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سخن سردبیر
ــا چــاپ نشــریه کیمیــای تفــرش  ــام خداونــد لــوح و قلــم. ســپاس خداونــد منــان کــه ب بــه ن
ــای  ــریه کیمی ــتیم. نش ــجویی برداش ــای دانش ــریه ه ــاپ نش ــعه و چ ــر در توس ــی دیگ گام
ــت  ــای صنع ــاوری  ه ــول فن ــی ح ــی بــه موضوعات ــه خاص ــعی و توج ــه س ــرش همیش تف
ــه  ــته، دغدغ ــل نگش ــه حاص ــات تحریری ــاش هی ــا ت ــز ب ــه ج ــته، ک ــیمی داش ــی ش مهندس
ــا روش  ــیمی ب ــی ش ــش مهندس ــردن دان ــاال ب ــعه و ب ــق توس ــعی در  تحق ــا س ــزون م روز اف
ــه ســوی مقصــود اســت. ــوده اســت کــه مطالعــه شــما مــزد و تشــویق مــا ب هــای امــروزی ب

مهندســی شــیمی علمــی اســت کــه آینــده جهــان را تضمیــن میکنــد، ایــن علــم 
تنهــا در صورتــی کارکــرد مناســب را دارد کــه مهنــدس شــیمی بــه خوبــی تربیــت 
بــرای تضمیــن آینــده  بنابرایــن کســب مهــارت الزم  باشــد.  شــده و آمــوزش دیــده 
ــود. ــد ب ــر خواه ــکان پذی ــردی ام ــب کارب ــداوم مطال ــری م ــا یادگی ــا ب ــا و تنه ــان، تنه جه

مطالعــه پیوســته و کنجــکاوی  در متــن هــای تخصصــی بهتریــن راه بــرای یافتــن راه 
حــل مشــکات پیــش رو خواهــد بــود، پــس خوانــدن مطالــب متفرقــه ایــن علــم را 
ــش  ــگ پژوه ــج فرهن ــری و تروی ــرای یادگی ــریه راه را ب ــن نش ــا در ای ــد. م ــم نگیری ــت ک دس
ــت. ــا شماس ــاب ب ــم، انتخ ــم کنی ــما تقدی ــه ش ــت را ب ــده موفقی ــا آین ــم ت ــرده ای ــم ک فراه

و  تــاش  حاصــل  کــه  نویســندگانی  و  محققیــن  از  سپاســگزاری  و  قدردانــی  ضمــن 
زحمــات خــود را توســط ایــن نشــریه در اختیــار تشــنگان علــم قــرار مــی دهنــد، 
دعــوت  نیــز  معرفــت  و  علــم  مشــتاقان  و  پژوهــان  دانــش  دیگــر  از  همچنیــن 
مینمایــم تــا بــا مــا در ایــن ســفره علمــی گســترده مشــارکت موثــر داشــته باشــند.

تفــرش کیمیــای  نشــریه  ســردبیر   | لنجــی  ابراهیمــی  مهــدی 
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مبدل های حرارتی چیست؟
چگونه آنها را شبیه سازی کنیم؟

مقدمه :
مبــدل هــا تجهیزاتــی هســتند کــه بــرای تغییــر دمــای ســیال در فرآیندهــای مختلــف و صنایــع 
مختلــف اســتفاده میشــوند. چــون انتقــال حــرارت بــه صــورت نچــرال یــا طبیعــی خیلــی کنــد 
اســت مبــل هــای حرارتــی اختــراع شــده انــد تــا در هــر زمانــی کــه مــد نظــر طــراح بــود ســیال 

مــورد نظــر را خنــک و یــا گــرم کننــد.

انواع مبدل های حرارتی 
در ایــن پاراگــراف چنــد نمونــه از مبــدل هــای حرارتــی پرکاربــرد در صنعــت را معرفــی میکنیــم 
تــا شــما عزیــزان بتوانیــد بــا تحقیــق و ســرچ بــا توجــه بــه اسمشــان اطاعــات خــوب و مفیــدی 

ــه دســت آورید.  ب
) SHELL & TUBE( مبدل های پوسته و لوله  )1

)BOILERS( بویلر ها  )2
)AIR COOLER( خنک کن های هوایی  )3

)PLATE EXCHANGERS( مبدل های صفحه ایی  )4
ــه  ــوع مبــدل هــای در صنایــع مختلــف مبــدل هــای پوســته و لول ــرد تریــن ن و ... کــه پرکارب
ــوع مبــدل هــا  ــه بررســی بیشــتر ایــن ن ــا همــان SHELL & TUBE هســتند ، در ادامــه ب ی

ــم. میپردازی
 SHELL & TUBE خاصه ایی از دنیای مبدل های

از آنجــا کــه مخاطــب اصلــی و پرطرفــدار ایــن نــوع مبــدل هــا صنعــت نفــت و گاز هســتند مــا 
ســعی میکنیــم توضیحاتــی در حــوزه نفــت و گاز نیــز ارائــه بدهیــم .

ایــن مبــدل هــا حتــی در صنایعــی ماننــد کارخانه جــات مــواد غذایــی و تولیــد عرقیجــات نیــز 
کاربردهــای بســیاری دارنــد.

ــوع  ــه انتخــاب ن ــه ســه دســته تقســیم میشــوند ک ــا ب ــدل ه ــن مب ــان ای از نظــر جهــت جری
ــود :  ــد ب ــر خواه ــرارت موث ــال ح ــان بشــدت در مباحــث انتق مســیر جری

)CO CURENT( جریان هم سو )1
)COUNTER CURENT( جریان ناهم سو )2

)CROSS( جریان متقاطع)3
ــمت  ــمت وارد و از س ــک س ــه از ی ــته و لول ــیال ورودی پوس ــان س ــو جری ــم س ــان ه در جری
دیگــر خــارج میشــوندو جهــت حرکــت آنهــا یکســان اســت امــا در جریــان ناهــم ســو جهــت 
حرکــت ســیال هــا در پوســته و لولــه خــاف یکدیگــر اســت کــه ایــن مباحــث عملکــرد و تاثیــر 

خودشــان را در محاســبات انتقــال حــرارت بیشــتر نشــان میدهنــد.
در جریــان متقاطــع نیــز اگــر خطــوط مســیرجریان هــای ورودی و خروجــی بــه پوســته و لولــه 

رارســم کنیــم همدیگــر را قطــع میکننــد.
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بررسی دقیق اجزای مبدل حرارتی 

ــاال و شــکل آورده شــده مشــاهده میکنیــد یــک مبــدل از اجــزای  همانطــور کــه در لیســت ب
بســیار زیــادی ســاخته شــده مــا جزییــات را بــرای شــما نمایــش دادیــم ، جالــب اســت بدانیــد 
ــن مبــدل هــا را ســایز و از نظــر طراحــی فراینــدی شــبیه ســازی  اگــر مهندســین فراینــد ای

نکننــد بــه هیــچ وجــه نمیتــوان از ایــن تجهیــز اســتفاده کــرد.
دیتاشــیت اصلــی و انــدازه گــذاری هــای نهایــی بــرای گــروه هــای مــواد و متالــوژی ، مکانیــک 

، گــروه تجهیــزات ثابــت و ابــزار دقیــق را بایــد مهندســین فراینــد تحویــل دهنــد. 

معرفی استاندارد 
ــاخت و  ــه طراحــی، س ــی از جمل ــر عمل ــرای ه ــف ب ــع مختل ــد در صنای ــه میدانی ــور ک همانط

ــده اســت. ــه ش ــتاندارد مخصوصــی ارائ ــف اس ــزات مختل ــد تجهی تولی
استاندارد مبدل های پوسته و لوله TEMA  میباشد :

TEMA : TUBULAR EXCHANGERS MANUFACTURERS ASSOSIATION

ــن  ــاس ای ــی براس ــای حرارت ــدل ه ــزای مب ــم از اج ــام دادی ــه انج ــی ک ــدی ای ــته بن ــا دس م
ــخصی دارد.  ــوب مش ــوده و چهارچ ــتاندارد ب اس

بــا توجــه بــه مطالبــی کــه توضیــح داده شــد حــال بــه بررســی چنــد نمونــه از حــاالت کنارهــم 
قرارگیــری اجــزای مبــدل هــای پوســته و لولــه بــر اســاس اســتاندارد ذکــر شــده میپردازیــم.

مــا بــه عنــوان طــراح اینگونــه مبــدل هــا بایــد در نظــر داشــته باشــیم کــه هرگونــه طراحــی و 
یــا نظــر مــا بــرای طــرح هــای دیگــر بایــد در چهارچــوب اســتاندارد هــای موجــود و همچنیــن 
قســمت SPEC   پــروژه باشــد تــا اســناد و مــدارک کافــی بــرای توجیــح طــرح خــود داشــته 

باشــیم.
همچنیــن اصــول طراحــی هرگونــه تجهیــز در قســمت  CRITERIA   DESIGN هــر پــروژه 

بــه صــورت کامــل توضیــح داده میشــود. 

1. Shell

2. Shell cover

3. Shell channel

4. Shell cover and flange

5. Shell nozzle

6. floating tubeSheet

7. floating head

8. floating head flange

9. channel partition

10. Stationary tubeSheet

11. channel

12. channel cover

13. channel nozzle

14. tie rodS and SpacerS

15. baffleS or Support 

plateS

16. impingement plate

17. vent connection

18. drain connection

19. teSt connection

20. Support SaddleS

21. lifting ring
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معرفی نرم افزار 
نــرم افزارهایــی کــه در حــوزه انتقــال حــرارت و شــبیه ســازی و طراحــی مبــدل هــای حرارتــی 

اســتفاده میشــوند تنــوع زیــادی دارنــد کــه مــا بــه مهــم تریــن انهــا اشــاره میکنیــم.

HTRI
مخفــف عبــارت HEAT TRANSFER RESEARCH INSTITUE اســت کــه بــرای طراحــی 

مبــدل هــای مختلفــی کابــرد دارد . 
ــا  ــروژه ب ــک پ ــک ی ــد و مکانی ــش فرآین ــه بخ ــادی دارد ک ــای زی ــت ه ــزار قابلی ــرم اف ــن ن ای

ــد.  ــازی میکنن ــه س ــی و بهین ــدل را طراح ــک مب ــر ی ــک دیگ ــکاری ی هم
ــه  ــته و لول ــای پوس ــدل ه ــه مب ــا از جمل ــدل ه ــی مب ــی تمام ــن بحــث در طراح ــم تری و مه

ــد. ــا OPTIMIZATION  میباش ــازی ی ــه س ــث بهین مبح
در ادامــه نمونــه ایــی از خروجــی هــای موجــود از نــرم افــزار HTRI  را اورده تــا دیــد کافــی را 

نســبت بــه ایــن نــرم افــزار پیــدا کنیــد.

خروجی های محاسباتی : 

 

تصویــر بــاال خروجــی نحــوه چیدمــان داخلــی لوله هــا و تعــداد پــاس هــای مبــدل را نمایــش 
میدهــد کــه براســاس ایــن الگوهــا شــرکت هــای ســازنده قطعــات شــروع بــه ســاخت و تولیــد 

ایــن تجهیــزات بــرای کارفرمــا میکننــد.
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خروجی های هندسی : 
 

 
در تصاویــر بــاال خروجــی هــای هندســی و بــه اصــاح GEOMETY پــروژه را نمایــش میدهــد 
ــای  ــدازه ه ــاد و ان ــی و ابع ــکل هندس ــورد ش ــا در م ــبات کارفرم ــام محاس ــر انج ــاوه ب ــا ع ت

خارجــی تهجیــز هــم اطاعــات کافــی را دســت آورد.

 : ASPEN EDR
ایــن نــرم افــزار قبــا تحــت عنــوان ASPEN B JAC شــناخته شــده بــود امــا امــروزه بــا ادغــام 
ــرکت  ــط ش ــزار توس ــرم اف ــن ن ــاز ای ــد امتی ــزار و خری ــرم اف ــن ن ــراح ای ــرکتهای ط ــدن ش ش

ــام ASPEN EDR شــناخته میشــود. ــه ن ASPEN  ب

EDR : EXCHANGRES DESIGNH RATING

معرفی مراجع و منابع 
1(     کتاب طراحی مبدل های حرارتی کاکاک 

 TEMA 2(     فایل استاندارد
HEAT EXCHANGERS DESIGN )T.KUPPAN( )3

 PRACTICAL THERMAL DESIGN OF SHELL & TUBE HEAT EXCHANGERS   )4
)R.MUKHERJEE
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هــدف مــا درایــن آمــوزش ایــن اســت کــه یــک دیــد کلــی نســبت بــه ایــن نــرم افــزار شــبیه 
ســازی پیــدا کنیــم و فراینــد آمــوزش ایــن نــرم افــزار بیشــتر از ایــن چنــد خــط اســت .

اول بــرای شــروع کار بــا نــرم افــزار بهتــر اســت کــه بــا بعضــی تعاریــف و اصطاحــات بیشــتر 
آشــنا بشــویم.

بــرای شــروع کار بهتــر اســت کــه تفــاوت میــان مــدل ســازی فراینــد و شــبیه ســازی فراینــد 
و بهینــه ســازی فراینــد را بدانیــم .

مــدل ســازی فراینــد یعنــی تعریــف رفتــار فیزیکــی سیســتم توســط معــادالت ریاضــی و شــبیه 
ســازی یعنــی اطاعــات خروجــی را بــا اســتفاده از حــل معــادالت حاکــم بــر سیســتم بدســت 
بیاوریــم و بهینــه ســازی کــه یکــی از مهــم تریــن قســمت هــا اســت بــه مــا کمــک میکنــد بــا 
اســتفاده از محدودیــت هــا فراینــد را تغییــر بدهیــم مثــا بــه حداقــل رســاندن هزینــه هــا و بــه 

حداکثــر رســاندن ســود .
ــه حداقــل  ــار هــای یــک فراینــد و ب ــه مــا در پیــش بینــی رفت برنامــه هــای شــبیه ســازی ب

ــد . ــایانی میکنن ــا کمــک ش ــه ه ــاندن اشــتباهات در طراحــی  وهزین رس

PROMAX معرفی نرم افزار
نــرم افــزار شــبیه ســازی ProMax در حــال حاضــر یکــی از قــوی تریــن نــرم افزارهــای موجــود 
بــرای شــبیه ســازی فرایندهــای پاالیشــگاهی و شــیمیایی بــه شــمار مــی آیــد. از قابلیــت هــای 
ویــژه ایــن نــرم افــزار مــی تــوان بــه بانــک غنــی مــواد آن و بســته هــای ترمودینامیکــی آن، 
مــدل هــای آمــاده بــرای حــل راکتورهــا و بــرج هــای پیچیــده کــه بــرای فرایندهــای شــیرین 
 ProMax ــزار ــرم اف ــژه طراحــی شــده، اشــاره کــرد. ن ــه طــور وی ــت گوگــرد ب ســازی و بازیاف
دارای ویژگــی منحصــر بــه فــردی در زمینــه معــادالت ترمودینامیکــی ویــژه فرایندهای شــیرین 
ســازی و پاالیشــگاهی اســت. امکانــات ویــژه ایــن نــرم افــزار بــرای فرایندهــای شــیرین ســازی 

گاز، آن را متمایــز و منحصــر بــه فــرد کــرده اســت .

تجهیزات موجود در نرم افزار
بــرای دیــدن تجهیــزات موجــود در نــرم افــزار کافــی اســت بــه ســمت چــپ برنامــه قســمت 
shapes مراجعــه کنیــد کــه در آنجــا انــواع راکتــور هــا ،مبــدل هــای حرارتــی ، جداکننــده هــا 

و شــیرها ودیگــر تجهیــزات را مــی تــوان مشــاهده کــرد.

شروع کار با نرم افزار
قسمت اول)تعیین معادله ترمودینامیکی مناسب(

تعییــن معادلــه ترمودینامیکــی یکــی از مهــم تریــن قســمت هــا اســت کــه نقــش مهمــی در 

PRO MAX کاربرد نرم افزار
 و حل یک نمونه مثال کاربردی

)a
rm
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id
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gm
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ــبات را  ــا محاس ــرای م ــواد ب ــواص م ــه خ ــته ب ــی بس ــه ترمودینامیک ــا داردمعادل ــبات م محاس
انجــام مــی دهــد مثــل قطبیــت مــواد و الکترولیــت بــودن و بخــار و مایــع و....... بودن آن ، ســاده 
تریــن روش بــرای انتخــاب معادلــه ترمودینامیکــی مناســب، اســتفاده از نمــودار هــای درختــی 

موجــود در ســایت هــا ومقالــه هــا اســت .
بــرای تعییــن معادلــه ترمــو دینامیکــی در ایــن نــرم افــزار کافــی اســت : 1- از منــوی بــاالی 
ــده  ــاز ش ــره ب ــرده در پنچ ــاب ک ــه Environment را انتخ ــمت ProMax گزین ــزار قس ــرم اف ن
  Property Package ــاز میشــود در قســمت ــد ب ــد پنچــره ای جدی ــر روی New کلیــک کنی ب

ــه مناســب خــود را انتخــاب کنیــم. میتوانیــم معادل

قسمت دوم )مشخص نمودن ترکیبات (

ــاز  ــره ب ــان پنج ــوان از هم ــی ت ــا م ــان ه ــود در جری ــات موج ــودن ترکیب ــرای مشــخص نم ب
شــده قبلــی وارد قســمت Components شــده و مــاده مــورد نظــر را براســاس نــام یــا فرمــول 

شــیمیایی جســت وجــو وانتخــاب نمــود.
*نکته: برای ثبت تمام تغییرات بر روی گزینه Apply کلیک کنید .
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قسمت سوم )تعریف واکنش های اتفاق افتاده در سیستم(
مــا بــرای تعریــف انــواع واکنــش هــای )conversion – Equilibrium - Kinetic( در نــرم افــزار 
ــاز  کافــی اســت در قســمت Promax   گزینــه Project viewer انتخــاب کــرده و پنجــره ای ب
ــاز شــده وارد گزینــه Reaction sets میشــویم )کلیــک راســت کــرده و  میشــود . در پنجــره ب
 New کلیــک میکنیــم(، در پنجــره بــاز شــده بــا انتخــاب نــوع واکنــش روی Add روی گزینــه

کلیــک کــرده و مــا میتوانیــم در صفحــه بــاز شــده معادلــه را تعریــف کنیــم .

قسمت چهارم)تعریف جریان های نفتی(
میتــوان بعنــوان یکــی از ویژگــی هــای نــرم افــزار تعریــف جریــان هــای نفتــی را نــام بــرد. بــرای 
تعریــف یــک جریــان نفتــی کافــی اســت طبــق قســمت دوم ترکیبــات موجــود در جریانمــان را 
وارد کنیــم وبعــد وارد قســمت oil شــوید و روی گزینــه New کلیــک کنیــد کــه در جلوتــر آن 

را بیشــتر توضیــح خواهیــم داد.
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ASSAY -1
در این قسمت ما میتوانیم نام جریان وFraction Basis ومنحنی تقطیر را تعریف کنیم.

  CUT POINTS -2
ــم  ــی میخواهی ــه های ــرش و در چــه فاصل ــا ب ــد ت ــم کــه چن ــن قســمت مشــخص میکنی در ای

بخــورد.

LIGHT ENDS -3
ایــن قســمت بــرای ترکیبــات ســبک تــر مــان هســت بــه نوعــی در آن مشــخص میکنیــم چــه 

ترکیباتــی بــه چــه میــزان در جریــان وجــود دارد.

مثــال ( بــرای درک بهتــر ایــن موضــوع یــک مثــال حــل  میکنیــم کــه در ایــن مثــال دو جریــان 
ــم  ــا ه ــای 0.4 و0.6 ب ــا نســبت ه ــول برســاعت و ب ــی400 م ــر و دب ــا مشــخصات زی ــی ب نفت

ترکیــب مــی شــوند و بعــد توســط یــک جداســاز دو فــازی جداســازی میشــود .
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در مرحلــه اول معادلــه ترمودینامیکــی خودمــون را انتخــاب مــی کنیــم کــه معادلــه ی مناســب 
مــا Peng-Rabinson اســت.

در مرحله دوم بازه ترکیبات موجود در جریانمان را مشخص میکنیم.
در مرحله سوم جریان های نفتی خودمون را تعریف میکنیم.

ــم بعــد از کلیــک کــردن روی New وارد  ــه قســمت oil میروی ــان نفتــی ب ــف جری ــرای تعری ب
ــم. ــان را وارد میکنی ــر میشــویم و در آن داده هایم قســمت زی

از قسمت Light Ends درصد ترکیبات موجود در جریان را وارد میکنیم.
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دقــت داشــته باشــید کــه از قســمتType of data  گزینــه Light Ends supplied را انتخــاب 
کنیــد تــا بتوانیــد در آن تغیــرات ایجــاد کنیــد.

در قســمت Assay نــام جریــان را بــه دلخــواه انتخــاب کــرده و روی ادیــت کلیــک کــرده و در 
پنجــره بــاز شــده میتوانیــم منحنــی تقطیــر را تعریــف کنیــم .

