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چكيده
فرایند هیدروکراکینگ گازوییل خأل در پاالیشگاه نفت برای رسیدن به سوخت پاک و بدون گوگرد از اهمیتت بتاالیی برختوردار استت.
تهیه و تدوین مدل ریاضی معتبری برای بررسی متغیرهای عملیاتی چون دما ،فشار و سرعت فضایی ،متیتوانتد در شتناخت دقیرتتر و
بهینهسازی این واحد ،مؤثر باشد .به این منظور ،در این تحریق ،برپایة آزمونهای آزمایشگاهی انجام شده بتا ختوراک هیتدروکراکینگ
یکی از پاالیشگاههای کشور و کاتالیست تجاری ،مدلی برای برآورد مردار محصوالت سبک و ستنگین هیتدروکراکینگ ،گتاز هیتدرو ن
سولفوره و آمونیاک ،مردار آروماتیک محصول و سرانجام ،مردار مصرف هیدرو ن ،ارائه ش ده استت .نتتاین نشتان دادنتد کته ایتن متدل
میتواند متغیرهای یادشده را ،بهترتیب ،با خطای متوسط مطلق  6/92 ،21/11 ،1/2 ،2/1 ،11/19و  1/55درصد برآورد کند که بترای

مدل سينتيكي مصرف هيدروژن براي فرایند هيدروكراكينگ گازویيل خأل

مدل سينتيكي مصرف هيدروژن براي فرایند

بررسی دقیق اقتصادی و زیستمحیطی فرایند بسیار مهم است .همچنین آنالیز حساسیت انجام شده توسط مدل ،نشتان متیدهتد کته
افزایش شدت سرعت فضایی ،افزایش فشار هیدرو ن و دما ،بر کیفیت محصوالت تولیدی ،تأثیر بسزایی دارند.
كليدواژهها :هيدروكراكينگ ،گازویيل خأل ،مصرف هيدروژن ،مدلسازي.

 .1مقدمه



آن در صتنعت پتاالیش نرتش بستزایی دارد کته امکتان استتفاده از

امروزه تولید فرآوردههای میان ترطیر مرغوب از قبیل بنزین ،سوخت
جت و گازوئیل حاصل از هیدروکراکینگ برشهای سنگین نفت خام

خوراکهای مختلف را برای صنعت پاالیش فراهم میآورد] .[1معموالً
1

در فرایند هیدروکراکینگ از رآکتورهای بستر چکنده ثابت یا بستتر
2

روند فزایندهای یافته که مهمترین دالیل آن افزایش تراضتا ،مستائل

سیال استفاده میشود .کاتالیست بهکار گرفته شده در این راکتورها

فنی -اقتصادی و الزامات زیستمحیطی در پاالیشگاه های نفت است.

نیز بر پایه سیلیکا -آلومینا و یا زئولیت و فلزات نیکتل -مولیبتدن یتا

شناخت صحیح و دقیق فرایند هیدروکراکینگ در توسعه و بهرهوری

کبالت -مولیبدن استوار است].[2

* تهران ،پژوهشگاه صنعت نفت ،پژوهشکده کاتالیست ،گروه مهندسی واکنشهتای
کاتالیستی

1. Fixed Trickle-Bed Reactor
2. Ebullated Bed

)Iranian Chemical Engineering Journal – Vol. 15 - No. 89 (2017

58

مقاالت

مدلسازی سینتیک و تهیه شبیهساز ،ابزاری ضتروری بترای طراحتی

بررسی شتده استت .در ایتن متدل ،هیتدروکراکینگ ،گتوگردزدایی،

راکتورها و بهینهسازی در واحدهای نفتی بهشمار میآید] .[3تتاکنون

نیترو نزدایی و آروماتیکزدایی گازوییل خأل به عنوان واکتنشهتای

مطالعات و تتششهتای زیتادی بترای متدلستازی ستینتیک فراینتد

اصلی ،منظور شده و پس از پیتادهستازی متدل در نترم افتزار استنن
1

هیدروکراکینگ باقیماندههای سنگین نفتی انجام شتده و متدلهتای

کاستم مدلر (شرکت  ،AspenTechنستخه  ، 2116بترآورد ضترایب

مختلفی تدوین و بهکار گرفته شدهاند .هر مدل سینتیکی در شترایط

مدل با اطشعات بهدستت آمتده از طترح آزمایشتی هیتدروکراکینگ

آرمانی باید همه واکتنشهتایی را درنظتر گیترد کته اجتزای ختوراک

پژوهشگاه صنعت نفت ،انجام شده است .سنس نتاین حاصل از متدل

دستخوش آن شدهاند .اما عمشً ،انجام چنین امری بته دلیتل شتیمی

با نتاین تجربی مرایسه و دربار آن بحث شتده و حساستیت کیفیتت

پیچیده هیدروکربنها در خوراک و مخلوط واکنشی ،تعداد زیاد اجزا و

محصول با متغیرهای اصلی فرایند شامل فشار ،دما و سرعت فضتایی

واکنشها وکمبود دادههای سینتیکی ،بسیار دشوار است] .[2معمتوالً،

خوراک ،بررسی شده است.

