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ت ھان ا ش  ی  ه  نام او 

جاي بسي خوشحالي است كه سي و هشتمين شماره نشريه فرايند نو به چاپ رسيده و در اختيار 
دوستداران و عالقمندان قرار گرفته است.

رشد و توسعه تكنولوژى از عوامل مهمى است كه در پيشرفت كشورها تاثير به سزايى دارد. امروزه 
پيشرفت هاي عظيم تكنولوژي موجب رقابت هاى شديدى در سطح جهان شده است.اما نكته حائز اهميت 
دستيابى به تكنولوژى است كه از دو طريق صورت مى گيرد؛ يكى به وسيله مراكز تحقيقاتى و پژوهشى 

داخل كشور ، و ديگرى از راه انتقال تكنولوژى.  
انتقال تكنولوژي از كشورهاي صاحب فناوري مي تواند عامل مهمي جهت توسعه و دستيابي به دانش 
فني باشد. البته نقش پژوهش و توسعه چه در ايجاد تكنولوژي و چه در مراحل انتقال آن بسيار مهم است. 
براى داشتن مراكز تحقيقاتى و پژوهشى فعال الزم است از فضاى علمى و پژوهشى دانشگاه ها به خوبى 
استفاده شود، تا بسترى مناسب جهت ارتباط با مراكز تحقيقاتى و پژوهشى فراهم گردد. اگر چه نحوه ارتباط 
دانشگاه و صنعت هميشه مورد بحث و بررسى محافل علمى و پژوهشى بوده است، اما اين امر ميسر نخواهد 

بود، مگر آن كه مراكز تحقيقاتى و پژوهشى به عنوان حلقه اتصال دانشگاه و صنعت نقش آفرين باشند. 
جهت  تسريع در دستيابي به  تكنولوژي ها، مى بايست فعاليت هاي زير مورد توجه ويژه قرار گيرد: 

1- بسترسازي فرهنگي و احساس نياز به دستيابى تكنولوژى هاى مورد نظر. 
2- فعال شدن دانشگاه ها و مراكز تحقيقاتى و پژوهشى در انتقال وايجاد تكنولوژي و رابطه موثر آن دو 

براى پويا و فعال سازى صنعت.
3- آگاهى از تكنولوژى هاى جديد كشورهاي پيشرفته و ارتباط با آن ها.

با عنايت به اينكه نشريه فرايند نو، با نشر نتايج فعاليت هاى علمى و پژوهشى در راستاى اهداف 
شركت ملي پااليش و پخش فراورده هاي نفتي ايران، قصد دارد در حد توان خود در راستاى ايجاد و انتقال 
تكنولوژى نقش آفرين باشد، لذا سعى بر آن است كه آخرين دستاوردهاي تحقيقاتي و پژوهشى ارائه گردد 

و در اختيار عالقمندان قرارگيرد.
”همانا تحقيق و پژوهش و اشاعه و ترويج نتايج آن ، كليد رشد و توسعه ى تكنولوژى ملت هاست“

ومن ا... التوفيق
عبدالرضا مقدسى

سردبير نشريه فرآيند نو

ه قا ر
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و ند  ا ر  ی  ی  وزه 

  حوزه هاي تخصصي اين نشـريه در راسـتاي چشـم انداز، نظام نامه پژوهش و فناوري وزارت نفت 
( سـبد پژوهش و فناوري، پژوهش هاي بنيادي، مرز دانش و يا عناوين تحقيقاتي كه بر مبناي نيازهاي 
ضروري و رفع تنگناهاي عملياتي شـركت در راسـتاي بهبود عملكرد تعريف مي گردد) مي باشد كه به 

شرح ذيل ارائه مي گردد: 

1- فرايندهاي پااليش
2- تبديل، تصفيه، ذخيره سازي و انتقال نفت خام، فراورده ها و محصوالت پااليشي

3- طراحي، ساخت، حفاظت، تعمير و نگهداري تجهيزات پااليشگاهي
4- طراحي، ساخت، حفاظت، تعمير و نگهداري مخازن و خطوط لوله پااليشگاه ها و همچنين شركت ملي 

پخش و شركت خطوط لوله
HSE -5 (بهداشت، ايمني و محيط زيست) در حوزه پااليش و پخش

6- مواد مصرفي در شركت ملي پااليش و پخش (شامل كاتاليست ها، مواد شيميايي، مواد افزودني و ...)
7- فناوري هاي نوين (غشا، نانو تكنولوژي، بيوتكنولوژي و ...) در حوزه فعاليت شركت ملي پااليش و پخش

8- بهينه سازي مصرف انرژي در حوزه فعاليت شركت ملي پااليش و پخش
9- بهبود كمي و كيفي انواع محصوالت پااليشگاهي و بهبود استانداردها
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1- حروفچيني مقاله
- براي تايپ مقاالت از نرم افزار Word XP 2002 يا باالتر استفاده شود.

- مقاالت بصورت تك ستوني در صفحه A4 تايپ شوند.
2- اجزاي اصلي مقاله و ترتيب آنها

- عنوان، نام نويسنده- نويسندگان، سمت و محل اشتغال اصلي و چكيده 
فارسي مقاله

- كلمات كليدي فارسي
- مقدمه

- روش تحقيق (فرموالسيون، نظري، مدل كردن مسئله، نحوه حل يا انجام 
آزمايش ها و غيره)

- نتايج و بحث
- نتيجه گيري

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

- منابع
- پيوست ها (در صورت وجود)

- عنوان، نام نويسنده- نويسندگان و چكيده انگليسي مقاله
- كلمات كليدي انگليسي

3- عنوان مقاله
حداكثر 15 كلمه و با قلم نازنين سياه  18 بصورت  وسط چين  ارائه 

مي-شود.
4-آدرس و نام كامل نويسندگان

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

الكترونيكي نويسنده درج مي شود.
5- چكيده

شامل يك پاراگراف و بين 100 تا 150 كلمه با قلم نازنين نازك 12 و 
 Times New Roman 12 ايتاليك براي چكيده فارسي و قلم نازك

براي چكيده انگليسي بالفاصله زير كلمه چكيده قرار مي گيرد.
6- واژگان كليدي

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

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

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

8- متن مقاله
متن كليه بخش هاي مقاله با قلم نازنين نازك 14 تنظيم شود.

9- معادل ها 
هيچ كدام از اجزاء معادل ها نبايد دست نويس باشند. حتي االمكان از آوردن 

واژه هاي انگليسي در متن اجتناب گردد و معادل ها بصورت  پاورقي  ذكر  
 Times New Roman 12 گردد. در موارد اجتناب  ناپذير قلم معادل  ها
راست  بصورت  پرانتز  داخل  در  معادل ها  دهي  شماره  شود.  استفاده 
چپ  معادل ها  قرارگيري  محل  مي شود.  شروع  يك  شماره  از  و  چين 

چين باشد.
10- شكل ها

درج شماره (به ترتيب از شماره 1به بعد) و زيرنويس وسط چين با قلم 
نازنين سياه 12 براي كليه شكل ها ضروري است. دقت گردد كه در متن 
اصلي حتماً  به اشكال اشاره  شود. كليه  تصاوير بايد اصل  باشند و حتي-

االمكان اسكن شده نباشد. اندازه ي قلم اجزاء متن، شماره ها و غيره در 
داخل تصاوير با قلم نازنين 10 ارائه مي شود.

11- جداول
عنوان جدول بصورت باالنويس و وسط چين و داراي 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 فارسي ارائه شوند. اجزاء جدول كامًال 
واضح و بدون دست نويس باشند و از قلم نازنين 12 بصورت وسط چين در 

ارائه اجزاء استفاده شود.
12- فهرست عالئم و نشانه ها

 Time عالئم  بكار گرفته شده در  متن  مقاله يا در معادالت  با قلم نازك
New Roman با اندازه 12 ارائه مي شود و همچنين ترتيب ارائه شده 

بصورت الفباي انگليسي است. 
Nu  Nusselt number
V (ms-1)           Velocity
λ (Å) Wave length

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

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

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

طراحي  احمدي،  مسعود   .Machines, John Wiley & Sons, 1990.4
تجهيزات فرآيندي، انتشارات بهاران، 1385.

14- پيوست
قلم و فرمت پيوست مطابق قلم و فرمت متن مقاله با قلم نازنين نازك 

14 باشد.
15- ارسال مقاالت

مقاله به پست الكترونيكي زير ارسال شود.
farayandno@yahoo.com :پست الكترونيك
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چكيده
پيچيدگي هيدروديناميك بستر هاي سيال و فقدان روشي كه به صورت برخط و همزمان بستر را رصد كند به عنوان مانعي بر 
كنترل بهتر اين گونه بسترها مورد توجه بسياري از محققين مي باشد. به طور كلي هيدروديناميك بسترهاي سيال با نوسان در 
سرعت هواي ورودي و تغيير مشخصات فيزيكي ذرات تغيير مي كند. با تغيير هيدروديناميك پارمترهاي فيزيكي قابل اندازه گيري 
مانند فشار مطلق بستر نيز تغيير مي كند. از اين رو نوسانات فشار بستر سيال به منظور تعيين روشي كه به صورت لحظه اي تغييرات 
هيدروديناميك بستر را نمايش دهد ، در يك خشك كن بستر سيال مورد ارزيابي قرار گرفته است. خشك كن هاي بستر سيال به 
دليل افزايش دانسيته و چروكيدگي ذرات تغييرات هيدروديناميكي زيادي در طول مدت خشك شدن به همراه خواهد داشت و از 
اين رو نمونه خوبي براي مطالعه هيدروديناميك محسوب مي شود. بدين منظور ذرات مرطوب برنج در بستر سيالي با قطر داخلي 
cm 15خشك شد و در طول اين مدت نوسانات فشار بستر در فركانس مناسب اكتساب شدند.  بررسي داده ها در حوزه زمان نشان 
داد كه با كاهش حجم ذرات حباب ها كوچكتر و بر تعداد آن افزوده مي شود. ارزيابي داده ها در حوزه فركانس نيز اين روند تغيير 
هيدروديناميك را تائيد نمود. همچنين به كمك آناليز موجك بخشي از سيگنال كه دقيقاً به هيدروديناميك بستر مرتبط مي شود 

تعيين و مشخص شد كه با كاهش حجم بستر انرژي حباب هاي بزرگ به حباب هاي كوچكتر و خوشه ها انتقال مي يابد. 

كلمات كليدي: هيدروديناميك بستر سيال، رصد برخط، نوسانات فشار
مقدمه

بسترهاي سيال بدليل نرخ انتقال جرم و حرارت باال مورد 
استفاده روز افزون در صنايع مختلف قرار گرفته است. از اين 
از  بسياري  توجه  مورد  آن ها  رفتار  بيني  پيش  و  بررسي  رو 
محققين مي باشد. خشك كن هاي بستر سيال به عنوان يكي از 
كاربردهاي عمده اين نوع تجهيز در صنايعي مثل پتروشيمي، 

رطوبت  محتواي  كردن  خارج  براي  داروسازي  و  كشاورزي 
استفاده  محصول  فرآوري  پاياني  مراحل  در  ذرات  اضافي 
مي شود. هم اكنون در كنترل خشك كن هاي بستر سيال از 
روش هايي مبتني بر پارامترهاي قابل اندازه گيري مثل دما و 
رطوبت هواي خروجي بستر در شرايط ثابت ورودي استفاده 
مي شود.  از آن جا كه دماي بستر به محتواي رطوبتي بستر 

بهره گيري از نوسانات فشار در  رصد هيدروديناميك بسترهاي سيال
فرهاد كريمي1، رحمت ستوده قره باغ2، رضا ضرغامي3، نويد مستوفي*4
دانش آموخته كارشناسي ارشد، دانشگاه تهران، دانشكده مهندسي شيمي

1- استاد، دانشگاه تهران، دانشكده مهندسي شيمي
2- استاد يار، دانشگاه تهران، دانشكده مهندسي شيمي
3- استاد، دانشگاه تهران، دانشكده مهندسي شيمي
دريافت: 91/04/09              پذيرش: 91/06/27
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به  عنوان  مي توان  را  مشخص  دماي  به  رسيدن  است،  مربوط 
گرفت  نظر  در  خشك شدن  فرآيند  كامل  شدن  از  نشانه اي 
[1]. در اين روش ها امكان بروز خطا به دليل تاثير پذيري از 
شرايط آب و هوايي وجود دارد.  از اين رو توسعه روش هاي 
مستقل از شرايط محيطي و برخط1 مي تواند سهولت استفاده 
اين  در  دهد.  افزايش  پيش  از  بيش  را  تجهيزات  نوع  اين  از 
قرار  ارزيابي  مورد  محققين  توسط  متعددي  روش هاي  رابطه 

گرفته است.  
ــتر  ــاي برخط رصد هيدروديناميك بس ــعه روش ه در توس
سيال از تكنيك هايي مانند اندازه گيري نوسانات فشار [2-4] 
ــات بستر [11-9] تصوير  ــاب صوت بستر [8-5] ارتعاش اكتس
برداري اشعه X [12] اندازه گيري الكتريسيته ساكن [14-13] 
استفاده شده است. اين روش ها به طور كلي به دو دسته اصلي 
تداخلي و غير تداخلي تقسيم مي شوند. روش هاي تداخلي2  به 
ــود كه حسگر مستقيماً وارد  آن دسته از روش ها اطالق مي ش
ــود  و روش هاي غير تداخلي3 روش هائي است كه  ــتر مي ش بس
ــتر به اكتساب داده مي پردازد.  ــگر بدون وارد شدن به بس حس
آنچنان كه از سابقه تحقيقات در زمينه بررسي هيدروديناميك 
بستر هاي سيال پيداست روش تحليل نوسانات فشار به عنوان 
روشي كارآمد و دقيق در اين حوزه شناخته مي شود. ورولت و 
ــيگنال هاي صوت و ارتعاش را با نوسانات  همكاران [15] نيز س
ــيال مقايسه و نتيجه  ــك كن هاي بستر س ــار در رصد خش فش
ــاش نمي توانند به خوبي روش  گرفتند روش هاي صوت و ارتع

فشار در رصد هيدروديناميك بستر مفيد باشند.
نوسان هاي فشار بستر سيال حاصل برخي پديده هاي داخل 
بستر مانند عبور حباب و امواج فشاري4 (ناشي از تشكيل حباب، 
به هم پيوستن، تركيدن و فوران حباب ها، حركت نوساني بستر 
و سرعت گاز) مي باشد. در خشك كن هاي بستر سيال با از دست 
رفتن محتوي رطوبت ذرات، تغيير دانسيته و چروكيدگي آن ها 
هيدروديناميك بستر متحمل تغييرات پيوسته اي است كه منجر 
ــود.  در تحقيق حاضر با ثابت  ــانات فشار در بستر مي ش به نوس

ــدن دبي هواي ورودي كليه تغييرات هيدروديناميك تنها به  مان
دليل تغيير دانسيته و چروكيد گي ذرات ناشي از كاهش رطوبت 
مي باشد.  با كاهش رطوبت ذرات سبك تر شده و آزادانه حركت 
خواهند كرد. از اين رو با اكتساب نوسانات فشار يا ساير نوسانات 
ــار مثل ارتعاش بستر و آناليز آن ها امكان  ــانات فش منتج از نوس
رصد تغييرات هيدروديناميك و رطوبت ذرات فراهم خواهد شد. 
آناليز داده ها با روش هاي متعددي در حوزه-هاي زمان، فركانس 

و حالت صورت مي گيرد [15].
بيشتر روش هاي ارزيابي سيگنال فشار بستر سيال در حوزه 
زمان به مطالعه انتقال رژيم جرياني مي پردازد و روش هايي كه 
ــتر متمركزند، محدودند. اكثر محققين از انحراف  بر پايش بس
ــار براي تعيين انتقال رژيم بستر  ــان هاي دامنه فش معيار نوس
ــرعت ظاهري گاز بهره برده اند [18-16].  ــيال با افزايش س س
ــال هاي اخير نيز استفاده از طيف فركانسي جهت تحليل  در س
ــتر به كمك مطالعه انرژي نواحي مختلف فركانسي  اتفاقات بس
ــري زماني در حوزه  ــت [19]. ارزيابي س ــيار رايج بوده اس بس
ــيال  ــتر س ــيالي بس فركانس به ندرت جهت پايش وضعيت س
ــد. در اين حوزه همچنين تبديل موجك قابليت  به كار مي رون
ــترده اي در  ــيگنال دارد و به صورت گس ــادي در تحليل س زي
ــيال مورد مطالعه قرار گرفته است [22-20]. بيشتر  ــتر س بس
كار هاي انجام شده در اين زمينه بر شناخت ساختار هاي بستر 
ــي رژيم جرياني و  ــر به تعيين نقطه انتقال ــتوار بوده و كمت اس
ــگ و همكارانش [22] با  ــتر مي پردازند. مثال يان ــا پايش بس ي
ــتر به كمك تبديل موجك به اين  مطالعه رفتار ديناميكي بس
ــده در بستر  ــيگنال هاي اندازه گيري ش ــيدند كه س نتيجه رس
ــيال را مي توان به سه مؤلفه مقياس ميكرو (در حد و اندازه  س
ــه هاي ذرات) و مقياس  ــزو (در اندازه خوش ــاس م ذرات)، مقي
ــرو  ــتر) تجزيه كرد. در تحقيق پيش ماكرو (در حد و اندازه بس
نيز با اكتساب داده هاي فشار مطلق بستر و آناليز در حوزه هاي 
ــرايط  ــي اين روش در رصد برخط ش ــان و فركانس، تواناي زم
هيدروديناميكي خشك كن هاي بستر سيال ارزيابي شده است.

1. On line
2. Intrusive

3. None-Intrusive
4. Compression Wave
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تجهيزات و روش انجام آزمايش
ــتر سيال شده با مقياس آزمايشگاهي  آزمايش ها در يك بس
 2 m  15 و ارتفاع cm با قطر داخلي Plexiglass ــس از جن
انجام مي شد. ستون مجهز به توزيع كننده اي شامل يك صفحه 
ــوراخ با فاصله هاي mm 7 از يكديگر  فوالدي نازك با 435 س
ــد. محفظه ي توزيع كننده قيفي شكل  در آرايش مربعي مي باش
ــت.  شكل اين  بوده و در زير صفحه توزيع كننده قرار گرفته اس
ــرعت هواي ورودي از طريق لوله  محفظه موجب يكنواختي س
ــود.  ــه، قبل از ورود به صفحه توزيع كننده مي ش پايين محفظ
ــور تأمين  ــط كمپرس ــازي توس هواي مورد  نياز براي سيال س
ــدت جريان هوا توسط يك كنترل كننده جرمي  مي گردد و ش

جريان تنظيم مي شود.
 نوسانات فشار توسط يك حسگر فشار مطلق اكتساب شدند. 
ــار به دو نوع مطلق و نسبي تقسيم  به طور كلي حسگرهاي فش
ــوند.  بسته به شرايط بستر و هدف از اندازه گيري نتايجي  مي ش
كه از هر يك از آن ها حاصل مي شود مي تواند متفاوت از ديگري 
ــگر كه در واقع لوله  ــگر معموالً به كمك يك پويش ــد. حس باش
ــد به بستر متصل مي گردد.  حسگر ها  اندازه گيري فشار مي باش
مي توانند هم در سطح ديواره و هم داخل بستر قرار گيرند. در اين 
تحقيق حسگر مستقيماً به سطح ديواره بستر متصل شده است 
ــگر  ــگر مي گردد.  حس كه منجر به كاهش اثرات رزونانس حس
ــنج مطلق  ــن تحقيق از نوع فشارس ــتفاده در اي ــار مورد اس فش
ــي كوبولد2   ــدل SEN-3248(B075) كمپان ــتيو1 م پيزورزيس
مي باشد.  خروجي حسگر فوق از نوع جريان مستقيم3 مي باشد 
ــار  ــدوده 4 تا 20 ميلي آمپر قابليت اندازه گيري فش كه در مح
مطلق 0 تا 10 بار (مطلق) را دارد. نمونه برداري ها با رعايت نرخ 

نايكوئيست [23] در فركانس Hz 400  انجام شد.
 آزمايش ها در بستر متراكمي حاوي برنج مرطوب به ارتفاع  
15 cm (L/D=1) در رژيم حبابي صورت گرفت. در اين روش 
ــار در فاصله cm 5 از صفحه توزيع كننده قرار داده  حسگر فش

ــك كردن  ــرعت  هواي ورودي m/s 1. 1 خش ــد و به ازاي س ش
ــيدن به  ــه مدت كافي كه بيش از مدت زمان الزم تا رس ذرات ب

رطوبت تعادلي ذرات مي باشد، دنبال شد.  
در اكتساب داده ها مدت زمان نمونه برداري بايد به گونه اي 
ــود كه پديده مورد نظر به طور كامل رخ دهد.  از آن  انتخاب ش
جايي كه فرايند كاهش رطوبت به طور پيوسته صورت مي گيرد، 
ــته انجام  ــتي نمونه برداري به طور پيوس لذا حتي االمكان بايس
ــخت افزاري امكان نمونه  ــل محدوديت هاي س ــود. اما به دلي ش
برداري پيوسته فراهم نبود.  بنابراين نمونه برداري ها در بازه هاي 
ــد و با  ــاعت) انجام ش ــول آزمايش (حدود 1/5 س s 512 در ط
ــد تا فرصت  ــع جريان هوا فرايند كاهش رطوبت قطع مي ش قط
كافي براي ذخيره اطالعات و اندازه گيري هاي الزم بدست آيد و 
ــد تا بازه زماني بعدي  پس از آن مجدداً جريان هوا برقرار مي ش
ــت آمده ضمن  ــورد ارزيابي قرار گيرد.  در فرصت زماني بدس م
ذخيره اطالعات بدست آمده از حسگر فشار، اندازه گيري  ارتفاع 
ــي كاهش حجم ذرات و نمونه گيري  ــاكن جهت بررس بستر س
ــد. نمونه مرطوب به مدت سه  جهت تعيين رطوبت انجام مي ش
ــد و از اختالف  ــك مي ش روز در گرم كن با دماي °C 50 خش
ــدن ميزان رطوبت ذرات بر مبناي  ــك ش وزن قبل و بعد از خش
ــوا فرايند  ــد. در واقع با قطع جريان ه ــبه مي ش ــك محاس خش
خشك شدن متوقف شده و فرصت كافي براي ذخيره اطالعات 
ــت مي آيد، بدين ترتيب نگراني از  ــاير اندازه گيري هاي بدس و س

نمونه گيري به صورت ناپيوسته مرتفع مي گردد. 

روش هاي ارزيابي سيگنال
ساده ترين روش تجزيه و تحليل سيگنال، رسم نقاط متوالي 
ــن روش عموماً  ــت اما اي ــده در فواصل معين زماني اس ثبت ش
ــتي در حوزه هاي  ــه نمي دهد و داده ها بايس ــبي ارائ نتايج مناس
زمان، فركانس و حالت آناليز شود. حوزه زمان به مطالعه دامنه4  
سيگنال در قالب انحراف استاندارد (ممان دوم آماري)، چولگي5  

1. Piezoresistive
2. Kobold
3. Direct Current (DC)

4. Amplitude
5. Skewness

7ماهنامه تخصصي، علمي- ترويجي /  تابستان 91 / شماره 38

F a r a y a n d n o



(ممان سوم آماري) يا S و درجه اوج يا كشيدگي1 (ممان چهارم 
ــخيص پديده هاي  آماري) يا K مي پردازد. اين پارامترها در تش
ــيال از جمله تغيير رژيم مورد استفاده قرار مي گيرند.   ــتر س بس
ــته به شرايط  چگونگي تغييرات هر يك از پارامتر هاي فوق وابس
ــت [18]. در تحقيق  ــي آزمايش و روش اندازه گيري اس عمليات
ــط فركانس دوره  ــتاندارد و متوس ــا از انحراف اس ــش رو تنه پي
استفاده شده است. انحراف استاندارد به عنوان شاخصي كيفي از 
اندازه حباب ها در بستر شناخته مي شود [24]. انحراف استاندارد 
ــط فركانس دوره  با افزايش قطر حباب ها افزايش مي يابد. متوس
ــيم كردن تعداد دوره ها2 بر زمان كل سري زماني  ACF از تقس
بدست مي آيد. تعداد دوره ها برابر با نصف تعداد دفعاتي است كه 
ــري زماني ميانگين خود را قطع مي كند و فرض مي شود كه  س
ــيگنال نمايان گر عبور يك حباب در بستر سيال  هر دوره در س
ــس دوره ميزان حباب  ــد [1] با افزايش ميانگين فركان مي باش

عبوري افزايش مي يابد.
ــورت نمايش  ــوزه زمان بهترين ص ــيگنال در ح نمايش س
ــت و اغلب اطالعات مهم و با ارزشي در محتويات  سيگنال نيس
ــت.  در حوزه فركانس مشخص  ــيگنال نهفته اس ــي س فركانس
ــود دارند و در  ــيگنال وج ــود كه چه فركانس هايي در س مي ش
ــت آورد.  ــه مي توان فركانس مربوط به هر پديده را به دس نتيج
ــيميايي) تغييرات سريعي داشته  اگر هر پديده اي (فيزيكي-ش
ــي دارد و برعكس اگر تغييرات  ــد، آن متغير فركانس باالي باش
كندي داشته باشد، فركانس پاييني دارد و اگر اصًال تغيير نكند، 
فركانسش صفر خواهد بود.  تابع چگالي طيف توان3 (PSDF) يا 
طيف فركانس يكي از ابزارهاي كارآمد حوزه فركانس در تعيين 
هيدروديناميك بستر، سيگنال را از حوزه زمان به حوزه فركانس 

منتقل مي كند و از رابطه زير محاسبه مي گردد: 

 (1)

و متوسط طيف توان از رابطه زير محاسبه مي گردد:

 (2)

جانسون و همكاران [19] از نمودار طيف فركانسي نوسانات 
فشار بستر در تعيين وضعيت حباب بهره بردند. قدرت تفكيك 
ــن نمودار طيف فركانس به دليل طول ثابت پنجره در تمام  پائي
ــته تا از آناليز  ــياري از محققين را بر آن داش ــازه فركانس بس ب
ــتفاده  ــول پنجره متغيير و قدرت تفكيك باال اس موجك4 با ط
ــت  ــريع فوريه اس نمايند. هر كاربردي را كه مبتني بر تبديل س
ــدي كرد و اطالعات  ــتفاده از موجك ها فومول بن مي توان با اس
ــتري بدست آورد.  به طور كلي،  فضايي (يا زماني) موضعي بيش
اين موضوع بر پردازش سيگنال و تصوير و الگوريتم هاي عددي 

سريع براي محاسبه ي عملگرهاي انتگرالي اثر مي گذارد. 
ــيله آناليز  ــياليت بوس ــه جريان هاي گاز-جامد، س در زمين
موجك به عنوان يك پديده چندمقياسي با حضور اجزاء در سه 
مقياس فركانسي: فركانس هاي پايين مربوط به فضاهاي خالي، 
فركانس هاي متوسط مربوط به تشكيل خوشه ها و فركانس هاي 
باال مربوط به حركت منفرد ذرات، مورد بحث قرار گرفته است. 

تبديل موجك يك سيگنال به صورت زير تعريف مي شود:
  
 (3)  

در اين تعريف  تابع موجك مادر مي باشد.
براي بيشتر سيگنال ها، فركانس هاي پائين مهمترين بخش 
ــخص مي كنند. از  ــيگنال را كامٌال مش ــيگنال هستند كه س س
سوي ديگر فركانس هاي باال نكات ظريف و جزئيات را مشخص 
مي كنند. در تبديل موجك تقريب و جزئيات بسيار مهم هستند. 
تقريب مربوط به مقياس باال (اجزاء با فركانس پائين) و جزئيات 
مربوط به مقياس پائين (اجزاء با فركانس باال) است. طبق تئوري 
تحليل چند تفكيكه [25و26] سيگنال x(i) در هر سطحj 5 به 

1. Kurtosis
2. Cycles
3. Power Spectral Density Function

4. wavelet
5. Level
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ــب Aj(i)  و دقيق Dj(i) كه  ــيگنال متعامد تقري ــته س دو دس
ــند،  بيانگر مولفه هاي x(i) در مقياس و وضوح مختلف مي باش
ــود كه جمع آن ها بايستي تقريباً با سيگنال اصلي  تجزيه مي ش

برابر باشد:
 (4) 

در واقع سيگنال اصلي ابتدا از فيلتر باال گذر عبور كرده، در 
نتيجه مي توان گفت كه زير سيگنال هاي دقيق، اجزاي فركانس 
باال هستند. پس از عبور از يك فيلتر باال گذر، سيگنال خروجي 
ــيگنال هاي تقريب  ــك فيلتر پائين گذر عبور كرده و زير س از ي
ــي پائين بدست مي آيند. بنابراين طبق  با محدوده هاي فركانس
قانون بقاي انرژي مي توان گفت كه انرژي سيگنال اصلي بايستي 
ــيگنال هاي تجزيه شده از طريق تبديل  با مجموع انرژي زير س

موجك برابر باشد. 

 (5)  

انواع موجك هاي مادر همچون هار1، دابچيز2، دو متعامدي3، 
ــا موجك  ــه از بين آن ه ــود دارد ك ــايملت5 وج ــت4 و س مورل
ــرد بهتر در نويزيابي  ــز در اين پروژه به دليل عملك مادر دابچي
ــت. بيشتر كارهاي  ــيگنال هاي بستر سيال استفاده شده اس س
ــده در زمينه تبديل موجك در بستر سيال به مقايسه  انجام ش
ــيگنال ها پرداخته اند.  همچنين از تبديل موجك براي  انرژي س
ــاختار هاي ميكرو، مزو و  ــناخت بهتر پديده هاي مربوط به س ش
ماكرو استفاده كرده اند [21] . لو و لي [27] سيگنال فشار را به 
ــطح تجزيه كرده و سپس زير سيگنال سطح چهارم ر ا  چهار س
ــخصه حباب دانسته و تغيير اندازه حباب و فركانس  معرف مش

حباب را بررسي نموده اند. 
روش هاي ارائه شده در باال، روش هاي متداول و كاربردي در 
ــيگنال ها در حوزه زمان و فركانس مي باشند.   تجزيه و تحليل س
ــن روش ها تا حد زيادي به  ــزان كاربردي بودن هر يك از اي مي

دستگاه اندازه گيري داده ها و شرايط آزمايش وابسته است.