در قســمت cut points همــان طــور کــه مشــاهده میکنیــد نــرم افــزار بــه صــورت پیــش فــرض 
برایمــان بــازه بنــدی کــرده طبــق چیــزی کــه قبــا توضیــح دادیــم  ایــن جــدول بــه مــا نشــان 
میدهــد مثــا در بــازه دمایی1221.9تــا 1500 درجــه فارنهایــت 3 بــرش داریــم .)مــا تغیــری 

در ایــن قســمت ایجــاد نمیکنیــم(
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بعــد از تعریــف دو جریانمــان بــه صــورت جداگانــه وارد قســمت اول یــا همــان oil میشــویم و 
ســپس گزینــه Blend را انتخــاب میکنیــم ایــن قســمت بــه مــا کمــک میکنــد کــه  دو جریــان 

نفتــی مــان بــه درصــد هــای دلخــواه بــا هــم  ترکیــب کنیــم.

در مرحلــه بعــد وارد قســمت  Environment میشــویم و جریــان ترکیبــی مــان)oil blend( رو 
انتخــاب میکنیــم.
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حــال وارد محیــط شــبیه ســازی میشــویم و یــک جریــان )process stream( از قســمت ســمت 
ــخصات  ــه مش ــک وارد صفح ــل کلی ــا دب ــم و ب ــاب میکنی ــمت shapes(انتخ ــپ برنامه)قس چ

جریــان میشــویم .
طبق صورت سوال مشخصات جریان را وارد میکنیم.

بــرای اجــرا شــدن جریــان بایــد مشــخصات آن کامــل شــود بــرای کامــل کــردن وارد قســمت 
ــا نشــان  ــه م ــان را ب ــات موجــود در جری ــن قســمت درصــد ترکیب composition میشــویم ای

میدهــد کــه در حــال حاضــر خالــی میباشــد .
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برای کامل نمودن آن روی SPECIFY کلیک کرده و وارد قسمت زیر میشویم.

 install در ایــن صفحــه یــا میتوانیــم اطاعــات را بــه صــورت دســتی وارد کــرد یــا تیــک گزینــه
بزنیــم کــه بــه صــورت خــودکار اطاعــات پــر میشــود .حــال جریــان بــه راحتــی اجــرا خواهــد 

. شد
ــه  ــرده  و ب ــاب ک ــمت shapes انتخ ــازی ازقس ــاز دوف ــک جداس ــازی ی ــرای جداس ــه ب در ادام

ــم . ــان متصــل میکن جری
ــا  ــرای بخــش ســبک ی ــی ب ــان خروجــی یک ــل بشــود دو جری ــازمان کام ــه جداس ــرای اینک ب
گاز در بــاالی  دســتگاه و دیگــری بــرای بخــش ســنگین یــا مایــع در پاییــن دســتگاه متصــل 

ــم. میکنی
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حال برای تکمیل اطاعات جداساز روی آن دبل کلیک میکنیم و وارد صفحه زیرمیشویم.

در ایــن قســمت خیلــی ســاده افــت فشــارمان را )pressure drop(صفــر قــرار میدهیــم و  گزینــه 
Execute را انتخــاب میکنیــم و جداســاز اجرا میشــود.

  

حــال بــا کلیــک کــردن بــر روی جریــان خروجــی در بخــش باالیــی جداســاز اطاعــات جریــان 
ــش  ــت در بخ ــته اس ــی نداش ــچ تغییرات ــه هی ــم ک ــاهده میکنی ــمت properties را مش در قس
)molar flow( مشــاهده مــی کنیــم کــه بیشــتر جریــان ورودی هایمــان در بخــش باالیــی بــرج 

ــزان  ــه می ــد ک ــم دی ــه قســمت composition خواهی ــه ب ــا مراجع ــوده و ب ــه صــورت گاز ب و ب
ــن(  ــزان ترکیبات)هیدروکرب ــت و می ــاد اس ــان زی ــن جری ــبک در ای ــن( س ترکیبات)هیدروکرب
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ســنگین بســیار کــم اســت.

عکــس همیــن امــر بــرای جریــان پایینــی بــرج صــادق اســت یعنــی در جریــان پاییــن میــزان 
هیــدرو کربــن هــای ســنگین بیشــتر از ســبک اســت .

مثــال مــا بــه پایــان رســید امیــدوارم کــه توانســته باشــم تــا حــدی در یادگیــری و درک  ایــن 
نــرم افــزار بــه شــما کمــک کــرده باشــم .
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بررسی انواع برج و عملکرد آنها
تقطیرمتــداول تریــن روش جداســازی اســت و اســاس آن بــر توزیــع اجــزا بیــن دو فــاز 
گاز و مایــع مــی باشــد کــه بــه علــت تفــاوت نقطــه جــوش مــواد امــکان جداســازی آنهــا 
را میدهــد. بــه ایــن صــورت کــه مــاده بــا نقطــه جــوش پاییــن تــر ســریعتر بــه جــوش 
آمــده و مــاده بــا نقطــه جــوش بــاال باقــی مــی مانــد و ایــن امــر اســاس فراینــد تقطیــر 
ــر حــرارت دادن بخــار مــی شــوند وارد ســرد  ــی را کــه در اث را تشــکیل میدهــد. اجزای

کننــده مــی کننــد تــا بــه صــورت مایــع جمــع آوری گــردد.

انواع تقطیر
تقطیــر بــه دو حالــت ســاده و جــز بــه جــز صــورت میگیــرد. اگــر مــوادی کــه بــا هــم 
ممــزوج شــده انــد نقطــه جــوش نزدیکــی داشــته باشــند و یــا شــامل چنــد نــوع مایــع 
ــر  ــت اگ ــود. در حقیق ــی ش ــتفاده م ــز اس ــه ج ــر جزب ــوال از تقطی ــند معم ــف باش مختل
ــن  ــاف ای ــه اخت ــاط جوشــی باشــند ک ــورد نظــر دارای  نق ــاده شــیمیایی م اجــزای م
ــه  نقــاط جــوش از یــک دیگــر کمتــر از 25 درجــه ســانتی گــراد باشــد از تقطیــر جزب
جــز و درصورتــی کــه ایــن اختــاف بیــش از 25 درجــه ســانتی گــراد باشــد از تقطیــر 

ســاده اســتفاده میکننــد.
در ایــن روش مبــرد بــه صــورت عمــودي روي بالــن قــرار مــي گیــرد و بخــارات ضمــن 
صعــود بــه ترتیــب نقطــه ي جــوش تفکیــک مــي شــود. مایعاتــي کــه نقطــه ي جــوش 
پایینــي دارنــد ابتــدا از مبــرد خــارج مــي شــوند. در ایــن روش تنظیــم دمــاي شــعله و 
دمــاي بخاراتــي کــه متصاعــد مــي شــود بســیار مهــم اســت. معمــوال مقطــرات فواصــل 
دمایــي مختلــف را جمــع آوري کــرده و ســپس آنهــا را مجــددا تقطیــر مــي کننــد یــا 

پــس از هــر مرحلــه مایــع خالــص تــر بــه دســت مــي آیــد.

قسمت های اصلی برج های تقطیر
برج های تقطیر دارای 4 قسمت اصلی می باشد که عبارت است از:

1.برج
2.سیستم جوشاننده
3.سیستم چگالنده 

4.تجهیــزات جانبــی مانند:پمپها/مخازن/مبدلهــای حرارتــی میانی/سیســتم هــای کنتــرل 
کننــده 

)TOWER(:1.برج
بــرج هــا بــه دو دســته ی اصلــی بــرج هــای پــر شــده )PACKED TOWERS ( و بــرج 
ــای ســینی دار خــود  ــی شــوند. برج ه ــای ســینی دار )TRAY TOWER( تقســیم م ه
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بــه چهــار دســته تقســیم مــی شــوند:
1.برج های سینی دار کاهکی

2.برج های سینی دار غربالی
 3.برجهای سینی دار دریچه ای
 4.برج سینی دار از نوع فورانی

برجهــای تقطیــر پــر شــده: ایــن بــرج هــا بــا اجســامی بــا شــکل و جنــس معینــی پــر 
میشــوند کــه بــه ایــن اجســام)packing( میگوینــد کــه پــر کــن هــا بــه دو نــوع پــر کــن 
ــد  ــرج هــا مانن ــن ب هــای منظــم و پرکــن هــای نامنظــم تقســیم میشــوند عملکــرد ای
بــرج هــای ســینی دار مایــع از بــاال و گاز از پاییــن جریــان پیــدا میکنــد توزیــع مایــع در 
بــرج هــای پرکــن حائــز اهمیــت بســیاری اســت زیــرا توزیــع ناهمســان موجــب خشــک 
ــع  ــان تمــاس گاز -مای ــای بســتر و در نتیجــه کاهــش راندم ــدن برخــی قســمت ه مان

مــی شــود. 

تجهیزات داخلی برج های پرشده:
1.نگهدارنــده پرکــن هــا: بــرای نگهــداری از فــرو ریختــن پکینــگ هــا بــه کار میــرود و 

در پاییــن بــرج قــرار دارد.
2.توزیع کننده مایع: برای توزیع یکنواخت مایع در باالی برج استفاده میشود.

3.توزیــع کننــده مجــدد: در فواصــل معینــی قــرار میگیــرد و مایــع هایــی کــه بــر دیــواره 
بــرج قــرار گرفتــه را مجــددا توزیــع میکنــد.

ــی  ــان گاز خروج ــراه جری ــا هم ــگ ه ــت پکین ــا: از حرک ــن ه ــده پرک ــدود کنن 4.مح
ــد. ــری میکن جلوگی

پرکن ها باید دارای ویژگی های زیر باشند:
1.سطح تماس زیادی بین مایع و گاز ایجاد کنند.
2.افت فشار گاز هنگام عبور از بستر باید کم باشد.

3.از لحاظ شیمیایی در مقابل سیاالتی که به کار میروند بی اثر باشد.
4.دارای استحکام باالیی باشد.

5.ارزان قیمت و به صرفه باشد.    

: )RANDOM PACKING(پر کن های نامنظم 
 از اولیــن روز هــای تولیــد بــرج هــا پرکــن هــای نــا منظــم موجــود بودند.نســل اولیــه 
ــامل  ــگ را ش ــینگ رین ــل راش ــی مث ــتوانه های ــد و اس ــر بودن ــت ت ــا یکنواخ ــن ه پرک
میشــدند. نســل دوم پرکــن هــا کــه در دهــه 1960 بــه وجــود آمدنــد بــه ســمت افزایــش 
ســطح نســبت بــه حجــم پرکــن بــا ایجــاد شــکاف هــا وســوراخ هــا و زبالــه هــا در پــر 
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کــن حرکــت کردنــد رایــج تریــن پرکــن هــای نســل دومــی پرکــن هــای زیــن اســبی 
)SADDLE( و پــال رینــگ )PALL RING( میباشند.نســل ســوم پرکــن هــای نامنظــم 

ــای آزاد  ــا دارای فض ــدآن ه ــی باش ــود م ــا موج ــازار ه ــه در ب ــت ک ــال اس ــن س چندی
ــت فشــار  ــر و اف ــع حداکث ــا تمــاس بخــار مای ــده مــی باشــند ت ــا ســطوح پیچی ــاد ب زی
ــفالی  ــرامیکی س ــای پاستیکی,س ــس ه ــای نامنظــم در جن ــن ه ــردد.  پرک ــل گ حداق

فلــزی شیشــه ای چینــی ســاخته میشــود. 
مراحل طراحی برج های پر شده با پکینگ نامنظم:

1.جمع آوری و تخمین خصوصیات فیزیکی 
2.محاسبه قطر برج با توجه به دبی مشخص از فازهای گاز مایع
3.انتخاب نوع عملیات برای محاسبه ارتفاع برج ومحاسبه ارتفاع

4.بررســی و انتخــاب تجهیــزات داخلــی )متوقــف کننــده, توزیــع کننــده مایــع, توزیــع 
کننــده مجــدد و نگهدارنــده(

 پرکن های منظم: 
بیشــتر پرکــن هــای منظــم تجــاری موجــود از صفحــات چیــن دار ســاخته شــده انــد. 
صفحــات چیــن دار وراه راه فلــزی قــرار داده شــده انــد تــا کانــال هــای جریان بخــار ایجاد 
کــرده و اجــازه انتشــار مایــع را در میــان آنهــا بدهنــد. ترکیبــی جهــت اســتفاده موثــر از 
ســطح بــرای انتقــال  جــرم بــه عــاوه افــت فشــار ناچیــز ناشــی از فــرم شــکلی پــر کــن 
ســبب افــت ناچیــزدر فشــار ســیال بــه نســبت مراحــل تئــوری میشــود افزایــش  چیــن 
هــا ســبب افزایــش ظرفیــت میشــود امــا از لحــاظ هزینــه بــه علــت ســطح کاهــش یافتــه 
راندمــان کمتــری دارد. پرکــن هایــی بــه شــکل ســیم تورهــا )wire gauze packing( بــا 
افــت فشــار بســیار ناچیــز در برجهــای بــا دبــی کــم بــه صــورت رایــج اســتفاده میشــوند. 
انــواع دیگــر کمتــر رایــج بــوده و قدیمــی تــر هســتند ماننــد مــش هــا و تــوری هایــی بــا 
درجــات مختلــف ظرافــت. بــه خاطرســطح در دســترس کــم, راندمــان نیــز پاییــن مــی 

باشــد امــا مقاومــت در برابــر ریــزش بــاال میباشــد.
ویژگی های برجهای پر شده منظم:

1.سطح تماس زیاد
2.افت فشار کم 

3.تخلخل زیاد
4.بازده بسیار باال

موارد کاربرد :
1.جداسازی های بسیار سخت

2.تقطیر تحت خا
3.در column revamp برای افزایش ظرفیت وکاهش دبی جریان برگشتی مورد نیاز 
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پکینگ های رایج منظم در صنعت عبارتند از:
wire mesh.1 های بافته شده 

2.ورق های موج دار
)grid type( 3.نوع شبکه ای

مراحل طراحی برای پکینگ های منظم:
1.تعیین تعداد سینی تئوری

2.محاسبه قطر برج 
                                                                HETP 3.محاسبه ارتفاع با استفاده از

برجهای سینی دار:
در داخــل ایــن بــرج هــا ســینی هــای ســوراخ داری بــه فاصلــه هایــی معیــن قــرار دارد 

ایــن بــرج هــا تــا ارتفــاع 50 متــری وقطــر 6 متــری هــم وجــود دارد 
طــرز کار: درون بــرج، جریــان هــای مایــع و گاز بصــورت غیــر همســو روی ایــن ســینی 
هــا بــا یکدیگــر در تمــاس قــرار مــی گیرنــد و انتقــال جــرم روی ســینی رخ مــی دهــد. 
جریــان مایــع بــه شــکل افقــی روی ســینی حرکــت کــرده و توســط ناودانــی هایــی بــه 
ســمت پاییــن )ســینی بعــد( مــی ریــزد. جریــان گاز نیــز از پاییــن و توســط منافــذ روی 
ــه شــکل حبــاب در مایــع پخــش مــی  ــاال حرکــت مــی کنــد و ب ــه ســمت ب ســینی، ب
ــد.  ــاال حرکــت مــی کنن ــه ســمت ب ــع جــدا شــده و ب ــا از مای ــاب ه شــود. ســپس حب
ریبویلــر)reboiler( حــرارت الزم بــرای بخــار شــدن مایــع در پاییــن بــرج را فراهــم مــی 

کنــد و کنداســور بخــار خروجــی از بــاالی بــرج را مایــع مــی کنــد.
 ))Bubble Cap Towers( 1.سینی کاهکی دار)فنجانی

 ســینی هــای ســوراخ داری کــه بــر روی هــر ســوراخ یــک لولــه بــرای هدایــت گاز بــه 
ــر روی  ــع ب ــوال مای ــا معم ــه وجــود دارد درســینی ه ــر روی لول ــک کاهــک ب ــاال و ی ب
ســینی باقــی میمانــد و گاز خروجــی از زیــر کاهــک عبــور میکنــد. شــکاف ایــن ســوراخ 
هــا 0.3 تــاCM 0.95 میباشــد وطــول آن 1.3 تــا CM 3.8  میباشــد مزایــای ایــن ســینی 
هــا یکــی اینکــه نشــت مایــع از طریــق ســوراخ هــا نــدارد ودیگــری آنکــه  در دبــی هــای 

خیلــی کــم گاز بــه خوبــی عمــل میکنــد. 
)Sieve Tray Towers(2. برج های سینی دار از نوع غربالی

ایــن ســینی هــا نســبت بــه ســینی هــای دیگــر ارزان تــر اســت و دارای ظرفیت بیشــتری 
ــرد را  ــه همیــن خاطــر بیشــترین کارب اســت افــت فشــار ایــن ســینی هــا کــم اســت ب

دارنــد
)Valve Tray Towers( 3.برج های سینی دار از نوع دریچه ای

ایــن ســینی هــا نیــز دارای ســوراخ اســت کــه روی آن هــا را دریچــه هــای متحــرک یــا 
ثابــت بــه صــورت مســتطیل یــا دایــره ای پوشــانده اســت کــه بــا فشــار بخــار دریچــه هــا 
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در راســتای افــق بــه بــاال حرکــت میکننــد کــه از لحــاظ قیمــت و هزینــه هــم مناســب 
اســت و در برابــر دبــی گاز انعطــاف پذیــر اســت.

)Jet Tray Towers( 4.برج های سینی دار از نوع فورانی

)REBOILER( 2.جوشاننده
ــي  ــرار داده م ــارآن ق ــرج و کن ــاي ب ــاي انته ــوال در قســمت ه ــه معم ــا ک جــوش آوره
شــود، وظیفــه تأمیــن حــرارت یــا انــرژي الزم را بــراي انجــام عمــل تقطیــر بــه عهــده 

ــد. دارن
معمــوال جــوش آورهــا بــه عنــوان یــک مرحلــه تعادلــي در عمــل تقطیــر و بــه عنــوان 

یــک ســیني در برجهــاي ســیني دار در نظــر گرفتــه مــي شــوند.
انواع جوش آورها

مهمتریــن انــواع جــوش آورهــا کــه در صنایــع شــیمیایي کاربــرد زیــادي دارنــد، عبارتنــد 
از:

)Jacketted Kettle(دیگهاي پوشش 
)Internal Reboiler( جوش آورهاي داخلي 

Kettle جوش آور نوع 
)Vertical Termosiphon Reboiler(جوش آور ترموسیفوني عمودي 

)Horizontal Thermosiphon Reboiler(جوش آور ترموسیفوني افقي 
)Reboiler Forced Circulation( جوش آور از نوع سیرکوالسیون اجباري 

در جــوش آورهــاي ترموســیفوني یــا جــوش آورهــاي بــا گــردش طبیعــي، حرکــت ســیال 
ــده  ــن پدی ــرد. ای ــي پذی ــرد صــورت م ــرم و س ــاط گ ــاف دانســیته نق ــاس اخت ــر اس ب

میتوانــد بــه دو صــورت انجــام پذیــرد کــه عبارتنــد از :
)Once – Thorugh Reboiler( جوش آوري با یکبار ورود سیال 

)Recirculating Reboiler( جوش آور با چرخش سیال 
بطــور کلــي نکاتــي کــه در انتخــاب یــک جــوش آور بایــد مــد نظــر قــرار گیــرد عبارتنــد 

از : 
 حداقل سطح )سرعت انتقال (

 فضا و خطوط لوله الزم
 سهولت نگهداري

 تمایل به رسوب و جرم گذاري سیال
 زمان اقامت سیال در فرآیند

 پایداري عملیاتي
 هزینه عملیاتي

 افزایش میزان بخار تولیدي
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هــر کــدام از جــوش آورهــا مزایــا و معایبــي دارد کــه در کتــب مرجــع جمــع آوري شــده 
اســت. از ایــن داده هــا مــي تــوان بــراي طراحــي اولیــه کمــک گرفــت. ولــي بطورکلــي 
ــیمي  ــیمیایي و پتروش ــع ش ــه در صنای ــن جــوش آوري ک ــن و اقتصــادي تری متداولتری
مــورد اســتفاده قــرار مــي گیــرد نــوع ترموســیفوني مــي باشــد، خصوصــا نــوع افقــي آن 

کــه در سیســتمهاي تقطیــر کاربــرد زیــادي دارد.

