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بهینهسازی شرایط عملیاتی سنتز فیشر -تروپش
در راکتورهای دوغابی با هدف تولید محصوالت
مختلف
فائزه پورآهنگریان ،محمدتقی صادقی* و محمدامین ثباتی
دانشکده مهندسی شیمی ،دانشگاه علم و صنعت ،تهران ،ایران
تاريخ دريافت92/8/30 :

تاريخ پذيرش93/7/24 :

چكيده
در ســالهای اخیــر ،ســنتز فیشــر -تروپــش بهعنــوان یــک فرآینــد مهــم شــیمیایی بــرای تبدیــل گاز ســنتز بــه ســوختهای مایــع بــا
ارزش مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت .در ایــن پژوهــش یــک مــدل گزینشپذیــری محصــول همــراه بــا هیدرودینامیــک راکتــور دوغابــی
بــرای پیشبینــی توزیــع محصــوالت ســنتز فیشــر -تروپــش در راکتــور دوغابــی بــه کار بــرده شــده اســت .نتایــج مدلســازی نشــان
میدهــد کــه عوامــل مختلفــی مثــل دمــا ،فشــار عملیاتــی ،ماندگــی کاتالیــزور و ســرعت ظاهــری گاز روی میــزان تبدیــل گاز ســنتز و
توزیــع محصــوالت هیدروکربنــی تاثیــر مهمــی دارد .در ایــن مطالعــه ،بهینهســازی پارامترهــای عملیاتــی بــرای بــه حداکثــر رســاندن تولیــد
محصــوالت هیدروکربنــی بــا الگوریتمهــای ژنتیــک ،شبیهســازی تبریــد و روشهــای مبتنــی بــر گرادیــان انجــام شــده اســت .نتایــج
نشــان میدهــد در نســبت  H2/COزیــاد و ماندگــی کــم کاتالیــزور ،تولیــد محصوالتــی مثــل نفتــا ،دیــزل و واکــس افزایــش مییابــد.
همچنیــن بــرای بــه حداکثــر رســاندن تولیــد الفینهــا نســبت بــه ســایر محصــوالت بــه نســبت  H2/COکــم و ماندگــی زیــاد کاتالیــزور
نیــاز اســت .الزم بــه ذکــر اســت کــه بــرای بــه حداکثــر رســاندن تمامــی محصــوالت ،فشــار باالیــی مــورد نیــاز اســت.
كلمــات كليــدي :ســنتز فیشــر -تروپــش ،راکتــور دوغابــی ،بهینهســازی ،الگوریتــم ژنتیــک ،الگوریتــم شبیهســازی
تبرید

دوغابــی نســبت بــه راکتورهــای بســتر ثابــت بــرای انجــام

مقدمه

در ســالهای اخیــر بــه دلیــل افزایــش قیمــت نفــت،

ایــن فرآینــد مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت.

واکنــش ســنتز فیشــر -تروپــش بــه یــک موضــوع مــورد

مدلهــای متعــددی در مقــاالت بــرای مدلســازی

مایــع تبدیــل شــده اســت .طبــق ایــن واکنــش،گاز ســنتز

اســت .در مطالعــه حاضــر ،مــدل توزیــع محصــول بــرای

عالقــه در زمینــه تبدیــل گاز طبیعــی بــه ســوختهای

ســنتز فیشــر -تروپــش در راکتــور دوغابــی ارائــه شــده

کــه مخلوطــی از هیــدروژن و منوکســیدکربن اســت از طریق

هیدروکربنهــای خطــی ( 1)ORPDMکــه در ســال

الفینهــای مختلــف و هیدروکربنهــای خطــی تبدیــل
میشــود .اخیــراً ،اســتفاده از راکتورهــای ســتون حبابــی

پیشبینــی گزینشپذیــری محصــوالت واکنــش ســنتز

واکنشهــای شــیمیایی بــه محصوالتــی چــون پارافینهــا،

 1999توســط  Van der Laanپیشــنهاد گردیــده ،بــرای
فیشــر_ تروپــش اعــم از الفینهــا ،پارافینهــا و گازهــای

ســبک بــهکار رفتــه اســت.
*مسؤول مكاتبات
آدرس الكترونيكي:

sadeghi@iust.ac.ir

1. Olefin Readsorption Product Distribution Model
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در مــدل مذکــور هــر دو واکنــش ســنتز فیشــر -تروپــش و

نحــوی کــه بتــوان تولیــد محصــوالت مطلــوب را نســبت

واکنش سنتز فیشر-تروپش

راکتــور ســتون حبابــی دوغابــی ســنتز فیشــر-تروپش بــر

جابهجایــی گاز -آب در نظــر گرفتــه میشــود [:]1
()1

بــه ســایر محصــوالت بــه حداکثــر رســاند .در ایــن مطالعه،
مبنــای کاتالیــزور آهــن کــه در رژیــم جریانــی بــه شــدت

واکنش جابهجایی گاز -آب

آشــفته کار میکنــد ،بررســی شــده اســت.

