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چکیده
زمینه و اهداف :پاالی شگگگاهها حدودا چهار در صگگد از انا شگگار یهانی دی اک سگگید کر
سگا  .در سگح یهان ،ش

پاالی

پ

از ش

دارد .ای گاز گلشانه ای عامل ا صگگلی گرمای
می ا شگد ییی از راهیارهای کاه

را تولید میکنند ،نزدیک ه یک میلیارد ت در

تولید ر و صگن ت سینان رت ه سود در ی تولیدکنندگان با ت دی اکسید کر را
یهانی و تیییر ایلی می ا شگگد و رحری یدی رای سگگالمت ان سگگان و محیط زی سگگت

ای گاز گلشانه ای در اتن سگرر ،کاه

دی اک سگید کر

از یریب رگ شگت پ یر کردن ای گاز در

چرره سگورت می ا شگد واحد کت کراکر ییی از منا انا شگار ای گاز گلشانه ای در پاالی شگگاه آ ادان می ا شگد که مددار  ۲30ت در
سگاعت گازهای احارا تولید میکند و دارای  ۱۲/۷در صگد مولی دی اک سگید کر

می ا شگد شگنا سگایی منا انا شگار گاز دی اک سگید کر

در پاالیشگاه آ ادان و ش یه سازی ی ب شینیایی ای گاز گلشانه ای و ت دیل آن ه سورت ماانو از اهداف ای پژوه

ررویی از منا انا شگار پاالی شگگاه آ ادان تو سگط د سگاگاه  Testo 350-XLو

کروماتوگرافی گازی اندازه گیری شگگده ا سگگت ا تویه ه اینیه مددار غلظت دی اک سگگید کر

در گازهای احارا واحد کت کراکر

ی شگاری مددار را دا شگت ،ل ا ا ا سگاراده از نرد افزار  Aspen Hysysشگ یه سگازی ی ب شگینیایی دی اک سگید کر
رج احیاء واحد کت کراکر ا حال دی اتانو آمی  30٪وزنی انجاد و یی یک واکن

از گازهای احارا

هیدروژنا سگیون ه ماانو ت دیل شگده ا سگت

در نهایت محاس ات ایاصادی یرح انجاد گردید
یافته ها :راندمان کلی ی ب شگینیایی دی اک سگید کر
آمده ا سگت ا ای رو

در شگ یه سگازی ا نرد افزار  %۹۲و دریه رلوص  CO2ازیافای  ٪۹۴/6د سگت

میتوان  ۱003ت در روز دی اک سگید کر

ت دیل کرد در شگ یه سگازی ت دیل دی اک سگید کر

واحد کت کراکر را ی ب و ازیافت ننود و ه مح صگو ماانو

ازیا ی شگده ه سگورت ماانو  ،مددار  6۸6ت در روز ماانو ا دریه رلوص

 ۹۹%/۸د سگت آمد محا سگ ات ایا صگادی یرح ن شگان میدهد که هزینه کاه
نرخ دارلی ازگ شگت سگرمایه ای یرح  ٪۲۲و ارز

انا شگار هر ت دی اک سگید کر

 ۱۹دالر می ا شگد میزان

رالص ف لی یرح  ۹۲میلیون دالر می ا شگد ازگ شگت سگرمایه ای یرح  3سگا

می اشد
نتیجهه ییری :دی اتگانو آمی رانگدمگان گاالیی در یگ ب دی اک سگگید کر
میتوان آالینگده دی اک سگگید کر

از گگازهگای احارا دارد گا رو

یگ ب

گشینگیایی گا آمی
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روش کار :در ای پژوه

میزان غلظت دی اک سگید کر

می اشد

را از گگاز هگای احارا تولگیدی در پگاالی شگ گگاه هگا گازگیافگت ننود و نوان روراک ارزان رای تولگید

سگگورت ماانو ا سگگاراده ننود ا ای رو

عالوه ر ایجاد ارز

افزوده ،از انا شگگار ای گاز گلشانه ای ه محیط زی سگگت یلوگیری

میگردد

*نویسنده مسئول :گروه محیط زیست،واحد اهواز ،دانشگاه آزاد اسالمی  ،اهواز،ایران

ایمیلmmohammadiroozbahani@yahoo.com :

– شماره تماس۰۹۱۶۱۶۲۳۵۶۴ :
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کلمات کلیدی :ی ب شینیایی دی اکسید کر

 ،واحد کت کراکر  ،دی اتانو آمی  ،ماانو  ،ش یه سازی ا آسپ هایسی
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که فناوری ی ب کر

مقدمه
ف آوری های ی ب دی اکسید کر  ،اساراده و یا ذریره

توانایی  ۱۴درصدی در کاه

یهانی دی اکسید کر
رای کاه

آن ه عنوان ییی از اصلی تری راه های سودمند رای کاه

را دارا

اناشار

می اشد.۱6

هزینه های عنلیاتی کاررانه های ی ب و

گرد شدن کره زمی می اشد و ه یور ف ا در سراسر یهان

ین آوری کر  ،تال

مورد تحدیب یرار گرفاه است ۱امروزه تینولوژی های کار ردی

یریب مد سازی ،ش یه سازی فرآیند ،ه یراحی و هره رداری

گرد شدن کره زمی مانرکز شده است

زیادی ر روی کاه

محلوب دست

یا ند۱۷

های زیادی صورت گرفاه است تا از
در سیاری از تحدیدات صورت گرفاه

در ای میان سیسا های ی ب شینیایی ا آمی عنالً مورد

در ی ب شینیایی دی اکسید کر

اساراده یرار گرفاه و مداد در حا توس ه می اشند ۲ی ب داده

سازی فرایند ا نرد افزار آسپ

ی النللی انرژی غلظت دی اکسید کر یو زمی

های آژان

در سا  ۲0۱5ه مددار  3۹۹ ppmوده و در نوام ر سا ۲0۲0
ه  ۴۱۲ ppmرسیده است 3فرآیند ی ب شینیایی دی اکسید
کر

است6،5،۴

راساس گزار

 ۲0۱۴اناظار میرود که ف آوری های ی ب و ین آوری
کر ند

مهنی در دسایا ی ه کاه

در اتنسرر و کاه

غلظت دی اکسید کر

تیییرات آب و هوایی داشاه

ای گاز اساراده شده است

پ

ییی از گزینه های اصلی رای کاه
است۱0،۹ ،۸

راساس گزار

از احارا توسط آمی

پاانسیل ی ب و مصرف کر

من اصلی اناشار دی اکسید کر

مصرف سورت های فسیلی

است و پاالیشگاهها سومی تولید کننده گازهای گلشانه ای د
از صنای و کاررانه های سینان
که توسط آژان

می اشند۱۲،۱۱

راساس گزارشی

ی النللی انرژی در سا  ۲0۱3مناشر شده

است ،فرآیند ی ب و مصرف دی اکسید کر

(Carbon

 Capture Utilization or Storage)CCUSرای کاه
گلشانه ای از واحد های صن ای مورد نیاز
مناسب رای کاه

ف

راندمان رداشت

آوری ی ب و مصرف کر

محال ات آژان

نامیده

ی النللی انرژی نشان میدهد
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اناشار دی اکسید

در کاه

و هزینه های تولید در مدایسه ا فرایند ماداو تولید

ماانو از گاز سناز نشان میدهد که سرمایه مورد نیاز ای
واحدها از واحد های ماداو تولید ماانو کنار است فرایند
ه عنوان یک راهیار مناسب رای کاه

تیییرات آب و هوا ارائه شده است

۴۱،۲6،۲5

ی ب ندشه راه انرژی  ،۲050سیسا ی ب و ذریره سازی
کر

اید در اغلب صنای مصرف کننده سورت های فسیلی

ویود داشاه اشد رنامه سیاست های آب ،هوا و انرژی ،کاه
گازهای گلشانه ای را تا سا  ۲030نس ت ه سا  ۱۹۹0حدایل
 ۴0٪پیشنهاد کرده است

.۲6

ماانو ییی از ده محصو رتر صن ای ا مصرف ساالنه 53
میلیون ت در سا  ۲0۱۱وده و مددار آن در سا  ۲0۱۹ه ۹3
میلیون ت رسیده

است3۸

حدود  ٪۸5از ماانو تولید شده رای

سناز مواد شینیایی یا حال در صن ت اساراده میشود و
ایینانده در ش

سورت و انرژی اساراده میشود ماانو

عندتاً در تولید فرمالدئید ( ،)35٪مایل ترشیو -وتیل اتر ()۲5٪
و اسید اسایک ( )۹٪اساراده میشود .هنچنی میتوان ماانو
را ا انواع مشالف نزی