REBOILER انتخاب نوع -
انتخاب نوع  Reboiler یا جوش آور به عوامل زیر بستگي دارد:

 خواص فیزیکي سیال بویژه ویسکوزیته و تمایل به رسوبدهي سیال
 فشار عملیات )خأل یا تحت فشار(

 روش قرار گرفتن تجهیزات و فضاي قابل استفاده

)CONDENSER(3. چگالنده 
نقــش چگالنــده در واقــع تبدیــل بخــارات حاصــل از عمــل حــرارت دهــي بــه مخلــوط، 
ــا چگالــش نامیــده مــي شــود و  ــه مایــع مــي باشــد. ایــن امــر در اصطــاح میعــان ی ب
دســتگاهي کــه در آن عمــل مذکــور انجــام مــي شــود چگالنــده نــام دارد. بــه طــور کلــي 

چگالنــده هــا بــه دو دســته اساســي تقســیم مــي شــوند:
)Total Condenser( چگالنده هاي کامل 

 )Partial Condenser( چگالنده هاي جزئي 
در صورتیکــه تمــام بخــار بــاالي بــرج بــه مایــع تبدیــل شــود و بخشــي ازآن وارد بــرج 
ــل  ــان کام ــل میع ــردد عم ــع آوري محصــول گ ــر وارد مخــزن جم شــده و بخــش دیگ
)Total Condensation( انجــام شــده اســت. امــا اگــر بخشــي از بخــارات حاصــل مایــع 

شــده و بخــش دیگــر بــه صــورت بخــار از کندانســور خــارج شــود بــه آن یــک کندانســور 
جزئــي گفتــه مــي شــود. در کتــب مرجــع راهنمــاي انتخــاب نــوع کندانســور همــراه بــا 

ضرایــب انتقــال حــرارت کندانســور تهیــه شــده اســت.
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معرفی انواع پاالیشگاه
پاالیشــگاه مجموعــه ای از واحــد هــای فرآینــد شــیمیایی اســت کــه بــه پاالیــش مــواد 

یــا تبدیــل مــواد خــام بــه فــرآورده هــای مفیــد مــی پــردازد. 
به طور کلی پاالیشگاه ها به صورت زیر دسته بندی می شوند: 

1- پاالیشگاه نفت  
2- پاالیشگاه گاز طبیعی  

3- پاالیشگاه شکر 
4- پاالیشگاه خون 

که در این قسمت به بررسی عملکرد پاالیشگاه نفت می پردازیم. 
ــه فــرآورده هــای  پاالیشــگاه نفــت یــک واحــد صنعتــی اســت کــه در آن نفــت خــام ب
مفیــد تــری تبدیــل مــی گــردد. ایــن فــرآورده هــا بــه ترتیــب از  ســبک بــه ســنگین 

ــد از:  عبــارت ان
 LPG)1-گاز مایع)ال پی جی

2- بنزین  
3- نفتــا )برشــی کــه بیــن بنزیــن و نفــت ســفید قــرار میگیــرد و خصوصیــات آن ترکیبی 

ــت(  از این دو اس
4- نفت سفید و سوخت های جت مرتبط به آن 

5- گازوئیل)نفت گاز(و به طور کلی سوخت های دیزل  
6- نفت کوره معروف به نفت سیاه یا مازوت 

7- روغن های نفتی  
8- واکس پارافین  
9- آسفالت و قیر 

10- کک نفتی 
11- گوگرد
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درشــکل بــاال پروســس هــای معمــول در یــک پاالیشــگاه نفــت، نشــان داده شــده اســت.
بــه طــور کلــی هــر پاالیشــگاه نفــت بــه واحــد هایــی تقســیم  بنــدی میشــود کــه در هــر 
واحــد عملیــات پاالیــش مــورد نظــر انجــام شــده تــا محصــول مــورد نظــر بدســت آیــد . 

بــه طــور معمــول ایــن واحــد هــا عبــارت انــد از: 

)Desalter Unit(1- واحد نمک زدایی
نفــت خــام )Oil Crude( اغلــب دارای آب،نمــک هــای غیــر آلــی،ذرات جامــد و فلــزات 
قابــل حــل در آب میباشــد. در ایــن واحــد طــی دو روش  شــیمیایی و الکتریکــی، ایــن 
نفــت خــام قبــل از اینکــه وارد واحــد جداســازی اتمســفریک شــود، نمــک زدایــی مــی 
شــود.اگر ایــن نمــک هــا پیــش از وارد شــدن بــه بــرج تقطیــر از نفــت خــام جــدا نشــوند، 
ــه اســید کلریــک شــده و باعــث خورندگــی شــدید در ســینی  ــاال تبدیــل ب در دمــای ب
ــر میشــوند.همچنین رســوبات موجــود در نفــت خــام اگــر در واحــد  ــرج تقطی هــای  ب
نمــک زدایــی از نفــت خــام جــدا نشــوند باعــث ایجــاد رســوب در مبــدل  هــای حرارتــی 
میشــوند. بنابریــن واحــد نمــک زدایــی یکــی از واحــد هــای اصلــی در پاالیشــگاه نفــت 

میباشــد.

)Atmospheric Distillation Unit( 2- واحد جداسازی اتمسفریک
ایــن واحــد شــامل یــک بــرج جداســازی اتمســفریک میباشــد. در ایــن واحــد ابتــدا نفــت 
خــام کــه در واحــد قبلــی نمــک زدایــی شــده، توســط گرمــای  بازیافتــی از واحدهــای 
ــا در فشــار اتمســفر  ــرج تقطیــر شــده ت پروسســی، پیــش گــرم میشــود. ســپس وارد ب
و دمــای مــورد نظــر عملیــات تقطیــر نفــت خــام صــورت گیــرد و در مراحــل مختلــف 

بــرج، تولیــدات مختلــف خــارج شــوند.

)Vacuum Distillation Unit(3- واحد جداسازی خالء
تــه مانــده بــرج جداســازی اتمســفریک بــرای جداســازی بیشــتر نیازمنــد دمای بیشــتری 
ــن  ــرج تامی ــا اســتفاده از کاهــش  فشــار در ب ــن واحــد ب ــا در ای ــن دم ــه ای میباشــد ک
میگردد.اســاس کار جداســازی در خــاء بــر مبنــای اســاس کار جداســازی اتمســفریک 
ــار  ــرعت بخ ــا س ــردد ت ــتفاده میگ ــر اس ــر  بزرگت ــا قط ــی ب ــرج های ــت.از ب ــتوار اس اس
ــرج خــاء  ــرای ب ــه ب ــه کار رفت ــزات ب ــر بدســت آید.تجهی ــن ت بیشــتری در فشــار پایی

ــرج  اتمســفریک میباشــد.   ــزات ب مشــابه تجهی



29

)Naphta Hydrotreator Unit ( 4- واحد بهبود هیدروتریتور نفتا
نفتــای بــرش خــورده از بــرج جداســازی اتمســفریک بــه ایــن واحــد ارســال میشــود. 
ــده  ــاح کنن ــد اص ــک  واح ــا ی ــیون ی ــد ایزومریزاس ــک واح ــه ی ــا ب ــد، نفت ــن واح ــد از ای بع
ــرش  ــای ب ــود در نفت ــروژن موج ــرد و نیت ــال میشــود.ترکیبات گوگ کاتالیستی)کاتالیزوری(ارس
خــورده میتوانــد کاتالیزورهــای  موجــود در واحــد اصــاح کننــده کاتالیســتی کــه اغلــب حــاوی 
پاتیــن و رنیــوم میباشــند را مســموم)غیر فعــال( کنــد. در ایــن واحــد بــا اســتفاده  از کاتالیــزور 
ــا هیــدروژن  ــل شــده کــه همــراه ب ــه ســولفید هیــدروژن تبدی ــت و مولیبــدن، گوگــرد ب کبال

ــداده، برداشــت میشــود. واکنــش ن

)Catalytic Reformer Unit(5- واحد اصالح کاتالیستی
ــه  ــم را ب ــان ک ــا اکت ــا ب ــزوری، نفت ــای کاتالی ــده ه ــا اســتفاده از اصــاح کنن ــن واحــد ب در ای
اصاحــات مطلــوب تــری بــرای اســتفاده در ترکیــب بنزیــن  بــا اکتــان بــاال تبدیــل میکننــد.

ــه  ــا ب ــه ایــن واحــد قبــا در یــک واحــد هیدروتریتــور نفتــا، تصفیــه شــده ت نفتــای ورودی ب
ــود.  ــیبی وارد  نش ــا آس کاتالیزوره

)Distillate Hydrotreator Unit(6- واحد هیدرو تریتور چگالشی
یکــی از بــرش هــای جداســازی اتمســفریک، گازوئیــل و ســوخت هــای دیزلــی اســت. در ایــن 
واحــد، ســوخت دیزلــی چگالیــده را بــرای کاهــش گوگــرد آن و بهبــود خــواص آن بــرای ترکیب 

شــدن بــا گازوئیــل تصفیــه میکننــد.

)Fluid Catalytic Cracking Unit)(FCCU( 7- واحد شکافت کاتالیستی سیالی
ایــن واحــد بــه دلیــل تبدیــل بــرش هــای ســنگین مــواد اولیــه نفــت خــام بــه فــرآورده هــای 
ــد از  ــن واح ــود. ای ــاق میش ــا اط ــد ه ــن واح ــم تری ــی از مه ــر، یک ــا ارزش ت ــر و ب ــبک ت س
ــزرگ  ــای ب ــول ه ــه مولک ــرای تجزی ــی، ب ــرک خوردگ ــه ت ــروف ب ــیمیایی مع ــد ش ــک فرآین ی
ــای  ــزور و گرم ــرض کاتالی ــا در مع ــراردادن آنه ــا ق ــر ب ــای کوچکت ــه مولکوله ــن ب هیدروکرب
ــامل  ــد  ش ــن واح ــتفاده در ای ــورد اس ــداول م ــای مت ــزور ه ــد. کاتالی ــتفاده میکن ــدید اس ش

ــتند. ــوم هس ــیلیکات آلومینی ــاو هیدروس ــیلیس آلومین زئولیت،بوکسیت،س

)Hydrocracker Unit(8- واحد شکافت هیدروکراکر
فــرآورده بدســت آمــده از فرآینــد تــرک خوردگــی در واحــد )FCCU(و نفــت ســنگین بدســت 
آمــده از بــرج جداســازی اتمســفریک و خــاء بــه  واحــد هیدروکراکــر ارســال میشــوند.در ایــن 
واحــد دو واکنــش شــیمیایی اصلــی وجــود دارد کــه طــی ایــن دو واکنــش ایــن فــرآورده هــای 
ورودی  بــه بنزیــن بــا کیفیــت بــاال و بــا ســوخت تمیــز ارتقــا داده میشــود. واکنــش اول تقطیــر 
هیدروکربــن هــای ســنگین بــه هیدروکربــن هــای اشــباع  نشــده ســبک تــر اســت. واکنــش دوم 

شــامل اشــباع ایــن هیدروکربــن هــای ســبک تــر بــا هیــدروژن اســت.
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)Merox Treater Unit(9- واحد اصالح مرکس
 ،LPG مخفــف اکسیداســیون مرکاپتــان اســت.وظیفه ایــن واحــد حــذف مرکاپتانهــا از
پروپان،بوتانها،نفتــای ســبک،نفت ســفید و ســوخت جــت،  از طریــق تبدیــل آنها به ســولفیدهای 
ــه محیــط قلیایــی احتیــاج دارد. یــک پایــه قــوی  هیدروکربــن مایــع میباشــد. ایــن فرآینــد ب
بــرای ایجــاد  چنیــن محیطــی، محلــول آبــی ســدیم هیدروکســید )NaOH(اســت کــه معمــوال 
بــه عنــوان ســوزاننده شــناخته میشــود. از آمونیــاک )NH3(نیــز  بــرای قلیایــی کــردن اســتفاده 

میکننــد کــه یــک پایــه ضعیــف اســت. 

)Caking Process(10- فرآیند کک سازی
در ایــن واحــد از بــرش هــای ســنگین نفتــی ماننــد تــه مانــده بــرج جداســازی خــاء اســتفاده 
میکننــد تــا طــی تبدیــل آنهــا بــه مــواد ارزشــمندتری  ماننــد ســوخت دیــزل و... کک نفتــی 
ــرش هــای ســنگین  ــه عبارتــی دیگــر کک نفتــی محصــول کربونازیســیون ب ــد. ب ــه جــا بمان ب

هیدروکربنــی نفــت  بــا دمــای جــوش بــاال اســت.

)Alkylation Unit(11- واحد آلکیالسیون
ــی  ــا وزن مولکول ــر روی آلکــن هــای ب ــن واحــد واکنــش شــیمیایی آلکیــل دار کــردن ب در ای
پاییــن صــورت میگــرد و در نتیجــه آن، مولکــول هــای  بــا وزن باالتــر و بــا ارزش تــر تولیــد مــی 
شــود. ایــن فرآینــد در حضــور یــک کاتالیــزور قوی)ســولفوریک اســید یــا هیدروفلوریــک اســید( 
انجــام پذیــر  اســت. از محصــوالت جانبــی واحد)FCCU(آلکــن هایــی بــا وزن مولکولــی کــم و 
مولکــول هــای ایزوپارافیــن اســت؛ کــه در ایــن واحــد ،آلکیاســیون ، ایــن محصــوالت جانبــی 

را بــه مولکــول هــای بزرگتــر ایزوپارافیــن بــا تعــداد اکتــان بــاال تبدیــل میکنــد.

)Dimerization Unit(12- واحد دیمریزاسیون
ــن و  ــول پروپیل ــال دو مولک ــا اتص ــه ب ــت ک ــیون اس ــی پلیمریزاس ــیون نوع ــد دیمریزاس واح
ــه  مخلــوط بنزیــن تبدیــل میکنــد.  ــام dimate ، پروپیلــن را ب ــه ن تشــکیل یــک اُلفیــن C6 ب
)Alkylation unit(  ــیون ــای آلکیاس ــد ه ــط واح ــادی توس ــد زی ــا ح ــه ت ــیون ک دیمریزاس

ــن پروپیلن)گســترش  ــان و همچنی ــای اســتفاده از ایزوبوت ــن شــده اســت،  دارای مزای جایگزی
ــر میباشــد. ــت باالت ــا کیفی ــد محصــول ب ــن حاصــل از آن(و تولی حجــم بنزی

)Isomeration Unit(13- واحد ایزومریزاسیون
ــه  ــان، نفتــای ســبک را ب ــی و افزایــش اکت ــا تغییــر در شــکل مولکول واحــد ایزومریزاســیون ب
ــا ارزش باالتــر تبدیــل میکند.محصــول  اصلــی ایزومریزاســیون، ایزومــات  ترکیبــی از بنزیــن ب
ــای  ــا از نفت ــوردار نیســت )RON87(ام ــی برخ ــان باالی ــات از اکت ــن ایزوم ــده میشــود. ای نامی

ــر اســت. ســبک در  حــدود)RON70( بســیار بهت
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)Steam Reforming Unit(14- واحد تغییر بخار
ــد  ــایر محصــوالت مفی ــن و س ــدروژن، مونوکســید کرب ــد هی ــرای تولی اصــاح بخــار روشــی ب
ــک دســتگاه  ــن روش از ی ــی  میباشــد. در ای ــد گاز طبیع ــی مانن ــای هیدروکربن از ســوخت ه
ــا ســوخت  ــاال ب ــای ب ــه بخــار را در دم ــده اســتفاده میشــود ک ــام اصــاح کنن ــه ن ــرآورش ب ف
فســیلی واکنــش رمــی دهــد. بــرای نمونــه اصــاح متــان بــه وســیله بخــار، بطــور گســترده ای 
در صنایــع مختلف)ســنتز صنعتــی آمونیــاک و همچنیــن بــرای تامیــن هیــدروژن واحــد هــای 
هیدروکراکــر و هیدروتریتــور( بــا هــدف تولیــد هیــدروژن مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد. ایــن 

ــا تعــادل  نشــان داده میشــود:  واکنــش اصــاح متــان ب
CH4 + H2O               CO + 3H2 این واکنش شدیدا گرمازاست  

15- واحد های گاز مایع شده پروپان سوخت گازی مشابه: 
ایــن واحــد هــا بــه صــورت مــدور مــی باشــند تــا توانایــی تامیــن ســوخت هــای مزبــور را بــه 

صــورت مایــع داشــته باشــند 

16- مخازن ذخیره نفت خام و فرآورده های پاالیش شده  
ایــن 16 واحــد معمــول تریــن واحــد هــای پاالیشــگاهی محســوب میشــوند. بعضــی از ایــن واحد 
هــا جــزء واحــد هــای اصلــی پاالیشــگاهی محســوب میشــوند در نتیجــه در هــر پاالیشــگاهی 
وجودشــان ضــروری اســت؛ امــا بعضــی از ایــن واحــد هــا بســته بــه نیــاز و اهــداف پاالیشــگاه راه 
انــدازی میشــوند. بنابریــن لزومــی نــدارد هــر پاالیشــگاهی، تمامــی ایــن واحدهــا را دارا باشــد .

منابع:
Wikipedia.org.com

 Mckinseyenergyinsights.com

 Inspectioneering.com

 Eia.goy.com

Downstream.ripi.ir
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÷

 تانک و مخازن نگهدارنده
از اصطــاح تانــک TANK بــرای ظــروف ذخیــره ســازی بــزرگ و بــا کاربــرد جابــه جــا کــردن 

،ذخیــره ســازی، انــدازه گیــری و حمــل و نقــل مایعــات اســتفاده میگــردد .
نفت خام در کشور ما دو مسیر کلی زیر را طی میکند :

1- پس از استخراج و نمک زدایی اولیه به بازار فروش عرضه میشود .
2- پــس از اســتخراج و نمــک زدایــی اولیــه بــه پاالیشــگاه هــا فرســتاده شــده و پــس از پاالیــش 
و تولیــد محصــوالت بــا ارزش در مخــازن ذخیــره شــده و در اختیــار بــازار پخــش قــرار میگیــرد .

انواع مخازن
ــناور   4 -مخــازن  ــا ســقف ش ــت 3 -مخــازن ب ــا ســقف ثاب ــاز 2 -مخــازن ب 1- مخــازن در ب

Gas Holder - 6   ــرد ــازن س ــروی  5 - مخ ک

تعاریف و اصطالحات
مفاهیم واصطاحات مورد نیاز:

ظرفیــت اســمی : ظرفیــت اســمی یــک مخــزن عــددی گــرد شــده و  معــادل حداکثــر حجمــی 
اســت کــه در آن مخــزن تحــت شــرایط عــادی میتوانــد در خــود ذخیــره نمایــد .

حداکثــر ارتفــاع عملیاتــی : در حقیقــت بــاال تریــن نقطــه ای در مخــزن اســت کــه مایــع را مــی 
تــوان در آن ذخیــره کــرد )ایــن ارتفــاع کمــی پاییــن تــر از مجــاری ســرریز  مخــزن میباشــد (.

فاصلــه مخــزن : فاصلــه بیــن مخــازن یــا فاصلــه بیــن بدنــه مخــزن ونزدیــک تریــن تجهیــز و 
یــا دیــوار ســاختمان و یــا بنــا مــی باشــد.

محــدوده مخــزن : فاصلــه بیــن مخــازن نبایــد از حداقلــی کــه توســط اســتاندارد هــای ایمنــی 
ــاده  ــوع م ــازن ون ــداد مخ ــه تع ــتگی ب ــه بس ــل فاصل ــن حداق ــد . ای ــر باش ــده کمت ــن ش تعیی

ــام دارد. ــره شــده دارد ومحــدوده مخــازن ن ذخی
مخــزن در حــال انتظــار : در بعضــی مواقــع اضطــراری ماننــد: آتــش ســوزی، نشــتی شــدید و 
ســرریز  غیــر قابــل کنتــرل یــک مخــزن و ...... الزم اســت کــه مخــزن ســریعا تخلیــه شــود و 
محتــوای آن ســریعا بــه یــک مخــزن دیگــر انتقــال یابــد بــه همیــن دلیــل واحــد هــای مخزنــی 
اضطــراری طراحــی شــده انــد )ایــن مخــازن غالبــا بــرای مــوادی کــه تولیــد باالیــی در واحــد 

دارنــد در نظــر گرفتــه مــی شــوند( .
پــاک ســازی مخــازن)CLEANING( :  فراینــد شســت و شــو و تمیــز کــردن مــواد پســماند از 
داخــل مخــزن و خــارج نمــودن لجــن هــای تــه نشــین شــده در کــف مخــزن را اصطاحــا پــاک 

ســازی مخــزن گوینــد .
گاز زدایــی کــردن :در زمــان عملیــات شســت و شــوی مخــزن بایــد تمــام گاز هــای حاصــل از 
مــواد فــرار آلــی از درون مخــزن تخلیــه گردنــد ، چــرا کــه ایــن کارهــا بــرای افــرادی کــه بــرای 
شســت و شــو وارد مخــزن میشــوند خطرنــاک اســت عمومــا بــرای گاز زدایــی کــردن از تزریــق 
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گاز نیتــروژن بــه داخــل مخــزن اســتفاده میشــود وپــس از آن بــا اســتفاده از دمنــده هــای هــوا 
ویــا جــت هــای بخــار و وســایلی از ایــن قبیــل و از بیــرون مخــزن و بــدون اینکــه شــخصی وارد 
مخــزن شــود ایــن کار صــورت میگیــرد کــه اصطاحــا آزاد کــردن یــا گاز زدایــی نــام دارد.) ایــن 

عملیــات در مخــازن ســقف ثابــت کــروی وســقف شــناور صــورت میگیــرد (
اتــاف تنفســی : در ایــن پدیــده علیرغــم ثابــت بــودن ســطح مــواد نفتــی در مخــزن بخــارات 
بــه دلیــل انبســاط حرارتــی ناشــی از تابــش آفتــاب بــه روی مخــزن ویــا افزایــش فشــار بخــار 

ناشــی از افزایــش دمــای ســطح مایــع از مخــزن خــارج مــی شــود .
ــار درون  ــزن فش ــه مخ ــن تخلی ــا در حی ــی مث ــر دلیل ــه ه ــه ب ــی ک ــکن : در صورت ــاء ش خ
مخــزن کاهــش یافتــه و حالــت خــاء بــه وجــود آیــد ممکــن اســت دیــواره هــا حالــت مچالــه 
ــرای جلــو گیــری از چنیــن حالتــی در مخــازن شــیر هایــی وجــود دارد کــه  ــد ب شــدن بگیرن
در ایــن مــوارد بــاز شــده و بــا ورود هــوا بــه مخــزن ســبب متعــادل شــدن فشــار درون مخــزن 

میگردنــد کــه اصطاحــا خــاء شــکن نــام دارنــد .

