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اي انجام مدلسازي به صورت توده. هاي سبك مطرح شدو مدل با نقشه واكنشي متفاوت براي بررسي سينتيكي تبديل متانول به الفيند :خالصه

در مدل اول سه گروه اول محصوالت به . ها در نظر گرفته شدها و پارافينشد و در هر دو مدل چهار گروه محصول اتيلن، پروپيلن، باقي هيدروكربن

هاي مدل اول، در مدل دوم عالوه بر واكنش. شوندها از تبديل اتيلن و پروپيلن حاصله توليد ميشوند و پارافينقيم از متانول حاصل ميصورت مست

بيني نتايج دو مدل با يكديگر مقايسه شد و مشاهده شد كه مدل دوم نتايج بهتري را پيش. واكنش توليد مستقيم پارافين از متانول نيز لحاظ شد

  .كنديم

  

  .، مدلسازيSAPO-34هاي سبك، متانول، سينتيك، الفين :كلمات كليدي

  

  

 

  مقدمه - 1

در . ]1[باشند هاي سبك از جمله مواد مهم صنايع پتروشيمي ميالفين

محققين شركت موبايل موفق به تبديل متانول به بنزين بر  1970دهه 

سبك در آن  هايكه الفين شدند ZSM-5هاي زئوليتي روي كاتاليست

هـاي سـبك موجـب توسـعه     اهميـت الفـين   .]2[جزو مواد واسط بودند

هـاي  پذيري باالتر نسبت به الفـين با انتخاب SAPO-34هاي كاتاليست

شـامل  هـا  مسير كلـي تبـديل متـانول بـه هيـدروكربن      .]3[ سبك شد

و توليـد   DMEو سـپس آبگيـري از    DMEآبگيري از متانول و توليد 

هـا،  هـاي سـبك بـه پـارافين    نهايتـا تبـديل الفـين   هاي سـبك و  الفين

  .]4[ باشدتر ميهاي سنگينها و الفينآروماتيك

هاي سبك نياز طراحي راكتور براي فرايند تبديل متانول به الفين

 Reaganو  Chen. هاي اين فرآيند داردبه شناخت سينتيك واكنش

هاي الفين اي براي ارزيابي سنتيكي تبديل متانول بهمدل توده ]5[

به  Cو  A، Bارائه دادند كه در آن  1به شكل  ZSM-5سبك روي 

ها و آروماتيك ها پارافينهاي سبك، دار، الفينترتيب تركيبات اكسيژن

 .باشندمي

 
 Chen 	�ل  -���١ 

 
Pop  نيز مدل مشابهي را براي كاتاليست  ]6[و همكارانش

SAPO-34 ارائه نمودند .Bos ]7[  را براي تبديل  2مدلي به شكل

  .پيشنهاد نمود SAPO-34هاي سبك بر روي متانول به الفين

 

 
  Bos	�ل  - ���٢ 

 

Gayubo ]8[  مدلBos و نقش آب در خوراك را نيز تر نمود را ساده



 

 

را  Gayuboمدل پيشنهادي  3شكل . در تبديل متانول بررسي نمود

  :دهدينشان م

 
  Gayubo	�ل  - ���٣ 

  

اي با در اين پژوهش بر مبناي مطالعات محققين پيشين دو مدل توده

شود و عملكرد اين دو مدل ارزيابي نقشه واكنشي متفاوت پيشنهاد مي

  .گيردو مورد مقايسه قرار مي

  

