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2 توسعه مدل خطي براي كمينه كردن مصرف آب و توليد پساب شبكه هاي آبي در صنايع فرآيندي همراه با چندين آالينده 
شبيه سازي و بررسي تأثير متغيرهاي عملياتي بر بازده و كيفيت محصوالت در واحد كاهش گرانروي پااليشگاه تهران با استفاده از 
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1  Abstracts

از خوانندگان گرانقدر تقاضا دارد دست اندركاران نشريه را با ارايه نظرات كارشناسانه خويش در  ارتقاي كيفيت هر چه بيشتر 
نشريه ياري فرمايند.

  باسپاس - فرآيند نو
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مقدمه
در سال 1980، تاكاما و همكارانش مبحثي را براي تخصيص 
بهينه آب در يك پتروشيمي بر پايه يك ابرساختار، شامل تمامي 
فرصت هاي استفاده مجدد ممكن و فرصت هاي بازتوليد (احيا)، 

تقريب  يك  از  استفاده  با  ابرساختار  اين  دادند.  قرار  نظر  مد 
اقتصادي، طراحي و به  دو مرحله اي و حذف تركيب هاي غير 

بهينه سازي سامانه مي پرداخت [1].
 سپس در سال 1989، الهلواجي و مانوسيتاكيس، منحني 

فرهاد شهركي*1 - داود رشتچيان2 - حامد مظاهر آشتياني3

1- دانشيار، مهندسي شيمي، دانشگاه سيستان و بلوچستان، زاهدان
2- استاد دانشكده مهندسي شيمي و نفت دانشگاه صنعتي شريف

3- دانشجوي كارشناسي ارشد، مهندسي شيمي، دانشگاه سيستان و بلوچستان ، زاهدان
دريافت مقاله:87/1/19           پذيرش مقاله:87/3/22

توسعهء مدل هاي خطي براي كمينه كردن مصرف آب و توليد پساب شبكه هاي آبي در 
صنايع فرآيندي همراه با چندين آالينده

چكيده
در اين پژوهش، سامانه هاي مصرف كننده آب و توليد كننده پساب را در شرايطي كه جريان هاي پسابي و بين فرآيندي حاوي 
يك يا چند آالينده باشند مورد بررسي قرار گرفته است. مشكالتي كه اغلب در مورد بهينه سازي با چنين سامانه هايي پديد مي آيند 
شامل پيچيدگي معادالت غير خطي و معضالتي است كه در حل آنها وجود دارد. يكي از راه حل هاي پيشنهاد شده تقريب زدن 
معادالت به صورت خطي در مدل ها است كه در برخي موارد نتايج قابل قبول نيست. البته در صورتي كه بتوان حضور تمامي 
آالينده ها و يا حداقل، آالينده هاي مؤثر را در سامانه شناسايي و لحاظ نمود، جواب به دست آمده در همه موارد، منجر به جواب بهينه 
مطلوب خواهد شد كه در اين مقاله اين موضوع مورد تحقيق و بررسي قرار گرفته است. در اين پژوهش با حضور چندين آالينده 
در سامانه، مدل هاي خطي توصيف كننده شبكه به همراه تابع هدف مناسب، به منظور كمينه كردن، ارائه شده است و در آخر نيز، 
براي روشن شدن كاربرد و نتايج تحقيق، يك شبكه آبي پااليشگاهي مورد مطالعه و بررسي قرار گرفته و بهينه شده است. نتيجه 
اين عمل، كاهش قابل توجهى از ميزان آب مصرفي و پساب توليدي اين شبكه آبي است. مصرف آب تازه ورودي، از 37/6 به 
112,824 در سال (براي 300 روز  21/93 (كاهش 41/7درصد) تقليل يافت، اين ميزان كاهش، موجب صرفه جويي حدود 

كاري و هر روز 3 شيفت) در مصرف آب تازه پااليشگاه مي شود، كه حجم بسيار قابل مالحظه اي است.

واژگان كليدي: مدل هاي خطي، كمينه كردن، مصرف آب، توليد پساب، چندين آالينده 

* fshahraki@hamoon.usb.ac.ir
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كامپوزيت (جزء سازنده) را با داللت بر عمليات تبادل جرمي 
در  كه  يافته  توسعه اي  روش شناسي  از  كه  نمودند،  تعريف 
شبكه هاي تبادلگر گرمايي توسط  لينهوف و هيندمارش تهيه 
شده بود، استفاده كردند. طرح سنتز يا ايجاد شبكه تبادل جرمي 
از جريان  كليدي  آالينده  انتقال  ارجحيت  براساس   ،(MEN)
غني به جريان رقيق، تعريف شد [2]. آنها در سال 1990، اين 
روش را مشتمل بر فرصت هاي بازتوليد نموده و به طور خودكار 

به كار درآوردند [3].
براي  مشابهي  روش   ،(1994) همكارانش  و  پاپلكساندري 
اعداد  با  خطي  غير  برنامه ريزي  روش  براساس   MEN سنتز 
صحيح MINLP ارايه دادند كه در آن، شبكه ابرساختاري ارايه 
داده شده توسط فلوداس و سيريك (1989) با مسأله موردنظر 
مطابقت داده شد. سپس موارد بيشتري از كاربردها و گستره هاي 

مسأله سنتز MEN منتشر شد.
در همين سال (1994)، وانگ و اسميت از دانشگاه منچستر) 
(UMIST، به صورت متفاوتي مسأله كمينه سازي آب را عنوان 
كردند، بدين صورت كه آن را به صورت مسأله انتقال آالينده از 
جريان هاي فرآيند به جريان هاي آب در نظر گرفتند و اطالعات 
جريان را به نمادهاي قابل رؤيت غلظت و ميزان انتقال جرم 
ارائه شده توسط وانگ و اسميت، كه  ارائه كردند [4]. روش 
عنوان  تحت  يافت،  توسعه   (1996) كائو  توسط  آن  از  پس 
به مسأله طراحي  تحليل گلوگاهي، قضاوت هاي مهمي راجع 
سامانه آب ارايه نمود. در اين روش از مفهوم پروفيل آب حدي 
براي توصيف تمامي عمليات هاي استفاده كننده آب، استفاده 
شده بود [5]. كه اين به تحليل كامل سامانه آب بر پايه اصول 
معمول اجازه عمل مي داد (دويل و اسميت، 1997). در واقع، 
اين مفهوم به وسيله محققين ديگر در زمينه انتگراسيون شبكه 

آبي پذيرفته شده است.
در كنار روش شناسي ترسيمي مورد نظر وانگ و اسميت، 
هوآنگ و همكاران (1999)، يك مدل و راه حل رياضي براي 
مسأله تركيبي تخصيص آب و تصفيه، به وسيله حل مسأله اي 
بگاژويچ  از آن،  ارايه دادند [6]. كمي پس   (NLP) غيرخطي 
و ساولسكي (2000)، به كاربرد مدل هاي خطي و استفاده از 

برنامه ريزي خطي (LP)، براي طراحي سامانه هاي استفاده كننده 
آب در تأسيسات فرآيندي روي آوردند [7] و سپس همين دو 
نفر به همراه كوپل (2003) مدل هاي خطي خود را براي بررسي 
تخليه  به  (موسوم  محيط  به  خروجي  پساب  فاقد  شبكه هاي 
و ساولسكو  اسميت، كيم  نهايت،  در  دادند [8].  توسعه  صفر) 
با  توأم  آب  مصرف  كمينه سازي  مسأله  مطالعه  به   (  2005 )
كمينه سازي انرژي در سامانه هاي مرتبط پرداختند [9] و پس از 
آن، بهينه سازي توابع هدف تركيبي با كمك برنامه ريزي خطي 

فازي مورد هدف قرار گرفته است.

بيان مسأله
مجموعه اي از فرآيندها و واحدهاي عملياتي مصرف كننده 
آب و توليدكننده پساب در سامانه اي حاوي بيش از يك جزء 
آالينده مورد بررسى قرار گرفت. هدف تعيين شبكه اي از اتصاالت 
ميان اين فرآيندها و واحدها است به طوري كه در درجه نخست 
توليدي كل  اولويت بعدي، پساب  تازه كلي، و در  مصرف آب 
مجموعه (سامانه) كمينه شود. ضمن آنكه تمامى فرآيندها، آب 
با كيفيت مناسب دريافت نمايند. اين تحقيقي است كه تحت 
عنوان مسأله طراحي تخصيص آب-پساب (WAP) با حضور 

چند آالينده، بيان و بررسي مي شود [10].

عمليات انتقال جرم در تبادلگرهاي جرمي
پديده انتقال جرم و بكارگيري اصل بقاي جرم در شرايط 
پايدار، اساس فيزيكي سامانه هاي تبادل جرمي و انتقال اجزاء 
ميان جريان هاي فرآيندي است. از آنجايي كه شبكه هاي استفاده 
كننده آب در صنايع فرآيندي در حيطه چنين سامانه هايي قرار 
دارند، بازنگري اجمالي بر عمليات انتقال جرمي حاكم بر آنها، 

يك پيش شرط معقول خواهد بود.
نظر  در  را در يك سامانه  فرآيندي  از جريان هاي  تعدادي 
جرمي  (به صورت  معيني  مقدار  انتقال  نيازمند  كه  مي گيريم 
(سيال)  ماده  يك  به وسيله  (آالينده)  جزء  يك  از  حجمي)  يا 
جداسازي در تبادلگرهاي جرمي هستند. بدون آن كه از كليت 
مسأله دور شويم، فرض مي نماييم كه اين ماده جداسازي، آب 
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از عمليات ها در سراسر صنايع  است. ماده اي كه در بسيارى 
به عنوان  غيره)  و  غذايي  پتروشيمي،  (شيميايي،  فرآيندي 
و  سازي  عاري  جريان هاي  جذب كننده،  ماده  شستشو كننده، 

ديگر فرآيندهاي جداسازي به طور عمده به كار گرفته مي شود.
  Gi در واقع، هر جريان غني داراي يك شدت جريان جرمي
 yi.in است كه جزئي يا تركيبي از آن، از غلظت دريافتي يا ورودي
به يك غلظت تحويلي يا خروجي yi.out آورده مي شود. از اين 
رو، هر جريان آب كه در اينجا نقش جريان رقيق را داشته و در 
تبادل جرمي جزء (آالينده) موردنظر با جريان غني است، داراي 
 xi.out  و غلظت نهايي xi.in است و غلظت اوليه Li دبي جرمي
را خواهد داشت [11]. تبادلگر جرمي را در شكل (1) مالحظه 

مي كنيد.

شكل 1: نمايي از يك تبادلگر جرمي

(Δm1)،  مي تواند  مي يابد  انتقال  واحد  اين  در  كه  جرمي 
در  شونده1  حل  جزء  براي  جرمي  موازنه  برقراري  به وسيله 

تبادلگر، تعيين شود:

   (1)

در نوشتن اين رابطه فرض شده است كه شدت جريان جرمي 
هر جريان، ضرورتاَ در حين عبور از شبكه، غير قابل تغيير باقي 
مي ماند. در صورتي  كه تغييرات در دبي جريان ها، قابل مالحظه 
باشند، الزم است كه شدت جريان هاي جرمي اجزاء انتقال ناپذير 
(بي اثر) به  جاي شدت جريان كل جرمي جريان استفاده شود 
و نسبت هاي جرمي (جرم اجزاء بي اثر/ جرم جزء قابل انتقال) 
جايگزين جزء هاي جرمي شوند. معادله (1) نشان مى دهد كه 
اوليه معين، غلظت خروجي بيشتر، مستلزم  براي يك غلظت 
شدت جريان آب كمتري در يك تبادل جرمي يكسان است. 

از اين رو، شدت جريان كمينه آب هنگامي به دست مي آيد كه 
جزء (آالينده) خروجي به وسيله اين جريان از تبادلگر، در مقدار 
، باشد. بيشينه بودن جزء خروجي، همواره  بيشينه اش يعني 
بهترين گزينه انتخابي است، چرا كه در صورت استفاده از آب تازه، 
يعني براي  xi.in= 0 ، منجر به مصرف كمينه آب و توليد كمينه 
پساب خواهد بود. همين مسأله در زمان استفاده مجدد، يعني 

براي يك مقدار معين xi.in نيز درست است. 
بنابراين، جزء خروجي هميشه در مقدار بيشينه اش تثبيت 

.( xi.in =  ) مي شود
فرض مى كنيم كه معادله موازنه حاكم بر انتقال جزء آالينده 
ميان جريان غني و جريان آب، خطي است. در غير اين صورت نيز 
مي توان به وسيله جانشيني با يك مقدار ثابت يا يك رابطه خطي 
كننده، آن را به يك معادله يا نامعادله خطي تبديل نمود. [11] 
رابطه (1) به همراه قانون كلي موازنه جرم در بيان مفهومي اش 
(تجمع = خروجي -  ورودي)، براي ارائه محدوديت هاي ناشي از 

موازنه كلي و جزئي جرم در مدل، به كار گرفته مي شوند.

مدل هاي خطي براي بهينه سازي مسأله WAP با حضور 
چند آالينده

براي  كه  است  مدل هايي  ارائه  و  توسعه  به  نوبت  اكنون 
كمينه سازي مصرف آب و توليد پساب به كار مى روند. با توجه 
مدل هاي  كه  است  الزم  پژوهش،  اين  در  كاري  چارچوب  به 
مورد استفاده، خطي بوده و با روش برنامه ريزي خطي قابل حل 
باشند. در اين بخش، كمينه سازي مصرف آب و توليد پساب را 
در سامانه هاي چند آالينده با لحاظ نمودن تمام آالينده هاي 
موجود، در نظر خواهيم داشت. اين بهينه سازي هيچ آالينده اي 
را، حتي اگر غلظت ناچيزي داشته باشند، از نظر دور نمي دارد. 
از اين رو، جواب هايي كه از مدل ها حاصل مي شوند، عالوه بر 
اين كه مناسب تر و مطلوب تر از كاركرد سامانه پيش از بهينه سازي 
هستند، تقريباَ هميشه جواب هاي بهينه عمومي يا نهايي مسأله، 
فاقد   ،WAP بهينه سـازي  بود. شكـل كـلي مسـأله  خواهند 
از تعداد آالينده هاي موجود در سامانه به صورت زير قابل بيان 

است. [12]
1. Solute
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  (2)
 

ابتدا از نوشتن موازنه جرمي كلي در سامانه آغاز مي كنيم:

   (3)

سپس، موازنه هاي جرمي مربوط به هر فرآيند استفاده كننده 
معادالت  بيان  نوشته مى شود. در  آالينده (جزء)  براي هر  آب 
ناشي از اين موازنه ها، غلظت هر يك از آالينده ها بر طبق اصل 
بقاي اجزاء مورد نظر قرار گرفته و با توجه به عدم انجام واكنش 
روابط  تجمع،  فقدان  و  واحدها  در  آب  توليد كننده  شيميايي 
حاكم نوشته مي شوند. در حالت كلي، تعداد آالينده ها را برابر با 
n در نظر گرفته و از آالينده شماره 1 تا n اين موازنه ها نوشته 

مي شوند:
   

(4)

و
  

(5)

به موازنه جرم كلي و موازنه  ارائه معادالت مربوط  از  پس 

اجزاء، نامعادالت، محدوديت حاكم بر غلظت ورودي و خروجي 
(شرط غلظت خروجي بيشينه) خواهد شد:

    

(6)

و

    

(7)

براي خطي كردن مدلي كه به دست مي آوريم بايد معادالت 
از شرط غلظت  اين منظور،  براي  را خطي سازيم.  درجه دوم 
خروجي بيشينه استفاده مي كنيم و غلظت بيشينه را، از روي 
معادالت  در  غلظت  نامعلوم  مقدار  جايگزين   (7) و   (6) روابط 
موازنه جرمي جزئي باال مي نماييم. تحت اين شرايط، معادالت 
دو  نمونه،  براي  مي شوند.  جرمي  موازنه  نامعادالت  به  تبديل 
نامعادله موازنه جزء n پس از جايگزيني به صورت معادالت زير 

خواهند شد:

روابط  مي توان  رياضي،  مدل  قالب  در  سازي  ساده  براي 
(4)، (5)، (6) و (7) را با استفاده از عالمت صوري∀ و پس از 
جانشيني و تغييرات ذكر شده به جهت خطي سازي مدل، به 

شكل زير بازنويسي نمود:
  (8)

  
   (9)
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ارائه يك  براي  و محدوديت هاي مسأله  تابع هدف  اكنون، 
با  به منظور كمينه سازي مصرف آب در سامانه اي  مدل خطي 
روش  به  خطي  مدل  اين  است.  مهيا  آالينده،  چندين  حضور 

برنامه ريزي خطي حل پذير است:
(10)

 

مشاهده مي شود كه مدل هدف، كمينه سازي مصرف آب و 
توليد پساب، بدون لحاظ فرآيندهاي تصفيه كننده در سامانه 
از    ،(10) بهينه سازي  خطي  رابطه  در  مي كند.  دنبال  را  آبي 
جريان هاي بازتوليدي (احياء شده) پساب ها استفاده نكرده و 

شبكه را فاقد واحدهاي تصفيه پساب در نظر گرفته ايم.
اما از آنجاييكه در برخي موارد به لحاظ اقتصادي (كه اين 
و  نيست)  اقتصادي  چندان  كشورمان  فعلي  شرايط  در  مسأله 
در  تصفيه  واحدهاي  محيطي،  زيست  داليل  به  آن  از  مهمتر 
سامانه پيش بيني مي شوند، مدل كمينه سازي مسأله WAP را 
با چندين آالينده موجود و بهره گيري از جريان هاي بازتوليدي 
ارائه نموده و توسعه مي دهيم. براي تقويت رويه بهينه سازي، دو 
مرحله كمينه سازي را مكمل هم ساخته و به كار مي بريم. دو 

مرحله كمينه سازي به شرح زير است [13]:
1- فاز كمينه سازي آب مصرفي

2- فاز كمينه سازي پساب توليدي
در مرحله كمينه سازي آب مصرفي در حالت كلي، مدلي در 
چارچوب رابطه (2) مدنظر قرار مي گيرد. با اين تفاوت كه در 
معادالت و نامعادالت محدوديت، موازنه هاي جرمي كلي (براي 
كل جريان هاي موجود در سامانه) و جزئي (براي هر جزء آالينده 

با غلظت مشخص در جريان هاي مرتبط با هر فرآيند)، شامل 
نيز  آنها  به  مربوط  و جريان هاي  تصفيه  فرآيندهاى  و  واحدها 
هستند. با اين توضيح، روابط (3)، (4) و (5) به صورت زير بيانگر 
محدوديت هاي مدل خواهند بود. شايان ذكر است كه روابط زير، 
پس از اعمال شرايط ناشي از روابط (6) و (7) استنتاج شده اند.

  (11)
 

    (12)
پساب  آب،  جريان هاي  كلي  جرمي  موازنه  از  فوق،  رابطه 
ورودي و خروجي از واحدهاي تصفيه به طرف فرآيندها يا براي 
تخليه، به دست مي آيد. اما روابط موازنه جرمي جزئي (مربوط به 

آالينده ها) خواهد شد:

  (13)
  

و

(14)
 

مدلي كه روابط (13) و (14) را به عنوان محدوديت داشته 
باشد، خطي نيست. براي خطي نمودن آنها بايد غلظت اجزاء 
اين  براي  باشد.  ) معلوم  از واحدهاي تصفيه ( خروجي 
منظور، غلظت هاي مشخصي را كه برگرفته از توانايي و حدود 
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فناوري تصفيه انجام شده در واحد تصفيه (t) است را جايگزين 
مقادير نامعلوم روابط باال مي نماييم. اين غلظت هاي مشخص، 
معموالَ حداقل غلظت اجزاي خروجي از فرآيند تصفيه هستند و 
با  نمايش داده مي شوند [14]. با اين جايگذاري و مرتب 
موازنه جرمي  نامعادالت  و  كلي  موازنه جرمي  معادله  ساختن 
جزئي، محدوديت هاي مدل فراهم مي شوند. تابع هدف فاز اول، 
رابطه كمينه سازي مصرف آب تازه است. بنابراين، مدل خطي 

مرحله اول بهينه سازي، به صورت زير ارائه مى شود.
 (15)

 

كه  است.  بهينه سازي  دوم  فاز  يا  مرحله  به  نوبت  اكنون 
كمينه سازي توليد و تخليه پساب را مورد هدف قرار مي دهد. 
همان طور كه پيش از اين گفته شد، تفاوت اصلي مدل اين فاز 
با مرحله اول در شكل تابع هدف آن است. تابع هدف در اين 
مرحله براي كمينه سازي پساب توليد شده توسط فرآيندها براي 
انتقال به واحدهاي تصفيه يا جهت تخليه نوشته مي شود. اما 
بار در محدوديت ها رخ مي دهد،  اين  تفاوت مهم ديگري كه 
قيدي است كه مانع كمينه سازي پساب، بدون توجه به كمينه 
مصرف آب تازه مى شود. در واقع، مقدار آب مصرفي كمينه شده 
در مرحله نخست از رابطه (15)، معموالَ نسبت به كمينه سازي 
پساب به تنهايي، در اولويت قرار دارد. به اين منظور محدوديتي 
به شكل رابطه زير تعريف مي شود تا ميزان آب مصرفي كمينه 
شده در مدل پيشين، حفظ شود و تنها در صورت امكان پساب 
فرآيندها، بدون تجاوز از اين مقدار (a)، كمينه گشته و در نهايت 

سامانه بهينه به دست آيد [14].
  (16) 

با اين تابع هدف و با همگي محدوديت هاي اعمال شده در 
رابطه (15)، به اضافه محدوديت كمينه آب مصرفي، يعني قيد 

(16)، مدل خطي اين فاز به شكل زير ارائه مي شود.
 (17)

مدل اخير، تخليه پساب توليدي را كمينه خواهد نمود. اما 
از آنجايي كه شرايط بهينه سامانه، لزوماَ ناشي از كاهش پساب 
كنار  در  پساب  تصفيه  هزينه  تابع  و  نبوده  ممكن  حداقل،  به 
هزينه تهيه آب تازه مصرفي است، مي توان تابع هدفي مناسب را 
جايگزين تابع هدف رابطه (17) نمود. مدل خطي جديد، پساب 
تصفيه  واحد  به  بازتوليد  براي  كه  را  فرآيندها  توسط  توليدي 
فرستاده مي شود را كمينه مي نمايد و هدف آن افزايش استفاده 
مجدد از پساب موجود در شبكه، به باالترين حد ممكن است. 
رابطه  تعريف شده در  با همه محدوديت هاي  اين مدل خطي 
(17)، به عالوه تابع هدف رابطه (18)، ايجاد شده و به عنوان فاز 

دوم بهينه سازي، در پي رابطه (15) قابل كاربرد است.

    (18)

پس از ارائه مدل هاي خطي موردنظر، اكنون به بهينه سازي 
يك مورد مطالعاتي مي پردازيم.

كمينه سازي مصرف آب و توليد پساب در پااليشگاه شيراز
در اينجا به بررسي، مدل سازي و بهينه نمودن شبكه آبي 
فعال در مجموعه اي از سه واحد عملياتي در پااليشگاه شيراز 
مي پردازيم [8]. بهينه سازي براساس كاربرد مدل هاي خطي و 
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 (LINDO) با روش حل برنامه ريزي خطي به وسيله نرم افزار
انجام خواهد شد. بهينه سازي موردنظر در راستاي كمينه سازي 
آب تازه مصرفي و پساب توليدي فرآيندهاي درگير، در قالب 
يك سامانه است. سامانه آبي موجود در اين پااليشگاه شامل سه 
فرآيند يا واحد مصرف كننده آب و توليد كننده پساب است. اين 

سه فرآيند عبارتند از: 
تقطير (براي جداسازي با بخار)

 (H.D.S) گوگرد زدايي
نمك زدايي

مطلب را از بحث اضافي پيرامون توضيح كلي اين فرآيندها، 
به سوي نقش، كميت و كيفيت آب مورد استفاده در آنها متمركز 
مي سازيم. در مورد نقش آب در اين سه فرآيند بايد گفت كه 
مي شود.  گرفته  به كار  موجود،  نامطلوب  مواد  جداسازي  براي 
اين مواد نامطلوب شامل نمك و سولفيد هيدروژن (گوگرد) به 
به  شده  وارد  (هيدروكربني)  روغن  از  حاصل  آاليندگي  اضافه 
فرآيندي و شدت  اما اطالعات غلظت حدي آب  آبي،  مجاري 

جريان آب تازه مورد نياز فرآيندها پيش از بهينه سازي، كيفيت 
و كميت آب را مشخص مي سازند. شدت جريان ها براي محاسبه 
بار آاليندگي اي كه آب از هر فرآيند بر مي دارد، به كار مي آيند 
كه مي توان در حين توسعه مدل، محاسبه و وارد كرد و يا آن 
كه از برنامه و روش برنامه ريزي خطي خواست كه اين مقادير 
را به دست آورده و در روابط ديگر، جايگزين كند. جدول(1)، 
روش  يا  رياضي  (روش  بهينه سازي  براي  نياز  مورد  داده هاي 

گلوگاهي) را شامل مي شود.
كه  است  اين  دهنده  نشان   ،(1) داده هاي جدول  مالحظه 
براي  داريم.  سروكار  است،  آالينده  سه  داراي  كه  سامانه اي  با 
با قرار  حل اين مورد به سراغ مدل خطي مناسب آن رفته و 
دادن داده هاي موجود در پارامترهاي تعيين پذير، كار را ادامه 
مي دهيم. مدل رابطه (10)، مدل مناسب و منطبق با شرايط 
 WAP مسأله است. مدل جايگذاري شده و توسعه يافته مسأله

پااليشگاه شيراز به صورت رابطه (19) در خواهد آمد.

شماره و نوع 
فرآيند

شدت 
جريان آب

F
(t/h)

(ppm)(ppm)نوع و شماره آالينده
بار جرمي آاليندگي

L
(g/h)

1- تقطير
12/0(جداسازي با بخار)

0560روغن (1)
(2) (H2S) 03003600سولفيد هيدروژن

010120نمك (3)

210/0- گوگرد زدايي
201221020روغن (1)

(2) (H2S) 300906087600سولفيد هيدروژن
4583380نمك (3)

315/6- نمك زدايي
1202111419/6روغن (1)

(2) (H2S) 2055546سولفيد هيدروژن
2003602496نمك (3)

جدول 1:  اطالعات حدي غلظت ها و دبي جريان هاي شبكه آبي پااليشگاه شيراز [8]
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(19)

آن  هدف  تابع  كه  است  خطي  مدلي  گوياي  اخير،  روابط 
شبكه  توليدي)  (پساب  مصرفي  آب  سازي  كمينه  براساس 
تعريف شده و محدوديت هايي كه طبق قوانين موازنه اي و ذاتي 
بر مدل تحميل شده است. براي حل پذيري اين مدل به روش 
بر  مدل  بايد  كاربرد،  مورد  افزار  نرم  توسط  برنامه ريزي خطي 
طبق الگوي زباني قابل شناخت و محاسبه آن بازنويسي شود. 
اين بازنويسي در محيط LINDO چيزي است كه شكل (2) 

آن را نمايش مي دهد.
اكنون با استفاده از سر برگ Solve به حل مسأله پرداخته 
و جواب بهينه تابع هدف و مقادير به دست آمده براي متغيرهاي 

موجود در مدل را به صورت شكل (3) مشاهده مي كنيم.

در شكل باال كه نشان دهنده پنجره گزارش هاي نرم افزار 
LINDO بوده و نتايج بهينه سازي مسأله موردنظر را نمايش 
 WAP مي دهد، تمامي مقاديري كه مطلوب كمينه سازي مسأله
بوده، آمده است. مقدار بهينه تابع هدف كه در اينجا شدت جريان 
آب تازه ورودي به سامانه جهت مصرف فرآيندهاي موجود است 
در باالي پنجره، و مقادير متغيرهاي جريان بين سه فرآيند شبكه 
و جريان هاي تخليه در رديف هاي زيرين قابل مشاهده است. با 
اين مقادير، طرح بهينه شده شبكه آبي مورد مطالعه  دانستن 

(پااليشگاه شيراز) به صورت شكل (3) ترسيم مي شود.

شكل 2:  فرموالسيون مدل خطي شبكه آبي پااليشگاه شيراز در 
LINDO محيط

شكل 3: جواب بهينه تابع هدف و مقادير متغيرها براي شبكه آبي 
پااليشگاه شيراز
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اكنون اطالعات شبكه آبي بهينه شده پااليشگاه را روي شكل 
(4) در اختيار داريم و مي توانيم در مقايسه آن با داده هاي جدول 
(1)، درصد كمينه شدن آب و پساب سامانه را محاسبه كنيم. لذا 
37/6 به  كاهش صورت گرفته در آب تازه مصرفي سامانه از 
21/93، يعني برابر با 41/7درصد و كاهش در پساب توليدي 
نيز به همين ميزان به دست مي آيد. مالحظه مي شود كه با وجود 
باز چرخشي در شبكه  از هيچ واحد تصفيه و جريان  اين كه 
استفاده نكرده ايم، مقدار كاهش در مصرف آب و توليد پساب در 
اين سامانه فرآيندي قابل توجه است، به طوري كه صرفه جويي 
112,824 (براي 300 روز  ساليانه حاصل از آن، در حدود 
كاري و هر روز 3 شيفت) تخمين زده مي شود. طراحي و تعبيه 
ثابت طراحي  بر تحميل هزينه  واحد تصفيه در شبكه، عالوه 
براي  آب  خريد  قيمت  برابر  چندين  هزينه اي  آن،  خريد  يا  و 
تصفيه پساب، در كشور در برخواهد داشت. لذا بهينه سازي انجام 
گرفته، نسبت به بهينه سازي شبكه همراه با تصفيه پساب، از نظر 

اقتصادي در كشوري همچون ايران، مطلوب تر است.

