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طرح هـاي توسـعه پااليشـگاهي يكي پـس از ديگري طي 
ماه هاي اخير به بهره برداري مي رسـند. با بهره برداري از بخشي 
از ميلياردها دالر سـرمايه گذاري انجام شـده در بخش توليد و 
بهبود كيفيت فرآورده هاي نفتي در پااليشـگاه هاي كشـور در 
سال جاري، عالوه بر تامين نيازهاي داخلي به فرآورده هاي نفتي 
بخصوص بنزين، جايگاه جمهوري اسالمي ايران، از جانب تقاضا 

در بازار جهاني فرآورده هاي نفتي به جانب عرضه منتقل شد. 
فاز دوم طرح توسعه پااليشگاه امام خميني (ره) شازند، يكي 
از مهم ترين گام هاي شـركت ملي پااليش و پخش فرآورده هاي 
نفتي در اين راهبرد ملي محسوب مي شود. طرحي كه با توجه به 
ويژگي هاي منحصر بفرد آن درميان طرح هاي پااليشي در دست 
اجرا و بهره برداري در كشـور، مي توان آن را فصلي نو در صنعت 

پااليش فرآورده هاي نفتي ايران دانست. 
گزارش فرآيند نو از مراسم افتتاح اين طرح ملي را مي خوانيد. 

بهره برداري از فاز دوم طرح توسعه پااليشگاهبهره برداري از فاز دوم طرح توسعه پااليشگاه
 امام خميني (ره) شازند امام خميني (ره) شازند

ــازند با  ــگاه امام خمينى(ره) ش ــعه پااليش فاز 2 طرح توس
ــالم درى  ــور دكتر احمدى نژاد رئيس جمهور، حجت االس حض
ــزى، مهندس  ــتان مرك ــادى نماينده ولى فقيه در اس نجف آب
رستم قاسمى وزير نفت، مهندس عليرضا ضيغمى معاون وزير 
ــش و پخش فرآورده هاى  ــركت ملى پاالي نفت و مديرعامل ش
ــركت ملي  ــى ايران، مهندس فرهاد احمدى مدير عامل ش نفت
ــعباني فرد استاندار  ــى و ساختمان نفت ايران، آقاي ش مهندس
استان مركزى، مهندس سيديان مجرى طرح توسعه پااليشگاه 
امام خمينى (ره) شازند و جمعى از مقامات و مسئوالن محلى 

و كاركنان پااليشگاه برگزار شد. 

ماهنامه تخصصي، علمي- ترويجي /  مهر - آبان 90 / شماره 34 2

F a r a y a n d n o



در اين مراسم كه در بيست و پنجمين روز آبان ماه در محل 
پااليشگاه برگزار شد، واحدهاى 12 و 33 طرح افزايش ظرفيت و 
ــگاه امام خمينى(ره) شازند به  بهبود كيفيت فرآورده هاى پااليش
ــراى واحدهاى مزبور  ــيدند. هدف از طراحى واج بهره بردارى رس
ــد روزانه 4/3 ميليون ليتر بنزين مازاد بر ظرفيت موجود اين  تولي
پااليشگاه بود كه با در نظر گرفتن رقم فوق، مجموع ظرفيت توليد 

بنزين پااليشگاه به 8/3 ميليون ليتر در روز بالغ شد. 
ــت توليد بنزين  ــرح مزبور، ظرفي ــردارى كامل از ط با بهره ب
پااليشگاه امام خمينى(ره) شازند ضمن افزايش 3/4 برابرى به 16 

ميليون ليتر در روز بنزين با عدد اكتان 90 و 95 خواهد رسيد. 
طرح بهينه سازى و بهبود كيفيت فرآورده هاى نفتى پااليشگاه 
امام خمينى (ره) شازند كه توسط شركت مهندسى و ساختمان 
ــگاه را به بزرگ ترين  ــت، اين پااليش ــت اجراس نفت ايران در دس

توليدكننده بنزين در كشور تبديل  مى كند. 

ارزش افزوده 30 درصدي در بخش پااليش
ــخنانى در  ــر محمود احمدى نژاد رئيس جمهور طى س دكت
ــم با تبريك به مناسبت افتتاح اين طرح عظيم به ملت  اين مراس
ايران، مديران ارشد صنعت نفت و مجموعه متخصصان، كارگران 
ــان اين صنعت، با اشاره به دستاوردهاى شركت ملى  و كارشناس
پااليش و پخش فرآورده هاى  نفتى ايران بخصوص در حوزه كنترل 
مصرف فرآورده هاى  نفتى از طريق سامانه هوشمند مصرف سوخت 
گفت: در سال 85 بطور متوسط روزانه رقمى در حدود 75 ميليون 
ــد كه اين رقم در حال حاضر  ــور مصرف  مى ش ليتر بنزين در كش
به حدود 60 ميليون ليتر در روز رسيده است كه البته بخشى از 
ــت. رئيس جمهور در  آن با جايگزينى گاز طبيعى همراه بوده اس
بخش ديگري از سخنان خود افزود: چنانچه همان روند تداوم پيدا 
 مى كرد، مصرف فعلى مان رقمى در حدود 120-125 ميليون ليتر 
در روز بود كه با در نظر گرفتن روند مصرف نفت گاز در حال حاضر 
ــال صرف تامين  بايد رقمى در حدود 14-15 ميليارد دالر در س
فرآورده هاى  مورد نياز از محل واردات  مى شد. اين در حالي است 
كه االن تقريبا توليد معادل مصرف است، در حالى كه ناوگان حمل 
و نقل حدوداً دو برابر شده است و من  مى خواهم بابت اقداماتى كه 
در زمينه سامانه توزيع سوخت و كنترل مصرف و هدفمندى و نيز 

افزايش توليد فرآورده هاى  نفتى در كشور انجام شده است تشكر 
كنم. اما اين گام اول است و در مرحله بعد بايد به سمتى برويم كه 
ديگر نفت خام صادر نكنيم و  مى بينيم كه اين كار، شدنى است. 

ــام صادراتى و  ــاره به قيمت نفت خ ــر احمدى نژاد با اش دكت
ــه آن با قيمت فرآورده هاى  نفتى گفت: با احتساب قيمت  مقايس
ــت هر ليتر نفت  ــكه، قيم ــت خام معادل 110 دالر در هربش نف
ــد. اين در حالى است كه قيمت  ــنت خواهد ش خام حدود 70 س
ــان دهنده اختالفى  فرآورده هاى  نفتى در منطقه خليج فارس نش
ــت.  حداقل معادل 30-25 درصد ارزش افزوده در اين بخش اس
همچنين در بخش فنى طراحى و مهندسى اين پااليشگاه ها تقريباً 
به خودكفائى رسيده ايم. درساخت قطعات در سطح 57 درصد و 
در نصب قطعات نيز بيش از 90 درصد هستيم. ضمن اينكه بايد 

در اين بخش ها هرچه سريع تر به نرخ يكصد درصد برسيم. 
ــه گفته رئيس جمهور، فرصت مهم ديگرى كه صنعت نفت  ب
ــتفاده از آن را دارد، صادرات خدمات  ايران هم اكنون امكان اس
ــى به كشورهاى هدف است. دكتراحمدى نژاد با  فنى و مهندس
ــمى وزير نفت گفت: بحثى كه  ــد صحبت هاى  مهندس قاس تائي
ــت، امروز فرصت  ــاى وزير نفت مطرح كردند بحث مهمى اس آق
و ظرفيت عظيمى در دنيا براى حضور متخصصان و پيمانكاران 
ــده است. مهندسان صنعت نفت و پيمانكاران ما  ايرانى ايجاد ش
ــراى حضور در بازارهاى  ــوزه بايد افق كارى خود را ب در اين ح
ــد پيمانكاران  ــال قبل باي ــم كنند. اگر تا چند س ــى تنظي جهان

3ماهنامه تخصصي، علمي- ترويجي /  مهر - آبان 90 / شماره 34

F a r a y a n d n o



ــب  مى كردند، اما  ــاختند، نص ــى  مى آمدند، قطعات را  مى س غرب
حاال خودمان بايد به طراح، سازنده و نصب كننده پااليشگاه ها و 
مجموعه هاى  نفتى تبديل شويم و اين شدنى است. من معتقدم 
ــتان مركزى تصميم به ايجاد اين ظرفيت  حتى اگر فقط در اس
ــه در اين منطقه وجود دارد  ــيل هاى  فراوانى ك بگيرند، با پتانس
ــازى ها  ــت. مجموعه هاى  عظيمى مثل ماشين س امكان آن هس
ــران صنعت نفت و  ــاى صنعتى با همكارى مدي ــاير واحده و س
ــادرات خدمات فنى را  ــه  مى توانند امكان ص ــور خارج وزارت ام
ــترى براى خريد و  ــن اينكه در دنيا االن مش ــم آورند. ضم فراه
استفاده از اين خدمات بيش از ساير مواقع است. يك دليل اين 
ــت كه استفاده از خدمات ايرانى، هزينه تمام شده كمترى را  اس
ــت كه منت و بار  براى خريدار به همراه دارد. دليل ديگر اين اس
ــت كه  ــى به تبع آن وجود ندارد و دليل ديگر هم اين اس سياس

به لحاظ فرهنگى هم برايشان بار مثبت دارد. 
ــد: وقتى پيمانكار  ــوراي عالي امنيت ملي مي افزاي رئيس ش
ــاورى را منتقل  مى كند و هم  ــورى  مى رود، هم فن ايرانى به كش
ــتقالل و عزت را. تقريبا در تمام مالقات ها  خودباورى و حس اس
ــت بلندى از تقاضاهاى كشور  ــافرت هاى  كارى ما، فهرس و مس
ميزبان ارائه  مى شود كه بخش مهمى از آن مربوط به بخش نفت 
ــورد حمايت وزارت نفت قرار بگيرد  ــود و اين بايد م و گاز  مى ش
ــازندگان داخلى  ــا تحقق يابد و صنعت نفت از پيمانكاران و س ت
ــبختانه در اين مسير قرار داريد  حمايت كند كه هم اكنون خوش
و اين را هم در برنامه ها قرار بدهيد كه خدمات فنى و مهندسى 

نفت از ايران به جهان صادر شود. 
رئيس جمهور گفت: من قبال گفته ام و باز  مى گويم كه طورى 
ــود. در اين  حركت كنيم كه نفت به معناى واقعى كلمه ملى ش
ــه جيب ملت ايران  مى رود. در غير اين  صورت تمام منافع آن ب
صورت با وجود قيمت هاى  حدود 112 دالرى نفت، بخش عمده 
ــايد 30-40 دالر به  منافع به جيب بيگانگان  مى رود و نهايتاً ش
ازاى هر بشكه براى ملت باقى  مى ماند. بايد به اين سمت حركت 
ــه  اضافه ارزش افزوده آن به  ــم كه مجموع اين 112 دالر ب كني

جيب ملت برود. 
ــتاوردهاى ارزشمند طرح  ــاره به دس دكتر احمدي نژاد با اش
هدفمندى يارانه ها و اثرات گسترده داخلى و بين المللى آن گفت: 

ــارى بخش حمل و نقل، در بخش  ــا وجود تداوم فعاليت هاى  ج ب
مصرف به شدت كاهش مصرف داشته ايم و در بخش توليد شاهد 

رشد روزافزون توليد فرآورده هاى  نفتى بوده ايم. 

پشتيباني رئيس جمهور از صنعت نفت
مهندس رستم قاسمى وزير نفت جمهورى اسالمى ايران، در 
سخنانى ضمن تشكر از حضور رئيس جمهور در مراسم بهره بردارى 
از اين طرح صنعت پااليش و پخش گفت: با پشتيبانى هاى  بسيار 
خوب و دغدغه هاى  رياست محترم جمهور در مورد صنعت نفت، 
انشاهللا حركت بزرگى در صنعت نفت كشور آغاز شده و نتايج آن 

به زودى اجرائى خواهد شد. 

تشكيل شوراى عالى فناورى در صنعت نفت
ــمى وزير نفت جمهورى اسالمى ايران با اشاره  مهندس قاس
به اهميت نقش فناورى در دستيابى بخش هاى  مختلف صنعت 
نفت گفت: با تشكيل شوراى عالى فناورى در صنعت نفت، بخش 
ــى از نيازهاى فناورى صنعتى تحقق خواهد يافت. به گفته  مهم
ــت هاى  مورد استفاده در  ــمى دستيابى به كاتاليس مهندس قاس
ــيمى به طوركامل طى دو  صنعت نفت از جمله در صنايع پتروش
سال آينده، داخلى خواهد شد. همچنين دستيابى به تكنولوژى 
در زمينه داخلى سازى قطعات و كاالهاى مورد نياز صنعت نفت 
ــت كه شورائى با مشاركت بخش  از ديگر اهداف صنعت نفت اس
خصوصى در صنعت نفت شروع به كار كرده و مشخصات تمامى 
ــازندگان قرار گرفته تا  ــالم وارداتى صنعت نفت در اختيار س اق
ــال هاى  آينده، بحث ساخت داخل به صددرصد  تدريجاً طى س
برسد و ما اميدواريم كه با همت و همكارى مجموعه سازندگان 
ــور بتوانيم به طور قطعى و كامل، وابستگى به خارج  داخلى كش
ــد  ــان داده ش ــگاه نش را قطع كنيم، همانطور كه در اين پااليش
كه با استفاده از ليسانس هاى  داخلى  مى توانيم بطور كامل قطع 

وابستگى به خارج را داشته باشيم. 
ضمن اينكه پااليشگاه پارس نيز اولين پااليشگاهى است كه 
ــد و  ــتفاده خواهد ش در آن به طور كامل از دانش فنى داخلى اس
ــان و پيمانكاران داخلى در آن به  توانمندى سازندگان و مهندس

نمايش گذاشته خواهد شد. 
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مهندس قاسمى با اشاره به حضور هيئت جمهورى اسالمى 
ــده گاز گفت:  ــورهاى صادركنن ــالس مجمع كش ــران در اج اي
نمايندگان برخى كشورهاى عمده عضو مجمع، خواهان برگزارى 
ــتفاده از تجربه كشورمان در زمينه  ــه با هيأت ايرانى و اس جلس
هدفمندسازى يارانه ها و كنترل مصرف فرآورده هاى نفتى بودند 
ــوى هيئت ايرانى، دستاوردهاى  كه با ارائه برخى تجربيات از س
ــود و اين توفيقى  ــان غير قابل باور ب ــران در اين زمينه برايش اي

ارزشمند براى هيأت دولت و مردم عزيز ايران بود كه با اتحاد و 
همراهى لطف خداوند انجام شد. 

ــكر  ــخنان خود همچنين ضمن تش ــت در پايان س ــر نف وزي
ــردارى از اين طرح، از  ــم بهره ب ــور رئيس جمهور در مراس از حض
ــور كه توسعه اين  ــر كش تالش هاى كليه همكاران خود در سراس

صنعت راهبردى را بر عهده دارند،  قدردانى كرد. 

نقشه راه صنعت پااليش و پخش
ــى پااليش و پخش  ــركت مل مهندس ضيغمى مديرعامل ش
ــخنانى به ارائه  ــم طى س فرآورده هاى نفتى در ابتداى اين مراس
راهبردهاى صنعت پااليش و پخش فرآورده هاى نفتى و طرح هاى 
در دست اجراى اين صنعت براى دستيابى به اهداف ترسيم شده 
ــاره به نقشه راه صنعت  براى آن پرداخت. مهندس ضيغمى با اش
پااليش و پخش و نقش تاكيدات رئيس جمهور در اين زمينه مبنى 
ــركت ملى پااليش و پخش به شركت تامين كننده  بر تبديل ش
ــتانداردهاى جهانى گفت: ما با توليد پايه  داخلى و صادراتى با اس
ــداى كار آغاز كرديم و با  ــه 43/5 ميليون ليتر بنزين در ابت روزان
ــى كه در دولت نهم كليد خورد، به مرز 60 ميليون ليتر  پروژه هائ
توليد بنزين پايه رسيده ايم، توليد نفت گاز ما نيز در حال حاضر به 

5ماهنامه تخصصي، علمي- ترويجي /  مهر - آبان 90 / شماره 34

F a r a y a n d n o



ــت  ــت و با برنامه هاى در دس ــيده اس حدود 92 ميليون ليتر رس
ــكه خوراك نفت خام در شرايط فعلى به  اجرا، از 1/7 ميليون بش
ــكه در روز در پايان برنامه پنجم توسعه خواهيم  2/3 ميليون بش
ــرايط توليد بنزين معادل 131 ميليون ليتر  ــيد كه در اين ش رس
ــادل 122 ميليون ليتر خواهد بود و مجموع  ــد نفت گاز مع و تولي
توليدات مزبور داراى استاندارد يورو 4 و يورو 5 هستند. همچنين 
ــم انداز نيز خوراك پااليشگاه هاى ما به 3/3 ميليون بشكه  در چش
ــام همراه با توليد 180 ميليون ليتر بنزين و 180 ميليون  نفت خ

ليتر نفت گاز با استانداردهاى يورو 4 و يورو 5 خواهد رسيد. 
ــركت ملى پااليش و پخش فرآورده هاي نفتى  مدير عامل ش
ــور گفت: عمر  ــگاه هاى نفت كش ــه عمر باالى پااليش ــاره ب با اش
ــت. در اين ميان  ــط 30 سال اس ــگاه هاى ما به طور متوس پااليش
پااليشگاه هايى مانند بندرعباس با 14 سال، اراك با عمر 18 سال و 
آبادان با عمر حدود يكصد سال به چشم  مى خورد كه با تمهيدات 
ــازى فناورى در تمامى پااليشگاه هاى  دولت نهم برنامه روزآمد س

كشور به اجرا درآمد. 
به عنوان مثال پااليشگاه امام خمينى شازند كه تا قبل از اجراى 
اين برنامه، تنها از نفت آسمارى اهواز -كه نفت خام سبك و مرغوبى 
ــوب  مى شود - و بنگستان و آب تيمور استفاده  مى كرد، در  محس

حال حاضر امكان استفاده از نفت دزفول شمالى را نيز دارد.
ــرف فرآورده هاى  ــاره به كنترل مص ــدس ضيغمى با اش مهن
ــور گفت: مقايسه ارقام مصرف فرآورده در كشور در  نفتي در كش

ــان  مى دهد با وجود افزايش بيش از يك  ــال هاى 83 و 90 نش س
ــداد كل خودروهاى در حال تردد،  ــال به تع ميليون خودرو در س
مصرف در سال 90 معادل مصرف در سال 83 بوده است كه البته 
حدود 2 ميليون خودرو از مجموعه 13-15 ميليون خودروى در 
ــرده سى ان جى نيز  ــور مصرف گاز طبيعى فش حال تردد در كش
داشته اند. همچنين واردات بنزين در دوره مزبور نيز قابل بررسى 
است. پيك واردات بنزين در سال 85 و معادل 27/5 ميليون ليتر 
در روز بوده است كه اين رقم در سال 89 به حدود 2 ميليون ليتر 
در روز رسيده است كه آن هم از واحدهاى پتروشيمى داخلى بوده 
است كه براى افزايش عدد اكتان بنزين توليدى در پااليشگاه هايى 
مثل اصفهان، تبريز و بندرعباس استفاده شده است و البته بخشي 
از پروژه هاى توسعه اى خود اين پااليشگاه ها نيز تا پايان امسال و 
مابقي تا قبل از نيمه اول سال 91 به بهره بردارى خواهند رسيد. به 
گفته مديرعامل شركت ملي پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي با 
انجام طرح هاى توسعه پااليشگاه هاى اصفهان و آبادان، طرح هاى 
بهينه سازى و بنزين سازى تمامى پااليشگاه ها به اتمام خواهد رسيد 
و به اين ترتيب به اهداف توليد حدود 80-75 ميليون ليتر بنزين 
و 120 ميليون ليتر نفت گاز با استانداردهاى روز خواهيم رسيد.  
ــتفاده در  ــاره به فناورى هاى مورد اس مهندس ضيغمى با اش
طرح هاى توسعه و طرح هاى بهينه سازى فرآورده هاى نفتى افزود: 
ــعه و  ــن تكنولوژى هاى روز دنيا در واحدهاى در حال توس آخري

واحدهاى جديد مورد استفاده قرار گرفته است. 
ــاره به ارزش  ــاون وزير نفت در امور پااليش و پخش با اش مع
ــت اجراى شركت متبوع خود كه رقمى بالغ بر  طرح هاى در دس
ــارد دالر از اين طرح ها  ــت گفت: 25 ميلي 48/5 ميليارد دالر اس
در پااليشگاه هاى جديد تعريف شده است، 11/3 ميليارد دالر در 
ــازى و بهبود كيفيت فرآورده هاى نفتى تعريف  طرح هاى بهينه س
شده است كه مراحل نهائى آن در حال طى شدن است، 2 ميليارد 
ــگاه هاى  ــازى در پااليش دالر از اين رقم نيز به طرح هاى بنزين س
موجود اختصاص يافته است، حدود 3/7 ميليارد دالر از اين ارقام در 
بخش ايجاد زيرساخت هاى بخش خطوط انتقال براي پااليشگاه ها 
ــرمايه گذارى خواهد شد و معادل 2 ميليارد  و واحدهاى جديد س
دالر نيز به ايجاد مخازن ذخيره سازى جهت افزايش ظرفيت هاى 

ذخيره سازى فرآورده ها در كشور تخصيص يافته است. 
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ــد توليدى در  ــاره به محصوالت جدي مهندس ضيغمى با اش
پااليشگاه امام خمينى (ره) شازند گفت: با افزايش 80هزار بشكه اى 
خوراك نفت خام به رقم 170 هزار بشكه اى قبلى، توليد گاز مايع 
پااليشگاه از يك ميليون ليتر در روز به 3/6 ميليون ليتر، پروپيلن 
براى اولين بار به ميزان 1/2 ميليون ليتر، بنزين سوپر از يك ميليون 
ــه  3/6 ميليون ليتر، بنزين معمولى از 3/7 به 12/3  ــر در روز ب ليت
ميليون ليتر، نفت سفيد از 4/2 به 6 ميليون ليتر، گازوئيل از 7/4 به 
8/9، نفت كوره از 6 به 2/4 ميليون ليتر در روز و گوگرد از 60 تن به 
700 تن در روز خواهد رسيد كه در آينده نزديك با اجراى تمامى 
طرح هاى پااليشى بخصوص ستاره خليج فارس روزانه 2 هزار تن 

گوگرد براى صادرات دراختيار خواهيم داشت. 
ــركت ملى پااليش و پخش فرآورده هاى  به گفته مديرعامل ش
نفتى، اين پروژه توسط كنسرسيومى مركب از دو شركت ايرانى و 
ــركت خارجى با نسبت مساوى به اجرا درآمده است. ضمن  يك ش
اينكه اولين ليسانس طراحى شده توسط پژوهشگاه صنعت نفت در 
ــتفاده قرار گرفته است.  همچنين  اين حوزه در اين پروژه مورد اس
ــازند، اولين پااليشگاه داراى واحد  ــگاه امام خمينى (ره) ش پااليش
ــور است. نصب سنگين ترين تجهيزات  توليد پلى پروپيلن در كش
يكپارچه در كشور با وزن 1470 تن و ساخت و نصب بلندترين برج 
ــى به ارتفاع 104 متر در اين پااليشگاه صورت گرفته است.  پااليش
ــگاه شازند همچنين اولين پااليشگاه كشور است كه داراى  پااليش
ــت و نيز مطالعات خطرپذيرى در  واحدهاى RFCC و RCD اس
آن صورت گرفته است، همچنين ساخت 13 عدد راكتور بزرگ از 
650- 1350 تن، حمل سنگين ترين تجهيز يكپارچه در كشور به 
وزن 450 تن به ميزان شش دستگاه و بيش از 300 هزار متر مكعب 
بتن ريزى از ديگر مشخصات اين پروژه است. همچنين در اين طرح، 
حجم عمليات آرماتوربندى 45 هزار تن، لوله كشى 1400 كيلومتر، 
ــزات 130 هزار تن و  ــى 3900 كيلومتر، وزن كل تجهي كابل كش

جوشكارى انجام شده در پروژه به طول هزار كيلومتر بوده است. 
ــش فرآورده هاى  ــش  و پخ ــركت ملى پاالي ــل ش مديرعام
ــاره به منابع تامين مالى طرح توسعه پااليشگاه امام  نفتى با اش
خمينى (ره) شازند گفت: اين طرح از نظر مالى، از ساختار بسيار 

ــت. در ابتداى كار با دستور رياست محترم  جالبى برخوردار اس
جمهورى يك هزار ميليارد تومان از محل منابع صندوق ذخيره 
ــه اين طرح اختصاص يافت. در مرحله بعد 690 ميليون  ارزى ب
دالر از محل منابع صندوق انرژى توسط بانك ملت به اين طرح 
ــه حدود 800-850  ــد كه اين رقم تا پايان طرح ب پرداخت ش
ــد. ضمن اينكه 367 ميليارد تومان  ميليون دالر بالغ خواهد ش
فروش اوراق مشاركت براى اين طرح نيز توسط بانك ملت انجام 

شده است. 
ــراى آغاز طرح 59  ــى، در قرارداد منعقده ب در بحث مهندس
درصد شركت هاى ايرانى و 41 درصد شركت هاى خارجى بوده اند 
كه اين رقم در حال حاضر 60 درصد سهم طرف هاى ايرانى و 40 
درصد سهم شركت هاى خارجى است كه به دستور وزير محترم 
ــركت هاى ايرانى تدريجاً در حال افزايش است. در  ــهم ش نفت س
ــى و 43 درصد  ــهم طرف هاى خارج ــاخت كاال 57 درصد س س
ــركت هاى ايرانى بوده است. در بخش ساختمان و نصب  سهم ش
ــهم ايرانى ها و 10 درصد سهم طرف هاى خارجى  90 درصد س
بوده است كه اين سهم نيز به لحاظ رعايت مفاد قرارداد بوده است 
ــركت هاى خارجى در اين بخش نبوده است.  و عمًال نيازى به ش
ــاعت كار در اين پروژه انجام شده است  حدود 87 ميليون نفر س
ــى 7 ميليون نفر ساعت و سهم اجرا حدود 78  كه سهم مهندس
ــاعت بوده است و يك ميليون نفر ساعت هم ساير  ميليون نفر س
ــت. به گفته مديرعامل شركت ملى  ــكيل داده اس خدمات را تش
ــران، 13 واحد از مجموع  ــش و پخش فرآورده هاى نفتى اي پاالي
واحدهاى طرح در اين مراسم به بهره بردارى رسيده است و مابقى 

واحدها نيز تا پايان سال به بهره بردارى خواهند رسيد. 
ــكر از حمايت رئيس جمهور در  مهندس ضيغمى ضمن تش
اجراى طرح هاى توسعه ظرفيت هاى پااليشگاهى كشور گفت: تا 
پايان امسال بخشى از پااليشگاه آبادان، بخشى از پااليشگاه الوان 
و بخشى از پااليشگاه تهران به مرحله توليد خواهند رسيد و طى 
سه ماهه نخست سال آينده نيز طرح هاى توسعه و بهبود كيفيت 
فرآورده هاى نفتى پااليشگاه هاى تبريز، اصفهان و بندرعباس در 

مدار توليد قرار خواهند گرفت. 
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ا﹁︐︐ـ︀ح ﹁ـ︀ز دوم ︵ـ︣ح ︑﹢︨ـ︺﹥
︀ز﹡︡ ﹞﹫﹠﹩(ره)︫  ︀﹐︪﹍︀ه ا﹝︀م︠   ︎
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همانطور كه استحضار داريد صنعت نفت، صنعتي سرمايه بر و 
تكنولوژى بر اسـت. لطفا در خصوص جايگاه و اهميت فناوري 
در اين صنعت، وجه مميز شـركت هاى نفتـي در پرداختن به 
حوزه فناوري و اينكه اين رويكرد، چه اثراتى در رقابت پذيري 

آنها خواهد داشت توضيح دهيد.
من معتقدم اين روزها هيچ شركت و مجموعه اى بدون اينكه 
پايه فعاليت هايش را بر مبناى علم، فناورى، توليد و بهره گيرى از 
فناورى بگذارد، نمى تواند به حيات خود ادامه دهد. اين واقعيت، 
ــت. در هر حوزه صنعتي،   قاعده كاركرد اين روزهاى شركت هاس
ــركت هايى كه ماندگارند و  توليدي و خدماتي اگر به عملكرد ش
ــته اند روى پاى خودشان بايستند دقت كنيم، درمي يابيم  توانس
كه صدور كاال به تنهايى اولويت نخست شان نيست. براى حفظ 
ــد و صدور فناورى اولويت  ــگاه رقابتي، دانش محوري و تولي جاي

اول است. 
امروز صنعت نفت، با مبحث تامين انرژى در دنيا پيوند خورده 
ــت. در دنيا هم بحث انرژى شايد پيچيده ترين، بغرنج ترين و  اس
ــت. دليلش هم اين است كه اگر  حياتى ترين موضوع جوامع اس
ــد اقتصادى را به عنوان محرك افزايش رفاه اجتماعى براى  رش
ــورها بپذيريم، با درنظر گرفتن اينكه تامين رفاه اجتماعي،  كش
ــد  ــت و اينكه الزمه رش مهم ترين عامل رضايتمندى جوامع اس
اقتصادي، برخورداري از منابع مطمئن و ارزان انرژي است، رشد 
اقتصادى و ارتقاء سطح رفاهي جامعه، رابطه مستقيم با مصرف 
انرژى دارد. بنابراين اگر كشورى بخواهد سطح توليداتش را باال 
ــد اقتصادى داشته باشد و درآمد ملى خود را افزايش  ببرد و رش
ــف اقتصادى خود را  ــاره اى جز اينكه بخش هاى مختل دهد، چ
توسعه دهد ندارد. در اين بخش  هم، صنعت و كشاورزى جايگاه 

دكتر مقدم، معاون وزير نفت در امور پژوهش و فناورى:

صنعت نفت به پژوهش 
محصول محور نياز دارد
و  پژوهش  امور  در  نفت  وزير  معاون  مقدم،  محمدرضا  دكتر 
فناورى معتقد است صنعت نفت دو اولويت اصلى در حوزه پژوهش 
و فناورى دارد كه افزايش راندمان در مصرف انرژى و فرآورده هاى 
نفتى يكى از اين اولويت ها است. به گفته دكتر مقدم، بخش مهمى 
از اهداف حوزه پژوهش در صنعت نفت مربوط به حوزه فعاليت هاى 
صنعت پااليش و پخش فرآورده هاى نفتى است. صنعتى كه روزانه 
1/7 ميليون بشكه نفت خام را به فرآورده هاى نفتى تبديل مى كند 
و اگر بدانيم اين رقم بيش از 40 درصد از كل توليد روزانه نفت 
فرآورده هاى  ليتر  ميليون ها  به  پااليشگاه  در 9  كه  است  كشور 
نفتى مصرفى و صادراتى تبديل مى شود اهميت پژوهش و فناورى 

در اين حوزه روشن تر خواهد شد. 
گفتگوى اختصاصى فرآيند نو با دكتر محمدرضا مقدم، معاون 
وزير در امور پژوهش و فناورى را در خصوص رويكردهاى جديد 
پژوهشى در صنعت نفت و اهميت پژوهش در حوزه فعاليت هاى  
صنعت پااليش و پخش فرآورده هاى نفتى را در ادامه مى خوانيد.
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ــوب مي شوند  عمده را دارند كه هردو بخش هاي انرژي بر  محس
ــاير بخش ها هم حمل و نقل و خدمات از مهم ترين  و در ميان س

زيربخش ها هستند كه همگى انرژى بر محسوب مي شوند.
ــن هر فعاليتى كه در حوزه هاى اقتصاد و فعاليت هاى  بنابراي
ــود نيازمند انرژى است. خانوار به عنوان يك  اجتماعى انجام ش
ــك مصرف كننده عمده  ــكيل دهنده جوامع، ي ــم تش بخش مه
ــت. اين اشكال شامل گرمايش،  انرژى به شكل هاى مختلف اس
ــرمايش، پخت و پز، حمل ونقل (اعم از وسيله نقليه شخصى و  س
عمومى) است. لذا اين يك زنجيره پيوسته است كه تداوم حيات 
ــت و دولت ها هم در اين  جوامع با اتكاى به انرژى امكان پذير اس

زمينه با هم رقابت مى كنند. 
اما اين شرايط، سرفصل ديگرى را تحت عنوان امنيت انرژى 
ــرژى خصوصاً منابع  ــت. مصرف بى رويه منابع ان پيش آورده اس
هيدروكربورى - در زمانى كه قيمت هاى نفت و گاز بسيار پايين 
ــت. در  ــودي ذخاير آن را با كميابى مواجه كرده اس بود – موج
نتيجه، تامين امنيت انرژى يكى از پايه هاى مهم رشد اقتصادى 
است. كشورى كه تداوم رفاه اجتماعى و رشد اقتصادى مى خواهد 
بايستى براى امنيت انرژى برنامه ريزى كند. روند فزاينده مصرف 
ــد بخصوص چين و هند كه  ــرژى در اقتصادهاي در حال رش ان
ــد هم اين ضرورت  ــد اقتصادى باالئي را تجربه مى كنن نرخ رش
ــديد كرده است. از سوي ديگر، اين حجم افزايش مصرف  را تش
ــت را ايجاد  ــايل جدى ترى در خصوص محيط زيس ــرژى، مس ان
كرده است كه نتيجه آن، ازدياد كربن و تراكم گازهاى گلخانه اى 
ــت كه به خودي خود، افزايش دماى كره زمين  در جو زمين اس
و به تبع آن، تغييرات آب و هوايى جدى را به دنبال داشته است. 
ــن تغييرات آب و هوايى هم به نوبه خود، خطر جدى را براى  اي
ــيل هاى  ــكل س كره زمين و جوامع مختلف ايجاد كرده و به ش
ــد بروز مى كند.  ــيل هاي اخير فيليپين و تايلن ــف مثل س مختل
ــه هم امسال بدترين شرايط آب و هوايى را طى 50 سال  فرانس
ــاماني را تجربه مي كند  ــته داشت. آمريكا هم شرايط نابس گذش
ــورهاي مختلف از اين بابت صدمات زيادى مى خورند. به  و كش
ــرايط جدي شده است و لذا  همين خاطر الزام به كنترل اين ش
ــنگيني براى كاهش مصرف انرژى مطرح  ــيار س برنامه هاى بس
ــرف انرژى منجر به ارتقاء و  ــتا، كاهش مص كرده اند. در اين راس
ــت، رشد اقتصادى و امنيت انرژى  بهبود تعامل بين محيط زيس

ــود كه نمود آن، فناورى هايى است كه در كاهش مصرف  مى ش
ــى از مهم ترين  ــان مصرف موثرند. بنابراين يك ــش راندم و افزاي
ــت كه به افزايش  ــاخص ها در بخش انرژى، فناورى هايى اس ش
ــد. اگر بتوانيم انرژى كمترى براى  راندمان مصرف انرژى بيفزاي
ــد اقتصادى كمك  ــتر مصرف كنيم، عمًال هم به رش توليد بيش

كرده ايم هم به امنيت انرژى و هم به محيط زيست. 
از طرف ديگر وقتى به پيش بينى ها و برآوردها دقت مى كنيم 
ــراي جايگزيني  ــش هايى كه ب ــم تمام كوش ــم على رغ مى بيني
ــاد و انرژى هاى  ــت(مثل ب ــده اس ــوخت هاي جديد انجام ش س
ــبد مصرف  ــدود 60 درصد س ــال 2035 ح ــر) تا س تجديدپذي
ــهم غالب  ــت و نفت همچنان س انرژى در اختيار نفت و گاز اس
ــنگ را هم به اين مجموعه اضافه كنيم سهم  را دارد. اگر زغال س
سوخت هاي فسيلي به بيش از 80 درصد مى رسد. همين طور در 
ــال 2050 على رغم تمام بحث هاى مطرح شده براى كاهش  س
ــاير سوخت ها، باز هم سهم نفت و گاز در  CO2 و جايگزيني س
سبد انرژى مصرفى دنيا بيش از 50 درصد است. بنابراين جهان 
طى سال هاى آينده همچنان شديداً به نفت و گاز نيازمند است. 
ــرفصل اصلي مطرح  در حوزه فناوري در صنعت نفت، دو س
ــامل افزايش ضريب بازيافت از مخازن  است. اين دو شاخص ش
ــت.  ــت و گاز و افزايش بهره وري مصرف حامل هاي انرژي اس نف
ــاخص بخش امنيت انرژى در حال حاضر، افزايش  مهم ترين ش
ضريب بازيافت از مخازن است. يعنى مرتباً روى تكنولوژى هائي 
ــدار نفت و گاز  ــترى از مق ــد كه بتوانند حجم بيش كار مى كنن
ــم ارتقاء راندمان  ــزن را بازيافت كنند. نكته دوم ه ــاى مخ درج
ــل و نقل، صنعت،  ــرف در بخش هاي مختلف از جمله حم مص

خانگي، تجاري و ... است. 