چگونگــی اثــر ســرعت گاز و ماندگــی کاتالیــزور روی

مدلسازی ریاضی

()2

میــزان تبدیــل محصــول ،توســط محققیــن مختلــف

مدل سینتیکی و ارزیابی گزینشپذیری هیدروکربنها

مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت .اگرچــه در تعــداد

عبارتهــای ســینتیکی زیــر بهترتیــب بــرای

Fabiano

آب کــه بــر روی کاتالیــزور رســوبی آهــن انجــام شــد،

کمــی از مطالعــات ،چگونگــی اثــر پارامترهــا بــر توزیــع

واکنشهــای ســنتز فیشــر-تروپش و جابهجایــی گاز-

و  ،Fernandesاز روش شــبه نیوتــن و تفاضــل محــدود

مــورد اســتفاده قــرار گرفــت [:]4

بنزیــن و دیــزل اســتفاده کردنــد .در تحقیــق ایــن گــروه،

()3

رســیدن بــه بهتریــن شــرایط عملیاتــی انجــام شــد [.]2

()4

محصــول بررســی شــده اســت .در ســال 2006

بــه منظــور تولیــد حداکثــری محصــوالت مطلــوب مثــل

بهینهســازی محصــوالت هیدروکربنــی بــه منظــور
در همــان ســال ،ایــن دو محقــق ،بــا در نظــر گرفتــن
اطالعــات تجربــی ســینتیکی ،شــبکه عصبــی مصنوعــی

1

را بهعنــوان جایگزیــن مناســب مکانیــزم واکنــش ســنتز

فیشــر -تروپــش بــرای بهینــه کــردن محصــوالت بــر

مبنــای تعــداد کمــی از دادههــای آزمایشــگاهی بــرای
واکنــش ،مــورد اســتفاده قــرار دادنــد .خروجــی شــبکه

عصبــی ،کســر وزنــی محصــول و میــزان تبدیــل بــر

ثابت تعادل( )Kpاز

اســتفاده از مــدل زیــر موســوم بــه  ORPDMمحاســبه

میشــود:
()5

بهینهســازی بــر مبنــای روش شــبه نیوتنــی وقتگیــر

()7

شــبکه عصبــی ،بــه محــدوده وســیعی از دادههــای تجربــی

قابــل اعتمــاد نیــاز اســت کــه ممکــن اســت در دســترس

نباشــد؛ بنابرایــن بــا توجــه بــه اینکــه الگوریتمهــای
تکاملــی ،از روشهــای قدرتمنــد بهینهســازی بــه شــمار

میرونــد ،بهینهســازی محصــوالت ســنتز فیشــر-
تروپــش بــه کمــک ایــن الگوریتمهــا کمــک شــایانی

بــه کاهــش هزینههــای واحدهــای صنعتــی میکنــد.

بنابرایــن ،هــدف اصلــی ایــن پژوهــش ،یافتــن شــرایط

بهینــه بــه کمــک الگوریتمهــای تکاملــی اســت ،بــه

مطالعات  Van der Laanو Beenackers

گزینشپذیــری محصــوالت الفینــی و پارافینــی بــا

مبنــای شــرایط عملیاتــی بــوده اســت [.]3

وجــود دارد .همچنیــن بــرای بهینهســازی بــه کمــک

( pCO + k p H 2O ) 2

= RWGS

بهدست میآید [.]1

()6

بــوده و امــکان توقــف بهینهســازی در نقــاط بهینــه محلــی

) kWGS ( pCO p H 2O − pCO 2 p H 2 / K p

n

i

∏α
i =2

to
θ1
1 + k R ecn

= mC n H 2 n

پارامترهــای ســینتیکی مــورد نیــاز مــدل در جــدول 1
آورده شــده اســت.

مدلسازی

مــدل انتخــاب شــده در ایــن تحقیــق ،مدلــی اســت کــه
در آن حبابهــای بــزرگ بهصــورت جریــان لولــهای

2

و حبابهــای کوچــک و فــاز مایــع بهصــورت جریــان
کامــ ً
ا همــزده 3در نظــر گرفتــه میشــود [.]1
1. Artificial Neural Network
2. Plug
3. Mixed
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جدول  -1پارامترهای سینتیکی مدل مذکور []1
مقدار

پارامتر

مقدار

پارامتر

6/5
1/7
0/35

tp1

0/0339
0/185
0/656
0/0292

)Rco2(mol kg-1cats-1

tp2
c

17.6kR e2c

kR2

14 pH-0.26 p 0.4
2

CO

0.5
2

3.71 pH

0 .47
1 .2
pCO
pH
2

ϕν ,0

8×10-5

w

(a=(MPa-1
(b=(MPa-1
kWGS=mol kg-1s-1

p

3/07

(K)-

to

85/81

KP

kR

فرضیات اعمال شده در این مدل ،عبارتند از:

 -1مقاومت انتقال جرم مایع -گاز در فاز مایع قرار دارد.

فیشــر -تروپــش هســتند کــه ایــن پارامترهــا از معــادالت
 Krishnaبهدســت آيــد [ .]4بــرای محاســبه خــواص

 -2حبابهــای بــزرگ بــه دلیــل ســرعت صعــود بــاال

فیزیکــی مایــع ،فــرض میشــود کــه مخلــوط محصــوالت

 -3الگــوی جریــان فــاز گاز در حبابهــای کوچــک و فــاز
مایــع بهصــورت کام ـ ً
ا همــزده میباشــد.

پارافینــی بــا  28کربــن ( )C28 H56ميباشــد .خــواص

( )1-2m/sدر رژیــم جریانــی لولــهای میباشــند.

 -4محصــوالت هیدروکربنــی الفینــی و پارافینــی در فــاز
مایــع ،در تعــادل بــا خروجــی راکتــور فــرض میشــود.
 -5بهدلیــل فــاز مایــع کام ـ ً
ا همــزده ،راکتــور بهصــورت
همدمــا عمــل میکنــد.

 -6مقاومــت انتقــال جــرم و حــرارت بیــن کاتالیــزور و
مایــع بــه دلیــل انــدازه کوچــک کاتالیــزور (mµا )50قابــل

صــرف نظــر کــردن اســت.