نتيجه گيري
با   WAP مسأله  يك  كلي  بيان  از  پس  مقاله  اين  در 
خطي  مدل هاي  توسعه  و  بررسي  به  آالينده،  چندين  حضور 
توصيف كننده شبكه هاي آبي در صنايع فرآيندي استفاده كننده 
قيود  و  انتقال جرم  اصول  بر مبناي  توليد كننده پساب  يا  آب 
حاصل از داده هاي حدي غلظت آالينده ها و نيز محدوديت هاي 
فني اين گونه سامانه ها، پرداختيم.  سپس براي روشن و ملموس 
يا  فاقد واحد تصفيه  شدن كاربري  مدل هايي كه سامانه هاي 

داراي آن را توصيف و با توجه به تابع هدف خود، كمينه نموده 
و از قدرت فراگيري و كاربرد بسيار بااليي در انواع سامانه هاي 
آبي صنايع شيميايي و پتروشيميايي، به جهت كمينه سازي 
مصرف آب و توليد پساب، برخوردارند، مورد مطالعاتي از صنايع 
فرآيندي كشور (شبكه آبي پااليشگاه شيراز) را انتخاب نموده و 
از مدل خطي كمينه سازي آب مصرفي و پساب توليدي (بدون 
احيا)، براي بهينه سازي آن كمك گرفتيم. در نتيجه آن، كاهشي 
چشمگير و مطلوب در ميزان آب مصرفي و پساب توليدي اين 
شبـكه آبـي به دست آمـد. در واقـع، مصـرف آب تازه ورودي، از 
21/93 به ميزان 41/7درصد تقليل يافت. اين   37/6 به 
 112,824 ميزان كاهش، موجب صرفه جويي ساليانه حدود 
(براي 300 روز كاري و هر روز 3 شيفت) در مصرف آب تازه 
مالحظه اي  قابل  بسيار  حجم  كه  مي شود،  شيراز  پااليشگاه 

است.

فهرست عالئم و نشانه ها:
غلظت اجزاء خروجي از واحدهاي تصفيه

حداقل غلظت اجزاي خروجي از فرآيند تصفيه
Giشدت جريان جرمي
Liدبي جرمي

جرم منتقل شده در يك واحد

  xi.inغلظت اوليه

xi.outغلظت نهايي

غلظت نهايي بيشينه

yi.inغلظت دريافتي يا ورودي

yi.outغلظت تحويلي يا خروجي

شكل4:  نمودار بهينه شده شبكه آبي پااليشگاه شيراز
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مقدمه
عمليات كاهش گرانروي2 شكست حرارتي نسبتا“ ماليمي 
جو  در  تقطير  يا  درخأل  تقطير  برج  باقيمانده  تبديل  براي 
پااليشگاهي است كه به منظور كاهش گرانروي و نقطه ريزش 
باقيمانده خأل به كار مى رود تا نفت سوختي با مشخصات معين 

توليد كند. از مزاياي اين واحد، كم بودن سرمايه الزم [1] براي 
ساخت و راه اندازي است. عامل اصلي باال بودن گرانروي و نقطه 
ريزش در باقيمانده هاي نفتي، زنجيرهاي پارافيني بلندي است 
بايد در  واكنش  بنابراين  آروماتيكي متصلند.  به حلقه هاي  كه 
شرايطي عملي شود كه جدا شدن اين گونه زنجيرها و كراكينگ 

سيد رضا سيف محدثى1*1 ، سپهر صديقي1،  مجيد بهمني1، محمد مالواني2، بهروز مرزبان2 

1-كارشناس ارشد واحد مهندسي واكنش هاي كاتاليستي مركز تحقيقات كاتاليست، پژوهشگاه صنعت نفت
2-كارشناس اداره مهندسي پااليش، شركت پااليش نفت تهران
دريافت مقاله: 86/02/02                 پذيرش مقاله: 87/4/15

شبيه سازي و بررسي تاثير متغيرهاي عملياتي بر بازده و كيفيت محصوالت در واحد 
كاهش گرانروي پااليشگاه تهران با استفاده از شبيه ساز پتروسيم 

چكيده
واحد كاهش گرانروي يكي از واحدهاي پااليشگاهي است كه براي تبديل باقيمانده برج تقطير درخأل به نفت كوره مورد استفاده 
قرار مي گيرد. در اين مقاله، واحد كاهش گرانروي پااليشگاه تهران مورد شبيه سازي و آناليز حساسيت قرار گرفته است. براي 
شبيه سازي اين واحد از شبيه ساز پتروسيم1 كه از نرم افزارهاي خاص شبيه سازي فرآيندهاي پااليشگاهي است استفاده شده است. 
نخست با گردآوري اطالعات ميداني از اين واحد شبيه ساز تنظيم گرديد. نتايج به دست آمده نشانگر خطايي كمتر از 3 درصد 
نسبت به واقعيت است كه اعتبار شبيه سازي را اثبات مي كند. در ادامه كار، حساسيت مقدار محصوالت نفت كوره و بنزين و گرانروي 
نفت كوره در مقايسه با دماي كوره (دماي واكنش) مورد بررسي قرار گرفت. با توجه به اعتبار قابل قبول شبيه سازي، مي توان از آن 
براي بررسي تغييرات خوراك ورودي (مانند استفاده از رقيق كننده در خوراك ورودي) و بهينه سازي شرايط عملياتي با توجه به 

مشخصه مورد نياز محصوالت، استفاده كرد. 

واژگان كليدي: كاهش گرانروي، نفت كوره ، بهينه سازي، شبيه سازي، پتروسيم 

* Seifse@ripi.ir 
1. Petro-sim

2. Visbreaking
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بعدي آنها امكان پذير باشد. 
شدت  زيرا  نيست،  زياد  كراكينگ  شدت  واحد،  اين  در 
به  فرآورده مى شود كه  ناپايدار در  تركيبات  ايجاد  باعث  عمل 
هنگام ذخيره سازي مواد پليمري پديد مي آيد. در واقع هدف 
تغيير  آن كه  بي  است،  سوخت  گرانروي  كاهش  عمليات،  اين 
محسوسي در ثبات سوخت ايجاد شود. همين امر سبب شده 
را  حرارتي  شكست  شدت  خوراك ها  اغلب  مورد  در  كه  است 
كاهش دهند كه در نتيجه توليد بنزين و مواد سبك تر كمتر از 

10 درصد كاهش مي يابد. 
واحد كاهش گرانروي از دو بخش واكنش و تفكيك تشكيل 
شده است. در بخش واكنش، خوراك وارد لوله هاي كوره شده و 
در دمايي در حدود 430 تا 500 درجه سلسيوس واكنش هاي 

شكست حرارتي انجام مي گيرد. در واحد كاهش گرانروي، براي 
زمان  متغير  به دو  تبديل  ميزان  با كيفيت مشخص،  خوراكي 
تماس و دما بستگي دارد. بنابر اين مى توان به دو روش ذيل به 

تبديل مورد نظر دست يافت:
دماي باال و زمان تماس پايين
دماي پايين و زمان تماس باال

بر اساس دو روش ياد شده،  دو طراحي براي اين واحد به 
نام هاي كويل1 و سوكر2 به ثبت رسيده است. در روش كويل 
(شكل1) دماي خروجي كوره، باال (470 تا 500 درجه سلسيوس) 
ولي زمان واكنش كوتاهتر است؛ در حالي كه در روش سوكر 
(شكل 2) دماي واكنش، پايين تر (410 تا 430 درجه سلسيوس) 
و زمان ماند طوالني تر است. در روش سوكر بعد از كوره يك 

 1. Coil
2. Soaker

شكل 1: روش كاهش گرانروي كويل

شكل 2: روش كاهش گرانروي سوكر
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مخزن به نام مخزن سوكر نصب مي شود تا به محصول خروجي 
از كوره فرصت بيشتري براي انجام واكنش هاي شكست حرارتي 
داده شود. مزيت واحد سوكر، مصرف انرژي كمتر و فاصله زماني 
بين دو توقف و توليد محصوالت سبك در آن بيشتر است؛ اما 
زدودن كك از مخزن سوكر دشوار بوده و نياز به سرمايه گذاري 

اوليه بيشتري نيز دارد [2]. 
در اين مقاله، واحد كاهش گرانروي پااليشگاه تهران به روش 
سوكر شبيه سازي شده و تاثير متغيرهاي عملياتي بر بازده و كيفيت 
محصوالت مورد مطالعه قرار گرفته است. تاكنون شركت هاي 
معتبري همچون Aspen و KBC [5،4،3] فعاليت هاي زيادي 
در زمينه استفاده از شبيه  سازهاي پااليشگاهي صورت داده اند. 
در ايران نيز با توجه به نوظهور بودن شبيه  سازهاي پااليشگاهي 
همچون Hysys-Refinery وپتروسيم، فعاليت هايي در اين 

زمينه انجام شده است[10،9،8،7،6].
در اين تحقيق، براي شبيه سازي واحد كاهش گرانروي از 
نرم افزار پتروسيم استفاده شده[10] و بعد از شبيه سازي و اعتبار 

سنجي نتايج، تاثيرمتغير هاي عملياتي بركيفيت محصوالت مورد 
بررسي و بحث قرار گرفته است.  

شرح فرآيند
انتهاي  از  خروجي  سنگين  محصول  كه  ورودي  خوراك 
در  گرمايش  پيش  از  پس  است،  پااليشگاه  درخأل  تقطير  برج 
 H-301A/B كوره هاي  وارد   ،E-302و  E-301 مبدل هاي 
دو  از  مطالعه  مورد  گرانروي  كاهش  كوره  (شكل 3).  مي شود 
قسمت تشكيل شده است. خوراك ورودي در نقطه ورود به دو 
انشعاب، تقسيم و محصول خروجي از هر كوره پس از مخلوط 
شدن وارد سوكر درام مي شود. خروجي از سوكر درام به اولين 

برج تفكيك1 سيني دار (V-302) ارسال مي گردد.
از  حاصل  محصوالت سبك  بخار،  توسط   V-302 برج  در 
شكست حرارتي (بنزين و گاز) به طور نسبي از سوخت مايع 
 V-302 جدا مي گردد. محصول مايع خروجي از كندانسور برج
كه بنزين ناپايدار است. جهت جدا كردن گاز مايع2 از گازهاي 

شكل 3: شرح فرآيند كاهش گرانروي در پااليشگاه مورد مطالعه

 1. Fractionator
2. LPG
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محصول  مي شود.  ارسال   V-306 ساز1  پايدار  برج  به  سبك 
خروجي از انتهاي برج V-306 پس از پيش گرمايش خوراك 
ورودي، كه بنزين واحد كاهش گرانروي است، به عنوان سوخت 
كه   V-302 برج  مانده  ته  مي رسد.  مصرف  به  مشعل ها  در 
سوخت مايع حاوي محصوالت سبك است، در برج عريان ساز2 
V-303 توسط بخار، عريان سازي شده و مواد سبك آن جدا 
از  پس   V-303 برج  انتهاي  از  خروجي  محصول  مي شود. 
و   E-301 مبدل هاي  در  ورودي  سرد  خوراك  پيش گرمايش 

به مخازن فرستاده مي شود.  نهايي  به عنوان محصول   E-302
بخش اندكي از اين محصول براي خنك سازي3 جريان خروجي 
مورد  حرارتي  شكست  واكنش هاي  متوقف سازي  و  سوكر 

استفاده قرار مي گيرد.  

اطالعات ميداني
براي كاليبره كردن واحد كاهش گرانروي، اطالعات عملياتي 

جدول هاي1 تا 6 از پااليشگاه تهران جمع آوري شد.

 جدول 1: مشخصات خوراك
مقدارواحدمتغير

132500كيلو گرم بر ساعتدبي خوراك
1006كيلو گرم بر متر مكعبدانسيته خوراك
93درجه سلسيوسدماي خوراك
11/89بارفشار خوراك

ASTM D1160 تقطير
نقطه جوش اوليه 

(IBP)203درجه سلسيوس

409درجه سلسيوس5 درصد
457درجه سلسيوس10 درصد
503درجه سلسيوس20 درصد
543درجه سلسيوس30 درصد
585درجه سلسيوس50 درصد

0/4درصد وزنيمقدار نيتروژن
3/19درصد وزنيمقدار گوگرد

5/1درصد وزنيمقدار آسفالتن
گرانروي سينماتيك

( 100 درجه 
سلسيوس)

430سانتي استوك

ppm53مقدار نيكل
ppm135مقدار واناديوم

جدول 2: مشخصات بخار تزريقي به كوره
مقدارواحدمتغير
150 كيلو گرم بر ساعتدبي
316سلسيوسدما
44/82بارفشار

جدول 3: مشخصات كوره
مقدارواحدمتغير

345/8 سلسيوسدماي ورودي كوره
440/5سلسيوسدماي خروجي كوره
7بارفشار ورودي كوره
31بارفشار خروجي كوره
128-تعداد لوله هاي كوره

تعداد لوله هاي
76-(بخش جابجايي) كوره

تعداد لوله هاي
52-(بخش تشعشع) كوره

 1. Stabilizer
2. Stripper

3. Quenching
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  بحث  ونتيجه گيري 
اساس  بر  كاليبره كردن،  از  بعد  گرانروي  كاهش  واحد     
شبيه سازي  پتروسيم  محيط  در  آمده  گرد  عملياتي  اطالعات 
شد (شكل3). در اين شبيه سازي از معادله حالت مورد استفاده 
ماتريس   از  خوراك،  تعريف  براي  و   Peng-Robinson
Refinery Assay موجود در بانك اطالعاتي شبيه ساز استفاده 
شده است كه عالوه بر مواد حقيقي (مانند سولفيد هيدروژن ، آب، 
اكسيژن و خانواده C3 و C4)، شبه جزهائي با نقطه جوش 35 تا 

850 درجه سلسيوس را پوشش مى دهد [11]. 
از داده هاي عملياتي  با استفاده  از شبيه سازي  نتايج حاصل 

گردآمده از پااليشگاه در جدول هاي 7 تا 9 مقايسه شده است.
خطاي مشاهده شده در جدول هاي 7 تا 9 مي تواند ناشي 
از خطاي ابزار دقيق هنگام جمع آوري اطالعات كاليبراسيون، 
خطاي  يا  محصوالت  خوراك،  خواص  آزمايشگاهي  خطاي 

مقدارواحدمتغير
18180بشكه در روزدبي 
0/9995-چگالي
3/4درصد وزنيگوگرد

8/3درصد وزنيآسفالتن
0/004درصد وزنينيكل

0/0153درصد وزنيواناديوم

ويسكوزيته سينماتيك 
80سانتي استوك(100 درجه سلسيوس)

 ASTM D1160 تقطير
(IBP) 452درجه سلسيوسنقطه جوش اوليه

502درجه سلسيوس5 درصد
528درجه سلسيوس10 درصد
559درجه سلسيوس20 درصد
584درجه سلسيوس30 درصد

جدول 6: مشخصات محصول توليدي نفت كوره 

مقدارواحدمتغير
1222بشكه در روزدبي 
0/744-چگالي
3/4درصد وزنيگوگرد

ASTM D86 تقطير
نقطه جوش اوليه 

(IBP)48درجه سلسيوس

67درجه سلسيوس5 درصد
76درجه سلسيوس10 درصد
110درجه سلسيوس30 درصد
141درجه سلسيوس50 درصد
163درجه سلسيوس70 درصد
184درجه سلسيوس90 درصد
190درجه سلسيوس95 درصد

نقطه جوش نهائي 
(FBP)201درجه سلسيوس

جدول 5: مشخصات محصول بنزين توليدي

مقدارواحدمتغير
901بشكه در روزدبي 
0/001-چگالي

آناليز 
36/9درصد حجميمتان
24/38درصد حجمياتان

20/56درصد حجميپروپان
4/94درصد حجميايزو بوتان

5/03درصد حجمينرمال بوتان
0/77درصد حجميايزو پنتان

0/52درصد حجمينرمال پنتان
6/91درصد حجميسولفيد هيدروژن

جدول 4: مشخصات محصول گاز توليدي
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درصد خطامقدار (واقعي)مقدار (شبيه سازي)واحدمتغير
887/89011/47بشكه در روزدبي

6/576/914/92درصد حجميسولفيد هيدروژن

جدول 7: مقايسه بين مقادير شبيه سازي و واقعي گاز  

جدول 8 : مقايسه بين مقادير شبيه سازي و واقعي بنزين 

جدول 9 : مقايسه بين مقادير شبيه سازي و واقعي نفت كوره 

شكل4: حساسيت ميزان توليد نفت كوره نسبت به دماي خروجي كوره

شكل 5: حساسيت ميزان توليد بنزين نسبت به دماي خروجي كوره

درصد خطامقدار  (واقعي)مقدار (شبيه سازي)واحدمتغير
0/49-12281222بشكه در روزدبي

3/3223/42/85درصد وزنيگوگرد

درصد خطامقدار (واقعي)مقدار ( شبيه سازي)واحدمتغير
0/06-1819018180بشكه در روزدبي

3/13/48/82درصد وزنيگوگرد
گرانروي سينماتيك

1/56-80/2379سانتي استوك( 100 درجه سلسيوس)

نرم افزار باشد. با توجه به اين كه متوسط خطا كمتر از 3 درصد 
است، نتايج شبيه سازي قابل پذيرش است.

 
1- تاثير افزايش دماي خروجي كوره بر محصوالت توليدي

با ثابت نگه داشتن دبي خوراك ورودي (132500 كيلو گرم 
بر ساعت) و شرايط عملياتي، تغيير دماي خروجي كوره بر ميزان 
توليد محصوالت مورد بررسي قرار گرفته است. نتايج به دست آمده 

شكل 6: حساسيت ميزان گرانروي نفت كوره نسبت به دماي 
خروجي كوره
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نشان مي دهد (شكل 4 و 5) كه افزايش دماي خروجي كوره موجب 
كاهش نفت كوره توليدي و افزايش بنزين توليدي خواهد شد. 

2- تاثير افزايش دماي خروجي كوره بر گرانروي نفت كوره توليدي
با توجه به شرايط مذكور تغيير دماي خروجي كوره بر ميزان 
نتايج  كه  است  گرفته  قرار  بررسي  مورد  كوره  نفت  گرانروي 

به دست آمده در شكل (6)  نشان داده شده است.

جمع بندي
دراين تحقيق، با گردآوري اطالعات عملياتي واحد كاهش 
آنها براي كاليبراسيون  از  گرانروي پااليشگاه تهران و استفاده 
محيط  در  واحد  اين   ،VIS-Sim ماژول  توسط  ساز  شبيه 
پتروسيم شبيه سازي شد و سپس تاثير دماي خروجي كوره بر 

ميزان بنزين توليدي و نفت كوره توليدي و همچنين گرانروي 
در  آمده  به دست  نتايج  گرفت.  قرار  بررسي  مورد  كوره  نفت 
قابل  شبيه سازي  و  كاليبره كردن  ميداني،  اطالعات  با  مقايسه 
قبول با نرم افزار پتروسيم تأييد مي كند. منحني هاي بدست آمده 
از آناليز حساسيت انجام شده براي گرانروي و مقدار محصوالت 
توليد شده (بنزين و كك) نشان مي دهد كه افزايش دماي كوره 
شكست حرارتي مقدار بنزين را افزايش داده و توليد نفت كوره 
و گرانروي آن را كاهش مى دهد كه با توجه به محدوديت هايي 
همچون كيفيت محصول توليدي و دماي كوره، مي تواند براي 
مبتني بر  شبيه سازي  آن كه  به  نظر  با  رود.  به كار  بهينه سازي 
اطالعات عملياتي از دقت بااليي برخوردار است، نتايج حاصل 
از بهينه سازي شرايط عملياتي و تغيير خوراك، قابل اطمينان و 

كاربردي خواهد بود.     
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مقدمه
مصرف روز افزون بنزين و سوخت هاي ميان تقطير و محدود 
بودن ظرفيت موجود پااليشگاه ها، يافتن شيوه هاي جديد توليد 
را امري ضروري مي نمايد. در حال حاضر تقريبا دو سوم بنزين 
مصرفي در پااليشگاه ها توليد شده و يك سوم آن از طريق واردات 
تامين مي شود. افزايش روز افزون خودروها، سبب رشد چشمگير 
كمبود بنزين شده است، به طوري كه واردات اين فرآورده روز به 

روز درحال افزايش است.

از نظر هيدروكربن هاي  به ساختار ميعانات گازي  با توجه 
موجود در آن، مي توان آن را يكي از منابع مهم در زمينه تامين 
بنزين به شمار آورد. در حدود 40 الي 70 درصد حجمي ميعانات 

گازي قابل تبديل به بنزين و بقيه  آن به نفت سفيد و نفت گاز است.
ميعانات  بشكه   7500 روزانه  تزريق  امكان  مقاله  اين  در 
گازي به پااليشگاه تهران با ظرفيت 250 هزار بشكه در روز مورد 
بررسي قرار گرفته است. در حال حاضر ميعانات گازي سراجه از 
قم و مخلوط ميعانات گازي از خانگيران به ميزان تقريبي 6 هزار 

شهاب الدين متاجي1 - محمود نيكبخت1. محمود بيات2- منظر ستارين*2- علي اصغر پاسبان2- محمد تيموري2 

1- كارشناسان ارشد،شركت پااليش نفت تهران  
2- كارشناسان  ارشد، پژوهشگاه صنعت نفت

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

فرآورش ميعانات گازي در واحد غلظت شكن

چكيده
در اين مقاله امكان افزايش ظرفيت پااليشگاه، با استفاده از اضافه كردن ميعانات گازي به برج تقطير واحد غلظت شكن، مورد 
بررسي قرار گرفته است. بر اساس اين روش، به جاي اختالط مستقيم ميعانات گازي با خوراك نفت خام ، تزريق ميعانات گازي، 
به عنوان بخشي از مايع برگشتي به برج تقطير واحد غلظت شكن، پيشنهاد شده است. بنزين توليدي از ناحية باال و محصوالت 
ميان تقطير از سيني هاي مياني برج تقطير بيرون كشيده مي شود. در اين روش از اعمال بار حرارتي اضافي به كندانسور هوايي 
برج مذكور اجتناب شده و براي افزايش ظرفيت مورد نياز ميزان تغييرات به حداقل مي رسد. با افزايش حدود 3 هزار بشكه در روز 
ميعانات گازي به پااليشگاهي به ظرفيت  125 هزار بشكه در روز خوراك نفت خام، ميزان افزايش توليد بنزين ، نفتا، نفت سفيد و 

نفت گاز سبك به ترتيب  حدود 6 ،5 ،2/1 و 2 درصد وزني برآورد مي شود.

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

* sattarinm@ripi.ir 
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بشكه در روز به پااليشگاه تهران ارسال مي شود. افزايش مستقيم 
اين كه موجب  بر  نفت خام خوراك، عالوه  به  گازي  ميعانات 
كاهش ظرفيت نفت خام اين پااليشگاه مى گردد، ممكن است به 
علت اختالف در API و ساختار هيدروكربني آنها مشكالتي در 
پيش گرمكن ها از جمله ناسازگاري و ايجاد رسوب در مبدل ها 
ايجاد كند. بنابراين مطمئن ترين راه استفاده از ميعانات گازي، 

افزايش به برج تقطير در جو، و يا واحد غلظت شكن است.

مشخصات  ميعانات گازي 
نمونه هاي ميعانات گازي ارسالي به پااليشگاه تهران، سراجه 

و يكي از ميعانات گازي خانگيران به نام سرخس، است. 
گازي  ميعانات  مي شود،  مشاهده   (1) جدول  در  كه  چنان 
سراجه شيرين و گراويته آن به نفت خام خوراك نزديك است، اين 

نمونه واكسي است و نقطه ريزش آن 24+ درجه سلسيوس است و 
در زمستان كه دماي هوا پايين است، امكان ماسيدگي در مخازن 
وجود دارد. ميعانات گازي خانگيران سبك است، اما مركاپتان 

بااليي دارد كه باعث افزايش مركاپتان فرآورده ها خواهد شد. 
آزمايشگاهي   آناليز  اساس  بر  تقطير  نتايج   (2) جدول 
ASTM D-2892 [1] را نشان مي دهد. همان طور كه مشاهده 
مي شود مي توان حدود 70 درصد بنزين ازميعانات گازي خانگيران 
استحصال كرد. همچنان كه گفته شد اين نمونه سبك است و 
محدوده جوش آن تا 300 درجه سلسيوس ادامه مى يابد.  نمونه 
ديگر، در ميعانات گازي سراجه، حدود 30 درصد بنزين، 20 درصد 
نفت سفيد، 17 درصد نفت گاز و بيش از 30 درصد محصوالت 
سنگين تر از نفت گاز موجود است.  چنانچه مشاهده مي شود توزيع 

فرآورده ها در اين نمونه تقريباً مانند نفت خام خوراك است.

جدول 1: اطالعات عمومي ميعانات گازي و خوراك نفت خام
خوراك نفت خامخانگيرانسراجهمشخصات 

0/84050/76040/8575وزن مخصوص در 15/56 درجه سلسيوس
( API)36/954/633/5اي پي آي

0/270/241/28گوگرد ، درصد وزني
كمتر از 21كمتر از 1هيدروژن سولفايد، پي پي ام

-------30280مركاپتان، پي پي ام
3/8101/1436/38ويسكوزيته سينماتيك در 40 درجه سلسيوس ، سانتي استوك

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

0/400/190/18اسيديته ، ميلي گرم هيدروكسيد پتاسيم بر گرم نمونه

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

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

253020نفت سفيد
10413نفت گاز 

37-------35باقيمانده اتمسفريك
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واحد غلظت شكن
 (.V.B) خالء  در  تقطير  باقيمانده  شكن  غلظت  واحد  در 
به محصوالت قابل عرضه و با ارزش تر تبديل مي شود. دراين 
فرآيند باقيمانده تقطير در خالء در زمان كوتاهي در دما و فشار 
باال قرار گرفته و به محصوالت سبك تر ازجمله گاز، بنزين ، 
نفت گاز و نفت كوره تبديل مي شود[2]. محصوالت اين فرآيند، 
باعنوان محصوالت كراك شده، حاوي درصد قابل مالحظه اي از 
تركيبات الفيني هستند. به همين دليل اين محصوالت تمايل 

زيادي به ناپايداري و تشكيل مواد چسبنده1 دارند[3]. 
گاز توليدي در اين فرآيند به گاز سوختي پااليشگاه اضافه 
شده و در كوره هاي پااليشگاه به عنوان سوخت مصرف مي شود. 

معموال بنزين توليدي در اين فرآيند به  حوضچه2 بنزين اضافه 
استفاده  جوش  ديگ هاي  در  سوخت  به عنوان  بلكه  نمي شود، 
مي گردد. نفت كوره توليدي نيز به منظور تنظيم ويسكوزيته 
با سوخت هاي سبك تر مخلوط مي شود. در واحد غلظت شكن 
سه برج تقطير وجود دارد كه شرايط خوراك، دما و فشار آنها در 

جدول (3) ارائه شده است[4].
عمليات  از  در خال پس  تقطير  باقيمانده  مطابق شكل(1) 
غلظت شكن وارد برج V-302 مي شود. ته مانده اين برج وارد 
برش  كه  آن  باالي  محصول  و  شده   V-303 ساز  عريان  برج 

بنزين است، وارد برج پايدار كننده V-306 مي شود.
برج  V-302 شامل 14 سيني و يك ناحيه پكينگ است 

جدول 3: مشخصات خوراك ، دما و فشار برج هاي تقطير واحد غلظت شكن[4]

خوراككدنام
درجه حرارت كاري

درجه سلسيوس
فشار كاري

بار گيج

4/22-3744/02-185خروجى از كوره غلظت شكنV-302برج تقطير واحد غلظت شكن
1/21-3681/16-131باقيمانده برج تقطير V-303V-302برج عريان ساز  باقيمانده تقطير3

11/54-19711/36-58بنزينV-306برج پايدار كننده4

شكل 1: نمودار جريان برج هاي تقطير واحد غلظت شكن پااليشگاه تهران

 1. Gum
2. Pool

3. Stripper column
4. Stabilizer column
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كه انتقال مايع از ناحيه سيني دار به ناحيه پكينگ از طريق 
چرخش خارجي صورت گرفته و مايع پس از سردسازي به ناحيه 
برگشتى چرخشي1  مايع  وارد مي شود. همچنين يك  پكينگ 
ديگر نيز وجود دارد كه مايع را از سيني اول پس از سرد سازي 

به سيني چهارم منتقل مى كند.
برج هاي تقطير واحد غلظت شكن مطابق با داده هاي موجود 
در دياگرام جريان2 واحد، با استفاده از نرم افزار HYSYS شبيه 
سازي شدند [4]. همچنين جهت بررسي حداكثر مقدار مجاز 
تزريق ميعانات گازي، شبيه سازي هيدروليكي برج ها نيز انجام 
آنها  مكانيكي  نقشه هاي  از  برج ها  مكانيكي  اطالعات  گرفت. 

