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   با نگاهي به پتروشيمي ايران PVCپيشرفتهاي فناوري در توليد 

  
  2، سيد مهدي قافله باشي 1محسن نصراصفهاني

  84156-83111مهندسي شيمي، دانشگاه صنعتي اصفهان، اصفهان  دانشكده1
  14358 پژوهش و فناوري پتروشيمي، تهران شركت2

mnasr@cc.iut.ac.ir 

   

  

  

  

  چكيده 

كه در قطب شناخت و بهبود فرآيند توليد پلي وينيل كلرايد سوسپانسيوني  در برخي از پيشرفتهابه  مروري، اين مقالهدر

PVC بخش هاي مختلف فرآيند توليد از رآكتور تا خشك  .دانشگاه صنعتي اصفهان بدست آمده است اشاره خواهد شد

ي و محاسباتي بطور همزمان در اين مرور ذكر نتايج آزمايشگاه. كن سيالي و برج مونومر زدا مورد بررسي قرار گرفته است

استفاده از پروفيل دمايي متغير در طول واكنش براي افزايش ظرفيت راكتور و چگونگي تاثير پارامتر هاي . شده اند

   .فرآيندي بر توزيع اندازه و مورفولوژي ذرات بحث شده است

  

  قي، فرآيند پليمرايزاسيون، اختالط، خشك كن، پليمرايزاسيون تعلي)وينيل كلرايد(پلي : هاي كليدي واژه

  

   همقدم -1

  PVCتوليد تجاري  1960تا  1940از سال . در آلمان و امريكا توسعه يافت  PVCفرآيند صنعتي توليد  1930در دهه 

در كشورهاي  پس از آن تغييرات بزرگي مانند توسعه سريع اقتصادي. بعنوان ماده جديد در امريكا، اروپا و ژاپن آغاز گرديد

نفت، شوك نفتي ايجاد شده توسط افزايش قيمت نفت و مسايل زيست صنعتي، تغيير منبع انرژي و مواد خام از زغال سنگ به 

اين تغييرات تكنولوژي به رآكتور . در اين سالها پيشرفت نمود PVCدر پي اين تغييرات تكنولوژيهاي توليد . محيطي رخ داد

در اين . و زدايش مونومر واكنش نداده در محصول نهايي را نيز شامل گرديد PVCخشك كن  منحصر نگرديده و PVCتوليد 

  . در دانشگاه صنعتي اصفهان ذكر مي گردد  PVCمقاله خالصه اي از پژوهش هاي انجام شده در قطب 

  

  در جهان  PVCنگاهي به صنايع  - 2

گزارش % 7/1 در اروپا نرخ رشد. ال در حال افزايش استدر س% 3بطور پيوسته با نرخ   PVCدر امريكاي شمالي نياز به 

در چين، هند و ديگر كشورهاي  PVCاين نرخ رشد به توسعه صنايع . مي رسد% 5/4در آسيا نرخ رشد به . ]1[شده است

ان در در آسيا با توجه به ظرفيتهاي اقتصاد بزرگ دنيا يعني چين همچنPVCاين نرخ رشد نياز به . آسيايي مربوط مي شود

در سالهاي اخير رشد قابل توجهي   PVCدر كشورهاي در حال توسعه آسيا ظرفيت توليد  .قرن بيست و يكم ادامه خواهد داشت

 2000تن در سال  2300000ميالدي به  1998تن در سال  1600000بعنوان مثال در چين ظرفيت توليد از . داشته است

ين روند رشد ادامه داشته و تنها در سنگاپور ظرفيت توليد كاهش نشان مي در ديگر كشورهاي آسيايي نيز هم. رسيده است

نرخ نزولي نشان مي دهد كه شايد به علت قوانين سخت گيرانه  زيست   PVCهمزمان در كشورهاي توسعه يافته توليد . دهد

                                                           
١

مولف مسئول 
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مطرح  PVCيد كنندگان سنتي اگر چه كه پتروشيمي بندر امام و پتروشيمي آبادان بعنوان تولدر ايران نيز . محيطي باشد

در ايران ايجاد  PVCهستند ليكن واحدهاي ديگري در حال احداث هستند كه جهش قابل مالحظه اي را در ظرفيت توليد 

  .خواهند نمود

  

  PVCفرآيندهاي توليد  - 3

اي، فرآيند مي تواند به كار رود كه عبارتند از فرآيند پليمرايزاسيون توده  PVCچهار نوع فرآيند براي توليد 