برای مدلسازی سینتیک فرایندهای پاالیشگاهی از سته روش تتود
گسستتته ،1تتتود پیوستتته 2و متتدل مولکتتولی تفصتتیلی 3استتتفاده

 .2روش تحقيق

میشود].[9

 1-2شرح فرایند هيدروكراكينگ گازویيلل خلأل در مقيلا

از جملتته مستتائل عمتتدهای کتته پاالیشتتگاههتتا در عملیتتات روزانتته

آزمایشي

واحدهیدروکراکینگ بتا آنهتا مواجتهانتد ،متیتتوان بتازده و کیفیتت

فرایند هیدروکراکینگ گازوییل خأل مورد مطالعه در این تحریتق ،در

محصول ،دمای راکتور و هیدرو ن مصرفی را برشمرد که تجربه نشان

آزمایشی تحت امتیاز شترکت  BASFموجتود در پژوهشتگاه صتنعت

داده است که مدلهای تود گسسته ،به نحو رضایتبخشی قتادر بته

نفت (شکل ( 1و بتا شترایط عملیتاتی مطتابق جتدول ( ، 1انجتام

پیشگویی این کمیتهاست و ضمناً چنین مدلی میتوانتد بته آستانی

گرفت .راکتور این فرایند شامل لولهای بته طتول  2161میلتیمتتر و

حتی هنگامی که دادههای صنعتی محدود است و یا کیفیتت ختوراک

قطر داخلی  16میلیمتر است .راکتور از باال به پایین ،به ترتیتب ،بتا

تغییر کرده ،پیادهسازی شتوند .در حتالی کته متدلهتای ستینتیکی

 21سانتیمتر مکعب ذرات سیلیس -کربونیم 99 ،سانتیمتر مکعتب

مولکولی بر اساس طرح واکنشی مولکولی نیاز به آنالیز دقیق ختوراک

کاتالیست هیدروتریتینگ (به عنوان محافظ  191 ،سانتیمتر مکعب

دارند .موفریت این دیدگاه بته انتختاب تعتداد تتودههتا بستتگی دارد

کاتالیستتتت هیتتتدروکراکینگ ،مجتتتدداً  21ستتتانتیمتتتتر مکعتتتب

بهگونهای که تعداد زیاد تودهها ،بته پیشتگوییهتای دقیتقتتر منجتر

سیلیس کاربونیم پر شد .بهکار بردن ستیلیس -کتاربونیم در ابتتدا و

میشود ،اما تعداد پارامترهای سینتیکی مدل نیز افزایش مییابتد].[6

انتهای بستر کاتالیستی بته منظتور جلتوگیری از اغتشتاش در بستتر

تاکنون مدلهای مختلفی برای هیدروکراکینگ نفت گتاز (گازوئیتل

است .دما در بستتر بته صتورت یکنواختت توستط چهتار ترموکوپتل

خأل ارائه شده که میتوان به مدل سه تتودهای یتوئی و سانستفورد،2
چهار تتودهای ابولگیتت ،9پتنن تتودهای آیتاس و همکتاران 6و شتش

تنظیم شده ،و در نتیجه میتوان فرایند را تکدما فرض کرد.

توده ای صتدیری و همکتاران اشتاره کترد] .[1-12در ایتن متدلهتا،

 2-2كاتاليست

به برآورد بازدهی محصوالت فراینتد هیتدروکراکینگ گازوییتل ختأل

کاتالیست بهکار رفته در این تحریق ،کاتالیست موجتود در بتازار بتر

پرداخته شده و محاستبه مصترف هیتدرو ن و کیفیتت محصتول در

پایه زئولیتت استت کته مشخصتات کاتالیستتهتای هیتدروتریتینگ

خروجتتیهتتای متتدل لحتتا نشتتدهانتتد .در ایتتن تحریتتق ،متتدل

(بتته عنتتوان بستتتر محتتافظ و هیتتدروکراکینگ ،در جتتدول (2

مصرف هیدرو ن بترای کاتالیستت تجتاری فراینتد هیتدروکراکینگ،

درج شده است .قبل از بارگذاری ،کاتالیستها ،به مدت  6ستاعت در
دمای  131درجه سلستیوس خشتک و ستنس بعتد از بارگتذاری ،از

1. Discrete Lumping
2. Continuous Lumping
3. Single Event
4. Yui and Sanford,
5. Aboul-Gheit
6. Ayasse et al
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طریق گازوییل حاوی 2

درصتد دی متیتل -دی ستولفاید (DMDS

فعال شدند.