ساختمان مخازن
اجزاء مشترک در همه مخازن شامل:

دیواره هــای مخــزن   ورودی و خروجی هــا، خارج کننــده آب، مجــرای خــروج نشــتی، مجــرای 
تخلیــه ســرریز، مجــرای تخلیــه ســقف، شــیرهای اطمینــان، تجهیــزات ابزاردقیــق و کنترلــی  
کابل هــای اتصــال بــه زمیــن، کویل هــای حرارتــی، مجــاری تزریــق نیتــروژن، سیســتم حفاظــت 
عمق ســنجی     دریچه هــای  نمونه گیــری،  دریچه هــای  عبــورآدم،  دریچه هــای  کاتــدی، 
ــوم    ــق ف ــزات تزری ــش، تجهی ــای آت ــکان، رینگ ه ــار و پل ــی، حص ــی و حرارت ــای برودت عایق ه

Breather  ــیون ــراری دفونداس ــه اضط ــای تخلی ــانی، حوضچه ه ــای آتش نش مانیتوره

اجزاء خاص در مخازن سقف ثابت:
سقف ثابت ؛ همزن ؛ مجاری اتصال به اتمسفر ؛ نگهدارنده های سقف ثابت

اجزاء خاص در مخازن با سقف شناور:
سقف شناور ؛ پایه های سقف شناور ؛ ابزارهای ضدچرخش سقف شناور ؛ سیستم آب بندی

اجزاء خاص در مخازن كروی:
SunShield سایه بان یا

اجزاء خاص در مخازن سرد:
فونداسیون ؛ دیواره دوجداره و عایق

جنس مخازن
مــواد ســاختمانی کــه بــرای ســاخت مخــازن و تانــک هــا بــه کار مــی رود عمومــا از فلــز هــا و 
آلیــاژ هــای فلــزی انتخــاب مــی گــردد کــه اســتحکام و مقاومــت کافــی داشــته و بــرای مــواد 
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ذخیــره شــده در داخــل مخــزن نیــز مناســب باشــد در حالــی کــه شــرایط خوردگــی وجــود 
نداشــته باشــد ارزان تریــن و ســاده تریــن روش بــرای ســاخت اســتفاده از ورق هــای فــوالدی 
کــم کربــن اســت ،ایــن نــوع فــوالد کــه اســتاندارد     API  آنــرا پیشــنهاد میکنــد SA-7 مــی 
باشــد فــوالد هــای پیشــنهاد شــده در AP I فــوالد هــای گریــد C بــرای کلیــه ضخامــت هــای 
بــاالی یــک چهــارم اینــچ و گریــد D بــرای ضخامــت هــای پاییــن تــر از یــک چهــارم اینــچ مــی 
باشــد . SA-7 کــه بعنــوان فــوالد ســاختمانی معــروف اســت ، جهــت نبشــی هــا پنــل هــا و 
پیــم هــا مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد . فــوالد هــای کــم کربــن نســبتا نــرم و چکــش خــوار 
هســتند و بــه راحتــی بریــده شــده ، شــکل و نــورد داده مــی شــود. ایــن نــوع فــوالد بــه راحتــی 
جوشــکاری شــده و در محــل اتصــال جــوش مقاومــت مکانیکــی نســبتا یــک نواختــی کــه فــارغ 

از تنــش هــای موضعــی اســت بوجــود مــی آورد.   

اطفاء حریق
هنگامــی مقــدار قابــل ماحظــه ای از بخــارات قابــل اشــتعال و هــوا در مخــزن موجــود اســت 
، وجــود هــر منبعــی کــه بتوانــد ایجــاد جرقــه کنــد منجــر بــه بــروز آتــش ســوزی میشــود . 
هنــگام آتــش ســوزی در مخــزن ممکــن اســت فشــار درون مخــزن بــه شــدت افزایــش یابــد 
و در پــی آن انفجــار نیــز بــه وجــود آیــد ،از ایــن رو بهتریــن راه جلــو گیــری از آتــش ســوزی 
ــش  ــی ایجــاد آت ــان ســه شــرط اصل ــدن همزم ــه وجــود آم ــه از ب ــن اســت ک در مخــازن  ای
جلــو گیــری نماییــم ایــن اصــل بــه ظاهــر ســاده ولــی بســیار کاربــردی اســت .)از نظــر ایمنــی 
پیشــگیری از خطــرات آتــش ســوزی در مخــازن ســقف شــناور بــر مخــزن هــای ســقف ثابــت 

ــری دارد(. برت
از آن جایــی کــه ســرعت کار در مبــارزه بــا آتــش ســوزی یــک مخــزن بــزرگ نفتــی اهمیــت 
بســیاری دارد و اگــر در دقایــق نخســت آتــش ســوزی مهــار نشــود بیــم آتــش گرفتــن تمامــی 
مخــزن خواهــد بــود ، و بــه همیــن دلیــل ایــن مخــازن بــه تجهیــزات مختلفــی بــرای مبــارزه 

بــا آتــش ســوزی مجهــز میشــوند .

1- کف ضد حریق 
کــف ضــد حریــق یــا فــوم در بخشــی بــه نــام package foam و در بیــرون مخــزن آمــاده شــده 

وبــه دو صــورت بــه مخــزن منتقــل میشــود :
1- تزریق از باالی مخزن2- تزریق از کف مخزن 

2- پودر خشک 
پــودر خشــک را بــا اســتفاده از مخــزن هــای متحرک آتش نشــانی بــه محل منتقــل کــرده و از طریق 
لولــه هــای الســتیکی و بــا فشــار زیــاد بــر روی مخــزن مــی پاشــند جنــس ایــن پــودر هــا معمــوال از 

بــی کربنــات ســدیم وپتاســیم اســت و بــرای گاز هــا و هرگونــه مــواد قابل اشــتعال بــه کار مــی رود .
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3- رینگ های آتش نشانی  
در مخــازن از لولــه هایــی اســتفاده میشــود کــه در صــورت بــاال رفتــن بیــش از حــد دمــا در آن 
هــا جریانــی از آب را بــر روی مخــزن و یــا دیــواره هــای آن میریزنــد  وســبب خنــک کــردن 
ــد مواقعــی کــه  ــع اضطــراری مانن ــای مخــزن مــی شــود در مواق ــا و کاســتن از دم ــواره ه دی
مخــزن یــا یکــی از مخــازن مجــاور دچــار آتــش ســوزی شــده باشــد عملیــات خنــک ســازی 

شــروع شــده و مانــع از بــروز حــوادث گســترده تــر میشــود.

4- مانیتور های آتش نشانی 
در اطــراف مخــازن شــیر هــای آب بــا فشــار و دبــی بــاال وجــود دارنــد کــه توســط نفــر یــا در 
ــواره  ــرروی مخــزن و دی ــد و آب را ب ــی گردن ــرل م ــاز شــده و کنت ــک ب ــوارد اتوماتی بعضــی م
هــای  آن میپاشــند غالبــا تعــداد ایــن مانیتــور هــا بســته بــه ابعــاد مخــزن و در حــدود 4 عــدد 

میباشــد .

MSDS )برگه اطالعات زیست محیطی و ایمنی مواد(
ــیمیایی،  ــواد ش ــی م ــات ایمن ــه اطاع ــف )Material Safety Data Sheet( برگ MSDS مخف

ــاده،  ــرات م ــه خط ــوط ب ــات مرب ــه در آن اطاع ــت ک ــی اس ــات فن ــای اطاع ــه ه ــزوه برگ ج
ایمنــی در هنــگام کار کــردن، دســتورالعمل هــای اضطــراری و اطاعــات بهداشــتی و ایمنــی 
مــواد شــیمیایی در آن یافــت مــی شــود. ایــن برگــه اطاعــات کاملــی دربــاره خطــرات مــاده در 

اختیــار کاربــر قــرار میدهــد.
به طور کلی می توان گفت MSDS شامل موارد زیر است:

* نحوه استفاده صحیح از ماده.
* محیط و شرایط نگهداری ماده.

* نکات ایمنی مرتبط با جابجایی و انتقال ماده.
* نحوه مقابله با صدمات و خطرات ناشی از ماده)بعد از وقوع آسیب(.   

نمونه گیری از مخازن
نمونــه گیــری از مخــازن از اهمیــت باالیــی بــر خــوردار اســت ، چــرا کــه در طــی ایــن عمــل 
کیفیــت مــواد ذخیــره شــده در مخــزن مــورد ارزیابــی قــرار میگیــرد ،نمونــه گیــری در اصــل 
برداشــتن مقــدار کمــی از مــاده ذخیــره شــده در مخــزن و ارســال آن بــرای انجــام آزمایشــات 

الزم اســت.
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انواع روش های نمونه گیری :
1-  بــرای نمونــه گیــری از یــک مــاده بــی خطــر در یــک مخــزن کوچــک شــیر هــای 

مخصوصــی قــرار دارد کــه تنهــا بــا بــاز نمــودن آن میتــوان عملیــات را انجــام داد .
2-  بــرای نمونــه گیــری هــای دقیــق تــر در مخــازن بــزرگ تــر در برخــی مــوارد الزم 
ــرای  ــرد ب ــری ک ــه گی ــاوت نمون ــای متف ــاع ه ــف در ارتف ــای مختل اســت از قســمت ه
ــا اســتفاده از  ــده اســت و ب ــه گردی ــاالی مخــزن تعبی ــی در ب ــن منظــور دریچــه های ای
تجهیــزات خاصــی کــه بــه شــکل هــای متفــاوت ســاخته میشــوند عمــل نمونــه گیــری 

انجــام میگیــرد .
ــه روش  ــه گیــری ب ــا ســمی اســت نمون ــاک و ی 3-  در مــواردی کــه محصــول خطــر ن
بــاال امــکان پذیــر نیســت و بایــد از روش امــن تــری اســتفاده نمــود بــرای نمونــه گیــری 
ایــن مــواد شــیر هــای خاصــی تعبیــه شــده کــه بــا کمــک ظــروف خــاص بایــد اقــدام 

بــه نمونــه گیــری کــرد 
4-  در مخــازن فشــار بــاال از بمــب نمونــه گیــری و یــا کپســول نمونــه گیــری اســتفاده 
ــری وصــل شــده و  ــه گی ــازل مخصــوص نمون ــه ن ــی ب ــه وســیله اتصاالت ــه ب میشــود ک
هــردو شــیرهای  آن یکــی شــیر مخــزن و دیگــری شــیر کپســول نمونــه گیــری را بــاز 
ــرای آنالیــز  ــه گیــری میشــود وکپســول را ب نمــوده و مقــداری از مــواد وارد بمــب نمون

ــه آزمایشــگاه میفرســتند.  ب
5-  در مــواردی کــه بخواهنــد از مخــازن ذخیــره گاز هــا بــا فشــار پاییــن نمونــه گیــری 
کننــد از ابــزار هایــی شــبیه بــاد کنــک اســتفاده میکننــد  ایــن روش بــه نــدرت مــورد 

اســتفاده قــرار میگیــرد 
6-  روشAuto Samper:  بــر روی خــط لولــه ابــزار هایــی وجــود دارد کــه بادبــی بســیار 
ــه گیــری در ظرفــی جمــع  ــرای نمون کــم مثــل قطــره قطــره از آنهــا خــارج شــده و ب
ــدازه گیــری یــک لیتــر در 24 ســاعت  ــه ظــرف ان ــی ورودی ب میشــود بطــور مثــال دب

اســت .
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 سیکل تبرید جذبی آب _آمونیاک
یخچالهــای نفتــی یکــی از جالــب  تریــن سیســتم هــای تبریــد هســتند کــه در دوران 
قدیــم مــورد اســتفاده قــرار میگرفتنــد. برخــاف تصــور عامــه مــردم، نفــت هیــچ نقــش 
ــرارت در  ــد ح ــرای تولی ــا ب ــه تنه ــد بلک ــی کن ــا نم ــد ایف ــیکل تبری ــتقیمی در س مس
ــرار دادن پمــپ  ــن سیســتم مثــا ق ــی در ای ــا تغییرات ــور اســتفاده میشــد.امروزه ب ژنرات
الکتریکــی و فــن بــرای کندانســور و absorber و...بــازده سیســتم را افزایــش داده و از آن 

ــد. ــی گازســوز اســتفاده نمودن در چیلرهــای جذب
ــود  ــدم وج ــر ع ــم الکتریســیته بخاط ــه مصــرف ک ــوان ب ــا میت ــن چیلره از محاســن ای
ــاالی 45 درجــه ســانتی  ــی کار در محیــط هــای گــرم )ب ــاال، توانای ــازده ب کمپرســور، ب

ــرد. ــام ب ــی و...ن ــودن کندانســور هوای ــت دارا ب ــراد( بعل گ

سیکل تبرید یخچال نفتی:  
ابتــدا بــا حــرارت تولیــد شــده توســط شــعله نفتــی دمــای محلــول آب و آمونیــاک موجود 
در ژنراتــور افزایــش مــی یابد.تــا جایــی کــه آمونیــاک بعلــت دمــای جــوش پاییــن تــر 
بخــار شــده و از محلــول جــدا میشــود. بخــار آمونیــاک از لولــه باریکــی کــه پمــپ حبــاب 
نــام دارد بــاال مــی رود و همــراه خــود مقــداری محلــول رقیــق آب و آمونیــاک را نیــز بــه 

ســمت بــاال میبــرد و وارد مســیر جدیــدی بــه ســمت جــذب کننــده مــی نمایــد.
ــرار دارد  ــال ق ــت یخچ ــه در پش ــی ک ــور هوای ــور از کندانس ــد از عب ــاک بع ــار آمونی بخ
ــا گرفتــن حــرارت از  ــور یخچــال شــده و ب ــع وارد اواپرات تقطیــر میشــود. آمونیــاک مای

ــر میشــود. ــال مجــددا تبخی درون یخچ
ــار  ــد بخ ــه تبری ــرای ادام ــی ب ــت ول ــیده اس ــان رس ــه پای ــد ب ــات تبری ــا عملی ــا اینج ت

ــود. ــی ش ــاک م ــول آب و آمونی ــددا وارد محل ــاک مج آمونی
ــد ایــن گاز عملیــات آمونیــاک  ــرای ایــن امــر از گاز کمکــی هیــدروژن کمــک میگیرن ب
توســط آب را تســهیل مــی نمایــد و در پایــان مجــددا از محلــول جــدا شــده و وارد مخزن 
هیــدروژن میشــود. بــا ایــن حســاب بخــار آمونیــاک متصاعــد شــده از اواپراتــور )مبــرد(، 
هیــدروژن )تســهیل کننــده جــذب( و محلــول رقیــق آب و آمونیــاک کــه توســط پمــپ 
ــه بنــام جــذب کننــده در مجــاورت هــم  حبــاب بــه جریــان افتــاده در یــک ســری لول
ــه ســمت پاییــن  ــه کــه شــیب کمــی ب ــد و در طــول جــاری شــدن از لول ــرار میگیرن ق
دارد بــه مــرور بخــار آمونیــاک، جــذب محلــول آب و  آمونیــاک شــده و محلــول غلیــظ 
حاصــل در مخــزن ذخیــره میشــود تــا ســیکل تبریــد را ادامــه دهنــد. بــه علــت بــازده 
ــی  ــن سیســتم اســتفاده چندان ــاالی سیســتم هــای تراکمــی در مقیــاس مشــابه از ای ب
نمــی شــود امــا هنــوز در جاهایــی کــه گاز و بــرق بــرای تبریــد وجــود نــدارد از یخچــال 

نفتــی اســتفاده میشــود.
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قسمتهای اصلی سیستم 
)Buble pump( پمپ حباب

)Generator( ژنراتور

)Evaporator( اواپراتور

)condenser( کندانسور

)absorber( جذب کننده

چیلر جذبی آمونیاک چیست؟
چیلــر جذبــی آمونیاکــی کــه کاربردهــای خاصــی دارد همــواره بعنــوان یکــی از 
پربازدیدتریــن انــواع چیلرهــا شــناخته میشــود کــه در ادامــه ویژگــی هــا، مــوارد کاربــرد 

ــرد. ــم ک ــی خواهی ــاک را بررس ــی آب- آمونی ــد جذب ــیکل تبری ــوه کار س ــز نح و نی
کلیــه چیلرهــای جذبــی براســاس جداســازی و ادغــام دو ســیال خــاص )مبــرد و جــاذب( 
ــا  ــه منتظــور سردســازی کار میکننــد. ایــن دو ســیال کــه معمــوال آب و آمونیــاک )ب ب
ــیمیایی  ــول ش ــا فرم ــد و آب )ب ــوم برومای ــا لیتی ــیمیایی NH3 – H2O( و ی ــول ش فرم
LiBr – H2O( هســتند، در طــی یــک ســیکل تبریــد جذبــی آب-آمونیــاک و یــا یــک 

ســیکل تبریــد جذبــی لیتیــوم برومایــد –آب درنهایــت موجــب سردســازی یــک ســیال 
دیگــر )مثــا آب(میشــوند.

تفــاوت ایــن دو ســیکل در ایــن اســت کــه در اولــی آمونیــاک بعنــوان مبــرد و آب بعنــوان 
جــاذب و در دومــی آب بعنــوان مبــرد و لیتیــوم برومایــد بعنــوان جــاذب اســتفاده مــی 

. د شو

ویژگی های چیلرهای آمونیاکی
1.آب ســرد خروجــی ایــن چیلرهــا بخاطــر خاصیت ویــژه آمونیــاک در دماها و فشــارهای 
بســیار پاییــن همچنــان بصــورت بخــار باقــی میمانــد میتوانــد تــا 28-  درجــه ســانتی 

گــراد ســرد شــود.
ــا  ــه میشــود ت ــه کار گرفت ــی ب ــا بصــورت ترکیب ــا در برخــی از طــرح ه ــن چیلره  2.ای

ــرد. ــکار ب ــی ب ــی آمونیاک ــر جذب ــور چیل ــوان در ژنرات ــی را بت حــرارت اضاف
3.مــس و آلیاژهــای آن در اثــر تمــاس بــا آمونیــاک دچــار خوردگــی شــدید مــی شــوند 

و بــه همیــن خاطــر نبایــد در مــدار ایــن دســتگاه هــا از مــس اســتفاده کــرد.
ــرای ســیکل تبریــد محســوب  ــا وجــود اینکــه آمونیــاک مــاده ای بســیار مناســب ب 4.ب
میشــود ولــی بخاطــر ســمی بــودن ایــن مــاده نبایــد از آن در کاربــری هــای مرتبــط بــا 

تهویــه ســاختمانی اســتفاده شــود.
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کاربردهای چیلر جذبی آمونیاک
ــت و  ــی اس ــر صنعت ــوان چیل ــع بعن ــی در صنای ــی آمونیاک ــرد چیلرجذب ــورد کارب ــترین م بیش
امــروزه بعلــت خواصــی کــه آمونیــاک دارد، بــه نــدرت در مصــارف ســاختمانی اســتفاده میشــود.

