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بررسي موردكاوي نقش كاتاليست  TiO2با درصد باال در جداسازي گوگرد و
 Ratio Analyzerدر واحد بازيافت گوگرد
رامين محمديپور  ،1پيمان عباسي خوشکار  ،2محمدحسن فيروزبخت  ،2سيد فرزان تاجبخش  ،3غالمرضا كافي
 1دانشجوی دکترا ،گروه مهندسی شیمی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران.

2

 2کارمند پاالیشگاه گاز شهید هاشمینژاد ،سرخس ،ایران.
 4دانشجوی کارشناسی ارشد ،دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر ،تهران ،ایران.
نوع مقاله :پژوهشي
پذیرش1344 /14 /26 :
دریافت1344 /45 /23 :

چکيده
در واحدهای بازیافت گوگرد ( )SRUتوجه به مسائل زیستمحیطی ،افزایش راندمان و کاهش آالیندهها در اولویت
بوده و مهمترین عوامل تأثیرگذار بر آنها ،طراحی فرآیند و استفاده از کاتالیست مناسب است .در این پژوهش به
جهت افزایش راندمان فرآیند ،حلقههای کنترلی پسخور و پیشخور به همراه کاتالیست تیتانیوم اکساید با درصد باال
( 55درصد) به کار گرفته شده و جنبههای اقتصادی آن ارزیابی شده است .نتایج بهدست آمده از واحد  SRUشماره
 3پاالیشگاه شهید هاشمینژاد نشان میدهد که کاتالیست جدید باعث افزایش اختالف دمایی بخشهای مختلف بستر
در مقایسه با کاتالیست معمول شده که نشان دهنده افزایش هیدرولیز ترکیبات گوگردی و راندمان تبدیل است.
بهینهترین حالت و کمترین میزان خطا ،در حالت استفاده همزمان از هر دو حلقه کنترلی بوده و درمجموع با توجه به
نتایج بهدست آمده ،بازگشت سرمایه حداکثر یک ماهه بوده و درنتیجه این طرح دارای صرفه اقتصادی است.

كلمات كليدي :پاالیش گاز ،بازیافت گوگرد ،کاتالیست تیتانیوم اکساید ،برآورد اقتصادی ،پاالیشگاه شهید هاشمینژاد

