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مبتنی بر تعیین شرایط شگاه یدر پاال يدیه آب ترش تولیند تصفیفرآ سازيشبیه
  مناسب عملیاتی

  
  1*2، حسین بیکی1محمد پاالر

 ، ایرانهاي نوین قوچان، قوچاندانشجوي کارشناسی ارشد، مهندسی شیمی، دانشگاه مهندسی فناوري .1
 ، ایراني نوین قوچان، قوچانهااستادیار، مهندسی شیمی، دانشگاه مهندسی فناوري .2

  1/6/96: پذیرش         4/5/95: دریافت
  

  دهیچک
ســت و منــابع یزطیحفظ محــ تیاهم با توجه بهها است. است که مربوط به همه انسان ياآب مسئله یآلودگ
 یاتیــط مناســب عملین شــرایــیه بر تعیشگاه با تکیپاالترش ه آبیتصف واحد سازيشبیه ن پژوهشیدر اآب، 

بینــی رفتــار ترمودینامیــک سیســتم از مــدل ضــریب فعالیــت پــیشجهــت  قــرار گرفتــه اســت. یورد بررسم
بــه  يخوراك ورود يمناسب برا يدما نشان داد که سازيشبیهج ینتااستفاده شده است.  NRTL-الکترولیت

و  S2Hط غلظــت ین شــرایــدر ا باشــد.یمــ m 54/0ها در برج دفع ینیس مناسبفاصله و  Co 40برج حدود 
 h3m 38/ یدبــ يبا توجه به مالحضات اقتصاد رسد.یاز برج به حداکثر خود م یاك در گاز ترش خروجیآمون
  شود.یشنهاد میبرج پ يبرا
  

  ، گاز ترشسازيشبیهست، یزطیآب ترش، مح :يدیکل کلمات
  

  مقدمه
 مختلــف يواحــدها در رنــد،دا ســروکار ســولفوردار خــام مواد با آنها يهاندیفرا که ییهاشگاهیپاالسولفور در 

 جهــت کــه ينــدیفرا و شودیم گفته ترش آب د،یسولف يدارا آب به. شودیم آزاد سولفور دروژنیه صورتبه
 نــدیفرا نیــا در .ندیگویم يساز انیعر ندیفرا ای دفع را ،شودیم استفاده آب از يدیسولف باتیترک يجداساز

 آب و شــده جــدا حرارت وآب  بخار توسط اندشده حل آب در که ومیآمون و دیسولف دروژنیه چون یباتیترک
   .]1[ ردیگ صورت تواندیم زین هوا انیجر توسط ندیفرا نیا .شودیم هیتصف
اك انجــام یدروژن و آمونیهدیسولف يه آب حاویع جهت تصفیر صنایها و ساشگاهیآب ترش در پاال دفعند یفرا
ز یــهــا نیر ناخالصــیو ســا اکســیدکربندي يحاو ،شده ذکرت باین آب عالوه بر ترکیشود. در اکثر مواقع ایم
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و  ppm 50تــر از اك بــه مقــدار کــمیآب ترش، رساندن غلظت آمون دفعند یاز فرا ی. هدف اصل]1[ باشدیم
اد شــده در آب یــ يهــایباشد. در واقع غلظت ناخالصیم ppm 10دروژن به مقدار کمتر از یهدیغلظت سولف

خطــر  یان بــیــک جریا به عنوان یشگاه استفاده کرد و ین آب در پاالیان دوباره از ابرسد که بتو يد به حدیبا
 از شــتریب یلــیخ آب، در دیســولفدروژنیــه وجــود مقــدار یکلــطور به. ]1-3[ ست برگرداندیط زیآنرا به مح

 جــدا آب از یآلودگ نیا اگر .سازد مسموم و ترش شدتهب را آب تواندیم باال لیپتانس نیا و باشدیم ومیآمون
 توســط که است ساده ندیفرا کی آب، هیتصف ندیفرا .گردد کنترل رقابلیغ تواندیم هاآب یآلودگ مقدار نشود

