت  ديگري  و   (Kp) شدن  پروتونه  ثابت  اولي  كه  مي شود 
رقيق  بسيار  محلول هاي  براي  است.   (Kc) كاربامات  پايداري 
از تشكيل يون  زيادي است كه مي توان  مقدار Kp در حدي 

كربنات صرف نظر نمود. 

اوليه سينتيكي نشان مي دهد كه واكنش جذب  داده هاي 
از   CO2 و   AMP تركيب  دو  هر  به  نسبت  كربن دي اكسيد 
مرتبه اول است. مطالعات تكميلي در زمينه حالليت همزمان 
CO2 و H2S در AMP در سال 1988 گزارش شد كه طي 

آن در محدودة دماهاي40-100 درجه سلسيوس و فشار جزئي 
محــدودة  در   H2S و   ~2-6000 kPa محــدودة  در   CO2

kPa 2200-2 مطالعات مبسوطي انجام يافته است.
از محلول هاى ديگرى كه به عنوان آمين ممانعت شده فضايى 
مورد استفاده قرار گرفته مي توان  2- آمينو-2-اتيل-1و3-پروپان 
ديول (AEPD) و 2- آمينو -2- متيل -1 و 3- پروپان ديول 

(AMPD) را نام برد[16و17].

كاربرد و مكانيسم جذب گازهاي اسيدي توسط آمين هاي 
نوع سوم

انتخابي  جذب  براي  مؤثري  حاللهاي  سوم  نوع  آمين هاي 
H2S هستند. واكنش بين H2S و محلول هاي آبي آمين ها تنها 
شامل يك انتقال پروتون است و مي تواند بي نهايت سريع باشد، 
بنابراين  دارد.  محدود  آمين، سرعت  و   CO2 بين  واكنش  اما 
بر درجة گزينش فرآيند حكمفرما است. از آمين هاي نوع سوم 
كه به طور وسيع مورد مطالعه قرار گرفته اند، تري اتانول آمين 
(TEA) و متيل دي اتانول آمين (MDEA) را مي توان نام برد 

 .[18]
نوع دوم  اول،  نوع  آمين هاي  و   CO2 بين  واكنش  سرعت 
از سرعت  نوع سوم  آمين هاي  و در  است  متفاوت  نوع سوم  و 
 MDEA و CO2 كمتري برخوردار است. مكانيسم واكنش بين

كامًال شناخته شده نيست. واكنش كلي به صورت زير است:

CO2+ H2O+R2N R2NH++HCO3 -    (11)

در محلول هاي آبي آمين هاي نوع سوم، واكنش هاي زير با 

 Kim1. 
Chakroborty2. 
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CO2 رخ مي دهد:

الف) تشكيل بي كربنات
CO2 +OH- HCO3 -           (12)

ب) تشكيل اسيد كربنيك

CO2 +H2O H2CO3               (13)
ج) تشكيل كربنات الكيل

CO2 +OH-+R2NCH2CH2OH  (14)
R2NCH2CH2OCOO- +H 2O     

هر يك از واكنش هاي (12) تا (14) در سرعت كلي واكنش 
سهيم هستند. تا سال هاي اخير بررسي سينتيكي واكنش مابين 
 (TEA) و آمين هاي نوع سوم محدود به تري اتانول آمين CO2

گرفته  انجام   MDEA روي  زيادي  كارهاي  اخيراً  ولي  بود، 
است.

طي تحقيقي كه در سال 1987 توسط هيمور1 و همكارانش 
در   CO2 واكنش  سينتيكي  داده هاي  گرفته  انجام   [19]
اين مقاله  به دست آمده است. در   MDEA آبي  محلول هاي 
محدوده  در  مذكور  محلول هاي  به   CO2 جذب  سرعت هاي 
غلظـت MDEA برابر بـا 85,0 تا gmol/L 1/70 و دمـاهاي

K303 K318 K333 K 293تركيب
N8/768/498/287/99-متيل دي اتانول آمين

29/238/998/698/36-(دي متيل آمينو) اتانول
29/629/318/988/60-(2-آمينو اتوكسي) اتانول
29/769/479/168/71-(دي اتيل آمينو) اتانول

29/889/529/208/78- آمينو - 2- متيل -1- پروپانول
29/959/649/358/94-(متيل آمينو) اتانول

210/149/829/539/13-(دي ايزو پروپيل آمينو) اتانول
210/299/949/649/28-(ترسيو بوتيل آمينو) اتانول

جدول 2: مقادير pKa بعضي از آلكانول آمين ها در دماهاي مختلف [20 ]

جدول 3: رابطه ثابت سرعت درجه دوم (K2) و دما براي آمين هاي نوع سوم مختلف [21 ]
رابطه خطي (mol3m.-1.s-1)محلول آبي  آمين نوع سوم

O2TEA-HK 2=1/01 104 exp(
T

/ • • ••
− )

O2MDEA-HK 2=1/34 106 exp(
T
/ • • ••

− )

O2DMMEA-HK 2=1/65 106 exp(
T
/ • • ••

− )

O2DEMEA-HK 2=3/36 106 exp(
T

/ • • ••
− )

Haimour1. 



61ماهنامه تخصصي، علمي - ترويجي / خرداد-تير 1387 / شماره 14

F a r a y a n d n o

ثابت سرعت درجه دوم  است.  بررسي شده   35 C° تا  15 C°
25 برابر L/gmol.s 2/47 است و رابطه اي به صورت زير  C° در
به دست آمده است كه در اين رابطه T برحسب درجه كلوين 

است:

K2=741,8×1012 exp( )  (15)

در سال 1990 ثابت هاي تفكيك (pKa) بعضي از آلكانول 
آمين هاي نوع سوم در دماهاي K ،318 ،303 ،293  333 توسط 
ليتل1 و همكارانش [20] اندازه گيري و ارائه شده است كه در 

جدول 2 اين مقادير آورده شده است.
در همين سال مطالعات مبسوطي در مورد سينتيك واكنش 
 ،TEA سوم  نوع  آمين هاي  آبي  محلول هاي  و   CO2 بين 
 DEMEA و  آمين)  مونواتانول  متيل  (دي   DMMEA
 [21] همكارانش  و  ليتل  توسط  آمين)  مونواتانول  (دي اتيل 
صورت گرفت. آنها روابط خطي بين ثابت سرعت درجه دوم و 
دما را براي هر يك از اين آمين ها گزارش نمودند كه در جدول3 

