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چكيده
بهمنظور جلوگیري از آلودگی محیط زیست و همچنین تولید گوگرد ،گازهاي اسیدي خروجی از پاالیشگاههاي نفت و گاز در
واحد بازیافت گوگرد تبدیل به گوگرد میگردد .اما میزان تبدیل این گازهاي آلودهكننده به گوگرد به سختی از  19درصد تجاوز
میكند كه این امر منجر به افزایش بیش از حد گاز دي اكسید گوگرد ارسالی به مشعل و در نتیجه آلودگی بسیار باال در اطراف
پاالیشگاهها میگردد .از اینرو ،با سختگیرانهتر شدن قوانین زیستمحیطی ،الزم است براي باال بردن راندمان چارهاي اندیشیده
شود .واحدهاي پاكسازي گاز پسماند با حذف بخش عمدهاي از گاز اسیدي باقیمانده خروجی از واحد بازیافت گوگرد ،امكان
دستیابی به راندمان كلی باالي  11درصد را فراهم مینمایند .در این مقاله فناوريهاي مطرح پاكسازي گاز پسماند مورد بررسی
قرار میگیرد .همچنین به كمك نتایج حاصله از شبیهسازي با استفاده از شبیهساز  ،Promaxنقش در نظر گرفتن یك واحد
پاكسازي گاز پسماند در كاهش آالیندههاي زیست محیطی بررسی خواهد گردید.
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واژههاي كليدي :بازیافت گوگرد ،پاكسازي گاز پسماند ،شبیه3سازي

 SO2+H2O

H2S+3/2O2

مقدمه
فرآیند كالوس در حال تبدیلشدن به پرمصرفترین
فنآوري تبدیل سولفید هیدروژن به گوگرد عنصري است
( .)ZareNezhad, 2009وظیفه این فرآیند تولید
گوگرد عنصري از سولفیدهیدروژن و یا به صورت كلیتر از
محصول جانبی فرآیندهاي شیرینسازي گاز در پاالیشگاهها
و یا مجتمعهاي شیمیایی و سیستمهاي فراورش گاز است
( .)Signor et al. 2010فرآیند كالوس شامل یك
كوره واكنش ،یك دیگ بخار بازیافت حرارت )WHB( 9و
یك سري تبدیلكننده كاتالیستی و كندانسور میباشد
(شكل.)9

()2
حدود  06درصد از  SO2حاصل از واكنش  ،2طبق واكنش
زیر با گاز  H2Sواكنش داده و به گوگرد عنصري تبدیل
میگردد.
2H 2S  SO 2  3S  2H 2 O

()3
پس از كوره واكنشی ،دیگ بخار  WHBقرار دارد كه با
سرمایش محصوالت گازي حرارت را بازیافت مینماید
( )Nasato et al. 1994و گوگرد تولید شده در كوره را
پس از میعان از جریان گاز جدا میكند .گاز خنك خروجی از
 WHBپس از گرمشدن در بازگرمكن ،به مرحله دوم كه
كاتالیستی است وارد میشود .در این مرحله  SO2و H2S
واكنش نداده در مجاورت كاتالیست آلومینا در راكتور بستر
ثابت طبق رابطه  3واكنش میدهند و تبدیل به گوگرد

شكل  -9فرایند كالوس

عنصري و آب میگردد (.)Elsner et al. 1994

واكنشهاي بیشماري در كوره واكنش رخ میدهد كه
پژوهشگران مختلف مهمترین آنها را ذكر كردهاند ( Clark
;et al. 2001
Hawboldt et al.
1999 ; Monnery et al.2001

دستیابی به درصد تبدیل باال براي واكنش گرمازا و تعادلی
فوق مستلزم عملیات در دماي پایین است ،اما اگر دما پایین
باشد سرعت واكنش نیز كاهش مییابد .بنابراین استفاده از
كاتالیست ضروري است .حتی با این شرایط ،دستیابی به
بازده باال احتیاج به واكنش چند مرحلهاي با سردسازي

واكنش كلی فرآیند كالوس به صورت زیر است:

میانی و چگالش دارد (.)Elsner et al. 1994

2H2S+O2  S2+2H2O

جهت دستیابی به حداكثر تبدیل در راكتورهاي كاتالیستی،
گوگرد تشكیلشده در مراحل مختلف فرآیند كالوس تبدیل
()9