شــود و ســبب یمــ هبادلــم لریبــویر درو آب تــرش  بخــارن یه، حرارت بیدر برج تصف. ردیگیم صورت حرارت
 از 3NHو  2CO ،S2H ریــنظ یباتیترک برج در ییایمیش يهاواکنش وقوع اثر در .شودیم آن يدما شیافزا
   .شودیم جدا آب
  :گیردمی صورت زیر مراحل شیرین سازي آب طی فرایند گفت توانمی خالصهطور به

 آن جوش نقطه به رسیدن تا ترش آب حرارت درجه افزایش - 1
 برگشتی و رفت شیمیایی هايواکنش وقوع - 2
  آب. فاز از آنها خروج و بخار جریان توسط شده آزاد گازهاي جزیی فشار کاهش - 3

آب ترش بسته به پیچیدگی و تنوع فرایندهاي موجود در پاالیشگاه ممکن است از منابع مختلفی تامین شود. 
ها، آب حاصل از باالي برج تقطیر اتمسفري اســت کــه یکی از منابع عمده تولید کننده آب ترش در پاالیشگاه

هاي تقطیــر حاصــل در واقع آبی که از برج]. 3شود [شکیل میکننده در برج تقطیر تدر اثر میعان بخار عریان
هــاي آلــوده بــه حســاب آبانــواع از  یکــیحالت اســیدي دارد و  S2Hشود، به دلیل در تماس بودن با گاز می
، مــورد خــامنفتاز  یــیشــگاه ماننــد واحــد نمــک زدایگــر پاالید يه در واحدهایآید. آب ترش پس از تصفمی

تــوان یمــ ســت نــدارد،یط زیمح يبرا يگر خطریکه د ه شدهین آب تصفین از اید. همچنریگیاستفاده قرار م
  ز استفاده کرد. یشگاه نیموجود در پاال يهاا دستگاهیمحوطه  يوجهت شستش

در پاالیشگاه آب تــرش از واحــدهایی شده است.  سازيشبیهدر این پژوهش واحد تصفیه آب ترش پاالیشگاه 
و تصفیه هیــدروژنی  4، غلظت شکن3کراکینگ کاتالیزوري بستر سیال ،2زداییلفورسو ،1مانند هیدروکراکینگ

هایی مانند سیستم تولید خال براي برج خــال پاالیشــگاه گرفته شود. عالوه بر این خروجی قسمت 5نفت سفید
هاي مختلف توسط پمپ به مخزن ندفرای د شده دریتولکننده آب ترش باشد. آب ترش دنیز ممکن است تولی

سازي خــوراك از لحــاظ ترکیــب درصــد و جداســازي دارشود. وظیفه این مخزن پایذخیره واحد فرستاده می
باشد. در این مخزن از گاز طبیعی و نیتروژن به منظور ایجــاد فشــار هاي احتمالی همراه با آب میدروکربنهی

  شود.فاده میمطبوع به اتمسفر و جلوگیري از اشتعال استنا مثبت و جلوگیري از انتشار بوي

                                                        
1 Hydrocracking 
2 HDS 
3 FCC 
4 Visbreaker 
5 Kerosene Hydrotreater 
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تغییرات رانــدمان  1ویلند. ]4-8ها انجام شده است [شگاهیدر پاال يدیه آب ترش تولینه تصفیدر زم یمطالعات
در سرتاســر بــرج و  S2Hمقــدار  نشــان داد کــه اود. آب ترش را در طول برج بررسی کــر هاي برج دفعسینی

به شدت به تعداد ســینی و مقــدار  S2H میزان دفعجه گرفت که ین نتیهمچنسینی به سینی متفاوت است. 
ود دارد سطحی از آمونیاك بــاقی هنگامی که نمک پایدار حرارتی در آب ترش وج وابسته است وبخار تزریقی 

