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پااليشگاه هاي  از گازهاي اسيدي BTXمدلسازي و شبيه سازي حذف تركيبات  
  گاز
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Khodabakhsh.shahla@gmail.com 
  اكبر شاهسوند

shahsavand@um.ac.ir 
  چكيده

موجود در گاز ترش به گاز ورودي به واحد بازيافت  BTX% تركيبات 15تا  10آنجايي كه حدود از 
گوگرد منتقل مي شوند اين تركيبات به دليل عدم تجزيه در كوره ي كالوس باعث مسموم شدن 

 وگردد % مي 85كاتاليست هاي واحد كالوس مي شوند . اين پديده باعث كاهش بازيافت گوگرد به زير 
ن ترتيب روزانه مقدار عظيمي از گوگرد به صورت دي اكسيد گوگرد ويا سولفيد هيدروژن وارد بدي

مسئله ي . از مهمترين گازهاي آلوده كننده محيط زيست هستند اين گازها .محيط زيست مي شود
هستند كه بسيار سمي مي باشند و در تشكيل مه دود وذرات ثانويه در جو  BTX ديگر خودتركيبات

با توجه به مطالعات و شرايط عملياتي فرايند كالوس، فرايند بهينه براي حذف اين  مي كنند.شركت 
ارائه شده   در اين مقاله يك مدل رياضي براي بسترهاي جذب تركيبات فرايند جذب سطحي مي باشد.

شبيه سازي شده و نتايج مقايسه  Aspen Adsimو  MATLABاين مدل با نرم افزار  .گرديده است
 ه است. شد
  

 گوگرد گاز اسيدي، ،BTXتركيبات  كالوس،:  كليديكلمات  
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  :مقدمه.1 
 BTX تركيبات آروماتيكي سنگيني هستند كه متشكل از بنزن،تولوئن و زايلن مي باشند كه به طور طبيعي در نفت

ت به دليل پايين بودن دما ين تركيبابوسيله ي گاز همراه يا گاز طبيعي وارد پااليشگاه گاز مي شوند.ا وخام وجود دارند 
در كوره ي كالوس و عدم تجزيه، وارد بستر هاي كاتاليستي واحد كالوس شده و بر روي سايت هاي فعال كاتاليست ها 

بدين ترتيب باعث مسموم شدن كاتاليزورهاي بستر ] .1 [شوند هامي قرار مي گيرند و باعث غير فعال شدن اين سايت
 ،% كاهش مي دهند.در اثركاهش اين مقدار بازده85ان بازيافت گوگرد را تا حدود زيرندمكالوس گرديده و در نتيجه را

در سالهاي اخير قوانين زيست روزانه مقدار زيادي گوگرد وارد محيط شده و باعث آلودگي محيط زيست مي شود.
كلي روشهاي مختلفي در حالت .از جريانهاي گازي مورد بررسي قرار گيرد BTXمحيطي باعث شده تا حذف تركيبات 

از گازهاي آلوده به اين تركيبات وجود دارد كه به دو دسته ي تخريب وبازيافت طبقه بندي  BTXبراي حذف تركيبات 
به تركيبات ساده و سازگار با محيط زيست تبديل مي شوند.   BTXدر روش تخريب تركيبات .] 2،4[ مي شوند

د كه عبارتنداز:بيو فيلتراسيون،اكسيداسيون گرمايي و اكسيداسيون چندين روش براي تخريب اين تركيبات وجود دار
  .] 3[كاتاليستي
BTX   مصارف زيادي در صنعت پتروشيمي دارد، بنابراين در بيشتر موارد بازيافت اين تركيبات ترجيح داده مي

 .] 2[شود.روشهاي بازيافت عبارت هستند از:جذب،جذب سطحي ،مايع كردن و جداسازي غشايي
اساس مطالعات انجام گرفته بر روش هاي فوق با توجه به شرايط فرايند كالوس فرايند جذب سطحي به عنوان بر 

از جريان هاي آب فاضالب به  آلي فرار اگر چه كربن اكتيو در حذف  تركيبات .] 5،6،7[فرايند بهينه انتخاب مي شود
از BTX راي استفاده از جاذب هاي جامد براي جذب طور گسترده مورد استفاده قرار مي گيرد ولي اطالعات زيادي ب

يستم هاي جذب كربن انعطاف پذير هستند و از نظر عملياتي پرهزينه نمي س .] 7[جريانهاي گازي در دسترس نيست
بايد داراي حجم  در محدوده ي ميكرو مي باشد لذا جاذب هاBTX ازآنجايي كه اندازه ي مولكولهاي  باشند.