رای اتوم یلها و وسایل ندلیه ان حاف

پ یر هی ریدی مشلوط کرد و مصرف ننود

۴0
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میشود۱5،۱۴

یک راه حل

مانند سورت یا مواد شینیایی مانند اوره

و یا تزریب ه چاههای نرت یهت افزای
نرت می اشد ای

است۱3

ای گاز

اناشار ای گاز گلشانه ای ت دیل کردن آن

ه محصوالت ا ارز

کر

اناشار گازهای گلشانه

هیات ی النللی تیییر ایلی ،

۲3 ،۲۲،۲۱،۲0،۱۹،۱۸

] [ Downloaded from jehe.abzums.ac.ir on 2023-01-10

فناوری ی ب دی اکسید کر
ای

اتانو آمی (  (MEAا غلظت  ٪30وزنی یهت ی ب شینیایی

ی ب و مصرف کر

اشند۷

هایسی ( ) Aspen Hysys

اساراده شده است در اکثر ای محال ات از آمی نوع او مونو

ا آمی از سا  ۲005روند تجاری سازی آن آغاز شده
هیات ی النللی تیییر ایلی در سا

از گازهای احارا از ش یه

نادر نیک اقبالی سی سخت و همکاران

ییی از راهیارهای کاه
کاه

گازهای گلشانه ای در اتنسرر،

اناشار دی اکسید کر از یریب ازگشت پ یر کردن ای

( )Methyldiethanolamineاساراده یشاری

دارند 3۲،3۱، 30،۲۹،۲۸

گازهای احارایی م نوال در فشار اتنسرری از دودک

صنای

گاز در چرره سورت است ای ایده توسط آیای یرج اواله

رارج می شوند ،در ای فشار ک  ،از حال های مونواتانل آمی

رنده یایزه نو ل شینی محرح شده است و منجر ه ایجاد دان

و دی اتانو آمی میتوان یهت ی ب دی اکسید کر اساراده

فنی تولید ماانو از دی اکسید کر
از یریب ازیا ی دی اکسید کر

شده است ه ماانولی که

ننود3۴،33

ه دست میآید ماانو س ز

فرایند اسااندارد ی ب شینیایی شامل تناس گازهای

ایال میشود که میتواند ه عنوان سورت اصلی و یا مینل

ا حال مناسب در یک رج ی ب و یداسازی یزء

در سیسا های احارایی ه کار

رود۴۱،3۷،۲6

ی ب شده از حال در رج عریان ساز

رای ی ب و یداسازی دی اکسید کر از گازهای احارا
ررویی از دودک
شینیایی توسط آمی

صنای و پاالیشگاهها م نوال از ی ب
اساراده میشود حاللهای

احارا

می اشد۲۸،۱۸،۹

رو

اسااندارد ی ب و دف که رای گرفا یک یزء از یریان گاز
مورد اساراده یرار میگیرد در شیل  ۱آمده است

MEA

( )Diethanolamine( DEA ،)Monoethanolamineو MDEA

شرح کلی فرایند صنعت مورد مطالعه
واحد کت کراکر یدید پاالیشگاه آ ادان دارای تینولوژی

 5۲0 oCو فشار  ۲/5 barدر راکاور شیساه شده و محصوالت
گاز ،گاز مای  ،نزی اکاان اال  ،گازوئیل س ک و نرت زال

شرکت  )Universal Oil Products( UOPو از مد شیست

شده تولید می شود ضن واکن

مولیولی در رایزر می اشد ای واحد دارای ظرفیت ۴5000

 ۴/۲درصد وزنی از روراک واحد در راکاور ت دیل ه کک

شیه در روز می اشد و  5۷درصد حجنی روراک آن ت دیل

میگردد در عنلیات کک سوزی و احیاء کاتالیست در رج

واحد تدحیر در رالء در مجاورت کاتالیست زئولیت در دمای

o

احیاء و در دمای  ۷00 Cمددار ۲30ت در ساعت گازهای
احارا تولید میگردد گازهای احارا تولیدی دارای ۱۲/۷
درصد مولی آالینده دی اکسید کر

می اشد.۲۷
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ه نزی

ا اکاان  ۹3میگردد در ای واحد گازوئیل سنگی

کراکینگ هیدروکر ها مددار
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شکل  :1ندشه شناتیک رو

ماداو یداسازی یک یزء از یریان گاز
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گازهای سوراه پ

دما در ویلر ازیافت حرارت

از کاه

ا دمای  ۲۸۸ oCه سنت اسیرا ر گاز مریوب ارسا میگردد
تا عنل کنار و کاه
دی اکسید کر

آالینده های گازی دی اکسید گوگرد و

توسط فرایند ی ب ا آمی انجاد شده و در

شکل :2شنای کلی ش

رج احیاء واحد کت کراکر یدید پاالیشگاه آ ادان در شیل ۲
آمده است

میان  CO2و  H2تولید می گردد

ماانو ساه ه من تولید دی اکسید کر و هیدروژن  ،ر پایه
سوراهای فسیلی و یا ه صورت تجدید پ یر تولید می گردد
دهنده های هیدروژن و دی اکسیدکر

از منا

کاتالیسای هاروژن است و رو
رای ت دیل دی اکسید کر

دود یک رو
ه ماانو

دو مرحله ای

می اشد3۷،۲6

تحدیب هیدروژناسیون مسادی دی اکسید کر

در ای

ازیافای از واحد

کت کراکر یهت تولید ماانو س ز اساراده شده است
در ای

فرایند واکن

دهنده های دی اکسید کر

و

هیدروژن ا نس ت مولی  1ه  3ه راکاور سناز ماانو تزریب می

ماداو اساراده از سورت فسیلی دست

شوند کاتالیست مویود در راکاور غال ا ر پایه م  /اکسید روی

آیند ،ماانو دست آمده تجدید پ یر محسوب شده و ه آن

می اشد که ا اکسید زیرکونیود نیز ه کار می رود مددار زیادی

دیگری غیر از رو

ماانو س ز ایال می
هاری رو
دودک

از مونوکسید کر نیز در یی ای فرایند تولید میشود اما ،اناشاب

گردد3۷،۲6

تولید دی اکسید کر

پاک ازیا ی ای گاز از

نیروگاهها ،پاالیشگاهها ،واحدهای پاروشینی ،کاررانه

های فوالد و سینان می اشد
هیدروژناسیون مسادی

اشد

۴0،3۷،۲6

اصلی ویود دارد .رو

دی اکسید کر

کر دیگر محصوالت یان ی ای فرایند دی مایل اتر و ماان می

او

در یک واکن
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3۷،۲6

واکنشهاي انجام گرفته در این راکتور عبارتند از:
)( ۱

CO2 + 3H2 → CH3 OH + H2 O
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رای تولید ماانو دو رو

پ یری واکن

نس ت ه ماانو یشار است عالوه ر مونوکسید
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دی اکسید کربن بازیافت شده از گازهای احتراق

چنانچه واکن

می اشد ه اتنسرر ارسا

گردد۲۷

شنای کلی ش

راکاور و

راکاور و رج احیاء واحد یدید کت کراکر پاالیشگاه آ ادان

تولید متانول به روش هیدروژناسیون مستقیم
ماانو ه یور کلی از واکن

نهایت از یریب دودک

که دارای یحر  ۱/۸مار و ارتراع  55مار

نادر نیک اقبالی سی سخت و همکاران

)(۲

2CH3 OH → CH3 OCH3 + H2 O

)(3

CO2 + 4H2 → CH4 + 2H2 O

)(۴

CO2 + H2 → CO + H2 O

یریان ررویی از ای راکاور شامل مواد واکن

ماانو و سایر محصوالت یان ی یدا شده و ماانو
رالص ا غلظت  99 %دست میآید

سیار

3۷،۲6

در فرایند تولید ماانو دو کاتالیست  Cu/ZnO/Al2O3و
نداده،

 Pd/ZnOمورد تویه وده و کار رد یشاری دارند در فرایند

ماانو  ،آب و مونوکسیدکر هساند ای یریان ا ادا سرد شده

سناز گاز ی ی ی م نوال از کاتالیست م /

و وارد یک یداساز فل

تولید ماانو ه رو

رای ترییک ه دو فاز می شود فاز

اکسید روی اساراده میشود در تینولوژی های یدید و در

گازی حاصل ه سه یریان تدسی می شود .یریان غالب ه

ه ماانو از کاتالیست پاالدی /

راکاور ازگردانده می شود در حالییه ،یسنت دود ه منظور
سناز ماانو یشار ه راکاور دود فرسااده می شود فاز گازی
حاصل از یداکننده فل

ه گونه ای تدسی می شود تا ا نس ت

ت دیل مسادی دی اکسید کر
اکسید روی اساراده شده

است3۸

هیدروژناسیون دی اکسید کر

ه ماانو ر روی کاتالیست

پاالدی /روی/اکسید آلومینیود ه دما و مددار فلز پاالدی روی

مناسب ه راکاور دود فرسااده شود ای یریان در وای یک

کاتالسیت ساگی دارد ناایج نشان میدهد که اناشا یت ماانو

گاز سناز است که غنی از دی اکسید کر می اشد .کاتالیست

ا ای کاتالیست ه مددار آلیاژ پاالدی و روی و دساورال نل

مورد اساراده در راکاور دود مشا ه راکاور او است .یریان

دارد۴0،3۹

ررویی از ای راکاور نیز ا ادا سرد شده و سپ
یداکننده فل

ه هنان

فرسااده میشود تا فاز گازی و مای آن یدا شوند

تصریه کاتالیست ساگی

های آماده سازی و پی

روشهای مصرف دی اکسید کر و ت دیل آن ه سورت ماانو
و محصوالت دیگر در شیل  3نشان داده شده است