توليد شده در  PVCاز % 80بيش از . وني و فرآيند پليمرايزاسيون محلولپليمرايزاسيون تعليقي، فرآيند پليمرايزاسيون امولسي

  PVCبنابراين تمركز قطب  .توليد مي شوداز طريق امولسيوني و مابقي از روش بالك % 12جهان از روش تعليقي و تنها كمتر از 

از روش تعليقي  PVCشماي واحد توليد  1شكل . اصفهان بر پليمرايزاسيون تعليقي وينيل كلرايد قرار دارددر دانشگاه صنعتي 

  .را نشان مي دهد

  

  ]1[فرآيند پليمرايزاسيون تعليقي . 1شكل 

  

  PVCرآكتورهاي توليد  -4

در . به كار مي رفت  PVCمتر مكعبي از جنس فوالد ضد زنگ بطور استاندارد براي توليد  4رآكتورهاي  1950در دهه 

كمپاني هولز آلمان  1960در پايان دهه . متر مكعب افزايش يافت 50تا  20، دهه رشد اقتصادي اندازه رآكتورها به 1960دهه 

بداليل اقتصادي افزايش مقياس ظرفيت . به كار بردند PVCمتر مكعب براي توليد  200رآكتورهاي عظيمي با حجم  ]56و 55[

اما با افزايش مقياس رآكتورها مسايل تكنولوژيكي متعددي نظير محدوديت در انتقال  .يعي در صنعت استتوليد روند طب
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مطرح مي گردد كه صنعتگران و پژوهش گران را به چالش ... همزن و  -حرارت، نا همگني اختالط، هماهنگي سيتم تعليق گر

اي تحقيقات در راستاي رفع مشكالت فرآيندي در توليد بايستي بر PVCبديهي است كه كشورهاي توليد كننده . مي خواند

PVC سرمايه گذاري كنند و كشورهاي برخوردار از نيروي انساني متخصص نظير ايران داراي ارجحيت هستند.  

  

 ]1[افزايش ظرفيت  -5

اينكه با توجه به. افزايش ظرفيت واحدهاي موجود استPVCيكي از مهمترين چالش هاي پيش روي توليد كنندگان 

يك فرآيند ناپيوسته است، كاهش زمان بارگيري رآكتور، زمان انجام واكنش، زمان تخليه رآكتور و زمان  PVCفرآيند توليد 

با توجه به اينكه پليمرايزاسيون در واحدهاي . دهدتميزكردن و آماده سازي براي سيكل بعدي مي تواند ظرفيت واحد را افزايش 

گيرد و با توجه به شبيه بودن منحني سرعت واكنش به واكنش هاي اتوكاتاليتيك و در نظر  صنعتي بصورت همدما صورت مي

راكتور بر اساس ظرفيت سرمايش در حداكثر سرعت واكنش طراحي مي شود، تنها در زمان كوتاهي از گرفتن اين موضوع كه 

توجهي از زمان پليمرايزاسيون تنها از كسري  زمان پليمرايزاسيون از ظرفيت سرمايش رآكتور استفاده مي شود و در كسر قابل

بنابراين اين ايده متولد گرديد كه در صورت امكان بتوان با انجام واكنش در دماي . از ظرفيت سرمايش راكتور استفاده مي شود

ي از زمان بصورت تابعسرعت پليمرايزاسيون در دماهاي مختلف را  2شكل .  متغير زمان واكنش پليمرايزاسيون را كاهش داد

   .نشان مي دهد

  

  درجه سلسيوس  70تا  45سرعت پليمرايزاسيون در دماهاي بين . 2شكل   

  

حاصل خواهد شد كه پروفيل دمايي بهينه براي انجام واكنش  3اگر مكان هندسي بيشينه سرعت ها بدست آيد شكل 

% 85ون استفاده شود براي رسيدن به كسر تبديل اگر از اين پروفيل دمايي در طول واكنش پليمرايزاسي .پليمرايزاسيون است

تغيير دما در حين . دقيقه وقت الزم است كه نشان دهنده كاهش قابل توجه در زمان پليمرايزاسيون است 200تنها 

 تاثير خواهد گذاشت كه با استفاده از الگوريتم ژنتيك و در نظر گرفتن  k-valueپليمرايزاسيون بر خواص محصول نهايي نظير 