برداشت گرديده  است.
در شبيه سازي هيدروليكي شرايط طغيان3 سيني ها مورد 
توجه قرار گرفته است. حداكثر طغيان مجاز براي سيني ها،  85 
درصد و براي پكينگ ها 75 درصد در نظر گرفته شده]5 [و بر 
اين اساس، افزايش ظرفيت برج ها مورد بررسي قرار گرفته است. 
همچنين تجهيزات ديگر از قبيل پمپ ها، مبدل هاي حرارتي، 
كولرهاي آبي و هوايي مرتبط با برج هاي تقطير نيز از نقطه نظر 

افزايش ظرفيت بررسي شده اند.
ميعانات گازي در محل ورود خوراك به V-302 ويا مسيرهاي 
مايع برگشتى4 داخلي، قابل تزريق به V-302 است. يك جريان 
برگشتي و سرد شده از ته مانده برج جذب، جهت سردسازي 
خوراك V-302 اضافه مي شود، لذا به منظور اجتناب از گرم 
سازي ميعانات گازي، مي توان از آنها براي سردسازي  خوراك 

V-302 استفاده و از مقدار جريان برگشتي كاسته شود.
محل هاي ياد شده تفاوت چنداني با يكديگر ندارند و ترجيحاً 
بهتر است از مسير خوراك براي تزريق ميعانات گازي استفاده 
شود . البته محل مناسب ديگر براي ورود ميعانات گازي، مسير 

مايع  برگشتى باالي برج V-302 است. 
بررسي افزايش ظرفيت تجهيزات در اثر تزريق ميعانات گازي 
از  سازي  جدا  قابل  فرآورده   تنها  غلظت شكن،  واحد  در   
داغ5  روغن  مي توان جريان  البته  است.  بنزين  گازي،  ميعانات 
اتمسفريك  تقطير  برج  به   نيز  را   1 سيني  پائين  از  خروجي 

انتقال داد و در آنجا به جداسازي ديگر فرآورده ها مبادرت نمود. 
ميعانات گازي خانگيران با نقطه جوش نهايي حدود 370درجه 
نفت گاز  و  نفت سفيد  نفتا،  بنزين،  به عنوان  تماماً  سلسيوس، 
 V-302 برج  به  تزريق  در صورت  لذا  و  بوده  استحصال  قابل 
بايد بنزين موجود از ناحية باالي برج گرفته شود و فرآورده هاي 
ديگر به عنوان روغن داغ از سيني 1 به برج تقطير در هوا ارسال 
شود تا در آنجا از يكديگر جدا شود. در غير اين صورت بخش 
قابل توجه اي از ميعانات گازي خانگيران وارد نفت كوره شده 
و ضايع مي گردد. بر اين اساس، استراتژي تزريق ميعانات گازي 

خانگيران به واحد غلظت شكن به قرار زير است:
برج تقطير  به  به محل خوراك ورودي  1- ميعانات گازي 

V-302 تزريق مي شود.
 V-302 برج  باالي  از  گازي  ميعانات  در  موجود  بنزين 
استحصال گرديده، سپس در برج V-306 اجزاء سبك آن جدا 

شده و به عنوان برش بنزين، مورد استفاده قرار مى گيرد.
ديگر برش هاي موجود در ميعانات گازي به عنوان روغن داغ 
از برج V-302  به برج اتمسفريك ارسال و در آنجا به نفتا، نفت 

سفيد و نفت گاز تفكيك مي شود. 
اجراي چنين فرآيندي مستلزم پاسخگويي برج هاي واحد 

غلظت شكن است.
 V-306 و V-302 در جدول (3) شرايط طغيان برج هاي
به ازاي خوراك هاي مختلف ارائه شده است. مطابق با اين جدول 
براي   V-306 و   V-302 برج  سيني هاي  در  طغيان  شرايط 
دريافت 1500 بشكه در روز ميعانات سراجه و 2250 بشكه در 
روز ميعانات خانگيران مناسب است، ولي به ازاي در يافت 1500 
بشكه در روز ميعانات سراجه و 4500 بشكه در روز ميعانات 
با مشكل طغيان    V-302 و V-306 خانگيران، در برج هاي
مواجه خواهيم شد. لذا حداكثر، مجاز به تزريق 1500 بشكه در 
روز ميعانات گازي سراجه و 2250 بشكه در روز ميعانات گازي 

خانگيران خواهيم بود. 
 V-302 برج  به  گازي  ميعانات  از  ياد شده  مقادير  تزريق 
منجر به افزايش 50 درصدي در محصول بنزين و تشكيل حدود 

 1. Pumaround
2. Procces flow diagram(PFD)
3. flooding

4. Reflux
5. Hot oil  
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1600 بشكه در روز، روغن داغ مي شود، لذا پمپ ها ، مبدل هاي 
 V-302 حرارتي و كولرهاي آبي و هوايي مرتبط با برج هاي تقطير
و V-306 ، متحمل افزايش ظرفيت حدود 50 درصدي خواهند 
شد. جايگزين كردن پمپ هاي مناسب  مشكلي در پي ندارد، 
ولي تعويض كولرهاي هوايي و يا مبدل هاي حرارتي، مستلزم 
تغييرات اساسي در واحد بوده، لذا عامل محدود كننده در تزريق 

ميعانات گازي به برج V-302 است. 
جداول (5) و (6) تاثير تزريق ميعانات گازي روي ظرفيت 
پمپ ها و مبدل هاي حرارتي واحد غلظت شكن را نشان مي دهد. 

ارتقاء  نيازمند   P-306و P-305 مطابق جدول (5) پمپ هاي
 E-304 ظرفيت است. همچنين مطابق جدول 6 كولر هوايي
و مبدل حرارتي E-306 نيازمند ارتقاء ظرفيت بوده و مابقي 
مبدل ها در محدوده ظرفيت مورد نياز قرار دارند. البته مبدل 
E-307 نيز به مقدار ناچيز نيازمند ارتقاء ظرفيت است كه با 
افزايش دبي سياالت و در نتيجه افزايش ضريب انتقال حرارت، 

كمبود موجود جبران مي شود.
 مطابق نتايج ارائه شده، تزريق 1500 بشكه در روز ميعانات 
برج هاي  به  ميعانات خانگيران  روز  در  بشكه  و 2250  سراجه 

V-306 و V-302 جدول 4:  شرايط طغيان برج هاي

شماره سيني
123

V-302V-306V-302V-306V-302V-306

2627/6829/7535/45
2028/1630/3835/70
1527/2927/9831/36
1441/8626/5270/7626/9085/5930/76
1344/3325/2875/3970/8490/1692/70
1246/4654/0377/8172/0092/3694/05
1147/8254/6578/9972/9893/3595/30
1048/5855/2379/5473/3493/7396/48
749/2557/2579/7175/9593/4499/96

 548/1958/1678/4577/2891/95102/67
248/0659/3776/1479/6688/35108/33
141/8059/4668/1680/7880/31110/9

1-خروجى از كوره غلظت شكن 20000  بشكه در روز
2-خروجى از كوره غلظت شكن + 2250 بشكه در روز خانگيران +1500 بشكه در روز سراجه
3- خروجى از كوره غلظت شكن + 4500 بشكه در روز خانگيران +1500 بشكه در روز سراجه

جدول 5: تاثير افزايش ميعانات گازي روي ظرفيت پمپ ها
(1500بشكه در روز سراجه و 2250بشكه در روز خانگيران)

ظرفيت  متر مكعب در ساعتسيالكدنام
مطلوبموجودطراحى

 V-302پمپ مايع چرخشي برج تقطيرP-30445/732/942/21روغن داغ
 V-302پمپ مايع بركشتى برج تقطيرP-30537/115/445/87بنزين

9/310/115/47بنزينP-306پمپ خوراك برج پايدار كننده 
5/22/43/153بنزينP-307پمپ مايع برگشتى برج پايدار كننده
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جدول 6 : تاثير افزايش ميعانات گازي روي ظرفيت مبدل هاي حرارتي
(1500بشكه در روز سراجه و 2250بشكه در روز خانگيران)

كدنام
انرژى الزم ، كيلوژول بر ساعتسيال

مطلوبموجودطراحىسمت لولهسمت پوسته
106*1062/359*1071/206*1/685بنزين-----E - 304كولر هوايى برج تقطير

106*1062/185*1061/44*2/22آببنزينE - 305كولرآبى برج تقطير

106*1062/378*1061/476*1/06بنزينبنزينE-306گرم كننده بنزين

106*1062/701*1061/728*2/68روغن داغبنزينE- 307جوش آور برج پايدار كننده

106*1061/87*1/188*بنزينآبE- 308كولر آبى بنزين

106*1060/897*1060/468*1/03آببنزينE- 309كولر آبى برج پايدار كننده

*اطالعاتى موجود نيست

برج هاي  براي  است مشكل طغيان  غلظت شكن  واحد  تقطير 
تقطير V-302 و V-306 پيش نمي آورد.

 P-304 پمپ هاي  قبيل  از  تجهيزات  برخي  حال  اين  با   
A/B ، P-306 A/B و مبدل هاي E-304، E306 و احتماال 
E-308 نيازمند ارتقاء ظرفيت خواهند بود. تعويض پمپ ها با 
هزينه ناچيزي قابل اجرا است. همچنين با افزايش دبي  سياالت  
در مبدل هاي E-306 و E-308 ضريب انتقال حرارت افزايش 
يافته وكمبود ظرفيت مبدل هاي حرارتي نيز جبران خواهد شد. 
بزرگترين مشكل در اضافه نمودن ميعانات گازي به واحد غلظت 

شكن، كمبود ظرفيت كولر هوايي E-304 خواهد بود.

نتيجه گيري
راه حل اساسي براي جداسازي برش سبك (بنزين) از ميعانات 
گازي، استفاده از برج هاي تقطير واحد غلظت شكن است. تنها 
مشكل اساسي در تزريق ميعانات گازي به واحد غلظت شكن 

كمبود ظرفيت كولر هوايي  E-304 است.

از   مي توان   ،E-304 هوايي  كولر  بار   كاهش  منظور  به 
ميزان  جريان برگشتي برج V-302 كاسته و در عوض ميعانات 
گازي خانگيران را به عنوان بخشي از مايع برگشتي از باال وارد 
برج نمود. با توجه به اين كه مايع برگشتي با دماي 38 درجه 
سلسيوس وارد برج مي شود، در تماس با ميعانات  ورودي، تبخير 
ناگهاني صورت نگرفته و منجر به ايجاد كف و ورود مواد سنگين 
در محصول بنزين نخواهد شد. در اين شرايط مى توان 1500 
بشكه در روز ميعانات سراجه را كماكان از محل خوراك به برج 
V-302 وارد نمود. بدين ترتيب  1600  بشكه  در  روز روغن 
داغ شامل برش هاي نفتا تا نفت گاز سبك نيز قابل استحصال از 
برج V-302 بوده كه مي تواند به برج تقطير در جو ارسال و در 
آنجا به جداسازي ديگر فرآورده ها مبادرت نمود. با افزايش حدود 
3 هزار بشكه در روز ميعانات گازي به پااليشگاهي به ظرفيت 
125 هزار بشكه در روز خوراك نفت خام، ميزان افزايش توليد 
بنزين ، نفتا، نفت سفيد و نفت گاز سبك به ترتيب  حدود 6، 

2/1،5 و 2 درصد وزني مي شود.

منابع 
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مقدمه 
گسترش رويكرد شبكه محورى از اواخر دهه1980، مخصوصاً 
دهه1990،  اواسط  از  اينترنت  جهاني  شبكه  چشمگير  رشد 
توسعه  جهت  الزم  زيرساختارهاى  مهمترين  از  يكى  به عنوان 
زمانى  و  مكانى  هاى  از محدوديت  بسياري  اطالعات،  فنآوري 

موجود در ارتباطات ملى و بين المللى را از ميان برداشته است و 
تاثيرات عميقي بر زندگي انسان داشته است. اين تحول در حوزه 
فنآورى اطالعات عميقاً نحوه تفكر، عمل و بسياري از فرآيندهاي 
كاري در زندگي ما را تغيير داده است[21]. يكي از مهمترين 
و كاربردى ترين اين تاثيرات در زمينه آموزش و يادگيري بوده 

سميه رانور*1، محمد قهرمانى2، محمد حسن پرداختچى3

1- كارشناس آموزش، شركت نفت فالت قاره، تهران
2- دانشيار دانشكده علوم تربيتى و روانشناسى، دانشگاه شهيد بهشتى، تهران
3- استاديار دانشكده علوم تربيتى و روانشناسى، دانشگاه شهيد بهشتى، تهران

دريافت مقاله:  87/2/2         پذيرش مقاله: 87/5/15

امكان سنجى برگزارى دوره هاى آموزش از راه دور در شركت ملى پااليش و
 پخش فرآورده هاى نفتى ايران

چكيده
با پيشرفت هاي خيره كننده در حوزه فنآوري اطالعات و ارتباطات، بسياري از مفروضات آموزشي تغيير نموده است. يكي از 
فنآوري هاي كاربردي در عصر اطالعات و ارتباطات، فنآوري آموزش الكترونيكي از راه دور  است. در تمامي كشورهاي بهره مند از 
زيرساخت هاي فنآوري اطالعات، آموزش الكترونيكي به سرعت رواج يافته است. با توجه به نقش و تاثير منابع انساني در هدايت و 
نوآوري سازمان، خصوصاً در صنعت نفت، بهره گيرى از آموزش از راه دور مى تواند راهگشاى بسيارى از مشكالت موجود بر سر راه 
آموزش در اين صنعت باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسي امكانات و منابع موجود در شركت ملي پااليش و پخش فرآورده هاي 
نفتي ايران جهت استقرار دوره هاي آموزش از راه دور از ديدگاه كارشناسان الف (A)1 به باال انجام شده است. اين پژوهش با استفاده 
از رويه توصيفي، پيمايشي و از طريق پرسشنامه و با يك نمونه 226 نفري صورت گرفته است. داده هاي پژوهش با استفاده از آمار 

توصيفي، پيمايشي تحليل شده است. 

واژگان كليدي: آموزش از راه دور، دوره آموزشى، شركت ملى پااليش و پخش فرآورده هاى نفتى، امكان سنجى

* S-ranvar@yahoo.com
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است[1] . اين تحوالت ما را به سويي سوق مي دهند كه درآينده 
آموزش از راه دور امري اجتناب ناپذيرخواهد شد[22].

خط مشي صنعت نفت بر اين نكته استوار است كه وضع به 
چنان درجه اي از رشد و كمال برسد كه براي هر شغل و پستي 
يك ميزان حداقل آموزش مقدماتي و تجربه قبلي و يك حداقل 
كارآموزي و تجربه و مقداري هم آموزش عمومي و كلي كه مورد 
موافقت قرارگرفته باشد تعيين شود [11]. شركت ملي پااليش 
از بزرگترين و  ايران به عنوان يكي  و پخش فرآورده هاي نفتي 
حساس ترين بخش هاي اقتصادي دولتي، نسبت به نقش و تاثير 
منابع انساني در هدايت و نوآوري در سازمان واقف بوده و به اين 
نكته اذعان دارد كه توسعه و پيشرفت، درگرو توجه به رشد و 
پرورش سرمايه انساني در سازمان خواهد بود[12]. با توجه به 
اين خط مشى و به موازات جريان آموزش با روند پيشرفت و 
توسعه، پژوهش حاضر با هدف امكان سنجي برگزارى دوره هاي 
آموزش از راه دور در شركت ملى پااليش و پخش فرآورده هاى 
نفتى ايران، با استفاده از رويه توصيفى، پيمايشى در ميان نمونه 
226 نفرى، به بررسى ديدگاه كارشناسان الف (A)1 به باالى 
اين شركت به جنبه هايى چون كميت و كيفيت نيروى انسانى، 
منابع مالى، امكانات مادى و فيزيكى، امكانات سخت افزارى و 

نرم افزارى و فرهنگ سازمانى پرداخته است. 

اهميت آموزش از راه دور 
آموزش از راه دور

از لحاظ لغوي عبارت «آموزش از راه دور»، برگردان فارسي 
براي  و  است   "Distance Education" انگليسي  عبارت 
نام گذاري شكلي از آموزش به كار مي رود كه با اين واژه از ساير 
گونه هاي آموزشي جدا شده است[9]. اين نوع آموزش به انوع 
سازمان يافته  امكانات  معموالً  كه  مي شود  اطالق  آموزش هايي 
يادگيري آنها از طريق وسايل فني ارتباط جمعي براي فراگيراني 
از نظر زماني  كه به طور معمول به تنهايي درس مي خوانند و 

و مكاني با هم فاصله دارند، تامين مي شود[3]. كيگان معتقد 
است در آموزش از راه دور: معلم و فراگير هميشه از يكديگر 
جدا هستند؛ هم تهيه مطالب آموزشي و هم حمايت از فراگيران 
تحت نظارت يك سازمان آموزشي قرار دارد؛ در آن از وسايل فني 
ارتباط جمعي استفاده مي شود؛ فرآيندي دو جانبه است و تقريباً 

هيچوقت يادگيري به صورت گروهي انجام نمي شود[18]. 
با پيشرفت فنآوري و ايجاد تحوالتي بزرگ در جوامع بشري 
غني  به  نياز  مختلف،  ارتباطى  هاى  شبكه  گسترش  خصوصاً 
هر  در  مجرب  استادان  تجربيات  و  آموزشي  محتواي  نمودن 
رشته با استفاده از فنآوري الكترونيك بيشتر احساس شده است 
با گنجاندن امكانات آموزشي ديداري و شنيداري مختلف  كه 
تحت عنوان آموزش الكترونيكي، ارائه دروس را بسيار جذاب تر 

و موثر تر مي نمايد[1].

مخاطبان و ذي نفعان آموزش از راه دور 
مخاطب در آموزش از راه دور به عناصر تاثير پذير و ذي نفعان 

اطالق مي شود كه به 5 دسته عمده و بزرگ تقسيم مي شوند:
1- جامعه

جامعه به ترتيبي از آموزش هاي از راه دور منتفع مي شود؛ 
به جامعه برمي گردد. اين  يعني سود ناشي از آن مستقيماً 

نتايج را  مي توان به شرح زير شماره كرد:
كمك به شكل گيري و مفهوم كار شايسته در كشور

كاستن از آسيب هاي اجتماعي
كاهش نابرابري ها، با ايجاد فرصت هاي پايه برابر آموزشي

ارتقاي قابليت و توانمندي نيروي انساني
سازمان هاي  بيشتر  چه  هر  شدن  پذير  آموزش  به  كمك 

اجتماعي در كشور
2- فرهنگ

افزايش سطح سواد
برقراري پيوند قوي بين خرده فرهنگ ها و فرهنگ ملي

 . افرادى كه با مدرك تحصيلى كارشناسي وارد صنعت نفت مى شوند رتبه 11 دارند. اگر افراد هر 2 سال يكبار در سنجش و ارزيابى ها نمره الف بگيرند، رتبه دريافت مى كنند. 1
منظور از كاركنان A به باال بيان سمت افراد است كه افراد پس از كسب رتبه 17 به ترتيب مى توانند پايه هاى C،B ،A و D را اخذ كنند. (هر چه رتبه افراد بيشتر شود به رتبه 

D نزديكتر مي شود)
در اين پژوهش افراد كارشناس (كاركنانA به باال داراى مدرك كارشناسى و باالتر) مورد بررسى قرار گرفته اند. يعنى افرادى با رتبه 17 به باال و حداقل 15 سال سابقه كارى.
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افزايش فرهيختگي در جامعه
3- فراگيران

از راه دور هستند و  فراگيران، مخاطبين مستقيم آموزش 
عوايد زير را از اين آموز ش ها دريافت مي كنند:

برخورداري از فايده آموزش به شكل عام، به رغم دارا بودن 
شرايط ويژه، يعني با حفظ كار و خانه داري و شرايط ويژه، فرد 
انعطاف  اين  اين نظام برخوردار شود و  از آموزش در  مي تواند 

مي تواند پاسخگوي شرايط متفاوت باشد.
كمك به اقتصاد فراگير است. در اين نظام فراگير با هزينه 

كمتر آموزش مي بيند.
فراهم كردن امكانات مناسب براي مديريت بهتر زمان
برخورداري از احساس سودمندي و پويايي مناسب تر 

ايجاد پايه اداراكي الزم به منظور آموزش به شيوه خودآموز 
در فراگير

يادگيري راهها و فنون مختلف براي آموزش و ايجاد اعتماد 
به نفس در فراگيران

4- خانواده
نظـارت بيشـتر خـانواده هـا بر فراگيـران، بخصوص در نظـام 

شبكـه  محور
آسيب نرسيدن به وضعيت معيشتي خانواده

حفظ هنجارها و ارزش هاي درون خانواده
5- آموزش و پرورش

آموزش و پرورش يكي از ذي نفعان و مخاطبان آموزش از راه 
دور است. نخست، كمك به تحقق اهداف آموزش و پرورش از 
طريق پوشش تحصيلي و در آينده از طريق كيفيت بخشي به 
آموزش ها. سرانجام، جامعيت  بخشي به آموزش و پرورش از نظر 

تكنيك ها [7]. 

اهميت سازماندهي آموزش الكترونيكي در ايران
در ايران، به دليل حضور طبقات مختلف اجتماعي و ناموزون 
بودن توسعه اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي، از نقاط محروم از 
تحصيل تا نقاط برخوردار را همزمان شاهد هستيم. متاسفانه در 

بين برخورداران از آموزش نيز روند رو به رشد نابرابري وجود 
دارد. ضمن اين كه، پوشش آموزش ايرانيان خارج از كشور، عالوه 
بر پوشش تحصيلي در داخل از اهداف موسسه آموزش از راه 
به نظر مي رسد  به محدوديت هاى موجود،  با توجه  دور است. 
انعطاف  دراجراي آموزش از راه دور ضرورتي بي بديل است [7]. 
باعث  اطالعات  فنآوري  و خصوصاً  فنآوري  روز افزون  پيشرفت 
آموزش  زمينه  در  گسترده اي  و  وسيع  بسيار  تغييرات  ايجاد 
آموزش،  هزينه  كاهش  چون  عواملي  است.  شده  الكترونيكي 
سهولت حضور در كالس هاي آنالين1، تنوع دروس، زمان انتخاب 
آن، كاهش هزينه رفت و آمد و انعطاف پذيري بسيار زياد آموزش 
الكترونيكي، در گسترش اين دروس و استقبال دانشجويان از 

اين دروس بي تاثير نيست[14].

مرور مطالعات انجام يافته
 تاكنون مطالعات مختلف و گسترده اى در رابطه با آموزش 
از راه دور صورت پذيرفته است كه لزوم گسترش و روى آوردن 
در  گرفته  انجام  پژوهش هاى  مى رساند. طبق  را  مقوله  ابن  به 
زمينه آموزش از راه دور، بيش از91درصد از گروه هاي كتابداري 
هيچ برنامه اي براي آينده، در مورد آموزش كتابداري و اطالع 
شيوه  نيز  مساجد  مديران  اكثر  ندارند[6].  دور  راه  از  رساني 
مي دهند[10]. ترجيح  را  دور  راه  از  و  غير حضوري  آموزش 

همچنين ميزان يادگيري آموزش از راه دور بهتر بوده و نگرش 
اعضاي يادگيري از راه دور به فرآيند آموزش مثبت تر است[5]. 
بر اساس بررسى ها، مديران مطالعات ناچيزي در مورد آموزش 
الكترونيكي داشته اند و 97/7 درصد از مديران غني سازي و به روز 
نمودن مطالب دوره هاي آموزشي به طور مستمر را مهم برشمرده 
و 54/9 درصد از مديران، آموزش الكترونيكي را در رفع كمبودها 
و نواقص نظام آموزشي موجود با اهميت دانسته اند[8]. با توجه به 
نتايج پژوهش، چنين استنباط شد كه راه اندازي يك نظام آموزش 
مجازي براي كاركنان وزارت آموزش و پرورش با رعايت تمهيداتي 
امكان پذير است.  نتايج نشان مي دهد كه آمادگي آموزش ضمن 
خدمت مجازي براي كاركنان وجود دارد ولي كاركنان آشنايي 

1. online
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ندارند. همچنين مراكز آموزش  با آموزش هاي مجازي  چنداني 
ضمن خدمت مجازي در وزارت آموزش و پرورش از زير ساخت 

فنآوري و مخابراتي چندان قوي برخوردار نيستند [15].
راه  از  آموزش  به  نياز  معتقدند  تحقيق  افراد  چهارم  سه   
التين  آمريكاي  دانشگاه هاي  ميان  در  دارد[17].  وجود  دور 
نگرش مثبتي در مورد دوره  هاي آموزش از راه دور وجود دارد 
[19]. برگزاري دوره هاي آموزش از راه دور منافع زيادي براي 

دانشجويان نقاط دوردست دارد [20].

اهميت رويكرد آموزش از راه دور براى شركت ملى پااليش 
و پخش فرآورده هاى نفتى ايران

آموزش از راه دور فرصت هايي براي كاركنان شاغل فراهم 
و  مهارت ها  يا  دهند،  تغيير  بعداً  را  خود  شغل  تا  مي سازد 
دهند،  افزايش  عين حفظ شغلشان  در  را  توانايي هاي خويش 
خانواده نوپايي را در حين ادامه تحصيل اداره نمايند، خود را 
همگام با فنآوري هايي كه همواره در حال تغييرند نگاه دارند، 
دارا  با  ايران   .[4] بخشند...  بهبود  را  خود  اجتماعي  موقعيت 
بودن ده درصد از ذخائر نفتي جهان و بزرگترين ميادين گازي 
پس از روسيه، يكي از كشورهاي قدرتمند خاورميانه محسوب 
مي شود. نقش صنايع نفت، گاز و پتروشيمي در توسعه اقتصادي 
و جايگاه آن به عنوان يكي از مهمترين گزينه هاي توسعه پايدار 
متكي بر صنايع نفت و گاز وظيفه خطيري را بر عهده صنعت 
ملي نفت مي گذارد [11]. آموزش و بهسازي كاركنان، اقدامي 
در  فرد،  ارزشمندي  باعث  فردي  در سطح  كه  است  راهبردي 
سطح سازماني باعث بهبود و توسعه سازمان و در سطح ملي 
و حتي فراملي منجر به افزايش بهره وري و نتايج مترتب بعدي 
مي شود[13]. اهميت جايگاه منابع انسانى در برنامه هاى توسعه 
صنعت نفت لزوم تدوين برنامه هاى جامع در اين خصوص را 
مشخص مى كند. با توجه به اين كه تاكنون هيچ تحقيق مدونى 
در خصوص آموزش از راه دور در صنعت نفت،خصوصاً شركت 
نگرفته  ايران صورت  نفتى  فرآورده هاى  پخش  و  پااليش  ملى 
است، پژوهش حاضر با ديدگاه امكان سنجى برگزارى دوره ها 
ايجاد  راهگشاى  راه دور مى تواند  از  به صورت  اين شركت  در 

چنين دوره هايى در صنعت نفت بوده و به برطرف نمودن نقاط 
ضعف و تقويت نقاط قوت كمك كند.

عوامل مهم در مطالعه امكان سنجى
در مطالعه امكان سنجي بايد به عوامل مهمي كه با دستاورد 
يك پروژه ارتباط مستقيم دارد توجه خاص شود كه به اهم آنها 

اشاره مي شود:
از  بهره برداري  چگونگي  اجرايي،  ساختار  اجرايي:  ساختار   -1
عوامل را تعيين مي كند. همچنين درك درستي از فرآيند تحقيق 
و اهداف سازمان را ارائه مي دهد. تعريف صحيح از ساختار اجرايي، 
از برخورد غير مسؤوالنه ناشي از بيگانگي با دستورات ستادي كه 
باعث كندي و بعضاً توقف فعاليت ها مي شود، جلوگيري مي نمايد. 
مطالعات  نتايج  تجهيزات،  و  امكانات  تجهيزات:  و  امكانات   -2
را  عملي  تحليل هاي  و  مي كند  نزديك  واقعيت  به  را  نظري 
براي  تجهيزات  از  بهره برداري  وجود  اين  با  مي زند.  محك 
مقاصد پژوهشي و اجتناب از سرمايه گذاري موازي و تكراري، 

امري ضروري است. 
3- اطالعات: اطالعات يكي از منابع اساسي براي كليه نظام  ها 
است و هر سازمان به يك نظام اطالعاتي كه كاركرد نيروي انساني، 
تجهيزات و ديگر منابع را در اختيار مسئوالن قرار دهد، نياز دارد. 
اطالعات حلقه اتصال كليه بخش ها و اجزاي يك سازمان محسوب 
مي شود. در مطالعه امكان سنجي بايد براي هر پروژه نظام اطالعات 

مناسب با آن تعريف شود[2].
هر  كه  هستند  منبعي  ارزش ترين  با  افراد  انساني:  نيروي   -4
سازمان دارد. بنابراين با آنها به عنوان عامل هزينه بلكه به عنوان 
عامل سرمايه گذاري بايد رفتار كرد و با توسعه موثر به طور مداوم 

بر ارزش آنها افزود[16].
نيز  اعتبارات در اين زمينه  5- اعتبارات: نقش مهم و اساسي 

امري بديهي است[15].  