peyman.0898@gmail.com
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مقدمه
در دهههای اخیر گاز طبیعی به عنوان مهمترین منبع انرژی بوده و نیاز به آن رشد روزافزونی داشته است .گاز طبیعی
از چاههای گاز بهصورت مخلوطی از هیدروکربنها و سایر ناخالصیها ازجمله گازهای اسیدی سولفید هیدروژن  1و
دیاکسیدکربن  ،2آب و جیوه استخراج میشود ] .[1-2به دلیل سمیت سولفید هیدروژن ،حتی در غلظتهای کم برای
انسانها و حیوانات ،باعث ایجاد مشکالت زیستمحیطی شده و خاصیت خورندگی گازهای سولفید هیدروژن و
دیاکسیدکربن که باعث بروز مشکلهای عملیات واحدی ازجمله آسیب رساندن به خطوط لوله انتقال و تجهیزات
مرتبط میشود و همچنین بی اثر بودن گاز دیاکسیدکربن و عدم صرفه اقتصادی در فروش ،از دالیل موجود برای
جداسازی گازهای اسیدی قبل از ورود به خطوط توزیع از گاز طبیعی میباشند ].[4
پاالیشگاه گاز شهید هاشمی نژاد (خانگیران) در شمال شرقی ایران و در  34کیلومتری شهرستان سرخس واقع شده
و در اوایل دهه  64به بهرهبرداری رسید .گاز خوراك پاالیشگاه شهید هاشمینژاد ،گاز ترش بوده و شامل  14درصد
گازهای اسیدی است و بر همین اساس در طراحی واحدهای پاالیشی تأسیسات پیچیدهای که شامل پنج واحد تصفیه
گاز  4بوده نصب گردیده تا جداسازی گازهای اسیدی بهطور کامل صورت گیرد ،درنتیجه گاز ارسالی به مناطق مصرفی
عاری از هرگونه گازهای سمی است ].[3
رسیدن به استانداردهای الزم نیازمند انجام مراحل جداسازی مختلفی است ،یکی از معروفترین آنها واحد بازیافت
گوگرد  3است ] . [2در حال حاضر در این واحد از فرآیندهای شیمی -فیزیکی همچون کالوس  5و استرتفورد  6بهره
گرفته می شود که نیاز به دما و فشار بسیار باالیی دارند ] .[2فرآیند کالوس در پاالیشگاههای نفتی ،گازی ازجمله
پاالیشگاه شهید هاشمینژاد و دیگر صنایع مانند گازگیری از زغالسنگ نسبت به فرآیندهای دیگر برای تولید گوگرد
عنصری بیشتر به کار گرفته می شود .این فرآیند توسط سی.اف.کالوس  7در  1554طراحی شد و در طول زمان برای
افزایش کارایی ،اصالحاتی بر روی آن صورت گرفته است .این فناوری اکنون به مرحلهای رسیده که بازیابی کلی به
سطح  88-85درصد گوگرد ورودی افزایش یافته است .فرآیند کالوس اصالح شده فناوری اصلی تبدیل سولفید
هیدروژن و دیاکسیدگوگرد  5به گوگرد عنصری است .کوره کالوس و دیگ بخار حرارتی ضایعات  8معموالً بهعنوان
یک واحد در نظر گرفته شده و تبدیل اولیه گوگرد در آنجا رخ میدهد .تولید دیاکسیدگوگرد مورد نیاز راکتورهای
کاتالیزوری پاییندست و تخریب آالیندهها نیز در این واحد صورت میگیرد .بااینحال ،بسیاری از واکنشهای جانبی
نیز رخ داده و باعث کاهش بازیابی گوگرد و تولید مواد ناخواسته میشود .در دماهای زیر  1444درجه سانتیگراد و
زمانهای مانند زیر  4/5ثانیه ،نرخ شکستن سولفید هیدروژن ناچیز است .در دمای زیر  854درجه سانتیگراد حتی
با زمان ماند طوالنی تبدیل کلی سولفید هیدروژن کم است؛ بنابراین ،هدف اصلی کوره واکنش فراهم کردن دما و
H2 S
CO2
)Gas Treating Unit (GTU
)Sulphur Recovery Unit (SRU
Claus
Stretford
C.F. Claus
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Waste Heat Boiler WHB
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زمان ماند بهینه بوده ،بهطوریکه نسبت خروجی سولفید هیدروژن به دیاکسیدگوگرد  2به  1باشد و تبدیل
کاتالیزوری را به حداکثر برساند .واکنشهای اصلی کالوس به شکل زیر هستند ]:[5-6
()1
()2
در واکنش  n ،2متوسط گونههای مولکولی گوگرد بوده و از  2تا  5یا بیشتر متغیر است .در واکنش  ،1یکسوم
سولفید هیدروژن در کوره واکنش داده و سوخته تا دیاکسیدگوگرد به میزان استوکیومتری تولید شود و در ادامه
طبق واکنش  2با بقیه سولفید هیدروژن باقیمانده واکنش داده تا گوگرد عنصری و آب تولید شوند .واکنش  1در
کوره و دمای حدود  1155درجه سانتیگراد و اکسیداسیون جزئی  14انجام می شود .لیکن واکنش  ،2یک واکنش
تعادلی بوده و در حضور کاتالیست و در دماهای پایینتر نسبت به واکنش  1در  WHBانجام میشود ].[5-6
همانطور که گفته شد ،در فرآیند کالوس محصوالت جانبی ازجمله سولفید کربونیل  11و دیسولفیدکربن  12تولید
میشود که بهعنوان آالینده به شمار میآیند .بهمنظور بازیافت گوگرد از این دو ترکیب راکتورهای کاتالیستی با
کاتالیست مناسب باید در نظر گرفته شود تا هیدرولیز سولفید کربونیل و دیسولفیدکربن در آن مطابق واکنشهای
 4و  3انجام گیرد ] 5و .[7
()3
()4
واکنشهای هیدرولیز آهسته بوده و نیاز به زمان اقامت بیشتری نسبت به واکنش کالوس در مبدلهای کاتالیستی
دارند .این واکنشها همچنین در دمای باالی  415 °Cدارای راندمان باالتری خواهند بود که البته هیدرولیز از دمای
 264 °Cشروع شده و در دمای  344 °Cدر حدود  84تا  144درصد سولفید کربونیل و دیسولفیدکربن تبدیل به
سولفید هیدروژن میشود ].[5
راندمان تبدیل تعادلی سولفید کربونیل و دی سولفیدکربن به ترتیب در حدود  88و  144درصد بوده ولی آزمونهای
آزمایشگاهی نشان داده اند که رسیدن به این مقادیر عمالً به دلیل محدودیتهای سینتیکی امکانپذیر نیست .جهت
غلبه بر این محدودیتها معموالً دمای بستر اول را بهاندازه کافی افزایش میدهند .در دمای  425°Cهیدرولیز دی
سولفیدکربن در حدود  65-34درصد و هیدرولیز سولفید کربونیل در حدود  85-75درصد است .عامل دوم غلبه بر
این محدودیتهای سینتیکی ،استفاده از کاتالیست مخصوص (تیتانیوم اکساید یا کبالت مولیبدن) است .کاتالیست
تیتانیوم اکساید در دمای  444°Cدر حدود  55درصد هیدرولیز این ترکیبات را پیش میبرد؛ بنابراین با توجه به عدم
امکان کارکرد بستر کاتالیستی اول در دمای باال ،استفاده از کاتالیست مخصوص تیتانیوم اکساید مناسبتر است ] 5و
.[5

