
بررسي عملكرد سيني هاي جديد تداخل همراستا در برج جذب واحد 

 آب ترش واحدهاي پااليش  

 

به منظور تحليل عملكرد سيني هاي جديد با مكانسيم تداخل همراستا موضوع با ذكر يك مثال كاربردي در 
زمينه جايگزيني سيني هاي مشبك برج جذب واحد آب ترش پااليشگاه كرمانشاه مورد بررسي قرار مي گيرد. 

در كار مذكور مسئله با رويكردي جديد بررسي گرديده و اثر تغيير طراحي نوع سيني در راندمان عريان سازي 
مورد ارزيابي قرار مي گيرد و نشان داده مي شود كه با بهبود نحوه جريان و تماس فازها بر روي هيدروژن سولفايد 

سيني ها، عالوه بر افزايش ظرفيت سيستم مي توان بطور قابل توجهي به ازاي ورودي هاي خوراك با غلظت هاي 
 ، در خروجي به استانداردهاي فرآيندي و زيست محيطي  دست يافت. هيدروژن سولفايدمختلف

 

 شرح عملكرد دستگاه :

 نشان داده شده است. در اين واحد آب ترش 1شماتيك سيستم تصفيه آب ترش در يك واحد پااليش در شكل 
ارسالي به واحد تصفيه آب ترش ابتدا وارد يك فلش درام مي شود. هدف اين تانك جداسازي بخارات و مايعات 
هيدروكربني مي باشد. بعلت ارسال آب ترش با تركيبات متفاوت، آب خروجي از فلش درام به منظور به حداقل 

رسيدن تغييرات تركيب، وارد مخزن پايدار كننده خوراك مي گردد. تغييرات تركيب خوراك ارسالي به برج دفع 
باعث كاهش راندمان جداسازي شده و يا منجر به اتالف بخار در سيستم خواهد گرديد. آب خروجي از اين 

مرحله پس از گرم شدن با جريان خروجي از پائين برج در يك مبدل حرارتي وارد برج دفع مي گردد. جريان آب 
 موجود در آن در اثر تماس با بخار آب تزريق شده از پايين برج بر روي HR2RSترش از باالي برج وارد شده و 

سيني ها از سيستم دفع مي گردد. فشار سيستم با كنترل ميزان گازهاي خروجي از برج كنترل مي گردد.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

- شماتيك كلي واحد تصفيه آب ترش 1شكل

 مطالعات ميداني 

در واحد پااليش مورد مطالعه با توجه به افزايش ظرفيت واحدهاي ديگر و همچنين تغيير كيفيت نفت خام مورد 
فرآورش، نوع و مقدار آالينده هاي موجود در خوراك واحد نيز تحت تاثير قرار گرفته و در نتيجه راندمان عملكرد 

برج عريان ساز واحد آب ترش كاهش يافته است. در نتيجه كاهش بازدهي سيستم، آب تصفيه شده خروجي از 
برج عالوه بر مشكالت فرآيندي فاقد استانداردهاي زيست محيطي نيز مي باشد. در چنين شرايطي تغييرات انجام 

شده بر روي پارامترهاي عملياتي تا حدودي مي تواند پاسخگوي مشكل باشد ولي شدت يافتن الزامات زيست 
 محيطي در زمينه دفع آالينده ها نياز به تحقيقات و اصالحات بيشتر را الزام مي نمايد.

به منظور حل مشكل مذكور از سيني هاي جديد طراحي شده با مكانيسم جريان همراستا به جاي سيني هاي 
مشبك متداول استفاده گرديده است. در سيني هاي جديد با توجه به الگوي اصالح شده و توسعه يافته توزيع 

جريان فازهاي گاز و مايع، زمان و سطح تماس فازها افزايش يافته و راندمان انتقال جرم سيني ها بميزان قابل 
 2توجهي بهبود مي يابد. شماتيك الگوي جريان بر روي سيني هاي جديد با مكانيسم جريان همراستا در شكل 

نشان داده شده است. 
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 - الگوي جريان گاز و مايع بر روي سيني هاي جديد با مكانيسم جريان همراستا2شكل