مختلــف واکنــش فیشــر-تروپش مشــابه یــک هیدروکربــن

فیزیکــی در دمــای  523 Kبــا روابــط توســعه یافتــه
Marano

و

Holder

حــدس زده میشــود [ .]5جــدول

 3خــواص فیزیکــی و شــرایط عملیاتــی راکتــور مــورد
اســتفاده را نشــان میدهــد .ضرایــب هنــری بــرای
CO, CO2, H2, H2O, N2
()C1-C3

از روابــط

و هیدروکربنهــای ســبک

Marano

و

Holder

بهدســت آمــد

[ .]5ثوابــت تعــادل بیــن مایــع و بخــار بــرای گازهــا
و هیدروکربنهــای ســبک

()C1-C3

بهصــورت زیــر

معــادالت موازنــه جــرم حبابهــای بــزرگ ،حبابهــای

محاســبه میشــود:

در جــدول  2آورده شــده اســت .در ایــن معــادالت  jعــدد

بــرای ســایر هیدروکربنهــا K-value ،از رابطــه زیــر قابــل

کوچــک و فــاز مایــع و همچنیــن شــرایط مــرزی مربوطــه
واکنشهــا میباشــد کــه بــرای واکنــش ســنتز فیشــر-

تروپــش برابــر 1و بــرای واکنــش جابهجایــی گاز -آب

()9

محاســبه اســت:

()10

برابــر  2فــرض میشــود .بــه دلیــل فــرض همدمــا بــودن

اجــزای نهایــی محصــوالت الفینــی و پارافینــی در فــاز گاز

نظــر میشــود .همچنیــن ســرعت ظاهــری گاز تابــع

فلــش بهدســت میآیــد [:]1

راکتــور ،از معادلــه موازنــه انــرژی در مدلســازی صــرف

و مایــع در خروجــی راکتــور بــا اســتفاده از محاســبات

خطــی از میــزان تبدیــل کلــی  COفــرض میشــود [:]1

()11

()8

مقــدار ( )acفاکتــور انقبــاض در ایــن مطالعــه  -0/5در

نظــر گرفتــه شــده اســت .مهمتریــن پارامترهــای

هیدرودینامیکــی ،ماندگــی گاز حبابهــای بــزرگ و
کوچــک در حضــور جامــدات ،تحــت شــرایط واکنــش

در مطالعــه حاضــر ،مــدل جامــع راکتــور ،شــامل یــک
سیســتم معــادالت دیفرانســیل معمولــی و معــادالت

جبــری بــا شــرایط مــرزی مربوطــه اســت.

بهینهسازی شرایط عملیاتی ...
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جدول -2معادالت موازنه جرم برای فازهای در نظر گرفته شده []1
موازنه جرم
C l arg e

= + (k L a )ilarg e  i ,GGL − C i ,L 
0
m
 i


حباب بزرگ

dh

C small

U DF
G
= (C iin,G
(k L a )ismall  i ,GL
− C ismall
− C i ,L 
) ,G
H
m
 i


حباب کوچک
فاز مایع

d (U G − U DF ) C iL,Garg e

n
 C ismall

C l arg e
Us
,G
(k L a )iL,Garg e ( i ,GGL − C i ,L ) dh + (k L a )small
0
= C i ,L
 GL − C i ,L  + ε p ε L ρ p ∑v ij R j −
i ,G 
mi
m
H
1
=
j
 i


شرط مرزی

H

∫

0

1
H

=
=h 0
C il,Garg e C iin,G

جدول  -3شرایط عملیاتی و خواص فیزیکی []1

خواص فیزیکی و شرایط عملیاتی
قطر راکتور ()m
ارتفاع پخش ()m
فشار ()MPa
دما ()K
3
-3
غلظت کاتالیزور ( )mp mL
سرعت ظاهری گاز ()m s-1
سرعت ظاهری دوغابی ()m s-1

مقدار

D=8
H=24
P=1-3
T=523
εp=0.2-0.35
UG=0.15-0.4
UG=0.01

اجزای خوراک ()-

 yinert=0.05و  yco =0.05و F=0.5-2

قطر کاتالیزور ()m
دانسیته کاتالیزور ()kg m-3
جزء وزنی کاتالیزور ()-

dp=50×10-6

2

ρp=1975

.

دانسیته دوغاب ()kg.m-3
ویسکوزیته دوغاب )(Pa.s

مجموعــه معــادالت از لحــاظ عــددی بــا طــرح تفاضــل

پــسرو بــا اســتفاده از نرمافــزار

MATLAB

حــل

میشــود .تغییــرات غلظــت اجــزای خــوراک در خروجــی

و طــول راکتــور و پــس از حــل معــادالت مــدل بــه
ترتیــب در جــدول  4و شــکل  1ارائــه شــده اســت.

عملیاتــی شــامل فشــار ،نســبت  ،H2/COســرعت ظاهــری

گاز و ماندگــی کاتالیــزور ،بــه منظــور بــه حداکثــر رســاندن

محصــوالت ،بــا الگوریتمهــای ژنتیــک ،شبیهســازی تبریــد

و روش  SQPانجــام شــد.
الگوریتم ژنتیک

 Ci,Goutlargeغلظــت حبابهــای بــزرگ جــز  iدر فــاز گاز

اولیــن مرحلــه در بهینهســازی تعریــف تابــع هــدف

جــز  iدر فــاز گاز Ci,L ،غلظــت جــز  iدر فــاز مایــع و Ci,Gin

از :ژن ،کرومــوزوم و جمعیــت .ژن بــه هــر متغیــر

در خروجــی راکتــور Ci,Gsmall ،غلظــت حبابهــای کوچــک

میباشــد .اجــزای اصلــی در الگوریتــم ژنتیــک عبارتنــد

غلظــت جــز  iدر فــاز گاز در ورودی راکتــور اســت.

تصمیمگیــری گفتــه میشــود و کرومــوزوم مجموعــهای

بهینهسازی

بهینهســازی ســنتز فیشــر -تروپــش در دمــای ثابــت

 523 Kبــا جســتجو بــرای یافتــن بهتریــن شــرایط

کامــل از ژنهــا میباشــد .بنابرایــن تابــع هــدف تابعــی از

کروموزومهــا اســت و جمعیــت بهعنــوان مجموعــهای از
کرومــوزوم تعریــف میشــود.

