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   مقدمه-1-1

گاز طبيعي غالباً همراه نفت است و نفت را از درون خاك به طرف چاههاي استخراج 

گاز آزاد شده و مخلوط را به , هنگام باال رفتن مخلوط نفت و گاز در چاه ها. مي راند

 آب قرار در نفتهايي كه از گاز اشباع نشده اند و فقط تحت  فشار. باالي چاه مي برد

 .مقدار گاز حل شده كمتر و در نفت هاي فوق اشباع مقدار گاز بيشتر است, دارند

 .همچنين رگه هايي وجود دارد كه فقط داراي گاز طبيعي است و نفت همراه ندارد

هيدروكربورهاي , قسمت اعظم گاز طبيعي از متان تشكيل شده است و غير از متان

ادير متفاوت و همچنين هيدروكربورهاي باالتر نيز در آن  با مقC4 تا C2گازي ديگر از 

 [12].گاز طبيعي ممكن است خشك و يا مرطوب باشد. وجود دارد

 

   گاز طبيعي در جهان-1-2

چشم "گاز طبيعي سريعترين رشد را در بخش مصرف انرژي خام جهان در مرجع 

طبيعي در سطح مصرف گاز .  دارد"IEO يا 2003انداز انرژي بين المللي در سال 

 2005 تا 2001 درصد ساليانه را از سال 8/2جهان به نظر مي آيد كه افزياش متوسط 

 1/5 درصدي ساليانه كه براي مصرف نفت و رشد 8/1در مقايسه با ميزان رشد 

مصرف گاز طبيعي در سال . خواهد داشت, درصدي كه براي زغال سنگ تصور مي شود

تريليون فوت مكعب مي رسد كه اين مقدار تقريباً دو  176 به نظر مي  آيد كه به 2005

 و 1-1شكل  (  . مصرف شده، است2001 تريليون فوت مكعبي كه در سال 90برابر 

1-2([3] 
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  2005مصرف گاز طبيعي تا سال ) 1-1(شكل 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [4] ذخاير گاز طبيعي در مقايسه با ذخاير نفت) 1-2(
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 2005در سال % 28 به 2001در سال % 23 كل مصرف انرژي از سهم گاز طبيعي از

مقايسه اي بين ذخاير گاز طبيعي و مصرف آن در سطح ) 3-1(شكل . افزايش مي يابد

 .جهان ارائه شده است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [4] ذخاير گاز طبيعي در مقايسه با مصرف آن) 3-1(شكل 

 

پيشرفته جهان انتظار مي رود در كشورهاي , بيشترين رشد را در تقاضاي گاز طبيعي

.  افزايش مي يابد2025 و 2001در بين سالهاي % 9/3, تقاضا كل, كه در اين نقاط

 پيش بيني مي شود كه 2025سطح گاز مورد استفاده در كشورهاي پيشرفته در سال 

 )4-1شكل ( برسد 2001 برابر سطح آن در سال 5/1 و يا 2به 
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  در كشورهاي صنعتي2025عي تا سال مصرف گاز طبي) 4-1(شكل 

 

, كشورهاي صنعتي شده كه در آنها بازار مصرف گاز طبيعي در آنها بيشتر جا افتاده

,  سال آينده24در . براي افزايش اطمينان به گاز طبيعي در حال برنامه ريزي هستند

ه رود ك ساليانه انتظار مي% 2/2افزايش , تقاضا براي گاز طبيعي در مناطق صنعتي

از ميان . داشته باشد، كه تقريباً دو برابر سرعت افزايش آن براي نفت خام است

 19آمريكاي شمالي بيشترين افزايش استفاده از گاز طبيعي به مقدار , مناطق صنعتي

تنها ) 5-1شكل . ( داشته است2005 تا 2001تريليون فوت مكعب را بين سالهاي 

از آمريكاي شمالي را به خود اختصاص داده از كل افزايش مصرف گ% 66اياالت متحده 

ساليانه افزايش مي يابد كه اين % 8/1در اياالت متحده درخواست گاز طبيعي به . است

 . مقدار عمدتاًَ براي توليد انرژي الكتريكي است

مقدار گاز % 80در كل , ظرفيت توليد جديد كه در اياالت متحده مورد انتظار است

 [3]. ي يا تكنولوژي توربين احتراق استطبيعي براي سيكل تركيب
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 2005 تا 2001مصرف گاز طبيعي بين سالهاي ) 5-1(شكل 

 

% 4/2به نظر مي آيد كه در اروپاي غربي نيز استفاده از گاز طبيعي با شدت بيشتري از 

 .گسترش خواهد يافت, سرعت رشد ميانگين ساليانه در مدت پيش بيني شده

 1998طبيعي در اتحاديه اروپا از زماني كه قوانين گاز طبيعي در سال بازارهاي آزاد گاز 

 2008با موافقت اكثر كشورهاي عضو براي ايجاد دسترسي آزاد به گاز طبيعي تا سال 

آيد  كل مصرف گاز طبيعي در اروپاي غربي به نظر مي. رو به ترقي گذاشت, تصويب شد

 تريليون فوت مكعب در سال 9/25  به2001 تريليون فوت مكعب در سال 8/14كه از 

 . برسد2025

مصرف , (EE / FSU)در اروپاي شرقي و كشورهاي عضو اتحاد جماهير شوروي سابق 

 2025 و 2001ساليانه را بين سالهاي % 9/2گاز طبيعي تصور مي شود كه افزايش 

سريعترين رشد گمان مي رود كه در كشورهاي اروپاي شرقي كه . خواهد داشت

تقاضا در . باشد, نها از زمان سقوط شوروي با پيشرفت در حال بازيابي استاقتصاد آ
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تقاضاي , FSUدر . را احتماالً خواهد داشت% 6/4اروپاي شرقي براي گاز طبيعي رشد 

 . درصدي در سال را به نظر مي آيد كه داشته باشد6/2گاز طبيعي افزايش نسبتاً آرام 

مصرف % 19ده از طريق مرزهاي بين المللي از مقدار افزايش رشد گاز طبيعي مبادله ش

% 39خطوط لوله انتقال گاز .  رسيده است2003در سال % 25 به 1995جهان در سال 

 تا 1995را بين سالهاي %  55 رشد (LNG)رشد و مقدار تبادل گاز طبيعي مايع شده 

ست خطوط لوله بين المللي زيادي تاكنون طراحي شده يا قرار ا.  داشته است2001

در حقيقت تعداد زيادي از ذخاير گاز طبيعي در مناطق دور از مركز تقاضا . ساخته شود

اين موضوع توقع زيادي براي .  مي شودLNGهستند كه اين باعث افزايش رقابتي 

LNGنقش رشد تجارت گاز بين ) 6-1(شكل .  در سطح جهان ايجاد كرده است

 و خط لوله به عمل LNGايسه اي بين المللي در تجارت جهاني را نشان مي دهد و مق

 [3].مي آورد

 

 

 

 

 

 

 

 

 [4]نقش رشد تجارت گاز بين المللي در رشد تجارت جهاني) 6-1(شكل 
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اقتصاد حمل و نقل  گاز طبيعي بستگي به تقاضاي رايج در مراكز وابسته به قيمت بازار 

ذاري نفت ولي به طور مستقيم مرتبط با قيمت گ, و قيمت گذاري گاز طبيعي دارد

 [3].  را نشان مي دهد1بازارهاي گاز) 7-1 (شكل. نيست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بازارهاي گاز بين المللي) 7-1(شكل 

 

 به شدت تحت تاثير بازار توليد نفت قرار LNGاز آنجا كه بازارهاي , ر آسيا و اروپا

د تجارت گاز طبيعي زماني رشد مورد تصور را خواه, ارند تا قيمتهاي گاز طبيعي

اشت كه مكانيسم هاي قيمت گذاري به تكامل خود ادامه داده و تجارت بين المللي 

                                                        
)gasmarket( 
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 )8-1(شكل . تسهيل شود و راه براي ايجاد يك بازار جهاني گاز طبيعي هموار شود

 . را ارائه داده است2010 تا 2002بررسي در مورد فروش گاز در سالهاي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [10]2010 تا 2002 بين سالهاي توليد گاز و  فروش آن) 8-1(شكل 

 

   ذخاير و منابع-1-3

ذخاير گاز طبيعي جهان به طور كلي روند صعودي را هر ساله ,  ميالدي1970از اواسط 

 ذخاير اثبات شده گاز طبيعي مطابق 2003مثالً در ژانويه ) 9-1شكل . (داشته است

وت مكعب تخمين زده  تريليون ف5501, آنچه كه مجله ژورنال نفت و گاز گزارش كرده
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 تخمين 2002 تريليون فوت مكعب بيشتر از آنچه كه در سال 50شده كه اين مقدار 

 .باشد زده شده است، مي

 

 

 

 

 

 

 

 1970افزايش ذخاير گاز جهان بعد از سال ) 9-1(شكل 

 

 2002 تريليون فوت مكعب در بين سالهاي 18ذخاير گاز طبيعي در كشورهاي صنعتي 

 .داشته است افزايش 2003تا 

 ميليون فوت مكعب كاهش يافت كه اين بخاطر تخمين اشتباه EE / FSU 4ذخاير 

 . تريليون فوت مكعب كاهش يافت30كه در آنجا ذخاير گاز , ذخاير گاز تركمنستان بود

 . جمع شده استEE / FSUبيشتر گاز طبيعي جهان در خاورميانه و 
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 نقاط مختلف جهانذخاير گاز طبيعي در ) 10-1(شكل 

 

نسبت ذخاير به مصرف در حد بااليي , مخصوصاً در دهه گذشته, مصرف گاز طبيعي

 سال تخمين زده 9/61در سطح جهاني نسبت ذخاير به مصرف . باقي مانده است

 .شود مي

 تريليون فوت مكعبي در ذخاير در 11در كشورهاي در حال توسعه آسيا يك افزايش 

 تحول و تكامل ذخاير اثبات شده گاز طبيعي را از 11-1شكل .  ديده شد2003سال 

 . منطقه از جهان را مقايسه كرده است7 در 2005سال 

 در فواصل معين پتانسيل توليد منابع نفتي (USGS)سازمان زمين شناسي آمريكا 

 )گاز طبيعي و ميعانات گاز طبيعي, نفت. (سطح جهان را ارزيابي مي كند

حجمي عظيم از ذخاير گاز كشف نشده هنوز , اين سازمانمطابق آخرين براوردهاي 

 [3]. تريليون فوت مكعب است4839كه تقريباً در سطح جهان , باقي است
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   چرا از گاز طبيعي استفاده مي كنيم؟-1-4

 :ما به چهار علت استفاده از گاز طبيعي را ترجيح مي دهيم كه اينها عبارتند از

 .يرا كمترين ميزان كربن در آن وجود داردز,  گاز طبيعي گاز تميز است-1

زيرا هيچ نيازي به تقويت وكمك تكنولوژي هاي جديد ,  گاز طبيعي گاز موثري است-2

 .براي ساختن ندارد و از لحاظ زيست محيطي در بخش نيرو قابل قبول ا ست

 . مقرون به صرفه است-3

 [4]. فراوان است-4

 

 عي تكنولوژي هاي استاندارد گاز طبي-1-5

هاي توليد تكنولوژي  تبديل به مايع شدن                         LNG تبخير مجدد → حمل و نقل →

   CNG  خالي كردن→حمل و نقل → تراكم                                       

 NGH تجديد گاز → حمل و نقل → توليد                                       

                                 هيدراته      

 
 GTL → اتيلن → سوختهاي مايع → به روز كردن →سنتز هيدروكربن                                                                               

 توليد گاز سنتز                    
  GTO → پروپلين →  متانول به اولفين ها (MTO) →                         متانول                                         

 

 [10]هاي گاز طبيعي تكنولوژي) 11-1(شكل 
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   سيماي صنعت گاز ايران-1-6

 ميليارد بشكه معادل نفت خام براورد 270 معادل 81ذخاير نفت و گاز ايران در سال 

رصد آن به گاز طبيعي اختصاص  د63 درصد آن به نفت خام و 37گرديده است كه 

ذخاير و منابع گاز طبيعي در مناطق . آن در مناطق خشكي مي باشند% 48. يافته است

 .جنوبي و در نزديكي آبهاي خليج فارس قرار گرفته اند

توليد گاز طبيعي در جهت پاسخگويي به تقاضاي داخلي و يا صادراتي عمدتاً از منابع 

گازهاي همراه توليدي از منابع مشترك نفت و گاز گازي مستقل انجام مي گيرد و 

بهره گيري از مزيت . عمدتا جهت تزريق به ميادين نفتي مورد استفاده قرار مي گيرند

نسبي گاز طبيعي در جهت تامين انرژي داخل كشور و نيز  گسترش برنامه هاي 

زارهاي بين مبادالت بين المللي گاز طبيعي در راستاي ارتقاي نسبي گاز طبيعي در با

 .المللي از اهداف مهم و استراتژيك صنعت گساز در آينده بشمار مي رود

جايگاه ايران در بازارهاي بين المللي از اهداف مهم و استراتژيك صنعت گاز كشور در 

 .آينده بشمار مي رود

با توجه به روند مصرف گاز طبيعي در كشور سهم گاز طبيعي در سبد انرژي مصرفي 

و در . ( افزايش يافته است80 درصد در سال 46 به 1370 درصد در سال 26كشور از 

رشد )  درصد كاهش يافت47 درصد به 64مقابل سهم فراوردهاي نفتي در اين دوره از 

 از متوسط رشد ساالنه اي به 1380 تا 1370مصرف گاز طبيعي در ايران در طي سالي 

 حالي است كه مصرف گاز در اين  درصد برخوردار نبودن است و اين امر در14ميزان 

 . درصد مي باشد8/1دوره تنها داراي رشد ساالنه اي به ميزان 
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در راستاي تحقق سياست جاي گزيني گاز با ساير حاملهاي انرژي تالشهاي 

. اي جهت توسعه هر چه بيشتر سيستم گاز رساني در كشور انجام گرفته است گسترده

 سيستم گاز رساني در بسياري از مناطق مختلف شركت ملي گاز ايران از طريق ايجاد

هاي خاص جغرافيايي ميادين نفتي و گاز است و لذا با توجه به  كشور متأثر از ويژگي

اين امر در حال حاضر ايران از سيستم به هم پيوسته گسترده گاز  رساني برخوردار 

د حاملهاي توسعه اين سيستم در جهت تحقق و هدف جاي گزيني گاز با سب. باشد مي

 [12]. انرژي و در راستاي تأمين امنيت عرضه انرژي است

 

 : پااليش گاز طبيعي در ايران-7 -1

 9ظرفيت پااليش و نم زدايي گاز طبيعي ايران با برخورداري از متوسط رشد ساالنه 

با .  ميليون متر مكعب در روز رسيده است211 به 1380درصدي در دهه اخير در سال 

ز قابل مالحظه ميادين گاز كشور در مناطق جنوبي امكانات پااليشي و نم توجه به تمرك

براساس پيش بيني هاي انجام . زدايي كشور نيز عمدتاً در اين ناحيه مستقر  مي باشند

 با متوسط 1383شده در برنامه پنچ ساله توسعه ظرفيت پااليش و نم زدايي در سال 

برخي . يون متر مكعب در روز خواهد رسيد ميل345 درصد به 18رشد ساالنه به ميزان 

از طرح هاي پااليشي عمده كه طي برنامه پنج ساله توسعه به اجراء در خواهد آمد به 

 :شرح زير است

 ميليون متر مكعب در روز جهت بهره 75 احداث پااليشگاه عسلويه به ظرفيت -

اقدام است و  پارس جنوبي كه در حال حاضر در دست 3 و 2 و 1برداري از فازهاي 

 . انجام گرفته است3 و 2بهره برداري از فازهاي 
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 ميليون متر مكعب در روز جهت 50 احداث پااليشگاه ديگري در عسلويه با ظرفيت -

  پارس جنوبي5 و 4بهره گيري از فازهاي 

  ميليون متر مكعب در روز56 احداث پااليشگاه دوم بيد بلند با ظرفيت -

ن فاز اول و بخش اول از فاز دوم و بخش دوم از فاز دوم به  احدث پااليشگاه پارسيا-

 [12]. ميليون متر مكعب در روز20 و 21, 55ظرفيت هاي به ترتيب 

 

 : سيستم انتقال گاز طبيعي-8 -1

سيستم انتقال گاز طبيعي كشور شامل انتقال فشار قوي است و ايستگاه هاي تقويت 

.  قابل مالحظه اي برخوردار بوده استفشار گاز نيز طي دهه هاي اخير از افزايش

 8/2بطوريكه خطوط انتقال گاز كشور طي دهه اخير با متوسط رشد ساالنه به ميزان 

ايران در حال حاضر داراي .  هزار كيلومتر رسيده است3/15 به 80درصد در پايان سال 

 مي باشد و احداث (TGAT 1 & 2 & 3)سه خط لوله اصلي فشار قوي سراسري 

 [12].چهارم و پنجم سراسري نيز در مرحله اجراستخطوط 
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 روشهاي توليد گاز سنتز

 
  مقدمه -2-1

  اهميت گاز سنتز -2-1-1

  عمده مصارف گاز سنتز -2-2

  روشهاي توليد گاز سنتز -2-3

  گازي شكل كردن زغال سنگ-2-3-1

 (SMR)ينگ بخار فرمي ر-2-3-2
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 (ATR)د به خود ينگ حرارتي خوفرمي ر-2-3-3

 (POX) اكسيداسيون جزئي -2-3-4

 (CPO) اكسيداسيون جزئي كاتاليستي -2-3-5

 اي  نگ دو مرحلهيفرمي ر-2-3-6

 ينگ تبديل حرارتي يفرم ر-2-3-7

  روشهاي تركيبي رمزينگ-2-3-8

 (GHR)ينگ حرارتي با گاز يفرم ر-2-3-9

 (CAR) سيستم ريفرمينگ اتوترمال تركيبي -2-3-10
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  مقدمه-2-1

 به H2 و Coاصطالح گاز سنتز به مخلوط هاي گازي اطالق مي شود كه محتوي 

 دو ماده مهم در صنايع شيميايي محسوب شده و Co و H2, هاي مختلف باشند نسبت

, پالستيك ها,  در توليد رنگ هاCo. داراي مصارف و كاربردهاي فراواني مي باشند

از جمله مصارف , به كار مي رود... يدها و اس, علف كش ها, حشره كش ها, ها فوم

 .اشاره نمودراكينگ هيدروژناسيون و هيدروك, هيدروژن نيز مي توان به توليد آمونياك

با , گاز سنتز ماده اوليه بسيار با ارزشي جهت توليد مواد متنوع شيميايي مي باشد

يي زيادي را توليد مي توان مواد متنوع شيميا, استفاده از اين گاز و فرايندهاي مختلف

.  بدست مي آيدCoنسبت هاي مختلف هيدروژن به , نمود كه بسته به روش توليد آن

بسته به فرايندي كه گاز در آن مورد استفاده قرار , همچنين در موارد مصرف درصنعت

, خوراكهاي گاز سنتز مي تواند هيدروكربنها. نسبت هاي مختلف الزم است, گيرد مي

 [11] .از طبيعي و پس ما نده هاي نباتي و حيواني باشدگ, نفت, زغال سنگ

 

  اهميت گاز سنتز-2-1-1

مستلزم توليد , اكثر روشهاي  استفاده از گاز طبيعي جهت توليد فراورده هاي با ارزش

متاسفانه با وجود اينكه زمان زيادي از شناخته , باشند گاز سنتز به عنوان حد واسطه مي

كليه واحدهاي توليد گاز سنتز در كشور توسط , د نيا مي گذرشدن توليد گاز سنتز در د

 .شركت هاي خارجي نصب و راه اندازي شده اند

در سالهاي اخير تالشهاي گستردة جهاني جهت استفاده موثر از گاز طبيعي و تبديل 

سوخت هاي , آن به محصوالت با ارزش و آسان از نظر حمل و نقل نظير متانول
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مواد اوليه پتروشيمي نظير اتيلن و ساير اولفين هاي سبك، انجام هيدروكربني مايع و 

شده است كه در اين ميان توليد و استفاده از گاز سنتز جايگاه ويژه اي در صنعت به 

 [11].خود اختصاص داده است

 

 : عمده مصارف گاز سنتز-2-2

د  مصرف از آنجايي كه متانول به مقدار زياد در سنتز استيك اسي:  تهيه متانول-1

متانول طبق واكنش زير از گاز سنتز تهيه . اهميت فراواني در صنعت دارد, شود مي

 :شود مي

)2-1 (         oHCHHCo 322 ⇔+

oHCHHoCHHCo 22232 ⇔+

در اين روش اتيلن گليكول بر اثر تراكم گاز سنتز در فشار باال :  تهيه اتيلن گليكول-2