نتايج و بحث
ــاعت آزمايش با قطع كردن جريان  در طول بيش از يك س
هواي ورودي طي بازه هاي زماني 512 ثانيه اي ، ميزان رطوبت 
ــتر ساكن اندازه گيري  ــتر و ارتفاع بس ذرات با نمونه گيري از بس
شده است. نتايج حاصل از اين اندازه گيري ها در شكل  1 نمايش 
ــت.  ميزان رطوبت در شكل 1  نشان مي دهد كه  داده شده اس
ــيدن به رطوبت تعادلي دو مرحله رطوبتي  ذرات مرطوب تا رس

را طي مي كنند:
سرعت ثابت خشك شدن:  در اين بازه شيب خط برازش 
ــده از نقاط رطوبتي به دليل وجود فيلم مايع بر سطح ذرات  ش
ثابت مي باشد. اين بازه بر اساس شكل تا دقيقه 25 ادامه يافته و 

به رطوبت در اين زمان رطوبت بحراني اطالق مي شود. 
سـرعت نزولي خشك شدن: پس از پايان يافتن رطوبت 
ــطح ذرات از بين رفته و  ــطحي، فيلم پيوسته رطوبت در س س
ــت كه به تدريج به سطح رسيده و تبخير  رطوبت بدنه ذرات اس
مي شود.  با گذشت زمان از سرعت نفوذ رطوبت به دليل افزايش 
فاصله اي  كه رطوبت تا سطح ذره بايد طي كند، كاسته مي شود 
ــت كه شيب خط برازش شده از نقاط رطوبتي به  و از اين روس
ــيدن به رطوبت  ــيب خط تا رس ــود. كاهش ش تدريج كم مي ش
ــيب خط به صفر نزديك شود، ادامه خواهد  تعادلي جايي كه ش
يافت. زمان رسيدن به شيب صفر يا رطوبت تعادلي ذرات، تابع 

دما و رطوبت هواي مورد استفاده مي باشد. 
شكل1 نشان مي دهد كه رطوبت بحراني و تعادلي دانه هاي 

برنج به ترتيب ٪20/6 و ٪7/8 مي باشند. 
ــطحي  ــا پايان رطوبت س ــاهدات، حبابي ت ــاس مش بر اس
ــود.  در اين مدت پل هاي مايع مانع از حركت  ــكيل نمي ش تش
آزادانه ذرات در بستر شده و هواي ورودي با ايجاد كانال هايي 
ــتر به  ــتر عبور مي كند.  پس از اتمام رطوبت بحراني بس از بس
تدريج خاصيت سيالي پيدا كرده و در طول عمليات با سبكتر 
ــريعتر مي گردد همچنين حجم  ــدن ذرات حركت آن ها س ش
ــتر ساكن شده كاهش مي يابد. بستر ساكن شده به بستري  بس

1. Haar
2. Daubechies
3. Biorthogonal

4. Morlet
5. Symlet
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شكل 1. نمودار كاهش رطوبت محتويات بستر با سرعت. هواي ورودي m/s 1.1 در مدت آزمايش

اطالق مي شود كه با قطع جريان گاز ورودي تشكيل مي شود.  
ــتر ساكن در طول عمليات خشك  كاهش ٪33 اي ارتفاع بس
ــيته و  كردن نتيجه انقباض ذرات جامد به دليل افزايش دانس
ــت دادن رطوبت شان تا رطوبت  ــدن ذرات با از دس كوچك ش
ــيال  ــطحي همزمان با س ــد. با اتمام رطوبت س تعادلي مي باش
ــطح بستر مشاهده  ــتر اولين حباب ها در مركز و س ــدن بس ش
ــك كردن  ــود و پس از آن هر چه به پايان عمليات خش مي ش
ــويم به تدريج حباب ها در سطح بستر گسترده  نزديك تر مي ش

مي شوند.
ــول مدت آزمايش عالوه بر تغيير محل عبور حباب ها  در ط
قطر و تعداد حباب ها نيز متحمل تغييراتي است كه اين تغييرات 

تحت تاثير دو عامل صورت مي گيرد:
1. كاهش نسبت ارتفاع بستر به قطر به دليل انقباض ذرات 
ــكيل حباب هاي  ــد و برخورد حباب ها جهت تش كه مانع از رش

بزرگتر مي گردد. 
ــدن ذرات  ــبكتر ش 2. كاهش رطوبت ذرات كه موجب س
ــتر  بر اساس رابطه 6 با كمتر شدن  مي گردد. بدين ترتيب بس
ــرعت كمتري براي سياليت حداقلي  ــيته ذرات  به س دانس
ــتر رو به  ــهم حباب در بس ــت.  از اين رو س ــاز خواهد داش ني

ــت و اين پديده بدليل ارتباط حجم گاز  افزايش خواهد گذاش
ــرعت حداقل  ــرعت ظاهري از س ــرم حباب، با تفاضل س در ف

سياليت مي باشد.
 (6)  

ــت كه در طول  ــده در باال حاكي از آن اس ــاره ش موارد اش
ــك شدن به دليل كاهش ارتفاع بستر شانس برخورد  مدت خش
ــده و به ناچار افزايش  ــت تر شدن آنها كمتر ش حباب ها و درش
سهم حباب ها به صورت افزايش تعداد حباب ها نمايان مي شود.  
ــتر ساكن نا محسوس باشد آن  البته چنانچه كاهش ارتفاع بس
چنان كه ورمزبكر و همكاران [1] گزارش كردند حباب ها بزرگتر 

خواهند شد. 
ــرات تدريجي  ــد تغيي ــاره ش ــاال اش ــه در ب ــه نحوي ك ب
ــيال با تغيير رطوبت  ــك كن هاي بستر س هيدروديناميك خش
ــن رو كاهش رطوبت و به  ــد. از اي ذرات اجتناب ناپذير مي باش
ــاناتي در پارامترهاي فيزيكي  طبع آن كاهش اندازه ذرات نوس
ــتر را به همراه خواهد داشت. نمودار  ــارمطلق بس از قبيل فش
سيگنال  خام حاصل اندازه گيري نوسانات فشار مطلق در شكل 

2 ارائه شده است.
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شكل 2. نمونه اي از داده هاي خام نوسانات فشار اكتساب شده از 
خشك كن بستر سيال 

تحليل آماري
آن چنان كه پيداست نمودار سيگنال خام اطالعات مفيدي 
ــت نمي دهد. لذا با تحليل آماري و حوزه فركانس سيگنال  بدس
ــاري داده هاي خام  ــرار گرفت. تحليل آم ــي ق زماني مورد بررس
ــتانداد، متوسط فركانس دوره، برجستگي و  عموماً با انحراف اس
چولگي صورت مي گيرد.  در شكل 3 انحراف استاندارد در هر يك 
ــبه و ارائه شده است.  اين نمودار  از بازه هاي 512 ثانيه اي محاس
ــان مي دهد كه انحراف استاندارد هيچگونه مطابقتي با روند  نش
ــت كه ورزمبكر و همكاران  رطوبتي ذرات ندارد. اين در حالي اس
[1] بيان داشتند انحراف استاندارد تا پايان رطوبت سطحي ثابت 
ــا Pa 500 را تا  ــس از آن تغيير Pa 400 از 100 ت ــده و پ مان
رسيدن به رطوبت تعادلي متحمل مي گردد.  اما آن چنان كه در 
اين شكل پيداست، انحراف استانداد داده ها پس از يك افزايش 
Pa 35 تا پايان رطوبت سطحي رو به كاهش گذاشته و نهايتاً به 

فشار Pa 75 در رطوبت تعادلي ختم مي شود. 
 

شكل 3. تغيرات انحراف استاندارد و رطوبت در مدت زمان آزمايش

ــه اثر كاهش حجم  ــاق نتايج مربوط ب ــل اين عدم انطب دلي
ذرات در سري آزمايش هاي انجام شده در تحقيق پيش روست.  
ــانات فشار  ــتاندارد نوس ــد ميزان انحراف اس ــاره ش چنانچه اش
ــرعت  ــد.  س ــب با اندازه حباب ها مي باش در رژيم حبابي متناس
حداقل سياليت مورد نياز بستري از ذرات خشك كمتر از ذرات 
ــتري  ــد آن چنان كه تحقيقات ريز [28] بر بس مرطوب مي باش
ــرعت بيشتري  ــان داد با افزايش رطوبت س از قطعات هويج نش
ــياليت مورد نياز است.  بنابراين با خشك شدن  براي حداقل س
ــب با اختالف  ــش بزرگتري از هواي ورودي كه متناس ذرات بخ
ــرعت هواي ورودي و سرعت حداقل سياليت مي باشد به فاز  س
ــي اختصاص مي يابد آن چنان كه ورزمبكر و همكاران نيز  حباب
ــابه اي گزارش كردند.  اما در سري آزمايش هاي  [1] نتيجه مش
صورت گرفته ارتفاع بستر ساكن روند كاهشي را به دليل كوچك 
شدن ذرات طي مي كند كه مانع به هم پيوستن و بزرگتر شدن 
ــتر مي شود.  لذا بر هم نهي اين دو اثر متضاد بر  حباب ها در بس
ــزkPa 10اي در انحراف  ــدازه حباب ها منجر به كاهش ناچي ان
ــار مي گردد.  بنابراين در موادي كه كاهش  ــانات فش معيار نوس
ارتفاع قابل توجهي در بستر طي عمليات خشك شدن مشاهده 
ــاس  ــود اظهار نظري در رابطه به تغييرات رطوبت بر اس مي ش

انحراف استاندارد نمي توان داشت. 
ــده و  ــط فركانس دوره پرداخته ش در ادامه به تحليل متوس
ــيگنال به دليل نتايج مشابه  ــي چولگي و برجستگي س از بررس
ــا روند رطوبتي  ــب ب ــتاندارد در عدم تطابق مناس با انحراف اس
ــكل 4 ميانگين فركانس دوره  ذرات چشم پوشي شده است. ش
ــه نمايش مي گذارد.  اين روند آنگونه  در زمان هاي متفاوت را ب
كه انتظار مي رفت به دليل افزايش سهم هوا در فاز حباب نه به 
ــورت افزايش اندازه بلكه به صورت افزايش در تعداد حباب ها  ص
ــن فركانس دوره كه ناظر  ــد صعودي طي مي نمايد.  ميانگي رون
ــار مي باشد [1] با  ــگر فش به تعداد حباب عبوري از مقابل حس
ــيدن به رطوبت  ــتر افزايش يافته و با رس كاهش رطوبت در بس
تعادلي ثابت مي شود كه گواه ثابت شدن تعداد حباب ها در پايان 

عمليات مي باشد. 
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شكل 4. تغييرات ميانگين فركانس دوره (ACF) و رطوبت در مدت 
زمان انجام آزمايش ها

 تحليل در حوزه فركانس
ــش اندازه و  ــتر از اثر كاه ــتخراج اطالعات بيش با هدف اس
ــه از تحليل حوزه  ــر هيدروديناميك در ادام ــيته ب افزايش دانس
فركانس بهره گرفته  شد.  شكل 5 طيف فركانسي سيگنال هاي 
ــي ابتدا تا انتها نمايش مي دهد.   ــار را در برخي بازه هاي زمان فش
ــي قرار گرفته  ــتر در رژيم حبابي مورد بررس از آن جايي كه بس
ــد،  ــيال بين 1 تا Hz 10 مي باش ــتر س و فركانس حباب  در بس
ــي در اين محدوده نمايش داده شده است.  نمودار طيف فركانس
ــين و اين كه فركانس هاي اصلي  ــا توجه به نتايج مراحل پيش ب
ــتر (مانند حباب ها)  ــتر مربوط به ساختارهاي بزرگ تر بس بس
ــب با  ــد مي توان نتيجه گرفت كه دامنه پيك ها متناس مي باش

اندازه حباب ها و محل پيك متناسب با تعداد حباب ها مي باشد 
ــي مي كند و به  ــدي نزولي و صعودي را ط ــرا به ترتيب رون زي
ترتيبي كه نتايج تحليل آماري نشان داد اندازه حباب ها كاهش 
ــكل 5 پيداست  و تعداد آنها افزايش مي يابد. آن چنان كه از ش
ــا كاهش رطوبت ذرات در طول فرآيند دامنه پيك ها كوچكتر  ب
شده و محل پيك ها به سمت فركانس هاي بزرگتر تغيير مكان 
مي دهد.  به عبارت ديگر كاهش دامنه و افزايش فركانس پيك 
غالب توليد حباب هاي كوچكتر با تعداد بيشتر را در روند انجام 

آزمايش بيان مي دارد.
 

شكل 5. طيف فركانسي نوسانات فشار در رطوبت هاي مختلف

ــي، سيگنال هاي خام  با هدف تحليل دقيق تر طيف فركانس
ــتفاده از تحليل موجك با موجك مادر دابچيز به ده  فشار با اس

Hz جدول 1. محدوده فركانسي سيگنال فشار به تفكيك سطح بر حسب
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زير سيگنال تجزيه شده و مورد ارزيابي قرار گرفته است.  ده زير 
ــيگنال دقيق1 (D1 to D9)  و 1  ــيگنال مشتمل بر 9 زير س س
زير سيگنال تقريب2 (A1) مي باشد.  محدوده فركانسي هر يك 

از زير سيگنال ها در جدول 1 ارائه شده است. 
ــيگنال ها وابسته به يكسري از پديده ها در  هر يك از زير س
ــد كه بنا به روش پيشنهادي جانسون و همكاران  بستر مي باش
ــي در شكل 6 رسم شد تا  [19] نمودار لگاريتمي طيف فركانس
ــخص گردد.   ــيگنال ها مش پديده هاي مرتبط با هر يك از زير س

سه ناحيه تفكيك پذير در اين نمودار وجود دارد:
1. ناحيه اول كه مرتبط با ساختارهاي ماكرو3 يا حباب هاي 
درشت مي باشد و در محدوده صعودي نمودار نمايان شده است.  
ــطوح  اين ناحيه از 0 تا فركانس Hz 3 ادامه پيدا مي كند كه س

D8 ، D7  و D9 را در بر مي گيرد. 

 Hz 2. ناحيه ساختار مزو4 در محدوده نزولي نمودار بين 3 تا
ــود و به حباب هاي كوچك و خوشه ها ارتباط  ــترده مي ش 20 گس

مي يابد. زير سيگنال هاي D5  و D6 در اين ناحيه قرار مي گيرد. 
3. ناحيه ساختارهاي ميكرو5 كه از 20 تا Hz 200 ادامه مي يابد.  
زير سيگنال هاي D1 ، D2 و D3 در اين ناحيه قرار مي گيرد و عموماً 
بدليل نويزهايي است كه به هر دليل وارد اطالعات شده است.  اين 

ناحيه ارتباط آشكاري با رژيم سياليت ندارد. 

شكل 6. طيف فركانسي سيگنال فشار در مقياس لگاريتمي 

ــق را در رطوبت هاي  ــيگنال دقي ــرژي 9 زير س ــكل 7 ان ش

ــده نمايش  ــاي زماني متفاوت حادث ش ــه در بازه ه مختلف ك
ــهم بزرگي از انرژي سيگنال  ــاهده مي شود كه س مي دهد.  مش

مربوط به زير سيگنال هاي D5، D6 و D7 مي باشد. 

 

شكل 7. انرژي زيرسيگنال هاي جزئي در رطوبت هاي مختلف

ــاس جدول 1 اين سطوح مربوط به حباب ها و خوشه  بر اس
ــكل نشان مي دهد  ــد.  همچنين اين ش ــتر مي باش ذرات در بس
ــتند كه با تغيير رطوبت تغييرات قابل  كه تنها اين سطوح هس
ــي اين سطوح مي توان به خوبي  توجهي دارند بنابراين با بررس
ــتر را  ــي از كاهش رطوبت بس ــك ناش ــرات هيدرودينامي تغيي
ــكل انرژي D7 با تغييرات Pa2 20اي  ــاس ش دنبال كرد.  بر اس
ــان داده است و در  ــيت بيشتري به تغييرات رطوبت نش حساس
ــا Pa2 10 و Pa2 7 قرار  ــاي بعدي D6 و D5 به ترتيب ب رده ه
ــان  ــكل نش گرفته اند.  همچنين روند تغييرات انرژي در اين ش
ــتر روندي كاهشي دارد   ــك شدن بس مي دهد انرژي D7 با خش
ــت كه انرژي سطوح D5 و D6 روندي صعودي  اين در حالي اس
طي مي كند.  اين نتيجه تصديق مي كند كه انرژي ساختارهاي 
ــاختارهاي مزو انتقال مي يابد بدين معنا با خشك تر  ماكرو به س
ــتر از نقش حباب هاي بزرگ در بستر كاسته شده و  ــدن بس ش
نقش حباب هاي ريزتر و خوشه ها پررنگ تر مي شود.  اين نتيجه 
مهر تائيدي بر نتايج مراحل پيشين مبني بر ريز شدن حباب ها 

با نزديك شدن به رطوبت تعادلي است. 

1. detailed sub-signals
2. approximate sub-signal
3. macro-structure

4. meso-structure
5. micro-structures
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نتيجه گيري
داده هاي فشار اكتساب شده به منظور دنبال كردن تغييرات 
ــي شد.  ــتر در حوزه زمان و فركانس بررس هيدروديناميك بس
ــانات برخالف انتظار نشان داد كه  ــتاندارد دامنه نوس انحراف س
ــك شدن طي  ــي را در مدت خش اندازه حباب ها روندي كاهش
ــتر به دليل  ــش ارتفاع بس ــت آن در واقع كاه ــد كه عل مي كن
ــد كه  ــيته آنها مي باش ــدن ذرات و افزايش دانس ــده ش چروكي
ــد. از ديگر  ــد حباب ها را نمي ده ــتن و رش اجازه به هم پيوس
ــان داد كه سهم  ــو روند صعودي ميانگين فركانس دوره نش س
ــر نمي تواند با  ــتر طي عمليات اگ ــه افزايش فاز حبابي بس رو ب
افزايش اندازه حباب ها نمايان شود به صورت افزايش در تعداد 
نمايان مي شود. تحليل در حوزه فركانس نيز نتايج تحليل حوزه 
ــي از  ــان را مورد تائيد قرار داد اما به منظور تمركز بر بخش زم
ــتر در فاز حبابي  ــيگنال كه بيانگر رفتار هيدروديناميك بس س
ــيگنال با آناليز موجك به بخش هاي جزئي تر تفكيك  ــت س اس
ــان داد كه زير  ــيگنال نش ــرژي بخش هاي جزئي تر س ــد. ان ش
ــيگنال هاي پنجم، ششم و هفتم سهم عمده انرژي سيگنال  س
ــيگنال ها كه مربوط به  را به خود اختصاص داده اند. اين زير س
ــت در تحليلي جداگانه نشان  ــه هاي ذرات اس حباب ها و خوش
ــهم انرژي حباب هاي بزرگ سهم انرژي  دادند كه با كاهش س
حباب هاي ريز و خوشه ها روندي صعودي طي مي كند. بنابراين 
ــيته ذرات  مي توان نتيجه گرفت با چروكيدگي و افزايش دانس
ــدن حباب ها سهم خوشه ها در  عالوه بر  ريزتر و پر تعدادتر ش
بستر سيال نيز پررنگ تر مي شود. نتايج نشان مي دهد نوسانات 
فشار به خوبي تغييرات هيدروديناميك بسترهاي سيال را رصد 
مي كند و مي تواند به صورت برخط در شرايط عملياتي وسيعي 

مورد استفاده قرار گيرد.    

عالمت هاي اختصاري
Ajزير سيگنال تقريب

ACFميانگين فركانس دوره سري زماني

Djزير سيگنال جزء
انرژي زير سيگنال تقريب صوت (mVolt2) و

(Pa2) فشار Ej
a

انرژي زير سيگنال جزء صوت (mVolt2) و
(Pa2) فشار Ej

D

1/s ،فركانسf

kضريب تاخير زماني

Kبرجستگي سري زماني

Lتعداد بخشهاي سري زماني

MCمحتوي رطوبت

nشمارنده 

Nطول سري زماني

Pxxتقريب طيف توان هر بخش
i

Pxxميانگين طيف توان
sظريب مقياس

Sچولگي

tزمان

 m/s ،سرعت ظاهري گازu

w(n)تابع پنجره

(Pa) دامنه سيگنالهاي سري فشارxi
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چكيده
چرخه  در  انبار  فعاليت 86  به  عنايت  با  و  كشور  پايداري  در  آن  استراتژيك  نقش  و  سوخت  نفوذ  حوزه  گستره  به  توجه  با 
سوخت رساني كشور، اين مطالعه با هدف شناسايي پارامترهاي مهم تأثيرگذار بر اولويت بندي انبارها و بدست آوردن اوزان آن ها 
تعريف شده است تا بر اساس آن بتوان با توجه به محدوديت منابع و در راستاي افزايش استمرار خدمات رساني انبارها، در خصوص 
هزينه نمودن براي كاهش آسيب پذيري آن ها بدرستي اقدام نمود. بدين منظور، پرسشنامه اي حاوي 37 پارامتر پيشنهادي تأثيرگذار 
بر اهميت انبارها بر اساس نظرات دانشگاهيان و خبرگان پدافند غيرعامل تدوين شد. اطالعات گردآوري شده بكمك روش هاي 
آماري با استفاده از نرم افزارهاي Excel-2007 و SPSS-15 تحليل گرديد. بر اساس نتايج بدست آمده، مهم ترين پارامترهاي 
تأثيرگذار بر اهميت انبارها بر اساس آزمون  ميانگين ”تعداد مراكز صنعتي، اقتصادي، فرودگاهي و اجتماعي تحت پوشش انبار“ و 
بر اساس آزمون رتبه بندي فريدمن ”امكان تهاجم دشمن خارجي در زمان جنگ“ مشخص گرديد. همچنين بكمك نتايج بدست 

آمده، فرضيه هاي متعدد تحقيق تبيين گرديد.

واژگان كليدي: انبارهاي ذخيره و توزيع فرآورده هاي نفتي، اولويت بندي، پدافند غير عامل

مقدمه
پدافند غيرعامل و مديريت بحران

ــر همواره با تهديداتي روبرو بوده است كه  تاريخ زندگي بش
دست ساخته ها، سرمايه هاي معنوي و حتي جان او را به مخاطره 
مي اندازد. از اين منظر، تالش آدميان براي بقا، آن ها را ناگزير به 

تجهيز در برابر تهديدات كرده است [1 و 2]. 
ــه  اقداماتي اطالق مي گردد كه  پدافند غير عامل به مجموع

ــليحات نبوده و با اجراي  ــتلزم به كارگيري جنگ افزار و تس مس
آن مي توان از وارد شدن خسارات مالي به تجهيزات و تأسيسات 
ــاس و مهم نظامي و غير نظامي نظير پااليشگاه ها،  حياتي، حس
نيروگاه ها، بنادر، فرودگاه ها، مجتمع هاي بزرگ صنعتي، قرارگاه ها 
ــي و هدايت و تصميم گيري هاي  و مراكز عمده فرماندهي نظام
ــي، پايگاه هاي هوايي،  ــي، مراكز اصلي مخابراتي و ارتباط سياس
ــتگاه هاي راديويي و تلويزيوني، انبارهاي عمده مواد  مراكز و ايس

شناسايي و اولويت بندي پارامترهاي مؤثر برانبارهاي استراتژيك ذخيره  و  توزيع 
فرآورده هاي نفتي با رويكرد پدافند غيرعامل
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ــاني جلوگيري نموده و يا ميزان  غذايي و دارويي و ... تلفات انس
خسارات و تلفات ناشي از حمالت و بمباران هاي هوايي موشكي 
ــمن را به حداقل ممكن كاهش داد و بدين ترتيب به تداوم  دش
ــهيل مديريت  ــاي ضروري، ارتقاي پايداري ملي و تس فعاليت ه
ــمن ياري رساند  بحران در مقابل تهديدها و اقدامات نظامي دش

 .[3-7]
ــن نيازها و  ــدم تطابق بي ــز در حقيقت، نوعي ع ــران ني بح
ــادي بين نيازها و  ــرايط ع ــت؛ به اين معني كه در ش منابع اس
ــت، اما با  توانمندي هاي جامعه و منابع موجود، توازن برقرار اس
بروز شرايط بحران، اين توازن از بين مي رود [8]. با اين تعريف، 
مديريت بحران به مجموعه فعاليت هايي اطالق مي شود كه قبل، 
ــور كاهش اثرات اين حوادث و  ــد و هنگام وقوع بحران، بمنظ بع
ــيب پذيري انجام مي گيرد [7]. لذا پدافند غير عامل  كاهش آس
ــا توجه به اصول حاكم در مديريت بحران مي توان مجموعه   را ب
ــت كه با استفاده از ابزار و  تمهيدات، اقدامات و طرح هايي دانس
ــاني و به صورت  ــرايط، حتي المقدور بدون نياز به نيروي انس ش
ــه را در زمان بحران  ــو توان دفاعي مجموع خود اتكا، از يك س
افزايش مي دهد و از سوي ديگر پيامدهاي بحران را كاهش داده 
و امكان بازسازي مناطق آسيب ديده را با كمترين هزينه فراهم 
مي سازد [9]. به عبارت ديگر، پدافند غير عامل و مديريت بحران 
نسبت به يكديگر به صورت سيستماتيك عمل كرده و در نقش 

اجزاي يك سامانه عمل مي نمايند [8].
جمهوري اسالمي ايران به دليل موقعيت ژئوپولتيك، اقتصادي 
و ماهيت ضد استكباري، همواره در معرض تهديدهاي نظامي و غير 
نظامي آمريكا و كشورهاي استكباري بوده است [10]. همچنين 
ــته به  ــاس آمارهاي مركز جهاني حوادث غير مترقبه وابس بر اس
ــوع حادثه رخ مي دهد كه  ــازمان ملل، در جهان بيش از 40 ن س
بواسطه شرايط اقليمي و جغرافيايي كشورمان تاكنون 31 نوع از 
ــت. به همين واسطه، ايران جزء  اين حوادث در ايران رخ داده اس
ــور حادثه خيز جهان قلمداد مي شود. در يك دسته بندي  10 كش
ــي، بحران ها را مي توان به چهار گروه الف) بالياي طبيعي، ب)  كل
بحران هاي ناشي از فناوري، ج) بحران هاي سياسي  (نظير جنگ) 

و د) بحران هاي اكولوژيك تقسيم نمود [8]. 

جايگاه فرآورده هاي نفتـي و انبارهاي ذخيره و توزيع بعنوان 
يكي از مراكز ثقل در چرخه سوخت رساني 

ــوخت به عنوان يكي از محصوالت كليدي (حلقه دوم در  س
ــتراتژيك وارِدن) بدليل گستردگي دامنه و گستره  پنج حلقه اس
ــطوح مديريتي كالن و  ــور، از س ــوذ خود در تمامي امور كش نف
ــاد، حمل و نقل، توليد  ــرد، مراكز نظامي و غير نظامي، اقتص خ
ــي و معيشتي مردم  و صنايع و ... گرفته تا تأمين نيازهاي اساس
ــزايي در زندگي امروز بشر  مانند آب، نان، برق و ... از اهميت بس
ــطح پايداري اين حامل انرژي، نقش بسيار  ــت. س برخوردار اس
ــتراتژيكي در ميزان پايداري كشورها در شرايط اضطرار دارد.  اس
ــخصه ها باعث شده است كه در درگيري ها و جنگ هاي  اين مش
ــور متخاصم از سوخت به مثابه گلوگاه فشار و ابزار به  اخير، كش
ــتفاده نمايد [3]. به عنوان مثال،  ــو درآوردن طرف مقابل اس زان
ــال گذشته نمونه اي از  بحث تحريم فروش بنزين به ايران در س

آن مي باشد.
مسئوليت ذخيره و توزيع فرآورده هاي نفتي (شامل گاز مايع، 
بنزين، نفت سفيد، نفت گاز، نفت كوره و سوخت هاي هوايي) در 
كشور بر عهده شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران است 
ــرمايه و با  كه در حال حاضر با 11/477/171/500/000 ريال س
ــازماني، 37 منطقه (عمدتاً در  ــنل س دارا بودن 8931 نفر پرس
ــتان ها)، 232 ناحيه (در مراكز شهرستان ها)، 86 انبار  مراكز اس
ــازي فرآورده هاي نفتي با ظرفيت بيش از 12 ميليارد  ذخيره س
ــوخت گيري هواپيمايي و مديريت و نظارت بر  ليتر، 45 مركز س
ــركتي،  2850 جايگاه عرضه بنزين و نفت گاز (200 جايگاه ش
 CNG 2650 جايگاه اختصاصي)، 1632 جايگاه عرضه سوخت
ــش و گازكش و همچنين  ــتگاه نفت ك و در حدود 15 هزار دس
استفاده از مخزن دارهاي راه آهن، خطوط لوله انتقال فرآورده و 
كشتي هاي سوخت رسان، روزانه بيش از 211 ميليون ليتر انواع 

فرآورده هاي نفتي را در سراسر كشور توزيع مي نمايد [11].
ــع فرآورده هاي نفتي  ــره و توزي ــتراتژيك ذخي انبارهاي اس
ــي از مهم ترين اركان  ــور و يك ــه عنوان يكي از مراكز ثقل كش ب
ــتند كه بمنظور  ــاني، تجهيزات و ادواتي هس چرخه سوخت رس
ــتراتژيك فرآورده هاي نفتي در جهت كنترل،  ــازي اس ذخيره س
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ــاني بموقع به مصرف كنندگان و مشتريان  تأمين و سوخت رس
ــتفاده قرار مي گيرند. يك انبار بطور كلي از قسمت هاي  مورد اس
ــات  ــتراتژيك ذخيره و انتقال، تأسيس مختلفي نظير مخازن اس
بارگيري، پمپ هاي تخليه و بارگيري، تأسيسات دريافت فرآورده، 
ــي و ابزار  ــات كنترل ــي فرآورده آلوده، تأسيس ــازن زيرزمين مخ
ــات مربوطه، تأسيسات آتش نشاني،  دقيق، ژنراتور برق و تأسيس
تأسيسات تصفيه آب هاي آلوده، كارگاه هاي تعميراتي، پاركينگ 
نفتكش ها، ساختمان هاي اداري، استراحتگاه، نمازخانه، رستوران 
ــده است [12] و در طراحي آن از استانداردها و  و ... تشكيل ش
الزامات ملي (استانداردهاي شركت نفت ايران API) و بين المللي 
(استانداردهاي شركت نفت امريكا (API)، استانداردهاي انجمن 
ــي  ــتانداردهاي انگليس ــت از حريق (NFPA)، اس ملي محافظ
ــاري وزارت نفت [13-21]  ــررات ج ــن و مق (BS) و ...) و قواني
ــازي انبارها و كاهش ريسك ذخيره فرآورده هاي  جهت ايمن س
ــاني آن ها استفاده  نفتي در انبارها و در نتيجه، تداوم خدمات رس
ــده طي جنگ  ــت آم ــويي ديگر، تجارب بدس ــردد. از س مي گ
ــتورالعمل ها،  ــه و ارائه دس ــي، منجر به تهي ــاله تحميل هشت س
ــتاي  ــا، روش هاي اجرايي و مالحظات خاصي در راس آئين نامه ه
ــل، مراكز نظامي به  ــاني به ناوگان حمل و نق تداوم سوخت رس
عنوان موتور محركه جنگ, هواپيماها و بالگردها, مراكز صنعتي 
و مشتريان و مصرف كنندگان انواع فرآورده هاي نفتي شده است 
[22]. با اين وجود، تحقيقات انگشت شماري در راستاي تعيين 
ــام و انبارهاي ذخيره و  ــاي كليدي مراكز ثقل بطور ع پارامتره
ــژه با رويكرد پدافند  ــع فرآورده هاي نفتي بطور خاص، بوي توزي
ــور صورت گرفته است. يكي از اين پژوهش ها،  غير عامل در كش
ــت كه توسط موحدي نيا و با عنوان ارزيابي مراكز  مطالعه اي اس

ثقل انجام شده است [3].
علي رغم عنايت ويژه نظام جمهوري اسالمي به مقوله پدافند 
ــت داراي طبقه بندي بودن  ــال هاي اخير، به عل غير عامل در س
ــناد و مدارك سازمان پدافند غير عامل كشور بويژه در حوزه  اس
نفت و گاز، دسترسي به پروژه هاي مشابه مقدور نبود. همچنين 
ــاختاريافته براي  در صنعت پخش فرآورده هاي نفتي، الگويي س
ــر اهميت انبارها  ــدي پارامترهاي مؤثر ب ــايي و اولويت بن شناس

ــه منابع اقتصادي  ــد. لذا با توجه به اينك ــترس نمي باش در دس
ــاد پايداري،  ــوده و درگام هاي اول ايج ــور محدود ب و مالي كش
ــتمرار خدمات در شرايط اضطراري  ــيب پذيري و اس كاهش آس
ــي از جنگ نمي  توان تمامي دستگاه هاي كشور و حوزه هاي  ناش
زيربخشي صنعت نفت را زير پوشش قرار داد، يكي از مهم ترين و 
اولويت دارترين اقدامات، تعيين پارامترهاي كليدي و سطح بندي 
ــاني از جمله انبارهاي  ــز چرخه سوخت رس ــدي مراك و الويت بن
ــتا، با توجه به  ــد. در اين راس ذخيره و توزيع فرآورده ها مي باش
ــطح  ــار ذخيره و توزيع فرآورده هاي نفتي در س ــت 86 انب فعالي
ــور، اين تحقيق بمنظور تعيين پارامترهاي كليدي مؤثر بر  كش
ــت انبارها و اولويت بندي آن ها با رويكرد پدافند غير عامل  اهمي
ــت آمده  ــور، با توجه به نتايج بدس ــام پذيرفت. بدين منظ انج
ــاس  ــدل اولويت بندي مراكز ثقل و همچنين بر اس از تحليل م
مطالعات كتابخانه اي، جستجوهاي اينترنتي و همچنين نظرات 
دانشگاهيان و خبرگان فعال در صنعت نفت و پدافند غير عامل، 
پارامترهاي پيشنهادي در الگوي اولويت بندي انبارهاي ذخيره و 
توزيع فرآورده هاي نفتي، استخراج شد و در قالب پرسشنامه، به 
رأي خبرگان گذاشته شد تا وزن معيارهاي مؤثر مشخص گردد. 
همچنين در همين راستا، ده فرضيه  در ارتباط با عوامل مؤثر 
بر كاهش آسيب پذيري و استمرار خدمات رساني انبارها در زمان 

بحران به شرح جدول زير مطرح گرديد.