اولويت هـاي صنعت نفت مـا در حوزه فناوري بـه عنوان يك 
كشور توليدكننده نفت چيست؟

دو مورد ذكرشده، مهم ترين اولويت هاى ما نيز هست. صنعت 
نفت يك صنعت زنجيره اي است و تمام اجزاي آن به هم مربوط  
ــتند. وقتى در حوزه باالدستى توليد مى كنيد، ادامه زنجيره  هس
در حوزه پااليش و پخش تداوم مي يابد و مقوله فناورى هايى كه 
ــود. در اينجا  نفت خام را تبديل به فرآورده مى كنند مطرح مي ش
هم مقوله راندمان مطرح است. فناوري در اين جا مي تواند امكان 
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ــتفاده از نفت خام  ــب و باارزش تر با اس توليد فرآورده هاى مناس
كمتر را فراهم كند. براى همين امروزه بحث پااليشگاه هاي بدون 
مازوت يا no fuel مطرح است. در چنين پااليشگاه هائى، تمام 
مازاد نفت كوره و پسماندها، تبديل به فرآورده هاى باارزشى مثل 
ــش راندمان منحصر به  ــود. لذا افزاي ــن، گازوئيل و ... مى ش بنزي
كاهش مصرف در حوزه وسايل و تجهيزات خانوار و مصرف كننده 
ــت. در فرآيندها هم به شدت مطرح است. همانطور كه در  نيس
ــت كه صنعت  ــاره كرديد بحث محوري اين اس ابتداي بحث اش
ــت. ويژگى  ــرمايه بر و فناورى بر اس ــدت س نفت، صنعتى به ش
سرمايه برى هم تابع عملكرد بخش فناوري است. چون بانك ها و 
نهاد هاى مالى گسترده اى كه براى تامين منابع مالي وارد اجراى 
ــعه اي در صنعت نفت مى شوند، در درجه اول به  پروژه هاى توس
ــودآوري اقتصادي طرح توجه مي كنند و مهم ترين عامل در  س
تعيين ميزان سودآوري طرح هم سطح فناوري مورد استفاده در 
آن است. با فناوري است كه مى توان سودآورى بيشترى حاصل 
كرد. لذا بحث سرمايه برى كامًال به حوزه فناورى گره خورده است. 
اما اينكه اوضاع ما و دنيا در اين بخش چگونه است، عمده ذخاير 
ــورهاى  ــا، خصوصاً نفت در كش ــده دني ــناخته ش نفت و گاز ش
در حال توسعه، خاورميانه و كشورهاى حوزه خليج فارس است. 
تمركز ذخاير گاز هم تقريباً در همين حوزه است. ساختار صنعت 
ــت است.  ــت و پايين دس نفت، حاصل دو خرده نظام در باالدس
ــر و توليد نفت و گاز به طور  ــه كه به بخش هاى حوزه ذخاي آنچ
ــت و  ــت اس خام برمى گردد، تابع خرده نظام هاى بخش باالدس
ــود، مربوط به  آنچه كه به حوزه تبديالت و مصرف مربوط مي ش
ــت است. اتفاقى كه در دنيا طي سال هاي اخير افتاده،  پايين دس
ــت كه بخش تبديالت مثل پااليشگاه ها، پتروشيمى و...  اين اس

ــورهاى توسعه يافته و صاحب  و توزيع فرآورده ها در اختيار كش
فناورى مثل كشورهاى OECD است. اين كشورها حدود 94 
درصد ليسانس هاى توليد را در اختيار دارند كه  عمده آن مربوط 
به چند كشور است و مابقي در مجموعه 32-31 كشور بقيه كه 
البته بعضاً هم سهم بسيار كمى دارند قرار دارد. كشورهائى مثل 
آمريكا، آلمان و انگليس، دارندگان عمده اين فناوري ها هستند و 
بقيه سهم كمى دارند. بخش باالدست در اين ميان اهميت بسيار 
حياتى دارد و همچنين ارتباط انفكاك ناپذير و جدى بين بخش 
باالدست و پايين دست ايجاد شده  است. يعنى بخش پايين دست، 
به هيچ وجه نمى تواند بدون بخش باالدست به حيات خود ادامه 
ــترده خدماتى  ــيار گس ــي از فعاليت هاى بس دهد و اين هم ناش
ــت.  ــكل گرفته اس ــت كه در كنار صنعت نفت ش و صنعتى اس
ــيع خدماتى مثل حوزه تامين منابع مالى،  يعنى بخش هاى وس
ــتى پتروشيمى، كسب و كارهاي كوچك كه  بخش هاى پايين دس
ــود، گستره وسيعى از صنعت  از فرآورده  هاى نفتي حاصل مى ش
ــت. بر اين اساس هر  و خدمات را به صنعت نفت متصل كرده اس
اتفاقى كه در زنجيره پايين دست يا باالدست بيفتد، بالفاصله به 
كل زنجيره و بر مجموعه اقتصاد دنيا تاثيرات حياتى مى گذارد. 
ــت نتواند نياز بخش پايين دست را تامين كند،  اگر بخش باالدس
طيف گسترده اي از فعاليت ها در سطح بين المللى متوقف خواهد 
ــد. مثال ساده اين موضوع،  محاسباتي است كه نشان مي دهد  ش
اگر مثًال يك دالر به قيمت نفت خام اضافه شود، 8 ميليارد دالر 
به بازپرداخت هاى دولت آمريكا اضافه مى شود، حاال تصور كنيد 
ــكاف بين عرضه وتقاضا چه تاثيرى مى تواند بر اقتصاد آمريكا  ش
و كشورهاى سرمايه دارى داشته باشد. اين در شرايطى است كه 
پيش بينى مى شود تا سال 2035 حدود 20 ميليون بشكه نفت 
ــورهاى  ــت از همين كش در روز مازاد بر نياز فعلى دنيا مى بايس
حوزه خليج فارس تامين شود. به عبارتى رشد تقاضاى نفت دنيا 
ــكه خواهد بود كه بر اساس برآوردها  حدود 33-32 ميليون بش
ــكه آن را توليدكنندگان غيراوپك و حدود  حدود 5 ميليون بش
28-27 ميليون بشكه را اعضاى اوپك تامين خواهند كرد. از اين 
ــكه آن توسط توليدكنندگان خارج از  رقم، حدود 8 ميليون بش
خاورميانه توليد مى شود و مابقى يعنى رقمى در حدود 20 ميليون 
بشكه نفت توسط كشورهاى حاشيه خليج فارس تامين مى شود. 
ــت. لذا  بنابراين توليد نفت اين حوزه يك امر حياتى براى دنياس

بانك ها و نهاد هاى مالى گسترده اى كه 
براى تامين منابع مالي وارد اجراى پروژه هاى توسعه اي 
در صنعت نفت مى شوند، در درجه اول به سودآوري 

اقتصادي طرح توجه مي كنند و مهم ترين عامل در تعيين 
ميزان سودآوري طرح هم سطح فناوري مورد استفاده 

در آن است. با فناوري است كه مى توان 
سودآورى بيشترى حاصل كرد.
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بحث فناورى هايى كه بتوانند افزايش توليد ايجاد كنند يا همان 
ضريب برداشت بسيار تعيين كننده است. در بخش پايين دستى 
ــود بعضى از فناورى ها از جمله ليسانس هاى پااليش و يا  مى ش
پتروشيمى را از بازار خريد. اما در بخش باالدست عمدتاً پيوندى 
ــركت هاى بزرگ مثل شل،  ــورهاى صاحب فناورى، ش بين كش
ــورهاى صاحب ذخاير به وجود آمده  ــان موبيل و ... با كش اكس
ــطح برداشت و توليد،  ــت براى ازدياد س كه فناورى هاى باالدس
ــد كه در اين بخش  ــره بانك و بانكدارى را ترغيب مى كن زنجي
سرمايه گذارى كنند. اين امر در اختيار شركت هاى چند مليتى 
ــت و قابل واگذارى نيست. انحصار  ــت و كامًال انحصارى اس اس
باعث شده كه سراغ كشورهاى جهان سوم و خليج فارس بيايند 
ــت را برقرار كنند. به عنوان مثال  ــت و باالدس و پيوند پايين دس
در قطر، بخش توليد را اين شركت ها از جمله اكسيدنتال و شل 
ــرايط مشابه برقرار است.  اداره مى كنند. در كويت و عراق هم ش
اما كشورى مثل ايران كه سياست هاى مستقلى را در اين حوزه 
ــت و مناسبى را  ــت، بايد قطعاً راهبردهاى درس پيش گرفته اس
براى حوزه فناورى داشته باشد. به طور خالصه آخرين برآوردى 
ــته ايم در صنعت نفت خصوصاً در چند سال اخير، بحث  كه داش
ــراى آن نظام  ــده و ب ــش و فناورى خيلى جدى گرفته ش پژوه
ــده  ــت، نظامى كه كامًال روى آن كار و فكر ش ــده اس تعريف ش
ــه اى و پيشرفته تا بتوانيم از اين  با زيرساخت هاى كامًال مقايس
ــكافى كه بين نسل پژوهش و فناورى جهان سوم با  فاصله و ش

كشورهاى توسعه يافته وجود دارد عبور كنيم.
ــور به  ــطح كش با گزارش هايي كه داريم صنعت نفت در س
ــتردگى، حجم پروژه ها و اثرگذارى به مراتب قوى تر  لحاظ گس

13ماهنامه تخصصي، علمي- ترويجي /  مهر - آبان 90 / شماره 34

F a r a y a n d n o



ــش و فناورى در منطقه هم به  ــت. در حوزه پژوه عمل كرده اس
ــاظ حجم فعاليت ها و تاثيرگذارى، جايگاه ويژه اى داريم. اين  لح
به شرطى است كه ابرشركت ها را كنار بگذاريم و بخواهيم با خود 
كشورها مثل عربستان مقايسه كنيم. ما در مقايسه با اين كشورها 
ــوزه پژوهش و فناورى  ــژه اى داريم. نظامى كه در ح جايگاه وي
تعريف كرده ايم يك نظام كامًال جدى است و محصول محورى را 

مبنى قرار داده است. يعنى ايده پرورى نمى كنيم.

لطفا در خصوص تفاوت هاى رويكرد جديد پژوهش با رويكرد 
گذشـته آن و داليـل اعمال اين تغييـر، توضيحاتـى را ارائه 

بفرمائيد.
به اعتقاد بنده - با توجه به اينكه 28 سال است با اين صنعت 
ــتم - انصاف اين است كه بگوييم صنعت نفت مراحل  آشنا هس
تكاملى را پشت سر گذاشته است. هدف، نقد گذشته نيست، در 
هر زمان نيازهايى بوده كه مى بايست به آنها پاسخ گفته شود. مثًال 
ــالمى، به دليل اينكه حوزه پژوهش و فناورى  قبل از انقالب اس
ــيار فقير بود، صنعت نفت،  ــانى بس در صنعت نفت و نيروى انس
ــگاه و پژوهشگاه را تاسيس كرد و از اين نظر درون گرا بود.  دانش
ــال هاى اول انقالب هم مؤسساتى مثل مؤسسه مطالعات  در س
بين المللى انرژى اضافه شد. اما توسعه درون زا متوقف نشد. اوالً 
دانشگاه صنعت نفت كه در اثر جنگ تعطيل شده بود مجوزهاى 
الزم را گرفت. مركز پژوهش و خدمات علمى تبديل به پژوهشگاه 
صنعت نفت شد. بنابراين صنعت نفت تا سال هاى حدود دهه 70 
ــانى ادامه  ــعه درون زاى خود را در تربيت نيروى انس كامًال توس
ــرمايه گذارى  ــد و با س داد. از دهه 70 به بعد، فرآيند برون زا ش
ــت به  ــه نيس ــور قابل مقايس ــيار كالن كه با هيچ جاى كش بس
ــاورى و تربيت نيروى  ــگاه در حوزه پژوهش و فن ــعه دانش توس
ــانى پرداخت. دانشكده هاى بسيارى با همت صنعت نفت در  انس
حوزه هاى باالدست و پايين دست همراه با دانشكده هاى نفت در 
حوزه هاى پژوهشى تاسيس شدند. مثًال پژوهشكده انرژى را در 
ــريف راه اندازى كرديم. در ساير دانشگاه ها و مراكز مطالعاتى  ش
ــكده هاى مختلف درست كرديم. سرمايه گذارى  مختلف پژوهش
ــنگينى انجام شد تا فرآيند پژوهش و توسعه در صنعت نفت  س
ــرمايه گذارى زيادى  ــد. اين هم دوره اى بود كه س ــرون زا كن را ب
ــد، پروژه هاى وسيعى هم به دانشگاه ها دادند تا  طى آن انجام ش

تمرين كنند. عمدتاً خاستگاه اين موضوع، پژوهش و فناورى بود 
و مقوله پژوهش يك مقوله هزينه اى بود. ما ارزيابى جدى نداريم 
ــرمايه گذارى كه انجام داديم چقدر در حوزه صنعت براى  كه س
ــت.  ــا ارزش افزوده آورد. اكنون اين رويكرد ما تغيير كرده اس م
ــت كه هزينه ما بايستى تبديل به  تحول اصلى كه داريم اين اس
ارزش افزوده براى صنعت نفت شود. يعنى محصول درست كرده 
ــكالت و توليد  ــكل كند يا به افزايش توليد و رفع مش و رفع مش

محصوالت جديد بيانجامد.    
ــف را تاكنون  ــل مختل ــش نس پژوهش و فناورى در دنيا ش
ــت.  ــيده اس تجربه كرده تا به آنچه كه امروز در آن قرار دارد رس
ــل ششم پژوهش و فناورى كه امروز در آن بسر مى بريم،  در نس
تعاريف خيلى قوى تر و كاربردى تر شده اند. ما براى اينكه بتوانيم 
به نسل هاى جديدتر ورود كنيم بايد به كاربردهاى پژوهش توجه 
ــل قديم پژوهش در كشور ما چون ايده و فناورى  كنيم، در نس
ــاير مراكز بخصوص  ــت، س فقط جنبه نظرى و ايده پردازى داش
مراكز توليدى و صنعتى حاضر به مشاركت در پروژه نبودند، لذا 
خود واحد پژوهش و فناورى طرح تعريف مى كرد و خودش هم 
ــاركت يك واحد اجرائى را بگيرد تقريباً  اجرا مى كرد، اينكه مش
ــت، حتى در نسل دوم هم اين مشكل مشهود است  وجود نداش
ــب و كارى بر مبناى خروجى  ــاهد شكل گيرى كس و ما عمًال ش
واحد پژوهش و فناورى نبوده ايم، براى عبور از اين شرايط، بايد 
ــيم و تمام امكانات اين حوزه  ــته باش همكارى و هم افزايى داش
ــاى انحصارى و منفرد و منفعل،  ــيج كنيم و به جاى كاره را بس
ــاركت دانشگاه ها شكل بگيرند تا بتوانيم  قطب هاى علمى با مش
ــيم كه علم را به فناورى تبديل كنند و  ــته باش مراكزى را داش
ــبكه باشند. بايد  ــى از اين ش توليدكنندگان محصول هم بخش
بتوانيم با شبكه اى از حوزه علم، فناورى و توليد كننده، محصول 

مورد نيازمان را در حوزه هاى مختلف توليد كنيم. 
ــنگينى از ما براى ايجاد  ــى و وقت س در عمل، كارى اساس
ــاس اين  ــد و طرح ها را بر اس ــور گرفته ش ــبكه در كش اين ش
ــبكه تعريف كرديم. يعنى با اجراى رويكرد جديد، هيچ  طرح  ش
ديگرى تعريف نمى شود، مگر اينكه قطب علمى، مركز فناورى و 
توسعه دهنده محصول با هم در داخل يك شبكه مشاركت كنند. 
ــئوالنه  ــت كه اجزاى مختلف آن مس اين جنس طرح هاى ماس
ــد و در چارچوب  ــم همكارى مى كنن ــبكه با ه در قالب يك ش
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ــخص و بودجه و ساختار روشن،  نظام  مشخص، زمان بندى مش
ــه جانبه با حضور كارفرما (كه شركت هاى اصلى تابعه  قرارداد س
ــود و به اجرا در مى آيد. در  ــته مى ش ــتند) بس صنعت نفت هس
نتيجه همين نظام، در همين مدت كوتاه هم دستاوردهاى بسيار 
ــمندى داشته ايم. در حوزه كاتاليست ها، كاالها و تجهيزات  ارزش
ــل توربين و دكل حفارى - كه تجهيزات  طرح هاى مختلف، مث
ــمند هستند - كارهاى بسيار خوبى  داراى تكنولوژى هاى ارزش
انجام شده است. به اين منظور ابتدا طرح هاى قديم را غربالگرى 
كرديم، مواردى را كه محصول محور نبودند و بخش مهمى از آنها 
ــده بود به پايان برديم. طرح هايى را كه تنها منحصر به  انجام ش
ايده پردازى بود تسويه حساب كرديم و بخش مهمى از طرح هاى 
محصول محور را از دل طرح هاى گذشته استخراج كرديم. براى 
ــب كرده ايم، در حال حاضر  ــال 90 هم طرح هايمان را تصوي س
ــيون علوم، تحقيقات  ــتيم كه در كميس اولين وزارتخانه اى هس
ــب ارائه كرده ايم. مجموعاً  ــاورى طرح هايمان را براى تصوي و فن
ــه طرح هاى پژوهش و  ــقف بودج حدود 500 ميليارد تومان س
ــت كه طبق اين نظام تعريف شده اند. طرح هائى كه  فناورى اس
از غربال گرى گذشته اند محصول محورند و ادامه پيدا مى كنند. 
ــت از مخازن و بهبود و ارتقاء  ــا در دو حوزه ازدياد برداش طرح ه
بهره ورى مصرف انرژى در كشور تعريف شده اند و اينها حوزه هائى 
هستند كه معتقدم بيشترين سودآورى و نتيجه كاربردى را براى 

صنعت نفت مى توان در آنها يافت. 

تطبيق پذيرى شـركت هاى تابعه صنعت نفت  و دانشگاه ها با 
نظام جديد را چگونه ارزيابى مى كنيد؟

ــگاه ها و مراكز تحقيقاتى را قطب بندى كرده ايم. با  ما دانش
ــاخت  ــازندگان تجهيزات صنعت نفت هم در حوزه س انجمن س
تجهيزات مختلف مثل توربين ها، پمپ ها و ... كنسرسيوم ايجاد 
ــاخت ها در  كرده ايم، برنامه ريزى براى ايجاد و فعال كردن زيرس
ــده است، اما هنوز كارهاى زيادى براى انجام  اين بخش انجام ش
ــت كه شركت هاى  ــكالت اين اس ــت. يكى از مش باقى مانده اس
تابعه، به طور جدى درگير مشكالت جارى و رفع مسائل روزمره و 
عملياتى خود هستند و اين امر، بخصوص در حوزه تامين منابع، 
ــه ماهيت پروژه هاى  ــت ك ــترى دارد. اين درحالى اس نمود بيش
حوزه پژوهش و فناورى، مستلزم برخوردارى از نگاه بلندمدت و 

ــت دادن مالحظات راهبردى به مالحظات روزمره و جارى  اولوي
است و فقدان اين نگاه، باعث ايجاد شكاف بين عرضه و تقاضاى 
محصول پژوهشى در اين حوزه مى شود. با اين وجود من معتقدم 
عالقمندى شركت ها به اين مقوله، قابل مالحظه است، اما فشار 
محيطى و عمليات جارى باعث شده است كه شركت ها از توجه 
به مقوله پژوهش و فناورى غافل شوند كه البته محل گله ما هم 
هست. نكته دوم اين است كه هنوز پژوهش و فناورى به مفهوم 
ــركت هاى تابعه باز  محصول محور آن، جاى خودش را در نگاه ش
نكرده و باور الزم را در آنها ايجاد نكرده است. بنابراين مشكالتى 
ــو بايد نتايج اين  ــود. از يك س از اين بابت در عمل ايجاد مى ش
ــركت ها به آن باور پيدا  ــد تا ش ــتم در عمل به اثبات برس سيس
ــوى  كنند و از طرف ديگر تا زمانى كه تعامل و تمايل الزم از س
شركت ها بروز نكند، شاهد نتايج سيستم نخواهيم بود و اين در 
ــريع تر حل  ــت كه بايد هرچه س عمل تناقضى را ايجاد كرده اس
ــود. من معتقدم چالش هاى عمده ما در حوزه نتيجه گيرى از  ش
ــت و نه در نيروهاى انسانى و هيات  پژوهش، نه در تجهيزات اس
ــت، بلكه چالش اصلى  علمى و نه در تبديل اينها به فناورى اس
ــاختار پيچيده اى است كه نظام جديد پژوهشى نياز دارد و  ما س
ــبكه، تعامل و تقويت و همكارى تمام اجزا از  براى ايجاد اين ش
ــركت ها ضرورى است. محور كار ما هم در حال حاضر  جمله ش
ــبكه ايجاد نشود  ــت و تا زمانى كه اين ش ــكل دهى شبكه اس ش

نمى توانيم بر چالش هاى اين بخش فائق آئيم.

اهميـت حوزه پژوهش و فناورى را در شـركت ملى پااليش و 
پخش فرآورده هاى نفتى چگونه ارزيابى مى كنيد؟

ــاً  ــدا مقدمه اى را در اين خصوص عرض كنم. اينكه اساس ابت

شركت هاى تابعه، بطور جدى درگير مشكالت جارى 
و رفع مسائل عملياتى خود هستند و اين امر، بخصوص 
در حوزه تامين منابع، نمود بيشترى دارد. اين درحالى 
است كه ماهيت پروژه هاى حوزه پژوهش، مستلزم 

برخوردارى از نگاه بلندمدت و اولويت دادن مالحظات 
راهبردى به مالحظات جارى است
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ــاس تمام پيش بينى ها تا سال 2050 همچنان به  نفت خام بر اس
ــوختى غالب در سبد انرژى مصرفى دنيا حضور دارد، به  عنوان س
ــگاه ها است.  خاطر تبديالت و توليد فرآورده هاى نفتى در پااليش
يكى از مهم  ترين بخش هائى كه در واقع مسير مصرف آينده نفت 
ــت و اين بخش  ــكل مى دهد، بخش حمل و نقل اس را در دنيا ش
هم تا حد زيادى وابسته به فرآورده هاى نفتى براى تامين سوخت 
است. تقريباً تمامى ابعاد مختلف صنعت حمل و نقل مثل زمينى، 
ــته به فرآورده هاى نفتى هستند. بنابراين  هوائى و ريلى هم وابس
ــيار مهم  ــت پااليش و توليد فرآورده هاى نفتى حوزه اى بس صنع
ــبت، نيازمند كار و برنامه ريزى  ــت و به همين نس و راهبردى اس
ــت. البته برخى  ــتر در حوزه پژوهش و فناورى اس و فعاليت بيش
تحوالت مانند چشم انداز خصوصى سازى، ابهاماتى را در خصوص 
جايگاه پژوهش و فناورى در اين حوزه ايجاد كرده است كه البته 
ــركت هاى پااليشى، خللى  من معتقدم نبايد از بابت واگذارى ش
ــود و در نظام  ــش و فناورى ايجاد ش ــاى حوزه پژوه درفعاليت ه
نوآورى ملى هم تاكيد شده است كه فعاليت هاى بخش پژوهش 
ــود و نظارت  ــاورى، نبايد تحت تاثير نگاه تجارى كمرنگ ش و فن
عاليه دولت در اين بخش در همه جاى دنيا وجود دارد. به عنوان 
مثال در ژاپن با اينكه تمام فعاليت ها توسط بخش خصوصى دنبال 
ــى اساسى در ترسيم  ــود، اما وزارت اقتصاد و تجارت، نقش مى ش
ــركت ها و صنايع دارد. سياست هاى  راهبردهاى بخش فناورى ش
ــود، لذا اين مطلب كه  ــن بخش در اين وزارتخانه تعريف مى ش اي
ــازى پااليشگاه ها وجود دارد، مبناى  چون چشم انداز خصوصى س
ــود اشتباه است،  ابهام درفعاليت هاى بخش پژوهش و فناورى ش
ــور را  ــون در نهايت ما ناچاريم نفت خام توليدى در داخل كش چ
ــد در حوزه پااليش و پخش  ــه مصرف كنيم و اين اتفاق باي بهين
تحقق يابد. هركس هم كه قرار است در صنعت پااليش و پخش 
فعاليت كند نيازمند به فعاليت هاى پژوهشى است تا بتواند عالوه 

بر عملكرد بهينه در حوزه هاى فرآيندى، سود خود را نيز حداكثر 
ــير  كند. لذا همكارى با حوزه پژوهش و فناورى و حركت در مس
راهبردهاى ترسيم شده از سوى وزارت نفت در اين بخش اجتناب 
ناپذير است و اين نگاه، در مجموعه شركت ملى پااليش و پخش 

فرآورده هاى نفتى نيز وجود دارد.

توليد نفت خام هاى سنگين در كشور يكى از مهم ترين موضوعات 
صنعت نفت است. با توجه به ويژگى هاى اين گروه از نفت خام ها 
كـه پااليش آنها داراى هزينه هاى باالتر و مسـتلزم برخوردارى 
از تكنولوژى هاى جديد اسـت چه تدابيـرى در حوزه پژوهش و 

فناورى وزارت نفت براى اين موضوع انديشيده شده است؟ 
ــى براى صنعت نفت  ــيار مهم و قابل توجه اين موضوع بس
ــت. يكى از مهم  ترين طرح هائى كه به اين منظور پيش بينى  اس
ــم اكنون هم در  ــرح RFCC بود. ه ــت ط ــده اس و پذيرفته ش
ــوع Hydro conversion به عنوان  ــت موض ــگاه نف پژوهش
ــى در جريان است و ادامه هم خواهد  يكى از محورهاى پژوهش
ــور جدى وارد  ــن حوزه بايد به ط ــن معتقدم ما در اي ــت. م داش
ــه طرح هاى حوزه پااليش  ــويم. تاكنون 4-3 طرح از مجموع ش
ــت و اين يكى  ــش به اين موضوع اختصاص پيدا كرده اس و پخ
ــت. در كنار  از مهم  ترين اولويت هاى صنعت پااليش و پخش اس
ــر روى آن هم ادامه دارد و  ــده و كار ب اينها FCC هم مطرح ش
ــت كه پايلوت  ــده اس تالش و منابع زيادى صرف اين موضوع ش
اين واحدها ساخته شود و دانش فنى آن به دست بيايد. در كنار 
 (Condensates) ــن موضوعات بحث پااليش مايعات گازى اي
و تبديل آن به فرآورده هاى نفتى هم از اهميت باالئى برخوردار 
است و چشم انداز توليد نفت خام و فرآورده هاى نفتى و گازى ما 
نشان مى دهد طى سال هاى آينده ظرفيت هاى زيادى در حوزه 
توليد مايعات گازى وجود دارد و بعالوه، توليد فرآورده هاى نفتى 
ــيار ارزانتر از توليد فرآورده از نفت خام هاى  از مايعات گازى بس
ــت و هزينه تمام شده فرآورده هاى آن، تقريباً نصف  سنگين اس
هزينه تمام شده با استفاده از خوراك نفت خام سنگين است. از 
ــاله نشان مى دهد رقمى در  ــوى ديگر برآوردها در افق 20 س س
حدود 1/2 ميليون بشكه در روز از توليدات مان به مايعات گازى 
اختصاص خواهد يافت و اين ظرفيت باالئى است و لذا تا كنون 
ايجاد 2 پااليشگاه 360 هزار بشكه اى با خوراك ميعانات گازى و 

طرح هائى كه از غربال گرى گذشته اند محصول محورند 
و ادامه پيدا مى كنند. طرح ها در دو حوزه ازدياد 

برداشت از مخازن و بهبود و ارتقاء بهره ورى مصرف 
انرژى در كشور تعريف شده اند كه بيشترين سودآورى 

و نتيجه كاربردى را براى صنعت نفت دارند.

ماهنامه تخصصي، علمي- ترويجي /  مهر - آبان 90 / شماره 34 16

F a r a y a n d n o



در افق 20 ساله 3 پااليشگاه به اين منظور پيش بينى شده است. 
نكته ديگر مربوط به عمر متوسط پااليشگاه هاى موجود ما و 
تكنولوژى هاى مورد استفاده آنها براى پااليش است. عمر متوسط 
ــگاه هاى ما 30-20 سال است و اين نشان دهنده قدمت  پااليش
ــت. توليد fuel oil برخى  ــتفاده در آنهاس فرآيندهاى مورد اس
پااليشگاه هاى ما االن حدود 28-27 درصد است كه اين رقم در 
ــط بين المللى حدود 15 درصد و جهت گيرى عمومى هم  متوس
به سمت ايجاد پااليشگاه هاى No Fuel است كه در اين حوزه 
هم پژوهش و استفاده از فناورى هاى برتر حرف اول را مى زند. 

با توجه به حضور شما در بيستمين كنگره بين المللى نفت كه 
اخيراً در دوحه قطر برگزار شد، پيام كنگره بيستم را شامل چه 

مواردى مى دانيد؟ 
ــتم بيش از يك روز  ــغله كاري نتوانس البته من به علت مش
ــم و در همان روز در  ــته باش ــگاه حضور داش در كنگره و نمايش
ــش و ازدياد  ــاف، پاالي ــي مربوط به اكتش ــت هاي تخصص نشس
ــركت كردم. حضور همكاران در برخي نشست هاي  ــت ش برداش
تخصصي و مقاالتي كه ارائه كردند جالب و اميدواركننده بود. اما 
ــه جالب در اين كنگره اين بود كه موضوع اصلي مورد بحث  نكت
ــت و گاز و ... نبود. بلكه  ــف آمار توليد نف ــت هاي مختل در نشس
ــركت هاي مختلف  ــور بحث ها عمدتاً بحث فناوري بود و ش مح
ــه فناوري هاي نو  ــاي خود در عرص ــتند توانمندي ه تالش داش
ــتي و ميان دستي و صنايع  مربوط به بخش هاي مختلف باالدس
ــيمي را ارائه كنند. نكته جالب  مختلف توليد و پااليش و پتروش
ــتفاده از  ــر، بحث منابع نفت و گاز غيرمتعارف بود كه با اس ديگ

فناوري هاي جديد، اين امكان ايجاد شده است كه توليد تجاري 
و اقتصادي از اين منابع تحقق يابد. عرضه گاز از اين منابع باعث 
ــي بگيرد و با توجه به  ــت كه عرضه آن از تقاضا پيش ــده اس ش
اينكه ذخاير گاز بر خالف ذخاير نفت دنيا جوان هستند و حجم 
ــتيم،  ــاهد كاهش قيمت هاي گاز طبيعي هس باالتري دارند، ش
ــال هاي  ــمالي كه در س به طوري كه مثًال در منطقه آمريكاي ش
ــه ازاي هر ميليون بي تي يو  ــته قيمت هاي 16- 15 دالر ب گذش
ــال حاضر قيمت ها در  ــاهد بوديم در ح ــراي گاز طبيعي ش را ب
ــت و در اين شرايط  ــطح 4-3 دالر در هر ميليون بي تي يو اس س
توجيه اقتصادي برخي طرح هاي وارداتي گاز به منطقه آمريكاي 
ــمالي از جمله طرح هاي ال ان جي به منطقه زير سوال رفته و  ش
ــركت هاي بزرگ، به بازبيني طرح هاي  صادراتي خود  برخي از ش
ــرايط قيمت گاز طبيعي كه قبًال بر اساس  پرداخته اند. در اين ش
قيمت هاي نفت خام و فرآورده هاي نفتي تعيين مي شد، در حال 
ــتقل، تعيين قيمت مي شود. در اين شرايط  حاضر به صورت مس
ــوختي از گاز طبيعي نيز توجيه بيشتري  توليد فرآورده هاي س
ــتمين  ــيه بيس ــگاهي كه در حاش ــت و در نمايش پيدا كرده اس
ــده بود شركت هاي  ــكيل ش كنگره بين المللي نفت در قطر تش
ــتاوردهاي خود در حوزه تبديالت گازي  فعال در بخش گاز، دس
ــد گاز طبيعي و  ــد و به نظر مي رس ــته بودن ــه نمايش گذاش را ب
ــدن به رقيبي جدي  فرآورده هاي حاصل از آن در حال تبديل ش
ــوى ديگر، فرآيندهائي  ــتند و از س براي فرآورده هاي نفتي هس
ــت و  ــتور كار بخش فناوري اس مانند MTG و MTP در دس
ــي نفت در تدوين استراتژي هاي كالن خود  شركت هاي پااليش

بايد به اين فرآيندهاى نوين توجه كنند.
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ــنواره پژوهش و فناورى صنعت نفت با حضور مهندس  جش
رستم قاسمى، وزير نفت و مديران و سياستگزاران حوزه پژوهش 

وزارت نفت برگزار شد. 
ــى با  ــرارداد همكارى پژوهش ــم نامه و ق ــاى 23 تفاه امض
ــتاوردهاى  ــت از مهم ترين دس ــاى مختلف صنعت نف بخش ه
ــاورى وزارت نفت بود كه در  ــنواره پژوهش و فن ــزارى جش برگ
ــركت ملى پااليش و  آن مهندس عليرضا ضيغمى مديرعامل ش
پخش فرآورده هاى نفتى ايران، آقايان قلعه بانى، اوجى و بيات، 
ــركت هاى ملى نفت، گاز و صنايع پتروشيمى،  مديران عامل ش
دكتر مقدم معاون پژوهش و فناورى وزارت نفت، دكتر سلحشور 
ــانى و مديريت، محسن  ــعه منابع انس ــت معاونت توس سرپرس
ــته مهر معاون وزير در امور برنامه ريزى و نظارت بر منابع  خجس
ــاون وزير در امور بين الملل و  هيدروكربورى، احمد خالدى مع
بازرگانى به همراه مديران و كارشناسان حوزه پژوهش و فناورى 
ــم در سالن اجتماعات  ــتند. اين مراس صنعت نفت حضور داش

شركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى ايران برگزار شد. 
ــر اهميت نقش پژوهش در  ــنواره كه با تاكيد ب در اين جش
ــردى آن برگزار  ــتيابى صنعت نفت به اهداف كالن و راهب دس

ــيل هاى بى نظير موجود براى  ــد، وزير نفت با اشاره به پتانس ش
ــور مراكز  ــعه داخلى صنعت نفت ايران گفت: امروز در كش توس
تحقيقاتى، دانشگاه ها و نيروى انسانى توانمندى وجود دارد كه 
ــتفاده از آنها مى توانيم هرچه سريع تر به تحول مطلوب در  با اس

صنعت برسيم. 
مهندس قاسمى با اشاره به رويكرد جديد پژوهشى صنعت 
نفت و ايجاد قطب هاى پژوهشى و خوشه بندى مراكز دانشگاهى 
و تحقيقاتى كشور گفت: معاونت پژوهش و فناورى وزارت نفت 
ــال گذشته با بررسى و دسته بندى مراكز تحقيقاتى  ظرف دو س
ــتفاده حداكثرى از توان آنها در طرح هاى صنعت نفت،  براى اس
كارهاى خوبى انجام داده و امروز مى توانيم ادعا كنيم كه زمينه 

كار بطور كامل فراهم شده است. 

تجارى سازى طرح هاى پژوهشى
مهندس قاسمى با اشاره به فراوانى پروژه هاى پژوهشى در 
ــور افزود: آنچه بايد در صنعت نفت متفاوت  حال انجام در كش
از ديگر بخش ها باشد، استفاده حداكثرى از نتايج اين پروژه ها 
و به كارگيرى آنها در صنعت است. وى تجارى سازى طرح هاى 

وزير نفت در جشنواره پژوهش و 
فناورى صنعت نفت تاكيد كرد:

تجارى سازى، 
هدف نهائى پژوهش در 
صنعت نفت است
وزيـر نفت در جشـنواره پژوهش و فنـاورى صنعت نفت بار 
ديگـر بر تجارى سـازى و رويكـرد محصول محـور در انتخاب و 
اجـراى طرح هاى پژوهشـى در سـطح صنعت نفـت تاكيد كرد. 
اشاره مهندس قاسمى به پتانسيل هاى گسترده داخلى در حوزه 
دانشـگاه ها، مراكز تحقيقاتى و نيروى انسـانى كارآمد در بخش 
پژوهـش، قاطعيت صنعت نفـت در راهبرد جديـد آن در بخش 
پژوهش و فناورى مبتنى بر توسعه بر محور ظرفيت هاى داخلى در 
عين نگاه محصول محور به مقوله پژوهش را مورد تائيد قرار داد. 

گزاش فرآيند نو از اين مراسم را مى خوانيد.
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پژوهشى و به كارگيرى آنها در صنعت را 
ــدف نهائى و مطلوب اجراى پروژه هاى  ه
پژوهشى در سطح صنعت نفت دانست. 

