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مطالعه تجربی و مدلسازی عوامل مؤثر برکاهش
انتشار  BTEXدر کارخانههاي گاز و گاز مایع
عليرضا دهاقين* ،حسين تقديسيان و رادا زراسوند اسدي
پژوهشكده محيط زيست و بيوتكنولوژي ،پژوهشگاه صنعت نفت ،تهران ،ایران
تاريخ دريافت93/3/13 :

تاريخ پذيرش93/8/5 :

چكيده
وجــود قوانیــن زیســت محیطــی ســختگیرانه در مــورد انتشــار ترکیباتــی همچــون بنــزن ،تولوئــن ،اتیلبنــزن و زایلــن (،)BTEX
اهمیــت انتشــار ایــن ترکیبــات را در صنایــع نفــت و گاز نشــان میدهــد .ایــن ترکیبــات در طــی عملیــات نمزدایــی از گاز ،جــذب
حــال (گالیکــول) شــده و ســپس در طــی عملیــات احیــای حــال ،بــه اتمســفر راه مییابنــد .در ایــن پژوهــش انتشــار بنــزن ،تولوئــن،
كمــي و كيفــي مــورد ارزيابــي قــرار گرفتــه
اتیــل بنــزن و زایلــن از يكــی از واحدهــاي مایعــات گازی در جنــوب کشــور بهصــورت ّ

و راهــكار مناســب جهــت كاهــش انتشــار ايــن آاليندههــا ارائــه شــده اســت .بــا توجــه بــه تأثيــر عوامــل عملياتــي بــر ميــزان انتشــار
ایــن ترکیبــات ،فرآينــد احيــاي گاليكــول شبیهســازي شــده و تأثيــر ایــن عوامــل بــر ميــزان انتشــار تركيبــات فــوق و همچنيــن تأثيــر
روشهــاي كنتــرل بــر كاهــش انتشــار آنهــا مــورد بررســي قــرار گرفــت .نتايــج بهدســت آمــده نشــان میدهــد ميــزان انتشــار بنــزن،
تولوئــن ،اتیلبنــزن و زایلــن از خروجــي بــرج احيــاء حــال در ایــن واحــد بهترتیــب در حــدود  15 ،1007 ،3770و  20 kgدر ســال
میباشــد .همچنیــن بررســیهای انجــام شــده نشــان میدهــد کــه مناســبترين گزينــه جهــت کاهــش انتشــار ایــن ترکیبــات در
واحــد عملياتــي مــورد نظــر ،اســتفاده از خنککنندههــای هوايــي ميباشــد .وجــود ايــن ســامانه باعــث کاهــش ميــزان انتشــار BTEX

بــه زيــر حــد اســتاندارد وضــع شــده در کانــادا در ســال  1997میشــود.

كلمات كليدي :آلودگی هوا ،نمزدایی گاز طبیعی ،بنزن ،BTEX ،شبیهسازی فرآيند نمزدايي

یــا ترياتيلــن گاليكــول ( )TEGمــورد اســتفاده قــرار

مقدمه

در فرآینــد پاالیــش گاز طبیعــی ،از واحدهــای نمزدايــي

بــا گاليكــول ،جهــت حــذف بخــار آب از گاز اســتفاده
ميشــود .هــدف از ايــن كار ،بهبــود و اصــاح نقطــه

شــبنم گاز بــه منظــور جلوگیــری از تشــکیل هیــدرات و

یــا خوردگــی جهــت انتقــال و یــا فــروش آن ميباشــد.
در ايــن فرآينــد معمــوالً يكــي از انــواع حــال همچــون
اتيلــن گاليكــول ( ،)EGدياتيلــن گاليكــول ( )DEGو
*مسؤول مكاتبات
آدرس الكترونيكي

dehaghinar@ripi.ir

ميگيــرد کــه در ایــن میــان ،ترياتيلــن گاليكــول

متداولتريــن حــال مــورد اســتفاده میباشــد .مزيــت
اصلــي ترياتيلــن گاليكــول نســبت بــه ســایر حاللهــا،

نقطــه جــوش باالتــر آن اســت كــه منجــر بــه كاهــش

هدررفــت حــال هنــگام عمليــات احيــاء ميگــردد .امــا
مشــکل اصلــی تریاتیلــن گالیکــول ،وزن ملکولــی باالتــر

آن اســت کــه باعــث جــذب بیشــتر  BTEXشــده کــه بــه

پیامــد آن انتشــار ایــن ترکیبــات نیــز بــه اتمســفر افزایــش
مییابــد [.]1
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در فرآینــد مــورد بررســی در ایــن پژوهــش ،از اتيلــن

میباشــد .در جــدول  1برخــی از خــواص فیزیکــی و

حــال بیشــتر در فرآيندهــاي ميعانــات گازي 1کــه در

شــده اســت.

گاليكــول بهعنــوان حــال اســتفاده میشــود .ایــن

اســتانداردهای تمــاس اتیلــن گالیکــول و  BTEXارائــه

دمــاي پائيــن از جريــان گاز جــدا ميشــوند؛ اســتفاده

اســتانداردهاي ســازمان حفاظــت محيــط زيســت

نيــز اطــاق ميشــود.

نمزدايــي بــا ظرفيــت بيــش از  8000 m3گاز طبيعــي

میشــود .بــه ايــن نــوع گاليكــول ،بازدارنــده هيــدرات

آمريــكا و کانــادا بیــان مــیدارد کــه در واحدهــاي

بررســیهای مختلــف نشــان میدهــد کــه انتشــار

در روز ،ایــن واحدهــا موظــف بــه كاهــش ميــزان انتشــار

آالیندههــای هــوا از واحدهــای نمزدایــی گالیکــول عمدتـاً

هيدروكربنهــاي خطرنــاك تــا حــد  %95نســبت بــه

گالیکــول ،جــوشآور بــرج احیــای گالیکــول ،مبدلهــای

عــاوه میــزان انتشــار بنــزن (حتــی بــا وجــود ســامانه

انتقــال گالیکــول میباشــد [ .]2-4مهمتریــن آالینــده

از حــد  900 kgدر ســال تجــاوز نمایــد .در جــدول 2

بنــزن میباشــد [ .]5-7ایــن مــواد بهصــورت طبيعــي در

نمزدايــي بــا گاليكــول ارائــه شــده اســت.