منعكس شده است.
واكنش  [22] سينتيك  بولين2  و  در سال 1992، كوردي 
بين كربن دي اكسيد و MDEA را در حضور مقادير مختلفي 
بررسي   318K و   308  ،298 دماهاي  در  اسيد  فسفريك  از 
كردند. افزودن فسفريك اسيد به محلول آبي MDEA منجر 
به واكنش خنثي شدن اسيد و باز برونشتد مي شود. در حالي 
كه اكثر اسيد در واكنش خنثي شدن مصرف مي شود، قسمت 
زيادي از MDEA به شكل آزاد در محيط باقي مي ماند. درجه 
واكنش كلي بين MDEA و CO2 از درجه دوم است و افزودن 
براي  آنچه  از  كمتر  جذبي  سرعت  به  منجر  اسيد  فسفريك 
MDEA باقيمانده مورد انتظار است مي شود. اثر كاتاليتيكي 
MDEA روي جذب CO2 در محلول هاي آبي به تركيب بين 
MDEA و مولكول هاي آب نسبت داده مي شود كه به انتقال 
CO2 كمك مي كند. حضور  مولكول  به  -OH هسته دوست 

آنيون هاي هيدروژن فسفات ممكن است سرعت جذب CO2 را 

 MDEA-H2O-CO2 از طريق دخالت در حالت انتقال واكنش
كاهش دهد.

در تحقيقاتي كه در سال 1998 توسط اكسو3 و همكارانش 
بخارآب  فشار  و   CO2 داده هاي حالليت  گرفت  [23] صورت 
متيل دي اتانول   -N   3/04-4/28kmol/m3 محلول هاي  در 
100 و فشارهاي  C° آمين (MDEA) در دماهاي بين 40 تا 
جزئي CO2 برابر با 876,0 تا kPa 1013 اندازه گيري شده اند، 
براي اين منظور از يك مدل ترموديناميكي استفاده شده است. 
 4/28kmol/m3 در محلول CO2 همچنين تغيير آنتالپي جذب
MDEA  تخمين زده شده است. در ادامه اين تحقيق تأثير غلظت 
 MDEA توسط محلول هاي CO2 روي بارگذاري (PZ) پي پيرازين
در محدودة غلظــت هاي 0 تا 0/515kmol/m3 پي پيرازين بررسي 
افزايش  شده است. نتايج حاصله نشان داده كه پي پيرازين در 

بارگيري CO2 مؤثر است.
 CO2 در سال 2003، چائوهان4 و همكارانش [24] حالليت
در محلولهاي آبي تري ايزوپروپانل آمين (TIPA) را در دماهاي 
كربن  جزئي  فشارهاى  در   333/15  K و   323/15  ،313/15
دي اكسيد 1 تا kPa 3000 بررسي كردند. آنها سپس در دماي 
و 30درصد  محلولهاي 10  در  را   CO2 K 313/15 حالليت 
وزني TIPA مطالعه نموده و بعداً حالليت محلول 30درصد 
وزني TIPA در K 333/15 را با آمين هايي نظير MEA و 
MDEA مقايسه نمودند. ظرفيت بارگذاري CO2 محلول هاي 
 MDEA و MEA خيلي بهتر از محلول هاي آبي TIPA آبي

در فشارهاي جزئي باالتر CO2 است.
وانگ5 و همكارانش[1] در سال 2004، از تماس دهنده هاي 
غشايي براي جذب CO2 به محلول هاي آميني استفاده كردند. 
و   DEA  ،AMP متداول  آميني  الكانول  محلول  سه  آنها 
متفاوت،  جذب  سامانه  هاي  تأثير  و  بردند  به كار  را   MDEA
 CO2 شرايط عملياتي و ويژگي هاي غشاء، را روي رفتار جذبي
محلول هاي  كه  داد  نشان  شبيه سازي  نتايج  كردند.  بررسي 
AMP و DEA شار جذبي CO2 باالتري نسبت به محلول 
 DEA و AMP دارند اما غلظت هاي هر دو محلول MDEA

Little1. 
Cordi & Bullin2. 
Xu3. 

Chauhan4. 
Wang5. 
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به دليل تهي شدن به طور چشمگيري افت مي كند. سرعت جريان 
مايع، غلظت ابتدايي مايع و طول غشاء, عوامل مؤثري در جذب 
 CO2 هستند زيرا واكنش آنها با DEA و AMP بوسيله CO2

لحظه اي و آنى است. سينتيك واكنش CO2 با MDEA عامل 
تماس دهنده غشايي  در   CO2 فرآيند جذب  در  كنترل كننده 

است.
جاذب هاي  همكارانش[25]  و  مأموم1   ،2007 سال  در 
آمين هاي  آنها  كردند.  آزمايش   CO2 جذب  براي  را  جديدى 
MEA، 2- (بوتيل آمينو) اتانول N ،(BEA)- متيل دي اتيل 
 -2 ،(MMEA) اتانول  آمينو)  (متيل   -2 ،(MDEA) آمين 
(اتيل آمينو) اتانول (EMEA) و 2- (2- آمينو اتيل- آمينو) 
 AEEA را بررسي كردند. نتايج نشان داد كه (AEEA) اتانول
ظرفيت يك جاذب خوب براي جذب CO2 را با گازهاي با فشار 
باال و ظرفيت  از سرعت جذب  اين آمين تركيبي  پايين دارد. 
جذب باال را در مقايسه با ساير آمين هاى مورد بررسي در اين 

كار پژوهشي دارد.