 .و در حضور كاتاليست بدست مي آيد

)2-2(                

در اين نوع واكنشها از اولفين ها با استفاده از :  واكنشهاي هيدروفرميل دار كردن-3

 .شود  ناميده مي2اين واكنش اكسوسنتز . آلدئيد توليد مي شود, گاز سنتز

)2-3(      ( ) 33223223 , CHCHoCHCHoHCHCHCHHCoCHCHCH →++=

                                                          

 

 (Fischer - Tropsch reaction) سنتز فيشر ـ ترويش -4

در اصل .  تبديل مي شودC8در اين فرايند گاز سنتز به مولكولهاي بنزيني در گستره 

اين واكنش اوليگر امريزاسيون منوكسيد كربن بوسيله هيدروژن جهت تشكيل 

 .محصوالت آلي است

 
2 )oxo reactions( 
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)2-4 (                 oHHCHCo 21682 8168 +→+

)(5/12)(5/1 22232 CooHFeCoHOFe

از گاز سنتز ,  از معادنجهت احياي سنگ آهن بدست آمده:  احياي سنگ آهن-5

در اين فرايند آهن يا پودر آن به وسيله احياي مستقيم كاني هاي . استفاده مي شود

 .آهن بدست مي آيند

)2-5 (         ++→++

)(23)(2 22243 CooHFeCoHOFe )2-6 (      ++→++

دي , گينمي توان به تهيه الكل هاي سن, از جمله مصارف گاز سنتز:  مصارف ديگر-6

هيدروكربورها و غيره اشاره كرد و البته يكي از مهمترين آنها , كتونها, استرها, متيل اتر

 [11].تهيه آمونياك است

 در جدول زير بعضي از نسبت هاي مهم براي كاربردهاي متنوع گاز سنتز آورده شده -

 .است

 مخلوط ها  استفاده هاي اصلي 

H2 تصفيه هيدروكراكينگ و هيدروتريتينگ براي 

3H2 : 1 N2 خوراك پلنت آمونياك 

2H2 )واكنش فيشر ـ ترويش(الكانها 
 : 1 Co 

 2H2 : 1Co خوراك پلنت متانول 

 H2 : 1 Co 1 )واكنشهاي اكسو(الدئيدها و الكل ها 

 Co ) فرميك و استيك(اسيدها 

 مقايسه نسبت هاي مختلف كاربردهاي گاز سنتز) 1-2(جدول 
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  روشهاي توليد گاز سنتز -2-3

 
  3 گازي شكل كردن زغال سنگ-2-3-1

يكي از روشهاي قديمي در توليد . اين روش اولين روش توليد گاز سنتز است

. هاي غني از منوكسيد  كربن و هيدروژن از لحاظ صنعتي اين روش بوده است مخلوط

ض هوا و بخار آب قرار در اين روش يك بستر از كك داغ به طور يك در ميان در معر

در بستر سوزانده شده , مقداري از كك  گرم شده, در خالل مدت دمش هوا. مي گرفت

دمش بخار موجب واكنش , پس از دمش هوا.  مي رسيد1000oCتا به دماي تقريباً 

 :كلي زير مي شود

)2-7(            22 HCooHC +=+

kcalH 31298
0 +=∆

222 22 HCooHC +=+

                                                          

 در رجوع به "گاز آب"به استفاده دوباره از روش استفاده از بخار در اين مرحله منجر 

واكنش برخالف . مي شود, مخلوط مونوكسيد كربن و هيدروژن تشكيل شده

. هاي بسيار گرمازا كربن با اكسيژن كه درمدت دمش هوا اتفاق مي افتد واكنش

حله افزايش دماي بستر در مر).  براي كربن گرانيتي(گرماگير است 

گرماي مورد نياز براي واكنش گرماگير بعدي بخار آب با كك را فراهم , احتراق گرمازا

 .مي آورد

دي اكسيد كربن به صورت جزئي مطابق واكنش كلي زير تشكيل , 1000oCدر 

 :شود مي

)2-8(                

 
3 Coal Gasification( 
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محاسبات ترموديناميكي , فرض شود) 8-2(و ) 7-2(اگر تعادل برا ي وا كنشهاي 

تركيب مخلوط گازي را نشان مي دهد كه دي اكسيد كربن و آب تنها بصورت مقادير 

,  مطابق با مشاهداتي كه در ژنراتورهاي گاز آب اوليه ديده مي شودoC 1000جزئي در 

 .ارائه مي شوند

. اما گرماي واكنش كمتر است, گرماگير است, 7-2 مثل واكنش 8-2واكنش 

kcalH )  براي كربن گرانيتي( 21298
0 =∆

222 HCooHCo +=+

)10( 298
0 kcalH −=∆

322 23 NHHN =+

) 7-2(يك تركيب ساده از معادله واكنش ) 8-2(ما يادآور مي شويم كه معادله واكنش 

 ناميده ميشود، است و از "جابجايي گاز آب"كه به اصطالح ) 9-2(و معادله واكنش 

 .است,  حاصل مي شودH2o با Coتركيب 

)2-9(         

 . اين واكنش گرمازاست

مخلوط هاي گاز آب غني از منوكسيد , به خاطر ارزش هاي گرمايي باالي اين واكنشها

سپس آنها به جاي . در ابتدا بعنوان سوخت مورد توجه قرار گرفتند, كربن و هيدروژن

اهميت , واد شيميايي گوناگون يا مخلوط هايي از اين دو براي سنتز مCo يا H2منابع 

 .پيدا كردند

بازيافت هيدروژن به روش گاز آب براي استفاده در سنتز , يك مثال خيلي مهم ابتدايي

 .كاتاليستي آمونياك از عناصر نيتروژن و هيدروژن بود

)2-10(             

 كه براي مخلوط گاز آب نيتروژن واكنش از همان عملياتي, در اين مثال بخصوص

مي تواند بدست آيد زيرا گاز بدست آمده از راكتور در مدت دمش هوا , استفاده شد
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شامل بيشترين مقدار كربن و مونوكسيد كربن مي شد كه در آن اكسيژن بطور كامل 

 .مصرف مي شد

اگر چه , محصوالت در مدت دمش هاي متناوب هوا و بخار آب با كك تركيب مي شوند

1. باشندCO2 با مقدار اضافي H2 و N2 ,Co مقدار بزرگي از يك مخلوط شامل

از طريق واكنش ,  در مخلوط به سطح خيلي پاييني كاهش مي يابدCoوقتي غلظت 

تعادل واكنش با اضافه كردن بخار . جابجايي گاز آب مي تواند بهره برداري شود

به طور . جابجا مي شود, H2و  Coبسوي غلظت هاي بيشتر , اضافي آب به مخلوط

 . انجام مي شودoC 500همزمان سرد شدن مخلوط تا دماي حدود 

سرعت رضايت بخش واكنش از تماس مخلوط با كاتاليست اكسيد آهن بدست 

 .آيد مي

 بصورت يك سم قوي براي coكاهش مي يابد و % 1 تا سطح حدود Coغلظت 

مونياك و با تماس مخلوط گاز با محلول كاتاليست فلز آهن استفاده شده در سنتز آ

 co2,  در اين روش جدا شودcoقبل از آنكه . آمونياكي يك نمك مس جدا مي شود

يكي از . بوسيله تماس با آب تحت فشار باال در يك برج جذب جدا مي شود

واكنش هيدروژن با متان بروي , coهاي بعدي براي جدا كردن مقادير جزئي  پيشرفت

 .ت نيكل استيك كاتاليس

يك مثال ديگر در جايي كه هم هيدروژن و هم منوكسيد كربن از يك مخلوط گاز آب در 

 [2].توليد محصول شيميايي مهم براي سنتز كاتاليستي متانول استفاده مي شود

)2-11(          oHCHCoH 322 =+

                                                           
 water gas=  گاز آب -1
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 4رفرمينگ بخار -2-3-2
نسبت به كك گداخته در توليد گاز ) متان ( استفاده از گاز طبيعي1930 و 1920در دهه 

 .دهد واكنش كلي بين متان و بخار آب رخ مي. سنتز مورد توجه بيشتري قرار گرفت

)2-12(               224 3HCooHCH +=+

)49298
0 kcalH +=∆

                                                          

يك كاتاليست معمولي شامل بعنوان . ), كه به شدت گرماگير است

فرايند معموالً با بخار اضافي در دماهاي باالتر از . ده مي شودجزء سازنده فعال استفا

800 oCبيشتر نسبت . ( عمل مي كندH2o به CH4 است4:1 تا 2:1 از .( 

 2-2شكل . تركيبات گاز توليد شده به طوركلي نزديك به تعادل مورد نياز است

هي مهم رفرمنيگ را طرحهاي ثابت هاي تعادلي را بعنوان تابعي از دما براي واكنشها

 .نشان مي دهد

 Coمقدار , در جريان ورودي گاز, در يك فشار راكتور و نسبت مولي آب به متان معين

زياد مي شود تا جايي كه مقادير دي اكسيد كربن و متان كاهش , با افزايش دما

 .يابد مي

 .مقادير متان و آب كالً افزايش مي يابد, اگر فشار راكتور افزايش يابد

پيشرفت جالبي در استفاده از نفتا به عنوان خوراك سبك به , 1960 و 1950 دهه در

بخصوص نفتاي بسيار پارافيني خاورميانه كه خوراك نامطلوبي براي توليد , وجود آمد

 .هيدروكربنهاي آروماتيكي بوسيله رفرمنيگ كاتاليستي است

 
4  )eformingsteam r( 
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 [7]واحد رفرمنيگ بخار كاتاليستي) 1-2شكل (

. ايند رفرمينگ كاتاليستي از بخار به عنوان واكنشگر يا رقيق كننده استفاده نمي كندر

ن در توليد هيدروكربنهاي آرومتاتيكي به عدد اكتان باال براي بنزين با كمك 

به كار ,  ناميده مي شوند"دو عاملي"تاليستهاي فلزي گرانقيمتي كه به اصطالح 

 .رود ي

سبك اصوالًَ خاصه ي نواحي از جهان است كه در آنجا اگر  رمينگ بخار نفتاي خام 

ه رفرمينگ بخار مقدمتاًَ براي توليد مخلوط هايي از هيدروژن و منوكسيد كربن 

ولي يك نوع از اين فرايند در دماي  كمتر از ماده ي خام نفتا براي , ستفاده مي شود

 .ليد متان در استفاده براي مناطق مسكوني بكار مي رود
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براي بكاربردن در توليد گاز شهري در , فعاليت و مقاومت باالي كاتاليست هاي نيكل

پيشرفت زيادي ,  ميالدي1960 در Exxonآزمايشگاههاي شركت تحقيقاتي مهندسي 

 .استفاده از اين كاتاليستها براي توليد هيدروژن از نفتا مورد توجه قرار گرفت. كرد

به ) atm 40 تا 30( فشارهاي باال ,  توليد گاز شهريدر رفرمينگ بخار كاتاليستي براي

خيلي كمتر از آنچه كه براي توليد ) 400 تا 300( كار برده مي شوند و دماهاي عملياتي 

نسبت هاي مولي بخار به هيدروكربن ها به طور . هستند, گاز سنتز استفاده مي شوند

گيري  ي محدود كردن شكلنسبت هاي باال برا.  هستند12:1 تا 8:1معمول در محدوده 

 .پس مانده هاي كربني غير فعال روي كاتاليست اهميت دارند

اگر ما نرمال هگزان را از ميان هيدروكربنهاي موجود در نفتاي خام سبك در نظر  

ما مي توانيم فرايند كلي رفرمينگ بخار را براي توليد متان شامل دو بخش , بگيريم

 H2 و Coزيه هيدروكربنهاي واكنش و تشكيل بخش اول تج. بزرگ در نظر بگيريم

 . بعنوان محصوالت مقدماتي است

)2-13(         22146 1366 HcooHHC +=+

 .كه اين واكنش خيلي گرماگير است

مي شود كه هر دو گرمازا ) برگشت (12-2 و 9-2بخش دوم فرايند شامل واكنش 

) 3-2(چنين شكل هم. يك رفرمر بخار را نشان مي دهد) 2-2(شكل . هستند

 [2].را نشان مي دهد) تا شير دما و فشار(ترموديناميك رفرمينگ بخار 
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 [7]فرايند رفرمينگ بخار با تغييرات حرارتي معمولي) 2-2(شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [7]ترموديناميك رفرمينگ بخار) 3-2(شكل 
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 (ATR) رفرمينگ حرارتي خود به خود -2-3-3

ولي در ادامه پيشرفت هايي در , ار يك فرايند مهم بوددر ابتدا رفرمينگ بخ

رفرمينگ , يكي از اين پيشرفت ها. ها و در اشكال مهندسي رفرمرها رخ داد كاتاليست

 معرفي 1950 در بعد از دهه Haldor Tropusحرارت خود به خودي بود كه بوسيله 

 در آن اكسيژن اين روش تركيبي از اكسيداسيون جزئي و رفرمينگ بخار است كه. شد

اكسيداسيون جزئي در بخش . و بخار آب به داخل يك راكتور رفرمينگ وارد مي شود

ورودي راكتور و تهيه گرما براي واكنش رفرمينگ بخار در بخش دوم مخزن كه با 

 .انجام مي شود, كاتاليست پر شده

ه از پيش گرم هيچ نيازي به تهيه گرماي راكتور كمتر و يا بيشتر از مقداري ك, در نتيجه

اين پيشرفت در تكنولوژي رفرمينگ بخار بازده . نيست, كردن واكنشها فراهم مي شود

 .دهد كلي راكتور را بهبود مي بخشد و قابليت انعطاف فرايند را افزايش مي

2( به اتم هاي كربن در واكنشهاي هيدروكربني o2نسبت مولكولهاي گاز 

Co
o

22146 763 HCooHC

 معموالً در )

 است كه اين مقدار خيلي كمتر است از آنچه كه براي احتراق كامل 0/6 تا 0/5دود ح

بخش اكسيداسيون جزئي فرايند از نرمال هگزان موجود در خوراك . مورد نياز هست

 .استفاده مي كند) 14-2(مطابق واكنش 

)2-14 (            +=+

)118( 298
0 kcalH −=∆

به شدت ) 14-2(واكنش . باشد% H2 ,100 و Coفرض اين است كه ضريب تبديل 

  . گرمازاست
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جالب توجه است كه ايده اصلي در استفاده از يك واكنش گرمازا تهيه گرما براي يك 

 كامالً يك فرايند تك مرحله اي مستقل را براي تبديل ATR. واكنش گرماگير است

 [2].خوراك خام به گاز سنتز عرضه مي كند

 

 (POX) اكسيداسيون جزئي -2-3-4
 ميالدي بوسيله شركتهاي نفتي تگزاسو 1940ديگر نوع فرايند توليد گاز سنتز در سال 

اين روش مخصوصاً براي گازي كردن خوراكهاي با . و شل ايجاد و گسترش يافت

. مورد توجه است, هاي نفتي و حتي زغال سنگ يا كك مثل پس مانده, كيفيت پايين

 .ضور اكسيژن در يك مخزن با پوشش نسوز اتفاق مي افتدواكنش در ح

 .معموالً هيچ بخار اضافي وجود ندارد و راكتور با كاتاليستي پر نمي شود

زيرا راكتورها را مي تواند به دماهاي , اكسيژن بيشتر از هوا مورد استفاده قرار مي گيرد

تي كه همراه با تشكيل كربن با جلوگيري از مشكال) oC 1400در حدود (باالي مورد نياز 

يك نسبت . برساند, ايجاد مي شود
c
o2 براي اين هدف الزم است7/0 در حدود  .

طراحي مشعل هاي فرايند يك مقوله , در رفرمينگ حرارت خود به خودي,بعبارت ديگر

 .حساس و پراهميت است

در ,  ناميده ميشوندPoxرتي  يا واحدهاي حرا5اكتورهايي كه معموالً گازي كنندهر

.  قرار دارندoC 1600  تا1200 اتمسفر در محدوده كل دمايي 70فشارهاي باالتر از 

نسبت هاي 
Co
H 2

                                                          

 هستند و ممكن است اين 2 در محصوالت بطور كلي كمتر از حدود 

 
5 )gasifier( 
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تكنولوژي . رددنسبت از طريق فرايندي اضافي بسته به كاربرد نهايي گاز سنتز تنظيم گ

 [1].اين كار خيلي پيشرفته است و بطور گسترده اي به كار برده مي شود

 

 (cpo)  اكسيداسيون جزئي كاتاليستي -2-3-5

اكسيداسيون جزئي كاتاليستي هيدروكربنها از فلزات تمام عيار كه با , در سالهاي اخير

كه اين موضوع , گيرد بهره مي, موونوليتهاي سراميكي متخلخل پوشيده مي شوند

 .بسياري از تحقيقات بوده است

 .پرفسور لني اشميت از دانشگاه مينسونتا يك تحقيق را در اين زمينه انجام داده است

 .محققان ديگري نيز در حال حاضر در اين زمينه فعال هستند

وبه صورت گسترده اي ) ميلي ثانيه(در اين روش زمان هاي واكنش خيلي كوتاه هستند 

 با آلياژهاي 6يون آمونياك يا پالتين يا گازهاي براي اكسيداسostwaldد در فراين

 .پالتيني در توليد تجاري اسيد نيتريك استفاده مي شود

شكل كاتاليستي مونوليت نيز شبيه به نوعي از پوشش ساختاري كه در تبديل 

ه هاي كاتاليستي براي كنترل آلودگي در سيستم هاي اگزوز اتومبيل استفاد كننده

 .است, شود مي

 :واكنش مطلوب به صورت زير است, در اكسيداسيون متان

)2-15 (         224 25/0 HCOOCH +→+

                                                          

اين چنين نسبتي براي جريان .  است1 به 2 در يك نسبت مولي co و H2بهره دهي 

 .ايده آل است, واكنش در سنتز متانول و يا سنتز فيشر ـ ترويش

 
6 )gauzes( 
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برخالف رفرمينگ تبديلي از طريق واكنش است و ,  متاناكسيداسيون جزئي مستقيم

 متعاقباًَ بعد از آنكه واكنشها تا دماي مقدار كمي گرمازاست؛ 

ديگر هيچ نيازي براي ورود اضافي گرما از ميان . ورودي مطلوب پيش گرم شدند

دي جدا از راكتور كه در  براي يك قسمت وروProvisionديواره هاي راكتور يا از ميان 

آن واكنشهاي احتراق گرمازا كار فراهم كردن گرما را براي فرايند گرماگير پايين دستي 

 .انجام مي دهند، نيست

)5/8( 298
0 kcalH −=∆

 2 مستقيم از واكنش رفرمينگ بخار كاتاليستي مشابه به اندازه تقريباً cpoواكنش 

 با نسبت هاي co و H2به % ) 99بيشتر  از ( تبديل كامل متان . برابر سريعتر است

 . مي رسندoC850 انجام مي گيرد كه در آن دماها به باالتر از  1 به 2مولي 
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 بعنوان روش توليد cpoنمودار دبي فرايند براي توليد متانول با استفاده از ) 4-2(شكل 

 [5].دهد گاز سنتز را نشان مي

 

  رفرمينگ دو مرحله اي-2-3-6
 براي يك زير Exxons AGC-21اختصاصاً از طريق فرايند , روش جديد راكتور رفرمر

هاي  تنوع, در نتيجه. كه معموالً رفرمينگ ثانويه ناميده مي شود است ATRمجموعه از 

غلظت هاي پايين تر مواد قابل احتراق در , موجود در تركيب خوراك بخصوص

ويژگي هاي دوده ,  و رفرمرهاي ثانويهATRراكتورهاي , خوراكهاي رفرمر ثانويه

تفاوت در راكتور و زداهايي و حرارتي متفاوتي خواهند داشت كه نيازمند طراحي هاي م

 .مشعل است

 و رفرمينگ ثانويه پيوسته مورد توجه مصرف كننده ها و ATRتفاوت بين , با اين وجود

عرضه كننده هاي اين تكنولوژي نيست و به اين علت است كه رفرمرهاي ثانويه اغلب 

هاي تجاري با رفرمينگ حرارت خود  اكثريت تجربه.  ها عرضه مي شوندATRبعنوان 

كه قابل توجه ترين آنها و ,  در حقيقت مشكالت رفرمهاي ثانويه را داردبخودي

احدهاي دمنده اكسيژن براي توليد متان و واحدهاي دمنده هوا براي توليد آمونياك 

 [2].هستند

 
  رفرمينگ تبديل حرارتي -2-3-7

رفرمينگ تبديل حرارتي به دنبال رفرمينگ ثانويه دمنده , LCMمتناسب با تكنولوژي 

ممكن است كه براي دو سوم از پلنت هاي . اكسيژن به كار برده مي شود
روز

mt 2950 
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 عرضه 2006كه بوسيله شركت متانكس براي ساخت و راه اندازي در قطر تا سال 

