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   چکیده

ابع و ذخائر و به دلیل وجود منباشد ایع مادر و اساسی در کشور و جهان، صنعت پتروشیمی و نفت و گاز مییکی از صن

نجا که متانول به از آ ، صنعت مذکور از اهمیت و جایگاه واالیی برخوردار می باشد،گاز طبیعی در کشور ایرانعظیم نفت و 

برده نتز آن بهرهع تکنولوژی که برای سآید لذا نوو پایه در صنعت حاضر به شمار می عنوان یکی از محصوالت استراتژیکی

های و سپس تکنولوژی ی متانول پرداخته، ابتدا به مبانی اولیه و فنمقاله ، بنابراین در اینحائز اهمیت خواهد بود شودمی

ی جدید و هاسوئیس که به عنوان یکی از الیسنسموجود در صنعت را مطرح و مزایا و معایب صنعتی دانش فنی کازاله 

و پارامترهای نتایج فنی  ، و در نهایتایمها مورد بررسی و تحلیل قرار دادهباشد را نسبت به سایر روشبهینه سنتز متانول می

 ر قابلیتکه دانش فنی کازاله در صنعت حاضگر است مطابق پژوهش صورت گرفته نمایان نمائیم.کلیدی را مقایسه می

 .دباشدارا میرا  توانمندی باال و مصرف انرژی بهینه و در نهایت صرفه اقتصادی باال نسبت به سایر رقبا
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Abstract  

 

One of the main industries in the country and the world is the petrochemical and oil and gas 

industries. and due to the existence of huge resources and reserves, the industry is of great 

importance and status, since methanol is considered as one of the strategic and basic products in the 

present industry, so the type of technology used for its synthesis will be important, therefore, in this 

article, first the basic and technical basics of methanol are discussed and then the existing 

technologies in the industry are discussed and the advantages and disadvantages of industrial 

knowledge of Casale Swiss, which is one of  the new and optimal licenses for methanol synthesis 

compared to other methods. We review and analyze and finally compare the technical results and 

key parameters, according to the research, it is clear that Casale technical knowledge in the current 

industry has high capability and optimal energy consumption and ultimately high economic 

efficiency compared to other competitors. 
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 مقدمه  .1

ارزان و فراوان به  های اخیر، نیاز به داشتن منابعیبا توجه به کاهش تدریجی منابع نفتی و نوسان قیمت آن در سال

گاز طبیعی به دالیل فراوانی منابع آن، . رسدوالت پتروشیمیایی واضح به نظر میعنوان سوخت و ماده اولیه در تهیه محص

. در حال حاضر بخش عمده مورد توجه بسیار قرار گرفته است افزوده، ت با ارزشو امکان تبدیل آن به محصوالاندك بهای 

 برداری سوزانده شده و فقط جزئی از آن براساس واکنش شیفت، به گاز سنتز تبدیل و سپس بهبهره گاز طبیعی در محل

عنوان یکی از مهمترین مواد ه ی گسترده آن به علت کاربردهامتانول ب. شودظیر متانول و فرمالدهید تبدیل میمحصوالتی ن

تولید متانول .  شود و از نظر میزان تولید در جهان بعد از آمونیاك و اتیلن قرار داردمی اساسی در صنایع شیمیائی شناخته

مزیت عمده محسوب  ند،باشفراوان و ارزان قیمت برخوردار میدر مناطق و کشورهایی که از امکان دسترسی به گاز طبیعی 

 ترین مشکالت واحدهای پتروشیمی کشور تأمین خوراك است )عموماً به دلیل کمبود گاز دردر حال حاضر عمده شودمی

لیمرها و ترکیبات باشد. پهای انرژی بهینه درحال رفع می استفاده از منابع باشد که بافصول سرد سال در مناطق کشور( می

متأسفانه باشند. یمری آینده صنایع پتروشیمیایی میها و همچنین آلیاژهای پلها، متانول، آمونیاك و آروماتیک بر پایه اولفین

 Buildingعدم دسترسی به لیسانس و صاحبان تکنولوژی سبب شده که صنعت پتروشیمی ما در مرحله ترکیبات واسطه و 

Block های تحریمی بتوان به سرعت وارد ترکیبات پایین دستی و یترود با برطرف شدن محدودشود. امید میها متوقف می
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GTX1 توان به صورت خالصه هایی دارد که میان، مزیتشد. ایران در صنعت پتروشیمی نسبت به بسیاری از کشورهای جه