شماره  ،85-1زمستان 94
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جدول -4غلظت اجزای بهدست آمده از مدلسازی در خروجی راکتور
)Ci ,L (mol/m3

28/0687
28/3961
65/1002
60/2311
7/95

)(mol/m3

Cismall
,G

154/1335
130/2524
149/4935
49/9801
44/9387

) C iL,Gar,goute (mol/m

)Ciin,G (mol/m3

)Di(10-8m2/s

m iGL

اجزا

151/7147
126/5189
150/8889
50/1583
45/2693

310/5
310/5
34/5
0
34/5

3/85
1/53
1/26
1/89
1/54

5/40
4/45
2/31
0/83
5/69

H2
CO
CO2
H2O
N2

3

350
300
200
150
100

(CiG Large (mol/m3

250

50
0

5

0

10
15
20
25
طول راکتور ()m
شکل  -1نمودار تغییرات غلظت اجزای تشکیلدهنده خوراک در شرایط عملیاتی مورد نظر

الگوریتــم ژنتیــک بــا جمعیــت اولیــه کــه بهصــورت

بــرای پذیــرش جوابهــای بدتــر وجــود خواهــد داشــت.

الگوریتم شبیهسازی تبرید

میشــود [.]7

تصادفــی ایجــاد شــده اســت ،شــروع میشــود [.]6

بــرای حــل یــک مســأله بهینهســازی ،بــه روش

شبیهســازی تبریــد ،ابتــدا از یــک جــواب اولیــه شــروع
میشــود و ســپس در یــک حلقــه تکــرار بــه ســمت
جوابهــای همســایه ادامــه مییابــد .اگــر جــواب

همســایه بهتــر از جــواب فعلــی باشــد ،الگوریتــم آن را

بــه عنــوان جــواب فعلــی انتخــاب مینمایــد (بــه طــرف
آن حرکــت میکنــد) .در غیــر ایــن صــورت ،الگوریتــم

آن جــواب را بــا احتمــال ( exp(-ΔE/Tبهعنــوان جــواب
فعلــی میپذیــرد .در ایــن رابطــه  ΔEتفــاوت بیــن تابــع

هــدف جــواب فعلــی و جــواب همســایهاســت و  Tیــک

متغیــر بــه نــام دمــا اســت .در هــر دمــا ،چندیــن تکــرار
اجــرا میشــود و ســپس دمــا بــه آرامــی کاهــش داده

میشــود .در گامهــای اولیــه ،دمــا خیلــی بــاال قــرار

داده میشــود تــا احتمــال بیشــتری بــرای پذیــرش
جوابهــای بدتــر وجــود داشــته باشــد .بــا کاهــش
تدریجــی دمــا ،در گامهــای پایانــی احتمــال کمتــری

بنابرایــن الگوریتــم بــه ســمت یــک جــواب خــوب همگــرا
الگوریتم SQP

1

روش مشــتقی بــهکار رفتــه در ایــن تحقیــق ،تابــع

Fmincon
Fmincon

در نرمافــزار

MATLAB

میباشــد .در تابــع

یــک روش مبتنــی بــر گرادیــان اســتفاده

ميشــود کــه بــرای حــل مســائلی کــه هــم تابــع هــدف

و هــم قیــود بهینهســازی پیوســته هســتند و مشــتق
اول آنهــا نیــز پیوســته اســت ،طراحــی شــده اســت [.]8
ایــن روش بــرای توابــع هــدف چنــد متغیــره بــا قیــود

بـهکار مـیرود .بــرای حداقــل کــردن توابــع Fmincon ،از

نقطـهای مثــل  x0بهعنــوان حــدس اولیــه شــروع میکنــد
و حداقــل تابــع را مییابــد .الگوریتــم بـهکار رفتــه در ایــن

روش ،الگوریتــم

SQP

میباشــد [.]8

بعــد از معرفــی الگوریتمهــای بهینهســازی بــه تعریــف
توابــع هــدف بــرای بهینهســازی میپردازیــم.

1. Sequential Quadratic Programming

بهینهسازی شرایط عملیاتی ...
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بهشــمار مـیرود و آلودگــی زیســت محیطــی کمتــری دارد

مسألهبهینهسازی

[.]11

انتخاب تابع هدف

بســته بــه ايــن كــه فرآينــد  1 LTFTو يــا  2 HTFTبــراي

انتخاب متغیرهای تصمیمگیری

ســنتز فيشــرتروپش مدنظــر باشــد ،محصــوالت توليــدي

متغیرهایــی کــه بیشــترین تأثیــر را بــر میــزان تولیــد

خالصســازي محصــول نيــز متفــاوت خواهــد بــود .بــا توجــه

تصمیمگیــری انتخــاب میشــوند .اثــر هریــک از متغیرهــا

در روش  LTFTهیدروکربنهــای مختلفــی تولیــد میشــود

اســت.

متفــاوت بــوده و فرآيندهــاي پااليشــي مــورد نيــاز بــراي

بــه دمــای واکنــش ( ،)523 Kواکنــش از نــوع  LTFTاســت.