10
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COS
12
CS2
11

FARA YANDNO

36

نشریه علمی /زمستان  /1344شماره 76

با توجه به مالحظات گفته شده ،برای جداسازی ناخالصیهای گاز طبیعی ،یکی از موارد مهم و تأثیرگذار پس از
طراحی مناسب فرایند و تجهیزات ،کنترل عملیات و فرایند واحد است .بهبود کنترل فرایند واحد و حفظ پارامترهای
کنترلی در مقادیر بهینه مزایایی همچون افزایش عمر کاتالیست و تجهیزات ،افزایش راندمان گوگرد تولیدی و کاهش
سوخت مصرفی را به همراه دارد ] .[8لذا رعایت دقیق نسبتهای هوا به گاز اسیدی و همچنین نسبت واکنشگرهای
میانی جهت تبدیل کامل سولفید هیدروژن به گوگرد ضروری بوده است .انحراف از مقادیر استوکیومتری باعث افت
راندمان تبدیل خواهد شد و همچنین در مقادیر ثابت هوای اضافی یا کمبود هوا ،هراندازه راندمان واحد باالتر باشد،
میزان افت راندمان تبدیل بیشتر شده که این امر اهمیت رعایت نسبتهای هوا به گاز و نسبت واکنشگرهای میانی
را پس از تعمیرات اساسی و شارژ تازه کاتالیست نشان میدهد ].[14
لذا در این پژوهش به جهت افزایش راندمان واحد  SRUو کاهش میزان ارسال ترکیبات گوگردی به زبالهسوز که
باعث ایجاد آلودگیهای زیستمحیطی می شود ،اقداماتی صورت گرفته که شامل دو مرحله است.
در مرحله اول از کاتالیستهای با درصد تیتانیوم اکساید باالتر که مزایایی ازجمله افزایش مقاومت در برابر سولفاته
شدن ،افزایش میزان واکنشهای هیدرولیزی ،امکان انجام واکنشها در دمای پایینتر ،افزایش عمر مفید کاتالیست و
افزایش راندمان واحد را به میزان تقریبی  2تا  4درصد در سال دارا است ].[11
در مرحله دوم از کنترل نسبت هوا به گاز اسیدی (آناالیزر  )14و همچنین کنترل نسبت سولفید هیدروژن به
دیاکسیدگوگرد استفاده شده تا به مقادیر استوکیومتری نزدیکتر شده و راندمان واحد افزایش پیدا کند.
 -2الگوسازي نظري يا تجربي
 -1-2مواد

کاتالیست تیتانیوم اکساید  55درصد (خریداری شده از شرکت اردکان یزد  -ایران)
 -2-2استفاده از كاتاليست با درصد تيتانيوم اكسايد باال

کاتالیست تیتانیوم اکساید با درصد باال ( 55درصد) در واحد  SRUشماره  3پاالیشگاه شهید هاشمینژاد مورد استفاده
قرار گرفته و با کاتالیست چینی  A968که هماکنون در نیمه پایینی بسترهای کاتالیستی واحد شماره  1بازیافت
گوگرد جهت هیدرولیز ترکیبات سولفید کربونیل و دی سولفیدکربن استفاده میشود ،مورد مقایسه گرفته است .این
مقایسه با بررسی میزان افزایش دمایی بستر کاتالیستی اول به عنوان شاخصی جهت پایش فعالیت کاتالیست در شرایط
یکسان عملیاتی برای دو نوع کاتالیست تیتانیوم درصد باال و تیتانیوم درصد پایین صورت گرفته است.
 -3-2استفاده از روشها كنترل فرآيندي