  تجهيزات آزمايشگاهيمواد و  - 2

 SAPO-34اين پژوهش، كاتاليست  كاتاليست مورد استفاده در

مواد . ساخته شده است Morpholineباشد كه با استفاده از قالب مي

برابر  Al2O3/SiO2/P2O5/Mor/H2O با نسبتتشكيل دهنده زئوليت 

براي ساخت كاتاليست به روش . انتخاب شدند 60/3/1/0.4/1با 

  . ه شدسي سي از جنس استيل استفاد 100هيدروترمال از يك اتوكالو 

 90ابتدا آلومينيوم ايزوپروپوكسايد با آب مخلوط شده و به مدت 

سپس اسيد فسفوريك بصورت قطره قطره و در . خورددقيقه هم مي

ساعت به مخلوط آب و آلومينيوم اضافه شده و  1-5/1زماني حدود 

خورد پس از آن سيليكا فيومد به محلول اضافه دقيقه هم مي 30سپس 

ي مورفولين در در مرحله. شودبا دور باال همزده ميدقيقه  90شده و 

ساعت به آرامي و قطره قطره به محلول اضافه  2مدت زماني در حدود 

-ساعت در دماي محيط هم مي 12محلول حاصل بيشتر از . شودمي

دقيقه تحت عمليات اولتراسونيك  80ژل بدست آمده به مدت  .خورد

اي كار دقيقه 10هاي ات و در دورهو 60دستگاه با توان . گيردقرار مي

. دقيقه در نظر گرفته شد 4مدت زمان استراحت در هر دوره، . كندمي

pH  اين ژل را در ظرف تفلون ريخته  .بدست آمد 8-9ژل نهايي حدود

بايست طوري بسته شود كه درب اتوكالو مي. دهيمو در اتوكالو قرار مي

ساعت در آون با دماي  72مدت  اتوكالو به. كامال غير قابل نفوذ باشد

بعد از سه روز انجام عمليات هيدروترمال و . گيردقرار مي 210℃

كريستاليزه شدن، محصوالت جامد از مايع مادر جدا شده و چندين بار 

به  110℃گيرند و سپس در دماي با آب مقطر مورد شستشو قرار مي

ي كلسيناسيون در دما. شوندساعت در آون خشك مي 12مدت 

  . شودساعت انجام مي 8و به مدت  550℃

 Uدر يك ميكرو راكتور پالگ  SAPO-34تبديل متانول روي 

از جنس پيركس است راكتور . انجام شد mm 8شكل با قطر داخلي 

توان از  براي دماهاي باالتر مي. كاربرد دارد ºC500كه تا دماي 

داخل يك كوره راكتور، . ميكروراكتورهايي با جنس كوارتز استفاده كرد

غلظت گازهاي ورودي به راكتور و محصوالت . گيرد الكتريكي قرار مي

خروجي در فرآيند تبديل متانول به اولفين، از طريق دستگاه 

 TCDو  FIDو به كمك شناساگرهاي  )GC(كروماتوگرافي گاز 

در  PLOT-Molsieveو  PLOT-Qهاي ستون. شود گيري مي اندازه

گيري دما از ترموكوپل  به منظور اندازه. ه استاين سيستم به كار رفت

هاي سينتيكي مورد نياز، براي حصول داده. استفاده شده است Kنوع 

متر در ميلي 2هاي حدود گرم از كاتاليست ساخته شده در اندازه 1

و با فواصل  300-500℃واكنش در بازه دمايي  وراكتور بارگذاري 

بر متانول حاوي آب و نيتروژن جريان خوراك عالوه . انجام شد 50℃

پذيري افزايش انتخابعالوه بر رقيق كردن خوراك، باعث  باشد تامي

  . دكاتاليست شو و پايداريها اولفين

  

  هاآنو نتايج  هامعرفي مدل  – 3

و عاري از  جزء وزنيتوزيع محصوالت را بر حسب  نمودار  2شكل 

درصد  100متانول برابر با ها تبديل در تمامي دما .دهدآب را نشان مي

هاي سبك شامل مشهود است، الفين 2همانطور كه در شكل  .باشدمي

اتيلن و پروپيلن، عمده محصوالت خروجي از سيستم راكتوري را 

ارائه شده، اتيلن و  ايتوده هايدهند، بنابراين در مدلتشكيل مي

  .دواحد در نظر گرفته شدن گروهپروپيلن هر كدام به عنوان يك 

  

 
  توزيع وزني محصوالت تبديل متانول به الفين هاي سبك - 4شكل 

 

درجه و متان نيز عمدتا در دو دماي  300پروپان تنها در دماي 

اين دو ماده نيز به عنوان يك توده . شوددرجه تشكيل مي 450و  400

گروه . دندش لحاظدر خروجي ها با عنوان پارافينواحد از محصوالت 

 2همانطور كه در شكل . شودمي +C4و  DMEديگر محصوالت شامل 

شود، اين دو دسته از محصوالت ، چه به لحاظ مقداري و مشاهده مي

چه به لحاظ روند افزايش و يا كاهش در دماهاي مختلف رفتار تقريبا 

  . دهنديكساني را از خود نشان مي

به الفين هاي سبك دو به منظور بررسي سينتيكي تبديل متانول 

و  Reaganو  Chen. شد پيشنهادنقشه واكنشي متفاوت  امدل ب



 

 