بايد به خوبي گسترده باشد كه به راحتي مولكولهاي   2 بل قبولي باشند و شبكه ي مزو حفره هاقا 1ميكروحفره هاي
BTX   را از هوا به داخل ميكروحفره ها ها انتقال دهند.كربن فعال به خاطر مساحت سطح بزرگ كه در نتيجه ي زير

جذب  و ب در ظرفيت هاي باالساخت هاي وسيع حفره ها و ميكروحفره ها است، يك جاذب خوبي است و براي جذ
نكته ي مهمي كه بايد ذكر شود اين است كه جريان گاز  .] 9،8[غير انتخابي گازها در دماي محيط مناسب است

كه وارد بستر جذب مي شود بايد خشك باشد و رطوبت موجود بايد گرفته شود، زيرا رطوبت جريان   BTXشامل
عالوه بر كربن فعال .] 6[مقداري از سايت هاي فعال را اشغال مي كند گازي، روي عملكرد جاذب تاثير مي گذارد و 

 4كيم .] 5[به كار مي رود  BTX براي حذف تركيبات  3مواد مختلف كربني به صورت دانه اي ،فيبري و كربن يكپارچه
يي) توسط (مخلوط دو تايي و سه تاBTXآزمايشي و تئوري را روي جذب تركيبات آروماتيك  مطالعه ي 1998در سال

                                                           
1 micropore 
2 mesopore 
3 areogel 
4 kim 
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مدل النگ موير توسعه يافته با داده هاي آزمايشي ايزوترم  درجه ي كلوين انجام داده است.303كربن اكتيو در دماي 
ايزوترم هاي پيش بيني شده وآزمايشي براي جذب بنزن و تولوئن و  مخلوط هاي بخار دو تايي و سه تايي موافقت دارد.

چندين مدل رياضي .] 6[مطالعه شده است 2و چوي 1يون نيز توسط كيم،Y ديگر حاللهاي آلي روي زئوليت هاي نوع 
براي بسترهاي ثابت با فرضيات بسيار ساده كننده توسعه يافته است ولي موارد خيلي كمي در شرايط غير ايزوترم به 

ترهاي وهمكارانش جذب مخلوط تركيبات آروماتيكي را در بس 3توماس.] 10[دليل پيچيدگي سيستم ارائه شده است
و همكارانش مطالعات آزمايشي را روي جذب مخلوط دو و سه تايي تركيبات 4رايت ثابت مورد بررسي قرار داده اند.

BTX 10[ در شرايط غير همدما انجام داده اند ولي مدلسازي آزمايش ها مورد بررسي قرار نگرفته است [.  
هاي جذب در شرايط ايزوترم ارائه مي شود كه با در بستر  BTXدر اين مقاله يك مدل رياضي براي جذب تركيبات 

شبيه سازي شده و نتايج حاصل  با شبيه سازي با نرم افزار  MATLAB روش تفاضل محدود با استفاده از نرم افزار
Aspen Adsim .مقايسه مي شود  

  
 مدل رياضي جذب سطحي در بستر هاي جاذب:.2

عادالت جرم وانرژي مي باشد كه در بيشتر موارد شرايط شامل م BTXمدل رياضي فرايند جذب سطحي تركيبات 
ايزوترم در نظر گرفته مي شود ،كه در اين صورت معادله ي انرژي حذف مي شود.موازنه ي جرمي كه براي جذب 

  :] 11[ارائه مي شود به صورت زير است در بستر جذب  در يك بعد BTXتركيبات 
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فوق، عبارات اول سمت چپ بيانگر ضريب پراكندگي و عبارت دوم تغييرات سرعت سيال در جهت محوري در معادله 
نشان دهنده ي  qدر مدل ارائه شده  مي باشد. عبارات سوم و چهارم نشانگر تجمع بر روي واحد جرم جاذب مي باشند.