ای مای ه رج تدحیر فرسااده می شود در ای مرحله آب از

نرد افزار آسپ هایسی

های ش یه سازی است که ا اساراده از آن میتوان یک فرایند را

هنچنی از ای نرد افزار میتوان در یراحی فرایند های یدید

در حالت پایا و پویا ش یه سازی ننود از ای نرد افزار رای

در واحدهای صن ای ،یراحی فرایند یایگزی  ،هینه سازی

عنلیرد  ،عیب

فرایند  ،تشنی کارکرد و راندمان تجهیزات فرایندی اساراده

یراحی و ش یه سازی واحد های فرایندی ،پای
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ییی از پرکار ردی تری نرد افزار

یا ی ،ه ود عنلیرد و مدیریت درآمد و هزینه اساراده میگردد
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شکل  :۳ننودار مصرف سودمند دی اکسید کر

در ت دیل ه ماانو

3۷

شبیه سازی سنتز متانول با هیدروژناسیون دی اکسید کربن بازیافت شده از گازهای احتراق واحد کت کراکر پاالیشگاه آبادان

کرد ا تویه ه اینیه در ای تحدیب امیان ررسی عنلیرد آمی
نوع دود دی اتانو آمی در ی ب دی اکسید کر
واحد صن ای ویود ندا شت ،هنچنی یهت کاه

در یک
هزینه های

عنلیاتی و رسیدن ه ناایج مورد نیاز یراحی ،رای اساراده از

هایسی

ای یرح انجاد گردید
ت داد ننونه های مورد نیاز یهت ننونه رداری از دودک
واحد کت کراکر از را حه ( )5دست آمده است

آمی یدید از ای نرد افزار در ش یه سازی فرایند ی ب و دف
دی اکسید کر

توسط دی اتانو آمی و ت دیل آن ه ماانو

اساراده شده است

)( 5

𝑍2 ∗ 𝜎 2
𝑑2
داد ننونه مورد نیاز) ( d ،دامنه تیییرات)
=𝑛

در ای را حه ( nت

و( σانحراف م یار) می اشد میزان انحراف م

هدف اصلی ای تحدیب ش یه سازی ی ب شینیایی دی
اکسید کر

ش یه سازی شد و در نهایت محاس ات ایاصادی رای

از گازهای احارا

ا اساراده از حال دی اتانو

 )Deviationاز را حه ( ) 6دست آمده است
) ̅𝑥 ∑(𝑥𝑖 −
𝑁

آمی و امیان سنجی ت دیل آن ه سورت ماانو وده است

)(6

دیگر اهداف ای تحدیب شناسایی وض یت کنی و کیری اناشار

ا یایگزینی مدادیر (

آالینده دی اکسید کر در پاالیشگاه آ ادان و کاه
در یهت ه ود پدیده گرمای

ای آالینده

یهانی وده است هنچنی

محاس ات ایاصادی یرح انجاد و مورد ررسی یرار گرفاه شده

یار( Standard

√=𝜎

α= d= 0.95 , Z=1.645, σ =1.84

 ) 0.05 ,در را حه  5ت داد ننونه های مورد نیاز  ۱0دست آمده
است
یهت آنالیز گازهای احارا واحد کت کراکر  ،دودک

های

کورهها و ویلرها و تور ی های گازی نیروگاه  3پاالیشگاه از

است

دساگاه  Testo 350-M/XLسارت کشور آلنان که ر اساس
مواد و روش ها
رای رسیدن ه اهداف تحدیب ا ادا منا
اکسید کر

اناشار گاز دی

در پاالیشگاه آ ادان شناسایی گردید و از گازهای

احارا ررویی از دودک ها ننونه رداری گردید و میزان دی

رای ت دادی از آنالیزها از دساگاه کروماتوگرافی گاز مد
 Agilent 7890Bاساراده شده است رو

آزمای

ر اساس

اسااندارد  UOP 172و  UOP 539وده است

مششص شد ر

ر اساس محاس ات سورت و احارا و ا تویه ه میزان

اساس میزان گاز ی ی ی مصرفی در کوره ها ،ویلرها ،نیروگاه

مصرف گاز ی ی ی در ش

های مشالف پاالیشگاه آ ادان و

ر و محاس ات سورت و احارا میزان دی اکسید کر

هنچنی میزان کک سوزی در رج احیاء واحد کت کراکر هنگاد

اکسید کر

منا

های مشالف پاالیشگاه محاس ه شد میزان دی

احیاء کاتالیست مددار تولید سالیانه ای گاز گلشانه ای محاس ه

در واحد کت کراکر ر اساس محاس ات سورت و

شد هنچنی سه هر یک از منا اناشار در تولید گاز گلشانه

تولیدی در ش
اکسید کر

اناشار دی اکسید کر

احارا کک در رج احیاء دست آمد ا تویه ا اینیه یشاری

ای دی اکسید کر

در پاالیشگاه آ ادان مششص شده است

مر وط ه گازهای احارا ررویی از

ا اساراده از فرمولهای  ۷تا  ۱۲و ر اساس ناایج حاصل

رج احیای واحد کت کراکر ود ل ا ی ب شینیایی دی اکسید

ی ب شده،

غلظت دی اکسید کر
کر

گازهای احارا ای واحد توسط حال دی اتانو آمی
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راندمان ی ب و میزان کاه

اناشار ای گاز گلشانه ای در

واحد کت کراکر محاس ه گردید هنچنی

میزان دی اکسید
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 30٪و ت دیل آن ه سورت ماانو توسط نرد افزار آسپ

شده از ش یه سازی فرایند ،میزان دی اکسید کر
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اساانداردهای  EPAعنل میکند اساراده شده است هنچنی

نادر نیک اقبالی سی سخت و همکاران

کر

تولیدی منا

اناشار پاالیشگاه آ ادان مانند کوره های

محاس ه میزان دی اکسید کر

ازیا ی شده از رج دف :

فرایندی ،ویلرها و نیروگاه گازی شناره  3مششص گردید
Kg

∗ CO2 Reduction ( ) = GCO2 ∗ CO2 purity
hr
CO2 MW
)(۱۱

محاسبه میزان دي اکسید کربن خروجی از برج احیاء:
Kg
) ( GCO2
hr
(Gflue gas ∗ YCO2 ) ∗ CO2 MW

)(۷

Flue GasMW

=

محاس ه راندمان ازیا ی دی اکسید کر
)(۱۲

محاس ه میزان دی اکسید کر

)(۸

𝑔𝐾
) ( 𝐺𝐶𝑂2
𝑟ℎ
(𝐺𝑡𝑟𝑒𝑎𝑡𝑒𝑑 𝑔𝑎𝑠 ∗ 𝑌𝐶𝑂2 ) ∗ 𝐶𝑂2 MW
=
Flue GasMW

محاس ه میزان دی اکسید کر
)(۹

مویود در گاز تصریه شده:

ی ب شده:

ton
( GCO2 Capture
) = GCO2.in − GCO2.out
day

GCO2.out
∗ 100
GCO2.in

در رج دف :

= CO2 Recovery %

در ای فرمو ها ت داد مولهای دی اکسید کر

ورودی ه

رج ی ب ا ) )Yco2 inو ت داد مولهای دی اکسید کر
ررویی از رج ی ب ا ) )Yco2 outو مددار د ی گاز ورودی
ا (  (Gco2 inو مددار د ی گاز ررویی ا ( (Gco2 outنشان
داده شده است
ننودار کلی ی ب شینیایی دی اکسید کر

از گازهای

سوراه و ت دیل آن ه سورت پاک ماانو در شیل  ۴آمده
است در ای شیل مراحل اصلی فرایند ی ب دی اکسید کر

CO2 Capture Efficiency %
)= ((Y_(CO2. in
− Y_CO2. out ))/Y_CO2. in
∗ 100
)(۱0

که عنل ی ب و ازیا ی دی اکسید کر
محصو ماانو را انجاد میدهند ا ناد

و ت دیل آن ه
اراصاریCCUP

) ) Carbon Capture Utilization Plantشناراه میشوند
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شکل  :4ننودار ی ه ای ی ب و ت دیل دی اکسید کر

ه محصو ماانو

] [ Downloaded from jehe.abzums.ac.ir on 2023-01-10

محاس ه راندمان رج ی ب:

و ت دیل آن ه سورت ماانو نشان داده شده است واحد هایی

شبیه سازی سنتز متانول با هیدروژناسیون دی اکسید کربن بازیافت شده از گازهای احتراق واحد کت کراکر پاالیشگاه آبادان

شبیه سازی فرایند جذب و دفع توسط نرم
افزار آسپن هایسیس( )Aspen Hysys
ش یه سازی فرایند ی ب شینیایی دی اکسید کر
یریان گازهای سوراه ا اساراده از حال