مربــوط بــه جداکننــده ســهفازی اولیــه ،بــرج احیــای

واحدهــای بــدون وجــود ســامان ه کنتــرل ،میباشــند .بــه

حرارتــی واحــد احیــای گالیکــول و پمپهــای تزریــق و

كنتــرل تکمیلــی و يــا بهينهســازي فرآينــد) نبایــد

هــوا در واحدهــای نمزدایــی ،ترکیبــات  BTEXو بــه ویــژه

اســتانداردهاي كانــادا بــراي انتشــار بنــزن در واحدهــاي

گاز طبيعــي وجــود داشــته و بــه همیــن دلیــل در حيــن
فرآينــد نمزدايــي ،جــذب گاليكــول شــده و ســپس در
قســمتهای مختلــف فرآینــد از جملــه جداکننــده ســه
فــازی و یــا بــرج احیــاء گالیکــول ،آزاد میشــوند .بخــارات

خروجــي از بــرج احيــاي گاليكــول شــاخصترين نقطــه
انتشــار ایــن ترکیبــات ميباشــد .همچنیــن نشــتيهاي

موجــود در فرآينــد نیــز ميتوانــد منبــع دیگــری از انتشــار

چنیــن ترکیباتــی باشــد که در مقايســه بــا بخــارات خروجي

از بــرج احيــاء ،قابــل توجــه نيســت.

تحقیقــات مختلفــی در خصــوص بررســی اثــر متغیرهــای
عملیاتــی بــر کارایــی واحــد نمزدایــی و میــزان انتشــار

آالیندههــای هــوا بهخصــوص

BTEX

انجــام شــده

اســت .بــرای نمونــه  Braekو همــکاران یکــی از واحدهــای

نمزدایــی ابوظبــی را مــورد بررســی قــرار داده و ضمــن
ســنجش میدانــی انتشــار ترکیبــات آلــی فــرار و ،BTEX

بــا اســتفاده از نرمافــزار شبیهســاز بــه بهبــود متغیرهــای
عملیاتــی پرداختــه و میــزان انتشــار ترکیبــات مذکــور را

کاهــش دادنــد [ .]11در پژوهــش  Darwishو همــکاران

چندیــن مؤسســه از جملــه انجمــن تحقیقــات ســرطان

نیــز بــا اســتفاده از نرمافــزار  ،Aspen Plusاثــر اســتفاده

خدمــات بهداشــت آمریــکا ،بنــزن را عامــل ســرطان

انتشــار  BTEXدر یکــی از واحدهــای نمزدایــی امــارات

کردهانــد [ 9و  .]8مهمتریــن عوامــل تأثيرگــذار بــر

داد کــه اســتفاده از معــادالت حالــت مختلــف ،منجــر بــه

ميــزان بنــزن موجــود در گاز ورودي بــه كارخانــه ،نــوع و

میدانــی میشــود [ .]12مشــفقیان و همــکاران نیــز بــا

(دمــای جــوشآور بــرج جــذب) ،فشــار بــرج جــذب و

فشــار ،نــرخ گالیکــول گردشــی و غلظــت گالیکــول را

ترکیبــات آروماتیــک ایــن گــروه یعنــی تولوئــن ،اتیــل

میــزان جــذب  BTEXتوســط گالیکــول را بــا ارائــه یــک

دنیــا ،انجمــن حفاظــت محیــط زیســت آمریــکا و اداره

از دو معادلــه حالــت مختلــف در پیشبینــی میــزان

خــون (لوســمی) و درجــه ســرطانزایی آن یــک معرفــی

متحــده عربــی بررســی شــده اســت .ایــن تحقیــق نشــان

انتشــار بنــزن از واحدهــای نمزدایــی گاز عبارتنــد از:

پیشبینــی نتایــج انتشــار متفاوتــی در مقایســه بــا نتایــج

ميــزان گاليكــول گردشــي ،دمــای گالیکــول احیــاء شــده

ارائــه یــک مــدل ترمودینامیکــی اثــر درجــه حــرارت،

شــرایط جداکننــده ســهفازی .بــر خــاف بنــزن ،دیگــر

بــر میــزان جــذب آروماتیکهــا بررســی کــرده و ســپس

بنــزن و زایلــن تأثیــر کمتــری بــر ســامتی افــراد داشــته

نمــودار ،معرفــي كردهانــد [.]13

و خاصیــت ســرطانزایی آنهــا کمتــر و یــا ناشــناخته

)1. Natural Gas Liquids (NGL
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جدول  – 1خواص فیزیکی و برخی از استانداردهای تماس اتیلن گالیکول و ترکیبات  8[ BTEXو ]10
زایلن

اتیلن گالیکول

بنزن

تولوئن

اتیل بنزن

C2H6O2

C6H6

C7H8

C8H10

C8H10

وزن ملکولی ()g/mol

62/07

78/11

92/14

106/16

106/16

106/16

چگالی ()g/cm3

1/113

0/876

0/870

0/866

0/88

0/86

0/86

کامال محلول

1/81

0/52

0/15

نامحلول

نامحلول

نامحلول

---

60

31

18

20/3

20/3

20/3

نقطه ذوب ()°C

-12/9

5/53

-95

-95

-25

-48

13

نقطه جوش ()°C

197/3

80/1

111

136

144

139

138

گرانروی )cP( 20°C

24/9

0/656

0/590

0/669

0/812

0/62

0/34

---

 0/2تا 16

 0/5تا
260

 0/2تا 1/6

 0/1تا 3

 0/1تا 3

 0/1تا 3

غلظت در نواحي
صنعتي با ترافيك باال

---

تا 349

تا 1310

تا 360

تا 775

تا 775

تا 775

استاندارد محيط
كار توسط

TWA=100
()mg/m3

TWA=0/5
STEL=2/5

20

TWA=100
STEL=120

TWA=100
STEL=150

TWA=100
STEL=150

TWA=100
STEL=150

فرمول

حاللیت در آب 20 °C
()g/l

حاللیت در اتیلن

گالیکول )g/lit( 25°C

غلظت در مناطق

روستايي ()µg/m3

()µg/m3

)ppm(*ACGIH

ارتو زایلن

متا زایلن

پارا زایلن

C8H10

C8H10

106/16

استاندارد NFPA 704
*American Conference of Industrial Hygienists

جدول  – 2استاندارد زیستمحیطی کانادا برای انتشار بنزن در واحدهای نمزدایی با گالیکول []7

