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بهينه سازي فرايند آب زدايي از گاز طبيعي با محلول گاليکول

سعيد زارعي- روئين حالج*
دانشکده مهندسي شيمي، دانشگاه صنعتي اميرکبير

چکيده
از واحدهاي آب زدایي به کمک محلول گالیکول، اهميت   1BTEX ، کنترل نشر ترکيبات    در صنعت گاز طبيعي 

ویژه اي دارد.
 حالليت ترکيبات آلي فرار و BTEX  موجود در گاز طبيعي ، در گالیکول ها باال است. بنابراین واحدهاي آب زدایي  
با گالیکول ،یکي از منابع بزرگ نشر این ترکيبات خطرناک به جو است . روش هاي مختلفي براي كاهش نشر این 
آالینده ها وجود دارد نظير ؛ کاهش سرعت سيرکوالسيون گالیکول، نصب فالش تانک جداکننده و انتخاب گالیکولي 
که  كمترین حالليت این ترکيبات را دارا باشد. در مقاله حاضر ، واحد نمونه آب زدایي  با گالیکول  به كمك نرم افزار 
HYSYS در دو حالت مختلف ) استفاده از فالش تانک جداکننده  و دیگري از شير فشار شکن براي کاهش فشار و 
عمليات فالش ( بررسي شده است و تاثير عوامل فرایندي در کاهش نشر ترکيبات به  جو مطالعه  و اتالف گالیکول و 

بار حرارتي ریبویلر برج بازیابي نيز بهينه سازي شده است.

 واژگان کليدي
 آب زدایي، محلول گالیکول، BTEX، گاز طبيعي 

مقدمه
و  بوده  ناپذیر   اجتناب  امري  طبيعي  گاز  در  آب  وجود 
اغلب گاز خروجي از چاه همراه با آب است . هم چنين 
گاز  جریان  وارد  تواند  مي  آب  طبيعي  گاز  فراوري  طي 
از  استفاده  با  كه   گاز  سازي  شيرین  فرایند  نظير  شود، 
محلول هاي آمين از آب اشباع مي  شود]1[. وجود آب 
در گاز طبيعي مي تواند سبب تشکيل هيدرات وخوردگي 
شود. هيدرات ها جامدات  سختي شبيه به یخ  هستند           

به تجهيزات  لوله را مسدود کرده و  توانند خط  که  مي 
،در  ها  هيدرات  برسانند.  جدي  هاي  آسيب  فرایندي، 

شرایط فشار باال و دماي پایين تشکيل مي شوند]2[.
فرایندهاي مختلفي براي حذف آب ازگاز طبيعي  تعریف 
شده است ،  نظير ؛ فرایندهاي جذب سطحي با استفاده 
از جاذب هاي جامد]3[، فرایندهاي برودتي]4[ و استفاده 
از  استفاده  زدایي،  آب  فرایند  ترین  رایج  اما  غشا]5[.  از 
جاذب هاي مایع  مانند محلول هاي گالیکول است  که 

1. بنزن، تولوئن، اتيل بنزن و زایلن
*.Email: halladj@aut.ac.ir
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مي تواند با بسترهاي جامد جاذب نظير ؛ سيليکا، غربال 
مولکولي و آلومينا که در اواخر دهه 1950 معرفي شدند، 

تکميل شود]6[.
تولوئن،  بنزن،  نظير  آروماتيک  ترکيبات  ها،  گالیکول 
اتيل بنزن و زایلن ها )BTEX( را از جریان گاز طبيعي 
جذب مي کنند. مجموعًا به BTEX همراه ترکيبات آلي 
دیگر  مانند هگزان، سيکلوپنتان، هپتان و سيکلوهگزان 
 که آالینده  نيز هستند ترکيبات آلي فرار )VOC( گفته
 مي شود. حد مجاز نشر این آالینده ها از واحدهاي آب 
یا 25  ها  ازآالینده  براي هرکدام  تن در سال  زدایي 10 
تن در سال براي کل آالینده ها است . BTEX به  علت 
حضور در گاز طبيعي و حالليت در محلول هاي گالیکول، 

اهميت بيشتري دارد ]7[.

معرفي گالیکول ها
چندین نوع گالیکول مناسب  براي مصارف تجاري شناخته 
 ، گالیکول2  اتيلن  دي  گالیکول1،  اتيلن  مونو  است.  شده 
ترین  رایج  گالیکول4  اتيلن  تترا  و  گالیکول3  اتيلن  تري 
گالیکول ها براي فرایند آب زدایي هستند]8[. گالیکول 
ها نقطه جوش باالتري نسبت به آب دارند و فشار بخار 
باال تخریب  تر است. گالیکول ها در دماي  پایين   آن ها 
مي شوند. دماي تخریب، بيشترین دمایي را که  فرایند در 
آن انجام مي شود  محدود مي کند. این  موضوع به ویژه 

در ریبویلر برج بازیابي گالیکول، بسيار اهميت دارد.
تري اتيلن گالیکول در آب زدایي از گاز طبيعي،  به مراتب 
بيشتر استفاده مي شود. تري اتيلن گالیکول، اغلب خواص 
ذکر شده را دارا  است  و نيز امتيازات دیگري در مقایسه 
با دیگر گالیکول ها دارد. دي اتيلن گالیکول کمي ارزان 
بيشتري  بخار  ولي فشار  اتيلن گالیکول است  تري  از  تر 
دارد و اتالف آن نيز بيشتر است. تري اتيلن گالیکول، ميل 
ترکيبي کمتري  با آب  دارد  بنابراین نقطه  شبنم را کمتر 
کاهش مي دهد . تترا اتيلن گالیکول قيمت باالتري دارد و 
 از تري اتيلن گالیکول ویسکوزتر است. ویسکوزیته باالتر ،
هزینه پمپ کردن را باال مي برد. به عبارت دیگر تترا اتيلن 
گالیکول فشار بخار کمتري دارد که موجب کاهش اتالف 

مي شود]9[ 

ضوابط انتخاب گالیکول
ممکن است انتخاب گالیکول براي آب زدایي از  گاز طبيعي 
،   اتالف هاي  بر  اساس عواملي مثل قدرت آب زدایي 

آلي  ترکيبات  بازیاب، و جذب  و  برج جذب  در  گالیکول 
اتيلن  استفاده تري  ترین گالیکول مورد  رایج  باشد.  فرار 
اتيلن  و  اتيلن گالیکول  گالیکول است. ممکن است دي 
اما به سبب  این فرایند استفاده شوند،   گالیکول نيز در 
 ميزان رطوبت مطلوب گاز خشک ،کمتر مورد  استفاده  قرار 
باالتري  تخریب  دماي  گالیکول  اتيلن  تري  گيرند.  مي 
دارد و مي تواند بدون هيچ تغيير و اصالحي در ریبویلر 
بازیابي  باالتري  هاي  غلظت  تا  استاندارد،  هاي  بازیاب 
نيز  گالیکول   اتيلن  دي  و  گالیکول  اتيلن  البته   شود. 
مي توانند در سيستم هاي بازیابي ارتقا یافته، به مشخصات 
مورد نظر برسند]9[. سيستم هاي ارتقا یافته به سيستم 
براي  آنها  گالیکول  بازیابي  قسمت  که  گویند  مي  هایي 
گالیکول  محلول  براي  بيشتر  هاي  غلظت  به  رسيدن 
گالیکول  اتيلن  از  استفاده  است]10و11[.  یافته  بهبود 
کاهش  را   BTEX ترکيبات  نشر  گالیکول  اتيلن  دي   و 
دي  و  گالیکول  اتيلن  در  ترکيبات  این  زیرا  دهد،  مي 
اتيلن گالیکول در مقایسه با تري اتيلن گالیکول حالليت 
کمتري دارند. جدول )1( حالليت نسبي بنزن و تولوئن را 

در سه گالیکول نشان مي دهد]9[.

جدول1: حالليت بنزن و تولوئن در گالیکول ها ]9[

 شرح فرایند آب زدایي به کمک محلول گالیکول
اساسا فرایند جذب به کمک مایعات جاذب، یک فرایند 
دو مرحله اي است. در مرحله اول، آب در یک برج چند 
مرحله اي از گاز جذب مي شود، سپس حالل در برج دوم 
خوراک  از  آب  جذب  براي  حالل  این  شود.  مي  بازیابي 
باز گردانده مي شود. در  اول  به برج  گازي، دوباره دیگر 
شکل)1( فلودیاگرام ساده شده براي فرایند آب زدایي به 

کمک محلول گالیکول نشان داده شده است.
واحد آب زدایي از گاز طبيعي توسط گالیکول ، در فشار 
نسبتا باال، در کنتاکتور5 ودر  فشار پایين، در بازیاب کار 
مي کند. قسمت فشار باال شامل؛ یک برج تماس دهنده 

1. MEG    2. DEG    3. TEG    4. TREG   5.Contactor
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فشار  قسمت  است.  ورودي1   جداکننده  یک  و  گالیکول 
بازیاب، فالش تانک جداکننده و تجهيزات  پایين شامل؛ 

مربوطه است]6[.
در آب زداهاي مرسوم، گاز طبيعي تر وارد یک جداکننده 
دو فازي مي شود و هيدروکربن هاي مایع را از جریان گاز 
جدا مي کند . محصول مایع  به یک تانک ذخيره، براي 
فروش  تغذیه مي شود وگاز تر وارد برج  جذب مي شود. 
گالیکول تازه در تماس با گاز طبيعي تر، ترکيباتي مثل 
آب، متان، آالینده هاي هوا مثل BTEX، نرمال هگزان و 

ترکيبات آلي فرار را جذب مي کند. گالیکول غني شده 
به قسمت بازیابي مي رود و ترکيبات جذب شده را آزاد         
 مي کند و براي استفاده مجدد آماده مي شود. فرایند شامل ؛
پمپ فرایند، ریبویلر و ستون تقطير و چند مبدل حرارتي 

است]6[.

شبيه سازي واحد نمونه آب زدایي از گاز طبيعي
در این قسمت واحد نمونه آب زدایي با  محلول گالیکول 
که متعلق به یکي از پاالیشگاه هاي گاز داخلي است به 

]6[ HYSYS شبيه سازي شده توسط نرم افزار PFD :2 شکل

شکل1: واحد نمونه آب زدایي توسط گالیکول ]6[

1.Inlet Separator
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مدل   PFD است.  شده  مدل   HYSYS افزار  نرم  كمك 
شده توسط نرم افزار در شکل)2( نشان داده شده است.

كاهش نشر آالینده ها
براي بررسي ميزان نشر آالینده ها، دو حالت کلي بررسي 

می شود :
1. واحد آب زدایي داراي تانک جداکننده1.

عمليات  که  جداکننده  تانک  بدون  زدایي  آب  واحد   .2
شکن  فشار  شير  یک  از  استفاده  با  آن  در  فشار  کاهش 

انجام مي شود]12[.
و  گالیکول  اتيلن  دي  براي  فوق  واحد  منظور  این  براي 

اتيلن گالیکول دوباره مدل شدند و سعي شدبا ثابت نگه 
داشتن  عوامل عملياتي، مقایسه دقيق تري انجام داد. این  

عوامل در جدول)2( خالصه شده اند.
 بررسي هاي انجام شده شامل ؛ مقایسه تاثير نوع گالیکول     
و سرعت سيرکوالسيون آن  بر ميزان  آب  زدایي ،  نشر 
تمامي      در  باشد.  مي  ریبویلر  حرارتي  بار  و   BTEX

 Peng Robinson بررسي هاي انجام شده، از معادله حالت
 ]13[ استفاده شده است و نتایج حاصل در جدول هاي
 )3( جدول  در  چنين  هم  اند.  شده  خالصه   )4(و)5( 
 ترکيب درصد BTEX گاز ورودي نشان داده شده است. 

جدول 3: ترکيب درصد BTEX گاز وروديجدول 2: شرایط عملياتي ثابت

جدول 4 :تاثير نوع گالیکول و سرعت گردش آن براي مورد )1( 
)استفاده از تانک جداکننده در فرایند(

1.Flash Tanhk Separator
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شده است.
شکل)3( به مقایسه  ميزان نشر روزانه BTEX بر حسب 
سرعت سيرکوالسيون گالیکول بين دو مورد مذکور  مي 
ماده  عنوان  به  گالیکول  اتيلن  از  که  حالي  در  پردازد 
 جاذب استفاده مي کند. ميزان نشر آالینده ها در حالت 
استفاده مي کند کمتر  تانک جداکننده  از فالش  )1(که 

مشاهده   و)5(   )4( هاي  شکل  در  مقایسه  همين   است. 
اتيلن گالیکول و تري  از دي  تفاوت که  این  با  مي شود 
اتيلن گالیکول استفاده مي کند. همان طور که نمودارها 
نشر  ميزان  شده  ذکر  مورد  دو  بين  در  دهد  می  نشان 
ترکيبات BTEX با استفاده از دي اتيلن گالیکول و تري 

اتيلن گالیکول ،تفاوت چنداني  وجود ندارد.

جدول 5: تاثير نوع گالیکول و سرعت سيرکوالسيون آن براي مورد )2( 
)استفاده از شير فشار شکن در فرایند(

EG بين دو مورد )1( و )2 (با استفاده از BTEX شکل 3: مقایسه نشر
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 BTEX نيز ميزان نشر ترکيبات   ) شکل هاي )6( و )7 
مي  مقایسه  جداگانه  طور  به   )2( و   )1( موارد  براي  را 

این  نشر  ميزان  شود  مي  مشاهده  که  طور  همان  کند. 
ترکيبات در واحد هایي که از تري اتيلن گالیکول استفاده              
 مي کنند بسيار بيشتر است زیرا حالليت این ترکيبات در  

DEG بين دو مورد )1( و)2(با استفاده از BTEX شکل 4: مقایسه نشر

TEG بين دو مورد )1( و)2( با استفاده از BTEX شکل5: مقایسه نشر  
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تري اتيلن گالیکول بيشتر است.

 بهينه سازي ميزان اتالف گالیکول
فرایند  این  در  را  گالیکول  اتالف  ميزان  دیگري  بررسي 
از  گالیکول  اتالف  شامل  کل  اتالف  کند.  می  رسيدگي 
خروجي بخش بازیابي گالیکول1  تخليه  شده به جو و نيز 

گالیکولي که همراه جریان گاز خشک خارج شده

 از  کنتاکتور است]14[. همان طور که انتظار مي رود به  
سبب فشار بخار بيشتر اتالف اتيلن گالیکول باالتر است 
)شکل 8(.  از آن جا که نتایج حاصل از دو آرایش، بسيار

 به هم نزدیک است   شکل )8( فقط براي مورد اول رسم 

شکل 6: تاثير نوع گالیکول بر ميزان نشر ترکيبات 
BTEX براي مورد )1(

شکل 7: تاثير نوع گالیکول بر ميزان نشر ترکيبات 
BTEX براي مورد )2(

1.Still Vent.



مرداد و شهریور86  شماره 9

9

شکل 8: مقایسه بين اتالف  گالیکول هاي مختلف 
در واحد آب زدایي

بهينه سازي بار حرارتي ریبویلر برج بازیابي حالل
ریبویلر  حرارتي  بار  بر  را  گالیکول   نوع  تاثير  شکل)9( 
در  حرارتي  بار  این  دهد.  مي  ،نشان  حالل  بازیابي  برج 
 مواردي که از اتيلن گالیکول و دي اتيلن گالیکول استفاده 
جریان  ميزان  اگر  است.  نزدیک  هم  به  بسيار  شود،  مي 
اتيلن  نمودار  شود،  بيشتر  گالیکول  اتيلن  براي  برگشتي 
گالیکول باالي نمودار دي اتيلن گالیکول قرار مي گيرد. 

ولي در شکل )9( که بر اساس جدول )4( رسم شده است،  
بيشتر  گالیکول  اتيلن  دي  براي  برگشتي  جریان  ميزان 
است. شکل )10( مقایسه اي بين ميزان آب جریان گاز 
خشک بر حسب نوع گالیکول انجام مي دهد. این نمودار 
نشان مي دهد که تري اتيلن گالیکول جذب بهتري نسبت 

به اتيلن گالیکول و دي اتيلن گالیکول دارد.

شکل 9: تاثير نوع گالیکول بر بار حرارتي ریبویلر



ماهنامه تخصصی فرآیند نو

10

شده است.

نتيجه گيري
ترکيبات  نشر  ميزان  جداکننده،  تانک  فالش  نصب   •

BTEX را کاهش مي دهد.
• موثرترین راه براي کاهش نشر ترکيبات BTEX بدون 
سيرکوالسيون  سرعت  کاهش  کنترلي،  تجهيزات  به  نياز 
افزایش سرعت سيرکوالسيون گالیکول   . است  گالیکول 
بار  نيز  و  گالیکول  اتالف   ،BTEX ترکيبات  نشر  ميزان 

حرارتي ریبویلر برج بازیابي حالل را افزایش مي دهد.

ترکيبات  نشر  ميزان  گالیکول،  اتيلن  تري  از  استفاده   •
اتيلن  و  گالیکول  اتيلن  دي  با  مقایسه  در  را   BTEX

گالیکول افزایش می دهد.
• استفاده از تري اتيلن گالیکول در ميزان اتالف گالیکول 
شود  مي  سبب  و  کند  مي  ایجاد  چشمگيري  کاهش 
تجاري  مشخصات  به  خشک  گاز  جریان  آب  ميزان   که 

) 7lb Water/MMSCF Gas( نزدیکتر شود.
• استفاده از تري اتيلن گالیکول ميزان بار حرارتي ریبویلر 

را افزایش مي دهد.

شکل10: تاثير نوع گالیکول بر ميزان آب گاز خشک براي مورد)1(
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NOx  بررسي عوامل مؤثر بر توليد

و ارايه راهکارهاي کاهش آن در طراحي کوره هاي پااليشگاهي

منصورانبيا1 ، وحيد گرشاسبي2 
علي وطني*3 ، اميد زاداکبر2*

1- دانشکده شيمي و مهندسي شيمي، دانشگاه علم و صنعت ایران، 
2_ گروه مهندسي شيمي، دانشکده فني، دانشگاه تهران

 مقدمه :
آلودگی هاي ناشي از اکسيدهاي نيتروژن که در مجموع 
به صورت NOx بيان مي شود یکي از آالینده هاي مهم 
انسان  سالمت  بر  را  باري  زیان  اثرات  که  است  صنعتي، 

نقش  چنين  هم  و   گذارد  مي  جا  بر  زیست  محيط  و 
مهمي در تشکيل باران هاي اسيدي  و سوراخ شدن الیه 
 1950 سال  از  گازها  این  ساالنه  توليد  ميزان  دارد.   ازن 
تا کنون 6 برابر شده است.این گازها با توجه به نوع و ميزان 

*avatani@at.ac.ir

چکيده :
کوره هاي پاالیشگاهي یكي ازآالینده ترین تجهيزات در صنعت نفت  است، از این رو بررسي  عوامل موثر بر توليد آالینده 
 ها در این تجهيزات اهميت فراواني دارد. به طور کلي  عوامل کاهنده NOx در طراحي مشعل عبارتنداز : نسبت اکيواالن ،
 زمان تشکيل حداکثر CO ، غلظت هيدروژن در زمان احتراق ناقص و زمان اقامت الزم.                                 

مصرف  زمان  در  غلظت  افزایش  این  و  شود  مي   NOx تشکيل  کاهش  سبب  احتراق  در   CO و   H2 باالي   غلظت 
سوخت هاي نيتروژن دار براي کاهش تشکيل تمامي فرم هاي اکسيد نيتروژن  صورت مي گيرد.

احتراق   محفظه  در  بهينه  اکيواالن  مقدار  نسبت  به  زیادي  ميزان  به  کم،   NOxتوليد با  مناسب  مشعل  یك  طراحي 
بستگي دارد ميزان بهينه نسبت اکيواالن بسته به نوع سوخت  از1/4تا1/7است. هم چنين زمان بيشتر اقامت گاز، 
که  دیگري  روش  مانند.  مي  باقي   باال  دماي  در  نيز  حاصله  گازهاي  و  دارد  پي  در  را   NOx اضافي   کاهش  حجم 

مي تواند در کاهش NOx توليدي، موثر واقع شود تزریق بخار آب یا آب در منطقه احتراق است.
 ،CO از جمله: نسبت اکيواالن ، زمان تشکيل حداکثر ،NOx در این مقاله به بررسي  عوامل موثر بر توليد گازهای
غلظت ئيدروژن در زمان احتراق ناقص و زمان اقامت الزم پرداخته شده و راهکارهایي عملي نيز  جهت کاهش توليد 

این گازها در سيستم هاي رایج کشور ارایه شده است.

 واژگان کليدي : آالینده، NOx ، احتراق
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کوره  در  مصرفي  هاي  در سوخت  دار  نيتروژن  ترکيبات 
هاي پاالیشگاهي توليد مي شوند]1[. کوره هاي  مجهز 
 به مشعل مستقيم، در صنایع پتروشيمي و پاالیش به کار
مي روند. توليد انرژي دراین کوره ها  به روش سوزاندن 
تنوع  شود.بنابراین  مي  حاصل  فسيلي  هاي  سوخت 
 سوختي در این کوره ها چشمگير تر از دیگر صنایع است.
 سوخت هاي مایع مصرفي در این کوره بسته به ميزان کربن 
 آن به سوختهاي سبک و سنگين دسته بندي مي شود. 
سوخت هاي گازي دسته بندي گسترده تري دارند .سوخت 
هایي مثل ؛  ئيدروژن ، متان ، بوتان ومونوکسيدکربن به 
صورت مجزا یا مخلوط سوزانده مي شوند و گاه ترکيبات 
نيترژن دار و دي اکسيد کربن به همراه سوخت مصرف 

مي شوند. 
 100BTU/ft3 ميزان ارزش حرارتي این مخلوط ها با کمتر از  
آغاز  شده و تا بيشتر از 3000BTU/ft3 ادامه دارد. به جز 
شکل  همچون  دیگري  ملزومات  و  عوامل   ، سوخت  نوع 
شعله، سرعت شار تشعشعي و منبع اکسيژن نيز تأثيرگذار 
هستند. تنوع فرایندها و  در پي آن تنوع درنحوه انتقال 
شعله  گوناگون  هاي  طرح  خلق  سبب   ، مناسب  حرارت 
هاشده  است. شکل شعله باید متناسب با ظاهر مکانيکي 
و  نوع  به  وابسته  خود  که  تشعشعي  وشار  تابشي  بخش 
هدف طراحي است باشد .در حالت عادي هوا با 21 درصد 
اکسيژن مصرف مي شود. اما همين منبع ساده نيز ،روش 
هاي استفاده گوناگون دارد. براي مدت ها تنها راه استفاده 
از هواي جو در کوره ها ،بهره گيري از مکش طبيعي در 
فشار  با  احتراق  هواي  تازگي  به  اما  بود   محدود  دماي 
مثبت به کار مي رود تا شکل شعله و ميزان هواي اضافي 

قابل کنترل باشد]1[. 
و  انرژي  مصرف  کاهش  براي  نيز  جدید  تجهيزات  در 
احتراق  هواي  کن  گرم  پيش  از  آن  ازاتالف  جلوگيري 
سوخت  در  جویي  صرفه  جهت  شود.  مي  استفاده 
استفاده باال  دماي  با  اکسيژن  منابع  از  دیگر  برخي   نيز 
خاص  شکل  ها،  سوخت  گوناگوني  شود.   مي 
شعله ها ، تنوع شار تشعشعي و منابع متفاوت اکسيژن، 
 راه هاي گوناگوني براي اختالط هوا و سوخت را در مشعل 

مي طلبد]2[.
توليد  افزایش  سبب  گوناگون،  هاي  سوخت  مصرف 
زوایاي  از  صنعت  در  كه  شده  مي  نيتروژن  اکسيدهاي 
مختلف حائز اهميت است. این گازها مخرب محيط زیست 
از  آنها  انتشار   ميزان  کنترل  حاضر  حال  در  و   هستند 

تنوع  دليل  به  است.  کوره  درطراحي  عوامل  ترین  مهم 
عوامل موثر در طراحي کوره ها و مشعل ها، پروسه طراحي 
مشعل بسيار پيچيده و دشوار است. مسئله صرفه جوئي 
در سوخت نيز یکي از این عوامل پيچيده کننده است. از  
راه هاي  اصلي کاهش مصرف سوخت به کارگيري پيش 
گرم کن هواي احتراق است که البته این راه سبب افزایش 
توليد NOx مي شود. بسياري از کوره هاي صنعت نفت  
مانند کوره واحد ریفورمر  و کراکينگ که در دماي باال کار 
مي کنند به علت جابه جایي هوا از محيط گرم به سرد، از  

افزایش دهنده هاي  توليد NOx  هستند]2[.

NOx بررسي عوامل موثر بر توليد
کمي   NOx که  هایي  مشعل  وري  بهره  وافزایش  توسعه 
توليد مي کنند نيازمند درک فرایندهایي است که سبب 
زمينه روش هاي  این  NOx مي شوند.در  توليد   کاهش 
موفقي  روشهایي مانند بازچرخش گازي و احتراق مرحله 

اي به کار گرفته شده است. 
تئوري بازچرخش گازي بيانگر دماي فرضيه شعله پایين 
تر است اما بر اساس این فرضيه  به علت جدا شدن CO و 
بخار آب در ابتداي بخش احتراق ناحيه اي غني از CO  و 
H2  توليد مي شود . البته فرضيه دوم نيز این امر را توجيه 

مي كند . در فرضيه احتراق مرحله اي ،  ابتدا  واکنش 
احتراق با اکسيژن اندک روي مي دهد لذا این  فرضيه به 
عنوان راه موثر تر کاهش NOx به کار مي رود . ولي از آن 
 ،NOx جا که هردو فرضيه بيانگر محيط موثر در کاهش
هستند انتخاب بهينه در طراحي مشعل آن است که درصد 
اکسيژن را در مرحله اول احتراق محدود كند به عالوه فرم 
هاي فعال CO و H2 را نيز کاهش دهد.البته کاهش توليد 
احتراق  گازهاي  اثر چرخش طبيعي  بر  تواند  NOx  مي 

 NOx نيز حاصل شود. براي این نوع احتراق جهت کاهش
نظر گرفته شود  در  اکيواالني  نسبت صحيح  باید  حاصل 
در   NOx و  کاهنده  عوامل  هاي  مختص  كننده  ثابت  تا 
محفظه احتراق  حفظ شوند . هم چنين زمان کافي اقامت 

اکسيژن در محفظه احتراق نيز باید حفظ شود]2[. 
 NOx تاکنون بررسي هاي مختلفي بر روي عوامل کاهنده
در طراحي مشعل انجام گرفته است. برخي از این عوامل 
حاصله عبارتند از : نسبت اکيواالن، زمان تشکيل حداکثر 
CO ، غلظت ئيدروژن در زمان احتراق ناقص، زمان اقامت 

الزم  و ... . 
در طراحي مشعل باید احتراق، مرحله اي و بدون افزایش 
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توليد دوده و مراحل احتراق فراتر از حالت استاندارد در 
نظر گرفته شود ]3[ . 