روش تحقيق
پژوهش حاضر يك پژوهش توصيفي، پيمايشي است و كليه 
مباحث مربوط به ادبيات تحقيق به طريق مطالعه كتابخانه اي، 
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شامل بررسي و مرور منابع مكتوب (اعم از پايان نامه، گزارش، 
مقاله، مجالت خارجي و داخلي، روزنامه ها، فصلنامه ها، پژوهش 
نامه ها و مراجعه به سايت هاي مختلف)، تهيه و تدوين شده است. 
مباحث مربوط به ادبيات تحقيق به طريق ميداني شامل مراجعه 
حضوري و ميداني به شركت ملي پااليش و پخش فرآورده هاي 
نفتي ايران و مصاحبه با كارشناسان، متخصصين و كاركنان اين 
شركت تهيه شده است. در اين راه از سازمان ها يا موسسات و 
افرادي كه در زمينه آموزش از راه دور فعاليت هايي را انجام داده يا 

منابع و اطالعاتي در اين زمينه داشته اند نيز استفاده شده است.

ابزار اندازه گيري و اعتبار آن ها
ابزار مورد استفاده در اين پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته 
است كه در دو قسمت تهيه شده است: قسمت اول با 6 سؤال، 
شامل اطالعات فردي و شغلي است. قسمت دوم نگرش سنجي 
است كه با 26 سؤال به روش ليكرت تهيه شده است و نگرش 
كارشناسان را در مورد امكان برگزاري دوره هاي آموزش از راه 
دور با گزينه هاي خيلي كم تا خيلي زياد مي سنجد. براي بررسي 
روايي ابزار تحقيق حاضر از روش محتوايي با استفاده از اظهار نظر 
استاد راهنما و ديگر صاحب نظران (12 كارشناس) استفاده شد. 
جهت بررسي پايايي مولفه هاي مورد سنجش در اين پژوهش 
كه شامل 5 مولفه نيروي انساني، منابع مالي، امكانات مادي و 
فيزيكي، امكانات سخت افزاري و نرم افزاري و فرهنگ سازماني 
است، از روش ضريب آلفاي كرونباخ استفاده شد. ضريب پايايي 

كل پرسشنامه 0/896 به دست آمده است. 

اين تحقيق در راستاى پاسخ به سؤاالت زير صورت پذيرفته است: 
سؤال اصلى:

آيا امكان استقرار نظام آموزش از راه دور جهت ارائه دوره هاي 
آموزشي در شركت ملي پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران 

وجود دارد؟
سؤاالت فرعى:

ملي  شركت  در  دور  راه  از  آموزش  نظام  استقرار  امكان  آيا 
«نيروي  نظر  از  ايران  نفتي  فرآورده هاي  پخش  و  پااليش 

انساني» (از لحاظ كمي و كيفي) وجود دارد؟
ملي  شركت  در  دور  راه  از  آموزش  نظام  استقرار  امكان  آيا 
پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران از نظر «منابع مالي» 

وجود دارد؟
ملي  شركت  در  دور  راه  از  آموزش  نظام  استقرار  امكان  آيا 
«امكانات  نظر  از  ايران  نفتي  فرآورده هاي  پخش  و  پااليش 

مادي و فيزيكي» (كالبدي) وجود دارد؟
ملي  شركت  در  دور  راه  از  آموزش  نظام  استقرار  امكان  آيا 
«امكانات  نظر  از  ايران  نفتي  فرآورده هاي  پخش  و  پااليش 

سخت افزاري و نرم افزاري» وجود دارد؟
ملي  شركت  در  دور  راه  از  آموزش  نظام  استقرار  امكان  آيا 
«فرهنگ  نظر  از  ايران  نفتي  فرآورده هاي  پخش  و  پااليش 

سازماني» مناسب وجود دارد؟
ميان  مي دهد  نشان  يك طرفه  واريانس  تحليل  نتايج 
بر حسب تحصيالت، سنوات خدمت،  كارشناسان  ديدگاه هاي 
سنجي  امكان  به  پاسخ  در  خدمت  محل  و  سازماني  سمت 
برگزاري دوره هاي آموزش از راه دور  تفاوت معني داري مشاهده 
برگزاري دوره هاي  امكان  تمامي كارشناسان در  و  نشده است 
آموزش از راه دور در شركت ملي پااليش و پخش فرآورده هاي 

نفتي ايران هم عقيده هستند.

جامعه آماري و جمعيت نمونه
برگيرنده كارشناسان  آماري در  در پژوهش حاضر، جامعه 
باال در شركت ملي پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي  به   A
ايران است كه تعداد اعضاي جامعه 512 نفر بوده و حجم نمونه 
نفر  با روش تصادفي ساده 226  و  به جدول مورگان  توجه  با 
مورد  نمونه  و  جامعه  بيانگر   (1) شماره  شد. جدول  استخراج 

استفاده است.  

يافته ها و دستاوردهاى تحقيق
مشخصه هاي دموگرافيك نمونه آمارى 

كه  است  آن  بيانگر  نمونه  افراد  جنسيت  درصد  و  فراواني 
بيشترين درصد مربوط به طبقه مردان با 98 درصد (195نفر) 
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تشكيل  را  دهندگان  پاسخ  از  (4نفر)  2 درصد  زنان  و  است 
داده اند.

افراد  سن  درصد  و  فراواني   (2) شماره  جدول  به  توجه  با 
نمونه بيانگر اين است كه بيشترين درصد رده سني (53 درصد) 
مربوط به رده سني بيش از 50 سال است. و اكثريت كارشناسان 
در شركت ملي پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران در اين 

رده سني قرار مي گيرند.
فراواني و درصد ميزان تحصيالت افراد نمونه جدول شماره 
درجه  به  مربوط  درصد  بيشترين  كه  است  اين  بيانگر   (3)
آن  از  و پس  (123نفر)  درصد  با  16/8  كارشناسي  تحصيلي 

مربوط به درجه تحصيلي كارشناسي ارشد با 27/1 درصد (54 
نفر) مى باشد. 

افراد نمونه جدول شماره  فراواني و درصد سنوات خدمت 
(4) بيانگر اين است كه بيشترين درصد مربوط به طبقه سني 
بيش از 25 سال خدمت در صنعت نفت با 47/2 درصد (94نفر) 

است. 
فراواني و درصد سمت سازماني افراد نمونه بيانگر اين است 
كه سمت كارشناس 6 درصد ( 12 نفر) بيش از ديگر سمت ها 
بوده است. سپس رئيس تعميرات 0/5 درصد (10 نفر) رئيس 
برنامه ريزي وكنترل  اداره  نفر) رئيس  امور مالي4/5 درصد (9 
1. Green Solvent

جدول شماره 1:  حجم جامعه و نمونه آمارى به تفكيك محل خدمت
نمونه (درصد)جامعه (درصد)واحد

4/14/4پااليشگاه تهران
 5/3 4/8پااليشگاه اراك
 3/9 3/7پااليشگاه تبريز

 2/2 1/7پااليشگاه كرمانشاه
 8/8 8/0پااليشگاه آبادان
 4/8 4/5پااليشگاه شيراز

 5/3 4/8پااليشگاه بندر عباس
 2/2 1/9پااليشگاه الوان

 5/05/7پااليشگاه اصفهان
 19/321/2شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي

 14/1 12/9خطوط لوله و مخابرات
 16/3 14/8شركت ملي و مهندسي

5/3 4/7ستاد ملي پااليش و پخش
2/2 2/1مديريت اداري
2/6 2/3مديريت مالي

3/1 2/7برنامه ريزي تلفيقي
 1/3 0/6مديريت بازرگاني

0/92/2واحد پژوهش
0/61/3واحد ايمني

100درصد100 درصدمجموع
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3/5 درصد (7 نفر) بيشتر از بقيه سمت ها بوده اند.
و در آخر، فراواني و درصد محل خدمت افراد نمونه بيانگر 
پخش  ملي  شركت  به  مربوط  درصد  بيشترين  كه  است  اين 

فرآورده هاي نفتي ايران با 15/1 درصد (30نفر) است. 

امكان سنجي  با  مرتبط  به سؤاالت  مربوط  بخش  تحليل 
استقرار نظام آموزش از راه دور

نتايج به دست آمده از آزمون سؤاالت تحقيق در اين قسمت ارائه 
شده است. اين تحقيق مبتني بر يك سؤال اصلي و 5 سؤال 
فرعي است كه در قالب 26 سؤال و از طريق پاسخ نمونه اي به 

حجم 199 نفر از كارشناسان A  به باال در شركت ملي پااليش 
و پخش فرآورده هاي نفتي ايران به سؤاالت پرسشنامه مشخص 

شده است.
سؤال اصلى: 

آيا امكان استقرار نظام آموزش از راه دور جهت ارائه دوره هاي 
آموزشي در شركت ملي پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران 

وجود دارد؟ 
براي پاسخ به اين سؤال اصلي به سؤاالت فرعي در زمينه 
امكانات مادي و فيزيكي،  انساني، منابع مالي،  نيروي  امكانات 
افزاري و فرهنگ سازماني پاسخ  افزاري و نرم  امكانات سخت 

جدول شماره 2: فراوانى درصد پاسخ دهندگان بر حسب سن
درصد تجمعي درصد فراواني  سن

0,5
2,0
5,0
19,6
43,7
100,0

0,5
1,5
3,0
14,6
24,1
55,3

1
3
6
26
48
110

كمتر از 30 سال
31 تا 35 سال
36 تا 40 سال
41 تا 45 سال
46 تا 50 سال

بيش از 50 سال
جدول شماره 3: فراوانى درصد پاسخ دهندگان بر حسب ميزان تحصيالت

تحصيالتفراوانيدرصددرصد تجمعي
3/5
9/0
70/9
98/0
100

3/5
5/5
61/8
27/1
0/5

7
11
123
54
1

ديپلم
فوق ديپلم
كارشناسي

كارشناسي ارشد
دكتري

جدول شماره 4: فراوانى درصد پاسخ دهندگان بر حسب سنوات  خدمت
درصد تجمعي درصد فراواني سنوات خدمت

2
10/7
31

52/3
100

2
8/5
20/1
21/1
47/2

4
17
40
42
94

6 تا 10 سال
11 تا 15 سال
16 تا 20 سال
21 تا 25 سال

بيش از 25 سال
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داده شد كه نتايج حاصل از تحليل ANOVA  صورت پذيرفته 
به شكل زير ارائه مي شود:

در  دور  راه  از  آموزش  نظام  استقرار  امكان  آيا  اول:  سؤال 
نظر  از  ايران  نفتي  فرآورده هاي  پخش  و  پااليش  ملي  شركت 

«نيروي انساني» (از لحاظ كمي و كيفي) وجود دارد؟
در تحليل توصيفي داده هاي مربوط به اين سؤال مشاهده 
شد كه اكثر پاسخ ها در مورد وجود كافي متخصصين و كاركنان 
فني و مجرب در گزينه هاي متوسط و سپس گزينه كم بوده كه 
تاكيد مي كند  شركت ملي پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي 
ايران به ميزان متوسط، داراي نيروي انساني متخصص در ايجاد 

و برگزاري دوره هاي آموزش از راه دور است.
در  دور  راه  از  آموزش  نظام  استقرار  امكان  آيا  دوم:  سؤال 
نظر  از  ايران  نفتي  فرآورده هاي  پخش  و  پااليش  ملي  شركت 

«منابع مالي» وجود دارد؟ 
در تحليل توصيفي داده هاي مربوط به اين سؤال مشاهده 
گرديد كه اكثر پاسخ ها در مورد منابع مالي در گزينه هاي زياد، 
خيلي زياد و متوسط بوده كه تاكيد مي كند شركت ملي پااليش 
و پخش فرآورده هاي نفتي ايران داراي منابع مالي كافي در ايجاد 

و برگزاري دوره هاي آموزش از راه دور است.
در  دور  راه  از  آموزش  نظام  استقرار  امكان  آيا  سؤال سوم: 
نظر  از  ايران  نفتي  فرآورده هاي  پخش  و  پااليش  ملي  شركت 

«امكانات مادي و فيزيكي» وجود دارد؟ 
در تحليل توصيفي داده هاي مربوط به اين سؤال مشاهده شد 
كه اكثر پاسخ ها در مورد امكانات مادي و فيزيكي در گزينه هاي 
متوسط و سپس گزينه زياد بوده و تاكيد مي كند شركت ملي 
پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران داراي امكانات كالبدي 
و فيزيكي متوسطي براي راه اندازي و برگزاري دوره هاي آموزش 

از راه دور است. 
سؤال چهارم: آيا امكان استقرار نظام آموزش از راه دور در 
نظر  از  ايران  نفتي  فرآورده هاي  پخش  و  پااليش  ملي  شركت 

«امكانات سخت افزاري و نرم افزاري» وجود دارد؟ 
در تحليل توصيفي داده هاي مربوط به اين سؤال مشاهده 
شد كه اكثر پاسخ ها در مورد امكانات سخت افزاري و نرم افزاري 

در گزينه هاي زياد ، خيلي زياد و سپس گزينه متوسط بوده كه 
تاكيد مي كند شركت ملي پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي 
ايران به ميزان زيادي داراي امكانات سخت افزاري و نرم افزاري 

در ايجاد و برگزاري دوره هاي آموزش از راه دور است.
از راه دور در  امكان استقرار نظام آموزش  آيا  سؤال پنجم: 
شركت ملي پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران امكاناتي از 

نظر «فرهنگ سازماني مناسب» وجود دارد؟ 
در تحليل توصيفي داده هاي مربوط به اين سوال مشاهده 
گرديد كه اكثر پاسخ ها در مورد فرهنگ سازماني مناسب در 
گزينه هاي متوسط و سپس گزينه زياد بوده كه تاكيد مي كند 
كاركنان شركت ملي پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران 
به طور متوسط داراي فرهنگ سازماني و فرهنگ ديجيتالي در 

بهره گيري از دوره هاي آموزش از راه دور است. 
با توجه به نتايج به دست آمده از پژوهش حاضر، مي توان 

چنين گفت:
با توجه به عقايد و ديدگاه هاي پاسخ دهندگان به پرسشنامه ها 
امكان برگزاري دوره هاي آموزش از راه دور در شركت ملي 
«امكانات  نظر  از  ايران  نفتي  فرآورده هاي  پخش  و  پااليش 
كمي و كيفي نيروي انساني» به طور متوسط ارزيابي شده 
است و اكثريت پاسخ دهندگان معتقدند اين شركت، امكانات 
برگزاري چنين دوره هاي را از نظر تعداد و تخصص نيروي 

انساني به طور متوسط دارد. 
و پخش  پااليش  مالي» در شركت ملي  بررسي «منابع  در 
فرآورده هاي نفتي ايران اكثريت پاسخ دهندگان معتقدند اين 
شركت داراي منابع مالي زيادي جهت برگزاري اين دوره ها 
است و مشكالت مالي نمي تواند مانعي در سر راه برگزاري 

اين دوره ها باشد. 
در بررسي « امكانات مادي و فيزيكي»، تمامي پاسخ دهندگان 
معتقدند  و  نموده  ارزيابي  زياد  و  متوسط  را  امكانات  اين 
از  ايران  نفتي  فرآورده هاي  پخش  و  پااليش  ملي  شركت 
چنين امكاناتي جهت برگزاري دوره هاي آموزش از امكانات 

متوسطي برخوردار است.
افزاري»، اكثريت  افزاري و نرم  در بررسي «امكانات سخت 
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افراد معتقدند اين امكانات به ميزان زيادي در شركت ملي 
پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران وجود دارد و امكان 

برگزاري چنين دوره هايي را ممكن مي سازد. 
دهندگان  پاسخ  اكثريت  سازماني»،  «فرهنگ  بررسي  در 
معتقدند فرهنگ سازماني به طور متوسط در كاركنان جهت 
بهره گيري دوره هاي آموزش از راه دور وجود دارد و اين امر 
امكان برگزاري دوره ها را به صورت از راه دور ممكن مي سازد.

نتيجه گيري
به طور كلي اكثريت كارشناسان پاسخ دهنده در اين پژوهش، 
زيادي  استقبال  و  بوده   دوره هايي  چنين  برگزاري  خواستار 
جهت بهره گيري از اين دوره ها از خود نشان داده اند. عده اي از 
پاسخ دهندگان برگزاري چنين دوره هايي را منوط به برگزاري 
نشست هاي توجيهي جهت آشنا سازي كاركنان با اين دوره ها و 
مزاياي آن دانسته  و معتقد بوده اند بسياري از مشكالت آموزشي 
در  بويژه  نفتي،  فرآورده هاي  و پخش  پااليش  ملي  در شركت 
پايتخت و  با  بعد مسافت جغرافيايي  پااليشگاه هايي كه داراي 
شهرهاي بزرگ هستند، از طريق برگزاري دوره هاي آموزش از 

راه دور حل خواهد شد. 
نتايج اين پژوهش در پرتو تجزيه و تحليل نهايي سؤال اصلي 
و سؤاالت فرعي حاكي است كه برگزاري دوره هاي آموزشي در 
شركت ملي پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران با رعايت 
تمهيداتي امكان پذير است. به طور كلي يك نظام آموزش از راه 
اين  در  كه  است  مختلف  زمينه هاي  در  آمادگي  مستلزم  دور 

انساني، منابع مالي، امكانات مادي و  پژوهش 5 مولفة نيروي 
فيزيكي، امكانات سخت افزاري و نرم افزاري و فرهنگ سازماني 

مورد بررسي قرار گرفته است. 
دوره هاي  كارگاه ها،  سمينارها،  برگزاري  مي رسد  نظر  به 
آموزشي، تهيه بروشورها و كتابچه هاي آموزشي و اطالع رساني 
پااليش  ملي  شركت  كارشناسان  در  الزم  دانش  ايجاد  جهت 
و پخش فرآورده هاي نفتي ايران مي تواند نقش ارزنده اي ايفا 
كند. با توجه به اين كه از يكي مؤلفه هاي راه اندازي و برگزاري 
دوره  هاي آموزش از راه دور «نيروهاي انساني» است، بايد از 
برخوردار  دور  راه  از  آموزش  نگرش خاص  و  مهارت  و  دانش 
و  متخصص  نيروهاي  از  بهره گيري  و  تربيت  بنابراين  باشند 
از  بسياري  راه دور،  از  آموزش  برگزاري دوره هاي  توانمند در 
با  نمود.  خواهد  برطرف  را  دوره هايي  چنين  برگزاري  موانع 
توجه به اينكه در اجراي دوره هاي آموزش از راه دور «منابع 
مالي» نقش مهمي دارد، بايد از منابع مالي كافي جهت ايجاد 
و  مادي  «منابع  گرفت.  بهره  دوره هايي  چنين  راه اندازي  و 
نظير  يا  و  امكانات ساختمان  مواردي چون  فيزيكي» هم كه 
امكان پذير  را  دور  راه  از  آموزش  دوره هاي  استقرار  است،  آن 
مي كند. «امكانات سخت افزاري و نرم افزاري» نيز از امكانات 
كليدي ايجاد دوره هاي آموزش از راه دور به شمار مي آيد كه 
از راه  از دوره هاي آموزش  بهره گيري  به روز و كارآمد  امكان 
دور را تسهيل مي سازد. توسعه فرهنگ ديجيتال و سواد رايانه اي 
از طريق برگزاري همايش ها، كارگاه ها و دوره هاي آموزشي براي 

اين گروه بايد در اولويت قرار گيرد. 
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مقدمه 
سولفيد هيدروژن تركيبي سمي و بدبو است. مقادير قابل 
توجهي از آن در اثر هضم بي هوازي تركيبات آلي، توليد شده 
دفن  محل هاي  فاضالب،  تصفيه  تأسيسات  چون  منابعي  از  و 

ها  دامداري  و  كاغذ  توليد  زباله هاي جامد، دورريزهاي صنايع 
انتشار مى يابد. صنايعي نظير پااليشگاه هاي نفت، صنايع غذايي، 
فرآيندهاي گاز طبيعي، نيروگاه هاي برق و فرآيندهاي حفاري 
مخازن نفت و گاز، سولفيد هيدروژن را به محيط انتشار مى دهند. 

هادي بدري قره قشالقي1 - اسماعيل فاتحي فر*2 - گل محمد مجرد مغانلو1

1- دانشجوي كارشناسي ارشد، مركز تحقيقات مهندسي محيط زيست، دانشكده مهندسي شيمي، دانشگاه صنعتي سهند تبريز
2- استاديار، مركز تحقيقات مهندسي محيط زيست, دانشكده مهندسي شيمي، دانشگاه صنعتي سهند تبريز

دريافت مقاله: 86/7/30            پذيرش مقاله: 87/5/7

مروري بر روش هاي حذف H2S از جريان هاي گازي

چكيده
سولفيد هيدروژن يكي از آالينده هاي مهم هوا است كه براي جلوگيري از آلودگي محيط زيست و خوردگي در سامانه هايي كه 
از بيوگاز استفاده مى نمايند، حذف آن از جريان هاي گازي امري الزامي است. روش هاي حذف H2S را مي توان به دو دسته كلي 
بيولوژيكي  و شيميايي، فيزيكي تقسيم بندي كرد. در حالت كلي روش هاي شيميايي، فيزيكي براي حذفH2S از جريان هاي گازي 
با غلظت باالي H2S كاربرد مناسب تري دارند، ولي براي جريان هاي با غلظت پايين سولفيد هيدروژن هزينه بري بااليي خواهند 
داشت. روش هاي بيولوژيكي بر اساس نوع ميكروارگانيسم به كار رفته به دو دسته بيورآكتورهاي مبتني بر باكتري هاي فوتواتوتروف 
و بيورآكتورهاي مبتني بر باكتري هاي كمواتوتروف تقسيم مى شوند. در روش بيولوژيكي دسته اول، محصول توليد شده از سوختن 
H2S و ميزان سوختن، بستگي به شدت تشعشع نور و نرخ بارگذاري سولفيد خواهد داشت و مهمترين باكتري به  كاررفته در اين 
روش ها، كلروبيوم ليميكوال1 است. بهترين بيورآكتور انتخابي براي اين ميكروارگانيسم، رآكتور جريان برگشتي با رشد آزاد سلولي 
خواهد بود. در روش بيولوژيكي دوم بيوفيلتراسيون، فيلترهاي  بيولوژيكي چكنده و بيواسكرابرها بهترين گزينه ها بوده و از ميان اين 

سامانه ها بيوفيلتراسيون به منظور حذف H2S بيشترين ميزان كاربرد را داشته است. 

واژگان كليدي: اكسيداسيون كاتاليستي، جذب سطحي، حذف بيولوژيكي، سولفيد هيدروژن، بيوفيلتراسيون، بيورآكتور، بيواسكرابر

* fatehifar@sut.ac.ir
1. Chlorobium limicola
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و  دورريزها  بيولوژيكي  تصفيه  فرآيندهاي  از  حاصل  بيوگاز 
فاضالب ها مي تواند منبع مناسبي براي سوخت در صنايع باشد، 
ولي خورنده بودن H2S موجود در آن محدوديت عمده اي براي 

استفاده از اين گاز است.
تاثيرات نامطلوب زيست محيطي، سميت سولفيد هيدروژن 
براي انسان، خورندگي و پتانسيل آن براي تبديل به SOx و... لزوم 
حذف سولفيد هيدروژن از جريان هاي گازي را ايجاب مي كند. 
از جريان هاي   H2S مختلف حذف  روش هاي  تحقيق،  اين  در 
گازي مورد بررسي قرار گرفته است تا با مراجعه به نتايج اين 
تحقيق بتوان در مواقع لزوم روش مناسب حذف را انتخاب كرد. 
روش هاي مورد استفاده به دو دسته كلي شيميايي، فيزيكي و 
بيولوژيكي تقسيم مي شوند كه در ادامه هر كدام توضيح داده 

شده اند.

روش هاي فيزيكي و شيميايي حذف H2S از جريان هاي گازي
 اكسيداسيون حرارتي

حذف  روش هاي  قديمي ترين  از  حرارتي  اكسيداسيون 
نفت خام  پااليشگاه هاي  در  اغلب  كه  است  گازي  آالينده هاي 
 H2S جمله  از  و  نفت  از  حاصل  زايد  گازهاي  حذف  جهت 
به كارمي رود. دراين روش گاز آلوده به H2S در دماهاي باال دچار 
احتراق شده و SO2 حاصل مي شود. براي حصول به راندمان 
مناسب احتراق، نيازمند بهبود شرايط احتراق، از جمله استفاده 
هستيم.  حرارتي  بازيابي  و  خالص  اكسيژن  اضافي،  هواي  از 
هزينه هاي اين روش مخصوصاً براي غلظت هاي پايين، زياد بوده 
و نياز به مصرف سوخت فراواني دارد. از معايب ديگر اين روش، 

توليد اكسيد سولفور است[1].
 جمع كننده مرطوب

جمع كننده هاي مرطوب با شستشوي تر يا شيميايي و در 
H2S با قطرات مايع به طور مستقيم آالينده را از  اثر تماس 
ممكن  برخورد  مكانيسم  مي نمايند.  جدا  گازي  جريان هاي 
گرانشي  نشيني  ته  حين  تصادم  يا  اينرسي  به صورت  است 
براي تمامي جمع كننده هاي مرطوب  بازده جمع آوري  باشد. 

با طراحي مناسب از هر نوعي، تابع انرژي مصرفي در فرآيند 
تناسب  فشار  افت  با  مصرفي،  انرژي  است.  هوا  و  آب  تماس 
مستقيم دارد و كارايي قابل مالحظه اي را از جمع كننده هاي 
يا  و  يكسان  فشار  افت  با  كه  مناسب،  طراحي  با  مرطوب 
نزديك به هم عمل مي كنند، مي توان انتظار داشت. از انواع 
ديگر شوينده ها مي توان به برج هاي پاشنده و برج هاي جذب 

اشاره كرد   [2]. 
پروكسيد  محلول هاي  و  شستشوي تر  براي  سود  محلول 
يا هيپوكلريت كاستيك براي جذب و اكسيداسيون  كاستيك 
سولفيد هيدروژن به كار مي روند. از مزاياي اين روش، كوتاهي 
زمان تماس آن است و از معايب آن باال بودن هزينه هاي عملياتي 

و هزينه هاي مربوط به محلول هاي شستشو است   [3].
راندمان متوسط حذف H2S با شوينده ها تقريباً 85 درصد 
به  ولي  توصيه مي شود،  باال  براي غلظت هاي  اين روش  است. 
علت راندمان تقريبي 85 درصدي، اگر بخواهيم غلظت آالينده 
را تا حدودي پايين نيازمند روش هاي حذف بعدي براي تكميل 
عملكرد شوينده ها خواهيم بود. ضمن آن كه فاز مايع به دست 

آمده، به علت خاصيت خورندگي نيازمند تصفيه است. 
حذف H2S با استفاده از روش جذب

در اين روش سولفيد هيدروژن از فاز گاز توسط يك محلول 
براي  مونواتانول آمين است جذب مي شود.  جاذب كه معموالً 
بازيابي مايع جاذب در يك برج ديگر، فرآيند دفع H2S انجام 
مي پذيرد. گاز به دست آمده از سولفيد هيدروژن غني است و اين 

گاز توسط فرآيند كالوس تصفيه مي شود.
نظر به هزينه هاي سرمايه گذاري و عملياتي باال، فرآيند جذب 
توسط محلول آمين و متعاقباً فرآيند كالوس براي غلظت هاي 

پايين، غير اقتصادي است  [4]. 
حذف H2S با اكسيداسيون  كاتاليستي

فرآيند كالوس1 يكي از مهمترين روش هاي تبديل كاتاليستي 
است كه براي حذف سولفيد هيدروژن با بازيابي سولفور به كار 
گرفته مي شود. در مرحله اول اين فرآيند، سولفيد هيدروژن به 
 SO2 و H2S اكسيد مي شود و مخلوط SO2 صورت جزئي به

1. Cluas
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آب  و  سولفور  و  داده  واكنش  باكسيت1  كاتاليست  سطح  در 
توليد مي شود. بطور نرمال 90 تا 95 درصد سولفيد هيدروژن 
 SO2 به سولفور تبديل مي شود و باقيمانده سولفيد هيدروژن به
نيازمندي  از معايب اين روش مي توان  دوباره اكسيد مي شود. 
به هوادهي و گرمادهي زياد و اشباع شدن كاتاليست و نياز به 

جايگزيني با كاتاليست جديد را نام برد[5].
در دماهاي پايين از محلول كاتاليست آهن (كمپلكس آهن 
و EDTA) براي حذف H2S و تبديل آن به گوگرد مي توان 
اساس  اين  بر  سولفروكس3  و  لوكت2  روش هاي  كرد.  استفاده 
عمل نموده و در حقيقت H2S به كمك كاتاليست آهن از فاز 
  H2Sگاز جدا شده و به گوگرد تبديل مي شود. جذب شيميايي

با كيالت آهن به صورت زير است:
(1)

در رابطه فوق n بار كيالت آنيوني است كه مي تواند يك 
پلي آمينو كربوكسيليك اسيد، نظير EDTA باشد. در مرحله 
به وسيله  واكنش  در  شده  توليد  فعال  غير  فرو  كيالت  بعدي 
كاتاليست  و  تبديل شده  فعال  فريك  به كيالت  اكسيداسيون 

بازيابي مي شود   [6].