مهمترین مزیت های چیلر جذبی آمونیاکی عبارتند از :
ــری آب در  ــول پذی ــا محل ــه ب ــاک در آب )در مقایس ــاالی آمونی ــیار ب ــری بس ــول پذی 1.محل

ــد( ــوم برومای لیتی
2.چیلرهــای جذبــی آمونیاکــی در فشــار مثبــت کار مــی کننــد و بــه نگهــداری کمتــری نیــاز 
دارند)چیلرهــای لیتیــوم برومایــد در فشــار منفــی کار مــی کننــد و در صــورت بــروز نشــتی هــوا 

بــه داخــل دســتگاه نفــوذ کــرده و مشــکات زیــادی را ایجــاد میکنــد(
3.ســیکل تبریــد جذبــی آب-آمونیــاک در دمــا هــای تبخیــر بســیار پاییــن و نیــز دمــا هایــی بــا 
چگالندگــی بــاال بــه خوبــی کار میکنــد. بطوریکــه توانایــی سردســازی محلــول گلیکــول و آب 

را در دماهــای بســیار پاییــن تــر از صفــر را دارنــد.
ــرج خنــک  ــه ب ــازی ب ــا دیگــر نی ــد بصــورت هــوا خنــک طراحــی شــود ت 4.کندانســور میتوان

ــی نباشــد. کننــده آب

سیکل تبرید جذبی آب _آمونیاک
در شــکل زیــر ایــن ســیکل بطــور ســاده نشــان داده شــده کــه در ادامــه مراحــل تغییــر فــاز 

ــا هــم مــرور میکنیــم .  ســیاالت را در ایــن ســیکل ب
1. در نخســتین گام آمونیــاک وارد قســمت اواپراتــور شــده و بــا توجــه بــه اینکــه دمــا و فشــار 
پایینــی دارد مقــدار زیــادی گرمــا از محیــط اطــراف جــذب میکنــد و باتوجــه بــه اینکــه محیــط 

اطــراف آمونیــاک در اواپراتــور توســط محلــول آب 
و گلیکــول احاطــه شــده، محلــول آب و گلیکــول 
ــده و  ــرد ش ــود س ــای خ ــت دادن گرم ــا از دس ب
ــرداری  ــره ب ــورد به ــی م ــارف صنعت ــوان مص بعن
ــه  ــر ب ــن خاط ــه ای ــول ب ــرد. گلیک ــی گی ــرار م ق
آب اضافــه مــی شــود تــا بــه آب خاصیــت ضدیــخ 

دهــد.
2.در گام بعــدی بخــار آمونیــاک وارد جــذب 
کننــده شــده و بــا آب ترکیــب مــی شــود. در واقع 

خاصیــت محلــول پذیــری بــاالی آمونیــاک و آب ایــن امــکان را مــی دهــد کــه ایــن دو مــاده 
بــا هــم ترکیــب شــده و در قســمت زیریــن جــذب کننــده جمــع گــردد و ســپس بــه قســمت 

ــت شــود. ــور هدای ژنرات
ــای  ــی گرم ــک منبــع حرارت ــا غیرمســتقیم ی ــای مســتقیم ی ــا اســتفاده از گرم ــور ب 3.در ژنرات
کافــی جهــت جداســازی ترکیــب آب و آمونیــاک بــه سیســتم داده مــی شــود و بدیــن ترتیــب 
آمونیــاک تبخیــر شــده و از قســمت باالیــی و بعــد از عبــور از آناالیــزر و یکســوز ســاز بــه ســمت 
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کندانســور هدایــت میشــود و آب نیــز بــه همــراه آمونیــاک تبخیــر شــده و رو بــه بــاال حرکــت 
میکنــد کــه اگــر بخــار آب بــه همــراه آمونیــاک وارد اواپراتــور شــود ظرفیت سرمایشــی سیســتم 
کــم میشــود کــه بــرای رفــع ایــن مشــکل از آناالیــزر و یکسوســاز اســتفاده مــی شــود. وظیفــه 
یکسوســاز و آناالیــزر در اینجــا ایــن اســت کــه بخــار آمونیــاک را بطــور کامــل از بخــار آب جــدا 
کنــد. آناالیــزر از تعــدادی صفحــه افقــی تشــکیل شــده کــه در اثــر برخــورد بخــار آمونیــاک و 

بخــار آب بــا آن بخــار آب تقطیــر شــده وبــه پاییــن چکــه میکنــد.
4.کندانســور جایــی اســت کــه بخــار آمونیــاک گرمــای خــود را از دســت داده تــا دوبــاره بــا دمــا 
و فشــار پاییــن بتوانــد وارد اواپراتــور شــود و ســیکل تبریــد جذبــی آب-آمونیــاک را کامــل کنــد.

نکتــه اینکــه بخــار آمونیــاک قبــل از ورود بــه اواپراتــور از یــک شــیر انبســاط عبــور داده مــی 
شــود تــا فشــارش بــه حداقــل ممکــن برســد.

مزایای سیکل جذبی
-مصرف برق بسیار ناچیز

-عمر مفید بیشتر
-کمترین تماس بین سیالهای عامل و محیط اطراف صورت می گیرد.

-ارتعاش به کمترین مقدار خود می رسد.
-به قطعات یدکی نیاز دارد.

-کنترل و نگهداری آن ساده است و هزینه های هنگفتی را تحمیل نمی کند.
ــی  ــای تراکم ــر از سیســتم ه ــاد کمت ــای زی ــی در باره ــای جذب ــتغال سیســتم ه -ســطح اش

اســت.

معایب سیکل جذبی 
-تنها مشکل سیکل تبرید جذبی راندمان پایین آن است.

-راندمان سیکل تبرید جذبی تقریبا نصف راندمان سیکل تبرید تراکمی است.
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آنالیز جامع توزیع تخلخل درون سیمان های فومی حفاری 
CT SCAN در چاه های نفت و گاز با استفاده از

یکــی از جدیدتریــن فنــاوری هــا در صنعــت نفــت، اســتفاده از ســیمان هــای فومــی اســت. ایــن 
علــم نویــن بــرای کاهــش آســیب هــای وارده ناشــی از وزن بــاالی دوغــاب هــای حفــاری بــه 
ســازنده هــا و مخــازن هیدروکربنــی کــم فشــار و یــا شکافداراســتفاده مــی شــود. بــا اســتفاده از 
اضافــه کــردن مــاده ای کفــزا بــه درون دوغــاب، ســیمان حفــاری خاصیــت فومــی پیــدا کــرده 
و مــی توانــد حبــاب هــای هــوا و یــا گاز نیتــروژن را در درون خــود نگــه دارد. در ایــن حالــت 
ــا ترکیــب گاز، دارای گرادیــان فشــاری کمــی اســت و گزینــه ای  اســت کــه ســیمان فومــی ب
ــک ســیمان  ــه ی ــرای آنک ــرزروی و شکســت ســازنده اســت. ب ــری از ه ــرای جلوگی مناســب ب
ــل  ــم متخلخ ــم حج ــی رغ ــتی عل ــد، بایس ــته باش ــات داش ــبی در عملی ــرد مناس ــی عملک فوم
ــای  ــن فضاه ــه ای ــورت ک ــن ص ــد. بدی ــته باش ــی داش ــیار کم ــی بس ــه دارد، تراوای ــی ک باالی
ــد. از  ــان بدهن ــود نش ــا از خ ــنگ پ ــبیه س ــاختاری ش ــند و س ــزوی( باش ــل ایزوله)من متخلخ
طرفــی خلــل و فــرج بایســتی بــه صــورت یــک نواخــت در پــاگ ســیمانی توزیــع شــده باشــند 

تــا ســیمان پــا از ســفت شــدن، دارای تخلخــل ریــز غیرمتصــل بــه هــم باشــد.
بــرای انالیــز بهتــر ایــن ادعاهــا، پــس از بنــدش کامــل ســیمان، بهتــر اســت کــه پــاگ هــای 
ــوند.  ــرداری ش ــی تصویرب ــای صنعت ــکوپ ه ــای CT Scan و میکروس ــتگاه ه ــا دس ــیمانی ب س
در ایــن حالــت، ســاختار خلــل و فــرج درون ســیمان ســفت شــده بــه خوبــی قابــل تجزیــه و 
ــر  ــرداری CT Scan ب ــا اســتفاده از تصویرب تحلیــل اســت. دانشــمندان و محققیــن مختلفــی ب
روی ســیمان هــای فومــی متفــاوت بــا ترکیــب و مــواد گوناگــون، تحلیــل هــای گســترده ای 
را انجــام داده انــد. هرمــان در ســال 2009، نحــوه کاربــرد صنعتــی CT Scan رابــر روی مــواد 

صلــب بررســی نمــود.
 CT Scan کرانــدال و همــکاران)2014( تحلیــل هــای وســیعی را روی ســیمان هــای فومــی بــا
ــواع  ــتفاده از ان ــا اس ــی را ب ــای جامع ــی ه ــکاران )2016(، بررس ــر و هم ــد. گاس ــام دادن انج
ــواع مختلفــی از ســیمان هــای فومــی ســاخته شــده در آزمایشــگاه  ــر روی ان ــرداری ب تصویرب
ــات  ــال 2014 و 2016 مطالع ــکاران در س ــو و هم ــد. کوتچک ــام دادن ــی انج ــن عملیات و میادی
عظیمــی بــر روی ســیمانی فومــی کــه در چــاه هــای عمیــق اســتفاده مــی شــد انجــام دادنــد و 

ــا انالیزهــای تصویربــرداری بســط دادنــد.  بررســی هــای خــود را ب
 CT در ایــن پژوهــش تــاش شــده کــه بــا اســتفاده از آنالیزهــای تصویربــرداری میکروســکوپی و
Scan از انــواع ســیمان هــای فومــی طراحــی  شــده در ایــن پــروژه، تحلیــل بصــری بدســت ایــد. 

در ایــن صــورت مــی تــوان تشــخیص داد بــا توجــه بــه تصاویــر بدســت امــده کــدام ســیمان 
طراحــی شــده بهتــر اســت و آن نتیجــه را بــا اطاعــات بدســت امــده از تســت هــای تخلخــل 

و تراوایــی قیــاس کــرد. 
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روش کار 
بــا اســتفاده از مخلــوط کــن هــای دور بــاال و افزایــه هــای متفــاوت تاخیــر دهنــده ســیمان انواع 
لیگنوســولفانات هــا و اســید، ســیمان هــای فومــی متفاوتــی تهیــه شــده اســت. ســیمان خالــص 
ــه ایــن ســیمان هــای فومــی در  ــه عنــوان ســیمان پای کاس G طبــق اســتانداردهای API، ب
ــام گــذاری شــده و ســه  ــا مــاده کفــزا OF ن نظرگرفتــه شــده اســت. ســیمان فومــی همــراه ب
 OF بــه دوغــاب JR120 و OR5،  OR12 نــوع تاخیــر دهنــده دوغــاب ســیمان، بــه نــام هــای
اضافــه شــده تــا تاثیــر ســایر افزایــه هــا بــر روی ســاختار خلــل و فــرج بیشــتر مشــخص شــود. 
ــده  ــه ش ــی FBJ، تهی ــیمان فوم ــب OF+JR120، س ــه ترکی ــید ب ــزودن   اس ــا اف ــت ب در نهای
اســت. تمامــی ســیمان هــای فومــی بــا یــک روش یکســان، در ازمایشــگاه ســیمان شــرکت ملــی 

حفــاری ایــران ســاخته شــده انــد. 
از تمامــی پــاگ هــای ســیمانی کــه در قالــب هــای تراوایــی ســنج ســیمان حفــاری چــاه هــای 
نفــت و گاز قــرار گرفتــه اســت، تســت تخلخــل و  تراوایــی گرفتــه شــده و ســپس بــرای آنالیــز 
ــرداری  ــه هــای ســیمانی، تصویرب ــا میکروســکوپ هــای صنعتــی و CT Scan از نمون بصــری ب

مــی شــود.  

بحث در نتایج 
طبــق انچــه کــه در بخــش قبــل گفتــه شــد، در ایــن پــروژه ســیمان هــای فومــی متفاوتــی 
ســاخته شــد و تــاش شــده اســت کــه ســاختار فومــی انهــا بــا انالیزهــای تصویربــرداری، تجزیــه 
و تحلیــل شــود. هــر کــدام از ایــن ازمایــش هــا بــرای دقــت بیشــتر، چندیــن و چنــد بــار بــر 

روی هــر پــاگ ســیمان فومــی انجــام شــده اســت.
 OF+OR5 ــی ــی مشــخص اســت، ســیمان فوم ــر تخلخــل و تراوای ــه از مقادی ــه ک همــان گون
دارای یکــی از کمتریــن تخلخــل هــا و کمتریــن تراوایــی هــا اســت و پیــش بینــی مــی شــود 

ــه( باشــد. ــاد و تقریبــاً منزوی)ایزول کــه در ســاختار خلــل و فــرج آن، حفــرات بســیار زی
از طرفــی OF+JR120 دارای یکــی از بیشــترین تراوایــی هــا اســت و پیــش بینــی مــی شــود 

کــه توزیــع تخلخــل آن بدیــن صــورت اســت کــه حفــرات آن بــه هــم متصــل هســتند. 
 FBJ و OF ــی ــه ســاختارهای فوم ــی شــود ک ــی م ــای انجــام شــده، پیــش بین ــق آنالیزه طب
بــه گونــه ای باشــد، کــه علــی رغــم تخلخــل زیــاد، ایــن حفــرات بــه صــورت ریــز و پراکنــده 
درون پــاگ ســیمانی توزیــع شــده باشــند؛ چــرا کــه اگــر ایــن حفــرات بــزرگ باشــند، بــا ایــن 
درصــد تخلخــل، حتمــاً بــه هــم متصــل بــوده و تراوایــی را بــه شــدت بــاال مــی برنــد و ایــن در 

حالــی اســت کــه در ایــن نمونــه هــا، تراوایــی بســیار کــم و ناچیــز اســت. 

نتیجه گیری 
 مهمتریــن فاکتــور در طراحــی ســیمان هــای فومــی حفــاری چــاه هــای نفــت و گاز، ایــن اســت
 کــه خلــل و فــرج فضــای فومــی ایــن ســیمان هــا، کامــا ایزولــه )منــزوی( باشــد و در عیــن
 حــال تــا جــای ممکــن متخلخــل باشــد. ایــن درجــه تخلخــل بایــد تــا حــدی باشــد، کــه فضــای
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 حفــرات بــه هــم  متصــل نشــوند. بــرای پــی بــردن و بررســی کامــل بــه ســاختار ایــن خلــل و
 اســت. بــا تصویربــرداری از CT Scan فــرج، بهتریــن راه تصویربــرداری میکروســکوپی و انالیــز بــا
 انــواع ســیمان هــای فومــی در ایــن پــروژه، بــه ضخامــت 565/. تــا 625/. میلــی متــر، بــا فرمــت
DICOM ــزار ــرم اف ــا ن ــل ،GinkGO CADx Pro ب ــای متخلخ ــاختار فض ــه س ــوان ب ــی ت  م
 انهــا پــی بــرد. بــا تســت هــا و تصویربــرداری هــای انجــام شــده مــی تــوان گفــت کــه بهتریــن
 بوجــود FBJ و OF توزیــع همگــن و یکنواخــت حفــرات درون ســیمان هــای فومــی در ســیمان
ــای ــا ســیمان ه ــد. ام ــی ای ــرج OF+OR12 ،و OF+JR120،  OF+OR5 م ــل و ف  ســاختار خل
ــت اســت، کــه ایــن ســیمان هــای فومــی ــد و در ایــن حال ــه هــم متصلــی دارن   نامناســب و ب
 خاصیــت اصلــی ســیمان کــه ایزولــه نمــودن پشــت لولــه هــای جــداری و اســتری اســت را، از
 دســت مــی دهنــد. بــا جمــع بنــدی نهایــی مــی تــوان گفــت کــه بهتریــن ســیمان فومــی از
 اســت. ایــن ســیمان یکــی ازکمتریــن تراوایــی FBJ لحــاظ ســاختار تخلخــل، ســیمان فومــی
ــارز و اساســی ســیمان  هــا و در عیــن حــال باالتریــن تخلخــل را دارد، کــه از ویژگــی هــای ب
.هــای فومــی حفــاری چــاه هــای نفــت و گاز اســت

مراجع 
 Processes Impacting Foamed Cements,"SPE-180337-MS , SPE Deepwater Drilling

  and Completions

.2016 ,15-Conference, United States, Sept.14
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 رژ لب
ــادی شــده اســت وامــروزه مــردم نمــی  ــر و تحــوالت زی میــکاپ در طــول ســالها دچــار تغیی
داننــد کــه لــوازم آرایشــی از چــه چیــزی ســاخته شــده در ایــن مقالــه بــه ایــن میپردازیــم کــه 
ــرد تریــن و  ــه پرکارب ــوازم آرایشــی مــدرن از چــه چیزهایــی ســاخته شــده اســت.در ابتــدا ب ل

محبــوب تریــن وســیله آرایشــی بیــن خانــم هــا و دختــران جــوان مــی پردازیــم.

"رژلب"
ــه  ــرات نیم ــدان جواه ــه ثروتمن ــر میگرددزمانیک ــش ب ــال پی ــه 5000س ــب ب ــتفاده از رژل اس
قیمتــی خــود را خــرد کــرده و از آنهــا روی لــب اســتفاده مــی کردند.کلوپاتــرا رژلــب مخصــوص 
خــود را داشــت از سوســک کارمیــن خردشــده کــه دارای رنگدانــه هــای قرمــز پررنــگ بــوده 

اســت.
مصریــان باســتان بــرای رنــگ قرمــز از قارچــی بنــام فوکــوس الگیــن و اضافــه کــردن مقــداری 

بــرم ویــد اســتفاده مــی کردند.رنــگ قرمــز رژلبهــا  از اکســید آهــن بدســت مــی آیــد.
ــد مطــرح شــد ودر  ــوان م ــتفاده از آن بعن ــت اول اس ــه الیزاب ــب توســط ملک ــال زدن رژل بدنب
ــه تولیــد رژلــب انبــوه  پایــان قــرن 19 میــادی یــک شــرکت فرانســوی بنــام گرلــن اقــدام ب

کــرد.
مــواد تشــکیل دهنــده انــواع رژلــب )هرچنــد مقــدار هریــک از آنهــا در ســاخت رژلــب متفــاوت 

) ست. ا
ــی  ــرگ نخــل برزیل ــه از ب ــا ک ــوم کارناب ــا و م ــاه کندلی ــوم گی ــور عســل م ــوم زنب ــوم :م 1.م
گرفتــه شــده و گرانتــر از باقــی مــوم هاســت.هرچه مقــدار کارنابــا بیشــتر باشــد قیمــت رژلــب 
ــه  ــردو ب ــرار میگی ــه ق ــه دارد راحــت درون لول ــری ک ــت پذی ــوم بخاطــر حال ــر اســت. م گرانت

رژلــب شــکل میدهــد.
ــا قیمــت آن  ــد ام ــب میده ــه رژل ــتفاده شــود انعطــاف بیشــتری ب ــوم بیشــتری اس هرچــه م

بیشــتر میشــود.
2.روغــن ها:روغــن کرچــک نباتــی النونیــن  و روغــن معدنــی در تهیــه رژلــب اســتفاده میشــوند.

کــره کاکائــو  اجــزای تشــکیل دهنــده رژهاســت. در روغــن هــا معمــوال از مرطــوب کننــده هــا 
اســتفاده میکنندتــا بــا جــذب ویتامیــن از تغییــر رنــگ رژ محافظــت کنــد. بغیــر از مــوارد  بــاال 

از ویتامیــن E روغــن آفتابگــردان  روغــن جوجوبــا و یــا بابونــه اســتفاده میشــود.
ــرا تشــکیل  مــوم و روغــن از مهمتریــن اجــزای تشــکیل دهنــده رژلــب هســتند و %60وزن آن
میدهنــد. رژلــب هــای مرغــوب در صــورت داشــتن روغــن کافــی در برابــر آب مقــاوم هســتند و 
بــه دلیــل جــذب قــوی رنگدانــه هــا بــه ســختی بــا آب پــاک میشــوند.در رژلــب هــای خشــک 
ومــات از مــوم وروغــن کمتــری اســتفاده میشــوند بــه همیــن دلیــل کمرنــگ تــر و درخشــش 
ــراه  ــه هم ــول ب ــک محل ــا ی ــب آنه ــن و ترکی ــوم و روغ ــان م ــس از ذوب ش ــری دارند.پ کمت

ــی اضافــه میشــود.  ــه انتخاب رنگدان
3.رنــگ هــا و رنگدانــه هــا: انــواع رنــگ هــا بــرای رژلــب بــکار میــرود وگاهــی اوقــات در ســالم 
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ــز  ــب قرم ــا رژل ــب ب ــرق ل ــک ب ــه ی ــا میگیرند.رنگدان ــوه ه ــواد را  از می ــگ م ــت رن ــن حال تری
ــن   ــد ســاعت ای ــک دســتگاه چن ــواد ی ــوط شــدن همــه م ــاوت اســت.پس از مخل ــات متف و م
فرموالســیون را مخلــوط میکند.معمــوال از مــواد گیاهــی یــا صنعتــی رنــگ رژهــا تهیــه میشــوند 

همچنیــن از رنگدانــه هایــی مثــل زردچوبــه چغنــدر و... اســتفاده میکننــد. 
بیشــتر رنگدانــه هــای موجــود رژلــب از درجــه هــای مختلــف رنــگ قرمــز هســتند.رایج تریــن 
رنگدانــه قرمــز بکاررفتــه بعنــوان پیگمیــت طبیعــی در رژلــب "کارمین"اســت.این مــاده رنگــزای 
ــده  ــت متح ــی ایال ــوب غرب ــای جن ــوس ه ــه روی کاکت ــره ک ــی حش ــته نوع ــی از پوس طبیع

زندگــی میکنــد تهیــه میشــود. 
خــود رنــگ از لحــاظ ترکیبــی کارمینــگ اســید اســت گاهــی بــه آن قرمزدانــه هــم میگوینــد.