سال

شرایط جغرافیایی واحد عملیاتی

استاندارد

قبل از ژانويه 1999

فاصله از مناطق مسكوني و يا تاسيسات عمومي بيشتر از  750متر
فاصله از مناطق مسكوني و يا تاسيسات عمومي کمتر از  750متر

 5تن در سال
 3تن در سال

از ژانويه  1999تا ژانويه 2007

-----------

 3تن در سال

بعد از ژانويه 2007

-----------

 1تن در سال

رحیمپــور و همــکاران نیــز در پژوهشــی دیگــر بــا

شــده اســت .در ایــن راســتا ابتــدا اندازهگیــری میدانــی از

گاز ســرخون ،کارآیــی ایــن واحــد را بهبــود بخشــیده

ســپس بــا اســتفاده از شبیهســازی کامــل فرآینــد ،تأثیــر

بهینهســازی شــرایط عملیاتــی واحــد نمزدایــی پاالیشــگاه

میــزان انتشــار  BTEXاز واحــد مــورد نظــر انجــام شــد و

و نشــان دادنــد کــه عــاوه بــر افزایــش محصــول ،LPG

متغیرهــای عملیاتــی بــر میــزان انتشــار  BTEXبررســی

کاهــش مییابــد [.]14

کاهــش میــزان انتشــار ترکیبــات  BTEXپیشــنهاد و بــا

بــه میــزان قابــل توجهــی انتشــار گازهــای گلخانـهای نیــز
در ایــن پژوهــش ،انتشــار  BTEXاز یــک واحــد نمزدایــی

در یکــی از کارخانههــای گاز مایــع جنــوب کشــور بررســی

گردیــد .در نهایــت نیــز یــک ســامان ه کنترلــی جهــت

اســتفاده از دادههــای شبیهســازی ،میــزان کاهــش انتشــار

آالیندههــا مشــخص شــد.
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توصیــه میگــردد .چــرا کــه ایــن روش در مقایســه بــا ســه

روش تحقیق
روشهــاي مختلفــی جهــت تعييــن ميــزان انتشــار BTEX

از واحدهــاي نمزدايــي گاليكــول وجــود دارد کــه برخــي از

مهمتريــن ایــن روشهــا عبارتنــد از [:]15
 -1آناليز گاز ورودي و خروجی كارخانه

روش تجربــی نخســت ،دقــت الزم را نداشــته و بســته بــه
خطــای شبیهســازی و دقــت معــادالت حالــت انتخــاب

شــده در آن ،دارای خطــا خواهــد بــود.

در ایــن پژوهــش از روش ســوم یعنــی آنالیــز مســتقیم

 -2آناليــز گاليكــول غنــی و آبگیــری شــده جهــت تعييــن

بخــارات خروجــی از بــرج احیــاء گالیکــول جهــت ســنجش

 -3آناليز مستقیم بخارات خروجي از برج احياء

بــا نمونهبــرداری از بخــارات منتشــر شــده و آناليــز آن و

ميــزان آلودگــي جــدا شــده از گاليكــول در بــرج احيــاء

میــزان انتشــار  BTEXاســتفاده شــده اســت .در ایــن راســتا

 -4شبيهســازي فرآينــد احيــای گالیکــول بــا اســتفاده

اندازهگیــری دبــی بخــارات خروجــی ،دبــی جرمــی انتشــار

از نرمافزارهــاي شبيهســاز همچــون

HYSYS

و یــا

( GRI-Calcدر صــورت عــدم امــکان آنالیــز مســتقیم)

در روش اول میــزان آروماتیکهــای موجود در خوراک اصلی

آالیندههــا بــه اتمســفر ،مشــخص میگــردد.

مواد و روشها

کارخانــه و همچنیــن محصــوالت نهایــی اندازهگیــری شــده

شــکل  1طــرح کلــی ســامان ه نمونهبــرداری از بخــارات

منتشــر شــده محاســبه میگــردد .الزم بــه توضیــح اســت
کــه آنالیزهــای معمــول گاز طبیعــی عموماً شــامل ترکیبات

همانگونــه کــه مشــاهده میشــود در فرآینــد واقعــی،
بخــارات خروجــی از بــرج احیــای گالیکــول ( )T-1541ابتــدا

از ایــن روش ،میبایســت آنالیــز گاز ورودی و محصــوالت

بــه علــت افــت نســبی دمــا ،بخشــی از ایــن بخــار (عمدتـاً

و ســپس بــر اســاس موازنــه جــرم ،میــزان آروماتیکهــای

خروجــی بــرج احیــای گالیکــول را نشــان میدهــد.

 C1تــا  C6+میباشــد .در حالــی کــه بــه منظــور اســتفاده

وارد ظــرف جداکننــده ( )V-1544میشــود .در ایــن ظــرف

از  C1تــا  C10+موجــود باشــد .در روش دوم نیــز از موازنــه

بخــار آب) بهصــورت مایــع جــدا و بــه ســامان ه پاالیــش

ایــن روش میــزان  BTEXدر گالیکــول غنــی و رقیــق بــه

تخلیــه میشــود .بــه منظــور تعییــن انتشــار

جــرم بــر روی جریــان گالیکــول اســتفاده میشــود .در

پســاب وارد میشــود و بخــار باقــی مانــده نیــز بــه اتمســفر
BTEX

دقــت اندازهگیــری شــده و ســپس بــا اســتفاده از موازن ـه

تخلیــه شــده بــه اتمســفر ( BTEXموجــود در جریــان

در روش ســوم بخــارات خروجــی از بــرج احیــاي گالیکــول

جداکننــده ( )V-1544انجــام میشــود .در ایــن راســتا

مشــخص شــود .الزم بــه یادآوریســت کــه بخــارات خروجی

و جــدا شــدن مایعــات قابــل چگالــش در ظــرف  ،V1بــه

آالیندههــا میباشــد و انتشــار از نقــاط دیگــر در مقايســه

اســتفاده از پمپهــای مخصــوص ،حجــم مشــخصی از

روش چهــارم بــا اســتفاده از شبیهســازی فرآینــد و انتخــاب

و ســپس ایــن لولههــا جهــت آنالیــز بــه آزمایشــگاه ارســال

بــه هــوا پیشبینــی میشــود .در ایــن روش آنالیــز

آزمایشــگاه ،بــا اســتفاده از حــال دیســولفیدکربن مــورد

کارکــرد عملیاتــی واحــد مــورد نیــاز میباشــد .الزم بــه

مطابــق روش  NIOSH-1501آنالیــز میشــوند [.]16

جــرم ،میــزان انتشــار ایــن آالیندههــا محاســبه میگــردد.
بهصــورت مســتقیم آنالیــز شــده تــا میــزان انتشــار BTEX

