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مدلسازی سینتیکی و بهینهسازی کوره واکنش
واحد بازيافت گوگرد پاالیشگاههای گازی
سمانه زارعي ،1حميد گنجي ،* 1مريم سعدي 1و مهدي رشيدزاده

2

 -1پژوهشكده توسعه فرايند و فناوري تجهيزات ،پژوهشگاه صنعت نفت ،تهران ،ايران
 -2پژوهشكده توسعه فناوریهای كاتاليست ،پژوهشگاه صنعت نفت ،تهران ،ايران
تاريخ دريافت95/2/27 :

تاريخ پذيرش95/10/26 :

چكيده
قســمت اعظــم تبدیــل ســولفید هیــدروژن بــه گوگــرد در كــوره واكنــش فراينــد بازياقــت گوگــرد انجــام میشــود و ایــن مرحلــه نقــش
بســیار مهمــی در تعییــن ترکیــب درصــد خروجــی واحــد کالوس دارد و عملکــرد تجهیــزات عملیاتــی پاییــن دســت را تحــت تاثیــر قــرار
می-دهــد .بنابرایــن شــناخت واکنشــهای صــورت پذیرفتــه در کــوره واکنــش نقــش حیاتــی در مدلســازی و تعییــن شــرایط بهینــه فراينــد
دارد .در ایــن مطالعــه بــا بهکارگیــری دادههــای صنعتــی پاالیشــگاههای گازی کشــور ،شــبکه واکنــش بهین ـهای جهــت مدلســازی
دقیــق ایــن کــوره واکنشهــا معرفــی گرديــد .بــا توجــه بــه حضــور کربــن دی ســولفید در خروجــی کــوره واکنشهــای پاالیشــگاههای
گازی ،واکنــش تشــکیل ايــن مــاده از میــان ســه مســیر معرفــی شــده شناســایی و ضرایــب ســینتیکی آن گــزارش شــد .نتایــج بیانگــر
ایــن مطلــب اســت کــه شــبکه واکنــش معرفــی شــده بــرای مدلســازی کــوره واکنــش پاالیشــگاههای گازی از دقــت مناســبی در
تخمیــن غلظتهــای خروجــی برخــوردار اســت بهطوریکــه درصــد خطــای متوســط مــدل بــا دادههــاي صنعتــي  %9/90محاســبه شــد.
همچنیــن بــا بهکارگیــری شــبکه واکنــش بهدســت آمــده و مــدل توســعه داده شــده بــرای پاالیشــگاههای گازی ،شــرایط عملیاتــی
کــوره واکنــش در ایــن بخــش بهینــه شــدند.

كلمات كليدي :بازيافت گوگرد ،کوره واکنش ،مدلسازی ،بهینهسازی ،سینتیک.

مــواد بيخطــر نمــود .مهمتريــن فراينــد مــورد اســتفاده

مقدمه

گازهــاي مشــعل پااليشــگاهها كــه از واحدهــاي شــيرين
ســازي گاز خــارج ميشــوند عمدتــا از مــاده ســمي

ســولفيد هيــدروژن تشــكيل شــدهاند كــه قوانيــن زيســت
محيطــي ســخت گيرانــه ارســال ايــن گاز بــه اتمســفر را

ممنــوع نمــوده اســت .بنابرايــن بايــد آن را تبديــل بــه
*مسؤول مكاتبات
آدرس الكترونيكي

ganjih@ripi.ir

در دنيــا بــراي تبديــل  H2Sبــه گوگــرد عنصــري فراينــد
كالوس اصــاح شــده اســت .در واحــد کالوس ،ســولفید

هیــدروژن در طــی عملیــات گرمایــی و کاتالیســتي بــه
گوگــرد عنصــری تبدیــل میشــود .بخــش گرمایــی واحــد

کالوس از یــک کــوره واکنــش و دیــگ بازیافــت حــرارت
تشــکیل شــده اســت کــه در آن عمــل احتــراق ســولفید

هیــدروژن انجــام میشــود و بــه دلیــل نقــش کلیــدی
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در تبدیــل ســولفید هیــدروژن بــه گوگــرد و کاهــش

همــکاران [ ،]2کــوره واکنــش و ديــگ بازيافــت حــرارت

اهمیــت بســیار زیــادی برخــوردار اســت .قســمت اعظــم

( 2 )CSTRو  PFRدر دو حالــت دمــای ثابــت و آدیاباتیــک

انتشــار آن بــه اتمســفر از دیــدگاه محیــط زیســتی از
تبدیــل ســولفید هیــدروژن بــه گوگــرد در حــدود %67

در كــوره واكنــش انجــام ميشــود .محصــول خروجــي
پــس از سردســازي و جداســازي گوگــرد تشــكيل شــده

بــراي ادامــه بازيافــت بــه تبديــل كنندههــاي كاتاليســتي
هدايــت ميشــود .بنابرایــن شــناخت واکنشهــای
صــورت پذیرفتــه در کــوره واکنــش نقــش حیاتــی در
مدلســازی و تعییــن شــرایط بهینــه فراينــد دارد.