نشريه مهندسي شيمي ايران ـ سال پانزدهم ـ شماره هشتاد و نهم ()5931

7. Aspen Custom Modeler

ترموكوپل

ستون كاستيک

جمعآوري
محصول

جداكننده

جداكننده

كمفشار

پرفشار

سردكن

راكتور
هيدروكراكينگ

گرمكن

تلمبه

مخزن
خوراك

شكل  .1نمودار فرایندي آزمایشی  BASFپژوهشگاه صنعت نفت.

جدول  .1شرایط عملياتی فرایند هيدروكراكينگ گازویيل خأل در مقياس آزمایشگاهی.
شماره آزمون

دبي خوراك (گرم بر ساعت)

سرعت فضایي (بر ساعت)

دما (سلسيو )

فشار هيدروژن (بار)

LP1

135/35

1/19

361

131

LP2

136/99

1/13

319

131

LP3

210/20

1/12

319

131

LP4

111/91

1/95

319

131

LP5

133/90

1/12

309

131

LP6

139/31

1/13

351

131

LP7

132/29

1/11

319

163

LP8

131/56

1/12

319

113
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كمپرسور

جدول  .2مشخصههاي كاتاليستهاي هيدروتریتينگ و هيدروكراكينگ تجاري بر پایه زئوليت.
مشخصه

واحد

هيدروتریتينگ

هيدروكراكينگ

اندازه و شکل

اینچ

 1/16و استوانهای

 1/16و استوانهای

چگالی ظاهری

کیلوگرم بر متر مکعب

191

091

متر مربع بر گرم

106/9

155/2

متوسط قطر حفرات

نانومتر

0/5

6/5

فلزات فعال اصلی

-

نیکل و مولیبدن

نیکل و تنگستن

سطح

BET

 3-2خوراك و محصوالت

بهترتیب ،به نسبت  03/3و  16/1درصد حجمی تشکیل شده استت.

خوراک فرایند هیدروکراکینگ ،از آمیختتن گازوییتل ختأل و جریتان

مشخصتتات گازوییتتل ختتتأل و جریتتان برگشتتتی ،در جتتتدول (3

برگشتی از انتهای فرایند آیزوماکس یکتی از پاالیشتگاههتای کشتور،

درج شده است.
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جدول  .3مشخصههاي خوراك گازویيل خألو جریان برگشتی.
مشخصه

یكا

گازویيل خأل تازه

جریان برگشتي

چگالی ویژه (19/96°C

-

1/011

1/012

نیترو ن

جزء در میلیون وزنی

011

211

گوگرد

درصد وزنی

1/2

1/13

آسفالت و رزین

درصد وزنی

<1/1

<1/1

منحنی ترطیر (درصد حجمی

ASTM D-1160

نرطه آغازین

سلسیوس

325/1

201/0

 11درصد

سلسیوس

351/6

351/1

 31درصد

سلسیوس

223/2

231/1

 91درصد

سلسیوس

229/6

292/5

 11درصد

سلسیوس

219/1

210/3

 51درصد

سلسیوس

923/1

911/1

نرطه جوش نهایی

سلسیوس

961/1

961/3

عشوه بر گاز هیدرو ن دی ستولفید ،آمونیتاک و هیتدرو ن ،متدل از

گاز حتاوی ترکیبتات هیتدروکربنی ستبک ،پروپتان و بوتتان (گتاز ،

 1توده (یا المپ تشکیل شده است کته از طریتق جترم مولکتولی و

ترکیبتتتتتات گتتتتتوگردی ( ، S-Lumpترکیبتتتتتات نیترو نتتتتتی

چگالی ،شناسایی میشود .این توده ها عبارتند از :ختوراک گازوییتل

( ، N-Lumpآروماتیتتتکهتتتا ( Arom-Lumpو ترکیبتتتات اشتتتبا

خأل ( ، Feedترکیبات سبک شامل گازوئیل ،کروسین و نفتا (سبک ،

( ، Sat-Lumpکه مشخصة آنها در جدول ( 2درج شده است.

جدول  .4مشخصات شبه جزهاي مدل مصرف هيدروژن فرایند هيدروكراكينگ.

55

توده (المپ)

وزن مولكولي

چگالي (كيلو گرم بر متر مكعب)

خوراک (باقیمانده

312

062/1

ترکیبات سبک

192

102/6

گاز

26

311

 -Sتوده

102

062/1

 -Nتوده

125

062/1

توده آروماتیک المپ

120

062/1

توده اشبا

192

062/1
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به منظور مدلسازی راکتور فراینتد هیتدروکراکینگ گازوییتل ختأل،

فرضیهای باال ،موازنه جرم در راکتور هیدروکراکینگ مورد مطالعته،

فرضیهای زیر اعمال شدند]:[13

در معادالت ( 1تا ( 5ارائه شده است.



راکتور در ر یم پشگ (بسته قرار دارد و اختشط محتوری
چشمپوشیدنی است.



