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  نبرك ديفلوس يد ديلوت دنيارف يتعنص سايقم يحارط و تولياپ تخاس
  

  روپ ليلخ) هواک(بجر ،يناخرف شويراد ،يداهرف هللا حتف،  یدارم يلع
نامرك رنهاب ديهش هاگشناد ـ  يميش يسدنهم شخب  -1  moradi @ mehr. Sharif. Ac. Ir  

فيرش يتعنص هاگشناد ـ يميش يسدنهم هدكشناد-4 ، 2 تفن تعنص هاگشهوژپ-3                     
                  

  

  هديكچ

و يتعنص سايقم ود يارب جياتن و يحارط لحارم و يسررب CS2(Carbon Disulfide)نبرك ديفلوس يد ديلوت دنيآرف هلاقم نيا رد   
ديسر ناياپ هب ًابقاعتم زيننآ تولياپ يزادنا هار و  بصن ،تخاس تايلمع هدش ماجنا ياه          يحارط ساسارب . تـسا هدـش حيرـشت توـلياپ          .

) تولياپ سايقم تهج(يقرب و ) يتعنص سايقم تهج(يا هلعش هروك ،درگوگ بوذ و يزاس هدامآ دحاو لماش قوـف دنيآرـف تازـيهجت            
و ديربت و يزاسدرس ياهدحاو C°650يامد رد تباث رتسب يتسيلاتاك روتـكار ،هروـك لـخادرد نايرـج طوـطخ ياـه هلوـل اـب هارـمه             ،

يزاسادج   )روتكار زا يجورخ ياهزاگ يوشتسش    (درگوگ يبايزاب لماـش يزاـسادج ياهدـحاو         نيـنچمه     ،H2S)     ريطقت جرب زا هدافتسا
نتفرگ رظن رد اب . دشاب يم) كيرفسمتا ريطقت ياه جرب (CS2يزاس ينغ و ) تولياپ سايقم يارب رليچ و يتعنص سايقم يارب راشف تحت
دش ماجنا تيقفوم اب تولياپ هيلوا تستو بصن ،تخاس تايلمعيتعنص دحاو هب تبسن تولياپ سايقم توافت  ،. 

  
نبرك ديفلوس يد-      1:يديلك ياه هژاو ناتم زاگ-2 ؛   درگوگ راخب-3 ؛        
 

  

همدقم-3    

تـــهج هـــب (CS2)نبرـــك ديفلوـــس يد ،ديـــلوت حرـــط    
مــشيربا (يــهايگ فايــلا هــلمج زا ،نآ عيــسو ياهدرــبراك  

سايــقم رد كيتــس  ال ياــه هدنــهد باتــش و ) 1يعونــصم
تولياپ تخاس و يحارط    . دشاب يـم هجوـت دروـم يروـشك        

راخب و يعيبط زاگ ميقتسم شنكاو زا هدافتسا اب دنيآرف نـيا     
ريخا هلاقم عوضوم   ) ايند رد نآ ديلوت ديدج شور     (درگوگ  

 :دوش يم ماجنا ريز ياهشنكاو قباطم هك دشاب يم
  

SH2CSS4CH 224 +→+                   (1) 
224 H2CSS2CH +→+                    (2) 

      
 

1 Rayon Viscous 

          )1(  
                                                                                  

رد تباث رتسب روتكار كي رد هتسويپ تروصب شنكاو نـيا      
يامد رد لژاكيليس و انيمولآ ريظن يئاه تـسيلاتاك روـضح         

راشف و يترارح هروك كـي رد     C°650زا شيـب      2-7bar 
تايــلمع و يدنيآرــف تازــيهجت يــحارط . دوــش يــم ماــجنا

  ].1[دش دهاوخ حيرشت هلاقم نيا رد نآ تولياپ تخاس

دنيآرـف يـلك يامـش      -2 و يتعنص سايقم يارب    ( 
نآPFDو ) تولياپ    

ود هب ناوت يم ار يتعنص سايقم يارب يدنيآرـف تازـيهجت            
   ، يزاـسادج  وشنـكاو   شـخب يسقت   لوا شخب  . دومن م  

  : لماش دوخ
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) ب ،شنكاو ماجنا تهج هيـلوا داوـم يزاـس هداـمآ           ) فـلا 
 C°650يامد هب هيلوا داوم ندناسر تهج يترارح هروـك          