ر گرفتن به مواردی از جمله دسترسی به منابع غنی گاز، میعانات گازی و همچنین خوراك پتروشیمی با قیمت مناسب، قرا

ترسی منابع گازی خوراك پتروشیمی در سواحل خلیج فارس، موقعیت جغرافیایی به لحاظ نزدیکی به بازارهای آسیا و اروپا، دس

داشتن ار یالمللی، نیروی انسانی باتجربه و متخصص اشاره کرد. صنعت ارزش آفرین پرتوشیمی با در اختبه آب های آزاد بین

های داخلی و خارجی، ال در انتقال فناوری، جذب سرمایههای بانفتی کشور و نیز داشتن ظرفیتجایگاه نخست در صادرات غیر

ملی و توسعه پایدار ایجاد اشتغال در دوران ساخت و بهره برداری خصوصاً در صنایع پایین دستی، نقشی کلیدی در اقتصاد 

باشد که از جمله آن و تکنولوژی جدی نیز مواجه می الیهای موجود این صنعت پتروشیمی با چالش نماید. باکشور ایفا می

به لیسانس و صاحبان تکنولوژی  های عظیم مورد نیاز این صنعت و عدم دسترسیودیت منابع مالی در سرمایه گذاریمحد

های تحریمی، صنعت پتروشیمی ایران نیز با پیشرفت این صنعت در دنیا شدن محدودیتباشد که امید است با برطرف می

 زیست، محیط و منابع حفظ و پایدار توسعه راستای در سوخت بعنوان متانول از استفاده خاص ویژگی و . اهمیتهمگام گردد

 و بهمراه هیدروژن متانول، واقع در. است منابع سایر از شده تولید کربن اکسید دی یا و پذیر تجدید منابع از آن تولید امکان

های گاز به مایع تکنولوژی راستای در توان می را متانول شوند. تولیدمی محسوب انرژی ذخیره مهم واسطه ، سههیدرومتان

 [1کرد. ] محسوب

 

 2. مبانی متانول2

که  یاست به طور یسم اریبسماده  این. باشد می مالیم بویی با رنگ بدون و خنثی مایعی محیط، دمای متانول در

. شودمی شناخته نیز چوب جوهر یا چوب نام الکلمرگ شود. متانول با  ای یتواند باعث کوریاستنشاق آن م ایقورت دادن 

 دیاس هشد ریدر محصوالت تقط نیو همچن دیآیچوب بدست متقطیر از است، آن اصلی ترکیب متانول که واقعی، چوب الکل

 یباشد. عامل اصلیتند م یبو یاست، دارا هشدی سازکه به شدت خالص یبه جز زمانشود. الکل چوب می یافت پایرولیز نیز

 چوب شعله از استفاده قدمت به توانمی را متانول سنتز  باشد.یالکل م لیو آل کیاست دیاستون، اس ودتند، وج یبو نیا

 و آورندمی بدست چوب تقطیر از را آن ترقدیمی هایروش در. است تولید شده مختلفی هایروش از متانول تاکنون. دانست

 هایواکنش انجام سنتز، از تهیه شامل روش این. نندکمی استفاده کاتالیزور مجاورت در تر از گاز سنتزپیشرفته هایروش در

 دربسیاری. باشدمی محصول سازی خالص راکتور به ورود برای سنتز گاز سازی تراکم کاتالیزور، حضور در راکتور در رقابتی

 اولین چوب الکل. شناسندچوب می الکل اسم است، به بوده چوب آن تجاری منبع اولین که دلیل این به را، متانول موارد از

 سال در حتی. نشد کشف الکل اتیل و بین متانول اختالف 1812 سال تا ولی شد، شناسایی 1661 سال در توسط بویل بار

 شامل شده تهیه متانول که  چرا بود هزینهپر ماده یک این ماده 1930 سال از قبل. شدمی فرض اندك اختالف این 1930

 دلیل بود. به هزینه پر مواد این جداسازی و بود فنل و نفتالین الکل، ، آلیلمتیل استات استون، مثل فراوان هایناخالصی

 مایعی تحقیقاتی انجام شود. متانول زمینه این در است الزم ماده این تولید فنی دانش نداشتن و کشور برای متانول اهمیت