شرایط واکنش همدماست و موازنه انر ی ضرورتی ندارد.



واکنشهای هیدروکراکینگ از درجه اولاند.



با توجه به باال بودن فشار جزئی هیتدرو ن ،از غلظتت آن

(1

) CF ( i )  CF ( i  1)  RT  RF ( i

(2

) CL ( i )  CL ( i  1)  RT  RL ( i

(3

) CG ( i )  CG ( i  1)  RT  RG ( i

(2

) CA( i )  CA( i  1)  RT  RA( i

(9

) CSat( i )  CSat( i  1)  RT  RA( i

(6

) CN ( i )  CN ( i  1)  RT  RN ( i

در معادالت سرعت واکنش ،چشمپوشی میشود.


فتترض متتیشتتود ختتوراک ) ، Feedترکیبتتات گتتوگردی
( ، S-Lumpنیترو نتتتتتتی ( N-Lumpو آرومتتتتتتاتیکی
( Arom-Lumpاز شتتبکه ستتینتیکی کتته در شتتکل (2
مشاهده میشوند ،به محصتوالت شتامل گتاز در محتدوده
متان تا بوتان و ترکیبات سبک در محدوده نفتتای ستبک
تا گازوئیل ،تبدیل شدهاند.



به دلیل کوتاه بودن زمان آزمون هتای آزمایشتی (حتدود
 11روز از نافعال شدن کاتالیست چشمپوشی شده است.



فرض میشود که هر مول ترکیتب گتوگردی ،نیترو نتی و
آرومتتاتیکی ،بتتهترتیتتب ،بتتا  1 ،2و  2متتول هیتتدرو ن بتته
ترکیبات سبک و اشبا ( Sat-Lumpتبدیل شدهاند.

+ H2تركيبات سبک

گاز

(1

) CS ( i )  CS ( i  1)  RT  RS ( i

(0

) CH 2 S ( i )  CH 2 S ( i  1 )  RT  RS ( i

(5

) C NH 3 ( i )  C NH 3 ( i  1 )  RT  RN ( i

(11

Vcat
nt  v

مدل سينتيكي مصرف هيدروژن براي فرایند هيدروكراكينگ گازویيل خأل

 .3مدل فرایند

مدلسازی راکتور هیدروکراکینگ را انجام میدهند] .[19با توجه بته

RT 

خوراك

در معادالت باال R ،ثابت سرعت واکنش است که برای هر جتز ،بنتابر
+ H2

رابطه ( ، 11مطابق روابط ( 11تا ( 16قابل محاسبه است.

 + H2Sتركيبات سبک

 - S + 2H2توده

 + NH3تركيبات سبک

 - N + 7H2توده

المپ  -اشباع

 + 2H2المپ  -آروماتيک

شكل  .2شبكه واكنشی مدل مصرف هيدروژن.

برای مدلسازی راکتور پشگ ،میتوان فرض کرد که بستر کاتالیستی

(11

)RF ( i )  kFL(i)  CF (i)  kFG(i)  CF (i

(12

)RL ( i )  k LG (i)  CL (i)  k SL(i)  CS (i)  k NL(i)  CN (i

(13

)RG ( i )  kFG(i)  CF (i)  kLG (i)  CL (i

(12

)RA( i )  k ASa_F (i)  C A(i)  k ASa_B (i)  CSat (i

(19

)RS ( i )  kSL(i)  CS (i

به  211راکتور مختلط به صورت سری قابل ترسیم است] [12که در
مطالعتتات قبلتتی اثبتتات شتده ایتتن شتتبکه ستتلولی بتتا دقتتت زیتتادی

(16

)RN ( i )  k NL(i)  CN (i
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ضرایب سینتیکی در روابتط ( 11تتا ( ، 16از روابتط ( 11تتا (22

در رابطتته ( exp ، 23و  ،simبتته ترتیتتب ،مرتتادیر بتهدستتت آمتتده از

محاسبه شدهاند.

آزمونهای آزمایشی و خروجی حاصل از مدلانتد .بتهعتشوه،Resid ،
 NH3 ،H2S ،Lightو  ، Aromبهترتیب،شدت جریانمحصول ستنگین
PH
EFL
)  ( 2 )nFL
R T
PRef

(11

k FL = k0FL  exp(-

(باقیمانده گازوییل خأل  ،محصتول ستبک ،گتاز هیتدرو ن ستولفید،
آمونیاک و مرتدار درصتد وزنتی آروماتیتک در محصتول خروجتی از

(10

PH 2 nFG
EFG
()
)
R T
PRef

k FG = k0FG  exp(-

(15

PH 2 nLG
ELG
()
)
R T
PRef

k LG = k0LG  exp(-

راکتور است .با توجه به آنکته مرتدار گتوگرد و نیتترو ن موجتود در
محصول مایع خروجی از راکتور کمتر از  111جزء در میلیون وزنتی
است و امکان اندازهگیری دقیق آن ممکن نبود ،مردار شدت جریتان
 H2Sو  NH3بتته عنتتوان معیتتاری بتترای فراینتتد ستتولفورزدایی و
نیترو نزدایی اختیار شدند .برای ارزیابی دقت مدل ،خطتای مطلتق