   ، ) ج تمسق نيا رد شنكاو زا يدـصرد ماـجنا نيـنچمه و
) د ،شنكاو ليمكت تـهج تـباث رتـسب يتـسيلاتاك روتـكار            

  ].3[دشاب يم هيلوا ياه يزاسادج و ديربت

لماـش يزاـسادج    شـخب  قيرط زا  (درگوگ يبايزاب   ) فـلا :  
          ، باذم درگوگ اب روسنادنك زا يجورخ نايرـج يوـشتسش

راشف تـحت رـيطقت جرـب زا هدافتـسا           (H2Sيزاـسادج   ) ب
زا اهزاگ رگيد و      H2Sيزاـسادج تـهج       CS2( ينغ ) ، ج

تــهج كيرفــسمتا رــيطقت جرــب زا هدافتــسا   (CS2يزاــس 
هدافتسا تهج   (CS2يزاس هدامآ   ) ، د CS2يزاس صلاخ   

  ).1لكش (دشاب يم ) يهايگ فايلا ديلوت دنيآرف رد

دحاو ثادحا سپس و تولياپ ثادحا يلـصا فدـه نوـچ      
هدش ماجنا يتعنص سياقم رد يحارط ادتبا تسا نآ يتعنص   

هــسياقم (SRI)دوــجوم يــحارط و تابــساحم اــب سپــس و   
تولياپ تابـساحم ،سايـقم شهاـك اـب تـياهن رد            . ديدرـگ 

  .تسا هدش ماجنا

تولياپ و يتعنص سايقم ياه توافت-3    

سايقم و يتعنص سايقم يساسا ياه قرف ،حرط نـيا يارـب            
  :دوش يم هصالخ شخب ود رد تولياپ

يترارح هروك شخب   -فلا يا هروك زا يتعنص سياقم رد    -   
زا تولياپ سايقم رد يلو دوش يم هدافتسا ميقتسم هلعش اـب             

  .دش هدافتسا يقرب هروك

يزاسادج شـخب   -ب وچ -  زا هدافتسا تولياپ سايقم رد ن       
ياهدــحاو و كيرفــسمتا و راــشف تــحت رــيطقت ياهجرــب   
ريظن يرگيد شور زا نآ ياجب ،تسين رـيذپ ناـكما رـگيد         
. دوش يم هدافتسا رليچ اي و لالح كي رد لوـصحم بذـج      

لكش قباطم تولياپPFDنياربانب    .دشاب يم) 2( 

يدنيآرف تازيهجت يحارط-4    

دنيارـف  PFDهـب هجوـت اـب     و  اه سايـقم زا كـي رـه يارـب     
تايــلمع . دنتفرــگ رارــق ثــحب دروــم ًالبــق هــك يــتازيهجت  

  .دنوش يم حيرشت ريز تروصب يدنيآرف تازيهجت يحارط

سايقم ود ره يارب يترارح راب هبساحم-1-4    

يارب مزال ترارح نازيم ادتـبا يـترارح راـب هبـساحم يارـب            
تروصب C650°يامد هب هيلوا داوم زا كي رـه ندناـسر         

و هبساحم ،اه نايرج تدش نتفرـگ رـظن رد نودـب و يـلك                
زا كي ره يارب اه نايرج تدـش ندرـك روظنـم اـب سپـس                
اــه هروــك يــترارح راــب ،توــلياپ و يتعنــص ياــه سايــقم  

و درگوگ يترارح تابساحم ادتبا نياربانب      . ديدرگ هبـساحم  
  .ميريگ يم يپ ،ار يعيبط زاگ سپس

رارح تابساحم-فلا   :درگوگ يت 

لكش تارييعت  (ياـه پورـتولآ هـك تـسيا هداـم درـگوگ             
يم ناشن دوخ زا يزاف هديچيپ راتفر و فلتخم         ) يلاتـسيرك 

تسا هديچيپ رايسب نآ يترارح تابساحم مه نياربانب دـهد       
. دروآ دهاوــخ دوــجوب ار ياهيراوــشد لــمع ماگنــه مــه و 

هك دومن نايب ناوت يـم تروـصنيا هـب ارـنآ يزاـف تارـييغت              
K6.368رد ا دتــــبا °) C6.95 رولبــــتم متــــسيس زا ) °
كيــــنيلكونوم متــــسيس هــــب1كيــــبمور رد و ليدبــــت 2   

K392)C119( دوش يم ليدبت عيام زاف هب زين       °° سپس .  
)K433)C160ياــمد زا تدــش هــب نآ هتيزوكــسيو  °°  

امد نآ رد    7cp زا هك يوحن هب ،دنك يم شيازفا هب عورش          
ياـمد رد     93200cpهـب     (188°C)461°K   دسر يـم و . 