 و طراحي حركت فازها بنحوي مي باشد كه فاز گاز از پائين برج وارد )3CT(الگوي جريان در سيني هاي جديد
، پس از برخورد با پره هاي شيب دار بصورت جريان چرخشي 2مي شود و از فضاي باز نشان داده شده در شكل 

با مايع ورودي از طبقه فوقاني بصورت دو جريان همراستا تماس يافته و انتقال جرم صورت گرفته و در اثر 
اختالف دانسيته و حركت چرخشي فازها، گاز و مايع از هم جدا شده و مايع به طرف سيني تحتاني و گاز از 

طريق رايزر به سمت سيني فوقاني حركت مي كند و اين پروسه تا انتهاي برج ادامه خواهد داشت. نحوه حركت 
گاز و مسيرهاي جريان آن در اين نوع سيني طوري مي باشد كه با حداكثر سازي زمان تماس فازها و در عين 



حال حفظ يكنواختي در الگوهاي جريان بتوان به حداكثر سازي ميزان انتقال جرم و تبادل فازي دست يافت. 
. ]10و9[ ارائه شده است2 و 1مشخصات طراحي برج قبل و بعد از تغييرات و تعويض سيني ها در جداول 

 

 

 )3CT(- مشخصات سيني هاي جديد با مكانيزم تداخل همراستا 1جدول 

 )3CTتداخل همراستاي سانتريفيوژ  ( نوع سيني 
 1 تعداد سيني 

 بدون سرريز سرريز
 %)3شيب دار ( سطح سيني 

  ارائه شده است2در شكل  ابعاد
 

 - مشخصات سيني مشبك در طراحي اوليه برج2جدول

 مشبك  نوع سيني 
 4 تعداد سيني 

m سطح موثر سيني  P

2
P 319/0           

Hole area % 6/14 
 26 تعداد سوراخ ها 

downcomer m سطح P

2
P 089/0           

 mm 4/25 قطر سوراخ 
 mm 457 فاصله سيني ها 

 

نتايج: 

 حذف آالينده هيدروژن سولفايد در پااليشگاه نفت خام در حالت ونتايج حاصل از تصفيه آب ترش 
) بيانگر آنست 3CTاستفاده از سيني هاي مشبك و پس از جايگزيني آنها با سيني هاي جديد جريان همراستا (

كه بطور كلي سيني هاي جديد داراي عملكرد بسيار بهتري نسبت به سيني هاي متداول مشبك بوده و بازدهي 
). در تحليل كليه نتايج بايد در نظر 5 الي 3% مي باشد (شكل هاي99برج پس از تعويض سيني ها همواره بيش از 

  عدد سيني جديد جريان همراستا جايگزين گرديده است.1 عدد سيني مشبك با 4داشت كه تعداد 



بررسي تغيير بازدهي برج در غلظت هاي مختلف هيدروژن سولفايد موجود در آب ترش ورودي برج در 
 عدد 4) نشان داده شده است. همانطور كه مشاهده مي شود راندمان عملكرد برج در حالتي كه داراي 3شكل (

 % محدود 97سيني مشبك است با افزايش غلظت هيدروژن سولفايد بهبود يافته و نهايتاً عملكرد برج در مقدار 
 در همان شرايط عملياتي، پس از جايگزيني سيني هاي مشبك "مي گردد. در مقابل عملكرد برج عريان ساز دقيقا

 عدد سيني جريان همراستا بسيار بهتر و يكنواخت تر گرديده و تقريباً در كليه مقادير غلظت ورودي 1با 
 % حاصل گرديده است. با استناد به استانداردهاي آبها و فاضالب هاي 99هيدروژن سولفايد راندمان برج باالي 

 تجاوز نمايد. نتايج بيانگر آنست كه در حالت 3ppmاز نبايد HR2RSخروجي از واحد هاي صنعتي حداكثر غلظت 
استفاده از سيني هاي مشبك، با كاهش هيدروژن سولفايد در جريان ورودي، غلظت آالينده در خروجي بيش از 

حد مجاز بوده و در صورت عدم مصرف آب خروجي برج عريان ساز در واحدهاي پااليش، تخليه آن به محيط 
زيست باعث آلودگي هاي زيست محيطي خواهد گرديد. اين در حالي است كه با تعويض سيني ها و جايگذاري 