 ،)Vent to Atm.نمونهبــرداری از بخــار موجــود در ظــرف

بخــارات نمونهبــرداری شــده پــس از عبــور از حمــام یــخ

از بــرج احیــاء گالیکــول اصلیتریــن مــکان انتشــار ایــن

مخــزن جمــعآوری گاز  V2هدایــت میشــوند .ســپس بــا

بــا بخــارات خروجــي از بــرج احيــاء ،قابــل توجه نيســت .در

ایــن گاز بــه لولههــای حــاوی کربــن فعــال هدایــت شــده

مــدل ترمودینامیکــی مناســب ،میــزان انتشــار آالیندههــا

میگــردد .نمونههــای کربــن فعــال پــس از انتقــال بــه

خــوراک واحــد ،اطالعــات فرآینــدی و همچنیــن شــرایط

اســتخراج قــرار گرفتــه و بــا دســتگاه کروماتوگرافــی گازی

توضیــح اســت کــه ایــن روش بهعنــوان روش جایگزیــن

و در شــرایطی کــه آنالیــز مســتقیم امکانپذیــر نباشــد،
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شكل  -1طرحواره سامانه نمونهبرداري از بخار خروجي برج احياء گالیکول T-1541:برج احیا؛  : V-1544ظرف جداکننده؛  :F1بخار
نمونهبرداری شده؛  :V1ظرف مایعسازی بخار نمونهبرداری شده؛  :F2گاز غیر قابل چگالش جهت جمعآوری و آنالیز؛  :V2ظرف جمعآوری
گاز جهت آنالیز
جدول  - 3نتايج اندازهگيري بنزن ،تولوئن ،اتيلبنزن و زايلن

تاريخ

حجم فاز مايع
شده در حمام
یخ ()cc

حجم گاز غير
قابل چگالش
)cc( F2

ميزان انتشار  BTEXبه جو ( )kg/hrدر جریان

غلظت در جریان )g/m3( F2

F1

بنزن

تولوئن

اتيلبنزن

زايلنها

بنزن

تولوئن

اتيلبنزن

زايلنها

86/12/2

530

2200

27/16

7/87

0/10

0/120

0/39

0/113

0/0014

0/0017

87/2/9

350

1300

32/70

8/50

0/14

0/20

0/47

0/122

0/002

0/0029

ميانگين

440

1750

29/93

8/0

0/12

0/16

0/43

0/115

0/0017

0/0023

بــا مشــخص شــدن ميــزان  BTEXموجــود در ظــرف

مــورد اســتفاده در شبیهســازی بیــان شــده اســت .شــكل

ترمودینامیکــی بــرای ظــرف  ،V1دبــی و میــزان BTEX

در ايــن پژوهــش را نشــان میدهــد .همانگونــه

( V2یــا همــان جریــان  )F2و انجــام محاســبات تعــادل
جریــان  F1نیز مشــخص شــده و به پیامد آن میــزان BTEX
موجــود در جریــان تخلیــه بــه اتمســفر ()Vent to Atm.

مشــخص میگــردد .نتایــج نمونهبــرداری انجــام شــده و

میــزان  BTEXموجــود در جریانهــای  F2و  F1در جــدول
 3ارائــه شــده اســت.

شبيهسازي واحد احياء گاليكول

بــه منظــور بررســي تأثيــر عوامــل مختلــف عملیاتــی
بــر كاركــرد واحــد احيــاء گاليكــول و ميــزان انتشــار
آلودگــي در واحــد مــورد نظــر ،شبيهســازي ایــن واحــد

بــا كمــك نرمافــزار  HYSYSانجــام پذيرفــت .در ایــن
راســتا ابتــدا شبیهســازی فرآینــد بــا کمــک اطالعــات

طراحــی انجــام شــد .ســپس بــه منظــور انطبــاق

هــر چــه بيشــتر شبیهســازی بــا شــرايط عملیاتــی
واقعــي ،دادههــای عملیاتــی فرآينــد جمــعآوري و در
شبيهســازي ،مــورد اســتفاده قــرار گرفــت .در جــدول
 4برخــی از مهمتریــن دادههــای طراحــی و عملیاتــی

 2طــرح کلــی شبیهســازی فرآينــد احيــاي گاليكــول
كــه مشــاهده میشــود ،جریــان گاليكــول غنــي

( )Rich Glycolابتــدا بــا گــذر از دو مبــدل حرارتــی

 E-1544و  E-1543بــه کســب حــرارت از گاليكــول رقیــق
پرداختــه و ســپس وارد جداكننــده ســهفازي

V-1541

ميشــود .در ایــن جداكننــده ســه فــازی ،گازهــای محلــول در

اتیلــن گالیکول ،بهصــورت بخــارات هیدروکربنــی از گالیکول

جــدا شــده و از بــاالی جداکننــده ســه فــازی توســط جریــان

 HCVap. to Flareبــه مشــعل هدایــت میگــردد .جریــان
میانــی ایــن جداکننــده ســه فــازی شــامل اجــزاء نامحلــول

و ترکیبــات ناشــی از تجزی ـ ه حرارتــی حــال میباشــد کــه
ن گالیکــول
بهصــورت ســرکف ( )Skim Oilاز روی فــاز اتیل ـ 

جــدا شــده و بــه ســامان ه پاالیــش پســاب ارســال ميگردنــد.