ايزوترم هاي مختلفي براي فرايند  است. كه در واقع مدل ايزوترم تعادلي جذب رابطه ي تعادلي در داخل جاذب است،
  ايزو ترم النگ موير براي اين مسئله مناسب مي باشد جذب وجود دارد كه در بين اين ايزتروم ها،
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را در ذرات جاذب نشان مي دهد كه از متوسط گيري نرخ جذب بر روي ذرات جاذب بدست  qعبارت چهارم تغييرات 

  ر روي ذرات كروي جاذب از رابطه زير بدست مي آيد:مي آيد. مقدار متوسط جذب ب

                                                           
1 yun 
2 choi 
3 thomas 
4 wright 
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  در معادله فوق برابر شعاع ذرات جاذب مي باشد. Rpمقدار 

  شرايط مرزي و اوليه:

  

  
  

) رابطه اصلي موازنه جرم در بسترهاي ثابت جذب سطحي مي باشد. براي حل معادله فوق روش هاي 1ي( رابطه  
  يكي از اين روشها تفاضل محدود است..فرضياتي كه براي حل مدل انجام مي شود: زيادي پيشنهاد گرديده است كه

  .) افت فشار در بستر ناديده گرفته مي شود1
حل مي شود كه ترم  MATLAB)سرعت در طول بستر ثابت است  اين مدل با روش تفاضل محدود در محيط 2

  .شرو در نظر گرفته مي شودنفوذ به صورت تفاضل مركزي ،ترم جابجايي پسرو وترم تجمع پي
  
 :Aspen Adsimبيه سازي با نرم افزار .ش3

  مي باشد و از آن مي توان براي Aspen Engineering Suiteيكي از زير شاخه هاي  Aspen Adsimنرم افزار      
نجام شبيه براي ا طراحي و شبيه سازي فرآيندهاي جذب سطحي، شامل فازهاي مايع (يا گاز) و جامد استفاده نمود.

سازي مناسب فرايند جذب و يا دفع سطحي، مي بايست مجموعه اي از اطالعات مورد نياز در خصوص شرايط عملياتي 
سيستم با اولويت بندي مشخصي در اختيار نرم افزار قرار داده شوند. برخي از ضروري ترين اطالعات الزم براي نرم افزار 

Aspen Adsim ي جاذب سطحي، به ترتيب اولويت عبارتند از:جهت شبيه سازي يك بستر حاو  
  و فراخواني آنها  Aspen Propertiesتعريف تمامي مواد موجود در فرايند به كمك نرم افزار ▪
 مشخصات عملياتي جريان ورودي مانند دما، فشار، دبي و تركيب درصد ▪
 اطالعات مكانيكي برج مانند ارتفاع، قطر و تخلخل كلي بستر ▪
دانسيته، ظرفيت گرمايي ويژه و ضريب هدايت    اذب مانند شعاع متوسط ذرات، تخلخل دروني جاذب، مشخصات ج ▪

 حرارتي (براي حالت شبيه سازي غير همدما)
 نوع و مقدار پارامترهاي ايزوترم هر يك از مواد جذب شونده ▪
 ضريب انتقال جرم هر يك از مواد جذب شونده ▪
 هدايت حرارتي سيال (در حالت شبيه سازي غير همدما)ضريب كلي انتقال حرارت و ضريب ▪
  مشخصات عملياتي فرايند مانند مدت زمان سيكل جذب و دفع▪
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هاي آزمايشي براي جذب سطحي تولوئن از گاز طبيعي با بكار بردن كربن فعال مورد استفاده  در اين شبيه سازي داده 
خواص بنزن و زايلن است، بنابراين تولوئن به عنوان يك  از آنجايي كه خواص تولوئن متوسط .[12]قرار گرفته است