از

دی اتانو

آمی ( 30٪ )DEAانجاد شده است در ای تحدیب از نسشه
 V.6.5نرد افزار آسپ هایسی

که دارای ساه ترمودینامییی

مشصوصی ه ناد ساه آمینی( (Amine Packageمی اشد و تناد
شرایط مورد نیاز رای ش یه سازی ا حال آمینی و واکن
های مر ویه را ه صورت پی

فرض دارد اساراده شده است

از مد ترمودینامییی کنت-ایزن رگ(  ) Kent-Eisenbergرای
محلولهای آمی در ای

ساه آمینی اساراده شده

است36،۲3،۲۱

صرحه اصلی فرایند سیسا ی ب و دف دی اکسید کر
توسط حال دی اتانو آمی که توسط نرد افزارآسپ هایسی
ش یه سازی شده در شیل 5نشان داده شده است شرایط
فرایندی ریهای ی ب و دف که در ش یه سازی فرایند در نظر
گرفاه شده در یدو  ۱آمده است شرایط عنلیاتی راساس
کارهای مشا ه ی لی و هنچنی

تجاری شده و داده های علنی از کاا های مری در نظر گرفاه
شده است .۲۴،۲3،۲۱در ای شیل تجهیزات اصلی مورد نیاز فرایند
ی ب و ازیا ی دی اکسید کر

مانند رج ی ب ،رج دف ،

پنپ های آمی ض یف و غنی ،م د ،کولر ،ظرف یدا کننده و
مسیرهای فرایندی ارت ایی نشان داده شده است

ا نرد افزار Aspen Hysys
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شکل  : ۵صرحه اصلی فرایند سیسا ی ب و دف دی اکسید کر
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شرایط عنلیاتی واحد های

نادر نیک اقبالی سی سخت و همکاران
جدول  :1شرایط فرایندی برج های جذب و دفع دی اکسید کربن در شبیه سازی با نرم افزار Aspen Hysys

شرایط عملیاتی

مقدار

واحد

شرایط عملیاتی برج جذب
bar

۱۱

فشار
دمای االی رج

0

3۹

رج

0

6۸

دمای پایی

C
C

ت داد مراحل ت ادلی

۱5

0

دمای آمی ض یف

۴0

C
-

نس ت مای ه گاز ()L/G

35

شرایط عملیاتی برج دفع
bar

۱۹

دمای یوشاننده

0

فشار

۱۲5

دمای آمی غنی

0

۱00

C
C

شرایط یازهای احتراق
مددار یریان یرمی

Ton/hr
0
C

وزن مولیولی

Kg/kg
mole
mole

دما

غلظت دی اکسید کر

۲30
60
۲۸
۱۲ ۷

غلظت دی اتانو آمی ()DEA

Wt%

شبیه سازی فرایند تبدیل دی اکسید کربن

30

و در دمای  ۲۷0 oCو فشار  30 barدر راکاور ه محصو ماانو

بازیابی شده به سوخت متانول توسط نرم افزار

ت دیل شده است پ

Aspen Hysysy

افزار ،آن را ایرا کرده و ا هنگرا شدن آن نشان داد که ش یه

در ای تحدیب از نسشه V-6.5نرد افزارآسپ هایسی
ش یه سازی فرایند ت دیل دی اکسید کر
احارا

رای

ازیا ی شده گازهای

ه محصو ماانو اساراده شده است ای نرد افزار

دارای واکن

های مورد نیاز رای ش یه سازی ای

می اشد گاز دی اکسید کر

فرایند

که توسط ی ب شینیایی ا دی

اتانو آمی  %30دست آمده ود و ه دریه رلوص  ٪۹5رسیده
ود را ا نس ت مولی  ۱ه  3ا هیدروژن رالص مشلوط شده

از وارد کردن ایالعات مورد نیاز نرد

سازی حل شده است صرحه اصلی سیسا ت دیل توسط نرد
افزار آسپ هایسی

در شیل 6نشان داده شده است در ای

شیل تجهیزات اصلی مورد نیاز فرایند ت دیل مانند راکاور ت دیل
دی اکسید کر

ه ماانو  ،رج تدحیر ماانو  ،کنپرسور ،م د ،
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شرایط جاذب ()DEA

ظرف آب گیر و مسیرهای فرایندی ارت ایی نشان داده شده
است مدادیر یرمی روراک ورودی (دی اکسید کر

و
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هیدروژن) و محصو ماانو تولیدی در یدو  5آمده است

شبیه سازی سنتز متانول با هیدروژناسیون دی اکسید کربن بازیافت شده از گازهای احتراق واحد کت کراکر پاالیشگاه آبادان

شکل  :۶صرحه اصلی ش یه سازی ت دیل دی اکسید کر

ه ماانو

ا نرد افزار Aspen Hysys

یافتهها
نتایج اندازه گیری غلظت گازهای احتراق کوره

های مشالف پاالیشگاه آ ادان در شیل  ۷نشان داده شده است.

ها ،بویلرها و نیروگاه برق پاالیشگاه آبادان
یهت مششص ننودن درصد مولی دی اکسید کر
گازهای احارا منا

اناشار پاالیشگاه آ ادان ایداد ه اندازه
در

شکل  :۷میزان غلظت دی اکسید کر

سه منا

اناشار دی اکسید کر

در ش

رای اندازه گیری غلظت دی اکسید کر

از دساگاه Testo350-

( XLسارت کشور آلنان) و دساگاه کروماتوگرافی گاز اساراده
شد
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گیری و آنالیز گازهای احارا منا اناشار دی اکسید کر

ای پاالیشگاه گردید میزان غلظت دی اکسید کر

در ش

منا اناشار پاالیشگاه آ ادان

پاالیشگاه آ ادان ر اساس محاس ات سورت و احارا محاس ه

مر وط ه نیروگاه شناره  3پاالیشگاه آ ادان می اشد واحد

شده و در شیل  ۸نشان داده شده است .یشاری سه اناشار

اناشار  ۱۸/5درصدی را ه رود
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های مشالف

مر وط ه ویلر های تولید شار آب و کناری سه اناشار

نادر نیک اقبالی سی سخت و همکاران

اراصاص داده است که مر وط ه کک سوزی در رج احیاء ای

شده و در شیل  ۹آمده است .یشاری سه مر وط ه ویلر

واحد می اشد ا تویه ه ت داد زیاد ویلرهای تولید شار و

های تولید شار آب و کناری سه مر وط ه نیروگاه شناره 3

کوره های فرایندی در پاالیشگاه سه یا ل تویهی از تولید دی

پاالیشگاه آ ادان می اشد محاس ات انجاد شده نشان میدهد که

تجهیزات ه رود اراصاص داده اند

پاالیشگاه آ ادان ا ظرفیت  ۴00هزار شیه در روز میزان ۲

یشاری مددار گاز ی ی ی مصرفی در پاالیشگاه آ ادان ه ه

میلیون ت در سا آالینده دی اکسید کر

ه اتنسرر مناشر

ای تجهیزات اراصاص دارد

میکند

اکسید کر

را ای

میزان اناشار دی اکسید کر

اناشار مشالف

از منا

پاالیشگاه آ ادان ر اساس محاس ات سورت و احارا محاس ه

50.0
40.4
29.9
18.5

30.0
20.0

11.2

10.0

CO2 Emission %

40.0

0.0
Power Plant

شکل  :۸سه اناشار دی اکسید کر

در ش

های مشالف پاالیشگاه آ ادان

1,000,000

872,144

900,000
645,818

700,000
600,000
500,000

398,580

400,000
240,986

300,000

)CO2 Emission (Ton/Year

800,000
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FCCU

Boileres

Furnaces

200,000
100,000
0

شکل  :9میزان اناشار گاز دی اکسید کر

در ش

های مشالف پاالیشگاه آ ادان
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FCCU

Power Plant

Boileres

Furnaces

شبیه سازی سنتز متانول با هیدروژناسیون دی اکسید کربن بازیافت شده از گازهای احتراق واحد کت کراکر پاالیشگاه آبادان

نتایج اندازه گیری گازهای احتراق برج احیاء
واحد جدید کت کراکر پاالیشگاه آبادان

نتایج حاصل از شبیه سازی فرایند جذب و دفع
با نرم افزار
پ

رای مششص شدن میزان دی اکسید کر و دیگر ترکی ات

Aspen Hysys

از ایجاد صرحه ننودار یریان فرایندی رای سیسا

مویود در یریان گازهای سوراه ررویی از رج احیاء واحد

ی ب و دف اسااندارد در نرد افزار آسپ هایسی

یدید کت کراکر ایداد ه ننونه گیری از گازهای احارا

داده های مورد نیاز تجهیزات اساراده شده ،ای نرد افزار رای

ررویی از رج احیاء ای واحد گردید و سپ

و تینیل

آنالیز آن توسط

 ۱0ننونه ا درصد های حجنی مشالف  CO2از گازهای سوراه

دساگاه کروماتوگرافی گاز( )GCمد  Agilent 7890Bانجاد

واحد یدید کت کراکر ایرا شده و هنگرا و حل شده است

شد ناایج دست آمده از اندازه گیری گازهای سوراه ناشی از

ناایج حاصل شده از ش یه سازی فرایند ی ب دی اکسید کر

کک سوزی و احیاء کاتالیست در واحد یدید کت کراکر در

ا حال دی اتانو آمی دارای غلظت  ٪30وزنی توسط نرد

یدو  ۲آمده است از آنالیز گازهای ررویی از واحد کت

رای ننونه های مورد محال ه در یدو 3

کراکر مششص شد که غلظت دی اکسید کر

در گازهای

افزار آسپ هایسی
آمده است

سوراه ررویی واحد کت کراکر در محدوده  ۱0تا  ۱5درصد
حجنی می اشد
جدول  :2درصد مولی ترکی ات مویود در یریان گازهای احارا واحد یدید کت کراکر پاالیشگاه آ ادان
ترکیبات

