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 گاز کربنیک به وسیله بازگردانیدن متانول به چرخه انتشارکاهش 
 MTBE تولید

  
  1اکبر کیمیایی راد . 1حسن میرشکاری . ٭1نرگس سیفی 

  شرکت سهامی پتروشیمی بندر امام
seifi_narges@yahoo.com 

  
  چکیده

ـ      ،مجتمع پتروشیمی بنـدرامام   ) متیل ترشری بوتیل اتر   ( MTBE1در واحد    شار  هنگامیکـه افـت ف
یابد و یا به مدت طوالنی این بخش از سرویس خـارج اسـت،                افزایش می  MTBE 2راکتورهای سنتز 

 بـه    تخلیـه و    متـانول  اندازی مجدد،    هنگام راه  مطابق با طراحی  . راکتورها بایستی با متانول پر شوند     
کـه صـورت   اصـالحاتی   انجام شـده و های  با بررسی. دوش  وارد و سوزانده میBURN PITقسمت 

 تـن   100بنابراین مقدار حـداقل     . دگرد  می مصرف   MTBE برای تولید    مجدداً ذخیره و    گرفت، متانول 
 CO2 تن در سـال      137د و همچنین از انتشار حداقل       گرد  میدر سال، در مصرف متانول صرفه جویی        

  .دوش مید، جلوگیری که از سوختن متانول ایجاد می گرد
  

   .MTBE، آلودگی هوا، متانول، یگازهای گلخانه اانتشار : کلمات کلیدی
  

  مقدمه
MTBE       کاتالیـست مـورد     .از واکنش ایزوبوتن و متانول بـه وجـود مـی آیـد            یا متیل ترشری بوتیل اتر 

بـه  .  اسـت 4با گروه عاملی اسید سولفونیک) 3 دی وینیل بنزن-پلی استایرن(استفاده، رزینهای پلیمری    
ی بودن جریان خوراک هیدروکربنی، احتمـال کلوخـه          و غیر قطب   یل قطبیت کاتالیست مورد استفاده    دل

همچنین به دلیل گرفتگی صافی هایی کـه در ورودی هـر   . شدن و افزایش افت فشار راکتور وجود دارد    
 ،در این صورت برای انجام کارهای تعمیراتـی       . راکتور وجود دارد، ممکن است افت فشار راکتور باال رود         

 و  هدتخلیه ش  متانول   ،هنگام راه اندازی مجدد   . شوندمی  ا متانول پر    گردد و راکتورها ب   می  تولید متوقف   
سالیانه حداقل یک بار این مشکل برای راکتورهـا  . شودمی  سوزانده BURN PITدر  ،مطابق با طراحی

                                                 
1 Methyl Tertiary Butyl Ether 
2 Synthesis reactors 
3 Poly styrene- divinyl benzene 
4 Sulfonic acid group 
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های انجام شده واصالحاتی که صورت گرفت، متانول ذخیره و دوبـاره بـرای                 با بررسی  .دمی آی به وجود   
  .گردد  می مصرفMTBEتولید 

   .شود  تولید میCO2 تن 1,375از سوزاندن هر تن متانول  
  

   طراحی و مقایسه وضعیت کنونی وMTBEسنتز 
MTBE        درصـد  % (30(متـانول خـالص و هیـدروکربن        . شـود   از واکنش متانول و ایزوبوتن تشکیل مـی

انـد    سـری قـرار گرفتـه    وارد راکتورها که به صورت)1 (مطابق شکل ) ایزوبوتن و مابقی ایزوبوتان   ) مولی
% 15وکربن در ورودی راکتـور بـه    به دلیل برگشت مقداری از خروجی راکتور اول غلظت هیدر    .شود می
 MTBE دبـی  .باشـد   تـن در سـاعت مـی   23 تن در ساعت و دبی متانول        98دبی هیدروکربن    .رسد می

  . تن در ساعت است65تولیدی 

  
  MTBE بخش سنتز -1شکل 

  
 متـر مکعـب و      275حجـم دو راکتـور      . باشـد  ری سولفونه شده می   رزین پلیم  ،فادهکاتالیست مورد است   

به دلیل قطبیت رزین و وجود هیدروکربن به عنـوان یـک مـاده    .  میلیمتر است 0,8 تقریبی رزین    اندازه
همچنین ممکن است مقداری از رزین از       .  احتمال کلوخه شدن رزین وجود دارد      ،غیر قطبی در خوراک   