�*�"� �����, TUG ���� �� #��& j'��� �� )��%�"�
بدون  دوم  و  اول  نوع  آمين هاي  الكانول   CO2 حضور  در 
ممانعت فضايي از نظر توانايي تشكيل يون هاي كاربامات پايدار 
نداشتن  به دليل  سوم  نوع  آمين  الكانول  مي شوند.  طبقه بندي 
پيوند N-H در محلول هاي آبي در حضور CO2 توليد يون هاي 
كربنات و بي كربنات مي كند (واكنش هاى 11 تا 14). از اين رو 
الكانول آمين هاي نوع سوم حالل انتخابي براي جذب H2S در 
حضور CO2 هستند. اضافه نمودن مقدارى الكانول آمين نوع اول 
يا نوع دوم بدون ممانعت فضايي به حالل فيزيكي خالص مثل 
آب جذب CO2 را افزايش مي دهد. اما به دليل گرماي واكنش 
باالي مربوط به تشكيل كاربامات، هزينه هاي انرژي مربوط به 
 CO2 بازيابي زياد است. الكانول آمين نوع سوم سرعت جذب
پاييني دارد، اما از آنجايي كه گرماي واكنش مربوط به تشكيل 
كربنات و بي كربنات خيلي كوچكتر است، هزينه انرژي بازيابي 

كمتر است. چاكراورتي2 و همكارانش (به نقل از منبع شماره 26) 
در سال 1985 براي اولين بار پيشنهاد نمودند كه آمين ها براي 
گردآوري مزيت هاي هر آمين، با هم مخلوط شوند. با مخلوط 
كردن يك الكانول آمين بدون ممانعت فضايي نوع اول يا دوم با 
الكانول آمين نوع سوم، جذب CO2 به آساني صورت مي گيرد، 
در حالي كه هزينه هاي انرژي بازيابي حداقل مي شود. به عالوه، 
غلظت آمين به عنوان درجة آزادي ديگري حاصل مي شود كه از 
آن مي توان دسترسي جامع و مفيدي به جداسازي طراحي شده 

براي يك فرآيند پيدا كرد.
و  جذب   [27] همكارانش  و  گالسكوك3   1991 سال  در 
 (MDEA) را در مخلوط متيل دي اتانول آمين CO2 واجذب
با MEA و DEA در دماهاي 288 تا K303 بررسي نمودند. 
 DEA سينتيك  در   MDEA كه  داد  نشان  حاصله  نتايج 
دخالت مي كند اما در سينتيك MEA شركت ندارد. به عبارت 
ديگر MDEA موجب افزايش سرعت واكنش DEA مي شود، 
اما بر سرعت واكنش MEA تأثير ندارد. در جدول 4 خالصه 

واكنش هاي آمين هاي مختلف با CO2 آورده شده است.
 CO2 [28] جذب  همكارانش  و  رنگواال4  در سال 1992, 
با   MEA مخلوط  و   MDEA  ،TEA آبي  محلول هاي  به 
MDEA و TEA را مورد بررسي قرار دادند. آنها از يك مدل 
 CO2 اصالح شده، شبه درجه اول براي پيش بيني سرعت جذب
 MEA اين مدل براساس  استفاده كردند.  به مخلوط آمين ها 
مثل يك «شاتل5» عمل مي كند و CO2 را از فاز گاز به فاز مايع 
منتقل مي كند كه در آنجا با آمين نوع سوم تركيب مي شود. 
نتايج نشان داد كه با افزايش ميزان MEA، ميزان جذب هم 

زياد مي شود.
سينتيك   ،[29] همكارانش  و  اكسيائو6   ،2000 سال  در 
جذب CO2 را در سامانه اي شامل 2-آمينو - 2-متيل - 1- 
دماهاي 30،  در  آب   + آمين  مونواتانول   +  (AMP) پروپانول 
ديواره  با  آزمايشگاهي  ستون  يك  از  استفاده  با   40o C  و  35
kmol/ و   1/5 از  بررسي ها  اين  در  كردند.  بررسي  مرطوب 
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[ 27] CO2  - جدول 4: شماي واكنش هاي سامانه آمين

 MEA از  مختلفي  غلظت هاي  به همراه   AMP از   1/7 m3

(0/1، 0/2، 0/3 و   kmol/m3 0/4) استفاده شد. دانسيته ها و 
ويسكوزيته هاي 10 مخلوط آميني اندازه گيري شدند. محلوليت 
و قابليت نفوذ N2O، در سامانه  هاي آميني نيز بررسي شد. از 
نفوذ  قابليت  و  محلوليت  تخمين  N2O جهت  با  مشابه سازي 
CO2 در سامانه هاي آميني استفاده شد. براساس جذب شبه 

درجه اول CO2، ثابت هاي سرعت واكنش شبه درجه اول كلي 
با استفاده از اندازه گيري هاي سينتيكي به دست آمدند. افزايش 
مقادير كمي MEA به AMP سرعت جذب CO2 را به طور 
قابل توجهي افزايش مي داد. در اين بررسي از يك مدل سرعت 
براي  و  اول  درجه  واكنش   ،MEA براي  كه  هيبريد  واكنش 
AMP مكانيسم زوج يون را در نظر مي گيرد، جهت مدل سازي 
رضايت آميزي  به طور  كه  شد  استفاده  سينتيكي  داده هاي 
 AMP + MEA در سامانه  هاي آبي CO2 سرعت هاي جذب

را نمايش مي داد.
در سال 2004، دانشور و همكارانش[30] در دانشكده شيمي 
دانشگاه تبريز حالليت تعادلي CO2 در سامانه هاي چندجزئي 
CO2 و   TIPA+PZ++H2O  ،CO2+TIPA+MEA+H2O
و  پايين   CO2 جزئي  فشارهاي  در  را   CO2  +TIPA+H2O
70-30 بررسي كردند. نتايج اين بررسي ها نشان داد  C° دماهاي
كه افزايش نسبت MEA.TIPA و افزايش مقداري پي پيرازين 
افزايش  را  محلول  در   CO2 بارگذاري   ،TIPA محلول  به 
مي دهد كه با MEA بازده بيشتر از پي پيرازين است. همچنين 
آبي TIPA ماكزيمم ظرفيت جذب  مشاهده شد كه محلول 
از  همچنين  پژوهش  اين  در  دارد.   2 mol/dm3 در  را   CO2

مدل شبكه عصبي مصنوعي براي شبيه سازي بعضي از داده هاي 
غوطه وري  آزمايش هاي  برخي  و  شد  استفاده  آزمايشگاهي 
خوردگي روي استيل 304 و آلياژهاي ST-37 انجام شد كه 

* زوج يون حد واسط 
** كاربامات آمين
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هيچگونه خوردگي مشاهده نشد. ويسكوزيتة محلول هاي به كار 
برده شده نيز اندازه گيري گرديد.

