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  سازي واحد گاززدايي از گوگرد مذاببررسي و شبيه

  

  3، اكبر شاهسوند2، كورش اسفندياري∗1پرديس تفكري

   
  دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي شيمي، دانشگاه فردوسي مشهد 1
  دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي شيمي، دانشگاه فردوسي مشهد 2
  مشهدگروه مهندسي شيمي، دانشگاه فردوسي  استاديار 3  

  

  

  چكيده         

با توجـه بـه   . باشدي بسياري از صنايع مهم همچون صنايع كشاورزي و توليد اسيد سولفوريك ميگوگرد ماده اوليه

بر كيفيت گوگرد توليـدي   رگذاريتأثاهميت فراوان اين ماده از نظر كيفي در صنايع مذكور، الزم است تا پارامترهاي 

حل شدن سولفيدهيدروژن در گـوگرد مـذاب در دماهـاي    . هاي موجود اقدام شودشناسايي و نسبت به رفع كاستي

از جمله مـواردي اسـت كـه منجـر بـه      ) پلي سولفايدها(هاي پليمري باالي فرآيند بازيافت گوگرد و تشكيل زنجيره

راه كاهش كيفيت گوگرد توليدي مخصوصاً در هنگام دانه بندي شده و افزايش مخاطرات زيست محيطي را بـه همـ  

بايست به شكلي اصولي نسبت به جداسازي گازهاي سـولفيدهيدروژن از گـوگرد مـذاب    بنابراين، مي. خواهد داشت

ماننـد  (هـاي مناسـب فرآينـدي    فرآيند شل به دليل ويژگي. سازي گوگرد اقدام شودپيش از خروج از مخزن ذخيره

در ايـن  . آيـد اي گاززدايي از گوگرد مايع به حساب مياز پركاربردترين فرآينده) ارزان بودن و عدم نياز به كاتاليزور

سـازي يـك واحـد گـاززدايي از گـوگرد      مقاله، ضمن بررسي مزايا و معايب فرآيندهاي مختلف گاززدايي، بـه شـبيه  

  .شودپرداخته مي Promaxتوليدي به روش شل به كمك نرم افزار 

  

  كلمات كليدي         

  Promax شل، نرم افزارفرآيند گوگرد، سولفيدهيدروژن، گاززدايي، 

  

  نكات برجسته پژوهش

 بررسي مشكالت ناشي از وجود سولفيدهيدروژن در گوگرد مذاب توليدي •

 ها آنهاي مهم گاززدايي و نقاط ضعف و قوت بررسي فرآيند •

 Promaxافزار سازي واحد گاززدايي از گوگرد مذاب به كمك نرمشبيه •

  

                                                           
∗

 pardis.tafakori@gmail.com: دار مكاتباتپست الكترونيكي عهده 
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 مقدمه -1

د اوليه در صنايعي همچون توليد كودهاي كشاورزي، توليد اسيد سولفوريك و آسفالت گـوگردي  موا نيتر مهمگوگرد از 

ي استخراج از معادن گوگرد به روش فراش، بازيافت از نفت و گاز تـرش و بازيـابي از   اين ماده به طور كلي به سه شيوه. باشدمي

ان، فرآيندهاي بازيافت گوگرد در صنايع نفـت و گـاز بـه    در اين مي]. 1[تركيبات گوگردي موجود در طبيعت قابل حصول است 

با عنايت به بازه وسيع توليد گـوگرد  ) مانند كالوس بهبود يافته يا سوپركالوس(ويژه فرآيند كالوس و فرآيندهاي منشعب از آن 