رد هكنـــيا اـــت ،دنـــك يـــم اديـــپ شهاـــك جيردتـــب سپـــس 
K717)C444( دوــش يــم ليدبــت راــخب زاــف هــب     °°   .

یزاـگ زاـف رد     درـگوگ لوكلومورـكام    زا يفلتخم لاكـشا        
دريگ يم دوـخب ار S8 , S6 , S2هـلمج   يانبم يلك روطب .  

 :زا تسترابع نآ يترارح تابساحم
  

dTCHdTCH

dTCHdtCHH

P
T 

T VapP
T 

T melt

Mono/P
T 

T MonocrhobhomR/P
T 

T 298S
5

4p

4

3

3

2

2

1

ν∫∫
∫∫

+∆++∆+

+∆++∆=∆ →

      
    3(  

 
1  Rhombic 

2  Monoclinic 
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T 0049.038.4C mon,P +=   
2-6

P T100.83-T 0053.07.7C ×+=
λ

T 0088.075.7C
2S,P +=   

T 00266.025.19C
6S,P +=

T 0035.025C
8S,P +=      )3(                          

86H MonoRh =∆ −   

295Hmelt =∆                                                                               
2228HVap =∆                                                                                               

                                                     
)CP )Kmol/calياهدــــــحاو  دــــــحاو و °  H∆ ،

(cal/mol) دشاب يم  ]5.[  

دودــح ياــمد هــب يزاــس هداــمآ هلحرــم رد درــگوگ نوــچ  
C135°         درگوگ يتفايرد ترارح نازيم نياربانب دسر يم  

ات C135° يامد زا   C650°زا تسا ترابع  :  
 

      )4(   mol/cal 16000HQ )S()S( =∆=    
   

تم زاگ يترارح تابساحم-ب   :نا 

هب  C25°يامد زا درگوگ اب طالتخا زا لبـق يـعيبط زاـگ               
تروصب مزال ترارح هـك ديـسر دهاوـخ     C650°ياـمد     

  :دوشيم هبساحم ريز

   dTCHQ )g(CH,P
T 

T CHCH 4

2

144 ∫==      )5       (  

    

knol\J  32720H

100/T    , 87.2474.43987.672C

)g(CH

75.025.0
)g(CHP

4

41

=∆

=θθ×−θ+−=

      

يتعنص سايقم رد هروك يترارح راب-ج  :  

كي ديـلوت نازـيم ناونـعب ار    t/y 90000سايـقم رـگا     
ياــه نايرــج تدــش ميرــيگب رــظن رد يتعنــص دــحاو    

 1لودج قـباطم ار هروـك يـترارح راـب نازـيم يدورو       
  .دننك يم نييعت

تولياپ سايقم رد هروك يترارح راب-د    

   kg/hr   2, رار ق زا  توـلياپ دـحاو رد ديـلوت تيفرـظ    

(16  t/y)      ساسا نيارب هروك يترارح راب هـك دـشاب يـم
تسا1لودج ريداقم قباطم زين   .  

لاقتــنا حطــس هبــساحمو هروــك يــحارط  -2-4  
  هروك لخاد ياه هلول ترارح

يــم هدافتــسا يا هلعــش هروــك زا يتعنــص سياــقم رد نوـچ  
   Lobo&Evansشور زا تابــــــــــساحم ،دوــــــــــش  

دوش يم ماجنا   باستحا و هروك رد لماك قارتحا      ضرف اب   .  
  ].7[تشاد ميهاوخ يفاضا ياوه 15%

     OH2COO2CH 2224 +→+   )7(  

ناتم يترارح شزرا  = 

kcal/kg  132978kg\kj  555850 ≅     )8(  
 

زاين دروم ناتم نازيم  =  

hr/kg 12.48
kg/kcal132978
hr/kgcal1034 6

=
×         )9(  

  و يدورو ياوه و نژورتين ،نژيسكا نازيم ساسا نيارب 

  .دنوش يم هبساحم زايندروم 

يجورخ زاگ لك=   661116  mol/hr          )10(  

CO2 ييزج راشف  083.0P
2CO =  

بآ راخب يئزج راشف  =OH 2
P 0.167 

غاد ياهزاگ يامد و زاگ رشن بيرض لامعا اب تـياهن رد و   
هلول دادعت و cm 15رـبارب هلوـل رـطق ،قارـتحا زا لـصاح        