در اختیــار داشــتن مدلــی کــه تخمیــن مناســبی از
ترکیــب درصــد خروجــی از کــوره واکنــش فرآینــد
بازیافــت گوگــرد ارائــه دهــد بــه ارتقــا عملیــات فرآینــد

و درصــد بازیافــت گوگــرد میانجامــد .در ایــن راســتا
اقداماتــي در جهــت مدلســازی ایــن تجهیــز صــورت

پذیرفتــه اســت کــه ایــن مطالعــات را میتــوان بهصــورت
زیــر دســتهبندی کــرد:

 -1بهکارگیری روابط تجربی

را بــا اســتفاده از ترکیبــی از راکتــور همــزندار پیوســته
مدلســازي کردنــد .ماننتــي و همــکاران [ ]3از مجمــوع

دو راکتــور  PFRســری بــرای مدلســازی کــوره واکنــش
و دیــگ بازیافــت حــرارت اســتفاده کردنــد .شــبکه واکنش

بــهکار رفتــه در ایــن مطالعــه مشــابه شــبکه واکنــش
بهکاررفتــه در مدلســازی پیروچــی و همــکاران بــود

بــا ایــن تفــاوت کــه بــه شــبکه واکنــش مذکــور ،واکنــش
تفکیــک مولکولــی بــه منظــور مدلســازی بهتــر دیــگ

بازیافــت حــرارت نیــز افــزوده شــد.

ماننتــي و همــکاران [ ،]4کــوره واکنــش و ديــگ بازيافــت
حــرارت را بــه کمــک چنديــن راکتــور ســري شــامل

ترکیبــی از راکتورهــای  CSTRو  PFRشبيهســازي کردند.
بــه دليــل اشــتعال ســريع هیــدروژن ســولفید نســبت بــه

ترکیبــات ديگــر ،از يــک راکتــور بــا اختــاط کامــل بــراي
شبيهســازي قســمت اول کــوره اســتفاده شــد جايــي کــه

هیــدروژن ســولفید بــه دليــل حضــور اکســيژن احتــراق

 -2مدلســازی ترمودینامیکــی یــا مدلســازی بــر

مييابــد و ســولفور دی اکســید توليــد ميشــود و

 -3ترکیب مدلسازی ترمودینامیکی و روابط تجربی

میشــوند .ســپس از دو راکتــور جريــان توپــی بــراي

هــدف از انجــام ایــن مطالعــه ،ارائــه یــک شــبکه واکنــش

و ديــگ بازيافــت حــرارت اســتفاده شــد .آنهــا در ایــن

کــوره واکنــش اســت .بنابرایــن در ادامــه بــه مطالعــات

واکنــش شــیمیایی اســتفاده کردنــد .پيشگويــي مــدل

مبنــای نرمافزارهــای شبیهســازی
 -4مدلسازی سینتیکی

جهــت مدلســازی ســینتیکی و نهايتــا بهينهســازي
انجــام پذیرفتــه در ایــن زمینــه اشــاره میگــردد.

اجــزاي ديگــر واکنــش بــه عنــوان مــاده خنثــی فــرض
شبيهســازي قســمت باقيمانــده کــوره واکنــش گرمايــي

مدلســازی از یــک شــبکه واکنــش بــا بیــش از 800

بــا دادههــاي صنعتــي واحــد نانجينــگ در چيــن مقايســه

پیروچــی و همــکاران [ ،]1مدلــي بــراي شبيهســازي

شــد .ترکیــب درصــد گوگــرد و اکســیژن خروجــی از دیگ

شــعله کــوره واکنــش بهصــورت تعادلــي و قســمت پــس از

دارد ولــی مــدل در پیشــگویی ترکیــب درصــد خروجــی

کــوره واکنــش ارائــه کردنــد .در ايــن مدلســازي قســمت
شــعله کــه ميــزان اکســيژن در آن کــم اســت مشــابه يــک

راکتــور جریــان توپــی ( 1)PFRدر نظــر گرفتــه شــد .آنهــا
هــم چنيــن بخــش ديــگ بازيافــت حــرارت کــه مســتقيما

بــه کــوره واکنــش متصــل اســت را بــا اســتفاده از يــک

رآكتــور  PFRمدلســازي کردنــد .آنهــا در ایــن مطالعــه
از یــک شــبکه واکنــش حــاوی  130ترکیــب و بیــش از

 1500واکنــش ابتدایــی اســتفاده کردنــد .شــونبرگر و

بازیافــت حــرارت بــا دادههــای صنعتــی مطابقــت مناســبی

کربــن مونوکســید و ســولفید هیــدروژن دقــت مناســبی

نــدارد .هــم چنیــن ترکیــب درصــد کربونیــل ســولفید و

کربــن دی ســولفید محاســبه شــده توســط مــدل گــزارش
نشــده اســت.