شرایط  در  مناسب  سوخت  ــ  هوا  مخلوط  احتراق 
زمان  شود.  مي  اضافه  دوده  تشکيل  مانع  استوکيومتري 
H2 و مقدار آن چنانچه  بحث شد، مهم  و   CO تشکيل 

ترین عامل در طراحي مشعل جهت کاهش NOx است.
 غلظت باالي H2 و CO دربخش اول احتراق سبب کاهش 
زمان  در  غلظت  افزایش  این  و  شده  مي   NOx تشکيل 
تشکيل  کاهش  جهت  دار  نيتروژن  هاي  سوخت  مصرف 
.شکل  توليد مي شود  نيتروژن   اکسيد  فرم هاي  تمامي 
هاي )2( و )3( نشان دهنده غلظت CO و H2 در شرایط 
مختلف استوکيومتري وبا مصرف سوخت متان است]2[. 
الزم به ذکر است در این حاالت فرایند مذکور با نسبت 
کند.نکته  مي  عمل  دوده  ميزان  باکمترین   1/7 اکيواالن 
دیگر قابليت سوزاندن سوخت تحت شرایط استوکيومتري 

و حفظ استحکام شعله است]3[. 
شرایط  در  شده  طراحي  هاي  مشعل  برخي  گذشته  در 
نقصان هواي احتراق حالت تعادل نداشتند، در حالي كه  
جدي  مشکل  استحکام،  ایجاد  مشعل  بهينه  طراحي  در 

دربرابر عمل در شرایط استوکيومتري نيست. 
زیادي  به ميزان  کم   NOx توليد  با  طراحي مشعل خوب 
در  بهينه  اکيواالن  نسبت  مقدار  گویي  پيش  به  وابسته 
با  گرفته  انجام  هاي  بررسي  طبق  دارد.  احتراق  محفظه 
استفاده از  ميزان بهينه، این نسبت  مقدار وسيع سوخت 
ها از گاز طبيعي گرفته تا نفت خام با نيتروژن باال  این 
این  انجام  نسوزجهت  هاي  لوله  و  آمده  دست  به  نسبت 

آزمایش ها به کاررفته است]4[.   
در این حالت سوخت در محفظه احتراق درمنطقه ابتدایی 
با اکسيژن کم واکنش داده و سپس هواي اضافي جهت 
به محفظه  زماني  از یک  دوره  احتراق کامل پس  انجام 
احتراق  از  بعد  توليدي هم   NOx تزریق مي شود. ميزان 
اندازگيري مي شود. نتایج حاصله این گونه تفسير شد که 
البته بسته به  ميزان بهينه نسبت اکيواالن از1/4تا1/7 ) 

نوع سوخت( است.
داده هاي آزمایشي براي چهار حالت تزریق هوا در شکل 

)4( آمده است]2[. 
نسبت  ميزان  که  بيان مي شود  گونه  این  تفاسير  این  با 
را  شعله  کيفيت  اختالط،  وشرایط  آمده  بدست  اکيواالن 
تضمين مي كند.اگر شعله رو به زوال رود نسبت اکيواالن 
نهایي )وابسته به تشکيل NOx( افزایش یافته و نيز ميزان 

شکل 1: مراحل تبدیالت شيميایي

شکل 3 : غلظتH2 در شرایط مختلف ]2[
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شکل 2 : غلظت CO در شرایط مختلف ]2[
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ذرات کربن افزایش می یابد. زماني که احتراق با سوخت 
مایع باشد داده هاي الزم  براي محاسبه نسبت اکيواالن 

مناسب در اختيار خواهد بود. 
افزایش  اثر  بررسي  به  مربوط  مطالعات،  سري  سومين 
 Nox  زمان اقامت در منطقه احتراق وکاهش ميزان توليد 
است. الزم به ذکر است که سيستم، براي به دست آوردن 
شعله متناسب طراحي شده است. ميزان Nox متغير بوده 
و بيش ترین ميزان آن نيز از احتراق گاز طبيعي حاصل 
مي شود. البته در صد باال  با سوخت نيتروژن دار نيز به 
دست مي آید.نتایج هم در نمودار )5( آمده است]2[. لذا 
زمان اقامت بيشتر ،کاهش اضافي در پي داشته  و گازهاي 

حاصله نيز در دماي باال  باقي مي مانند.
 سپس این گازها باید سرد شده  و احتراق در دماي پایين 
شود  جلوگيري   NOx مجدد  تشکيل  از  تا  پذیرد  پایان 
در محفظه  باید  احتراق  که  بيان مي شود  گونه  این  لذا 
حاصله   گازهاي  حرارت  انتقال  امکان  که  شود  انجام  اي 
وجود داشته باشد و هواي نهایي نيز جهت اکسيداسيون 
با گازهاي احتراق مخلوط شده و دماي مناسب احتراق 
کامل، فراهم شده تا تشکيل دوده نيز  كم شود ]5[. روش 
دیگري که مي تواند در کاهش NOx توليدي موثر واقع 
شود تزریق بخار آب یا آب در منطقه احتراق است. این 
 NOx اندک دماي شعله  شده و ميزان  عمل سبب افت 
باعث  عمل  این  که  هرچند  آورد،  مي  پایين  را  توليدي 
مي  احتراق  درمنطقه  گاز  اصلي  اجزاي  فشارجزیي  افت 

شود]6[.
به  بخار  تجزیه  از  نيز  کاهنده  عوامل  غلظت  افزایش   
اکسيژن و هيدروژن حاصل مي شود واثر افزودن بخار به 
این منطقه بسيار مطلوب است.لذا مي توان گفت انتشار 
NOx در شرایط گرم و مرطوب، پایين تر از شرایط سرد 

وخشک است .
نمودار شکل )6( اثر تزریق بخار داغ بر روي مشعل گاز 
سوز با مکش طبيعي را نشان مي دهد. جدید ترین روش 
بررسي شده درجهت کاهش NOx، روش سوخت رساني 
با  سوخت  احتراق  شامل  فرایند  این   است.  اي  مرحله 
هواي اضافي بسيار زیاد سپس احتراق  باقي مانده سوخت 
با تزریق آن در محفظه احتراق و این بار با هواي کم است. 
هواي اضافي مازاد باعث انجام احتراق اوليه در دماي پایين 
 تر شده و بسته به ميزان این هوا دماي فرضيه شعله تا

 2000ºF مي تواند افت کند]2[. 
و  شده  تزریق  محفظه  به  سوخت  مانده  باقي  ادامه  در 

شکل 4 : ميزان نسبت اکيواالن ]4[

شکل 5 : زمان اقامت ]2[

شکل 6 : اثر تزریق بخار ]2[
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آغاز  اکسيژن  اندک  جزئي  فشار  با  دوم  احتراق   واکنش 
 NOx توليد  کاهش  سبب  عمل  این  که  شود   مي 
هاي  مشعل  در  روش  این  نيز  گذشته  در  شود]7[.  مي 
غلظت  وکاهش  شده   انجام  خروجي  توربين  به  مجهز 
 NOx توليد  کاهش  سبب  توربين  این  توسط   اکسيژن 
به طراحي مشعل  نياز  اطالعات در جهت   این  مي شد. 
با توليد NOx پایين  و كاربرد آن در صنایع شيميائي و 

پتروشيمي، محاسبه شده است ]8[.

نتيجه گيري
به طور کلي پارامترهاي کاهنده NOx در طراحي مشعل 
 ، CO عبارتنداز : نسبت اکيواالن ، زمان تشکيل حداکثر
غلظت ئيدروژن در زمان احتراق ناقص و زمان اقامت الزم. 
غلظت باالي H2 و CO در احتراق سبب کاهش تشکيل 

مصرف  زمان  در  غلظت  افزایش  این  و  شود  مي   NOx
سوخت هاي نيتروژن دار  براي کاهش تشکيل تمامي فرم 
هاي اکسيد نيتروژن توليد مي شود. طراحي مشعل خوب 
با توليدNOx کم، به ميزان زیادي  به نسبت مقدار اکيواالن 
اکيواالن  نسبت  بهينه  )ميزان  احتراق  محفظه  در  بهينه 
از1/4تا1/7 )بسته به نوع سوخت( دارد. هم چنين  بيشتر 
اقامت گاز، کاهش اضافي NOx را در پي دارد و گازهاي 
حاصله نيز در دماي باال باقي  مي مانند. روش دیگري که 
مي تواند در کاهش NOx توليدي موثر واقع شود تزریق 
آب یا بخار   آب به مقدار مشخص در منطقه احتراق است. 
 NOx این عمل سبب افت اندک دماي شعله شده  و ميزان
توليدي را پایين مي آورد. هرچند که این عمل باعث افت 

فشارجزیي اجزاي اصلي گاز درمنطقه احتراق مي شود.
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مقدمه
استفاده از پدیده سرمایش ناشي از تبخير1 یک روش ساده 
و موثر براي خنک کردن جریان هاي گاز گرم به شمار مي 
رود. به طور کلي کولرهاي تبخيري از نظر نحوه عملکرد 
مستقيم،  غير  تماس  و  مستقيم  تماس  ي  دسته  دو  به 

تقسيم بندي مي شوند.
مبناي  بر   ، نوع  دو  هر  در   تبخيري  کولرهاي  عملکرد 
استفاده از گرماي نهان تبخير آب به عنوان سيال خنک 
کننده، استوار است. به طوري که در نوع تماس مستقيم 
با فيلم آب جاري  به طور  مستقيم  ، جریان هواي گرم 
روي آکنده یا سطح قطرات متمایز شده در تماس است 

بين آب  و جرم  تبادل حرارت  اساس  بر  گاز  و سرمایش 
درون جریان  آب  تبخير  گيرد.  گاز صورت مي  و جریان 
هوا ناشي از تبادل حرارت بين گاز و مایع ، دماي هوا را 
کاهش داده و منجر به باال رفتن ميزان رطوبت در جریان 
هوا مي شود. افزایش محتواي رطوبت گاز در حين سرد 
این  از  وسيع  استفاده  که  است  از مشکالتي  یکي  شدن، 
اکثر  در  اینکه  دليل  به  کند.  مي  محدود  را  کولرها  نوع 
هنگام  گاز  رطوبت  ميزان  رفتن  باال  صنعتي،  فرایندهاي 
خنک شدن مطلوب  نيست و استفاده از کولرهاي تبخيري 
تماس غير مستقيم به عنوان گزینه مطلوب  مورد توجه 

قرار مي گيرد ]1[.

بررسي عملکرد کولرهاي تماس غير مستقيم با جريان هاي

 عمود بر هم برمبناي مدل سازي رياضي

                             غزاله پورفالح, امير رحيمي*
گروه مهندسي شيمي, دانشكده مهندسي, دانشگاه اصفهان

rahimi@eng.ui.ac.ir

چکيده
در این مطالعه عملکرد یک کولر تبخيري تماس غير مستقيم که جهت سرمایش گازهاي گرم به کار مي رود، مورد 
مدل سازي ریاضي و بررسي پارامتري قرار گرفته است. بدین منظور معادالت حاکم شامل معادله موازنه انرژي گاز 
اوليه، معادله موازنه انرژي گاز ثانویه، معادله موازنه انرژي فيلم مایع و معادله تغييرات رطوبت هواي ثانویه بر اساس 
مشخصات عملکردي و هندسه سيستم تبيين و به روش عددي حل شده است. با توجه به حرکت عمود بر هم دو 
سيال، حل عددي این مدل از پيچيدگي خاصي برخوردار است. پس از حل مدل ریاضي و مقایسه نتایج حاصل با 
انتظارات عمومي منتج از اصول حاکم بر پدیده هاي انتقال، دقت مدل ریاضي به طور نسبي و کيفي اثبات شد. هم 
چنين ضریب موثر بودن این نوع از کولرها تعریف شده وتغييرات آن با تغيير شرایط عملياتي بررسي شد . هم چنين  
تاثير تغيير شرایط عملياتي بر پارامترهاي قابل مقایسه ،شامل راندمان عملکرد و ميزان سرمایش گاز اوليه مورد بررسي 

قرار گرفت.

واژگان کليدي: کولر تبخيري,مدل سازي ریاضي, ضریب موثر بودن
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مستقيم،  غير  تماس  تبخيري  کولرهاي  عملکرد  اساس 
چنين  در  است.  شونده  خنک  گاز  رطوبت  افزایش  عدم 
سيستم هایي، هواي گرم در تماس مستقيم با فيلم آب 
قرار نمي گيرد و از یک جریان هواي دوم به عنوان سيال 
واسطه استفاده مي شود. به طوري که جریان هواي دوم 
در تماس با آب قرار گرفته و انتقال جرم و حرارت در این 
ناحيه  منجر به خنک شدن جریان هواي گرم اوليه مي 
شود. این نوع سيستم ها در مقایسه با کولرهاي تبخيري 
ميزان  و  داشته  دربر  بيشتري  هزینه ي  تماس مستقيم، 
انرژي مصرفي در آنها  بيشتر  است اما با این وجود کاربرد 
این کولرها در صنعت و مصارف تهویه مطبوع از اهميت و 

جایگاه ویژه اي برخوردار است.
چنين  در  حرارت  و  جرم  انتقال  هاي  پدیده  که  آنجا  از 
نيز  و   مي افتد  اتفاق  همزمان  صورت  به  هایي  سيستم 
جهت هاي حرکت سيال خنک کننده و هواي گرم مورد 
وجود  دو جهت  در  دما  توزیع  و  بوده  هم  بر  عمود  نظر، 
و  ها  ظرافت  از  سيستم  این  سازي  مدل  و  آناليز  دارد، 
طراحي  معموال ً  و  است  برخوردار  خاصي  پيچيدگي هاي 
روابط  بر  و متکي  ابتدایي  به  طور  این گونه سيستم ها 
همراه  بسياري   کننده  ساده  فرضيات  با  و  بوده  تجربي 

است ]2[.
دقيق  ریاضي  مدل  یک  ارایه  مطالعه  این  انجام  از  هدف 
مبتني بر قوانين بقا و اصول فيزیکي حاکم بر عملکرد این 
نوع از کولرها بوده تا بتوان با استفاده از آن، عملکرد یک 
کولر تبخيري تماس غير مستقيم را بررسي و شبيه سازي  
كرد و تاثير تغيير شرایط عملياتي را بر راندمان آن و موثر 
بودن آن مورد تجزیه وتحليل قرار داد.  نتيجه این بررسي 
در طراحي و بهبود عملکرد سيستم هاي جدید و موجود 

مفيد خواهد بود. 

مدل سازي ریاضي
همان گونه که در بخش  قبل ذکر شد، از کولر تبخيري 
تماس غير مستقيم به منظور عدم افزایش ميزان رطوبت 
همين  به  شود  مي  استفاده  شدن   خنک  حين  در  گاز 
دليل کولرهایي تماس  غير مستقيم جایگزین انواع تماس 
مستقيم آن ها شده است. در شکل )1(  نمایه یک نمونه 
از کولرهاي تبخيري تماس غير مستقيم نشان داده شده 

است.
 این سيستم شامل تعدادي کانال هاي موازي است که به 
طور یک در ميان، جهت عبور هواي اوليه و ثانویه استفاده    

مي شوند. جریان هواي اوليه از درون یک سري از کانال 
ها به صورت افقي عبور کرده و جریان هواي ثانویه نيز به 
دیگر  کانال هاي  باال مسير  به  پایين  واز  صورت عمودي 
از  ریزان  فيلم  به صورت  نيز  آب  را طي مي کند، جریان 
پایين روي صفحات عمودي و در  جهت حركت  به  باال 
هواي ثانویه رو به باال ، جریان دارد. جریان هواي اوليه در 
با فيلم آب قرار ندارد و سرمایش آن به  تماس مستقيم 
وسيله ي تماس با صفحاتي که فيلم مایع در سمت دیگر 
آن و جریان هواي ثانویه در حال تبخير و انتقال حرارت 
بر مبناي  لذا سرمایش آن صرفًا  است صورت مي گيرد. 
 انتقال حرارت جابجایي بين گاز و دیواره کانال است]3[. 
مدل سازي ریاضي به صورت دو بعدي با وجود فيلم مایع 
توسط  کننده   یک سيستم خنک  روي  آن،  روي سطح 
توسط  محاسبات  است.  شده  انجام  شماره]3[  مرجع 
محققين ، در مورد  سطح کل انتقال جرم و حرارت  انجام 
مي گيرد که در آن از دما و رطوبت متوسط بين ورودي 
و خروجي سيستم استفاده شده است. یکي از فرضيات به 
کار رفته در این مدل، این است که سطح صفحات به طور 
کامل با فيلم آب پوشيده شود. نتایج بدست آمده در این 
مدل، با نتایج تجربي به طور متوسط 20 درصد اختالف 

دارد.
شماره  مرجع  توسط  شده  انجام  تر  جزیي  طراحي  در    
و  بوده  صفحه اي  تک  سيستم  مبناي  بر  محاسبات   ]4[
سرعت ها نيز ثابت فرض شده است. پارامترهاي محاسبه 
شده در این مدل 14 درصد با نتایج تجربي اختالف دارد. 
در این مرجع، معادالت موازنه جرم و حرارت براي جریان 

  1.Cooling effect of evaporation  1.Cooling effect of evaporation

شکل 1: نمایه یک کولر تماس غير مستقيم ]3[ 
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هاي اوليه و ثانویه هوا نوشته شده و مطالعاتي  بر روي 
تاثير سرعت جریان هواي اوليه بر عملکرد کولر، انجام شده 
است. با این وجود و با توجه به فرضيات ساده کننده در 
مدل سازي رفتاري سيستم، مدل هاي ارائه شده، چندان 

با نتایج تجربي مطابقت نداشته است.
براي مدل سازي ریاضي این سيستم، یک کولر تبخيري 
موازي  صفحات  از   تعدادي  شامل  مستقيم،  غير  تماس 
مطابق شکل )1( در نظر گرفته مي شود. سرمایش جریان 
فيلم  بين  جابجایي  حرارت  انتقال  طریق  از  اوليه  هواي 
آب و جریان هوا صورت مي گيرد به طوري که از مقاومت 

هدایتي دیواره کانال صرف نظر شده است. 
زیر  قرار  به  سيستم  سازي  مد  براي  رفته  بکار  فرضيات 

است:
• خواص ترموفيزیکي جریان هاي آب و هوا ثابت در نظر 
گرفته مي شود]5[. )دانسيته ي فيلم آب ثابت فرض شده 
 اما دانسيته جریان هوا به کمک روابط مربوط به گاز ایده آل

 به دست آمده است(.
نظر  صرف  قابل  آب  فيلم  و  صفحات  حرارتي  مقاومت   •

کردن است.
آن  در جهت جریان  کانال،  هر  در  هوا  دماي  تغييرات   •

صورت مي گيرد.
• دبي فيلم آب در طول مسير ثابت فرض شده است.

 براي تبيين معادالت حاکم، حجم کنترلي با مشخصات
 نشان داده شده در شکل )2( در نظر گرفته مي شود. این 
 حجم کنترل شامل قسمتي از یک صفحه است که توسط 
 ،dyالیه اي از آب پوشيده شده است. به طوریکه طول آن
ارتفاع آن dz، و عرض آن به دليل تقارن سيستم، برابر 

) درنظر گرفته 
2
1) d نصف فاصله ي بين دو صفحه یعني 

مي شود.
به  انتخاب شده  کنترل  این سيستم، حجم  تحليل  براي 
تقسيم  مایع  ریزان  فيلم  و  ثانویه  اوليه،  سه بخش هواي 
شده است  و معادالت مربوطه بر اساس قوانين بقا نوشته 

مي شود. 
الف - موازنه انرژي مربوط به جریان هواي اوليه

کاهش دماي هواي اوليه، به انتقال حرارت جابجایي آن با 
فيلم آب مربوط است که به صورت زیر بيان مي شود: 

)1(

&Pm ، دبي جرمي جریان هواي اوليه به  با توجه به اینکه 
صورت زیر قابل بيان است :

                          )2(

مي توان با ترکيب معادالت)1( و)2( رابطه دیفرانسيلي را  
()  در جهت    sT که بيان گر تغييرات دماي هواي ثانویه 

y() باشد، به صورت زیر به دست آورد : 

                )3(
  

ب - موازنه انرژي مربوط به جریان هواي ثانویه
)ارتفاع کانال(   z ثانویه در جهت  آنتالپي هواي  تغييرات 
فيلم آب، تبخير و  با  انتقال حرارت جابه جایي  از  ناشي 
لذا  است،  جریان  این  نسبي  رطوبت  در  تغيير  نتيجه   در 

مي توان نوشت :
)4(

 

جریان  و  آب  فيلم  بين  جرم  انتقال  نرخ   AN آن در  که 
هواست و به صورت زیر محاسبه مي شود ]6[ :  شکل 2: ساختار جریان ها در یک کولر تماس غير مستقيم 

نمونه مفروض جهت مدل سازي آن ]6[
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         )5(

()  به صورت  sm& از سویي دبي جرمي جریان هواي ثانویه 
زیر محاسبه مي شود: 

             )6(

بيان  جهت  زیر  رابطه  و)6(  و)5(  معادالت)4(  ترکيب  با 
تغييرات دماي هواي ثانویه به دست مي آید: 

)7(

براي محاسبه عبارت         که بيانگر تغييرات رطوبت 
هواي ثانویه است، از معادله موازنه جرم بين فيلم آب و 

هواي ثانویه استفاده مي شود.
ج - موازنه جرم مربوط به فيلم آب

ثانویه،  هواي  جریان  نسبي  رطوبت  در  تغيير  گونه  هر 
ناشي از انتقال جرم و تبخير فيلم آب درون این جریان 

هواست.
             )8( 

 
                   )9( 

حال با داشتن مقدار     معادله )7( به صورت زیر قابل 
بازنویسي است : 

               )10(

د - موازنه انرژي مربوط به فيلم آب
تغييرات دماي فيلم آب در جهت  ناشي از انتقال حرارت 
با  هم  و  ثانویه  هواي  جریان  با  هم  جابجایي  مکانيزم  با 
جریان هواي اوليه مي باشد. یادآوري این نکته الزم است 
که از مقاومت دیواره ي کانال صرف نظر شده است. هم 
چنين به علت انتقال جرم موجود بين فيلم آب و هواي 
ثانویه )ناشي از تبخير فيلم آب(، انتقال حرارت بيش تري 
صورت مي گيرد و باعث افزایش  كارایي سيستم در جهت 

خنک سازي جریان هواي اوليه مي شود.
 

)11(

معادله   ،)11( معادله  ساختن   مرتب  و  ساده سازي  با   
تغييرات دماي فيلم آب به صورت زیر به دست مي آید: 

)12(

  
به   )12( و   )11( و   )10( و   )3( معادالت  عددي  حل  با 
هواي  دماي  موضعي  مقادیر  توان  مي  زمان،  هم  صورت 
() ، مقدار رطوبت نسبي موجود در هواي ثانویه   PT اوليه 
()  و همچنين دماي فيلم  sT ، دماي هواي ثانویه  ()H

() را در تمام نقاط سيستم به دست آورد. wT آب 
به دليل دو بعدي بودن سيستم، حل عددي این معادالت 
که  صورت  این  به  است.  برخوردار  خاصي  پيچيدگي  از 
y()  )طول دستگاه(   تغييرات دماي هواي اوليه در جهت 
است در صورتي که تغييرات دماي هواي ثانویه، دماي فيلم 
  ()z () آب و هم چنين ميزان رطوبت نسبي، در جهت wT
)ارتفاع دستگاه( صورت مي گيرد، لذا نمي توان هر چهار 
معادله را به کمک روش هاي معمولي به صورت هم زمان 
حل کرد. بدین ترتيب ابتدا رابطه بين دماي جریان ثانویه 
و محتواي رطوبت آن و دماي فيلم آب با روش سعي و 
دماي  به  مربوط  معادله  به کمک  و  آمده  به دست  خطا 
جریان اوليه چک شده است. ضریب انتقال حرارت جابه 
جایي هم براي جریان هواي اوليه و هم براي جریان هواي 
ثانویه از رابطه تجربي             محاسبه مي شود، به طوري 

که V سرعت هر یک از جریان ها است]3[.
 در نهایت براي حل عددي معادالت باال از روش تفاضل 

محدود و نرم افزارMatlab  7,1 استفاده شده است.

نتایج
در این بخش نتایج حاصل از مدل در خصوص دماي هواي 
اوليه و ثانویه و هم چنين تاثير  عوامل مختلف بر عملکرد 

کولر تبخيري تماس غير مستقيم آورده شده است. 
هم چنين ضریب عملکرد کولر تعریف  شده و مورد بررسي 
قرار گرفته و تاثير عوامل مختلف بر مقدار آن نشان داده 
شده است. محدوده شرایط عملياتي به کار رفته در اجراي 

نرم افزار توسعه داده شده در جدول )1( آمده  است.
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اوليه بر حسب طول  در شکل )3( تغييرات دماي هواي 
y()  نشان داده شده است. همان گونه که مشاهده  دستگاه 
مي شود این تغييرات به صورت یک روند کاهشي از دماي 
درجه     22/5 حدودًا  تا  گراد  سانتي  درجه   33 ابتدایي 
سانتي گراد در طول             است.                             

         

اثر سرعت جریان هواي اوليه بر روند تغييرات دماي آن در 
شکل)4( نشان داده شده است:

در این اجرا از برنامه سرعت جریان هواي اوليه در طول 

s  در نظر گرفته شده است، مشاهده شکل 
mvP 3= کانال 

)4( نشان مي دهد که با افزایش سرعت جریان هوای اوليه 
مقدار نهایی آن و در نتيجه شيب تغييرات کاهش مي یابد. 
افزایش  هوا  جریان  سرعت  چه  هر  که  است  این  دليل 
و  حرارت  انتقال  پدیده هاي  براي  نياز  مورد  زمان  یابد، 
جرم کاهش یافته و یا به عبارتي زمان ماند سيستم کم 
و  جرم  انتقال  ميزان  گاز،  کم  هاي  سرعت  در  مي شود. 
هواي  دماي  کاهش  و  مي  گيرد  صورت  بيشتري  حرارت 

اوليه محسوس تر و سریع تر است.

در    z جهت  در  ثانویه  هواي  دماي  تغييرات  چگونگي 
از  ثانویه  هواي  است. جریان  داده شده  نشان   )5( شکل 
قسمت پایين کانال وارد شده و در حين طي کردن ارتفاع 
ثانویه  کانال، دماي آن کاهش مي یابد. هنگامي که هواي 
وارد کانال مي شود در تماس با فيلم ریزان آب که سطح 
کانال را کاملًا پوشانده است، قرار مي گيرد. تبخير فيلم آب 
البته  باعث کاهش دماي آن مي شود.  درون جریان هوا 

این تغييرات بسيار ناچيز و قابل صرف نظر کردن است.