دـمآ تـسدب ددـع    50 رـبارب  ود زين رگيدكي زا اهنآ هلصاف .  
  .دش هتفرگ رظن رد هلول رطق ربارب

لوط نييعت تهج يرتويپماك يزاس هيبـش        -3-4  
  اه هلول

اطخ و يعس شور زا اه هلوـل لوـط ندروآ تـسدب تـهج               
دوش يـم هدز سدـح لوـط كـي ادتـبا يـنعي         . دـش هدافتـسا   

نازــيم اــب نداد رارــق لداــعم و يــترارح راــب ندوــب موــلعماب 
ديدج لوط ،ترارح لاقتنا حطس هبـساحم ًاتـياهن و عـشعشت      
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هتشاد توافت يلبق رادقم اب هكيتروص رد      . دـيآ يـم تـسدب     
  .دوش يم باختنا يدعب سدح ناونعب ديدج لوط دشاب

يقرب هروك داعبا نيمخت-4-4    

يم سايقم شهاك رد 0.82ناوت بيرض نتفرگ رظن رد اـب     
  .دز نيمخت ار يقرب هروك داعبا ناوت

  
  

يا هلعش هروك مجح   =    يتنملا هروك مجح  
  

 0.114m3 =          يتنملا هروك مجح

حطس هبـساحم و يـقرب هروـك زاـس هيبـش             -5-4  
  )اه هلول لوط(ترارح لاقتنا 

زا ،تسا نكاس ًابيرقت هروك لخاد ياوه يـتنملا هروـك رد            
) اه هلول يگدروخ زا زيهرپ يارب     (هروك يامد نوچ يـفرط      

،           پ يعشعشت ترارح لاقتنا رب هوالع  دوش يم هتشاد هگن نيئا
لخاد رد  . تشاد ميهاوخ زين دازآ يياجباج ترارح لاقتـنا       

هك مـيراد يرابـجا يـياجباج ترارـح لاقتـنا زـين اـه هلوـل                 
  .دوش يم هبساحم ريز تروصب

     convQ   = UA(LMTD)  
  

  
يارــب ميــيامن يــم رظنفرــص ز ــين تيادــه ترارــح لاقتــنا زا

اه هلول زا نوريب و هروك لخاد رد ترارـح لاقتـنا هبـساحم              
  .تشاد ميهاوخ زين

radConvFree QQQ += −  

        )TT(AQ 4
0

4
rad −σ=∈ ∞  

  
يردــق دازآ يــئاجباج ترارــح لاقتــنا تابــساحم نيارــبانب 

ت ابساحم نيا هدش هتشون يرتويپماك همانرب     . تـسا هديـچيپ   
يم لمع ريز تروصب هصالخ روطب و ديامن يـم ليهـست ار            

  .ديامن

)1(Pr)8/f(7.121
Pr)1000)(Re8/f(Nu

3/22/1 −+
−

=  و 

m

m

K
.C

Pr m
µ

= ρ  و         
i

m
i D

K.Nu
h =     )6(         

              
 

طــسوتم ترارــح لاقتــنا بيرــض و هتيزوكــسيو هبــساحم    
اي (ترا  رح لاقتنا حطس تياهن رد و دراد يـئاه يـگديچيپ          

  :دوش يم باسحريز قيرط زا) اه هلول لوط

           
radconv qq

A/QL
+

= )7                                        (   )15(  

تباث رتسب يتسيلاتاك روتكار يحارط-6-4    

نازــيم . دــشاب يــم لژاكــسيليس شنــكاو نــيا تــسيلاتاك   
يارب مه ،مزال روتكار مجح نينچمه و يفرصم تسيلاتاك         

هبساحم دياب توـلياپ سايـقم يارـب مـه           و يتعنـص سايـقم      
  :هطبار زا يفرصم تسيلاتاك نازيم]. 6[دنوش