ــيد  ــن مهندس حميدرضا س همچني
جعفرى مدير برنامه ريزى تلفيقى شركت 
ــش فرآورده هاى نفتى  ملى پااليش و پخ
ايران در بخش ديگرى از اين مراسم با اشاره به جايگاه پژوهش و 
فناروى در سطح فعاليت هاى صنعت پااليش و پخش گفت: 34 
ــى با اعتبارى بالغ بر 47 ميليارد تومان در شركت  طرح پژوهش
ملى پااليش و پخش فرآورده هاى نفتى ايران در حال اجراست. 
ــى از اين پروژه ها،  ــيد جعفرى بخش مهم به گفته مهندس س
ــاخت قطعات و تجهيزات  ــتى و س مربوط به حوزه هاى كاتاليس

حساس پااليشگاهى است. 
ــى پااليش و پخش  ــركت مل ــر برنامه ريزي تلفيقي ش مدي
فرآورده هاى نفتى ايران با اشاره به سرمايه گذارى 1200 ميليارد 
ــعه  ــركت در بخش پژوهش طى برنامه پنجم توس ريالى اين ش
ــگاه  ــى واحدهاى HRH پااليش ــتيابى به دانش فن گفت: دس
ــتان، RFCC براى تصفيه موادى مانند نفتا و نفت گاز،  خوزس
ــت ها و مواد شيميائى پااليشى و  ــازى برخى از كاتاليس بومى س

ساخت موتور ديزلى سوارى از مهم ترين اين پروژه ها هستند. 
عضو هيأت مديره شركت ملى پااليش و پخش فرآورده هاى 
ــى ايران ضمن تاكيد بر اهميت اهداف راهبردى اين صنعت  نفت
طى سال هاى برنامه پنجم توسعه از جمله دستيابى به ظرفيت 
ــكه در روز، اجراى 5 طرح بنزين سازى  پااليش 3/3 ميليون بش
ــگاه هاى موجود مجموعاً با  ــازى در پااليش و پنج طرح بهينه س
سرمايه گذارى 13/6 ميليارد دالر و افزايش ظرفيت ذخيره سازى 
از 11 ميليارد ليتر در سال 89 به 16 ميليارد ليتر تا پايان برنامه 
ــاورى را در تحقق اهداف اين  ــعه، نقش پژوهش و فن پنجم توس

بخش، مهم و تعيين كننده دانست. 
ــرح موتور ملى ديزل  ــراى بندهاى قرارداد ط نظارت بر اج
ــاخت غشاهاى  و قرارداد طرح جامع احداث مركز تحقيقات س
ــى  ــى و تخت از جمله طرح هاى پژوهش ــرى الياف توخال پليم
شركت ملى پااليش و پخش فرآورده هاى نفتى ايران بودند كه 

تفاهم نامه هاى آن در حاشيه اين جشنواره به امضا رسيد. 
بهينه سازى فرموالسيون ساخت كاتاليست مركاپتان زدائى و 

 GTL تدوين دانش فنى در مقياس بنچ، تدوين دانش فنى فرآيند
ــت آهن زئوليت، توسعه مقياس ساخت نانوذره  بر مبناى كاتاليس
مس و كاربردآن به عنوان نانوروانكار و تدوين دانش فنى، راه اندازى 
پايلوت احياء كاتاليست هيدروكانورژن، ساخت و ارزيابى كاتاليست 
هيدرو دى سولفوريزاسيون و ارائه 3 كيلوگرم كاتاليست كروى و 
ــتم پايش هيدرات و اخطار زودهنگام، طراحى و  اكسترود، سيس
ساخت نمونه اتوبوس هيبريد الكتريكى، طراحى ساخت و نصب 
ــتگاه تصحيح كننده الكترونيكى حجم گاز در محل  56 عدد دس
ايستگاه هاى عمده گاز با قابليت قرائت بى سيم در محدوده تا 300 
ــتى و فرايند و كاتاليست  ــيم از طريق 6 كامپيوتر دس متر و باس
ــيل توليد گاز از مخازن  ــد و مطالعه افزايش پتانس MTP و فراين
ــش و فناورى  ــاى برتر حوزه پژوه ــرق مهم ترين طرح ه شمالش
بودند كه در اين مراسم مورد تقدير قرار گرفتند. بخش مهمى از 
طرح هاى مزبور در حوزه فعاليت هاى شركت ملى پااليش و پخش 

فرآورده هاى نفتى قرار دارند. 
همچنين 38 نفر از پژوهشگران و سياستگزاران برتر حوزه 
ــف صنعت نفت در اين  ــش و فناورى از بخش هاى مختل پژوه

مراسم مورد تقدير قرار گرفتند. 

امضاى 23 تفاهم نامه و قرارداد همكارى پژوهشى
 با بخش هاى مختلف صنعت نفت 

از مهم ترين دستاوردهاى برگزارى جشنواره 
پژوهش و فناورى وزارت نفت بود
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9 پااليشگاه فعال در سراسر كشور روزانه 1/7 ميليون بشكه 
خوراك نفت خام را به ده ها ميليون ليتر فرآورده نفتى با ارزش 
ــبك و  ــهم محصوالت س ــواع مختلف تبديل مى كنند. س در ان
ــگاه، عاملى تعيين كننده در  با ارزش از محصوالت نهائى پااليش
ــودآورى تجارى پااليشگاه ها محسوب مى شود. بر اين اساس  س
ــبك با  ــتر محصوالت س ــازوكارهائى براى توليد بيش يافتن س

نگاهي به دستاوردهاي طرح ها و پروژه هاي پژوهشي در 
شركت ملي پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران

پژوهش و فناوري، 
محور سودآوري
و  پااليش  ملى  شركت  مانند  مجموعه اى  در  پژوهش 
پخش فرآورده هاى نفتى ايران به منزله موتور محرك توسعه، 
سودآورى و پيشرفت محسوب مى شود. سطح باالى فناورى هاى 
توزيع  و  تامين  زنجيره  بخش هاى  تمامى  در  استفاده  مورد 
و  فناورى  حوزه  در  سرمايه گذارى  به  نياز  نفتى،  فرآورده هاى 
از  بخش  هر  در  موجود  مسائل  براى  جديد  سازوكارهاى  يافتن 

زنجيره را به الزامى گريزناپذير تبديل كرده است. 
اما گزينش محورهائى كه منابع محدود حوزه پژوهش بايد 
براساس آن سرمايه گذارى شود، نيازمند نگاهى راهبردى است. 
فرآيند نو در اين گزارش به بررسى مهم ترين طرح هاى پژوهشى 
در دست اجرا در اين حوزه و اهم دستاوردهاي آن پرداخته است. 
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ــماندهاى سنگين، يافتن فرآيندهاى  كيفيت باالتر، كاهش پس
ــد فرآورده هاى نفتى از  ــر با راندمان باالتر براى تولي اقتصادي ت
ــتخراج  ــب براى اس ــوراك نفت خام و ارائه فرآيندهاى مناس خ
ــهم آنها  ــنگين كه س ــبك از نفت خام هاى س ــاى س فرآورده ه
تدريجاً در مجموع نفت توليدى در كشور در حال افزايش است 
مى تواند بخشى از راهبردهاى حوزه پژوهش و فناورى در بخش 

پااليش باشد. 
ــگاه ها و  ــه پااليش ــوراك نفت خام ب ــال خ ــوزه انتق در ح
ــگاه ها به مراكز عمده  ــده در پااليش فرآورده هاى نفتى توليد ش
ــزاران كيلومتر خطوط انتقال  ــور، ه مصرف در اقصى نقاط كش
ــا مركز انتقال  ــى، همراه با ده ه ــام و فرآورده هاى نفت ــت خ نف
ــه ميليون ها ليتر نفت خام و فرآورده نفتى را جابجا  نفت، روزان
ــازى و توزيع منتقل  ــگاه ها و ساير مبادى ذخيره س و به پااليش
ــاص عملياتى خود  ــد. مناطق پخش نيز با ملزومات خ مى كنن
ــع فرآورده هاى نفتى  ــمت انتهائى زنجيره تامين و توزي در قس
ــره، نيازها، چالش ها  ــرار دارند. هريك از بخش هاى اين زنجي ق
ــى خاص خود را دارا هستند كه در ادامه  و اولويت هاى پژوهش

مورد بررسى قرار مى گيرند. 

مهم ترين طرح هاي پژوهشي شركت هاي پااليشي:
طراحي وساخت پايلوت و واحد آزمايشي فرآيند تبديل مواد نفتي 

 :HRH  سنگين
ــور و  ــا توجه به وجود مقدار زيادي باقيمانده نفتي در كش ب
وجود منابع فراوان نفت سنگين و فوق سنگين، فرآيند مناسبي 
ــمند تبديل كند،  ــه اين خوراك ويژه را به فرآورده هاي ارزش ك
ــت. به اين  ــاير كشورهاس مورد نياز صنعت نفت در ايران و  س
ــت و فاز  ــور، روش تصفيه هيدروژن در حضور نانوكاتاليس منظ
ــده است و همزمان با تبديل مواد  مايع براي فرآيند انتخاب ش

سنگين ، گوگردزدايي نيز انجام مي شود.

پايلوت 2 بشكه اي واحد تبديل مواد نفتي سنگين با 
موفقيت راه اندازي شده و واحدHRH با ظرفيت 

200 بشكه در روز در جوار پااليشگاه بندرعباس در 
حال نصب است كه در سال آينده مورد بهره برداري 

قرارخواهد گرفت
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در اين خصوص، واحـد پايلوت 2 بشكه اي با موفقيت در آزمايش هاي الزم، راه اندازي شده است و جهت اثبات فناوري 
ــگاه بندرعباس در حال نصب  ــكه در روز در جوار پااليش و عرضه آن به صنايع پااليش، واحدHRH با ظرفيت 200 بش

است كه در سال آينده مورد بهره برداري قرارخواهد گرفت.
ايجاد مركز ساخت انواع غشاء هاي صنعتي:

با توجه به اهميت فناوري غشاء در صنايع مختلف، اين شركت تصميم به ايجاد مركز ساخت غشا گرفت. 
ــكال مختلف هندسي و با مواد مختلف فراهم شده و لذا  ــاها به اش با ايجاد اين مركز امكان توليد انواع غش
در صنايع مختلف مي توان بر حسب نياز سيستم هاي متنوع فرآيند هاي جداسازي را طراحي كرد. توليد 

هيدروژن خالص از گازهاي پااليشگاهي از جمله موارد استفاده اين فناوري است. 
تدوين دانش فني واحد كراكينگ كاتاليستي بستر سيال:

ــاخت در كشور  با توجه به وجود واحدهاي مختلف FCC در حال بهره بردارى يا در حال س
دسترسي به دانش فني فرآيند كراكينگ كاتاليستي بستر سيال ضرورى است.  با بهره گيرى 
از اين دانش مى توان تنگناهاي موجود را بر طرف و به  فناوري هاي جديد نيز دسترسي 

يافت. در اين رابطه پروژه ساخت پايلوت واحد RFCC در مرحله بررسي است.
تدوين دانش فني طراحي كوره هاي پااليشي:

ــوره در مدار  ــي، تعداد زيـادي كـ ــه در هر واحد پااليش ــا توجه به اينكـ ب
ــي از جمله  ــي كوره هاي نفت ــتيابي به دانش طراح ــت، دس ــردارى اس بهره ب
ــن نرم افزار  ــن رابطه پروژه تدوي ــت. در اي ــات صنعت پااليش اس ضروري
ــده است. به كمـك اين  ــازي كوره هاي فرآيند تعريف و اجرا ش شبيه س
نرم افزار مي توان اصالحات مورد نيـ از در كـوره هاي موجود به منظور 

افزايش بازده و طراحي كوره هاي جديد را انجام داد.

طرح هاي پژوهشي شركت خطـوط لوله و مخابـرات نفت ايران: 
كاهش ويسكوزيته نفت خام به روش اولتراسونيك

ــتفاده از  ــامل كاهش مصرف انرژي و اس ــن طرح ش ــتاوردهاى اي  دس
روش هاي نوين در كاهش گرانروي نفت خام است. 

تحقيق، طراحي و ساخت يك سيستم دور متغير براي الكترو موتور تلمبه خانه 
شاهرود

ــتهالك تجهيزات، افزايش كارايي  از جمله نتايج اين طرح، كاهش اس
انرژي، كاهش مصرف انرژي و افزايش طول عمر تجهيزات است. 

تبديل انرژي هاي مازاد در پايانه اصفهان به انرژي الكتريكي 
ــازي انرژي، توليد برق با روش انرژي هاي نو (تجديد پذير)،  بهينه س
ــوخت در نيروگاه، عدم ايجاد گازهاي گلخانه اي و  ــتفاده از س عدم اس
ــتاوردهاى اين طرح  ــن برق پايانه به طور خودكفا از مهم ترين دس تامي

است. 
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طرح هاي پژوهشي شـركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي 
ايران

تهيه بسته دانش فني ANG  به عنوان جايگزين CNG  به منظور 
كاهش فشـار ذخيره سـازي در بـاك خودروها و ارتقـاء راندمان و 

ايمني مصرف گاز  طبيعي در بخش حمل ونقل كشور
نتايج اين طرح شامل كاهش فشار گاز مصرفي در خودروهاي 
ــوز، ايجاد  ــازن گاز خودروهاي گازس ــوز، ارتقاء ايمني مخ گاز س
ــهيالت الزم جهت ساخت مخازن سوخت خودروها و افزايش  تس
مسافت طي شده همراه با كاهش تعداد دفعات سوختگيري است. 

تدويـن دانش فني و فرآينـد توليد نيمه صنعتي  بتن و آسـفالت 
نانو كامپوزيتي مورد مصرف در  پوشـش سطوح تاسيسات نفتي و 

جايگاه هاي سوخت رساني و سوخت گيري
ــش ويژه بتني  ــي دو نوع محصول پوش ــد نيمه صنعت تولي
ــده  با فناوري نانو و كامپيوزيت هاي پليمري و تدوين  تقويت ش
دانش فني از مهم ترين دستاوردهاى اين طرح به شمار مى رود. 

سـاخت نانـو پوشـش هاي مقاوم بـه خوردگـي، شـرايط جوي و 
فرآورده هاي نفتي براي سطوح داخلي و خارجي مخازن و لوله هاي 
رو و زيرزمينـي وارائه دانـش فني فرآيند توليد نانو پوشـش هاي 

بهينه و  نحوه اجراي آن 
ــش هاي مورد  ــامل بهبود پوش ــتاوردهاى اين طرح ش دس
ــطوح خارجي و داخلي مخازن و لوله هاي مدفوني  مصرف درس
فرآورده هاي نفتي در شركت ملي پخش با بكارگيري نانو ذرات 
در فرموالسيون پوشش هاي موجود و تدوين و ارائه دانش فني 
ــش هاي بهينه و مقاوم به خوردگي و دستورالعمل اجرايي  پوش

آن است. 

طراحي و سـاخت بالشـتك هاي انعطاف پذير جهـت جلوگيري از 
تبخير فرآورده هاي نفتي در مخـازن جايگـاه هاي عرضه سوخت، 

انبارهاي شركت نفت و نفتكش هاي حامل سوخت 
ــري از تبخـير  ــامل جلوگي ــرح ش ــن ط ــتاوردهاي اي دس
ــوخت،  ــازن جايگـاه هاي عرضه س ــاي نفتي در مخ فرآورده ه
ــوخت، جلوگيري از  ــركت و نفتكش هاي حامل س انبـارهاي ش
تشكيل آب در مخازن ، كاهش حداقل 75 درصد ميزان تبخير 

ــازن زيرزميني جايگاه هاي  ــت به كارگيري در مخ بنزين، قابلي
ــازن خورروهاي  ــري در مخ ــوخت، قابليت به كارگي ــه س عرض
حمل سوخت، قابليت اجرا در جايگاه هاي پيش ساخته، هزينه 
راه اندازي و نگهداري كم، افزايش ايمني در سيستم حمل ونقل، 
ــوخت، كاركنان،  ــگاه عرضه س ــالمت و امنيت جاي افزايش س

مصرف كنندگان و ساكنين مجاور جايگاه است. 

پياده سـازي سيسـتم بازيافت بخارات بنزين در  انبارهاي نفت به 
روش كربن فعال 

در اين طرح با بهره گيري از طرح تكميلي بازوهاي بارگيري، 
ــار (VRU ) كه با روش كربن  ــن به واحد بازيافت بخ بخاربنزي
ــه آن مايع بنزين از بخار  ــو كار مي كند منتقل و در نتيج اكتي

استحصال و مجدداً مايع و وارد چرخه مصرف مي شود. 

 با ايجاد مركز توليد غشاء، امكان توليد انواع غشاها به 
اشكال مختلف هندسي و با مواد مختلف فراهم شده و لذا 
در صنايع مختلف مي توان سيستم هاي متنوع بر حسب نياز 
فرآيند هاي جداسازي را طراحي كرد. توليد هيدروژن 

خالص از گازهاي پااليشگاهي از جمله موارد استفاده اين 
فناوري است.
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اسـتفاده از راهكارهاي داده كاوى بـراي كمك به مديريت مصرف 
سوخت كشور  

نتايج اين طرح شامل كمك به تصميم گيري سريع تر مديران 
در زمينه هاي كالن با استفاده از الگوهاي تدوين شده در زمينه 
ــكالت موجود در  ــف مش داده كاوي، ايجاد قابليت رديابي و كش
سيستم به طور هوشمند، پيش بيني مسائل به كمك اطالعات 
موجود در سيستم، كنترل مديريت كارت هاي هوشمند سوخت 
ــت بهتر مصرف  ــاي داده كاوي، مديري ــتفاده از راهكاره با اس
ــوخت، تشخيص نابهنجاري ها در استفاده از سوخت و توزيع  س

بهتر آن به عنوان يك سرمايه ملي است. 

شناسـايي، مستندسـازي و بهينه سـازي فرآيند هاي شركت ملي 
پخش فرآورده هاي نفتي

ــامل ارتقاي سطح پاسخگويي  مهم ترين اهداف اين طرح ش
و مشتري مداري سازمان، افزايش سطح رضايتمندي كاركنان و 

انگيزش مناسب آنها، ارتقاي سطح همكاري، مشاركت و كارهاي 
ــي، كيفيت عملكرد  ــازمان، ارتقاي كارايي، اثربخش تيمي  در س
ــي در  ــازماني، مديريت فرآيند و افزايش اثربخش و بهره وري س
ــتفاده بهينه از منابع براي دستيابي به  ــازمان و اس فرآيند و س

اهداف است. 

بررسي كيفيت گـاز ورودي به جايگاه هـا و  خودروهـاي CNG  و 
تعييـن اثرات آن بر ميـزان آالينده هاي خروجي از خودرو و اثرات 

مخرب آن  بر تجهيزات نصب شده
ــان، ايمني و  ــامل افزايش راندم ــتاوردهاي اين طرح ش دس
ــت جايگاه ها و بازدهي  ــك جايگاه ها، افزايش ظرفي كاهش ريس
موتور خودروها، كاهش استهالك قطعات و تجهيزات در خودروها 
ــره، خطوط ارتباطي  ــور، مخازن ذخي ــا اعم از كمپرس و جايگاه ه
شيرهاي كنترل و ديسپنسرها و افزايش عمر آنها، تعيين كمي  و 
كيفي ناخالصي هاي موجود در گاز ورودي به خودرو و جايگاه هاي
ــات كيت CNG در  ــن مكانيزم هاي تخريب قطع CNG، تعيي
ــا و تاثير ناخالصي هاي  ــود در جايگاه ه ــودرو و تجهيزات موج خ

موجود در گاز طبيعي بر تخريب  و خوردگي آنها است. 

امكـان سـنجي و طراحـي مقدماتي ذخيره ســازي اسـتراتژيك 
فرآورده هاي نفتي با استفـاده از  فنـاوري نوين 

مهم ترين اهداف اين طرح شامل افزايش توان رقابت، قدرت 
ــتقالل سياسي كشور در  خاورميانه و جهان،  مانور و حفظ اس
جلب اعتماد مشتريان، زمينه سازي براي برنامه ريزي بلندمدت 
ــور در بازارهاي داخلي  ــن و تثبيت جايگاه كش در زمينه تامي
ــام و فرآورده هاي  ــرات تامين نفت خ ــي، كاهش مخاط و جهان
ــيب هاي بالقوه خارجي و داخلي، تقليل  نفتي به دليل بروز آس
آسيب در زمان بروز حوادثي طبيعي همچون زمين لرزه و بروز 
آسيب هاي عملياتي مانند انفجار و آتش سوزي در مقياس ملي 
ومنطقه اي، استفاده از مخازن ذخيره استراتژيك كشوردر زمان 
ــت بهتر بحران در مواقع لزوم در  ــوع حوادث و امكان مديري وق
ــب براي بازسازي  مقياس ملي و منطقه اي، ايجاد فرصت مناس
ــگاه ها و خطوط انتقال موجود و ساخت  ــاخت ها، پااليش زيرس
ــور و امكان  ــبكه پخش و انتقال كش ــات جديد براي ش تاسيس

افزايش ظرفيت پااليشگاه ها و تاسيسات پتروشيمي  است. 
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مركز اطالع رساني و كتابخانه مركزي شركت ملي پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران؛

بانك مركزي اطالعات
 در صنعت پااليش و پخش

برخورداري از بانك و مركز اطالع رساني غني و روزآمد، پيش شرط موفقيت سازمان ها در دستيابي  به اهداف مقرر است. اين امر 
بخصوص در مورد سازمان هائي كه جهت گيري حركت آنها مبتني بر بهره گيري از دانش و فناوري هاي نوين است از اهميت بيشتري 

برخوردار است.
اطالعات  و  دانش  به  دسترسي  كه  دانش بنيان  سازماني  عنوان  به  نيز  ايران  نفتي  فرآورده هاي  پخش  و  پااليش  ملي  شركت 
در آن با توجه به گستره وسيع و متنوع فعاليت ها،  نيازي محوري محسوب مي شود ايجاد مركزي با هدف تمركز مدارك علمي، 
اسناد و اطالعات را طي سالهاي گذشته در دستور كار خود قرار داده است. امروز اين مركز به عنوان مخزن علمي شركت، عنوان 

تخصصي ترين بانك اطالعات صنعت پااليش و پخش كشور را به خود اختصاص داده است. 
در گزارش فرآيند نو، ابعاد مختلف شكل گيري و فعاليت هاي اين مركز از نظر مي گذرد. 

ــي پااليش و پخش  ــركت مل ــاني و كتابخانه مركزي ش ــز اطالع رس مرك
ــهيل  ــال 85 با هدف تس ــاي نفتي در دومين روز از مهرماه س فرآورده ه
ــش و پخش به  ــت پاالي ــگران صنع ــان و پژوهش ــي كاركن دسترس

ــد. گام نخست مركز، جمع آوري  اطالعات مورد نياز افتتاح ش
ــان،  مديران،  منابع و مدارك مورد نياز اعضا، كارشناس

ــت پااليش و  ــاالن صنع ــگران و فع پژوهش
پخش بود.
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 اكنون پس از گذشت نزديك به 4 سال و نيم از فعاليت آن 
ــركت  ــتاد ش به عنوان تنها مركز پايه و تخصصي موجود در س
ملي پااليش و پخش، مركز اطالع رساني توانسته است نيازهاي 
ــركت هاي تابعه و  ــتردگي ش ــران خود را كه به جهت گس كارب
ــد، به صورتي موثر  ــور حضور دارن ــي در اقصي نقاط كش پااليش
تامين كند، تعداد منابع اين مركز اكنون به حدود 8 هزار منبع 
ــي و نزديك به دوهزار منبع و مدرك الكترونيكي  غيرالكترونيك
رسيده و باتوجه به نياز كاربران و درخواست هاي آنان همچنان 

درحال توسعه است.
ــتمر مركز اطالع رسانى و كتابخانه مركزي  فعاليت هاى مس
پااليش و پخش شامل انتخاب و خريد منابع، سازماندهى منابع 

و اشاعه اطالعات است. 

انتخاب و خريد منابع:
ــامل كتب،  ــع اطالعاتى ش ــفارش و تهيه مناب ــاب، س انتخ
ــه ها،  ــتانداردها، فيلم ها، نقش ــرده، اس ــريات، لوح هاى فش نش
روزنامه ها، پايان نامه ها و... است كه در زمره مهم ترين فرايندهاى 
كاري كتابخانه به شمار مى رود و اغلب، بيشترين سهم از بودجه 
ــد. فعاليت هاي اين  ــود اختصاص مى ده ــه را نيز به خ كتابخان
ــش با محور قرار دادن موضوعات مرتبط با صنايع پااليش و  بخ
بر اساس نيازسنجى از كاركنان واحدهاى مختلف و اعضا انجام 

مى شود.

سازماندهى:
ــامل فهرست نويسى و رده بندى كليه  ــازماندهى منابع ش س
ــامل: كتاب ها و مواد ديدارى - شنيدارى، نمايه سازى  منابع ش
اسناد و مدارك، آماده سازى منابع بر اساس استانداردهاي رايج 
ــد رده بندي ده  دهي ديويي و يا رده بندي كتابخانه كنگره  مانن

ــه ملي ايران براي  ــتانداردهاي كتابخان ــراي منابع التين و اس ب
منابع فارسي است.

اشاعه اطالعات: 
ــاعه اطالعات شامل هرگونه اطالع رساني در امور مربوط  اش
ــاختن اطالعات  ــترس پذير س ــردارى از منابع و دس ــه بهره ب ب
ــت كه هدف غايى كليه مراكز اطالع رسانى است. بخشي از  اس
ــامل ارائه خدمات مرجع به  مهم ترين فعاليت هاي اين بخش ش
ــتجوى  ــورت حضوري، ارائه خدمات اينترنتى به منظور جس ص
منابع كتابخانه و مقاالت علمى و تخصصى در پايگاه هاي علمي  
موجود و قابل دسترس در شبكه اينترنت، تهيه نسخه چاپي از 
استانداردها و منابع الكترونيكى، تهيه مقاالت مورد نياز كاربران 
ــتفاده از خدمات "اشاعه گزينشي اطالعات"  به طور اخص با اس

كه براي هر شماره مجله التين يا فارسي منتشر شده، است. 
ــوالت روزافزون در  ــر دارد باتوجه به تح ــز در نظ اين مرك
ــوم نوين و نيز  ــش و تحقيق در عل ــاوري و روش هاي پژوه فن
ــواع چاپي به انواع الكترونيكي،  تغيير پايگاه  هاي اطالعاتي از ان
از مكانيزم هاي جديد جهت روزآمدسازي ارتباط كاربران با اين 
ــتفاده كند. بر اين اساس، پورتال اين مركز با همكاري  مركز اس
مديريت فناوري اطالعات در حال آماده سازي است و به زودي 
ــن مركز قرار  ــرداري در اختيار اي ــازي و بهره ب ــت آماده س جه
ــايت كتابخانه مركزي، گزينه اي  خواهد گرفت تا در كنار وب س
جديد پيش روي پژوهشگران، كارشناسان و كاربران اين مركز 

قراردهد. 

پورتال مركز اطالع رساني با همكاري مديريت فناوري 
اطالعات در حال آماده سازي است و به زودي در كنار 
وب سايت كتابخانه مركزي، گزينه اي جديد پيش روي 

پژوهشگران، كارشناسان و كاربران اين مركز قرار 
خواهد داد.
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مقـاالت 
علمي/ ترويجي



1ـ  حروفچيني مقاله
ـ براي تايپ مقاالت از نرم افزار  Word XP 2002 يا باالتر استفاده شود.

ـ مقاالت به صورت يكرو و تك ستونى در صفحه A4 ارائه و براي چاپ آن 
از چاپگر ليزرى استفاده شود.

2ـ  اجزاي اصلى مقاله و ترتيب آن ها
ـ عنوان، نام نويسنده-  نويسندگان، سمت و محل اشتغال اصلي و چكيده 

فارسى مقاله
ـ كلمات كليدي فارسى

ـ مقدمه
ـ روش تحقيق (فرموالسيون، نظري، مدل كردن مسئله، نحوه حّل يا انجام 

آزمايش ها و غيره)
ـ نتايج و بحث
- نتيجه گيرى

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

ـ منابع 
ـ پيوست ها (در صورت وجود)

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

3ـ  عنوان مقاله
ارائه  چين  وسط  به صورت  سياه 18  نازنين  قلم  با  و  كلمه  حداكثر 15 

مي شود. 
4ـ  آدرس و نام كامل نويسندگان  

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

الكترونيكى نويسنده درج مي شود.
5 ـ  چكيده

شامل يك پاراگراف و بين 100 تا150 كلمه با قلم نازنين نازك 14 براى چكيده 
فارسى و قلم نازك Times New Roman 12 براى چكيده انگليسى بالفاصله 

زير كلمه چكيده قرار مي گيرد.
6ـ  واژگان كليدي

 حداكثر پنج كلمه كليدي فارسي با قلم نازنين نازك 12 با يك سطر فاصله 
از متن چكيده و عنوان كلمات كليدي با قلم نازنين سياه 12 تايپ گردد. 

كلمات با كاما (،) از هم جدا شوند.
7ـ عناوين

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

8ـ  متن مقاله:  متن كليه بخش هاي مقاله با قلم نازنين نازك تنظيم شود.
9ـ  معادل ها: هيچ كدام از اجزاء  معادل ها نبايد دست نويس باشند. قلم 
معادل ها Times New Roman 12  استفاده نشود. شماره دهي معادل ها 

در داخل پرانتز به صورت راست چين و از شماره يك شروع مي شود. محل 
قرارگيري معادل ها به صورت چپ چين  باشد.

10ـ   شكل ها 
درج شماره (به ترتيب از شماره يك به بعد) و زيرنويس وسط چين با 
قلم نازنين سياه 12 براي كليه شكل ها ضروري است. دقت گردد كه در 
به اشكال اشاره شود. كليه تصاوير بايد اصل باشند و  متن اصلي حتماً 
حتى االمكان اسكن شده نباشد. ضمناً توضيح اشكال در داخل شكل نباشد.  
اندازه ي قلم اجزاء متن، شماره ها و غيره در داخل تصاوير با قلم نازنين 

نازك 10 ارائه مي شوند.
11ـ  جداول

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

12 به صورت وسط چين در ارائه اجزاء استفاده شود.
12ـ   فهرست عالئم و نشانه ها

 Times عالئم به كار گرفته شده در متن مقاله يا در معادالت با قلم نازك 
New Roman با  اندازة 12 ارائه مي شود. هم چنين ترتيب ارائه شده به 

صورت الفباى انگليسى است. 
Nu  Nusselt number
V (ms-1)           Velocity
λ (Å) Wave length

13ـ  منابع
با   التين  و   14 نازك  نازنين  قلم  با  فارسي  منابع  مقاله  انتهاي  در 

Times New Roman 12تايپ شود. 
نمونه هايي از فرمت منابع در زير آورده شده است:

1. Anderson D., Specification Formulation, Journal of Engineering, 
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چكيده
نشت نفت خام به داخل خاك مى تواند باعث تغييراتي در پارامترهاى ژئوتكنيكي خاك آلوده شود. يكى از مسائل مهم بحث تغيير 
ــتقر بر خاك هاى آلوده به نفت است. متأسفانه در گذشته، مطالعات بسيار محدودي دربارة  ــازه هاى مس مقاومت و پايدارى در پى س
بررسي پارامترهاي خاك آلوده انجام گرفته است كه بيشتر پژوهش ها نيز به خاك درشت دانه اختصاص يافته است. اين در حالى 
است كه خاك هاى رسى، به علت خاصيت الكتروشيميايى، از رفتار پيچيده اى به جهت جذب سيال برخوردار است. اين پژوهش بر 
پايه نتايج آزمايشگاهى، به بررسى نحوه تغييرات پارامتر چسبندگى زهكشى نشده در خاك هاى آلوده به نفت خام مى پردازد. نتايج 
ــارى و پارامتر چسبندگى زهكشى نشده در نمونه هاى آلوده، با افزايش درصد نفت و  آزمايش ها غالباً بيانگر كاهش در مقاومت فش

سن آلودگى است.

واژگان كليدى: نفت خام، آلودگى، مقاومت تك محورى، زهكشى

مقدمه 
ــران با توجه به دارا بودن منابع نفتى، قدمت صنعت نفت و  اي
تأسيسات انتقال، از گذشته در معرض آلودگى هاى ناشى از نفت 
ــرار دارد. ورود نفت خام به داخل خاك مي تواند در فرايندهاي  ق
ــازي و همچنين، در محل عبور  ــاف، حمل و نقل، ذخيره س اكتش
ــاس  ــگاه ها صورت پذيرد. بر اس لوله هاي انتقال و اطراف پااليش

ــا 2005،  ــال هاي 1978 ت ــده در بين س ــاي حاصل ش براورده
ــتقات نفتي به  ــون مترمكعب نفت و مش ــدود 18/5 ميلي در ح
ــاحلى وارد شده است [1]. آخرين نمونه  محيط هاي خاكي و س
مشهود نيز آلودگى هاى گسترده آب و خاك هاى اياالت متحده، 
ــاى نفت خليج  ــده از يكى از چاه ه ــى از نفت خام منتشر ش ناش

مكزيك در سال 2010 است. 

بررسى تغيير پارامترهاى مقاومت تك محورى در خاك هاى رسى آلوده به نفت خام 
(مطالعه موردى: خاك هاى آلوده به نفت خام اطراف پااليشگاه تهران)

* Jafari_hadi_civil@yahoo.com

 هادى جعفرى*1، دكتر يونس دقيق2، دكتر محمد دقيق3
1- كارشناس ارشد ژئوتكنيك، دانشگاه آزاد اسالمى واحد زنجان

2- استاديار مركز تحقيقات حفاظت خاك و آبخيزدارى وزارت جهاد كشاورزى تهران و استاديار دانشگاه آزاد اسالمى واحد كرج
3- استاديار دانشگاه خواجه نصير و عضو شركت نفت و گاز پارس
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ــاك محيط نفوذ كرده و  ــروى ثقل، نفت خام در خ بر اثر ني
ــاى زيرزمينى موجب تغييرات  ــر احتمال آلودگى آب ه عالوه ب
ژئوتكنيكى قابل مالحظه اى در خاك مى شود و امكان گسيختگى 
و شكست سازه اى را در خاك هاى آلوده به مواد نفتى ـ كه خاك 
ــش مى دهد. اگرچه  ــازه خود دارند ـ افزاي ــتر س آلوده را در بس
 (remediation) ــش و بازيابى روش هاى مختلفى براى پاالي
خاك هاى آلوده موجود است، اما لزوم برخوردارى از دانش رفتار 
ژئوتكنيكى اين نوع خاك ها به سبب وجود مناطق نفت خيز كشور 
ــتفاده از خاك هاى سهواً آلوده در مواردى كه اين تغييرات  و اس
مى تواند مطلوب واقع شود، امرى ضرورى است، زيرا با توجه به 
گستردگى خاك هاى آلوده، مثل خاك هاى اطراف پااليشگاه ها، 
امكان پااليش يا جايگزينى خاك مقرون به صرفه نيست. از اين رو 
در اين تحقيق سعى بر آن شده است تا تأثير نفت خام در پارامتر 
ــده خاك هاى منطقه مورد مطالعه، بر  ــبندگى زهكشى نش چس
ــگاهى، متمركز بر آزمايش  ــه مطالعات كتابخانه اى و آزمايش پاي

تك محورى بررسى شود.
ــاى آلوده به نفت و  ــناخت رفتار ژئوتكنيكى خاك ه براى ش
مشتقات نفتى، مطالعات معدودى در گذشته انجام گرفته است. 
ــه در خاك هاى  ــى ك   K.,Vijay Puri, (2000) در آزمايش هاي

ماسه اى رودخانه اى انجام داد، نشان داد كه با افزايش درصد نفت، 
زاويه اصطكاك داخلى و تنش برشى حداكثر كاهش مى يابد. در 
ــواحل جنوبى ايران،  ــا مطالعه ژئوتكنيكى انجام گرفته در س تنه
توسط خامه چيان و همكاران [4] به نسبتى معكوس بين درصد 
ــواحل  نفت و زاويه اصطكاك داخلى در خاك هاى SP و SM س
ــيدند. به طور كلى پژوهش هاى پيشين نشان  جنوبى ايران رس
مى دهد؛ در مقاومت فشارى تك محورى، افزايش نفت و مشتقات 
ــبندگى و مقاومت تك محورى  نفتى موجب كاهش پارامتر چس
ــود. اما  در زمان شروع به كاهش مقاومت تفاوت هايى در  مى ش
ــود كه محدوده آن از  درصدهاى مختلف آلودگى نيز ديده مى ش
صفر تا پنج درصد در خاك هاى درشت دانه و ريز دانه متغير بوده 

است[2 و 3]. 