]. در پژوهش دیگري فرآینــد جدیــدي جهــت 4د [اك را از آب حذف کریآمون توانماند که به سادگی نمیمی
و حذف فنــول بــا حــالل اســتخراجی تحــت  7به  9از  pHیزان حذف آمونیاك و تصفیه گاز ترش با کاهش م

یشــتر نســب بــه شد. نتایج حاکی از حذف فنــول ب سازيشبیه ASPEN افزارنرمشرایط اسیدي با استفاده از 
 ي] و جداساز7ز [ی]، الکترول6[ یجذب سطح يهاحذف فنول با استفاده از روش ].5[ فرآیندهاي قدیمی بود

ب درصد و یباال است و ترک یاتیت عملینکه ظرفیبا توجه به امطالعه قرار گرفته است. ] مورد 8ع [یما یغشائ
ستند. یحذف فنول موجود در آب مناسب ن يذکر شده برا يها]، روش5ده است [یچیات آب ترش پیخصوص

 ].1، 2، 5باشد [یر و استخراج میشنهاد شده است تقطیه آب ترش پیتصف يکه برا ییهاروش
ک ضرورت است. یه آب ترش و استفاده مجدد از آب یتصف ستیط زیآب و مححفظ منابع ت یاهم با توجه به

د ی، ســولفاکســیدکربندياك، یــبــات موجــود در آب تــرش کــه عمــدتا شــامل آمونیترکبا توجه به ن یهمچن
ت عــیدر طب ســازيپاكتوان آب ترش را بدون ی، نم]1-2[ دنباشیره میچرب و غ يدهایدروژن، فنول، اسیه

خــوراك  .اســت قــرار گرفتــه یمورد بررســ شگاهیپاال ه آب ترشیتصف ندیفرا شهوژن پیدر انرو یرها کرد. از ا
-یشــگاه منتقــل مــینفتکش و خط لوله به پاالا که ب است يعانات گازین و ترش و میسنگ خامنفتشگاه یپاال

ه یــع حالل، سوخت جت، انواع مواد اولن با عدد اکتان باال، انوایشامل: بنز تواندمیشگاه یشود. محصوالت پاال
  باشد.یر و گوگرد میع، قیروغن، نفت گاز، نفت کوره گاز ما

  
  شرح فرآیند

متــر  75شود که از نظر طراحی کامال یکسان هستند. ظرفیت هر کــدام واحد انجام می 2تصفیه آب ترش در 
ره و آمونیاك بــا غلظــت بــاال از مکعب در ساعت است. وظیفه این واحدها جداسازي گازهاي هیدروژن سولفو

شود. محصول خروجی این واحدها آب تصفیه شده است محلول آب ترش است که در سایر واحدها تولید می
گیرد. گازهاي تــرش جــدا شــده نیــز بــه هاي نمک گیر واحدهاي تقطیر مورد استفاده قرار میکه در دستگاه

  شوند.عنوان خوراك واحد گوگرد سازي مصرف می
 3شود و پس از تبادل حرارت با آب عریان شــدهمی 2در ابتدا وارد مخزن تالطم گیر Co 33رش با دماي آب ت

 3NHو  S2Hشود. پس از جداسازي در برج، گاز ترش که شــامل وارد برج دفع می Co100و رسیدن به دماي 
 4زن دریافــت کننــدهوارد مخــ Co98هاي هوایی و کاهش دما و رسیدن به دمــاي باشد پس از عبور از فنمی
شود و مایع آن به عنوان جریان شود. در این مخزن گاز ترش از باالي مخزن وارد واحد بازیافت گوگرد میمی

                                                        
1 weiland 
2 Surge drum 
3 Strip Water 
4 Receiver 
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باشــد وارد مــی 3NHو  S2Hشود. پایین برج که آب عــاري از برگشتی از پایین مخزن به باالي برج تزریق می
  شود.حدهاي مورد نیاز فرستاده میمبدل هاي پیش گرم شده و پس از تبادل حرارت به وا