کــه مهمتریــن آنهــا در کاربردهــای صنعتــی عبارتنــد از:

محصــوالت مطلــوب دارنــد ،بهعنــوان متغیرهــای
بــر روی میــزان تبدیــل محصــوالت در شــکل  2رســم شــده
اثر نسبت COاH2/

 )1الفینهــای  C5-C8کــه بهعنــوان منومــر همــراه در تولیــد

بهطــور کل ،افزایــش نســبت COا ،H2/میــزان تبدیــل گاز

و ارزانتریــن پلیمرهــا و پرکاربردتریــن مــاده پالســتیکی در

بــه عــدد  ،2مقــدار گاز ســنتز کــه در واکنشهــای ســنتز

پلــی اتیلــن بـهکار مـیرود .پلــی اتیلــن یکــی از ســادهترین
جهــان اســت [.]9

 )2الفینهــای

C13-C18

کــه الفینهایــی بــا زنجیــر

طوالنیتــر ،میتواننــد بــه الکلهــای خطــی تبدیــل

ســنتز را افزایــش میدهــد .بــا نزدیــک شــدن ایــن نســبت

فیشــر -تروپــش و جابهجایــی گاز -آب بــه هیدروکربــن
تبدیــل میشــود ،افزایــش مییابــد( .شــکل شــماره )2
اثر فشار کل

شــوند .الکلهــا در تولیــد مــواد شــوینده زیســت تخریــب

فشــار کل بــر فشــار جزئــی تــک تــک اجــزا اثــر میگــذارد.

 )3برشهــای ســنگین کــه بیشــتر بــه حالــت جامــد بــوده

فشــار کل بــر روی غلظــت محصــوالت تأثیرگــذار اســت و بــا

واکــس) واکسهــای بهدســت آمــده از ســنتز فیشــر-

شــماره )2

صنعــت رنــگ ،صنعــت چســب ،جوهــر و پوشــشهای

افزایــش در میــزان بــار گــذاری کاتالیــزور در راکتــور،

 )4برشهــای هیدروکربنــی شــامل نفتــا (C12ا )C8-کــه

هیدروکربنهــا هنگامیکــه کاتالیــزور بیشــتری مورد اســتفاده

پذیــر بــه کار بــرده میشــوند [.]9

بــا توجــه بــه گازی بــودن واکنــش دهندههــا و محصــوالت،

و بهعنــوان منبــع ســوختی مناســب نمیباشــند (ماننــد

افزایــش فشــار کل ،میــزان تبدیــل افزایــش مییابــد( .شــکل

تروپــش در صنایــع مختلفــی از جملــه صنعــت پالســتیک،

اثر ماندگی کاتالیزور

پــودری کاربــرد دارنــد [.]10

خــوراک خوبــی بــرای تولیــد الفینهایــی بــا تعــداد اتــم
کربــن کمتــر مخصوصــاً اتیلــن میباشــد .تقاضــای نفتــا

بیــش از  220میلیــون تــن در ســال اســت کــه بیشــتر

بهدلیــل افزایــش تقاضــا بــرای مــواد اولیــه پتروشــیمی
میباشــد [.]11

 )5برشهــای نفــت ســفید و گازوییــل (برشهــای میــان

تقطیــر) ماننــد دیــزل ( .)C13-C18کــه بــاال بــودن راندمــان
حرارتــی گازوییــل در مقایســه بــا بنزیــن ســبب شــده

اســتفاده از خودروهــای دیزلــی در جهــان بــا اســتقبال
بیشــتری روبــهرو شــود .دیــزل بهدســت آمــده از فرآینــد

 GTLدر مقایســه بــا دیــزل حاصــل از نفــت خــام عــدد

ســتان بیشــتری دارد .در نتیجــه ســوخت بســیار مناســبی

میــزان تبدیــل  COرا افزایــش خواهــد داد .بازدهــی تولیــد
قــرار میگیــرد ،افزایــش مییابــد( .شــکل شــماره )2

اثر سرعت ظاهری گاز

بــا توجــه بــه اینکه ســرعت ظاهــری گاز تحــت تأثیــر میزان
تبدیــل میباشــد ،هرچــه ســرعت ظاهــری گاز افزایــش

مییابــد ،میــزان تبدیــل کمتــر میشــود .بــه ایــن دلیــل
کــه بــا افزایــش ســرعت ظاهــری گاز ،زمــان مانــد کاهــش

مییابــد و واکنــش دهندههــا فرصــت کمتــری دارنــد تــا
بــه محصــوالت تبدیــل شــوند؛ در نتیجــه از میــزان تبدیــل

کاســته میشــود (شــکل .)2

1. Low Temperature Fischer Tropsch
2. High Temperature Fischer Tropsch
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درصد تبديل گاز سنتز

70
68
66
64
62
0/2

2

1/5

1

نسبت )(H2/CO

2
2/5
3
0/25
0/3 0/35
)(m/S
ظاهري
سرعت
فشار كل )(MPa
شکل  -2تاثیر هریک از متغیرهای تصمیمگیری بر میزان تبدیل گاز سنتز

20
0/5

1/5

1

90
80
70
60
50
40
30

اولیــه در جــدول  5و شــرایط بهینــه بهدســت آمــده از

قیود

متغیرهای تصمیمگیری انتخاب شده ،مهمترین پارامترها
در طراحی راکتورهای دوغابی سنتز فیشر-تروپش
میباشند .بنابراین دامنه عملیاتی این متغیرها را میتوان

بهعنوان قیدهای بهینهسازی مطرح کرد [ .]1پس مسأله

بهینهسازی بهصورت زیر قابل تعریف است:

تابع هدف :به حداکثر رساندن بازدهی محصوالت:


g product


 g total hydrocarbon 

} max {Φ =∑w i
0 .5 ≤ H 2 /CO ≤ 2

40

درصد تبديل گاز سنتز

74
72

60

درصد تبديل گاز سنتز

0/4

0/52

ماندگاري كاتاليزور )(m3p m-3L

80

درصد تبديل گاز سنتز

0/35

0/3

0/81
0/8
0/79
0/78
0/77
0/76
0/75
0/2

100

0 .2 ≤ ε p ≤ 0 .35

0 .1 5 ≤ U G ≤ 0 .4

1 ≤ PT ≤ 3 Mpa

بهینهســازی راکتــور دوغابــی ســنتز فیشــر -تروپــش
بــا جســتجو بــرای یافتــن شــرایط عملیاتــی بهینــه ،بــه
منظــور بــه حداکثــر رســاندن محصــوالت مطلــوب نســبت