حذف H2S با روش جذب سطحي اكسيداسيون
آمده  بدست  فعال، جاذب  جاذب هاي سطحي چون كربن 
ازسديم و  از پيروليز لجن فاضالب، گل مونتموريلونيت4 غني 
زئوليت هاي طبيعي در جذب سطحي و اكسيداسيون سولفيد 

هيدروژن از جريان هاي گازي قابل كاربرد هستند.
مكانيسم حذف H2S با استفاده از كربن فعال يك مكانيسم 
جذب سطحي كاتاليستي محسوب مي شود كه در آن واكنش 
دهنده هاي سولفيد هيدروژن و اكسيژن جذب محل هاي فعال 
روي سطح شده و سپس به صورت كاتاليستي جهت تشكيل 
گوگرد و آب واكنش مي دهند. اين واكنش در دماهاي پايين 

غير قابل برگشت است   [7].

واكنش  و  در جذب سطحي  سينتيكي  مرحله  دو  كل  در 
اكسيداسيون كربن فعال وجود دارد. اولين مرحله توسط واكنش 
توسط  احتماالً  دوم،  مرحله  و  مي شود  بررسي  اكسيداسيون 
دسترسي  قابل  محل هاي  كه  گوگرد  نظير  جانبي  محصوالت 

كربن فعال را كاهش مي دهند، محدود مي شود.
گاز  فاز  كه  زماني   ،H2S تخريب  براي  رطوبت  نقش 
تحت  اما  است.  باال  بسيار  باشد،  اكسيژن  يا  دي اكسيدكربن 
شرايط خشك و حتي زماني كه اكسيژن موجود نيست، واكنش 
اكسيداسيون اتفاق مي افتد كه اين اكسيداسيون در ارتباط با 

اكسيژن سطحي فيبرهاي كربن است   [8].
جذب  توانايي  فعال،  كربن  سطحي  خواص  اصالح  با 
براي  مي يابد.  افزايش  هيدروژن  سولفيد  واكسيداسيون 
به  موسوم  ذغال  پايه  نوع  از  فعال  كربن  تحقيقي،  مثال طي 
باتيومينوس5  با استفاده از مالمين و عمليات حرارتي در850  
درجه سلسيوس اصالح شدو مشخص گرديد كه ظرفيت حذف 
سولفيد هيدروژن تا ده برابر كربن فعال اصالح نشده افزايش 

مي يابد   [9]
جاذب هاي به دست آمده از پيروليز لجن فاضالب مي تواند 
به عنوان ماده اي شبيه كمپوزيت پيچيده در نظر گرفته شود 
كه مي تواند قابليت خوبي براي جذب سطحي و حذف گازهاي 

حاوي گوگرد داشته باشد   [10].
همچنين از نوعي گل موسوم به مونتموريلونيت غني از سديم 
كه با آهن اصالح شده براي جذب سطحي سولفيد هيدروژن 
استفاده شده است. درسطح اين گل اصالح شده با آهن ،H2S با 

Fe3+ جهت تشكيل سولفيد ها واكنش مي دهد [11].

كاربرد زئوليت هاي طبيعي به عنوان جاذب، به دليل دسترسي 
فراوان و كم هزينه بودن، مورد توجه قرار گرفته است. براي مثال 
از يك زئوليت طبيعي موسوم به كلينوپتيلوليت6 استفاده شده و 
قابليت جذب خوبي براي آن در دماهاي بين 100 تا 600 درجه 
هيدروژن  سولفيد  حذف  براي  اتمسفريك  فشار  و  سلسيوس 

مشاهده شد [12].

1. Bauxite
2. Lo-Cat 
3. Sulferox 

4. montmorillonite
5. Bituminous
6. clinoptilolite
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جاذب  هايي هم توسط شركت سولفا-بيند1 ارائه شده است  
در اين جاذب  ها جريان گازي آلوده به H2S از يك بستر ثابت با 
جاذب هاي گرانولي هيدروكسيد فريك گذرانده و با واكنش هاي 

زير از فاز گاز دفع مي شود:

8S8/2Fe(OH)3+H2S→2Fe(OH)2+H2O+ 1   (2)

2Fe(OH)2 + 2H2S → 2FeS + 4H2O   (3)

نتيجه واكنش، توليد سولفيد فروس است كه تغيير رنگ 
بستر از نارنجي به سياه را سبب خواهد شد.

بعد از اشباع بستر و تغيير رنگ آن نياز به احياي دوباره بستر 
است. اين امر با عبور دادن هوا از بستر و انجام واكنش زير به 

صورت درجا2 انجام مي پذيرد:

2FeS + 3/2O2 + 3H2O → 2Fe(OH)3 + 1/4S8   (4)

اين روش راندمان عملكرد بااليي دارد و براي غلظت هاي باال 
مناسب تلقي مي شود   [13].

روش پالسماي غير گرمايي
پالسماهاي غير گرمايي راديكال هاي بسيار واكنشگر، اتم ها، 
الكترون هاي پالسما و يون هاي توليد شده به وسيله تخليه الكتريكي 
در هوا هستند. اين گونه ها مي توانند با گازهاي سمي و بدبو منتشر 
شده، واكنش داده و اين گازها را به گازهاي بي بو و غير سمي  و يا به 

گازهايي كه به آساني قابل تصفيه هستند تبديل كنند[14].
تكنيك پالسماي غير گرمايي مي تواند به عنوان روش تجزيه 
سولفيد هيدروژن به سولفور و H2 مطرح شود. درتجزيه مستقيم 
سولفيد هيدروژن با استفاه از روش پالسماي غيرگرمايي، پالسما 
ميكروويو، پالس RF و تخليه  هاي پالسي كرنا و... مورد استفاده 

قرار مي  گيرند.  

گاز  در  گرمايي  غير  پالسماي  ايجاد  كه  كرد  توجه   بايد 
دي  الكتريك  باالي  مقاومت  به علت  خالص،  هيدروژن  سولفيد 
دي  الكتريك  مقاومت  3 برابر  (تقريباً  خالص  هيدروژن  سولفيد 
هوا) مشكل است. بنابراين بايد سولفيد هيدروژن در گازي كه 

مقاومت دي  الكتريك پايين تري دارد، رقيق شود.
ژائو3 و همكارانش در سال 2007 طي تحقيقي از يك رآكتور 
4PCD با آرايش خاصي براي تجزيه سولفيد هيدروژن استفاده 
نمودند و از چهار گاز آرگون، هليم، هيدروژن و نيتروژن براي 
رقيق  سازي استفاده كردند. نتايج تحقيق آنها در شرايط مختلف، 
قابليت سامانه پالسماي گرمايي براي تجزيه سولفيد هيدروژن 

به هيدروژن را نشان داد   [15].
پالسماي  رآكتور  تحقيقي،  طي  نيز  وانگ6  و  گودريچ5 
غير گرمايي با طراحي و آرايش سيم و صفحه منحصر به فردي 
را براي حذف H2S از جريان گازي به كار گرفتند. راندمان حذف 
 H2S 5/7 و غلظت m3.min-1  95 درصد براي جريان با دبي

كمتر از ppm 50 را گزارش كردند   [16].

روش هاي غشايي
گازي  جريان هاي  از   H2S براي جذب  غشايي  سامانه هاي 
اين  در  زيادي  تحقيقات  مي دهند.  نشان  مناسبي  كارآمدي 
زمينه در حال انجام است. در اينجا دو سامانه غشايي شستشوي 
غشايي گاز و سامانه هاي غشايي هيبريدي براي حذف H2S از 

جريان هاي گازي مورد بررسي قرار مي گيرد.
براي سامانه غشايي تماس دهنده گاز با مايع (شستشوي 
غشايي گاز)، دو نوع غشا قابل استفاده است. غشاي ساخته شده 
از مواد پليمري با منافذ بسيار ريز آب گريز، مانند پلي پروپيلن 
و غشاهاي ساخته شده از مواد پليمري متراكم، مانند رابرهاي 
سيليكوني (پلي دي متيل سيالكسين). غشاهاي با منافذ ريز 
پليمري  و غشاهاي  دارند  بااليي  نفوذپذيري  و  عبوردهي  زياد 

متراكم انتخاب گري بااليي از خود نشان مي دهند.
لوله/  حرارتي  مبدل هاي  مشابه  غشايي  شستشوي  سامانه 

1. SULFA-BIND
2. In situ 
3. Zhao 

4. Pulsed Corona Discharged
5. Goodrich
6. Wang
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پوسته طراحي مي شود. جريان گاز وارد پوسته شده و جريان 
محلول شستشو از داخل غشا مي گذرد. بررسي فرآيند به واسطه 
حالليت تركيبات نفوذ كننده انجام مي پذيرد. براي گاز H2S كه 
گازي با حالليت باال و واكنش دهي است، مقاومت در فاز مايع 
قابل صرف نظر است و نرخ كلي فرآيند با مقاومت در فاز گاز و 

غشا بررسي مي شود   [17].
سامانه شستشوي متداول چون برج هاي پرشده و پاششي، 
با معايبي چون طغيان و كف زايي روبرو هستند، ولي در سامانه 
همچنين  و  ندارند  وجود  معضالتي  چنين  غشايي  شستشوي 
بررسي مستقل نرخ جريان هاي گاز و مايع و داشتن سطح تماس 
سامانه  اين  مزاياي  از  توخالي  فيبري  غشاهاي  در  زياد  بسيار 

محسوب مي شود  [18].
يكي ديگر از روش هاي موثر جهت جداسازي گاز سولفيد 
از غشاهاي هيبريدي است.  از گاز طبيعي، استفاده  هيدروژن 
در غشاهاي هيبريدي، اليه رويي پليمري كامًال چگال بوده و 
به  نسبت  بااليي  انتخاب پذيري  كه  نفوذ  حالليت،  مكانيزم  از 

گاز ترش خواهد داشت، تبعيت مي كند، بررسي ضخامت اليه 
پليمري در محدوده نانومتري تاثير به سزايي بر عبور دهي غشا 
دارد. پايه نانوساختار اين نوع غشاها، ساختار چند اليه داشته 
و اليه رويي آن با فنآوري نانوكامپوزيت ها بررسي مي گردد. با 
پيوند زني اليه پليمري روي پايه هاي نانوكامپوزيتي سراميكي، 
اثر هر دو شاخصة انتخاب پذيري و عبوردهي غشاهاي هيبريدي 

تا حد زيادي بهبود مي يابد  [19]و [20].
در جدول (1) مزايا و معايب روش  هاي فيزيكي و شيميايي 

ارائه شده است.

روش  هاي بيولوژيكي
روش هاي بيولوژيكي بر اساس نوع ميكروارگانيسم به  كارگرفته 

شده، به دو گروه كلي تقسيم مي شوند.
1-سامانه هاي حذف H2S مبتني بر باكتري هاي فوتواتوتروف

 CO2 باكتري هاي فوتواتوتروف، كربن مورد نياز خودشان را از
معدني و انرژي شان را از نور دريافت مي كنند. باكتري كلروبيوم 

جدول1: مزايا و معايب روش  هاي فيزيكي و شيميايي حذف سولفيد هيدروژن از جريان هاي گازي
معايبمزايانام روش

هزينه عملياتي باال- توليد هالومتانپايين بودن زمان تماسروش شستشو

روش غشايي
انتخاب گري در حذف گاز   H2S  از مخلوط 

گاز- سطح تماس باالي غشا مي  تواند راندمان 
جداسازي بااليي را فراهم آورد

مشكالت صنعتي كردن روش - امكان گرفتگي منافذ غشا در 
غلظت  هاي باالي مخلوط  هاي گازي

جذب سطحي
پيوسته نبودن انتقال جامدها - اتالف جاذب سطحي-در مقدار در مقدار و غلظت پايين امكان پذير است

و غلظت پايين H2S امكان پذير است

اين روش آسان استاكسيداسيون حرارتي
هزينه هاي اين روش مخصوصاً براي غلظت هاي پايين باال بوده 

و نياز به مصرف سوخت بسيار زيادي دارد - اكسيد گوگرد 
توليد مي  شود

اين روش براي غلظت هاي باال توصيه مي  شودجمع كننده مرطوب
براي حذف عميق آالينده نيازمند روش هاي تلفيقي است - مايع 

به دست آمده به علت خاصيت خورندگي نيازمند تصفيه است

گران استبراي غلظت هاي باال مناسب استجذب شيميايي

تحقيقات اندكي در اين زمينه انجام شده است و براي صنعتي توليد هيدروژنروش پالسماي غير گرمايي
شدن روش اطالعات اندكي در دسترس است
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ليميكوال جزو باكتري هاي گوگردي سبز1 بوده و باكتري مهم و 
مطلوب براي حذف سولفيد هيدروژن محسوب مي شود. باكتري 
را   H2S حذف  قابليت  كه  فوتواتوتروف  باكتري هاي  از  ديگر 

داراست كلروبيوم تيوسولفاتوفيليوم2 است[21].
كلروبيوم ليميكوال براي تامين كربن و انرژي مورد نياز خود 
از واكنش CO2 با H2S در حضور نور استفاده مي كند. اين كه 

واكنش به صورت زير است   ]22[:

       (5)
                   

در شرايط آزمايشگاهي كلروبيوم ليميكوال نور با طول موج 
در محدوده 350  تا 850 نانومتر با نقطه اوج در 760 نانومتر را 

جذب مي نمايد [23] .
در سامانه هاي حذف بيولوژيكي كه براي اين باكتري به كار 
برده مي شود، اصول حذف بر پايه واكنش فوق خواهد بود. اين 
باكتري كلروبيوم ليميكوال به صورت بي هوازي عمل مي نمايد و 
اين مورد از واكنش(5) قابل درك است. اما قبل از بررسي اين 
سامانه ها بايد نمودار ون نايل3 شكل(1) بررسي شود. اين نمودار 
نرخ خوراك دهي به رآكتور را بر حسب ميزان انرژي نور تابيده 

شده به رآكتور نشان مي دهد.
اگر نرخ بارگذاري سولفيد به رآكتور و ميزان انرژي نور در 
واحد سطح تابيده شده (سطح موثر رآكتور)، طوري تنظيم شوند 
واكنش،  نهايي  محصول  شوند،  شامل  منحني  روي  نقاط  كه 
باال  بارگذاري سولفيد  سولفور خواهد بود. در مواردي كه نرخ 
باشد و نقاط سمت راست منحني ارتباط نور و ميزان سولفيد 
را نشان دهند، بارگذاري سولفيد باال خواهد بود و سولفيد در 
رآكتور تجمع مي يابد. وقتي بارگذاري سولفيد كم باشد و نقاط 
سمت چپ منحني ارتباط نرخ بارگذاري سولفيد و انرژي نور در 
دسترس را نشان دهند، اكسايش با درجه باالتري انجام خواهد 
شد و عمده محصول، سولفات خواهد بود. پس در سامانه هاي 
بهينه  شرايط  به  رسيدن  براي  بايد  فوتواتوتروف ها  بر  مبتني 

تنظيم شدت تابش و نرخ بارگذاري انجام پذيرد.
4fed-batch  رآكتور گاز

يك  با  سامانه  رساني  خوراك  بيورآكتورها  نوع  اين  در 
نوبتي وارد  به صورت  بلكه جريان  ثابت و پيوسته نيست،  دبي 
سامانه مي شود. در هر نوبت تا اتمام واكنش و مصرف سوبسترا، 
سوبستراي جديد به سامانه بارگذاري نمي شود. باكتري كلروبيوم 
ليميكوال در سامانه هاي فدبچ به دو صورت تثبيت شده يا آزاد 

قرار گيرد.
رآكتور با سلول هاي تثبيت شده

برروي  ليميكوال  كلروبيوم  باكتري  رآكتور  نوع  اين  در 
كلسيم  يا  آلژينت5  استرنتيم  مانند  خاصي  گرانولي  بسترهاي 
آلژينت6 به روش تله اندازي تثبيت و همراه با جريان مايع حاوي 
مواد مغذي  به رآكتور تزريق مي شوند. نور سفيد يا مادون قرمز 
واكنش  طبق  و  مي شود  تابانيده  رآكتور  نورگذران  جداره  به 
سولفور  به  گاز  فاز  توسط  شده  بارگذاري  هيدروژن  سولفيد 
اكسيد مي گردد و سولفور به صورت كريستال در ماتريكس بستر 

گرانولي ته نشين مي شود. 
خواهد  گرانول ها  رفتن  بين  از  باعث  ميكروارگانيسم  رشد 
آنها كارآيي رآكتور را خواهد  يا سولفور ته نشين شده در  شد 

شكل1:  منحني ون نايل نشان دهنده تاثير نرخ خوراك دهي و تابش 
در واكنش [7]

1. Green Sulfur Bacterium
2. Chlorobium thiosulfatophilum
3. van Niel 

4. Gas fed-batch reactor
5. Strontium alginate
6. Calcium alginate
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كاست. بنابراين داليل سلول هاي جديد بايد به سامانه تزريق 
شوند (تقريباًً 40 ساعت بعد از راه اندازي رآكتور راندمان حذف 
سولفيد هيدروژن كاهش مي يابد)   [24] . شكل (2) شمايي از 

اين رآكتور را نشان مي دهد.
راكتورجريان برگشتي با رشد آزاد سلول ها

در اين نظام باكتري كلروبيوم ليميكوال به صورت آزاد و بدون 
واكنش سولفيد  تعليقي رشد مي كند. طي  تثبيت در محلول 
هيدروژن توسط باكتري به سولفور تبديل و در رآكتور رسوب 

مي كند. اين امر باعث كدورت محلول شده (اندازه مجتمع هاي 
سولفور تقريباً 10 برابر اندازه سلول ها است) و از نفوذ نور جلوگيري 
مي كند. بنابراين محلول به صورت پيوسته به تانك ته نشيني 
منتقل مي شود و در اين تانك به سولفور اجازه ته نشين شدن 
داده مي شود و ميكروارگانيسم ها همراه با محلول زالل از قسمت 
مي شوند  گردانده  باز  رآكتور  به  دوباره  نشيني  ته  تانك  باالي 

[24]. شكل (3) شمايي از اين نظام را نشان مي دهد.
  اين رآكتور نسبت به رآكتور با سلول هاي تثبيت شده بهتر 
عمل مي كند. زيرا نظام حذف و بازيابي پيوسته اي براي سولفور 

پديد مي آورد.
رآكتورهاي جريان پيوسته

فوتواتوتروف ها به دو طريق مي توانند در رآكتورهاي پيوسته 
باشند: يا به صورت تعليقي يا به شكل تثبيت شده در بستر. در 

حالتي كه باكتري درداخل رآكتور معلق است و تثبيت نشده دو 
مرحله جداسازي براي خروجي رآكتور نياز است. در جداساز اول 
بايد سولفور ايجاد شده از خروجي ليكور رآكتور خارج شود و در 

جداساز دوم بيومس از اين جريان بازيابي شود.
جداساز اول مي تواند يك نظام ته نشيني، ته نشيني با تنظيم 
pH، فيلتراسيون و يا سانتريفيوژ باشد. يك سانتريفيوژ مناسب 

مي تواند تا 90 درصد سولفور را جداسازي نمايد.
تثبيت  بستر  يك  در  سلول ها  ثابت  بستر  رآكتورهاي  در 
مي شوند و بيومس در بيورآكتور باقي مي ماند و نياز به مرحله 

جداسازي بيومس نيست   [25] .
رآكتور فتوتيوب 

براي استفاده از رآكتور فتوتيوب ابتدا بايد گاز را در مايع 
حل و سپس مايع را وارد بيورآكتور كرد. اين نوع بيورآكتورها 
يا آرايش افقي دارند و يا به صورت عمودي آرايش مي يابند و 
داراي چندين گذر (تيوب) مارپيچي (براي افزايش زمان ماند) 
براي عبور جريان بوده و جنس تيوب ها از مواد نورگذران است كه 
براي اكسيژن فاقد نفوذپذيري است. باكتري ها در سطح داخلي 
رآكتورها،  نوع  اين  حقيقت  در  مي كنند.  رشد  به  شروع  تيوب 
فتوبيورآكتور بستر ثابت محسوب مي شوند. براي رساندن انرژي 
نور به باكتري ها از نور مادون قرمز يا ديودهاي انتشار دهنده نور 
(LED710nm) استفاده مي شود. در شكل (4) شمايي از آرايش 

افقي و آرايش عمودي از اين رآكتورها آورده شده است [26].

شكل 2: شمايي از راكتور  با سلول هاي تثبيت شده

شكل 3:  شمايي از راكتورجريان برگشتي با رشد آزاد سلول ها
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2- سامانه هاي حذف H2S مبتني بر باكتري هاي كمواتوتروف
اين نوع باكتري ها براي رشد و توليد تركيبات سلولي جديد 
از  CO2 معدني به عنوان منبع كربن و از واكنش اكسيداسيون 
تركيبات غيرآلي، مانند H2S (دهنده الكترون) به عنوان منبع 
به  اكثراً  (كه  هوازي  شرايط  تحت  مي نمايند.  استفاده  انرژي 
صورت هوازي عمل مي كنند)، از O2 به عنوان گيرنده الكترون 
استفاده مي نمايند و در شرايط بي هوازي از آلترناتيوهاي ديگر 
مانند نيترات به عنوان گيرنده الكترون استفاده مي كنند [27] .

واكنش سوختن/كاهش براي حذف سولفيد هيدروژن توسط 

باكتري هاي كمواتوتروف تحت شرايط هوازي طبق معادله (6) 
و  عملي تر  هوازي  شرايط  در  واكنش  كه  شود  (توجه  است 

قابل كنترل تر از شرايط بي هوازي است) [28]:

 (6)

شود  روبرو  اكسيژن  محدوديت  با  سامانه  كه  حالتي  در 
در  و  پايين تر)  (سوختن  بود  خواهد  سولفور  عمده  محصول 
سهم  سولفات  باشد،  محدودكننده   H2S مقدار  كه  صورتي 
طبق  بيشتر).  (سوختن  داشت  خواهد  محصول  در  بيشتري 
تحقيقي كه در سال 1995 توسط جانسن1 و همكارانش انجام 
اكسيداسيون  نسبت    در  گرديد  مشخص  شد، 
كمتري رخ مي دهد و محصول واكنش اكثراً تيوسولفات است. 
افزايش ميزان اكسيداسيون  باالتر به علت  ولي در نسبت هاي 

طبق معادله (6) سولفات توليد خواهد شد   [29].
با سامانه هاي پيوسته  بيشتر  از كمواتوتروف ها  استفاده  در 
روبرو هستيم. روش هاي پيوسته اي كه براي حذف H2S به  كار 
رفته اند، شامل بيورآكتور هاي اختالط كامل با جريان پيوسته، 
بيوروتور2، رآكتورهاي بستر ثابت با جريان روبه باال3، بيواسكرابر، 

بيوفيلتر، فيلترهاي بيولوژيكي چكنده است.
از ميان سامانه هاي ذكر شده بيواسكرابر، بيوفيلتر و فيلترهاي 
ادامه  در  كه  داشته اند  را  كاربرد  بيشترين  چكنده   بيولوژيكي 

توضيح داده شده اند.

بيواسكرابر 
دو  شامل  بيواسكرابر   سامانه  از  استفاده  با   H2S حذف 
مرحله است: مرحله اول شامل جذب H2S داخل يك محلول4  
و مرحله دوم اكسيداسيون هوازي آن5 است. محلول ليكور از 
تانك هوادهي توسط پمپ به اسكرابر منتقل شده و به داخل 
اسكرابر پاشيده مي شود. بعد از جذب، H2S از قسمت تخليه 
مايع به تانك هوادهي انتقال مي يابد. در تانك هوادهي باكتري 

شكل 4: شمايي از رآكتور فتوتيوب با آرايش افقي (شكل باال) و 
آرايش عمودي (شكل پايين)

1. Janssen
2. biorotor
3. Fixed Film Upflow Reactor

4. Scrubbing unit
5. Oxidation unit
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كمواتوتروف تيوباسيلسيوس اس پي1 در لجن فعال در حال رشد 
سولفات  به   (6) معادله  طبق  را  موجود   H2S و  است  تعليقي 
تبديل مي نمايد. شكل (5) شمايي از اين سامانه را ارائه مي كند.

يودا3  و  نشيمورا2  توسط   1997 سال  در  كه  تحقيقي  در 
صورت پذيرفت واحد اسكرابر برج جذب كالهكي انتخاب شد و 

 2000 ppm با غلظت H2S 4 و hr/m3 بيوگاز حاصل با دبي
وارد سامانه شد. باكتري تيوباسيلي به  كاررفته در تانك هوادهي، 
اكسيداسيون سولفيد را انجام داد راندمان حذف چنين سامانه اي 

99 درصد گزارش شده است[30].

بيوفيلتر
بستر  يك  از  كه  است  فازه  سه  بيورآكتور  يك  بيوفيلتر، 
مقادير  حفظ  قابليت  كه  باال  بسيار  تخلخل  با  فيلتراسيون 
مناسب  محيط  و  دارد  مغذي  مواد  و  رطوبت  توجهي  قابل 
است.  شده  تشكيل  مي آورد،  فراهم  را  باكتري ها  رشد  براي 
ميكروارگانيسم ها در روي اين بستر متخلخل تثبيت مي شوند. 
رشد ميكروارگانيسم ها در اين بستر به دو صورت انجام مي پذيرد 
و ميكروارگانيسم ها يا روي سطح پركن بستر رشد مي كنند و 
يا در فاز آبي پيرامون پركن رشدخواهند كرد. شكل (6) سه فاز 

مذكور را نشان مي دهد.
شكل 5: شمايي از يك بيواسكرابر با ونتوري

شكل 6: شمايي از نحوه قرارگيري ميكروارگانيسم ها در بيوفيلتر

1. thiobacillus sp
2. Neshimura

3. Yoda
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چند  سامانه  يك  فيلتراسيون،  بستر  در  آالينده ها  جذب 
فرآيندي است. جذب، جذب سطحي، تخريب زيستي آالينده 
و دفع آن در بستر رخ مي دهند. وقتي جريان گازي آلوده وارد 
بستر مي شود، آالينده از طريق جذب سطحي در روي پركن 
بستر قرار مي گيرد و از طريق جذب درفاز آبي انحالل مي يابد. 
از اين طريق آالينده در اختيار ميكروارگانيسم قرار مي گيرد و 

تخريب زيستي آالينده صورت مي پذيرد.
باكتري ها  چون  بيوفيلتر  بارگذاري  و  راه اندازي  ابتداي  در 
اكثراً در فاز ايستايي رشد هستند، خروج آالينده از فاز گازي 

بيشتر از طريق جذب سطحي رخ مي دهد.
براي  مغذي  مواد  دادن  قرار  اختيار  در  لحاظ  به  آبي  فاز 
باكتري ها و فراهم آوردن محيط مناسب براي رشد باكتري ها 
ايفا  بيوفيلتراسيون  مهمي در  نقش  آنها  به  مواد  انتقال  نيز  و 
مي كند. بنابراين بستر بايد هميشه رطوبت كافي داشته باشد. 
به اين منظور جريان گازي ورودي به بستر بايد مرطوب شود 
بيوفيلتر،  بودن رطوبت درحين عملكرد  ناكافي  و در صورت 
آبدهي  اين  كه  شود  توجه  شود.  آبدهي  مستقيماً  بايد  بستر 

پيوسته نيست.
پركن هايي كه براي بستر مي توان به كار برد مي تواند شامل 
كمپوست، چوب نيم سوخته، ذغال اكتيو، تراشه هاي چوب و 
پوست درختان، پرليت، پركن هاي سنتزي، سيليكا، سراميك 
بدون  مونوليت  فعال،  كربن  با  شده  دهي  روكش  مونوليت 

روكش، پلي استايرن، ورميكوليت و ... باشد [31]. 
در حذف H2S گاز آلوده ابتدا رطوبت زني و قبل از ورود به 
بيوفيلتر هوادهي مي شود تا اكسيژن مورد نياز باكتري تامين 
توسط  بستر  در  سطحي  جذب  و  جذب  از  بعد   H2S شود. 
باكتري هاي كمواتوتروف تخريب مي شود. شكل (7) شمايي از 

يك بيوفيلتر را نشان مي دهد.
با   H2S حذف  زمينه  در  زيادي  آزمايش هاي  و  تحقيقات 
استفاده از بيوفيلتراسيون انجام پذيرفته و بيوفيلترهاي زيادي 
به كارگرفته  آالينده  اين  حذف  براي  صنعتي  مقياس هاي  در 
شده اند كه با راندمان هاي بسيار باال و قابل توجه H2S را از فاز 
گازي حذف مي نمايند. جدول (2) نمونه اي از نتايج حاصل از 

به كارگيري بيوفيلتر را نشان مي دهد.