مواد و روش ها
پارامترهاي مؤثر پيشنهادي

روش انجام اين تحقيق كه بمنظور تعيين پارامترهاي مؤثر بر 
اهميت انبارها و اوزان آن ها با رويكرد پدافند غيرعامل انجام شده 
است، مبتني بر داده هاي ميداني و مستندسازي مطالعات تجربي 
ــتفاده از نظرات خبرگان بود. بدين منظور، با توجه به نتايج  و اس
ــت آمده از تحليل مدل اولويت بندي مراكز ثقل و همچنين  بدس
بر اساس مطالعات كتابخانه اي، جستجوهاي اينترنتي و همچنين 
نظرات دانشگاهيان و خبرگان فعال در صنعت نفت و پدافند غير 
عامل، طيف گسترده اي از پارامترهاي مؤثر بر اهميت انبارها در 10 
ــاخص اصلي و 37 زيرشاخص مشخص گرديد و جهت تعيين  ش
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اولويت آن ها در قالب پرسشنامه اي به رأي خبرگان صنعت نفت و 
پدافند غير عامل گذاشته شد. در طراحي اين پرسشنامه ها دقت 
شد تا سؤاالت بدون ابهام و قابل فهم بوده و نياز به فرضيات غير 
ضروري نداشته باشد و پاسخگو، نيازي به جستجو جهت تكميل 
پاسخ ها احساس نكند. همچنين سعي شد تا از طرح سؤاالتي كه 
حساسيت پاسخگو را تحريك مي كند، دوري شود [23]. همچنين 
از پاسخ دهندگان خواسته شد تا بجز معيارهاي ذكر شده، چنانچه 

پارامترهاي مؤثر ديگري را در نظر دارند، ذكر نمايند. 

جامعه آماري
ــق، جامعه آماري مورد  ــا توجه به ماهيت خاص اين تحقي ب
ــه فعاليت آن ها،  ــازمان هايي كه زمين ــه عبارت بود از س مطالع
ــت، ايمني و محيط  ــد غيرعامل، مديريت بحران و بهداش پدافن
ــاس، جامعه آماري مورد نظر  ــت (HSE1) است. بر اين اس زيس
مشتمل بر مسئوالن پدافند غير عامل و مديريت بحران مناطق 
و ستاد شركت ملي پخش و ستاد شركت ملي پااليش و پخش 
ــران مناطق و نفرات  ــئوالن و مدي فرآورده هاي نفتي ايران، مس
ــامل نفرات  ــركت ملي پخش (ش ــه پدافند غير عامل ش كميت

ــل، مديريت عمليات،  ــاي مختلف از جمله مديريت عام حوزه ه
ــي و طرح ها، مديريت تأمين و توزيع ، مديريت  مديريت مهندس
ــت، بسيج، نماينده مناطق و HSE) و رؤسا و  برنامه ريزي، حراس
كارشناسان حوزه نفت و گاز سازمان پدافند غير عامل كشور بود. 
لذا با توجه به نوع و گستردگي فعاليت مناطق سي  و هفت گانه 
ــركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران، وسعت جغرافيايي  ش

نمونه گيري شامل كل سطح كشور مي گرديد.

اندازه نمونه
ــاز، از رابطه متغيرهاي  ــبه اندازه نمونه مورد ني جهت محاس
ــي با مقياس فاصله اي با حجم جامعه محدود، مطابق  چند ارزش

رابطه زير استفاده گرديد:
(رابطه 1)                                                                                                    

ــه در آن، s2: انحراف از معيار پيش آزمون، Z: مقدار متغير  ك
 ،(Zα/2=1.96) ــطح اطمينان 95 درصد نرمال واحد، متناظر با س
ــم جامعه محدود  ــاز (ε=0/04) و N: حج ــتباه مج ε: مقدار اش

مي باشد [24 و 25].

جدول 1: فرضيه هاي د ه گانه تحقيق 
عنوان فرضيه

بين مكان يابي (جغرافياي استقرار) و كاهش آسيب پذيري انبارهاي نفت در شرايط بحران رابطه معناداري وجود دارد.1
بين مشتريان و مصرف كنندگان و آسيب پذيري انبارهاي نفت رابطه معناداري وجود دارد.2
بين قرار گرفتن انبارهاي نفت در مناطق حساس و حياتي و آسيب پذيري آن ها رابطه معناداري وجود دارد.3
بين تهديدات و استقرار انبارهاي نفت رابطه معناداري وجود دارد.4
بين بكارگيري اصول پدافند غير عامل و عامل و آسيب پذيري انبارهاي نفت رابطه معناداري وجود دارد.5
بين پيامدهاي بحران در انبارهاي نفت و كاهش آسيب پذيري آن ها رابطه معناداري وجود دارد.6
بين بكارگيري منابع انساني متخصص و شجاع در انبارهاي نفت و كاهش آسيب پذيري آن ها رابطه معناداري وجود دارد.7
بين استفاده از تجهيزات تخصصي در انبارهاي نفت و آسيب پذيري آن ها رابطه معنا داري وجود دارد.8
بين نوع فرآورده در انبارها و دسترسي به آن ها و كاهش آسيب پذيري آن ها رابطه معناداري وجود دارد.9
بين ارزش اقتصادي و كاهش آسيب پذيري آن ها رابطه معناداري وجود دارد.10

1. Health, Safety and Environment (HSE)
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تعيين پايايي پرسشنامه
در اين تحقيق به منظور تعيين پايايي آزمون، از روش آلفاي 
ــبه هماهنگي  ــتفاده گرديد. اين روش براي محاس ــاخ اس كرونب
دروني ابزار اندازه گيري كه خصيصه هاي مختلف را اندازه گيري 
ــاي كرونباخ  ــبه ضريب آلف ــكار مي رود. براي محاس مي كند، ب
ــؤال هاي پرسشنامه و  ابتدا واريانس نمره هاي هر زيرمجموعه س
ورايانس كل محاسبه شد و سپس با استفاده از فرمول زير، مقدار 

ضريب آلفا بدست آمد:
                                                                                                           

(رابطه 2) 

كه در آن، J: تعداد زير مجموعه هاي سؤال هاي پرسشنامه يا 
Sj: واريانس زيرآزمون J ام، و S2: واريانس كل پرسشنامه 

آزمون، 2
يا آزمون مي باشد.

مطابق با اصول اين روش، هرچه ضريب آلفاي كرونباخ به 1 
نزديك تر باشد، آزمون از قابليت اعتماد بيشتري برخوردار است. 
ــاخ باالتر از 0/7 قابليت اعتماد  ــراي آزمون هاي با آلفاي كرونب ب
آزمون مورد تأييد مي باشد [25]. اندازه گيري آلفاي كرونباخ در 
اين پژوهش با استفاده از نسخه 15 نرم افزار SPSS انجام گرديد.

آزمون ميانگين
ــي فرض يكسان بودن امتياز كسب  آزمون ميانگين به بررس
شده توسط عامل ها مي پردازد. جهت ارزيابي هر يك از  معيارهاي 
ــخ دهندگان از  ــنامه و تعيين اهميت آن ها از ديدگاه پاس پرسش
ــتر  ــتفاده گرديد. اين نوع آزمون در بيش آزمون t تك نمونه اس
پژوهش هايي كه با مقياس ليكرت انجام مي شوند، جهت بررسي 
فرضيه هاي پژوهش و تحليل سؤاالت تخصصي مربوط به آن ها 

كاربرد دارد. طراحي فرض ها به شكل زير مي باشد:
                                                                                                                      H0 : t≥3 ,  H 1: t<3 (رابطه 3)  
به اين معنا كه پس از آناليز داده ها، با توجه به نتايج بدست 
آمده، تمامي معيارهايي كه داراي مقدار t بزرگ تر از 3   مي باشند، 
در اولويت بندي انبارهاي ذخيره و توزيع فرآورده ها داراي اهميت 
ــتند (هرچه مقدار t بيشتر باشد، نشان از اهميت بيشتر آن  هس

معيار دارد). مقادير داراي كمتر از 3 نيز در اولويت بندي معيارها 
بي اهميت تشخيص داده مي  شوند [25].

آزمون رتبه بندي فريدمن
 اين آزمون هنگامي بكار مي رود كه داده هاي آماري حداقل 
ــا را در رده بندي  ــند و بتوان با مفهوم ترتيبي آن ه ترتيبي باش
ــن آزمون مي توان متغيرهاي  ــه مرتب نمود. به كمك اي دو طرف
موجود در تحقيق را رتبه بندي نمود. آماره آزمون فريدمن 2χ به 

شرح زير تعريف مي شود:
                                                                                           
(رابطه 4)  

ــخ دهندگان، k: تعداد  ــا پاس ــداد موارد ي ــه در آن، n: تع ك
متغيرهايي كه رتبه بندي مي گردند و R: حاصل جمع رتبه هاي 
ــخ دهندگان مي باشد [25].  ــده به متغيرها از سوي پاس داده ش
ــخ هاي درج شده در پرسشنامه ها، رتبه هر يك از  بر اساس پاس

معيارها بر اساس آزمون فريدمن نيز محاسبه شد.

بررسي صحت فرضيه هاي تحقيق 
براي بررسي و اثبات فرضيه هاي تحقيق، نياز است تا رابطه 
ــتگي، شدت و نوع  ــخص گردد. ضريب همبس بين معيارها مش
ــتقيم يا معكوس) بين دو متغير را نشان مي دهد. از  رابطه (مس
ــق، از نوع كّمي بودند، از ضريب  آنجايي كه داده هاي اين تحقي
ــتگي پِيرسون1 مطابق رابطه زير، براي آزمون ارتباط بين  همبس

داده ها استفاده شد:
      (رابطه 5) 

ــتقل، Y: متغير وابسته، و n: حجم  كه در آن، X: متغير مس
نمونه است. طراحي فرض ها براي آزمون همبستگي پيرسون ميان 
ــؤاالت مختلف به اين شكل است كه H0 : ρ=0 به معناي عدم  س
وجود همبستگي معنادار و H0 : ρ≠0 به معناي وجود همبستگي 
ــد [25]. با استفاده از مدل سازي داده هاي حاصل  معنادار مي باش
ــخه 15 براي بررسي ميزان  ــنامه در نرم افزار SPSS نس از پرسش

1. Pearson Correlation
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ــتگي معيارها جهت تحقيق پيرامون فرضيه هاي پژوهش  همبس
اقدام گرديد.

نتايج و بحث
پارامترهاي مؤثر پيشنهادي

همانطور كه گفته شد، پس از آناليز مدل اولويت بندي مراكز 

ــاس مطالعات ميداني، نظرات كارشناسان  ثقل و همچنين بر اس
ــخصي، پارامترهاي مؤثر در اهميت انبارها مجموعاً  و تجارب ش
ــاخص اصلي و 37 زيرشاخص (سؤاالت پرسشنامه) به  در 10 ش
ــرح جدول 2 بدست آمد. الزم به ذكر است كه در نظرخواهي  ش
ــنامه)، هيچ شاخصي اضافه بر 37  مجدد (پس از تكميل پرسش

پارامتر پيشنهادي، از طرف خبرگان منعكس نگرديد. 

جدول 2: شاخص ها و زيرشاخص هاي مؤثر بر اهميت انبارها 

زيرشاخص ها (سؤاالت)شاخص اصلي

مشخصات أ
عمومي انبار

1) ظرفيت ذخيره  سازي انبار، 2) تنوع فرآورده ذخيره سازي شده در انبار، 3) تعداد مراكز صنعتي، اقتصادي، فرودگاهي 
منطقه اي"  "شبكه  در  انبار  نقش   (5 سوخت رساني،  محلي"  "شبكه  در  انبار  نقش   (4 انبار،  پوشش  تحت  اجتماعي  و 

سوخت رساني، و 6) نقش انبار در "شبكه سراسري" سوخت رساني؛

تنوع دسترسي ب
و تأمين

7) دسترسي و فاصله با منابع تأمين سوخت (نظير پااليشگاه، اسكله و ...)، و 8) امكان تأمين سوخت مداوم از طرق مختلف 
(اعم از خطوط لوله، اسكله هاي نفتي، مخزن داران راه آهن و نفتكش هاي حمل فرآورده).

مكان و ج
ساختگاه انبار

9) مكان احداث انبار، 10) دسترسي و تنوع راه هاي مواصالتي به انبار، 11) نزديكي انبار به مراكز امدادرساني جهت ارسال 
كمك در مواقع بروز حادثه، و 12) فاصله انبار از كانون هاي جمعيتي.

تحت حوزه نفوذد مصرف كنندگان  و  جمعيت  و 14)  پوشش)،  تحت  استان هاي  شهرها،  روستاها،  (تعداد  جغرافيايي  نفوذ  حوزه   (13
پوشش خدمات انبار.

مراكز حساسه

15) امكان تهاجم دشمن خارجي در زمان جنگ، 16) تأثير اقدامات خرابكارانه در توقف و يا كاهش خدمات رساني انبارها، 
17) تأثير مخاطرات محيطي از قبيل سيل، زلزله و ...، 18) تأثير بحران هاي داخلي در كشور (واگرايي قومي/مذهبي) و 
نيز واگرايي با حكومت، 19) كانون هاي بحران منطقه اي (كشورهاي همسايه) و احتمال جنگ تخريبي دشمن منطقه اي و 
فرامنطقه اي، 20) دوري و نزديكي محل انبار و امكان استفاده از عوارض طبيعي و عمق سرزميني در حفاظت آن، و 21) 
احداث انبار در مراكز حياتي، حساس و مهم (مراكز تجمع صنعتي، قطب هاي سياسي، تجاري، اقتصادي و معيشتي) در 

راستاي خدمات رساني به آن ها.

22) نوع تهديدات، حجم و دامنه ي اثرگذاري آن ها بر انبار شامل تهديدات سخت مانند حمالت زميني يا دريايي، و 23) نوع تهديدو
تهديدات و حجم و دامنه ي اثرگذاري آن ها بر انبار شامل تهديدات نرم و فناوري هاي نوين (EMP، كربني و ...).

پدافند غير ز
عامل

24) بكارگيري اصول پدافند غير عامل شامل كاهش آسيب پذيري، ايمن سازي، پايداري و استمرار خدمات، 25) امكان 
پوشش دفاعي عامل شامل شعاع برد رادارها، پدافند هوايي، يا پاسگاه هاي نظامي و يا مراكز انتظامي، 26) تأثير حفاظت 
فيزيكي به معناي امكان حفاظت پيراموني از نظر اهميت نفوذ و اشراف و همچنين كنترل توسط دوربين مداربسته، 27) 
همجواري مراكز تأثيرگذار مركزي، به عنوان هدف دشمن، و احتمال سرايت آسيب به انبار، 28) پراكندگي و گسترش انبار 
و جداسازي قسمت ها و رعايت فواصل ايمن آن ها، 29) اهميت وجود ارتفاعات كه سبب جلوگيري و كاهش حمالت موشكي 
و انهدامي مي گردد و نيز اختفاء/ استتار طبيعي، 30) اهميت وجود فضاي سبز و پوشش گياهي بومي مناسب در مكان 
استتار انبار، و 31) تأثير جريان باد (جهت عمليات دود) و نيز رطوبت هوا به عنوان عوامل مؤثر در كاهش ديد سنجنده ها 

و از مؤلفه هاي پدافند غير عامل.

عواقب ناشي از ح
آسيب

32) عواقب ناشي از آسيب به انبار شامل اختالل در حمل و نقل، چرخه توليد صنايع، نيروگاه ها، تجارت و اقتصاد، و 33) 
عواقب ناشي از آسيب به انبار شامل اختالل در نظام مديريتي كشور و آسيب هاي سياسي و فرامليتي.

ط
امكان 

تجديد پذيري 
و تأمين

34) امكان جايگزيني و تأمين تأسيسات عمومي و تجهيزات انبار در صورت بروز مشكل در انبار، و  35) امكان جايگزيني 
و تأمين پرسنل متخصص انبار درصورت بروز مشكل در انبار.

ارزش ي
اقتصادي

36) ارزش اقتصادي انبار شامل تجهيزات، دستگاه ها و تأسيسات نگهداري و تعميرات، و 37) ارزش اقتصادي انبار شامل 
ابنيه و مستحدثات.
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جامعه آماري و اندازه نمونه
بر اساس آنچه گفته شد، اندازه جامعه آماري در حدود 120 
ــد. لذا مطابق رابطه 1، اندازه نمونه به صورت  نفر تخمين زده ش

زير محاسبه گرديد:

ــي از قبيل طراحي  ــا مكانيزم هاي ــن موارد، ب ــا توجه به اي ب
ــان واجد شرايط و نيز مراجعه  ــنامه و دعوت از كارشناس پرسش
ــاس نمونه گيري تصادفي ساده در  حضوري، نمونه آماري بر اس
ــاي زماني تحقيق انتخاب گرديد؛ كه تعداد آنان بالغ  چارچوب ه

بر 71 نفر بود.

مشخصات پاسخ دهندگان
تعداد 120 پرسشنامه براي افراد جامعه آماري ارسال گرديد 
كه از اين ميان، تعداد 83 پرسشنامه ي تكميل شده جمع آوري 
ــال و دريافت پرسشنامه ها را نشان  ــد. جدول 3 وضعيت ارس ش

مي دهد.
جدول 3: نحوه ارسال و دريافت پرسشنامه ها

درصد دريافتنحوه ارسال پرسشنامه
56/1 ٪مراجعه حضوري

12/9 ٪پست الكترونيكي/دورنما

ــخ دهندگان را  ــخصات پاس ــاي زير همچنين مش نموداره
نمايش مي دهند.

شكل 1: توزيع تقريبي جنسيت، تحصيالت، سنوات خدمت، سمت سازماني و 
ساختار سازماني پاسخ دهندگان
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نتايج آزمون پايايي پرسشنامه 
ــا اندازه گيري ضريب  ــنامه مطابق رابطه 2، ب ــي پرسش پاياي
ــق، آلفاي كرونباخ  ــد. در اين تحقي ــبه ش آلفاي كرونباخ محاس
معادل 0/995 بدست آمد كه با توجه به اينكه اين ضريب باالتر 
ــنامه، با قابليت اعتماد بااليي  ــت، لذا داده هاي پرسش از 0/7 اس

حاصل گرديده اند و پرسشنامه از روايي برخوردار بوده است.

نتايج آزمون ميانگين 
نتايج آزمون ميانگين، مطابق نمودار شكل 2 بدست آمد.

همانطور كه از نمودار شكل 2 مشخص مي شود، نتايج آزمون 
ميانگين نشان مي دهد كه از 37 سؤال مطرح شده در پرسشنامه 
ــه سؤال يعني سؤال  18 (ميزان تأثير بحران هاي داخلي  تنها س
در كشور (واگرايي قومي- مذهبي) و نيز واگرايي با حكومت در 

حساسيت انبار)، سؤال  30(اهميت وجود فضاي سبز و پوشش 
ــتتار انبار) و سؤال 31 (تأثير  گياهي بومي مناسب در مكان اس
جريان باد (جهت عمليات دود) و نيز رطوبت هوا به عنوان عوامل 
مؤثر در كاهش ديد سنجنده ها و از مؤلفه هاي پدافند غير عامل، 
ــت انبارها در برابر تهديدات) حائز مقادير t كمتر از 3  در حفاظ
(به ترتيب برابر با 2/082، 0/238 و 0/929) شده اند و بنابراين، 
ــمار مي آيند. ده معيار  ــزء پارامترهاي غير مهم در انبارها بش ج
برتر كه حائز بيشترين مقادير t (امتياز) شده اند به ترتيب برابرند 
ــؤال 3 (با امتياز 20/535)، سؤال 15 (با امتياز 20/496)،  با س
ــا امتياز 18/612)،  ــؤال 10 (ب ــؤال 8 (با امتياز 19/196)، س س
سؤال 28 (با امتياز 16/893)، سؤال 9 (با امتياز 16/663)، سؤال 
32 (با امتياز 16/142)، سؤال 21 (با امتياز 14/841)، سؤال 11 

(با امتياز 14/786) و سؤال 6 (با امتياز 14/680).

شكل 2: نتايج آزمون ميانگين

شكل 3: نتايج آزمون رتبه بندي فريدمن
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نتايج آزمون رتبه بندي فريدمن
بر اساس رابطه 4، رتبه هر يك از معيارها مطابق آزمون رتبه 

بندي فريدمن به شرح نمودار شكل 3 بدست آمد.
ــكل 3، مشخص مي شود كه پايين ترين  با توجه به نمودار ش
ــبز  ــاخص اهميت وجود فضاي س رتبه ها به ترتيب متعلق به ش
ــتتار انبار (سؤال  ــب در مكان اس ــش گياهي بومي مناس و پوش
ــات دود) و رطوبت  ــه 5/58)، تأثير باد (جهت عملي ــا رتب 31 ب
ــؤال 30 با رتبه  ــا در برابر تهديدات (س ــر حفاظت انباره هوا ب
ــور (واگرايي  ــر بحران هاي داخلي در كش ــزان تأثي 6/47) و مي
ــؤال 18 با رتبه 8/86) مي باشد. با توجه به  قومي- مذهبي) (س
ــدن روش ها و تكنيك هاي  ــرفت هاي نظامي و جايگزين ش پيش
ــب رديابي و اطالع رساني، به نظر مي رسد كه پايين بودن  مناس

اولويت تأثير جريان باد و رطوبت، منطقي مي باشد.
ــن ، 10 معيار برتر كه حائز باالترين رتبه در آزمون  همچني
فريدمن شده اند به ترتيب عبارتند از سؤال 15 (با رتبه 29/66)، 

ــؤال10 ( با رتبه 28/61)، سؤال 3 (با رتبه 28/17)، سؤال 9  س
ــؤال 6 (با رتبه  ــؤال 8 (با رتبه 26/69)، س (با رتبه 28/02)، س
26/51)، سؤال 28 (با رتبه 25/93)، سؤال 11 (با رتبه 25/17)، 

سؤال 21 (با رتبه 23/49) و سؤال 32 (با رتبه 23/40). 

مقايسه نتايج آزمون هاي ميانگين و فريدمن
ــج حاصل از آزمون هاي ميانگين و فريدمن جهت انجام  نتاي

مقايسه در جدول 4 ارائه شده است.
ــود، در ترتيب  ــخص مي ش ــه كه از جدول 4 مش همان گون
ــن و آزمون  ــون ميانگي ــط آزم ــده توس ــاي حاصل ش اولويت ه
رتبه بندي فريدمن، اختالفاتي به چشم مي خورد. اما آنچه قابل 
توجه مي باشد اين است كه 10 معيار برتر كه حائز باالترين رتبه 
شده اند در هر دو آزمون مشابه بوده و عبارتند از معيارهاي مرتبط 

با سؤاالت شماره 3، 6، 8، 9، 10، 11، 15، 21، 28 و 32.
از طرفي معيارهاي سؤال هاي 30، 31 و 18 در هر دو آزمون، 

جدول 4: مقايسه نتايج بدست آمده از آزمون هاي ميانگين و فريدمن

شماره سؤالاولويتشماره سؤالاولويتشماره سؤالاولويت
فريدمنميانگينفريدمنميانگينفريدمنميانگين

2529بيست و هفتم51چهاردهم315اول
435بيست و هشتم75پانزدهم1510دوم
1919بيست و نهم2212شانزدهم83سوم
354سي ام1414هفدهم109چهارم
3434سي و يكم1213هيجدهم288پنجم
1717سي و دوم1322نوزدهم96ششم
2337سي و سوم2616بيستم3228هفتم
3723سي و چهارم162بيست و يكم2111هشتم
1818سي و پنجم226بيست و دوم1121نهم
3131سي و ششم2933بيست و سوم632دهم

3030سي و هفتم3336بيست و چهارم2427يازدهم
3620بيست و پنجم17دوازدهم
2025بيست و ششم2724سيزدهم
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جدول 5: نتايج اندازه گيري ضريب پيرسون (براي 38 مورد پاسخ) جهت بررسي فرضيه هاي تحقيق

شماره سؤاالت
سؤال 12سؤال 11سؤال 10سؤال 9فرضيه اول

0/7980/7660/8840/863سؤال 24

سؤال 3فرضيه دوم
0/754سؤال 24

سؤال 21فرضيه سوم
0/928سؤال 24

سؤال 23سؤال 22فرضيه چهارم
0/7670/777سؤال 9
0/7640/744سؤال 10
0/9210/790سؤال 11
0/8610/836سؤال 12

سؤال 31سؤال 30سؤال 29سؤال 28سؤال 27سؤال 26سؤال 25فرضيه پنجم
0/8300/8020/9250/8390/7250/8870/878سؤال 24

سؤال 33سؤال 32فرضيه ششم
0/9550/837سؤال 24

سؤال 35فرضيه هفتم
0/843سؤال 24

سؤال 34فرضيه هشتم
0/813سؤال 24

سؤال 8سؤال 7سؤال 2فرضيه نهم
0/8490/8810/800سؤال 24

فرضيه دهم
سؤال 37سؤال 36

0/8370/814سؤال 24

پايين ترين اولويت ها را به خود اختصاص داده اند كه نشان مي دهد 
ــبز و پوشش گياهي بومي  ــاخص هاي اهميت وجود فضاي س ش
مناسب در مكان استتار انبار (سؤال 30)، تأثير باد (جهت عمليات 
دود) و رطوبت هوا به عنوان عوامل مؤثر در كاهش ديد سنجنده ها 
ــؤال 31) و ميزان تأثير بحران هاي داخلي در كشور (واگرايي  (س
قومي- مذهبي) (سؤال 18)  از كم اهميت ترين پارامترهاي مؤثر 

بر اهميت انبارهاي ذخيره و توزيع فرآورده ها مي باشد.

بررسي فرضيه هاي تحقيق
براي بررسي و اثبات فرضيه هاي تحقيق از اندازه گيري ضريب 
ــون بكمك نرم افزار SPSS استفاده شد. به اين معنا كه با  پيرس

اندازه گيري اين ضريب، ميزان همبستگي معيارهاي مرتبط با هر 
ــقم فرضيات تعيين گرديد. كليه  ــه و در نتيجه صحت و س فرضي

نتايج بدست آمده در جدول 5 نشان داده شده است.
از آنجايي  كه رعايت اصول پدافند غير عامل و بكارگيري اصول 
ايمن سازي، پايداري, مقاوم سازي و استمرار خدمات سبب كاستن 
ــيب پذيري انبار مي گردد، براي اثبات فرضيه اول نسبت به  از آس
ــي همبستگي سؤال 24 با سؤال هاي 9، 10، 11 و  تعيين و بررس
ــون، اقدام گرديد. همان  گونه  12 از طريق محاسبه ضريب پيرس
ــخص مي شود، نتيجه اندازه گيري ضريب  كه از جدول فوق مش
پيرسون, نشان دهنده وجود رابطه معنادار و مستقيم ميان سؤال 
ــه ترتيب به ميزان 0/798،  ــؤاالت 9، 10، 11 و 12 و ب 24 و س
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0/766، 0/884 و 0/863 مي باشد.
ــه در مكان يابي انبارهاي  ــخص مي كنند ك اين ضرائب مش
ــيب پذيري,  ذخيره و توزيع فرآورده هاي نفتي جهت كاهش آس
ــوع راه هاي  ــي و تن ــداث انبار، دسترس ــكان اح ــاي م پارامتره
ــاني و فاصله  ــي به انبار، نزديكي انبار به مراكز امدادرس مواصالت
ــتقيم است.  از كانون هاي جمعيتي مؤثر بوده و داراي رابطه مس
ــي آسان و تنوع زياد راه هاي مواصالتي,  به اين معنا كه دسترس
نزديك بودن انبار به مراكز امدادرساني و دور بودن محل احداث 
ــهرها, شهرك ها و روستاهاي  آن از كانون هاي جمعيتي نظير ش

پر سكنه مي تواند به كاهش آسيب پذيري انبار ياري برساند. 
ــان مي دهد كه كمترين ميزان همبستگي مربوط  نتايج نش
ــي و تنوع  به رابطه بكارگيري اصول پدافند غير عامل با دسترس
ــترين ميزان  ــاي مواصالتي به انبار به ميزان 0/766 و بيش راه ه
همبستگي مربوط به رابطه بكارگيري اصول پدافند غير عامل با 

نزديكي انبار به مراكز امدادرساني به ميزان 0/884 است. 
ــتن از آسيب پذيري  لذا مي توان نتيجه گرفت كه جهت كاس
ــاختگاه و يا به عبارت ديگر,  ــب مكان و س انبارها, انتخاب مناس
جغرافياي استقرار انبار از اهميت زيادي برخوردار بوده و در زمان 
ــاني و پايداري انبار كمك شاياني  بحران به استمرار سوخت رس

خواهد نمود.
ــتگي  ــي همبس ــبت به بررس ــت اثبات فرضيه دوم، نس جه
ــؤال 24 با سؤال 3 اقدام گرديد. همان  گونه كه از جدول فوق  س
ــون نشان  ــود، نتيجه اندازه گيري ضريب پيرس ــخص مي ش مش
ــتقيم بين سؤاالت 24 و 3 به  دهنده وجود رابطه معنادار و مس
ــد كه نشان از صحت فرضيه دوم دارد. به  ميزان 0/754 مي باش
ــن معنا كه هر چه تعداد مراكز صنعتي، اقتصادي، فرودگاهي  اي
ــد, مي بايست جهت  ــش انبار بيشتر باش و اجتماعي تحت پوش
ــتن از آسيب پذيري انبار اقدامات پدافند غيرعامل بيشتري  كاس
ــتفاده از اصول پدافند غيرعامل براي  را بكار گرفت و لذا لزوم اس

تداوم خدمات رساني آنها اجتناب ناپذير مي گردد. 
ــتگي سؤال 24 با  ــوم ضريب همبس جهت اثبات فرضيه س
ــد. نتيجه ي اندازه گيري ضريب پيرسون،  سؤال 21 محاسبه ش
ــان دهنده وجود رابطه معنادار و مستقيم بين سؤاالت 24 و  نش

21 به ميزان 0/928 است كه نشان از صحت فرضيه سوم دارد. 
ــده در مراكز حياتي،  ــه عبارت ديگر, چون انبارهاي احداث ش ب
حساس و مهم (مراكز تجمع صنعتي، قطب هاي سياسي، تجاري، 
اقتصادي و معيشتي) در راستاي خدمات رساني به اين مراكز به 
ــمن بحساب مي آيند, لذا  عنوان يك گلوگاه تأثيرگذار براي دش
ــتن از آسيب پذيري آن ها نياز  ــيب پذيرتر بوده و جهت كاس آس
ــاس مي شود.  ــتري به رعايت اصول پدافند غير عامل احس بيش
ــاني انبارهاي  ــوان گفت جهت تداوم خدمات رس بنابراين، مي ت
ــده در مراكز حياتي, حساس و مهم، بكارگيري اصول  احداث ش