 و متانول شود. حاللیت مخلوط می آب با نسبتی هر به و باشد می الکلی و زننده تقریباً بویی دارای و اشتعال قابل رنگ،بی

 میسر را گلیکول آب با مخلوط به صورت یا خالص صورت به سردکننده هایسیستم در استفاده امکان آن پایین انجماد نقطه

 شرایط به وابسته های، محلول%50از باالتر برای. کاربرد دارد اتومبیل شیشه ضدیخ و اتومبیل رادیاتورهای در که سازدمی

                                                             
1 - GTX: Gas to Petrochemicals 
2 - Methanol 
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 در طبیعی گاز لوله خطوط از محافظت جهت متانول از بزرگی استفاده نمود. حجم متانول از توانمی هوایی و آب موضعی

 استخراج عامل و کننده خشک عنوان به متانول از همچنین.  شودمی گرفته بکار پایین دردماهای گازی هیدرات تشکیل برابر

 [2].  دشو می ها استفادهروغن و هاها، چربیها، مومرزین حاللی برای و

 

 کاربرد صنعتی متانولدالیل  .1.2   

 طریق از متانول و شده است تجاری کامالً امروزه سنتز گاز از متانول تهیه تکنولوژی. است دسترس در فراوانی به متانول

 از متانول این بر عالوه. شودمی تهیه با بخار زغال ریفرمینگ یا کردن گازی از سنتز گاز. گرددمی تهیه ساالنه سنگ، زغال

. آیدمی حساب به آن برای باارزش امتیاز یک تجدیدپذیر، ازمنابع متانول بودن وصول قابل. است استحصال قابل نیز بیومواد

 [5] است. بنزین و ها الفین تولید جهت اولیه خام ماده گزینه برای بهترین لذا

  

  1کاربرد و مصارف متانول. 3

 حسب برتانول م هایفرآورده. شودمی استفاده شیمیایی سنتزهای در جهان سراسر در تولیدی متانول از ٪ 70 تقریباً

 به گسترده ای ورط به متانولفتاالت.  تری متیل دی و استیک اسید فرمالدئید، الکل، بوتیل ترشری متیل: از عبارتند اهمیت

. گیردمی رقرا استفاده مورد مجدد کردن وکریستال کردن خشک شستشو، استخراج، جهت آزمایشگاهی، و صنعتی حالل عنوان

 ایعاتم بنزین، هایضدیخ ورنی، جال، هایروغن ها،رنگ مصرفی نظیر و تجاری محصوالت از وسیعی طیف در متانول

 به جای موتور رد الکل از دارد. استفاده کاربرد هاچسب انواع و تکثیر هایدرماشین مخلوط هایکننده، حالل پاك شستشوی

موردتوجه قرار  یبجنو یقایفرآو  وزلندی، ن لیبرز کا،یآمرمانند  هستند آن فنّاوری دارای که کشورهایی در به خصوص بنزین

مسائل و  واست  یگریصورت د اما در مورد متانول وضع بهاند، موفق شده یحد  داشته است و در مورد مصرف اتانول تا

 شیآزما در حال ایدر جهان ارائه و مطالعه شده است و  یادیز یهااستفاده از آن موجود است و طرح یبرای  شتریمشکالت ب

 گازهای ارانتش از نگرانی موضوع دو .ندارد یینشده است و در صنعت جا یطرح هنوز اقتصاد نیا یطورکل . بهباشندیم

 متانول تولید. است دهگردی متانول تولید برای اولیه مواد این انتخاب نفت، باعث کردن وارد بر تکیه نگرانی نیز و ایگلخانه

 تواندمی ن  تقریباآ که است این متانول تولید در کلیدی نکته پذیرد، انجام سنتز گاز هایخوراك از طیف وسیعی در تواندمی

 منبع یک آن راكخو که گرددمی توده تولید زیست از استفاده با متانول هلند در. گردد تولید کربن حاوی ماده نوع هر از

 اخیر یدهه در وصخص به پتروشیمی و نفت صنایع در اولیه ماده عنوان به متانول کاربرد.است دار کربن مواد از پذیر تجدید

 اینکه به نظر باشد.می استحصال قابل چوب و نفت و سنگزغال مثل مختلفی منابع از و وسیعی برخوردار بوده است طیف از

 است امری لیک طور به کشور صنایع شیمیایی در آن وکاربرد الزم آن تولید طرح است، طبیعی عظیم منابع دارای ما کشور