ــتر پروژه هاى  ــاخت بيش ــن كه طراحى و س ــا توجه به اي ب
ــتاندارد  ــروى از نتايج آزمايش هاى اس ــه پي ــى بر پاي ژئوتكنيك
ــق  ــن تحقي ــت، در اي ــتوار اس 1ASTM  و 2AASHTO اس
 ASTM ــتاندارد ــز مبتنى بر اس ــاى انجام گرفته ني آزمايش ه
مكانيك خاك[4] است، همچنين، قبل از آزمايش ها دستگاه هاى 

استفاده شده در آزمايشگاه كاليبره شده است.

 علت انتخاب موضوع
ــاي آلوده،  ــه روى نمونه ه ــاى انجام گرفت ــب آزمايش ه در غال
آزمايش ها بالفاصله پس از آميختن خاك با نفت انجام گرفته است 
ــت، اين در حالى است  كه به آزمايش هاي كوتاه مدت3 معروف اس
كه در طبيعت خالف آن اتفاق مى افتد و با توجه به نشت تدريجى 
نفت، به خصوص در خاك هاى ريزدانه و عدم رسيدن به تعادل در 
مدت زمان كوتاه، نتايج كوتاه مدت از بهره مندى الزم برخوردار نيست. 
همچنين، در بين مطالعات انجام شده روي پارامتر هاي ژئوتكنيكي 
ــت دانه اختصاص  خاك، ميزان قابل مالحظه اي به خاك هاي درش
يافته است. در حالى كه به دليل مشخصات الكتروشيميايي، رس ها 
بيشتر از خاك هاي دانه اي بر اثر آلودگي به مواد آلي تحت تأثير قرار 
مي گيرند. بنابراين با توجه به حجم گسترده نشت نفت در گذشته 
و لزوم شناخت از رفتار مهندسى خاك هاى آلوده منطقه كه از نوع 
ــت، انجام مطالعات با ملحوظ كردن همزمان رطوبت و  ريزدانه اس

زمان با ميزان آلودگى امري ضرورى است.

مواد و روش ها 
ماده اصلى استفاده شده در اين پژوهش نفت خام تحويلى از 
پااليشگاه نفت تهران بوده است كه با توجه به پارامترهاى مورد 
بحث در ادامه مطلب، با نمونه هاى غير آلوده از خاك هاى حاشيه 

پااليشگاه مخلوط و مورد آزمايش قرار مى گيرد. 

خصوصيات اساسى نمونه هاى خاك و نفت خام
خاك منطقه مورد مطالعه (جنوب تهران) شامل رسوب هاى 

1. American Society for Testing and Material
2. American Association of State Highway and Transportation officials
3. Short term
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ــت رودخانه ها و  ــت كه بر اثر فعالي ــيلتى اس ــىـ  س ريزدانه رس
سيالب هاى فصلى از بخش ارتفاعات شمالى حمل شده و در بخش 
جنوبى نهشته شده است [5]. اين رسوب ها به رنگ كرم و قهوه اى 
ــاس  ــت. براس بوده و در برخى از افق ها داراى گره هاى آهكى اس
ــوع CL بوده و به ندرت  ــدى يونيفايد، اين خاك ها از ن طبقه بن
ــود. همچنين، بر  خاكMl ،CH  و CL-ML نيز يافت مى ش
اساس مطالعات آزمايشگاهى صورت گرفته از گمانه هاى ماشينى 
ــگاه از نوع خاك هاى بسيار سفت  ــيه پااليش منطقه، خاك حاش
ــت.  در برخى از افق ها، در محل ساير  تا سخت گزارش شده اس
ــده است. چگالى اين  ــفت نيز مشاهده ش گمانه ها خاك هاى س
ــفتى  ــا تا 22 كيلو نيوتن بر متر مكعب بوده و به علت س خاك ه

خاك، سرعت حفارى معموالً كند پيش مى رود [6].  
ــابقه آلودگى  ــاى احتمال آلودگى، س ــه پارامتره با توجه ب
ــت نفت خام، گسترش سازه اى و عمرانى  خاك هاى ناشى از نش
پااليشگاه منطقه مورد مطالعه انتخاب شده است به نحوى كه با 
ــه كردن درصد وزنى نفت خام به خاك هاى غير آلوده محل  اضاف
شبيه سازى آلودگى صورت پذيرفت، همچنين، با توجه به نفوذ 
ــوده و مطالعات ژئوتكنيكى  ــطحى نفت خام در محيط هاى آل س
ــده در خاك هاى منطقه (هفت گمانه به عمق 30 متر)  انجام ش
ــد، به دليل  ــاهده لوگ هاى مربوط به آن تصميم بر آن ش و مش
عدم تغيير نوع خاك تا عمق 30 مترى در بسيارى از نقاط مورد 
ــش و هزينه بر بودن حفر گمانه، خاك مورد مطالعه خاك  آزماي

سطحى و در عمق يك مترى زمين انتخاب شود. نمونه گيرى از 
نوع دست خورده است.

روش كار و آماده سازى نمونه ها
ــاى مقدماتى، نمونه  ــدى و انجام آزمايش ه پس از طبقه بن
ــيه  پااليشگاه  ــده از محل (خاك هاى حاش خاك هاى برداشت ش
تهران) به مدت 12 الى 24 ساعت در دماى 105 درجة سلسيوس 
ــد.  قرار گرفت تا رطوبت موجود در خاك به حداقل ممكن برس
ــا در گرم خانه با توجه به  ــاب مدت زمان قرارگيرى نمونه ه انتخ
ــرى ذرات و عوامل ديگر به نحوى  ــه بودن و نحوه قرارگي كلوخ
صورت مى گرفت تا پس از 12 ساعت حضور مداوم، نمونه ها در 
ــه ساعت يك بار توزين شده و در صورت اختالف  گرم خانه هر س
ــپس، به سرعت  ــد. س كمتر از يك درصد عمليات متوقف مى ش
ــانده  نمونه ها با آب مقطر به رطوبت مطلوب (12/5 درصد) رس
ــده و پس از اطمينان از همگن بودن، به مدت 24 ساعت در  ش
پالستيك هاى چند اليه و سربسته قرار  گرفت تا رطوبت ناشى از 

آب در نمونه ها به طور يكنواخت صورت پذيرد. 
براى انجام آزمايش مقاومت تك محورى در خاك هاى آلوده 
ــتيك ها با نفت خام  به نفت خام، نمونه هاى مرطوب داخل پالس
ــبت هاى صفر، 3، 6، 9، 12   ــگاه تهران در نس تحويلى از پااليش
ــك نمونه هاى خاك تركيب شد.  و 15 درصد بر طبق وزن خش
ــده  ــتر، نمونه هاى تركيب ش براى ماندگارى و تعادل هرچه بيش

(CL) جدول 1: خصوصيات اتربرگ و برخى ويژگى هاى خاك مورد مطالعه

مقدارپارامتر
به ترتيب 20/3، 39، 18/7حد خميري، حد رواني و شاخص خميري

رس با پالستيسيه پايين (CL)طبقه بندي خاك (طبقه بندي متحد)
6/2 ٪ - 19/4 ٪رطوبت در محل (٪) فصول كم باران ـ  پرباران

(gr/cm3) 1/76وزن مخصوص در محل
2/72چگالي دانه هاي خاك

3/55مواد آلي (٪)
(27 °C در دماي) pH8/0 – 8/3
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ــتيك هاى سربسته  ــه ماه داخل پالس به مدت يك هفته الى س
ــازه عكس العمل بين خاك و  ــرار گرفت تا امكان اج چنداليه ق
نفت خام مهيا شود. بنابراين، 24 نمونه خاك براى انجام آزمايش 

مقاومت تك محورى تهيه شد. 
ــته ذكر است، اضافه بر تعداد نمونه هاى مذكور، چهار  شايس
نمونه مجزا به صورت تصادفى انتخاب شد و طى چهار هفته، هر 
هفته يكى از نمونه ها به دليل اطمينان از درستى انجام آزمايش 
ــواد فرار در نفت خام،  ــد. در ضمن با توجه به حضور م تكرار ش
ــر از 40 روز از زمان  ــردن نفت خام به نمونه ها در كمت اضافه ك
ــا آزمايش ها منطبق بر واكنش هاى  ــل نفت انجام گرفت ت تحوي

واقعى نفت با خاك باشد.
شكل (1) منحنى دانه بندى خاك محل را بر اساس استاندارد 
ــان مى دهد. با توجه به منحنى دانه بندى و  ASTM D422 نش
ــود  خصوصيات اتربرگ خاك منطقه (جدول 1) مالحظه مى ش
كه نوع خاك ريزدانه بوده و بر اساس سيستم طبقه بندى متحده 

و استاندارد ASTM D422، خاك CL نامگذارى مى شود.
ــده است  ــان داده ش در جدول (2) خصوصيات نفت خام نش
كه دربرگيرنده ويسكوزيته، وزن مخصوص، فشار بخار، شورى و 

نقطه جارى شدن است.

آزمايش هاى مقاومت تك محورى
ــتاندارد اس ــق  طب ــورى  تك مح ــت  مقاوم ــش  آزماي

ــتگاه يك  ــرعت دس ــت. س  ASTM D2166 انجام گرفته اس
ــتوانه  شكل به  ــتفاده اس ميلى  متر بر دقيقه بوده و قالب مورد اس

قطر 38 و ارتفاع 75/5 ميلى متر است. 

تعيين چسـبندگى زهكشى نشـده نمونه هاى آغشته به 
نفت خام

ــى يك نمونه خاك، از  ــت آوردن مقاومت برش براى به دس
پوش گسيختگى موهر ـ كولمب استفاده مى شود. در اين خاك ها 

(CL) شكل 1: منحنى دانه بندى خاك مورد مطالعه 
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مهم ترين عامل مقاومت برشى خاك، c است. φ خاك در حالت 
ــت. هرچه مقدار  φ و c خاك بيشتر  ــده صفر اس ــى نش زهكش
باشد، خاك مقاوم تر است. البته با توجه به اينكه آزمايش پيش 
ــت و چون در  ــى اس رو براى خاك هاى ريزدانه، به خصوص رس
ــود،  ــى به نمونه داده نمى ش آزمايش تك محورى امكان زهكش
ــود، نمونه داراى φ نيست. در آزمايش هاى  بنابراين فرض مى ش
انجام گرفته ضريب تصحيح دستگاه 1/55 است. نمونه ها بر اساس 
سن آلودگى مورد نظر براى عمل آورى، طبق شرايط ذكر شده در 
ــازى نمونه ها نگهدارى شد. در اين  ــمت روش كار و آماده س قس
آزمايش، نمونه ها با درصد وزنى نفت خام از غير آلوده صفر تا 15 
درصد نفت، با فواصل سه درصدى و در زمان هاى يك هفته الى 
سه ماه (كوتاه مدت تا بلند مدت) آماده شد و جمعاً 30 آزمايش 

انجام شد. 
ــى حداكثر ــه (1)، تنش برش ــا توجه به رابط ــت، ب در نهاي

 به دست مى آيد:
             (1)

الف- نمونه هاى غير آلوده
با توجه به اينكه پارامتر رطوبت در فصول مختلف سال متغير 
ــد رطوبت، به عنوان مطلق،  ــت، امكان به كارگيرى يك درص اس
ــويى  ــر نبود، از س براى انجام آزمايش هاى مكانيك خاك ميس
ــاك در هنگام آزمايش، وجود  ــر، به علت محصور نبودن خ ديگ
حداقل رطوبت ضرورى است، لذا بر آن شديم تا روى نمونه هاى 
غير آلوده خاك، با درصد رطوبت هاى متغير، آزمايش تك محورى 
صورت پذيرد و درصد رطوبت مناسب ترين جواب، در نمونه هاى 
آلوده نيز اعمال شود. آزمايش ها روى نمونه هايى با رطوبت هاى 
ــد انجام گرفت. رطوبت 12/5  10، 12/5، 15، 17/5 و 20 درص
ــد با توجه به تغييرات منظم گيج تغيير مكان هنگام انجام  درص
آزمايش، مشاهده شكل ترك شكست 45 درجه اى و قطرى در 
اين درصد رطوبت و محدوديت هاى ناشى از رطوبت هاى پايين 
ــاال (كرنش حداكثرى)  ــبندگى رس) و رطوبت هاى ب (عدم چس
انتخاب شده است كه با احتساب خطاى پرش آب هنگام افزودن 
نفت و سهولت تعيين رطوبت، اين درصد هنگام افزودن نفت خام 

جدول 2: خصوصيات نفت خام پااليشگاه تهران

Viscosity (cp) Specific gravity 
at 60°F R.V.P. (kPa) Salt content 

(lb/1000 bbl) Pour Point (°C)

22/2 0/86 75/9 12 -18

شكل2:  چپ) دستگاه تك محورى در حال تست روى نمونه آلوده به نفت خام
راست) نمونه تك محورى قبل از آزمايش (سه اليه كوبيده)
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در آزمايش ها 13 درصد ملحوظ شده است (شكل 3). 
جدول (3) خالصه اى از نتايج آزمايش مقاومت تك محورى 
ــان  روى نمونه هاى غير آلوده را با درصد رطوبت هاى مختلف نش

مى دهد.
علت افت ناگهانى مقاومت خاك در رطوبت 20 درصد، ميزان 
رطوبت بسيار زياد است كه باعث تغيير در ساختار نگه دارندگى 
آب در رس ها مى شود و رطوبت نمونه وارد حد خميرى مى شود. 
ــورب 45 درجه قطرى  ــن رطوبت از حالت م ــكل ترك در اي ش
ــارف 20 درصد  ــت نمونه بر اثر كرنش نامتع ــده و قرائ خارج ش

متوقف شد و نمونه شكل خمره اى به خود گرفت (شكل 4). 
ــاى آلوده به  ــل اطمينان از نتايج نمونه ه ــن، به دلي همچني
نفت خام در سنين مختلف، نمونه هاى غير آلوده اى (NC) نيز به 

همراه نمونه هاى آلوده آزمايش شد. بعد از سن يك هفته، نوسان 
كم تغييرات درستى انجام آزمايش ها را نشان مى دهد.

ب- نمونه هاى آلوده به نفت خام 
ــى نشده در يك  ــبندگى زهكش ــت آوردن چس براى به دس
ــه سه ماهه و در درصد هاى مختلف آلودگى، آزمايش هاى  پروس
ــت. آزمايش ها از يك هفته  ــده اس مقاومت تك محورى انجام ش
ــت آوردن نتايج مقاومتى كوتاه مدت به طور منظم  براى به دس
در سنين آلودگى هفتگى، يك ماه و دو ماه كه تغييرات نتايج را 
 q(u)در بلند مدت1 نشان مى دهد، ادامه يافت. با توجه به مقادير
ــت، نتايج  ــام گرف ــاىCL انج ــه روى نمونه ه ــت آمده ك به دس
ــبتى معكوس بين مقدار نفت  آزمايش ها به طور كلى بيانگر نس

جدول 3: مقاومت فشارى تك محورى در درصد رطوبت هاى متفاوت

درصد رطوبت %10 % 12/5 % 15 %17/5 %20
مقاومت فشارى تك محورى 1/15 1/84 2/04 2/21 0/77

شكل 3: شكل ترك در آزمايش تك محورى
(خاك غير آلوده با رطوبت 12/5 درصد)

شكل 4: شكل ترك  در آزمايش تك محورى
(خاك غير آلوده با رطوبت 20 درصد)

1. long time
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ــت. نتايج آزمايش هاى تك محورى، در سنين  و پارامترq(u) اس
مختلف آلودگى و درصدهاى وزنى مختلف نفت، در نمودارهاى 

(1 تا 5) به تصوير كشيده شده است.
 

 تفسير نتايج آزمايشگاهى
ــر حبيب الرحمان و همكاران (2007)، هنگامى كه به  از نظ

ــده به نفت آب اضافه مى شود، آب تا  ــل رس آلوده ش مخلوط ش
ــماتيك  حدودى پيوند نفت و رس را جدا مى كند. يك مدل ش

براى اين موضوع در شكل (5) نشان داده شده است. 
ــه ماهه  با توجه به نتايج آزمايش هاى يك تا چهار هفته و س
مشاهده مى شود كه تأثير ميزان نفت مخلوط شده در نمونه ها در 
ــد و 6 درصد، رفتار  ــى، تا حدود مقادير 3 درص هفته هاى ابتداي

نمودار 1: تأثير ميزان نفت خام در ميزان چسبندگى زهكشى نشده 
براى سن يك هفته 

نمودار 2: تأثير ميزان نفت خام در ميزان چسبندگى زهكشى نشده 
براى سن دو هفته 

نمودار 3: تأثير ميزان نفت خام در ميزان چسبندگى زهكشى نشده 
براى سن سه هفته 

نمودار4: تأثير ميزان نفت خام در ميزان چسبندگى زهكشى نشده 
براى سن چهار هفته 

نمودار 5: تأثير ميزان نفت خام در ميزان چسبندگى زهكشى نشده 
براى سن سه ماهه

شكل5: مدل شماتيك اضافه شدن آب به رس آلوده به نفت [7]
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منظمى از منظر تغييرات نداشته و كاهش مقاومت چسبندگى در 
تمام سنين آلودگى به طور محسوس در مقادير 9، 12 و 15 درصد 
ــاختار ذرات خاك رس  اتفاق مى افتد. علت اين امر مى تواند به س
بازگردد، به طورى كه در هنگام افزايش نفت در هفته هاى ابتدايى، 
ــه الى ذرات رس به طور كامل قرار نگرفته و خاك به  نفت در الب
تعادل واكنشى الزم نمى رسد. همچنين، به تعادل نرسيدن كامل 
ــى از آماده سازى  ــت ناش تركيب در هفته هاى ابتدايى ممكن اس
ــد. تهيه تركيبى همگن در اين تحقيق به روش  نمونه ها نيز باش
ــورت گرفته و همين مى تواند عامل  ــتى و ورز دادن نمونه ص دس
ــت در هفته هاى ابتدايى  ــيدن تركيب خاك و نف خطايى در نرس
باشد. البته در حال حاضر اين روش به علت آن كه نفت و رطوبت 
ناشى از آب را با فشار ناشى از ورز به خوبى با رس تركيب مى دهد، 

بهتر از استفاده از همزن هاى مكانيكى است.
ــش مقاومت در رنج 3 تا 5  ــد با توجه به افزاي به نظر مى رس
ــباهت هاى ظاهرى،  ــد نفت خام، رفتار نفت خام عالوه بر ش درص
شباهت بسيارى با قير داشته و تنها تفاوت در درصد قير بهينه 
است، به طورى كه براى تثبيت خاك با قير، ميزان متوسط قير 

حدود 4 تا 8 درصد وزن خاك است.

منحنى سن آلودگىـ  مقاومت چسبندگى 
ــبندگى زهكشى  ــن آلودگى ـ  مقاومت چس نتايج منحنى س
ــان مى دهد در صورت ماندگارى آلودگى  ــده (نمودار 6) نش نش
ــازى  ــاى ريزدانه و برقرارى تعادل ـ كه حالت شبيه س در خاك ه
شده اى از خاك هاى آلوده بلند مدت منطقه مورد مطالعه است ـ 
حضور سه درصد نفت موجب افزايش مقاومت خاك مى شود و از 
طرفى ديگر، افزايش نفت در مقادير باالتر موجب كاهش پيوسته 
ــود كه اين تغيير رفتار را مي توان به  مقاومت تك محورى مى ش
تشكيل ذرات رس كروي پوشيده شده با نفت نسبت داد (ذرات 
ــترى روى همديگر داشته و زمان  رس كروى امكان لغزش بيش

گسيختگى را كاهش مى دهد). 
ــش مقاومت  ــگران دليل افزاي ــك از پژوهش ــه هيچ ي اگرچ
ــورى را در درصدهاى كم آلودگى ابراز نكرده اند، با توجه  تك مح
ــش رو بر اين باور  ــات كتابخانه اى، نگارنده تحقيق پي به مطالع

ــه درصد نفت در خاك موجب مى شود نفت  است كه حضور س
ــده با آب، به صورت فيلم نازكى قرار  در بين ذرات رس احاطه ش
ــود ساختار يكپارچه اى در مخلوط خاك و آب  گيرد و موجب ش

ايجاد شود. 
ــور نفت و  ــت به دليل حض ــن يكپارچگى هم ممكن اس اي
كاهش دافعه در آب هاى اطراف ذرات رس باشد و هم بر اساس 
ــمت اول تئورى Lambe ـ كه موجب افزايش تنش تماسى  قس
بين كانى هاى رس مى شود و درگيرى دانه ها را در نمونه بيشتر 

مى كند ـ تعبير شود [8].
ــت برش مستقيم به  Alsanad و همكاران نيز در انجام تس
ــت و كاهش نيروى دافعه در  ــى از حضور نف اين يكپارچگى ناش

آب هاى اطراف ذرات رس اشاره كرده اند[9]. 
ــم آلودگى خاك منطقه مورد  ــن، از آنجايى كه حج در ضم
ــش درصد است،  ــتر مناطق در حدود صفر تا ش مطالعه در بيش
ــى از نفت از ساليان  بنابراين، با توجه به ماندگارى آلودگى ناش
ــه ماهه از اعتبار  ــگاه تهران، نتايج س ــته در اطراف پااليش گذش

بهترى براى استفاده برخوردار است.

 نتيجه گيرى
ــى جنوب تهران . 1 ــده روى خاك هاى رس ــات انجام ش مطالع

متمركز است و منظور از آلودگى، نفت خام است.
ــتوار است و در اين . 2 ــگاهى اس مطالعات بر پايه نتايج آزمايش

نمودار 6: تأثير ميزان سن آلودگى در ميزان چسبندگى زهكشى 
نشده براى درصدهاى مختلف نفت خام
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ــى)، درصد نفت و  ــن آلودگ ــق پارامترهاى زمان (س تحقي
رطوبت متغير است.

در كليه آزمايش هاى انجام گرفته، پارامتر زمان در آلودگى هاى . 3
كم بسيار مؤثرتر از آلودگى هاى زياد است. حضور حداكثرى 
ــان روزهاى اول  ــود تا ذرات رس در هم نفت موجب مى ش

تحت فراگيرى ملكول هاى نفت واقع شود.
در صورت ماندگارى آلودگى در خاك هاى ريزدانه و برقرارى . 4

ــده اى از خاك هاى آلوده  ــت شبيه سازى ش ــادل ـ كه حال تع
ــاى آلوده با  ــت ـ نمونه ه ــدت منطقه مورد مطالعه اس بلند م
ــن آلودگى، عموماً با كاهش مقاومت چسبندگى  افزايش س
زهكشى نشده همراه بوده و فقط نمونه هاى حاوى سه درصد 
ــر از نمونه هاى  ــاه، مقاومتى باالت ــام در پايان يك م نفت خ

غير آلوده داشته است. 
ــت آمده از نتايج مقاومت . 5 ــرC(u) به دس ــه به مقادي با توج

تك محورى روى نمونه هاى CL، نتايج آزمايش ها به طور كلى 
ــت و پارامتر مقاومت  ــبتى معكوس بين مقدار نف بيانگر نس

چسبندگى زهكشى نشده است.
ــد، با توجه به . 6 ــده به نظر مى رس ــا توجه به نتايج حاصل ش ب

ــام، رفتار  ــا 5 درصد نفت خ ــت در رنج 3 ت ــش مقاوم افزاي
ــباهت هاى ظاهرى، شباهت بسيارى با  نفت خام عالوه بر ش
قير داشته و تنها تفاوت در درصد قير بهينه است، به طورى 
ــط قير حدود 4 تا  كه براى تثبيت خاك با قير، ميزان متوس

8 درصد وزن خاك است.

تشكر و قدردانى
اين پژوهش با حمايت مادى و معنوى شركت ملى پااليش و 
پخش فراورده هاى نفتى ايران صورت گرفته است كه بر خود الزم 
مى دانيم تا از حسن توجه آن اداره محترم سپاس گذارى نماييم. 
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چكيده
شبيه سازي فرايندهاي پااليشگاهي در شبيه سازهايي همچون اسپن  پالس و هايسيس همواره با مشكالتي مواجه است كه صحت 
و دقت نتايج را تحت تأثير قرار مي دهد. عمده ترين اين مشكالت، فقدان سينتيك مناسب براي واكنش ها و پيچيده بودن تركيب 
خوراك و محصوالت است. در نتيجه، تنها روش قابل اطمينان براي شبيه سازي با نرم افزارهاي فوق، توسعه مدل رآكتوري فرايند 
مورد نظر است كه در يك محيط برنامه نويسي، مانند زبان برنامه نويسى سى تهيه شده و در محيط شبيه ساز اجرا مي شود. در اين 
ــرح داده شده كه از محيط اسپن پالس براي شبيه سازي  ــگاهي، مراحل تهيه نرم افزاري ش مقاله، براي واحد هيدروكراكينگ پااليش
فرايند هيدروكراكينگ و از نرم افزار آ سى ام1 به عنوان برنامه توسعه اي استفاده شده است. در نهايت دو روش حل متوالي و همزمان 

كه در محيط اسپن پالس قابل استفاده است از نظر زمان رسيدن به جواب2 با هم مقايسه شده  است.

واژگان كليدي: برنامه نويسي توسعه اي، شبيه سازي، اسپن پالس، آسى ام، هيدروكراكينگ، پتروسيم 

مقدمه
ــازي متغيرهاي عملياتي مانند فشار، دبي  به منظور بهينه س
ــتراتژيك  خوراك و دما، براى افزايش بازده توليد محصوالت اس
ــازي فرايندهاي  ــه شبيه س ــواره ب ــن و ديزل، هم ــد بنزي مانن
ــده است. در فرايندهاي كاتاليستي، مانند  پااليشگاهي توجه ش
ــتي، بخش رآكتور از اهميت  ــگ و تبديل كاتاليس هيدروكراكين
ــت و اكثر فعاليت هاي بهينه سازي فرايند بر  بااليي برخوردار اس

ــازي رآكتورهاي پااليشگاهي،  ــت. اما در شبيه س آن متمركز اس
ــودن تركيب خوراك ورودي (به دليل وجود تركيبات  پيچيده ب
ــينتيك واكنش ها، وابستگي ضرايب  ــنگين، تعريف شبكه س س
سينتيكي به كاتاليست (متفاوت در هر پااليشگاه) و نياز به روشي 
ــتفاده از نرم افزارهاي  ــرام فرايندي) اس ــب براي حل دياگ مناس
معمول مانند اسپن پالس، هايسيس و Pro-II را دچار مشكل و 

حتي غير ممكن ساخته است [1، 2، 3 و 4]. 

شبيه سازي رآكتور هيدروكراكينگ پااليشگاه و 
مقايسه نتايج حاصل از ساختار مدل و روش حل متفاوت 
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1. Aspen Custom Modeler(ACM)
2. Convergence Time
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ــت كه بيش از 40 سال،  ــئله به اندازه اي اس اهميت اين مس
ــركت ِكى بى سى1 در زمينه توسعه رآكتورهاي پااليشگاهي و  ش
اجراى آن در شبيه ساز هايسيس تالش كرده و سرانجام در سال 
 Hysys-Refinery 2000، اولين نسل اين نرم افزار را با عنوان
ــترك هايپُرتِچ2 و ِكى بى سى  به بازار عرضه كرد كه محصول مش
است [5 و 6]. در حال حاضر، نسل جديد اين نرم افزار با عنوان 

پتروسيم شناخته مي شود.
با توجه به اينكه ماژول رآكتورهاي پااليشگاهي در پتروسيم 
ــينتيك از اطالعات  ــب به صورت كلي بوده و براي تنظيم س اغل
عملياتي استفاده مي شود و كاتاليست به طور خاص مورد توجه 
ــت [6]، امكان عدم حصول با دقت باال در شبيه ساز وجود  نيس
ــگاه يا مراكز تحقيقاتي  ــن در برخي موارد، پااليش دارد. در ضم
ــاس نوع فرايند  ــوري جديد بر اس ــعه ماژول رآكت نيازمند توس
كاربردي است. در نتيجه، توسعه اين ماژول ها در شبيه سازهاي 
ــط كاربران مهم است. اين امكان در شبيه سازهايي  تجاري توس
ــيس وجود داشته و اصطالحاً برنامه نويسي  مانند اسپن و هايس

توسعه اي3[7] ناميده مي شود. 
در اين مقاله، توسعه ماژول رآكتوري فرايند هيدروكراكينگ 
ــپن پالس بررسي مى شود. در ابتدا  يا آيزوماكس4 در محيط اس
ــى ام  ــاز آس روش اجراى رآكتور هيدروكراكينگي كه در شبيه س
توسعه يافته است به صورت يك ماژول سفارشي5 در اسپن پالس 
ــود. مراحل به گونه اي است كه دقيقاً مطابق با  ــرح داده مي ش ش

روش توسعه شبيه ساز پتروسيم باشد.
ــپن پالس با سه نوع  ــعه يافته در اس ــپس اين ماژول توس س
ــدي، مانند برج و مبدل  ــاير تجهيزات فراين ــش، در كنار س آراي
ــيدن به  ــده و زمان رس قرار گرفته، با روش هاي متفاوت حل ش
جواب با هم مقايسه مي شود. شايسته ذكر است كه در شبيه ساز 
ــپن پالس، براي حل دياگرام جريان6، دو روش وجود دارد كه  اس

عبارت است از:
1- حل مدل به صورت متوالي7 
2- حل مدل به صورت همزمان8

ــده و بعد از  ــدا اولين ماژول حل ش ــي، از ابت در روش متوال
ــود و به ترتيب  ــيدن به جواب، حل ماژول بعدي آغاز مي ش رس
ــد. در  ــاز تجهيز به تجهيز جلو رفته تا به همگرايي برس شبيه س
ــف پاره جريان9 الزامي  ــتي، تعري صورت وجود جريان هاي برگش
ــت تا با انجام سعي و خطا در هر اجرا، مشخصات پاره جريان  اس
ــه كرده و در صورت وجود خطاي مقرر،  را با اجراي قبلي مقايس

رسيدن به جواب10 اعالم شود.
ــود در ماژول هاي  ــام معادالت موج ــان، تم در روش همزم
ــدي (معادالت موازنه جرم، انرژي و تعادالت فازي) به طور  فراين
ــازي عددي حل شده  ــتفاده از روش هاي بهينه س همزمان با اس
ــت. روش متوالي  ــازي به تعريف يا انتخاب پاره جريان نيس و ني
ــي كه تعداد  ــد، اما در مواقع ــتر موارد به جواب مي رس در بيش
ــتي زياد بوده يا دياگرام فرايند بسيار پيچيده  جريان هاي برگش

است امكان عدم همگرايي وجود دارد.

برنامه نويسي توسعه اي رآكتور هيدروكراكينگ
ــگاه يا آيزوماكس، نفت گاز  در واحد هيدروكراكينگ پااليش
خأل11 به عنوان خوراك وارد رآكتوري با بستر ثابت شده و تحت 
ــكل- موليبدن12،  ــت ني ــار و دماي باال در مجاورت كاتاليس فش
ضمن تبديل گوگرد و نيتروژن خوراك به سولفيد هيدروژن13 و 
ــط كاتاليست زدوده شده و در نهايت  آمونياك14، فلزات آن توس
ــات ميان تقطير تبديل  ــى، نفتا و تركيب ــبك، ال پى ج به گاز س
ــود. بخش عمده اي از نفت گاز خأل كه تبديل نشده است،  مي ش
ــي از آن نيز به عنوان  ــور بازگرداني و مقدار كم ــاره به رآكت دوب
ــد، ــود. همان گونه كه گفته ش محصول باقي مانده15 خارج مي ش

1. KBC
2. Hyprotech
3. Extensibility
4. Isomax
5.  Customized Module
6. Flowsheet diagram
7. Sequential Modeling
8.  Equation oriented

9.  Tear Stream
10.  Convergence
11.  VGO (Vacuum Gas oil)
12.  Ni / Mo
13.  H2S
14.  NH3
15. Residue
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ــن رآكتور به  ــه روش اجراى اي ــداف اين مقاله ارائ ــي از اه  يك
ــه روش هاي حل آن در  ــعه يافته و مقايس عنوان يك ماژول توس
ــپن پالس است. در ادامه به طور مختصر به روش مدل سازي  اس

اين رآكتور اشاره خواهد شد.
ــاي رآكتوري در  ــتفاده از ماژول ه ــواردي كه اس ــي از م يك
ــازي واحدهاي پااليشگاهي دشوار  ــپن پالس را براي شبيه س اس
ــت.  ــبه اجزا1 اس ــازد، عدم امكان تعريف واكنش براي ش مي س
ــنگيني مانند نفت گاز خأل و ديزل2 نيز به  در ضمن تركيبات س
صورت تركيبات حقيقي قابل تعريف نيست. از طرفي، سينتيك 
مناسب نيز براي فرايندهاي پااليشگاهي وجود ندارد كه در اين 

مواقع، نياز به برنامه نويسي توسعه اي احساس مي شود.
ــپن پالس نياز به نرم افزار آسى ام  ــي در اس براي ماژول نويس
است كه توسط شركت Aspen Tech بدين منظور ارائه شده 
ــت. در نرم افزار آسى ام، عالوه بر توسعه مدل رآكتوري توسط  اس
ــي فرترن3، مي توان از بانك اطالعاتي، ابزارهاي  زبان برنامه نويس
آناليز و معادالت حالت موجود در بانك اطالعاتي نرم افزار اسپن 
نيز بهره برد. اين موضوع موجب مي شود، از لحاظ معادله حالت، 
ــپن پالس سازگاري داشته  ــترش يافته در آسى ام با اس مدل گس
ــينتيك  ــى ام، ابزارهايي براي تخمين س ــد. به عالوه در آس باش
ــوت يا صنعتي وجود دارد كه  ــاس اطالعات پايل واكنش ها بر اس

دقت آن قابل قبول است. 
ــور هيدروكراكينگ با  ــعه رآكت در نتيجه در اين مقاله، توس
ــى ام و تخمين  ــاز آس ــبه اجزا در شبيه س تركيبات حقيقي و ش

سينتيك توسط همين نرم افزار مورد توجه است. 
بر اساس آزمايش هاى پايلوت انجام شده در پژوهشگاه صنعت 
ــت [8]، رآكتور هيدروكراكينگ مورد مطالعه در اين مقاله در  نف
شبيه ساز آسى ام توسعه يافته است. مدل سينتيكي مورد استفاده 
بر اساس شبكه پنج المپي موجود در مراجع [9 و 10] است. در 
مدل سازي فرايند هيدروكراكينگ، از هيدروژن ورودي به ساختار 
ــده كه طبق مراجع خطاي كمي در موازنه  ملكولي صرف نظر ش
ــد [8 و 12]. در ضمن، در صورت  ــرم و دقت مدل وارد مى كن ج

ــه در خواص خوراك،  ــت يا تغييرات قابل مالحظ تغيير كاتاليس
ــرايط عملياتي تخمين زده  ــينتيك دوباره از ش ــد ضرايب س باي
ــود تا بتواند نسبت به تغييرات خوراك و كاتاليست حساسيت  ش
ــرايطي كه غير فعال  ــن روش، حتي در ش ــان دهد [11].  اي نش
ــت وجود دارد، براي شبيه سازي دقيق واحدهاي  شدن كاتاليس

هيدروكراكينگ پااليشگاهي نتايج خوبي حاصل مى كند [14].
ــون4 بوده و  ــه حالت انتخابي پنگ رابينس ــن، معادل در ضم
ــبه اجزا به شرح زير  ــتة حقيقي و ش تركيبات ورودي به دو دس

تقسيم شده است:
ــولفيد  ــات حقيقي مانند آمونياك، س ــتة اول تركيب 1- دس

هيدروژن، متان، اتان، پروپان و بوتان است.
ــامل گاز، نفتا، ميان تقطير،  ــتة دوم شبه جزهايي ش 2- دس
نفت گاز خأل، باقي مانده و تركيبات گوگردي و نيتروژن دار است 
ــيته، وزن ملكولي و  ــاس دانس كه به صورت المپ [11] (بر اس

نقطة جوش [13]) تعريف مي شود. 
ــعه مدل پااليشگاهي اين است  ــرط اساسي براي توس اما ش
ــاز  ــود كه شبيه س كه كليه تركيبات به صورت نفتي5 تعريف ش
ــل را رعايت مى كند. اين بدين معني  ــيم [6] نيز اين اص پتروس
ــي موجود در فرايند، به  ــت كه تركيبات حقيقي و غير حقيق اس
ــي از پيش تعريف شده و با ترتيب  ــاختار ماتريس صورت يك س
مشخص وارد ماژول هاي فرايندي شده و همين ماتريس، بدون 
ــود كه اين  ــواد، از ماژول خارج مي ش ــر در ترتيب و نام م تغيي
ــعه يافته در اين مقاله  ــاژول هيدروكراكينگ توس موضوع، در م

رعايت شده است. 
روش كار نيز از پتروسيم الگو برداري شده؛ يعني، در ابتدا براى 
تعريف خوراك6 ماتريسي از خواص نفتي، براي هر خوراك نفتي، 
در نرم افزار اسپن ساخته شده و سپس اين ماتريس به آسى ام انتقال 
داده مي شود، از اين رو، انتخاب مواد در اختيار كاربر نخواهد بود. در 
ــتفاده  ــيم نيز، به همين روش، خوراك نفتي با اس نرم افزار پتروس
ــود. تصوير ماژول هيدروكراكينگ  ــخصاتش تعريف مي ش از مش
توسعه يافته در آسى ام در شكل (1) ارائه شده است. شماي رآكتور، 