(21

)nASa

PH 2
PRef

()

E ASat_F
R T

k ASat_F = k0Asat_F  exp(-

(21

ESL
)
R T

(22

ENL
)
R T

متوسط به کمک رابطه ( 22بهدست آمده و گزارش شده است:
( Y exp  Y sim )2

kSL = k0SL  exp(-

(22

 100

k NL = k0NL  exp(-

( Y exp )2
Nt

LP 8


LP1

AAD% 

که در رابطه ( Y ، 22خروجی مدل و  Ntتعداد آزمونهای آزمایشتی
در ایتتن رابطتتههتتا nLG ،nFG ،nFL ،و  nASaتتتوان فشتتار جزیتتی

( LP1تا  LP8هستند.

هیدرو ن نامیده میشوند و تأثیر فشار راکتور را بر ستینتیک فراینتد
هیدروکراکینگ نشان میدهند .فشار هیتدرو ن نیتز از طریتق فشتار

 .4بحثها و نتایج

مرجع ( PRefکه کمترین فشار مورد استفاده در آزمونهای راکتوری

 1-4اعتبارسنجي مدل

( 113بار بوده ،بدون بعد شده است.

پس از پیادهسازی مدل ،حل معادالت در محتیط نترمافتزار  ACMو

برای برآورد کردن ضرایب بسامدی و انرزی فعالسازی متورد نیتاز در

برآورد ضرایب با بهرهگیری از اطشعات تجربی ،نتاین بهدست آمده از

روابط ( 11تا ( ، 22الزم است تا از آزمونهای آزمایشی بهتره بترده

مدل با اطشعات تجربی حاصل از آزمونهای آزمایشی مرایسه شدند.

شود .به ایتن منظتور ،روابتط بتاال در مدلستاز استنن کاستتم متدلر

در شکل ( ، 3محیط نموداری نرمافزار تدوینشده در قالب نترمافتزار

پیتتادهستتازی و مجمتتو مربعتتات خطتتا در رابطتته ( 23از طریتتق

 ،ACMرا مشاهده میکنید.

الگوریتمهای بهینهسازی گوسی -نیوتن و نِلدر -مید  ،کمینهستازی

در شتتکلهتتای ( 2و ( ، 9بتته ترتیتتب ،نتتتاین حاصتتل از متتدل بتترای

میشود:

برآوردشدت جریانمحصوالت سبک (شامل نفتتای ستبک و ستنگین،

 Re sid sim )i 2  ( Light exp  Light sim )i 2

Lp 8

exp

 ((Re isd

کروسین و گازوئیل و محصول سنگین (باقیمانتده هیتدروکراکینگ
Q

i  Lp1

 ( H 2 S exp  H 2 S sim )i 2  ( NH 3 exp  NH 3 sim )i 2
)  ( Aromexp  Aromsim )i 2

(23

برای  0نرطته آزمتون آزمایشتی (جتدول ( 1مرایسته شتده استت.
این شکل نشان میدهد که مدل ،آهنگ محصوالت یادشده در باال را
بتتا تغییتترات ستترعت فضتتایی ،دمتتا و فشتتارهای مختلتتف ،بتته ختتوبی
پیشبینی کرده است.

)1. Aspen Custom Modeler (ACM
2. Quasi Newton
3. Nelder-Mead
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محصول سنگين
77
57
47
37

گرم بر ساعت

67

27
17

مدل سينتيكي مصرف هيدروژن براي فرایند هيدروكراكينگ گازویيل خأل

شكل  .3محيط نموداري مدل فرایند هيدروكراكينگ در .ACM

7
LP8

LP7

LP6

LP5

LP4

LP3

LP2

LP1

آزمونها

شكل  .4مقایسه نتایج حاصل از مدل با نتایج تجربی براي محصول سبك.

محصول سنگين

گرم بر ساعت

LP8

LP7

LP6

LP5

LP4

LP3

LP2

LP1

187
167
147
127
177
87
67
47
27
7

آزمونها

شكل  .5مقایسه نتایج حاصل از مدل با نتایج تجربی براي محصول سنگين.
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در شکلهای ( 6و ( ، 1نتاین حاصتل از متدل بترای بترآورد کتردن

این متغیر نتیجهگیری میشود.