 [4]کرد.  را تقویت آن دست پایین صنایع در مصرف روند ترسریع هرچه باید و الزامی

 

 واکنش های سنتز متانول .4

مربوطه تولید  مجاورت کاتالیستکربن و )یا( منواکسید کربن در  داکسی دی اصوالً متانول تحت واکنش هیدروژناسیون

 باشد.عمده سنتز متانول به صورت زیر میگردد. واکنش های می

                                                             
1 - Application and Consumption of Methanol 
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(1-1)                                                               

   𝐶𝑂 + 2𝐻2 ↔ 𝐶𝐻3𝑂𝐻 

𝐻298𝑘 = −90.77𝐾𝐽/𝑔.𝑚𝑜𝑙𝑒 = −39027𝐵𝑇𝑈/𝑙𝑏.𝑚𝑜𝑙𝑒 

(2-1        )                                         

   𝐶𝑂2 + 3𝐻2 ↔ 𝐶𝐻3𝑂𝐻 + 𝐻2𝑂 

𝐻298𝑘 = −49.58𝐾𝐽/𝑔.𝑚𝑜𝑙𝑒 = −21317𝐵𝑇𝑈/𝑙𝑏.𝑚𝑜𝑙𝑒 

(3-1)                                                             

     𝐶𝑂2 + 𝐻2 ↔ 𝐶𝑂 + 𝐻2𝑂 

𝐻298𝑘 = −41.17𝐾𝐽/𝑔.𝑚𝑜𝑙𝑒 = 17701𝐵𝑇𝑈/𝑙𝑏.𝑚𝑜𝑙𝑒 

بوده و از طرفی  مازارگردند، هر دو گ( که منجر به تولید متانول می1-3( و )1-2های )شود که واکنشمشاهده می 

سمت راست هر دو واکنش در مقایسه با سمت چپ با کاهش تعداد مول همراه است، لذا بر اساس اصل لوشاتلیه، کاهش 

های مزبور به سمت راست شده به عبارت دیگر موجب افزایش متانول و افزایش فشار باعث پیشرفت واکنشدرجه حرارت 

 [7] خواهد شد.

 

 متانول چرخه صنعت تولید .5

           شوند:                                                                                                                        خالصه می زیر موارد به اخیر هایسال تا آن کشف ابتدای از متانول تولید در متانول هایروش کلی طور به

 قرن اواسط از که بود متانول تهیه صنعتی روش ترین قدیمی روش چوب: این منقطع تقطیر از متانول تولید روش 

 بود.                                                                           میالدی فعال 1900 سال اوایل تا نوزدهم

 به که شد آغاز متانول تولید روش این الدیمی 1920 سال اواسط کربن: در اکسید و هیدروژن از متانول تولید 

 گشت.   منسوخ چوب منقطعتقطیر  روش روش، این کشف دنبال

 محصوالت از یکی عنوان به مدتی ها: متانولهیدروکربن غیرکاتالیستی اکسیداسیون محصوالت از متانول تولید 

 شد.                         متوقف 1973 سال روش در این که شد تولید هاهیدروکربن غیرکاتالیستی اکسیداسیون

 جانبی محصول یک صورت به توانمی را متانول شده، گفته هایروش همه بر تراپش: عالوه فیشر طریقه به متانول 

 آورد.                                                                                                تراپسفیشر  سنتز از

 تولید سنتز گاز کاتالیستی تبدیل وسیله به منحصرا امروزه صنعتی، مقیاس در سنتز: متانول گاز از متانول تولید 

 [8]شود. می

 

متانول تولید های تکنولوژی      6.    
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 متانول، سههنتز سههنتز، گاز سههازی اسههت: آماده اسههتوار زیر مرحله سههه بر متانول تولید فرآیندهای تکنولوژی همه

 سههازیروش بهینه فرآیند اجزای از کدام هر برای شههودمی طراحی متانول تولید واحد یک که متانول. زمانی سههازیخالص

 سازی بهینه جهت که است مواردی تریناز معمول واحد فرآیندی بازدهی و فرآیند هایهزینه. شودمی گرفته نظر در خاصی

سمت  این در که هاییو انرژی گاز سازی آماده. شود می گرفته نظر در صد  60 تقریبا معادل ایهزینه ق  سنتز  فرایند کل در