از ابتدای راهاندازی واحدهای بازیافت گوگرد در پاالیشگاه شهید هاشمینژاد تاکنون از روشهای کنترلی جهت راهبری
مناسب واحدها استفاده نمیشد ،لذا در سال  1484با توجه به افزایش قیمت گوگرد و همچنین حساسیت بیشتر
مراجع قانونی نسبت به انتشار آالیندهها ،جهت افزایش راندمان واحدهای بازیافت گوگرد اقداماتی نظیر افزایش دمای
کوره واکنش و ایجاد حلقه کنترلی مناسب در قالب درخواست فنی شماره  2544شروع شد.

Analyser
FARAYANDNO
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 -1-3-2استفاده از روش كنترلي رو به جلو

37

14

در روش  FFCجهت کنترل نسبت هوا به گاز اسیدی نیاز به مشخص بودن جزئیات دقیق ترکیبات قابل سوختن در
گاز اسیدی و همچنین دقت قابلقبول حسگر اندازهگیر هوا و گاز اسیدی بوده و با توجه به تغییراتی که در واحد
باالدست وجود دارد ،حداقل یک آناالیزر سولفید هیدروژن در مسیر خوراك ورودی ضروری است .در شکل  1حلقه
کنترلی این روش نمایش داده شده است.
 -2-3-2استفاده از روش كنترلي رو به عقب

15

در روش  FBCتجزیهوتحلیل ترکیبات سولفید هیدروژن و دیاکسیدگوگرد در جریان گاز پسماند ورودی به زبالهسوز
اندازهگیری شده و نسبت سولفید هیدروژن به دیاکسیدگوگرد در مقدار  2کنترل میشود .آناالیزر سیگنالی به شیر
کنترلی ارسال نموده که باعث تنظیم دقیق هوای ورودی کوره واکنش میشود.

شکل  -1حلقه كنترلي روش FFC

 -3نتايج و بحث
 -1-3نتايج استفاده از كاتاليست با درصد تيتانيوم اكسايد باال

مطابق شکلهای  2تا  7در یک دوره  84روزه پس از شارژ کاتالیست تازه ،عملکرد بستر کاتالیستی اول با توجه به
میزان خوراك دریافتی (شکل  )2و دمای کوره واکنش (شکل  )4در حضور کاتالیست هیدرولیز در دو حالت کاتالیست
با اکسید تیتانیوم باال ( 55درصد) و اکسید تیتانیوم پایین ( 3درصد) در قالب میزان افزایش دمایی در قسمتهای
باالیی (شکل  ،)3میانی (شکل  ،)5پایینی (شکل  )6و در خروجی بستر اول (شکل  )7بررسی گردیده است .در
سالهای  1488و  1344میانگین گاز اسیدی دریافتی واحد بهجز یک دوره  24روزه در سال  ،88تقریباً 32444
مترمکعب در روز بوده است .میانگین دمای کوره واکنش در دوره سهماهه سال  1488برابر  834درجه سانتیگراد و
در سال  1344برابر  856درجه سانتیگراد بوده است .با توجه به اینکه کاتالیست مخصوص هیدرولیز در نیمه پایینی
Feed-Forward Control FFC
Feedback control FBC

14
15
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راکتور شارژ میشود ،انتظار این است که افزایش دمایی در قسمتهای باالیی تفاوت زیادی نداشته و اختالف میزان
افزایش دما در قسمتهای پایینی و خروجی بستر وجود داشته باشد که این امر با نتایج دادههای آزمون عملیاتی
تطابق دارد .اختالف افزایش دما در قسمتهای باالیی (شکل  )3و میانی (شکل  )5بستر کاتالیستی در هر دو نوع
کاتالیست مشابه بوده و تغییرات قابلتوجهی را نشان نمیدهد ولی اختالف دمایی بخش پایینی و کل بستر برای
کاتالیست با درصد تیتانیوم باال حدود  17درجه سانتیگراد نسبت به عملکرد کاتالیست با درصد تیتانیوم پایین بیشتر
است که نشان دهنده هیدرولیز بیشتر ترکیبات گوگردی و افزایش راندمان تبدیل در بستر اول است .اختالف دما در
هر نقطه بستر کاتالیست در شکل  5نشان داده شده است .افزایش اختالف دما در هر سه نقطه باال ،میانی و پایین و
بهطورکل ی در خروجی بستر کاتالیستی در سال  1344در مقایسه با سال  1488نشان میدهد که واکنش در بستر
کاتالیست در این دوره با آزادسازی گرمای بیش تری همراه بوده که با خروجی میزان گوگرد و نتایج عملیاتی تطبیق
دارد.

