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چكيده
پروپيلن گليکول يکي از محصوالت واسطه ای پتروشيمي است كه كاربرد های زياادی در نان ت داردد در ايان پا وه باه
منظور بررسي واحد توليد پروپيلن گليکول در شرايط آتمسفری و چگونگي پاسخ كنترل كننده ها بر تغييار للظات ورودی باه
عنوان يك آشفتگي و تاثير ثابت های كنترل كننده بر اين پاسخ انجام شده اساتد اناوالد در سيساتمهای واكنشاي ،سيسات
دارای نوسان است و استفاده از ثابت های كنترلي باال اگرچه در پايين آوردن دوره نوسان موثر است اما دامناه ايان نوساانات را
افزاي مي دهد به طوری كه ممکن است سيست را به حالت ناپايا نزديك نمايد و باعث سرريز شدن رآكتاور شاودد بناابراين
هدف از اين تحقيق استفاده از كنترل كننده های با ثابت زماني نزديك به يك و پايين تر ميباشد تا بتوان از نوسانات ناگهاني و
ناپايا شدن سيست جلو گيری نمودد
واژه هاي كليدي :شبيه ساز  ، Hysysپروپيلن گليكول ،غلظت ،ثابت هاي كنترل كننده.
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 -1مقدمه
اهميت توليد محصوالت پتروشيمي را اللب نمي توان از نظر اقتصادی با طرق م مول يا باا ارزش افازوده آنهاا نشاان دادد
فقط كافيست توجه داشت كه توليد و نگهداری محصوالت كشاورزی بدون استفاده از كودهاای شايميايي و وساابس بساته
بندی ،توليد پوشاك بدون استفاده از محصوالت نيمه نهايي پتروشيمي ،توليد مسکن بدون استفاده از شويندههای مصانوعي
 ،هرگز كفاف نيازهای جم يت رو بافزاي دنيا را نخواهد داد و مطمئناد بدون آن زندگي بشر در اب ااد گونااگون بکلاي مختاس
خواهد شدد اين نن ت بسيار گسترده و با تکنولوژی پيچيده و فراوردههای متنوع ميباشدد آلاز ايان نان ت را ماي
توان تقريبا از سال  1221دانستد در اين سال استون ب نوان اولين محصول پتروشيمي از طريق الکس ايزوپروپياس تهياه و باه
بازار عرضه شدد اين ماده كه از تقطير چوب و ذرت توليد مي شد در طول جنگ جهاني اول نياز توليد مواد منفجره و سااخت
مواد پوش دهنده بال های هواپيما را جوابگو نبود و لااا تاامين كمباود آن از طرياق ديگار ماورد توجاه مسائولين و
محققين قرار گرفت تا اين كه دو سال پس از جنگ از طريق الکس ايزوپروپيلن كه خود از پروپيلن ساخته ماي شاد تاامين
گرديدد طولي نکشيد كه الکس ايزوپ روپيلن نيز خود بنام يك محصول پتروشيمي ب نوان حالل  ،پاك كننده و ضد ياخ باه باازار
عرضه شدد در دهه  1231تغييرات زيادی در نن ت نفت رخ دادد تا قبس از اين تاريخ توليد فراوردهها در نن ت نفات بار
اساس تقطير بود د در اين ايام بود كه واحدهای بزرگ كراكينگ حرارتي در اشس نن تي بکاار افتااد و باه ايان ترتياب
مقادير زيادی هيدروكربنهای  3و 4كربنه بصورت گاز و ماي ات سبك نفتاي بدسات اماد د همچناين باا كشاه روشاهای
پليمريزاسيون و آلکيالسيون و دست يافتن به پيشرفتهايي دراين زمينه ها  ،تبديس هيدروكربنهای  7و 8كربنه ميسر گشات،
اين هيدروكربن ها برای استفاده در بنزين و همچنين ب نوان مواد اوليه ننايع پتروشيمي بسيارمناسب بودندد پروپيلن گليکول
يکي از اين محصوالت واسطه ای پترو شيمي است كه كاربرد زيادی در نن ت دارد داين ماده اولين بار در سال  1882توساط
وورتز ( )Wurtzاز هيدروليز دی استات توليد شد و در سال  1231از طريق هيدراسيون اكسيد پروپيلن تهيه گرديد د پاروپيلن
گليکول ماده ای است بدون بو و بدون رنگ كه در دمای  188درجه سانتيگراد بجوش مي آيد د چگالي اين ماده حدود 1/138
و نقطه انجماد آن حدود  -01درجه سانتيگراد استد پروپيلن گليکول را از طريق اكسيد پروپيلن در دو مرحلاه ميتاوان تهياه