 متانول  تولید  دارد. جهت  سهههزایی به  اهمیت  کارخانه    موقعیت  به  توجه  با  تولید  تکنولوژی انتخاب  دارد. بنابراین  را متانول 

  گیرد،می قرار استفاده  پتروشیمی مورد  صنایع  اکثر در که ها،روش این ترینمتداول است.  شده  استفاده  گوناگونی هایروش

 حضههور در آب بخار متان و واکنش از ابتدا در که صههورت این به اسههت، نیکل کاتالیسههت حضههور در سههنتز گاز از اسههتفاده

ست  سید  نیکل، کاتالی سپس    تولید هیدروژن و کربن مونوک ست  در تولیدی گاز دو این شده،   از مخلوطی که مجاورت کاتالی

 [6] .شودمی تبدیل آب و متانول به است وآلومینیوم روی مس، اکسید

 گیرد.می صورت گراد سانتی درجه 250تا  200بین  دمای اتمسفر و 100 – 50فشار  در واکنش این 

(4-1) CO + 2𝐻2
𝐶𝑢/𝑍𝑛𝑂/𝐴𝑙@50−100 𝑎𝑡𝑚
→                  𝐶𝐻3𝑂𝐻 

 مختلفی هایکاتالیست حضور در واکنش این .است اضافی هیدروژن با کربن اکسید دی واکنش متانول، تولید دیگر روش

 .است آمده دست به خروجی محصول عنوان به متانول و آب و شده امتحان

(5-1) CO2 + 3𝐻2 → 𝐶𝐻3𝑂𝐻 + 𝐻2𝑂 

گیرد گاز سنتز است، گاز سنتز حاوی کربن د این ماده مورد استفاده قرار میواحدهای تولی خوراك اولیه که در تمام

 گاز طبیعی، ها و منابع مختلفی همچوناز روش گاز سنتز .است (H2)و هیدروژن  (CO2)، کربن دی اکسید (CO)مونو اکسید 

در دسترس بودن عموما از گاز طبیعی برای تولید امروزه به دلیل ارزان و  توان بدست آورد.و غیره می بیومس ذغال سنگ،

بازیافت  .سنگ نیز روز به روز در حال افزایش استشود اما استفاده از ذغالاستفاده می از این ماده گاز سنتز و به دنبال آن

  [9] ها نیز امروزه رواج پیدا کرده است.نیز از واحدهای مختلف مانند کوره CO2گاز 

 

 تولید متانول از گاز طبیعیفرآیند  .1.6

 :تولید این محصول پتروشیمی از گاز طبیعی شامل مراحل اساسی زیر است یبه طور کل

 گوگرد زدایی از گاز طبیعی 

 تولید گاز سنتز 

 فشرده سازی گاز سنتز 

 سنتز 

 تقطیر 

 

 فرآیند تولید متانول از گاز بازیافتی .2.6

 :شامل مراحل اساسی زیر است بازیافتیتولید این محصول یتروشیمی از گاز  یبه طور کل
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  هااکسید کربن از گازهای خروجی کورهبازیافت دی 

 ها و اختالط با هیدروژنسازی گازفشرده 

 سنتز 

 تقطیر 

 
 

 فلزی-آلی شبکه ساختار نانو هایکاتالیست از استفاده با متانول به هوا CO2تبدیل . 3.6

 -کاتالیست آلی حضور در واکنش، این طی که است هیدروژن با کربن اکسید دی واکنش متانول تولید هایروش از یکی

 در حضور واکنشی طی وسپس شودمی جذب هوا کربن اکسید دی ابتدا روش این در.شودمی تولید متانول و آب فلزی،

 شود.می تولید متانول فلزی -آلی کاتالیست

 

 الکتروشیمی                                                 روش از استفاده با متانول تولید. 4.6

آبی،  محلولی تهیه با منظور، این برای است الکتروشیمی خاصیت از استفاده متانول تولید برای نوین هایروش از یکی

متانول  واکنش، طی در و دهندمی رسوب( مختلف های جنس از کاتد و آند)الکترودها  سطح روی را شده ساخته کاتالیست

 [4]شود. می حاصل کربن مونوکسید و

 اند :شده تشکیل ماده این تولید جهت اصلی بخش سه از متانول، تولید رایج هایتکنولوژی تمام