 

در  آن  دماي  تغييرات  روند  بر  ثانویه  هواي  تاثير سرعت 
شکل )6( مشاهده مي شود. به این صورت که با افزایش 
و جرم کمتري صورت  انتقال حرارت  مقدار  گاز،  سرعت 
گرفته و یا به عبارت دیگر زمان ماند براي تماس جریان 
هوا و فيلم آب کمتر مي شود، لذا ميزان خنک شدن هواي 
آن  نهایي  دماي  و  شده  کمتر  سيستم  انتهاي  در  ثانویه 
بيشتر از حالت قبل است.  بر عکس درصورتي که سرعت 
ثانویه را کاهش دهيم مطابق شکل، روند کاهشي  هواي 

شکل 3 : توزیع دماي هواي اوليه در جهت y )سرعت 
)0/8 m/s 1، سرعت هواي ثانویه m/s هواي اوليه

شکل 4 : تاثير سرعت جریان هواي اوليه بر 
)0/8 m/s تغييرات دماي آن  )سرعت هواي ثانویه

شکل 5: توزیع دماي هواي ثانویه در جهت z )سرعت 
)0/8 m/s 1، سرعت هواي ثانویه m/s هواي اوليه

جدول 1: محدوده پارامترهاي عملياتي مورد 
استفاده در اجراي نرم افزار توسعه یافته
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خنک  مقدار  و  گرفته  صورت  سریع تر  هوا  جریان  دماي 
شدن آن بيشتر است.

 

روند تغييرات دماي فيلم آب در جهت  در شکل )7( قابل 
تغييرات  که  است  آن  توجه  جالب  نکته  است.  مشاهده 
(0) و  =y z در دو مقطع ابتدایي  دماي فيلم آب در جهت 
انتهایي کانال                کاملًا متفاوت است. به این ترتيب 
که در مقطع ابتدایي کانال، دماي آب از باال به پایين در 
حال افزایش است. البته این تغييرات بسيار کم و در حدود 
یک درجه سانتي گراد است. اما در قسمت انتهایي کانال 
و در              ، این روند کاملًا برعکس بوده و دماي آب 
از باال به پایين در حال کاهش است. باز هم شایان ذکر 
است که این تغييرات بسيار ناچيز و در حدود 0/3 درجه 

سانتي گراد مي باشد.
علت این امر باال بودن پتانسيل تبادل حرارت در مقطع   
این  شدید  کاهش  و  اوليه  هواي  وجود  دليل  به   0=y

پتانسيل در انتهاي این صفحات به دليل ثابت بودن شرایط 
هواي ثانویه و کاهش دماي هواي اوليه است. لذا طبيعي 
است که با توجه به شرایط عملياتي ذکر شده در شکل 

)7(، تغييرات دماي آب به این صورت باشد.
روند تغييرات رطوبت نسبي هواي ثانویه در جهت  در شکل 
)8( نشان داده شده است. مطابق انتظار، روند تغييرات در 
از  افزایشي  صورت  به  ثانویه  هواي  نسبي  رطوبت  ميزان 
هواي  جریان  اینکه  دليل  به  است.  کانال  باالي  تا  پایين 
ثانویه در تماس مستقيم با فيلم آب قرار دارد و به علت 
این  رطوبت  محتواي  هوا،  جریان  درون  آب  فيلم  تبخير 
گاز حين خنک شدن، افزایش مي یابد. الزم به ذکر است 
که جریان هواي ثانویه در مقطع ورودي تقریبًا خشک در

                          نظر گرفته مي شود.
 معرفي ضریب موثر بودن کولر و تاثير  عوامل مختلف بر 

مقدار آن:
در کاربردهاي عملي کولرهاي تبخيري تماس غير مستقيم، 
E()  و هم  مشخص کردن دو  عامل ضریب عملکرد کولر 
() سودمند  PoT چنين دماي خروجي جریان هواي اوليه 
تعریف مي  زیر  به صورت  کولر  بودن  موثر  است. ضریب 

شود:

                                  
siwPi

PoPi

TT
TT

E
−
−

=      )13 

iswT  دماي حباب خيس جریان هواي ثانویه  به طوري که 
است.  

موثر  ضریب  بر    () Pv اوليه  هواي  جریان  سرعت  تاثير 
بودن در شکل )9( نشان داده شده است. همان طور که 
جریان  سرعت  در  افزایش  ميزان  هر  مي شود،  مشاهده 
هواي اوليه منجر به کاهش مقدار ضریب کارایي کولر مي 
شود. علت این امر آن است که با افزایش سرعت جریان، 
یعني  یابد،  مي  کاهش  جریان  در جهت  دما  افت  ميزان 
افزایش  واقع  است. در  اوليه کمتر  روند سرمایشي هواي 
و  شده  اوليه  هواي  ماند  زمان  کاهش  باعث  هوا  سرعت 
این امر  بر خالف افزایش نسبي سرعت هاي انتقال جرم و 
حرارت باعث کاهش ميزان سرمایش مي  شود. به عبارت 
دیگر برایند دو اثر متضاد ناشي از افزایش سرعت هواي 

اوليه، کاهش ضریب موثر بودن کولر است. 
 

شکل6: تاثير سرعت جریان هواي ثانویه بر روند 
)1 m/s تغييرات دماي آن )سرعت هواي اوليه

شکل7 :  توزیع دماي فيلم آب در جهت z )سرعت هواي 
)0/8 m/s 1، سرعت هواي ثانویه m/s اوليه
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 با توجه به شکل )10( با افزایش ميزان سرعت
جریان هواي ثانویه، ضریب موثر بودن کولر افزایش خواهد 
یافت که علت آن مربوط به افزایش سرعت انتقال جرم و 
حرارت در سرعت هاي باالي جریان هواي ثانویه است. به 
عبارت دیگر اگر بتوان هواي ثانویه را که دریافت کننده 
تبخير   از  ناشي  اشباع شدن  از  است  اوليه   هواي  انرژي 
دور كرد و از سوي دیگر گرمایش ناشي از انتقال حرارت 
جابه جایي با مایع ریزان  را جدا كرد کارایي کولر افزایش 
مي  یابد. دليل این امر هم سو عمل کردن دو اثر ذکر شده 
در توجيه شکل )9( مي باشد. افزایش سرعت هواي ثانویه 
عالوه بر افزایش ضریب انتقال حرارت و جرم باعث کاهش 
زمان ماند آن و دوري از اشباع شدن  آن در طول حرکت 

مي شود. 

نتيجه گيري
عملکرد یک کولر با  تماس غيرمستقيم گازهاي گرم مورد 
تحليل و  مدل سازي ریاضي قرار گرفت. معادالت حاکم 
شامل معادالت موازنه جرم و انرژي براي دو سيال اوليه و 
ثانویه و فيلم ریزان مایع تبيين و به روش عددي تفاضالت 
محدود حل شد. به دليل حرکت عمود بر هم جریان هاي 
سيال اوليه و ثانویه حل عددي این مدل  در مقایسه با 
كولرهاي هم جهت و غير هم جهت از پيچيدگي نسبي 
برخوردار است. هم چنين براساس کارایي این نوع کولرها، 
و  اوليه  هواي  سرعت هاي  شامل  عملياتي  عوامل  تاثير  
ثانویه بر مقدار کارایي نهایي این نوع کولرها مورد بررسي 

قرار گرفت. 

نمادها و عالئم  اختصاري
 

PC : گرماي ویژه
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   (
.

) 2 sm
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mol : فالکس انتقال جرم  AN

: کسر مولي  y
  () 2m A : سطح   

: دبي جرمي    m&

()
s
m : سرعت جریان  v

 z شکل 8 : توزیع رطوبت نسبي هواي ثانویه در جهت
m/s )0/8 1، سرعت هواي ثانویه m/s سرعت هواي اوليه(

 شکل 9: تاثير سرعت جریان اوليه بر ضریب موثر بودن
)0/8 m/s 1، سرعت هواي ثانویه m/s کولر )سر هواي اوليه 

شکل 10 : تاثير سرعت جریان هواي ثانویه بر ضریب 
موثر بودن کولر )سرعت هواي اوليه m/s 1، سرعت 

)0/8 m/s هواي ثانویه
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: وزن مولکولي آب  AM
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Tpo : دماي جریان هواي اوليه در مقطع انتهایي سيستم 
)C(

)C( دماي جریان هواي اوليه در مقطع ابتدایي سيستم

)C( دماي جریان هواي ثانویه : Ts
E : ضریب موثر بودن کولر

R : ثابت گازها   
   ()m : ارتفاع کانال  z

  ()m : طول کانال  y
Kj/kg گرماي نهان تبخير آب : λ
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چکيده
این مقاله به روش انتخاب بهترین نوع پوشش  سطح خارجي خطوط لوله ، متناسب با شرایط و نياز هاي عملياتي خط 
مي پردازد. صاحبان خطوط لوله خواستار حداکثر طول عمر و حداقل هزینه هاي تعمير ونگهداري ،  منطبق با شرایط 
و ضوابط زیست محيطي مي باشند. استفاده از پوشش هاي محافظتي یکي از روش هاي مناسب براي حفاظت سطح 
خارجي خط لوله است. انتخاب بهينه پوشش محافظ ، عالوه بر مشخصات فني و ساختاري پوشش ها جهت مقابله 
با خوردگي ، توجه به مسایل اقتصادي  براي کاهش هزینه هاي احداث خط نيز اهميت دارد. این مقاله با استفاده از 
روش اعمال تابع کيفيت ،  به بازگو كردن  روش مناسبي براي انتخاب بهينه پوشش خارجي سطح لوله با  توجه به 
خواص حفاظتي پوشش و جنبه هاي اقتصادي آن مي پردازد. حداقل معيارهاي قابل قبول و مندرج در استانداردهاي 
بين المللي براي ارزیابي کارآیي  پوشش هادر شرایط عملياتي به عنوان خط پایه براي طبقه بندي  آنها در نظر گرفته 
شده است .پوشش هاي مختلف بر اساس عملکرد و با در نظر گرفتن  این حداقل و هم چنين تجربيات عملي متخصصين 
در شرایط ميداني و آزمایشگاهي دسته بندي مي شوندتامصرف کننده بتواند با توجه به الویت هاي فني و اقتصادي 
نوع پوشش را انتخاب كند. در انتها، این روش انتخاب نوع پوشش براي دو مورد عملي به کار گرفته مي شود تا  عالوه 
برنشان دادن کاربردي بودن روش ، محصول انتخاب  شده با سایر انتخاب ها از لحاظ قيمت و عملکرد مقایسه شود. 

واژگان کليدي: 
انتخاب پوشش خط لوله- خوردگي-  روش اعمال تابع کيفيت

مقدمه 
هاي  روش  ترین  ارزان  و  ترین  ایمن  از  یكي  لوله  خط 
حمل و نقل مواد سوختي و محصوالت نفتي است. ایمني 
اصلي صاحبان  از دغدغه هاي  یکي  لوله  استحکام خط  و 
صنایع در اکثر نقاط جهان بوده است. از آن جایي که خط 
جغرافيایي  مختلف  نقاط  از  عبورش  مسير  در طول  لوله 

در  موجود  شرایط  تنوع  و  مختلف  تأثيرعوامل  مي گذرد، 
محيط مي تواند سالمت خط لوله را به خطر اندازد. معضل 
خوردگي یکي از مهم ترین  عوامل کاهش عمر خط لوله 
هزینه هاي خوردگي خط  موجود،  آمارهاي  .مطابق  است 

لوله در آمریكا  ساالنه معادل 5/4 تا 8/6 ميليارد دالر
برآورد مي شود که این هزینه ها به سه بخش ایجاد عوارض 

چگونگي  انتخاب بهينه پوشش خط لوله با در نظر گرفتن 

شرايط عملياتي و هزينه تمام شده

فرشته رضائي*1، فرهاد شریف،2علي اصغر سرابي2،  مرتضي رحمانيان1، علي فضلي نژاد3
1-  گروه پژوهشي خوردگي فلزات، پژوهشکده حفاظت صنعتي،پژوهشگاه صنعت نفت؛

2-دانشکده پليمر دانشگاه صنعتي اميرکبير
3-توسعه پوشش سازندگان نوآور

*Rezaeif@ripi.ir
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در  خط 10 درصد، سرمایه  38 درصد و عمليات نگهداري       
52 درصد تقسيم مي شود. ]1[ 

یکي از روش هاي متداول حفاظت سطح خارجي خطوط 
لوله ، استفاده از پوشش هاي محافظ است. براي افزایش 
کارایي پوشش هاي حفاظتي براي جلوگيري از خوردگي 
در نواحي آسيب دیده از سيستم مکمل حفاظت کاتدي 
 Kuzmak و Karyakina استفاده مي شود.]2[ به عقيده
در  آن  قدرت  نسبت  حفاظتي  پوشش  فایده  و  عملکرد 

کاهش تخریب سطح پوشش  دار ارزیابي مي شود .    
 نوع انتخاب پوشش براي خط لوله با فاکتورهاي متعددي 
سنجيده مي  شود. ]3[ یکي از این فاکتورها هزینه تمام 

شده است که از سه جهت قابل بررسي است.  
محيط  به  نسبت  فيزیكي  مانع  عنوان  به  پوشش  الف( 

خورنده عمل  كند.         
ظرفيت  و  الکتریکي  مقاومت  بودن  دارا  علت  به  ب( 
نگهداري آن در طول عمر سرویس، مي تواند جریان كلي 
مورد نياز براي حفاظت کاتدي خط لوله را كاهش دهد و 
محيطي براي توزیع بهتر وسریع تر جریان پالریزاسيون 

ایجاد نماید.                                 
عملياتي  شرایط  در  حفاظتي  پوشش  کارایي  چه  هر  ج( 
بهتر باشد، هزینه هاي تعميرات و نگهداري کمتر مي شود. 
 ، مصالح  خرید  طراحي،  شامل  لوله  خط  احداث  معمولًا 
در  برداري  نقشه  و  آن  شرایط   و  محيط  نوع  شناسایي 
طول مسير، عمليات لوله گذاري، نصب اتصاالت ،  نصب 
سيستم حفاظت کاتدي و عمليات بازرسي است که هزینه 
آن بسيار زیاد  بوده و نياز به سرمایه گذاري کالن دارد. 
نمودار زیر تحليلی از هزینه هاي احداث خط لوله را نشان 
درصد  حدودچهار  در  پوشش  سهم  آن  در  مي دهدکه 

است.]4[
     در   استاندارد NACE RP 0169  که استانداردي جامع  
جهت ارایه راهکاري علمي وعملي  براي کنترل خوردگي 

لوله مدفون  شده و  دریا یي است، حداقل ضرورت هاي 
خط  خارجي  سطح  در  خوردگي  کنترل  براي  نياز  مورد 
لوله وخواص الزم و موکد براي پوشش حفاظتي به شرح 

ذیل است ]5[:
1- عایق الکتریکي موثر باشد.

ایجاد  رطوبت  نفوذ  مقابل  در  مناسب  فيزیکي  مانع   -2
کند.

خواص  روي  نامناسب  اثر  نباید  پوشش  نصب  روش   -3
نهایي آن داشته باشد.

4- پس از  نصب ،حداقل عوارض روي سطح نهایي پوشش 
مشاهده شود.

5- چسبندگي آن به سطح لوله مناسب باشد.
6- قابليت عدم توسعه روزنه ها در زمان طول عمر خود 

داشته  باشد.
7- در مقابل جدایش کاتدي  مقاومت داشته باشد.

8- در مقابل تخریب شيميایي مقاومت داشته باشد.
9- تعمير پوشش  آسان باشد.

10- مشخصات پوشش با گذشت زمان  ثابت بماند.
11- با محيط زیست سازگار  باشد.

12- در شرایط انبارداري نسبت به تغيير شکل یا تخریب 
مقاوم باشد. 

صورت  آن  خواص  به  توجه  با  معمولًا  پوشش  انتخاب 
هاي  ترک  از  ناشي  برابرخوردگي  در   مقاومت  مي گيرد. 
و  کاتدي  برابرجدایش  در   مقاومت   ،1)SCC( تنشي 
هستند.  خوردگي  ایجاد  مهم  عوامل  از  خاک  تنش هاي 
براي ارزیابي خواص مختلف پوشش ، ضرورت اشاره شده 
کنترل  هاي  آزمایش   ،  NACE RP 0169 استاندارد  در 
استانداردهاي  در  مندرج  دستورالعمل هاي  مطابق  کيفي 
بين المللي مختص پوشش  بررسي مي شود. البته حداقل 
تعيين  استانداردها  نيز توسط همين  قابل پذیرش  مقدار 
معيارهاي  حداقل  به  توجه  با  جدول)1(،  لذا  شده است. 

  1. Stress Corrosion Cracking )SCC( 

شکل 1:سهم پوشش در نصب خط لوله 

)
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ارزیابي  جهت  المللي   بين  استانداردهاي  در  مندرج 
 ، ایران  کشور  در  متداول  پوششي  سيستم هاي  عملکرد 

تهيه شده  است. 

فرضيه

 انتخاب سيستم پوششي سطح خارجي خط لوله با 
توجه به مالحظات فني و اقتصادي

شده  شناخته  فرآیندي  که  کيفيت  تابع  اعمال  فرآیند 
انتخاب  براي  مناسبي  روش  است   صنایع  مهندسي  در 
پوشش است . این روش همواره در جهت بهبود کيفيت 
در کنار توجه به معيارهاي مصرف کننده است .استفاده 
از این روش هم براي صاحبان خط لوله به عنوان مصرف 
و  پيمانکاران نصاب  و  توليد کنندگان  براي  کننده و هم 
پيمانکاران  براي  یاد شده  است. روش  مناسب  لوله گذار 
متناسب  کيفيت  بهبود  افزایش  جهت  مناسب  راهنمایي 
افزایش قابليت فروش محصول و   ، با نظر مصرف کننده 
امکان  نيز  کننده  مصرف  براي  و  است  بيشتر  سودآوري 
انتخاب بهترین گزینه را در شرایطي که چند عامل به طور 
رابر  زیادي  تأثير  آنها  تغييرات  تغيير مي کنند و  همزمان 
با  روش  این  آورد.  مي  فراهم  دارد  قيمت  و  دوام  روي 
مقایسه عملي بين محصوالت و خدمات ارایه شده، امكان 
و  نظر  مورد  معيارهاي  مطابق  را  گزینه  بهترین  انتخاب  

باهزینه مناسب می دهد.  

 معيارهاي موجود دراستاندارد
براي كليه  ، مرجع فني   معيارهاي مندرج در استاندارد 
دست اندر كاران انتخاب سيستم حفاظتي خط لوله است 
معمولًا  این استاندارد ها توسط صاحب نظران و انجمن هاي 
بنابراین در پوشش هاي خط  تخصصي تدوین مي شوند؛  
عنوان  به  که  دارد  المللي وجود  بين  استانداردهاي  لوله، 
در  را  پوشش   عملکرد  بيني  پيش  و  ارزیابي  شده  پایه 

شرایط عملياتي  مقدور مي سازد .
خوردگي پدیده پيچيده اي است که محيط در وقوع آن 
نقش عمده اي دارد . معمولًا در مسير احداث خط لوله، 
محيط هاي مختلفي  وجود دارد. لذا براي انتخاب سيستم 
انتظار  محيطي،  شرایط  کليه  به  توجه  با  بهينه  پوششي 
مي رود حداقل ، معيارهاي مندرج در استانداردهاي بين 
شود.           برآورده  لوله  خط  طول  در   قبول  قابل  و  المللي 
در صورتي مقایسه چند پوشش با هم ميسر است که معيار 

مقایسه یا نوع آزمایش انجام شده  براي آنها یکسان باشد 
و یا  دست كم نتایج حاصل از روش هاي مختلف انجام 
یک آزمایش قابل تبدیل به یک معيار واحد باشند. جدول 
)2( نشان مي دهد که در حال حاضر چنين معياري براي 

ارزیابي انواع پوشش هاي آلي و معدني وجود ندارد. به
ها  پوشش  مکانيکي  خواص  که  صورتي  در  مثال  عنوان 
هاي  پوشش  براي  موجود  هاي  استاندارد  باشد،  نظر  مد 
خاصيت  این  ارزیابي  جهت  متفاوتي  هاي  روش  مختلف 
با یكدیگر قابل مقایسه  اند که نتایج  آن ها   ارائه کرده 
نيز  تفاوت روش آزمون و  .با توجه به جدول )1(  نيست 
 واحد اندازه گيري نيروي چسبندگي توصيه شده براي اكثر 
مهم  این  نتيجه،  در  است،  مشاهده  قابل  ها    پوشش 
باشد.   پوشش  بهينه  انتخاب  در   اصلي  چالش  تواند  مي 
جدول4(  کار)  ادامه  در  پوشش ها  عملکرد  مقایسه  براي 
نرماالیز  خاصيت  هر  ازاي  به  استاندارد  معيار  است  الزم 
شرکت  عملي  تجربيات  از  استفاده  با  کار  این  که  شود 
مجري در ميادین عملياتي و نتایج آزمون ها در شرایط 
آزمایشگاهي صورت مي گيرد. در نتيجه درجه بندي در 
متغير  و  نبوده  قطعي   پوشش ها  براي  شده  گرفته  نظر 
است. این درجه بندي براي ارایه روش اعمال تابع کيفيت 
به کار  مي رود؛ لذا هر سازماني مي تواند با توجه به تجارب 
این  خود  کيفيت  کنترل  و  مهندسي  واحد هاي  سوابق  و 

روش را  ایجاد و از مزایاي آن استفاده کند. 
عامل مؤثر دیگر ، تنوع بستر خاک است  كه با توجه به 
مسير خط لوله در پروژه هاي مختلف تعيين مي شود. تأثير 
این عامل روي انتخاب پوشش و مالحظات اقتصادي بسيار 
مهم است. در این تحقيق  عامل یاد شده با تعيين امتياز 
مشخصات فني  نسبت  به امتياز مشخصات اقتصادي در 
هر پروژه تعيين مي شود . این مقاله  با استفاده از مثال 

هاي ارایه شده، به این مهم پرداخته است. 

  روش اعمال تابع كيفيت 
در گام اول ، نيازهاي مصرف کننده  به چهار دسته عملكرد 
تسهيالت جانبي طبقه  و  دوام  اجرایي،  عمليات  پوشش، 
بندي مي شود. در جدول )3( خواص مختلف پوشش ها و 
ميزان اهميت آنها از نظر تكنيكي  اشاره شده است. براي 
اهميت  كارایی پوشش،  در  آن  تأثير  به  بسته  ویژگي  هر 
وزني1  در نظر گرفته شده  است.  در بررسي اثر هر یك 
از خواص پوشش با توجه به ميزان اهميت2  آنها در هر 
به  شده است.  استفاده   100 و   10  ،1 اعداد  ،از  ویژگي  

1. Importance Weight
2. Importance Number
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 P.N: پيشنهاد نمي شود    M.N: موجود نيست     K.N : کارائي ندارد
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این ترتيب عدد 100 بيشترین و عدد 1 كمترین اهميت 
سعي  زیر  ریاضي  رابطه  از  استفاده  با  مي دهد.  نشان  را 
، پوشش   بين خواص  كّمي  و  منطقي  ارتباط  یك  شده 

 

تأثير اهميت وزني ایجاد شده و درجه هر پوشش تعيين 
شود.]6[. به عنوان مثال یکي از ضرورت هاي مورد توجه 
مصرف کننده خواص مکانيکي پوشش خط لوله در محيط 
مصرف است كه این جنبه  در استانداردهاي مرجع بين 
در  مقاومت  مانند چسبندگي،  مختلفي  با خواص  المللي 
مقابل ضربه ،انعطاف پذیري ،کشش عمودي1  و مقاومت 
در برابر نفوذ سوزن ارزیابي مي شود . در جدول)2( سعي 
خواص  در  آزمون  هر  نتایج  تاثير  ميزان  به  است  شده 
.اهميت وزني تخصيص  مکانيکي عدد مناسب داده شود 
داده شده نسبت  به خواص مکانيکي و ميزان ویژ گي هاي 

یاد شده ، در ردیف 1 جدول آمده است.

)3log IN( *IW )1 = امتياز 
  

IW=اهميت وزني 
 IN= ميزان اهميت

در  خاک  بستر  اطالعات  برداشت  هنگام  که  صورتي  در 
پروژه شرایط خاک از لحاظ سطح آب و نوع امالح و ميزان 
خورندگي حاد تشخيص داده شود و یا عوارض گوناگون 
لوله  خط  مسير  در  کوهستان  و  رودخانه  باتالق،  مانند 
تاثير آنها بر  با توجه به  وجود داشته باشد، این موارد را 
ویژگي هاي پوشش  مي بایست در نظر گرفت. به عنوان 
مثال زماني که سطح آب منطقه باالتر از محور نصب لوله 
مي باشد بایستي براي ویژگي جذب آب پوشش، اهميت  

وزني باالتري در جدول )3( در نظر گرفت. 
در جدول شماره )4( با استفاده از مقدار اهميت نسبي كه 

جدول1: )ادامه(

  1. Pull Off
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جدول 2: تطبيق خواص مختلف ماده پوششي با نيازها و ضرورت هاي مورد نظرمصرف کننده

 ویژگي هاي اشاره شده در این جدول بر مبناي خواست متعارف مصرف کننده مي باشد .در صورتي  كه شرایط حاکم بر پروژه از نظر 
خورندگي خاک و یا سختي مسیر عبور خط لوله )وجود باتالق،..(حاد باشد الزم است اهمیت وزني مربوط به ویژگي مرتبط افزایش یابد

جدول3: اهميت نسبي خواص كاربرد ی مواد پوششي
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در جدول )3( محاسبه شده و هم چنين درجه عملكرد هر 
پوشش که به ازاي هر یک از خواص مندرج در استاندارد 
بين المللي و تجربيات عملي متخصصين راجع به عملكرد 
پوشش ها در شرایط محيطي به دست آمده، وزن مطلق و 

وزن نسبي پوشش ها تعيين شده  است. 
در مثال هاي  اخير سعي شده چگونگی استفاده از جداول 
شرایط  حسب  بر  مناسب  پوشش هاي  بندي  درجه  در 
پروژه و شرایط حاكم عملياتي با تعيين نسبت مالحظات 

تكنيكي به مالحظات اقتصادي تشریح شود. 