) در هر غلظتي از هيدروژن سولفايد ورودي برج، غلظت آالينده خروجي بسيار 3CTسيني هاي جريان همراستا (
 پايين تر از حد مجاز بوده و نزديك به صفر مي باشد.
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 -  بررسي بازده برج در غلظت هاي مختلف هيدروژن سولفايد3شكل 

 اثر تغيير دبي آب ترش ورودي برج در شرايط عملياتي ثابت نشان داده شده است. همانطور 4در شكل 
 عدد سيني مشبك در برج جذب با افزايش شدت جريان مايع 4كه مشاهده مي شود در حالت بهره گيري از 

 96بازدهي جذب سولفيد هيدروژن افزايش مي يابد ولي اين افزايش پس از رسيدن به بازدهي نهايي حدود 
درصد تقريباً متوقف مي شود و پس از آن افزايش شدت جريان مايع تنها بر عملكرد برج تاثير منفي داشته و به 
شدت بازدهي برج كاهش مي يابد كه خود عامل انتشار آلودگي در محيط زيست خواهد بود. از طرفي همانطور 



)، در تمامي محدوده هاي جريان 3CT نشان داده شده است بهره گيري از سيني هاي جديد (4كه در شكل 
% حاصل گرديده است. 9/99مورد مطالعه جداسازي آالينده با راندمان باالي 
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فشار برج در بازدهي جداسازي  - اثر تغيير دبي آب ترش و4شكل 

اثر تغيير فشار برج عريان ساز در حالت بهره گيري از سيني هاي تداخل همراستا بر روي راندمان جذب هيدروژن 
 نشان داده شده است. همانطور كه مالحظه مي شود با كاهش فشار برج راندمان عملكرد 5سولفايد در شكل 

 درصد 5/99سيني ها افزايش يافته و اين در حالي است كه در باالترين مقدار فشار عملياتي، راندماني برابر با 
 براي برج حاصل گرديده است.
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- اثر تغيير فشار برج بر روي راندمان جذب هيدروژن سولفايد 5شكل 

 

در كل با جمع بندي مباحث فوق از مزاياي سيني هاي جديد مي توان به موارد ذيل اشاره نمود: 

) اگر در 3CTبا توجه به راندمان بسيار باالي سيني هاي جديد سانتريفيوژ با مكانيسم تداخل همراستا ( -
طراحي اوليه از آنها بهره گيري شود مي توان در دبي مشخص از جريان مورد فرآورش از برجي با ابعاد 

كوچكتر  و تعداد سيني كمتر استفاده نموده و هزينه هاي ساخت بطور قابل توجهي كاهش خواهد يافت. 
در صورتيكه هدف اصالح عملكرد برج هاي موجود باشد مي توان با جايگزيني سيني هاي جديد با انواع 

 متداول مشكالتي از جمله محدوديت ظرفيت برج را تا حد باالئي برطرف نمود.

 ") مايع كالWeepingبا توجه به مكانيسم خاص در طراحي سيني هاي جديد مشكل چكه كردن ( -
 مرتفع گرديده است.

نحوه توزيع جريان گاز در سيستم به نحوي در سيني هاي جديد طراحي شده است كه در دبي هاي  -
پائين و باالي فاز گاز مشكلي در عملكرد برج ايجاد نشده و محدوده عملياتي سيستم بسيار وسيع تر از 

 سيني هاي متداول مي باشد.

 مشكل )3CT(بعلت مكانيسم خاص رايزرها در جدايش فازها در حالت استفاده از سيني هاي جديد -
 ماندگي به خصوص در دبي هاي باالي گاز نسبت به سيني هاي متداول بسيار كاهش يافته است.

با مقايسه راندمان جذب سولفيد هيدروژن از آب ترش در برج شيرين سازي مشاهده مي شود كه سيني  -
 در جريان ورودي و فشار H2Sهاي جديد در دامنه گسترده اي از دبي آب ترش ورودي، غلظت 

عملياتي برج داراي عملكرد بسيار برتري نسبت به سيني هاي متداول بوده و غلظت آالينده در جريان 
خروجي برج بعد از جايگزيني سيني هاي جديد بسيار پائين تر از آخرين استاندارهاي فرآيندي و زيست 

 محيطي مي باشد.

 