1. Plug Flow Reactor
2. Continues Stirred Tank Reactor
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ماننتــی و همــکاران [ ]5کــوره واکنــش و دیــگ بازیافــت

مــدل بــرای کــوره واکنــش و دیــگ بازیافــت حــرارت بــه

شــبکه واکنــش متشــکل از  146جــزء و  2412واکنــش

مهمتریــن ویژگــی اكثــر مطالعــات اخیــر تعــداد زيــاد

قســمت شــعله کــوره واکنــش را مشــابه یــک راکتــور

اســت .همچنيــن بيشــتر مطالعــات پیشــین در زمینــه

بازیافــت حــرارت را بــا بهکارگیــری دو راکتــور جریــان

واکنــش پاالیشــگاه ویلمینگتــون کالیفرنیــا پرداختهانــد.

مدلســازی کــوره واکنــش و دیــگ بازیافــت حــرارت

پاالیشــگاهی نفتــی بــوده و شــبکه واکنشهــای معرفــی

نانجینــگ چیــن و مومبــای هنــد بهــره گرفتنــد .جونــز و

بــه کــوره واکنــش پاالیشــگاههای گازی نیســت .هــدف

پاالیشــگاهی واقــع در ویلمینگتــون کالیفرنیــا [ ]7را

واکنــش محــدود جهــت مدلســازی کــوره واکنــش

حــرارت یــک واحــد صنعتــی را بــا بهکارگیــری یــک

ترتیــب  7/62و  %7/88محاســبه شــد.

شــیمیایی مدلســازی کردنــد .آنهــا در ایــن مــدل

واکنشهــای بکاررفتــه در مدلســازی کــوره واکنــش

 CSTRو ناحیــه عــاری از اکســیژن کــوره واکنــش و دیــگ

مدلســازی کــوره واکنــش ،تنهــا بــه مدلســازی کــوره

توپــی مدلســازی کردنــد .آنهــا از مــدل مذکــور در

الزم بــه ذکــر اســت کــه پاالیشــگاه ویلمینگتــون کالیفرنیا،

مربــوط بــه واحدهــای بازیافــت گوگــرد صنعتــی واقــع در

شــده بــرای کــوره واکنــش ایــن پاالیشــگاه قابــل تعمیــم

همــکاران [ ]6کــوره واکنــش و دیــگ بازیافــت حــرارت

از ایــن مطالعــه ارائــه یــک شــبکه واکنــش بــا تعــداد

مدلســازی کردنــد .آنهــا در ایــن مطالعــه از ســه راکتــور

پاالیشــگاههای گازی اســت.

 PFRبــرای مدلســازی ناحیــه شــعله کــوره واکنــش،

ناحیــه عــاری از اکســیژن کــوره واکنــش و دیــگ بازیافــت
حــرارت اســتفاده کردنــد .آنهــا در ایــن مدلســازی شــبکه

واکنشــی متشــکل از ده واکنــش را بــرای مدلســازی کوره
واکنــش و دیــگ بازیافــت حــرارت معرفــی کردنــد و بــا
بهکارگیــری اطالعــات خروجــی دیــگ بازیافــت حــرارت،
ثوابــت ســینتیکی آنهــا را تنظیــم کردنــد .پهلــوان و فنایی

[ ]8بــا بهکارگیــری تعــدادی از واکنشهــای معرفــی

شــده توســط جونــز و همــکاران [ ]6و چنــد واکنــش
دیگــر ،کــوره واکنــش پاالیشــگاه ویلمینگتــون کالیفرنیــا
[ ]7را مدلســازی کردنــد .تفــاوت عمــده مدلســازی

کــوره واکنــش ارائــه شــده توســط پهلــوان و فنائــی بــا
دیگــران در ماهیــت دینامیکــی آن میباشــد .نتایــج مــدل

بیانگــر اختــاف بــاالی غلظــت هیــدروژن محاســباتی بــا
مقادیــر تجربــی اســت .همچنیــن میــان مقادیــر تجریــی

و مقادیــر محاســباتی هیــدروژن ســولفید نیــز اختــاف
زیــادی مشــاهده میشــود .زارعــی و همــکاران []9
شــبکه واکنشــی جهــت مدلســازی کــوره واکنــش و

دیــگ بازیافــت حــرارت پاالیشــگاه ویلمینگتــون کالیفرنیــا

[ ]7ارائــه کردنــد .نتایــج مــدل ارائــه شــده در خروجــی

کــوره واکنــش و دیــگ بازیافــت حــرارت تطابــق مناســبی

بــا مقادیــر تجربــی داشــت بهطوریکــه درصــد خطــای

همچنیــن بــا توجــه بــه عــدم حضــور کربــن دی ســولفید

در محصــوالت کــوره واکنــش پاالیشــگاه ویلمینگتــون

کالیفرنیــا ،در مطالعــه جونــز و همــکاران [ ]6و زارعــی و
همــکاران [ ]9واکنشــی مولکولــی جهــت تولیــد کربن دی
ســولفید در کــوره واکنــش صنعتــی ارائــه نشــده اســت.

در ایــن مطالعــه واکنشهایــی کــه بــه تولیــد کربــن
دی ســولفید میانجامــد ،مــورد بررســی قــرار گرفتــه

و واکنشــی جهــت تولیــد ايــن مــاده در کــوره واکنــش

پاالیشــگاههای گازی معرفــی میگــردد .در پایــان
شــرایط عملیاتــی بهينــه بــراي یــک کــوره واکنــش فعــال

در پاالیشــگاهي گازی شــامل دمــای خــوراک ورودی بــه

کــوره و نســبت جریــان هــوا بــه گاز اســیدی بــه دســت
ميآيــد.