کاربرد
مثال 1- یک خط انتقال با مشخصات زیر وجود دارد:

لوله   قطر   ،50  Km خط  طول  کوهستاني،  نيمه   مسير 
عملياتي   فشار   ،0/780  in آن  ضخامت   ،30  in 
 Psi 1050 و حد اکثر خمش 8% در صورتي که مقاومت 
خاک 1000 اهم سانتي متر، بستر خاک خشک، درجه 
حرارت عملياتي C°35-25 و ایستگاه حفاظت کاتدي در 
ابتداي خط باشد، جریان مجاز حفاظت کاتدي چه ميزان 

خواهد بود؟
با  پوشش سرجوش  پوشاني  هم   Cut backc = 20 Cm
فاصله  متر،   12 شاخه  هر  طول  و  اینچ   2/5 اصلي  لوله 
انجام  مدت  و   250  Km نصب  محل  تا  پوشش  کارگاه 

پروژه 12 ماه مي باشد.
الزم به ذكر است كه دو عامل خواص مكانيكي پوشش و 

مقاومت آن در برابر پير شدگي،  نقش مهمي در ميزان 
هزینه هاي حفاظت كاتدي دارند. باال بودن مشخصه هاي 
صدمات  برابر  در   پوشش  دوام  افزایش  سبب  مكانيكي 
تخریب  ميزان  از  بالطبع  و  شده  نصب  هنگام  به   وارده 
مقابل  در  پوشش  مقاومت  شود.افزایش  مي  كاسته  اوليه 
سرویس  عمر  طول  در  تخریب  ميران  از  نيز  پير شدگي 

مي كاهد.
معمولًا دو عامل مشخصات ساختاري و مشخصات اقتصادي 
پروژه براي صاحبان خط لوله بسيار مهم است. مشخصات 
ساختاري با توجه به  شرایط خط تعيين شده و رابطه بين 
مشخصات فني و اقتصادي را شرایط پروژه تعيين مي کند. 
در این مثال،  مسير نيمه کوهستاني و فشار خط زیاد و 
وزن آن سنگين بوده و امکانات الزم  براي دسترسي  به 
به  بيشتري  وزن  است  الزم  بنابراین  است.  کم  تعميرات 
لوله  خط  مسير  شرایط  چون  شود  داده  فني  مشخصات 
ایجاب مي کند که مقاومت مکانيکي پوشش مناسب باشد. 
مقاومت  لذا  است؛  زیاد  آن  فشار   به  توجه  با  خط  وزن 
مکانيکي پوشش در هنگام حمل و نقل و انبار داري موقت 

اهميت دارد. 
F+0/7T 0/3= امتياز 

T امتياز مشخصات فني و F امتياز مشخصات اقتصادي 
است.

نحوه استفاده از جداول:
T =100* حداکثر امتياز فني/ امتياز فني

جدول 4: معيارهاي طراحي و اجراي پوشش هاي خطوط لوله

 در شاخص قیمت هاي ارایه شده  به هزینه نقل و انتقال داخل کارگاهي  توجه شده ، لیكن مي بایست با توجه به مسیر و شرایط پروژه 
این هزینه به طور اختصاصي تعیین  شود  
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F = 100* قيمت پيشنهاد/حداقل قيمت پيشنهاد
حداکثر امتياز فني درجدول) 3( متعلق به FBE با مقدار 324/5 است. لذا به طور مثال در مورد پلي یورتان T که امتياز 
آن در جدول 295/74 است، T مساوي 91/12 است.محاسبه درصد امتياز فني )T( با استفاده از فرمول باال محاسبه و 

جدول5: تعيين شاخص T به ازاي پوشش هاي مختلف

جدول7: امتياز بندي انواع پوشش ها

جدول6: تعيين شاخص F به ازاي انواع پوشش هاي مختلف

در جدول شماره )5( آمده است.
مي شود.  )4(استفاده  جدول  از   F محاسبه  مورد  در   
،با توجه به جدول و طول خط مربوط به  حداقل قيمت 
تقریبا 60   FBE مورد  در   Fميزان لذا  است.   Coal tar  
این روش در مورد پوشش هایي که حداقل  بود.  خواهد 

امتياز فني را دارند محاسبه مي شود. 
 تذکر: در این مثال با توجه به مشخصات خط  ،پوشش هایي 
که اهميت مطلق آنها از 150 کمتر است حذف مي شوند.

 سپس امتياز با استفاده از این رابطه تعيين مي شود.  
F+0/7T 0/3= امتياز 

   با استفاده از این فرمول درجه بندي پوشش ها به صورت 
ذیل خواهد بود.

 مثال 2- یک خط انتقال با مشخصات وجود دارد :
لوله   قطر   ،40  Km خط  طول  کوهستاني،  نيمه  مسير 
 ،250 Psi 0/256، فشار عملياتي in 8، ضخامت آنin

حد اکثر خمش 1% ؛ در صورتي که مقاومت خاک 1000 
اهم سانتي متر، بستر خاک خشک، درجه حرارت عملياتي 

C°35-25 و ایستگاه حفاظت کاتدي ابتداي خط باشد
با  پوشش سرجوش  پوشاني  هم   ،Cut back=10 Cm 
فاصله  متر،   12 شاخه  هر  طول  و  اینچ   2/5 اصلي  لوله 
کارگاه تا محل نصب Km 50 و مدت انجام پروژه 6 ماه 

خواهد بود.
و  است  تغذیه شهري  یک خط  لوله  مثال خط  این  در   
تعمير و نگهداري به دليل وجود مسير هاي شهري آسان 

دليل  به  نيز  خط  وزن   ، کم  خط  دماي  و  فشار  است. 
ضخامت لوله کم و بستر خاک نيز خشک است. 

و  تکنيکي  مشخصات  بين  تعادل  براي   ذیل  فرمول  لذا 
اقتصادي انتخاب مي شود. 

0/35T+0/65F= امتياز 
T امتياز مشخصات تکنيکي وF امتياز مشخصات اقتصادي 
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   جدول 8: تعيين شاخص T به ازاي پوشش هاي مختلف

براي ارزیابي قيمت پروژه از جدول )4(استفاده مي شود

 جدول  9 : تعيين شاخص F به ازاي انواع پوشش هاي مختلف

  
با استفاده از فرمول ارایه شده درجه بندي پوشش ها براي كسب امتياز  به صورت ذیل است.

جدول10: امتياز بندي انواع پوشش ها

است. 
در این مثال با توجه به جدول شماره 3 که پوشش ها را از 
نظر  وزن عوامل مختلف مؤثر در کارایي آنها امتياز بندي 
کرده، FBE بيشترین امتياز فني را دارد و سایر پوشش ها 
نسبت به آن سنجيده مي شود. روش محاسبه شبيه مثال 

)1( بوده. و حداقل امتياز فني نيز تعيين نشده  است. 

4- نتيجه گيري
QFD )اعمال تابع کيفيت( روشي مهندسي براي  توجه 
به خواسته هاي صاحبان خط لوله به عنوان مصرف کننده 
 ، پيمانکاران   براي  و  لوله  خارجي  سطح  پوشش هاي 

راهنمایي مناسب جهت افزایش کيفيت است . 
براي درجه بندي پوشش ، از حداقل معيارهاي مندرج در 
استانداردهاي بين المللي و بعضي شرکت هاي مادر داخلي  

بهره گيري شده است و  هم چنين  براي نرماالیز کردن 
نتایج استاندارد و دادن رتبه به هر خاصيت، از تجربيات 
عملي در آزمایشگاه و ميادین عملياتي  استفاده شده است 
؛ بنابراین این رتبه بندي مي تواند براي استفاده از روش 
ارایه شده نسبت به  تجربيات بخش هاي فني هر شرکت 

تغيير کند. 
با استفاده از  روش ارایه شده  بهترین نسبت عملکرد به 
  ، پوشش  انتخاب  به   و  بررسي كرده  را مي توان   قيمت 
ضمن  توجه به کليه مشخصات فني، از لحاظ اقتصادي 
به انطباق با شرایط جغرافيایي و عملياتي حاکم بر پروژه 

دست یافت. 
مثال هاي ارایه شده نشان مي دهد که درجه بندي پوشش 
به  نسبت  شرایط پروژه قابل تغيير است و  مي توان با 
توجه به شرایط خط ،   پوشش مناسب را با قيمت مناسب 

در اختيار داشت. 
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 چکيده
این  انجام  از  آلوده است. هدف  براي تصفيه جریان هاي گازي  از موثرترین روش هاي زیستی  بيوفيلتراسيون یكي 
به بنزن است. براي تعيين  بيوفيلتر در تصفيه جریان گازي آلوده  تحقيق، مدل سازي ریاضي و شبيه سازی رفتار 
موقعيت آكنه ها در بستر بيوفيلتر از نتایج تجربي مختصات حدود 7000 دانه کروی  اندازه گيري شده در فضای تقریبًا 
كروي شكل ، استفاده شد. در مقاله حاضر، معادالت دیفرانسيل توزیع غلظت آالینده، بيومس، واکنش بيوشيميایی 
و افت فشار مورد توجه قرار گرفت . با حل این معادالت رفتار بيوفيلتر در قالب مدل شبکه اي منافذ نامنظم، پيش 
بيني شد. این مدل، تاثير رشد بيومس در ایجاد گرفتگي بستر  ،کاناليزه شدن جریان و به دنبال آن افزایش افت فشار 
و كاهش راندمان حذف آالینده را با دقت زیادي پيش بيني كرد . در مدل توسعه داده شده، واكنش بيوشيميایي با 
سينتيك غيرخطي فرض شد و از داده های تجربي، براي آزمایش اعتبار مدل پيشنهادي  استفاده شد. بين نتایج مدل 
و داده هاي تجربي توافق قابل قبولي به دست آمد. نتایج شبيه سازی نيز نشان داد که بازده حذف آلودگی با کاهش 

غلظت بنزن ورودی و افزایش زمان اقامت گاز، افزایش می یابد.     

واژگان کليدي: 
بيوفيلتر، مدل سازي، شبيه سازی، شبکه Voronoi، بستر پر شده نامنظم، آلودگي هوا، بنزن

مقدمه
بيوفيلتر  از  هوا  در  آالینده هاي موجود  منظور حذف  به 
ها،  ميکروارگانيسم  سيستم،  این  در  شود.  مي  استفاده 
 . دارند  قرار  محيط کشت  در  جامد  هاي  آکنه  روي  بر  
سطح  روي  شده  تشکيل  بيوفيلم  در  ها  ميکروارگانيسم 
آکنه ها یا به صورت معلق در فاز مایع اطراف آکنه ها رشد 
مانند  متخلخلي  مواد  از  بيوفيلتر  بستر  کنند. جنس  مي 
کمپوست، چوب و غيره است تا بيشترین سطح تماس در 
بستر حاصل شود. با عبور جریان گاز آلوده از بستر، آالینده 
جذب فاز بيوفيلم مي شود و توسط ميکروارگانيسم هاي 

تجزیه  یا  رسد  مي  مصرف   به  کشت  محيط  در  موجود 
دهه 1950 جهت  اواسط  از  بيوفيلترها   .]1[ خواهد شد 
تصفيه خانه  کارخانه هاي کمپوست سازي،  بوي  کنترل 
هاي فاضالب و بعضي فرایندهاي صنعتي استفاده شدند 
. روش بيوفيلتر كه در ابتدا براي تصفيه بو  استفاده مي 
كه  حدي  تا  است،  كرده  وسيعي  پيشرفت  امروزه  شد، 
كه  اي  آالینده  نوع  هر  تصفيه  به  تصفيه  اوليه  هدف  از 
از  یكي  است]2[.  رفته  فراتر  باشد  پذیر   تخریب  زیست 
عوامل اصلي آلودگي هوا، مواد آلي فرار  )VOCs( مانند 
و سایر مخازن  بنزین  ایستگاه هاي پمپ  است كه  بنزن 

مدل سازي رياضی و شبيه سازی بيوفيلتر در تصفيه بنزن
 Voronoi با استفاده از شبکه 

فرزاد جاني*- ميترا دادور
دانشکده مهندسی شيمی دانشگاه صنعتي اميرکبير 

  * farzad_ jani@aut.ac.ir
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نگه داري بنزین در انتشار آن نقش  مهمي دارند. بنزن 
بسيار سمي و سرطان زا بوده و به عنوان ترکيب خطرناك 
تلقي مي شود. از دیگر مضرات عمده تركيبات آلي فرار، 
در  ،هم چنين  مه دود  واكنش تشكيل  در  است كه  این 
تشكيل ذرات ثانویه در  جو شركت مي كنند. بنزن یك 
مي  معطر  هاي  هيدروكربن  نوع  از  آلی  طبيعي  تركيب 
است.  بيرنگ  پایدار  نرمال  فشار  و  اتاق  دماي  در  باشد. 
پایين  نسبتًا  دماي  در  باشد،  مي  فرار  شدت  به   بنزن 
بخار شدن  باعث  كه  دارد  باالیي  بخار  فشار  مي جوشد، 
به  بنزن  چنين  هم  شود.  مي  اتاق  دماي  در  آن  شدید 
شدت قابل اشتعال است ]3[. بنزن به طور طبيعي در نفت 
خام وجود دارد و در اثر سوختن سوخت ها و مواد دیگر 
 مثل ؛دود تنباكو، دود چوب و سوختن زغال سنگ شكل

 مي گيرد. 
اندازه گيري ها نشان مي دهد بنزن در طبيعت به دليل 
فعاليت هایي از قبيل؛ پخت غذا، گرمایش و ... در غلظت 
هاي كم موجود است ]4[. بيوفيلترها شامل بستري حاوي 
مواد آلي مانند؛ زغال سنگ، کمپوست، خاک اره یا مواد 
معدني سازگار هستند که هم به عنوان نگه دارنده توده 
زنده فعال و هم به عنوان منبع مغذي براي رشد ميکروب 

ها  ميکروارگانيسم  گيرد.  مي  قرار  استفاده  مورد   ها 
اطراف  آب  الیه  در  یا  بستر  روي سطح  بيوفيلم  یک  در 
از  عبور  ضمن  آلوده  هواي  کنند.  مي  رشد  بستر  ذرات 
)جایي  بيوفيلم  به  را  خود  هاي  آالینده  بيوفيلتر،  بستر 
مي  انجام  زنده  توده  توسط  بيولوژیکي  تجزیه  که 
توسط  بيوفيلم  در  آالینده  مواد  دهند.  مي  انتقال  شود( 
به  شد،  خواهند  تخریب  یا  مصرف  ها  ميكروارگانيسم 
از بيوفيلتر ميزان آالینده  این ترتيب در جریان خروجي 
مانند؛ جذب  فرایندهایي  بيوفيلترها  در  یابد.  مي  كاهش 
 سطحي، نفوذ به بيوفيلم و تجزیه زیستي آالینده صورت 
مي گيرد. لذا با مدل سازي این فرایند ها، پيش بيني رفتار 
بيوفيلتر در كاهش ميزان یك آلودگي خاص، امكان پذیر 
خواهد شد ]5[.  در ایران نيز به علت افزایش روز افزون 
آلودگي، نيازمند استفاده از روش هاي تصفيه بيولوژیکی  
این  در  باشيم.  می  گسترده  طور  به  نظيربيوفيلتراسيون 
مقاله، كارایي روش بيوفيلتراسيون در تصفيه جریان هواي 
ریاضي  بامدل  بنزن   مانند  آلي  فرار  تركيبات  به  آلوده 
سيستم، مورد ارزیابي و تحليل قرار گرفت. در شكل )1( 
نشان  آلوده  گازي  جریان  تصفيه  در  بيوفيلتر  ساختمان 

داده شده است.

تالش  بيوفيلترها،  از  افزون  روز  استفاده  به  توجه  با    
گسترده اي برای مدل سازي این سيستم ها آغاز شد. از 
طراحي  در  بيوفيلتر  سازی  مدل  آمدهاز  دست  به  نتایج 
استفاده شده  و رفتار بيوفيلتر تحت شرایط مشخص پيش 
بر   1980 سال  از  بيوفيلتر  سازي  مدل  شود.  مي  بيني 
شد.  شروع   )1977( اوتنگراف  بيوفيلم  هاي  مدل  اساس 
می  مرور  را  شده  ارائه  های  مدل  ترین  مهم  اینجا  در 

در  ای  کننده  ساده  فرضيات  از  ها  ل  مد  این  در  کنيم. 
روابط موازنه جرم، سينتيک واکنش و جریان گاز استفاده 
شده است. از مسایل مهم این مدل سازي، تعيين درجه 
یا نيم( است  بيولوژیکي )درجه صفر، درجه یک  واکنش 
به منظور  اوتنگراف  افتد. مدل  اتفاق مي  بيوفيلم  در  که 
بررسي فصل مشترک گاز و بيوفيلم تنظيم مي شود. در 
گازهاي  تصفيه  براي  سينتيکي  موقعيت  سه  مدل،  این 

شكل 1: ساختمان بيوفيلتر و شيرهای نمونه گيري در تصفيه جریان گازي آلوده ،

 1. جریان هواي ورودي

2. بستر بيوفيلتر

3. شير جریان خروجی زمان شستشوي بستر

4. جریان هواي خروجي
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آلوده ) درجه یک، درجه صفر با محدودیت نفوذ و درجه 
صفر با محدودیت واکنش ( در نظر گرفته شد معادالت 
نتایج  با  و  شد  تحليلي حل  روش  توسط  آمده  دست  به 
تجربي مربوط به حذف تولوین، اتيل استات، بوتيل استات 

و بوتانل از هواي آلوده مورد ارزیابي قرار گرفت ]6[. 
در مدلي كه توسط شریف دین و همكاران )1993( ارایه 
شد، متانول و اكسيژن ،سوبستراهاي موثر بر سرعت واكنش 
آزمایشگاهي  نتایج  با  مدل  نتایج  و  گرفته شدند  نظر  در 

مربوط به حذف متانول مقایسه شد ]7[. 
مخلوط  براي  را  مدلي  نيز   )1997( همكاران  و  زاروك 
تركيبات آلي فرار ارایه دادند. مدل هاي ریاضي كه براي 
برگيرنده  در  كه  شرایطي  به  دارد  وجود  بيوفيلتراسيون 
حالت پایدار باشند محدود مي شود. اما انتشار مخلوطی 
آن  است،  تر  معمول  ناپایدار  شرایط  تحت  ها  آالینده  از 
تعداد  گازهاي خروجي شامل  انواع  كه  دليل  این  به  هم 
چنين  هم  هستند،  فرار  تركيبات  نوع  یك  از  تري  بيش 
سطح انتشار آالینده ها در صنایع شيميایي در حالت ثابت 
قرار ندارد. این مدل با داده هاي تجربي  به دست آمده 
براي بيوفيلتراسيون ناپایدار مخلوط بنزن و تولوئن، تایيد 
شد ]8[. آلونسو و همکاران )1997( مدلي را براي شبيه 
سازي بيوفيلتر در تصفيه تولوئن ارائه كردند. در این مدل، 
محاسبات با توجه به ابعاد آکنه هاي کربن فعال و محيط 
متخلخل انجام  شد و تغييرات ضخامت بيوفيلم با گذشت 
زمان در مدل وارد شد ]9[. در مدل حاضر تاثير  ریخت 
و  جریان  مسيرهاي  یعني شکل  خالي،  فضاهاي  شناسي 
نحوه اتصال آنها در محيط متخلخل بستر بيوفيلتر مورد 

توجه است .
در این مقاله، ابتدا مدل استفاده شده از  شبکه فضاهاي 
سپس  شود،  مي  داده  توضيح  شده   پر  بستر  در  خالي 
گيرد.  مي  قرار  بررسي  مورد  بستر  در  فشار  افت  مسئله 
جزیيات مدل انتقال جرم، واكنش در منافذ و روش حل 
معادالت توضيح داده مي شود. در انتها به بحث و تحليل 

نتایج حاصل از مدل خواهيم پرداخت.

بستر پر شده اتفاقي1 
متخلخل،   هاي  محيط  ميكروسكوپي  ساختمان  تعيين 
شكل  آن و نحوه ارتباط فضاهاي خالي و دانه هاي جامد 
موارد  از  یكي  است.  بوده  زیادي  محققين  توجه  مورد 
استفاده ي تعيين موقعيت دانه ها در یك بستر پر شده، 

كاربرد این اطالعات در شبيه سازي كامپيوتري است.

استراحت  زمان  محاسبه  به   )1989( باناوار3  و  شوارتز2   
شده  سازي  شبيه  بستر  یك  براي  هسته4   مغناطيسی 
پرداختند و سپس تراوایي5  را براي آن محاسبه كردند.  
در  اتفاقي شبيه سازي شده  بستر  یك  تراوایي   چونگ6 
را  بود  شده  داده  جا  دانه  چند  فقط  آن  در  كه  اي  لوله 
محاسبه كردند]10[ و]11[. روش آن ها با روشی كه ما 
استفاده خواهيم كرد شباهت هایي دارد. اما تاكيد آن ها 
در تحقيقي كه انجام دادند بررسي اثر دیواره هاي لوله بر 

تراوایي بود. 
 امروزه هر محيط متخلخلي را مي توان معادل با شبكه ای
 از منافذ و گره ها در نظر گرفت. در این جا، مسيرهاي 
عبور جریان در محيط متخلخل را منفذ7 و محل اتصال 
آنها به هم دیگر را ،گره8 مي ناميم. در عمل، اندازه گيري 
مشخصات ميكروسكوپي محيط هاي متخلخل به تعيين 
شكل فضاهاي خالي در مختصات دو بعدي و تعيين اندازه 
منافذ ورودي به شبكه با استفاده از روش تخلخل سنجي 
ساختمان  شناخت  براي  اطالعات  این  شود.  مي  محدود 
واقعي محيط متخلخل كافي نيست. لذا اكثر مدل هایي 
كه با استفاده از این اطالعات به تعيين ساختمان محيط 
متخلخل پرداخته اند، براي مد ل سازي ساختمان فضاهاي 
هاي  المان  مثلًا  گرفتند.  نظر  در  فرضياتي  ناچار  خالي 
ساختماني به اشكال منظم انتخاب شده اند كه عدد اتصال
Z  مشخص دارند .شعاع موثر، طول و شكل حفره ها بر 
اساس فرضياتي تعيين شده است. این فرضيات ساختمان 
فضاي متخلخل را بسيار ساده مي كند اما نتيجه بررسي 
كه  كمياتي  اگرچه  كه  است  داده  نشان  محاسبات  و  ها 
بر اساس این مدل هاي فرضي براي محيط متخلخل به 
دست آمده ا ست  از نظر كيفي با نتایج واقعي نزدیك مي 
باشد، اما از نظر كمي مقادیر پيش بيني شده براي تراوایي 
مقادیر  به  نسبت   )3( یا   )2( با ضریب  بسترها  گونه  این 

اندازه گيري شده انحراف دارد. 
بهترین ساختمان بستر كه تاكنون توانسته است كميات 
 فيزیكي را به طور دقيق پيش بيني كند، بستر پر شده ی 
گيري  اندازه  به  فيني  است.   فيني9  توسط  ساخته شده 
یك  در  كه  بزرگ10  كروي  هاي  مهره  مركز  مختصات 
بستر اتفاقي تقریبًا كروي شكل محدود شده بودند همت 
به فرد  به دست آورد منحصر   او  گماشت. اطالعاتي كه 
بود .تاكنون مختصات دانه ها در یك بستر پر شده به این 
صورت مشخص نشده است. بستر پر شده  فيني از 25000 
مهره بزرگ كه در داخل محدوده الستيكي قرار  داشتند، 
1- Random Packing Bed           4-nuclear magnetic relaxation time            7-pore               10- ball-bearing
2-Schwartz )1965(                    5-premeability                                            8-node                                                             
3-Banavar )1989(                      6-Chung )1989(                                         9-finney )1968(                                                                              
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ساخته شده بود. او مختصات دقيق 7000 مهره موجود در 
این فضا را ، اندازه گيري كرد. لذا بستر ساخته شده توسط 
فيني به راستي مي تواند نتایج بسترهاي اتفاقي را كه  به 
كمك كامپيوتر شبيه سازي مي شوند، مورد قضاوت قرار 
هدایت  مطالعه  براي  بستر  این  از  شوارتز  و  رابرت1  دهد. 
الكتریكي در محيط هاي متخلخل استفاده كردند  آن دو 
به جاي جریان سيال، جریان الكتریكي را در بستر مورد 
مطالعه قرار دادند. برایان2 و همكاران )1992و1993( به 
مطالعه تراوایي دراین بستر پرداختند ]12و13[. نتایجي 
كه با استفاده از ساختمان بستر پر شده فيني به دست 
در  گيري شده  اندازه  نتایج  با  بسيار خوبي  تطابق  آمده، 
محيط هاي متخلخل دارد. در این تحقيق نيز از اطالعات 
پركن هاي بستر پر شده  فيني استفاده مي شود. لذا هيچ 
گونه فرضي براي ایجاد ساختمان آكنه ها در نظر گرفته 
نشده و فقط فرضياتي براي تبدیل شكل هندسي فضاهاي 
به  فرضيات  این  دارد.  وجود  اي  شبكه  مدل  به  خالي 
اطالعات موجود در ساختمان ميكروسكوپي بستر، چيزي 
اضافه  یا كم نمي كند. به عالوه فقط مختصات دانه هاي 
كروي  فيني براي ساخت مدل  استفاده مي شود و اندازه 

گيري هاي دیگر نظير تراوایي  كاربرد ندارد]14[.

مدل ساختماني بيوفيلتر
براي تعيين موقعيت دانه ها در بستر پر شده بيوفيلتر ،از 
با مختصات 7000 دانه كروي هم  نتایج تجربي فيني   
شد.  استفاده   ، شكل  كروي  تقریبًا  محدوده  در  و  اندازه 
اندازه گيري مختصات مركز دانه هاي كروي توسط  فيني 
براي دانه هاي كروي به قطر in 25/ . انجام شد.  او براي 
باال بردن دقت نتایج، قطر دانه ها را معادل 500 واحد در 
بر مبناي همين  نظر گرفت و مختصات مركز دانه ها را 
واحد گزارش  كرد. در شكل )2( ساختمان تقسيم بندي 
داده  نشان  گيري  نمونه  شيرهاي  محل  و  بيوفيلتر  بستر 
شده است. بنابراین با حل معادالت غلظت و فشار به طور 
جداگانه در هر یك از سه بخش بستر ، نتایج هر بخش به 
عنوان داده هاي ورودي براي بخش بعدي در نظر گرفته 

شد. 
ها  دانه  قطر  بيوفيلتر،  در  فيني  نتایج   از  استفاده  براي 
 5 mm5  در نظر گرفتيم ، 500 واحد معادل mm را
انتخاب كرده و مختصات مركز دانه ها را بر حسب واحد 
اندازه گيري مورد نظر به دست آوردیم. براي استفاده از  
  gحجم استوانه است و  V، این روش در مسئله مورد نظر

معادله سطح بيضوي را مشخص مي كند.
 

در شكل )3( نمایي از بيوفيلتر استوانه اي كه داخل حجم 
بيضوي قرار مي گيرد، نشان داده شده است.