حالليت  همكارانش[31]  و  دانشور  سال،  همين  در 
محلول هاي  آبي  مخلوط هاي  در  را   CO2 تعادلي 
آمين  مونواتانول  و   (TIPA) آمين  تري ايزوپروپانل 
دماهاي در   2 mol/dm3 آمين  كل  غلظت  با   (MEA)

 kPa100 زير CO2 70 و فشارهاي جزئي� C30، 40، 50، 60 و
بررسي كردند. آزمايش ها در يك سامانه جذب گاز اتمسفري 
كردن  اسيدي  روش  با  شده  جذب   CO2 مقدار  و  شد  انجام 
محلول و به وسيلة بورت مدرج اندازه گيري شد. نتايج نشان داد 
كه افزايش در فشار جزئي CO2 يا نسبت MEA در مخلوط 
دما  افزايش  با  و  مي دهد  افزايش  را  جذب  ظرفيت  حالل ها، 

ظرفيت كاهش مي يابد.
جذب  همكارانش[23]  و  دانشور   ،2005 سال  در 
آمين  اتانول  دي متيل   -N,N آبي  محلول هاي  به   CO2

و   DMEA + MEA + H2O مخلوط هاي  و    (DMEA)
بررسي  اتمسفري  فشارهاي  در  را   H2O +DMEA + DEA
الكانول  غلظت  دما،  دبي  گاز،  تأثير  مطالعات،  اين  در  كردند. 
... روي سرعت جذب CO2 در محلولهاي  آمين در محلول و 
آبي DMEA مورد مطالعه قرار گرفت و نتايج نشان داد كه 
 ،(7 L/min 3 تا) افزايش سرعت گاز با   CO2  سرعت جذب
تا   1/11) غلظت حالل  افزايش  و   (32� C تا   16) دما  افزايش 
كه  شد  مشاهده  همچنين  مي يابد.  افزايش   ،(3/24 mol/L
قابل  افزايش  موجب   DEA يا   MEA جزئي  مقادير  افزايش 

توجهي در سرعت جذب CO2 مي شود.
لو1  توسط   2007 سال  در  كه  تحقيقاتى  جديدترين  در 
توسط   CO2 جذب  است,  گرفته  صورت  همكارانش[33]  و 
محلول هاي فعال شده متيل- دي اتانول آمين (MDEA) بررسى 
 MDEA شده است. شش آمين مورد استفاده براى فعال كردن
و   DIPA  ،DEA  ،DGA  ،MMEA  ،MEA از:  عبارتند 

AMP. نتايج زير از اين كار پژوهشي به دست آمده است:
 MDEA افزودن يك شتاب دهنده مناسب به محلول آبي -

عملكرد ستون جذب را به طور قابل توجهى افزايش مى دهد. 
- از بين اين شتاب دهنده ها, MEA در درجه اول و سپس 
و  دارند  خوبي  عملكرد  بعد,  درجات  در   DGA و   MMEA

AMP هيچ تأثيري روي عملكرد ستون ندارد.
- تنها مقادير كمي از شتاب دهنده الزم است، اضافه كردن 
تعداد  افزايش  به  قادر   MDEA به   MEA از  1درصد  تنها 

سيني هاي الزم از 40 به 292/5 است.
ضريب  روي  زيادي  تأثير   MEA كمي  مقادير  افزودن   -
انتقال جرم دارد كه به دليل روي دادن واكنش شيميايي تنها 

در باالي ستون جذب است.

���, �����
در روش هاي مختلف جذب گاز CO2 توسط محلول هاي 
الكانول  مختلف،  آمين هاي  مزاياي  از  بهره مندي  براي  آميني 
به عنوان  افزودني  تركيبات  ساير  و  دوم  اول،  نوع  آمين هاي 
افزايش  در  مي شوند.  اضافه  سوم  نوع  آمين  به  تقويت كننده 
MEA و DEA به عنوان الكانول آمين هاي نوع اول و دوم به 
آمين نوع سوم، اين آمين ها بر اساس مكانيزم شاتل، CO2 را 
از فاز گاز به فاز مايع منتقل مي كنند كه در آنجا با آمين نوع 
سوم تركيب مي شود. با افزايش ميزان MEA و DEA، ميزان 
جذب هم زياد مي شود. همچنين، پي پيرازين و آمين هاي ديگر 
مانند DIPA ،DEA ،DGA ،MMEA و AMP به عنوان 
مواد افزودني (شتاب دهنده) به آمين نوع سوم افزوده مي شوند و 
نتايج حاكي از آن است كه افزودن يك شتاب دهنده مناسب به 
محلول آبي آمين نوع سوم عملكرد ستون جذب را به طور قابل 
توجهى افزايش مى دهد.  از بين اين شتاب دهنده ها، MEA در 
درجه اول و سپس MMEA و DGA در درجات بعد، عملكرد 
خوبي دارند. افزودن تنها مقادير كمي از شتاب دهنده عملكرد 

ستون را به طور چشمگيري افزايش مي دهد.

�� ���8� 
 a+�! L"�IM
AEEA  2-(2-aminoethyl-amino)ethanol
AMP  2-Amino-2-methyl-1-propanol 

LOO1. 
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DEA  Diethanolamine
DEMEA  Diethylmonoethanolamine
DGA Diglycolamine 
DIPA  Diisopropanolamine
DMMEA  Dimethylmonoethanolamine
MDEA  N-methyldiethanolamine

MEA  Monoethanolamine
MMEA  Monomethylethanolamine
TBEE  2-tertiarybutylamino-2-ethoxyethanol
TEA  Triethanolamine
TIPA  Triisopropanolamine
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 يك تحقيق كه به تازگي انجام شده است، نشان مي دهد 
كه با جايگزين كردن نواري از نانو لوله هاي كربني به جاي يكي 
استفاده  خورشيدي  سلول  يك  در  معموال  كه  اي  اليه  دو  از 
را  اين سلول  عملكرد  اندكي  هزينه  با صرف  مي توان  مي شود 
كه  اند  كرده  كشف  آوري  شگفت  روش  كرد.محققان  تقويت 
مي تواند خواصي را كه نانو لوله ها براي اين منظور الزم دارند 
به آنها بدهد. در حال حاضر، نوعي سلول هاي خورشيدي كه 
سلول هاي خورشيدي حساس به رنگ ناميده مي شوند يك نوار 
شفاف از جنس اكسيد دارند كه روي شيشه كشيده شده است 
و برق را عبور مي دهد. نوار ديگري نيز از جنس پالتين وجود 
انفعاالت  و  فعل  تسريع  موجب  كاتاليست  يك  مانند  كه  دارد 
شيميايي مي شود. با اين وجود، هر دوي اين مواد نقطه ضعف 
هايي نيز دارند. نوارهاي اكسيد را نمي توان به راحتي بر روي 
مواد قابل انعطاف كشيد، آنها بر روي يك ماده سخت و مقاوم به 
حرارت مانند شيشه بهتر عمل مي كنند. "جسيكا ترانسيك" از 
"موسسه سانتا فه"، "اسكات كاالبريز بارتون" از "دانشگاه ايالتي 
ميشيگان" و "جيمز هون" از "دانشگاه كلمبيا" تصميم گرفتند 
تا از نانولوله هاي كربني براي ايجاد يك اليه واحد استفاده كنند 
كه بتواند كار هر دو اليه اكسيدي و پالتيني را انجام دهد . براي 