دادههای تجربی

بــا توجــه بــه ماهیــت کار مدلســازی کــه حضــور دادههای
تجربــی یکــی از الزامــات آن اســت ،از دادههــای صنعتــی

کــوره واکنــش پاالیشــگاههای گازی در ایــن مدلســازی
اســتفاده شــده اســت .ایــن دادههــای تجربــی شــامل ســه
ســری داده اســت کــه تفــاوت آنهــا مربــوط بــه غلظــت

هیــدروژن ســولفید و کربــن دی اکســید ميباشــد.
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اطالعــات مربــوط بــه مشــخصات خــوراک ورودی شــامل
ترکیــب درصــد ،دمــا و فشــار خــوراک ورودی و زمــان

اقامــت در کــوره واکنــش اســت .ایــن دادههــای تجربــی

مربــوط بــه فــاز  9و  10پــارس جنوبــی اســت .ایــن ســه
داده تجربــی در جــدول  1ارائــه شــده اســت.

()4

=1,
..., nc i 1, ..., nR

r
j
=∑υ
ij ij

()5

i

∑ h ∑υ r

ij ij

i

j

j

RT ∑ Fj
j

P
RT ∑ Fj
j

P

dFj
=
dt R
dT
=
dt R

دمــا و غلظــت خروجــی از کــوره واکنــش بــه صــورت

تابعــی از زمــان اقامــت از حــل توامــان معــادالت  4و 5

بهدســت میآیــد .روش حــل ایــن معــادالت دیفرانســیلی

مدل

از درجــه اول ،رانــگ کوتــا مرتبــه  4اســت .در حــل ایــن

مدل راکتور

زارعــی و همــکاران [ ]9بــا اســتفاده از شــبکههای
راکتــوری مختلــف شــامل راکتــور جریــان توپــی ،راکتــور

همــزندار و ترکیبــی از ایــن دو بــه مدلســازی کــوره
واکنــش پاالیشــگاه ویلمینگتــون کالیفرنیــا پرداختنــد.
آنهــا دریافتنــد کــه بــا بهکارگیــری یــک راکتــور

PFR

بــرای مدلســازی کــوره واکنــش میتــوان کــوره
واکنــش را بــا دقــت مناســب مدلســازی کــرد .بنابرایــن
در ایــن مطالعــه بــه منظــور مدلســازی کــوره واکنــش
پاالیشــگاههای گازی بــا فــرض جریــان آدیاباتیــک و افــت

فشــار ناچیــز از یــک راکتــور  PFRاســتفاده میشــود.

معــادالت موازنــه جــرم ،انــرژی و زمــان اقامــت راکتــور
جریــان توپــی بــه صــورت تابعــی از طــول راکتــور بــه

شــرح زیــر اســت:

dFj
=
..., nc i 1, ..., nR
=A∑υ
=j 1,
ij rij
dz
i

()1

dT
= A∑ h j ∑υij rij
dz
j
i

)(2
−1

)(3

معــادالت از نــرم افــزار متلــب و کدهــای دســتوری آن
اســتفاده شــده اســت.

مدل سینتیکی

هــدف از ایــن بخــش ارائــه یــک مــدل ســینتیکی مناســب
جهــت مدلســازی کــوره واکنــش پاالیشــگاههای
گازی اســت .تــا بحــال شــبکه واکنــش مناســبی جهــت
مدلســازی کــوره واکنــش پاالیشــگاههای گازی ارائــه

نشــده اســت و شــبکه واکنشهــای معرفــی شــده در ایــن

زمینــه مربــوط بــه کار جونــز و همــکاران [ ،]6پهلــوان و
فنایــی []8و زارعــی و همــکاران [ ]9توســط کــوره واکنش

پاالیشــگاههای نفتــی اســت .بنابرایــن شــبکه واکنشــی
متشــکل از هفــت واکنــش مختلــف جهــت مدلســازی

کــوره واکنــش پاالیشــگاههای گازی درنظــر گرفتــه شــد:
()6

H2S↔H2+0.5S2

()7

CO+0.5S2↔COS

()8

CO2+H2↔CO+H2O

()9


dt R
−1 
= ( AP )( RT )  ∑ Fj 
dz
 j


بــا توجــه بــه در دســترس بــودن اطالعــات مربــوط بــه
زمــان اقامــت کــوره واکنــش و بــه منظــور حــل معــادالت
فــوق بــه صــورت تابعــی از زمــان اقامــت ،معــادالت فــوق

CO+H2S ↔COS+H2

()10

H2S+0.5SO2↔H2O+0.75S2

()11

CH4+1.5O2→CO+2H2O

()12

H2S+1.5O2→SO2+H2O

بــه صــورت تابعــی از زمــان اقامــت تبدیــل ميشــوند:

جدول  1مشخصات خوراک ورودی به کوره واکنش (مخلوط گاز اسيدي و هوا).
زمان اقامت

()s

فشار

()kPa

دمای کوره واکنش ()K

ترکیب درصد مولی خوراک
CH4

O2

CO2

H2O

H2S

1/60

168

491/20

37/25 9/94 1/36

25/56

8/58

17/32

1

1/66

168

488/85

36/45 9/72 2/53

30/23

8/53

12/53

2

3/07

168

488/44

37/14

32/48

8/44

10/02

3

9/66 2/26

N2
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ترکیباتــی نظیــر هیــدروژن ســولفید ،کربــن مونوکســید

مــي باشــد .الزم بــه ذکــر اســت کــه در غلظــت خروجــی

و کربــن دی ســولفید از یــک روش ســه مرحلــهای

کربندیســولفید یافــت میگــردد کــه مســیری بــرای

بدیــن صــورت کــه بــرای ترکیبــات هیــدروژن ســولفید،

از کــوره واکنــش پاالیشــگاههای گازی مقادیــری
تولیــد آن دیــده نشــده اســت .بنابراین ســه مســیر واکنش
بــا معادلــه زیــر بعنــوان مســیرهای محتمــل بــرای تولیــد

کربــن دی ســولفید در نظــر گرفتــه شــد:
()13

CH4+S2↔CS2+2H2

()14

جهــت تنظیــم پارامترهــای ســینتیکی اســتفاده شــد.
هیــدروژن ،ســولفوردی اکســید و آب از تابــع هــدف زیــر
اســتفاده شــده و ثوابــت ســینتیکی واکنشــهای احتــراق
هیــدروژن ســولفید و واکنــش دوم کالوس بــا بهکارگیــری

ایــن تابــع هــدف تنظیــم میشــود.

CH4+2S2↔CS2+2H2S

()15

CH4+2H2S↔CS2+4H2

همانطــور کــه پیشــتر بــدان اشــاره شــد جهــت
مدلســازی ســینتیکی کــوره واکنــش ،الگــوی جریــان

در کــوره واکنــش مشــابه مطالعــات پیشــین در ایــن

زمینــه [ 15 ،6 ،4 ،1و  ]16جریــان توپــی در نظــر گرفتــه
میشــود و از انتقــال حــرارت میــان کــوره واکنــش و
محیــط پیرامــون صرفنظــر میشــود .بهعبــارت دیگــر
در مدلســازی کــوره واکنــش از فــرض راکتــور جریــان

توپــی و جریــان انتقــال حــرارت آدیاباتیــک اســتفاده

میشــود.

x j,cal − x j,exp

()16

x j ,exp

j

درمرحلــه بعــد ثوابــت ســینتیکی واکنشهــای فــوق بــا

پارامترهــای تنظیــم شــده اصــاح میگــردد .ســپس
ثوابــت ســینتیکی واکنشهــای تفکیــک کربونیــل
ســولفید ،واکنــش میــان کربــن مونوکســید و هیــدروژن
ســولفید ،واکنــش انتقــال گازی آب و واکنــش احتــراق

متــان بــا بهکارگیــری تابــع هــدف زیــر بــرای ترکیبــات

کربــن مونوکســید ،کربونیــل ســولفید و کربــن دی اکســید
تنظیــم میشــود.

− x j,exp

()17

روش تنظیم پارامترهای سینتیکی

∑ = OB

j ,cal

∑x

بــا توجــه بــه تفــاوت مرتبــه بزرگــی ترکیــب درصــد

=
OB

j

جدول  2عبارت سرعت واكنشهاي كوره واكنش.

مرجع

عبارت سرعت واکنش

واکنش

[]10

109.17  kJ 
201.55 kJ 
 mol 
8
− rH 2  3 =4.3×106 exp( −
 mol )C H 2 PS 2 (atm )−3.6×10 exp( − RT  mol )C H 2S
m
s
RT







H2S↔H2+0.5S2

[]11

 kJ 
 kJ 
55.8 
145.09 


 mol  )C C −4.12×108 exp( −
 mol  )C
0.5
CO
S2
COS C S 2
RT
RT

[]11

233.96  kJ C CO C H 2O

0.5
9
C CO 2C H 2 −1.64×10 exp( − RT  mol  C 0.5



H2

[]11

 110.91  kJ  
 112.98  kJ  C COS C H 2

5
0.5
6
=1.59×10 exp − RT  mol  C COC H 2S −6.06×10 exp − RT  mol   C 0.5



  H 2S




[]12

−60.50  kJ

(3.18×106 exp
=
RT  mol


[]13
[]14


0.75
)C H 2OC S 2


 kmol 
3.18×105 exp( −
− rCO 
3
=
 m s 

270.50  kJ

10
= 8.59×10 exp( − RT  mol



−35.69  kJ

0.5
)C H 2S C SO 2 −31081exp( RT  mol



203.23 kJ

0.7
1.58 1013 exp( −
)CCH
C O0.8
4
2
×=
RT mol


 mol
− rCH 4 
3
 cm s

mol
−46.20  kJ 
=)
(14exp
) PH 2S ( atm )PO1.5
2
cm 3 sec
RT  mol 

( − rH 2S

CO+0.5S2↔COS

 kmol
− rCO 2 
3
 m s

CO2+H2↔CO+H2O

 kmol
− rCO  3
 m s

CO+H2S ↔COS+H2

 mol
3
m s

H2S+0.5SO2↔H2O+0.75S2 − rH 2S 

CH4+1.5O2→CO+2H2O

H2S+1.5O2→SO2+H2O
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در ایــن مرحلــه پارامترهــای ســینتیکی واکنشهــای