جریــان زیریــن جداکننــده ســه فــازی نیــز گالیکــول غنــی

اســت کــه در نهایــت پــس از گــذر از مبــدل حرارتــی
 E-1542بــه بــرج احیــای گالیکــول ( )T-1541وارد میشــود

تــا گالیکــول رقیــق (یــا آبگیــری شــده) را بــرای اســتفاده
مجــدد در واحــد جــذب ،فراهــم نمایــد.
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جدول  -4دادههای عملیاتی طراحی و واقعی واحد احیاء گالیکول در کارخانه گاز و گاز مایع
نام جریان

دما ()°C

فشار ()bar

داده طراحی

محدوده عملیاتی

Rich Glycol

 3تا 17

 -10تا -25

داده طراحی

دبی ()m3/hr

محدوده عملیاتی

داده طراحی

محدوده
عملیاتی

 8تا 8/5

8

 5تا 8

To E-1544

3

 -10تا -25

8

8

E-1544 outlet

17

19

7

7

 5تا 8

To E-1545

17

20

7

7

 5تا 8

To E-1543

25

20

6/5

6/5

To V-1541

52

 60تا 65

6

6

V-1541 outlet

دما ثابت

 4/5تا 5

 4/5تا 5

F-1541 & 2 outlet

دما ثابت

 4/5تا 4/9

 4/5تا 4/9

To E-1542

دما ثابت

 4/5تا 4/9

 4/5تا 4/9

T-1541 Feed

93

90

 4/5تا 4/9

 4/5تا 4/9

(V-1542 outlet (Lean Gly

93

 118تا 120

0/3

0/2

E-1542 outlet

72

110

0/2

E-1543 outlet

37

 60تا 80

0/2

To E-1544
(E-1544 outlet (Lean Gly

21

 60تا 80

 55تا 61

 41تا 45

 38تا 55

 55تا 61

 41تا 45

 %10دبی کل

 %10دبی کل

شكل -2نمودار جرياني واحد احياء گاليكول (بدون سامانه كنترلي)

بــه منظــور جداســازی بهینــه در جــدا کننــد ه ســه فــازی،
میبایســت زمــان مانــد مناســبی را بــرای گالیکــول غنــی

در آن در نظــر گرفــت .پــس از جداکننــده ســه فــازی،
گالیکــول غنــی وارد بــرج احیــاء میگــردد .در جــوشآور
بــرج احیــاء به علــت تفــاوت نقطـ ه جــوش آب و گالیکول،

بخــار آب و دیگــر ترکیبــات فــرار از اتیلــن گالیکــول جــدا
میشــوند .در خنککننــده بــاالی بــرج نیــز بــا تنظیــم

مناســب دمــا ،بخــارات گالیکــول مایــع شــده و بخــار آب

و ســایر ترکیبــات فــرار بــه ظــرف جداكننــده

V-1545

هدایــت میشــوند .در ظــرف  V-1545بــه علــت افــت دمــا،
بخــش عمــدهای از بخــار (عمدتــاً بخــار آب) بهصــورت
مايــع جــدا شــده و توســط جریــان  Soak Awayبــه

ســامانه پاالیــش پســاب هدایــت میشــوند .بخــار
باقیمانــده کــه شــامل ترکیبــات آب،

BTEX

و
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مقــدار کمــی گالیکــول اســت از طریــق جریــان

مقادیــر طراحــی و عملیاتــی پرداختــه شــد تــا حساســیت

 Vent to Atm.بــه اتمســفر تخلیــه ميشــود .چنانچــه

فرآینــد نســبت بــه ایــن تغییــرات مشــخص شــود .در

انتشــار آالیندههــای بنــزن ،تولوئــن ،اتیــل بنــزن و زایلــن

بــرج احیــای گالیکــول بــر درصــد جرمــي گاليكــول احیــا

پیشــتر بیــان شــد ،ایــن جریــان شــاخصترين نقطــه
میباشــد .همچنیــن ایــن جریــان یکــی از مهمتریــن

نقــاط انتشــار گالیکــول نیــز میباشــد .البتــه عمــده

هــدرروی حــال گالیکــول بهصــورت مایــع و در جریــان

میانــی جــدا کننــده ســه فــازی

V-1541

و جریــان

شــكلهای  3و  4بهترتیــب تأثيــر دمــاي جــوشآور
شــده و ميــزان هــدر رفــت آن از بــاالي بــرج احیــاء بــا
فــرض اينكــه دمــاي بــاالی بــرج  100/3 °Cباشــد،

رســم شــده اســت .در شــرايط عملياتــي واقعــی ،جــزء

جرمــي گاليكــول در جــوشآور  %76و دمــای جــوشآور

 Soak Awayمیباشــد کــه بــه ســامانه پســاب وارد

و خنککننــده بــرج احیــاء بهترتیــب 114و 100/3 °C

بخــارات خروجــی ظــرف  V-1545اســت کــه در مقایســه

دمــاي جــوشآور اگــر چــه غلظت گاليكــول رقیــق افزایش

میشــوند ،ولــی انتشــار ایــن حــال بــه اتمســفر تنهــا در
بــا دو جریــان فــوق بســیار کمتــر میباشــد.
نتایج و بحث

بخــش تجربــی :چنانچــه در جــدول  3مشــخص اســت،
در شــرايط عملياتــي عــادي ،ميــزان انتشــار مهمتریــن
آالینــده یعنــی بنــزن  0/43 kg/hrمیباشــد كــه ايــن

مقــدار ،ســاليانه  3770 kgخواهــد بــود .مقايســه ايــن
ارقــام بــا اســتانداردهاي كانــادا نشــان ميدهــد كــه ميــزان

انتشــار بنــزن ،بیــش از رقــم قابــل قبول ايــن اســتانداردها
میباشــد (بــرای نمونــه طبــق اســتاندارد ســال 2007

کشــور كانــادا بــراي واحدهــاي احیــاء گالیکــول ،حداکثــر

میباشــد .همانگونــه کــه مشــاهده میشــود بــا افزايــش
مییابــد ،امــا از ســوي ديگــر ميــزان هــدر رفــت گاليكــول

از بــاالي بــرج نیــز افزايــش مييابــد .ايــن بــدان معناســت

كــه ميبايســت يــك بهينهســازي بيــن جــزء جرمــي
گاليكــول احیــا شــده در پاییــن بــرج و هــدرروی بیشــتر

آن از بــاالي بــرج انجــام داد .شــكل  4نشــان ميدهــد

كــه بــا افزايــش هفــت درج ـهاي دمــاي جــوشآور بــرج
احیــای گالیکــول ،ميــزان هــدر رفــت گاليكــول در حــدود
چهــار برابــر افزايــش مييابــد .چنیــن حساســیت باالیــی،
نشــاندهند ه اهمیــت دقــت ابــزار کنترلــی ،کالیبراســیون

منظــم آنهــا و همچنیــن دقــت اپراتورهــای اتــاق کنتــرل

در کارکــرد بهینــ ه واحــد میباشــد.