1. Pseudo Component
2. Deisel
3. Visual Fortran

4. Peng Robinson
5. Refinery Assay
6. Feed Characterization
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ــدروژن و خوراك) و خروجي (محصول) كه  اتصاالت ورودي (هي
ــت توسط كاربر طراحي شده و بعد از  محيط گرافيكي ماژول اس

انتقال به نرم افزار اسپن به همين شكل حفظ مي شود. 
ــازي، شامل موازنة جرم، انرژي و روابط تعادلى  نحوة مدل س
ــينتيك در مراجع [8 و 9] موجود است. در جدول هاى (1)  و س
ــازي با روش شرح داده شده و  و (2)، براى اعتبار سنجي مدل س
ــينتيك در آسى ام، مقايسه اي بين نتايج حاصل  ابزار تخمين س
از مدل سازي و نتايج عملي در دو شرايط عملياتي مختلف ارائه 
ــينتيكي در آسى ام از  ــت. شايان ذكر است، ضرايب س شده اس
حداقل كردن مربع خطاي بين بازده محصوالت خروجي از مدل 

رآكتوري و پايلوت به دست مي آيد.
جدول 1: مقايسه نتايج حاصل از پايلوت و مدل در شبيه ساز آسى ام (آزمايش 1)

شرايط آزمايش
دبي خوراك ورودي (گرم بر ساعت)139/38

دما (سلسيوس)360
فشار (مگا پاسكال)13/7

محصوالتواحد نيمه صنعتي2مدل ارائه شده1
نفتا (گرم بر ساعت)1/511/58
ميان تقطير (گرم بر ساعت)14/7315/368
باقي مانده سنگين (گرم بر ساعت)122/49121/77
سولفيد هيدروژن (گرم بر ساعت)1/491/47
آمونياك (گرم بر ساعت)0/0340/032

جدول 2: مقايسه نتايج حاصل از پايلوت و مدل در شبيه ساز آسى ام (آزمايش 2)
شرايط آزمايش

دبي خوراك ورودي (گرم بر ساعت)132/45
دما (سلسيوس)375
فشار (مگا پاسكال)16/3

محصوالتواحد نيمه صنعتيمدل ارائه شده
نفتا (گرم بر ساعت)5/65/33

ميان تقطير (گرم بر ساعت)34/733/11
باقي مانده سنگين (گرم بر ساعت)92/0392/77
سولفيد هيدروژن (گرم بر ساعت)1/4371/403
آمونياك (گرم بر ساعت)0/0350/033

شكل1: مدل توسعه يافته رآكتور هيدروكراكينگ در آسى ام

1. model
2. pilot
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ماژول هيدروكراكينگ توسعه يافته در اسپن پالس 
ــه1 آن در  ــى ام و ترجم ــه مدل رآكتوري در آس ــد از تهي بع
ــود كه در شكل (2)  ــپن پالس وارد مي ش فرترن2، رآكتور به اس
قابل مشاهده است. در اين شكل، عالوه بر ماژول مورد بحث، سه 
ماژول ديگر نيز موجود است كه همگي در قسمت مدل3 در كنار 
ــتاندارد اسپن پالس، مانند برج ها، مبدل ها و  مابقي مدل هاي اس

غيره قرار داده شده  است. 
حال مي توان مانند شكل (2) اين ماژول توسعه اي را با ديگر 
ــر، شير فشار شكن،  تجهيزات موجود، مانند پمپ، مبدل، ميكس
ــد هيدروكراكينگ  ــب4 و كل واح ــك تركي ــالش تان ــرج و ف ب
ــط اين روش، مدل رآكتور  ــازي كرد. در حقيقت، توس شبيه س
ــعه و براي ديگر اجزاى فرايند،  ــبكه سينتيكي دلخواه توس با ش
ماژول هاي موجود در اسپن پالس استفاده شده است. در نتيجه 
مي توان كليه رآكتورهاي موجود در يك پااليشگاه، مانند تبديل 

ــتي و كاهش گرانروي را توسعه  ــتي، كراكينگ كاتاليس كاتاليس
ــپن پالس با ديگر تجهيزات جانبي تركيب  داده و در صفحه اس
ــا اين روش  ــد، ب ــي اگر فرايند جديدي مورد نظر باش ــرد. حت ك

به راحتي قابل توسعه و ورود به اسپن پالس است.  
ــمت سمت چپ پايين صفحه دومين  در شكل (2)، در قس
ــكل (1)  ــت كه گرافيك و اتصاالت آن در ش ماژول، ماژولي اس
ــط كاربر قابل تغيير نبوده و  ــده است كه اين ماژول توس ارائه ش
دقيقاً مانند ديگر ماژول هاي اسپن عمل مي كند. زماني كه روي 
اين ماژول كليك شود، شكل (3) ظاهر مي شود كه شامل چهار 
بخش است. اين بخش ها در آسى ام توسعه داده شده و به ترتيب 
ــامل ابعاد رآكتور5، شرايط عملياتي6، ضرايب كاليبراسيون7 و  ش

نتايج8 است.  
ــينتيك، ضرايب كاليبراسيون در نظر گرفته  براي تنظيم س
شده كه كاربر مي تواند در آسى ام اين ضرايب را به ماژول متصل 

Once through شكل2: مدل توسعه يافته رآكتور هيدروكراكينگ در اسپن پالس با آرايش

1. Compile
2. Visual Fortran
3. Model Tab at ACM Models
4. Integrate

5. Configuration
6. Parameters
7. Calibration  Factors
8. Results
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كرده (شكل 3) و به اسپن پالس وارد كند. اين ضرايب كه ضرايب 
انطباق1 نيز ناميده مي شود توسط كاربر يا توسط برنامه بهينه سازي 
ــت. با تغيير اين ضرايب مي توان سينتيك را براي  قابل تغيير اس
كاتاليستي جديد تنظيم كرد كه استفاده از يك برنامه بهينه ساز 
ــپن پالس، روشي استاندارد است  ــل و اتصال آن به اس مانند اِكس
ــكل (3)،  ــود. در ش ــيم نيز بدين گونه عمل مي ش كه در پتروس
پيش فرض براي اين ضرايب يك منظور شده است كه در صورت 
تغيير، به عنوان ضريبي براي ثابت فركانسي يا انرژي اكتيواسيون 
(تخميني توسط آسى ام) منظور خواهد شد. در حقيقت شبيه ساز 
ــيم ـ كه ماژول هاي رآكتوري آن قيمت  بسيار بااليي دارد ـ  پتروس
مجموعه اي از روش هاي توسعه ماژول، اتصال به برنامه بهينه ساز، 
مدل سينتيكي و تعيين ماتريس مشخصات خوراك پااليشگاهي 

است كه به روش فوق در هايسيس توسعه يافته است.

نتايج مقايسه روش هاي حل
ــه دو روش متوالي و  ــد، ب ــور كه در مقدمه ذكر ش همان ط
ــپن پالس حل  ــوان ماژول هاي فرايندي را در اس ــان مي ت همزم

كرد. براي رآكتور توسعه يافته ـ كه شامل شبكه سينتيكي نسبتاً 
ــه آرايش  ــت ـ س ــده و مجموعه اي از تجهيزات جانبي اس پيچي
ــيدن به جواب در  ــه دو روش فوق، زمان رس ــده و ب انتخاب ش

جدول (3) مقايسه شده است. اين سه آرايش عبارت است از:
ــورت Once Through بوده . 1 فرايند هيدروكراكينگ به ص

ــمتي از جريان باقي مانده، به عنوان جريان  ــكل 2) و قس (ش
ــداي فرايند، وجود  ــده به خوراك تازه ابت ــتي اضافه ش برگش

نداشته باشد.
ــد و . 2 ــد هيدروكراكينگ به صورت جريان متوالى2 باش فراين

بخشي از باقي مانده به رآكتور بازگرداني شود(شكل 4).
ــد . 3 ــد هيدروكراكينگ به صورت جريان متوالى باش فراين

ــود، اما  ــه رآكتور بازگرداني ش ــي از باقي مانده ب و بخش
ــاي موازي  ــه اي از رآكتوره ــوراك ورودي به مجموع خ
(چهار رآكتور) وارد شود (شكل 5) كه تمامي رآكتورهاي 
ــگاه هاي ايران اين  ــود در پااليش ــگ موج هيدروكراكين
ــت  آرايش را (البته با تعداد رآكتورهاي موازي و كاتاليس

ــت. متفاوت) داراس

شكل 3: صفحه ورود اطالعات براي رآكتور هيدروكراكينگ توسعه داده شده 

1. Tuning Factors 2. Series Flow
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شكل4: مدل توسعه يافته رآكتور هيدروكراكينگ در اسپن پالس با آرايش جريان متوالى

شكل5: مدل توسعه يافته رآكتور هيدروكراكينگ در اسپن پالس با آرايش جريان متوالى و رآكتورهاي موازي
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ــواب، با دو روش متوالي  ــيدن به ج در جدول (3) زمان رس
ــد هيدروكراكينگ  ــاي مختلف واح ــان، براي آرايش ه و همزم
ــتر شدن ماژول هاي  ــت. مشاهده مي شود، با بيش ارائه شده اس
ــتفاده از روش همزمان زمان  ــپن پالس، اس ــعه يافته در اس توس
ــيدن به جواب را كمتر خواهد كرد. در ضمن، در صورتي كه  رس
ــكل  ــداد ماژول هاي رآكتوري افزايش يابد و آرايش فرايند ش تع
پيچيده تري به خود بگيرد، به دليل حل همزمان معادالت درگير 
ــرادي ماژول ها، روش همزمان  ــد و عدم نياز به حل انف در فراين

انتخابي بسيار مناسب است. 
ــوص آرايش موازي رآكتورهاي  ــق جدول (3)، در خص مطاب
ــت، در صورتي  ــده اس هيدروكراكينگ، روش متوالي همگرا نش
ــت. در ضمن، از نتايج  ــه روش همزمان قادر به همگرايي اس ك
ارائه شده در اين جدول مشخص است كه در صورت ساده بودن 
ــتي، استفاده از  فرايند و نبود پاره جريان ها يا جريان هاي بازگش
ــته و در اين  روش همزمان چندان مزيتي بر روش متوالي نداش

ــهولت، استفاده از پيش فرض اسپن پالس (روش  موارد، براي س
متوالي) توصيه مي شود. 

نتيجه گيري
ــعه ماژولي جديد  ــه به اهميت توس ــن تحقيق، با توج در اي
ــيس، روش  ــپن پالس و هايس ــون اس ــازهايي همچ در شبيه س
ــعه ماژول رآكتور هيدروكراكينگ پااليشگاهي در شبيه ساز  توس
ــنجي قرار گرفت. در نتيجه، در كنار  ــپن پالس مورد امكان س اس
ساير تجهيزات اسپن پالس، يك رآكتور هيدروكراكينگ با شبكه و 
سينتيك مورد نظر توسعه داده شد. نتايج نشان مي دهد كه شبكه 
المپي توسعه داده شده ـ كه ضرايب سينتيك آن توسط اطالعات 
پايلوت تخمين زده شده است ـ قابليت پيش بيني بازده گاز، نفتا، 
محصول ميان تقطير و باقي مانده خوراك را با دقت خوب داراست. 
البته در صورت تغيير كاتاليست و خوراك، بايد اين ضرايب 
ــود. همچنين، امكان تركيب شدن اين ماژول  دوباره محاسبه ش
ــق كل واحد  ــازي دقي ــاير تجهيزات و شبيه س ــعه اي با س توس
ــگاه،  ــا ارتباط1 آن با ديگر فرايندهاي پااليش هيدروكراكينگ ي
ــت حرارتي وجود خواهد داشت.  مانند كاهش گرانروي يا شكس
اين روش در پااليشگاه ها يا مراكز تحقيقاتي كه نيازمند ماژولي 
ــعه يافته است، براي اجتناب از هزينه هاي باال (براي  با مدل توس
ــود. در ضمن، در  ــزار) مفيد و مورد توجه خواهد ب ــد نرم اف خري
خصوص آرايش هاي پيچيده فرايندي، روش حل همزمان امكان 

همگرايي را براي كاربر ميسر خواهد ساخت. 

1. Integration
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چكيده
توليد هيدروژن در پااليشگاه از طريق فرايند ريفرمينگ متان صورت مي گيرد. روش صنعتى شامل فرايند ريفرمينگ متان با بخار 
آب است. اين فرايند گرماگير است، بنابراين در رآكتورهاى لوله اى صورت مي گيرد كه درون كوره اى عظيم قرار دارد. مدل سازى اين 
رآكتورها ضرورى است، زيرا  مي توان اثر هر نوع تغيير ناگهانى را در سيستم بررسى كرد و نيازى به انجام اين تغييرات در رآكتور وجود 
ندارد. در اين تحقيق مدل سازى رآكتورها در حالت ديناميكى صورت گرفته و با مقايسه نتايج مدل با نتايج پااليشگاه مشاهده شد كه 
مدل ارائه شده معتبر است. در ضمن، پس از بررسى معتبر بودن مدل ديناميكى، تغييرات ناگهانى در ورودى هاى مدل انجام شده و 

تأثير اين تغييرات ناگهانى در رآكتور و محصول بررسى شده است.

واژگان كليدي: مدل سازي ديناميكي، ريفرمينگ متان، واحد هيدروژن، شبه هموژن، تغييرات ناگهاني
مقدمه

فرايند توليد هيدروژن در پااليشگاه ريفرمينگ متان است. اين 
فرايند جايگاه مهم و بنيادي در صنايع شيميايي دارد و با كاهش 
ذخاير نفتي و مراجعه به مخازن گازي، اهميت آن روز به روز در 
ــت. واحد هيدروژن شامل بخش هايي از جمله:  حال افزايش اس
گوگرد زدايي، كوره ريفرمينگ متان، واحد تبديل منوكسيد كربن 
به دي اكسيد كربن و واحد خالص سازي هيدروژن است. در كوره 
ــرار دارد كه به علت  ــد رآكتورهاي ريفرمينگ متان ق اين واح

گرماگير بودن واكنش، حرارت مورد نياز را از طريق تشعشع در 
كوره دريافت مي كند. 

ــا، ايجاد مدلي  ــازي اين رآكتوره ــي و بهينه س براي بررس
ــه پديده هايي كه در آن  ــت كه بتواند كلي ــيار ضروري اس بس
ــازي  ــد. بدين منظور مدل س ــريح كن ــورت مي گيرد را تش ص
ــر در واحد صنعتي  ــه جاي تغيي ــام مي گيرد. لذا ب واحد انج
ــرات را در  ــت، تغيي ــيارى اس ــتلزم زمان و هزينه بس كه مس
ــم. همچنين،  ــتم را بهينه مي كني ــدل اعمال كرده و سيس م

مدل سازي ديناميكي رآكتورهاي ريفرمينگ متان واحد هيدروژن
 پااليشگاه امام خمينى
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ــي، اثر اعمال تغييرات  ــازي واحد در حالت ديناميك با مدل س
ــرايط رآكتور بررسي مي شود. محققان مختلفي  ناگهاني در ش
ــازي رآكتور ريفرمينگ پرداخته اند. درسال  تاكنون به مدل س
1982، ِدِكن و فرومنت1 ابتدا به مدل سازي يك بعدي و پاياي 
ــترة دمايي 823 تا  ــگ متان با گس ــور صنعتي ريفرمين رآكت
ــار 5 تا 15 بار در حالت هتروژن پرداختند.  953 كلوين و فش
ــرعتي كه آن ها ارائه دادند هم اكنون  سينتيك و معادالت س

ــت [1].  ــينتيك هاي ريفرمينگ متان اس از معتبرترين س
ــتفاده از  ــال 1968، هايمن2مدل همگن و پايا را با اس درس
ــال 2003،  ــيلي از لوله به كار برد [2]. در س يك المان ديفرانس
ــروژن و پايا را  ــدل دو بعدي در حالت هت ــا3 يك م بُريو و ماريس
ــراي بهبود عمليات ريفرمينگ متان به كار بردند [3]. تا كنون  ب
دربارة مدل سازي ديناميكي رآكتور ريفرمينگ متان كار چنداني 
ــه در مقياس  ــد كار محدود ك ــت، جز چن ــورت نگرفته اس ص
ــال 2004، هينزل4 و همكارانش توليد  آزمايشگاهي است. درس
هيدروژن به وسيله روش ريفرمينگ بخار را در حالت ديناميكي، 
ــازي بررسي كردند. مدلي كه آن ها  با انجام آزمايش ها و شبيه س
ــار را دارد كه وابسته  ــان دادن افت فش به كار بردند توانايي نش
ــت. آن ها پاسخ مرحله اي يك سيستم  ــار مولي اس به زمان و ش
ريفرمينگ متان، شامل مبدل هاي حرارتي و رآكتور هاي تبديل 

منوكسيد كربن به دي اكسيد كربن را بررسي كردند [4].
ــازي ديناميكي ريفرمر در  ــال 2005، چان5 به مدل س در س
ــگاهي آن ها لوله اي با  ــال پرداخت. رآكتور آزمايش حالت اتوترم
طول 350 ميلي متر و قطر 60 ميلي متر بود. به دليل نسبت كم 
طول به قطر، از مدل دو بعدي و هتروژن استفاده شد. در حالت 
اتوترمال اكسيداسيون متان نيز صورت مي گيرد، بنابراين تعداد 

واكنش ها چهار واكنش است [5]. 
ــا و ديناميكي واحد  ــازي حالت پاي ــن پژوهش، مدل س در اي
ــار آب در رآكتورهاي كوره واحد  صنعتي ريفرمينگ متان با بخ
هيدروژن پااليشگاه امام خمينى ارائه مي شود. مدل استفاده شده 

يك بعدي و همگن است.

فرايند ريفرمينگ متان
ــن و عامل تغيير  ــتي هيدروكرب ــش كاتاليس ــن فرايند واكن اي
شكل دهنده6  در دماي باالست. عامل تغيير شكل دهنده مي تواند 
بخار آب، دي اكسيد كربن، اكسيژن يا مخلوط آن ها باشد. تركيب 
درصد گاز سنتز توليدي بستگي به نوع هيدروكربن به كار رفته، 
ــرايط عملياتي و نوع  ــكل دهنده و مقدار آن، ش ــل تغيير ش عام
ــار آب (ريفرمينگ  ــت دارد. عمليات تبديل متان با بخ كاتاليس
متان) به منظور تبديل هيدروكربن هاي سبك به منوكسيد كربن، 
دي اكسيد كربن و هيدروژن صورت مي گيرد. واكنش هاي كلي به 

صورت زير است:
4 2 23CH H O CO H    (1)

2 2 2CO H O CO H    (2)
4 2 2 22 4CH H O CO H    (3) 

واكنش ها از نوع تعادلي بوده و در حضور كاتاليست نيكل انجام 
مي شود. واكنش ها گرماگير بوده و با افزايش دما به سمت راست 
ــود. بنابراين، رآكتورهاي حاوي كاتاليست نيكل  هدايت مي ش
درون كوره قرار دارد. بخار آب ورودي به كوره فوق گرم است و 
زياد تر بودن مقدار آن نسبت به گاز طبيعي باعث هدايت واكنش 
ــمت راست و جلوگيري از تشكيل كك مي شود. رآكتورها  به س
به صورت موازي درون كوره در دو رديف قرار دارد. حرارت مورد 
ــط سوخت كوره تأمين مي شود. در اين  نياز اين رآكتورها توس
ــينتيك به كار رفته سينتيك ارائه شده توسط زو و  پژوهش، س

فرومنت7[1] است.
معادالت سرعت استفاده شده به صورت زير است:
4 2 2 2

2.5 0.5
1

1 1 2

( / ) ( / )CH H O H CO H eqP P P P P K
r k

DEN



 (4) 
 
(5)2 2 2 2

2 2 2

( / ) ( / )CO H O H CO eqP P P P K
r k

DEN




4 2 2 2

2 3.5 0.5
2 1 2

3 3 2

( / ) ( /( ))CH H O H CO H eq eqP P P P P K K
r k

DEN
 

  (6)
(7) 

4 4 2 2 2 2 2
1 /CH CH H H CO CO H O H O HDEN K P K P K P K P P    

1. Deken&Froment
2. Hyman
3. Borio & Marisa
4. Heinzel

5.  Chan
6.  Reforming agent
7.  Xu &Froment
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سرعت تشكيل مواد مختلف نيز به صورت زير است:
4 1 3CHr r r   (8)
2 2 3COr r r     (9)

ــش، جذب و تعادل از  ــرعت واكن در معادالت فوق، ثابت هاي س
طريق روابط Arrhenius and Vant Hoff و طبق معادالت 

(10) و (11) به دست مي آيد:
( ) exp( )i

Eik A i
RT


  (10)
 

0

( ) exp( )j j
HiK A K

RT


  (11)

پارامترهاي سينتيكي روابط باال در جدول (1) آورده شده است.
ــران، مقادير A(i) در اين روابط به  ــق مقاالت فرومنت و ديگ طب

ــت كه با كاربرد اين مقادير در اين مدل سازى نيز  ــرح زير اس ش
نتايج مطلوبي به دست آمده است:

15 0.5(1) 4.225 10 ( . / . )A kgmol bar kgcat h 
6 1(2) 1.955 10 ( . / . )A kgmol bar kgcat h 
15 0.5(3) 1.022 10 ( . / . )A kmol bar kgcat h 

ــال واحد هيدروژن پااليشگاه امام خمينى (از  از اطالعات پنج س
سال 2004 تا 2008) براي مدل سازي استفاده شد. در جدول(2) 
ــان داده شده است كه مربوط به دو سال است  نمونه اي از آن نش
ــت كه  ــده اس و همچنين، نمونه اي از آن در جدول (3) آورده ش
مربوط به تير ماه سال 1383 است (كاتاليست تازه در رآكتورها 

وجود دارد) [7].

جدول1: پارامترهاى سينتيكى معادالت فرايند ريفرمينگ متان[7]
5

2
88.681.77 10 exp( )H O

g

K
T

  9 1
2

82.96.12 10 exp( )( )H
g

K bar
T

 
 

2
4400exp( 4.063)eq

g

K
T

  4 1
4

38.286.64 10 exp( )( )CH
g

K bar
T

 
 

3 1 2( )eq eq eqK K K  5 170.658.23 10 exp( )( )CO
g

K bar
T

 
 

6 2
1

2683010266.76 10 exp( 30.11)( )eq
g

K bar
T


  

0.5
1

240.1(1)exp( )( . / . )
g

k A kgmol bar kgcat h
T




1
2

67.13(2)exp( )( . / . )
g

k A kgmol bar kgcat h
T



0.5
3

243.9(3)exp( )( . / . )
g

k A kgmol bar kgcat h
T



جدول2: اطالعات مربوط به دو سال پااليشگاه
Year Data Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar

2004

 Methane
conversion 81.79 81.72 87.46 70.29 75.00 69.64 70.45 84.43 73.31 84.9 84.43 86.92

 Exit gas
Temperature(C) 769 769 769 745 745 745 745 745 745 745 745 745

2008

 Methane
conversion 79.91 77.22 77.52 79.2 78.76 79.74 80.07 81.04 82.24 83.03 81.33 82.89

 Exit gas
Temperature(C) 749 749 750 750 749 750 750 748 750 750 750 748
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ــتاتيكى رآكتور  ــازى اس ــن اطالعات، مدل س ــتفاده از اي با اس
ــگاه امام خمينى انجام  ريفرمينگ متان واحد هيدروژن پااليش
ــد و با توجه به ورودى ها و خروجى هاى واقعي اين رآكتور،  ش
ــتفاده از  ــت[8]. با اس ــدل صورت گرف ــاختن اين م معتبر س
ــت آمده از مدل استاتيكى در معادالت مدل  پارامترهاى به دس
ــن واكنش ها نيز نتايج  ــر پارامتر زمان در اي ــى و تأثي ديناميك
ــت آمد. بنابراين مدل  ــگاه امام خمينى به دس خروجى پااليش
ــت. در حالت ديناميكى  ديناميكى حاصل نيز داراى اعتبار اس
نيز ميزان درصد تبديل ها و توزيع دما در طول رآكتور بررسى 
ــرات ناگهانى در ورودى ها تأثير اين  ــن، با انجام تغيي و همچني

تغييرات در طول رآكتور و در خروجى رآكتور بررسى شد.

معادالت حاكم بر مسئله در حالت ديناميكى
ــرح  ــادالت موازنه جرم و انرژى در حالت ديناميكى بدين ش مع

است:
0i i

s B i i
c cu r
t z

  
  

   (12)

f

B B

f P i i i
s

B P P

C H rT Tu
t C z C

 


 
  

 
  (13)

ــرعت  su س ،i ــه اى جزء iC غلظت لحظ ــادالت  ــن مع در اي
i نيز ضريب تأثير  ــرعت واكنش i و ir س ــرى گاز، T دما، ظاه

واكنش هاست.
ــرط مرزى براى معادله موازنه  ــراى حل اين معادالت به يك ش ب
ــرط مرزى براى موازنه انرژى نياز است كه شرايط  جرم و يك ش

مرزى و اوليه به صورت روابط (14) و (15) تعريف شده است:
At   Z=0, t>0   : Ci=Cin(t),T=Tin(t)                      (14)
At   t=0,Z>0  : Ci=0  , T=Tin(0)                             (15)

فرضيات به كار رفته در مدل سازي ديناميكي عبارت است از:
ــده و از تغييرات  ــوع قالبي در نظر گرفته ش ــان گاز از ن 1- جري

سرعت، دما و غلظت در جهت شعاعي صرف نظر شده است.
2- در ابتداي ورود گاز به رآكتور، كليه هيدروكربن هاي سنگين تر 
از متان بر اثر واكنش هاي هيدروكراكينگ به متان تبديل مي شود.
3- از آنجا كه زمان اقامت گاز درون واكنش گاه كم است و نسبت 
 ( D

ul
ــيار زياد است، پارامتر شاخص پراكندگي ( طول به قطر بس

ــيار كوچك است به طوري كه مي توان به راحتي از آن  عددي بس
صرف نظر كرد.

4- نشست كك در نظر گرفته نشده و حالت پايدار بررسي شده 
است.

5- با توجه به اينكه دماي گاز بيش از 600 كلوين و فشار كمتر 
از 2 اتمسفر است، فرض گاز ايده آل منطقي بوده و نياز به استفاده 

از معادالت حالت ديگر منتفي شده است [6].
ــيل پاره اي است  معادالت در حالت ديناميكي، معادالت ديفرانس
كه براي حل عددي اين معادالت از روش تفاضل محدود پيشرو1 
ــده است. دستگاه  ــده و به صورت ساده2 گسسته ش ــتفاده ش اس
معادالت نهايي از نوشتن معادالت گسسته شده براى تمامى نقاط 
به دست آمده است كه براى حل آن نرم افزار مطلب3 به كار برده 

شده است [9].

جدول3:اطالعات ورودى واحد در تيرماه 1383 براى شبيه سازى 
رآكتور ريفرمينگ[7]

 متغير هامقادير
(bar) فشار اوليه24
(K) دماي اوليه610

(K) دماي خروجي1018
(kg mol/hr) شدت جريان مولي ورودي 3235/9

نسبت بخار به كربن در ورودي6
H2:0.053

CH4:0.0968
H2O:0.85

CO2:0.0002 

تركيب گاز ورودي

(Kg/m3) دانسيته بستر900
تعداد لوله ها180

(m)قطر داخلي هر لوله-طول لوله13/8-0/127

1.  FORWARD
2.  Explicit

3. MATLAB
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 (17)

نتايج مدل سازي
با مقايسه نتايج حاصل از مدل سازى رآكتور ريفرمينگ در حالت 
ــيم. همان طور كه  ــه نتايج جدول(4) مي رس ــا و ديناميكى ب پاي

مشاهده مي شود اين نتايج بسيار به هم نزديك است.
در نمودار (1) تغييرات دمايى در طول رآكتور تا رسيدن به حالت 
پايا، در زمان هاى مختلف نشان داده شده است. با گذشت زمان، 
ــده تا در نهايت به مقدار 986 كلوين  ــتر ش دما در رآكتور بيش
ــيده است. دماى واقعي در خروجى رآكتور نيز 1020 كلوين  رس
ــته فرايند را  ــت [5]، بنابراين مدل ديناميكى به خوبى توانس اس

پوشش دهد. 
ــان، در طول هاى  ــب زم ــودار (2) تغييرات دمايى برحس در نم
مختلف رسم شده است. همان طور كه مشاهده مي شود، پس از 
گذشت تقريباً 20 دقيقه، نمودارها به حالت پايا رسيده اند و ديگر 
تغييرى با زمان ندارند كه اين نيز دليلى بر صحت مدل ديناميكى 

با توجه به شرايط پايدار است.

بررسي اثر تغييرات ناگهاني در سيستم
ــى در رآكتور دو حالت ــام تغييرات ناگهان ــى اثر انج براى بررس
ــامل اعمال تغييرات مربعى در  ــده است كه ش  در نظر گرفته ش
دماي ورودي است كه تأثيرشان در درصد تبديل متان و دما در 

طول رآكتور بررسى شده است.

:(Case A) الف) حالت اول
ــه دقيقه، با  ــر مربعى بزرگ دمايى به پهناى حدود س يك تغيي
تغيير دماى ورودى رآكتور از 600 به 670 كلوين در نمودار (3) 

جدول4: مقايسه نتايج مدل سازى پايا و ديناميكى با نتايج پااليشگاه در تير ماه 1383[7]
پارامترهانتايج مدل سازى پايانتايج مدل سازى ديناميكىنتايج واقعى پااليشگاه

1020986 1022(K)دماى محصوالت
درصد تبديل متان در خروجى0/6180/6370/61

نمودار1:پروفايل دمايى در طول رآكتور در زمان هاى مختلف تا 
رسيدن به شرايط پايا

نمودار2: پروفايل دمايى بر حسب زمان، در طول هاى مختلف از رآكتور

ــان داده شده است. نتيجه اعمال اين تغيير در ميزان تبديل  نش
ــول رآكتور، در زمان هاى مختلف،  ــان و پروفايل دمايى در ط مت
ــده است. همان طور كه  ــان داده ش در نمودارهاى (4) و (5) نش
ــود، با افزايش دماى رآكتور به طور ناگهانى، از  ــاهده مي ش مش
600 به 670 كلوين، دما در طول رآكتور نيز دست خوش تغيير 
ــود. در طول دو مترى رآكتور، دما از 650 به 750 كلوين  مي ش
ــيده و در طول هاى ديگر رآكتور نيز تغييراتى قابل مشاهده  رس
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ــمت انتهاى رآكتور مي رويم اين افزايش  است، ولى هرچه به س
دما كمتر مي شود.

ــگاه  در ضمن، در رآكتور ريفرمينگ متان واحد هيدروژن پااليش
امام خمينى، حداكثر دماى مجاز تعريف شده در خروجى مي تواند 
ــد، بنابراين افزايش دماى ناگهانى در ورودى  1080 كلوين باش
ــتر از 670 كلوين، مي تواند مشكل ايجاد  رآكتور، با مقدارى بيش
ــان دهنده پروفايل دمايي در  كند. در اين نمودار خط ضخيم نش

حالت پايا است، بدون اينكه تغييراتي در سيستم اعمال شود. 
ــر اثر اعمال اين  ــزان تبديل متان، ب ــارة نمودار تغييرات مي درب
ــت،  ــده اس ــان داده ش تغييرات همان طور كه در نمودار (5) نش
ــان را افزايش مي دهد، ــاى ورودى ميزان تبديل مت افزايش دم
به طورى كه در خروجى رآكتور اين افزايش تا 90 درصد تبديل 
ــاهده مي كنيم، در نمودار ميزان  ــت. همان طور كه مش متان اس
تبديل متان، پالس از حالت مربعى تقريباً خارج شده، به طورى 
كه تغييرات ميزان تبديل متان در حالت باال رونده1 داراى شيب 

كمترى نسبت به حالت پايين رونده2 است.
:(Case B) ب) حالت دوم

ــر هم؛ يكي افزايش دماي ورودي تا  ــت س دو تغيير مربعى پش
ــدار 570 كلوين در  ــش دما تا مق ــن و ديگري كاه 680 كلوي
ــان داده شده است. هدف از ايجاد چنين تغييري  نمودار (6) نش
ــه اگر به داليلي  ــت ك پيش بيني حالتي در رآكتور حقيقي اس
افزايش ناگهاني در دماي مواد ورودي به رآكتور روي دهد، پس 
از گذشت مدتي اندك، كنترل كننده دما سعي در كاهش دماي 
ورودي دارد. معموالً ضمن كاهش دما، دماي ورودي به مقداري 
ــده براي ورودي رآكتور رسيده و سپس  كمتر از دماي تعيين ش
ــب بر مي گردد. اثر اين تغييرات در درصد تبديل  به مقدار مناس
متان و پروفايل دمايى و فشار جزئي در نمودارهاى (7) و (8) و 
(9) نشان داده شده است. همان طور كه در نمودار (7) مشاهده 
مي كنيم، پس از اندكي تأخير، اثر اين تغيير در پروفايل دمايي 
در طول رآكتور قابل رؤيت است. در ابتداي رآكتور تغيير دما به 
حالت مربعي نزديك تر و هر چه در طول رآكتور جلوتر مي رويم 

از حالت مربعي دورتر مي شود.

نمودار3: تغيير مربعى افزايش دماي ورودي رآكتور

نمودار4: اثر تغيير مربعى دماي ورودي در پروفايل دمايى بر حسب 
زمان، در طول هاى مختلف رآكتور

نمودار5: اثر پالس مربعى دماي ورودي رآكتور در ميزان تبديل بر 
حسب زمان، در طول هاى مختلف

1. overshoot 2. undershoot
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ــان  ــودار (8)، تأثير تغيير دمايي در ميزان تبديل متان نش در نم
داده شده است. اين تغيير در طول شش متري رآكتور (ميانه هاي 
رآكتور) تأثير بيشتري نسبت به طول هاي ديگر رآكتور پذيرفته 
ــش مي رويم اثر  ــه هرچه در طول رآكتور پي ــت. به طوري ك اس
ــود. در نمودار (9) مقايسه فشار جزئي  تغيير دمايي كمتر مي ش
منوكسيد كربن در انتهاي رآكتور در حالت پايا و داشتن تغييرات 
ــت. زماني كه تغيير  ــاي ورودي صورت گرفته اس ــي در دم دماي
ــار  ــود، ميزان فش ــي در دماي ورودي داده مي ش مربعي افزايش
ــش مي يابد و با  ــيد كربن در خروجي رآكتور كاه جزئي منوكس
كاهش دماي ورودي، فشار جزئي آن افزايش يافته است. بنابراين 

ــيد كربن را كاهش مي دهد  افزايش دماي ورودي ميزان منوكس
ــت، زيرا ميزان كمتري از  كه اين خود در اين رآكتور مطلوب اس
منوكسيد كربن در فرايند بعدي (واكنش تبديل منوكسيد كربن به 

دي اكسيد كربن) موجود است.

نتيجه گيري
ــازى ديناميكى اين واحد براساس پارامتر هاى سينتيكى  مدل س
حالت استاتيكى انجام شده و مقايسه نتايج آن با مدل استاتيكى 
ــگاه نشان دهنده معتبر  و نتايج خروجى واحد ريفرمينگ پااليش
ــت. انجام تغييرات ناگهانى1 در دو حالت روى  بودن اين مدل اس

ـ كاهشي دماى ورودي با پهنا و  نمودار6: دو پالس مربعى افزايشي 
ارتفاع هاى متفاوت

نمودار7: تأثير پالس مربعى در حالت دوم در پروفايل دمايى در 
طول هاى مختلف

نمودار8: تأثير تغيير مربعى در حالت دوم در ميزان تبديل متان در 
طول هاى مختلف

ـ كاهشي دماي ورودي در فشار  نمودار9: تأثير تغييرات افزايشي 
جزئي منوكسيد كربن

1. Disturbance
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ــده و تأثير اين تغييرات در ميزان  دماى ورودى رآكتور انجام ش
ــل متان و دما در طول رآكتور و در خروجى رآكتور بحث و  تبدي
ــت. افزايش دماى ورودى ميزان تبديل متان را  ــى شده اس بررس
ــش مى دهد، به طورى كه در خروجى رآكتور اين افزايش تا  افزاي

90 درصد تبديل متان است.
همان طور كه مشاهده مى كنيم، اين تغيير در طول شش متري 
ــبت به طول هاي  ــتري نس رآكتور (ميانه هاي رآكتور) تأثير بيش
ــه افزايش مربعي در دماي  ــت. زماني  ك ديگر رآكتور پذيرفته اس
ــيد كربن در  ــار جزئي منوكس ــود، ميزان فش ورودي داده مي ش
ــار  خروجي رآكتور كاهش مي يابد و با كاهش دماي ورودي، فش
ــي آن افزايش مى يابد. بنابراين، افزايش دماي ورودي ميزان  جزئ
ــود در اين رآكتور  ــيد كربن را كاهش مي دهد كه اين خ منوكس
ــيد كربن در فرايند  ــت، زيرا ميزان كمتري از منوكس مطلوب اس
بعدي (واكنش تبديل منوكسيد كربن به دي اكسيد كربن) موجود 
ــده مى تواند در  ــت. در نهايت، مى توان ادعا كرد مدل ارائه ش اس
ــرايط مطلوب و  ــات احتمالى و ايجاد ش ــى اثرات اغتشاش بررس

مورد نظر استفاده شود. 