) ثابت هاي معادله ي ايزوترم النگ موير را براي جذب تولوئن روي 1جدول( است.  BTXتقريب مناسب براي تركيبات 
جاذب كربن فعال بكار برده شده  ي از خواص فيزيكي مورد نيازدكربن اكتيو در دماي مورد نظر نشان مي دهد و تعدا

  .]12،13[آورده شده است 2در اين آزمايش در جدول 
  پارامتر هاي معادله ي النگ موير  :1جدول 

 
8.5724.39 333.15 

 
 
 
 
 
 
 
  

  :پارامترهاي جاذب2جدول

  
  ليست شده است 3ذب در جدول شرايط عملياتي سيستم ج

720  
1680   
0.002   

0.1   
0.67  

30   
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  شرايط آزمايشي :3جدول  

 
  

  :محاسبه ي ضرايب انتقال جرم كلي.3.1
باشد كه با افزايش آن مي توان ميزان جذب را در مباحث مربوط به جذب سطحي، انتقال جرم از پارامترهاي مهم مي

  افزايش داد.
  در داخل جاذب: انتقال جرم

 )4(  
ACCd

DAN
poreAiAipore

e
poreA *)(*).(*    

گزارش شده است كه در اين  65-5ضريب پيچش است.براي كربن فعال رايج ضريب پيچش بين  τدر رابطه ي باال 
  .فرض مي شود 35مقاله ضريب پيچش 

  انتقال جرم در فاز گاز:
)5(  ACCKAN AiACA *)(**  

ب با انتقال جرم در فاز مساحت سطح كل ذرات جاذب است. از تساوي انتقال جرم در داخل جاذ Aدر رابطه ي باال 
  گاز: 
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  :] 7[در بسترهاي آكنده از رابطه ي زير محاسبه مي شود KCضريب اتقال جرم در فاز سيال 
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فرض مي شود كه براي محاسبهĤن ابتدا بايد ضريب نفوذ موثر محاسبه  ضريب انقال جرم در داخل جاذب به صورت باال

  پارامتر مقدار
2  
1  

0.05 
333.15 T(K) 
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  محاسبه ي ضريب نفوذ موثر در بسترهاي آكنده به صورت زير است: شود.كه 
  .] 7[ضريب نفوذ موثر در داخل حفرات با استفاده از فرمول زير تعيين مي شود
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  شود.بدين ترتيب ضريب انتقال جرم كه پارامتر مهمي در جذب سطحي است محاسبه مي 

  تحليل نتايج:.4
نتايج شبيه سازي را با  2و 1د.شكل مدل رياضي باال براي شبيه سازي جذب تولوئن روي كربن فعال بكار برده مي شو 

  نرم افزار مطلب نشان مي دهد.
افزايش مـي يابـد.اين    نشان دهنده ي غلظت تولوئن در فاز جامد است كه با گذشت زمان غلظت در فاز جامد)1(شكل 

اسـت  معلـوم   )1(همانطوري كـه از شـكل   .به غلظت ورودي تولوئن برسد در فاز جامد غلظت يي است كهتا جا افزايش 
ثانيـه    1800هنوز پس از گذشت  در طول بستر حركت مي كند و 1بستر با گذشت زمان اشباع مي شود ومنحني رخنه

شكل  اطالعات كافي در مورد اينكه چه مقدار از بستر اشباع شده است را نمي دهد. )1شكل (بستر در حال جذب است.
ثانيـه   1800است بـا گذشـت    مشخص )2( كه از شكلمنحني رخنه را بر حسب مكان نشان مي دهد. همانطوري  )2(

غلظت خروجي سيال از بستر مي باشد كه جذب سطحي از جمله موارد مهم در فرآيند بستر اشباع شده است. 0.3فقط 
تابع پارامترهاي گوناگوني از جمله سرعت سيال عبوري، نرخ انتقال جرم بين سيال و جاذب، ضريب پراكندگي محـوري  