اين منظور محققان نياز داشتند كه اين اليه واحد سه خاصيت، 
شفافيت، رسانايي و فعاليت كاتاليستي را داشته باشد. نوارهاي 
معمولي نانولوله ها ي كربني، اندكي از اين سه خواص را دارند. 
روش هاي معمول براي تقويت يكي از اين خواص باعث از بين 
بردن يك خواص ديگر مي شود. براي مثال ضخيم تر كردن اين 
نوار آن را كاتاليست بهتري مي كند اما در مقابل، از شفافيت  
مواد  زمانيكه  بود،  داده  نشان  قبلي  تئوري  مي كند.  كم  آن 
ليست ها  كاتا  احتماال  باشند  داشته  كوچكي  و  ريز  نقص هاي 
مواد  براي چسبيدن  را  هايي  مكان  و  بود  بهتري خواهند  ي 
تا  اين رو محققان تالش كردند  از  شيميايي فراهم مي كاهد. 
نانولوله هاي كربني را در معرض ازن قرار دهند.ازن اندكي به 
اين لوله ها صدمه مي زند. محققان دريافتند كه نوارهاي بسيار 
نازك، كاتاليست هاي بسيار بهتري مي شوند بطوريكه عملكرد 
آنها بيش از 10 برابر افزايش مي يابد. محققان به منظور رسيدن 
به حد وسط شفافيت و رسانايي نانولوله هاي كربني بلندتري 
ساختند. اين خاصيت موجب تقويت رسانايي و شفافيت اين 
پيل هاي  در  مي توان  را  كربني  لوله  نانو  نوارهاي  شد.  لوله ها 
سوختي و باتري ها استفاده كرد.محققان نتايج خود را در شماره 
اخير "گزارش هاي نانو" منتشر كردندو اكنون در صدد گرفتن 

پروانه ثبت اختراع براي روش هاي خود هستند. 

���! ��� )���
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يك دانشجوي دكتراي مهندسي مواد پژوهشگاه مواد و انرژي 
در انجام پروژه كارشناسي ارشد خود به بررسي و سنتز نانو ذرات 
كاربيد تيتانيوم به عنوان يك سراميك مفيد پرداخته است .اين 
كار با استفاده از روش فعال سازي مكانيكي صورت گرفته است. 
تجاري و دوده)  اوليه(TiO2خالص  مواد  ابتدا  پژوهش  اين  در 
در زمان هاي مختلف در يك آسياب پر انرژي مخلوط شده و 
به پودر تبديل شدند. پودرهاي به دست آمده پرس شده و در 
دماهاي مختلف تحت عمليات حرارتي قرار گرفتند. پيك هاي 
حاصل از XRD نشان مي دهند كه اندازه كريستال هاي سنتز 
شده در حدود80 نانومتر هستند. به عالوه نتايج حاكي از تاثير 
زمان آسياب بر دماي تشكيل نانو پودر مي باشد، به نحوي كه 
كريستالي  پودر  نانو  تشكيل  سبب  كاري،  آسياب  50ساعت 
مي شود،  سلسيوس  1500درجه  بين1250تا  دمايي  TiCدر 
دماي  تا  نشده  آسياب  پودرهاي  براي  اتفاق  اين  مقابل  در  اما 
1500درجه سلسيوس نيز رخ نمي دهد. از اين نانوذره مي توان 
در صنايع مادر همانند ريخته گري (به عنوان فاز تقويت كننده و 
همچنين ريزتر كردن ساختار) و كاربري هاي صنعتي كه نيازمند 
مقاومت سايشي بااليي است (مانند تيغه هاي برش و نوك مته)، 
قيمت  ارزان  تجهيزات  و  اوليه  مواد  به  توجه  با  كرد.  استفاده 
نهايي  قيمت  ماده مي توان گفت كه  اين  توليد  براي  موردنياز 
آن در مقايسه با محصوالت مشابه بسيار مقرون به صرفه است. 
نانوذره كاربيد تيتانيوم (TiC) با شبكه مكعبي و پارامتر شبكه 
0.4329 نانومتر، داراي خواص مطلوب و مورد توجهي است.اين 
ماده نسبت به ساير كاربيدها، به ويژه كاربيد تنگستن كه هم 
اكنون به طور وسيعي در صنايع ريخته گري استفاده مي شود، 
سختي  به  مي توان  جمله  آن  از  كه  دارد  بسياري  برتري هاي 
پايداري حرارتي  تر،  پايين  پذيري  واكنش  بيشتر، وزن كمتر، 

باالتر و قيمت مناسب تر اشاره كرد. 
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درحال حاضر، آمين ها درصنايع توسط يك فرآيند دومرحله اي 
پرهزينه توليد مي شوند كه ميزان قابل توجهي ضايعات جانبي 

توليد مي نمايد. اگرچه روشهاي متعددي درمقياس آزمايشگاهي 
نه تنها ضايعات  آنها  توليد آمين وجوددارد ولي دراغلب  براي 
زيادي توليد مي شود بلكه هزينه مواداوليه بسيار زياد مي باشد.

اخيرا" شركت هاي توليد كننده از اسيد هيدروكلريك كه يك 
ماده بسيار خورنده است براي توليدآمين ها استفاده مي كنند.