ها از هاي مستقيمي را براي توليد پارافينواكنش ]Chang ]9همچنين 

. در نظر نگرفتندهاي پيشنهادي خويش در مدلدار تركيبات اكسيژن

 هاي سبك حاصلها طي واكنشي از الفينپارافين ايشان هايدر مدل

به صورتي كه در شكل در اين پژوهش ابتدا مدلي  مبنا بر اين. شدندمي

شد كه در آن سه دسته محصول  پيشنهادنشان داده شده است،  4

به طور مستقيم از تركيبات اكسيژن دار  C4+&DMEاتيلن، پروپيلن و 

  .شوندحاصل مي

  

  مدل پيشنهادي اول – 4شكل 

  

كنش ثانويه تبديل اتيلن و طي وا تنها هادر اين مدل پارافين

  .شودپروپيلن حاصل مي

Bos ها لحاظ نموداي براي تبديل پروپن به پارافينواكنش ثانويه .

Chen  اي براي تبديل اتن و هاي ثانويهنيز واكنش ]10[و همكارانش

كه دومي پشنهادي در مدل بنابراين . ها لحاظ نمودندپروپن به پارافين

 ،هاي فوقسي قرار گرفت، عالوه بر واكنشاين پژوهش مورد برردر 

. دار نيز لحاظ شدها از تركيبات اكسيژنواكنش مستقيم توليد پارافين

  .دهدمدل نقشه واكنشي مدل پيشنهادي دوم را نشان مي 5شكل 

  

  

  

  مدل پيشنهادي دوم – 5شكل 

  

در دو مدل فوق نسبت به ماده  6تا  1هاي سرعت هر يك از واكنش

  . باشده از درجه اول ميمصرف شوند

  

)1(  
i i MeOHr =k x P, i = 1,2,3 for Model-1 

                          1,2,3,4 for Model-2
  

  

 در مدل دوم نيز سرعت 6و  5اول و  در مدل 5و  4هاي در واكنش

باشند، نيز شونده كه اتيلن و پروپيلن مينسبت به ماده مصرف واكنش

  .باشداز درجه اول مي

اء حول از موازنه جرم اجز با استفاده  هاي سينتيكيتعيين پارامتر

بوده و سيستم جرياني  Fixed-Bedراكتور از نوع . شدراكتور استفاده 

باشد، همچنين با توجه به اينكه ابعاد مي PFRراكتور به صورت 

كوچك راكتور و ناچيز بودن وجود گراديان دما و غلظت، محدوديت 

بنابراين رابطه موازنه  .ناچيز فرض شدانتقال حرارت و جرم در سيستم 

  :ل راكتور به صورت زير خواهد بودجرم حو
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ها بر مبناي موازنه جرم اجزا و روابط سرعت واكنش Bosهمانند 

  :بازنويسي شد CH2هاي عاري از آب يعني بر مبناي معادل تعداد گروه

  

)3(  * *

i i MeOHr =k w P , i= 1,2,3 in model-1 

                            1,2,3,4 in model-2
  

  

)4(  * *

j 5 Olefinsr =k w P , j=4,5 in model-1

                            5,6 in model-2
  

)5(  * inl

MeOH
P =x P  

)6(  
* MeOH
MeOH inl

MeOH

w
w =

w
  

)7(  iCH2* i
i inl

MeOH CH2

kgw 32
w =

w 14 kg

 
 
 

  

  

  :ها به صورت زير تعريف شدتابعيت دمايي ثابت سرعت واكنش

  

)8(  i

avg

-B 1
k =Aexp( - )

RT T
  

  

هاي توليد چهار توده محصوالت به صورت زير بنابراين سرعت

  :شوندتعريف مي

  

  هاي پيشنهاديهاي محصول در مدلسرعت توليد توده  – 1ل جدو

  مدل دوم  مدل اول

4 5parr r r= +  
4 5 6parr r r r= + +  

2 1 4Cr r r= = −  
2 1 5Cr r r= = −  

3 2 5Cr r r= = −  3 2 6Cr r r= = −  

4 & 3C DMEr r+ =  4 & 3C DMEr r+ =  

 

ها هاي سينتيكي مدلهاي ارائه شده، پارامتربه منظور ارزيابي مدل



 

 

هاي آزمايشگاهي مورد مقايسه قرار تعيين و نتايج حاصل از آن با داده

روابط سرعت در موازنه جرم هاي سينتيكي براي تعيين پارامتر. گرفت

براي . هاي تجربي انطباق داده شدادهها جايگزين و با دهر يك از مدل

مرتبه چهارم استفاده  Runge Kuttaاز روش موازنه جرم  ODEحل 

هاي سينتيكي تابع خطا را به شكل زير سازي پارامترو براي بهينه شد

  :گرديدتعريف 

)9(  
* *

i,j,exp i,j,cal 2

i *

i,j,exp

w -w
EOF= WF ( )

w
∑∑  

  