  . باشنداي برخوردار مياز اهميت ويژه

وس با توجه به دماي باالي گوگرد مـذاب در انتهـاي فرآينـد كـال    

به طور معمول در حدود  1، مطابق شكل )گراد يسانتدرجه  200تا  150(

گـاز سـولفيدهيدروژن بـه    ) ppm(قسمت وزني در ميليون  1500تا  600

در ) ١پلـي سـولفايد  (هـاي پليمـري   صورت حل شده و يا به شكل زنجيره

سـازي منتقـل    رهيذخگوگرد مذاب باقي ماند و به همراه گوگرد به مخزن 

انحالل پذيري اين تركيبات در گوگرد با كاهش دمـا كـاهش   ]. 2[شود مي

يافته و به همـين جهـت سـولفيدهيدروژن از گـوگرد خـارج و در فضـاي       

ي ضعيف ايـن گازهـا از   همچنين در صورت تخليه. شوداطراف منتشر مي

. يابـد سطح گوگرد مذاب، احتمال وقـوع انفجـار در مخـزن افــزايش مـي     

توانـد منجـر بـه    مانده از سولفيـدهيدروژن، مـي باقيبعالوه، وجـود مقادير 

ايجاد تخلخل و شكنندگي در گوگرد جامد و كـاهش كيفيـت محصـوالت    

  ].3[بندي شود خروجي از واحد دانه

در . بايست گوگرد توليدي به نحوي از گاز سولفيدهيدروژن عاري شـود به منظور كاهش مخاطرات ايمني و زيست محيطي، مي

]) 5[ 2، و حتي گاز خروجي از واحد بازيافت گـوگرد ]6[، هليوم ]5[همچون نيتروژن (بايست با تزريق يك گاز زدايي، ميفرآيندهاي گاز

تـرين  يكـي از مهـم  . يابدكاهش  ppmw  10و يا تركيبي از گازهاي مختلف، محتواي سولفيدهيدروژن در گوگرد خروجي تا مقدار مجاز

دسترسي آسان از يك سو با كاهش فشار سولفيدهيدروژن موجود بر روي سـطح گـوگرد مـذاب،    گازهاي تزريقي هوا است كه عالوه بر 

ي تركيبـات سـولفيدهيدروژن در   هاي زير منجر بـه تسـريع تجزيـه   نيرو محركه انتقال جرم را افزايش داده و از سوي ديگر طي واكنش

 ]. 7[شود حضور اكسيژن مي

(liq) SH2  + (liq)S 1-x  ↔ (liq)SH x2  )1(  

SH2  + 22
1 O → 88

1 S  + OH2  )2(  

SH 2 2  + 2SO  → 88
3 S  + OH 2 2  )3(  

هاي مختلف گاززدايي از گوگرد مذاب، معايب و مزاياي هر روش به اختصار بررسـي  ر اين مقاله، ضمن بررسي روشد

سازي واحد گـاززدايي از گـوگرد توليـدي در واحـد بازيافـت گـوگرد پااليشـگاه گـاز شـهيد          شده و در نهايت نسبت به شبيه

  .اقدام خواهد شد) به عنوان مطالعه موردي(نژاد هاشمي
  

                                                           
١
 Polysulfide 
٢
 Tail gas  

ليت سولفيدهيدروژن هاي حالمنحني: 1شكل 

 ]4[سولفايد در گوگرد و تركيبات پلي
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 هاي مختلف گاززدايي از گوگرد مذابروش -2

گيرنـد كـه در ادامـه بـه     فرآيندهاي متعددي در مقياس صنعتي براي گاززدايي از گوگرد مذاب مورد استفاده قـرار مـي  

  .شودترين و پركاربردترين اين فرآيندها پرداخته ميبررسي سه نمونه از مهم

 D’GAASSفرآيند  - 1- 2

گرم شده، در يك سـتون پرشـده كـه در مجـاورت     ب و هواي خشك فشرده و پيشگوگرد مذا ،D`GAASSدر فرآيند 

و بـه صـورت ناهمسـو تمـاس يافتـه و سـولفيدهيدورژن       ] psig 75-55] (8(باال  نسبتاًمخزن ذخيره سازي قرار دارد، در فشار 

بـاالي عمليـاتي در    نسبتاًفشار  ها در فرآيند مذكور، وجودسولفايدي پليعلت اصلي تجزيه. شودموجود در گوگرد جداسازي مي

با اين وجود، به دليل نياز به استفاده از تجهيزاتي مجـزا خـارج   . نمايدكمك مي H2Sكه به آزاد شدن  باشد يمدرون برج تماس 

باشـد كـه مطلـوب    زيـاد مـي   نسـبتاً هاي اوليه و جاري اين فرآيند از مخزن ذخيره سازي و همچنين ايجاد فشارهاي باال، هزينه