تشكر و قدرداني
از مسئوالن پااليشگاه امام خمينى، به دليل حمايت هاي علمي و 

تشويقي از اين پژوهش، نهايت تشكر و قدرداني را داريم.

فهرست عالئم
(m2) : ايلولهرآكتورسطح مقطع A

(kJ/kg.K) ظرفيت گرمايي سيال: 
FP

C

(kJ/kg.k) ميانگين ظرفيت گرمايي گاز:
gPC

(kJ/kg.K)  :ظرفيت گرمايي بستر
BPC

(m) قطر داخلي لوله ريفرمر:  dti

(kgmol/h) مولي اجزادبي:  Fi

(kJ/kgmol) گرماي واكنش : ΔHi

(kgmol/kg cat h) 3و1هاي ثابت سرعت واكنش: k1,3

(kgmol/kg cat h) 2:ثابت سرعت واكنش k2

(bar) فشار كل:  Pt

(bar)  :فشار جزئي اجزا Pi

(kgmol/kg cat.s) :3تا1هاي سرعت واكنش ri

(K) :دما T

ريفرمينگفرايندتبديل اجزا در كسر:  xi

(kg/m3) دانسيته بستر كاتاليست:  ρB

(kW/m2.K)  :ضريب انتقال حرارت ديواره αw

i ثير واكنش أضريب ت:  iη
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مقدمه
فرايند ريفرمينگ گاز طبيعي با بخار آب از جمله روش هاي 
واحد هاي  از  بسياري  در  سنتز  گاز  و  هيدروژن  توليد  مهم 
پتروشيمي و پااليشگاه هاست. در اين فرايند به طور معمول، در 
يك كوره شعله مستقيم، مخلوط از پيش  گرم شده گاز طبيعي از 
درون لوله هاي پر شده با كاتاليست نيكل عبور مي كند و به مخلوط 
با  مي شود.  تبديل  دي اكسيد كربن   و  منواكسيد كربن  هيدروژن، 

توجه به شار حرارتي بسيار زياد در ديواره لوله ها و نيز ماهيت 
گرماگير واكنش هاي ريفرمينگ، لوله هاي كاتاليستي در معرض 
گراديان هاي دمايي (طولي و شعاعي) قابل توجهي قرار خواهد 
گرفت كه تأثير مستقيمي در عملكرد رآكتور خواهد داشت[2-

1]. مثًال، در واحد هايي كه مشعل ها در ديوارههاي جانبي كوره 
تعبيه شده است گراديان دمايي در جهت طول، در حدود 200 
تا 270 درجة سلسيوس و گراديان دمايي در جهت شعاع، باالتر

چكيده
در اين تحقيق، مدل سازي رياضي فرايند ريفرمينگ متان با بخار آب در رآكتور بستر ثابت واحد ريفرمينگ پااليشگاه بندرعباس 
انجام پذيرفته است. بدين منظور، با استفاده از مدلي دو بعدي و با بررسي مكانيسم هاي انتقال حرارت و انتقال جرم در اين فرايند، دو 
برنامه بر پايه دو روش تعامد تطبيقي و روش خط توسعه داده شده و پروفايل جريان گازها، دما و فشار داخل رآكتور بررسي شده است. 
نتايج حاصل از هر دو برنامه، با اختالف كمي، مشابه يكديگر بوده و با تقريب خوبي با داده هاي صنعتي تطابق دارد. نتايج شبيه سازي 
نشان مي دهد كه اثر مقاومت نفوذ در دانه كاتاليست قابل چشم پوشي بوده و ضرايب كارايي واكنش ها نزديك به عدد يك محاسبه 

شده است.
پروفايل دماي حاصل شده گراديان شعاعي قابل توجهي(120Kº)، به خصوص در ابتداي رآكتور نشان مي دهد كه سبب بروز اختالف 
بين اندازه سرعت واكنش هاي متان در نزديكي ديواره و مركز رآكتور شده است. بر اين اساس مي توان نتيجه گرفت، كاتاليست هايي كه 
در مركز رآكتور واقع شده اس ت به طور بهينه استفاده نشده است. با رسيدن به انتهاي رآكتور واكنش ها به تعادل رسيده  و ميزان تبديل 
متان 87 درصد و ميزان تبديل بخار آب 17 درصد محاسبه شده كه اندكي از مقدار حقيقي آن ها (به ترتيب 80 و 11 درصد) بيشتر است. 

واژگان كليدي: مدل سازي رياضي، شبيه سازي، ريفرمينگ گاز طبيعي، پااليشگاه بندرعباس

استفاده از مدلي دوبعدي و ناهمگون براى شبيه سازي رآكتور واحد ريفرمينگ گاز 
طبيعي پااليشگاه بندرعباس
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 از 80 درجة سلسيوس گزارش شده است[3-13]. 
از سوي ديگر، به واسطه نياز به استحكام و مقاومت مكانيكي 
زياد كاتاليست، ميزان نفوذ به داخل حفره هاي كاتاليست نسبتاً 
كم گزارش شده است و درصد بااليي از واكنش ها در سطح دانه 
كاتاليست انجام مي گيرد كه سبب پايين آمدن ضريب كارايي 
واكنش ها مي شود [15-14]. از اين رو، به دليل حساسيت عملكرد 
رآكتور به ضريب كارايي واكنش ها، استفاده از مدل هموژن چندان 
صحيح به نظر نمي رسد و ارائه مدلي كه رفتار رآكتور را در اين 
بهبود  جهت  در  مي تواند  كند  پيش بيني  كامل  طور  به  فرايند 

عملكرد اين واحد ها مؤثر باشد.
نا همگون، و  دو بعدي  مدلي  ارائه  هدف  با  پژوهش،  اين 

به منظور شبيه سازي رآكتور بستر ثابت واحد ريفرمينگ پااليشگاه 
بندرعباس و بررسي مكانيسم هاي انتقال حرارت و انتقال جرم 
در اين فرايند انجام پذيرفته است. با معين بودن ابعاد رآكتور و 
شرايط عملياتي، مدل ارائه شده قادر خواهد بود تركيب گاز هاي 
خروجي، دما و فشار رآكتور را محاسبه كند. در واحد ريفرمينگ 
متان پااليشگاه بندرعباس، واكنش هاي ريفرمينگ در لوله هايى 
انجام مي شودكه در داخل كوره اي مجهز به سوخت قرار داده شده  
است. تعداد 328 لولة 15 متري در طول كوره وجود دارد كه از 
استيل كروم- نيكل (HP 25Cr-35Ni) ساخته شده است. قطر 
لوله  ديواره  ضخامت  و  ميلي متر  محدوده 98  در  لوله ها  داخلي 
ورودي 322درجة  خوراك  دماي  است.  ميلي متر  حدود 28  در 
سلسيوس است و گازهاي خروجي ريفرمر را در دماي 731 درجة 
همچنين  و  رآكتور  مشخصات  ساير  مي كند.  ترك  سلسيوس 
مشخصات كاتاليست رآكتور ريفرمينگ در جدول هاى (1) و (2) 

خالصه شده است [4].

مدل سازي رياضي
آب،  بخار  با  متان  ريفرمينگ  واكنش هاي  براي  مقاالت،  در 
تعداد بسياري از مدل هاي سينتيكي و معادالت سرعت مربوط 

به آن ها وجود دارد.
زو و فرومنت1[5] معادالت سرعت كلي تر و واقعي تري براي 

ريفرمينگ متان با بخار آب (مدلLH-HW غير خطي2) با استفاده 
از كاتاليست تجاري Ni / Mg Al2O3 به دست آورده اند.

سه واكنش زير نماينده شبكه واكنش هاي انجام شده مي باشد.
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 (3)

سرعت براي واكنش هاي (1) تا (3) عبارت است از:
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   (5)

  
    

 
  (6)

  
    

   (7)

در معادالت باال؛ ri سرعت واكنش ki ،i ثابت سرعت واكنش 
Pi ،i فشار جزيي جزء Ki ،i ثابت جذب جزء i در واكنش هاي 

جدول 1: مشخصات كاتاليست واحد ريفرمينگ پااليشگاه بندرعباس
مقدارمشخصه
استوانه توخاليشكل كاتاليست

mm 17ارتفاع دانه كاتاليست
mm 6قطر داخلي

mm 17قطر خارجي
kg/m3 1051چگالي بستر كاتاليست

جدول 2: مشخصات رآكتور بستر ثابت
mm 98قطر داخلي لوله هاي ريفرمر

m 15/08طول لوله هاي ريفرمر
328تعداد لوله هاي ريفرمر

c°995دماي گاز كوره

1. Xu, Fromen 2. Lanmuir-Hinshelwood-Hougen-Watsont
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ثابت هاي  است.  رآكتور  وT دماي  آب  بخار  با  متان  ريفرمينگ 
سرعت، جذب و تعادل، طبق مرجع [5]، در معادالت باال جايگزين 

شده  است.
با توجه به رفتار مشابه تمامي رآكتورهاي لوله اي، به بررسي 
و مدل سازي نمونه اي از آن ها پرداخته شده است و فرضياتي كه 

مدل بر مبناي آن ها به دست آمده است، عبارت است از:
لوله كاتاليستي به عنوان رآكتور بستر ثابت در نظر گرفته . 1

شده است.
در رآكتور شرايط پايا در نظر گرفته شده است.. 2
معادالت . 3 از  گاز ها  ترموديناميكي  و  فيزيكي  خواص 

تجربي و تئوري مربوط به آن تخمين زده شده است.
گراديان دما و غلظت در جهت شعاع و طول رآكتور . 4

لحاظ شده است.
گاز طبيعي به صورت متان خالص در نظر گرفته شده است.. 5
به دليل كوچك بودن قطر رآكتور لوله اي در مقايسه . 6

رآكتور،  داخل  در  پكلت  عدد  بودن  بزرگ  نيز  و  آن  طول  با 
است شده  صرف نظر  لوله  طول  در  محوري  پراكندگي  از 

.(L/Dt=150)
اثر مقاومت نفوذ در جهت شعاع لحاظ شده است.. 7
با توجه به بزرگ بودن ضريب هدايت حرارتي دانه هاي . 8

كاتاليست و نيز اندازة كوچك آن ها، از گراديان دما در داخل 
آن ها چشم پوشي شده است. 

معادالت انتقال در فاز گاز
معادالت بيالن جرم

  
      

    

  
    

  
       

  
 

  (8)

  
      

    

 

  
    

  
       

  
 

  
      

    

  
    

  
       

  
 

  (9)

  
      

    

 

  
    

  
       

  
 

معادالت بيالن انرژي
  (10)

  
      

    

  
    

 

  
       

  
 

معادله افت فشار در بستر ثابت

  
      

    

  
    

  
       

 

  
 

  (11)

شرايط مرزي
Z=0 ; XCH4=XCO2=0;  T=T0;   P=P0  (12)

r=0 ;  

         )(1  

 (13)

r=R ; 

         )(1  

 (14)

         )(1  

در معادالت باال؛ Eer,b ضريب پراكندگي شعاعي مؤثر بستر، 
er,bضريب هدايت حرارتي شعاعي مؤثر بستر و U ضريب كلي 

انتقال حرارت ديواره است[6-7-8].
  

         )(1  

 (15)

 

         )(1  

 (16)

 

         )(1  

 (17)

شكل1: نمايي شماتيك از كاتاليست واحد ريفرمينگ پااليشگاه 
بندرعباس
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معادله بيالن جرم در داخل دانه و محاسبه ضرايب كارايي 
1(η) كاتاليست

كاتاليست واحد ريفرمينگ پااليشگاه بندرعباس (شكل1) به 
شكل استوانه تو خالي است كه واكنش دهنده ها به داخل آن نفوذ 
كرده و واكنش ها در داخل حفره هاي آن انجام مي پذيرد و سپس 
محصوالت واكنش از حفره ها به خارج نفوذ مي كند. به علت امكان 
كاتاليست  كارايي  ضريب  بررسي  دانه،  در  نفوذ  مقاومت  وجود 
براي واكنش هاي ريفرمينگ ضروري به نظر مي رسد. بنابراين، با 
برقراري موازنه جرم در داخل دانه و با فرض عدم وجود گراديان 
دما و فشار در داخل آن، معادالت بيالن جرم در داخل دانه حاصل 

          :1خواهد شد [9]. 

 (18)

1:          

(19)

داخل  در   j جز  مؤثر  نفوذ  ضريب   De
(m,j)، باال  معادالت  در 

دانه است كه به صورت تابعي از تخلخل كاتاليست2(εp)، فاكتور 
پيچش3(τp) آن و همچنين، ضريب نفوذ ملكولي جز j در مخلوط 

(Dm,j) تعريف مي شود [10].

1:          

  (20)
شرايط مرزي معادالت داخل دانه:

   ξ=ξ1; Cp,CH4
=Cs,CH4

 Cp,CO2
=Cs,CO2

  (21)

ξ=ξ2; Cp,CH4
=Cs,CH4

 Cp,CO2
=Cs,CO2

  (22)
دانه  خارجي  و  داخلي  شعاع هاي   ξ2 و   ξ1 باال  معادالت  در 
دليل  به  است.  است)  توخالي  استوانه  شكل  به  (كه  كاتاليست 
تماس مستقيم سطوح داخلي و خارجي كاتاليست با توده سيال، 
در اين سطوح از شرط مرزي نوع اول در اين دو مرز استفاده 
شده است (زيرنويس s نشان دهنده غلظت گازهاي روي سطح 

كاتاليست است).
با مشخص بودن غلظت گازها در داخل دانه قادر خواهيم بود 
پارامتر ضريب كارايي واكنش را محاسبه كنيم كه اين پارامتر 
معياري است از اثر مقاومت نفوذ در سرعت واكنش. ضريب كارايي 
واكنش عبارت است از نسبت سرعت واقعي واكنش در داخل دانه 

به سرعت واكنش در سطح دانه[11]:

1:          

  (23)

به منظور حل معادالت پاره اي غير خطي حاصل شده و يافتن 
پروفايل هاي دما و غلظت، از دو روش عددي تعامد تطبيقي4 و 

روش خط5استفاده شده است.

h=0.6 شكل 2: تغييرات غلظت متان در داخل دانه در h=0.2شكل 3: تغييرات غلظت متان در داخل دانه در

1. The effectiveness factors of the reactions
2. Pellet porosity
3. tortuosity factor

4. Orthogonal collocation
5. Method of line
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نتايج و بحث
به كمك مدل دو بعدي ارائه شده و با حل هم زمان معادالت 
داخل  در  گازها  غلظت  پروفايل  رآكتور،  و  دانه  داخل  به  مربوط 
كاتاليست به صورت تابعي از شعاع آن (ξ) در نقاط مختلف رآكتور 
تعيين شده است. شكل هاي (2) و (3) تغييرات غلظت متان در 
داخل دانه را در دو حالت h=0.2 و h=0.6 و براي دو شعاع مخالف 
از رآكتور نشان مي دهد (h پارامتر بدون بعد طول رآكتوراست:

.(h= z ⁄ L  
همان طور كه مشاهده مي شود، مقاومت نفوذ در داخل دانه 
ناچيز (و حتي قابل چشم پوشي) است و غلظت متان و نيز ساير 
گازها در داخل دانه تغيير چنداني نمي كند. بنابراين، با توجه به 
نفوذ  مقاومت  كوچك بودن  و  كاتاليست  كارايي  ضريب  تعريف 
انتظار داريم، براي واكنش هاي ريفرمينگ متان، ضرايب كارايي 
كاتاليست نزديك به عدد يك باشد. شكل (4) ضرايب كارايي 
طول هاي  در  را  واكنش ها  اين  براي  كاتاليست  شعاعي  متوسط 
طول  در  كه  مي شود  مشاهده  مي دهد.  نشان  رآكتور  مختلف 
رآكتور، ضرايب كارايي با اختالف ناچيزي نزديك به عدد يك 
محاسبه شده  است و هرچه به انتهاي رآكتور نزديك مي شويم، با 

افزايش دما و كاهش مقاومت نفوذ، اين اختالف كم مي شود.
شكل (5) پروفايل دماي گازهاي داخل رآكتور را در جهت 
چنانكه  مي دهد.  نشان  رآكتور  مختلف  طول هاي  براي  و  شعاع 
مشاهده مي شود، گراديان دمايي قابل توجهي در جهت شعاع 

رآكتور وجود دارد كه در ابتداي رآكتور (ºK 120) بيشتر بوده و 
به دليل انتقال حرارت از كوره و نفوذ آن به نقاط داخلي رآكتور، 
هرچه به انتهاي رآكتور نزديك مي شويم دماي نقاط داخلي رآكتور 

باال رفته و گراديان دمايي كاهش مي يابد. 
واكنش هاي ريفرمينگ گرماگير است و ميزان پيشرفت اين 
واكنش ها به شدت تحت تأثير سرعت انتقال حرارت از كوره به 
بستر كاتاليستي و مقاومت هاي هدايت حرارتي قرار دارد. وجود 
چنين گراديان دمايي در رآكتور سبب بروز اختالف بين اندازه 
سرعت و پيشرفت واكنش هاي متان در نزديكي ديواره و مركز 
رآكتور شده است. بر اين اساس، سرعت واكنش  ها در مركز رآكتور 
پايين تر از سرعت واكنش ها در نقاط نزديك به ديواره آن است. 
اين موضوع نشان مي دهد، كاتاليست هايي كه در مركز رآكتور 

شكل 4: ضرايب كارايي متوسط شعاعي كاتاليست براي 
واكنش هاي ريفرمينگ در طول هاي مختلف رآكتور

شكل 5: پروفايل دماي گازهاي داخل رآكتور براي شعاع ها و 
طول هاي مختلف 

شكل 6: پروفايل دماي رآكتور براي طول ها و شعاع هاي مختلف

59ماهنامه تخصصي، علمي- ترويجي /  مهر - آبان 90 / شماره 34

F a r a y a n d n o



واقع شده است به طور بهينه چينش نشده و استفاده نشده است. 
شكل(6) نيز تغييرات دماي رآكتور را در جهت طول و براي 
حرارت  انتقال  دليل  به  مي دهد.  نشان  آن  مختلف  شعاع هاي 
رآكتور  انتهاي  به  هرچه  كاتاليستي،  بستر  به  كوره  از  پيوسته 
پيدا  افزايش  بستر  داخل  گاز هاي  دماي  مي شويم  نزديك تر 
مي كند.با داده هايي كه در مرجع[12] براي پروفايل دماي يك 
رآكتور پايلوت گزارش شده است، چنين الگويي در تطابق است 

.(w = r ⁄R (w پارامتر بدون بعد شعاع رآكتور است: 
گازهاي  مولي  جريان  پروفايل   (9) و   (8)  ،(7) شكل هاي 
واكنش دهنده در رآكتور را در جهت طول و براي شعاع هاي مختلف 
 .(h =  z ⁄ L نشان مي دهد (h پارامتر بدون بعد طول رآكتور است: 
براي  مشاهده مي شود، در شكل هاي (7) و (8)،  همان طور كه 
نمايش هم زمان نتايج، محور طول ها معكوس شده و در باالي 

نمودار گنجانده شده است.
شكل (7) پروفايل جريان مولي متان و بخار آب را در نقاط 
مختلف رآكتور نشان مي دهد. متان و بخار آب دو واكنش دهنده 
اصلي اين فرايند است و با پيشرفت واكنش ها، هرچه به انتهاي 
رآكتور نزديك تر مي شويم از مقدار آن ها كاسته مي شود. ميزان 
درصد   17 آب  بخار  تبديل  ميزان  و  درصد   87 متان  تبديل 
پيش بيني شده است كه اندكي بيشتر از مقدار واقعي آن ها (به 

ترتيب 80 و 11درصد) است.

با توجه به باالتر بودن دما در نزديكي ديواره، سرعت واكنش ها 
در اين نواحي بيشتر بوده و نرخ تبديل متان و بخار آب سريع تر از 
نقاط داخلي رآكتور خواهد بود. عالوه بر اين، مشاهده مي شود كه 
با رسيدن به انتهاي رآكتور، كليه واكنش ها به تعادل رسيده  است و 
افزايش طول بستر تأثير چنداني در ميزان تبديل واكنش دهنده ها 

نخواهد گذاشت. 
شكل (8) پروفايل جريان مولي هيدروژن و دي اكسيدكربن را 
در نقاط مختلف رآكتور نشان مي دهد. با توجه به شبكه واكنش هاي 
ريفرمينگ، هيدروژن و دي اكسيدكربن به طور پيوسته در طول 
رآكتور توليد مي شود و با نزديك شدن به شرايط تعادل، از ميزان 

تغييرات آن ها كاسته مي شود. 

شكل 7:پروفايل جريان مولي متان و بخار آب براي نقاط مختلف رآكتور
شكل 8: پروفايل جريان مولي هيدروژن و دي اكسيدكربن براي نقاط 

مختلف رآكتور

شكل 9: پروفايل جريان مولي منوكسيد كربن براي نقاط مختلف 
رآكتور
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ــيدكربن را در  ــان مولي منوكس ــل جري ــكل (9) پروفاي ش
رآكتور نشان مي دهد. به هنگام انجام واكنش هاي ريفرمينگ، 
ــش (2)  ــد و در واكن ــش (1) تولي ــيدكربن در واكن منوكس
ــود. در ابتداي رآكتور  ــش انتقال آب-گاز) مصرف مي ش (واكن
ــوص در نقاط داخلي  ــرعت واكنش انتقال آب-گاز، به خص س
ــت كه نرخ افزايش  ــده اس ــبب ش w=0، باال بوده و اين امر س

دبي منوكسيدكربن پايين باشد. هرچه به ميانه رآكتور نزديك 
ــرعت واكنش انتقال آب-گاز كاهش پيدا كرده و  ــويم س مي ش
ــيدكربن مي شود. مجدداً در  ــبب افزايش نرخ توليد منوكس س
ــرايط تعادل، از ميزان  ــدن به ش انتهاي رآكتور و با نزديك ش

تغييرات منوكسيدكربن كاسته مي شود.
آن  طول  حسب  بر  را  رآكتور  فشار  تغييرات   (10) شكل 
نشان مي دهد. افت فشار در بستر ثابت تابعي است از شكل و 
اندازه كاتاليست، تخلخل بستر و شدت جريان خوراك ورودي. 
پااليشگاه  ريفرمينگ  واحد  رآكتور  عملياتي  شرايط  مبناي  بر 
رآكتور  داخل  كل  فشار  بستر،  طول  در  حركت  با  بندرعباس، 

1/43 درصد كاهش مي يابد.

مقايسه نتايج مدل و داده هاي صنعتي
نتايج حاصل از حل معادالت مدل، به كمك دو روش تعامد 
تطبيقي و روش خط، به همراه داده هاي صنعتي در شكل (11) 
خالصه شده  است. همان طور كه مشاهده مي شود، مدل با تقريب 

خوبي قادر خواهد بود رفتار سيستم را پيش بيني كند. 

با وجود آنكه اختالف معنا داري بين نتايج حاصل از دو روش 
مشاهده نمي شود، ولي روش اختالفات محدود رفتار سيستم را 
روش  در  مي كند.  پيش بيني  واقعي  شرايط  به  نزديك تر  اندكي 
تعامد تطبيقي، اين اختالف را مي توان با افزايش تعداد نقاط پايه 
به حداقل رساند، ولي از سويي ديگر، حجم و زمان محاسباتي كه 
صرف حل مسئله خواهد شد افزايش پيدا خواهد كرد. در شرايط 
يكسان، با در نظر گرفتن تعداد نه نقطه در جهت شعاع، مدت 
زمان انجام حل مسئله به كمك روش تعامد تطبيقي سه دقيقه و 

به كمك روش خط يك دقيقه به طول مي انجامد.

نتيجه گيري
شبيه سازي  دو بعدي،  مدلي  از  استفاده  با  پژوهش،  اين  در 
رآكتور بستر ثابت واحد ريفرمينگ پااليشگاه بندرعباس انجام  
روش  دو  از  حاصل شده،  معادالت  حل  منظور  به  است.  شده 
تعامد تطبيقي و روش خط به طور جداگانه استفاده شده است 
كه نتايج هر دو روش با اختالف كمي مشابه يكديگر بوده و با 
تقريب خوبي با داده هاي صنعتي تطابق دارد. پروفايل حاصل 
براي غلظت گازها در داخل دانه كاتاليست نشان مي دهد، اثر 
مقاومت نفوذ در دانه قابل چشم پوشي بوده و غلظت گازها در 

داخل دانه تغيير چنداني نمي كند.
پروفايل دماي گاز ها گراديان دمايي قابل توجهي در رآكتور 
نشان مي دهد. بر اين اساس، سرعت واكنش هاي  متان در نزديكي 
ديواره بيشتر بوده و نرخ تبديل متان و بخار آب سريع تر از نقاط 

شكل 11: مقايسه نتايج مدل و داده هاي صنعتيشكل 10: تغييرات فشار رآكتور بر حسب طول
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داخلي رآكتور است. اين موضوع نشان مي دهد، كاتاليست هايي 
كه در مركز رآكتور واقع شده است به طور بهينه چينش نشده 
و استفاده نشده است، ولي با آگاهي از چگونگي رفتار سامانه، 
چينش و توزيع مناسب دانه هاي كاتاليست در رآكتور امكان پذير 
خواهد بود. گراديان شعاعي دما در ابتداي رآكتور (120ºK)، در 
مقايسه با انتهاي آن، بيشتر بوده و به دليل انتقال حرارت از 
كوره و نفوذ آن به نقاط داخلي رآكتور، هرچه به انتهاي رآكتور 
نزديك مي شويم دماي نقاط داخلي رآكتور باال رفته و گراديان 

دمايي كاهش مي يابد.
با رسيدن به انتهاي رآكتور، گاز ها به حداكثر ميزان تبديل 
خود رسيده  و افزايش طول بستر تأثير چنداني در ميزان تبديل 

واكنش دهنده ها اعمال نكرده است. ميزان تبديل متان 87 درصد 
و ميزان تبديل بخار آب 17 درصد محاسبه شده كه اندكي از 

مقدار حقيقي آن ها (به ترتيب 80 و 11 درصد) بيشتر است.

تشكر و قدرداني
اين مطالعه تحت حمايت و پشتيباني شركت ملي پااليش و 
پخش فراورده هاي نفتي ايران انجام پذيرفته است. نويسندگان 
اين مقاله مراتب تشكر خود را از اين شركت و همچنين، آقاي 
دكتر محمدرضا اميدخواه و آقاي مهندس حسن حامدي براي 
اين  انجام شدن  بهتر  هرچه  جهت  در  بي دريغشان  كمك هاي 

پروژه اعالم مي دارند.
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چكيده
در صنايع فرايندى، شبكه هاي مبدل حرارتي در اغلب موارد نيازمند استفاده از مبدل هاي خاص با نوع متفاوت و اكثراً گران تر است. 
از اين رو مالحظات اقتصادي در طراحي اين شبكه ها به شدت حائز اهميت بوده و الزم است تا قبل از طراحي تفصيلي، تأثيرات اقتصادي 
استفاده از مبدل هاي مختلف مشخص شود. از طرف ديگر، براي ايجاد هماهنگي بين مراحل هدف گذاري و سنتز با مرحلة طراحي 
تفصيلي، نياز است تا همانند مرحله طراحي تفصيلي، در مرحله هدف گذاري نيز از افت فشارهاي جريان به جاي ضرايب فرضي انتقال 
حرارت استفاده شود. در اين مقاله روش جديدي براي هدف گذاري شبكه هاي مبدل حرارتي شامل انواع مختلف مبدل ارائه شده است 

كه با استفاده از آن مي توان يك هدف گذاري واقعي انجام داد كه كمترين اختالف را با طراحي نهايي دارد. 
اين روش با استفاده از افت فشارهاي تعيين شده براي جريان ها و همچنين، نوع مبدل نصب شده بر روي آن، ضرايب انتقال حرارت 
مناسب آن را محاسبه مي كند. با توجه به اينكه اين ضرايب به صورت تركيب وار محاسبه مي شود، پس داراي دقت فوق العاده اي خواهد 
بود. نتايج حاصل از مطالعه موردي نشان داد كه اوالً با روش ارائه شده مي توان اختالف بين مراحل هدف گذاري و طراحي نهايي را تا 
حد قابل قبولي كاهش داد و دوم اينكه در حال حاضر، استفاده از مبدل هاي صفحه-پره همراه با پوسته و لوله موجب افزايش هزينه 

ساالنه كل شبكه خواهد شد.

واژگان كليدى: شبكه هاى مبدل حرارتى، بهينه سازى، افت فشار، مبدل هاي صفحه-پره، مبدل هاي پوسته و لوله

مقدمه
در طى چند دهة اخير، به خصوص بعد از بحران انرژى در 
طى دهة 1970، طراحى و سنتز شبكه هاى مبدل  حرارتى شاهد 
پيشرفت چشمگيرى بوده است. براى سنتز اين شبكه ها كه جزئى 
روش هاى  مى شود،  محسوب  شيميايى  فرايندهاى  طراحى  از 
مختلفى وجود دارد. در كل مى توان اين روش ها را به دو دسته 

مفاهيم  از  روش ها  اين  از  يكى  در  كه  كرد  تقسيم بندى  اصلى 
تكنولوژى پينچ و در ديگرى از روش برنامه نويسى رياضى استفاده 

مى شود.
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سنتز  هدف گذارى،  از:  است  عبارت  كه  است  مرحله  سه  داراى 
تعيين  شامل  هدف گذاري  مرحله  شبكه.  تفصيلى  طراحى  و 

بهينه سازى شبكه هاى مبدل حرارتى شامل انواع مختلف مبدل 
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حد بازيافت انرژي (هدف گذارى انرژى) و ميزان سرمايه گذارى 
است كه اين مرحله با استفاده از ابزار تقابل انرژي ـ  سرمايه، بر 
طبق شرايط خاص اقتصادي صورت مي گيرد. در مرحله  دوم با 
استفاده از اطالعات مرحله هدف گذاري و نيز با استفاده از ابزارها 
به  مورد  نظر  شبكه  ساختار  پينچ)،  (تكنولوژي  خاص  قوانين  و 
نحوي ايجاد مي شود كه ميزان بازيافت حرارتي به دست آمده در 
مرحله هدف گذاري را تأمين كند. در نهايت، در طراحي تفصيلي 
مشخصات كامل تمامي مبدل هاي حرارتي نصب شده در شبكه به 

دست مي آيد [1 و 2].
تا سال 1990، در اكثر طراحى  شبكه ها، مرحله  هدف گذارى با 
استفاده از مشخصات يك نوع مبدل صورت مى گرفت و اين بدين 
معنى بود كه فرض مى شد تمامى مبدل هاى استفاده شده در شبكه 
از يك نوع باشد و بالطبع از يك معادله  قيمت نيز تبعيت كند، ولى 
در عمل اين گونه نبوده و شبكه هاى مبدل فقط از يك نوع مبدل 
تشكيل نمى شود، بلكه در بسيارى از موارد جريان هاى فرايندى 
در شبكه نيازمند استفاده از مبدل هاى خاص و گران تر است. به 
طور مشابه، در حالى كه هنوز مبدل هاى پوسته و لوله مرسوم ترين 
نوع براى انتقال حرارت در فرايند است، نياز به مبدل هاى با كارايى 
باالتر، طراحان فرايند را به استفاده از مبدل هاى فشرده وادار كرده 

كه نمونة بارز اين مبدل ها نوع صفحه - پره است. 
با توجه به استفاده از مبدل با انواع مختلف در شبكه، بايد 
در مرحله  هدف گذارى اين مورد در نظر گرفته شود كه در غير 
اين  صورت موجب ايجاد اختالف شديد بين ميزان سرمايه گذارى 
هدف گذارى  شده با ميزان واقعى آن در شبكه نهايى مى شود. 
همين امر موجب اشتباه بودن تقابل بين هزينه  انرژى و مقدار 
سرمايه گذارى در شبكه مى شود كه خود موجب انتخاب اشتباه 
مقدار اختالف دماى حداقل (ΔTmin) براى شبكه براى شروع 
طراحى مى شود و نتيجه  اين انتخاب اشتباه نيز به دست آمدن 

شبكه اى  غيربهينه خواهد بود [3، 4 و 5]. 
پينچ  تكنولوژى  پايه   بر  روش هايى  مشكل،  اين  حل  براى 
ارائه شده است كه از آن جمله مى توان به روش« فاكتور φ» و 
«جدول طبقه بندى مبدل ها» اشاره كرد كه به ترتيب در سال 
ولى   .[5 و   4  ،3] كردند  ارائه  پلى  و  جيگده  و 1992   1990

مشابه روش هاى معمول در مرحله  هدف گذارى، در اين روش ها 
مجاز  افت  فشارهاى  جاى  به  فرضى،  حرارت  انتقال  ضرايب  از 
جريان ها، در محاسبات استفاده مى شد كه در بسيارى از موارد، 
اختالف  ايجاد  موجب  مجاز  فشارهاى  افت  نكردن  لحاظ  اين 
در نتايج طراحى، بين مراحل سنتز و طراحى تفصيلى شبكه 
مى شود. همچنين، اين امر موجب غيرصحيح بودن تقابل بين 
هزينه انرژى و سرمايه گذارى براى به دست آوردن اختالف دماى 

حداقل بهينه (ΔTmin, opt) خواهد شد[6]. 
هدف گذارى  جديد  روش  ارائه  مطالعه  اين  اصلى  هدف 
سطح (يا مقدار سرمايه گذارى) براى شبكه  مبدل حرارتى شامل 
انواع مختلف مبدل است كه در آن براى محاسبه  ضرايب انتقال 
حرارت تركيب وار جريان ها در شبكه، از افت فشار مجاز جريان ها 

استفاده مى شود.

در  حرارت  انتقال  ضريب  و  سطح  با  افت  فشار  روابط 
مبدل هاى حرارتى

توضيحات فوق و بهره گيري بيش از پيش از مبدل هاي فشرده، 
مخصوصاً نوع صفحه-پره، به دليل پيشرفت تكنولوژى ساخت اين 
مبدل ها در دهه  اخير، الزام لحاظ افت فشار را در شبكه هاى مبدل 
لوله  و  پوسته  و  صفحه-پره  مبدل  مختلف  انواع  شامل  حرارتي 
نمايان تر مى كند و طراحان فرايند بايد با به كارگيري روشى مدرن، 
تبادل حرارت بهينه را در فرايندهاي مختلف تضمين كنند. اما 
اولين مرحله براى ارائه  اين روش و لحاظ افت فشار، ارائه  يك رابطه  
ساده و در عين  حال كامل بين افت فشار با ضرايب انتقال حرارت 
و سطح مبدل است. همان طور كه اشاره شد، مبدل هاى انتخابى 
در اين مطالعه شامل مبدل هاى پوسته  و لوله و صفحه -پره است 

كه در ادامه، روابط افت  فشار براى آن ها ارائه مى شود.

مبدل پوسته  و لوله
با توجه به اينكه در مبدل پوسته و لوله، جريان هاي سرد و 
گرم به طور جداگانه در سمت پوسته و لوله جريان دارد، پس اين 
جريان ها، به دليل تفاوت در هندسه آن ها و مسير عبوري، افت 
فشارهاي متفاوتي ايجاد مي كند. با توجه به هندسه  سادة  سمت 
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لوله، ارائه  رابطه  افت فشار، براي سمت لوله در مبدل، كار ساده اي 
برخوردار  نيز  كافى  دقت  از  و  مشخص  كامالً  رابطه  اين  و  بوده 

است[6]:
(1)3.5. .tube tube tubeP k A h 

از  تابعي  فقط  كه  است  ثابت  ضريب  يك   ktube آن در  كه 
خواص فيزيكي جريان سمت لوله، دبي حجمي آن و نيز قطر 
داخلي لوله است و h ،ΔP و A نيز به ترتيب افت فشار سمت 
لوله، ضريب انتقال حرارت سمت لوله و سطح انتقال حرارت مبدل 

است.
اما با توجه به پيچيدگي هاي هندسي كه در پوسته، براي 
مسير جريان سمت پوسته وجود دارد، ارائه يك رابطه ساده و 
دقيق براي اين سمت كار دشواري است. در دهه 1950، مطالعات 
بسيارى در اين زمينه انجام شده و مدل هاي جرياني مختلفي 
نيز ارائه شده كه بيشتر اين مدل ها داراي صحت كافي نبوده و 
از طرف ديگر، داراي پيچيدگي هاي بسيارى است، ولي يكي از 
بهترين روابط، رابطه اى است كه پنجه شاهى با استفاده از مدل 
بيل-دليور1 ارائه  كرد كه در عين سادگى داراى دقت فوق العاده اى 

است    [1 و 6].