 تا اندازه پلنت كوچك LCMكاربرد تكنولوژي . شود
روز

mt165تواند   در استراليا مي

 .دود گرددمح

, مقايسه اي ما بين پنج روش عمده و اصلي توليد گاز سنتز به همراه, )2-2(در جدول 

 [2].معايب و فوايد هر كدام آورده شده است

 

  روش  هاي تركيبي ريفرمينگ -2-3-8
, ريفرمينگ با دي اكسيد كربن, با تركيب روشهايي چون ريفرمينگ با  بخار آب

 فرآيندهاي متنوعي براي توليد گاز سنتز پيشنهاد تاكنون, ATRاكسايش جزئي و 

هدف از تركيب اين فرآيندها بدست آوردن نسبت هاي مختلف براي . شده است

H2/COمي تواند به تركيب درصد مطلوب براي گاز , تركيب روشهاي گوناگون.  است

انجامد روشهاي تركيبي به توسعه راكتورها و فرآيندهايي مي , همچنين. سنتز بيانجامد

تر  متعادلتر و با هزينه ساخت پايين, كه راندمان انرژي باالتري داشته و از نظر ابعاد نيز

 [6].هستند

اين فرآيند داراي . ديده ميشود) 5-2(يكي از فرآيندهاي ريفرمينگ تركيبي در شكل  •

 ATR و يا POX و يك واحد ريفرمر ثانويه از نوع SMRيك واحد ريفرمر اوليه از نوع 

,  پيش از ريفر اصلي نصب ميگردد(Pre-reformer)گاهي يك پيش ريفرمر . است

بطور معمول بشكل , واحد پيش ريفرمر كه در دماهاي پايين عمل ميكند). 6-2(شكل 

پيش ريفرمربه توسعه كاربري واحد كلي به دامنه وسيع تري از . آدياباتيك عمل ميكند
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ز وظائف ريفرمر اوليه را نيز در فرآيند پيش ريفرمر بخشي ا. هيدروكربن ها كمك ميكند

استفاده از مواد ارزان تر در ساخت و نيز , بدين ترتيب. تبديل به انجام ميرساند

مقدور , بكارگيري سطح كمتر انتقال حرارت كه به معني كاهش هزينه ها خواهد بود

تداول  مoC1050رسيدن دماي گاز سنتز خروجي از واحد تا , در اين فرآيند. ميگردد

كاهش انرژي مصرفي . ممكن خواهد گرديد% 6/99بوده و ميزان تبديل متان تا بيش از 

از مزاياي اين روش بشمار % 6و كاهش هزينه هاي عملياتي تا % 3در اين فرآيند تا 

 تعيين شده SMRيك واحد منفرد % 76 تا 72سرمايه گذاري اوليه نيز بين . مي آيد

يه گذاري اوليه بواسطه صرفه جويي در تجهيزات عامل عمده كاهش در سرما. است

 Kellogg و Lurgi ,Haldor - Topsoeشركت هايي چون .  ريفرمر بيان شده است

يك طرح ) 7-2(در شكل . جزء مدعيان اصلي اين فرآيندهاي تركيبي محسوب ميشوند

 . مشاهده ميشودLurgiعمومي از فرآيند ريفرمينگ تركيبي متعلق به شركت 

 

 

 

 

 

 

 

  ثانويهATR و SMRريفرمينگ تركيبي با ) 5-2(شكل   
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  ثانويه با پيش ريفرمرATR و SMRريفرمينگ تركيبي با ) 6-2(شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )Lurgiشركت ( و ريفرمينگ با بخار آب ATRتركيب فرآيندهاي ) 7-2(شكل 

 

سط سوخت در واحد از حرارت توليد شده تو% 50 اين نكته مشخص است كه تنها  •

SMR ديگر آن بايستي بوسيله يك %  50 به مصرف واكنشهاي ريفرمينگ ميرسد و

 37

www.icheh.com



 با استفاده از يك ريفرمر مبدل حرارتي . واحد پيچيده مولد بخار جذب گردد

 .برسد% 80 اين امكان وجود دارد كه انتقال حرارت به بستر كاتاليستي به 

 از اين (KRES, CHR, CAR)داده ميشوند ريفرمرهاي تركيبي كه در ادامه توضيح 

 استفاده (Emissions)اصل براي افزايش بازدهي و كاهش مسائل زيست محيطي 

 .شود مي

). 8-2(شكل , اولين نوع از اين ريفرمرها محسوب ميشود 7سيستم مبدل ريفرمينگ

 . در كشور آ مريكا ثبت گرديدM.W.Kellogg توسط 1991اين روش در سال 

 ويك SMRجريان خوراك بين لوله هاي حاوي كاتاليست ريفرمر , در اين روش

براي % 75ميزان تقسيم به نسبت .  تقسيم ميشودATRريفرمر ثانويه از نوع 

مخلوط گاز طبيعي و بخار .  استSMRبراي ريفرمر اوليه % 25 و ATRريفرمرثانويه 

. يين خارج مي گردند شده و از بستر كاتاليست عبور كرده و از پاSMRآب از باال وارد 

 مخلوط شده و بعنوان ATR با خروجي از SMRگاز سنتز خروجي از , در اين امكان

مزاياي .  در قسمت پوسته به سمت باال جريان مي يابدSMRمحيط گرم كننده واحد 

بهبود بازدهي ,  منفرد عبارت از كاهش سرمايه گذاري اوليهSMRاين روش نسبت به 

. كاهش هزينه نگهداري و كاهش فضاي عملياتي است, CO2 و NOxكاهش , حرارتي

 [6].نكته اينكه اين روش هنوز صنعتي نشده است

 

 

 

                                                           
7 )Kellogg Reforming Exchanger System, KRES( 
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  KRESريفرمينگ تركيبي ) 8-2(شكل 

 فرآيندي (Gas heated reformer, GHR) حرارتي با گاز 

دن گاز تبديل يافته  نياز براي واكنش هاي گرماگير با سرد ش

 توسط 1960اين فناوري در دهه ). 9-2(شكل , ه تأمين ميگردد

 در دو واحد آمونياك در 1988 معرفي و در سال Synetixاري 

خوراك در , KRESبرخالف روش . شور انگليس بكار گرفته شد

 عبور SMRبلكه ابتدا از ريفرمراوليه , ا تقسيم نميشوديفرمره

گاز جزئي تبديل يافته سپس از ريفرمر . فرمينگ كامل مي گردد

 

ه در راه اندازي اولي. رارت دهي خوراك ريفرمر اوليه بكار ميرود

 برابر كمتر از يك 15 حدود GHR يك حجم.ستفاده ميشود

كمتر از يك % GHR  40سرمايه گذاري اوليه يك . ان است

يك واحد . ي هزينه هاي عملياتي بطور نسبي يكسان هستند
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 ريفرمينگ-2-3-9

است كه حرارت مورد

خروجي از ريفرمرثانوي

 با نام تجICIشركت 

 كSevernsideشهر 

 ما بين رGHRروش 

از ري% 25داده شده و 

.  ميگذردATRثانويه 

 براي حATRخروجي 

از يك مشعل كمكي ا

SMRبا ظرفيت يكس 

SMRمشابه بوده ول 

 



GHR 33 % كمتر از يك واحد منفردATR10-2(در شكل .  اكسيژن مصرف ميكند (

 [6]. متانول ديده ميشودكاربرد اين روش در واحد

كاهش نسبت . است 8غبار شدن فلزي، پديده خوردگيGHRمشكل مهم ريفرمرهاي 

S/Cپيش ,  دو  مشكل شامل باال رفتن احتمال تشكيل كك در واحدهاي پيش گرمكن

ريفرمروريفرمر و افزايش غبار شدن فلزي در بخش بازيافت حرارتي را  بدنبال خواهد 

با انتخاب .  استS/Cفشار و , دما, به تركيب گاز طبيعيتشكل كك وابسته . داشت

 GHRدر واحدهاي . شرايط مناسب عملياتي ميتوان از تشكيل كك ممانعت بعمل آورد

براي جلوگيري از غبار شدن فلز مي توان از آلياژهاي نيكل با درصد باالي كرم استفاده 

دگي فلزات بشكل  باعث كاهش ريسك خورS/Cافزايش نسبت , بصورت عمومي. نمود

 [6].غبار شدن فلز مي گردد

 

 

 

 

 

 

 

  (GHR)ريفرمينگ حرارتي با گاز ) 9-2(شكل 
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8 )Metal dusting( 

 



 

 

 

 

 

 

 

 (Synetix) در واحد توليد متانول GHRكاربرد ريفرمينگ تركيبي ) 10-2(شكل 

9 سيستم ريفرمينگ اتوترمال تركيبي-1

اين , در واقع. مع ميسازد را در يك راكتور تحت فشار مجتPOX و  SMRگ 

 Uhde GmbHشركت , 1982در سال .  توسعه يافته استGHRوعي يك 

يك واحد پيشتاز از اين نوع در كشور آلمان , 1987در سال . ند را معرفي نمود

 .رديد

 كشور اسلواكي در Strazke در پااليشگاه 1991د نمونه صنعتي نيز از سال 

در اين روش ابتدا مخلوطي از , ديده مي شود) 11-2(چنانكه در شكل . ميباشد

 تبديل SMR در ريفرمر POX و خوراك اوليه با حرارت توليد شده از فرآيند 

 در بخش زيرين راكتور و ما بين  خوراك تبديل نيافته و POXفرآيند . 

                                          
refforming combined a 
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2-3-0

ريفرمين 

روش بن

اين  فرآي

احداث گ

يك واح

كار حال 

بخار آب

مي يابند

                 
9 utotermal

 



از آنجائيكه شعله , GHRمشابه با . م ميشود انجا0C1300 تا 1200اكسيژن در دماي 

 .هيچگونه آالينده اي نيز بوجود نمي آيد, خارجي وجود ندارد

 

 

 

 

 

 

 ]70 [(CAR)ريفرمينگ اتوترمال تركيبي ) 11-2(شكل 

 

نسبت به يك % 15و مصرف گاز طبيعي را تا % 35 مصرف اكسيژن را تا CARروش 

% 10ولي هزينه هاي عملياتي , ي دهد كاهش مpoxواحد با ظرفيت مشابه از نوع 

 .[6]كمتر است % 20ذاري اوليه نيز سرمايه گ. بيشتر خواهد بود

 

 [1])خوراك گاز طبيعي(هاي توليد گاز سنتز  مقايسه تكنولوژي) 2-2(جدول 
 ها  زيان سودها تكنولوژي 

SMR بيشترين تجربه صنعتي 
 اكسيژن مورد نياز نيست 

 در فرآيند دماي مورد نياز  ترين كم

بهترين نسبت 
Co
H  براي كاربردهاي 2

 توليد هيدروژن

نسبت 
Co
H  اغلب باالتر از 2

 .مقدار مورد نياز است
 .شود  هم توليد ميCoوقتي كه 

 باالترين مقدار فشار هوا 

 اندازه و گنجايش متراكم و فشرده  رمزينگ تبديل حرارتي 
دن انعطاف پذيري كه به كار بر

 تجربه تجاري پايين
در بعضي از واحدها بايد 

 42

www.icheh.com



روشهاي اضافي براي افزايش ظرفيت 
 .كند را عرضه مي

هاي  هماهنگ با ديگر فناوري
 توليد گاز سنتز به كار برده شود

 يابد  كاهش ميSMRاندازه واحد  اي  رمزينگ دو مرحله
لغزش و افت كمتر متان كه كمك به 

از سنتز با خلوص باالتر دست آوردن گ
 .كند مي

حجم و ظرفيت گاز سنتز متان با تنظيم 
دماي خروجي رمز ثانويه به حد مناسبي 

 .برسد

 افزايش پيچيدگي فرآيند
 SMRدماي فرآيند بيشتر از 

 .است
در همه حال اكسيژن مورد نياز 

 .است

ATR  نسبت
Co
H  طبيعي اغلب تأمين 2

 .شود مي
 و افت كمتر متان لغزش 

تواند بوسيلة  ظرفيت گاز سنتز متان مي
تنظيم دماي خروجي رفرمر به حد 

 . مناسبي برسد
 . استPoxنياز به دماي فرآيند كمتر از 

 تجربة تجاربي محدود 
.هميشه اكسيژن مورد نياز است

Pox  سولفورزدايي خوراك خام مورد نياز
 .نيست

ربن دهد كه ك فقدان كاتاليست اجازه مي
تشكيل شود و بنابراين، عمليات بدون 

 Co2اي حجم  بخار  به طور قابل توجه
 . دهد گاز سنتز را كاهش مي

هاي ذاتاً كم  نسبت
Co
H  مفيد است 2

هاي  براي كاربرد در جاهايي كه نسبت
 . مورد نياز است2كمتر از 

هاي ذاتاً كم  نسبت
Co
H  مضر 2

هاي  است در جاهايي كه نسبت
 .  مورد نياز است2بيشتر از 

دماي عملياتي فرآيند خيلي 
 . باالست

دماي بازيابي حرارت و تشكيل 
دوده باال اس كه اين پيچيدگي 

 . كند فرآيند اضافه مي
حجم گاز سنتز متان اساساً كم 

كند  است و به آساني تغيير نمي
در مواجه با تجهيزات و لوازم 

 پايين دستي فرآيند 
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 :فصل سوم

 

 SMR [8]توليد گاز سنتز بطريق 

 

  شرح كلي -3-1

  مقدمه -3-2

  تكنولوژي -3-3

  توليد گاز سنتز -3-4

  سولفور زدائي -3-4-1

  هيدرو كربنهاي رفرمينگ بخار -3-4-2
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  توصيف فرآيند و تجهيزات -3-4-3

 Largi رمز -3-4-3-1

 د  آرايش جاي گزيني فرآين-3-4-4

  پيش رفرمينگ-3-4-4-1

3-4-4-2- CO2 بعنوان خوراك اضافي  

  بازيابي گرماي بازمانده -3-4-5

  قسمت سرمايش گاز دودكش -3-4-6

  قسمت سرمايش گاز رفرم شده -3-4-7

  سنتز متانول -3-5

  چكيده -3-5-1

  شرح فرآيند و تجهيزات -3-5-2

  راكتور متانول -3-5-2-1

  متانول  چرخه سنتز-3-5-2-2

  واحد تقطير متانول -3-6

  چكيده -3-6-1

  شرح فرآيند و تجهيزات -3-6-2

 جويي در هزينه   تقطير با صرفه-3-6-2-1

 جويي در انرژي   تقطير با صرفه-3-6-2-2

  روشهاي ديگر -3-6-2-3

  سيستم بخار آب و ميعان -3-7
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  خدمات و واحدهاي خارج از شبكه -3-8

   سيستم آب سرد-3-8-1

 اثر، دستگاهها و منبع هواي پلنت   سيستم گاز بي-3-8-2

  سيستم مشعل -3-8-3

  ديگ بخار راه انداز -3-8-4

  واحد تصفيه آب -3-8-5

  ژنراتور نيرو -3-8-6
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  شرح كلي-3-1
شفاف و قابل اشتعال است كه داراي بو و مزه تندي , بي رنگ, متانول مايعي سمي

 است و برخالف اثر الكل با آب oc7/64طه جوش آن در فشار اتمسفري نق. باشد مي

متانول را مي توان از مواد اوليه گوناگون تهيه كرد كه . تشكيل نقطه آزئوتروپ نمي دهد

از آنجائيكه كشور ما در . از آن جمله مي توان به زغال سنگ و گاز طبيعي اشاره كرد

 از گاز طبيعي توجيه توليد متانول, اين منابع عظيم گاز داراي سهم عمده است

به طور كلي فرآيند توليد متانول از گاز طبيعي داراي سه . اقتصادي قابل قبولي دارد

 ))1-3(مطابق شكل (بخش عمده زير است 

 

 NG

ر 

مينگ 

 اوليه 

ستي 

. اشد

طر و 

www.icheh.com
 
 سنتز متانول

MeoH Synthesis متانول 
ه متانولتصفي

Meoh Purificationخبا
آ

رفرمينگ 
 گاز 

Gas reforming 

ر

اد

الي

 ب

ع

 

 

 شماي كلي بخشهاي مختلف واحد توليد متانول) 1-3(شكل 

 

رف. تانول  بخش خالص سازي م-3 بخش سنتز متانول، -2 بخش رفرمينگ، -1

نيز در حقيقت يك نوع كراكينگ است و اختالف آن با كراكينگ فقط در جنس مو

رفرمينگ نيز مانند كراكينگ به دو دسته رفرمينگ حرارتي و رفرمينگ كات. است

تمام اين تغييرات و تبديالت با توليد كك و گاز همراه مي. تقسيم مي شوند

ردن ضريب اكتان بايد عمل را به نحوي تنظيم كنند كه مواد مبراي باال ب
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به  , ايزوپارافين ها تهيه گردد و بهترين راه براي اين منظور استفاده از كاتاليست است

 .روشهاي رفرمينگ كاتاليستي بيش از پيش به كار مي روند, همين جهت

آنهنا در نوع كاتاليست به روشهاي رفرمينگ كاتاليستي نيز متفاوت هستند و اختالف 

آنچه . روش احياي كاتاليست و حالت كاتاليست است, فشار, درجه حرارت. كار رفتند

تمام روشهاي رفرمينگ را مشخص مي كند اين است كه كليه اعمال معموالً در محيط 

هيدروژن انجام مي گيرد و اين هيدروژن مانع تشكيل رسوب كربور بر سطح كاتاليست 

 .مي گردد

تركيب گاز طبيعي با , اكنش عمده اي  كه در قسمت رفرمينگ تابع اتفاق مي افتدو

 . مي باشد0C880 تا 800بخار در دمايي بين 

)3-1(        ( ) QncoHnonHHC nn −++→++ 22222 12

22 +nn HC

 

در پي اين .  يك عدد صحيح مي باشدn معرف آلكانها و , )1-3(كه در رابطه 

در مرحله بعدي گاز سنتز توليد شده در . ي به گاز سنتز تبديل مي شودواكنش گاز طبيع

 :راكتور سنتز متانول طبق دو واكنش زير به متانول تبديل مي گردد

)3-2(         ( )CatoHCHHCO 0
32 3002502 −→+ 

)3-3 (          ( )CatoHCHHCO 0
32 3002503 −→+ 

 تا گازهاي حل شده در متانول توليد شده در اين مرحله وارد قسمت خالص سازي شده

 .فاز مايع در مرحله فوق جدا گردد

فرآيند توليد متانول از گاز طبيعي بوسيله روش رفرمينگ بخار را در دو , ما در اين فصل

اولي توضيح و بيان روش رفرمينگ و دومي نحوه بهينه . مقوله اصلي بيان مي كنيم
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 Lurgi متانول شركت هاي در قسمت اول از پلنت. سازي واحد فرآيند رفرمينگ است

 . استفاده مي گرددSMRبراي بيان روش 

 

 : مقدمه-3-2
Lurgi از يك دسته از شركتهاي مشاور تشكيل شده كه در سطح جهاني در زمينه 

يكي از .  عمل مي كندmgمهندسي فرآيند و پيمانكاري پلنت در زير گروه مهندسي 

كه يك ماده خام ,  سنتز متانول,Lurgiمعروفترين تكنولوژيهاي فرآيند متعلق به 

در تمام سطح جهان انجام مي گيرد و به عنوان فرآيند متانول , شيميايي مهم است

lurgiدر فشار پايين شناخته مي شود . 