  ].9[يست ن

  Aquisulfفرآيند  -2- 2

هايي كه در انتهاي مخزن قرار دارد پمپ شده و در فضاي بااليي مخزن ذخيـره سـازي   در اين فرآيند گوگرد مذاب توسط پمپ

مزيـت ايـن   ]. 5[گيـرد  سولفايدها، يك كاتاليزور مايع مورد اسـتفاده قـرار مـي   ي پليهمچنين به منظور تسريع تجزيه. شوداسپري مي

  .هاي استفاده از كاتاليزور و بعضاً در دسترس نبودن آن استد عدم نياز به تجهيزات جديد خاص و نقطه ضعف آن پيچيدگيفرآين

 Shellفرآيند  -3- 2

عدم نياز به تجهيزات جديد، فرآينـد غيـر كاتـاليزوري و فشـار عمليـاتي      (فرآيند شل با دارا بودن نقاط مثبت دو فرآيند باال 

در اين فرآيند، هوا توسـط يـك سيسـتم    ]. 9[باشد هاي گاززدايي از گوگرد مطرح ميترين روشيكي از ساده به عنوان) پايين نسبتاً

هـاي ريـز هـوا بـا گـوگرد      به داخل مخزن ذخيره سازي دميده شده و گاززدايي در اثر انتقال جرم بين حبـاب ) Sparger(هوادهي 

تـوان بـه عنـوان    فرآيند شل را به دليل مزاياي اشاره شـده در بـاال، مـي   ، ]10[با توجه به مطالعات انجام شده . پذيردمذاب صورت مي

ترين فرآيند موجود براي گاززدايي از گوگرد مذاب در نظر گرفت كه بدون نياز به صرف هزينه جهت نصب تجهيـزات  بهترين و به صرفه

  ].11[باشد مي ppmw 10ه كمتر از جديد و در طي يك فرآيند غير كاتاليزوري قادر به كاهش غلظت سولفيدهيدروژن ب

  

 شبيه سازي واحد گاززدايي از گوگرد توليدي به روش شل - 3

باشـند بـه   ، فرآيندهاي بازيافت گوگرد و گاززدايي از گوگرد مذاب توليدي كه در اين مقاله مورد بحـث مـي  2مطابق شكل  

  .شوداي مختلف آن پرداخته ميهكه در ادامه به توضيح قسمت اند شدهشبيه سازي  Promaxكمك نرم افزار 

 واحد بازيافت گوگرد - 1- 3

، ابتـدا وارد محفظـه   1با آناليز تقريبي موجـود در جـدول شـماره    ) Acid Gas(گاز اسيدي ورودي به واحد بازيافت گوگرد 

 گـوگرد  دياكسـ  يدشده و پس از سوختن حدود يك سوم از سولفيدهيدروژن موجود در آن، ) Combustion Chamber(احتراق 

بخارات گوگرد با عبـور جريـان گـاز از ديـگ     . شودواكنش داده و تبديل به گوگرد مي مانده يباقتوليدي با دو سوم سولفيدهيدروژن 

 دياكسـ  يدسـولفيدهيدروژن و  . شـوند ميعان يافته و در كندانسور از جريان گاز جـدا مـي  ) Waste Heat Boiler(بازيافت حرارت 

مينا بـا يكـديگر واكـنش داده و توليـد گـوگرد      واز سه مرحله كاتاليزوري، در حضور كاتاليزور گاما آل واكنش نداده نيز با عبور گوگرد

گوگرد توليدي در مراحل كاتاليزوري توسط كندانسورهاي هر مرحله جداسازي شده و در نهايت كل گوگرد مذاب جمـع  . نمايندمي

 .شوندفرستاده مي) Incinerator(وجي از واحد نيز به زباله سوز گازهاي خر. گرددآوري شده وارد مخزن ذخيره سازي گوگرد مي
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 مشخصات گاز ورودي به واحد بازيافت گوگرد :1جدول 