شكل 7: شمايي از يك بيوفيلتر
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فيلترهاي بيولوژيكي چكنده
است.  بيوفيلتر  مانند  بيولوژيكي چكنده،  فيلتر  كار  اساس 
تفاوت در آن است كه بستر به طور پيوسته آبدهي مي شود و 
بنابراين نيازي به رطوبت زني گاز ورودي نيست. در حقيقت يك 
چرخه بسته بين تانك حاوي ليكور آبدهي بستر و بستر وجود 
از اين طريق مواد مغذي نيز در اختيار باكتري ها قرار  دارد و 
داده مي شود. شستشوي مداوم بستر از اين طريق نيز صورت 
در  است.  بااليي  حذف  راندمان  داراي  سامانه  اين  مي پذيرد. 
جدول (3) نمونه اي از نتايج حاصل از به  كارگيري فيلتربيولوژيكي 

چكنده ارائه شده است.

نتيجه گيري
روش هاي بيولوژيكي حذف آالينده ها، روش هايي با راندمان 
روش هاي  به  نسبت  اقتصادي  نظر  از  و  هستند  حذف  باالي 
شيميايي هزينه كمتري تحميل مي كنند. در ميان روش هاي 

بيولوژيكي، روش هاي مبتني بر باكتري هاي فوتواتوتروف اكثراً 
با دبي پايين به كار برده مي شوند، مگر آن  براي جريان هايي 
باكتري هاي  صنعتي،  مقياس هاي  در  باشد.  باز  سامانه  كه 
كمواتوتروف بيشترين كاربرد را دارند. در ميان روش هاي مبتني 
بر باكتري هاي كمواتوتروف بيشترين تكيه بر روي بيواسكرابر، 
فيلترهاي بيولوژيكي چكنده، خصوصاً بيوفيلتر است. عدم وجود 
اطالعات كافي براي شرايط بهينه عملكرد روش هاي بيولوژيكي 
در سامانه هاي مداوم و پايين بودن نرخ رشد ميكروارگانيسم ها 
در حذف سولفيد هيدروژن از جريان هاي گازي، از عيوب اين 

روش ها محسوب مي شوند.
هنگامي كه دما و فشار عملياتي معمولي نيست و غلظت هاي 
بااليي از سولفيد هيدروژن در جريان گازي است، بايد روش هاي 
شيميايي مد نظر قرار گيرند و انتخاب روش شيميايي بهينه بايد 
بر اين اساس باشد كه هزينه هاي عملياتي، نياز به محلول ها يا 

كاتاليست ها و آلودگي هاي ثانويه در آن به حداقل برسد.  

[32]   H2S  جدول2: داده هاي مربوط به استفاده از يك نوع بيوفيلتر براي حذف
بستر فيلتراسيون كمپوست

حجم بستر 8 ليتر
بارگذاري سولفيد ppm 50 در هوا

دبي گاز 10 ليتر در دقيقه
نوع باكتري Indigenous

راندمان حذف 100-90 درصد

[33]   H2S جدول3: داده هاي مربوط به استفاده از يك نوع فيلتر بيولوژيكي چكنده براي حذف
بستر فيلتراسيون پركن هاي پالستيكي

حجم بستر 51 مترمكعب

بارگذاري سولفيد
گاز خروجي از كارخانه سلفون با سولفيد 

ppm 60-155 هيدروژن
دبي گاز 44200 متركعب در ساعت

نوع باكتري -
راندمان حذف 99 -85 درصد
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مقدمه 
عملكرد فرآيند شكست كاتاليستي سيال1 (FCC) تبديل 
برش هاي سنگين نفت به محصوالت با ارزش، همانند بنزين، 
 FCC فرآورده هاي ميان تقطير و الفين هاي سبك است. واحد

احيا كننده است. در رآكتور،  و  واحد كليدي رآكتور  داراي دو 
كاتاليست داغ احيا شده با خوراك نفت به منظور انجام واكنش 
شكست كاتاليستي تماس داده مي شود. اين فرآيند در رآكتور 

بستر سيال چرخشي2 (CFB) صورت مي گيرد [1-5].

عزيز عظيمي - امير فرشي - مهدي احمدي مروست* - يعقوب بهجت

1- كارشناسان پژوهشكده مهندسي توسعه فرآيندهاي شيميايي، پژوهشگاه صنعت نفت
دريافت مقاله : 86/03/12  پذيرش مقاله: 87/5/01

FCC هيدروديناميك جريان هوا-كاتاليست در رايزر CFD شبيه سازي

چكيده
به دليل اهميت فرآيند FCC در تبديل برش هاي سنگين نفت به محصوالت با ارزش، در تحقيق حاضر، هيدروديناميك بستر 
سيال گاز/ جامد در رايزر FCC در حالت ناپايا با استفاده از روش هاى CFD به صورت سه بعدي شبيه سازى شده است. براي 
مدلسازي هر دو فاز، ديدگاه اولري مورد استفاده قرار گرفته است. مدل شامل معادالت پيوستگي، مومنتوم براي هر دو فاز و 
معادله دماي دانه اي براي فاز جامد است. به علت اين كه مقدار كسر حجمي ذرات كاتاليست، بسيار كم است، از مدل توربوالنسي 
k-ε پراكنده براي بررسي آشفتگي استفاده شده است. معادالت حاكم با استفاده از روش عددي حجم محدود حل شده اند. توزيع 
كسر حجمي فازها، مقادير سرعت كاتاليست و هوا و تغييرات فشار در طول رايزر به دست آمده است. نتايج حاصل از شبيه سازي 
نشان مي دهد كه توزيع كسر حجمي در سطح مقطع رايزر يكنواخت نيست و نحوه توزيع ذرات كاتاليست در سطح مقطع رايزر 
به چگونگي ورود هواي ثانويه وابسته است. همچنين نشان داده شده كه منحني تغييرات سرعت هوا و كاتاليست به حالت توسعه 

يافتگي مي رسد. 

واژگان كليدي: شبيه سازي CFD، رايزر FCC، جريان گاز/ جامد، هيدروديناميك بستر سيال

* Ahmadim@ripi.ir 
1. Fluid Catalytic Cracking 

2. Circulating Fluidized Bed
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رايزر1 رآكتورهاي بستر سيال چرخشي يكي از اقتصادي ترين 
رآكتورهاي فرآيندهاي شكست كاتاليست است. با توجه به آن كه 
هر چه زمان اقامت كاتاليست و خوراك كمتر باشد، ميزان بازده 
بنزين بيشتر مي شود، لذا از فرآيند شكست كاتاليستي با رآكتور 
رايزر استفاده مي شود تا زمان اقامت در آن كمتر شود. مخلوط 
دو فازي گاز / جامد در باالي رايزر جدا شده و ذرات جامد به 
ته رايزر برگشت داده مي شوند. رايزرها اصوالً لوله هايي عمودي 
با ارتفاع ft 120-75 و قطر ft 6-2 بوده كه قابليت ايجاد يك 
جريان شبه پيستوني و ايجاد حداكثر سطح تماس بين فاز گاز و 
جامد با سرعت يكسان در طول آن را دارند [6،5،3،1]. شماتيكي 

از فرآيند FCC در شكل(1) آورده شده است.
طراحي فرآيند FCC نياز به بررسي كلي هيدروديناميك 
براي حداكثر سوددهي،  فاز گاز و فاز جامد دارد. به طور كلي 
زمان هاي اقامت گاز و ذرات جامد طوري انتخاب مي شوند كه 
حداكثر بازده محصول بر واحد حجم رآكتور به دست آيد. زمان 
تابعي از دانسيته تعليق، نرخ گردش ذرات  اقامت ذرات جامد 
جامد و ارتفاع رايزر است. ارتفاع رايزر، به طور كلي براي رسيدن 
افت فشار كافي جهت گردش دادن جامد تعيين مي شود.  به 
از  بعضي  در  جامد  كم  انباشتگي2  و  گاز  باالي  سرعت هاي 
كاربردها ترجيح داده مي شود، تا هزينه هاي كمپرسور به حداقل 
برسد. اگر رايزر به اندازه كافي بلند باشد، شرايط جريان كامًال 
گسترش يافته حاكم خواهد شد، به طوري كه انباشتگي ذرات 

جامد تقريباً با ارتفاع ثابت پايدار خواهد ماند [9،5،1].
ساختار جريان گاز و ذرات جامد در رايزرهاي CFB ذاتاً پيچيده 
است. به طوري كه در نتيجه اين پيچيدگي، اندازه گيري هاي تجربي 
دقيق مشكل بوده و تالش براي شبيه سازي هيدروديناميكي آن 
چندان موفقيت آميز نيست. تالش هاي زيادي براي ارايه مدل 
هيدروديناميك رايزر با فرضيات مختلف در ساختار جريان گاز/ 
جامد و به كار بردن فرموالسيون هاي متفاوت رياضي در مقاالت 
ارائه شده كه به طور كلي به سه گروه اصلي زير تقسيم مي شوند 

.[11،10،7،6،4،1]
1- گروهي كه فقط تغييرات محوري دانسيته تعليق جامد 

را پيش بيني مي كنند.
2- گروهي كه تغييرات شعاعي را با فرض دو يا چند ناحيه 

پيش بيني مي كنند.
3- گروهي كه معادالت اساسي ديناميك سياالت را جهت 

پيش بيني جريان دو فازي گاز/ جامد به كار مي برند.
و  بودن  شمول  عام  به سبب  سوم  نوع  مدل هاي  جذابيت 
طبيعت  اما  است.  پيچيده  هندسه هاي  انواع  توصيف  توانايي 
جامد  گاز/  فازي  دو  جريان  براي  استفاده  مورد  معادالت 
به واسطه پيچيدگي زياد، اغلب استفاده از آن را محدود مي كند. 
را  كاربرد  سهولت  و  درك  سادگي   2 1و  مدل هاي  طرفداران 
مخالفان  به هرحال  مي كنند.  ذكر  مدل ها  اين  مزيت  به عنوان 
نوعي  اين مدل ها،  در  فرضيات ساختاري جريان  معتقدند كه 
ساده نگري در مورد طبيعت پيچيده آن است. با توجه به اين كه 
رآكتورهاي گاز/جامد در تعداد زيادي از فرآيندهاي صنعتي در 
صنايع شيميايي و پتروشيمي كاربرد دارند، ديناميك سياالت 
پديده هاي  فهميدن  براي  ديدگاهي نو    (CFD) محاسباتي3 
پيچيده ميان فاز گاز و ذرات است. فهميدن نيروهاي غالب در 
بسترهاي سيال، كليدي براي شبيه سازي موفق هيدروديناميك 
آنها است. در تكنيك هاى CFD ابتدا معادالت حاكم بر جريان 
قوانين  معرف  كه  پاره اى  ديفرانسيل  معادالت  به صورت  سيال 
بقاى جرم، مومنتوم و انرژى هستند، به دست مى آيند. سپس 
از معادالت جبرى  به مجموعه اى  پاره اى  معادالت ديفرانسيل 

1. Riser 
2. Hold up

3. Computational Fluid Dynamic

شكل 1: نمائي از يك رايزر و فرآيند FCC در سيستم بستر سيال چرخشي
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نقاط گسسته  تبديل شده كه جهت تعيين ميدان جريان در 
دامنه محاسباتى، به صورت عددى حل مى شوند [11،10،4]. 

بسيارى از مدل هاى CFD گاز/ جامد در مسير محققين 
دانشگاهى و آزمايشگاه هاى تحقيقاتى قرار گرفته اند. اين مدل ها 
اغلب در ترم هاى شكل معادالت حاكم و روابط مكمل با هم فرق 
دارند. در بيشتر كارهاى انجام شده از برنامه هاى تجارى مختلف 

براى شبيه سازى CFD بسترهاى سيال استفاده شده است. 

تاريخچه مدل هاي CFD در رايزر
در  جامد  گاز/  جريان هاي  مدلسازي  براي  فراواني  تالش 
بر  اين تالش ها  از  انجام شده است. بسياري  لوله هاي عمودي 

اساس نظريه سينتيك جريان دانه اي است. 
هانسن1 و همكارانش در سال 2003 جريان سرد در رايزر 
بستر سيال به كاتاليست FCC را شبيه سازي كردند. در مدل 
نظريه سينتيك  از  استفاده  با  آشفته ذرات جامد  آنها حركت 
براي جريان دانه اي مدلسازي شده و هندسه پيچيده ورودي با 
استفاده از چندين بخش ورودي به طور تقريبي ارايه گرديده 
است. نتايج حاصل از شبيه سازي نيز با داده هاي تجربي در طول 

رايزر مستندسازي شده است [9].
بعدي  سه  مدل   1999 سال  در  همكارانش  و  چان ميني2 
جريان دو فازي براي پيش بيني عملكرد رايزر رآكتور FCC را 
توسعه دادند. مدل آنها جريان توربولنس دو فازي را با سينتيك 
واكنش شيميايي تركيب كرده است. نتايج شبيه سازي آنها نشان 

مي دهد كه رفتار جريان گاز/ جامد هموژن نيست [5].
راند3 در سال 1999 چارچوب دو سيالي با نظريه سينتيك 
كامًال  جامد  گاز/  جريان هاي  شبيه سازي  براي  دانه اي  جريان 
توسعه يافته در رايزر را به كار گرفت. مدل آنها  تشريح مي كند 
كه در رآكتورهاي صنعتي، قسمتي از جريان گاز- جامد توسعه 
نيافته  است اما بهتر است كه از مدل هاي در حال توسعه براي 
شبيه سازي جريان گاز/ جامد توسعه يافته استفاده شود. نتايج 
ارائه شده و تجزيه و تحليل آنها براي توسعه بيشتر مدلسازي 

جريان هاي گاز/ جامد در رآكتورهاي رايزر مفيد هستند [11].

مك كين4 و پاگسلي5  در سال 2002 شبيه سازي بستر سيال 
 MFIX با استفاده از مدل دو سيالي در برنامه FCC حبابي
را انجام دادند. نتايج شبيه سازي آنها با مطالعه ريز كردن دامنه 
محاسباتي با داده هاي تجربي مستندسازي شده است. در مدل 
آنها نتايج متفاوتي از تغييرات بي معني در رفتار نظام حبابي و 
انبساط بستر در ضريب ارتجاعي از 0/5 تا 0/99 مشاهده شده 

است [12].
و  هيدروديناميك   2005 سال  در  تقي پور  و  زيمرمان6 
 FCC سينتيك، واكنش بسترهاي سيال گاز/ جامد شامل ذرات
را با استفاده از CFD شبيه سازي كردند. نتايج شبيه سازي آنها 
نشان مي دهد كه مدل هاي مختلف درگ بر اساس شرايط حداقل 
سرعت سيال سازي ذرات FCC، رفتار سيال سازي حبابي قابل 
آزمايشگاهي  داده هاي  با  تطابق  در  را  بستر  انبساط  و  انتظار 

پيش بيني مي كند [4].
نظريه  با  سيالي  دو  چهارچوب  از   1999 سال  در  راند7 
گاز/  جريان هاي  شبيه سازي  براي  دانه اي  جريان  سينتيك 
جامد استفاده كرده است. مدل محاسباتي براي فهم تاثير قطر 
مشخصه هاي  روي  بر  فازها  فالكس  مقدار  ذرات،  رايزر، اندازه 

جريان با داده هاي تجربي موجود بررسي شده است [8].
آزمايشگاه بين المللي آرگون8 (ANL) در حال توسعه برنامه 
ديناميك سياالت محاسباتي ICRKFL براي مدلسازي جريان 
رايزر FCC  است. هدف اين برنامه، به كارگيري راه هاي كوپل 
كردن تركيب سينتيك شيميايي و هيدروديناميك براي بررسي 
تاثير شرايط عملياتي و طراحي روي بازده محصوالت در رآكتور 

رايزر FCC است[3].
گاز/  جريان  رفتار  سال2000  در  همكارانش  و  بنياهيا9 
 CFD از  استفاده  با  را  چرخشي  سيال  بستر  رايزر  در  ذره 
براي هوا ذرات  بعدي  شبيه سازي كردند. جريان همدماي دو 
جامد شبيه سازي شده است. پروفايل هاي جريان گاز و ذره براي 
سرعت، كسر حجمي، فشار، پارامترهاي توربولنسي براي هر فاز 
به دست آمده است. مقادير محاسباتي به طور قابل قبولي با نتايج 

تجربي موجود توافق دارند [7].
1. Hanssen 
2. Chunminy
3. Rande

4. Mckeen 
5. Pugsley
6. Zimmermann 

7. Rande 
8. Argonne 
9. Benyahia 
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جريان  رژيم  سال2006  در  همكارانش  و  جيراديلوك1 
توربولنت غير ايزوتروپ گاز/ جامد با استفاده از نظريه سينتيك، 
جريان با مدل درگ اصالح شده را بررسي نمودند. دماي دانه اي 
محاسبه شده، فشار فاز جامد مشابه با داده هاي تجربي است. 
نتايج شبيه سازي CFD  با آزمايش هاي جريان هسته/ حلقوي 
مقايسه  قبولي  قابل  به طور  جامد  ذرات  باالي  فالكس هاي  در 

شده است [2]. 
رفتار هيدروديناميكي جريان گاز/ جامد با استفاده از مدل دو 
بعدي بر اساس نظريه سينتيك جريان دانه اي توسط هيوايلين2 
اين مدل  و همكارانش در سال 2003 بررسي شده است. در 
سرعت هاي لحظه اي و مكاني فاز گاز و ذرات جامد، كسر حجمي 
است.  مؤلفه هاي  آمده  به دست  توربولنسي  مؤلفه هاي  و  فازها 
به دست آمده از مدل محاسباتي مطابق با داده هاي آزمايشگاهي 

است [6].
بر خالف مطالعات انجام شده ، خط مشي سينماتيك براي 
انتخاب مدل هاي مناسب و شاخصه هاي آنها براي شبيه سازي 
رايزرهاي صنعتي وجود ندارد. همچنين تنها چندين كار محدود 
در مدلسازي موفق CFD هيدروديناميك بستر سيال شامل 
از مدل هاي  بازبيني گسترده اي  است.  ريز گزارش شده  ذرات 
CFD دو سيالي و معادالت حاكم و روابط تشكيل دهنده براي 
بسترهاي سيال با چندين مورد شبيه سازي، نشان داده كه نيروي 
درگ و جاذبه، ترم هاي غالب اند و تنسور تنش فاز جامد (پيش 
بيني شده توسط نظريه سينتيك) نقش ضعيفي ايفا مي كند. 
مطالعه پارامترها نشان مي دهد كه ريز كردن شبكه محاسباتي 
و انتخاب مدل درگ و مؤلفه هاي مربوطه در شبيه سازي جريان 

رايزر FCC بسيار سخت است.

FCC رايزر CFD شبيه سازي 
كمك  به  هيدروديناميكي  شبيه سازي  اهميت  به  توجه  با 
CFD، در اين تحقيق شبيه سازي هيدروديناميك رايزر مد نظر 
قرار گرفته است كه مدل سرد هوا كاتاليست درون رايزر انجام 
پذيرفته است. مؤلفه هاي  استفاده شده در شبيه سازي رايزر در 

جدول (1) آورده شده اند.
شماتيك رآكتور شبيه سازي شده كه اصلي ترين قسمت هاي 
آن، لوله هايي به قطر يك دوم و سه هشتم اينچ است در شكل 
(2) مشاهده مي شود. هوا در شرايط محيطي وارد رآكتور شده 
و كاتاليست داغ را با خود به سمت باال هدايت مي كند. هوا از 
ورود  از محل  قبل  اول،  رايزر مي شود: قسمت  وارد  دو قسمت 
كاتاليست است و قسمت دوم، بعد از محل تزريق كاتاليست وارد 
مي شود. قطر انتهايي رايزر چند برابر قطر ابتدايي رايزر است كه 
داراي صفحه مشبكي براي توزيع جريان هوا/ كاتاليست است. 
وجود اين صفحه توزيع كننده باعث مي شود كه سرعت هوا و 
كاتاليست كاهش يافته و با فشار كمتري به منظور جداسازي ذرات 

كاتاليست جامد از جريان گاز وارد بخش جداكننده مي شود.
در برنامه كامپيوتري (FLUENT 3/6)  كه در اين تحقيق 
حجم  روش  از  استفاده  با  حاكم  معادالت  شده،  گرفته  به كار 
محدود انفصال يافته اند. معادالت انفصال يافته با شرايط اوليه 
و شرايط مرزي متناسب، به طور عددي حل شده اند. معادالت 
بقاي جرم، مومنتوم با استفاده از ديدگاه اولري گسترش يافته 
و به طور همزمان حل شده اند. اين ديدگاه هر دو فاز را به طور 
جداگانه در نظر مي گيرد و تنها كوپل شدن بين آنها نيروي درگ 
در معادالت مومنتوم است. طرح انفصال تركيبي مرتبه اول و 
مرتبه دوم براي ترم هاي جابجائي در معادالت مومنتوم به كار 
مربوط  براي   SIMPLE تكرار  الگوريتم  از  است.  گرفته شده 
كردن تصحيح سرعت و فشار و ارزيابي مجدد معادله پيوستگي 

در ترم هايي از محاسبات تصحيح فشار استفاده شده است. 

جدول1: پارامترهاي شبيه سازي هيدروديناميك بسترسيال
(ρp) 1700دانسيته ذراتKg/m3

(ρg) 1/225دانسيته گاز Kg/m3

(dp) 70قطر متوسط ذراتμm

(ess) 0/9ضريب ارتجاعي ذرات
Kg/h 800دبي ذرات كاتاليست

Kg/h 100دبي هوا

1. Jiradilok 
2. Huilin



ماهنامه تخصصي، علمي - ترويجي / مرداد-شهريور 1387 / شماره 15 52

F a r a y a n d n o

ديدگاه هاي مدلسازي CFD  جريان هاي گاز/ جامد
در مدلسازي CFD جريان هاي گاز/ جامد, دو ديدگاه اصلى 
اولري/ اولري1 (مدل جريان دانه اي2 (GFM)) و اولري/ الگرانژي3 
كه  اين  فرض  با  دارد.  وجود   ((DPM) گسسته4  ذره  (مدل 
فازهاي مختلف به صورت پيوسته با قابليت نفوذ متقابل5 تعريف 
 شوند دو ديدگاه متوسط گيري و نظريه مخلوط مي تواند براي 

معادالت جريان هاي چند فازي به كار رود [11،10،9،7،4،2]. 
در مدل ذره گسسته حركت ذرات منفرد فاز پراكنده از موازنه 
نيرو (معادالت حركت نيوتون) روي ذره، محاسبه مي شود. براي 
شبيه سازي برخوردهاي ذره/ ذره، دو ديدگاه ممكن است مورد 
اول (ديدگاه كره سخت) زمان  قرار گيرد: در ديدگاه  استفاده 
برهمكنش ذره در مقايسه با زمان پرواز آزاد6 خيلي كوچك است 

و ديدگاه دوم (ديدگاه كره نرم)، زمان برهمكنش در مقايسه 
اولرى/ الگرانژى،  اشكال ديدگاه  زياد است.  آزاد  پرواز  با زمان 
حافظه باال و زمان محاسبات طوالنى مورد نياز براى آن است. 
اين مدل نمي تواند تعداد ذرات بيشتر از 106 را مدلسازى كند. 
در نتيجه براى انجام بررسى پارامترها و مطالعات بزرگنمايي و 
طراحى بسترهاى سيال گاز/ جامد، ديدگاه اولرى/ اولرى روش 

مناسبي است [11،10،9،7،4،2].
در مدل جريان دانه اى هر دو فاز گاز و جامد به عنوان يك 
فاز پيوسته مدل مي شوند و مسيرهاي ذره منفرد شبيه سازي 
نمي شود، اما تالش مي شود خط سير7 و برهمكنش هاي ذره/ ذره 
با استفاده از معادالت متوسط گيرى شده حاكم در نظر گرفته 
شوند. هر چند اين مدل ها نياز به قوانين مكمل8 در رابطه با 
رئولوژي فاز جامد و روابط برهمكنش دارند. با توجه به اين كه 
در اين مدل ها از معادالت متوسط گيرى شده استفاده مي شود، 
شبيه سازي  جهت  مي توان  را  ديدگاه  اين  براساس  مدل هاي 
پيچيده كه حاوي  و  بزرگ  مقياس  در  بسترسيال  رآكتورهاي 
ميلياردها ذره جامد هستند، نيز به كار برد. در اين ديدگاه، هر 
فاز جامد به طور جداگانه با قطر، دانسيته، ضريب ارتجاعي9 و 
كسر  مثل  وابسته  متغيرهاي  مي شود.  بيان  دانه اي10  دماي 
دانه اي  دماي  رابطه  يك  و  فاز  هر  براي  مومنتوم  و  حجمي 
حل  جامد  فاز  اغتشاشات)  سرعت  مربع  يك سوم  (به صورت 
مي شود. فشار فاز جامد، شامل فشارهاي سينيتكي و برخوردي 
است كه بر اساس ضريب ارتجاعي و تابع توزيع شعاعي تعيين 
مي شود. اين نظريه به طور كلى گسترش يافته نظريه سينتيك 
كالسيك گازها براي ذرات چگال است. نظريه سينتيك براي 
جريان دانه اي وابستگي خواص رئولوژيكي ذرات سيال شده در 
غلظت موضعي، ذره و حركت نوساني ذرات در برخورد ذره- ذره 
بيان مي كند. همانند تعريف دماي گاز در نظريه سينتيك  را 
تصادفي  حركت  از  استفاده  با  ذره  متوسط  دماي  كالسيك، 
ذرات تعريف مي شود. در نظريه سينتيك براي جريان دانه اي 
وابستگي خواص رئولوژيكي ذرات سيال شده در غلظت موضعي 

FCC شكل2: شماتيكي از رايزر رآكتور

1. Eulerian- Eulerian 
2. Granular flow
3. Eulerian- Lagrangian

4. Discrete particle model 
5. Interpenetrating continua
6. Free flight 

7. Trajectory 
8. Closure laws 
9. Restitution  

10. Granular temperature
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ذره و حركت نوساني ذرات در برخورد ذره/ذره بيان مي شود. 
همانند تعريف دماي گاز در نظريه سينتيك كالسيك، دماي 
متوسط ذره با استفاده از حركت تصادفي ذرات تعريف مي شود. 
از تعريف دماي دانه اي، فشار فاز جامد به دست مي آيد و بعد از 
به دست  جامد  فاز  تنش  تنسور  جامد  فاز  فشار  به دست آوردن 

مي آيد [11،10،9،7،4،2].

FCC معادالت حاكم بر رايزر
در اين تحقيق از مدل سيال دوگانه1 در چارچوب ديدگاه 
در  رايزر  گاز/ جامد  بستر سيال  مدلسازى  براى  اولرى  اولرى/ 
حالت ناپايا استفاده شد. هر دو فاز بر حسب مجموعه معادالت 
بقا با ترم هاى برهمكنش مناسب كه بيانگر جفت شدن2 معادالت 
فازها با هم است، بيان مى شوند. در اين مدل، ويسكوزيته و تنش 
با زمان و  اين دماى دانه اى است كه  از  تابعى  ذرات به صورت 
مكان در بستر تغيير مى كند. معادالت هيدروديناميكي حاكم بر 
فازهاى گاز و جامد بر اساس ديدگاه اولرى/ اولرى به صورت زير 

تعيين شد: [4,2-10,7-14]
كسر حجمي  هر فاز به عنوان حجم متوسط اشغال شده 
توسط آن فاز، نسبت به حجم كل در دامنه محاسباتى در نظر 
گرفته مي شود. طبق تعريف، مجموع كسر حجمي تمامي فازها 

بايد برابر 1 باشد.

                                                                                                                     (1)

كه  كسر حجمي فاز گاز و كسر حجمي فاز جامد است. 
موازنه جرم فازهاي گاز و جامد عبارت است:

                                                                                                  (2)
                                                                                                    (3)
كه و  به ترتيب دانسيته فاز گاز و فاز جامد و  نيز به ترتيب 
سرعت هاى فاز گاز و جامد است. موازنه مومنتوم براي فازهاي 

گاز و جامد عبارت است از:

       (4)
                                                          

                                                                  (5)

كه و  به ترتيب تنسور تنش فاز گاز و فاز جامد و  نيروي 
برهمكنش ميان فاز گاز و جامد است. نيروى برهمكنش ميان 
فاز گاز و جامد شامل نيروي درگ ايجاد شده به دليل اختالف 
سرعت ميان فازها، نيروي شناوري ايجاد شده توسط گراديان 
فشار سيال، مومنتوم ناشى از انتقال جرم و ساير نيروها است 
كه در اينجا فقط نيروي درگ و نيروى شناوري در نظر گرفته 
شده است. بنابراين نيروي برهمكنش گاز/ جامد به صورت زير 

تعريف مي شود:
                                                                                               (6)
 Fgs معموالً به صورت تجربي و با استفاده از نتايج آزمايشگاهى 
تعيين مى شود. ولى به طور كلى دو روش براى تعيين ضريب 
درگ وجود دارد. در روش اول كه بيشتر براى مواقعى است كه 
كسر حجمى فاز جامد باال است، معموالً از رابطه ارگان3 استفاده 
مى شود. در روش دوم از روابطى كه در آنها سرعت حدى در 
بستر سيال، تابعى از كسر حجمى و عدد رينولدز است، استفاده 
با  نيروي درگ  براي  زير  رابطه  اساس روش دوم  بر  مي گردد. 