  .پروفيل دمايي بهينه بدست آمده است k-valueمحدوديتهاي ظرفيت سرمايش رآكتور و 
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 ]2[ تاثير پارامتر هاي فرآيندي بر خواص محصول  -6

نسبت منومر به آب، زمان شروع رفالكس، توزيع بار سرمايش رآكتور بين چگالنده برگشتي و ژاكت رآكتور، دور همزن و 

اص محصول نهايي كه مهمترين آنها اندازه ذرات، قابليت جذب پالستيسايزر، تخلخل و شكل غلظت عوامل تعليق همگي برخو

  .ظاهري ذرات است تاثير مي گذارد

ديده مي شود كه با تأخير در شروع . متوسط ساوتر قطر ذرات را در مقابل زمان شروع رفالكس نشان مي دهد 4شكل

  .كند و يك روند كاهشي نشان مي دهد مقادير كوچكتر ميل ميرفالكس متوسط ساوتر قطر ذرات توليد شده به سمت 

  

  
  پروفيل دمايي بهينه. 3شكل 

  

تر شدن دامنة توزيع، متوسط قطر ذرات هم به  عبارتي با از بين  رفتن پيك سمت راست در نمودارهاي توزيع و باريكبه 

  .كند مقادير كوچك ميل مي

اعمال رفالكس برسيستم در حال پليمريزاسيون . ر توليد شده مي شودتاخير رفالكس همچنين باعث افزايش تخلخل پود

اين انتقال و جابجايي مونومر در درون . سبب مي شود كه مقداري مونومر از داخل ذرات تبخير شده و به فاز گاز منتقل شود

از طرفي هر چه . مي كند قطرات در حال رشد، به عنوان عامل همزن در ذره عمل كرده و از تشكيل يك شبكه بسته جلوگيري

زمان شروع رفالكس از ابتداي واكنش به تأخير بيافتد، ذرات اوليه كه در اثر رشد و همبستگي با هم داراي حجم و جرم 

بنابراين با افزايش زمان . اند ممنتوم بيشتري را منتقل كرده و تأثير آن در ايجاد تخلخل افزايش خواهد داشت بيشتري شده

  . روند افزايش در تخلخل مشاهده مي شود 20%رفالكس از ابتداي واكنش تا درصد تبديلهاي حدود تأخير در شروع 

آزمايشات نشان مي دهند با افزايش نرخ رفالكس قطر متوسط ذرات پودر توليد شده تغيير چنداني نخواهد كرد اما 

  .تخلخل ذرات بيشتر خواهد شد

  

Archive of SIDArchive of SIDArchive of SIDArchive of SIDArchive of SIDArchive of SID

www.SID.ir

www.sid.ir
www.sid.ir
www.sid.ir


  اولين كنفرانس پتروشيمي ايران

 

 

٥ 

 

0

50

100

150

200

250

300

350

0 50 100 150 200 250

Timing Reflux(min)

S
u
a
te
r 
m
e
a
n
 d
ia
m
e
te
r(
µ
m
)

  
  قطر متوسط بر حسب تاخير چگالنده. 4شكل 

  

  

  اختالط در رآكتور -7

ناهمگني در اختالط بر توزيع اندازه ذرات پليمر حاصل . قياس رآكتورها ناهمگني اختالط افزايش مي يابدبا افزايش م

كانتورهاي   5 شكل . بندر امام انجام شد PVCبراي بررسي ميدان جريان مغشوش در رآكتور  CFDآناليز . تاثير خواهد گذاشت

  . بشي اغتشاش را در صفحات افقي و عمودي نشان مي دهدنرخ اتالف انرژي جن

  

  
  صفحه شعاعي گذرنده از وسط همزن - صفحه محوري گذرنده از بافلها  ب - كانتورهاي نرخ اتالف انرژي در الف:  5شكل 

  

انرژي مغشوش در مي توان راكتور را به سه ناحيه همزن ؛ بافل و سيركوالسيون تقسيم نمود كه نرخ اتالف  5با توجه به شكل  

آنها متفاوت مي باشد و مي توان هر منطقه را تقريبا همگن فرض نمود وبراي آن يك مقدار متوسط نرخ اتالف انرژي تعيين 

mدر منطقة همزن نرخ اتالف انرژي بسيار زياد ومقدار متوسط آن برابر با . نمود
2
/s
در منطقةبافل نرخ اتالف انرژي   354/38

mمتوسط آن برابر با نسبتا باال و مقدار 
2
/s
و در منطقه سيركوالسيون نرخ اتالف انرژي بسيار پايين و نسبتا همگن مي  374/26