0/۲0

۱۹/۲

66/۲

۱/۷0

۱۲/۷0

۱

0/۱۹۲

۱۹/6

6۸/0

0/۷6

۱۱/۴۷

۲

0/۱۸6

۱۹/6

6۷/6

۱/6۸

۱0/۹5

3

0/۱۱0

۱۸/۹

65/۸

۱/0۴

۱۴/۱۹

۴

0/۱۲5

۱۸/0

65/۷

0/۹۱

۱5/۲۸

5

0/۱3۲

۱۹/۷

6۸/0

0/۸۲

۱۱/۴۴

6

0/۱3۱

۱۸/6

65/۷

0/۸0

۱۴/۹0

۷

0/۱3۱

۲0/0

6۷/0

۲/۲0

۱0/65

۸

0/۱36

۱۹/۹

6۷/0

۲/۴۲

۱0/53

۹

0/۱۲6

۱۹/۲

6۸/0

۱/۷۷

۱0/۸۹

۱0
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SO2

H2O

N2

O2

CO2

شماره نمونه

نادر نیک اقبالی سی سخت و همکاران

جدول  : ۳ترکی ات گازهای احارا واحد کت کراکر پ

از ی ب شینیایی  CO2توسط DEA

ترکیبات

SO2

H2O

N2

O2

CO2

0/00۲۹

0/003۲

0/۹665

0/0۲۴۸

0/00۲5

۱

0/00۲۸

0/003۲

0/۹۸۱3

0/0۱۱0

0/00۱۸

۲

0/00۲۷

0/003۲

0/۹6۸5

0/0۲۴۱

0/00۱5

3

0/00۱6

0/0033

0/۹۷۴۹

0/0۱5۴

0/00۴۸

۴

0/00۱۹

0/003۴

0/۹۷۲6

0/0۱35

0/00۸۷

5

0/00۱۹

0/003۴

0/۹۸۱3

0/0۱۱۸

0/00۱۸

6

0/00۱۹

0/0033

0/۹۷50

0/0۱۱۹

0/00۷۹

۷

0/00۱۹

0/003۲

0/۹6۱۹

0/0365

0/00۱۴

۸

0/00۱۹

0/003۲

0/۹5۸5

0/03۴6

0/00۱3

۹

0/00۱۸

0/003۲

0/۹6۸3

0/0۲5۲

0/00۱5

۱0

شماره نمونه

جدول  : 4نتایج جذب  CO2با حالل دی اتانول آمین بر اساس شبیه سازی با Aspen Hysys

ردیف

ت در ساعت

۲30

ت در روز

۱0۹۲

3

غلظت دی اکسید کر

در گازهای احارا ورودی ه رج ی ب

درصد مولی

۱۲ ۷

۴

غلظت دی اکسید کر

در گازهای احارا ررویی از رج ی ب

درصد مولی

0 66

5

یریان یرمی دی اکسید کر

ررویی از رج دف

ت در روز

۱03۸

6

یریان یرمی دی اکسید کر

ورودی ه رج دف

ت در روز

۱06۱

۷

دریه رلوص دی اکسید کر

درصد

۹۴ 56

۸

ازده ی ب دی اکسید کر

در رج ی ب

درصد

۹۴ ۸

۹

ازده ازیافت دی اکسید کر

در رج دف

درصد

۹5

۱0

یریان یرمی دی اکسید کر

ی ب شده

ت در روز

۱003

۱۱

ازده ی ب دی اکسید کر

درصد

۹۲

۱

عنوان
میزان گازهای احارا ررویی از رج احیاء واحد کت کراکر
میزان یریان گاز دی اکسید کر

۲

ررویی از واحد کت کراکر

ازیافت شده

ر اساس ناایج حاصل شده از ش یه سازی ی ب شینیایی
دی اکسید کر

ا حال دی اتانو آمی ا غلظت ٪ 30توسط

ی ب و میزان کاه

اناشار گاز دی اکسید کر در واحد کت

ی ب و ررویی از آن ،راندمان ی ب دی اکسید کر
را حه  ۱0محاس ه شده و در یدو  5آمده است میانگی
راندمان ی ب  ۹۷ 5دست آمده است

کراکر محاس ه شده و در یدو  ۴آمده است
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نرد افزار آسپ هایسی

و محاس ات انجاد شده میزان راندمان

ر اساس غلظت مولی دی اکسید کر

ورودی ه رج
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واحد

مقدار

شبیه سازی سنتز متانول با هیدروژناسیون دی اکسید کربن بازیافت شده از گازهای احتراق واحد کت کراکر پاالیشگاه آبادان

نتایج شبیه سازی فرایند تبدیل دی اکسید
کربن به متانول توسط نرم افزار Aspen Hysys

ششی از ناایج حاصل شده از ش یه سازی فرایند ت دیل دی
اکسید کر

ه ماانو ا نرد افزار آسپ هایسی

در شیل های

جدول  : ۵راندمان ی ب دی اکسید کر

 ۱0تا  ۱۲آمده است در شیل ۱0ترکی ات مولی یریان های
ورودی و ررویی از راکاور آورده شده است هنانحور که دیده
میشود تناد دی اکسید کر ورودی ه راکاور ه ماانو ت دیل
شده است
در رج ی ب ر اساس ش یه سازی ا

Aspen Hysys

۹۸/0

0/۲5

۱۲/۷0

۱

۹۸/۴

0/۱۸

۱۱/۴۷

۲

۹۸/6

0/۱5

۱0/۹5

3

۹6/6

0/۴۸

۱۴/۱۹

۴

۹۴/3

0/۸۷

۱5/۲۸

5

۹۸/۴

0/۱۸

۱۱/۴۴

6

۹۴/۷

0/۷۹

۱۴/۹0

۷

۹۸/۷

0/۱۴

۱0/65

۸

۹۸/۸

0/۱3

۱0/53

۹

۹۸/6

0/۱5

۱0/۸۹

۱0

۹۷/5

0/3

۱۲/3

میانگی

-

-

۱/۸۴

) (SDانحراف م یار

 ♦ 114مجله مهندسی بهداشت محیط ،سال نهم ،شماره  ،1پاییز 1400

] [ DOI: 10.52547/jehe.9.1.101

شکل  :10مششصات ترکی ات ورودی و ررویی از راکاور ت دیل در ش یه سازی ا نرد افزار Aspen Hysys
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راندمان جذب

CO2
خروجی از برج جذب

CO2
ورودی به برج جذب

شماره نمونه

نادر نیک اقبالی سی سخت و همکاران

شکل  :11شرایط عنلیاتی یریانهای ورودی و ررویی از رج تدحیر ماانو

ا نرد افزار Aspen Hysys

شرایط عنلیاتی یریانهای ورودی و ررویی از رج تدحیر
ماانو مانند دما ،فشار ،د ی یرمی و حجنی یریانها در شیل
 ۱۱آورده شده است ای

رج تدحیر دارای  ۱6مرحله ت ادلی

می اشد از م ادله حالت  Peng-Robinsonرای ش یه سازی
ای

رج اساراده شده است در ای

میاوان ماانو

رو

ا دریه رلوص  ۹۹/۸۴درصد دست

آورد
موازنه یرد رای واکن

ازیا ی

ت دیل دی اکسید کر

شده ه ماانو ر اساس ضرایب اساوکیوماری واکن

انجاد

رج یدا سازی آب از

شده و ناایج در یدو  6آمده است ر اساس ضرایب

ه دریه

و ناایج ررویی از ش یه سازی

محصو ماانو صورت میگیرد و محصو ماانو
رلوص مورد نظر میرسد

مششصات محصو ماانو تولیدی از گاز دی اکسید کر

فرایند ت دیل ا نرد افزار آسپ هایسی
 6۸6ت

در روز می اشد در ای

میزان ماانو تولیدی

یدو ارز

روراک و

محصو محاس ه شده و آمده است محاس ات نشان از ارز
افزوده االی محصو ماانو تولیدی دارد
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در شیل  ۱۲آمده است هنانحور که مشاهده میشود ا ای

اساوکیوماری م ادله واکن
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شکل  :12مششصات محصو ماانو تولیدی ا نرد افزار Aspen Hysys

شبیه سازی سنتز متانول با هیدروژناسیون دی اکسید کربن بازیافت شده از گازهای احتراق واحد کت کراکر پاالیشگاه آبادان