WFi ضريب وزني داده شده به خطاي هر يك از اجزا مي بيانگر-

  .باشد

سازي استفاده شد، كردن تابع خطا از دو روش بهينهبراي كمينه

ابتدا از الگوريتم ژنتيك مورد استفاده قرار گرفت، و از آنجا كه نتايج 

-دقت مطلوب را نداشت، نتايج حاصله به عنوان ورودي روش بهينه

براي ارزيابي : مورد استفاده قرار گرفت Matlabدر  Fminconسازي 

هاي تطابق پارامتر ) 1:هاي تعيين شده از سه روش استفاده شد پارامتر

هاي هاي محاسباتي با دادهتطابق داده )2 ،تعيين شده با قوانين فيزيكي

هاي هاي محاسبه شده نسبت به دادهتوزيع صحيح داده) 3 ،تجربي

  .تجربي

- هاي سينتيكي حاصله براي دو مدل را نشان ميپارامتر 2جدول 

هاي سازي با استفاده از روشاز انجام دو مرحله بهينه دهد كه پس

 MATLABنويسي در زبان برنامه Fminconالگوريتم ژنتيك و 

 .باشندمي 8هاي معرفي شده در رابطه ثابت Bو  A. اندبدست آمده

  

  هاي پيشنهاديهاي سينتيكي مدلپارامتر – 2جدول 

  مدل دوم  مدل اول

B A B A 

34415.47 71760.88 11221.35 950.2345 

9518.547 29242.4 88435.07 134833.7 

19.46853 12112.11 60667.92 50508.64 

115030.8 257.8495 50983.19 18763.05 

199999.7 20.92028 167867 189.9235 

-   - 28434.07 1.001191 

  

B  باشد، كه طبق قوانين بيانگر انرژي اكتيواسيون مي 8رابطه

جا كه ثابت همچنين از آن. يستي مقدار مثبتي داشته باشدفيزيكي با

نيز بايستي  Aسرعت نيز بايستي مقدار مثبتي داشته باشد، بنابراين 

شود، مقادير بدست آمده براي اين همانطور كه مشاهده مي. مثبت باشد

از باال به  2مقادير جدول . ها در هر دو مدل مقادير مثبتي هستندثابت

  .باشدمي  r6تا  r1هاي هاي مربوط به واكنشيب پارامترپائين به ترت

هاي محاسبه شده توسط دو نمودار مقايسه داده 9تا  6هاي شكل

هاي آزمايشگاهي اجزاء با دادههر يك از مدل براي مقدار خروجي 

  . دهدرا نشان ميبدست آمده 

  

 
هاي ها در دو مدل و دادهمقايسه جزء وزني پارافين - 6شكل 

  زمايشگاهيآ

  

 
   و مدل دو در اتيلن يوزن جزء سهيمقا - 7شكل 

  يشگاهيآزما يهاداده

  

 
  و مدل دو درپروپيلن  يوزن جزء سهيمقا – 8شكل 

  يشگاهيآزما يهاداده 

  



 

 

 
 و مدل دو در +C4و  DME يوزن جزء سهيمقا – 9شكل 

  يشگاهيآزما يهاداده

 
ود، هر چند نتايج حاصل شمشاهده مي 9تا  6هاي همانطور  كه در شكل 

هاي حاصل از هاي تجربي دارند، اما دادهاز دو مدل تطابق نسبتا خوبي با داده

مدل دوم از دقت بيشتري برخوردار است و اين تفاوت در تعيين مقدار 

جايي كه مسيرهاي متفاوتي براي توليد آن در دو مدل ها خروجي پارافين

و تفاوت بيشتر مقدار  6توجه به شكل به  .باشدتر ميلحاظ شده است مشهود

جا كه درجه، از آن 300بيني شده در دو مدل در دماي پارافين خروجي پيش

گيري توان نتيجهبيني كرده است، پس ميمدل دوم نتيجه بهتري را پيش

- شود و تبديل الفيننمود كه پارافين به طور مستقيم نيز از متانول حاصل مي

گيرد و در دماهاي دتا در دماهاي باالتر صورت ميهاي سبك به پارافين عم

نيز  4و  3جدول  .شودتر پارافين به صورت مستقيم از متانول توليد ميپائين

  .دهدبيني اجزاء در خروجي را نشان ميخطاهاي نسبي دو مدل در پيش

  