نمودد در مرحله اول كه بنام مرحله ف س و انف ال م روف است اكسيد پروپيلن همراه با آب به رآكتور وارد ماي شاودد دماای
رآكتور حدود  181تا  181درجه سانتيگراد وفشار آن  14اتمسفر كنترل مي گرددد مخلوط خروجي از رآكتور حاوی پروپيلن
گليکول ،آب و اكسيد پروپيلن به مرحله دوم فرستاده مي شودد در مرحله دوم كه بنام مرحله تفکيك موسوم است اكسايد
پروپيلن و آب از محصول مطلوب ي ني پروپيلن گليکول جدا مي شودد از پروپيلن گليکول در ننايع لاابي ،ننايع دخانيات
و ننايع آرايش ي و بهداشتي استفاده مي شودد همچنين از پروپيلن گليکول به عناوان ضاد ياخ  ،حاالل و نارم كنناده نياز
استفاده مي شودد در سالهای اخير از پروپيلن گليکول به منظورتوليد پلي پروپيلن گليکول در مقيااس وسايع و همچناين
در تهيه رزين های پلي استر از آن استفاده مي كنند []1د اين پ وه به منظور بررسي واحد توليد پروپيلن گليکول در شرايط
آتمسفری و چگونگي پاسخ كنترل كننده ها بر تغيير للظت ورودی به عنوان يك آشفتگي و تاثير ثابت های كنترل كنناده بار
اين پاسخ انجام شده استد

2

 -2شبيه سازي
در اين شبيه سازی دو جريان ورودی آب و اكسيد پروپيلن باه نسابت ماولي دو بار ياك دردماای محايط و فشاار 1/0
آتمسفر وارد رآكتور شده و در طي يك واكن سنتيکي درجه اول به پروپيلن گليکاول تباديس ماي شاوندد رآكتاور شاامس دو
خروجي است  ،بخار و محصول مايعد بخار خروجي قالباد شامس آب و اكسيد پروپيلن است و محصول مايع با للظات ماولي 1/4
درند از پروپيلن گليکول برای تفکيك از آب و اكسيد پروپيلن واكن نداده وارد يك بار تقطيار ماي شاودد بار تقطيار در
شرايط آتمسفری بوده و دارای كندانسور جزبي ميباشد كه نسبت برگشاتي در آن  3در نظار كرفتاه شاده اساتد و در نهايات
پروپيلن گليکول با للظت باالی  28درند از خروجي پايين بر بدست مي آيد (شکس )1د
واحد همچنين دارای سه كنترل كننده  PIDمي باشد كه دمای رآكتور  ،سطح مايع در رآكتور و للظت پروپيلن گليکاول
خروجي از رآكتور را كنترل مي كند د كنترل كننده دمای رآكتور ،دمای مايع خروجي از رآكتاور را باه عناوان ورودی دريافات
ميکند و با تنظي مقدار سرد كننده دمای رآكتور را در  121درجه سانتيگراد ثابت نگه مي داردد عملکرد اين رآكتور به ناورت
مستقي مي باشدد كنترل كننده سطح مايع در رآكتور با تنظي شير مايع خروجي از رآكتور  ،با عملکرد مستقي در ساطح 71
درند ثابت نگه مي دارد و كنترل كننده للظت پروپيلن گليکول خروجي از رآكتور با عملکرد م کاوس و تنظاي شاير ورودی
اكسيد پروپيلن به راكتور  ،للظت آن را در  1/4درند مولي ثابت نگه ميدارد[ 3 ، 2و ]4د

شكل  -1شماتيک واحد توليد پروپيلن گليكول
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 -3نتايج شبيه سازي و بحث
انوالد فرآيند هايي كه با واكن شيميايي همراه هستند ،فرايند های با نوسانات باال هستند و به سختي و خيلاي ديار باه
حالت پايا ميرسند و حتي ممکن است ناپايا شوندد در اين شبيه سازی سه كنترل كننده در نظر گرفته شاده اسات كاه دماای
رآكتور  ،للظت پروپيلن گل يکول و سطح مايع در رآكتور را كنترل مي كندد نظر به اينکه در اين پ وه در نظر اسات اعماال
يك تغيير را در سيست بررسي قرار دهي د با توجه به آن و بدين منظور و بارای اعماال ايان تغييار ،للظات اكسايد پاروپيلن
ورودی را از  111درند به  81درند كاه مي دهي د نتايج شبيه سازی م رف آنست كه للظات پاروپيلن گليکاول توليادی
همانطوريکه در شکس  2نشان داده شده است به طور ناگهاني افت مي كند و خروجي كنترل كننده برای برگرداندن للظات باه
نقطه تنظي به طور نا گهاني افزاي مي يابدد شکس  3م رف آنست وقتيکه مقدار واكن ك شده است دمای رآكتور به شادت
افت مي كندد