  
  قیروش تحق

ارتباط بین پارامترهاي موثر در یک فراینــد بــه منظــور پــیش  ایجاد ریاضی، سازيشبیهسازي و هدف از مدل
  Aspen HYSYSافــزارنرمنــد بــه کمــک یفرآ ســازيشبیه]. 9-10[ باشدبینی رفتار و عملکرد آن فرایند می

در فــاز  اکســیدکربنديدروژن و یدهیســولفشده است کــه فرض  سازيشبیهانجام شده است. در  3/8نسخه 
بــه  یاست. ول یفرض قابل قبول یاك به مقدار اضافیون حضور دارند که در صورت وجود آمونیع به صورت یما

ه یــتجز يبــات و اجــزاین ترکیحاصل از ا يونهاین یب ییایمیفرض تعادل ش ،تر شدن محاسباتیمنظور واقع
ک مــدل یــاز به یاست، ن يف و قویضع يتهایاز الکترول یاز آنجا که آب ترش مخلوط .ه استشد نشده اعمال

 یکینــامیک مــدل ترمودی Aspen افزارنرمدر باشد. یستم میک سینامیرفتار ترمود ینیش بیده جهت پیچیپ
 بــا کــه بــه اختصــار NRTL-تیــالکترول تیــب فعالیضــر . مــدل]11[ هــا وجــود داردتیــالکترول يژه بــرایو

ELECNRTL  11-12شنهاد شده است [یپ یتیالکترول يمخلوطها سازيشبیه ي، براشودینشان داده م.[  
از آب خــارج  یدارد بــه راحتــ يت کمتــریدروژن در آب حاللید هیبر اساس مشاهدات انجام شده چون سولف

ش یشود که باعث افزاید مایدروژن در آب زیهدیاك به سولفیآمون نسبت ،دفعند ین در اثر فرایشود. بنابرایم
در آب دارد. در قســمت  يریاك خــواص انحــالل پــذیــآمون .شــودیاك در آب میشرفت واکنش انحالل آمونیپ
ن یهمــاك موجود در آب مشکل خواهد شد. یه آمونیشود و به تبع آن تصفیاد میاك زیزان آمونین برج مییپا

 یدو پارامتر اساســدفع، برج  یکند. به منظور طراحین را با مشکل مواجه مییپا يها ینیدر س يامر جداساز
ش مراحــل یبه برج است. با افــزا یقیمقدار بخار تزر يگریو د یاز آنها تعداد مراحل تعادل یکیوجود دارد که 

شــده از  آوريجمــع يهــاابــد. دادهییمشخص کاهش مــ يک جداسازی ياز برایمقدار بخار آب مورد ن یتعادل
به عنوان محدود کننده واحــد از  دفعاز واحد  یاك در آب خروجیدهد مقدار مجاز آمونیها نشان مشگاهیپاال

 يهــاینیســ يرااه آب تــرش، دیند تصــفیدر فرآشگاه یپاال دفع رود. برجیات به شمار میو عمل یلحاظ طراح
بــه منظــور  ییهوا يهاشگاه از فنیشد. در واحد آب ترش پاالبایم mm 100 معادل 2بند با ارتفاع 1ياچهیدر
ن بــرج اســتفاده شــده ییق بخار از پایستم تزریلر به منظور سیبويبرج و از ر به یان برگشتیجر و يع سازیما

 4فلــر و 3زبالــه ســوز ا دریــشــود و یفرســتاده مــ يبرج به واحد گوگرد ســاز يباال از یخروج گاز ترش است.
ســوزد و ســپس بــه یمانــده در آن مــیباق يهاافت گوگرد است و گازیزباله سوز در واحد باز شود.یسوزانده م

  شود.یم 5اتمسفر وارد
  شوند عبارتند از:یمه آب ترش یواحد تصفند یکه باعث بهبود فرا یعواملتوان گفت یم یطور کلبه