سنتز متانول و تقطير متانول است كه , فرآيند توليد متانول اساساً شامل توليد گاز سنتز

براي . (گيري از خوراكهاي متعدد و متفاوت باشدتوليد گاز سنتز مي تواند بر پايه بهره 

 )پس مانده هاي سنگين نفتي و زغال سنگ, نفتا, مثال گاز طبيعي

 

  تكنولوژي -3-3
 بر پايه رفرمينگ بخار تبديلي هيدروكربن هاي Lurgiفرآيند متانول در فشار پايين 

صورت زير به خصوص گاز طبيعي كه شامل مراحل اصلي توليد به , گازي قرار دارد

 :است

 (Desu lfurization)گوگرد زدايي  •

 (Synthesis Gas Generation)توليد گاز سنتز  •

 (Methanol synthesis)سنتز متانول  •
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 (Methanol Ditillation)تقطير متانول  •

تكنولوژي بسيار مناسبي براي سنتز , توليد گاز سنتز از طريق رفرمينگ بخار تبديلي

 . مي باشد1500روز / تر از تن مترمتانول با ظرفيت هاي باال

توليد , بسته به كيفيت خوراك و دسترسي به دي اكسيد كربن به عنوان خوراك اضافي

گاز سنتز يك روش استاندارد براي فرآيند و دو شيوه براي بهبود فرآيند را ارائه 

 :دهد مي

 ) روش استاندارد فرآيند(رفرمينگ بخار آب محض همراه با گاز طبيعي  •

 يا 

پيش رفرمينگ دلخواه و رفرمينگ بخار آب بزرگتر از گاز طبيعي شامل اجزاء  •

 )براي مثال گاز همراه نفت(هيدروكربني سنگين تر 

خوراك اضافي از يك  (co2رفرمينگ بخار آب به طور دلخواه عالوه بر استفاده از  •

 ).منبع مستقل
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گاز 

 
 
 

 گرد زدايي 

 
 
 
 )دخلواه(مينگ

 
 
 

 ينگ خبار آب 

 
 
 
 
 
 

 ز متانول

 
 ري متانول 

 
 
 

 متانول

 
 حل فرآيند اصلي توليد متانول
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گو

رفر

رفرم

Co2

)دخلواه(

سنت

تقط

حمصول

مرا): 2-3(شكل 

 

 

 

 1



  توليد گاز سنتز-3-4
 
 فعاليت كاتاليست به طور جدي تحت تاثير اجزاء سموم : سولفور زدايي-3-4-1

تركيبات گوگردي , در اين ميان به خصوص. كاتاليستي موجود در خوراك گاز قرار دارد

فظت از رفرمر و به منظور محا. فعاليت كاتاليست را به شدت كاهش مي دهند

. بايستي كه خوراك گوگرد زدايي شود, كاتاليستهاي سنتز از خطر سمي شدن با گوگرد

 و در راكتور گوگرد زدايي 0C380 تا 350فرآيند گوگرد زدايي تقريباً در محدوده دمايي 

 .انجام مي شود

بق خوراك از ميان بسترهاي اكسيد روي  عبور داده مي شود و سولفيد هيدروژن مطا

 :معادله واكنش زير جذب مي شود

)3-4(              oHnsZnosH 22 +Ζ→+

عمل , اگر خوراك شامل تركيبات گوگردي آلي مثل مركاپتانها يا ديتوفين ها باشد

اين كار در يك بستر كاتاليستي . هيدروژوناسيون در مدت گوگردزدايي واجب است

 مقدار كمي از گاز سنتز متانول كه غني از جداگانه انجام مي شود كه در آن خوراك با

مخلوط مي گردد و هيدروژوناسيون بر پايه استفاده از كاتاليستهاي , هيدروژن است

 .كبالت ـ موليبد نيوم صورت مي گيرد

 به دست مي آيد كه اين مقدار را مي توان ppm 1/0مقدار گوگرد باقي مانده كمتر از 

 .تحمل كرد
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 ي رفرمينگ بخار هيدروكربن ها-3-4-2
هيدروكربن ها و بخار به طور كاتاليستي به , در يك فرآيند رفرمينگ بخار تبديلي

تركيب محصول گاز سنتز مطابق . هيدروژن و اكسيدهاي كربن تبديل مي شوند

 :واكنشهاي تعادلي فوق به دست مي آيند

22 2
HnmnconHHC Omn ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ++↔+

224 3HCOoHCH

)3-5 (         

)3-6 (             +↔+

222 HCooHCo )3-7 (                 +↔+

( ) (

واكنش به طور كلي به شدت گرماگير است و بنابراين گرماي اين واكنش بايد از خارج 

شود  به اين منظور سطح مقدار متانول در گاز رفرمر در حداقل نگهداشته مي. تهيه شود

در هر صورت دماي ديواره هاي بيروني . شدتا دما در خروجي رفرمر تا حد امكان باال با

, يعني در دماي باالتر رفرمر, و ضخامت ديواره لوله هاي رفرمر محدود مي شود

آن به انرژي تراكم , در نتيجه فشار پايين رفرمر. فشارهاي پايين تر تعيين كننده است

 رفرمر و فشار) لغزش متان(مطلوب ترين حالت بين دماي رفرمر . باالتري نياز دارد

 .انجام مي شود) انرژي تراكم (

 .تركيب گاز رفرم شده بوسيله عدد استوكيومتري براي سنتز متانول مشخص مي شود

)3-8(             ) 222 CoCoCoHSN +−=

اگر گاز طبيعي با مقدار باالي متان به عنوان خوراك استفاده شود و هيچ دي اكسيد 

 .آيد  در محصول گاز به دست مي3 تا 8/2كيومتري عدد استو, كربني در دسترس نباشد
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 در ورودي به بستر كاتاليستي تا 0C600واكنشهاي رفرمينگ در محدوده دمايي تقريباًَ 

, دوام تر بر پايه نيكلنياز به آلياژهاي پر.  در خروجي جاي مي گيرند0C900تقريباً 

در برابر , ا فشار و دماي باال و لوله هاي بافت دروني است تا شرايط توام بچدن شتابي

اكسيده شدن روي سطح خارجي و كاهش اتمسفر روي سطح داخلي بتواند دوام 

 .بياورد

متان , مواد خنثي, منوكسيد كربن و دي اكسيد كربن, گاز رفرم شده كه شامل هيدروژن

لوله هاي رفرم را ترك مي كند و از طريق يك , تبديل نشده و بخار استفاده نشده است

 .يستم خروجي از داخل قسمت بازيابي گرماي گاز رفرم شده عبور مي كندس

  توصيف فرآيند و تجهيزات-3-4-3
 Lurgi رفرمر -3-4-3-1

 يك رفرمر با دهانه سوزان است و در اينجا تمام مزاياي يك طرح Lurgiرفرمر 

 .معمول از آن آمده است

 

 

 

 

 

 

 

 Lurgiرفرمر ) 3-3(شكل 
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تعداد كمتري مشعل مي خواهد و گرماي كمتري از دست , همچند رديف لوله روي  •

 .رود مي

 .عالوه بر اينكه تمام طول لوله كامالً گرم مي شود, دماي ديواره ثابت تر است •

تنظيم مشعل آسانتر است و تجهيزات مشعل كاهش يافته زيرا تعداد مشعل ها  •

 .كم شده است

 توزيع كردن هواي احتراق  كمتر به خاطر سوخت سالم تر و يكسانNoxتشكيل  •

 ورودي به مشعل ها 

 رفع آسانتر اختالالت سيستمي •

 .آورده شده است) 4-3(در شكل ) تنها قسمت تشعشع ( Lurgiسطح مقطع رفرمر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lurgiسطح مقطع رفرمر ) 4-3(شكل 
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 :ابعاد اين طراحي عبارتند از

 عايق بندي داخلي در باالي لوله كاتاليست رفرمر •

  ابعاد تعادل در محفظه لوله هاسيستم •

 " لوله انقباض"سيستم خروجي  •

لوله ها با كاتاليست پر مي شوند و در رديف هايي كه هر يك تقريباًَ طول قسمت  •

داخل لوله ها مخلوط هيدروكربن و بخار . قرار مي گيرند,  متر است12سوزان آن 

معادالت تعادلي فوق آب رفرم شده بر پايه استفاده از كاتاليست نيكل مطابق با 

 .الذكر قرار دارند

, خوراك پيش گرم شده رفرمر كه مخلوطي از گاز طبيعي و بخار آب فرآيند است •

از طريق كالهك در اتاقك رفرمر بخار به داخل چند راهه هاي توزيع موازي منتشر 

مي  گردد و سپس از ميان يك سيستم كالف لوله ورودي در هر لوله رفرمر به طور 

دهد  اجازه مي, ويژگي رفرمر با طرح كالف لوله اي ورودي. نه پخش مي شودجداگا

 برسد و بدين شكل بتوان به يك بازده oC650كه دماي ورودي به باالتر از 

تشعشع باالتر همراه با كاهش تعداد لوله هاي رفرمر رسيد و دماي لوله ديواره 

 . كاهش مي يابدNox و Coيكنواختر باشد و نياز به سوخت بخاطر انتشار كمتر 

عايق بندي داخلي در باالي لوله كاتاليست رفرمر از فلنج هاي لوله هاي باالي رفرمر و 

و همچنين از نوسان مداوم در دماهاي , پيچ هاي فلنج در برابر سرما محافظت مي كند

اجتناب مي شود و به اين ترتيب دماي محيط اتاقك در ) oC650(باالي خوراك ورودي 

 .يك سطح مطلوبي نگهداشته مي شود

 .افزودن عايق ها در كنار يك افشانه خروجي در نظر گرفته مي شود
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افشانه يك پروفايل تدريجي دما را در ورودي لوله ايجاد و افت فشار را به طور بهينه 

 انبساط بااليي را براي كالهك Lurgiسيستم ايجاد تعادل در محفظه . بازيابي مي كند

, لوله ها بدونه هر گونه احتياجي به تنظيم هميشگي. ه فراهم مي كندخروجي لول

 .همانطور باقي مي مانند

گاز رفرم شده لوله هاي رفرمر را ترك مي كند و از طريق سيستم خروجي به داخل 

سيستم خروجي مهمترين ويژگي . قسمت بازيابي گرماي گاز رفرم شده وارد مي شود

و ,  coصوص در تماس با تركيبات گازي غني از به خ,  استLurgiطراحي رفرمر 

شامل تمام مزيت هاي يك كالهك خروجي كه داخلش عايق شده مي شود و انعطاف 

 .پذيري طرح كالف لوله اي را در بر دارد

 كالهك جوش "سرد" از يك لوله انقباض كه به لوله پيوند Lurgiسيستم خروجي 

 به معني دمايي باالتر از دماي شبنم "سرد"در اينجا . استفاده مي كند, داده شده است

 كمترين مقدار انبساط را ايجاد مي كند و لوله "سرد"كالهك . گاز رفرم شده است

انقباض انعطاف پذيري الزم براي جذب انبساط طولي راحتي در كالهك ها با طول 

 فراهم براي رفرمرهايي با ظرفيت باال را, بسيار زياد كه با آستر عايق كاري شده اند

عايق بندي بيروني لوله انقباض از اشكال فيبري سراميكي به دست آمده كه . مي آورد

كه براي جذب تحركات و تسهيل 10زن نبا لوله هاي خرطومي از جنس فوالد زنگ 

 .گردند احاطه مي, كردن دسترسي به لوله انقباض به كار گرفته مي شوند

نند و گرماي لوله هاي كاتاليستي از واكنشهاي اصلي رفرمينگ به شدت گرماگير هست

يك مخلوط شامل گاز , در خالل عمليات عادي. طريق حرارت خارجي تامين مي گردد

                                                           
10 stainless steel 
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گاز خارج شده از واحد تقطير و گاز طبيعي براي سوخت , تميز شده از واحد سنتز

 .رفرمر استفاده مي شوند

 كه در داخل جعبه براي اهداف راه اندازي گازهاي داغ دودكش بوسيله دودكش هايي

كنترل مي گردند و به قسمت جابجايي راه , تشعشع در قسمت پايين تعبيه شده اند

قسمت جابجايي به ). يا سيستم بازيابي گرمايي بازمانده از گاز دودكش ( مي يابند 

 .عنوان يك محفظه جدا در كنار قسمت تشعشعي قرار مي گيرد

ك عملياتي يك سيستم متوقف كننده براي جلوگيري از بوجود آمدن شرايط خطرنا

امنيتي فراهم شده كه از ورود خوراك و جريان گاز در دودكش بوسيله بستن شيرهاي 

 .جلوگيري مي كند, قطع كننده اصلي

 

  آرايش جاي گزين فرآيند-3-4-4
 
11 پيش رفرمينگ -3-4-3-1

تواند  ار ميكاتاليست رفرمر بخ, اگر خوراك شامل اجزاء هيدروكربني سنگين تري باشد

 .بخاطر دفع كربن در نتيجه واكنشهاي كراكينگ تحت تاثير قرار بگيرد

شكل (, در نتيجه بايد با پيش رفرمينگ خوراك در پيش رفرمر از اين امر اجتناب شود

يك گاز غني از متان , تبديل هيدروكربن هاي باالتر در راكتور آدياباتيك).  را ببينيد3-3

كند و شرايط كامالً مناسبي را براي رفرمينگ بخار اصلي ايجاد و هيدروژن را توليد مي 

 .مي كند

                                                           
11 formingrepre  
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  خوراك فرآيند و رفرمر بخار آب 12پيش رفرمر از نوع بستر ثابت ما بين فراگرم كن

خوراك گوگرد زدايي شده با بخار فرآيند مخلوط شده و از ميان بستر . قرار مي گيرد

تر و درصد   تمامي هيدروكربن هاي سنگينكاتاليستي عبور مي كند و در آنجا تقريباً

 :كمي از متان طبق معادله زير رفرم مي شوند
 

222 )
2

( HnmnconHHC omn ++↔+

oHcHHCo 2423

 )3-8                               (

:       ) 9-3(   متان سازي  +↔+

222 HCooHCo10-3(   جابجايي(            : +↔+

                                                          

 با يك موازنه حرارتي كلي كه oC480 تا 380در محدوده دمايي گاز پيش رفرم شده 

,  آن در خوراك مي تواند اندكي گرمازا يا گرما گير باشدHcبسته به محتواي باالتر 

 .توليد مي  گردد

از آنجا كه گاز پيش رفرم شده در خروجي پيش رفرمر در حال تعادل است مي تواند تا 

 .پيش گرم شود,  رفرمر بخار مورد نيازستهمان اندازه كه براي بهينه شدن

مقدار گرماي , به عالوه. يابد به اين وسيله اندازه رفرمر بخار به طور اساسي كاهش مي

 .كاهش مي يابد, بازمانده با صرفه جويي در گرم كردن از قسمت پايين رفرمر بخار

, يابد  افزايش مي باالترHcتوجيه اقتصادي فرآيند سنتز متانول در خط توليد با محتواي 

بنابراين عدد استو كيومتري گاز سنتز تا حدي كاهش مي يابد و آرايش تجهيزات 

 .قسمت گرماي بازمانده عمدتاًَ بي تغيير مي ماند

 

 
12 super heater 
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3-4-4-2- Co2 به عنوان خوراك اضافي  
صرفه اقتصادي به ,  از يك منبع مستقل براي فرآيند متانول در دسترس باشدCo2اگر 

 .بل توجه اي با استفاده از آن به عنوان خوراك اضافي افزايش مي يابدطور قا

گاز سنتز توليد شده در فرآيند رفرمينگ بخار تبديلي داراي يك عدد استوكيومتري 

 با گاز سنتز Co2.  است كه نسبتاًَ براي سنتز متانول باالست3 تا 8/2تقريباً بين 

 Co2مقدار . د استوكيومتري مي شودمخلوط مي شود و اين منجر به كمتر شدن عد

 . براي فرآيند متانول به دست آيد05/2ترجيحاً بايد طوري باشد كه عدد استوكيومتري 

يك گاز سنتز استوكيومتري بهينه منجر به توليد بيشتر متانول از مقدار معيني از گاز 

نمي شود و از آنجا كه گاز استكيومتريك شامل هيچ هيدروژن مازادي . سنتز مي گردد

اي  در نتيجه صرفه جويي قابل مالحظه, فقط مقدار كمي متانول تبديل نشده بي اثر دارد

بنابراين هزينه , كاتاليست و انرژي تراكمي بدست مي آيد, خط لوله, براي تجهيزات

 .كل واحد سنتز متانول كاهش مي يابد

تركيب گاز سنتز ,  خورانده شده به رفرمر بخار همراه با گاز طبيعي شودCo2اگر 

,  تبديل مي شودH2o و co تا اندازه اي به Co2از آنجائيكه . مطلوب بدست مي آيد

واحد سنتز , به عالوه. نسبت بخار به كربن خوراك تا حدي مي تواند كاهش يابد

زيرا سرعت تبديل به متانول در خط توليد با نسبت , كوچكتر ساخته مي شود
2Co

Co 

 .افزايش پيدا مي كند, بيشتر

 با مكش از سوي كمپرسور گاز سنتز تامين مي شود كه اين امر Co2, از سوي ديگر

منجر به كوچكتر شدن واحدهاي رفرمينگ بخار و قسمتهاي گرماي بازمانده مي شود 
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غير ,  كه همراه با احتياج كمتر به انرژي براي گرم كردن و سرد كردن هر بخش است

 مي تواند Co2به هر حال منبع كمكي .  به فشار پايين تري نياز داردCo2ه تامين از اينك

 تحليل co2به عنوان جاي گزين ترجيح داده شود زيرا هيچ تنظيمي براي بخار وقتي كه 

وقتي ,  هيچ نيازي به تنظيم جداگانهLurgiواحد سنتز متانول . مورد نياز نيست, رود

 .ندارد, ر ناگهاني تغيير مي كنندتركيبات گاز سنتز به طو
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  بازيابي گرماي بازمانده-3-4-5
نمودار جريان قسمت رفرمينگ كامل شامل رفرمر بخار آب و قسمتهاي گرماي بازمانده 

 .نشان داده شده است) 5-3(در شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 قسمت رفرمينگ بخار) 5-3(شكل 

  قسمت سرمايش گاز دودكش-6-
از ميان يك كانال به قسمت بازيابي , رمر را ترك مي كنندي دودكشي كه رف

به منظور بكارگيري گرماي محسوس گاز . ي بازمانده گاز دودكش وارد مي شوند

 .چندين گروه از لوله هاي تبديل حرارتي به ترتيب چيده شده اند, ش

ودر خروجي گرم كردن خوراك براي گرم كردن مخلوط گاز و بخار به كار مي رود 

 و بخار فشار (HP)متعاقباًَ در آن فراگرم كردن بخار فشار باال .  قرار مي گيرد

سرمايش , قبل از اينكه گازهاي دودكش خارج شوند.  انجام مي گيرد(MP)ط 

 .ي بوسيله هواي احتراق پيش گرم شده به طور همزمان  انجام مي گيرد
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3-4

گازها

گرما

دودك

پيش 

رفرمر

متوس

بيشتر

 



م كردن رفرمر و انتقال گازهاي دودكش از ميان قسمت جريان هواي مورد نياز براي گر

,  پخش مي كند(stack)حرارت بازمانده توسط يك فن كه  گاز دودكش را به استاك 

 .فراهم مي شود

 

  قسمت سرمايش گاز رفرم شده -3-4-7
گازهاي رفرم شده در سيستم كالهك سرد جمع مي شوند و يك منبع حرارتي قابل 

گاز وارد ديگ بخار گرماي بازمانده . ي انرژي را عرضه مي كندتوجه با توان بازياب

ديگ بخار گرماي بازمانده يك سرد . شود و بخار فشار باالي اشباع را توليد مي كند مي

كن با آرايش افقي همراه با صفحه لوله اي ثابت است و با مخزن بخار فشار باال 

 .ن طبيعي استفاده مي كندبصورت رفت و برگشتي تماس دارد و از يك سيستم جريا

گاز رفرم شده در حالي كه ديگ بخار را ترك مي كند در پيش گرم كن گاز طبيعي 

سپس گار رفرم شده پيش گرم كن گاز طبيعي را ترك مي كند و به . سردتر مي شود

پيش گرم كن آب خوراك ديگ بخار راه مي يابد و در آنجا آب خوراك ديگ بخار 

(BFW)ش گرم مي شود با فشار باال پي. 