شکل  -2ميزان گاز اسيدي دري افتي واحد  SRUشماره  4پس از تعميرات اساسي در يک دوره  09روزه

شکل  -3دماي كوره واكنش در يک دوره  09روزه
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شکل  -4ميزان افزايش دماي قسمت بااليي بستر كاتاليستي اول

شکل  -5ميزان افزايش دماي قسمت مياني بستر كاتاليستي اول

شکل  -6ميزان افزايش دماي قسمت پاييني بستر كاتاليستي اول
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شکل  -7ميزان افزايش دماي كل بستر كاتاليستي اول

 -2-3بررسي جنبههاي اقتصادي و زيستمحيط ي استفاده از كاتاليست با درصد تيتانيوم اكسايد باال

بهمنظور بررسی اقتصادی و میزان اثربخشی این کاتالیست در تولید گوگرد و نهایتاً میزان سودآوری ،نتایج اندازهگیری
میزان دیاکسیدگوگرد خروجی از دودکش زبالهسوز واحدهای  SRUشماره  4و  3که توسط آزمایشگاه معتمد در آذر
و دی ماه سال  1344انجام شده ،مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفته است .الزم به ذکر است در زمان نمونهگیری کاتالیست
هیدرولیز شارژ شده در واحد  4از نوع کاتالیست تیتانیوم  3درصد و کاتالیست هیدرولیز شارژ شده در واحد  3از نوع
کاتالیست اکسید تیتانیوم  55درصد بوده ،خوراك دریافتی و دمای کوره واکنش هر دو واحد نیز تقریباً یکسان بوده
است.
بر اساس نمودارهای فوق و مقادیر حاصل از نتایج اندازهگیری شده ،میزان دیاکسیدگوگرد خروجی از واحد  3در آذر
و دی ماه  ،1344به ترتیب  32و  52درصد کمتر از واحد  4بوده که این امر به علت راندمان تبدیل باالتر که ناشی از
شارژ کاتالیست تیتانیوم درصد باال و همچنین استفاده همزمان از تجزیه و تحلیلگر نسبتها  16بوده است .همچنین
کاهش غلظت دیاکسیدگوگرد در گاز خروجی از دودکش واحدهای بازیافت گوگرد بهمنزله کاهش تلفات گوگرد در
واحد بوده که با توجه به ظرفیت گاز دریافتی و نرخ خروج گاز از دوکش ،م یزان تلفات گوگرد در واحد چهارم که از
کاتالیست تیتانیوم اکساید با درصد باال استفاده میکند حدود  53درصد کمتر از میزان تلفات گوگرد در واحد سوم
که از کاتالیست تیتانیوم اکساید با درصد پایین استفاده میکند ،بوده است .بر اساس نتایج اندازهگیری غلظت
دیاکسیدگوگرد در گاز خروجی دودکش واحدهای سوم و چهارم ،میزان کاهش سالیانه تلفات گوگرد و سودآوری
طرح به شرح زیر مورد محاسبه قرار گرفته است:
 در این محاسبه قیمت گوگرد هر کیلوگرم  6444تومان مالك عمل بوده که از واحد فروش پاالیشگاه شهید
هاشمینژاد اخذ شده است.
 بر اساس محاسبات انجام شده سودآوری این طرح فقط از منظر تولید بیشتر گوگرد ،بهطور متوسط حدود
 744میلیارد ریال در سال است .جهت محاسبه هزینههای انجام شده در خصوص اجرای طرح ،قیمت
کاتالیستها در شکل  8تا  14مشخص شده است.
Ratio Analyzer
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 مشاهده می شود اختالف قیمت یک محموله  45تنی کاتالیست مخصوص هیدرولیز با کاتالیست معمولی
معادل  2،431،444،444تومان بوده درحالیکه سودآوری ماهانه ناشی از کاهش اتالف گوگرد به محیط
حداقل  5،845،444،444تومان است؛ لذا بازگشت سرمایه حداکثر یک ماهه بوده و این طرح دارای صرفه
اقتصادی است.
در تاریخ  18الی  22بهمن سال  5( 1452تا  11فوریه سال  )2443میزان بازیابی گوگرد در واحدهای  SRUشماره
 2 ،1و  4توسط شرکت  Sulphur eXperts Western Researchدر پاالیشگاه گاز شهید هاشمینژاد (خانگیران) به
شماره پروژه  E408بررسی گردیده است .نتایج بهدست آمده نشان میدهند که دمای کوره واکنشی که یک از
پارامترهای مهم تعیین کننده کارایی فرآیند بوده به ترتیب برای  SRUشماره  2 ،1و  4برابر با  564 ،545و 844
درجه سانتی گراد بوده و کارایی کلی محاسبه شده برای این واحدها به ترتیب  54 ،44و  57درصد است .پیشنهاد
شرکت برای افزایش کارایی ،افزایش دمای کوره واکنشی بوده و رساندن دما به باالی  1444درجه سانتیگراد که
همانطور که در شکل  4مشاهده می شود با استفاده از کاتالیست با درصد باالی تیتانیوم اکساید به باالی  854درجه
سانتیگراد رسیده و به دمای هدف نزدیکتر شده ایم .در پژوهش دیگری که توسط امیری و همکاران ( )1482صورت
گرفته مشاهده شده که کارایی کاتالیستهای با درصد تیتانیوم ،فارغ از نوع و شرکت تأمین کننده ،پس از گذشت
مدت زمانی از شارژ آنها به درون کوره واکنشی ،کاهش پیدا کرده و پس از مدتی بیاثر میشوند .در مدت زمان
مشابه با این پژوهش ( 84روز) افت کارایی کاتالیستهای با درصد باال تیتانیوم نسبت به کاتالیستهای درصد پایین
تیتانیوم بسیار کمتر بوده است ].[12
∆T Total, 55