میکنــد .بنابرایــن از ایــن واکنــش در مدلســازی کــوره

و هیــدروژن ســولفید ،واکنــش احتــراق متــان بــا

ســرعت واکنــش ( )15ابتدائــی بــوده و بــه صــورت زیــر

تفکیــک کربونیــل ســولفید ،واکنــش کربــن مونوکســید

پارامترهــای ســینتیکی بهدســت آمــده جایگــذاری
میشــوند .در مرحلــه ســوم مســیرهای تولیــد کربــن دی

ســولفید بــا بهکارگیــری تابــع هــدف شــماره  17مــورد
بررســی قــرار میگیــرد .مســیری کــه درصــد خطــای

کمتــری بــرای کربــن دی ســولفید ارائــه میکنــد بعنــوان
واکنــش تولیــد کربــن دی ســولفید در پاالیشــگاههای
گازی معرفــی میگــردد.

واکنــش پاالیشــگاههای گازی اســتفاده شــد .عبــارت
اســت:

1
 2
4
( CH 2S − K C CS 2C H 2 ) )18

eq

 kmol 
 kmol
=
rCS 2  3  k (CCH 4 
3
 m .s 
 m

نتایــج غلظــت خروجــی از کــوره واکنــش در مقایســه بــا
مقادیــر تجربــی در جــدول  4آمــده و بــراي مقايســه بهتــر

در شــكل  1رســم شــده اســت .همانطــور کــه مشــخص

اســت کربــن دی اکســید و کربونیــل ســولفید بــا درصــد

خطاهــای  %0/52و  %7/30ا کمتریــن درصــد خطــا را بــه

خــود اختصــاص دادهانــد .همانطــور کــه پیشــتر بــدان

نتایج و بحث

اشــاره شــد کربونیــل ســولفید و کربــن دی ســولفید دو

پــس از تنظیــم ثوابــت ســینتیکی شــبکه واکنــش

ترکیبــی هســتند کــه نقــش مهمــی در انتشــار ترکیبــات

بــرای تولیــد کربندیســولفید ،شــبکه واکنــش منتخــب

خطــای مــدل بــرای ایــن دو ترکیــب بــه ترتیــب  %7/30و

بهدســت آمــد .مقادیــر ثوابــت ســینتیکی تنظیــم شــده

شــايد خطــاي تركيــب  CS2نســبتا زيــاد بــه نظــر برســد

واکنشهایــی از جــدول  2کــه در جــدول  3ارائــه

ميباشــد و همانگونــه كــه در شــكل  1مشــخص اســت

قــرار گرفتنــد .مطابــق محاســبات صــورت گرفتــه،

نــدارد .درصــد خطــای متوســط مــدل بــرای كل تركيبــات

مطابــق روش فــوق و بررســی مســیرهای اشــاره شــده

گوگــردی بــه اتمســفر دارنــد .مطابــق جــدول ،درصــد

جهــت مدلســازی کــوره واکنــش پاالیشــگاههای گازی

 %15/92محاســبه میشــود .بــا بررســي نتايــج جــدول 4

در جــدول  3ارائــه شــده اســت .پارامترهــای ســینتیکی

امــا ايــن مطلــب بــه دليــل مقــدار كــم ايــن تركيــب

نشــدند ،بــدون تغییــر در مــدل نهایــی مــدل اســتفاده

مقــدار ايــن مــاده بــا خــط  45درجــه فاصلــه زيــادي

شــبکه واکنــش حــاوی واکنــش ( ،)15ترکیــب درصــد

حــدود  %9/90ميباشــد.

کربندیســولفید را بــا درصــد خطــای کمتــری محاســبه

جدول  3پارامترهای تنظیم شده جهت مدلسازی کوره واکنشهای پاالیشگاههای گازی.
پارامترهای اولیه

پارامترهای تنظیم شده
k

)E(kJ/mol

k

واکنشها

132/30

5/77 × 108

145/09

4/12× 108

COS→CO+0.5S2

13/86

5

2/84 × 10

55/80

5

3/18× 10

CO+0.5S2→COS

61/98

2/54× 106

60/05

3/18× 106

H2S+0.5SO2→0.75S2+H2O

36/28

31081

0.75S2+H2O→ H2S+0.5SO2

)E(kJ/mol

34132

35/69
10

8/59× 10

CO2+H2→CO+H2O
CO+H2O→CO2+H2

219/97

10

7/83× 10

270/50

181/97

1/05 × 109

233/96

1/64 × 109

109/00

1/52 × 105

110/91

1/59 × 105

CO+H2S→ COS+H2

141/52

6

5/90 × 10

112/98

6/06 × 10

COS+H2→CO+H2S

108/29

4/87× 1013

-

-

CH4+2H2S→CS2+4H2

127/02

1/79 × 1013

203/23

1/58× 1013

CH4+1.5O2→CO+2H2O

6
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جدول  4نتایج شدت جریان موالر ( )mol/sخروجی از كوره واكنش در مقایسه با مقادیر محاسباتی.
CS2