سرمايش بيشتر گاز رفرم شده در قسمت تقطير كه در آن گرماي گاز رفرم شده براي 

گرما در پيش ,  بعد از اين تبادل. انجام مي شود, استفاده در ديگ بخار به كار مي رود

 باقي مي ماند و سرمايش نهايي تا دماي مكش كمپرسور گاز BFWگرم كن تشكيل 

, در خالل توليد سرما. هوا و سرد كن مياني انجام مي شوددر سرد كن , رفرم شده

متعاقباً انجام , تفكيك آب فرآيند مايع شده. دماي گاز به زير نقطه شبنم افت مي كند

 .مي شود و گاز رفرم شده به واحد سنتز متانول راه مي يابد
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  سنتز متانول-3-5
 
  چكيده-3-5-1

مونوكسيدكربن و دي اكسيدكربن ,  هيدروژن از سنتزLurgiمتانول فرآيند فشار پايين 

واكنشهاي سنتز اصلي . در حضور مس با عيار باال به عنوان كاتاليست بدست مي آيد

 :در زير آمده اند

)3-11(                 oHcHHCo 322 2 ↔+

oHoHcHHCo 2322 3 + )3-12(       ↔+

اكنش بايد سريع از منبع خود جدا اين واكنشها به شدت گرمازا هستند و اين گرماي و

 كه در پايين شرح داده Lurgiاين عمل منجر به بيشترين بازده راكتور متانول . شود

 .مي گردد, مي شود

 

  شرح فرآيند و تجهيزات -3-5-2
 
  راكتور متانول-3-5-2-1

 . با فشار پايين استLurgiطراحي ويژه راكتور متانول قسمت برجسته فرآيند متانول 

 سال 30اين ايده بيشتر از .  از يك راكتور لوله اي شكل استفاده مي كندLurgiكت شر

پيش رونق گرفت و از آن زمان به بعد در تعداد بيشماري از پلنت هاي سنتزي به كار 

 .سطح مقطع راكتور متانول نشان داده شده است) 6-3(در شكل . برده مي شود
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 متانولسطح مقطع راكتور ): 6-3(شكل 

شبيه به يك مبدل گرمايي پوسته و لوله كه در آن كاتاليست در 

 .است,  احاطه شده

ت بااليي مي شود و از ميان لوله هايي كه واكنشهاي سنتز در 

وسيله تبخير سطحي گرماي واكنش از كاتاليست ب. ي گذرد

 بخار بين پوسته راكتور و مخزن بخار گرفته مي شود و به 

 .مخلوط واكنش پس از آن از پايين راكتور تخليه مي شود. بد

 :اياي بيشتري را به شرح زير دارد

گرماي واكنش , ان فضاي اطراف پوستهفتن آب جوش از مي

واكنش تحت شرايط كامالً همدما انجام . ت گرفته مي شود

جوش به سادگي توسط يك شير كنترل با فشار متقابل بخار 
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راكتور به مقدار زيادي 

لوله ها بوسيله آب جوش

گاز رفرم شده وارد قسم

م, آنجا انجام مي شوند

جريان آب خوراك ديگ

باالي راكتور انتقال مي يا

 مزLurgiراكتور لوله اي 

در نتيجه جريان يا •

درنگ از كاتاليس بي

فشار آب . شود مي

 



رابطه بين فشار جوش و دماي جوش براساس . آب ثابت نگهداشته مي شود

 بصورت ثابت و يكنواخت در بستر كاتاليستي دماي آب جوش و نگهداري دما

 .است

تقريباً (از گرماي واكنش متانول براي توليد بخار با فشار متوسط % 80بيشتر از  •

 تني 4/1 تا 1اين بدان معني است كه يك خروجي . به كار برده مي شود)  بار40

تفاده از بخار آب در هر تن متانول در وهله اول براي حركت دادن توربين ها اس

 . شود مي

گرفتن گرماي موثر از طرف واكنش اجازه مي دهد كه عمليات پلنت با سرعت  •

اين امر منجر به .  انجام ميشودcoخيلي پايين جريان گاز و فرآيند سريع گاز 

 .خط لوله و كاتاليست مي گردد, هزينه سرمايه گذاري پايين براي تجهيزات

شرايط واكنش همدما و محدوديت دماي بيشينه فرضي براي كاتاليست بر پايه  •

اين . مس احتمال تشكيل محصول فرعي را در سطح بي نهايت پايين نگه مي دارد

عمر كاتاليست متانول آنقدر , بدان معني است كه در يك مدت زمان خيلي طوالني

. ول خام ديده مي شودباالست كه تنها مقادير كمي از محصوالت فرعي در متان

 نياز به جلوگيري كاتاليست Lurgiتحت شرايط عملياتي خوب اكثر پلنت هاي 

 . سال بلكه بيشتر دارند5 تا 4اوليه بعد از 

. راكتور مي تواند خيلي سريع پر و خالي شود, در صورتي كه كاتاليست تغيير كند •

 سراميكي پر شده مخروط محافظ راكترو كه از بستري با كاتاليستهاي ساچمه اي

كاتاليست در مقطع . به طور منظم از كاتاليست موجود در لوله ها محافظت مي كند

تقسيم نامتوازن . صفحه لوله اي ريخته مي شود تا اينكه تمام لوله ها را پر كند
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خيلي مهم نيست زير قرص هاي كاتاليست در مقايسه با قطر لوله كاتاليستي 

ردن كاتاليست به آساني توسط باز كردن لوله هاي خالي ك. نسبتاً كوچك هستند 

 .تخليه از ميان راكتورهاي اصلي انجام مي گيرد

بخار معموالًَ از . قابليت ديگر طرح اين راكتور زمانهاي كوتاه راه اندازي آن است •

 به داخل پوسته راكتور پر از آب مي رود و موجب (ejector)ميان يك افشانك 

گرم كننده هاي راه . شدن قسمتهاي داخلي مي گرددجريان يافتن آب و گرم 

در خالل توقف كوتاه واحد سنتز راكتور مي تواند , اندازي جداگانه مورد نياز نيستند

 در فشار و دماي عملياتي مورد استفاده در افشانك "وضعيت ثابتي"حتي روي 

 .بخار قرار گيرد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 طرح راكتور منفرد) 7-3(شكل 
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 طرح راكتور دو تائي ) 8-3(كل ش

 

آرايش راكتورهاي دوتايي كه , اگر قابليت انتقال مواد به محل پلنت محدود باشد •

مي تواند مورد توجه قرار , هر يك نيمي از مقدار مطلوب متانول را توليد مي كنند

 .گيرد

ز طرح يك راكتور دو تائي كه فقط يك مخزن بخار آب را در باال نيا) 8-3(در شكل 

 .نشان داده شده است, دارد

 

  چرخه سنتز متانول-3-5-2-2
از آنجائيكه تبديل اقتصادي گاز سنتز به متانول با يك بار عبور از راكتور منفرد 

گازهاي واكنش نداده در يك چرخه جريان مي يابند و بنابراين , انجام شود, تواند نمي
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از چرخه سنتز را نشان مي يك طرح كلي ) 9-3(شكل . سرعت تبديل افزايش مي يابد

 .دهد

 ترك مي كند و وارد كمپرسور گاز bar18گاز سنتز قسمت رفرمينگ را با فشار تقريبي 

كمپرسور شامل دو مرحله است و در . سنتز مي شود و تا فشار سنتز متراكم مي شود

 60تراكم در فشارهاي باالي .  قرار دارد13بين مبدل داخلي و تفكيك گر مايع كننده

 بار بسته به تجهيزات فرآيند انجام مي شود و سپس تا دماي ورودي راكتور به 80تا

 .ازاء سرد شدن گاز داغ خروجي راكتور در مبدل گرم مي شود

انجام , تبديل متانول متعاقباً در راكتور متانول بوسيله توليد توام بخار با فشار متوسط

 تبادل حرارتي را با گاز ورودي بعد از آنكه گاز داغ خروجي راكتور حداكثر. مي شود

تغليظ محصول و سرمايش نهايي از طريق هوا انجام مي شود و . راكتور انجام داد

 در يك مبدل حرارتي BFWپيش گرم كردن , گاهي اوقات. سپس آب سرد مي شود

كه ما بين مبدل داخلي و سرد كن هوا قرار گرفته مي تواند يك روش با صرفه اقتصادي 

 .باشد

 دو فا زي واكنش از قبل سرد شده و سپس به تفكيك كننده متانول خام راه مخلوط

آب و گازهاي حل نشده از گازهاي واكنش نداده جدا , متانول, يابد كه در آنجا مي

 .شوند مي

در صورتي كه جزء بخار به كمپرسور . جزء مايع به واحد تقطير خورانده مي شود

هم گاز سنتز و هم .  فشرده و بازيابي مي شوديابد و در آنجا مجدداً برگشتي راه مي

 .كمپرسور گاز برگشتي ترجيحاً بوسيله توربين هاي بخار هدايت مي شوند

                                                           
13  )Candensate Seperator( 

 69

www.icheh.com



يك مقدار كمي از گاز واكنش نداده از چرخه , قبل از وارد شدن به كمپرسور برگشتي

 گاز سنتز به منظور اجتناب از تجمع گازهاي بي اثر و تخليه هيدروژن اضافي زدايش

(Parge)ارزش گرمايي قابل توجه اي دارد و عمدتاً به , گاز زدايش شده.  مي شود

 .عنوان سوخت در قسمت رفرمينگ استفاده مي شود

. تفاوت بين آرايش هاي هدايت كننده كمپرسور و توربين مي تواند قابل مالحظه باشد

 جداگانه براي كمپرسورها و توربين هاي , اگر ظرفيت هاي پلنت بزرگتر مد نظر باشند

كمپرسورها مي توانند روي يك محور . گاز سنتز و گاز برگشتي مي تواند مطلوب باشند

 .چيده شوند و به وسيله يك  توربين منفرد هدايت گردند

 

  واحد تقطير متانول -3-6
 
  چكيده-3-6-1

گازهاي حل نشده و يك مقداري از , مواد خام توليد شده در سنتز متانول شامل آب

والت فرعي نامطلوب غير قابل چشم پوشي است كه هم نقاط جوش باالتر و هم محص

هدف از واحد تقطير حذف ناخالصي ها به منظور به دست . پايين تر از متانول را دارند

اين مهم در سه مرحله فرآيند به شرح زير انجام . آوردن متانول با خلوص دلخواه است

 :مي شود

 (Dagessing)گاز زدايي  •

 محصول فرعي با نقطة جوش پايينحذف  •

 حذف محصوالت فرعي با نقطه جوش باال •
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از متانول خام بوسيله يك تبخير ) N2 و Co ,Co2 ,H2 ,CH4مثالً ( گازهاري حل شده 

 .ناگهاني ساده در فشار پايين و در داخل مخزن انبساط گاز خارج مي شوند

و گازهاي حل ) آلدئيدها و غيره, كتونها, مثالًَ فرماتها( حذف مواد سبك انتهاي برج 

سرانجام متانول از مواد .  انجام مي شود14ي مانده در يك برج پيش راه اندازنشده باق

در قسمت تقطير متانول خالص شامل يك يا دو ) الكل هاي باالتر , آب, اتانل( سنگين 

 .ستون جدا مي گردد

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mtpd 1000ستون تقطير يك پلنت متانول ) 10-3(شكل 

 

 

 

 

                                                        
1 Prerun Tower 
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 Mtpd 2000ستون تقطير سه تايي از پلنت متانول ) 11-3(شكل 

 

Lurgi دو اصل اساسي را براي تقطير ارائه داده كه هر دو در تعداد زيادي از پلنت هاي 

يكي از اصلها اين است كه براي صرفه جويي در هزينه . متانول با هم تركيب شده اند

و بعدي اين كه براي صرفه جويي در . رود تون تقطير به كار ميسرمايه گذاري دو س

 .انرژي از سه ستون تقطير استفاده مي شود
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  شرح فرآيند و تجهيزات -3-6-2
 
  تقطير با صرفه جويي در هزينه-3-6-2-1

دو برج تقطير براي كاهش هزينه سرمايه گذاري هنگامي كه انرژي باالتري الزم 

بدون هيچ دي اكسيد (اگر رفرمينگ بخار ساده فرض شود . طراحي شده اند, است

اين طرح , يا اگر ورود بخار آب به ديگ هاي بخار ستون امكان پذير باشد) كربني

نشان داده ) 12-3(نمودار جريان فرآيند برج تقطير دوتايي در شكل . پيشنهاد مي شود

 .شده است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 واحد تقطير دو برجي): 12-3(شكل 
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در داخل مخزن گاز انبساط تبخير سريع , ل خامي كه چرخه سنتز را ترك مي كندمتانو

گازهاي حل نشده رها مي گردند و از طريق شير كنترل به داخل خط گاز . مي شود

متانول خام سپس به ستون پيش راه انداز كه در آنجا . انبساط تخليه مي شوند

مواد سبكتر به . ورانده مي شودخ, محصوالت فرعي با نقطه جوش پايين جدا مي شوند

بخارات باالي برج . باالي برج همراه با حجم زيادي از بخارات متانول منتقل مي شوند

به كندانسور ستون پيش راه انداز عبور داده مي شوند و در آنجا مايع كردن بخارات 

 فرستاده (Reflux vessel)متانول انجام مي شود و بيشتر آنها به مخزن بازگشتي 

مواد سبكتر مايع نشده از باالي مخزن به سرد كن بيروني گاز كه در آن مايع . شوند مي

منتقل , كردن بخارات متانول باقي مانده خارج از گازهاي تهويه شده انجام مي شود

متانول مايع شده به داخل مخزن برگشتي كه از آنجا مواد سبكتر انتهايي . مي شوند

هر دو همراه با آب و ,  مواد سبكتر به اتفاق گاز انبساط.باز مي  گردد, خارج مي شوند

متانول اشباع مي شوند و به بيرون راه مي يابند و به عنوان سوخت مي توان از آنها 

 .استفاده كرد

متانول برگشتي از مخزن جدا مي شود و از طريق پمپ برگشتي به سيني بااليي ستون 

ن توسط ديگ هاي بخار ترموسيفون كه بخار ستون از پايي. پيش راه انداز باز مي گردد

متانول تثبيت شده به . گرم مي شود, فشار پايين و گاز رفرم شده را در بر مي گيرند

هدف از قرار دادن . عنوان محصول پايين برج به ستون متانول خالص خورانده مي شود

بخارات . ستون متانول خالص جدا كردن متانول از آب و ديگر تركيبات سنگين تر است

مايع مي شوند و سپس در سرد كن , متانول خالص باالي برج در يك سرد كننده هوا

 .نهايي بيشتر سرد مي شوند و آنگاه در مخزن برگشتي جمع مي گردند
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در صورتي كه , شود بخشي از متانول به باالي برج به عنوان جريان برگشتي پمپ مي

آب فرآيند از حوضچه ستون . باشندتاسيسات ذخيره متانول خالص در حالت تعادل 

تخليه , اتانول و الكل هاي باالتر مي شود, متانول, متانول خالص كه شامل آب كنار گذر

 .مي گردد

معموالً اين آب به قسمت رفرمينگ پمپ مي شود و درآنجا تبخير شده و به عنوان 

 .خوراك فرايند استفاده مي شود

 

 ژي تقطير با صرفه جويي در انر-3-6-2-2
 استفاده مي شود و co2تقطير با سه ستون براي صرفه جويي در انرژي هنگامي كه از 

 .مورد نياز است, يا هنگامي كه ظرفيت هاي پلنت بزرگ قابل توجه باشند

نشان ) 13-3(يك نمودار جريان فرآيند معمولي از يك واحد تقطير با سه برج درشكل 

 .داده شده است

 

 

 

 

 

 

 

 طير با سه برج تق): 13-3(شكل 
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اما ستون متانول خالص به دو ستون جدا , واحد تقطير عمدتاً بدون تغيير باقي مي ماند

 .يكي در فشار باال كار مي كند و ديگري در فشار پايين, از هم تقسيم مي شود

 تا 40متانول خالص از باالي هر دو ستون به دست مي ايد كه هر يك از اين دو بين 

 ستون با فشار محيط از  گرماي گرم كن. ل را تصفيه مي كنند محصو درصد از60

. بخارات باالي ستون فشار باال بهره مي گيرد تا همزمان عمل مايع كردن را انجام دهد

% 35اين كاهش در انرژي براي گرم كردن ستون متانول خالص تا مقدار قابل توجه 

 .مورد نيازست

 

  روشهاي ديگر-3-6-2-3
 درصد جرمي متانول و الكل هاي باالتر 0/5شامل تقريباً , بالً ذكر شدآب فرآيندي كه ق

با فشار (اين مي تواند بوسيله نصب يك گازي كننده در ستون متانول خالص . است

, اتانول و آب, در نتيجه مخلوط شدن متانول.  كاهش يابدppm 100، تقريباً )اتمسفري

تر ستون كه در يك جايي بين سيني غلظت اتانول به يك مقدار بيشينه در بخش كوچك

جريان زدايش مي تواند در قسمت رفرمينگ براي . مي رسد, خوراك و پايين برج است

,  ممكن نباشد15ب فرايند به قسمت تصفيه بازماندهاگر تخليه آ. سوختن استفاده  شود

 .آن مي تواند در قسمت رفرمينگ مصرف شود

 تبخير مي شود و سپس براي تامين ,آب فرايند در ديگ بخار اضافي مخصوص خود

يك ديگ بخار آب فرايند بايستي . بخش اصلي بخار مورد نياز فرايند استفاده مي شود

                                                           
15 waste water treatment 

 76

www.icheh.com



و پيش , كامال در قسمت گرماي بازمانده گاز رفرم شده بين پيش گرم كن گاز طبيعي

 . واقع شودBWFگرم كن 

  سيستم بخار آب و ميعان-3-7
دي به طراحي واحدهاي فرايند با توجه به ظرفيت پلنت مقدار زيا, طراحي سيستم بخار

 .بستگي دارد, و زير ساخت خارج از شبكه

 بر پايه رفرمينگ بخار تبديلي لولي كه با يك پلنت ادغامي متانويك سيستم بخار معم

 .نشان داده شده است) 14-3(در شكل , يكي گرديده است

 Mtpol 300ي پلنت متانول باالي همچنين در اينجا سه سطح از بخار براي ظرفيت ها

 .نشان داده شده است

 

 

 

 

 

 

 

 سيستم بخار): 14-3(شكل 

 

 ) بار 120 تا 80 ( (HP)فشار باال 

 )  بار 40تقريباً  ( (MP)فشار متوسط 
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بخار  •

بخار  •

 



 ) بار 5 تا 5/3تقريباً  ( (LP)بخار فشار پايين  •

ينگ تامين مي شود و در آنجا بخار ورودي به كالهك بخار در فشار باال از قسمت رفرم

توليد و فرا داغ، از طريق بكار بردن گاز دودكش و گرماي بازمانده گاز رفرم , پيش گرم

تنها مصرف كننده بخار با فشار باال توربين كمپرسور گاز برگشتي و گاز . شده مي شود

ر بخار خروجي از توربين به قسمت رفرمينگ راه يافته و به عنوان بخا. سنتز است

 .فرايند در رفرمر بخار استفاده مي گردد

بخار فشار متوسط در راكتور متانول توليد شده و بيشتر در قسمت گرماي بازمانده گاز 

توربين هاي بخار متعدد و بخار فرايند را , MPكالهك بخار . دود كش فرا داغ مي شود

 و متعاقباً در گرم  تنزل مي  كندLPبخار خروجي از توربين ها به بخار . كند تغذيه مي

از ميان روشهاي . مايع مي  گردد, كن هاي تقطير به ازاي گرم كردن ستونها

روشي كه در آن ديگ بخار راه انداز جداگانه كار تهيه بخار فرايند يعني , اندازي راه

بخار مايع . بكار مي آيد, همان بخار فشار متوسط درون كالهك اصلي را انجام مي دهد

خار خوراك ديگ بخار جمع مي گردد و با آب تشكيل شده خوراك شده در مخزن ب

 .هوا گيري مي گردد و سپس به مخزن بخار باز مي گردد, ديگ بخار مخلوط مي شود

سيستم بخار مي تواند بدون كالهك بخار , اگر يك ظرفيت پلنت كوچك مطرح باشد

HPاز ,  فشار متوسطدر اين مورد تمام بخار توليد شده در يك مجموعه.  طراحي گردد

 .شود تركيب توربين كمپرسور گاز سنتز و گاز برگشتي حاصل مي
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  خدمات و واحدهاي خارج از شبكه-3-8
چندين واحد خدمات و واحد خارج از شبكه براي حمايت از واحدهاي فرايند مورد 

 .نيازند

, اردنوع طراحي بستگي بسيار زيادي به واحدهاي خدمات و واحدهاي خارج از شبكه د

 .اين اتفاق مي افتد, براي مثال اگر پلنت هاي موسوم مجزا عمل كنند يا ادغام شوند

به طور , چندين واحد خارج از شبكه و واحد خدماتي كه ممكن است الزم باشند

 :مختصر شرح داده مي شوند

 

  سيستم آب سرد-3-8-1
 سرمايش موقعيت شبكه پلنت و بسياري از زير ساخت ها نياز به طراحي سيستم

به طور كلي آب شيرين و يا آب دريا به عنوان محيط سرمايش به كار برده . دارند

 .شود مي

مي توان چندين سرد كننده هوا براي كارهاي , اگر مقدار محيط سرمايش ناكافي باشد

هم يك  , اگر يك سيستم سرمايشي با آب شيرين مد نظر باشد. سرمايشي نصب كرد

 .يك سيستم باز مي توانند مورد توجه قرار بگيرندچرخه بسته آب سرد و هم 

آب گرم در حال سرد شدن در آن جريان مي يابد و دوباره در , اگر چرخه بسته باشد

 .سيستم سرمايش باز تنها به يك ورودي نياز دارد. برج خنك كن سرد مي شود

 ها و سرد سرمايش با آب دريا كالً در سيستم هاي باز انجام مي شود كه در آن توربين

ترحيجاًَ برخي از . هاي فرآيند براي هدايت كندانسور به كار برده مي شوند كن
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هاي كوچك با آب شيرين عمل مي كنند به طوري كه چرخه آب شيرين همراه  سردكن

 .فراهم شده باشد, با تبديل گرمايي كه عكس آب سرد دريا عمل مي كند

 

  هواي پلنت دستگاهها و منبع,  سيستم گاز بي اثر-3-8-2
گاز بي اثر در قسمتهاي مختلف پلنت در هر دو مقياس پيوسته و متناوب استفاده 