∆T Bot, 54
∆T Med, 48
∆T TOP, 38

سال 1344

∆T Med, 47
∆T Total, 38

∆T Bot, 40
∆T TOP, 35

سال 1488

شکل  -8مقايسه ميانگين افزايش دما در قسمت هاي بااليي ،مياني،پاييني و خروجي بستر اول

 -3-3نتايج استفاده از روشها كنترل فرآيندي

استفاده از روش  FFCبهتنها یی ،با توجه به خطای ناشی از حساسیت و کالیبراسیون اندازهگیرها ،خطای کنترلرها و
همچنین عملکرد شیرهای کنترلی ،خطایی در حدود  5تا  14درصدی را ایجاد میکند.
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در روش  FBCسیگنال تجزیه و تحلیل گر به شیر کنترلی تنظیم دقیق هوای ورودی کوره واکنش ،ارسال شده که با
توجه به میزان گاز دریافتی و طراحی تجهیزات معموالً تأخیر زمانی  44تا  64ثانیهای در این روش وجود دارد .لذا
بهترین روش کنترل ،استفاده از هر دو روش  FFCو  FBCبهصورت همزمان مطابق شکل  13است.
پس از نصب و راه اندازی آناالیزر گاز پسماند از اواخر آبان ماه سال  1344در واحد  SRUشماره  ،3استفاده از روش
کنترلی  FBCبهعنوان اولین قدم اجرا شد .تأثیر استفاده از حلقه کنترلی  FBCپس از راهاندازی تجزیه و تحلیلگر
در این واحد مطابق شکلهای  15تا  15بوده و مقایسه صورت گرفته در شرایط مشابه و در مدت زمان  23ساعت
بررسی است.
همانطور که در شکلهای  15تا  15مشاهده می شود ،در شرایط خوراك و دمای ثابت:
 بدون استفاده از تجزیه و تحلیلگر 24/4 ،درصد هوای اضافی مصرف شده است.
 تزریق هوای اضافی باعث کاهش  4/3درصدی راندمان میشود که با مقادیر اندازهگیری شده نیز مطابقت
دارد.
 نسبت هوا به گاز اسیدی باید طبق شرایط طراحی  4/56باشد اما مشاهده میشود که بهدلیل خطای
اندازه گیرهای هوا و گاز اسیدی ،طبق نتایج تجزیه و تحلیلگر ،این نسبت باید  4/66باشد.
 نسبت هوا به گاز سوخت احتراق کننده  Start upباید  12-14باشد که بهدلیل نبود تجزیه و تحلیلگر و
همچنین اشکال در نوع احتراق کننده ،این نسبت در مقدار  21کنترل شده است.
 با توجه به مقدار هوای اضافی و همچنین میزان افت راندمان در خوراك ثابت معادل  32444مترمکعب در
ساعت ،اختالف میزان گوگرد تولیدی معادل  15/4تن در روز و  3514تن در سال است.
 در خوراك و دمای یکسان کوره واکنش ،افزایش دمایی بسترهای کاتالیستی در شرایط وجود حلقه کنترلی
 13درجه بیشتر بوده که این امر بهدلیل راندمان باالتر و رعایت دقیق نسبت واکنشگرها در جریانهای
ورودی بسترهای کاتالیستی است.