(2)4.412. .shell shell shellP K A h 

دبي،  از  پيچيده  تابعي  موجود  ثابت  ضريب  رابطه،  اين  در 
فاكتور  پوسته،  هندسه  پوسته،  سمت  سيال  فيزيكي  خواص 

اصطكاك ايده آل2 و فاكتور انتقال حرارت ايده آل3 است.

مبدل صفحه-پره
به طور مشابه مى توان روابط افت فشار را براى مبدل هاى 
صفحه-پره نيز ارائه داد. در اين مبدل مى توان اين روابط را بر 
حسب حجم يا سطح مبدل ارائه داد. روابط برحسب حجم را قبًال 
پلى ارائه كرده است[7]. اما در اين مطالعه، براي تطابق بيشتر 
نتايج حاصل از طراحي اين مبدل با مبدل پوسته  و لوله، روابط 

افت فشار بر حسب سطح مبدل ارائه مي شود كه براي دستيابي به 
آن مي توان به صورت زير عمل   كرد[8]:

با توجه به تعاريف اعداد بدون بعد استانتون4 و ضريب كالبرن5 
داريم:

(3)
Re.Pr

NuSt 

(4)
.Prj St 

در اين روابط، Pr ،Nu و Re به ترتيب برابر اعداد بدون 
بعد ناسلت، پرنتل و رينولدز است كه براي مجراي عبوري پره ها 
(سطوح فشرده)، اعداد بدون بعد ناسلت و رينولدز به صورت زير 

تعريف مي شود[9]:

(5). hh dNu




(6). .Re hu d




پارامترهاي استفاده شده در اين روابط واضح است، فقط در 
رابطه ناسلت، λ برابر هدايت گرمايي سيال است. 

براى بيشتر سطوح فشرده مى توان عملكرد انتقال حرارت 
آن ها را به صورت تابعى از عدد رينولدز در نظر گرفت. در اين 

صورت، براي ضريب كالبرن مي توان نوشت[10]:
(7)Re bj a 

 ضرايب a و b، با توجه به اطالعات ارائه شده توسط كيز و 
الندن براي انواع سطوح فشرده و پره ها، به راحتى قابل محاسبه 
است. با جايگذارى روابط (6) و (7) در رابطه (3) و مرتب كردن 

آن خواهيم داشت:
(8)(1 ) 1/3.Re .PrbNu a 

حال اگر تعاريف اعداد بدون بعد رينولدز و ناسلت را در رابطه 
(8) جايگذارى كنيم و آن را نسبت به ضريب انتقال حرارت 

مرتب كنيم به رابطه زير خواهيم رسيد:

1. Bell- Delaware
2. Ideal Friction Factor
3. J-Factor

4. Stanton
5. Colburn Factor
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(9)(1 ) 1/3 (1 )..( ) .( ).Pr .b bh

h

dh a u
d

 


 

اگر تمامى ترم هاى رابطه فوق، به غير از سرعت، به عنوان يك 
ضريب ثابت در نظر گرفته شود:

(10)(1 )
1.

bh k u 

كه ضريب ثابت k1 برابر است با:

(11)
(1 ) 1/3

1
..( ) .( ).Prbh

h

dk a
d

 




همان طور كه مشاهده مى شود، ضريب انتقال حرارت تابعى 
از خواص فيزيكى جريان، نوع پره و سرعت جريان در مجراست. 
در اين رابطه، سرعت جريان به راحتى قابل تبديل به دبى جرمى و 
سطح جريان آزاد در مجراست. به طريق مشابه مى توان رابطه  اى 
براى افت فشار نيز به دست آورد. رابطه پايه براى افت فشار در 

مجرا يا كانال به صورت زير است:

(12)
2.2. .

h

P uf
l d




در اين رابطه f  فاكتور اصطكاك است كه مى توان با استفاده 
از داده هاى موجود در محدوده اعداد رينولدز، بين 500 تا 10000، 

آن را به صورت زي  ر نوشت [8 و 10]:
(13).Re yf x 

با استفاده از تعريف عدد رينولدز و جايگذارى رابطه (13) 
در رابطه (12) و مرتب كردن آن به رابطه زير براي افت فشار 

مي رسيم:

(14)(2 ).2. .( ) . . .y yh

h

dP x l u
d

 


  

اگر در اين رابطه همة پارامترها را، غير از سرعت و طول مجرا، 
به عنوان يك ثابت در نظر بگيريم به رابطه ساده تر زير مي رسيم:

(15)(2 )
2. . yP k l u  

(16)2
.2. .( ) .yh

h

dk x
d

 




همان طور كه مشاهده مى شود، افت فشار در مجراى جريان 
تابعى از خواص فيزيكى سيال، نوع مجرا، سرعت و طول مسير 

است. اگر در رابطه فوق، طول مسير را به سطح انتقال حرارت 
تبديل كنيم و سرعت را بين روابط (15) و (10) حذف كنيم، 
رابطه مورد نظر براى افت فشار با ضريب انتقال حرارت حاصل 
مى شود. براى تبديل طول مسير به سطح انتقال حرارت، از تعاريف 

دبى حجمى و قطر هيدروليكي استفاده مى كنيم[9].

(17)c
u A



(18).4. c
h

l Ad
A



دبي  نشان دهنده  ترتيب  به   A و   l  ،Ac  ،υ روابط  اين  در 
حجمي، سطح آزاد جريان، طول مجرا و سطح انتقال حرارت است.

با جايگذارى رابطه (17) در (18) و مرتب كردن آن به روابط زير 
مي رسيم:

(19).
4.

hdl Au




(20)3. .l k Au

(21)3 4.
hdk




حال اگر رابطه به دست آمده براى طول (رابطه 20) را در 
رابطه (15) جايگذاري كنيم:

(22)(3 )
2 3. . . yP k k Au  

در نهايت با حذف سرعت بين روابط (22) و (10) رابطه افت 
فشار حاصل مى شود:

(23)
3( )
1. .

y
bP k A h


 

كه در اين رابطه ضريب ثابت k برابر است با:

(24)
2 3
3( )
1

1

.
y
b

k kk
k






معادله (23) رابطه بين افت فشار با ضريب انتقال حرارت و 
 K سطح انتقال حرارت را نشان مى دهد. در اين رابطه ضريب ثابت
تابعى از خواص فيزيكى سيال، نوع سطح ثانويه (پره) استفاده شده 
در مجرا و دبى حجمى است و در محاسبه آن هيچ نيازى به 
هندسه مبدل نداريم. براي مشخص شدن نوع مبدل، بهتر است 
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رابطه به صورت زير نوشته شود: 
(25)

3( )
1. .

y
b

PF PF PFP K A h

 

در اين رابطه، b ضريب ثابت موجود در معادله  ضريب انتقال 
حرارت ايده آل و y نيز توان عدد رينولدز در رابطه  موجود براى 
فاكتور اصطكاك است. در اين رابطه، مقادير y ،b و K تابعى از 
نوع پره  به كار رفته در مبدل است. با انتخاب نوع پره و داشتن 
مقادير خواص فيزيكى و دبى حجمى جريان ها، مقدار K محاسبه 
دو  بين  كامل  هندسى  شباهت  به  توجه  با  همچنين،  مى شود. 
سمت مبدل، اين رابطه براى هر دو سمت مبدل استفاده مى شود.

فرضى  ضرايب  از  استفاده  با  مرسوم  هدف گذارى  روش 
انتقال حرارت

مورد نياز  انرژى  تخمين  از  بعد  پينچ،  تكنولوژى  روش  در 
شبكه بر پايه  ترموديناميك و محدوديت هاى انتقال حرارت (براى 
ΔTmin مشخص)، منحنى هاى مركب براى جريان هاى سرد و 

گرم رسم شده و سپس كمترين سطح انتقال حرارت مورد نياز 
براى شبكه در ΔTmin  مشخص شده محاسبه مى شود[11].

در  پلى  و  جيگده  مبدل،  مختلف  انواع  شامل  شبكه   براى 
سال 1992 روشى ارائه دادند كه در آن از ضرايب انتقال حرارتى 
تركيب وار hij و hji براى محاسبه  سطح مورد نياز، براى تركيب 
جريان هاى i و j در شبكه (Aij) استفاده مى شد. حاصل جمع اين 
مقادير مقدار سطح را در هر محدوده  آنتالپى نشان مى دهد كه با 
تكرار اين محاسبات در هر محدوده  آنتالپى، در منحنى هاى مركب 
و جمع سطوح به دست آمده، مقدار سطح مورد نياز شبكه محاسبه 
مى شود. اين محاسبات را مى توان در معادله  زير خالصه كرد[4]:

(26)min
1 1 1,

1 1 1K I J

ijk
k i jLM k ij ji

A q
T h h  

 
     
 

همچنين، با استفاده از اين معادله مى توان نحوه  توزيع سطح 
انواع مبدل را در شبكه مشخص كرد. 

روش جديد هدف گذارى سطح و مقدار سرمايه گذارى
براى  مرسوم،  روش هاى  تمامى  شد،  اشاره  كه  همان طور 
محاسبه كمترين سطح الزم براى شبكه شامل انواع مبدل، از 
ضرايب انتقال حرارت فرضى استفاده مى كنند. در بين روش هاي 
ارائه شده، فقط روش «جدول طبقه بندي مبدل ها» قابليت استفاده 
از ضرايب انتقال حرارت تركيب وار را دارد و مي توان نظريه افت 
فشار را در اين روش اعمال كرد. روش جديد ارائه شده در اين 
مقاله، درواقع تركيبى از روش افت فشار پنجه شاهى (1992) 
و روش جيگده (1992) براى انواع مختلف مبدل حرارتى است. 
اولين مرحله در اين روش دستيابى به روابط افت فشار با ضرايب 
انتقال حرارت و سطح مبدل هاست كه اين روابط براى مبدل هاى 

پوسته و لوله و صفحه -پره ارائه شد.
با توجه به اينكه محاسبه كمترين سطح الزم بر پايه روش 
ابتدا  بايد  است،  استوار  اسپاگتى)  عمودى (مدل  حرارت  انتقال 
در اين مدل، براى هر نوع تركيب جريان i با جريان j ، مبدل 
 (i,j) مورد نظر مشخص شود. با انجام اين امر، براى هر نوع تركيب
در شبكه اسپاگتى، نوع مبدل نصب شده مشخص خواهد شد. 
تعيين مبدل ها با توجه به خصوصيات فيزيكى جريان ها، محدوده 
دما، فشار و آنتالپى آن ها، در نظر گرفتن مسائل خوردگى، تركيب 

شيميايى و محدوديت كاربرد مبدل ها صورت مى گيرد[8]. 
با مشخص شدن اين مبدل ها، جدول طبقه بندى نوع مبدل ها را 
آماده مى كنيم. در صورتى كه محدوديت خاص براى مبدل ها و 
نيز جريان ها وجود نداشته باشد، براى هر جريانى مبدل مناسب 
آن را در نظر گرفته و يك حق تقدم براى نوع مبدل ها تعيين 
 (i,j) مى كنيم و در نهايت از روى اين حق تقدم، نوع مبدل تركيب
مشخص مى شود. همان طور كه اشاره شد، در اين مطالعه مبدل هاى 
در نظر گرفته شده پوسته و لوله و صفحه-پره است و در مواردى 
كه محدوديت هاى ذكر شده در باال وجود نداشته باشد، حق تقدم با 
مبدل صفحه-پره خواهد بود. مثالً، اگر در يك شبكه چهار جريان 
گرم، دو جريان سرد همراه با بخار و آب خنك كننده داشته باشيم و 

نوع مبدل هاى تعيين شده براى جريان ها به صورت زير باشد:
C1: صفحه-پرهH1: پوسته-لوله
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C2: پوسته-لولهH2: صفحه-پره

H3: صفحه-پره
آب خنك كننده: پوسته-لوله

بخار: پوسته-لولهH4: پوسته-لوله
آنگاه از روى اطالعات فوق و با در نظر گرفتن محدوديت ها 
و حق تقدم مى توان جدول طبقه بندى نوع مبدل ها را به صورت 

جدول (1) آماده كرد.

جدول1: جدول طبقه بندى نوع مبدل
StH4H3H2H1

P.FP.FP.FP.FP.FC1

S.TS.TS.TS.TS.TC2

S.TP.FP.FS.TCW

در جدول فوق نمادهاى S.T و P.F به ترتيب نشان دهنده 
مبدل هاى پوسته و لوله و صفحه-پره است. در اين جدول فرض 
اصًال   ،2 شمارة  سرد  جريان  خصوصيات  به  توجه  با  كه  شده 
نمى توان مبدل صفحه-پره بر روى آن نصب كرد و اين امر موجب 
شده كه براى تركيب  جريان سرد شمارة 2 با جريان هاى گرم 
شمارة 2 و 3، با اينكه حق تقدم با مبدل صفحه-پره بود، ولى 

مبدل پوسته و لوله انتخاب شود. 
حال با توجه به جدول (1) كه براى هر نوع تركيبى در مدل 
اسپاگتى نوع مبدل مشخص شده است، مى توان محاسبات مربوط 

به مرحله هدف گذارى را به صورت زير انجام داد.
ابتدا اختالف دماى حداقل (ΔTmin) را براى شبكه انتخاب 
مى كنيم و منحنى هاى مركب را تشكيل مى دهيم تا محدوده هاى 
آنتالپى كامالً مشخص شود. سپس يك مقدار اوليه براى ضرايب 
انتقال حرارت جريان ها در نظر مى گيريم و با اين ضرايب الگوريتم 
سطح را اجرا مى كنيم تا مقادير سطوح مبدل هاى نصب شده در 
مدل اسپاگتى محاسبه شود (معادله 4). در ادامه، با استفاده از اين 
مقادير و روابط افت فشار براى جريان ها و معلوم بودن مقدار افت 
فشار آن ها، ضرايب انتقال حرارت را محاسبه مى كنيم. با توجه به 
اينكه ضرايب حاصل از نوع تميز است، مقاومت رسوب را نيز به 

اين ضرايب اضافه كرده و الگوريتم سطح را دوباره تكرار مى كنيم تا 
سطوح تك تك مبدل ها و نيز مجموع آن ها (Amin,L) براى هر نوع از 
مبدل مشخص شود. مجدداً با استفاده از سطوح جديد و روابط افت 
فشار محاسبات را تكرار مى كنيم تا در نهايت، مقدار Amin,L براى 
هر دو نوع مبدل همگرا شود. در اين الگوريتم L مشخص كننده نوع 
مبدل است كه شامل S.T (پوسته و لوله) و P.F (صفحه-پره) است. 

الگوريتم فوق در شكل (1) نمايش داده شده است.
اما براى محاسبه سطوح، الگوريتم سطح به اين صورت خواهد 
بود كه ابتدا مقادير اوليه سطوح را برابر صفر قرار مي دهيم و تعداد 
محدوده  هر  براى  و  مى كنيم  مشخص  را  آنتالپى  محدوده هاى 
متوسط  دماى  ابتدا  كه  مى كنيم  عمل  صورت  اين  به  آنتالپى 
وجود  محدوده  در  كه  سردى  و  گرم  جريان هاى  و  لگاريتمى 
دارد را مشخص مي كنيم و نيز مجموع ظرفيت هاى گرمايى را 

شكل1: الگوريتم محاسبه  حداقل سطح مورد نياز شبكه با روش جديد
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براى جريان هاى سرد موجود محاسبه مى كنيم و سپس تك تك 
جريان هاى گرم موجود را با جريان هاى سرد موجود تركيب كرده و 
گرماى مبادله شده را با استفاده از معادله زير محاسبه مى كنيم[1]:

(27),
j

ij k i LM
j

CP
q CP T

CP
  


سپس با استفاده از جدول طبقه بندى مبدل ها، نوع مبدل 
با  شود.  نصب  بايد  تركيب  هر  براى  كه  مى كنيم  مشخص  را 
الگوريتم   از  استفاده  با  را  آن  سطح  مبدل،  نوع  مشخص شدن 
مبدل هاى پوسته و لوله و صفحه-پره محاسبه مى كنيم [1 و 8]. 
از  استفاده  با  را  سطوح  محاسبات  كه  است  ذكر  شايسته 
ـ كه در روش هدف گذارى مشخص شده  ضرايب انتقال حرارتى 
است ـ انجام مى دهيم. به طور خالصه، براى محاسبه سطح مبدل 
پوسته و لوله از معادله (28) و براى محاسبه سطوح مبدل صفحه-

پره از معادله هاي (29) و (30) استفاده مى كنيم[8].

(28),
, ,

, , ,

1 1
.

ij k o
ij k ST

LM k T ij ST i ji ST

q dA
T F h d h

 
     

(  29),
, , ,

, , , , ,

1 1
. . .

ij k c
C ij k PF

LM k T c c ij PF h h h ji PF

q
A

T F h h


  
 

     

(30), , ,

, , ,

C ij k PF c

h ji k PF h

A
A






كه در رابطه dO ،(28) و di به ترتيب قطر خارجى و قطر 
داخلى لوله هايى است كه در مبدل پوسته و لوله استفاده شده 
است و در رابطه c ،(29) و h ضرايب بازده دمايى براى سطوح 
مبدل صفحه-پره است كه از روى ضرايب انتقال حرارت آن و 
پارامترهاى هندسى پره انتخابى محاسبه مى شود و پارامترهاى 
مبدل  براى  انتخابى  پره  هندسى  پارامترهاى  از  و h نيز   c

است. اين محاسبات را براى تمامى محدوده هاى آنتالپى تكرار 
مى كنيم و مجموع سطوح به دست آمده براى هر نوع مبدل را در هر 
محدوده آنتالپى، با استفاده از فرمول هاى (31) و (32) جمع مى كنيم 
تا كمترين سطح الزم براى شبكه از هر نوع مبدل حاصل شود. در 
اين معادالت، K تعداد محدوده هاى آنتالپي، Amin,PF وAmin,ST به 

ترتيب برابر كمترين سطح الزم براى شبكه از نوع مبدل پوسته 
صورت  به  ارائه شده  سطح  الگوريتم  است.  صفحه-پره  و  لوله  و 

شماتيك در شكل (2) نشان داده شده است.

(31)min, min, ,
1

K

ST ST k
k

A A




(32)min, min, ,
1

K

PF PF k
k

A A




با توجه به اينكه ضريب انتقال حرارت يك جريان تابعى از 
افت فشار آن و نيز مبدل نصب شده روى آن و همچنين خواص 
جريان روبه روى آن در مبدل نصب شده است، در اين الگوريتم 
تمامى موارد فوق در نظر گرفته شده است كه اين يكى از مزاياى 
اصلى اين روش جديد است[8]. حال با داشتن اين الگوريتم، به 

شكل 2: الگوريتم جديد براي هدف گذاري سطح شبكه مبدل حرارتى 
شامل انواع مختلف مبدل
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يك هدف گذارى واقعى تر و نزديك تر به طراحى اصلى و طراحى 
تفصيلى خواهيم رسيد.

محاسبه كمترين تعداد مبدل ها از هر نوع
هزينه سرمايه گذاري فرايند هاي شيميايي، به طور مستقيم، 
متأثر از تعداد واحد هاي عملياتي آن است. اين امر در خصوص 
مبدل هاي حرارتي در يك شبكه مبدل نيز صادق است. با توجه 
به اينكه قيمت مبدل هاى به كار رفته در شبكه با هم متفاوت 
است، پس براى رسيدن به يك هدف گذارى واقعى، بايد دقت 
زيادى در تعيين تعداد هر نوع مبدل  در شبكه به كار برد. در 
حال حاضر، بهترين روش استفاده از روشى است كه جيگده و 
پلى در سال 1992 ارائه كرده اند. در اين روش، براى محاسبه 
تعداد واحدهاى مبدل از هر نوع، از تعداد مبدل هاى به كار رفته 
از همان نوع در مدل اسپاگتى استفاده مى شود. به اين ترتيب كه 
ابتدا با استفاده از فرمول اولر، براى باال و پايين نقطة پينچ، تعداد 
كل مبدل ها را حساب كرده و سپس با همان نسبتى كه در مدل 
اسپاگتى از انواع مختلف مبدل استفاده شده بود، بايد با همان 
نسبت، اين تعداد را بين انواع مختلف مبدل تقسيم كرد. اين 
محاسبه در رابطه  (33) نشان داده  شده است كه با استفاده از 
آن كمترين تعداد مبدل ها براى حداكثر بازيافت حرارتى حاصل 

مى شود [4 و 12].

(33), , ( 1)( ) ( 1)( )La Lb
u mer L a b

a b

V VN N N
V V

   

نشان دهنده    b و   a زيرنويس هاى  رابطه،  اين  در  كه 
نشان دهنده    V مبدل،  نوع  نشان دهنده   L پينچ،  پايين  و  باال 
تعداد  نشان دهنده   نيز   N و  اسپاگتى  مدل  در  مبدل ها  تعداد 
جريان هاست. حال با مشخص شدن تعداد مبدل ها از هر نوع و نيز 
سطح مورد نياز از همان نوع مبدل مى توان ميزان سرمايه گذارى 
را هدف گذارى كرد. بدين  ترتيب كه با فرض توزيع يكسان سطح 
در مبدل هاى از يك نوع، مقدار سطح هر مبدل مشخص مى شود 
و در نهايت، با استفاده از معادله قيمت آن نوع مبدل مى توان 

هزينه سرمايه گذارى را مشخص كرد.

هدف گذاري براى دستيابي به حداقل هزينه ساالنه
با توجه به اينكه مقادير انرژي و سطح مورد نياز شبكه، هر دو 
به طور مستقيم، تابعي از حداقل اختالف درجة حرارت موجود 
روي منحني هاى مركب ( Tmin) است، بنابراين، مي توان با تغيير 
 Tmin مقادير مختلف انرژي و سطح متناظر را محاسبه كرد و 

با تبديل آن ها به هزينه كلي ساالنه، مقدار بهينه  آن را پيدا كرد. 
بدين ترتيب كه با رسم هزينه كلي ساالنه در طول دامنه اي از

 Tmin، به راحتي مي توان تقابل انرژي و سرمايه را نشان داد و 

مقدار كمينه هزينه ساالنه را مشخص كرده و در نتيجه محدوده 
  Tmin بهينه را پيدا كرد[11]. با داشتن مقدار بهينه براى  Tmin

و استفاده از روش طراحي پينچ شبكه اي ايجاد مي كنيم تا به 
گونه اي عمل كند كه مقدار انرژي مصرفي آن برابر همان مقاديري 
نهايت،  در  و  رسيده ايم  آن  به  هدف گذاري  مرحله  در  كه  باشد 
با ساده سازى شبكه و طراحى تفصيلى مبدل ها، طراحى شبكه 

صورت مى گيرد.

مطالعه موردى
از  ارائه شده،  جديد  الگوريتم  ارزيابي  براي  قسمت،  اين  در 
مطالعه موردي پنجه شاهي و خوشگرد در سال 2006 استفاده 
شده است[13]. شايسته ذكر است كه براى تسهيل و تسريع در 
محاسبات طراحي شبكه، با استفاده از الگوريتم جديد ارائه شده، 
نرم افزار مناسب تهيه شده است. همچنين، براى طراحى شبكه 
و طراحى مبدل هاى پوسته و لوله، از نرم افزار پايلوت1 استفاده 
شده است كه پنجه شاهى و فالحى ارائه كرده اند [14]. اطالعات 
جرياني و فرايندي مورد مطالعه در جدول (2) ارائه شده است. 
همان طور كه مشاهده مي شود، اين مورد شامل سه جريان گرم 
و چهار جريان سرد، همراه با سرويس هاى جانبى سرد و گرم 
است[13]. خواص فيزيكي و مقاومت هاي رسوب دهي جريان ها 
در جدول (3) ارائه شده است. عالوه بر اطالعات مندرج در جداول 
فوق، براي مرحله هدف گذاري نياز به اطالعات اقتصادي است تا 
بتوان تقابل انرژي- سرمايه گذاري را انجام داد. اين اطالعات در 

جدول (4) ارائه شده است. 

1. PILOT
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با توجه به قابليت هاي مبدل هاي انتخاب شده بهتر است بر 
روي جريان هاي گازي، مبدل صفحه - پره و بر روي جريان هاي مايع، 
مبدل پوسته و لوله نصب شود. همچنين، براي تركيب جريان هاي 
دو به دو، اولويت استفاده با مبدل صفحه - پره تعيين شده است. در 
جدول (5) نوع مبدل براي هر جريان و در جدول (6) نوع مبدل 

براي هر نوع تركيب دو به دو در شبكه مشخص شده است.
نتايج هدف گذاري بر اساس افت فشارهاي ثابت براي حالتي 
كه هر دو نوع مبدل مشخص شده در شبكه استفاده شود، در 
جدول (7) ارائه شده است. در اين جدول، براي اختالف دماهاى 
سرويس هاي  كل،  ساالنه  هزينه هاي  مقادير  مختلف،  حداقل 
جانبي و سطح مورد نياز نشان داده شده است و همچنين، مقادير 
مورد نياز از هر كدام از منابع گرم و سرد و سطوح مورد نياز از هر 
كدام از مبدل هاي پوسته  و لوله و صفحه-پره در قسمت پايين 
در  هزينه ها  تغييرات  نحوه  همچنين،  است.  شده  ارائه  جدول 
جدول (7) نشان داده شده است. با توجه به اين جدول، كمترين 
ميزان هزينه ساالنه كل در Tminبرابر 15 درجة سلسيوس 
و دماى گرم پينچ 160 درجة سلسيوس رخ مي دهد كه برابر 
3803064 دالر در سال است و در اين نقطة بهينه اوليه، ميزان 

جدول 2: اطالعات جرياني در فرايند مورد مطالعه

Tin (ºC)Tout (ºC)mCP (kW/ºC)ΔP (kPa)جريان

H11604530060
H223010010050
H31758015050

Hot Ut.330280---*
C18522025050
C216024015040
C39015010040
C4551156020

Cold Ut.1030---*
* سرويس هاى جانبى گرم و سرد داراي محدوديت افت فشار نيست و ضريب انتقال 

حرارت براي آن ها برابر W/m2ºC 1000 در نظر گرفته شده است.
جدول 3: خواص فيزيكي جريان هاي مورد مطالعه

Cp جريان
(J/kgºC)

 ρ
(kg/m3)

 μ
(cP)

 kf
(W/mºC)

 Rf
(m2/kWºC)حالت

H1
مايع54806970/310/110/14

H2
گاز998/61/2340/0240/0340/11

H3
گاز0/11  1802/80/6840/0150/054

Hot Ut.6000100020/110/18مايع
C1

مايع20004640/160/110/14
C2

مايع15905700/30/110/14
C3

گاز657/21/8810/0220/0310/11
C4

گاز10001/20/0270/040/11
Cold Ut.4187100010/610/18مايع

جدول4: اطالعات اقتصادي براي هدف گذاري و طراحي
هزينه منبع گرم:

 110 $/kW.yr 
هزينِه منبع سرد:

10 $/kW.yr 

هزينه برق:
360 $/kW.yr

عمر مفيد واحد (N): 5 سال
٪15 :(i) نرخ تورم

هزينه سرمايه گذاري سطح مبدل پوسته و 
30800+ 750(Area)0/81 :لوله

هزينه سرمايه گذاري سطح مبدل صفحه-پره: 
30000+ 1900(Area)0/83

عامل ضريب ساالنه:
    1 1 1N Ni i i  

q)7310 +8600 با بازدهي  H هزينه  سرمايه گذاري پمپ: 0/2(
هيدروليكي ٪70

هزينه  سرمايه گذاري كمپرسور: 0/62(Wc)83/66 +8600 با بازدهي كل 
٪70

جدول5: نوع مبدل تعيين شده براي هر جريان در فرايند مورد مطالعه
منبع گرم: پوسته و لولهC1: پوسته و لولهH1: پوسته و لوله
منبع سرد: پوسته و لولهC2: پوسته و لولهH2: صفحه-پره
C3: صفحه-پره H3: صفحه-پره

C4: صفحه-پره

جدول6: جدول طبقه بندي نوع مبدل ها در فرايند مورد مطالعه
جريان هاي گرم

جريان هاي 
.H1H2H3Hot Utسرد

C1
پوسته و لولهصفحه-پرهصفحه-پرهپوسته و لوله

C2
پوسته و لولهصفحه-پرهصفحه-پرهپوسته و لوله

C3
صفحه-پرهصفحه-پرهصفحه-پرهصفحه-پره

C4
صفحه-پرهصفحه-پرهصفحه-پرهصفحه-پره

Cold Ut.صفحه-پرهصفحه-پرهپوسته و لوله---
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نياز به سرويس هاى جانبى گرم و سرد به ترتيب برابر 22007 و 
28400 كيلووات خواهد بود. براي اين حالت نيز ميزان سطوح 
الزم از هر مبدل در جدول (7) نشان داده شده است. شايسته ذكر 
است كه در اين جدول، به دليل برابر بودن هزينه هاى رانش سيال 

براى تمامى اختالف دماها، اين مقدار ملحوظ نشده است. 
در ادامه، براى مقايسه نتايج روش جديد با نتايج روش هاى 
مرسوم، ابتدا هدف گذارى را با استفاده از ضرايب انتقال حرارت 
فرضى انجام مى دهيم. اين هدف گذارى را با استفاده از مقادير 
kW/m2C 200 و 500، به ترتيب براى جريان هاى مايع و گازى 
 Tmin شكل انجام مى دهيم. كمترين ميزان هزينه ساالنه كل در
برابر 24/3 درجة سلسيوس رخ مي دهد كه برابر 4955246 دالر 
سرويس هاى  ميزان  اوليه،  بهينه  نقطة  اين  در  و  است  سال  در 
جانبى گرم و سرد به ترتيب برابر 25261 و 31651 كيلووات 
خواهد بود. همچنين، براى مقايسه و سنجش روش جديد الزم 
است تا هدف گذارى با استفاده از مبدل هاى پوسته و لوله و مبدل 
صفحه-پره هركدام به تنهايى صورت گيرد. براى مقايسه  بيشتر، 
نتايج اين هدف گذارى همراه با ساير نتايج در جدول (8) ارائه 

شده است.
مبدل ها  تفصيلى  طراحى  و  شبكه  سنتز  مراحل  سپس، 
را انجام مى دهيم تا در نهايت ميزان واقعى انرژى مصرفى و 
سرمايه گذارى و در نتيجه هزينه  كلى ساالنه مشخص شود، تا 
بتوانيم ميزان صحت نتايج هر كدام از روش هاى هدف گذارى 
فوق را بررسى كنيم. در شكل (3) سنتز اوليه از شبكه مشاهده 
با  كه  است  حلقه  سه  داراى  اوليه  طراحى  اين  كه  مى شود 
شكستن دو مورد از اين حلقه ها و ساده سازى شبكه، به طراحى 
نهايى شبكه مى رسيم كه در شكل (4) نشان داده شده است. 
گذاشته  كار  مبدل هاى  تفصيلى  طراحى  انجام  با  همچنين، 
شده در شبكه، نتايج نهايى براى شبكه به دست مى آيد كه در 
جدول (9) ارائه شده است. با توجه به اين جدول، مقدار نهايى 
هزينه  ساالنه برابر 3825121 دالر در سال، تعداد واحد هاى 
به  سرد  و  گرم  جانبى  سرويس هاى  مقادير  و  نُه  برابر  مبدل 

ترتيب برابر 23750 و 30150 كيلووات است. 
در جدول (10) مقايسه  نتايج طراحى نهايى با نتايج روش هاى 

مختلف هدف گذارى صورت گرفته است. با توجه به اين جدول، در 
صورت استفاده از هر يك از روش هاى مرسوم، به اختالف زيادى 
بين مراحل هدف گذارى و طراحى نهايى مى رسيم. نتايج ارائه شده 
در جدول (10) به وضوح نشان مي دهد كه هدف گذاري با روش 
جديد خطاي موجود بين هدف گذاري و طراحي نهايي را به شدت 

جدول7: هدف گذاري با افت فشارهاي ثابت و انواع مبدل

جدول8: مقايسه نتايج روش هدف گذارى جديد با روش مرسوم 
استفاده از ضرايب فرضى انتقال حرارت

روش هدف گذارى
هزينه 
ساالنه 
($/yr)

 Tmin,

opt

هزينه انرژي 
($/yr)

هزينه 
سرمايه گذاري 
($/yr) سطح

تعداد 
واحدهاي 

مبدل
با افت  فشارهاى 
8+380306415270484610982193مجاز و انواع مبدل

با ضرايب فرضى 
انتقال حرارت و انواع 

مبدل
495524624/33095255185999111

با افت  فشارهاى 
مجاز و مبدل پوسته 

و لوله 
31027907240484669794410

با افت  فشارهاى 
مجاز و مبدل 
صفحه-پره

4249439162746846150259311
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كاهش مي دهد. 

نتيجه گيرى
در اغلب موارد، شبكه هاى مبدل حرارتي نياز به انواع مختلف 
از مبدل هاي حرارتي دارد كه اين مبدل ها معموالً داراي تأثيرات 
بتوان  آن  با  كه  روشي  وجود  است.  شبكه  در  مهمي  اقتصادي 
هزينه هاي ساالنه كل اين شبكه ها را در اختالف دماهاى حداقل 
مختلف محاسبه كرد، ضرورى است. بدين ترتيب مى توان به يك 
ميزان بازيافت حرارت بهينه در شبكه دست يافت. البته مهم تر اين 
است كه اين هدف گذاري با اطالعات اوليه صحيح تر و مناسب تر 
صورت گيرد تا كمترين اختالف را با طراحي نهايي داشته باشد. 
براي اين منظور بهتر است به جاي ضرايب انتقال حرارت فرضي در 

مرحله هدف گذاري، از افت فشارهاي تعيين شده براي هر جريان 
استفاده شود تا مقادير حاصل شده براي ضرايب انتقال حرارت به 

مقادير آن در طراحي تفصيلي نزديك تر شود.
مراحل  مي توان  آن  با  كه  شد  ارائه  روشي  مقاله  اين  در 
مختلف  انواع  شامل  حرارتي  مبدل  شبكه  براي  را  هدف گذاري 
مبدل، با استفاده از مقادير افت فشار تعيين شده آن انجام داد. 
اين روش قابليت اين را دارد كه براي هر تركيب جرياني، ضرايب 
انتقال حرارت را به صورت تركيب وار محاسبه كند و نحوة توزيع 
سطح كل شبكه را بين انواع مبدل و نيز تعداد هر مبدل را در 
مرحله هدف گذاري مشخص كند. همچنين، با استفاده از يك 
مطالعه موردي نشان داده شد كه با روش ارائه شده مي توان يك 
هدف گذاري واقعي انجام داد كه كمترين اختالف را با طراحي 
داشته  هدف گذاري)  موجود  روش هاي  ساير  به  (نسبت  نهايي 
باشد. پس با روش جديد مى توان يك نقطه شروع صحيح و بهينه 
را براي  Tmin پيش بيني كرد كه براي رسيدن به يك ميزان 

بازيافت حرارت و طراحي بهينه ضروري است. 
با توجه به نتايج حاصل از مطالعه موردي مشخص شد كه 
  Tmin استفاده از روش هاي مرسوم هدف گذاري (كه در آن يك
شامل  مبدل  شبكه هاي  در  مي شود)  استفاده  شبكه  كل  براي 

شكل 3: طراحى اوليه  شبكه براى فرايند مورد مطالعه

شكل 4: طراحى نهايى شبكه براى فرايند مورد مطالعه

جدول9: نتايج طراحي نهايي شبكه
هزينه ساالنه (yr/$)مقدارنوع هزينه

m2778132 4186/4مبدل صفحه-پره
m2132989 1352/8مبدل پوسته و لوله
kW2612500 23750منبع انرژي گرم
kW301500 30150منبع انرژي سرد

3825121هزينه كل ساالنه

جدول10: مقايسه  نتايج طراحي نهايي با نتايج هدف گذاري
ميزان انحرافهزينه ساالنه كلحالت

-3825121طراحي نهايي
0/58٪+3803064هدف گذاري با روش جديد
30/3٪+4955246هدف گذارى با ضرايب فرضى
18/4٪-3102790هدف گذاري با پوسته و لوله
11/7٪+4249439هدف گذاري با صفحه-پره
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minT كل شبكه  صفحه-پره و پوسته و لوله موجب افزايش 
و هزينه ساالنه كل مي شود كه علت اصلي آن باال بودن قيمت 
مبدل صفحه-پره است. با توجه به قابليت هاي اين مبدل، براي 
در  را  حداقل  دماى  اختالف  مي توان  كل  ساالنه  هزينه  كاهش 
اين مبدل ها تا حدود 5 درجة سلسيوس كاهش داد تا با افزايش 
سطح بازيافت حرارت در شبكه، هزينه هاي ساخت باالي آن را 
جبران كرد. ولي در صورت استفاده از روش هدف گذاري مرسوم 
minT را در اين مبدل ها اعمال كرد. براي  نمي توان اين كاهش 
آن  در  كه  برد  بهره  هدف گذاري  روش هاي  از  بايد  منظور،  اين 
استفاده  شبكه  در  مختلف  حداقل  دماهاى  اختالف  از  مي توان 
كرد. با توجه به اينكه در مقادير افت فشار يكسان، ضرايب انتقال 
حرارت حاصل براي مبدل هاي صفحه -پره به مراتب از پوسته و 
T. مي توان  h   لوله بيشتر است، با استفاده از رابطه 
minT را براي اين مبدل، در كنار ساير مبدل ها  مقدار مناسب 
در شبكه تعيين كرد كه مقدار آن به مراتب از ساير مبدل ها كمتر 
خواهد بود. در نهايت، استفاده از اين روش موجب بهبود شبكه و 

كاهش هزينه ساالنه كل خواهد شد.