                                                        
1 Valve Tray 
2 Weir 
3 Incinerator 
4 Flare 
5 Vent 
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 ها ینیش تعداد سیاستفاده کمتر از بخار آب و افزا - 1
از  یز و کــاهش حجــم آب خروجــیــدر مصــرف آب تم ییجــوتفاده از جوشاننده به منظور صــرفهاس - 2

 ستمیس
 يکــه بخــار بــاال يبرج بخصوص در موارد يدر باال یان برگشتیع کننده و جریستم مایاستفاده از س - 3

 شود.یبرج به واحد گوگرد فرستاده م
 ياســت. بخــار آب ورود دفعبه برج  يخوراك ورود يدما ،واحدن یا یمهم در طراح يگر از پارامترهاید یکی

ع یکل بخار مورد استفاده همراه با مــا شود.یم میکننده تقس دفعقسمت بخار گرم کننده و بخار  به برج به دو
را بــرج  يباال یسطح مبدل حرارت ،نندهدفع کبخار  یول .ن کننده قطر برج خواهد بودییتع ،حاصل از خوراك

بــرج در  يبــاال يآب بجــا بخــار 70%ش از یباشد که ب يادازهخوراك به ان يدهد. اگر دمایر قرار میتحت تاث
ابــت باشــد ثان بخــار آب یــاگر مقدار جرشرایط ن یاست. در ا یمیط وخیشرا يع شود برج دارایداخل برج ما

درون  دفــع آب تــرش قبــل از ورود بــه بــرج شود.یند میعملکرد فرا ير بر رویخوراك باعث تاث يکاهش دما
ن بــرج بــا ییه شــده کــه از پــایه مبدل آب تصفدرون پوست .شودیش گرم می) پلوله سمت (در یمبدل حرارت

ش ین پــیــدهــد. ایرا انجام م يش گرم آب ترش ورودیشود وارد شده و پیخارج م Co 126 ک بهینزد يدما
  شود.یم یاتیعمل ينه هایلر و کاهش هزیبویر یگرم سبب کاهش بار حرارت

توســط  یماند بــه راحتــیمحلول ثابت م ر فرار دریا غیو  يقو يهادیاك در اثر حضور اسینکه آمونیا لیبه دل
در آب تــرش و  يبــات گــوکردید شــدن ترکیاکس ،دیل اسیاز منابع تشک یکیشود. یبخار از محلول خارج نم

دها ممانعت از ین اسیل ایاز تشک يریجلوگ يهااز راه یکی .د استیک اسیوسولفوریمانند ت ییدهایل اسیتشک
  باشد. یو انتقال آن م ريآوجمع زمانژن در یتماس آب ترش با اکس

  
  ندیفرآ سازيشبیه
در  شــده اســت. ســازيشبیه  Aspen HYSYS  افــزارنرمشگاه به کمــک یپاال آب ترشن پژوهش واحد یدر ا
 يش گرم کن خــوراك و واحــد جداســازیند شامل واحد پیو مهم فرآ یات اصلیه آب ترش، عملیتصف ندیفرآ

  ند نشان داده شده است.یان فرآی) نمودار جر شکلدر شود. ی(برج دفع) م

 
   نفت شگاهیپاال آب ترش احدان وینمودار جر .1 شکل
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 ) نشان داده شده است. اطالعــات مربــوط بــه جدولدر ، 1ان خوراكیاجزاء موجود در جر یب درصد مولیترک
  ند در یان فرآیان خوراك و مشخصات برج موجود در نمودار جریجر

  ) ارائه شده است. جدول
  

 ب درصد خوراكیترک .1 جدول
  یدرصد مول  جزء

O2H  97/99  
S2H  02/0  
3NH  01/0  

  
 خوراك و برج دفع انیاطالعات جر .2 جدول

  مقدار  نام
Sour water feed )/h3m (48 

 Co (100( برج خوراك يدما
 bar (75/2( فشار خوراك

  bar (5/1(  لریبویفشار ر
 bar (05/1(  افت کنندهیفشار مخزن در
 40  ینیتعداد س
 m (2/2(  هاینیقطر س
 m (5/0(  هاینیفاصله س