به مایع شده و بازیابی میگردد .گوگرد بازیابی نشده ،به

در گام نخست ،یك سوم سولفید هیدروژن ورودي به

شكل عنصري یا به شكل تركیبات  COS ،H2Sو  CS2در
2

كورهاي كه در ابتداي فرآیند قرار دارد به  SO2اكسید

زباله سوز گاز پسماند میسوزد و به  SO2تبدیل و به

میشود .واكنش اصلی اكسیداسیون بهصورت زیر است:

اتمسفر ارسال میگردد (.)Nasato et al. 1994

Waste heat boiler

1

فصلنامه علمی محیط زیست شماره  / 55سال 9312
1

Tail gas incinerator

2

براي افزایش بازیافت و كاهش آلودگی زیستمحیطی ،از

آمین (روش  )SCOTرا نشان میدهد ( Nadhir et al.

فرآیندهاي تصفیه گاز پسماند قبل از زبالهسوز استفاده

.)2001; Van den Braud et al. 2002

میشود ( .)Nasato et al. 1994در این مرحله ،تالش
میشود تا گاز خروجی از كالوس تحت فرآوري بیشتري
قرار گیرد و تا حد ممكن تركیبات گوگردي آن گرفته شود.
فرآیندهاي متعددي براي پاكسازي گاز پسماند ارایه و مورد
استفاده قرار گرفتهاست .از جمله مهمترین این فرآیندها
میتوان به فرآیندهاي جذب با حالل آمین (نظیر
فرآیند  SCOTتحت لیسانس شركت  ،)Shellفرآیندهاي
زیر نقطه شبنم گوگرد از نوع خشك( 3نظیر فرآیند
سولفِرین 1تحت لیسانس شركت  ،)Lurgiفرآیندهاي زیر
نقطه شبنم گوگرد از نوع مرطوب( 5نظیر فرآیندكالوس پُل

0

شكل  -2نماي شماتیك روش جذب با حالل آمین

تحت لیسانس  )IFPو فرآیندهاي احیاء مایع( 9نظیر فرآیند
فرآيند سولفِرين

سولفیران كه در پژوهشگاه صنعت نفت بومیسازي

-

شدهاست) اشاره كرد .از بین این روشها ،دو مورد اول

فرآیند سولفِرین مهمترین فرآیند از فرآیندهاي زیر نقطه

داراي عمومیت بیشتري بوده و تعداد بیشتري از آن صنعتی

شبنم گوگرد از نوع خشك میباشد .این فرآیند در سال

شده است (هندبوك  .)GPSAدر بخش بعدي با جزئیات

 9101توسط شركتهاي  Lurgiو  SNPAارائه و در سال

بیشتري به معرفی هر یك از فرآیندهاي فوق پرداخته

 9196اولین واحد آن با ظرفیت خوراك  9666تن در روز

خواهد شد.

راهاندازي شد .امروزه بیش از  56واحد صنعتی با این فرآیند
در سراسر دنیا در حال كار میباشد و باالترین ظرفیت
موجود آن در حدود  2266تن در روز است .كاتالیست مورد

فرآيندهاي پاكسازي گاز پسماند )(TGT

استفاده در آن ،ابتدا كربن فعال بود كه به تدریج آلومیناي
فعال جایگزین آن گردید .در این فرآیند H2S ،و SO2

روش SCOT
در روش آمین ،تركیبات گوگردي خروجی واحد كالوس در

بسترهاي كاتالیستی به گوگرد تبدیل میشوند .آلومیناي

راكتور هیدروژناسیون به  H2Sتبدیل و سپس با استفاده از

فعال ،هم نقش كاتالیست و هم جاذب را ایفا میكند .علت

حالل آمین در برج تماسدهنده جذب و پس از آن در برج

انتخاب آلومینا به دلیل ظرفیت باالي جذب گوگرد و

عاريساز ،دفع و استحصال میگردد .جریان غنی از H2S

سهولت دفع گوگرد جذب شده است .در دو راكتور سولفِرین

دوباره به ابتداي واحد كالوس باز گردانده و تبدیل به گوگرد

به تناوب عملیات جذب و احیاء انجام میشود .زمان تغییر از

میشود .شكل  ،2نمایی شماتیك از روش جذب با حالل

یك بستر به بستر دیگر 1متناسب با ظرفیت نگاهداشت

موجود در گاز پسماند در دماي زیر دماي شبنم گوگرد و در

گوگرد توسط كاتالیست تنظیم میگردد .بعد از جذب كامل
3

Dry Subdewpoint Processes
Sulfreen
5
Wet Subdewpoint Processes
6
Clauspol
5
Liquid Redux
4