فقــط حشــره ایــن مــاده رنگــزا دارد.عصــاره قرمزدانــه همچنیــن در تهیــه آب میــوه هایــی مثــل 
آب گریــپ فــروت قرمــز یاقوتــی، آب پرتقــال تــوت فرنگــی آب البالــوی انــاری و بســیاری دیگــر 
مــورد اســتفاده قــرار مــی گیرنــد. و بعضــی افــراد بــه ایــن پروتئیــن هــا حساســیت دارند.بــه 
همیــن دلیــل برخــی ســازندگان بجــای آن از رنــگ مصنوعــی مثــل FD&RED#10  اســتفاده 
ــر از  ــز دیگ ــای قرم ــت.رنگدانه ه ــل اس ــی متمای ــه نارنج ــی ب ــگ اندک ــن رن ــی ای ــد ول میکنن
ــز از  ــگ قرم ــارت دیگــر رن ــب اســتفاده مــی شــوند.به عب ــرای  ســاخت رژل ــات آهــن ب ترکیب
رنــگ آهــن بدســت مــی آید.هــم اکســید آهــن قرمــز و هــم اکســید آهــن ســیاه بــرای ایــن 
منظــور اســتفاده مــی شــوند.رنگدانه هــای ســفید بــرای رژلــب هــای صورتــی از "دی اکســید 
تیتانیــم "یــا "اکســید روی" نیــز بــه طــور معمــول اســتفاده میشــود. وجــود ترکیباتــی مثــل 
میــکا  بدســت مــی آینــد رنــگ هــای مصنوعــی ماننــد D&CRED#6 و ســیلیکا باعــث بــراق 

شــدن رژلــب علــی الخصــوص رژ لــب مایــع میشــود . 
ذرات میــکا کــه روکــش اکســیدهای فلــزی رنگــی دارنــد متاثــر از عامــل انــدازه هســتند ذراتــی 
ــای  ــه ه ــد.  رنگدان ــب میدهن ــه رژ ل ــره ای ب ــت نق ــند حال ــرون باش ــر از 25 میک ــه کوچکت ک
بزرگتــر تــا 50 میکــرون رنــگ را متمایــل بــه مرواریــدی میکننــد ذراتــی بزرگتــر از 50 میکرون 
نیــز رنــگ هــای بــراق تــر و روشــن تــری میســازند.برخی رژلــب هــا دارای رنــگ هــای نقــره ای 
متالیــک طایــی یــا مســی هســتند کــه از ذرات میــکای پوشــیده از رنگدانــه بدســت مــی آینــد.

در حــال حاضــر بــراق کننــده هــای رژلــب حــاوی ســرب، کادمیــم، کــروم، آلومینیــوم و 5 فلــز 
ســمی دیگــر هســتند.بیش از نیمــی از رژلــب هــای حــاوی ســرب هســتن کــه ســرب بعنــوان 
پایــه ای بــرای تولیــد رنــگ قرمــز در ترکیبــات رژ اســتفاده میشــود. از قطــران ذغــال ســنگ 

نیــز بعنــوان رنگدانــه بــرای رنــگ آمیــزی بــرای رژهــای قرمــز اســتفاده میشــود.
%20 از اجزای تشکیل دهنده رژها را رنگ ها و رنگدانه آن تشکیل میدهند.

مــوم و روغــن هــا را بــا یکدیگــر گــرم میکننــد ســپس آنهــا را بــا رنــگ هــای گوناگــون دوبــاره 
گــرم و داغ کــرده و در قالــب هــای مخصوصــی مــی ریزنــد تــا ســفت شــود کــه در اثــر فشــار 

نــرم گــردد.
4. وکس:%15اجزای تشکیل دهنده رژ است وبرای نرم شدن از آن استفاده میکنند.

5.الکل:بعنــوان حــال مــوم و روغــن بکارمیرود.رژهــای مانــدگار بــا رنــگ تیــره اغلــب حــاوی 
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الــکل هســتد کــه پــس از تبخیــر موجــب از بیــن رفتــن رطوبــت طبیعــی لــب میشــود .
6.نگهدارنــده هــا و آنتــی اکســیدان : بــرای تــازه نگــه داشــتن و جلوگیــری از فاســد شــدن زود 

هنــگام اســتفاده میشــود.
پارابــن موادنگهدارنــده شــیمیایی اســت کــه از فســاد مــواد آرایشــی جلوگیــری میکنــد ، بوتیــل 
ــب  ــده در رژ ل ــواد نگهدارن ــوان م ــد بعن ــام پرماندئی ــه ن ــرطان زایی ب ــاده س ــید و م هیدروکس

شــناخته میشــود.
ــورد  ــم م ــزان ک ــه می ــر ب ــوی دلپذی ــر و ب ــال عط ــرای انتق ــا و رایحــه ها:ب ــبوکننده ه 7.خوش
ــر از 1%  ــوه هــا و گل هــا اســتفاده میشــود . کمت ــواع اســانس می ــرد.از ان ــرار میگی اســتفاده ق

ــد. ــا تشــکیل میدهن ــب را رایحــه ه رژل

مضرات رژلب:
رژلــب عــاوه بــر ســرب حــاوی ترکیباتــی مثــل آهــن پلــی اتیلــن و تیتانیــوم اســت کــه بدنبــال 

آن احتمــال ابتــا بــه ســرطان پســتان و ریــه را افزایــش میدهــد.
ســرب بیــش از حــد قلــب را تحــت تاثیــر قــرار میدهــد و باعــث فشــارخون بــاال بیمــاری هــای 
قلبــی و عروقــی و تغییــرات ضربــان قلــب میشــود. ســرب بعنــوان یــک نوروتوکســین میتوانــد 

عملکــرد مغــز را کاهــش دهــد وبــر سیســتم عصبــی تاثیــر بگــذارد.
ــا ســرب  بنابرایــن ممکــن اســت ســرب باعــث مشــکات حافظــه و تمرکــز شود.مســمومیت ب
شــدید باعــث صــرع و از دســت دادن هوشــیاری و حتــی مــرگ میشــود.خورده شــدن ســرب 

ــی و ســرطان مــی شــود. ــاروری کــم خون ــب باعــث ناب توســط رژل
کادمیــوم و کــروم باعــث ایجــاد ســرطان میشــوند.

نگهدارنــده هــا ماننــد پارابــن مــی تواننــد ســرطان 
پســتان ایجــاد کننــد.

ــزات  ــمی و فل ــده س ــواد نگهدارن ــاوی م ــب ح رژل
ســنگین ماننــد ســرب و کادمیــوم اســت کــه 
میتوانــد قلــب کلیــه مغــز و اعصــاب شــما را تحــت 

ــد. ــرار ده ــر ق تاثی
ــه در  ــوان رنگدان ــه بعن ــنگ ک ــال س ــران زغ قط
رژلــب اســتفاده میشــود مــاده ســمی بــوده کــه در 
ــکات  ــوع و مش ــب دل درد ته ــع موج ــورت بل ص

ــود. ــت میش ــوزش پوس ــردرد و س ــتی س پوس
خوشــبوکننده هــای مــورد اســتفاده در رژلــب 
بخاطــر دارا بــودن ترکیبــات شــیمیایی باعــث 
ــد  التهــاب خشــکی و تــرک خوردگــی لــب میتوان

ــود. ش
فرمالدئیــد مــورد اســتفاده بعنــوان نگهدارنــده 
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رژلــب باعــث التهابــات و تحریــکات پوســتی شــده و در صــورت اســتفاده مــداوم ضعــف عمومــی 
مــی شــود.

کارمیــن کــه بعنــوان رنــگ طبیعــی اســتفاده مــی شــود .از یــک نــوع سوســک بدســت آمــده کــه 
عامــل بســیاری از بیمــاری هــای پوســتی و آلــرژی زا اســت. 

ــاده شــیمیایی مــی  ــن م ــب وجــود دارد.ای ــاده مضــر در رژل ــن م ــواده ای ــواد هــم خان یکــی از م
توانــد فعالیــت هــای غــددی را کمــی مختــل کنــد یعنــی بــه عبــارت ســاده تــر میتوانــد وضعیــت 
ــد  ــه از رش ــده اســت ک ــاده نگهدارن ــک م ــع ی ــد.در واق ــم بزن ــما به ــدن ش ــا را در ب ــون ه هورم

ــش مــی دهــد. ــد و ریســک ســرطان ســینه را افزای ــری میکن میکــروب هــا جلوگی
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 کارآفرینان برتر در مهندسی شیمی
سیدعباس موسوی:

 در ســال1335 وارد دانشــکده ی مهندســی شــیمی مــی شود،ودرســال 1341 بــا اخــذ مــدرک 
مهندســی شــیمی بــه مــدت دوســال بــه عنــوان دســتیار دانشــکده فنــی مشــغول تدریــس مــی 
ــا تدریــس  ــود .موســوی هــم زمــان ب ــه ایــران ممنــوع ب شــود.در آن ســال هــا ورود گریــس ب
یــک واحــد تولیــد گریــس تاســیس میکند،مدتــی بعــد روســی هــا مشــغول نصــب کارخانــه ی 
ــه علــت عــدم انطبــاق  ذوب آهــن دراصفهــان مــی شــوند.وازآنجاییکه گریــس هــای روســیه ب
شــرایط آب وهوایــی ایــران و روســیه بــرای اســتفاده دراصفهــان مناســب نبود،موســوی بــرای 

آنهــا 17 نــوع گریــس مناســب تولیــد مــی کنــد.
ودر ســال 1342 بــه همــراه دوشــریک شــرکت ایــران گریــس را راه انــدازی کردند.وعــاوه بــر 

گریــس بــه تولیــد روغــن موتــور نیــز پرداختنــد.
ــن  ــد روغ ــه تولی ــدام ب ــرد.و اق ــدازی ک ــن راه ان ــن شــیمی را در شــهر فوم ــه ی فوم او کارخان
ترمــز کرد؛بعــداز مدتــی در کنــار کارخانــه ی فومــن شــیمی یــک کارخانــه ی تولیــد ظــروف 
پاســتیکی راه انــدازی کرد.تــا بســته بنــدی تولیداتــش راحــت تــر شــود.او در ادامــه فعالیــت 
ــن  ــه کارت ــه کارخان ــری ب ــر کارب ــا تغیی ــرد وب ــداری ک ــه را خری ــازی پادین ــون س شــرکت تفل
ســازی تبدیــل نمــود. بــه ایــن ترتیــب فومــن شــیمی در مرحلــه ی تولیــد بــه خــود کفایــی 
رســید. ســپس کارخانــه ی دقیــق شــیمی را در شــهرک صنعتــی رشــت ایجــاد نمــود کــه در آن 
عــاوه برمــواد اولیــه روغــن ترمــز ،چســب نیــز تولیــد مــی شــود.پس از آن موســوی بــا مشــقت 
زیــاد و مذاکــرات فــراوان  بــا مشــارکت کاســترول انگلســتان کارخانــه ای دیگــر درجزیــره قشــم 
بــا نــام کاســترول ایــران تاســیس کــرد وبدیــن ترتیــب بــا بــازار هــای جهــان ارتبــاط برقــرار 

کــرد ودرحــال حاضــر بــه بســیاری از کشــور هــا صــادرات دارنــد.
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حمیدرضا چیت ساز:
ــرکت  ــک ش ــب ی ــرده و صاح ــل ک ــیمی تحصی ــی ش ــته مهندس ــه در رش ــانی ک ــی از کس یک
ــان اســت حمیدرضــا چیــت ســاز اســت.اودر مقطــع کارشناســی ارشــد مهندســی  ــش بنی دان

ــرده اســت . ــی ک ــد تحصیل ــش مهندســی فراین شــیمی گرای
همچنیــن دکتــری خــود را در رشــته مهندســی شــیمی در دانشــگاه آزاد اســامی تهــران ادامــه 

داده اســت.
کار هــای تحقیقاتــی و پایانامــه وتــز خــود را بــر روی بیــو دیــزل وهمچنیــن طراحــی پایلــوت 

آن انجــام داده اســت.
دو کتــاب تالیفــی، 4مقاله،1ثبــت اختــراع و3 همایــش داخلــی و خارجــی حاصــل فعالیــت هــای 
ــی  ــزات آزمایشــگاهی وصنعت ــیون تجهی ــوزه ی کالیبراس ــون درح ــم اکن ــوده اســت .اوه وی ب
 URS  ــدرس ــاوه م ــت دارد،بع ــتاندارد فعالی ــات اس ــوزش الزام ــتاندارد وآم ــاوره اس ــز مش ونی

ــه ی ISO وکالیبراســیون اســت. انگلســتان در زمین
ــا در مهندســی  ــت ه ــا وفعالی ــه ه ــاره ی زمین ــاز در ب ــت س ــدس چی ــای مهن ــت ه 2(>صحب

ــیمی< ش
ــا مقاالتــی کــه در خصــوص رشــته ی مهندســی شــیمی تالیــف کــرده  در خصــوص کتــاب ی

ایــد توضیــح دهیــد؟
ــا  ــال 1393 ب ــی در س ــبات در شــیمی صنعت ــوان اصــول محاس ــا عن ــن ب ــاب م نخســتین کت
ــه و  ــاب اصــول اولی ــن کت ــه چــاپ رســید. موضــوع ای ــداری ب ــر تحویل ــی اســتاد دکت راهنمای
ــی  ــرفصل های آموزش ــا س ــق ب ــود و مطاب ــیمیایی ب ــای ش ــه فرآینده ــرای ورود ب ــبات ب محاس
ــی  ــاس کار تخصص ــر اس ــاب دوم ب ــرد. کت ــان ب ــال زم ــگارش آن دو س ــت. ن ــوم اس وزارت عل
ــر در  ــال تاخی ــک س ــا ی ــزل زیســتی ب ــوان دی ــا عن ــه ب ــود ک ــاک ب ــه ســوخت های پ در زمین

ــید. ــاپ رس ــه چ ــن 1396 ب فروردی
فارغ التحصیان شیمی ومهندسی شیمی چگونه می توانند کارآفرین باشند؟

ــی در  ــاالی کارآفرین ــیار ب ــیل بس ــه پتانس ــته هایی ک ــی از رش ــت یک ــوان گف ــرات می ت ــه ج ب
آن وجــود دارد شــیمی و رشــته های وابســته بــه آن اســت، زیــرا دانشــجویان ایــن رشــته هــا 
از ابتــدا یــاد می گیرنــد ترکیبــی را تولیــد کننــد کــه ارزش افــزوده بــه مــواد اولیــه می دهــد. 
بنابرایــن کارآفرینــی در ایــن رشــته نهادینــه اســت. امــا شــاید مانــع اصلــی بــرای ایــن رشــته 
ــد  ــه بای ــد. البت ــت باش ــروع فعالی ــرای ش ــای اداری ب ــد و کاغذبازی ه ــاالی تولی ــای ب هزینه ه
گفــت کــه بــرای ورود بــه بــازار شــاخه های مختلــف شــیمی مــدرک دانشــگاهی کافــی نیســت 
و بــدون شــک بایــد دوره هــای تخصصــی و آموزشــی گذرانــده شــود. زیــرا بســیاری از مــوارد 
ــا  ــگاه تنه ــجویان در دانش ــی دانش ــود، ول ــرح می ش ــا مط ــن دوره ه ــی در ای ــای واقع و نکته ه

ــد. ــوری را فرامی گیرن ــث تئ مباح
ــی را بــرای ورود جوانــان عاقه منــد چطــور  در حــال حاضــر بــازار فعالیت هــای کارآفرین

ارزیابــی می کنیــد؟
بــرای شــروع هــر فعالیتــی ســرمایه الزم اســت. ایــن ســرمایه یــا بایــد از طــرف شــخص تامیــن 
ــه  ــا خصوصــی باشــد. شــخص باتجرب ــد دولتــی ی ــا از طــرف یــک حامــی کــه می توان شــود ی
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ــا ســرمایه کمتــری فعالیــت خــود را آغــاز  می توانــد میــزان ایــن ســرمایه را کاهــش دهــد و ب
ــی  ــرای کارآفرین ــی ب ــش دولت ــه بخ ــدی ک ــدی و غیرنق ــای نق ــزان کمک ه ــون می ــد. اکن کن
ــاد ملــی نخبــگان  ــار صندوق هــای شــکوفایی نهادهــا و ســازمان ها ماننــد بنی ــان در اختی جوان
ــرایط  ــده اداری و ش ــازوکار پیچی ــا س ــد ب ــتا می ده ــن راس ــه در ای ــی ک ــا وام های ــته ی گذاش
خــاص بــه هیــچ عنــوان نمی توانــد نیازهــای ایــن قشــر را برطــرف کنــد. همچنیــن بــه بخــش 
خصوصــی نیــز مشــوق های الزم بــرای ورود بــه ایــن بخــش داده نشــده اســت. بنابرایــن جــوان 
کارآفریــن بایــد بــه ایــن امــر واقــف باشــد کــه تنهــا بــا آمــوزش و تجربــه می تــوان وارد ایــن 
عرصــه شــود. ولــی اگــر شــخصی بــه ایــن بلــوغ دســت یابــد بی شــک آینــده خوبــی را در بــازار 

خواهــد داشــت.
تحصیات آکادمیک در حوزه کارآفرینی چقدر نقش آفرین است؟

اگــر منظــور از تحصیــات، مــدرک تحصیلــی اســت تقریبــا هیــچ نقشــی نــدارد امــا اگــر منظــور 
ــتدالل  ــل و اس ــا تحلی ــد و ب ــب می کن ــگاه کس ــرد در دانش ــه ف ــت ک ــه اس ــی و تجرب پختگ
می توانــد کارآفرینــی را در حــوزه تخصصــی خــود متبلــور کنــد. بــی شــک ایــن تحصیــات بــه 

وی کمــک خواهــد کــرد.

منابع
Www.aiau.ir

Www.nti.org.ir
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معرفی نرم افزارهای متداول مهندسی شیمی

ــیمی  ــی ش ــتفاده در مهندس ــورد اس ــداول وم ــای مت ــزار ه ــرم اف ــدادی از ن ــش تع ــن بخ درای
جهــت اشــنایی بــا توانایــی آنهــا معرفــی مــی گردنــد. الزم بــه ذکــر اســت کــه نــرم افــزار هــای 
ــه مــوارد ذیــل  متــداول و مفیــد در زمینــه مهندســی شــیمی و صنایــع شــیمیایی منحصــر ب

نمــی باشــد.

CHEMCADنرم افزار
ایــن برنامــه یکــی از محصــوالت شــرکت ChemStation آمریــکا مــی باشــد کــه جهــت شــبیه 

ســازی انــواع فراینــد هــای شــیمیایی،دارویی و نفتــی مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد.
ــت  ــاالی آن در شــبیه ســازی حال ــوان ب ــه ت ــوان ب ــزار مــی ت ــرم اف ــن ن ــارز ای از مشــخصات ب
ــزات  ــا تجهی ــراه ب ــیمیایی هم ــای گازی،پتروشیمی،نفتی،ش ــد ه ــای)Steady State( فراین پای
عملیاتــی مخصــوص موادجامــد، امکانــات گرافیکــی مناســب،انجام محاســبات طراحــی و بــراورد 

اقتصــادی فراینــد تــوام بــا شــبیه ســازی اشــاره نمــود.
نرم افزار Chemcad از اجزاء زیر تشکیل شده است:

ــوده و شــبیه  ــزاری جزءاصلــی CHEMCAD ب ــرم اف الف(بســته CHEMCAD : ایــن بســته ن
ســازی فراینــد بــه صــورت پایــا توســط آن انجــام میشــود.

ــای یــک مبــدل  ــزاری پــس از شــبیه ســازی پای ــرم اف ــن بســته ن ب(بســته CC-THERM:ای
حرارتــی اقــدام بــه طراحــی و ارزیابــی مبــدل مــی نماید.طراحــی و ارزیابــی انــواع مبــدل هــای 

پوســته و لولــه از توانایــی هــای ایــن بســته نــرم افــزاری مــی باشــد.
ج(بســته CC-REACS کــه ایــن بســته نــرم افــزاری وظیفــه شــبیه ســازی راکتــور ناپیوســته 

را برعهــده دارد.
د(بســتهCC-BATCH: ایــن بســته نــرم افــزاری وظیفــه شــبیه ســازی بــرج هــای تقطیر،جــذب 

و دفــع ناپیوســته را برعهــده دارد.
ه(بســته CC-DCOLUMN: شــبیه ســازی پویــای بــرج هــای تقطیر،جــذب و دفــع توســط ایــن 

بســته نــرم افــزاری صــورت میگیــرد.
و(بســته CC-PROPS:محاســبه و بــراورد خــواص فیزیکــی و شــیمیایی مــواد مــورد اســتفاده در 

یــک فراینــد توســط ایــن بســته انجــام مــی گیــرد.
ز(بســته PIPING NETWORK: ایــن بســته نــرم افزاری،شــبیه ســازی خطــوط لولــه و شــبکه 
توزیــع ســیاالت غیــر قابــل تراکــم و نیــز ســیاالت قابــل تراکــم رابرعهــده دارد.شــبیه ســازی 
خطــوط لولــه بــرای جریــان هــای تــک فــازی و دوفــازی از ویژگــی هــای ان بــه شــمار مــی رود.

PRO/II نرم افزار
 PRO/II نــرم افــزاری اســت در زمینــه شــبیه ســازی واحــد هــای فراینــدی کــه موازنــه جــرم 

و انــرژی را در محــدوده وســیعی ازفراینــد هــای شــیمیایی از جداســازی نفــت-گاز تــا تقطیــر 
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همــراه واکنــش بادقــت زیــاد انجــام میدهــد. نــرم افــزارPRO/II در مــواردی چــون:
-طراحی جدید فرایند

-ارزیابی روش های مختلف تولید
-تغییر و نوسازی واحد موجود

-ارزیابی طرح از نظر انطباق با محیط زیست
-حل مشکل و رفع تنگناهای موجود در واحدهای فرایندی

-بهینه سازی و بهبود کیفیت محصول و سود دهی واحد
کاربرد دارد.

