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 .M.T.Pبررسي فرآيند تبديل متانول به پروپيلن 
 

 2، مسعود آقاجاني1آرش گشتاسبي
   81655-1115پژوهش و فناوري پتروشيمي اصفهان صندوق پستي 
A.Goshtasbi@NPC-RT.IR 

  
  
  

                  چكيده
  

 مصرف باالي پروپيلن، توليد متانول و گاز سنتز از ذغال سنگ در كشورهاي مصرف كننده اين ماده، مانند                         با توجه به
چين و به منظور مديريت بازار فروش گاز طبيعي و متانول، همچنين كاهش شيب ركودي قيمت جهاني الكل مذكور، يكي از 

و كار ) دانش فني( ري افتخار مشاركت در ليسانس  مي باشد كه شركت پژوهش و فناو.M.T.Pفرآيندهاي قابل بررسي 
مهندسي پايه واحد صنعتي اين فرآيند را با همكاري شركت مهندسي لورگي آلمان و در ظرفيت يكصدو بيست هزار تن دارد؛ 

 دنيا و تجهيزات اختصاصي بررسي M.T.P. Demo Plantعالوه بر اين با در اختيار داشتن كادر فني مجرب، اولين 
، پژوهش و فناوري پتروشيمي پيشتاز نوآوري و بهينه سازي تبديالت گازي، Benchند در مقياس آزمايشگاهي و فرآي

 مي باشد؛ با كمي ژرف نگري ذخائر گازي و ميادين مشترك پارس جنوبي، لزوم بومي شدن دانش فني .M.T.Pبخصوص 
ان مي شود و اين مركز پژوهشي افتخار دارد كه توليد محصوالت پتروشيميايي بخصوص تبديالت گازي بيش از پيش نماي

در اين مقاله چگونگي تبديل متانول به . پژوهش و توليد دانش فني را مشتري محور و بر اساس نياز بازار دنبال مي كند
ينش بطور خالصه مي توان گفت به منظور تبديل الكل تك كربنه به الفين با گز. پروپيلن مورد بررسي قرار گرفته شده است

 الفيني ابتدا با آبگيري از متانول در يك تبديل گرمازا و در راكتوري تقريبا آدياباتيك با گزينش پذيري بسيار C3پذيري توليد 
 دي متيل اتر تبديل و سپس در راكتور دوم ضمن آبگيري مجدد از اتر .D.M.Eباال و درصد تبديل مناسب الكل مذكور به 

در اين مرحله محصوالت جانبي نيز توليد مي شوند . ول زنجير كربني الفين تشكيل مي شودحاصل در مرحله قبل و افزايش ط
كه پس از افزايش فشار و تعيين چيدمان صحيح برجهاي تقطير عالوه بر جريانهاي برگشتي و محصول اصلي يعني پروپيلن، 

L.P.G.برش بنزين و آب سنتز نيز توليد مي شوند ،.  
  

  ، پروپيلن.M.T.P فرآيند، :اي كليدي                واژه ه
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   مقدمه-
   در اين مقاله همانطور كه در خالصه ذكر شده است مي خواهيم ضمن اشاره به امكانات آزمايشگاهي و علمي موجود در شركت 

سبك را مورد پژوهش و فناوري پتروشيمي به منظور رهگيري و ارائه طريق در فرايندهاي نو، چگونگي تبديل متانول به الفينهاي 
  . بررسي قرار دهيم

شايد بتوان گفت اشكال در اين بخش باعث سرخورده شدن ايده پردازها كه .    روند منطقي تبديل ايده به طرح بسيار پيچيده است
. موتورهاي پيش برنده سيستمهاي تحقيقاتي هستند مي شود ولي از آن مهمتر پشتيباني و در مسير صحيح قراردادن ايده مي باشد

به اين منظور گروه هاي بررسي ايده هاي نو پس از دريافت نظريه و پردازش اوليه آنرا براي تصميم گيري دقيق تر به زير گروه هاي 
تيم هاي علمي با توجه به اولويت هاي امنيتي براي . مي سپارند... خود، براي بررسي نياز سنجي، عملي و اقتصادي بودن طرح و 