گوگرد توسط كاتالیست در بستر جذب ،این بستر به بستر
دفع تغییر نقش میدهد .در بستر دفع ،گاز گرم بیاثر توسط

فصلنامه علمی محیط زیست شماره  / 55سال 9312
5

Switching

8

دمنده وارد میشود و باعث تبخیر گوگردهاي جذب شده و

میشود و طبق واكنش  3و در حضور كاتالیست ،گوگرد

خروج آنها از راكتور به سمت كندانسور میگردد .بعد از

تشكیل میگردد و محصول گوگرد از انتهاي برج خارج می-

تكمیل فرآیند دفع ،دماي بستر كاهش یافته ،این بار به

شود .كاتالیست و محلول فاقد گوگرد نیز به ابتداي برج باز

عنوان بستر جذب در مسیر قرار میگیرد .متناوب بودن

گردانده میشوند .در این فرآیند ،برج با تزریق بخار در

عملیات جذب و دفع در بسترهاي سولفرین ،از این فرآیند

دمایی باالتر از دماي جامد شدن ،پایدار مانده تا بازده

یك فرآیند نیمهپیوسته چرخهاي 1ساخته است .مهمترین

افزایش یابد .در مراجع بازده این روش باالي  %11/3ذكر

مشكل محتمل این فرآیند مشكالت ناشی از نگاهداشت و

شده است ( .)Goar and Sames, 2001روند

تعمیر مكانیكی مربوط به دمنده فرآیند دفع و شیرهاي تغییر

شماتیك فرآیند كالوس پُل در شكل  1نشان داده شده

بستر گاز است كه با انتخاب مواد اولیه مناسب قابل كنترل

است.

است .عنوان شده است كه بسته به  H2Sو  SO2موجود در
گاز پسماند ،با استفاده از سولفرین میتوان به بازده %11
رسید .شكل  ،3نمایی شماتیك از فرآیند سولفرین را نشان
میدهد (.)Willing and Lindner, 1994

شكل  -1روند شماتیك فرآیند كالوس پُل

شكل  -3نماي شماتیك فرآیند سولفرین

-

-

فرآيند كالوس پُل

در فرآیندهاي زیر نقطه شبنم گوگرد از نوع مرطوب نظیر
كالوس پُل ( ،)Barrère-Tricca, 2001خروجی
كالوس در راكتور كاتالیستی و تحت واكنش ،به طور
مستقیم به گوگرد تبدیل میشود .در این روش ،گاز پسماند
در یك برج آكنده كاتالیستی ،در تماس ناهمسو با جریان
حالل/كاتالیست قرار میگیرد H2S .و  SO2جذب فاز مایع
Cyclic

فرآيند سولفيران

فرآیندهاي احیاء مایع ،امكان اكسیداسیون مستقیم  H2Sرا
به گوگرد عنصري در دماي محیط ،همراه با
گزینشپذیري 96و میزان تبدیل 99نزدیك به  %966فراهم
می كنند .فرآیندهاي احیاء معموالً داراي انعطافپذیري
باالیی بوده و میتوانند جهت فرآوري خوراكهایی متنوع ،از
گازهاي با مقادیر باالي  H2Sتا گازهاي با مقادیر كم H2S

9

فصلنامه علمی محیط زیست شماره  / 55سال 9312
0

Selectivity
Conversion

10
11

مورد استفاده قرار گیرند .از جمله محدودیتهاي فرآیند احیاء
مایع ،هزینههاي نسبتاً باالي مواد شیمیایی ،كیفیت محصول
گوگرد (خلوص گوگرد در آن كمتر از گوگرد حاصل از فرآیند
كالوس است) و در بعضی موارد عدم امكان تصفیه مستقیم
گازهاي فشار باال میباشد ( .)Le Strat, 2006فرآیند
بومی سولفیران بر پایه حذف انتخابی سولفید هیدروژن از
مخلوط گازي و تبدیل آن به گوگرد عنصري بنا شده است و
بدین صورت عمل میكند كه محلول كاتالیست كیالت آهن