جدول  :۶موازنه یرد واکن

ت دیل دی اکسید کر

ترکیبات

روراک و محصو ماانو

ه ماانو و ارز

میزان جریان

قیمت

ارزش

( روز/تن)

(تن/دالر)

(سال /دالر)

روراک
دی اکسید کر

۱003

30

۱0،۹۸۲،۸50

هیدروژن

۱3۸

۴0

۲،۱0۴،۸00

محصو
ماانو

6۸6

۲00

50،0۷۸،000

آب

3۹5

0/۱5

۲۱،6۲6

محاسبات اقتصادی و هزینه کاهش انتشار دی
اکسید کربن و راندمان جذب و بازیابی
ر اساس ایالعات یراحی واحد یدید کت کراکر

تن در روز  = ۱۰۹۲ - ۴۰/۶ = ۱۰۵۱/۴مقدار دي اکسید
کربن جذب شده
محاس ه راندمان ی ب:

می اشد و مددار  ۴/۲درصد وزنی از روراک واحد در راکاور

)𝑡𝑢𝑜 (𝐶𝑂2 𝑖𝑛 − 𝐶𝑂2
∗ 100
𝑛𝑖 𝐶𝑂2

ت دیل ه کک میگردد مددار کک تولیدی ای واحد  ۲۷6ت

 = )۴۰.۶-۱۰۹۲( ÷ ۱۰۹۲× ۱۰۰= ۹۶.۳راندمان جذب

پاالیشگاه آ ادان ،میزان رورک ای واحد  ۲۷۴ت در ساعت

 =۲۷۴ ton/hr × ۰.۰۴۲=۱۱.۵مقدار کک تولیدي
تن در روز ton/hr = ۲۷۶
کک تولیدی در رج احیاء واحد سوراه شده و ۲30ت در
ساعت گازهای احارا تولید مینناید
میزان دی اکسید کر

ررویی از رج احیاء واحد کت

کراکر:

= میزان کاهش انتشار آالینده دي اکسید کربن
=۱03۸ kg mole/hr × 0.۹۴56 mole% × ۴۲.6= ۴۱,۸۱3

ت در

روز kg/hr = ۱003

راندمان ازیا ی دی اکسید کر
∗ ۱۰۰

=۲30000 kg/hr × 0/۱۲۷ mole% ÷ ۲۸/۲5 = ۱03۴ kg
× ۴۴=۴5۴۹5 kg/hr = ۱0۹۲ ton/day
میزان دی اکسید کر

از

ی ب ا دی اتانو آمی :

میزان دی اکسید کر

 CO2ورودي

= راندمان بازیابی CO2

= kgmole/hr × ۴۴=۱6۹۲/۸ kg/hr

ی ب شده در رج ی ب ا آمی :
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∗ ۱۰۰ = ۹۵.۴%

) ( ۱۰۰۳
روز

تن

=

) ( ۱۰۵۱.۵
روز

محاسبات اقتصادی طرح جذب دی اکسید
کربن و تولید سوخت متانول
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=۱6۴6۷۸ kg/hr × 0/0066 mole% ÷ ۲۸/۲5 = 3۸/۴۷
۴0/6 Ton/day

 CO2بازیابی شده

در رج دف :

تن

mole/hr

مویود در گاز تصریه شده پ

اناشار دی اکسید کر

از واحد کت کراکر:

] [ Downloaded from jehe.abzums.ac.ir on 2023-01-10

در روز می اشد

میزان کاه

= راندمان جذب 𝐶𝑂2

نادر نیک اقبالی سی سخت و همکاران

سرمایه با ت مورد نیاز یرح ی ب دی اکسید کر

ارزیا ی ایاصادی ننظور محاس ه سود آوری سرمایه گ اری

از

در پروژه انجاد میشود رای محاس ات ایاصادی ای یرح ایداد

گازهای احارا واحد یدید کت کراکر شامل یراحی  ،ررید

ه محاس ه یینت روراک و محصوالت گردید هنچنی هزینه

 ،نصب و راه اندازی ۴0 ،میلیون دالر می اشد
کل هزینه های ساالنه یرح ی ب و ت دیل مورد نیاز ای

های عنلیاتی شامل هزینه های مواد شینیایی مصرفی ،آب و

یرح  6 ۸میلیون دالر در سا می اشد میزان کاه

ر و شار ،پرسنل ،ینه ،اساهالک و هزینه ت نیرات محاس ه
شد سرمایه مورد نیاز یرح ر اساس پروژه های مشا ه و ا

اکسید کر

تویه ه ظرفیت واحد در نظر گرفاه شده است در محاس ات

هزار ت در سا

ایاصادی عنر مرید هره رداری از واحد ی ب دی اکسید

میزان هزینه هر ت کاه

کر و ت دیل ه ماانو  ۲0سا و نرخ هره ساالنه در محاس ات

زیر محاس ه و در یدو  ۷آمده است

میزان کاه

سرمایه  ۱0درصد در نظر گرفاه شده است

∗ ۱۰۰

آالینده دی

از یریان گازهای احارا واحد کت کراکر 366
دست آمده است ر اساس ای ایالعات

هزینه ساالنه طرح
مقدارکاهش آالینده درسال

آالینده دی اکسید کر

از فرمو

= هزینه کاهش آالینده 𝐶𝑂2

جدول  :۷محاسبات اقتصادی هزینه تن کاهش آالینده دی اکسید کربن از واحد کت کراکر
ردیف

عنوان

مقدار

واحد

۱

دی اکسید کر

مویود در گازهای احارا واحد کت کراکر

ت در روز

۱0۹۲

۲

دی اکسید کر

ح ف شده از گازهای احارا واحد کت کراکر

ت در روز

۱003

3

سرمایه مورد نیاز رای سیسا ی ب و دف

دالر

۴0،000،000

5

هزینه های عنلیاتی

دالر در سا

۲،000،000

6

کل هزینه های عنلیاتی

دالر در سا

۲،۸00،000

۷

سرمایه با ت ساالنه

دالر در سا

۴،000،000

۸

کل سرمایه با ت

دالر در سا

6،۸00،000

۹

هزینه ح ف هر ت دی اکسید کر

از گازهای احارا

محاسبه زمان بازگشت سرمایه در اثر کاهش
انتشار دی اکسید کربن و تولید محصول متانول

دالر در ت

۱۹

ازگشت سرمایه ، )Internal Rate of Return( IRRارز
رالص ف لی )Net Present Value ( NPVیرح می اشد

پ یر می اشد و اولویت ندی پروژهها ا شارص های مالی و

یرح ا در نظر گرفا عنر مرید هره رداری از کاررانه ۲0

ایاصادی انجاد میشود تجزیه و تحلیل هزینه و سود شامل

سا و نرخ هره  ۱0درصد انجاد شده است هزینه سرمایه

شناسایی هزینه های مشالف یک پروژه و مدایسه آن ا مناف

گ اری مورد نیاز یرح ر اساس ظرفیت واحد تولید ماانو

آن است تینیک های اصلی تجزیه و تحلیل هزینه – سود شامل

لحاظ شده است هزینه های ت نیراتی و عنلیاتی صورت

شارص های ایاصادی مانند زمان ازگشت سرمایه ،نرخ دارلی

درصدی از سرمایه با ت در نظر گرفاه شده است م یار اصلی
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سرمایه گ اری رای هر یرحی ا ایاصادی ودن آن توییه

محاس ات ایاصادی ودن یرح و زمان ازگشت سرمایه
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۴

هزینه های ت نیرات

دالر در سا

۸00،000

شبیه سازی سنتز متانول با هیدروژناسیون دی اکسید کربن بازیافت شده از گازهای احتراق واحد کت کراکر پاالیشگاه آبادان

در نظر گرفاه شده در اینجا ارز

رالص ف لی می اشد سرمایه

با ت مورد نیاز یرح ی ب دی اکسید کر

=

و ت دیل آن ه

کل سرمایه یرح
درآمدحاصل از یرح

= زمان ازگشت سرمایه

محصو ماانو شامل یراحی ،ررید ،نصب و راه اندازی۱00 ،

سا 3

=

میلیون دالر می اشد
سرمایه  +عنر مرید دساگاه ÷ هزینه سارت = هزینه

کاه

 ۱00.000.000دالر
30.0۷۸.000

دالر
سا

محاس ات ایاصادی ای یرح توسط نرد افزار اکسل۲0۱3
انجاد شده است و نایجه نهایی محاس ات ایاصادی هزینه ی ب

سرمایه گ اری ساالنه
هزینه سرمایه گ اری ساالنه یرح

کت کراکر پاالیشگاه آ ادان در یدو  ۸آمده است پارامار های

دالر= 5,000,000+ ۱0 ,000,000 =۱5 ,000,000

= هزینه های عنلیاتی +هزینه سرمایه گ اری ساالنه = کل
هزینه ساالنه یرح
دالر در = ۱5 ،000،000+ 5،000،000=۲0،000،000
سا
( هزینهها  -فرو