  H2S  CO2  H2O  CH4  C6H6  C7H8  C8H10  عنوان

  001/0  003/0  006/0  > ٣  7  55  35  درصد مولي

  MMCFD  29/3  اتمسفر 2= فشار   گراددرجه سانتي 52= دما 

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  
  

  مذاب گوگرد از ييگاززدا و گوگرد افتيباز واحد يانيجر نمودار: 2شكل 

  

  واحد گاززدايي از گوگرد مذاب - 2- 3

پس از جمع آوري گوگرد توليد شده در مخزن ذخيره گوگرد واحد بازيافت ، ابتدا اين گوگرد با هوا مخلوط شده و سپس  

هاي مرتبط با حذف تركيبات گوگردي و سازي واكنشفرضي، شبيه رآكتوررار دادن اين هدف از ق. شودگيبس مي رآكتوروارد يك 

كند، قلب كه بر اساس حداقل شدن انرژي آزاد گيبس كار مي رآكتوراين . باشدمي) 3تا 1هاي واكنش(به گوگرد عنصري  ها آنتبديل 

  موجود در گوگرد مذاب را به تركيبات گوگردي تبديل ي سولفيدهيدروژنسازي پيش رو بوده كه عمدهواحد گاززدايي در شبيه

حداقل شدن انرژي آزاد گيبس در يك دما و فشار ثابت، به طور عمده به عنوان شرط كافي براي انجام محاسبات اجزاي . نمايد مي

  ايد بحث به اندازههاي موراهميت در نظر گرفتن واكنش. ]12[ گيردمختلف موجود در تعادل يك مخلوط مورد استفاده قرار مي

گوگرد براي رسيدن به  رهيذخها برابر شدن مقدار هواي مورد نياز تزريقي به مخزن مذكور منجر به ده رآكتورباشد كه عدم حضور  مي

 2جدول ). گيبس رآكتوردر ساعت در حضور و غياب  مكعب متر 170و  3به ترتيب (شود استاندارد مورد نظر در گوگرد خروجي مي

  .باشد يمبراي دبي اجزاي مختلف قبل و بعد از گاز زدايي  Promaxمقادير محاسبه شده توسط نرم افزار  نشانگر

 

  آناليز گوگرد ورودي و خروجي به هر بخش از واحد گاززدايي با تزريق هوا :2جدول 

  H2S SO2  S2  S3  S4  S5  S6  S7  S8  H2S2  عنوان

Kg/h 

  3/1 × 10- 7  20773  1889  3096  64  54/0  44/0  50/2 3/3 × 10- 3  11/2  گيبس رآكتورجريان ورودي به 

 34/0  گيبس  رآكتورجريان خروجي از 
6 -10 × 05/1 54/0 07/0 09/0  34  2605  1254  21934  5 -10 × 823/1 

  4/8 × 10- 9  21934  1254  2605  34  09/0 07/0 54/0  2/1 × 10- 8  25/0  گوگرد گاززدايي شده

  822/1 × 10- 5  6/5 × 10- 3  04/1 × 10- 6  09/0  گازهاي حاصل از گاززدايي
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از آنجا كه كاهش دماي گوگرد مذاب . باشدگراد ميدرجه سانتي 160دماي گوگرد ورودي به مخزن ذخيره سازي در حدود  

بايست دماي اين مخزن تا شود، ميمنجر به كاهش غلظت تركيبات سولفيدهيدروژن در جريان خروجي از مخزن ذخيره سازي مي

و با در ] 4[گراد است درجه سانتي 119تا  115ي با توجه به اينكه دماي انجماد گوگرد در محدوده. ن پايين نگه داشته شودحد امكا

  .گراد در نظر گرفته شددرجه سانتي 125گيبس،  رآكتورسازي دماي خروجي از نظر گرفتن اختالف دمايي مناسب، در هنگام شبيه

فازي از يكديگر تفكيك شده و گازهاي حاصل و ايي شده و گازهاي حاصل از آن در يك جداساز دپس از اين مرحله، گوگرد گاززد  

براي باال بردن دماي شعله و ايجاد شعله (به همراه هوا و سوخت هيدروكربني ) tail gas(به همراه گازهاي خروجي از واحد بازيافت گوگرد 

  .تبديل و در اتمسفر رها شوند گوگرد دياكس يدهيدروژن موجود در آن به گاز وارد زباله سوز شده تا كليه گازهاي سولفيد) پايدار