يل جلسه مي دهند و به بحث و تبادل نظر مي پردازند؛ با كمك مهندسين طراح، پس از بررسي هاي پخته شدن طرح خام تشك
همزمان با انجام آزمايشها، گروه شبيه ساز بايستي به شبيه سازي فرايند مشغول . تئوري به طراحي آزمايشگاهي مشغول مي شوند

  .روز خواهدشدشود و با استخراج داده هاي آزمايشگاهي شبيه سازي مرتبا به 
   اما براي ارائه ليسانس يك فرايند، بايد با ديگر گروه هاي مجموعه همكاري داشت زيرا ارائه فرايند مناسب براي توليد يك ماده 
شيميائي تنها جزئي از ليسانس مي باشد و يك ليسانس موفق بايد عالوه بر تضمين كيفيت محصوالت، در مقايسه هاي وزن فلزي 

، ميزان مصرف انرژي، سازگاري فرايند با محيط زيست، كنترل فرايند پايدار و مطمئن، ايمني، قابل اجرا بودن )Plant(كارخانه 
 نيز در رقابت با ديگر صاحبان ليسانس موفق عمل كند تا سرمايه  (Vendor List)پروژه و ارائه ليست فروشنده هاي تجهيزات
  .ي كرده و برتري در ليسانس مشهود باشدگذار با رغبت و اطمينان باالتري سرمايه گذار

  اصوال براي بررسي ايده جديد در توليد مواد شيميائي ايده پردازان به كمك گروه شيمي محض امكان سنجي علمي توليد را به 
وليه براي حدود شرايط دما و فشار عملياتي، كاتاليست مورد نياز، نوع واكنشها و حدس ا. صورت تئوري مورد بررسي قرار مي دهند

  .از موارد مهمي هستند كه انتظار مي رود گروه مذكور براي آنها به پاسخ مناسبي برسند... تنوع محصول، حدود درصد تبديل و 
؛ شناخت كمي و كيفي (Conversion)  به دليل نا خالص بودن خوراك، گزينش پذيري متفاوت در توليد و اثر ميزان تبديل 

 متدهاي مناسب به اين منظور و تجهيز آزمايشگاه جداسازي از وظايف گروه شيمي تجزيه ميباشد، محصوالت اصلي، استخراج تست
از سويي گروه مهندسي و گروه شيمي كاربردي در اين زمان با توجه به شناخت تئوري مسئله و در نظر گرفتن درصد ايمني 

را ميدهند و يا در صورت امكان با تغيير در دستگاه مورد نظر را طراحي مي كنند و سفارش ساخت آن) Setup(مناسب، دستگاه 
هاي موجود امكان بررسي آزمايشگاهي ايده را فراهم ميسازند زيرا تمامي مراحل قبل، پس از دستيابي به داده هاي با ارزش 

  .قرار خواهند گرفت) Revised(آزمايشگاهي، مورد تجديد نظر 
نوع محصول، نياز به جريان برگشتي مورد بررسي قرار مي گيرد، همچنين بهترين و    در اين مرحله با توجه به ميزان تبديل و ت

  .عملي ترين شرايط توليد نيز در اين مرحله مورد بررسي قرار مي گيرد
مورد بررسي قرار مي گيرد، ضمنا مشخص ...    اگر فرايند كاتاليستي باشد نوع كاتاليست، تعيين عمر مفيد آن، نياز به احياء و 

همچنين تعيين باالنس جرم و انرژي ) براي مثال طراحي آزمايشگاهي با روش تاگوچي(دن سنتيك واكنش با متدهاي مختلف كر
  .اوليه، از ديگر خروجي هاي اين مرحله از كار هستند
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بول در مقياس    گروه طراحي و مهندسي فرايند، با در نظر گرفتن ميزان مجاز براي افزايش مقياس پس از دريافت نتايج قابل ق
) Pilot Plant( و يا واحد آزمايشي (Bench Scale) به طراحي مرحله بعد كه مقياس روميزي (Lab Scale)آزمايشگاهي 

  .آغاز مي شود) Demonstration Plant(ميباشد مي پردازند و پس از اين مرحله، عمليات طراحي واحد نمايشي 
تي را دارا باشد و عالوه بر آن تجهيزات ياد شده، بايد در ابعادي باشند كه امكان واحد نمايشي بايد تمامي تجهيزات واحد صنع   