PRO/II توانایی های
1- استفاده از روش های متنوع ترمودینامیکی

2- بانک اطاعاتی با بیش از1700ترکیب خالص و 1900ترکیب الکترولیتی
3- استفاده از جداول بخار برای محاسبات خواص آب و بخار

4- توانایی محاسبه خواص فیزیکی مواد خالص ومخلوط مواد و ترکیبات پلیمری
5- توانایــی شــبیه ســازی مختصــر و دقیــق بــرج هــای تقطیر،تقطیر همــراه با واکنش،اســتخراج 

مایع-مایع،مبــدل هــای پوســته و لوله
6- شبیه سازی واحد های عمومی مانند مخلوط کننده ها لوله،اتصاالت،شیراالت،و....

7- بسته های نرم افزاری برای واحد های خاص مانندالکل،گایکول،گاز ترش،آمین
.……,PLUG,GIBBS,CSTR:8- شبیه سازی راکتورهای شیمیایی مانند

9- شبیه سازی واحدهای فراوری جامدات مانند خشک کن،فیلتر،کریستال کننده،....
10- شبیه سازی راکتورو برج های ناپیوسته،فرایند های حاوی الکترولیت و پلیمر

HEXTRANنرم افزار
ــدل  ــدام مب ــات در کارخانه،ک ــدی عملی ــف بع ــه در توق ــد ک ــق بدانی ــه طــور دقی ــر شــما ب اگ
حرارتــی بایدتمیــز شــود یــا اینکــه چگونــه جریــان را در شــبکه مبــدل هــای حرارتــی تقســیم 
ــود  ــدر بهب ــادی چق ــاظ اقتص ــما از لح ــد ش ــود، واح ــم ش ــی ک ــای عملیات ــه ه ــد تاهزین کنی
ــرای طراحــی بهینــه شــبکه مبــدل هــای حرارتــی داشــته  ــزاری ب خواهــد یافت؟اگــر شــما اب

ــرد؟ ــاال خواهیــد ب ــی هــای مهندســی خــود را ب باشــید، چقــدر توانای
ــه مهندســین در شــبیه ســازی  ــزاری پیشــرفته اســت کــه ب ــرم اف ــزار HEXTRAN ن ــرم اف ن
سیســتم هــای انتقــال حــرارت یــاری مــی دهد.طیــف کاری نــرم افــزار بســیار گســترده اســت 
و از طراحــی مفهومــی بــا اســتفاده از آنالیــز PINCH گرفته،تــا ارزیابــی و طراحــی مبــدل هــای 
حرارتــی ، بــه تنهایــی و یــا بــه صــورت شــبکه را در بــر مــی گیرد.امکانــات برنامــه بــه طــور 

خاصــه بــه شــرح زیــر اســت
1- استفاده از روش های متنوع ترمودینامیکی نظیرSPKوGSوNRTL و غیره

2- دارا بودن بانک اطاعات متجاوز از 1700ترکیب)جزء(شناخته شده
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3- استفاده از جداول بخار)STEM TABLES( برای محاسبات خواص آب و بخار آب
4- توانایی محاسبه خواص فیزیکی مواد خالص،ویا ترکیبی از مواد خالص

5- توانایی شبیه سازی دقیق) RIGOROUS (انواع مبدل های حرارتی

HYSIS نرم افزار
ایــن برنامــه یکــی از محصوالت شــرکت Hyprotech   کانــادا و شــرکت  AEA Technologoمی 
باشــد کــه جهــت شــبیه ســازی انــواع فراینــد هــای شــیمیایی،دارویی ونفتــی مــورد اســتفاده 
قــرار میگیــرد.از مشــخصات بــارز ایــن نــرم افــزار مــی تــوان بــه توانایــی بــاالی آن در شــبیه 
ســازی پایــا)Steady state(و پویــا ) Dynamic(فرایندهــای شــیمیایی،امکانات گرافیکــی بســیار 

بــاال و یادگیــری ســریع و اســتفاده آســان برنامــه توســط کاربــر اشــاره نمــود.
:HYSIS توانایی و امکانات نرم افزار

-وجود بیش از 1800ترکیب شناخته شده در بانک اطاعاتی
-بیش از بیست مدل ترمودینامیکی مختلف شامل معادالت حالت،ضرایب فعالیت و .....

-ارائه متجاوز از 1600ضریب بر همکنش دوگانه
-امــکان پیــش بینــی خــواص مــواد و محاســبه پارامتــر هــای ترمودینامیکــی ترکیبــات جدیــد 

بــه روش هــای گوناگــون
-ارائه بیش از 30 مدل مختلف شبیه سازی تجهیزات فرآیندی و واحد های عملیاتی

-ارائــه انــواع مختلــف کنتــرل کننــده هــا و امــکان  اتصــال بــه سیســتم کنتــرل DCS جهــت 
بررســی عملکــرد واحــد عملیاتــی در شــبیه ســازی دینامیــک

-استفاده از روش های مختلف و ریاضیات جهت حل معادالت حاصل از مدل
-امکانات گرافیکی باال،استفاده اسان،آموزش راحت و اجرای برنامه به صورت محاوره ای

-امکان محاسبه اندازه تجهیزات و برآورد اقتصادی طرح های فرایندی
Excel امکان اتصال به برنامه تهیه شده توسط کاربر و ارائه نتایج برنامه در قالب-

-بهینه سازی فرآیند و امکان اتصال به برنامه های دیگر مجموعه
ــد.به  ــی باش ــز م ــزاری وابســته نی ــرم اف ــای ن ــزاری HYSIS دارای بســته ه ــرم اف ــه ن مجموع
طــوری کــه هرکــدام از ایــن بســته هــا توانایــی خاصــی بــه نــرم افــزار HYSIS مــی بخشــند.

تعــدادی از ایــن بســته هــا عبارتنــد از:
الف( AMINES یا شبیه سازی واحد های شیرین سازی گاز

ب( OIL MANAGER  یا توصیف و محاسبه خواص نفت و برشهای نفتی
ج(  HYSIS PROCESS یا طراحی و شبیه سازی فرایند

PIPESIS یا شبیه سازی خطوط لوله 
خطــوط لولــه از نقــاط گوناگــون زمین،تحــت شــرایط اقلیمــی مختلــف عبــور مــی کنند.انتقــال 
ــه  ــدازه خــط لول ــه نحــو مطلــوب صــورت مــی گیــرد کــه ان ــی ب ســیال در ایــن شــرایط زمان
بــه درســتی و بــا درنظــر گرفتــن عواملــی ماننــد افــت فشــار و اتــاف حــرارت تعییــن شــده و 
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تجهیــزات و لــوازم نصــب شــده در داخــل خــط ماننــد کمپرســور ها،گــرم کــن هــا و اتصــاالت 
بــاآن متناســب باشــد.

ــه  ــکل ب ــدازه مش ــق ان ــی دقی ــوط لوله،طراح ــبکه خط ــبات ش ــی محاس ــه پیچیدگ ــه ب باتوج
نظــر مــی رســد.معموال بــرای جبــران خطــای محاســبه افــت فشــار در طراحی،لولــه بــا انــدازه 
بزرگتــری انتخــاب مــی شــود.در جریــان هــای چنــد فــازی ایــن مســئله باعث افــت دما و فشــار 
بیشــتر،افزایش ملزومــات بــرای انتقــال مایــع و خوردگــی بیشــتر لولــه خواهــد شــد. مدلســازی 
ــه صرفــه  ــه ب دقیــق ســیال از ایــن مســائل جلوگیــری کــرده و نتیجــه آن، سیســتم خــط لول
تــری اســت.برای ایــن کار مــی تــوان از مجموعــه دانســته هــای تکنولــوژی جریــان تــک فــازی 
و چنــد فــازی در قالــب نــرم افــزار بــرای شــبیه ســازی دقیــق و موثــر جریــان در خطــوط لولــه 

اســتفاده کــرد.
PIPESIS بــا قابلیــت هــای فــراوان در مــدل ســازی دقیــق هیدرولیــک خطــوط لولــه چنیــن 

نــرم افــزاری اســت. PIPESIS پــس از نصــب بــه صــورت جزئــی از نــرم افــزار HYSIS درامــده 
و بــه قابلیــت هــای ایــن نــرم افــزار ماننــد بانــک داده هــای مــواد و خــواص ســیال دسترســی 

دارد.
مجموعــه ای از تجهیــزات داخــل خــط لولــه کــه بــرای ســاخت خــط لولــه و ازمایــش آن بــه 
کار مــی رونــد در PIPESIS پیــش بینــی شــده اســت و بــه آن میتــوان خطــوط لولــه ای را در 

محیــط هــا و ارتفاعــات مختلــف ســطح زمیــن کشــیده شــده انــد مــدل ســازی کــرد.
PIPESIS از امکانات زیربرخورد دار است:

مدل سازی دقیق و تفصیلی جریان های تک فاز و چند فاز  •
محاســبه جزییــات پروفیــل دمــا و فشــار بــرای خطــوط لولــه ای کــه در زمیــن هــای   •

ــد ــی کن ــور م ناهموار،عب
محاسبه فشار از ابتدای خط به انتها یا برعکس  •

ــرات تجهیــزات داخــل خــط ماننــد ایســتگاه هــای تقویــت فشــار گاز و  مدلســازی اث  •
تلمبــه خانــه ها،گــرم کن،خنــک کن،رگاتورهــا و اتصــاالت شــامل شــیرآالت و زانویــی

اجزای تجزیه و تحلیل های ویژه شامل:  •
پیش بینی حد سرعت برای سایش  •

ارزیابی حالت های حاد لخته سازی و آثار آن در لوله های عمودی و افقی  •
ــار  ــتگی رفت ــورد وابس ــری درم ــم گی ــت تصمی ــیت جه ــل حساس ــبات تحلی محاس  •

سیســتم بــه هــر پارامتــر
اجــرای محاســبات ســریع و موثــر بــا بهینــه کننــده داخلــی کــه محاســبات را بــدون   •

ــد ــی کن ــریع م ــمگیری تس ــرز چش ــه ط ــت ب ــش دق کاه
ــب  ــرات ترکی ــای تاثی ــر مبن ــود ب ــوط موج ــت خط ــش ظرفی ــکان افزای ــه ام مطالع  •

اقلیمــی شــرایط  و  لولــه  مواد،خطــوط 
مدلســازی یــک خــط لولــه یــا شــبکه خطــوط بــه تنهایــی یــا بــه عنــوان بخشــی از   •

)PIPESYS( فــراورش  و  آوری  جمــع  کامــل  تاسیســات 
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HTFS یا شبیه سازی و طراحی مبدل های حرارتی
نــرم افــزار هــای مجموعــه HTFS عمدتــا بــرای طراحــی انــواع تجهیــزات انتقــال حــرارت بــه 
ــر  ــرم افــزار قدرتمنــد کــه در زمینــه هــای فنــی را زی کار میروند.ایــن مجموعــه از تعــدادی ن

پوشــش میدهنــد، تشــکیل شــده اســت:
• مبدل های حرارتی پوسته و لوله

• خنک کننده های هوایی
• مبدل های حرارتی صفحه ای 

• مبدل های حرارتی صفحه ای پرده دار
• مبدل های حرارتی برای تهویه مطبوع و بازیافت حرارت

• مبدل های حرارتی نیروگاهی
• کوره ها

ــی  ــج تحقیقات ــن نتای ــر و آخری ــاز کارب ــق نی ــر طب ــته ب ــورت پیوس ــه ص ــزار HTFS ب ــرم اف ن
تکمیــل و بــه روز مــی شــوند.نرم افــزار هایــی کــه در ایــن مجموعــه قــرار میگیرنــد عبارتنــد از:

TASC: برای طراحی حرارتی،بررسی عملکرد و شبیه سازی مبدل های پوسته و لوله 

ــای  ــرای محاســبات مهندســی در خصــوص کاربرده ــع ب ــد و جام ــزاری توانمن ــرم اف TASC ن

مختلــف مبــدل هــای پوســته و لولــه اســت. ازجملــه درگرمایــش و ســرمایش بــدون تغییــر فــاز 
،میعــان درکندانســور هــای ساده،فراســرد ســازی )subcooling (،کندانســور هــای چنــد جزئــی 
و پــاره ای ، جــوش آور هــا از مبــدل هــای پوســته و لولــه اســتفاده مــی گردد.اتصــال ایــن نــرم 
افــزار بــه برنامــه شــبیه ســاز HYSYS و تبــادل دو طرفــه اطاعــات بــه صــورت زنــده و فعــال، 

از ویژگــی هــای برجســته آن اســت.
FIHR : شبیه سازی کوره ها با سوخت گاز و مایع

ایــن نــرم افــزار ابــزاری توانــا بــرای شــبیه ســازی انتقــال حــرارت و افــت فشــار در کــوره هایــی 
اســت کــه بــا ســوخت مایــع یــا گاز کار مــی کننــد.از لحــاظ هندســی حالــت هــای متنوعــی 
شــامل محفظــه هــای اســتوانه ای یــا جعبــه ای، تکــی یــا دوقلــو و حــاوی لولــه هــای عمــودی، 
ــاز یــا گردشــی گازهــای حاصــل از احتراق،همگــی  ــه سیســتم ب افقــی یــا مرکــزی و مجهــز ب
ــواص  ــی خ ــای اطاعات ــک ه ــازها و بان ــبیه س ــه ش ــه ب ــت.این برنام ــازی اس ــبیه س ــل ش قاب
فیزیکــی متصــل مــی شــود.خروجی FIHR در قالــب اســتاندارد و همــراه بــا نقشــه کــوره هــا 

اســت.

)PLATE-FIN(شبیه سازی مبدل های صفحه –پره:MUSE
ــوا و  ــزای ه ــازی اج ــه در جداس ــره ک ــای صفحه-پ ــدل ه ــواع مب ــد ان ــزار میتوان ــرم اف ــن ن ای
ــوان  ــد. MUSE میت ــازی کن ــبیه س ــد را ش ــی رون ــه کار م ــیمی ب ــت،گاز و پتروش ــع نف صنای
تــا 15 جریــان فرآینــدی تــک فــاز و در حــال جوشــش یــا میعــان را بررســی کنــد.از لحــاظ 
هندســی نیــز هــر نــوع پیچیدگــی نقــاط ورودی و خروجــی ماننــد جــوش آور های ترموســیفون 

ــا جریــان متقاطــع در آن قابــل قبــول اســت. و مبــدل هــای ب
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PIPE: طراحی، پیش بینی و بررسی عملکرد خطوط لوله

بــا بهــره گیــری از ایــن نــرم افــزار، میتــوان عملکــرد سیســتم خطــوط لولــه حــاوی ســیاالت 
تــک فازیــا دوفــازی را در حالــت یکنواخــت شــبیه ســازی کرد.افــزون بــر لولــه ها،انــواع اتصاالت 
ماننــد زانویی،کاهــش یــا افزایــش ناگهانــی قطر،شــیرهای توپــی ،پروانــه ای،کــروی و دروازه ای، 
 PIPE ــزار ــرم اف ــوان در ن ــوع عامــل نامشــخص افــت فشــار را میت ــه هــا و هرن اریفیــس و وزن

مدلســازی کــرد.

ACOL:شبیه سازی و طراحی مبدل های حرارتی هوا خنک 
ــای  ــی هواخنک،واحده ــای حرارت ــدل ه ــازی مب ــبیه س ــرای ش ــوان ب ــزار میت ــرم اف ــن ن از ای
بازیافــت حرارت،تاسیســات و تهویــه مطبوع،سرماســازی و تبریــد وخنــک کننــده هــای میــان 
ــان  ــی و آزاد جری ــان اجباری،القای ــت هــای مختلفــی ماننــد جری ــه ای اســتفاده کرد.حال مرحل
هــوا یــا هرنــوع گاز در حالــت گرمایــش یــا ســرمایش در قســمت متقاطــع بــا لولــه هــا و حالــت 
هــای مختلفــی ماننــد تــک فاز،جوشــش یــا میعــان در طــرف لولــه هــا قابــل بررســی اســت.

ــه صــورت تصویــری  روش اختصاصــی HTFS در طراحــی مبــدل هــای فراینــدی هواخنــک ب
و محــاوره ای در ACOL گنجــاده شــده اســت. ایــن برنامــه بــه نــرم افــزار هــای انتخــاب فــن 
ها،شــبیه ســازها و بانــک هــای داده هــای خــواص فیزیکــی متصــل مــی شــود و در خروجــی 

برگــه هــای اطاعاتــی نــوع  API را ارائــه مــی کنــد.

FRAN: بررسی و شبیه سازی مبدل های نیروگاهی 
از ایــن نــرم افــزار بــرای شــبیه ســازی عملکــرد مبــدل هــای پوســته و لولــه کــه بــرای گــرم 
ــرم  ــای گ ــود.جریان ه ــی ش ــتفاده م ــی روند،اس ــه کار م ــار ب ــگ بخ ــه دی ــردن آب تغذی ک
کننده،بخــار مراحــل مختلــف توربیــن هــا بــا فشــار هــای مختلــف و بخــار چگالیــده هســتند.

ــداد مناطــق درون  ــد تع ــات مانن ــا جزیی ــکان بررســی و شــبیه ســازی ب ــزار ام ــرم اف ــن ن درای
گرمکــن ها،نــوع قســمت خنــک آب خروجی،عمــودی یــا افقــی بــودن مبدل،تعــداد گــذر لولــه 
هــا و بســیاری جزییــات دیگــر فراهــم آمــده و بدیــن ترتیــب نــرم افــزاری حرفــه ای بــرای ایــن 
کار محســوب میشــود.توانایی ارزیابــی ارتعــاش از دیگــر توانایــی هــای ایــن نــرم افــزار اســت.

خصوصیــات آب و بخــار بــه طــور کامــل در درون نــرم افــزار محاســبه مــی شــود.

 ASPEN ENGINEERING SUITE مجموعه نرم افزارهای
ــی  ــی اســت کــه شــبیه ســازی طراحــی و ارزیاب ــی از شــرکت آمریکای ــن مجموعــه محصول ای
کلیــه تجهیــزات فرآینــدی و عملیــات واحــد در کلیــه صنایــع شــیمیایی را انجــام مــی دهــد.

ایــن مجموعــه قــادر اســت کلیــه محاســبات فرآینــدی از ابتــدای طــرح تــا بحــث هــای اقتصادی 
و حتــی بهبــود بخشــیدن بازده،اســتفاده از انــرژی و جلوگیــری از اتــاف انــرژی هــا و مصــرف 
آب،شــبیه ســازی فرآینــد هــای بیولوژیکــی و نــا پیوســته در حالــت پایــا و دینامیــک را در انــواع 

حالــت هــا انجــام مــی دهــد.
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مقالــه در لغــت بــه معنــای گفتــار، مبحــث، ســخن، قــول و فصلــی از کتــاب یــا رســاله آمــده 
اســت و در فرهنــگ معیــن یکــی از معانــی ایــن کلمــه ،نوشــته ای دانســته شــده کــه دربــاره 

موضوعــی مــی نویســند.
در حقیقــت، مقالــه علمــي معمــوالً در نتیجــه پژوهــش منطقــي، ژرف و متمرکــز نظــري، عملــي 
ــد  ــا رویکــردي جدی ــازه و ب ــر در یــک موضــوع ت ــد نف ــا چن ــک ی ــه کوشــش ی ــط، ب ــا مختل ی
ــع  ــه اي در واق ــازه، تهیــه و منتشــر میگــردد. چنیــن مقال ــه نتایجــي ت ــا جهــت دســتیابي ب ب
ــراي  ــات پژوهشــي خــود ب ــج اقدام ــاي علمــي و نتای ــه ه ــق از یافت ــه محق گزارشــي اســت ک

ــه دســت میدهــد. اســتفاده ســایر پژوهشــگران، متخصصــان و عاقــه منــدان ب
پژوهــش و تحقیــات علمــی یکــی از عناصــر مهــم فعالیــت هــای علمــی مــی باشــد و مــی تــوان 
بــه جــد گفــت کــه پایــه و بنیــان پیشــرفت علمــی همیــن تحقیقــات و پژوهــش هــای صــورت 
ــه دســت آمــده از یــک تحقیــق و  گرفتــه اســت. بهتریــن و علمــی تریــن راه انتشــار نتایــج ب
پژوهــش علمــی ایــن اســت کــه گــزارش از تحقیــق و نتایــج آن را در قالــب یــک مقالــه علمــی 
ــرار  ــار عمــوم و جامعــه علمــی ق ــه چــاپ رســانده و در اختی ــه ای معتبــر ب پژوهشــی در مجل
دهیــم. تنهــا بــا انتشــار در مجامــع علمــی اســت، کــه پژوهــش شــما ارزشــمند مــی شــود. امــا 
نوشــتن یــک مقالــه پژوهشــی و علمــی، اســلوب و قواعــد خــودش را دارد کــه بایــد بــه دقــت 

در زمــان نوشــتن مقالــه رعایــت شــوند.
رعایــت ایــن قواعــد یکــی از مــواردی اســت کــه توســط داوران بــرای پذیــرش و چــاپ مقالــه 
مــورد ارزشــیابی و ســنجش قــرار مــی گیــرد و مــی تــوان گفــت کــه بــرای چــاپ مقالــه شــما 

در مجلــه ای معتبــر الزامــی اســت.