و یـا فیلترهـایی کـه در ورودی بـه راکتـور اول               ،)2 -شکل( در انتهای هر راکتور است    صافی هایی که    
تقریبـاً حـداقل سـالیانه یکبـار ایـن      . وجود دارد، عبور کرده و سبب افزایش افت فشار در راکتـور شـود    

  در اینصورت بایستی برای انجام کارهای تعمیراتی تولید متوقف         .می آید وجود  به  مشکل برای راکتورها    
  . متانول باید تخلیه گرددهنگام راه اندازی مجدد،.  شوندگردد و راکتورها با متانول پر

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 3

  
 MTBE شماتیک راکتور سنتز -2شکل 

  
 مقـدار متـانول  . شود  برای سوزانده شدن، فرستاده میBURN PITبه طبق طراحی متانول تخلیه شده 

  . تن است100 تقریباً
با تحقیقات انجام شده و آزمایشاتی که روی متانول تخلیـه شـده صـورت گرفـت، مـشخص گردیـد بـا         

 [1] .باشد مخلوط شدن آن با جریان متانول خوراک، مجدداً قابل استفاده می
  

  استفاده مجدد از متانولاصالحات انجام گرفته برای 
C5 جریان MTBEدر بخش ایزومریزاسیون واحد    

، مطـابق بـا    DIB1بـرج تقطیـر    خروجـی از پـایین   +
بـا  . گردیـد   شد و در آنجا ذخیـره مـی         فرستاده می  NFطراحی در تانکی ذخیره و بوسیله پمپ به واحد          

نمـایی از بخـش     ) 3( در شـکل     .دشـ    فرسـتاده    NFبررسیهای انجام شده این جریان مستقیماً به واحد         
  . و مکان استقرار تانک و پمپها نشان داده شده استMTBEسنتز 

  
  محل قرار گرفتن پمپ، تانک و راکتورها و MTBEنمایی از بخش سنتز  -3شکل 

                                                 
   براي جداسازي نرمال بوتان از ايزوبوتان استDEISOBUTANIZERبرج تقطير  1
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بنابراین با استفاده از تانک و پمپ و با توجه به اینکه جریان خروجی از پمپ تا نزدیکـی بخـش سـنتز                       

MTBE    100 اینچ به طول تقریبی      3و با صرف هزینه اندک و استفاده از لوله          ) 4 -شکل( وجود داشت 
 کاسـته آلـودگی هـوا       از شار گازکربنیـک  کـاهش انتـ   د و با    آم  بوجود  مکان استفاده مجدد متانول     متر، ا 

  .خواهد شد
  

  
   مسیر قبلی و جدید تخلیه متانول-4شکل 

  
  برآورد هزینه

بـرآورد  ) 700 €( تقریبـاً هفتـصد یـورو        ، اینچ کربن استیل   3 متر لوله    100هزینه فراهم کردن و نصب      
 [2] .شده است

  
  ورد سود دهیبرآ

  :سود حاصل از این پروژه در موارد زیر خالصه گردیده است
   تن در سال انتشار گاز کربنیک137کاهش حداقل  -
  تن در سال متانول100جلوگیری از اتالف حداقل  -
  فرستاده می شودBURN PITکاهش مواد زاید که به  -

OLD DESIGN 
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 [3] در سال در مصرف متانول) 1100 €(صرفه جویی هزار و صد یورو  -
  

  نتیجه گیری
حـداقل   از انتـشار ، (CDM)اجرای این پروژه در جهت مکانیسم توسـعه پـاک       با احتساب هزینه ناچیز     

  .به عمل آمد جلوگیری ،CO2گاز گلخانه ای در سال   تن137
  

  منابع و مراجع
   پتروشیمی بندرامامMTBEاسناد واحد [1] 
 اسناد بخش تعمیرات[2] 
  اسناد بخش خرید کاال[3] 
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Recovery and Recycling of Methanol in Production 
Cycle in BIPC MTBE Plant & Decreasing 137 ton/year 

CO2 emissions 
 

Seifi, Narges 1, ٭  .Mirshekari, Hasan 1. Kimiaeerad, Akbar 1. 
BIPC MTBE plant 

seifi_narges@yahoo.com 
 
Abstract: 

 
When the differential pressure of the synthesis reactors were increased in Methyl 
Tertiary Butyl Ether plant, or plant were stopped for maintenance reasons, reactors were 
filled up with methanol. The methanol had to be burn pit in the start up. We have 
recovered and recycled this methanol by fabricating a line between the reactor, unused 
tank and its pump. Therefore, there is a reduction of 137 ton/year in CO2 emissions 
together with 100 ton/year methanol saving. 
 
Key word: Green house gases emissions, Air pollution, Methanol, MTBE. 
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