 سنتز گاز تولید 

 متانول سنتز 

 متانول سازیخالص 

 :باشدمی اساسی بخش دو در متانول تولید هایتکنولوژی در تفاوت گرفته صورت بررسی به توجه با

 سنتز گاز تولید 

 متانول سنتز لوپ و راکتور 

 

 به اصلی، مرحله شامل هفت متانول فرآیند کلی بصورت شود، گذاشته کنار مختلف هایروش بین جزئی اختالفات اگر

 گرفت:  نظر در توانمی زیر شرح

 خوراك سازیآماده (1

 سنتز گاز تولید (2

 سنتز گاز تراکم (3

 متانول سنتز (4

  متانول تصفیه (5

 بخار و کندانس سیستم واحد (6

  بارگیری و سازیذخیره (7
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 متانول کازاله .8
 1960، این شرکت تا سال ا هدف تولید آمونیاك تاسیس گردیدب 1921باشد که در سال کازاله یک شرکت سوئیسی می

، کازاله بزرگترین تدا بر روی توسعه و بهبود راکتورهای سنتز گام برداشتو در اب هیچ تجریه کاربردی تولید متانول نداشت

ل تن در روز را تا به امروز در جهان ساخته است. واحدهای تولید متانول بر پایه ذغا 7000واحد تک راکتوری به ظرفیت 

که راکتور خنک شونده شرکت  طلبدن و هیدروژن کم تکنولوژی خاصی میهای کربسنگ به واسطه درصد باالی اکسید

دارای دو نوع رژیم جریانی  . عموما راکتور مذکور آنت رقبا عملکرد مطلوبی داشته باشدکازاله توانسته است در مقابل تولیدا

راکتور در سنتز متانول  . مزیت مهم اینمحوری و شعاعی هستند، که بسته به ظرفیت موردنظر، نوع جریان طراحی می شود

 [3]باشد. تن در روز، افت فشار پایین آن می 10000تا  7000ال حدود ای باهبا ظرفیت

، هارین پروفایل دمایی برای کاتالیستت: بهینههای برتری اعم ازحسنهای فنی دیگر هم دارای البته نسبت به الیسنس

هایی اغلب واحد .باشدمکانیکال ساده می، ساخت دگی تخلیه و لود کاتالیست، ساکنترل دقیق و ایمن دما در بستر کاتالیست

های کاوه، بوشهر، آپادانا خیلج واحد ، لیسانسو هم اکنون در ایرانباشد ت لیسانس کرده در ایران و چین میکه این شرک

 فنی سنتز متانولهای . تکنولوژی7

، بازده گیردای که به کار میبه تجهیزات خاص و مقرون به صرفه توجه ، دانش فنی کازاله سوئیس بامطابق جدول ذیل

 : دباشبه شرح ذیل میهای فنی بودن آن با سایر الیسنسمتمایز ، عمدتا باشدسازی باالتری دارا می بیشتر و بهینه
 

 
 : مقایسه تکنولوژی سنتز متانول کازاله 1جدول 
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میت متانول به عنوان ها نمایند.روش ریفرمینگ ترکیبی استفاده می ، فاتح کیمیا را دارد که همگی ازفارس، ماهان شیمی

 جویی انرژی ورآیند تولید از نقطه نظرهای صرفهها در جهت بهبود فز محصوالت پتروشیمی سبب شده تالشپایه بسیاری ا

سنتز متانول های طراحی بخش های تولید گاز سنتز و تفاوتهای نوین بخشسازی همچنان ادامه داشته باشد. فناوریهینهب

نها از تن به ازای یک روز ت 1500های پایین تا که بخش تولید گاز سنتز در ظرفیت ، مشخص شدهباشندحائز اهمیت می

تن به ازای یک روز ریفرمینگ ترکیبی بخار و اتوترمال و در  6000-1500های متوسط حدود ریفرمینگ بخار و در ظرفیت

تر و بیشینه کردن های فعالتالیستکنند. طرح راکتور جدید، ساخت کااز ریفرمینگ اتوترمال استفاده میظرفیت باالتر 

های قایسه بین تکنولوژی، مهای مختلف می باشدهای به کار گرفته شده در طراحیتژیابازیافت حرارت واکنش از استر

گیگاژول به ازای هر تن تولید متانول و  28دهد که کمترین میزان مصرف انرژی مربوط به کازاله با مقدار مختلف نشان می