 .شود مي

تنها يك مخزن ذخيره نيتروژن با يك , اگر نيتروژن مايع هميشه در دسترس باشد

 .رود يك جداساز هوا كريوژنيك به كار مي, در غير اين صورت. اواپراتور مورد نياز است

واحدهاي فرآيند به . اثر اساساًَ شامل يك شبكه توزيع لوله كشي استسيستم گاز بي 

نيتروژن در مدت راه اندازي و توقف و همچنين براي تصفيه كاتاليستهاي ويژه نياز 

.  هستند(analyzers)مصرف كننده هاي مداوم سيستم شعله و تجزيه كننده ها . دارند

به طوري , از نيتروژن تميز مي شودخط شعله اصلي به طور مداوم با يك جريان كوچك 

 .كه هيچ توده انفجاري از گاز ساخته نمي شود

هواي خشك دستگاه و هواي پلنت از يك سيستم تامين كننده , در خالل عمليات عادي

يك كمپرسور دو مرحله اي هواي دستگاه همراه با سرد كن ها و . هوا گرفته مي شود

 و يك خشك 17 از طريق يك مخزن ميانيسيستم هواي پلنت را, ا16تفكيك كننده ه

 .كن هوا با ژل سيليكا تامين مي كنند

هواي پلنت و تجهيزات از , وقتي يك تفكيك كننده هوا كريوژنيك در دسترس باشد

 .طريق اين پلنت تحويل داده مي شود
                                                           

16 Seperators 
17 Surge drum 
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  سيستم مشعل -3-8-3
ل راه در خال. سيستم مشعل شامل يك لوله كشي داخلي و يك مشعل داغ مي  گردد

وقتي شير اطمينان تخليه مي گردد يا در خالل يك توقف , اندازي واحدهاي پلنت

 .جريانهاي گاز به مشعل براي سوزاندن راه مي يابند, ناگهاني

نيتروژن به عنوان گاز تميز كننده به كار برده مي شود  گازهايي كه به مشعل مي روند 

 .راه با گاز طبيعي خورانده مي شونداز طريق كوره هاي پيشگر سوزانده مي شوند و هم

تميز كردن پيوسته سيستم مشعل در انتهاي خطوط لوله از طريق ورود نيتروژن انجام 

اين از آنجا به دست مي آيد كه هيچ مقدار زيادي از گاز فرايند در سيستم . مي شود

 .مشعل نمي تواند جمع گردد

 

  ديگ بخار راه انداز-3-8-4
از براي تامين بخار الزم در مدت راه اندازي واحد رفرمينگ بخار يك ديگ بخار راه اند

براي  عمل تقطير در خالل توقف واحد رفرمينگ  و واحد سنتز , به عالوه. نصب مي شود

واحد ديگ بخار در كمترين , در خالل عمليات عادي پلنت. مي تواند به كار برده شود

 .ظرفيت جزئي عمل مي كند

 

 ب  واحد تصفيه آ-3-8-5
واحد تصفيه آب عمدتاً شامل يك سيستم غير معدني است كه كيفيت آب خوراك ديگ 

تا , اگر پلنت تماسي با سنجش شبكه آب عمومي نداشته باشد. بخار را تامين مي كند
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اگر هيچ آب خام شيريني . اندازه اي تصفيه مي شود تا به كيفيت آب قابل حمل برسد

براي فراهم كردن مقدار كافي آب شيرين براي واحد تقطير آب دريا , موجود نباشد

 .الزم است, تصفيه بيشتر

 

  ژنراتور نيرو-3-8-6
يك ژنراتور نيرو اضطراري نصب مي شود تا نيروي الكتريكي الزم را در شرايط اختالل 

ژنراتور شامل يك موتور ديزلي و يك آلترناتور كه مستقيماً به آن فلنج . تامين كند

 اضافي به طور دلخواه در واحد فرايند توليد مي شود و سپس براي بخار. شود شده، مي

 از طريق توربين AC (Ac Synchronous Generator)هدايت ژنراتور تطابق دهنده 

بخار استفاده مي گردد و كل مصرف نيروي الكتريكي پلنت و شبكه هاي خارجي را 

 .تامين مي كند
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 :فصل چهارم

 و توليد گاز SMRروش طراحي يك  واحد صنعتي به 
 [9]سنتز

 

 SMR مقدمه توليد گاز سنتز از گاز طبيعي به روش -4-1

  شرح فرآيند -4-2

 ) 100قسمت ( رفرمينگ بخار و بازيافت حراتي -4-2-1

 ) 200قسمت ( تفكيك دي اكسيد كربن -4-2-2

 ) 300قسمت ( جداسازي هيدروژن -4-2-3

  شرح عمليات -4-3

  برآورد هزينه -4-4
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 SMR مقدمه توليد گاز سنتز از گاز طبيعي به روش -4-1
 و از Co به H2 گاز 1 به 2 با نسبت (Syngas)پيشاپيش توليد اقتصادي گاز سنتزي 

محصول گاز سنتزي را توليد مي كند كه , طريق رفرمينگ بخار گاز طبيعي غني از متان

گاز , رد چرخه مي شودوقتي گاز دي اكسيد كربن به محصول رفرمر باز مي گردد و وا

H2 و Co را با نسبتي نزديك به  
1
3:2

Co
H

224 3HCooHCH

استيوكيومتري , در معادله زير.  توليد مي نمايد

 :كل واكنش نشان داده شده است

)4-1(               +→+

2224 8423 HCoCoOHCH +→++

زي بوسيله از آنجا كه اكثر موارد استعمال گازهاي سنتز ـ نظير هيدروكربنهاي سنت

 الكل ها يا ديگر واكنشهاي oxoمحصوالت , Fischer-Tropsch (F-T)فرآيند 

كه , ضروري است,  هستندco گاز هيدروژن به 1 به 2 نيازمند نسبت C1شيميايي نوع 

. با دو روش ممكن است اين نسبت را تحت تاثير قرار دهيم. اين نسبت اصالح گردد

روژن مازاد از گاز سنتز غني از هيدروژن با  روش ساده تر مستلزم جداسازي هيد

 . است1 به 3نسبت 

مي تواند براي , بنابراين محصول جانبي هيدروژن كه بدين ترتيب توليد مي شود

در محل هايي كه براي محصول جانبي هيدروژن , البته. مصارف ديگري به كار رود

روش . ه كار رودبايد بعنوان سوخت ب, جداسازي شده كاربرد ديگري وجود ندارد

شامل تزريق دي اكسيد كربن , ديگري كه براي اصالح اين نسبت مي تواند به كار رود

همان طور كه در , مورد نياز مي باشد, به ازاي هر سه مول متان كه رفرم شده است

 :معادله زير نشان داده شده است

)4-2(         
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روش ارزيابي شده اند نتايج مبني بر آن است كه تزريق دي هزينه هاي توليد در هر دو 

اكسيد كربن زماني كه اين ماده در مقادير مورد نياز با هزينه اي تقريباً معادل صفر در 

بسيار اقتصادي تر از به كار بردن هيدروژن جداسازي شده مازاد به ,  دسرس باشد

 .عنوان سوخت است

كسيد كربن را به عنوان محصول جانبي مازاد تهيه منابعي كه احتمال دارد بتوان دي ا

به عالوه استخراج . كرد شامل كارخانه هاي آمونياك يا هيدروژن هم جوار مي گردند

به عنوان مثال از طريق جذب در يك ( دي اكسيد كربن از گازهاي سوخت رفرمر 

از سوزاندن گزينه عملي و دوام پذيري نيست و بسيار گرانتر ) سيستم مونواتانل آمين 

 . هيدروژن جداسازي شده به عنوان سوخت رفرمر مي باشد

البته اگر هيدروژن مازاد را بتوان به كارخانه هايي منتقل كرد كه كاربرد اين ماده در آنها 

هيدروژن جداسازي شده نسبت به دي اكسيد كربن تزريقي , ارزش شيميايي دارد

 .سيار جالب تر استب) يا با هزينه نزديك به صفر ( ارزان قيمت 

 را با رفرمينگ بخار گاز 1 به 2در اين بخش ما اقتصاد توليد گازهاي سنتزي با نسبت 

طبيعي به روز كرده و فرض مي كنيم هيدروژن جداسازي شده به عنوان روشي براي 

براي مرحله جداسازي هيدروژن ما روشي را . اصالح نسبت مورد استفاده قرار مي گيرد

در بيشتر . ه بر پايه استفاده از ديافراگم هاي فيبري تو خالي استبرگزيده ايم ك

 و در C1مناطقي كه براي گازهاي سنتزي براساس واكنشهاي شيميايي نوع 

هاي بزرگتر مي توانند مورد استفاده قرار گيرند مفهوم فرآيند مذكور عملي  مقياس

ي اكسيد كربن آزاد مسئله و مشكل عادي در دسترس نبودن د, در اين مناطق. است
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بنابراين هيدروژن مازاد ناچاراً مي بايست جداسازي شده و به عنوان سوخت . است

 .زيرا احتماالً خروجيها براي محصول جانبي هيدروژن كافي نيستند, بسوزد

البته هيدروژن با ارزش شيميايي باالتر در توليد گازهاي سنتزي داراي ارزش افزوده 

 ارزيابيهاي انجام شده قبلي انديشه كلي طرح براي اين در مقايسه با. مي باشد

 :ارزيابي به روز شده در موارد ذيل متفاوت است

انرژي كمتر را به جو يا آبهاي سرد انتقال ( دسترسي به بازده حرارتي باالتر  •

 . ) دهد مي

 براي جداسازي (MEDA) دي اتانل آمين فعال _استفاده از يك سيستم متيل  •

به جاي سيستم هاي مونو اتانل آمين با بازده كمتر و با قيمت ( ن دي اكسيد كرب

 . ) رواج داشتند1980گرانتر كه در اوايل سالهاي 

استفاده از يك سيستم جداسازي هيدروژن بهبود يافته مجهز به ديافراگم فيبري  •

هائي كه  كه پيشرفتها و بهبودهايي را در مراحل اجرائي و كارايي هزينه( تو خالي 

 . )ف شده اند نشان مي دهدصر

 توسعه تكنولوژي رفرمينگ بخار را مورد بحث قرار " بازنگري تكنيكي "در قسمت 

براي طراحي فرآيند  جداسازي دي اكسيد كربن و سيستم جداسازي . خواهيم داد

هستيم، كه اين به خاطر تهيه داده  هاي ...  و Permea و BASFهيدورژن ما مديون 

)  فعال aMEDA ) MEDAن داده هاي طراحي به حق انحصاري اي, اساسي است كه

 . بر مي گرددPRISMو تكنولوژيهاي 
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  شرح عمليات -4-2
يك فلوشيت توضيحي از مفهوم فرايند ما براي توليد گازهاي سنتزي ) 1-4(شكل 

 .به روش رفرمينگ با بخار است)  است 1 به CO , 2 به H2نسبت (

 5/49تقريباًَ شامل . ( گاز طبيعي غني از متان است, رديمهمانطور كه در باال بحث ك

 )درصد حجمي از متان 

به  ) 4-4(و ) 3-4(, ) 2-4(اساس طراحي را خالصه كرده و جداول ) 1-4(جدول 

اقالم تجهيزات اساسي و ميزان مصرف و , ترتيب دبي هاي جريان فرايند اصلي

ظرفيت مبنا . را نشان مي دهند) برق و تلفن , گاز, آب( استفاده از خدمات شهري 

كه اندازه هاي برخي  ) 3Nm 6 10×875/1/ حدود  سال. (  ميليون استMscf 70/سال

از بزرگترين رفرمرهاي بخار در خط توليد را كه در عمليات رواج زيادي دارند را نشان 

ن در  تن براي يك جريا2500در تمام اقالم توليد متانول ظرفيت معادل با . مي دهد

 :ما فرايند را به سه بخش تقسيم كرده ايم. روز است

  )100قسمت ( رفرمينگ بخار و بازيافت حرارتي  •

  )200قسمت ( جداسازي دي اكسيد كربن  •

  ) 300قسمت ( جداسازي هيدروژن  •
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با نسبت ( توليد گاز سنتز از گاز طبيعي ) 1-4( جدول 
1
22 =

CO
H ( ريفرمينگ با بخار آب از طريق فرآيند 
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يك راكتور از نوع كوره اي با قسمت تشعشعي كه جداره هاي آن : سيستم راكتور

سوزان است و چندين لوله انتقال حرارت با هدايت گرمايي كه به كانال دفع گاز بند 

 هر كدام ( لوله 1344در )  اينچ 0 .625با اندازه ( حلقه هايي كاتاليستي . شده است

 .در قسمت تشعشعي واقع شده اند, ) اينچ قطر داخلي دارند 4 فوت طول و 40

حجمي متان است همراه با % 5/49گاز طبيعي غني از متان كه شامل تقريباً : خوراك

  )C4 و C2مقدار عمده اي از هيدروكربن هاي پارافيني شامل 

 برگشتي به قسمت تشعشعي در Co2گاز طبيعي و , مخلوط بخار آب: جزئيات عمليات

نسبت كربن : بخار خوراك ,  خارج مي شودpsia307و فشار  ) oC538 ) oF1000دماي 

در آن 
1
 .  است26.2

 .مشخصاً كاتاليست رفرمينگ بخار فلز نيكل است: سيستم كاتاليست

 

درصد مولي بر مبناي خشكتركيبات محصول راكتور 

CH411/1 

CO 34/20 

CO211/18  

H228/60 

N2

 

16/0

 100 
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 :سيستم تفكيك دي اكسيد كربن
 مياني و مراحل عاري 1تبخير ناگهاني, عمليات به ترتيب شامل برج هاي آكنده جذب

وارد , است) بر مبناي خشك  ( co2حجمي % 1/18خوراك كه شامل .  مي گردد2سازي

گاز . مي شود,  استpsia 283و فشار آن ) oC49) oF120ب كه دمايش دستگاه جذ

 ترك مي psia 281و فشار ) oC49) oF120سنتز بدست آمده دستگاه جذب را در دماي 

 .  استCo2100ppmكند در حالي كه داراي  

. اختصاصاًَ سيستم ديافراگمي از جنس فيبر تو خالي است: سيستم جداسازي هيدروژن

  كه با نسبت H2 : Coهمراه با )  تقريباًَ خالص CO2( از سنتز به دست آمده گ

گاز سنتز جداسازي .  وارد ميشودpsia 280و فشار  ) oC54 ) oF129 در دماي 96/2 : 1

هيدروژني كه به اين .  خارج مي شودpsia253 در فشار 2:1 به نسبت H2 : C0شده با 

حجمي هيدروژن است كه از جريان نفوذي جدا %  98 .3مل وسيله توليد مي شود شا

 .مي شود

 

 )100قسمت ( رفرمينگ بخار و بازيافت حرارتي : 4-2-1
از )  است H2sكه عمدتاً ( خوراك خام گاز طبيعي به منظور زدودن تركيبات سولفوري 

 A , B, به يك سيستم برج آكنده, در مقاديري كمتر از كسر جزئي ماده در مليون, آن

C-101 افزوده مي شود و در فشار psia 315 38 و دماي ocاز آنجائيكه .  عمل مي كند

ضرورت دارد كه , كاتاليست رفرمينگ به ميزان زيادي به سميت سولفور حساس است

                                                           
 stripping: شود   نوعي عمليات جداسازي كه در آن جزء فرار از يك مخلوط مايع در يك جريان گازي تبخير مي-1
 flashing) جداسازي مخلوط گاز ـ مايع در يك مرحله : (  تبخير ناگهاني-2
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ستونهاي آكنده دو قلو طوري طراحي . مقدار اجزاء سولفوري را تا اين حد كاهش دهيم

 يكي از برج ها فعال باشد اين وضعيت اجازه مي دهد كه شده اند كه در هر زمان فقط

 .جاذب مصرف شده در برج براي احياي بيرون از شبكه به تامين كننده بازگردانده شود

  oC332 و  دماي psia 310 (MP)گاز طبيعي عاري از گوگرد با بخار در فشار متوسط 

 )oF630 (  و با جريانco2و دماي  برگشتي كه در همان فشار oC116 ) oF241 ( هست ,

 در Co2 از مجراي خروج بخار در توربين كمپرسور MPبخار با درجه . مخلوط مي شود

 برگشتي نيز به همين شكل در يك سيستم Co2جريان پايين دستي دفع مي شود؛ 

 برگشتي Co2مخلوط گاز طبيعي، بخار آب و . شود پايين دستي جريان جداسازي مي

-E, قبل از آنكه به داخل پيش گرم كن خوراك,  هستندpsia 310 در فشار كه همه

 . مي رسند  )oC244) oF 427وارد شوند به دماي , 101

پيش گرم كن شامل چندين لوله انتقال هدايت گرمايي است كه به داخل دودكش 

, F - 101, مخلوط قبل از آنكه به قسمت تشعشع رفرمر بخار. رفرمر بخار بند شده اند

شرح ) 4-1(مطابق آنچه در جدول . گرم مي شود) oC538 ) oF1000خورانده شود تا 

 لوله 1344رفرمر بخار قسمتي تشعشعي با جداره هاي سوزان دارد كه شامل , داده شد

قطر داخلي هر .  هستند و از كاتاليست نيكل پر شده استft34690كه با حجم معين 

 . استft 4 و طول آن cm 4 لوله 

گاز طبيعي به عنوان سوخت احتراق كوره استفاده مي شود و قسمت تشعشعي ساعت 

/MMBTU 1160 انرژي را در ظرفيت مبنا انتقال مي دهد كه همراه با يك واكنش 

 .است ) oC885 ) oF1625گرماگير و افزايش دماي گاز رفرم شده تا 
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با هواي گرم شده در فشار  ) ) 4-3(جدول , 6جريان ( سوخت گاز طبيعي به رفرمر 

psia 16 و دماي oF312 ) oC593 (برق ماشين , در يك مرحله مجزا. مخلوط مي شود

هواي . به حركت وا مي دارد, سانتريفيوژ را كه دمنده هواي احتراق را در بر مي گيرد

در قسمت جابجايي ,  بند شده استE-103 A&Bپيش گرم شده در لوله اي كه به 

 .ارتي كوره رفرمر قرار مي گيردحر

گازهاي دود كش كه در حال , عالوه بر پيش گرم كن خوراك رفرمر و هواي احتراق

 (HP)) سوپرهيت(كنند و همچنين بخار داغ   جريان هستند از قسمت تشعشع عبور مي

از يك لوله حرارت ) توليد شده در جريان سيم پيچ پايين دستي ( با فشار باال 

گرما از گازهاي دود كش در كمتر از . مي گذرد,  بند شده استE-102 به جابجايي كه
oC 149) oF 300 ( قبل از آنكه آنها به اتمسفر توسط خارج كننده ) گاز دودكش ) اگزوز

تخليه , كه به يك واحد سانتريفيوژي تك مرحله اي با هدايت توسط برق متصل است

 .بازيابي مي شود, شوند

 در دماي HPبخار .  رفرمر بخار در چندين مرحله بازيابي مي شودحرارت از محصول
oC 360 ) oF680 ( 603و فشار psia در E – 104در جايي كه محصول ,  توليد مي شود

به عالوه بازيابي گرماي محصول رفرمر براي . سرد ميشود) oC 391 ) oF 735رفرمر تا 

ودر گرم كن خوراك آب ) E-204در ( تي تهيه انرژي گرم كن عاري ساز جريان بازگش

 محصول رفرمر در اين واحد به ترتيب تا . انجام مي شود) E-105در ( ديگ بخار 
oC159 ) oF319 ( وoC 144 ) oF 292 ( با مايع كردن مقدار آبي كه در جريان آورده

دا  جV-103 و V-102سرد مي گردد و محصول مايع شده از طريق مخازن , شود مي

 .شود مي
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در برابر سرد شدن آب در دو واحد ) oC49) oF 120سرمايش نهايي محصول رفرمر تا 

انجام مي گيرد و محصول تشكيل شده كه به صورت مايع , E-106 A,B, موازي

محصول سرد شده رفرمر براي . حذف مي شود, V-104اضافي است از طريق مخزن 

طرح اين قسمت , عملياتي است,  200واحد تفكيك دي اكسيد كربن در قسمت 

,  قرار داردBASF كه اختصاصاً در اختيار شركت aMDEA (R)براساس تكنولوژي 

  فراداغ مي گردد؛E-102 در HPمطابق آنچه در باال شرح داده شد بخار . است

 . است) oC410 ) oF 770 و دماي psia 600شرايط بخار نهايي عبارت از فشار 

عبور مي كند و در حركت توربين كمپرسور ) V-101(ان مخزن بخار  از ميHPبخار 

Co2 برگشتي (k-103)بخار فوق از توربين بعنوان بخار .  به  كار مي رودMP در دماي 
oC332 ) oF630 ( و فشارpsia 310خارج ,  براي استفاده به عنوان بخار خوراك رفرمر

واحد سانتريفيوژ با پوشش منفرد . ه دارد برگشتي  چهار مرحلCo2كمپرسور . مي شود

 .كه با سه مبرد مياني پيش از هر يك از سه مرحله ديگر مي آيد

 16از ,  بازيابي مي شود200 برگشتي كه در جريان پايين دستي قسمت CO2جريان 

psia 310 تاpsia فشرده مي شود و به رفرمر بعد از مرحله چهارم در جايي كه دماي 

محصول مايع شده در مبردهاي . خورانده مي شود, باال مي رود) oC 116) oF241آن تا 

 حذف مي شود و با محصوالت مايع شده در V-105, مياني  كمپرسور از طريق مخزن

بعد از آن  كه محصول تصفيه . تركيب مي شود, مخازن ديگر كه در باال شرح داده شد

با خوراك آب تازه , جدا شد ) 23 جريان( از مخلوط مايع شده  ) 24جريان ( شده 

 . خورانده مي شودHPديگ بخار تركيب مي گردد و به سيستم توليد بخار 
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 ) :200قسمت (  تفكيك دي اكسيد كربن -4-2-2
است به ) oC49 ) oF 120 و دماي psia 283محصول سرد شده رفرمر كه در فشار 

 MDEAيك محلول رقيق . خوارنده مي شود, -105C, پايين يك ستون جذب آكنده

 در oC49تا ) oC80 ) oF176جريان مي يابد و سپس از , -203C, در برج عاري ساز

سرد ميشود و به باالي ستون جذب آكنده ,  -201Eمقابل گرم شدن آب سرد در مبدل 

دي اكسيد كربن از . خورانده مي شود ) 21جريان ( همراه با مقدار كمي از آب تركيبي 

 و psia 281 جدا مي شود و گاز به دست آمده را در فشار ppm 100گاز تا زير خوراك 

 .در دمايي نزديك به دماي خوراك ترك مي كند

CO2 201 غني از محلول آمين كه انتهاي برجC- را در دماي oC80 ) oF175 ( ترك

رج هاي در ب, به ترتيب در مراحل تبخير مياني و عاري سازي co2كند از جاذب  مي

, جريان بخار در انتهاي برج عاري ساز مي آيد.  جدا مي شود-203C و -202Cآكنده 

 .گرم مي شود,  -A,B 202Eدر مبدل هاي حرارتي 

 عاري Co2. خورانده مي شود, جريان بخار از باالي برج عاري ساز به انتهاي برج فلش

ا كمترين ميزان افت  ب-203Eشده كه باالي برج فلش را ترك مي كند دركندانسور 

  به ترتيب -203C و -202Cشرايط انتهاي برج هاي . سرد مي شود, جريان آمين
oC82 ) oF180 (  وoC111 ) oF232 ( و 6/17است و فشارهاي باالي برج به ترتيب  

2/16 psia2افت فشار در هر برج كمتر از .  هستند psiaاست  . 