 
  و بحث جینتا

در ) 2و  1هــاي رایط واقعی (اطالعات جــدول، فرآیند با شافزارنرمجهت اعتبار سنجی مدل استفاده شده در 
با توجه به اینکه در ایــن  .ندپاالیشگاه مقایسه شدواحد تصفیه با اطالعات موجود در ج یاجرا شد و نتا افزارنرم

ار اعتبار سنجی در نظر گرفتــه شــده به عنوان معیه شده یآب تصفه آب ترش است، خلوص مقاله هدف تصفی
و  ســازيشبیههــاي بــین دادهاکم عملیــاتی در واحــد تصــفیه آب تــرش، انحــراف با توجه به شرایط حاست. 

 سازيشبیهباشد. با توجه به تطابق خوب مدل با واحد تصفیه پاالیشگاه، در ادامه می ار کمبسی اطالعات واحد
  .گیردمورد بررسی قرار می واحد تصفیه آب ترش پاالیشگاه

  
  مدل یاعتبارسنج .3جدول 

  سازيشبیهجزء مولی در   ی در آب تصفیه واحدجزء مول  اجزاء

  0  00017/0 هاآالینده

                                                        
1Sour water feed 
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 1  99983/0 آب

تصفیه آب ند یبر عملکرد فرآتقطیر برج  يهاینین سیو فاصله ب 2خوراك برج یو دب ياثر دما سازيشبیهدر 
بــا را دانســور لر و آب کنیبــویبخــار رمربوط بــه  يانرژرات ییتغ) 2. شکل (قرار گرفته است یمورد بررسترش 

خــوراك  يش دمــای)، بــا افــزا2با توجه به شکل ( دهد.یمنشان  h3m 48/ثابت  یدب يبرا برجخوراك  يدما
 یکــه بــار حرارتــ یابد، در حــالییلر کاهش میبویبه ر یقیو به تبع آن بخار تزر ییگرما يزان انرژی، ميورود

  ش است.یکندانسور رو به افزا

  
  ثابت یدر دب خوراك برج يلر و کندانسور با دمایبوير يرات انرژییتغ .2شکل 

  
ش یبــا افــزایابــد. در واقــع کاهش میگاز ترش در  3NHو  S2Hبا افزایش دماي خوراك ورودي میزان غلظت 

 S2Hرات غلظــت یی) تغ4( جدولشود. در یابد و وارد گاز ترش مییش میافزاآب ر یزان تبخیخوراك م يدما
  . داده شده استگاز ترش نشان  يش دمایفزابا ا یمول جزءبر حسب  3NH و
  

  خوراك يبرج با دما ياز باال یب درصد گاز ترش خروجیرات ترکییتغ .4جدول 
  NH3 یکسر مول  H2S یکسر مول  )Coخوراك ( يدما

40  5996/0  4004/0  
60  1397/0  0933/0  
80  0425/0  0284/0  
100  0241/0  0161/0  

  
سر مولی اجزاء موجود در گاز اسیدي (گاز ترش) خروجی از باالي بــرج در هاي برج بر کاثر فاصله بین سینی

باشد، بیشترین میزان  m 54/0ها ) چنانچه فاصله بین سینی5) ارائه شده است. با توجه به جدول (5جدول (
S2H  و آمونیاك در گاز اسیدي وجود دارد. این در حالی است که بخار آب در این حالــت درون گــاز اســیدي

                                                        
2 Stripper Feed 
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بیشــترین  m 54/0هاي و آمونیاك در برجی با فاصله سینی  S2Hرین مقدار را دارد. در واقع فرآیند دفع کمت
  میزان است.