هزينه  تامين  بر  عالوه  سازندگان   ، آمين  تن  يك  توليد  براي 
كلي توليد ، مي بايد سه تن ضايعات را معدوم نمايند.در فناوري 
جديدي كه براي توليدآمين ارائه شده است، هيچگونه ضايعاتي 
توليد نمي شود وبه همين دليل اين روش داراي هزينه كمتري 
مي باشد. واكنش مورد استفاده دراين روش ، يك واكنش سريع 
يك مرحله اي است وبه ميزان بسياركمي كاتاليست نياز دارد. 
كاتاليست اين واكنش ، يك ليگاند است كه از بهم پيوستن يك 
اتم طال به يك آلكيل آمينو كربين حلقه اي تشكيل مي شود.
اين كاتاليست در سال 2005 براي اولين بار ساخته شده است.

كاتاليست مورد نظر، الحاق آمونياك را به تعدادي از تركيبات 
آلي تسهيل مي نمايديكي ازبزرگترين چالش ها درتوليد آمين ها، 
تلفيق آمونياك با مولكول هاي منفردآلي براي تشكيل پيوندهاي 

كربن –نيتروژني مي باشد.
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توان  باالبردن  كردن  عملي  براي  راهي  دنبال  به  محققين 
ذخيرة هيدروژن هستند. وسايل نقليه هيدروژني كنوني بيش 
از دو ميليون دالر قيمت دارند. توسعه پايدار با توسعه اين نوع 
وسايل نقليه امكان پذير خواهد شد. هيدروژن – فراوان ترين عنصر 
موجود در جهان – جذاب ترين انرژي تجديدپذير مي باشد. اين 
عنصر در پيل هاي سوختي براي توليد جريان الكتريكي مصرف 
مي شود و تنها محصول جانبي آن آب است؛ به هر حال، توسعه 
روش هاي ايمن و كارآمد براي ذخيره سازي انرژي به صورت يك 

چالش همچنان باقي است. 
قيمت  گران  براي ذخيره سازي هيدروژن،  فعلي  روش هاي 
كه  تانك هايي  در  هيدروژن  ذخيره سازي  هستند.  ناكارآمد  و 
از مواد تركيبي گران قيمت ساخته شده اند، مستلزم فشارهاي 
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مي باشد.  كه خطرناك  است  مربع  اينچ  بر  پوند  تا 1000  باال 
نياز  مورد  انرژي  و  پرهزينه است  نيز  هيدروژن  فشرده سازي 
براي اين كار مقرون به صرفه نمي باشد. نيكيتين و همكارانش 
دردانشگاه استانفورد موفق شدند با ايجاد پيوندهايي با اتم هاي 
نانولوله هاي  داخل  را  هيدروژن  از  وزني  درصد  هفت  كربن، 
كربني فشرده كنند. نانولوله هايي كه به طريق شيميايي رشد 
داده شده اند از كربن خالص تهيه مي شوند و ضخامت تك ديواره 
آنها به اندازه يك اتم است. از آنجايي كه نانولوله هاي تك ديواره 
در اصل به مانند يك سطح، عمل مي كنند از لحاظ نظري قادر 
خواهند بود درصد بسيار زيادي از هيدروژن را در خود ذخيره 
كنند و تبديل به يك محيط ذخيره شوند. تقاضا براي نانولوله هاي 
كربني– از الكترونيك گرفته تا پزشكي – باعث جذابيت بيشتر 
اين ماده مي شود، ولي نبايد انتظار داشت كه انرژي هيدروژني 
يك شبه  ظاهر شود. پيش بيني مي شود كه حدود 20 سال طول 
خواهد كشيد تا همه قسمت ها در كنار هم جمع شوند. نتايج 
اين تحقيق در نشريه Nano Letters وابسته به انجمن شيمي 

آمريكا به چاپ رسيده است. 
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شركت  فني  پژوهش هاي  گروه  رييس  اظهارات  براساس   
نفت  لوله  خطوط  خوردگي  پتروشيمي،  وفناوري  پژوهش 
نفت  از مشكالت عمده در صنعت  يكي  ا  پتروشيمي  و  گاز  و 
ونظارت  پايش  براي  ايراني  افزاري  نرم  سامانه  كنون  وتا  بوده 
در  است.  نداشته  لوله ها در كشور وجود  بر وضعيت خوردگي 
صنايع نفت و گاز و پتروشيمي، به دليل تماس با مواد شيميايي 
گوناگون، بررسي مسايل خوردگي از اهميت خاصي برخوردار 
است كه عدم توجه به اين امر مي تواند خسارات جاني و مالي 
شديدي به بار آورد. خوردگي غير متعارف در يك نقطه از لوله 
يا تجهيز خاص مي تواند منجر به نشت مواد با ارزش يا سمي 
تعميراتي  بر تحميل هزينه هاي  توليد شود كه عالوه  توقف  و 
و عدم توليد، ايمني تجهيزات و كاركنان را با تهديد رو به رو 
مي كند. از سوي ديگر با توجه به شرايط بهره برداري، تعويض 

قابل  اوليه  مواد  دادن  هدر  بر  عالوه   ، لوله  خطوط  زودهنگام 
استفاده ، موجب توقف بي مورد در روند توليد شده و بازده توليد 
عمر  برآورد  براي  روشي  تدوين  در صورت  كاهش مي دهد.  را 
باقي مانده خطوط لوله، عالوه بر رعايت شرايط خدمات دهي 
و ايمني آنها، امكان برنامه ريزي در زمينه هايي مانند تداركات 
كنترل توليد تدوين برنامه هاي تعميرات اساسي وجود خواهد 
داشت. يكي از كارآمدترين روش هاي عملي ديده باني خوردگي 
انجام ضخامت سنجي هاي دوره اي و بررسي داده هاست. طي 
دست  به  ارقام  و  اعداد  از  انبوهي  سنجي  ضخامت  عمليات 
مي آيد كه بدون كمك يك نرم افزار نمي توان از آنها استفاده 
كرد. چنين نرم افزاري در كشورهاي پيشرفته موجود است و 
با قيمت حداقل 100هزار دالر به فروش مي رسد ولي اين نرم 
افزار مشمول تحريم شده و به ايران فروخته نمي شود. نرم افزار 
طراحي شده توسط شركت پژوهش و فناوري پتروشيمي مشابه 
نمونه خارجي است و در برخي موارد نيز خصوصيات متفاوتي 
افزاري  نرم  از چنين  استفاده  است.  بومي سازي شده  و  داشته 
مي تواند موجب صرفه جويي در هزينه ها، وقت و نيروي انساني 
شود. از سوي ديگر بخش عمده اي از مجتمعات پااليشگاهي و 
پتروشيمي را لوله ها تشكيل مي دهند كه بايد خوردگي لوله ها را 
به خاطر حفظ سالمت كاركنان و جلوگيري از بروز حوادث مورد 
اندازه گيري لوله ها دستي و به صورت دقيق  بازرسي قرار داد. 
انجام و اطالعات به دست آمده به نرم افزار داده مي شود، اين 
نرم افزار بر اساس نقشه هاي ايزومتريك لوله ها و اطالعات اوليه 
اي كه به آن داده شده، ميزان نرخ خوردگي ، عمر باقي مانده 
لوله ها و تاريخ بازرسي بعدي را مشخص مي كند. با استفاده از 
اين نرم افزار مي توان پيش از آنكه لوله بر اثرخوردگي تخريب 
آن مطلع شد  از  توليد شود  در  ناخواسته  توقف  باعث  و  شده 
ونسبت به تعميريا تعويض آن اقدام كرد. اين نرم افزار مراحل 
نهايي آزمايش را طي مي كند و مي توان اين نرم افزار را صادر و 