شدت جریان  H2Sو  NH3با نراط اندازهگیری شده در مدل آزمایشی

ستترانجام ،در شتتکل ( ، 5بتتر استتاس واکتتنشهتتای هیتتدروکراکینگ،

مرایسه شدهاند .از شکلهای یادشده میتوان نتیجه گرفت که متدل

سولفورزدایی ،نیترو نزدایی و اشبا آروماتیکها ،مصرف هیدرو ن با

برای محاسبه شدت جریان  H2Sاز دقت قابل قبولی برختوردار بتوده

اطشعات بهدست آمده از آزمایش مرایسته شتده استت .نتتاین دقتت

اما در چند نرطه نتوانسته است مردار  NH3را بهخوبی بترآورد کنتد.

باالی مدل را برای محاسبه هیدرو ن مصترفی بته عنتوان مهمتترین

خطای حاصل میتواند ناشی از عدم دقت در اندازهگیری این ترکیب

شاخص فرایند هیدروکراکینگ گازوییل خش ،نشان داده است کته بتا

توسط  GCباشد.

توجه به مردار نتاچیز ترکیبتات نیترو نتی در ختوراک (جتدول (3

در شتتکل ( ، 0بتترآورد متتدل بتترای مرتتدار آروماتیتتک موجتتود

دقت کمتر مدل در محاسبه آمونیاک به عنوان شاخصی برای فراینتد

در محصوالت در مرایسه بتا اطشعتات آزمایشتی ،ارائته شتده استت.

نیترو نزدایی ،تاثیری بر محاسبه مصرف هیدرو ن نداشته لست.

بتتتا توجتتته بتتته ایتتتن شتتتکل ،دقتتتت بتتتاالی متتتدل در محاستتتبه

H2S
2/5

1/5

گرم بر ساعت

2

1
7/5
7
LP8

LP7

LP6

LP4

LP5

LP3

LP2

LP1

آزمونها

شكل  .6مقایسه نتایج حاصل از مدل با نتایج تجربی براي هيدروژن سولفيد توليدي.

NH3
7/77
7/76

7/74
7/73
7/2
7/71
7
LP8

LP7

LP6

LP5

LP4

LP3

LP2

LP1

آزمونها

شكل  .7مقایسه نتایج حاصل از مدل با نتایج تجربی براي آمونياك توليدي.
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گرم بر ساعت

7/75

LP7

LP8

LP5

LP6

LP4

LP2

LP3

LP1

درصد وزني

مدل
تجربي

آزمونها

شكل  .8مقایسه نتایج حاصل از مدل با نتایج تجربی براي آروماتيك محصول.

مصرف هيدروژن

2/5
2

مدل
تجربي

1/5
1
7/5
LP8

LP7

LP6

LP5

LP4

LP3

LP2

LP1

7

نسبت مولي هيدروژن به هيدروكربن

3

آزمونها

مدل سينتيكي مصرف هيدروژن براي فرایند هيدروكراكينگ گازویيل خأل

آروماتيک در محصول
18
16
14
12
17
8
6
4
2
7

شكل  .9مقایسه نتایج حاصل از مدل با نتایج تجربی براي مصرف هيدروژن.

در جدول ( ، 9مردار مطلق متوستط خطتا ( AAD%متدل و نتتاین

تبخیر نفتای سبک و ستنگین موجتود در محصتول هیتدروکراکینگ

تجربی درج شده است .همانطور که ذکر شد ،مردار خطای آمونیاک

خروجی از راکتور است که به دلیل گرانروی نسبتاً بتاالی محصتول و

به دلیل عدم دقت در اندازهگیری آن از طریق  GCاستت .در ضتمن،

عدم امکان کاهش دما به کمتر از  61درجه ،این خطا اجتنابناپتذیر

خطای بیشتر محصوالت ستبک در مرایسته بتا محصتوالت ستنگین،

است.

جدول  .5خطاي متوسط مطلق مدل در مقایسه با اطالعات بهدست آمده از پایلوت.
مشخصه هيدروكراكينگ