در مقياسهاي (در اين مرحله از عمليات جريانهاي برگشتي واقعي بوده . افزايش مقياس به واحد صنعتي براي آنها وجود داشته باشد
ريانها در ابتداي فرايند يكي از روشهاي معمول مي باشد ولي پائين تر امكان شبيه سازي جريانهاي برگشتي با تزريق مستقيم اين ج

كيفيت مورد نظر توليد خواهد و محصول با ) اينكار در واحد نمايشي با جريانهاي واقعي حاصل از بخش جداسازي تامين مي شوند
ند و به عنوان گارانتي شد؛ در حقيقت شركت صاحب ليسانس با واحد نمايشي حقانيت خود را براي مشتريان به اثبات مي رسا

  .ليسانس خود مي تواند به داده هاي آن استناد كند
   شركت پژوهش و فناوري پتروشيمي در بخشهاي مختلف، تمامي مراحل ذكر شده را در اختيار دارد و با تكيه به متخصصان خود 

 كار بين المللي خود را در تهيه و (.M.T.P)آلمان در طرح تبديل متانول به پروپيلن ) Lurgi(به صورت مشترك با شركت لورگي 
   شرح فرآيند- . [1]فروش ليسانس مشترك فرايند مذكور به ثبت رسانيده است

  .[2]   فرايند تبديل متانول به پروپيلن زير بخشهايي دارد كه در ادامه به آن اشاره مي شود
  

   مخازن ذخيره مواد اوليه و محصول-الف
محصول مياني فرايند است ولي محصوالت ).D.M.E(وان خوراك استفاده مي شود و دي متيل اتر در اين فرايند متانول به عن

، بنزين پيروليز و پروپيلن مي باشند و براي هركدام دو مخزن ديده شده است ).L.P.G(اصلي اين فرايند بجز آب سنتز، گاز مايع 
  . و پااليش مجدد آن وجود داشته باشدتا در صورت خطا و توليد محصول نامطلوب امكان برگرداندن محصول

  )Reaction( تبديل و واكنش شيميايي -ب
در مرحله نخست برابر .    در اين فرايند دو مرحله تبديل كاتاليستي مجزا داريم كه هر دو واكنش در فاز گاز صورت مي پذيرد

دن كربوكاتيون باقيمانده دي متيل اتر از هر دو مول متانول يك مول آب گرفته مي شود و ضمن كوپل ش) 1(واكنش شماره 
وابستگي اين واكنش با فشار زياد نيست و براي اين واكنش از اكسيد آلومنيوم در فاز گاما به عنوان كاتاليست . تشكيل مي شود
مذكور نسبت به الكلهاي  درجه سانتيگراد است و كاتاليست 275دماي مناسب براي اين واكنش گرمازا حدود . استفاده مي شود

همانطور كه از توضيح قبل مشخص است خوراك قبل از ورود به اين قسمت بايد پيش گرم شده تغيير . سنگين بسيار حساس است
فاز دهد و سپس متانول تبخير شده به حالت فوق گرم درآمده و وارد راكتور شود و از آنجا كه واكنش گرما زا است و راكتور 

. جي راكتور، دماي باالتري خواهد داشت و مي توان از انرژي آن براي فوق گرم كردن بخار متانول استفاده نمودآدياباتيك، خرو
درصد تبديل باال و گزينش پذيري فوق العاده باعث مي شود كه در اين مرحله محصول واسطه بدون نياز به خالص سازي توليد شود 

اك مرحله بعد استفاده كرد؛ كاتاليستهاي اتر ساز فرايند تا دو سال بدون نياز به احياء، تا بتوان به صورت مستقيم آنرا به عنوان خور
پروپيلن توليد مي شود ) 2(در مرحله بعدي ضمن آبگيري از دي متيل اتر مطابق با واكنش شماره . فعاليت خود را حفظ مي كنند

نه دماي بستر، خوراك به صورت مايع وارد مراحل مياني راكتور اما اين مرحله از واكنش بسيار گرمازا است و به منظور كنترل بهي
   .شده و ضمن جذب گرماي نهان تبخير باعث تعديل دماي جريان فرايندي، قبل از ورود به مرحله بعد راكتور ميشود
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 شده، پيشرفت اين واكنش گرمازا را تعديل كرد، در    از طرفي چون آب يكي از محصوالت اين واكنش است مي توان با بخار كنترل