انتشــار بنــزن  1 tonدر ســال ميباشــد) .بــه همیــن

در شــكلهاي  5و  6بهترتیــب تأثيــر دمــاي خنککننــده

میبایســت از ســامانههای كنتــرل تكميلــي جهــت

حالتــي كــه جــزء جرمــي گاليكــول رقیــق در پائيــن بــرج

انتشــار دیگــر آروماتیکهــا یعنــی ،تولوئــن ،اتیــل بنــزن

ایــن دو شــكل نشــان ميدهــد در یــک دمــای معیــن برای

ســال میباشــد.

در پائيــن بــرج ميــزان هــدر رفــت گاليكــول افزايــش

دلیــل جهــت دســتیابی بــه اســتاندارد کشــور كانــادا

بــاالي بــرج احیــاء بــر ميــزان هــدر رفــت گاليكــول در دو

کاهــش ميــزان انتشــار بنــزن اســتفاده نمــود .میــزان

 0/76و  0/78باشــد رســم شــده اســت .چنانچــه مقايسـه

و زایلــن نیــز بهترتیــب در حــدود  15 ،1007و  20 kgدر

خنککننــده بــاالی بــرج ،بــا افزايــش درصــد گاليكــول

بخــش مدلســازي :بــا شبیهســازی فرآینــد و بررســی

مييابــد .همچنیــن بــا افزایــش دمــای دو درجــهای

دقــت و صحــت نتایــج مدلســازی بــا دادههــای عملیاتــی،

خنککننــده بــرج احیــاء از  100/5بــه
میــزان هــدر رفــت گالیکــول تقریبــاً دو برابــر میشــود.

در ایــن راســتا ابتــدا بــا انجــام مطالعــات مــوردی گوناگون،

خنککننــده بــاالی بــرج و کالیبراســیون منظــم آن

ســپس بــه بررســی دقیــق تــک تــک ایــن عوامــل حــول

میــزان هــدرروی گالیکــول بــه شــدت افزایــش مییابــد.

امــکان برررســی عوامــل مختلــف تأثیرگــذار بــر انتشــار

°C

،102/5

ترکیبــات  BTEXو هــدرروی گالیکــول فراهــم میگــردد.

ایــن امــر نشــاندهند ه اهمیــت تنظیــم حســگر دمــای

عوامــل فرآینــدی مؤثــر مــورد شناســایی قــرار گرفــت و

میباشــد چــرا کــه بــا تغییــر انــدك دمــا در بــاالی بــرج،
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درصد جرمی اتیلن گالیکول رقیق

85

15

80

12

75

9
6

70

3

65

60112 113 114 115 116 117 118 119 120
دمای جوشآور برج احیای گالیکول ()°C
شکل  -3تأثیر دمای جوشآور برج احیای گالیکول بر درصد
جرمی اتیلن گالیکول رقیق (دماي باالي برج )100/3 °C

0

112 113 114 115 116 117 118 119 120
دمای جوشآور برج احیای گالیکول ()°C
شکل  -4تأثیر دمای جوشآور برج احیای گالیکول بر هدررفت
گاليكول از باالي برج (دماي باالي برج )100/3 °C
40
35
30
25
20
15
10
5
0100

25
20
15
10

هدرروی گالیکول از برج احیاء ()kg/hr

هدرروی گالیکول از برج احیاء ()kg/hr

30

5

هدرروی گالیکول از برج احیاء ()kg/hr

18

0100 101 102 103 103 104 105
دمای خنککننده برج احیای گالیکول ()°C
شکل  -5تأثیر دمای خنککننده برج احیاء گالیکول بر هدررفت
گالیکول از باالی برج (جزء جرمی اتیلن گالیکول در پایین برج =)0/76

شکل  -6تأثیر دمای خنککننده برج احیاء گالیکول بر هدررفت
گالیکول از باالی برج (جزء جرمی اتیلن گالیکول در پایین برج =)0/78

همچنیــن انتخــاب دمــای مناســب در خنککننــده بــاالی

جهــت تأمیــن بــار حرارتــی جــوشآور بــه کمتریــن مقــدار

کارکــرد عــادی بــرج ،میــزان انتشــار گالیکــول به اتمســفر

از بــاالی بــرج بــه شــدت افزایــش مییابــد .از ایــن رو

بــرج ،بــر میزان انتشــار آالیندهها نیز تأثیر دارد .در شــرایط
توســط جریــان  Vent to Atm.در حــدود 0/0044 kg/hr

در ســاعت معــادل  38/5 kgدر ســال میباشــد.

در شــكل  7تأثيــر دمــاي خنککــن بــرج احیــاء بــر

بــار حرارتــي جــوشآور در شــرایطی کــه جــزء جرمــي

گاليكــول رقیــق در پائيــن بــرج  %76باشــد ،نشــان داده

شــده اســت .همانگونــه كــه مشــاهده ميشــود در بــازه
دمایــی  100تــا  100/5 °Cبــه علــت افزایــش چگالــش

بخــار آب و بازگشــت آن بــه بــرج ،نــرخ تغییــرات بــار
حرارتــی جــوشآور نیــز شــديد بــوده و پــس از آن شــيب
تغييــرات انــدك میباشــد .ایــن امــر نشــان میدهــد

اگــر چــه بــا تنظیــم دمــاي خنککننــده بــرج احیــاء
در دمــای  100/5 °Cيــا بيشــتر ،میــزان مصــرف انــرژی

101
102
103
104
دمای خنککننده برج احیای گالیکول ()°C

خــود میرســد ،امــا از ســوی دیگــر هدررفــت گالیکــول
میبایســت دمــای خنککــن بــاالی بــرج چنــان انتخــاب

شــود کــه بیــن هــدرروی بیشــتر حــال و کاهــش مصــرف

انــرژی در جــوشآور بــرج ،تعــادل مناســبی برقــرار
باشــد .در شــكل  8تأثيــر دمــاي جــوشآور بــر ميــزان

انتشــار بنــزن و تولوئــن (بهعنــوان بیشــترین اجــزاء در
میــان ترکیبــات  )BTEXدر شــرايطی کــه جــزء جرمــي

گاليكــول در جــوشآور برابــر  %76و دمــای خنککــن

بــاالی بــرج برابــر  100/3°Cباشــد ،رســم شــده اســت.
همانگونــه كــه مشــاهده ميشــود بــا افزايــش دمــاي

جــوشآور ميــزان انتشــار هــر دو آالينــده بــه اتمســفر
تغييــري نمييابــد.
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دمای جوشآور برج احیای گالیکول ()°C

1/70
100 101 102 103 104 105 106 107
دمای خنککننده برج احیای گالیکول ()°C
شکل  -7تأثير دماي خنککن برج احیاء گالیکول بر بار حرارتي
جوشآور برج (جزء جرمي گاليكول رقیق در پائين )0/76

شكل  -8تأثير دماي جوشآور برج احیاء گالیکول بر ميزان
انتشار بنزن و تولوئن به اتمسفر در شرايط كاركرد عادي برج

چــرا كــه نقطــه جــوش ایــن دو جــزء پایینتــر از

دلیــل همــواره در شــرایط کارکــرد عــادی واحــد ،پــس از

و از ایــن رو در کمتریــن دمــای جــوشآور نیــز تمــام

بــرج احیــاء گالیکــول وارد میشــود.