COS

CO

CO2

H2

H2O

SO2

H 2S

0/56

6/51

6/88

82/42

3/53

85/37

9/86

14/10

محاسباتی

0/57

6/51

6/03

82/71

3/50

85/90

9/73

12/28

مقادیر تجربی

0/52

5/99

7/95

97/88

3/12

77/09

7/51

10/00

0/42

6/10

7/09

98/21

3/11

76/98

7/61

8/68

0/14

2/44

3/84

57/83

1/25

38/11

5/52

3/31

0/18

3/08

4/20

58/34

1/61

40/07

3/54

3/84

15/92

7/30

11/59

0/52

7/84

1/88

19/53

درصد خطای متوسط
14/61
2
10

تست 1

مقادیر محاسباتی تست 2
مقادیر تجربی
مقادیر محاسباتی تست 3
مقادیر تجربی

100

جریان موالر محاسبه شده ()mol/s

101

10 -1
10 -1

100
101
102
جریان موالر آزمایش شده ()mol/s
شکل  1مقايسه نتايج مدل با دادههاي صنعتي براي شدت جریان موالر ( )mol/sترکیبات خروجی از کوره واکنش.

بهینهسازی

پــس از مدلســازی ســینتیکی کــوره واکنــش
پاالیشــگاههای گازی و ارائــه شــبکه واکنــش بهینــه
جهــت مدلســازی ایــن کــوره واکنشهــا بــا دقــت
مناســب ،بهینهســازی ایــن کــوره واکنشهــا انجــام

شــد .هــدف از ایــن بهینهســازی ،برقــراری نســبت

هیــدروژن ســولفید بــه ســولفوردی اکســید در مقــدار
ثابــت دو و افزایــش دمــای کــوره واکنــش بــا بهکارگیــری

متغیرهــای دمــای خــوراک ورودی و نســبت هــوا بــه
جریــان گاز اســیدی اســت .بــرای دســتیابی بــه بیشــینه
تبدیــل هیــدروژن ســولفید ،نســبت هیــدروژن ســولفید

بــه ســولفوردی اکســید در خروجــی کــوره واکنــش بایــد
دو باشــد [ .]17ایــن نســبت از واکنــش دوم کالوس کــه
در مراحــل عملیاتــی پاییــن دســت انجــام میپذیــرد،
حاصــل شــده اســت .در ایــن راســتا شــرایط عملیاتــی

یکــی از ســه کــوره واکنــش فعــال در پاالیشــگاههای
گازی بهینــه گرديــد .در ایــن راســتا از روش بهینهســازی
چنــد تابــع هدفــی بــا الگوریتــم ژنتیــک در نرمافــزار

متلــب اســتفاده شــد .الگوریتــم ژنتیــک یکــی از روشهای
فراتکاملــی حــل مســائل بهینهســازی اســت کــه از نحــوه

تکامــل در طبيعــت الهــام گرفتــه شــده اســت .الگوریتــم

ژنتیــک ،الگوريتمهــاي جســتجويي هســتند کــه بــر
اســاس فرآينــد ژنتيــک طبيعــي کار ميکننــد .آنهــا

بــا اســتفاده از نوعــي تبــادل اطالعاتــي ،بقــاي خــود را

تضميــن ميکننــد .آنهــا بــا ترکيــب تصادفــی کارکترهايــي

بــا ميــزان صالحيــت مشــخص ،کارکتراهــاي جديــدي را
توليــد ميكننــد .در هــر بــار توليــد ،مجموعــه جديــدي از

رشــتهها بــا اســتفاده از بيتهــا و قطعــات ســازگار رشــته

قبلــي بــه وجــود ميآينــد .جمعيــت جديــد بهگونــهاي
اســت کــه در عيــن انتخــاب تصادفــي ،از صالحيــت
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بيشــتري از جمعيــت قبــل برخــوردار اســت .الگوریتــم
ژنتیــک از ســه عملگــر تکثیــر ،آمیــزش و جهــش جهــت

دســتیابی بــه جــواب بهینــه اســتفاده میکنــد .بــا توجــه

بــه ايــن مطالــب ،يــک الگوريتــم ژنتيــک در خــال يــک

چرخــه از مراحــل زيــر تشــکيل شــده اســت:

دمــای خــوراک ورودی در شــرایط اولیــه و مقادیــر بهینــه

در جــدول  5ارائــه شــده اســت .همچنیــن مقادیــر تابــع
هــدف در شــرایط اولیــه پیــش از بهینهســازی و در
حالــت بهینهســازی در جــدول  6آمــده اســت .مطابــق

جــدول ،بــا بهينهســازي انجــام شــده ،نســبت هيــدروژن
ســولفيد بــه ســولفور دي اكســيد بــه مقــدار بهينــه دو

 -1ايجاد جمعيتي جديد از رشتهها

بســيار نزديــك شــد امــا دمــاي كــوره واكنــش تغييــر

 -2ارزيابي هر رشته

چندانــي بــا مقــدار اوليــه نداشــت.