  
  Co 100 يبا دما خوراك يبرا ها بر فرآیند دفعاثر فاصله بین سینی .5جدول 

 )mها (فاصله بین سینی )×210( S2Hجزء مولی  )×210(جزء مولی آمونیاك  جزء مولی آب
95993/0 6035/1 403/2 46/0 
95985/0 6075/1 408/2 48/0 
95986/0 6070/1 406/2 50/0 
95975/0 6120/1 413/2 52/0 
95967/0 6150/1 418/2 54/0 
96040/0 5855/1 380/2 56/0 
96014/0 5960/1 390/2 58/0  
95986/0 6063/1 407/2 60/0  

  
در در این شــکل نیــز ) نشان داده شده است. 3سینی ها در شکل ( بویلر با فاصله بینتغییرات بار حرارتی ري

 است که کمتــرین مقــدار kcal/h 610×693/2 میزان بار حرارتی ریبویلر برابر m 54/0هاي فاصله بین سینی
دفع  جهت فرآیند هابین سینیفاصله مناسب که توان نتیجه گرفت بنابراین میبار حرارتی ریبویلر می باشد. 

  می باشد.m 54/0 ،و همچنین بار حرارتی ریبویلر در برج دفع آب ترش S2Hو  آمونیاك
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  تغییرات بار حرارتی ریبویلر با فضاي بین سینی ها .3شکل 
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زان یــ(م يدیان گــاز اســیــاز آن در جر یب درصد اجــزاء خروجــیبه برج بر ترک يخوراك ورود یرات دبییتغ
ا توجه به جدول با تغییر دبی ورودي آب ترش تغییــر قابــل ب ) ارائه شده است.6ه آب ترش) در جدول (یتصف

بــه  يخــوراك ورود یش دبیشود. اگرچه افزاو آمونیاك در گاز اسیدي دیده نمی S2Hمالحظه اي در میزان 
 يهــانهیش هزیو به تبع آن افزاشود و همچنین افزایش توان مورد نیاز پمپاژ میش ابعاد برج یبرج سبب افزا

  خواهد شد. یاتیثابت و عمل
  

   Co 100خوراك  هیزان تصفیخوراك برج بر م یاثر دب .6جدول 
  h3m(  38  48  58/دبی خوراك (

  0136/0  016/0  0161/0  جزء مولی آمونیاك
  9661/0  96/0  9597/0  جزء مولی آب

  S2H  0241/0  024/0  0203/0جزء مولی 
  
  يریجه گینت
شگاه با استفاده یه آب ترش پاالین پژوهش واحد تصفیادر ست یط زیو مح یت حفظ منابع آبیتوجه به اهمبا

جهــت مشخص شده شده اســت.  یاتیط مناسب عملیشده است و شرا سازيشبیه Aspen Hysys افزارنرماز 
کــه بــه اختصــار بــا  NRTL-مــدل ضــریب فعالیــت الکترولیــت ،پــیش بینــی رفتــار ترمودینامیــک سیســتم

ELECNRTL  ه آب ترش اســتفاده شــده اســت. یواحد تصف سازيشبیهبراي شود، نشان داده می افزارنرمدر
ر ییــتغ h3m 58/تــا  h3m 38/ نیبــ خــوراك یمحــدوده دبــ ياز آن بــود کــه بــرا یها حاکسازيشبیهج ینتا

 يهــانــهیش هزیموجــوب افــزا یش دبــیکه افزا یشود در حالیجاد نمیبرج ا ياهیدر عملکرد تصف یمحسوس
. همچنین براي بــاال بــردن عملکــرد واحــد شودیشنهاد میپ h3m 38/وراك خ یدب نرویز اواحد خواهد شد. ا

باشــد. در  Co 40دمــاي خــوراك ورودي حــدود متر و  54/0ها تصفیه آب ترش بهتر است، فاصله بین سینی
-یبخــار آب مــ %12و  S2H %53ك ایــآمون %35 برج شامل ياز باال یب درصد اجزاء خروجیط ترکین شرایا

  باشد.
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