استفاده از سرعت حدي ارائه شده است: 

                                                                                    (7)

                                             (8)

                                                               (9)

1. Two-fluid model 
2. Coupling

3. Ergun
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عدد رينولدز فاز جامد به صورت زير تعريف مي شود: 

                                                                                                     (10)

در معادله (7)، ترم  تابع درگ يك كره منفرد 
است. روابط زيادى براى محاسبه  در دسترس است. در اينجا از 

رابطه ساده زير استفاده شده است: 

                                                                                          (11)

الزم به ذكر است كه در صورت استفاده از فرمول (11) در 
معادله (7) بايد بجاى  از  استفاده كرد.

تنسور تنش فاز گاز توسط رابطه زير محاسبه مي شود:

                                                                                                             (12)

نيوتني  به صورت  ويسكوز،  تنش  تنسور  كه  مي شود  فرض 
باشد:

                                                                                            (13)

                                                                                                    (14)

معموالً از دو ديدگاه براى توصيف تنش در فاز جامد استفاده 
شده است. در يك مدل، براى بررسى رفتار جريان هاى دانه اى ، 
تركيبى از رژيم جريان ويسكوز و پالستيك به صورت زير در نظر 

گرفته مى شود:

                                                                                          (15)

                                                                                                                 (16)
                                                                                                       (17)
كه  دماى دانه اى فاز جامد است، اما از دماى فاز جامد كامًال 

متفاوت است. اين دما بيانگر سرعت نوسانى ذرات است. دماى 
دانه اى  انرژى  بنابراين  است.  دانه اى  انرژى  با  متناسب  دانه اى 
به عنوان انرژى سينتيك مخصوص جزء نوسانى تصادفى سرعت 
ذره است. براي به دست آوردن دماي دانه اي، معادله بقاي انرژي 

دانه اي براي فاز جامد حل مي شود:
                                                                                                                (18)
معادله انتقال انرژى دانه اى به وسيلة رابطه زير بيان مى شود:

                                                           (19)

روند حل معادالت باال در حال توسعه است. در اين بررسى با 
 فرض اتالف انرژي دانه اي به صورت محلي و با صرف نظر كردن از 
ترم هاى جابجايى و نفوذ و با حفظ ترم هاى توليد و اتالف از يك 

عبارت جبري براى دماى دانه اي استفاده مى شود:

                                        (20)

                                                                                                               (21)
همانند توابع مورد استفاده در نظريه هاى جريان پالستيك، 

ترم فشار براى رژيم پالستيك به صورت زير تعيين مى شود: 
                                                                             (22)

ترم تنش پالستيك نيز از رابطه زير محاسبه مى شود:
                                                                                                                 (23)
در  بايد  كه  ترم هايي  تعداد  فازي،  تك  جريان  خالف  بر 
معادالت مومنتوم در جريان هاي چند فازي مدل شوند، بيشتر 
است، اين شيوه مدلسازي جريان توربوالنس، جريان هاي چند 
فازي را فوق العاده سخت مي كند. مدل توربوالنسي پراكنده براي 
حالتي كه غلظت فاز دوم رقيق باشد، مدل مناسبي است. دراين 
فرآيند  و  مي شود  نظر  ذرات صرف  بين  برخوردهاي  از  حالت 
غالب در حركت تصادفي فازهاي دوم تحت تأثير توربوالنسي فاز 
اول است. مقادير نوسانات فاز دوم در ترم هايي از مشخصه هاي 
فاز اصلي و زمان برهمكنش ذره/ گردابه  داده مي شود. اين مدل 
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زماني به كار مي آيد كه يك فاز پيوسته اصلي موجود باشد و فاز 
دوم رقيق در آن پراكنده باشد. بدين ترتيب معادالت آشفتگي 

به صورت زير نوشته مي شوند. 

                       (24)

           (25)

دراينجا  و  تاثير فاز پراكنده بر فاز پيوسته گاز 
را نشان مي دهد. و Gkg ترم توليد انرژي سينتيك توربوالنس 
است. بقيه ترم ها مشابه با مدل  تك فاز است. ترم  و  

از معادله لحظه اي فاز پيوسته به دست مي آيد.

شرايط اوليه و شرايط مرزى 
تمام مقادير اوليه متغيرهاى    براى دامنه 
بسترهاى سيال سرعت هاى  در  محاسباتى مشخص مي شوند. 
ذرات جامد معموالً در ابتدا صفر در نظر گرفته مى شوند و سرعت 
گاز معين مى شود. در ورودي رايزر تمام سرعت ها براي هر دو 
فاز گاز و جامد و كسر حجمي ذرات كاتاليست مشخص شده اند. 
به دليل اين كه براى به دست آوردن دماى دانه اى يك معادله 
جبرى حل مى شود، هيچ شرط مرزى براى معادله انرژى دانه اي 
مورد نياز نيست. شرط مرزي فشار ثابت مشخص شده معموالً 
شرط غالب براى شرط مرزى خروجى سيال است. در ديواره هاى 
بستر سيال، سرعت مماسي و عمود سيال صفر در نظر گرفته 
شده است (شرط عدم لغزش). همچنين سرعت عمودي ذرات 
كاتاليست در ديواره رآكتور، صفر در نظر گرفته شده است. اما 
شرط مرزي زير براي محاسبه سرعت مماسي ذرات كاتاليست 

در ديواره به كار گرفته شده است [5,2-13,7]. 

                                                                                           (26)

نتايج و بحث 
به دليل آن كه محل تزريق هوا و كاتاليست متقارن نيست، 
مدلسازي سه بعدي رايزر انجام شده است. براي المان بندي از 
شبكه بي سازمان در ناحيه ابتدايي و انتهايي استفاده شده است و 
ناحيه مياني رايزر كه لوله هايي به قطر سه هشتم اينچ و نيم اينچ 
است با شبكه منظم المان بندي گرديده است. با توجه به اين 
كه جريان درون رايزر از نوع آشفته است بايد شبكه در اطراف 
ديواره ها به اندازه كافي ريز شده باشد تا بتواند اثرات اليه مرزي 
را به خوبي درك نمايد. در شكل (3) شبكه بندي انجام يافته 
در انتهاي رايزر نشان داده شده است. با توجه به اين كه قطر 
منافذ توزيع كننده در قسمت انتهايي رايزر كم است، بنابراين از 
شبكه بندي بسيار ريزي در اين منطقه استفاده شده و اين امر 
موجب مي شود كه تعداد المان ها به طور فوق العاده اي افزايش 

يابد.
ورودي  بااليي  قسمت  در  كاتاليست  حجمي  كسر  مقدار 
شكل  در  ثانويه  تزريقي  هواي  بااليي  قسمت  در  و  كاتاليست 
(4) آورده شده است. مالحظه مي شود كه مقدار كسر حجمي 
كاتاليست قبل از ورود هواي ثانويه در سطح مقطع رايزر متقارن 
نيست و ذرات كاتاليست از يك سمت نزديك به ديواره به باال 
جامد  ذرات  توزيع  ثانويه  هواي  ورود  از  بعد  اما  دارند،  جريان 
كاتاليست در سطح مقطع، حالت يكنواخت تري پيدا مي كند، 

به طوري كه كسر حجمي كاتاليست به مقدار 0/004 مي رسد.
به طوري كه  ابتداي زمان شبيه سازي  كاتاليست در  توزيع 
اين امر در شكل (5) نشان داده شده يكنواخت نيست. مالحظه 
مي شود كه ذرات كاتاليست در برخورد با صفحه توزيع كننده، 
پخش شده و از منافذ صفحه برخورد كننده با سرعت بااليي 
 s12 عبور مي كنند. همچنين چگونگي توزيع كاتاليست در زمان
يكنواخت نيست، اما بعد از مدتي كسر حجمي كاتاليست تقريباً 

حالت يكنواخت تري (شكل 6) پيدا مي كند.
در شكل  (7) بردارهاي سرعت در انتهاي رايزر براي ذرات 
آورده شده است. مالحظه مي شود كه وقتي هوا و  كاتاليست 
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مومنتوم  مي كنند،  برخورد  كننده  توزيع  صفحه  با  كاتاليست 
ذرات كاتاليست و هوا كاهش مي يابد و جريان ذرات كاتاليست 
و هوا به طرف ديواره رايزر هدايت مي شود و از منافذ صفحه 
توزيع كننده با سرعت بيشتري عبور كرده، به بخش جداسازي 
از واكنش وارد مي شود.  ذرات كاتاليست از محصوالت حاصل 
در اين قسمت سرعت ذرات كاتاليست و هوا بسيار كم است و 
عمل جداسازي ذرات كاتاليست از محصوالت توسط سيكلون ها 
انجام مي شود و كاتاليست جدا شده به واحد احيا كننده منتقل 

مي گردد.
در شكل (8) منحني تغييرات سرعت هوا و كاتاليست در 
طول شعاع رايزر آورده شده است. مشخص است كه سرعت، هم 
براي فاز هوا و هم براي فاز كاتاليست، در روي ديواره (به علت 

عدم لغزش سيال) صفر است و حداكثر سرعت، هم براي هوا 
و هم براي كاتاليست، در مركز رايزر است. همچنين با توجه 
پروفايل هاي سرعت حالت  كه  مشاهده مي شود   (8) به شكل  
سهمي گون دارند. اين امر بيانگر آن است كه در طول رايزر، فاز 

هوا و كاتاليست به توسعه يافتگي رسيده است.
در شكل (9) مقدار كسر حجمي ذرات كاتاليست در قسمت 
باالي صفحه توزيع كننده نشان داده شده است. با توجه به شكل 
نشان داده شده، مشخص است كه توزيع ذرات كاتاليست در 

باالي صفحه توزيع كننده تقريباً يكنواخت است. 
رايزر در خط مركزي  افت فشار كل بستر در طول  مقدار 
رايزر در شكل(10) نشان داده شده است. مالحظه مي شود كه 
بستر  در  فشار  افت  و  مي شود  كم  رايزر  در طول  فشار  مقدار 

شكل3: شبكه بندي انجام شده در انتهاي رايزر

شكل 4: مقدار كسر حجمي كاتاليست در سه ارتفاع مختلف در رايزر
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به صورت خطي و تابعي از قطر رايزر است. به طوري كه با افزايش 
قطر رايزر، مقدار شيب نمودار افت فشار تغيير مي كند. مقدار كل 
افت فشار بستر در رايزر برابر با Pa3200 محاسبه شده است. 
افت فشار باال در ابتداي رايزر بخاطر تاثير ورود ذرات كاتاليست 
جامد است. سپس افت فشار به دليل كاهش كسر حجمي ذرات 

كاتليست در طول رايزر كاهش مي يابد. 

نتيجه گيري
فرآيند شكست كاتاليستي سيال (FCC) يكي از فرآيندهاي 

بسيار متداول در تبديل برش هاي سنگين نفت به محصوالت با 
ارزش، همانند بنزين، فرآورده هاي ميان تقطير و الفين هاي سبك 
به دليل اهميت هيدروديناميك رايزر در طراحي و بررسي عملكرد 
فرآيند FCC، هيدروديناميك بستر سيال گاز/ جامد در رايزر 
FCC در حالت ناپايا با استفاده از روش هاى CFD شبيه سازى 
و  كاتاليست  تزريق  محل  تقارن  عدم  به  توجه  با  است.  شده 
هوا، هيدروديناميك ذرات كاتاليست جامد در جريان هوا كه 
همراه بري ذرات كاتاليست را به دنبال دارد، به صورت سه بعدي 
مورد مطالعه قرار گرفته است. جهت مدلسازي سامانه از ديدگاه 

شكل 5: مقدار كسر حجمي كاتاليست در قسمت انتهايي رايزر در 
ثانيه 12ام

شكل 6: مقدار كسر حجمي كاتاليست در قسمت انتهايي رايزر در 
ثانيه 18ام

شكل 7: بردارهاي سرعت كاتاليست در انتهاي رايزر

شكل8: پروفايل سرعت هوا و كاتاليست در طول شعاع رايزر
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اولري/ اولري براى هر دو فاز گاز/ جامد استفاده شده است. مدل 
معادله  و  فاز  دو  براي هر  مومنتوم  پيوستگي،  معادالت  شامل 
دماي دانه اي براي فاز جامد است. به منظور محاسبه تنش هاي 
فاز جامد از معادله دماى دانه اى براي ذرات جامد استفاده شده 
است. به علت اين كه مقدار كسر حجمي ذرات كاتاليست، بسيار 
براي بررسي آشفتگي جريان  از مدل k-ε پراكنده  كم است، 
استفاده شده است. معادالت حاكم با استفاده از روش عددي 
حجم محدود در محيط نرم افزار فلوئنت1 حل شده اند. با استفاده 
از شبيه سازي CFD  توزيع كسر حجمي فازها، مقادير سرعت 

كاتاليست و هوا و تغييرات فشار در طول رايزر به دست آمده است. 
نتايج حاصل از شبيه سازي نشان مي دهد كه توزيع كسر حجمي 
در سطح مقطع يك رايزر صنعتي، يكنواخت نيست و نحوه توزيع 
ذرات كاتاليست در سطح مقطع رايزر به چگونگي ورود هواي 
 CFD ثانويه بستگي دارد. همچنين با استفاده از شبيه سازي
نشان داده شده كه منحني تغييرات سرعت هوا و كاتاليست در 
سطح مقطع رايزر، سهمي گون است و جريان هوا/ كاتاليست 
در رايزر به حالت توسعه يافتگي رسيده است. مقدار افت فشار 
كل بستر نيز تابعي از قطر رايزر است به گونه اي كه با افزايش 

قطر رايزر، مقدار شيب نمودار افت فشار نيز تغيير مي كند.  

شكل9: مقدار كسر حجمي ذرات كاتاليست در قسمت باالي صفحه 
توزيع كننده

شكل10: مقدار افت فشار كل بستر در طول رايزر

6- فهرست عالئم اختصاري
αs: كسر حجمي فاز جامدαg: كسر حجمي فاز گاز              

νs: سرعت فاز جامدνg: سرعت فاز گاز 

σs: تنسور تنش فاز جامدσg: تنسور تنش فاز گاز

τg: تنسور تنش ويسكوزI: تنسور واحد

qθ: فالكس نفوذي انرژي دانه ايD: نرخ تنسور كرنش

νp: سرعت نوسانى ذرات جامدνrs: سرعت حد فاز جامد

es: ضريب ارتجاعى فاز جامدg0S: تابع توزيع شعاعى 

fgs: برهمكنش ميان فاز گاز و جامدΘ: دماى دانه اى فاز جامد

κ: انرژي سينتيك توربولنسγθ: نرخ تالفات انرژي دانه اي
Π: تاثير فاز پراكنده بر فاز پيوستهε: نرخ اتالف انرژي سينتيك توربولنس 

Gkg: ترم توليد انرژي سينتيك توربوالنس

1. FLUENT
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استفاده ازتركيبات استخراج شده ازآب سياه زيتون 
براي تصفيه آب هاي آلوده

استخراج شده  تركيبات  از  استفاده  با  تالشند  در  محققان 
محلول هايي  زيست فيلتر  عنوان  به   را  آن  زيتون،  سياه  آب  از 
كه با فلزات سنگين يا نامطلوب آلوده شده اند، استفاده كنند. 
در فرآوري روغن زيتون، مايع زائدي به  نام آب سياه زيتون يا 
به دليل  اين آب  توليد مي شود.  زائد سايش روغن زيتون1  آب 
دي2 باال و فنول هاي خود، خصوصيات آلوده كنندگي  بي_او_ 
قابل توجهي دارد. در كشورهاي مديترانه يي ـ كه 95 درصد 
از روغن زيتون دنيا را توليد مي كنند ـ ميزان آب سياه ساالنه 
بيش از سي ميليون متر مكعب تخمين زده مي شود، در نتيجه 
كردن  خارج  براي  مرسوم  عملي  روش هاي  اينكه  به  توجه  با 
ماده  اين  دفع  است،  بي اثر  آب سياه  آلودگي هاي  از  گروهي 
آب سياه  ديگر  سويي  از  مي شود.  تلقي  مهمي  بسيار  مطلب 
زيتون زيست توده اي ارزان از تركيبات آلي و غير آلي است. با 
از روش هاي جداسازي مناسب مي توان اين تركيبات  استفاده 
را خارج كرده، به شكل تركيبات مورد استفاده در كشاورزي، 
كه  تحقيقاتي  درآورد.  صنعت  و  محيطي  زيست  فرآيندهاي 
دانشمندان ايتاليايي در سال 2002 انجام دادند، نشان داد كه 
وجود  زيتون  آب سياه  در  طبيعي  به طور  كه  ـ  فلزي  يون هاي 
دارندـ  به يك جزء پليمري در آب سياه زيتون، متصل مي شوند. 
قسمت اعظم اين يون هاي فلزي يون پتاسيم است، همچنين 
اين جزء در مقايسه با خود آب سياه زيتون داراي مقدار بسيار 
كمي از بي_او_دي است. محققان اين پروژه با هدف مطالعة 
بازيافت اين جزء در كشاورزي و فرآيندهاي زيست  محيطي اين 
نهادند.  را «پلي مرين»  نام آن  به دست آورده و  را  زيست ماده 
دكتر كاپاسو، محقق اين طرح، مي گويد: «پلي مرين خصوصيات 

پلي الكتروليتي و مقدار يون پتاسيم قابل بازيافت فراواني دارد. 
فلزات  با  كه  محلول هايي  زيست فيلتر  به عنوان  مي تواند  پس 
سنگين يا نامطلوب آلوده شده اند، مفيد باشد. استفاده از اين 
زيست فيلتر براي آلودگي زدايي بسيار مهم و جالب است؛ زيرا 
عالوه بر مشكل آلود گي، مشكل دفع آب سياه زيتون را هم حل 
مي كند.» تحقيقات جديد انجام شده به وسيلة دكتر زينگ در 
دانشگاه ماساچوست، از برهم كنش اين ماده با نانوذرات اكسيد 
ميان  آلومينيوم خبر مي دهد. دكتر زينگ مي گويد: «مقايسه 
با  رابطه  در  ميكروذرات،  و  نانوذرات  ابعاد  در  كاتيون ها  رفتار 
آلي، موضوع جديدي است، همچنين  مادة  با يك  برهم كنش 
اين اولين باري است كه يك كمپلكس پلي مرين نانوذره براي 
كاربرد در يك فرآيند زيست فناوري محيطي آزمايش مي شود.» 
اين پژوهشگران نشان دادند كه مي توان از پلي مرين در جذب 
فنانترن از آب هاي آلوده استفاده كرد. اگر پلي مرين را با نانوذرات 
اكسيد آلومينيوم مخلوط، سپس خشك كنيم و از آن در فرآيند 
باال استفاده كنيم، اثربخشي آن افزايش پيدا مي كند. فنانترن 
يكي از تركيبات بسيار مضر در اكوسيستم هاي طبيعي است، 
كه اغلب از سوختن سوخت هاي كربني نظير زغال سنگ، نفت، 
ما  «نتايج  مي گويد:  زينگ  دكتر  و چوب حاصل مي شود.  گاز 
از  بيشتر  برابر  آلومينيوم، صد  اكسيد  نانوذرات  كه  داده  نشان 
ميكروذرات، پلي مرين را جذب مي كنند. به عالوه ما فهميده ايم 
پلي مرين  به  نسبت  نانوذرات  پلي مرين-  كه كمپلكس خشك 
اين  بيشتر جذب مي كند، همچنين  برابر  دو  را  فنانترن  تنها، 
كمپلكس نسبت به كمپلكس پلي مرين- ميكروذرات 70 برابر 
با  آب  در  قابل حل  پلي مرين يك شبكة  دارد.»  بيشتر جذب 
گرفت،  صورت  اتصال  فرآيند  كه  زماني  پس  است.  منفي  بار 
جدا كردن آن كار مشكلي است. زينگ و كاپاسو مي خواستند 

تازه هاي علمي

1. OMW 2. BOD
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زيرا  دارند،  نگه  ثابت  نامحلول  تكيه گاه  يك  روي  را  پلي مرين 
جاذب سيستم هاي biobed، بايد ماده اي جامد باشد. اكسيد 
پس  دارد،  مثبت  بار  اسيدي  و  خنثي  آب دهان  در  آلومينيوم 
براي اين مقصود مناسب است. دكتر زينگ مي گويد: «پلي مرين 
گزينه مناسبي براي يك سورفاكتانت مدرن است.» استفاده از 
پلي مرين به جاي سورفاكتانت هاي سنتزي كار ساده اي است، 
زيرا پلي مرين از مواد ارزان به دست مي آيد و جداسازي راحتي 
دارد. بر اين اساس مي توان از اين مادة جديد براي تميز كردن 
زينگ  دكتر  برد.  بهره  كشاورزي  زمين هاي  در  آلوده  آب هاي 
مي گويد: «بعضي از رآكتورها ـ كه داراي سيستم همزن متوالي 
هستند ـ ممكن است داراي مادة جاذب باشند.» پس از اينكه 
جذب سطحي اشباع شد، با سوزاندن جز، آلي مي توان كمپلكس 

پلي مرين- نانوذرات را بازيافت كرد كه فرآيند ارزاني است. 

توليد سوخت زيستي قابل بازيافت
يافته  باكتري تك سلولي جهش  نوعي  آمريكايي  محققان 
را در آزمايشگاه به وجود آوردند كه از قند تغذيه كرده و نوعي 
كه  فسيلي  ايجاد مي كند. سوخت هاي  از خود  ديزلي  سوخت 
سياره ما بر پايه آن به حيات ادامه مي دهد از تجزيه مواد زيستي 
در طي ميليون ها سال به وجود آمده است. امروزه دانشمندان 
در تالشند كه سوخت هاي مشابه اما بدون صرف ميليون ها سال 
زمان به دست بياورند. محققان در طي اين تالش ها موفق شدند 
مواد نفتي قابل احيايي را از طريق نوعي باكتري آزمايشگاهي 
جهش يافته كه با مصرف قند نوعي سوخت ديزلي از خود توليد 
مي كند به وجود آورند. يك شركت فنآوري زيستي با استفاده 
از يك نوع باكتري تك سلولي نوعي سوخت مشابه مواد نفتي 
توليد كرد. ابعاد ماده توليد شده بسيار كوچك بوده و با چشم 
غير مسلح قابل ديدن نيست.اين باكتري جهش يافته با مواد 
گياهي قندي تغذيه مي كند. باكتري مواد غذايي را هضم كرده و 
موادي از خود دفع مي كند كه خصوصيات مواد نفتي را داراست. 
دانشمندان تاكنون از باكتري ها و مخمرهاي زيادي براي توليد 
سوخت استفاده كرده اند اما محققان آمريكايي در ژن هاي اين 
باكتري جديد تغييراتي ايجاد كرده و آن را متحول ساخته اند. بر 

اساس گزارش CNN، اين باكتري از نوع باكتري هاي بي خطر 
غذايي  زباله هاي  قندي حتي  ماده  هرنوع  را  آن  غذاي  و  بوده 
مي تواند تشكيل دهد. همچنين اين سوخت قابل بازيافت بوده و 
با محيط زيست سازگار است و به دليل عدم وجود عواملي مانند 
بنزن و اتانول در آن فرسايش ابزار آالت نقل و انتقال سوخت را 
نيز در پي نخواهد داشت. با اين حال اين كشف بزرگ در سطح 
آزمايشگاه صورت گرفته است و تا توليد اين نوع سوخت در حد 

مصرف جهان راه درازي پيش روي محققان قرار دارد.

توليد آسفالت اليافي توسط متخصصان داخلي
از  عمران  مهندسي  در  نوين  فن آوري هاي  پژوهشي  گروه 
واحدهاي فن آوري مستقر در شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان 

موفق به توليد آسفالت اليافي شده است. 
الياف با پيچش در ميان مصالح سنگي و تثبيت جايگاه سنگدانه ها 
در ساختمان داخلي آسفالت، محصول يكنواختي را توليد مي كند 
كه عالوه بر افزايش مقاومت فشاري و كشش حاصل از آن در سازه 
آسفالتي، باعث ارتقاي چسبندگي مصالح به يكديگر هم مي شود. 
از ديگر مزاياي آسفالت اليافي توليدي، اصالح خصوصيات قير و 
آسفالت با استفاده از الياف نساجي، كاهش ترك هاي انقباضي 
بهبود  برابر خستگي،  در  مقاومت  افزايش  روسازي،  انعكاسي  و 
چسبندگي و بهبود تراكم است و با استفاده از اين آسفالت، امكان 
ايجاد هدايت الكتريكي در سازه هاي آسفالتي، كاهش مصرف قير 
براي خريد  بازار جديدي  و كاهش ضخامت روسازي و معرفي 
ضايعات اليافي ايجاد مي شود. ازمهم ترين كاربردهاي اين آسفالت  
باندهاي پرواز فرودگاه ها، محوطه هاي پاركينگ، روكش اسكله هاي 
بنادر و محل هاي عبور بارهاي سنگين مي توان نام برد. براي توليد 
اين محصول بيش از يك سال فعاليت علمي و پژوهشي انجام شده 
و هزينه توليد آن براي يك تن، تنها 50 هزار ريال است. گروه 
انجام دهنده اين فعاليت عالوه بر چاپ خواص آسفالت اليافي در 
 Applied Polymer Science قالب يك مقاله علمي در مجله
كه از معتبرترين مجالت شاخه علم پليمر است، به ارائه ويژگي ها 
و خواص برتر آن در هفتمين كنفرانس بين المللي روسازي پايدار 

در ليورپول انگلستان نيز پرداخته است. 
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حروفچيني مقاله 1 -
ـ براي تايپ مقاالت از نرم افزار  Word XP 2002 يا باالتر استفاده شود.

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

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

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

ـ نتايج و بحث
- نتيجه گيرى

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

ـ مراجع 
ـ پيوست ها (در صورت وجود)

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

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

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

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

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

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

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

 باشد.
10- شكل ها 

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

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

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

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

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

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

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

نمونه اي از فرمت مراجع در زير آورده شده است.
Anderson D., Specification Formulation, Journal of Engineering, Vol.2, No.2, 2002, pp 223-228.1. 
Cox S., CAD in the Context of Design, Proceeding of CAD 2002, Guilford, UK, 2002, pp 11-25.2. 
Arts E.H.L. and Korst J.H.M., Simulated Annealing and Boltzmann Machines, John Wiley & Sons, 1990.3. 

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

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

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

 farayandno@yahoo.com :پست الكترونيك
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شركت NOC يكي از شركت هاي بزرگ نفتي ژاپن است 
كه دامنة فعاليت هايش در اكثر نقاط جهان گسترش يافته و همة 
زمينه هاي صنعتي نفت، گاز و پتروشيمي را از اكتشاف و استخراج 

تا فرآورش و توليد و بازاريابي و فروش، در برگرفته است. 
ژاپن  نفت  نـام شـركت  با  سـال 1888  در  ايـن شـركت 
(Nippon Oil Company) با سرمايه اي به ميزان 139/4 
ميليارد ين ژاپن و 4765 نفر نيروي انساني، توسط بانك هاي 

ژاپني به عنوان سهامداران اصلي، تأسيس شد.
چنانكه گفته شد دايرة فعاليت هاي اين شركت بسيار گسترده 
بوده و همة صنايع نفت، گاز و پتروشيمي را دربر گرفته است. 

ليكن اهم اين فعاليت ها به اختصار چنين است:

1- اكتشاف و توسعه
اكتشاف و استخراج مخازن نفت و گاز در سراسر جهان از 
اين زمينه  مهمترين فعاليت هاي شركت NOC است كه در 
درآورده  اجرا  به  نقاط مختلف جهان  در  را  بسياري  طرح هاي 

است. براي نمونه مي توان به پروژه هاي زير اشاره كرد:
- توسعه ميدان نفتي درياي شمال در انگلستان

سكوي  و  دريايي  تأسيسات  نصب  و  توليد  حفاري،   -
بهره برداري در ويتنام 

سكوي  و  دريايي  تأسيسات  نصب  و  توليد  حفاري،   -
بهره برداري در خليج مكزيك

- توسعه ميدان گازي در مالزي

نگاهي به مراكز پژوهشي جهان

اشاره
آنچه در پي مي آيد بخش هايي از گزارش بازديد مهندس 
محسن عالقه بندحسيني از مراكز پژوهشي و پااليشگاه هاي 
شركت عظيم NOC و متضمن نكات جالب و اطالعاتي 
مفيد و ارزشمند است. بخش نخست اين گزارش را كه به 
معرفي زيرمجموعة شركت NOC اختصاص يافته است، از 

نظر مي گذرانيم:
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2- واردات نفت خام و ذخيره سازي
اين شركت با بهره گيري از ناوگان عظيم دريايي خود، شامل 
نفتكش هاي پيشرفتة اقيانوس پيما با ظرفيت هاي 260 تا 280 
هزار تن و كالس 2000 به باال، نفت خام حوزة خليج فارس را 
بارگيري و به پايانه هاي نفتي ژاپن منتقل مي كند و با استفاده 
از يك شبكة وسيع نرم افزاري، كليه عمليات منظم و منسجم 
واردات و ذخيره سازي را از بازاريابي و خريد تا بارگيري و انتقال 

و تحويل نفت خام، سازماندهي و مديريت مي نمايد.
بيشترين حجم واردات نفت خام مصرفي ژاپن (بيش از 80 
حوزة  كشورهاي  از  (سال 2003)  موجود  آمار  مطابق  درصد) 
ايران،  امارات، جمهوري اسالمي  خليج فارس شامل: عربستان، 
و  اندونزي  روسيه،  چين،  اين  بر  عالوه  است.  عمان  و  كويت 
كشورهاي آفريقايي و آسياي جنوب شرقي نيز سهم اندكي از 

بازار مصرف ژاپن را به خود اختصاص مي دهند.
شركت NOC با واردات 1/557/000 بشكه در روز 32/5 
درصد از كل واردات نفت خام مصرفي ژاپن را به عهده دارد. 
تداوم عمليات صنايع  از  اطمينان  و  استمرار  به منظور حفظ 
مناطق  در  نفت خام  واردات  از  توجهي  قابل  بخش  پااليشي، 
كاگوشيما و اوكينوا به عنوان مخازن استراتژيك، ذخيره سازي 

مي شود.