از آن درآمد زايي كرد. 
گروهي متشكل از متخصصان خوردگي و نرم افزار با صرفه 
پژوهش  شركت  در  افزاررا  نرم  اين  ريال  هزينه230ميليون 

وفناوري پتروشيمي طراحي كرده اند
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محققان موسسه پلي تكنيك رنسالر در نيويورك راهي براي 
جوشاندن آب با كمك نانوفن آوري يافته اند كه قابليت جوشاندن 
آب را 30 برابر افزايش مي دهد. اين محققان دريافتند با افزودن 
 30 انرژي اي  صرف  با  مي توان  مسي  نانوميله هاي  از  اليه اي 
بار كمتر از ميزان معمول، آب را جوشاند. موارد استفاده اين 
تكنيك بسيار گسترده بوده و در طيف وسيعي از محصوالت كه 
استفاده است. سرپرست  قابل  نياز دارند،  فرايند جوشاندن  به 
و  هوافضا  مهندسي  دانشگاه  از  كوراتكار  نيچل  تحقيقات  تيم 
تكنولوژي هسته يي رنسالر ميشيگان مي گويد : به نظر مي رسد 
و  فعل  و  متقابل  اثر  نتيجه  در  جوشش  قابليت  افزايش  اين 
نانو و ميكرو در  انفعاالت جالب توجه بين سطوح در مقياس 
زيادي الزم است و در  براي جوشيدن آب حرارتي  باشد.  فلز 
فرايند جوشيدن به يك ميانجي ميان آب و هوا نياز است به 
عنوان مثال در يك ظرف آب، هوا در دو سطح ميانجي ظاهر 
مي شود؛ اول در جايي كه سطح آب در مجاورت هوا قرار دارد و 
دوم در درون ظرف آب كه در مقياس ميكرو به صورت حباب 

در هنگام جوشيدن آب قابل مشاهده است. اين تيم تحقيقي 
اعالم كرده است: يك نوار از نانوتارهاي مسي مي تواند به ذرات 
هواي موجود در آب اجازه دهد خود را به سطح آب رسانده 
و مانع از هجوم ذرات آب به فواصل و شكاف هاي ايجاد شده 
مستمر  و  ريز  حباب هاي  از  پايا  مخزني  ترتيب  بدين  و  شود 
ذاتا  ميكرو  و  نانو  مخلوط هاي  مي گويد:  كوراتكار  شود.  فراهم 
قادر به ايجاد يك فرايند جوشيدن مطلوب نمي باشند چرا كه 
بسته هاي نانو بسيار كوچك بوده و شكاف هاي در مقياس ميكرو 
به سرعت و تنها توسط آب پوشانده مي شوند، در حالي كه در 
قابليت جوشيدن  مقياسي)  (يا چند  اسكيل  مولتي  پديده  اثر 
با  مي گويند  محققان  اين  مي يابد.  بهبود  چشمگيري  طرز  به 
تكنولوژي استفاده از نانولوله هاي مس شاهد يك افزايش 30 
اين  نتيجه  بوده اند.  فعال در سطح  تراكم حبابهاي  برابري در 
راندمان  در  اهميتي  حائز  پيشرفت  موجب  مي تواند  تحقيقات 
موارد  شود.  مربوط  صنعتي  مصارف  هزينه  در  صرفه جويي  و 
كاربرد اين تكنولوژي بسيار هيجان انگيز و گسترده است، چرا 
كه امكان جوشاندن آب با 30 برابر انرژي كمتر به معني 30 برابر 

صرفه جويي در هزينه ها است. 
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Study of Carbon Dioxide Absorption in Amine Solutions Activated with Additives

Nezamaddin Daneshvar, Mahmoud Zarei
Department of Applied Chemistry, Faculty of Chemistry, University of Tabriz

Zarei90211@yahoo.com
Abstract
The separation of acid gases such as CO2, H2S, COS and CS2 from mixtures with other gases is a process 
of substantial industrial importance. Natural gas and gases with petroleum, synthesis gas and refineries 
gases are typical gas currents. The most well-established method for CO2 capture is to remove CO2 by 
absorption in amine solutions. Amines are weak basic compounds which react with CO2 to form weak 
chemical bounds. These chemical bounds are easily broken upon mild heating, leading to regeneration. 
Traditional primary and secondary alkanolamines have high CO2 absorption rate. But, because of the 
high heat of reaction associated with carbonate formation, high regeneration energy costs are incurred. 
A tertiary alkanolamine has a lower CO2 absorption rate, but since the heat of reaction associated with 
bicarbonate and carbonate formation is much lower, regeneration energy costs are lower too. Primary 
and secondary amines and other compounds as additives are mixed with tertiary amines to maximize 
the advantages of each amine. This subject is the title of new researches about CO2 absorption. In this 
paper, we studied  the above matter and various CO2 absorption procedures.

Keywords: Carbon Dioxide, Absorption, Alkanolamine, Additives.