مي باشد. بديهي است كه چنانچه غلظت جزء مورد نظر در خروجي بستر به اندازه حد مجاز آن برسد، و ظرفيت جاذب 
آنگاه مي بايست جريان خوراك ورودي قطع گردد و بستر جهت بازيابي آماده گردد.  يكي از مولفه هايي كه نشـان مـي   

خنه مي باشد. اگـر منحنـي رخنـه در بسـتر بـه      دهد بستر اشباع گرديده و بايد براي فرآيند احياء آماده گردد منحني ر
انتهاي آن برسد بدين معنا است كه جاذب ديگر قادر نخواهد بود اجزاي ناخالصي را از جريان اصلي بزدايد و بايد جريان 

  ورودي قطع شده و بستر احياء گردد. 
ز جمله غلظت ورودي ،دما،اندازه ووقتي منحني رخنه از بستر خارج شد ديگر بستر اشباع مي شود.پارامترهاي زيادي ا

نتايج شبيه سازي  رخنه نشان مي دهد كه منحني هايشكل  .ي ذرات جاذب بر روي منحني رخنه تاثير مي گذارد
                                                           
1 Breakthrough curve 
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  .مقايسه مي شود Aspen Adimاين نتايج بانتايج حاصل از نرم افزار  در ادامهروند درستي را طي مي كنند كه  

  
  تر جذب:توزيع غلظت تولوئن در بس1شكل 

  

  
  :توزيع غلظت تولوئن در داخل بستر بر حسب مكان2شكل 

  
  

كسر مولي تولوئن را در طول بستر در حالت دو بعدي و سه بعدي نشان مي دهد. طول بستر يك )4(و)3(شكل 
 گره تقسيم مي شود و عددهاي نشان داده شده درمحور افقي شماره ي گره ها 20متر مي باشد كه توسط نرم افزار به 
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ثانيه فقط يك گره از بستر اشباع شده  1800همانطوري كه در شكل نشان داده شده است پس از گذشت  .مي باشد 
ثانيه  1800همانطوري كه از شكل مشخص است منحني ها به صورت خط راست هستند كه دليل اين امر زمان است.

 توان فهميد ظرفيت برج جذب زياد استاست كه براي اجراي شبيه سازي زمان كمي است.واز شكل منحني رخنه مي 
  استفاده شده است . مقدار كمتري از بستر  كم باشدهرچه گستردگي عرض منحني رخنه  زيرا

  
  

  
  بر حسب طول بستر جذب توزيع غلظت تولوئن در بستر:3شكل 

  

  
  در نمايش سه بعدي جذب توزيع غلظت تولوئن در بستر:4شكل 
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  نتيجه گيري: 
  

نشان مي دهد غلظـت در طـول بسـتر بـا گذشـت        Aspen Adsimشبيه سازي بانرم افزار مطلب و همانطور كه نتايج 
و البته اين امر به دليل زياد بودن تعدا نقـاط در بعـد زمـان    زمان در فاز جامد افزايش مي يابد و جذب صورت مي گيرد.

بستر جذب سطحي با فرضيات ساده مدل ارائه شده براي يه وضوح ديده نمي شود.) 2(در منحني شيب زياد منحني ها
 Aspenمطلـب بـا نـرم افـزار      حاصل ازنـرم افـزار  كننده اي همراه است كه اين فرضيات باعث شده نتايج شبيه سازي 

Adsim به همين جهت بهتر است بدون در نظر گرفتن فرضيات فوق (يـا حـداقل بخشـي از آنهـا)      .تفاوت داشته باشد
البته به دليل نبود داده هاي تجربي نمي تـوان نتيجـه گرفـت كـدام      تر اقدام نمود. نسبت به استفاده از مدل هاي كلي

كـارايي   وحل شـده   Orthogonal Collocationمدل مورد نظر با روش  در كارهاي آينده روش كارايي بهتري را دارد.
  .مايشگاهي مقايسه مي شودزبا نتايج آحل وكارايي شبيه سازي  هايروش
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