واحد

درصد خطا )(ADD%

شدت جریان محصول سبک تولیدی

(کیلوگرم بر ساعت

11/19

شدت جریان محصول سنگین تولیدی

(کیلوگرم بر ساعت

2/11

شدت جریان گاز هیدرو ن سولفید در خروجی

(کیلوگرم بر ساعت

1/21

شدت جریان آمونیاک در خروجی

(کیلوگرم بر ساعت

21/11

مردار آروماتیک محصول

(درصد وزنی

6/92

مصرف هیدرو ن

(مول بازای مول خوراک

1/55
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 2-4آناليز حساسيت

گوگردزدایی با افزایش سرعت فضایی کتاهش یافتته کته بتا افتزایش

در شکل ( ، 11تغییرات مصرف هیدرو ن نسبت به تغییرات سترعت

سرعت فضایی ،شیب این تغییر ،بهشدت افزایش می یابتد .سترانجام،

فضایی (فشار ثابتت  191بتار و دمتای  309درجته سلستیوس کته

بهدلیل کاهش زمان اقامت در راکتور هیدروکراکینگ ،میتوان نتیجه

به کمک مدل محاسبه شده ،مشاهده میشود .همانطور که مشحظه

گرفتتت کتته واکتتنشهتتای هیتتدروتریتینگ شتتامل گتتوگردزدایی،

میشود ،با افزایش سرعت فضایی ،مصرف هیدرو ن به ازای هر متول

نیترو نزدایی و آروماتیکزدایی ،پیشرفت کمتری دارد که بته علتت

هیدروکربن کاهش یافته استت .بترای بررستی ایتن پدیتده ،منحنتی

کاهش کیفیت محصول ،سرعت فضایی باید در محدوده مجاز بهدقت

تغییرات گوگرد محصول نسبت به سرعت فضایی در همان شرایط در

کنترل شود.

شکل ( 11ترسیم شده است .از این نمودار میتوان نتیجه گرفت که

1/ 7

1/5
1/ 4
1/ 3
1/2
1/1

نسبت مولي هيدروژن به هيدروكربن

1/ 6

7/9
7/8
1/2

1

7/8

7/6

سرعت فضایي (بر ساعت)

شكل  .11تغييرات مصرف هيدروژن با سرعت فضایی در دماي دماي  385درجه سلسيوس و فشار  151بار.

1477
1277

877
677

ميزان گوگرد )(ppm wt

1777

477
277
1/2

1

7/8

7/6

7

سرعت فضایي (بر ساعت)

شكل  .11تغييرات گوگرد محصول با سرعت فضایی در دماي  385درجه سلسيوس و فشار  151بار.
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 191بار و باالترین سرعت فضایی قابل حصول در شترایط آزمایشتی

واکتنشهتای هیتدروتریتینگ بتا افتزایش فشتار هیتدرو ن ،شتتابان

هیدروکراکینگ ( 1/3بر ساعت مشتاهده متیشتود .از ایتن منحنتی

پیشرفت میکند .با توجه به کاهش نشست کک بتر روی کاتالیستت

می توان نتیجه گرفت که با افزایش دما ،واکنشهتای هیتدروترتینگ

به تناسب افزایش فشتار هیتدرو ن ،افتزایش دمتا بته همتراه فشتار،

که مصرفکننده هیدرو ناند ،پیشرفت چشمگیری کترده و افتزایش

میتوانتد افتزایش سترعت خطتی را بترای ثابتت نگتهداشتتن بتازده

دمتتا متتیتوانتتد جبتترانکننتتده افتتزایش ستترعت فضتتایی در فراینتتد

هیدروکراکینگ جبران کند که البته برای تعیین محتدودهای دقیتق

هیدروکراکینگ باشد .اما ،به دلیل تسریع در فرایند تشکیل کتک بتر

برای این متغیرها ،نیاز به توسعه متدلی بترای پتیشبینتی غیرفعتال

روی کاتالیست و شتاب در غیرفعال شدن آن ،افتزایش بتیش از حتد

شدن کاتالیست هیدروکراکینگ با زمان و متغیرهای دیگتر عملیتاتی

دما ،راهحل مناسبی برای رفع این مشکل نیست .در شتکل ( ، 13در

است.

شرایط مشابه ،تغییرات مصرف هیدرو ن با فشار راکتور که هیدرو ن

2/3
نسبت مولي هيدروژن به هيدروكرن

2/2
2/1
2
1/9
1/8
1/ 7
1/ 6
1/5
395

397

387

385

375

377

مدل سينتيكي مصرف هيدروژن براي فرایند هيدروكراكينگ گازویيل خأل

در شکل ( ، 12تغییرات مصرف هیتدرو ن نستبت بته دمتا در فشتار

آن را تأمین کرده ،مشتاهده متیشتود .از ایتن شتکل برمتیآیتد کته

دما (سلسيو )

شكل  .12تغييرات مصرف هيدروژن با دما در سرعت فضایی  1/3بر ساعت و فشار  151بار.

2/2

2
1/9
1/8

نسبت مولي هيدروژن به هيدروكربن

2 /1

1/ 7
177

167

157

147

137

فشار (بار)

شكل  .13تغييرات مصرف هيدروژن با فشار در سرعت فضایی  1/3بر ساعت و فشار  151بار.
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 .5نتيجهگيري كلي

هیدرو ن

با توجه به ارزش اقتصادی و زیستمحیطی فراینتد هیتدروکراکینگ

شدت جریان هیدرو ن سولفید

گازوییتتل ختتأل در پاالیشتتگاه ،در ایتتن تحریتتق متتدلی بتترای بتترآورد

شماره سلولها راکتورهای متوالی

متغیرهای خروجی عمدتاً این فرایند شامل شدت جریان محصتوالت

ثابت آهنگ واکنش

-1

m .h .m cat

k

سبک و سنگین ،آهنگ جریتان گتاز هیتدرو ن ستولفید و آمونیتاک

ضریب بسامدی

m3.h-1.m3 cat-1

k0

تولیتتدی ،درصتتد آروماتیتتک محصتتول ،و ستترانجام مرتتدار مصتترف

شدت جریان محصوالت سبک

kg.h-1

Light

هیدرو ن به عنوان یک متغیر با اهمیت ،ارائه شده است.