پدافند غير عامل حائز اهميت ويژه مي باشد. 
بمنظور اثبات فرضيه نسبت به بررسي همبستگي سؤال هاي 
22 و 23 با سؤال هاي 9، 10، 11 و 12 اقدام گرديد. نتايج بدست 
آمده، نشان دهنده وجود رابطه معنادار و مستقيم بين سؤال 22 
با سؤاالت 9، 10، 11 و 12 به ترتيب به ميزان 0/767، 0/744، 
ــؤال 23 سؤاالت 9، 10، 11 و 12 به  0/790 و 0/861 و بين س
ــد كه  ترتيب به ميزان 0/777، 0/764، 0/921 و 0/863 مي باش
نشان از صحت فرضيه چهارم دارد. با توجه به نتايج بدست آمده، 
ــخت بر انبار با پارامترهاي  حجم و دامنه اثرگذاري تهديدات س
ــي و تنوع راه هاي مواصالتي به انبار،  مكان احداث انبار، دسترس
نزديكي انبار به مراكز امدادرساني و فاصله از كانون هاي جمعيتي 
رابطه مستقيم دارد، بطوريكه كمترين ميزان همبستگي مربوط 
ــخت با دسترسي و تنوع  به حجم و دامنه اثرگذاري تهديدات س
راه هاي مواصالتي به انبار به ميزان 0/744 و همچنين بيشترين 
ــتگي مربوط به حجم و دامنه اثرگذاري تهديدات  ميزان همبس
سخت با فاصله از كانون هاي جمعيتي به ميزان 0/861 مي باشد. 
ــه هر چه انبار از كانون هاي  ــه عبارتي مي توان نتيجه گرفت ك ب
جمعيتي فاصله بيشتري داشته باشد، تهديدات سخت (حمالت 
ــي يا دريايي) و حجم و دامنه اثرگذاري آن ها بر انبار كمتر  زمين

مي شود. 
عالوه بر اين، جدول فوق مشخص مي نمايد كه حجم و دامنه 
اثرگذاري تهديدات نرم و فناوري هاي نوين (EMP، كربني و ...) 
بر انبار با مكان يابي انبارهاي فرآورده هاي نفتي شامل پارامترهاي 
ــي و تنوع راه هاي مواصالتي به انبار،  مكان احداث انبار، دسترس
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نزديكي انبار به مراكز امدادرساني و فاصله از كانون هاي جمعيتي 
رابطه مستقيم دارد، بطوريكه كمترين ميزان همبستگي مربوط 
ــرم و فناوري هاي نوين  ــم و دامنه اثرگذاري تهديدات ن به حج
ــي و تنوع راه هاي مواصالتي به انبار به ميزان  بر انبار با دسترس
0/764 و همچنين بيشترين ميزان همبستگي مربوط به حجم 
ــرم و فناوري هاي نوين بر انبار با  ــه اثرگذاري تهديدات ن و دامن
ــروز حادثه به ميزان  ــاني در مواقع ب نزديكي به مراكز امداد رس
ــد. به عبارتي مي توان گفت هر چه انبار به مراكز  0/921 مي باش
ــد، حجم و دامنه اثرگذاري تهديدات  امدادرساني نزديك تر باش

نرم و فناوري هاي نوين  كمتر مي شود.
نتايج نشان مي دهد كه كمترين ميزان همبستگي در هر دو 
نوع تهديدات سخت و نرم با دسترسي و تنوع راه هاي مواصالتي 
به انبار مي باشد ولي بيشترين ميزان همبستگي تهديدات سخت 
ــتگي  ــترين ميزان همبس با فاصله از كانون هاي جمعيتي و بيش

تهديدات نرم با نزديكي به مراكز امدادرساني مرتبط مي باشد.
ــه معنادار بين  ــا توجه بوجود رابط ــذا مي توان گفت كه ب ل
ــتن از حجم و  ــتقرار انبارها و در جهت كاس انواع تهديدات و اس
دامنه اثرگذاري تهديدات بر انبار، پارامترهاي محل احداث انبار، 
دسترسي و تنوع راه هاي مواصالتي، نزديكي مراكز امدادرساني و 

فاصله از مراكز جمعيتي مي بايست در نظر گرفته شوند.
ــت از وجود رابطه  ــات فرضيه پنجم كه عبارت اس براي اثب
ــل و عامل و  ــد غير عام ــري اصول پدافن ــن بكارگي ــادار بي معن
آسيب پذيري انبارهاي ذخيره و توزيع فرآورده هاي نفتي، نسبت 
ــي همبستگي سؤال 24 با سؤال هاي 25، 26، 27، 28،  به بررس
29، 30 و 31  اقدام گرديد. همان  گونه كه از جدول فوق مشخص 
مي شود، نتيجه اندازه گيري ضريب پيرسون نشان دهنده وجود 
رابطه معنادار و مستقيم بين سؤال 24 با سؤاالت  25، 26، 27، 
28، 29، 30 و 31 به ترتيب به ميزان 0/830، 0/802، 0/925، 
ــد كه نشان از صحت  0/839، 0/725، 0/887 و 0/878 مي باش
ــش دفاعي  فرضيه پنجم دارد. به عبارتي, بكارگيري اصول پوش
ــامل برد رادارها، پدافند هوايي يا پاسگاه هاي نظامي و  عامل ش
مراكز انتظامي و همچنين حفاظت فيزيكي و پيراموني و نيز اصول 
ــامل پراكندگي و گسترش انبار و جداسازي  پدافند غير عامل ش

ــمت ها و رعايت فواصل ايمن آن ها، استفاده از اختفا، استتار  قس
طبيعي و عمليات دود و همچنين پوشش گياهي و فضاي سبز با 
كاهش آسيب پذيري داراي رابطه مستقيم دارند. قابل ذكر است 
ــه رابطه اهميت وجود  ــتگي مربوط ب كه كمترين ميزان همبس
ارتفاعات، اختفا و استتار طبيعي با كاهش آسيب پذيري انبارها 
به مقدار 0/725 و همچنين بيشترين ميزان همبستگي مربوط 
ــواري انبار با مراكز تأثيرگذار مركزي مورد هدف  به رابطه همج
ــيب پذيري انبار به مقدار 0/925 مي باشد.  دشمن با افزايش آس
ــول پدافند عامل و  ــوان گفت كه بكارگيري اص ــه مي ت در نتيج
ــبب  غير عامل در انبارهاي ذخيره و توزيع فرآورده هاي نفتي س

كاهش آسيب پذيري انبارها مي گردد.
ــؤال 24 با  ــتگي س ــم همبس ــات فرضيه شش ــور اثب بمنظ
ــد. همان  گونه كه از جدول فوق  ــؤال هاي 32 و 33 بررسي ش س
ــون نشان  ــود، نتيجه اندازه گيري ضريب پيرس ــخص مي ش مش
ــتقيم بين سؤال 24 با سؤاالت  دهنده وجود رابطه معنادار و مس
ــد كه  ــه ميزان 0/955 و 0/837 مي باش ــه ترتيب ب 32 و 33 ب
ــم دارد. به عبارت ديگر، مشخص  ــان از صحت فرضيه شش نش
مي شود كه رعايت هر چه بيشتر اصول پدافند غير عامل موجب 
ــي از آسيب به انبار  ــيب پذيري و كاهش عواقب ناش كاهش آس
ــامل اختالل در حمل و نقل، چرخه توليد صنايع، نيروگاه ها،  ش
ــور  ــارت و اقتصاد و همچنين اختالل در نظام مديريتي كش تج
ــان  ــي و فرا مليتي و ... مي گردد. نتايج نش ــيب هاي سياس و آس
ــيب پذيري انبار با اختالل در  مي دهد كه ميزان همبستگي آس
نظام مديريتي كشور و آسيب هاي سياسي و فرامليتي (0/955) 
بيشتر از همبستگي آن با اختالل در حمل و نقل، چرخه توليد 
صنايع، نيروگاه ها، تجارت و اقتصاد (0/837) مي باشد و اين بدان 
ــت كه رعايت اصول پدافند غير عامل در راستاي كاهش  معناس
آسيب پذيري انبارها براي جلوگيري از اختالل در نظام مديريتي 
ــيب هاي سياسي و فرا مليتي اهميت بيشتري  كشور و بروز آس

دارد.
براي اثبات فرضيه هفتم نسبت به بررسي همبستگي سؤال 
24 با سؤال 35 اقدام گرديد. رابطه معنادار و مستقيم بين سؤال 
ــتگي 0/843، نشان از صحت  ــؤال 35 با ضريب همبس 24 با س
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ــاني متخصص  فرضيه هفتم دارد. به بيان ديگر، وجود منابع انس
ــجاع در كاهش آسيب پذيري انبار و استمرار سوخت رساني  و ش
ــنل  ــكان جايگزيني و تأمين پرس ــه ام ــد و هرچ ــر مي باش مؤث
متخصص انبار بيشتر ميسر باشد، امكان سوخت رساني مستمر 

بيشتر خواهد شد.
جهت اثبات فرضيه هشتم همبستگي سؤال 24 با سؤال 35 
مورد بررسي قرار گرفت. نتايج، نشان دهنده وجود رابطه معنادار 
و مستقيم بين سؤال 24 با سؤال 34 به ميزان 0/843 مي باشد 
ــتم دارد. به اين معنا كه هر چه  ــان از صحت فرضيه هش كه نش
ــتر  ــات عمومي و تجهيزات انبار بيش جايگزيني و تأمين تأسيس
باشد، امكان كاهش آسيب پذيري و استمرار سوخت رساني انبار 

افزايش مي يابد.
ــبت به بررسي همبستگي سؤال  براي اثبات فرضيه نهم نس
24 با سؤال هاي 2، 7 و 8 اقدام گرديد. همان  گونه كه از جدول 
فوق مشخص مي شود، نتيجه اندازه گيري ضريب پيرسون نشان 
ــتقيم بين سؤال 24 با سؤاالت  دهنده وجود رابطه معنادار و مس
2، 7 و 8 به ترتيب به ميزان 0/849، 0/881 و 0/800 مي باشد 
كه نشان از صحت فرضيه نهم دارد. به اين معنا كه ميزان تنوع 
ــازي شده و دسترسي به منابع تأمين سوخت  فرآورده ذخيره س
ــكله و ...) و نيز امكان تأمين مداوم آن ها  ــگاه، اس (نظير پااليش
ــتقيم مي باشد.  ــيب پذيري انبارها داراي رابطه مس با كاهش آس
كمترين ميزان همبستگي مربوط به رابطه امكان تأمين مداوم از 
طرق مختلف (اعم از خطوط لوله، اسكله هاي نفتي، مخزن داران 
راه آهن و نفتكش هاي حمل فرآورده) به ميزان 0/800 و همچنين 
بيشترين ميزان همبستگي مربوط به دسترسي و فاصله با منابع 
ــكله و ...) به ميزان 0/881  ــوخت (نظير پااليشگاه، اس تأمين س
مي باشد. به عبارتي مي توان گفت هر چه دسترسي و فاصله انبار 
با منابع تأمين سوخت (نظير پااليشگاه، اسكله و ...) كمتر باشد، 

پايداري خدمات رساني آن بيشتر خواهد شد.
بمنظور اثبات فرضيه دهم همبستگي سؤال 24 با سؤال هاي 
ــي گرديد. همان  گونه كه از جدول فوق مشخص  36 و 37 بررس
مي شود، نتيجه اندازه گيري ضريب پيرسون نشان دهنده وجود 
ــؤاالت 36 و 37  ــؤال 24 با س ــتقيم بين س رابطه معنادار و مس

ــان از  ــد كه نش ــزان 0/837 و 0/814 مي باش ــه ترتيب به مي ب
ــا كه ارزش اقتصادي انبار  ــت فرضيه دهم دارد. به اين معن صح
ــتگاه ها و تأسيسات نگهداري و نيز ابنيه و  شامل تجهيزات، دس
ــيب پذيري انبار داراي رابطه مستقيم  مستحدثات با كاهش آس
ــتر باشد،  ــتند. به عبارتي، هر چه ارزش اقتصادي انبار بيش هس
ــول پدافند غير  ــيب پذيري آن، بكارگيري اص جهت كاهش آس
عامل اهميت بيشتري خواهد داشت. همچنين با توجه به اينكه 
همبستگي سؤال 24 با سؤال 36 بيشتر از همبستگي آن با سؤال 
ــد، مي توان نتيجه گرفت كه اهميت ارزش اقتصادي  37 مي باش
تجهيزات، دستگاه ها و تأسيسات نگهداري و تعميرات انبارهاي 
ــيب پذيري،  ــع فرآورده هاي نفتي در كاهش آس ــره و توزي ذخي

بيشتر از اهميت ارزش اقتصادي ابنيه و مستحدثات مي باشد.

نتيجه گيري
ــور، لزوم شناسايي  با توجه به محدود بودن منابع مالي كش
ــاي ذخيره و  ــل از جمله انباره ــر بر مراكز ثق ــاي مؤث پارامتره
ــرف هزينه ها به جهت  ــتاي ص توزيع فرآورده هاي نفتي در راس
ــتمرار خدمات آن ها  ــيب پذيري و اس ايجاد پايداري، كاهش آس
ــد. از آنجايي كه در اين تحقيق،  ــخص مي باش بيش از پيش مش
ــط افراد كامًال متخصص و مرتبط با انبارها  ــنامه ها توس پرسش
ــد كه  ــده، بديهي مي باش و مباحث پدافند غيرعامل تكميل  ش
ــي در آن ها لحاظ گرديده و  ــه نظرات اعم از تئوري و تجرب كلي
ــي  ــت آمده با تأكيد بر مباحث مهندس در نتيجه، اولويت بدس
ــت. در اين راستا، بر  ــده اس انبارها و پدافند غيرعامل حاصل ش
ــاس تحليل هاي انجام گرفته، در مجموع 37 پارامتر مؤثر بر  اس
ــايي شدند و مورد ارزيابي قرار گرفتند. در  اهميت انبارها شناس
اين ميان با استفاده از دو آزمون ميانگين و رتبه بندي فريدمن، 
ــد كه مطابق با آزمون  ــر كدام از پارامترها تعيين گردي اوزان ه
ميانگين، از 37 پارامتر تحليل شده، 3 معيار حائز حداقل امتياز 
ــر از 3 بود) و در نتيجه، 34  ــدند (مقدار t آن ها كمت اهميت نش
معيار به عنوان شاخص هاي مؤثر شناسايي گرديدند. با مقايسه 
ــار حائز باالترين امتياز  ــج حاصل از دو روش فوق، 10 معي نتاي
ــدند. مطابق آزمون ميانگين به ترتيب ده معيار تعداد  اهميت ش
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ــش  ــز صنعتي، اقتصادي، فرودگاهي، اجتماعي تحت پوش مراك
انبار جهت سوخت رساني (با امتياز 20/54)، تأثير امكان تهاجم 
ــمن خارجي بر تهديد انبارهاي نزديك مرز در زمان جنگ  دش
ــوخت مداوم از طرق  (با امتياز 20/50)، اهميت امكان تأمين س
ــي، مخزن داران  ــكله هاي نفت ــف (اعم از خطوط لوله، اس مختل
ــرآورده) براي يك انبار در افزايش  راه آهن، نفتكش هاي حمل ف
احتمال پايداري و اهميت انبار (با امتياز 19/19)، تأثير دسترسي 
ــهيل سرويس دهي انبار  و تنوع راه هاي مواصالتي به انبار بر تس
در شرايط بحراني (با امتياز 18/61)، تأثير پراكندگي و گسترش 
انبار و جداسازي قسمت ها و رعايت فواصل ايمن آن ها بر حفظ 
ــرايط اضطراري (با امتياز 16/89)، تأثير مكان احداث  انبار در ش
ــران (با امتياز  ــيب پذيري آن در زمان بح ــش آس ــار در كاه انب
ــي از آسيب به انبار شامل اختالل در  16/66)، تأثير عواقب ناش
حمل و نقل، چرخه توليد صنايع، نيروگاه ها، تجارت و اقتصاد بر 
ــدن انبار (با امتياز 16/14)، تأثير احداث انبارها در  اهميت دار ش
ــاس و مهم (مراكز تجمع صنعتي، قطب هاي  مراكز حياتي، حس

سياسي، تجاري، اقتصادي و معيشتي) در راستاي خدمات رساني 
ــمن (با  به اين مراكز و به عنوان يك گلوگاه تأثيرگذار براي دش
ــاني جهت  امتياز 14/84)، تأثير نزديكي انبار به مراكز امدادرس
ــاز 14/79) و نقش  ــال كمك در مواقع بروز حادثه (با امتي ارس
ــاني (با امتياز 14/68) حائز  انبار در شبكه سراسري سوخت رس
باالترين امتيازها شدند. در ادامه با استفاده از اندازه گيري ضريب 
ــؤاالت مختلف بررسي و صحت  ــتگي بين س ــون، همبس پيرس

فرضيه هاي تحقيق، اثبات شد. 
ــنهاد مي شود از نتايج بدست آمده از اين مطالعه جهت  پيش
ــاختاريافته بمنظور ارزيابي و سطح بندي كل 86  ارائه الگويي س
ــور  ــطح كش انبار فعال ذخيره و توزيع فرآورده هاي نفتي در س
استفاده گردد و بر اساس آن نسبت به صرف هزينه  جهت مقاوم 

سازي و ايمن كردن آن ها اقدام نمود.
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چكيده
جهت انتقال نفت خام سنگين روش هاي مختلفي وجود دارد، يكي از اين روش ها، روش امولسيوني مي باشد. در اين مقاله از نمونه 
نفت خام سنگيني، با API حدود 15 استفاده شده است و  هدف مورد بررسي مقايسه انتقال نفت خام سنگين در دو حالت انتقال 
نفت خام بدون استفاده از روش امولسيوني و انتقال نفت خام با استفاده از روش امولسيوني مي باشد، كه براي اين منظور از نرم 
افزار HYSYS جهت شبيه سازي سيستم انتقال نفت استفاده شده است. ابتدا سيستم خط لوله را در نرم افزار HYSYS با نفت 
خام سنگين بدون استفاده از روش امولسيوني راه اندازي كرده و افت فشاري را كه در خط لوله براي اين حالت ايجاد مي شود را با 
حالتي از نفت خام سنگين كه از روش امولسيون استفاده شده را مورد مقايسه قرار داده و نتايج بدست آمده در هر دو حالت مورد 
مقايسه و بررسي قرار گرفته كه در نهايت منجر به ايجاد اختالف افت فشاري معادل با Kpa  6042/3 در طول مسير خط لوله شده، 
كه اين اختالف افت فشار نشان دهنده اين است كه به انرژي بسيار كمي جهت انتقال نفت سنگين با اين روش نياز است. همچنين 
براي توان پمپ مورد نياز جهت به گردش در آوردن نفت خام سنگين، درون خط لوله، اختالفي معادل با Kw 162/49 در بين 

دو روش مشاهده مي شود كه باعث كاهش هزينه هايي از قبيل خريد پمپ، ميزان برق مصرفي ، كارگر عملياتي و غيره مي شود.

واژگان كليدي: نفت سنگين، انتقال نفت سنگين، خط لوله، افت فشار، امولسيون.

مقدمه
به طور كلي نفت خام سنگين و فوق سنگين، از اكسيداسيون 
اين  مي شود.  ايجاد  مخازن  داخل  در  خام  نفت  باكتريولوژيك 
گونه هاي نفتي خواص متفاوتي نسبت به نفت هاي خام سبك 
دارند. از جمله اين خواص مي توان به ويسكوزيته باال، محتواي 
باالي فلزات سنگين، ميزان قابل توجه فلزات سنگين، ميزان 

زياد  نيتروژن  و  سولفور  درصد  و  نفتي  واكس هاي  توجه  قابل 
بدون  لوله  خط  وسيله  به  سنگين  نفت  انتقال  برد [1].  نام  را 
باال  باشد.  نمي  پذير  امكان  آن  ويسكوزيته  در  قبلي  كاهش 
لختگي  حاصل  آن  از  بخشي  كه  خام،  نفت  ويسكوزيته  بودن 
است،  بزرگ  بسيار  مولكولي  جرم  با  آسفالتين  مواد  رسوب  يا 
مشكالت شديدي را پيش مي آورد كه گرفتگي حفره چاه در 

بررسي و شبيه سازي پايلوت سيستم امولسيوني انتقال
نفت خام سنگين در خطوط لوله
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طي  لوله  خط  در  انسداد  نهايتا  و  نشيني  ته  و  توليد  عمليات 
متعدد  گزارشات  بررسي  مي باشند.  آنها  اهم  از  انتقال  عمليات 
نشان مي دهد كه توليد نفت سنگين به ويژه  از سال 2000 
به اين طرف رو به افزايش بوده است و انتظار مي رود اين روند 
افزايش توليد حداقل تا سال2020 همچنان ادامه يابد. از اين رو 
و واالتر از آن ، نياز مبرم به نفت سنگين به منزله منبع انرژي 
هيدروكربني، جهت تامين ايمن تقاضاي فزاينده براي انرژي در 
دهه هاي آينده نه تنها لزوم توسعه و دست يابي به روشهاي موثر 
با جذابيت هاي اقتصادي را براي حمل و نقل نفت سنگين توسط 
خط لوله ايجاب مي كند بلكه به عنوان يك ضرورت استراتژيك 
براي يك كشور نفت خيز چه در گستره درون مرزي و چه در 

صحنه بين المللي مطرح و اعمال مي نمايد[2]. 
وجود  مختلفي  روش هاي  سنگين  خام  نفت  انتقال  جهت 
دارد كه مي توان به روش هايي از جمله انتقال از طريق گرمايش 
نفت خام، رقيق سازي نفت، بهسازي، امولسيون و غيره استفاده 
كرد]2[. با توجه به اين كه در اين مقاله روش مورد مطالعه، 
روش امولسيون مي باشد لذا سعي شده در ابتدا توضيحاتي در 

ارتباط با اين روش بيان شود. 
سنگين  خام  نفت  آن  در  كه  آب،  در  نفت  امولوسيون  روش 
(افزايش  روآور  توسط  شده  متعادل  قطرات  صورت  به  آب  در 

بودن،  مستعد  بعلت  مي شود،  پخش  سطحي)  كشش  دهنده 
توجه فزاينده اي كسب كرده و در حال توسعه بيشتر مي باشد. 
طبق مطالعات و بررسي هاي گزارش شده  بطور عمومي در يك 
به ٪30  نزديك  و  خام  نفت  حدودا ٪70  امولسيوني،  سيستم 
فاز آبي و 500 الي ppm 200 افزوده هاي شيميايي را مي توان 
انتظار داشت ويسكوزيته امولسيوني حاصل در شرايط عملياتي 
خط لوله از 50 الي Cp 200 تغيير مي كند. اين روش در برخي 
از كشورها نظير ونزوئال  براي انتقال نفت خام سنگين توسط 
سنگين  نفت  تبديل  كه  چند  هر   . مي شود  استفاده  لوله  خط 
به امولسيون نفت در آب به لحاظ فني روش مستعدي است 
ولي مسائل زيست محيطي و خوردگي شديدي را در بر دارد 
زيرا باعث آلودگي منابع آبي و تخريب خط لوله انتقال مي شود. 
بعالوه از آنجا كه اين روش نياز به سرمايه گذاري بااليي دارد 
توسعه  و  دقيق  بررسي  تحت  اقتصادي  لحاظ  از  بايستي  لذا 
قرارگيرد[2]. شكل (1) نرخ كاهش ويسكوزيته نفت خام را به 

وسيله امولسيون نسبت به دماي عملياتي نشان مي دهد[2].
سيستم انتقال امولسيوني نفت خام از سه مرحله تشكيل مي شود :

الف) تشكيل امولسيون نفت خام فوق سنگين در آب. 
ب)انتقال امولسيون توسط پمپاژ از طريق خط لوله.

ج) اضمحالل امولسيون و تفكيك آن به فازهاي نفت خام و آب. 

شكل (1)- كاهش ويسكوزيته نفت خام سنگين بواسطه امولسيون نفت در آب با افزايش دما
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در شكل (2) دياگرام كلي سيستم انتقال نفت خام به روش 
امولسيوني نشان داده شده است. در طول مسير، بسته به طول 
وجود  فشار  تقويت  ايستگاه هاي  ايجاد  امكان  انتقال  لوله  خط 
نفت  پمپاژ  با  تفاوتي  امولسيون  پمپاژ  سيستم  طراحي  دارد. 
خام ندارد .در موارد اجرا شده طول خطوط انتقال در سيستم 
در مقياس چند كيلومتر و حداكثر چند ده  امولسيوني عمدتاً 
كيلومتر گزارش شده است. به هر حال بنظر مي رسد كاربري 
اين سيستم براي مسافت هاي داخل كارخانه و يا بين كارخانه و 
همچنين مسافت هاي چاه هاي نفت تا پااليشگاه و مواردي از اين 
دست تا حداكثر 100كيلومتر مورد تجربه عملي قرار گرفته و 
براي مسافت هاي باالتر، داده هاي تجربي معتبري گزارش نشده 

است[2].
روش تجاري ايجاد انواع امولسيون ها، ساخت امولسيون به 
كمك هموژنايزرها مي باشد. در اين روش اختالط دو فاز آب و 
نفت در دستكاه هاي بهم زن مكانيكي با دور باال به نام هموژنايزر، 
صورت گرفته كه باعث تشكيل امولسيون  مي شود. عالوه بر اين 
روش، روش هاي ديگري هم براي تشكيل امولسيون پيشنهاد 
تست  صنعتي  نيمه  و  آزمايشگاهي  مقياس  در  كه  است  شده 

شده اند. از جمله اين روش ها مي توان به موارد زير اشاره كرد:
الف) ايجاد امولسيون به كمك غشاء.

ب) ايجاد امولسيون به كمك امواج مافوق صوت.
ج) ايجاد امولسيون با فرآيند هموژنيزاسيون[1].

نمونه نفت خام و سيستم خط لوله
در اين مقاله از يك نمونه نفت خام استفاده شده  كه از ته 
اين  و  آمده  بدست  تهران  پااليشگاه  خالء  در  تقطير  برج  ماند 
نمونه نفت از نوع نفت سنگين مي باشد كه در آزمايشگاه توسط 
روشهاي    ASTM-D 86  و  ASTM-D 1160 كه در فشار يك 
اتمسفر بر حسب درصد حجمي تبخير، در پژوهشگاه صنعت 
نفت مورد آناليز قرار گرفته است .خواص فيزيكي و آناليز نمونه 

نفت مورد مطالعه درجدول (1) و جدول(2)  آورده شده است.
سعي شده نمونه نفت خام از يك سيستم خط لوله عبور 
فشار هاي  افت  مسير  طول  در  حدودي  تا  بتواند  تا  شود  داده 
مورد نياز را ايجاد كند.اين سيستم خط لوله داراي مشخصات 

زير مي باشد: 
سيستم لوله كشي از چهار لوله با طول 1 متر و قطر 2 اينچ 
تشكيل است كه توسط زانويي به هم متصل شده اند و با استفاده 
از يك پمپ، افت فشار ايجاد شده در داخل سيستم لوله كشي 
تامين مي شود . و نفت خام به صورت چرخشي در داخل سيستم  
به جريان در مي آيد. در مورد اتالف حرارتي سيستم لوله كشي، 

شكل (2)  _ دياگرام كلي سيستم انتقال امولسيوني نفت خام [5]
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فرض شده است كه در طول مسير هيچ اتالف حرارتي1 وجود 
ندارد. به صورت نمادين شكل خط لوله مورد استفاده، در شكل 

(3) آورده شده است.

HYSYS تعريف نفت خام در
براي شبيه سازي نمونه نفت خام از نرم افزار  HYSYS استفاده 
شده است. نمونه نفت خام به دو صورت در HYSYS تعريف 

شده كه عبارت اند از:
 1000 Cp 15/14 و ويسكوزيته ،API  1_ نفت خام با  درجه 

(بدون استفاده از روش امولسيوني)
2_ نفت خام با درجه API، 15/14 كه تركيبي از يك امولسيون 
كننده بيولوژيكي ACO4 و شيميايي 80TWEEN و ويسكوزيته  

Cp 205 با 30 درصد آب ( استفاده از روش امولسيوني)

پس از تعريف نمونه نفت خام در داخل نرم افزار با استفاده 
از قسمت HYSYS ، Oil manager نمونه نفت را به  43برش 
سبكتر تقسيم مي كند كه با آب در مجموع به  44جزء تقسيم 

مي شود.
عبور نفت خام تعريف شده از داخل خط لوله

جدول (1) – خواص فيزيكي نفت مورد مطالعه

جدول (2)- آناليز نمونه نفت خام مورد مطالعه

1. Heat Loss
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در اين قسمت پس از اينكه نمونه نفت خام براي دو حالت نفت 
خام بدون استفاده از روش امولسيون و نفت خام امولسيون شده 
در داخل نرم افزار  HYSYS تعريف شدند، براي هر حالت، نفت 
را از داخل سيستم خط لوله عبور داده و مشخصات و اطالعات و 
نتايج مربوط به هر حالت، را از نرم افزار استخراج كرده و جهت 

مقايسه مورد مطالعه قرار داده مي شوند.
 PFD سيستم خط لوله

PFD سيستم در شكل (3) آورده شده است.

شكل PFD– (3) سيستم خط لوله بعد از راه اندازي مدل در نرم افزار

از  لوله  سيستم خط  از داخل  خام  جهت عبور نمونه نفت 
يك پمپ استفاده مي شود تا بتواند افت فشار ايجاد شده توسط 
سيستم خط لوله را جبران كند و همچنين باعث به چرخش در 

آمدن نمونه نفت خام در مسير خط لوله شود. 

 HYSYS نتايج استخراج شده از
فشار،  جمله  از    HYSYS از  آمده  بدست  نتايج  و  اطالعات 
دما، دبي جرمي، درجه API و غيره، در ارتباط با هر قسمت از 

سيستم خط لوله هم براي حالتي كه از روش امولسيوني استفاده 
نشده است و هم براي حالتي كه از اين روش استفاده شده است 
به طور كامل در جدول (2) آورده شده است، تا بتوان آنها را 

مورد مطالعه و بررسي قرار داد.

نتيجه گيري
پس از بررسي داده هاي بدست آمده از سيستم خط لوله طراحي 
شده توسط نرم افزار HYSYS كه در جدول (2) آورده شده اند 

به نتايج زير دست ميابيم:
توجه - 1 با  امولسيوني،  روش  از  استفاده  مهم  نتايج  از  يكي 

توسط  شده  ايجاد  فشار  افت  شديد  كاهش  جدول(2)  به 
خط لوله مي باشد، كه در اثر انتقال نفت سنگين از خط 
لوله ايجاد مي شود، بدون استفاده از روش امولسيوني افت 
فشاري معادل با kpa   6311 ايجاد مي شود و در اثر انتقال 
نفت سنگين از خط لوله با استفاده از روش امولسيوني افت 
فشاري معادل با kpa 268/7 را ايجاد مي كند .كه اختالف 

بين اين دو عدد برابر است با: 
6311 -268/7 = 6042/3 kpa

روش  از  استفاده  كه،  است  اين  بيان كننده  اختالف  اين 
امولسيوني درانتقال نفت سنگين از خط لوله به جاي عبور آن 
 6042/3  kpaدر حالت طبيعي، باعث كاهش افت فشار به ميزان
شده است و اين كاهش افت فشار باعث انتقال راحت نفت خام 

سنگين  از سيستم خط لوله مي شود .
يكي ديگر از نتايج مهم استفاده از روش امولسيوني ، كاهش - 2

ايجاد  فشار  افت  جبران  براي  نياز،  مورد  توان  زياد  بسيار 
شده، در اثر عبور نفت سنگين از خطوط لوله، توسط پمپ 
مي باشد. طبق نتايج بدست آمده در جدول (2)، توان مورد 
نياز پمپ جهت جبران افت فشار ايجاد شده در اثر عبور 
نفت خام سنگين بدون استفاده از روش امولسيوني معادل 
با 169/7مي باشد و همچنين توان مورد نياز پمپ جهت 
جبران افت فشار ايجاد شده در اثر عبور نفت خام سنگين 
با استفاده از روش امولسيوني معادلkw  7/21 مي باشد. در 
اينجاست كه متوجه اختالف باالي توان مورد نياز مي شويم 
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HYSYS جدول(2)- نتايج استخراج شده از

نفت خام غير امولسيونينفت خام امولسيوني

شرايط 
ورودي 

نمونه نفت 
خام به 
پمپ

خواص 
پمپ 

طراحي 
شده

شرايط 
جريان 

نفت خام 
خروجي از 

پمپ

شرايط 
جريان 
خروجي 

از سيستم 
خط لوله
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كه اين اختالف برابر است با:
169/7 – 7/21 = 162/49  Kw

از اين اختالف شديد توان مورد نياز پمپ ،كه در استفاده از 
روش امولسيوني نسبت به حالت غير امولسيوني بدست مي آيد به 
اين نتيجه مي رسيم كه در استفاده از روش امولسيوني به ميزان 
قابل توجهي باعث كاهش هزينه هاي مورد نياز از جمله خريد 

پمپ ، ميزان برق مصرفي، كارگر عملياتي و غيره خواهيم شد.