اين شرايط، درصد تبديل و گزينش پذيري پاييني پيش بيني مي شود، به همين دليل براي باالتر بردن ميزان تبديل، نياز به جريان 
 ورودي اضافه ميشود و از سويي براي جلوگيري از تشكيل سريع كك، در اولين مرحله، بخار نيز به جريان. برگشتي خواهيم داشت

كاتاليست هاي اين مرحله براي يكسال كار طراحي شده . چون فرايند آبگيري است در مراحل بعدي بخار مورد نياز توليد خواهد شد
  . روز يكبار نياز به احياء دارند25اند و هر 

اين بخش، كاهش توليد را به همراه دارد و    با توجه به تعداد مول محصوالت نسبت به تعداد مول مواد اوليه، افزايش فشار در 
اما از آنجا كه تجهيزات خالء بسيار گران قيمت هستند، اين مرحله در . بهترين شرايط براي انجام اين واكنش شرايط خالء مي باشد

  .فشار پايين كار مي كند و سعي در كنترل فشار جزئي مي شود
  
   احياء-ت

وم كه وظيفه آبگيري از دي متيل اتر را به عهده دارد گزينش پذيري پايين است و به همين    همانطور كه اشاره شد در راكتور د
 الزمه پروسه (Conceptual Design) و طراحي مفهومي فرايند (Concept)دليل جريان برگشتي حتي در ايده اوليه 

  فعاليت كاتاليست در طول زمان كاهشاين جريان برگشتي تشكيل انواع كك را در سيستم امكانپذير مي كند و . خواهد بود
  .مي يابد

     از انواع كك تشكيل شده بعضي مانند كك هاي آروماتيكي ماندگار و بعضي همانند دراز زنجير هاي خطي قابل حذف
آن در مرحله احياء ما سعي بر . مي باشند؛ كك هاي ماندگار يكي از عوامل بازگشت ناپذيري فعاليت كاتاليست به حالت اول است

 شبكه  (Morphology)دماي باال باعث بهم ريختن مرفولوژي. داريم كه با كنترل دما باعث سوختن كك قابل حذف باشيم
در مرحله احياء بايد از وجود اكسيژن زياد، گرماي باالي حاصل از احتراق مستقيم كك و عدم كنترل اين انرژي . كاتاليست مي شود

اين دوره براي كاتاليست در تحقيقات ( روز كاري25اهش درصد تبديل در هر دوره حدود به همين دليل پس از ك. اجتناب كرد
احياء كاتاليست با نيتروژن ) مقياس روميزي با توجه به ميزان درصد تبديل معقول براي اقتصادي بودن فرايند محاسبه مي شود

  .اجرا مي شود)  درصد اكسيژن1حدود (كنترل شده از نظر اكسيژن همراه 
 ميزان اكسيژن و تركيب درصد گازهاي حاصل از احتراق در  (Online) فرايند احياء، سيكل بسته اي است كه به صورت پيوسته  

افزايش ميزان اكسيژن با ثابت . آن كنترل مي شود؛ درصد اكسيژن در سيكل افزايش مي يابد تا تمامي كك قابل زدايش حذف شود
در واحد . ادامه مي يابد)  درصد اكسيژن21( و دي اكسيد كربن تا تبديل مخلوط به هوا ماندن ميزان اكسيژن، منو اكسيد كربن

صنعتي براي آنكه به پيوسته بودن جريان توليد، خدشه اي وارد نشود تجهيزات اين مرحله چندگانه ساخته مي شوند تا در زمان 
  .احياء كاتاليست يكي از راكتورها، ميزان توليد كل ثابت بماند

  ع حرارتي و بازيافت متانول تبديل نشده دف-ث

1-       CH3OH                  CH3-O-CH3  +  H2O          
2-       CH3-O-CH3           CH3-CH=CH2 + H2O 
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   از آنجا كه آبگيري از دي متيل اتر فرايندي گرمازا است و واحدهاي صنعتي با توجه به تئوري پينچ طراحي مي شوند و سعي در 
 استفاده قرار مورد... حفظ انرژي دارند، خروجي داغ اين مرحله براي بخار سازي، پيش گرم كردن خوراك متانول، تغيير فاز آن و 