 ( )پیوست شماره یک باشد.می 33.4مربوط به اوده با مقدار  میزانبیشترین 

 

 
 [3] : دیاگرام راکتور سنتز کازاله 1 کلش

 

 

 ریفرمینگ کازاله  .1.8

های فنی موجود در صنعت مینه ریفرمینگ نسبت به سایر دانش، برتری شرکت کازاله در زمطابق توضیحات مذکور

باشد که به های دیگری میصورت ترکیبی و همچنین دارای مزیت، این است که ریفرمینگ گاز سنتز آن الیسنس به فعلی

  است: صورت مختصر در جدول ذیل مطرح گردیده
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 کازاله ریفرمینگ تکنولوژی مقایسه:  2 جدول

 
 

 مصرف یوتیلیتی کازاله  .2.8

 از: های مورد نیاز این واحد عبارتندیوتیلیتی

 
  بخار، برق، آب(DM, RO, Potable, Service)اکسیژن و  ، نیتروژن 

 
 آب و برق(DM, RO, Potable, Service)  .مورد نیاز از پتروشیمی دماوند تامین می گردد 

 
  مقداری از بخار مورد نیاز از حرارت مازاد در واحدهای فرایندی و بخش دیگر از طریق دو بویلر کمکی موجود

 میگردد.تامین 

 
  اکسیژن، نیتروژن و هوای ابزاردقیق مورد نیاز نیز از واحد تفکیک هوا(ASU) تامین می گردد شرکت. 

 
 : باشدلیسانس کازاله مطابق جدول ذیل میهای متانول تحت های جانبی موردنیاز در واحدمیزان هریک از سرویس
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 کازاله موردنیاز یوتیلیتی مقادیر:  3 جدول

 
 

 بندی و نتیجه گیریجمع .9

    سنتز به دلیل وجود رژیم شرکت کازاله در راکتور  شعاعی در فناوری جدید  شار از  جریان  ، میزان افت ف

توانند بازیافت گرما از راکتور سنتز می  . و همچنین از منظر نرخباشد ر کاتالیست به شدت پایین می  بست 

 .مورد توجه باشند

  باشههد که ها در دو سههمت راکتور میارتقای حذف تیوب شههیت ،کازالهاز مزایای دیگر راکتورهای سههنتز

به سههایر  گردد و برتری فنی نسههبتهای سههاخت میوجیه اقتصههادی به دلیل کاهش هزینهسههبب ت

   .کندراکتورهای دیگر پیدا می

  های فنیروشساخت مکانیکالی ساده و افت فشار بسیار پایین آن نسبت به سایر. 

 های فنیمتانول تولیدی نسبت به سایر روش نرژی به ازای هر تنبهینه بودن مصرف ا. 

 پیش ریفرمینگ است که بر   شعاعی راکتور –، طراحی محوریبت دیگر در مورد تکنولوژی کازالهنکته مث

 توان ابعاد راکتور را کاهش داد.اساس آن، می

 پیرو پایین بودن افت فشار(.های با ابعاد کوچکتر ری کاتالیستصرفه اقصادی به دلیل امکان به کارگی( 

  های پیش ریفرمینگبودن سطح موثر در دسترس کاتالیستضریب فعالیت بزگتر به دلیل باالتر. 

 سنگ.آیندهای مبتنی بر خوراك ذغالها برای فرقابلیت استفاده از این راکتور 

  دمایی برای  رین پروفایلکارایی بهتر که ناشهههی از طراحی پیشهههرفته راکتورهای آن هسهههت و بهینه ت

 آورد.ها را فراهم میکاتالیست
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 فراهم آوردن سطح اطمینان به دلیل طراحی پیشرفته موجود. 

 اهش امکان حداکثر کردن بازدهی و حداقل کردن سههایز و تعداد تجهیزات لوپ و پایپینگ که موجب ک

 .مصرف انرژی آن گردیده است

      شار باال با قطر ال ساخت ظروف ف شدن محدودیت در  صرف باالی ا مرتفع  سور در  زم و م نرژی در کمپر

 طراحی کازاله.