تشكر و قدرداني
فرح  افشين  دكتر  آقاي  جناب  از  قدرداني  و  تشكر  كمال 
بخش را به خاطر تمام ياري هايي كه در طول نگارش اين مقاله 
به بنده رسانده اند را دارم و اميد آنكه درسايه الطاف خداوند 

منان همواره سالمت و موفق باشند.
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چكيده
يك ميكروراكتور1 يا راكتور ميكروساختار يا راكتور ميكروكانالي به دستگاهي گفته مي شود كه در آن واكنش هاي شيميايي در 
مجراهايي با ابعاد زير mm 1 انجام مي گيرد. تشديد فرايند(PI2) يكي از متداول ترين روشها در مهندسي شيمي و تكنولوژي كنترل 
ميكروراكتورها به طور خاص، است. از زمان معرفي سيستم هاي تشديد فرايند (PIS3) و به خصوص سيستم هاي مينياتوري4 تا 
به حال، كمبود منابع اطالعاتي جامع در مورد اين سيستم ها همواره محققين را دچار مشكل كرده است. در اين مقاله با معرفي 
PIS از مبنا و گردآوري اطالعات از منابع مختلف در زمينه ميكروراكتورها و معرفي پتانسيل ها و معايب اين نوع راكتورها  و 
معرفي پتنت هاي ثبت شده در اين مورد و اشاره به مشكل هاي موجود در مورد كنترل ميكروراكتورها ،يك باز بيني كامل در مورد 

ميكروراكتورها و كنترل اين سيستم ها انجام شده است. 

PIS ،PI ،واژگان كليدي: ميكروراكتور، كنترل، سيستم مينياتوري

مقدمه
فرايند  تكنولوژي  علوم،  افزون  روز  پيشرفت  به  باتوجه 
به  را  پژوهشگران  توجه  شدت  به  كه  است  موضوعي  مناسب، 
خود جلب كرده است. به طور خالصه، هدف، پيشرفت مجموعه 
طبيعي  منابع  از  كمتر  كه  طوري  به  است  شيميايي  توليدات 
كنند.  صرفه جويي  مواد،  مصرف  در  نوعي  به  و  كنند  استفاده 
همچنين بي خطر بودن اين توليدات براي سالمت انسان يكي از 

پارامترهاي اساسي در صنعت است. 

واژه ي تشديد فرايند اولين بار در سال 1970، توسط كليمن و 
رامشا ارائه شد. رامشا درميان سايرين، پيشگام در زمينه تشديد 
واژه  اين  از  متفاوتي  تعاريف  اخير  ي  دهه  دو  در  شد.  فرايند 
ارائه شده است. كراس و رامشا تشديد فرايند را به صورت زير 
تعريف كردند: «تشديد يا تقويت فرايند واژه اي است كه براي 
توصيف استراتژي كاهش سايز واحد شيميايي جهت دستيابي به 
محصول هدف استفاده مي شود». مولين، در مقاله اي در ارتباط 
با PI، اين طور بيان كرده است: " هر پيشرفت مهندسي شيمي 

مروري برميكروراكتورها و روش هاي جديد كنترل آنها

* a-fazlali@araku.ac.ir
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2. Process Intensified

3. Process Intensified System
4. Miniaturized System
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كه بر تكنولوژي كوچك تر، پاك تر و به لحاظ انرژي كارآمدتر 
تكيه داشته باشد، تشديد فرايند ناميده مي شود“ [1].

پژوهش هاي  جهت  همچنين  و  آلي  سنتزهاي  براي   PI

ظريف شيميايي هم در آزمايشگاه و هم در صنعت كاربرد دارد. 
پژوهش هاي  واكنش،  شرايط  روي  بر  كه  فراواني  آزمايشات  با 
سينتيكي و پيشرفت هاي فرايندي انجام شده است، گزارش هاي 
زيادي در مورد مطالعات نيمه صنعتي ارائه شده است و حتي 

برخي از آنها به مرحله ي توليد و اقتصادي شدن طرح رسيده اند. 
توجه به اهميت ميكروراكتورها از نظر پاسخ سريع به شرايط 
گسترده  حوزه  دهنده ها،  واكنش  به  اندك  نياز  فرايند،  جديد 
شرايط عملياتي و سيستم عملياتي ايمن، با بازدهي باال و سريع، 
ضروري است [2]. به عنوان مثال يكي از كاربردهاي مهم PI، در 
تكنولوژي انرژي و عمليات گازي، به ويژه در تحول سوختي در 

توليد هيدروژن در سلولهاي سوختي است [3].

شكل 1- ابزارهاي تشديد فرايند [5]
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(PI) تشديد فرايند
PI را مي توان به دو قسمت كلي تقسيم كرد. 

1 - تشديدي كه به وسيله ابزار و تجهيزات صورت مي گيرد 
و بيشتر به عنوان مينياتوري كردن شناخته شده است.(مانند 

ميكروراكتورها و ميكروميكسرها1)
2- تشديدي كه به وسيله روش انجام مي شود كه بيشتر 
راكتورهاي  مانند  مي شود،  سازي شناخته  يكپارچه  عنوان  به 

يكپارچه شده2 [1].
از مزاياي PI مي توان به كاهش قابل مالحظه مقاومت انتقال 
جرم و گرما اشاره كرد كه اين يك مزيت چشمگير است. به عنوان 
مثال در واكنش هايي كه ماهيت انفجاري دارند،انتقال گرما و نبود 
مقاومت گرمايي مساله بسيار مهمي است. همچنين مي توان به 
واكنش هاي پليمريزاسيون(كه يك فرايند با ويسكوزيته باالست)، 

براي تاكيد بر مزيت كاهش مقاومت انتقال جرم اشاره كرد [4].
 ، امنيت  سمت  به  را  شيمي  مهندسي  صنايع  واقع  در   PI
سرعت و پاكي توسعه مي دهد. اما مساله مهم كنترل PIS است 
كه متاسفانه اطالعات كمي درباره كنترل اين سيستم ها وجود 
دارد. در اين مقاله عالوه بر معرفي ميكروراكتورها به عنوان يك 
كردن4)،  مينياتوري  و  سازي  (يكپارچه   PI شاخه  دو  در   IS3

روشهاي جديد كنترل اين سيستم ها را بررسي مي كنيم. در شكل 
1 انواع  ابزارهاي PI به صورت شماتيك به همراه مثال هايي از 

هركدام نشان داده شده است [5].

ميكروراكتورها:
كانالهاي  از  شبكه اي  شامل  كلي  طور  به  ميكروراكتورها 
ميكروسايز هستند(در مجموع mm 30-10) كه روي زير اليه 
اخير  دهه  دو  در  ميكروراكتورها  كاربرد  اند.  شده  نشانده  جامد 
پيشرفت چشمگيري داشته است. از مهمترين علت هاي تالش 
مرسوم،  سيستم هاي  جاي  به  سيستم ها  اين  جايگزيني  براي 
رسيدن به شرايط عملياتي خاص به خصوص دما و فشارهاي 
باال است. در سالهاي اخير بازار فروش ميكروراكتورها به اندازه اي 

گسترش يافته است كه مي توان اين محصوالت را در 26 بخش 
كلي تقسيم نمود [6].هر ساله گزارشات گسترده اي در تكنولوژي 
ميكروراكتورها در كنفرانسهاي بين المللي انتشار مي يابد [7-13].

واكنش هاي  كه  مي شود  باعث  ميكروراكتورها  از  استفاده   
شيميايي راحت تر شناخته شوند [14]. نسبت سطح به حجم 
باالي ميكروراكتورها سبب مي شود واكنش هاي شيميايي با مواد 
بيشتر(انتقال جرم بيشتر)و انرژي بيشتر(انتقال حرارت بيشتر) 
انجام شود. همچنين اين نسبت سطح به حجم باال ،سبب ارتباط 
بيشتر واكنش دهنده ها شده و در نتيجه واكنش شيميايي با سرعت 
بيشتري انجام مي شود . بنابراين زمان اقامت در ميكروراكتورها 
نسبت به سيستم هاي مرسوم كمتر بوده و در نتيجه كنترلرهاي 

مرسوم، براي كنترل اين سيستم ها خيلي كند هستند [14].
محققان معتقدند با استفاده از ميكرو راكتورها حدود ٪30 
از توليدات شيميايي و دارويي، مي توانند با بازدهي بيشتر توليد 
سريع  واكنش  ميكروراكتورها،  كوچك  ابعاد  علت  به  شوند. 
از  استفاده  است.  آسان تر  واكنش  كنترل  و  مي شود  انجام  تر 
مي دهد.  كاهش  شدت  به  را  توليد  هزينه هاي  ميكروراكتورها، 
واكنش ها در اين فضاهاي كوچك مي توانند خيلي با دقت كنترل 
شوند كه اين ويژگي ميكروراكتورها سبب مي شود واكنش ها در 

محيطي ايمن، پاك و البته با بازدهي باال انجام شوند.
فوايد استفاده از ميكروراكتورها در تجهيزات با ابعاد ميكرو:

 پاسخ سريع به شرايط جديد فرايند
 نياز اندك به واكنش دهنده ها
 حوزه ي گسترده تر شرايط عملياتي
 سيستم عملياتي ايمن تر

 تكنولوژي ميكروراكتور و ميكرو فرايند عمدتاً در آزمايشگاه ها 
و براي سنتز مواد آلي استفاده مي شود و تحقيقات شيميايي در 
مقياس كوچك، هم در دانشگاه و هم در صنعت انجام شده است.

ــيليكوني،  ــه س ــتفاده از تراش ــا اس ــكاران، ب ــكار و هم پاتي
ــاخت5 متانل براي توليد  ــوري را براي واكنش بازس ميكروراكت
هيدروژن طراحي كردند. اين هيدروژن در ميكروسلول سوختي 

1. Micromixer
2. Integrated Microreactor
3. Intensified System

4. Miniaturized
5. Reforming
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كاربرد دارد. بازدهي اين سلول 85-90٪ و ميزان توليد برق آن 
w 10- 8 بوده است [3].

آنها با سواركردن تجهيزاتي مانند سنسور دما و فشار، فيلتر 
كاتاليست و اتصاالت ميكروسيالي، بر روي تراشه ميكروراكتور 
ــوم در راكتورهاي غير ميكرو  ــا تجهيزات مرس تالش كردند ت
ــه اين كار كنترل و  ــر اين ميكروراكتور اعمال كنند. نتيج را ب
مانيتورينگ مناسب واكنش بود. شكل 2 مجموعه تجهيزات به 
كار رفته در اين آزمايش را نشان مي دهد. شكل3 نيز، تصويري 

از ميكروراكتور ساخته شده توسط اين گروه است.

 تكنولوژي ميكروراكتورها
استيل  پليمرها،  سراميك ها،  مثل  موادي  از  ميكروراكتورها 

ضد زنگ و سيليكون ساخته مي شوند. در شكل 4 چند نمونه از 
ميكروراكتورهاي شركت هاي مختلف آورده شده است. تكنولوژي 
ساخت و ويژگي ها و فوايد و خواص جنس هاي مختلف ميكروراكتورها 

در جدول 1 آمده است.

پتنت هاي ارائه شـده در زمينـه ي ميكروراكتورهـا و ميكرو 
فرايندهاي مهندسي

رو  حركت  شدن  اقتصادي  براي  ميكروراكتور  تكنولوژي 
به جلويي را آغاز كرده است. پتنت ها تنوع زيادي را منعكس 
وجود  با  آمده اند.  بدست  فرايندها  و  طرحها  در  كه  مي كنند 
تحقيقات زياد انجام شده در زمينهي تكنولوژي ميكروواكنش، 
مالكيت تكنولوژي هنوز در دست تعداد كمي از مخترعان و در 

شكل3 - تصوير ميكروراكتور ساخته شده توسط پاتيكار و همكاران [3].شكل2 - شماي ميكروراكتور و تجهيزات كنترل [3].

شكل4-(الف) راكتور شيشه اي استفاده شده در سيستم جريان شيميايي شركت سيريس افريقا. (ب)راكتور فوالد ضدزنگ ساخته شده 
توسط موسسه ميكروتكنولوژي Mainz GmbH. (ج) ميكروراكتور سيليكني چند كانالي با ميله هاي پوشيده شده توسط كاتاليست 

پالتين.[15]
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چند كشور جهان( عمدتاَ آلمان، آمريكا، ژاپن و چين) است و 
اين نشان ميدهد فعاليتهاي اقتصادي به صورت يكسان پخش 
نشده اند. هر چند ممكن است براي شركتهاي زيادي تكنولوژي 
ميكروواكنش اهميت داشته باشد، اما تالشهاي نسبي و اجراي 
كار در آنها يكسان نيست. پتنت هاي ژاپني بيشتر روي تجهيزات 

تمركز دارند. 
ميكروراكتور  سيستم  روي  مطالعاتي  همكاران  و  آرويندان 

پايه سيليكون انجام دادند كه اين سيستم قادر است به حالت 
آني كنترل دمايي را در محدوده ي 100- 20 درجه سانتي گراد 
انجام دهد. اين آزمايش نشان داد كه پالتين يك كاتاليست موثر 
براي اكسيداسيون متانول در ºC  95 است. اين سيستم در فرايند 

سلول سوختي كاربرد ويژ ه اي دارد [16].
طال  نانوذرات  شيميايي  سنتز  به  موفق  همكاران  و  ساين 
مزاياي  از  كه  شدند  ميكروراكتور  يك  در  بسته10  فرمت  در 

جدول 1 - ساختار و ويژگي هاي ميكروراكتورهاي متنوع [15]
معايب مزايا تكنولوژي ساخت مواد

هزينه ي تجهيزات باال، انقباض پس از 
توليد

پايداري در دماهاي باال با اتالف 
كم، مقاومت شيميايي

استرليتوگرافي1، تكنولوژي پودر
و ليزر سراميك

ساخت به روش قلم زني مشكل است، 
نامناسب در هواي مرطوب و مناسب در 

دماي معتدل
مقاومت شيميايي باال، مشاهده ي 

مستقيم واكنش
فوتوليتوگرافي2،پرتاب پودر3، قلم زني 

مرطوب4، ماشين كاري به وسيله اولتراسونيك5 شيشه

ناسازگار با حالل هاي آلي، مناسب نبودن 
براي دما و فشار باال

ساخت سريع، قيمت پايين 
تجهيزات ليتوگرافي نرم6، تزريق پالستيك

نامناسب براي واسطه هاي اسيدي عملكرد در دما و فشار عملياتي 
باال، هدايت حرارتي خيلي باال فوتوليتوگرافي، قلم زني مرطوب و نرم سيليكون

ناسازگاري اسيدي عملكرد در دما و فشار عملياتي باال الكتروپليتينگ7 ، ليتوگرافي8، 
كوبيدن،ميكروماشين9

استيل ضد 
زنگ

شكل5- ميكروراكتور براي سنتز پيوسته نانوذرات طال[17].

1. Stereolithography
2. Photolithography 
3. Powder blasting  
4. Wet etching
5. Ultrasonic machining

6. Soft lithography
7. Electroplating
8. Lithography
9. Micromachining
10. Batch format
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واكنش   ، حالل  كم  مقدار  پيوسته،  جريان  ميكروراكتور،  اين 
سريعتر، اتالف كمتر و كنترل بهتر اين واكنش است. در شكل 

5 شماتيكي از اين ميكروراكتور آورده شده است.
اين ميكروراكتور در واقع از يك ميكروميكسر تشكيل شده 
ساخته  شيشه  و  سيليكون  جنس  از  ميكروميكسر  اين  است. 
شده است. پهناي كانال اين ميكروراكتور μm 180 و عمق آن
μm 530 است. اين واكنش با واكنش دهنده هاي مختلفي انجام 

 ،(C ويتامين) شده است كه عبارت بودند از: اسيد اسكوبيك
سولفات آهن (به عنوان يك عامل كاهنده)، پلي وينيل الكل، 

سديم متاسيليكات و تترا كلوييك اسيد.
شدت جريان بين μl/min 50-1 بررسي و اعمال شد. شدت 
جريان توسط پمپ سرنگي تنظيم شده بود. زمان واكنش از 
چند ثانيه تا نيم ساعت انتخاب و بررسي شد و در نتيجه سايز 
پوستر  شد.  تنظيم  افزودنيها  جريان  شدت  تغيير  با  نانوذرات 
"سنتز نانوذرات طال در دماي محيط با استفاده از ميكروراكتور" 
برنده ي جايزه ي بهترين پوستر در كنفرانس بين المللي علوم نانو 

و نانوتكنولوژي در سال 2007 شد [17].
روي  بر  اختراعي  آنيون  اِلف  سال 1977  در  اين  از  پيش 
ميكروماشين هاي مخلوط كن انجام داد.اين اختراع در واقع براي 

اختالط مايع در حجم هاي   μm 100-10 و براي كروماتوگرافي 
كاربرد  آناليزي  اهداف  براي  ميكروراكتور  بود.اين  شده  انجام 
بود   Y شكل به  پيوندگاه  يك  شامل  اختالط  ابزار  اين  داشت. 
كه اين جريان دوباره به چند جريان مختلف تقسيم مي شد. در 
واقع اين سيستم ماهيت گردشي داشت و اين عمل اختالط و 

جداسازي تكرار مي شد [18].
يك پتنت هم از آكادمي علوم برلين در سال 1986 ارائه 
شده كه به طور كلي دستگاه ها و سيستم هاي مهندسي شيمي 
ساخته شده با روش هاي ساده توليد را معرفي مي كند. در واقع 
شده اند  ساخته  صفحه ها  مانند  پيل  آرايش  از  ميكروكانال ها 

مطابق شكل 6 [19].
در سال 1988 يك محقق به نام فِِفرلي يك پتنت در مورد 
راكتور كاتاليستي براي اكسيداسيون سوختهاي كربن دار را به چاپ 
رساند. اين راكتور حداقل شامل يك جزء كاتاليستي است كه جريان 

داخل كانال به اندازه كافي، نسبت به ابعاد كانال كم است [20].
تجهيزات ميكروراكتور در زمينه هاي مختلفي گسترش يافته 
اند، اما از برخي جنبه هاي مهندسي به لحاظ مصرف و توليد 
مواد و روشهاي توليد محدودند. شركت كورنينگ در نيويورك 
يك دستگاه ميكروراكتور را طراحي كرده كه از شيشه يا شيشه- 

شكل 6- سيستم پيل ميكروراكتور با واكنش چندگانه حرارت دهي و عمليات 
جداسازي[19].
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سراميك با تيغه حرارتي ساخته شده و شامل يك گذرگاه سيال 
واكنش دهنده و يك زير گذرگاه براي اختالط، است [21].

طرح ديگري كه شركت فيلم و عكس فوجي در ژاپن جزئيات 
آن را منتشر كرد ،روش جديدي براي ايجاد يك كانال طويل 
واكنش، در فرمتي فشرده بود. اين راكتور شامل مجموعه اي از 
مخلوط كننده هاي چنداستوانه اي است كه در نهايت به يك 
كانال واكنش منتهي مي شوند.كاربري اصلي اين راكتور، ساخت 
ذرات توسط واكنش هاي رسوب دهنده بوده است. بنابراين براي 
به تاخير انداختن رسوب و كاهش زمان بسته شدن كانال، يك 
سيال بي اثر بين دواليه در حال واكنش قرار داده شده است 
تا مسير نفوذ افزايش پيدا كند. امكان پذيري اين طرح براي 
تشكيل نقره كلريد بررسي شد و زمان بسته شدن كانال براي 
اين مورد 30 دقيقه بود. در حالي كه يك ميكروميكسر استاندارد 
بدون وجود جريان بي اثر در 4 دقيقه بسته مي شد [22]. در 
شكل 7 نمايي از برش طولي اين ميكروراكتور آورده شده است.
كه   كرد  ابداع  ژاپن راكتوري  در  زيراكس  فوجي  شركت 
يك  كنار  در  بندي  عايق  وسيله  به  خالء  محدود  فضاي  يك 

فضاي بسته (كه با يك گاز پر شده) قرار مي گرفت. اين سيستم 
براي ايجاد يك منطقه ي باال و پايين دمايي در كنار يكديگر و 

ممانعت از تعادل دمايي آنها ابداع شده بود [23].
موسسه ملي علوم و تكنولوژي صنعتي پيرفته در ژاپن يك 
دستگاه ميكروراكتور با پاسخ1 دمايي سريع و يك راكتور با جريان 
فوق بحراني بر پايه يك واحد با لوله هاي فشار باالي متعدد ايجاد 
كرد [24]. در اختراع ديگري استفاده از ظرف هاي فشاري، براي 
تنظيم و هدايت فشار باالي آزمايشها در ميكروراكتور، تعريف 

شده است [25].

ميكروراكتورهاي كاتاليزري2
عمده  صورت  به  كاتاليزري  ميكروراكتورهاي  براي  پتنتها 
يكي  دارند.  سروكار  كاتاليست  جاگذاري  و  بارگيري  روش  با 
از موضوعات مهم براي ميكروواكنشهاي كاتاليزري مهندسي، 
و  خوب  كاتاليست  يافتن  براي  آزمايشي  راكتورهاي  داشتن 
دلخواه است. استفاده از راكتورهاي كاتاليزري موازي، يكي از 

روشهاي پيشنهاد شده در پتنتها است. 

شكل 7- نمايي از برش طولي ميكروراكتور مخلوط كننده چنداستوانه اي [22].

1. Response
2. Catalytic Microreactors
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راكتور  براي  ايده  يك  آيندهوون  صنعتي  دانشگاه  در 
كاتاليستي ارائه شد. اين راكتور در بخش داخلي (براي توزيع 
بهتر جريان) شكل خاصي داشت و شامل قسمت هاي مختلفي 
شامل ميكرو كانال صاف و كوچك در بدنه راكتور بود. [26]. 

مطابق شكل8.
يك  پتنت  امريكا،  در  سيميكس  محوِر  تكنولوژي  شركت 
سيستم واكنشي با جريان موازي را ثبت كرده است كه شامل 
چهار يا تعداد بيشتري كانال واكنشي است و از آن براي بهينه 
سيستم  اين  مي شود.  استفاده  شيميايي  واكنش هاي  سازي 
جريان هاي  شدت  نتيجه  در  و  دارد  را  جريان  توزيع  قابليت 

مختلفي ايجاد ميكند.
يك  و  فشار  تقسيم  زيرسيستم1  يك  شامل  سيستم  اين 
وسيله  به   ) مختلف  اجزاي  درصد  با  جريان  توليد  زيرسيستم 

محدود كردن جريانها) است [27].

ميكروراكتورهاي چندفازي
داخلي  وتجهيزات  وسايل  نيازمند  فاز  چند  به  دستيابي 
خاصي است كه اغلب براي ساخت، به جزئيات طراحي خاصي 

ميكروراكتور  ،يك  آلمان  در  كارلسروهه  فورچونگ  است.  نياز 
است  ساخته  مايع)  مايع-  يا  مايع  (گاز-  فاز  دو  تماس  براي 
كه فازها به وسيله ي يك گذرگاه ميكروكانال به هم متصل 
اين  در  ثابت  بستر  شكل  به  مي تواند  نيز  كاتاليست  مي شوند. 

نوع استفاده شود [28].

PI كنترل 
 PI مشكالت كنترل

و  گزارشات  عمده  كه  روبروست  مشكالتي  با    PI كنترل 
است.  مشكالت  اين  بر  غلبه  براي  آمده  بدست  تالش هاي 
و  هستند  روبرو  پيچيدگي  مشكل  با  تشديديافته  سيستم هاي 
سيستم هاي مينياتوري به خاطر زمان اقامت كم و سرعت باالي 
واكنش به پاسخگويي سريع نياز دارند كه همين موضوع كنترل 

اين سيستم ها را با مشكل روبرو كرده است [29].

مشكالت ابزاري
به عنوان مثال از شيرهاي معمول و مرسوم نمي توان براي 
كنترل IS استفاده كرد و اگر از چند شير موازي استفاده شود 

شكل 8- راكتور كاتاليستي موازي با صفحات ميكروكانالي در بدنه راكتور[26].

1. Sub-system
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مرسوم،  سيستم هاي  در   .[30] مي رسد  نظر  به  اقتصادي  غير 
قابل  فرايند  ديناميك  برابر  در  كنترلر  نهايي  اجزاي  ديناميك 
مرسوم،  سيستم هاي  ديناميِك  اين  اما  است  پوشي  چشم 
اجرايي  فرايند  ديناميك  برابر  (در  مينياتوري  سيستم هاي  براي 
سيستم هاي مينياتوري) بسيار بزرگ است. بنابراين كنترلرهاي 
مرسوم را نمي توان براي اين سيستم ها بكار برد و اين به خاطر 
زمان اقامت كوتاه اين سيستم ها است كه عمدتاَ در حد جزئي از 
ثانيه تا چند ثانيه است [29]. پالوينسكي  و همكاران در سال 
2001 به اين نتيجه رسيد كه كنترلرهاي ديجيتالي به اندازه 

كنترلرهاي آنالوگ كاربرد ندارند [31].

تأخير زياد
ثابت زماني سيستم هاي مرسوم در حد دقيقه است اما اين 
يا  و  است  ثانيه  حد  در  مينياتوري  سيستم هاي  براي  موضوع 
حتي كسري از ثانيه. حال اگر تاخير زماني واكنش را در نظر 
بگيريم كه به خاطر انتقال مواد و انرژي  است متوجه مي شويم 
كه تاخير زماني سيستم هاي مرسوم در مقايسه با ثابت زماني 
آنها مناسب است اما در مورد سيستم هاي مينياتوري اين گونه 
در  مورد  اين  كه  است  مشكل  بزرگترين  زماني  .تاخير  نيست 

شبيه سازي هاي مقاله برزين  و همكاران مشخص و اثبات شده 
است [32]. كنترل IS به كار زيادي نياز دارد در غير اين صورت 

اين سيستم ها نمي توانند اقتصادي باشند [29].
همانطور كه قبال گفته شد اطالعات خيلي كمي در زمينه 
كنترل  از  مورد  چند  به  اينجا  در  ما  دارد.  وجود   IS كنترل 

سيستم هاي مينياتوري تشديديافته اشاره مي كنيم.
اخيرا برزين به همراه همكارانش روش جديدي را براي كنترل 
سيستم هاي مينياتوري پيشنهاد كرده اند. در اين مقاله، او به 
همراه همكارانش روش طيف سنجي را براي كنترل ويژگي هاي 
اين  قبال  البته  كه  است[32]  كرده  بررسي  فرايند  در  واكنش 
آب   PH مانند  است  شده  بررسي  نيز  ديگر  موارد  براي  روش 
دريا [33و34] و آب تازه[35] و در زمينه داروسازي و بررسي 
اندازه گيري  روش  اين  باالي  دقت  استفاده  اين  علت  آن[36]. 

است كه در واقع به كاليبراسيون نياز ندارد [37].
وي در مقاله خود به اين نكته اشاره مي كند كه اندازه گيري 
زمان  كه  چرا  باشد  سريع  خيلي  بايد  مينياتوري  سيستم هاي 
فرايند در اين سيستم ها خيلي كم است و دستگاه هاي اندازه 
گيري با ثابت زماني ده ها ثانيه براي اندازه گيري صحيح  اين 

سيستم ها خيلي كند هستند.

 (C) .شكل Z سلول (B) .ميكروراكتور جريان پيوسته (A) -9 شكل
فيبر نوري كه نور مريي را به سمت جريان سيال هدايت مي كند. 
(D) نور جمع آوري شده كه از ميان جريان عبور كرده است [32].

شكل 10- ميكروجريان Z شكل عبوري از ميان سلول با حجم 
.[32] 50 µL داخلي
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براي انجام اين اندازه گيري يك طراحي خاص براي طيف 
داده  نشان   ( شكل(10و9  در  كه  است  شده  انجام  آن  سنجي 
شده است. هردو واكنشگر وارد راكتور مي شوند و محصول از 
باالي ميكروراكتور تخليه مي شود و در نهايت براي طيف سنجي 
وارد يك سلولZ-Flow مي شود كه حجم كمي در حدود 50 
ميكرو ليتر دارد و نور خروجي از منبع نور توسط فيبر نوري 
 Z از كه  نور  اين  نوري  فيبر  توسط  و  مي شود    Z-Flow وارد
گذشته وارد ابزار طيف سنجي (كه يك مبدل mHz 2 است)، 
مي شود و اين ابزار به محقق اجازه مي دهد كه يك طيف كامل 
از نمونه داشته باشد. براي ثابت نگه داشتن شدت جريان، پمپ 
سانتريفيوژ با حداكثر فشار دشارژ bar  6 استفاده مي شود. در اين 
روش شدت جريان در حد ml/min 14 تقريبا ثابت نگه داشته 

مي شود.
براي نشان دادن دقت اندازه گيري پيشنهاد شد پيك جذب 
براي رنج اسيدي و رنج بازي اندازه گيري شود. ماكزيمم جذب 
براي رنج اسيدي nm 432 و براي رنج بازي  nm 588,3 است 
و   432 nm ترتيب (به  شده  گزارش  مقادير  با  مقايسه  در  كه 
nm 589 ) خطاي خيلي كمي را نشان مي دهد كه ممكن است 

علت اين خطا، ميله هاي شيشه اي PH متر باشد.
براي نشان دادن بازدهي باالي آن، PH از 6 به 7,3 رسانده 
علت  به  خطا  اين  وجود  كه  بود   0,75  s زماني  تاخير  و  شد 
مجموع زمان پاسخ پمپ و زمان تاخير لوله هاي مرتبط كننده 
راكتور و وجود حبابهاي هوا است. با استفاده از اين روش اندازه 
گيري، ثابت زماني اندازه گيري به  ms 10 - 5 مي رسد [32].

كنترل راكتورهاي مجتمع شده
همان طور كه گفته شد يكي از روش هاي PI مجتمع كردن 
سيستم ها است. مجتمع كردن راكتورها، سنسورها، ميكسرها و 
مبدل هاي حرارتي در يك پلتفرم1 يكي از چالش برانگيزترين 
روي  آزمايشگاه  اصطالح   .[  38  –  40] است   PI زمينه هاي 
. اما اخيرا  تراشه2 براي اين مجتمع سازي ها استفاده مي شود 

چرخشي  شير  از  كه  آناليزي  سيستم هاي  توسعه  و  پيشرفت 
براي يكپارچگي عوامل مختلف در آن ها استفاده شده است، 
براي كاربردهاي محيط زيستي تشريح شده است. اين نوع، به 
آزمايشگاه روي شير3 (در مقابل آزمايشگاه روي تراشه) معروف 

شده است [41].
يكپارچه  ميكروراكتور  يك  طراحي  همكاران  و  جنسن 
آنها  كردند.  بررسي  را  گازي  كاتاليستي  واكنش هاي  براي 
براي   ) آمونياك  اكسيداسيون  و  متان  اكسيداسيون  واكنش 
آنها  كردند.  بررسي  را   ( پالتين  كاتاليست  فيلم  روي  واكنش 
به اين نتيجه رسيدند كه ابزار كنترل دستي براي سيستم هاي 
بردهاي  از  سيستم ها  اين  چراكه  ندارد  وجود  شده  يكپارچه 
الكترونيكي مختلفي ساخته شده اند بنابراين به روش انسان- 

ماشين4 نياز هست [42].
 با توجه به اينكه سيكل هاي اين سيستم ها سرعت بااليي 
دارند اداره ي تعداد زياد سيگنالهاي ورودي و خروجي يك از 
نيز  سيستم  خوب  بازدهي  اينكه  ضمن  است  مهم  چالشهاي 

خيلي مهم است.
بخش  دو  شامل  كنترل  سيستم  اين  افزاري  سخت  بخش 
كنترلر منطقي قابل برنامه ريزي و واصل انسان-  ماشين است 
 G بود كه در زبان PLC و بخش نرم افزاري آن برنامه كنترل
 Labview (زبان برنامه نويسي گرافيكي ابزارآالت بين المللي) با

ورژن 6,03 نوشته شده است [42].
متاسفانه هيچ اطالعات مستندي در مورد طراحي يكپارچگي 
اجزا وجود ندارد (مانند اتصاالت داخلي جريان) . بنابراين آنها 
با انجام طراحي هاي مختلف براي اين سيستم ها و استفاده از 
روشهاي جديد براي كنترل اين نوع، تالش كردند به يك حالت 

بهينه برسند.