شكل  -5چیدمان یك واحد احیاء مایع نمونه

پس از تماس با گاز ،سولفید هیدروژن را مستقیما به گوگرد
تبدیل مینماید:
)2Fe3 (aq )  H 2S  2H   S  2Fe2 (aq

()1

مطالعات انجام شده نشان میدهد فرآیند آمین باالترین
میزان بازده را بین فرآیندهاي موجود دارا میباشد و قادر
است میزان بازیافت را تا حدود  %11/5افزایش دهد .عالوه
بر این ،مشكالت زیستمحیطی ناشی از تخلیه  H2Sدر جو

كاتالیست كیالت آهن باید طوري ساخته شود كه در شرایط

را نیز كامالً حذف میكند .بدین سبب در مطالعه حاضر به

محیطی مختلف و در محدودههاي فشاري متنوع مقاوم

كمك شبیهساز مناسب به بررسی این فرآیند پرداخته خواهد

باشد ،محصوالت فرعی تولید نكند و در نتیجه در شرایط

شد .بهمنظور شبیهسازي واحد آمین میتوان از
همچون

،Aspen

Protreat

و

عملیاتی پایدار باشد .بهطور كلی این فرآیند براي

شبیهسازهایی

شیرینسازي حجمهاي كم گاز مقرون به صرفهتر از

 Promaxاستفاده كرد .شبیهسازيهاي انجام شده با نرم

فرآیندهاي آمین است .همچنین در حذف گوگرد از

افزار  Promaxنتایج خوبی را در مورد این واحد ارایه كرده

حجمهاي نسبتاً زیاد گاز و مقادیر گوگرد نسبتاً كم (كمتر از

است .نرم افزار  Promaxدر سال  9191توسط شركت

پانزده تن در روز) هزینه این فرآیند كمتر خواهد بود .در

 BR&E92براي شبیهسازي واحد تولید گوگرد توسعه یافته

مواردي كه نسبت دياكسید كربن به سولفید هیدروژن باال

است .این نرم افزار آخرین ویرایش تحت ویندوز این كمپانی

باشد هم از این فرآیند براي حذف سولفید هیدروژن و تولید

است كه محیط گرافیكی تحت نرمافزار  Visioدارد

گاز غنی از دياكسید كربن استفاده میگردد (خالد فرصت،

(كتابچه راهنماي نرمافزار .)93Promax

 .)9311شكل  ،5چیدمان یك واحد احیاء مایع نمونه را
نشان میدهد (.)Nagl, 1997
شبيهسازي يك واحد نمونه صنعتي پاكسازي گاز
پسماند )(TGT
در این بخش به بررسی یك واحد نمونه پاكسازي گاز
پسماند به روش  SCOTپرداخت خواهدشد .فرآیند SCOT
Bryan Research and Engineering
User Manual Promax Software
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12
13

توسط شركت  Shellتوسعه یافت و همانگونه كه در بخش

55.84
Kmole/h

مورد استفاده قرار گرفت .مطابق شكل  ،2جریان گاز پسماند

)Composition (molar

قبل عنوان گردید ،براي بهبود بازده بازیابی گوگرد در SRU
خروجی از واحد كالوس وارد راكتور هیدروژناسیون میشود
كه در آن تمام تركیبات گوگردي ،شامل  CS2 ،COSو
 SO2به  H2Sاحیاء میگردد .این جریان پس از كاهش دما
در مبدل و برج خنككننده ،وارد برج جذب آمین میشود.
جریان غنی از  H2Sاز پایین این برج وارد برج احیاء
میگردد .جریان آمین رقیق خروجی از پایین برج عاريساز،
مجدداً به برج جذب بازگردانده میشود و جریان باالیی كه
حاوي  H2Sباالیی است ،به ابتداي  SRUبرمیگردد .در
نهایت ،گاز خروجی یا  Off gasفرآیند  SCOTكه H2S
ناچیزي دارد به كوره زبالهسوز میرود و در آن به همراه گاز
متان میسوزد .با تقریب مناسبی میتوان گفت كه تمامی