دمــاي جــوشآور در شــرایط کارکــرد عــادی بــرج بــوده
ایــن دو ترکیــب از گاليكــول جــدا میشــوند .بررســي

جداکننــده ســه فــازی ،بنــزن بــه همــراه گالیکــول بــه
پيشــنهاد روش كنتــرل مناســب :بــه طــور کلــی

اثــر تغییــر دمــا و فشــار جداکننــده ســه فــازی بــر جــزء

بــه منظــور کاهــش انتشــار آالیندههــای

( )HC Vap.To Flareو ســامانه پســاب ( )Skim Oilنشــان

و فرآینــد احتــراق اســتفاده میشــود .در روش نخســت

فــازی ،جــزء جرمــی بنــزن در هــر دو جریــان تغییــری

بخــارات حــاوی  BTEXچگالــش یافتــه و بــه سیســتم

بنــزن در گاليكــول ميباشــد .بــه بیــان دیگــر در ايــن

میشــود تمامــی جریانهایــی کــه حــاوی ترکیبــات

خــود میباشــد بــه گونــهای کــه بنــزن بهطــور كامــل

زبالهســوز هدایــت شــوند تــا در طــی فرآینــد احتــراق
بــه ترکیبــات بیخطــر اکســید شــوند .معمــوالً اســتفاده

همچنيــن چنانچــه غلظــت بنــزن موجــود در گالیکــول

توصيــه نميشــود و در مناطقــي كــه اســتانداردهاي

در گاليكــول کاهــش یافتــه کــه باعــث جــدا شــدن بنــزن

نظــر باشــد بهعنــوان یــک فرآينــد تكميلــي بــه فرآينــد

سـ�مت جرياــن ســامانه پســاب ميشــود .بــر عکــس

پیشگرفتــه شــده در ایــن پژوهــش اســتفاده از ســامانه

آن کاهــش یابــد ،فراریــت بنــزن افزایــش یافتــه و ایــن

خروجــی از مخــزن ( )V-1545میباشــد .در ایــن راســتا

ایــن همــه میــزان بنــزن موجــود در خــوراک گاز طبیعــی

موجــود در واحــد میباشــد .شبیهســازی انجــام شــده

در گالیکــول بــه حــد اشــباع خــود برســد و بــه همیــن

گاليكــول اســتفاده شــود به دليــل انتقــال ميزان قابــل توجهي

جرمــی بنــزن در جریانهــای خروجــی بــه مشــعل

BTEX

از

واحدهــای احیــاء گالیکــول از دو روش ســامان ه تبریــدی

ميدهــد بــا تغييــر فشــار و دمــاي جداکننــد ه ســه

بــا نصــب ســامانه تبــادل حرارتــی تــاش میشــود تــا

نمییابــد کــه ایــن امــر بــه دلیــل حــل شــدن کامــل

پاالیــش پســاب هدایــت شــود .امــا در روش دوم تــاش

شــرایط ،غلظــت بنــزن در گالیکــول در زیــر حــد اشــباع

 BTEXهســتند بــه ســامان ه احتراقــی ماننــد مشــعل و یــا

در گاليكــول حــل شــده و از ایــن رو تغييــر دمــا و فشــار
تأثيــري بــر عملكــرد جداكننــد ه ســه فــازی نــدارد.

از ســامانههای احتراقــي ماننــد مشــعل بــه تنهايــي

در حــد اشــباع باشــد ،بــا كاهــش دمــا ،حالليــت بنــزن

ســختگیرانهتري داشــته و يــا كنتــرل بــو نيــز مــد

در فــاز میانــی جداكننــد ه ســه فــازي و هدايــت آن بــه

چگالــش افــزوده ميشــود .بــه همیــن دلیــل رویکــرد در

چنانچــه دمــای جداکننــد ه ســه فــازی افزایــش و یا فشــار

تبریــدی ،جهــت کاهــش انتشــار  BTEXدر جریــان بخــار

جــزء بــه ســمت جریــان مشــعل هدایــت میشــود .بــا

اولیــن گزینــه ،اســتفاده از خنککنندههــای گالیکــول

کارخانــه هرگــز چنــان بــاال نیســت کــه حاللیــت بنــزن

نشــان میدهــد در صورتــي كــه از خنککنندههــای
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انــرژي از بخــارات خروجــی از مخزن  V-1545بــه گالیکول

مشــاهده میشــود بــا کاهــش دمــای جریــان خروجــی از

کــه امــکان خنــك كــردن گاليكــول خروجــي از بــرج

میــزان انتشــار بنــزن از ( 430 gr/hrمعــادل  )3/77 t/yتــا

غنــی ،دمــاي گاليكــول غنــي بــه حــدی افزایــش مییابــد

احيــاء ،كــه در حــال حاضــر در خنککنهــاي گاليكــول-

گاليكــول انجــام ميگيــرد ،وجــود نــدارد .همچنیــن در
صــورت اســتفاده از خنککنندههــای تمــاس مســتقيم

1

بــاالی بــرج احیــاء تــا  50°Cتوســط خنککــن هوایــی،
حــدود ( 160 gr/hrمعــادل  )1/4 t/yکاهــش مییابــد و
ایــن بــدان معناســت کــه بــا اســتفاده از فرآینــد چگالــش،

میــزان انتشــار بنــزن در حــدود  %63کاهــش مییابــد.