آالینده دی اکسید کر

و ت دیل ه محصو ماانو رای واحد

محصو ) = درآمد رالص یرح

= =50,0۷۸,000 $ - ۲0,000,000$درآمد رالص یرح
دالر 30,0۷۸,000

مورد نیاز تجزیه و تحلیل ایاصادی یرح مانند نرخ ازده دارلی
سرمایه و ارز

رالص ف لی و زمان ازگشت سرمایه که نشان

دهنده سود آوری می اشد رای یرح محاس ه شده و در ای
یدو آمده است در صورتییه ارز

رالص ف لی محاس ه

شده ا نرخ هره در نظر گرفاه شده مث ت اشد(،)NPV ≥ 0
یرح سود آور وده و تویی ایاصادی دارد اگر()NPV≤ 0
اشد یرح ایاصادی ننی اشد در ای تحدیب مددار دست آمده
رای ارز

رالص ف لی و نرخ ازده دارلی سرمایه نشان از

ایاصادی ودن یرح دارد

۱

ظرفیت واحد ی ب دی اکسید کر

ت در روز

۱000

۲

ظرفیت واحد ت دیل دی اکسید کر

ت در روز

۷00

3

هزینه سرمایه گ اری یرح

دالر

۱00،000،000

۴

هزینه ت نیرات ( ۲٪سرمایه)

دالر در سا

۲،000،000

5

هزینه مواد شینیایی مصرفی ( 3٪سرمایه )

دالر در سا

3،000،000

6

کل هزینه های عنلیاتی در سا ( 5٪سرمایه یا ین موارد  ۴و )5

دالر در سا

5،000،000

۷

هزینه ساالنه واحد ی ب و ت دیل( رای  ۱5سا و نرخ هره )٪۱0

دالر در سا

۱0،000،000

۸

هزینه اساهالک ،ینه و مالیات( 5٪سرمایه)

دالر در سا

5،000،000

۹

کل هزینه های ساالنه یرح

دالر در سا

۲0،000،000

ت در روز

۱003

ت در روز

6۸6

دالر

۱۹

دالر

۲00

۱0

میزان دی اکسید کر

۱۱

میزان محصو ماانو تولید شده

۱۲

هزینه ت کاه

۱3

یینت ماانو

ه ماانو

ح ف شده

آالینده دی اکسید کر
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ردیف

عنوان

واحد

مقدار
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جدول  :۸محاسبات اقتصادی هزینه جذب آالینده دی اکسید کربن و تبدیل به محصول متانول در واحد کت کراکر

نادر نیک اقبالی سی سخت و همکاران

۱۴

میزان درآمد نارالص

دالر در سا

50،0۷۸،000

۱5

میزان درآمد رالص

دالر در سا

30،0۷۸،000

۱6

نرخ ازده دارلی سرمایه()IRR

درصد

۲۲

میلیون دالر

۹۲

سا

3

رالص ف لی()NPV

۱۷

ارز

۱۸

میزان ازگشت سرمایه

جدول  :9مقایسه داده های شبیه سازی با داده های پیلوت
ردیف

پارامار

سا تحدیب

داده ش یه سازی

داده پیلوت نینه صن ای

درصد رحا

۱

راندمان ی ب

۱3۹۸

۹۷ 5

۹۲ 5

5٪

۲

راندمان ی ب

۱3۹0

۹۷ 5

۹5 5

۲٪

در ای یسنت رای ررسی و صحت و دیت مد اساراده

انسانی و زیست محیحی یرار داده و دانشنندان عامل اصلی آن

شده ،ناایج ش یه سازی ا داده های پیلوت نینه صن ای مدایسه

را اناشار گاز دی اکسید کر

ناشی از مصرف سورت های

شده است ا تویه ه اینیه ماییر های عنلیاتی زیادی مانند

فسیلی کشورهای صن ای میدانند افزای

فشار ،دما ،غلظت آمی  ،نس ت مای

ه گاز ( ) L/Gدر رج

ی ب در راندمان ی ب دی اکسید کر درالت دارند و یهت

مصرف سورت های
میزان

فسیلی در صنای و پاالیشگاه های نرت اعث افزای

اناشار دی اکسید کر در یو زمی شده است و مویب نگرانی

هنسان سازی شرایط در اعا ار سنجی ل ا راندمان کلی ی ب

یام ه یهانی در افزای

رای اعا ار سنجی اناشاب گردید میزان انحراف محاس ه شد و

یهانی شده است در حا حاضر ساالنه  ۲۷میلیارد ت گاز دی

در یدو  ۹آمده است هنانحور که در ای یدو مشاهده

اکسید کر

در یهان تولید میشود که ا ادامه روند ف لی در

میشود میزان رحا  ٪5و  ٪۲وده و مد ارائه شده و ناایج

سا  ۲050مددار آن ه  ۹0میلیارد ت در سا رواهد رسید

پایلوت محا دت رو ی دارند

ای گاز گلشانه ای و پدیده گرمای

ای در حالی است که کره زمی توان ی ب ی

از  ۱۲میلیارد

ت آن را ندارد اگر روند تولید گازهای گلشانه ای هنچنان رو

بحث
را ه رود یلب کرده است گرد شدن کره زمی در ابر گازهای

زمی

دمای کره

ه میزان  3الی  5دریه سانایگراد رواهی ود پاالیشگاه

آ ادان ا ظرفیت پاالیشی  ۴00هزار شیه در روز نرت راد
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مهناری مسئله ای که امروزه تویه سیاری از دانشنندان

ه افزای

اشد یی پنجاه سا آینده شاهد افزای
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اعتبار سنجی مدل

گلشانه ای است ای مسئله یهان را در آساانه یک فای ه زرگ

شبیه سازی سنتز متانول با هیدروژناسیون دی اکسید کربن بازیافت شده از گازهای احتراق واحد کت کراکر پاالیشگاه آبادان

سه عنده ای در تامی محصو اساراتژیک نزی کشور را

شیل  ۹یشاری سه اناشار دی اکسید کر

مر وط ه ویلر

هده دارد ای پاالیشگاه از گاز ی ی ی در کوره های فرایندی،

های تولید شار آب و کناری سه مر وط ه نیروگاه شناره 3

ویلرهای تولید شار و نیروگاه ر اساراده میکند که اعث

پاالیشگاه آ ادان می اشد محاس ات نشان داد که پاالیشگاه

دیگری

آ ادان ا ظرفیت  ۴00هزار شیه در روز میزان  ۲میلیون ت در

میگردد ش

تولید گاز گلشانه ای دی اکسید کر

از گاز گلشانه ای ای پاالیشگاه هنگاد کک سوزی و احیاء
کاتالیست در واحد کت کراکر تولید میشود در ای تحدیب
ییی از روشهای کاه

در

گاز گلشانه ای دی اکسید کر

ه اتنسرر مناشر میکند

سا آالینده دی اکسید کر

ضریب اناشار دی اکسید کر
( ت دی اکسید کر

رای پاالیشگاه آ ادان 0 ۱۱

ه ت روراک) و رای واحد یدید کت

یهت ازگشت پ یر کردن آن در چرره سورت از یریب

کراکر (0 ۱۷ت دی اکسید کر

ی ب شینیایی آن توسط دی اتانو آمی ( )DEAو ت دیل آن

شناره  3ر  ( 0 6۱ت دی اکسید کر

ه سورت ماانو یی یک واکن
آسپ هایسی

هیدروژناسیون ا نرد افزار

ش یه سازی شده است

ه ت روراک) و رای نیروگاه
ه مگا وات ساعت)

محاس ه شده است در تحدیدی که در سا

 ۲00۴رای

پاالیشگاههای ایران توسط شرکت شل انجاد شده مددار ضریب

تحدیدات زیادی رای ی ب دی اکسید کر

از گازهای

دی اکسید کر

اناشار پاالیشگاه آ ادان ( 0 ۱۱ت

ه ت

احارا تولیدی در کاررانه های سینان ،صنای نرت و گاز،

روراک) اعالد شده است میانگی

نیروگاهها صورت گرفاه است در اکثر ای تحدیدات ش یه سازی

پاالیشگاهها  0 ۲مششص شده است میانگی ضریب اناشار

فرایند ا نرد افزار آسپ هایسی

انجاد شده و از مونو اتانو

آمی ( )MEAا غلظت  ٪30رای ی ب دی اکسید کر
است۲۱،۲0،۱۹،۱۸

کر

در ای تحدیب راندمان کلی ی ب دی اکسید

ا دی اتانو آمی  ٪۹۲دست آمده است که نشان از

توانایی ای آمی در ی ب ای گاز دارد

رای نیروگاهها در محدوده  0 ۴5تا ( 0 ۸ت دی اکسید کر
ه مگا وات ساعت) می اشد ضرایب اناشار دست آمده در
ای تحدیب نشان میدهد که شرایط پاالیشگاه آ ادان و نیروگاه
شناره  3در محدوده مجاز وده و نشان از عنلیرد مناسب ای
پاالیشگاه دارد
رای ت دیل گاز گلشانه ای دی اکسید کر