Co2 201, 18طريق مخزن جدا كنننده بخار عاري شده از كندانسور از-V , همراه با

 . جدا مي شود, -202C داده شده به برج شتمايع شدن جريان برگ

                                                           
18 (knockout Drum) 
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يك جريان تصفيه شده خيلي  ,  عاري شده به رفرمر برگشت داده شودco2قبل از آنكه 

 كه co2 جدا  مي شود تا از تركيب شدن اجزاء تركيبات ديگر co2كوچك و خالص از 

مصرف  انرژي حرارتي سيستم براي ظرفيت مبنا . جلوگيري شود, ذب شده اندج

hr
MMBTU  335 است كه براي هر پوند مول از co2  تقريباً معادل باBTU47500 

 .است

 

  )300قسمت (  جداسازي هيدروژن -4-2-3
 و دماي psia 280  با فشار10جريان  ( 200 از قسمت co2در عمل گاز سنتز عاري از 

oC4 ) oF120 (( كه نسبتH2  بهCo است به قسمت جداسازي هيدروژن 1 به 3 در آن 

كه براساس يك , است, -G 301اين قسمت شامل يك واحد آكنده . خورانده مي شود

. قرار مي گيرد, بستر لغزان كه در آن منشوري با ديافراگم فيبري تو خالي نصب شده

 در دسترس اي واحد بسته به وسيله شركت پرما برSRI اجراي طرح اطالعات هزينه و

قبالًَ توسط شركت مونسانتو ثبت شده بود و حاال يك شركت ( , قرار گرفته است

گاز , براي جلوگيري از تراكم آب در تفكيك كننده ها). وابسته به محصوالت هوايي 

ري كشباف بخار گير و يك از ميان يك تو) در ابتدا با آب اشباع شده است ( خوراك 

قطرات مايع ) شكل دهنده ( رفرمر . مبدل حرارتي با فشار بخار پايين عبور مي كند

باالتر از آنچه براي ) oC5)   oF 9ورودي را جدا مي كند و بعد دماي خوراك را تا حداقل 

 .مايع اشباع است، باال مي برد

اسي روي نفوذ سريع تر هيدروژن از تاثير اس ) Prismدر تفكيك كننده هاي ( تفكيك 

بنابراين يك جريان نفوذي در . دارد,  هستندcoدو جزء اصلي ديگر كه عمدتاً متان و 
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اما اين اساساً با يك كاهش اساسي فشار كه , مولي هيدروژن مي دهد% 3/98حدود 

 .همراه است,  مي رساندPsia 65آن را به 

 فشار , نسبت مورد نياز دو به يك است با co و H2جريان غير نفوذي كه شامل 

psia 253 و افت فشار خيلي  كمتر از psia 27را مي تواند تحمل كند . 

لطفاً در نظر بگيريد كه محصول هيدروژن غني شده شامل مقادير كمي از اكسيد كربن 

است و بنابراين يك مرحله متان سازي ممكن است قبل از ) مولي % 1كالً در حدود ( 

براي مصارف خاص شيميايي الزم با هزينه هاي الزم را ,  را بتوان استفاده كردآنكه آن

 .در انتهاي قسمت تخمين هزينه ها شرح داده ايم

 

 

 

 

 

 

 

 

 PRISMنمودار شماتيكي از سيستم ) 1-4( شكل 
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 ) دبي هاي جريان ) ( 2-4(جدول 

  625: شاخص هزينه 

)
1
2( 2 =

Co
H  گاز سنتز  ) Nm3/ يليون سال  م1875(  مليون Mscf  70/ سال : ظرفيت 

 9/0با فاكتور بخار 

 

 

 

 تجهيزات مهم ) 3-4(جدول 

شماره هاي   نام  اندازه تركيب مواد مالحظات

 تجهيزات

 برج ها        

ارتفاع   پوسته  ها سيني/ آكنده ها  

(FT) 

قطر  

(FT) 

  

 H2S C-101 A,Bجاذب هاي  C.S 20 6 اكسيد روي  فوت از آكنده16

آكنده حلقه ريز روي برج 

 پركن

C.S C.S    دستگاه جذب

 كننده

C-201 

 C-202 برج فلش   C.S C.S آكنده حلقه ريز

 C-203 عاري ساز   C.S C.S آكنده حلقه ريز
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 BHP   كمپرسورها  

  مرحله سانتريوفيوژ 4

 همراه با سرد كننده ها 

C.S 6100 دمنده هوا k-101 

C.S 6200 خارج كننده گاز از دود كش k-102  

C.S 14500 دي اكسيد كربن K-103 

 مبدل هاي حرارتي

 

 بار گرمايي  پوسته  لوله ها

(MMBTU /ساعت (  

 مساحت 

 )فوت مربع(

  

s.s 316   پيش گرم كن خوراك  45000  276  كانال دودكش E – 101 

C.S  داغ كننده بخار فرا  10000  131  كانال دود كش E – 102 

C.S   كانال دود كش  EA63  EA65000 پيش گرم كننده هاي هوا E-103A,B 

C.S  C.S  575  48000  ژنراتور بخار E – 104 

S.S316  316S.S  125  66000  گرم كنBFW E – 105 

S.S316  S.S316  EA125  EA53000  سرد كننده هاي رفرمر E-106A,B 

316S.S  C.S  15EA  1300EA كمپرسور  هاي سردكننده CO2E-107A-C 

316S.S  C.S  250  60000 هاي  سرد كنندهMDEA E – 201 

316S.S  C.S  75EA  67000EA  مبدل هاي مياني E-202A,B 

316S.S  C.S  80  65000  كندانسور E – 203 
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316S.S  C.S  335  54000  عاري سازيCO2E – 204 

 (ساعت /MM BTU) بار گرمايي    : كوره ها

F-101                             رفرمر بخار              1760هيچ آلياژي                        

  لوله                                                               با كاتاليست نيكل پر شده است1344

 )  فوت 40 و طول in 4قطر (

 ظروف فشار مخزن )گالن ( م  حج 

Ss 316  75000 7 - 101 بخار  

Ss 316  21000  1مايع كننده  102 - 7  

Ss 316  15000  2مايع كننده  103 - 7  

Ss 316  22000  3مايع كننده  104 - 7  

Ss 316  1000  4مايع كننده  105- 7  

Ss 316  8200 7 - 201 مخزن جدا كننده گاز  

 واحدهاي 

 :G - 301 تفكيك كننده هاي بخار           Mscf25/  هيدروژن سال C.Sها و پيش گرم كن خوراك  انتقال دهندهشامل 

 ) براي نمودار تصويري 2-4شكل ( 
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 )نتيجه ) ( 3-4(جدول 

 تجهيزات مهم

  )Nm3/  ميليون سال 1875(  مليون Mscf  70/ سال : ظرفيت 

)
1
2( 2 =

Co
H  گاز سنتز

 9/0با فاكتور بخار 

 

شماره تجهيزاتناماندازهتركيب مادهمالحظات

 تانك ها )گالن ( حجم    

 C.S 10000000 MDEA T - 251 .هيچ اثري روي دبي هاي جريان ندارد

 

 پمپ ها 

BHPقسمت  عملياتي  يدكي   عمليات 

786  3  5  100 

2294  1  2  200 

 

 .راحي براي بعضي از تجهيزات به دليل سري بودن و لزوم توافق با مولف آورده نشده انداطالعات ط: نكته
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  ) 4 -4( جدول 

 خالصه بخش خدمات 

 ) Nm3/  مليون سال Mscf ) 1875/  مليون سال 70ظرفيت 

 ) است 1 به co , 2 به H2نسبت ( گاز سنتز 

 0.9: فاكتور جريان 

 
قسمت 

300 

قسمت  

200 

قسمت  

100 

 كل تاسيسات 

 شيميايي اصلي

 مصارف ميانگين واحدها 

___  27400  21000  48400  GP  آب سرد 

___  16  380  396  GPM  آب عمليات 

3  ___  ____  3  
HR
LBM 150, بخارpsig  

___  ____  9  9  
hr
LBM 600, بخار psig 

___  1900  10800  12700  Kw  برق 

___  ___  1800  1800  
hr

BTUMM

 

 گاز طبيعي 

* 600psia600اما : ارائه شده است,  فشاري كه براي شروع الزم استpsia فشار 

 .براي عمليات درحالت عادي الزم نيست

 

 101

www.icheh.com



  شرح عمليات-4-3
بن فعال قابل براي مرحله سولفور زدائي ما يك جاذب اكسيد روي را بجاي بستركر

اگر چه اختالف هزينه بين اين دو كم است ولي يك سيستم . احياء انتخاب كرديم

اكسيد روي از لحاظ زيست محيطي مطلوب تر است و ممكن است در بعضي جاها 

مثالً در طي احياء كربن ( ,  به اتمسفر تخليه نمي شودH2s, به اين معني كه, الزم باشد

به منبع انجام ) حاال با سولفات روي پر شده است ( شده و جاذب روي مصرف ) فعال 

قوانين زيست محيطي در آمريكا و بعضي ديگر از . احياء در خارج از شبكه باز مي گردد

هم اكنون ايجاب مي كند كه منابع جاذب اكسيد روي براي انجام , كشورهاي پيشرفته

 . قابل قبول دفع سولفور باشداحياء همراه با بازيافت سولفور يا بعضي از روشهاي ديگر

قرار داده ايم كه معموالً با ) در خروجي  ( psia 295ما فشار عملياتي رفرمر را در 

 .دستگاههاي توليد متانول بروش رفرمينگ بخار آب يكي است

هميشه به ( ما مبناي كار را حفاظت از متان تبديل نشده در يك سطح كم قرار داده ايم 

 ).ه مي شود افت مقدار متان توج

مطابق آنچه شرح داده شد لغزش متان در فشارهاي باالتر به طور محسوس افزايش 

مي دانيم كه فايده توليد گاز سنتز با خلوص باالتر بيشتر از توليد گاز سنتز در . مي يابد

فشار پايين در مقايسه با فشارهايي كه معموالً اكثر مصارف گاز سنتز به آن احتياج 

خلوص باالتر در جايي مورد نياز است كه واكنشهاي گاز سنتز در , وصبه خص, دارند

هر مرحله از تبديالت بسيار كامل باشد و قسمت عمده گاز سنتز تبديل نشده براي 

 .بازگشت راكتور بازيابي مي شود
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ما سيستم بخار را به اين صورت طراحي كرده ايم كه يك توازن بين مواد توليد شده و 

برقرار شود و , دو درجه از بخاري كه براي عمليات مورد نيازستمصرف شده براي 

مخصوصاً طوري انتخاب ) psia 600 – oC410( و شرايط HPبدين گونه حجم بخار 

 بدون مايع كردن فراهم Co2مي شود كه انرژي الزم براي حركت توربين كمپرسور 

 در خوراك رفرمر مناسب  بتواند در شرايطي كه براي استفادهMPتا اينكه بخار , شود

قابليت قابل توجه اي براي توليد اضافي بخار در طراحي سيستم . خارج شود, است

تركيب آن با دستگاههاي پايين دستي  , رفرمر بخار وجود دارد و اگر اين مورد نياز باشد

 .ممكن است

 فعال براي جداسازي دي اكسيد كربن شامل يك مرحله MDEAطرح ما در سيستم 

يك سيستم جانشين جذب دو مرحله اي با كاهش انرژي حرارتي . جدا استجذب 

اگر چه اين افزايش هزينه هاي سرمايه گذاري و باال رفتن , تواند طراحي شود مي

 ) بخاطر سرعتهاي باالتر انتشار آمين . ( مصرف برق را در پي داشته باشد

ه انرژي حرارتي  نشان مي دهد كBASF Aktiengesselschaftاطالعات مقدماتي 

وقتي يك سيستم جذب ,  درصد كاهش يابد56مورد نياز براي عاري ساز مي تواند به 

 باقي مانده در گاز CO2 100ppmگر چه طرح ما براساس. دو مرحله اي استفاده شود

 جداسازي عميق BASFاما مراكز , سنتز براي اكثر مصارف گاز سنتز كافي خواهد بود

.  يك افزايش متعادل در هزينه هاي سرمايه گذاري انجام دهند را با10ppmتري زير 

BASF همچنين نشان داد مراحل تبخير آني و عاري سازي را مي توان در يك برج 

اما اين فقط اثركمي در هزينه هاي سرمايه , منفرد با صرفه جويي در فضا ادغام كرد

 .گذاري دارد
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پيشنهاد كرده كه , فراهم شده آمريكا Monsantoاطالعات اخير كه توسط شركت 

هزينه هاي سرمايه گذاري براي سيستم ديافراگم فيبر تو خالي مي توان مشخصاً 

 Monsanto, براي مثال. توسط از پيش متراكم كردن خوراك گاز سنتز كاهش يابد

هزينه هاي , ) فشار مبناي ما psia 280به جاي  ( psia 750نشان داده كه در فشار 

ما تصور مي كنيم كه اين مقدار سرمايه . كم مي شود% 65به اندازه سرمايه گذاري 

گذاري كم و  ناكافي براي پيش متراكم كردن خوراك كامالً اصالح شده گاز سنتز است 

واين به اين خاطر است كه در حال حاضر هزينه هاي سرمايه گذاري سيستم 

 .كم است,  است آورده شده" برآورد هزينه "كه در قسمت پايين , ديافراگمي

ما , حتي در وضعيت هايي كه گاز سنتز براي استفاده در فشارهاي باال جالب توجه است

وقتي مرحله تراكم , مي تواند اقتصادي باشد) به طور كلي ( بايد ارزيابي كنيم كه آيا آن 

بعد از مرحله جداسازي هيدروژن مازاد كه بموجب آن حجم مخلوطي كه بايد متراكم 

 قرار بگيرد؟,  آيدشود پايين

 كه به طور گسترده اي در سازه ها استفاده 316ما فرض كرده ايم كه فوالد زنگ نزن 

. شود براي اكثر دستگاهها كه در تماس با فاز مايع آبي هستند نيز استفاده مي, مي شود

 نيز co2اين شامل مخزن هاي مايع كردن و لوله هاي مبدل حرارتي در قسمت تفكيك 

 براي لوله هاي كوره رفرمر بخار استفاده از آلياژهاي مخصوص كرم نيكل كه .مي شود

مقاوم , مختلفي كه معموالً با آن روبرو مي شويم) دماها و فشارها ( در شرايط عملياتي 

 كروم و % 25 را كه شامل Hk  - 40از ميان اين آلياژها ما آلياژ . الزم است, هستند

؛ اين آلياژ هم آزمايشي خوبي را پس داده و هم انتخاب مي كنيم, نيكل است% 20
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) oC1000 ) oF1832 و دماهاي باالي psia 500قيمت مفيدي را براي فشارهاي باالي 

 .براي رفرمينگ با بخار آب دارد

توليد گاز سنتز با رفرمينگ بخار از گاز طبيعي مستلزم دفع جريانهاي پسĤب زائد زير 

 :است
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 SMRپسĤب روش جريانهاي ) 5-4(جدول 

روش دفعتوضيحاتشماره جريان

و  Co2عمدتاً  مخلوط گازخروجي از دودكش شامل ,فاز گازي 8

So2هايي كم در خروجي   است و اكسيد نيتروژن هم نشانه

 .دارد

 تخليه به اتمسفر 

 تخليه به اتمسفر co2جريان خالص , فاز گازي 12

 ظ شده از جريان گاز سنتز تصفيه ماده تغلي, فاز آبي 24

 , نشانه هايي از هيدروژن حل نشده با متان, سرد شده

co و co2در آن وجود دارد . 