V 2 xyzp=                   )1( 

براي آنكه حجم استوانه داخل eliposid، در مختصات 
بيضوی  ابتدا معادله سطح  ماكزیمم شود،   z و   y  ، x

نوشته می شود:

2 2 2

2 2 2
x y z

x y zg(x, y, z) 1
R R R

= + + =  )2(

zR  به ترتيب نشان دهنده شعاع بيضوي  yR و    ، xR كه 

شكل 3 :  نمایي از استوانه اي كه توسط بيضوي احاطه 
شده است.

1- Robert                                           
2-Bryant  

شكل 2 :  ساختمان تقسيم بندي بستر بيوفيلتر و شيرهاي 
نمونه گيري
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z  است. با نوشتن معادله حجم  y و   ،  x در جهات  
استوانه با توجه به شکل )3( داریم:
f(x, y, z) 2 xyzp=              )3(

 نقاط بهينه برای جداکردن بزرگترین استوانه در فضای 
روش  با  زیر  معادالت  دستگاه  از حل  كه   است  بيضوی 
را  z و   y و   ،   x الگرانژ1 تعيين  مي شود و مقدار 

مشخص   مي كند.

                              )4(

                )5(

                )6(

               )7(

الگرانژ  معادالت  حل  و  گيري  مشتق  با  صورت  این  در 
نتيجه زیر به دست مي آید:

                                                                 )8(
 

استوانه  دانه هایي كه در محدوده  واضح است مختصات 
اي شكل فوق قرار مي گيرند با توجه به اطالعات فيني 
مشخص مي شوند. با به كارگيري روش فوق، تعداد 570 
دانه در فضاهای استوانه ای براي هر یك از 3 بخش بستر 
منفذ   6749 تعداد  ترتيب  همين  به  است.  شده  تعيين 
جریان و 3555 گره در هر یک از این فضاها، ایجاد خواهد 
شد. در جدول )1( شرایط عملياتي و مشخصات بيوفيلتر 

شبيه سازي شده آورده شده است.

بيوفيلتر شبيه سازی شده و شرایط عملياتی  مشخصات 

همکاران  و   zilli آزمایشگاهی  بيوفيلتر  بر  منطبق   آن، 
می باشد که به منظور تصفيه هوای آلوده به بنزن استفاده 
های  داده  با  مدل  از  حاصل  نتایج   نهایت  در  شد]15[. 

تجربی  zilli   مقایسه شد.
اندازه  توزیع  و   Voronoi هاي  سلول  ساختمان 

منافذ
به خاطر اهميت شبكه Voronoi در مدل سازي جریان 
در بسترهاي پر شده، مبناي تشكيل این شبكه ها توضيح 
چگونگی  ابتدا  مطلب،  شدن  ساده  براي  شود.  مي  داده 
بيان    )1908(  Voronoi بعدي  دو  هاي  شبكه  ساخت 
در صفحه  اتفاقي  نقاط  كنيم یك سري  مي شود. فرض 
منصف  عمود   Voronoi شبكه  ساخت  براي  دارد.  وجود 
بين هر دو نقطه رسم مي شود. از قطعه خط هایي كه از 
محل برخورد عمود منصف ها به وجود آمده اند، حول هر 
به طوري  ایجاد مي شود  اتفاقي، یك چند ضلعي  نقطه 
كه  فاصله هر نقطه در داخل این چند ضلعي نسبت به 
نقاط  با سایر  فاصله آن  از  تر  اتفاقي مركزي كوتاه  نقطه 
اتفاقي است. هر یك از این چند ضلعي ها را، یك سلول 

ساختماني Voronoi و اختصارًا یك سلول مي ناميم. 
شكل )4( سلول هاي Voronoi را در فضاي دو بعدي براي 

نقاط اتفاقي نشان مي دهد.

 

عدد اتصال Z  براي هر یك از این نقاط اتفاقي برابر تعداد 
اضالع چند ضلعي احاطه  كننده است. اگر نقاط اتفاقي 
باشد  االضالع  متساوي  هاي  مثلث  رئوس  در  شده  ذكر 
شبكه Voronoi به صورت شش ضلعي هاي منظم و در 
كنار هم خواهد  بود.]16[ در شكل هاي )5( و )6( توزیع 
قطر و طول موثر منافذ تشكيل شده بين آكنه ها در بستر 

بيوفيلتر نشان داده شده است.

جدول 1 : شرایط عملياتي و مشخصات بيوفيلتر شبيه 
سازي شده آزمایشگاهي

شكل 4 :  سلول هاي ساختماني Voronoi كه فضاي 
بين 160 نقطه اتفاقي را تقسيم بندي كرده اند

1.Lagrange multiplier
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سه  سيستم  ساختمانيVoronoiدر  هاي  سلول  ساخت 
بعدي نيز مشابه روش ذكر شده براي سيستم دو بعدي 
این جا صفحات  بایست  در  تفاوت كه مي  این  با  است. 
عمود منصف، بين هر دو نقطه مجاور رسم شوند. باید در 
نظر داشت که سطح مقطع منافذ ثابت نبوده و در امتداد 

طول آن ها تغيير مي کند.  

براي تعيين شعاع موثر براي هر منفذ، شعاع هيدروليکي 
تعریف مي شود. شعاع هيدروليکي برابر با حاصل تقسيم 
بر سطح مقطع جریان مي  برابر محيط تر شده منفذ   2

باشد.

 فرضيات و معادالت حاكم  بر مدل
در این جا، یك مدل ریاضي جهت بررسي شدت تخریب 
بنزن، توسعه یافته است. معادالت دیفرانسيل توزیع غلظت 

آالینده ، بيومس، واکنش بيوشيميایی و افت فشار

 
توزیع  معادالت  حل  با  بيوفيلتر  رفتار  اند.  شده  تحليل 
،بيوفيلم و افت فشار در قالب  فاز گاز  غلظت آالینده در 

بيني شده است. شكل )7(  مدل شبکه اي منافذ، پيش 
ساختمان مسير جریان و مكانيسم هاي انتقال  رادر منافذ 

نشان مي دهد.

 افت فشار در بستر بيوفيلتر   
اي  شبکه  صورت  به  بيوفيلتر  بستر  در  منافذ  ساختمان 
نامنظم از منافذ در نظر گرفته شده است. این منافذ در 
یا به عبارتي در گره ها به هم  محل هاي اتصال جریان 
بين دو گره متصل  . جریان در هر منفذ   متصل هستند 
هاگن-  رابطه  توسط  منفذ(  خروجي  و  )ورودي   j و   i  

پویسوله بيان مي شود:

 
4) () (

8j i j
v

RQ p p
H

p d
m

−
= −  )9(

jp فشار در ورودي  ip و  jQ شدت جریان حجمي،    
 R ،طول منفذ H vm ویسکوزیته گاز،  و خروجي منفذ، 

d ضخامت بيوفيلم است.  شعاع موثر منفذ و 

انتقال جرم آالینده ها در فاز گاز و بيوفيلم 
فرض می شود كه ميكروارگانيسم ها به طور یكنواخت در 
سطح آکنه هاي كروي شكل توزیع و سطح آکنه ها به طور 
کامل توسط بيوفيلم پوشيده شده است. از جذب سطحی 
آالینده در فاز جامد، به دليل پایين بودن ظرفيت جذب 
آکنه ها، صرفه نظر شد. سنتيك واكنش به وسيله رابطه 
مونود بيان مي شود. از آن جا که رشد بيومس در منافذ 
در مقایسه با تغييرات غلظت آالینده بسيار کند است، لذا 
معادالت انتقال جرم بر اساس شرایط پایدار نوشته شده 

شكل 6 : توزیع طول موثر منافذ تشكيل شده بين آكنه ها 
در بستر بيوفيلتر

شكل 7 : ساختمان منافذ در محيط متخلخل بستر و
مكانيسم هاي انتقال در هر یك از منافذ،

)1( انتقال با جابه جایي، )2( نفوذ در بيوفيلم،
)3( انتقال جرم در فصل مشترك، )4( واكنش در بيوفيلم

شكل 5 : توزیع قطر موثر منافذ تشكيل شده 
بين آكنه ها در بستر بيوفيلتر

ذ 
ناف

ع م
وزی

ت
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واسطه  به  زمان  با گذشت  منافذ  تغيير قطر  اثر  و  است  
شد.  خواهد  ملحوظ  پایدار  شبه  صورت  به  بيوفيلم  رشد 
ماده آلي تنها عامل محدود كننده رشد است و اكسيژن و 
مواد مغذي دیگر به اندازه كافي وجود دارند. فاز مایع و گاز 
در فصل مشترك در حال تعادل اند و غلظت آنها توسط 
رابطه هنري به هم مرتبط مي شوند. تالطم در سيستم 
نفوذ در  فاز گاز  آرام است. در  ندارد و جریان گاز  وجود 
جهت محوري وجود ندارد. از تغييرات دما صرفه نظر می 
شود. بنابراین انتقال جرم براي فاز گاز در داخل منافذ بر 

اساس معادله زیر نوشته می شود:

02
=∇

−
−∇ −= dd Rr

gbg CD
R

Cv   )10(

n سرعت متوسط گاز در جهت محوري در داخل منافذ،     
موثر  نفوذ  ضریب   bD گاز،  فاز  در  آالینده  غلظت   

gC
ضخامت   d منافذ،  موثر  شعاع   R بيوفيلم،  در  آالینده 
بيوفيلم در هر منفذ و r جهت شعاعی در بيوفيلم است. 

شرط مرزي زیر در ورودي منافذ برقرار است:
,0) , 0( ) (g gC t z C t= =

                 )11(
     

z جهت محوري منافذ است. در  t زمان و   در رابطه باال 
توسط  بيوفيلم  در  واکنش  و  نفوذ  اي،  استوانه  مختصات 

معادله زیر بيان مي شود:

) (2) ( 0
b

b b v

x

C XD C r Y
ma∇ ∇ − =    )12(

bC غلظت  bD ضریب نفوذ موثر آالینده در بيوفيلم،    
آالینده در بيوفيلم و Xv دانسيته متوسط بيومس است.   
بيومس نسبت  توليد  بهره   xY و  نرخ رشد ميکروبی   m
به بنزن است. دو شرط مرزي براي معادله )12( در نظر 
گرفته مي شود. در شرط مرزي اول )رابطه )13(( غلظت 
ضرب  حاصل  با  گاز-بيوفيلم،  مشترک  فصل  در  آالینده 
ثابت هنري m در غلظت جزء مورد نظر در فاز گاز برابر 

است. 
) (b g

r RC r C md= − =            )13(

بر اساس شرط مرزي )14( انتقال جرم از بيوفيلم به پایه 
آکنه های جامد صورت نمي گيرد.
 

) ( 0bC R∇ =
            )14(

    
بر  كه عالوه  است  ميكروبي  پيچيده  بيوفيلم یك محيط 
آب، پلي ساكاریدهاي خارج سلولي و مواد دیگري نيز در 
 )1990( همکاران  و  فن  رابطه  بر طبق  دارند.  وجود  آن 
ضریب نفوذ موثر آالینده در بيوفيلم تابعي از ضریب نفوذ 

آالینده در آب و دانسيته متوسط بيومس است]17[:

0.92
b w v

0.99
v

0.43XD D 1
11.19 0.27X

 
= − + 

  )15( 

wD ضریب  bD ضریب نفوذ موثر آالینده در بيوفيلم،    
نفوذ آالینده در آب و Xv دانسيته متوسط بيومس است. 
این معادله تجربي بوده و به مطالعات بيشتري نياز دارد. 
روش مستقيم براي محاسبه ضریب نفوذ اجزاء در بيوفيلم 

وجود ندارد.

سطح بيوفيلم قابل دسترس 
از آنجا که منافذ به صورت استوانه اي نيستند، اثر سطح 
جانبي مسير عبور جریان بين دانه هاي كروي را با در نظر 
با توجه به شكل  گرفتن یك ضریب، تصحيح مي كنيم. 
)8(، سطح جانبي مسير مخروطي از رابطه زیر به دست 

مي آید:

  2 2
cS 2 (a b) h (b a)p= + + −          )16(

كه در آنh  نصف طول حفره وa  وb  مينيمم و ماکسيمم 
شعاع حفره اند. در این صورت مي توانb  را با توجه به 
شكل )8( محاسبه كرد. از آنجا كه معادله سطح  دایره به 

صورت زیر است:
   

2 2 2
px y R+ =                     )17(

که Rp شعاع دانه ها است. لذا براي دایره سمت چپ در 
این شكل، در نقطه A  مي توان نوشت:
 2 2 2

A px + y = R                 )18(

  2 2
A px R h= −                     )19( 

ثابتي  مقدار  مسير  محور  تا  ها  دانه  مركز  فاصله  و چون 
دارد پس:

 p AR a x b+ = +                )20(
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 2 2
p pb R a R h= + − −          )21(

سطح  به  مخروطي  مسير  جانبي  سطح  نسبت  بنابراین 
جانبي مسير استوانه اي از رابطه زیر بدست خواهد آمد:

2 2
c

t

2 (a b) h (b a)S
S 2 (2ah)

p
p

+ −
=     )22(

مسير  جانبي  سطح  دهنده  نشان  ترتيب  به     Stو   Sc
مخروطي و مسير استوانه اي است. این نسبت با α نشان 

داده مي شود و برابر است با:

2 2(a b) h (b a)
á

2ah
+ + −

=       )23(

در محاسبات شبكه Voronoi از فرم تصحيح شده معادله 
انتقال در بيوفيلم، با در نظر گرفتن ضریب α براي تصحيح 
سطح تماس سيال با مسيرهای عبور جریان استفاده شد. 

سينتيك واكنش در بيوفيلم   
فرض شده که واکنش در بيوفيلم از رابطه مونود پيروي  
مصرف  به  بيوفيلم  ضخامت  افزایش  ميزان  و  كند  مي 

آالینده وابسته است:

 max

b

b
s

C
C K

m m=
+

 )24(

maxm ماکزیمم نرخ رشد ميکروبی و  ثابت اشباعيت، در    
رابطه مونود است. 

تغيير ضخامت بيوفيلم
آلونسو  نتایج  اساس  بر  بيوفيلم  ضخامت  تغيير  رابطه 

)1997( به دست آمد ]9[:

 ) (
b

bx r R

v

D Y C
t X

d
d

= −
∂

= − ∇∑
∂

 )25(

 1/5×10-4 m برابر با t=0 ضخامت اوليه بيوفيلم در لحظه
در نظر گرفته می شود، که یك نقطه قراردادي براي شروع 
شبيه سازي محسوب مي شود و بسيار نزدیك به مقدار 
فرض شده در بسياری از مدل هاي دیگر ) از جمله شریف 
دین 1993ونکوین 1997( بوده و یك مقدار منطقي براي 

ضخامت اوليه بيوفيلم است ]7و18[. 

انتقال جرم در گره ها
در این مدل سازي فرض شده است که در گره ها هيچ 
گونه جذب یا واکنش شيميایي انجام نمي شود و گره ها 
فقط محل اتصال بين منافذ هستند. بنابراین کل جریان 
ورودي به هرگره با جریان هاي خروجي از آن گره برابر 
است. معادله برابري جریان هاي ورودي و خروجي و نيز 

انتقال جرم در هر یک از گره ها عبارت است از:

                   0
,

=∑
ji

jQ             )26(

      )27( 
      

 Vj گاز،  فاز  در  آالینده  غلظت  جریان،  عبور  سطح   Aj
  j منفذ  در  حجمی  جریان  شدت   Qj و  جریان  سرعت 
است. مجموعه های فوق برای هر گره i و منافذ متصل به 
آن نوشته می شود. در رابطه باال ضریب اختالط گاز1 در 

جهت محوري است:

  
2 2

48
g g

d g

R vD D
D

= +                )28(

كه Dg ضریب نفوذ آالینده در گاز، R شعاع موثر منافذ و 
v سرعت متوسط گاز در منافذ است ]19[.

 در جدول )2( مقادیر  عوامل فيزیکي، شيميایي و زیستی مورد 
استفاده در شبيه سازي آورده شده است. تعدادی از عوامل از 

طریق رگرسيون خطی داده های Zilli  محاسبه شدند.

شکل 8: نمایی از مسير عبور جریان بين سه دانه کروی 
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روش حل معادالت
براي انجام محاسبات مراحل زیر طي شده است:

1- شبکه منافذ و گره ها با توجه به ابعاد بيوفيلتر و مدل 
بستر پر شده در نظرگرفته شده است.

2-  فشار در ورودي شبکه و هم چنين غلظت هر یک 
از مواد آالینده در ورودي شبکه ، به عنوان شرایط مرزي 
معين در جهت اصلي انتقال در نظر گرفته شده اند. در دو 
جهت دیگر از شرایط مرزي پریودیک استفاده شده است. 
3-  با حل معادالت )9( و )26( توزیع فشار در شبکه و 
در گره ها تعيين شده است، که با استفاده از آن ،سرعت 
برای حل  منفذ محاسبه مي شود.  در هر  دبي جریان  و 
دستگاه معادالت مربوط به محاسبات توزیع فشار در گره 

ها، از روش تجزیه ماتریسی 1Lu استفاده کردیم.
4-  سپس با در نظر گرفتن شرایط یکنواخت در شبکه، 
توزیع غلظت در شبکه بدست آمد. براي این کار معادالت 
)10( و )12( با استفاده از روش تفاضل محدود بسط داده 
شد به طوریکه در جهت طولي 2 گرید در داخل هر منفذ 
و در جهت شعاعي 7 گرید داخل منفذ در نظر گرفته شد 
که 3 تا از آنها در قسمت فاز گاز، یکي روي فصل مشترک 
و 3 تا هم در فاز بيوفيلم واقع شده اند. پس یک معادله به 
ازاي هر گرید به دست مي آید. براي هر گره باید معادله 

dC در معادله )27( را به طور 
dz

)27( نوشته شود. مقدار 
تقریبي از رابطه زیر به دست مي آوریم:

 i

ij

CdC -C= Hdz             )29(

ijH فاصله گره i از منفذ    ،i غلظت آالینده در گره iC   
C متوسط غلظت در جهت شعاعي در نزدیک ترین  j  و 
گریدها به گره i  است. بنابراین تعداد معادالت برابر است 
برابر تعداد منافذ و 1 گره  با تعداد گره ها به عالوه 14 

فرضي در خروجي شبکه. 
با توجه به این که معادالت مربوط به غلظت در گریدهای 
فاز گاز و بيوفيلم در هر یک از گلوها و نيز غلظت در گره 
های شبکه  مي بایست به طور توام حل شوند، استفاده از 
روش تجزیه ماتریسی LU برای حل این دستگاه معادالت، 
بسيار زمان بر است. بنابراین با حذف المان های صفر و 
ایجاد یک ماتریس sparse از ضرایب معادالت، زمان حل 
کار  این  دادیم.  کاهش  زیادی  بسيار  حد  تا  را  معادالت 

توسط روش 2Bi- CG انجام گرفت.
5-  پس از محاسبه توزیع غلظت آالینده در شبکه، شبکه 
دیگري از فضای بيضوی انتخاب  كردیم. نتيجه نهایي از 
متوسط گيري بر روي 10 نمونه شبکه محتمل به دست 

آمد. این روش، روش مونت کارلو ناميده مي شود.
6-  با داشتن توزیع غلظت آالینده در جهت شعاعي در 

  را تعيين 
t
d∂
∂

بيوفيلم مي توان در معادله )25(، مقدار 
را  بيوفيلم  بر حسب زمان، ضخامت جدید  کرد و سپس 
اساس ضخامت جدید  بر   )5( تا   )1( مراحل  كرد.  معين 
جدید  ضخامت  که  صورتي  در  شود.  مي  تکرار  بيوفيلم 
شده  گرفته  منافذ  باشد،  بزرگتر  منافذ  اندازه  از  بيوفيلم 
باقي مانده  از شبکه حذف شده و محاسبات براي منافذ 
با زبان  برنامه ای  انجام محاسبات  تکرار مي شود. جهت 

کامپيوتری Fortran توسعه داده شد.

نتایج مدل سازي  
نتایج حاصل از مدل شبكه اي بستر پر شده نامنظم، براي 
با  قبولي  قابل  طور  به  بيوفيلتر  در  آالینده  مواد  تصفيه 
نتایج تجربي توافق دارد. شكل )9( گرادیان غلظت بنزن 
نسبت به ارتفاع بستر در غلظت ورودی  0/6g/m3 و زمان 
اقامت 60s را در روز 16 نشان می دهد. شكل )10( نيز 
پيش بيني تغييرات غلظت بنزن نسبت به ارتفاع بستر در 
غلظت ورودی 0/4g/m3 و زمان اقامت 60s در روز 16 

است. 
 Voronoi داده های به دست آمده از طریق مدل شبکه ای
برای غلظت در شيرهای نمونه گيری )1( تا )4( و باغلظت 
خروجی  در هر یک از 3 بخش بستر )شکل 2( می باشد. 

جدول 2  : مقادیر عوامل مورد استفاده در مدل سازي ]15[

1. Lu Decomposition                           
2. Bi-conjugated gradient
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چنان چه مشاهده مي شود، توافق قابل قبولي بين نتایج 
مدل و نتایج تجربي وجود دارد. 

شكل )11(  نشان مي دهد كه بيشترین بازدهي بيوفيلتر 
در حذف هوای آلوده به بنزن با غلظت g/m3 0/1 و زمان 
اقامت s 30 در بستر، حدود 55 درصد است كه راندمان 
نسبتًا خوبي در مقایسه با سایر روش هاي تصفيه جریان 
هاي گازي آلوده است. با توجه به این که ضخامت اوليه 

بيوفيلم در لحظه t=0 برابر  4m-10×1/5 فرض شد، لذا

 در شکل )11( راندمان حذف بنزن از ابتدا، روند افزایشی 
دارد. بنابراین باید توجه داشت که یك زمان وقفه  برای 
به  قادر  که  موثری  مقدار  به  بيوفيلم  ضخامت  رسيدن 
کاهش غلظت آالینده باشد، وجود خواهد داشت. با ورود 
جریان هواي آلوده به بيوفيلتر و در ابتداي زمان اقامت، 
راندمان حذف آالینده، افزایش پيدا مي كند. همان طور 
كه دیده مي شود بيشترین ميزان حذف آالینده در روز 
 16 و برابر 55 درصد است. با توجه به نتایج مدل شبکه ای

اثر  از روز 16 به بعد در  منافذ، پيش بينی می شود که 
رشد زیاد بيومس در بستر متخلخل، منافذ عبور جریان 
حذف  در  بيوفيلتر  کارایی  ميزان  و  شده  گرفتگي  دچار 

آالینده ها کاهش یابد.
و  بيوفيلتر  به  بنزن  ورودي  غلظت  اثر   )12( شكل  در   
گاز،  اقامت  زمان  است.  داده شده  نشان  غلظت خروجي 
ثابت و برابر با s 30 در نظر گرفته شد. ، كارایي بيوفيلتر 
در كاهش ميزان آلودگي در غلظت پایين آالینده مناسب 

تر است.

 

بستر  مدل  از  حاصل  نتایج  به  توجه  با   )13( شكل  در 
بنزن  راندمان حذف  بر  اقامت  زمان  اثر  نامنظم،   پرشده 
 نشان داده شده است. غلظت ورودی بنزن ثابت و برابر با
 g/m3 0/1 است. به طور معمول زمان اقامت در بيوفيلترها 
نسبتًا كوتاه  است .و در شكل فوقs 20-15 در نظر گرفته 
با افزایش  شده است . همان طور كه مشاهده مي شود، 
زمان اقامت آالینده در بستر راندمان، حذف آلودگي نيز 

بيشتر مي شود.

شكل 9 :  تغييرات غلظت بنزن با ارتفاع بستر در 
شيرهای نمونه گيری )1( تا )4( 

60 s 0/6 و زمان اقامت g/m3 با غلظت ورودی

شكل 10 :  تغييرات غلظت بنزن با ارتفاع بستر در شيرهای 
نمونه گيری )1( تا )4( 

60 s 0/4 و زمان اقامت g/m3 با غلظت ورودی

شكل 11 :  راندمان حذف بنزن با گذشت زمان،  غلظت 
 30 s 0/1 و زمان اقامت گاز در بستر g/m3 ورودی بنزن

شكل 12 : اثر تغيير غلظت ورودي بنزن بر ميزان غلظت 
خروجی بنزن
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شكل )14( نشان مي دهد كه افت فشار نسبت به ارتفاع 
گرفتگي  ایجاد  علت  به  اما  كند،  مي  پيدا  ،افزایش  بستر 
از  افت فشار  بيومس،  اثر رشد  در منافذ عبور جریان در 
این مسئله كارایي  و  زیاد شده  به شدت  بعد  به  روز 16 
بيوفيلتر در حذف آالینده را كاهش مي دهد. در ابتداي 
 ، است  اندك   بيوفيلم  بيوفيلتر، ضخامت  شروع عمليات 
لذا جریان هواي ورودي به راحتي از منافذ بستر متخلخل 
بيوفيلتر عبور  كرده و به الیه زیستي نفوذ پيدا مي كند. 

گذشت  با  بيوفيلم  تغييرات ضخامت  نيز   )15( در شكل 
آالینده  با مصرف  است.  داده شده  نشان  منافذ  در  زمان 
افزایش  توليدی  بيومس  مقدار  ميکروارگانيسم،  توسط 

یافته و ضخامت بيوفيلم نيز به تدریج زیاد خواهد شد.

 

اندازه منافذ و سرانجام بسته  باعث کاهش  بيوفيلم  رشد 
شدن آن ها مي شود. در مجموع، منافذ گرفته شده در 
اثر رشد بيومس، به عنوان فضاي مرده لحاظ خواهند شد. 

با توجه به شكل )16( مي توان دید كه از روز 16 به بعد 
تعداد منافذ گرفته شده  در اثر رشد بيومس، افزایش پيدا 
روز 70   در  منافذ  گرفتگي  ميزان  بيشترین  کرد.  خواهد 
مي باشدو حدود 65 درصد منافذ در اثر افزایش ضخامت 
بيوفيلم بسته مي شوند. بنابراین بهبود اوليه در عملكرد 
بيوفيلتر تا حد زیادي به تجمع و رشد ميكروبي وابسته 

است.

   

در  بنزن  غلظت  توزیع  از  حاصل  نتایج   ،)17( شكل  در 
از  به صورت تصویري   ،Voronoi بعدي  مدل شبكه دو 
سطح محوري بستر، نشان داده شده است. همان طور كه 
مشاهده مي شود، با گذشت زمان ،ميزان غلظت بنزن در 
بستر كاهش پيدا مي كند. تجمع آالینده در محل های 
نزدیک به ورودی بستر به صورت نقاط پر رنگ تر دیده 
مي شود. توزیع غلظت آالینده در محيط متخلخل بستر 
غير یكنواخت بوده که این مسئله به دليل یکسان نبودن 

اندازه منافذ است. 