بــه ســایر محصــوالت ،بــا الگوریتمهــای تکاملــی ژنتیــک
و شبیهســازی تبریــد و همچنیــن روش مبتنــی بــر

گرادیــان انجــام گردیــد و در نهایــت ،نتایــج حاصــل از
ایــن  3الگوریتــم مــورد ارزیابــی قــرار گرفــت كــه نتايــج

آن در ادامــه ارائــه ميشــود.
نتایج و بحث

مقادیــر پارامترهــای الگوریتــم ژنتیــک پــس از ارزیابــی

الگوریتــم ژنتیــک در جــدول  6ارائــه شــده اســت .بــا توجــه

بــه اعــداد جــدول 6میتــوان بیــان نمــود کــه بــرای بــه
حداکثــر رســاندن تمامــی محصــوالت ،فشــار بــاال مــورد

نیــاز اســت .شــرایط بهینــه گــزارش شــده نشــان میدهــد
کــه بــرای بــه حداکثــر رســاندن محصــوالت الفینــی ،بــه

ماندگــی زیــاد کاتالیــزور و نســبت  H2/COکــم و بــرای بــه

حداکثــر رســاندن محصــوالت پارافینــی بــه ماندگــی کــم

کاتالیــزور و نســبت  H2/COزیــاد نیــاز اســت .در جــدول 7

نتایــج شــرایط بهینــه بهدســت آمــده از الگوریتم شبیهســازی
تبریــد بــرای بــه حداکثر رســاندن محصــوالت مطلــوب آورده
شــده اســت .بــا توجــه بــه اینکــه الگوریتمهــای ژنتیــک
و شبیهســازی تبریــد ،ازجملــه الگوریتمهــای تصادفــی

میباشــند ممکــن اســت جــواب حاصــل از دو الگوریتــم
کامـ ً
ا مشــابه نباشــد .همانگونــه کــه از اعــداد جــدول  7نیــز
مشــخص اســت ،نتایــج دو الگوریتــم در برخــی مــوارد اختالف

جزئــی دارنــد ،ولــی در مجمــوع میتــوان بیــان کــرد کــه هــر
دو الگوریتــم تقریبـاً بــه یــک جــواب همگــرا شــدهاند .جــدول
شــماره  8شــرایط بهینــه بهدســت آمــده از الگوریتــم  SQPرا

نشــان میدهــد .روشهــای مبتنــی برگرادیــان در بهینههــای
محلــی بــه دام میافتنــد و نمیتواننــد نقــاط بهینــه کلــی را

گــزارش کننــد.
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جدول  -5پارامترهای در نظر گرفته شده برای الگوریتم ژنتیک
پارامتر
تعداد جمعیت
تعداد نخبهها
نرخ ادغام
نرخ مهاجرت
تعداد نسل

مقدار
1000
3
0/8
0/2
1000

جدول  -6شرایط بهینه بهدست آمده از الگوریتم ژنتیک به منظور به حداکثر رساندن محصوالت

( )C13-C18واکس

H2/CO

0/201
0/24

εp

0/253
0/25

1.98

0/207

0/152

2/8

0.55

0/35

0/167

2/7

( )C5-C8الفین

0.75

0/35

0/162

3

( )C13-C18الفین

1.544
1.67

(UG (m/s

(P(MPa

تولید ماکزیمم محصوالت
نفتا
دیزل

2/81
2/9

جدول  -7شرایط بهینه بهدست آمده از الگوریتم شبیهسازی تبرید به منظور به حداکثر رساندن محصوالت
H2/CO

εp

(UG (m/s

(P(MPa

1/57
1/5

0/203
0/24

0/247
0/23

2/8
2/86

تولید ماکزیمم محصوالت

2/57

( )C13-C18واکس

0/62

0/3

0/17

2/65

( )C5-C8الفین

0/78

0/3

0/17

2/7

( )C13-C18الفین

1/88

0/201

0/159

نفتا
دیزل

جدول  -8شرایط بهینه بهدست آمده از الگوریتم  SQPبه منظور به حداکثر رساندن محصوالت
H2/CO

εp

(UG (m/s

(P(MPa

تولید ماکزیمم محصوالت

2

1/6

0/25
0/25

0/2

3

نفتا

1/6

0/25

0/28

3

( )C13-C18واکس

0/6

0/25

0/3

3

( )C5-C8الفین

0/6

0/25

0/2

0/38

3

3

دیزل

( )C13-C18الفین

از اعــداد جــدول  8نیــز مشــخص اســت کــه نتایــج حاصل

الگوریتــم ژنتیــک نســبت بــه دو الگوریتــم دیگــر بیشــتر

بــا نتایــج دو الگوریتــم تکاملــی یعنــی الگوریتمهــای

ژنتیــک ،بــرای محصــول نفتــا ،دیــزل و واکــس تقریبــاً

از ایــن روش بــرای بــه حداکثــر رســاندن محصــوالت
ژنتیــک و شبیهســازی تبریــد متفــاوت میباشــد .در

جــدول  9مقایســهای بیــن ســه الگوریتــم در مقــدار
تولیــد شــده محصــوالت بــر حســب جــزء وزنــی آورده

شــده اســت .همانطــور کــه از دادههــای جــدول 9

مشــخص اســت ،جــزء وزنــی بهدســت آمــده بــرای تولیــد

هــر یــک از محصــوالت مطلــوب ،در صــورت اســتفاده از

اســت .توزیــع محصــوالت بهدســت آمــده از الگوریتــم

 ،%5الفینهــای  C5-C8حــدودا ً  %3و
تقریبـاً  %1بیشــتر از الگوریتــم شبیهســازی تبریــد اســت.
الفینهــایC13-C18