شماره نمونه

-

LP

نتاین نشان دادند که متدل یادشتده در بتاال قتادر استت متغیرهتای

شدت جریان آمونیاک

kg.h-1

NH3

ذکرشده را با دقت قابل قبولی برآورد کند که خطای متوسط مطلتق

توان فشار جزیی هیتدرو ن بترای

-

nASa

مدل ( AAD%برای تخمین مرتدار محصتوالت ستبک و ستنگین و

تبدیل آروماتیک به اشبا

مصرف هیدرو ن که بر اقتصاد فرایند بسیار مؤثر استت ،بته ترتیتب،

توان فشار جزیی هیتدرو ن بترای

1/2 ،11/19و  1/55درصد است .خطای متغیرهتای زیستتمحیطتی

تبدیل خوراک به گاز

چون مردار آروماتیک محصوالت ،شدت جریان گاز هیدرو ن سولفید

توان فشار جزیی هیتدرو ن بترای

و آمونیاک تولیدی نیز ،به ترتیب 21/11 ،1/21 ،و  6/92درصد است

تبدیل خوراک به محصول سبک

که خطای باال برای تخمین مردار شدت جریتان آمونیتاک تولیتدی،

توان فشار جزیی هیتدرو ن بترای

ناشی از دقت پایین آنالیز این گاز در آزمایشگاه است.

تبدیل محصول سبک به گاز

پس از اعتبار سنجی مدل ،آنالیز حساسیت نشان داد که بتا افتزایش

تعتتداد ستتلولهتتای راکتورهتتای

سرعت فضایی ( ، LHSVمردار مصرف هیتدرو ن بتهشتدت کتاهش

متوالی (211

-1

3

-1

kg.h

H2S

-

i

3

-

-

-

nFG

nFL

nLG

nt

مییابد که نمایانگر عدم پیشرفت واکنشهتای تصتفیه هیتدرو نی و

تعداد آزمونها

-

Nt

عدم دستیابی به استتانداردهای زیستتمحیطتی استت و بایتد از آن

تود ترکیبات نیترو نی

-

N-Lump

اجتناب کرد .اثبات این ادعا ،افزایش شدید مردار گوگرد در محصول

فشار راکتور هیدروکراکینگ

bar

P

خروجی است که از طریق آنالیز حساسیت مربوطه ،به اثبات رستیده

مربعات خطا

-

Q

است .با توجه به حساسیت کاتالیست هیدروکراکینگ به نشست کک

ثابت گازهای کامل

kcal.kmol-1.K-1

R

در دماهای باال ،افزایش فشار هیدرو ن به همراه دما ،میتواند گزینته

ثابت سرعت واکنش

kg. (m3cat)-1.h-1

Rj

مناسبی برای پیشرفت بیشتر واکنشهتای هیتدروتریتینگ گازوییتل

شدت جریان محصوالت سنگین

kg.h-1

Resid

خألباشد.

زمان اقامت

RT

تود ترکیبات گوگردی

نمادها و نشانهها
خطای مطلق متوسط
مردار آروماتیک
تود ترکیبات آروماتیکی
غلظت خوراک و محصوالت
انر ی فعالسازی
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H2

دمای واکنش هیدروکراکینگ
%

AAD

شدت جریان حجمتی جریتان در

kg.h-1

Arom

راکتور

-

AromLump

kg.m-3

C

kcal.mol-1

E

حجم کاتالیست
متغیر خروجی مدل

نشريه مهندسي شيمي ايران ـ سال پانزدهم ـ شماره هشتاد و نهم ()5931

-

S-Lump

K

T

3

m .h

v

m3

Vcat

-

Y

مدل سينتيكي مصرف هيدروژن براي فرایند هيدروكراكينگ گازویيل خأل
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زیرنویسها
A

-

تود ترکیبات آروماتیک

ASat_B

تود آروماتیک به اشبا در مسیر برگشت

ASat_F

تود آروماتیک به اشبا در مسیر رفت
متغیر خروجی پایلوت

exp

F

-

خوراک یا باقیمانده

FG

خوراک به گاز

FL

خوراک به محصول سبک

G

-

محصول گاز
هیدرو ن

H2

H2S

هیدرو ن سولفید

LG

محصول سبک به گاز
آمونیاک

NH3

L

-

محصول سبک

N

-

تود نیترو ن

NL

تود نیترو ن به محصول سبک

Ref

مرجع

sim

متغیر خروجی مدل

S

-

تود گوگرد

Sat

تود ترکیبات اشبا

SL

تود گوگرد به محصول سبک
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