ه ماانو

رحنان دوست و هنیاران در سا  ۱3۹0تحدیدی در را حه

تحدیدات زیادی انجاد شده است وندا و والو در سا ۲0۱3

ا ی ب دی اکسید کر دریک پایلوت ی ب و دف ا اساراده

ایداد ه ش یه سازی فرایند تولید ماانو ا نرد افزار آسپ پالس

از محلو ترکی ی آمی انجاد داده اند و راندمان ی ب گاز دی
اکسید کر

ه میزان  ۹5 %دست آمده

حاضر میزان ماوسط ی ب دی اکسید کر

است۴۲

در محال ه

توسط دی اتانو

آمی در رج ی ب  ۹۷ 5دست آمد
در ای تحدیب مششص گردید که منا اناشار دی اکسید
کر

در پاالیشگاه آ ادان شامل کوره های فرایندی ا سه

رای ش

نسشه  ۷ 3کرده اند

ی ب از مونو اتانو آمی

 30٪اساراده شده است ا ای تحدیب مششص شد که رای
تولید هر ت ماانو  ۱ 6ت دی اکسید کر مصرف

میگردد3۷

در تحدیب حاضر مششص شد که رای تولید هر ت ماانو
 ۱ ۴6ت دی اکسید کر

مصرف میگردد

الری ی و هنیاران در سا  ۲0۱۹رای مد سازی از نرد

اناشار  ،٪۲۹/۹ویلرهای تولید شار ا سه اناشار ،٪۴0/۴

افزار آسپ هایسی

نیروگاه شناره  3ا سه اناشار  ۱۱/۲و واحد یدید کت کراکر

از مونو اتانو آمی رای ی ب اساراده شده است و ناایج ش یه
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نسشه ۱0اساراده کرده اند در ای تحدیب

سازی ا پایلوت مدایسه شده

است۲3
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ا سه اناشار  ٪۱۸/5ه رود اراصاص دا ده اند ر اساس
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اساراده شده و راندمان ی ب نزدیک ه  ٪۹0گزار

شده

ضریب اناشار رای

نادر نیک اقبالی سی سخت و همکاران

در واکن

ت دیل دی اکسید کر

ه دی اکسید کر

دارای ند

ه ماانو نس ت هیدروژن

گلشانه ای از گازهای احارا پاالیشگاهها می اشد دی اکسید

سیار مهنی می اشد نس ت

ر ابر حرارت شو ی از ای آمی یدا شده حورییه

کر

مولی هینه ای پارامار  3می اشد اگر ای نس ت یشار از 3

دریه رلوص دی اکسید کر

اشد منجر ه تولید ماان میگردد که مد نظر ننی اشد و اعث

دست آمد راندمان ی ب دی اکسید کر در رج ی ب ۹۷ 5

راندمان ت دیل میگردد اگر ای نس ت کنار از  3اشد

کاه

ازیا ی شده از رج دف ۹۴٪/6

درصد و راندمان کلی سیسا ی ب شینیایی دی اکسید کر
ا حال دی اتانو آمی  ٪ ۹۲می اشد ا رو

اعث تولید منو اکسید کر میشود که راندمان ت دیل را کاه

میتوان ۱003ت در روز دی اکسید کر

میدهد
محاس ات انجاد شده رای پارامار های ایاصادی ای یرح
مانند نرخ ازده دارلی سرمایه و ارز

رالص ف لی و زمان

ازگشت سرمایه ،نشان دهنده سود آوری یرح می اشد و رای

دهند

مناشر شده از واحد

یدید کت کراکر پاالیشگاه آ ادان را تصریه و ازیا ی کرد و از
ورود آن ه اتنسرر یلو گیری ننود و سپ

ا واکن

هیدروژناسیون آن را ه محصو ماانو ت دیل ننود

مدیران صنای و سرمایه گ اران انگیزه مناس ی ایجاد میکند که
رای یرح های زیست محیحی سرمایه گ اری یشاری انجاد

ی ب شینیایی

ازیا ی شده ه ماانو

ش یه سازی ت دیل دی اکسید کر
نشان داد که امیان ت دیل دی اکسید کر
ماانو دست آمده از ای رو

پ

ه ماانو ویود دارد

از یدا سازی آب هنراه

آن در رج تدحیر ه مددار  6۸6ت در روز و دریه رلوص آن
پیشنهادات و راهکارها در ارتباط با نتایج این

 ۹۹/۸می اشد ازده ای فرایند  ٪6۸می اشد
محاس ات ایاصادی یرح نشان میدهد که هزینه کاه

تحقیق
از ناایج ای تحدیب میتوان در صنای دیگر مانند صنای
سینان ،صنای پاروشینی و نیروگاههای ر

اساراده ننود

نرخ دارلی ازگشت سرمایه(  )IRRای یرح  ٪۲۲و ارز

ازیا ی شده یهت تامی روراک

رالص ف لی ( )NPVیرح  ۹۲میلیون دالر و ازگشت سرمایه

ارزان یینت رای واحد های ماانو در صنای پاروشینی ه

ای

یرح  3سا می اشد ناایج دست آمده از محاس ات

یای گاز سناز گزینه مناس ی می اشد

ایاصادی یرح نشان میدهد که ای یرح تویی ایاصادی سیار

اساراده از دی اکسید کر

و

در پروژه های یدید سیسا های ی ب دی اکسید کر

ت دیل آن ه محصوالت یزو الزامات زیست محیحی یرحها

ا ای
گرمای

لحاظ گردد تا ه کنار اناشار گاز گلشانه ای دی اکسید کر
و پدیده گرمای

رو ی دارد
رو

یهانی می اشد ه محصو ماانو ت دیل میگردد و

عالوه ر کاه

یهانی کنک شود

آالینده دی اکسید کر

گازهای گلشانه ای ،مویب ایجاد ارز

اال میگردد از دی اکسید کر

افزوده

ازیافای میتوان نوان روراک

پاک و ارزان یینت رای واحد های تولید ماانو صنای

نتیجه گیری
ناایج حاصل از ای

که عامل اصلی

] [ Downloaded from jehe.abzums.ac.ir on 2023-01-10

اناشار هر ت آالینده دی اکسید کر

 ۱۹دالر می اشد میزان

پاروشینی اساراده ننود و از ت دیل گاز ی ی ی ه گاز سناز که
تحدیب نشان داد که که دی اتانو

یلوگیری ننود

ه میزان  %۹5دارا می اشد و گزینه مناس ی رای ی ب ای گاز
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آمی ( )DEAا غلظت  ٪30یا لیت ی ب دی اکسید کر

را

نوان روراک واحد های تولید ماانو

اساراده میگردد

شبیه سازی سنتز متانول با هیدروژناسیون دی اکسید کربن بازیافت شده از گازهای احتراق واحد کت کراکر پاالیشگاه آبادان

تحدیب حاضر ششی از رساله دکاری می اشد که در
دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز انجاد شده است دینوسیله از

سپاسگزاری

حنایت های م نوی ای دانشگاه تشیر میگردد

[ DOI: 10.52547/jehe.9.1.101 ]
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ABSTRACT
Background: Refineries produce about four percent of the global carbon dioxide emissions, close to
one billion tons per year. Globally, the refining sector is the third largest producer of carbon dioxide
after the electricity generation and cement industry.This greenhouse gases is a major cause of global
warming and climate change and is a serious threat to human health and the environment. One way to
reduce this greenhouse gas into the atmosphere is to reduce carbon dioxide by reversing this gas in the
fuel cycle.The Fluid Catalytic Cracking unit (FCCU) is one of the emissions sources of this greenhouse
gas in Abadan Refinery,which produces 230 tons per hour of combustion gases,it has 12.7% mole of
carbon dioxide. Identifying the sources of carbon dioxide emissions in Abadan Refinery and simulating
the chemical absorption of this greenhouse gas and converting it into methanol fuel is one of the
objectives of this study.
Methods: In this research, the concentration of carbon dioxide emitted from the emission sources of
Abadan Refinery has been measured by Testo 350-XL and GC. Due to the fact that the concentration
of carbon dioxide in the combustion gases of the FCC unit was the highest amount, so the chemical
absorption of carbon dioxide from the combustion gases of this unit by 30 wt% diethanolamine solvent
and converted into methanol during a hydrogenation reaction has been simulated with Aspen Hysys
software. Finally, the economic calculations of the project were performed.
Results: The overall efficiency of chemical absorption of CO2 in the simulation with software is 92%
and the purity of captured CO2 is 94.6%. With this method, 1003 ton per day of carbon dioxide in FCC
unit can be absorbed and recovered and also converted into methanol product. In the simulation of the
conversion of recovered carbon dioxide into methanol, the amount of 686 ton per day of methanol with
a purity of 99.8% was obtained. The economic calculations of the project show that the cost of reducing
emissions per ton of carbon dioxide is $ 19. The internal rate of return on the project is 22% and the
net present value of the project is $ 92 million. The return time on investment of this project is 3 years.
Conclusion: Diethanolamine has a high efficiency in absorbing carbon dioxide from combustion
gases.By chemical absorption method with this amine, carbon dioxide pollutant can be recovered from
combustion gases that produced in refineries and used as an inexpensive feed to produce methanol
fuel.This method, in addition to creating added value, prevented the emission of this greenhouse gas
into the environment.
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