در واقع نرخ اتالف انرژي در دو منطقه همزن و بافل از يك مرتبه مي . مي باشد m2/s3971/0باشد و مقدار متوسط آن برابر با 

اما نرخ اتالف انرژي در منطقه سيركوالسيون كه حجم عظيمي را . استبرابر بيشتر  5/1باشد اگرچه در منطقه همزن حدود 

بنابراين مي توان  يك مدل سه منطقه اي را  براي مطالعة . اشغال مي كند، تقريبا دو مرتبه كمتر از دو منطقه ديگر است

هر منطقه يك مقدار متوسط  براي. جريان در داخل راكتور و همچنين بررسي تغييرات خواص مختلف سيال با زمان به كار برد
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براي هر خاصيت  مي توان در نظر گرفت و تغييرات آن خاصيت را براي هر منطقه به طور مجزا بدست آورد و با تركيب اين 

توزيع اندازه ذرات نهايي پليمر از جمله خواصي است كه از اهميت .  خواص مقدار متوسط خاصيت را در كل راكتور بدست آورد

  .ردار است و با استفاده از مدل سه منطقه اي  مي توان آن را بدست آوردويژه اي برخو

  

 ]3[ اندازه ذرات -8

 70و  65اين كار براي گريد هاي . با استفاده از مدلهاي موازنه جمعيتي مي توان اندازه ذرات پودر حاصل را تعيين نمود

   .داده شده است نشان 6و7توليدي پتروشيمي بندر امام انجام شده و نتايج در شكل 

  

  

  
 70توزيع اندازه ذرات در گريد . 7شكل         65توزيع اندازه ذرات در گريد  6.شكل 

  

محاسبات نشان مي دهد كه متوسط اندازه . نتايج محاسبات با مقادير اندازه گيري شده مطابقت خوبي را نشان مي دهد

  .ه يك مينيمم مجددا افزايش مي يابدذرات ابتدا با افزايش دور همزن كاهش يافته و پس از رسيدن ب

  

 ]4[ آرايش بافل ها - 9

از بافل ) متر مكعبي 200مثال (در ظروف همزده بزرگ . اختالط درون رآكتور ايفا مي كنندبافل ها نقش موثري را در  

گيري بافل ها مي تواند زاويه قرار . بافل ها تنها قسمتي از ارتفاع رآكتور را اشغال مي كنند. هاي سرتاسري استفاده نمي شود

در اندازه گيري ميدان اغتشاش در راكتور پليمرايزاسيون در زواياي متفاوت بافل با استفاده از انيمومتر فيلم داغ . تغيير كند

  .درجه داشته باشد بهينه اختالط حاصل خواهد شد 30مشاهده شد كه در صورتيكه بافل با سطح آزاد مايع درون رآكتور زاويه 

  

 ]5[ ونومر زدايي از محصولم -10

چون وينيل كلرايد . باقي ماندن مقداري مونومر واكنش نداده در محصول نهايي است  PVCيكي از مهمترين معايب 

تنها روش تجاري موجود براي كاهش . سرطان زا است، وجود حتي مقادير كم آن نيز در محصول نهايي مي تواند خطرناك باشد

حصول نهايي استفاده از عريان سازي سوسپانسيون پودر پليمر در آب پس از خروج از رآكتور و قبل از مونومر واكنش نداده در م

برج سيني دار به كار رفته براي اين منظور داراي ساختمان دروني مخصوصي است كه هيدروديناميك . ورود به خشك كن است
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عملكرد برج و تاثير پارامترهاي فرآيندي برج بر ميزان و عملكرد عريان سازي آن مورد بررسي قرار گرفت و محدوده مجاز 

  .مونومر واكنش نداده در محصول مطالعه شد

  

 ]6[ بررسي عملكرد خشك كن -11

اين دانه هاي سياه بيشتر در خشك كن به . ايجاد دانه هاي سياه در محصول نهايي باعث افت كيفيت محصول مي گردد

هيدروديناميك و انتقال حرارت در خشك كن سيالي واحد  CFDبا استفاده از . شوند خاطر ايجاد نقاط داغ موضعي پديدار مي