Scientific - Propagative Monthly - July 2008 - 14 Issue

F a r a y a n d n o

3
cultural consumption.
In the present investigation, energy consumption was measured at heaters and boilers of the Bandar 
Abbas Refinery. Considering the input energy and its comparison with the output energy at heaters 
and also higher costs associated with repairs and also damages incurred due to the overload conditions 
at distillation units, it is very essential to investigate the costs and benefits.  Herewith, we suggest 
installation of the second heater at distillation units to increase the efficiency rate as well as to subsidize  
the pressure on the present working heaters.  We have evaluated the installation of new heater using 
Proform Software to analyze the economic and also the return period of capital investment.  This was 
done at different scenarios considering various aspects such as carbon tax coupons, and natural gas 
prices at international markets.  The output of the software is highly dependent on the price of natural 
gas and other factors do not affect the output of software considerably.  It is evaluated that gas price of 
US$ 5.7 per giga-jule makes the investment economical and for the scenario of US$ 22/ton of CO2 the 
capital investment return would be 3.3 years.  It will be 3.6 and 3.7 years for CO2 rates of US$ 7 and US$ 
3.  If carbon trading is not considered at all, the return period will increase to 3.8 years.  This utilization 
of Clean Development Mechanism (CDM) is economical .Nevertheless the final decision must be taken 
by policy makers in the present situation.

Keywords: Energy Intensity, Fossil Energy,Greenhouse Gasses, Energy Audit, Clean Development 
Mechanism

Study on Ionic Liquids as Green Solvent in Petroleum and Gas Processes
Jafari Behbahani, Taraneh-Taghdisian Hossein
Research Institute of Petroleum Industry (RIPI) 

Email:Jafarit@ripi.ir
Abstract
Ionic liquids (ILs), considered being a relatively recent magical chemicals due to their unique properties, 
have a large variety of applications in all areas of the chemical industries. The areas of application 
include electrolyte in batteries, lubricants, plasticizers, solvents and catalysis in synthesis, matrices 
for mass spectroscopy, solvents to manufacture nano-materials, extraction, gas absorption agents, 
etc. Non-volatility and non-flammability are their common characteristics, giving them advantage 
in various applications. This common advantage, when considered with the possibility of tuning the 
chemical and physical properties of ILs by changing anion–cation combination is a great opportunity 
to obtain task-specific ILs for a multitude of specific applications. There are numerous studies in the 
related literature concerning the unique properties, preparation methods, and different applications of 
ILs in the literature. In this review, a general description of ILs and historical background are given; 
basic properties of ILs such as solvent properties, polarity, toxicology, air and moisture stability are 
discussed; structure of ILs, cation, anion types and synthesis methods in the related literature are 
briefly summarized. However, the main focus of this paper is how ILs may be used in the chemicals 
processing industries.

Keywords: Ionic Liquid, Aromatic, Desulfurization, Green solvent, Crude oil
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constant steady state mean size. The amount of shear rate and initial aggregate sizes strongly affect the 
evolution of aggregate size. The image processing method has a reasonable certitude. It has remarkable 
advantages comparing to the other particle size analyzing methods. This method gives the size and 
shape of aggregates directly.

Keywords: Asphaltene; Aggregate size distribution; Image processing.

Simulation of Refinery Atmospheric Furnace 
For Surveying the Effects of Air Preheater

S. Sadighi1-M. Ebrahim zadeh2- A. Azhdari2- R.Seif Mohaddecy1- M.Bahmani2

1-Senior Expert -RIPI- Catalysis Research Center
2-Refining Eng. Expert-Tehran Oil Refining Co.

Email : Sadighis@ripi.ir
Abstract
One of the methods of improving thermal efficiency of furnaces is preheating the combustion air. To 
install an air preheater, furnace conditions and thermal constraints should be considered; otherwise, heat 
imbalance in furnace would be resulted. Consequently due to decrease in heat flux in the convection 
section, steam superheating is not carried out completely which can be perilous to equipment utilizing 
this poor quality steam. Additionally, increase in heat flux in the radiation section can cause coking.
This paper is an attempt to simulate a furnace by using computer programming and applying necessary 
consideration to avoid thermal imbalance in furnaces.
The presented model shows that by applying an air preheater it is possible to increase thermal efficiency 
in optimized condition by 8 percent which can approximately save 40000 bbl per year of fuel oil.

Keywords: Atmospheric Furnace, Air preheater, Simulation, Optimization, Radiation section, 
Convection section

Optimization of Energy Consumption and Study of New Heater Installation in 
Distillation Units of BandarAbbas Refinery with CDM

Abdolreza Karbasi&Gholam Hossein Ramezanpoor
Head of A-Area Operation in BandarAbbas Refinery

ghramezanpoorh@yahoo.com
Abstract
Energy efficiency practices that started worldwide in 1970s contain three important themes including 
energy, economic and environment. Developed countries have been benefited from energy efficiency 
measures. Today, industrial countries consider energy efficiency as a new source of energy.  Implementation 
of energy efficiency management has resulted in better development of industrial, economic and also 
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Steam Trap Performance Assessment in Razi Petrochemical Complex 

Masoumeh Farkhondeh, Fatemeh Goodarzvand, Kazem Kashefi
Energy Research Center of Research Institute of Petroleum Industry

Abstract
Steam traps are automatic valves used in steam lines to remove condensate, air, and other non-condensable 
gases and their performance significantly affects the passing of steam. If condensate is allowed to be collected, 
it reduces the flow capacity of steam lines and the thermal capacity of heat transfer equipment. In addition, 
excess condensate can lead to “water hammer,” with potentially destructive and dangerous results.
About 20% of the steam leaving a central boiler plant is lost via leaking traps in typical heating systems 
without proactive assessment programs. By using portable test equipments, the losses can be significantly 
and easily reduced. 
TrapMan is a computerized steam trap management system for predictive trap maintenance, including 
a software program for evaluation of the test results. This survey has been conducted to measure steam 
leakage from 50% of steam traps at Razi Petrochemical Complex. In this survey, implementation of a 
comprehensive program suggested, resulting in 13.7 $M.Yr cost effective energy saving.

Keywords: Steam Trap, Test Methodology, Performance Improvement, and Steam Reduction

Application of Image Processing Method in Determination of Asphaltene 
Aggregate Size distribution

Ali Reza Solaimany Nazar; Hassan Rahimi
Chemical Engineering Department, University of Isfahan.

asolaimany@eng.ui.ac.ir
Abstract
Crude oil asphaltene aggregate size distribution in a toluene n-heptane mixture and under shear rates 
was investigated. Image processing was used for determining asphaltene aggregate size distribution. It 
was found that under shear rate; firstly the mean aggregate size increases until it reaches to a maximum 
value. Then when the fragmentation process dominates; the size decreases and finally it reaches to a 
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