  . مي گيرد
  
   افرايش فشار و جداسازي آب همراه-ج

  بعد از تعديل درجه حرارت جريان گازي مورد بحث، آنرا ضمن برخورد مستقيم با آب سرد در دو مرحله، به دماي مناسب براي 
جزاء همراه كه قابليت چگاليده شدن ورود به كمپرسورها مي رسانيم، در اينجا عالوه بر سرد نمودن جريان، سعي مي شود تا تمامي ا

را دارند جدا شوند؛ قسمت اعظم اين ته ماند، آب و متانول محلولي است كه در مراحل قبل واكنش نداده است ولي تركيبات 
  .هيدروكربني سنگين نيز در اين مرحله چگاليده شده و جدا ميشوند

اد مراحل كمپرسور تعيين خواهد شد و جريان نهايي ضمن عبور از بستر    با توجه به ضرايب مجاز افزايش فشار در كمپرسورها، تعد
  .هاي جاذب كامال خشك مي شود

  .    متانول واكنش نداده نيز از آب جدا شده و برگشت داده ميشود
  
   جداسازي -چ

د ولي اين قسمت را    برجهاي جداسازي با توجه به تنوع محصول، شرايط فشار و دما مي توانند چيدمان مختلفي داشته باشن
همانند بخش جداسازي واحدهاي الفين طراحي مي نمايند با اين تفاوت كه براي جداسازي كامل تركيبات اتري، الزم است كه در 

مايع نيز در عاري -براي حل كردن اتر، الكل تزريق شود و با قرار دادن برج استخراج مايع) در دي پروپانايزر(مراحل اوليه جداسازي 
  .محصول نهايي نسبت به اين جزء كمك مي شودسازي 

  با حذف اتر كاتاليستهاي صنايع پايين دستي در حاشيه امنيت باالتري كار كرده و دي متيل اتر باعث مسموميت كاتاليستهاي آنها 
  .نمي شود

  
، هواي )Instrument Air(، هواي ابزار دقيق(High Pressure Steam)بخار فشار باال ، Utility   اما در مورد بخش 

 و نيتروژن براي بخشهاي مختلف، جزء وروديهاي واحد بوده و زير مجموعه ها با تقسيم و تغيير شرايط، )Plant Air(فرايندي 
 در اين Cooling Water)(سيكل آب سرد . ضمن توزيع، آنها را در حالت ترموديناميكي مورد نياز خود به مصرف مي رسانند

فقط وظيفه خنك كردن گاز فرئون سرما ساز ) Cooling Tower(ست؛ براي مثال برج خنك كننده آب ليسانس به فرم خاصي ا
)Refrigeration System( درجه سانتيگراد مي باشد 10 را دارد و كل آب سرد واحد در مخزني قرار دارد كه دماي آن حدود 

  .و سيكل آب سرد واحد از اين مخزن شروع و به آن ختم مي شود
 )Flare(جي هاي اضطراري و گازهاي قابل اشتعال نيز به فرم كامال كنترل شده و همانند واحد صنعتي به يك مشعل    خرو

  .متمركز در واحد انتقال مي يابند
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   نتيجه گيري- 3
كت پژوهش و    در اين مقاله ضمن اشاره به روند منطقي تبديل ايده به طرح و مرور فرايند مذكور خواستيم تا اشاره كنيم كه شر

فناوري پتروشيمي با دستيابي به دانش طراحي و ارائه ليسانس، با تكيه به كادر مجرب خود و امكانات مشروحه، افتخار دارد كه در 
مسير قطع وابستگي هاي صنعت پتروشيمي  پيشتاز است و در آغاز فعاليت خود، گامي مثبت و سنجيده برداشته است، اميدواريم 

  .ح شاهد شكوفايي روز افزون اين نهال نوپا باشيمكه با مديريت صحي
  
  

  مراجع
  
  

 -، كار طراحي مشترك شركت پژوهش و فناوري"گزارش سفر طراحي واحد صنعتي تبديل متانول به پروپيلن"، .گشتاسبي، آ -1
  2006لورگي آلمان 

Lurgi & NPC-RT, "Operating Manual M.T.P. Demo Plant, Introduction Section", 20072-  
  

  
  
  
  

Archive of SID

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