 -3انتخاب بهترين رشتهها

 -4دســتکاري ژنتيکــي بــه منظــور ايجــاد جمعيــت
جديــدي از رشــتهها

در هــر دوره نســل جديــدي از جوابهــاي ممکــن را

بــراي يــک مســاله ايجــاد ميکنــد.

بــا توجــه بــه اینکــه هــدف از ایــن بخــش بهینهســازی

بــا بیــش از یــک تابــع هــدف اســت ،توابــع بهینهســازی
را بایــد بــه نوعــی بــه یــک تابــع هــدف تبدیــل کــرد

کــه روش توابــع وزنــي متداولتریــن روش اســت .در
ایــن روش بــا اســتفاده از وزن مختلــف بــرای هــر تابــع

و مجمــوع توابــع ،توابــع هــدف بــه یــک تابــع هــدف

تبدیــل میشــوند .مهمتریــن مشــکل روش توابــع وزن،
مقیاسبنــدی توابــع هــدف اســت کــه بهکارگیــری
توابــع وزن مختلــف ،جــواب متفاوتــی را تولیــد میکنــد.

اســتفاده از روش بهینهســازی چنــد تابــع هدفــه ایــن

مشــکالت را ایجــاد نکــرده و جــواب بهینهســازی مجموعی
از جوابهــا اســت کــه بــدون در نظــر گرفتــن ســایر توابــع

هــدف بهدســت آمدهانــد .بهعبارتــی توابــع هــدف بــر
هــم و جــواب بهینــه اثــر ندارنــد [ .]18

مقادیــر نســبت جریــان هــوا بــه جریــان گاز اســیدی و

نتيجهگیری

در ایــن مطالعــه شــبکه واکنشــی جهــت مدلســازی

کــوره واکنــش پاالیشــگاههای گازی کشــور ارائــه شــد.

همچنیــن بــا توجــه بــه اینکــه تاکنــون مســیری جهــت
تولیــد کربــن دی ســولفید ارائــه نشــده اســت در ایــن
مطالعــه واکنــش تولیــد کربــن دی ســولفید شناســایی و

ثوابــت ســینتیکی آن تنظیــم شــد .نتایــج بیانگــر تطابــق
مناســبی میــان مقادیــر تجربــی پاالیشــگاههای گازی و

مقادیــر محاســباتی توســط ایــن شــبکه واکنــش اســت

بهطوریکــه درصــد خطــای متوســط مــدل %9/90

بهدســت آمــد .بــا اســتفاده از شــبکه واکنــش بهینــه

بــرای مدلســازی کــوره واکنــش پاالیشــگاههای گازی،
شــرایط عملیاتــی یــک کــوره واکنــش فعــال در ایــن
بخــش بهینــه شــد .نتایــج بیانگــر وجــود یــک شــرایط

بهینــه بــه منظــور دســتیابی نســبت هیــدروژن ســولفید
بــه ســولفوردی اکســید بــه مقــدار ثابــت دو اســت امــا
ايــن شــرايط بهينــه تغييــر چندانــي در دمــاي كــوره

واكنــش بوجــود نيــاورد.

جدول 5نسبت هوا به جریان گاز اسیدی و دمای خوراک ورودی به کوره واکنش در شرایط بهینه.
کوره واکنش

نسبت جریان هوا به جریان گاز اسیدی

دمای خوراک ورودی ()K

پاالیشگاه گازی

0/95

546/99

جدول  6مقادیر تابع هدف قبل و بعد از بهینهسازی.
کوره واکنش
داده شماره یک

مقادیر اولیه تابع هدف

مقادیر تابع هدف در شرایط بهینه

()Kدمای کوره واکنش T

(abs (H2S/SO2 -2

()Kدمای کوره واکنش T

(abs (H2S/SO2 -2

1268/4

0/619430

1267/7

0/056709

1396  مرداد و شهریور،94 شماره
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)8/314 J/mol K(  ثابت جهانی گاز:R
)s(

عالئم و نشانهها

 زمان اقامت:tR
)K(

)m2(

 دما:T

 ترکیب درصد مولی:x
 طول راکتور:z

i  در واکنشj  ضریب استوکیومتری جز: υij

)mol/m3(
)mol/s(

 تجربی:exp

)J/mol(

 انتالپی:h

 ثابت سرعت واکنش:k
 ثابت تعادل:Keq
 تعداد اجزا:nC

 تعداد واکنشها:nR
 تابع هدف:OB

 شماره واکنش:i
 شماره اجزا:j

 غلظت:C

 شدت جریان مولی:F

اندیسها

 محاسباتی:cal

 سطح مقطع:A

)Pa(
)mol/m3s(

 فشار:P

 شدت واکنش:r
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