  در محاسبه مقدار اجزاء اولخطاي نسبي مدل  – 3جدول 

  +paraffin C2H4 C3H6  C4 دما

300  -99.3 2.32 5.48 13.11 

350  - 2.44 -2.94 -2.13 

400  2.37 -1.88 -2.01 14.62 

450  -0.13 -1.06 2.14 2.60 

500  2.72 1.19 0.005 -13.33 

  

  

  خطاي نسبي مدل دوم در محاسبه مقدار اجزاء – 4جدول 

  +paraffin C2H4 C3H6  C4 دما

300  -18.23 -3.17 2.37 -1.80 

350  - 4.06 -3.88 -13.69 

400  20.39 0.68 -2.72 1.31 

450  -14.86 -0.31 5.19 -1.85 

500  -3.97 -0.46 -0.81 13.11 

  

همانطور كه گفته شد، سومين معيار براي ارزيابي دو مدل پيشنهادي 

هاي هاي محاسباتي توسط دو مدل نسبت به دادهتوزيع مناسب داده

بيني هاي پيشوان مثال دادهباشد، به طوري كه به عنآزمايشگاهي مي

هاي تري نسبت به دادهها همگي مقادير باالتر يا پائينشده توسط مدل

هاي بدين منظور هر چه مجموع باقيمانده. آزمايشگاهي نداشته باشند

اختالف مقدار محاسبه شده توسط مدل و مقدار آزمايشگاهي هر يك از 

تر باشد، مدل ديكاجزاء در دماهي مختلف بايستي به عدد صفر نز

مجموع باقيمانده هاي  5جدول . دهدعملكرد بهتري را نشان مي

هاي اول و دوم را نشان هاي آزمايشگاهي و محاسباتي مدلاختالف داده

  .دهدمي

  

هاي آزمايشگاهي و محاسباتي مدول مقادير باقيمانده اختالف داده – 5جدول 

  اول و دوم

  +paraffin C2H4 C3H6  C4  مدل

 0.148822 0.026716 0.030207 0.94364-  لاو

 0.02934- 0.001496 0.008038 0.16678-  دوم

شود از اين نظر نيز مدل دوم شرايط همانطور كه مشاهده مي

  .بهتري را نسبت به مدل اول دارد

سازي تابع خطا و همانطور كه گفته شد، دو روش براي بهينه

سازي ابتدا از روش بهينه .هاي سينتيكي استفاده شدتعيين پارامتر

نتايج حاصل از اين روش قانع كننده . الگوريتم ژنتيك بهره گرفته شد

نبود، بنابراين بهترين نتايج حاصله از اين روش به عنوان مقادير ورودي 

نتايج حاصله به . مورد استفاده قرار گرفت Fminconسازي روش بهينه

 13تا  10هاي شكل. نداين روش از دقت بسيار بهتري برخوردار بود

هاي بدست آمده از اين دو روش را براي مدل دوم نشان مقايسه داده

 .دهدمي

 
سازي الگوريتم هاي بدست آمده به روش بهينهمقايسه داده -10شكل  

  هابراي پارافين Fminconژنتيك و



 

 

 
 تميالگور يسازنهيبه روش به آمده بدست يهاداده سهيمقا -11شكل  

  اتيلن يبرا Fminconو كيژنت

 

 
 تميالگور يسازنهيبه روش به آمده بدست يهاداده سهيمقا -12شكل  

  پروپيلن يبرا Fminconو كيژنت

 

 

 
 تميالگور يسازنهيبه روش به آمده بدست يهاداده سهيمقا -  13شكل  

  DME و +C4 يبرا Fminconو كيژنت

  

  نتيجه گيري – 4

-شان داد طي تبديل متانول به الفينهاي ارائه شده ننتايج بررسي مدل

شوند و ها هم به طور مستقيم از متانول توليد ميهاي سبك، پارافين

. شوندهم از تبديل اتيلن و پروپيلن توليدي در مرحله اول توليد مي

همچنين توليد پارافين از اتيلن و پروپيلن عمدتا در دماهاي باال صورت 

اكنش مستقيم تبديل متانول به گيرد و در دماهاي پائين نقش ومي

  .پارافين بيشتر است

ها مورد استفاده قرار سازي پارامتردر اين پژوهش دو روش براي بهينه

تري را ثمر نتايج بسيار دقيق Fminconگرفت كه مشاهده شد روش 

بيني تواند نتايج را بدرستي پيشدهد و روش الگوريتم ژنتيك نميمي

   .كند
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