قواعد مقاله نویسی

عنوان مقاله:
ــد.  ــی بین ــه شــما م ــده از مقال ــه خوانن ــزی اســت ک ــن چی ــه اســت و اولی ــن بخــش مقال اولی
ویژگــی عمومــی یــک عنــوان ایــن اســت کــه بایــد حــاوی اطاعــات اصلــی مقالــه شــما بــوده، 
ــوان  ــک عن ــد. ی ــده را جــذب کن ــه ای نگاشــته شــود کــه خوانن ــه گون ــد ب ــاه باشــد و بای کوت
خــوب بایــد کامــا رســا و شــیوا بــوده و نبایــد در آن از عبــارات خاصــه و گنــگ اســتفاده شــود. 
ــا  ــد کامــل معن ــس دیگــری بای ــدون اســتفاده از رفرن ــه و ب ــوان مقال ــدن عن ــا خوان خواننــده ب
ــا کوتــاه تریــن کلمــات بایــد دیــد  و مفهــوم آن را درک کنــد. یادتــان باشــد کــه در عنــوان ب
کاملــی از مقالــه خــود را در خواننــده شــکل دهیــد. انتخــاب یــک عنــوان مناســب بســیار بــرای 

مقالــه ای خــوب و گیــرا اهمیــت دارد کــه بایدبــرای آن وقــت گذاشــته شــود .
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نویسندگان:
در ایــن بخــش بایــد نــام کامــل نویســندگان بــه ترتیــب اهمیــت آن هــا، در مقالــه آورده شــود. 
همچنیــن در مقاالتــی ماننــد مقــاالت ISI بــرای نویســنده اصلــی بایــد آدرس و درجــه علمــی 

وی نیــز نوشــته شــود .

چکیده مقاله: 
بخــش مهــم دیگــری از مقالــه کــه خواننــده پــس از مطالعــه عنــوان، بــه آن رجــوع مــی کنــد. 
یــک چکیــده خــوب مــی توانــد باعــث شــود تــا خواننــده بــه مقالــه شــما جــذب شــده و آن 
ــگان در  ــه رای ــی ب را کامــل دنبــال کنــد. معمــوال چکیــده بخشــی اســت کــه در مقــاالت پول
اختیــار خواننــدگان قــرار مــی گیــرد و مرجعــی اســت کــه خواننــدگان را بــرای گرفتــن مقالــه 
شــما ترغیــب مــی کنــد. متــن چکیــده بایــد کوتــاه باشــد و بیــش از 150 کلمــه نگــردد و بایــد 
حــاوی اطاعــات اساســی مقالــه شــما از جملــه موضــوع تحقیــق ونتایــج کلــی بــه دســت آمــده 

در آن باشــد .

واژه کلیدی:
بیــن 5 تــا 6 واژه اصلــی کــه نشــانه و بیانگــر مفهــوم کلــی مقالــه شــما مــی باشــد بایــد نوشــته 

شــود .

مقدمه: 
ــه را  ــی مقال ــه و موضــوع اصل ــه پرداخت ــی مقال ــه توضیــح مســئله اصل ــه ب ــن بخــش از مقال ای
توضیــح داده، پیشــینه آن را بررســی مــی کنــد و روشــن مــی کنــد کــه ارزش و اهمیــت پژوهش 
انجــام گرفتــه در چــه چیــزی مــی باشــد. ایــن بخــش از مقالــه نیــز اهمیــت دارد و بایــد بــه 
دقــت نوشــته شــود. متــن ایــن قســمت نیــز بایــد شــیوا و واضــح باشــد و نبایــد طوالنــی شــود .

روش تحقیق:
در ایــن قســمت بــه صــورت مفصــل و کاملــی شــرحی از چگونگــی انجــام تحقیــق را بیــان مــی 
کنیــد. در ایــن قســمت بایــد تمامــی روش هــای آمــاری، جمــع آوری نمونــه و کلیــه روش هــای 
آزمایشــگاهی را کــه بــه کار گرفتــه ایــد شــرح دهیــد. ایــن قســمت بایــد بــه گونــه ای تکمیــل 

شــود کــه محقــق دیگــری بتوانــد بــا اســتفاده از ان پژوهــش شــما را تکــرار کنــد .

یافته های تحقیق:
ــان  ــه دســت آمــده از تحقیــق و پژوهــش خــود را بی ــج ب ــد نتای ــه بای ــن قســمت از مقال در ای
ــوان اســتفاده کــرد. همچنیــن  ــرای انجــام ایــن کار مــی ت ــی ب کنیــد. از شــیوه هــای گوناگون
میتــوان بــرای بهتــر نشــان دادن ایــن نتایــج از نمودارهــا، جــداول و اشــکال اســتفاده نمــود .
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نتیجه گیری:
در ایــن قســمت از مقالــه نتایــج بــه دســت آمــده را تفســیر کــرده و نتیجــه حاصــل از تحقیــق 
ــن  ــوان ای ــن قســمت مــی ت ــم. در ای ــه شــیوه کامــا علمــی و مســتند گــزارش مــی کنی را ب
نتایــج بــه دســت آمــده را بــا نتایــج تحقیــق هــای گذشــته مقایســه کــرد. همچنیــن مــی تــوان 

پیشــنهادهایی را بــرای تحقیــق هــای اینــده ارایــه داد .

فهرست منابع:
تمامــی منابــع دیجیتــال و مکتوبــی کــه در نــگارش مقالــه از آن هــا اســتفاده کــرده ایــم بایــد 
در فهرســت منابــع ذکــر شــوند. شــیوه نــگارش منابــع در مجــات بایکدیگــر متفــاوت اســت کــه 

بــرای نوشــتن بایــد بــه قواعــد نگارشــی ارایــه شــده مجلــه رجــوع نمــود.
 

چطور مقاله نویسی را شروع کنیم؟
1. تا میتوانید مقاله بخوانید:

2. یــک جملــه قدیمــی هســت کــه میگویــد اگــر میخواهیــد موفــق باشــید فقــط کافــی اســت 
ــه نویســی را  ــه مقال ــرای اینک ــد. ب ــرار کنی ــد را تک ــام داده ان ــق انج ــراد موف ــه اف ــی ک کارهای

ــان بخوانیــد. ــد ابتــدا مقــاالت بســیاری را در حیطــه خودت شــروع کنیــد بای
 مقاله کامل را دانلود کنید وبخوانید.

• یک پژوهش را عینا تکرار کنید:
ــم  ــای عل ــن کار در دنی ــد. ای ــا آن را انجــام دهی ــه را انتخــاب و عین ــک مقال ــد ی شــما میتوانی
بســیار مرســوم اســت چــرا کــه هــر پژوهشــی بایــد بارهــا تکــرار شــود تــا بتــوان در مــورد آن 
بــا قطعیــت نظــر داد. شــما میتوانیــد ابزارهــا و پرسشــنامه هــای آن پژوهــش را دوبــاره اجــرا 

کــرده و مطابــق بــا آن مقالــه، خودتــان شــروع بــه نوشــتن مقالــه کنیــد .

• از همایش ها شروع کنید:
ــه نویســی دانســت. برخــاف نظــر برخــی  ــوزش مقال ــک کاس آم ــوان ی ــا را میت ــش ه همای
ــه درد نخــور نیســتند. حداقــل فایــده آنهــا ایــن اســت کــه بســیاری از  افــراد، همایــش هــا ب
دانشــجویان مقالــه نویســی را از ارســال مقالــه بــرای همایــش شــروع میکننــد.در ســایت هــای 
علمــی معتبرصدهــا همایــش معرفــی شــده اســت. یکــی را انتخــاب کنیــد و یــک مقالــه هــر 
ــن  ــد داد ای ــه از دســت خواهی ــزی ک ــر چی ــد. حداکث ــرای آن ارســال نمایی ــد ضعیــف را ب چن
ــه  ــدون ارائ ــه شــما رد خواهــد شــد. همچنیــن میتوانیــد در چنــد همایــش ب اســت کــه مقال

ــه شــرکت کنیــد . مقال
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• هرچه زودتر یک مقاله بد بنویسید!!! 
منظــور مــا ایــن اســت کــه نوشــتن یــک مقالــه هــر چنــد کــه ضعیــف و بســیار ابتدایــی باشــد، 

از ننوشــتن آن بهتراســت. حتــی میتوانیــد همیــن امــروز یــک مقالــه بنویســید .

• از دانشجویان دیگر کمک بخواهید:
یــک مقالــه را بــا قلــم خــود بنویســید. از یــک دانشــجو یــا همکاســی کــه قبــًا مقالــه نوشــته 

اســت بخواهیــد مقالــه شــما را بخوانــد و اشــکاالت آن را بــه صــورت کامنت برای شــما بنویســد. 

ایــن کامنــت هــا بهتریــن ابــزار بــرای یادگیــری مقالــه نویســی هســتند و شــما بــا اســتفاده از 

ایــن روش یــک مقالــه نویــس عالــی خواهیــد شــد

• زیاد کمال طلب نباشید:
قــرار نیســت همــه کارهــای یــک مقالــه را بــه تنهایــی انجــام دهیــد. الزم نیســت حتمــا تمــام 

ــه  ــه بنویســید. اگــر قــرار بــود یــک نفــر ب نــرم افزارهــای آمــاری را بلــد باشــید تــا یــک مقال

ــد!؟ حتــی بســیاری از  ــن اســم دارن ــر مقــاالت چندی ــه بنویســید پــس چــرا اکث ــی مقال تنهای

ــرم افزارهــای آمــاری را بلــد نیســتند. پژوهشــگران بســیار مطــرح هــم ن

ــه صــورت تیمــی  ــه را ب ــن مقال ــد و اولی ــتانتان کمــک بخواهی ــد از دوس ــن ســعی کنی بنابرای

ــید. بنویس

مراجع:

www.sid.ir

http://www.irantahgig.ir

https://papergold.ir
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آشنایی با مهندسی پایپینگ
در ابتدا با معنی ومفهوم مهندسی پایپینگ آشنا شویم:

ــت  ــی اس ــه کش ــاخه ای از لول ــی : Piping ش ــه انگلیس ــگ ب ــا پایپین ــی ی ــی صنعت ــه کش لول
ــدی،  ــای فراین ــه ه ــای مســکونی، و معمــوالً در کارخان ــه بیشــتر در خــارج از ســاختمان ه ک

ــا و… اجــرا میشــود.  ــروگاه ه ــا و نی پاالیشــگاه ه
عبــارت »پایپینــگ« در زبــان انگلیســی مــی توانــد بــه خــود »مجموعــه لولــه هــا« نیــز اشــاره 
کنــد، در اینصــورت منظــور از »پایپینــگ« یــک نیــروگاه، »مجموعــه لولــه هــای« نیــروگاه مــی 

باشــد.
هــدف مهندســان از پایپینــگ، انتقــال ســیاالت بــه صــورت بهینــه و مطمئــن از نقطــه ای بــه 

نقطــه دیگــر میباشــد .
جنــس لولــه هــای صنایــع فراینــدی میتوانــد فــوالد، آلومینیــوم، پاســتیک، فایبــرگاس، مــس 

و حتــی چــوب و بتــن باشــد. 
اجــزای روی خــط از قبیــل فیتینــگ هــا، شــیرها و ســایر تجهیــزات معمــوالً وظیفــه تشــخیص 
و کنتــرل فشــار، دمــا و دبــی جریــان ســیال را بــر عهــده دارنــد و معمــوالً در شــاخه طراحــی 
ــه کشــی  ــد. سیســتمهای لول ــرار میگیرن ــورد بررســی ق ــا پایپینــگ م ــی ی ــه کشــی صنعت لول
صنعتــی معمــوالً در اســناد "نمــودار خطــوط لولــه و ابــزار دقیــق )P&ID(" بایگانــی میگردنــد .

ــده میشــد و نقشــه  ــا پایپینــگ "Drafting" خوان ــه کشــی صنعتــی ی در گذشــته طراحــی لول
هــای آن توســط دســت و نقشــه کــش هــای صنعتــی انجــام میشــد، امــا امــروزه ایــن کار بــه 

کمــک رایانــه و توســط نــرم افزارهــای "طراحــی بــه کمــک رایانــه CAD" انجــام میشــود .
لولــه کشــی تأسیســات، لولــه کشــی ای اســت کــه در انگلیســی "Plumbing" خوانــده شــده و 
بیشــتر مــردم بــا آن آشــنا هســتند. ایــن نــوع لولــه کشــی بیشــتر در منــازل مســکونی و بــرای 
فشــارها و دماهــای کاری پاییــن و انتقــال آب و فاضــاب انجــام میشــود. لولــه کشــی آتشنشــانی 

داخــل منــازل جــزو همیــن دســته از لولــه کشــی اســت .
در بعضــی کاربردهــای خیلــی پیشــرفته و مهــم از لولــه هایــی بــا آلیاژهایــی از قبیــل اینکونــل، 

تیتانیــوم، فوالدهــای زنــگ نــزن و ســایر فوالدهــای گــران قیمــت اســتفاده میشــود.

مفاهیم اولیه PIPING در صنعت نفت و گاز:
پایپینــگ در لغــت بــه معنــی طــول و یــا فــرم لولــه ای اســت کــه از فلــز، پاســتیک و یــا ســایر 
مــواد ســاخته شــده ولــی پایپینــگ در صنایــع نفــت و گاز شــامل طراحــی، ســاخت، مدیریــت و 
بررســی تمامــی قســمت هــا و جنبــه هــای ضــروری در جهــت بهبــود عملکــرد و کاهــش هزینــه 
هاســت کــه شــامل دو بخــش آشــنایی بــا مفاهیــم اولیــه طراحــی و نصــب لولــه هــا و ســپس 

کار بــا نــرم افزارهــای طراحــی آن براســاس Cad مــی باشــد .
ــدی  ــته بن ــه دس ــه مربوط ــاس موسس ــف و براس ــد تعری ــورت ک ــه ص ــتاندارهای Piping ب اس
مــی شــوند کــه طراحــان سیســتم هــای پایپینــگ بهتــر اســت بــا آنهــا آشــنایی کامــل داشــته 

باشــند :
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انستیتو استانداردهای ملی آمریکا

جامعه مهندسان مکانیک آمریکا

انستیتو نفت آمریکا

جامعه تست و مواد آمریکا

ــه هــای  ــه ســه گــروه لول ــه هــا ب طراحــی سیســتم هــای Piping براســاس دســته بنــدی لول
فشــار قــوی، متوســط و ضعیــف انجــام مــی گیــرد . بــا افزایــش تمایــل کشــورهای صنعتــی بــه 
واردات نفــت و گاز، اهمیــت آشــنایی بــا طراحــی خطــوط لولــه انتقــال نفــت و گاز بــه عنــوان 
یکــی از اقتصــادی تریــن روش هــا آشــکارتر مــی شــود . در طراحــی خطــوط لولــه تمرکــز بــر 
ــواد  ــوع م ــدار و ن ــت پوشــش و مق ــه، ضخام ــت اســت. انتخــاب مســیر خطــوط لول روی امنی
ــرایط  ــد . ش ــی باش ــر م ــوه موث ــرات بالق ــش خط ــت و کاه ــردن امنی ــده در باالب ــال دهن انتق
محیطــی و جغرافیایــی نظیــر زلزلــه خیــز بــودن ناحیــه نصــب لولــه و یــا فشــار آب بــرای لولــه 
هــای زیردریایــی و همچنیــن نــوع و دمــای ســیال عبــوری از جملــه عوامــل اســت کــه اهمیــت 
شــناخت انــواع لولــه هــای بــه کار رفتــه در صنعــت نفــت و گاز را شــاخص مــی کنــد . بــرای 
مثــال، لولــه هــای ضخیــم تــر در مــکان هــای شــلوغ و معمــوال در جــاده هــا، مجــاور خطــوط 

ریلــی و زیــرآب بــه کار مــی رونــد .
خطوط لوله مختلفی در سیستم های پایپینگ در نفت و گاز به کار می روند :

خطوط لوله تزریق
خطوط لوله جریان

خطوط لوله بدنه یا داخلی
خطوط لوله بارگیری یا خارجی

خطوط لوله انتقال
خطوط لوله گردآوری

خطوط لوله دسترسی آب
خطوط لوله زیردریایی

فرآینــد لولــه کشــی و پایپینــگ و نحــوه طراحــی نقشــه یــک کارخانــه فرآینــدی شــامل لولــه، 
فلنــج، فیتینــگ، پیــچ و مهــره، واشــر، شــیر آالت البتــه Piping همچنیــن شــامل تجهیــزات 
ــرای حفاظــت و نگهــداری اجــزاء  ــر آنهــا ب ــه ماننــد تکیــه گاه هــا و اجــزاء نظی نگهــداری لول

ــد. Piping میباش

آشکار است که )Pipe( لوله یک جزء یا یک بخش از Piping میباشد.
بنابرایــن وقتــی لولــه هــا بــه فیتینــگ هــا و شــیر آالت و دیگــر تجهیــزات مکانیکــی متصــل 
میشــوند و بــا تکیــه گاه هــا و فنرهــا آنهــا مقیــد میشــوند، بــه همــه اینهــا Piping گفته میشــود
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لولــه کشــی در فرآیندهــای صنعتــی، صنایــع دریایــی، انتقــال مــواد، مصــارف شــهری و... مــورد 
اســتفاده قــرار میگیــرد. در پروســه هــای صنعتــی از لولــه کشــی بــرای انتقــال آب، بخــار، هــوا 
و مــواد شــیمیایی و… بیــن مخــازن و اجــزا مختلــف اســتفاده مــی شــود .همچنیــن از شــبکه 
هــای لولــه بــرای جمــع آوری فاضــاب، پســماندهای صنعتــی و در مصــارف ســاختمانی بــرای 
انتقــال آب آشــامیدنی و… و در مصــارف دریایــی نیــز دارای اهمیــت بــه ســزایی هســتند. در 
کارخانــه هایــی کــه بــرای تامیــن و راه انــدازی یــک فرآینــد شــیمیایی خــاص مــی باشــد کــه 
ــه کشــی فرآینــدی جهــت انتقــال ســیاالت بیــن  ــه آن واحــد فرآینــدی مــی گوینــد، از لول ب

واحدهــای ذخیــره و واحدهــای فرآینــدی اســتفاده مــی گــردد. 
ــا قطــر زیــاد در انتقــال ســیاالت و گازهــا در فواصــل  ــه هــای ب ــه کشــی انتقالــی از لول در لول
طوالنــی اســتفاده مــی شــود. لولــه کشــی عمرانــی جهــت توزیــع امکانــات شــهری و فاضــاب 
و پســماندهای صنعتــی بــکار بــرده مــی شــود. لولــه کشــی ســاختمانی یــا تجــاری شــامل لولــه 
کشــی انجــام شــده در ســاختمان تجــاری و مــدارس و بیمارســتان هــا و… بــه منظــور توزیــع 
آب وگاز مــی باشــد. طراحــی و ســاخت یــک Plant  صنعتــی فرآینــد پیچیــده ای اســت کــه در 
آن اطــاع از محــل مــورد نظــر، فرآینــد و میــزان تولیــد و معیــار و اســتاندارد طراحــی جهــت 

تامیــن نیــاز مــورد نظــر بایــد لحــاظ شــود .
ــه , اتصــاالت  ــق لول ــه انتقــال ســیال از طری ــوط ب ــاً در مســائل مرب اصطــاح »Piping« عموم
ــه کشــی  ــه سیســتم هــای لول ــه عبــارت دیگــر ب ــرده مــی شــود ب مربوطــه و شــیرآالت بکارب
پاالیشــگاه هــا و plant هــا ، piping  گفتــه میشــود.، یــک سیســتم پایپینــگ متشــکل از لولــه 
هــا ) pipe ( و اجــزا ) component (  و فیتینگهــا ) fitting ( و تجهیــزات )equipment ( و … 

مــی باشــد .
ــه شــرح  ــه و تخصــص فنــی و مهندســی ،محــدوده مهندســی و تخصصــی پایپینــگ ب *تجرب

زیــر اســت :
)piping design and analysis( طراحی و آنالیز پایپینگ •

)piping materials( متریال پایپینگ •
)piping construction( اجرای پایپینگ

)piping inspection and testing( بازرسی و تست پایپینگ
)piping commissioning( راه اندازی پایپینگ

)piping maintenance( تعمیر و نگهداری پایپینگ
PIPING کدها و استانداردهای مهم مورد استفاده در

ASME B13,3 : جهت طراحی خطوط لوله نیروگاه های حرارتی و سیکل ترکیبی

ASME B13,3 : جهت طراحی خطوط لوله شبکه های توزیع گاز سوخت

ASME B13,1 : جهت طراحی خطوط لوله در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی

ــات  ــه مایع ــف از جمل ــات مختل ــال مایع ــه انتق ــوط لول ــی خط ــت طراح ASME B13,3 : جه

ــی هیدروکربن
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ASME B13,3 : جهت طراحی خطوط لوله سیستم های تبرید و سردخانه ها

ASME B13,3 : جهت طراحی خطوط لوله انتقال و توزیع سیاالت گازی

ASME B13,3 : جهت طراحی لوله کشی سرویس های مختلف داخل ساختمان ها

ASME B13,33 : جهت طراحی خطوط لوله انتقال سیاالت محلول مانند آب آهک

ASME section I : جهت طراحی بویلرهای نیروگاهی

ASME section II : مشخصات فنی مواد

ASME section III : جهت طراحی نیروگاه های هسته ای

ASME section VIII جهت طراحی مخازن تحت فشار
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