میــزان تبدیــل گاز ســنتز در تولیــد هریــک از محصــوالت
مــورد نظــر بــا توجــه بــه شــرایط بهینــه دو روش تکاملــی

در شــکلهای  3تــا  7رســم شــده اســت.
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جدول  -9مقایسه بین مقادیر تولید شده محصوالت بر حسب جز وزنی
مدلسازی اولیه بدون اعمال
الگوریتمهای بهینهسازی

روشهای مبتنی بر
گرادیان

الگوریتم شبیهسازی
تبرید

0/2576

0/2701

0/2729

0/1059
0/0104

0/1066
0/0105

0/1096
0/1253

0/1030
0/0102

0/111
0/1262

15

10

طول راکتور ()m

5

0/2799

( )C13-C18واکس

0/1143
0/1288

نفتا
دیزل

0/1097
0/0106

( )C5-C8الفین
( )C13-C18الفین

درصد گاز سنتز براي به حداكثر رساندن نفتا

25

20

0/113
0/1282

الگوریتم ژنتیک

تابع هدف :به حداکثر رساندن
محصوالت

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
00

شکل  -3میزان تبدیل با هدف افزایش تولید نفتا با استفاده از دو روش الگوریتم ژنتیک ( )GAو شبیهسازی تبرید ()SA
درصد گاز سنتز براي به حداكثر رساندن ديزل

25

20

15

10

طول راکتور ()m

5

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0

شکل -4میزان تبدیل با هدف افزایش تولید دیزل با استفاده از دو روش الگوریتم ژنتیک ( )GAو شبیهسازی تبرید ()SA
درصد گاز سنتز براي به حداكثر رساندن واكس

25

20

15

10

طول راکتور ()m

5

100
90
80
70
60
50
40
30
20
1
00

شکل  -5میزان تبدیل با هدف افزایش تولید واکس با استفاده از دو روش الگوریتم ژنتیک ( )GAو شبیهسازی تبرید ()SA
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درصد گاز سنتز براي به
حداكثر رساندن الفين ()C5-C8

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0

25

20

15

10

طول راکتور ()m

5

شکل -6میزان تبدیل با هدف افزایش تولید الفینهای  C5-C8بااستفاده از دو روش الگوریتم ژنتیک ( )GAو شبیهسازی تبرید ()SA
درصد گاز سنتز براي به
حداكثر رساندن الفين ()C13-C18

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0

25

20

15

10

طول راکتور ()m

5

شکل -7میزان تبدیل با هدف افزایش تولید الفینهای  C13-C18بااستفاده از دو روش الگوریتم ژنتیک ( )GAو شبیهسازی تبرید ()SA

بــا توجــه بــه ایــن شــکلها ،میتــوان گفــت در شــرایط

بهینــه میــزان تبدیــل بهدســت آمــده از الگوریتــم

ژنتیــک بــرای هریــک از محصــوالت نســبت بــه الگوریتــم
شبیهســازی تبریــد بیشــتر میباشــد.

یافتههــای ایــن پژوهــش نشــان داد کــه بــرای بــه

حداکثــر رســاندن محصوالتــی مثــل نفتــا ،دیــزل و
واکــس بــه عنــوان محصــول مطلــوب ،الزم اســت ماندگــی
کاتالیــزور کــم و نســبت  H2/COزیــاد باشــد .همچنیــن

بــرای بــه حداکثــر رســاندن محصــوالت الفینــی بهعنــوان
محصــول مطلــوب ،بــه ماندگــی بــاالی کاتالیــزور و نســبت

 H2/COکــم ،نیــاز اســت .نتایــج بیــان شــده بــا توجــه بــه

مکانیــزم زیــر توجیــه میشــود [:]1
()12

()13
()14
()15

C n H 2n +1 s + s ↔ C n H 2n + Hs + s

واکنــش تولیــد الفینهــا و پارافینهــا اســت ،میتــوان

گفــت کــه تولیــد الفینهــا بــه مکانهــای کاتالیــزوری
( )sو تولیــد پارافینهــا بــه هیدروژنهایــی کــه بــر

ســطح فعــال کاتالیــزور جــذب شــدهاند ( )Hsوابســته
اســت .بنابرایــن ،بــا افزایــش مقــدار کاتالیــزور در واقــع

تعــداد مکانهــای فعــال کاتالیــزوری افزایــش مییابــد.
از طرفــی افزایــش  sهمــان افزایــش  θνدر معادلــه 14

اســت .پــس میتــوان نتیجــه گرفــت بــا افزایــش ماندگــی
کاتالیــزور ،نــرخ تولیــد الفینهــا افزایــش مییابــد .نتایــج

الگوریتــم ژنتیــک نیــز مؤیــد همیــن مطلــب اســت .یعنــی

بــرای بــه حداکثــر رســاندن الفینهــا نســبت بــه ســایر
محصــوالت ،بــه ماندگــی بــاالی کاتالیــزور نیــاز اســت .امــا

نــرخ تولیــد پارافینهــا بــه میــزان هیدروژنهــای جــذب

C n H 2n +1 s + Hs → C n H 2n + 2 + 2s

شــده بــر مکانهــای فعــال کاتالیــزوری بســتگی دارد.

= RC n H 2 n

کاتالیــزور زیــاد میشــود ،ماندگــی کاتالیــزور کاهــش یافتــه

k t ,o θν θ n

c n

1 +kR e

RC n H 2 n +2 = k t , p θ H θ n

طبــق معــادالت 12و 13کــه بهترتیــب نشــاندهنده

بنابرایــن ،هنگامیکــه هیدروژنهــای جــذب شــده بــر روی
(مکانهــای فعــال توســط هیدروژنهــا اشــغال شــدهاند) و
نــرخ تولیــد پارافینهــا افزایــش مییابــد.