شکل  -0مقايسه ميزان دياكسيدگوگرد خروجي از دودكش زباله سوزها در آذرماه 1499
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شکل  -19مقايسه ميزان دياكسيدگوگرد خروجي از دودكش زباله سوزها در دي ماه 1499

شکل  -11مقايسه ميزان تلفات گوگرد خروجي از دودكش زباله سوزها در آذرماه و دي ماه 1499

شکل  -12مقايسه ميزان كاهش اتالف گوگرد و سودآوري ساالنه در واحد  SRUشماره 4
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شکل  -13مقايسه قيمت يک محموله  35تني دو نوع كاتاليست هيدروليز

شکل  -14حلقه كنترلي در حالت استفاده همزمان از دو روش  FFCو FBC

شکل  -15مقايسه نسبت هوا به گاز اسيدي در خوراك ثابت و دماي  049درجه سانتيگراد
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شکل  -16مقايسه نسبت هوا به گاز سوخت برنر  START UPدر خوراك ثابت و دماي  049درجه سانتيگراد

شکل  -17مقايسه گوگرد توليدي و راندمان واحد در خوراك ثابت و دماي  049درجه سانتيگراد

شکل  -18مقايسه رايز دمايي بسترهاي كاتاليستي در خوراك ثابت و دماي  049سانتيگراد
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 -4نتيجهگيري
در شرایط فرایندی مشابه ،اختالف افزایش دما در قسمتهای باالیی و میانی بستر کاتالیستی در هر دو نوع کاتالیست
درصد باال و پایین مشابه بوده و تغییرات قابلتوجهی را نشان نمیدهد ولی اختالف دمایی بخش پایینی و کل بستر
برای کاتالیست با درصد تیتانیوم باال حدود  17درجه سانتیگراد نسبت به عملکرد کاتالیست با درصد تیتانیوم پایین
بیشتر است که نشان دهنده هیدرولیز بیش تر ترکیبات گوگردی و افزایش راندمان تبدیل در بستر اول است .همچنین
بر اساس مقادیر حاصل از نتایج اندازهگیری شده ،میزان دیاکسیدگوگرد خروجی از واحد  3در آذر و دی ماه ،1344
به ترتیب  32و  52درصد کمتر از واحد  4بوده که این امر بهدلیل راندمان تبدیل باالتر ناشی از شارژ کاتالیست
تیتانیوم اکساید با درصد باال و همچنین استفاده همزمان از آناالیزر نسبی بوده است .در شرایط فرایندی مشابه ،میزان
تلفات گوگرد در واحد چهارم که از کاتالیست تیتانیوم باال استفاده میکند حدود  53درصد کمتر از میزان تلفات
گوگرد در واحد سوم که کاتالیست تیتانیوم با درصد پایین شارژ شده است .این کاهش تلفات همراه با افزایش میزان
تولید گوگرد بیش تر بوده و با نتایج عملیاتی تطبیق کامل دارد .باتوجه به برآوردهای اقتصادی ،اختالف قیمت یک
محموله  45تنی کاتالیست مخصوص هیدرولیز با کاتالیست معمولی معادل  2،431،444،444تومان بوده درحالیکه
سودآوری ماهانه ناشی از کاهش اتالف گوگرد به محیط حداقل  5،845،444،444تومان است ،لذا بازگشت سرمایه
حداکثر یک ماهه بوده و این طرح دارای صرفه اقتصادی است.
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