پتنت هاي مربوط به كنترل فرايند
استانداردهاي  داشتن  به  عمدتا  فرايند  كنترل  پتنت هاي 
سطح باال در توزيع جريان و تضمين حفظ ويژگي هاي عمليات 

1. Platform
2.  Lab-on-a-chip

3. Lab-on-a-valve
4. Human-machine
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مرتبط مي شوند. شركت ميتسوي ژاپن توانست با يك ايده ي 
جديد نوسانات فشار يك جريان سيال در يك ميكروراكتور را 
به كمتر از 2٪ كاهش دهد.[43] شركت سيستم هاي شيميايي 
ميكروانگلستان استفاده از كانالهايي باسطح مقطع هاي مختلف1 
پيشنهاد  را  اسمتيك2  الكترو  نيروي  ي  بوسيله  جريان  تقسيم 

دادند.
كانالهاي كوچكتر بوسيله ي نيروي هيدرواستاتيك از حركت 
مايع ممانعت مي كنند. شكل 11 شماتيكي از اين ميكروراكتور 

را نشان مي دهد[44].
شركت پزشكي كونيكا  و شركتهاي ژاپني ديگر نظير ناكاجيما 
و چند شركت ديگر ايده ي خوبي پيشنهاد دادند تا مانع ورود هوا 
به جريان مايع شوند و كه نتيجه آن دقت باالي زمان اختالط 
جريان  از  گاز  تشكيل  عدم  بود[45].  فشار  يا  و  اختالط  نرخ  و 
بود  اي  ايده  نيز  هيدروديناميك  توزيع  از  جلوگيري  براي  مايع 
كه توسط شركت فيلم و عكس فوجي  ارايه شد.[46] آنها يك 
ميكروراكتور با يك غشاء قابل نفوذ گاز را طراحي كردند. ويژگي 
اين ميكروراكتور، تخليه گاز حاصل از يك واكنش مايع - مايع 

توسط گذرگاه ميكروجريان بود.

موسسه ميكروتكنولوژي Mainz GmbH در آلمان يك ايده 
براي يكپارچه سازي در يك ميكروراكتور براي غلبه بر اتالف 
زياد حرارتي (به ويژه در دماي باال) پيشنهاد داد. در واقع اين 
مزيت به خاطر نسبت سطح به حجم باالي اين سيستم بود. 
واكنش دهنده ها / محصوالت به شكل شعاعي يا مارپيچي به / از 
راكتور وارد / خارج مي شوند تا در نهايت سطح واكنش در مركز 

راكتور محدود شود. مطابق شكل 12.

نتيجه گيري
در اين مقاله مروري بر بخش كوچكي از تجهيزات ميكروسيالي 
و  ويژه ميكروراكتورها  به  تجهيزات  اين  كنترل  روشهاي  رايج، 
همچنين روشهاي خوراك دهي آنها انجام شد. محققان معتقدند 
كه در حدود 30٪ از توليدات دارويي و شيميايي رايج ميتوانند با 
بازدهي باالتري با بهره گيري از ميكروراكتورها توليد شوند. اين 
ميكروراكتورها از لوله هاي كوچكي تشكيل شده اند كه قطري 
در حدود چند ميكرون ميتوانند داشته باشند. واكنش در اين 
فضاهاي كوچك مي تواند به دقت كنترل شود. كه اين امر آنها را 

ايمن تر، پاك تر و موثر تر مي كند. 

شكل11 - ميكروراكتور با كانال هاي سطح مقطع متفاوت براي 
حركت دادن جريان به وسيله نيروي الكترواسمتيك[44].

شكل12 - خوراك دهي به شكل مارپيچي و همسو، كه از اتالف 
حرارتي سطح واكنش جلوگيري مي كند.[47]

1. Different cross-sectional areas
2. Electro-osmotic
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بهترين  از  يكي  ميكروراكتورها  از  استفاده  بي ترديد   
لزوم  و  است  شيميايي  واكنش هاي  تشخيص  روش هاي 
مهمترين  است.  واضح  كامال  زمينه  اين  در  بيشتر  تحقيقات 
مساله در مورد اين سيستم ها نحوه كنترل آنهاست، از آنجايي 
كه سيستم هاي مينياتوري به خاطر زمان اقامت كم و سرعت 
باالي واكنش به پاسخگويي سريع نياز دارند،  همين موضوع 
كنترل اين سيستم ها را با مشكل روبرو كرده است. اما با وجود 
كمبود اطالعات و منابع معتبر و ثبت شده در زمينه كنترل 
اين سيستم ها، با مقايسه سيستم هاي كنترلي موجود متوجه 
همكارانش  و  برزين  وسيله  به  شده  پيشنهاد  روش  مي شويم 
داراي دقت ، بازدهي و تاخير زماني كمي است و پاسخگوي 
ميكروساختار  سيستم هاي  كنترل  در  موجود  چالش هاي 

شيميايي است.
به هر حال بايد پذيرفت كه ميكروراكتورها موجودند و از خود 
پتانسيل هايي را نشان داده اند كه منجر به ساخت تكنولوژي و 
فرايندهاي شيميايي شده است. همين امر موجب توجه بيش از 
پيش آنها شده است، موضوع مهمي كه مطرح مي شود كنترل 
ميكروراكتورهاست، كه يكي از موضوعات مهم مطرح شده در 
اين زمينه، امكان بهره گيري از اين تجهيزات در صنعت است، 
عالوه بر تحقيقات انجام گرفته در اين زمينه تنها عده ي كمي از 
اين تحقيقات به توليد در ابعاد صنعتي رسيده است. به هر حال 
مطالعات فراواني در اين زمينه با بهره گيري از صدها و يا هزاران 
نمونه آزمايشگاهي انجام خواهد شد، كه اين امر نويد بهره گيري 

صنعت آينده از اين تكنولوژي را ميدهد.
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1- مقدمه
زئوليت ها، آلومينو سيليكات هاي بلوري و هيدراته فلزات قليايي 
و قليايي خاكي هستند كه شبكه هاي سه بعدي متشكل از چهار 
وجهي هاي -4[SiO4] و-4[AlO4] دارند. كاربرد اين كاتاليست ها 
در كراكينگ كاتاليستي سيال (FCC)، هيدروكراكينگ، گوگرد 
زدائي از بنزين، ايزومراسيون پارافين سبك، تبديل متانول به 
بنزين يا گازوئيل و فرايندهاي MTP و DME مي باشد[1−3]. 

در ميان همه كاتاليست هاي اسيدي، ZSM-5 با اندازه و تخلخل 
متوسط كاربرد بيشتري در پتروشيمي دارد. كارايي زئوليت ها به 
عنوان كاتاليست به علت مورفولوژي و خواص ويژه آن از جمله 
ساختمان كريستالي مشخص، سطح باال، حفره هاي يكنواخت، 
به  منجر  كه  مي باشد  گزينش پذيري  و  باال  حرارتي  پايداري 
پااليشگاه ها،  در  مي شود[5و4].  مناسب  كاتاليست  شكل گيري 
كاتاليست هاي زئوليتي منابع اصلي بهبود بازده بنزين و اكتان 

چكيده
در اين تحقيق نانو زئوليت ZSM-5 در نسبت مولي Si/Al برابر 125 در دماي 170 درجه سانتيگراد در مدت زمان پيرسازي 3 
ساعت و زمان كريستال سازي 72 ساعت به روش هيدروترمال ساخته شد. ساختار نانوكاتاليست ساخته شده به وسيله آناليز هاي 
XRD ،NH3-TPD ،BET و SEM مورد بررسي قرار گرفت. فعاليت اين كاتاليست در فرايند آبگيري از متانول براي توليد دي 

متيل اتر در يك راكتور بستر ثابت تحت شرايط عملياتي (دماي oC  300، فشار atm  1 و دبي خوراك ml/min  0/55 از متانول 
خالص) مورد ارزيابي قرار گرفته، كه ميزان تبديلي در حدود 80٪ و بازده توليدي در حدود 86٪ بدست آمد. نانوكاتاليست ساخته 

شده داراي مساحت سطحي m2g-1 398 و اندازه كريستالي در حدود nm 22 مي باشد.

واژه هاي كليدي: نانوكاتاليست ZSM-5، آبگيري متانول، دي متيل اتر، روش هيدروترمال 

ساخت، تعيين مشخصات و ارزيابي عملكرد نانوكاتاليست ZSM-5 در فرايند 
آبگيري متانول به دي متيل اتر
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و همچنين توليد روان كننده ها وسوخت پاك مانند دي متيل 
به  شبيه  فيزيكي  خصوصيات  نظر  از  دي متيل اتر  هستند6.  اتر 
واسطه  به  و  باالست  آن  حرارتي  انرژي  است[7−10].   LPG

براي  مناسب  جايگزين  يك  مي تواند  باال  ستان  عدد  داشتن 
پيوندهاي  وجود  عدم  دليل  باشد. به  ديزل  موتورهاي  سوخت 
كربن-كربن و نيز دارا بودن محتوي اكسيژن زياد،  انتشار دود 
و ذرات معلق از آن بسيار كم است. همچنين به دليل مضرات 
و اثرات تخريبي تركيبات كلرو فلوروكربن (CFC) بر اليه ازن، 
دي متيل اتر مي تواند جايگزين مناسبي به جاي اين تركيبات 
به حساب آمده و به عنوان سوخت پاك براي قرن 21 مطرح 

شود[11−13].
بطور كلي DME از دو مسير توليد مي شود، يكي سنتز   
متانول و آبگيري از آن (تلفيق واكنش هاي 1 و 2) و ديگري 
سنتز متانول و آبگيري از آن با دخالت واكنش انتقالي آب - گاز 
(واكنش 4). توليد دي متيل اتر با استفاده از روش دوم معموالً با 
سرعت كمتري نسبت به روش اول انجام مي شود. لذا اغلب روش 

اول مهم تر است [14−16].
 CO + 2H2  CH3OH  (1) سنتز متانول 
 2CH3OH  CH3OCH3 + H2O  (2)آبگيري از متانول 
 CO + H2O  H2 + CO2 (3)واكنش انتقالي آب - گاز 
 (4)سنتز دي متيل اتر از گاز سنتز (تلفيق واكنش هاي 1، 2 و 3)        

 3CO + 3H2  CH3OCH3 + CO2
روش  به   ZSM-5 نانوزئوليت ساخت  مقاله  اين  از  هدف 
هيدروترمال و ارزيابي آن در فرايند آبگيري از متانول براي توليد 
دي متيل اتر در يك راكتور بستر ثابت مي باشد. بعالوه خواص 
  ،NH3-TPD  ،BET آناليز هاي  توسط  كاتاليست  اين  فيزيكي 

XRDو SEM مورد شناسايي قرار خواهد گرفت.

2- آزمايش
ZSM-5 2-1- سنتز كاتاليست

ــوم  آلوميني ــرات  نيت ــامل  ش ــه  اولي ــيميايي  ش ــواد  م
ــرا  تت  ،[ANN; Al(NO3)3.9H2O, 98.5 wt %, Merck]

 [TEOS; Si(OC2H5)4, 98 wt %, ــيليكات  س ــو  اورت ــل  اتي
ــايد  ــوم هيدروكس ــل آموني ــرا پروپي ــول تت [Merck، و محل
 [TPAOH; C12H29NO, 40% aqueous solution, Merck]

ــوم و آب مقطر به محلول تترا پروپيل  ــود. ابتدا منبع آلوميني ب
ــپس  ــه گرديد. س ــي اضاف ــايد 40٪ وزن ــوم هيدروكس آموني
ــد.  ــورت قطره قطره به مخلوط اضافه ش ــيليس به ص منبع س
ــرعت  ــاعت با س ــاي اتاق  به مدت 3 س ــوط در دم ــن مخل اي
ــورت گيرد.  ــز كامل ص ــا هيدرولي ــد ت ــزده ش rpm 300 هم

ــت آمده درون اتوكالو استنلس استيل با روكش  محلول به دس
ــد و به مدت 72 ساعت در دماي 170 درجه  تفلوني ريخته ش
ــش هيدروترمال محصول  ــانتيگراد قرار گرفت. بعد از واكن س
ــد تا pH آن به  ــو داده ش ــت آمده با آب مقطر شستش به دس
ــاي 100 درجه  ــيون در دم ــس از عمل فيلتراس ــيده، پ 7 رس
ــك گرديد. پودر حاصله  ــاعت خش ــانتيگراد به مدت 12 س س
ــاعت با سرعت ــانتيگراد به مدت 10 س در دماي650 درجه س

oC/min  5 كلسينه شد.
دقيقه

درجه سانتيگراد

 
2-2- روش هاي تعيين مشخصات

اندازه گيري مساحت سطح، حجم و شعاع متوسط خلل و 
فرج، و توزيع اندازه حفرات نانوكاتاليست با استفاده از ايزوترم هاي 
جذب-دفع نيتروژن مايع در دماي K 77 به روش BET توسط 
 (Quantachrome, Boynton Beach,  NOVA 2000 دستگاه 
(FL انجام گرديد. فازهاي بلوري موجود در توده نانوكاتاليست با 
PW- مدل (XRD) استفاده از دستگاه پراش سنج اشعة ايكس

Philips 1800 شناسايي شد. همچنين ميزان اسيديته آن با 

 PulseChemiSorb توسط دستگاه NH3-TPD  استفاده از روش
2705 (Micromeritics, Norcross, GA) اندازه گيري گرديد. 

يك  با   (SEM) روبشي  الكتروني  ميكروسكوپ  گيري  اندازه 
كيلوولت  در 15  كه   (Philips, Poland) XL30 ميكروسكوپ

كار مي كرد، انجام شد.
شكل 1 الگوي XRD كاتاليست ZSM-5 ساخته شده به روش 
هيدروترمال با پيك هايي در ناحيه 2θ = 23-25o را نشان مي دهد كه 
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مطابق با پيك هاي استاندارد ZSM-5 (JCPDS   No. 42-24) است. 
مقايسه داده هاي پراش سنجي اشعه ايكس نمونه زئوليت ساخته شده، 
حضور فاز كريستالي ZSM-5 را در ساختار بلورين آن نشان مي دهد. 
براي محاسبه متوسط اندازه كريستالي ذرات (nm) از معادله دباي-

شرر استفاده مي شود ك ه به صورت زير تعريف مي گردد: 
  

(5)

ابعاد  متوسط   D و  ايكس  پرتو  موج  آن λ طول  در  كه 
صفحه  بر  عمود  جهت  در  كريستال  ضخامت  يا  و  كريستال ها 
پراش مي باشد. k ثابت معادله است كه به سيستم كريستالي و 
همچنين انتخاب پهناي انتگرالي و يا پهناي نصف ارتفاع ماكزيمم 
(FWHM) بستگي دارد و تقريبا برابر 0,9 است. β پهناي زاويه يا 
 (FWHM) نصف عرض خط انكسار در نصف شدت پيك ماكزيمم
است كه برحسب راديان محاسبه مي شود. θ زاويه مربوط به پيك 
و برحسب درجه مي باشد. رسم نمودار هاي XRD با استفاده از 
تشعشع Cu Kα در θ <80 > 3و گام 0,01 مجهز به سيستم 

كامپيوتري به طور خودكار صورت گرفته است.
شعاع  حجم،  سطح،  مساحت  به  مربوط  نتايج   1 جدول 
زئوليت  نمونه  كريستالي  انداره  و  اسيديته  حفرات،  متوسط 

ساخته شده را نشان مي دهد.
شكل 2 منحني NH3-TPD نانوكاتاليست ساخته شده با 
سه پيك دفع آمونياك در محدوده هاي دمايي 90-240، 430-

240 و oC 800-430 را نشان مي دهد كه بيانگر چگونگي توزيع 
مكان هاي فعال اسيدي است. بسياري از محققان ادعا كرده اند 
منحني هاي  در  كه  متوسط  يا  ضعيف  اسيدي  مكان هاي  كه 
NH3-TPD در محدوده دمايي oC 400-300 ظاهر مي شوند 

مي توانند در فرآيند آبگيري متانول شركت مي نمايند و مكان هاي 
اسيدي قوي مسئوليت تشكيل هيدروكربن ها را به عهده دارند.

با  كه  شده  كلسينه  كاتالي  ست    SEM آناليز نتايج  شكل 3 
بزرگنمايي nm  500 عكس برداري شده است را نشان مي دهد. 
كريستال هاي  مي شود  مشاهده  ميكروگراف  از  همان طوري كه 
و  بوده  برخوردار  خوب  پراكندگي  از  شده  ساخته  نمونه 
مورفولوژي كريستال ها منظم است. اين نتايج در توافق خوبي 
با اندازه كريستالي برآورد شده توسط داده هاي XRD مي باشد.

جدول 1: مشخصات فيزيكي نانوكاتاليست ساخته شده
اندازه كريستال 

(nm)
اسيديته كل 

(mmol/gdry sample)
قطر متوسط حفرات 

(nm)
حجم حفرات

 (cm3/g)
مساحت سطح كاتاليست 

(m2/g)
22/50/4392/60/26398/2

شكل 1: الگوي XRD نانوكاتاليست ساخته شده.

شكل 2: نمودار TPD-NH3 نانوكاتاليست ساخته شده.
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3-آزمون راكتوري
يكي از مهمترين معيارهاي انتخاب كاتاليست مناسب، ميزان 
فعاليت، بازده و پايداري آن در يك واكنش خاص است. جهت 
ارزيابي عملكرد راكتوري كاتاليست ساخته شد  ه، واكنش آبگيري 
از متانول در فاز بخار در يك راكتور بستر ثابت انجام گرديد. شكل 
4 شمايي از سيستم آزمايشگاهي مورد استفاده را نشان مي دهد. 
پمپ  دوزينگ  يك  توسط  تغذيه  مخزن  يك  از  خالص  متانول 
(سري LMI Milton Roy) منتقل شده، جريان ورودي به طور 
مداوم در دماي باالي ºC 300 نگهداري مي شود، تا متانول در 
فاز گاز باقي بماند. واكنش آبگيري از متانول در يك راكتور بستر 
ثابت از جنس فوالد ضد زنگ (به طول 900 ميليمتر و قطر 13 
ميلي متر) انجام شد. بدين منظور حدود 1 گرم از نمونه كاتاليست  
ساخته شده در راكتور بارگذاري شده، تحت شرايط عملياتي ثابت  شكل 3: تصوير SEM نانوكاتاليست ساخته شده

شكل 4: شمايي از سيستم آزمايشگاهي مورد استفاده.
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 0/55  ml/min 1 و دبي خوراك  atm 300، فشار  oC دماي)
از متانول خالص با WHSV = 26,07 h−1) قرار گرفته و آزمون 
راكتوري براي مدت زمان حدود 5 ساعت انجام شد. جريان گاز 
خروحي از راكتور براي آناليز آنالين به دستگاه كروماتوگراف گازي 
(مدل Varian CP-3800) فرستاده شده و پس از آن نتايج حاصل 
از عملكرد واكنش، از جمله ميزان تبديل متانول، گزينش پذيري 

و بهرهDME  محاسبه گرديد.
مي دهد.  نشان  را  آزمون  اين  به  مربوط  نتايج   2 جدول 
مطالعات نشان داد كه ميزان تبديل متانول رابطه مستقيم با 
نشان  را  حقيقت  اين  امر  اين  دارد.  كاتاليست  اسيديته  ميزان 
متانول،  آبگيري  فرآيند  براي  كاتاليست  بهترين  كه  مي دهد 
كاتاليستي است كه تعداد بيشتري مكان هاي فعال اسيدي با 

اسيديتة ضعيف و متوسط داشته باشد. 

4- نتيجه گيري
نانو زئوليت ZSM-5 در نسبت مولي Si/Al برابر 125 در 
دماي 170 درجه سانتيگراد به روش هيدروترمال ساخته شد. 

نتايج آناليز XRD نشان داد كه فاز كريستالي اصلي در ساختار 
بلورين تشكيل  گرديد. همان طور كه در نمودارهاي XRD قابل 
رويت است پيك ها نسبتا پهن بوده و اين نشان دهنده تشكيل 
فازهاي مورد نظر، ريز و يكنواخت بودن اندازه كريستال ذرات 
است كه تصاوير حاصله SEM شاهدي بر اين موضوع مي باشد.

آناليز BET اندازه كريستال به دست آمده از طريق معادله 
دباي-شرر را تائيد مي كند. همچنين نتايج حاصل از BET و 
NH3-TPD، وجود حجم حفرات و مساحت سطح و اسيديته 

مناسب را براي فرايند آبگيري از متانول نشان مي دهد. 
نتايج آزمون راكتوري نشان داد كه نمونه نانوزئوليت ساخته 
شده، كاتاليست مناسبي براي فرآيند آبگيري متانول در محدوده 
شرايط عملياتي انجام شده در اين تحقيق بوده و داراي درصد 

تبديل، گزينش پذيري و راندمان توليد بااليي مي باشد.

5- قدرداني و تشكر
از شركت ملي پااليش و پخش ايران به خاطر حمايت مالي 

از اين پروژه تشكر مي گردد.

 (0/55 ml/min  1 و دبي خوراك atm  300، فشار oC  دماي)جدول 2: فعاليت نانوكاتاليست ساخته شده در شرايط عملياتي

 DME بهره 
(٪)

 DME گزينش پذيري
(٪)

ميزان تبديل 
(٪)

85/8399/8179/69
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چكيده
استاندارد روش  شدند.  گرفته  بكار  نفتي  آلودگي هاي  حذف  جهت  مستعمل  الستيك  پودر  و  بازيافتي  پروپيلن  پلي  الياف 

 ASTM F726-99 براي ارزيابي ميزان جذب الياف پلي پروپيلن مورد استفاده قرار گرفت و مشخص شد الياف مذكور از سرعت و 
ظرفيت جذب نفت بااليي برخوردار مي باشد. الياف پلي پروپيلن بدليل ضعف االستيسيته، ظرفيت جذبش پس از چند بار مصرف 
شديدا كاهش مي يابد. پودر الستيك مستعمل كه نفت كمتري را به آهستگي جذب مي كند، از االستيسيته بيشتري نسبت به 
الياف پلي پروپيلن برخوردار است و لذا قادر است بطور مكرر بيش از 100 بار مورد استفاده قرار گيرد، زيرا ظرفيت جذب نفت آن 
با تعداد دفعات مصرف كاهش نمي يابد. در اين تحقيق الياف پلي پروپيلن و پودر الستيك مستعمل جهت تهيه ماده اي مركب با 
هم مخلوط شدند و مشخص گرديد كه اين ماده توانايي بازيابي مقدار نفت بيشتري نسبت به هر يك از اجزاي تشكيل دهنده آن 
را دارد. ماده مركب مذكور توانايي بكارگيري مكرر بيش از 100 بار را خواهد داشت. بدين ترتيب هزينه مواد الزم براي بازيابي يك 
تن نفت خام توسط ماده مركب حدود ٠/03 دالر آمريكا بر آورد مي گردد كه از نظر اقتصادي نسبت به ساير جاذب هاي تجارتي 

موجود در بازار كامال مقرون بصرفه مي باشد.

واژگان كليدى: آلودگي نفتي، جاذب هاي نفتي، پودر الستيك، الياف پلي پروپيلن.

1- مقدمه
مواد  و  انرژي  تامين  در  مهم  بسيار  منبع  يك  خام  نفت 
شيميايي پايه مي باشد كه نقش بسيار مهمي در پيشبرد اقتصاد 
و  جابجايي  هنگام  به  كه  رخدادهايي  مي نمايد  ايفا  كشورها 
حمل ونقل نفت هاي خام بوقوع مي پيوندد باعث مشكل آلودگي 
در آب هاي بزرگ مي شود. قسمت اعظم نشت نفت از تانكرهاي 

حاوي سوخت، عمليات حفاري در اقيانوسها، شكستن لوله هاي 
نفتي و كليه اتفاقاتي كه در حين عمليات تصفيه نفت بوقوع 
محيط زيست  اكولوژي  بر  موثري  و  جدي  طور  به  مي پيوندد 
طبيعي اقيانوسها تاثيرگذار مي باشد[2-1]. از طرف ديگر بخشي 
نيز  و  تخليه  و  بارگيري  نگهداري،  و  تعمير  هنگام  به  نفت  از 
مديريت آب توازن كشتي ها وارد دريا مي شود كه تهديدي جدي 

 استفاده از مخلوط پودر الستيك مستعمل و الياف دوريز
 پلي پروپيلن جهت حذف لكه هاي نفتي در دريا

علي اصغر خليلي*1، احمد نعلبندي2
1- تهران، پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشكده شيمي و پتروشيمي، صندوق پستي 137 -14665
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براي آب هاي ساحلي بشمار مي آيد[3]. بدين ترتيب نشت نفت 
دردريا مشكل جدي براي آلودگي جهاني محسوب مي شود و 
لذا ابداع و گسترش روشهاي اقتصادي، مقرون به صرفه و كار 
آمد براي حذف نفت از محيط زيست انسان از اهميت بااليي 

برخوردار مي باشد. 
در حال حاضر مواد متنوعي جهت بازيابي و رفع آلودگي نفت 
خام در بازار وجود دارند كه متاسفانه بدليل عدم قابليت استفاده 
مجدد از نظر اقتصادي مقرون به صرفه نمي باشند. در عمليات 
موجود  روشهاي  توسط  نفتي  لكه هاي  آوري  جمع  اضطراري 
جهت  كه  مي شويم  مواجه  نفت  از  شده  اشباع  پسماندهاي  به 
بازيابي نياز به تصفيه خانه هاي مجهز و صرف هزينه هاي گزاف 
از  دانشمندان  توسط  شده  انجام  تحقيقات  در  مي باشد[4-5]. 
الستيك هاي مستعمل جهت كنترل آلودگي هاي نفتي استفاده 
شده است. زيرا الستيك ذاتا خاصيت جذب نفت داشته و آب 
پودر  كه  مي دهد  نشان  آزمايشگاهي  نتايج  مي باشد[6].  گريز 
الستيك مستعمل خاصيت االستيك دارد و مكررا قابل استفاده 
است. همچنين گزارشات نشان مي دهند كه پودر الستيك از 
توانايي جذب كمتري نسبت به مواد كنوني عرضه شده در بازار 
برخوردار مي باشد كه در اين تحقيق بمنظور بهبود ميزان جذب 
نفت، آن را با الياف دوريز پلي پروپيلن مخلوط نموده و ماده 

مركبي تهيه گرديد كه امكان استفاده مجدد از آن وجود دارد.
در  الستيك  توليدكنندگان  سنديكاي1  گزارشات  طبق 
آمريكا در سال 2006 حدود 299 ميليون عدد الستيك توليد 
گرديده كه از اين مقدار حدود 88 ميليون الستيك مستعمل 
كشور  سراسر  در  شده  كنترل  غير  صورت  به  يا  و  انبارها  در 
شده چندين ميليون  پراكنده مي باشند[7]. غير از موارد ذكر 
عدد الستيك هاي فرسوده در دره ها، صحراها، و زمين هاي باير 
انتقال  و  پشه  تكثير  و  رشد  براي  محلي  كه  هستند  پراكنده 
الستيك هاي  تجمع  ديگر  طرف  از  مي باشند[8-9].  بيماري ها 
مستعمل مكانهاي مخاطره آميزي در ايجاد آتش سوزي خواهند 
بود[11-10]. ضمن اينكه بدليل حجيم بودن آنها امكان مفروش 

كردن زمين با آنها وجود ندارد[12-13].

مستعمل  الستيك هاي  مشكل  حل  براي  كه  روش هايي 
و  توليد  سيكل  به  بازگشت  از  عبارت  شده اند[14]  شناخته 
استفاده از آنان به عنوان منبع انرژي جايگزين مي باشند بدين 
چرخه  به  دوباره  يا  را  مستعمل  الستيكهاي  مي توان  ترتيب 
توليد باز گرداند و يا از آنان جهت منبع انرژي استفاده نمود. 
 12000-16000 BTU/ lb حرارتي ارزش  داراي  الستيك ها 
هستند كه مي توانند به همان شكلي كه هستند بسوزند و يا 
آنكه خرد شده و به مشتقات سوختي تبديل گردند[15-17] 
كه دركوره هاي توليد سيمان[19-18]، نيروگاههاي توليد برق، 
و  الستيك  توليد  كارخانجات  كاغذ،  خمير  توليد  كارخانجات 
نيروگاههاي توليد بخار مورد استفاده قرار گيرند.[20]در حال 
و  توجه  مورد  مستعمل  الستيك هاي  جديد  كاربردهاي  حاضر 

عالقه صنعت مي باشد. 
الياف كوتاه پلي پروپيلن كه پس از برش الياف بلند آن در 
مراكز صنعتي نظيركارگاه هاي كيسه بافي و كارخانجات فرش 
ماشيني به شكل ضايعات جانبي توليد مي شوند داراي زنجيره 
آب  جذب  به  تمايلي  و  بوده  آبدوست  گروههاي  فاقد  ملكولي 
ندارند كه اين مهم با محتويات رطوبت تعادلي كم آن (٪0/01 
- 0 ) هم خواني دارد. الياف پلي پروپيلن به سهولت نفت را 
و   0/9-0/91  g/cm3 دانسيته  داراي  چون  و  مي كند  جذب 
سبكتر از آب مي باشد لذا بر روي آب شناور مي ماند. اين الياف 
داراي مقاومت كششي kg/cm3  410-180 بوده و قادر است 
استحكام كششي خود را با رطوبت نيز حفظ نمايد [21]. بعالوه 
استحكام الياف مذكور تحت تاثير مواد شيميايي، اسيد ها، قلياها 
و نمك ها قرار نمي گيرد. الياف پلي پروپيلن كامال نسبت به 

فعاليت قارچ و كپك مقاوم مي باشد.
ــراي بازيابي  ــب ب ــعه موادي مناس هدف از اين تحقيق توس
ــت نفت در دريا  ــت از لكه هاي نفتي بهنگام بروز حوادث نش نف
ــتفاده مجدد  ــا قابل اس ــن اينكه باره ــد. اين مواد ضم مي باش
ــتند، از نظر اقتصادي كامال  مقرون بصرفه مي باشند. براي  هس
ــتعمل و الياف دوريز پلي  ــتيك هاي مس انجام اين عمليات الس
ــب براي  ــن انتخاب گرديدند تا ضمن تهيه موادي مناس پروپيل

1. Rubber Manufactures Asssociation
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دفع آلودگي هاي نفتي ازآنها استفاده نمود. در اين تحقيق ابتدا 
خصوصيات جذب نفت بوسيله پودر الستيك مستعمل و الياف 
ــي و ارزيابي قرار  دور ريز پلي پروپيلن بطور جداگانه مورد بررس
ــپس با تلفيق آنها به يكديگر ماده مركبي تهيه شد  گرفتند و س
كه در آزمايشات مشخص گرديد نسبت به هريك از مواد تشكيل 
ــده از نقطه نظر ميزان جذب نفت و تكرار پذيري از كارآيي  دهن

باالتري برخوردار مي باشد. 