همانطوريکه در شکس های  8 ، 4و  0نشان داده شده است ،به دليس كااه للظات پاروپيلن گليکاول محصاول ،كنتارل
كننده للظت شير ورود اكسيد پروپيلن را باز مي كند و باعث افزاي ناگهاني سطح مايع در راكتور مي شودد و همزمان باا آن
كنترل كننده سطح با باز كردن شير خ روجي س ي در كاه سطح مايع در رآكتور داردد در اين حالات تغييارات باه ناورت
نوساني ،ادامه مي يابند و سرانجام با ميرا شدن اين نوسانات سيست به حالت پايا بر مي گرددد
بررسي تاثير مقدار ثابت های كنترل كننده نشان دهنده آن است كه افزاي ايان ثابتهاا دوره زمااني نوساانات را كااه
ميدهد اما باعث افزاي دامنه اين نوسانات مي شودد بطوريکه بزرگ بودن بي از حد اين ثابتها ماي تواناد خاود باعاث ناپاياا
شدن سيست و در نهايت سرريز شدن رآكتور از مايع و افزاي زياد دمای آن گردد (شکس های  8 ،7و )2د
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شكل  -2اثر اعمال تغيير غلظت اكسيد پروپيلن ورودي بر روي غلظت پروپيلن گليكول توليدي
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شكل  -4اثر اعمال تغيير غلظت اكسيد پروپيلن ورودي بر روي سطح مايع در رآكتور
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شكل  -5اثر كاهش غلظت محصول پروپيلن گليكول بر روي نوسانات سيستم
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شكل  -7اثر ثابت هاي كنترل كننده بر روي ناپايا شدن سيستم
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شكل  -8اثر ثابت هاي كنترل كننده بر روي ناپايا شدن سيستم

 -4نتيجه گيري
فرآيندهايي كه با واكن شيميايي همراه هستند ،فرآيند های با نوسانات باال ميباشند و به سختي و خيلي دير باه حالات
پايا ميرسند و حتي ممکن است ناپايا گردندد در اين شبيه سازی سه كنترل كننده در نظر گرفته شده است كه دمای رآكتاور ،
للظت پروپيلن گليکول و سطح مايع در رآكتور را كنترل مي كنندد نتايج اين تحقيق بر روی تاثير ثابتهای كنترل كننده م رف
آنست كه افزاي اين ثابت ها باعث كاه دوره زماني نوسانات شده اما دامناه نوساان را بسايار بااال ماي برنادد لااا پيشانهاد
ميگردد كه ثابتهای زماني كنترل كننده ها در حدود يك در نظر گرفته شوندد
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Abstract
Propylene glycol is one of the by-products of the petrochemical industry which has a wide range of
applications. In this work, the variation of the feed concentration as a disturbance on the controlling
parameters and in the production of propylene glycol at the atmospheric condition would be assessed.
Generally, the use of controlling parameters is an effective way for the reduction of the period of
oscillation in the reactive systems. However, it would amplify the amplitude of these oscillations.
This can cause the system to become unsteady and the reactor to overflow. Therefore, it is the aim of
this research to assess the adaptation of controlling parameters with a time constant close to one for
avoiding the oscillation and instability of the system to occur. The result of the present study reveals
that a raise in the controlling parameters would cause the oscillation period to drop off. However, it
increases the amplitude of the oscillation.
Keywords: Hysys simulator, Propylene glycol, Concentration, Controlling parameters
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