PVC  نواحي در دما بيشترين. نشان داده شده است 8توزيع دما درون خشك كن در شكل . پتروشيمي بندر امام مطالعه شد 

 محفظه در دما كمترين . است كن خشك سانتيگراد بداخل درجه95 گرم هواي ورود آن دليل كه باشد مي تحتاني ديواره نزديك

 فوقاني سطح در درجه 68 حدود پايين دماي .باشدمي سي وي پيورودي دوغاب محل در سانتيگراد درجه60 برابر كن خشك

 همچنين و وجود بيانگروضوح به كه است ( ذرات ورودي مرز زير منطقه ) ابتدايي مبدلهاي نيز اطراف و انتهايي نواحي بعالوه

 به سي وي ذرات پي حد از بيش عبور كننده مشخص اينبرعالوه موضوع اين . است نواحي اين در سي ي و پي كم ذراتترا

 .باشد اين ذرات شدن سياه عوامل از يكي تواند مي خود كه است ابتدايي مبدلهاي زيرين نواحي

  

  
 

  توزيع دما در خشك كن. 8شكل 

  

همانگونه كه در اين شكل ديده مي . نشان داده شده است 9كن در شكل توزيع رطوبت در ذرات پليمر درون خشك  

به عبارت ديگر در راستاي عمود بر جهت جريان . شود، رطوبت فاز جامد درون خشك كن بصورت پيستوني تغيير مي كند

ييراتي در ساختمان علت سياه شدن ذرات مورد بررسي قرار گرفته و ايجاد تغ. هواي داغ يكنواختي در رطوبت مشاهده مي شود

  . خشك كن براي كاهش ذرات سياه پيشنهاد گرديد

  

  نتيجه گيري -12

در اين مقاله به برخي از يافته هاي بدست . به روش تعليقي فرآيند بسيار پيچيده و گسترده اي است PVCفرآيند توليد 

ا نشان مي دهند كه استفاده از دماي بررسي ه. در دانشگاه صنعتي اصفهان به اختصار اشاره شده است PVCآمده در قطب 

توانايي روشهاي محاسباتي براي پيش گويي ميدان . كاهش دهد% 20متغير براي انجام واكنش مي تواند زمان سيكل بچ را تا 

جريان در رآكتور هاي بزرگ و همچنين استفاده از مدلهاي موازنه جمعيتي براي پيش گويي توزيع اندازه ذرات به كار گرفته 
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اشاره اي به نتايج . اثرات عوامل فرآيندي نظير تاخير رفالكس و نرخ رفالكس بر خواص محصول به اختصار بررسي گرديد. شد

  .بيان شده است PVCبدست آمده از بررسي برج مونومر زدا و خشك كن سيالي 

  

  

  
  

  فاز جامددر رطوبت توزيع.  9شكل 
  

  قدرداني 

دانشگاه صنعتي  PVCه بخشي از هزينه هاي پروژه هاي انجام شده در قطب از شركت پژوهش و فناوري پتروشيمي ك

و از آقايان  VCMهمچنين از پتروشيمي بندر امام به خاطر تامين . اصفهان را تامين نموده اند صميمانه قدر داني مي شود

ام و كارشناسان محترم مركز پتروشيمي بندر ام PVCجعفري و سرادي پور مهندسان فرآيند و آقاي باقدم مديرمحترم واحد 

دانشگاه صنعتي اصفهانPVCقطب  در پايان از كليه دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتري .پژوهش تشكر و قدر داني مي شود

  .تشكر و قدر داني مي شودپاشيدند   PVCكه در پايان نامه هايشان نوري بر تاريكيهاي دنياي شگفت انگيز 

  

  مراجع

، گزارش نهايي پروژه 1383، "هينه سازي توزيع دمايي در واكنش پليمرايزاسيون تعليقي وينيل كلرايدب "نصراصفهاني محسن، .1

 ، شركت پژوهش و فناوري پتروشيمي83116508
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  تروشيميشركت پژوهش و فناوري پ
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 فناوري پتروشيمي

، شركت 84112192، گزارش نهايي پروژه PVC" ،1385خشك كن بستر سيالي واحد  CFDآناليز  "نصراصفهاني محسن، .6

  فناوري پتروشيمي پژوهش و

Archive of SIDArchive of SIDArchive of SIDArchive of SIDArchive of SIDArchive of SID

www.SID.ir

www.sid.ir
www.sid.ir
www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