عالئم اختصارى
m2 ،سطح انتقال حرارت  A

ثابت هاى معادله  قيمت مب  دل  b ،a
ضريب ثابت عدد رينولدز در رابطه  انتقال حرارت با عدد رينو  لدز   a

توان عدد رينولدز در رابطه  انتقال حرارت با عدد رينولدز   b
جريان هاى سرد   C

$/(kWyear) ،قيمت ساالنه  واحد منبع خنك كننده   CC

$/year ،هزينه  سرمايه گذارى ساالنه  Ccap

$/(kWyear) ،قيمت ساالنه  واحد منبع گرم   CH

(J/kg °C) ،ظرفيت گرمايى ويژه   Cp
W/°C ،ظرفيت گرمايى-جريانى   CP

m ،قطر هيدروليكى   dh

(friction factor)،فاكتور اصطكاك   f
فاكتور تصحيح اختالف دماى متوسط لگاريتمى   FT

جريان هاى گرم   H
W/(m2°C) ،ضريب انتقال حرارت   h

شبكه مبدل حرارتى  HEN

نرخ بهره، %   i
(StPr2/3) فاكتور انتقال حرارت كالبرن   j
فاكتور تبديل هزينه ها به مقدار ساالنه   Kfl

ضريب ثابت رابطه  افت فشار با سطح و ضريب انتقال حرارت   K
m ،طول مبدل يا مسير جريان   l

توان ضريب انتقال حرارت در رابطه  افت فشار   m
kg/s ،دبى جرمى   m°

عدد بدون بعد ناسلت    Nu
عدد بدون بعد پرانتل   Pr

مبدل صفحه-پره  PFHE
افت فشار   ΔP

°C ،اختالف دما   ΔT
°C ،اختالف دماى متوسط لگاريتمى  ΔTLM

 °C،(دماى نزديكى) كمترين اختالف دما  ΔTmin

W ،نرخ حرارت   q
(m2°C)/W ،مقاومت حرارتى ناشى از رسوب در مبدل   Rf

عدد بدون بعد رينولدز   Re
(m2°C)/W ،مقاومت حرارتى ناشى از ديواره  مبدل   RW

عدد بدون بعد استانتون   St
مبدل پوسته و لوله  STHE
هزينه  كل ساالنه  TAC

°C ،دما   T
m/s ،سرعت   u

سرويس هاى جانبى (منابع گرم، سرد، برق و...)   Ut.
جفت هاى جريانى در يك مبدل در مدل اسپاگتى   V

ضريب ثابت عدد رينولدز در رابطه  فاكتور اصطكاك با عدد رينولدز   x
توان عدد رينولدز در رابطه  فاكتور اصطكاك با عدد رينولدز   y

عالئم اختصارى يونانى
نسبت سطح انتقال حرارت يك سمت از مبدل به حجم كل مبدل در   α

m2/m3 ،مبدل صفحه-پره
W/(m°C) ،هدايت گرمايى پره در مبدل صفحه-پره  λ

kg/(ms) ،ويسكوزيته  μ
(kg/m3) ،چگالى  ρ

بازده دمايى پره ها در مبدل صفحه-پره  η
m3/s ،دبى حجمى  υ

W/(m°C) ،هدايت گرمايى سيال  k
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زيرنويس ها و باالنويس ها
سمت جريان 1 در مبدل   1
سمت جريان 2 در مبدل   2

به ترتيب باال و پايين پينچ در شبكه مبدل حرارتى  a, b
سمت جريان سرد در مبدل   C
سمت جريان گرم در مبدل   h

شاخص و شمارنده براى جريان هاى گرم   i
شاخص و شمارنده براى جريان هاى سرد   j

شاخص و شمارنده براى محدوده هاى آنتالپى   k

شاخص نوع مبدل در شبكه   L
حداكثر بازيافت حرارتى  mer

كمترين مقدار  min
مقدار بهينه  opt

مبدل صفحه-پره   PF
سمت پوسته در مبدل پوسته و لوله  shell

مبدل پوسته و لوله   ST
سمت لوله در مبدل پوسته و لوله  tube

شرايط ديواره   W
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چكيده
فرايند هاي بسياري براي كاهش انتشار دي اكسيد گوگرد توسعه پيدا كرده است. فرايند رايج براي كاهش آالينده دي اكسيد 
ـ گاز غير كاتاليستي،  گوگرد استفاده از سنگ آهك است. در اين تحقيق، فرايند گوگردزدايي مستقيم به صورت يك واكنش جامد 
در يك رآكتور بستر ثابت پر شده از كلوخه هاي آهك، به صورت ديناميكي مدل شده است. مشاهده شد كه سه عامل دما، فشار 
ــي ديده شد كه ترم نفوذ در داخل اليه هاي  ــامانه و غلظت گاز تأثير قابل مالحظه اي در ميزان گوگردزدايي دارد. در اين بررس س
ــيون تغيير مي كند. به علت آنكه در دماهاي باال ذرات  ــختي با درجه سولفوناس ــي تابع دما بوده و به س محصول به طور محسوس
سنگ آهك كلوخه مى شود، اليه هاي محصول در اين دماها متخلخل است. نتايج اين مدل سازي تطابق قابل قبولي با اطالعات 

تجربي دارد.

ـ گاز واژگان كليدي: ديناميك سياالت محاسباتي1، رآكتور بستر ثابت، گوگردزدايي، واكنش جامد 

مقدمه
ــف، مانند صنايع  ــار دي اكسيد گوگرد از منابع مختل انتش
ــيمان و ... اثرات  ــع توليد كننده س ــرژي، صناي ــده ان توليد كنن
ــر  ــته، بش ــرب و خطرناكي در محيط زيست دارد. از گذش مخ
ــت.  ــار دي اكسيد گوگرد بوده اس متوجه تأثير مخاطرات انتش
ــار دي اكسيد گوگرد  ــراي مقابله با انتش ــاي اخير، ب در دهه ه

ــازي گاز هاي  ــام گرفته و براي پاك س ــاي بسيارى انج تالش ه
ــعه پيدا  خروجي از دي اكسيد گوگرد، روش هاي بسياري توس
كرده است كه مثًال مي توان به روش هايي همچون شست و شوي 
مرطوب2، شست وشوي خشك3، تزريق مستقيم جاذب خشك4 

و فرايند احياى مجدد5 اشاره كرد.
ــك  در بين اين روش ها، روش تزريق مستقيم جاذب خش

شبيه سازي فرايند گوگرد زدايي در يك رآكتور بستر ثابت
(CFD)به روش ديناميك سياالت محاسباتي

* Vafajoo@azad.ac.ir
1. Computational Fluid Dynamics
2. Wet Scrubbing

3. Dry Scrubbing
4. Direct Dry Sorbent Injection
5. Regenerable Process

سروش صباغيان1، ليال و فاجو*1، سعيد شيرازيان2
1- دانشكده فني و مهندسي، گروه مهندسي شيمي

2- دانشكده مهندسي شيمي، دانشگاه علم و صنعت ايران 
دريافت: 89/7/10               پذيرش: 90/6/6

ماهنامه تخصصي، علمي- ترويجي /  مهر - آبان 90 / شماره 34 76

F a r a y a n d n o



ــاده و كم هزينه است. در اين روش، جاذب ـ كه غالباً  بسيار س
ــرض گاز حاوي  ــور مستقيم در مع ــت ـ به ط ــنگ آهك اس س

دي اكسيد گوگرد قرار مي گيرد. 
ــنگ آهك به دو طريق مستقيم  ــيون س واكنش سولفوناس
ــود. تفكيك اين دو روش معموالً با  و غير مستقيم انجام مي ش
توجه به فشار جزئي دى اكسيد كربن در سامانه تعيين مي شود. 
ــامانه كمتر از  ــار جزئي دى اكسيد كربن در س هنگامي كه فش
ــار تعادلي سامانه در يك دماي مشخص باشد، سنگ آهك  فش
به آهك و دى اكسيد كربن تجزيه مي شود. اگر مرحله آهك زني 
اتفاق بيفتد، سنگ آهك ابتدا به آهك و دى اكسيد كربن تجزيه 
ــپس با دي اكسيد گوگرد واكنش مى دهد. اين فرايند  شده، س
اغلب گوگرد زني غير مستقيم ناميده مي شود و واكنش هاي اين 

فرايند به شرح زير است:  

CaCO3(s)     CaO(s) + CO2(g)        (1) 
CaO(s) + SO2(g) + 0.5O2(g)     CaSO4(s)  (2) 
                  

ــامانه باالتر از فشار  ــار جزئي دى اكسيد كربن در س اگر فش
ــد، سنگ آهك  ــنگ آهك باش تعادلي دى اكسيد كربن روي س
به طور مستقيم با دي اكسيد گوگرد واكنش مي دهد. اين فرايند 
ــنگ آهك ناميده مي شود و واكنش  سولفوناسيون مستقيم س

آن به صورت زير است:

CaCO3(s)+SO2(g)+0.5O2(g)  CaSO4(s)+C02(g)   (3) 
  

ــنگ آهك تحت تأثير  ــيون مستقيم س واكنش سولفوناس
پارامتر هاي بسيارى از قبيل دما، فشار سامانه و غلظت گاز قرار 
ــش، تأثير هر يك از پارامتر هاي  ــرايط واكن دارد. با توجه به ش
مذكور در واكنش سولفوناسيون مستقيم سنگ آهك متفاوت 

است [2].
ــر، تحقيقات  ــد، در دهه هاي اخي ــاره ش ــور كه اش همان ط
ــت. از تحقيقات مهم  بسياري روي اين فر ايند انجام گرفته اس

صورت گرفته مي توان به موارد زير اشاره كرد:

ــن درجه واكنش  ــي و تعيي ــا و همكاران [3] به بررس ليس
ــش پرداخته و به اين  ــرايط مختلف واكن ــيون در ش سولفوناس
ــش نسبت به دى اكسيد  ــيدند كه مرتبه پايين واكن نتيجه رس
ــاز در فاز جامد  ــل مرحله كنترل كننده نفوذ گ گوگرد، به دلي

است.
ــي تأثير غلظت هاي مختلف  تولين و همكاران [2] به بررس
ــش پرداختند و به اين نتيجه  ــرايط واكن دى اكسيد كربن در ش
ــاالي دي اكسيد كربن با  ــيدند كه تأثير منفي غلظت هاي ب رس
ــنگ آهك در ارتباط است. در تحقيقى  تجزيه برگشت پذير س
ــه  ــوآردوآ و همكارانش [5] انجام گرفت، هر س ــط گ كه توس
ــه جهت براي  ــرژي در س ــوم، جرم و ان ــه ممنت ــه موازن معادل
ــازي يك رآكتور بستر ثابت در نظر گرفته شده است.  شبيه س
ــرعت در  ــت آوردن پروفايل دما و س هدف اين تحقيق به دس
ــينتيك واكنش سولفوناسيون  ــت. در بحث س طول رآكتور اس
ــي زون هو ون و همكاران و آلوارز و  مي توان به مطالعه و بررس
ــي سينتيك واكنش سولفوناسيون براي  همكاران [2] در بررس
ــره دمايي 1123 كلوين تا  ــنگ آهك هاي مختلف، در گست س

1223 كلوين اشاره كرد. 
ــاي رياضي در  ــول و همكارانش [7] روش ه ــا ياك پون باس
مورد فر ايند گوگرد زدايي را كه با بيان ديناميكي فرايند است، 
ــن تحقيق، تأثيرات  ــرش داده اند. همچنين در اي بسط و گست
عواملى مانند سايز ذرات و دما در مدل بررسى شده است. لى يو 
و همكاران [1] نيز به بررسي رفتار فرايند سولفوناسيون سنگ 

آهك در يك رآكتور بستر ثابت پرداخته اند.
ــازي ديناميكي فرايند گوگردزدايي  در اين تحقيق مدل س
ــه روش مستقيم، به كمك ذرات آهك، در زمان هاي مختلف  ب
ــده و تأثير پارامترهايي مانند غلظت گاز، فشار سامانه  انجام ش

و دما در زمان هاي مختلف بررسي شده است.

مدل سازي
فرضيات

در اين تحقيق، براي بررسي رآكتور بستر ثابت سولفوناسيون 
ــعه  مستقيم دي اكسيد گوگرد، يك مدل رياضي دو بعدي توس
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داده شده است. مدل داراي فرضيات زير است:
دما و فشار در طول رآكتور ثابت است.• 
ــيون به صورت برگشت ناپذير و از درجة •  واكنش سولفوناس

ــل ذرات انجام  ــه دى اكسيد گوگرد، در داخ اول نسبت ب
مي گيرد.

ــك يكنواخت در نظر گرفته •  ــب نفوذ داخل ذرات آه ضري
شده است.

ــدون تغيير اندازه •  ــورت كروي و متخلخل و ب ذرات به ص
درنظر گرفته شده است.

هنگامي كه غلظت اكسيژن باالتر از 5 درصد حجمي باشد، • 
غلظت اين ماده هيچ تأثيري در روند فرايند سولفوناسيون 

سنگ آهك ندارد. 
جريان گاز آرام است.• 

ــيمي ـ  فيزيكي و در  ــدول (1) مقادير پارامترهاي ش در ج
جدول (2) پارامترهاي فيزيكي بستر ارائه شده است.

مدل ارائه شده معادالت بقاي جرم را براي دو ناحيه، شامل 
جريان آزاد و ذرات كروي متخلخل آهك در نظر مي گيرد. در 
ــكل(1) نمايي از تعدادي ذره كروي، به عنوان نمونه هايي از  ش

كل ذرات داخل رآكتور، نشان داده شده است. 

معادالت مدل 
ــاره شد، مدل شامل دو بخش جريان آزاد  همان طور كه اش

جدول1: مقادير پارامترهاي استفاد شده در اين تحقيق [1]
واحدمقدارپارامتر

(SO2) 0/66دانسيته گازKg/m٣

(SO2) 5-10 * 2/6ويسكوزيته گازPa.s
6exp(-1000/T)m2/s-10*71 /6ضريب نفوذ گاز در داخل ذرات 
8m2/s-10 * 2/49ضريب نفوذ گاز در داخل بستر
0/2m3غلظت اكسيژن در خوراك گازي

4m3/s-10 * 1شدت جريان گاز
105Pa * 1/013فشار كل
0/2grنمونه وزني

K,1123,1023,993,883دما

جدول2: مقادير پارامترهاي فيزيكي بستر [1]
واحدمقدارپارامتر

54μmاندازه ذرات جامد
0/02mقطر رآكتور
0/65mطول رآكتور

_0/41تخلخل قسمت پر شده بستر

شكل 1: نمايي از بستر مدل شده در اين تحقيق
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گاز و ذرات كروي متخلخل آهك است. بنابراين، معادالت مدل 
به دو بخش اصلي تقسيم مي شود:

معادالت جريان آزاد گاز• 
ــي انتقال جرم  ــاز، معادله اصل ــي گ در يك جريان واكنش

(معادله پيوستگي) به صورت زير است:
Ci / t

+ (_Di  Ci + CiU)= Ri  (4)
كه در آن؛ Ci: غلظت گاز، t: زمان واكنش، U: سرعت گاز، 
D: ضريب نفوذ گاز در داخل بستر و R: سرعت واكنش است. 
شرايط مرزي و اوليه معادله پيوستگي به صورت زير است:
At  y = L C = C0

At  y = 0 n.(_Di  Ci) = 0  

At  x = 0 Ci / 
= 0 

At  x = w Ci / 
= 0  

ــاز (دى اكسيد گوگرد)  ــا حل اين معادله، توزيع غلظت گ ب
ــود. براي حل معادله  در جريان آزاد داخل رآكتور تعيين مي ش
ــتگي، نياز به معادله مومنتوم براي تعيين توزيع سرعت  پيوس
ــتوكس توزيع سرعت را در جريان گاز  ــت. معادله ناويرـ  اس اس

تعيين مي كند:
U / t

_ [_pI + U + U )T)+

U.  )U+ P = F
 (5)

 
 U=0  (6)

 :η ،زمان :t ،ــاز ــرعت گ ــامانه، U: س ــار س ــه در آن؛ P: فش ك
ويسكوزيته ديناميكي، F: نيروي حجمي1 است.

شرايط مرزي معادله ناويرـ  استوكس به صورت زير در نظر 
گرفته مى شود:

At  y = L U = U0

At  y = 0 P = Patm

At  x = 0 U  = 0

At  x = w U  = 0

ــتگي و ناويرـ استوكس توزيع  حل همزمان معادالت پيوس

غلظت را در توده گاز مشخص مي كند. 

معادالت جريان داخل ذرات كروي متخلخل آهك• 
ــتگي به صورت زير تعريف  داخل ذرات كروي معادله پيوس

مي شود:
Ci / t

+ (_DjCj + CjU)= Rj  (7)
شرايط مرزي معادله پيوستگي:

At  r = r0         C = Cbulk

داخل ذرات كروي واكنش شيميايي بين دي اكسيد گوگرد 
ــيميايي  و ذرات كروي (CaCO3) رخ مي دهد. اين واكنش ش
ــد گوگرد از درجة اول بوده و موجب  (Rj) نسبت به دي اكسي
ــود.  ــرد در جريان گاز خروجي مي ش ــش دي اكسيد گوگ كاه

سينتيك اين واكنش به صورت زير است [1]:
_ra= k * CSO2  (8)

با استفاده از معادله آرنيوس، مقدار ثابت سرعت واكنش به   

صورت زير تعيين مي شود [1]:
k = k0 exp(-E/RT

)  (9)
مقادير پارامترهاي سينتيكي در جدول (3) ارائه شده است.

حل عددي معادالت
ــپس با توجه به  ــده و س ــدا معادالت مدل بدون بعد ش ابت
شرايط مرزي، با استفاده از روش عددي بر مبناي المان محدود 
ــدود، با تركيب  ــت. اين آناليز با روش المان مح ــده اس حل ش
ــتفاده از حل كننده عددي  ــرل خطا و اس ــش انطباقي و كنت م
ــت. اين حل كننده بر اساس  UMFPACK صورت گرفته اس
ــرايط  ــت1 و براي حل مسائل با ش ــاي زماني ضمني اس بازه ه

جدول3: پارامترهاي سينتيكي مدل[1]
واحد مقدار پارامتر
m/s 19 k0

J/mol 9000 E

J/mol.K 8/314 R

K 1123,1023,993, 883 T

1. Volume Force
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ــب است. همچنين، اين حل كننده براي  غير خطي بسيار مناس
ــه بعدي با درجة  محيط هاي يك بعدي، دوبعدي و همچنين س
ــبكه بندي ايجاد شده را  ــب است. شكل (2) ش آزادي كم مناس
ــان مي دهد. تعداد مش هاي مثلثي ايجاد شده برابر 23967  نش
ــيدن به يك فضاي  ــت. در اين تحقيق، به منظور رس ــدد اس ع
ــبكه بندي يكنواخت و همگن، از مش بندي مثلثي استفاده  ش

شده است.

نتايج مدل سازي
توزيع سرعت جريان گاز در داخل بستر

ــكل (3) توزيع سرعت جريان گاز را در توده سيال نشان  ش
ــتوكس، توزيع  ــل معادله ناويرـ  اس ــتفاده از ح ــد. با اس مي ده
ــت. همان طور كه از  ــرعت در توده سيال به دست آمده اس س
ــت، تغييرات سرعت در جريان آزاد محسوس  شكل نمايان اس
نيست، اما تغييرات سرعت در نزديكي ديواره هاي جامد ذرات 
كروي متخلخل شديد است. اين امر به دليل نيروهاي ويسكوز 
اعمال شده توسط ديواره جامد است كه منجر مى شود گراديان 
سرعت شديد و همچنين، نقاط مرده در اطراف برخي از ذرات 

كروي متخلخل به وجود آيد. 

توزيع غلظت جريان گاز در داخل بستر
ــامل جريان  ــكل (4) كانتور غلظت را در داخل بستر، ش ش
ــان مي دهد. همان طور كه گاز  گاز و ذرات كروي متخلخل نش
ــد، به دليل اختالف  ــد گوگرد در بستر جريان مي ياب دى اكسي
ــيال با دو مكانيزم نفوذ و جابجايي به سمت  غلظت از توده، س
ــطح ذره واكنش  ــرده و در س ــروي حركت ك ــطح ذرات ك س

شكل3: توزيع سرعت در توده جريان گازشكل 2: شبكه بندي بستر پر شده از ذرات آهك

شكل 4: تغييرات كانتور غلظت در طول رآكتور و مابين ذرات

1. An Implicit Time-Stepping
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شيميايي بين دى اكسيد گوگرد و آهك رخ مي دهد كه اين امر 
ــولفات كلسيم و  منجر به مصرف دى اكسيد گوگرد و توليد س
گاز دي اكسيد كربن مي شود. گراديان غلظت ايجاد شده در توده 
ــيميايي دى اكسيد گوگرد و كاهش  سيال، به دليل واكنش ش
غلظت آن است. همچنين اين شكل نشان مي دهد كه واكنش 
شيميايي در سطح ذرات كروي نسبتاً سريع بوده، به طوري كه 
غلظت گاز دي اكسيد گوگرد در مركز ذرات كروي تقريباً صفر 

است.

توزيـع غلظت دى اكسـيد گوگرد در داخـل ذرات كروي 
متخلخل

ــاز (دى اكسيد گوگرد) در داخل  ــي توزيع غلظت گ چگونگ
ــت. در اين  ــده اس ــكل (5) نمايش داده ش ذرات كروي در ش
ــك ذره كروي  ــت دي اكسيد گوگرد در ي ــودار، توزيع غلظ نم
ــن بستر قرار دارد ـ  ــط و پايي ــه ـ كه به ترتيب در باال، وس نمون
ــت.  ــده اس ــازة زماني صفر تا 5000 ثانيه نمايش داده ش در ب

ــت دي اكسيد گوگرد را در  ــن نمودارها به خوبي كاهش غلظ اي
ــور از فضاي متخلخل داخلي ذرات  زمان هاي مختلف و در عب

كروي نشان مي دهد.
ــازي صورت گرفته، نتايج  ــان از صحت مدل س براى اطمين
به دست آمده در تحقيق با داده هاي گزارش شده توسط محققان 
مختلف مقايسه شده است. روند و نتايج مدل سازي انجام شده، 
ــده، مطابقت نسبتاً  ــات تجربي گزارش ش ــه با اطالع در مقايس
خوبي نشان مي  دهد. در شكل (6) نمودار درجه سولفوناسيون 
ــده است.  ــازي با اطالعات تجربي مقايسه ش حاصل از مدل س
ــان انجام واكنش به صورت  ــيون بر حسب زم درجه سولفوناس

زير محاسبه شده است:
 X = 0 - /(z-1)(1-0)  (10)
ــر تبديل مولي  ــيون (كس ــه در آن؛ X: درجه سولفوناس ك
كلسيمي در CaCO3 به ε ،(CaSO4: تخلخل، ε0: تخلخل اوليه 
ــيون ــرخ حجم مولي فاز جامد بعد از واكنش سولفوناس و z: ن

 به قبل از واكنش است.

شكل 5: نمودار تغييرات غلظت در داخل سه نمونه از ذرات كروي، به ترتيب در باال، وسط و پايين بستر، 
در بازة زماني صفر تا 5000 ثانيه
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ــاهده مي شود، با توجه به  ــكل (6) مش همان طور كه در ش
روند تغييرات در دماهاي مختلف مي توان به اين نتيجه رسيد 
ــاال (1023 و 1123 درجة  ــده در دماهاي ب ــدل ارائه ش كه م
كلوين) انطباق بهتري با نتايج تجربي دارد و همان طور كه در 
ــد، واكنش سولفوناسيون مستقيم  مقدمه تحقيق نيز آورده ش
ــاق مي افتد و در نتيجه، مدل  ــنگ آهك در دماهاي باال اتف س
ــده مي تواند پيش بيني قابل قبولي از اين فرايند داشته  ارائه ش
ــد. داليل اصلي انحراف نتايج شبيه سازي در شكل (6) را  باش

مي توان در دو محور زير خالصه كرد: 
ــر در حالت  ــك در داخل بست ــاي آه ــداد كلوخه ه 1- تع

شبيه سازي كمتر از حالت تجربي است.
2- در طول بستر از ترم نفوذ صرف نظر شده و ترم جابجايي 

فقط در نظر گرفته شده است.
ــده از اين تحقيق  ــن، با توجه به نتايج به عمل آم همچني
مي توان گفت، براي رسيدن به درجه سولفوناسيون باال، فرايند 
ــنگ آهك مناسب است. همچنين،  سولفوناسيون مستقيم س
مي توان براي دقيق كردن مدل، تابعيت سرعت واكنش را فقط 
براي يك جزء به خصوص تعريف نكرد و تأثير همه واكنشگرها 

را در معادله سرعت لحاظ كرد.

نتيجه گيرى
براي بررسي فرايند سولفوناسيون مستقيم سنگ آهك كه 
در يك رآكتور بستر ثابت اتفاق مي افتد، يك مدل انتقال جرم 
ــده بر اساس  ــد. مدل ارائه ش دو بعدي بسط و گسترش داده ش
ــت. اين مدل  ــتوار اس حل معادالت انتقال جرم و مومنتوم اس
ــياالت  ــتفاده از تكنيك ديناميك س به صورت رياضي و با اس
ــاس روش تفاضل محدود حل شده است.  ــباتي و بر اس محاس
ــد كه فرايند سولفوناسيون  ــي صورت گرفته ديده ش در بررس
ــنگ آهك با واكنش شيميايي و عامل نفوذ كنترل  مستقيم س
ــوذ در داخل  ــد كه ترم نف ــي ديده ش ــود. در اين بررس مي ش
اليه هاي محصول به طور محسوسي تابع دما بوده و به سختي 
به درجه سولفوناسيون تغيير مي كند. به علت آنكه در دماهاي 
ــود، اليه هاي محصول در  ــنگ آهك كلوخه  مى ش باال ذرات س

شكل 6: مقايسه شبيه سازي انجام شده و داده هاي تجربي [1]
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اين دماها نيز متخلخل است. 
در اين تحقيق، فشار سامانه فشار اتمسفريك در نظر گرفته 
ــارهاي باال، اين ترم تأثير محسوسي در  ــت، اما در فش شده اس
ــد،  ــاز گاز و جامد دارد. همچنين ديده ش ــد نفوذ در دو ف فراين
ــل مالحظه اي تابع انتخاب  ــد تبديل در فرايند به طور قاب درص
ــراي اين ذرات  ــت كه ب ــطح مقطعي اس ذرات جامد و فرض س
ــل آمده از اين  ــود. با توجه به نتايج به عم ــر گرفته مي ش درنظ
تحقيق مي توان گفت، براي رسيدن به درجه سولفوناسيون باال، 
فرايند سولفوناسيون مستقيم سنگ آهك مناسب است. همچنين 
ــرعت واكنش را فقط  مي توان براي دقيق كردن مدل، تابعيت س

ــگرها  براي يك جزء به خصوص تعريف نكرد و تأثير همه واكنش
ــرد. همچنين در اين فرايند ديده  ــرعت لحاظ ك را در معادله س
ــده در محصوالت تأثير  ــد، گازهاي واكنش دهنده و توليد ش ش
ــي در روند فرايند دارد. البته درجه تأثير هر يك از اين  محسوس

گازها بر اساس شرايط واكنش متفاوت است. 
براى اطمينان از صحت مدل سازي صورت گرفته، نتايج به دست 
ــده توسط محققان مقايسه شده است.  آمده با داده هاي گزارش ش
روند و نتايج مدل سازي انجام شده، در مقايسه با اطالعات تجربي 

گزارش شده، مطابقت نسبتاً خوبي نشان مي دهد.

83ماهنامه تخصصي، علمي- ترويجي /  مهر - آبان 90 / شماره 34

F a r a y a n d n o



other hand, it is necessary to use actual heat transfer coefficients in targeting stage as well as detailed 
design stage to make a good consistency between design stages. In this paper, a new method for area 
targeting and design of heat exchanger networks in grass-root design, based on Pinch Technology 
is presented. This method allows area and capital cost targets to take into account of differences in 
Converter types and consideration of streams allowable pressure drops in calculation of realistic heat 
transfer coefficients instead of assumed ones. Having incorporated the new method to a case study, 
consisting of Shell & Tube and Plate-Fin heat Converters, the results showed that the difference 
between targeting and detailed design stages significantly reduced and the total annual cost of the 
network increased using both Shell & Tube and Plate-Fin heat Converters and the accuracy would be 
wonderful. 
Key Word: Haet Converter Networks, Optimization, Pressure Drop, Shell And Tube Converters

Simulation Of Desulfation Process in 
a Fixed-bed Reactor Utilizing CFD Technique 

Soroush Sabbaghian1, Leila Vafajoo1,* ,Saeed Shirazian2

1.Chemical Engineering Department, Technical and Engineering Faculty
2.Chemical Engineering Faculty, Science and Technology University

 * vafajoo@azad.ac.ir

Abstract
Many processes have been developed to reduce emissions of SO2 .Common process is used for 
reducing  SO2 from limestone.Amongst these processes, direct dry sorbent injection is a relatively 
simple and low-cost process. In the current study, a CFD investigation of the Direct Sulfation Process 
is presented.  This model accounted for this process to take place in a fixed bed reactor. Effects of 
important operating conditions including the temperature, concentration and pressure were studied in 
this work.  It was shown that these parameters significantly affected the process.  Ultimately, obtained 
theoretical results were shown to be comparable with experimental data available in the literature. 
This research provided a complementary theoretical method to the existing experimental technique 
the former of which might be used for any process optimizations.   

Key words: Computational fluid dynamics, fixed bed reactor, Desulfation, Solid-gas reaction
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,one-dimensional pseudo homogeneous model incorporating heat and mass transfer phenomena in 
the reformer has been successfully developed to predict the dynamic performance of the reformer.

Keywords: steam reforming, steady state modeling, one-dimensional pseudo-homogeneous model, 
dynamic modeling

The Useage of Heterogeneous Two-dimensional Model to Simulate
 Natural Gas Steam Reformer of  Bandar Abbas Refinery

Pirouz Shahkarami1, Shohreh Fatemi*2,Hossein Zamani3

1.Ms in Chemical Engineering ,Chemical Engineering Faculty,Tehran University
2.Professor, Chemical Engineering Faculty, Tehran University

3.Expert,Bandar Abbas Oil Refining Company
*Shfatemi@ut.ac.ir

Abstract
In this research, mathematical modeling of methane-steam reforming process is performed in an 
industrial fixed bed reactor. Therefore, The steady-state operation of the reformer is analyzed by 
means of a heterogeneous two-dimensional model which accounts the diffusion limitation in catalyst 
particles at each axial and radial reactor position. In order to solve the equations in bulk phase and 
catalyst particle two computational programs are developed based upon finite difference and orthogonal 
collocation methods. The applied numerical methods showed no significant variation between the 
results and the results are in good agreement with the industrial data. The results show that the catalyst 
activity changes slightly and remains close to unity. Significant radial temperature gradients in the 
reformer tube have been found, Specially close to the reactor entrance. These temperature differences 
cause significant variations in the methane reaction rate along the radial position, being the catalyst 
close to the reforming tube center poorly used.

Keywords: Mathematical modeling, Steam reforming simulation, Industrial fixed bed reactor

Optimization of Heat Converter Networks adaptor with Different Types of Heat 
Converters in Process Industries

N. Tahouni *1, J. Dashtbani 2, H.R. Fallahi 3, M.H. Panjeshahi 4

1.Associate professor, Department of Chemical Engineering, Pardis Technical Faculties ,University of Tehran
2.Ms in Chemical Engineering, Department of Chemical Engineering, Pardis Technical Faculties ,University of Tehran

3.PhD in Chemical Engineering ,Kish Petro-Hitech Co.
4.Professor, Department of Chemical Engineering, Pardis Technical Faculties ,University of Tehran

*Ntahuni@ut.ac.ir
Abstract
Heat Converter networks in chemical and process industries often require different (and sometimes 
more expensive) types of heat Converters. Hence, the economic considerations in designing of such 
networks are extremely important and should be considered before detailed design stage. On the 
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Hydrocracking Reactor Simulation of Refinery and Comparison of  
Results Generated from Model Structure and Different Method of Solving

 Sepehr Sadighi*1, Reza Sief Mohaddecy1, Mehdi Rashidzadeh2, Frabod Rikhtehgar3

1.Ms in Chemical Engineering, Research Institute of Petroleum Industry, Catalyst Research Center, 
Catalyst Reactions Engineering Department

2. PhD in chemical engineering, Research Institute of Petroleum Industry, Head of Catalyst Research Center 
3.Ms in Chemical Engineering, Fuel Conservation Company(IFCO),Process-Energy Engineering Department 

*sadighi_sepehr@yahoo.com 

Abstract
The refinery process simulation by using commercial software such as Aspen plus and Hysys, is always 
encountered with some problems affecting the accuracy of the results. The main problems , due to the 
complexity of refinery streams, are the lack of an appropriate kinetic reactions. Consequently, the only 
reliable method for applying the mentioned software is to develop an extensive module including of 
desired reaction network by using an external program such as visual basic. So, this module should 
be imported to the commercial simulator. By this application, KBC could develop a simulator, named 
Petro-sim, which was extended in the Hysys environment. In this article, steps for developing the 
refinery hydrocracking reactor in Aspen plus environment are described. For the extension of this 
reactor and the development of the selected kinetic network, Aspen Custom Modeler (ACM) is used 
as external programming software. Additionally, two methods of simultaneous solving the flowsheet 
in Aspen plus is considered. i.e. sequential modeling (SM) and equation-oriented (EO) are applied 
and the convergence time of them for solving the hydrocracking process are compared.    

Keywords: Extensibility, Simulation, Aspen plus, Aspen custom modeler, Hydrocracking, Petro-sim

Static and dynamic modeling of Steam Methane Reforming Hydrogen Plant of 
Imam Khomaini Refinery

A. Fazlali*¹, Samira Asleshirin¹, M. Bahmani2, O. Fadavi 3
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2.Student Of Chemical Engineering ,Fculty of Chemical Engineering, Tarbiat Moalem University
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Abstract
Dynamic modeling of Imam Khomaini Refinery Hydrogen Plant (IRHP) takes place in this refinery. 
Industrial methods  are consist of methane reforming process. Extensive refinery data consisting of 
temperatures and partial pressures of inlet and outlet gases of the reformer were collected over a 
five-year period. In this study,a one dimensional pseudo-homogeneous reactor model comprising of 
Langmuir-Hinshelwood-Hougen-Watson (LHHW) reaction kinetic has been developed. Meanwhile 
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Investigation on variation of uniaxial strength parameters in contaminated clayey 
soils contaminated with crude Oil

(Case study: contaminated soils by crude oil in adjacent of Tehran Oil Refinery Site)

Jafari Hadi1*, Daghigh Younes2, Daghigh Mohammad3

1.Ms in Geotechnic Engineering, Islamic Azad University of zanjan
2.Associate Professor, Islamic Azad University of Karaj

3.Associate Professor, University of khajeh-nasir (KNU) and member of Pars Oil And Gas Company
*Jafari_hadi_civil@yahoo.com

Abstract 
As the effect of penetration crude oil into the soil may causes considerable changes in geotechnical 
parameters of contaminated soils. One of the most important issues is to change of the strength and 
stability of the foundation of the structures based on the oil-contaminated soil. Unfortunately,In the 
past some limited investigations based on the contamination soil parameters have been done especially 
in fine grained soils. However, complicated behavior of clay due to electrochemical properties when 
crude oil is in the face of water, gives the necessarily of more consideration on these studies. This 
research on the basis of the soil mechanic tests results, is studied the investigation of variation of the 
undrained cohesion parameter in contaminated clayey soils caused by Crude Oil. Results indicate that 
any increase in the oil contamination and the age of it causes a reduction in compressive strength and 
undrained cohesion parameters. 

Keywords: crude oil, contamination, uniaxial strength, drain
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