نتيجه گيري 
مدل  از  استفاده  با  شده  انجام  سازي  مدل  نتایج   -1

شكل 13 : اثر تغيير زمان اقامت گاز در بستر بر راندمان 
حذف بنزن

شكل 14 :  افت فشار در بستر با گذشت زمان در شيرهای 
نمونه گيری )1( تا )4(

 شكل 16 :  درصد منافذ بسته شده با گذشت زمان

زمان )روز(

    شكل 15 :  تغييرات ضخامت بيوفيلم با گذشت زمان
زمان )روز(
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ساختمان  زیاد  تاثير  دهنده  نشان  نامنظم،  پرشده  بستر 
فضاهاي خالي بر پدیده هاي انتقال، واكنش و در نتيجه 
كارآیي بيوفيلتر است. در این مدل، تاثير محيط هتروژني  
دقت  با  واکنش  خصوصيات  و  جرم  انتقال  بر  متخلخل، 

زیادي بررسي شد
2- رشد زیاد بيومس، موجب ایجاد گرفتگي منافذ عبور 
شدن  کاناليزه  زمان،  گذشت  با  و  شد  بستر  در  جریان 

جریان و به دنبال آن افزایش افت فشار و كاهش راندمان 
حذف بنزن را پدیدار شد .

زیادي روي حذف  اثر  بيومس  3- مشاهده شد كه رشد 
مواد آلي دارد و کارایی بيوفيلتر برای کاهش درجه آلودگی 
در زمان اقامت باال و غلظت پایين از آالینده مناسب تر 

است.

عالیم و نشانه ها
 غلظت آالینده در بيوفيلم

b
C

 غلظت آالینده در گاز
g

C  
vX دانسيته متوسط بيومس  

m ثابت هنري   
sK ثابت اشباعيت ميکروبی  

t زمان  
z بعد طولي  
r بعد شعاعي

Rp شعاع دانه ها
x شعاع بيضوی در جهت Rx
y شعاع بيضوی در جهت Ry
z شعاع بيضوی در جهت Rz

R شعاع موثر منافذ

H طول موثر منافذ

a مينيمم شعاع حفره
b ماکزیمم شعاع حفره

h نصف طول حفره
Sc سطح جانبی مسير مخروطی

St سطح جانبی مسير استوانه ای
,α ضریب تصحيح سطح بيوفيلم قابل 

دسترس 
به  نسبت  بيومس  توليد  بهره   xY

آالینده
m نرخ رشد ميکروبی 

maxm ماكسيمم نرخ رشد ميکروبی

vm ویسكوزیته گاز

d ضخامت بيوفيلم
v سرعت متوسط محوري گاز

Q شدت جریان حجمی گاز

Z عدد اتصال

 ضریب اختالط فاز گاز
g
dD

 ضریب نفوذ موثر در بيوفيلم
b

D

 ضریب نفوذ آالینده در گاز
g

D

 ضریب نفوذ آالینده در آب
w

D

V حجم فضای استوانه ای
g معادله سطح بيضوی

P فشار

زیر نویس ها و باالنویس ها
in ورودي

0 مقدار اوليه

j اندیس منفذ

i اندیس گره

                شكل 17 : توزیع غلظت بنزن در شبكه دو بعدي Voronoi از بستر بيوفيلتر.
شدت رنگ معرف غلظت بنزن )g/m3( است. محل ورود جریان از پایين است.
الف- توزیع غلظت بنزن پس از یک روز، ب- توزیع غلظت بنزن پس از 16 روز
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مقدمه
از  سنگين،  فوق  و  سنگين  هاي  خام  نفت  کلی  طور  به 
مخازن  داخل  در  خام  نفت  باكتریولوژیك  اكسيداسيون 
ایجاد مي شوند. این گونه هاي نفتي خواص متفاوتي نسبت 
مي  این خواص  از جمله  دارند.  هاي خام سبک  نفت  به 
توان؛ ویسكوزیته باال، محتواي باالي فلزات سنگين، ميزان 
نيتروژن  قابل توجه واکس هاي نفتي و درصد سولفور و 

زیاد را نام برد. تفاوت نفت خام هاي سبک، سنگين و فوق 
سنگين  مطابق تعریف زیراز تفاوت دانسيته آن ها ناشي 

مي شود.
آن  دانسيته  محدوده  كه  است  نفتي  سبک،  خام  نفت   

مطابق API< 20 باشد.
• نفت خام سنگين، نفتي است كه محدوده دانسيته آن 

مطابق API> 20<10  باشد.

انتقال نفت خام فوق سنگين توسط سيستم امولسيوني

مهدي کامران، نظام الدین اشرفي زاده* 
آزمایشگاه تحقيقاتی فرایندهای جداسازی، دانشکده مهندسی شيمي، دانشگاه علم و 

صنعت ایران

  *  ashrafi@iust.ac.ir

چکيده
نفت های خام سنگين و فوق سنگين ، خواص متفاوتي نسبت به نفت هاي خام سبک دارند. از جمله این خواص 
ویسكوزیته باال و ميزان قابل توجه واکس هاي نفتي است. این خواص ،انتقال آن ها را با مشکل روبرو مي کند. انتقال 
نفت خام سنگين به کمک تشکيل امولسيون در فاز آب روشي بسيار موثر براي کاهش مشكالت مذکوراست. روش 
فوق شامل سه مرحله؛ ساخت، انتقال و جداسازي امولسيون است. در مرحله ساخت امولسيون، استفاده از امولسيفایرها 
براي پایدار کردن امولسيون ضروري است. از ميان انواع امولسيفایرها، امولسيفایرهاي غير یوني کاربرد وسيع تري دارند. 
براي بررسي رئولوژي این سيستم ها معادالت تجربي مختلفي پيشنهاد شده است  كه به بيان تغييرات ویسکوزیته، 
نيروهاي سطحي و پایداري امولسيون را برحسب عوامل مختلف مي پردازد. درانتهاي خط لوله انتقال، امولسيون توسط 
روش هاي مختلفي از جمله حرارتي، الکتریکي، غشایي، شيميایي و مکانيکي به عوامل سازنده آن یعني آب و نفت 
خام تفکيک مي شود. باقي ماندن درصدي از آب و نفت خام در فاز دیگر، پس از انجام جداسازي ، و هزینه مصرف 
امولسيفایرها از معایب سيستم هاي امولسيوني گزارش شده اند.تاكنون ئسيستم امولسيونی انتقال نفت خام سنگين ، 
برای مسافت های کوتاه و متوسط استفاده شده  به كار گيري این سيستم برای مسافت های باالتر از یکصد کيلومتر 
گزارش نشده است. به دليل وجود پتانسيل های اقتصادی متعدد از یک طرف و مواجهه روز افزون با نفت های سنگين 

و فوق سنگين از طرف دیگر، تحقيقات گسترده اي برای توسعه به کارگيری این سيستم درحال انجام است.

واژگان کليدي : امولسيون، نفت خام سنگين ، خط لوله، رئولوژي، امولسيفایر
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• نفت خام فوق سنگين، نفتي است كه محدوده دانسيته 
آن مطابق API> 10 باشد.

تفاوت نفت خام فوق سنگين و قير، در ویسكوزیته آن ها 
از  10000cP و  است كه براي نفت فوق سنگين كمتر 
براي قير بيشتر از آن است. ميزان منابع نفت خام سنگين، 
فوق سنگين و قير شناخته شده در جهان حدود 4700 
ميليارد بشكه است، كه این ميزان معادل منابع باقي مانده 
فعلي نفت خام معمولي شناخته شده در جهان است. اما 
از  درصد(   2 تا   1( كمي  بسيار  درصد  از  حاضر  حال  در 
منابع نفت خام فوق سنگين جهان بهره برداري مي شود 

.]1[
با توجه به اهميت روز افزون نفت هاي خام سنگين و فوق 
اهميت خاصي  این گونه سياالت،  انتقال  سنگين، مسئله 
انتقال  انتقال نفت خام سنگين  توسط خطوط  یابد.  مي 
به علت ویسكوزیته باال و رسوب مقادیر واکس هاي نفتي 
عمده  روش  سه  است.  مواجه  زیادي  مشكالت  با  همواره 
براي انتقال نفت خام هاي فوق سنگين وجود دارد که به 

اختصار مورد اشاره قرار گرفته اند.

الف- انتقال به کمک عمليات حرارت دهي1 
نفت  انتقال  استفاده  مورد  عمده  روش  حاضر،  حال  در 
با نصب  به کمک حرارت دادن است.   خام فوق سنگين 
تجهيزات حرارتی در محل استخراج نفت خام و به کمک 
حرارت دهي، مي توان ویسكوزیته را تا حد مطلوب كاهش 
داد. حرارت دهي نفت خام، تا حدود 50 درجه سانتي گراد 
تواند  مي  هم  سنگين  خام  نفت  خود  گيرد.  مي  صورت 
استفاده  حرارتي  تجهيزات  و  بویلرها  سوخت  عنوان  به 
کانادا  در  ریور2   منطقه مک کي  نفت  انتقال  براي  شود. 
از این فناوری استفاده شده است. در این روش نزدیک به 
20درصد از نفت خام سنگين به مصرف سوخت تجهيزات 

حرارتي مي رسد ]3-2[.

ب- انتقال به کمک رقيق سازي3 
فوق  خام  نفت  كردن  تركيب  انتقال،  دیگر  هاي  روش  از 
سنگين با برش هاي سبك تر هيدروكربني است.  در این 
ترکيب  تر،  سبک  هاي  نمونه  با  سنگين  خام  نفت  روش 
مي شود. در مخازن نفتي منطقه اورینوکو4  در ونزوئال و 
موسکگ ریور5  کانادا، از این فناوری استفاده شده است.
انتقال  قابليت  و  دارد  کمي  ویسکوزیته  حاصل،  ترکيب 

پذیري آن بيشتر است ]3[.

ج- انتقال به کمک سيستم هاي امولسيون
تشكيل امولسيون نفت در آب یکي از جدید ترین روش 

هاي انتقال نفت خام سنگين است .
با تشكيل امولسيوني از نفت و آب كه در آن باید نفت فاز 
پراكنده و آب فاز پيوسته باشد مي توان ؛ ویسكوزیته باالي 
نفت خام سنگين، ميزان رسوب واکس هاي نفتي، تنش 
برشي وارده از جداره لوله، و در نهایت هزینه پمپاژ نفت 

خام را كاهش داد ]1[. 
در کشورهاي اندونزي و ونزوئال براي انتقال نوعي از نمونه 
است،  زا  رسوب  و  سنگين  بسيار  که  نفتي  واکسي  هاي 
پروژه  استفاده می شود. در  امولسيوني  انتقال  از سيستم 
انتقال  لوله  خطوط  طول  ونزوئال،  در  شده  انجام  هاي 
کمتر از 50 کيلومتر است و  از امولسيون منتقل شده در 
 انتهاي مسير به عنوان سوخت بویلر ها و کوره ها استفاده 

 مي شود]4[.

مقایسه روش های مختلف انتقال نفت خام سنگين
در حال حاضر روش حرارت دهي نفت خام، براي  انتقال 
از  مذکور  روش  دارد.  بيشتري  کاربرد  سنگين  خام  نفت 
لحاظ تکنولوژیکي و عملياتي، به راحتي انجام پذیر است، 
لوله  خط  یک  طراحي  دارد.   هم  معایبي  روش  این  اما 
گرم  )دماي  گراد  سانتي  درجه   50 از  بيشتر  دماي  در 
:انبساط  مانند   مسائلي  نيست.  ساده  خام(،  نفت  کردن 
خط لوله، نياز به ایستگاه هاي حرارت دهي، پمپاژ زیاد، 
و افت گرمایي شدید از جمله معضالت این روش هستند. 
ضمنا دماي باالي نفت خام عبوري، سرعت خوردگي خط 
لوله را افزایش مي دهد و باعث ایجاد تغييرات شيميایي 

ساختاري در نفت خام مي شود ]3-2[.
هاي  هيدروکربن  کمک  به  خام  نفت  سازي  رقيق  روش 
سبک تر، از جمله روش هاي پيشرفته انتقال است. با این 
حجمي  درصد   30 حدود  در  باید  معمول  طور  به  حال، 
نفت خام، هيدروکربن هاي سنگين به آن اضافه شود. این 
انتقال  لوله  خطوط  از  بزرگي  حجم  اشغال  باعث  مسئله 
و  جداسازی  براي  باید  چنين  هم  شود.  مي  خام  نفت 
لوله  خط  ابتداي  به  سبک  هاي  هيدروکربن  برگرداندن 
این  نصب شود.  و  فرایندي جدیدي، خریداری  تجهيزات 
صرفه  به  مقرون  موارد  اکثر  در  سادگي  رغم  علي  روش 
چندان  نه  محصولي  انتقال  براي  چون  نيست،  اقتصادی 
، مقادیر زیادي تركيبات سبك تر كه گران  گران قيمت 

1. Heat Treatment     4-Orinoco  
2-Mackay River        5-Muskeg River Mine
3-Dilution
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هاي  محدودیت  از  شود.  مي  مصرف  هستند،  هم  قيمت 
دیگر این روش، لزوم در اختيار داشتن منابع هيدروکربن 
های سبک در نزدیکي چاه هاي نفت خام سنگين و  نيز 
اختالط پذیر بودن برش های روغنی مورد نظر با نفت خام 

است ]3[.
هاي  روش  از  یکي  امولسيوني،  سيستم  کمک  به  انتقال 
جدید و پيشرفته انتقال نفت خام سنگين است. این روش 
لوله  خطوط  خوردگي  سرعت  و  خام  نفت  ویسکوزیته   ،
انتقال را کاهش مي دهد. از معایب این روش مي توان به 
مواد  هزینه  و  امولسيون  و جداسازي  تشکيل  هزینه هاي 
آب  عبور  خاطر  به  چنين   هم  كرد.  اشاره  فعال سطحي 
همراه نفت، ظرفيت خطوط لوله انتقال در حدود 40 درصد 
کاهش مي یابد. این روش در مناطق سردسير، نسبت  به 
روش هاي دیگر برتري قابل توجهي دارد ]1[. در ادامه این 
مقاله روش انتقال نفت خام به کمک سيستم امولسيوني، 

به تفصيل مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد.

سيستم انتقال امولسيوني نفت خام فوق سنگين
سيستم انتقال امولسيوني نفت خام از سه مرحله تشکيل 

مي شود:
• تشکيل امولسيون نفت خام فوق سنگين درآب

• انتقال امولسيون توسط پمپاژ از طریق خط لوله
• اضمحالل امولسيون و تفکيک آن به فازهاي نفت خام 

و آب
به   خام  نفت  انتقال  سيستم  کلي  دیاگرام   )1( شکل  در 
مسير،  طول  در  است.  شده  داده  نشان  امولسيوني  روش 
بسته به طول خط لوله انتقال، امکان ایجاد ایستگاه هاي 

تقویت فشار وجود دارد. طراحي سيستم پمپاژ امولسيون، 
تفاوتي با پمپاژ نفت خام ندارد. در موارد اجرا شده طول 
مقياس  در  عمدتًا  امولسيونی  سيستم  در  انتقال  خطوط 
شده  گزارش  کيلومتر  ده  چند  حداکثر  و  کيلومتر  چند 
است. به هر حال بنظر می رسد کاربری این سيستم برای 
مسافت های داخل کارخانه و یا بين کارخانه  هم چنين 
مسافت چاه های نفت تا پاالیشگاه و مواردی از این دست، 
تا حداکثر 100 کيلومتر مورد تجربه عملی قرار گرفته و 
برای مسافت های باالتر ،داده های تجربی معتبری گزارش 

نشده است ]4[.

1- مرحله تشکيل امولسيون
روش تجاري ایجاد انواع امولسيون ها، ساخت امولسيون به 
کمک هموژنایزرها مي باشد. در این روش اختالط دو فاز 
آب و نفت در دستگاه هاي بهم زن مکانيکي با دور باال به 
نام هموژنایزر، صورت گرفته  كه باعث تشكيل امولسيون 
مي شود. عالوه بر این روش، روش هاي دیگري هم براي 
مقياس  در  که  است   شده  پيشنهاد  امولسيون  تشکيل 
آزمایشگاهي و نيمه صنعتي تست شده اند. از جمله این 

روش ها مي توان به موارد زیر اشاره كرد:

 الف( ایجاد امولسيون به کمک غشاء1 :
 این روش در مقایسه با روش هاي دیگر توليد امولسيون 
روتور-  هاي  سيستم  و  باال  فشار  در  هموژناسيون  نظير 
استاتور نياز به انرژي کمي دارد. بنابراین درسيستم هایي 
که اجزاي  ناپایداري مانند مواد فعال زیستی دارند استفاده 
از غشاء، به دليل تنش هاي برشي کم، بسيار مفيد است. 

شکل1: دیاگرام کلي سيستم انتقال امولسيوني نفت خام ]5[

85-160



مرداد و شهریور86  شماره 9

51

امولسيون هاي ایجاد شده با این روش داراي توزیع اندازه 
قطرات بسيار ریز و یکنواخت مي باشند. 

در شکل )2( بين امولسيون هاي ایجاد شده با استفاده از 
هموژنایزر و غشاء مقایسه اي انجام شده است. ]5[ به علت 
محدودیت هاي گرفتگي و دبي عبوري ناچيز در مقياس 

هاي صنعتي  استفاده از غشا ءامکان پذیر نيست.

 ب( ایجاد امولسيون به کمک امواج مافوق صوت2:
این  هستند.  باالیي  فرکانس  داراي  صوت  مافوق  امواج   
را   مایعات  در  مثبت  و  منفي  فشار  ایجاد  قابليت  امواج 
دارند، که باعث آزاد شدن انرژي زیاد در محلول و ایجاد 
 اختالط مکانيکي در آن مي شود. در این حالت در محلول ،

امواج  از  استفاده  زمينه  در  تشكيل مي شود.  امولسيون  
صوتي براي تهيه امولسيون ها مطالعات جدیدي در حال 

انجام است.

ج( ایجاد امولسيون ها با فرایند هموژنيزاسيون:
 همان طور که اشاره شد، روش تجاري ایجاد امولسيون، 
براي  روش  این  در  باشد.  مي  هموژنایزرها  از  استفاده 
تشكيل امولسيون، ابتدا محلول آبي فعال سطحي ساخته 
فعال  مواد  متفاوت  ترکيبات  از  منظور  بدین  شود.  مي 
سطحي استفاده شده است. بيشترین ميزان نفت براي اکثر 
مواد فعال سطحي بين 85 تا 90 درصد حجمي امولسيون 
است. امولسيون نفت به  آب در نسبت هاي پایين تر نفت 
به آب هم قابليت تشکيل دارد. معمول ترین نسبت نفت 
به آب، امولسيون 70/30 است  یعني 70 درصد حجمي 

نفت و30 درصد حجمي آب. 
امولسيون تشکيل شده، ویسکوزیته کمي دارد و با هزینه 
مقصد  ایستگاه  به  انتقال  خطوط  کمک  به  پمپاژ  پایين 
فرستاده مي شود. هم چنين امکان رسوب ذرات واکسي 
کاهش  انتقال  هاي  لوله  جداره  روي   ، ها  آسفالتن   و 

با  راحتي   به  مقصد  در  منتقل شده  امولسيون  یابد.  مي 
دماي  شود.  مي  شکسته  مناسب  دماي  در  دهي  حرارت 
درجه   250 تا  امولسيون200  شکستن  براي  معمول 
طوري  نهایت  در  بایست  مي  امولسيون   . است  فارنهایت 
شکسته شود که نفت و آب به صورت دو فاز مجزا درآیند 

و در نفت هيچ آبي موجود نباشد و بالعکس ]8-6[.
امولسيون ها از نظر ترمودیناميکي، سيستم هاي ناپایداري 
اما  پيوندند.  به  هم  به  که  دارند  تمایل  قطرات  و  هستند 
نام  به  سطحي  فعال  مواد  از  اي  دسته  کردن  اضافه  با 
نظر  از  که  را   امولسيون  هایي  توان  مي  امولسيفایر3  

ترمودیناميکي پایدار ند ایجاد کرد.
مواد فعال سطحي داراي ساختارهاي پيچيده اي هستند. 
این مواد دو قسمت آب دوست4  و روغن دوست5  دارند. 
آب  گروه  الکتریکي  بار  بر حسب  مواد  این  بندي  تقسيم 
دوست صورت مي گيرد. انواع آنيوني، کاتيوني، غيریوني و 
آمفوتریک این مواد وجود دارد. مواد فعال سطحي غير یوني 
که امولسيفایرهاي بسيار مناسبي براي تشکيل امولسيون 

هاي نفتي هستند، روي سطوح باردار جذب نمي شوند.
مواد فعال سطحي مطلوب باید داراي خصوصياتي باشند 
تا بتوانند به عنوان امولسيفایر در سيستم هاي امولسيوني 

به کار گرفته شوند: 
سطح  جذب  سرعت  به  هموژنيزاسيون  فرایند  هنگام   -

قطرات شوند.
- به اندازه کافي کشش فصل مشترک را پایين آورند 

قطرات  پيوستن   به هم  از  مانع  دافعه  نيروي  ایجاد  با   -
شوند.

بر اساس قانون بانکرافت،فاز پيوسته امولسيون، فازي است 
بنابراین  دارد.  را  بيشترین حالليت  امولسيفایر در آن  که 
فعال  مواد  از  باید  آب  در  نفت  امولسيون  ساخت  براي 

سطحي محلول درآب استفاده کرد.
 ،)HLB( دوستي  روغن   - دوستي  آب  موازنه  اساس  بر 
براي مواد فعال سطحي عددي بين 0 تا 20 تعریف مي 
روغني  یا  آبي  فاز  به  آن  تمایل  دهنده  نشان  که  شود 
است. در مواد فعال سطحي تجاري معيار HLB از طرف 
از  HLB  تخمين خوبي  سازنده مشخص مي شود. عدد 
براي  بنابراین  دهد.  مي  را  شده  تشکيل  امولسيون  نوع 
تشکيل امولسيون هاي نفت در آب باید از امولسيفایرهاي 
پایدار کردن  براي  استفاده کرد.  تا 12  بين 10   HLB با 
شده  استفاده  سطحي  فعال  مواد  انواع  از  ها  امولسيون 
گروه  بهترین  یوني  غير  سطحي  فعال  مواد  ولي  است 

شکل 2: تفاوت ساختار امولسيون هاي نفت در آب 
تشکيل شده

 به کمک هموژنایزر )چپ( و غشاء )راست( ]5[

1- Membrane emulsification                      4 -Hydrophile        
2-Emulsificationby ultrasonic Waves        5-Lipophile
3-Emulsifier
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ازاین نوع  مواد هستند. در بيشتر موارد، ترکيبي از فعال 
 سطحي غير یوني با درصد هاي  وزني مختلف از 4صدم تا 
10 درصد وزني به آب شده است . در ادامه چندین نوع 
به آب  اضافه شونده  فعال سطحي  مواد  ترکيب مختلف  
قابل  یوني  غير  سطحي  فعال  مواد  است.  شده  معرفي 

استفاده به پنج گروه عمده تقسيم مي شوند:
• اترها  
• استرها
• آميدها

• گروه متفرقه
• گروه هاي چند گانه )ترکيبي از عوامل باال(

در جدول )1 (دو نمونه امولسيون نفت به آب تشکيل شده 
با مواد فعال سطحي غير یوني معرفي شده است.

تجاري  نام   NIW امولسيفایر   :  NIW امولسيفایر   )1
ترکيب فعال غير یوني اتري با ساختار زیر است. در این 

ساختار R گروه عاملي C12H25 وn  برابر 12 است.

 

2( امولسيفایر تریتون:
داراي فرمول ساختاري زیر است. تریتون X-45 نام تجاري 
اتانول است. در  اتيلن اکسي  تترا  نونيل فنوکسي  ترکيب 
این فرمول R گروه الکيل با 4 تا 20 اتم کربن، n عددي 

بين 2 تا 7 مي باشد.
          

         
ترکيب  به  فعال سطحي  مواد  زیادي  ميزان  کردن  اضافه 
جاي  به  نامطلوبي  اثرات  است  ممکن  امولسيون  ابتدایي 
این  انتهاي مسيرانتقال ميزان  . در صورتي که در  گذارد 
مواد بيش از حد باشد زمان جداسازي فازهاي آبي و نفتي 
تر  بزرگ  مخازن  به  نياز  نتيجه  در  و  شود،  مي  طوالني 

جدول1:نمونه های امولسيون نفت خام 
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جداسازي و کاهش راندمان فرایند است . هم چنين مواد 
زیاد مصرف  و  هستند  قيمتی  گران  مواد  سطحي،   فعال 

آن ها، هزینه فرایند را افزایش مي دهد ]11و12و13[.
ميزان آب اضافه شده به نفت براي تشکيل امولسيون هم 
آن وجود  براي  بحراني   ميزان  است.  مهمي  بسيار  عامل 
دارد که ميزان آب معلق1  ناميده مي شود.  چنانچه آب 
رخ  امولسيون  فازي  وارونگي  باشد  ميزان  این  از   بيشتر 
مي  تبدیل  نفت  در  آب  حالت  به  امولسيون  و  دهد  مي 
شود. در ميزان بحراني آب، نيروي مورد نياز براي انتقال 
و به عبارتي افت فشار خط لوله به مينيمم خود مي رسد. 
در جریان،  آشفتگي  ترین  که کوچک  كرد  باید دقت  اما 
ممکن است موجب معکوس شدن امولسيون شود. بنابراین 
این  از  فاصله  با حفظ  و  اطمينان  با درصدي  بایست  مي 
امولسيون را تشکيل داد. هر نوع تغييري  ميزان بحراني، 
و  بازدهي  استفاده شده،  امولسيفایر  نوع  و   pH  ،در دما
تشکيل  از  بعد  دهد.  مي  تغيير  را  سيستم  عملکرد  نحوه 
امولسيون پایدار نفت درآب، مرحله دوم فرایند كه شامل 
انتقال امولسيون حاصل است  از طریق خطوط لوله آغاز 

مي شود .
 

2- مرحله انتقال امولسيون
وقتي یک ماده فعال سطحي به فاز آبي اضافه مي شود، 
خود به خود در سطح مولکول هاي آب جذب مي شود و 
انرژي آزاد سطح را کاهش مي دهد. عوامل تعيين كننده 
سطح  االستيسيته  و  ویسكوزیته  ،شامل  انتقال  استرات ژي 
مي باشند، كه به عنوان خواص اضافي شناخته مي شوند 
معرفي  ویسکوزیته  و  االستيسيته  عوامل  زیر  در    .]13[

شده اند :
- عوامل تراكم :

عوامل   هستندكه  تراکمي  ویسکوزیته  و   تراکم  عامل   -
تاخيري هم ناميده مي شوند.