2- روش كار 
2-1- مواد و تجهيزات

ــتيك مستعمل با اندازه مش40 از شركت بازيافت  پودر الس
ــتيك و الياف پلي پروپيلن از يك كارخانه توليد الياف تهيه  الس
ــگاه به طول هاي 3  گرديدند. ابتدا الياف پلي پروپيلن در آزمايش
ــدند و روغن موتور 5W-40 ساخت كمپاني  سانتيمتر بريده ش
ــبيه به نفت خام بوده و بدليل سنتزي  ــل (خصوصيات آن ش ش
ــت) جهت انجام آزمايشات جذب فراهم گرديد.  بودن فاقد بو اس
ــات بمدت 2 ساعت در آون با  روغن موتور قبل از انجام آزمايش
دماي C°90 قرار داده شد تا تركيبات آلي فرار1 آن حذف گردند 
و بدين ترتيب ميزان خطا در تجزيه و تحليل و آناليز هاي بعدي 
ــه هاي حاوي مواد مركب از  ــد و همچنين كيس به حداقل برس
منسوجات نبافته پلي اتيلن ترفتاالت (PET) با منافذ بسيار ريز 
تهيه شدند[6] تا امكان عبور نفت به داخل آنها در طي آزمايشات 
ــهولت صورت پذيرد و پس از هر بار آزمايش جذب  جذب به س
ــردن اين كيسه ها توسط دستگاه پرس آزمايشگاهي  نفت، با فش
ــده  از آنها خارج  ــت جذب ش ــركت دايا2 تمامي نف ــاخت ش س
ــتفاده مجدد درمراحل  گرديد و از ماده جاذب مذكور جهت اس
ــي اثر دما بر جذب  ــتفاده بعمل آمد. به منظور بررس ــدي اس بع
ــانتيگراد  ــژه در محدوده دمايي صفر تا چهل درجه س نفت بوي
ــتگاه حمام روغن مجهز به كنترلر دما و سيركوالتور  از يك دس
ــش (با دقت ــاي آزماي ــرل دم ــت كنت (TKS RCB 411) جه
C° 0/5± ) استفاده شد. همچنين آزمايشات طبق شرايط استاندارد

 F726-99 (ASTM, 2006) انجام گرفت.

2-2- آزمون قابليت جذب نفت
كيسه هاي حاوي مواد جاذب از منسوجات نبافته پلي اتيلن 
ترفتاالت با منافذ بسيار ريز بشكل كروي با قطر 5/5 سانتيمتر 
تهيه گرديد و هر يك از آنها درداخل يك بشر شيشه اي 250 
ميلي ليتري حاوي 50 ميلي ليتر نفت خام قرار گرفت تا اشباع 
ــود. زمان الزم براي اشباع شدن كيسه هاي جاذب ثبت شد  ش
و در انتهاي عمل جذب با خارج و آويزان كردن آنها در هوا به 
مدت 30 ثانيه نفت خام جذب نشده اضافي از آن جدا گرديد. 
با توزين اين كيسه ها قبل و بعد از عمليات جذب و ميزان نفت 
ــده توسط آنها مقدار جذب عملي معين  باقي مانده و جذب ش
ــت را در عمليات هاي  ــار مي رود اين مقدار نف ــد كه انتظ گردي
ميداني بتوان بازيابي نمود. تمام مراحل جذب در هوا و و تحت 

دمايC°20 انجام شد.

2-3- آزمايش تكرار پذيري جاذب هاي نفتي
ــت كه  ــعه مواد جاذبي اس هدف اصلي از اين آزمون توس
ــن بار بدون كاهش در توانايي جذب نفت مورد  بتوانند چندي
ــي اتيلن ترفتاالت  ــتفاده قرار گيرند. از آنجاييكه الياف پل اس
داراي استحكام باال و مقاوم در مقابل فشار مي باشند منسوج 
ــته بندي مواد  ــه هايي جهت بس ــورت كيس ــه آن به ص نبافت
ــرار گرفت و پس از اينكه نفت  ــتفاده ق مركب جاذب مورد اس
با عمليات فشردن از مواد جاذب كيسه هاي نفتي جدا گرديد 
ــراي عمليات جذب مورد  ــددا تا 100 بار ب ــه ها مج اين كيس
ــتفاده قرار گرفتند. بطور متوسط 97٪ از نفت جذب شده  اس
ــد و تنها 3٪ نفت در  ــردن قابل بازيابي مي باش با عمليات فش
ــد. ظرفيت جذب عملي  ــه هاي جاذب باقي خواهند مان كيس
ــتفاده ثبت گرديد تا مشخص شود ميزان جذب  در هر بار اس
ــر مي نمايد. هر بار كه  ــتفاده چگونه تغيي ــا تعداد دفعات اس ب
ــرار گرفتند، نفت  ــتفاده ق ــت مورد اس ــه هاي جاذب نف كيس
ــده با عمليات مكانيكي فشردن بازيابي شد تا سيكل  جذب ش

ــازي گردد.  ــكل واقعي شبيه س بازيافت نفت به ش

1. Volatil Organic Compounds (VOCs)
2. Daiya Kitchenware
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2-4- اثر دما در جذب نفت توسط مواد مركب 
به منظور سنجش و ارزيابي تاثير دماي محيط نشت نفت بر 
بازده جذب با استفاده از جاذب هاي مركب، دماي تعادلي كنترل 
شده بين نفت خام و اين جاذب ها مورد ارزيابي قرار گرفتند و با 
استفاده از سيركوالتور خنك كننده (TKS RCB411) مقدار دما 

ثابت نگاه داشته شد.

3- بحث و نتيجه گيري 
3-1- ميزان جذب نفت الياف پلي پروپيلن در استفاده هاي مكرر

شكل 1 ميزان جذب نفت هر گرم از الياف پلي پروپيلن را 
نشان مي دهد كه صد بار بطور مكرر مورد استفاده قرار گرفته 

است. ميزان جذب اوليه الياف پلي پروپيلن g/g  43 بوده كه 
در طي 8 بار استفاده به 60٪ مقدار اوليه رسيده است. بنابراين 
اگرچه الياف پلي پروپيلن سريعا نفت را جذب مي نمايد و داراي 
االستيسيته  فاقد  ليكن  مي باشد  بسياربااليي  جذب  ظرفيت 
مطلوب بوده كه باعث مي گردد توانايي جذب آن طي معدود 

آزمايشات سريعا كاهش يابد.

3-2- ميـزان جـذب نفـت پـودر السـتيك مسـتعمل در 
استفاده هاي مكرر

پودر  گرم  يك  خام  نفت  جذب  ميزان  نمايانگر  شكل2 
الستيك مستعمل با مش40 در طي مراحل 100 بار استفاده 

شكل 1- مقدار جذب عملي الياف پلي پروپيلن طي 100 بار استفاده مكرر

شكل 2- مقدار جذب عملي پودر الستيك با اندازه ذرات 40 مش طي صد بار استفاده مكرر
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پودر  بندي  بسته  با  آزمون  اين  در  مي باشد.  آن  از  مكرر 
الستيك در داخل كيسه هايي از جنس منسوجات نبافته پلي 
 2/8  g/g آن  اوليه  جذب  ميزان  ريز  منافذ  با  ترفتاالت  اتيلن 
اندازه گيري و ثبت شد. در مقايسه، ميزان جذب پودر الستيك 
قبلي  مطالعات  در  شده  گزارش  مقدار  نصف  تحقيق  اين  در 
استاندارد روش  گرفتن  نظر  در  بدون  مطالعات  آن  است.  بوده 

 F726-99 (ASTM,  2006) اجرا شده است.
با توجه به شكل 2 ميزان جذب طي دو مرتبه استفاده متوالي 
بعدي افزايش يافته و ليكن در مرتبه هاي بعد از آن در مقدار 
g/g 3 ثابت مي ماند. بر خالف الياف پلي پروپيلن پودر الستيك 
داراي خواص االستيك مطلوب بوده و قادر است ميزان ظرفيت 
جذب خود را حفظ نمايد. اين در حالي است كه توانايي جذب 
 (43  g/g) پايين تر از الياف پلي پروپيلن (2/8 g/g) اوليه اش

بوده و داراي سرعت جذب آهسته تري نسبت به آن مي باشد.

3-3- بهينه سازي نسبت الياف پلي پروپيلن و پودر الستيك 
مستعمل

بمنظور بهره گيري از مزيت استفاده مجدد از پودرالستيك هاي 
مستعمل و ظرفيت جذب باالي الياف پلي پروپيلن، الياف مذكور 
با پودر الستيك به نسبت 0/05 الياف و 0/6-0/1گرم پودر جهت 

تهيه مواد مركب مخلوط شدند. عمل اختالط توسط درام هاي 
 (laboratory tumbling blender)آزمايشگاهي غلطان 
انجام گرفت و مخلوط حاصل در كيسه هايي از جنس منسوجات 
نبافته پلي اتيلن ترفتاالت به شكل كروي به قطر 5/5 سانتيمتر 
بارگيري شدند. جهت يافتن نسبت بهينه الياف پلي پروپيلن 
به پودر الستيك همانطوريكه در شكل 3 مشاهده مي شود با 
افزايش مقدار پودر الستيك تا 0/5 گرم، ميزان جذب نفت خام 
افزايش مي يابد. ليكن افزايش بيش از اين مقدار پودر الستيك 
تاثير چنداني بر ميزان جذب نفت كيسه ها ندارد. بدين ترتيب 
مقدار بهينه پودر الستيك مستعمل 0/5 گرم به ازاي 0/05 گرم 
از الياف پلي پروپيلن  خواهد بود. اين نسبت براي تهيه مواد 
مركب جهت انجام آزمايشات جذب در سرتاسر اين تحقيق مورد 

استفاده قرار گرفت.

3-4- تكميل كننده تاثير پودر الستيك و الياف پلي پروپيلن 
 (A)نتايج جذب نفت براي 0/5 گرم پودر الستيك مستعمل
با مش40 و 0/05 گرم الياف پلي پروپيلن(B) در شكل 4 نشان 
داده شده است. مقدار نفت جذب شده توسط ماده مركب 4/28 
گرم مي باشد كه 0/44 گرم بيشتر از 3/84 گرم نفت جذب شده 
توسط 0/5 گرم پودر الستيك (1/42 گرم) و 0/05 گرم الياف 

شكل 3- مقدار بهينه پودر الستيك مستعمل با مش 40 به ازاي 0/05 گرم الياف پلي پروپيلن
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پلي پروپيلن(2/42 گرم) به تنهايي بوده است. نتايج حاصل از 
اين آزمايش نشان مي دهد كه پودر الستيك و الياف پلي پروپيلن 
مي توانند باعث تكميل عمليات جذب نفت توسط يكديگر شوند.

3-5- ميزان جذب ماده مركب در مقابل تعداد دفعات استفاده 
در شكل 5 ظرفيت جذب نفت براي 0/5 گرم پودر الستيك 
با مش40، 0/05 گرم الياف پلي پروپيلن و ماده مركب حاصل 
از اختالط آنها، پس از هر بار استفاده تا 100 مرتبه تكرار نشان 
داده شده است. از آنجاييكه پودر الستيك داراي االستيسيته 
گرم  در 1/5  را  خود  جذب  ظرفيت  است  قادر  مي باشد  خوبي 

(A)حفظ نمايد. 
الياف پلي پروپيلن از سوي ديگر فاقد االستيسيته مطلوب 
بوده و لذا پس از هر بار فشرده شدن بتدريج ساختار اسفنجي 
(پف كرده) خود را از دست مي دهد، بطوريكه ميزان جذب نفت 
توسط آن طي 8 مرحله استفاده كاهش يافته و در مقدار 1/3 
گرم (B) ثابت مي ماند. ماده مركب حاصل از همين مقدار الياف 
پلي پروپيلن و پودر الستيك مستعمل ميزان جذب نفت خود را 
در مقدار 4 گرم حفظ مي نمايد. بدين ترتيب مالحظه مي شود 
الستيك  پودر  از  يك  هر  از  مركب  ماده  نفت  جذب  توانايي 

حتي  است،  بيشتر  تنهايي  به   (B)پروپيلن پلي  الياف  يا   ،(A)
به اندازه 1/2 گرم بيشتر از مجموع (A+B) مي باشد كه نشان 
ميدهد يك اثر هم افزايي در جذب نفت با تلفيق پودر الستيك 
مستعمل و الياف پلي پروپيلن بوجود مي آيد. علت اين امر به 
ضعيف بودن االستيسيته الياف پلي پروپيلن و قوي بودن آن 
در پودر الستيك مربوط مي شود. هنگاميكه الياف پلي پروپيلن 
مي گردد  استفاده  نفت  متوالي  جذب  فرايند  جهت  تنهايي  به 
عمليات فشردن(squeeze) باعث كاهش حجم الياف شده و 
بعبارتي فضاهاي خالي بين الياف كه محل نفوذ نفت مي باشند 
بتدريج در طي عمليات جذب مكرر كاهش مي يابند. در حاليكه 
اگر از مخلوط پودر الستيك و الياف پلي پروپيلن استفاده گردد 
بدليل االستيسيته باالي پودر الستيك عمليات فشردن قادر به 
كاهش حجم ماده مركب نبوده و لذا فواصل خالي بين الياف پلي 
پروپيلن و پودر الستيك تغيير نمي نمايند پس ميزان جذب نفت 
ثابت مي ماند. اين امر علت هم افزايي مخلوط پودر الستيك و 

الياف پلي پروپيلن مي باشد. 
از  پس  پروپيلن  پلي  الياف  باالي  نسبتا  نفت  جذب  ميزان 
پودر  حاليكه  در  مي رود.  بين  از  آن  اسفنجي  ظاهر  فروريختن 
از  چون  ليكن  دارد،  ضعيفي  جذب  ظرفيت  چه  اگر  الستيك 

شكل 4- مقايسه ميزان جذب پودر الستيك مستعمل (0/5 گرم)، الياف پلي پروپيلن (0/05گرم) و
 ماده مركب (0/55 گرم) حاصل از آن دو
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االستيسيته كافي برخوردار مي باشد، خواص فيزيكي خود را در 
اثر فشرده شدن از دست نمي دهد. در اثر اختالط الياف پلي 
پروپيلن با پودر الستيك، پودر تاير كمك مي كند تا الياف ظاهر 
اسفنجي خود را حفظ نموده و با تكرار مصرف، ظرفيت جذب 
نفت آن كاهش نيابد. بدين ترتيب مواد مركب مزيت هاي هريك 
از الياف پلي پروپيلن و پودر الستيك را در بر دارد و قادر است 
ضعف هاي هر يك را هنگامي كه به تنهايي براي جذب نفت بكار 

گرفته مي شوند جبران نمايد. 
پس از 100 بار استفاده از هر كيسه جاذب حاوي مواد مركب 

مقدار 400 گرم نفت خام بازيابي مي گردد كه 100 گرم بيش از 
مجموع نفت بازيابي شده با استفاده از پودر الستيك و الياف پلي 
پروپيلن به تنهايي خواهد بود. بدين ترتيب ارزش افزوده ماده 

مركب تهيه شده از اين منظر كامال روشن و واضح مي باشد.

3-6- تاثير درجه حرارت محيط در جذب نفت خام
با توجه به اطالعات كسب شده از گزارشات محققين قبلي 
جذب  ظرفيت  مي شود  ديده   6 شكل  در  همانطوريكه   ،[13]
نفت ماده مركب با افزايش درجه حرارت كاهش مي يابد. دماي 

شكل 5- مقايسه ظرفيت جذب پودر الستيك (0/5 گرم)، الياف pp (0/05گرم) و مواد مركب (0/55 
گرم) پس از صد بار استفاده مكرر

شكل 6- كاهش مقدار جذب عملي مواد مركب با باال رفتن دما
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باال موجب كاهش ويسكوزيته نفت شده كه چسبيدن نفت به 
مواد جاذب را مشكل مي سازد. هنگاميكه دما كاهش مي يابد، 
نفت  جذب  مي شود  باعث  كه  يافته  افزايش  نفت  ويسكوزيته 
مواد  ترتيب  بدين  گردد.  حاصل  مركب  مواد  توسط  بيشتري 
مركب قادر به بازيابي نفت بيشتري در نواحي سرد سير نسبت 

به نواحي گرم و استوايي مي باشند.

3-7- بررسـي و ارزيابي اقتصادي عمليات جذب نفت توسط 
جاذب هاي مركب 

جدول شماره 1 مقايسه صورت گرفته بين جذب نفت با پودر 
الستيك مستعمل با مش40، الياف پلي پروپيلن، مواد مركب و 
يك ماده جاذب تجارتي بنام اكوزول1 را نشان ميدهد. اكوزول 
يك ماده قابل رقابت از نظر اقتصادي است كه توسط شركتي 
نيوزلندي2 توليد مي شود. ميزان جذب نفت توسط اكوزول بسيار 
باالست و در حدود g/g 3/ 103مي باشد. گرچه پودر الستيك 

مستعمل، الياف پلي پروپيلن و ماده مركب حاصل از اختالط 
آن دو مقادير كمتري نفت نسبت به اكوزول جذب مي كنند، 
ليكن اكوزول تنها يك بار قابل استفاده مي باشد. پودر الستيك 
مستعمل و ماده مركب حداقل 100 بار، بدون كاهش ظرفيت 
بر  جذب  ظرفيت  چنانچه  مي باشند.  استفاده  قابل  نفت  جذب 
مبناي 100 بار استفاده مكرر قرار گيرد هر گرم الستيگ قادر 
به حذف بيش از 280 گرم نفت و هر گرم الياف پلي پروپيلن 
هر  براي  كه  مي باشند  خام  نفت  از  گرم  حذف 3000  به  قادر 
گرم مواد مركب اين مقدار حدود 8000 گرم است. قيمت مواد 
اوليه جهت حذف يك تن نفت خام با پودر الستيك مستعمل 
0/446، با الياف پلي پروپيلن 0/333 و با ماده مركب 0/026 
دالر برآورد مي گردد. در حاليكه هزينه جمع آوري يك تن نفت 
با اكوزول 630 دالر خواهد بود. اين مقايسه و ارزيابي اقتصادي 
مزيت مصرف مواد مركب براي حذف آلودگي هاي نفتي را نشان 

مي دهد. 

جدول شماره 1- مقايسه پودر الستيك مستعمل، الياف پلي پروپيلن، ماده مركب و جاذب نفتي اكوزول

پودر الستيك مستعمل با پارامتر هاي مورد مطالعه
اكوزول ماده مركبالياف دوريز پلي پروپيلنمش 40

(جاذب تجارتي)
دانسيته

g/cm3))   >آب >آب >آب >آب

دانسيته حجمي
(Bulk density)

(g/cm3)
0/3880/497-0/5290/40/0096

سريعسريعسريعآهستهسرعت جذب نفت
مقدار جذب عملي 

(در يك بار استفاده)، 
(گرم نفت خام /گرم جاذب)

2/8448/485/6103/3

پس از 8 بار استفاده مقدار جذب <100تعداد دفعات استفاده
1<100تا حدود 60٪ كاهش يافت

مقدار جذب عملي
(در 100 بار استفاده)

(گرم نفت خام/گرم جاذب)
غير قابل استفاده28030008000

قيمت مواد جهت بازيابي يك تن 
نفت خام
USD $

0/4460/3330/026630

1. Ecosol
2. Spill Response New Zeland Limited
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4- نتيجه گيري 
ــتفاده از پودر  ــنجي اس ــي و امكان س اين تحقيق به بررس
ــن جهت بازيابي  ــتعمل و الياف پلي پروپيل ــتيك هاي مس الس
ــت. نتايج اوليه  ــناور بر روي آب پرداخته اس لكه هاي نفتي ش
ــتفاده از هر يك از مواد مذكور به تنهايي  ــانمي دهد كه اس نش
ــند. در نهايت بكارگيري توام  داراي نقاط قوت و ضعفي مي باش
ــتيك و الياف پلي پروپيلن به صورت يك ماده مركب  پودر الس
عامل افزايش در توانايي جذب نفت نسبت به هر يك از الياف پلي 
پروپيلن و پودر الستيك گرديده است. پودر الستيك مستعمل 
ــط ظرفيت جذب نفت  g/g 2/8 بوده و  با مش40 داراي متوس
اين ماده بدليل داشتن االستيسيته بسيار خوب تا 100 بار قادر 
ــد. همچنين مشخص  به حفظ ظرفيت جذب نفت خود مي باش
 48/4 g/g گرديد كه الياف پلي پروپيلن داراي توانايي جذب نفت

مي باشد. اين ماده گرچه ظرفيت جذب نفت بااليي دارد ليكن 
بدليل فقدان االستيسيته قادر به حفظ مقدار جذب اوليه خود 
ــريعا به 50 در  ــد. از اين رو توانايي جذب نفت آن س نمي باش
صد ظرفيت اوليه اش پس از 8 بار استفاده كاهش يافته است. 
هنگاميكه پودر الستيك با الياف پلي پروپيلن مخلوط مي شود، 
ــتيك، الياف پلي پروپيلن را در وضعيت  االستيسيته پودر الس
ــت در آن پس از  ــته و لذا توانايي جذب نف ــفنجي نگاهداش اس
فشرده شدن (جهت حذف نفت) حفظ مي گردد. از اين رو ماده 
ــته، ضمن اينكه  ــاي هر يك از اجزاي خود را داش مركب مزاي
ــت از ارزش افزوده  ــر هم افزايي در جذب نف ــتن اث بدليل داش
ــعه و تحقيق گسترده اين ماده  ــت. با توس بهتري برخوردار اس
جايگزين مناسب و قابل رقابتي جهت حذف لكه هاي نفتي در 

دريا است. 
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چكيده
فرايند تقطير همچنان رايجترين روش جداسازي در فرايندهاي شيميايي است كه حدود 3٪ از كل انرژي مصرفي جهان را در 
بر ميگيرد. از اين رو روش هاي متعددي براي كاهش انرژي در فرايند هاي تقطير مورد توجه صنعت بوده است كه نهايتا به طراحي 
سيستم كوپل گرمايي1 منجر شده است. يكي از انواع چنين سيستم ها، برجهاي ديوار مياني2 نامگذاري شده است كه براي جداسازي 
مخلوطهاي چند جزئي مورد استفاده قرار مي گيرد. اساس طراحي برجهاي ديوار مياني بر مبناي سيستمهاي كوپل گرمايي بوده كه 
با حذف برخي از تجهيزات عملياتي ، سبب كاهش 20-30٪ سرمايه اوليه و حدود 25٪ هزينه عملياتي ميگردد. بنابراين مي توان 

استفاده از برج هاي ديوار مياني را به عنوان يكي از بهترين روش ها در بهبود سازي فرايند هاي شيميايي دانست. 
اين مقاله به معرفي برجهاي ديوار مياني، پيكربندي و انواع روش هاي طراحي و شبيه سازي اين برجها ميپردازد و همچنين 

مثالهايي از چند كاربرد مهم آن در صنعت و مقايسه آن با دو برج معمولي را بيان ميكند.

واژگان كليدي:  تقطير، كوپل گرمايي، برج ديوار مياني، انرژي، روش طراحي ميانبر

مقدمه
جداسازي  براي  پتروشيمي  و  شيميايي  صنايع  در  تقطير 
جداسازي  از  كه ٪95  است  شده  برآورد  دارد.  وسيعي  كاربرد 
مايعات توسط تقطير انجام مي شود و حدود 3٪ از كل انرژي هاي 
مصرفي در جهان مربوط به تقطير است [1]. از اين رو در جهت 

كاهش مصرف انرژي، بهبود در تجهيزات و فرآيند هاي تقطير 
اهميت فراوان دارد.

كردن  گرمايي  كوپل  فرايندها،  انتگراسيون  راه هاي  از  يكي 
چگالنده  يك  اغلب  گرمايي،  دركوپل  است.  تقطير  ستون هاي 
در  لينده  فرايند  مانند  مي شود  حذف  سيستم  از  آور  جوش  يا 

شناختي از برج هاي ديوار مياني و تاثير آن بر كاهش انرژي مورد نياز 
در فرايند هاي تقطير

* Rahimi@hamoon.usb.ac.ir
1. Thermally Coupled

2. Dividing-Wall Columns

رهبر رحيمي*1 ، اشكان البرزي2، محمد حسن سودمند2، مرتضي زيودار3 
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3- دانشيار، دانشكده مهندسي شيمي، دانشگاه سيستان و بلوچستان
زاهدان، دانشگاه سيستان و بلوچستان، دانشكده مهندسي شيمي
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جداسازي اكسيژن و ازت از هوا. در اين فرايند، چگالنده برج فشار 
باال به عنوان جوش آور برج فشار پايين نيز عمل مي كند كه در 
نتيجه براي توليد مايع خنك كننده به منظور كندانس كردن بخار 
در چگالنده برج فشار باال، به يك منبع خارجي نياز نيست[2] . 
در قسمت هاي كوپل گرمايي انتقال حرارتي كه براي جداسازي 
الزم است بوسيله تماس مستقيم بين جريان هاي مايع و بخار 
اجزا تأمين مي گردد مانند تقطير آب و متانول. در اين فرايند 
كه آب به عنوان پسماند از برج خارج مي شود، گرماي مورد نياز 
در پايين برج از بخار مستقيم حاصل مي شود كه منجر به حذف 

جوش آور از سيستم مي گردد[3].
تركيبات  جداسازي  براي  گرمايي  كوپل  برج هاي  چينش 
سه جزيي درشكل 1 نمايش داده شده است كه از ميان آن ها 
برجهاي پتليوك1 كاربرد صنعتي بيشتري دارند. با توجه به شكل 
 A 1 ، خوراك سه جزئي براي يك جداسازي سريع بين جزء-c
وC ، ابتدا وارد قسمت پيش جدا ساز مي شود و جزء B در باال 
و پايين اين برج توزيع مي شود و جريان هاي خروجي وارد برج 

اصلي شده كه اجزا را با خلوص باال جدا مي كند.
ميتوان با قرار دادن هر دو قسمت پيش جداساز و اصلي در 
يك پوسته و نصب ديواره در داخل آن، برج هاي ديوار مياني را 

معرفي نمود(شكل2).
برج هاي تقطير ديوار مياني براي نخستين بار در سال هاي 
ميان  از  شد.  مطرح  اختراع  يك  عنوان  به  و1940   1930
مخترعين، مونورو، بروگما نقش بسزائي را ايفا كردند. در جماهير 
شوروي سابق، فردي بنام پتليوك و همكارانش اقدامات بزرگي را 
در جهت بررسي خواص ترموديناميكي ستون هاي كوپل گرماي 
انجام دادند[4]. ايده طراحي و ساخت برج ديوار مياني توسط 
طراحي،  روش  در  كمبود  شد.  منتشر  درسال 1949   Wright

آناليز عملياتي  و شايد ارزاني انرژي باعث شد كه حدود 36 سال 
بعد اولين كاربرد صنعتي اين نمونه برج در سال 1985 در شركت

BASF انجام شود [1]. دو سال بعد يعني در سال 1987 كي بل 

دوباره توجه همگان را به اين برج ها معطوف كرد. در سال 1998 
عبدالمطلب و اسميت بر روي شبيه سازي ديناميكي و كنترل آن 
كارهاي زيادي انجام دادند[5]. در سال 2002 مورال كريشنا و 

همكارانش بر روي طراحي آن به نتايج زيادي دست يافتند[6].
ويژگي  منحصر به فرد اين برج وجود ديواري است كه فضاي 
داخلي  برج را به دو قسمت خوراك و جريان جانبي تقسيم ميكند. 
اين ديواره از اختالط طرف خوراك و جريان جانبي جلوگيري 
سيني  در  اختالط  پديده  مي شود  سبب  امر  اين  كه  مي كند 
خوراك و همچنين پديده Remixing در محصول مياني از بين 

شكل1. الگوهاي برج هاي تقطير كوپل گرمايي براي جداسازي سه 
جزيي:  (a)چينش مستقيم كوپل گرمايي، (b) چينش غير مستقيم 

شكل2. برج ديوار ميانيكوپل گرمايي، (c) برج هاي تقطير پتليوك
1. Petlyuk
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رود. با حذف اين دو پديده در برج، راندمان سيني ها افزايش و 
در نتيجه خلوص باالتر جريان هاي خروجي را در برج هاي ديوار 

مياني سبب مي شود[7]. 
جداسازي مخلوط سه جزئي در ستون هاي ديوار مياني مانند 
برج پتليوك است. در جريان پايين سيني خوراك مقدار سازنده 
A خيلي اندك است، همين طور در جريان باالي سيني خوراك 
مقدار سازنده C خيلي كم مي باشد. همانطور كه در شكل3 نشان 
داده شده است، انتقال جرم ميان سازنده هاي A وB به سمت 
باالي برج و B وC به سمت پايين برج مي باشد. در قسمت پايين 
برج بعد از اينكه ديوار جداكننده به پايان رسيد، B اجازه مي يابد 
در طرف ديگر جداره به سمت باال حركت كند. بعد از جدا شدن 
B، سازنده C از پايين ستون خارج مي شود. بطور مشابه در باالي 
سيني خوراك، نبودن ديواره به سازنده B اين اجازه را مي دهد 
كه به سمت پايين حركت كند و بعد از جداسازي سازنده A از 
باالي برج خارج شود. در مرحله اي از برج كه غلظت سازنده 
مياني بيشينه است، سازنده B به عنوان محصول مياني از برج 

خارج مي شود.
برج ديوار مياني باعث كاهش هزينه ي عملياتي و سرمايه 

گذاري اوليه مي شود و همچنين نشر گازهاي گلخانه اي كاهش 
ميابد و در نتيجه كاهش دما نياز به آب خنك كننده در چگالنده 

را كاهش مي دهد.
امروزه برج ديوار مياني  به يك تكنولوژي پذيرفته شده تبديل 
شده است كه تا كنون تعدادي بالغ بر 100 نمونه از آن در سراسر 
دنيا نصب شده است و در آينده اي نزديك برج ديوار مياني در 
صنايع فرايند شيميايي (CPI) به عنوان يك تقطير استاندارد 

معرفي خواهد شد [8].
مطالعات تئوري نشان داده است كه به طور متوسط حدود  
چينش هاي  با  مقايسه  در  انرژي  هزينه  كاهش  الي ٪50   30

معمولي داريم [9].

پيكربندي
انتخاب مناسب اجزا داخلي  يك ستون عامل ضروري و مهمي 
براي رسيدن به بازدهي بيشتر انتقال جرم و انتقال حرارت و 
همچنين دستيابي به محصول خالص تر است [8]. تفاوت عمده  
اين نوع برج ها  عالوه بر وجود ديوار مياني، تقسيم كننده مايع و 

بخار است كه در پيكربندي برج نقش مهمي ايفا مي كند.
براي جداسازي سه جزئي مي توان دو پيكر بندي متفاوت از 
برج ديوار مياني را به كار برد. اولين نوع توسط Wright ارائه شد 
كه ديوار دقيقا در وسط برج قرار مي گيرد كه معموال از اين نمونه 
استفاده مي شود. درپيكر بندي دوم، ديواره در پايين يا باالي برج 
قرار ميگيرد كه اين نمونه توسط Monoro درسال 2004 ارائه 
شده است كه هدف از آن پايداري بيشتر برج و اتالف انرژي كمتر 

براي خوراك هاي هيدروكربني مي باشد [10] (شكل4). 
پس از بررسي هاي صورت گرفته، موقعيت ديواره بهتر است 
طوري باشد كه تعداد مراحل باال و پايين با هم برابر شود چون در 
اين حالت بار حرارتي جوش آور به كمترين مقدار خود مي رسد و 

عدم تقارن، انرژي مصرفي را افزايش مي دهد [1].
برج هاي ديوار مياني به دو صورت سيني دار و آكنه موجود 
است كه استفاده از نمونه آكنه دار آن متداول تر است. شركت 
BASF منحصرا از برج هاي اكنه استفاده مي كند ديگر شركت ها 

مانند Koch Glitsch و CEPSA از برج هاي سيني دار استفاده  شكل3. جداسازي اجزا در برج ديوار مياني
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مي كنند. ساخت برج هاي آكنه پيچيده تر و جوش دادن ديوار 
مياني مشكل تر است .در طول نصب برج اكنه بايد اطمينان داشت 
كه اجزا اكنه با ديواره مياني برج برخورد نداشته باشد زيرا با توجه 
به نتايج  Kaible اين كار ممكن است جريان مايع را بيش از اندازه 
افزايش دهد و به طور برعكس بازده جداسازي را پايين بياورد [8]. 
قطر برج ديوار مياني هاي صنعتي مجهز به اكنههاي ساختار يافته 
از 0/3 تا باالي 4 متر است كه قطر برج هاي سيني دار بيشتر است 

و به باالي 6 متر نيز ممكن است برسد [11].
همانطور كه اشاره شد، يكي از عوامل مؤثر در برج، وجود 

ديواره مياني است كه به دو صورت درون برج نصب مي شود.
در روش اول ديواره به برج جوش داده مي شود كه اين امر 

باعث افزايش پايداري پوسته برج مي شود. 