Molar Flow

97.9

H2S

0.35

C2H6

1.75

H2O

0

NH3

جدول  -2مشخصات خوراك گاز ترش ورودي به یك واحد
متداول كالوس پاالیشگاهی
Value

Property

90 ⁰C

Temperature

میگردد و آلودگی محیط زیست به حداقل میرسد

1.8 bara

Pressure

(هندبوك  .)GPSAبه منظور بررسی نقش واحد پاكسازي

3.22 Kmole/h

Molar Flow

گوگرد ورودي به  SRUبا افزودن فرآیند  SCOTاستحصال

گاز پسماند در كاهش آالیندههاي محیط زیست ،یك واحد
كالوس پاالیشگاهی متداول مد نظر قرار گرفت .واحدهاي

)Composition (molar

بازیافت گوگرد پاالیشگاهی معموالً داراي دو خوراك گاز

56.53

H2S

اسیدي و گاز ترش میباشند كه به ترتیب از واحد

0.03

CO2

شیرینسازي با حالل آمین و واحد پاكسازي آب ترش
استحصال میگردند .مشخصات گاز اسیدي و گاز ترش

21.79

H2O

ورودي به این واحد ،به ترتیب در جدولهاي  9و  2ارایه

21.65

NH3

شده است.

جدول  -9مشخصات خوراك گاز اسیدي ورودي به یك
واحد متداول كالوس پاالیشگاهی
Value

نتایج حاصل از شبیهسازي واحد كالوس با مشخصات ذكر
شده ،استحصال گوگردي به میزان  12/21تن در روز را
نشان میدهد .به این ترتیب ،میزان بازیافت كلی گوگرد

Property

41 ⁰C

Temperature

1.8 bara

Pressure

براي این واحد  SRUبرابر با  19/21درصد خواهد بود.
مشخصات گاز پسماند خروجی از این واحد در جدول  3ارائه
شده است.
جدول  -3مشخصات گاز پسماند خروجی از واحد كالوس
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Value

Property

130 ⁰C

Temperature

1.32 bara

Pressure

176
Kmole/h

Molar Flow

)Composition (mole%
0.55

H2S

0.28

SO2

1.77

H2

37.39

H2O

59.79

N2

0.03

CO

0.19

CO2

گاز پسماند خروجی از واحد كالوس در این حالت به كوره
زبالهسوز میرود و به همراه متان میسوزد و به اتمسفر
فرستاده میشود .بررسی انجام شده در این حالت نشان
میدهد گاز خروجی از دودكش داراي بیش از 9966 ppm
گاز  SO2است كه از لحاظ زیست محیطی مقداري غیرقابل
قبول محسوب میگردد.

جدول  -1مشخصات گاز پسماند خروجی از واحد TGT
Value

Property

40.1 ⁰C

Temperature

1.07 bara

Pressure

135 Kmole/h

Molar Flow

)Composition (mole%
0.01

H2S

0

SO2

1.9

CO2

88.65

N2

2.9

H2

6.53

H2O

همانگونه كه در این جدول مالحظه میگردد ،مقادیر گاز
 SO2و  H2Sموجود در این جریان گازي به میزان قابل
توجهی كاهش یافته است .همچنین نتایج حاصله نشان
میدهد كه میزان  SO2موجود در گاز خروجی از دودكش
كه به اتمسفر تخلیه میشود ،در حالت استفاده از واحد
 TGTبه  929 ppmكاهش یافته است .این مقدار قوانین

در مرحله بعدي ،از یك واحد  TGTاز نوع  SCOTبراي

زیست محیطی را به خوبی پوشش میدهد و از بروز

پاكسازي گاز پسماند خروجی از واحد كالوس استفاده

مشكالت آالیندگی ناشی از نشر گاز  SO2جلوگیري

گردید .نتایج حاصل از شبیهسازي نشان داد كه میزان

میكند.

استحصال گوگرد با افزایش به  11/13درصد ،به  13/11تن
در روز رسیده است .جدول  1مشخصات گاز خروجی از واحد
 TGTكه به كوره زباله سوز میرود را نشان میدهد.

بحث و نتيجهگيري
به منظور جلوگیري از آلودگی محیط زیست و همچنین
تولید گوگرد ،گازهاي اسیدي خروجی از پاالیشگاههاي نفت
و گاز در واحد بازیافت گوگرد تبدیل به گوگرد میگردد.
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 امكان،گاز اسیدي باقیمانده خروجی از واحد بازیافت گوگرد
 درصد را فراهم11 دستیابی به راندمان كلی باالي
 در این مقاله فناوريهاي مطرح پاكسازي گاز.مینمایند
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