شماره  ،85-1زمستان 94

14

یعنــی بــرای بــه حداکثــر رســاندن پارافینهــا نســبت

در بیــن روشهــای بهینهســازی بــه كار رفتــه ،الگوریتــم

باشــد ،نتیج ـهای کــه از الگوریتــم ژنتیــک گرفتــه شــده

بــرای همگرایــی نســبت بــه دو الگوریتــم دیگــر نیــاز دارد.

بــه ســایر محصــوالت ماندگــی کاتالیــزور بایــد کــم
نیــز همیــن مطلــب را بیــان میکنــد .از طرفــی بــا
توجــه بــه اینکــه واکنــش تولیــد الفینهــا یــک واکنــش

برگشــتپذیر اســت ،بــا افزایــش هیــدروژن ،واکنــش
تولیــد الفیــن بــه ســمت واکنــش برگشــت کــه نامطلــوب
اســت ،ســوق پیــدا میکنــد .پــس بــرای بــه حداکثــر

رســاندن الفینهــا نســبت بــه ســایر محصــوالت ،بــه

هیــدروژن کمتــر و در واقــع بــه نســبت  H2/COکمتــری

ژنتیــک همــواره وقــت گیرتــر بــوده و بــه زمــان بیشــتری
امــا بــا توجــه بــه شــرایط بهینــه بهدســت آمــده از هــر

ســه روش ،میتــوان بیــان نمــود کــه توزیــع محصــول

بهدســت آمــده از روش الگوریتــم ژنتیــک نســبت بــه دو
الگوریتــم دیگــر مناســبتر اســت.

نماد و عالئم اختصاری

 :Aمساحت راکتور

نیــاز اســت .بــرای تولیــد پارافینهــا بــا توجــه بــه اینکــه

 :Cغلظت

روی مکانهــای کاتالیــزوری وابســته اســت ،بــه نســبت

 :Dضریب نفوذ

()m2

()mol/m3

نــرخ تشــکیل پارافینهــا بــه هیــدروژن جــذب شــده

 :Dقطر راکتور

 H2/COبیشــتری نیــاز اســت.

 :Fنسبت خوراک

نتیجهگیری

 :Hارتفاع پخش

()m
()m2/s
()H2/CO

 :gشتاب گرانشی زمین

()m2/s

()m

میتــوان از ســنتز فیشــر -تروپــش بــرای تولیــد

 :Hiثابت هنری

مایــع از گاز طبیعی اســتفاده نمود .شــرایط پلیمریزاســیون

 :kLaضریب انتقال جرم حجمی

هیدروکربنهــای مختلــف و ســوختهای حمــل و نقــل

میتوانــد بــرای بــه حداکثــر رســاندن تولیــد یــک

محصــول مثــل بنزیــن ،دیــزل و واکسهــا تنظیــم شــود.

در ایــن پژوهــش ،بهینهســازی ســنتز فیشــر -تروپــش بــا
جســتجو بــرای یافتــن شــرایط عملیاتــی بهینــه شــامل
فشــار ،غلظــت ،H2/COســرعت ظاهــری گاز و ماندگــی

کاتالیــزور در دمــای ثابــت ( )523 Kانجــام شــد .بــا توجــه

بــه اینکــه محصــوالت اصلــي حاصــل از فرآينــد ســنتز
فیشــر -تروپــش شــامل فرآوردههــاي ميــان تقطيــر
ماننــد ديــزل ،نفــت ســفيد و ســوخت جــت اســت ،تابــع

هــدف بهینهســازی براســاس ایــن محصــوالت تعریــف
میشــود .نتایــج بهینهســازی نشــان ميدهــد کــه بــرای
بــه حداکثــر رســاندن تمامــی محصــوالت ،تقریبـاً به فشــار
بــاال نیــاز اســت .شــرایط عملیاتــی بهینــه گــزارش شــده

()Pa

 :Kiثابت تعادل

 :miGLضریب حاللیت

 :miگزینشپذیری مولی
 :nعدد کربن

 :Pفشار

()Pa

 :Pisatفشار بخار

()Pa

 :Rثابت عمومی گازها
 :Rjسرعت
 :Tدما

()J/molK

واکنش ()mol/ kgcat s

()K

 :uنسبت مصرف ()H2/CO
 :Uسرعت ظاهری

 :VRحجم راکتور

()m/s

()m3

 :Vsmallسرعت صعود حبابهای کوچک

 :iجزء وزنی محصول

()wi

بــرای بــه حداکثــر رســاندن محصــوالت الفینــی شــامل

2

بــرای بــه حداکثــر رســاندن محصــوالت پارافینــی بــه

 :xiجزء مولی در فاز مایع

ماندگــی زیــاد کاتالیــزور و نســبت  H2/COکــم میباشــد.
ماندگــی کــم کاتالیــزور و نســبت H2/COزیــاد نیــاز اســت.

()s -1

 :XCO+Hمیزان تبدیل گاز سنتز

 :XH2میزان تبدیل هیدروژن

 :yiجزء مولی در فاز گاز

()m/s

... بهینهسازی شرایط عملیاتی
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 مکانهای خالی کاتالیزوری:ν

حروف یونانی

 ضریب فعالیت فاز مایع:γ

زیرنویسها

 حباب بزرگ:B

 فاز چگالیده شده:DF
 فاز گاز:G

 فاز مایع:L

 فاز کاتالیزور:P
 فاز دوغاب:S

 هیدروژن جذب شده:H

 ماندگی:ε

)Pa.s(
)W/mK(

 ویسکوزیته مایع:ηL

 ضریب حرارت هدایتی:λ

 ضرایب استوکیومتری:νij
)kg/m3(  دانسیته:ρ

)N/m(

 تنش سطحی:σ

 ضریب پوینتینگ:φi

 سرعت فضایی:νφ/W
 کسری از سطح:θ
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