 سازی هوای بزرگ،   ،از معایب آن ستوکیومتری به دلیل تولید باالتر میزان  نیاز به واحد جدا کنترل عدد ا

باشد که تمامی موارد مذکور از دارا بودن طراحی کازاله از پکیج  ربن مونوکسید نسبت به هیدروژن می  ک

ATR  گیرد.همان اتوترمال ریفرمینگ منشا می یا 

نول به روش فرآیند فشهههار پایین  های موفق در ارائه دانش فنی سهههنتز متادر نهایت، شهههرکت کازاله یکی از شهههرکت

شد . اما از آنج می شرکت   با سی دقیق فرآیند این  ستعالم خرید تکنولوژی از آن بوده و اطالعات فنی این  ا که برر ، منوط به ا

پذیر نخواهد بود. الزم به ذکر است  ات پروسسی امکان  ، بررسی جزیی باشد مراجع فرآیندی موردنظر موجود نمیدر  تکنولوژی

های مورداسههتفاده و برخی جزییات در رفی شههده عمدتا مربوط به کاتالیسههتهای معهای جزیی در انواع تکنولوژیکه تفاوت

 ، تفاوت چشمگیری با یکدیگر نخواهند داشت.ر کلیت موضوعیندهای فشار پایین دتجهیزات فرآیندی بوده و در فرآ

ست با وجود اینکه طرح   سازی انرژی در مجتمع شایان ذکر ا شده های بهینه  رسد  اند، چنین بنظر میهای متانول اجرا 

ای ر و موثر نبوده اسههت، بر این اسههاس الزم اسههت که معیارهکه نتایج تجمعی آنها در این مبحث چندان به صههورت مسههتم

صرف انرژی در مجتمع  ستیابی به           م شیمی با هماهنگی آنان برای د صنایع پترو شرکت ملی  سط  شور که تو های متانول ک

ها مورد بررسی قرار گیرد و با برنامه زمانبندی منطقی و با  ده به طور سالیانه به تفکیک واحد استانداردهای جهانی تنظیم ش  

شکالت  ست بیابند   فنی موجود تا حد امکان به معیا رفع م صرف انرژی د شور  ، همچنین در برخی طرح متانول رهای م در ک

ه باشههد که باین خصههوص اعمال و در حال اجرا می، یک سههری راهکارهای صههنعتی در باشههندکه تحت لیسههانس کازاله می

 گردد : صورت مختصر به شرح ذیل مطرح می

 کننده از آب خنک کننده به منظور بهبود عملکرد کولرهای هوایی های استفادهامکان بکارگیری مبدل .1

 ها ممیزی مصرف آب و بخار مجتمع .2

 بررسی کنترل میزان مصرف آب خنک کننده و مصرف بخار با فشار باال  .3

 ها ژی به صورت موثر در هریک از واحداستقرار مدیریت انر .4

 انتخاب و بکارگیری تجهیزات جانبی و مکانیکال در زمان تعمیرات  .5

 آوری بخارات مایع شده فرآیندیابی در روش جمعبررسی و بهینه .6

 بازیافت بخارات فلش استیم و بررسی امکان سنجی نصب توربین بخار جهت کاهش فشار .7

 (احتراق کمکیویلر ی موثر تجهیزات بازیافت حرارت )بنصب و بکارگیر .8

 های پرمصرف از لحاظ نزدیک بودن به نقطه توان راندمان ت عملکردی پمپبازرسی و بررسی وضعی .9

 کاهش درصد هوای اضافه احتراق به منظور کاهش اتالف انرژی .10

 سازی شرایط عملیاتی واحد  سازی و بهینهشبیه .11
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سط مجتمع   ا .16 صرف انرژی تو شیمی ب رائه آمار م سه با معیار   ه های مختلف پترو سالیانه جهت مقای های تعیین طور 

 شده و تعیین برنامه زمانبندی منطقی برای مطابقت با معیارهای تدوین شده

، که به صورت خالصه   های فنی رایج در صنعت فرآیند کازاله نسبت به سایر دانش  بهینه بودن پارامترهای خروجی  .17

 :استقرار گرفته مطابق جدول ذیل مورد بررسی و تحلیل 

 

 کازاله متانول فرآیندی و خروجی پارامترهای:  4 جدول

 
 

حت لیسانس کازاله های متانول موجود در کشور که تهای صورت گرفته، طرحبراین مطابق توضیحات فوق و بررسیبنا   

تری های کمآلودگیو همچنین باشند آوری خاص در تجهیزات فنی دارا میسازی انرژی باال و نوسوئیس می باشند، از بهینه

 کند.برای شرایط زیست محیطی ایجاد می
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