 به جاي هوا tail gasاستفاده از  - 3- 3

هاي ممكن جهت گاززدايي از گوگرد مذاب به مخزن ذخيره يكي از روش tail gasتر بيان شد، تزريق كه پيش طور همان  

 3جدول شماره . د در واحد با هواي تزريقي به سيستم جايگزين شدموجو tail gasسازي مشابه، در يك شبيه]. 6[باشد مي

در  tail gasگوگرد گاززدايي شده به كمك . باشدمي tail gasاي ميان آناليز گوگرد گاززدايي شده با تزريق هوا و تزريق مقايسه

سازي صورت ذكر است كه طبق شبيه الزم به. باشدسولفيدهيدروژن بود كه نسبتاً عدد قابل قبولي ميppmw41/13 نهايت حاوي

پذيرفته، استفاده از گازهايي چون هليوم و نيتروژن به صورت خالص و در غياب اكسيژن، عملكرد مناسبي نداشته و در دبي 

از  ppmw60 قادر به گاززدايي از گوگرد مذاب تنها تا حدود ) متر مكعب در ساعت 3(حجمي يكسان در مقايسه با هوا 

  .آيداي به شمار نميتغيير قابل مالحظه) ppmw 81(باشند كه نسبت به مقدار ورودي ن ميسولفيدهيدروژ

  

 tail gas قيتزرو هوا  قيتزر توسط شده ييگاززدا گوگرد انيم سهيمقا :3جدول 

  

 گيرينتيجه -4

عالوه بر كاهش كيفيت گوگرد توليدي در واحـدهاي كـالوس،    H2Sxوجود سولفيدهيدروژن و تركيبات پليمري آن به شكل    

آزمايشـگاهي،نيمه صـنعتي و   (هاي گاززدايي متعددي در ابعاد مختلـف  روش. شوندت محيطي ميمنجر به آلودگي و بروز خطرات زيس

هـاي  استفاده از يك گاز براي افزايش نيرو محركه انتقال جـرم و بعضاً ايجــاد واكـنش   ها آنارائه شده است كه اساس كار اكثر ) صنعتي

كـه از هـوا بـه عنـوان گـاز حامـل       ) Shell(ميان روش گاززدايي شـل   در اين. باشدكمكي براي سرعت بخشيدن به عمل گاززدايي مي

هـاي  كند، با توجه به عدم نياز به تجهيزات جديد و همچنين فرآيند غير كاتاليزوري ارزان قيمـت، بـه عنـوان يكـي از روش    استفاده مي

شـود كـه   گيـري مـي  گاززدايي، چنين نتيجـه د ـسازي واحبا انجام شبيه. باشدمناسب براي گاززدايي در مقياس صنعتي مورد توجه مي

متر مكعب در ساعت هوا به درون مخزن ذخيره سازي گوگرد مذاب، غلظـت سـولفيدهيدروژن موجـود در گـوگرد      3توان با دميدن مي

نـوان  واحد نيـز بـه ع   tail gasتوان از همچنين مي. استاندارد كاهش داد ppmw 10اوليه به كمتر از  ppmw 81خروجي را از حدود 

گاززدايي ضـعيف  . برساند استفاده نمود ppmw 41/13گاز حامل كه قادر است غلظت سولفيدهيدروژن در گوگرد خروجي را به حدود 

اند، نشان از اهميت باالي حضور گـاز اكسـيژن   توسط گازهاي نيتروژن و هليوم كه به صورت خالص به مخزن ذخيره سازي تزريق شده

  .باشدرد مذاب ميدر فرآيند گاززدايي از گوگ

  گوگرد گاززدايي شده
H2S SO2  S2  S3  S4  S5  S6  S7  S8  H2S2  

Kg/h 

  4/8 × 10- 9  21934  1254  2605  34  09/0 07/0 54/0  2/1 × 10- 8  25/0  تزريق هوا

 tail gas  33/0تزريق 
9 -10 × 1/3 52/0 07/0 09/0 33 2531 1219 21318 

8 -10 × 2/1 



    سازي واحد گاززدايي از گوگرد مذاببررسي و شبيه            
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