      
)xM)(x1(KP)xM)(x1(KCr  ، 

r
dx

F
W

AA
2
AAA

2
AA

A

A x

0 
Ao

00

A −−=−−=
−

=∫  )16(  

)8                                                                           (  

  :نآ رد هك دوش يم هبساحم
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كيتنيــس يور زا ناوــت يــم روتــكار مــجح هبــساحم يا رــب
مــجح و يــلاخ ياــضف دــصرد ،زا نيــنچمه و شنــكاو      

  ]2[درك هدافتسا زين تسيلاتاك

هبساحم رـتيل    3توـلياپ سايـقم يارـب مزال روتـكار مـجح              
  .ديدرگ

تولياپ يزادنا هار و بصن ،تخاس-5    

سايقم رد هدش ماجنا ياـه يـحارط و تابـساحم ساـسارب             
ًالومعم . ديدرگ زاغآ قوف تولياپ تخاس تاي    لمع ،تولياپ 

رايسب يهاگـشيامزآ سايـقم رد هتـسويپ ياهدنيآرـف ماـجنا            
يا هشيش ياه تولياپ رد ًارثكا دنيآرف نـيا         . تـسا لكـشم   

ت يفرظ
  تولياپ

  

)2/)/((ln)/1()/1(
1

000 π+π+π
=

Siii KDDhDhD
U
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  5  

و دنا هدش هتخاس دنيآرـف نـيا يارـب يـصاصتخا روـطب هـك            
اما . دوش يم ماجنا دنرادن يتعنص ياهدحاو اب يهباشت چيـه       

رادقم زا ديلوت نازـيم مـه هـك هدـش ي     عـس توـلياپ نـيا رد    
نياربانب . دشاب نآ يتعنص دحاو اب هباشم مه و يهاگشيامزآ        

اــب هباــشم و يــحارطريداقم ساــسارب ًاقيــقد تازــيهجت هــمه  
               ، لمح لـباق بوـچراهچ كـي رد و هتخاـس يتعنـص دـحاو

هروك ليبق زا تازيهجت نيا همه يفرط زا        . دنديدرگ بـصن  
لباق رگيد ياه هژورـپ رد       اهروـسنادنك و روتـكار ،يـتنملا        

  . دشابيم هدافتسا
  
تولياپ يزادنا هار و تخاس تالكشم-6       

ليوك ليبق زا يتالكشم تولياپ بصن و تخاس ماگنـه رد           
حرطم هروـك ياـضف رد اـهنآ نداد رارـق و اـه هلوـل ندرـك             

دحاو يزادـنا هار ماگنـه ،تالكـشم نيرتـشيب اـما        . ديدرـگ 
و درگوگ يزاف راتف    ر ليلد هب هك يروط هب دـمآ يـم شيـپ           

ياه هلول يـگدروخ ًاـصوصخ ديدـش يـگدروخ نيـنچمه            
. دش يم راك لماك فقوت بجوـم ،درـگوگ راـخب زا يـشان             

ياهدنفرت دنمزاين يديلوت لوصحم يزاس صلاخ و يبايزاب        
ديدرگ يلمع هدش هداد جرخ هب تاراكتبا اب هك دوب يصاخ      

]2.[   

يئاهن هجيتن-7    

تياهن رد و يتعنص ه     مين دحاو ثادحا يـئاهن فدـه نوـچ        
ريز جياتن ناوت يم نياربانب تسا قوف هژورپ يتعنـص دـحاو            

  :درمش رب هدمآ تسدب براجت ناونع هب ار

و يــحارط ،هژورــپ نــيا يدنيآرــف تازــيهجت يــمامت     -1  
  .دش ماجنا مزال تابساحم

دشاب يتعنص دـحاو هباـشم ناـكمالا يـتح هـك يـتولياپ               -2  
  .ديدرگ يزادنا هار و تبصن و هتخاس

يزادنا هار ماگنه رد يتعنص دحاو يـتايلمع تالكـشم           -3  
  .ديدرگ صخشم تولياپ

يــسررب دنــنام يــصاصتخا ياــه تــست و تاــشيامزآ    -4  
ماجنا لباق تولياپ سايقم رد اه تـسيلاتاك عاوـنا نامدـنار            

  .تسا

لباق تولياپ يور رب هدش ماجنا ياـه يـحارط تحـص             -5  
  .تسا يسررب
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1-     ، يدارم يـلع يلم تاقيقحت حرط   2هرا  مش شرازگ “   ” ،

 ).1378(راهب نامرك رنهاب ديهش هاگشناد 
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  ).1380(راهب نامرك رنهاب ديهش هاگشناد 
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