- عوامل تنش: این  عوامل شامل  عوامل عرضي و  عوامل 
خمشي مي باشند:

- عوامل عرضي: بخش االستيک به عنوان کشش سطحي 
گرفته  نادیده  ویسکوز  ولي بخش  نظرگرفته مي شود  در 

مي شود )به استثناء الیه هاي مولکولي خيلي متراکم(.
- عوامل خمش: بخش االستيک تاثير کمي روي کشش 
سطحي دارد، و تنها مورد  استثناي در سيستم هایي است 
که کشش سطحي خيلي ناچيزي دارند )ميکرو امولسيون 
ها(. در مورد امولسيون ها این  عوامل  اثر چنداني ندارند.

ویسکوزیته امولسيون یکي از مهم ترین مسایل رئولوژیکي 
امولسيون ها است  که در حقيقت استراتژي سيستم هاي 
سازي  مدل  براي  کند.  مي  تعيين  را  امولسيوني  انتقال 
رفتار رئولوژیکي امولسيون نفت در آب، مي بایست روند 
امولسيون  تغييرات ویسکوزیته نسبي )نسبت ویسکوزیته 
به ویسکوزیته فاز پيوسته( بر حسب تغييرات کسر حجمي 
فاز پراکنده، مشخص باشد. یکي از بهترین معادالت پيش 
مي   )1( موني2   معادله  ها  امولسيون  رفتار  کننده   بيني 

باشد ]13[: 
           

در معادله موني عامل  am بين 1/35 و 1/91  است. 
اضافه کردن ذرات جامد به امولسيون هاي نفتي نيوتني و 
غير نيوتني ،  در همه انواع نمونه هاي نفتي باعث تغيير 

رفتار امولسيون به غير نيوتني مي شود.
نسبي  ویسکوزیته  تغييرات  روند   )2( رابطه  از  استفاده  با 
امولسيون هاي نفت درآب حاوي ذرات ریز جامد به دست 

مي آید ]13[.

c عدد ثابتي برابر با 85  مي باشد.  عامل b در این رابطه  
 208 تا   195 بين  و  است  نفت  حجمي  کسر  به  وابسته 
و  نفت  حجمي  کسر  ترتيب  به  کند.   مي  تغيير 

ذرات جامد در امولسيون هستند.
به  که  است  این  امولسيون،  انتقال  مرحله  در  مهم  نکته 
است  زیاد  انتقال  در خطوط  جریان  سرعت  معمول  طور 
و آشفتگي کامل را در مسير به وجود خواهد آورد. وجود 
تالطم و آشفتگي در مسير جریان باعث به هم خوردگي 
در  شود.  مي  امولسيون  فاز  دو  تماس  افزایش  و  شدید 
همين  به  یابد.  مي  افزایش  امولسيون  پایداري  نتيجه،  
دليل ،آشفتگي جریان در خط لوله، باعث افزایش پایداري 

امولسيون مي شود ]13[.

3- مرحله شکستن امولسيون هاي نفت در آب
و  امولسيون  ناپایداري  به  منجر  مختلفي  هاي  فرایند 
شکستن آن به عناصر سازنده خود مي  شود. از فرایندهاي 
انعقاد3 ، کرمي شدن4 ، به هم پيوستن5 ، معکوس شدن 
فازها 6 و نامتجانس شدن7  مي توان به عنوان نمونه هاي 

متداول ناپایداري نام برد.
در مرحله آخر انتقال امولسيوني نفت خام، باید  امولسيون 

1- Suspending Water     3- Flocculation    5- Coalescence   7- Ostwald Ripening
2-Moony 1951              4- Creaming         6- Phase Inversion
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نفت  به آب منتقل شده شکسته شود. این فرایند از طریق 
روش هاي مختلفي صورت مي گيرد که از آن جمله مي 

توان به موارد زیر اشاره کرد:

امولسيون زدایي به روش گرمایي
ساده ترین و معمول ترین روش جداسازي امولسيون هاي 
نفتي ،تجزیه امولسيون به  وسيله حرارت دادن آن است. 
سطحي  فعال  مواد  کمک  به  که  آب  در  نفت  امولسيون 
پایدار شده است، در انتهاي خطوط انتقال تا دماي حدود 
200 درجه فارنهایت گرم مي شود و بر اثر این عمل،  آب 
روش،  این  در  شوند.  مي  تبدیل  مجزا  فاز  دو  به  نفت  و 
براي  گيرد.  مي  صورت  مطلوبي  نسبتًا  حد  تا  جداسازي 
بازگشت به ابتداي فرایند امولسيون سازي آب جدا شده 
باید  صورت  این  غير  در  است.  مناسب  فرایند،  این  از 
مصارف دیگر آب ، واحد هاي تصفيه آب در انتهاي فرایند 
شکستن  صنعتي  متداول  روش  روش،  این  شود.   تعبيه 

امولسيون ها است.

امولسيون زدایي به کمک جریان الکتریسيته ]14[
قرار  امولسيوني  هاي  نمونه  در  دوالکترود  روش   این 
مي گيرد و با اعمال جریان الکتریکي بين الکترود ها فرایند 
به هم پيوستن قطرات تسریع مي شود. جنس الکترود ها 
معمولًا فوالد ضد زنگ و به صورت مسطح مي باشند. ذرات 
جامد کلوئيدي که شامل ذرات اوليه نفت خام و مواد فعال 
آند  اطراف  در  الکتروفورز  پدیده  اثر  در  هستند،  سطحي 
تجمع مي کنند. مایع جداشده که شامل فازآبي و نفتي مي 
باشد در اثر الکترواسمز به سمت آند حرکت مي کند. فاز 
مایع در اطراف کاتد شروع به جدایش مي کند، به طوري 
که دو فاز مجزاي آب و نفت تشکيل مي شوند. هر چقدر 
جداسازي  و  انعقاد  باشد  بيشتر  الکتریکي  ميدان  شدت 
امولسيون سریع ترصورت مي گيرد. این روش در مقياس 

آزمایشگاهي مورد استفاده قرار گرفته است.

شناور سازي به کمک هواي محلول1]15[
 روش مذكور براي امولسيون هاي نفتي که خلوص باالي 
آب و نفت در مراحل نهایي مد نظر باشد، کاربرد دارد. کاربرد 
هاي تصفيه خانه اي این روش بر سایر کاربرد ها ارجحيت 
مقياس  در  استفاده  مورد  تجهيزات  روش  این  در  دارد. 
آزمایشگاهي شامل؛ دستگاه DAF، ظرف اشباع کننده از 
از  بعد  باشند.  مي  شناورسازي  هاي  و سل  فوالد،  جنس 

تنظيم pH امولسيون نفتي وارد سل هاي شناورسازي مي 
شود و براي مدت کوتاهي در تنش هاي برشي باالي سل 
با مواد منعقد کننده مخلوط مي شود.  سپس، نمونه در 
مدت زمان نسبتًا زیاد تحت فلوکوالسيون  قرار مي گيرد. 
اشباع  محفظه  در  توليد شده  اشباع  آب  مقادیري  سپس 
کننده، به نمونه اضافه مي شود و شناورسازي صورت مي 

گيرد. این روش هنوز کاربرد صنعتي نيافته است.

امولسيون زدایي به کمک مواد شيميایي ]16[
یکي از روش هاي جداسازي امولسيون هاي نفتي، اضافه 
است، امولسيوني   نمونه  به  خاص  شيميایي  مواد   کردن 
ترکيبات  از  بعضي  شود.  مي  ناميده  امولسيفایر  دي  که 
شيميایي با ترکيب خاص خود نوعي بهم ریختگي فضایي 
در  که  کنند،  مي  ایجاد  امولسيون  فضایي  ساختار  در 
آلي مي شود. دي  و  آبي  فاز  دو  باعث جدا شدن  نهایت 
امولسيفایرهاي تجاري از دسته کوپليمرهاي فعال سطحي 
مانند پلي اکسي اتيلن، پلي پروپيلن، پلي استر یا ترکيبي 
از مواد فعال سطحي هستند. خواص جداسازي یک دي 
آب   – دوستي  آب  عامل  به  زیادي  وابستگي  امولسيفایر 
گریزي، ضریب توزیع در دو فاز، ویسکوزیته سطح مشترک 
و تنش هاي سطح مشترک دارد. این روش کاربرد صنعتي 

دارد.

امولسيون زدایي به کمک غشاء ]17[
قطري  داراي  ها  آن  در  نفت  قطرات  که  هایي  امولسيون 
کمتر از 20 ميکرون  است، نسبتًا پایدارند و روش هاي 
معمول جداسازي براي آن ها  خيلي مفيد نيست. روش 
براي جداسازي  جداسازي غشایي ،روش جدید و موثري 
براي  غشاء  کاربرد  است.  مذکور  نفتي  هاي  امولسيون 
که  دارد  زیادي  مزایاي  نفتي  هاي  امولسيون  جداسازي 
زیاد آب و نفت جداشده و  ترین آن ،خلوص بسيار  مهم 
عدم نياز به اضافه کردن مواد جانبي به خوراک مي باشد. 
اما روش هاي غشایي داراي نقص هایي نيز هستند که از 
آن جمله مي توان به دبي عبوري کم، پالریزاسيون غلظتي 
این محدودیت ها،  به  علت  اشاره کرد.  و گرفتگي غشاء 

استفاده از غشاء در مقياس صنعتي محدود است.
ترکيب روش هاي حرارتي و شيميایي بهترین گزینه براي 
جداسازي امولسيون مي باشد. با ترکيب این دو روش و با 
اضافه کردن مقادیر ناچيزي دي امولسيفایر یا نمونه آن ، 

  1- Pissolved Flotation
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مي توان امولسيون را در دماهایي پایين تر از 200 درجه 
فارنهایت جدا کرد.

کيفيت نفت خام و آب بعد از جداسازي
در آب جدا شده از امولسيون نفتي مقادیري مواد آلي و 
دارند. شکل  از آب وجود  نيز هنوز قطراتي  نفت خام   در 
 .]17[ دهد  مي  نمایش  خوبي  به  را  مساله  این   )3(
شده  جدا  نفت  در  آب  ریز  قطرات  است  ممکن 
جدید هاي  مایسل  شامل  قطرات  این  باشد.   موجود 

تشکيل شده و قطرات ابتدایي جدا نشده از امولسيون است.  
هم چنين آب جدا شده از امولسيون نفتي نيز به دليل دارا 
 بودن برخي مقادیر کم مواد آلي داراي ميزان COD در گستره

 mg/L  10000- 1500 مي باشد. مقادیر بسيار ناچيز آب 
باقي مانده در نفت ، مشکلي ایجاد  نمي کند و در مراحل 
پاالیش نفت به صورت بخار آب جدا مي شود. البته مقادیر 
نفت باقي مانده در آب پسماند، به عنوان آلودگي تلقي مي 
شود و یکي از دو روش استفاده مجدد از پساب براي توليد 

امولسيون یا تصفيه زیستی  براي آن به كار مي رود .
 

نتيجه گيري
به کمک  نفت خام سنگين  به خصوص  و  مایعات  انتقال 
تشکيل امولسيون آن در آب به عنوان فاز پيوسته، روشي 
بسيار موثر است و  براي کاهش ویسکوزیته و رسوب ذرات 
واکسي نفت خام و افزایش قابليت انتقال آن كاربرد دارد 
 تمامي مراحل توليد و به کارگيري این سيستم ها؛ یعني 
خاصي اهميت  از  امولسيون  جداسازي  و  انتقال  ساخت، 
انتقال هاي  سيستم  مرحله  ترین  مهم  است.  برخوردار   

در  باشد.  مي  امولسيون  ساخت  خام،  نفت  امولسيوني 
 مرحله مذکور، استفاده از امولسيفایر ها براي پایدار کردن

 
امولسيون ضروري است. 

هر نوع تغييري در دما،  pH و نوع امولسيفایر  مصرفي ،
دهد.  مي  تغيير  را  سيستم  عملکرد  نحوه  و  بازدهي 

امولسيفایر هاي غير یوني کاربرد وسيع تري دارند. براي
 بررسي رئولوژي این سيستم ها معادالت تجربي مختلفي 
نيروهاي  ویسکوزیته،  تغييرات  که  است  شده   پيشنهاد 
هاي  عوامل  حسب   بر  را  امولسيون  پایداري  و  سطحي 
انتقال،  لوله  خط  انتهاي  در  کنند.  مي  بيان  مختلف 
حرارتي،  جمله  از  مختلفي  هاي  روش  توسط  امولسيون 
نفت  و  آب  به  مکانيکي  و  شيميایي  غشایي،  الکتریکي، 
خام  نفت  امولسيوني  انتقال  روش  شود.  مي   تفکيک 
فوق سنگين در مقایسه با سایر روش هاي موجود از نقطه 
نظر اقتصادي کم هزینه مي باشد. این روش معایبي هم 
دارد، که از آن جمله مي توان نياز به وجود آب در منطقه 
فاز  در  نفت  و  آب  از  ناچيزي  درصد  ماندن  باقي  نفتي، 
دیگر پس از جداسازي، و هزینه مصرف امولسيفایرها اشاره 

كرد.

شکل 3: تصویرميکروسکوپی نفت خام 
حاصل از امولسيون زدایی ]17[
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بررسي راه های کاهش مصرف انرژي در برج تقطير درجو

 پااليشگاه تبريز با استفاده از تحليل اکسرژي

اميرحسين طریق االسالمي، محمدرضا اميدخواه* 
بخش مهندسی شيمی دانشکده فنی و مهندسی  دانشگاه تربيت مدرس

چکيده
این مقاله، به مطالعه  برج تقطير در اتمسفر پاالیشگاه تبریز از دیدگاه تحليل اکسرژي مي پردازد . هم اکنون دو نوع 
نفت خام به عنوان خوراک در پاالیشگاه تبریز استفاده مي شود ؛ نفت خام اهواز- بنگستان و نفت خام وارداتي ازآسيای 
ميانه موسوم به NEW-CROS. راه هاي عمده کاهش اتالف  در تحليل اکسرژي عبارتند از: تغييرات در شرایط خوراک 
ورودي و افزایش یا تغيير در جوش آورها و چگالنده هاي جانبي که در این مطالعه هر دو طيف فکري در دستور کار 
قرار گرفت. در راستاي کاهش مصرف انرژي از طریق کمينه سازی اکسرژي، تغييراتي در دو جریان منشعب شده از 
یکي از پمپ هاي چرخنده برج و کاهش شد ت جریان یکي از آنها و افزایش شد ت جریان دیگري به همان ميزان 
ایجاد شد و در نتيجه تغييرات دمایي  به وجود آمده در دو جریان مذکور، 12/8 درصد از افت اکسرژی کاسته شد. 
در مرحله بعد با تغيير در شرایط خوراک ورودي و وارد کردن بخار باالي ظرف تبخير ناگهاني به سيني هم دما، و 
تغييرات جدید در جریان هاي  منشعب شده از پمپ هاي چرخنده، کاهش افت اکسرژی تا 18 در صد حالت اوليه 
حاصل شد. از طرفي عدم اختالط بخار باالي ظرف تبخير ناگهاني با جریان خروجي از کوره، باعث می شود که دماي 
خروجی از مجموعه کوره ها در محدوده کمتری تنظيم شود  که این خود به کاهش بار حرارتي کوره ها تا حدود 

4درصد مي انجامد.  

 واژگان کليدی:   اکسرژي -  انرژی – آنرژي -  اتالف اکسرژي – برج تقطير در اتمسفر
مقدمه

انرژي و مباحث مربوط به آن از مهم ترین مسایلي است كه صاحبان صنایع و مهندسان به آن توجه مي كنند. از دیرباز 
و پس از بحران انرژي دهة 70 ميالدي ،اهميت كاهش مصرف انرژي در صنایع بيش از پيش جلوه گر شد و كشورهاي 
غربي و صنعتي در طراحي كارخانه ها و واحدهاي صنعتي عمده كه داراي مصرف انرژي باالیي بودند به گونه  اي عمل 

كردند كه نيازمند حداقل مصرف انرژي باشند .
برابرند.اتالف  انرژي  تمام حاالت  است، فرض مي شود  استوار  ترمودنياميك  اول  قانون  براساس  كه  انرژي  تعریف  در 
كيفيت انرژي محاسبه  نمی شود و فقط توالي جریان انرژي  مورد نظر است. ولي تحليل اكسرژي بر پایة قوانين اول 

*omidkhah@modares.ac.ir
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و دوم ترمودیناميك استوار است و از لحاظ ترمودیناميك 
نواقص فرآیند را از جمله اتالف مواد و انرژي نشان مي دهد. 
اول در یك محيط بسته  قانون  انرژي،  معمولًا در موازنه 
انرژي  اتالف  احتمال  گاه  بنابراین هيچ  استفاده مي شود. 
به  شده  منتقل  انرژي  مگر  نمي گيرد  قرار  بررسي  مورد 
محيط كه غيرقابل استفاده خواهد بود. براي بيان بازگشت  

ناپذیري می توان از تحليل اكسرژي استفاده كرد. 

 تاریخچه
با تركيبي از قوانين اول و دوم ترمودیناميک مي توان به 
توسط   اكسرژي  بار  اولين  یافت،  دست  اكسرژي  مفهوم 
بود  حالي  در  این  و  شد  معرفي   1953 سال  در  رانت1  
كه مفاهيم قوانين اول و دوم توسط  ون مایر2 , در قرن 
نيمه دوم قرن 19  .در  بودند  بيان شده  نوزدهم ميالدي 
گيبس3    توسط  ترمودیناميكي  مفاهيم  از  عمده اي  سهم 
تشریح شد. مبناي تحليل قانون دوم توسط گوي4   در 
سال 1889 و  استودول5  در سال 1898 بيان   شد.   قانون 
مي گيرد،  قرار  استفاده  مورد  حاضر  حال  در  كه  دومي 
براساس تحليل  استودول 6  در سال 1905،  یوگوت6  در 
1907 و نيز تعميم هاي  بار7  1965 و  موتا8  ، 1989 

استوار است]1[.
در سال 1932 كينان9 ; مفهوم اكسرژي فيزیكي را تعریف 
براي  و  مي شد  خوانده  فراهمي10   زمان  آن  در  كه  كرد 
اكسرژی- مفهوم  مي رفت.  كار  به  بخار  توربين  تحليل 

شيميایي در سال 1986 توسط  زارگوت11  عرضه شد . 
در حقيقت استفاده ي عمومي از مفهوم تحليل اكسرژي 

از نيمه دوم قرن بيستم آغاز شد]1[.

تعریف اكسرژي
طبق تعریف زاگورت، اكسرژي حداكثر كار قابل دسترس 
در یك تحول ترمودیناميكي بازگشت پذیر است. در این 
تحول ماده ازحالت اوليه به حالت ثانویه كه در تعادل با 

محيط است  مي رسد ]2[.
انرژي  مقدار  اكسرژي  گفت؛  مي توان  دیگر  عبارت  به   
در  دماهاي  رساندن  براي  الزم  الكتریكي  یا  مكانيكي 
تحول  یك  در  جدید  حالتي  به  محيط  با  تعادل  حال 
ترمودیناميكي بازگشت پذیر است. در تعریف فوق مي توان 

انرژي را  به دو قسمت  تشریح كرد :
یك  در  كار  به  تبدیل  قابل  كه  انرژي  از  قسمتي  الف(   

فرآیند بازگشت پذیر است و اكسرژي ناميده مي شود.  

ب(قسمتي كه قابل تبدیل به كار نيست و آنرژي ناميده 
مي شود]3[.

)1( Energy = Exergy + Anergy
هم چنين طبق قانون اول، انرژي توليد یا نابود نمي شود 
بلكه از شكلي به شكل دیگر  تبدیل مي شود به این ترتيب 
در بسياري از فرآیندها، كيفيت انرژي تنزل پيدا مي كند 
بنابراین   . كند  مي  بيان  را  موضوع  این  دوم  قانون  كه 
واقعي  ترمودیناميكي  تحول  باال،درهر  تعاریف  طبق 
تبدیل  آنرژي  به  اكسرژي  از  مقداري  )بازگشت ناپذیر( 
بدیهي  است.  ترمودیناميك  دوم  قانون  بيان  که  مي شود 
است براي یك تحول بازگشت پذیر ایده آل، مقداراكسرژي 

وآنرژي، درطي تحول بدون تغيير باقي خواهند ماند. 
بنا بر تعریف فوق واحد اندازه گيری در تحليل اكسرژي 
اكسرژي،  تحليل  از  منظور  و  بوده   مفيد  انرژي  یا  ،كار 
برگشت ناپذیر  از  ناشي  اكسرژي  تلفات  كردن  مشخص 

بودن فرآیند است.
انرژي هایي از قبيل انرژي مكانيكي، الكتریكي و ... از انواع 
انرژي هاي خالص بوده و آنرژي آنها صفر است. در نتيجه 

انرژي آنها با اكسرژي شان برابر خواهد بود]3[.

 1- اتالف اكسرژي 
اتالف اكسرژي در یك سيستم را مي توان به دو بخش 

تقسيم كرد]4[.               
 اتالفی كه حاصل بازگشت ناپذیري فرآیند در جابجایي 

سيستم است.)اتالف دروني(
ب( اتالفی كه نتيجه تخلية اكسرژي به محيط  است. 

)اتالف بيروني(. 
   تفاوت بين اكسرژي كل ورودي و اكسرژي كل خروجي 
، اتالفات حاصل از بازگشت ناپذیري راكسرژي است . این 
 Gouy-Stodola اتالفات را مي توان  با استفاده از روابط

به دست آورد.

 2- نمودارهاي سيني – اتالف اکسرژي 
نمودارهاي سيني– اتالف اکسرژي راهنماي مناسبي است  
قبيل؛موقعيت  از  عملياتي  گزینه  بهترین  انتخاب  براي 
خوراک،  اصالحات نسبت جریان مایع برگشتي، تغييرات 
یا  گرمایش  سرمایش(،  یا  )گرمایش  خوراک  شرایط 

سرمایش جانبي . 
1.Rant                       4.Govy              7.Baehr            10.Availability
2.Von Mayer            5. Stadole           8. Mota           11.Szargut
3.Gibbs                    6.Yougvet           9. Keenan                     
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تحليل  به  اکسرژي  اتالف  سيني–  نمودارهاي  کارآیي 
اساس  بر  اکسرژي  نمودارهاي  گردد.  مي  باز  اکسرژي 
محاسبه اتالفات اکسرژي در هر سيني از برج، قابل رسم 
است و براي تمام جریان هاي ورودي و خروجي مواد هم 

چنين  سرویس های جانبی به كار مي رود. ]5[.

تقطير  برج  در  اکسرژي  تلفات  موردي  بررسي 
پاالیشگاه تبریز

شرح مسئله:  پاالیشگاه تبریز به عنوان یکي از پاالیشگاه 
هاي مهم کشور در سال 1353 طراحي  شدو در بهمن ماه 
1356 به بهره برداري رسيد. در بهار سال 1382 پروژه اي 
تحت عنوان Cross با هدف فرآورش نفت خام كشورهاي 
حوزه دریاي خزر و رفع تنگناهاي طرح افزایش ظرفيت 
خام  نفت  فرآورش  در  شركت  توانایي  وموجب  شد  اجرا 
هاي متنوع شد. هدف این پژوهش  ،بررسي واحد تقطير 

در اتمسفر)CDU( به ویژه برج تقطير است. 
خارجي  و  داخلي  منبع  دو  از  تبریز  پاالیشگاه  خوراک 
از ميادین  نياز،  تأمين مي شود. نفت خام داخلي  مورد 
و  بنگستان  نفتي  ميدان  ویژه  به  آسماري  ــ  اهواز  نفتي 
اینچ   16 لوله  خط  یك  توسط  ري  تأسيسات  طریق  از 
خزر  دریاي  حوزه  کشورهاي  خام  نفت  شود.  مي  تأمين 
پاالیشگاه  به  نکا  پایانه  طریق  از   New Cross عنوان  با 
تبریز پاالیشگاه  جو  در  تقطير  برج  رسد]8[.   مي 
شناخته   CDU واحد  قلب  عنوان  به   TV  -102   

مي شود. 

3- شبيه سازي
براي شبيه سازي فرآیند از نرم افزارآسپن پالس3  استفاده 
مي شود. کليه اطالعات  موجود در این پژوهش از واحد 
اساس  بر  و  تبریز  نفت  پاالیش  توسعه شرکت  و  تحقيق 
گزارش هاي  آزمایشگاه های پژوهشگاه صنعت نفت ایران 

به دست آمده است.

نفت خام، ترکيبی از هيدروکربن ها و مقادیر کمی ترکيبات 
گوگرد، اکسيژن، نيتروژن و فلزات است. معمولًا نفت های 
که  هستند  ها  هيدروکربن  انواع  از  مخلوطی  رایج،  خام 
نمي توان آنها را از یکدیگر جدا کرد، تنها ترکيبات سبکی  
مانند متان، اتان، پروپان، بنزن و نظایر آنها قابل شناسایي  
است .]6[ بنابراین براي شناسایي و تعریف یک گروه نفت 
خام می توان از استانداردهایي نظيرمنحنی نقطه جوش 
حقيقي4  درصد مياني گراني5  و محتوی گوگرد استفاده 
کرد. با بررسی جداول )1( و )2( و مقایسه سه  عامل یاد 
شده  مي توان از دو نوع نفت خام خوراک پاالیشگاه تبریز 
یک خوراک واحدرا  در نظر گرفت در نتيجه به هر نسبتی 

قابليت اختالط دارد.  
تنها  عنوان  به  بنگستان  اهواز-  خام  نفت  اول  حالت  در 

خوراک واحد در نظر گرفته مي شود. 
معادله  از   تبریز  پاالیشگاه  تقطير  واحد  سازي  شبيه  در 

حالتBK10 استفاده شده است]8[.

بررسي نتایج
با ترسيم منحني سيني-  توان  برنامه مي  از اجراي  پس 
اتالف اکسرژي، براي برج تقطير در اتمسفر قضاوت كرد. 
با بررسي نمودار)1( مشاهده می شود که برج در وضعيت 
مناسبي از لحاظ اتالف اکسرژي قرار دارد و همان گونه 
که   انتظار  مي رود، در چگالنده و پمپ هاي چرخنده به 

سيستم انرژي وارد مي شود. 
دو حالت دیگر نيز می توان براي برج در نظر گرفت:  

حالت دوم: استفاده از نفت خام NEW-CROS به عنوان 
خوراک.

حالت سوم: ترکيب 50 درصد-50 درصدحجمي نفت خام 
هاي موجود.

براي دو حالت باالمنحني سيني- اتالف اکسرژي برج تقطير 
در اتمسفر در نمودار های)2( و )3( ترسيم شده است. 