3- صنايع پااليشي
ژاپن  سراسر  در  نفت  پااليشگاه   7 داراي   NOC شركت 
است. يك پااليشگاه در شمال، سه پااليشگاه در حوزة مركزي 
را  اين مجموعه  ژاپن  ديگر در حوزة جنوبي  پااليشگاه  و سه 
اين  در  كه  نفتي  فرآورده هاي  مهمترين  مي دهند.  تشكيل 
نفتا(به   ،(LPG)مايع گاز  از:  عبارتند  توليد مي شود  مجموعه 
عنوان خوراك صنايع پتروشيمي)، بنزين موتور، نفت سفيد و 
سوخت جت، نفت گاز، روغن موتور، بنزن، پارازالين، نفت كوره، 
قير و گوگرد. البته پارافين، گازكربنيك مايع، ازت و هيدروژن 
شركت  اين  توليد  سبد  در  فرعي  فرآورده هاي  عنوان  به  نيز 

قراردارند.

پااليشگاه نگيشي1؛ صنعت سبز ژاپن
 NOC شركت  پااليشي  مجموعة  پااليشگاه  بزرگترين 
پااليشگاه نگيشي  است. پااليشگاه نگيشي داراي ويژگي هايي 
است كه آن را از ساير پااليشگاه هاي مجموعه NOC متمايز 
مي كند: نخست مجهز بودن به سيستم تله متري نشان دهندة 
آلودگي هاي زيست محيطي2  كه در سراسر پااليشگاه نصب شده 
و اين پااليشگاه را به عنوان «صنعت سبز» در كشور ژاپن معرفي 
كرده است و ديگر ساختار پااليشي كامل و الگوهاي فرآيندي 
پيشرفتة اين پااليشگاه كه حداكثر بهره برداري و سودآوري را در 

اين مركز پااليشي ميسر نموده است.
از  وسيعي  گروه  از  آالينده ها  نشانگر  تله متري  سيستم 
آناليزرهاي آماده به كار، نظير SOX، NOX و O2 در دودكش 
آناليزرهاي COD و جريان  كوره ها و ديگ هاي بخار و گروه 
(Flow) در خروجي واحدهاي تصفية فاضالب تشكيل مي شود. 
نتايج آناليز گازهاي خروجي از دودكش ها و كيفيت آب تصفيه 
شهر  مركز  به  شبكه  طريق  از  و  تله متري  پايانه هاي  به  شده 
ارسال مي شود و به صورت مداوم تحت نظارت مقامات سازمان 

محيط زيست قرار مي گيرد.
بافت فرآيندي پااليشگاه نگيشي بسيار پيچيده است. عمليات 
تقطير نفت خام در سه واحد جدا و توسط سه گروه بهره برداري 
مجزا، به ظرفيت هاي 150 هزار، 120 هزار و 70 هزار بشكه در 
روز انجام مي شود. ته ماندة برج تقطير در جو به صورت 5 برش 

جداگانه به اين شرح به مصرف مي رسد:
1- بخش اول به طور مستقيم براي تهية نفت كوره (به ميزان 

بسيار كم) ارسال مي شود.
آيزوماكس  خوراك  و   VGO تهية  براي  دوم  بخش   -2
فرستاده مي شود. مجموع ظرفيت واحدهاي مذكور 122 هزار 

بشكه در روز است:
واحدهاي آيزوماكس و FCC به ميزان 41 هزار بشكه در 

روز
توليد  در  مكمل  به صورت   FCC و  آيزوماكس  واحدهاي 
فرآورده هاي ميان تقطير و بنزين موتور براساس تقاضاي بازار 

1. Negishi 
2. Pollution monitoring telemeter system



ماهنامه تخصصي، علمي - ترويجي / مرداد-شهريور 1387 / شماره 15 66

F a r a y a n d n o

مصرف و ارزش فرآورده عمل مي كنند. مجموع ظرفيت واحدهاي 
آيزوماكس 72 هزار و FCC 41 هزار بشكه در روز است.

با  همراه  جو  در  تقطير  برج  ته ماندة  از  ديگري  بخش   -3
ته ماندة حاصل از وكيوم فالشر  به واحد تصفيه ارسال و پس از 
حذف فلزات سنگين (Ni+V) و سلفورزدايي، به عنوان خوراك 
واحد RFCC مورد استفاده قرار مي گيرد. مواد سبك غير اشباع 
آلكيالسيون  نيز خوراك واحد   RFCC و  FCC از واحد هاي
توليد  آلكيالت  بشكه  هزار   9 روزانه  طريق  اين  از  و  مي شود 
مي شود.همچنين واحد پنكس با ظرفيت 8 هزار بشكه در روز 
به توليد ايزومرات براي امتزاج با بنزين موتور در سرويس قرار 
مي گيرد. ظرفيت واحد RFCC حدود 35 هزار بشكه در روز 
و ظرفيت واحد تصفيه مخلوط (AR+VR) 36 هزار بشكه در 

روز است.
4- بخشي از AR به صورت مستقيم در واحد RFCC به 

عنوان خوراك مصرف مي شود.
تقطير در خالء  واحدهاي  به   AR از  باقي مانده  5- بخش 

ارسال و براي تهية Lub-cut مورد استفاده قرار مي گيرد.

توليد انرژي الكتريكي در پااليشگاه نگيشي
يكي از عظيم ترين فرآيند هاي پااليشي در پااليشگاه نگيشي 
برق  وات  واحد 431/450 كيلو  اين  IGCC  است. در  واحد 
توليد و به شبكه شهري «توكيو الكتريك پاور» فروخته مي شود.

(خوراك اين واحد آسفالت است).
پااليشگاه نگيشي از ژوئيه 2003 به صورت توليد كننده و 
انرژي  صادرات  حجم  است.  درآمده  الكتريكي  انرژي  فروشندة 
الكتريكي اين مجموعه به طور متوسط 342 هزار كيلووات و ميزان 

بهره وري تأسيسات مربوطه 80 درصد گزارش شده است.

نيروي انساني
نفر  بر 666  افزون  نگيشي  پااليشگاه  انساني  نيروهاي  كل 

است كه در عناوين زير مشغول به كارند:
- مديران26 نفر

- سرپرستان و كاركنان 238 نفر

- بهره برداران روزكار 79 نفر
- بهره برداران نوبتكار 323 نفر

نيروهاي پيمانكاري كه به پااليشگاه خدمات ارايه مي دهند 
نيز بالغ بر 700 نفرند.

به  الزم  نگيشي،  پااليشگاه  بررسي  و  معرفي  تكميل  در 
پااليشگاهي مربوط  توضيح است كه كاتاليست هاي واحدهاي 
به شركت CCIC است. كاتاليست هاي گروه هيدروپروسسينگ 
نفتا، نفت سفيد، نفت گاز و  فرآيند هاي HT محصوالت  شامل 
كاتاليست هاي  همچنين  است.  ژاپن  ساخت  تماماً   Residue
ژاپن و عمدتاً  توليد كشور  نيز   RFCC و   HC، FCC گروه 
داراي كيفيت بسيار مرغوب و قابل رقابت در بازارهاي جهاني 
است. نكتة ديگر اين كه مصرف كاتاليست ها و مواد شيميايي 
توليدي شركت NOC تنها به اين مجموعه محصور نمي شود 
مصرف  را  كاتاليست ها  اين  نيز  ديگر  پااليشگاه هاي  بلكه 

مي كنند.

4-توزيع و انتقال فرآورده هاي نفتي
شركت NOC با فراهم آوردن ناوگان عظيمي از نفتكش هاي 
جاده پيما، كشتي هاي مخزن دار و استفاده از واگن هاي راه آهن، 
كليه فرآورده هاي نفتي خود را به سراسر ژاپن توزيع مي كند. 
فروش فرآورده ها در پايانه هاي انحصاري اين شركت با عالمت 
اختصاري ENEOS با استفاده از كارت هاي هوشمند اعتباري 
و از طريق يك شبكة رايانه اي صورت مي گيرد. مشتريان اين 
شركت براي سهولت عمليات، سفارش هاي خود را از اين طريق 

به ثبت رسانده و پيگيري مي كنند.

5-بازاريابي و فروش فرآورده 
زمينه  اين  در   NOC شركت  بازاريابي  و  فروش  بخش 
تمهيداتي اتخاذ كرده و به منظور رفاه حال مشتريان خود در هر 
يك از ايستگاه هاي فروش، تعميرگاه مجهز و كوچكي استقرار 
يافته كه به صورت شبانه روزي خدمات مكانيكي به مشتريان 
عرضه مي كند و در كنار آن قطعات يدكي مورد نياز، انواع روغن، 
گريس، فيلتر و ساير ملزومات ضروري نيز در اختيار آنان قرار 



67ماهنامه تخصصي، علمي - ترويجي / مرداد-شهريور 1387 / شماره 15

F a r a y a n d n o

بلكه در  ژاپن،  تنها در سراسر  نه  اين مراكز خدماتي  مي دهد. 
چين و كشورهاي جنوب شرقي آسيا نيز به همان كيفيت به 

مشتريان NOC اراية خدمت مي كند.

6- تحقيق و توسعه
است.  توسعه  و  تحقيق  بخش   ،NOC بخش  مهمترين 
تأسيسات اين بخش در زميني به مساحت 73461 مترمربع بنا 
شده كه بالغ بر 30862 متر مربع آن به آزمايشگاه ها و بخش هاي 
پژوهشي اختصاص يافته است. اين بخش شامل آزمايشگاه مركزي 
پژوهش هاي فني (CTRL) ، آزمايشگاه پژوهش هاي روغن موتور 

(LRL) و بخش پژوهشي انبارة سوخت (FCR) است.
شركت NOC در سال مالي 2002 مبلغ 10 ميليارد ين 
ژاپن صرف هزينه هاي R&D نموده است. هزينه هاي پژوهشي 
خالص  درصد سود  سال حدود 30/98  همان  در  اين شركت 

شركت بوده است.

دستاوردهاي پژوهشي
از  حاصل  دستاوردهاي  و  پژوهشي  طرح هاي  از  پاره اي 

تحقيقات شركت NOC در بخش هاي مختلف عبارتند از:
(FUEL)پژوهش  در بخش  سوخت

با  موتور  بنزين  انحصاري  تركيب  كردن  فرمول  و  تهيه   -
عالمت تجاري«ENEOS VIGO» كه بدون گوگرد و با اكتان 

باالست.
- در بنزين ياد شده ميزان سولفور، زير 10 قسمت در ميليون 
تضمين شده و به علت افزودن مواد الزم در فرمول اين فرآورده، 
ميزان مصرف سوخت و نشر Co2 تا حد 3 درصد نسبت به 

بنزين هاي معمول با اكتان يكسان كاهش مي يابد.
- در مورد سوخت هاي موتور ديزل، با كاهش كريستال هاي 
واكس، ميزان روانروي (Fluidity) و كيفيت كاربري در شرايط 

سرماي شديد بهبود يافته است.
- تحقيقات ويژه در مورد سوخت هاي سنگين (F.O.) براي 

بهبود كيفي

پژوهش در بخش مواد نفتي
- تهية آسفالت متخلخل و كاربرد آن در جاده هاي ژاپن كه 
داده  نشان  از خود  معمولي  آسفالت  به  نسبت  فراواني  مزاياي 

است.
- تهية نوعي پوشش براي پياده روها و جاده هاي جنگلي، با 
استفاده از خرده هاي چوب كه هم اكنون به صورت تجاري به 

توليد مي رسد و در سطح وسيعي كاربرد يافته است.
- توليد 2 نوع افزودني براي سوخت موتور به منظور بهبود 
كار موتورهاي بنزيني و ديزلي ابداع روشي براي بازيافت ضايعات 
گوگرددار از طبيعت كه به پاكسازي محيط زيست كمك مي كند.

پژوهش در بخش پااليش نفت
- محك سنجي نفت خام با پيشرفته ترين دستگاه هاي ارزيابي 

نفت خام
- توسعه كاتاليست هاي بسيار فعال و فرآيند هاي كراكينگ 
نفت خام،  پااليش  در  فرآيند  جريان  تعيين  براي  كاتاليستي 
در زمينة ته مانده برج تقطير در خأل به فرآورده هاي سبك و 

ارزشمند
- توسعة فرآيند توليد سوخت پاك بدون گوگرد و آروماتيك 

ATL از ته مانده هاي سنگين پااليشي با نام اختصاري
- توسعة كاتاليست هاي سولفور زدايي نفت گاز

- توسعه كاتاليست هاي هيدروكراكينگ ويژه توليد روغن هاي 
پايه

(HS-FCC) توسعه فرآيند كت كراكر -
FCC توسعه جداكننده مغناطيسي براي كاتاليست هاي -

(Lubricants)پژوهش در بخش روان كننده ها
بخش وسيعي از مركز NOC به پژوهشگاه روان كننده ها 
اختصاص دارد. تحقيقات روي انواع روغن هاي موتور بنزيني و 
ديزلي و انواع گريس ها به صورت عملي با موتورهاي كالس هاي 
مختلف انجام گرفته و نتايج آن در جهت توسعه و بهبود كيفي 
روغن ها با فرمول بندي هاي جديد به بازار مصرف روانه مي شود.
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پژوهش در بخش فنآوري سلول سوخت
- راندمان و كاربري سلول سوخت

- سازگاري و اصالح پذيري سلول سوخت با محيط
- نحوه توليد به وسيله سلول سوخت

- فنآوري ريفرمر براي توليد هيدروژن
پژوهش در بخش  پليمرهاي رسانا

با تحقيقات وسيعي كه روي پليمرها در پژوهشگاه هاي پليمر 
NOC انجام گرفته، مواد ارزشمندي با كاربردهاي وسيع توليد 
شده است. از جمله اين توليدات مي توان به موارد ذيل اشاره 

كرد:
با  سازگار  و  جديد  خورشيدي  باتري هاي  توليد   -

محيط زيست
- توليد پنجره هاي الكتروكروميك كه موجب كاهش هزينه 

تهويه ساختمان مي شود.
B12 فرآيند هاي بيولوژيكي و توليد تجاري ويتامين -

- تهيه فيلم هاي كريستال مايع (LC) و ساخت فيلم هاي 
عكاسي

نوعي  توليد  و  كامپوزيتي  مواد  از  فيبرهاي كربني  تهيه   -

الياف كربني با نام گرانوك با كارآيي بسيار در صنعت. اين الياف 
از برش هاي سنگين نفتي تهيه شده و داراي ويژگي هايي نظير 
وزن كم، سختي باال، ضريب انتقال حرارت پايين، هدايت حرارتي 
باال و كاربري هاي فراوان در صنايع مختلف نظير مهندسي سازه، 
فونداسيون  ورزشي،  كاالهاي  توليد  نساجي،  هوا/فضا،  صنايع 

پل ها و ... است.

مشاهده و آناليز در مقياس نانومتري در مركز پژوهش هاي 
NOC

كه  است  كاتاليست هايي  به  وابسته  نفت،  پااليش  صنايع 
داراي ساختمان ميكروسكپي است. براي مشاهدة اين ساختمان 
پيچيده و بسيار ريز، نياز به ميكروسكپ هايي با قدرت تفكيك 
يك  از  استفاده  با   NOC پژوهش هاي  مركز  باالست.  بسيار 
دستگاه ميكروسكپ الكترونيكي از ساختمان كانالي زئوليت ها كه 
براي ساخت كاتاليست مورد استفاده قرارمي گيرد، عكس برداري 
و  كاتاليست ها  ساختمان  رؤيت  براي  مركز  اين  است.  كرده 
بررسي ساختمان فيبرهاي كربني و پليمرهاي كريستال مايع 

از اين دستگاه پرقدرت استفاده مي كند.
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1. pour point 

 بررسي و برآورد تلفات تبخيري محصوالت نفتي ازمخازن باسقف شناور
مجري: دانشگاه شيراز      

متقاضي: شركت پااليش نفت شيراز
در اين طرح بااستفاده ازمدل API ميزان تلفات استاندارد ازمخازن باسقف شناور محاسبه و با اندازه گيري عملي مورد مقايسه 
قرارگرفت و براي كاهش تلف اين مخازن تعويض وتعمير الستيك هاي سقف هاي شناوروبررسي قراردادن يك محلول پليمري خاص 

بر سطح مواد موجود در مخازن كه به صورت يك پوشش مصنوعي عمل كند، پيشنهاد شد.

مطالعه وتعيين استاندارد ها وروشهاي اجرايي كاهش  نقطه ريزش1 نفت خام سنگين وارداتي
مجري: پژوهشگاه صنعت نفت      

متقاضي: شركت ملي خطوط لوله ومخابرات نفت ايران
اين پروژه به منظوررفع مشكالت وتنگناهاي عملياتي باتوجه به كيفيت متفاوت نفت خامهاي وارداتي ازكشورهاي همسايه شمالي 
(روسيه، قزاقستان و تركمنستان) و مشكالت ناشي ازماسيدن آنها درفصل سرما ومسدودشدن خط درزمان توقف درمسيرخطوط 

لوله نكا/ساري /ري تعريف واجرا شده است. دراين پروژه راهكارهاي اجرايي به منظورجلوگيري ازبروزاين مشكل ارائه شده است.

 نمونه هايي ازپروژه هاي پژوهشي خاتمه يافته درمديريت پژوهش،
توسعه وفناوري شركت ملي   پااليش وپخش فرآورده هاي نفتي ايران 

درسال 1386
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مطالعه هزوپ1 درواحدآيزوماكس
مجري: دانشگاه صنعتي شريف      

متقاضي :شركت پااليش نفت بندرعباس
دراين پروژه واحدآيزوماكس ازديدگاه مهندسي، بهره برداري ،ابزاردقيق، تعميرات، ماشينري و بازرسي فني مورد نقد قرار گرفت 
و با اعمال دستورالعمل كليه انحرافات عملياتي كه درشرايط بهره برداري ممكن است رخ دهد، استخراج شده وعواقب محتمل 
هريك به همراه تجهيزات حفاظتي كه طراح درنظرگرفته وباعث حذف وياكاهش ميزان ريسك مي گردد درجداول متعارف ثبت 
گرديده است. درحال حاضر گروهي متشكل ازمهندسي وبهره برداري وتعميرات جهت اجرايي نمودن پيشنهاد هزوپ درحال 

پيگيري پيشنهاد فوق هستند.

امكان سنجي توليد هگزان خوراكي ازواحدايزومريزاسيون
مجري: شركت پااليش نفت تهران      

متقاضي: دانشگاه اراك
هدف از انجام اين طرح فرآيند توليد هگزان با استاندارد صنايع خوراكي با استفاده از واحد ايزومريزاسيون مي باشد.در اين طرح 
ابتدا مشخصات حالل 406موردبررسي قرار گرفته و با استانداردهاي هگزان خوراكي مقايسه شده است. سپس واحد ايزومريزاسيون 
و واكنش هاي آن مورد بررسي تكميلي قرار گرفته وراهكارهاي مختلفي كه دراين فرآيند براي توليد هگزان مي توانند مورد استفاده 

قرارگيرند بررسي شده ومناسب ترين راهكاري كه مي توان باهزينه بهينه محصول مورد نظر را به دست آورد انتخاب شده است.

1. HAZOP 
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CHISA 2008 Biennial International Congress 
of Chemical and Process Engineering  
24 - 28 Aug 2008   
Prague, Czech Republic  
 http://www.touchoilandgas.com/events 

Operations and Integrity Management of 
Pipelines  
17 - 19 Sep 2008   
Aberdeen, UK
http://www.touchoilandgas.com/events

5th Russia & CIS Refining & Petrochemicals 
Business Conference & Exhibition
5th Russia & CIS Refining   
22 Sep 2008   
Moscow, Russia 
http://www.touchoilandgas.com/events

Energy Efficiency and Clean Development 
07 - 08 Oct 2008   
Barcelona, Spain  
http://www.touchoilandgas.com/events

6th International Bottom Of The Barrel 
Technology Conference   
09 - 10 Oct 2008   
Barcelona, Spain 
http://www.touchoilandgas.com/events

Canadian Society for Chemical Engineering 
(CSChE) Canadian Chemical Engineering 
Conference  
19 - 22 Oct 2008   
Ottawa, Canada
http://www.touchoilandgas.com/events
 
Chem.Eng08 (Conference & Exhibition)  
28 - 30 Oct 2008   
Birmanghum, UK
http://www.ChemEng08.com

10th International Downstream Technology 
& Catalyst Conference & Exhibition
18 - 19 Feb 2009   
Royal Garden Hotel, London, UK
http://www.touchoilandgas.com/events

The Relevant Conferences and Forums
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that comprises of continuous and momentum equations for gas and solid phases as well as an equation 
for solid granular temperature. Since catalyst volume fraction is very low dispersed, turbulence model 
was used for turbulence investigation. Governing equations were solved by numerical finite volume 
method. The distribution of volume fraction of each phase, air and catalyst velocity, and pressure profile 
in riser were computed. The simulation results indicate that distribution of catalyst volume fraction in 
riser cross section is not uniform and is affected by secondary air flow. Also results showed that velocity 
profile of air and catalyst particles are fully developed in the riser.

Keywords: CFD simulation, FCC riser, gas-solid flow, fluidized bed hydrodynamic.
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is done for reviewing  equipments and resources of this company for the purpose of feasibility study 
of implementing  distance learning courses from the point of view of grade A and higher experts. This 
survey used descriptive-geodesic research methodology and a questionnaire with a 226 people sample. 
Collected data were analyzed with descriptive-geodesic statistical methods.

Key words: Distance Training, Training Course,National Iranian Oil Refining & Distribution Company, 
Feasibility Study

Review of Removal Method of H2S from Gas Streams
H. Badri Gharegeshlaghi1, E. Fatehifar*2, G. M. Mojarrad Moghanloo3

1, 3. M. Sc. Student of Chemical Engineering , 2. Assistant Professor of Chemical Engineering.
Environmental Engineering Research Center, Faculty of Chemical Engineering, Sahand University of 

Technology Tabriz, Iran
fatehifar@yahoo.com

Abstract 
Hydrogen sulfide is an important air pollutant and removal of H2S from gas streams is significant 

due to environmental protection and prevention of corrosion in systems which use biogas. Hydrogen 
sulfide can be removed by two overall methods that include physical-chemical and biological methods. 
At high flow rates and low concentrations of H2S, physical-chemical methods associated with high 
costs are not suitable and under these conditions biological methods will be the best choice for removal. 
Biological treatments are classified into two sets depend on the type of bacteria used and they consist of 
bioreactors involving photoautotrophic bacteria and bioreactors involving chemoautotrophic bacteria.

In bioreactors involving photoautotrophic bacteria, the end product and oxidation step of sulfide 
depend on light irradiance and sulfide loading. Chlorobium limicola is the most suitable bacteria for 
sulfide removal and free cell recycle reactor has high potential for this application. Biofilters, biotrickling 
filters and bioscrubbers have relative importance among bioreactors for H2S removal and involving 
chemoautotrophic bacteria among with biofilters, are widely applied.

Keywords: Biological Removal, Adsorption, Catalytic Oxidation, Hydrogen Sulfide, Biofilteration, 
Bioreactor, Bioscrubber.

CFD Simulation of Hydrodynamic Air- Catalyst Flow in FCC Riser
Aziz Azimi, Amir Farshi and Mahdi Ahmadi Marvast*, Yaghoub Behjat

Research Institute of Petroleum Industry, Engineering and Process Development Division
 Ahmadim@ripi.ir

Abstract
Due to importance of FCC process in converting heavy oil fractions to valuable products, in this 

study, hydrodynamic of gas- solid fluidized bed in FCC riser at unsteady-state conditions and 3 
dimensions were simulated applying CFD techniques. An Eulerian model was used for both phases 
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carried out. The Petro-Sim simulator, which is specialized in the simulation of refinery processes, was 
used in this study. Initially the simulator was validated using actual plant test runs and after tuning, the 
simulations provided errors less than 3%. Using the validated simulator the sensitivity of fuel oil yield 
and gasoline and fuel oil viscosity with the variation of furnace temperature (reaction temperature) was 
investigated. The validated simulator can be used to optimize the unit operating conditions to obtain 
the required product specifications or study possible changes in the feed conditions such as the use of 
diluents.

Keywords: Visbreaking, Fuel oil, Optimization, Simulation, Petro-Sim

Refining Of Gas Condensate in Visbreaker Unit 
Sh.Mataji1, M. Nikbakht1, M. Bayat2, M. Sattarin2, A. Pasban2, M. Teymouri2

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

Abstract  
In this work, a method for increasing gasoline and other distillate products has been presented based 

on gas condensate introduction to visbreaker unit. According to the proposed method, gas condensate is 
introduced to the fractionator of visbreaker unit as a part of column reflux flow. Gasoline from the gas 
condensate is collected from the top of the column, and middle distillates are withdrawn as side cuts.

Introducing gas condensate to the reflux line would eliminate excess energy from air coolers and 
equipments changes would be minimized.  

In a practical implementation, applied to an oil refinery with 125000 bpd  capacity  of crude oil, 3000 
bpd gas condensate was added to the refinery’ s feed stock, leading to the increase in gasoline, blending 
naphtha, kerosene and light diesel production up to 6, 5, 21/ and 2 wt%, respectively. 

Key Words: Gas Condensate, Simulation, Visbreaker, Refinery Capacity Increasing.

Feasibility Studies for Performing Distance Training Courses in National Iranian Oil Refining 
and Distribution Company.

 Somayeh Ranvar1, Mohammad Ghahremani2, Mohammad Hassan Pardakhtchi3

1. Training Expert, Iranian Offshore Oil Company- MS. (In Adult Education) Shahid Beheshti 
University. Tehran 

2. Associated Professor, School of Education and Psychology College, Shahid Beheshti University. Tehran,
3. Professor Assistant, School of Education and Psychology College, Shahid Beheshti University. Tehran, 

S-ranvar@yahoo.com
Abstract

With great developments in information and communication technology, most of pre-defaults of 
education processes have changed. One of the applied fields of ICT age is distance learning technology. In 
all of the countries which are owners of the ICT infrastructures, e-learning is highly accepted. According 
to the role and impact of human resources in organizational leading and innovation, especially in oil 
industry, distance learning can solve a lot of current problems in education of this industry. This research  
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Developing Linear Models for Water and Wastewater Networks Minimization of 
Process Industries with Multiple Contaminants

H. Mazaher Ashtiani1, F. Shahraki1* and D. Rashtchian2

1.Department of Chemical Engineering, University of Sistan and Baluchestan
2.Sharif University of Technology 

fshahraki@hamoon.usb.ac.ir

Abstract
In this research, water and wastewater networks have been considered for the case that there is 

more than one contaminant in the streams. One of difficulties in optimization of such systems is the 
complexity of the nonlinear equations. Linear approximation of these models in some cases may lead to 
incorrect solution, but optimal solution will be often obtained if the effective contaminants in the system 
are identified, which is the case in this research work. Linear models describing the system with multiple 
contaminants along with an appropriate objective function have been developed for optimization of 
water network of a refinery. The results show considerable decrease in fresh water usage of the network 
from 37.6 t/h to 21.9 t/h (41.7% decrease) which yields a 112,824 t/yr decrease in the refinery fresh 
water usage.

Key Words: Linear models; Minimization; Water and wastewater; Multiple contaminants.

Simulation and Study of Effect of Changes in the Operating Condition on the Yield and Quality 
of Visbreaking Unit Products of Tehran Refinery

 Using Petro-Sim  Software
S. Reza Seif Mohaddecy1, Sepehr Sadighi1, Majid Bahmani1, Mohammad Molavani2, Behrooz Marzban2

1.RIPI – Catalyst Research Center – Catalytic Reaction Engineering Department – M.S.
2.Tehran Oil Refining Co. -Process Engineering Department- B.S.

Seifse@ripi.ir

Abstract
The visbreaking unit utilizes the vacuum residue as feed and converts it into fuel oil. In this study 

the visbreaking unit of Tehran refinery was simulated and then a parametric sensitivity analysis was 

ABSTRACTS
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