نيــز مقاديــر قابــل توجهــي آب مصــرف میشــود کــه در

همــان گونــه کــه در ایــن شــکل مشــاهده میشــود ،بــا

نیــز توصیــه نمیشــود.

احیــاء گالیکــول تــا  ،50°Cاســتاندارد ســال  1997كانــادا
كامـ ً
ا رعايــت خواهــد میشــود امــا جهــت دســتیابی بــه

ایــن منطقــه بــه دلیــل کمبــود آب ،اســتفاده از ایــن روش

بدیــن ترتیــب تنهــا سيســتم كنترلــي كــه كمتريــن

اختــال را در فرآينــد احيــاء گاليكــول ايجــاد مینمايــد
اســتفاده از خنککنندههــای هوايــي ميباشــد [.]5
در ایــن راســتا مطابــق شــكل  9از يــك خنککننــده
هوايــي قبــل از ظــرف

V-1545

اســتفاده میشــود.

تبــادل حرارتــی انجــام شــده در خنککــن هوایــی

باعــث میشــود کــه ترکیبــات  BTEXپــس از گــذر
از خنککــن هوایــی مایــع شــده و ســپس در ظــرف
 ،V-1545بــه ســامانه پاالیــش پســاب هدایــت شــوند .در
شــکل  10اثــر خنککننــده هوایــی بــر میــزان انتشــار
آالینــد ه بنــزن نشــان داده شــده اســت .همانگونــه کــه

كاهــش دمــاي جريــان خروجــي از خنککننــده بــرج

اســتاندارد ســال  2007کانــادا ،اســتفاده از خنککننــده

هوایــی بــه تنهایــی کافــی نبــوده و میبایســت از
ســامانههای تکمیلــی کاهــش انتشــار  BTEXهمچــون
ســامان ه احتراقــی بهــره گرفــت .چــرا کــه بــا توجــه بــه

شــرايط اقلیمــی منطقــه و گرمســیر بــودن آن ،کارکــرد

خنککننــده هوایــی بــا محدودیتهايــي همــراه بــوده
و از ایــن رو امــکان دســتیابی بــه اســتاندارد ســال 2007

کانــادا تنهــا بــا اســتفاده از ســامان ه چگالــش امکانپذیــر
نميباشــد .الزم بــه توضیــح اســت کــه اســتفاده از ایــن
ســامانه باعــث کاهــش انتشــار بخــارات گالیکــول نیــز

میشــود.
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نتیجهگیری

 -1دمــاي خنككــن بــرج احيــاء تأثيــر زيــادي در
ميــزان هــدر رفــت گاليكــول از بــاالي بــرج دارد ،بــه

گونـهاي كــه بــا افزایــش دمــا از  100/5تــا ،102/5 °C
میــزان هدررفــت گالیکــول از خنککــن تقریبــاً دو
برابــر میشــود.

 -2بــا کاهــش دمــای خنککننــده بــرج احیــاء در بــازه

دمایــی  100تــا  100/5 °Cاگــر چــه میــزان هدررفــت

گالیکــول کاهــش مییابــد امــا مصــرف انــرژی
جــوشآور بــه شــدت افزایــش مییابــد .محاســبات

انجــام شــده نشــان میدهــد دمــای بهینــه و مناســب

بــرای خنککــن بــاالی بــرج احیــاء در حــدود
°C

 100/3میباشــد.

 -3افزایــش دمــای جــوشآور بــرج احیــاء اگرچــه

باعــث افزایــش غلظــت گالیکــول در گالیکــول احیــاء
شــده میگــردد ،امــا از ســوی دیگــر میــزان هدررفــت

گالیکــول در بــاالی بــرج را بــه شــدت افزایــش
میدهــد .بــا افزايــش هفــت درجـهاي دمــاي جــوشآور

بــرج احیــای گالیکــول ،ميــزان هدررفــت گاليكــول در
حــدود چهــار برابــر افزايــش مييابــد.

 -4غلظــت بهین ـه گالیکــول در گالیکــول احیــاء شــده،

( %76وزنــی) میباشــد کــه جهــت دســتیابی بــه ایــن
غلظــت ،دمــاي جــوشآور بايــد در حــدود 114 °C

تنظيــم شــود.

 -5تغييــر فشــار و دمــاي جداکننــده ســه فــازی،
تأثیــری بــر عملکــرد آن در جداســازی بنــزن نــدارد

چــرا کــه شــرایط خــوراک گاز طبیعــی کارخانــه بــه

گونهایســت کــه همــواره غلظــت بنــزن در گالیکــول
در زیــر حــد اشــباع خــود میباشــد.

 -6مهمتريــن منبــع انتشــار

BTEX

و گالیکــول

بــه اتمســفر در كارخانــه مــورد نظــر ،بخــارات
خروجــي از بــرج احيــاء میباشــد کــه بــر

اســاس محاســبات و اندازهگيريهــاي انجــام
شــده،

و

kg

ســاليانه

حــدود

kg

4812

BTEX

 38/5گالیکــول بــه هــوا وارد ميشــود .از

ایــن میــان ســهم بنــزن بهعنــوان مهمتریــن و
خطرناکتریــن آالینــده در حــدود

میبا شــد .

kg/hr

3770

 -7بــه منظــور كاهــش انتشــار آاليندههــاي خروجــي
از بــرج احيــاء گالیکــول تــا حــد اســتانداردهاي جهانــي

میبایســت از سيســتمهاي كنتــرل تكميلــي اســتفاده
شــود کــه مناس ـبترين گزينــه جهــت کاهــش انتشــار

ایــن بخــارات ،اســتفاده از خنککننــده هوايــي
ميباشــد.

 -8اســتفاده از خنککننــده هوائــي و كاهــش دمــاي

بخــارات خروجــي از بــرج احيــاء تــا  50°Cباعــث

میشــود ميزان انتشــار بنــزن از  3/77به حــدود 1/4 t/y

كاهــش يابــد.

 -9حساســیت بــاالی دمایــی در خنککننــده و

جــوشآور بــرج احیــاء نشــاندهنده اهمیــت تنظیــم و

کالیبراســیون منظــم حســگرهای دمایــی در بــاال و پاییــن
بــرج میباشــد .چــرا کــه تغییــر انــدك دمــا در هــر

یــک از ایــن دو نقطــه کارکــرد بــرج ،میــزان جداســازی

و هــدر رفــت گالیکــول را بــه شــدت تغییــر میدهــد.

94  زمستان،85-2 شماره
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