1- Exti              3- Aspenpius     
2- Exto             4- True Boiling Point      5- API Gravity       
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جدول 1: مشخصات نفت خام اهواز -بنگستان ]8[

]8[NEW-CROS جدول 2: مشخصات نفت خام
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نمودار1: منحني هاي سيني- اتالف اکسرژي برج  براي 
خوراک اهواز-بنگستان ]8[

نمودار2: منحني هاي سيني- اتالف اکسرژي برج  براي 
]8[ NEW-CROSS خوراک

برج   اکسرژي  اتالف  سيني-  های  منحنی   :3 نمودار 
]8[ حجمی  درصد  درصد-50   50 ترکيب  خوراک  براي 
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براي خوراک  برج   اکسرژي  اتالف  نمودار4: منحنی های سيني- 
شده]8[ اصالح  حالت  در  حجمی  درصد  درصد-50   50 ترکيب 

نمودار5: منحنی های سيني- اتالف اکسرژي برج حالت نهایی]8[

نوع  سه  از  استفاده  با  شود  می  مالحظه  که  گونه  همان 
خوراک ورودي ،تغييرات چنداني در اتالف اکسرژي نمایان 
شرایط  در  تغييراتي  ایجاد  با  مرحله  این  در  شود.  نمی 
عملياتي، احتمال کاهش اکسرژی و به دنبال آن کاهش 

مصرف انرژي مورد بررسي قرار می گيرد.
در  تغيير  از  استفاده  با  برج  سازي   بهينه 
)Pumparound( چرخنده  های  پمپ  هاي   جریان 
ایجاد تغييرات در پمپ های چرخنده  یکي از راه هاي کاهش 
مصرف انرژي است ]7[. با تغيير شدت جریان در یکي از 
پمپ های چرخنده  توسط شير رابط، دماي این جریان به 
سبب اختالط با جریان گرم تر افزایش مي یابد. پس از ترسيم 
منحني هاي  سيني- اتالف اکسرژي )نمودار 4( مالحظه 

 29/585057-  در 
 hr

MMkcal مي شود اتالف اکسرژي از   

کاهش   -25/799947  
 hr

MMkcal به  گذشته  هاي   حالت 

نشان دهنده 12/8 درصد  کاهش مصرف  یابد که   مي 
انرژي است.

)حالت  خوراک  شرایط  در  تغيير  پيشنهادي،  طرح 
نهایي(   

تغييرات شرایط خوراک ،روش متداول دیگر براي کاهش 
مصرف انرژي است. در روش هاي سنتي، قبل از ورود به 
برج تقطير بخار خروجي از باالي ظرف تبخير ناگهاني با 
شود  مي  مخلوط  ناگهاني  تبخير  ظرف  از  خروجي  مایع 
.این مایع خروجي از بخشي  از سامانه پيش گرم کننده 
شامل مبدل های حرارتی و کوره اصلی عبور کرده است. 
بدیهی است که این اختالط، باعث کاهش دماي جریان 

ورودي به برج خواهد شد )شکل 1(.
در این مرحله با وارد کردن بخار خروجي از باالي ظرف 
دیگر   ،)22 )سيني  دما  هم  سيني  به  ناگهاني  تبخير 
لزومي نخواهد بود  مایع خروجي از ظرف تبخير ناگهاني 
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کاهش  باعث  امر  این  شود.  گرم    348/ºC7 دماي  تا 
آن  حرارتي  بار  آمدن  پایين  و  کوره  در  سوخت  مصرف 
 خواهد شد )شکل2(.  به عبارت دیگر بار حرارتي کوره از 

کاهش   45/3944
 hr

MMkcal به   47/0788
 hr

MMkcal   
در  درصد   3/88 معادل  تغييری  گر  نمایان  که  یابد  مي 
خوراک  شرایط  تغيير  با  طرفي  از  است.  سوخت  مصرف 
،امکان اعمال تغيير بيشتر روي جریان پمپ هاي چرخنده 
در نمودار دماي برج به دست می آید. مطابق نمودار) 5( 
مالحظه مي شود که از این طریق کاهش اتالف اکسرژي 

24/263775- حاصل شده است.  به عبارت 
 hr

MMkcal تا  
دیگر کاهش مصرف انرژي و اکسرژی  در مجموع معادل  

17/99درصد  نسبت به حالت اوليه خواهد بود.

نتيجه گيري
بنگستان  اهواز-  خام  نفت  از  استفاده  با  اول  مرحله  در 
در  و    NEW-CROS خام  نفت  از   استفاده  با  ،سپس 
دو  از  حجمي  -50درصد  50درصد  مخلوط  آخر  مرحله 

نفت نوع خام موجود شبيه سازي انجام شد.  
اتمسفر در  تقطير  برج  شد  مشخص  نتایج،   مطالعه   با 

بسيار  وضعيت  در  اکسرژي  اتالف  نظر  از   )TV-102  (
مناسبي قرار دارد،  با در نظر گرفتن دو حالت حدي ) هر 
یک از دو نفت خام به تنهایي به عنوان خوراک ورودي( و 
مخلوط50 درصد-50 درصد حجمي از دو نوع نفت خام 
موجود و شبيه سازي مشخص شد که؛ به علت شباهت زیادي 
 كه در خواص و ویژگي هاي دو نوع نفت خام موجوداست،
 استفاده از هر کدام از خوراک ها یا مخلوط آن ها، تأثير 
انرژي  ميزان  نهایتًا  و  برج  اکسرژي  اتالف  در  چنداني 
مصرفي نخواهد داشت. و مسئولين بهره برداري پاالیشگاه 
اختيار  در  و  عملياتي  شرایط  به  بسته  توانند  تبریزمي 
داشتن نفت خام ورودي ازهر درصد ترکيبی دو نفت خام 
موجود، استفاده کنند. از سوي دیگر مشخص شد چنانچه 
در محل ورود خوراک و جدا سازي آن به صورت بخار و 
مایع نيز در دبي جریان هاي پمپ هاي چرخنده، تغييراتي 
ایجاد شود مي توان به کاهش مصرف انرژي و اکسرژی تا 
 حدود 18درصد رسيد و تا حدود 4درصد در سوخت کوره

 صرفه جویي کرد.
جدول )3( نمایان گر نتایج به طورخالصه و تغييرات در 

فرآیند است. 

شکل1: طراحی اوليه ]8[                                               شکل2: طرح پيشنهادي ]8[

جدول  3: خالصه نتایج به دست آمده حاصل از شبيه سازي
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تشکر و قدردانی
نویسندگان این مقاله از همکاری صميمانه مسئولين محترم 

شرکت پاالیش نفت تبریز به ویژه مدیریت محترم بخش 
تحقيق و توسعه پاالیشگاه، سپاسگزاری می نمایند.
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لوله  ظرفيت خط  افزایش  پروژه   ، دولت  هفته  از  روز  چهارمين  در 
سرپرست  نوذري  مهندس  حضور  با  اصفهان   – عباس  بندر  انتقال 
توفيق مهندس  با  باره  این  .در  رسيد  برداري  بهره  به  نفت   وزارت 
به  را  پروژه  این  مدیریت  كه  جنوب  طرح  مجري   ، مگين  آذر 
را آن  ماحصل  كه  دادیم  انجام  گویي  و  گفت  است  داشته   عهده 

 مي خوانيد :
توفيق آذر مگين متولد سال 1335 و فارغ التحصيل رشته مهندسي 
سابقه  سال   28 او   . است  آبادان  نفت  صنعت  دانشگاه  از  مكانيك 

فعاليت را در صنعت نفت به همراه داشته.
و هم اكنون نيز اجراي طرح هاي توسعه خطوط انتقال و تأ سيسات 

فرآورده هاي نفتي جنوب بر عهده ایشان است.

• منظور از طرح جنوب چيست و چه بخش ها و فعاليت هایي 
را در بر مي گيرد ؟

اجراي طرح ها در ساختار سازماني شركت مهندسي ملي ساختمان 
آنها » طرح  از  ، در قالب چند مجري طرح گنجانده شده كه یکی 
از چند پروژه در بخش هاي  این طرح مجموعه اي  جنوب« است  

مركزي و جنوب كشور و شامل پروژه است از جمله: 
- احداث مخازن در انبار نفت نظاميه 

- مخازن MTBE ماهشهر 
- خانه سازي در منطقه مارون – اصفهان 

- تغيير مسير خطوط لوله گاز و نفت در منطقه خط كارون 3 
- پروژه افزایش ظرفيت انتقال فرآورده خط لوله مسير بندر عباس 

– اصفهان 
زمان  ت  مد  و  ها  ویژگي  پروژه،  این  مورد  در  بيشتر  كمي   •

اجراي آن توضيح دهيد ...
با توجه به افزایش مصرف فرآورده ها در مركز كشور ، لزوم انتقال 
سریع تر فرآورده ها از مبادي جنوب احساس مي شد به این ترتيب 
ظرفيت  افزایش   ، اصفهان  به  رفسنجان  اینچ   20 لوله  خط  احداث 
انتقال فرآورده مسير بندر عباس به رفسنجان ، احداث تلمبه خانه 
هاي جدید برقي در بندر عباس ، تقویت تلمبه خانه هاي واقع در 

قطب آباد و مهر آران ، هم چنين احداث سه تلمبه خانه جدید در 
این مسير در دستور كار شركت ملي پاالیش و پخش فرآورده هاي 
نفتي قرار گرفت . در این رابطه مصوبه اي در آذر ماه سال 82 صادر 
شد كه به  موجب آن ،  اجراي كار به شركت ملي مهندسي ساختمان 

نفت ایران محول شد .
بالفاصله پس از دریافت درخواست اجراي طرح ، مطالعات اوليه انجام 
شد .با انتخاب مشاور زیست محيطي طرح ، مسایل زیست محيطي 
مورد بررسي و ارزیابي قرار گرفت و بخش هاي مغایر با محيط زیست 

بازبيني شد . 
با  به پيمانكار كسب شد ليكن  ابالغ پروژه  از  اوليه پيش  مجوزهاي 

توجه به گستردگي كار ، تا به امروز تتمه ي آن ادامه دارد . 
چون این پروژه در بخش هاي مختلف با محيط زیست تالقي  داشت 

لذا تير ماه گذشته ، توافقات نهایي حاصل شد .

•  از چه زمان كار را به پيمانكار سپردید ؟
پس از انجام طرح هاي مقدماتي ، فرایند انتخاب پيمانكار در دستور 
پيمانكار   83 ماه  آبان  در  تشریفات،  انجام  از  بعد  گرفت.  قرار  كار 

انتخاب شد و در آذر ماه ابالغ شروع كار خود را دریافت كرد.

• در ابتدا چه مدت زماني براي اجراي طرح پيش بيني شد ؟
برآورد اوليه زمان اجراي طرح 27 ماه و شامل 2 بخش بود: 

1- افزایش ظرفيت انتقال بندر عباس – رفسنجان 2- احداث خط 
لوله رفسنجان به اصفهان و تأ سيسات مربوطه 

 در كل حدود 540 كيلومتر خط لوله 20 اینچ و 7 ایستگاه ابتدایي ، 
سر راهي و انتهایي وجود داشت . 4 ایستگاه احداث كلي ، 2 ایستگاه 
به  جا  علت  به  كه  بود  نهایي  ترمينال  هم  ایستگاه  یك  و  جابجایی 
جایي محل ترمينال ، آن هم حالت اصلي به خود گرفت . بخشي از 
خط  لوله  به دليل اضطراري كه وجود داشت در انتهاي سال اول 
آماده شد و حدود 52 كيلومتر را بهره بردار تحویل گرفت . ظرفيت 
این روند  افزایش پيدا كرد و  انتقال در سال 84 به 30 هزار بشكه 
افزایشي سبب شد تا یك سري از مشكالت موجود در كشور در آن 

افزايش ظرفيت انتقال فراورده از
 بندر عباس به اصفهان 

گفت و گو با مهندس توفيق آذر مگين مجري طرح 

65

هما كبيري
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سال حل شود .

• دليل این اضطرار چه بود ؟
براي  فعلي  .خطوط  بود  ازدیاد  به  رو  واردات  آن  دنبال  به  و  مصرف 
انتقال این حجم از فراورده هاي نفتي جوابگو نبود .قرار بر این بود كه 
بخشي از این مسير خط لوله ، در سرویس قرار بگيرد و همين باعث 

مي شد كه ظرفيت انتقال تا 30 هزار بشكه افزایش پيدا كند. 

• دليل تاخير در اجراي پروژه چه بود ؟
با پيگيري هایي كه شد ، كل پروژه خط لوله در آذر ماه 85 آماده 
بهره برداري بود اما به دليل اشكاالتي كه در انتقال و خرید اجناس از 
خارج از كشور پيش آمد ، احداث تلمبه خانه ها با تاخير مواجه شد 
ليكن با تالشي كه انجام گرفت ، اجناس مورد نياز براي بهره برداري 
تلمبه خانه ها وارد و تلمبه خانه بندر عباس آماده بهره برداري شد . 
تلمبه خانه رفسنجان در ترمينال اصفهان آماده بهره برداري است . 
تلمبه خانه یزد تا 25 شهریور آماده بهره برداري مي شود ، اقدامات 
زنجيره  این  در  تلمبه خانه  آخرین  نازنين كه  تلمبه خانه  در  اصلي 
است ، انجام شده اما با یك مشكل در برق رساني مواجه است كه 
پيمانكار در صدد است طرح را تا آبان ماه امسال به اتمام برساند و 

این تلمبه خانه هم در سرویس قرار بگيرد .

• آیا با این حساب این پروژه تا آبان ماه امسال به طور كامل به 
بهره برداري مي رسد ؟ با چه ظرفيتي ؟

بله . ظرفيت انتقال از بندر عباس به رفسنجان در حال حاضر 200 
هزار بشكه است كه با تكميل طرح به 300 هزار بشكه مي رسد و 
ظرفيت انتقال از رفسنجان به اصفهان در حال حاضر 120 هزار بشكه 

است كه قرار است به 285 هزار بشكه افزایش پيدا كند .

• چقدر هزینه ، صرف انجام این پروژه شده است ؟ 
با احتساب هزینه خرید لوله ، هزینه هاي پيمانكاري ، هزینه هاي 
تحصيل اراضي و هزینه هاي جنبي دیگر از قبيل خرید انشعاب آب و 

برق و .....رقمي معادل 200 ميليارد تومان در برداشته است.

• آیا پيمانكاران این پروژه ، داخلي هستند ؟
بله ، پيمانكار اجراي این طرح كه به صورت EPC  انتخاب شده به 
صورت 5 شركت داخلي است كه با هم مشاركت داشتند و به كمك 

هم این كار را به پایان رساندند .

و  ، ساخت داخل  نياز  و تجهيزات مورد  لوازم  از  ميزان  • چه 
چقدر وارداتي بوده اند ؟

در  استفاده  مورد  تجهيزات  توان گفت حدود 30 درصد  مي  تقریبا 
پروژه از نظر ریالي تأ مين شد. و توليد داخل كشور بوده است و مابقي 

از خارج وارد شده اند .

• آیا امكان ساخت تجهيزات وارداتي در داخل وجود ندارد یا 
اینكه كيفيت كارها در یك سطح نيست ؟

از این 70 درصد تقریبا امكان توليد 60 درصد از آنها در داخل كشور 
وجود ندارد . 

بيشتر پمپ هاي اصلي ، موتور هاي ضد انفجار و تجهيزات ابزار دقيق 
از خارج وارد مي شود كه در حال حاضر امكان ساخت آنها در داخل 
كشور وجود ندارد . البته برخي از شركت ها براي ساخت آن تالش 

مي كنند اما هنوز به فناوري مورد قبول دست نيافته اند.

• آیا مسئله  فقط نبود فناوري در حد استانداردهاي بين المللي 
است یا حمایت هم نياز است ؟

كاري كه از دست ما بر مي آید این است كه در پروژه ها سعي بر 
خرید اجناس و كاالهاي توليد داخلي کنيم. اگر یك پيمانكار بخشي 
بر  را  تالش خود   ، بيند  مي  تدارك  كشور  خارج  از  را  ابزار خود  از 
خریداري از توليد كننده داخلي استوار كند البته تا به حال هم در 
پروژه ها سعي بر این بوده است . به عنوان مثال در این پروژه پيشنهاد 
پيمانكار این بود كه یك سري از پمپ هایي را كه به صورت كمكي 
از  كردیم  اما سعي   . كنيم  وارد  از كشور  خارج  از  مي شد  استفاده 
طریق شركت پمپ و تورربين ایران آن را تهيه كنيم . با این وجود 
موتورها از خارج از كشور وارد شد اما خود پمپ ها در داخل كشور 
ریخته گري و ساخته شد . ما تا جایي كه بتوانيم از توليدات داخلي 

حمایت مي كنيم. 

• آیا براي بخش تعميرات و اتفاقات احتمالي آن، از متخصصين 
داخلي كمك مي گيرید ؟

 صحبت از تعميرات كه زود است . اما راه اندازي تجهيزات نصب شده 
، به خصوص در بخش برق و ابزار دقيق با كمك متخصصين ایراني 
این طرح راه اندازي شد . این بدان معناست كه متخصصين داخلي 

در بخش هاي فوق حضور و نقش مؤثر داشتند. 

•طول عمر مفيد این خطوط چقدر است ؟
طراحي اوليه براي بهره برداري 25 تا 30 سال كار به صورت ایمن و 
دایمي است. در بعضي بخش ها ممكن است به علت اشكاالتي كه در 
 اجرا وجود داشته نگه داري خطوط، هزینه ببيشتري در بر داشته باشد .

 در بخش هایي كه اجرا بدون اشكال بوده ، هزینه ها كمتر است .
 

•مشكالت عمده اي كه در قبل و بعد از راه اندازي این طرح با 
آن رو به رو بودید ، چيست ؟

باید یك سري تمهيدات از زمان احداث به خارج داده شود كه شامل 
برقراري سيستم حفاظت كاتودیك موقت و بعد از یكپارچگي خطوط 
موقت، برقراري سيستم حفاظت كاتودیك دایم است . فاصله اي بين 
بهره برداري وجود دارد كه به موجب آن نگه  تا زمان  تكميل خط 
داري خط بالتكليف مي ماند . اگر در خط اتفاقي رخ دهد ، در این 
ساختمان  و  مهندسي  ملي  شركت  یا  پيمانكار  چون   . است  فاصله 
مسئول نگه داري خط نيست، این شركت مسئوليت احداث را دارد 
اعالم  اوليه  نياز  به  توجه  با  كه  رود  انتظار مي  پروژه  اتمام  از  بعد   .
شده در كشور ، خط لوله مورد بهره برداري قرار گيرد و به صورت 

سيستماتيك توسط بهره بردار نگه داري شود .
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از  اصفهان  بندرعباس –  لوله  افزایش ظرفيت خط  طرح 
200 به 360 هزار بشكه در روز با هزینه دو هزار ميليارد 
وزارت  سرپرست  نوذری)  حضور  با  دولت  هفته  در  ریال 
و  پاالیش  ملي  شركت  )مدیرعامل  زاده  نعمت  نفت(، 
برنامه ریزي  )معاون  تركان  نفتي(،  فرآورده هاي  پخش 
وزارت نفت(، صالحي )مدیرعامل شركت ملي و مهندسي 

ساختمان نفت ایران( به بهره برداری رسيد.
قالب پروژه جنوب و به همراه 9 پروژه  این طرح که در 
دیگر در حال انجام بود می تواند ظرفيت انتقال فرآورده را 
از سواحل جنوبی به مرکز ایران افزیش داده و پيش بينی 
می شود با انجام آن 400 نفت کش برای سایر عمليات 
فرآورده آزاد شده و در اختيار شرکت ملی پاالیش و پخش 

قرار گيرد. 
از  فرآورده  انتقال  ظرفيت  افزایش  پروژه  این  اهداف  از 
در  جدید  تاسيسات  احداث  با  رفسنجان  تا  بندرعباس 
مجاورت تلمبه خانه هاي موجود در بندرعباس، قطب آباد و 
مهرآران، احداث خط لوله 20 اینچ از رفسنجان تا اصفهان، 
احداث تاسيسات مورد نياز در تلمبه خانه هاي رفسنجان، 
یزد و نایين و احداث پایانه در اصفهان است.  در این طرح 
که توسط شركت ملي مهندسي ساختمان نفت ایران و با 
پيمانكاری مشاركت سامان صورت پذیرفت، ۵۳۶ کيلومتر 
خط لوله ۲۰ اینچ از رفسنجان به اصفهان نصب و تلمبه 
خانه های جدید برقی در بندرعباس ایجاد شده و تقویت 
تلمبه خانه های واقع در قطب آباد و مهرآران، احداث ۳ 
دریافت  پایانه  احداث  و  این مسير  در  تلمبه خانه جدید 
فرآورده و ارسال آن به انبار نفت جنب پاالیشگاه اصفهان 

که به شبکه خطوط لوله کشور نيز ارتباط داده می شود، 
انجام شده است. 

را  طرح  کنترلی  و  ایمنی  سطح  که  مواردی  ازجمله 
 افزایش داده و آن را درسطح استانداردهای روز دنيا قرار 
می دهد، احداث ۵۳۶ کيلومتر فيبر نوری در کنار خط 
لوله احداثی از رفسنجان به اصفهان است که از آن برای 

نصب سيستم نشت یابی الکترونيک استفاده می شود.
 در این مراسم سرپرست وزارت نفت بندرعباس را قطب 
پاالیشی کشور ناميده و عنوان نمود: »تصفيه روزانه حدود 
یک ميليون بشکه نفت خام در این منطقه، ظرفيت بسيار 
باالیی است که احداث این خط لوله به منظور دستيابی به 

همين ظرفيت صورت گرفته است.«
گفتنی است در حال حاضر طرح احداث پاالیشگاه ميعانات 
گازی ستاره خليج فارس با ظرفيت ۳۶۰ هزار بشکه در 
روز توسط بخش خصوصی در مرحله عمليات خاکبرداری 
است. همچنين طرح احداث پاالیشگاه فوق سنگين هرمز 
نيز از جمله طرح های مهم صنعت نفت در جنوب کشور 
است که نفت خام سنگين چاه های سروش و نوروز را با 
ظرفيت ۳۰۰ هزار بشکه در روز تصفيه خواهد کرد، که 
این امور ظرفيت پاالیشی این منطقه را در آینده در حد 

قابل توجهی افزایش خواهد داد.
گفتني است EPC این طرح در تاریخ 25 آذر سال 1383 
رفسنجان-  لوله  خط  شامل  كه  آن  اول  مرحله  و  امضا 

اصفهان در خرداد ماه امسال بهره برداری شد. 

افتتاح پروژه افزایش ظرفيت خط لوله 
بندرعباس – اصفهان
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دستورالعمل تهيه مقاالت در نشريه فرايند نو 

1- نگارش مقاله
ـ براي تایپ مقاالت از نرم افزار Word XP 2002  یا Version های باالتر استفاده شود.

ـ مقاالت بصورت یك رو و تک ستونی در صفحه A4 ارائه و براي چاپ آن از چاپگر ليزری استفاده شود.
2ـ اجزاي مقاله و ترتيب آنها

ـ عنوان، نام نویسنده/ نویسندگان و چكيده فارسی مقاله
ـ واژگان كليدي فارسي

ـ مقدمه
ـ روش تحقيق )فرموالسيون، تئوری، مدل كردن مسئله، نحوه حّل یا انجام آزمایشات و غيره(

ـ نتایج و بحث
- نتيجه گيری

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

ـ منابع  
ـ ضمایم )در صورت وجود(

- عنوان، نام نویسنده/ نویسندگان و چكيده انگليسی مقاله
- كلمات كليدي انگليسي

3-  عنوان مقاله :
 حداکثر 15 کلمه و با قلم نازنين سياه 16 به صورت وسط چين ارائه مي شود. 

4-  آدرس و نام کامل نویسندگان:  
با قلم نازنين نازك 12 بصورت وسط چين حروفچينی شود. همچنين نویسنده اي كه عهده دار مكاتبات است با نماد 
 )*(مشخص مي شود و در انتهای صفحه اول به صورت Footer پس از شروع نماد آدرس پست الکترونيکی نویسنده درج 

 مي شود.
5 ـ چكيده :

 Times New شامل یك پاراگراف و بين 100تا150 کلمه با قلم نازنين نازك 14 براي چكيده فارسي و قلم نازك 
Roman 12 براي چكيده انگليسي بالفاصله زیر كلمه چكيده قرار مي گيرد.

6ـ واژگان كليدي : حداكثر پنج كلمه كليدي فارسي با قلم نازنين نازك 12 با یك سطر فاصله از متن چكيده و عنوان 
واژگان كليدي با قلم نازنين سياه 12 تایپ گردد. كلمات با كاما )،( از هم جدا شوند.

7- عناوین : عناوین هر قسمت مقاله )بدون شماره قبل از آن( به صورت راست چين با یك 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 14مي باشد.
9- معادالت : هيچ كدام از اجزاء  معادالت نباید دست نویس باشند. قلم معادالت Times New Roman 12 و شماره 
دهي معادالت در داخل پرانتز به صورت راست چين و از شماره یك شروع مي شود. محل قرارگيري معادالت به صورت 

چپ چين خواهد بود.
10- شكل ها 

 درج شماره )به ترتيب از شماره یك به بعد( و زیرنویس وسط چين با قلم نازنين سياه 12 براي كليه شكل ها ضروري 
است. دقت شود كه در متن اصلي حتمًا به اشكال اشاره شود. كليه تصاویر باید اصل باشند و حتي االمكان اسكن شده 
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نباشد. و توضيح اشكال در داخل شكل نباشد. قلم اجزاء متن، شماره ها و غيره در داخل تصاویر با نازنين نازك 10 
ارایه مي شوند.

11- جداول
عنوان جدول به صورت باالنویس و وسط چين و داراي شماره )به ترتيب از شماره 1 به بعد( و با قلم نازنين سياه 12 
ارایه می شوند.  انتهاي عنوان داده شود. کليه اعداد در جدول به فارسی  باید در  باشد. مرجع جداول اقتباس شده 
 اجزاء  جدول كاملًا واضح و بدون دست نویس باشند و از قلم نازنين نازك 12 به صورت وسط چين برای اجزاء استفاده

 مي شود.
12- فهرست عالئم و نشانه ها

ارایه  اندازة 12  با   Times New Roman نازک  قلم  با  معادالت  در  یا  مقاله  متن  در  کار گرفته شده  به    عالئم 
مي شود. همچنين ترتيب ارائه شده به صورت الفبای انگليسی است. 

Nu                         Nusselt number
V )ms-1( 

)Å( 

8 ـ مراجع
در انتهاي مقاله مراجع فارسي با قلم نازنين نازك 14 و التين با  Times New Roman 12مطابق نمونه های زیر 

آورده شوند.

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

9ـ پيوست  
قلم و فرمت پيوست مطابق قلم و فرمت متن مقاله با قلم نازنين نازك  14 است.

Wave length
Velocity