 تخليه به منبع 

 استخراج

 

, كه مربوط به دبي هاي جريان است) 3-4( تركيب و مقدار جريانهاي باال در جدول *

 .نشان داده شده است

 

  19 برآورد هزينه-4-4
 مليون سال 70يات هزينه هاي سرمايه گذاري را بر مبناي ظرفيت جزئ) 6-4(جدول 

/Mscf )  ًمليون سال1875تقريبا  /Nm3 (625با شاخص . را ارائه مي دهند PEP 

 189 (BLI)، سرمايه گذاري در بخش تاسيسات شيميايي اصلي )2003ژوئن ( هزينه 

) 7-4(جدول . ست مليون دالر ا1/275, (TFC)ميليون دالر و كل سرمايه ثابت 

سهم . جزئيات هزينه هاي سرمايه گذاري را در تمام قسمتهاي كارخانه نشان مي دهد

                                                           
19 Cost estimate 
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رفرمر با بخار و بازيافت % ( 9/73:  براي سه قسمت عبارت است ازBLIمقدار 

مقدار ). جداسازي هيدروژن % ( 5/5و ) تفكيك دي اكسيد كربن % ( 6/20, )حرارتي

 و سيستم spرج از سيستم براي ديگ بخار با درجه بخار هزينه هاي سرمايه گذاري خا

 درصد از كل مقدار 27 و 56آب سرد كه دو بخش مهم هستند به ترتيب مقدار تقريبي  

hr 320000 را spما ظرفيت بخار با درجه . است
b1 از % 50 قرار مي دهيم كه معادل با

 .ط در زمان راه اندازي الزم استاين ظرفيت از بخار فق. بار نرمال است

 .هزينه هاي توليد را براي سه مقياس مختلف از ظرفيت نشان مي دهد) 8-4(جدول 

اي را براي نيم و دو برابر ظرفيت مبنا  ما همچنين برآورد هزينه, در كنار ظرفيت مبنا

ون  ميلي5/937تقريباً  ( Mscf/ مليون سال35كه به ترتيب هم ارز , ارائه داده ايم

yr

3Nm ( مليون سال140و /Mscf )  ًمليون سال 3750تقريبا  /Nm3 ( مطابق . است

ظرفيت مبنا نزديك به , آورده شد) 7-4(و ) 6-4(در جداول , آنچه در نقاط اندازه گيري

محدوده يك خط توليد براي اكثر اقالم تجهيزات كارخانه است و بنابراين ظرفيت 

 .ي صرفه جويي در قيمتها مي تواند تنها نتيجه دهدباالتر برا

ما براي گاز طبيعي قيمت 
MMBTU

 را در نظر گرفته ايم كه قيمت گاز طبيعي در $97/0

مقارن با افزايش قيمت گاز طبيعي , 1384اين قيمت در ماه شهريور سال . ايران است

 طبيعي در آمريكا بدست آمده كه در همين زمان قيمت گاز, در كل جهان

MMBTU
 [6]. بوده است$8/9

يك ارزش واحد )  درصد از جريان 3/98(به محصول فرعي هيدروژن 
Mscf
⊄14/65 

سوخت , تخصيص داده شده است كه با ارزش
MMBTU

رجوع به . ( تطابق دارد$97/0
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ش، هيدروژن جداسازي شده ارزشي در اين واحد كم ارز.) هزينه گاز طبيعي شود

معادل 
Mscf
كه منجر به هزينه متغير ,  را خواهد داشت95/21⊅

Mscf
 . مي شود53/71⊅

بيشترين هزينه خدمات را برق دارد كه بالغ بر 
Mscf
استفاده هاي عمده .  است4/6⊅

 HPمصرف اسمي بخار . ننده گاز استبرق در دمنده هوا احتراق و دودكش خارج ك

براي فقط راه اندازي پلنت است و با ) و هزينه هاي مرتبط با آن ( نشان داده شده 

 .  درصدي از نياز واقعي تطابق دارد5/1انحراف 

اهميت , HPدر مدت عمليات عادي كارخانه بخار , مطابق آنچه در باال شرح داده شد

 مورد نياز براي پيش گرم كردن LP فشار بخار psia 150يك مقدار كمي از . ندارد

 . استPrismخوراك ورودي مربوط به تفكيك كننده هاي 

براي ظرفيت مبنا كل هزينه هاي مستقيم 
Mscf
هاي خارجي   هستند و هزينه2/84⊅

كارخانه 
Mscf
48/11 را G&Aهزينه هاي فروش و تحقيق و .  است99/143⊅

Mscf
⊄ 

86/212هزينه هاي خالص توليد ). از ارزش توليد % 4تقريباً . ( مي پذيريم
Mscf
 و ⊅

) هزينه هاي توليد خالص با استهالك كمتر دستگاهها ( هزينه هاي نقدي مرتبط با آن 

56/173
Mscf
ك  براي استهالTFCدر سال از % 20و % 10ارزش توليد شامل .  است⊅

46/315, )قبل از ماليات ها ( و برگشت سرمايه 
Mscf
 . است⊅

. وابستگي ارزش توليد را با ظرفيت و با قيمت خوراك خام نشان مي دهد) 2-4(شكل 

هزينه هاي مستقيم توليد را در هر يك از بخش هاي كارخانه نشان مي , )9-4(جدول 

عي هيدروژن يك تاثير زيادي را بر به وضوح ارزش فرض شده براي محصول فر. دهد

از محصول عمده ) حجمي% (34زيرا آن با تقريباً , هاي توليد خواهد داشت روي هزينه

گاز سنتز توليدي بوسيله  ( PEP 90-3-3گزارش شماره . گاز سنتز مرتبط است
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نتيجه مي داد كه اكسيداسيون جزئي , ))2003نوامبر ( اكسيداسيون جزئي گاز طبيعي 

وقتي كه محصول فرعي هيدروژن به عنوان , رمينگ با بخار آب اقتصادي تر استاز رف

بنابراين وضعيت در صورتي كه هيدروژن را بتوان با عنوان . سوخت مصرف شود

وابستگي ارزش ) 3-4(شكل . برعكس مي شود, اي با ارزش شيميايي فروخت ماده

بنابراين با يك ارزش . مي دهدتوليد در ظرفيت مبنا را با ارزش افزوده هيدروژن نشان 

افزوده 
Mscf
كه مرتبط با ارزش محصول هيدروژن ) شامل مبنا (  براي هيدروژن 343⊅

 كه بوسيله رفرمينگ با بخار گاز طبيعي به دست 2003در ظرفيت مبنا كه در سالنامه 

ارزش محصول گاز سنتز به مقدار , آمده
Mscf
در سالنامه ارزش .  مي يابد كاهش227⊅

 است كه Mscf/ ميليون سال5/19براي ظرفيت مبنا تقريباً ) باال ( محصول هيدروژن 

در نتيجه . باالتر از تعدادي از كارخانه هايي است كه هم اكنون در حال كار هستند

هزينه هاي واقعي گاز ايران براي خطوط لوله هيدروژن به طور قابل توجه اي باالتر از 

حد 
Mscf

 . است$4

هيدروژن توليد شده از سيستم تفكيك با ديافراگم , مطابق آنچه در باال شرح داده شد

% 1تقريباً ( فيبري تو خالي هنوز داراي مقداري  كم از ناخالصي اكسيد كربن است 

 psia 220 در مقايسه با فشار psia 65و در يك فشار پايين ) بر مبناي خشك , حجمي

آن را برابر با آنچه در سالنامه آورده . قرار دارد, كه در مورد سالنامه فرض شده است

ما برآورد . شده قرار مي دهيم زيرا كه الزم براي متان سازي و متراكم كردن آن است

مي كنيم كه مراحل شامل متان سازي و تراكم منجر به هزينه هاي اضافي در حدود 

Mscf
 .مي شود) در مبناي خشك (  8/21⊅
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از هزينه افزايشي ناشي از افزايش هزينه هاي سرمايه % ) 47حدود ( يك قسمت 

% ) 53تقريباً ( و ميزان )   مليون دالر 14/6در حدود ( گذاري براي دو مرحله فوق  

 .است) عمدتاًَ برق براي مرحله تراكم ( هزينه هاي خدماتي 

54/3$
Mscf  براي محصول فرعي حتماالً باالتر از درمواجه با يك ارزش شيميايي ا

 .اين هزينه هاي اضافي نسبتاً كاهش مي يابد, )كه در بالت بدان اشاره شد(هيدروژن 

 

  )6 – 4(جدول 

)
1
2( 2 =

Co
H  گاز سنتز  ) Nm3/  ميليون سال 1875(  مليون Mscf  70/ سال : ظرفيت 

 9/0با فاكتور بخار 

 كل هزينه هاي سرمايه گذاري ثابت

 )  ميالدي 2003 در سال PEPشاخص هزينه  : ( 625

   ( 1000 $ )هزينه  حدود ظرفيت

 باال پايين

  

 هزينه هاي تجهيزات شيميايي 

 )غير از انبار و ساختمانهاي جانبي(اصلي 

 برج ها 1409 93/0 90/0

 مخازن و تانك ها 2910 89/0 81/0

 مبدل هاي حرارتي 15634 91/0 89/0

 كوره ها 25700 9/0 85/0

 كمپرسورها 9569 87/0 72/0

 پمپها   2200        93/0 91/0
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 كل 57422 9/0 84/0

 هزينه هاي مستقيم نصب  35731 95/0 84/0

 تفكيك هيدروژن  5400 90/0 85/0

 هزينه هاي غير مستقيم  35861 87/0 81/0

 تجهيزات خارج از فهرست , 10% 11720 90/0 83/0

 هزينه هاي نصب تجهيزات شيميايي اصلي  147854 90/0 83/0

 %25, هزينه احتمالي 36964 90/0 83/0

 سرمايه گذاري كل در قسمت تاسيسات  184818 9/0 83/0

 ...)غير از انبار و ساختمانها و (شيميايي اصلي 

 نصب در خارج از شبكه اصلي 

 ب تصفيه شدهآ 1541 74/0 74/0

 آب سرد  7400 95/0 92/0

 آب عمليات  940 62/0 63/0

 آ ب خوراك ديگ بخار  2158 43/0 38/0

 بخار آب  15045 82/0 82/0

 آب گيري  2254 65/0 65/0

 و ذخيره سازي... ) آب و برق و( خدمات  29338 81/0 78/0

 خدمات كلي دستگاهها  35438 89/0 82/0

 )پس آب ( دفع جريان زايد  2739 9/0 83/0

 كل  72168 86/0 81/0
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 پيشامد احتمالي , 25% 18043 86/0 81/0

 سرمايه گذاري در خارج از شبكه  90210 86/0 81/0

 كل سرمايه ثابت  275025 89/0 82/0
  )7 -4(  جدول 

)
1
2( 2 =

Co
H  گاز سنتز  ) Nm3/  ميليون سال 1875(  مليون Mscf  70/ سال : ظرفيت 

 9/0با فاكتور بخار 

 هزينه هاي سرمايه گذاري در قسمتهاي مختلف 

رفرمينگ با بخار و بازيافت 

 حرارتي

سرمايه گذاري در  جدا سازي تفكيك دي اكسيد كربن

شيميايي تجهيزات 

حدود ظرفيتحدود ظرفيت حدود ظرفيت اصلي

 هزينهباالپايين 

)1000$(

 هزينهباالپايين

)1000$(

 هزينهباالپايين

)1000$(

 __ __ ___ 1172 95/0 93/0 236 84/0 78/0 برج ها 

 __ __ __ 67 46/0 38/0 2840 90/0 82/0 مخازن و تانكها

 ___ __ __ 6181 94/0 89/0 9453 90/0 89/0  حرارتي  هاي مبدل

 ___ __ __ ___ __ ___ 25700 90/0 85/0 كوره ها 

 ___ __ ___ ___ ___ ___ 9565 87/0 72/0 كمپرسورها 

 ___ __ ___ 1575 94/0 94/0 625 90/0 83/0 پمپها 

 ___ __ ___ 8998 93/0 90/0 48445 89/0 83/0 كل 

هاي مستقيم  هزينه

 نصب

81/0 84/0 24362 91/0 97/0 11368 ___ __ ___ 

 5400 90/0 85/0 ___ ___ ___ ___ ___ ___ تفكيك هيدروژن

 هزينه هاي

 غير مستقيم 

79/0 86/0 26485 87/0 90/0 7411 82/0 85/0 1966 
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با تجهيزات 10%

  ازفهرست خارج

81/0 90/0 9927 90/0 94/0 38193 84/0 89/0 10127 

نصب تجهيزات 

 اصلي

9/0 81/0 105756 94/0 9/0 30555 89/0 84/0 8102 

پيشامد , 25%

 احتمالي 

9/0 81/0 26474 94/0 9/0 7639 89/0 84/0 2025 

 سرمايه گذاري در

 تجهيزات اصلي 

9/0 81/0 136496 94/0 9/0 38193 89/0 84/0 10127 

 نصب واحدهاي

 خارج از شبكه 

 inf 1 0 697 74/0 74/0 834 74/0 74/0 آب تصفيه شده

 __ __ __ 4190 92/0 95/0 3211 92/0 95/0 آب سرد

 __ __ __ 447 62/0 63/0 492 63/0 62/0 آب فرايند 

آب خوراك ديگ 

 بخار

58/0 58/0 1500 __ __ __   0 0 658 

 1509 0 0 __ __ __ 13536 95/0 89/0 بخار آب 

 آب گيري  

(Tankage) 

__ __ __ 65/0 65/0 2254 __ __ ___ 

   ______   ______   _______ 

 خدمات و ذخيره 

 سازي

87/0 90/0 19582 83/0 80/0 7588 0 0 2168 
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  ) 8 – 4( جدول 

)
1
2( 2 =

Co
H  گاز سنتز  ) Nm3/  ميليون سال 1875(  مليون Mscf  70/ سال : ظرفيت 

 9/0با فاكتور بخار 

  )625: شاخص هزينه( هزينه هاي توليد 

 هزينه هاي متغير

مواد خام

Mscfمصرف در هر هزينه واحد 
Mscf
⊄

 

 خوراك گاز طبيعي 

 كاتاليستها و غيره

MMBTU
$

97/0 MMBTU35443/0 47/34 

2 

 مواد خام ناخالص 

 محصوالت فرعي 

  )98 /3(% هيدروژن 

Mscf
⊄

14/65  

 

  Mscf3369/0- 

47/36 

 

95/21 - 

 

3Nmمصرف در هر Mscfمصرف در هر هزينه واحدواحدهاي خدمات 
Mscf
⊄

 

 آب سرد 
MGAL
⊄ 64/6 GAL1/327  Liters 2729 17/2 

 آب فرايند 
MGAL
⊄

93/0 GAL 68/2 Liters 3/22 25/0 

 psig 150, بخار آب
MLB

$
41/3 LB338/0 kg 338/0 12/0 

 psig 600 ,بخار آب
MLB

$
32/4 LB 014/1 kg 014/1 44/0 

 برق 
MGAL
⊄

9/3 Kwh 43/1 kwh 153/3 58/5 

 گاز طبيعي 
MMBTU

$
97/0 BTU202731  KCAL112638 45/48 

01/57 خدمات كل 
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  ) 8 – 4( نتيجه جدول 

)
1
2( 2 =

Co
H  گاز سنتز  ) Nm3/  ميليون سال 1875( ليون  مMscf  70/ سال : ظرفيت 

 9/0با فاكتور بخار 

 توليد گاز سنتز از گاز طبيعي بوسيله رفرمينگ بخار 

 625: شاخص هزينه 

)(
yr

Mcsf 35b70 140 ظرفيت 

 346 8/184 8/103 ) مليون دالر(سرمايه گذاري 

 5/163 3/90 2/57 خارج از شبكه تاسيسات 

 _____ _____ ______ 

 161 1/275 5/509 (TFC)كل سرمايه ثابت 

83/0 نقاط اندازه گيري   89/0   

)(هاي توليد  هزينه
Mscf
⊄    

 47/36 47/36 47/36 مواد خام

 -95/21 -95/21 -95/21 محصوالت فرعي 

 01/57 01/57 01/57 خدمات شهري 

 _____ ______ _____ 

 53/71 53/71 53/71 هزينه هاي متغير 

)  شيفت4(دستمزد نيروي كار عمليات 

 )18.27$ /ساعت(

12/3 56/1 78/0 

 7/3 96/3 45/4 در سال 1/5%(دستمزد نيروي كار تعميراتي 
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 )BLIاز 

% 20(دستمزد نيروي كار كنترل آزمايشگاه 

 )دستمزد نيروي كار عمليات

62/0 31/0 16/0 

 ___ ____ ____ 

 64/4 83/5 19/8 هزينه هاي دستمزد

 BLI ( 45/4 96/3 7/3از % 5/1(مصالح تعميرات 

از دستمزد نيروي كار % 10(تداركات عمليات 

 )عمليات

03/0 16/0 08/0 

 ___ ____ ____ 

 95/79 48/81 2/84 كل هزينه هاي مستقيم 

زينه از ه% 80(هزينه هاي باال دست پلنت 

 ) هاي دستمزد

 ماليات ها و بيمه 

55/6 66/4 72/3 

 TFC( 87/8 5/7 28/7در سال از % 2(

 TFC( 37/44 3/39 4/36در سال از % 10(هزينه استهالك 

 ____ ____ ____ 

 35/127 94/132 99/143 هزينه خارجي پلنت 

G&A ,48/11 48/11 48/11 تحقيق , فروش 

 ____ ____ ____ 

 83/138 42/144 47/155 ليد هزينه تو
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 TFC( 9/110 25/98 9/90از % 20/ سال(ماليات قبل از درآمد 

 ____ ____ ____ 

 73/229 67/242 37/266 ارزش توليد 

 

a : سرعت توليد گاز سنتز  )  H2 : Co ) 2:1 =  

b : نمونه مبنا  
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  )9 – 4( جدول 

)
1
2( 2 =

Co
H  گاز سنتز  ) Nm3 /  ميليون سال1875(  مليون Mscf  70/ سال : ظرفيت 

 9/0با فاكتور بخار 

 )$1000/ روز(هزينه مستقيم هر قسمت 

 قسمت مواد خام

100

 قسمت

200

 قسمت

300

 ___ __ 24129 خوراك گاز طبيعي 

 70 140 1190 كاتاليستها و غيره 

 ____ ____ ____ 

 70 140 25319 كل مواد خام 

    محصوالت فرعي

 -17600 ____ ___ ) حجمي3/98(%هيدروژن 

 _____ _____ ______ 

 -17600 ___ ___ كل محصوالت فرعي 

    خدمات 

 __ 988 757 آب سرد 

 ___ 8 192 آب فرايند 

 psig150 __ __ 93بخار آب 

 __ __ psig600 352بخار آب 

 __ 979 3809 برق 

 118

www.icheh.com



 __ __ 33917 گاز طبيعي 

 ______ ______ ______ 

 93 1975 39027 كل خدمات 

    نيروي كار 

 273 273 545 عمليات 

 151 573 2047 تعميرات

 52 52 100 كنترل آزمايشگاه 

 ______ ______ _____ 

 476 898 2692 كل نيرو كار 

 151 573 2047 مصالح تعميرات

 28 28 55 تداركات عمليات 

 _____ ______ _____ 

 -16782 3614 69140  مستقيم كل هزينه هاي
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 ارزش توليد بعنوان تابعي از ظرفيت و هزينه گاز طبيعي ) 2-4(شكل 

 

 

 ارزش توليد بعنوان تابعي از ظرفيت و هزينه گاز طبيعي ) 2-4(شكل 
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 زوده محصول فرعي هيدروژن ارزش محصول در ظرفيت مبنا بعنوان تابعي از ارزش اف) 3-4(شكل 
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 پلنت كلي واحد رفرمينگ بخار و قسمت بازيابي گرما ) 4-4(شكل 

 

 122

www.icheh.com



 
 :نتيجه گيري و جمع بندي

لذا براي توليد آن نياز به , از آنجايي كه گاز سنتز مصارف زيادي در صنايع دارد

 .مقرون به صرفه باشدفرايندي است كه اوالً قادر به توليد فراوان و ثانياً 

اما رايج ترين و با صرفه . هوا و بخار آب توليد مي شد, گاز سنتز در ابتدا از مخلوط كك

رفرمينگ ,  تا كنون مورد استفاده قرار مي گيرد1930ترين روشي كه از سال 

از بين هيدروكربن ها هم تنها هيدروكربنهاي سبك به صورت . هيدروكربن ها مي باشد

ري و مقرون به صرفه مورد استفاده قرار مي گيرند كه در اين ميان گاز تجا, متداول

با تهيه كاتاليستهاي . طبيعي از همه متداول تر و پروپان و بوتان در درجه بعدي هستند

. امروزه استفاده از نفتا به عنوان خوراك نيز مورد استفاده قرار گرفته است, مخصوص

 رفرمينگ جهت توليد گاز سنتز و همچنين استفاده عمده ترين داليل استفاده از فرايند

 :به شرح زير است, از هيدروكربنهاي سبك گاز طبيعي به عنوان خوراك

فرايند ,  در سه دهه اخير بعلت افزايش قيمت كك و كاهش قيمت گاز طبيعي-1

رفرمينگ گاز طبيعي نسبت به فرايند گازي شكل كردن زغال سنگ مقرون به صرفه تر 

 .است

نسبت به ساير , ناخالصي هاي موجود در گاز توليدي فرايند رفرمينگ گاز طبيعي -2

ناخالصي ها , در ساير فرايند ها بعلت وجود مواد متعدد در خوراك. فرايندها كمتر است

 .بيشتر مي باشد

مساله ,  يكي از مشكالتي كه در واحدهاي توليد گاز سنتز با آن روبرو هستيم-3

ليست است كه به نوبه  خود باعث بوجود آمدن مشكالت تشكيل كربن روي كاتا
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ايجاد نقاط داغ , كاهش راندمان توليد, اي از جمله كاهش فعاليت كاتاليست عديده

ايجاد گراديان هاي شديد , روي راكتور و در نتيجه وارد آمدن صدمات زياد به راكتور

 .ه مي شوددرون راكتور و در نتيجه وارد آمدن خسارات به كاتاليست و غير

بنابراين فرآيندي مقرون به صرفه تر و معقول تر است كه تشكيل كربن در آن كمترين 

در واحدهاي رفرمينگ تشكيل كربن به نوع كاتاليست و خوراك مصرفي . مقدار باشد

سرعت نسبي تشكيل كربن روي , طبق تحقيقات به عمل آمده. بستگي دارد

به , ت مصرفي در فرايند رفرمينگ هستندكاتاليزورهاي نيكل كه مهمترين كاتاليس

 :ترتيب زير مي باشد

Ethylene >> benzene , to Luene > n-hexane > cy clohexane >  

> trimethle , butane , n – butane > me thane 

استفاده از خوراكهاي , بنابراين در فرايند رفرمينگ هيدروكربن ها جهت توليد گاز سنتز

 .مقرون به صرفه و مناسب مي باشد, انسبكتر به ويژه مت

با توجه به مطالب فوق الذكر پر وا ضح است كه فرايند رفرمينگ گاز طبيعي جهت 

گرچه داليل ويژه اي مانند . توليد گاز سنتز مقرون به صرفه ترين روش است

سادگي , ارزان بودن يك خوراك نسبت به خوراك ديگر, دسترسي آسان به مواد اوليه

 . و غيره ممكن است باعث تغيير در انتخاب فرايند شودتكنولوژي

در آخر الزم به ذكر است كه براي تبديل دالر به ريال براي قسمت هزينه ها اعداد را 

 . ضرب مي كنيم تا ميزان هزينه ها براي ايران به دست آيد9000در 
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