در روش دوم كه تكنولوژي آن اخيرا در صنعت بكار رفته، 
ديوار هاي بدون جوش كاري است كه توسط شركت BASF و 
Montz ارائه گرديده است كه مزيت آن، اين است كه تنش هاي 

مكانيكي كاهش پيدا مي كند و به همين دليل است كه نصب اين 
نمونه ديواره توصيه مي شود [10]. ساخت برج ديوار مياني  با 
ديواره غير ثابت در اواسط سال 1990 افزايش پيدا كرد وتا كنون 
به 85 عدد رسيده است. با استفاده ازاين ديواره ها طراحي برج، 

آسانتر، سريعتر و دقيقتر مي گردد.
از ديگر اجزا كليدي برج هاي ديوار مياني  همانطور كه گفته 

شد، تقسيم كننده هاي مايع و بخار مي باشد.
بكار بردن تقسيم كننده مايع در باالي ديوار مياني برج به 

معناي جريان برگشتي براي هر دو طرف ديوار است [14].

شكل4. انواع پيكربندي هاي برج ديوار مياني

[13](b)[12]، ديواره بدون جوش(a)شكل5. ديوارهي جوش داده شده
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تقسيم كننده  پارامتر  تأثير  تجربي  آزمايش هاي  و  مطالعات 
مايع (L)  بر دو جزء سبك و مياني در محصول مياني را نشان 
مي دهد. براي بدست آوردن اين تأثير، (L) را در مقادير مختلف 
تغيير مي دهند، اين در حالي است كه (V) در مقدار اوليه خود 
ثابت باقي مي ماند و نيز شرايط خوراك و بار حرارتي جوش آور در 
طول آزمايش ثابت است و همچنين پارامتر تقسيم كننده بخار 
بر روي جز مياني و سنگين در محصول مياني تأثير مي گذارد. 
تقسيم شدن بخار درون برج به صورت طبيعي در دو طرف ديوار 
جريان پيدا مي كند اما براي ايجاد تعادل افت فشار در دو طرف 

ديواره نياز به دستگاه تقسيم كننده بخار داريم [14].
با افزايش مقدار جريان مايع برگشتي در قسمت محصول (برج 
اصلي)، بار حرارتي چگالنده افزايش مي يابد، اين در حالي است كه 
خلوص تركيب مياني در محصول مياني نيز افزايش ميابد. بنابراين 
تنها افزايش ميزان جريان برگشتي براي دست يابي به خلوص 
باالتر بدون توجه به ميزان بار حرارتي و صرف انرژي نمي تواند 

الگوي مناسبي در جهت كارايي بهتر برج را ارئه دهد. 

طراحي و شبيه سازي برج ديوار مياني
روش  دو  مياني  ديوار  برج هاي  طراحي  براي  مقاله  اين  در 

معرفي شده است.

روش اول: طراحي اوليه برج ديوار مياني بر اساس معادله 
فنسك-آندروود-گليلند1 و كركبريد2 است كه معادالت فنسك 
حداقل تعداد مراحل ، آندروود حداقل نسبت برگشتي و گليلند 
مشخص  را  شده  انتخاب  نسبت برگشتي  در  نياز  مورد  مراحل 
مي كند و كركبرايد سيني خوراك را تعيين مي نمايد. در اين 
مدل، فراريت نسبي و جريان مولي را ثابت فرض مي كنند [15].

Vmin روش دوم: روش دياگرام 
نرماليزه  بوسيله  كه  است  گرافيكي  روش  يك  روش  اين 
نرماليزه  كه  مي آيد  بدست  انرژي  حداقل   ، بخار  جريان  كردن 
كردن جريان بخار تابع توزيع خوراك است.پايه اين روش نيز بر 
اساس معادله آندروود است. پارامترهاي مورد نياز براي اين روش 
عبارتند از: تركيب خوراك، كيفيت خوراك، K-value و خلوص 
محصوالت مورد نظر يا بازيابي است كه پس از استفاده از معادله 

آندروود مي توان Vmin را مشخص كرد[16].
يكي از پارامتر هاي مهم در طراحي، درجه آزادي مي باشد 
.براي يك برج تقطير معمولي، درجه آزادي برابر 4 مي باشد ولي 
براي برج هاي ديوار مياني مطابق شكل7 درجه آزادي برابر 11 
مي باشد كه نشان دهنده ي پيچيدگي طراحي اين نوع برج هاست. 

11 درجه آزادي عبارتند از[17]:
 بار حرارتي يا نسبت برگشتي

شكل6. تقسيم كننده مايع[11]
شكل7. پارامتر هاي طراحي برج ديوار مياني[17]

1. Feneske-Underwood-Gilliland equation 2. Kirkbirde
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 (6 قسمت 1 تا) تعداد مراحل تئوري
 5 توزيع بخار روي قسمت 4 و
 3 توزيع مايع روي قسمت 2و
 مشخصات دو جريان محصول

تا به حال مدل استاندارد برج ديوار مياني به عنوان يك بسته 
نرم افزاري ارائه نشده است، بنابراين اين برج ها را به برج هاي 
مياني  ديوار  برج  سازي  شبيه  براي  ميكنند.  تجزيه  معمولي  
چندين مدل معرفي  شده است كه هر كدام مزيت ها و معايبي 

دارد كه عبارتند از:
 مدل پمپ جانبي:

طور  به  مياني  ديوار  برج  مختلف  قسمت هاي  مدل  اين  در 
عمودي در باالي يكديگر قرار مي گيرند

و تماس مايع و بخار با استفاده از پمپ هاي جانبي تنظيم 
مي شود. اين مدل از نظر محاسباتي ساده تر و آسان تر در مقايسه 
با مدل هاي ديگر است زيرا شامل تنها يك برج براي شبيه سازي 
به  مشكالتي  مدل  اين  سازي  شبيه  همگرايي  در  اما  مي باشد. 
وجود مي آيد زيرا در دو نقطه برج كل بخار  و  مايع از برج بيرون 

كشيده مي شود كه در شكل 8 نمايش داده شده است [10].

مدل دو ستون:
 در اين مدل قسمت پيش  جدا ساز و اصلي  به دو برج ساده 

تجزيه ميشود. چندين چينش دو ستون موجود است كه از نظر 
ترموديناميكي با برج ديوار مياني برابر است. كه دو نمونه از آن 
در شكل 9 نشان داده شده است. اين دو پيكر بندي از نظر زمان 
همگرايي  و نتايج  تفاوتي  با هم ندارند اما براي راه اندازي، اين 
مدل نسبت به مدل پمپ جانبي آسان تر و از نظر انعطاف پذيري 

بهتر است[10].

مدل  سه ستون:
در اين مدل قسمت پيش جداساز و قسمت هاي باال و پايين 
ميشوند و  تجزيه  ساده  برج  سه  به  مجزا  صورت  به  برج اصلي  
محصول پايين برج دوم و محصول باالي برج سوم با هم مخلوط 
شده و محصول مياني برج را تشكيل مي دهد [18] (شكل10). 

مدل چهار ستون:
ديوار  برج  مدل  اين  در  مي بينيد  شكل11  در  كه  همانطور 
مياني به چهار برج ساده تجزيه مي شود كه عبارتند از قسمت 
خوراك ، قسمت محصول ، قسمت باال و پايين. اين مدل بهترين 
موقعيت قسمت هاي برج را نشان مي دهد اما سخت ترين مدل 
براي مقدار دهي  اوليه است و نيز به آرامي هم گرا ميشود. بيشترين 
انعطاف پذيري اين مدل به خاطر ويژگي قسمتهاي مختلف برج 
و جداكننده هاي مايع و بخار است. بنابراين اين پيكربندي براي 

شكل9. دو نمونه از مدل دو ستون براي برج ديوار مياني[10]شكل8. مدل پمپ جانبي برج ديوار مياني[10]
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شبيه سازي ديناميك مناسبترين روش است [10].

كاربرد برج ديوار مياني در صنعت
براي جايگزين كردن برج هاي معمولي با برج ديوار مياني دو 
روش موجود است. روش اول، ساخت يك برج ديوار مياني جديد 
است و روش دوم، برج ديوار مياني را با دوباره بكار بردن بعضي 
از تجهيزات و اجزا داخلي برج هاي معمولي، ساخته و راه اندازي 
مي شود كه به برج ديوار مياني جايگزين شده1 معروفند كه اين 

روش از نظر هزينه ساخت مقرون به صرفه تر است.

براي جايگزيني برج هاي معمولي با يك برج ديوار مياني ابتدا 
پارامترهاي طراحي و نيز نسبت سرعت جريان بخار به حداكثر 
سرعت آن اندازه گيري مي شود كه اگر اين نسبت در محدوده 
قابل قبولي باشد[19] به عنوان يك پارامتر تصميم گيري براي 

جايگزيني بكار مي رود.

جداسازي بنزن-تولوئن-زايلن:
 همانطور كه در جدول1 مشاهده مي شود، براي اين تركيب 
خوراك، برج هاي معمولي كه از دو برج با قطر هاي 0/9 و 0/8 متر 

جدول1. مقايسه برج هاي معمولي با برج ديوار مياني در جدا سازي بنزن-تولوئن- زايلن
سايز/جزئيات هزينه
(واحدها در پرانتز)

برج ديوار مياني دو برج معمولي
جديد

برج ديوار مياني 
جايگزين شده برج اول    برج دوم      كلي

31406868تعداد سيني ها
17،35،1617،35،16تعداد سيني ها(باال، ميانيو كف)

0/90/80/90/9قطر ستون (متر)
24305151ارتفاع ستون(متر)

1476876235213061306بارحرارتي كندانسور(كيلووات)
1508890239513551355بارحرارتي ريبويلر (كيلو وات)

0/80/80/80/8 نسبت 

شكل11. مدل چهار ستون[10]شكل10. مدل ستون هاي سه گانه

1. Retrofit
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و به ترتيب 31 و 41 سيني مي باشند، با يك برج ديوار مياني به 
قطر 0/9 متر و  68 سيني جايگزين ميشود و همچنين ريبويلر 
و كندانسور برجهاي معمولي قابل استفاده براي برج ديوار مياني 
است. با اين جايگزيني حدود 43٪ در هزينه عملياتي و حدود 
صرفه جويي  معمولي  برج هاي  به  نسبت  اوليه  هزينه  در   ٪14
ميشود و ميزان زمان بازگشت سرمايه حدود 20 ماه است [20].

جداسازي بنزن- تولوئن- اتيل بنزن 
سيستم هاي معمولي براي اين فرايند متشكل از دو برج به 
قطرهاي 1/1 و 1/5 متر ميباشند. كه با يك برج ديوار مياني 
به قطر 1/2 متر مي توان جايگزين كرد. تعداد مراحل برج هاي 
معمولي به ترتيب 51 و 35 مي باشد در حالي كه برج ديوار مياني 
با 65 سيني راه اندازي مي شود. كاهش هزينه عملياتي براي اين 

تركيب خوراك 35٪ و كاهش سرمايه اوليه در حدود 36٪ برآورد 
شده است ميزان زمان بازگشت سرمايه 25 ماه براي برج ديوار 

مياني است [20] (جدول2).

جداسازي دي پروپانايزر- دي بوتانايزر 
برج هاي معمولي در اين فرايند هركدام با قطر 2/3 متر و 32 
مرحله ساخته مي شوند كه مي توان آن را با يك برج ديوار مياني 
با قطر 2/4 متر و 68 مرحله جايگزين كرد. براي جايگزيني برج 
ديوار مياني در اين فرايند مي توان از ريبويلر برجهاي معمولي 
هزينه  است.  نياز  جديد  كندانسور  به  اما  كرد  استفاده  دوباره 
عملياتي حدود 39٪ كاهش مي يابد و نيز زمان بازگشت سرمايه 

در اين فرايند 32 ماه است[20] (جدول3).

جدول2. مقايسه برج هاي معمولي با برج ديوار مياني در جدا سازي بنزن-تولوئن- اتيل بنزن
سايز/جزئيات هزينه
(واحدها در پرانتز)

برج ديوار مياني دو برج معمولي
جديد

برج ديوار مياني 
جايگزين شده برج اول    برج دوم      كلي

51356565تعداد سيني ها
15،37،1315،37،13تعداد سيني ها(باال، ميانيو كف)

1/11/51/21/1قطر ستون (متر)
41315252ارتفاع ستون(متر)

1262753201512931293بارحرارتي كندانسور(كيلووات)
1282776205813351335بارحرارتي ريبويلر  (كيلو وات)

0/80/80/80/9 نسبت 

جدول3. مقايسه برج هاي معمولي با برج ديوار مياني در جدا سازي دي پروپانايزر- دي بوتانايزر
سايز/جزئيات هزينه
(واحدها در پرانتز)

برج ديواردو برج معمولي
 مياني جديد

برج ديوار مياني 
جايگزين شده برج اول    برج دوم      كلي

32326868تعداد سيني ها
10،40،1810،40،18تعداد سيني ها (باال، مياني و كف)

2/32/32/42/3قطر ستون (متر)
33336767ارتفاع ستون(متر)

805877561581496859685بارحرارتي كندانسور(كيلووات)
737680641544094099409بارحرارتي ريبويلر(كيلو وات)

0/80/80/80/9 نسبت 
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جداسازي اتانول-آب- اتيل گليكول 
برج هاي معمولي در اين فرايند به قطرهاي 0/9 و 0/5 متر 
اما  است  سيني  و 7  ترتيب 30  به  داراي  كه  مي شوند  ساخته 
مطابق جدول شماره 4 برج ديوار مياني با قطر 1/1 متر و تعداد 
35 مرحله جايگزين مي شود. در اين جايگزيني 31٪ در هزينه 
عملياتي صرفه جويي مي شود امازمان بازگشت سرمايه 49 ماه 

است كه مناسب به نظر نمي آيد[20] . 

جداسازي اتانول-پروپانول- بوتانول 
براي جداسازي اتانول-پروپانول-بوتانول از دوبرج معمولي به 
قطرهاي 2/6 و 1/5 متر با 52 و 32 مرحله استفاده مي شود كه 
مي توان با يك برج ديوار مياني به قطر2/3 متر و 60 سيني جايگزين 
كرد كه در اين فرآيند هم ريبويلر و هم كندانسور قابل جايگزيني 

براي برج ديوار مياني مي باشند.43٪ كاهش هزينه عملياتي و ٪30 
كاهش سرمايه اوليه براي اين جايگزيني برآورد شده است . و زمان 

بازگشت سرمايه حدود 18 ماه است[20](جدول5).

جداسازي آلكان ها (پنتان- هگزان- هپتان)
براي اين فرايند، جداسازي بوسيله دو برج معمولي با قطر هاي 
0/8 متر كه داراي 38 و 21 سيني  است، انجام مي شود در حالي كه 
مي توان از يك برج ديوار مياني به قطر 0/9 متر و تعداد 48 سيني 
بهره مند شد كه در اين حالت ريبويلر و كندانسور برج هاي معمولي 
ميتواند جايگزين شود. از نقطه نظر فرايندي، 37٪ در هزينه عملياتي و 
20٪ در سرمايه اوليه نسبت به برج هاي معمولي صرفه جويي مي شود 

و زمان بازگشت سرمايه حدود 32 ماه است[20] (جدول6).
كاهش سرمايه اوليه و هزينه عملياتي برج هاي ديوار مياني 

جدول4. مقايسه برج هاي معمولي با برج ديوار مياني در جدا سازي اتانول- آب- اتيل گليكول

سايز/جزئيات هزينه
(واحدها در پرانتز)

برج ديوار مياني دو برج معمولي
جديد

برج ديوار  مياني  
جايگزين شده برج اول    برج دوم      كلي

3073535تعداد سيني ها
17،9،917،9،9تعداد سيني ها (باال، مياني و كف)

0/90/51/11/1قطر ستون (متر)
2472929ارتفاع ستون(متر)

1259202146110331033بارحرارتي كندانسور(كيلووات)
12891411430973973بارحرارتي ريبويلر(كيلو وات)

0/80/80/80/9  نسبت 

جدول5. مقايسه برج هاي معمولي با برج ديوار مياني در جدا سازي اتانول-پروپانول- بوتانول

سايز/جزئيات هزينه
(واحدها در پرانتز)

برج ديوار مياني دو برج معمولي
جديد

برج ديوار مياني 
جايگزين شده برج اول    برج دوم      كلي

52326060تعداد سيني ها
10،40،1810،40،18تعداد سيني ها (باال، مياني و كف)

2/61/52/32/6قطر ستون (متر)
52295959ارتفاع ستون(متر)

68812889977051875187بارحرارتي كندانسور(كيلووات)
801229841099663166316بارحرارتي ريبويلر(كيلو وات)

0/80/80/80/9  نسبت 
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جايگزين شده در مقايسه با برج هاي معمولي در جدول7 به طور 
كلي نشان داده شده است.

بحث و نتيجه گيري
در اين مقاله برج هاي ديوار مياني  و كاربرد آن در صنعت  
معرفي شدند. برج هاي ديوار مياني يك نمونه از برج هاي كوپل 
جوش  مانند  تجهيزات  ساير  و  حجم  آن  در  كه  است  گرمايي 
آور و چگالنده از سيستم حذف مي شود اين برجها براي جدا 
سازي خوراك هاي سه جزئي بيشترين كاربرد را دارند. مواردي 
از جداسازي 4 جزئي نيز گزارش شده است كه جنبه صنعتي يا 
اقتصادي آن هنوز به طور جامع گزارش نشده است. جدا سازي 
در اين برج ها با درجه خلوص باال صورت مي گيرد. با وجود اين 
كه خلوص هر سه محصول باالست اما مصرف انرژي كاهش و 
به تبع آن، صرفه جويي در هزينه مي شود. استفاده از برج هاي 
ديوار مياني براي محصوالت حساس به دما بسيار مفيد است 
زيرا وجود تنها يك جوش آور، استرس دمايي روي محصول را 
كم مي كند و محصولي با كيفيت باالتر به بازار عرضه مي نمايد.

برج هاي  با  مياني  ديوار  برج  جايگزيني  روي  بر  مطالعه  با 

معمولي نتيجه مي شود كه  بيشتر از 30٪ در هزينه عملياتي 
صرفه جويي مي شود و زمان بازگشت سرمايه نيز كاهش مي يابد. 
اين برج ها از نظر قطر اندكي از برج هاي معمولي بزرگتر هستند 
اما هزينه ساخت يا سرمايه اوليه به علت داشتن تنها يك جوش 

آور و چگالنده كاهش يافته و يا اين كه تغييري نمي كند.
 از محدوديت هاي استفاده از برج هاي ديوار مياني اين است 
كه براي تركيبات غير ايده ال و تقطير همراه با واكنش شيميايي 
خوب عمل نمي كنند و طراحي آن در مقايسه با برج هاي معمولي 
پيچيده و در اختيار شركت هاي سازنده مي باشد. در تماسهايي 
كه با بعضي از واحدهاي صنعتي گرفته شده است به نظر ميرسد 
كه چنين برج هايي در صنايع پتروشيمي كشور وجود ندارد و به 
عهده دانشگاه هاست كه با ايجاد پايلوت برج هاي آزمايشگاهي به 

تكنولوژي برج هاي ديوار مياني دست يابند.

تشكر و قدرداني
توسعه  و  تحقيق  واحد  صميمانه  همكاري  از  است  الزم 
را  عملياتي  واحد هاي  از  بازديد  امكان  كه  اميركبير  پتروشيمي 

فراهم نمودند تشكر شود.

جدول6. مقايسه برج هاي معمولي با برج ديوار مياني در جدا سازي آلكانها (پنتان- هگزان- هپتان)
سايز/جزئيات هزينه

(واحدها در پرانتز)
برج ديوار دو برج معمولي

مياني جديد
برج ديوار  مياني 
جايگزين شده برج اول    برج دوم      كلي

38214848تعداد سيني ها
14،23،1114،23،11تعداد سيني ها (باال، مياني،كف)

0/80/80/90/9قطر ستون (متر)
28173737ارتفاع ستون(متر)

7536661419858858بارحرارتي كندانسور(كيلووات)
8176721489934934بارحرارتي ريبويلر(كيلو وات)

0/80/80/80/9 نسبت 

L     پارامتر تقسيم كننده مايع
V     پارامتر تقسيم كننده بخار

K -مقدار  K-value
Vmin    حداقل مقدار بخار

Vact    سرعت واقعي بخار
Vmax    سرعت طغيان بخار
A    جز سبك در خوراك
B    جز مياني در خوراك

C    جز سنگين در خواك
x    كسر مولي مايع   

y    كسر مولي بخار
c    تعداد اجزاء

فهرست عاليم:
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F    دبي خوراك
D      دبي محصوالت خروجي از باالي برج
W     دبي محصوالت خروجي ازپايين برج

Z    جزء مولي خوراك

S    نسبت برگشتي ريبويلر
r    نسبت برگشتي كندانسور
q    شرايط گرمايي خوراك

    ضريب فراريت نسبي

    ضريب اكتويته
    ضريب فوگاسيته

Psat    فشار بخار

n    تعداد مراحل
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Using a mixture of tire powder and PP fiber for removing oil spills from sea water
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Abstract
Recycled polypropylene (PP) fiber and waste tire powder have been used to remove spilled oil. The 
ASTM F726-99 method has been used to evaluate oil absorbing capability of PP fiber and it has been 
found that the fiber has a large rapid oil absorption capacity. The oil adsorption capacity of the fiber was 
dramatically reduced after a limited number of uses because of its poor elasticity. Tire powder which 
absorbs less oil more slowly, is more elastic than PP fiber and is capable to be used up to 100 times for 
oil absorption without losing its oil absorption capability. In this research, PP fiber and tire powder were 
mixed together to develop a composite material. It was found that the composite is capable of recovering 
great amounts of oil comparing to the any of its components. This composite can be used repeatedly for 
at least 100 times. Hence, the material cost for recovering 1 ton of spilled oil is about US $ 0.03, making 
it very competitive in comparison to other industrial oil absorbents on the market.
Key words: Oil spill, Oil absorbent, Tire rubber, PP fiber

An Introduction to Dividing Wall Column and Its Effects on decreasing Energy 
Consumption of Distillation Processes
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Abstract
The distillation process remains as the most common method of separation in chemical process industry 
so that the energy use of this process accounts for an estimated 3% of world’s energy consumption. 
Different methods have been considered to reduce the energy consumption in distillation processes. 
As one of these methods, The Dividing-Wall Column (DWC) has been of great concern for multi-
component mixtures distillation. The design of DWC is based on Thermally Coupled Distillation 
System (TCDS) which eliminates some of the operational equipments. That leads to reduction of 20-
30% in capital costs and about 25% in operating costs. Thus Dividing-wall column (DWC) is one of 
the best examples of process intensification in distillation.
This paper presents an introduction to DWC, including column configuration, design, simulation and 
some current industrial applications. 
Keywords: Distillation, Thermally Coupled, Dividing-Wall Column, Shortcut Method, Energy
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A review on the micro reactors and their new control methods

Hamid Mosmeri1, Masood Pirhadi2, Reza Davarnejad3*
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Arak 38156-8-8349, Iran
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Abstract
A micro reactor or a micro structured reactor or a micro channel reactor is a device in which chemical 
reactions take place in a channel with typical lateral dimensions less than 1 mm. Process Intensification 
(PI) is currently one of the most significant methods in chemical engineering and process technology. 
There is some lack of the literature for the Process Intensification Systems (PIS) and the miniaturized 
systems which has created some problems for the researchers. In this article, PIS and micro reactors 
were identified and discussed. Furthermore, their potentials and defects were mentioned. Some 
published literature and patents were applied for this purpose. A complete reconsideration on these 
micro reactors and their control was achieved.
Keywords: Micro reactor, Control, Miniaturized system, PI, PIS

Preparation, characterizing, and activity evaluation of ZSM-5 nano catalyst in 
dehydration of methanol to dimethyl ether

Samaneh Hosseini1, Majid Taghizadeh1*, Ali Eliassi2

1. Chemical Engineering Department, Babol UniVersity of Technology, P.O. Box 484, 4714871167 Babol, Iran
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Abstract
In this study, ZSM-5 nanozeolite was synthesized by hydrothermal method in a Si/Al molar ratio of 
125 at a temperature of 170 °C, the aging time of 3 h and the crystallization time of 72 h. The prepared 
nanocatalyst was characterized by BET, XRD, NH3-TPD, and SEM techniques. The activity of this 
catalyst was evaluated in the dehydration of methanol to dimethyl ether in a fixed bed reactor at 300 
oC, 1 atm and a feed flow rate of 0.55 ml/min of pure methanol. A conversion of about 80% and about 
86% yield of DME of were achieved, respectively. The prepared nanocatalyst has a crystal size of 22 
nm and a specific surface area of about 398 m2g−1.
Keywords: ZSM-5 nanocatalyst; methanol dehydration; hydrothermal method, dimethyl ether
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Identifying and Prioritizing Effective Parameters on Storage and Distribution Oil 
Depots with Passive Defense Approach

Aliakbar Khorasanizade*, Hossein Motafakker2
1. Crisis Management Post Graduate, Malek-e-Ashtar University of Technology

2. Assistant Professor, Malek-e-Ashtar University of Technology
* khorasani2000@yahoo.com

Abstract
Regarding the fact that about 86 active storage and distribution depots are utilized in the country's 
fuel distribution cycle as well as the importance of fuel in the human life, this study was undertaken 
with the aim of determining important parameters affecting prioritization of oil product depots as 
well as their ranks in order to decrease their vulnerabilities and extend depots service life. Thus, 
questionnaires containing 37 suggested criteria provided based on the opinions obtained from 
academic and practitioner experts. Then, the gathered information was analyzed using MS Excel 
2007 and SPSS 15.0. Based on the results, “number of industrial, economic, aviation and social 
centers covered by the depot” and “probability  of foreign enemy’s  invasion to the depot during 
war period” were selected as the most important parameters based on One-Sample (Mean) Test and 
Friedman Test, respectively. Then, using the results, research hypotheses were obtained. 
Keywords: Oil Product Storage and Distribution Depots, Passive Defense, Prioritization

Investigation and simulation of emulsion system’s pilot of
heavy crude oil transferring in  pipeline
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Abstract
There are several ways to transport heavy crude oil; one of these, is emulsion method. The goal of this 
study is to compare the effective factors in transferring heavy crude oil in pipeline with and without 
emulsion method. In this paper, a heavy crude oil sample with about 15 API degrees is used.  The 
HYSYS software is used to simulate the oil transmission and the results from these two conditions 
are compared. The results show that using emulsion method would cause the pressure to decrease 
about 6042.3 K Pa in pipeline. This pressure drop indicates that the emulsion method requires lower 
energy for crude oil transmission in pipeline. The difference of pump’s power for heavy crude oil 
transmission in pipeline by the two mentioned methods has been 132.49 KW. 
Keywords: Heavy crude oil, Transport, Pipeline, Pressure drop, Emulsion method
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The use of pressure fluctuations in the monitoring of fluidized bed hydrodynamic

F. Karimi, R. Sotudeh-Gharebagh, R. Zarghami, N. Mostoufi *

Multiphase Systems Research Group, School of Chemical Engineering, College of Engineering, University of Tehran, 
P.O. Box 11155/4563, Tehran, Iran

* mostoufi@ut.ac.ir
Abstract
Perusing the hydrodynamic changes of fluidized bed is important for online monitoring of the drying 
process. The hydrodynamic changes occur because of a variety of reasons such as change of air velocity 
and change in physical features of particles. So in this research, fluidized bed dryer was considered 
to evaluate the effect of shrinkage and increasing particle density on hydrodynamic changes due to 
moisture loss. Therefore, wet rice particles were dried in fluidized bed with 15cm internal diameter 
and bed pressure fluctuations during this period were recorded in appropriate frequency. Data survey 
in the time domain showed that bubble size becomes smaller and more numerous by reducing the 
particle size. Evaluating data in the frequency domain also confirmed this trend of hydrodynamic 
changes. Also with the help of wavelet analysis, part of the signal related precisely to the bed 
hydrodynamic was evaluated and it was found that   large bubbles energy is transferred into smaller 
bubbles and clusters by decreasing bed volume
Keywords: Online monitoring, Hydrodynamic, Fluidized bed dryer, Pressure fluctuations

ABSTRACTS

Scientific - Propagative Monthly - Summer  2012 -38 Issue

F a r a y a n d n o

1



In the Name of God

Concessionaire: National Iranian Oil Refining and Distribution Company

No.38   Summer  2012

Director
Ezzatollah Joudaki          Professor Associate

Editor – in – Chief
Abdol Reza Moghadasi    Professor Associate

Editorial Board
Abdol Reza Moghadasi Phd in Chemical Engineering – Member of Academic Staff ( Professor Associate ) – Arak University
Iraj Nazar Hosein Saber Phd in Chemical Engineering
Morteza Baghalha  Phd in Chemical Engineering – Member of Academic Staff ( Professor Associate )  -  Sharif University of Technology 
Ali Allah Verdi  Phd in Chemical Engineering– Member of Academic Staff ( Professor Associate ) - Iran University of Science & Technology
Seyed Jalaleddin Hashemi Phd in Mechanical  Engineering– Member of Academic Staff ( Assistant Professor) - Petroleum University of Technology
Tooraj Mohammadi  Phd in Chemical Engineering– Member of Academic Staff ( Professor ) – Iran University of Sience & Technology
Farhad Shahraki  Phd in Chemical Engineering– Member of Academic Staff ( Professor ) – Sistan and Baluchestan University
Mahmood Torabi Angaji Phd in Chemical Engineering– Member of Academic Staff ( Professor Associate ) – Tehran University
Mohammad Ali Riahi  Phd in Geophysics – Member of Academic Staff ( Professor Associate ) – Tehran University
Ali Vatani   Phd in Chemical Engineering– Member of Academic Staff ( Professor Associate ) – Tehran University
Seyed Mohsen Hoseini Phd in Chemical Engineering– Member of Academic Staff ( Assistant Professor ) – Arak University

The Editorial Scientific and Technical 
Consultants
Saeed Abdolvand
Mahmood Kamarei
Abolfazl Sooratgar
Mohsen Najafi
Reza Kazemnezhad
Anahita Yaghmai

Referees for this issue
Mojgan Zende Del
Asghar Laderian
Fahime Parvizian
Mojtaba Semnani Rahbar
Mohammad Reza Ehsani
Mohammad Mehdi Salehi Barmi
Alireza Rezaei
Kamran Jahangiri

Mahta Momeni
Mir Davood Seyedi
Ebrahim Mohammad poor
Fariborz Panahi
Behnam Shane Saz
Amir Ghorbanali
Soheyla Sheybani
Mahdi Garoosi

Executive and Internal Director
Hadi Norouzi

Executive and Internal Committee
Azita Barkhordari, Khadije Kanani, Bentolhoda Farajollahi

Addrress: No. 4, Varsho St. Ostad Nejatollahi Ave., Tehran.Iran
National Iranian Oil Refining and Distribution Company
P.O.Box: 3499         P.O. Code: 1598666611
Tel: (9821) 88802911-13
E-Mail: farayandno@yahoo.com
Website: www.farayandno.niordc.ir










